หัวเวย เปิ ดตัว Intent-Driven CloudCampus
Solution เจเนอเรชั่นใหม
– โซลูชันใหมนี้จะชวยใหองคกรตาง ๆ สามารถบริหารจัดการประสบการณเชิงรุก แกไขความผิดพลาดแบบ closedloop โดยอัตโนมัติ และปองกันภัยคุกคามที่ไมเคยพบมากอนไดอยางรวดเร็ว ดวยการสรางเครือขายแคมปั สที่มี
ความอัจฉริยะ เรียบงาย และปลอดภัยมากกวาเดิม
กอนที่งาน HUAWEI CONNECT 2018 จะเปิ ดฉากข้ น
ึ  หัวเวย ไดประกาศเปิ ดตัว Intent-Driven CloudCampus
Solution เจเนอเรชัน
่ ใหม โดยโซลูชน
ั ่ เครือขายแคมปัส (campus network) ลาสุดนี้มาพรอมกับนวัตกรรมมากมาย
อาทิ เทคโนโลยีออปติไมเซชน
ั ่ SmartRadio WLAN สุดล้าํ , เครื่องมือ O&M อัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดย AI อยาง
CampusInsight และการปองกันความปลอดภัยของเครือขายแคมปั สที่ขับเคลื่อนโดย AI ดวยองคประกอบเหลานี้
โซลูชันดังกลาวจะชวยสรางเครือขายแคมปั สแบบดิจิทัลที่มอบประสบการณที่ดีที่สุดใหกับผูใชงานแตละราย ใน
แตละแอปพลิเคชัน และในแตละชวงเวลา
คุณจาว จื้อเผิง ผูจัดการทว
ั ่ ไปฝาย Campus Network Domain ของหัวเวย กลาววา “เราเชื่อวาเครือขายแคมปั สใน
อนาคตจะมีคุณลักษณะที่โดดเดน 3 ประการดวยกัน ไดแก การเป็ นเทคโนโลยีไรสายที่ใชงานในทุกหนแหง, มีการ
บริหารจัดการและการดําเนินงานอัจฉริยะ และมีการบริหารจัดการดวยคลาวด เพื่อสนับสนุนแอปพลิเคชันดิจิทัล
เครือขายแคมปั สในอนาคตจะมีความชาญฉลาดมากข้ น
ึ กวาที่เคย และเพื่อนําอนาคตมาสูปัจจุบัน Intent-Driven
CloudCampus Solution ลาสุดจากหัวเวยจึงใชบก
ิ๊ ดาตา, AI และเทคโนโลยีออปติไมเซชน
ั ่ SmartRadio WLAN
เพื่อชวยใหผูใชงานในองคกรสามารถสรางเครือขายที่มีคุณภาพ ซึ่งมาพรอมกับการทําธุรกิจแบบ always-on,
ประสบการณการใชงานของลูกคาที่มน
ั ่ ใจได และระบบ O&M ที่มีความเรียบงาย”
Intent-Driven CloudCampus Solution เจเนเรชัน
่ ใหมของหัวเวย จะชวยแกปัญหาความทาทายหลักสามประการ
ที่สงผลกระทบตอเครือขายแคมปั สในองคกร สําหรับประการแรกนัน
้  เนื่องจากมีการใชงานออฟฟิ ศเคลื่อนที่และแอ
ปพลิเคชัน
่ เสียงและวิดีโอเพิ่มข้ น
ึ เป็ นจํานวนมาก จึงมีเสียงวิจารณจากผูใชงานเรื่อง Wi-Fi ไมเสถียรและดอย
คุณภาพอยูบอยครัง้  ประการที่สอง ผูดูแลเครือขายไมสามารถยอนดูประวัติและกําหนดขอผิดพลาดที่มาจากผูใชงาน
หรือแอปพลิเคชันได ประการที่สาม ทราฟฟิ คที่เขารหัสขอมูล (Encrypted Traffic) อยางเชน HTTPS ไดเพิ่มข้ น
ึ
อยางรวดเร็ว และแฮกเกอรอาจใชประโยชนจากทราฟฟิ คนี้เพื่อหลบเลี่ยงวิธีการตรวจจับแบบดงั ้ เดิมซ่ งึ ใชการปองกัน
โดยลายเซ็น ดวยเหตุนี้ ทรัพยสินหลักขององคกรจึงตกอยูในภาวะที่มีความเสี่ยงสูง
Intent-Driven CloudCampus Solution เจเนอเรชัน
่ ใหมของหัวเวย รับมือกับความทาทายเหลานี้ ดวยสาม

นวัตกรรมหลัก ไดแก:
– WLAN APs (802.11ac Wave 2 และ 802.11ax) ลาสุดจากหัวเวยจะรองรับเทคโนโลยี SmartRadio โดย
เทคโนโลยีนี้จะมอบวิธีการงาย ๆ ในการจัดการความทาทายในการใหบริการ WLANs คุณภาพสูงสําหรับแอปพลิ
เคชันสตรีมวิดีโอและเสียงในสํานักงาน การติดตงั ้ เครือขาย WLAN แบบเดิมนัน
้ จําเป็ นตองมีการวางแผนเครือขาย
อยางเป็ นมืออาชีพ และตองอาศัยวิศวกร O&M ที่มีทักษะสูง อยางไรก็ดี WLAN APs ของหัวเวยที่มาพรอมกับเท
คโนโลยี SmartRadio จะนําเสนอแนวทางที่งายกวานัน
้ มาก เนื่องจากมาพรอมฟีเจอรอัจฉริยะตาง ๆ มากมาย ไมวา
จะเป็ น Dynamic Frequency Assignment (DFA), การกระจายโหลดและโรมมิ่ง, Enhanced Distributed
Channel Access (EDCA) และอัลกอริทึมอ่ น
ื  ๆ สําหรับการออปติไมเซชน
ั ่ ซ่ งึ การออปติไมเซชน
ั ่ นี้จะปรับปรุงความ
จุของเครือขายโดยรวมมากกวา 30% และยกระดับประสบการณดานออดิโอและวิดีโอของผูใชแตละรายไดเป็ นอยาง
มาก
– เครื่องมือ O&M อัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดย AI อยาง CampusInsight ซึ่งถือเป็ นการอัพเกรด CampusInsight
แบบเดิม ดวยการฝังเทคโนโลยี AI เขาในระบบ O&M บนเครือขายแคมปั ส เพื่อวิเคราะหความผิดพลาดของเครือ
ขายทงั ้ แบบมีสายและไรสายไดอยางลงลึกถึงรากเหงา นอกจากนี้ CampusInsight ยังใชเทคโนโลยี
SmartPersona เพื่อคาดการณตนตอของผูใชงานดอยคุณภาพในเชิงรุก และปรับปรุงการดําเนินงานดานตาง ๆ ใน
เชิงรุก ดวยการเรงแกไขความผิดพลาดในเครือขายจากเดิมที่ใชเวลาเป็ นชว
ั ่ โมง ๆ ใหเหลือแคเพียงหนวยนาที
– การวิเคราะหการส่ อ
ื สารที่มีการเขารหัส หรือ Encrypted Communication Analytics (ECA) เพื่อปองกันและ
ตรวจจับทราฟฟิ คที่มีการเขารหัส รวมถึงภัยคุกคามที่ไมเคยพบมากอน โดยอาศัยประโยชนจากเทคโนโลยี AI ระบบ
นี้จะใชการตรวจสอบความปลอดภัยของสวิตชเพื่อสอดสองและตรวจจับทราฟฟิ คที่มีการเขารหัส ระบบ CIS ของหัว
เวยใชโมเดล AI ผานคลาวดที่มีการปอนขอมูลทราฟฟิ คเขารหัสจํานวนมาก โดยระบบสามารถตรวจพบการโจมตี
ดวยอัตราการตรวจจับมากกวา 99% และอัตรารายงานความผิดพลาดไมถึง 0.01% พรอมรนระยะเวลาในการกําจัด
ภัยคุกคามจากหลายวันเป็ นไมถึงชว
ั ่ โมง
นอกจากนี้ หัวเวยจะเปิ ดตัวสวิตช IDN-ready campus รุนใหม ๆ ที่สามารถเพิ่มความสามารถในการเขาถึงเทอรมิ
นัลไดอยางมีนัยสําคัญ และรองรับฟีเจอรขน
ั ้ สูงตาง ๆ ของ Intent-Driven CloudCampus ผานทางการอัพเกรดซอ
ฟตแวร
คุณจง ไคเฉิง ประธานกลุมผลิตภัณฑ Switch & Enterprise Gateway ของหัวเวย กลาววา “ในอนาคต
กระบวนการพลิกโฉมธุรกิจสูดิจิทัลของแตละองคกร จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในสวนของเลเยอรการเขา
ถึงเครือขาย ตลอดไมกี่ปีที่ผานมา เราไดใหความสําคัญอยางมากกับการลงทุนในดานนวัตกรรมเครือขายแคมปั ส
แบบคลาวด ไรสาย และอัจฉริยะ Intent-Driven CloudCampus Solution ของหัวเวย สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
เหลานี้ ดวยการสราง ‘สภาพแวดลอมที่อุดมสมบูรณ’ และแพลตฟอรมสําหรับรองรับบริการดิจิทัลขององคกรตาง ๆ”

