ทำไมต้ องใช้ Co-Location

ในวันที่องค์กรยังมีขนาดเล็กมีคอมพิวเตอร์ ใช้ งานเพียงไม่กี่เครื่ องและมีผ้ ทู างานเพียงไม่กี่คน การทางาน
แยกกันระหว่างคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่ องและผู้ปฏิบตั งิ านแต่ละคนคงไม่มีปัญหาอะไร อาจจะมีการสร้ างการแชร์
ไฟล์ระหว่างกันบ้ าง โดยเป็ นการแชร์ ไฟล์แบบง่ายๆ ภายใต้ เน็ตเวิร์กเดียวกัน
แต่เมื่อใดก็ตามที่องค์กรมีขนาดใหญ่ขึ ้นจาเป็ นต้ องเพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ และผู้ปฏิบตั งิ าน ตลอดจนมี
รายละเอียดของงานที่เพิ่มมากขึ ้นด้ วย สิ่งหนึง่ ที่ผ้ เู กี่ยวข้ องกับการวางแผนการทางานขององค์กรจะต้ องพูดคุยกัน
เกี่ยวกับการวางระบบไอทีคือ เรื่ องของการจัดทาเซิร์ฟเวอร์ (Server) เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการประมวลผลหรื อการ
ใช้ งานในด้ านใดๆ ก็ตามขององค์กร ไม่วา่ จะเป็ น Files Server, Mail Server, Web Server, Database Server
หรื ออื่นๆ
เมื่อพูดถึงการจัดทาเซิร์ฟเวอร์ สิ่งหนึง่ ที่อาจเป็ นประเด็นให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องในองค์กรได้ หารื อกันคือ จะติดตัง้
เซิร์ฟเวอร์ ไว้ ที่องค์กรโดยสร้ างห้ องเซิร์ฟเวอร์ ขึ ้นมาแล้ วบริ หารจัดการระบบกันเองภายใน หรื อใช้ บริการ CoLocation
หากองค์กรมีความพร้ อมหรื อมีศกั ยภาพก็สามารถที่จะดาเนินการและจัดทาห้ องเซิร์ฟเวอร์ พร้ อมทังติ
้ ดตัง้
ไว้ ภายในพื ้นที่สานักงานขององค์กรเองได้ แต่กระนันก็
้ ตามแม้ วา่ องค์กรจะมีความพร้ อมในด้ านเงินทุนและ
บุคลากรทางด้ านไอทีก็ใช่วา่ การจัดทาเซิร์ฟเวอร์ ด้วยตนเองจะเป็ นทางเลือกที่ดีเสมอไป

เนื่องจากการจัดทาเซิร์ฟเวอร์ ยงั มีปัจจัยด้ านอื่นๆ ที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เรื่ องความเร็วของ
อินเทอร์ เน็ตหรื อเรื่ องของระบบไฟฟ้า เป็ นต้ น ซึง่ ส่งผลต่อการทางานของเซิร์ฟเวอร์ โดยตรงและส่งผลต่อการ
ดาเนินงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นัน่ หมายความว่า การสร้ างห้ องเซิร์ฟเวอร์ ขึ ้นเองซึง่ ต้ องใช้ เงินลงทุนที่สงู และมีความยุ่งยากอีกหลายๆ
ประการ ก็ไม่ได้ หมายความว่าจะได้ ผลรับที่ดีอย่างที่คาดหวังไว้ เสมอไป
ในขณะที่การใช้ บริการ Co-Location กับผู้ให้ บริการที่มีศกั ยภาพอาจเป็ นทางเลือกที่ดีกว่า ด้ วยเหตุผล
ดังนี ้
- มีอินเทอร์ เน็ตควำมเร็วสูง เซิร์ฟเวอร์ ที่ติดตังภายใน
้
Co-Location จะได้ รับการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต
ความเร็วสูง ช่วยให้ การทางานต่างๆ ดาเนินไปได้ อย่างราบรื่ น ไม่วา่ จะมีการเชื่อมต่อหรื อแชร์ ข้อมูลมากแค่ไหนก็
วางใจได้ วา่ การใช้ งานอินเทอร์ เน็ตจะไม่สะดุด
- มีพนื ้ ที่ตดิ ตัง้ เซิร์ฟเวอร์ ท่ ีมีมำตรฐำน พื ้นที่ Co-Location ของผู้ให้ บริ การที่มีมาตรฐานจะอยูภ่ ายใน
อาคารศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อ Internet Data Center ที่ได้ รับการออกแบบมาเป็ นอย่างดี มีการควบคุม
อุณหภูมิอย่างเหมาะสมเพื่อให้ เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ สามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้ อมทังมี
้ ระบบไฟฟ้า
สารองที่พร้ อมจ่ายกระแสไฟทันทีเมื่อระบบไฟฟ้าหลักขัดข้ อง สภาพแวดล้ อมของสถานที่ได้ รับการออกแบบมาเพื่อ
รองรับการใช้ งานทางด้ านนี ้โดยตรง
- มีวิศวกรดูแลระบบตลอดเวลำ มีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ ทาหน้ าที่ดแู ลระบบ
พร้ อมทังคอยให้
้
คาปรึกษาและความช่วยเหลือตลอด 24 ชัว่ โมง
- มีค่ำใช้ จ่ำยถูกกว่ ำ ในการเช่าพื ้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ ผ้ ใู ห้ บริการคิดค่าใช้ จา่ ยตามพื ้นที่หรื อตามขนาดของ
เซิร์ฟเวอร์ เป็ นค่าใช้ จ่ายที่ถกู มากเมื่อเปรี ยบเทียบกับการที่ต้องสร้ างห้ องเซิร์ฟเวอร์ ขึ ้นเอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้ รับ ไม่วา่ จะเป็ นความเร็วอินเทอร์ เน็ต สภาพแวดล้ อมของพื ้นที่ หรื อการมี
วิศวกรทาหน้ าที่ดแู ลระบบอย่างใกล้ ชิด Co-Location ถือว่าเป็ นทางเลือกที่สามารถตอบสนองการใช้ งานได้ อย่าง
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าอย่างชัดเจน
แม้ วา่ เซิร์ฟเวอร์ จะถูกติดตังอยู
้ ภ่ ายในอาคารศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของผู้ให้ บริการ Co-Location ก็ตาม
แต่ผ้ ใู ช้ บริ การก็มีสิทธิในเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ของตนเอง 100% สามารถที่จะเข้ าไปในพื ้นที่เพื่อจัดการสิ่งต่างๆ กับ
เซิร์ฟเวอร์ ของตนเองได้ อย่างเต็มที่
สนใจใช้ บริการ Co-Location ของ CS LOXINFO พื ้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ ที่อยูภ่ ายในอาคารศูนย์
ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที่มีมาตรฐาน ติดต่อได้ ที่ 0-2263-8185 หรื อที่ presales@csloxinfo.net
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