สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกใช้ บริการ Co-Location

การใช้ บริ การ Co-Location คือ การนาเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ไปวางหรื อติดตังในพื
้ ้นที่ของผู้ให้ บริการซึง่ รองรับ
การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ พร้ อมทังมี
้ การออกแบบพื ้นที่ตลอดจนสภาพแวดล้ อม
สาหรับการทางานของเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ไว้ เป็ นอย่างดี
วัตถุประสงค์ของการใช้ บริการ Co-Location ก็เพื่อรองรับการขยายการให้ บริการปริ มาณข้ อมูลหรื อ Data
Transfer ที่มากขึ ้นและเพิ่มความความปลอดภัยในการใช้ งาน ดังนันหากมี
้
ความต้ องการที่จะใช้ บริการ CoLocation นัน่ หมายความว่างานใดๆ ก็ตามที่จะต้ องทาผ่าน Co-Location เป็ นงานที่มีความสาคัญ เช่นนันแล้
้ ว
ก่อนที่จะใช้ บริการ Co-Location กับที่ใด จาเป็ นที่จะต้ องพิจารณาถึงความพร้ อมของผู้ให้ บริการให้ ดีเสียก่อน โดย
สิ่งที่ต้องพิจารณาในเบื ้องต้ นมีดงั นี ้
- ศักยภาพของผู้ให้ บริการ ถือว่าเป็ นปัจจัยสาคัญประการแรกที่ควรใช้ ในการพิจารณา ควรเลือกใช้
บริการกับผู้ให้ บริการที่นา่ เชื่อถือและได้ รับการยอมรับทังในเรื
้ ่ องของประสบการณ์และมาตรฐานในการให้ บริการ
ชื่อเสียงของบริษัทเป็ นสิ่งที่สะท้ อนถึงมาตรฐานหรื อคุณภาพของบริการที่ผ้ ใู ช้ บริการจะได้ รับได้ เป็ นอย่างดี การได้
ใช้ บริการกับผู้ให้ บริการที่มีศกั ยภาพย่อมส่งผลให้ การทางานมีประสิทธิภาพด้ วย

- พืน้ ที่ให้ บริการ ควรได้ รับการออกแบบมาอย่างถูกต้ องเหมาะสมและมีมาตรฐานตามหลักของการใช้
เป็ นพื ้นที่เพื่อติดตังเซิ
้ ร์ฟเวอร์ พร้ อมกันนันต้
้ องมีสภาพแวดล้ อมรวมถึงระบบที่สามารถทาให้ เครื่ องเซิร์ฟเวอร์
ทางานได้ อย่างราบรื่ นตลอด 24 ชัว่ โมง เช่น ระบบสารองไฟฟ้า หากระบบไฟฟ้าขัดข้ องผู้ให้ บริการจะต้ องมีระบบ
สารองไฟที่พร้ อมทางานได้ ทนั ที ไม่ทาให้ เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ต้องหยุดชะงักและเกิดความเสียหาย ตลอดจนการ
ควบคุมอุณหภูมิของห้ องต้ องเป็ นไปอย่างเหมาะสมตลอดเวลา เนื่องจากเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ต้องทางานตลอด 24
ชัว่ โมง หากการควบคุมอุณหภูมิหรื อสภาพแวดล้ อมโดยรวมไม่ดียอ่ มส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของเครื่ อง
เซิร์ฟเวอร์ และอายุการใช้ งาน
- มาตรการความปลอดภัย มีมาตรการความปลอดภัยที่เข้ มงวดทังด้
้ านออนไลน์และออฟไลน์
ผู้ใช้ บริการจะต้ องมัน่ ใจได้ วา่ ผู้อื่นจะไม่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลภายในเซิร์ฟเวอร์ ได้ เนื่องจากข้ อมูลต่างๆ ล้ วนเป็ นสิ่ง
ที่มีความสาคัญต่อองค์กร และในการเข้ าพื ้นที่เพื่อจัดการสิ่งต่างๆ กับเซิร์ฟเวอร์ ผ้ ใู ห้ บริ การต้ องมีมาตรการความ
ปลอดภัยที่เป็ นระบบ มีการกาหนดสิทธิ์ในการเข้ าถึงพื ้นที่ไว้ อย่างชัดเจนและเข้ มงวด
- สิ่งที่จะได้ รับในการใช้ บริการ สิ่งที่จะได้ รับจากผู้ให้ บริ การมีอะไรบ้ างตังแต่
้ เรื่ องของพื ้นที่วาง
เซิร์ฟเวอร์ พื ้นที่ของผู้ให้ บริ การรองรับการวางเซิร์ฟเวอร์ ในลักษณะใดบ้ าง เช่น รองรับการวางเซิร์ฟเวอร์ แบบ Full
Rack, 1/2 Rack, 1/3 Rack, 1/4 Rack หรื อ Share Rack และฟี เจอร์ ในการใช้ งานมีอะไรบ้ างรองรับกับความ
ต้ องการหรื อไม่
- การดูแลระบบ การดูแลระบบหรื อพื ้นที่ของ Co-Location ของผู้ให้ บริ การเป็ นอย่างไร มีเจ้ าหน้ าที่
เทคนิคคอยดูแลความเรี ยบร้ อยพร้ อมทังท
้ าหน้ าที่ตรวจสอบการทางานของเซิร์ฟเวอร์ และระบบเบื ้องต้ นให้ กบั
ผู้ใช้ บริการหรื อไม่ หรื อเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ทาหน้ าที่ดแู ลระบบเป็ นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากน้ อยเพียงใด รวมไปถึงการ
ติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่พื่อขอความช่วยเหลือหรื อคาปรึกษาต่างๆ มีการให้ บริการที่รวดเร็วและให้ คาแนะนาที่ดีหรื อไม่
การพิจารณาผู้ให้ บริการเป็ นสิ่งที่มีความจาเป็ นและควรให้ ความสาคัญ เพราะหากผู้ให้ บริการไม่มีความ
พร้ อมย่อมส่งผลต่อการดาเนินงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทังจะพบกั
้
บปัญหาและความยุง่ ยากอีกหลายอย่างที่
จะต้ องแก้ ไขซึง่ ทาให้ เกิดความเสียหายอย่างมาก
CS LOXINFO ผู้ให้ บริการ Co-Location ที่มีศกั ยภาพและความพร้ อมในด้ านต่างๆ เป็ นอย่างดี พร้ อม
รองรับทุกความต้ องการสาหรับผู้ที่กาลังมองหาพื ้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ ที่มีประสิทธิภาพ สนใจใช้ บริการสามารถติดต่อ
ได้ ที่ 0-2263-8185 หรื อที่ presales@csloxinfo.net
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