Co-Location คืออะไร

เรื่ องของการบริหารระบบและทรัพยากรทางด้ านไอทีเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญมากต่อองค์กรไม่วา่ จะเป็ น
องค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรื อขนาดใหญ่ เนื่องจากไอทีเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่มีบทบาทต่อการทางานต่างๆ ใน
ทุกๆ ส่วนงาน โดยเฉพาะองค์กรขนาดกลางขึ ้นไปยิ่งต้ องให้ ความสาคัญกับระบบไอที
เพื่อให้ การทางานมีประสิทธิภาพไม่เกิดการสะดุดหรื อมีปัญหาใดๆ เกิดขึ ้นระหว่างการทางาน การ
วางแผนการจัดทาโครงสร้ างไอทีให้ เป็ นระบบเสียตังแต่
้ แรกจึงเป็ นสิ่งที่พงึ กระทา
หนึง่ ในหลายๆ สิ่งที่องค์กรจะต้ องพิจารณาเกี่ยวกับการวางโครงสร้ างของระบบไอทีก็คือ เรื่ องของการ
จัดทาและใช้ งานเซิร์ฟเวอร์ (Server) ซึง่ เป็ นศูนย์กลางคอมพิวเตอร์ ขององค์กรในการทาหน้ าที่ประมวลผลและ
ให้ บริการอย่างหนึง่ อย่างใดตามที่กาหนดไว้ เช่น การใช้ เป็ น Files Server หรื อ Mail Server เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ก็เพื่อให้
คอมพิวเตอร์ ที่อยูใ่ นเครื อข่าย (Network) หรื อคอมพิวเตอร์ ของผู้ปฏิบตั งิ านภายในองค์กรมีศนู ย์รวมในการจัดเก็บ
ข้ อมูลหรื อการเชื่อมโยงข้ อมูลระหว่างกัน
เซิร์ฟเวอร์ มีหลายระดับขึ ้นอยูก่ บั ขนาดขององค์กรและผู้ใช้ งาน สาหรับองค์กรขนาดเล็กสามารถที่จะติดตัง้
และจัดทาระบบเซิร์ฟเวอร์ เพื่อใช้ งานภายในได้ ไม่ยากนัก และแน่นอนว่าสามารถช่วยให้ การทางานเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามที่ต้องการได้ แต่สาหรับองค์กรที่มีผ้ ใู ช้ งานจานวนมากอีกทังจะต้
้ องมีการทางานร่วมกันกับ
บุคคลภายนอกด้ วย การจัดทาระบบเซิร์ฟเวอร์ ไว้ ภายในองค์กร ระบบเซิร์ฟเวอร์ อาจจะตอบสนองการทางานได้ ไม่
ดีนกั เนื่องจากมีปัจจัยสาคัญที่สง่ ผลต่อการทางานนัน่ คือ เรื่ องของความเร็วอินเทอร์ เน็ตเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย

อย่างที่ทราบกันว่าการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตโดยทัว่ ไปที่เป็ นแบบ ADSL นัน้ แม้ วา่ จะเลือกใช้ งานในแพ็กเกจ
ที่มีความเร็วสูงสุดแล้ วก็ตาม การใช้ งานในองค์กรขนาดเล็กซึง่ มีคอมพิวเตอร์ ที่ต้องเชื่อมต่ออินเทอณ์เน็ตเพียงไม่กี่
เครื่ องคงไม่ประสบปัญหาเกี่ยวกับความเร็วอินเทอร์ เน็ตสักเท่าไร แต่ในองค์กรที่มีคอมพิวเตอร์ ซงึ่ ต้ องเชื่อมต่อ
อินเทอร์ เน็ตจานวนมาก และยังมีการเชื่อมต่อกับภายนอกด้ วย ประสิทธิภาพหรื อความเร็วอินเทอร์ เน็ตแบบ ADSL
คงไม่สามารถรองการใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีแก้ ปัญหาเรื่ องความเร็วของอินเทอร์ เน็ตมีอยู่ 2 วิธีคือ ติดต่อผู้ให้ บริ การ ISP (Internet Service
Provider) เพื่อขอใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตแบบ Leased Line ซึง่ เป็ นบริการอินเทอร์ เน็ตแบบเช่าใช้ เฉพาะรายที่มี
ความเร็วสูงและได้ ความเร็ วจริงตามที่ต้องการใช้ งานเนื่องจากไม่ต้องแชร์ สญ
ั ญาณกับผู้อื่น หรื อใช้ บริการ CoLocation
Co-Location เป็ นบริการจัดสรรพื ้นที่สาหรับการจัดวางหรื อติดตังเซิ
้ ร์ฟเวอร์ เพื่อให้ องค์กรหรื อหน่วยงาน
ตลอดจนผู้ใช้ งานทัว่ ไป นาเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ไปติดตังเพื
้ ่อวัตถุประสงค์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง สิ่งที่
ผู้ใช้ บริการหรื อผู้ที่นาเซิร์ฟเวอร์ ไปติดตังไว้
้ กบั ผู้ให้ บริการ Co-Location จะได้ รับ นอกจากความเร็วของ
อินเทอร์ เน็ตที่สงู กว่าความเร็ วของอินเทอร์ เน็ตแบบ ADSL หลายเท่าแล้ ว เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ยงั ถูกติดตังอยู
้ ภ่ ายใน
อาคารสถานที่ที่ได้ รับการออกแบบมาเป็ นอย่างดีและมีมาตรฐานอีกด้ วย
ไม่วา่ องค์กรมีความต้ องการที่จะใช้ งานเซิร์ฟเวอร์ ในด้ านใดก็ตามทัง้ Files Server, Mail Server, Web
Server, Database Server ฯลฯ ก็สามารถที่จะใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมัน่ ใจได้ ในเรื่ องของความ
ปลอดภัยของข้ อมูล
CS LOXINFO นอกจากให้ บริการเกี่ยวกับระบบ Cloud Computing, Web Hosting, Leased Line และ
อื่นๆ แล้ ว ยังมีบริ การเกี่ยวกับ Co-Location ด้ วย โดยมีความพร้ อมทังเรื
้ ่ องของอาคารสถานที่และเจ้ าหน้ าที่ที่มี
ความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบ
เมื่อผู้ใช้ บริการนาเซิร์ฟเวอร์ ไปติดตัง้ ผู้ใช้ บริการจะเป็ นทังเจ้
้ าของและผู้ดแู ลระบบเองทังหมด
้
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