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Virtual Desktop Infrastructure 

 บริษัทตา่งๆ ทัว่โลกก าลงัเปล่ียนระบบเข้าสูเ่ทคโนโลยี virtualization ส าหรับการใช้งานเซิร์ฟเวอร์และ

ใน data center เพ่ือให้การบริหารเซิร์ฟเวอร์นัน้ง่ายขึน้ และ ลดเวลาในการบริหารและคา่ใช้จา่ยในการบริหาร

เซิร์ฟเวอร์ลง ขณะท่ีความเสถียรและความปลอดภยันัน้เพิ่มขึน้ และ จากความนิยมอย่างแพร่หลายใน

เทคโนโลยี Virtualization ในระดบัเซิร์ฟเวอร์นีเ้อง ท าให้ขณะนีห้ลายต่อหลายบริษัทก าลงัน าเทคโนโลยี

ดงักลา่วมาใช้งานยงัระดบั desktop แล้ว 

Executive Summary VDI 
- VDI ท าให้การบริการการใช้งาน Desktop ง่ายขึน้ 
และ การจดัการก็ง่ายขึน้ 
- User ในองค์กรสามารถเข้าถึง desktop หรือ
หน้าจอการใช้งานเหมือนการใช้เคร่ืองธรรมดา แต่
จริงๆแล้ว desktop ท่ีใช้งานอยูน่ัน้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ 
- เทคโนโลยีนีส้นบัสนนุทัง้การใช้ client ด้วย PC 
ธรรมดา และ thin client 
- การบริหารเร่ืองการใช้งานซอฟต์แวร์และความ
ปลอดภยั ท าได้แบบรวมศนูย์ 
- การเรียกใช้งาน desktop ยงัสามารถท าข้าม 
WAN ได้ 

 

เทคโนโลยีดงักลา่ว เราเรียกมนัวา่ Virtual Desktop 
Infrastructure (VDI) ซึง่ท างานโดยการเรียก desktop 
มาจากเซิร์ฟเวอร์ หรือ จาก data center โดย 
desktop ท่ีอยูภ่ายใน virtual machines นัน้เราจะ
เรียกมนัวา่ virtual desktop ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง 
virtual desktop ได้จาก PC ธรรมดาหรือ thin client 
หรือผา่น remote protocol  และการท างานของแตล่ะ
คนก็จะเป็นชนิดท่ีแยกกนัอย่างอิสระ  
และเชน่เดียวกนักบั server virtualization VDI นัน้มี
ข้อดีมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแง่ของการบริหาร 
desktop และลดงานบริหาร desktop อยา่งมหาศาล 

  
การเพิ่ม ลด การ patch การ upgrade และ การรักษาความปลอดภยั ท าได้จากศนูย์กลาง และเป็นการท า

เพียงครัง้เดียว เพราะวา่จริงๆ แล้วไมว่่าจะมีผู้ใช้งานภายในองค์กรก่ีคน ไฟล์ซึง่เก็บระบบปฏิบตักิารและ 

application ท่ีเรียกวา่ image file (VM) นัน้จะมีเพียงแค ่1 เดียวเทา่นัน้ 

 

ความท้าทายขององค์กรทกุวนันีต้อ่การบริหาร Desktop 
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การบริหารเคร่ืองภายในองค์กรนัน้ปกตแิล้ว จะเป็นงานท่ีต้องใช้เวลาคอ่นข้างมาก ในขณะเดียวกนั ปัญหาเร่ือง

ความปลอดภยั และ การสนบัสนนุผู้ใช้งานท่ีจะต้องอยูต่า่งสาขาหรือวา่ mobile user นัน้ก็ยิ่งเพิ่มงานและ เพิ่ม

ความซบัซ้อนในการบริหาร desktop ขึน้อยา่งมหาศาล และ ปัจจบุนันีก็้พบว่ามีพนงังานหลายตอ่หลายองค์กร 

น าคอมพิวเตอร์ขององค์กรไปใช้งานท่ีบ้าน  

 

เม่ือมีปัญหากบัเคร่ือง PC หรือ desktop เจ้าหน้าท่ี IT จะต้องท าการแก้ปัญหา โดยการไปยงัเคร่ืองดงักลา่ว 

และ แนน่อนวา่ถ้าผู้ใช้งานของบริษัทอยูภ่ายนอก การแก้ปัญหาในวนันัน้อาจจะท าไมไ่ด้ จากเหตกุารณ์

ดงักลา่ว เราจะพบวา่ เจ้าหน้าท่ี IT นัน้จะต้องเสียเวลาอย่างมากในการท่ีจะแก้ปัญหา ในขณะเดียวกนัผู้ใช้งาน

ก็จะต้องรอเจ้าหน้าท่ี IT เพ่ือแก้ปัญหาซึง่นัน้หมายถึงงานท่ีจะต้องท าก็จะต้องลา่ช้าลงไปด้วย 

 

ปัจจบุนัการ upgrade patch นัน้จะต้องท าอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเหตผุลด้านความปลอดภยั และน่ีก็เป็นเหตผุล

หนึง่ในการท าให้การ upgrade ใช้เวลานานมากขึน้ เม่ือมีจ านวนเคร่ืองท่ีใช้ภายในบริษัทมากขึน้ 

 

ถึงแม้วา่ในหลายๆ กรณี การท าการ upgrade patch นัน้จะท าได้อตัโนมตั ิ แตห่ลายตอ่หลายครัง้ การปล่อย 

patch ออกมาของเจ้าของ software นัน้มีขึน้เม่ือผู้ใช้งานภายในบริษัทของเราถกูปิดอยู่  

 

ยิ่งแยข่ึน้เม่ือผู้ใช้งานบางคนปฏิเสธท่ีจะตดิตัง้ patches และ updates ซึง่นัน้แนน่อนวา่จะท าให้เคร่ืองอยูใ่น

ความเส่ียงตอ่ ภยัร้ายหลายประการบนอินเตอร์เน็ต 
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รูปท่ี 1 ตวัอยา่งของ Virtual Desktop Infrastructure 

การติดตัง้ซอฟต์แวร์ ไมว่า่จะเป็นการตดิตัง้ธรรมดาหรือวา่ การตดิตัง้แบบ portable ก็ยิ่งท าให้เหตกุารณ์แยล่ง 

เม่ือดปัูญหาและความยุง่เหยิงข้างต้นจะพบว่า การบริหาร desktop แบบปัจจบุนันัน้มีปัญหาอยา่งมหาศาล 

และเม่ือเกิดปัญหาการแก้ปัญหาก็ลา่ช้า สง่ผลให้ productivity ลดลง 

 

และดเูหมือนวา่ปัญหายงัไมจ่บเพียงเทา่นี ้ เม่ือเร่ืองของลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์มาเก่ียวข้องด้วย เพราะวา่บริษัท

จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ การตดิตัง้ซอฟต์แวร์ท่ีผิดกฏหมาย ผู้ใช้งานภายในบริษัทบางครัง้รู้เทา่ไมถ่ึงการหรือการ

จงใจ ตดิตัง้ซอฟต์แวร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิโดยไม่ตดิตอ่ IT  ทัง้นีจ้ากการส ารวจของ IDC และ BSA พบวา่แม้แตใ่น

อเมริกา มีการใช้งานซอฟต์แวร์โดยผิดกฏหมายถึง 21% และหากมีการตรวจจบันัน้หมายถึงคา่ปรับมหาศาลท่ี

จะเกิดขึน้ โดยตามกฏหมายอเมริกานัน้ระบวุา่ คา่ปรับจะสงูถึง 150,000USD ตอ่ซอฟต์แวร์ 
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การท างานในทกุวนันี ้ พนกังานบริษัท มีการเดนิทางและมีการใช้งานหรือเรียกข้อมลูจากระยะไกลมากขึน้ ลอง

คดิว่าหากผู้ใช้งานคนนัน้นัง่ท างานท่ีโต๊ะแล้วท างานบนเคร่ืองของตนเองสร้างไฟล์ แตเ่ม่ือเดนิทางไปหาลกูค้า

แล้วลืมท่ีจะ copy ไฟล์ดงักลา่วไปด้วย จะเกิดอะไรขึน้ การกระจายของข้อมลู และความปลอดภยัของข้อมลูคือ

อีกสิ่งหนึง่ท่ี VDI จะเข้ามาแก้ปัญหา 

 

การ migrate ไปสู ่Windows 7 ส าหรับ Desktop แทนท่ีจะเป็น Windows XP นัน้ก็เป็นอีกสิ่งหนึง่ท่ีหลายตอ่

หลายบริษัทก าลงัคดิ และแนน่อนว่าการ migrate ไปเป็น Windows 7 นัน้ย่อมท าให้ IT จะต้องคิดหนกัใน

หลายๆ ประเดน็ เชน่ CPU, Memory, disk space รวมถึงการท า inventory ทัง้หมดวา่เคร่ืองใดบ้างท่ีจะ

ท างานกบั Windows 7 ได้ ซึ่งไมใ่ชเ่ร่ืองท่ีจะใช้เวลาน้อยๆ เลย 

ประโยชน์ของ VDI 
- บริหารการใช้ทรัพยากรในเซิร์ฟเวอร์อยา่งมีประสิทธิภาพ 
- availability เพิ่มขึน้ 
- patches & upgrades ท าครัง้เดียว และ ท าท่ี server แทนท่ีจะเป็นแตล่ะเคร่ือง 
- ข้อมลูและ application ถกูเก็บในเซิร์ฟเวอร์มีความเสถียรและปลอดภยั 
- บริหารงานแบบศนูย์กลาง ลดคา่ใช้จา่ยลง 
 

และเพราะความเถสียรของ Windows 7 นีเ้อง มนัจะเป็นเป้าหมายของ Microsoft ท่ีหวงัวา่ผู้ใช้จ านวน

มหาศาลจะ migrate มาจาก XP แตอ่ยา่งไรก็ตามเน่ืองจาก Windows 7 เป็นระบบใหม ่ซึง่ผู้ เช่ียวชาญหลาย

คนหวงัว่ามนัจะมี patches ออกมาไมน้่อยกวา่ Windows XP เชน่ท่ีเคยเป็นในอดีต 
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ทางเลือกใหม่ที่ฉลาดกว่า : Desktop Virtualization 

เพ่ือท่ีจะลดคา่ใช้จา่ยในการบริหารฮาร์ดแวร์ลง บริษัทตา่งๆ ก าลงัเปล่ียนไปใช้ virtualization กนัอยา่ง

กว้างขวาง โดย VDI นัน้คือหลกัการของการใช้งาน virtual desktop ท่ีอยูใ่นเซิร์ฟเวอร์นัน้มาท างาน ผา่น

เทคโนโลยีท่ีเรียกวา่ display protocol ซึง่ขอให้ท่านคิดถึง Remote Desktop ซึง่มีหลกัการคล้ายกนัแต ่ทัง้ต้น

ทางและปลายทางของ Remote Desktop นัน้เป็น physical machine ขณะท่ี VDI นัน้ ต้นทางจะเป็น Server 

Virtualization และปลายทางเป็น ThinClient หรือเคร่ืองคอมพืวเตอร์ขนาดเล็กท่ีไมมี่ฮาร์ดดสิก์หรือมีแตข่นาด

เล็กหรือจะเป็น CF Card 

 

ประโยชน์ของ VDI 

VDI นัน้มีความคล้ายกบั การแชร์ application จาก Server Virtualization ซึง่มีการใช้งานกนัอยา่งกว้างขวาง

หลายปีมานี ้ อยา่งไรก็ตามในความเหมือนนัน้มีความตา่งกนั เพราะ VDI นัน้อนญุาตให้มีการแยกผู้ใช้งานแต่

ละคนออกกนัอย่างอิสระ นอกจากนัน้การใช้งาน application บน VDI ก็เหมือนการติดตัง้และการใช้งานบน

เคร่ืองธรรมดาท่ีทา่นใช้อยูท่กุวนั 

 

ความสามารถท่ีจะสนบัสนนุ desktop หลายๆ ประเภทในปัจจบุนัก็เป็นความสามารถท่ีจ าเป็น เชน่ผู้ใช้งาน

ต้องการใช้ Windows 7 ในขณะเดียวกนัก็ต้องการใช้ Linux ด้วย 

 

ในมมุมองหรือทศันะของผู้ใช้งานแล้ว VDI นัน้ท าให้การใช้งานเหมือนกบัการใช้งานปกต ิ โดยสิ่งท่ีจะเพิ่มขึน้มา

คือความผิดพลาดหรือความเสียหายของ desktop นัน้จะน้อยลง (higher availability) ส าหรับการใช้งานแบบ

ปกตินัน้ Gartner ระบวุา่จากข้อมลูพบกวา่ปกตแิล้ว อตัราความเสียหายของเคร่ือง PC ท่ีเราใช้เป็น desktop 

ภายในทกุวนันีมี้อตัราความเสียหายท่ี 5% ส าหรับปีแรกและเพิ่มขึน้เป็น 12% ในปีท่ีส่ี ในขณะท่ี notebook จะ

มีอตัราความเสียหายเยอะกวา่ท่ี 15% ในปีแรก และ 22% ในปีท่ี 4 
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ชนิดของ Virtualization 
- Server Virtualization : application หลายๆตวั และ ระบบปฏิบตัิการหลายตวั ท างานอยู่บนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์
เพียงเคร่ืองเดียว (physical machine) 
- Virtualization within a single desktop : การน าซอฟต์แวร์ประเภท Virtualization เชน่ VMWare 
workstation มาติดตัง้ในเคร่ือง PC/Notebook เพ่ือให้เราสามารถติดตัง้ระบบปฏิบตักิารเพิ่มขึน้ เชน่ เรามี 
Windows XP และต้องการใช้งาน Linux หรือ Mac OS ก็สามารถท าได้ 
- Virtual Desktop infrastructure : Desktop ของผู้ใช้งานถกูเรียกมาจาก เซิร์ฟเวอร์ แทนท่ีจะท าการติดตัง้บน
ฮาร์ดดสิก์ในแตล่ะเคร่ือง 
 

เม่ือเราท าการเรียก virtual desktop ซึง่อยูใ่นเซิร์ฟเวอร์ ซึง่มี availability สงู โอกาสการเกิดความผิดพลาดก็จะ

น้อยลง ไปด้วย ท าให้ downtime ท่ี desktop นัน้น้อยลง 

 

จากมมุมองของผู้บริหาร เราจะพบวา่การท่ีเรียก virtual desktop มาจาก Server นัน้จะท าให้การบริหาร

ทรัพยาการท าได้ง่ายขึน้ การเปล่ียนแปลง การติดตัง้ application ใหม ่การ upgrade หรือ patch ท าได้โดยไม่

ต้องไปยงั เคร่ืองท่ีผู้ใช้งานใช้อยูเ่ลยและเร่ืองของเวลาก็เป็นอปุสรรคน้อยลง เน่ืองจากความเป็น virtual 

machine 

 

บริการจากเรา 

ไมว่า่ทางเลือกของทา่นจะเป็น VMWare , Citrix Xen หรือวา่การใช้งาน Thin Client, Hardware Zero Client 

หรือการน าเคร่ืองเก่ามาใช้เป็น PXE Boot เราให้ค าปรึกษาและวางระบบครบวงจร โดยในปัจจบุนั บริษัทของ

เรานัน้ ได้เป็น Partner กบั VMWare , Veeam และ Citrix เพ่ือน าเสนอ solution ท่ีทา่นมัน่ใจ  

 

ตดิตอ่เราวนันี ้เพ่ือรับข้อเสนอดีๆ 02-4110882  


