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บทคัดย่อ
การประมวลผลแบบกริ ด เป็ นการนำ � เอาคอมพิ ว เตอร์ ห ลายเครื่ อ งมาทำ � งานเชื่ อ มต่ อ กั น ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้ความสามารถสูงในการประมวลผล โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวมเอาความสามารถของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ธรรมดาหลายเครื่องมาประมวลผลร่วมกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในงานที่ต้องอาศัยความละเอียดในการ
คำ�นวณที่ซับซ้อน และสามารถใช้แทนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในบางกรณีได้ นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีสถาบันการศึกษา
หลายแห่งที่พัฒนาและวิจัยในเรื่องของการประมวลผลแบบกริด การประมวลผลแบบกริดนี้มีการนำ�เอาเทคโนโลยี
ที่เป็นพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย ได้แก่ เทคโนโลยีคลัสเตอร์ (Cluster) เทคโนโลยีระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage
System) เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Computing) และเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (Web
Service) เป็นต้น นอกจากนี้เทคโนโลยีในกลุ่มการประมวลผลแบบกริด ยังมีหลายชนิด รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
เชื่อมต่อ และเทคโนโลยีที่ใช้สร้างระบบเสมือน อีกทั้งการประมวลผลแบบกริดนี้สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในด้าน
ต่างๆ ได้ เช่น ทางด้านการจัดการฐานข้อมูล ด้านการประมวลผลภูมิประเทศ และข้อมูลสภาพอากาศ เป็นต้น
คำ�สำ�คัญ: การประมวลผลแบบกริด ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคลัสเตอร์

Abstract
Grid computing is to get high processing capability from multiple computers which work
together through the Internet. The objective is to integrate the capabilities of regular computers. A job
is largely dependent on the resolution of complex calculations. Grid computing can be used as the
supercomputer. In addition, there are many educational institutions in the development of grid computing.
Grid computing is a technology that is based on the technologies such as cluster computing, storage
system, distributed computing technologies and web services.Grid Computing technology include the
technologies used for connection, creation of virtual systems and grid computing can be applied in many
fields, such as database management, geographic processing and the weather conditions processing.
keywords: Grid computing, Supercomputer, Cluster computing technology
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บทนำ�

การประมวลผลแบบกริด

การประมวลผลแบบกริด คือ การนำ�เอา
คอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ค วามสามารถในการประมวลผลสู ง
หลายเครื่องมาทำ�งานเชื่อมต่อกัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ รวมความสามารถในการประมวลผลของ
คอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ใ นงานที่ ต้ อ งอาศั ย ความละเอี ย ด
ในการคำ�นวณที่ซับซ้อน [1] และเป็นการรวบรวม
ทรัพยากรจากคอมพิวเตอร์หลายๆ หน่วยเข้าด้วยกัน
มาช่วยในการทำ�งานร่วมกันในเวลาเดียวกัน
การประมวลผลแบบกริ ด สามารถรวมเอา
ทรัพยากรไอทีต่าง ๆ เข้ามาไว้ด้วยกัน และเรียกใช้
ทรัพยากรเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุน
ที่ตํ่า อีกทั้งยังสามารถรองรับการประมวลผลข้อมูล
ปริมาณมากได้ ดังนั้นในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ จึงเริ่ม
หันมาให้ความสนใจและพัฒนาระบบกริดมากขึ้นเพราะ
นอกจากจะมีประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรทางด้าน
ไอที แ ล้ ว เทคโนโลยี นี้ ยั ง ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดำ�เนินงาน ขององค์กรและงานในอุตสาหกรรม โดยที่
ผ่านมามีหลายองค์กรที่ประสบความสำ�เร็จจากการนำ�
เทคโนโลยีกริดมาใช้ นอกจากนี้การประมวลผลแบบกริด
ยังมีการนำ�เอาเทคโนโลยีพื้นฐานต่าง ๆ มาประยุกต์
ใช้ร่วมด้วย ได้แก่ เทคโนโลยีคลัสเตอร์ เทคโนโลยี
ระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage Systems) เทคโนโลยีการ
ประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Computing)
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ (Web Services) [3] รวมทั้ง
เทคโนโลยีในกลุ่มการประมวลผลแบบกริด อันได้แก่
เทคโนโลยีที่ใช้ในการเชื่อมต่อ และเทคโนโลยีที่ใช้สร้าง
ระบบเสมือน เป็นต้น ทั้งนี้ การประมวลผลแบบกริด
สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ เช่น ทางด้าน
ฐานข้อมูล ทางด้านภูมปิ ระเทศ ทางด้านสภาวะอากาศ
เป็นต้น

รู ป แบบการทำ � งานของการประมวลผลแบบ
กริด มีความแตกต่างจากรูปแบบการประมวลผลทั่วไป
เป็นอย่างมาก เนื่องจากการประมวลผลของกริดจะมี
การกระจายงานออกไปเป็นส่วน ๆ เพื่อไปประมวลผล
ยังหน่วยประมวลผลที่กระจายกันอยู่ในระบบเครือข่าย
ซึ่งหน่วยประมวลผลเหล่านี้ ก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์
ที่เชื่อมต่อกันภายในเครือข่ายเดียวกัน แต่ทว่าในการ
ประมวลผลของกริดนั้น จะมีการสร้างและใช้ข้อมูล
จำ � นวนมากจนอาจทำ � ให้ เ กิ ด การติ ด ขั ด ของข้ อ มู ล ใน
ระบบเครือข่าย แต่กใ็ ห้ความสามารถในทำ�งานหลาย ๆ
งาน โดยใช้ทรัพยากรของเครือข่ายได้อย่างคุ้มค่า และ
ประมวลผลเสร็จภายในเวลาที่กำ�หนดได้ [4]
การประมวลผลแบบกริด (Grid Computing) :
เป็ น เทคโนโลยี ที่ ได้ ผ่ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ ให้ ได้
ระบบทำ�การคำ�นวณหรือประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อน
ด้วยสมรรถนะสูง โดยได้จัดเอาทรัพยากรด้านคำ�นวณ
หรือทรัพยากรประมวลผลด้านคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ มาทำ�การต่อเชื่อมโยงให้
ถึงกัน ให้ทำ�งานร่วมกันเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่
เพียงระบบเดียวในรูปแบบของกริด เพือ่ ทำ�การคำ�นวณ
หรือประมวลผลข้อมูลพร้อมกันในเวลาเดียวกัน และ
การโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกัน โดยไม่ว่าทรัพยากรที่ใช้
จะแตกต่างกัน คนละรุ่นกัน เปิด/ปิดการทำ�งานเป็น
บางช่วงเวลา หรืออยู่ในสถานที่คนละแห่งที่ห่างไกลกัน
แค่ไหน ก็สามารถทีจ่ ะทำ�การประมวลผลร่วมกันได้ระบบ
ขนาดใหญ่ระบบเดียวที่ได้ดังกล่าวนี้จะทำ�งานเสมือน
เป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เครื่องเดียวที่มีราคา
ต้นทุนตํา่ และสามารถประมวลผลข้อมูล ตามแบบของ
การประมวลผลแบบกริด คือจัดให้ประมวลผลแบบ
ขนาน (Parallel Processing) เพื่อให้ทำ�งานพร้อมกัน

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University
Volume 11 Number 1 January-December 2014

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-ธันวาคม 2557
หากส่ ว นใดในระบบขั ด ข้ อ งหรื อ ไม่ ทำ � งานระบบก็ ยั ง
จะทำ�งานต่อไปได้ เพราะมีซอฟต์แวร์กลางพิเศษช่วย
จัดการดูแลตรวจสอบสถานะของระบบกริดตลอดเวลา
ซึ่งเรียกว่า Middleware [5]

คลัสเตอร์
คลัสเตอร์ (Cluster) คือ กลุ่มของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันและทำ�งานด้วยกันเสมือน
ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เพียง 1 เครื่อง การเชื่อมต่อ
แต่ละเครือ่ งจะผ่านเครือข่าย fast local area network
โดยทั่วไปแล้ว คลัสเตอร์ จะถูกนำ�มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพหรือใช้ทดแทนในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นกับ
เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ โดยทำ�ให้เหมือนกับว่าการ
บริการยังคงอยู่ตามปกติแต่ในความเป็นจริงแล้วเครื่อง
หลักที่ให้บริการ Down ลงไปและถูกแทนด้วยเครื่องให้
บริการเครื่องอื่นจากการทำ�ระบบคลัสเตอร์ ซึ่งระบบ
คลัสเตอร์นี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทด้วยกัน [2] คือ
High-Availability (HA) Cluster หรือ Failover
Cluster เป็นคลัสเตอร์ที่มีขึ้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพ
ความพร้ อ มใช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารในกรณี ท่ี เครื่ อ งที่ ให้
บริการเกิดข้อผิดพลาด โดยทั่วไปแล้วการทำ� HA จะ
ต้องมีเครื่องบริการอย่างน้อย 2 เครื่องในการทำ�งาน เพื่อ
ลดความล้มเหลวในการทำ�งานของระบบที่เครื่องบริการ
เครื่องเดียว
Load-balancing Cluster เป็นระบบคลัสเตอร์
ที่เชื่อมต่อกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อแบ่งปันการ
คำ�นวณในลักษณะคอมพิวเตอร์เสมือน 1 เครื่อง โดยหาก
มองในมุมมองผู้ใช้งาน แม้จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย
เครื่อง แต่จะทำ�งานแบบเสมือนเป็นเพียงเครื่องเดียว
โดยการร้องขอจากผู้ใช้งานจะถูกจัดการและกระจายต่อ
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบคลัสเตอร์โดยผลการ
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กระจายงานเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ จ ะสามารถทำ � งาน
สมดุลกันในทุกเครื่องของคลัสเตอร์ และช่วยในการเพิ่ม
ความสามารถในการทำ�งานอีกด้วย
Computer Clusters หรือ High Performance
Cluster เป็นคลัสเตอร์ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการ
คำ�นวณด้วยสมรรถนะสูง เช่น การจำ�ลองสภาพอากาศ
หรือการชนกันของรถ โดยหลักการแล้วระบบคลัสเตอร์
จะใช้เครื่องและระบบเครือข่ายโดยเฉพาะ Middleware
หรื อ โปรแกรมที่ ถู ก นำ � มาใช้ เพื่ อ บริ ห ารจั ด การการใช้
งานระบบคลัสเตอร์ คือ MPI (Message Passing
Interface) หรือ PVM (Parallel Virtual Machine)
ส่วนการประมวลผลแบบกริด (Grid Computing)
จริง ๆ แล้วก็เป็นระบบ Computer Cluster ที่ซึ่งใช้
เทคโนโลยี นำ � เอาพลั ง ในการประมวลผลของระบบ
คอมพิวเตอร์ที่กระจายตัวกันอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตมา
ใช้งานร่วมกันเสมือนหนึ่งว่าระบบดังกล่าวเป็นระบบ
เดียวกัน หรืออาจเรียกได้ว่า การประมวลผลแบบกริดได้
สร้างภาพขององค์การเสมือน (Virtual Organization)
ให้กับผู้ใช้งานจากเทคโนโลยีคลัสเตอร์ การประมวลผล
แบบกริดประเภทนี้เองที่เป็นแนวคิดที่ต้องการสร้างการ
เชื่อมโยงทำ�งานร่วมกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อนำ�มาใช้ประโยชน์ในการ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่โดยเบื้องต้นจะเน้นไปที่งาน
วิจัยและพัฒนาต่างๆ ที่สร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์และ
สังคม [6]

การประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบกริด
เทคโนโลยี ก ารประมวลผลแบบกริ ด ถู ก นำ �
ไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
อุตสาหกรรม งานภาครัฐ การศึกษา และการพาณิชย์
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ [6]
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เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกริดกับงานด้าน
นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีนี้ทำ�ให้มนุษย์เรามีความสามารถใน
การจัดการ ควบคุม ประกอบสร้าง และผลิตสิ่งต่าง ๆ
ด้วยความแม่นยำ�ในระดับอะตอม จึงสามารถช่วยในการ
ผลิ ต อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข นาดจิ๋ ว ระดั บ นาโนได้
เช่น Nanodevices และ Microbot [7] ยกตัวอย่างการ
ผลิต Microbot ที่เป็น Nanomedicine เป็นอุปกรณ์
ช่วยในการจ่ายยาโดยตรงระดับเซลล์ หรือการผลิตไบโอ
เซนเซอร์ให้กับผู้ป่วยโรคต่างๆ ได้แก่ โรคเส้นเลือดหัวใจ
เส้นประสาทเสื่อม เบาหวาน มะเร็ง และการอักเสบ
ของส่วนต่าง ๆ [8] หรือตัวอย่างการรักษาโรคเบาหวาน
ซึ่งจะทำ�การฝังไบโอเซนเซอร์ไว้ใต้ผิวหนัง แผงควบคุม
จะทำ�งานควบคุมการปล่อยตัวยาเมื่อผู้ป่วยต้องการยา
ส่วนสำ�หรับโรคมะเร็งก็ได้มีการผลิตอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า
เบรคีซิล (BrachySil) [13] ของบริษัททางชีวเทคโนโลยี
ไซวิดา (pSivida) ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อรักษาโรคมะเร็ง
โดยสามารถขนส่งยาไปสู่เซลล์ที่มีมะเร็งได้โดยตรง ดัง
แนวคิดที่แสดงใน Figure 1
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกริดการศึกษา
และวิจัย
ในด้านการศึกษาและวิจัยนั้น การประมวลผล
แบบกริดได้ถกู นำ�มาใช้ให้หน่วยงานวิจยั และมหาวิทยาลัย
ต่างๆ เพือ่ ให้สามารถทำ�งานพัฒนาและงานวิจยั ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึน้ และในขณะเดียวกันก็ท�ำ ให้นกั วิจยั
หรือนักศึกษาสามารถเข้าถึงทรัพยากรและข้อมูลได้ดัง
ตัวอย่างของบริษทั IBM ทีไ่ ด้สร้างระบบการประมวลผล
แบบ Grid ไว้ที่ประเทศจีน ซึ่งทำ�ให้สามารถเชื่อมต่อ
นักเรียนและนักวิจยั กว่า 200,000 คน และมหาวิทยาลัย
กว่า 100 แห่งทั่วประเทศเข้าไว้ด้วยกัน ในกลางปี 2005
ระบบนี้สามารถรองรับการประมวลผลได้ถึง 6 Teraflops
จนคาดว่าในอนาคตจะพัฒนาไปจนสามารถรองรับการ
ประมวลผลได้ถงึ 15 teraflops ซึง่ เป็นพลังการประมวลผล
ที่สูงกว่าเครื่อง Supercomputer ในบางที่หลายเท่า [9]
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เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกริดกับงานด้าน
สภาวะอากาศ
สำ � หรั บ การคำ � นวณทางด้ า นสภาวะอากาศ
นั้ นจำ � เป็ นที่ ต้ อ งใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ส มรรถนะสู ง ในการ
ประมวลผล ตัวอย่างเช่น การแสดงผลของอุณหภูมิของ
ภูมิอากาศจากฐานข้อมูลออนไลน์ขนาดใหญ่ และมีการ
แสดงข้อมูลเป็นปัจจุบัน สามารถติดตามภูมิอากาศและ
ช่วยในการพยากรณ์ของการก่อตัวของพายุที่จะนำ�ไปสู่
การเกิดนํ้าท่วมได้อย่างแม่นยำ� ดังตัวอย่างใน Figure 2
ซึ่งเป็นภาพหนึ่งในสิบสองภาพที่สามารถช่วยในการคาด
เดาสภาพอากาศได้ โดยใช้ข้อมูล 12 ชั่วโมงล่าสุดจาก
ดาวเทียม GOES9 ไปประมวลผลและสร้างภาพด้วย
โปรแกรม Mathematica โดยหน่วยวิจัยความเป็นเลิศ
ของระบบซับซ้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [10]
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกริดสำ�หรับงาน
ด้านภูมิประเทศ
การจำ � ลองภาพสามมิ ติ ข องภู มิ ป ระเทศที่
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การวางแผนการจั ด การทรั พ ยากร
ของประเทศ การพัฒนาที่ดิน ตลอดจนการวางแผน
ยุทธศาสตร์ทางทหาร นัน้ ได้มาจากการสร้างแบบจำ�ลอง
จากแผนทีจ่ �ำ นวนมากประกอบกับแผนดาวเทียม ทีอ่ าศัย
เทคโนโลยีรโี มทเซนซิง่ และแผนทีจ่ ะต้องมีความต่อเนือ่ ง
กัน ต้องใช้เวลาในการประมวลผลหลายวัน โดยอาศัย
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงช่วยในการประมวลผล ภาพ
จากโปรแกรม Google Earth [11] ทำ�ให้เราสามารถ
เห็นอาคารในมุมมอง 3 มิติ และรวมถึงเราสามารถ
เห็นภูเขา ป่าไม้ หมู่บ้าน ถนน ได้เช่นเดียวกัน ดังแสดง
ตัวอย่างใน Figure 3

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-ธันวาคม 2557

Figure 1. A graphical representation of the
concept of Microbot (http://www.
nanotech-now.com)
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Figure 2. A graphical from data processing
satellite

Figure 3. A graphical from Google Earth GOES-9

ข้อมูล

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกริดทางด้านฐาน

บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Oracle ด้านฐานข้อมูล
ได้เล็งเห็นความเห็นว่า Grid Computing จะมี
อิทธิพลอย่างมากสำ�หรับองค์กรขนาดใหญ่และบริษัท
Outsourcing ในการขยายขีดความสามารถของระบบ
ฐานข้อมูลของ Oracle จะรองรับ Grid Computing
ใน Database 10g โดยเทคโนโลยี Transaction
Processing Performance Council หรือ TCP-H
ช่วยให้การทำ�งานบนระบบ-ปฏิบัติการ Linux เพิ่มขึ้นได้

สูงถึงระดับ Terabyte ขณะที่ IBM ก็มี DB2 Universal
Database Grid Services ที่พิสูจน์ความสามารถทาง
ด้านนี้ โดย Charless Schwab ซึ่งใช้เครื่องมือจาก
Globus Toolkits และ Red Hat เป็นตัวพัฒนา ซึ่ง
ผลที่ได้ก็คือเวลาในการใช้งานแอพพลิเคชันทางการเงิน
ของ Charless Schwab ลดลงจาก 4 นาทีเหลือเพียง
15 วินาทีเท่านั้น
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เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกริดกับอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์
โดยปกติแล้วนั้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์จะต้อง
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีศักยภาพสูงในการจำ�ลองวัตถุ
แบบจำ�ลองแสงสี ประมวลผลด้านแอนิเมชัน่ การตัดต่อ
และ Effect ต่าง ๆ ดังตัวอย่างใน Figure 4 ที่ต้องการระดับ
การประมวลผลที่สูงทั้งสิ้น ดังนั้นการนำ�เอาเทคโนโลยี
กริดมาใช้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก็สามารถช่วยให้
งานเหล่านี้ สามารถทำ�ได้อย่างรวดเร็วขึน้ โดยการกระจาย
งานไปบนระบบกริด
ซึ่งส่งผลให้สตูดิโอขนาดเล็กที่
ต้องการประมวลผลงานที่มีขนาดใหญ่ ก็สามารถดำ�เนิน
งานต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเสียเงินลงทุนที่สูงอีกต่อไป [9]
นอกเหนือจากบทบาทของเทคโนโลยีกริดที่มีต่อ
งานด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น เทคโนโลยีกริดยังมี
บทบาทต่อองค์กรและการทำ�งานอื่น ๆ อีกเป็นจำ�นวน
มาก [12] เช่น ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ นาโนเทคโนโลยี การออกแบบและวิศวกรรม
และองค์กรที่ต้องทำ�การคำ�นวณขนาดใหญ่ หรือการ
คำ�นวณขนาดกลางแต่มีจำ�นวนมาก และองค์กรในกลุ่ม
ของการให้บริการทางไกล เช่น Telemedicine, Teleeducation, Tele-science ซึ่งหมายถึงการวิจัยโดยใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่อยู่ห่างไกลผ่านระบบเครือข่าย
เป็นต้น

ลักษณะการใช้งานการประมวลผลแบบกริด
ในปัจจุบันเทคโนโลยีกริดถูกได้ถูกนําไปใช้อยู่ 3
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
Computational Grid เป็นการเพิม่ สมรรถนะของ
การคํานวณ โดยสามารถรวบรวมใช้ทรัพยากรทั้งใน
องค์กรและทรัพยากรขององค์กรอืน่ ได้ ทําให้ใช้ทรัพยากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งงานส่วนใหญ่เกี่ยวกับ
การวิจัยและพัฒนา อาทิเช่น ทางด้านเคมี พันธุกรรม
และการจําลองเหตุการณ์จริง
Data Grid เป็นการเพิ่มขนาดและความเร็วด้าน
การเก็บข้อมูลที่มีความจุสูงมาก ซึ่งจะช่วยในการวิจัย
ในหลาย ๆ ด้าน ที่ต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลปริมาณมาก
เนื่องจากการวิจัยดังกล่าวจะมีข้อมูลเข้ามาใหม่ตลอด
เวลาจนไม่สามารถนําไปวิเคราะห์ได้ทัน ซึ่งระบบกริด
ชนิดนี้จะช่วยให้สามารถบันทึกข้อมูลได้ที่ความเร็วสูง
เพื่อใช้สำ�หรับการวิเคราะห์ในภายหลัง
Access Grid ใช้เพื่อสื่อสารระหว่างกลุ่มคนที่มี
จํานวนมาก ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงจากหลากหลาย
หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ประชุมทางไกล
ระหว่างกลุ่มคนหลายกลุ่มพร้อมกัน

Figure 4. Picture from the Avatar (http://webneel.com)
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บทสรุป

เอกสารอ้างอิง

การประมวลผลแบบกริด คือ การรวบรวม
ทรัพยากรจากคอมพิวเตอร์หลาย ๆ หน่วยเข้าด้วยกัน
มาช่วยในการทำ�งานร่วมกันในเวลาเดียวกัน ซึ่งมี
ความสามารถในการประมวลผลเสมือนเครื่อง Super
computer และกริดยังเป็นการนำ�ทรัพยากรที่สูญเปล่า
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด โดยการสูญเปล่านี้
หมายถึงการที่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยทั่ว ไปที่มักถูกใช้
งานเพียงแค่บางเวลา หรือแม้กระทั่งในเวลาที่ถูกใช้งาน
ก็ใช้งานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งคุณค่าจากการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกริดในองค์กรนั้นมีอยู่มากมาย
เช่ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและความรวดเร็ ว ในการ
ทำ�งาน การเพิ่มความร่วมมือระหว่างองค์กร ช่วยตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุน
ทางด้านไอที รวมถึงการเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน เป็นต้น
เทคโนโลยี ก ารประมวลผลแบบกริ ด เข้ า ไป
มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของอุ ต สาหกรรม
ต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่จำ�เป็นจะต้อง
ใช้การประมวลผลข้อมูลจำ�นวนมาก เช่น อุตสาหกรรม
ด้านบริการทางการเงิน อุตสาหกรรมเกม อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตนั้นกริดจะ
เป็นเทคโนโลยีสำ�คัญที่ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ประสบ
ความสำ�เร็จ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใน
แบบปัจจุบันที่เป็นอิเล็คทรอนิกส์มากขึ้น ทำ�ให้องค์กร
ต่าง ต้องการความยืดหยุ่น ความมีประสิทธิภาพ และ
ที่สำ�คัญคือมีต้นทุนที่ตํ่า ซึ่งกริดจะเป็นเทคโนโลยีที่
สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ และจะเป็น
เทคโนโลยีที่มีประโยชน์อย่างยิ่งหากองค์กรสามารถนำ�
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของตน
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