مرکز آموزشهای تخ صصی متا وک
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 مدیریت و نگهداری مراکزداده مبتنی بر استاندارد BICSI 009:2019
اگر از نگاه هنرمندي سلیقه محور به طراحي و ساخت مرکز داده نگاه کنید ،با انبوهي از انتخااب هااي گونااگو
روبرو مي شوید که گزینش هریك به معناي حذف سایرین است ،اگر از منظر یك مهندس کیفیت محور این کار را
آغاز کرده باشید با هزارا اما و اگر برخورد خواهید کرد که ممکن است صحت و کفایت تصمیمات مهندسي را باه
چالش بکشند.پس حتما براي یافتن راه کار بهینه در پي استفاده از استاندارد ها برآمده اید .چارا کاه شاناخت و
طراحي چنین اَبَر سیستمي نه تنها نیاز به آگاهي از آخرین دستاوردهاي فن آوري دارد بلکاه محتااب باه کسا
تجارب بسیار و اطالع از شگرد هاي اساتید دیگر است .به همین دلیل کاوش باراي یاافتن اساتاندارد مردا در
طراحي ،ساخت و ارزشیابي مرکز داده به اندازه خود صنعت مرکز داده قدمت دارد.
دامعه دستاندرکارا مراکز داده با این مستندات به اندازه کافي دست و پنجه نرم کرده اناد و بخاوبي باا مزایاا و
نواقص متوني همچو  TIA-942آشنایي دارد .اما شرکت و انجمن معظم  BICSIو با همکاري چندین نفر از زبده
ترین مدیر پروژه هاي مرک ز داده دها  ،اقدام به تجمی و هم افزایاي حاصال تجاارب خاود و ربات روش هااي
محاسباتي نوین براي صنعتگرا این حوزه شده است .در این ارر بي نظیر ،تقریباً تمامي نیازهاي یاك مرکاز داده
استاندارد و مدر تشریح و تحلیل شده و براي نخستین بار در خصوص روش هااي طراحاي و مراحال سااخت و
اصول نگهداري مرکز داده رهنمود هاي کامال عملي بیا شده است .این مستند با اولین نساخه اي کاه در ساال
 0202منتشر شد ،توانست دایگاه خود را در بسیاري از پروژه هاي مرکزداده باه عناوا ماتن مردا بااز کناد و
استقبال گسترده اي از آ در بین متخصصین صنعت مرکزداده در دها به عمل آمد .مبناي کار این سامینار بار
آخرین نسخه 0209که حدودا  022صفحه و داراي تاییدیه  ANSIمنتشر شده خواهد بود .این نساخه بار اسااس
برنامه  BICSIتا حداقل سال 0202معتبر خواهد بود.
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با تسلط و شناخت مطال

این استاندارد به پاسخ سواالتي همچو موارد ذیل دست خواهید یافت:

 تعریف آکادمیك مرکز داده و انواع آ چیست؟
 یك مرکز داده (نه اتاق سرور بزرگ!)مي بایست داراي چه ویژگي ها و چه قسمت هایي باشد؟
 مراحل ساخت مرکز داده از نخستین گامهاي نیازسنجي و طراحي تا ادرا و نگهداري چگونه است؟
 روشهاي رتبه بندي مراکز داده چیست؟
 انواع بالیا و خطرهایي که فعالیت مرکز داده را تهدید مي کنند کدام است و راه مقابله با هریك چیست؟
 آخرین متد هاي ایجاد و حفظ امنیت و ایمني مرکز داده کدام است؟
 مدیریت هوشمند ساختما  ،الزامات مخابراتي و تاسیساتي و  ITمرکز داده چیست؟

رئوس مطال :
 هستي شناسي و گونه شناسي مراکز داده
 آناتومي مرکز داده
 معرفي  Backgroundو هدف استاندارد BICSI009:2019
 تشریح عناوین اصلي استاندارد:

Standard Operating Procedures





Emergency Operating
Procedures



Definitions, Acronyms,
Abbreviations, and Units of
Measurement

Management



Governance and Assessment

Security
Maintenance Operating
Procedures

Introduction
Scope
Required Standards and Documents
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 شگرد هاي پیاده سازي مطل

فوق در مراکز داده با انتقال تجارب

 در این دوره شما از شگردهاي ویژه نگهداري مراکز داده که در ددیادترین اساتاندارد صانعتي BICSI
 009-2019آمده ،آگاه شده و همچنین با تجارب ارزشمند طراح ارشد مرکز داده ،دنااب آقااي دکتار
قان که سالها به عنوا طراح ،مدیرپروژه و مدیر فني مراکز داده فعالیت نموده نیز آشنا خواهید شد.
 مدیریت پروژههای ساخت و راهبری مراکزداده:
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در آغاز پروژه ساخت مرکزداده ببینید که هر یک از ارکان اجرایی ،تصور خودشان را از
فاز ها و مراحل کار طراحی ،ساخت ،ممیزی و نگهداری دارند ،تیم سازه مرکزداده را با الگوهای فاز صفر ،یک ،دو و سه
میخواهد ،تیم فناوری اطالعات به دنبال  RFPاست و تیم مالی به دنبال برآورد مالی و اسناد مناقصه است .این تفاوت
رویه ها باعث افت کیفیت کار میشود و ساعت ها از وقت جلسات را نیز هدر میدهد بهخصوص زمانیکه مشاور پروژه و
کارفرما هم الگو و مرجع جامعی برای ساختار اجرایی کار از ابتدا تا انتها نداشته باشند .خوشبختانه این مشکل با سند مدیریت
پروژه جامع مراکزداده که توسط شرکت  BICSIدر سال  8910تدوین و منتشر شده رفع گردیده است .این سند ارزشمند
حاصل هم اندیشی بسیاری از متخصصین مدیریت پروژه مراکزداده در سراسر دنیا است و در قالب یک کتابچه جامع در بیش
از دویست صفحه تدوین شده و توسط مدرس دوره که سالها تجربه مدیریت پروژه های متعدد و پرچالش مراکزداده در ایران
و چندین کشور دیگر را دارد به شما تقدیم خواهد شد.
رئوس مطال :

Data Center Concepts
Conceptualization of the Traditional Data Center
Alternative Data Center Conceptual Design
Solutions
Project Planning
Project Planning
Design Planning
Operations and Business Continuity Factors
Project Implementation
Pre-Construction
Commissioning
Project Implementation, Installation, and Closeout
Project Management Essentials
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