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● Cl
oud/Client Architecture หรือสถำปัตยกรรมของระบบ 
Cloud และเครื่องลูกข่ำย Gartner มองว่ำสถำปัตยกรรม

ของระบบงำนที่ประกอบขึ้นด้วยลูกข่ำย (Client) และมีระบบ Cloud 
เป็นแม่ข่ำยนั้น ยังไม่สำมำรถขีดเส้นแบ่งชัดเจนแน่นอนว่ำอะไรควร
เป็นงำนของลูกข่ำย และอะไรควรเป็นงำนของแม่ข่ำย ซึ่งเป็นปัญหำ
ดั้งเดิมที่เคยพบในสถำปัตยกรรม Client/Server ในอดีต 

โดยปกตริะบบลกูข่ำยเป็นซอฟต์แวร์ทีท่�ำงำนกบัอปุกรณ์ผ่ำน 
Internet รวมเครื่องทั้ง PC Labtop และอุปกรณ์พกพำต่ำงๆ ในขณะ
ทีเ่คร่ืองแม่ข่ำยมกีลุม่ซอฟต์แวร์ท�ำหน้ำทีใ่ห้บรกิำรประมวลผล (Soft-
ware Services) บน Cloud Plateform ที่มีควำมยืดหยุ ่นมำก 
หมำยควำมว่ำตวัซอฟต์แวร์บรกิำรนัน้จะท�ำงำนบนเครือ่งคอมพวิเตอร์
ชดุใดกไ็ด้ทีเ่ชือ่มโยงอยูกั่บ Cloud Plateform และจะใช้ทรพัยำกรมำก
น้อยตำมควำมจ�ำเป็น (Elastically scalable) ในกรณีนี้ Cloud จะท�ำ
หน้ำที่เป็นจุดควบคุมกำรท�ำงำนทั้งระบบ โดยมีระบบงำน และระบบ
ข้อมลูกระจำยอยูก่บัอปุกรณ์พกพำของลกูข่ำยหลำยๆ จดุหรือหลำยๆ 
ชุดได้ ปัจจุบันนี้ระบบซอฟต์แวร์ที่ท�ำงำนอยู่บนเครื่องลูกข่ำยมีทั้ง
ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเฉพำะอุปกรณ์ (Native application) บน Plate-
form เช่น Android หรือ IOS (Native apps) และซอฟต์แวร์ที่เขียน
เพื่อท�ำงำนผ่ำนบรำวเซอร์ (Browser) แต่เนื่องจำกบรำวเซอร์ทุกวันนี้

จะมีควำมสำมำรถมำก จึงกลำยเป็นทำงเลือกว่ำงำนส่วนไหนควรอยู่
กับบรำวเซอร์บนเครื่องพกพำ หรือควรอยู่กับ Server บน Cloud ทั้ง
สองทำงเลือกมีทั้งข้อดี และข้อเสีย ถ้ำเลือกให้เครื่องลูกข่ำยท�ำงำน
มำกขึน้ ทัง้กำรประมวลผลและกำรเก็บรกัษำข้อมลูบำงส่วน จะสำมำรถ
ลดค่ำใช้จ่ำย Internet และช่องควำมถี ่ในขณะเดยีวกนัจะใช้ทรพัยำกร
ด้ำน Cloud น้อยลงด้วย 

แต่เมือ่อปุกรณ์พกพำทีเ่ป็นเครือ่งลกูข่ำยท�ำงำนมำกขึน้ ควำม
สลบัซบัซ้อนของงำนทีต้่องปฏสิมัพนัธ์กบัสภำพแวดล้อมของธรุกจิจะ
เพิม่ขึน้ สดุท้ำยกต้็องกลบัมำพึง่พำทรพัยำกรบนระบบ Cloud เพิม่ขึน้
เหมือนเดิม จึงเห็นได้ว่ำ กำรออกแบบระบบซอฟต์แวร์ให้เกิดควำม
สมดุลในหน้ำที่ระหว่ำงเครื่องลูกข่ำยกับ Cloud จึงเป็นเรื่องที่ยังไม่
สำมำรถขีดเส้นแบ่งได้ชัดเจน ยังต้องอำศัยทักษะ และประสบกำรณ์
ของนักพัฒนำซอฟต์แวร์ที่จะเลือกแบ่งหน้ำที่ระหว่ำง Cloud/Client 
อย่ำงเหมำะสมต่อไป

● The Era of Personal Cloud หรือยุคของ Cloud ส่วน
บุคคล Gartner ได้พยำกรณ์ว่ำเรำจะใช้ Cloud ส่วนบุคคล (Per-
sonal Cloud) มำกขึน้ มทีัง้ Cloud ส่วนบคุคลชนดิบรกิำรจำกภำยนอก 
เช่น Dropbox, Box, iCloud, Google Drive, SkyDrive ฯลฯ และชนดิ
ที่ใช้อุปกรณ์ (Appliances) ของตนเอง ขณะนี้เรำหำซื้อเครื่อง Per-
sonal Cloud เพื่อใช้เองได้ซึ่งมีหลำกหลำยยี่ห้อ เช่น My Book Live 
ของ Western Digital, Seagate, Central, Lenovo, EMC ฯลฯ ก่อน
ยุค Personal Cloud เรำนิยมเก็บข้อมูลทุกชนิด เช่น จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสำร รูปภำพ รูปถ่ำย วิดีโอ ฯลฯ ไว้ใน Computer 
ส่วนบุคคล อุปกรณ์พกพำต่ำงๆ อุปกรณ์แต่ละเครื่องเก็บข้อมูลอย่ำง
เป็นอิสระจำกกัน ผู้ใช้ต้องอำศัยอุปกรณ์ตัวที่บันทึกข้อมูลโดยเฉพำะ 
เพื่อเข้ำถึงข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ ท�ำให้ต้องพึ่งพำอุปกรณ์ที่มีข้อมูล
บันทึกอยู่ เมื่อไรอุปกรณ์เกิดสูญหำย ก็จะเกิดควำมยุ่งยำกมำก และ
ไม่สะดวกสบำยเหมือนเดิม 

แต่ในยุคของ Personal Cloud ท�ำให้เรำเปลี่ยนกำรพึ่งพำ
อุปกรณ์ มำพึ่งพำบริกำร Cloud ส่วนบุคคลแทน ที่ส�ำคัญข้อมูลที่เก็บ
ไว้ใน Personal Cloud สำมำรถเรียกกลับใช้ได้ด้วยเครื่องตัวไหนก็ได้ 
ไม่ยดึตดิกบัตวัอปุกรณ์ตวัเดมิอกีต่อไปเป็นอสิระจำกอปุกรณ์ สำมำรถ

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์
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ที่จะท�ำงำนเมื่อไร ที่ไหน ด้วยอุปกรณ์ตัวไหน ก็สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ได้อย่ำงสะดวกผ่ำนบริกำร Personal Cloud นอกจำกนี้ ข้อมูลที่เก็บ
อยู่กับ Cloud ส่วนบุคคลยังใช้ร่วมกับบุคคลอื่นได้ เมื่อได้รับกำร
อนุญำตจำกเจ้ำของแล้ว เพิ่มควำมสะดวกในกำรท�ำงำนร่วมกันเป็น
อย่ำงมำก โดยส่วนตัวแล้วผมใช้บริกำรของ Personal Cloud ในชีวิต
ประจ�ำวันจนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในกำรท�ำงำนไปเสียแล้ว เนื่องจำก
ไม่ต้องพกพำอุปกรณ์จัดเก็บ และเครื่องมือให้มำกมำย ประกอบกับ
กำรเชือ่มต่อเครือข่ำยสือ่สำรข้อมลูท�ำได้ง่ำย และครอบคลมุ เพยีงแค่
โทรศพัท์มอืถอืเครือ่งเดยีวก็สำมำรถท�ำงำนได้หลำยอย่ำง สะดวกอย่ำง
ยิ่งในกรณีที่อยู่ระหว่ำงเดินทำงหรือมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเร่งด่วน

● Software-Defined Anything หรือซอฟต์แวร์ท่ีก�ำหนดทุก
สิ่งทุกอย่ำง เนื่องจำกศูนย์ข้อมูลของผู้ให้บริกำร Cloud มักจะมีขนำด
ใหญ่ มีอุปกรณ์ Computer ตู้บันทึกข้อมูล และตู้ควบคุมกำรท�ำงำน
ของระบบเครือข่ำยจ�ำนวนมำก ซึง่กำรบรหิำรจดักำรให้ระบบ ICT ทีม่ี
อปุกรณ์ชนดิต่ำงๆ จ�ำนวนมหำศำลนีใ้ห้ท�ำงำนอย่ำงรำบรืน่ มีวิธบี�ำรงุ
รักษำ และแก้ไขปัญหำเมื่อมีเหตุกำรณ์ผิดปกติเกิดขึ้นน้ัน ไม่ใช่เรื่อง
ท�ำได้ง่ำยนัก กำรบริหำรศูนย์ข้อมูลขนำดใหญ่ลักษณะนี้จ�ำเป็นต้อง
อำศัยซอฟต์แวร์เป็นตัวช่วย ซอฟต์แวร์แบบพิเศษจะถูกสร้ำงขึ้นเพื่อ
ท�ำหน้ำทีค่วบคมุกำรประสำนงำนระหว่ำงส่วนต่ำงๆ ของระบบจ�ำนวน
มำกที่กระจำยอยู่ทั่วโลก พร้อมติดตำม และจดจ�ำกระบวนงำนทุก 
ขั้นตอน เก็บข้อมูลไว้เพื่อช่วยกำรวินิจฉัยปัญหำ และวิเครำะห์หำทำง
แก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพเม่ือเกิดควำมจ�ำเป็น นี่คือ
ที่มำของ Software-defined ซึ่งหมำยควำมถึงกำรมีซอฟต์แวร์ที่ท�ำ
หน้ำทีเ่ป็นตวัก�ำหนดวธิกีำรท�ำงำน และตดิตำมกำรท�ำงำนทกุขัน้ตอน
ของอุปกรณ์ต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรประสำนงำน และร่วมท�ำงำนกัน
ระหว่ำงกลุ่มทรัพยำกร ICT 

ในช่วงต้นบทควำมผมได้กล่ำวถึง SDN (Software-defined 
network) ซึ่งก็คือระบบเครือข่ำยที่มีซอฟต์แวร์ท�ำหน้ำที่ในกำรจัดรูป
แบบ (Configure) และควบคุมกำรท�ำงำนของระบบเครือข่ำยจำกจุด
เดยีว SDDC (Software-defined data center) คอืกำรมซีอฟต์แวร์ท�ำ
หน้ำที่สนับสนุนกำรจัดกำรด�ำเนินงำนของศูนย์ข้อมูลที่อำศัย Virtual-
ization เพื่อบริหำรจัดกำรทรัพยำกร นอกจำกนี้ยังมีระบบซอฟต์แวร์
ท�ำหน้ำที่ดูแลรักษำควำมปลอดภัย กำรจัดกำรระบบเครือข่ำย กำร
จดักำรระบบฐำนข้อมลู ม ีSDS (Software-defined storage) ทีม่หีลกั
กำรเดียวกันกับ SDN คืออำศัยซอฟต์แวร์จัดกำร และควบคุมกำร
ท�ำงำนของเครื่องบันทึกข้อมูล และจัดกำรให้กลุ่มเครื่องบันทึกข้อมูล
ท�ำงำนภำยใต้หลักกำรของ Virtual Storage 

จะเห็นว่ำกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลขนำดใหญ่ที่มีอุปกรณ์
ต่ำงๆ จ�ำนวนมำก ต้องอำศัยซอฟต์แวร์เพื่อควบคุม และประสำนกำร
ท�ำงำนในทุกขั้นตอน ซึ่งค�ำตอบก็คือกำรมี Software-defined Any-
thing หรือ SDx กำรแก้ไขปัญหำ และกำรกูค้นืระบบงำนบำงระบบใน
บำงขณะจำกจ�ำนวนหลำยร้อยหลำยพนังำนท่ีท�ำพร้อมกันในขณะเกดิ
เหตุนั้น ปัญหำอำจไม่ได้เกิดจำกระบบฮำร์ดแวร์ แต่เกิดจำกระบบ
ซอฟต์แวร์ชุดหนึ่งชุดใด กำรแกะรอย และกำรวินิจฉัยปัญหำจึงต้อง

อำศัยควำมรู้ทั้งขั้นตอนกำรท�ำงำน และกระแสงำนที่ไหลเวียนอยู่ใน
อุปกรณ์ต่ำงๆ และควำมรู้เกี่ยวกับตัวระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ และ
ซอฟต์แวร์ระดับ Middleware ทุกระบบ ซึ่งจะเพิ่มควำมยุ่งยำกให้แก่
ผู้มีหน้ำที่แกะรอยเพื่อหำทำงแก้ไข Software-defined Anything จึง
รวมถึง Software-defined Application ด้วย

Gartner ได้พยำกรณ์ไว้ว่ำ Open Source จะมีบทบำทมำก
เพื่อขับเคลื่อนเรื่องมำตรฐำนกำรเชื่อมต่อระหว่ำงอุปกรณ์ด้วย
ซอฟต์แวร์ ดังจะเห็นจำกควำมพยำยำมผลักดันของกลุ่ม Open 
source ในโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับ SDx หลำยโครงกำร อำทิ

➲ OpenStack เป็นโครงกำรเกีย่วกบัมำตรฐำนเทคโนโลยขีอง 
Cloud Computing เน้นบริกำร Infrastructure as a Service (IaaS)

➲ OpenFlow เป็นโครงกำรเกี่ยวกับมำตรกำรสื่อสำรข้อมูล 
(Communications protocol) สนบัสนนุ Software-Defined Network 
(SDN)

➲ OpenCompute เป็นโครงกำรที่ริเริ่มโดย Facebook เพื่อ
ก�ำหนดมำตรฐำนกำรออกแบบ และกำรสร้ำงศูนย์ข้อมูลขนำดใหญ่ 
รวมทั้งมำตรฐำนต่ำงๆ ของอุปกรณ์ ICT ที่จะเป็นส่วนประกอบของ
ศูนย์ข้อมูล

➲ OpenRack เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร OpenCompute 
เก่ียวกับข้อก�ำหนดมำตรฐำนของตู้ชั้นวำงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ 
Servers, data storage unit, routers, power supply, ฯลฯ
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