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Abstract 

 
When organizations do science research, they 

often need to compute large data or generate large 

files and transfer them through many sites of which 

data has different formats.  

Many people use an open- source middleware 

that is called “Globus Tookit 4” for building 

collaborative distributed applications. Globus uses 

GridFTP (Grid File Transfer Protocol) and RFT 

(Reliable File Transfer) for transferring large files. 
Currently, file transfer operates continuously on each 

node by human beings. In addition, to use file transfer 

facility in Globus, the users need to type a command 

line. 

This paper purposes and develops software 

for higher efficacious data transfer between multiple 

nodes. Our software can check a number of active 

transfers and transfer status by using RFT.  It can also 

notify users when the transfer is finished. The program 

also has a Graphical User Interface (GUI) mode for 

ease of use. 
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บทคัดย่อ 
 

  ในหน่วยงานหรือองค์กรที่มีงานวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์หลายงานที่ใช้ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ หรือตัว
โปรแกรมมีเอาท์พุตขนาดใหญ่อยู่ในรูปของไฟล์  ดังนั้นแต่

ละองค์กรที่ท างานร่วมกันจึงจ าเป็นต้องมีจึงมีการประมวลล
ข้อมูลและการถ่ายโอนไฟล์ ซ่ึงในแต่ละองค์กรอาจจะมี
รูปแบบข้อมูลหรือไฟล์ที่แตกต่างกัน    

ส าหรับการเชื่อมโยงแต่ละโหนดของโปรแกรมที่
ติดต่อกันหรือท างานร่วมกัน หลายคนได้นิยมใช้มิดเดิ้ลแวร์ 
โกลบัส (Globus)  ซ่ึงได้น าเทคโนโลยีของเว็บเซอร์วิสเข้า
มาใช้ประโยชน์ ท าให้กริดโหนดสามารถส่ือสารกันได้  และ
ใช้ GridFTP (Grid File Transfer Protocol) และ RFT 

(Reliable File Transfer)  ช่วยในการถ่ายโอนไฟล์  ซ่ึง
ปัจจุบันการถ่ายโอนไฟล์ยังต้องมีมนุษย์มาควบคุมการถ่าย
โอนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในแต่ละโหนด และการป้อน
ข้อมูลเพื่อการถ่ายโอนนั้นยังอยู่ในรูปแบบพิมพ์ค าส่ังโหมด 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้เกิด
กระบวนการถ่ายโอนไฟล์ผ่านหลายกริดโหน ดแบบ
อัตโนมัติ  โดยสามารถตรวจสอบการถ่ายโอนที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่และสถานะการถ่ายโอนของไฟล์  ตลอดจนมี
การแจ้งเตือนเมื่อการถ่ายโอนเสร็จในแต่ละโหนด และ
พัฒนาโปรแกรมให้อยู่ในรูปแบบของกราฟิกโหมดเพื่อความ
ง่ายต่อการใช้  
 

ค ำส ำคัญ  กริด, การถ่ายโอนไฟล์ที่เช่ือถือได้,  การแจ้งเตือน 
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1. บทน า 

จากการใช้งานในระบบกริด  การส่งข้อมูล
จากโหนดหน่ึงไปยังอีกโหนดนั้นมักจะเกิดขึ้นเสมอ
ในการท างาน การท างานในลักษณะนี้เป็นการส่ง
ระหว่าง โหนด ต่อ โหนด โดยใช้ RFT (Reliable File 
Transfer) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่อยู่ใน Globus Toolkit 4 
สามารถท างานได้  ในกรณีของการถ่ายโอนข้อมูลที่
ต้องผ่านแบบหลาย ๆ จุด จ าเป็นที่จะต้องมีผู้ใช้มา
ควบคุมในการถ่ายโอนระหว่างโหนด ซึ่งเป็นระบบที่
ยังไม่ดีเพราะต้องใช้คนมาคอยจัดการ[1] 

  ในการถ่ายโอนไฟล์นั้น หลายคนนิยมใช้  
มิดเดิ้ลแวร์ (Middleware) ที่ชื่อ โกลบัส (Globus) [2] 
ซึ่งมีพื้นฐานในการท างานบนเว็บเซอร์วิส  และมี
บริการพื้นฐาน อย่างเช่น WSRF (Web Services 
Resource Framework) [3] ซึ่งท าให้ทั้งกริดและเว็บ
เซอร์วิส ท างานประสานกันในเฟรมเวิร์คเดียวกันได้    
นอกจากนี้ยังมีบริการ  WS-Notification ซึ่งเป็นระบบ
แจ้งเตือนที่โกลบัสสนับสนุน ซึ่งบริการทั้งสองตัวน้ี
จะช่วยให้กระบวนการโอนถ่ายข้อมูล ตามที่เสนอใน
งานวิจัยนี้เกิดขึ้นได้ 

ทางกลุ่มผู้พัฒนาได้น า RFT และบริการ
พื้นฐานที่มีอยู่ใน Globus Toolkit 4 (GT4) ซึ่งเป็น
โปรแกรมโอเพนซอ ร์ส (Open Source) มาพัฒนาต่อ
เพื่อให้มีความสามารถในการจัดการถ่ายโอนข้อมูล
แบบผ่านหลายจุดได้อย่างอัตโนมัติ 
    โดยที่งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ พัฒนา
ระบบการถ่ายโอนข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แบบผ่าน
หลายจุด เพื่อใช้ในระบบกริด  โดยที่ระบบสามารถ
ติดตามดู สถานการณ์ ถ่ายโอนข้อมูล ได้  และผู้ใช้
สามารถใช้โปรแกรมใน รูปแบบ กราฟิก โหมด ได้  
ประโยชน์ที่คาดว่าผู้ใช้โปรแกรมจะได้รับคือท าให้

การถ่ายโอนไฟล์เป็นไปอย่างอัตโนมัติโดยมนุษย์ไม่
ต้องมาคอยจัดการ  นอกจากนี้ยังท าให้ผู้ใช้โปรแกรม
สามารถตรวจดูสถานะของการถ่ายโอนไฟล์ได้   
สะดวกต่อการใช้งาน และง่ายต่อความเข้าใจ 
 
2. เทคโนโลยีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 Globus Toolkit 4 เป็นมิดเดิ้ลแวร์ที่พัฒนาโดย
กลุ่ม Globus Alliance [2] ซึ่งสนับสนุนการท างาน
ร่วมกันของระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมขอ
งกริดตามมาตรฐาน OGSA[5] โดย GT4 
ประกอบด้วยบริการพื้นฐาน ไลบราร่ี รวมถึง
เคร่ืองมือต่างๆ ที่สนับสนุนการสร้างและใช้งานกริด
แอพพลิเคชั่น เช่นบริการการถ่ายโอนข้อมูล 
(RFT[6]) บริการข้อมูลทรัพยากรระบบ( Index 
Service[7]) และบริการจัดสรรทรัพยากรในการรัน
งาน (WS-GRAM[8])  เป็นต้น 
 Web Services Resource Framework (WSRF) 
[9] เป็นข้อก าหนดมาตรฐานที่พัฒนาโดย OASIS โดย
ข้อก าหนดนี้ได้เพิ่มความสามารถของเว็บเซอร์วิส
ทั่วไปซึ่งมีกลไกการท างานแบบไม่จดจ าสถานะ 
(stateless) ให้มีความสามารถการท างานแบบจดจ า
สถานะ (stateful) เพื่อให้เว็บเซอร์วิสสามารถท างาน
สอดคล้องกับกลไกการท างานของกริดแอพพลิเคชั่น 
 WS-Notification [10] เป็นมาตรฐานที่ถูก
ออกแบบบนพื้นฐานของ notification หรือ Observer 
design pattern [11] ท าให้ไคลเอนท์สามารถได้รับ
การแจ้งกลับจากเว็บเซอร์วิสเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไคล
เอนท์นั้นสนใจเกิดขึ้นที่ฝั่งของเว็บเซอร์วิสนั้น 
 Grid FTP/RFT   เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์
และบริการพื้นฐานของ GT4 ซึ่งท าหน้าที่ในการถ่าย
โอนไฟล์ขนาดใหญ่ โดย RFT นั้นถูกพัฒนาตาม



มาตรฐาน WSRF ท าให้สามารถตรวจสอบ
สถานะการถ่ายโอนข้อมูลได้ 
 Grid Security Infrastructure (GSI) [12] เป็น
ระบบความปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อมของกริด 
ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานทรัพยากร
ต่างๆ ร่วมกันระหว่างองค์กรหลายองค์กร โดย  GSI 
ถูกพัฒนาบนมาตรฐาน X.509[13] และประกอบด้วย
เคร่ืองมืออรรถประโยชน์ต่างๆ ในการจัดการระบบ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ( CA) รวมถึง ไลบราร่ีที่
สนับสนุนการใช้งาน GSI ร่วมกับเว็บเซอร์วิส 
 
3. วิธีการด าเนินงาน 

 3.1 ออกแบบระบบในการควบคุมการถ่ายโอน
ข้อมูลภายใต้ GridFTP และ RFT   
 โดยที่ในงานวิจัยนี้ได้จ าลองระบบกริดด้วยโหนด 
4 โหนดซึ่งเป็น Front-end  ดังแสดงในรูปที่ 1  
 

 
รูปที่ 1 แสดงโหนดต่าง ๆในระบบกริด 

 
จากรูปที่ 1 สมมุติว่ามีองค์กร 4 องค์กรคือ A B C 

D ซึ่งเชื่อมโยงกันเป็นกริด (ผ่านทาง Front-end ที่ลง 
GT4) และสมมุติว่า ไฟล์ข้อมูลอยู่ที่  A และ C ซึ่ง
ข้อมูลทั้งสองนี้จะถูกส่งไปประมวลผลที่ B ก่อนเสร็จ

แล้วจึงจะส่งผลลัพธ์ไปยัง D   โปรแกรมที่น าเสนอ
ในงานวิจัยนี้ สามารถที่จะส่ง ข้อมูลจาก  A ไป B  
แล้วมีการแจ้งให้ทราบว่าส่งเสร็จแล้ว และส่งจาก C 
ไป B แล้วมีการแจ้งให้ทราบว่าส่งเสร็จแล้ว  จากนั้น
ข้อมูลที่ B จะถูกประมวลผล            และหลังจากนั้น
ข้อมูลจะ ถูกส่งไปยัง D เพื่อน าไปใช้ต่อไป อย่าง
อัตโนมัต ิ

 
 3.2 ติดตั้ง Testbed 
 ติดตั้ง Globus Toolkit และปรับแต่งค่าต่าง ๆ 
เพื่อให้แต่ละเคร่ืองท างานร่วมกันได้เพื่อใช้ในการ
พัฒนาระบบ โดยน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาติดต้ัง
ระบบปฎิบัติการลินุกซ์ ซึ่งที่เลือกให้ลินุกซ์ เพราะ
เป็นระบบปฏิบัติการที่ฟรีและรองรับการติดต้ังของ 
โกลบัส  
 
3.3 พัฒนาระบบ 
 เร่ิมต้นด้วยการทดสอบโปรแกรม   RFT  ในการ
ถ่ายโอนไฟล์ว่าสามารถท างานได้ถูกต้องหรือไม่   ซึ่ง
ผลจากการทดสอบปรากฎว่าโปรแกรม RFT ท างาน
ได้ถูกต้อง จากนั้นจึงได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อเรียกใช้ 
RFT ซึ่งเป็นเว็บเซอร์วิสโดยการศึกษาไฟล์ WSDL 
ของ RFT ซึ่งอธิบายเว็บเซอร์วิส RFT ว่ามีโอเปอเร
ชันอะไรบ้าง  และในแต่ละโอเปอเรชันจะต้องส่ง
ข้อความเป็นแบบใด และจะได้รับข้อความเป็นแบบ
ใด  ซึ่งท าให้ได้โปรแกรมที่สามารถส่งต่อเน่ืองผ่าน
ไปยังอีกหลาย ๆ โหนดได้โดยอัตโนมัติ (ไม่ต้องใช้
คนในการพิมพ์ค าสั่ง)   
 
 
 



3.4  ทดสอบระบบ 
 จากนั้นทดลองให้ส่งไฟล์แบบผ่านหลายโหนด
บน Testbed ท าการทดสอบและแก้ไขในส่วนที่
ผิดพลาดของโปรแกรม ติดตั้งและทดสอบระบบ 
 
4. ผลการทดลอง 
 ผลทดสอบการใช้งานของโปรแกรม  ได้แสดงไว้
ในรูปที่ 2, 3, และ 4 โดยที่รูปที่ 2 แสดงอินเตอร์เฟส
ของโปรแกรมแบบกราฟิกโหมด รูปที่ 3 แสดง
ตัวอย่างการป้อนข้อมูลในการถ่ายโอนไฟล์ และรูปที่ 
4 แสดงผลรันของโปรแกรมที่แสดงสถานะของการ
ถ่ายโอนไฟล์ 

 
รูปที่ 2 โปรแกรมถ่ายโอนข้อมูลแบบกราฟิก 

รูปที่ 3 ตัวอย่างการถ่ายโอนไฟล์ 

 

จากรูปที่  2 จะเห็นโปรแกรมถ่ายโอนข้อมูล ใน
กราฟิกโหมดซึ่งมีช่องให้ ผู้ใช้กรอกชื่อและที่อยู่ของ
ไฟล์ และต าแหน่งปลายทางที่จะเก็บไฟล์ จ านวน
โหนดที่ผ่านเพื่อจะทราบสถานการณ์ส่งสูงสุด  4 
โหนด ส่วนการปรับคุณสมบัติของการถ่ายโอนไฟล์ 
ปกติค่าที่ใส่ให้เป็นค่าเร่ิมต้นอยู่แล้วไม่จ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลง และในส่วนสุดท้ายคือการแสดง
สถานะการถ่ายโอนไฟล์ระหว่างโหนดเสร็จสิ้น 

รูปที่ 3 เป็นการถ่ายโอนไฟล์ชื่อ rftTest.tmp เพื่อ 
ส่งไปยังปลายทางชื่อ rftTest.tmpx ผ่านโหนดจ านวน  
4 โหนด โดยจ าลอง Testbed เคร่ืองเดียวเสมือนเป็น 4 
โหนด ดังนั้น IP ของโหนดทั้ง 4 จึงเหมือนกันคือ 
10.161.68.90 ส่วนคุณสมบัติใช้ค่าเร่ิมต้นที่ให้มา 
หลังจากนั้นกดปุ่ม Transfer File เพื่อเร่ิมการถ่ายโอน
และจะมีหน้าจอแสดงสถานการณ์ถ่ายโอนดังรูปที่ 4 

รูปที่ 4 แสดงสถานะขณะท าการถ่ายโอนไฟล์  

จากรูปที่  4 จะเห็นได้ว่ามีการแจ้งการถ่ายโอน
ไฟล์จากโหนดที่  1 ไปยังโหนดที่  4 แบ่งได้  3 ช่วง 
ซึ่งจะแสดงสถานะของการถ่ายโอนว่าก าลังถ่ายโอน
ไฟล์อยู่ หรือไฟล์ถูกถ่ายโอนระหว่างโหนดนั้นๆ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 



4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 ผู้เขียนบทความ นี้ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถ
ควบคุมการท างานช่วยในการตรวจสอบสถานะของ
การถ่ายโอนข้อมูลหรือไฟล์ ซึ่งสามารถน าไปใช้ใน
การพิจารณาในเร่ืองของการถ่ายโอนข้อมูลที่มีขนาด
ใหญ่แบบผ่านหลายกริดโหนดเป็นไปอย่างอัตโนมัติ  
โดยผู้ใช้สามารถที่จะสั่งงานโปรแกรมบนเคร่ืองที่
ติดตั้งมิดเดิ้ลแวร์เพียงคร้ังเดียวแล้วระบบการถ่ายโอน
ไฟล์จะเป็นไปอย่างอัตโนมัติในแต่ละโหนด โดยไม่
ต้องมีคนมาคอยสั่งการในโหนดนั้นๆ  และสามารถ
น าไปประยุกต์เพื่อเสริมประสิทธิภาพการใช้งานบน
เว็บเพจได้อีกเพื่อความสะดวกและรวดเร็วต่อการใช้
งาน หรือจะน าไปประยุกต์กับการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ระหว่างโหนดได้ เน่ืองจากโปรแกรมนี้สามารถที่จะ
เก็บสถานะของข้อมูลเมื่อมีการหยุดการถ่ายโอน
ข้อมูลชั่วคราวหรือการถ่ายโอนล้มเหลว เมื่อจะท า
การถ่ายโอนข้อมูลต่อสามารถท าได้โดยไม่
จ าเป็นต้องไปเร่ิมถ่ายโอนข้อมูลใหม่ทั้งหมดเหมือน
ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน  
 งานที่เกี่ยวข้องที่ควรจะท าต่อในอนาคตคือการ
พัฒนาซอฟต์แวร์นี้ให้เป็นเว็บเซอร์วิสเพื่อให้
โปรแกรมอ่ืนสามารถเรียกใช้ได้โดยอัตโนมัติในการ
ถ่ายโอนข้อมูลผ่านโหลดหลายโหลดในระบบกริด 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
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