ภาคผนวก ก
ขอกําหนดทางเทคนิค
1. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะขั้นต่ําดังนี้
1.1 เปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อทํางานเปนเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย (Server) โดยเฉพาะ ความสูงไมเกิน 2 U
1.2 มีหนวยประมวลผลกลาง (Processor) ชนิด Intel Xeon แบบ 16 Core ซึ่งทํางานที่ความถี่สัญญาณ
นาฬิกา (Clock Speed) ไมนอยกวา 2.8 GHz หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย หรือดีกวา
1.3 หนวยประมวลผลกลางรองรับการประมวลผลแบบ 64 bit และมี Cache ขนาดไมนอยกวา 22 MB
หรือดีกวา
1.4 มีหนวยความจําแบบ DDR4 RDIMMs หรือดีกวา โดยมีขนาดหนวยความจํา ไมนอยกวา 384 GB
1.5 สามารถทํา RAID 0, 1 ,10, 5 ไดเปนอยางนอย
1.6 มีหนวยเก็บขอมูลสํารอง (Hard Disk) แบบ SSD หรือดีกวา มีขนาดความจุไมนอยกวา 960 GB
จํานวนไมนอยกวา 8 หนวย
1.7 มีสวนเชื่อมตอกับระบบเครือขาย (Network Controller) แบบ 1/10 Gb Ethernet หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต
1.8 มีชองเชื่อมตอ Fiber Chanel ที่มีความเร็วไมนอยกวา 16 Gbps จํานวนไมนอยกวา 2 พอรต
1.9 มี Slot แบบ PCI-express version 3.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 2 slots
1.10 Remote Management Port จํานวนไมนอยกวา 1 พอรต เพื่อชวยในการจัดการกับเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายจากระยะไกลผาน Web Base Application (Remote)
1.11 มีหนวยจายกระแสไฟฟาภายในเครื่อง (Power Supply) ขนาดไมต่ํากวา 750 Watt. จํานวนไมนอยกวา 2
หนวย ที่มีคุณสมบัติทํางานทดแทนกันไดโดยอัตโนมัติ (Redundant) และสามารถถอดเปลี่ยนไดทันทีแมไมเกิดปญหา
ใดๆ (Hot-swap)
1.12 มีระบบพัดลมระบายความรอนภายในเครื่อง (Fan) ที่มีคุณสมบัติสามารถถอดเปลี่ยนไดทันทีแมไม
เกิดปญหาใดๆ (Hot-swap)
1.13 มีระบบปฏิบัติการแบบ Windows Server ที่สามารถใชงานรวมกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่
เสนอ จํานวน 1 ชุด
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1.14 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่เสนอ ตองไดรับการรับรองตามมาตรฐาน อยางนอยดังนี้
1.14.1 มาตรฐานการแพรกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟาตามมาตรฐาน FCC หรือ EN หรือ VCCI
หรือ CE เปนอยางนอย
1.14.2 มาตรฐานความปลอดภัยดานไฟฟาตามมาตรฐาน UL หรือ EN หรือ TUV หรือ CSA
หรือ IEC เปนอยางนอย
1.14.3 มาตรฐานการแพรกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟาตามมาตรฐาน FCC หรือ EN หรือ VCCI
หรือ CE เปนอยางนอย
1.14.4 มาตรฐานการประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน Energy Star หรือ ASHRAE A3/A4
เปนอยางนอย
1.15 มีการรับประกันความชํารุดบกพรองของเครื่องคอมพิวเตอรทุกชิ้นสวน ทั้งคาแรง อะไหล โดยเขามา
ทําการแกไข) ซอมแซม ณ ที่ติดตั้งเครื่อง/On-Site Service) จากบริษัทผูผลิต แบบ 24x7 มีระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป
2. ระบบบริหารจัดการฐานขอมูล (RDBMS) เชน Oracle หรือ DB2 หรือ SQL Server หรือ MySQL หรือ PostgreSQL
รุนลาสุด จํานวน 1 ชุด และสิทธิการใชงานระบบปฏิบัติการเซิรฟเวอรและ Client Access License (CALs) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
3. เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย All-In One สําหรับแสดงผลขอมูล จํานวน 2 เครื่อง
3.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) n Core i7 ที่มีความเร็ว 3.2 GHz และมีหนวยความจําแคช (Cache)
ขนาด 6 MB หรือดีกวา
3.2 มีจอภาพแบบ Full HD ขนาดไมนอยกวา 23 นิ้ว
3.3 มีหนวยความจําหลักแบบ DDR4 ขนาด ไมนอยกวา 8 GB
3.4 มี Hard Disk ที่มีความจุ 256 GB แบบ SSD หรือ แบบจานหมุน HDD ขนาด 1 TB ความเร็วรอบ
ไมต่ํากวา 7,200 รอบตอนาที จํานวน 1 หนวย
3.5 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย Gigabit Ethernet จํานวน ไมนอยกวา 1 หนวย
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3.6 มีระบบเครือขายไรสายแบบติดตั้งภายใน ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n/ac หรือดีกวา
3.7 มีแปนพิมพยี่หอเดียวกับผลิตภั ณฑที่เสนอ โดยมีตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดบนปุ มกด
อยางถาวรเชื่อมตอตามมาตรฐาน USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน 1 ชุด
3.8 มี Mouse ยี่หอเดียวกับผลิตภัณฑที่เสนอ เชื่อมตอตามมาตรฐาน USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน 1 ชุด
3.9 มีซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ Windows 10 Professional 64 bit หรือดีกวา
4. ซอฟตแวรที่เปนเครื่องมือ (Tools) สําหรับการจัดทํารายงานในรูปแบบ Dashboard จํานวน 1 ชุด พรอมลิขสิทธิ์
การใชงานระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป ประกอบดวย
4.1 ซอฟตแวร Data Visualization จํานวน 1 ระบบ มีคุณลักษณะอยางนอยดังนี้
(1) มีสิทธิการใชงานโปรแกรมที่สามารถสรางรายการได (Creator) และสามารถใชงานโปรแกรม
บนเครื่องลูกขาย (Desktop) จํานวนไมนอยกวา 5 license
(2) สามารถติดตั้งและใชงานไดบนระบบปฏิบัติการ Windows 8, Windows 10 ไดเปนอยางนอย
(3) รองรับการเชื่อมตอกับแหลงขอมูล (Data Source) อยางนอยดังตอไปนี้ได
ก. แหลงขอมูลที่เปนไฟล เชน Excel (xlsx, xls, csv)
ข. แหลงขอมูลที่เปน direct SQL ad-hoc querying เชน MS SQL Server, MySQL
ค. แหลงขอมูลที่เปน Big Data Technology เชน Hive และ Impala
ง. แหลงขอมูลที่เปนไฟลขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial File)
(4) การเชื่อมตอแหลงขอมูล (Data Source) ตามขอ (3) สามารถเชื่อมตอไดโดยตรงผาน UI (User
Interface) โดยไมตองเขียนคําสั่งในการเชื่อมตอเอง
(5) รองรับการนําตาราง (Table) ตั้งแต 2 ตารางมารวมกันได (Join Table) โดยเลือกไดวา
จะตองการรวมแบบ Inner, Left หรือ Right เปนอยางนอย
(6) สามารถปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลใหใหม (Data Refresh) ผานซอฟตแวรไดโดยตรง ในกรณี
ที่มีการเชื่อมตอฐานขอมูลไวแลว
(7) สามารถกําหนดคอลัมนในฐานขอมูลไดวาคอลัมนใดเปนมิติ (Dimension) คอลัมนใด เปนคาที่
วัดได (Measure)
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(8) สามารถสรางแผนภูมิ (Charts) ตามขอมูลที่ถูกเลือกไดอยางนอย ดังนี้
ก. Bar Charts
ข. Text Tables
ค. Line Charts
ง. Scatter Plots
จ. Heat Maps
ฉ. Pie Charts
ช. Map Views
(9) สามารถสรางเสนแนวโนมของขอมูลได (Trend Line)
(10) สามารถนํารายงานที่ไดทําการวิเคราะหไวแลว Export เปนไฟล pdf ได
(11) สามารถนําขอมูลพิกัด Latitude และ Longitude มาแสดงผลบนแผนที่ได
(12) มีระบบ Dashboard ที่สามารถนํากราฟตางๆ มาแสดงผลรวมกันได
(13) สามารถกรองขอมูล (Filter)
(14) สามารถจัดเตรียมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหในลักษณะ Workflow drag and drop
(15) สามารถตรวจสอบสถานะของขอมูลที่จัดเตรียมในแตละขั้นตอนบน Workflow ได
(16) สามารถตรวจสอบขอมูล Data Profiling เพื่อหาขอมูลที่ผิดปกติ เชน Null และ Outliers ได
4.2 ซอฟตแวรสําหรับแบงปน (Share) และเผยแพร (Publish) Visualization จํานวน 1 หนวย
มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้
(1) สามารถติดตั้งและใชงานไดบนระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 หรือสูงกวา
(2) สามารถสรางบัญชีผูใชงาน (User Account) สําหรับใชงานซอฟตแวร ที่ทํางานลักษณะแบบ
Server ดวยสิทธิ์ Creator จํานวนไมนอยกวา 5 User
(3) รองรับ Dashboard URL Linking โดยผูใชงาน (End User) สามารถที่จะตอเชื่อม Dashboard
เขากับ Web Applications อื่น ๆ โดยเรียกผาน URL ได
(4) รองรับการ Sharing ผูใชงาน (End User) สามารถที่จะแบงปน (Share) รายงาน (Reports),
Dashboards และการทํางานรวมกับผูใชงานคนอื่น ๆ ไดโดยการ Publishing ขอมูลขึ้นไปยัง Server ได
(5) รองรับ Automated Scheduling และ Distribution โดยสามารถสงขอมูลการวิเคราะห
(Analytic Content) ไปยังผูใชงานได โดยผูใชงานสามารถ Subscribe เพื่อที่จะรับ Dashboard ทาง Email
ตามตารางเวลาที่กําหนดไว
(6) รองรับ JavaScript API โดยมี JavaScript API ในการเชื่อมตอกับ external web applications ได
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(7) รองรับ Annotations โดยกอนที่จะแบงปนรายงาน ผูใชงานสามารถที่จะสราง annotation
บน รายงาน (Report) และสงคอมเมนต (comment) บน Dashboard ได
(8) รองรับ Web Browser โดยระบบจะตองรองรับ web browser มาตรฐานตาง ๆ ในเวอรชั่น
เทากันหรือสูงกวา ดังนี้ IE 11, Firefox 3.x, Android Browser 3.2, Safari on MAC and iOS 8.x, Google
Chrome on Windows, Mac, and Android 4.4
(9) รองรับ Web Authoring โดยระบบจะตองรองรับการแกไขขอมูล (content authoring) บน
Web browser โดยที่ไมตองใชโปรแกรม Desktop
(10) รองรับ Encryption โดยขอมูลที่ถูกเรียกดูผาน Web จาก internet จะตองเปนไปตาม
security guideline โดยสามารถทําการ encryption ได
(11) การกําหนด Data Access โดยการเขาถึงขอมูล (Data Access) จะถูกกําหนดสิทธิโดยกลุม
(group) หรือชื่อของผูใชงาน (user)
(12) รองรับ Execution Statistics โดยผูควบคุมระบบสามารถดูรายงาน (reports) สถิติการใช
งานของ view และ workbook ได
(13) รองรับ User Activity Statistics Reporting โดยผูควบคุมระบบสามารถดูรายงาน (reports)
ที่เปนสถิติการใชงานของผูใช (user activity statistics) ได
(14) รองรับการทํางานแบบ Multi-tenancy โดยสามารถแบง server เปนหลาย sites ไดโดยที่ยัง
ใช Server เดียว (one instance of server) นอกจากสมาชิกของในแตละ site จะไมเห็นขอมูลของ site อื่น ๆ
ใน Server เดียวกัน
(15) รองรับการทํางานกับระบบประมวลผลแบบ 64 bit
(16) รองรับการทํางานแบบ Clustering เพื่อความสามารถในการขยาย (scalability) และ Fail-over ได
(17) สามารถทํางานในระบบแมขายแบบเสมือนได
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