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บทคัดยอ 

 
ปจจุบันมีการนํ า เ ว็บ เซอร วิส เข ามาใชงานอย าง

หลากหลาย เชน การใหบริการดานธุรกิจ การใหบริการ
ดานการผสมผสานฐานขอมูล เปนตน และเนื่องจากเว็บ
เซอรวิสใชภาษาเอ็กซเอ็มแอล (XML) เปนภาษากลางที่ใช
ในการติดตอสื่อสาร ทําใหสามารถทํางานไดโดยไมขึ้นอยู
กับแพลตฟอรมใดๆ แตการคนหาเว็บเซอรวิสยังตองอาศัย
ศูนยกลาง ซึ่งทําใหอาจทําใหเกิดปญหาคอขวดในการ
เขาถึงขอมูล (bottleneck), ไมสามารถใหบริการเนื่องจาก
ระบบศูนยกลางลม (single point of failure) แตมีการทํา
วิจัยเพื่อที่จะชวยแกปญหาเหลานี้โดยการใชเทคโนโลยี
เพียร-ทู-เพียร (Peer-to-Peer) ซึ่งจะชวยลดปญหา
ดังกลาวได ในบทความนี้ไดสํารวจงานวิจัยที่ประยุกตใช
เทคโนโลยีเพียร-ทู-เพียรกับเว็บเซอรวิส ซึ่งเปนแนวทาง
นําไปสูงานวิจัยเรื่องการรวมขอมูล โดยใชเทคโนโลยี
เพียร-ทู-เพียรและเว็บเซอรวิส 

คําสําคัญ : เพียร-ทู-เพียร, เว็บเซอรวิส, การกระจาย
ศูนยกลาง 
 
1. บทนํา 

 
เว็บเซอรวิส (Web Service) [22] เปนซอฟตแวรหรือ

แอพพลิเคชั่นที่ติดตอสื่อสารโดยตรงกับซอฟตแวรอีก
ซอฟตแวรหนึ่งผานระบบเครือขาย โดยขอมูลที่ใชติดตอ
ระหวางผูใหบริการและผูรับบริการอยูในรูปแบบภาษา
เอ็กซเอ็มแอล (XML) [26] ซึ่งเปนมาตรฐานในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลบนอินเตอรเน็ต ทําใหซอฟตแวรหรือ
แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาอยูบนระบบปฏิบัติการ, ภาษาที่ใช
พัฒนา, แพลตฟอรม หรืออุปกรณที่แตกตางกันสามารถ
แลกเปลี่ยนขอมูลกันและกันไดโดยอัตโนมัติ อีกทั้งเว็บ
เซอรวิสติดตอกันโดยใชมาตรฐาน เชน SOAP (Simple 
Object Access Protocol) [20], UDDI (Universal 
Description, Discovery and Integration) [21] และ 



WSDL (Web Services Description Language) [24] 
เปนตน  

เ ว็บ เซอร วิสใชแนวทางการพัฒนาตามรูปแบบ
สถาปตยกรรมการใหบริการ SOA (Service-Oriented 

Architecture) [19] มี 3 องคประกอบ ไดแก ผูใหบริการ, 
ทะเบียนบริการ และผูขอใชบริการ ซึ่งเว็บเซอรวิสถูก
ออกแบบมาตามแนวทางของ SOA ดังนี้ผูใหบริการ
จะตองทําการลงทะเบียนบริการ ทะเบียนบริการในที่นี้คือ 
UDDI และเมื่อผูขอใชบริการตองการใชบริการเว็บ
เซอรวิส จะเขาไปคนหาใน UDDI นั่นคือ การคนหาเว็บ
เซอร วิสจะตองอาศัยศูนยกลางการใหบริการ  ซึ่งคือ 
ทะเบียนบริการ หรือ UDDI ขอดีของการมีทะเบียน
บริการเปนแบบศูนยกลาง คือ การรับประกันผลลัพธที่ได
จากการคนหาไดครอบคลุมบริการที่มีการลงทะเบียนไว 
[15] แตยังมีขอเสียในเรื่องปญหาคอขวดในการเขาถึง
ขอมูล (bottleneck) หรือการเขาไปคนหาเว็บเซอรวิส
พรอมๆ กันแลวทําใหระบบไมสามารถใหบริการตอได 
(single point of failure) และเมื่อเปนระบบแบบ
ศูนยกลางทําใหการขยายและเพิ่มขนาดการใหบริการ 
(scalability) เปนไปไดยากอีกดวย ในบทความนี้ได
สํารวจแนวทางการแกปญหาดังกลาวดวยการใชเพียร-ทู-
เพียร (Peer-to-Peer) [18] ดังจะกลาวในสวนตอไป 

เพียร-ทู-เพียร (Peer-to-Peer) เปนเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การกระจายศูนยกลาง (decentralize) การขยายและเพิ่ม
ขนาดของระบบ การแบงปนขอมูล (sharing) เปนตน ซึ่ง
เพียร-ทู-เพียรที่แทจริงจะไมมีลูกขาย-แมขายที่ใหบริการ 
จะมีแตเพียง “เพียร” ที่เปรียบเสมือน “ลูกขาย-แมขาย” 
ในตัวเดียวกัน ตัวอยางระบบเพียร-ทู-เพียร ไดแก คาซา 
(KaZaA) [14], แนปสเตอร (Napster) [17] หรือการใช
งานโปรแกรมประเภทบิตทอรเรนต (BitTorrent) [2] เปน
ตน และโดยสวนใหญเทคโนโลยีเพียรทูเพียรถูกนํามาใช
เพื่อแบงปนขอมูลบนอินเตอรเน็ต, การคนหาขอมูล และ
การหาเสนทางของขอมูล มีงานวิจัยที่นําเพียร-ทู-เพียรมา
แกปญหาเรื่องปญหาคอขวด ,  ความสามารถในการ
ใหบริการตอของระบบ, ระบบศูนยกลาง และการขยาย
ขนาดการใหบริการของเว็บเซอรวิส  

ในบทความนี้ หัวขอที่ 2 จะกลาวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทางดานการนําเทคโนโลยีเพียร-ทู-เพียรและเว็บเซอรวิส
มาประยุกตใหทํางานรวมกัน และจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ในหัวขอที่ 3 จะเปรียบเทียบระหวางสองเทคโนโลยีนี้ 
จากนั้นในหัวขอที่ 4 จะกลาวถึงสิ่งที่เทคโนโลยีทั้งสอง
สามารถนํามาประยุกตใชดวยกันได ในหัวขอที่ 5 เปนการ
กลาวถึงวิธีการตางๆ ที่นําเอาเพียร-ทู-เพียรมาใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหเว็บเซอรวิสและสรุปในหัวขอที่ 6  
 

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
จากงานวิจัยเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีเพียร-ทู-เพียร

ทํางานรวมกับเว็บเซอรวิสที่สํารวจมา สวนใหญจะมุงเนน
ในเรื่องของการคนหาเว็บเซอรวิส  โดยการปรับปรุง 
UDDI จากที่เปนระบบศูนยกลาง ใหเปนระบบกระจาย
ศูนยกลางโดยใชเทคโนโลยีเพียร-ทู-เพียรเขามาชวย และ
เพื่อใหงายตอการขยายขนาดของระบบตอไปในอนาคต
ดวย ซึ่งงานวิจัยที่เกี่ยวของมีดังนี ้

 
2.1 การใชเครือขายเพียร-ทู-เพียรของ Edutella/JXTA 

ทํางานรวมกับเว็บเซอรวิส [3] 
 
งานวิจัยนี้นําเสนอพร็อกซี่ (proxy) ระหวางทั้งสอง

เทคโนโลยี ซึ่งเปนวิธีที่ทําใหระบบเครือขายเพียร-ทู-เพียร
ของ Edutella/JXTA [7] ทํางานรวมกับเว็บเซอรวิสได 
โดยอาศัยสวนของชั้น (layer) ที่มีการใหบริการคลายกัน
นํามาผานพร็อกซี่ ซึ่งจะเปนสวนที่ทําหนาที่คอยแปลง
ขอความ เพื่อใหติดตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพระหวาง
สวนของ SOAP ที่เปนโปรโตคอลติดตอของเว็บเซอรวิส
และ JXTA Pipes ที่เปนทอขอมูลเพียร-ทู-เพียรของ 
Edutella/JXTA แตเว็บเซอรวิสที่จะอยูบนระบบเพียร-ทู-
เพียรนี้ไดจะตองพัฒนาฟงกชันการคนหาบริการของ 
Edutella/JXTA เทานั้น เพราะการคนหาบริการจะผาน
ฟงกชันการคนหาบริการของ Edutella/JXTA 

 
 
 



2.2 การขยายขนาดของโครงสรางพื้นฐานเพียร-ทู-เพียร
สําหรับเว็บเซอรวิส [16] 

 
งานวิจัยนี้นําเสนอเรื่องของการขยายขนาดของระบบ

โดยใชไฮเพอรคัพ (HyperCuP: Hypercube P2P) ซึ่งเปน
ทฤษฎีของกราฟที่วาดวยการจัดการเรื่องการเพิ่มจํานวน
ของเพียรใหมเขามาในระบบใหอยูในลักษณะของสี่เหลี่ยม
ลูกบาศก และเมื่อระบบมีเพียรใหมหรือเว็บเซอรวิสใหม
เขามาติดตอดวย ระบบจะพยายามจัดใหเพียรหรือเว็บ
เซอรวิสใหมที่เขามาเปนจุดของลูกบาศกใหได ในทางตรง
ขามเมื่อมีเพียรหรือเว็บเซอรวิสออกจากระบบ ระบบจะ
พยายามจัดรูปแบบตัวเองใหเปนลูกบาศกอีกครั้ง ซึ่ง
งานวิจัยนี้ชวยแกปญหาในเรื่องของขอความสวนเพิ่มเติม
ในระบบ (message overhead), ความยืดหยุนเมื่อมีเพียร
ลม  โดยการใชคุณสมบั ติของการกระจายขอความ 
(broadcast) และอัลกอริทึมในการคนหา จากเรื่องของไฮ
เพอรคัพ 

เทคนิคไฮเพอรคัพใชเว็บเซอรวิสในการติดตอสื่อสาร
ระหวางเพียร และเปนเทคนิคที่ใชทรัพยากรระบบนอย 
เหมาะสําหรับระบบที่ตองการกระจายศูนยกลางที่ปรับ
ขนาดของระบบบอยๆ และการคนหาขอมูลแบบกระจาย
ขอความ ซึ่งปจจุบัน FOAFRealm/D-FOAF [9] ไดนํา
เทคนิคนี้มาใชในการคนหาขอมูลในระบบสารสนเทศที่
แตกตางกัน และมีลักษณะที่ปรับเปลี่ยนขนาดเรื่อยๆ แต
เทคนิคนี้ยังไมมีการนําเสนอในเรื่องของการจัดการกับ
ความปลอดภัยภายในระบบ 

 
2.3 การใช DAML-S สําหรับการคนหาเว็บเซอรวิสบน
ระบบเพียร-ทู-เพียร [15] 

 
งานวิจัยนี้นําเสนอการรวม DAML-S เพื่อจับคู

กระบวนการคนหาบนนูเทลลาและใชโปรโตคอลพื้นฐาน
ของนู เทลลาสําหรับการคนหาเว็บเซอร วิส  โดยเว็บ
เซอรวิสนั้นจะตองมี DAML-S เปนภาษาที่ใชสําหรับ
อธิบายบริการ 

DAML-S [5] เปนรูปแบบภาษาที่ใชอธิบายเนื้อหาของ
เว็บในเทอมของรายละเอียดบริการ (Service Profile), 

แบบจําลองกระบวนการทํางาน (Process Model) และ
เบื้องหลัง (Grounding) เหมาะสมกับการคนหาเว็บในเชิง
ความหมายของขอมูล (semantic web) ซึ่งมีการนํา 
DAML-S ไปใชในการคนหาเว็บเซอรวิสในเชิง
ความหมายขอมูล แตยากตอการนําไปใชงาน เนื่องจากไม
คอยมีแอพพลิเคชั่นรองรับ อีกทั้งไมใชมาตรฐานของเว็บ
เซอรวิสเหมือนกับ BPEL4WS ที่นิยมกวา [4] 

 
2.4 การคนหาเว็บเซอรวิสบนระบบเพียร-ทู-เพียรดวย
วิธีการจัดลําดับ [8] 

 
งานวิจัยนี้นําเสนอระบบเพียร-ทู-เพียรที่เปนโครงสราง

สําหรับการคนหาเว็บเซอรวิส โดยนําเสนอสิ่งที่แตกตาง
จากการคนหาเว็บเซอรวิสทั่วไป นั่นคือ การคนหาเว็บ
เซอรวิสที่คนไดดวย “วิธีการ” ทําใหผลลัพธที่ไดใกลเคียง
ตามความตองการของผูใช อีกทั้งการแนะนําผูใชในเรื่อง
ของคุณภาพของเว็บเซอรวิสอีกดวย ซึ่งตนแบบที่งานวิจัย
นี้นําเสนอนั้น สามารถปรับขยายขนาดไดภายใต
สถาปตยกรรมของเพียร-ทู-เพียรใดๆ โดยเว็บเซอรวิสนั้น
สามารถที่จะเขารวม หรือออกจากสถาปตยกรรมเพียร-ทู-
เพียรไดอยางสะดวก 

ตัวอยางของแอพพลิเคชั่นที่ใชเทคนิคการจัดลําดับคือ 
อะเมซอน (Amazon) [1] ซึ่งใชวิธีการจัดลําดับของสินคา
และบริการจากคะแนนความพึงพอใจของผูใช ทําให
ผลลัพธที่ไดตรงตามความตองการของผูคนหา สินคาและ
บริการสวนใหญดวย ซึ่งวิธีนี้เหมาะสําหรับการใหผลลัพธ
ในแงของความนาเชื่อถือในการบริการ อีกทั้งความถูกตอง
ในการคนหาดวย แตยังมีขอเสียในแงของการใหคะแนน
ความพึงพอใจที่ไมถูกตองได 

 

3. การเปรียบเทียบเทคโนโลยีเพียร-ทู-เพียรและ
เว็บเซอรวิส [23] 

 
เทคโนโลยีตางๆ ลวนแตมีขอดีขอเสียแตกตางกัน บาง

เทคโนโลยีไมสามารถทํางานรวมกันได แตบางเทคโนโลยี
สามารถอาศัยสิ่งที่ เหมือนกันมาปรับให เขากัน  และ
แกปญหาซึ่ งกันและกัน  ทํ าให เปน เทคโนโลยีที่ มี



ประสิทธิภาพมากกวาเดิม เปนตน หัวขอนี้จะอธิบายถึง
การนําเอาจุดเดนของเทคโนโลยีเพียร-ทู-เพียรและเว็บ
เซอรวิสมาประยุกตใชรวมกัน 

 
3.1 จุดเดนของเว็บเซอรวิสที่สามารถประยุกตใช กับ
เทคโนโลยีเพียร-ทู-เพียร 

 
เว็บเซอรวิส (Web Service) [22] เปนระบบซอฟตแวร

ที่ อ อกแบบมา เพื่ อสนั บสนุนการทํ า ง านระหว า ง
คอมพิวเตอรกับคอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย โดยที่
ภาษาที่ใชในการติดตอสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรคือ
ภาษาเอ็กซเอ็มแอล (XML) โดยการอธิบายวิธีการใชงาน
ของเว็บเซอรวิสนั้นจะอธิบายโดยใชภาษาวิสเดิล WSDL 

(Web Services Description Language) ซึ่งเปนภาษา 
XML ประเภทหนึ่ง และระบบอื่นๆ จะสามารถติดตอและ
ทํางานกับเว็บเซอรวิส โดยใช โปรโตคอลที่ช่ือวา SOAP 

(Simple Object Access Protocol) ซึ่งใชภาษา XML 

เปนมาตรฐานในการติดตอระหวางระบบโดยผานทาง
โปรโตคอลอื่นที่ใชในการสงขอมูลบนเว็บ  อาทิเชน 
โปรโตคอล HTTP, HTTPS หรือแมแต SMTP เปนตน 

ปจจุบันเว็บเซอรวิสเปนที่นิยมในดานธุรกิจในลักษณะ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส, ดานการใชทรัพยากรระบบ เชน 
การประมวลผล  และการคํานวณ ,  หรือดานบริการ
แลกเปล่ียนขอมูล ซึ่งตัวอยางองคกรที่นําเว็บเซอรวิสเขา
ไปใชงาน เชน อี-เบย (eBay) [6] ใชทําธุรกรรมเกี่ยวการ
ประมูล เปนตน หรือ อะเมซอน [1] ที่ใหบริการเกี่ยวกับ
การขายสินคาออนไลน ถึงแมวาเว็บเซอรวิสเปนที่นิยม แต
เนื่องจากเว็บเซอรวิสยังตองการเซิรฟเวอรเพื่อใหบริการ
ขอมูล หรือแมแตการคนหาเว็บเซอรวิสเองยังคงตองผาน 
UDDI ที่เปนระบบศูนยกลางเชนกัน ซึ่งอาจเกิดปญหา
เรื่องคอขวด, การลมของเครื่องแมขาย หรือการขยายขนาด
การใหบริการ เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้เทคโนโลยีเพียร-ทู-
เพียรสามารถชวยแกปญหาของเว็บเซอรวิสได เปนตนวา 
การใชเพียร-ทู-เพียรเขาไปชวยในการคนหาเว็บเซอรวิส
แบบกระจายศูนยกลางแทน UDDI [8][15] หรือการขยาย
ระบบของเว็บเซอรวิสใหเปนแบบกระจายศูนยกลางโดย
ใชเทคนิคไฮเพอรคัพ [16] เปนตน ซึ่งตัวอยางเหลานั้นนํา

เทคโนโลยีเพียร-ทู-เพียรเขามาชวยแกปญหาของเว็บ
เซอรวิส 

ในหัวขอยอยตอไปนี้จะกลาวถึงจุดเดนที่สําคัญของ
เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 
 
3.1.1 การใช XML เนื่องจาก XML เปนภาษาที่อธิบาย
ความหมายของขอมูลอยู ในลักษณะของแท็ก  ทําให
โปรแกรมหรือมนุษย เข า ใจได  เหมาะสํ าหรับการ
แลกเปลี่ยนขอมูล ซึ่งเว็บเซอรวิสนําเอา XML มาใชเพื่อ
อธิบายชนิดขอมูลโดยการใช XML Schema และมีการ
นําเอามาตรฐาน XML ใหมๆ หรือที่มีอยูมาประยุกตใชได
อีกดวย  อีกทั้งยังนําไปใชในเรื่องของการเชื่อมโยงขอมูล
เขากับแหลงขอมูลไดอีกดวย (meta data to resources) 
 
3.1.2 การลงทะเบียนบริการ เว็บเซอรวิสมีการลงทะเบียน
และคนหาบริการ  หรือแหลงขอมูลโดยการออกแบบ
โครงสรางขอมูล เปนหมวดหมูและแบบแผน ซึ่งทําใหการ
คนหามีประสิทธิภาพมาก 
 
3.1.3 ความปลอดภัย เนื่องจากเว็บเซอรวิสมีการใชเรื่อง
ของ XML จึงสามารถนํามาตรฐานของ XML ในเรื่อง
ของ XML Security [27] และการเขารหัสของ XML มา
ใชงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหกับเว็บเซอรวิส   
 
3.1.4 การทํางานขามแพลตฟอรม เปาหมายของการ
ออกแบบเว็บเซอรวิส จะตองเปนการออกแบบเพื่อให
สามารถทํางานขามแพลตฟอรมได ไมวาจะเปนการทํางาน
ระหวางภาษาที่ใชพัฒนาที่แตกตางกัน, ระบบปฏิบัติการที่
แตกตางกัน หรืออุปกรณที่แตกตางกัน ตางก็ตองสามารถ
ทํางานรวมกันได และเปนไปตามมาตรฐานของ WS-I 

[25] ซึ่งจุดนี้เปนหัวใจหนึ่งของเรื่องเว็บเซอรวิส 
 
3.1.5 การเรียบเรียงบริการ เว็บเซอรวิสยอมใหมีการ
พัฒนาที่ซับซอนอยูบนสวนโครงสรางพื้นฐาน  และ
อนุญาตใหพัฒนาโปรแกรมแบบนํากลับมาใชงานใหม 
และเชิงหอหุมได เชน JXTA SOAP [13] เปนตน 

 
 
 



 
3.2 จุด เดนของเทคโนโลยี เพียร -ทู-เพียร ท่ีสามารถ
ประยุกตใชกับเว็บเซอรวิส 

 
เพียร-ทู-เพียร (Peer-to-Peer: P2P) [18] เปนเครือขาย

คอมพิวเตอรที่รวมวงเครือขายกัน และมีจํานวนแมขาย
นอย หรือแทบไมมีเลย ซึ่งเพียร-ทู-เพียรใชเรื่องของการ
เช่ือมตอโดยตรง ไปยังโหนดอื่นเพื่อติดตอสื่อสาร และ
แลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน โดยแนวความคิดของ
เพียร-ทู-เพียรจะเปนเรื่องการกระจายศูนยกลางและจะไมมี
เรื่องของลูกขาย-แมขาย แตจะเปนเพียง เพียร ที่เปนไดทั้ง
ลูกขาย-แมขายในตัวเดียวกัน ซึ่งเทคโนโลยีนี้สวนใหญถูก
นํามาใชในเรื่องของการแบงปนขอมูล เชน ไฟล, เสียง, 
วิดีโอ หรือขอมูลที่อยูในรูปแบบดิจิตอล และขอมูลที่
แบงปนนี้จะเปนขอมูลจริงในชวงเวลานั้น ตัวอยางระบบ
เครือขายที่นําเพียร-ทู-เพียรมาใชงาน ไดแก คาซา, แนปส
เตอร หรือ นูเทลลา (Gnutella) [11] เปนตน ถึงแมวา
เทคโนโลยี เพียร-ทู-เพียรจะเปนที่นิยมในกลุมผูใชที่
ตองการแบงปนขอมูล แตเทคโนโลยีเพียร-ทู-เพียรยังมี
จุดออนในเรื่องการที่ไมนํามาตรฐานกลางเขามาใชงาน 
เปนตนวา นํา XML เขามาใชเปนมาตรฐานในการ
แลกเปล่ียนขอมูล ทําใหสามารถพัฒนาโปรแกรมเพื่อให
รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่แตกตางกันไดมากยิ่งขึ้น 
[10] อีกทั้งเรื่องของความปลอดภัย เนื่องจากเปนระบบ
แบบกระจายศูนยกลางทําใหการดูแลเรื่องความปลอดภัย
ทําไดลําบาก ซึ่งเว็บเซอรวิสสามารถประยุกตชวยเพียร-ทู-
เพียรในดานการใช XML ในการอธิบายขอมูล และเมื่อใช 
XML แลว ยังสามารถใชเรื่องความปลอดภัยของ XML 

อีกทั้งเมื่อเปนเว็บเซอรวิสแลวทําใหสามารถทํางานขาม
แพลตฟอรมได 

ในหัวขอยอยตอไปนี้ จะกลาวถึงจุดเดนที่สําคัญของ
เทคโนโลยีเพียร-ทู-เพียร 
 
3.2.1 การกระจายศูนยกลาง เพียร-ทู-เพียรเปนระบบที่ไม
ตองการเซิรฟเวอรที่ใหบริการขอมูล หรือคนหาขอมูล โดย
จะมีเพียง เพียร ที่แทนเรื่อง ลูกขาย-แมขาย และจะตัดสวน
ที่เปนศูนยกลางทั้งหมดออกจากระบบ เชน UDDI 

 
3.2.2 โปรโตคอลที่ใชติดตอ เพียร-ทู-เพียรนําโปรโตคอล
อื่นที่ไมใช HTTP เชน บิตทอรเรนตที่เปนโปรโตคอล
สําหรับการแบงปนขอมูลสําหรับเครือขายเพียร-ทู-เพียร 
หรือ คอรด (Chord) [12] ที่มีนํามาใชในวิจัย [8] เปนตน 
เขามาใชงาน เพื่อใหเกิดความยืดหยุน การใชงานเพียร-ทู-
เพียรจึงมีโปรโตคอลตัวเองไวสําหรับการติดตอสําหรับ
ระบบนั้นๆ 
 
3.2.3 สถาปตยกรรมของลูกขาย-แมขาย เพียร-ทู-เพียร
พิจารณาเรื่องของการขยายระบบเปนสําคัญจึงไมมีเรื่อง
ของลูกขาย-แมขายในระบบ ซึ่งเรื่องนี้ถูกแทนดวยเพียรใน
ระบบเพียร-ทู-เพียร 
 
3.2.4 การขยายและความยืดหยุนของระบบ นอกจาก
เพียร-ทู-เพียรจะเปนเทคโนโลยีแบบกระจายศูนยกลางแลว 
ยังมีความยืดหยุนในการขยายขนาดของระบบ เนื่องจาก
ระบบสามารถเพิ่มเพียรที่ เขารวมในระบบไดเอง และ
ระบบของเพียร-ทู-เพียรทุกตัวจะทราบวามีเพียรใหมเขา
มารวมอยูในระบบดวย ทําใหสามารถติดตอสื่อสารไดทุก
เพียรในระบบเพียร-ทู-เพียร เชนเดียวกับเมื่อมีเพียรออก
จากระบบ ซึ่งจุดนี้ทําใหเทคโนโลยีเพียร-ทู-เพียรมีความ
ยืดหยุนในการขยายขนาดระบบมาก 
 

4. การประยุกตใชเทคโนโลยีเพียร-ทู-เพียรกับเว็บ
เซอรวิส 

 
ในหัวขอที่ 3 ไดเปรียบเทียบจุดที่เทคโนโลยีทั้งสอง

สามารถชวยแกปญหาซึ่งกันและกันได และจากการสํารวจ
งานวิจัยที่ผานมา พบวา บางงานวิจัยใชเพียร-ทู-เพียรชวย
แกปญหาของเว็บเซอรวิสในเรื่องการคนหาเว็บเซอรวิส 
[8][15] โดยในงานวิจัย [8] จะนําเสนอการคนหาเว็บ
เซอรวิสในเชิงของคุณภาพการใหบริการดวยการจัดลําดับ
ตามคะแนนความพึงพอใจของผูใช ทําใหเว็บเซอรวิสที่ได
จากการคนหามีความแมนยําที่อิงคุณภาพการใหบริการใน
ระบบเพียร-ทู-เพียร แตงานวิจัยที่ [15] ให DAML-S ที่
เปนภาษาอธิบายเว็บในเชิงความหมายของขอมูลเพื่อให



การคนหาเว็บเซอรวิสมีความแมนยําที่อิง DAML-S ใน
ระบบเพียร-ทู-เพียรมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่เหมือนกันของทั้งสอง
งานวิจัยคือ การคนหาเว็บเซอรวิส และการใชเทคโนโลยี
เพียร-ทู-เพียรเพื่อกระจายศูนยกลาง 

บางงานวิจัยใชโครงสรางพื้นฐานของเพียร-ทู-เพียร
ชวยแกปญหาของเว็บเซอรวิสในเรื่องการขยายขนาดของ
ระบบ [16] โดยไดนําเทคนิคนี้ไปแกไขระบบเพียร-ทู-
เพียรของนูเทลลา เนื่องจากระบบนี้ไมสามารถที่จะขยาย
ขนาดใหใหญตามจํานวนของเพียรได อีกทั้งเมื่อมีจํานวน
เพียรมากขึ้น ทําใหเวลาในการคนหาขอมูลอื่นๆ เพิ่มขึ้น
ตามไปดวย จึงไดใชเทคนิคไฮเพอรคัพเขามาชวย ซึ่ง
ผลลัพธที่ไดทําใหระบบเพยีร-ทู-เพียรของนูเทลลาสามารถ
ขยายขนาดใหใหญเมื่อมีจํานวนเพียรมากขึ้นดวยและทําให
เวลาที่ใชในการคนหาขอมูลอื่นลดลง อีกทั้งงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการคนหาในเว็บเซอรวิส
โดยใชเทคโนโลยีเพียร-ทู-เพียร [8] และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการคนหาเพียร-ทู-เพียรโดยใช XML 

[15] ซึ่งนําเทคนิควิธีการคนหาในรูปแบบของเพียร-ทู-
เพียรมาใชในการคนหาเว็บเซอรวิส และ XML เขามาใช
ทําใหการคนหาในเชิงความหมายของขอมูลเพื่อใหได
ผลลัพธที่แมนยํามากยิ่งขึ้น เปนตน  

เนื้อหาตอไปนี้จะกลาวถึงประโยชนและขอควร
พิจารณาจากการประยุกตใชเทคโนโลยีเพียร-ทู-เพียร
รวมกับเว็บเซอรวิส 

 
4.1 ประโยชนของการประยุกตใชเทคโนโลยีเพียร-ทู-เพียร
และเว็บเซอรวิสเขาดวยกัน 

 
4.1.1 การอยูบนมาตรฐานเปด เมื่อองคกรธุรกิจนํา
เทคโนโลยีเพียร-ทู-เพียรมาใช ยังคงตองการเรื่องของการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางองคกรธุรกิจที่มีเพียรอยูบน
ระบบที่แตกตาง ซึ่งการอยูบนระบบที่แตกตางกัน หาก
อาศัยในเรื่องของมาตรฐานเปดแลวจะทําใหองคกรธุรกิจ
อื่นที่ติดตอสื่อสารดวยสามารถเรียกใชบริการไดงายขึ้น 
เนื่องจากอาศัยเรื่องของมาตรฐานเปดนั่นเอง 
 

4.1.2 การคนหาบริการ เนื่องจาก UDDI เปนทะเบียน
บริการที่เก็บรายละเอียดการบริการของเว็บเซอรวิสนั้น
เปนระบบศูนยกลาง และการคนหาบริการของเว็บเซอรวิส
จะตองไปคนหาใน UDDI ซึ่งเทคโนโลยีเพียร-ทู-เพียรจะ
ชวยกระจายศูนยกลางของระบบ UDDI ได ทําใหใน
อนาคตสามารถขยายขนาดของการเก็บทะเบียนบริการ 
หรือ UDDI ได และทําใหการคนหาบริการไมเกิดปญหา
เรื่องคอขวด, ระบบที่ไมสามารถใหบริการได เปนตน 
 
4.1.3 ความงายในการรวมขอมูลดวยแอพพลิเคชั่น โดย
การใชจุดเดนของเว็บเซอรวิสในเรื่องของ XML ที่เปน
พ้ืนฐาน อีกทั้งนําเอาเทคโนโลยีเพียร-ทู-เพียรใหอยูใน
รูปแบบของเว็บเซอรวิสที่ใชมาตรฐานเปด ทําใหสามารถ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อเรียกใชบริการตางๆ เพื่อรวบรวม
ขอมูลไดงายขึ้น อีกทั้งการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อเรียกใช
บริการนั้นยังไมขึ้นอยูกับแพลตฟอรมดวย นั่นคือ สามารถ
พัฒนาจากภาษาใดๆ ที่อยูบนระบบใดๆ บนอุปกรณใดๆ 
ไดนั่นเอง 

 
4.2 ขอควรพิจารณาเมื่อรวมเทคโนโลยีเพียร-ทู-เพียรและ
เว็บเซอรวิสเขาดวยกัน 
 
4.2.1 แบนดวิดธ เนื่องจากมีการนําเอา XML เขามาใช
งาน ทําใหมีการใชแบนดวิดธสูงขึ้น และการกระจาย
ศูนยกลางมีความตองการเรื่องการติดตอสื่อสารกันมากขึ้น 
อีกทั้งเรื่องการคนหาขอมูลจะตองมีการนําเอาอัลกอริทึม
ในการคนหาที่รวดเร็วเขามาใชเพื่อการตอบสนอง 
 
4.2.2 ความปลอดภัย ในเรื่องของลูกขาย-แมขายจะจัดการ
ดูแลเรื่องความปลอดภัยงายกวา เพราะสามารถควบคุมได
ที่แมขายที่ใหบริการ แตเมื่อเปนเรื่องของการกระจาย
ศูนยกลางแลว จะตองมีการหาวิธีการจัดการกับความ
ปลอดภัยในระหวางการติดตอสื่อสารดวย 
 
4.2.3 การบํารุงรักษา เมื่อมีการรวมทั้งสองเทคโนโลยีเขา
ดวยกันแลว ทําใหมีความซับซอนในการบํารุงรักษาระบบ 
และขึ้นอยูกับแตละเพียรวามีความซับซอนแคไหน เชน ใน



เรื่องของการใชงาน, ซอฟตแวร หรือการใชทรัพยากรของ
ระบบ เปนตน 

 

5. แนวทางการรวมขอมูลโดยใชเทคโนโลยีเพียร-
ทู-เพียรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหเว็บเซอรวิส 

 
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของในหัวขอที่ 2 และภาพรวมของ

เทคโนโลยีเพียร-ทู-เพียรและเว็บเซอรวิสในหัวขอที่ 3 

และ 4 ทําใหไดแนวทางในการรวมขอมูลโดยยกเปน
ตัวอยางดังนี้ 

เว็บเซอรวิส เปนเทคโนโลยีหนึ่งที่ใชในเรื่องของการ
รวมขอมูล (data integration) จากแหลงใหบริการ
ทรัพยากรที่แตกตางกัน แตเปนระบบศูนยกลาง ยกตัวอยาง
เชน ระบบมีการรวมขอมูลที่มีขนาดมากมายมหาศาล และ
ตองการเว็บเซอรวิสชวยในการรวมขอมูลกลุมนี้ ปญหาที่
อาจจะตามมาที่ไมไดกลาวถึงในตอนตน คือ การเชื่อมตอ
หยุดการทํางาน (connection loss) ทําใหขอมูลที่ทําการ
รวบรวมอยูนั้นเกิดการเสียหาย เหมือนกับการดาวนโหลด
ไฟลที่มีขนาดใหญจากเซิรฟเวอร อาจจะทําใหไมสามารถ
ดาวนโหลดสําเร็จได ถาหากสามารถทําการแบงปนขอมูล
ขนาดใหญนี้ใหเปนสวนยอยๆ แลวทําการดาวนโหลด
สวนยอยๆ จนครบ จากนั้นจึงนําสวนยอยๆ นี้มารวมกัน
เขาเปนขอมูลขนาดใหญชุดเดิม และการแบงปนขอมูลนี้
เปนลักษณะของเทคโนโลยีเพียร-ทู-เพียร  ซึ่งหากนํา
เทคโนโลยีเพียร-ทู-เพียรมาใชรวมกับเว็บเซอรวิสในการ
รวมขอมูลจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับเว็บเซอรวิส
อีกทางดวย 

 

6. สรุป 
 
เทคโนโลยีเพียร-ทู-เพียร เมื่อนํามาประยุกตและพัฒนา

ใหทํางานรวมกับเว็บเซอรวิส จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพเว็บ
เซอรวิส ทั้งในเรื่องคอขวดของการเขาถึงขอมูล, การไม
สามารถใหบริการของเซิรฟเวอร, การขยายระบบ ทําให
เว็บเซอรวิสเขาไปอยูในรูปแบบการกระจายศูนยกลางที่ไม
จําเปนตองอาศัยเซิรฟเวอรกลางเพื่อใหบริการขอมูลเพียง
ตัว เดี ยว  และ เนื่ องจากถ าหากยั งคงจุด เดนในการ

ติดตอสื่อสารของเว็บเซอรวิสที่เปน XML จะทําให
สามารถพัฒนาโปรแกรมในมุมมองของผูใชงานใหเปน
ระบบเสมือนศูนยกลางได  
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