สร้ างห้ องเซิร์ฟเวอร์ ขนึ ้ เองหรือใช้ บริการ Co-Location
ทางเลือกไหนดีกว่ ากัน

ปฏิเสธไม่ได้ วา่ ในปัจจุบนั เรื่ องของข้ อมูลและการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตมีความสาคัญอย่างมาก มีบทบาท
ต่อการใช้ ชีวิตในหลายๆ มิติ ทังชี
้ วิตส่วนตัวของบุคคลและภาคธุรกิจ
ในส่วนของภาคธุรกิจมีไฟล์และข้ อมูลจานวนมากที่ต้องบริหารจัดการอีกทังยั
้ งจาเป็ นที่จะต้ องมีการ
เชื่อมโยงกับผู้อื่นผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตอีกด้ วย ดังนันหากระบบการบริ
้
หารจัดการข้ อมูลดิจิตอลต่างๆ และ
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตขององค์กรไม่มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลถึงการทางานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และอาจมีผลถึง
ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถืออีกด้ วย
ด้ วยเหตุนี ้ทาให้ หลายๆ องค์กรเล็งเห็นถึงความสาคัญของการมีเซิร์ฟเวอร์ เพื่อพัฒนาการทางานให้ มี
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้เมื่อมีเซิร์ฟเวอร์ แล้ วไม่แน่เสมอไปว่าจะตอบโจทย์การทางานที่มีประสิทธิภาพได้ ตาม
เป้ามาย เพราะเซิร์ฟเวอร์ ที่มีประสิทธิภาพองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องต้ องมีความพร้ อมด้ วย
สิ่งสาคัญที่ผ้ เู กี่ยวข้ องต้ องพิจารณาและวางแผนก่อนคือ จะสร้ างห้ องเซิร์ฟเวอร์ ขึ ้นเอง หรื อใช้ บริการ CoLocation จากผู้ให้ บริการ สาหรับปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาและมีผลถึงเรื่ องประสิทธิภาพการทางานของ
เซิร์ฟเวอร์ ด้วยก็คือ...
- งบประมาณ การลงทุนสร้ างห้ องเซิร์ฟเวอร์ จะต้ องใช้ เงินลงทุนในการดาเนินการค่อนข้ างสูง ซึง่ จะแปร
ตามขนาดของพื ้นที่ห้องเซิร์ฟเวอร์ และประสิทธิภาพในการใช้ งานภายในห้ องเซิร์ฟเวอร์ อาทิ ระบบปรับอากาศ
ระบบควบคุมความชื ้น ระบบไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าสารอง

- ความเร็วอินเทอร์ เน็ต การใช้ อินเทอร์ เน็ตจากผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ตทัว่ ไปอาจไม่เพียงพอที่จะทาให้
เซิร์ฟเวอร์ ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหากมีการเชื่อมต่อและมีผ้ ใู ช้ งานจานวนมาก อินเทอร์ เน็ตที่ดี
ที่สดุ ที่จะทาให้ เซิร์ฟเวอร์ ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพคือ อินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงหรื อ Leased Line Internet
หากสร้ างห้ องเซิร์ฟเวอร์ ขึ ้นเอง ถ้ าต้ องการใช้ อินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงจะต้ องเช่าใช้ ซงึ่ มีคา่ ใช้ จา่ ยที่สงู มาก
อีกทังในบางพื
้
้นที่อาจไม่สามารถให้ บริการได้
- สภาพแวดล้ อมของห้ องเซิร์ฟเวอร์ เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ต้องทางานตลอด 24 ชัว่ โมง ปั จจัยที่จะช่วยให้
เครื่ องทางานตลอดเวลาได้ โดยไม่มีปัญหาและมีอายุการใช้ งานที่ทนนานก็คือ ห้ องหรื อสภาพแวดล้ อมที่ดีที่
สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื ้นได้ ระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียรไม่มีปัญหาเรื่ องของไฟกระตุกหรื อกระชากซึ่ง
ส่งผลต่อการทางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมาก รวมถึงการมีระบบสารองไฟฟ้าที่สามารถทางานได้ ทนั ที
เมื่อระบบไฟฟ้าหลักมีปัญหา
การควบคุมอุณหภูมิและการสร้ างระบบไฟฟ้าสารองอาจไม่ใช่สิ่งที่ยากอะไร แต่สิ่งที่จะได้ รับจากการใช้
บริการ Co-Location เช่น การใช้ บริการกับ CS LOXINFO ซึง่ พื ้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ จะอยู่ภายในอาคาร Data Center
ที่มีมาตรฐาน ตัวอาคารยังได้ รับการออกแบบในการป้องกันภัยพิบตั หิ รื อเหตุการณ์ตา่ งๆ และมีมาตรการที่เข้ มงวด
ในการเข้ าถึงพื ้นที่อีกด้ วย
- เจ้ าหน้ าที่ดูแลระบบ จาเป็ นต้ องมีเจ้ าหน้ าที่ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถติดตังระบบเซิ
้
ร์ฟเวอร์ บริหาร
จัดการ ตลอดจนแก้ ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นได้
ความสาคัญของเจ้ าหน้ าที่ดแู ลระบบไม่ใช่เพียงการทาให้ เซิร์ฟเวอร์ ทางานได้ ตามปกติ แต่จาเป็ นที่จะต้ อง
ดูแลในเรื่ องความปลอดภัยของข้ อมูลภายในเซิร์ฟเวอร์ หรื อข้ อมูลขององค์กรได้ เป็ นอย่างดีด้วย ซึง่ เป็ นสิ่งที่สาคัญ
มาก
หากมีการใช้ งานที่ไม่ซบั ซ้ อนการสร้ างห้ องเซิร์ฟเวอร์ เองอาจเป็ นทางเลือกที่ดีกว่า แต่หากมีการเชื่อมต่อ
และมีผ้ ใู ช้ งานจานวนมาก ตลอดจนอาจมีการขยายขอบเขตการใช้ งานเพิ่มขึ ้นในอนาคตการใช้ บริการ CoLocation อาจเป็ นทางเลือกที่ดีกว่า นอกเหนือจากปัจจัยพื ้นฐานข้ างต้ น ผู้ให้ บริ การ Co-Location ที่มีความเป็ น
มืออาชีพและมีพื ้นที่ให้ บริการอยูภ่ ายในศูนย์คอมพิวเตอร์ หรื อ Data Center ที่มีมาตรฐาน ยังมีบริ การปลีกย่อยอีก
หลายอย่างที่เป็ นประโยชน์และช่วยให้ เซิร์ฟเวอร์ ทางานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
สนใจใช้ บริการ Co-Location ของ CS LOXINFO สามารถติดต่อได้ ที่ 0-2263-8185 หรื อที่
presales@csloxinfo.net
#####

