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ทาไมจึงใช้ระบบคลาวด์แบบไฮบริด
การประมวลผลบนระบบคลาวด์กาลังได้รบั ความสนใจจากผู้คนจานวนมาก และมีเหตุผลที่ดีสาหรับเรือ่ งนี้ นั่นคือเนื่องจากว่าระบบไอที
ต่างๆ กาลังมุ่งไปในทิศทางนี้ แต่ศูนย์ข้อมูลในสถานทีย่ ังมีบทบาทสาคัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคต สาหรับหลายองค์กร การรวมระบบ
ทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นระบบคลาวด์แบบไฮบริดเป็นสิ่งจาเป็น
Microsoft เข้าใจความจริงนี้ เพื่อช่วยให้คุณประสบความสาเร็จในเรื่องนี้ เรานาเสนอเทคโนโลยีบนระบบคลาวด์และในสถานที่

หลากหลายประเภทที่ทางานร่วมกันได้อย่างกลมกลืน และไม่เหมือนกับคู่แข่งของเรา เราให้ความยืดหยุ่นเพื่อให้คณ
ุ สามารถเลือกเส้นทาง
ที่เหมาะกับตัวเองได้ เรามุ่งมั่นจะให้บริการระบบคลาวด์แบบไฮบริดที่สอดคล้องกลมกลืนกันซึ่งสนับสนุนแนวทางที่คุณเลือก
แต่จริงๆ แล้วระบบคลาวด์แบบไฮบริดคืออะไร แม้ว่าทุกคนจะยอมรับว่าการให้คานิยามนัน้ ไม่ง่าย แต่ก็มีข้อกาหนดบางอย่างที่เห็นได้ชัดเจน
เช่น คุณต้องมีวิธีการเชื่อมต่อศูนย์ขอ้ มูลในสถานที่กับระบบคลาวด์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ Microsoft แก้ไขด้วย Azure Virtual Networks,
Azure ExpressRoute และอื่นๆ แต่แค่การเชื่อมต่อพื้นฐานเท่านั้นยังไม่เพียงพอ ระบบคลาวด์แบบไฮบริดควรไปไกลกว่านี้ นั่นคือ
ต้องเป็นระบบทีม่ บี ริการต่างๆ ที่สอดคล้องกันอย่างครบถ้วน
Microsoft เชื่อมั่นว่าระบบคลาวด์แบบไฮบริดทีแ่ ท้จริงต้องมีองค์ประกอบ 4 อย่าง โดยแต่ละอย่างจะมาพร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย ดังนี้:








รหัสประจาตัวร่วมกันสาหรับแอปพลิเคชันในสถานที่และบนระบบคลาวด์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยทาให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้
เพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ทั้งหมด
การบูรณาการการจัดการและการรักษาความปลอดภัยในระบบคลาวด์แบบไฮบริดทั้งระบบ ทาให้ตรวจสอบ จัดการ และรักษา
ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว คุณจึงมองเห็นสภาพความเป็นไปและควบคุมระบบได้ดีขึ้น
แพลตฟอร์มที่สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวสาหรับศูนย์ข้อมูลของคุณและระบบคลาวด์ ซึ่งทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากหลายสถานที่
โดยรวมการเข้าถึงข้อมูลในสถานที่และบริการข้อมูลบนระบบคลาวด์เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ คุณจึงเข้าใจข้อมูลมากยิ่งขึ้น
บุรณาการการพัฒนาและ DevOps ของระบบคลาวด์และของศูนย์ข้อมูลในสถานที่เข้าเป็นหนึง่ เดียว คุณจึงสามารถย้ายแอปพลิเคชัน
ไปมาระหว่างสองสภาพแวดล้อมได้ตามต้องการ และยังช่วยเพิ่มผลิตผลของนักพัฒนา เนือ่ งจากตอนนีร้ ะบบทั้งสองมีสภาพแวดล้อม
การพัฒนาเดียวกัน

เมื่อรวมองค์ประกอบทั้ง 4 ประการเข้าด้วยกัน ก็ทาให้นักพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ผูจ้ ัดการไอที และผูใ้ ช้มีประสบการณ์การใช้และ
การพัฒนาที่สอดคล้องกัน รูปที่ 1 สรุปแนวความคิดนี้ โดยแสดงตัวอย่างเทคโนโลยี Microsoft สาหรับแต่ละองค์ประกอบ
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รูปที่ 1: ระบบคลาวด์แบบไฮบริดต้องเป็นโซลูชันที่สอดคล้องกลมกลืนใน 4 ด้าน ได้แก่ รหัสประจาตัว การจัดการและความปลอดภัย
แพลตฟอร์มข้อมูล และการพัฒนาและ DevOps

ดังที่แสดงในรูป Microsoft มีเทคโนโลยีระบบคลาวด์แบบไฮบริดที่มคี วามสามารถทัง้ 4 ด้านนี้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้:


Azure Active Directory ทางานร่วมกับ Active Directory ในสถานที่ทาให้ผู้ใช้มีรหัสประจาตัวร่วม



Azure มีบริการการจัดการและการรักษาความปลอดภัยที่ผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกันสาหรับโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์และโครงสร้าง

พื้นฐานในองค์กร



บริการข้อมูล Azure ทางานร่วมกับ SQL Server เพื่อสร้างแพลตฟอร์มข้อมูลที่สอดคล้องกัน
บริการ Microsoft Azure ในระบบคลาวด์ทางานร่วมกับ Microsoft Azure Stack ในสถานที่ทาให้เกิดสภาพแวดล้อม
การพัฒนาและ DevOps ที่เป็นหนึ่งเดียว

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณพยายามจะสร้างระบบคลาวด์แบบไฮบริดโดยไม่มี 4 องค์ประกอบเหล่านี้ คาตอบสั้นๆ คือสาหัส เนื่องจากจะมี
ความแตกต่างที่ไม่จาเป็นทัว่ ทั้งสภาพแวดล้อมของคุณ ความแตกต่างเหล่านี้นามาซึง่ ความซับซ้อน ทาให้ระบบคลาวด์แบบไฮบริดของคุณใช้งาน
จัดการ และรักษาความปลอดภัยได้ยากขึ้น ความเสี่ยงจะเพิ่มในขณะที่ประโยชน์ที่ให้แก่ผู้ใช้น้อยลง
การสร้างระบบคลาวด์แบบไฮบริดทีส่ อดคล้องกลมกลืนกันอย่างแท้จริงมีข้อได้เปรียบ และเป็นวิธีที่ดีกว่า ดังที่เอกสารนี้อธิบาย
Microsoft คือบริษัทเดียวที่นาเสนอข้อดีเหล่านี้
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ความต้องการ: รหัสประจาตัวร่วม
เมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน พวกเขาไม่ควรต้องกังวลว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นกาลังทางานในสถานที่หรือในระบบคลาวด์ การให้รหัส
ประจาตัวที่ใช้รว่ มกันคือหัวใจหลักทีท่ าให้เกิดสิ่งนี้ได้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ Microsoft สร้าง Azure Active Directory (Azure AD) ขึน้
บริการระบบคลาวด์นี้นาเสนอการลงชื่อเข้าใช้เพียงครัง้ เดียวที่มีความปลอดภัย การเตรียมใช้งานโดยอัตโนมัติสาหรับผู้ใช้ใหม่ และอื่นๆ

ผู้ใช้จึงลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้แอปพลิเคชันจากที่ใดก็ได้
ทุกคนเกลียดการที่ต้องจารหัสผ่านหลายชุด ในองค์กร ปัญหานี้แก้ไขได้มานานแล้วด้วยความสามารถในการเข้าสูร่ ะบบโดยการลงชื่อ
เข้าใช้ครั้งเดียว ก็สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตาม การเติบโตขึ้นของซอฟต์แวร์ที่เป็นบริการ (SaaS) ทาให้ต้อง
แก้ปัญหานี้อีกครั้ง แทนที่จะให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แยกต่างหากสาหรับแต่ละแอปพลิเคชัน พวกเขาควรจะสามารถลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียว
ก็เข้าถึงแอปพลิเคชันทั้งในสถานทีแ่ ละบนระบบคลาวด์ (ซึ่งก็คือ SaaS) ได้ รูปที่ 2 แสดงวิธีที่ Azure AD ทาให้สิ่งนี้เป็นไปได้

รูปที่ 2: Azure Active Directory ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลงชือเข้าใช้ครั้งเดียว ก็เข้าถึงแอปพลิเคชันทัง้ ในสถานที่และบนระบบคลาวด์ได้

เพื่อจะใช้ Azure AD ในระบบคลาวด์แบบไฮบริด ก่อนอื่นองค์กรต้องเชือ่ มต่อ Active Directiory ในสถานที่เข้ากับ Azure AD
บนระบบคลาวด์ จากนั้นผู้ใช้กส็ ามารถลงชื่อเข้าใช้ตามปกติ พวกเขาจะมองไม่เห็น Azure AD ตอนนี้ผู้ใช้ก็สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันทั้งใน
สถานที่และบนระบบคลาวด์ได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้อีก พวกเขาลงชื่แเข้าใช้แค่ครั้งเดียวก็ใช้งานได้ทั่วทั้งระบบไฮบริด
Azure AD สนับสนุนแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์จาก Microsoft รวมถึง Office 365 และ Dynamics 365 และยังสนับสนุน SaaS

อื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้ง Google Apps, Salesforce CRM, Dropbox, Box, Slack, Service Now, Workday และ
แอปพลิเคชันอื่นๆ อีกนับพันรายการ เช่นเดียวกับที่ Active Directory อนุญาตให้ลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวเพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชันในสถานที่
จากผู้จดั จาหน่ายหลายราย Azure AD ให้คุณลักษณะนี้สาหรับแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์จากผูใ้ ห้บริการ SaaS หลายราย
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การใช้ Azure AD เพื่อลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวยังนาประโยชน์อื่นๆ มาให้ รวมถึงสิ่งเหล่านี้:




เนื่องจาก Azure AD ให้บัญชีร่วมสาหรับแอปพลิเคชันหลายแอปพลิเคชัน จึงมีความจาเป็นน้อยลงที่ต้องมีรหัสผ่านหลายชุด
ซึ่งบางชุดอาจถูกนากลับมาใช้ใหม่ในแอปพลิเคชัน SaaS ที่แตกต่างกัน การดาเนินการดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงความปลอดภัยให้คุณ
เนื่องจากการละเมิดที่เว็บไซต์หนึ่งมีโอกาสที่จะเปิดเผยรหัสผ่านที่นามาใช้กับแอปพลิเคชันอื่นน้อยกว่า
เมื่อผู้ใช้ลาออกจากองค์กร ผู้ดแู ลระบบสามารถยุติการเข้าถึงแอปพลิเคชันหลายรายการ (บนระบบคลาวด์หรือในสถานที่) ของเธอ
โดยเพียงแค่ลบเธอจาก Azure AD แต่ถ้าเธอมีบญ
ั ชีการเข้าใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้แยกจากกัน ผู้ดูแลระบบจะต้องค้นหาและลบบัญชี
เหล่านั้นทีละบัญชี

Microsoft สนับสนุนการใช้รหัสประจาตัวร่วมสาหรับระบบไฮบริดอย่างกว้างขวางไม่เหมือนกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระบบคลาวด์

รายใหญ่อื่นๆ ตัวอย่างเช่น รหัสประจาตัวและการจัดการการเข้าถึงของ AWS เน้นการจัดการรหัสประจาตัวสาหรับเข้าใช้งาน AWS เอง
และทรัพยากรที่ทางานบน AWS ซึ่งแตกต่างจาก Azure AD คือระบบนี้ไม่มีโซลูชันทั่วไปสาหรับการลงชือ่ เข้าใช้ครั้งเดียวแล้วสามารถ
ใช้งานแอปพลิเคชันทั้งหมดบนระบบคลาวด์จากผู้จัดจาหน่ายหลายรายได้

แอปพลิเคชัน SaaS แบบไฮบริด
แอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้ทั้งในรูปของโซลูชัน SaaS และผลิตภัณฑ์ที่ทางานในสถานที่เป็นอีกรูปแบบของการประมวลผล
บนระบบคลาวด์แบบไฮบริด เช่น Office 365 มีหลายองค์ประกอบที่ทางานในลักษณะนี้ รวมถึง Exchange และ SharePoint
ในโลกของไฮบริด แอปพลิเคชัน SaaS แบบไฮบริดมีประโยชน์พอสมควรเลยทีเดียว เช่น SharePoint Online และ
SharePoint Server มีวิธีดูแลจัดการระบบในลักษณะเดียวกัน เช่นเดียวกับ Exchange Online และ Exchange Server
แอปพลิเคชันเหล่านี้ยังให้ประโยชน์อื่นๆ ของระบบไฮบริด เช่น ใน SharePoint สนับสนุนการค้นหาทั่วทัง้ SharePoint
Online และ SharePoint Server และความสามารถในการใช้โดเมนอีเมลร่วมกันทั้งบน Exchange Online และ
Exchange Server

เช่นเดียวกับแอปพลิเคชันอื่นๆ โซลูชั่น SaaS แบบไฮบริดต้องจัดการกับรหัสประจาตัว สาหรับ Office 365 ความท้าทายนี้
แก้ไขได้ด้วย Azure AD องค์กรที่ใช้ Office 365 ก็จะใช้ Azure AD ด้วย แม้ว่าพวกเขาจะมองไม่เห็นก็ตาม ทาให้การทาสิง่ ต่างๆ
เช่น การมอบหมายใบอนุญาตการใช้แอปพลิเคชัน Office 365 จะยึดตามกลุ่ม AD เพื่ออนุญาตให้ทุกคนในกลุ่มสามารถใช้งานได้
การใช้รหัสประจาตัวสาหรับระบบไฮบริดร่วมกับแอปพลิเคชัน SaaS แบบไฮบริดเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของระบบคลาวด์แบบไฮบริดที่
สอดคล้องกันซึ่งมอบคุณค่าให้กบั องค์กรของคุณ

ปกป้องรหัสประจาตัวทั้งในสถานที่และบนระบบคลาวด์
การใช้รหัสประจาตัวร่วมเพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชันหลายแอปพลิเคชันมีประโยชน์อย่างแท้จริง และยังทาให้การปกป้องรหัสประจาตัว
มีความสาคัญมากกว่าที่เคย Microsoft นาเสนอหลายวิธใี นการใช้รหัสประจาตัวร่วม
เช่น Azure AD ให้การรับรองความถูกต้องโดยอาศัยหลายปัจจัย (MFA) ด้วยตัวเลือกนี้ การเข้าสูร่ ะบบ Azure AD ต้องการมากกว่า
แค่การใช้รหัสผ่านธรรมดา ผู้ใช้ยังต้องมีปัจจัยที่สอง เช่น การป้อนรหัสที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของพวกเขา การใช้ MFA ทาให้แม้ผู้โจมตี
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ได้ขโมยรหัสผ่านของผู้ใช้ไป ก็ไม่สามารถเข้าระบบในฐานะผู้ใช้รายนั้นได้ ผู้โจมตียังจะต้องเข้าถึงโทรศัพท์ของผู้ใช้หรือปัจจัยอื่นที่ใช้
สาหรับการรับรองความถูกต้องด้วย ผลลัพธ์คือปกป้องรหัสประจาตัวได้ดขี ึ้นและลดความเสีย่ งลง
Azure AD ยังสนับสนุนนโยบายการเข้าถึงแบบมีเงือ่ นไขด้วย นโยบายเหล่านี้ชว่ ยให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมการเข้าถึงแอปพลิเคชัน

บางอย่างโดยใช้ไม่เพียงแค่รหัสประจาตัวของผู้ใช้ แต่ยงั ขึ้นกับอุปกรณ์ที่เธอกาลังใช้ ตาแหน่งของเธอ กลุ่มที่เธอเป็นสมาชิก และอื่นๆ
รหัสประจาตัวของผู้ใช้เป็นประตูเข้าสู่ระบบคลาวด์แบบไฮบริด ดังนั้นการปกป้องระบบนี้ดว้ ย MFA และการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไขจึงเป็น
สิ่งสาคัญ พร้อมกันนี้ Microsoft ยังมี API ข้ามแพลตฟอร์มเพื่อรวมการจัดการรหัสประจาตัวเข้าไว้ในแอปพลิเคชันในสถานทีห่ รือบน
ระบบคลาวด์ โดยสนับสนุนโปรโตคอลรุ่นใหม่ทั้งหมด รวมถึง SAML 2.0, WS-Fed, OAuth 2.0 และ OpenID Connect

ความต้องการ: การจัดการและการรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการ
การใช้ระบบคลาวด์แบบไฮบริดสามารถเพิ่มทางเลือกของบริการด้านไอทีให้กบั องค์กร แต่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงความจริงที่วา่ ระบบคลาวด์แบบ
ไฮบริดสร้างอุปสรรคใหม่ในการจัดการและการรักษาความปลอดภัย ความท้าทายได้แก่สงิ่ ต่อไปนี้:

การตรวจสอบทัง้ โครงสร้างพื้นฐานในสถานที่และทรัพยากรของระบบคลาวด์รวมกัน


การดาเนินการต่างๆ โดยอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อสามารถทาได้ เช่น การตอบสนองต่อการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นจากการ
ตรวจสอบ



การรักษาความปลอดภัยพื้นที่กว้างขวางขึ้น ซึ่งเกิดจากการใช้ระบบคลาวด์แบบไฮบริด



การสารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสาหรับทรัพยากรทั้งบนระบบคลาวด์และในสถานที่

การรับมือกับความท้าทายเหล่านีต้ อ้ งใช้วธิ ีการจัดการและการรักษาความปลอดภัยที่ถูกออกแบบมาสาหรับระบบคลาวด์แบบไฮบริด เพื่อ
ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ Microsoft มีบริการการจัดการและการรักษาความปลอดภัยอยู่ภายใน Azure ที่คุณสามารถใช้ได้ตลอด
ระยะเวลาการใช้งาน Azure รวมชุดเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นหนึง่ เดียวสาหรับการตรวจสอบ การกาหนดค่าและการปกป้องระบบ
คลาวด์แบบไฮบริด รูปที่ 3 แสดงภาพรวมของการจัดการและการรักษาความปลอดภัยของ Azure (ซึ่งคุณอาจเคยได้ยินในชื่อ
Operations Management Suite)

รูปที่ 3: Azure มีบริการการจัดการและการรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการสาหรับระบบคลาวด์แบบไฮบริดสมัยใหม่
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บริการการจัดการและการรักษาความปลอดภัยของ Azure ออกแบบมาเพื่อระบบไฮบริดและระบบที่มีองค์ประกอบหลากหลายประเภท
คุณจึงสามารถควบคุมระบบ Windows และ Linux ที่ใช้ใน Azure หรือที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลในสถานที่ของคุณได้มากยิ่งขึน้ ในความเป็นจริง
แม้วา่ ไม่ได้แสดงในภาพนี้ บริการ Azure เหล่านี้ยังสามารถยังขยายการจัดการไปยังระบบ Windows และ Linux ที่ใช้บริการโฮสติ้งหรือ
บนแพลตฟอร์มระบบคลาวด์อื่นๆ ได้ เช่น AWS
บริการหลัก 4 บริการประกอบขึ้นเป็นวิธีการที่ Azure ใช้จัดการตลอดอายุการใช้งาน ได้แก่ ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ (Insight and
Analytics), ระบบอัตโนมัตแิ ละการควบคุม (Automation and Control), การป้องกันและการกู้คืน (Protection and
Recovery) และความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกาหนด (Security and Compliance) บริการทั้งหมดเข้าถึงได้ด้วยแดชบอร์ด
เดียว ตัวอย่างแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4: แดชบอร์ดการตรวจสอบให้มมุ มองกว้างและสามารถปรับแต่งได้ของสภาพแวดล้อมในระบบคลาวด์แบบไฮบริด

คอนโซลจะสร้างจากไทล์ต่างๆ โดยผู้ใช้แต่ละคนสามารถปรับแต่งลักษณะของไทล์ได้ตามใจชอบ เช่น ผูใ้ ช้ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยอาจ
เลือกแสดงสถานะปัจจุบันของซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์บนระบบที่มกี ารจัดการ จานวนปัญหาความปลอดภัยที่สาคัญ และแผนที่แสดง
แหล่งที่มาของภัยคุกคาม ผู้ใช้ที่มหี น้าที่รับผิดชอบการสารองข้อมูลอาจเลือกแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการสารองข้อมูลครั้งล่าสุดของเครื่อง
เสมือน อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ผูใ้ ช้ทมี่ ีหน้าที่รบั ผิดชอบในทุกๆ ด้านเหล่านี้อาจเลือกแสดงข้อมูลเหล่านี้ปะปนกัน บริการการจัดการและ
การรักษาความปลอดภัยของ Azure ได้รับการออกแบบมาให้เป็นเครือ่ งมือที่มีประสิทธิภาพสาหรับผูใ้ ช้ที่มีความต้องการทัว่ ไปหลายด้าน
ไม่ว่าจะมีความต้องการเช่นไร อินเตอร์เฟซที่ปรับแต่งได้นี้ทาให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของ
ตนเองมากที่สดุ และเนื่องจากบริการบนระบบคลาวด์ของ Azure ถูกออกแบบมาสาหรับโลกไฮบริด ภาพที่แสดงในแดชบอร์ดสามารถ
ครอบคลุมศูนย์ข้อมูลทั้งในสถานที่และบนระบบคลาวด์

รับข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลการวิเคราะห์ของระบบคลาวด์แบบไฮบริดทั้งระบบ
สิ่งสาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการจัดการคือการตรวจสอบเพื่อติดตามสิ่งทีก่ าลังเกิดขึ้นในโลกของคุณ การทาเช่นนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ระบบคลาวด์แบบไฮบริดเป็นความท้าทายอย่างยิ่งเนื่องจากคุณต้องสามารถเข้าถึงศูนย์ข้อมูลทั้งในสถานที่และบนระบบคลาวด์ได้ Azure
รับมือกับความท้าทายนี้ด้วยบริการ Insight and Analytics
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บริการ Insight and Analytics จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบที่กาลังตรวจสอบ เช่น บันทึกการใช้งานและข้อมูลประสิทธิภาพ
การทางาน ด้วยการใช้แดชบอร์ด ผูใ้ ช้สามารถกาหนดแบบสอบถามเพื่อให้ได้รับข้อมูลนี้ หรือสร้างแบบสอบถามที่ทางานเป็นประจา
แล้วสร้างการแจ้งเตือนหากพบว่ามีอะไรผิดปกติ และเพื่อรองรับสถานการณ์ที่มกั เกิดขึ้นโดยทั่วไป บริการ Insight and Analytics
มีกลุม่ โซลูชันที่กาหนดแบบสอบถามและตรรกะไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรับกับข้อมูลบางอย่าง เช่น โซลูชัน AD Assessment แสดงสถานะของ
Active Directory พร้อมกับคาแนะนาเพื่อการปรับปรุง ในขณะที่โซลูชัน SQL Assessment จะแสดงข้อมูลที่คล้ายกันสาหรับ SQL
Server บริการการตรวจสอบของ Azure นี้ยังสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ System Center Operations Manager การทาเช่นนี้
ทาให้บริการ Insight and Analytics สามารถรับข้อมูลและการแจ้งเตือนที่ Operations Manager ได้รับจากระบบทีต่ รวจสอบอยู่
การเชื่อมต่อกับ Operations Manager จะทาให้เข้าถึงข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ได้ง่าย จึงพบได้ทั่วไปในการเริ่มใช้งาน Insight and
Analytics

บริการ Insight and Analytics ยังมีเครื่องมือที่มปี ระโยชน์อื่นๆ อีก รวมถึงเครืองมือต่อไปนี้:


Service Map สามารถค้นหาแอปพลิเคชันที่กระจายอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด แสดงความขึ้นตรงต่อกันขององค์ประกอบ

ต่างๆ ในแอปพลิเคชัน (เช่น ฐานข้อมูลและตรรกะทางธุรกิจ) และช่วยในการแก้ไขปัญหา


Network Performance Monitor ช่วยให้ผู้ดแู ลระบบสามารถติดตามประสิทธิภาพของเครือข่าย รวมถึงลิงก์ระหว่างศูนย์ข้อมูล

ในสถานที่และบนระบบคลาวด์ ตลอดจนค้นหาและแก้ไขปัญหาเครือข่าย
เพื่อให้เข้าใจคุณค่าของเทคโนโลยีนี้ ลองคิดถึงสถานการณ์ง่ายๆ สมมติว่า Insight and Analytics แจ้งเตือนเกี่ยวกับแอปพลิเคขันหนึ่งใน
สภาพแวดล้อมของคุณ ผู้ดแู ลระบบอาจใช้ Service Map เพื่อทาความเข้าใจโครงสร้างของแอปพลิเคชัน จากนั้นจึงระบุว่าปัญหาอยู่ที่
ฐานข้อมูล SQL Server ของแอปพลิเคชัน ผู้ดูแลระบบสามารถใช้โซลูชัน SQL Assessment ที่มีอยู่ใน Insight and Analytics เพือ่
ตรวจสอบฐานข้อมูลนั้นให้ละเอียดขึ้น เช่น บางทีปญ
ั หาคือตารางหนึ่งของฐานข้อมูลโตเกินขีดจากัด เมื่อผู้ดแู ลระบบรู้ปัญหานี้ เขาสามารถ
ตัดทอนข้อมูลในตาราง และทาให้แอปพลิเคชันกลับมาทางานปกติได้
กระบวนการค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดนีจ้ ะเหมือนกันไม่วา่ ฐานข้อมูลที่เป็นปัญหาจะอยู่ในสถานที่ อยู่ที่ผู้ให้บริการโฮสติ้ง หรืออยู่ในระบบ
คลาวด์ และเหมือนกันสาหรับ SQL Server และ Azure SQL Database ความสอดคล้องกันเป็นคุณลักษณะสาคัญของบริการ Insight
and Analytics เพราะบริการนี้ถกู ออกแบบมาสาหรับโลกไฮบริด
เปรียบเทียบบริการนี้กับผูใ้ ห้บริการรายอื่นบนระบบคลาวด์ เช่น AWS ให้บริการ CloudWatch สาหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมบนระบบ
คลาวด์ แต่เทคโนโลยีนี้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆ เพียงเล็กน้อยเนื่องจากไม่ได้ออกแบบมาสาหรับโลกไฮบริด ในทางตรงกันข้าม Service
Map สามารถตรวจพบแอปพลิเคชันที่กระจายอยู่บนศูนย์ข้อมูลในระบบคลาวด์และในสถานที่โดยอัตโนมัติ และการตรวจสอบของบริการ
Insight and Analytics ใน Azure จะปฏิบัติต่อข้อมูลในสภาพแวดล้อมทั้งสองอย่างเท่าเทียมกัน บริการ Azure ถูกออกแบบโดยมี
วัตถุประสงค์ให้ทางานกับระบบคลาวด์แบบไฮบริด

จัดการระบบคลาวด์แบบไฮบริดโดยอัตโนมัติ
โดยทั่วไป เป็นความคิดที่ดีที่จะทาให้การจัดการระบบของคุณดาเนินไปโดยอัตโนมัติให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ เพือ่ ให้ทาเช่นนี้
จากระบบคลาวด์ได้ Azure จึงนาเสนอบริการ Automation and Control บริการนี้อนุญาตให้ผู้ดแู ลระบบสร้างสคริปต์
PowerShell ที่เรียกว่า runbooks เพื่อดาเนินกระบวนการทั่วไปโดยอัตโนมัติ
เช่น ลองคิดถึงสถานการณ์ที่เพิ่งอธิบายไป เมื่อ Insight and Analytics แจ้งเตือนเนื่องจากตรวจพบปัญหากับแอปพลิเคชัน วิธีหนึง่
ในการจัดการเรื่องนี้คือการพึ่งพาผู้ดูแลรเบบให้ค้นหาและแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจเป็นเพียงทางเลือกเดียวสาหรับครั้งแรกที่พบปัญหา
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ถ้ามีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหานี้ขึ้นอีกครั้ง ทาไมเราไม่สร้างการแก้ปญ
ั หาโดยอัตโนมัติขื้น โดยใช้ฟังก์ชันการทางานใน Automation
and Control ผู้ดูแลระบบสามารถสร้าง runbook ขึน้ เพือ่ แก้ปญ
ั หาด้วยขัน้ ตอนเดียวกัน (เช่น การตัดทอนข้อมูลในตารางของ
ฐานข้อมูล) แล้วกาหนดค่าให้ runbook ทางานเมื่อมีการแจ้งเตือนนี้ การทาเช่นนี้ทาให้สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น เชื่อถือได้
มากขื้น และเสียค่าใช้จา่ ยน้อยลง
บริการ Automation and Control ยังสามารถจัดการกับสถานการณ์อื่นๆ ได้อีกมากมาย ผู้ดแู ลระบบอาจสร้าง runbooks
ที่รีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ หรือตั้งค่าเครื่องเสมือนสาหรับสภาพแวดล้อมการพัฒนา หรือวางกาหนดการและปรับใช้โปรแกรมปรับปรุง
สาหรับ Windows และ Linux ก็ได้ เพื่อทาให้ง่ายขึ้น Microsoft และบุคคลอื่นได้สร้างแกลเลอรีของสคริปต์ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่พบได้ทั่วไปหลายสถานการณ์ นอกจาก runbooks แล้ว บริการของ Azure นี้ยังมี Desired State
Configuration (DSC) ซึ่งเป็นความสามารถในการระบุการกาหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์ Windows หรือ Linux แล้วตรวจสอบ
และบังคับใช้การกาหนดค่านั้น
เมื่อทางานร่วมกับ Insight and Analytics, Automation and Control มีเป้าหมายสูงสุดเพียงประการเดียวคือการช่วยให้คุณ
ค้นหา และแก้ไขปัญหาแบบเชิงรุกในระบบคลาวด์แบบไฮบริดได้ก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

มุมมองด้านความปลอดภัยและการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่เป็นหนึ่งเดียว
ไม่มีแง่มุมใดในการจัดการระบบจะสาคัญไปกว่าเรื่องความปลอดภัย ส่วนใดของระบบกาลังถูกโจมตีอยู่ในเวลานี้ การโจมตีมาจากไหน
สถานะของซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ในแต่ละระบบเหล่านั้นคืออะไร ในระบบคลาวด์แบบไฮบริด คุณควรจะสามารถหาคาตอบของ
คาถามเหล่านี้ทั้งหมดได้ดว้ ยวิธีการเดียวกันทั้งในศูนย์ข้อมูลในสถานที่และบนระบบคลาวด์
Azure Security and Compliance จัดการกับเรื่องเหล่านี้ โดยมีชุดเครื่องมือที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ช่วยให้ผดู้ ูแลระบบ หรือ

แม้กระทั่งบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย สามารถป้องกัน ตรวจสอบ และตอบสนองต่อภัยคุกคามในระบบคลาวด์
แบบไฮบริดได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของประโยชน์ที่ได้รับจากความสามารถนี้:






ผู้ดูแลระบบสามารถดูสถานะความปลอดภัยทั่วทั้งระบบคลาวด์แบบไฮบริดได้ในมุมมองเดียว มุมมองนีส้ ามารถมีสถานะของ
ซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ ซึ่งระบุว่าระบบต่างๆ เป็นไปตามการกาหนดค่าพื้นฐานที่กาหนดไว้หรือไม่ และอืน่ ๆ ในความเป็นจริง
บริการ Security and Compliance อาศัยกลไกการเก็บข้อมูลและแบบสอบถามที่ใช้โดย Insight and Analytics
จึงทาให้การจัดการความปลอดภัยมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพแบบเดียวกัน
ความสามารถในการมองเห็นที่กว้างขวางนี้ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบและตอบสนองต่อภัยคุกคามความปลอดภัยได้
อย่างรวดเร็ว เช่น ผู้ดูแลระบบสามารถระบุได้ว่าเครือข่ายเสมือนหนึ่งไม่ได้กาหนดค่าอย่างถูกต้อง จึงคลิกทีป่ ุ่มในแดชบอร์ดเพื่อ
แก้ไข หรือเธออาจเห็นว่าฐานข้อมูลใน Azure SQL Database ยังไม่ได้เปิดใช้งานการเข้ารหัส จึงเปิดใช้งานโดยการคลิกอีก
ไม่กี่ครั้ง Security and Compliance ยังแสดงรายการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยโดยจัดเรียงตามความสาคัญ
เหมือนในตัวอย่างเหล่านี้ พร้อมกับคาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการแก้ไข
เนื่องจาก Microsoft ปรับปรุง Azure Security and Compliance อยู่เสมอ บริการนีจ้ ึงเรียนรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามใหม่ๆ
ที่เกิดขึ้น ช่วยให้ผดู้ ูแลระบบมีข้อมูลการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยอยู่เสมอทั่วทั้งระบบคลาวด์แบบไฮบริด และเนื่องจาก
การปรับปรุงเหล่านี้ดึงข้อมูลที่ Microsoft มีเกี่ยวกับการโจมตีบน Azure, Xbox และบริการระบบคลาวด์อื่นๆ ข้อมูล
ภัยคุกคามนี้จึงมีพนื้ ฐานอยู่บนชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก คุณจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ที่กว้างขวางของ Microsoft
พร้อมกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเท่าที่เป็นไปได้ในโซลูชันบนระบบคลาวด์
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และเราน่าจะมาลองเปรียบเทียบสิ่งที่ Azure มีให้กับสิ่งที่ผใู้ ห้บริการบนระบบคลาวด์รายอื่นๆ นาเสนอกันอีกครั้ง เนื่องจากผู้ให้บริการ
เหล่านี้จะมุ่งเน้นแต่เพียงบนระบบคลาวด์ โดยปกติแล้วโซลูชันของพวกเขาจะไม่ตอบสนองต่อความต้องการของสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด
ซึ่งมีความต้องการที่กว้างขวางกว่า และเนื่องจากผูใ้ ห้บริการบนระบบคลาวด์รายใหญ่อื่นๆ มักไม่มีประสบการณ์ที่ยาวนานแบบเดียวกับ
Microsoft ในการเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์การจัดการสาหรับองค์กร พวกเขาจึงอาจไม่เข้าใจสิ่งทีจ่ าเป็นในการจัดการสภาพแวดล้อม
การประมวลผลในสถานที่เหมือนกับที่พวกเขาเข้าใจในระบบคลาวด์

ใช้บริการบนระบบคลาวด์เพื่อสารองข้อมูลและการกูค้ ืนจากความเสียหายที่เกิดในสถานที่
ไม่ว่าจะเก็บข้อมูลไว้ที่ไหน คุณจาเป็นต้องสารองข้อมูลนั้น เมื่อคานึงถึงพื้นที่เก็บข้อมูลจานวนมหาศาลที่มีคา่ ใช้จา่ ยต่าในแพลตฟอร์มระบบ
คลาวด์ เช่น Azure การใช้บริการบนระบบคลาวด์เพื่อสารองข้อมูลจึงสมเหตุสมผล ในทานองเดียวกัน แอปพลิเคชันจานวนมากต้องการ
การกู้คืนจากภัยพิบัติ (DR) เพื่อให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นจะยังคงทางานได้เมื่อเผชิญกับความล้มเหลวที่ไม่คาดคิด ระบบคลาวด์
ยังเหมาะสาหรับให้บริการนี้ด้วย
เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ Microsoft จึงให้บริการ 2 อย่างคือ Azure Backup และ Azure Site Recovery สาหรับ DR
เหมือนที่ชื่อสื่อความหมายไว้ Azure Backup จะสารองข้อมูลไปไว้ที่ศูนย์ข้อมูล Azure ข้อมูลนี้อาจมาจากเครื่องเสมือน Windows
หรือ Linux, Exchange, SharePoint, SQL Server หรือไฟล์ Windows ก็ได้ ไม่ว่าแหล่งที่มาจะเป็นอะไร Azure Backup
ทาให้คณ
ุ สามารถเก็บสาเนาของข้อมูลไว้บน Azure แล้วเรียกคืนข้อมูลนั้นได้เมื่อต้องการ และคุณสามารถเรียกคืนเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้
ซึ่งแตกต่างจากการสารองข้อมูลบนเทป คุณไม่จาเป็นต้องเรียกข้อมูลเทปทั้งตลับจากสถานที่เก็บซึ่งอยู่ที่อื่น Azure Backup ยังให้คุณเก็บ
ข้อมูลเหล่านั้นในที่เก็บข้อมูลซ้าซ้อนทางภูมิศาสตร์เพื่อปกป้องข้อมูลสารองสาหรับกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากทีศ่ ูนย์ข้อมูลของ ที่ Azure ทั้งหมด
ถูกปิดใช้งาน
Azure Site Recovery เป็นบริการกู้คืนจากภัยพิบตั ิที่ทางานบนระบบคลาวด์ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถในการ

ปรับขนาดได้และความยืดหยุ่นของ Azure รูปที่ 5 แสดงบริการนี้

รูปที่ 5: Azure Site Recovery ให้บริการกู้คืนจากภัยพิบัติสาหรับเครื่องเสมือนและเซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพโดยจะย้ายงานไปยัง Azure
เมื่อเกิดภัยพิบัติ
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คุณสามารถใช้ Azure Site Recovery กับเครื่องเสมือน Linux และ Windows ที่ทางานบน VMware หรือ Hyper-V
รวมถึงเซิรฟ์ เวอร์ทางกายภาพด้วย เครื่องเหล่านีส้ ามารถทางานอยู่ที่ใดก็ได้ในระบบคลาวด์แบบไฮบริด นั่นคือ ในสถานที่ ที่ผใู้ ห้บริการ
โฮสติ้ง หรือ (สาหรับเครื่องเสมือน) บน Azure ก็ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ระบบเหล่านีส้ ่งการปรับปรุงไปที่ Azure Site Recovery
ในระบบคลาวด์เป็นประจา หากเกิดภัยพิบัติ บริการนี้จะจัดการย้ายงานไปที่ Azure ซึ่งรวมถึงการสร้างเครื่องเสมือนทีจ่ าเป็นบน
Azure การเตรียมใช้งานเครื่องเสมือนเหล่านั้นด้วยสถานะล่าสุดที่เก็บไว้ใน Azure Site Recovery และการกาหนดค่าเครือข่าย
เสมือน บริการนี้ออกแบบมาให้รองรับแม้กระทั่งภาระงานที่ซับซ้อนได้ เช่น SAP และทาให้การภู้คืนจากภัยพิบัติทาได้ง่ายและมี
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่า
มีบริษัทต่างๆ นาเสนอการสารองข้อมูลและ DR อยู่ทั่วไป และอะไรทาให้บริการ Azure เหมาะสาหรับระบบคลาวด์แบบไฮบริดและ
แตกต่างจากผู้อื่น คาตอบคือทั้ง Azure Backup และ Azure Site Recovery เป็นบริการบนระบบคลาวด์ที่มีการจัดการ
ทุกแพลตฟอร์มระบบคลาวด์อนุญาตให้คุณสามารถเรียกใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นสาหรับการสารองข้อมูลและ DR และ Azure
ก็มีคุณสมบัตินั้น (เช่น คุณสามารถใช้ CommVault, Veritas หรือซอฟต์แวร์อื่นร่วมกับ Azure Blobs) ข้อแตกต่างทีส่ าคัญคือ
Microsoft ให้บริการทีม่ ีการจัดการสาหรับทั้งการสารองข้อมูลและ DR หมายความว่าคุณไม่ต้องซื้อ ติดตั้ง และเรียกใช้โซลูชัน
การสารองข้อมูลและ DR ของคุณเองในระบบคลาวด์ ซึ่งง่ายกว่าการจัดการเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองในระบบคลาวด์เป็นอย่างมาก
และเป็นตัวอย่างสาคัญของประโยชน์ของระบบคลาวด์แบบไฮบริด

ใช้แบบไฮบริดต่อไปหรือไม่ หรือย้ายทั้งหมดไปยังระบบคลาวด์
บางองค์กรตั้งใจทีจ่ ะอยู่กับระบบไฮบริดต่อไปอย่างไม่มีกาหนด แต่องค์กรอื่นๆ มองว่าระบบไฮบริดเป็นทางผ่านไปสู่ระบบคลาวด์
พูดอีกอย่างหนึง่ คือพวกเขาคิดว่าระบบคลาวด์แบบไฮบริดเป็นส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์การย้ายระบบของพวกเขา
ถ้าคุณเป็นหนึ่งในกลุ่มคนประเภทที่สองนี้ ระบบคลาวด์แบบไฮบริดทีส่ อดคล้องกลมกลืนกันสามารถทาให้การย้ายระบบง่ายขึ้นมาก
เช่น Azure Site Recovery สามารถช่วยย้ายระบบ รวมถึงกู้คืนจากภัยพิบัติได้ เนื่องจากสามารถสร้างอินสแตนซ์ใหม่ของ
แอปพลิเคชันในสถานที่บน Azure ได้ แทนที่จะย้ายแอปพลิเคชันไปยังระบบคลาวด์ด้วยตนเอง คุณสามารถอาศัย Azure Site
Recovery ดาเนินการเรือ่ งนี้ให้ และเพื่อช่วยให้คุณเริม่ ใช้อินสแตนซ์ใหม่บนระบบคลาวด์ได้ทันที ระบบคลาวด์แบบไฮบริดของ
Microsoft มีเครื่องมืออื่นๆ เช่น ตัวช่วยสร้างการย้ายระบบที่อยู่ใน SQL Server Management Studio จะช่วยย้าย
แอปพลิเคชัน SQL Server ในสถานที่ไปยังเครื่องเสมือนของ Azure IaaS
Microsoft ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายการย้ายระบบ โดยทาให้คุณสามารถนาใบอนุญาตการใช้งานในสถานที่ไปยัง Azure ได้

คุณสามารถใช้ใบอนุญาตการใช้งาน Windows Server พร้อม Software Assurance ที่มีอยู่ได้ จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
บนเครื่องเสมือน Windows Server ใน Azure ได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์โดยใช้สิทธิ์ประโยชน์จากการใช้ระบบไฮบริดของ Azure
(Azure Hybrid Use Benefit) ในทานองเดียวกัน ความสามารถในการย้ายใบอนุญาตทาให้เกิดความยืดหยุ่นในการปรับใช้
ใบอนุญาตการใช้งาน SQL Server พร้อมกับ Software Assurance ที่มีอยู่ในระบบคลาวด์โดยไม่มีคา่ ธรรมเนียมเพิ่มเติม
ผลประโยชน์เหล่านี้ไม่ว่าจะใช้เดี่ยวหรือใช้รว่ มกันก็สามารถทาให้ประหยัดได้อย่างมาก เมือ่ คุณตั้งใจจะขยายระบบไปยังระบบ
คลาวด์ หรือย้ายระบบทั้งหมดไปที่ระบบคลาวด์ คุณยังสามารถวางใจในบริการจากคู่ค้าของ Microsoft ที่มีอยู่มากมาย รวมทั้ง
บริษัทต่างๆ เช่น Cloudamize และ Movere ที่ให้บริการทั้งความรูแ้ ละเครื่องมือในการย้ายระบบ
ไม่ว่าคุณจะเลือกทางเลือกใด แนวทางการใช้ระบบคลาวด์แบบไฮบริดที่สอดคล้องกันของ Microsoft สามารถทาให้การย้าย
ระบบไปยังสภาพแวดล้อมแบบคลาวด์ทั้งหมดง่ายขึ้น เร็วขึ้น และราคาไม่แพง
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ความต้องการ: แพลตฟอร์มข้อมูลที่สอดคล้องกัน
วิธีใดคือวิธีที่ดีสุดสาหรับการทางานกับข้อมูลในระบบคลาวด์แบบไฮบริด ไม่มีคาตอบเดียวที่เหมาะกับทุกองค์กร แต่สิ่งหนึ่งชัดเจน นั่นคือ
คุณจะมีข้อมูลที่สาคัญทั้งในระบบคลาวด์และในสถานที่ ด้วยเหตุนี้ การที่ทางานกับข้อมูลในสภาพแวดล้อมทั้งสองได้ด้วยวิธีเดียวกันจึงเป็น
แนวทางทีส่ มเหตุสมผล
เพื่อทาให้สงิ่ นี้เกิดขึ้นได้ ระบบคลาวด์แบบไฮบริดของ Microsoft จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลทีส่ อดคล้องกัน
ความสอดคล้องนีช้ ่วยให้องค์กรของคุณใช้เครื่องมือและทักษะความชานาญแบบเดียวกันตลอดทั่วทั้งสภาพแวดล้อมของคุณ และเนื่องจาก
องค์กรใช้ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ มากมาย แพลตฟอร์ม Microsoft จึงออกแบบมาให้ใช้งานได้กับทั้งข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงาน เช่น
คาสั่งซื้อในแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลโดยภาพรวมสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งหมดนี้
ช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายต่างๆ ได้แก่:


การใช้ฐานข้อมูลร่วมกันทั้งในศูนย์ขอ้ มูลของคุณเองและบนระบบคลาวด์สาธารณะ



การใช้บริการข้อมูลในระบบคลาวด์เพื่อเสริมกับฐานข้อมูลในสถานที่ของคุณ



การให้บริการคลังข้อมูลคลัง การวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างภาพข้อมูลทีส่ อดคล้องกันทั้งในสถานที่และในระบบคลาวด์

ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลร่วมกันทั้งในสถานที่และในระบบคลาวด์
Microsoft SQL Server เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจนมีความเป็นเลิศซึ่งสนับสนุนภาระงานที่มีความสาคัญอย่างยิง่ ใน

ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก ในสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์แบบไฮบริด คุณสามารถนาเทคโนโลยีนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หลายวิธี
ทางเลือกหนึ่งคือการเรียกใช้ SQL Server ในเครื่องเสมือน Azure IaaS เช่น คุณอาจใช้ทางเลือกนี้เป็นส่วนหนึ่งของการย้าย
ทั้งแอปพลิเคชันไปยังระบบคลาวด์เพื่อลดค่าใช้จา่ ย หรืออาจสร้างสภาพแวดล้อมการพัฒนาสาหรับแอปพลิเคชันที่ปรับใช้ในสถานที่
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลเดียวกันทัว่ ทั้งระบบคลาวด์แบบไฮบริดของคุณ ซึ่งทาให้ย้ายข้อมูลและ
แอปพลิเคชั่นตามต้องการได้ง่ายเพือ่ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการทางธุรกิจ
อีกทางหนึ่งที่เป็นไปได้คือใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์เพื่อทาให้เกิดความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ โดยใช้กลุ่มความพร้อมใช้งาน SQL Server
AlwaysOn ภาพที่ 6 แสดงลักษณะของทางเลือกนี้
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รูปที่ 6: ด้วยการใช้ SQL Server AlwaysOn เซิร์ฟเวอร์รองสามารถทางานในเครื่องเสมือน Azure
โดยให้ระบบคลาวด์สารองฐานข้อมูลในสถานทีเ่ พื่อทาให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ดังที่แสดงในรูป กลุ่มพร้อมใช้งานมีอินสแตนซ์ตของ SQL Server 2 อินสแตนซ์ (หรือมากกว่า) ทางานบนสองระบบทีแ่ ตกต่างกัน
เทคโนโลยี AlwaysOn จะทาสาเนาการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลทั่วทั้งระบบเหล่านี้โดยอัตโนมัติ ถ้าเซิร์ฟเวอร์หลักไม่ทางาน เซิร์ฟเวอร์รอง
จะเข้าทาหน้าที่แทนโดยอัตโนมัติ ทาให้แอปพลิเคชันที่ใช้ฐานข้อมูลนีย้ ังคงทางานต่อไปได้ การทาสาเนาแบบนี้เป็นสิง่ จาเป็นภาระงานที่มี
ความสาคัญยิ่งยวด และ AlwaysOn รองรับสถานการณ์ที่จาเป็นต้องใช้เวลาการกู้คืนน้อย (RTO)
การให้เซิร์ฟเวอร์รองทางานในระบบคลาวด์สามารถช่วยคุณประหยัดเงินและเวลาได้ คุณสามารถกาหนดให้อ่านข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์รองนี้
ได้ด้วยเพื่อช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูล เช่น เซิร์ฟเวอร์รองที่อ่านได้อาจอยูใ่ นศูนย์ข้อมูล Azure ซึ่งใกล้กับพนักงานขาย
มากกว่า ผ่านการใช้แอปข่าวกรองธุรกิจบนมือถือ

ประหยัดเงินโดยการย้ายข้อมูลในสถานที่ไปยังระบบคลาวด์
การเรียกใช้ฐานข้อมูลในเครื่องเสมือนบนระบบคลาวด์มีประโยชน์ แต่แพลตฟอร์มข้อมูลแบบไฮบริดยังควรให้บริการฐานข้อมูลบนระบบ
คลาวด์ที่เป็นส่วนเสริมกับฐานข้อมูลในสถานที่ ระบบคลาวด์แบบไฮบริดของ Microsoft สามารถทาเช่นนี้โดยหลายวิธี
เช่น SQL Server มีคุณลักษณะสารองข้อมูลไปยัง Azure Blobs อยู่ในตัว ซึง่ ใช้งานง่าย การตัง้ ค่าการสารองข้อมูลตามกาหนดเวลา
ทาได้โดยเพียงแค่ไม่กี่คลิก และทาให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่จดั เก็บข้อมูลที่มีคา่ ใช้จ่ายต่าบน Blobs และยังสามารถจาลองแบบ
ข้อมูลสารองทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนีจ้ ะถูกเก็บไว้ในศูนย์ขอ้ มูล Azure สองแห่งที่แตกต่างกัน เมื่อคานึงถึงจานวนข้อมูลที่
องค์กรต้องจัดเก็บมากขึ้นเรื่อยๆ การที่สามารถเข้าถึงที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ซึ่งมีความจุไม่จากัดได้ง่ายๆ ก็จะเป็นประโยชน์
การใช้ Azure SQL Database ซึง่ เป็นบริการข้อมูลแบบ PaaS ทาให้สามารถทาสิ่งต่างๆ ได้มากมาย เนือ่ งจาก Azure SQL
Database พัฒนามาจาก SQL Server (ในความเป็นจริง ซอฟต์แวร์ทั้งสองใช้เครื่องมือฐานข้อมูลหลักตัวเดียวกัน) แอปพลิเคชันต่างๆ
จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีทั้งสองในลักษณะเดียวกัน Azure SQL Database ยังสามารถทางานร่วมกับ SQL azure
เพื่อทาประโยชน์ได้ในหลายวิธี
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เช่น คุณลักษณะ SQL Server Stretch Database อนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงสิ่งที่ดูเหมือนตารางเดียวในฐานข้อมูล SQL
Server แต่ในความเป็นจริง บางแถวหรือแถวทั้งหมดของตารางนั้นอาจถูกเก็บใน Azure SQL Database เทคโนโลยีนี้จะย้ายข้อมูล
ที่ไม่มีการเข้าถึงเป็นระยะเวลาที่กาหนดไปยังระบบคลาวด์โดยอัตโนมัติ ดังแสดงตามรูปที่ 7

รูปที่ 7: SQL Server Stretch Database จะเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ไม่มีการเข้าถึงเป็นระยะเวลาหนึง่
ไว้ในระบบคลาวด์โดยอัตโนมัติ

แอปพลิเคชันที่อ่านข้อมูลนีจ้ ะไม่รู้ว่าข้อมูลนั้นถูกย้ายไปยังระบบคลาวด์แล้ว แอปพลิเคชันเพียงแค่ออกคาสั่ง SELECT ตามปกติ เมือ่ จาเป็น
ต้องเรียกข้อมูลที่ไม่มีการเข้าถึงเป็นเวลานานเพื่อตอบสนองต่อแบบสอบถาม SQL Server Stretch Database จะดึงข้อมูลนี้จาก Azure
SQL Database โดยอัตโนมัติ (ข้อมูลได้รบ
ั การปกป้องตลอดทั้งกระบวนการ ทั้งในระหว่างที่ไม่มีการเข้าถึงและในช่วงที่มีการเคลื่อนย้าย)
ผลคือจะเก็บถาวรข้อมูลที่ถูกใช้น้อยไว้ในระบบคลาวด์ที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าโดยอัตโนมัติ เช่น คุณอาจใช้วิธีนเ้ี พื่อเก็บประวัตคิ าสัง่ ซือ้ ของลูกค้า
ในสถานการณ์นี้ แน่นอนคุณต้องการเก็บรักษาข้อมูลเก่า แต่เนื่องจากคุณเข้าถึงคาสัง่ ซื้อเก่าไม่บ่อยนัก การจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ใน Azure
SQL Database สามารถช่วยคุณประหยัดเงินได้ในขณะทีไ่ ม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแอปพลิเคชัน
ยังมีอีกตัวอย่างหนึ่งของใช้ SQL Server Stretch Database ที่แสดงให้เห็นว่าระบบคลาวด์แบบไฮบริดของ Microsoft cloud
แตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร เนื่องจากเราเป็นทั้งผู้จัดจาหน่าย SQL Server และผู้ให้บริการ Azure SQL Database เราจึงสามารถ
รวมผลิตภัณฑ์ทั้งสองเพื่อส่งมอบบริการที่เป็นนวัตกรรมในแบบที่ไม่เหมือนใครได้ แต่บริษทั อื่น เช่น AWS ไม่สามารถทาเช่นนีไ้ ด้
คุณลักษณะ SQL Server Stretch Database จึงมีอยู่เฉพาะบนระบบคลาวด์ของ Azure เท่านั้น

ใช้บริการคลังช้อมูล การวิเคราะห์ และการแสดงภาพข้อมูลที่สอดคล้องกัน
จนถึงตอนนี้ เราได้มุ่งเน้นความสนใจไปที่ข้อมูลการดาเนินงาน แต่เพื่อให้เห็นคุณค่าทั้งหมดของแพลตฟอร์มข้อมูลที่สอดคล้องกัน เราจาเป็น
ต้องขยายขอบเขตของเรา ข้อมูลการวิเคราะห์ก็เป็นส่วนสาคัญของเรื่องนีด้ ้วย และเป็นอีกจุดหนึ่งที่ระบบคลาวด์แบบไฮบริดที่สอดคล้องกัน
ของ Microsoft สามารถปรับปรุงวิธีที่องค์กรของคุณทางานกับข้อมูลได้ รูปที่ 8 แสดงสถานการณ์หนึ่งที่เป็นไปได้
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รูปที่ 8: แพลตฟอร์มข้อมูลระบบคลาวด์แบบไฮบริดสลีของ Microsoft มีบริการที่สอดคล้องกันสาหรับวิเคราะห์และ
แสดงภาพข้อมูลทั้งที่อยู่ในสถานที่และบนระบบคลาวด์

สมมติว่าคุณต้องวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานที่อยู่ในฐานข้อมูล SQL Server ที่อยู่ในสถานที่และใน Azure SQL Database
ตามที่แสดงในรูปที่ 8 คุณสามารถโหลดข้อมูลจากทั้งสองแหล่ง (รวมถึงแหล่งอื่นๆ ด้วย) เข้าไปใน Azure SQL Data Warehouse
บริการบนระบบคลาวด์นี้สามารถเก็บข้อมูลจานวนมหาศาล ทั้งที่เป็นเชิงสัมพันธ์และที่ไม่มโี ครงสร้าง และช่วยให้พนักงานของคุณสามารถ
สร้างคลังข้อมูลได้ภายในเวลาไม่กี่นาที บริการนี้ยังทาให้การปรับขนาดง่ายขึ้น เพียงแค่เลือ่ นแถบเลื่อนเพื่อเพิ่มหรือลดความจุของคลังข้อมูล
ของคุณ และอนุญาตให้คุณออกแบบสอบถามสาหรับข้อมูลที่เป็นเชิงสัมพันธ์และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง Azure SQL Data Warehouse มี
PolyBase ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการใช้ภาษาใดๆ กับข้อมูลใดๆ ก็ได้
คุณสามารถใช้บริการ Azure Analysis Services เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ดังที่แสดงในรูป บริการบนระบบคลาวด์นี้ใช้เทคโนโลยีที่ผ่าน
การพิสูจน์แล้วของ SQL Server Analysis Services ทาให้องค์กรของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากทักษะที่มีอยู่และเครื่องมือที่คุ้นเคย
แทนที่จะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ทงั้ หมด พนักงานของคุณสามารถสร้างผลิตผลได้ทันที และดังที่แสดงในรูปที่ 8 คุณสามารถนาเข้ารูปแบบตาราง
ที่มีอยู่เพื่อนางานที่ทาเสร็จแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ นักวิเคราะห์ข้อมูลยังสามารถสร้างรูปแบบใหม่ แล้วปรับใช้ใน Azure Analysis Services
หรือ SQL Server Analysis Services โดยเพียงแค่เปลี่ยน URL
ลิงก์สุดท้ายในห่วงโซ่การวิเคราะห์จะแสดงภาพข้อมูล เพื่อทาให้สงิ่ นี้เกิดขึ้นได้ แพลตฟอร์มข้อมูลของ Microsoft มี Power BI ที่ทางานบน
ระบบคลาวด์ บริการนี้สามารถทางานกับข้อมูลจากหลายแหล่งแตกต่างกัน รวมทั้ง Azure Analysis Services และยังทางานกับรายงาน
ที่ถูกสร้างขึ้นในสถานที่โดยใช้ SQL Server Reporting Services และอื่นๆ อีกมากมาย (บริการนี้ยังมีตัวเชื่อมต่อไปยัง AWS Redshift
ซึ่งเป็นบริการคลังข้อมูลของ Amazon)
Power BI สามารถแสดงแดชบอร์ดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์มือถือ หรือช่องทางอื่นๆ และยังสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านทางการพูดสอบถาม

เป็นภาษาธรรมชาติบนโทรศัพท์ เช่น พนักงานขายอาจใช้โทรศัพท์เพื่อเรียกข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายของเดือนที่แล้วในลอนดอนได้อย่างง่ายดาย
หรือทาการร้องขออื่นๆ ที่เฉพาะเจาะจง
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แพลตฟอร์มข้อมูลที่สอดคล้องกันของ Microsoft ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆ สาหรับระบบคลาวด์แบบไฮบริด เช่น องค์กรของคุณสามารถทาความ
เข้าใจเชิงลึกจากข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงสัมพันธ์และไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ โดยใช้บริการเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบคลาวด์ รวมถึง
Azure HDInsight และ Azure Data Lake ระบบคลาวด์แบบไฮบริดของ Microsoft ยังทาให้แอปพลิเคชันการวิเคราะห์, Deep
Learning และแอปพลิเคชันที่มีความชาญฉลาดสามารถทางานได้กับข้อมูลทั้งที่อยู่ในสถานที่และบนระบบคลาวด์ โดยใช้เทมเพลตร่วมกัน
และสนับสนุนภาษา R ที่นากลับมาใช้ใหม่ได้ Azure Machine Learning, Cognitive Services และบริการอื่นๆ ทาให้สิ่งนี้เป็นไปได้
ทาไมแพลตฟอร์มข้อมูลบนระบบคลาวด์แบบไฮบริดของ Microsoft จึงดีกว่าทางเลือกของคู่แข่ง มีเหตุผลหลายประการ ประการแรก
บริการนี้กว้างขวางโดยให้ซอฟต์แวร์และบริการเพื่อทางานกับข้อมูลได้ในหลายวิธี แพลตฟอร์มนี้ยังอนุญาตให้คุณย้ายข้อมูลและสิ่งอื่นๆ เช่น
รูปแบบตาราง ได้ตามต้องการ และที่สาคัญพอๆ กัน ส่วนประกอบระบบคลาวด์ของแพลตฟอร์มข้อมูลนี้เป็นบริการ PaaS ทั้งหมด แทนที่
จะให้เซิร์ฟเวอร์ในสถานที่ทางานในเครื่องเสมือนบน IaaS ซึ่งหมายถึงต้องมีการจัดการต่างๆ มากมาย บริการ PaaS จะจัดการเรื่องนี้ให้คุณ
การสร้างและปรับขนาดทรัพยากรในระบบคลาวด์ไม่มีอะไรยุ่งยาก และ Azure ก็ดูแลให้มีความพร้อมใช้งานสูง ปัจจัยเหล่านี้สามารถลด
ค่าใช้จ่ายและช่วยให้พนักงานสามารถมีเวลาสาหรับทางานที่มีคุณค่ามากขึ้นได้
โซลูชันของคู่แข่งไม่กว้างขวางเหมือนแพลตฟอร์มข้อมูลแบบไฮบริดของ Microsoft และไม่สอดคล้องกลมกลืนกันทั่วทั้งระบบคลาวด์และ
ศูนย์ข้อมูลในสถานที่ คู่แข่งไม่มขี ้อเสนอเหมือน Microsoft ที่มุ่งมั่นจะให้บริการในลักษณะ PaaS เมื่อใดก็ตามที่สามารถทาได้ ถ้าคุณไม่มี
แพลตฟอร์มข้อมูลที่สอดคล้องกันในลักษณะนี้ คุณก็ไม่มีระบบคลาวด์แบบไฮบริดจริงๆ

ความต้องการ: การพัฒนาและ DevOps ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการใช้ระบบคลาวด์คือว่าแพลตฟอร์มการพัฒนาระบบคลาวด์แตกต่างจากแพลตฟอร์มในสถานที่แบบดั้งเดิม
แน่นอนว่าบางสิ่งเหมือนกัน กล่าวคือสภาพแวดล้อมทัง้ สองมีเครื่องเสมือนสาหรับให้ Windows Server และ Linux ทางานได้ แต่สงิ่ อื่นๆ
ค่อนข้างแตกต่างกัน ความแตกต่างเหล่านี้สามารถสร้างปัญหาต่างๆ ดังต่อไปนี้:








แอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นสาหรับแพลตฟอร์มระบบคลาวด์อาจยากที่จะให้ย้อนกลับไปทางานในสถานที่ ถ้าแอปพลิเคชันใช้เทคโนโลยีที่
ไม่มีในศูนย์ข้อมูลของคุณ คุณอาจพบว่าตัวเองถูกจากัดให้อยู่กับระบบคลาวด์
การหาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่ทันสมัยมาใช้ในกรณีที่โซลูชันบนระบบคลาวด์ไม่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่ทาได้ยาก ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด
ในกรณีนี้คือสถานการณ์การประมวลผลที่อปุ กรณ์ปลายทาง ซึ่งแอปพลิเคชันไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ได้เสมอไป หรือต้องให้
ทางานในฝัง่ ผู้ใช้ดว้ ยเหตุผลด้านประสิทธิภาพ
การสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์ แต่ในขณะเดียวกันยังคงปฏิบัตติ ามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการอาจเป็น
เรื่องท้าทาย ถ้าแอปพลิเคชันต้องทางานในประเทศแม้เพียงประเทศเดียวซึ่งมีกฎเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลข้ามประเทศบังคับใช้กับ
โซลูชันในสถานที่ นักพัฒนาของคุณอาจต้องสร้างเวอร์ชันที่แตกต่างกันสาหรับุศูนย์ข้อมูลบนระบบคลาวด์และศูนย์ข้อมูลในสถานที่
ความแตกต่างระหว่างแพลตฟอร์มระบบคลาวด์และสภาพแวดล้อมในสถานที่อาจทาให้เป็นเรื่องยากในการสร้างสภาพแวดล้อม
DevOps ร่วมกันสาหรับแอปพลิเคชันที่ใช้งานในทั้งสองที่

Microsoft Azure Stack แก้ปัญหาความท้าทายทั้งหมดเหล่านี้ คุณสามารถใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อเพื่อนาบริการระบบคลาวด์บางอย่าง

ที่นาเสนอโดย Microsoft Azure มาใช้ในสถานที่ของคุณ รูปที่ 9 แสดงภาพของทางเลือกนี้
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รูปที่ 9: Azure Stack ให้บริการบางอย่างของ Azure ในศูนย์ข้อมูลของคุณ ทาให้สามารถเรียกใช้แอปพลิเคชันเดียวกันในทั้งสองที่ได้
Azure Stack ช่วยให้นกั พัฒนาสร้างและปรับใช้ซอฟต์แวร์ในลักษณะเดียวกันได้ ไม่วา่ แอปพลิเคชันนั้นจะทางานในสถานทีห
่ รือในระบบ

คลาวด์ และยังช่วยให้พวกเขาสามารถวางกลไก DevOps ที่สอดคล้องกันทั่วทั้งระบบคลาวด์แบบไฮบริด เพื่อทาให้เกิดสิ่งเหล่านี้ Azure
Stack มีเทคโนโลยีที่สาคัญที่สดุ หลายอย่างของ Azure และจะมีเพิ่มเติมอีกมากมาย เทคโนโลยีใน Azure Stack ได้แก่:








โครงสร้างพื้นฐานเป็นบริการ (IaaS) ให้บริการเครื่องเสมือน Windows และ Linux ตามต้องการ
แพลตฟอร์มเป็นบริการ (PaaS) รวมถึง App Service พร้อมการสนับสนุนสาหรับการสร้างแอปพลิเคชันใน .NET, PHP, Java
และสภาพแวดล้อมอื่นๆ และ Service Fabric ซึ่งเป็นรากฐานสาหรับแอปพลิเคชัน Microservices ทั้ง Azure และ Azure
Stack ยังสนับสนุน Cloud Foundry ซึ่งเป็นเทคโนโลยี PaaS ข้ามแพลตฟอร์มอีกด้วย
การประมวลผลโดยไม่มีเซิร์ฟเวอร์ดว้ ย Azure Functions
การสนับสนุนการทางานของคอนเทนเนอร์ด้วย Azure Container Service (ACS) ซึ่งทาหน้าที่จัดการการทางานของ
คอนเทนเนอร์โดยใช้ Kubernetes, DC/OS และ Swarm
ที่เก็บข้อมูล รวมถึง Azure Blobs และ Tables

แทนที่จะพยายามขยายขอบเขตการใช้เทคโนโลยีในสถานที่มีอยู่เพื่อให้บริการบนระบบคลาวด์ Azure Stack นาบริการ Azure เข้ามา
ในศูนย์ข้อมูลของคุณ การสร้างระบบคลาวด์แบบไฮบริดที่สอดคล้องกันนี้ช่วยคุณแก้ปัญหาต่างๆ ที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้

เรียกใช้แอปพลิเคชันสมัยใหม่ตัวเดียวกันทั้งในสถานทีแ่ ละในระบบคลาวด์
เนื่องจาก Azure และ Azure Stack นาเสนอเทคโนโลยีเดียวกัน นั่นคือบริการเดียวกันและมีอินเตอร์เฟซเดียวกัน การย้ายแอปพลิเคชัน
ไปมาระหว่างสองบริการนี้จึงไม่มีอะไรยุ่งยาก ซึ่งทาให้มีข้อดีหลายประการ
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ประการแรก องค์กรของคุณสามารถเลือกสถานที่ที่จะปรับใช้แอปพลิเคชันได้ตามความต้องการ คุณไม่ได้ถูกจากัดอยู่เพียงบนระบบคลาวด์
หรือศูนย์ข้อมูลในสถานที่ แต่สามารถเลือกสถานที่ที่จะให้แอปพลิเคชันทางานในระบบคลาวด์แบบไฮบริดได้ตามความต้องการทางธุรกิจและ
ข้อกาหนดทางเทคนิคของคุณ
นอกจากนี้ นักพัฒนายังสามารถนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กบั แอปพลิเคชันทั้งหมดที่พวกเขาสร้างขึ้น ไม่วา่ แอปพลิเคชันเหล่านั้นจะทางาน
ในระบบคลาวด์หรือในศูนย์ข้อมูลของคุณเอง ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันที่เปิดเผยสู่ภายนอก เช่น ระบบอีคอมเมิร์ซที่ลูกค้าใช้งาน และ
แอปพลิเคชันที่ใช้ภายใน เช่น โซลูชันสาหรับหน่วยงานทางธุรกิจที่พนักงานใช้ นวัตกรรมล่าสุดมีให้ใช้งานในสภาพแวดล้อมทัง้ สองแห่ง
รวมทั้งการประมวลผลโดยไม่มีเซิร์ฟเวอร์ด้วย Azure Functions และการสนับสนุนคอนเทนเนอร์สมัยใหม่ด้วย ACS โครงงานพัฒนา
แอปพลิเคชันในสถานที่จะไม่ถกู จากัดด้วยเทคโนโลยีเก่าอีกต่อไป
สิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งคือการใช้เทคโนโลยีเดียวกันในทั้งสองสถานที่หมายความว่าองค์กรของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากทักษะเดียวกันใน
ทั้งสองแห่งได้ แทนที่จะต้องค้นหา (อย่างไม่มีที่สิ้นสุด) คนที่มีทักษะที่แตกต่างกันสาหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์และใน
สถานที่ คุณสามารถใช้คนๆ เดียวสาหรับโครงงานทัง้ สองประเภทได้ และยังสามารถใช้กระบวนการเดียวกันสาหรับการปรับใช้และการ
ปรับปรุงแอปพลิเคชัน ตามที่จะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง
เปรียบเทียบแนวทางนี้กับสิ่งที่ต้องการถ้าคุณเลือกแพลตฟอร์มระบบคลาวด์จากผู้ให้บริการที่มุ่งเน้นเฉพาะบนระบบคลาวด์ เช่น Amazon
Web Services (AWS) เมื่อไม่มีผลิตภัณฑ์ซึ่งเหมือนกันที่ใช้ในสถานที่ คุณจึงถูกบังคับให้ใช้เทคโนโลยี คน และกระบวนการที่ต่างกัน
ในสองสภาพแวดล้อมเหล่านี้ นี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชดั เจนว่าทาไมระบบคลาวด์แบบไฮบริดที่สอดคล้องกันจึงสาคัญมาก

ให้โซลูชันทีผ่ สานรวมการประมวลผลทัง้ ในฝั่งอุปกรณ์ปลายทางและบนระบบคลาวด์
ความต้องการทางธุรกิจจานวนมากสามารถตอบสนองได้โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางานในระบบคลาวด์ แต่นี่ไม่เป็นความจริงเสมอไป
การประมวลผลทีฝ่ ั่งอุปกรณ์ปลายทางยังคงมีความสาคัญ เช่น ลองคิดถึงสถานการณ์ที่ไม่สามารถยอมรับเวลาแฝงที่มีอยูใ่ นระบบคลาวด์ได้
เช่น ในสภาพแวดล้อมการผลิต แอปพลิเคชันการควบคุมแบบเรียลไทม์อาจจาเป็นต้องทางานอยู่ใกล้กับหุน่ ยนต์ที่แอปพลิเคชันนั้นควบคุมอยู่
(ความเร็วของแสงคือขีดจากัดที่ไม่อาจแก้ไขได้) หรือสมมติวา่ ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์อย่างต่อเนือ่ งได้ เช่น ลองคิดถึงเรือสาราญ
ที่ล่องในทะเล ซึ่งอาจเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เป็นช่วงๆ เท่านั้น
ในทุกสถานการณ์เหล่านี้ องค์กรยังต้องการสร้างแอปพลิเคชันโดยใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่ทันสมัย พวกเขายังอาจต้องการสร้าง
แอปพลิเคชันที่สามารถทางานในระบบคลาวด์ได้ ถ้าจาเป็น เราจะจากัดให้แอปพลิเคชันเหล่านี้ทางานได้เฉพาะในสภาพแวดล้อมภายใน
สถานที่ไปทาไม หากเราไม่มีความจาเป็นต้องทาเช่นนั้น การใช้ Azure Stack ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ดีที่สดุ ที่ทางาน
บนอุปกรณ์ปลายทาง ในขณะที่ยังคงใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์ได้ตามต้องการ เช่น เรือสาราญอาจใช้แอปพลิเคชันที่ทางานบนเรือ
โดยสร้างบน Azure Stack เพื่อเก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรือนั้น แอปพลิเคชันเดียวกันอาจยังทางานบนระบบคลาวด์ Azure
ด้วยเพื่อเก็บและรวบรวมข้อมูลข้ามกองเรือของบริษัท การมีสภาพแวดล้อมการพัฒนาเดียวกันในทัง้ สองสถานที่ทาให้สิ่งนี้เป็นไปได้
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Internet of Things ในฐานะการประมวลผลบนฝั่งอุปกรณ์ปลายทาง
Internet of Things (IoT) เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการรวมการประมวลผลบนอุปกรณ์ปลายทางเข้ากับระบบคลาวด์ เพือ่

สนับสนุนแอปพลิเคชัน IoT, Microsoft Azure มี IoT Hub ซึ่งเป็นบริการบนระบบคลาวด์ที่สามารถรับและบัฟเฟอร์
เหตุการณ์จานวนมากจากอุปกรณ์หลายชนิด จากนั้นแอปพลิเคชันที่ทางานบน Azure สามารถประมวลผลเหตุการณ์เหล่านี้
โดยอาจใช้ Azure Stream Analytics หรือเทคโนโลยีการสตรีมอย่างอื่นของ Azure และเพื่อช่วยสร้างเกตเวย์ที่ปลายทาง
ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์อย่างง่ายหลายอุปกรณ์ Microsoft มี IoT Gateway SDK
วิธีการนี้รวมอุปกรณ์ในสถานที่และระบบคลาวด์เข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงสามารถมองว่าสภาพแวดล้อมทั้งสองเป็นส่วนหนึง่ ของระบบ
คลาวด์แบบไฮบริดของ Microsoft แต่เมื่อคุณพิจารณาดู จะเห็นได้ชัดว่าแอปพลิเคชัน IoT หลายๆ อย่างจะไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้หากไม่ใช้ความสามารถของระบบคลาวด์

สร้างแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่ปฏิบัติไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทั้งหมด
สาหรับหลายองค์กร อุปสรรคใหญ่ของการนาการประมวลผลบนระบบคลาวด์มาใช้คือกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ บางครั้งกฎหมายห้ามไม่ให้
จัดเก็บข้อมูลลูกค้านอกศูนย์ข้อมูลของคุณเอง หรืออาจอนุญาตให้จัดเก็บไว้ในสถานที่ที่ไกลออกไปได้ แต่ต้องอยู่เฉพาะภายในประเทศของคุณ
เนื่องจากไม่มีผู้ให้บริการบนระบบคลาวด์รายใดทีใ่ ห้บริการในทุกประเทศ กฎระเบียบเหล่านี้ทาให้คุณไม่สามารถใช้ระบบคลาวด์สาหรับบาง
แอปพลิเคชันได้
ด้วยบริการ Azure Stack นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ทางานได้บน Azure หรือ Azure Stack โดยไม่จาเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ใดๆ ถ้ากฎระเบียบอนุญาตให้ใช้ระบบคลาวด์ การเรียกใช้แอปพลิเคชันบน Azure อาจมีค่าใช้จ่ายน้อยทีส่ ุด สามารถปรับขนาดได้มากที่สุด
และเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุด แต่หากกฎระเบียบบังคับให้คุณต้องเก็บข้อมูลไว้ในสถานที่ คุณก็สามารถเรียกใช้แอปพลิเคชันเดียวกันบน
Azure Stack ในศูนย์ข้อมูลของคุณเองได้ และถ้าคุณต้องการเรียกใช้แอปพลิเคชันจากภายนอกสถานที่ แต่ต้องจากัดการเรียกใช้ไว้ภายใน
เขตแดนของประเทศใดประเทศหนึง่ คุณสามารถใช้บริการของผูใ้ ห้บริการโฮสต์ที่เรียกใช้ Azure Stack จากศูนย์ข้อมูลที่อยู่ภายในประเทศ
นั้น ไม่ว่าข้อกาหนดของกฎระเบียบจะเป็นเช่นไร การใช้ Azure ร่วมกับ Azure Stack ช่วยให้คุณปฏิบัตติ ามกฎระเบียบเหล่านั้นโดยใช้
แอปพลิเคชันเดียวกันได้ และเหมือนเช่นเคย แอปพลิเคชันเหล่านี้สามารถเใช้งานจากภายนอก หรือใช้งานภายใน มีไคลเอ็นต์บนเว็บ หรือ
มีไคลเอ็นต์บนโทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ ก็ได้
เปรียบเทียบแนวทางนี้กับตัวเลือกจากผู้ให้บริการเฉพาะระบบคลาวด์สาธารณะเท่านั้น เช่น AWS เพื่อรับมือกับกฎระเบียบทีห่ ลากหลาย
ในแบบเดียวกัน มีโอกาสสูงที่คุณอาจต้องสร้างแอปพลิเคชันขึ้น 2 เวอร์ชัน ระบบคลาวด์แบบไฮบริดที่แท้จริงไม่จาเป็นต้องทาเช่นนี้ ระบบ
ดังกล่าวใช้แพลตฟอร์มระบบคลาวด์ที่ทันสมัยตัวเดียวกันในทุกที่

ใช้สภาพแวดล้อม DevOps ร่วมกันทั้งในสถานที่และในระบบคลาวด์
DevOps เป็นชุดของเครื่องมือ กระบวนการ และวัฒนธรรมที่สามารถปรับปรุงวิธีการปรับใช้และปรับปรุงซอฟต์แวร์ ต่อไปนี้คือสิ่งสาคัญ

ที่สุดของการสร้าง DevOps ที่ด:ี


สร้างสภาพแวดล้อมที่แอปพลิเคชันต้องการโดยอัตฺโนมัติ ซึ่งอาจรวมถึงการสร้างเครื่องเสมือน การตั้งค่าเครือข่าย การปรับใช้โค้ดของ
แอปพลิเคชัน และอื่นๆ การทาให้เป็นอัตโนมัตหิ มายถึงทาทั้งหมดนี้ดว้ ยซอฟต์แวร์ ดังนัน้ งานด้านนี้ของ DevOps จึงมักเรียกว่า
“โครงสร้างพื้นฐานเป็นโค้ด”
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การปรับใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ในสภาพแวดล้อมนี้โดยอัตโนมัติ โดยปกติแล้วจะใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Jenkins หรือ Visual Studio
Team Services เพื่อทาให้สามารถสร้างไปป์ไลน์สาหรับสร้าง ทดสอบ และปรับใช้โค้ดใหม่

ในโลกไฮบริด แอปพลิเคชันเดียวกันอาจทางานในสถานที่หรือในระบบคลาวด์ก็ได้ ดังนั้นส่วนสาคัญของการสร้างระบบคลาวด์แบบไฮบริด
คือการสร้างกระบวนการ DevOps ที่ทางานเหมือนกันสาหรับทั้งสองสถานที่
ระบบคลาวด์แบบไฮบริดของ Microsoft ตอบสนองความต้องการนี้ได้ด้วย Azure และ Azure Stack ดังที่แสดงในรูปที่ 10

รูปที่ 10: Azure และ Azure Stack สามารถใช้สภาพแวดล้อม DevOps แบบเดียวกันได้

ดังที่แสดงในรูป ทีมงาน DevOps ใช้ Azure Resource Manager (ARM) เพื่อกาหนดโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการทั้งใน Azure
และ Azure Stack โดยการสร้างเทมเพลต ARM ทีมงานสามารถระบุสภาพแวดล้อมทีแ่ อปพลิเคชันต้องการได้อย่างครบถ้วน และ
เนื่องจาก Azure และ Azure Stack ให้บริการที่สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ จึงสามารถใช้เทมเพลตเดียวกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมนี้
ในระบบคลาวด์หรือในสถานที่ก็ได้
หลังจากนั้น ทีม DevOps สามารถใช้เครือ่ งมือใดก็ได้เพื่อสร้างไปป์ไลน์การปรับใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ เนื่องจาก Azure Stack เป็นส่วนหนึง่
ของ Azure จึงสามารถใช้ไปป์ไลน์เดียวกันสาหรับเป้าหมายสภาพแวดล้อมทั้งสองได้ การเลือกส่งซอฟต์แวร์ไปยังสภาพแวดล้อมใดต้องการ
เพียงการเปลี่ยน URL ของเป้าหมายไปป์ไลน์ เช่น สมมติวา่ คุณสร้างแอปพลิเคชันที่ให้บริการผู้ใช้ส่วนใหญ่จาก Azure ในระบบคลาวด์
แต่แอปพลิเคชันนีต้ ้องทางานบน Azure Stack ในบางประเทศด้วยเหตุผลเกี่ยวกับกฎระเบียบ ทีมพัฒนาของคุณสามารถสร้างเทมเพลต
ARM เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมือนกันในทัง้ สองสถานที่ แล้วใช้เซิร์ฟเวอร์เก็บเวอร์ชันที่พวกเขาเลือกเพื่อปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงใน
ทั้งสองสถานทีใ่ นลักษณะเดียวกัน ความสอดคล้องนีช้ ่วยให้พวกเขาสร้างแอปพลิเคชันด้วยวิธีการเดียวกัน แล้วปรับใช้ไปยังสถานที่
ที่เหมาะสมได้โดยง่าย และยังทาให้ทีมงานสามารถนาเทมเพลต ARM กลับมาใช้ใหม่ทั่วทั้งระบบคลาวด์แบบไฮบริดได้ตามที่ต้องการ จึงลด
ความซับซ้อนของกระบวนการ DevOps
ลองเปรียบเทียบแนวทางนี้กับสถานการณ์ที่ผู้ให้บริการมุ่งเน้นแต่บนระบบคลาวด์อย่างเดียว เช่น Amazon Web Services นาเสนอ
CloudFormation ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่โดยรวมแล้วคล้ายกับ ARM แต่ CloudFormation ถูกจากัดให้นิยามเฉพาะสภาพแวดล้อม
ในระบบคลาวด์เท่านั้น คุณต้องทาบางอย่างที่แตกต่างไปสาหรับโซลูชันในสถานที่ อีกครั้งที่เราได้เห็นคุณค่าของระบบคลาวด์แบบไฮบริด
ที่สอดคล้องกันอย่างชัดเจน
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บทสรุป
การประมวลผลบนระบบคลาวแบบไฮบริดมีความสาคัญสาหรับหลายองค์กร และเทคโนโลยีนี้ยังจะไม่ลดทอนความสาคัญลงในระยะอันใกล้นี้
ด้วยเหตุนี้ การเลือกผูใ้ ห้บริการระบบคลาวด์แบบไฮบริดที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างมาก เมื่อคุณกาลังตัดสินใจเลือก โปรดจาไว้ว่าระบบ
คลาวด์แบบไฮบริดที่สอดคล้องกันอย่างแท้จริงควรมีองค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ โดยองค์ประกอบทั้งหมดได้รับการออกแบบสาหรับโลก
ไฮบริดอย่างชัดเจน:





รหัสประจาตัวร่วม
การบูรณาการการจัดการและการรักษาความปลอดภัย
แพลตฟอร์มข้อมูลที่สอดคล้องกลมกลืนกัน
การพัฒนาและ DevOps ที่เป็นหนึ่งเดียว

ระบบคลาวด์แบบไฮบริดของ Microsoft มีองค์ประกอบทั้งหมดนี้ ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นการรวมสภาพแวดล้อมในสถานที่เข้ากับ
ระบบคลาวด์ การเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลโดยใช้สภาพแวดล้อมทั้งสอง หรือการสร้างสรรค์บริการใหม่ด้วยเทคโนโลยีการ
ประมวลผลบนระบบคลาวด์ที่มีอยู่ เราพร้อมให้การสนับสนุนแก่คณ
ุ
หากคุณกาลังมองหาสภาพแวดล้อมการประมวลผลที่เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งทาให้ทรัพยากรในสถานที่และบนระบบคลาวด์สามารถทางาน
ร่วมกันได้อย่างราบรื่น มีวิธีการจัดการที่เป็นหนึ่งเดียว และอนุญาตให้ใช้รหัสประจาตัวเดียวกันในทุกที่ แสดงว่าคุณกาลังมองหาระบบคลาวด์
แบบไฮบริดของ Microsoft ความน่าเชื่อถือของบริษัทเราและความสามารถของระบบไฮบริดที่สอดคล้องกันของเราทาให้เราเป็นผูจ้ ัด
จาหน่ายที่เชื่อถือได้สาหรับความก้าวหน้าของคุณ
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