
Cisco DNA มอบประโยชน์ที่แท้จริงแก่ธุรกิจ 

ความคล่องตัวใน 
การดำาเนินธุรกิจที่ดีขึ้น 

การให้บริการเครือ
ข่ายที่เร็วขึ้น 85%1 

การลดต้นทุน 
การติดตั้งเครือข่าย

ลง 79%2 

มูลค่าของซอฟท์แวร์ 
ที่มากกว่าส่วนประกอบ 

เดี่ยว 2 เท่า  
พร้อมความสามาร 
ถในการเคลื่อนย้าย 

สัญญาอนุญาต3 

ความเร็วในการ
ตรวจจับภัยคุกคาม 
ที่เร็วขึ้น100 เท่า4 

ปริมาณพลังงานที่
ประหยัดได้ และจำานวน
ต้นทุนการบำารุงรักษาที่

ลดลง 80%5 

ความเสี่ยงที่ลดลง การเพิ่มประสิทธิภาพของ
ทรัพยากร 

ต้นทุนที่ต่ำาลง การคุ้มครองการลงทุน 

เนื้อหาสรุป 

สถาปัตยกรรมเครือข่ายดิจิตอลของ Cisco 
ยุคใหม่ของการสร้างเครือข่ายมาถึงแล้ว 
การทำาให้เป็นดิจิทัลได้รับการผลักดันโดยเทรนด์เทคโนโลยีที่สำาคัญ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเพื่อ
การเคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ระบบประมวลผลคลาวด์ และการวิเคราะห1์ ธุรกิจที่
ต้องการจะทำาให้เป็นดิจิทัลจำาเป็นต้องวิวัฒนาการไปสู่เครือข่ายที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบ real-time และ
ประสบการณ์ที่เป็นรูปแบบเฉพาะ ระบบอัตโนมัติและความมั่นใจในคุณภาพ ความปลอดภัย 
และการปฏิบัติตามข้อกำาหนด 

ข้อกำาหนดของเครือข่ายสำาหรับองค์กรดิจิทัล 

ข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ 
โมเดลธุรกิจใหม่ | คิดค้นนวัตกรรมได้เร็วยิ่งขึ้น 

ระบบอัตโนมัติและใบอนุญาต 
ความเร็ว ความเรียบง่าย และความโปร่งใส | ลดต้นทุนและ
ความซับซ้อนลง 

การรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติตาม 
การป้องกันภัยคุกคามแบบ Real-Time และตอบสนอง |  
ลดความเสี่ยง 

สถาปัตยกรรมเครือข่ายดิจิตอลของ Cisco คืออะไร? 
Cisco® Digital Network Architecture (DNA) ให้แพลตฟอร์มแบบเปิดและขับเคลื่อนด้วยซอฟท์แวร์ที่
จะนำาเอานวัตกรรมสำาคัญในซฟอท์แวร์เครือข่าย เช่นการจำาลองเสมือน ระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ 
และระบบคลาวด์ มาบูรณาการเข้าไว้ด้วยกันเป็นสถาปัตยกรรมเดียว ซึ่งจะให้แผนที่ในการทำาให้เป็น
ดิจิทัล และช่วยเปิดทางให้ธุรกิจและวงการ IT คิดค้นนวัตกรรมได้เร็วขึ้น ลดต้นทุน และลด 
ความเสี่ยงด้วยบริการที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย 

1 © 2016 Cisco และ/หรือบริษัทที่เป็นพันธมิตร สงวนลิขสิทธิ์ 
1Based on Cisco APIC-EM with IWAN-Estimate based on workflow changing from 900 CLI lines to 10 GUI clicks. 2Cisco APIC-EM with PnP—Based on average installation cost for customer deployments. 
3Cisco ONE Software Buying Model for Access and WAN. 4Cisco 2016 Annual Security Report. 5Cisco Energy Management Solution with Philips LED Systems. 



ขั้นตอนต่อไป 

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cisco Digital Network Architecture (DNA) โปรดเยี่ยมชม 
cisco.com/go/dna. 

สถาปัตยกรรมเครือข่ายดิจิตอลของ Cisco เนื้อหาสรุป 

สถาปัตยกรรมเครือข่ายดิจิตอลของ Cisco 
แอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานด้วยเครือข่าย 

นวุตกรรม DNA ของ Cisco 

ระบบอัตโนมัติ 
•  Cisco Application Policy Infrastructure Controller Enterprise Module (APIC-

EM): ทำาหน้าที่เป็นตัวควบคุม Cisco DNA controller และสนับสนุนบริการ
ระบบอัตโนมัติอีกมากมาย

•  Cisco Plug และ Play: ลดเวลาการลงระบบลง จาก 4 สัปดาห์ให้เหลือ
เพียงไม่กี่วัน และลดต้นทุนการลงระบบแบบ day-zero ลงถึง 79% เมื่อ
เทียบกับวิธีดั้งเดิม 

•  Cisco Easy Quality of Service (EasyQoS): ให้เครือข่ายสามารถอัพเดท
การตั้งค่า QoS ของเครือข่ายทั่วโลกตามนโยบายแอพพลิเคชันได้ 

• Cisco Intelligent WAN (IWAN): ให้ฝ่าย IT สามารถลงระบบแบบครบ
วงจรที่สำานักงานสาขาด้วยการคลิกเพียง 10 ครั้ง 

การจำาลองเสมือน 
•  Cisco IOS® XE Software ที่พัฒนาแล้ว: ให้ API ระแบบเปิดตามรูปแบบโมเดล

สำาหรับการพัฒนาแอพพลิเคชัน การบริหารจัดการที่ซฟอท์แวร์กำาหนด  
การโฮสต์แอพพลิเคชัน และการประมวลผลแบบเอดจ์ของบุคคลที่สาม 

•  Cisco Enterprise Network Functions Virtualization (NFV): จะแยกฮาร์ดแว 
ร์ออกจากซอฟท์แวร์และให้ทางเลือกการลงระบบท่ียืดหยุ่น ซ่ึงรวมถึง
แพลตฟอร์มแบบเฉพาะของ Cisco หรือเซิร์ฟเวอร์ UCS E-Series และ  
C-Series ของ Cisco 

การวิเคราะห์ 
• Cisco Connected Mobile Experiences (CMX) Cloud: ให้ข้อมูลเชิงลึกท่ีทรงคุณค่า

และสร้างความผูกพันท่ีมีรูปแบบเฉพาะโดยใช้ข้อมูลจากสถานท่ีและตัวตนของผู้ใช้ 

การรักษาความปลอดภัย 
นวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้เครือข่ายเป็นเซนเซอร์และตัวควบคุม
ความปลอดภัยที่ทรงพลังได้ 
• Cisco StealthWatch®: ให้สถานะการมองเห็นกับเครือข่ายและการวิเคราะห์

การรักษาความปลอดภัยในการตรวจจับและจำากัดภัยคุกคามอย่างรวดเร็ว 
• Cisco TrustSec® และ Cisco Identity Services Engine (ISE): ใช้ระบบแยกเซ็ก

เมนท์ที่กำาหนดโดยซอฟท์แวร์ ในการควบคุมการเชื่อมต่อเครืข่าย บังคับใช้
นโยบายการรักษาความปลอดภัย และช่วยตอบสนองต่อข้อบังคับที่กำาหนด

การจัดการบริการแบบคลาวด์ 

เปิด API | สภาพแวดล้อมของนักพัฒนา 

ระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ 

ระบบเปิดและปรับแต่งได้ | อิงตามมาตรฐาน 

การจำาลองเสมือน 

ใช้ร่วมกับระบบคลาวด์ได้ | ส่งมอบซอฟท์แวร์ 

หลักการของ Cisco DNA: 

• ใช้ระบบคลาวด์ในการรวมเอาการนำานโยบายมาใช้กับทั้งหมดของเครือข่าย 
•  ออกแบบเพื่อรองรับระบบอัตโนมัติ เพื่อให้เครือข่ายและบริการง่ายต่อ 

การติดตั้ง จัดการ และบำารุงรักษา 
•  การวิเคราะห์แบบกระจายตัว เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำาเนินการ

ด้านเครือข่าย โครงสร้างพื้นฐาน IT และตัวธุรกิจเอง 
•  แบบจำาลองเสมือนเพ่ือใช้งานบริการไม่ว่าท่ีใด และไม่ข้ึนอยู่กับแพลตฟอร์ม 

พ้ืนฐานใด ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ แบบจำาลอง ตามสถานท่ี หรือในระบบคลาวด์ 
•  ทุกๆ ชั้นเป็น ระบบเปิดที่ขยาย, และปรับแต่งได้ เป็นการบูรณาการของ

เทคโนโลยีจาก Cisco จากบุคคลที่สาม API ระบบเปิด และแพลตฟอร์มของ
นักพัฒนาเข้าด้วยกัน 
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