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สวัส ดีค ะเพือน ๆ เดือ นสุด ท้ ายของปี 2559 แล้ ว นะคะ เวลาผ่ านไปไว้ จ ริง ๆ ปี เก่ ากําลังจะผ่ านไปปี ใหม่ ก าํ ลังจะมาถึงแล้ ว ยังไงเดือ นนีก็ข อให้ เ ป็ นเดือ นทีดีส าํ หรับ ทุก คน ปิ ด
ยอดขายกัน ได้ เ ยอะ ๆ นะคะ CU NEWS ฉบับ นี มีก ารประมวลภาพกิจ กรรม CU Bike และ CU Executive Golf เมือเดือ นทีผ่ านมา รวมถึงสาระดี ๆ การทําความเข้ าใจง่ าย ๆ
ของ Business Analytics ทีทุก ท่ านสามารถดูจ าก youtube , IBM Spectrum Control และโปโมชันของ IBM Storwize V5000 และในฉบับ สุด ท้ ายของปี นีขอปิ ดท้ ายด้ ว ย Quote ดี ๆ
“ IF YOU BELIEVE IN YOURSELF ANYTHING IS POSSIBLE – ถ้ าคุณเชือในตัว เอง ไม่ มีอ ะไรทีเป็ นไปไม่ ไ ด้ “

CU Bike 2016

ขอบคุณทุก ท่ านในการเข้ าร่ ว มกิจ กรรมปั นจัก รยาน
พร้ อ มกับ การทําบุญบริจ าค
อุป กรณ์ ก ีฬ า อุป กรณ์ ก ารเรียนให้ ก ับ น้ อ งๆ โรงเรี ยนบ้ านหนองหอย และยังสนุก สนาน
กับ การปลูก พืช ให้ อ าหารช้ าง รวมถึงทําสมุด จากกระดาษมือ 2 ในโครงการ Paper
Ranger ให้ น้ อ งๆ ได้ มีส มุด เรี ย น ทีจังหวัด กาญจนบุรีเ มือวัน ที 18-19 พย.ทีผ่ านมา

ทําความรู้ จ ัก กับ Business Analytics ในแบบของ CU ง่ ายๆ ผ่ าน Youtube กัน
Business Analytics เป็ นคํากว้ างๆ ที
มีค วามหมายเกียวกับ การใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศ เข้ ามาทําการ
วิเ คราะห์ ข้ อ มูล เพือช่ วยในการ
ตัด สิน ใจได้ อ ย่ างดีเ ยียม

CU Executive Golf 2016

จบลงเป็ นทีเรี ย บร้ อ ยสําหรับ กิจ กรรมตีก อล์ ฟ ของผู้บ ริ ห ารทีจัด ขึนที The Royal
Gems Golf and Sports Club เมือวัน ที 25 พฤศจิก ายน ทีผ่ านมา ขอบคุณผู้บ ริห าร
ทุก ท่ านทีเข้ าร่ วมกิจ กรรมในการเสริม สร้ างความสัม พัน ธ์ อ ัน ดีต่ อ กัน เสมอมา และ
หวังเป็ นอย่ างยิงว่ าเราจะพบกัน ในกิจ กรรม CU Golf สําหรับ ปี ต่ อ ๆ ไป

IBM Spectrum Control

รั บ ชมในรู ป แบบ VDO ผ่ าน Youtube : https://youtu.be/JQGzuhzI_7w

Promo Cisco UCS อ่ านเพิมเติม ที:

https://drive.google.com/file/d/0BznoOJu7Jo
nuWXVMQ0JvanhRcGs/view?usp=sharing

IBM Storwize V5000 อ่ านเพิมเติมที :

https://drive.google.com/file/d/0BznoOJu7J
onuZkVpczJ0NEtfN0E/view?usp=sharing

เป็ นซอฟต์ แ วร์ ท ใช้
ี บ ริ ห ารจัด การสตอเรจและระบบการจัด เก็บ ข้ อ มูล ทังหมดแบบ End-toEnd ให้ มีป ระสิท ธิภ าพสูงสุด โดย Spectrum Control จะทําการวิเ คราะห์ การใช้ งาน และ
แนะนําผู้ใ ช้ เ พือเพิมประสิท ธิภ าพในการจัด การกับ ข้ อ มูล ทีมีอ ยู่ เช่ น คาดคะเนการเติบ โต
ของข้ อ มูล (Storage Projection) และวิเ คราะห์ (Analyze) ให้ ผ้ ูใ ช้ ท ราบว่ าแนวโน้ ม การใช้
งานพืนทีสตอเรจเป็ นอย่ างไร ทําให้ ส ามารถจัด สรรข้ อ มูล หรื อ เพิมพืนทีสตอเรจล่ ว งหน้ า
ได้ ท นั ท่ ว งที หรื อ หากมีก ารจัด สรรพืนทีให้ ก ับ แอพพลิเ คชัน หรื อ เซิร์ ฟ เวอร์ ไ ปแล้ วใช้ ไ ม่
หมดหรื อ ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ก ส็ ามารถวิเ คราะห์ และแนะนํา ว่ าสามารถคืน พืนทีทีไม่ ไ ด้ ถ กู ใช้ งานได้
หรื อ ไม่ (Reclamation) นอกจากนี Spectrum Control ยังสามารถตรวจสอบและแนะนําให้
ผู้ใ ช้ เ ก็บ ข้ อ มูล ในสตอเรจ ทีเหมาะสม เช่ น ข้ อ มูล ทีใช้ บ่ อ ยและต้ อ งการความเร็ว ควรจะอยู่
ในดิส ก์ ท มีี ค วามเร็ว สูง
ส่ ว นข้ อ มูล ทีไม่ ค่ อ ยได้ ใ ช้ งานควรจะอยู่ใ นดิส ก์ ท ีเน้ น ความจุ
มากกว่ าความเร็ว เป็ นต้ น
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