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گــروه شــرکت های بیــن المللــی  کــو )عضــو  مرکــز آموزش هــای تخصصــی متا
ک( بــا هــم کاری مرکــز آموزش هــای آزاد و مجــازی دانشــگاه  کــو- دانــا متا
خوارزمــی و حمایــت انجمــن دیتـــا سنتـــر ایـــران، معاونــت علمــی و فنــاوری 
کــز داده اشــنایدر ایــران، پیــرو اســتقبال  ریاســت جمهــوری و باشــگاه مرا

کارشناســان محتــرم ســازمان ها و شــرکت ها، ســمینار تخصصــی  مدیــران و 
 BICSI 009:2019 کــز داده مبتنــی بر اســتاندارد  مدیریــت و نگهــداری مرا
کــز داده را بــرای اولیــن بــار در ایــران در  و مدیریــت راهبــردی پــروژه در مرا

تاریــخ 8 و 9 مردادمــاه 1398 بــه شــرح زیــر برگــزار نمــود.

گــر از نــگاه هنرمنــدی ســلیقه محــور بــه طراحــی و ســاخت مرکــز داده نــگاه  ا
گزینــش  ــه  ک ــرو می شــوید  گــون روب گونا ــا انبوهــی از انتخاب هــای  کنیــد، ب
گــر از منظــر یــک مهنــدس  هریــك بــه معنــای حــذف ســایرین اســت، ا
گــر برخــورد  کــرده باشــید بــا هــزاران امــا و ا کار را آغــاز  کیفیــت محــور ایــن 
کفایــت تصمیمــات مهندســی  کــه ممكــن اســت صحــت و  ــرد  ک خواهیــد 
پــی  در  بهینــه  کار  راه  یافتــن  بــرای  حتمــا  بكشــند.پس  چالــش  بــه  را 
کــه شــناخت و طراحــی چنیــن  ــد. چــرا  اســتفاده از اســتانداردها برآمده ای
گاهــی از آخریــن دســتاوردهای فــن آوری  َاَبــر سیســتمی نــه تنهــا نیــاز بــه آ
کســب تجــارب بســیار و اطــاع از شــگرد های اســاتید  دارد بلكــه محتــاج بــه 
کاوش بــرای یافتــن اســتاندارد مرجــع در  دیگــر اســت. بــه همیــن دلیــل 
طراحــی، ســاخت و ارزشــیابی مرکــز داده بــه انــدازه خــود صنعــت مرکــز داده 

قدمــت دارد.
کافــی  به انــدازه  ایــن مســتندات  بــا  کــز داده  مرا جامعــه دســتاندرکاران 
کــرده انــد و بخوبــی بــا مزایــا و نواقــص متونــی همچــون  دســت و پنجــه نــرم 
بــا  و   BICSI معظــم  انجمــن  و  شــرکت  امــا  دارد.  آشــنایی   TIA-924
همــكاری چندیــن نفــر از  زبــده تریــن مدیــر پــروژه هــای مرکــز داده جهــان، 
اقــدام بــه تجمیــع و هــم افزایــی حاصــل تجــارب خــود و ثبــت روش هــای 
ــر  ــرای صنعتگــران ایــن حــوزه شــده اســت. در ایــن اث محاســباتی نویــن ب
اســتاندارد و مــدرن  یــک مرکــز داده  نیازهــای  تقریبــًا تمامــی  بی نظیــر، 

تشــریح و تحلیــل شــده و بــرای نخســتین بــار در خصــوص مدیریــت و 
کامــا عملــی بیــان شــده اســت.  اصــول نگهــداری مرکــز داده رهنمــود هــای 
کــه در ســال 2010 منتشــر شــد، توانســت  ایــن مســتند بــا اولیــن نســخه ای  
متــن  عنــوان  بــه  مرکــزداده  پروژه هــای  از  بســیاری  در  را  خــود  جایــگاه 
گســترده ای از آن در بیــن متخصصیــن صنعــت  کنــد و اســتقبال  مرجــع بــاز 
کار ایــن ســمینار بــر آخریــن  مرکــزداده در جهــان بــه عمــل آمــد. مبنــای 
نســخه  2019 و دارای تاییدیه ANSI منتشــر شــده برگزار شــد. این نســخه 

ــود. ــا حداقــل ســال 2024معتبــر خواهــد ب ــر اســاس برنامــه BICSI ت ب
ــواع مختلفــی  ــزداده ان ک در همیــن راســتا  در حــوزه طراحــی و ســاخت مرا
موجــود  تخصصــی  بــازار  در  کنــون  هم ا مرجــع  مســتند  و  اســتاندارد  از 
بــه  کــزداده  مرا نگهــداری  ویــژه  اســتاندارد  خالــی  جــای  ولــی  می باشــد 
ــه همــت ایــن شــرکت  ــال 2019 ب ــا اینكــه در س شــدت احســاس می شــد ت
 BISCI002 که از ســال 2010 مســتندات ارزشــمندی تحت عنوان  )BICSI(
کــرده بــود  بــرای طراحــی و ســاخت بــه صنعــت مهندســی مرکــزداده تقدیــم 

گرفتــه اســت.  و خوشــبختانه مــورد اســتقبال اهــل فــن نیــز قــرار 
BICSI 009:2019  را رسما تحت عنوان: استاندارد 

منتشــر   Data Center Operations and Maintenance Best Practices  
کــه در ایــن دوره بــه عنــوان دســت مایه اصلــی و مرجــع محتــوای  کــرده 

گردیــد. ســمینار مطــرح 
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ــروژه ســاخت  ــاز پ ــه در آغ ک ــرای شــما هــم پیــش آمــده باشــد  شــاید ب
خودشــان  تصــور  اجرایــی،  ارکان  از  یــک  هــر  کــه  ببینیــد  مرکــزداده 
نگهــداری  و  ممیــزی  ســاخت،  طراحــی،  کار  مراحــل  و  فازهــا  از  را 
ــا الگوهــای فــاز صفــر، یــک، دو و ســه  دارنــد، تیــم ســازه مرکــزداده را ب
می خواهــد، تیــم فنــاوری اطاعــات بــه دنبــال RFP اســت و تیــم مالــی 
بــه دنبــال بــرآورد مالــی و اســناد مناقصــه اســت. ایــن تفــاوت رویــه هــا 
کار می شــود و ســاعت هــا از وقــت جلســات را نیــز  کیفیــت  باعــث افــت 
کارفرمــا هــم الگــو  هــدر می دهــد به خصــوص زمانی کــه مشــاور پــروژه و 
کار از ابتــدا تــا انتهــا نداشــته  و مرجــع جامعــی بــرای ســاختار اجرایــی 
باشــند. خوشــبختانه ایــن مشــكل بــا ســند مدیریــت پــروژه جامــع 
کــه توســط شــرکت BICSI در ســال 2019 تدویــن و منتشــر  کــزداده  مرا
ــده اســت. ایــن ســند ارزشــمند حاصــل هم اندیشــی  گردی شــده رفــع 
کــزداده در سراســر دنیــا  بســیاری از متخصصیــن مدیریــت پــروژه مرا
کتابچــه جامــع در بیــش از دویســت صفحــه  اســت و در قالــب یــک 

گرفــت. ــرار  تدویــن شــده و در دســترس متخصصیــن ایــن حــوزه ق

دانشگاه  از  دوره  پایان  گواهینامه  به شرکت کنندگان  این سمینار  در 
خوارزمی و مرکز آموزش های تخصصی متاکو اعطا شد و در روز 9 مردادماه 

در محل کانون انصار در میان رضایت عمومی حضار به پایان رسید.
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سمیناری برای آشنایی با استاندارد ویژه نگهداری مراکز داده

اتاق ِسرور یا مرکز داده، اصلیترین بخش یک شبکه ساختیافته در مراکز امروزی اســت. در 
همــه مراکــز، نیاز به مدیریت متمرکز منابع، کاهش هزینههای نگهداری، لــزوم مقابله مؤثر 
با تهدیدات امنیتی و حصول اطمینان از عملکرد صحیح، طراحی و نگهــداری یک دیتاسنتر 
ــی  ــر ســاخته اســت. اســتانداردهای جهان ــاب ناپذی ــاز را اجتن ــورد نی مناسب با ویژگیهای م
BISCI ،TIA942 ، از جملــه اســتانداردهایی اســت کــه در طراحــی و پیــاده ســازی مراکــز داده 
از آن بهــره گرفتــه مــی شــود. یــک دیتــا ســنتر اســتاندارد از نظــر ANSI/TIA از بخش هــای 
متعــددی چــون Storage room، Entrance room، Telecomm room و... تشــکیل می شــود 
کــه اتــاق server مهــم تریــن آن هاســت. بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع، هزینه و اطالعات 
در شرکتها، سازمانها و مؤسسات کوچک و متوسط، راه اندازی یک اتاق ِسرور استاندارد، در 

این گونــه مراکز کافی اســت.  
مشترك  منابع  از  استفاده  و  شبکه  ِسرورهای  کردن  متمرکز  راســتای  در  امن  مکانی  ایجاد 
نگهداری، از عوامــل مهــم و تأثیرگــذار پیشــبرد کار یــک ســازمان قلمــداد مــی شــود، از ایــن 
ــی  ــداف اصل ــرد. اه ــرار می گی ــرداری ق ــره ب ــورد به ــای ســرور، ایجــاد شــده و م ــاق ه رو ات
ــری و  ــی نفوذپذی ــازه، ایمن ــت س ــش مقاوم ــداز: افزای ــرور عبارتن ــاق س ــازی ات ــاده س در پی

ــا؛  ــان از صحــت داده ه اطمین
ــتاندارد  ــی از اس ــواع مختلف ــر ان ــال حاض ــز داده، در ح ــاخت مراک ــی و س ــوزه طراح در ح
ــی  ــای خال ــا ج ــال ه ــرای س ــا ب ــود اســت ام ــازار تخصصــی موج و مســتندات مرجــع در ب
ــا اینکــه در ســال  ــی شــد ت ــه شــدت احســاس م ــز داده ب ــداری مراک ــژه نگه اســتاندارد وی
ــه همــت شــرکت BICSI کــه از ســال 2010 مســتندات ارزشــمندی تحــت عنــوان  2019 ب
ــه صنعــت مهندســی مرکــز داده، تقدیــم  ــرای طراحــی و ســاخت مراکــز داده ب BISCI002 ب
کــرده بــود، اســتاندارد BICSI 009:2019 ارایــه و منتشــر شــد و مــورد اســتقبال اهــل فــن 

ــرار گرفــت.  ق
ــداری  ــت و نگه ــو، ســمینار تخصصــی مدیری ــای تخصصــی متاک ــز آموزش ه ــن رو مرک از ای
مراکــز داده مبتنــی بــر  اســتاندارد BICSI 009:2019 و مدیریــت راهبــردی پــروژه در 
مرکــزداده کــه مرجــع جامعــی بــرای ســاختار اجرایــی کار از ابتــدا تــا انتهــا ارائــه می دهــد 
ــز  ــداف مرک ــن اه ــی از مهم تری ــه یک ــرد. چراک ــزار ک ــران برگ ــار در ای ــن ب ــرای اولی را ب
ــژه  ــان را به وی ــران و جه ــه شــکاف موجــود ای ــن اســت ک ــو ای ــای تخصصــی متاک آموزش ه
در حــوزه دانــش انفورماتیــک شناســایی کــرده و از طریــق برگــزاری ســمینارها و دوره هــای 
ــون  ــاتی هم چ ــه مؤسس ــع آنچ ــد؛ در واق ــه ده ــی الزم را ارای ــای آموزش ــی، راه کاره تخصص
ــن  ــای ضم ــرای نیازه ــخی ب ــد، پاس ــام می دهن ــو انج ــی متاک ــای تخصص ــز آموزش ه مرک

ــد.   ــت می کنن ــه فعالی ــن زمین ــه در ای ــت ک ــی اس ــان و مدیران ــت کارشناس خدم
در پایــان از زحمــات مــدرس دوره، تیــم اجرایــی مرکــز و همچنیــن مشــارکت کنندگان ایــن 

ســمینار کمــال تشــکر و قدردانــی را دارم. 

مجید کرباسچی
مدیرعامل گروه 
بین المللی متاکو 
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شناخت تمامی نیازهای یک مرکز داده استاندارد و مدرن

اســتاندارد کامــل اتــاق ِســرور یعنــی در نظــر قــرار دادن تمــام مــوارد پیــش رو در طراحــی درســت و اصولــی 
یــک مرکــز داده؛ وقتــی قــرار اســت مرکــزی ایجــاد و تمــام اطالعــات ســازمان خــود را در آن محــل ذخیــره 
کنیــم، یعنــی تمــام ارتباطــات درون ســازمانی و برون ســازمانی مــا بــه آن مرکــز، وابســته اســت. از ایــن رو 
بایــد همــه احتمــاالت را در نظــر گرفتــه و مدیریــت و نگهــداری اتــاق ِســرور یــا مرکــز داده را بــا بیشــترین 

اطمینــان انجــام دهیــم.         
اســتاندارد TIA942 کــه مربــوط بــه اتــاق ِســرور اســت بیشــتر بــه مــواردی همچــون اســتاندارد فیزیکــی و 
سیســتم های موجــود در اتــاق ســرور می پــردازد. وقتــی ایــن اســتاندارد را مــورد مطالعــه قــرار می دهیــم 
بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه اســتاندارد TIA942 بــه تنهایــی تمامــی نیازهــای مرکــز داده یــک ســازمان را 
پاســخگو نخواهــد بــود. جامعــه دســت انــدرکاران مراکــز داده بــا ایــن مســتندات بــه انــدازه کافــی دســت و 
پنجــه نــرم کــرده و بــه خوبــی بــا مزایــا و نواقــص متونــی همچــون TIA942 آشــنایی دارنــد. امــا شــرکت و 
انجمــن بــزرگ BICSI بــا همــکاری چندیــن نفــر از زبده تریــن مدیــران پروژه هــای مرکــز داده جهــان، اقــدام 
بــه تجمیــع و هم افزایــی حاصــل تجــارب خــود و ثبــت روش هــای محاســباتی نویــن بــرای صنعتگــران ایــن 
ــدرن،  ــز داده اســتاندارد و م ــک مرک ــای ی ــی نیازه ــاً تمام ــر، تقریب ــدام بی نظی ــن اق ــد. در ای حــوزه کرده ان
تشــریح و تحلیــل شــده و بــرای نخســتین بــار در خصــوص روش هــای مراحــل ســاخت و اصــول نگهــداری 
مرکــز داده، راهکارهــای کامــًال عملــی بیــان شــده اســت. ایــن مســتند بــا اولیــن نســخه ای کــه در ســال 
2010 منتشــر شــد، توانســت جایــگاه خــود را در بســیاری از پروژه هــای مرکــز داده به عنــوان متــن مرجــع 
بــاز کنــد و بــه همیــن دلیــل بــا اســتقبال گســترده ای در بیــن متخصصین صنعــت مرکــزداده جهــان مواجه 

شــد. آخریــن نســخه 2019 بــه تازگــی منتشــر شــده و حداقــل تــا ســال 2024 اعتبــار دارد.  
از آنجــا کــه هــدف اصلــی گــروه بیــن المللــی »متاکــو«، ارایــه خدمــات آموزشــی و انتقــال تخصــص بــه 
دانش پذیــران بــا شــعار »تخصــص، ســرمایه همیشــه همــراه« در حوزه هــای مختلــف بــوده و کاربــردی بودن 
آموزش هــا در صــدر اهمیــت امــور آموزشــی و مــورد تأکیــد بــه اســاتید قــرار دارد، ایــن مجموعــه برگــزاری 
ســمینار تخصصــی» مدیریــت و نگهــداری مراکــز داده مبتنــی بــر اســتاندارد BICSI 009:2019  و مدیریــت 
راهبــردی پــروژه در مرکــزداده« را در دســتور کار خــود قــرار داد؛ ســمیناری کــه نــام مرکــز آموزش هــای 
ــان  ــه پای ــار مرکــز آموزش هــای تخصصــی متاکــو و در گواهینام آزاد و مجــازی دانشــگاه خوارزمــی در کن
دوره اعطــا شــده بــه شــرکت کننــدگان نشســت و آن را اعتبــاری مضاعــف بخشــید. از مــدرس موفــق دوره، 
دکتــر مهــدی قانــع کــه ســال ها به عنــوان طــراح، مدیرپــروژه و مدیــر فنــی مراکــز داده فعالیــت کــرده و 
تولیــد محتــوای ســمینار را بــر عهــده داشــت، همچنیــن تیــم اجرایــی پرتــالش و شــرکت کنندگان پرانگیــزه 

رویــداد، کمــال تشــکر را دارم. 
ــش و  ــا، دان ــش توانایی ه ــتای افزای ــته در راس ــالش داش ــو همیشــه ت ــای تخصصــی متاک ــز آموزش ه مرک
مهــارت افــراد و انجــام مطلوب تــر فرآیندهــا، پیش قــدم باشــد؛ از ایــن رو بــه لطــف خداونــد و بــا اتــکا بــه 
ــش فنــی متخصصیــن و  ــران و کارشناســان مرکــز، سال هاســت در راه توســعه دان ــه و تخصــص مدی تجرب
فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم حرکــت کــرده و در ادامــه، همچنــان تــالش خواهیــم کــرد تــا در راه توســعه فراگیر 

آموزش هــای تخصصــی و فنی-مهندســی گام هــای موثــری برداریــم.  

محمدعلی مالیی
قائم مقام گروه 

بین المللی متاکو و 
مدیر مرکز آموزش های 

تخصصی متاکو
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ســال ها تجربــه در طراحــی، ســاخت، ممیــزی، نگهــداری و مدیریــت بحــران مراکــزداده چــه در ایــران و چــه در اروپــا، 
باعــث شــده کــه عایــم بالینــی و نشــانه هــای بیمــاری هــای مختلــف مرکــزداده را بشناســم. مثــا وقتــی مرکــزداده 
ــران آن در خصــوص برنامــه آموزشــی مــداوم صحبــت مــی کنــم و پاســخ  ــا مدی ــا ب ــم ی ســازمانی  را ممیــزی مــی کن
داده می شــود کــه » مــا  خیلــی بــه ایــن دوره و آمــوزش تکمیلــی نیــاز داریــم ولــی آنچنــان درگیــر مشــکات روزانــه 
هســتیم کــه حتــی فرصــت مرخصــی ســاعتی هــم نداریــم، چــه برســد بــه دوره هــای دو یــا ســه روزه!«. ایــن گــزاره بــه 
زبــان فنــی یعنــی چــون متــد خوبــی بــرای نگهــداری و مدیریــت مراکــزداده ایــن ســازمان پیــاده و اجــرا نکردیــم، همــه 
مهندســین و مدیــران درگیــر اســترس و روزمرگــی و فشــار کارهایــی هســتند کــه مــی بایســت خیلــی شــفاف و بــدون 
تنــش انجــام میشــد ولــی چنیــن نیســت! پــس وقتــی در مرخصــی و ســفرهای خانوادگــی هــم ده  هــا تمــاس و پیــام از 
مشــکات هــر روزه مرکــزداده دریافــت مــی کنیــم و رویــه مــدون بــرای رفــع آن نیســت!  طبعــا زمانــی هــم بــا فراغــت 
ذهــن و تمرکــز بــرای آمــوزش و پیــاده ســازی متــد صحیــح هــم مهیــا نخواهــد شــد. پــس ایــن چنیــن مراکــزداده ی در 
دورباطــل قــرار گرفتــه انــد و چــاره ای جــز، جراحــی مرکــزداده نیســت.  پــس برنامــه درمانــی از اینجــا شــروع میشــود، 

گام اول درک بیمــاری، گام دوم مســکن قــوی مقطعــی و گام ســوم آمــوزش و آمــاده ســازی بــرای جراحــی.

ــز  ــروژه ســاخت مراک ــی در پ ــه، تخصــص و تجــارب ارکان اجرای ــاوت روی تف
داده باعــث افــت کیفیــت کار و هــدر رفتــن ســاعات جلســات خواهــد شــد. 
جلســاتی کــه جــز ســردرگمی بیشــتر غالبــا ثمــری نــدارد. مدیــران پــروژه به 
ــه یــک چارچــوب و نظــم قابــل  ــی و اعتمــاد ب خوبــی می داننــد کــه هم زبان
ــور،  ــن منظ ــه همی ــوردار اســت. ب ــت خاصــی برخ ــروژه از اهمی ــول در پ قب
ــای  ــارب پروژه ه ــع آوری تج ــق و جم ــال ها تحقی ــس از س شــرکت BICSI پ
مختلــف، در ســال 2019، یــک ســند ارزشــمند مدیریــت پــروژه جامــع مراکز 
ــا  ــزداده در سراســر دنی ــن مراک ــا هم اندیشــی بســیاری از متخصصی داده را ب

تدویــن و منتشــر کــرده اســت. در ایــن ســند ابتــدا بــه اصــول مدیریــت پروژه 
بــه شــکل عــام و ادبیــات ســاخت یافتــه مدیریــت پــروژه و منابــع توجه شــده 
و بالفاصلــه ویژگی هــای پــروژه مراکــزداده را بیــان و چالش هــای آن را بــرای 
مدیــران پــروژه حتــی خبره هــا برمی شــمارد. بعــد بــه بیــان راه کار پرداخــت 
و حتــی ســنت هــای غلــط ولــی جــاری مــی پــردازد و آن را نقــد گذاشــته 
ــرای مهنــدس  ــردی ب و تحلیــل می کنــد. ایــن ســند حــاوی اطالعاتــی کارب
ــروژه ی کــه  ــر پ ــه می کنــد و مدی ــروژه را تجرب مرکــزداده ای کــه مدیریــت پ

ــزداده شــده، می باشــد. وارد صنعــت مرک

نقصــان در مهارت هــای نگهــداری و عــدم رعایــت اصــول آن قطعــا زمینه ســاز 
ــرح و  ــوش ط ــز داده خ ــی در مراک ــرویس حت ــع س ــکالت و قط ــروز مش ب
ــح و  ــای صحی ــرای رویه ه ــاد و اج ــر ایج ــوی دیگ ــردد و از س ــاخت می گ س
ارتقــای مهارت هــا نیــز مــی توانــد منجــر بــه احیــای مراکــز داده فعلــی حتــی 
 BICSI ــا طراحــی نامناســب و قدیمــی گــردد. اســتاندارد 009 از مجموعــه ب
کــه فقــط چنــد هفتــه پیــش منتشــر شــده مبنــای نگهــداری مراکــزداده را 
ــادی  ــه بنی ــای ســه گان ــه ه ــن ســند روی ــد. در ای تشــریح و ترســیم می کن
مراکــزداده بــرای فرایندهــای نگهــداری ، تعمیــرات و مدیریــت بــه تفکیــک 
و بــا چندیــن مثــال و بیــش از دویســت ســوال کلیــدی بــه بحــث گذاشــته 
ــن نقــاط قــوت ســند BICSI009:2019 در  شــده اســت. یکــی از کلیدی تری
بیــان ســاده، مثــال هــا و نمونــه فــرم هــای کاری اســت کــه بــه ســادگی بیان 
شــده اســت. همچنیــن رابطــه معنــاداری بیــن کالس پایــداری طراحــی شــده 

ــا مــورد انتظــار و روش نگهــداری مراکــزداده بیــان می کنــد. ی
ــران  ــان و مدی ــه متخصص ــه هم ــند را ب ــن دو س ــل ای ــه و تحلی ــن مطالع م

ــم. ــه می کن ــور توصی ــزداده کش ــت مراک صنع

مهـــدی قــــانــــع

ضرورت شناخت سند ویژه مدیریت پروژه مراکز داده 

ضرورت شناخت استاندارد نگهداری مراکز داده 

مدرس سمینار
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پــای صحبت تنی چند از مدیران حاضر در ســمینار

بــا توجــه بــه ضــرورت آشــنایی بیــش از پیــش کارشناســان مرتبــط بــا مراکــز داده با 
اســتانداردها و اصــول طراحــی، مدیریــت پــروژه و نگهــداری اینگونــه مراکز در کشــور 
برگــزاری دوره هایــی چــون Bicsi002 و Bicsi009 و ســایر دوره هــای مرتبــط در 
کشــور بســیار جــای خوشــحالی داشــته و ضمــن توصیــه بــه همــه ســازمان هایی که 
دارای چنیــن مراکــزی هســتند جهــت اســتفاده از ایــن دوره هــا از برگــزار کننــدگان 
و مــدرس فرهیختــه جنــاب آقــای دکتــر قانــع کمــال ســپاس و قدردانــی خــود را 

اعــالم مــی نمایــم.
ــا  ــزرگ ب ــک هــا و ســازمان هــای ب قطعــا آشــنایی هرچــه بیشــتر کارشناســان بان
مقولــه علمــی و اجرایــی مراکــز داده در قالــب شــرکت در دوره های آموزشــی مشــابه 

باعــث خواهــد شــد مشــاورین و پیمانــکاران پــروژه هــا در جلســات بــا کارفرمــا هــر 
موضــوع دلخــواه و ســلیقه ای خــود را بــه اســم اســتاندارد بــه طــرف مقابــل تحمیــل 
ــرای ایجــاد مراکــز داده  نکننــد و ســازمان هــا نیــز صرفــا هزینــه هــای واقعــی را ب

خــود پرداخــت نماینــد.
ــده در  ــه ش ــب ارای ــز مطال ــز داده نی ــداری از مراک ــم نگه در خصــوص موضــوع مه
ســند فــوق العــاده بــوده و نشــانگر تفــاوت بســیار بیــن نگهــداری بــه روش ســنتی 
و نگهــداری بــه روش علمــی و مهندســی مــی باشــد کــه انشــااهلل بــا حضــور تعــداد 
بیشــتری از همــکاران بنــده در ایــن دوره هــا، ســعی کنیــم تغییــرات الزم را بــه تدریج 

در ســازمان خــود ایجــاد نماییــم.

احترامــا ضمــن تشــکر از عزیــزان مرکــز آمــوزش هــای تخصصــی متاکــو ،دوره اســتاندارد مدیریــت و نگهــداری مرکــز داده از لحــاظ مســتندات ارایــه شــده و تســلط مــدرس بر 
محتــوای دوره از نظــر فنــی قابــل قبــول بــود .

به نظر می رسد با توجه به حجم سرفصل ها زمان تخصیص داده شده برای بیان به وقت بیشتری نیاز داشت.

برگزاری سمینار بر اساس استانداردی که تنها سه ماه از انتشار آن می گذره، امکانی بود که متاکو، در اختیار افراد مرتبط با حوزه دیتاسنتر قرارداد.
خوشحالم از آشنایی با مجموعه متاکو.

ممنون متاکو.

ضمــن تشــکر بابــت برگــزاری ســمینار آموزشــی »مدیریــت و نگهــداری مراکــز داده 
مبتنــی بــر اســتاندارد BICSI009:2019 و ســند راهبــردی مدیریــت پــروژه هــای 
مرکــز داده« از موسســه آموزشــی متاکــو، اینجانــب و همکارانــم در شــرکت ارتباطــات 
ســیار ایــران در ایــن ســمینار شــرکت کردیــم. ایــن ســمینار از نظــر محتــوا بســیار 
کاربــردی و مفیــد بــود بــا توجــه بــه اینکــه مــا بــا عمــده مــوارد بحــث شــده بطــور 
روزانــه در محیــط دیتاســنتر مواجــه هســتیم. ویژگــی جالــب ایــن ســمینار برگــزاری 

آن بــه فاصلــه ســه مــاه از انتشــار اســتاندارد مربــوط بــه آن توســط )BICSI( بــود.  
بــه نظــر اینجانــب، شــرکت کننــدگان در ایــن گونــه ســمینارها کــه از شــرکت هــا و 
ســازمان هــای مختلــف کشــور هســتند، بایســتی تــالش خــود را در نزدیــک کــردن 
شــرایط دیتاســنتر هــای خــود بــه شــرایط مطابــق بــا اســتاندارد انجــام دهنــد. اصــوال 
هــدف از برگــزاری ایــن ســمینارها بــاال بــردن )فرهنــگ دیتاســنتری( در ارگان هــای 

کشــور اســت. در پایــان از زحمــات آقــای دکتــر قانــع کمــال تشــکر را دارم.

از تمامـی بزرگوارانـی که در برگزاری سـمینار نقش داشـتند و خصوصا جنـاب آقای دکتر 
قانـع کـه بـا بیانات خویـش به علم و آگاهـی مان در سـطح اسـتانداردها و مدیریت مراکز 

داده افزودند کمال تشـکر را دارم.
برگـزاری ایـن گونـه از آمـوزش هـا و آمـوزش هـای مرتبـط مـی توانـد سـطح دانـش و 
آگاهی مـان در سـطح اسـتانداردها و مدیریـت مراکـز داده افزایـش دهـد کـه در اجـرای 

پروژه هـا و تعریـف پـروژه هـای جدیـد دیـد فنی بهتـری به کارشناسـان می دهـد، پس 
اینگونـه دیـد هـا باید بـه نظـر مدیـران رده باالیی سـازمان ها برسـد تا فرهنـگ آموزش 

کارشناسـان و پرسـنل تخصصـی جایگاه خـود را پیـدا کنند.
بـاز هـم از تمـام زحمـات شـما در عرصه تقویـت علم و دانش تشـکر می نماییـم، به امید 

دیـدار در آینـده نزدیک.

 Bicsi وTia942 درحال حاضر برای سـاخت و بهره برداری از دیتاسـنتر 2اسـتاندارد
مـورد توجـه قـرار مـی گیـرد. باتوجـه بـه این کـه اغلـب مراکـز داده در کشـور فاقد 
اسـتانداردهای بین المللی هسـتند، آشـنایی با چنین مقوالتی از سـمت شـرکت های 
بـزرگ حائـز اهمیـت می باشـد. دوره برگـزار شـده توسـط شـرکت متاکـو نیـز کـه 

اشـاره ای بـه ورژن 2019 این اسـتاندارد داشـت نیز اطالعات بسـیار خوبـی در اختیار 
بهره بـرداران و سـازندگان مراکـز قرار داد.ضمن تشـکر از برگزارکنندگان این سـمینار 

امیـدوارم مجددا شـاهد چنیـن رویدادهایی باشـیم.

امـروزه گسـترش دانـش و روند سـریع رشـد تکنولوژی موجب نـگاه ویژه سـازمان ها 
و نهـاد هـا بـه اسـتاندارد ها شـده اسـت.  اسـتفاده از مدل اثـر بخش در اجـرای امور 
جـاری و پـروژه هـا بـا در نظـر گرفتـن منابـع هزینـه شـده در یادگیـری و اجـرای 
اسـتاندارد، ابـزاری مناسـب بـرای ایجاد اصـالح و تغییـر، در اختیار مجریان سـازمان 

قـرار مـی دهـد. لـذا آگاهـی هر چه بیشـتر در اسـتانداردهای هـر حـوزه و بکارگیری 
آن، موجـب بـاال رفتن بهـره وری، سـودآوری و نیز افزایش رضایتمندی مشـتریان در 

سـازمان می گـردد.

حسین گلی اسکاردی

علیرضا ورزش نژاد

سینا پویا

جواد سلیمی 

محمدرضا سلیمانی 

نغمه ایرانی 

سعید نیکنام 

|    سرگروه برق و مکانیک اداره مهندسی و ساختمان بانک کارآفرین    |

|     مسئول زیرساخت شرکت خدمات الکترونیکی شاپرک   |

|     معاون نرم افزارهای پایه ای شرکت بیمه سامان    |

|     رییس اداره مدیریت مراکز داده شرکت ارتباطات سیار ایران)همراه اول(     |

|     کارشناس مرکز داده بانک توسعه تعاون     |

|     رئیس اداره خدمات دیتاسنتر مخابرات ایران     |

|     رئیس ایمنی و تاسیسات مراکز داده شرکت خدمات انفورماتیک     |
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هستی شناسی و گونه شناسی مراکزداده نوین

ANSI/BICSI009:2019  و کارگاه تحلیلی استاندارد شگردهای طراحی مراکز داده

هفت خان طراحی مراکز داده
BSI EN 50600 : 2018 و کارگاه تحلیلی استاندارد شگردهای مدیریت و نگهداری 

مراکزداده 
مباحث پیشرفته در مدیریت مراکز داده 1

دوره تخصصی زلزله در مراکزداده )روش ها و فناوری های شناخته شده در جهان(

 PRINCE 2 and EN 50600 دوره تخصصی مدیریت پروژه های مراکزداده مبتنی بر
and BICSI Essentials 2019

مباحث پیشرفته در مدیریت مراکز داده 2

ITil v 4.0 and DCIM  دوره تخصصی مدیریت و نگهداری مراکزداده مبتنی بر

ANSI/BICSI009:2019 دوره تخصصی مدیریت و نگهداری مراکزداده مبتنی بر

دوره آمادگی و عملیات در زمان بحران طبق درس نامه TREC و AMEF در آمریکا

Disaster Recovery بازیابی پس از حادثه برای فناوری اطالعات و ارتباطات EC-C

  OPENDAYLIGHT با SDN طراحی و اجرای شبکه های

پدافند غیرعامل

حفاظت مغناطیسی

برنامه های آتی مرکز آموزش های تخصصی متاکو

شرکت های حاضر در سمینار

مرکز آموزش های تخصصی متاکو افتخار داشت در این سمینار از حمایت حامیان معنوی زیر برخوردار گردد:

معرفی مرکز آموزشگاه های تخصصی متاکو

1. شرکت ارتباطات سیار)همراه اول(
2. شرکت خدمات انفورماتیک

3. شرکت پرداخت الكترونیكی شاپرک
4. بانک دی

5. بانک رفاه کارگران 
6. بانک کارآفرین

7. بانک سپه

8. مجتمع جهان فوالد سیرجان
9. شرکت ایریسا

10. شرکت مرکز گسترش فناوری اطاعات)مگفا(
11. بیمه سامان

12. بانک سامان
13. شرکت مخابرات ایران

14. بانک توسعه تعاون

دانشگاه خوارزمی
انجمن دیتا ســنتر ایران

کز داده اشــنایدر ایران باشــگاه مرا
معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری

کـــــو  بــا ماهیتی آموزشــی با بیش از  18 ســال  مرکــز آموزش هــای تخصصــی متا
ســابقه درخشــان در زمینــه مشــاوره و ارائــه آموزش هــای عمومــی، مدیریــت،  
کلیــه صنایــع، ســازمان هــا و شــرکت هــای  ــه  ــردی ب کارب فنــی، تخصصــی و 
دولتی و خصوصی و همچنین  برگزاری ســمینارها و دوره های بین المللی، 
بــه پشــتوانه تجربیــات منحصــر به فــرد و تــوان بــاالی آموزشــی، بــا بهره منــدی 
ــزاری دوره هــای  از بهتریــن اســاتید بنــام در ســطح  بیــن المللــی امــكان برگ

گروه هــای آموزشــی بدیــن شــرح دارا اســت: کلیــه  عمومــی و تخصصــی 

گــروه فنـــی و مهندســی }کامپیوتــر و فــن آوری اطاعــات، مهندســی نفــت    
و  ابزار دقیــق  بــرق،   ،)  ... و  کتشــاف  ا بهره بــرداری،  و  حفــاری  )مخــازن، 
کالیبراســیون، مكانیــک، عمــران، فرآینــد، مــواد و بازرســی فنی خوردگــی و 

حفاظــت، متالــوژی و جــوش، صنایــع و تحلیــل سیســتم ها و...{
گروه مدیریت، فنون اداری، مالی و بازرگانی     

)MBA  )Master of Business Administration( گروه     
گروه فرانچایز )نشان سپاری تجاری(     

گروه محیط زیست     
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