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การจําลองเสมอืน
ฟังกช์นัเครอืขา่ยองคก์ร
ของ Cisco (NFV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชนท์ีไ่ดรั้บ 

 
• ลด CapEx: ลดจํานวนของอปุกรณ์
เครอืขา่ยทีค่ณุจําเป็นตอ้งซือ้ ดแูล และ
ดําเนนิการ 

 
• OpEx ตํา่ลง: ขจัดความจําเป็นในการใช ้
บรกิารดา้นเทคนคิและทําใหค้ณุสามารถใช ้
งานบรกิารเครอืขา่ยใหมไ่ดภ้ายในไมก่ีน่าท ี
ไมใ่ชห่ลายเดอืน 

 
• ใหค้ณุมทีางเลอืก: ใหค้ณุสามารถปรับ
ใชไ้ดทั้ง้บรกิารเครอืขา่ย Cisco และ 
ไมใ่ช ่Cisco บนแพลตฟอรม์เสมอืนและ
แพลตฟอรม์ทางกายภาพ 

 
• ทาํใหก้ารเตรยีมใชง้านไซตเ์ป็นเรือ่ง
งา่ย: มอบเทมเพลตทีป่รับใหเ้ป็น
มาตรฐานแลว้สําหรับการลงระบบแบบไม่
มกีารสมัผัส 

 
• เพิม่ชว่งเวลาใหบ้รกิารของเครอืขา่ย: 
การตดิตามตรวจสอบสภาพการทํางาน
แบบ Real-time และการจัดการจาก
ศนูยก์ลางของหนา้ตา่งการดแูลรักษา
ระบบทีม่กีารยอ่ฟังกช์นัเครอืขา่ย 

 

• ทาํใหก้ารลงทนุของคณุคุม้คา่: ความ
คลอ่งตวัในการใชส้ทิธิก์ารใชง้านของ
ซอฟตแ์วร ์Cisco ONE™ ครอบคลมุถงึ
การอปัเกรดในอนาคตและทําใหค้ณุสามารถ
ใชง้านซอฟตแ์วรแ์ละทรัพยากรตา่งๆ ไดแ้ละ
เพิม่คณุคา่ของการใหก้ารอนุญาตแบบ
กําหนดเองมากขึน้เป็นสองเทา่ 

ปรับใชบ้รกิารเครอืขา่ยไดภ้ายในเวลาไมก่ีน่าท ีใชไ้ดบ้นทกุ
แพลตฟอรม์  
โครงสรา้งพืน้ฐานของเครอืขา่ยของคณุคอืสิง่ทีเ่ปิดใชง้านการปฏริปูเชงิดจิติอล ดงันัน้จงึ
ตอบโจทยค์วามตอ้งการความเร็วในการวางระบบ กระบวนการปฏบิตัติามความตอ้งการ 
และการจัดการจากศนูยก์ลางของบรกิารเครอืขา่ยไดอ้ยา่งยอดเยีย่มอยา่งทีไ่มเ่คยมมีา
กอ่น แตเ่ดมินัน้ เราทต์ิง้ ไฟรว์อลล ์การตรวจจับและการป้องกนั การควบคมุ LAN แบบไร ้
สาย และบรกิารเรง่ WAN ตอ้งมอีปุกรณ์หลายชิน้แยกจากกนั และมักจะตอ้งใชบ้รกิารดา้น
เทคนคิซึง่ลว้นตอ้งใชเ้วลา 

 
การจําลองเสมอืนฟังกช์นัเครอืขา่ยองคก์ร (NFV) แกปั้ญหาจากความทา้ทาย
เหลา่นีโ้ดยการยอ่บรกิารเครอืขา่ยจากฮารด์แวรพ์ืน้ฐานของระบบ 
NFV จะทําใหร้ะบบสามารถนําฟังกช์นัตา่งๆ ไปปรับใชไ้ดใ้นซอฟตแ์วรต์ามทีต่อ้งการ 

 
อยา่งไรก็ตาม ใชว่า่ทกุโซลชูนั NFV จะใหผ้ลลพัธเ์หมอืนกนั โซลชูนัทีเ่หมาะสมไมเ่พยีง
มอบตวัเลอืกในการปรับใช ้ความยดืหยุน่ และความคลอ่งตวัใหก้บัคณุเทา่นัน้ แตย่ังมอบ
ความสบายใจใหก้บัคณุจากอตัราความเร็วทีม่ปีระสทิธภิาพของบรกิารเครอืขา่ยแบบใช ้
ซอฟตแ์วร ์

 
การจําลองเสมอืนฟังกช์นัเครอืขา่ยองคก์รของ Cisco® (Enterprise NFV) สง่มอบใน
สิง่ทีก่ลา่วมาทัง้หมดและอืน่ๆ อกีมากมาย ไมว่า่จะเป็นการทําใหโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน
ของเครอืขา่ยมคีวามคลอ่งตวั ใชง้านงา่ย และเป็นแบบเปิด เพือ่ทําใหก้ารสง่มอบ
บรกิารเป็นไปไดเ้ร็วขึน้ดว้ยคา่ใชจ้า่ยทีตํ่า่ลง ดงันัน้ คณุจงึสามารถเพิม่การใชง้าน
บรกิารเครอืขา่ยไดม้ากขึน้ภายในเวลาไมก่ีน่าท ีไมใ่ชห่ลายเดอืน 

 
โซลชูนัจะใชไ้ดก้บัอปุกรณ์เครอืขา่ยเสมอืนและอปุกรณ์ทางกายภาพ และใชไ้ดก้บับรกิาร
เครอืขา่ย Cisco และไมใ่ช ่Cisco เพิม่ความคลอ่งตวัทีค่ณุจําเป็นตอ้งมใีนการขบัเคลือ่นให ้
ทันความเร็วของธรุกจิดจิติอล และอสิระในการเลอืกตวัเลอืกในการปรับใชท้ีเ่หมาะกบัความ
ตอ้งการทางธรุกจิของคณุ 
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ผูนํ้าดา้น IT และธรุกจิตอ้งทําให ้
การใชง้านฟังกช์ัน่เครอืขา่ย
สําหรับองคก์รมคีวามสําคญัเป็น
ลําดบัแรก เนือ่งจากการทําเชน่นัน้
สามารถจัดเครอืขา่ยขององคก์รให ้
เป็นไปในแนวเดยีวกนักบั
เป้าหมายทางธรุกจิได ้

 

Zeus Kerravala  
ZK Research 

กําหนดนยิามใหมใ่หก้บัเครอืขา่ยของคณุดว้ยซอฟตแ์วร ์
Cisco Enterprise NFV นําเสนอรายการดงัตอ่ไปนี ้

 
• การจดัการจากศนูยก์ลางและกระบวนการปฏบิตั:ิ การทํางานดว้ยระบบอตัโนมัตใิน
การใหบ้รกิารสําหรับองคก์ร (Enterprise Service Automation หรอื ESA) เป็นแอพ
พลเิคชนัทีใ่ชง้านบนโมดลู Application Policy Infrastructure Controller Enterprise 
Module (APIC-EM) ของ Cisco ทีทํ่าใหค้ณุสามารถสรา้งการออกแบบเทมเพลตและ
ขอ้กําหนดของนโยบาย ดําเนนิการปรับใชง้านแบบไมม่กีารสมัผัส และการตดิตาม
ตรวจสอบสภาพการทํางานของบรกิารเครอืขา่ยเสมอืนและเครอืขา่ยทางกายภาพโดย
อตัโนมัต ิ

 
• ฟงักช์นัเครอืขา่ยเสมอืน (VNFs): คณุจะไดรั้บอนิสแทนซเ์สมอืนจากบรกิาร
เครอืขา่ยของ Cisco ไมว่า่จะเป็น เราทต์ิง้ การรักษาความปลอดภัย การควบคมุ LAN 
แบบไรส้าย บรกิารเรง่ WAN บนพืน้ฐานของอปุกรณ์ทางกายภาพของ Cisco ทีไ่ดรั้บ
การพสิจูนแ์ลว้ นอกจากนี ้Cisco Enterprise NFV ยังรองรับการใชง้าน VNF ของบคุคล
ทีส่าม 

 
• ซอฟตแ์วรโ์ครงสรา้งพืน้ฐานของ Enterprise NFV (NFVIS): เพือ่สนับสนุน
การจัดการอยา่งเป็นอสิระและการเตรยีมใชง้านแบบไดนามกิสข์อง Cisco และ 
ไมใ่ช ่Cisco VNFs เลเยอรข์องการจําลอง NFVIS การแยกฟังกช์นัเครอืขา่ยออก
จากฮารด์แวรพ์ืน้ฐานเพือ่ใหฟั้งกช์นัสามารถใชง้านเป็นบรกิารเสมอืนได ้NFVIS 
รองรับการกําหนดสายงานการบรกิาร การปรับใชง้านแบบไมม่กีารสมัผัส การจัดการ
วงจรอายกุารใชง้าน และ API แบบเปิดทีส่ามารถโปรแกรมได ้

 
ในขณะทีค่ณุเปลีย่นไปเป็นการจําลองเสมอืน คณุจะไดรั้บบรกิารเครอืขา่ยของ Cisco ทีม่ี
คณุลกัษณะมากมายใหใ้ชง้านพรอ้มประสทิธภิาพทีไ่ดรั้บการพสิจูนแ์ลว้เชน่เดมิ ซึง่จะทําให ้
คณุสบายใจไรก้งัวล 

 
ขัน้ตอนตอ่ไป 
หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิวา่ Cisco Enterprise NFV จะสามารถเรง่เสน้ทางสูก่ารจําลอง
เสมอืนของคณุไดอ้ยา่งไร โปรดดทูี ่cisco.com/go/enfv 
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