2 สิ่งที่ควรรู้ ก่อนจัดหา Server และอุปกรณ์ เสริม

เพื่อให้ การจัดทาเซิร์ฟเวอร์ (Server) ทังในส่
้ วนของการใช้ งานและการติดตังอุ
้ ปกรณ์ไม่มีความผิดพลาด
ใดๆ เกิดขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นการติดตังอุ
้ ปกรณ์ไม่ลงตัวหรื อไม่สามารถติดตังอุ
้ ปกรณ์กบั Rack Server ได้ หรื อการ
ทางานของเซิร์ฟเวอร์ ไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอตามที่ต้องการ
ก่อนที่จะทาการจัดหาหรื อซื ้ออุปกรณ์เพื่อทาเซิร์ฟเวอร์ มี 2 สิ่งที่ควรรู้และเตรี ยมการให้ เรี ยบร้ อยเสียก่อน
คือ สเป็ คของเซิร์ฟเวอร์ กับเรื่ องขนาดและมิตขิ อง Rack Server
สเป็ คของเซิร์ฟเวอร์ ก่อนอื่นต้ องกาหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ งานก่อนว่าต้ องการเซิร์ฟเวอร์ เพื่อใช้ ทา
อะไร มีขอบเขตความต้ องการหรื อการใช้ งานอย่างไรบ้ าง ทังนี
้ ้เพื่อจะได้ กาหนดศักยภาพของเซิร์ฟเวอร์ ซงึ่
หมายถึงสเป็ คของอุปกรณ์ตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็ นซีพียู เมนบอร์ ด ฮาร์ ดดิสก์ ฯลฯ ว่าอุปกรณ์แต่ละตัวควรจะต้ องมี
คุณสมบัตอิ ย่างไร โดยคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์มีผลถึงเรื่ องของค่าใช้ จา่ ยด้ วย
ในส่วนของการจัดหาหรื อวางแผนเกี่ยวกับสเป็ คของเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ นอกจากเรื่ องของประสิทธิภาพการ
ทางานแล้ วยังต้ องคานึงถึงในเรื่ องของการติดตังด้
้ วย ซึง่ เกี่ยวกับข้ องกับเรื่ องของขนาดและมิตขิ อง Rack Server
ที่กาลังจะกล่าวต่อไป
ขนาดและมิตขิ อง Rack Server ในการพิจารณาเรื่ องของ Rack Server หรื อตู้แร็คไม่วา่ จะเป็ นการ
จัดทาเซิร์ฟเวอร์ เองหรื อใช้ บริ การ Co-Location ก็ตาม นอกจากจะตรวจสอบประเภทของตู้แร็ คว่าเป็ นแบบไหน
และมีขนาดหรื อมีบริ การพื ้นที่ตดิ ตังเซิ
้ ร์ฟเวอร์ อย่างไรบ้ าง ต้ องตรวจสอบในเรื่ องขนาดและมิตขิ องตู้แร็ คด้ วยว่ามี
ความกว้ าง x สูง x ลึก (W x H x D) เท่าไร

มิตคิ วามกว้ างและความสูงอาจไม่ใช่มิตทิ ี่ต้องกังวลมากนักว่าจะมีปัญหาในเรื่ องของการติดตัง้ หากเป็ น
Rack Server มาตรฐานหรื อ Rack Server 19 นิ ้ว ความกว้ าง (W) จะเป็ นขนาดมาตรฐานอยู่แล้ วคือ 19 นิ ้ว
รวมถึงความสูง (H) หรื อ U (Unit) จะมีคา่ มาตรฐานอยู่ที่ 1.75 นิ ้วอยูแ่ ล้ ว แต่ระยะที่ต้องตรวจสอบเพื่อไม่ให้ มี
ปัญหาเวลาที่ติดตังเครื
้ ่ องเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ตา่ งๆ คือ ความลึก (D) เนื่องจากความลึกของ Rack Server มี
หลายระดับ มีความลึกตังแต่
้ ประมาณ 23 นิ ้ว - 43 นิ ้ว (60 - 110 เซนติเมตร)
ดังนันในการเลื
้
อกซื ้อเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ นอกจากเรื่ องของสเป็ คแล้ ว ยังต้ องตรวจสอบขนาดของเครื่ องด้ วย
หากเป็ นการจัดทาเซิร์ฟเวอร์ เอง การกาหนดขนาดอาจไม่มีปัญหาอะไร เพราะสามารถกาหนดขนาดของ Rack
Server และเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ได้ ตามที่ต้องการ แต่หากเป็ นการใช้ บริการ Co-Location ควรตรวจสอบกับผู้ให้ บริการ
เสียก่อน
ในการเลือกขนาดของเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ที่เหมาะสมกับความลึกของ Rack Server ต้ องเผื่อระยะสาหรับการ
ติดตังอุ
้ ปกรณ์เสริมอื่นๆ ด้ วย ไม่ใช่วา่ Rack Server มีความลึก 31 นิ ้ว แล้ วเลือกเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ที่มีขนาดเท่ากับ
ความลึกของ Rack Server พอดีมาใช้ เมื่อติดตังเครื
้ ่ องเซิร์ฟเวอร์ เข้ ากับ Rack Server แล้ ว ระยะความลึกควรมี
พื ้นที่เหลือสัก 5-6 นิ ้ว เช่น Rack Server มีความลึก 31 นิ ้ว เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ควรมีขนาดความลึกอยูท่ ี่ประมาณ 25
นิ ้ว เป็ นต้ น
สนใจใช้ บริการ Co-Location กับ CS LOXINFO สามารถติดต่อได้ ที่ 0-2263-8185 หรื อที่
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