Rack Server Cabinet
ควรใช้ แบบไหน มีผลอย่ างไรต่ อการใช้ งาน

เมื่อจะต้ องใช้ บริการ Co-Location หรื อต้ องการที่จะสร้ างห้ องเซิร์ฟเวอร์ ขึ ้นเองก็ตาม สิ่งที่มกั จะได้ รับการ
กล่าวถึงหรื อให้ ความสาคัญก็คือ เรื่ องสภาพแวดล้ อมของห้ องที่จะวางเซิร์ฟเวอร์
ห้ องเซิร์ฟเวอร์ ที่มีมาตรฐานควรจะต้ องมีการควบคุมอุณหภูมิที่ดี อุณหภูมิจะต้ องมีความคงที่ ระบบปรับ
อากาศต้ องพร้ อมที่จะทางานตลอดเวลา รวมถึงการควบคุมความชื ้นด้ วย เป็ นสิ่งที่ผ้ ใู ห้ บริการ Co-Location หรื อผู้
ที่กาลังจะสร้ างห้ องเซิร์ฟเวอร์ ขึ ้นเองต้ องให้ ความสาคัญอย่างมาก นอกจากนันก็
้ จะเป็ นเรื่ องของระบบไฟฟ้าที่ต้อง
พร้ อมทางานตลอดเวลาเช่นกัน หากระบบไฟฟ้าหลักมีการขัดข้ องเกิดขึ ้น ระบบไฟฟ้าสารองต้ องพร้ อมที่จะทางาน
ในทันที
แน่นอนว่าเรื่ องของการควบคุมอุณหภูมิและระบบไฟฟ้าเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญ ถือว่าเป็ นปัจจัยหลักใน
การสร้ างห้ องเซิร์ฟเวอร์ แต่ก็ยงั ไม่ใช่ปัจจัยทังหมด
้
ยังมีอปุ กรณ์อีกชิ ้นหนึง่ ที่มีความสาคัญกับการทางานของ
เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ เช่นกัน อีกทังยั
้ งเป็ นอุปกรณ์ที่อยูใ่ กล้ ชิดกับเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ มากที่สดุ ด้ วยน่ันคือ ตู้แร็ค (Rack
Server Cabinet)
ตู้แร็คมีหลายประเภทไม่วา่ จะเป็ น Wall Mount Rack, Close Rack, Open Rack ฯลฯ ซึง่ แต่ละประเภทก็
จะมีลกั ษณะแตกต่างกันไปรวมถึงมีคณ
ุ สมบัตขิ องการนาไปใช้ งานด้ วย โดยตู้แร็ คที่เหมาะสาหรับการนาไปใช้
สาหรับวางเซิร์ฟเวอร์ มากที่สดุ ก็คือ Rack Server ขนาดมาตรฐาน 19 นิ ้ว (Rack Server 19”)

การเป็ นตู้แร็ คสาหรับใช้ วางเซิร์ฟเวอร์ โดยเฉพาะไม่ได้ หมายความว่ามีขนาดที่พอดีสาหรับเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
สามารถนาเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ เข้ าไปวางได้ อย่างลงตัวที่สดุ เท่านัน้ แต่ต้ แู ร็คที่ได้ รับการออกแบบขึ ้นมาเพื่อใช้ ในการ
วางเซิร์ฟเวอร์ โดยเฉพาะหรื อเรี ยกว่า Rack Server นัน้ ยังมีคณ
ุ สมบัติตา่ งๆ เหล่านี ้ด้ วย
- มีการระบายความร้ อนที่ดี แม้ วา่ ภายในห้ องเซิร์ฟเวอร์ จะได้ รับการออกแบบเรื่ องของระบบปรับอากาศ
มาอย่างดีแล้ วก็ตาม คงเป็ นการดียิ่งขึ ้นหากเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ สามารถระบายความร้ อนด้ วยตัวเองได้ เป็ นอย่างดีอีก
ทางหนึง่ ซึง่ ตู้แร็ คมีสว่ นช่วยอย่างมากในการระบายความร้ อนจากเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ออกสูภ่ ายนอก
- ป้ องกันฝุ่ นและความชืน้ ได้ ดี ถือว่าเป็ นการปกป้องและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของเครื่ อง
เซิร์ฟเวอร์ ได้ อีกทางหนึง่ เนื่องจากฝุ่ นและความชื ้นมีผลต่อต่อการทางานของเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ อย่างแน่นอน
โดยเฉพาะการใช้ งานในระยะยาว
- ติดตัง้ และวางสายได้ อย่ างเป็ นระเบียบ ตู้แร็ คสาหรับเซิร์ฟเวอร์ จะได้ รับการออกแบบพื ้นที่ในมิตติ า่ งๆ
มาเป็ นอย่างดี ทังพื
้ ้นที่สาหรับวางตัวเครื่ อง พื ้นที่สาหรับการระบายความร้ อน และพื ้นที่สาหรับการติดตังและ
้
เดินสายต่างๆ ซึง่ ตู้แร็คสาหรับเซิร์ฟเวอร์ จะมีพื ้นที่ให้ ตดิ ตังสายต่
้
างๆ ได้ อย่างพอเพียงและสามารถติดตังได้
้ อย่าง
เป็ นระเบียบ นอกจากช่วยให้ งานติดตังมี
้ ความเรี ยบร้ อยแล้ ว ยังเป็ นการง่ายต่อการตรวจเช็คระบบอีกด้ วย
สาหรับ Co-Location ของ CS LOXINFO ทุกๆ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องและมีผลต่อการทางานที่มี
ประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ ได้ รับการออกแบบมาเป็ นอย่างดี ตลอดจนการเลือกใช้ อปุ กรณ์ตา่ งๆ ล้ วนเป็ นอุปกรณ์
ที่มีมาตรฐานทังสิ
้ ้น หรื ออาจกล่าวได้ ว่าเหนือกว่าที่มาตรฐานกาหนด ซึง่ พื ้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ หรื อ Co-Location
ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ทงั ้ 3 แห่งของ CS LOXINFO โดยเฉพาะที่อาคาร The Cloud เป็ นศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่มี
มาตรฐานมากที่สดุ แห่งแรกของประเทศไทย ดังนันผู
้ ้ ใช้ บริ การมัน่ ใจได้ ว่าจะได้ รับบริการที่มีมาตรฐานและดาเนิน
ธุรกิจได้ อย่างมัน่ ใจ
สนใจใช้ บริการ Co-Location ของ CS LOXINFO สามารถติดต่อได้ ที่ 0-2263-8185 หรื อที่
presales@csloxinfo.net
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