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Microsoft SQL Server 2012
ก้าวล�้าน�าหน้าและเร็วกว่าทุกพลังการประมวลผล
ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับSQLServer2012
SQLServer2012คืออะไร
SQL Server 2012 คือ แพล็ต ฟอร์ม ด้าน ข้อมูล สารสนเทศ ที่ พร้อม ส�าหรับ cloud computing อย่าง สมบูรณ์ พร้อม คุณสมบัติ ทาง ด้าน ความ พร้อม ใน การ ให้ บริการ 

(availability) และ ด้าน ประสทิธภิาพ การ ท�างาน (performance) SQL Server 2012 ช่วย ให้ องค์กร แบ่ง ปัน ข้อมลู เชงิ ลกึ (Insight) ของ ธรุกจิ ใน สภาพ แวดล้อม ที ่ปลอดภยั 

รวม ทั้ง ช่วย สร้าง โซลูชั่น ได้ อย่าง รวดเร็ว และ ขยาย ข้อมูล บน เซิร์ฟเวอร์ จริง และ บน Public Cloud ได้ อีก ด้วย

SKUและสิทธิ์การใช้งานของSQLServer2012

ต้องการ Uptime ถึง ระดับ 9s และ การ พร้อม 
ปกป้อง ข้อมลู แบบ AlwaysOn ประสทิธภิาพ การ ท�า 
query ที ่ม ีประสทิธภิาพ สงู ขึน้ 10 เท่า ด้วย Column 
Store Index แบบ ใหม่

ค้นหา ข้อมูล ได้ อย่าง รวดเร็ว ผ่าน self-service 
analytics ข้อมูล น่า เชื่อ ถือ และ สม�่าเสมอ ด้วย BI 
Semantic Model และ Data Quality Services

ขยาย ความ ต้องการ จาก datacenter ไป ยัง cloud
สร้าง แอพ พลิ เคชั่ นที่ ปรับ แต่ง ได้ และ เหมาะ กับ 
การ ท�างาน เฉพาะ อย่าง ด้วย เครื่อง มือ ส�าหรับ              
นัก พัฒนา ที่ ทัน สมัย

Microsoft SQL Server 2012
ก้าวล�้าน�าหน้าและเร็วกว่าทุกพลังการประมวลผล
ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับSQLServer2012
SQLServer2012คืออะไร
SQL Server 2012 คือ แพล็ต ฟอร์ม ด้าน ข้อมูล สารสนเทศ ที่ พร้อม ส�าหรับ cloud computing อย่าง สมบูรณ์ พร้อม คุณสมบัติ ทาง ด้าน ความ พร้อม ใน การ ให้ บริการ 

(availability) และ ด้าน ประสทิธภิาพ การ ท�างาน (performance) SQL Server 2012 ช่วย ให้ องค์กร แบ่ง ปัน ข้อมลู เชงิ ลกึ (Insight) ของ ธรุกจิ ใน สภาพ แวดล้อม ที ่ปลอดภยั 

รวม ทั้ง ช่วย สร้าง โซลูชั่น ได้ อย่าง รวดเร็ว และ ขยาย ข้อมูล บน เซิร์ฟเวอร์ จริง และ บน Public Cloud ได้ อีก ด้วย

มั่นใจกับภารกิจส�าคัญ
สร้าง ประสิทธิภาพ และ ความ พร้อม เพื่อ รองรับ 
ภารกิจ ส�าคัญ ของ ธุรกิจ ด้วย ค่า ดูแล รักษา ที่ ต�่า 

ข้อมูลเชิงลึก ที่ตรงจุด
สร้าง ข้อมูล เชิง ลึก ใหม่ๆ ด้วย ระบบ การ ค้นหา 
ข้อมูล อัน ทรง พลัง ที่ ครอบคลุม ทั้ง องค์กร

CLOUDในแบบของคุณ
สร้าง โซลูชั่น ทาง ธุรกิจ ได้ อย่าง รวดเรว็ ใน แบบ ที่ 
คณุ ต้องการ ส�าหรบั การ ท�างาน บน เซร์ิฟเวอร์ จรงิ 
ใน องค์กร และ บน Private Cloud หรอื Public Cloud

              
SKU

   ทางเลือกในการซื้อสิทธิ์การใช้งาน

 Server+CAL Core-based

Enterprise 

Datacenter ที่ทันสมัยพร้อม   ✓

ความสามารถด้าน BI แบบไม่จ�ากัด  

Business Intelligence 

✓BI ส�าหรับองค์กรขนาดใหญ่และ

รูปแบบการมอบสิทธิ์การใช้งานตามจ�านวนผู้ใช้งาน   

Standard 
✓
	 	

	✓
	

ใช้งานในระดับแผนก และมีข้อจ�ากัดในการขยาย         

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 ❑		 เลิกจ�าหน่ายบาง Edition คงเหลือเพียง Edition ที่จ�าเป็นเพื่อความเข้าใจที่ง่ายและสะดวกในการจัดซื้อ

 ❑		 เพิ่ม Business Intelligence Edition

 ❑		 ยกเลิกการจ�าหน่าย Server licensing model ใน Enterprise Edition 

 ❑		 เปลี่ยนจากการคิดราคาแบบ processor ไปเป็น core ส�าหรับเซิร์ฟเวอร์รุ่น high-end 

 ❑		 ราคา CAL เพิ่มขึ้น

 ❑		 สิทธิ์ในการท�า Virtualization ได้ที่มากขึ้นด้วย Software Assurance
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สิทธิ์การใช้งานแบบServer/CAL
สิทธิ์การใช้งานที่ตามจ�านวนผู้ใช้งาน

• ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การใช้งานประเภท Server/CAL ส�าหรับ 

SQL Server 2012

• ลูกค้าช�าระค่าสิทธิ์การใช้งานตามจ�านวนผู้ใช้งานจริง

• มีจ�าหน่ายส�าหรับ Business Intelligence Edition และ Standard 

Edition

• ผู้ใช้ที่มี CAL ส�าหรับเวอร์ชั่น 2012 สามารถเข้าถึง SQL Server ใด

ก็ได้หากซื้อ Server/CAL Model

ขั้นตอน

• ระบุจ�านวนผู้ใช้และ/หรือจ�านวนอุปกรณ์

• ซื้อสิทธิ์การใช้งานส�าหรับเซิร์ฟเวอร์

• ซื้อสิทธิ์การใช้งานของ CAL ตามจ�านวนผู้ใช้หรือจ�านวนอุปกรณ์

การพัฒนาของสิทธิ์การใช้งานแบบPerProcessor
สิทธิ์การใช้งานตามความจุของฮาร์ดแวร์

สิทธิ์การใช้งานแบบเดิม: นับตามจ�านวน socket (CPU) ➔ สิทธิ์การใช้งาน

แบบใหม่: นับตามจ�านวน core

• ลูกค้าช�าระสิทธิ์ส�าหรับ core ที่ต้องใช้เท่านั้นแต่ขั้นต่�า 4 cores

• มีจ�าหน่ายใน Enterprise Edition และ Standard Edition

• ค่าใช้จ่ายส�าหรับ Enterprise และ Standard ตั้งแต่ 1 ถึง 4 core เป็น

ราคาเดียวกันหมด

• ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ์การใช้งานที่มี SA ที่จะอัพเกรดไปเป็นเวอร์ชั่น 

2012

 

ขั้นตอน

• ระบุจ�านวนของ core ที่ต้องมอบสิทธิ์การใช้งาน

• ซื้อสิทธิ์การใช้งานตามจ�านวน core ที่ต้องใช้จริงขั้นต่�า 4 cores

SKUของผลิตภัณฑ์

SKU รายละเอียด

ทางเลือกในการเลือก 
ซื้อสิทธิ์การใช้งาน ราคาประเมิน

(ERP)
จ�านวน Core มากที่สุด

สิทธิ์ส�าหรับ 
การท�า 

Virtualization Server/
CAL    

Core-based

Enterprise
Datacenter ที่ทันสมัย พร้อม
ความสามารถด้าน  
BI ที่ไม่จ�ากัด

X
$6,874/Core
(ขั้นต่�า4 core core 
ต่อprocessor)

มากเท่าที่จ�านวน OS มี
ไม่จ�ากัดด้วย 

Software Assurance

Business 
Intelligence

ความสามารถด้าน BI  
ขั้นสูง และการวิเคราะห ์
ข้อมูลขนาดใหญ่ 

X
$8,592/Server

$209/CAL

16 Core ส�าหรับฐาน
ข้อมูล 

และมากเท่าที่ OS  
มีส�าหรับ BI

1 VM

Standard

ความสามารถด้านฐาน 
ข้อมูล และ BI ขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การใช้งานในระดับ 
แผนก

X X

$898/Server; 
$209/CAL

$1,793/Core (ขั้น
ต่�า 4 core ต่อ core ต่อ  ต่อ 
processor)

16 1 VM
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12เรื่องมหัศจรรย์ที่มาพร้อมSQLServer2012

 1.  Uptime ถึงระดับ 9s พร้อมปกป้องข้อมูลด้วยความเร็วเหนือระดับในทุกภารกิจส�าคัญ

 2. รวดเร็วแม่นย�า

 3.  คุณภาพตามมาตรฐานและความปลอดภัยระดับองค์กร

 4.  อุ่นใจทุกครั้งที่ใช้งาน

 5.  ค้นหาแล้วสร้างภาพข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

 6.  ระบบ Self-Serviced BI ที่จัดการได้

 7.  สร้างความต่อเนื่องและแม่นย�าให้ข้อมูล

 8.  ระบบวิเคราะห์ผลข้อมูลและคลังข้อมูลที่ขยายได้

 9.  ขยายขนาดได้ตามความต้องการ

 10.  เพิ่มความรวดเร็วให้การจัดหาโซลูชั่น

 11.  เพิ่มประสิทธิภาพให้การท�างานอย่างเหมาะสม

 12.  ขยายการเข้าถึงข้อมูลทุกรูปแบบในทุกสถานที่

เปรียบเทียบSQLServer2008R2และSQLServer2012
* คุณสมบัต ิ

ที่แตกต่าง

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์ Editions รูปแบบสิทธิ ์

การใช้งาน

สิทธิในการท�า Virtualization

SQL Server 2008 R2 • แพล็ตฟอร์มด้านข้อมูลสารสนเทศ 

ที่พร้อมส�าหรับแอพพลิเคชั่นทุกขนาด

• เครื่องมือด้าน BI ที่ผู้ใช้จัดการได้เอง 

และคุ้นเคยในการสั่งการ 

• สนับสนุน data center และ Data 

warehouse ขนาดใหญ่

• โอกาสในการสร้างและขยาย 

แอพพลิเคชั่นไปบน Cloud 

• ประสานการท�างานเข้ากับ  

Microsoft Application Platform

• Datacenter*

• Enterprise

• Standard

• Small 

Business*

• Workgroup*

• PDW

• Web

• Developer

• Express

• Compact

Standard 

Server/CAL หรือ  

Per Processor*

Enterprise 

Server/CAL หรือ  

Per Processor*

Datacenter 

Per Processor*

Standard 

รัน 1 VM ต่อ 1 สิทธิ์การใช้งาน

Enterprise 

รันได้สูงสุด 4 VM ต่อ1 สิทธิ์

การใช้งาน

Datacenter 

รัน VM ได้ไม่จ�ากัดจ�านวนต่อ 

หนึ่งสิทธิ์การใช้งาน

SQL Server 2012 • คุณสมบัติความพร้อมให้บริการของ 

AlwaysOn 

• ประสิทธิภาพการท�างานที่ตอบสนอง 

ได้เร็ว

• ปรับแต่งให้พร้อมส�าหรับ  

Private Cloud อย่างสมบูรณ์

• สอดรับกับนโยบายขององค์กรการ 

และนโยบายด้านความปลอดภัย

• การจัดการแบบ Multi-server 

• การกู้คืนข้อมูลอย่างรวดเร็ว

• คุณสมบัติด้านการวิเคราะห์ผล 

ที่ผู้ใช้จัดการได้ด้วยตนเอง

• BI semantic model เดียว

• คุณภาพของข้อมูล และการจัดการ 

ข้อมูล

• Enterprise

• BI*

• Standard

• PDW

• Web*

• Developer*

• Express

• Compact

Standard 

Server/CAL หรือ  

Per Core*

BI

Server/CAL

Enterprise 

Per Core*

Enterprise 

ซื้อสิทธิ์ให้กับทุก cores บน

เซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้สามารถรัน 

VM ได้ไม่จ�ากัดจ�านวนด้วย 

Software Assurance*

Standard/Enterprise 

ซื้อสิทธิ์ให้สามารถรัน 1 VM 

บน  virtual processors ที่ใช้

งานจริงเท่านั้น*

จ�านวนช่องโหว่
ในซอฟท์แวร์

“ระบบแพล็ตฟอร์มที่ปลอดภัยที่สุด
ในฐานข้อมูลหลักของธุรกิจ”

ผลการรายงานของNSTเกี่ยวกับจุดอ่อนและช่องโหว่ของระบบฐานข้อมูล
ม.ค.2545-มิ.ย.2553
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Editionต่างๆของSQLServer2012
SQL Server 2012 มอบ ความ มัน่ใจ ใน ภารกจิ ส�าคญั ทาง ธรุกจิ (Mission Critical) 

ด้วย ความ พร้อม ใน การ ให้ uptime ที ่สงู ขึน้ และ ประสทิธภิาพ การ ท�างาน ที ่รวดเรว็ 

ตลอด จน ความ ปลอดภยั ที ่ได้ รบั การ ปรบั แต่ง เพือ่ รองรบั workload ท่ี ส�าคัญ ของ 

ธุรกิจ นอกจาก นี้ ยัง มอบ ความ สามารถ ใน การ เข้าใจ ข้อมูล เชิง ลึก (insight) ที่ 

ตรง จุด และ การ ค้นหา ข้อมูล ที่ ผู้ ใช้ จัดการ ได้ ด้วย ตนเอง รวม ทั้ง ความ สามารถ 

ใน การน�า เสนอ ข้อมูล ด้วย ภาพ ที่ ท�างาน แบบ interactive    นอกจาก นี้ คุณ ยัง 

สามารถ สร้าง cloud ใน แบบ ของ คุณ เอง ได้ ด้วย การ สร้าง และ ขยาย โซลูชั่น ได้ 

ทั้ง บน เซิร์ฟเวอร์ จริง และ บน Public Cloud ได้ อย่าง สะดวก SQL Server 2012 

มี วาง จ�าหน่าย ใน 3 edition ดัง ต่อ ไป นี้

Enterprise

Enterprise Edition ส�าหรบั การ ท�างาน กับ ภารกิจ ส�าคัญ ทาง ธุรกิจ ที ่เป็น Mission 

Critical และ การ สร้าง คลัง ข้อมูล (Data Warehouse) 

• ความ พร้อม ให้ บริการ ที่ ก้าวหน้า ขึ้น ใน ระดับ สูง ด้วย AlwaysOn

• การ ท�า Data Warehousing ประสิทธิภาพ สูง ด้วย ColumnStore

• การ ท�า virtualization ได้ สูงสุด เท่า ท่ี ต้องการ (ด้วย Software Assurance)

• รวม ความ สามารถ ด้าน BI ที่ มี อยู่ ใน Business Intelligence Edition

ความสามารถ  

จ�านวน Core สูงสุด

16 Core 16 Core 
ส�าหรับฐานข้อมูลและมาก 
เท่าที่ OS มีส�าหรับ BI

มากเท่าท่ี OS มี*

การสนับสนุนการท�างานร่วมกับ Edition หลักของWindows Server ● ● ●

OLTP พื้นฐาน ● ● ●

ระบบการรายงานและการวิเคราะห์ผลพื้นฐาน ● ● ●

เครื่องมือส�าหรับเขียนโปรแกรมและพัฒนาซอฟต์แวร์(T-SQL, CLR, data types, 
FileTable)

● ● ●

ความสามารถในการบริหารจัดการ (Management studio, policy based 
management)

● ● ●

การจัดการข้อมูลระดับองค์กรขนาดใหญ่ (Data quality, master data  services) ● ●

Self-service Business Intelligence (Power View ส�าหรับ IE และ PowerPoint, 
PowerPivot ส�าหรับ Excel และ SharePoint Server)

● ●

Business Intelligence ส�าหรับองค์กรขนาดใหญ ่
(Semantic model, advanced analytics)

● ●

ระบบรักษาความปลอดภัยข้ันสูง (Advanced auditing, transparent data encryption) ●

การท�า Data Warehousing (Column store index, compression, partitioning) ●

คุณสมบัติ StreamInsight พื้นฐาน พื้นฐาน ขั้นสูง

ความพร้อมให้บริการ (High Availability) ** พื้นฐาน พื้นฐาน AlwaysOn

* เซิร์ฟเวอร์เดิมที่มีสิทธิ์การใช้งานภายใต้รูปแบบของ Server/CAL นั้นสามารถมอบสิทธิ์การใช้งานให้ได้มากสุด 20 core ต่อ1 เซิร์ฟเวอร์

** เฉพาะขั้นพื้นฐานได้รวมการท�า Failover Clustering ได้ 2 Node

Business Intelligence 

Business Intelligence Edition เหมาะ ส�าหรับ การ สร้าง Business Intelligence 

ส�าหรับ องค์กร ขนาด ใหญ่ และ สามารถ จัดการ ได้ เอง โดย ผู้ ใช้ งาน

• การ ค้นหา ข้อมูล ที่ รวดเร็ว ด้วย Power View บน Internet Explorer และ 

PowerPoint

• การ จัด ท�า รายงาน และ การ วิเคราะห์ ที่ เหมาะ กับ องค์กร ขนาด ใหญ่ และ 

สามารถ ขยาย ระบบ ได้

• ความ สามารถ ใน การ ท�า Data Quality Services และ Master Data 

Services

• รวม ความ สามารถ ทั้งหมด ของ Standard Edition

Standard

Standard Edition ยงั คง มอบ ความ สามารถ ด้าน การ จดัการ ฐาน ข้อมลู การ สร้าง 

รายงาน และ การ วิเคราะห์ ผลอ ย่าง ครบ ถ้วน

 

* SQL Server 2012 ยงั คง ม ีWeb Edition, Developer Edition และ Express Edition  

กรุณา ศึกษา ข้อมูล เพิ่ม เติม ได้ จาก เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ (NOTE➔ We need url)

SQL Server Editions
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สิทธิ์การใช้งานสำหรับVirtualMachine:ServerและCAL

SQL Server 
2012CALเซิร์ฟเวอร์ที่มี SQL 2012 BI Edition

เซิร์ฟเวอร์ที่มีสิทธิ์การใช้งาน SQL 
2012 Standard Edition

เซิร์ฟเวอร์เดิมที่มีสิทธิ์การใช้งาน 
SQL 2012 Enterprise Edition จาก 

Software Assurance

แต่ละ VM ในเซิร์ฟเวอร์

สิทธิ์การใช้งานสำหรับVirtualMachine:Core-based

มอบสิทธิ์การใช้งานให้แก่VirtualCore
ที่อยู่ในVMแต่ละเครื่อง

> ต�่าสุด 4 core license ต่อ VM
> ไม่จ�าเป็นต้องซื้อสิทธิ์ให้ Physical Core ทั้งหมดให้ซื้อตามที่ใช้จริง
> สามารถย้าย Server License ได้ด้วย SA
> มีจ�าหน่ายใน Enterprise Edition และ Standard Edition

มอบสิทธิ์การใช้งานให้แก่VMด้วยServerLicense

> มอบสิทธิ์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้/อุปกรณ์
> สามารถย้าย Server License ได้ด้วย Software Assurance

> BI - 1 VM ต่อ Server License
> Standard – 1 VM ต่อ Server License 
> Enterprise (ส�าหรับเครื่องที่มีอยู่เดิมและมี SA) – 4 VM ต่อ        
   Server License
   (สูงสุด 20 v-Core ต่อ Server license)

ราคาของServerและCALสำหรับสิทธิ์การใช้งานของเซิร์ฟเวอร์และผู้ใช้/อุปกรณ์

Business Intelligence Edition Standard Edition CAL

ค่าสิทธิ์การใช้งานระดับ A $7,026 ต่อเซิร์ฟเวอร์ $734 ต่อเซิร์ฟเวอร์ $207 ต่อ CAL

เปรียบเทียบกับ 2008 R2 ราคาเหมือน Enterprise Edition 
Server

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น $45 ต่อ CAL
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• ได้สิทธิ์การใช้ SQL Server 2012 และเวอร์ชั่นล่าสุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพิ่มเติม

• ง่ายในการย้ายระบบและขยายไปใช้ SKU ใหม่และโปรแกรม Licensing แบบใหม่*

• คล่องตัวในการย้ายสิทธิและการท�า virtualization ได้ไม่จ�ากัดด้วย Software Assurance (ใหม่)

• เข้าถึงประโยชน์ใหม่ๆ จาก Deployment Planning Services และ System Center Advisor (ใหม่)

• วางแผนค่าใช้จ่ายได้ล่วงหน้า และแบ่งการช�าระเงินได้ 

• เข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดและรับการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง

• ได้สิทธิ์การใช้งานเพิ่มส�าหรับ Cold Backup Standby ที่ต้องการท�า Disaster Recovery ในยามฉุกเฉิน

ปกป้องและเพิ่มค่าการลงทุนด้วยSoftwareAssurance

ข้อมลู เพิม่ เตมิ เกีย่ว กบั Microsoft SQL Server 2012 : http://www.microsoft.com/

sqlserver/en/us/default.aspx

ราคา ดัง กล่าว เป็น ราคา ประเมิน ส�าหรับ หน้า ร้าน (Estimated Retail Price หรือ 

ERP) เท่านัน้ อาจ ม ีการ เปลีย่นแปลง โดย ไม่ แจ้ง ล่วง หน้า ราคา อาจ แตก ต่าง กนั ใน 

ผู ้ค้า แต่ละ ราย ผลลพัธ์ ท่ี แสดง ให้ เหน็ นี ้เพือ่ แสดง เป็น ตวัอย่าง เท่าน้ัน และ เพือ่ เป็น 

แนวทาง ใน การ ให้ ค�า ปรกึษา ด้าน ราคา และ ประโยชน์ ใน การ ใช้ งาน Microsoft SQL 

Server 2012 เท่านัน้ ไม่ ควร น�า ไป ใช้ เป็น ข้อมลู อ้าง องิ ใดๆ เพียง แหล่ง เดยีว   โปรด 

ติดต่อ ตัวแทน จ�าหน่าย ของ ไมโคร ซอฟท์ เพื่อ ตรวจ สอบ ข้อมูล ที่ ถูก ต้อง ล่าสุด

เอกสาร นี้ จัด ท�า ขึ้น เพื่อ การ เผย แพร่ ข้อมูล เท่านั้น  ไมโคร ซอฟท์ ไม่ รับรอง หรือ 

ถือ เป็น ความ เห็น ทั้ง ทาง ตรง หรือ ทาง อ้อม ต่อ ข้อมูล ที่ ปรากฏ ใน เอกสาร ฉบับ นี้

ติดตาม ข่าวสาร SQL 2012 อย่าง ต่อ เนื่อง ผ่าน ทาง ออนไลน์

Blog.technect.com/sqlserver

Facebook.com/sqlserver

Twitter.com/sqlserver

Youtube.com/sqlserver 

EnrollmentforApplicationPlatform(EAP)
ประหยัดสูงสุดถึง 40% ลงทุนได้ทันที เพื่อการย้ายระบบที่คุ้มค่าที่สุด 

PARTNUMBERของSQLServer2012

ขั้นต�่าในการสั่งซื้อSQLServer2012ภายใต้โปรแกรมEAP

Premium Products พร้อมส่วนลด  Standard Products พร้อมส่วนลด 
การสั่งซื้อเริ่มต้นขั้นต�่า

40% ส�าหรับ License ที่ซื้อใหม่ 15% ส�าหรับ License ที่ซื้อใหม่ 

. SQL Server Standard . SQL Server Standard . แบบ 1-Year True-up หรือแบบ 3-

  Edition (Proc/Server)   Edition (Proc/Server)  Year True-up: 5 Processors หรือ

 . SQL Server CAL  250 CALs & 5 Servers 

  . แบบ 3-Year True-up ที่รวมลิขสิทธิ์เดิม

   ที่มีอยู่ทั้งในโมเดล Server, CALs และ

   Processor: 5 Processors + 4

   Servers & 2 CALs หรือ 250 CALs &

   5 Servers + 4 Processors

Part Number Product

810-08766 SQL Server Enterprise 2012 OLP NL 1 License

7JQ-00257 SQL Server Enterprise Core 2012 OLP 2 Core Licenses

D2M-00410 SQL Server Business Intelligence 2012 OLP NL 1 License

228-09884 SQL Server Standard 2012 OLP NL 1 License

7NQ-00219 SQL Server Standard Core 2012 OLP NL 2 Core Licenses

359-05715 SQL CAL 2012 OLP NL Device CAL 1 License

359-05717 SQL CAL 2012 OLP NL User CAL 1 License



7

สิทธิ์การใช้งานSQLServer2012
ภาพรวมผลิตภัณฑ์

SQL Server 2012 คือ การ เปลี่ยนแปลง ครั้ง ส�าคัญ ใน การ สร้าง ความ มั่นใจ ใน 

ภารกิจ ส�าคัญ ของ ธุรกิจ ใน ระดับ Mission Critical เพื่อ ความ พร้อม ใน การ ให้ 

บรกิาร อย่าง เตม็ ที ่และ ม ีประสทิธิภาพ การ ท�างาน ที ่รวดเรว็ ภาย ใต้ สภาพ แวดล้อม 

ท่ี ปลอดภัย รวม ทัง้ ม ีจดุ เด่น ใน ด้าน การ วเิคราะห์ ข้อมลู เชงิ ลกึ ที ่ตรง ประเดน็  ด้วย 

การ ค้นหา ข้อมลู ที ่ผู ้ใช้ สามารถ จดัการ ได้ ด้วย ตนเอง และ สามารถ น�า เสนอ ข้อมูล 

ด้วย ภาพ (visualization) ได้ อย่าง น่า ทึ่ง และ จุด เด่น ใน เรื่อง ของ การ สนับสนุน 

การ สร้าง ระบบ คลา วด์ คอม พิว ติ้ง ใน แบบ ที่ องค์กร ต้องการ บน เซิร์ฟเวอร์ จริง 

และ บน Public Cloud 

Editionต่างๆของSQLServer2012
SQL Server 2012 มี การ จัด เรียง Edition ที่ เข้าใจ ง่าย เพื่อ ให้ ลูกค้า ติด ตั้ง แอพ 

พลิ เคชั่น และ โซลูชั่น ได้ ง่าย ขึ้น SQL Server 2012 วาง จ�าหน่าย ใน 3 Edition 

ดัง ต่อ ไป นี้:

• Enterprise Edition (EE) ส�าหรับ แอพ พลิ เคชั่ นที่ ส�าคัญ ต่อ ภารกิจ ของ 

ธุรกิจ และ การ ท�า Data Warehousing ใน องค์กร ขนาด ใหญ่

• Business Intelligence (BI) Edition เป็น Edition ใหม่ ที่ มอบ โซลูชั่น 

ด้าน Business Intelligence ส�าหรับ องค์กร ขนาด ใหญ่ ที่ ผู้ ใช้ งาน สามารถ 

บริหาร จัดการ BI ได้ ด้วย ตนเอง

• Standard Edition (SE) ส�าหรับ การ ท�า ฐาน ข้อมูล พื้น ฐาน การ จัด ท�า 

รายงาน และ การ วิเคราะห์ ผล

ทั้ง 3 Edition หลัก นี้ มี การ จัด เรียง ที่ เป็น มาตรฐาน และ แบ่ง เป็น ล�าดับ ขั้น อย่าง 

ชัดเจน ท�าให้ เกิด ความ เข้าใจ ที่ ง่าย การ เลือก ใช้ แต่ละ Edition ตาม คุณสมบัติ ที่ 

มี ภายใน และ สิทธิ์ การ ใช้ งาน (licensing) กล่าว คือ Enterprise Edition จะ รวม 

คุณสมบัติ ทั้งหมด ของ ทุก Edition ใน SQL Server 2012 และ Business Intel-

ligence Edition จะ รวม คุณสมบัติ ด้าน BI และ คุณสมบัติ ทั้งหมด ของ Standard 

Edition เอา ไว้ อย่าง ครบ ถ้วน

หมายเหต:ุ ยัง คง มี Developer Edition, Express Edition และ Compact Edition อยู่ 

ใน SQL Server 2012 ส่วน Web Edition จะ วาง จ�าหน่าย ผ่าน โปรแกรม Services 

Provider License Agreement (SPLA) เท่านั้น Datacenter Edition จะ ถูก ยกเลิก 

การ จ�าหน่าย โดย จะ ย้าย ความ สามารถ ที ่ม ีอยู ่ทัง้หมด ไป ไว้ กบั Enterprise Edition 

นอกจาก นี้ Workgroup Edition และ Small Business Edition ก็ จะ ถูก ยกเลิก การ 

จ�าหน่าย ด้วย เช่น เดียวกัน

ทางเลือกในการซื้อสิทธิ์การใช้งาน
SQL Server 2012

SQL Server 2012 มี ทาง เลือก ใน การ ซื้อ สิทธิ์ การ ใช้ งาน สอง รูป แบบ คือ (1) 

การ คิด ราคา ตาม ความ สามารถ ใน การ ประมวล ผล และ (2) การ คิด ราคา ตาม 

จ�านวน อปุกรณ์ หรอื จ�านวน ผู ้ใช้ ใน แง่ ของ การ คดิ ราคา ตาม ความ สามารถ ใน การ 

ประมวล ผล นัน้ คอื การ เปลีย่น จาก การ คดิ ตาม จ�านวน processor  ไป เป็นการ คดิ 

ตาม จ�านวน core  การ คิด ราคา ตาม จ�านวนcore มี ความ ถูก ต้อง ตาม จริง มาก 

ขึ้น ส�าหรบั เครื่อง เซริ์ฟเวอร ์ที่ มี หน่วย ประมวล ผล ที่ มี core จ�านวน มาก นอกจาก 

นี้ core license ยัง เป็น สิทธิ์ การ ใช้ งาน ที่ คงที่ ไม่ ว่า คุณ จะ ติด ตั้ง SQL Server ใน 

องค์กร หรือ ติด ตั้ง บน Cloud ก็ตาม

• Enterprise Edition (EE) มอบ สิทธิ์ การ ใช้ งานตาม ความ จุ ของ core

• Business Intelligence (BI) Edition มี วาง จ�าหน่าย ใน รูป แบบ Server และ 

CAL โดย มอบ สิทธิ์ ตาม จ�านวน ผู้ ใช้ หรือ จ�านวน อุปกรณ์ ที่ ต่อ เชื่อม

• Standard Edition (SE) มอบ สิทธิ์ ได้ ทั้ง สอง แบบ เพื่อ ให้ ครอบคลุม 

workload ด้าน ฐาน ข้อมูล แบบ พื้น ฐาน

* ต้อง ซื้อ CAL แยก ต่าง หาก

** การ แสดง ราคา นี้ เพื่อ การ สาธิต เท่านั้น
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License(CAL)
• สทิธิ ์การ ใช้ งาน ส�าหรบั Business Intelligence Edition และ Standard Edition 

มี วาง จ�าหน่าย ใน รูป แบบ Server and Client Access License (CAL)

• การ ซื้อ สิทธิ์ การ ใช้ งาน ประเภท นี้ ใน กรณี ที่ สามารถ นับ จ�านวน ผู้ ใช้ได้ อย่าง 

ชัดเจน (เช่น จ�านวน ผู้ ใช้ แอพ พลิ เคชั่น ฐาน ข้อมูล ภายใน องค์กร)

• หาก ต้องการ เข้า ใช้ งาน SQL Server ผู้ ใช้ แต่ละ คน ต้อง มี CAL ส�าหรับ SQL 

Server ใน เวอร์ชัน่ ที ่ตน ต้องการ เข้า ใช้ หรอื ใหม่ กว่า (เช่น ผู ้ใช้ ต้อง ม ีCAL ส�าหรบั 

SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2012 เพื่อ เข้า ใช้ งาน SQL Server 2008 

Standard Edition)

• SQL Server CAL มี สิทธิ์ เข้า ถึง เซิร์ฟเวอร์ ที่ มี สิทธิ์ การ ใช้ งาน SQL Server ได้ 

หลาย เซิร์ฟเวอร์ ใน Edition ใด ก็ได้ รวม ถึง Business Intelligence Edition เช่น 

เดียว กับ Standard Edition และ Enterprise Edition ที่ องค์กร ติด ตั้ง ไว้ แล้ว ด้วย

• ราคา ของ SQL Server 2012 CAL จะ เพิ่ม ขึ้น ประมาณ 27% 

สิทธิ์การใช้งานส�าหรับการท�าVirtualization: เหมาะ
ส�าหรับการใช้งานในแบบCloud
SQL Server 2012 มอบ สิทธิ์ ใน การ ท�า virtualization ได้ มาก ขึ้น รวม ทั้ง มอบ ทาง 

เลือก และ สิทธิ ประโยชน์ เพื่อ เพิ่ม ความ ยืดหยุ่น ส�าหรับ ลูกค้า ที่ ต้องการ ใช้ งาน 

ใน สภาพ แวดล้อม แบบ virtual โดย มอบ ทาง เลือก ใน การ ท�า virtualization ได้ 2 

รูป แบบ คือ การ มอบ สิทธิ์ ให้ กับ virtual machine แต่ละ เครื่อง และ การ มอบ สิทธิ์ 

ใน ท�า virtualization ได้ มาก ที่สุด เท่า ที่ จะ ท�าได้ ส�าหรับ สภาพ แวดล้อม ที่ มี การ ท�า 

Virtualization อย่าง มาก และ สภาพ แวดล้อม ของ private cloud 

การมอบสิทธิ์ให้virtualmachineแต่ละเครื่อง
• เนื่องจาก เซิร์ฟเวอร์ ฮาร์ดแวร์ ปัจจุบัน มี ความ สามารถ มาก ขึ้น ฐาน ข้อมูล 

แต่ละ ตัว จึง ใช้ ความ สามารถ ใน การ ประมวล ผล ของ เซิร์ฟเวอร์ เพียง บาง ส่วน 

เท่านั้น

• เมื่อ ติด ตั้ง ฐาน ข้อมูล บน Virtual Machine (VM) ที่ ใช้ ความ สามารถ ใน การ 

ประมวล ผล เพยีง บาง ส่วน ของ เซร์ิฟเวอร์ จรงิ การ มอบ สทิธิ ์ให้ แก่ VM แต่ละ เคร่ือง 

จึง เป็น ทาง เลือก ที่ ช่วย ให้ ประหยัด มาก ขึ้น 

• ใน การ มอบ สิทธิ์ ให้ แก่ VM คุณ ต้อง ซื้อ Core license ให้ แก่ แต่ละ virtual core 

ที่ ใช้ งาน ใน แต่ละ VM (ขั้น ต�่า 4 core license ต่อ VM)

• ใน การ มอบ สิทธิ์ ให้ แก่ VM (เฉพาะ Business Intelligence หรือ Standard 

Edition เท่านั้น) ต้อง ซื้อ Server License และ ซื้อ SQL Server CAL ส�าหรับ ผู้ ใช้ 

แต่ละ ราย

• ส�าหรบั VM ท่ี มี สทิธิ ์การ ใช้ งาน อย่าง ถกู ต้อง และ มี Software Assurance (SA) 

สามารถ เคลื่อน ย้าย สิทธิ์ ไป มา ใน เครื่อง เซิร์ฟเวอร์ ที่ อยู่ ใน server farm เดียวกัน 

หรอื ย้าย ไป ยัง hoster อกี ท่ี หนึง่ หรอื ผู ้ให้ บรกิาร cloud รา ยอืน่ๆ ได้ โดยที ่ไม่ ต้อง 

จัด ซื้อ SQL Server License เพิ่ม เติม 

สิทธิ์การใช้งานคิดตามจ�านวนcore
• ทั้ง Enterprise Edition และ Standard Edition ของ SQL Server 2012 มี วาง 

จ�าหน่าย ใน รูป แบบ core license โดย จ�าหน่าย เป็น ชุด ชุด ละ 2 core licenses

• เพือ่ มอบ สทิธิ ์ให้ แก่ เครือ่ง เซร์ิฟเวอร์ (Physical Server) อย่าง ถกู ต้อง การ ซือ้ 

สิทธิ์ ให้ กับ core ทั้งหมด ที่ อยู่ ใน เซิร์ฟเวอร์ ต้อง ซื้อ ขั้น ต�่า 4 core licenses ให้ กับ 

แต่ละ physical processor 

• Core license มี ราคา 1 ใน 4 ส่วน ของ ราคา สิทธิ์ การ ใช้ งาน แบบ Processor 

license ของ SQL Server 2008 R2 (Enterprise Edition และ Standard Edition) 

สิทธิ์การใช้งานประเภทServerและClientAccess



9

การมอบสิทธิ์ให้ท�าvirtualization ได้มากที่สุดตาม
ต้องการ
• การ ประหยัด เพิ่ม ได้ อีก ทาง หนึ่ง คือ การ ใช้ งาน database server utility หรือ 

หัน ไป ใช้ SQL Server Private Cloud ซึ่ง ถือ เป็น ทาง เลือก ส�าหรับ ความ ต้องการ 

ใช้ งาน พลัง ประมวล ผล ของ เซร์ิฟเวอร์ ที ่ม ีอยู ่ให้ เกดิ ประโยชน์ สงูสดุ และ ต้องการ ท�า 

provisioning แบบ dynamic และ สามารถ de-provisioning ทรัพยากร บน สภาพ 

แวดล้อม แบบ  virtual ได้ อย่าง เต็ม ที่

• สามารถ ใช้ งาน VM ได้ ไม่ จ�ากัด จ�านวน บน เซิร์ฟเวอร์ ที่ ได้ รับ สิทธิ์ ถูก ต้อง 

อย่าง เต็ม ที่ และ เกิด ประโยชน์ สูงสุด

• ด้วย การ ให้ สิทธิ์ การ ใช้ งาน อย่าง เต็ม ที่ ให้ แก่ เซิร์ฟเวอร์ (หรือ server farm) 

โดย การ จดั ซือ้ Core license ส�าหรบั Enterprise Edition และ Software Assurance 

ตาม จ�านวน ของ physical core บน เซร์ิฟเวอร์ ทัง้หมด จะ ท�าให้ สามารถ รนั virtual 

machine ได้ ไม่ จ�ากดั จ�านวน เพือ่ ให้ เพยีง พอ กบั workload แบบ dynamic และ การ 

ใช้ งาน พลัง ประมวล ผล ของ ฮาร์ดแวร์ อย่าง เต็ม ประสิทธิภาพ

  

การเปลี่ยนแปลงสู่รูปแบบใหม่ของสิทธิ์การใช้งาน
ไมโคร ซอฟท์ มี ทาง เลือก ที่ หลาก หลาย ส�าหรับ การ เปลี่ยน สิทธิ์ ไป ใช้ edition ใหม่ 

และ สทิธิ ์การ ใช้ งาน แบบ ใหม่ ซึง่ ได้ รบั การ ออกแบบ มา เพ่ือ ช่วย ให้ ลกูค้า วางแผน 

ได้ ใน ระยะ ยาว และ ช่วย ปกป้อง การ การ ลงทุน ใน ปัจจุบัน ให้ เกิด ประโยชน์ สูงสุด

Enterprise Edition 

• หาก ลูกค้า ต้องการ ซื้อ Server License ใหม่ ส�าหรับ Enterprise Edition 

สามารถ ซือ้ ได้ จนถงึ วนั ที ่30 มถินุายน 2555 หลงั จาก น้ัน แล้ว จะ ยตุ ิการ จ�าหน่าย 

สิทธิ์ การ ใช้ งาน แบบ Server and CAL แต่ ลูกค้า ภาย ใต้ สัญญา แบบ EA และ EAP 

ยัง คง สามารถ ซื้อ Server และ CAL ต่อ ไป ได้ จนกว่า จะ ครบ รอบ การ ต่อ สัญญา 

ใหม่ (renewal) ครั้ง ต่อ ไป เพื่อ ส่ง มอบ โปร เจกต์ งาน ที่ ก�าลัง ด�าเนิน อยู่ แต่ หาก พ้น 

ก�าหนด ไป แล้ว การ ซื้อ สิทธิ์ การ ใช้ งาน Enterprise Edition จะ ถูก เปลี่ยน ไป เป็น 

แบบ Core License ทั้งหมด 

• ลูกค้า ที่ มี Enterprise Edition ที่ มี สิทธิ แบบ Server และ CAL และ มี Software 

Assurance สามารถ อัพเกรด เป็น SQL Server 2012 โดย ไม่ เสีย ค่า ใช้ จ่าย และ 

Enterprise Edition แบบ Server พร้อม Software Assurance มอบ สิทธิ์ ใน การ 

เข้า ถึง SQL Server เวอร์ชั่น ล่าสุด เสมอ

• สิทธิ์ การ ใช้ Enterprise Edition ของ SQL Server 2012 แบบ Server และ 

CAL จะ สามารถ มอบ สิทธิ์ การ ใช้ งาน ได้ มาก สุด 20 core ต่อ 1 server license 

ข้อ ก�าหนด นี้ จะ ใช้ กับ server license ที่ ซื้อ ใหม่ และ server license เก่า ที่ ถูก 

อัพเกรด ไป เป็น SQL Server 2012 ผ่าน ทาง Software Assurance ด้วย หาก คุณ 

ซื้อ SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition ใน แบบ Server และ CAL พร้อม 

ด้วย Software Assurance ที ่รนั อยู ่บน เซร์ิฟเวอร์ ที ่ม ีมากกว่า 20 core โปรด ตดิต่อ 

ตวัแทน จ�าหน่าย ของ ไมโคร ซอฟท์ ที ่คุณ รูจ้กั เพือ่ รบั ความ ช่วย เหลอื ใน การ เปลีย่น 

เข้า สู่ ระบบ license แบบ ใหม่

• ลูกค้า ท่ี ซือ้ Server License ใหม่ ท่ี ต้องการ ซือ้ Enterprise Edition แบบ Server 

License ยัง สามารถ ซื้อ SQL Server Business Intelligence Edition เพื่อ ใช้ งาน 

ด้าน BI ได้ และ ซื้อ Enterprise Edition แบบ core license เพื่อ การ ใช้ งาน ฐาน 

ข้อมูล ขนาด ใหญ่ และ การ ท�า Data Warehouse หรอื เลอืก ใช้ งาน Server License 

แบบ เดิม ส�าหรับ Enterprise Edition เพื่อ การ ท�างาน ที่ ต้องการ ความ ต่อ เนื่อง ต่อ 

ไป ได้

การย้ายสิทธิ์การใช้งานเป็นแบบCoreLicense
• ลูกค้า ที่ มี processor license ภาย ใต้ Software Assurance (SA) สามารถ 

อัพเกรด ไป เป็น SQL Server 2012 ได้ โดย ไม่ เสีย ค่า ใช้ จ่าย เมื่อ หมด อายุ ของ SA 

แล้ว สิทธิ์ ของ processor license จะ ถูก เปลี่ยน ไป เป็น core license และ ลูกค้า 

สามารถ renew โปรแกรม SA จาก สิทธิ์ core license ได้

• SQL Enterprise Edition และ Standard Edition ที่ มี processor license ภาย 

ใต้ SA จะ ถูก เปลี่ยน ไป เป็น core license จ�านวน ขั้น ต�่า 4 core license ต่อ 1 

processor license ขึ้น ไป หรือ ตาม จ�านวน core ที่ ถูก ใช้ งาน จริง และ processor 

license ของ SQL Server Datacenter จะ ถูก เปลี่ยน ไป เป็น core license จ�านวน 

ขั้น ต�่า 8 license  ต่อ 1 processor license ขึ้น ไป หรือ ตาม จ�านวน ของ core ที่ 

ถูก ใช้ งาน จริง

• ใน ช่วง หมด อายุ ข้อ ตกลง ของ สัญญา ลูกค้า ควร ท�า self-inventory เพื่อ เก็บ 

ข้อมูล จ�านวน core ที่ ใช้ งาน จริง ใน แต่ละ processor ที่ มี สิทธิ์ การ ใช้ งาน พร้อม 

Software Assurance การ ท�า เช่น นี้ จะ ท�าให้ ลูกค้า ได้ รับ จ�านวน core license ของ 

SQL Server 2012 ที่ เหมาะ สม เพื่อ ให้ สามารถ ใช้ งาน ได้ อย่าง ต่อ เนื่อง ตาม ที่ ใช้ 

จริง ใน ปัจจุบัน

• การ ท�า self-inventory ควร ใช้ เครื่อง มือ อย่าง เช่น Microsoft Assessment 

and Planning (MAP) Toolkit หรือ เครื่อง มือ inventory tool อื่นๆ เพื่อ รวบรวม 

ราย ชื่อ ฮาร์ดแวร์ และ หน่วย ประมวล ผล ที่ ติด ตั้ง SQL Server พร้อม Date/time 

stamp ไว้ อย่าง ถูก ต้อง และ เป็น ปัจจุบัน เสมอ

• ถ้า ลูกค้า ไม่ ท�า self-inventory ก็ ยัง คง ได้ รับ การ โอน license ไป เป็น core 

license จ�านวน 4 license ต่อ 1 processor license ส�าหรับ Standard Edition 

และ Enterprise Edition และ ได้ รับ 8 core license ต่อ 1 processor license 

ส�าหรับ Datacenter Edition
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ลูกค้าEnterpriseAgreement(EA)
• ลูกค้า EA ปัจจุบัน รวม ทั้ง ลูกค้า  EAP และ EAS สามารถ ซื้อ server license 

และ processor license ให้ กับ Enterprise Edition ได้ จนกว่า จะ หมด อายุ สัญญา

• ลูกค้า ที่ ซื้อ processor license ก่อน ครบ สัญญา EA จะ ต้อง ค�านวณ จ�านวน 

ของ license ที่ ต้อง ใช้ ตาม สิทธิ์ ที่ ตนเอง ได้ รับ จาก SQL Server 2008 R2 แบบ 

processor license ใน Product Use Right ก่อน

• ลกูค้า ที ่ม ีEA หรอื EAP ม ีทาง เลอืก ที ่จะ ซือ้ core license เพิม่ เตมิ ได้ ใน ช่วง ท่ี 

ยงั อยู ่ใน ระยะ สญัญา เพือ่ การ ใช้ งาน ต่อ ไป ใน อนาคต โปรด ตดิต่อ ตวัแทน จ�าหน่าย 

ของ ไมโคร ซอฟท์ เพื่อ ขอรับ ทราบ ข้อมูล เพิ่ม เติม

• เซิร์ฟเวอร์ ทั้งหมด ที่ ได้ รับ สิทธิ์ การ ใช้ SQL Server 2012 Enterprise Edition 

แบบ Server License จะ จ�ากัด ให้ ใช้ได้ สูงสุด 20 core ต่อ 1 เซิร์ฟเวอร์

• กระบวนการ ที่ กล่าว มา ทั้งหมด จะ ถูก ด�าเนิน การ เมื่อ สิ้น สุด อายุ สัญญา

ความคิดเห็นจากลูกค้าSQLServer2012
“ธุรกิจของเราจ�าเป็นต้องออนไลน์ได้ตลอดเวลา...เราสามารถใช้งานAlwaysOnได้ภายในช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น” 

Mediterranean Shipping Company

“เราสามารถหาจุดสมดุลระหว่างความต้องการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานและความต้องการของทีมไอทีในการสร้างและบริหาร 
ความปลอดภัยและความลับของข้อมูล” 

CareGroup Healthcare System

“ระบบคลังข้อมูลแบบParallelDataWarehouseสามารถรับcomplexqueryได้เร็วกว่าระบบทั่วไปถึง160เท่าตัวมอบ 
ความสามารถในการโหลดข้อมูลกว่า1Tb/ช.ม.และสามารถใช้งานกับBISolutionsได้อย่างสมบูรณ์แบบ” 

DirectEdge, US Stock Exchange

“Applianceสามารถติดตั้งได้ภายในระยะเวลาแค่ไม่ถึงวันเทียบกับแบบดั้งเดิมที่ต้องการใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรืออาจจะเป็นเดือนๆ” 
Brian Knight 

Pragmatic Work

การวางแผนส�าหรับSQLServer2012
• ลกูค้า ท่ี วางแผน ตดิ ตัง้ SQL Server 2012 ท้ัง ท่ี วางแผน อพัเกรด และ ซือ้ สทิธิ ์

การ ใช้ งาน ใหม่ ควร รับ ทราบ สิทธิ ประโยชน์ ต่อ ไป นี้

• การ renew โปรแกรม Software Assurance เป็น ทาง เลือก ที่ ดี ที่สุด ใน การ 

ปกป้อง การ ลงทุน ของ คุณ และ มอบ การ เข้า ถงึ ซอฟต์แวร์ เวอร์ชัน่ ล่าสดุ เสมอ รวม 

ถึง การ ได้ รับ บริการ จาก Deployment Planning Services และ การ สนับสนุน ทาง 

เทคนิค ต่างๆ

• EAP ยัง คง เป็น โปรแกรม ทาง เลือก ที่ คุ้ม ค่าที่ สุด ให้ แก่ ลูกค้า พร้อม สิทธิ 

ประโยชน์ ต่างๆ เหมือน เดิม (ส่วนลด สูงสุด 40% ส�าหรับ Server License ที่ ซื้อ 

ใหม่ ส�าหรับ การ ใช้ งาน Enterprise Edition และ Business Intelligence)

• ลูกค้า ควร เลือก Edition ให้ เหมาะ กับ การ ใช้ งาน

o Enterprise เพื่อ การ ใช้ งาน กับ แอพ พลิ เคชั่น ส�าคัญ ของ ธุรกิจ (Mission 

Critical) และ การ สร้าง คลัง ข้อมูล ขนาด ใหญ่ ที่ สามารถ ขยาย ได้ ใน องค์กร

o Business Intelligence เพื่อ องค์กร คุณภาพ ที่ ต้องการ ให้ ผู้ ใช้ งาน สามารถ ใช้ 

BI ได้ ด้วย ตนเอง

o Standard ส�าหรับ การ ใช้ งาน ฐาน ข้อมูล ขั้น พื้น ฐาน การ จัด ท�า รายงาน และ 

วิเคราะห์ ผล

• การ ท�า Consolidation และ Virtualization คือ วิธี ที่ ดี ที่สุด ใน การ เพิ่ม 

สมรรถภาพ ของ ฮาร์ดแวร์ และ ช่วย ควบคุม ขนาด ของ ฮาร์ดแวร์ ความ สามารถ 

ใน การ ประมวล ผล และ การ จัดการ ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ติด ตั้ง ใช้ งาน ได้ อย่าง มี 

ประสิทธิภาพ สูงสุด

ศึกษา ข้อมูล เพ่ิม เติม ได้ จาก เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ SQL Server 2012: http://www.microsoft.com/sqlserver

เอกสาร ฉบบั นี ้จดั ท�า ขึน้ ก่อน หน้า วนั และ เวลา เปิด จ�าหน่าย ผลติภณัฑ์ จงึ ไม่ ขอ รับ ประกัน ใน ความ ถูก ต้อง ใดๆ ของ ข้อมูล หาก ไม่ ตรง ตาม ข้อมูล จริง ที่ เกิด ขึ้น 

ก�าลัง การ เปิด จ�าหน่าย อย่าง เป็น ทางการ แล้ว ข้อมูล ใน เอกสาร ฉบับ นี้ เป็นการ เขียน จาก มุม มอง ของ Microsoft Corporation ตาม ที่ เป็น ณ วัน/เวลา ที่ ผลิ ด เอกสาร นี้ 

เนื่องจาก ไมโคร ซอฟท์ ต้อง รับมือ กับ การ เปลี่ยนแปลง ของ สภาพ ตลาด จึง ไม่ ขอ ให้ ตีความ เนื้อ หา ใดๆ ว่า เป็น ข้อ ผู ดมัด ที่ กระท�า ขึ้น โดย ไมโคร ซอฟท์ และ ไม่ ขอ ยืนยัน 

ความ ถูก ต้อง ของ ข้อมูล หลัง จาก วัน ที่ ตี พิมพ์ แล้ว ข้อมูล ที่ แสดง ไว้ เกี่ยว กับ ผลิตภัณฑ์ นี้ มี ไว้ เพื่อ การ วางแผน การ ซื้อ และ การน�า ไป ใช้ งาน ผลิตภัณฑ์ เท่านั้น อาจ มี การ 

เปลี่ยนแปลง ข้อมูล ใน ภาย หลัง โดย ไม่ แจ้ง ล่วง หน้า ได้ 

©2011 สงวน สิทธิ์ ทั้งหมด โดย Microsoft Corporation
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Edition ของ SQL Server 2012 
1.มีอะไรใหม่บ้างในSQLServer2012 

SQL Server 2012 จะ ช่วย เพิม่ ความ มัน่ใจ ใน การ ด�าเนนิ ภารกิจ ส�าคญั ของ ธรุกจิ 

ด้วย Uptime ที ่สงู ขึน้ กว่า เดมิ ประสทิธภิาพ การ ท�างาน ที ่เรว็ ขึน้ และ ระบบ ความ 

ปลอดภัย ที่ เพิ่ม มาก ขึ้น ส�าหรับ เวิร์ค โหลด ที่ จ�าเป็น ส�าหรับ ธุรกิจ รวม ทั้ง การ เข้า 

ถึง ข้อมูล ที่ เจาะ ลึก ทุก ราย ละเอียด ด้วย ระบบ Self-service Data Exploration 

คุณสมบัติ ใน การ แสดง ผล ข้อมูล แบบ ภาพ ที่ น่า ตื่น ใจ สวยงาม และ สามารถ เล่น 

กับ ข้อมูล ได้ ใน แบบ interactive อีก ทั้ง มอบ ทาง เลือก ใน การ ใช้ งาน คลา วด์ ใน แบบ 

ท่ี คณุ ต้องการ เพิม่ ขดี ความ สามารถ ใน การ สร้าง และ พฒันา โซลชูัน่ เพือ่ ใช้ งาน ท้ัง 

บน ระบบ เซิร์ฟเวอร์ และ บน เครือ ข่าย ของ คลา วด์

2.ช่วยอธิบายถึงEditionที่มีวางจ�าหน่ายของผลิตภัณฑ์SQL
Server 2012 

SQL Server 2012 จะ มี วาง จ�าหน่าย ใน 3 Edition คือ Enterprise, Business 

Intelligence, และ Standard

• Enterprise เหมาะ ส�าหรบั การ ใช้ งาน แอพ พล ิเคชั ่นที ่ส�าคญั ต่อ ภารกจิ ของ ธรุกจิ 

และ การ สร้าง ระบบ คลัง ข้อมูล (Data warehousing)

• Business Intelligence เป็น Edition ใหม่ ที่ เน้น ความ สามารถ ด้าน Business 

Intelligence ส�าหรับ องค์กร ขนาด เล็ก และ ขนาด ใหญ่

• Standard เหมาะ ส�าหรบั การ จดั ท�า ฐาน ข้อมลู ระบบ รายงาน และ การ วิเคราะห์ 

ผล ข้อมูล ขั้น พื้น ฐาน

ส�าหรับ Edition ของ Business Intelligence จะ รวม คุณสมบัติ ท้ังหมด ของ 

Standard Edition และ ส�าหรับ Enterprise Edition จะ รวม คุณสมบัติ ทั้งหมด 

ของ BI Edition    

3.เกิดอะไรขึ้นกับEditionอื่นที่เคยมีในSQLServer2008
R2อาทิDatacenter,WorkgroupและStandardforSmall
BusinessEdition

ผลิตภัณฑ์ ของ SQL Server 2012 ได้ มี การ ยกเลิก การ ให้การ สนับสนุน Edition 

ต่างๆ ดังนี้

• Datacenter – ฟีเจอร์ ทั้งหมด ที่ มี อยู่ เดิม จะ ถูก น�า ไป รวม ใน Enterprise Edition

• Workgroup – Standard Edition จะ เป็น Edition หลัก ส�าหรับ ผู้ ที่ ต้องการ ใช้ 

งาน ฟังก์ชัน ด้าน ระบบ ฐาน ข้อมูล ขั้น พื้น ฐาน

• Standard for Small Business – Standard Edition จะ เป็น Edition เดยีว ส�าหรบั 

ผู้ ที่ ต้องการ ใช้ งาน ฟังก์ชัน พื้น ฐาน ด้าน ฐาน ข้อมูล

4.Editionท้ังหมดของSQLServer2012มีEditionใดบ้าง

SQL Server 2012 จะ มี การ วาง จ�าหน่าย ทั้ง สิ้น 3  Edition ได้แก่ Enterprise, 

Business Intelligence, และ Standard ทั้งนี้ SQL Server 2012 Web Edition จะ 

มี ให้ บริการ เฉพาะ ส�าหรับ ผู้ ให้ บริการ ระบบ โฮสต์ (Hoster) ผ่าน ทาง ข้อ ตกลง 

Services Provider License Agreement (SPLA) เท่านั้น นอกจาก นี้ Developer, 

Express, และ Compact Edition ก็ ยัง คง มี ให้ บริการ อยู่ เช่น เดิม โดย ไม่มี การ 

เปลี่ยนแปลง ด้าน ราคา หรือ รูป แบบ สทิธิ์ การ ใช้ งาน ไมโคร ซอฟท์ ยงั ม ีAppliance 

อีก จ�านวน หลาย รายการ รวม ถึง Parallel Data Warehouse, BI Appliance, และ 

Database Consolidation Appliance ด้วยสิทธิ์ การ ใช้ งาน SQL Server 2012

5.การเปลี่ยนแปลงหลักๆด้านรูปแบบสิทธิ์การใช้งานในSQL
Server2012มีอะไรบ้าง

รูป แบบ สิทธิ์ การ ใช้ งาน ส�าหรับ Edition ต่างๆ ของ SQL Server 2012 มี ดังนี้

• สิทธิ์ การ ใช้ งาน แบบ คิด ตาม จ�านวน Core (Core-Based) ส�าหรับ Enterprise

• สิทธิ์ การ ใช้ งาน แบบ Server + CAL ส�าหรับ Business Intelligence

• ทาง เลือก ระหว่าง สิทธิ์ การ ใช้ งาน แบบ คิด ตาม จ�านวน Core (Core-Based) 

หรือ แบบ Server + CAL ส�าหรับ Standard

6.การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด

การ เปลี่ยนแปลง รูป แบบ สิทธิ์ การ ใช้ งาน ตาม ด้าน บน จะ มี ผล บังคับ ใช้ เมื่อ มี การ 

วาง จ�าหน่าย ผลิตภัณฑ์ ของ SQL Server 2012 อย่าง เป็น ทางการ ส�าหรับ 

ก�าหนดการ ใน การ วาง จ�าหน่าย ของ Microsoft SQL Server 2012 นั้น คือ วัน ที่ 

1 เมษายน พ.ศ. 2555

7.มีสิทธิประโยชน์ด้านVirtualizationหรือCloudที่ได้จาก
SQLServer2012หรือไม ่

SQL Server 2012 ช่วย มอบ สิทธิ ประโยชน์ แก่ ผู้ ใช้ งาน มากมาย ทั้ง ใน ด้าน การ 

จ�าลอง ระบบ ด้วย การ ท�า Virtualization หรอื การ ใช้ งาน ระบบ นวัตกรรม ใหม่ ของ 

Cloud ซึ่ง จะ ช่วย ลด ค่า ใช้ จ่าย ให้ กับ ผู้ ใช้ งาน ได้ อย่าง มาก ทั้ง จาก สิทธิ์ การ ใช้ งาน 

ระบบ ฐาน ข้อมลู รวม ถงึ ช่วย มอบ ความ ยดืหยุน่ ใน การ ตดิ ตัง้ และ ใช้ งาน ระบบ ฐาน 

ข้อมูล อีก ด้วย ผู้ ใช้ งาน สามารถ:

• มอบ สทิธิ ์การ ใช้ งาน ส�าหรบั Virtual Machine (VM) แต่ละ เครือ่ง และ เมือ่ ใช้ สทิธิ์ 

การ ใช้ งาน แบบ คิด ตาม จ�านวน Core (Core-Based) ก ็เพยีง ต้อง ซือ้ Core License 

เพิม่ ส�าหรบั Virtual Core (Thread หรอื Physical Core) ที ่อยู ่ภายใน VM นัน้ เท่านัน้

• มอบ สิทธิ์ การ ใช้ งาน แบบ High VM Density ผ่าน ข้อ ตกลง EE และ Software 

Assurance (SA) ส�าหรับ Physical Core ทั้งหมด บน เครื่อง เซิร์ฟเวอร์ (หรือ ใน 

เซิร์ฟเวอร์ ฟาร์ม) และ ท�าการ ติด ตั้ง Virtual Machine บน ฮาร์ดแวร์ ที่ จด สิทธิ์ การ 

ใช้ งาน ได้ โดย ไม่ จ�ากดั จ�านวน หาก ไม่ม ีข้อ ตกลง ของ SA จ�านวน ของ VM Density 

จะ ถูก จ�ากัด ที่ 1 Virtual Machine/Core เท่านั้น

• มอบ สิทธิ์ การ ใช้ งาน แบบ VM Mobility ส�าหรับ ทั้ง บน เครือ ข่าย ของ Private 

และ Public Cloud  ซึ่ง VM Mobility เป็น สิทธิ ประโยชน์ ของ SA หาก ไม่มี ข้อ 

ค�าถามที่พบบ่อย – Edition ต่างๆของ SQL Server 2012 
และรูปแบบสิทธิ์การใช้งาน
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ตกลง SA ผู้ ใช้ งาน จะ สามารถ ย้าย สิทธิ์ การ ใช้ งาน ระหว่าง เซิร์ฟเวอร์ ได้ เพียง 1 

ครั้ง ใน รอบ 90 วัน เท่านั้น

8.ช่วยอธิบายได้ไหมว่าท�าไมจึงมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ 

การ เปลี่ยนแปลง ที่ เกิด ขึ้น กับ รูป แบบ ของ สิทธิ์ การ ใช้ งาน SQL Server นี้ สะท้อน 

ให้ เหน็ ถงึ พฒันาการ ใหม่ ของ อตุสาหกรรม ระบบ ฐาน ข้อมลู ซึง่ เกดิ จาก แนวทาง 

ปฏบิตั ิรปู แบบ ใหม่ ใน การ ตดิ ตัง้ และ ใช้ งาน ฮาร์ดแวร์ ผล การ วเิคราะห์ วิจยั ภายใน 

ของ เรา จาก กลุ่ม ลูกค้า กว่า หลาย ร้อย ราย แสดง ให้ เห็น ว่า ลูกค้า ที่ ใช้ งาน ระบบ 

ฐาน ข้อมูล มี ความ พึง พอใจ กับ สิทธิ์ การ ใช้ งาน แบบ คิด ตาม จ�านวน Core หรือ 

Core-Based License และ มี ความ เห็น ว่า สิทธิ์ การ ใช้ งาน แบบ ดัง กล่าว นั้น ง่าย 

และ สามารถ คาด คะเน ได้ นอกจาก นี้ ยัง มี การ ตอบ รับ ที่ ดี ต่อ ทาง เลือก ด้าน สิทธิ์ 

การ ใช้ งาน ส�าหรับ เทคโนโลยี การ ท�า Virtualization และ ระบบ คลา วด์ ของ เรา 

ซึ่ง มี เป้า หมาย ใน การ ลด ค่า ใช้ จ่าย ของ ผู้ ใช้ งาน ลง ด้วย การ เปลี่ยนแปลง เหล่า นี้ 

ไมโคร ซอฟท์ จะ ยัง คง เป็น ผู้น�า ใน ด้าน การ ช่วย ลด ต้นทุน การ เป็น เจ้าของ ส�าหรับ 

ผู้ ใช้ งาน ของ เรา

9.ผลิตภัณฑ์อื่นๆของไมโครซอฟท์จะมีการเปลี่ยนรูปแบบสิทธิ์
การใช้งานเป็นแบบคิดตามจ�านวนCore(Core-Based)ด้วย
หรือไม่

เรา ได้ ท�าการ วาง รูป แบบ สิทธิ์ การ ใช้ งาน ไว้ หลาย รูป แบบ ซึ่ง เหมาะ สม ส�าหรับ 

แต่ละ ผลิตภัณฑ์ โดย พิจารณา จาก ความ ต้องการ ทั้ง ทาง ด้าน อุตสาหกรรม และ 

ความ ต้องการ ของ ผู ้ใช้ งาน ทัง้น้ี การ เปลีย่นแปลง ที ่เกดิ ขึน้ กบั รปู แบบ สทิธิ ์การ ใช้ 

งาน ของ SQL Server นัน้ ม ีพืน้ ฐาน จาก แนว โน้ม ใน อตุสาหกรรม ระบบ ฐาน ข้อมูล 

และ ได้ รบั การ วางแผน พจิารณา โดย ค�านึง ถงึ ธรุกจิ ของ ระบบ ฐาน ข้อมลู เป็น หลกั

10.การเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิ์การใช้งานนี้จะส่งผลให้มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นหรือไม่

ใน การ เปิด ตัว ผลิตภัณฑ์ ของ SQL Server 2012 เรา ได้ น�า เสนอ Enterprise 

Edition ที่ มี ประสิทธิภาพ และ Business Intelligence ซึ่ง เป็น Edition ใหม่ ที่มา 

พร้อม ฟีเจอร์ ที่ น่า สนใจ มากมาย ทั้งนี้ ผู้ ใช้ งาน SQL Server ซึ่ง ใช้ ประโยชน์ จาก 

คุณสมบัติ ใหม่ เหล่า นี้ หรือ มี การ ติด ตั้ง ระบบ ฐาน ข้อมูล ที่ จ�าเป็น ต่อ ธุรกิจ ย่อม มี 

แนว โน้ม ที่ จะ มี ค่า ใช้ จ่าย ที่ สูง ขึ้น อย่างไร ก็ตาม เรา เอง ก็ ยัง คง เป็น ผู้น�า ด้าน การ 

ช่วย ลด ต้นทุน การ เป็น เจ้าของ

แต่ ใน ขณะ เดียวกัน ไมโคร ซอฟท์ ก็ มอบ ประโยชน์ ด้าน สิทธิ์ การ ใช้ งาน และ ความ 

ยืดหยุ่น ให้ มาก ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อ ช่วย ให้ ลูกค้า ประหยัด ค่า ใช้ จ่าย และ ควบคุม ต้นทุน 

ส�าหรับ การ ท�า Virtualization และ Consolidation ผลก ระ ทบ ทาง ด้าน ค่า ใช้ 

จ่าย สุทธิ ส�าหรับ ลูกค้า แต่ละ ราย จะ แตก ต่าง กัน ไป ขึ้น กับ รูป แบบ การ ติด ตั้ง และ 

วิธี ใช้ งาน SQL Server 2012 รวม ถึง ความ ต้องการ ด้าน ขนาด การ ใช้ งาน ทั้ง ใน 

ปัจจุบัน และ ใน อนาคต ด้วย

เรา ได้ มี การ พูด คยุ กับ ลูกค้า และ บรษิทั คู ่ค้า ของ เรา อยู ่อย่าง สม�า่เสมอ ทัง้นี ้เพือ่ ให้ 

มั่นใจ ว่า พวก เขา ตระหนัก ดี ถึง ผลก ระ ทบ ต่างๆ ที่ จะ เกิด ขึ้น จาก การ เปลี่ยนแปลง 

เหล่า นี้

11.สามารถซื้อสิทธิ์การใช้งานแบบCore-Basedเพื่อใช้งานกับ
BusinessIntelligenceEditionได้หรือไม่

 SQL Server 2012 Enterprise Edition รวม เอา คุณสมบัติ และ ความ สามารถ ทุก 

อย่าง ของ SQL Server 2012 ทุก Edition ไว้ ด้วย กัน อย่าง ครบ ถ้วน ดัง นั้น ผู้ ใช้ 

งาน ที ่ต้องการ สทิธิ ์การ ใช้ งาน BI Server ใน แบบ คดิ ตาม จ�านวน Core ก ็สามารถ 

ท�าได้ โดย การ เลือก ใช้ งาน Enterprise Edition นอกจาก นี้ Enterprise Edition ยัง 

เป็น ทาง เลือก ที่ ดี ที่สุด ส�าหรับ ความ ต้องการ สิทธิ์ การ ใช้ งาน ใน คุณสมบัติ ขั้น สูง 

ของ SQL Server BI ซึง่ ไม่ สามารถ ก�าหนด ปรมิาณ ของ ผู ้ใช้ งาน ได้ (อาทิ External 

Facing Workload) หรือ เมื่อ ปริมาณ ของ ผู้ ใช้ งาน มี จ�านวน มาก

12.สามารถใช้CALร่วมกันส�าหรับBusinessIntelligence
EditionและStandardEditionได้หรือไม่ 

สามารถ ใช้ได้ เช่น เดยีวกนั กบั ผลติภณัฑ์ รุน่ ก่อนๆ โดย SQL Server 2012 ม ีCAL 

เพียง ชุด เดียว เพื่อ การ ใช้ งาน ทุก Edition ของ SQL Server

13.หากมีSoftwareAssuranceอยู่แล้วบนSQLServerจะ
ต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพิม่เพือ่อพัเกรดเป็นSQLServer2012หรอื
ไม่ 

ไม่ ต้อง สิทธิ์ การ ใช้ งาน ทั้งหมด ภาย ใต้ ข้อ ตกลง SA สามารถ อัพเกรด เป็น SQL 

Server 2012 ได้ โดย ไม่ เสีย ค่า ใช้ จ่าย เพิ่ม เติม ใดๆ

14.ถ้าเพิ่งท�าข้อตกลงสัญญาแบบEnterpriseAgreement
(EA)หรือ Enrollment for ApplicationPlatform (EAP)
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรบ้าง 

ท้ัง EA และ EAP ยัง คง เป็น ทาง เลอืก ท่ี ด ีท่ีสดุ ส�าหรบั ลกูค้า ท่ี ต้องการ สทิธิ ์การ ใช้ 

งาน ของ SQL Server เพราะ EA และ EAP ช่วย ย้าย และ ขยาย สิทธิ์ การ ใช้ งาน 

เพื่อ ช่วย ให้ คุณ สามารถ วางแผน ส�าหรับ ความ ต้องการ สิทธิ์ การ ใช้ งาน แบบ ใหม่ 

ได้ นอกจาก นี้ EAP ยัง มอบ ส่วนลด ปริมาณ มาก เพื่อ ช่วย เหลือ ผู้ ใช้ งาน ใน การ 

ลด ต้นทุน การ เป็น เจ้าของ ให้ มี ต้นทุน ที่ ต�่า ที่สุด ด้วย

15.ย้ายจากสทิธิ์การใช้งานแบบคดิตามจ�านวนProcessorมาคดิ
ตามจ�านวนCoreได้อย่างไรและมีรูปแบบการย้ายอย่างไร 

ส�าหรับ สิทธิ์ การ ใช้ งาน ที่ มี การ จัด ซื้อ ผ่าน Software Assurance (SA) สามารถ 

อัพเกรด เป็น SQL Server 2012 ได้ โดย ไม่ เสีย ค่า ใช้ จ่าย เพิ่ม เติม ผู้ ใช้ งาน EA/

EAP สามารถ ขอ ซื้อ สิทธิ์ การ ใช้ งาน ส�าหรับ แต่ละ Processor เพิ่ม เติม ได้ จนถึง 

ก�าหนด ต่อ อายุ ครั้ง ต่อ ไป ของ คุณ หลัง วัน ที่ 30 มิถุนายน 2555 หลัง จาก วัน 

ครบ ก�าหนด ต่อ อายุ จะ มี การ แปลง สิทธิ์ การ ใช้ งาน จาก แบบ Processor License 

เป็น แบบ Core-Based ให้ เพียง พอ ส�าหรับ จ�านวน Core ทั้งหมด ที่ ใช้ งาน บน ฐาน 

ข้อมูล ที่ จด สิทธิ์ การ ใช้ งาน แบบ Processor-Licensed (มี ปริมาณ ขั้น ต�่า คือ 4 

core / processor ส�าหรับ Standard และ Enterprise Edition และ 8 EE core / 

processor ส�าหรับ Datacenter)

16.จะแลกสิทธิ์การใช้งานSQLServerperprocessorที่มี
SAเป็นสิทธิ์การใช้งานSQLServer2012percoreได้อย่างไร
เจ้าของสิทธิ์(และไมโครซอฟท์)จะพิจารณาจ�านวนCoreที่มีอยู่
แล้วอย่างไร 

คุณ สามารถ ท�าการ สร้าง รายการ “self-inventory” ส�าหรับ ระบบ ของ คุณ ได้ เมื่อ 

สิน้ สดุ ระยะ สญัญา ของ Software Assurance (SA) โดย แสดง ราย ละเอยีด พืน้ ฐาน 

เกีย่ว กบั Core License ที ่คณุ จะ ได้ รบั รวม ถงึ สทิธิ ์ที ่คณุ สามารถ ท�าการ ต่อ อาย ุSA 

ได้ เรา จะ มอบ สิทธิ์ ใน การ เข้า ถึง และ ใช้ งาน ชุด เครื่อง มือ Microsoft Assessment 

and Planning (MAP)  เพื่อ เป็น ทาง เลือก หนึ่ง ที่ ช่วย ให้ คุณ สามารถ ติดตาม และ 

บนัทกึ ราย ละเอยีด ต่างๆ เกีย่ว กบั การ ใช้ งาน ซอฟต์แวร์ ใน ระบบ ของ คณุ ชุด เคร่ือง 

มือ นี้ จะ ช่วย คุณ วางแผน การ เปลี่ยน สิทธิ์ การ ใช้ งาน แบบ Processor-based ไป 

เป็น Core-based ด้วย การ นับ จ�านวน ของ ทั้ง Processor และ Core ที่ คุณ ใช้ 

งาน ภายใน ระบบ ของ คุณ หาก คุณ ไม่ สามารถ จด บันทึก ราย ละเอียด ของ การ 

ใช้ งาน SQL Server ได้ เรา จะ ท�าการ เปลี่ยน สิทธิ์ การ ใช้ งาน โดย คิด ตาม อัตรา 

มาตรฐาน แทน ดัง นั้น เรา จึง แนะน�า ให้ คุณ ปรึกษา และ ขอ ค�า แนะน�า จาก ไมโคร 

ซอฟท์ หรือ ตัวแทน บริษัท คู่ ค้า ของ ไมโคร ซอฟท์ เพื่อ วางแผน การ ย้าย สิทธิ์ การ 

ใช้ งาน ที่ เหมาะ สม ที่สุด ส�าหรับ คุณ


