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เปาหมาย
พัฒนาประสิทธภิาพโครงสรางพืน้ฐานดานไอทีเพือ่รองรับ
การเติบโตของขอมูล 
รังสรรคแพลตฟอรมทีม่ีความรวดเร็ว ราคาคุมคา 
ทีพ่รอมรองรับการทํางานในอนาคต 
เพือ่การวิเคราะหขอมูล Big Data 

การดําเนนิการ
รวมมือกับ Comarch และ HPE 
เพือ่สรางแพลตฟอรมทีส่ามารถขยายขนาดได 
โดยใชเทคโนโลยีทีท่ันสมัย

ดานไอที
• สรางสิง่แวดลอมบนคลาวดทีพ่รอมใชงาน

และมีความปลอดภัย
• พัฒนาการดําเนนิการและการควบคุม
• เพิม่พูนความเปนไปไดในการขยายขนาด

ดานธุรกิจ
• ใชเวลาในการทําการตลาดนอยลง
• เพิม่พูนความยืดหยุน
• มีราคายอมเยาวคุมคา

ภาพรวมเทคโนโลยี
HPE ProLiant DL385 เจน10 เซอรเวอร AMD EPYC™ 
7601 processor (32 cores)1024 GB RAM สูงถึง 4 TB

AMD EPYC™ โซลูชั่น 
ชวยยกระดับการใหบริการ
ดานโทรคมนาคมดวยความรวดเร็ว

Comarch คือบรษิัทไอทียักษใหญแหงหนึง่ ในโปแลนดและยุโรป 
บริษัทนีด้ําเนินธรุกิจในวงการมา กวา25ป และไดรับความเชือ่ถอื 
จากทัว่โลก ภาคสวนธุรกิจโทรคมนาคมของบริษัทนี้ 
ใหบริการดานไอทีโซลูชัน่แกผูดําเนินการโทรคมนาคมทีใ่หญทีสุ่ด
ในโลก

ลูกคาเจาหนึง่ของบริษัทนีค้ือบริษทัโทรคมนาคมนานาชาติ 
ซึง่ใหบริการอยางหลากหลาย ทัง้แบบการสือ่สารเคลือ่นที่ 
แบบติดตัง้ถาวร รวมถึงโทรทัศน 
ใหแกผูบรโิภคและองคกรตางๆในประเทศแถบยุโรป

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
อยูในสภาพแวดลอมทีม่ีการแขงขันสูงมาก 
ฉะนัน้ในยุคของการปฏิรูปการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิตอล 
ผลสําเรจ็จะอยูทีก่ารปรับตัวใหเร็วกวาบริษัทคูแขง 
นอกจากนีเ้พือ่ใหเกดิผลสัมฤทธิส์ูงสุด 
บริษัทจะตองสรางจุดเดนทีแ่ตกตาง 
โดยผูใหบรกิารพึงตองใชประโยชนสงูสุดจากขอมูลทีม่ี 
ซึง่ถอืเปนสนิทรัพยทางธุรกิจทีม่ีคามากทีสุ่ด

ความทาทาย
ผูใหบริการทางโทรคมนาคมตองเผชิญกับการปรบัตัวอันยาก
ลําบากในยุคเทคโนโลยีดิจิตอล  โดยมีทัง้ Cloud, Big Data, 
IoT และ AI มาปฎิรูปอุตสาหกรรม 
ภาวะการแปลงเปนดิจิตอลชวยใหผูใหบริการสามารถรูปแบบ
ธุรกจิและรังสรรคนวัตกรรมการบริการรปูแบบใหม
ใหแกผูบริโภค การวิเคราะห Big Data 
นํามาซึง่ขอมูลสําคัญดวยความรวดเรว็ 
สามารถใชเปนสวนชวยในการเขาใจตลาดและวางแผน
ตัดสินใจทางธุรกจิได อยางไรก็ตามเทคโนโลยีใหมๆ 
นัน้สรางแรงกดดันตอโครงสรางพืน้ฐานดานไอที
และแผนกไอทีอยางมาก 
เพราะการเติบโตของขอมลูอยางรวดเร็วนัน้ 
นําหนาการรองรบัขอมูลดวยโครงสรางพืน้ฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศนแบบดัง้เดิมไปแลว

ฉะนัน้โจทยทีต่องแกไขใหไดก็คือ จะทําอยางไรถึงสามารถเก็บ 
และวิเคราะหขอมลูทีม่ีปริมาณมากไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ในขณะเดียวกนัตองควบคุมงบประมาณและเพิม่คุณคา
ใหไดประโยชนสูงสุด คําตอบก็คือบริษทัจําตองมีคอมพิวเตอรที่
เร็วขึน้ในศนูยขอมูล เพือ่รองรับขอมูลปริมาณมากได 
ฉะนัน้ผูใหบรกิารดานโทรคมนาคมจึงคนหาโซลูชัน่
ทีม่ีความรวดเร็ว ยืดหยุนและปลอดภัย 
สามารขยายขนาดการรองรับไดเมือ่ธุรกิจเตบิโตเปลีย่นแปลง 
โดยตองมีราคาคุมคา 
และพรอมรองรบัการทํางานในอนาคตของโครงสรางพืน้ฐาน
ดานเทคโนโลยสีารสนเทศน



บริษัทโทรคมนาคมทัง้หลายตางตองเผชิญกับปริมาณขอมูลทางไอที 
และการวิเคราะหความตองการของลูกคาทีเ่พิม่ปริมาณขึน้อยางมาก 
ฉะนัน้ดวยขอกําหนดตางๆเหลานีบ้ริษทัโทรคมนาคมจึงรวมมือ
กับบรษิัททางเทคโนโลยีทีน่าเชือ่ถือ เชน Comarch 
เพือ่รงัสรรคโซลชูัน่ทางเทคโนโลยีทีม่ีความทันสมัย 
และสรางสรรคขึน้มาเพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพสูงสุดสําหรับผูใหบรกิาร
ดานโทรคมนาคมดจิิตอล

“ เพือ่รังสรรคและปรับเปลีย่นนวัตกรรมในอุตสหากรรมทีม่ี 
การปรับตัวอยางรวดเร็ว ลูกคาตองการแพลตฟอรมทีม่ี 
ความยืดหยุน ความรวดเร็ว  และปลอดภัย สามารถมอบ 
ผลสัมฤทธิท์างธรุกิจ ซึง่สามารถปกปองขอมูล 
และขยายตัวไดเมือ่ความตองการมีการเปลีย่นแปลง”
Piotr Piątkowski,สถาปนิกอาวุโส Comarch SA.

วิศวกรของ Comarch รวมกับการสนบัสนุนจาก HPE 
สามารถจําลองแบบสิง่แวดลอมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศน
ของลูกคาเพือ่ทําการทดสอบเปรียบเทียบหลายครัง้ 
โดยเปาหมายคอืการเพืม่ประสิทธิภาพถึงจดุสูงสุดในโครงสราง
ทีอ่ัดแนนไปดวยขอมูล การทดสอบแสดงใหเห็นวา เซอรเวอร 
HPE ProLiant DL385 เจน10 และ โปรเซสเซอร AMD EPYC 
7601 รวมถึง แรม 1024 GBof  มอบผลสัมฤทธิท์ีย่อดเยีย่ม 
นีค่ือเซอรเวอร AMD เบส NEBS/ETSI 
ตัวแรกทีไ่ดรับการรับรองสําหรับบริษทัโทรคมนาคม 

เซอรเวอร HPE ProLiant สามารถปรับเปลีย่นโครงสราง 
อยางสมดุล และมีการออกแบบทีย่ืดหยุน 
ซึง่สามารถปรับขยายการรองรับปริมาณขอมูลในแนวกวาง 
ไดอยางไมหยุดยัง้ ทัง้นีย้ังตอบสนองขอจํากัดทางดานพืน้ที่ 
ปริมาณพลังงานและงบประมาณไดอีกดวย

”HPE ProLiant DL385 เจน 10 สามารถรองรบัไดรฟไดถึง  
24 NVMe ทํางานดวย เลน 4 PCIe ตอหนึง่ SSD 
นีแ่สดงถึงระบบรองรับขอมูลทีม่ีประสทิธภิาพสูง 
อีกทัง้เวลาตอบสนองระหวางไดรฟและโปรเซสเซอรนัน้ 
ลดลงไปถึง 25% !”
Jacek Szoka, HPE OEM ผูบริหารฝายขาย.

การทดสอบแสดงผลถึงการเพิม่ความเร็วตามจํานวนไดรฟทีม่ี 
ฉะนัน้เอ็กซเตอนอล ดิสกจึงไดรับการแทนทีด่วย SSDs 
ซึง่ชวยเพิม่ทัง้ความเร็วและความสามารถในการเชือ่มตอ 
กับดิสกปริมาณมากในขณะเดียวกัน

" HPE ProLiant DL385 เจน10 ทีม่ี 2 ซ็อกเก็ต 
ทําใหลูกคาสามารถเพิม่จํานวนคอรไดเปนสองเทาในอนาคต 
สําหรับการปรบัเปลีย่นนี ้ ทําใหเครือ่งสามารถรับรองไดถึง 
128 เธรดพรอมๆกัน พรอมดวยปริมาณ 64 คอร 
และความจําทีส่ามารถจุไดถึง 4TB 
(ปริมาณสูงสุดของการเก็บขอมูลความจํา), 
ทําใหเซอรเวอรสามารถรองรับอุปกรณเสมือนจริงไดมากกวา 
คูแขงทุกเจาในวงการ”- Jacek Szoka, HPE OEM 

ผูบริหารฝายขาย.

ผลประโยชน
การเลือกใช เซอรเวอร HPE ProLiant DL385 เจน10 
อันทรงพลังดวยโปรเซสเซอร AMD EPYC 
คือตัวเลือกทีเ่หมาะสมสําหรับการสรางแพลตฟอรมสําหรับ 
อนาคตและการพฒันานวัตกรรมซึง่สามารถตอบสนอง 
ตอตลาดทีม่ีการเปลีย่นแปลงอยางตอเนือ่งได
“ โซลูชัน่นีช้วยเพิม่ประสิทธิภาพขัน้สูงและเพิม่ความเร็ว 
ในการเขาถึงฐานบรรจุขอมูล ทัง้นีผู้ใหบริการดานการวิเคราะห 
Big Data พบวา ระยะเวลาเฉลีย่ของการตอบสนองตอ 
ขอมูลซับซอนลดลงจาก 6 นาที เปน 30 วินาที 
ซึง่ระยะเวลาทีเ่ร็วขึน้ของการเขาถึงขอมลูก็ก็หมายถึงระยะเวลา
ทีร่วดเร็วขึน้สําหรับการเขาถึงการใหบรกิารในตลาด 
นอกจากนีพ้ืน้ทีเ่สมอืนจริงซึง่แยกออกจากทรัพยากรหลักนัน้ 
ยังทําหนาทีเ่ชนเดียวกับคลาวดสวนตัวสําหรับการดําเนินการ 
ภายในของลูกคาอกีดวย”
Piotr Piątkowski, สถาปนิกอาวุโส Comarch SA.

การแกปญหา
Comarch รวมมอืกับ Hewlett Packard Enterprise (HPE) 
เพือ่รังสรรคนวัตกรรมโซลูชัน่ทีม่ีความปลอดภัย 
และเพิม่ประสทิธิภาพและความเร็วการวเิคราะหเวิรคโหลด     
Big Data ของลูกคาได

“Hewlett Packard Enterprise 
มีประสบการณมาอยางยาวนานในการรังสรรคโซลูช่ันโครงสราง 
พ้ืนฐานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูงสุดแกผูใหบริการทางโทรคมนาคม 
Hewlett Packard Enterprise 
มีท้ังความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีลํ้าสมัย 
ซ่ึงชวยใหเราสามารถพัฒนาโซลูช่ันท่ีนาํการเปล่ียนแปลงได”      
Piotr Piątkowski, สถาปนิกอาวุโส Comarch SA.



HPE ProLiant DL385 เจน10 ซึ่งมาพรอมกับโปรเซสเซอร 
AMD EPYC นั้นยังมอบความปลอดภัยเหนือระดับ 
ทั้งนี้เซอรเวอรมาตรฐานของอุตสาหกรรม HPE 
คือผูประกอบการเดียวซึ่งมีเฟรมแวรหลักมาพรอมกับซิลิกอน 
โดยที่โปรเซสเซอร AMD EPYC 
มอบฟเจอรรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายซึ่งชวยพัฒนา
ฟงกชั่นความปลอดภัยตางๆเชน Root of Trust, Secure Run, 
and Secure Move อีกดวย

ลงทะเบียนเพื่อรับขอมูลขาวสารเพิ่มเติม

นอกเหนือจาก ประสิทธิภาพทีเ่พิม่ขึน้ แพลตฟอรม HPE 
ProLiant DL385 เจน10 ยังชวยเสริมใหลกูคาใชงาน 
Comarch Self Care และ ระบบ Comarch Customer Care 
เพือ่ยกระดับการใหบริการลูกคาไดอยางนาประทับใจ 
ซึง่เปนอีกประการทีม่ีความสําคัญในยุคปจจุบนั

รังสรรคเซอรเวอรเทคโนโลยทีีร่วดเร็วและขยายการรองรับได 
ตอบโจทยความตองการของลูกคาทัง้ในปจจบุันและอนาคต

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

เซอรเวอร HPE ProLiant DL385 เจน 10 s

Hewlett Packard
Enterprise สงวนลิขสิทธิ์ 2018 Hewlett Packard Enterprise Development LP 
ขอมูลในเอกสารนี้สามารถปรับเปลี่ยนโดยไมตองมีการบอกกลาวลวงหนา การรับประกันตางๆของสินคาและบริการ Hewlett 
Packard Enterprise จะมีคําอธิบายเกี่ยวกับการรับประกันซึ่งมาพรอมสินคาและบริการนั้นๆ 
ขอมูลใดใดในเอกสารนี้จะไมถือวาเปนการรับประกันเพิ่มเติมตอสินคาและบริการ Hewlett Packard Enterprise 
ไมมีสวนรับผิดชอบตอการแกไขเปลี่ยนแปลง ความผิดพลาดทางเทคนิคหรือขอมูลที่ไมไดรับการกลาวถึงในเอกสารนี้

a00043714eew, มิถุนายน 2018

ตองการขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ Commercial ของ AMD สําหรับธุรกิจของคุณ?

ติดตอผูเชี่ยวชาญ

https://www.amdthailand.com/business-solution/contactsale/



