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ท าไมจึงใช้ระบบคลาวด์แบบไฮบริด 
 

การประมวลผลบนระบบคลาวด์ก าลังได้รบัความสนใจจากผู้คนจ านวนมาก และมีเหตุผลที่ดีส าหรับเรือ่งนี้ นั่นคือเน่ืองจากว่าระบบไอที 
ต่างๆ ก าลงัมุ่งไปในทิศทางนี้ แต่ศูนย์ข้อมูลในสถานทีย่ังมีบทบาทส าคญัท้ังในปัจจุบันและในอนาคต ส าหรบัหลายองค์กร การรวมระบบ 
ทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นระบบคลาวด์แบบไฮบริดเป็นสิ่งจ าเป็น  
 

Microsoft เข้าใจความจริงนี้ เพื่อช่วยให้คุณประสบความส าเร็จในเรื่องนี้ เราน าเสนอเทคโนโลยีบนระบบคลาวด์และในสถานที่ 
หลากหลายประเภทที่ท างานร่วมกนัได้อย่างกลมกลนื และไม่เหมือนกบัคู่แข่งของเรา เราให้ความยืดหยุ่นเพื่อให้คณุสามารถเลือกเส้นทาง 
ที่เหมาะกับตัวเองได้ เรามุ่งมั่นจะใหบ้ริการระบบคลาวด์แบบไฮบริดที่สอดคล้องกลมกลืนกันซ่ึงสนับสนุนแนวทางที่คุณเลือก 
 

แต่จรงิๆ แลว้ระบบคลาวด์แบบไฮบริดคืออะไร แม้ว่าทุกคนจะยอมรับวา่การให้ค านิยามนัน้ไม่ง่าย แต่ก็มีข้อก าหนดบางอย่างที่เห็นได้ชัดเจน 
เช่น คุณต้องมีวิธีการเชื่อมต่อศูนย์ขอ้มูลในสถานที่กับระบบคลาวด์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ Microsoft แก้ไขด้วย Azure Virtual Networks, 

Azure ExpressRoute และอื่นๆ แตแ่ค่การเช่ือมต่อพื้นฐานเท่านั้นยังไม่เพียงพอ ระบบคลาวด์แบบไฮบริดควรไปไกลกวา่นี้ นั่นคือ 
ต้องเป็นระบบทีม่บีริการต่างๆ ที่สอดคล้องกันอย่างครบถ้วน  
 

Microsoft เชื่อมั่นว่าระบบคลาวด์แบบไฮบริดทีแ่ท้จริงต้องมีองค์ประกอบ 4 อย่าง โดยแต่ละอย่างจะมาพร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย ดังนี้: 
 

 รหัสประจ าตัวรว่มกันส าหรับแอปพลเิคชันในสถานที่และบนระบบคลาวด์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน โดยท าใหผู้้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ 
เพียงครั้งเดียวกส็ามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ท้ังหมด 
 

 การบรูณาการการจัดการและการรักษาความปลอดภัยในระบบคลาวด์แบบไฮบริดทั้งระบบ ท าให้ตรวจสอบ จัดการ และรักษา 
ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมได้อยา่งกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว คุณจึงมองเห็นสภาพความเป็นไปและควบคุมระบบได้ดีขึ้น 
 

 แพลตฟอร์มที่สอดคล้องเป็นหนึ่งเดยีวส าหรับศูนย์ข้อมูลของคณุและระบบคลาวด์ ซึ่งท าให้สามารถเข้าถงึขอ้มูลไดจ้ากหลายสถานที่ 
โดยรวมการเขา้ถึงข้อมูลในสถานที่และบริการข้อมลูบนระบบคลาวด์เขา้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ คุณจึงเข้าใจข้อมูลมากยิ่งขึ้น 
 

 บุรณาการการพัฒนาและ DevOps ของระบบคลาวดแ์ละของศูนย์ข้อมลูในสถานที่เขา้เป็นหนึง่เดียว คณุจึงสามารถยา้ยแอปพลิเคชัน 
ไปมาระหวา่งสองสภาพแวดล้อมไดต้ามตอ้งการ และยังช่วยเพิ่มผลติผลของนักพัฒนา เนือ่งจากตอนนีร้ะบบทั้งสองมีสภาพแวดล้อม 
การพัฒนาเดียวกนั 

 

เมื่อรวมองค์ประกอบทั้ง 4 ประการเข้าด้วยกัน ก็ท าใหน้ักพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมลู ผูจ้ัดการไอที และผูใ้ช้มีประสบการณก์ารใช้และ 
การพัฒนาที่สอดคล้องกัน รูปที่ 1 สรุปแนวความคดินี ้โดยแสดงตัวอย่างเทคโนโลยี Microsoft ส าหรับแต่ละองค์ประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1: ระบบคลาวด์แบบไฮบริดต้องเป็นโซลูชันที่สอดคล้องกลมกลืนใน 4 ด้าน ได้แก่ รหัสประจ าตัว การจัดการและความปลอดภยั 

แพลตฟอร์มข้อมูล และการพัฒนาและ DevOps 

 

ดังที่แสดงในรูป Microsoft มีเทคโนโลยีระบบคลาวด์แบบไฮบริดที่มคีวามสามารถทัง้ 4 ด้านนี้ ดังตัวอยา่งต่อไปนี้:  
 

 Azure Active Directory ท างานร่วมกับ Active Directory ในสถานที่ท าใหผู้้ใชม้ีรหสัประจ าตัวร่วม 
 

 Azure มีบริการการจัดการและการรักษาความปลอดภัยท่ีผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกันส าหรบัโครงสรา้งพื้นฐานบนคลาวด์และโครงสร้าง 
พื้นฐานในองคก์ร 

 

 บริการข้อมลู Azure ท างานรว่มกบั SQL Server เพื่อสร้างแพลตฟอร์มข้อมลูที่สอดคล้องกัน 
 

 บริการ Microsoft Azure ในระบบคลาวด์ท างานร่วมกับ Microsoft Azure Stack ในสถานที่ท าให้เกิดสภาพแวดลอ้ม 
การพัฒนาและ DevOps ที่เป็นหนึ่งเดียว 
 

จะเกิดอะไรขึ้นถา้คุณพยายามจะสรา้งระบบคลาวด์แบบไฮบริดโดยไม่ม ี4 องค์ประกอบเหล่านี ้ค าตอบสั้นๆ คือสาหัส เนื่องจากจะม ี
ความแตกต่างที่ไมจ่ าเป็นทัว่ทั้งสภาพแวดล้อมของคุณ ความแตกต่างเหล่านี้น ามาซึง่ความซับซ้อน ท าให้ระบบคลาวด์แบบไฮบริดของคณุใช้งาน 
จัดการ และรักษาความปลอดภัยไดย้ากขึ้น ความเสี่ยงจะเพิ่มในขณะที่ประโยชน์ที่ให้แกผู่้ใช้น้อยลง 
 

การสร้างระบบคลาวดแ์บบไฮบริดทีส่อดคล้องกลมกลนืกันอย่างแทจ้ริงมีข้อได้เปรียบ และเป็นวิธีที่ดีกว่า ดงัที่เอกสารนี้อธิบาย 

Microsoft คือบริษัทเดียวที่น าเสนอข้อดีเหล่านี ้
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ความต้องการ: รหัสประจ าตัวร่วม 

 

เมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน พวกเขาไม่ควรต้องกังวลว่าแอปพลิเคชันเหลา่นั้นก าลังท างานในสถานที่หรือในระบบคลาวด์ การให้รหัส 
ประจ าตวัที่ใช้รว่มกันคือหัวใจหลกัทีท่ าให้เกิดสิ่งนี้ได ้ซึ่งเป็นเหตผุลที่ Microsoft สร้าง Azure Active Directory (Azure AD) ข้ึน 
บริการระบบคลาวด์นี้น าเสนอการลงชื่อเข้าใช้เพียงครัง้เดียวที่มีความปลอดภัย การเตรียมใช้งานโดยอัตโนมตัิส าหรับผู้ใชใ้หม ่และอื่นๆ 

 

ผู้ใช้จึงลงชื่อเข้าใชเ้พียงครั้งเดียวก็สามารถใช้แอปพลิเคชันจากที่ใดก็ได้  
 

ทุกคนเกลียดการท่ีต้องจ ารหสัผ่านหลายชุด ในองคก์ร ปัญหานี้แก้ไขไดม้านานแล้วด้วยความสามารถในการเข้าสูร่ะบบโดยการลงชื่อ 
เข้าใช้ครั้งเดียว ก็สามารถเขา้ถึงแอปพลิเคชันต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตาม การเติบโตขึ้นของซอฟต์แวร์ที่เป็นบรกิาร (SaaS) ท าให้ต้อง 
แก้ปัญหานี้อีกครั้ง แทนท่ีจะใหผู้้ใชล้งชื่อเข้าใช้แยกต่างหากส าหรับแต่ละแอปพลิเคชัน พวกเขาควรจะสามารถลงชื่อเขา้ใช้เพียงครั้งเดียว 
ก็เข้าถึงแอปพลิเคชันท้ังในสถานทีแ่ละบนระบบคลาวด์ (ซึ่งก็คือ SaaS) ได้ รูปที่ 2 แสดงวิธีที่ Azure AD ท าใหส้ิ่งนี้เป็นไปได้   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2: Azure Active Directory ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลงชือเข้าใช้ครั้งเดียว ก็เข้าถึงแอปพลิเคชันทัง้ในสถานที่และบนระบบคลาวด์ได้  
 

เพื่อจะใช ้Azure AD ในระบบคลาวด์แบบไฮบริด ก่อนอื่นองค์กรตอ้งเชือ่มต่อ Active Directiory ในสถานที่เข้ากับ Azure AD 

บนระบบคลาวด์ จากนั้นผู้ใช้กส็ามารถลงชื่อเขา้ใช้ตามปกติ พวกเขาจะมองไม่เห็น Azure AD ตอนนี้ผู้ใช้ก็สามารถเข้าถงึแอปพลิเคชันทั้งใน 
สถานที่และบนระบบคลาวด์ได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใชอ้ีก พวกเขาลงชื่แเข้าใช้แค่ครั้งเดียวก็ใช้งานได้ทั่วทั้งระบบไฮบริด  
 

Azure AD สนับสนุนแอปพลิเคชันบนระบบคลาวดจ์าก Microsoft รวมถึง Office 365 และ Dynamics 365 และยังสนับสนนุ SaaS 

อื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้ง Google Apps, Salesforce CRM, Dropbox, Box, Slack, Service Now, Workday และ 
แอปพลิเคชันอื่นๆ อีกนับพันรายการ เช่นเดียวกับที่ Active Directory อนุญาตให้ลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวเพื่อเข้าถึงแอปพลเิคชันในสถานที ่
จากผู้จดัจ าหนา่ยหลายราย Azure AD ให้คุณลักษณะนี้ส าหรับแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์จากผูใ้หบ้รกิาร SaaS หลายราย  
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การใช้ Azure AD เพื่อลงชื่อเข้าใชค้รั้งเดียวยังน าประโยชน์อื่นๆ มาให ้รวมถึงสิ่งเหลา่นี้:  
 

 เนื่องจาก Azure AD ให้บัญชีร่วมส าหรับแอปพลิเคชันหลายแอปพลิเคชัน จึงมีความจ าเป็นน้อยลงที่ต้องมีรหสัผ่านหลายชุด 
ซึ่งบางชุดอาจถกูน ากลบัมาใช้ใหม่ในแอปพลิเคชัน SaaS ที่แตกต่างกนั การด าเนินการดังกลา่วจะช่วยปรบัปรุงความปลอดภัยให้คุณ 
เนื่องจากการละเมิดที่เว็บไซตห์นึ่งมีโอกาสที่จะเปิดเผยรหัสผ่านที่น ามาใช้กับแอปพลิเคชันอื่นน้อยกว่า 

 

 เมื่อผู้ใช้ลาออกจากองค์กร ผู้ดแูลระบบสามารถยุติการเข้าถึงแอปพลิเคชันหลายรายการ (บนระบบคลาวด์หรือในสถานที่) ของเธอ 
โดยเพียงแค่ลบเธอจาก Azure AD แต่ถ้าเธอมีบญัชีการเข้าใช้แอปพลิเคชันเหลา่นี้แยกจากกัน ผู้ดูแลระบบจะต้องค้นหาและลบบัญชี 
เหล่านั้นทีละบัญช ี
 

Microsoft สนับสนุนการใช้รหัสประจ าตัวรว่มส าหรับระบบไฮบริดอย่างกวา้งขวางไม่เหมือนกบัผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระบบคลาวด ์
รายใหญ่อื่นๆ ตวัอย่างเช่น รหสัประจ าตัวและการจดัการการเข้าถึงของ AWS เน้นการจดัการรหัสประจ าตัวส าหรบัเข้าใช้งาน AWS เอง 
และทรัพยากรที่ท างานบน AWS ซึ่งแตกต่างจาก Azure AD คือระบบนี้ไม่มีโซลูชันทั่วไปส าหรับการลงชือ่เข้าใช้ครั้งเดียวแล้วสามารถ 
ใช้งานแอปพลิเคชนัทั้งหมดบนระบบคลาวด์จากผู้จัดจ าหน่ายหลายรายได้ 

 
 

 

แอปพลิเคชัน SaaS แบบไฮบริด 
 

แอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้ทั้งในรูปของโซลูชัน SaaS และผลิตภณัฑ์ที่ท างานในสถานที่เป็นอีกรูปแบบของการประมวลผล 
บนระบบคลาวดแ์บบไฮบริด เช่น Office 365 มีหลายองค์ประกอบที่ท างานในลกัษณะนี ้รวมถงึ Exchange และ SharePoint  
 

ในโลกของไฮบริด แอปพลิเคชัน SaaS แบบไฮบรดิมปีระโยชน์พอสมควรเลยทีเดยีว เชน่ SharePoint Online และ 

SharePoint Server มีวิธีดูแลจดัการระบบในลักษณะเดียวกัน เช่นเดียวกับ Exchange Online และ Exchange Server 

แอปพลิเคชันเหลา่นี้ยังให้ประโยชน์อื่นๆ ของระบบไฮบริด เช่น ใน SharePoint สนับสนุนการค้นหาทั่วทัง้ SharePoint 

Online และ SharePoint Server และความสามารถในการใช้โดเมนอีเมลร่วมกันทั้งบน Exchange Online และ 
Exchange Server  
 

เช่นเดียวกับแอปพลิเคชันอื่นๆ โซลชูั่น SaaS แบบไฮบริดตอ้งจัดการกบัรหัสประจ าตัว ส าหรบั Office 365 ความท้าทายนี้ 
แก้ไขไดด้้วย Azure AD องคก์รท่ีใช ้Office 365 กจ็ะใช ้Azure AD ด้วย แม้ว่าพวกเขาจะมองไม่เห็นก็ตาม ท าให้การท าสิง่ต่างๆ 
เช่น การมอบหมายใบอนุญาตการใชแ้อปพลิเคชัน Office 365 จะยึดตามกลุ่ม AD เพื่ออนุญาตให้ทุกคนในกลุ่มสามารถใช้งานได้ 
การใช้รหัสประจ าตัวส าหรบัระบบไฮบริดรว่มกับแอปพลิเคชัน SaaS แบบไฮบริดเป็นอกีรูปแบบหนึ่งของระบบคลาวด์แบบไฮบริดที ่
สอดคล้องกันซึ่งมอบคุณค่าให้กบัองค์กรของคุณ 

 
 

ปกป้องรหสัประจ าตัวทั้งในสถานที่และบนระบบคลาวด์ 
 

การใช้รหัสประจ าตัวร่วมเพื่อเขา้ถึงแอปพลิเคชันหลายแอปพลิเคชันมีประโยชน์อย่างแท้จริง และยังท าให้การปกป้องรหัสประจ าตัว 
มีความส าคญัมากกว่าที่เคย Microsoft น าเสนอหลายวิธใีนการใช้รหสัประจ าตัวร่วม  
 

เช่น Azure AD ให้การรบัรองความถูกต้องโดยอาศัยหลายปัจจัย (MFA) ด้วยตัวเลือกนี ้การเขา้สูร่ะบบ Azure AD ต้องการมากกวา่ 
แค่การใช้รหสัผ่านธรรมดา ผู้ใช้ยังตอ้งมีปัจจัยที่สอง เช่น การป้อนรหัสที่ส่งไปยังโทรศัพทม์ือถือของพวกเขา การใช้ MFA ท าให้แม้ผู้โจมต ี
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ได้ขโมยรหัสผ่านของผู้ใช้ไป ก็ไม่สามารถเขา้ระบบในฐานะผู้ใช้รายนั้นได ้ผู้โจมตียังจะต้องเข้าถึงโทรศัพท์ของผู้ใช้หรอืปัจจัยอื่นที่ใช้ 
ส าหรับการรบัรองความถกูต้องด้วย ผลลพัธ์คือปกป้องรหัสประจ าตัวได้ดขีึ้นและลดความเสีย่งลง  
 

Azure AD ยังสนับสนุนนโยบายการเข้าถึงแบบมีเงือ่นไขด้วย นโยบายเหล่านี้ชว่ยใหผู้้ดูแลระบบสามารถควบคุมการเขา้ถึงแอปพลิเคชัน 
บางอยา่งโดยใช้ไมเ่พียงแค่รหสัประจ าตัวของผู้ใช้ แต่ยงัขึ้นกับอุปกรณ์ที่เธอก าลังใช้ ต าแหน่งของเธอ กลุ่มที่เธอเป็นสมาชิก และอื่นๆ 
รหัสประจ าตัวของผู้ใช้เป็นประตูเข้าสู่ระบบคลาวดแ์บบไฮบรดิ ดังนั้นการปกป้องระบบนี้ดว้ย MFA และการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไขจึงเป็น 
สิ่งส าคัญ พร้อมกนันี้ Microsoft ยังมี API ข้ามแพลตฟอร์มเพื่อรวมการจัดการรหัสประจ าตัวเข้าไว้ในแอปพลิเคชันในสถานทีห่รือบน 
ระบบคลาวด์ โดยสนับสนุนโปรโตคอลรุ่นใหม่ทั้งหมด รวมถงึ SAML 2.0, WS-Fed, OAuth 2.0 และ OpenID Connect 

 

ความต้องการ: การจัดการและการรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการ  
 

การใช้ระบบคลาวด์แบบไฮบริดสามารถเพิ่มทางเลือกของบริการด้านไอทีให้กบัองค์กร แตไ่ม่มีทางหลีกเลี่ยงความจริงที่วา่ระบบคลาวด์แบบ 
ไฮบริดสรา้งอุปสรรคใหมใ่นการจัดการและการรักษาความปลอดภัย ความท้าทายไดแ้ก่สิง่ต่อไปนี้: 
 การตรวจสอบทัง้โครงสรา้งพื้นฐานในสถานที่และทรัพยากรของระบบคลาวด์รวมกัน 

 

 การด าเนินการตา่งๆ โดยอัตโนมตัิอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อสามารถท าได้ เช่น การตอบสนองต่อการแจ้งเตอืนที่เกิดขึ้นจากการ 
ตรวจสอบ 

 

 การรกัษาความปลอดภัยพื้นที่กวา้งขวางขึ้น ซ่ึงเกิดจากการใช้ระบบคลาวด์แบบไฮบริด 
 

 การส ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมลูอย่างมีประสิทธิภาพส าหรบัทรัพยากรทั้งบนระบบคลาวดแ์ละในสถานที่ 
 

การรบัมือกับความท้าทายเหล่านีต้อ้งใช้วธิีการจัดการและการรักษาความปลอดภัยที่ถูกออกแบบมาส าหรับระบบคลาวด์แบบไฮบริด เพื่อ
ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ Microsoft มีบริการการจัดการและการรักษาความปลอดภัยอยู่ภายใน Azure ที่คุณสามารถใช้ได้ตลอด
ระยะเวลาการใช้งาน Azure รวมชุดเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นหนึง่เดียวส าหรับการตรวจสอบ การก าหนดค่าและการปกป้องระบบ
คลาวด์แบบไฮบรดิ รูปที ่3 แสดงภาพรวมของการจัดการและการรักษาความปลอดภัยของ Azure (ซึ่งคุณอาจเคยได้ยินในชื่อ 
Operations Management Suite) 
 

 
 

รูปที่ 3: Azure มบีริการการจัดการและการรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการส าหรับระบบคลาวด์แบบไฮบริดสมัยใหม่  
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บริการการจดัการและการรักษาความปลอดภัยของ Azure ออกแบบมาเพื่อระบบไฮบรดิและระบบที่มีองค์ประกอบหลากหลายประเภท 
คุณจึงสามารถควบคุมระบบ Windows และ Linux ที่ใช้ใน Azure หรือที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลในสถานที่ของคุณได้มากยิ่งขึน้ ในความเป็นจริง 
แม้วา่ไม่ได้แสดงในภาพนี้ บรกิาร Azure เหล่านี้ยังสามารถยังขยายการจัดการไปยังระบบ Windows และ Linux ที่ใช้บริการโฮสติ้งหรือ 
บนแพลตฟอร์มระบบคลาวด์อื่นๆ ได้ เช่น AWS  
 

บริการหลัก 4 บรกิารประกอบขึ้นเป็นวิธีการที่ Azure ใช้จัดการตลอดอายุการใช้งาน ได้แก่ ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ (Insight and 

Analytics), ระบบอัตโนมัตแิละการควบคมุ (Automation and Control), การป้องกันและการกู้คืน (Protection and 

Recovery) และความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Security and Compliance) บริการทั้งหมดเขา้ถึงได้ด้วยแดชบอร์ด 
เดียว ตัวอย่างแสดงในรปูที่ 4 
 

 
 

รูปที่ 4: แดชบอร์ดการตรวจสอบให้มมุมองกว้างและสามารถปรับแต่งได้ของสภาพแวดล้อมในระบบคลาวด์แบบไฮบริด  

คอนโซลจะสร้างจากไทลต์่างๆ โดยผู้ใช้แตล่ะคนสามารถปรบัแต่งลักษณะของไทล์ไดต้ามใจชอบ เช่น ผูใ้ช้ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยอาจ
เลือกแสดงสถานะปัจจบุันของซอฟตแ์วร์ป้องกันมัลแวร์บนระบบที่มกีารจัดการ จ านวนปญัหาความปลอดภยัท่ีส าคัญ และแผนท่ีแสดง
แหลง่ที่มาของภัยคุกคาม ผู้ใช้ที่มหีน้าที่รับผิดชอบการส ารองข้อมูลอาจเลือกแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการส ารองข้อมูลครั้งล่าสุดของเครื่อง
เสมือน อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ผูใ้ช้ทีม่ีหน้าที่รบัผิดชอบในทุกๆ ด้านเหลา่น้ีอาจเลือกแสดงขอ้มูลเหล่านี้ปะปนกัน บริการการจัดการและ 
การรกัษาความปลอดภัยของ Azure ได้รับการออกแบบมาให้เป็นเครือ่งมือที่มีประสิทธภิาพส าหรับผูใ้ช้ที่มีความต้องการทัว่ไปหลายด้าน 
ไม่ว่าจะมีความตอ้งการเช่นไร อินเตอร์เฟซที่ปรับแต่งได้นี้ท าให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถเขา้ถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของ
ตนเองมากที่สดุ และเนื่องจากบริการบนระบบคลาวดข์อง Azure ถูกออกแบบมาส าหรับโลกไฮบริด ภาพที่แสดงในแดชบอรด์สามารถ
ครอบคลุมศูนย์ข้อมูลทั้งในสถานที่และบนระบบคลาวด์  
 

รับข้อมูลเชิงลกึและข้อมูลการวิเคราะห์ของระบบคลาวด์แบบไฮบริดทั้งระบบ  
สิ่งส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการจัดการคือการตรวจสอบเพื่อติดตามสิ่งทีก่ าลงัเกิดขึ้นในโลกของคุณ การท าเช่นน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพใน 
ระบบคลาวด์แบบไฮบริดเป็นความท้าทายอย่างยิ่งเนื่องจากคุณต้องสามารถเข้าถึงศูนย์ข้อมูลทั้งในสถานที่และบนระบบคลาวด์ได ้Azure 

รับมือกบัความท้าทายน้ีด้วยบริการ Insight and Analytics  
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บริการ Insight and Analytics จะรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับระบบที่ก าลังตรวจสอบ เชน่ บันทึกการใช้งานและข้อมูลประสทิธิภาพ 
การท างาน ด้วยการใช้แดชบอร์ด ผูใ้ช้สามารถก าหนดแบบสอบถามเพื่อให้ไดร้ับข้อมูลนี้ หรือสร้างแบบสอบถามที่ท างานเป็นประจ า 
แล้วสร้างการแจ้งเตือนหากพบว่ามีอะไรผิดปกติ และเพื่อรองรบัสถานการณ์ที่มกัเกิดขึ้นโดยทั่วไป บรกิาร Insight and Analytics 

มีกลุม่โซลูชันที่ก าหนดแบบสอบถามและตรรกะไวล้่วงหน้าเพื่อรองรับกบัข้อมูลบางอย่าง เช่น โซลูชัน AD Assessment แสดงสถานะของ 

Active Directory พร้อมกับค าแนะน าเพื่อการปรบัปรุง ในขณะที่โซลูชัน SQL Assessment จะแสดงข้อมูลที่คล้ายกันส าหรับ SQL 

Server บริการการตรวจสอบของ Azure นี้ยังสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ System Center Operations Manager การท าเช่นนี ้
ท าใหบ้ริการ Insight and Analytics สามารถรบัขอ้มูลและการแจง้เตือนที่ Operations Manager ได้รับจากระบบทีต่รวจสอบอยู่ 
การเชื่อมต่อกับ Operations Manager จะท าให้เข้าถงึข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ได้ง่าย จึงพบได้ทั่วไปในการเริ่มใช้งาน Insight and 

Analytics  

 

บริการ Insight and Analytics ยังมีเครื่องมือที่มปีระโยชน์อื่นๆ อีก รวมถึงเครืองมือต่อไปนี้:  
 

 Service Map สามารถค้นหาแอปพลิเคชันท่ีกระจายอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด แสดงความขึ้นตรงต่อกันขององค์ประกอบ 
ต่างๆ ในแอปพลิเคชัน (เช่น ฐานข้อมูลและตรรกะทางธุรกจิ) และช่วยในการแก้ไขปัญหา 

 

 Network Performance Monitor ช่วยให้ผู้ดแูลระบบสามารถติดตามประสิทธิภาพของเครือข่าย รวมถึงลิงก์ระหว่างศูนย์ข้อมูล 
ในสถานที่และบนระบบคลาวด์ ตลอดจนค้นหาและแก้ไขปัญหาเครือข่าย 

 

เพื่อให้เข้าใจคุณคา่ของเทคโนโลยีน้ี ลองคิดถึงสถานการณ์ง่ายๆ สมมติว่า Insight and Analytics แจ้งเตือนเกี่ยวกับแอปพลิเคขันหนึ่งใน 
สภาพแวดล้อมของคุณ ผู้ดแูลระบบอาจใช้ Service Map เพื่อท าความเข้าใจโครงสร้างของแอปพลิเคชัน จากนั้นจึงระบวุ่าปัญหาอยู่ท่ี 
ฐานข้อมูล SQL Server ของแอปพลิเคชัน ผู้ดูแลระบบสามารถใช้โซลชูัน SQL Assessment ที่มีอยู่ใน Insight and Analytics เพ่ือ 
ตรวจสอบฐานข้อมูลนั้นให้ละเอียดขึ้น เช่น บางทีปญัหาคือตารางหนึ่งของฐานข้อมลูโตเกนิขีดจ ากัด เมื่อผู้ดแูลระบบรู้ปัญหานี้ เขาสามารถ 
ตัดทอนข้อมลูในตาราง และท าให้แอปพลิเคชันกลบัมาท างานปกติได้  
 

กระบวนการค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดนีจ้ะเหมือนกันไม่วา่ฐานข้อมลูที่เป็นปัญหาจะอยู่ในสถานที่ อยู่ท่ีผู้ให้บริการโฮสติ้ง หรืออยู่ในระบบ 
คลาวด์ และเหมือนกันส าหรับ SQL Server และ Azure SQL Database ความสอดคล้องกันเป็นคณุลักษณะส าคญัของบริการ Insight 

and Analytics เพราะบริการนี้ถกูออกแบบมาส าหรับโลกไฮบริด  
 

เปรียบเทียบบริการนี้กับผูใ้หบ้ริการรายอื่นบนระบบคลาวด์ เช่น AWS ให้บริการ CloudWatch ส าหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมบนระบบ 
คลาวด์ แต่เทคโนโลยีน้ีให้ขอ้มูลเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆ เพียงเล็กน้อยเนื่องจากไม่ได้ออกแบบมาส าหรบัโลกไฮบริด ในทางตรงกันขา้ม Service 

Map สามารถตรวจพบแอปพลิเคชันท่ีกระจายอยู่บนศูนย์ข้อมูลในระบบคลาวด์และในสถานที่โดยอัตโนมตัิ และการตรวจสอบของบริการ 

Insight and Analytics ใน Azure จะปฏิบัติต่อข้อมูลในสภาพแวดล้อมทั้งสองอยา่งเท่าเทียมกัน บรกิาร Azure ถูกออกแบบโดยม ี
วัตถุประสงค์ให้ท างานกับระบบคลาวด์แบบไฮบริด  
 

จัดการระบบคลาวด์แบบไฮบริดโดยอัตโนมัติ 
โดยทั่วไป เป็นความคิดที่ดีที่จะท าให้การจัดการระบบของคุณด าเนินไปโดยอัตโนมัติใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ เพือ่ให้ท าเช่นนี้ 
จากระบบคลาวดไ์ด้ Azure จึงน าเสนอบริการ Automation and Control บริการนี้อนุญาตให้ผู้ดแูลระบบสรา้งสคริปต์ 
PowerShell ที่เรียกว่า runbooks เพื่อด าเนินกระบวนการทั่วไปโดยอัตโนมัติ  

 

เช่น ลองคิดถึงสถานการณ์ที่เพิ่งอธบิายไป เมื่อ Insight and Analytics แจ้งเตือนเนื่องจากตรวจพบปญัหากับแอปพลิเคชัน วิธีหนึง่ 
ในการจัดการเรื่องน้ีคือการพึ่งพาผู้ดูแลรเบบให้ค้นหาและแก้ไขปัญหา ซ่ึงอาจเป็นเพียงทางเลือกเดียวส าหรบัครั้งแรกที่พบปญัหา 
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ถ้ามีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหานี้ขึ้นอีกครั้ง ท าไมเราไม่สร้างการแก้ปญัหาโดยอัตโนมัติขื้น โดยใช้ฟังก์ชันการท างานใน Automation 

and Control ผู้ดูแลระบบสามารถสร้าง runbook ข้ึนเพ่ือแก้ปญัหาด้วยข้ันตอนเดียวกัน (เช่น การตัดทอนข้อมูลในตารางของ 
ฐานข้อมูล) แล้วก าหนดคา่ให้ runbook ท างานเมื่อมีการแจ้งเตือนนี้ การท าเช่นนี้ท าใหส้ามารถแก้ไขปญัหาได้รวดเร็วขึ้น เชื่อถือได ้
มากขื้น และเสียค่าใช้จา่ยน้อยลง  

 

บริการ Automation and Control ยังสามารถจัดการกบัสถานการณ์อื่นๆ ไดอ้ีกมากมาย ผู้ดแูลระบบอาจสรา้ง runbooks 

ที่รีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ หรือตั้งค่าเครื่องเสมือนส าหรบัสภาพแวดล้อมการพัฒนา หรือวางก าหนดการและปรับใช้โปรแกรมปรบัปรุง 
ส าหรับ Windows และ Linux ก็ได้ เพื่อท าให้ง่ายขึ้น Microsoft และบุคคลอื่นไดส้ร้างแกลเลอรีของสคริปต์ที่ก าหนดไว้ล่วงหนา้ 
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่พบได้ทั่วไปหลายสถานการณ์ นอกจาก runbooks แล้ว บรกิารของ Azure นี้ยังมี Desired State 

Configuration (DSC) ซึ่งเป็นความสามารถในการระบุการก าหนดคา่บนเซิร์ฟเวอร ์Windows หรือ Linux แล้วตรวจสอบ 
และบังคับใช้การก าหนดคา่นั้น  
 

เมื่อท างานร่วมกับ Insight and Analytics, Automation and Control มีเป้าหมายสูงสุดเพียงประการเดียวคือการช่วยให้คุณ 
ค้นหา และแก้ไขปญัหาแบบเชิงรุกในระบบคลาวด์แบบไฮบรดิได้ก่อนท่ีปัญหาเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อธรุกิจ  

 

มุมมองด้านความปลอดภัยและการปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่เป็นหนึ่งเดียว  
 

ไม่มีแง่มุมใดในการจัดการระบบจะส าคัญไปกว่าเรื่องความปลอดภัย สว่นใดของระบบก าลังถูกโจมตีอยู่ในเวลานี ้การโจมตีมาจากไหน 
สถานะของซอฟตแ์วร์ป้องกันมัลแวร์ในแตล่ะระบบเหล่านั้นคืออะไร ในระบบคลาวด์แบบไฮบริด คุณควรจะสามารถหาค าตอบของ 
ค าถามเหลา่นี้ทั้งหมดได้ดว้ยวิธีการเดียวกันทั้งในศูนย์ข้อมูลในสถานที่และบนระบบคลาวด์  

 

Azure Security and Compliance จัดการกับเรื่องเหล่านี้ โดยมชีุดเครื่องมือที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ช่วยให้ผูดู้แลระบบ หรือ 
แม้กระท่ังบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้เช่ียวชาญด้านความปลอดภัย สามารถปอ้งกัน ตรวจสอบ และตอบสนองต่อภัยคกุคามในระบบคลาวด์ 
แบบไฮบริดได้ ต่อไปนี้คือตัวอยา่งของประโยชน์ที่ได้รับจากความสามารถนี้: 

 

 ผู้ดูแลระบบสามารถดูสถานะความปลอดภัยทั่วทั้งระบบคลาวด์แบบไฮบริดได้ในมุมมองเดียว มุมมองนีส้ามารถมสีถานะของ 
ซอฟต์แวร์ป้องกนัมัลแวร์ ซึ่งระบวุ่าระบบต่างๆ เป็นไปตามการก าหนดค่าพื้นฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ และอืน่ๆ ในความเป็นจริง 
บริการ Security and Compliance อาศัยกลไกการเกบ็ข้อมลูและแบบสอบถามที่ใชโ้ดย Insight and Analytics 

จึงท าให้การจัดการความปลอดภัยมคีุณสมบัติและประสิทธิภาพแบบเดียวกัน 
 

 ความสามารถในการมองเห็นที่กว้างขวางนี้ช่วยใหผู้้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบและตอบสนองต่อภัยคุกคามความปลอดภัยได้ 
อย่างรวดเร็ว เช่น ผู้ดูแลระบบสามารถระบุได้ว่าเครือข่ายเสมือนหนึ่งไมไ่ด้ก าหนดคา่อย่างถูกต้อง จึงคลิกทีปุ่่มในแดชบอร์ดเพื่อ 
แก้ไข หรือเธออาจเห็นวา่ฐานข้อมูลใน Azure SQL Database ยังไม่ได้เปิดใช้งานการเข้ารหัส จึงเปิดใช้งานโดยการคลิกอีก 
ไม่กี่ครั้ง Security and Compliance ยังแสดงรายการความเสี่ยงดา้นความปลอดภัยโดยจัดเรียงตามความส าคญั 
เหมือนในตัวอยา่งเหลา่นี้ พร้อมกับค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการแก้ไข 

 

 เนื่องจาก Microsoft ปรับปรุง Azure Security and Compliance อยู่เสมอ บริการนีจ้ึงเรียนรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามใหม่ๆ 
ที่เกิดขึ้น ช่วยให้ผูดู้แลระบบมีข้อมูลการรกัษาความปลอดภัยที่ทันสมัยอยู่เสมอทั่วทั้งระบบคลาวด์แบบไฮบริด และเนื่องจาก 
การปรับปรุงเหล่านี้ดึงข้อมลูที่ Microsoft มีเกี่ยวกบัการโจมตีบน Azure, Xbox และบริการระบบคลาวด์อื่นๆ ข้อมลู 
ภัยคุกคามนี้จึงมีพืน้ฐานอยู่บนชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก คุณจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ที่กว้างขวางของ Microsoft 

พร้อมกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเท่าที่เป็นไปไดใ้นโซลูชันบนระบบคลาวด ์
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และเราน่าจะมาลองเปรียบเทียบสิ่งที่ Azure มีให้กับสิ่งที่ผูใ้ห้บริการบนระบบคลาวด์รายอื่นๆ น าเสนอกันอีกครั้ง เนื่องจากผู้ให้บริการ 
เหล่านี้จะมุ่งเน้นแต่เพียงบนระบบคลาวด์ โดยปกติแลว้โซลูชันของพวกเขาจะไมต่อบสนองต่อความต้องการของสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด 
ซึ่งมีความต้องการที่กว้างขวางกว่า และเนื่องจากผูใ้ห้บริการบนระบบคลาวด์รายใหญอ่ื่นๆ มักไมม่ีประสบการณ์ที่ยาวนานแบบเดียวกับ 
Microsoft ในการเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์การจัดการส าหรับองค์กร พวกเขาจงึอาจไมเ่ข้าใจสิ่งทีจ่ าเป็นในการจัดการสภาพแวดล้อม 
การประมวลผลในสถานที่เหมือนกบัที่พวกเขาเข้าใจในระบบคลาวด์  
 

ใช้บริการบนระบบคลาวด์เพื่อส ารองข้อมูลและการกูค้ืนจากความเสยีหายที่เกิดในสถานที่  
 

ไม่ว่าจะเก็บขอ้มูลไว้ที่ไหน คุณจ าเปน็ต้องส ารองข้อมลูนั้น เมื่อค านึงถึงพื้นท่ีเก็บข้อมูลจ านวนมหาศาลที่มีคา่ใช้จา่ยต่ าในแพลตฟอร์มระบบ 
คลาวด์ เช่น Azure การใช้บริการบนระบบคลาวด์เพื่อส ารองข้อมูลจงึสมเหตุสมผล ในท านองเดียวกัน แอปพลิเคชันจ านวนมากต้องการ 
การกู้คืนจากภัยพบิัติ (DR) เพื่อใหแ้น่ใจว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นจะยังคงท างานได้เมื่อเผชิญกับความลม้เหลวที่ไม่คาดคิด ระบบคลาวด์ 
ยังเหมาะส าหรับให้บริการนี้ด้วย  

 

เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี ้Microsoft จึงให้บริการ 2 อย่างคือ Azure Backup และ Azure Site Recovery ส าหรับ DR 

เหมือนที่ชื่อสื่อความหมายไว้ Azure Backup จะส ารองข้อมูลไปไว้ที่ศูนย์ข้อมูล Azure ข้อมูลนี้อาจมาจากเครื่องเสมือน Windows 

หรือ Linux, Exchange, SharePoint, SQL Server หรือไฟล ์Windows ก็ได้ ไม่ว่าแหล่งที่มาจะเป็นอะไร Azure Backup 

ท าให้คณุสามารถเก็บส าเนาของข้อมูลไว้บน Azure แล้วเรียกคืนข้อมูลนั้นได้เมื่อต้องการ และคุณสามารถเรียกคืนเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้ 
ซึ่งแตกต่างจากการส ารองข้อมูลบนเทป คุณไม่จ าเป็นต้องเรียกข้อมูลเทปทั้งตลับจากสถานที่เก็บซึ่งอยู่ท่ีอื่น Azure Backup ยังให้คุณเก็บ 
ข้อมูลเหลา่นั้นในท่ีเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนทางภูมิศาสตร์เพื่อปกป้องข้อมูลส ารองส าหรับกรณีท่ีเกิดขึ้นได้ยากทีศู่นย์ข้อมูลของ ที่ Azure ทั้งหมด 
ถูกปิดใช้งาน 

 

Azure Site Recovery เป็นบริการกู้คืนจากภัยพบิตัิที่ท างานบนระบบคลาวด์ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถในการ 
ปรับขนาดได้และความยืดหยุ่นของ Azure รูปที่ 5 แสดงบริการนี้  

 

 
 

รูปที่ 5: Azure Site Recovery ใหบ้ริการกู้คืนจากภัยพิบัติส าหรับเครื่องเสมือนและเซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพโดยจะย้ายงานไปยัง Azure 

เมื่อเกิดภัยพิบัติ  
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คุณสามารถใช ้Azure Site Recovery กับเครื่องเสมือน Linux และ Windows ท่ีท างานบน VMware หรือ Hyper-V 

รวมถึงเซิรฟ์เวอร์ทางกายภาพดว้ย เครื่องเหล่านีส้ามารถท างานอยู่ที่ใดก็ได้ในระบบคลาวด์แบบไฮบริด นั่นคือ ในสถานที่ ท่ีผูใ้ห้บริการ 
โฮสติ้ง หรือ (ส าหรับเครื่องเสมือน) บน Azure ก็ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ระบบเหล่านีส้่งการปรับปรุงไปที่ Azure Site Recovery 

ในระบบคลาวด์เปน็ประจ า หากเกิดภัยพิบัติ บริการนี้จะจัดการย้ายงานไปที่ Azure ซึ่งรวมถึงการสรา้งเครื่องเสมือนทีจ่ าเป็นบน 

Azure การเตรียมใช้งานเครื่องเสมอืนเหล่านั้นด้วยสถานะล่าสุดที่เกบ็ไว้ใน Azure Site Recovery และการก าหนดค่าเครอืข่าย 
เสมือน บริการนี้ออกแบบมาให้รองรบัแม้กระท่ังภาระงานที่ซับซ้อนได้ เชน่ SAP และท าใหก้ารภู้คืนจากภัยพบิัติท าได้ง่ายและม ี
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ า  
 

มีบริษัทตา่งๆ น าเสนอการส ารองข้อมูลและ DR อยู่ท่ัวไป และอะไรท าให้บริการ Azure เหมาะส าหรับระบบคลาวด์แบบไฮบริดและ 
แตกตา่งจากผู้อื่น ค าตอบคือทั้ง Azure Backup และ Azure Site Recovery เป็นบริการบนระบบคลาวด์ที่มีการจัดการ 
ทุกแพลตฟอร์มระบบคลาวด์อนญุาตให้คุณสามารถเรียกใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นส าหรบัการส ารองข้อมลูและ DR และ Azure 

ก็มีคุณสมบัตินั้น (เช่น คุณสามารถใช้ CommVault, Veritas หรือซอฟต์แวร์อื่นร่วมกับ Azure Blobs) ข้อแตกต่างทีส่ าคัญคือ 
Microsoft ให้บริการทีม่ีการจัดการส าหรับทั้งการส ารองข้อมูลและ DR หมายความวา่คณุไม่ต้องซื้อ ติดตั้ง และเรียกใช้โซลูชัน 
การส ารองข้อมูลและ DR ของคุณเองในระบบคลาวด ์ซึ่งง่ายกว่าการจัดการเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองในระบบคลาวด์เป็นอย่างมาก 
และเป็นตัวอย่างส าคัญของประโยชน์ของระบบคลาวด์แบบไฮบริด  

 

 
 

ใช้แบบไฮบริดต่อไปหรือไม่ หรือย้ายทั้งหมดไปยังระบบคลาวด ์
 

บางองค์กรตั้งใจทีจ่ะอยู่กับระบบไฮบริดต่อไปอย่างไมม่ีก าหนด แต่องคก์รอื่นๆ มองว่าระบบไฮบริดเป็นทางผ่านไปสู่ระบบคลาวด์ 
พูดอีกอย่างหนึง่คือพวกเขาคิดวา่ระบบคลาวด์แบบไฮบริดเป็นส่วนหนึง่ของยุทธศาสตร์การย้ายระบบของพวกเขา 
 

ถ้าคุณเป็นหนึ่งในกลุ่มคนประเภทที่สองนี้ ระบบคลาวด์แบบไฮบริดทีส่อดคล้องกลมกลืนกนัสามารถท าให้การย้ายระบบงา่ยขึ้นมาก 
เช่น Azure Site Recovery สามารถช่วยย้ายระบบ รวมถงึกู้คืนจากภยัพิบัติได้ เนื่องจากสามารถสรา้งอินสแตนซ์ใหม่ของ 
แอปพลิเคชันในสถานที่บน Azure ได้ แทนที่จะย้ายแอปพลิเคชันไปยงัระบบคลาวดด์้วยตนเอง คุณสามารถอาศัย Azure Site 

Recovery ด าเนินการเรือ่งนี้ให้ และเพื่อช่วยให้คุณเริม่ใช้อินสแตนซ์ใหม่บนระบบคลาวดไ์ด้ทันที ระบบคลาวดแ์บบไฮบริดของ 
Microsoft มีเครื่องมืออื่นๆ เช่น ตัวช่วยสร้างการยา้ยระบบที่อยู่ใน SQL Server Management Studio จะช่วยย้าย 
แอปพลิเคชัน SQL Server ในสถานที่ไปยังเครื่องเสมือนของ Azure IaaS  

 

Microsoft ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายการย้ายระบบ โดยท าให้คุณสามารถน าใบอนุญาตการใช้งานในสถานที่ไปยงั Azure ได้ 
คุณสามารถใช้ใบอนุญาตการใช้งาน Windows Server พร้อม Software Assurance ที่มีอยู่ได้ จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 
บนเครื่องเสมือน Windows Server ใน Azure ได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์โดยใช้สิทธิ์ประโยชน์จากการใช้ระบบไฮบริดของ Azure 

(Azure Hybrid Use Benefit) ในท านองเดียวกัน ความสามารถในการย้ายใบอนุญาตท าให้เกิดความยืดหยุ่นในการปรับใช้ 
ใบอนุญาตการใช้งาน SQL Server พร้อมกับ Software Assurance ที่มีอยู่ในระบบคลาวด์โดยไม่มีคา่ธรรมเนียมเพิ่มเติม 
ผลประโยชน์เหล่านี้ไม่ว่าจะใช้เดี่ยวหรือใช้รว่มกนัก็สามารถท าให้ประหยัดได้อย่างมาก เมือ่คุณตั้งใจจะขยายระบบไปยังระบบ 
คลาวด์ หรือย้ายระบบทั้งหมดไปท่ีระบบคลาวด์ คุณยังสามารถวางใจในบริการจากคู่ค้าของ Microsoft ที่มีอยู่มากมาย รวมท้ัง 
บริษัทต่างๆ เช่น Cloudamize และ Movere ที่ให้บริการทั้งความรูแ้ละเครื่องมอืในการย้ายระบบ 
 

ไม่ว่าคณุจะเลือกทางเลือกใด แนวทางการใช้ระบบคลาวด์แบบไฮบริดที่สอดคล้องกันของ Microsoft สามารถท าให้การย้าย 
ระบบไปยังสภาพแวดล้อมแบบคลาวด์ทั้งหมดง่ายขึ้น เร็วขึ้น และราคาไม่แพง 
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ความต้องการ: แพลตฟอร์มข้อมูลที่สอดคล้องกัน  
 

วิธีใดคือวธิีที่ดีสุดส าหรับการท างานกับข้อมูลในระบบคลาวด์แบบไฮบรดิ ไม่มีค าตอบเดียวที่เหมาะกับทุกองค์กร แต่สิ่งหนึ่งชดัเจน นั่นคือ 
คุณจะมีข้อมลูที่ส าคัญทั้งในระบบคลาวด์และในสถานที่ ด้วยเหตุนี ้การที่ท างานกับข้อมลูในสภาพแวดล้อมทั้งสองได้ด้วยวธิีเดียวกันจึงเป็น 
แนวทางทีส่มเหตสุมผล  
 

เพื่อท าให้สิง่นี้เกิดขึ้นได้ ระบบคลาวด์แบบไฮบริดของ Microsoft จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นแพลตฟอรม์ข้อมูลทีส่อดคล้องกัน 
ความสอดคลอ้งนีช้่วยให้องคก์รของคุณใช้เครื่องมือและทักษะความช านาญแบบเดียวกันตลอดทั่วทั้งสภาพแวดล้อมของคุณ และเนื่องจาก 
องค์กรใช้ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ มากมาย แพลตฟอร์ม Microsoft จึงออกแบบมาใหใ้ช้งานได้กับทั้งข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เช่น 
ค าสั่งซื้อในแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ และข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลโดยภาพรวมส าหรบัการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งหมดน้ี 
ช่วยให้คุณรบัมือกับความทา้ทายตา่งๆ ได้แก:่ 
 

 การใช้ฐานข้อมลูร่วมกันทั้งในศูนย์ขอ้มูลของคุณเองและบนระบบคลาวด์สาธารณะ 
 

 การใช้บริการข้อมลูในระบบคลาวด์เพื่อเสริมกับฐานขอ้มูลในสถานที่ของคุณ 
 

 การให้บริการคลังข้อมูลคลัง การวิเคราะห์ข้อมลู และสร้างภาพข้อมูลทีส่อดคล้องกันทั้งในสถานที่และในระบบคลาวด์ 
 

ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูร่วมกันทั้งในสถานที่และในระบบคลาวด ์
 

Microsoft SQL Server เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดร้ับการพัฒนาจนมีความเป็นเลิศซึ่งสนับสนุนภาระงานที่มีความส าคญัอย่างยิง่ใน 
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก ในสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์แบบไฮบริด คุณสามารถน าเทคโนโลยีน้ีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หลายวิธี  
 

ทางเลือกหนึ่งคอืการเรียกใช ้SQL Server ในเครื่องเสมือน Azure IaaS เช่น คุณอาจใช้ทางเลือกนี้เป็นสว่นหนึ่งของการย้าย 
ทั้งแอปพลิเคชันไปยังระบบคลาวด์เพื่อลดค่าใช้จา่ย หรืออาจสรา้งสภาพแวดลอ้มการพัฒนาส าหรบัแอปพลิเคชันที่ปรับใช้ในสถานที่ 
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลเดียวกันทัว่ทั้งระบบคลาวดแ์บบไฮบริดของคณุ ซึ่งท าให้ย้ายข้อมูลและ 
แอปพลิเคช่ันตามต้องการไดง้่ายเพือ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการทางธรุกิจ 
 

อีกทางหนึ่งที่เป็นไปได้คือใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์เพื่อท าให้เกดิความต่อเนือ่งทางธุรกิจ โดยใช้กลุ่มความพร้อมใช้งาน SQL Server 

AlwaysOn ภาพที ่6 แสดงลักษณะของทางเลือกนี ้
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รูปที่ 6: ด้วยการใช ้SQL Server AlwaysOn เซิร์ฟเวอร์รองสามารถท างานในเครื่องเสมอืน Azure 

โดยให้ระบบคลาวด์ส ารองฐานข้อมูลในสถานทีเ่พื่อท าให้เกิดความต่อเนื่องทางธรุกิจ  

ดังที่แสดงในรูป กลุ่มพร้อมใช้งานมีอินสแตนซ์ตของ SQL Server 2 อินสแตนซ์ (หรือมากกว่า) ท างานบนสองระบบทีแ่ตกต่างกัน 
เทคโนโลย ีAlwaysOn จะท าส าเนาการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลทั่วทั้งระบบเหล่านี้โดยอัตโนมัติ ถ้าเซริ์ฟเวอรห์ลักไม่ท างาน เซริ์ฟเวอร์รอง 
จะเข้าท าหน้าที่แทนโดยอัตโนมัติ ท าใหแ้อปพลิเคชันท่ีใช้ฐานข้อมูลนีย้ังคงท างานต่อไปได้ การท าส าเนาแบบนี้เป็นสิง่จ าเปน็ภาระงานที่ม ี
ความส าคญัยิ่งยวด และ AlwaysOn รองรับสถานการณ์ที่จ าเป็นต้องใช้เวลาการกู้คืนน้อย (RTO)  
 

การให้เซิร์ฟเวอร์รองท างานในระบบคลาวด์สามารถช่วยคุณประหยัดเงินและเวลาได้ คณุสามารถก าหนดใหอ้่านข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์รองนี ้
ได้ด้วยเพื่อช่วยคณุเพิ่มประสิทธิภาพการเขา้ถึงข้อมูล เช่น เซิร์ฟเวอร์รองที่อ่านไดอ้าจอยูใ่นศูนย์ข้อมูล Azure ซึ่งใกล้กับพนกังานขาย 
มากกว่า ผา่นการใช้แอปขา่วกรองธรุกิจบนมือถือ  
 

ประหยัดเงนิโดยการย้ายข้อมูลในสถานที่ไปยังระบบคลาวด์  
 

การเรียกใช้ฐานขอ้มูลในเครื่องเสมือนบนระบบคลาวด์มีประโยชน์ แต่แพลตฟอร์มข้อมลูแบบไฮบริดยังควรให้บริการฐานข้อมลูบนระบบ 
คลาวด์ที่เป็นสว่นเสริมกบัฐานข้อมูลในสถานที่ ระบบคลาวด์แบบไฮบรดิของ Microsoft สามารถท าเช่นนี้โดยหลายวิธี  
 

เช่น SQL Server มีคุณลักษณะส ารองข้อมลูไปยัง Azure Blobs อยู่ในตัว ซึง่ใช้งานง่าย การตัง้ค่าการส ารองขอ้มูลตามก าหนดเวลา 
ท าได้โดยเพียงแค่ไม่กี่คลิก และท าใหคุ้ณสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่จดัเก็บข้อมูลที่มีคา่ใช้จ่ายต่ าบน Blobs และยังสามารถจ าลองแบบ 
ข้อมูลส ารองทางภูมิศาสตร์ เพื่อใหแ้น่ใจวา่ข้อมูลนีจ้ะถูกเก็บไว้ในศูนย์ขอ้มูล Azure สองแห่งที่แตกต่างกัน เมื่อค านึงถึงจ านวนข้อมูลที ่
องค์กรต้องจัดเก็บมากขึ้นเรื่อยๆ การที่สามารถเขา้ถึงท่ีเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ซึ่งมีความจุไม่จ ากดัได้ง่ายๆ ก็จะเป็นประโยชน์  
 

การใช้ Azure SQL Database ซึง่เป็นบริการข้อมลูแบบ PaaS ท าให้สามารถท าสิ่งตา่งๆ ได้มากมาย เนือ่งจาก Azure SQL 

Database พัฒนามาจาก SQL Server (ในความเป็นจริง ซอฟต์แวร์ท้ังสองใช้เครื่องมอืฐานข้อมูลหลกัตัวเดียวกัน) แอปพลิเคชันต่างๆ 
จึงสามารถเขา้ถึงข้อมูลดว้ยเทคโนโลยีทั้งสองในลักษณะเดียวกัน Azure SQL Database ยังสามารถท างานร่วมกับ SQL azure 

เพื่อท าประโยชน์ได้ในหลายวิธี  
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เช่น คุณลักษณะ SQL Server Stretch Database อนุญาตใหแ้อปพลิเคชันเข้าถงึสิ่งที่ดูเหมือนตารางเดียวในฐานขอ้มูล SQL 

Server แต่ในความเป็นจริง บางแถวหรือแถวทั้งหมดของตารางนั้นอาจถูกเก็บใน Azure SQL Database เทคโนโลยีน้ีจะย้ายข้อมูล 
ที่ไม่มีการเข้าถึงเปน็ระยะเวลาที่ก าหนดไปยังระบบคลาวด์โดยอัตโนมตัิ ดังแสดงตามรปูที่ 7  
 

 
 

รูปที่ 7: SQL Server Stretch Database จะเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ไม่มีการเข้าถึงเป็นระยะเวลาหนึง่ 
ไว้ในระบบคลาวด์โดยอัตโนมัติ  

 

แอปพลิเคชันที่อ่านข้อมูลนีจ้ะไม่รู้ว่าข้อมลูนั้นถูกย้ายไปยังระบบคลาวดแ์ล้ว แอปพลิเคชันเพียงแค่ออกค าสั่ง SELECT ตามปกติ เมือ่จ าเป็น 
ต้องเรียกข้อมูลที่ไม่มีการเข้าถึงเป็นเวลานานเพื่อตอบสนองต่อแบบสอบถาม SQL Server Stretch Database จะดึงข้อมูลนี้จาก Azure 

SQL Database โดยอัตโนมัติ (ข้อมูลได้รบัการปกป้องตลอดทั้งกระบวนการ ทั้งในระหว่างที่ไม่มีการเขา้ถึงและในช่วงที่มีการเคลื่อนย้าย) 
ผลคือจะเกบ็ถาวรข้อมูลที่ถูกใช้น้อยไว้ในระบบคลาวดท์ี่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าโดยอัตโนมตัิ เช่น คุณอาจใช้วิธีน้ีเพ่ือเก็บประวัติค าสัง่ซ้ือของลกูค้า 
ในสถานการณ์นี้ แน่นอนคุณต้องการเก็บรักษาข้อมูลเก่า แต่เนื่องจากคุณเข้าถึงค าสัง่ซื้อเก่าไมบ่่อยนัก การจัดเก็บข้อมูลเหลา่น้ีไว้ใน Azure 

SQL Database สามารถช่วยคุณประหยัดเงินไดใ้นขณะทีไ่ม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแอปพลิเคชัน  
 

ยังมีอีกตัวอย่างหนึ่งของใช้ SQL Server Stretch Database ที่แสดงให้เห็นว่าระบบคลาวด์แบบไฮบรดิของ Microsoft cloud 

แตกตา่งจากคู่แข่งอย่างไร เนื่องจากเราเป็นทั้งผู้จัดจ าหน่าย SQL Server และผู้ใหบ้ริการ Azure SQL Database เราจึงสามารถ 
รวมผลิตภัณฑ์ทั้งสองเพื่อส่งมอบบริการที่เป็นนวัตกรรมในแบบที่ไม่เหมือนใครได้ แต่บริษทัอื่น เช่น AWS ไม่สามารถท าเช่นนีไ้ด้ 
คุณลักษณะ SQL Server Stretch Database จึงมีอยู่เฉพาะบนระบบคลาวด์ของ Azure เท่านั้น  
 

ใช้บริการคลังช้อมูล การวิเคราะห์ และการแสดงภาพข้อมูลที่สอดคล้องกัน  
จนถึงตอนนี ้เราได้มุ่งเน้นความสนใจไปที่ข้อมูลการด าเนินงาน แต่เพื่อให้เห็นคุณคา่ทั้งหมดของแพลตฟอร์มข้อมูลที่สอดคล้องกัน เราจ าเป็น 
ต้องขยายขอบเขตของเรา ข้อมลูการวิเคราะห์ก็เป็นสว่นส าคัญของเรื่องนีด้้วย และเป็นอีกจุดหนึ่งที่ระบบคลาวด์แบบไฮบริดที่สอดคล้องกัน 
ของ Microsoft สามารถปรบัปรุงวิธีที่องค์กรของคณุท างานกับข้อมูลได้ รูปที่ 8 แสดงสถานการณห์นึ่งที่เป็นไปได้  
 



14 

 

 

 
 

รูปที่ 8: แพลตฟอร์มข้อมูลระบบคลาวด์แบบไฮบริดสลีของ Microsoft มบีริการที่สอดคลอ้งกันส าหรับวิเคราะห์และ 

แสดงภาพข้อมูลทั้งที่อยู่ในสถานที่และบนระบบคลาวด ์ 

สมมตวิ่าคณุต้องวเิคราะห์ข้อมลูการด าเนินงานที่อยู่ในฐานข้อมูล SQL Server ที่อยู่ในสถานที่และใน Azure SQL Database 

ตามที่แสดงในรูปที่ 8 คุณสามารถโหลดข้อมูลจากทั้งสองแหล่ง (รวมถึงแหลง่อื่นๆ ด้วย) เข้าไปใน Azure SQL Data Warehouse 

บริการบนระบบคลาวด์นี้สามารถเกบ็ข้อมูลจ านวนมหาศาล ทั้งที่เป็นเชิงสัมพันธแ์ละที่ไม่มโีครงสร้าง และช่วยให้พนักงานของคุณสามารถ 
สร้างคลังข้อมูลไดภ้ายในเวลาไม่กี่นาที บริการนี้ยังท าให้การปรับขนาดงา่ยขึ้น เพียงแค่เลือ่นแถบเลื่อนเพื่อเพิ่มหรือลดความจุของคลังข้อมูล 
ของคุณ และอนุญาตให้คุณออกแบบสอบถามส าหรับขอ้มูลที่เป็นเชิงสัมพันธ์และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง Azure SQL Data Warehouse มี 
PolyBase ซึ่งเปน็เทคโนโลยีในการใช้ภาษาใดๆ กับข้อมูลใดๆ ก็ได ้ 
 

คุณสามารถใช้บรกิาร Azure Analysis Services เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ดงัที่แสดงในรูป บรกิารบนระบบคลาวด์นี้ใช้เทคโนโลยีที่ผ่าน 
การพสิูจนแ์ล้วของ SQL Server Analysis Services ท าให้องค์กรของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากทักษะที่มีอยู่และเครื่องมือที่คุ้นเคย 
แทนที่จะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ทัง้หมด พนักงานของคุณสามารถสร้างผลิตผลได้ทันที และดังที่แสดงในรูปที ่8 คุณสามารถน าเข้ารูปแบบตาราง 
ที่มีอยู่เพื่อน างานที่ท าเสร็จแลว้กลบัมาใช้ใหม่ได้ นกัวิเคราะห์ข้อมูลยังสามารถสร้างรูปแบบใหม่ แล้วปรับใช้ใน Azure Analysis Services 

หรือ SQL Server Analysis Services โดยเพียงแค่เปลี่ยน URL  
 

ลิงกส์ุดท้ายในห่วงโซ่การวิเคราะห์จะแสดงภาพข้อมูล เพื่อท าให้สิง่นี้เกิดขึ้นได้ แพลตฟอรม์ข้อมูลของ Microsoft มี Power BI ที่ท างานบน 
ระบบคลาวด์ บริการนี้สามารถท างานกับข้อมลูจากหลายแหล่งแตกตา่งกนั รวมทั้ง Azure Analysis Services และยังท างานกับรายงาน 
ที่ถูกสร้างขึ้นในสถานที่โดยใช้ SQL Server Reporting Services และอื่นๆ อีกมากมาย (บรกิารนี้ยังมีตัวเชื่อมต่อไปยัง AWS Redshift 

ซึ่งเป็นบริการคลังข้อมูลของ Amazon)  
 

Power BI สามารถแสดงแดชบอรด์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์มือถือ หรือช่องทางอื่นๆ และยังสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านทางการพูดสอบถาม 
เป็นภาษาธรรมชาติบนโทรศัพท์ เช่น พนักงานขายอาจใช้โทรศัพท์เพื่อเรียกข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายของเดือนที่แล้วในลอนดอนได้อย่างงา่ยดาย 
หรือท าการร้องขออื่นๆ ที่เฉพาะเจาะจง  
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แพลตฟอร์มข้อมูลท่ีสอดคล้องกันของ Microsoft ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆ ส าหรับระบบคลาวด์แบบไฮบริด เชน่ องค์กรของคุณสามารถท าความ 
เข้าใจเชิงลกึจากขอ้มูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงสมัพันธ์และไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ โดยใช้บริการเกี่ยวกับข้อมลูขนาดใหญใ่นระบบคลาวด์ รวมถึง 
Azure HDInsight และ Azure Data Lake ระบบคลาวด์แบบไฮบริดของ Microsoft ยังท าใหแ้อปพลิเคชันการวิเคราะห์, Deep 

Learning และแอปพลิเคชันท่ีมีความชาญฉลาดสามารถท างานได้กับข้อมูลทั้งที่อยู่ในสถานที่และบนระบบคลาวด์ โดยใช้เทมเพลตร่วมกัน 
และสนับสนุนภาษา R ที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ Azure Machine Learning, Cognitive Services และบริการอื่นๆ ท าให้สิ่งนี้เป็นไปได้  
 

ท าไมแพลตฟอร์มข้อมูลบนระบบคลาวดแ์บบไฮบริดของ Microsoft จึงดีกว่าทางเลือกของคู่แข่ง มีเหตุผลหลายประการ ประการแรก 
บริการนี้กว้างขวางโดยให้ซอฟตแ์วร์และบริการเพื่อท างานกับข้อมลูได้ในหลายวิธี แพลตฟอร์มนี้ยังอนญุาตให้คุณย้ายข้อมลูและสิ่งอื่นๆ เช่น 
รูปแบบตาราง ไดต้ามตอ้งการ และที่ส าคัญพอๆ กัน ส่วนประกอบระบบคลาวด์ของแพลตฟอร์มข้อมูลนี้เปน็บริการ PaaS ทั้งหมด แทนท่ี 
จะให้เซิร์ฟเวอร์ในสถานที่ท างานในเครื่องเสมือนบน IaaS ซึ่งหมายถึงตอ้งมีการจัดการตา่งๆ มากมาย บริการ PaaS จะจัดการเรื่องนี้ให้คุณ 
การสร้างและปรับขนาดทรัพยากรในระบบคลาวด์ไมม่ีอะไรยุ่งยาก และ Azure ก็ดูแลให้มีความพรอ้มใชง้านสงู ปัจจัยเหลา่นี้สามารถลด 
ค่าใช้จ่ายและช่วยให้พนกังานสามารถมีเวลาส าหรับท างานที่มีคุณคา่มากขึ้นได้  
 

โซลูชันของคู่แข่งไม่กวา้งขวางเหมือนแพลตฟอร์มข้อมูลแบบไฮบริดของ Microsoft และไม่สอดคล้องกลมกลืนกันทั่วทั้งระบบคลาวด์และ 
ศูนย์ข้อมูลในสถานท่ี คู่แข่งไม่มขี้อเสนอเหมอืน Microsoft ที่มุ่งมั่นจะให้บรกิารในลกัษณะ PaaS เมื่อใดก็ตามที่สามารถท าได้ ถ้าคุณไม่ม ี
แพลตฟอร์มข้อมูลท่ีสอดคล้องกันในลักษณะนี้ คุณก็ไม่มีระบบคลาวดแ์บบไฮบรดิจริงๆ  

 

ความต้องการ: การพัฒนาและ DevOps ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว  
 

หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการใช้ระบบคลาวดค์ือว่าแพลตฟอร์มการพัฒนาระบบคลาวด์แตกตา่งจากแพลตฟอร์มในสถานที่แบบดั้งเดิม 
แน่นอนว่าบางสิ่งเหมือนกัน กลา่วคอืสภาพแวดล้อมทัง้สองมีเครื่องเสมือนส าหรับให้ Windows Server และ Linux ท างานได้ แต่สิง่อื่นๆ 
ค่อนข้างแตกตา่งกัน ความแตกตา่งเหลา่นี้สามารถสรา้งปญัหาตา่งๆ ดังต่อไปนี้:  
 

 แอปพลิเคชันที่สรา้งขึ้นส าหรับแพลตฟอร์มระบบคลาวด์อาจยากที่จะใหย้้อนกลับไปท างานในสถานที่ ถ้าแอปพลิเคชันใช้เทคโนโลยีท่ี 
ไม่มีในศูนย์ข้อมูลของคุณ คุณอาจพบว่าตัวเองถูกจ ากดัใหอ้ยู่กับระบบคลาวด์ 

 

 การหาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่ทันสมัยมาใช้ในกรณีท่ีโซลูชันบนระบบคลาวด์ไม่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด 
ในกรณีนี้คือสถานการณ์การประมวลผลที่อปุกรณ์ปลายทาง ซึ่งแอปพลเิคชันไม่สามารถเช่ือมต่อกับระบบคลาวด์ได้เสมอไป หรือต้องให ้
ท างานในฝัง่ผู้ใช้ดว้ยเหตุผลดา้นประสิทธิภาพ 

 

 การสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์ แต่ในขณะเดียวกันยังคงปฏิบัตติามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการอาจเป็น 
เรื่องท้าทาย ถ้าแอปพลิเคชันต้องท างานในประเทศแม้เพียงประเทศเดยีวซึ่งมีกฎเกี่ยวกับการรบัส่งข้อมูลข้ามประเทศบังคับใชก้ับ 
โซลูชันในสถานที่ นักพัฒนาของคณุอาจตอ้งสร้างเวอร์ชันที่แตกต่างกันส าหรบัุศูนย์ข้อมูลบนระบบคลาวด์และศูนย์ข้อมูลในสถานที่ 

 

 ความแตกต่างระหว่างแพลตฟอร์มระบบคลาวด์และสภาพแวดล้อมในสถานที่อาจท าให้เปน็เรื่องยากในการสร้างสภาพแวดลอ้ม 

DevOps ร่วมกันส าหรับแอปพลิเคชันท่ีใช้งานในทั้งสองที่ 
 

Microsoft Azure Stack แก้ปัญหาความท้าทายทั้งหมดเหลา่นี้ คณุสามารถใช้เทคโนโลยีน้ีเพื่อเพื่อน าบริการระบบคลาวด์บางอย่าง 
ที่น าเสนอโดย Microsoft Azure มาใช้ในสถานที่ของคุณ รูปที่ 9 แสดงภาพของทางเลอืกนี้  
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รูปที่ 9: Azure Stack ให้บริการบางอย่างของ Azure ในศูนย์ข้อมูลของคณุ ท าให้สามารถเรียกใช้แอปพลิเคชันเดียวกันในทั้งสองที่ได้  
 

Azure Stack ช่วยให้นกัพัฒนาสรา้งและปรับใช้ซอฟต์แวร์ในลกัษณะเดียวกันได้ ไม่วา่แอปพลิเคชันนั้นจะท างานในสถานทีห่รือในระบบ 
คลาวด์ และยังช่วยให้พวกเขาสามารถวางกลไก DevOps ที่สอดคล้องกันท่ัวทั้งระบบคลาวดแ์บบไฮบริด เพื่อท าให้เกิดสิ่งเหล่านี้ Azure 

Stack มีเทคโนโลยีท่ีส าคัญที่สดุหลายอย่างของ Azure และจะมีเพิ่มเติมอีกมากมาย เทคโนโลยีใน Azure Stack ได้แก่:  
 

 โครงสร้างพื้นฐานเป็นบริการ (IaaS) ให้บริการเครื่องเสมือน Windows และ Linux ตามต้องการ 
 

 แพลตฟอร์มเป็นบริการ (PaaS) รวมถึง App Service พร้อมการสนบัสนุนส าหรบัการสร้างแอปพลิเคชันใน .NET, PHP, Java 

และสภาพแวดล้อมอื่นๆ และ Service Fabric ซึ่งเป็นรากฐานส าหรับแอปพลิเคชัน Microservices ทั้ง Azure และ Azure 

Stack ยังสนับสนุน Cloud Foundry ซึ่งเป็นเทคโนโลย ีPaaS ข้ามแพลตฟอร์มอกีด้วย 
 

 การประมวลผลโดยไม่มีเซิร์ฟเวอร์ดว้ย Azure Functions 
 

 การสนับสนุนการท างานของคอนเทนเนอร์ด้วย Azure Container Service (ACS) ซึ่งท าหนา้ที่จัดการการท างานของ 
คอนเทนเนอร์โดยใช้ Kubernetes, DC/OS และ Swarm 

 

 ที่เก็บข้อมลู รวมถงึ Azure Blobs และ Tables 
 

แทนที่จะพยายามขยายขอบเขตการใช้เทคโนโลยีในสถานที่มีอยู่เพื่อให้บริการบนระบบคลาวด์ Azure Stack น าบริการ Azure เข้ามา 
ในศูนย์ข้อมูลของคุณ การสรา้งระบบคลาวด์แบบไฮบริดที่สอดคล้องกันนี้ช่วยคุณแก้ปัญหาต่างๆ ที่อธิบายไว้ก่อนหนา้นี้  
 

เรียกใช้แอปพลิเคชนัสมัยใหม่ตัวเดียวกันทั้งในสถานทีแ่ละในระบบคลาวด์  
 

เนื่องจาก Azure และ Azure Stack น าเสนอเทคโนโลยีเดียวกัน นั่นคือบริการเดียวกนัและมีอินเตอร์เฟซเดียวกัน การย้ายแอปพลิเคชัน 
ไปมาระหวา่งสองบริการนี้จึงไม่มีอะไรยุ่งยาก ซึ่งท าใหม้ีข้อดีหลายประการ  
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ประการแรก องคก์รของคุณสามารถเลือกสถานที่ที่จะปรับใช้แอปพลิเคชันได้ตามความต้องการ คุณไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่เพียงบนระบบคลาวด์ 
หรือศูนย์ข้อมลูในสถานที่ แต่สามารถเลือกสถานที่ท่ีจะให้แอปพลิเคชันท างานในระบบคลาวด์แบบไฮบริดได้ตามความต้องการทางธุรกิจและ 
ข้อก าหนดทางเทคนิคของคุณ  
 

นอกจากนี้ นกัพัฒนายังสามารถน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้กบัแอปพลเิคชันทั้งหมดที่พวกเขาสร้างขึ้น ไม่วา่แอปพลิเคชันเหล่านั้นจะท างาน 
ในระบบคลาวด์หรือในศูนย์ข้อมลูของคุณเอง ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันที่เปิดเผยสู่ภายนอก เช่น ระบบอีคอมเมิร์ซที่ลูกค้าใช้งาน และ 
แอปพลิเคชันที่ใชภ้ายใน เช่น โซลูชันส าหรับหนว่ยงานทางธุรกิจที่พนกังานใช้ นวัตกรรมล่าสดุมีใหใ้ช้งานในสภาพแวดล้อมทัง้สองแห่ง 
รวมทั้งการประมวลผลโดยไม่มีเซิร์ฟเวอร์ด้วย Azure Functions และการสนับสนุนคอนเทนเนอร์สมัยใหม่ด้วย ACS โครงงานพัฒนา 
แอปพลิเคชันในสถานที่จะไม่ถกูจ ากัดด้วยเทคโนโลยีเก่าอีกต่อไป  
 

ส ิ่งส าคัญอกีอย่างหนึ่งคือการใช้เทคโนโลยีเดียวกันในทั้งสองสถานที่หมายความว่าองค์กรของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากทักษะเดียวกันใน 
ทั้งสองแห่งได้ แทนที่จะต้องค้นหา (อย่างไม่มีที่สิ้นสดุ) คนท่ีมีทักษะท่ีแตกต่างกันส าหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์และใน 
สถานที่ คุณสามารถใช้คนๆ เดียวส าหรับโครงงานทัง้สองประเภทได้ และยังสามารถใช้กระบวนการเดียวกนัส าหรับการปรับใช้และการ 
ปรับปรุงแอปพลิเคชัน ตามที่จะอธบิายรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง  
 

เปรียบเทยีบแนวทางนี้กับสิ่งที่ต้องการถา้คุณเลือกแพลตฟอร์มระบบคลาวด์จากผู้ให้บริการที่มุ่งเน้นเฉพาะบนระบบคลาวด์ เช่น Amazon 

Web Services (AWS) เมื่อไม่มีผลิตภัณฑ์ซ่ึงเหมือนกันที่ใช้ในสถานที่ คุณจึงถกูบังคับใหใ้ช้เทคโนโลยี คน และกระบวนการที่ต่างกัน 
ในสองสภาพแวดล้อมเหล่านี ้นี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชดัเจนว่าท าไมระบบคลาวด์แบบไฮบริดที่สอดคล้องกันจึงส าคัญมาก  
 

ให้โซลูชันทีผ่สานรวมการประมวลผลทัง้ในฝั่งอปุกรณ์ปลายทางและบนระบบคลาวด์  
 

ความตอ้งการทางธุรกจิจ านวนมากสามารถตอบสนองได้โดยใช้แอปพลเิคชันที่ท างานในระบบคลาวด์ แต่นี่ไม่เป็นความจริงเสมอไป 
การประมวลผลทีฝ่ั่งอุปกรณ์ปลายทางยังคงมีความส าคัญ เช่น ลองคดิถงึสถานการณ์ที่ไมส่ามารถยอมรับเวลาแฝงที่มีอยูใ่นระบบคลาวด์ได้ 
เช่น ในสภาพแวดล้อมการผลิต แอปพลิเคชันการควบคุมแบบเรียลไทม์อาจจ าเป็นต้องท างานอยู่ใกล้กับหุน่ยนต์ที่แอปพลิเคชันน้ันควบคุมอยู่ 
(ความเร็วของแสงคือขีดจ ากัดที่ไมอ่าจแก้ไขได้) หรือสมมติวา่ไมส่ามารถเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์อย่างต่อเนือ่งได้ เช่น ลองคิดถึงเรือส าราญ 
ที่ล่องในทะเล ซึ่งอาจเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตได้เป็นช่วงๆ เท่านั้น  
 

ในทุกสถานการณเ์หล่านี้ องค์กรยังต้องการสร้างแอปพลิเคชันโดยใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่ทันสมัย พวกเขายังอาจต้องการสร้าง 
แอปพลิเคชันที่สามารถท างานในระบบคลาวด์ได้ ถ้าจ าเป็น เราจะจ ากดัให้แอปพลิเคชันเหล่านี้ท างานได้เฉพาะในสภาพแวดลอ้มภายใน 
สถานที่ไปท าไม หากเราไมม่ีความจ าเป็นต้องท าเช่นนั้น การใช้ Azure Stack ช่วยให้องคก์รสามารถสร้างแอปพลิเคชันท่ีดีที่สดุที่ท างาน 
บนอุปกรณ์ปลายทาง ในขณะที่ยังคงใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์ได้ตามต้องการ เช่น เรอืส าราญอาจใช้แอปพลิเคชันท่ีท างานบนเรือ 
โดยสร้างบน Azure Stack เพื่อเก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรือนั้น แอปพลิเคชันเดียวกันอาจยังท างานบนระบบคลาวด์ Azure 

ด้วยเพื่อเก็บและรวบรวมข้อมลูข้ามกองเรือของบริษัท การมีสภาพแวดล้อมการพัฒนาเดียวกันในทัง้สองสถานที่ท าให้สิ่งนี้เป็นไปได้ 
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Internet of Things ในฐานะการประมวลผลบนฝั่งอุปกรณ์ปลายทาง 
 

Internet of Things (IoT) เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการรวมการประมวลผลบนอุปกรณ์ปลายทางเขา้กบัระบบคลาวด์ เพือ่ 
สนับสนุนแอปพลิเคชัน IoT, Microsoft Azure มี IoT Hub ซึ่งเป็นบริการบนระบบคลาวด์ที่สามารถรับและบัฟเฟอร ์
เหตุการณ์จ านวนมากจากอุปกรณห์ลายชนิด จากนั้นแอปพลิเคชันที่ท างานบน Azure สามารถประมวลผลเหตุการณ์เหลา่นี้ 
โดยอาจใช้ Azure Stream Analytics หรือเทคโนโลยีการสตรีมอยา่งอื่นของ Azure และเพื่อช่วยสร้างเกตเวย์ที่ปลายทาง 
ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมขอ้มูลจากอปุกรณ์อยา่งงา่ยหลายอุปกรณ์ Microsoft มี IoT Gateway SDK 
 

วิธีการนี้รวมอุปกรณ์ในสถานที่และระบบคลาวด์เข้าด้วยกัน ดังนั้นจงึสามารถมองว่าสภาพแวดล้อมท้ังสองเปน็ส่วนหนึง่ของระบบ 
คลาวด์แบบไฮบรดิของ Microsoft แต่เมื่อคุณพิจารณาดู จะเห็นได้ชัดว่าแอปพลิเคชัน IoT หลายๆ อย่างจะไม่สามารถเกดิขึ้น 
ได้หากไม่ใช้ความสามารถของระบบคลาวด์  

 

 

สร้างแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่ปฏิบัติไปตามกฎระเบยีบข้อบังคับตา่งๆ ทั้งหมด  
 

ส าหรับหลายองคก์ร อุปสรรคใหญ่ของการน าการประมวลผลบนระบบคลาวด์มาใช้คือกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ บางครั้งกฎหมายห้ามไม่ให้ 
จัดเก็บข้อมูลลูกคา้นอกศูนย์ข้อมลูของคุณเอง หรืออาจอนุญาตให้จัดเกบ็ไว้ในสถานที่ที่ไกลออกไปได้ แต่ต้องอยู่เฉพาะภายในประเทศของคุณ  
เนื่องจากไมม่ีผู้ให้บริการบนระบบคลาวด์รายใดทีใ่ห้บริการในทุกประเทศ กฎระเบียบเหลา่นี้ท าให้คุณไม่สามารถใช้ระบบคลาวด์ส าหรบับาง 
แอปพลิเคชันได ้ 
 

ด้วยบริการ Azure Stack นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันท่ีท างานได้บน Azure หรือ Azure Stack โดยไม่จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน 
ใดๆ ถ้ากฎระเบียบอนุญาตให้ใช้ระบบคลาวด์ การเรยีกใช้แอปพลิเคชันบน Azure อาจมีค่าใช้จ่ายน้อยทีสุ่ด สามารถปรับขนาดได้มากที่สุด 
และเป็นทางเลือกท่ีปลอดภัยที่สุด แต่หากกฎระเบียบบังคับให้คุณต้องเก็บข้อมูลไวใ้นสถานที่ คุณก็สามารถเรียกใช้แอปพลิเคชนัเดียวกันบน 
Azure Stack ในศูนย์ข้อมูลของคณุเองได้ และถา้คุณต้องการเรียกใชแ้อปพลิเคชันจากภายนอกสถานที่ แต่ต้องจ ากัดการเรียกใช้ไว้ภายใน 
เขตแดนของประเทศใดประเทศหนึง่ คุณสามารถใช้บริการของผูใ้หบ้ริการโฮสต์ที่เรียกใช้ Azure Stack จากศูนย์ข้อมลูที่อยู่ภายในประเทศ 
นั้น ไม่ว่าข้อก าหนดของกฎระเบียบจะเป็นเช่นไร การใช้ Azure ร่วมกับ Azure Stack ช่วยให้คุณปฏิบัตติามกฎระเบียบเหล่านั้นโดยใช ้
แอปพลิเคชันเดียวกันได้ และเหมือนเช่นเคย แอปพลิเคชันเหล่านี้สามารถเใช้งานจากภายนอก หรอืใช้งานภายใน มไีคลเอ็นตบ์นเว็บ หรือ 
มีไคลเอ็นตบ์นโทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ ก็ได ้ 
 

เปรียบเทียบแนวทางนี้กับตัวเลือกจากผู้ใหบ้ริการเฉพาะระบบคลาวดส์าธารณะเท่านั้น เชน่ AWS เพื่อรับมือกับกฎระเบียบท่ีหลากหลาย 
ในแบบเดียวกัน มโีอกาสสูงที่คุณอาจต้องสร้างแอปพลิเคชันขึ้น 2 เวอร์ชัน ระบบคลาวดแ์บบไฮบริดที่แทจ้ริงไมจ่ าเป็นต้องท าเช่นนี้ ระบบ 
ดังกลา่วใช้แพลตฟอร์มระบบคลาวด์ที่ทันสมัยตัวเดียวกันในทกุที่   
 

ใช้สภาพแวดล้อม DevOps ร่วมกันทั้งในสถานที่และในระบบคลาวด์  
 

DevOps เป็นชุดของเครื่องมอื กระบวนการ และวฒันธรรมที่สามารถปรับปรุงวธิีการปรับใช้และปรับปรุงซอฟต์แวร์ ต่อไปนี้คือสิ่งส าคัญ 
ที่สุดของการสร้าง DevOps ที่ด:ี  
 

 สร้างสภาพแวดล้อมที่แอปพลิเคชันต้องการโดยอัตฺโนมัติ ซึ่งอาจรวมถึงการสร้างเครื่องเสมือน การตั้งคา่เครือข่าย การปรับใช้โค้ดของ 
แอปพลิเคชัน และอื่นๆ การท าให้เป็นอัตโนมัตหิมายถึงท าทั้งหมดนี้ดว้ยซอฟต์แวร์ ดังนัน้งานด้านนี้ของ DevOps จึงมักเรียกว่า 
“โครงสร้างพื้นฐานเป็นโค้ด” 
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 การปรับใช้ซอฟตแ์วร์ใหม่ในสภาพแวดล้อมนี้โดยอัตโนมัติ โดยปกติแลว้จะใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Jenkins หรือ Visual Studio 

Team Services เพื่อท าให้สามารถสร้างไปป์ไลน์ส าหรับสร้าง ทดสอบ และปรับใช้โค้ดใหม่  
 

ในโลกไฮบริด แอปพลิเคชันเดียวกันอาจท างานในสถานที่หรือในระบบคลาวด์ก็ได้ ดังนั้นส่วนส าคัญของการสร้างระบบคลาวด์แบบไฮบริด 
คือการสร้างกระบวนการ DevOps ที่ท างานเหมอืนกนัส าหรับทั้งสองสถานที่  
ระบบคลาวด์แบบไฮบริดของ Microsoft ตอบสนองความตอ้งการนี้ไดด้้วย Azure และ Azure Stack ดังที่แสดงในรูปที ่10  

 

 
 

รูปที่ 10: Azure และ Azure Stack สามารถใช้สภาพแวดล้อม DevOps แบบเดียวกันได ้ 

ดังที่แสดงในรูป ทมีงาน DevOps ใช้ Azure Resource Manager (ARM) เพื่อก าหนดโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการทั้งใน Azure 
และ Azure Stack โดยการสร้างเทมเพลต ARM ทีมงานสามารถระบุสภาพแวดล้อมทีแ่อปพลิเคชันต้องการได้อย่างครบถว้น และ 
เนื่องจาก Azure และ Azure Stack ให้บริการที่สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ จงึสามารถใช้เทมเพลตเดียวกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมนี ้
ในระบบคลาวด์หรือในสถานที่ก็ได้  
 

หลังจากนั้น ทีม DevOps สามารถใช้เครือ่งมือใดก็ได้เพื่อสร้างไปป์ไลน์การปรับใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ เนื่องจาก Azure Stack เป็นส่วนหนึง่ 
ของ Azure จึงสามารถใช้ไปป์ไลน์เดียวกันส าหรับเปา้หมายสภาพแวดล้อมทั้งสองได ้การเลือกส่งซอฟตแ์วร์ไปยังสภาพแวดล้อมใดต้องการ 
เพียงการเปลี่ยน URL ของเป้าหมายไปป์ไลน์ เช่น สมมติวา่คุณสร้างแอปพลิเคชันท่ีใหบ้ริการผู้ใชส้่วนใหญ่จาก Azure ในระบบคลาวด์ 
แต่แอปพลิเคชันนีต้้องท างานบน Azure Stack ในบางประเทศด้วยเหตุผลเกี่ยวกับกฎระเบียบ ทีมพัฒนาของคุณสามารถสร้างเทมเพลต 

ARM เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมือนกันในทัง้สองสถานที่ แล้วใช้เซิร์ฟเวอร์เก็บเวอร์ชันท่ีพวกเขาเลือกเพื่อปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงใน 
ทั้งสองสถานทีใ่นลักษณะเดียวกัน ความสอดคลอ้งนีช้่วยให้พวกเขาสรา้งแอปพลิเคชันดว้ยวิธีการเดียวกัน แล้วปรับใช้ไปยังสถานที่ 
ที่เหมาะสมได้โดยง่าย และยังท าใหท้ีมงานสามารถน าเทมเพลต ARM กลับมาใช้ใหม่ทั่วทั้งระบบคลาวด์แบบไฮบริดได้ตามที่ต้องการ จึงลด 
ความซับซ้อนของกระบวนการ DevOps  
 

ลองเปรียบเทียบแนวทางนี้กับสถานการณ์ที่ผู้ให้บรกิารมุ่งเน้นแต่บนระบบคลาวด์อยา่งเดยีว เช่น Amazon Web Services น าเสนอ 
CloudFormation ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่โดยรวมแลว้คล้ายกับ ARM แต่ CloudFormation ถูกจ ากัดให้นิยามเฉพาะสภาพแวดล้อม 
ในระบบคลาวด์เท่านั้น คุณต้องท าบางอย่างที่แตกต่างไปส าหรับโซลูชันในสถานที่ อกีครั้งที่เราได้เห็นคุณค่าของระบบคลาวดแ์บบไฮบริด 
ที่สอดคล้องกันอยา่งชัดเจน  
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บทสรุป  
 

การประมวลผลบนระบบคลาวแบบไฮบริดมีความส าคญัส าหรับหลายองค์กร และเทคโนโลยีน้ียังจะไม่ลดทอนความส าคญัลงในระยะอันใกล้นี ้
ด้วยเหตุนี้ การเลือกผูใ้ห้บริการระบบคลาวด์แบบไฮบริดที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก เมื่อคุณก าลังตัดสินใจเลือก โปรดจ าไว้ว่าระบบ 
คลาวด์แบบไฮบรดิที่สอดคล้องกันอย่างแท้จริงควรมีองค์ประกอบส าคญั 4 ประการ โดยองค์ประกอบทั้งหมดได้รับการออกแบบส าหรบัโลก 
ไฮบริดอยา่งชัดเจน:  
 

 รหัสประจ าตัวรว่ม 
 การบรูณาการการจัดการและการรักษาความปลอดภัย 
 แพลตฟอร์มข้อมูลท่ีสอดคล้องกลมกลืนกัน 
 การพัฒนาและ DevOps ที่เป็นหนึ่งเดียว 
 

ระบบคลาวด์แบบไฮบริดของ Microsoft มีองค์ประกอบทั้งหมดนี้ ไมว่่าเปา้หมายของคณุจะเป็นการรวมสภาพแวดล้อมในสถานที่เขา้กับ 
ระบบคลาวด์ การเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลโดยใช้สภาพแวดล้อมทั้งสอง หรือการสร้างสรรคบ์ริการใหมด่้วยเทคโนโลยีการ 
ประมวลผลบนระบบคลาวด์ที่มีอยู่ เราพร้อมให้การสนบัสนุนแก่คณุ  
 

หากคณุก าลังมองหาสภาพแวดล้อมการประมวลผลที่เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งท าให้ทรัพยากรในสถานที่และบนระบบคลาวด์สามารถท างาน 
ร่วมกันได้อย่างราบรื่น มีวิธีการจัดการที่เป็นหนึ่งเดียว และอนุญาตใหใ้ช้รหัสประจ าตัวเดียวกันในทกุที่ แสดงว่าคุณก าลังมองหาระบบคลาวด ์
แบบไฮบริดของ Microsoft ความน่าเชื่อถือของบริษัทเราและความสามารถของระบบไฮบริดที่สอดคล้องกันของเราท าให้เราเป็นผูจ้ัด 
จ าหน่ายที่เช่ือถือได้ส าหรับความก้าวหน้าของคุณ  
 


