
โซลูชั �น HPE สําหรับ QUMULO
โซลชูั�นประสทิธิภาพสงูรองรบัการเพิ�มขยายแบบ Scale-out สาํหรบัขอ้มลูแบบ Unstructured

ไมว่า่จะเป็น IoT, เทคโนโลยีการประมวลผล, ไปจนถงึ
แมชชีนเลริน์นิ�งที�นาํมาใชจ้รงิไดง้า่ยกวา่เดมิยิ�งขึ �น แตจ่าก
ขอ้มลูที�เกิดใหมเ่หลา่นี � ซึ�งเป็นแบบที�ไมมี่โครงสรา้งชดัเจน 
(Unstructured) และถกูจดัเก็บในปรมิาณที�เพิ�มขึ �นกวา่เดมิ
มาก ยอ่มทาํใหร้ะบบโครงสรา้งพื �นฐานที�มีอยูไ่มส่ามารถ
รองรบัไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธิภาพ

องคก์รมากมายตา่งจาํเป็นตอ้งสามารถคน้หาและปลด
ลอ็กการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูดบิของตวัเอง ไมว่า่จะมี
ปรมิาณมหาศาลขนาดไหนหรอืไมว่า่จะเก็บอยูที่�ใดบา้ง 
ตอ้งสามารถกระทาํไดอ้ยา่งรวดเรว็และมีคา่ใชจ้า่ยที�
เหมาะสมดว้ย ยิ�งเวิรก์โหลดที�เนน้ขอ้มลูเป็นพิเศษดว้ยแลว้  

ยิ�งตอ้งมีการจดัเก็บและเขา้ถงึขอ้มลูดงักลา่วไดแ้บบเรยีล
ไทม ์เพื�อเป็นประโยชนส์าํหรบัการวิเคราะหแ์ละเรยีกดู
ขอ้มลูเชิงลกึที�มีสาํคญัไดท้นัที และความตอ้งการดงักลา่ว
นบัวา่ไมใ่ชเ่รื�องเกินจรงิเลยสาํหรบัธรุกิจที�มีการขยายตวัอยู่
ตลอด และมีขอ้มลูอยูท่กุหนทกุแหง่ตั�งแตร่ะดบั Edge ไป
จนถงึคลาวด ์และทั�งบนฝั� ง On และ Off-Premises

ภาพที� 2: รูปแบบการใชง้านที�สาํคญัในแตล่ะกลุม่ธรุกิจ

ปัญหาดา้นข้อมูลที�เกดิขึ�นกับทกุ

กลุ่มธุรกจิ

องคก์รที�มีปรมิาณเวิรก์โหลดและความหนาแนน่

ของขอ้มลูปรมิาณมาก (เชน่ สื�อและความบนัเทิง, 

ชีววิทยา, ธรณีวิทยา, ดา้นโทรคมนาคม, การผลติ, 

การวิจยัระดบัอดุมศกึษา, ธรุกิจยานยนต,์ ปิโตรเคมี 

เป็นตน้) กาํลงัเผชิญกบัการเพิ�มขึ �นอยา่งรวดเรว็ของ

ขอ้มลูดบิในรูปของไฟล ์ซึ�งมลูคา่ของการจดัเก็บ

และเขา้ถงึขอ้มลูระดบัเพตตาไบตใ์หมี้ประสทิธิภาพ

นั�นก็มีคา่ใชจ้า่ยที�สงูมากเป็นเงาตามตวั องคก์รทั�ง

หลายตา่งตอ้งการความยืดหยุน่ในการจดัเก็บและ

เขา้ถงึขอ้มลูไดจ้ากทกุที� ยิ�งไปกวา่นั�น อตุสาหกรรม

ไอทีเองก็พยายามมองหาวิธีรวบรวมเวิรก์โหลดเหลา่

นี �ใหเ้ป็นหนึ�งเดียวกนัเพื�อหลีกเลี�ยงปัญหาการกระ

จดักระจายของขอ้มลู (Silo)

1.“อตัราการเตบิโตของการเชื�อมตอ่ขอ้มลูบนอปุกรณ ์ IoT 
คาดวา่จะแตะที� 79.4ZB ภายในปี 2025 อา้งอิงจากการ
คาดการณข์อง IDC”, IDC, 2019.

สื �อ และความบนัเทงิ

การตกแตง่เอฟเฟกต ์การเรนเดอร ์

การตดัตอ่และสรา้งแอนิเมชั�น

การวจิยัสาธารณะ และอุดมศกึษา

หอ้งสมดุดิจิตอล, VSS, แลป็ HPC, GIS

การประมวลผลงานวจิยั

การจาํลองผล, วิเคราะหข์อ้มลู

ดา้นสุขภาพและวทิยาศาสตรช์วีภาพ

PACS, VNA, การวิเคราะหภ์าพรงัส,ี 

การตรวจลาํดบัสารพนัธกุรรม

ระบบกล้องวงจรปิด

ความปลอดภัยของระบบวดิี โอ, กล้อง
ตดิตวับุคคล, การวเิคราะห์ภาพวดิี โอ

ด้านการผลิต

ADAS, การผลิตยานยนต,์
 อากาศยาน

งานวนิิจฉัยข้อมูลภาพ

ภาพถ่ายจากดา้นบน, GIS, 
การทําแผนที�, LIDAR

การจัดการไฟล์ ในองค์กร

eDiscovery, ไดเรกทอรขีองผู้
ใช้, การจัดเก็บและสํารองข้อมูล
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File-based storage architectures are not optimized 
for the emerging workloads.

Global DataSphere
175 zettabytes*

79 zettabytes* will be unstructured

From machines, sensors, and cameras

* Based on IDC estimates

ปรมิาณขอ้มลูในองคก์รกาํลงัเตบิโตดว้ยอตัราเรว็สงูชนิดที�ไม่
เคยพบมาก่อน โดย IDC คาดวา่จะไดเ้หน็ขอ้มลูทั�วโลกโดย
เฉพาะที�มาจากตวัอปุกรณ ์เซน็เซอร ์และกลอ้งตา่งๆ เพิ�มสงู
ขึ �นแตะระดบั 79 Zettabyte ภายในปี 2025 นี �  ซึ�งการเตบิโต
ดงักลา่วถือเป็นโอกาสใหมส่าํหรบัองคก์รทกุแหง่ ในการ
สรา้งสรรคน์วตักรรม ซึ�งจะเป็นการชว่ยปลดลอ็กการสรา้ง
คณุคา่มากมายใหแ้ก่บรษัิท จนทาํใหเ้กิดความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยีใหม่ๆ  

1 

ภาพที� 1 การเพิ�มปรมิาณขึ �นอยา่งรวดเรว็ของขอ้มลูแบบ Unstructured

https://psnow.ext.hpe.com/collection-resources/a50003104ENW


ปรึกษาตัวแทนหรือผู้เชี�ยวชาญของเรา
เพื�อตัดสินใจเลือกซื�อได้เหมาะที�สุดได้ทาง
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ENTERPRISE และ QUMULO

ดว้ยการทาํงานรว่มกบั Qumulo จงึสง่ผลให ้HPE สามารถนาํ
เสนอโซลชูั�นชั�นนาํระดบัอตุสาหกรรมที�ตอบสนองความ
ตอ้งการจดัเก็บขอ้มลูไฟลข์องคณุในสภาพแวดลอ้มของการ
ขยายระบบสตอเรจแบบ Scale-Out ได ้โซลชูั�นเหลา่นี �ไดร้บั
การยอมรบัจากหลายองคก์ร ในเรื�องของความยืดหยุน่ และ
สามารถรองรบัการขยายตวัในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี ตดิตั�งได้
เรว็ภายในไมกี่�นาที อีกทั�งยงัสามารถเพิ�มขยายไปพรอ้มกบั
ปรมิาณขอ้มลูที�เพิ�มขึ �นได ้เพียงเพิ�มโหนดใหมล่งในคลสัเตอร ์
ตวัระบบจะจดัการแบง่สรรใหโ้ดยอตัโนมตั ิจงึสามารถขยาย
ระบบแบบ Scale-Out ไดอ้ยา่งไรขี้ดจาํกดั
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พฒันาขึ�นบนเซริฟ์เวอร ์HPE Apollo 4200 Gen10

(แบบใหม ่) แฟลชแบบ All-NVMe SATA/SAS แบบไฮบริดจ์

ความจุต่อโหนด (TB) มีความจสุองแบบใหเ้ลือก: 34 และ 145 มีความจ ุ4 แบบ: 36, 90, 192, 336 TB

ฟีเจอรส์าํคัญ •รบัรูก้ารทาํงานแบบเรยีลไทม ์รองรบัการขยายตวั และควบคมุขอ้มลูของคณุ

•สามารถใชค้วามจไุดต้รงตามสเปกการผลติของสตอเรจไดเ้ตม็ที� 100%

•ใชซ้อฟตแ์วรส์าํหรบัคลาวดโ์ดยเฉพาะ ตอบโจทยไ์ฮบรดิจค์ลาวด์

•มาพรอ้มคณุสมบตัขิอง HPE InfoSight for Servers และ HPE iLO 5

•รองรบัการเขา้รหสัขอ้มลูดว้ยซอฟตแ์วร ์AES 256 บทิ

•เลือกแคชขอ้มลูอยา่งมีประสทิธิภาพดว้ยแมชชีนเลริน์นิ�ง

ขนาด 1U 2U

ตารางที� 1 คณุสมบตัขิองผลติภณัฑที์�ตอบโจทยแ์ตกตา่งกนั

ขยายระบบแบบไร้ขีดจาํกัด
เริ�มจากเล็กๆ แลว้ขยายไปถึงระดบัขอ้มลู
มหาศาลได้

ความสามารถในการคาดการณ ์

การมองเหน็ และควบคุมข้อมูล
เริ�มตน้และจดัการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

สงูต่อเนื�องไดอ้ย่างง่ายดาย

เร่งการพัฒนานวัตกรรม

ใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูของคณุได้

อยา่งรวดเรว็

• เริ�มตดิตั�งไดจ้ากทกุขนาด แลว้รองรบัการ

เตบิโตไปจนถงึระดบัหลายพนัลา้นไฟลไ์ด้

• ประเมินประสทิธิภาพการทาํงานไดอ้ยา่งตอ่

เนื�องในทกุขนาดระบบ ทกุรูปแบบไฟลที์�ใช้

งาน

• ตดิตั�งไดท้ั�งแบบ On-Premises และบนคลา
วด ์ใหค้วามยืดหยุน่ตอ่เนื�องดว้ยความคลอ่ง
ตวัของการเคลื�อนที�ขอ้มลู รวมถงึการจดัการ
ไดจ้ากศนูยก์ลางเดียวกนั

• ใหก้ารมองเห็นระบบโครงสรา้งพื �นฐาน

แบบเรียลไทม์

• ใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูไฟลท์ั�งหมดของคณุ

ไดเ้ตม็ที� 100%

• คาดการณท์ั�งประสทิธิภาพ การใช้
ประโยชน ์และความจไุดข้ณะที�ขยาย
ระบบโครงสรา้งพื �นฐานของคณุ

• คอยตรวจสอบสถานะโครงสรา้งพื �นฐาน

ไดร้วดเรว็ดว้ย AI

• ดว้ยความเรว็และความจทีุ�สมัพนัธก์นัอย่าง

เหมาะสม ทาํใหล้กูคา้พฒันาผลิตภณัฑไ์ด้

รวดเรว็เหนือกว่าคู่แข่ง

• องคก์รเคลื�อนยา้ยขอ้มลูไดเ้รว็ขึ �นผ่านไปป์ไลน์

ของตวัเอง

• เรง่ความเรว็ในการประยกุตใ์ชที้�เนน้การใช้

ประโยชนข์องขอ้มลูปริมาณมากไดเ้ป็นอย่าง

ดี

ประโยชนข์องโซลูชั�นที�สาํคัญ

องคก์รมากมายตา่งใหค้วามสาํคญักบักระบวนการจดัการขอ้มลูให้
งา่ยขึ �น ไมว่า่จะใชส้าํหรบัแอพพลเิคชั�นที�เนน้การใชข้อ้มลูเป็นหลกั 
หรอืไวจ้ดัการกบัขอ้มลู Unstructured ที�เพิ�มมากขึ �นในปัจจบุนั 
และยงัตอ้งสามารถรองรบัการเตบิโตไปพรอ้มกบัตอ้งมั�นใจได้
วา่การดาํเนินธรุกิจจะสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง (แมต้อ้ง
เผชิญกบัความซบัซอ้นของการขยายตวัของขอ้มลูบนคลาวดต์า่งๆ) 
โดยไมส่ญูเสยีความสามารถในการควบคมุไป ซึ�ง HPE และ 
Qumulo ทาํใหอ้งคก์รปลดลอ็กความสามารถได ้ไมว่า่จะอยูบ่น
คลาวดแ์บบไหน ทั�งความสามารถในการมองเหน็แบบเรยีลไทม ์
การคาดการณแ์นวโนม้ และการควบคมุ ไดอ้ยา่งมีประสทิธิผลและ
ไมต่อ้งสญูเสยีอะไรอีกตอ่ไป

ให้บริการผ่านคลาวดข์อง HPE 

GREENLAKE

โซลชูั�นที�เกี�ยวขอ้งรว่มกนัทั�งหมดกบั Qumulo มีใหบ้รกิารใน
รูปของ as-a-Service ผา่น HPE GreenLake โดยมอบความ
ยืดหยุน่ในการปรบัเปลี�ยนความจไุดต้ามความตอ้งการที�
เปลี�ยนไป คณุเพียงจา่ยเทา่ที�ใชค้วามจจุรงิและเพิ�มขยาย
ระบบไดต้ามความตอ้งการ 

นอกจากนั�น HPE GreenLake ยงัมอบประสบการณใ์ช้
งานคลาวด ์ที�มีกระบวนการปฏิบตังิานที�งา่ยและยงัให้
ความยืดหยุน่ดา้นคา่ใชจ้า่ย จงึสามารถบรหิารตน้ทนุ
คา่ใชจ้า่ยดา้นนวตักรรมไดอ้ยา่งอิสระ

ศกึษาเพิ�มเตมิไดท้ี�
HPE solutions for Qumulo

File and object storage

พฒันาขึ�นบนเซริฟ์เวอร ์HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus

จากตวัเลือกขา้งตน้ องคก์รต่างๆ สามารถเลือกโซลชูั�นเพื�อ
นาํมาใชก้บังานที�เนน้การใชข้อ้มลูเป็นหลกั อาทิ งานวิจยั
ทางการแพทยที์�ล ํ�าสมยั, การวิเคราะหข์อ้มลูแบบเรียลไทม,์ 
การวิเคราะหภ์าพสามมิติ, หรือแมแ้ต่การเรนเดอรวิ์ดีโอ
ขนาดใหญ่ได ้โดยใชก้ารขยายระบบแบบ Scale-out ยิ�ง
องคก์รใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูมากขึ �นอย่างต่อเนื�องแลว้ การ
ที�มี AI ช่วยเหลือธุรกิจดว้ยย่อมทาํใหก้ารจดัการง่ายขึ �นมาก

อีเมล์

HPEGroup@vstecs.co.th 

โทรศัพท์

02-032-9999

ตารางที� 2: ประโยชนท์ี�องคก์รจะได้จากโซลูชั�น
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