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  กฤติยา  ราชสีห์ : การพฒันาระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว.์   

อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : รศ.ดร.ปานใจ  ธารทศันวงศ.์  72 หนา้. 
 

  งานวิจยันีเป็นการศึกษาหลักการทาํงานและพฒันาระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว์มี
วตัถุประสงค์เพือศึกษาหลกัการทาํงาน วิธีการพฒันาระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์และนาํไป
ประยุกตใ์ช้เพือพฒันาระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวที์สามารถใช้งานง่าย สะดวกโดย
ไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้ในการพฒันาระบบดว้ยคาํสังแบบบรรทดัคาํสัง  ซึงทาํให้ผูดู้แลระบบมีความ
สะดวกมากยิงขึน ในการพฒันาใช้โปรแกรมจาํลองระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์Trema ด้วย
ภาษา Ruby บนระบบปฏิบติัการ Ubuntu  

  การพฒันาระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวนี์ ทาํการพฒันาขึน  ระบบ คือ ) ระบบ
เครือข่ายแบบโอเพน่โฟวที์พฒันาดว้ยชุดคาํสังแบบบรรทดัคาํสัง ) ระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว์
ทีพฒันาดว้ยระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์ซึงผูดู้แลระบบสามารถเขา้ใชง้านผา่นเวบ็เบ
ราเซอร์ ทีพฒันาส่วนติดต่อผูดู้แลระบบให้สามารถกาํหนดควบคุมการทาํงานของระบบเครือข่าย
แบบโอเพ่นโฟวต์ามตอ้งการ สามารถสังเปิดและปิดตวัควบคุมระบบเครือข่ายได้ และสามารถ
ทดสอบการทาํงานในการรับและส่งแพ็กเก็ตขอ้มูลในระบบเครือข่ายได ้โดยใช้ภาษา PHP, Java 

script, HTML และ Apache web server ในการพฒันาส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ ส่วนการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของการทาํงานระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวท์งั 2 ระบบ ทาํการทดสอบการรับและ
ส่งแพต็เก็ตขอ้มูล  

                จากการพฒันาระบบและตรวจสอบความถูกตอ้งของการทาํงานระบบเครือข่ายแบบโอ
เพ่นโฟว ์พบวา่ 1) ระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวที์พฒันาดว้ยคาํสังแบบบรรทดัคาํสังและระบบ
เครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว์ทีพฒันาด้วยระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว์ทงั 2 ระบบ
สามารถทาํงานได้อย่างถูกตอ้ง 2) ระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวที์พฒันาด้วยระบบช่วยจดัการ
เครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว์มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของผูดู้แลระบบมากกว่าระบบ
เครือข่ายแบบโอเพน่โฟวที์พฒันาดว้ยคาํสังแบบบรรทดัคาํสัง 
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 This research is the study of principles and developed OpenFlow network, which aims 

to study the working principle, methodology to develop OpenFlow network and applied them to 

develop the assistant system for OpenFlow network management. It is easy to use and no need to 

have the command line knowledge to develop the system, which enables administrators more 

convenience working. This research developed using Trema (OpenFlow network simulator) with 

Ruby on operating system Ubuntu. 

  The developed system consists of two systems including: 1) command line OpenFlow 

network, 2) assistant system of OpenFlow network management for administrators to access using 

a web browser by creating user interface to control the OpenFlow network. The administrator can 

turn on/turn off the control system to send and receive packets. This system developed using PHP, 

Java script, HTML and Apache web server. This system was verified by packets sending and 

receiving. 

 The evaluation result of the developed system showed that: 1) command line OpenFlow 

network and the assistant system for OpenFlow network management are the same correctly 

working, 2) the assistant system for OpenFlow network management was easier to use than the 

command line OpenFlow network. 
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