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ทกุวนัน้ีการเปลีย่นแปลงทางธรุกจินัน้เกดิขึน้อย่างรวดเร็วมาก ส่งผลให้ทกุ
อย่างต้องเปลี่ยนเร็วตามไปด้วย และก็ท�าให้ในส่วนของระบบไอทีต่างๆ 
ต้องพัฒนาให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นเงาตามตัว ระบบ
ไอทแีละดาต้าเซน็เตอร์ทีด่ยีคุใหม่จงึต้องตอบสนองได้ทัง้การขยายตวัของ
ข้อมลู, การเพ่ิมขึน้ของเซิร์ฟเวอร์ และอปุกรณ์ในการเชือ่มต่อทีเ่พิม่ขึน้อกี
เป็นจ�านวนมหาศาล น่ันจึงท�าให้ฝ่ายไอทขีององค์กรจ�าเป็นต้องหาโซลชูนั
ที่มารองรับงานดังกล่าวให้ได้ และที่ส�าคัญจะต้องคงไว้ในเรื่องของต้นทุน
ที่เหมาะสมไม่สูงจนเกินไป, สามารถที่จะยกระดับการให้บริการได้สูงขึ้น, 
พร้อมทั้งสามารถที่จะเปิดรับการเติบโตขององค์กรได้ทุกขณะ 

แม้หลายคนอาจมองว่า เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชันจะช่วยเข้ามาสร้าง
ความประหยัดได้อย่างมหาศาล เพราะสามารถเข้ามาช่วยลดเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์จ�านวนมากที่ใช้อยู่ในองค์กรให้ลดน้อยลงเหลือเพียงไม่กี่เครื่อง
เท่านั้น ด้วยการสร้างเวอร์ชวลแมชชีน (Virtual Machine : VM) ให้
รองรบังานแทนเครือ่งเซิร์ฟเวอร์ทีห่ายไปเหล่านัน้ แต่อย่างไรกต็ามการใช้
เวอร์ชวลไลเซชันดังกล่าว ยังไม่สามารถที่จะดึงเอาประสิทธิภาพการ
ท�างานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่รัน VM ต่างๆ เหล่านั้นได้อย่างที่สุด และ
เนื่องจากระบบดาต้าเซ็นเตอร์ในรูปแบบเดิมๆ ถูกสร้างขึ้นมาในลักษณะ
ท่ีไม่ได้มกีารวางแผนชดัเจน อาศยัการเกดิจากการน�าระบบงานต่างๆ มา
ปะติดปะต่อกันทีละชุดๆ ตามความต้องการในแต่ละงาน แล้วพยายาม
ปรับแต่งให้เข้ากับของเดิมมาโดยตลอด ผลก็คือการเกิด “สถาปัตยกรรม
แบบบังเอิญ” หรือ Accidental Architectures ที่เต็มไปด้วยเทคโลโนยี
เฉพาะของผู้ผลิต ซึ่งมีอินเตอร์เฟชแบบ proprietary ที่ส่วนใหญ่แล้วถูก
ออกแบบให้มคีวามสามารถทางด้าน I/O และหน่วยความจ�าค่อนข้างจ�ากดั 
จึงไม่เหมาะกับการท�างานแบบเวอร์ชวลไลเซชัน

ซิสโก้ (Cisco) ได้มองเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และรวมไปถึงความส�าคัญ
ท่ีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์เสียใหม่ 
เพื่อตอบสนองและเอื้ออ�านวยต่อความต้องการทางด้านเวอร์ชวลไลเซชัน
ดังกล่าว จึงได้พัฒนาแนวคิดการท�างานแบบระบบการประสานการ
ประมวลผล Unified Computing และพัฒนาเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะ
เซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อว่า UCS (Unified Computing System) มาเพื่อจัดการกับ
ความท้าทายที่เกิดขึ้น

ท�ำควำมเข้ำใจกับ CISCO UCS

ซิสโก้นั้นยังคงความเป็นผู้น�าด้านเน็ตเวิร์กมาโดยตลอด พร้อมทั้งได้เพ่ิม
ไลน์ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ UCS เข้ามา หลายคนอาจสงสัยว่าโซลูชัน 
UCS นั้นมีความต่างจากเซิร์ฟเวอร์ทั่วๆ ไปอย่างไร ซิสโก้ได้อธิบายไว้
ว่า โซลูชัน UCS นั้นจะมีสถาปัตยกรรมที่รวมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ โดยจะมองโครงสร้างดาต้าเซ็นเตอร์เป็นก้อนเดียวกัน ผนวก

เอาคณุลกัษณะงานทัง้ในส่วนของ Computing, Networking, Storage และ 
Virtualization เข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว ผลที่เกิดก็คือองค์กรจะได้รับ
ประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ได้สูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพของดาต้าเซ็นเตอร์
โดยรวมให้ดีขึ้น ลดค่าใช้จ่าย TCO ให้ต�่าลง พร้อมทั้งเพิ่มความคล่องตัว
ให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยพัฒนาฟีเจอร์ที่โดดเด่นและเป็นนวัตกรรม
ใหม่เหนือเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ดังนี้ : 

- Unified Fabric สร้ำงระบบเวอร์ชวลให้

ทุกๆ อินเทอร์เฟซ

Unified Fabric เป็นแนวทางทีส่�าคญัอย่างยิง่ในการผสานการท�างานภายใน
ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งอนาคต กล่าวคือ มันจะท�าการสร้างระบบเวอร์ชวลไลซ์
ให้กบัอนิเทอร์เฟซต่างๆ ของเซร์ิฟเวอร์ พร้อมกบัอนิทรเิกรตทราฟฟิกทีเกดิ
ขึ้นในเซิร์ฟเวอร์เช่น ทราฟฟิกของเน็ตเวิร์กและทราฟฟิกของสตอเรจที่วิ่ง
ผ่านในเซิร์ฟเวอร์ (ปัจจุบันมันจะแยกกันอยู่)
ท�าให้มันสามารถสร้างประสิทธิภาพการท�างานได้อย่างไร้ขีดจ�ากัด รวม
ถึงการผสมผสานการเชื่อมต่อของดาต้าเซ็นเตอร์ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน 
ท�าให้คุณสามารถลดความซับซ้อนและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบเชือ่มต่อระหว่างตวัเซร์ิฟเวอร์, เนต็เวร์ิกและสตอเรจลง
ไป ท�าให้คุณสามารถลดจ�านวนของการ์ดอะแดปเตอร์และสายเคเบิล ไป
จนถึงสวิตช์พอร์ตที่ต้องใช้ ลงไปได้อย่างน้อยๆ ก็ 50% จากเดิม รวมถึง
การลดพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อเหล่านี้ลงไปได้อีกมากมาย 
ส�าหรบัฟีเจอร์นีจ้ะอาศยัมาตรฐาน 10 Gigabit Ethernet ทีไ่ด้รบัการพฒันา
เพ่ิมเติมให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบสตอเรจไปได้พร้อมๆ กัน 
ซึ่งเรียกกันว่า “Fiber Chanel over Ethernet” หรือ FCoE

- เทคโนโลย ีVN-Link จดักำรโยกย้ำย VM 

ได้ง่ำยขึ้น

ความพิเศษของ VM ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในสภาพการท�างานแบบ
เวอร์ชวลไลเซชัน ก็คือตัว VM จะสามารถถูกเคลื่อนย้ายไปยังที่ใดก็ได้ใน
เซิร์ฟเวอร์ หากในกรณีเคร่ืองหนึ่งเกิดเสียหายหรือตายลง ก็สามารถโยก 
Workload มายังอีกเครื่องได้ทันที เราเรียกว่าการใช้งาน VMotion เป็น
เทคโนโลยีจากค่าย VMware เป็นแนวทางที่สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการ
ท�างานเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามวิธีการดังกล่าวก็ใช้กันได้อยู ่
ในวงจ�ากดั ทัง้นีเ้พราะตดิปัญหาในเรือ่งของนโยบาย, และค่าคอนฟิกเูรชนั
ด้านเน็ตเวิร์กก็จะหายไปทันทีหากมีการย้าย VM ระหว่างกัน (ไม่ได้มีการ
ถูกย้ายตามมา) ท�าให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยทั่วไปยังคงติดบ่วงอยู่กับปัญหา
การย้ายเครื่อง VM ผ่านทาง VMotion อยู่

ซิสโก้ได้พัฒนาเทคโนโลยีชิ้นหนึ่งที่ใส่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ UCS ชื่อว่า
“VN-Link” เป็นซอฟต์แวร์สวิตช์ทีจ่ะไปติดต้ังบน VMware มนัจะท�าหน้าที่
ในการควบคุมพวกนโยบายและค่าคอนฟิกูเรชันต่างๆ ของเครื่อง VM ให้
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ติดอยู่กับตัว VM เลย ดังนั้นหากคุณจ�าเป็นต้องมีการโยกย้าย VM ไป
ท�างานอะไรกต็ามนโยบายและค่าคอนฟิกเูรชนัต่างๆ ที ่VN-Link ควบคมุ
อยู่ก็จะติดตามเครื่อง VM นั้นไปด้วย แก้ไขข้อจ�ากัดที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่าง
ดี หมายความว่าถ้าเมื่อมีการย้าย VM จากเซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีก
เครือ่งหน่ึง ข้อก�าหนดเก่ียวกบัเนต็เวร์ิกทกุอย่างจะถกูย้ายตามไปด้วยโดย
อตัโนมัต ิปราศจากการหยดุชะงกั และไม่ต้องไปนัง่แก้ไขค่าคอนฟิกเูรชนั
ของเน็ตเวิร์กใหม่อีกต่อไป นอกจากนั้นแล้วซิสโก้ยังได้พัฒนาฟีเจอร์ที่ชื่อ
ว่า Overlay Transport Virtualization (OTV) ช่วยให้คุณสามารถโยกย้าย 
VM ข้ามดาต้าเซน็เตอร์หรอืข้ามสถานทีไ่ด้อย่างง่ายดายขึน้กว่าเดมิเสมอืน
หนึง่เป็น VLAN เดียวกัน ส�าหรับฟีเจอร์นีจ้ะตดิตัง้อยูใ่นส่วนของผลิตภณัฑ์
คอร์สวิตช์รุ่น Nexus 700

- UCS Manager เพื่อกำรบริหำร

จัดกำรที่ดีกว่ำ

ปัญหาอย่างหน่ึงของการท�าเวอร์ชวลไลเซชันที่ผ่านมาและฝ่ายไอทีต่าง
ประสบพบเจอก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของ “การบริหารจัดการ” เพราะไม่
สามารถที่จะบริหารจัดการต่างๆ ในเรื่องของเวอร์ชวลไลเซชันได้อย่างที่
เป็น วธิกีารบรหิารจดัการแบบเดมิจะไม่สามารถท�าได้อีกต่อไป ทัง้นีเ้พราะ
ฟังก์ชันการท�างานของเน็ตเวิร ์กจะถูกรวมเข้ามาอยู ่ใน VM ด้วย 
ซสิโก้จงึได้พัฒนาระบบการบรหิารจดัการใหม่ขึน้มาเพือ่จดัการทัง้ในส่วน
ของฟังก์ชนัการท�างานของเนต็เวร์ิกและทรัพยากรต่างๆ ของเซร์ิฟเวอร์มา 
โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Service Profile อยู่ในตัวบริหารจัดการที่ชื่อ
ว่า Cisco UCS Manager ที่มีอยู่ในระบบให้แล้ว

โดยปกตแิล้วเวอร์ชวลไลเซชนัจะตดิปัญหาในเร่ืองของการผกูไลเซ่นส์ของ
ซอฟต์แวร์กับตัวฮาร์ดแวร์ กล่าวคือในระบบฟิสิคอลปกติทั่วไป หากคุณ
จ�าเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์อะไรบางอย่างทีเ่กีย่วข้องกบัฮาร์ดแวร์นัน้ คณุกจ็ะ
ต้องเอา Identity ของฮาร์ดแวร์นัน้ไปแจ้งกบัเวนเดอร์ทีข่ายซอฟต์แวร์ เพือ่
ให้เวนเดอร์ดังกล่าวได้สร้างไลเซ่นส์ขึน้มาให้ใหม่ เพือ่น�าไปใช้กบัฮาร์ดแวร์
นัน้ได้ ท�าให้เสยีเวลาเป็นอย่างมาก (บางทเีป็นสปัดาห์) และการทีเ่ราต้อง
ใช้ VM ก็ยิ่งวุ่นวายกับปัญหาในลักษณะนี้มากขึ้นไปอีกเท่าตัว 

เทคโนโลยี Service Profile เข้ามาแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะ ด้วยการจัด
เก็บค่าก�าหนดเฉพาะของฮาร์ดแวร์ทั้งหมดไว้เป็นโพรไฟล์ใน Cisco UCS 
Manager เมื่อมีความจ�าเป็นในการเคลื่อนย้ายเซิร์ฟเวอร์จากฮาร์ดแวร์
เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องใหม่ Cisco UCS Manager จะน�าโพรไฟล์ของ
ฮาร์ดแวร์เดิม ถ่ายโอนไปยังฮาร์ดแวร์ใหม่ เสมือนเป็นฮาร์ดแวร์ตัวเดิม
ได้ภายในเวลาไม่ก่ีนาที พร้อมส�าหรับการท�างานของแอพพลิเคชันโดย
ปราศจากปัญหาเรื่องไลเซ่นส์ใดๆ 

-  ขยำยหน่วยควำมจ�ำและเพิม่ VM อย่ำง

ง่ำยดำย ด้วย Extended Memory

ปัญหาอย่างหนึ่งที่ส ่งผลต่อสมรรถนะของเซิร ์ฟเวอร์ในการใช้งาน
เวอร์ชวลไลเซชันในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะมาจากปัญหาเรื่องของขนาดของ
เมมโมรี โดยทั่วไปหน่วยความจ�าจะเป็นตัวก�าหนดจ�านวน VM ที่สามารถ
ท�างานได้บนเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเคร่ือง ยิ่งมีหน่วยความจ�ามากเท่าไหร่ ก็ยิ่ง
รองรับ VM และลดการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ได้มากเท่านั้น

โดยส่วนใหญ่เซิร์ฟเวอร์ทั่วไปที่ใช้ซีพียู Intel Xeon แบบที่เป็นสองซ็อกเก็ต 
จะรองรบัหน่วยความจ�าได้ในระดบัทีด่ทีีส่ดุได้ไม่เกนิ 96 GB ซึง่เป็นความจุ
ทีม่กีารค�านวณทัง้ในส่วนของประสทิธภิาพการท�างานของระบบ และราคา
ของหน่วยความจ�าคิดเข้าด้วยกัน (เป็นการค�านวนจากขนาดของ DIMM 
จ�านวน 12 DIMM โดยใส่หน่วยความจ�าที่เหมาะสมที่สุดคือ 8 GB) อย่างไร
กต็ามด้วยระดบัความจ�าดงักล่าวนัน้ ถอืเป็นข้อจ�ากดัในด้านจ�านวนส�าหรบั
สร้าง VM ยกตัวอย่างเช่น ถ้า 1 VM ต้องการหน่วยความจ�าประมาณ 8 GB 
เราก็จะได้ VM เพียงแค่ 12 VM ต่อ 1 เซิร์ฟเวอร์เท่านั้น แต่ถ้าต้องการที่
จะเพิ่มแรมขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของ VM เพิ่มขึ้น ท�าให้องค์กรต้อง
ซื้อเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ซีพียูแบบสี่ซ็อกเก็ตมาใช้งาน ท�าให้มีราคาแพงจากเดิม
อย่างมาก รวมถงึไม่สามารถทีจ่ะใช้ประสทิธภิาพของมนัได้อย่างเตม็ท่ีด้วย 

Cisco จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาดัง
กล่าว เรียกว่า Cisco Extended Memory Technology ที่สามารถท�าเวอร์
ชวลในส่วนของ DIMM ได้ เท่ากับว่าคุณมี DIMM 1 ช่อง (ฟิสิคอล) ก็จะ
กลายไปเป็น 4 เวอร์ชวล DIMM ได้ โดยอาศัยชิปพิเศษในการท�างานร่วม
กบัซพียีขูอง Intel โดยอตัโนมตั ิเทคโนโลยส่ีงผลให้เดมิททีีเ่ราเคยใช้ เท่ากบั
ว่าเซิร์ฟเวอร์ UCS จะสามารถขยาย DIMM เดิมที่มี 12 ช่อง (ฟิสิคอล) ให้
กลายเป็น 48 เวอร์ชวล DIMM ได้ในทนัทที�าให้คุณสามารถใส่หน่วยความจ�า
จากเดิมที่แค่ 8 GB ต่อ 1 DIMM ให้ใส่ได้ถึง 32 GB ต่อ 1 DIMM ดังนั้นก็จะ
สามารถขยายแรมได้สงูถงึ 384 GB และเพิม่จ�านวน VM ได้อกีหลายเท่าตวั

ทั้งหมดคือนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบเพื่อใช้
เซิร์ฟเวอร์ Cisco UCS ที่ช่วยเร่งประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้
กบัดาต้าเซน็เตอร์และระบบโครงสร้างแบบเวอร์ชวลไลเซชนัได้อย่างแท้จรงิ 
และในฉบบัหน้าเราจะมาเจาะลึกถงึคุณประโยชน์ที ่UCS มต่ีอองค์กร ตลอด
จนซีรีส์ของผลิตภัณฑ์และการท�างานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ต่อไป


