นับถอยหลังยุติการสนับสนุน วินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2003 ในอีก 6 เดือนข้ างหน้ า
ไมโครซอฟท์ แนะองค์ กรอัพเดตระบบให้ ทนั สมัย เพื่อลดความเสี่ยงและเป็ นตามมาตรฐาน

นับถอยหลังเหลือเวลาอี กเพียงแค่ 6 เดือน ก่อนที่ไมโครซอฟท์ จะยุติ การให้ บริ การสนับสนุนระบบปฏิ บัติการ วินโดวส์
เซิร์ฟเวอร์ 2003 และ 2003 R2 ที่มีอายุการใช้ งานยาวนานกว่า 11 ปี ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นี ้ เป็ นต้ นไป โดยไมโครซอฟท์
ได้ ออกมาแนะนาให้ องค์กรต่างๆ ได้ เตรียมการแต่เนิ่นๆ ในการอัพเดตระบบไปสูร่ ะบบเซิร์ฟเวอร์ ที่ทนั สมัย เพื่อหลีกเลีย่ งความเสี่ยง
ด้ านความปลอดภัยต่างๆ ที่ตามมา และเพื่อปฏิ บตั ิให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมไอที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐาน
การทาธุรกรรมทางการเงินผ่านเว็บไซต์ นอกจากนี ้ ยังเป็ นการช่วยลดต้ นทุนการบารุ งรักษาระบบที่ไม่ทนั สมัย และเป็ นการรองรับ
การใช้ งานซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ ที่เกิดขึ ้นในอนาคตอีกด้ วย
ทั ้งนี ้ ไมโครซอฟท์ จาเป็ นต้ องยุติการสนับสนุน Windows Security Standard (DSS) ซึ่ ง ธนาคารและสถาบั น การเงิ น ต่ า งๆ
Server 2003 ด้ วยเหตุผลทั ้งในด้ านการใช้ ง านและด้ านเทคโนโลยี
เนื่ อ งจากเทคโนโลยี เป็ นจานวนมากได้ มีการพั ฒนาไปอย่า งมาก
ในช่ ว งระยะเวลา 11 ปี ที่ ผ่ า นมา นั บ ตั ง้ แต่ เ ริ่ ม เปิ ดให้ บริ ก าร

ต่างเป็ นสมาชิก องค์กรจาเป็ นต้ องมีการดูแลให้ ซอฟต์แวร์ ได้ รับ การ
ปกป้องจากการถูกโจมตี รวมถึงการคอยอัพ เดตระบบรักษาความ
ปลอดภั ยให้ เ ป็ นเวอร์ ชั่ น ล่า สุด อยู่เ สมอ หากองค์ กรใดไม่ มี ก าร

Windows Server 2003 นอกจากนี ้ Windows Server 2003 ยัง ไม่

อัพเดตก็จะถือว่าไม่ได้ ปฏิบตั ิตามกฏข้ อบังคับทันที หากพบว่าระบบ

สามารถมอบประสิท ธิ ภ าพการท างานทัง้ ด้ านความคล่อ งตั ว และ
ความสามารถในการปรับการใช้ งานได้ เทียบเท่ากับความต้ อ งการ
ของลูกค้ าปั จจุบนั เช่นกัน

มี ช่ อ งโหว่ ห รื อ มี จุ ด อ่ อ น ซึ่ ง ง่ า ยต่ อ การถู ก จารกรรมข้ อมู ล และ
ก่อให้ เกิดความเสียหายทางธุรกิจตามมามากมาย

ที่สาคัญ เพื่อให้ เป็ นการดาเนินตามกฏระเบียบข้ อ บั ง คับ
ตามมาตรฐานสากล และสร้ างความมั่นใจให้ กับ ลูกค้ า เพื่อไม่ใ ห้
ระบบกลายเป็ นเป้ าในการถู ก โจมตี โ ดยอาชญากรรมไซเบอร์
เนื่องจากช่องโหว่จากการใช้ งานซอฟต์ แวร์ ที่ สิ ้นสุดอายุการใช้ ง าน
นับ ว่ า มี ความเสี่ยงเป็ นอย่ า งยิ่ ง ต่ อ ความปลอดภั ยของระบบของ
องค์กร รวมถึงความเสียหายทางธุรกิจมากมายที่จะตามมา ตามกฏ
ข้ อบังคับด้ านระบบไอทีมาตรฐานระดับโลกเกือบทุกแห่ง ต่างระบุให้
แต่ละองค์ กรควรจะต้ องดาเนินการที่จาเป็ นเพื่อปกป้องข้ อมู ลและ
ควบคุมบริหารจัดการระบบไอทีให้ ปลอดภัย
ไม่ ว่ า จะเป็ น มาตรฐานด้ านความปลอดภั ย ระดับ โลก

ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2003 อาจจะทันสมัยเมื่อ 11
ปี ก่ อน แต่ ไม่ ใช่ กับยุคปั จจุบันอีกแล้ ว
ก า ร อั พ เ ก ร ด จ า ก Windows Server 2003 สู่

อย่ า ง HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability
Act) หรื อ มาตรฐานความปลอดภั ย ว่ า ด้ วยการท าธุ ร กรรมผ่ า น

ระบบปฏิ บัติการเซิร์ฟเวอร์ ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยมากกว่า
จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ จ าเป็ น ไม่ เ ช่ น นั น้ แล้ วองค์ ก รจะเผชิ ญ กั บ ความ

เว็บไซต์ หรื อ PCI DSS (the Payment Card Industry (PCI) Data

ยากลาบาก ดังนี ้

ไม่ มีอัพเดต: ไมโครซอฟท์ จะไม่มีการพัฒนาหรื อส่ง การ

สามารถบริ หารจัดการเองได้ และมีความคุ้มค่าต่ อการลงทุน เช่น

อัพเดตสาหรับผลิตภัณฑ์หลังจากสิ ้นสุดการสนับสนุนอีกต่อไป ทั ้งนี ้ ไมโครซอฟท์ อาชัวร์ (Microsoft Azure) หรื ออีกทางเลือ กหนึ่ง คือ
เฉพาะในปี 2557 ปี เดียว ไมโครซอฟท์ ได้ ส่งอัพเดตสาคัญสาหรั บ การลดภาระด้ านการดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์ และหันไปใช้ บ ริ การด้ า น
Windows Server 2003/R2 รวม 37 รายการ การใช้ งาน โ ดย ซอฟต์ แ วร์ แ บบ SaaS (Software as a Service) เช่ น ออฟฟิ ศ 365
ปราศจากอัพ เดตจะท าให้ อ งค์ กรต่ า งๆ เสี่ยงต่ อ การถูกจารกรรม

(Office 365) เป็ นต้ น

ข้ อมูลหรือความเสียหายโดยที่ไม่ทราบได้
ไม่ เป็ นไปตามมาตรฐาน: หลัง สิ น้ สุด การสนั บ สนุน
องค์ ก รต่ า งๆ จะไม่ ส ามารถผ่ า นข้ อบั ง คั บ และกฏระเบี ย บด้ า น
อุต สาหกรรมต่ า งๆ ซึ่ง จะส่ง ผลให้ เ กิ ดความสูญเสียต่ อ ธุ รกิ จ หรื อ
ส่งผลให้ เกิดค่าใช้ จ่ายที่สงู ขึ ้นกว่าเดิมในการดาเนินธุรกิจ ทั ง้ ในแง่
ของค่าธรรมเนียมการดาเนินงานที่สงู ขึ ้นและค่าปรับต่างๆ
ค่ าใช้ จ่ายสูง: ค่าใช้ จ่ายสาหรับการบริ หารและดูแลรั กษา
เซิร์ฟเวอร์ ที่เก่าล้ าสมัยนั ้นเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว ค่าซ่อมบารุ งสาหรับ
อุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ จะเพิ่มสูงขึ ้น รวมถึงองค์ กรยังต้ องเสียค่าใช้ จ่ า ย
เพิ่มในส่วนของการติดตั ้งใช้ งานระบบตรวจจับการบุกรุ กหรื อระบบ
ไฟร์ วอลล์ที่ล ้าสมัยด้ วยพิจารณาตัวเลือกเพื่อใช้ งานแทน Windows
Server 2003
ไมโครซอฟท์ ออฟฟิ ศ 365 เป็ นอีกหนึ่งโซลูช่ นั โปรแกรม
สานักงานบนระบบคลาวด์ ท่ มี ีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมี
ความปลอดภัยในระดับสูงสาหรั บองค์ กรได้ เป็ นอย่ างดี
ไมโครซอฟท์ มีความเป็ นห่ ว งถึง ผลกระทบทัง้ ด้ า นธุ ร กิ จ
และชื่อเสียงขององค์ กรที่จะเกิดขึ ้นตามมาอีกมากมาย หากองค์ กร
ยังไม่ได้ มีการเตรียมการเพื่อที่จะย้ า ยไปสู่ระบบปฏิ บตั ิการที่ทัน สมัย
ภายหลังการยุติการสนับ สนุน วินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2003 ในเดือ น
วินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2012 มีความทันสมัย คล่ องตัว สาหรั บ
ระบบไอทียุคใหม่ สาหรั บองค์ กรธุรกิจเป็ นอย่ างมาก

กรกฎาคม ปี 2558 สาหรับองค์ กรที่ ต้องการความสะดวกรวดเร็ ว

ใ น ปั จ จุ บั น นี ้ น อ ก จ า ก ตั ว เ ลื อ ก ก า ร อั พ เ ก ร ด
ระบบปฏิ บัติ การเซิร์ฟ เวอร์ เป็ นรุ่ น ที่ทันสมัย ยัง มี ท างเลือ กการใช้
บริการหลากหลายรูปแบบ หนึง่ ในตัวเลือกเหล่านั ้นคือ การโอนย้ าย

ระบบงานต่ า งๆ ไปสู่ร ะบบคลาวด์ แ บบสาธารณะ หรื อ Public
Cloud โดยสามารถเลือกใช้ งาน “ไมโครซอฟท์ อาชัวร์ ” แพล็ตฟอร์ ม
คลาวด์ ที่มีความยืดหยุ่นสูง พร้ อมรองรับทุกการใช้ งาน และช่วยให้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ และแอพพลิเคชันต่างๆ ไปบนระบบคลาวด์ ซึง่ ลูกค้ า

องค์กรต่างๆ สามารถใช้ งานและจัดการแอพพลิเคชันได้ จากทุกที่ทวั่

และความคุ้ มค่ า ต่ อ การลงทุ น สามารถย้ ายแอพพลิ เ คชั่ น และ

โลก ผ่านทางเครื อข่ายศูนย์ ข้อมูลของไมโครซอฟท์ ผู้พัฒนาแอพฯ

สามารถเลือกใช้ ออฟฟิ ศ 365 บริการคลาวด์ เพื่อการสร้ างสรรค์ แ ละ

สามารถสร้ างสรรค์โปรแกรมโดยใช้ ภาษาหรื อเครื่องมือใดก็ได้ บนอา
ชัวร์ และยังสามารถผนึกเอาแอพฯ คลาวด์เหล่านี ้เข้ ากับระบบไอทีที่
มีอยู่เดิมได้ อีกด้ วย”

ประสานงานที่ ครบครั นด้ วยแอพพลิเคชันออฟฟิ ศที่ ค้ นุ เคย พร้ อ ม
ด้ ว ยบริ การมากมาย ไม่ ว่ า จะเป็ น Lync และ Skype สาหรั บ การ
สนทนาออนไลน์ Exchange Online สาหรับอีเมล OneDrive สาหรับ

ผู้บริหารระดับ CIO ทุกท่านต่างต้ องการมีรากฐานระบบไอ

การเก็บข้ อมูลบนคลาวด์

ทีที่ทันสมัย การใช้ เทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อให้ องค์ กรสามารถรองรับ
ความต้ อ งการในด้ านแอพฯ การใช้ ง านอุป กรณ์ พ กพา และการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ทุกวัน นี ้ เทคโนโลยี ไ ด้ กลายเป็ นองค์ ป ระกอบที่

สอบถามราคา และโป รโมชั่ น ขอ ง Microsoft Open
License หรื อ ปรึ ก ษาโซลูชั่ น ในส่ ว น Office 365 และ Microsoft

สาคัญจนขาดไม่ได้ ในการทาธุรกิจ ดังนั ้น จึงถึงเวลาแล้ วที่ทกุ องค์ กร

Windows Server 2012 ได้ ที่:

จะเตรี ยมพร้ อมก้ าวสู่ยุค ‘mobile first, cloud first’ หลังการยุติการ
ให้ ก ารสนับ สนุน วิ น โดวส์ เซิ ร์ฟ เวอร์ 2003 และ 2003 R2 ภายใต้
วิ สัย ทัศน์ ข องไมโครซอฟท์ ที่ มุ่ง น าเสนอโซลูชั่น ระบบคลาวด์ ที่ มี
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Saovalak_c@synnex.co.th โทรฯ: 0-2553-8888 ต่อ 7276
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ส่วนองค์กรที่ใช้ งานเซิร์ฟเวอร์ บนระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์
เซิ ร์ฟ เวอร์ 2003 เพื่ อ ให้ บ ริ การด้ า นอี เ มลและการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
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