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oud/Client Architecture หรือสถาปัตยกรรมของระบบ
●
Cloud และเครื่องลูกข่าย Gartner มองว่าสถาปัตยกรรม
ของระบบงานที่ประกอบขึ้นด้วยลูกข่าย (Client) และมีระบบ Cloud
เป็นแม่ข่ายนั้น ยังไม่สามารถขีดเส้นแบ่งชัดเจนแน่นอนว่าอะไรควร
เป็นงานของลูกข่าย และอะไรควรเป็นงานของแม่ข่าย ซึ่งเป็นปัญหา
ดั้งเดิมที่เคยพบในสถาปัตยกรรม Client/Server ในอดีต
โดยปกติระบบลูกข่ายเป็นซอฟต์แวร์ทที่ ำ� งานกับอุปกรณ์ผา่ น
Internet รวมเครื่องทั้ง PC Labtop และอุปกรณ์พกพาต่างๆ ในขณะ
ทีเ่ ครือ่ งแม่ขา่ ยมีกลุม่ ซอฟต์แวร์ทำ� หน้าทีใ่ ห้บริการประมวลผล (Software Services) บน Cloud Plateform ที่มีความยืดหยุ่นมาก
หมายความว่าตัวซอฟต์แวร์บริการนัน้ จะท�ำงานบนเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ชุดใดก็ได้ทเี่ ชือ่ มโยงอยูก่ บั Cloud Plateform และจะใช้ทรัพยากรมาก
น้อยตามความจ�ำเป็น (Elastically scalable) ในกรณีนี้ Cloud จะท�ำ
หน้าที่เป็นจุดควบคุมการท�ำงานทั้งระบบ โดยมีระบบงาน และระบบ
ข้อมูลกระจายอยูก่ บั อุปกรณ์พกพาของลูกข่ายหลายๆ จุดหรือหลายๆ
ชุดได้ ปัจจุบันนี้ระบบซอฟต์แวร์ที่ท�ำงานอยู่บนเครื่องลูกข่ายมีทั้ง
ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเฉพาะอุปกรณ์ (Native application) บน Plateform เช่น Android หรือ IOS (Native apps) และซอฟต์แวร์ที่เขียน
เพื่อท�ำงานผ่านบราวเซอร์ (Browser) แต่เนื่องจากบราวเซอร์ทุกวันนี้
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จะมีความสามารถมาก จึงกลายเป็นทางเลือกว่างานส่วนไหนควรอยู่
กับบราวเซอร์บนเครื่องพกพา หรือควรอยู่กับ Server บน Cloud ทั้ง
สองทางเลือกมีทั้งข้อดี และข้อเสีย ถ้าเลือกให้เครื่องลูกข่ายท�ำงาน
มากขึน้ ทัง้ การประมวลผลและการเก็บรักษาข้อมูลบางส่วน จะสามารถ
ลดค่าใช้จา่ ย Internet และช่องความถี่ ในขณะเดียวกันจะใช้ทรัพยากร
ด้าน Cloud น้อยลงด้วย
แต่เมือ่ อุปกรณ์พกพาทีเ่ ป็นเครือ่ งลูกข่ายท�ำงานมากขึน้ ความ
สลับซับซ้อนของงานทีต่ อ้ งปฏิสมั พันธ์กบั สภาพแวดล้อมของธุรกิจจะ
เพิม่ ขึน้ สุดท้ายก็ตอ้ งกลับมาพึง่ พาทรัพยากรบนระบบ Cloud เพิม่ ขึน้
เหมือนเดิม จึงเห็นได้ว่า การออกแบบระบบซอฟต์แวร์ให้เกิดความ
สมดุลในหน้าที่ระหว่างเครื่องลูกข่ายกับ Cloud จึงเป็นเรื่องที่ยังไม่
สามารถขีดเส้นแบ่งได้ชัดเจน ยังต้องอาศัยทักษะ และประสบการณ์
ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะเลือกแบ่งหน้าที่ระหว่าง Cloud/Client
อย่างเหมาะสมต่อไป
● The Era of Personal Cloud หรือยุคของ Cloud ส่วน
บุคคล Gartner ได้พยากรณ์ว่าเราจะใช้ Cloud ส่วนบุคคล (Personal Cloud) มากขึน้ มีทงั้ Cloud ส่วนบุคคลชนิดบริการจากภายนอก
เช่น Dropbox, Box, iCloud, Google Drive, SkyDrive ฯลฯ และชนิด
ที่ใช้อุปกรณ์ (Appliances) ของตนเอง ขณะนี้เราหาซื้อเครื่อง Personal Cloud เพื่อใช้เองได้ซึ่งมีหลากหลายยี่ห้อ เช่น My Book Live
ของ Western Digital, Seagate, Central, Lenovo, EMC ฯลฯ ก่อน
ยุค Personal Cloud เรานิยมเก็บข้อมูลทุกชนิด เช่น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร รูปภาพ รูปถ่าย วิดีโอ ฯลฯ ไว้ใน Computer
ส่วนบุคคล อุปกรณ์พกพาต่างๆ อุปกรณ์แต่ละเครื่องเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นอิสระจากกัน ผู้ใช้ต้องอาศัยอุปกรณ์ตัวที่บันทึกข้อมูลโดยเฉพาะ
เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ ท�ำให้ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ที่มีข้อมูล
บันทึกอยู่ เมื่อไรอุปกรณ์เกิดสูญหาย ก็จะเกิดความยุ่งยากมาก และ
ไม่สะดวกสบายเหมือนเดิม
แต่ในยุคของ Personal Cloud ท�ำให้เราเปลี่ยนการพึ่งพา
อุปกรณ์ มาพึ่งพาบริการ Cloud ส่วนบุคคลแทน ที่ส�ำคัญข้อมูลที่เก็บ
ไว้ใน Personal Cloud สามารถเรียกกลับใช้ได้ด้วยเครื่องตัวไหนก็ได้
ไม่ยดึ ติดกับตัวอุปกรณ์ตวั เดิมอีกต่อไปเป็นอิสระจากอุปกรณ์ สามารถ
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ที่จะท�ำงานเมื่อไร ที่ไหน ด้วยอุปกรณ์ตัวไหน ก็สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างสะดวกผ่านบริการ Personal Cloud นอกจากนี้ ข้อมูลที่เก็บ
อยู่กับ Cloud ส่วนบุคคลยังใช้ร่วมกับบุคคลอื่นได้ เมื่อได้รับการ
อนุญาตจากเจ้าของแล้ว เพิ่มความสะดวกในการท�ำงานร่วมกันเป็น
อย่างมาก โดยส่วนตัวแล้วผมใช้บริการของ Personal Cloud ในชีวิต
ประจ�ำวันจนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในการท�ำงานไปเสียแล้ว เนื่องจาก
ไม่ต้องพกพาอุปกรณ์จัดเก็บ และเครื่องมือให้มากมาย ประกอบกับ
การเชือ่ มต่อเครือข่ายสือ่ สารข้อมูลท�ำได้งา่ ย และครอบคลุม เพียงแค่
โทรศัพท์มอื ถือเครือ่ งเดียวก็สามารถท�ำงานได้หลายอย่าง สะดวกอย่าง
ยิ่งในกรณีที่อยู่ระหว่างเดินทางหรือมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเร่งด่วน
● Software-Defined Anything หรือซอฟต์แวร์ที่ก�ำหนดทุก
สิ่งทุกอย่าง เนื่องจากศูนย์ข้อมูลของผู้ให้บริการ Cloud มักจะมีขนาด
ใหญ่ มีอุปกรณ์ Computer ตู้บันทึกข้อมูล และตู้ควบคุมการท�ำงาน
ของระบบเครือข่ายจ�ำนวนมาก ซึง่ การบริหารจัดการให้ระบบ ICT ทีม่ ี
อุปกรณ์ชนิดต่างๆ จ�ำนวนมหาศาลนีใ้ ห้ทำ� งานอย่างราบรืน่ มีวธิ บี ำ� รุง
รักษา และแก้ไขปัญหาเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่เรื่อง
ท�ำได้ง่ายนัก การบริหารศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ลักษณะนี้จ�ำเป็นต้อง
อาศัยซอฟต์แวร์เป็นตัวช่วย ซอฟต์แวร์แบบพิเศษจะถูกสร้างขึ้นเพื่อ
ท�ำหน้าทีค่ วบคุมการประสานงานระหว่างส่วนต่างๆ ของระบบจ�ำนวน
มากที่กระจายอยู่ทั่วโลก พร้อมติดตาม และจดจ�ำกระบวนงานทุก
ขั้นตอน เก็บข้อมูลไว้เพื่อช่วยการวินิจฉัยปัญหา และวิเคราะห์หาทาง
แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดความจ�ำเป็น นี่คือ
ที่มาของ Software-defined ซึ่งหมายความถึงการมีซอฟต์แวร์ที่ท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นตัวก�ำหนดวิธกี ารท�ำงาน และติดตามการท�ำงานทุกขัน้ ตอน
ของอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะการประสานงาน และร่วมท�ำงานกัน
ระหว่างกลุ่มทรัพยากร ICT
ในช่วงต้นบทความผมได้กล่าวถึง SDN (Software-defined
network) ซึ่งก็คือระบบเครือข่ายที่มีซอฟต์แวร์ท�ำหน้าที่ในการจัดรูป
แบบ (Configure) และควบคุมการท�ำงานของระบบเครือข่ายจากจุด
เดียว SDDC (Software-defined data center) คือการมีซอฟต์แวร์ทำ�
หน้าที่สนับสนุนการจัดการด�ำเนินงานของศูนย์ข้อมูลที่อาศัย Virtualization เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร นอกจากนี้ยังมีระบบซอฟต์แวร์
ท�ำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย การจัดการระบบเครือข่าย การ
จัดการระบบฐานข้อมูล มี SDS (Software-defined storage) ทีม่ หี ลัก
การเดียวกันกับ SDN คืออาศัยซอฟต์แวร์จัดการ และควบคุมการ
ท�ำงานของเครื่องบันทึกข้อมูล และจัดการให้กลุ่มเครื่องบันทึกข้อมูล
ท�ำงานภายใต้หลักการของ Virtual Storage
จะเห็นว่าการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์
ต่างๆ จ�ำนวนมาก ต้องอาศัยซอฟต์แวร์เพื่อควบคุม และประสานการ
ท�ำงานในทุกขั้นตอน ซึ่งค�ำตอบก็คือการมี Software-defined Anything หรือ SDx การแก้ไขปัญหา และการกูค้ นื ระบบงานบางระบบใน
บางขณะจากจ�ำนวนหลายร้อยหลายพันงานทีท่ ำ� พร้อมกันในขณะเกิด
เหตุนั้น ปัญหาอาจไม่ได้เกิดจากระบบฮาร์ดแวร์ แต่เกิดจากระบบ
ซอฟต์แวร์ชุดหนึ่งชุดใด การแกะรอย และการวินิจฉัยปัญหาจึงต้อง
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อาศัยความรู้ทั้งขั้นตอนการท�ำงาน และกระแสงานที่ไหลเวียนอยู่ใน
อุปกรณ์ต่างๆ และความรู้เกี่ยวกับตัวระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ และ
ซอฟต์แวร์ระดับ Middleware ทุกระบบ ซึ่งจะเพิ่มความยุ่งยากให้แก่
ผู้มีหน้าที่แกะรอยเพื่อหาทางแก้ไข Software-defined Anything จึง
รวมถึง Software-defined Application ด้วย
Gartner ได้พยากรณ์ไว้ว่า Open Source จะมีบทบาทมาก
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเรื่ อ งมาตรฐานการเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอุ ป กรณ์ ด ้ ว ย
ซอฟต์แวร์ ดังจะเห็นจากความพยายามผลักดันของกลุ่ม Open
source ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ SDx หลายโครงการ อาทิ
➲ OpenStack เป็นโครงการเกีย
่ วกับมาตรฐานเทคโนโลยีของ
Cloud Computing เน้นบริการ Infrastructure as a Service (IaaS)
➲ OpenFlow เป็นโครงการเกี่ยวกับมาตรการสื่อสารข้อมูล
(Communications protocol) สนับสนุน Software-Defined Network
(SDN)
➲ OpenCompute เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย Facebook เพื่อ
ก�ำหนดมาตรฐานการออกแบบ และการสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่
รวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ของอุปกรณ์ ICT ที่จะเป็นส่วนประกอบของ
ศูนย์ข้อมูล
➲ OpenRack เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ OpenCompute
เกี่ยวกับข้อก�ำหนดมาตรฐานของตู้ชั้นวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ
Servers, data storage unit, routers, power supply, ฯลฯ
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