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OpenStack คอือะไร



แนะน ำ OpenStack

• ระบบ OpenStack เป็นซอฟตแ์วรบ์รหิาร
จดัการๆประมวลผลแบบกลุม่เมฆ Cloud 
Management Software แบบ Open Source 
ทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก 
http://www.openstack.org
– Version ปจัจุบนัชือ่วา่ OpenStack Mitaka (ปีที่

6)

• เริม่ตน้เป็น IaaS แตใ่นปจัจุบนัเป็นมากกวา่นั้น
• อนุญาตใิห้ผู้ไช้สรา้ง Public Cloud เพือ่
ให้บรกิาร Cloud ในวงกว้าง

• อนุญาตใิห้ผู้ไช้สรา้ง Private Cloud ใน

http://www.openstack.org/


แนะน ำ OpenStack

• มผู้ีเข้ารว่ม contribute codes เป็นจ านวนมาก 
รวมทัง้บรษิทัใหญ่ๆ เช่น vmware IBM, Red-
hat, Dell, Mirantis, HP, Google อืน่ๆ

• ม ี OpenStack Foundation เป็นผู้บรหิาร
จดัการ 

• มกีารจดั Event เพือ่เผยแพร ่ Software 
อยา่งตอ่เน่ือง 

• มบีรษิทัทีน่ าไปใช้งานจรงิในระดบั 
Production เพิม่ขึน้

• ในปจัจุบนัม ี Vendor หลายแห่ง Offer 
OpenStack version ของตนเองทีเ่พิม่



Features

• ให้บรกิารจดัสรรทรพัยาการหน่วยประมวลผล 
เช่น virtual machines และ container  
และเครือ่งจรงิ

• ให้บรกิารจดัการระบบเครอืขา่ย virtual 
networks 

• ให้บรกิารจดัการระบบจดัเก็บข้อมลู virtual 
storages 

• ให้บรกิารประสานการปฏบิตังิานของ
ส่วนประกอบทีห่ลากหลาย

• ในให้บรกิารทัง้แบบ IAAS PAAS และ 
SAAS อืน่ๆอกีมากมาย

















เร่ิมต้นจำก Servers และ LAN



สร้ำง Physical Layer 



Core Components

• Keystone: ให้บรกิาร authentication
• Glance: ให้บรกิารจดัการ virtual machine 

image & snapshots
• Nova: ให้บรกิารจดัการ virtual machine
• Neutron: ให้บรกิาร virtual network
• Horizon: ให้บรกิาร Web-based User 

Interface
• Cielometer: ให้บรกิารวดัปรมิาณการใช้ 

resources และส่ง Notify ตามเงือ่นไขที่
ผู้ใช้ก าหนด

• Swift: ให้บรกิาร object storages



keystone



glance



nova



neutron



Horizon and others



หลกักำรของ OpenStack

• ความปลอดภยัส าคญัทีสุ่ด
– การใช้บรกิารทุก component ต้องผา่นการ 

authentication โดย keystone
– ม ี security group หรอื Firewall rules ส าหรบั
ทุก virtual machines

• การส่ังงานทุก component ต้องมมีาตรฐาน
เดยีวกนั
– ทุก component ต้องม ี API ทีช่ดัเจน 
– การส่ังงานและประสานงานระหวา่ง component 
ท าผา่น API เทา่นั้น



หลกักำรของ OpenStack (cont)

• ระบบต้องทนทานตอ่ความผดิพลาด 
– การส่ือสารท าผา่น Persistent Message Queue
– Component กลบัมาท างานไดต้ามปกตใินภายหลงั
– มขี้อเสนอแนะในการท า High Availability

• ปฏบิตังิานรว่มกบั software อืน่ได้
– ม ี plugin drivers ส าหรบัตดิตอ่กบั Hardware 
และ software แบบตา่งๆ

– เชือ่มตอ่และท างานรว่มกนักบัเทคโนโลยอีืน่ๆได้
เช่น SDN 



Over the years

• สร้างบรกิารใหมจ่ากบรกิารทีม่อียู่
–ให้บรกิาร IaaS PaaS SaaS และอืน่ๆดว้ย 

• เพิม่ความสามารถและความน่าเชือ่ถอืของ
บรกิารทีม่อียู่

• เพิม่การท า High Availability ให้ 
OpenStack Services

• ท าให้ Document ดขีึน้และตรงกบัความเป็น
จรงิ

• ท าให้การ Installation งา่ยขึน้
• ส่งเสรมิการ Integration กบัเทคโนโลยอีืน่ๆ



เพิม่ Components ใหม่



มี Components ให้บริกำรหลำกหลำย

• ในปจัจุบนัม ี Project ส าหรบัพฒันา 
Component ใหม่ๆ กวา่ 19 Projects (เข้าชม 
list ไดท้ี ่ OpenStack Web site)

• บน OpenStack web site แสดง Maturity 
ของแตล่ะ Project 

• Components ทีม่อียูไ่ดร้บัการ Bug Fix อยา่ง
ตอ่เน่ือง

• Basic Component ทีทุ่กๆ component ใช้
ไดแ้ก่
– Keystone, Horizon, Ceilometer

• พยายามออกแบบ Component ให้ใช้ 



ไม่ไช่แค่ IaaS อกีต่อไป

• Heat Orchestration: จดัการการประสานงาน
ระหวา่งส่ิงตา่งๆ

• Ironic: ให้บรกิารสร้างและบรหิารจดัการเครือ่ง
จรงิ

• Sahara: ให้บรกิาร map reduce processing
• Magnum: ให้บรกิาร บรหิารจดัการ 

container 
• Trove: ให้บรกิาร database
• Manila: ให้บรกิาร shared file system
• Murano: ให้บรกิาร Application Catalog 



Heat: ประสำนทุกส่วน

• ให้บรกิารให้ผู้ใช้สามารถก าหนดโครงสรา้ง 
Infrastructure ตา่งๆทีจ่ าเป็นส าหรบัรนั 
Application รวมทัง้การเพิม่ลดแบบ auto-
scaling

• ใช้บรกิารของ Keystone ส าหรบั 
authentication และ Horizon แสดงภาพของ 
Template

• ผู้ใช้สร้าง Template (HOT หรอื 
CloudFormation format) เพือ่ก าหนดส่ิงทีต่น
ต้องการในการรนั Applications

• ก าหนด VMs และ Networks ส าหรบัรนั 
Wordpress และ mySQL backend (ใช้



ขยำยชนิดของ Compute Instances 

• เริม่จาก VM instance
• ขยายชนิดของ Instance เป็น
เครือ่งจรงิ

• รองรบั Instance ทีเ่ป็น 
Process ส าหรบัประมวลผล
เฉพาะทางเช่น MapReduce

• รองรบั Instance ทีเ่ป็น 
Container (สามารถมองได้
เป็น ครอบครวัของ 
Processes ทีแ่ยก cgroup, 
name space และ images)  
– รนับน VM
– รนับนเครือ่งจรงิ 

OS

Hypervisor

VM

process
Con-
tainer

Hardware

OS image

Hardware
instance

process
Con-
tainer



Ironic: ใช้งำนเคร่ืองจริง

• ให้บรกิารบรหิารจดัการเครือ่ง
จรงิส าหรบัใช้งาน (แทนทีจ่ะ
เป็น VM) ในระบบ Cloud 
– ใช้ Preboot Execution 

Environment (PXE ) เพือ่ 
load OS image ให้กบัเครือ่ง
จรงิผา่น Network

– ใช้ Intelligent Platform 
Management Interface 
(IPMI) จดัการเปิดปิดเครือ่ง 
จดัการ BIOS และก าหนดคา่
พารามเีตอรต์า่งๆ

• ในปจัจุบนัใช้ Flat Network 
แตม่ ี Project ส าหรบั 

OpenStack

เครือ่ง
จรงิ

เครือ่ง
จรงิ

เครือ่ง
จรงิ

เครือ่ง
จรงิ

เครือ่ง
จรงิ

เครือ่ง
จรงิ

ironic nova



Sahara: รันโปรแกรม

• ให้บรกิารก าหนด Image และ Cluster
รวมทัง้ input/output และ job ส าหรบัรนั 
Hadoop Map-reduce Applications  

• ใช้บรกิารของ Keystone ส าหรบั 
authentication และ Horizon ส าหรบัส่ังงาน
และด ู progress

• ใช้ Glance ส าหรบั register Hadoop
image ใช้ Nova ส าหรบัรนั Hadoop
Cluster ใช้ Swift ส าหรบัเก็บ Job binary 
และ Input/Output ใช้ Ironic ส าหรบัรนั 
job บนเครือ่งจรงิ 

• Sahara ให้บรกิาร launch Job execution 



Magnum: รันหลำกหลำย Containers

• ให้บรกิาร Container as a 
Service (CaaS) ทีอ่นุญาต
ให้ผู้ใช้รนั Container 
Technology ทีห่ลากหลาย
ไมว่า่จะเป็นDocker
Swarm, Kubernetes, 
Mesos บน OpenStack
VM หรอื เครือ่งจรงิ

• ใช้ Heat, Nova, Ironic, 
Neutron etc. 

• Bay = กลุม่ของ Instances 
ทีใ่ช้รนั Container (รนั
หลาย Bay พร้อมกนัได ้
เช่น Bay 1 รนั Kuber

OpenStack

magnum 

VM เครือ่ง
จรงิ

docker

kubernetes

mesos

Bay

Murano Carina



เพิม่ควำมสำมำรถของ Core Component
และเพิม่บริกำร High Availability



ควำมสำมำรถที่มำกขึน้ของ neutron

• ปีทีแ่ลว้มบีรกิาร self-service network, 
DNAT, SNAT

• OpenStack Liberty + Mitaka เพิม่บรกิาร 
– Provider network + Self-service network, 
– VLAN network, 
– DVR (High Availability) 

• เฉพาะดา้น LBaaS, QoS, BGP routing, 
High Availability DHCP, DNS, IPv6, 
RBAC, SR-IOV, SDN SFC, etc. 

• ทุกๆ Component มพีฒันาการอยา่งตอ่เน่ือง



Classic ovs net



Classic ovs net



Dvr network



DVR network



vlan network



มแีนวทำงให้บริกำร High Availability ทีชั่ดเจนขึน้



หลกักำร High Availability

• HA มเีพือ่ลดเวลา Downtime และ ลดการ
สูญหายของข้อมลู (Data Loss): ยกตวัอยา่ง
เช่น HA 99% หมายถงึม ี Downtime ได ้
3.65 วนัตอ่ปี ในขณะที ่ HA 99.99% ม ี
Downtime ได ้ 52.56 นาทตีอ่ปี (สามารถท า
ไดจ้รงิบน OpenStack อ้างองิ Official HA 
Guide)

• HA เป็นความพยายามขจดั Single-point of 
Failure ของระบบ 

• Active/Passive เป็น HA แบบทีใ่นขณะหน่ึงมี
เพยีง Master Service เดยีวให้บรกิารและจะ
Activate Standby Service เมือ่ Master ลม่



บริกำร High Availability

• ได้รบัประสบการณจ์รงิจากการสร้าง High 
Availability ใน Production Deployment ของ 
Vendors ตา่งๆใน 5 ปีทีผ่า่นมา

• จาก official web site, OpenStack ระบุแนวทาง
ในการให้บรกิาร HA ส าหรบั OpenStack
components แตไ่มไ่ดค้ลอบคลมุ guest vm
(ผู้ใช้ต้องท า image snapshot หรอื backup 
data หรอื task checkpointing หรอื VM 
checkpointing เอง)

• Controller Node และ Network Node: ระบุ
แนวทางตดิตัง้ Active/Passive และ 
Active/Active ส าหรบั service
– ใช้ Pacemaker และ Keepalive



HA ส ำหรับ Controller Services

• แยกพจิารณาจากลกัษณะของ OpenStack
Services วา่เป็น Stateless หรอื Stateful
ดงัน้ี
– Stateless: Web Server, OpenStack API, Nova 

scheduler, etc.
– Stateful: MySQL, RabbitMQ, etc.

• และเลอืกให้บรกิารแบบ Active/Passive หรอื 
Active/Active ส าหรบั Services แตล่ะอยา่ง

• ในปจัจุบนัม ี Solutions จากหลาย Vendors 
อาทเิช่น Rackspace, Mirantis, Cisco, 
RedHat, etc.

• ยงัม ี Limitations ทีร่ะบุใน OpenStack HA



Rackspace HA solution

อ้างอิงจาก : 
http://blog.rackspace.com/implementing-high-availability-ha-for-rackspace-private-cloud



Mirantis HA solution

อ้างอิงจาก: https://www.mirantis.com/blog/understanding-options-deployment-topologies

-high-availability-ha-openstack/



กำรติดตั้ง OpenStack



ภำพรวมของ OpenStack Installation

• ในปจัจุบนัมหีลายวธิใีนการตดิตัง้ OpenStack
– Red Hat RDO, Mirantis Fuel, OpenStack

Ansible

• แตทุ่กวธิตี ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการตดิตัง้ Core 
Component ทีร่ะบุใน OpenStack Official 
Installation Guide 

• พืน้ฐานทีส่ าคญัทีสุ่ดคอื ความรู้เกีย่วกบั 
Core Components ของระบบ และทีไ่ปทีม่า
ของ component เหลา่นั้น
– ท าให้สามารถปรบัเพิม่ลด Features ไดต้าม
ต้องการ



OpenStack Installation Guide

• ในปจัจุบนั OpenStack Installation Guide ดี
และชดัเจนขึน้มาก

• เน้นตวัอยา่งการตดิตัง้ระบบขนาดเล็กที่
ประกอบดว้ย 2 nodes

• แตก่ลบัขาดขัน้ตอนทีช่ดัเจนในการตดิตัง้แบบ 
Classic OVS network และแบบ DVR 
network และแบบอืน่ๆ 
– ต้องหาข้อมลูจาก document ของ OpenStack

KILO 
– หาจาก Contribute ของผู้ใช้

• ยงัไมม่ ี document ทีอ่ธบิายวธิกีาร 



กำร Installation ที่ง่ำยขึน้

• น า container มาใช้ท าให้การตดิตัง้งา่ย
ขึน้ 
– OpenStack Ansible: น า Doscker Technology 
มาท าให้การตดิตัง้ OpenStack Component งา่ย
ขึน้

• น า OpenStack Ironic มาใช้ท าให้การ
ตดิตัง้งา่ยขึน้ 
– Triple O: เริม่จาก OpenStack เล็กๆ และใช้ 

OpenStack Ironic ตดิตัง้ OpenStack images 
บน Physical Nodes และได ้ OpenStack ใหญ่

• สร้าง Process เพือ่ช่วยการตดิตัง้และ



Integration กบัเทคโนโลยอีืน่



ประสำนกำรท ำงำนกบัเทคโนโลยอีืน่

• OpenStack และ SDN integration
– Neutron Plugin to OpenDayLight
– Neutron Plugin for ONOS 

• OpenStack และ container 
interoperability/integration 
– รนั Container รว่มกบั OpenStack: Mesos
สามารถใช้ OpenStack VM ส าหรบัรนั 
Container Orchestration

– รนั Container ใน OpenStack: เช่นใน 
Magnum, Murano, และ Carina

– รนั OpenStack บน Container: รนั 



SDN Integration

• SDN เปรยีบเทยีบกบั Computer Layer 
Model 

D. Kreutz et al. “Software-Desfined Networking: A 
comprehensive Survey.”

• OpenDayLight คอื SDN controller หน่ึงทีเ่ป็น
ความรว่มมอืกนัของกวา่ 36 บรษิทัเพือ่สรา้ง 

Operating System

App

CPU

App App

SDN Controller

Net App

Fwd Device

Net App Net App

…..

…..

Memory Fwd Device …..



ท่ีมา: https://sreeninet.files.wordpress.com/2014/04/odl_virt1.png



OpenDayLight Integration

• Neutron สามารถใช้ OpenDayLight เป็น 
Network Controller

• ท าให้ Datacenter สามารถควบคุม Virtual 
Switch และ OpenFlow switch (hardware) 
ไดโ้ดยใช้ OpenDayLight Controller และ 
Network Applications ตา่งๆ 
– Network Virtualization, 
– QoS, 
– Traffic Engineering, 
– Other Net Apps (e.g. Security Apps)



ODL integration



Openstack and OpenDayLight
Integration



OpenDayLight Integration

• OpenDayLight ม ี Features ทีส่นบัสนุนการ
ท างานของ Neutron เกอืบทุกความสามารถ 
ยกเว้น Security Group (Firewall)
– OpenDayLight ม ี Network Application ที่
จดัการเรือ่ง Firewall อยูแ่ล้วไดแ้ก ่ Virtual 
Tenant Network (VTN)

• OpenDayLight ท าให้ลดจ านวน Bridge 
ภายใน neutron ลง 

• ที ่ vasabilab เราเขยีนวธิกีาร Integrate 
OpenStack Mitaka แบบ Classic OVS 
network และ OpenDayLight Beryllium ไว้



สรุป

• ในปจัจุบนั OpenStack เป็น Software ที ่
Features พร้อมส าหรบัใช้งานเป็น 
Production Public และ Private Cloud

• OpenStack คอืกลุม่คนทีท่ างานรว่มกนัเพือ่
ประโยชนส่์วนรวม  

• เป็น Software ทีป่รบัตวัท างานรว่มกบั
เทคโนโลยอีืน่ๆได ้ แตใ่นขณะเดยีวกนัก็รกัษา
แนวทางของตนเอง

• ความเข้าใจใน Installation Guide ของ
OpenStack ยงัเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัส าหรบัการ 
Admin หรอืพฒันาตอ่ยอดหรอืเพิม่ 


