
Kingston มีส่วนช่วยสนับสนุนการทำงานของศูนย์ข้อมูลอย่างไร
Enterprise SATA 3.0 และ NVMe Data Center (DC) SSD จาก Kingston เป็นอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงและค่าหน่วงเวลาต่ำ ซ่ึงออกแบบมาเพื่อจัดการการใช้งานท่ีหนักหน่วงในปัจจุบัน เช่น AI, การเรียน
รู้ของเครื่อง, ระบบวิเคราะห์ข้อมูล, ระบบประมวลผลคลาวด์, ฐานข้อมูลการทำงาน (ODB) แอพพลิ
เคชั่นฐานข้อมูล และส่วนการจัดเก็บข้อมูล ประสิทธิภาพในการทำงาน การรักษาความปลอดภัย และ
เสถียรภาพในการทำงานน้ันมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัยของส่วนการจัดเก็บ
ข้อมูลที่สำคัญของบริษัท
Kingston ลงทุนไปมหาศาลกับการพัฒนาและทดสอบหน่วยความจำท่ีบริษัทผลิตในปัจจุบัน เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายโดยรวมของคุณในการครอบครองเป็นเจ้าของในอนาคต ประสิทธิภาพ การทำงานท่ีเชื่อถือ
ได้ และความทนทานของผลิตภัณฑ์คือเหตุผลสำคัญท่ีทำให้หน่วยความจำสำหรับเซิร์ฟเวอร์จาก
Kingston กลายเป็นมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรมทั่วโลก การอัพเกรดหน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์ช่วย
ให้ฐานข้อมูลใหญ่ ๆ ทำงานได้เร็วข้ึน ทำให้การตอบสนองนั้นฉับไวมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ท่ีใช้ระบบคลา
วด์ อีกท้ังยังทำให้แอพพลิเคชั่นท่ีบันทึกไว้ในหน่วยความจำทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย
ประสบการณ์ท่ีผ่านการพิสูจน์แล้วของ Kingston รวมถึงแนวทางท่ีเป็นท่ียอมรับ และการเป็นผู้นำท่ี
ได้รับความไว้วางใจ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด ซึ่งพร้อมคุณสมบัติการ
ทำงานมากมายเพ่ือรองรับการทำงานท่ีสำคัญ ๆ ของศูนย์ข้อมูลแบบต่อเนื่อง

#KingstonIsWithYou
©2022 Kingston Technology Far East Corp. (Asia Headquarters), 
No. 1-5, Li-Hsin Rd. 1, Science Park, Hsin Chu, Taiwan.
สงวนลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนท้ังหมด ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้เป็นเจ้าของ
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ตัวอย่างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ทั่วโลก

ระบบคลาวด์จะเข้ามา
แทนท่ีศูนย์ข้อมูล

ไม่จริง: ระบบคลาวด์ทำงาน
กับเซิร์ฟเวอร์ภายในศูนย์

ข้อมูลทางกายภาพ ยิ่งระบบ
ดิจิตอลเข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตของเรามากเท่าไร

ฮาร์ดแวร์ (ศูนย์ข้อมูล) ยิ่ง
มีความจำเป็นมากเท่าน้ัน

ระบบคลาวด์จึงถือเป็น
โอกาสใหม่สำหรับศูนย์

ข้อมูล

อุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลไม่
ได้สร้างงาน

ไม่จริง: ศูนย์ข้อมูลไม่ได้
ทำงานแบบอัตโนมัติ

ท้ังหมด ศูนย์ข้อมูลทำให้
เกิดการจ้างงานท้ังทาง

ตรง
(การก่อสร้างและการทำงา

น) และทางอ้อม
(เครือข่ายการจัดหาและผู้

บริโภค)

ศูนย์ข้อมูลไม่ถือว่าเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก
ไม่มีการหมุนเวียนใช้

ทรัพยากร

ไม่จริง: มีศูนย์ข้อมูลจำนวน
มากขึ้นเรื่อย ๆ ที่เริ่มเข้ามา
เป็นส่วนหน่ึงของวัฏจักรการ
หมุนเวียน ซ่ึงหมายความว่า
ส่วนประกอบต่าง ๆ ถูกนำมา

หมุนเวียนใช้ซ้ำเพ่ิมมาก
ข้ึน (เช่น เซิร์ฟเวอร์)

ความเข้าใจผิดสามประการท่ีพบได้บ่อยเก่ียวกับศูนย์ข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลสี่ประเภทหลัก ได้แก่
🔲 บริการรับฝากเซิร์ฟเวอร์ (Colocation): ผู้ใช้เช่า

/ซื้อพื้นท่ีในศูนย์ข้อมูลที่บุคคลภายนอกเป็นเจ้าของและอยู่ในพ้ืนท่ีอื่น
🔲 ไฮเปอร์สเกล (Hyperscale): ส่วนปฏิบัติการขนาดใหญ่ท่ีบริษัทท่ีให้บริการเป็น

เจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการ
🔲 ศูนย์ข้อมูลคลาวด์: ศูนย์ข้อมูลที่ผู้ให้บริการคลาวด์ซึ่งจัดบริการทาง

คอมพิวเตอร์ (as-a-service) น้ันเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ
🔲 ศูนย์ข้อมูลทางธุรกิจ: ศูนย์ข้อมูลที่บริษัทท่ีให้บริการเป็นผู้พัฒนา ครอบครอง

และดำเนินการ โดยปรับให้เหมาะกับผู้ใช้ปลายทาง

ศูนย์ข้อมูลคืออะไร
ศูนย์ข้อมูลคือส่วนปฏิบัติการทางกายภาพท่ีหน่วยงานหรือบริษัทต่าง ๆ 
ใช้เพ่ือจัดเก็บข้อมูลท่ีสำคัญของตนและเรียกใช้แอพพลิเคช่ันต่าง ๆ ส่วน
ประกอบท่ีสำคัญของศูนย์ข้อมูลประกอบไปด้วยเราเตอร์ สวิตช์ควบคุม 
ไฟร์วอลล์ ระบบจัดเก็บข้อมูล และเซิร์ฟเวอร์

ศูนย์ข้อมูลรองรับบริการและส่วนงานทางธุรกิจต่าง ๆ มากมาย เช่น 
ระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูล การแชร์ไฟล์ บริการด้านการส่ือสาร การเรียนรู้ของเคร่ือง 
และปัญญาประดิษฐ์

ในช่วงปลายปี 2020 รายได้จากตลาดระบบฮาร์ดแวร์สำหรับศูนย์ข้อมูลนั้น
เพิ่มข้ึนเป็นกว่า 3.3 พันล้านดอลลาร์ท่ัวโลก ซึ่งนับว่าเพ่ิมข้ึนกว่า 12% จาก
ปีก่อนหน้า มีการคาดการณ์ว่าการใช้จ่ายของตลาดเซิร์ฟเวอร์จะสูงถึง
94.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021 ในขณะท่ีศูนย์ข้อมูลมีการพัฒนาข้ึน
เรื่อย ๆ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทรนด์ในปัจจุบันและการเตรียมพร้อม
สำหรับความต้องการในอนาคตจะช่วยให้คุณสามารถค้นหาพาร์ทเนอร์ท่ีดี
ท่ีสุดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะเติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้อง

อะไรคือปัจจัยขับเคล่ือนการ
เติบโตของศูนย์ข้อมูล
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