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คลาวคอมพิวติ้ง
หรือ คลาวคอมพิวเตอร์ คืออะไร
•

คาและความหมายของ สองคานี้มีหลากหลายมากเราขอแปลง่ายๆนะครับ

•

คลาวคอมพิวเตอร์ น่าจะหมายถึงการเอาเครือ่ งคอมพิวเตอร์ไปไว้ในคลาว (คือไม่รูว้ า่ อยูไ่ หน ไม่เหมือนเครือ่ งที่
มองเห็นว่าอยูท่ อี่ อฟฟิ ศ)

•

คลาวคอมพิวติ้ง น่าจะหมายถึง การใช้งานระบบคอมพิ้วเตอร์ทอ่ี ยูใ่ นคลาว

•

ส่วน คลาว ทีแ่ ปลว่า“เมฆ” นัน้ เป็ นเพราะสือ่ ความหมายว่า มันอยูใ่ นท้องฟ้ า คือ มองเห็นไม่ชดั คานี้น่าจะเกิดจากการ
ใช้เครือ่ งหมายก้อนเมฆแทนระบบเครือข่ายทีเ่ ชือ่ มโยงกันจานวนมาก และซับซ้อนในระบบอินเทอร์เน็ต
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บริการคลาว
ในแง่ของผูใ้ ช้ทว่ั ไป
•

ในวงการ ไอที เราจะย่อคาลงมา จากคลาวคอมพิวติ้งและคลาวคอมพิวเตอร์ เป็ น “คลาว”

•

ในแง่ของผูใ้ ช้งานทัว่ ไป การใช้คลาวก็ได้แก่ การใช้ Google, Youtube, Facebook, Line, IG, OneDrive (office
365), Dropbox, Azure, Amazon เป็ นต้น

•

บริการข้างต้น ผูใ้ ช้จะไม่รูเ้ ลยว่า ระบบคอมพิ้วเตอร์ทใี่ ห้บริการตัง้ อยูท่ ไี่ หน และในความเป็ นจริง ผูใ้ ห้บริการเหล่านี้ ก็
สร้างระบบกระจายอยูห่ ลายๆแห่ง ซึง่ เขาก็จะไม่บอกว่าอยูท่ ไ่ี หน

•

ทีส่ าคัญคือ ผูใ้ ช้จะสนใจแค่ขอให้ใช้งานได้ ไม่ตดิ ขัดเท่านัน้ ก็พอ ไม่สนใจว่าจะเป็ น คลาวหรือไม่ หรือบริการตัง้ อยูไ่ หนก็
ไม่สนใจ
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ใครใช้บริการคลาวจากเรา
Infrastructure as a Service (IaaS)
บริการคลาวของเราให้บริการแก่ บริษทั ทีท่ าธุรกิจทัว่ ไปทีม่ ีการใช้งานเกี่ยวข้องกับ อินเทอร์เน็ตค่อนข้างมาก เช่น
o

ธุรกิจทีม่ ีบริการแก่ลูกค้าภายนอก เช่น บริการซื้อขายหุน้ บริการด้านประกันภัย บริการเว็ปไซท์ทม่ี ีผใู ้ ช้จานวนมาก (เช่น High CPU Peak
Load ในช่วงหนึ่งถึงสามชัว่ โมงต่อวัน หรือช่วงโปรโมชัน่ เช่น ขายตัว๋ เครือ่ งบินลดราคา)

o

ธุรกิจทีม่ ีระบบงานภายใน เช่น ระบบการทางานสาหรับสาขาทัว่ ประเทศทีใ่ ช้ระบบเดียว ระบบการรวมศูนย์การทารายการหรือธุรกรรมภายใน
ระบบการรวมศูนย์การแจ้งข่าวสาร เอกสาร ข้อมูล ให้กบั พนักงานทัว่ ประเทศ (หากตัง้ ระบบไว้ทส่ี านักงานใหญ่ อาจจะทาให้เกิดปัญหาต้อง
ลงทุนขยาย ทัง้ โครงข่ายและคอมพิวเตอร์ จึงมีการหันมาใช้บริการคลาว)

o

ธุรกิจทีต่ อ้ งการใช้งานเร่งด่วน เช่น การต้องการขึ้นระบบเว็บไซต์แบบด่วน หรือ ขึ้นเซิรฟ์ เวอร์เพื่องานเร่งด่วน ซึง่ หากจะต้องซื้อเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ก็จะไม่ทนั หรือไม่มีงบประมาณ เพราะไม่ได้เตรียมไว้ จึงหันมาใช้คลาวเพราะใช้งานได้เลย

o

ธุรกิจทีต่ อ้ งมีการสารองข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ (Back UP) เพื่อใช้กูค้ นื (Restore) เมื่อระบบหลักเสียหาย โดยต้องการสารองไว้
ภายนอกบริษทั เพื่อป้ องกันการเกิดเหตุสุดวิสยั เช่น ไฟไห้มสานักงาน

o

ธุรกิจทีต่ อ้ งการระบบสารอง แบบพร้อมใช้งานยามฉุกเฉิน (Disaster Recovery) สาหรับธุรกิจทีก่ ารให้บริการด้าน ไอที กลายเป็ นหัวใจ
สาคัญ ไม่อาจปล่อยให้ระบบหยุดชะงักได้ เช่น บริการธนาคาร บริการหลักทรัพย์ บริการขนส่ง บริการระบบการผลิต ระบบสาขาทีใ่ ช้งานด้วย
การออนไลน์ ระบบค้าขายแบบออนไลน์
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บริการคลาวของเรา
คืออะไร
บริการคลาวของเรา คือการให้บริการ คอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Computer) โดยลูกค้าสามารถสัง่ ซื้อ
เครือ่ งโดยกาหนด ขนาด CPU RAM และ Data Storageได้ คล้ายๆ กับการสัง่ ซื้อเครือ่ ง (Computer
Hardware) แต่ตา่ งกันตรงที่
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•

ลูกค้าจ่ายเป็ นค่าบริการรายเดือน ซึง่ คุม้ ค่ากว่าการลงทุนซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ และอาจมีคา่
บารุงรักษาต่อปี

•

ลูกค้าจ่ายตามการใช้งานจริง

•

สามารถ เพิ่ม หรือ ลด ขนาด CPU RAM และ Data Storage ได้ตลอดเวลา ต่างกับการซื้อ
เครือ่ งทีก่ ารปรับลดทาไม่ได้ ส่วนการปรับเพิ่ม หากทาเอง หมายถึงการลงทุนใหม่ และเวลาที่
ต้องรอคอยในการสัง่ ซื้อ แต่บริการคลาวช่วยลดปั ญหานี้ได้

Server ของ Cloud
ต่างจาก Server แบบเดิมๆ อย่างไร
Server หมายถึง เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ทีท่ าหน้าทีใ่ ห้บริการผูใ้ ช้ได้พร้อมๆกันคราวละมากๆ หรือ ได้พร้อมๆกันหลายๆคน (Many Users) ซึง่ จะมีขีดความสามารถ
ด้าน CPU RAM Harddisk (Data Storage)ดีกว่า เครือ่ ง PC หรือ Notebook มากๆ Server แบบคลาว เราเรียกว่า Virtual Computer หรือ บางทีก็เรียกว่า
Virtualization (การสร้างคอมพิวเตอร์เสมือน)
หลักการทางานทีส่ าคัญ คือนา Hardware Computer (Physical server) มาติดตัง้ ซอฟแวร์ Virtualization เป็ นลาดับแรกก่อนทีจ่ ะลง software operating
system (os) เพื่อสร้างภาพคอมพิวเตอร์เสมือนขึ้นมาก่อน เพื่อให้ os ทีต่ ิดตัง้ มองเห็นว่าได้ติดตัง้ อยูก่ บั คอมพิวเตอร์เสมือน ไม่ใช่ Hardware นัน้ ๆ ซึง่ การทา
เช่นนี้ ได้ประโยชน์คอื
o

ในหนึ่ง server สามารถลง os ได้หลายๆ os (ถ้าเป็ น physical server จะลงได้ os เดียว)

o

การลงได้หลาย os หมายถึง การสร้าง virtual server ได้หลายเครือ่ ง ซึง่ เดิมถ้ามีหนึ่ง hardware จะสร้าง server ได้เพียงเครือ่ งเดียว หากจะทา server
ใหม่ตอ้ งลงทุนซื้อ hardware ใหม่ ซึง่ virtualize ช่วยให้เราประหยัดการลงทุนได้และใช้ทรัพยากรได้คมุ่ ค่ามากขึ้น

o

ระบบ virtualization สามารถจัดสรรและแบ่งปั น CPU RAM ของเครือ่ ง physical ให้กบั แต่ละ virtual ได้ใช้งานร่วมกัน ซึง่ ระบบเดิมทาไม่ได้ และ
ตามปกติ server หนึ่งๆจะไม่ได้ใช้ CPU และ RAM ตลอดเวลา หากเป็ นระบบเดิมเท่ากับเป็ นการสิ้นเปลือง ซึง่ ระบบ virtualize สามารถจัดสรรแบบใช้
ร่วมกันได้ ช่วยให้เราได้ใช้ศกั ยภาพของเครื่องอย่างคุม้ ค่า

o

กรณีจาเป็ นหากต้องการเพิ่มขีดความสามารถของ server ก็จะขยายขนาด CPU RAM ได้รวดเร็ว หรือ หากจะทาการโอนย้ายการทางาน จากเครือ่ ง
physical เครือ่ งหนึ่ง ไปหา physical อีกเครือ่ ง ก็ทาได้รวดเร็วต่างจาก ระบบเดิมๆที่ การโอนย้าย อาจจะใช้เวลาเป็ น วันๆ ในการติดตัง้ ระบบให่และย้าย
ระบบเดิม
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ระบบคลาวของเรา
การสร้างระบบคลาว หมายถึง การนาเอา เครือ่ ง Physical Hardware หลายๆเครือ่ ง มาต่อรวมกัน เพื่อให้ได้ปริมาณ CPU
RAM Data Storage รวมกันจานวนมากๆ แล้วติดตัง้ ซอฟแวร์ Virtualization ขึ้นมา เพื่อให้ทงั้ กลุม่ Hardware ผูกโยง
รวมกัน กลายเป็ นเหมือนเครือ่ ง คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ทีม่ ี CPU RAM Data Storage จานวนมาก เพื่อรองรับการติดตัง้
virtual server ได้พร้อมๆกันจานวนมากๆ และจะออกแบบให้มีระบบสารอง เพื่อรองรับการทางานแบบต่อเนื่อง (เช่น หากมี
เครือ่ ง physical ใดหนึ่งเสีย ระบบจะทาการถ่ายโอนการทางานไปยังเครือ่ งอืน่ ๆ)

เพื่อรองรับความต้องการทีแ่ ตกต่างของลูกค้า เราจึงจัดทาระบบคลาวเอาไว้ สองระบบตามความนิยมของลูกค้าคือ
•

ระบบ VMWare

•

ระบบ Microsoft AZcloud

ทัง้ สองระบบ นัน้ ในทางเทคนิค สามารถให้บริการ server ทัว่ ไปได้เหมือนกัน เพียงแต่จะต่างกันในรูปแแบของเมนูการใช้งาน,
รายละเอียดทางเทคนิค รวมถึงรายละเอียดของการคิดค่า operating system license โดยเฉพาะ Microsoft License
ผูใ้ ช้งานจะเลือกใช้ตามความถนัด และพิจารณาจากค่าใช้จา่ ยด้าน License เปรียบเทียบกับค่าใช้จา่ ยโดยรวม
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บริการ คลาวแบบ Solution ต่างๆ
(On Premise or Private Cloud Solution)
เนื่องจากกลุม่ ธุรกิจมีความต้องการที่หลากหลายมาก เราจึงเปิ ดกว้างในการให้บริการด้านคลาว ด้วยรูปแบบทีส่ ามารถ
ปรับเปลี่ยน, สร้างขึ้นมาใหม่ หรือออกแบบติดตัง้ แบบ turnkey solution ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้ เช่น
o

การแปลงจากระบบ เดิม มาเป็ น ระบบคลาว หรือทีเ่ รียกว่า Physical to virtual conversion or virtualization โดยมาก
ลูกค้าจะมี Server จานวนหนึ่งอยูท่ สี่ านักงาน และต้องการปรับเปลี่ยนเป็ นคลาว

o

การสร้างระบบ private cloud โดยเริม่ จากการออกแบบร่วมกับลูกค้า แล้วจัดหาระบบ Hardware ติดตัง้ ซอฟแวร์ cloud
และติดตัง้ ระบบ os แล้ว ทาการ migrate ระบบร่วมกับลูกค้า สาหรับลูกค้าทีม่ ีมาตรฐานความปลอดภัยสูงขึ้น ต้องการใช้
แบบเฉพาะเจาะจงหรือเป็ นเครือ่ งส่วนตัว

o

การสร้างระบบ Offsite Backup โดยใช้ระบบ cloud storage ร่วมกับ cloud back up software

o

การสร้างระบบ Disaster Recovery โดยศึกษาและออกแบบร่วมกับลูกค้าแล้วจัดหาระบบ Hardware และ Software แล้ว
ทาการติดตัง้ ถ่ายโอนข้อมูล และทดสอบการทางานจริงร่วมกับลูกค้า
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ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของ
Network Connectivity กับระบบคลาว
•

เป้ าหมายของการใช้ระบบคลาวเพื่อให้บริการทางธุรกิจ ก็เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าหรือผูใ้ ช้ได้ตลอดเวลา
และรองรับการใช้งานครัง้ ละมากๆได้

•

ดังนัน้ ในการจัดวางระบบคลาว ท่านควรศึกษาว่า ผูใ้ ช้กลุม่ ใหญ่ของธุรกิจท่านจะมีการใช้งานมาจากไหน
เช่น หากมีการใช้งานมาจากภายนอกบริษทั จานวนมากๆ การวางระบบคลาวไว้ภายในบริษทั ของท่าน ท่าน
ควรจะจัดเตรียม วงจรเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตให้มากพอ และอาจจะต้องมีวงจรสารอง เผือ่ ฉุกเฉินไว้เพิ่มเติม
หรือไม่ทา่ นก็ตอ้ งติดตัง้ ตัวระบบคลาวไว้ภายนอกบริษทั

•

ในทางกลับกัน หากผูใ้ ช้จานวนมากอยูใ่ นสานักงาน แนะนาให้ทา่ นติดตัง้ ระบบคลาวไว้ในสานักงานเป็ นระบบ
หลักแล้วติดระบบสารองไว้ภายนอกบริษทั

•

การจัดวางทีต่ งั้ ระบบ คลาวจึงควรมีการศึกษาวิเคราะห์ ข้อดี-ข้อเสีย และความคุม้ ค่าระหว่างการวางทีต่ งั้ ไว้
ที่ Data Center กับทีส่ านักงานของท่าน
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คลาวคอมพิวเตอร์ กับระบบความปลอดภัย
•

ความต้องการมาตรการความปลอดภัยของแต่ละธุรกิจจะแตกต่างกันไป ซึง่ แต่ละมาตรการด้านการจัดการ
ความปลอดภัยจะมีคา่ ใช้จา่ ยมากน้อยต่างกัน ท่านจึงควรจะพิจารณา ระดับความเหมาะสมและความคุม้ ค่า
ของมาตรการความปลอดภัย และควรศึกษามาตรการ ทีน่ ามาใช้ทดแทน กรณีเกิดปั ญหาด้านความ
ปลอดภัย เช่น การสารองข้อมูล การมีระบบสารอง

•

สาหรับมาตรการความปลอดภัยในเบื้องต้น เราสามารถให้บริการได้ทงั้ แบบ Virtual Firewall และ
Dedicated Physical Firewall และเรามีผเู ้ ชีย่ วชาญคอยให้คาปรึกษา

•

อนึ่งสาหรับลูกค้าทีม่ ีความต้องการความปลอดภัยทีส่ ูงขึ้น ก็อาจจะมีการใช้งานแบบ Private Data Center,
Private Cloud Platform หรือ Private Firewall ซึง่ บริการเหล่านี้ เราสามารถให้บริการได้ครบวงจร
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รูปแบบที่ ธุรกิจหันมาใช้ระบบคลาว
Top Hit Solutions for Cloud Computer
1. Quick Implementation or Trial
2. Offsite Back up
3. Disaster Recovery
4. On premise Virtualization
5. System Migration (From Head office to IDC)

6. Cloud share storage
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Quick Implementation or Trial
รูปแบบที่ ธุรกิจหันมาใช้ระบบคลาว
หากธุรกิจของท่านมีความจาเป็ นเร่งด่วนในการเปิ ดบริการแบบออนไลน์ ขณะทีก่ ารจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ต้องใช้เวลานานในการพิจารณา และขออนุมตั ิ
หรือหากท่านมีความสนใจจะเปลี่ยนระบบทัง้ หมดเป็ นแบบ cloud แต่ไม่แน่ใจ อาจจะเริม่ โดยการทดสอบใช้งานจริงกับระบบทีม่ ีการใช้งานน้อย หรือไม่สง่ ผล
กระทบต่อบริการหลักของท่าน เป็ นการทดสอบเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจ ในการขึ้นระบบทัง้ หมด
ท่านสามารถติดต่อขอใช้บริการ Virtual Computer ได้อย่างรวดเร็ว เพียงแต่แจ้งว่า ต้องการ cpu ram และ data storage เท่าใด หรือหากปริมาณใช้งานไม่
มาก ก็อาจจะทดลองซื้อ package เริม่ ต้น ดูก่อน หากไม่พอก็สามารถขยาย จานวน cpu ram และ data storage ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงได้ **คาแนะ
เพิ่มเติมคือ ท่านต้องเตรียมข้อมูลทีเ่ กี่ยวของอืน่ ๆ และวางแผนการจัดการแบบครบวงจร เช่น
•

การจัดการโยกย้าย Domain name (Website URL)

•

การจัดการโยกย้าย Database

•

การใช้งานกลุม่ Microsoft OS และ servers license

•

การเลือกใช้ Firewall และ Antivirus software

•

ปริมาณ I/O Users และ Traffic

ซึง่ หากท่านต้องการคาปรึกษา สามารถติดต่อมาทีเ่ ราได้
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Offsite Backup
รูปแบบที่ ธุรกิจหันมาใช้ระบบคลาว
เมื่อธุรกิจของท่านมีการใช้งานระบบ IT มากขึ้น การทา Backup ทัง้ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลจะเป็ นเรือ่ งจาเป็ นและมีความสาคัญอย่างมาก และเพื่อป้ องกันความ

เสีย่ งเรือ่ งอัคคีภยั หรือภัยพิบตั ิ บริษทั ส่วนใหญ่จะทาการสารองข้อมูลแล้วจัดเก็บภายนอกสานักงาน โดยปัจจุบนั จะนิยมทาการจัดเก็บแบบ Cloud
Offsite Backup กล่าวคือนาเอาข้อมูลมาจัดเก็บทีร่ ะบบคลาวของผูใ้ ห้บริการ ตัง้ อยูใ่ น Data Center ซึง่ มีมาตรฐานสูง และมีผเู ้ ชีย่ วชาญให้คาปรึกษา
•

ในการทา cloud offsite backup นัน้ เราจะทางานร่วมกับท่าน โดยการศึกษาข้อมูลว่าระบบของท่านมีโครงสร้างอย่างไร มีปริมาณการจัดเก็บ
ทัง้ ระบบซอฟต์แวร์ และระบบ Database อย่างไร รวมถึงปริมาณ I/O และ Traffic เพื่อวางแผนเลือกวิธีทาการสารองข้อมูลครัง้ แรก และครัง้
ต่อๆไป

•

โดยทัว่ ไปการสารองข้อมูลนัน้ เราแนะนาให้ใช้ Backup Software โดยเฉพาะสาหรับทาหน้าทีส่ ารอง และในการสารองข้อมูลครัง้ แรกทีป่ ริมาณ
ข้อมูลมีมาก เราจะแนะนาให้ทาการสารองใส่ external storage แล้วย้ายมาถ่ายโอนลงระบบคลาว เนื่องจากการถ่ายโอนผ่านระบบสายสัญญาณ
หรือโครงข่ายอาจจะกินเวลานานมาก หรือมีคา่ ใช้จา่ ยสูง

•

สาหรับการสารองข้อมูล แบบรายวัน Daily back up นัน้ ทีมงานจะช่วยประเมินขนาดปริมาณ วงจรการเชือ่ มต่อทีเ่ หมาะสมในการโอนย้าย
ข้อมูลร่วมกัน

•

ในการทดสอบการทา Backup Recovery นัน้ หากท่านใช้ Backup Software ท่านจะสามารถจัดลาดับการทดสอบเปิ ดเครือ่ ง และฐานข้อมูลที่
ท่านสารองได้เอง หรือหากท่านจะใช้บริการจากเรา ท่านจะต้องให้ขอ้ มูล โครงสร้างและความสัมพันธ์ของ ระบบของท่าน และลาดับการเปิ ด/ปิ ด
เครือ่ ง เพื่อให้ทมี งานของเราช่วยดาเนินการได้อย่างถูกต้อง

ซึง่ หากท่านต้องการคาปรึกษา สามารถติดต่อมาทีเ่ ราได้
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Disaster Recovery (DR & Backup)
รูปแบบที่ ธุรกิจหันมาใช้ระบบคลาว
สาหรับกลุม่ ธุรกิจทีม่ ีความจาเป็ นในการทาระบบสารองข้อมูล และระบบสารองพร้อมใช้งานทันทีทรี่ ะบบหลักขัดข้อง เพื่อลดปัญหาการหยุดชะงักของ
บริการทางธุรกิจ การจัดให้มีระบบ DR & Backup ไว้กรณีฉุกเฉินจะทาให้เชือ่ มัน่ ได้วา่ ธุระกิจจะไม่ประสบปั ญหาการหยุดงาน ธุรกิจสามารถดาเนินได้
อย่างต่อเนื่อง การจัดทาระบบ DR & Backup เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งมีการลงทุนเพิ่มเติม แต่จะตอบแทนมาด้วยความมัน่ ใจในการไม่สญ
ู เสียรายได้ หรือโอกาส
ทีท่ างบริษทั จะได้รบั การจัดหา site สารองเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญต้องมีพ้ ืนทีท่ ม่ี น่ั ใจได้วา่ มีมาตรฐาน พร้อมการให้บริการทีม่ ีความเชีย่ วชาญ ให้คาปรึกษาและ
คอยดูแลระบบให้ตลอด 24 ชัว่ โมง
•

ปกติเราจะแนะนาให้ทา่ นทา DR ผสมกับ Backup เพื่อสารองแบบสองระดับเพื่อป้ องกันปัญหาความผิดพลาดในการ Synchronizeข้อมูลทีถ่ ูก
ส่งไปยัง site สารองเพื่อเป็ น DR หากข้อมูลมีปัญหา DR replicate ผิดๆ ส่งผลต่อการนาข้อมูลทีถ่ ูกส่งไป site สารองไม่สามารถใช้งานได้ ยัง
สามารถนาข้อมูลชุดที่ Backup ไว้มาใช้งานได้ ถือเป็ นระบบทีม่ ีประสิทธิภาพสูงในการออกแบบไว้รองรับ Business Continuity

•

การกาหนดสัง่ งานสาเนาข้อมูลแบบ DR นัน้ สามารถทาได้เองผ่านหน้า portal veeam การดาเนินการย้าย site สารองเพื่อ run ระบบแทนระบบ
หลัก การกาหนดขัน้ ตอนในการทาการย้ายระบบหลักไปทีร่ ะบบสารองนัน้ ควรทาแบบ manual และกาหนดขัน้ ตอน ลาดับในการย้ายข้อมูลให้
ชัดเจน กระบวนการ start service นัน้ จะให้ทาได้ครัง้ ละ VM ไม่สามารถ on VM พร้อมๆกันทัง้ ระบบได้ ซึง่ กระบวนต่างๆนี้ทางทีมงานของเรา
จะดูแลช่วยเหลือระหว่างการย้ายระบบ และพร้อมให้คาแนะนาตัง้ แต่การเริม่ ออกแบบระบบ เป็ นการการันตีวา่ ระบบจะสามารถพร้อมใช้เมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน

ซึง่ หากท่านต้องการคาปรึกษา สามารถติดต่อมาทีเ่ ราได้
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On premise Virtualization
รูปแบบที่ ธุรกิจหันมาใช้ระบบคลาว
เทคโนโลยี Virtualization สามารถทาให้ระบบมีความเสถียรมากขึ้น การออกแบบระบบให้เป็ น Virtualization ช่วยให้บริหารจัดการ resource ได้
อย่างเป็ นระบบ ใช้งาน resource ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละโครงการ อีกทัง้ การทาการปรับเพิ่ม-ลด server ยังทาได้ง่าย คุณสมบัติของการทา
Virtualization ยังขยายไปถึงการทาให้ระบบมี redundancy เมื่อเครือ่ ง server ใดมีปัญหาขัดข้อง ระบบจะทาการย้ายงานต่างๆที่ run อยูใ่ น server
นัน้ ไปยัง server อืน่ ๆ ซึง่ เป็ นระบบสารองทีพ่ ร้อมใช้งานทันที ธุรกิจทีม่ ีความพร้อมในการใช้คลาวแบบ on premise ติดตัง้ ระบบแบบเป็ นส่วนตัวก็
อย่างเช่น
•

กลุม่ ธุรกิจทีต่ อ้ งการความปลอดภัย การจากัดการเข้าถึงระบบ และไม่ตอ้ งการใช้งานร่วมกันกับผูอ้ น่ื ระบบจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับองค์กร
นัน้ ๆ ตามขนาดของ resource และจานวน server ทีม่ ีอยูใ่ นปั จจุบนั นอกจากนัน้ จะเผื่อส่วนของการขยาย resource ไว้ให้เพียงพอกับโครงการใน
อนาคตอันใกล้ ทีมงาน IT จะดูแลระบบ และมอนิเตอร์ระบบทัง้ หมดได้ดว้ ยตัวเอง

•

บริษทั หรือองค์กรทีม่ ีเครือ่ ง physical ทีเ่ ก่าแล้ว และการต่อ MA มีราคาสูงขึ้น อีกทัง้ พื้นทีจ่ ดั เก็บ physical เองก็เป็ นปัญหามากในการหาที่
รองรับ วิธีแก้ปัญหาด้วยการแปลงจากระบบ เดิม มาเป็ น ระบบคลาว หรือทีเ่ รียกว่า Physical to virtual conversion or virtualization ทาง
บริษทั จะดูแลการสร้างระบบ private cloud โดยเริม่ จากการออกแบบร่วมกับลูกค้า แล้วจัดหาระบบ Hardware ติดตัง้ ซอฟแวร์ cloud และติดตัง้
ระบบ os แล้ว ทาการ migrate ระบบร่วมกับลูกค้าด้วย

ซึง่ หากท่านต้องการคาปรึกษา สามารถติดต่อมาทีเ่ ราได้
Version 01.0317

System Migration (From Head Office to Public Cloud)
รูปแบบที่ ธุรกิจหันมาใช้ระบบคลาว
การนา server ขึ้นคลาวนัน้ ไม่ใหม่แล้วสาหรับปัจจุบนั เพราะผูใ้ ห้บริการคลาวในตลาดนัน้ มีมากมาย และทางผูใ้ ช้บริการก็ เริม่ ทีจ่ ะมีการพัฒนาระบบ
คลาวไว้ใช้งานภายในองค์กรกันมากขึ้น ระบบทีจ่ ะนาขึ้นคลาวส่วนใหญ่อาจจะเป็ นเฉพาะด้าน อย่างโครงการระยะสัน้ โครงการทีย่ งั ไม่สามารถกาหนด
ขนาดของ resource ได้แน่นอน หรือแม้กระทัง่ ระบบทีฝ่ ่ าย IT ไม่มีความชานาญในการดูแลระบบ การนาขึ้นคลาวในระบบของผูใ้ ห้บริการนี้จะตอบโจทย์
ได้เป็ นอย่างดี มาดูตวั อย่างเคสทีน่ ิยมนาระบบต่างๆนี้ข้ นึ คลาวกัน
•

การทาโครงการระยะสัน้ มีกาหนดการใช้งาน server เพื่อโครงการ promote สินค้า หรือสาหรับสนับสนุนระบบต่างๆในการทดสอบก่อนขึ้นระบบ
จริง เป็ นปัญหาหลักของทีมพัฒนาทีต่ อ้ งหา server มาใช้ชว่ั คราว แต่ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ server ใหม่ หรือระยะเวลาในการสัง่ ซื้อ server
ทีจ่ ะต้องเข้ากระบวนการจัดซื้อ พร้อมกับนาส่งอีก ทาให้โครงการทีจ่ ะใช้งานล่าช้าออกไป การนาระบบขึ้นคลาวของผูใ้ ห้บริการทาให้ปัญหาเหล่านี้
หมดไป อีกทัง้ ระบบคลาวของผูใ้ ห้บริการยังมาพร้อมสิง่ อานวยความสะดวกต่างทีค่ รบครัน อาทิ Internet, Firewall, software เป็ นต้น

•

การทดสอบระบบทีไ่ ม่ทราบ resource ทีแ่ น่นอน มีแนวโน้มการขยายตัว และลดลงได้ตลอดเวลา การนาระบบขึ้นไปยังคลาวของผูใ้ ห้บริการนัน้
สามารถปรับเพิ่ม-ลดได้ตลอดเวลา โดยไม่จาเป็ นทีจ่ ะต้องสัง่ ซื้อ server ทีเ่ กินกว่าความต้องการในครัง้ แรก การใช้งานกับคลาวของผูใ้ ห้บริการ
เป็ นการตอบโจทย์ทดี่ ี โดยหากใช้งานกับทาง CSLOXINFO จะมีวศิ วกรให้คาปรึกษาการทา sizing เพื่อประเมิน resource ตัง้ แต่เริม่ ใช้งานด้วย

ซึง่ หากท่านต้องการคาปรึกษา สามารถติดต่อมาทีเ่ ราได้
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Cloud Share Storage
การจัดเก็บและเรียกใช้ขอ้ มูลร่วมกันจากตรงกลาง
บริการพื้นทีบ่ ริการพื้นทีจ่ ดั เก็บข้อมูลบนระบบ Cloud สามารถเชือ่ มต่อได้ทุกอุปกรณ์ ผ่านระบบ Internet หากใช้งานบนระบบมือถือก็มี application รองรับทัง้
ระบบ iOS และ Android ระบบความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูลทีส่ ามารถกาหนดได้เองในแต่ละ user กลุม่ ลูกค้ามีความหลากหลายในขนาดธุรกิจ ปรับได้ตาม
ขนาดพื้นทีท่ ต่ี อ้ งการและ user ทีใ่ ช้งาน เคสตัวอย่างการใช้งาน
•

ลูกค้าจาเป็ นต้องมีการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ เดิมใช้วธิ ีใส่แผ่น DVD/CD แล้วให้ massager นาส่งให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนพิมพ์ หากมีการแก้ไขข้อมูลจะส่งกลับ
ไปมาหลายรอบ เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่การส่งผ่านทาง Email ไม่สามารถทาได้ วิธีแก้ไขปัญหาด้วยระบบการนาไฟล์เก็บไว้บนระบบ WeCloud แล้ว
share public เป็ น link ผ่านทาง Email ไปยังลูกค้า เพื่อให้แก้ไขและตรวจสอบ ก่อนทีจ่ ะแก้ไขมายังบริษทั ทาให้ลดปั ญหาการล่าช้าในขัน้ ตอนการส่งข้อมูล
และยืนยันได้วา่ มีการรับ Email และทาการ download ไฟล์ทจ่ี ดั ส่งไปเรียบร้อยแล้วด้วย

•

การจัดทาระบบข่าวสารแจ้งไปยังพนักงาน โดยมีขอ้ จากัดในกลุม่ ทีจ่ ะรับข่าวสารนัน้ ในแต่ละระดับ เดิมใช้วธิ ีสง่ จดหมาย หรือ Email ไปยังพนักงานแต่ละท่าน
หากเกิดการตกหล่น หรือ Email บางท่านเต็มไม่สามารถรับ Email ได้ ต้องมาแจ้งซา้ หรือการนาข้อมูลไปปิ ดประกาศ จาเป็ นต้องรอเจ้าหน้าทีไ่ ปแต่ละ
สาขาเพื่อปิ ดประกาศ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและยุง่ ยากในการทางานอย่างมาก วิธีการแก้ไขปัญหา ใช้ระบบ WeCloud กาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลใน
แต่ละท่านให้ชดั เจน ในการ share private โดยผูแ้ จ้งข่าวสารทาการโยนข้อมูลไปในระบบ WeCloud แล้วทาการ share ไปยังผูเ้ กี่ยวข้อง สามารถระบุ
กลับมายังผู ้ share ข้อมูลได้วา่ มีใครทาการ download ไฟล์ไปแล้วบ้าง ทาให้ระบบการแจ้งข่าวสารง่ายขึ้นมาก

•

ธุรกิจในปัจจุบนั เป็ นการทางาน mobile office เป็ นส่วนใหญ่ ต้องมีขอ้ มูลพร้อมใช้งาน การเก็บข้อมูลเดิมผ่านทาง external HDD หรือไว้ใน notebook ทา
ให้การเดินทางไปไหนมาไหนไม่สะดวก จะเป็ นต้องพก notebook ไปด้วยทุกที่ วีธีการแก้ไขปัญหาด้วยการนาข้อมูลจัดเก็บเข้าระบบ WeCloud สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ดว้ ยมือถือ คอมพิวเตอร์ laptop notebook เป็ นสิง่ ทีส่ ะดวกสบาย เนื่องจากระบบรองรับทุกระบบไม่วา่ จะเป็ น iOS, Android, หรือเข้าผ่าน
web browser ได้ทุกชนิด
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