Centralization Log Management System
มมมั่นใจวว่าเกก็บขข้อมมลจราจรคอมพพิวเตอรร์ไดข้ถมกตข้องตามกฎหมายประเทศไทย
เพราะเราผว่านตามขข้อกกาหนดมาตรฐาน มศอ. NTS 4003.1-2552 มาตรฐานระบบเกกบรรักษาขข้อมมูลจราจร
ทางคอมพพิวเตอรร์ (Log files) จากศมูนยร์เทคโนโลยยีอพิเลกกทรอนพิกสร์และคอมพพิวเตอรร์แหหงชาตพิ (NECTEC)

SRAN Log Module (LM)
เปกนระบบรรับขข้อมมูลจราจรคอมพพิวเตอรร์แบบรวมศมูนยร์ (Centralized Logs Management) คคือ ออุปกรณร์ใน
การจรัดเกกบ Log files จากออุปกรณร์อคือื่นๆ ทยีอื่อยมูภห ายในเครคือขหาย สามารถจรัดเกกบ log files ทยีอื่เกพิดจากการสห ง
จากออุปกรณร์เครคือขหาย ไดข้แกห Router , Firewall , NIPS /IDS , Load Balancer เครคืออื่ งแมหขหายทยีอื่สกาครัญใน
องคร์กร ไดข้แกห AD Server , Proxy Server , Web Server และ Data Base Server เปกนตข้น
โดยมยีโมเดลทรัทงหมด เหมาะสมกรับองคร์กร ทรัทงขนาดเลกก ขนาดกลาง และขนาดใหญห
โดยมยีททรังหมด 4 รอุหน คคือรอุหน
LM50 หนหวยงานขนาดเลกก LM200 และ LM450 หนหวยงานขนาดกลาง LM850 สกาหรรับหนหวยงาน
ขนาดใหญห
ดข้วยประสบการณร์ SRAN ทยีพอื่ รัฒนาสพินคข้าและผลพิตภรัณฑร์การจรัดเกกบบรันททึกขข้อมมูลจราจรคอมพพิวเตอรร์มา
อยหางยาวนาน ไดข้มยีการปรรับปรอุงพรัฒนาซอฟตร์แวรร์ Log Module เพคือื่อจรัดเกกบบรันททึกขข้อมมูลตามกฎหมาย
ประเทศไทย
Code Name = “RealLog”

With Software SRAN Log Module
การออกแบบระบบรรับคหาขข้อมมูลจราจรคอมพพิวเตอรร์จากสหวนกลาง (Centralized Logs Management)

ตมวอยว่างหนข้าจอในการเกก็บบมนททึกขข้อมมล

ภาพทยีอื่ 1 การแสดงผลรายงานภาพรวมการสถานการณร์การเกกบบรันททึกขข้อมมูลจราจรคอมพพิวเตอรร์ตาม
กฎหมาย โดยจรัดทการายงานตาม RFC5424 และ RFC 3164

ภาพทยีอื่ 2 การบรันททึกจรัดเกกบขข้อมมูลจราจรคอมพพิวเตอรร์ (Log Archive) โดยเทคโนโลยยีการบยีบอรัดขข้อมมูล
และเขข้ารหรัสผหานเพคือื่อยคืนยรันความถมูกตข้องของขข้อมมูล RAW Log

ภาพทยีอื่ 3 การแสดงผลภาพรวมของระบบแสดงผหาน Web GUI ทยีมอื่ ยีการตรัทงคหาความมรันอื่ คงปลอดภรัยผหาน
ชหองทาง HTTPS

ภาพทยีอื่ 4 รายงานผลตามออุปกรณร์ (Devices) ทยีอื่สหงคหา Log files เขข้ามาเกกบ รองรรับออุปกรณร์ทยีอื่เปกน Network
Devices ไดข้แกห Firewall , Switch , NIDS/IPS , Proxy และเครคืออื่ งแมหขหาย (Server) ไดข้แกห Web Server ,
Data Base Server และ Application Server

ตารางเปรยียบเทยียบสพินคข้า SRAN RealLog with Software Log Module for Corporate
คอุณสมบรัตพิ

LM 50

LM200

LM450

LM850

1. การรองรรับคหาออุปกรณร์สามารถเกกบรวบรวม 3 ออุปกรณร์
เหตอุการณร์ (logs or Events) จากออุปกรณร์อนคือื่ ใน
กรณยีทยีอื่รรับคหาจาก syslog

5 ออุปกรณร์ 10 ออุปกรณร์ 15 ออุปกรณร์

2. ขนาดพคืทนทยีคอื่ วามจอุขข้อมมูลจราจรคอมพพิวเตอรร์ 1 T
จากตรัวเครคืออื่ งเอง
สามารถ
รองรรับการ
เชคือื่อมตหอ
NAS ไดข้
(No Support
Raid )

2T
สามารถ
รองรรับการ
เชคือื่อมตหอ
NAS ไดข้
(No Raid
support )

3. ขนาดเครคืออื่ ง
4. การเกกบรวมบรวมขข้อมมูล (Collect and Index
Log Data)
4.1 สามารถรองรรับคหา Log files จากออุปกรณร์
ระบบเครคือขหาย เครคืออื่ งแมหขหาย และแอพลพิเคชรันอื่
ผหาน syslog protocol
4.2 สามารถทกาตรัวเปกน Log Archive เกกบ Log
ยข้อนหลรังไดข้ไมหนอข้ ยกวหา 90 วรัน ตามกฎหมาย
กกาหนด
4.3 มยีหนข้าแสดงผลผหานเวกบเพจและสามารถ
ควบคอุมผหานอพินเทอรร์เนกตไดข้ (Web GUI) ผหาน
การควบคอุมชหองทางทยีอื่ปลอดภรัยและมยีการเขข้า
รหรัส
4.4 ทการายงานผล (Report) จากคหา syslog ไดข้ใน

4T
สามารถ
รองรรับการ
เชคือื่อมตหอ
NAS ไดข้
(Support
Raid 5,10)

8T
สามารถ
รองรรับการ
เชคือื่อมตหอ
NAS ไดข้
(Support
Raid 5,10)

Desktop
Server 1 U Server 1 U Server 2 U
mini Server
Yes

Yes

Yes

Yes

ตรัวออุปกรณร์เอง
4.5 รองรรับมาตรฐาน มศอ. การเกกบบรันททึก
ขข้อมมูลจราจรคอมพพิวเตอรร์ ตามกฎหมาย
ประเทศไทย
5. การรรับและเขข้าไปเรยียกเกกบคหา Log จาก
ออุปกรณร์อคือื่น สามารถทกาไดข้ดรังนยีท
5.1 การรรับคหาจาก syslog , rsyslog , log forward
แบบ agent less โดยออุปกรณร์ทกาการสห งคหา Log
files มาทยีเอื่ ครคือื่องสห วนกลางไดข้
5.2 การรรับคหาจากออุปกรณร์ Sensor โดยการตพิด
ตรัทง Sensor ตามจอุดสกาครัญของระบบเครคือขหาย อรัน
ไดข้แกห Extranal zone , Internal zone และ DMZ
zone เปกนตข้น
5.3 Log Crawler สามารถเขข้าเกกบคหา Log files
เพคือื่อนกามาเกกบบรันททึกขข้อมมูลไดข้ผาห น sFTP/FTP ,
SNMP , SNMP trap เปกนตข้น

Yes

Yes

Yes

Yes

6. การเกกบบรันททึกขข้อมมูลเหตอุการณร์ (Data
Archive)
6.1 มยีการจรัดเกกบเหตอุการณร์ทยีอื่เกพิดขทึทน โดยสามารถ
สคืบคข้นหาไดข้ และสามารถเปพิดดมูเหตอุการณร์ตหางๆ
ยข้อนหลรัง ตามวรันเดคือนปยีทยีอื่กาก หนดไดข้ โดยขข้อมมูล
ทยีอื่จรัดเกกบมยีการบยีบอรัดขข้อมมูล (Data Compression)
และจรัดทกา Data Hashing โดยวพิธยีการ SHA-1,
MD5 เพคืออื่ ยคืนยรันความถมูกตข้องของขข้อมมูล
6.2 สามารถเกกบบรันททึกขข้อมมูลไดข้มากกวหา 90 วรัน
6.3 มยีการยคืนยรันความถมูกตข้องของเนคืทอไฟลร์ Log
เพคือื่อใชข้ในชรัทนศาล พรข้อมทรัทงมยีระบบรรักษาความ
ปลอดภรัยไมหใหข้มยีการนกา Log files ไปเรยียกเปพิด

Yes

Yes

Yes

Yes

ใชข้กบรั ทยีอื่อคือื่นไดข้โดยไมหไดข้รรับสพิทธพิ และการเขข้า
รหรัสเฉพาะ (PGP) จากบรพิษรัทหรคือหนหวยงาน
ทยีอื่ทกาการใชข้งานไดข้
6.4 มยีขทนรั ตอนการบยีบอรัดขนาดไฟลร์เพคืออื่ ประหยรัด
พคืทนทยีอื่ในการจรัดเกกบขข้อมมูล (Compression files)
6.5 สามารถตรัทงคหาเวลา Backup archive log data
แยกไปยรังออุปกรณร์ NAS Server ผหาน NFS
protocol ไดข้
7. การคข้นหา (Search)
7.1 สามารถทกาการสคืบหาขข้อมมูลยข้อนหลรังไดข้
โดยสามารถกกาหนดชหวงเวลาทยีอื่จะทกาการคข้นหา
ไดข้ รวมถทึงขข้อความทยีอื่ตข้องการจะทกาการคข้นไดข้
เพคือื่อใหข้การคข้นหาเปกนไปอยหางไดข้สะดวก โดย
SRAN Log Manager ใชข้เทคนพิค Full-text
search โดยสามารถเขยียน Regular Expression
เพคือื่อเพพิมอื่ เงคือื่อนไขในการคข้นหาไดข้

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

7.2 กกาหนดการคข้นหา สามารถคข้นหาแบบ Fulltext search โดยสามารถระบอุเงคือนไขในการ
คข้นหาไดข้ เชหน AND , OR , Wildcard และ
กกาหนดชหวงเวลาในการคข้นหาไดข้ในระดรับ วรันทยีอื่
เวลา นาทยี และวพินาทยีทยีอื่กาก หนดไดข้
8. การแจข้งเตคือน (Alert)
8.1 สามารถทกาการแจข้งเตคือนไปยรังผมูข้ดมูแลระบบ
เมคือื่อเกพิดเหตอุการณร์ตาม Rules Filter ทยีอื่กาก หนด
เพคือื่อใหข้ผมูข้ดมูแลระบบสามารถรรับรมูถข้ ทึงเหตอุการณร์ทยีอื่
เกพิดขทึทนไดข้อยหางทรันทหวงทยี

8.2 สามารถแจข้งเตคือนผหาน E-mail ผมูข้ดมูแลระบบ
เมคือื่อออุปกรณร์ไมหไดข้มกยี ารสห งคหา Log files มาเกกบ
เขข้า SRAN Log Manager ตามระยะเวลากกาหนด
8.3 สามารถแจข้งเตคือนผหาน E-mail ผมูข้ดมูแลระบบ
เมคือื่อมยีการใชข้งานทยีอื่ทกาใหข้พทคืนทยีอื่ในการจรัดเกกบ
ขข้อมมูลใกลข้เตกม (Storage)
9. การออกรายงาน (Reports)
9.1 สามารถกกาหนดรมูปแบบรายงาน และสามา
รถกกาหนดใหข้สหงรายงานตามชหวงเวลาทยีอื่กาก หนด
ไดข้

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

9.2 สามารถออกรายงานจากการคข้นหาขข้อมมูล
โดยออกเปกนคหา CSV และ PDF ไดข้
9.3 รายงานสถานะการใชข้งาน ปรพิมาณการรรับคหา
, คหาสถานะการทกางานของระบบ
10. การบรพิหารจรัดการระบบ (management)
10.1 มยีระบบบรพิหารสพิทธพิการเขข้าถทึงขข้อมมูลโดย
แยกระหวหาง System admin และ Data owner ผมูข้
ทยีอื่มยีสพิทธพิเขข้าถทึงขข้อมมูล Log files
10.2 มยีการบรพิหารจรัดการในการรรับ-สห งขข้อมมูล
จากออุปกรณร์อคือื่น เพคืออื่ รรับคหา Log จากออุปกรณร์ไดข้
อยหางเหมาะสม
10.3 มยีการจรัดการเรคือื่อง Time Server เพคืออื่ ใหข้คหา
การเกกบ Log file ตรงตามเวลามาตรฐาน และมยี
ความสามารถแสดงคหาสถานะ Current Stratum
10.4 รองรรับการเชคือื่อมตหอแบบ Cluster และการ

ทกางานรห วมกรันเพคือื่อรรักษาความเสถยียรฐภาพ High
Availability
10.5 สามารถรองรรับ Log IPv4 และ IPv6 ไดข้
11. ใบรรับรองการทดสอบคอุณภาพ
(Certification)
เปกนออุปกรณร์ Appliance หรคือ Virtual Appliance
ทยีอื่สามารถเกกบรวบรวมเหตอุการณร์ (Logs or
Events) ทยีอื่เกพิดขทึทนในออุปกรณร์ทยีอื่เปกน Appliances
และ Non-Appliances แบบรวมศมูนยร์ หรคือ
Centralized Logs Management ใหข้สามารถ
แสดงผลอยมูภห ายใตข้รมูปแบบ (Format) เดยียวกรันไดข้
ตามพ.ร.บ.วหาดข้วยการกระทกาผพิดทาง
คอมพพิวเตอรร์ พ.ศ. 2550 ทยีอื่เขข้ารรับการทดสอบ
และผหานตามขข้อกกาหนด NECTEC Standard
NTS 4003.1-2552 มาตรฐานระบบเกกบรรักษา
ขข้อมมูลจราจรทางคอมพพิวเตอรร์ จากศมูนยร์
เทคโนโลยยีอพิเลกกทรอนพิกสร์และคอมพพิวเตอรร์แหหง
ชาตพิ (NECTEC)

Yes

Yes

Yes

Yes

มาตรฐานททมั่ไดข้รบม จากฮารร์ดแวรร์ออปกรณร์ SRAN และขมขั้นตอนในผลพิตภมณฑร์ (Certification)

1. มาตรฐาน มศอ. 4003.1-2552 ระบบเกกบรรักษาขข้อมมูลจราจรคอมพพิวเตอรร์ตามกฎหมายเลหม 1 ขข้อกกาหนดใชข้ไดข้ถทึง 8
เมษายน 2562
2. มาตรฐาน ศอ. 2001.2-2553 วพิธยีการประเมพินสมรรถนะ สกาหรรับ บรพิภรัณฑร์คอมพพิวเตอรร์และสห วนประกอบเชพิงหนข้าทยีอื่
เลหม 2 ความรข้อนใชข้ไดข้ถทึง 8 เมษายน 2562
3. มาตรฐาน ศอ. 2006.2.1-2555 วพิธยีการประเมพินสมรรถนะ สกาหรรับบรพิภรัณฑร์คอมพพิวเตอรร์และสห วนประกอบเชพิง
หนข้าทยีอื่ เลหม 2 สห วนทยีอื่ 1 การใชข้พลรังงานในภาวะใชข้กาก ลรังไฟฟข้าตกอื่า ใชข้ไดข้ถทึง 8 เมษายน 2562
4. มาตรฐาน ศอ. 2006.3-2556 วพิธยีการประเมพินสมรรถนะ สกาหรรับบรพิภรัณฑร์คอมพพิวเตอรร์ และสห วนประกอบเชพิงหนข้าทยีอื่
เลหม 3 การคกานวณและประมวลผลขข้อมมูล ใชข้ไดข้ถทึง 8 เมษายน 2562
5. มาตรฐาน มอก. 1956-2548 บรพิภรัณฑร์เทคโนโลยยีสารสนเทศ เฉพาะดข้านความปลอดภรัยขข้อกกาหนดทรัวอื่ ไป ใชข้ไดข้ถทึง 8
เมษายน 2562
6. มาตรฐาน มอก. 1956-2553 บรพิภรัณฑร์เทคโนโลยยีสารสนเทศ ขยีดจกากรัดสรัญญาณรบกวนวพิทยอุ ใชข้ไดข้ถทึง 8 เมษายน
2562
7. มาตรฐาน มอก. 1448-2544 ความเขข้ากรันไดข้ทางแมหเหลกกไฟฟข้า เลหม 3-2 : ขยีดจกากรัดสกาหรรับสพิอื่งทยีอื่สหงออกมาซทึอื่งเปกนก
ระแสฮารร์โมนพิก (กระแสไฟฟข้าเขข้า 16 แอมแปรร์ตหอเฟส) ใชข้ไดข้ถทึง 8 เมษายน 262
8. มาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก SGS (Thailand) ใหข้กบรั การผลพิตภรัณฑร์ SRAN ในการใหข้บรพิการดข้านความมรันอื่ คง
ปลอดดภรัยขข้อมมูลสารนเทศภายใตข้ผลพิตภรัณฑร์ ใชข้ไดข้ถทึง 14 กรันยายน 2561

