
หัวเว่ยเปิดตัวโซลูชั�น Intent-Driven CloudCampus 

ผสานเทคโนโลยี AI, บิ�กดาต้า และคลาวด์ในสถาปัตยกรรมเครือขา่ย ลดคา่ใช้จา่ยการดาํเนินงาน (Opex) เพิ0มผลตอบแทน
การลงทนุ (ROI) เร่งธุรกิจองค์กรให้เป็นดจิิทลัได้เร็วขึ 8น 

 
 

หวัเวย่ เปิดตวัโซลชูั0น Intent-Driven CloudCampus และสวิตช์แบบตั 8งโปรแกรมได้สาํหรับเครือขา่ยองค์กร ในงาน Huawei 
Western Europe Partner Summit 2018 ซึ0งจดัขึ 8นเมื0อเร็วๆ นี 8 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบใหมส่าํหรับ Intent-Driven Network 
(IDN) โซลชูั0น CloudCampus ของหวัเวย่จะชว่ยให้องค์กรตา่ง ๆ สามารถสร้างเครือขา่ยแบบมีสายและไร้สายสาํหรับอนาคต 
เพื0อมอบประสบการณ์ที0เยี0ยมยอดสาํหรับผู้ใช้งาน การจดัหาบริการ การปฏิบตัิการและซอ่มบํารุง (O&M) แบบอตัโนมตัิ และ
การเข้าใช้งานแบบผสมผสาน 

ดชันีชี 8วดัด้านการเชื0อมโยงสื0อสารทั0วโลกประจําปี 2017 (2017 Global Connectivity Index) ของหวัเวย่ ได้สาํรวจองค์กร
จํานวน 3,000 แหง่ในอตุสาหกรรมตา่งๆ พบวา่ การเชื0อมโยงระบบสื0อสารทําให้องค์กรตา่งๆ สามารถขยายธุรกิจออกไปนอก
ภมูิภาคและตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้รวดเร็วขึ 8น ชว่ยพฒันาทั 8งด้านความสามารถในการผลติ ประสทิธิภาพ รวมถึง
ขีดความสามารถด้านการแขง่ขนัในตลาดให้ดีขึ 8น 

Intent-Driven CloudCampus ของหวัเวย่ได้นําเอาแนวคิดการออกแบบที0มีความอจัฉริยะ เรียบง่าย ผสมผสาน ปลอดภยั และ
เปิดกว้างมาใช้ โดยได้เปิดตวัโมดลู 2 สว่น ได้แก่ CampusInsight ซึ0งเป็น campus network insight engine ตวัใหม ่และ



โซลชูั0นเครือขา่ยอตัโนมตัิ Software-Defined Campus (SD-Campus) สาํหรับ CampusInsight นั 8น จะช่วยสร้างระบบ
คาดการณ์ และบํารุงรักษาตวัเองได้ในระบบปิด มาพร้อมความสามารถในการมองเห็นที0เพิ0มขึ 8นสาํหรับผู้ใช้งานแตล่ะคนใน
แบบเรียลไทม์ ขณะที0 SD-Campus นําเครือขา่ยเสมือนจริงและเครือขา่ยกายภาพแบบอตัโนมตัิมาใช้อยา่งครอบคลมุตลอดทั 8ง
วงจร ตั 8งแตก่ารวางแผนและการติดตั 8งวางระบบ ไปจนถงึการปฏิบตัิการและซอ่มบํารุง (O&M) 

"การเชื0อมตอ่ ซึ0งเป็นกญุแจสาํคญัในการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทลัสาํหรับองค์กรนั 8น กําลงัมกีารขยายขอบเขตจากผู้คนไปสู่
สิ0งของและสิ0งแวดล้อม” มิสหวงั ซือหง ผู้จดัการทั0วไป ฝ่าย Campus Network ของหวัเวย่กลา่ว "โซลชูั0น CloudCampus ของ
เราจะช่วยองค์กรตา่ง ๆ สร้างเครือขา่ยดจิิทลัอจัฉริยะที0เชื0อมจดุมุง่หมายด้านธุรกิจและสถาปัตยกรรมเครือขา่ยเข้าด้วยกนั เพื0อ
รองรับการเปลี0ยนผา่นสูย่คุดจิิทลั" 

“องค์กรธุรกิจในปัจจบุนัจะได้ประโยชน์มากมายจากการใช้แนวคดิการสร้างเครือขา่ยและโครงสร้างพื 8นฐานไอทีเพื0อธุรกิจเป็น
หลกั ผู้ จําหนา่ยที0สามารถนําเทคโนโลยี AI/ML และโมเดลที0มีพื 8นฐานด้านการวิเคราะห์มาตอ่ยอดในการทําเครือขา่ยอตัโนมตัิ 
ซึ0งจะมีความคลอ่งตวักวา่และสามารถสง่มอบประสบการณ์การใช้งานที0ยอดเยี0ยมและปลอดภยั” โรหิต เมห์รา รองประธาน
ฝ่ายโครงสร้างพื 8นฐานเครือขา่ยของ IDC กลา่ว 

เครื�องมือใหม่ ๆ ใน Intent-Driven CloudCampus ของหัวเว่ย ประกอบด้วย 

• CampusInsight 2.0 (Campus network insight engine หรือระบบเรียนรู้ข้อมลูเชิงลกึในเครือขา่ยองค์กร) อาศยั 

เทคโนโลยี Telemetry อนัลํ 8ายคุ CampusInsight จะเก็บรวบรวมข้อมลูเครือขา่ยและการใช้งานจากอปุกรณ์เครือขา่ยได้ทั 8ง

แบบเรียลไทม์และแบบออนดีมานด์ ขณะเดยีวกนัก็จะใช้เทคโนโลยีบิ�กดาต้าและ AI วิเคราะห์ความบกพร่องของเครือขา่ยและ

คาดการณ์ลว่งหน้า ดงันั 8น จึงสามารถตรวจจบัสิ0งที0อาจเป็นปัญหาได้มากถงึ 85% โดยอตัโนมตั ิ

• SD-Campus 2.0 (โซลชูั0นจดัการเครือขา่ยองค์กรอตัโนมตัติลอดอายกุารทํางาน) เหมาะสาํหรับเครือขา่ยองค์กร

ขนาดกลางและขนาดใหญ่ SD-Campus นี 8ใช้ Software-Defined Networking (SDN) และเทคโนโลยีคลาวด์เพื0อใช้

ระบบอตัโนมตัิในการตดิตั 8งใช้งานเครือขา่ย การเปิดใช้งานเครือขา่ยเสมือน และการบริหารจดัการนโยบายที0มุง่เน้น

ผู้ใช้งานหรือแอพพลเิคชั0น คณุสมบตัิเหลา่นี 8จะชว่ยลดคา่ใช้จา่ยการดําเนินงาน (OPEX) ลงได้ถึง 80% 

• สวิตช์ Agile แบบใหม ่S5730-HI และ S6720-HI ที0รองรับ SD-Campus: สวิตช์ Agile เหลา่นี 8รับรองการป้อนคําสั0ง

เต็มรูปแบบ โดยพฒันาตอ่ยอดจากชิป Ethernet Network Processor (ENP) ของหวัเวย่ มีการผนวกรวมเทคโนโลยี

มีสายและไร้สายเข้าด้วยกนัโดยอาศยัฟังก์ชั0น Access Controller (AC) แบบเนทีฟ และรองรับ SD-Campus เฉพาะ

ด้านแบบตา่ง ๆ 



     √ Huawei S5730-HI คือ สวติช์ Agile ลํ 8ายคุที0รองรับการเข้าถึงทกุช่วงชั 8นกิกะบิต 
     √ Huawei S6720-HI คือ สวติช์ประจําที0ที0รองรับการป้อนคําสั0งเตม็รูปแบบตวัแรกของอตุสาหกรรม ที0มาพร้อมอพัลงิค์
พอร์ต ขนาด 100GE สาํหรับเครือขา่ยองค์กร 
 

ในอนาคต การเปลี0ยนผา่นสูด่ิจิทลัจะช่วยขบัเคลื0อนองค์กรให้สามารถเปิดตวัธุรกิจใหม ่ๆ ได้เร็วยิ0งขึ 8น เครือขา่ยจึงต้อง
ตอบสนองความต้องการของตลาดและการดาํเนินงานได้อยา่งรวดเร็วฉบัไว ก่อให้เกิดความท้าทายใหมส่าํหรับเครือขา่ย 
CloudCampus ของหวัเวย่จะยงัคงพฒันาตอ่ไปโดยยดึหลกัการของ Intent Driven Network (IDN) และคอ่ย ๆ เพิ0มโซลชูั0น
และผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ เพื0อปรับให้เข้ากบัสถานการณ์การใช้งานเฉพาะด้านมากยิ0งขึ 8น ในการนี 8 หวัเวย่ได้วางเป้าหมายที0จะทํา
ให้ผู้ให้บริการเครือขา่ยองค์กรสามารถเข้าใจจดุประสงค์ทางธุรกิจของผู้ใช้งานระดบัองค์กรได้อยา่งแท้จริง รวมถึงติดตั 8งใช้งาน
และจดัการเครือขา่ยในแนวทางอตัโนมตัิและอจัฉริยะ เพื0อเป็นการวางรากฐานที0แข็งแกร่งให้กบัแพลตฟอร์มดิจิทลัขององค์กร 

ความคดิเห็นของลกูค้า 

ผศ. อคัรินทร์ คณุกิตติ ผู้ อํานวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั (สจล.) 
กลา่ววา่ “หวัเวย่และสจล. ประสบความสาํเร็จในการร่วมมือตดิตั 8งระบบเครือขา่ย SDN สาํหรับสถานศกึษา CloudCampus 
ของหวัเวย่ช่วยให้สจล. สามารถให้บริการระบบเครือขา่ยเสมือนจริงที0เชื0อมโยงทกุเครือขา่ยในมหาวทิยาลยัและดาต้าเซ็นเตอร์
เข้าเป็นหนึ0งเดียว ระบบเครือขา่ยของมหาวิทยาลยัสามารถสง่ถ่ายข้อมลูที0ความเร็ว 100 กิกะบิตตอ่วินาที มีแบนด์วิธที0กว้าง 
และมีความปลอดภยัสงู ไปยงัคณะตา่งๆ และนกัศกึษา รวมไปถงึมอบประสบการณ์การใช้งานที0ดีขึ 8นผา่นการผนวกรวมทั 8ง
ระบบสายและไร้สาย นอกจากนี 8 ด้วยระบบเครือขา่ยใหม ่สจล. จะมุง่มั0นรักษาความเป็นมหาวิทยาลยัชั 8นนําที0มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื0อสารที0แข็งแกร่งที0สดุแหง่หนึ0งในประเทศไทยตอ่ไป" 

สาํหรับข้อมลูเพิ0มเติมเกี0ยวกบั CloudCampus ดไูด้ที0 http://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-
network/campus-network 
 
สนใจสนิค้าหวัเวย่ ติดตอ่ Es-Huawei@vstecs.co.th 
 


