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ทำ�คว�มรู้จัก SDN

SDN เป็นแนวคิดในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายที่มี 
การแยกระบบควบคมุ หรอืระบบบรกิารเครอืข่ายออกจาก Hardware 
โดยแต่ก่อนการให้บรกิารเครอืข่าย จะผกูตดิกบัระบบ Hardware ของ
เครือข่าย แต่ส�าหรับ SDN มีการจัดท�า Software Application  
เรียกว่า Controller เพื่อมาก�ากับดูแลส่วนนี้แทน 

เป้าหมายของ SDN คือ ให้ผู้ดูแลระบบเครือข่าย สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิได้อย่างรวดเรว็ ภายใต้ SDN 
ผูบ้รหิารจดัการระบบเครอืข่าย สามารถปรบัแต่งรปูแบบเครอืข่าย จาก
ศูนย์ควบคุมกลาง ซึ่งเป็นระบบหรือแผงควบคุมทาง Software โดยที่
ไม่จ�าเป็นเข้าไปด�าเนินการที่ตัวอุปกรณ์เครือข่ายเหมือนแต่ก่อน และ
สามารถเปลีย่นแปลงกฏการท�างานของอุปกรณ์เครอืข่ายใดๆ กไ็ด้ บน
เครือข่ายเมื่อต้องการ รวมทั้งสามารถ จัดล�าดับความส�าคัญหรือลด
ระดับความส�าคัญของข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายชนิดต่างๆ ได้ตามที่
ต้องการ โดยใช้มาตรการควบคุมในระดับหน่ึง ลักษณะเช่นนี้ มี
ประโยชน์ต่อ Cloud Computing เนื่องด้วยเหตุทีว่่าผู้บริหารเครือขา่ย 
สามารถจัดการกับปริมาณ และภาระต่างๆ ของกระแสจราจรข้อมูล 
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และมคีวามยดืหยุน่กว่า ซึง่ในกรณนีี ้ผู้บรหิาร
เครอืข่ายสามารถใช้อปุกรณ์เชือ่มต่อทีม่รีาคาถกูลงกว่าเดมิ พร้อมทัง้

ยังสามารถควบคุมกระแสจราจรของข้อมลูในระบบเครอืข่ายได้ดกีว่า
เดิม

SDN ก�าลังถูกพัฒนาให้เป็นมาตรฐานกลางที่เป็นสากล จึง
เป็นข้อดอีกีประการหนึง่นัน่คอื เนือ่งจากมาตรฐาน SDN นี ้จะอนญุาต
ให้วิศวกรเครือข่ายสามารถเข้าถึงกลไกการให้บริการของอุปกรณ์ 
เครือข่ายได้กับทุกผู้ผลิต ซึ่งอุปกรณ์เครือข่ายก็จะต้องผลิตมาเพื่อ
รองรับ SDN เช่นกัน ท�าให้ลดการยึดติดกับผู้ผลิตที่มีการกลไกการ 
บริหารจัดการการให้บริการอุปกรณ์ในรูปแบบเฉพาะลงได้ ปัจจุบัน
แนวคิด SDN ได้รบัความสนใจ และพฒันาภายใต้โครงการ OpenFlow 
ซึ่งเป็นโครงการวิจัยด้านเครือข่ายโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 
แนวคดิของ OpenFlow คอืออกแบบอปุกรณ์เครอืข่ายประเภท Switch 
ให้มีความฉลาดมากกว่าเดิม สามารถเรียนรู้การท�างานของ Switch 
ตวัอืน่ๆ และวางแผนการส่งข้อมลูทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุของเครอืข่าย
ทัง้หมดในภาพรวม ผ่าน Software OpenFlow ซึง่ควบคมุทีส่่วนกลาง
เสมือนเป็นระบบปฏิบัติการของเครือข่าย

วิชญ์ศุทธ์ เม�ระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากฉบับที่แล้วต่อ

SDN 

ของ บริการ                  ในอนาคต

เบื้องหลังความสำาเร็จ

Cloud (จบ)
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OpenFlow มีส่วนประกอบทั้งในระดับ Hardware และระดับ 
Software เป้าหมายคอื การเป็นระบบปฏิบตักิารของเครอืข่าย ทัง้ระบบ
ไม่ใช่ควบคุมแค่ Hardware เพียงตัวใดตัวหนึ่งในเครือข่าย ปัจจุบันมี
มหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐเริ่มใช้งาน OpenFlow ในการบริหาร
จัดการระบบเครือข่ายแล้ว

บริษัทเอกชนที่น�า OpenFlow มาช่วยจัดการระบบเครือข่าย 
ได้แก่ Google โดยมีป้าหมายคือ พยายามให้ระบบเครือข่ายสามารถ
ท�างานได้อย่างอัตโนมัติมากที่สุด เพื่อลดจ�านวนบุคคลากรที่ต้องมา
ดูแลระบบเครือข่ายลงให้มากที่สุด Google ใช้ OpenFlow กับการส่ง
ข้อมูลระหว่างศนูย์ข้อมลูแต่ละแห่ง โดยบอกว่าส�าหรบั OpenFlow ยัง
ต้องใช้เวลาอีกสกัระยะกว่าจะท�างานได้ครบถ้วนทัง้หมดเท่าที ่Google 
ต้องการ 

Facebook ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขนาดใหญ่ของโลก ทีม่กีารน�าเอา SDN มาใช้ในการบรหิาร
จดัการระบบเครอืข่ายขนาดใหญ่ของบรษิทั โดย Facebook มแีนวคิด
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ที่ส�าคัญคือ จะต้องพยายามลดความซับซ้อนของระบบเครือข่ายลง
เมือ่ท�าได้ และต้องตระหนกัอยูเ่สมอว่าความล้มเหลวของการให้บรกิาร
เครือข่ายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น Facebook จึงออกแบบระบบ
เครือข่ายให้รองรับความล้มเหลว แทนที่จะพยายามไม่ให้เกิดความ
ล้มเหลว ทั้งนี้เนื่องจาก Hardware หรืออุปกรณ์เครือข่ายสามารถเกิด
ปัญหาในการให้บริการได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรุ ่นใดก็ตาม 
แนวทางของ SDN จึงเหมาะสมเมื่อน�ามาประยุกต์ใช้กับระบบ 
เครือข่ายของ Facebook และที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งนั่นคือ การ
รองรบัการขยายเครอืข่าย ปัจจบุนั Facebook ต้องดแูลเครือ่งแม่ข่าย 
และจุดเชื่อมต่อระบบหลายพันตัว การบริหารจัดการอุปกรณ์จ�านวน
มากขนาดนีท้�าให้ Facebook ต้องมทีมีในการบรหิารจดัการเครอืข่าย
ของตัวเอง การบริหารแบบแยกส่วนย่อยเป็นเรื่องที่ยุ ่งยาก การ
ประยุกต์ใช้ Software SDN ที่สามารถบริหารได้จากจุดเดียวโดยที่ไม่
ต้องลงไปด�าเนินการที่อุปกรณ์เครือข่าย และ Hardware ในระบบจึง
เป็นค�าตอบที่เหมาะสมส�าหรับ Facebook

โดยสรปุ SDN เป็นแนวคดิของเทคโนโลยใีนการบรหิารจัดการ
เครือข่ายแบบรวมศูนย์โดยลดความยุ่งยากซับซ้อนลง ไม่ต้องไป
ด�าเนินการกับอุปกรณ์เชื่อมต่อโดยเฉพาะ Switch ซึ่งก�าลังพัฒนา 
เป็นมาตรฐานกลางทีเ่ป็นสากล เมือ่มกีารพฒันาเป็น Software บรหิาร
จัดการระบบเครือข่ายก็จะเป็นในลักษณะ Open Source  เป็นระบบ
เปิด และเป็นระบบกลางที่ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายราย 
ใดๆ ท�าให้ในทางทฤษฎี SDN สามารถท�างานร่วมกับผู้ผลิตอุปกรณ์
เครอืข่ายรายใดกไ็ด้ ท�าให้ในมมุมองทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ นี่
ถือเป็นการปลดเปลื้องพันธนาการ จากผู ้ผลิตอุปกรณ์เครือข่าย 
นอกจากนี้ยังให้ความยืดหยุ่น และท�าให้เกิดความเรียบง่ายส�าหรับ
การเชื่อมต่อกับ Cloud แบบต่างๆ รวมทั้ง Application และอุปกรณ์
เครือข่าย ท�าให้ผู้บริหารเครือข่ายใช้ Software มากกว่างานที่ต้อง 
ใช้แรงงานนัน่คอื สามารถลดปรมิาณงานหรอืจ�านวนเจ้าหน้าทีท่ีด่แูล
ลงได้

จากการพัฒนา SDN การให้บริการ Cloud จึงมีประสิทธิภาพ
ที่สูงขึ้นเพราะผู ้ให้บริการสามารถเลือกใช้รูปแบบ และกลไกที่ 
เหมาะสมในการบรหิารจดัการระบบ Cloud ทีใ่ห้บรกิาร ลดภาระ และ
ข้อจ�ากัด สามารถพัฒนารูปแบบการให้บริการที่มีคุณภาพได้อย่าง 
ต่อเนือ่ง เพือ่ตอบสนองความต้องการขององค์การทีเ่ป็นผูใ้ช้บรกิารใน
อัตราค่าใช้จ่ายที่ลดลง ซึ่งเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อองค์การต่างๆ ที่ก�าลัง
จะตัดสินใจ Outsource งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนที่
เก่ียวข้อง การมาถงึของ AEC ท�าให้เราได้ใกล้ชดิกับผูใ้ห้บรกิาร Cloud 
ชั้นน�าหลายแห่ง เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับองค์การซึ่งได้ประโยชน์
จากการแข่งขันของ บริการ Cloud ที่ก�าลังจะมาถึงในอนาคตอัน 
ใกล้นี้


