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53314201 : สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

คาํสาํคญั :  โอเพ่นโฟว ์

  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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บทท ี1 

บทนํา 
  

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

  ปัจจุบนัโลกมีการพฒันาในทุกๆ ดา้น ทาํให้เกิดภาวะการแข่งขนัสูง ผูที้มีทรัพยากรมาก  

มีขอ้มูลมาก มีความรวดเร็ว มีการเก็บรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลทีดี เป็นผูที้ไดเ้ปรียบทีสามารถ 

วิเคราะห์ผลไดต้รงตามวตัถุประสงค์ นาํมาซึงการทาํงานทีบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึงระบบเครือข่ายได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการค้นหา รับและส่ง การจัดเก็บ การจัดการ                

การประมวลผลขอ้มูลทงัในด้านของความถูกตอ้ง จาํนวนปริมาณ ความรวดเร็ว ความครบถ้วน
สมบูรณ์ และความคุม้ค่าในเรืองของค่าใช้จ่ายเพือลดต้นทุนระบบเครือข่าย ดังนันจึงต้องมีการ
จดัการระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพือรองรับความต้องการของ
ผูใ้ชง้าน 

 ผู ้วิจ ัยจึงมีแนวคิดทีจะนําเทคโนโลยีระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว์ (OpenFlow)                       

ทีมีความสามารถในการบริหารจดัการระบบเครือข่ายตามความตอ้งการของผูใ้ช้งานและสามารถ
ควบคุมเครือข่ายร่วมกันได้ ซึงเป็นการทาํให้ระบบเครือข่ายถูกออกแบบการใช้งานได้ด้วย
โปรแกรม (SDN : Software Defined Networking) สําหรับอนาคตอนัใกล ้ทงันีเพือให้ระบบ
เครือข่ายมีความสามารถในการบริหารจดัการระบบเครือข่ายทีมีประสิทธิภาพมากขึน แต่เนืองจาก
อุปกรณ์โอเพ่นโฟวย์งัมีราคาแพงจึงไดท้าํการศึกษาหลกัการใชง้านและพฒันาระบบเครือข่ายแบบ
โอเพ่นโฟวเ์พือทดสอบการทาํงานของระบบเครือข่ายในโปรแกรมจาํลองระบบเครือข่ายแบบโอ
เพ่นโฟวด์ว้ยโปรแกรม Trema ทงันีเนืองจากการพฒันาระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวมี์ลกัษณะ
การใช้งานรูปแบบคาํสังแบบบรรทดัคาํสัง (Command line) ซึงยากต่อการพฒันา ผูว้ิจยัจึงพฒันา
ระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว์เพือความสะดวกในการพฒันาและทดสอบระบบ
เครือข่ายแบบโอเพน่โฟวแ์ละนาํแนวคิดและแนวปฏิบติัไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.2.1 เพือศึกษาและพฒันาระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์ 

1.2.2 เพือพฒันาระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์

 

1.3 ขอบเขตของการวจัิย   
  การวิจยันีเป็นการศึกษาหลกัการทาํงานของระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์เพือนาํไป
สร้างระบบเครือข่ายทีสามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายในการรับและส่งข้อมูลทีมี
ประสิทธิภาพ รองรับความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งเพียงพอ โดยพฒันาระบบเครือข่ายแบบโอ
เพ่นโฟวจ์ากคาํสังแบบบรรทดัคาํสัง และพฒันาระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว์จากระบบช่วย
จดัการเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์ เพือความสะดวกในการใชง้านสําหรับผูดู้แลระบบเครือข่ายทีไม่มี
ความรู้ในการสร้างระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์สามารถใชง้านระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว์
ไดอ้ยา่งสะดวก 

 1.3.1 งานวจิยันีเป็นศึกษาหลกัการทาํงานของระบบเครือข่ายเทคโนโลยแีบบโอเพน่โฟว ์  

 1.3.2 งานวจิยันีพฒันาระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์2 ระบบ คือ 1.ระบบเครือข่ายแบบโอ 

เพ่นโฟวที์พฒันาจากคาํสังแบบบรรทดัคาํสัง  2.ระบบเครือข่ายโอเพ่นโฟวที์พฒันาจากระบบช่วย
จดัการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์ เพือทดสอบและประเมินความถูกตอ้งของการทาํงานและความ
สะดวกในการใชง้านของระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์ 

1.3.3 งานวิจยันีได้พฒันาระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว์ในโปรแกรมจาํลอง
เครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์ดว้ยโปรแกรม Trema โดยการทดสอบนีมีอุปกรณ์ในเครือข่าย ดงันี    

 1.3.3.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวติซ์ (Switch) จาํนวน 3 หน่วย 

  1.3.3.2 เครืองคอมพิวเตอร์ (Host) จาํนวน 3 เครือง  

  1.3.3.3 การเชือมต่อเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์
เชือมต่อกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ทุกหน่วยและอุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ทุก
หน่วยเชือมต่อกบัเครืองคอมพิวเตอร์ 1 เครือง 

 1.3.4 งานวิจยันีทดสอบการทาํงานของระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวโ์ดยวิธีการรับและส่ง
ขอ้มูล (send_packet) ดว้ยโปรแกรม Trema   

 1.3.5 สรุปการประเมินผลการใชง้านระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์ 
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1.4 เครืองมือทใีช้ในการวจัิย    
 1.4.1 คุณลกัษณะดา้นอุปกรณ์  (Hardware) 

     1.4.1.1 เครืองคอมพิวเตอร์ (CPU dual-core Intel Core i5, HD 500GB, RAM 4GB) 

1.4.2 คุณลกัษณะดา้นโปรแกรม (Software) 

1.4.2.1 ระบบปฏิบติัการ OS X 

       1.4.2.2 ระบบปฏิบติัการ Ubuntu 12.04.3LTS 

       1.4.2.3 โปรแกรม VirtualBox       

 1.4.2.4 โปรแกรมจาํลองเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์Trema 

       1.4.2.5 โปรแกรม TextWrangler 

1.4.2.6 โปรแกรม SSH (Terminal) 

 1.4.2.7 โปรแกรม Apache Web Server for Ubuntu 

1.4.2.8 โปรแกรม Filezilla  

      

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.5.1 OpenFlow หมายถึง เทคโนโลยีในการบริหารจดัการระบบเครือข่ายทีมีแนวคิดพืนฐาน
ในการแยกหน้าทีในการควบคุมเส้นทางการขนส่งขอ้มูลออกไปอยู่ในอุปกรณ์ควบคุมต่างหากที
เรียกวา่ Controller ส่วนอุปกรณ์โครงข่ายอยา่ง switch device จะยงัคงทาํหนา้ทีในการส่งต่อขอ้มูล 

(fast packet forwarding) ต่อไป ( Telecom&Innovation Journal ปีที 21 ฉบบัที 937 วนัที 8 

ตุลาคม- 14 ตุลาคม 2555) 

1.5.2 SDN (Software-Defined Networking) หมายถึง ซอฟแวร์ทีสามารถกาํหนดหรือควบคุม
ระบบเครือข่ายใหมี้ประสิทธิภาพตรงความตอ้งการของผูใ้ชง้านโดยการทาํงานผา่นแอพพิเคชนั 

 

1.6 ประโยชน์ทไีด้รับจากงานวจัิย 

1.6.1 หลกัการทาํงานของระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์ 

1.6.2 พฒันาและทดสอบการทาํงานของระบบเครือแบบโอเพน่โฟว ์

1.6.3 ระบบช่วยจดัการระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์
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บทท ี2 

ทฤษฏีและงานวจัิยทีเกยีวข้อง 

 

  งานวิจยันีเป็นการศึกษาและพฒันาระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์(OpenFlow) เพือนาํ
ความรู้ทีไดรั้บไปประยุกตใ์ช้สําหรับการพฒันาระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์ ผูว้ิจยั
ดาํเนินการศึกษาและดาํเนินการวจิยั โดยมีทฤษฏีและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ดงันี 

 

2.1 ทฤษฎทีเีกยีวข้อง 

  เทคโนโลยีระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์(OpenFlow) คือมาตรฐานใหม่ของระบบ 

Campus Networks เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายทีมีโครงสร้างของระบบเครือข่ายทีมีหลกัการทาํงาน
ของระบบแยกระบบการทาํงานออกเป็น 2 ส่วนสาํคญั คือ 1.ส่วนรับและส่งขอ้มูล 2.ส่วนควบคุม  

 

 
 

ภาพที  อธิบายหลกัการทาํงานของระบบเครือข่ายโอเพน่โฟว ์[5] 

   

  ระบบเครือข่ายโอเพ่นโฟวส์ามารถทาํงานบนระบบ TCP/IP เดิม มีระบบรักษาความ
ปลอดภยั สามารถกาํหนดการเขา้ออกขอ้มูลแต่ละประเภท สามารถทาํงานร่วมกนัไดโ้ดยไม่จาํกดั
ผูผ้ลิต มีการบริหารจดัการจากส่วนกลางลดเวลาติดตงัและแก้ไขปัญหา รับข้อมูลคาํสังจากตวั
ควบคุม (Controller) ผา่นช่องทางทีปลอดภยั (Secure Channel) และเก็บขอ้มูลลงใน Flow Table 
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ริเริมโดยทางมหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ดของสหรัฐอเมริกาเมือปี 2008 โดยจุดเด่นของเทคโนโลยี คือ
แนวคิดพืนฐานในการแยกหน้าทีในการควบคุมเส้นทางการขนส่งข้อมูลอย่าง เช่น การเลือก
เส้นทางการรับส่งข้อมูลทีเดิมรวมอยู่ในอุปกรณ์โครงข่ายเราท์เตอร์แยกออกไปอยู่ในอุปกรณ์    

ส่วนควบคุม ซึงจะเป็นการเขียนซอฟตแ์วร์ไปลงในฮาร์ดแวร์จาํพวกเซิร์ฟเวอร์มาตรฐานธรรมดา 
ส่วนอุปกรณ์โครงข่ายเราท์เตอร์ทาํหน้าทีในการส่งต่อขอ้มูล (fast packet forwarding) ต่อไป    

ระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวจ์ะมีอุปกรณ์โอเพ่นโฟวส์วิตซ์ทีทาํหน้าทีส่งต่อขอ้มูลของผูใ้ช้จาก
ตน้ทางไปปลายทางหรือเรียกวา่ดูแลเส้นทางการรับและส่งขอ้มูล (Data Path) ตามคาํสังของการจดั
และควบคุมเส้นทางการส่งต่อขอ้มูลผูใ้ชจ้ากตวัควบคุมทีทาํหนา้ทีดูแลเส้นทางการรับและส่งขอ้มูล         

ซึงโครงสร้างทีทาํใหต้วัอุปกรณ์กระจายสัญญาณสวติช์ไม่จาํเป็นตอ้งมีการตงัค่าการควบคุมเส้นทาง
จึงทาํให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนการดาํเนินการลดลง และมีความสามารถยืดหยุ่นในการจดัเส้นทาง   

ให้แตกต่างกันสําหรับทราฟฟิกประเภทต่างๆ หรือสําหรับเงือนไขอืนๆ ซึงจะค่อนข้างยุ่งยาก
สาํหรับการทาํบนอุปกรณ์โครงข่ายยกตวัอยา่ง เช่น การประยุกตก์ารจดัเส้นทางให้การขนส่งขอ้มูล
สําหรับทราฟฟิกสองประเภททีต่างกนัมาจากจุดเริมตน้เดียวกนัและมุ่งไปสู่จุดเป้าหมายเดียวกนั
สามารถทีจะตงัค่าให้เส้นทางการขนส่งขอ้มูลทงัสองประเภทไปคนละเส้นทางได ้เช่น ขอ้มูลผูใ้ช้
ของทราฟฟิกประเภทแรกให้วิงไปทางเส้นทางบน ส่วนทราฟฟิกของขอ้มูลผูใ้ชป้ระเภทสองให้วิง
ไปทางดา้นล่าง ซึงการทาํเช่นนีสามารถทาํให้เราวางแผนกระจายทราฟฟิกหรือวางแผนการควบคุม
แบนด์วิทได้อย่างยืดหยุ่น ส่วนการติดต่อสือสารระหว่างอุปกรณ์โอเพ่นโฟวส์วิตซ์กบัตวัควบคุม    

มีการกาํหนดมาตรฐานโปรโตคอลทีเรียกวา่โอเพน่โฟวโ์ปรโตคอล (OpenFlow Protocol)  

 

2.2 งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

 Egilmez et al. [7] นาํเสนอวิธีการเลือกเส้นทางในการรับส่งขอ้มูลทีเหมาะสมทีสุด     

แบบมีการรับรองคุณภาพของข้อมูลสําหรับการทาํ Vedio steraming บนระบบเครือข่ายแบบ        

โอโพ่นโฟวโ์ดยการออกแบบตวัควบคุมใหม่ทีแตกต่างกนั 2 วิธี คือ 1.การประยุกต์ใช้อลักอริทึม 

shortest-path โดยใหค้วามสาํคญักบัระยะทางการส่งขอ้มูลในเส้นทางใหม่ทีมีการสูญเสียขอ้มูลนอ้ย
ทีสุดหรือไม่มีการสูญเสียขอ้มูลเลย เนืองจากเส้นทางการส่งขอ้มูลทีใช้อลักอริทึม shortest-path    

มีทราฟฟิกในการส่งข้อมูลจาํนวนมาก ทาํให้เกิดการความล่าช้าและการสูญเสียขอ้มูลบางส่วน     

ซึงจากการประยุกต์ใช้อลักอริทึม shortest-path [1] ผลการทดลองปรากฏว่าขอ้มูลทีได้รับ        

Vedio steraming มีคุณภาพทีดีกวา่ คือ มีการสูญเสียขอ้มูลนอ้ยมาก 2.การใชอ้ลักอริทึม Network  
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Simplex ในการหาเส้นทางการส่งขอ้มูลทีเส้นทางนนัเหมาะสมมีทราฟฟิกของการส่งขอ้มูลทีดีทีสุด
ทีทาํใหข้อ้มูลไม่มีการหยดุเกิดขึนหรือไม่เกิดความเสียหาย 

 

 
 

ภาพที  shortest-path algorithm [7] 
 

 
 

ภาพที  Network simplex algorithm [7] 

 

 
 

ภาพที  การจาํลองระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์ [7] 

 

               ผลการทดลองเปรียบเทียบเพือวดัประสิทธิภาพคุณภาพของข้อมูลทีได้รับ โดยใช ้

เครืองมือรูปแบบ LAMON ในการทดลองสร้างระบบเครือข่ายและส่งขอ้มูลขนาด 10Mbps. ปรากฏ
วา่การรับและส่งขอ้มูลทีใชอ้ลักอริทึมแบบ Network Simplex [7] มีสิทธิภาพสูงกวา่การประยุกตใ์ช ้

อลักอริทึมแบบ shortest-path [7] และ การประยุกต์ใช้อลักอริทึมแบบ shortest-path [7]                  

มีประสิทธิภาพสูงกวา่อลักอริทึมแบบ shortest-path  

 McKeown et al. [9] นาํเสนอหลกัการทาํงานของระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวเ์พือ    

ให้เป็นพืนฐานสําหรับผูที้จะพฒันาระบบเครือข่ายและส่งเสริมให้นาํเทคโนโลยีโอเพ่นโฟวไ์ปใช้
กบัระบบเครือข่ายระดบัมหาวิทยาลยั ระดบัโรงเรียน โดยโอเพ่นโฟวส์วิตซ์เป็น Ethernet switch 

และRouters ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ 1.Flow table 2.Secure Channel 3.OpenFlow Protocol 
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ซึงโอเพ่นโฟวส์วิตซ์มีหน้าทีพืนฐานในการจดัการแพ็ตแก็ตขอ้มูลทีเขา้มา คือ 1.ส่งต่อแพ็กเก็ต
ขอ้มูลไปยงัปลายทาง 2.เขา้รหสัและส่งต่อแพก็เก็ตขอ้มูลไปยงัปลายทาง 3.หยุดแพก็เก็ตขอ้มูลทีเขา้
มา ภายใน Flow table ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ 1.packet header 2.action process 3.statistics         

การนาํโอเพน่โฟวไ์ปใช ้คือ 1.Amy สร้างโอเพ่นโฟวโ์มเดล Amy-OSPF เป็น routing protocol ใหม่ 
ซึงทาํงานในส่วนของการควบคุม (NOX) เมือมีแพก็เก็ตขอ้มูลส่งมาถึงตวัควบคุม จะใชโ้อเพ่นโฟว์
โมเดล Amy-OSPF เลือกเส้นทางและนาํเส้นทางนนัไปเก็บใน Flow table ของแต่ละโอเพ่นโฟว์
สวิตซ์ เมือแพ็กเก็ตขอ้มูลใหม่ทีเขา้มาก็จะไดใ้ชง้านการเลือกเส้นทางจาก Flow table ทีมีอยูแ่ลว้    

จากการทดสอบพบวา่โอเพน่โฟวโ์มเดล Amy-OSPF สามารถส่งขอ้มูลไดเ้ร็วกวา่โอเพ่นโฟวโ์มเดล 

OSPF 2.การจัดการระบบเครือข่ายโอเพ่นโฟว์และการควบคุมการเข้าถึง โดยให้ตัวตวบคุม
ตรวจสอบ Flow ทีมีอยูใ่น Flow table และกาํหนดเงือนไข เช่น Guests สามารถติดต่อไดด้ว้ย HTTP

แต่ให้ผา่นทาง web proxy เท่านนั หรือกาํหนด VoIP ไม่อนุญาตให้สือสารดว้ย laptop เป็นตน้ โดย
ผูดู้แลตวัควบคุมเป็นคนตดัสินใจสร้างเงือนไข 3.การใชง้าน VLANs สําหรับโอเพ่นโฟว ์สามารถ
ใชง้านไดง่้ายโดยการกาํหนดเงือนไขจาก VLANs ID หรือ Mac Address เป็นตน้ 

 Jarschel et al. [8] นาํเสนอหลกัการทาํงานพืนฐานการรับและส่งขอ้มูลของระบบ
เครือข่ายแบบโอเพน่โฟวแ์ละการวดัประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์ดว้ยโมเดลที
ใชค้วามน่าจะเป็นหาค่าสัมประสิทธิทีเหมาะสมในการใชเ้วลาเขา้คิวรอของตวัควบคุมและทดสอบ
เทียบกบัการจาํลองจากความเร็วในการรับและส่งขอ้มูล 

 

 
 

 

ภาพที  แสดงโมเดลการใชค้วามน่าจะเป็นหาค่าสัมประสิทธิ [8] 
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ภาพที 6 แสดงเวลาการทาํงานของโมเดลความน่าจะเป็นหาค่าสัมประสิทธิ [8] 

 

 ผลการทดลอง ปรากฎวา่การวดัประสิทธิภาพจากโมเดลทีใชค้วามน่าจะเป็น ทีใชต้วัแปร
ค่าสัมประสิทธิน้อยจะใช้เวลาในการพกัขอ้มูลเพือเขา้คิวในการแกปั้ญหาของตวัควบคุมมากกว่า
การใช้ตัวแปรทีมีค่าสัมประสิทธิมาก ในการนําเสนอโมเดลนี มีประโยชน์ในการพฒันาการ
ประมวลผลของตวัควบคุม และนาํไปสู่ประสิทธิภาพทีสูงขึน ของโอเพ่นโฟวเ์พือพฒันาระบบ
เครือข่ายทีเร็วขึน 

  Chen et al. [6] นาํเสนอการปรับกฎของ Firewall ทีผิดพลาด ซึงแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ     

1.การเรียกใช้กฎผิด  2.กฎหาย  3.การกําหนดคุณสมบัติของกฎผิด  4.การตัดสินของกฎผิด                 

5.การกาํหนดกฎพิเศษผิด คุณสมบติัของแพต็เก็ตขอ้มูลทีใชใ้นการสร้างกฎ คือ Src. IP,  Dest. IP,  

Src. Port,  Dest. Port , Prot,  การทาํงานของกฎ คือ accept, discard 

 

 
 

ภาพที 7 แสดงสาเหตุในการปรับกฎ Firewall ทีเกิดขอ้ผดิพลาด [6] 
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ภาพที 8 แสดงอตัราการเกิดขอ้ผดิพลาดในการปรับกฎ Firewall [6] 

 

  ผลการทดลอง ปรากฏว่าสามารถปรับกฎของ firewall ให้มีความผิดพลาดน้อยลงได้
สําเร็จ 3 กรณี คือ 1.การเรียกใช้กฎผิด 2.การตดัสินของกฎผิด 3.การกาํหนดกฎพิเศษผิด ส่วนการ
ปรับกฎของ firewall ทีไม่ประสบความสาํเร็จมี 2 กรณี คือ1.กฎหาย 2.การกาํหนดคุณสมบติักฎผดิ 
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บทท ี3 

วธีิดําเนินงานวจัิย 

 

 งานวิจยันีเป็นการศึกษาและพฒันาระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์(OpenFlow) เพือนาํ
ความรู้ทีไดรั้บไปประยุกตใ์ช้สําหรับการพฒันาระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์ ผูว้ิจยั
ดาํเนินการศึกษาและดาํเนินการวจิยั โดยมีขนัตอนวธีิดาํเนินการวจิยัดงันี 

 

3.1 ขนัตอนในการดําเนินงานวจัิย 
การวิจยันีมีขนัตอนการพฒันาระบบช่วยจัดการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว์ 6 ขนัตอน       

ดงัแสดงในภาพที 9 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 9 แสดงขนัตอนการดาํเนินการวจิยั 

1.ศึกษาสภาพปัญหาและกาํหนดขอบเขตการวจิยั 

2.ศึกษาหลกัการทาํงานของระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์ 

3.ศึกษาหลกัการทาํงานและความสามารถของโปรแกรมจาํลองเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์Trema 

4.สร้างระบบเครือข่ายโอเพน่แบบโฟวด์ว้ยคาํสงัแบบบรรทดัคาํสงั 

เริมตน้การทาํงาน

สินสุดการทาํงาน 

5.พฒันาระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์

10 

 

ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 6.ทดสอบและประเมินผล  

ปรับปรุงระบบเครือข่ายฯ 
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3.2 เครืองมือและอุปกรณ์ทใีช้ในการดําเนินการวจัิย 
 3.2.1 อุปกรณ์  (Hardware) 

      3.2.1.1 เครืองคอมพิวเตอร์ (CPU dual-core Intel Core i5, HD 500GB, RAM 4GB) 

 3.2.2 โปรแกรม (Software) 

3.2.2.1 ระบบปฏิบติัการ OS X 

       3.2.2.2 ระบบปฏิบติัการ Ubuntu 12.04.3 LTS 

  3.2.2.3 โปรแกรม VirtualBox 

3.2.2.4 โปรแกรมจาํลองเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์Trema 

3.2.2.5 โปรแกรม Text Wrangler 

 3.2.2.6 โปรแกรม SSH (Terminal) 

 3.2.2.7 โปรแกรม Apache Web Server for Ubuntu 12.04.3LTS  

 3.2.2.8 โปรแกรม Filezilla  

  3.2.2.9 โปรแกรม Dreamweaver 

 

3.3 อธิบายรายละเอยีดจากภาพขันตอนในการดําเนินงานวจัิยแต่ละขนัตอน ดังนี 

 3.3.1 ศึกษาสภาพปัญหาและกาํหนดขอบเขตการวจิยั 

  เป็นการศึกษาสภาพปัญหาของงานวิจยั โดยการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีต่างๆ งานวิจยัที
เกียวขอ้งและสภาพตามจริง แลว้ทาํการรวบรวมสรุปผลออกมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยมี
รายละเอียดดงันี 

  3.3.1.1 ศึกษาสภาพปัญหาของงานวจิยั   

           จากการศึกษาตามสภาพจริงเบืองต้นระบบเครือข่ายในปัจจุบนัมีประสิทธิภาพ      

ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ช้ ซึงมีความตอ้งการในการรับและส่งขอ้มูลทีมากขึน และมี
ความเร็ว  ทีมากขึน ทีผา่นมาการใชง้านระบบเครือข่าย ผูใ้ชง้านจะคน้หาขอ้มูลทีตอ้งการและนาํมา
จดัการจดัเก็บในเครืองคอมพิวเตอร์ของตนเอง แต่แนวโนม้จากปัจจุบนัถึงอนาคตผูใ้ชง้านทีใชง้าน
ระบบเครือข่ายมีความตอ้งการทีใชง้านจดัการจดัเก็บขอ้มูลทีคน้หามาได ้ไวบ้นระบบเครือข่ายเพือ
สะดวกต่อการใช้งาน เพราะฉะนนัระบบเครือข่ายทีดีมีประสิทธิภาพควรรองรับแอพพิเคชนัของ
ผูใ้ชง้าน  ทีมีจาํนวนเพิมมากขึน (Future Internet) โดยเริมจากการศึกษาระบบเครือข่ายโอเพ่นโฟว์
เพือนาํมาประยกุตใ์ชต่้อไป 
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 3.3.1.2 ศึกษาเอกสารงานวจิยัทีเกียวขอ้ง  

 เอกสารงานวจิยัทีเกียวขอ้งไดแ้ก่ 

 3.3.1.2.1 ระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์กระบวนการทาํงานระบบเครือข่ายแบบโอ
เพ่นโฟว ์อุปกรณ์เครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์โอเพ่นโฟวโ์ปรโตคอล คุณลกัษณะของแพ็กเก็ต เพือ
สร้างตวัควบคุมระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์(Controller) 

 3.3.1.2.2 การประยกุตใ์ชก้ฎ การสร้างกฎ การเพิมกฎ การเรียกใชก้ฎ เพือสร้างตวั 

ควบคุมระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์

 3.3.1.3 กาํหนดขอบเขตในงานวจิยั  

            จากการศึกษาสภาพปัญหา เอกสารงานวิจัยและทฤษฎีทีเกียวข้องผูว้ิจยัได้
กาํหนดขอบเขตงานวจิยั ดงันี      

 3.3.1.3.1 งานวจิยันีศึกษาหลกัการทาํงานของระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์

 3.3.1.3.2 งานวจิยันีพฒันาระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์

 3.3.1.3.3 งานวจิยันีไดพ้ฒันาระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์2 ระบบ คือ ระบบ 

เครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวที์พฒันาจากคาํสังแบบบรรทดัคาํสัง และระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์

ทีพฒันาจากระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์ 

 3.3.1.3.4 งานวจิยันีไดพ้ฒันาระบบเครือข่ายโอเพ่นโฟวใ์นโปรแกรมจาํลองเครือข่าย
แบบโอเพน่โฟวด์ว้ยโปรแกรม Trema  

 3.3.1.3.5 งานวจิยันีทดสอบการทาํงานของระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟวที์ 

พฒันาขึนทงั 2 ระบบ โดยวธีิการส่งแพก็เก็ต (send_packet) ดว้ยโปรแกรม Trema   

  3.3.1.3.6 สรุปผลการประเมินการใชง้านของระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบ 

โอเพน่โฟว ์ 

    3.3.2 ศึกษาหลกัการทาํงานของระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์ 

       3.3.3 ศึกษาการใชง้านของโปรแกรมจาํลองระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์Trema  

    3.3.4 พฒันาระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวจ์าํลอง ทีพฒันาจากคาํสังแบบบรรทดัคาํสังดว้ย
โปรแกรม Trema 

  3.3.5 พฒันาระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์

  3.3.6 การประเมินผลและปรับปรุงของระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์
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   การประเมินผลเปรียบเทียบการทาํงานของระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวที์พฒันาจาก
คาํสังแบบบรรทดักบัระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์โดยใชห้ลกัการทาํงานของการรับ
และส่งแพก็เก็ต และปรับปรุงระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์
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บทท ี4 

ผลการดําเนินการวจัิย 

 

 งานวิจยันีเป็นการศึกษาและพฒันาระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์(OpenFlow) เพือนาํ
ความรู้ทีไดรั้บไปประยุกตใ์ช้สําหรับการพฒันาระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์ ผูว้ิจยั
ดาํเนินการศึกษาและดาํเนินการวจิยัไดผ้ลการดาํเนินงานวิจยั ดงันี 

 

4.1 การศึกษาและพฒันาระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว์  
 4.1.1 การศึกษาระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์ 

   ระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวเ์ป็นระบบเครือข่ายทีสามารถบริหารจดัการการทาํงาน
ของระบบเครือข่ายไดต้ามความตอ้งการ สภาพการใชง้านของระบบเครือข่ายสามารถกาํหนดสิทธิ
ผูใ้ช้ ทิศทางของการบริการทีตอ้งการสนับสนุนหรืองดการให้บริการในการใช้งานบางประเภท 

โดยใชต้วัควบคุม (Controller) ควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ทงัหมดทีอยู่
ในระบบเครือข่ายได ้ 

หลกัการทาํงานการรับและส่งแพก็เก็ตขอ้มูล หลกัการทาํงานและความสามารถของ
โปรแกรมจาํลองระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์Trema สามารถสรุปได ้ดงันี 

4.1.1.1 เมือมีการส่งแพ็กเก็ตข้อมูลจากเครืองคอมพิวเตอร์ต้นทางไปยงัคอมพิวเตอร์
ปลายทางแพ็ตแก็ตขอ้มูลจะถูกส่งจากเครืองคอมพิวเตอร์ตน้ทางไปยงัอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
สวติซ์ทีเชือมคอมพิวเตอร์ตน้ทางอยูท่างพอร์ตทีเชือมต่อกนัไว ้

4.1.1.2  อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์รับแพก็เก็ตขอ้มูลและทราบคุณลกัษณะของแพ็ก
เก็ตขอ้มูลวา่เขา้มาทางพอร์ตใด โปรโตคอลอะไร ไอพีแอดเดรสตน้ทางและปลายทางคืออุปกรณ์ใด 

จึงนาํแพก็เก็ตขอ้มูลทีไดรั้บไปเทียบกบักฎทีอยูภ่ายใน Flow Table หากเจอกฎให้กระทาํการตามกฎ
แต่ถา้ไม่เจอกฎใหก้ลบัไปดูทีตวัควบคุม  

  4.1.1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์นาํแพ็กเก็ตขอ้มูลตทีไดรั้บมาตรวจสอบกฎทีตวั
ควบคุมระบบเครือข่าย ถา้พบกฎทีตรงกบัแพก็เก็ตขอ้มูลทีไดรั้บตวัควบคุมระบบเครือข่ายจึงทาํการ
เพิมกฎนนัใหก้บั FlowTable ของอุปกรณ์กระจายสัญญาณสวติซ์นนั และใหก้ระทาํการตามกฎนนั  
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  4.1.1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวติซ์นาํแพก็เก็ตขอ้มูลทีไดรั้บมาทาํการตรวจสอบกฎที
ตวัควบคุมระบบเครือข่าย ถา้ไม่พบกฎทีตรงกบัคุณลกัษณะของแพก็เก็ตขอ้มูลนนัจึงไม่กระทาํการ
ใดๆ กบัแพก็เก็ตขอ้มูลนนั 

  4.1.1.5 กฎใน FlowTable ของอุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิสตซ์ทุกหน่วยมีช่วงเวลาของ
กฎ หากกฎใดๆ ไม่ไดรั้บการตรวจพบจากแพ็ตเก็ตขอ้มูลทีเขา้มา กฎนนัจะถูกลบเพือป้องกนัการ
หนาแน่นของกฎใน FlowTable 

  4.1.1.6  โปรแกรมจาํลองระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว์ Trema เป็นโปรแกรมทีมี
ความสามารถในการพฒันาระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟวมี์การใชง้านทีสะดวกเนืองจากมีการรวม
ส่วนของการควบคุมระบบเครือข่าย (Controller) และส่วนของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Config) ไว้
ในส่วนเดียวกนั 

  4.1.1.7 โปรแกรมจาํลองระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์Trema รองรับการทาํงานระบบ
เครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์1.0.0 พฒันาดว้ยภาษา C/Ruby  

 4.1.1.8 โปรแกรมจําลองระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว์ Trema ทํางานภายใต้
ระบบปฏิบติัการ Ubuntu 12.10, 12.04.3 LTS, 13.04, Linux7.0  

 4.1.1.9 โปรแกรมจาํลองระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์Trema ทาํงานโดยคาํสังแบบ
บรรทดัคาํสัง 

 4.1.1.10 โปรแกรมจาํลองระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์Trema การรับส่งแพ็กเก็ต 

(send_packet) สามารถส่งไดแ้บบ UDP เท่านนั 

 4.1.1.11 ภาษารูบี (Ruby) มีโครงสร้างทีเขา้ใจง่าย สะดวกแก่ผูพ้ฒันาโปรแกรม เป็นภาษา 
แบบอินเตอร์พรีทเตอร์ คือ มีการทาํงานทนัทีทีมีการสังงาน เป็นภาษาเชิงวตัถุระดบัสูง การทาํงาน
ของภาษารูบีในทุกส่วนจึงเป็นการทาํงานทีตอ้งเกียวกบัอ็อบเจกต์ทงัสิน รวมถึงโครงสร้างหรือ
ขอ้มูลพืนฐานต่างๆ ในภาษารูบี เช่น String,  Integer,  Floating point,  Array, Boolean เป็นอ็อบ
เจกตด์ว้ย ซึงขอ้มูลพืนฐานเป็นอ็อบเจกตห์มดแสดงวา่ตอ้งมีคลาสของขอ้มูลชนิดนนัถูกกาํหนดไว้
ในภาษารูบีดว้ย ดงันนั คลาสพืนฐานเหล่านีติดมาพร้อมกบัภาษารูบีเรียบร้อยแลว้ทาํให้เราสามารถ
เรียกใชค้วามสามารถของออ็บเจกตแ์ต่ละชนิดจากเมธอดทีมาพร้อมกบัคลาสได ้ซึงในงานวิจยันี ใช้
ภาษารูบิในการเขียนชุดคาํสังสังงานตวัควบคุมระบบเครือข่ายทีอยู่ภายใตโ้ปรแกรม Trema และ
โปรแกรม Trema ติดตงัภาษารูบีเรียบร้อยแลว้ 
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  4.1.2 การพฒันาระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์

    การทํางานของระบบเครือข่ ายแบบโอเพ่นโฟว์พัฒนาด้วยโปรแกรม  Trema 

ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนระบบเครือข่าย (network.conf) และส่วนควบคุมการทาํงานของระบบ
เครือข่าย (controller.rb) ซึงผูดู้แลระบบเครือข่ายตอ้งเป็นผูส้ร้างระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวโ์ดย
ใชค้าํสังแบบบรรทดัคาํสังในการสังงาน  การใชค้าํสังเพือสังให้ตวัควบคุมทาํงานจะเรียกใชไ้ฟล์ทงั 

2 ส่วนและใชค้าํสังภายใตโ้ปรแกรม Trema  

  รูปแบบคาํสังใหต้วัควบคุมเริมทาํงาน 

    ./trema run controller.rb -c network.conf  

 

   
 

ภาพที 0 แสดงส่วนไฟล ์network.conf 

 

 
 

ภาพที 1 แสดงส่วนไฟล ์controller.rb 
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   4.1.2.1 พฒันาชุดคาํสังแบบบรรทดัคาํสังเพือกาํหนดอุปกรณ์และการเชือมต่ออุปกรณ์ใน 

ระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์(network.conf) ผูว้ิจยักาํหนดขอบเขตของระบบเครือข่ายแบบโอ
เพ่นโฟว์ให้สร้างอุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ (Switch) จาํนวน 3 หน่วย เครืองคอมพิวเตอร์ 

(Host) จาํนวน 3 เครืองโดยอุปกรณ์กระจายสัญญาณสวติซ์ทุกตวัเชือมต่อกนั และทีอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณสวติซ์ มีเครืองคอมพิวเตอร์ เชือมต่อกบัอุปกรณ์กระจายสัญญาณสวติซ์ หน่วยละ 1 เครือง 

 

 
 

ภาพที 2 แสดงการกาํหนดการเชือมต่ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์ 

 

 การกาํหนดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์ 

  4.1.2.1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวติซ์ จาํนวน 3 หน่วย  

   คือ  Switch 1 : sw1 : (0x1) 

     Switch 2 : sw2 : (0x2) 

     Switch 3 : sw3 : (0x3) 

 4.1.2.1.2 เครืองคอมพิวเตอร์ (Host) จาํนวน 3 เครือง พร้อมกาํหนดไอพีแอดเดรส 

   คือ Host1 : vhost : host1 : IP Address = 192.168.1.11 

             Host2 : vhost : host2 : IP Address = 192.168.1.12 

            Host3 : vhost : host3 : IP Address = 192.168.1.13 
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การกาํหนดการเชือมต่อของอุปกรณ์ภายในระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์

 

กาํหนดการเชือมต่อของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์

อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 1  อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 2  

อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 1  อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 3 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 2  อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 3  

อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 1  เครืองคอมพิวเตอร์ (Host) 1  

อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 2  เครืองคอมพิวเตอร์ (Host) 2  

อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 3  เครืองคอมพิวเตอร์ (Host) 3  

 

ตารางที 1 แสดงการกาํหนดการเชือมต่อของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์

 

 

 
 

ภาพที 13 แสดงชุดคาํสังการกาํหนดการเชือมต่ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์
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ภาพที 14 แสดงการกาํหนดเส้นทางการเชือมต่ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์

 

 การควบคุมการทาํงานของระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวจ์าํเป็นต้องทราบว่าระบบ
เครือข่ายมีเส้นทางการเชือมต่ออุปกรณ์อย่างไร จึงจะสามารถควบคุมการทาํงานได้อย่างถูกตอ้ง   

จากภาพที 14 นาํมาอธิบายเส้นทางการเชือมต่ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์ดงันี 

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 1 พอร์ต 1 เชือมต่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 3 พอร์ต 1 

  อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 1 พอร์ต 2 เชือมต่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 2 พอร์ต 3 

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 1 พอร์ต 3 เชือมต่อเครืองคอมพิวเตอร์ 1 

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 2 พอร์ต 1 เชือมต่อเครืองคอมพิวเตอร์ 2 

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 2 พอร์ต 2 เชือมต่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 3 พอร์ต 1 

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 2 พอร์ต 3 เชือมต่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 1 พอร์ต 2 

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 3 พอร์ต 1 เชือมต่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 2 พอร์ต 2 

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 3 พอร์ต 2 เชือมต่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 1 พอร์ต 1  

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 3 พอร์ต 3 เชือมต่อเครืองคอมพิวเตอร์ 3 
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  4.1.2.2 พฒันาชุดคาํสังแบบบรรทดัคาํสังควบคุมการทาํงานของระบบเครือข่ายแบบโอ
เพน่โฟว ์(controller.rb) ดว้ยภาษารูบีในส่วนของหลกัการทาํงานคือ เครืองคอมพิวเตอร์สามารถส่ง
แพก็เก็ตขอ้มูลหาเครืองคอมพิวเตอร์ทุกเครืองได ้เพือศึกษาและทดสอบการสร้างตวัควบคุมระบบ
เครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์

 

กฎทีใชใ้นการควบคุมการทาํงานของระบบเครือข่ายโอเพ่นโฟวที์ใชใ้นงานวิจยั 

 

Rule Protocol Switch Port IP_Des Action Output Port 

Rule.1 UDP Switch.1 Port.1 192.168.1.11 Port.3 

Rule.2 UDP Switch.1 Port.2 192.168.1.11 Port.3 

Rule.3 UDP Switch.1 Port.3 192.168.1.12 Port.2 

Rule.4 UDP Switch.1 Port.3 192.168.1.13 Port.1 

Rule.5 UDP Switch.2 Port.1 192.168.1.11 Port.3 

Rule.6 UDP Switch.2 Port.1 192.168.1.13 Port.2 

Rule.7 UDP Switch.2 Port.2 192.168.1.12 Port.1 

Rule.8 UDP Switch.2 Port.3 192.168.1.12 Port.1 

Rule.9 UDP Switch.3 Port.1 192.168.1.13 Port.3 

Rule.10 UDP Switch.3 Port.2 192.168.1.13 Port.3 

Rule.11 UDP Switch.3 Port.3 192.168.1.11 Port.2 

Rule.12 UDP Switch.3 Port.3 192.168.1.12 Port.1 

 

 ตารางที 2 แสดงกฎทีใชใ้นการควบคุมการรับและส่งแพค็เก็ตขอ้มูลระบบเครือข่ายโอเพน่โฟว ์

 

  จากตารางที 2 นาํมาอธิบายหลกัการทาํงานของกฎ เช่น กฎขอ้ที 1 ทาํงานก็ต่อเมืออุปกรณ์
กระจายสัญญาณสวิตซ์ 1 ได้รับแพ็กเก็ตข้อมูลเป็นโปรโตคอล UDP จากพอร์ตหมายเลข 1             

ซึงต้องการส่งแพ็ก เก็ตข้อมูลไปย ัง เครืองคอมพิวเตอร์หมายเลขปลายทาง  192.168.1.11               

ทางอุปกรณ์กระจายสัญาณสวิตซ์ 1 จึงส่งแพ็กเก็ตข้อมูลออกไปยงัพอร์ตหมายเลข  3 ตาม
ขอ้กาํหนดจากคอลมัถ ์Action Output Port ต่อไป 
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ภาพที 15 แสดงชุดคาํสังการควบคุมการทาํงานระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์

 

การวดัประสิทธิภาพการทาํงานของระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟวจ์ากความถูกตอ้งในการ
ควบคุมการการรับส่งแพก็เก็ตขอ้มูลโดยใชค้าํสัง ดงันี 

 

ที คําสัง 

1 ./trema send_packet –s host1 –d host2 

2 ./trema send_packet –s host1 –d host3 

3 ./trema send_packet –s host2 –d host3 

4 ./trema send_packet –s host2 –d host1 

5 ./trema send_packet –s host3 –d host1 

6 ./trema send_packet –s host3 –d host2 

 

ตารางที 3 แสดงคาํสังการส่งแพก็เก็ตขอ้มูลจากตน้ทางไปยงัปลายทาง 
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จากการใชค้าํสังส่งแพต็เก็ตขอ้มูล จึงทาํการตรวจสอบการรับขอ้มูลโดยใชค้าํสัง ดงันี 

 

ที คําสัง 

1 ./trema show host1 

2 ./trema show host2 

3 ./trema show host3 

4 ./trema show host1 --rx 

5 ./trema show host2 --rx 

6 ./trema show host3 --rx 

7 ./trema show host1 --tx 

8 ./trema show host2 --tx 

9 ./trema show host3 --tx 

10 ./trema dump_flow sw1 

11 ./trema dump_flow sw2 

12 ./trema dump_flow sw3 
  

ตารางที 4 แสดงคาํสังแสดงสถานะของอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย 

   

 
 

ภาพที 16 แสดงสถานะวา่งของอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย ก่อนการรับส่งขอ้มูล 
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ภาพที  17 แสดงสถานะการใชค้าํสัง send_packet 

 

 
 

ภาพที 18 แสดงสถานะการตรวจสอบการรับส่งขอ้มูล โดยใชค้าํสัง ./trema show 
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ภาพที 19 แสดงสถานะการตรวจสอบการรับส่งขอ้มูล โดยใชค้าํสัง ./trema dump_flow 

    

จากการทดสอบการรับส่งแพก็เก็ตขอ้มูล ปรากฎวา่ ระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟวที์
พฒันาดว้ยคาํสังแบบบรรทดัคาํสังสามารถทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

4.2 การพฒันาระบบช่วยจัดการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว์ 

  หลกัการทาํงานของระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์คือ ผูดู้แลระบบสามารถ
ควบคุมระบบเครือข่ายผา่นทางเวบ็บราวเซอร์ โดยระบบจะทาํการสร้างไฟล์ทีใชส้ําหรับการสังงาน
ระบบเครือข่ายจากขอ้มูลทีผูดู้แลระบบกาํหนดไว ้และรอคาํสังใหต้วัควบคุมระบบเครือข่ายแบบโอ
เพ่นโฟวเ์ริมการทาํงานจากผูดู้แลระบบทีจะสังผา่นทางหน้าจอผูติ้ดต่อระบบ การรอรับคาํสังจาก
ผูดู้แลระบบนัน ตอ้งมีการเปิดเครืองรอรับคาํสังทีจะเขา้มาอยู่ตลอดเวลาโดยการพฒันาชุดคาํสัง 

Shell script รอไวใ้นโปรแกรม Trema และพฒันาชุดคาํสัง Script ไวใ้นหนา้จอผูติ้ดต่อระบบเพือไว้
สังงานตามคาํสังทีกาํหนดไวใ้น Script ในงานวจิยันี พฒันาชุดคาํสัง Script ไว ้2 ชุด คือ 1.การสังตวั
ควบคุมให้เริมการทาํงาน 2.การทดสอบการส่งแพก็เก็ต ส่วนควบคุมจะไม่มีกฎในการควบคุมการ
ทาํงาน แต่จะไปเรียกตรวจสอบกฎจากไฟล์ขอ้ความ (config) ทีผูดู้แลระบบกาํหนดไวผ้า่นทางส่วน
ติดต่อผูดู้แลระบบ ซึงได้จากการใช้งานระบบช่วยจดัการเครือข่ายโอเพ่นโฟว ์เมือตรวจสอบเจอ
คุณลกัษณะของแพก็เก็ตขอ้มูลทีตรงตามกฎทีกาํหนดแลว้ใหก้ระทาํตามทีกฎกาํหนดต่อไป 
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Username, Password 

End 

 

No 
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Username = = Username 

Password = = Password 

Menu selection 

 
Menu selection 

Show config Hardware 

New config Hardware 

New config Network 

Show File config Network 

New config Hardware 

Show File config Controller 

Start Controller 

Test Send Packet 

Exit 
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ภาพที 20 แสดงการทาํงานของระบบช่วยจดัการเครือข่ายโอเพน่โฟวส่์วนติดต่อผูดู้แลระบบ 

Start 
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  4.2.1 พฒันาระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวส่์วนติดต่อผูดู้แลระบบเครือข่ายดว้ย
ชุดคาํสังภาษา PHP, Java script, HTML โดยระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวส์ามารถ
ทาํงานได ้ดงัภาพที  20 อธิบายได ้ดงันี 

   4.2.1.1 ระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพน่โฟวมี์ระบบรักษาความปลอดภยัคือให้สิทธิ 

ผูที้เขา้ไปกาํหนดหรือแกไ้ขการทาํงานของระบบเครือข่ายโอเพ่นโฟวไ์ดคื้อผูดู้แลระบบเครือข่าย
แบบโอเพน่โฟว ์เท่านนั โดยตอ้งกรอกชือผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผา่น (Password) ในระบบ
ช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพน่โฟวใ์หถู้กตอ้งจึงจะสามารถเขา้ใชง้านได ้

 4.2.1.2 ระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพน่โฟวมี์เมนูใหผู้ดู้แลระบบเลือกใชง้าน ดงันี 

  4.2.1.2.1 เมนู Show Config Hardware แสดงอุปกรณ์และการเชือมต่ออุปกรณ์ทีมีใน 

ระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว์ (showopfsystem.php) ทังหมด เรียกข้อมูลจากไฟล์ข้อความ 

(config_hardware.txt)  

  4.2.1.2.2 เมนู New Config Hardware เป็นส่วนของการกาํหนดอุปกรณ์และการ
เชือมต่ออุปกรณ์ทีมีในระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟวท์งัหมด (config_hardware.php) บนัทึกขอ้มูล 

ลงไฟลข์อ้ความ (config_hardware.txt) ซึงก่อนการเขา้ใชง้านเมนูในส่วนนีถา้ในระบบช่วยจดัการ 

เครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวมี์ขอ้มูลเดิมของอุปกรณ์และการเชือมต่ออุปกรณ์ของระบบเครือข่ายแบบ
โอเพ่นโฟวอ์ยูแ่ลว้ ระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวจ์ะแสดงขอ้ความแจง้เตือนวา่มีไฟส์
เดิมอยู่ หลกัการทาํงานในส่วน New Config Hardware (config_hardware.php) คือ 1.OpenFlow 

Switch ปุ่มกาํหนดจาํนวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ ผูดู้แลระบบสามารถกาํหนดไดไ้ม่เกิน 12 

หน่วยตามจาํนวนสูงสุดทีกาํหนดใหมี้ใหร้ะบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์ 2.Host สามารถเพิมไดไ้ม่
จาํกดั (พอร์ตของอุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ทุกตวัมี 12 พอร์ต) ให้กาํหนด IP Address ของ
เครืองคอมพิวเตอร์ หากใส่หมายเลขไอพีแอดเดรสผิดวงแลนหรือใส่หมายเลขไอพีแอดเดรสผิด
รูปแบบของหมายเลขไอพี ระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวจ์ะแสดงขอ้ความแจง้เตือนวา่
เกิดความผิดพลาดให้ผูดู้แลระบบแก้ไขใหม่ 3.Connent Switch Port สามารถเพิมการเชือมต่อ
อุปกรณ์โดยสามารถทาํการเลือกอุปกรณ์ตน้ทางทีจะเชือมต่อเป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 

ซึงมีให้เลือกได้ตามจาํนวนเท่ากับทีกาํหนดจาํนวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ไวใ้นขอ้ที 1 

พร้อมเลือกหมายเลขพอร์ตทีมีการเชือมต่อของอุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ 1 แลว้ทาํการเลือก
อุปกรณ์ปลายทางระหว่างอุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์กับโฮสต์ หากทาํการเลือกอุปกรณ์
เชือมต่อเป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณสวติซ์ใหเ้ลือกหมายเลขพอร์ตดว้ย แลว้ทาํการส่งขอ้มูลไปเก็บ
บนัทึก หากมีขอ้มูลเดิมอยูร่ะบบจะแจง้เตือนวา่มีไฟลข์อ้มูลเดิมอยู ่เพือรอการยนืยนัจากผูดู้แลระบบ
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วา่ตอ้งการจะทาํการเก็บบนัทึกทบัขอ้มูลเดิมหรือไม่ แลว้ทาํการพฒันาชุดคาํสังส่วนของการรอรับ
ขอ้มูล (writeconfig_hardware.php) เพือกาํหนดรูปแบบของขอ้ความทีตอ้งการบนัทึกขอ้มูลออกมา 
เป็นไฟล์ขอ้ความและเขียนขอ้มูลลงไฟล์ชือ config_hardware.txt พร้อมแสดงสถานการณ์เขียน
ขอ้มูลลงไฟลว์า่สามารถเขียนขอ้มูลลงไฟลไ์ดห้รือไม่ 
   4.2.1.2.3 เมนู New Config Network การกาํหนดอุปกรณ์และการเชือมต่อทีตอ้งการ 

ใช้ในระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว์ (config_network.php) บันทึกข้อมูลลงไฟล์ข้อความ 

(newnetwork.conf) ซึงก่อนการเขา้ใชง้านเมนูในส่วนนีถา้ในระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพ่น
โฟวมี์ขอ้มูลเดิมของอุปกรณ์และการเชือมต่ออุปกรณ์ของระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวอ์ยู่แล้ว 

ระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวจ์ะแสดงขอ้ความแจง้เตือนว่ามีไฟส์เดิมอยู่เพือรอการ
ยนืยนัวา่ตอ้งการเขา้ใชง้านในส่วนนีจากผูดู้แลระบบเครือข่ายแบบเพน่โฟว ์ หลกัการทาํงานในส่วน 

New Config Network (config_network.php) คือ 1.OpenFlow Switch ปุ่มกาํหนดจาํนวนอุปกรณ์
กระจายสัญญาณสวิตซ์ ผูดู้แลระบบสามารถกาํหนดได้ไม่เกินจาํนวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
สวติซ์ทีกาํหนดไวใ้นระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์(config_hardware.txt) 2.Host สามารถเพิมได้
ไม่จาํกดั (พอร์ตของอุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ทุกตวัมี 12 พอร์ต) ให้กาํหนด IP Address ของ
เครืองคอมพิวเตอร์ หากใส่หมายเลขไอพีแอดเดรสผิดวงแลนหรือใส่หมายเลขไอพีแอดเดรสผิด
รูปแบบของไอพีแอดเดรสจะแสดงขอ้ความแจง้เตือนวา่เกิดความผดิพลาดให้ผูดู้แลระบบแกไ้ขใหม่
3.Connent Switch-Switch/Switch-Host สามารถเพิมการเชือมต่ออุปกรณ์ในระบบเครือข่ายโดยระบุ
ชนิดและหมายเลขของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายทีตอ้งการทาํการเชือมต่อกนั แลว้ทาํการส่งขอ้มูลไป
บนัทึก หากมีขอ้มูลเดิมอยูแ่ลว้ระบบจะแจง้เตือนให้ยืนยนัวา่จะทาํการบนัทึกทบัขอ้มูลเดิมหรือไม่ 
สามารถเพิมการเชือมต่ออุปกรณ์ในระบบเครือข่าย โดยสามารถทาํการกาํหนดอุปกรณ์ตน้ทางทีจะ
เชือมต่อเป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณสวติซ์พร้อมระบุหมายเลขของอุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์  

ซึงมีใหเ้ลือกไดต้ามจาํนวนเท่ากบัทีกาํหนดอุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ไวใ้นขอ้ที 1 แลว้ทาํการ
เลือกอุปกรณ์ปลายทางระหว่างอุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์กบัโฮสต์พร้อมระบุหมายเลขของ
อุปกรณ์ทีตอ้งการเชือมต่อ แลว้ทาํการส่งขอ้มูลไปเก็บบนัทึก หากมีขอ้มูลเดิมอยูร่ะบบจะแจง้เตือน
ว่ามีไฟล์ขอ้มูลเดิมอยู่ เพือรอการยืนยนัจากผูดู้แลระบบว่าตอ้งการจะทาํการบนัทึกทบัขอ้มูลเดิม
หรือไม่ ส่วนของการรอรับขอ้มูล (writeconfig_network.php) ทาํการพฒันาชุดคาํสังเพือกาํหนด
รูปแบบของขอ้ความทีตอ้งการบนัทึกขอ้มูลออกมาเป็นไฟล์ขอ้ความชือ newnetwork.conf และ
เขียนข้อมูลลงไฟล์พร้อมแสดงสถานะการเขียนข้อมูลลงไฟล์ว่าสามารถเขียนข้อมูลลงไฟล์ได้
หรือไม่ 
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  4.2.1.2.4 เมนู Show File Config Network (shownetwork.php) แสดงขอ้มูลทีอยูใ่น 

ไฟล์ขอ้ความ (newnetwork.conf) จากการกาํหนด New Config Network ซึงในไฟล์ขอ้ความเป็น
คาํสังทีสามารถนาํไปใชง้านกบัตวัควบคุมในโปรแกรม Trema  

  4.2.1.2.5 เมนู New Config Controller การกาํหนดการควบคุมการทาํงานของระบบ 

เครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์(config_controller.php) บนัทึกขอ้มูลลงไฟล์ขอ้ความ (config) ซึงก่อน
การเขา้ใชง้านเมนูในส่วนนีถา้ในระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพน่โฟวมี์ขอ้มูลเดิมของอุปกรณ์
และการเชือมต่ออุปกรณ์ของระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟวอ์ยูแ่ลว้ ระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบ
โอเพน่โฟวจ์ะแสดงขอ้ความแจง้เตือนวา่มีไฟส์เดิมอยู ่เพือรอการยนืยนัวา่ตอ้งการเขา้ใชง้านในส่วน
นีจากผูดู้แลระบบเครือข่ายแบบเพ่นโฟว์ หลักการทาํงานในส่วน New Config Controller 

(config_controller.php) การกาํหนด Config Controller Connent Sw-Sw/Host-Host คือ 1.Protocol  

สามารถเลือกโปรโตคอล UDP, ARP, ICMP, TCP ไดต้ามการใชง้าน 2.Switch สามารถเลือกได้
เท่ากับจาํนวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ทีตอ้งการใช้ในระบบเครือข่ายโอเพ่นโฟว์ตามที
กาํหนดไวใ้น New Config Network 3.Port สามารถเลือกหมายเลขพอร์ตไดไ้ม่เกิน 12 (อุปกรณ์
กระจายสัญญาณสวิตซ์ทุกตวัมีจาํนวน 12 พอร์ต) การเลือกหมายเลขพอร์ตจะมาจากการกาํหนด
เหตุการณ์ทีเข้ามาจากพอร์ตของอุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ทีมีแพ็กเก็ตข้อมูลเข้ามา 4.ให้
กาํหนด IP Destination ของเครืองคอมพิวเตอร์ปลายทาง หากใส่หมายเลขไอพีแอดเดรสผิดวงแลน
หรือใส่หมายเลขไอพีแอดเดรสผดิรูปแบบของไอพีแอดเดรสจะแสดงขอ้ความแจง้เตือนวา่เกิดความ
ผิดพลาดให้ผูดู้แลระบบแกไ้ขใหม่ 5.Action OutPort สามารถเลือกหมายเลขพอร์ตไดไ้ม่เกิน 12 

การเลือกหมายเลขพอร์ตจะมาจากการกาํหนดเหตุการณ์ทีจะให้ออกไปทางพอร์ตของอุปกรณ์
กระจายสัญญาณสวิตซ์ทีมีแพก็เก็ตขอ้มูลเขา้มา ในการเลือกพอร์ตจะมีเงือนไข คือ อุปกรณ์ตน้ทาง
และอุปกรณ์ปลายทางตอ้งไม่ส่งขอ้มูลหากนั แลว้ทาํการส่งขอ้มูลไปเก็บบนัทึก หากมีขอ้มูลเดิมอยู่
แล้วระบบจะแจ้งเตือนให้ยืนยนัว่าจะทาํการทับข้อมูลเดิมหรือไม่ ส่วนของการรอรับข้อมูล 

(writeconfig_controller.php) ทาํการพฒันาชุดคาํสังเพือกาํหนดรูปแบบของขอ้ความทีต้องการ
บนัทึกขอ้มูลออกมาเป็นไฟลชื์อ config และเขียนขอ้มูลลงไฟล์ พร้อมแสดงสถานการณ์เขียนขอ้มูล
ลงไฟลว์า่สามารถเขียนขอ้มูลลงไฟลไ์ดห้รือไม่ 
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  4.2.1.2.6 เมนู Show File Config Controller (showcontroller.php) แสดงขอ้มูลทีอยู่
ในไฟล์ config จากการกาํหนด New Config Controller ซึงในไฟล์เป็นกฎทีจะให้ตวัควบคุมมา
เรียกใชง้านในโปรแกรม Trema ได ้

  4.2.1.2.7 เมนู Start Controller สังงานตวัควบคุมระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์

ใหเ้ริมการทาํงาน 

  4.2.1.2.8 เมนู Test Send Packet ทดสอบการรับและส่งแพ็กเก็ตขอ้มูล ซึงการส่ง 

แพก็เก็ตขอ้มูลจะส่งไปหาเครืองคอมพิวเตอร์ทีมีในระบบเครือข่ายโอเพ่นโฟวท์งัหมด และทาํการ
แสดงผลการรับและส่งแพก็เก็ตขอ้มูล 

 4.2.2 พฒันาชุดคาํสัง Shell script สาํหรับการสังการทาํงานของส่วนติดต่อผูดู้แลระบบไปยงั 

ส่วนการทาํงานทีอยูใ่นโปรแกรม Trema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 21 แสดงการติดต่อการสังงานตวัควบคุมระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์

 

  4.2.2.1 พฒันาชุดคาํสัง Shell script (runscriptctl.sh) ในการรอเรียกใชค้าํสังจากผูดู้แล
ระบบสังงานใหต้วัควบคุมระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์เริมการทาํงาน  
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)



 

30 

 
 

  ภาพที 22 แสดงโคด้ชุดคาํสัง Shell script (runscriptctl.sh)  

 

   4.2.2.2 พฒันาชุดคาํสัง script (writescriptctl.php) สําหรับติดต่อการสังงานกบัชุดคาํสัง
Shell script (runscriptctl.sh) ในการเรียกใชค้าํสังจากผูดู้แลระบบ ซึงเมือมีการเรียกใช้คาํสังจาก
ผูดู้แลระบบ ระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพน่โฟวจ์ะสังใหต้วัควบคุมเริมการทาํงาน  

 

 
 

ภาพที 23 แสดงโคด้ชุดคาํสัง script (writescriptctl.php) 
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    4.2.2.3 พฒันาชุดคาํสัง Shell script (runscriptspk.sh) ในการรอเรียกใชค้าํสังในเมนู Test 

Send Packet ของหนา้หลกัระบบใหท้ดสอบการส่งแพก็เก็ตขอ้มูล แลว้แสดงผลการทดสอบจากการ
รับและส่งแพก็เก็ตขอ้มูล 

 

 
 

ภาพที 24 แสดงโคด้ชุดคาํสัง Shell script (runscriptspk.sh) 

 

   4.2.2.4 พฒันาชุดคาํสัง script (writescriptspk.php) สําหรับติดต่อการสังงานกบัชุดคาํสัง
Shell script (runscriptctl.sh) ในการรอเรียกใชค้าํสังจากผูดู้แลระบบ ซึงเมือมีการเรียกใชค้าํสังจาก
ผูดู้แลระบบ ระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวจ์ะสังให้ทดสอบการส่งแพก็เก็ตขอ้มูลและ
แลว้แสดงผลการทดสอบจากการรับและส่งแพก็เก็ตขอ้มูล 

 

 
 

ภาพที 25 แสดงโคด้ชุดคาํสัง script (writescriptspk.php) 
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   4.2.2.5 พัฒนาชุดคําสังในส่วนของตัวควบคุมระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์                   

(thesisopfk.rb) สําหรับการควบคุมการทาํงานของระบบโดยเรียกใชก้ฎทีมีในไฟล์ config ควบคุม
การทาํงานของระบบเครือข่าย ทีสร้างจากส่วนติดต่อผูดู้แลระบบเครือข่ายในส่วน New Config 

Controller เพือทาํการควบคุมการทาํงานของระบบเครือข่ายให้เครืองคอมพิวเตอร์ส่งแพ็กเก็ต       

หาเครืองคอมพิวเตอร์ทุกเครืองในระบบเครือข่ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

 
 

ภาพที 26 แสดงโคด้ชุดคาํสัง script (thesisopfk.rb) 

 

 4.2.3 ติดตงัโปรแกรม Apache Web Server for Ubuntu (Xampp) 

 4.2.4 ติดตงัโปรแกรม Filezilla for Mac  
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4.3 การประเมินผลและปรับปรุงของระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว์ 

  การประเมินผลการทาํงานระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์ใชว้ธีิการส่งแพก็เก็ตขอ้มูล 

 

 
 

ภาพที 27  แสดงการทดสอบส่งขอ้มูลจากระบบฯ ทีพฒันาดว้ยชุดคาํสังแบบบรรทดัคาํสัง 

 

 
 

ภาพที 28 แสดงการทดสอบส่งขอ้มูลจากระบบฯ ทีพฒันาดว้ยระบบช่วยจดัการเครือข่ายโอเพน่โฟว ์
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   จากการประเมินผลของระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวที์พฒันาดว้ยคาํสังแบบบรรทดั
คาํสังกบัระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวที์พฒันาดว้ยระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์

พบวา่ ระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟวท์งั 2 ระบบ มีการทาํงานสามารถรับและส่งแพก็เก็ตขอ้มูลได้
อย่างถูกต้องตามหลักการทาํงานทีกาํหนดให้ และระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว์
สามารถใชง้านง่ายและสะดวกต่อการใชง้านของผูดู้แลระบบเครือข่าย 
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บทท ี5 

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 งานวจิยันีเป็นการศึกษาและพฒันาระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์(OpenFlow) เพือนาํ
ความรู้ทีไดรั้บไปประยกุตใ์ชส้าํหรับการพฒันาระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์ ผูว้จิยั
ดาํเนินการศึกษาและดาํเนินการวจิยัไดผ้ลการสรุปงานวจิยัและขอ้เสนอแนะ ดงันี 

 

5.1  สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาหลกัการทาํงานของระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์การพฒันาระบบเครือข่าย
แบบโอเพ่นโฟวแ์ละการพฒันาระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์ระบบเครือข่ายแบบ    

โอเพ่นโฟวเ์ป็นระบบเครือข่ายทีสามารถควบคุมได้ด้วยโปรแกรมโดยผูดู้แลระบบเป็นผูบ้ริหาร
จดัการ ส่วนการควบคุมระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวมี์หลกัการทาํงาน 2 ส่วน คือ 1.ระบบ
ควบคุม 2.ระบบการรับส่งขอ้มูล การทาํงานเริมตน้จากส่วนกลางแล้วกระจายการทาํงานไปยงั
อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ทีอยู่ในระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว์ มีการทาํงานเรียบง่าย
สามารถทาํงานบนระบบ TCP/IP เดิม มีระบบรักษาความปลอดภยั ลดเวลาติดตงัและแกไ้ขปัญหาที
อุปกรณ์ในแต่ละส่วนทีหลากหลาย เพิมประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย สามารถควบคุมระบบ
เครือข่ายไดใ้นระดบั Virtualization Server สามารถแยกระบบเครือข่ายออกเป็นระบบยอ่ยๆ มีความ
ยืดหนุ่นในการเพิม ลด ต่อขยายของระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์ ไม่มีขอ้จาํกดัหรือการสูญเสีย
ความเป็นระบบเครือข่ายแบบเดิม สามารถกาํหนดสิทธิในการใช้งาน กาํหนดเงือนไขของการ
ทาํงาน และสามรถใช้งานรวมกบัอุปกรณ์จริงได ้สามารถกาํหนดลกัษณะการดาํเนินงานของแพ็ก
เก็ตขอ้มูลทีเขา้มาในระบบเครือข่ายได ้เช่น เมือมีแพ็กเก็ตขอ้มูลเขา้มาทีอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
สวิตซ์ จะมีการตรวจสอบคุณลกัษณะของแพ็กเก็ตขอ้มูลนันและนาํไปเปรียบเทียบกฎทีมีอยู่ใน 

Flow table แต่หากไม่พบกฎใน Flow table ให้ส่งขอ้มูลคุณลกัษณะของแพก็เก็ตไปยงัตวัควบคุม
ระบบเครือข่ายเพือตรวจสอบกฎ หากพบกฎในตวัควบคุมระบบเครือข่ายให้ทาํการส่งกฎนัน
กลบัมาเพิมใน Flow table ของอุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์และกระทาํการตามกฎนนัต่อไป แต่
หากไม่พบกฎในตวัควบคุมเครือข่ายก็ไม่กระทาํการใดๆ ต่อแพก็เก็ตขอ้มูลนนั ภายใน Flow table มี
ช่วงเวลาทีจะเก็บรักษากฎไวห้รือเก็บรักษากฎทีใช้งานบ่อยเท่านนั ทงันีขึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของ
ผูดู้แลระบบทีตอ้งการพฒันาระบบวา่ใหเ้กิดการทาํงานอยา่งไร  
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 งานวิจยันีพฒันาระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว์จากโปรแกรมจาํลองระบบเครือข่าย 

Trema ขึน 2 ระบบ คือ 1. ระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวที์พฒันาดว้ยคาํสังแบบบรรทดัคาํสัง 2. 

ระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวที์พฒันาด้วยระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว  ์จากการ
ทดสอบการส่งแพก็เก็ตขอ้มูล และทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งในการทาํงานของระบบเครือข่าย
แบบโอเพ่นโฟว ์ พบวา่ ระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวท์งั 2 ระบบ สามารถทาํงานไดถู้กตอ้งตรง
ความตอ้งการผูใ้ช้งาน และระบบเครือข่ายโอเพ่นโฟวที์พฒันาดว้ยระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบ
โอเพ่นโฟว ์มีการใช้งานง่าย สะดวกต่อการใช้งานของผูดู้แลระบบเครือข่าย อีกทงัสามารถลด
ขอ้ผดิพลาดในการพฒันาระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟวไ์ด ้

 

5.2 ปัญหาและอุปสรรคทพีบในการวจัิย 

ปัญหาและอุปสรรคในการทาํวจิยัทีพบคือ  

5.2.1 การพฒันาระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟวเ์ป็นการสังงานดว้ยคาํสังแบบบรรทดัคาํสัง
ในโปรแกรม Trema อาจก่อใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในการพฒันาระบบเครือข่ายได ้

5.2.2 การพฒันาระบบเครือข่ายโอเพ่นโฟวใ์นโปรแกรม Trema ยงัมีขอ้ผิดพลาด เช่น หาก
มีการเขา้ใชง้าน SSH Secure Shell พร้อมกนัหลายเครือง โปรแกรม Trema จะไม่สามารถทาํงานได้
เลย ตอ้งปิดระบบและเปิดเขา้ใชง้านใหม่ 

5.2.3 การพฒันาระบบเครือข่ายโอเพ่นโฟวใ์นโปรแกรม Trema หากมีการเปลียนเวอร์ชนั 

จะทาํให้กระบวนการทาํงานเปลียนไป ระบบไม่มีความคงที เช่น การกาํหนดเส้นทางการเชือมต่อ
พอร์ตของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์

5.2.4 การพฒันาระบบเครือข่ายโอเพ่นโฟวใ์นโปรแกรม Trema ในการใช้คาํสัง ping 

บางครังสามารถทดสอบการทาํงานของระบบเครือข่ายได ้แต่บางครังไม่สามารถทดสอบการทาํงาน
ของระบบเครือข่ายได ้ทงัทีมีการสังงานกบัไฟลเ์ดียวกนัแบบเดิม 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

  ผู ้วิจ ัยมีข้อเสนอแนะบางประการเพือให้โปรแกรมทีพัฒนาขึนมีความสามารถและ
ประสิทธิภาพดีขึน และสามารถนาํไปพฒันาต่อไดใ้นอนาคต ดงันี 

5.3.1 การพฒันาระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวด์้วยโปรแกรม Trema สามารถทาํงาน
ร่วมกบัอุปกรณ์จริงได ้

. .2 การพฒันาระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว์สามารถฝึกปฏิบติัและนาํแนวคิดไปใช้
พฒันาระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟวที์ใชง้านจริงไดใ้นอนาคต  
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5.3.3 การพฒันาระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว์สามารถนาํไปประยุกต์ใช้งานผ่านทาง
แอพิเคชนับนสมาร์ทโฟนได ้

5.3.4 การพฒันาระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวอุ์ปกรณ์กระจายสัญญาฦณสวิตซ์ 1 หน่วย 

สามารถทาํงานร่วมกบัตวัควบคุมไดม้ากกวา่ 1 ตวั 
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         ภาคผนวก ก 

คู่มือการติดตังโปรแกรม VirtualBox, Ubuntu, Trema 
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การติดตงัโปรแกรม VirtualBox, Ubuntu, Trema, Apache web server 

 

1.การติดตงัโปรแกรม VirtualBox  

  1.1 ดบัเบิลคลิกทีไอคอนโปรแกรม ดงัภาพที 29 

 

 
 

ภาพที 29 แสดงไอคอนโปรแกรมจาํลองเครืองคอมพิวเตอร์ VirtualBox 

 

 1.2 หนา้แรกของการติดตงัโปรแกรม VirtualBox คลิก Run ดงัภาพที 30 

 

 
 

ภาพที 30 แสดงหนา้แรกของโปรแกรมจาํลองเครืองคอมพิวเตอร์ VirtualBox 
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 1.3 เขา้สู่ส่วนของการติดตงัโปรแกรม Virualbox คลิก Next > ดงัภาพที 31 

 

 
 

ภาพที 31 แสดงการเขา้สู่การติดตงัโปรแกรม VirtualBox 

 

 1.4 เลือกคุณลกัษณะของโปรแกรม Virtual แลว้คลิก Next > ดงัภาพที 32 

 

 
 

ภาพที 32 แสดงคุณลกัษณะของโปรแกรม VirtualBox 
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 1.5 เลือกไอคอนวางไวที้ไหนบา้ง แลว้คลิก Next > ดงัภาพที 33 

 

 
 

ภาพที 33 แสดงตาํแหน่งไอคอนเมือติดตงัโปรแกรม VirtualBox 

 

 1.6  คลิก Insatall เพือเริมการติดตงัโปรแกรม VirtualBox ดงัภาพที 34 

 

 
 

ภาพที 34 แสดงความพร้อมในการติดตงัโปรแกรม VirtualBox 
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 1.7 การดาํเนินการติดตงัไฟล์ของโปรแกรม VirtualBox ดงัภาพที 35 

 

  
 

ภาพที 35 แสดงการดาํเนินการติดตงัโปรแกรม VirtualBox 

 

 1.8 คลิก Finish เพือเริมตน้โปรแกรม VirtualBox ดงัภาพที 36 

 

 
 

ภาพที 36 แสดงการติดตงัโปรแกรม VirtualBox เรียบร้อยแลว้ 
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 1.9 เมือติดตงัโปรแกรม VirtualBox เรียบร้อย จะปรากฏไอคอน ดงัภาพที 37 

 

 
 

ภาพที 37 แสดงไอคอนโปรแกรม VirtualBox  

 

 

 1.10 การเขา้ใชง้านโปรแกรม VirtualBox ดงัภาพที 38 

 

 
 

ภาพที 38 แสดงหนา้แรกของการเขา้ใชโ้ปรแกรม VirtualBox 
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 2. ติดตงัระบบปฏิบัติการ Ubuntu 12.04.3 LTS  ในโปรแกรม VitualBox  
  เขา้สู่ระบบปฏิบิตการ Ubuntu ใส่ชือผูใ้ชง้านและรหสัผา่น ดงัภาพที 39 

 

 
 

ภาพที 39 ระบบปฏิบติัการ Ubuntu 12.04.3 LTS   

 

       2.1 ตงัค่า Network Interface คลิก Settings ดงัภาพที 40 

 

  
 

ภาพที 40 การตงัค่า Network Interface 
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  2.1.1 ตงัค่า Adapter1 ระบุ NAT  เลือก Reset mac address 

 2.1.2 ตงัค่า Adapter2 ระบุ Enable Network Adapter 

  2.1.2.1 คลิกเมนู Attached to เลือก Bridged Adapter 

 2.1.2.2 คลิกเมนู Name ระบุ Wirless Card  เลือก Reset mac address 

หลงัจากตงัค่า Network Interface ให ้Boot Image Ubuntu 

 

3. การติดตงัโปรแกรม Trema  

  เพือพฒันาระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟวบ์นระบบปฎิบติัการ Ubuntu ดว้ยการใชค้าํสัง
แบบบรรทดัคาํสัง โดยเชือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทาํตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

 3.1 ติดตงัแพก็เก็ตสาํหรับโปรแกรม Trema 

  3.1.1ใชค้าํสัง sudo apt-get update อพัเดตแพก็เก็ตขอ้มูลโปรแกรม Trema 

 3.1.2 ใช้คาํสัง sudo apt-get install gcc make ruby1.8 rubygems1.8 ruby1.8-dev 

libpacap-dev libsqlite3-dev liblib2.0-dev ติดตงัภาษา Ruby สาํหรับสังงานโปรแกรม Trema 

3.2 ติดตงัคาํสังสาํหรับการทาํงานของโปรแกรม Trema  

 3.2.1ใชค้าํสัง sudo gem install trema ติดตงัแพก็เก็ตขอ้มูลโปรแกรม Trema 

 3.2.2 ติดตงัโปรแกรม Trema 

 3.2.2.1 ใชค้าํสัง sudo apt-get install git ติดตงัแพก็เก็ต 

 3.2.2.2 ใชค้าํสัง git clone git://hithub.com/trema/trema.git trema โหลดแพ็กเก็ต
ขอ้มูลของโปรแกรม Trema จากเวบ็ไซต ์git 

  3.2.2.3 ใชค้าํสัง cd trema เขา้ไปใชง้านในส่วนของโปรแกรม Trema 

 3.2.2.4 ใชค้าํสัง sudo bundle install ติดตงัแพก็เก็ตคาํสังเสริมต่างๆ 

 3.2.2.5 ใชค้าํสัง sudo ./build.rb ติดตงัการใชไ้ลบารีของภาษา Ruby 

 3.2.2.6 ใชค้าํสัง /trema –version ตรวจสอบเวอร์ชนัของโปรแกรม Trema 

   3.2.2.7 ใชค้าํสังในโปรแกรม Trema เช่น คาํสัง trema run, ./trema help,  

./trema run [controller-file]  
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4.การติดตงั Apache web server (Xampp)  

 4.1 ดบัเบิลคลิกทีไอคอนโปรแกรม Xampp ดงัภาพที 41 

 

 
 

ภาพที 41 แสดงไอคอนโปรแกรม Xampp 

 

  4.2 เขา้สู่หนา้แรกโปรแกรม Xampp คลิก Next > ดงัภาพที 42 

 

 
 

ภาพที 42 แสดงหนา้แรกโปรแกรม Xampp 
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 4.3 เลือกเครืองมือทีใชใ้นการทาํงาน แลว้คลิก Next > ดงัภาพที 43 

 

 

ภาพที 43 แสดงเครืองมือทีใชใ้นการทาํงานในโปรแกรม Xampp 

 

  4.4  เลือกไดร์ฟเก็บโปรแกรม Xampp แลว้คลิก Next > ดงัภาพที 44 

 

 
 

ภาพที 44 แสดงไดร์ฟเก็บโปรแกรม Xampp 
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  4.5 การติดตงัโปรแกรม Xampp พร้อมใชง้าน คลิก Next > ดงัภาพที 45 

 

 
 

ภาพที 45 แสดงการติดตงัโปรแกรม Xampp พร้อมใชง้าน 

 

 4.6 ดาํเนินการติดตงัโปรแกรม Xampp  ดงัภาพที 46 

 

 
 

ภาพที 46 แสดงการติดตงัโปรแกรม Xampp   
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 4.7 ดาํเนินการติดตงัโปรแกรม Xampp เรียบร้อย คลิก Finish ดงัภาพที 47 

 

 
 

ภาพที 47 แสดงการติดตงัโปรแกรม Xampp เรียบร้อย 

 

4.8 เขา้สู่โปรแกรม Xampp  ดงัภาพที 48 

 

 
 

ภาพที 48 แสดงโปรแกรม Xampp 
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ภาคผนวก ข 

คู่มือการใช้ระบบช่วยจัดการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว์ 
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ระบบช่วยจัดการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว์ 
  

 ระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์มีส่วนการทาํงานอยู่ 2 ส่วน คือ 1.ส่วนการ
ควบคุมการทาํงานของระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นโฟว ์และการทาํงานของการรอเรียกใชค้าํสังจาก
ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบซึงอยูใ่นโปรแกรม Trema  2.ส่วนในการทาํงานของส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ 

ซึงผูดู้แลระบบสามารถทาํงานผา่นเวบ็เบราเซอร์ 

 

1. การเปิดใช้งานโปรแกรม Trema เพอืรอรับคําสังจากส่วนติดต่อผู้ดูแลระบบ 

  1.1 การเขา้ใชง้านระบบปฏิบติัการ Ubuntu  เพือใหส้ามารถใชง้านโปรแกรม Trema ได ้

ดงัภาพที 49 

 

 
 

ภาพที 49 แสดงการเปิดใชง้านระบบปฏิบติัการ Ubuntu   
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 1.2 การล๊อคอินเขา้ใชง้านงานระบบปฏิบติัการ Ubuntu โดยใส่ชือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น  

ดงัภาพที 50 

 

 
 

ภาพที 50 แสดงการล๊อคอินใส่ชือผูใ้ชง้านและรหสัผา่น 

 

 1.3 การล๊อคอินเขา้ใชง้านงานระบบปฏิบติัการ Ubuntu โดยใส่ชือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 

ดงัภาพที 51 

 

 
 

ภาพที 51 แสดงการเขา้สู่ระบบปฎิบติัการ Ubuntu  
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 1.4 ตรวจสอบหมายเลขไอพีแอดเดรสดว้ยคาํสัง ifconfig เพือนาํไปใชใ้นการทาํ ssh 

ดงัภาพที 52 

 

 
 

ภาพที 52 แสดงคุณสมบติัของอุปกรณ์เครือข่ายและหมายเลขไอพีแอดเดรส  

 

 1.5 การเขา้ใชง้านโปรแกรม Trema ดว้ยคาํสัง cd trema ดงัภาพที 53 

 

 
 

ภาพที 53 แสดงการเขา้สู่โปรแกรม Trema  



 

56 

 1.6 การเรียกใชไ้ฟลค์าํสังทีเขียนไวเ้ป็น Shell script เพือรอคาํสังจากส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ 
  1.6.1 การเรียกใชไ้ฟล ์runscriptctl.sh ดงัภาพที 54 เพือรอรับคาํสังใหเ้ปิดตวัควบคุมระบบ
เริมทาํงาน ดงัภาพที 55 

 

 
 

ภาพที 54 แสดงการเรียกใชไ้ฟลค์าํสัง runscriptctl.sh 

 

 
 

ภาพที 55 แสดงการรอรับคาํสังเปิดตวัควบคุมจากส่วนติดต่อผูดู้แลระบบของโปรแกรม Trema  
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  1.6.2 เรียกใช้ไฟล์ runscriptspk.sh เพือรอรับคาํสังการทดสอบการรับและส่งแพ็กเก็ต
ข้อมูล โดยทาํการเข้าถึงด้วย ssh lab@192.168.1.102 แล้วเรียกใช้คาํสังทีเขียนไวใ้นไฟล ์

runscriptspk.sh ดงัภาพที 56 เพือรอรับคาํสังการทดสอบการรับและส่งแพ็กเก็ตขอ้มูลจากส่วน
ติดต่อผูดู้แลระบบ ดงัภาพที 57 

 

 
 

ภาพที 56 แสดงการเรียกใชไ้ฟลค์าํสัง runscriptspk.sh 

 

 
 

ภาพที 57 แสดงการรอรับคาํสังการทดสอบจากส่วนผูติ้ดต่อระบบของโปรแกรม Trema  
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2. การเข้าใช้งานของส่วนติดต่อผู้ดูแลระบบ 

   ผูดู้แลระบบสามารถทาํงานผา่นเวบ็เบราเซอร์เพือควบคุมระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์

  2.1 การเขา้สู่ระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์โดยใส่ชือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น  
ดงัภาพที 58 

 

 
 

ภาพที 58 แสดงการเขา้สู่หนา้ล๊อคอินเขา้ใชง้านระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพ่น 

 

 2.3 เขา้สู่หนา้หลกัของระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์ดงัภาพที 59 
 

 
 

ภาพที 59 แสดงเมนูการใชง้านของหนา้หลกัของระบบช่วยจดัการเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์
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 2.4 เมือเลือกเมนู Show Config Hardware ระบบจะแสดงขอ้มูลของอุปกรณ์ทงัหมดในระบบ
เครือข่ายโอเพน่โฟว ์ดงัภาพที 60 

 

 
 

ภาพที 60 แสดงอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟวท์งัหมด 

 

 2.5 เมือเลือกเมนู New Config Hardware  ก่อนเขา้ใชง้านในส่วนนี ถา้ในระบบเครือข่ายมี
ขอ้มูลเดิม ระบบจะแสดงขอ้ความเตือนใหผู้ดู้แลระบบทราบ เพือใหย้นืยนัการเขา้ใชง้าน  

ดงัภาพที 61 

 

 
 

ภาพที 61 แสดงระบบแจง้เตือนมีไฟลข์อ้มูลเดิม 
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 2.6 เขา้สู่ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ  New Config Hardware  ดงัภาพที 62 

 

 
 

ภาพที 62 แสดงส่วนติดต่อผูดู้แลลระบบ  New Config Hardware   

 

  2.7 เขา้สู่ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ  New Config Hardware  เมือมีการใส่หมายเลยไอพีผดิวงแลน 

ระบบจะทาํการแจง้เตือนให้กลบัไปแกไ้ข ดงัภาพที 63 

 

 
 

ภาพที 63 แสดงระบบแจง้เตือนหมายเลขไอพีผิดวงแลน 
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 2.8 ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ  New Config Hardware  เมือมีการใส่หมายเลยไอพีผดิรูปแบบ 

ระบบจะทาํการแจง้เตือนให้กลบัไปแกไ้ข ดงัภาพที 64 

 

 
 

ภาพที 64 แสดงระบบแจง้เตือนรูปแบบไอพีผิดรูปแบบ 

 

 2.9 ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ  New Config Hardware กาํหนด Connect Switch Port 

เลือก Switch ซึงสามารถเลือกไดไ้ม่เกินจาํนวนอุปกรณ์ทีมีในระบบทงัหมด (config_hardware.txt) 

ดงัภาพที 65 

 

 
 

ภาพที 65 แสดงกาํหนด Connect Switch Port เลือก Switch 
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 2.10 ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ  New Config Hardware กาํหนด Connect Switch Port 

เลือก Port ซึงสามารถเลือกไดไ้ม่เกิน 12 (อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวติซ์ทุกตวั มีพอร์ต 12 พอร์ต) 

ดงัภาพที 66 

 

 
 

ภาพที 66 แสดงกาํหนด Connect Switch Port เลือก Port 

 

  2.11 ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ  New Config Hardware กาํหนด Connect Switch Port ใหเ้ครือง
ปลายทางเลือก Switch หรือ Host  ดงัภาพที 67 

 

 
 

ภาพที 67 แสดงกาํหนด Connect Switch Port ใหเ้ครืองปลายทางเลือก Switch หรือ Host   
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  2.12 ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ  New Config Hardware กาํหนด Connect Switch Port ใหเ้ครือง
ปลายทางเลือก Switch ใหท้าํการเลือกพอร์ตดว้ย ดงัภาพที 68 

 

 
 

ภาพที 68 แสดงกาํหนด Connect Switch Port ใหเ้ครืองปลายทาง เลือก Switch แลว้เลือกพอร์ต 

 

 2.13 ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ  New Config Hardware กาํหนด Connect Switch Port ใหเ้ครือง
ปลายทางเลือก Host ใหท้าํการเลือก <Blank>  ดงัภาพที 69 

 

 
 

ภาพที 69 แสดง Connect Switch Port ใหเ้ครืองปลายทางเลือก Host ใหท้าํการเลือก <Blank> 
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 2.14 ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ  New Config Hardware เมือส่งขอ้กาํหนดไปเก็บบนัทึก ระบบจะ
ใหย้นืยนัวา่จะทบัไฟส์เดิมหรือไม่ ดงัภาพที 70 

 

 
 

ภาพที 70 แสดงระบบแจง้เตือนการเก็บบนัทึกขอ้มูลทบัไฟลเ์ดิม 

 

 2.15 ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ  New Network Openflow  กาํหนด Switch OpenFlow ทีตอ้งการ 

ดงัภาพที 71 

 

 
 

ภาพที 71 แสดงกาํหนด Switch OpenFlow 
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 2.16 ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ  New Network Openflow  กาํหนดการเชือมต่อของเครืองตน้ทาง 

(Switch) กบัเครืองปลายทาง (Switch/Host) พร้อมระบุหมายเลข ดงัภาพที 72 
 

 
 

ภาพที 72 แสดงการเชือมต่ออุปกรณ์ปลายทาง 

 

 2.17 ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ  New Network Openflow  กาํหนดจาํนวน Switch OpenFlow ใส่
หมายเลขไอพีเครืองคอมพิวเตอร์ ระบุการเชือมต่ออุปกรณ์ ดงัภาพที 73 
 

 
 

ภาพที 73 แสดงการเชือมต่ออุปกรณ์ปลายทางพร้อมระบุหมายเลขอุปกรณ์ 
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 2.18 ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ  New Network Openflow  แสดงแสดงการส่งขอ้มูล Config 

network และเก็บบนัทึกไฟลเ์รียบร้อย ดงัภาพที 74 

 

 

 

 

ภาพที 74 แสดงการส่งขอ้มูล Config network  

 

 2.19 ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ  Show File Network Openflow  แสดงไฟลข์อ้มูล ewnetwork.txt  

ดงัภาพที 75 

 

 
 

ภาพที 75 แสดงไฟลข์อ้มูล newnetwork.txt 
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 2.20 ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ  New Config Controller ดงัภาพที 76 

 

 
 

ภาพที 76 แสดงขอ้กาํหนดการควบคุมระบบเครือข่าย  

 

 2.21 ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ  New Confid Controller กาํหนดโปรโตคอล ดงัภาพที 77 

 

 
 

ภาพที 77 แสดงขอ้กาํหนดการควบคุมระบบเครือข่ายเลือก Protocal 
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 2.22 ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ  New Confid Controller กาํหนดอุปกรณ์กระจายสัญญาณสวติซ์ 

ดงัภาพที 78 

 

 
 

ภาพที 78 แสดงขอ้กาํหนดการควบคุมระบบเครือข่าย เลือก In Port 

 

 2.23 ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ  New Confid Controller กาํหนดหมายเลขไอพีแอดเดรส หากมี
การใส่หมายเลขไอพีผดิรูปแบบ ระบบแจง้เตือนใส่ไอพีผิดรูปแบบ ดงัภาพที 79 

 

 
 

ภาพที 79 แสดงขอ้กาํหนดการควบคุมระบบเครือข่าย ระบบแจง้เตือนใส่ไอพีผิดรูปแบบ 
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 2.24 ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ  New Confid Controller กาํหนดหมายเลขไอพีแอดเดรส หากมี
การใส่หมายเลขไอพีผดิวงแลน ระบบแจง้เตือนใส่ไอพีผิดรูปแบบ ดงัภาพที 80 

 

 
 

ภาพที 80 แสดงขอ้กาํหนดการควบคุมระบบเครือข่าย ระบบแจง้เตือนใส่ไอพีผิดวงแลน 

 

 2.25 ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ  New Confid Controller เมือส่งขอ้มูลไปเก็บบนัทึก ระบบจะแจง้
เตือนการเก็บบนัทึกขอ้มูลทบัไฟลเ์ดิม ดงัภาพที 81 

 

 
 

ภาพที 81 แสดงระบบแจง้เตือนการเก็บบนัทึกขอ้มูลทบัไฟลเ์ดิม 
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 2.26 ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ  แสดงขอ้กาํหนดทีเป็นกฎในการควบคุมเครือข่าย ดงัภาพที 82 

 

 
 

ภาพที 82 แสดงขอ้กาํหนดทีเป็นกฎในการควบคุมเครือข่าย 

 

 2.27 ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ  แสดงการสังตวัควบคุมเริมทาํงานดงัภาพที 83 

 

 
 

ภาพที 83 แสดงการสังตวัควบคุมเริมทาํงาน 
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 2.28 ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ  แสดงการสังตวัควบคุมส่งแพก็เก็ตขอ้มูล ดงัภาพที 84 

 

 
 

ภาพที 84 แสดงการสังตวัควบคุมส่งแพก็เก็ตขอ้มูล 

 

 2.29 ส่วนโปรแกรม Trema แสดงการรับส่งและส่งขอ้มูลในระบบเครือข่าย ดงัภาพที 85 

 

 
 

ภาพที 85 แสดงการรับส่งและส่งขอ้มูลในระบบเครือข่ายแบบโอเพน่โฟว ์
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