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การจําลองเสมอืนฟังกช์นัเครอืขา่ยองคก์รของ Cisco (NFV) 
 
 
 
 

ประโยชนท์ีไ่ดร้บั 
• ปรับใชห้รอืเปลีย่นแปลงบรกิารเครอืขา่ย
สําหรับท่ัวทัง้ไซตข์องคณุไดใ้นเวลาไมก่ีน่าที
โดยไมต่อ้งใชบ้รกิารดา้นเทคนคิ 

• สรา้งสาขาของสํานักงานแบบเสมอืนได ้
หลายสาขาพรอ้มกนั 

• ลดจํานวนของอปุกรณ์เครอืขา่ย ซึง่จะชว่ย
ประหยัดคา่ใชจ้า่ยในการลงทนุ ลดความซบัซอ้น
ของการจัดการ และลดขอ้กําหนดของอาคาร
สถานที ่

• ทําใหก้ารลงทนุดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานของ
เครอืขา่ยมคีวามคุม้คา่ดว้ยความคลอ่งตวัในการ
ใชส้ทิธิก์ารใชง้านของซอฟตแ์วร ์Cisco ONE 
ไปพรอ้มๆ กบัการไดรั้บคณุคา่ของการใหส้ทิธิ์
การใชง้านแบบตามสัง่เพิม่เป็นสองเทา่ 

ปรับใชบ้รกิารเครอืขา่ยภายในไมก่ีน่าท ี
 
 

การจําลองเสมอืนฟังกช์นัโครงสรา้งพืน้ฐานของเครอืขา่ยทีใ่ช ้
อปุกรณ์แบบดัง้เดมิ อยา่งเชน่ เราทต์ิง้ ไฟรว์อลล ์และการเรง่ 
WAN เพือ่ทําใหค้ณุสามารถนําเสนอบรกิารใหม่ๆ  และปรับแก ้
รายการอืน่ๆ ไดใ้นทันทแีละท่ัวถงึทกุตําแหน่งทีต่ัง้ทีก่ระจัด
กระจาย ไมม่คีวามจําเป็นตอ้งเพิม่ฮารด์แวรสํ์าหรับทกุฟังกช์นั 
และคณุสามารถใชก้ารเตรยีมใชง้านและการจัดการจาก
ศนูยก์ลางแบบอัตโนมัตเิพือ่ลดการใชบ้รกิารดา้นเทคนคิที่
ส ิน้เปลอืง 

 
หากตอ้งการประสบความสําเร็จในตลาดดจิติอลทกุวันนี ้คณุ
จําเป็นตอ้งทํางานใหเ้ร็วกวา่ ตน้ทนุถกูกวา่ และฉลาดกวา่คูแ่ขง่
ของคณุ ในการสง่มอบบรกิารและแอพพลเิคชนัทีค่ณุ
จําเป็นตอ้งใชเ้พือ่ทําใหไ้ดค้รบทกุรายการขา้งตน้นัน้ คณุจะพบ
ความกดดนัเป็นอยา่งมากในดา้นเครอืขา่ย  

ในขณะทีค่วามตอ้งการเก็บขอ้มลูลกูคา้ทีม่กีารตดิตอ่กบับรษัิทของแตล่ะสาขาสงูขึน้ คณุยังคงตอ้งเพิม่บรกิารอยา่งตอ่เนือ่งใหก้บั
เครอืขา่ยทีส่ง่มอบผลลพัธข์องคณุ 

 
การจําลองเสมอืนฟังกช์นัเครอืขา่ย Cisco® (NFV) แปลงฟังกช์นัเครอืขา่ยทีสํ่าคญัของคณุใหเ้ป็นซอฟตแ์วร ์เพือ่ทําใหส้ามารถ
ปรับใชบ้รกิารไดใ้นเวลาไมก่ีน่าท ีคณุสามารถเปิดใชง้านฟังกช์นัเครอืขา่ยเหลา่นีบ้นแพลตฟอรม์ทีค่ณุเลอืกได ้ไดแ้ก ่Cisco 
4000 Series Integrated Services Router (ISR) พรอ้มโมดลูเซริฟ์เวอร ์Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®) 
E-series เซริฟ์เวอร ์Cisco UCS C-series หรอืเซริฟ์เวอร ์x86 โดยท่ัวไป เราไดทํ้าใหก้ารออกแบบ การเตรยีมใชง้าน และการ
จัดการบรกิารสําหรับทกุสาขาทัง้หมดของคณุเป็นเรือ่งงา่ยและไมซ่บัซอ้น 

 
ดว้ยการกําหนดนยิามเครอืขา่ยของคณุใหมด่ว้ยซอฟตแ์วร ์คณุสามารถปรับใชแ้อพพลเิคชนัและบรกิารใหม่ๆ  ไดต้ามความตอ้งการ 
คณุจะนําหนา้เหนอืคูแ่ขง่ดว้ยประสทิธภิาพทีค่ณุตอ้งการเพือ่บรรลผุลสําเร็จ ไมว่า่คณุจะมกีีส่าขาก็ตาม 

 
เปลีย่นบรกิารเครอืขา่ยใหเ้ป็นซอฟตแ์วร ์

 
สําหรับองคก์รตา่งๆ ในทกุวันนี ้การเปลีย่นแปลงเป็นความแน่นอนเพยีงอยา่งเดยีวทีม่ ีและเมือ่นวัตกรรมเกดิขึน้เร็ว คณุจําเป็นตอ้งมี
ความสามารถในการเปลีย่นแปลงเครอืขา่ยไดอ้ยา่งรวดเร็วเพือ่รักษาตําแหน่งของคณุ 
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แตเ่ดมิแลว้ การเพิม่บรกิารเครอืขา่ยใหม่ๆ  ใหก้ับไซตข์องสาขาของคณุนัน้ มักจะหมายถงึการซือ้ การตดิตัง้ และการทดสอบ 
"กลอ่ง" ใหมสํ่าหรับแตล่ะฟังกช์นัใหม่ๆ  อปุกรณ์ดงักลา่วจะทําใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยของอาคารสถานทีเ่พิม่ข ึน้ และมักจะตอ้งมกีาร
ใชบ้รกิารดา้นเทคนคิทีม่รีาคาแพง รวมทัง้เจา้หนา้ทีท่ีชํ่านาญ เพือ่การปรับใชแ้ละการใชง้าน ยิง่คณุมตํีาแหน่งทีต่ัง้มากเทา่ใด 
คณุก็ตอ้งจา่ยและใชเ้วลามากขึน้เทา่นัน้ รวมทัง้การใชท้รัพยากรทีม่ากขึน้เชน่กนั 

 
แตห่ากคณุจําลองเสมอืนบรกิารเครอืขา่ยของคณุดว้ย Cisco Enterprise NFV ความยุง่ยากเหลา่นีจ้ะหายไป คณุสามารถปรับ
ใชแ้ละจัดการบรกิารตา่งๆ ของคณุไดจ้ากแพลตฟอรม์สว่นกลางเพยีงหนึง่เดยีว ซึง่หมายความวา่คณุไมจํ่าเป็นตอ้งใชบ้รกิาร
ดา้นเทคนคิและเจา้หนา้ทีอ่กีตอ่ไปในการสรา้งไซต ์ในตอนนี ้คณุมคีวามเสถยีรทีค่ณุตอ้งการสําหรับการสนับสนุนความ
ตอ้งการของธรุกจิในปัจจบุนั และคณุจะมคีวามพรอ้มมากขึน้ในการรับมอืกับสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

 

ดว้ยการกําหนดนยิามเครอืขา่ยของคณุใหมด่ว้ยซอฟตแ์วร ์คณุสามารถปรับใช ้
แอพพลเิคชนัและบรกิารใหม่ๆ  ไดต้ามความตอ้งการ คณุจะนําหนา้เหนอืคูแ่ขง่
ดว้ยประสทิธภิาพทีค่ณุตอ้งการเพือ่บรรลผุลสําเร็จ ไมว่า่คณุจะมกีีส่าขาก็ตาม 

 
สิง่ใดทีทํ่าใหเ้ป็นไปได:้ องคป์ระกอบของโซลชูนั 

 
NFV ทีแ่ทจ้รงิตอ้งการแพลตฟอรม์ทีม่กีารบรูณาการอยา่งเต็มรปูแบบเพยีงหนึง่เดยีวและสามารถใชง้านไดบ้นเครอืขา่ยที่
หลากหลายของอปุกรณ์เสมอืนและอปุกรณ์ทางกายภาพ น่ันคอืสิง่ทีค่ณุจะไดรั้บจาก Cisco Enterprise NFV อยา่งแน่นอน 
สถาปัตยกรรมทีแ่ข็งแกรง่ของเรามอีงคป์ระกอบหลกัสีป่ระการ ไดแ้ก ่แอพพลเิคชนัการทํางานดว้ยระบบอตัโนมัตใินการใหบ้รกิาร
สําหรับองคก์ร (Enterprise Service Automation หรอื ESA) ซึง่จะใชง้านบนโมดลู Application Policy Infrastructure 
Controller Enterprise Module (APIC-EM) ของ Cisco พรอ้มรายการของฟังกช์นัเครอืขา่ยเสมอืน (VNF) ทีเ่ตบิโตขึน้เรือ่ยๆ 
รวมถงึแพลตฟอรม์สําหรับโฮสตข์องฮารด์แวร ์(ดรูปูที ่1) 

 
รปูที ่1. สถาปัตยกรรมของ Cisco Enterprise NFV 

 

 
 

เรามาดกูนัวา่แตล่ะองคป์ระกอบของสถาปัตยกรรมมหีนา้ทีอ่ะไรบา้ง 
 

● ESA: การปรบัใชง้านบรกิารโดยอตัโนมตัสิาํหรบัทกุไซตพ์รอ้มกนั 
 

แอพพลเิคชนัการทํางานดว้ยระบบอตัโนมัตใินการใหบ้รกิารสําหรับองคก์ร (Enterprise Service Automation หรอื ESA) 
จะทําใหค้ณุสามารถปรับใช ้VNF กบัหลายไซตพ์รอ้มกนัโดยอตัโนมัต ิโดยการใชส้ว่นเชือ่มตอ่และเทมเพลตทีต่ดิตัง้ไว ้
กอ่นแลว้ นอกจากนีย้ังทําให ้VNF สามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูซึง่กนัและกนัไดโ้ดยทีค่ณุไมต่อ้งพยายามผนวกรวมเขา้ไว ้
ดว้ยกนั 

แอพจะทํางานบน APIC-EM ซึง่เป็นตวัควบคมุการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยทีกํ่าหนดโดยซอฟตแ์วร ์(SDN) ของ Cisco 
 

คณุสามารถใช ้ESA เพือ่แมปโปรไฟลก์ารกําหนดคา่เครอืขา่ยเป็นพเิศษใหก้บัไซตภ์ายในภมูภิาคและแสดงผลแ 
ตล่ะไซตด์ว้ยแอททรบิวิตท่ั์วไปทีแ่ตล่ะไซตแ์บง่ปัน คณุสามารถดําเนนิการนีไ้ดโ้ดยอตัโนมัตกิบัทกุไซตส์าขาทัง้แบบ 
เสมอืนและแบบกายภาพ 
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คณุจะไดรั้บกระบวนการปฏบิตัแิบบสมัผัสเพยีงครัง้เดยีวสําหรับเครอืขา่ยเสมอืนทัง้หมดของคณุ รวมถงึ VNF ของบคุคล
ทีส่าม ESA นําเสนอการออกแบบไซตท์ีม่กีารปรับใหเ้ป็นมาตรฐานแลว้ การเตรยีมใชง้านจากศนูยก์ลาง การกําหนดส 
ายงานการบรกิาร การจัดการวงจรอายกุารใชง้าน และการตดิตามตรวจสอบอัตโนมัตขิองโซลชูนั Cisco Enterprise NFV 
โดยท่ัวไปแลว้ ทกุสิง่ทีค่ณุตอ้งการในการออกแบบ การเตรยีมใชง้าน และการจัดการเครอืขา่ยของคณุจะอยูใ่น
แพลตฟอรม์ทีม่กีารบรูณาการแบบเต็มรปูแบบเพยีงหนึง่เดยีว 

● NFVIS: สรา้งอปุกรณ์เสมอืน 
 

Enterprise NFVIS มเีลเยอรข์องการจําลองเสมอืนทีใ่ช ้Linux ซึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถเพิม่ VNF ใหเ้ครอืขา่ยของคณุไดอ้ยา่ง
งา่ยดาย ไฮเปอรไ์วเซอรแ์บบบรูณาการจะชว่ยใหค้ณุสามารถสรา้งและใชฟั้งกช์นัเครอืขา่ยเป็นอปุกรณ์เสมอืนไดด้ว้ยการใช ้
สว่นตดิตอ่ผูใ้ชแ้บบกราฟิค API แบบเปิดทีส่ามารถโปรแกรมไดจ้ะชว่ยเสรมิประสทิธภิาพของแอพพลเิคชนั อยา่งเชน่ แอพ 
ESA ทีอ่ธบิายไวก้อ่นหนา้นี ้เพือ่การทํางานในสาขาเสมอืน เอเจนตข์องแอพพลเิคชนัแบบ Plug-and-Play (PnP) จะ
เชือ่มตอ่กบั Orchestrator ใน APIC-EM ซึง่จะดาวนโ์หลดโปรไฟลเ์พือ่การตัง้คา่รายละเอยีดการกําหนดคา่ของสว่นตดิตอ่ 
WAN โดยอตัโนมัตสิําหรับ VNF แลว้ทําให ้VNF บทูขึน้มาดว้ยการกําหนดคา่ดงักลา่ว ความสามารถในการจัดการวงจรอายุ
การใชง้านทีส่รา้งไวใ้น NFVIS ยังสามารถจัดการและตดิตามตรวจสอบประสทิธภิาพ VNF ของคณุไดเ้ชน่กนั 

● VNF: เวอรช์นัเสมอืนของฟงักช์นัเครอืขา่ยแบบเดมิ 
 

Cisco Enterprise NFV รองรับการใชง้าน VNF ทีด่ทีีส่ดุของ Cisco รวมถงึ VNF แบบ non-Cisco บรกิารทีแ่ข็งแกรง่ของ 
Cisco ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารรว่มกับ Enterprise NFV รวมถงึ ฟังกช์นัเราทต์ิง้ของ Cisco (เราเตอรเ์สมอืนทีใ่หบ้รกิารแบบบรูณา
การ หรอื ISRv) ฟังกข์นัไฟรว์อลลข์อง Cisco (ASAv) ฟังกข์นัการเรง่ WAN ของ Cisco (vWAAS) และฟังกช์นัตวัควบคมุ 
LAN แบบไรส้ายของ Cisco (vWLC) Cisco ONE มอบความคลอ่งตวัในการใชส้ทิธิก์ารใชง้านจากอปุกรณ์ทางกายภาพไป
ยังองคป์ระกอบของซอฟตแ์วร ์การทําใหก้ารลงทนุของคณุคุม้คา่และการสรา้งเสน้ทางทีง่า่ยทีส่ดุสําหรับการจําลองเสมอืน 

● แพลตฟอรม์ของโฮสต:์ คณุสามารถเลอืกได ้
 

คณุสามารถเลอืกฮารด์แวรท์ีค่ณุตอ้งการปรับใช ้Cisco Enterprise NFV คณุสามารถใชเ้ราเตอร ์Cisco ISR 4000 พรอ้ม
โมดลูของเซริฟ์เวอร ์UCS E-series ของ Cisco หรอืเซริฟ์เวอรร์ุน่ UCS E-Series ของ Cisco หรอืเซริฟ์เวอรท์ีใ่ช ้x86 
ของ Cisco เป็นแพลตฟอรม์ของโฮสตไ์ดแ้ลว้ในวันนี ้การเริม่ตน้ใชง้านฟังกช์นัโครงสรา้งพืน้ฐานของเครอืขา่ยหลาย
ฟังกช์นับนกลอ่งเพยีงกลอ่งเดยีว จะชว่ยประหยัดงบประมาณไดโ้ดยการลดคา่ใชจ้า่ยในการลงทนุและการลดพืน้ทีว่า่งที่
ตอ้งการสําหรับการวางอปุกรณ์ 

 
กรณีศกึษาการใชง้านตัวอยา่ง 

 
การจําลองเสมอืนฟังกช์นัเครอืขา่ยดว้ยการควบคมุจากศนูยก์ลางสรา้งประโยชนใ์หก้ับองคก์รในทกุอตุสาหกรรมทีต่อ้งการนํา
ไซตแ์ละบรกิารมาใชง้านใหไ้ดเ้ร็วขึน้ ตารางที ่1 มอบตวัอยา่งเกีย่วกบัการนําเทคโนโลยไีปใชง้านจรงิในสองถงึสามอตุสาหกรรม 

 
ตาราง 1. ตัวอยา่งการใชง้านเทคโนโลย ี

 
การขนสง่ทางอากาศ คา่ใชจ้า่ยสําหรับอาคารสถานทีใ่นสนามบนิเพือ่การบรกิารสายการบนิกําลงัสงูขึน้เรือ่ยๆ การบรกิารขนสง่ทางอากาศสามารถประหยดั

คา่ใชจ้า่ยเหลา่นีไ้ดแ้ละชว่ยเปลีย่นแปลงประสบการณ์ในการเดนิทาง โดย: 
● การออกแบบ การจัดการ และการเตรยีมใชง้านบรกิารสายการบนิทีสํ่าคญัสําหรับตําแหน่งทีต่ัง้สองสามแหง่จากแพลตฟอรม์
ศนูยก์ลางเพยีงแพลตฟอรม์เดยีวดว้ย Cisco ESA 

● การนําเสนอบรกิารใหมใ่นสนามบนิและจดุศนูยก์ลางหลายแหง่โดยไมต่อ้งใชบ้รกิารดา้นเทคนคิในแตล่ะไซต ์
● ใชพ้ืน้ทีอ่นัมมีลูคา่ของอาคารสถานทีใ่นสนามบนิใหน้อ้ยลงดว้ยการลดจํานวนแพลตฟอรม์ของฮารด์แวร ์และสง่มอบบรกิารใหเ้ร็วขึน้
ดว้ยวธิกีารทีง่่ายขึน้พรอ้มบรกิารแบบใชซ้อฟตแ์วรท์ีไ่วว้างใจได ้(เราทต์ิง้ ไฟรว์อลล ์และ VNF สําหรับการเรง่ WAN ของ Cisco) 
กระบวนการปฏบิตั ิและการจัดการ 

นํา้มนัและกา๊ซ โครงสรา้งพืน้ฐานและการปฏบิตักิารทางดา้นไอทมีคีา่ใชจ้า่ยสงูโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตําแหน่งทีต่ัง้ระยะไกลไดส้ง่ผลตอ่
อตุสาหกรรมน้ํามนัและกา๊ซ องคก์รหนึง่ในอตุสาหกรรมนีส้ามารถบรรลผุลสําเร็จในการสรา้งประสทิธภิาพในการดําเนนิการ โดย: 
● การลดคา่ใชจ้า่ยของโครงสรา้งพืน้ฐานและการปฏบิตักิารทางดา้นไอทโีดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตําแหน่งทีต่ัง้ระยะไกลดว้ย NFVIS 
● บรกิารตดิตามตรวจสอบทกุไซตด์ว้ย ESA 
● การผสานรวมบรกิารทีสํ่าคญัสําหรับทกุตําแหน่งทีต่ัง้ไวบ้นแพลตฟอรม์ทีป่รับใหเ้ป็นมาตรฐานแลว้ดว้ยเราทต์ิง้ ไฟรว์อลล ์ตวั
ควบคมุ LAN แบบไรส้าย และ VNF สําหรับการเรง่ WAN ของ Cisco 

● การรักษามาตรฐานการปฏบิตักิารปัจจบุนัพรอ้มบรกิารทีด่ทีีส่ดุ 
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ทําไมตอ้ง Cisco 
 

Cisco เป็นเพยีงแหง่เดยีวทีม่โีซลชูนัการจําลองเสมอืนทีค่รบครันสําหรับองคก์ร โซลชูนัทัง้หมดสรา้งโดยการใชห้ลักปฏบิัตทิีด่ ี
ทีส่ดุและการออกแบบในระดบัผูนํ้าอตุสาหกรรมทีไ่ดรั้บการลองใชแ้ละทดสอบแลว้ เป็นการออกแบบดว้ยแนวคดิทีรั่บฟังความ
คดิเห็น โซลชูนัของเราจงึทํางานไดด้บีนเครอืขา่ยทีห่ลากหลายเกอืบทัง้หมด ดว้ยการมอีปุกรณ์เพยีงไมก่ีช่ ิน้ทีต่อ้งจัดการ คณุจงึ
ไมต่อ้งทําการเปลีย่นแปลงมากนักและคณุจะสามารถดําเนนิการไดเ้ร็วขึน้โดยไมต่อ้งกงัวลเกีย่วกบัจดุทีต่ดิขดัของผลติภาพ ซึง่
จะทําใหก้ารควบคมุบรกิารเครอืขา่ยของคณุงา่ยขึน้และชว่ยใหค้ณุสามารถกําหนดนยิามเครอืขา่ยของคณุไดใ้หมด่ว้ยซอฟตแ์วร ์

 
Cisco Capital 

 
การจัดหาเงนิทนุเพือ่ชว่ยใหบ้รรลวุัตถปุระสงคข์องคณุ 

 
Cisco Capital® สามารถชว่ยใหค้ณุไดเ้ทคโนโลยทีีค่ณุตอ้งการเพือ่ใหบ้รรลวุัตถปุระสงคข์องคณุและรักษาขดีความสามารถใน
การแขง่ขนั เราสามารถชว่ยคณุลดคา่ใชจ้า่ยในการลงทนุ (CapEx) เรง่การเตบิโตของธรุกจิ และเพิม่ประสทิธภิาพการลงทนุและ
ผลตอบแทนจากการลงทนุ (ROI) Cisco Capital จัดหาเงนิทนุเพือ่ความยดืหยุน่ในการซือ้ฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์บรกิาร และ
อปุกรณ์เสรมิของบคุคลทีส่าม ซึง่จะมเีพยีงการจา่ยเงนิครัง้เดยีวทีค่าดเดาได ้Cisco Capital มสีาขาอยูใ่นกวา่ 100 ประเทศท่ัว
โลก เรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

 

ขัน้ตอนตอ่ไป 
 

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั Cisco Enterprise NFV โปรดตดิตอ่ตวัแทนฝ่ายขายของ Cisco หรอืไปที ่
http://www.cisco.com/go/enfv 
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