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	 ปัจจุบันการใช้งานเครื่องบริการ	(server)	จะเป็นการใช้งานหนึ่งระบบปฏิบัติการต่อหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์	(one	machine,	one	
operating	system)	เช่น	เครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับให้บริการหนึ่งเครื่อง	ก็จะลงระบบปฏิบัติการวินโดวน์ส�าหรับการบริการหนึ่งตัว	ซึ่ง
การใช้งานในลกัษณะนีผู้เ้ขยีนพบตัง้แต่สมยัทีผู่เ้ขยีนเริม่ท�างานด้านการดแูลระบบเมือ่	10	กว่าปีทีแ่ล้ว	ตัง้แต่สมยัทีเ่ครือ่งให้บรกิารมเีพยีง		
1	หน่วยประมวลผลต่อโปรเซสเซอร์	(single	core	processor)	ที่ระดับความเร็วการประมวลผลประมาณ	100	-	300	MHz	และมีการเชื่อม
ต่อเข้าสู่เครือข่ายด้วยความเร็วระดับ	100	Mbps	เท่านั้น	ซึ่งถือว่าเป็นระดับความเร็วที่สูงมากในสมัยนั้น
	 เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ	ยังท�างานได้ไม่รวดเร็วเท่าในปัจจุบัน	การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์	(application)	ส�าหรับการ
บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น	โปรแกรมการให้บริการเว็บ	(web	services)	การให้บริการส่งถ่ายไฟล์	(files	transfer)	ฯลฯ	
จึงเป็นการใช้งานฮาร์ดแวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
	 แต่ในปัจจุบัน	ฮาร์ดแวร์ของเครื่องส�าหรับการให้บริการมีการพัฒนามากกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก	หน่วยประมวลผลพัฒนาไปสู่
ระบบแบบมลัตคิอร์	(multi-core	processor)	ซึง่มหีลายหน่วยประมวลผล	อยูภ่ายในโปรเซสเซอร์ตวัเดยีว	รวมทัง้การจ�าลองหน่วยประมวล
ภายในตัวคอร์อย่างการท�าไฮเปอร์เทรด	(hyper	thread)	ซึ่งใช้ในหน่วยประมวลผลของอินเทลเพนเทียม	4	(intel	Pentium	4)	หรือใน
หน่วยประมวลส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่อย่างอินเทลไอ	7	(intel	I7)	และยังมีเทคโนโลยีการการใช้งานหลายหน่วยประมวลในการ
ช่วยท�างานแบบมัลติโปรเซสเซอร์	(multi	processor)	ซึ่งท�าให้เครื่องบริการสมัยใหม่เปรียบได้กับการมีหน่วยประมวลผลสูงถึง	8	-	16	ชุด	
ภายในเครื่องบริการเดียว
	 เมื่อรวมกับความเร็วในการประมวลผลที่สูงกว่าเดิมเป็น	10	 เท่า	ที่ระดับสัญญาณนาฬิการะดับ	3000	MHz	ซึ่งทั้งหมดนี้ยังเป็น
เพียงการประมวลผลในเครื่องให้บริการระดับพื้นฐานเท่านั้น	 ถ้าเป็นเครื่องให้บริการระดับสูงจะสามารถรองรับโปรเซสเซอร์ได้มากกว่า	
เช่น	เครื่องให้บริการแบบประสิทธิภาพสูงที่รองรับได้ถึง	4	โปรเซสเซอร์	ก็จะเท่ากับเครื่องของเรามีหน่วยประมวลอยู่ภายในถึง	16	-	32	
ชุดทีเดียว
	 ทัง้นี้ยงัไม่รวมถึงการพฒันาเทคโนโลยปีระกอบอื่นๆ	ทั้งความเรว็บัส	ขนาดของหน่วยความจ�าหลัก	ความเร็วในการเขียนและการ
อ่านของดิสก์	และความเร็วในการส่งผ่านของการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย	ที่พัฒนาไปสู่ระดับ	1000	Mbps-10	Gbps	ในปัจจุบัน	ซึ่ง
ส่งผลให้การใช้งานฮาร์ดแวร์เครื่องให้บริการจ�านวนหนึ่งชุดต่อหนึ่งหน่วยระบบปฏิบัติการในปัจจุบัน	 ไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพของ
ฮาร์ดแวร์ได้อย่างเต็มความสามารถ	จากประสบการณ์ของผู้เขียนในการใช้งาน	ระบบแบบ	2	โปรเซสเซอร์	และมีโปรเซสเซอร์ละ	4	คอร์	
ซึ่งเทียบได้กับการมีหน่วยประมวลผลถึง	8	หน่วย	บนระบบปฏิบัติการวินโดวน์	2003	และโปรแกรมส�าหรับการบริการเว็บอย่าง	IIS	กับการ
ท�างานแบบ	ASPX.NET	กลับสามารถรองรับการจ�านวนผู้ใช้ได้เพียง	3000-4500	ผู้ใช้พร้อมๆ	กันเท่านั้น	ไม่ต่างกับการใช้งานระบบแบบ	
2	โปรเซสเซอร์	ที่มีหน่วยประมวลผลโปรเซสเซอร์ละ	1	ชุด	อย่างเมื่อ	2-3	ปีก่อนแต่อย่างไร	
	 ซึ่งถือว่าเป็นข้อจ�ากัดของโปรแกรมส�าหรับการให้บริการเว็บอย่าง	IIS	ที่ท�างานแบบ	ASPX.NET	เพราะเมื่อพิจารณาจากการใช้งาน
หน่วยประมวลผลนั้นพบว่า	มีการใช้งานเพียง	4-5	%	เท่านั้น	และเมื่อทดสอบโดยใช้ฮาร์ดแวร์ชุดเดียวกัน	กลับสามารถรองรับการใช้งาน
ได้ถึง	15,000	ผู้ใช้	พร้อมๆ	กันบนการท�างานของ	IIS	แบบที่เป็นการท�างานแบบ	static	ธรรมดา	ซึ่งข้อจ�ากัดของตัว	IIS	ที่ท�างานแบบ	
ASPX.NET	 ตรงนี้ท�าให้ผู้เขียนพยายามหาวิธีการที่จะท�าให้การใช้งานฮาร์ดแวร์ของเครื่องให้บริการรุ่นใหม่ๆ	 ของผู้เขียน	 สามารถที่จะ
ท�างานได้เต็มประสิทธิภาพ	และคุ้มค่ามากกว่าการใช้งานแบบหนึ่งฮาร์ดแวร์เครื่องให้บริการต่อหนึ่งระบบปฏิบัติการ
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เทคโนโลยีการท�า Virtualization

	 เทคโนโลยีการท�า	Virtualization	เป็นเทคโนโลยีที่ผู้เขียน
สนใจ	 มากกว่าการพยายามปรับแต่ง	IIS	 ให้รองรับการใช้งานได้
มากขึ้น	เนื่องจากนอกจากเป็นการท�าให้ฮาร์ดแวร์สามารถท�างาน
ได้เตม็ประสทิธภิาพแล้ว	ยงัมจีดุเด่นในเรือ่งของการบรหิารจดัการ
เครื่องให้บริการ	 และความปลอดภัยอีกด้วย	 โดยจุดเด่นของ
เทคโนโลยี	Virtualization	สามารถพอจะสรุปได้ดังนี้
	 -	สามารถมีหลายระบบปฏิบัติการ	 เช่น	Windows	และ	
Linux	บนฮาร์ดแวร์ตัวเดียวกัน
	 -	เครือ่ง	Mac	สามารถรนัระบบปฏบิตักิาร	Windows	และ
โปรแกรมประยุกต์บนสภาพแวดล้อมแบบ	Windows	ได้
	 -	ลดค่าใช้จ่าย	และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเครื่อง
ให้บริการ
	 -	 ช่วยให้ธุรกิจสามารถด�าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง	 เพิ่ม
ความสามารถในเรื่องการกู้คืนระบบเมื่อเกิดความเสียหาย
	 -	 ช่วยให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการบริการได้
อย่างรวดเร็ว	โดยการสร้างเครื่องเสมือน	(virtual	machine)	บน
ฮาร์ดแวร์เดิม	แทนที่จะต้องจัดซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่	เป็นต้น

รูปที่	1	การใช้งาน	VMware	เพื่อรันระบบปฏิบัติการ	WindowXP	บนเครื่อง	
Mac	(http://bitacora.ricardomarth.info)

รูปที่	2	ลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน	
(http://www.vmware.com)

รูปที่	3	ลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่สร้างขึ้นจาก	
VMware	Server	(http://www.sevicetech.com.hk)

เครื่องจักรเสมือน (Virtual machine)

	 เครื่องจักรเสมือน	 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนในที่นี้หมายถึงซอฟต์แวร์ตัวหนึ่ง	 ซึ่งท�าหน้าที่ในการจ�าลองหน่วยประมวลผล	
หน่วยความจ�า	ฮาร์ดดิสก์	และการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย	ไว้บนตัวเอง	เพื่อใช้ในการรันระบบปฏิบัติการ	และโปรแกรมประยุกต์	เปรียบได้
กับการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ปกติ	(physical	computer)	 เพียงแต่ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เหล่านี้	จะไม่ได้ติดต่อ
หรือเข้าไปใช้งานฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง	แต่จะเป็นการเรียกใช้งานจากอุปกรณ์เสมือน	ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนจัด
เตรียมไว้ให้	เรียกระบบปฏิบัติการที่รันอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนว่าระบบปฏิบัติการผู้อาศัย	(guest	operating	system)
	 การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนในยุคแรกที่ผู้เขียนรู้จัก	 จะมีลักษณะเป็นโปรแกรมประยุกต์ซึ่งต้องใช้งานโดยอาศัยระบบ
ปฏิบัติการอื่น	เช่น	VMware	Workstation	หรือ	VMware	Server	ซึ่งต้องอาศัยการท�างานบนระบบปฏิบัติการ	Windows	หรือระบบปฏิบัติ
การ	Linux	เป็นต้น	ซึ่งการท�างานในลักษณะนี้มีข้อเสีย	เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่สร้างขึ้นมายังท�างานอยู่บนระบบปฏิบัติการ
พื้นฐานทั่วไป	ซึ่งไม่ได้ถูกออกแบบมาเฉพาะเป็นพิเศษ	จึงท�าให้ประสิทธิภาพที่ได้ถูดลดทอนลงไป	และไม่มีเสถียรภาพเพียงพอที่จะน�าไป
ใช้งานจริงในการให้บริการลูกค้า	แต่ก็เหมาะที่จะใช้ในส�านักงานเพื่อลดการใช้ฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
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	 การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการท�างานสูงๆ	 เพียงเครื่องเดียวในการรันโปรแกรมประยุกต์เพื่อการให้บริการที่
หลากหลาย	เป็นทั้งการเพิ่มความสะดวกในบ�ารุงรักษาของผู้ดูแลระบบ	และยังช่วยประหยัดการใช้พลังงานในส�านักงานอีกด้วย	นอกจาก
นัน้การแยกโปรแกรมประยกุต์เพือ่การบรกิารออกจากกนั	ในลกัษณะหนึง่เครือ่งคอมพวิเตอร์หนึง่การบรกิารยงัเป็นผลให้เครือ่งบรกิารเหล่า
นี้มีความปลอดภัยที่สูงขึ้นกว่าการที่จะใช้การบริการที่หลากหลาย	และรันอยู่บนเครื่องให้บริการจริงเพียงเครื่องเดียว
	 เราเรียกเทคโนโลยีแบบนี้ว่า	hosted	hypervisors	ตัวอย่างโปรแกรมส�าหรับการท�า	Virtualization	แบบนี้เช่น	VMware	Server,	
VMware	Workstation,	VMware	Fusion,	Open	source	QEMU,	Microsoft	Virtual	PC	และ	Microsoft	Virtual	Server,	VirtualBox,	
Parallels	Workstation	และ	Parallels	Desktop	เป็นต้น

ESX Server เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนซึ่งไม่ต้องการระบบปฏิบัติการพื้นฐาน

	 เนื่องจากปัญหาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน	ซึ่งท�างานโดยอาศัยระบบปฏิบัติการทั่วไปเช่น	Windows	หรือ	Linux	เป็น
พื้นฐานนั้น	 มีปัญหาและข้อจ�ากัดหลายอย่าง	 ทั้งเรื่องการใช้ทรัพยากรของระบบ	 ซึ่งระบบอย่าง	Windows	 นั้นมีความต้องการใช้งาน
ทรัพยากรพื้นฐานสูงมาก	
	 นอกจากนั้นยังมีความไม่เสถียรภาพของตัว	Windows	หรือ	Linux	ที่เอามาเป็นระบบปฏิบัติการหลักที่รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์
เสมือน	เนื่องจากเป็นระบบปฏิบัติการขนาดใหญ่	ซึ่งมักจะมีช่องโหว่	(Vulnerability)	หรือบัก	(bug)	อยู่เป็นจ�านวนมากเช่นกัน	จึงมักเกิด
การแครช	(crash)	หรือมีความต้องการที่จะต้องแพทซ์	(patches)	เพื่อปรับปรุงระบบ	และปิด/เปิดระบบใหม่	(restart)	อย่างต่อเนื่อง
	 ESX	Server	 เป็นเทคโนโลยีที่	VMware	พัฒนาโดยใช้วิธีการแบบ	native	hypervisors	 หรือ	bare-metal	hypervisors	 ซึ่งตัว
ซอฟต์แวร์ระบบสามารถที่จะรัน	และเข้าควบคุมฮาร์ดแวร์ได้โดยตรง	ไม่ต้องอาศัยระบบปฏิบัติการอื่นมาเป็นพื้นฐานในการท�างาน	โดย
ตัว	ESX	server	จะมีส่วนประกอบของ	Linux	kernel	ซึง่ถกูปรบัแต่งมาโดยเฉพาะให้มขีนาดเลก็	และมเีสถยีรภาพในการท�างานทีด่กีว่า	(บาง
ครัง้เรยีกว่า	Kernel-bases	Virtual	Machine:	KVM)			
     

รูปที่	4	ลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่สร้างขึ้นจาก	
VMware	ESX	Server	(http://www.oriensoft.com.)

รูปที่	5	เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่สร้างโดย	ESX	Server	
(http://vinhlg.net)

รูปที่	6	แสดงการมอนิเตอร์การใช้งานโปรเซสเซอร์ของ
ฮาร์ดแวร์หลักที่ใช้ในการรันเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน
(http://vinhlg.vcomtech.net)
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ก้าวสู่ขั้นต่อไปกับการท�า virtualization ในระดับโครงสร้าง

	 การสร้างเครือ่งคอมพวิเตอร์เสมอืนทีไ่ด้แนะน�าไปในเบือ้ง
ต้น	 เป็นการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนในการแบ่งปัน
ทรัพยากรแบบหลายเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนบนหนึ่งฮาร์ดแวร์	
(a	single	physical	computer	across	multiple	virtual	machines)	
ซึง่ลกัษณะการใช้งานแบบนี	้แม้จะสามารถท�าให้เราสามารถใช้งาน
ฮาร์ดแวร์ได้เตม็ประสทิธภิาพมากขึน้	แต่เมือ่เราพจิารณาในระดบั
ของโครงสร้าง	(infrastructure)	 พบว่า	 ยังมีการใช้งานเครื่องได้
อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพเช่นเดิม
	 ยกตัวอย่างเช่น	 กรณีเรามีเครื่องให้บริการจริง	 (real	
physical	computer)	จ�านวน	3	 เครื่อง	ซึ่งแต่ละเครื่องมีการใช้
งาน	ESX	Server	โดยมีรายละเอียดดังนี้
	 -	เครื่อง	A	มีไว้ส�าหรับการให้บริการเว็บส�าหรับลูกค้าโดย
ทั่วไป	โดยแบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนจ�านวน	4	เครื่อง	คือ	
เครื่อง	A1,	A2,	A3	และ	A4
	 -	เครื่อง	B	มีไว้ส�าหรับเป็น	middle	tier	เพื่อเป็นตัวกลาง
ในการติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน	A1	-	A4	กับฐาน
ข้อมูล	ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน	B1,	B2,	B3	และ	
B4
	 -	 เครื่อง	C	มีไว้ส�าหรับให้บริการระบบ	intranet	ต่างๆ
ของบริษัท	แยกเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน	C1,	C2,	C3	และ	
C4

	 ด้วยปัญหานีจ้งึเป็นทีม่าของการท�า	virtualization	ในระดบั
โครงสร้าง	(Virtual	Infrastructure)	โดยเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน
ที่ถูกสร้างขึ้นจะสามารถแบ่งปันทรัพยากรร่วมกับของเครื่อง
คอมพิวเตอร์จริงเครื่องอื่นๆ	 ซึ่งอยู่ภายใต้โครงสร้างแบบเสมือน
ร่วมกันได้	 โดยพอจะสรุปข้อดีของการท�า	Virtual	Infrastructure	
ได้ดังนี้
	 -	สามารถใช้ประโยชน์จากฮาร์ดแวร์ได้มากถึง		60-80%	
เมื่อเปรียบเทียบกับการท�างานของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนแบบ
ปกติ
	 -	 ลดค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาฮาร์ดแวร์	 เนื่องจาก
เป็นการท�างานระบบเสมือนทั้งหมด
	 -	 สามารถเพิ่มระบบใหม่	 เมื่อมีความต้องการได้อย่าง
รวดเร็ว

	 ก�าหนดให้สีของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนแต่ละตัว	แทน
ความคับคั่งในการใช้งาน	 โดยความคับคั่งน้อยเป็นสีเขียว	 จนไป
ถึงความคับคั่งมากซึ่งจะแทนด้วยสีแสด	 เราพบว่าเครื่องซึ่งมีการ
ใช้งานเป็น	middle	tier	 และเครื่องให้บริการ	intranet	 นั้นจะมี
ความคับคั่งน้อยกว่า	ในขณะที่เครื่องให้บริการเว็บส่วนหน้า	(web	
frontend)	 ซึ่งมีไว้ส�าหรับให้ลูกค้ามาติดต่อนั้น	 มีปริมาณการถูก
เรยีกใช้งานสงูกว่า	ท�าให้ภาระการท�างานไปตกทีเ่ครือ่ง	A	ในขณะ
ที่เครื่อง	B	และเครื่อง	C	กลับถูกใช้งานน้อยมาก

รูปที่	7	การใช้งานเทคโนโลยี	Virtualization	แบบพื้นฐาน

รูปที่	8	โครงสร้างของ	Virtual	Infrastructure	
(http://www.vmware.com)

รูปที่	9	เทคโนโลยี	VMotion
(http://www.1st-computer-networks.co.uk)
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	 -	 สามารถกู้คืนระบบเร็วกว่าเดิมถึง	85%	 เมื่อเกิดการ	
downtime

เข้าสู่ปี 2009 กับเทคโนโลยี VMotion

	 เทคโนโลยี	VMotion	มาพร้อมกับการท�างานแบบ	Virtual	
Infrastructure	ทีจ่ะมากบั	VMware	ESX	รุน่ล่าสดุ	ท�าให้เราสามารถ
เคลือ่นย้ายเครือ่งให้บรกิารเสมอืนซึง่รนัอยูบ่นฮาร์ดแวร์หนึง่	ไปรนั
บนอกีฮาร์ดแวร์หนึง่เพือ่ลดความคบัคัง่ในการใช้งานทรพัยากรของ
เครื่อง	โดยที่ไม่จ�าเป็นต้องมีการปิดระบบแต่อย่างใด
	 ความสามารถในการย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนจาก
ฮาร์ดแวร์จริงเครื่องหนึ่ง	ไปยังอีกเครื่องหนึ่งนี้	นอกจากประโยชน์
ในการใช้ลดความคบัคัง่ของการใช้งานทรพัยากรของระบบแล้ว	ยงั
สามารถใช้ในการบ�ารงุรกัษา	เพราะเราไม่จ�าเป็นต้องปิดระบบเพือ่
บ�ารุงรักษา	 เนื่องจากเราสามารถย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน
ทัง้หมดทีร่นัอยูบ่นฮาร์ดแวร์ทีจ่ะต้องบ�ารงุรกัษา	มายงัฮาร์ดแวร์อกี
ชุดหนึง่	ในขณะทีก่�าลงัใหบ้รกิารลูกค้าอยู่	แล้วจึงด�าเนินการบ�ารุง
รักษาฮาร์ดแวร์ที่ต้องการต่อไป	 เมื่อบ�ารุงรักษาฮาร์แวร์เรียบร้อย
แล้วกส็ามารถทีจ่ะย้ายเครือ่งคอมพวิเตอร์เสมอืนจากฮาร์ดแวร์ชดุ
ที่สองกลับไปยังชุดแรกได้ทันที	

สรุป

	 เทคโนโลยีการท�า	Virtualization	 ในปัจจุบันสามารถ
อ�านวยความสะดวกในการบริหารจัดการของผู้ดูแลระบบ	 ท�าให้
การด�าเนินธุรกิจสามารถด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยไม่
จ�าเป็นต้องมีการปิดระบบเพื่อซ่อมบ�ารุง	 (zero-downtime	
maintenance)	 รวมทั้งเมื่อระบบเกิดปัญหาก็สามารถที่กู้คืนได้
อย่างรวดเร็ว	 และลดค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการบ�ารุงรักษาเครื่องให้บริการและค่าใช้จ่ายในส่วน
ของการเช่าพืน้ทีจ่ากศนูย์บรกิารข้อมลูอนิเทอร์เนต็	(Internet	Data	
Center)
					ในแง่ของธุรกิจ	ยังเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า	
เนื่องจากระบบสามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่อง	โดยไม่จ�าเป็นต้อง
ปิดระบบเพื่อซ่อมบ�ารุง	 หรือสามารถกู้คืนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิด
เหตกุารณ์นอกเหนอืความคาดหมาย	รวมทัง้เมือ่ต้องการขยายการ
ให้บริการก็สามารถกระท�าได้อย่างรวดเร็ว	 ซึ่งต่างจากการใช้งาน
แบบหนึ่งฮาร์แวร์หนึ่งระบบปฏิบัติการแบบดั้งเดิมแน่นอน
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