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เมื่อกระบวนการการท�าธุรกิจขององค์กรได้กลายเป็นรูปแบบดิจิทัลมากขึน้ ความต้องการ
ใหม่ๆ ที่มีต่อสถาปัตยกรรมเครือข่ายส�าหรับองค์กรก็เติบโตขึน้ 

เน้ือหาในภาพรวมนีจ้ะกล่าวถึงวิสัยทัศน์ของ Digital Network Architecture (DNA) จาก Cisco® 
สถาปัตยกรรมถูกสร้างขึน้เพื่อเอือ้ต่อการให้บริการเครือข่ายที่สนับสนุนกระบวนการการท�า
ธรุกจิทีเ่ป็นรูปแบบดจิทิลัไดเ้รว็และยืดหย่นุ DNA จะเป็นศนูยก์ลางของโครงสร้างพืน้ฐานเครอืข่าย 
ท่ีไมเ่พยีงแต่สามารถปรบัแต่งไดเ้ต็มทีแ่ละเปิดกวา้งตอ่นวตักรรมของบคุคลท่ีสาม แตย่งัสามารถ 
ผสานเข้ากับระบบคลาวด์ได้เต็มท่ีเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างพืน้ฐานได้อย่างไร้รอยต่อ 
คอนโทรลเลอรข์อง DNA จะใหค้วามสะดวกในการลงระบบการใหบ้รกิารเครอืขา่ยท่ีเรยีบง่าย เป็น
ระบบอัตโนมัติและสามารถปรับแต่งได้ เป็นการน�าเอาแนวคิดของนโยบายการรับรู้ผู้ใช้และ 
แอพพลเิคชนัเขา้มาเป็นแนวหน้าของการปฏบิตักิารทางเครอืขา่ย ดว้ย DNA เครือขา่ยสามารถใหฟี้ดแบ็ก 
ท่ีต่อเน่ืองเพื่อปรับปรุงการท�างานของเครือข่ายให้เหมาะสมและเรียบง่ายขึน้ และยังสนับสนุน
แอพพลิเคชันรูปแบบดิจิทัลให้สามารถรับรู้ตัวเครือข่ายได้ 

ค�าค้นหา—บริการรูปแบบดิจิทัล ระบบคลาวด์ การจ�าลองเสมือน คอนโทรลเลอร์ แฟบริค 
นโยบาย GBP ระบบเครือข่ายที่มีความสามารถในการรับรู้แอพพลิเคชัน ความเรียบง่าย 
ออร์เคสเตรชัน หน่วยวิเคราะห์ ระบบโทรมาตร การรักษาความปลอดภัย ด่านป้องกันภัย
คุกคาม ระบบอัตโนมัติ ความเปิดกว้าง 

I. บทน�า 
สถาปัตยกรรมเครือข่ายขององค์กรก�าลังเผชิญหน้ากับการ
วิวัฒนาการของธุรกิจดิจิทัลที่เปิดรับเทคโนโลยีเช่นเทคโนโลยี
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี ระบบคลาวด ์วดิโีอ และอนิเทอรเ์น็ตของสรรพ 
สิง่ (IoT) เขา้มา การน�าเอาเทคโนโลยเีหลา่นีม้าใชเ้ป็นกระบวนการ 
ที่มักจะเรียกว่าการแปรรูปธุรกิจให้เป็นดิจิทัล ซึ่งสามารถส่งผล 
กระทบตอ่ชวีติของเราไดม้ากพอๆ กบัการเขา้มาของอนิเทอรเ์น็ตและ 
เวร์ิลไวดเ์ว็บเมื่อ 20 ปีทีแ่ลว้ (อ้างองิ [1] [2] ส�าหรบัรายละเอยีด) 
การมาของอภมิหาขอ้มลู (Big Data) และหน่วยวเิคราะหช์ว่ยใหก้าร 
ตดัสินใจแบบ real-time ระบบอัตโนมตั ิและประสทิธภิาพท่ีจ�าเป็น 
ต่อการส่งมอบแอพพลิเคชันรูปแบบดิจิทัลได้ทัดเทียมคู่แข่ง 
นอกจากนี ้ ความพร้อมท่ีกว้างขวางของบริการระบบคลาวด์ก็
สนับสนุนไอเดียนีด้้วย ระบบคลาวด์เปิดโอกาสให้บรษัิททัง้ขนาด
เลก็และขนาดกลางสามารถเขา้ถงึบริการ IT ขัน้สงูได้อย่างรวดเร็ว
และคุ้มค่าที่ก่อนหน้านีมี้เพียงองค์กรที่ก่อตัง้มาอย่างมั่นคงแล้ว
เท่านัน้ที่สามารถเอือ้มถึง 

อย่างไรก็ตาม การวิวัฒนาการสู่ธุรกิจดิจิทัลที่มีไดนามิกและเป็น
สากลยังคงมคีวามเสีย่ง การเชื่อมตอ่ทีเ่ป็นสากลจะเปิดทางให้กับ 
ความเส่ียงด้านความปลอดภัยที่มักจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เป็น
ที่คาดการณ์ว่าความซับซ้อนของการท�างานของเครือข่ายจะเพิ่ม
สูงขึน้เม่ือการปฏิบัติการดังกล่าวมีความเป็นไดนามิกมากขึน้ 
และสร้างอีเวนท์และข้อมูลมากขึน้ให้กับจ�านวนของผู้ใช้และ
แอพพลิเคชันท่ีเตบิโตขึน้ นอกเสยีจากวา่จะรบัมือไดท้นั การจดัการ 
และใช้งานเครือข่ายจะยากยิ่งขึน้ทุกเวลา 

แนวโน้มเหล่านีเ้รียกร้องให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ใน
ระบบสถาปัตยกรรมเครือข่ายขององค์กร แม้ว่าคุณสมบัติหลักๆ 
ของเครือข่ายแบบดัง้เดิมเช่นความพร้อมในการใช้งานและ
ประสิทธภิาพการท�างานไมห่ายไปไหน เครอืขา่ยของธรุกจิดิจทิอล 
จะเป็นต้องวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับรูปแบบการตอบ
สนองของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและพนักงานที่มากกว่า
เดมิ รวมทัง้ให้การท�างานของเครอืขา่ยมคีวามเรยีบงา่ยและเป็นระบบ 
อัตโนมัติด้วย 

สถาปัตยกรรมเครือข่ายดิจิทัล (DNA) ของ Cisco มอบพิมพ์เขียว
ใหมใ่หแ้กอ่งคก์รดจิทิลั เครอืขา่ยมกีารขยายเพื่อรองรบัศนูยข้์อมูล 
ระบบคลาวด์ และโครงสร้างพืน้ฐานของ IoT ในขณะที่ยังคงรักษา
ความพร้อมใช้งาน ความสามารถในการปรับขยายได้ และ 
ประสทิธภิาพการท�างานในระดบัสงูไว้ สถาปัตยกรรมของ DNA ถกูออกแบบ 
มาเพื่อให้การบริการต่างๆ เช่นบริการเครือข่ายเพื่อเปิดการเชื่อม
ต่อในวงกว้าง บริการการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูล
และตวัตนของผู้ใช ้และบรกิารทางดจิทิลัเพื่อปรบัปรงุประสิทธิภาพ 
ของแอพพลิเคชันทางธุรกิจ ดังนัน้ Cisco DNA ให้แพลตฟอร์มใน
การมอบโซลูชันทางดิจิทัลเพื่ อประสบการณ์ของลูกค้าและ
พนักงานท่ีเหนือชัน้ ในขณะท่ีท�าให้กระบวนการท�าธรุกจิเรยีบงา่ย 
ยิง่ขีน้ รปูที ่1 แสดงใหเ้หน็ถงึภาพรวมของสถาปัตยกรรมเครอืขา่ย 
ดิจิทัล Cisco 
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รูปที่ 1  วิสัยทัศน์ของสถาปัตยกรรมเครือข่ายดิจิทัล Cisco 

บทความฉบบันีเ้ขยีนขึน้ส�าหรบัเหลา่ CXO สถาปนิกเครอืขา่ย และ 
วิศวกรเครือข่ายท่ีต้องการจะท�าความเข้าใจรายละเอียดทาง
เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ DNA ผู้มีอ�านาจตัดสินใจที่มีความคิดทาง
วิศวกรรมและต้องการเข้าใจว่าสถาปัตยกรรมนี้สามารถ
สนับสนุนประโยชน์ทางธุรกิจของ DNA อย่างไรก็จะได้ประโยชน์
จากบทความนี้ด้วย ผู้อ่านจะเรียนรู้แนวคิดพื้นฐานของ DNA 
บทที ่II จะเป็นการสรปุขอ้ก�าหนดทีเ่ครอืขา่ยองคก์รทีว่วิฒันาการแลว้ 
จะต้องตอบโจทย์ให้ได้เพื่อรองรับกระบวนการทางธุรกิจที่อยู่ใน
รปูแบบดจิทิลั บทท่ี III จะกลา่วถงึกรอบปรชัญาหลกัของ DNA น่ัน 
กคื็อเครือข่ายท่ีสามารถท�าให้บรกิารตา่งๆ กลายเป็นระบบอตัโนมตั ิ
ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถน�าไปปฏิบัติจริง
ได้แก่ผู้ให้บริการและนักพัฒนาแอพพลิเคชัน และเป็นเครือข่าย
ทีใ่หค้วามปลอดภยัทีส่มบรูณ์และเป็นไปตามขอ้ก�าหนด รายละเอยีด 
ของสถาปัตยกรรมเครอืขา่ยจะกลา่วถึงในบทที ่4 อภธิานศัพท์ใน 
ภาคผนวก A จะระบุค�าจ�ากัดความของแนวคิดหลักๆ ที่กล่าวถึง
ในบทความนี ้

II. ความตอ้งการส�าหรับเครอืข่ายขององค์กรในยคุ 
ดิจิทัล 
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความต้องการในคุณสมบัติของเครือข่าย
ได้มีการเติบโตขึน้อย่างมีนัยส�าคัญ ระบบไร้สายเป็นวิธีในการ 
เชื่อมตอ่ทีแ่พรห่ลายในเครอืขา่ยองค์กร สง่ผลใหเ้กดิการเติบโตของ 
ประเภทอุปกรณ์ปลายทาง ตามรายงาน [3] และ [4] เมื่อไม่นาน
มานี ้ มากกวา่ 40% ของการรับส่งข้อมลูผ่านเครือข่ายมาจากอปุกรณ์ 
ที่ไม่ใช่ PC ในปี 2014 ในปัจจุบัน พนักงานจ�านวนมากสามารถ
น�าอปุกรณ์ของตนเองมายงัท่ีท�างาน ซึ่งเป็นทีท่ีจ่�าเป็นต้องมคุีณ 
สมบตัใินการตรวจสอบและควบคมุอปุกรณ์เหลา่นัน้ อกีทัง้ยงัตัง้ 
ป้องกันข้อมูลขององค์กรจากการเชื่อมต่อที่ไม่พึงประสงค์ การ
สื่อสารมัลติมีเดียก็เพิ่มขึน้อย่างมากเช่นกัน วิดีโอกลายเป็นรูป
แบบการสื่อสารมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารโดยตรงหรือ
ส�าหรับการประชุม 

ยิ่งไปกว่านัน้ ธุรกิจจ�านวนมากก�าลังใช้ประโยชน์จากการแปรรูป
ดิจิ ทัล เพื่ อวิ วัฒนาการกระบวนการท� างานของตนเอง 
กระบวนการทางธุรกิจท่ีเป็นรูปแบบดิจิทัลต้องมีการให้บริการที่
รวดเรว็เพื่อตอบสนองตอ่ความตอ้งการ ความคาดหวงั ของลกูคา้ 
บรษัิทค่คูา้และพนักงานทีเ่พิม่ขึน้เร่ือยๆ องคก์รสามารถระบโุอกาส 
ทางการตลาดให้บริการทางธุรกิจแก่ลูกค้าเพื่อให้ใช้ประโยชน์
จากโอกาสเหล่านีด้้วยการใช้การพัฒนาแอพพลิเคชันท่ีรวดเร็ว
และคลอ่งตัว ระบบคอมพวิเตอรแ์บบคลาวดท์�าให้สามารถใหบ้รกิาร 
ใหม่ๆ  ดงักลา่วโดยทีไ่มต่อ้งใชก้ารลงทนุกบัโครงสรา้งพืน้ฐานหรอื 
เซิฟเวอร์ที่ยาวนานและมีราคาแพงได้ การส่งมอบแอพพลิเคชัน
ก็ถูกเร่งความเร็วมากขึน้ด้วยการใช้กลุ่มข้อมูลซอฟท์แวร์ที่มีอยู่
แล้ว และดึงเอาข้อมูลเพิ่มเติมมาจากแหล่งข้อมูลอีกหลายแห่ง 
ระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ถูกน�ามาใช้เพื่อรวบรวมฟีดแบ็ค
จากลูกค้าในจ�านวนมากด้วยใช้การแปรรูปให้เป็นรูปแบบดิจิทัล 
(เชน่แบบส�ารวจรปูแบบอเิลค็ทรอนิกส ์ หน่วยวเิคราะหท์างธุรกจิ) 
และเพื่อสร้างความผูกพันธ์ในวงจรพัฒนาที่ร่นเวลาลงส�าหรับ
บริการรูปแบบดิจิทัลเพื่อปรับบริการทางธุรกิจตามฟีดแบคของ
ลูกค้า 

แนวโน้มดังกล่าวไมเ่พยีงน�าไปสู่ปรมิาณการรบัสง่ของมลู IP โดย 
รวยให้สูงขึน้อย่างมีนัยส�าคัญ แต่ยังเพิ่มความซับซ้อนของเครือ
ขา่ยอกีดว้ย ยกตวัอย่างเชน่ ผู้ใหบ้รกิารเน็ตเวริค์จ�าเป็นตอ้งจดัการ 
อุปกรณ์ปลายทางที่เพ่ิมจ�านวนขึน้เรื่ อยๆ รับประกันความ 
ปลอดภยัของเครอืขา่ย ลดเวลาในการเปิดใชแ้อพพลเิคชนัดจิทิลัใหม่ๆ 
บนเครอืขา่ย ปฏิบติัตามข้อตกลงระดับบรกิาร (SLA) ของแอพพลิ 
เคชัน และให้รายงานด้านการท�างานของแอพพลเิคชนัทีล่ะเอยีด 
มากขึน้เรื่อยๆ ผลท่ีตามมาคือข้อก�าหนดของสถาปัตยกรรม 
เครอืขา่ยองคก์รไดเ้ปลีย่นแปลงไปอยา่งมากตามหมวดหมู่ทัง้ 4 หมวด 
ดังต่อไปนี ้

     
      

          
                                  IoT

เครือขาย

คลาวด



วิสัยทัศน์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม เครือข่าย
ดิจิทัลของ Cisco – ภาพรวม 

White Paper  

© 2016 Cisco และ/หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์ 

1) ข้อก�าหนดทางนวัตกรรมที่รวดเร็วขึน้ 
· ความยืดหยุ่น: เป็นที่คาดการณ์กันว่าจ�านวนและประเภทของ

อุปกรณ์ปลายทางที่ต้องใช้บริการขนส่งจากเครือข่ายองค์กร
จะยังคงเตบิโตขึน้เรื่อยๆ ขอ้ก�าหนดพืน้ฐานส�าหรบัสถาปัตยกรรม 
เครือข่ายที่พัฒนาแล้วจึงเป็นการตอบสนองอุปกรณ์ปลาย 
ทางทีแ่ตกตา่งหลากหลายประเภท ไมว่า่วิธใีนการเช่ือมต่อของ 
อปุกรณ์แตล่ะประเภทนัน้จะเป็นอยา่งไรกต็าม บรกิารเครอืขา่ย 
และความปลอดภัยที่เป็นประเภทเดียวกันจะต้องพร้อมให้
บริการไม่ว่ากับโฮสต์ประเภทมีสาย ไร้สาย หรือแบบโทรศัพท์
เคล่ือนท่ี ความยดืหยุ่นเป็นอกีหน่ึงความตอ้งการในการสนับสนนุ 
แอพพลิเคชันทางธุรกิจและเครือข่ายอันหลากหลายท่ีมี 
ความไดนามกิมากขึน้ และไมจ่�าเป็นตอ้งผูกตดิกับสถานทีท่าง 
ภูมิศาสตร์อีกต่อไป เป็นผลให้เครือข่ายต้องรองรับบริการ 
เครอืข่ายและแอพพลิเคชันที่สามารถท�างานได้ทุกที่ทุกเวลา 

· กลไกฟีดแบ็คอันชาญฉลาด: การปรับปรุงกลไกการให้ฟีดแบ็ค 
ด้านสถานะของเครือข่ายให้ดีขึน้ได้กลายมาเป็นข้อก�าหนด
หลักด้วยเช่นกัน กลไกแบบดัง้เดิมตามโปรโตคอลการจัดการ
เครือข่ายแบบงา่ย (SNMP) และการใชโ้ปรแกรมเพื่อดึงเอาขอ้มลู 
ออกมา (Screen Scraping) ไมใ่ชวิ่ธท่ีีเหมาะสมอกีตอไป เน่ืองจาก 
เป็นวิธีที่ต้องประท�าโดยมนุษย์และเกิดความผิดพลาดได้ง่าย
มาก1 เป็นที่คาดหวังกันว่าเครือข่ายนัน้จะสามารถให้เมตริกที่
ถูกต้องในการสนับสนุนการตัดสินใจที่จ�าเป็นอย่างยิ่งต่อ
ธุ ร กิ จ แ ล ะ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ น โ ย บ า ย ข น ส่ ง ที่ ร ะ ดั บ ข อ ง
แอพพลิเคชัน ข้อมูลดังกล่าวจะต้องสนับสนุนระบบการแก้ไข
ปัญหาเชิงรุก เอือ้อ�านวยต่อการหาแนวโน้มและการเฝ้าสังเกต
ข้อมู ล สุ ขภ าพของ ส่ วนประกอบของ เครื อข่ า ยและ
แอพพลิเคชนั อกีทัง้ตอ้งสามารถขยายตัวไดง้า่ย ความสามารถ 
ของหน่วยวิเคราะห์ส�าหรับเครือข่ายองค์กรจ�าเป็นต้องด�าเนิน
การทีค่วามละเอยีดของผ้ใูชแ้ละแอพพลเิคชนั และแน่นอนตอ้ง 
รองรับประเภทของอุปกรณ์อันหลากหลายที่คาดการณ์ว่าจะ
อยู่ในเครือข่ายที่สนับสนุน IoT 

· ความสามารถในการรับรู้แอพพลิเคชันและผู้ใช้: เน่ืองจาก 
เครอืข่ายองคก์รกลายเป็นส่วนส�าคญัของทกุ  ๆดา้นของกระบวนการ 
ทางธุรกิจ ผู้ให้บริการจึงมองหาความสามารถในการรับรู้ 
แอพพลเิคชันเพื่อจดัล�าดบัความส�าคญัและด�าเนินการกบัโฟลว ์
ของการส่งข้อมูลหรือใช้นโยบายขนส่งที่ต้องการได้อย่างถูก
ตอ้งเหมาะสม เครอืขา่ยตอ้งสามารถระบแุอพพลเิคชนัได ้แมว้า่ 
แอพพลิเคชันดั่งกล่าวมีการเข้ารหัสอยู่ นอกจากนัน้ เครือข่าย
จ�าเป็นต้องตามึความเร็วของวัฏจักรการพัฒนาแอพพลิเคชัน
ใหท้นั และมอบความยดืหยุ่นในการน�าเอาบรกิารขนสง่ส�าหรบั 
แอพพลิเคชันใหม่ๆ ภายในเวลาอันสัน้มาใช้ ซึ่งมักจะหมายถึง
ความต้องการที่จะสนับสุนนการพัฒนาแอพพลิเคชันของ
บคุคลที ่3 หรอืมคีวามสามารถในการจบักลุ่มแอพพลเิคชนัตาม 
นโยบายขนส่งร่วม 

2) ข้อก�าหนดในการลดความซับซ้อน และต้นทุน
ลง
· ความเรยีบงา่ย: การท�าให้การปฏบิติัการทางเครอืข่ายและการ 

ลงระบบของบริการขนส่งเครือข่ายใหม่เป็นสิ่งท่ีง่ายขึน้ได้
กลายเป็นข้อก�าหนดหลักที่จะชดเชยความซับซ้อนที่เพ่ิมมาก
ขึน้อันเป็นสาเหตุจากแนวโน้มต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุปกรณ์ 
แอพพลเิคชนั การกระจายตัว และการตอบสนอง ความเรยีบงา่ย 
จะครอบคลุมทั่ววงจรชีวิตของบริการเครือข่าย ตัง้แต่ในวันที่ 
0 ซึ่งเป็นการออกแบบและติดตัง้ส่วนประกอบของโครงสร้าง
พืน้ฐาน ไปจนถึงวันที่ 1 ซึ่งเป็นการเปิดให้บริการ และวันที่ 2 
ซึง่เป็นการจัดการและการด�าเนินการ ความต้องการของเครอืขา่ย 
องค์กรที่พัฒนาแล้วยังรวมไปถึงการลงระบบที่รวดเร็วและ
ปราศจากขอ้ผดิพลาด การด�าเนินการทีต่่อเน่ืองขององคป์ระกอบ 
ประเภทต่างๆ (เราท์เตอร์ สวิตช์ จุดเชื่อมต่อ เป็นต้น) ระบบ
การท�าบทูสแตรป (Bootstrapping)อตัโนมัตแิละการตัง้คา่ ระบบ 
การท�าสัญญาอนุญาตและการตรวจสอบตัวตนอัตโนมัติ และ
การท�ารายงาน เกี่ยวกับกรณีความล้มเหลวโดยละเอียด 

· ระบบอตัโนมติั: เมื่อความซบัซอ้นของการปฏิบัติการเครอืขา่ย 
เพิ่มขึน้พร้อมกับอุปกรณ์และผู้ใช้ปลายทางท่ีเพิ่มจ�านวนขึน้ 
คา่ใชจ้า่ยในการด�าเนินงานกเ็พิม่ขึน้ดว้ยเชน่กนั ระบบอตัโนมตั ิ
คือข้อก�าหนดหลักในการที่จะจ�ากัดหรือแม้กระทั่งลดค่าใช้
จ่ายในการด�าเนินการเครือข่าย (OpEx) ข้อก�าหนดของระบบ
อัตโนมัติคือการรองรับแนวโน้มที่น� าไปสู่ความสามารถใน
การปรบัแตง่ได ้(Programmability) ระบบ API แบบเปิด โปรโต 
คอลตามแบบมาตรฐาน และการปฏบัิตกิารของเครอืข่ายทีเ่รยีบ 
ง่ายขึน้ 

3) ข้อก�าหนดด้านข้อตกลงและเทคโนโลยี 
·  ระบบการรักษาความปลอดภยั: การรกัษาความปลอดภัยจะตอ้ง 

ตามสภาวะของแอพพลิเคชันที่มีการตอบสนองสูงและการ
เพิม่ขึน้ของจ�านวนอปุกรณ์ปลายทาง ความสามารถในการแบ่ง 
เซ็กเมนต์ของการส่งข้อมูลและผู้ใช้ออกจากกันคือความ
ท้าทายของสถาปัตยกรรมเครือข่ายองค์กรทุกประเภท 
เครอืขา่ยควรจะมกีลยทุธใ์นการแบง่เซก็เมนต์ท่ีสามารถน�ามา 
ประยุกต์ใช้กับกลุ่มผู้ใช้และแอพพลิเคชันท่ีแตกต่างกันได้ 
รวมทัง้เป็นส่วนหน่ึงของขอบเขตนโยบายของผู้ให้บริการ
เครือข่ายนั้นๆ คุณสมบัติของเครือข่ายในการแบ่งเซ็กเมนต์
ควรจะสอดคล้องกับข้อก�าหนดอื่นๆ ที่กล่าวก่อนหน้า น่ันก็
คือความเรยีบง่าย ความสามารถในการรบัรู้แอพพลิเคชนั และ 
ความยืดหยุ่นของอุปกรณ์ปลายทาง อย่างไรก็ตาม การแบ่ง
เซ็กเมนต์นั้นจะต้องเสริมด้วยเครื่องมือที่สามารถตอบสนอง
ต่อการเจาะระบบความปลอดภัยได้แบบ real-time โดยการ
ตรวจจับความผิดปกติในสถานะของเครือข่ายในขณะที่
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านความปลอดของผู้ควบคุมระบบ 

1  ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจากผู้ให้บริการในหน้าจอเอาท์พุตอาจกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในการ
ท�างานภายในเครือข่ายได้  
เทคนิคเหล่านีจ้ะเป็นรูปแบบเฉพาะของผู้ให้บริการด้วย 



ระบบคลาวดที่เปิดใชงาน
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· ความพร้อมในการใชง้านระดับสงู: อนัดบัสดุทา้ย การรับประกนั 
ความพร้อมการให้บริการเครือข่ายยังคงเป็นข้อก�าหนด 
พืน้ฐาน เป็นท่ีคาดวา่กลไกความพรอ้มในการใชง้านระดบัสงูแบบ 
ดัง้เดิมจะพัฒนาเพ่ือให้มีความสามารถในการคาดการณ์และ
การตัดสินที่ดีขึน้ ความล้มเหลวใดๆ ของบริการขนส่งจะต้อง
เป็นไปตามขัน้ตอน ด้วยล�าดับการปฏิบัติการที่ก�าหนดได้ใน
การจัดล�าดับความส�าคัญของแอพพลิเคชันตามความส�าคัญ
ทางธุรกิจ ในท�านองเดียวกัน ความต้องการด้านความเรียบ
งา่ย ความสามารถในการรบัรู้แอพพลเิคชนั และความยดืหยุ่น 
ที่มีต่ออุปกรณ์ปลายทางจะต้องได้การสนับสนุนด้วยความ
พร้อมในการใช้งานระดับสูง 

4) ขอ้ก�าหนดด้านความสามารถในการใชร้ะบบคลา
วด์
เครือข่ายองค์กรจ�าเป็นต้องบูรณาการให้เข้ากับระบบคลาวด์
อย่างสมบรูณ์เพื่อรองรบัการพฒันาแอพพลเิคชนัใหม่ๆ  การพฒันา 
ตวัตน้แบบ (Prototyping) และการโอสตแ์อพพลเิคชนัรปูแบบดจิทิลั 
โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์จะต้องผสมผสานเข้ากับเครือ
ข่ายที่เหลือทัง้ในด้านผู้ให้บริการและการเคล่ือย้ายอย่างไร้รอย
ต่อ ผู้ด�าเนินการเครือข่ายองค์กรไม่จ�าเป็นต้องจ�าแนกแอพพลิ 
เคชันท่ีโฮสตอ์ย่ใูนศนูยข์องมลูของตนเอง และแอพพลเิคชนัทีโ่ฮสต์ 
อยู่ในระบบคลาวด์อีกต่อไป การปฏิบัติการทางเครือข่าย หน่วย
วิเคราะห์ และนโยบายควรจะน�ามาประยุกต์ใช้ไม่ว่ากับแอพพลิ 
เคชันที่โอสต์ในองค์กรหรือในระบบคลาวด์ด้วยความเรียบง่ายท่ี 
เทียบเท่ากัน เครือข่ายองค์กรที่เป็นรูปแบบดิจิทัลสามารถใช ้
ประโยชน์จากพลังงานของระบบคลาวด์ได้อย่างเต็มที่เพื่อเร่ง 
ความเร็วในการส่งมอบนวัตกรรมและการพัฒนาบริการที่เพิ่ม
มากขึน้ นอกจากนี ้เครือข่ายดังกล่าวยังสามารถใช้การวิเคราะห์
เกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผู้ใชจ้�านวนมาก (ระบบโทรมาตร สถติดิา้น 
การใช้งาน เป็นต้น) จากหน่วยวิเคราะห์ในระบบคลาวด์เพื่อเอือ้
อ�านวยการพัฒนาประสิทธิภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บรกิาร ("เรารู้วา่สิง่ใดดแีละสิง่ใดทีไ่ม่ด ีและสามารถใช้ขอ้มลูนัน้ 
เพื่ อคิดค้นนวัตกรรมและส่งมอบได้อย่างรวดเร็วในระดับ
ซอฟท์แวร์") 

III. หลักการของ DNA 
สถาปัตยกรรมเครอืขา่ยดจิทิลัของ Cisco ถกูออกแบบมาเพื่อตอบ 
โจทย์ข้อก�าหนดต่างๆ ที่ได้กล่าวมา ปรัชญาการออกแบบท่ีอยู่
เบือ้งหลงั DNA จะอย่กูึง่กลางแนวคดิของการสง่มอบบรกิาร ความ 
เปิดกว้าง และระบบที่มีซอฟท์แวร์เป็นศูนย์กลาง (Software 
Centricity) ประเภทของบริการต่างๆ ใน Cisco DNA จะอยู่ใน 3 
หมวดหมู่ต่อไปนี:้ 

1. บริการเครือข่ายจะส่งการขนส่งเพื่อให้ผู้ใช้ปลายทางและ
แอพพลิเคชนัสามารถสื่อสารกนัตามเครือขา่ยได ้บรกิารเครอื 
ขา่ยใน DNA ถกูออกแบบใหม้คีวามเรียบง่ายและรวดเรว็ในการ 
สร้างวตัถ ุ(Instantiate) ในตวัเองโดยไมส่ญูเสยีการท�างานใดๆ

รูปที่ 2 หลักการของสถาปัตยกรรมเครือข่ายดิจิทัลของ Cisco 

2. DNA จะเปิดรับเอาบริการดิจิทัลเพื่อสนับสนุนแอพพลิเคชัน
ทางธุรกิจที่เป็นรูปแบบดิจิทัล เครือข่ายนีส้ามารถช่วยในการ
เพิ่มระบบอัจฉริยะให้แก่แอพพลิเคชัน ตัวอย่างเช่น ด้วยการ
ป้อนข้อมูลโลเคชันท่ีนอกเหนือไปจากเครื่องมือพืน้ฐานและ
ระบบโทคมาตรของเครือข่าย (ตัวนับ NetFlow แอพพลิเคชัน 
สถานะการมองเห็นและการควบคุมแอพพลิเคชัน ตัวนับการ
ตรวจสอบระบบ (Perfmon) เป็นต้น) หรือรูปแบบระบบโทร
มาตรอื่นๆ 

3. บรกิารรกัษาความปลอดภยัจะท�าใหแ้น่ใจวา่เน้ือหาของความ
สัมพันธ์การสื่อสารระหว่างผู้ใช้ปลายทางและแอพพลิเคชัน 
หรือข้อมูลท่ีเดินทางภายในเครือข่ายจะได้รับการปกป้อง
ตลอดเวลาและไม่มีการบกพร่อง 

โครงสร้างพืน้ฐานตาม DNA ของ Cisco เป็นรูปแบบเปิด ความ
เปิดกว้างในบริบทนี้คือความสามารถส�าหรับลูกค้าและบริษัท 
คู่ค้าในการน�าและก�าหนดการท�างานของเครือข่าย โดยการ: 

· อนญุาตใหผู้้ด�าเนินการเครอืขา่ยผสานรวมกบัระบบ OSS (การ 
จัดการแบบเปิด) ที่มีอยู่เดิมหรือของบุคคลที่ 3 ตัวอย่างของ
การจัดการแบบเปิดคือตัวควบคุม DNA ซึ่งมอบความสามารถ
ในการพัฒนาแอพพลิเคชันแบบเฉพาะของตนเองให้แก่
ลูกค้าหรือบริษัทคู่ค้า 

· อนุญาตให้ Virtualized Network Functions (VNF) บูรณาการ
เข้ากับสถาปัตยกรรม DNA (คุณสมบัติที่เปิดกว้าง) 
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· จากการอาศยัโปรโตคอลทีเ่ป็นมาตรฐานส�าหรับการปฏบิติัการ
ของแฟบริคและเครือข่ายพื้นฐาน จึงท�าให้องค์ประกอบ 
เครือข่ายของบุคคลทีส่ามหรอืเซิรฟ์เวอรส์�าหรบัการโฮสต์สามารถ 
อยู่รว่มกับผลติภณัฑข์อง Cisco ได ้(ความสามารถในการปฏบิตั ิ
การร่วมกันแบบเปิดกว้าง หรือ Open Interoperatibiliyu) 

· ให้ API ระบบเปิดและที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้สามารถควบคุม
ส่วนประกอบของเครือข่ายในรูปแบบท่ีสามารถปรับแต่งได้ 
(ความสามารถในการปรับแต่งที่เปิดกว้าง) 

ฟังก์ชันส่วนใหญ่ของ Cisco DNA ขับเคลื่อนดว้ยซอฟทแ์วร ์ฟังกช์นั 
ทีส่่งต่อและจัดการกบัโฟลวข์องการส่งขอ้มลู IP กมี็เป็นในรูปของ 
ฟอร์มแฟคเตอร์เสมือนมากขึน้เรื่อยๆ ซึ่งจะแยกซอฟท์แวร์ที่ 
ประมวลแพคเกต็จากฮารด์แวรพ์ืน้ฐาน (เราทเ์ตอร ์สวติช์) การควบคมุ 
ส่วนประกอบเครือข่ายนั้น ดัง้เดิมแล้วจะเป็นประบวนการที่ขับ
เคลื่อนด้วยซอฟท์แวร์ แต่ขณะนีม้ีการยกระดับความส�าคัญมาก
ขึน้ด้วยการปรับปรุงแผงควบคุมนี้ด้วยระบบตัวควบคุมแบบ
รวมศูนย ์ โดยจะถูกแยกออกมาจากฮารด์แวรต์ัง้ต้น เน่ืองจากจดุ 
ควบคุมแบบรวมศูนย์ของส่วนประกอบเครือข่ายแบบนี้จะท�า
หน้าที่รับผิดชอบโครงสร้างพืน้ฐานของเครือข่ายทัง้หมด (อาจจะ
เป็นแบบโดเมน) อาจพฒันาอลักอรทิมึอัจฉรยิะเพิม่ขึน้เพื่อปรบัปรงุ 
การท�างานของเครือข่ายให้เหมาะสมได้ อัลกอริทึมดังกล่าวอาจ 
สามารถแทนท่ีการปฏิสัมพันธ์ของโปรโตคอลที่ซับซ้อนระหว่าง
ส่วนประกอบเครือข่ายและจึงน�าไปสู่การท�าให้การท�างานของ
เครือขา่ยเรียบงา่ยขึน้2. ซอฟทแ์วรก์ม็บีทบาททีส่�าคญัมากขึน้ดว้ย 
ในการรวบรวมข้อมูลโทรมาตรจากเครือข่าย ท�าการประมวลผล 
และน�าเสนอต่อผู้ด�าเนินการเครือข่ายหรือแอพพลิเคชันทาง
ธุรกิจในรูปแบบที่ถูกต้องและในเวลาที่เหมาะสม

สถาปัตยกรรม DNA ถูกชีน้�าด้วยหลักการของการเปิดใช้ระบบ
คลาวด์ แอพพลิเคชันที่ใช้กับเครือข่าย ระบบอัตโนมัติ หน่วย
วิเคราะห์ ระบบโทรมาตร และการจ�าลองเสมือน เน้ือหาที่เหลือ
ของบทนีจ้ะขยายความเรื่องหลักการดังกล่าว 

A. การเปิดใช้งานระบบคลาวด์ 
แพลตฟอร์มของ DNA ผสานเข้ากับโมเดลของระบบคลาวด์แบบ
ต่างๆ อย่างสมบรูณ์ ซึง่รวมถงึระบบคลาวดส์ว่นบคุคล ระบบคลาวด์ 
เสมอืนส่วนบคุคล ระบบคลาวดไ์ฮบริด หรอืสภาวะของระบบคลาวด ์
แบบสาธารณะ การบรูณาการนีถ้กูออกแบบทัง้ทีช่ัน้ของสว่นขนสง่ 
และท่ีส่วนควบคุมของเครือข่าย ที่ชัน้ส่วนขนส่ง สภาวะระบบ
คลาวด์ตา่งๆ สามารถถกูจบัรวมกนัในเครอืขา่ยองค์กรได้อยา่งไร ้
รอยต่อด้วยการใช้เทคนิคสร้างอุโมงค์ (Tunneling Techniques) 

ตัวอย่างเช่น เกตเวย์ IPSec เสมือนสามารถถูกสร้างได้ในคลาวด์
เสมอืนสว่นบคุคล (VPC) และเช่ือมตอ่กบัแฟบรคิทีด่�าเนินการโดย 
องคก์รผา่นอโุมงค ์IPsec การปรบัแต่งเราเตอรเ์สมอืนโดยใชน้โยบาย 
และฟังก์ชันท่ีคล้ายคลึงกับสภาวะของสาขาท่ีควบคุมโดยองค์กร
จะท�าให้ VPN มีพฤติกรรมแบบเดียวกันกับสาขาอื่นๆ ที่เป็นส่วน
ประกอบของโครงสรา้งพืน้ฐานเครอืขา่ย ทีช่ัน้สว่นควบคมุ เคร่ืองมอื 
การจัดการและออร์เคสเตรชันสามารถใช้ในการด�าเนินการ 
เครือข่ายได้ หน่วยวิเคราะห์และหน่วยระบบโทรมาตรที่เชื่อมต่อ
และเก็บข้อมูลไว้ในระบบคลาวด์ก็เป็นส่วนหน่ึงของการเปิดใช้
ระบบคลาวด์ของ DNA ด้วย ด้วยการท�าให้ระบบคลาวด์เป็นส่วน
บรูณาการของเครือขา่ยองค์กร DNA จะตอบความต้องการส�าหรบั 
การเปิดใช้ระบบคลาวด์ในการขับเคลื่อนการท�าโปรโคไทป์ของ 
แอพพลิเคชันและการติดตัง้ระบบแอพพลิเคชันที่รวดเร็ว และ 
ฟีดแบคลูปที่ต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มความเร็วให้กับกระบวนการทาง
ธุรกิจที่เป็นรูปแบบดิจิทัล 

B. แอพพลิเคชันที่เปิดใช้ผ่านทางเครือข่าย 
การเสริมแอพพลิเคชันด้วยการสนับสนุนจากโครงสร้างพืน้ฐาน
เครือข่ายคือหลักการส�าคัญของ DNA เพราะว่าแอพพลิเคชันทาง
ธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลนั้นมีความไดนามิกมากขึน้ เน่ืองจากถูก 
พัฒนาขึน้มาในลักษณะท่ีมคีวามคล่องตัว เครอืข่ายจงึตอ้งใหค้วา 
มสามารถที่ยืดหยุ่นในการเปิดเส้นทางการสื่อสารระหว่างผู้ใช้
ปลายทางและแอพพลิเคชันขณะที่สนับสนุนคุณลักษณะส�าคัญๆ 
ของการขนส่งเช่นความปลอดภัย ความพร้อมในการใช้งาน 
ระดับสงู และคุณภาพของบริการ ซึ่งจะให้ความละเอยีดและสเกล 
ส�าหรบัการสรา้งบรกิารเครอืขา่ยไปยังอปุกรณ์ปลายทางหรอืกลุ่ม 
อุปกรณ์ปลายทางที่เป็นรูปแบบดิจิทัลในระดับแอพพลิเคชันและ
ตัวตนของผู้ใช้ การยึดนโยบายบริการโดยอิงจากประเภทของ 
แอพพลเิคชนัหรือตัวตนของผ้ใูช จะท�าให้บรกิารธรุกจิสามารถถกู 
จัดล�าดับความส�าคัญได้อย่างเหมาะสมทั่วเครือข่าย ใน DNA 
แอพพลเิคชนัจะสนับสนนุโดยกลไกฟีดแบคของเครอืขา่ยดว้ย ซึง่จะ 
ให้แอพพลิเคชันได้รับการปรับปรุงให้ดีขึน้จากรูปแบบการใช้
งานหรือการสื่อสาร ตัวอย่างเช่น เครือข่ายสามารถให้ฟีดแบคที่
ต่อเน่ืองส�าหรับแอพพลิเคชันที่ใช้เสียงไปยังคอนโทรลเลอร์ ซึ่ง 
ต่อมาจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างนโยบาย QoS ที่อัพเดทแล้วเพ่ือ 
การนัตคีณุภาพของเสยีง เครอืขา่ยทีใ่ช ้DNA อยา่งตอ่เน่ืองจะรวบ 
รวมข้อมูลที่สามารถน�ามาท�าเหมือง (Data Mining) เพื่อปรับปรุง
การปฏิบัติการเครือข่ายหรือเพื่ อรองรับแอพพลิเคชันท่ีเป็น 
รปูแบบดิจทัิล คอนเซปท์ของคอนโทรลเลอร ์DNA ท่ีจะกล่าวภาย 
หลังในบทความนีจ้ะมีบทบาทส�าคัญในฟังก์ชัน 

2   ตัวอย่างเช่น สามารถก�าหนดเส้นทางที่เหมาะสมส�าหรับอุปกรณ์ปลายทางบางกลุ่มโดยการค�านวณอัลกอริทึ่มจากซอฟท์แวร์ตามมุมมองทัง้หมดที่มีต่อ
สถานะของเครือข่าย  
วิธีนีส้ามารถแทนที่การปฏิสัมพันธ์ของโปรโตคอลเป็นการแลกเปลี่ยนสถานะระหว่างองค์ประกอบของเครือข่ายและการจัดการของอัลกอริทึมเพิ่มประ 
สิทธิภาพเส้นทางการกระจายตัว 
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การท�าให้แอพพลิเคชันมีความสามารถในการรับรู้เครือข่ายได้
ด้วยตนเองนัน้มีความเกี่ยวพันกับ: 

· การท�างานรว่มกัน: แอพพลิเคชันการท�างานร่วมกันในเครอืขา่ย 
จะท�าให้พนักงานและบริษัทคู่ค้าสามารถส่ือสารกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่ค�านึงถึงสถานที่ DNA สนับสนุนการท�างา 
นร่วมกันด้วยระบบเสียงและวิดีโอ (เช่นการส่งข้อความทันที 
TelePresence® ของ Cisco) แบบ real-time ที่มีคุณภาพสูง ซึ่ง
จะช่วยให้แน่ใจว่าจะเป็นไปตามข้อก�าหนด SLA ท่ีเข้มงวด 
ทัง้หมด ย่ิงไปกวา่นัน้ แอพพลเิคชนัการท�างานรว่มกนัเหลา่นีจ้ะ 
ผูกติดกับอุปกรณ์ปลายทางอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หน่ึงน้อยครัง้
กว่า และสามารถเเปิดใช้งานได้กับหลายโฮสต์ปลายทางได ้
แอพพลิเคชนัท่ีไมใ่ชร่ะบบ real-time เช่นการแชรเ์อกสารกม็เีป็น 
แบบใช้เครือข่ายมากขึน้ โดยมักจะใช้ประโยชน์จากระบบ 
คลาวด์เพื่อสนับสนุนการท�างานรว่มกนั (เช่น การแชรไ์ฟลโ์ดยใช ้
SmartSheets หรือ Box) 

· ความสามารถในการเชื่อมต่อระยะไกล: การเชื่อมต่อไปยัง 
แอพพลเิคชนัรูปแบบดิจทัิลโดยพนักงาน บรษัิทคู่คา้ และลกูคา้ 
นัน้กระท�าจากระยะไกลมากขึน้ DNA ของ Cisco ไม่เพียงรอง 
รับการเช่ือมตอ่ดว้ยอปุกรณ์เคลื่อนทีเ่ทา่นัน้ แตย่งัท�าหน้าทีเ่ป็น 
เซ็นเซอร์ที่ จะให้ ฟีดแบคในการสนับสนุนและพัฒนา
แอพพลิเคชันดังกล่าวด้วย การร่างรูปแบบการเคลื่อนไหว 
ของผู้ใชร้ะยะไกลหรอืรวบรวมขอ้มลูของประเภทอปุกรณ์และ 
โลเคชันคือตัวอย่างที่ว่าเครือข่ายสามารถช่วยเหลือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับแอพพลิเคชันระยะไกลได้ 

· IoT: แอพพลิเคชันทางธุรกิจจ�านวนมากขึน้มีการใช้งานบน 
อุปกรณ์มากกว่าเครื่องประมวลผลแบบดัง้เดมิ โครงสรา้งพืน้ฐาน 
DNA ของ Cisco จะขยายเครือข่ายอย่างไร้รอยต่อให้รวมทุกๆ 
ประเภทของอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่ออยู่และที่ใช้ในอุตสาหกรรม
แนวดิ่งหลายๆ ประเภท (เช่น อุตสาหกรรมดูแลสุขภาพ การ 
ขนส่ง ค้าปลีก เป็นต้น) แอพพลิเคชันที่ควบคุมอุปกรณ์เหล่า
นัน้ หรือข้อมูลโทรมาตรที่ถูกรวบรวมมาสามารถน�ามาท�าเป็น
เครือข่ายเพื่ อใช้งานในศูนย์ข้อมูลขององค์กร หรือระบบ 
คลาวด์ หรือแม้กระทัง่กระจายไปตามองค์ประกอบเครอืขา่ยด้วย 
ทรัพยากรในการประมวลผล 

· การรักษาความปลอดภัย: แอพพลิเคชันทางธุรกิจที่อยู่ในรูป
ดิจิทัลจะได้การสนับสนุนจากบริการการรักษาความปลอดภัย
ทางเครือข่าย สามารถเข้ารหัสโฟลว์ของการส่งข้อมูลแอพพล ิ
เคชันเมื่อผ่านโดเมนที่ไม่น่าไว้ใจในเส้นทางการส่ือสารแบบ
ปลายทางสู่ปลายทางได้ ยิ่งไปกว่านัน้ เครือข่ายสามารถตรวจ
จับความปิดปกติในการสื่อสารหรืออนุญาตให้นโยบายเชื่อม
โยงกับแอพพิลเคชันนั้นเพื่อจ�ากัดผู้ใช้ทัง้แบบเด่ียวหรือแบบ
กลุ่มในการเข้าถึง 

C. ระบบอัตโนมัติ 
การท�าให้เครือข่ายเป็นระบบอัตโนมัติไม่เพียงแต่ส�าคัญในการ
ลดต้นทุน OpEx ดังที่กล่าวข้างต้น แต่ยังเป็นส่ิงจ�าเป็นในการ 
มอบบริการเครือข่าย บรกิารดจิทัิล และบรกิารการรกัษาความปลอ 

ดภัยภายในไกี่นาที แทนท่ีจะเป็นสัปดาห์หรือเดือนแบบที่เป็น
แตเ่ดมิ ศนูยก์ลางของระบบอตัโนมตัคิอืคอนเซปทข์องคอนโทรล 
เลอร์ DNA เม่ือมีการกระตุ้นจากแอพพลิเคชันออร์เคสเตรชัน 
บริการทางดิจิทัลใหม่ๆ จะถูกวางระบบโดยคอนโทรลเลอร์ไปที่ 
องค์ประกอบเครือข่ ายที่ เ ก่ียวข้องในเวลาที่ เหมาะสม  
คอนโทรลเลอร์มีชัน้แอ๊บสแตร็กชันของเครือข่ายที่จะก�าหนด
จุดเฉพาะขององค์ประกอบเครือข่ายต่างๆ ในระบบอัตโนมัตินี ้
และมุ่งสู่หน่วยออร์เคสเตรชันและหน่วยวิเคราะห์ อินเทอร์เฟส
ที่ต่อเน่ืองและแบบที่เป็นเครื่องจักรก�าลังได้รับการพัฒนาให้
เป็นส่วนท่ีส�าคัญของ DNA เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทคนิค 
ระบบอตัโนมติั อนิเทอรเ์ฟสเหลา่นีจ้ะถกูใชโ้ดยคอนโทรลเลอร ์DNA 
เพื่อมอบสิ่งที่เหนือล�า้ไปกว่าของปัจจุบัน ความเร็วและความ 
คลอ่งตวัเป็นขอ้ก�าหนดทีส่�าคญัส�าหรบัการเปิดใหบ้รกิาร และการ 
ปฏิบัติการเครือข่าย รวมทัง้ระบบที่ใช้คอนโทรลเลอร์จะช่วยเอือ้ 
อ�านวยในจดุนี ้ คอนโทรลเลอรก์ส็ามารถสรา้งฟังกช์นัเครอืขา่ยได ้
ด้วยเช่นกัน 

คอนโทรลเลอร์ DNA เป็นหัวใจท่ีจะขบัเคลื่อนนโยบายทีเ่ก่ียวพนั 
กับบริการที่เป็นรูปแบบดิจิทัลอย่างต่อเน่ืองไปตามโครงสร้าง
พืน้ฐานของเครอืข่าย โดยจะเปลีย่นเจตนารมณ์ทางธรุกจิส�าหรบั 
บริการดิจิทัลให้เป็นนโยบายเครือข่ายที่สามารถปฏิบัติได้จริง
และตรวจสอบได้ เจตนารมณ์ทางธรุกจิดังกลา่วของบรกิารดจิิทลั 
อาจส่งผลให้เกิดนโยบายเครือข่ายจ�านวนมาก (อาจจะเป็นแบ 
บที่เฉพาะต่อโดเมน) ที่จ�าเป็นต้องสร้างขึน้และตรวจสอบเพื่อด�า 
เนินการบริการ ดังนั้น คอนโทรลเลอร์ DNA จะใช้นโยบายใน 
สว่นใดๆ ของเครือขา่ยท่ีอินสแตนซข์องบรกิารจะไปถงึ เชน่ระบบ 
คลาวด์หรือแคมปัส WAN หรือโดเมนศูนย์ข้อมูลส�าหรับประเภท
ของนโยบายต่างๆ เช่นประเภทที่ก�ากับการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เชื่อมต่อ การขนส่ง หรือเส้นทาง (โปรดดูด้านล่าง) 

D. หน่วยวิเคราะห์และระบบโทรมาตร 
ความสามารถของเครือข่ายในการช่วยเหลือในลูปฟีดแบคไปยัง
แอพพลิเคชันคือการเพิ่มประสิทธิภาพแบบใหม่ต่อโครงสร้างพืน้
ฐานของเครือข่ายเมื่ อเปรียบเทียบกับเครือข่ายองค์กรแบบ
ดัง้เดิม 

ระบบโทรมาตรจะให้กระบวนการท่ีเป็นอัตโนมัติส่ือสารมาตรวัด
ต่างๆ เกีย่วกบัสถานะของบริการและเครอืขา่ยให้กบัหน่วยวเิคราะห ์
การสนับสนุนต่อระบบโทรมาตรและหน่วยวิเคราะห์จะมาในรูป
แบบต่อไปนีพ้ร้อมกับโครงสร้างพืน้ฐาน DNA 

· เซน็เซอรเ์ครอืขา่ย: เพิม่ประสทิธภิาพของเครอืขา่ยในแฟบรคิ
ของ DNA ด้วยกลไกที่จะตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลส�าหรับ
สถานะส่งมอบของเหตุการณ์และบริการในโครงสร้างพืน้ฐาน
เพื่ อให้มีการจัดคุณลักษณะตามประเภทที่ถูกต้อง เป็นที่ 
คาดการณ์ว่าองค์ประกอบเครือข่ายส�าหรับเครือข่ายที่เปิดใช้ 
ระบบโทรมาตรจะสร้างข้อมูลจ�านวนมหาศาลโดยขึน้อยู่กับ
นโยบายสังเกตการณ์ของผู้ปฏิบัติการ 
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· โครงสร้างพื้นฐานของการสื่อสาร: สนับสนุนการขนส่งที่มี 
ประสทิธภิาพของข้อมลูโทรมาตรส�าหรับการวเิคราะหโ์ดยหน่วย 
วเิคราะหใ์นเครือขา่ย ขึน้อย่กัูบความละเอยีดของหน่วยวเิคราะห์ 
ที่ต้องการ วิธีนี้อาจจะต้องการปริมาณแบนวิธและ SLA ท่ี 
เกี่ยวข้องมากพอสมควร 

· หน่วยวิเคราะห์: หน่วยวิเคราะห์ก็เป็นอีกส่วนหน่ึงของ DNA 
ของ Cisco ซึ่งมักจะอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลองค์กร หรือแม้กระทั่งใน
ระบบคลาวด์ ดังนั้น ระบบโทรมาตรและหน่วยวิเคราะห์ของ 
DNA จึงเป็นหลักการส�าคัญในการตอบสนองความต้องการใน
การสนับสนุนลูปฟีดแบคเชิงรุก 

E. การจ�าลองเหมือน 
ในการสนับสนุนความตอ้งการส�าหรบัความยดืหยุ่น หน่วยวเิคราะห์ 
และระบบโทรมาตร หรอืความเป็นอสิระทางภูมปิระเทศของฟังก์ชนั 
เครือข่าย DNA รับเอาระบบการจ�าลองเสมือนเข้ามาอย่างเต็มที่ 
การจ�าลองเสมือนให้ความสามารถในการสร้างเครือข่ายแบบ 
โลจคัิลท่ีชัน้ขนส่งทาง VLAN การเราทติ์ง้แบบเสมอืนและการสง่ตอ่ 
(VRF) หรือเทคนิคการสร้างอุโมงค์แบบโลจิคัล ซึ่งจะช่วยให้เกิด
การแยกโฟลว์ของบริการที่แตกต่างกันตรง Layer 2 และ Layer 
33 ได้ การจ�าลองเสมือนการขนส่งถูกเพิ่มประสิทธิภาพใน DNA 
จากการใช้การจ�าลองเสมือนของฟังก์ชันเครือข่าย (NFV) ซึ่งจะ
ใหฟั้งก์ชันเครอืข่ายเชน่การแปลงทีอ่ย่เูครือขา่ย (NAT) ไฟร์วอลล ์
การตรวจสอบแพคเก็ตเชิงลึก (DPI) เป็นต้น ให้สามารถท�างาน
ในจักรกลเหมือนได้ ความส�าคัญของการจ�าลองเสมือนคือการ
แยกสถาปัตยกรรมขนส่งบริการส�าหรับทัง้ฟังก์ชันการส่งต่อ
แพคเก็ต IP และเครือข่ายจ�าลองเสมือนจากฮาร์ดแวร์พืน้ฐาน 
(ลงิค์/โฮสตท์ีเ่ป็นกายภาพ) สง่ผลใหผู้้ด�าเนินการเครอืขา่ยมคีวาม 
ยดืหยุ่นทีจ่ะลงระบบฟังกช์นัได้อยา่งรวดเรว็ ไมว่า่จะเป็นท่ีใดใน 
เครือข่ายโดยอิงจากปัจจัยอื่นนอกเหนือไปจากสถานที่ทาง
กายภาพ และเพิ่มความเร็วในการลงระบบได้อย่างมาก ตัวอย่าง
เช่น ฟังก์ชัรไฟร์วอล์ที่นโยบายบริการต้องการอาจจะสร้างขึน้ได้
ในสาขา แทนที่จะเป็นที่ศูนย์ข้อมูลขององค์กรภายในไม่ก่ีนาที 
จากนัน้ VLAN การเราท์ติง้แบบเสมือน หรือเครือข่ายเชิงซ้อนจึง
สามารถติดตัง้เพื่อน�าโฟลว์ของบริการเดินทางผ่านไฟร์วอล์ จะ
แตกต่างกับการลงระบบฟังก์ชันไฟร์วอล์ที่เป็นกายภาพ ซึ่งใน 
ปัจจุบันต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือแม้กระทั่งเป็นเดือนเพื่อติด
ตัง้ในสภาวะสาขาองค์กร 

รูปที่ 3 แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการหลักของ 
สถาปัตยกรรม จะแสดงใหเ้หน็วา่แอพพลเิคชนัทีใ่ชเ้ปิดใชเ้งนิโดย 
ผู้ใช้หรือสิ่งอื่นๆ จะเช่ือมต่อกับบริการดิจิทัลในรูปแบบท่ียึด 

เจตนารมณ์ของบรกิาร (และน�านโยบายไปบงัคบัใช)้ แสดงให้เห็น 
ว่าระบบคลาวด์สามารถเปิดใช้แอพพลิเคชันสถาปัตยกรรม
หลากหลายด้านได้ ซึ่งจะผลักดันกระบวนการธุรกิจทางดิจิทัลให้
สามารถใช้งานบนระบบคลาวด์ในรูปแบบล่องหนได้ ฟังก์ชัน 
เครือข่ายเช่นความปลอดภัยบนเว็บ การเพิ่มประสิทธิภาพ WAN 
หรือการป้องกันการบุกรุก หรือระบบตรวจจับ (IPS/IDS) หรือ 
แอพพลเิคชนัจัดการระบบคลาวดส์ามารถใชง้านบนสถาปัตยกรรม 
ระบบคลาวด์ได้ด้วย แอพพลิเคชันหน่วยวิเคราะห์จะเป็นระบบ
คลาวด์ในการประมวลระบบโทรมาตรของเครือข่าย และส่ง 
ผลลัพท์เป็นฟีดแบคเข้าไปในวัฏจักรการพัฒนาแอพพลิเคชัน 

รูปที่ 3 ยังแสดงให้เห็นหน้าที่รับผิดชอบของคอนโทรลเลอร์ใน
การท�าให้ทัง้สถาปัตยกรรมเครือข่ายและอินสแตนซ์ของบริการ
ทางดจิทัิลเป็นระบบอัตโนมตั ิรูปดงักลา่วชีใ้หเ้ห็นวา่หน่วยวเิคราะห์ 
มีชัน้แอ๊บสแตร็กชันของเครือข่ายในการก�าหนดจุดเฉพาะของ
องค์ประกอบเครือข่ายต่างๆ ในระบบอัตโนมัตินี ้และมุ่งสู่หน่วย
ออร์เคสเตรชันและหน่วยวิเคราะห์ 

สดุท้าย ชัน้สถาปัตยกรรมของเครือขา่ยจะแสดงให้เห็นในรปูที ่3 
ด้วย โดยการแสดงทัง้องค์ประกอบของเครือข่ายที่เป็นรูปแบบ
กายภาพและฟังก์ชันเครือข่ายจ�าลองเสมือน ส�าหรับฟังก์ชันที่ 
ต้องการอตัราความเรว็ในระดับสงู และท่ีป้อนทรพัยากรทางสถติ ิ
ในระยะยาว องค์ประกอบที่เป็นแบบกายภาพอาจคุ้มค่ากว่า 
ฟังก์ชันอื่นๆ อาจมีให้ในรูปแบบฟอร์มแฟ็คเตอร์เสมือน เช่น 
ส�าหรบัการลงระบบท่ีรวดเรว็และยดืหย่นุ ความละเอยีดของบรกิารที่ 
มากข้น หรือการผลิตโปรโตไทป์ที่รวดเร็ว หรือในกรณีที่ต้องใช้
ทรัพยากรในเวลาที่จ�ากัด องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมทัง้ 
แบบกายภาพและเสมือนเป็นส่วนหน่ึงของแฟบริคขนส่งในการ 
เชื่อมต่อกัยแอพพลิเคชันท่ีใช้งานในโฮสต์ที่เป็นแบบอุปกรณ์-ผู้
ใช้และศูนย์ข้อมูลหรือในระบบคลาวด์ 

IV. ภาพรวมของสถาปัตยกรรมเครือข่ายดิจิทัล 
มมุมองแบบสถาปัตยกรรมเครอืขา่ยคอืศนูยก์ลางของ Cisco DNA 
จะแสดงอยู่ในรูปที่ 4 ในสถาปัตยกรรมนี ้อุปกรณ์ปลายทาง4ซึ่ง
รวมถึงแอพพลิเคชัน จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อค้นหาบริการ 
ขนส่ง อุปกรณ์ปลายทางทุกๆชิน้ จะอยู่นอกโดเมนของเครือข่าย  
และจะผา่นอนิเทอรเ์ฟสเครอืขา่ยผู้ใช ้(UNI) บรกิารขนสง่ใน DNA 
คือการส่งข้อมูลของโฟลว์ IP จากทางเข้าหน่ึงไปยังทางเข้าของ 
UNI ซึ่งหมายถึงเป็นการขนส่งของแพคเก็ต IP ที่จะประกอบเป็น
โฟลว์ระหว่างแอพพลิเคชันท่ีก�าลังท�างานอยู่ในอุปกรณ์ของผู้ใช้
ปลายทางหรือโฮสต5์. 

3 การสร้างแบบจ�าลองเสมือนการขนส่งมักจะเรียกคล้ายกันกับการแบ่งเซ็กเมนท์ 
4 โปรดดูอภิธานศัพท์ในส่วน A ส�าหรับความหมาย 
5  ส่งผลให้บริการเครือข่ายมักจะแตะส่วนประกอบเครือข่ายหลายๆ จุดในฟังก์ชันของสถาปัตยกรรมที่ต้องมีการปรับแต่งค่าในส่วนของการสนับสนุนการ

บริการ นอกจากนี ้บริการเครือข่ายมักจะเป็นแบบทิศทางคู่ 
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รูปที่ 3 แนวคิดของ DNA โดยละเอียด 

โฟลว์ของ IP เหล่านีอ้าจถูกปรับแแต่งโดยเครือข่ายด้วยการน�า
เอา Layer 4 ของเครือข่ายไปใช้กับ Layer 7 ของบริการ โฮสต์
หรือแอพพลิเคชันใดๆ ที่ต้องการใช้บริการจากเครือข่ายจะ 
ควบคมุดว้ยจุดบังคบัใชน้โยบาย (PEP) โดยจะชีเ้ฉพาะลงไปวา่บรกิาร 
ใดที่โฮสต์ แอพพลิเคชัน หรือความสัมพันธ์ด้านการสื่อสารที่ 
ใกลเ้คยีงกันจะไดร้บัจากเครอืขา่ย จากนัน้ ระบบ DNA จะให้การ 
เชื่อมต่อและบริการขนส่ง ซึ่งจะอนุญาตให้อุปกรณ์ปลายทาง 
หรอืแอพพลเิคชันท�าการสื่อสาร ไม่วา่อปุกรณ์ หรอืแอพพลเิคชัน 
เหล่านัน้จะอยู่ภายในโครงสร้างพืน้ฐานขององค์กรหรือในระบบ
คลาวด์ก็ตาม 

หน่วยโครงสร้างหลักๆ ของโครงสร้างพืน้ฐาน DNA ของ Cisco 
ได้แก่: 

A. แฟบริคเครือข่าย 

B. การจ�าลองเหมือน 

C. การเปิดใช้งานระบบคลาวด์ 

D. คอนโทรลเลอร์เครือข่าย 

6  โปรดดูภาคผนวก A ส�าหรับความหมายของค�าศัพท์ “underlay” และ “overlay” 

E. การก�าหนดและการออร์เคสเตรชันของการบริการ 

F. แอพพลิเคชันหน่วยวิเคราะห์และระบบโทรมาตร 

จะกล่าวถึงแนวคิดเหล่านีใ้นส่วนท่ีเหลือของบทนี ้และจะกล่าว 
อย่างละเอียดในบท IV-C IV-D และ IV-B 

A. แฟบริคเครือข่าย 
โครงสร้างพืน้ฐานการขนส่งจะใช้แนวคิดของแฟบริค IP องค์กร 
ซึ่งก�าหนดให้เป็นเครือข่ายที่แสดงคุณลักษณะดังนี:้ 

· การเชื่อมต่อแบบถึงกันและกัน (Any-to-any) ที่ได้จากโครง 
สร้างพืน้ฐานรอง6ที่เป็นแบบ IP 

· การสง่บรกิารตอ่ทีย่ดืหย่นุไปยงัอุปกรณ์ปลายทาง (ผ้ใูช ้อปุกรณ์ 
แอพพลิเคชนั) โดยองิจากระบบพืน้ฐานท่ีสามารถประบแตง่ได ้

· การบังคับใช้นโยบายที่ระดับแอพพลิเคชันหรือผู้ใช้ตรงขอบ
ของเครือข่ายองค์กร และสามารถเลือกใหเ้ป็นระหว่างโดเมน
ได้

คลาวด
โมเดลธุรกิจที่ยืดหยุน

ระบบโทรมาตรเพื่อเปิดใช
้การปรับปรุงที่กำหนด
นวัตกรรมที่ตอเนื่อง

ความโปรงใส

นำโดยคอนโทรลเลอร
นโยบายที่ขับเคลื่อนโดย

เจตนารมณ ระบบอัตโนมัติิ
และออรเคสเตรชัน จาก

ปลายทางสูปลายทาง

โครงสรางพื้นฐานที่
เป็นรูปแบบกายภาพหรือ
แบบเสมือนที่ปรับแตง

ไดตามกำหนด
ขับเคลื่อนดวยนโยบาย
และเป็นรูปแบบดิจิทัล

การเปิดใชงานแบบ
ที่ขับเคลื่อนโดย

เจตนารมณ 
(นโยบาย)

แอพดิจิทัล แอพดิจิทัล แอพดิจิทัล

บริการดิจิทัล (ประสบการณ)

ผูใชและสิ่งตางๆ

แอพดิจิทัล

การจัดการระบบเป็นกลุม

ระบบอัตโนมัติ

แฟบริค IP

การบังคับใชนโยบายมราขับเคลื่อนโดยเจตนารมณ (จากปลายทางสูปลายทาง)

การควบคุมและการแอบสแตร็กชันของเครือขาย

การวิเคราะห
แบบขอมูลไป
ยังแบบคลาวด

ความสามารถในการ
ปรับแตงของบริการ
(API ที่เปิดกวาง)

ขอมูลเชิงลึกตามบริบท (การวิเคราะห)

ความสามารถในการปรับแตงของอุปกรณ
(API แบบเปิดและแบบเกาท่ีมีอย)ู

P P P V V V
มีคาอยุในฮารดแวร

(แพลตฟอรม หรือ AISC เป็นตน)
เปิดรับการจำลองเสมือน

เพื่อความยืดหยุของ
ซอฟทแวร = การลดตนทุน opEx

ระบบปฏิบัติการเครือขายที่มี
API แบบเปิดกวาง

ฟังกชันเครือขายที่มี
API แบบเปิดกวาง

ระบ
บ

ค
ลาวด


ต

าม
สัญ

ญ
า

บริการที่
ระบบ

คลาวดสงมา

คอนโทรลเลอร
ของโดเมน

โครงสรางพื้นฐาน
ที่พัฒนาแลว

VNF
VNF

VNF
แอพสำหรับ
เครือขาย

แอพสำหรับ
เครือขาย

แอพสำหรับ
เครือขาย

ขอ
ม

ูล
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· การห่อหุ้มข้อมูล (Encapsulation) เฉพาะจุดเพื่ออนุญาตให้ 
โฮสต์และแอพพลิเคชันเชื่ อมต่อไปยังเครือข่ายโดยใช ้
โปรโตคอลต่างๆ ของ Layer ที่ 2 (เช่น ประเภทการห่อหุ้ม
แบบ Ethernet ที่แตกต่างกัน) 

· ระบบการส่งต่อที่ไม่ขึน้กับสถานที่ในการช่วยเปิดใช้โฮสต์
และแอพพลิ เคชันให้ เคลื่ อนที่ โดยไม่ต้องการความ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างพืน้ฐาน 

· การจัดการแบบคอนโทรลเลอร์เพื่ อท�าให้การท�างานของ 
เครือข่ายเรียบง่ายขึน้ โดยเฉพาะท�าให้เป็นแบบองค์ประกอบ 
ครอบคลุมท่ัวเครอืขา่ยแทนทีจ่ะเป็นแบบใชอ้งคป์ระกอบเดีย่วๆ

· ความพร้อมในการใช้งานระดับสูงเพื่ อรับประกันความ
ทนทานของเครือข่ายต่อความล้มเหลวของส่วนประกอบของ
เครือข่ายเอง หรือจากการท�างานซอฟท์แวร ์

สามารถจัดกลุ่มแฟบริคออกเป็นโดเมนต่างๆ ได้เพ่ือก�าหนด 
ขอบเขตการปฏบิตักิารรอบๆ กลุ่มของสว่นประกอบเครอืขา่ย ดว้ย 
วิธีนี ้ เส้นทางการสื่อสารการขนส่งแบบถึงกันและกันที่เกี่ยวข้อง
กับบริการใน DNA สามารถก�าหนดค่าให้อยู่เหนือหลายๆ โดเมน
ได้ ซึ่งแต่ละโดเมนจะมีขาแยกและมีนโยบายที่เป็นแบบเฉพาะ
ของโดเมน โดเมนที่เกี่ยวข้องใน DNA ได้แก่แคมปัส ศูนย์ข้อมูล 
ระบบคลาวด์ และระบบ WAN (ซึ่งรวมไปถึง WAN aggregation 
และสาขา) ดังที่แสดงให้เห็นในรูปที่ 5 ในแคมปัส อุปกรณ์ปลาย
ทางหลายจุดจะต่อเข้ากับเครือข่ายโดยใช้ทัง้การเชื่อมต่อแบบมี
สายหรือไร้สาย แคมปัสอาจให้การเช่ือมต่อไปยังศูนย์ข้อมูล 

หรือโดเมน WAN ด้วย ซึ่งจะช่วยให้อุปกรณ์ปลายทางไปถึง 
แอพพลเิคชนัทีอ่ยู่ภายในศนูย์ขอ้มลู หรือไปถงึโฮสตท์ีอ่ยู่ภายในเครอื 
ข่ายตามล�าดับ โดเมน WAN มักจะประกอบไปด้วยสาขาต่างๆ ที่
รวมกันทั่วทัง้ระบบ WAN ที่บริหารจัดการโดยองค์กรหรือผู้ให้ 
บริการกลายเป็นไซต์ที่มี WAN หลากหลายรวมตัวกัน จุดที่ WAN  
รวมตัวกันจะเชื่อมต่อเข้ากับโดเมนแคมปัส โดเมนของศูนย์ข้อ 
มูลจะให้โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นโฮสต์ให้
แอพพลิเคชั่นขององค์กรเข้ากบัเครอืขา่ย ค�าอธบิายโดยละเอยีด 
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมแฟบริคของ DNA จะกล่าวอยู่ใน [5] 

ส่วนประกอบของเครือข่ายท่ีอยู่ในแฟบริคส่วนใหญ่จะเป็น
ประเภทแบบฮาร์ดแวร์เพื่อให้การขนส่งความเร็วสูงที่ก�าหนด 
การดูแลให้มีค่าหน่วงต�่าระหว่างการขนส่งแพคเก็ตหรือคุณภาพ
การบริการ (QoS) ด้วยความเร็วสูงมักจะต้องติดตัง้ ASIC ที่มี
ความซับซ้อนลงในองค์ประกอบเครือข่าย เช่น Cisco Unified 
AccessTM Data Plane [6] หรือ Cisco QuantumFlow ProcessorTM 
[7] การให้ระบบการรักษาความปลอดภัยภายในแฟบริคด้วย 
การเข้ารหัสหรอืการใช ้Tag ส�าหรบัการรกัษาความปลอดภยัเป็น 
อีกหน่ึงเหตุผลส�าหรับการสนับสนุนในองค์ประกอบเครือข่าย 
DNA ยิ่งไปกว่านัน้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดส�าหรับการสร้าง
บริการที่รวดเร็วและมีความไดนามิก ASIC เหล่านี้จึงมีความ 
สามารถปรบัแตง่ไดเ้ตม็ทีใ่นแฟบรคิของ DNA สดุทา้ยนี ้ข้อก�าหนด 
ในการรวบรวมและส่งไปยังส่วนวิเคราะห์ส�าหรับข้อมูลโทร
มาตรปริมาณสูงๆ ก็เป็นอีกหน่ึงเหตุผลในการใช้ ASIC ความเร็ว
สูงภายในแฟบริค ส�าหรับภาพรวมของเทคโนโลยี ASIC ที่ 
ละเอียดยิ่งขึน้ โปรดดูที่ [8] 
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รูปที่ 5 แฟบริคของเครือข่ายใน DNA 

B. สถาปัตยกรรมการจ�าลองเสมือน 
การจ�าลองเสมือนมีบทบาทส�าคัญอีกอย่างหน่ึงใน DNA เน่ืองจาก
เป็นกลไกส�าคัญในการลงระบบการบริการที่รวดเร็วโดยพึ่งพา
โครงสรา้งพืน้ฐานท่ีเป็นฮาร์ดแวรใ์ห้น้อยทีส่ดุ สถาปัตยกรรมการ 
จ�าเลืองเสมือนที่เป็นส่วนหน่ึงของ DNA สามารถแยกออกได้เป็น 
2 ส่วน: 

·  การจ�าลองเสมือนของการขนส่ง:การแยกการส่งข้อมูลแบบ 
โลจิคัลด้วย VLAN หรือ VRF นัน้เป็นเครื่องมือมาตรฐานในสถา 
ปัตยกรรมเครอืข่ายองคก์รอย่แูลว้ สว่นประกอบของเครอืขา่ย 
ที่ประกอบด้วยแฟบริคองค์กรจะสามารถแยกการส่งข้อมูล
แบบโลจิคัลได้ทัง้ที่ Layer 2 และ Layer 3 [9] คอนเซปท์เหล่า
นีอ้าจต่อไปกับ DNA แต่จะมีความส�าคัญมากยิ่งขึน้เพื่อให้แน่ 
ใจว่าบริการจะเชื่อมโยงกับนโยบายการเซ็กเมนท์ท่ีเหมาะสม
ภายในเครือขา่ย โปรดตระหนักว่าบรกิารจะเชื่อมตอ่กบัอปุกรณ์ 
ปลายทางหรือกลุ่มอุปกรณ์ปลายทาง ดังนั้น บริการอาจจะ 
ไม่เพียงแต่มีความสามารถในการรับรู้แอพพลิเคชัน แต่ม ี
ความสามารถรับร้ผู้ใูช ้(ตวัตน) ไดอ้กีดว้ย การแบง่เซก็เมนต์แบบ 
โลจิคัลของกลุ่มของผู้ใช้และแอพพลิเคชันจึงเป็นส่วนส�าคัญ
ต่อสถาปัตยกรรมที่เป็นพืน้ฐานให้กับแฟบริคองค์กร [10] จะ
อธิบายเก่ียวกับรายละเอียดทางเทคนิคของการจ�าลองเสมือน
การขนส่ง 

·  การจ�าลองเสมือนของฟังก์ชันเครือข่าย: การจ�าลองเสมือน 
ของฟังก์ชันเครือขา่ย (NFV) คอืสว่นของสถาปัตยกรรมทีส่ามารถ 
เปิดใช้งานฟังก์ชันของเครือข่ายไม่ว่าที่ใดในโครงสร้างพืน้ฐาน
ของเครือข่ายตามความพร้อมในการใช้งานของทรัพยากรการ
ประมวลผม x86 การจ�าลองเสมือนของฟังก์ชันเครือข่ายที่จัด
การโฟลว์การส่งข้อมูล IP ตามนโยบายเป็นสิ่งส�าคัญใน DNA ที่
จะให้สภาวะจ�าลองเสมือนที่สมบูรณ์ การจ�าลองเสมือนการขน 
ส่งครอบคลุมไปถึง DNA โดยการอนุญาตให้ฟังก์ชันเครือข่าย
เหล่านีท้�างานในจักรกลเสมือน (Virtual Machine) หรือในคอน 
เทนเนอร์ (เช่น LXC หรือ Docker) บนทรัพยากร x86 ใดๆ ที่
พร้อมใช้งานตามนโยบายของผู้ให้บริการ องค์ประกอบของ 

 7 เช่น อิงตามต้นทุนหรือหลักเกณฑ์ SLA 

เครือข่ายให้ทรัพยากรประมวลผลแบบ x86 มากขึน้ส�าหรับจุด 
ประสงค์นี ้ ในกรณีทีท่รพัยากรดงักลา่วไมเ่พยีงพอ อาจจะทกีารคน้ 
หาเซิรฟ์เวอร์ x86 นอกภายในโคงสรา้งพืน้ฐาน DNA ตามทีแ่สดง 
ในรูปท่ี 6 ระบบปฏิบัติการขององค์ประกอบเครือข่ายใน DNA  
จะพัฒนาขึน้เพื่อรองรับการจ�าลองเสมือนนี้ โดยจะให้ความ 
สามารถในการตดิตัง้หรอืลบลา้งฟังกช์นัเครอืขา่ยไดภ้ายในเวลาไม่กี่ 
นาที เพื่อตรวจสอบสถานะ ติดตัง้ใหม่ รีสตาร์ต หรือแม้กระทั่ง
ให้การสนับสนุนการเคลื่อนที่จากเซิร์ฟเวอร์หน่ึงไปอีกที่หน่ึง 

ด้วยวิธีนี ้ NFV จะอนุญาตให้สามารถใช้วิธีด้านสถาปัตยกรรมแบบ
ใหม่ ซึ่งฟังก์ชันที่เหมาะสมกับโฟลว์ของบริการสามารถกระจายไป
ตามโครงสร้างพืน้ฐานตามนโยบายการจัดวางที่เหมาะสม ฟังก์ชัน
ดังกล่าวจะไม่ได้ผูกติดอยู่กับองค์ประกอบของเครือข่ายในรูปแบบ
กายภาพ หรอืจ�าเป็นตอ่การเปิดใชก้ระบวนการเดีย่วในองคป์ระกอบ 
ของเครือข่ายอีกต่อไป แนวคิดของการเชื่อมโยงโฟลว์ของบริการ
เป็นทอดๆ ผ่านทางฟังก์ชันเครือข่ายเสมือนอันหลากหลายตาม 
นโยบายกร็องรบัโดยสถาปัตยกรรมของ DNA ด้วยเชน่กนั โปรดทราบ 
ว่าการจ�าลองเสมือนใน DNA จึงได้ไร้รอยต่อระหว่างโดเมนแฟบ 
ริคต่างๆ ฟังก์ชันเครือข่ายจ�าลองเสมือนเช่น DPI หรือไฟร์วอล์อาจ
ลงไว้ในจักรกลเสมือน (VM) บนโฮสต์ที่เชื่อมต่อเข้ากับแคมปัส 
หรอือาจลงไวใ้น VPC สว่นขยายไรร้อยตอ่ของสถาปัตยกรรมแฟบริค 
องค์กรต่อไปยังระบบคลาวด์ผ่านอุโมงค์ที่เข้ารหัสไว้สู่ VNF และให้
ความยืดหยุ่นแก่ผู้ปฏิบัติการในการตัดสินใจว่าจุดใดเป็นจุดท่ีดี
ที่สุดในการสร้างฟังก์ชันเครือข่าย7 

การต่อฟังก์ชันบริการเป็นทอดๆ [11] ดังที่ระบุไว้โดย IETF จะให้
กลไกที่เปิดกว้างในการน� าเอาการต่อเป็นทอดๆ ของฟังก์ชัน 
เครือข่ายจ�าลองเสมือนนัน้มาใช้ ดังในกรณีของอินเทอร์เฟสที่เป็น 
มาตรฐานทัง้แบบ northbound และ southbound วิธนีีจ้ะอนญุาตใหผู้้ให้ 
บริการบุคคลที่สามเข้ามามีส่วนร่วมกับ DNA ได้ รูปที่ 6 แสดงการ
จ�าลองเสมือน 2 แง่มุม ได้แก่การจ�าลองเสมือนการขนส่ง และการ
จ�าลองเสมือนฟังก์ชันเครือข่าย ภายใต้บริบทของ DNA รายละเอียด
ทางเทคนิคเกีย่วกบัสถาปัตยกรรม DNA และ NFV จะกลา่วไว้ใน [10] 
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รูปที่ 6 การจ�าลองเหมือนใน DNA 

C. สถาปัตยกรรมในการเปิดใช้งานระบบคลาวด์ 
การผสานระบบคลาวด์เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่ด�าเนินการ
โดยองค์กรคือส่วนที่ส�าคัญของ DNA การบูรณาการระบบ 
คลาวด์นีม้ีความส�าคัญอย่างย่ิงในการมอบผลประโยชน์หลาย 
ประการ ประการแรก ระบบคลาวด์จะให้ทรัพยากรในการโฮสต์
แอพพลิเคชันที่เป็นรูปแบบดิจิทัลส�าหรับด�าเนินการกระบวน
การทางธุรกิจเหมือนกับว่าแอพพลิเคชันดังกล่าวนัน้โฮสต์อยู่ใน
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีองค์กรเป็นเจ้าของ ในกรณีของของคลาวด์
ส่วนบุคคล เช่นการใช้ประโยชน์จากเกตเวย์ IPSec เสมือน8จะ
ท�าให้มีการสร้างอุโมงค์ที่ปลอดภัยสู่ VPC ซึ่งก็เหมือนกับท�าให้
เป็นอีกสาขาหน่ึง ผู้ให้บริการ VPC ต่างๆ สามารถผสานร่วมเข้า
กับเครือข่ายองค์กรได้พร้อมๆ กัน และฟังก์ชันเครือข่ายเดียว 
กันท่ีสามารถน� ามาใช้ในฟอร์มแฟคเตอร์เสมือนในสาขาก ็
สามารถท�างานได้ใน VPC ด้วย ซึ่งจะให้ความต่อเน่ืองในแง่ของ
การปฏิบัติการระหว่างโครงสร้างพืน้ฐานที่มีองค์กรเป็นโฮสต์
และระบบคลาวด์ ความต่อเน่ืองดังกล่าวจะเป็นดังที่แสดงให ้
เห็นในรูปที่ 7a จากตัวอย่างของไฟร์วอล์ Wide Area Application 
Service (WAAS) ของ Cisco และ IPS ส�าหรับกรณีของคลาวด์
สาธารณะนั้น สามารถเชื่ อมต่อเข้ากับแอพพลิเคชันโดยใช ้
อปุกรณ์ทีอ่ยู่ในเครอืขา่ยองคก์รผ่านเกตเวยข์องคลาวดส์าธารณะ 
ซึ่ งจะเป็นขอบเขตระหว่างโดเมนขององค์กรและโดเมน
สาธารณะ เกตเวย์คลาวด์สาธารณะจะบังคับใช้นโยบายที่เกี่ยว 
ของกับแอพพลิเคชันที่โฮสต์อยู่ในคลาวด์สาธารณะ รูปที่ 7c 
แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของสถาปัตกรรมที่แสดงอยู่ในรูปที่ 
7a ในจุดนี ้ ฟังก์ชันของการสร้างเครือข่ายสามารถรวมกันเป็น 
หน่วยเดียวและน�ามาลงกับโฮสต์ x86 ที่เป็นมาตรฐานในสาขา 
หรอืใน VPC ใดๆ ก็ได ้การรวมกันเป็นหน่วยเดยีวนีจ้ะชว่ยท�าให้ 
ความต่อเน่ืองในการปฏิบัติการระหว่างสภาวะที่องค์กรเป็น
เจ้าของและระบบคลาวด์เรียบง่ายขึน้ เพราะว่าปฏิสัมพันธ ์
ระหวา่งฟังก์ชันเครอืขา่ยที่น�ามาใชก้บับรกิารนัน้สามารถรวมกนั 
เพียงครัง้เดียวแต่สามารถน�าไปติดตัง้ได้ในสภาวะที่หลากหลาย 
รูป 7a, 7b และ 7c แสดงสถาปัตยกรรมประเภทต่างๆ ที่โฮสต์
แอพพลิเคชันระบบคลาวด์ 

8 เช่น ด้วยการติดตัง้ CSR 1000v ของ Cisco

แอพพลิเคชันเหล่านีอ้าจเป็นแอพพลิเคชันเพื่อการจัดการและ
การออร์เคสเตรชันที่จะใช้ในเครือข่ายองค์กรได้ แทนที่จะเป็น
แอพพลิเคชันที่จะมาสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจดิจิทัล 
ขอ้ดขีองระบบคลาวด ์ ไดแ้กค่วามสามารถในการจดัสรรทรพัยากร 
แบบไดนามิก มีความทนทาน และมีความสามารถที่จะครอบ 
คลุมแบบสากล จะรวมไว้ในเครื่องมือการจัดการและออร์เคส 
เตรชันของ DNA 

· ทรัพยากรส�าหรับการประมวลผลและเก็บรักษาสามารถเพ่ิม
หรือลดได้แบบไดนามิก ขึน้อยู่กับข้อก�าหนดของเครื่องมือ 
การออรเ์คสเตรชนัและการจดัการ องค์กรไมจ่�าเป็นตอ้งค�านึง 
ถึงการลงทุนในการซือ้และการด�าเนินการเซิร์ฟเวอร์ส�าหรับ 
เครื่องมือในการจัดการและปฏิบัติการ 

· เครื่ องมือในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการจะได้ รับ
ประโยชน์จากความพร้อมในการท�างานและความยืดหยุ่น
ของสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์ ผู้ด�าเนินการเครือข่าย 
องคก์รไม่จ�าเป็นตอ้งกอ่ตัง้โครงสรา้งพืน้ฐานทีม่คีวามพรอ้มระดบั 
สูง (และกระจัดกระจายไปตามภูมิประเทศ) ในการด�าเนิน 
การเครือข่ายอีกต่อไป 

· จากการเปิดใช้งานเกตเวยค์ลาวด์สาธารณะใน VPC (ดรูปูที ่8) 
ฟังก์ชันการจัดการและการออร์เคสเตรชันจึงสามารถเชื่อม
ต่อได้จากทุกที่ ซึ่งจะท�าให้ผู้ด�าเนินการสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ไม่ว่าอยู่ที่ใด 

คุณสมบัติที่ 3 ส�าหรับการบูรณาการของระบบคลาวด์เข้ากับ 
แพลตฟอร์ม DNA ทีส่มบรูณ์คอืการป้อนระบบโทคมาตรและหน่วย 
วิเคราะห์เพื่อให้ฟีดแบคลูปที่เป็นแบบ real-time กับนักพัฒนา
แอพพลิเคชันและผู้ด�าเนินการเครือข่าย คอนเซฟท์นีจ้ะกล่าว 
โดยละเอียดในบทที่ IV-F 

รายละเอียดของการผสานระบบคลาวด์เข้ากับสถาปัตยกรรม
เครือข่ายดิจิทัลของ Cisco จะกล่าวไว้ใน [12] 
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(c) ฟังก์ชันของการรวม NFV องค์กรส�าหรับความต่อเน่ืองของระบบคลาวด์และสาขา 
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รูปที่ 8 การจัดการและการออร์เคสเตรชันของระบบคลาวด์ 

D. สถาปัตยกรรมระบบอัตโนมัติของการท�า 
เครือข่ายที่ใช้คอนโทรลเลอร์ 
แฟบริค IP ขององค์กรใน DNA ของ Cisco จะควบคุมโดย 
คอนโทรลเลอรท่ี์ก�ากบัการตัง้คา่และการปฏบิตักิารขององค์ประกอบ 
เครอืขา่ยของตนเอง ดงันัน้ คอนโทรลเลอร์จะมมีมุมองทัง้โดเมน 
ของสถานะและการปฏิบัติงานขององค์ประกอบเครือข่ายที ่
เกี่ยวของ (รูปที่ 9) คอนโทรลเลอร์ DNA จะรับผิดชอบด้านการ
ตัง้ค่าแฟบริคของเครือข่าย การสื่ อสารพื้นฐานและสถาปัตย 
กรรมบริการแบบทับซอ้น จะตัง้คา่บริการเครอืขา่ยทีส่ามารถมองเห็น 
ได้โดยผู้ใช้หรือแอพพลิเคชัน (ตัวอย่างเช่นการน�าเอานโยบาย
บริการมาใช้กับโฟลว์ IP ใดโฟลว์หน่ึง หรือน�าเอาฟังก์ชันบริการ 
Layer 4-7 มาใช้กับรูปแบบการสื่อสารของระหว่างผู้ใช้กับแอพ 
พลเิคชัน) สิง่ส�าคญัทีส่ดุคอืคอนโทรลเลอรจ์ะเป็นองคป์ระกอบใน 
สถาปัตยกรรมที่จะบังคับใช้นโยบาย 

น โยบายและ เจตนารมณ์คื อห น่ึ ง ปัจจั ยส� าคัญของการ
เปล่ียนแปลงทางสถาปัตยกรรมท่ีสนับสนุนโดย DNA โปรด 
ตระหนักวา่แตล่ะบรกิารทีไ่ดจ้าก DNA จะบงัคบัใชเ้จตนารมณ์ทาง 
ธรุกิจและจะน�าไปปฏิบัติด้วยการเส้นทางขนส่งพร้อมกับนโยบาย 
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง นโยบายจะเชื่อมโยงกันกับบริการ และน�าเอา
เจตนารมณ์ของบริการทางธุรกิจมาใช้ นโยบายส�าหรับบริการ
เครือข่ายอาจแบ่งได้ตามหมวดหมู่ต่อไปนี:้ 

· นโยบายขนส่งเครือข่ายจะควบคุมความสัมพันธ์ของโฟลว์การ
ส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้ แอพพลิเคชัน หรือโฮสต์ นโยบายขนส่ง
จะก�าหนดวา่ผ้ใูดสามารถสื่อสารกับผู้ใดได ้รวมทัง้รายละเอยีด 
เกี่ยวกับการขนส่งนั้นๆ ด้วย (เช่น VPN ใดที่โฟลว์ของบริการ
ควรจะเชื่อมโยงด้วย) นโยบายเครือข่ายมักจะน�ามาใช้ท่ี UNI 
ไปยังเครือข่าย 

· นโยบายการรักษาความปลอดภัยและการเข้ารหัสจะช่วยเพื่อ
ให้แน่ใจว่าบริการนัน้ๆ มีการปลอดภัยที่ถูกต้องตามจุดต่างๆ 
ของเครือข่าย ตัวอย่างเช่น เมื่อบริการเดินทางผ่านโดเมน 
เครอืขา่ยทีไ่มป่ลอดภยั การสง่ถา่ยขอ้มลูของแอพพลเิคชนัอาจ 
ต้องมีการเข้ารหัส นโยบายการรักษาความปลอดภัยอาจรวม
ไปถึงการน�าเอาฟังก์ชันเพิ่มเติมเช่นการเปิดไฟร์วอล์ การ 
ตรวจจับสิ่งผิดปกติ การขึน้บัญชีด�าและขาวมาใช้กับบริการ 

· นโยบายวิศวกรรมทางการรับส่งข้อมูลจะก�าหนดเส้นทางที่ดี
ที่สุดที่โฟลว์ของบริการควรจะเดินทางไปตามเครือข่ายกับ
ระดับความละเอียดของแอพพลิเคชัน 

· นโยบายฟังก์ชันเครือข่าย นอกจากโฟลว์บริการการขนส่ง 
ระหวา่งอปุกรณ์ปลายทางและแอพพชเิคชนัแลว้ เครอืขา่ยอาจ 
มีบริการเครือข่ายเพิ่มเติมที่จัดการแพคเก็ต IP ด้วย ตัวอย่าง
เช่น โฟลว์อาจเพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้ฟังก์ชันเพิ่ม 
ประสิทธภิาพระบบ WAN หรอือาจถกูบงัคับใชจ้ากบริการ IPD หรอื  
IDS หรืออาจจะถูกท�าเครื่องหมายให้ตรวจสอบที่ระดับของ 
เพยโ์หลด (DPI) นโยบายบรกิารเครอืขา่ยจะตดัสนิวา่บรกิารเคร ื
อข่ายเพิ่มเติมใดที่ควรจะน�ามาใช้กับโฟลว์ IP และนโยบาย 
นัน้ๆ อาจะต้องพึ่งการเชื่อมต่อเป็นทอดๆ ของฟังก์ชันบริการ  
(SFC) แบบ NSH เพื่อบังคับให้ไหลผ่านบริการที่ก�าหนด 

การก�าหนดนโยบายเป็นล�าดับชัน้ (Policy Layer) เปิดโอกาสให้
ก�าหนดว่าบริการเครือข่ายท่ีก�าหนดข้างต้นนั้นจะได้รับการ
ปฏิบัติจากเครือข่ายอย่างไร การก�าหนดนโยบายจะกระท�าโดยมี
การช่วยเหลือจากหน่วยนโยบายและแอพพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง 
ค�าอธิบายเก่ียวกับนโยบายตามแบบมาตรฐาน เช่นการอิงจาก
นโยบายที่เป็นแบบกลุ่ม [13] หรือ [14] 
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ข้อดีของคุณสมบัตินโยบายของคอนโทรลเลอร์ DNA สามารถ
แสดงให้เห็นภาพได้โดยใช้ตัวอย่างของบริการที่มีความสามารถ
ในการรับรู้แอพพลิเคชัน ผู้ด�าเนินการเครือข่ายอาจก�าหนดไว้ใน
แอพพลิเคชันนโยบายว่าบริการนีจ้ะน�ามาใช้กับเฉพาะกับหน่ึง
แอพพิลเคชันต่อครัง้เท่านั้น คอนโทรลเลอร์จะต้องเปลี่ยน 
นโยบายบรกิารนีเ้ป็นนโยบายการเชื่อมตอ่ทีจ่ะน�าไปใชก้บัจดุบงัคบั 
ใช้นโยบาย (PEP) เพื่อใหแ้น่ใจวา่แอพพลเิคชันทีถ่กูต้องถูกกรอง 
ออกที่ UNI ตัวกรองนี้อาจเป็นไปตามเทคนิค DPI มาตรฐาน  
เช่น Application Visibility and Control ของ Cisco [15] หรืออีก
ทางหน่ึง กลไกเช่น DNS เป็นแหล่งที่มาอันไว้ใจได้ (DNS-AS) 
[16] สามารถน�ามาติดตัง้เพื่อสร้างตัวกรองดังกล่าว DNS–AS 
ชว่ยจ�าแนกแอพพลเิคชนัดว้ยความชว่ยเหลอืของเซริฟ์เวอร ์DNS 
ที่สามารถก�าหนดประเภทของแอพพลิเคชันให้เป็นส่วนหน่ึงของ
บันทึก DNS และกลับไปยังผู้ร้องขอในการตอบสนองของ DNS9 
คอนโทรลเลอร์อาจจ�าเป็นต้องติดตัง้นโยบายระหว่างโดเมนหรือ
ภายในโดเมนแฟบริคเฉพาะเพื่อให้มีผลกับการปฏิบัติท่ีถูกต้อง
ต่อการบริการ เช่นการร่างแผนบริการไปสู่ประเภทขนส่ง QoS 
ดงันัน้ มุมมองทัง้โดเมนของคอนโทรลเลอรจ์ะช่วยสรา้งนโยบาย 
ที่เหมาะสมในจุดที่ถูกต้องของเครือข่าย และมอบบริการตาม 
นโยบายในท่ีสุด รูปที่ 9 แสดงให้เห้นถึงคุณสมบัติหลักของ 
คอนโทรลเลอร์ ซึ่งจะน�าเอาเจตนารมณ์มาเป็นข้อมลูป้อนมาจาก 
หน่วยออร์เคสเตรเตอร์ จากนั้นประมวลนโยบายและบริการท่ี 
เหมาะสม รวมทัง้สรา้งและผลกัดันนโยบายและบรกิารดงักลา่วไป 
ยังแฟบริค DNA และส่วนประกอบ NFV โดยใช้ API 

ความสามารถในการปรับแต่งคือคุณสมบัติด้านการสนับสนุนที่
ส�าคัญของคอนโทรลเลอร์ DNA การตัง้ค่าเครือข่ายพื้นฐาน 
สถาปัตยกรรมเชงิซอ้น หรอืแมก้ระท่ังบรกิารเฉพาะจะด�าเนินการ 
โดยอนิเทอรเ์ฟสแบบเซาทบ์าวดร์ะหวา่งคอนโทรลเลอรแ์ละองค ์
ประกอบเครือข่ายและฟังก์ชัน อินเทอร์เฟสเซาท์บาวด์นีอ้าจจะ
พึ่งพาอินเทอร์เฟสแบบคอมมานด์ไลน์ (CLI) หรือกลไกตาม 
มาตรฐานอื่นๆ เช่น YANG [17] representational state transfer 
(REST) [18] หรือ โปรโตคอลการตัง้ค่า REST (RESTCONF) 
[19] การรองรับอินเทอร์เฟสเซาท์เบาวด์ตามแบบมาตรฐานจะ
น�าไปสู่ความสามารถการเปิดกว้างของ DNA และอนุญาตให้ผู้ให้
บริการบุคคลที่สามเข้ามามีส่วนร่วมในโครงสร้างพื้นฐาน 
เครอืขา่ย เม่ือม่งุหน้าส่ชูัน้ออรเ์คสเตรชนั คอนโทรลเลอรจ์ะให้ระดบั 
ของแอ๊บสแตร็กชันเครือข่ายโดยการเปิด API ที่เป็นนอร์ทบาวด์ 
ซึ่งก็อาจจะเป็นแบบมาตรฐาน คอนโทรลเลอร์สามารถเปิดใช ้
การปฏิบัติการแบบงา่ยของแฟบรคิโดเมนและรองรบัการท�างานที่ 
รวดเร็วและยืดหยุ่นของบริการเครือข่ายได้ ความสามารถใน 
การปรับแต่งของคอนโทรลเลอร์ DNA เป็นส่วนส�าคัญในการท�า 
ระบบอตัโนมติั รวมทัง้การตัง้คา่ทีร่วดเรว็และยดืหย่นุของ DNA ดว้ย 

จากมุมมองของสถาปัตยกรรมแล้ว ทัง้เครือข่ายองค์กรจะถูก 
ก�ากับดูแลโดยคอนโทรลเลอร์ DNA ซึ่งจะควบคุมการปฏิบัติการ 
ขององค์ประกอบเครือข่ายทัง้หมดโดยใช้ API แบบเซาท์บาวด ์
คอนโทรลเลอร์ DNA จึงขยายองค์ประกอบเครอืขา่ยไปตามสาขา 
ขององค์กร แคมปัส WAN ศูนย์ข้อมูล หรือระบบคลาวด์ 

9 เราสามารถสืบค้นค�าขอ DNS จากลูกค้าเพื่อเรีกค�าขอ DNA ขององค์ประกอบเครือข่ายเอง จากนัน้จึงได้รับประเภทของแอพพลิเคชันส�าหรับการจ�าแนก
ประเภท

รูปที่ 9  คอนโทรลเลอร์ใน DNA 
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โปรดทราบอีกครัง้ว่าหลายๆ โดเมนอาจถูกก�ากับดูแลโดย 
อนิแสตนซข์องคอนโทรลเลอร์เพยีงหน่ึงเดยีว ตัวอย่างเช่น Application 
Policy Infrastructure Controller Enterprise Module (APIC-EM) 
ของ Cisco [20] อาจท�าหน้าที่เป็นคอนโทรลเลอร์ของทัง้โดเมน 
WAN และแคมปัส ในท�านองเดียวกัน คอนโทรลเลอร์อาจแบ่งต่
อไปเป็นคอนโทรลเลอร์ย่อยหลายๆ หน่วย โดยที่แต่ละหน่วยจะ
ท�าหน้าที่เฉพาะของตนเองส�าหรับโดเมนแต่ละตัว 

รายละเอียดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคอนโทรลเลอร์ของ DNA จะ
กล่าวไว้ใน [21] 

E. สถาปัตยกรรมด้านการก�าหนดและการออร์เคส 
เตอรชันของการบริการ 
การออร์เคสเตรชันใน DNA มีบทบาทส�าคัญที่จะอนุญาตให้ผู้ 
ด�าเนินเครือข่ายก�าหนดบริการที่มีให้ไปสู่แอพพลิเคชันและ 
อุปกรณ์ปลายทาง และเพือ้เชื่อมโยงลักษณะที่ต้องการให้เข้ากับ
บริการนัน้ๆ (เช่นนโยบายการขนสง่หรอืการรกัษาความปลอดภยั) 
ออร์เคสเตรเตอร์จึงพัฒนาแนวคิดของแอ๊บสแตร็กชันเครือข่าย
ที่ได้จากคอนโทรลเลอร์ ซึ่งการการแอ๊บสแตร็กจากรายละเอียด
ขององค์ประกอบเครือข่ายหรือฟังก์ชันเครือข่ายเสมือน และให้
จุดโฟกัสในบริการนั้นๆ น่ีเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับเครือข่ายในการ 
มอบเจตนารมณ์ทางธรุกจิ หน่วยจัดการเป็นกลุ่มจะเน้นไปท่ีการ 
ก�าหนดรายละเอียดของบริการจากผู้บริโภคการบริการ (เช่น 
แอพพลิเคชันหรืออุปกรณ์ปลายทาง) มุมมอง และแสดงออกถึง 
เจตนารมณ์ของการบรกิารดงักลา่ว หน่วยออรเ์คสเตรเตอรจ์งึท�า 
การอนิเทอรเ์ฟสกบัคอนโทรลเลอรโ์ดยใช ้API มาตรฐานเพื่อสรา้ง 
บริการที่ก�าหนดในเวลาและในองค์ประกอบเครือข่าย รวมทัง้ใน
ขัน้ตอนของการปฏิบัติการที่ถูกต้อง 

การก�าหนดบริการเครือข่ายและลักษณะที่เกี่ยวของสามารถ
กระท�าได้ใน DNA ด้วยหลายวิธี ผู้ด�าเนินการอาจสร้างเทมเพลต
มาตรฐานส�าหรับบริการโดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก หรือ
ในอีกทางหน่ึง บริการอาจแบ่งลักษณะได้โดยใช้เครื่องมือเชิง 
กราฟิก ตัวอย่างเช่น เครื่องมือ Enterprise Services Automation  
(ESA) ของ Cisco จะท�าให้สามารถก�าหนดค่าโปรไฟล์ของสาขา
องค์กรที่ เ ป็นรูปแบบเฉพาะได้ บริการส่วนต่อขยายของ 
เครอืข่าย (การเพิม่สาขาใหมเ่พื่อขยายขอบเขตของเครอืขา่ย) สามารถ 
ก�าหนดได้โดยใช้ ESA โดยจะให้อ�านาจผู้ด�าเนินการเพียงแต ่
ในการท�ารายการฟังกช์นัทีต่อ้งการส�าหรบัสาขานัน้ๆ แตย่งัสามารถ 
ก�าหนดดับและนโยบายที่เกี่ยวของส�าหรับบริการได้ด้วย วิธีเชิง
โมเดลในการประกาศบริการก็เป็นส่วนหน่ึงของสถาปัตยกรรม
ออร์ เคสเตรชันใน DNA ส� าหรับ ผู้ด� า เ นินการที่ต้องการ 
แอบ๊สแตรก็ชนัทีเ่หนือขึน้ไป รปูที ่10 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง 
นโยบายและการออร์เคสเตรชัน 

โปรดทราบว่าในรูปที่ 10 ได้แสดงให้เห็นถึงลูปฟีดแบ็คจาก 
คอนโทรลเลอรไ์ปยังหน่วยออรเ์คสเตรเตอรด์ว้ย ขอ้มลูทีร่วบรวม 
โดยองค์ประกอบของเครือข่ายและถูกผลักกลับเข้าไปใน 
คอนโทรลเลอร์จะสามารถน� ามาวิ เคราะห์และเสนอต่อ
คอนโทรลเลอร์ในรูปแบบท่ีกระชับและเข้มข้น โดยจะเน้นไปที่
กลุ่มข้อมูลที่มีความส�าคัญที่จ�าเป็นต่อการปรับปรุงหรือแก้ไข
การปฏิบัติการของเครือข่ายให้ดีขึน้ รูปที่ 10 จะกล่าวถึงความ
ส�าคัญของ API ใน DNA ซ่ึงจะช่วยเปิดการใช้แพลตฟอร์มที่ 
สามารถปรบัแตง่และขยายไดเ้พื่อสรา้งปรบัปงุบรกิารให้ดีขึน้อยา่ง 
ต่อเน่ือง 

รายละเอียดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมออร์เคสเตรชันของ DNA จะ
กล่าวไว้ใน [21] 

รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและการออร์เคสเตรชัน 

การกำหนดและการออรเคสเตรชันบริการ
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F. แอพพลิเคชันของหน่วยวิเคราะห์และระบบโทร
มาตร 
โครงสร้างพืน้ฐานของหน่วยวิเคราะห์และระบบโทรมาตรเป็น
ส่วนประกอบส�าคัญอีกส่วนหน่ึงใน DNA กลไกการฟีดแบคสร้าง
ร่วมเข้าไปในสถาปัตยกรรมเพื่อให้ข้อมูลที่ต่อเน่ืองและต่อเน่ือง
เกี่ยวกับสถานะการปฏิบัติงานของเครือข่าย สถานะดังกล่าวจะ
สามารถเก็บเกี่ยวรวบรวมเพื่อปรับปรุงบริการเครือข่ายและการ
รักษาความปลอดภัย (ท่ีจะส่งไปยังผู้ใช้และแอพพลิเคชันปลาย
ทาง) กลไกการฟีดแบคใน DNA สามารถเข้าถึงแอพพลิเคชันทาง
ธุรกิจได้ด้วย ซึ่งจะสนับสนุนสภาวะแบบไดนามิกที่แอพพิลเคชัน
เหล่านีต้้องการ และพัฒนาวงจรการปรับปรุงพัฒนาแอพพลิเคชัน
ที่ต่อเน่ือง 

จะให้การสนับสนุนด้านหน่วยวิเคราะห์และระบบโทรมาตรใน 3 
แบบดังต่อไปนี:้ 

· การรวบรวมข้อมูล 

· การวิเคราะห์ข้อมูล 

· การฟีดแบคและควบคุม 

อันดับแรก องค์ประกอบของเครือข่าย DNA ได้รับการพัฒนาเพื่อ
รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวของกบัทกุดา้นของเครอืขา่ย ซึง่รวมถงึสถานะ 
ขององค์ประกอบของเครือข่าย และโฟลว์ของการส่งข้อมูลท่ี 
เกีย่วขอ้งกบับรกิารทีไ่ดจ้ากเครอืขา่ย การรวบรวมขอ้มลูนีไ้มเ่พยีง 
แต่จ�ากัดเพียงองค์ประกอบของเครือข่ายขนส่ง (เราเตอร์ สวิตช์ 
จุดเชื่อมต่อ เป็นต้น) แต่ยังขยายไปถึงฟังก์ชันเครือข่ายส่วน 
สนับสนนุ เช่นเซิร์ฟเวอร ์AAA และฟังกช์นั 4-7 ทัง้ในรูปแบบจ�าลอง 
เสมือนหรือแบบกายภาพ องค์ประกอบเครือข่ายและฟังก์ชัน 
เครือขา่ยจ�าลองเสมอืนใน DNA นัน้โดยแทจ้รงิแลว้ถกูออกแบบมา 
เพื่อรวบรวมข้อมูลจ�านวนมาก ตัวอย่างเช่น กลไกที่สร้างอย่าง
อยู่คัวดีแล้วเช่น SNMP และ Flexible NetFlow จะได้รับการพัฒนา

 10 ตัวอย่างเช่นแท็กของ TrustSec® 

ในโครงสร้างพืน้ฐาน DNA เพื่อให้ข้อมูลทางสิถิติเกี่ยวกับกลุ่มผู้
ใช1้0นอกเหนือไปจากจากขอ้มูลมาตรฐานเกีย่วกบัแหลง่ทีม่า ทีห่มาย 
ที่อยู่ IP และพอร์ต ประเภทโปรโตคอล จ�านวนไบท์ หรือแพคเก็ตที่
ส่งไป หรือ TCP flag ยิ่งไปกว่านัน้ ไฟร์วอลล์เช่น Adaptive Security 
Appliance (ASA) ของ Cisco เซิร์ฟเวอร์การยืนยันตัวตน เช่น 
Identity Services Engine (ISE) ของ Cisco [22] หรือฟังก์ชันกรอง 
URL จะรวบรวมข้อมูลในระดับความละเอียดท่ีคล้ายคลึงกัน การ
รวบรวมข้อมูลโทรมาตรประเภทนีท้ี่ต่อเน่ืองจะรวมแสตมป์เวลา 
(Timestamp) เสมอ ท�าให้สามารถท�าการวิเคราะห์ตามล�าดับเวลา 
ของอีเวนท์ทัง้หมดได้ 

ประการที่ 2 หน่วยวิเคราะห์ใน DNA สามารถวิเคราะห์และเชื่อม
โยงข้อมูลท่ีรวบรวมจากองค์ประกอบและฟังก์ชันเครือข่ายได้
ทัง้หมด แสดงไวใ้นรปูที ่12 ด้วยตวัอยา่ง Stealthwatch ของ Lancope 
[23] ในโซลูชันนี ้เครือข่ายจะท�าหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์รักษาความ
ปลอดภัยและให้บริการการตรวจจับความผิดปกติในเครือข่ายกับผู้
ด�าเนินการ ข้อมูลจากหลายแหล่งท่ีมาจะถูกน�ามาเชื่อมโยงกันเพื่อ
หาข้อสรุปในแง่ของความปลอดภัยของเครือข่าย หน่วยวิเคราะห์
ภายใน DNA ให้ความสามารถไม่เพียงแต่วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ 
ภายในช่วงเวลา แต่ยังมีความสามารถในการคัดกรองข้อมูลที่เกี่ยว 
ข้องท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 1 ตามความละเอียดท่ีถูกต้องหรือด้วยการ
เชื่อมโยงโฟลวข์องการส่งขอ้มลู (เชน่ตามทิศทาง) จากการพจิารณา 
เหตุการณ์และข้อมูลต่างๆ ภายในระยะเวลาหน่ึง จะสามารถสร้าง
ข้อสันนิษฐานอันชาญฉลาดที่เกี่ยวกับสถานะของเครือข่ายและ
แอพพลิเคชันในแง่ของทัง้ผู้ใช้และแอพพลิเคชันขึน้ได้ 

ความสามารถในการวิเคราะห์เช่นนี้สามารถใช้ได้กับฟอร์มแฟค
เตอร์จ�าลองเสมือนภายใน DNA ได้ด้วย และส่งผลให้สามารถ 
กระจายการวิเคราะห์ดังกล่าวไปตามโครงสร้างพืน้ฐานในจุดที่ม ี
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการประมวลผลอยู่ โปรดดูที่ [10] ส�าหรับ 
รายละเอียดของคอนเซปท์นี ้

รูปที่ 11 หน่วยวิเคราะห์และระบบโทรมาตรใน DNA 
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รูปที่ 12 การสนับสนุนหน่วยวิเคราะห์ใน DNA 

ประการที่ 3 ข้อสันนิษฐานที่ได้จากหน่วยวิเคราะห์สามารถน�า
มาใช้เพื่อผลักดันอีเวนท์หรือการด�าเนินการได้ บริการเครือข่าย
หรือการรักษาความปลอดภัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้โดย
ใช้ผลจากการวิเคราะห์นั้น ตัวอย่างเช่น โดยการสร้างนโยบาย
ใหม่ส�าหรับแอพพลิเคชันหรือผู้ใช้ใดๆ หรือด้วยการแก้ไขเปล่ีย 
นแปลงอันที่มีอยู่เดิม ในตัวอย่างที่แสดงให้เห็นในรูปที่ 12 
ฟังก์ชันของเครือข่ายจะท�างานร่วมกับหน่วยตรวจสอบตัวตน  
ไฟร์วอลล์ และหน่วย Lancope Stealthwatch Analytics จะ 
ด�าเนินการปรับเปลีย่นนโยบายการรกัษาความปลอดภยัทีต่อ่เน่ือง 

ระบบโทรมาตรและสถาปัตยกรรมหน่วยวิเคราะห์ของ DNA ไม่
เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บริการเครือข่ายและการปฏิบัติ
การที่พร้อมใช้งาน หน่วยวิเคราะห์ยังสามารถน�าไปใช้ได้กับ 
แอพพลิเคชันท่ีเป็นรูปแบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ท�างานและพฤติกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ใน 
เครือข่าย เช่นการสื่อสารหรือรูปแบบของสถานที่สามารถเพิ่ม 
ประสทิธภิาพใหแ้ก่แอพพลเิคชนัทีก่�าลงัใชง้านอย่ใูนเครอืขา่ยเอง สง่ 
ผลให้มีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของลูกค้าได้
อย่างดีเยี่ยม 

V. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
และความทนทาน 
ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทท่ี II สถาปัตยกรรมเครือข่ายใดๆ ที่ 
สนับสนนุแอพพลเิคชนัทีอ่ยู่ในรปูแบบดจิทิลัและมคีวามส�าคญัตอ่ 
ธุรกิจจะต้องทนทานต่อความล้มเหลวของซอฟท์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ รวมทัง้มีความปลอดภัยและบริการที่มีคุณภาพ ข้อมูล
ด้านเทคนิคของ DNA เกี่ยวกับความพร้อมใช้งานและความ 
ปลอดภัยจะกล่าวในส่วนนีอ้ย่างละเอียดขึน้ 

A. ความปลอดภัย 

1) การบรกิารโซลชูนัรกัษาความปลอดภยัของอุปกรณ์ปลายทาง 

บริการทางเครือข่ายท่ีให้กับอุปกรณ์ปลายทางหรือกลุ่มอุปกรณ์
ปลายทางสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยฟังก์ชันรักษาความ
ปลอดภัยและการเข้ารหัส ประการแรก ความสามารถตัง้ต้นของ 
DNA ในการสร้างนโยบายที่มีความละเอียดระดับผู้ใช้และ 
แอพพลเิคชนัจะรบัประกนัดา้นความปลอดภัยในเครือขา่ยได ้เมื่อน�า 
เอาจุดบังคับใช้นโยบายท่ีจ�าเป็นตรงทุกๆ ขอบของเครือข่ายกับ
โดเมน DNA เครือข่ายจะก�ากับดูแลว่าแอพพลเคชันหรือผู้ใช้ใด
จะได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ดังที่แสดงไว้ในรูปที่ 3 ความสัมพันธ์
ของการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ปลายทางสามารถก�ากับควบคุม
โดยใช้การแบ่งเซ็กเมนท์ที่ได้จากการจ�าลองเสมือนการขนส่งได้ 

ประการท่ี 2 ฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยเช่นการเข้ารหัส
หรือ IPS และ IDS นัน้สามารถก�าหนดให้กับโฟลว์ของบริการใน
ฐานะเป็นส่วนหน่ึงของการก�าหนดการบริการต่อไปได้ ส่วน 
ประกอบของหน่วยออรเ์คสเตรเตอรแ์ละคอนโทรลเลอรข์อง DNA  
สามารถท�าให้แน่ใจว่าฟังก์ชันความปลอดภัยถูกน� ามาใช้กับ
โดเมนที่ถูกต้องเพื่อให้มีการใช้งานการรักษาความปลอดภัย 
ตัวอย่างเช่น หากโฟลว์ของ IP บริการเดินทางผ่านโดเมนที่ไม่น่า
ไว้ใจ (เช่นผู้ให้บริการ WAN อินเทอร์เน็ต หรือระบบคลาวด์
สาธารณะ) ฟังก์ชันการเข้ารหัสสามารถน�ามาใช้กับบริการที่ 
ขอบของโดเมน (ทีไ่มน่่าไว้ใจ) ได ้ท�านองเดยีวกนั บรกิารการตรวจ 
จับความผิดปกติหรือการป้องกันการบุกรุกสามารถเปิดการใช้
งานที่ VNF และโฟลว์บริการที่ร้องขอฟังก์ชันดังกล่าวก็สามารถ
น�ามาเชื่อมโยงกันต่อกันเพื่อผูกกับฟังก์ชันเหล่านี ้

นโยบาย
• คนพบและจำแนกประเภทสินทรัพย
• สรางนโยบาย
• บังคับใชนโยบาย
• การควบคุมเครือขายแบบ
       ปรับเปล่ียนได

การวิเคราะห
  ระบุสินทรัพยและกิจกรรม
  นโยบายรูปแบบ
  นโยบายและกิจกรรมการตรวจสอบ
  การจำแนกประเภทอีกครั้งอัจฉริยะ

เซ็นเซอรและตัวบังคับใชเครือขาย

ผูใช สินทรัพยและอุปกรณ

NetFlow
และ

TrustSec

การวิเคราะห
และนโยบาย

Lancope
StealthWatchไอเดนติตี้

การจำแนกประเภท/การแกไขปัญหา

ไอเดนติตี้ ขอมูลการทำธุรกรรม

การจำแนกประเภทอีกคร้ัง/การแกไขปัญหา

นโยบาย

Routers NGFW
สวิตช

กักกัน/จับ

Cisco
ISE

แอพ
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รูปที่ 13 การบังคับใช้นโยบายใน DNA ในฐานะกลไกการรักษาความปลอดภัย 

2) การรักษาความปลอดภัยของแผงควบคุม DNA 

การรกัษาความปลอดภยัทีแ่ผงควบคมุของ DNA ต้องพ่ึงพากลไก 
ที่หลากหลาย อันดับแรก การเชื่อมต่อเข้ากับส่วนประกอบของ
แผงควบคุมต้องมีการยืนยันตัวตนอย่างเข้มงวด ผู้ด�าเนินการ 
เครือขา่ยตอ้งส่งชื่อขอ้มลูผ้ใูชแ้ละรหสัผา่นไปยงัทกุๆ ฟังกช์นัของ 
แผงควบคุม กลุ่มผู้ด�าเนินการเครือข่ายจะได้การสนับสนุนโดย
ใช้กลไกสิทธิ์เข้าแบบแบ่งตามบทบาท ซึ่งจะช่วยท�าให้ผู้ด�าเนิน
การที่ระดับแตกต่างกันสามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีก�าหนด
และเกี่ยวข้องกับกลุ่มนัน้ๆ ได้เท่านัน้11 

อันดับที่ 2 การสื่อสารระหว่างส่วนประกอบในแผงควบคุมใน 
DNA และองค์ประกอบของเครือข่าย และ VNF จะผ่านช่องทางที่
มีความปลอดภัย (เช่น HTTPS) ค�าสั่งเรียก API ระหว่างส่วน 
ประกอบจะอยู่ภายใต้กลไกตรวจสอบตัวตน ตัวอย่างเช่น การ 
ปฏิสัมพันธ์ REST ทัง้หมดระหว่างคอนโทรลเลอร์และองค์ประ 
กอบเครือข่ายจะถูกเชื่อมโยงกับโทเคนความปลอดภัยที่สร้างขึน้
เมื่อการยืนยันตัวตนส�าเร็จในตอนเริ่มต้นการท�างานของ REST 

B. ความพร้อมใช้งานระดับสูง 
1) ความพร้อมใช้งานระดับสูงของส่วนประกอบคอนโทรลเลอร์
และออร์เคสเตอรชัน 

ส่วนประกอบของคอนโทรลเลอร์และออร์เคสเตรชันใน DNA มี
ฟังก์ชันท่ีส�าคัญในการด�าเนินงาน การใหส้ว่นประกอบเหลา่นีม้คีวาม 
พร้อมใช้งานที่ต่อเน่ืองกลายเป็นสิ่งจ�าเป็น ทัง้ซอฟท์แวร ์
คอนโทรลเลอร์และออรเ์คสเตรชนัได้การสนับสนนุในการตัง้ค่าแบบ 
เป็นกลุ่มเพื่อป้องกันไฟดับในเซิร์ฟเวอร์พืน้ฐาน สถานะใดๆ ท่ี
ได้จากส่วนประกอบเหล่านีจ้ะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่ต่อเน่ือง
และกระจายเป็นวงกว้าง 

2) ความพร้อมใช้งานระดับสูงของบริการและฟังก์ชันของเครือ
ข่าย 

กลไกความทนทานที่ติดตัง้มาอย่างดีส�าหรับเครือข่าย IP จะถูก
น�ามาใช้เพื่อให้ความทนทานส�าหรับโฟลว์ของ IP เซิร์ฟเวอร์ใน 
DNA องค์ประกอบการขนส่งใดๆ ในแฟบริค DNA สามารถน�ามา
ใชก้บัขอ้มลูท่ีเป็นรดัีนแดนท์และกบัแผงควบคุม ลิงค์รดีนัแดนซ ี
(Link Redundancy) ในแฟบริคจะให้การป้องกันต่อความ 
ลม้เหลวของลงิค ์ และสามารถเพ่ิมประสทิธภิาพได้ดว้ยเทคนิคควา 
มพร้อมใช้งานระดับสูงของ IP เช่นโปรโตคอล Hot-Stanby 
Router (HSRP) การพัฒนาประสิทธิภาพการหลอมรวมแบบเร็ว
ของ IP หรือการท�าเส้นทางใหม่ท่ีสนับสนุนโดย Bi-Directional 
Forwarding Detection (BFD) 

ฟังก์ชันสเตทฟูล Layer 4-7 ที่มีให้เป็นส่วนหน่ึงของบริการ 
เครอืขา่ยมกัจะน�ามาใชโ้ดยการใช ้VNF ใน DNA กลไกความพรอ้มใช ้
งานระดับสูงส�าหรับการจ�าลองเสมือนสามารถน� ามาใช้ต่อกับ
กลไกรีดันแดนซีสเตตฟูลแบบดัง้เดิมส�าหรับบริการดังกล่าวได้ 
ส�าหรับตัวอย่างของแบบแรก ฟังก์ชันการจ�าลองเสมือนเช่นการ
คงทนต่อความเสียหาย (Fault Tolerance) และความพร้อมในกา 
รใช้งานระดับสูงของ VM จะสามารถน� ามาใช้ประโยชน์ได้ 
ตวัอยา่งส�าหรบัแบบหลังคอืฟีเจอรร์ดีนัแดนซรีะหวา่งแชสซสีท์ีเ่ป็น 
สเตตฟูลส�าหรับ IOS® –XE และ virtual Adaptive Security 
Appliance (ASAv) ของ Cisco ซึ่งสามารถก�าหนดค่าให้ท�าการ 
ซงิค์สถานะของไฟรว์อลล์ระหวา่ง VNF ไฟร์วอลท่ี์ท�างานอยู่และที่ 
แบบสแตนด์บาย 

11   ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารระบบ (Super User) อาจสามารถเข้าถึงทุกการปฏิบัติการได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่ผู้ด�าเนินการกลุ่มอื่นสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้เฉพาะเพียงส่วนหน่ึงของฟังก์ชันควบคุม 

สินทรัพยที่ไดรับการคุมครอง

แห
ลง

ท
ี่ม

า

พนักงาน 
(สินทรัพยที่มีการจัดการ)

เซิรฟเวอรการผลิต

อนุญาต

อนุญาต

อนุญาต อนุญาต

อนุญาต

อนุญาต

อนุญาตปฏิเสธ

ปฏิเสธ

ปฏิเสธปฏิเสธ

ปฏิเสธ

เซิรฟเวอรการพัฒนา การเขาถึงอินเทอรเน็ต

พนักงาน
(BYOD ที่ไดลงทะเบียน)

พนักงาน
(BYOD ที่ไมทราบ)

ระบบ ENG VDI
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โปรดทราบว่าโครงสร้างพื้นฐานในระบบคลาวด์จะอยู่บนการ
สันนิษฐานว่ามีความพร้อมใช้งานระดับสูง หน่ึงในประโยชน์ 
หลกัของการบูรณาการระบบคอมพวิเตอรแ์บบคลาวดแ์ละบรกิาร 
คลาวด์คือการเอาท์ซอร์สและป้อนข้อมูลโครงสร้างพืน้ฐานไปยัง
ผู้ให้บริการคลาวด์ ซึ่งจะรับรองความพร้อมในการประมวลผล
และทรัพยากรการขนส่งภายในระบบคลาวด์ ดังนัน้จะเป็นหน้าที่
ของผู้ให้บริการนัน้ๆ 

มลัตคิาสต ์(Multicast) มคีวามส�าคญัมากขึน้เรื่อยตอ่แอพพลเิคชนั 
ทางธุรกิจในวันนี้ ซึ่งน� ามาใช้ส�าหรับแอพพลิเคชันที่หลากห 
ลายในฐานะการส่งต่อวิดีโอแบบหลายจุด (Multipoint) การ 
อพัเดทและการท�าอมิเมจซอฟทแ์วร์ การคน้พบอปุกรณ์และบรกิาร  
และแอพพลิเคชันทางการเงินแบบ real-time คุณลักษณะความ
พร้อมระดับสูงของ DNA มีผลกับโฟลว์ของมัลติคาสต์เหมือนกับ
ที่มีผลต่อการส่งข้อมูลยูนิคาสต์ เครือข่าย DNA จะให้การป้องกัน
ที่แข็งแกร่งส�าหรับโฟลว์ของการส่งข้อมูลแบบมัลติคาสต์ พร้อม
การกูคืนที่รวดเร็วของการส่งข้อมูลระหว่างปลายทางหน่ึงไปยัง
อีกปลายทางหน่ึงเ ม่ือเผชิญกับความล้มเหลวของโหนด 
เครือข่ายหรือลงิค์ ดงันัน้ จงึสามารถปกป้องกระบวนการทางธรุกจิ 
ส�าคัญ ที่สตรีมการส่งข้อมูลมัลติคาสต์เหล่านีร้องรับ 

VI. บทสรุป 
เครือข่ายองค์กรก�าลังวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับความ
ต้องการต่างๆ ท่ีเกิขึน้จากการแปรรูปกระบวนการธุรกิจให้เป็น 
รูปแบบดิจิทัล สถาปัตยกรรมเครือข่ายดิจิทัลของ Cisco ให ้
โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายในการสนับสนุนวิวัฒนาการนี ้ 
สถาปัตยกรรมดังกล่าวจะประกิบไปด้วยหน่วยก่อสร้างหลักๆ 
หลายส่วน แฟบริคขนส่งจะเชื่อมต่อผู้ใช้ แอพพลิเคชันและสิ่ง
ต่างๆ ได้อย่างไร้รอยต่อเพื่อท�าให้การปฏิบัติการของเครือข่าย 
เรียบงา่ยขึน้ได้อย่ามาก การจ�าลองเสมอืนใน DNA ชว่ยใหส้ามารถ 
แยกฟังก์ชันเครือข่ายหรือขนส่งจากส่วนประกอบฮาร์ดแวร์พืน้
ฐาน และให้ความยืดหยุ่นและความเร็วที่จ�าเป็นต่อการสร้าง 
บริการในเครือข่าย ระบบคลาวดก์ลายเป็นส่วนส�าคญัของสถาปัตย 
กรรม DNA ของ Cisco ผู้ด�าเนินการเครือข่ายจะมีความสามารถ
ในการใช้งานแอพพลิเคชันในจุดที่เหมาะสมจากมุมมองของ
ธุรกิจ และสามารถใช้ประโยชน์ได้จากโครงสร้างพืน้ฐานระบบ 
คลาวด์ได้อย่างเตม็ทีใ่นการด�าเนินการระบบ DNA หรอืมอบบรกิาร 
หน่วยวิเคราะห์ขัน้สูง คอนโทรลเลอร์ DNA ท�าให้แผงควบคุม
เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของโครงสร้างพืน้ฐาน และมีบทบาทท่ี 
ส�าคญัอยา่งย่ิงในการท�าใหก้ารปฏบิตักิารเป็นระบบอตัโนมติั โดย 
จะตัง้ค่านโยบายที่ก�ากับดูแลการเช่ือมต่อและการขนส่งทาง
เครือข่ายเพื่อสร้างเจตนารมณ์ของบริการเครือข่ายที่ส่งต่อไปยัง
แอพพลิเคชันทางธุรกิจ หน่วยวิเคราะห์และระบบโทรมาตรม ี
กลไกฟีดแบคในการสนับสนนุแอพพลเิคชนัทีใ่ชง้านบนเครอืขา่ย  
ซึ่งจะให้ข้อมูลแบบ real-time แก่ผู้พัฒนาแอพพลิเคชันส�าหรับ
วงจรการพัฒนาที่ต่อเน่ือง 

จากหน่วยก่อสร้างเหลา่นี ้สถาปัตยกรรมเครอืขา่ยดจิทัิลของ Cisco 
มอบสภาวะที่เป็นนวัตกรรมและยืดหยุ่นที่จะให้บริการขนส่ง 

บริการรักษาความปลอดภัย บริการดิจิทัล และบริการเครือข่าย 
จากการท่ีโดยพืน้ฐานแล้วเป็นสภาวะท่ีขับเคลื่อนด้วยซอฟท์แวร์
และเปิดกว้างอย่างเต็มที่พร้อม API ความสามารถในการปรับ
แต่ง และการจ�าลองเสมอืน แพลตฟอรม์สถาปัตยกรรมเครอืขา่ย 
ดิจิทัลท�าให้ผู้ด�าเนินการเครือข่าย บริษัทคู่ค้า หรือผู้ให้บริการ 
ฟังก์ชันเครือข่ายในการผลักดันนวัตกรรมท่ีต้องการในเครือ
ข่ายให้สามารถตามความเร็วของการพัฒนาในการแปรรูปการ
ปฏิบัติการทางธุรกิจให้เป็นรูปแบบดิจิทัลในอนาคต 

ภาคผนวก A: อภิธานศัพท์ 
· API: ชอ่งทางเชื่อมต่อการแลกเปลีย่นขอ้มูลของแอพพลเิคชัน 

(Application Programming Interfaces) ช่วยเอือ้อ�านวยความ 
สะดวกส�าหรับการควบคุมองค์ประกอบเครือข่ายหรือฟังก์ชัน 
ด้วยแอพพลิเคชันภายนอก โดยปกติแล้ว จะเป็นกลุ่มของฟัง 
ก์ชันที่สามารถเรียกให้เข้ามาอยู่ในโปรแกรมซอฟท์แวร์ที่มี
ตัวแปรและรูปแบบที่ก�าหนด เพื่อให้ข้อมูลอินพุตหรือรับ 
ขอ้มูลเอาทพ์ตุจากฟังก์ชนันัน้ๆ API สามารถเปิดใชง้านความเปิด 
กวา้งและความยดืหย่นุใน DNA ด้วยการอนญุาตให้ผ้ใูหบ้รกิาร 
บุคคลที่สามสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับการปฏิบัติการ 
เครือข่าย และเพื่อเพิ่มความเร็วของการลงระบบบริการใหม่ๆ 
ด้วย 

· ระบบคลาวด์: ระบบคลาวด์คือโครงสร้างพืน้ฐานที่สามารถ 
ประมวลผล เก็บขอ้มลู และท�าหน้าทีเ่ป็นเครอืขา่ยซ่ึงมาจากกล่มุ 
ของผู้ให้บริการคลาวด์ที่เชื่อมต่อกันเป็นบริการเพื่อด�าเนิน 
การแอพพลิเคชันองค์กร ระบบคลาวด์ประกอบด้วยศูนย ์
ข้อมูลทัง้หมดของผู้ให้บริการคลาวด์ในการเป็นโฮสต์ให้กับ 
แอพพลิเคชัน ขอดีของระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์คือ 
บรกิารเหลา่นีส้ามารถไดม้าทนัทตีามความต้องการ เพื่อทีอ่งคก์ร 
จะได้ไม่จ�าเป็นต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ 
ข้อมูล (ทัง้จากมุมมองของ CapEx และ OpEx) ผู้ให้บริการ
ระบบคลาวด์จะให้บริการด้านทรัพยากรเพื่ อให้แน่ใจว่ามี
ความจุท่ีเพียงพอกับความต้องการ และบริการคลาวด์จะให ้
ความปลอดภยัและระบบรีดันแดนซ์ ระบบคอมพวิเตอร์แบบค 
ลาวด์จะมีโมเดลการบริโภคที่แตกต่างกันส�าหรับการประมวล
ผล (การก�าหนดราคาสครสมาชิก) 

· คอนโทรลเลอร์: คอนโทรลเลอร์คือส่วนประกอบในเครือข่าย
ที่จัดการองค์ประกอบของเครือข่ายใน DNA ตามนโยบาย 
(เพื่อสร้างบริการ) คอนโทรลเลอร์จะมีสถานะปัจจุบันของ 
เครือข่ายแบบภาพรวม น่ันคือ มันจะเก็บสถานะเครือข่าย 
แอ๊บสแตร็ก อินเทอร์เฟสของคอนโทรลเลอร์พร้อมกับ 
ออรเ์คสเตรชนัระบบ และการก�าหนดนโยบายเป็นล�าดบัขัน้ผา่น 
อนิเทอร์เฟสแบบนอรท์บาวด ์คอนโทรลเลอรจ์ะสรา้งเอน็ทรสี�าหรบั 
ตัง้คา่เขา้ไปในเครอืขา่ยเพื่อสรา้งเสน้ทางสนับสนนุ หรอืเพ่ือใช ้
บริการท่ีให้กับอุปกรณ์ปลายทางโดยใช้อินเทอร์เฟสแบบ 
เซาท์บาวด์ ใน DNA คอนโทรลเลอร์เพียงหน่ึงเดียวอาจครอบ 
คลุมถึงหลายโดเมน (ระบบคลาวด์ WAN แคมปัส ศูนย์ข้อมูล)  
อีกทางหน่ึง คอนโทรลเลอร์หลายหน่วยอาจท�างานร่วมกัน 
โดยแต่ละหน่วยจะท�าหน้าที่ที่เฉพาะต่อโดเมนของตนเอง 
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ฟังก์ชันที่ด�าเนินการโดยคอนโทรลเลอร์อาจจะแบ่งออกเป็น
ซับคอนโทรลเลอร์ย่อยหลายหน่วย โดยแต่ละหน่วยจะมี 
ความเชีย่วชาญในหน้าทีก่ารควบคุมแบบเฉพาะ เชน่การสงัเกต 
การณ์และจัดการสถานะ QoS ของเครือข่าย 

· อุปกรณ์: อุปกรณ์คือระบบกายภาพที่มีความสามารถในการ
ด�าเนินแอพพลิเคชันและส่งหรือรับการรับส่งข้อมูลทาง 
เครือข่าย 

· การแปรรูประบบดิจิทัล: การแปรรูประบบดิจิทัลคือกระบวน 
การที่จะน�าเอาเทคโนโลยีดิจิลเข้ามาสู่ทุกๆ ด้านของธุรกิจอง 
ค์กร และเสนอให้บริการที่เป็นรูปดิจิทัลแก่ผู้บริโถคของธุรกิจ
นั้นๆ การแปรรูประบบดิจิทัลยั งหมายถึงการเปลี่ ยน 
กระบวนการทางธรุกจิใหเ้ป็นรปูแบบดจิทิลั และใชป้ระโยชน์จาก 
อัลกอริทึ่มและกระบวนการท่ีเป็นอัตโนมัติในการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพและท�าให้ทัง้การปฏิบัติการภายในหรือการ
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีและเรียบง่ายขึน้ โปรดดูที่ [24]. 

· DPI: การตรวจสอบแพคเก็ตเชิงลึกคือเทคนิคที่ใช้เพื่อตัดสิน
ประเภทของแอพพลิเคชันที่อยู่ในโฟลว์ IP โดยการตรวจสอบ
เพย์โหลด มักจะเป็นของแพคเก็ตจ�านวนมาก และตัง้ข้อ 
สันนิษฐานจากเพยโ์หลดดงักล่าว วธินีีจ้ะตรงขา้มกบัการจ�าแนก 
แอพพลิเคชันตามเลขพอร์ต TCP หรือเขตข้อมูลประเภทของ
เพย์โหลด ซึ่ งมักจะไม่ เพียงพอในการจ�าแนกประเภท 
แอพพลิเคชัน 

· อุปกรณ์ปลายทาง: อุปกรณ์ปลายทางคือผู้บริโภคบริการ 
เครือข่ายซึ่งก�าหนดไว้ที่่ระดับแอพพลิเคชัน อุปกรณ์เหล่านี ้
สามารถใช้งานบนโฮสตด์ัง้เดมิเชน่ PC โน๊ตบ๊คุ และโทรศพัท ์IP  
และสามารถใช้งานมากได้มากขึน้บนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน IP 
ท่ีขับเคลื่อนกระบวนการทางธุรกิจที่เป็นรูปแบบดิจิทัลเช่น 
หุ่นยนต์ point-of-sale (POS) เครื่องสแกน อุปกรณ์ติดตาม
คลังสินค้า ยานพาหนะ และอื่นๆ มากมาย แอพพลิเคชันที่
ท�างานบนเซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูลจะถือว่าเป็นผู้บริโภค
บริการทางเครือข่ าย และงเป็นอุปกรณ์ปลายทางใน 
สถาปัตยกรรมนี ้

· กลุ่มอุปกรณ์ปลายทาง: คือการจัดหมวดหมู่ของอุปกรณ์ 
ปลายทางจ�านวนมากเขา้มาเป็นหน่วยโลจคิลัเพยีงหน่ึงเดยีวทีจ่ะ 
รับบริการจากเครือข่าย ตัวอย่างเช่น กลุ่มอุปกรณ์ปลายทาง
สามารถรวมเอาอุปกรณ์ปลายทางทั ้งหมดจากอุปกรณ์ 
ปลายทางอันใดอันหน่ึงโดยเฉพาะได้ อีกทางหน่ึง กลุ่มอาจจะรวม 
เอาอุปกรณ์ปลายทางจากผู้ใช้ปลายทางโดยเฉพาะที่ ท่ี
อุปกรณ์ปลายทางเหล่านั้นอยู่ในอุปกรณ์ที่เป็นกายภาพ 
หลายๆ เคร่ือง ค�าวา่ อปุกรณ์ปลายทาง ใชใ้นบทความนีค้รา่วๆ  
จะหมายถึงทัง้อุปกรณ์ปลายทางทัง้แบบเดี่ยวและทัง้เป็นกลุ่ม
ด้วย 

· แฟบริค: แฟบริคคือกลุ่มขององค์ประกอบเครือข่ายที่ให้เส้น
ทางการสื่อสารระหว่างพอร์ตของตนเองที่หันไปทางเซาท์

บาวด์ ซึ่งจะให้การเชื่อมต่อแบบติดต่อถึงกันได้โดยใช้อุโมงค์
ท่ีทับซ้อนกัน แฟบริคจะถูกก�ากับควบคุมโดยคอนโทรเลอร์
เพื่อท�าให้การปฏิบัติการเรียบง่ายขึน้ สามารถสร้างบริการขึน้
ได้โดยการน� าเอาการบังคับใช้นโยบายที่จ�าแนกประเภท 
อนิแสตนซ์ของบรกิารทีเ่หมาะสม และใชป้ระโยชน์จากการเชื่อม 
ต่อแบบติดต่อถึงกันของแฟบริคเพื่อให้ถึงปลายทางรีโมต
ของบริการ 

· เจตนารมณ์: เจตนารมณ์คือการเชื่อมโยงของกระบวนการ 
ทางธรุกจิกบับรกิาร จดุประสงคห์รอืเจตนารมณ์ของบรกิารทีไ่ด ้
จากเครือข่ายคือเพื่อเติมเต็มระบวนการทางธุรกิจที่เก่ียวข้อง
กับองค์กร ดังนั้น บริการจะน�าเอาเจตนารมณ์ทางธุรกิจของ
องคก์รมาใชง้าน และนโยบายคอืการก�าหนดวา่จะน�าเอาบรกิาร 
ดังกล่าวมาใช้ รวมถึงบังคับใช้อย่างไร 

· อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT): IoT คือส่วนขยายของ 
อนิเทอรเ์น็ตท่ีไม่เพยีงแต่ครอบคลมุเครื่องประมวลผลดัง้เดมิ เชน่  
PC โน๊ตบุ๊ค และเซิร์ฟเวอร์ แต่รวมไปถึงอุปกรณ์ทุกๆ ชิน้ 
กล่าวได้ว่าอุปกรณ์ IoT ได้กลายเป็นเครือข่าย น่ันคือได้ขยาย 
ออกไปเพื่อให้มีทรัพยากรในการประมวลผลที่ที่แสตกของ
ซอฟท์แวร์เครือข่ายสามารถท�างานได้ มักจะเป็นการกล่าว 
โดยนัยวา่อปุกรณ์ทีเ่ปิดใช ้IoT สามารถใชง้านแอพพลเิคชนัทาง 
ธุรกิจที่เป็นรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการเชื่อม
ต่ออินเทอร์เน็ต ตัวอย่างของอุปกรณ์ IoT สามารถเป็นตู้เย็น 
กล้องถ่ายรูป ยานพาหนะ เครื่องคิดเงินค่าที่จอดรถ หุ่นยนต์
เพื่องานผลิต ลิฟท์ ฮาร์ดแวร์ที่มี RFID เซ็นเซอร์ และอื่นๆ 
ข้อดีของวัตถุที่อยู่ในเครือข่ายและมีแสตกซอฟท์แวร์คือวัตถุ
เหล่านีส้ามารถควบคุมระยะไกลได้ ดังนั้นจะช่วยในการแป 
รรูปบริการและกระบวนการทางธุรกิจให้เป็นดิจิทัล 

· ระบบป้องกนัการบกุรกุและระบบตรวจจบัการบกุรกุ (IPS และ 
IDS): IPS และ IDS คือกลุ่มของฟังก์ชันเครือข่ายที่สังเกต 
การณ์เครอืขา่ยเป็นเวลาท่ีต่อเน่ือง ระบบนีจ้ะมองหาความผดิ 
ปกตใินพฤตกิรรมหรอืกจิกรรมทีป่ระสงคร์า้ย และด�าเนินการต 
อบโต้อย่างเหมาะสม (เช่นการบล็อก หรือรายงาน) เมื่อตรวจ
พบเจอ IPS และ IDS มักจะต้องให้มีการจ�าแนกประเภท 
พฤตกิรรมใสจรฐาน (signatures) และเมื่อเทยีบกบัความผดิปกต ิ
แล้ว จึงจะสามารถก�าหนดได้ อาจใช้วิธีการทางสถิติด้วย 

· ระบบเครือข่ายแบบเปิดกว้าง: ระบบเครือข่ายแบบเปิดกว้าง
จะท�าให้การปฏิบัติการของสถาปัตยกรรมเครือข่ายได้รับผล 
กระทบจากซอฟท์แวรห์รอืฮารแ์วรท่ี์มาจากบุคคลท่ีสาม ซึ่งจะ 
ต้องพึ่งพา API ที่เป็นมาตรฐานและมีการเผยแพร่เพ่ือเอื้อ 
อ�านวยตอ่การบรูณาการดงักลา่ว ระบบเครอืขา่ยแบบเปิดกว้าง 
จะให้กลุ่มนักพัฒนาที่อยู่นอก Cisco เข้ามามีส่วนร่วมต่อการ
ปฏิบัติการและคุณสมบัติของเครือข่าย ระบบเครือข่ายแบบ
เปิดกว้างจะเพิ่มความเร็วของการคิดค้นนวัตกรรมและน�า
ความยืดหยุ่นเข้ามาสู่เครือข่ายมากขึน้ 
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· ออร์เคสเตรเตอร์: ส่วนประกอบนีใ้นเครือข่ายจะท�าให้สามาร 
ถก�าหนด บริการการเริ่มต้นการสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลง
แกไ้ขทีด่�าเนินอย่ขูองบรกิารนัน้ๆ ในรปูแบบทีม่กีารควบคมุได ้
ออร์เคสเตรเตอร์ใน DNA จะมุ่งเน้นการก�าหนดบริการจาก 
มมุมองของผู้บรโิภคเครอืขา่ย ดงันัน้จึงท�าการแอ๊บสแตรก็ทกุๆ 
รายละเอียดระดับล่างที่ว่าบริการเหล่านั้นควรจะปรับแต่ง
อย่างไร หรือที่ใดส�าหรับบางครัง้ ออร์เคสเตรเตอร์จะก�าหนด
เจตนารมณ์ของบริการและส่ือสารไปยังคอนโทรเลอร์ จาก 
นั้นคอนโทรลเลอร์จะจัดการองค์ประกอบเครือข่ายให้มีการ 
ขนส่งระหว่าง PEP ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างนโยบายที่ต้องการ 
(การขนส่ง การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น) และเพื่อให้แน่ 
ใจว่าบริการจะถูกเฝ้าตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง 

· เครือข่ายเชิงซ้อน: เครือข่ายประเภทนีม้าจากการวางอุโมงค์
เครอืขา่ยทีต่ัง้อยู่เหนือเครอืขา่ยพืน้ฐาน เทคนิคการวางอโุมงค์ 
(Tunneling Techniques) น�ามาใช้เพื่อแยกบริการเครือข่าย 
ออกจากโครงสรา้งพืน้ฐานการขนสง่ สถานะของบรกิารจะเกบ็ 
อยู่เพยีงทีข่อบของเครอืขา่ย ส�าหรบัองคป์ระกอบเครอืขา่ยทัง้ 
หมดที่ประกอบเป็นเครือข่ายพืน้ฐาน การรับส่งข้อมูลบริการ
ที่ผ่านอุโมงค์จะปรากฎเป็นการรับส่งข้อมูลเป็นอุโมงค์
แคปซูล เครือข่ายเชิงซ้อนจะจ�าแนกได้เป็น [25] โดย 

- การต่อขยายการส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้ 

- การสนับสนุนพืน้ที่ว่าง (Address Space) ที่แตกต่าง 

- การสนับสนุนอุปกรณ์ที่มีความไดนามิกหรือการจัดวาง 
VM (โดยจะเป็นเอกเทศต่อโทโปโลยีและการวางต�าแหน่งที่ 
อยู่ของสถาปัตยกรรมพืน้ฐาน) 

- การสนับสนุนสเกลขนาดใหญ่ 

เครือข่ายจะกลายเป็นรูปแบบจ�าลองเหมือนอย่งสมบูรณ์หาก
ฟังก์ชันเครือข่ายเสมือนเช่นเราท์เตอร์หรือไฟร์วอล์มีการเชื่อม
ต่อกันและกันอยู่โดยใช้ VLAN หรือ VRF 

· นโยบาย: นโยบายจะน�ามาใช้กับ บริการแต่ละประเถทเพื่อก�า 
กับว่าเครือข่ายควรจะมีปฏิกิริยาต่อนโยบายนั้นๆ อย่างไร 
นโยบายคอืคณุสมบัตขิองแต่ละบรกิาร และนโยบายเหลา่นัน้ถู 
กสร้างขึน้ในเครือข่าย โดยอาจเป็นจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได้ 
นโยบายจะแบ่งได้ตามหมวดหมู่ย่อยต่อไปนี:้ 

- นโยบายการเช่ือมต่อจะก�าหนดว่าอุปกรณ์ปลายทางใดได้
รับอนุญาตให้เข้าเพื่อใช้บริการ และก�าหนดความสัมพันธ์
ของการสื่อสารระหวา่งอปุกรณ์ปลายทางตา่งๆ นโยบายการ 
เชื่อมต่อจะควบคุมความสัมพันธ์ของการสื่อสารส�าหรับ
อุปกรณ์ปลายทางเดี่ยวๆ หรือระหว่างอุปกรณ์ปลายทาง 
ด้วยกัน 

- นโยบายขนส่งเป็นการก�าหนดว่าเครือข่ายควรจะมี 
ปฏกิริิยาต่อโฟลว์ของ IP ท่ีใช้บรกิารอยา่งไร ตัวอย่างเชน่น 
โยบายการเข้ารหัสเพื่อเดินทางผ่านส่วนที่ไม่น่าไว้ใจของ
เครือข่าย นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทาง (เช่นวิศวกร 
รมการรับส่งข้อมูล) หรือนโยบายแบ่งเซ็กเมนท์ 

· จดุบงัคับใชน้โยบาย (PEP): PEP หมายถงึฟังกช์นัในเครอืขา่ย 
ที่จะสร้างและก�าหนดใช้นโยบายที่ เกี่ยวข้องกับบริการ  
แต่ละบริการต้องมีการเชื่อมต่อกับ PEP แม้ว่ามันจะก�าหนด
ว่า "ขนส่งทัง้หมด" PEP อาจก�าหนดนโยบายขนส่งเพิ่มเติม
ด้วยหากบริการได้ก�าหนดนโยบายนั้นๆ ด้วย PEP อาจถูก 
สร้างขึน้ระหว่างโดเมนในเครือข่าย (ตัวอย่างเช่น เพ่ือใช้การ 
เข้ารหัสหรือถอดรหัสเมื่อโฟลว์ของบริการเดินทางผ่านส่วนที่
ไม่น่าไว้ใจของเครือข่าย) ดังนั้น ผู้ด�าเนินการเครือข่ายอาจ
สร้าง PEP เม่ือบริการเดนทางผ่านอินเทอร์เฟสระหว่าง 
เครือข่ายต่อเครือข่าย 

· ระบบ WAN ท่ีก�าหนดโดยซอฟท์แวร์ (SD–WAN): SD–WAN 
คือการใช้ระบบเครือข่ายที่ก�าหนดโดยซอฟท์แวร์เพ่ือควบคุม 
และสร้างระบบ WAN ขององค์กร วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมโดย 
เฉพาะกบัเครอืขา่ยสาขาท่ีกระจดักระจายไปตามภมูปิระเทศ ซ่ึง  
SD-WAN สามารถช่วยก�าหนดการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงที่ 
สุดระหว่างโลเคชันต่างๆ จากการใช้อุโมงค์ ระบบอัจฉริยะ 
รวมศนูยโ์ดยใชค้อนโทรลเลอร ์และ API ในการท�าให้การตัง้คา่ 
เครือข่ายเป็นระบบอัตโนมัติ ท�าให้เครือข่ายเชิงซ้อนจ�าลอง
เสมือนกลายเป็นส่วนหน่ึงของ SD-WAN โปรดดูที่ [26] 
ส�าหรับค�าอธิบายที่ละเอียดขึน้ 

· บริการ: บริการหมายถึงการขนส่งการรับสั่งข้อมูล IP ระหว่าง
อุปกรณ์ปลายทางจ�านวนหน่ึงหรือสองเครื่ อง หรือกลุ่ม 
อปุกรณ์ปลายทางท่ีมาจากเครอืขา่ย DNA บรกิารนีไ้ดจ้ากเครอืขา่ย 
และส่งไปให้อุปกรณ์ปลายทางหรือกลุ่มอุปกรณ์ปลายทาง 
หมายความว่า บริการจะถูกส่งไปตาม UNI อุปกรณ์ปลายทาง
คือผู้บริโภคของบริการ เครือข่ายจะท�าให้บริการเกิดขึน้ด้วย
การสร้างการเชื่ อมต่อการขนส่งที่ถูกต้องเพื่ อเชื่ อมต่อ
อุปกรณ์ปลายทางท่ีเกี่ยวข้องกับบริการเข้ากับกันและกัน 
เครือข่ายจะเชื่อมโยงกับ PEP เสมอ และบริการจะจัดการ
โฟลว์ของ IP flows (เช่น การใช้ NAT DPI หรือการเพ่ิม 
ประสทิธิภาพ WAN) ในทกุๆ ทีต่ามเสน้ทางทีร่ะบไุว้ในค�าอธบิาย 
บริการ บริการจะเสนอเพื่อก�าหนดใช้เจตนารมณ์ทางธุรกิจ 
ขององค์กร ค�าว่า "บริการ" ใน DNA สื่อถึงหน่วยที่พบปะกับ 
ลูกค้า ซึ่งตรงกันข้ามกับหน่วยที่ด�าเนินงานกับทรัพยากรหรือ
เครือข่าย ใน DNA ฟังก์ชันที่ท�างานกับทรัพยากรจะไม่เรียกว่า
เป็น "บริการ" แต่จะเรียกว่าเป็น "ฟังก์ชัน" แทนเพ่ือหลีก
เลี่ยงความสบสน ตัวอย่างของฟังก์ชัน หรือท่ีอื่นจะเรียกว่า
เป็น "บริการทางเครือข่าย" ได้แก่ NAT ไฟร์วอลล์ และ 
เซิร์ฟเวอร์ชื่อโดเมน (DNS) 
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· ข้อตกลงระดับบริการ (SLA): เครือข่ายจะให้ SLA ต่อโฟลว์การ
รับส่งข้อมูลท่ีส่งเพื่อก�าหนดประเภทขอบเขตบนของความ
ล่าช้าในการขนส่ง ความผิดพลาดในการส่งช้อมูล หรือการ 
สูญเสียแพคเก็ต อาจน�ามาตรวดัอื่นๆ มารว่มกบั SLA ไดด้ว้ย ใน  
DNA บริการจะเชื่อมโยงกับ SLA เสมอ ระบบโทรมาตร: ใน
บริบทของ DNA ระบบโทรมาตรคือกลุ่มของมาตรวัดหรือ 
ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วกับสถานะของเครอืขา่ย เชน่องคป์ระกอบของ 
เครือข่าย และฟังก์ชันที่ก�าหนดการปฏิบัติงาน การรวบรวม
และวัดข้อมูลสามารถน�ามาใช้ที่ระดับผู้ใช้และแอพพลิเคชัน
ได้ ข้อมูลและมาตรวัดจะถูกส่งไปยังระบบตรวจสอบ (หน่วย
วิเคราะห์) ส�าหรับการประมวลผล การวัดนีจ้ะเสร็จสิน้ในระยะ
ไกลจากมุมมองของหน่วยวิเคราะห์โดยไม่ต้องประมวลผล 
ดังนัน้จงึใชค้�าวา่ "ระบบโทรมาตร" ในบรบิทของระบบเครอืขา่ย 

· วิศวกรรมการรับส่งข้อมูล: วิศวกรรมการรับส่งข้อมูลคือการ 
ก�าหนดเส้นทางทีเ่หมาะสมท่ีสดุในเครอืขา่ย และการสรา้งตวัมนั 
เองขึน้มาจากการใชก้ลไกตามโปรโตคอลเชน่ DiffServ–TE หรอื 
Performance Routing 

· เครือข่ายพืน้ฐาน: เครือข่ายพืน้ฐานคือเครือข่ายขนส่งท่ีสามา 
รถเปิดใช้การเชื่อมต่อ IP ระหว่างองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
เครือข่ายพืน้ฐานถูกสร้างขึน้โดยใช้เทคนิคเราท์ติง้แบบดัง้เดิม 

· อินเทอร์เฟสระหว่างเครือข่ายกับผู้ใช้ (UNI): UNI คือจุดการ
แบ่งเขต (Demarcation) ระหว่างโดเมนเครือข่ายองค์กรและ
แอพพลิเคชนัและอปุกรณ์ปลายทางทีใ่ช้บรกิารเครอืขา่ย ใน DNA 
ทุกๆ องค์ประกอบเครือข่ายและฟังก์ชันระหว่าง UNI สอง 
หน่วยจะอยู่ภายใต้หน้าที่รับผิดชอบของผู้ด�าเนินการเครือข่าย 
 UNI ก�าหนดเครือข่ายว่าองค์ประกอบที่อยู่นอกเครือข่ายจะใช้
บริการอย่างไร และการใช้บริการนัน้จะเกิดขึน้ได้อย่างไร PEP 
จะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ปลายทางทุกๆ จุดที่ผ่าน UNI และ DNA 

· การจ�าลองเสมือน:ใน DNA การจ�าลองเสมือนสื่อถึงคอนเซป 
ท์ของการสร้างเครือข่ายเสมือนที่แยกออกจากระบบ
ฮาร์ดแวร์พืน้ฐาน การจ�าลองเสมือนสามารถจัดหมวดหมู่เป็น
ฟังก์ชันเครือข่ายและการจ�าลองการขนส่ง 

- ฟังก์ชันเครือข่าย: การลงระบบฟังก์ชันในซอฟท์แวร์เพิ่ม
ไปกับโฮสต์ฮาร์ดแวร์แบบมาตรฐาน x86 ซ่ึงอาจจะใช ้
จักรกลเสมือนหรือคอนเทอเนอร์ฟังก์ชันเครือข่าย 

- การขนส่ง: การลงระบบ VLAN หรือหรือคอนเซปท์เราท์ติง้
แบบเสมือนเพื่อสร้าง Layer 2 หรือ 3 แบบโลจิคัล 

· VRF: การเรทติง้และการส่งต่อแบบเสมือนคือการแยกแบบ 
โลจคัิลของตารางเราท์ติง้เพื่อแบง่เซก็เมนท์การส่งต่อการรบัสง่ 
ข้อมูลท่ี Layer 3 VRF คือส่วนก่อสร้างท่ีส�าคัญใน DNA ที่จะ
สร้างเครือข่ายส่วนบุคคลเสมnอนที่ Layer 3 

· WAAS: บริการแอพพลิเคชันพืน้ที่วงกว้าง การใช้งานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ WAN ของ Cisco 

· การเพิ่มประสิทธิภาพ WAN: การเพ่ิมประสิทธิภาพ WAN คือ
การลงเทคนิคต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโฟลว์การรับส่ง
ข้อมูลตามเครือข่ายวงกว้าง ตัวอย่างของเทคนิคเช่น: 

- การบีบอัดของ IP payloads 

- การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการโฟลว์ของ TCP/IP 

- การขจัดข้อมูลซ�า้ซ้อนและแคชชิ่ง 
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