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 مدیریت و نگهداري مراکزداده یسمینار تخصص

 EN 50600:2017بر پایه استاندارد 

  
ــی   ــهاي تخصصـ ــز آموزشـ ــاکومرکـ ــا متـ ــم بـ ــوزش هـ ــز آمـ ــاري مرکـ ــاي آزادکـ ــازي و هـ                مجـ

در نظـر دارد بـراي اولـین بـار در ایـران سـمینار        انجمـن دیتــا سنتــر ایــران    حمایـت  و  دانشگاه خـوارزمی 
                            BSI EN 50600:2017تخصصـــــی مـــــدیریت و نگهـــــداري مراکـــــزداده بـــــر پایـــــه اســـــتاندارد

 .به شرح زیر برگزار نمایدرا 

باعـث احـداث مراکـزداده جدیـد و رشـد       BigDataآوري اطالعات در عصـر  توسعه فنکه مستحضرید  همانگونه
سـازي ایـن صـنعت     اي که نرخ رشد مراکزداده از اسـتاندارد به گونه ه استسریع صنعت مرکزداده در جهان شد

بـر   BICSI002:2016و  TIA942:2017و  UpTimeروزشده مستندات قدیمی و نسخ به  رفته است، لذاپیشی گ
  . نیازهاي احداث و الزامات فاز طراحی متمرکز هستند پیش

باشـد  دیریتی و مهندسی در مراکزداده مـی ترین مبحث م ي و ارتقا مراکزداده که مهمترین و اثربخشرفاز نگهدااما 
هـا  مـا ده د ادر اسناد فوق به خوبی پوشش داده نشده، حال آنکه هر مرکزداده یک بار طراحـی و احـداث مـی شـو    

افزایـی  و هـم  ي و ارتقـا مراکـزداده   رپس لزوم تدوین اسـتاندارد مرجـع فـاز نگهـدا     ،یابدسال نگهداري و ارتقا می
  .تجارب موفق بین متخصصان این صنعت مشهود است

 BSI EN 50600به همت اداره استاندارد بریتانیا و اتحادیه اروپا مستند ارزشمندي تحـت نـام   اخیرا خوشبختانه 
دیـدگاه  این سـند    امریکایی قبلی، مشابه و برخالف اسنادمنتشرشده مراکزداده کیفیت درك اروپایی از  تبیینبراي 

  . شده و رویکرد انرژي محور دارد زي و ارتقا مراکزداده متمرکرجهانی دارد و بر فاز نگهدا

بـه تمـام    BSI EN 50600:2017  سمینار تخصصی مدیریت و نگهداري مراکزداده بـر پایـه اسـتاندارد    در 
شـده   ذکـر  پردازیم و مقایسه عمیقی با سایر اسناد نه میراالمللی با نگاه منتقدانه و کاوشگ نهاي این سند بیبخش

 .فوق خواهیم داشت
 
 
 
 

 براي اولین بار در ایران
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شـامل بـازتعریف    در فصل اول شودهم شناخته می EN50600که اکنون با نام BSI EN 50600  ساختار سند  

در فصـل دوم بـه   باشـد و صنعت با روشی جدید و خالقانـه مـی   اصول طراحی مراکزداده و ادبیات تخصصی این
ق قدرت، کنترل شرایط سازه و ساخت، بر(داده  شرح  دقیقی از جزییات الزم براي پنج رکن اصلی مهندسی مراکز

 مدیریت عملیات اختصاص یافتـه اسـت و نیـز در    سوم بهفصل در . پردازدیم )، امنیت و ایمنیداده محیطی، شبکه
  .باشدمی رد و کیفیت نگهداري مراکزدادهترین معیارهاي ارزیابی کارکفصل چهارم حاوي عالی

دهـد تـا همـواره وضـعیت فعلـی      دیران و مهندسـین مرکـزداد قـرار مـی    در اختیار مکمی  يابزارهمچنین این سند 
خـود   مرکـزداده هـاي  مسیر ارتقا زیرساختبرگیري کنند و همیشه اندازهشخص هاي ممراکزداده خود را با معیار

  .آگاه باشند

  :رئوس مطالب

 BSI EN 50600   
 

 EN 50600-1 : Information technology-Data center facilities and 
infrastructures-Part 1:General concepts 

 EN 50600-2-1 : Building construction 
 EN 50600-2-2 : Power distribution 
 EN 50600-2-3 : Environmental control 
 EN 50600-2-4 : Telecommunications cabling infrastructure  
 EN 50600-2-5 : Physical security 
 EN 50600-3-1 : Management and operational information 
 EN 50600-4-1 : KPIs-Overview and general requirements 
 EN 50600-4-2 : KPIs-Power Usage Effectiveness(PUE) ISO/IEC 30134-2 
 EN 50600-4-3 : KPIs-Renewable Energy Factor (REF) ISO/IEC 30134-3 
 EN 50600-4-4 : KPIs-IT Equipment Energy Efficiency for Servers 
 EN 50600-4-5: KPIs-IT Equipment Energy Utilization for Servers 
 TR 50600-99-1: Energy management-Recommended Practices 
 TR 50600-99-2: Environmental Sustainability-Recommended Practices 

+  ISO/IEC 30134 
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  :دوره مدرس

کـه بـیش از بیسـت سـال در صـنعت       آوري مراکـزداده ي قانع ، معمار فـن مهددکتر جناب آقاي این دوره توسط 
دیریت استراتژي فنی و پشتیبانی در تا ممرکزداده  ممیزيدر سطوح مختلف طراحی،  اندوخته ومراکزداده  تجربه 

و هاي متعددي در مباحـث فنـی   دورهچنین چندین پروژه مرکزداده در داخل و خارج از کشور فعالیت نموده و هم
، برخـی از   50600قصـد دارد در کنـار تشـریح و تحلیـل اسـتاندارد       ایشـان . انـد مدیریتی مراکزداده برگزار کرده

نیـز بـراي حضـار شـرح دهـد و بـه       هاي مدیریت و نگهداري مراکزداده خود را شگردهاي ممیزي انرژي و تکنیک 
  /linkedin.com/in/mehdighane .دهدهاي شما پاسخ پرسش

 

  :مخاطبین دوره

  مراکزداده نیو مالک رانیمد

  مراکزداده مهندسان

  و متخصصان مراکزداده یفن کارشناسان

  فاوا يها رساختیو توسعه ز ينگهدار کارشناسان

  مراکزداده یطراح نیمهندس

  :هزینه دوره

  :باشد که شامل خدمات زیر استبراي هر نفر میتومان  1.250.000مبلغ  

  روزه دوثبت نام دوره  

 ناهار و پذیرایی 

  هاي تخصصی متاکوو مرکز آموزش تهران خوارزمی دانشگاهمدرك پایان دوره از 
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  :هـهدی

روشهاي محاسبه کارکرد انـرژي مراکـزداده    بهکه به صورت تخصصی    ISO/IEC 30134تشریح سند 
 .شودهاي این سمینار تقدیم میت کنندهبه عنوان هدیه به شرکو پردازد می

 :شرایط برگزاري سمینار

 خوارزمیدانشگاه  :يمحل برگزار

 1397 ماه شهریور 14و  13 :زمان برگزاري

 1397شهریور ماه   3 :ناممهلت ثبت

 بانک رفاه به نام  مجتمع توسـعه ارتباطـات    5126794شماره حساب   بهواریز مبلغ ثبت نام  :نحوه ثبت نام
  .فیش واریزيو ارسال  IR 640130100000000005126794یا شماره شبا  )متاکو(  پگاه

 باشد که زودتر  نسبت به ثبت نام اقدام نماینداولویت با متقاضیانی می ،به محدودیت ظرفیت با توجه . 

 بـراي تمـامی اعضـاي    درصـدي   10شامل تخفیف نام ثبت  مهلت طول در )نفر به باال 5( ثبت نام گروهی
 .گروه خواهد بود

 گرددشهریه میتخفیف % 5مشمول  1397مرداد ماه  20تا تاریخ  ثبت نامهزینه   تخاپرد. 

ر جهت حضودر خصوص معرفی افـراد  را زم ال راتستود صالحدید رتصودرو سی ربر از سپ ستاهشمنداخو
  .فرمائیدول مربوطه مبذسمینار  در

مقـررات و  "مشاهده قوانین ثبت نام در سـمینارها بـه صـفحه    چنین در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر و هم
 بـا و یا با کارشناسان شـرکت   مراجعه  www.metacomplex.com شرکت به آدرس سایت در  "شرایط ثبت نام

  .تماس حاصل فرمائید 021-88948784-5هاي شماره

  

 با تجدید احترام
  قائم مقام

  محمدعلی مالیی


