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Cisco digital network architecture 
 

 

 



 

 
 

     Cisco มีสถาปัตยกรรและเครือข่ายรูปแบบใหม่ ซ่ึงเป็นเครือข่ายพื้นฐานท่ีจะช่วยให้องค์กร
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น ลดต้นทุนและความเส่ียง สามารถสร้างประโยชน์ให้กับ
องค์กรผ่านข้อมูลเชิงลึก สามารถปกป้องสิทธ์โดยให้เครือข่ายเป็นก าหนดกฎระเบียบและบังคับ ท าให้
ฝ่ายไอทีสามารถท างานได้เร็วข้ึน  
     ความสามารถเหล่าน้ันจ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงระดับพื้นฐาน ดังน้ันเราจึงมุ่งเน้นไปท่ีศักยภาพ
ของการจ าลองเสมือน(Virtualization) การระบบอัตโนมัติ(Automation) การวิเคราะห์(Analytics) 
และระบบคลาวด์(Cloud) 
     การจ าลองบริการเครือข่ายเสมือน(Virtualization)และสนับสนุนแอฟพลิเคช่ันภายนอก จะให้อิสระ
ในการเลือกแพลตฟอร์มท่ีเหมาะสม โดยให้ระบบอัตโนมัติ(Automation)เป็นตัวควบคุมและวิเคราะห์
(Analytics)ตามบริบท สามารถเพิ่มแอฟพลิเคช่ันภายนอกเข้าในระบบคลาวด์(Cloud)เพื่อประเมนิ
ความต้องการ และทราบผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 



Cisco collaboration 

 
 

 
 

     Cisco collaboration สามารถประยุกต์ใช้การเรียนการสอนภายในโรงเรียน มหาวิทยาลัย มี
เทคโนโลยีอ านวยความสะดวก เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและเรียนรู้ เช่น 

 Calling:  

 Messaging: 

 Meetings: 

 Contact Center: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cisco Security Everywhere 
 

 
 

 Threat intel/Enforcement: บังคับใช้และป้องกันภัยคุกคามท่ีเพิ่มข้ึน 

 Event Visibility: ลดเวลาในการตรวจจับ 

 Context Awareness: ลดเวลาในการตรวจสอบ 

 Automated Policy: ลดเวลาในการแก้ไข 
 
Cisco Next Gen Data Center and Server Hyper Flex 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

     Talos เป็นระบบ Threat Intelligence ของ Cisco ท่ีรวมทีมวิจัยด้านภัยคุกคามและความปลอดภัย
จาก SourceFire และ Cisco เข้าด้วยกัน มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันภัยอันตรายบนโลกไซเบอร์ทุกรูปแบบ 
ซ่ึงทีมวิจัยของ Talos จะตรวจสอบและค้นหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆจากเครือข่ายตรวจจับภัยคุกคาม
ท่ีมีอยู่ท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็น Web Requests, Emails, Malware Samples, Open Source Data Sets, 
Endpoint Intelligence และ Network Intrusions 
     ผลลัพธ์ท่ีได้คือระบบคลาวด์อัจฉริยะท่ีรอบรู้ภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์แทบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น 
Zero-day Attack, Unknown Malware, Advanced Persistent Threat และ Known Threat ซ่ึง
ระบบคลาวด์น้ี ก็ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของ Cisco เช่น NGIPS และ AMP 
เพื่อให้ผู้ดูแลระบบมั่นใจได้ว่า ระบบเครือข่ายของตนเองจะปลอดภัยจากท้ังภัยคุกคามท่ีรู้จักกันดีและ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆท่ีเพิ่งถูกค้นพบ นอกจากน้ี Talos ยังให้บริการฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยแก่
ระบบ IPS, AV ฟรียอดนิยมอย่าง Snort, ClamAV, SenderBase และ SpamCop อีกด้วย 
     Talos ยังให้บริการ Blog และ Community ส าหรับแลกเปล่ียนข้อมูลภัยคุกคามต่างๆ ซ่ึงบางครั้งก็
ลงรายละเอียดเทคนิคเชิงลึกซ่ึงน่าจะเหมาะกับ IT Admin, Pen Tester, Security Consultant และ 
Security Researcher  
 
Network Management for Admin 

 Cisco FindIT Program 
     โปรแกรม Cisco FindIT ถูกออกแบบมาเพ่ือจัดการสวิตช์เราเตอร์และเข้าถึงการใช้งานแบบไร้สาย สามารถ
ค้นหา ตรวจสอบและก าหนดค่าต่างๆ ในระบบเครือข่าย ตรวจสอบประสิทธิภาพเครือข่ายด้วยแดชบอร์ดที่สามารถ
ปรับแต่งรูปแบบการแสดงข้อมูลได้ 



 
คุณสมบัติ 

 อัพเดตเฟิร์มแวร์อัตโนมัติส าหรับอุปกรณ์เครือข่าย 

 รายงานสถานะการบ ารุงรักษาและวันสิ้นสุดอายุการใช้งานอย่างละเอียด 

 การรวมเข้ากับ Cisco Active Advisor 

 เข้าถึงไซต์โดยไม่ต้องใช้ VPN 

 สามารถรวบรวมข้อมูลเพ่ือท าการวิเคราะห์ สนันสนุนทางเทคนิค 

 สามารถใช้งานบนเว็บเบราเซอร์ (Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer และ 

Mozilla Firefox) บนระบบระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และ Apple macOS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
     ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้กับงานที่ท าและพัฒนาองค์กร เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพในการท างาน
สูงสุด 
 








