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كــاريــار ارقــام

مشاوره ، تحقيقات ، طرح و اجراي شبكه هاي ارتباطي
 و برگزاركننده دوره هاي آموزشي

تهـران : خيـابـان مالصدرا، بعد از خيابان شيخ بهائي ، ساختمان فردوس ، پالك 242   تلفن مستقيم آموزش: 8 ،88062203   فاكس :88065222        

» مالكيت مادی و معنوی این مستند منحصراً متعلق به كاریار ارقام است «
لطفا در باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد.

اعتبار دهنده: TIA & BICSI & EPIپيش نياز:  نداردمدت)ساعت(:  20

معرفي دوره :
این دوره بر اساس استاندارد های TIA 942 و BICSI 002 و متد CDCPطراحی 

شده است.
استاندارد  TIA -942 ، یك سري الزامات و رهنمودها یي را جهت طراحي و نصب 
مراكز داده مشخص مي سازد و اكثر نكات مهمي كه بایستي در یك مركز داده رعایت 
گردد را با توجه به المانهایي مانند كف كاذب، سقف كاذب، ساختمان ، برق اضطراري ، 
كابل كشي ، سيستم خنك كننده ، سيستم اعالن و اطفا حریق و .... بيان مي نماید .

پردازشی  منابع  كارگيری  به  درصد  افزایش  و  داده  مراكز  ظرفيت های  رشد  روند 
لزوم  دیگر،  سویی  از  انرژی  مصرف  هزینه های  افزایش  و  سو  یك  از  مراكز  این 
افزایش بهره وری انرژی در مراكز داده را به وجود آورده و موجب شده نيازمندی 
طراحان و راهبران این مراكز به دارا بودن دانش تخصصی تمامی سيستم های به 
كارگيری شده در این مراكز نظير سيستم های الكتریكال، سيستم های  مكانيكال، 
سيستم های مخابراتی و كابل كشی ساخت یافته، امنيت و حفاظت حریق و اجزای 
توجه  با   ،BICSI المللی  بين  یابد.از همين روی موسسه  افزایش  به سرعت  آن ها 
الگو های طراحی  بهترین  با عنوان  را  استاندارد 2   ویژه خود،  و جایگاه  اهداف  به 
كننده  بيان  استاندارد  این  نمود.  ارایه  فناوری  بازار  به  داده،  مراكز  سازی  پياده  و 
مختلف  از جنبه های  و  بوده  داده  مراكز  پياده سازی  و  در طراحی  الگوها  بهترین 
ANSI/ فنی مكمل استاندارد های مذكور می باشد و در مقام مقایسه، استاندارد های

 ISO/IEC و یا TIA-942، AS/NZS 2834، CENELEC EN 50173-5
24764 حداقل نيازمندیهای فنی را معين نموده اند . 

همچنين در این دوره شما به جمع بندی اطالعات خود  در دیتا سنتر خواهيد پرداخت .
 شما بعد از عبور از این دوره قادر خواهيدبود نحوه عملياتی كردن اطالعات خود را بر طبق 

استاندارد های روز دنيا در طراحی دیتاسنتر عملی نمایيد .

اهداف دوره :
 آشنایی با اجزای مركز داده و رابطه آنها با یكدیگر

شناسایی المانهای مختلف یك مركز داده
برآورده كردن احتياجات زیر ساخت های مخابراتی مركز داده و سایت های كامپيوتری
ارایه نمودن بهترین الگو های طراحی و پياده سازی مراكز داده به بازار فناوری اطالعات

در مجموع دوره CDCP ارتباط بين استاندارد های روز با فضای عملياتی و پروژه های 
دیتاسنتربه صورت عملی ميباشد.

مخاطبان دوره :
مدیران،  كارشناسان،  دانشجویان فعال در حوزه فناوري اطالعات

 TIA 942 Standard + ANSI/BICSI 002 + Certified Data Centre Professional

طراحی زیر ساخت مراکز داده

اعطاي مدرك فارسي و انگليسي با مجوز رسمي از : 
     سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهوری سابق(

      مجوز از اداره كل نظام مدیریت امنيت اطالعات ) نما (
    شوراي عالي انفورماتيك  

    قابليت ترجمه وتایيد قوه قضایيه وامور خارجه
بهره گيري از البراتوارسخت افزاري ونرم افزاري مجهز

بهره گيري از اساتيد مجرب و تأیيد شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملي

 امتيازات دوره :
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   Course Outline :   محتواي دوره :

     
CDCP 

 طراحی و اجرای فضابندی ، سقف و كف كاذب •
طراحی و اجرای انواع سيستمهای الكتریكال •
طراحی و اجرای سيستمهای سرمایشی •
طراحی و اجرای سيستمهای اعالن و اطفا •
طراحی و اجرای سيستمهای امنيتی •
طراحی و اجرای انواع توپولوژی پسيو •
طراحی و اجرای سيستمهای روشنایی •

 • The Data Centre, its Importance and causes for Downtime
 • Data Centre Standards and Best Practices
 • Data Centre Location, Building and Construction
 • Raised Floor/Suspended Ceiling
 •  Light
 • Power infrastructure
 • Electro Magnetic Fields
 • Cooling infrastructure
 • Water Supply
 • Designing a Scalable Network Infrastructure
 • Fire Suppression
 • Data Centre Monitoring
 • Operational Security and Safety Practices
 • Labeling
 • Documentation
 • Cleaning
 • MTBF / MTTR
 • ASS  

TIA 942 Standard + ANSI/BICSI 002

• TIA 942 آشنایي با استاندارد 
مروري بر طراحي مركز داده •
زیرساخت هاي كابلي مركز داده •
مالحظات در انتخاب فضاي مناسب •
ساختار داخلي مركز داده •
مالحظات در خصوص سيستم برق •
مالحظات در خصوص طراحي سيستم خنك كننده •
سطوح افزونگي مركز داده و مالحظات آن •
• Data Center Design Examples

فرایند طراحی مراكز داده •
مخاطرات، قابليت اطمينان، مدل های افزونگی و رده بندی Tier در مراكز داده •
تعيين مكان مناسب برای احداث مراكز داده •
مشخصات ساختمانی مراكز داده •
طراحی بهينه چيدمان اتاق كامپيوتر )مركز داده( •
• IT رك ها و تجهيزات
امنيت مراكز داده •
سيستم های كنترل و اتوماسيون مراكز داده •
برنامه ریزی راه اندازی و نگهداری مراكز داده  •
محاسبات بار مصرفی برق و بار حرارت مركز داده •
سيستم های الكتریكال مراكز داده )شامل UPS، ژنراتور و سيستم توزیع برق( •
سرمایش و تهویه مراكز داده  •
بهينه سازی شيوه های سرمایش جهت دستيابی به حداكثر بهره وری انرژی •
مراكز داده سبز •
سيستم های مخابراتی و كابل كشی ساخت یافته مراكز داده •


