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Datová centra jsou stále složi-
tější entity, jejichž provoz se 
neobejde bez správy hard-

waru, softwaru, služeb a fyzické 
infrastruktury. Datová centra tvoří 
mnoho typů hardwaru včetně výpo-
četního a úložného, který je třeba 
pro běžný provoz spravovat. Také 
software a virtuální pracovní 
zátěže, které běží na serverovém 
hardwaru, často spadají do působ-
nosti správy datových center.

Primárním úkolem správy dato-
vých center je řízení fyzické infra-

struktury datového centra. Fyzická 
infrastruktura zahrnuje napájení 
a chlazení potřebné pro běžný pro-
voz, stejně jako záložní systémy pro 
obnovu po havárii, přerušení napá-
jení a pro zabezpečení a kontrolu 
přístupu do prostor datového 
centra.

Všichni provozovatelé datových 
center (ať už jde o podniky, hyper-
skalátory nebo poskytovatele clou-
dových služeb) musejí mít k dispo-
zici personál IT, který zvládá 
operace správy fyzického hardwaru 

a softwaru. Plánování kapacity, 
někdy označované jako řízení pod-
nikových služeb, pomáhá provo-
zovatelům plánovat současné 
i budoucí potřeby.

Co je DCIM?
Přestože je zavádění DCIM (Data 
Center Infrastructure Manage-
ment) na vzestupu, ve velké části 
uživatelské komunity stále panují 
určité nejasnosti ohledně toho, co 
DCIM je a co by mělo dělat.

Obecně lze říci, že DCIM je soft-
warová sada pro správu infrastruk-
tury datového centra a zdrojů, které 
centrum využívá. Nástroje DCIM 
shromažďují data z IT a zařízení, 
konsolidují je do relevantních in-
formací a podávají o nich zprávy 
v reálném čase. Cílem je umožnit 
inteligentní správu, optimalizaci 
a budoucí plánování zdrojů dato-
vého centra, jako jsou kapacita, 
 napájení, chlazení, prostor, síť 
a majetek.

Dodavatelé mohou poskytovat 
všechny, většinu nebo jen některé 
z následujících funkcí:
■ monitorování spotřeby energie 
a životního prostředí,
■ správa aktiv a pracovních 
postupů,
■ vizualizace datového centra,
■ plánování kapacity a scénáře 
„co kdyby“,
■ správa strukturované kabeláže,
■ správa a optimalizace sítě,
■ centralizované a vzdálené 
monitorování,
■ hlášení a správa událostí,
■ optimalizace pomocí umělé inte-
ligence a strojového učení.

Nástroje DCIM poskytují provo-
zovatelům datových center přehled 
o správě IT zařízení v reálném čase. 
To může zahrnovat serverový hard-
ware, síťové přepínače a napájení 
a chlazení v rámci jednoho zařízení 
nebo skupiny zařízení.

Nástroje 
DCIM poskytují 
přehled o správě 
IT v reálném čase. 

VÍT PETRJANOŠ

Jak sestavit tým spravující datové centrum. Přínosy automatizace sítí. 
Hlavní úkoly správců zařízení datových center.

Datová centra: 
Nejde jen o DCIM
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Namísto toho, aby se DCIM za-
býval pouze konkrétním IT zaříze-
ním v datovém centru, umožňuje 
získat komplexní přehled o všech 
systémech, a poskytuje tak ucelený 
pohled na provoz. DCIM však není 
jen o monitorování. Dobře imple-
mentované nástroje DCIM také 
umožňují provozovatelům řídit ak-
tiva datových center a poskytují 
prediktivní funkce, které zabraňují 
výpadkům.

Řízení kapacity
Řízení kapacity je základním prv-
kem správy datového centra. Klíčo-
vým ukazatelem výkonnosti dato-
vého centra je, kolik zdrojů 
(například hardwaru a energie) se 
v daném okamžiku využívá.

Správa kapacity datového centra 
začíná návrhem zařízení. Provozo-
vatel musí stanovit cíle a očekávání 
a poté vypočítat počáteční kapacitu 
zařízení a to, o kolik se může časem 
rozšířit, aby dosáhlo maximální 
kapacity. Kapacita je funkcí 
dostupné podlahové plochy, výpo-
četní techniky, úložišť a možností 
napájení a chlazení.

Hardwarové a energetické zdroje 
mohou být často omezeny fyzic-
kými limity zařízení a místní roz-
vodnou sítí. Efektivitu a využití 
provozu může zlepšit nasazení vir-
tualizace, kontejnerů a mikroslužeb 
pro pracovní zátěže.

Provozovatelé datových center 
mohou čelit mnoha problémům:
■ Řízení kapacity, tj řízení 
dostupných zdrojů pro uspokojení 
požadavků uživatelů.
■ Dohody o úrovni služeb.
Kromě samotné správy kapacity 
musejí datová centra fungovat na 
specifických úrovních dostupnosti 
a výkonu, aby byla v souladu 
s dohodami o úrovni služeb.
■ Řízení změn. V rámci datového 
centra je třeba neustále vylepšovat 
hardware a software. Řízení změn 
a procesů, které změny umožňují, 
může být náročné.
■ Obnova po havárii. Podniky by 
měly svá datová centra připravit na 
neočekávané události, jako jsou 
výpadky napájení, kybernetické 
útoky nebo problémy s hardwarem.
■ Reportování v reálném čase.
Schopnost poskytovat v reálném 
čase údaje o stavu všech operací 
datového centra v daném okamžiku 
může být často složitou záležitostí.
■ Bezpečnost. Fyzické zabezpeče-
ní majetku datového centra a zabez-

pečení IT pro provozování pracov-
ních zátěží v datovém centru s více 
klienty může být komplikované.
■ Správa napájení. Řízení 
využití energie při provozu dato-
vého centra je trvalou výzvou pro 
mnoho provozovatelů, kteří se 
snaží vyvážit obavy o spotřebu ener-
gie a náklady s potřebou dodržet 
SLA pro provozované pracovní 
zátěže.

Osvědčené postupy
Následující osvědčené postupy 
mohou podnikům pomoci vytvořit 
a udržovat silné strategie správy 
datových center.
■ Všechno měřte. Bez měření 
nelze nic přesně řídit. Je důležité 
mít k dispozici měření dat a proto-
koly pro všechna zařízení v dato-
vém centru.
■ Pochopte efektivní využití 
energie. Efektivita využití energie 
PUE (Power Usage Effectiveness) 
patří mezi nejdůležitější metriky 
pro správu datových center, protože 
pomáhá provozovatelům zjistit, jak 
efektivně je energie využívána.
■ Zvažte možnosti chlazení.
Chlazení je jedním z energeticky 
nejnáročnějších aspektů správy 
datového centra. Použití optimali-
zovaných technik řízení proudění 
vzduchu a okolního chladnějšího 
vzduchu v určitých klimatických 
podmínkách může pomoci snížit 
náklady.
■ Zálohujte, stále zálohujte.
Důležitým osvědčeným postupem 
jsou redundantní systémy a zálohy 
napájení a provozních systémů.

■ Prediktivní a proaktivní 
údržba. Čekání na to, až určité 
zařízení datového centra selže před 
svou výměnou, je riskantní záleži-
tost, která může ovlivnit dostup-
nost. Zásady prediktivní a proak-
tivní údržby a výměny pomáhají 
opravit a obnovit zařízení dříve, 
než dojde k jejich selhání.
■ Přijměte DCIM. Pro úspěšnou 
implementaci DCIM musejí organi-
zace znát a mít k dispozici správné 
nasazení technologie DCIM, která 
jim pomůže optimalizovat procesy 
a provoz datového centra.

Mezi významné oblasti správy 
datových center patří nástup hyb-
ridních datových center, která mají 
prvky veřejného i privátního 
cloudu. Organizace se snaží spravo-
vat všechna aktiva datových center 
(ať už jde o veřejný nebo soukromý 
cloud nebo tradiční nasazení lokál-
ního datového centra) pomocí 
jediné sady nástrojů.

Dalším rostoucím trendem je 
stále častější vzdálená správa dato-
vých center. Zatímco na místě 
mohou být stále přítomny pro-
vozní dispečinky, datová centra 
budou v budoucnu pravděpodobně 
provozována pomocí vzdáleného 
monitorování a řízení systémem 
DCIM.

V provozu datových center 
využívajících AIOps (Artificial 
Intelligence for IT Operations) se 
také pravděpodobně objeví více 
funkcí založených na umělé inteli-
genci. AIOps ve spojení s další 
vzdálenou správou by mohlo umož-
nit optimalizaci datového centra 
pomocí AI a jeho provoz bez nut-
nosti větší interakce s člověkem.

Sestavujeme tým 
pro správu DC
Chceme -li vybudovat a udržovat 
skutečně efektivní a škálovatelné 
datové centrum, musíme mít k dis-
pozici správné lidi, kteří ho budou 
monitorovat a spravovat. Datové 
centrum se špatně podporovaným 
zařízením může rychle zhatit sebe-
lepší plány a ohrozit lidi, infra-
strukturu i podnikání.

Kvůli složitosti, která je datovým 
centrům vlastní, je pravděpodobné, 
že je postihne nějaký výpadek způ-
sobený lidskou chybou – podle 
některých studií je to o 70 až 
75 procent pravděpodobnější než 
u jiných podnikových zařízení. 
 Eliminace lidských chyb a zajištění 
odpovídajícího počtu zaměstnanců 

Řízení kapacity 
je základním 
prvkem správy 
datového centra.
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vyžaduje najmout a investovat 
do kvalifikovaných, týmově za -
měřených lidí, kteří datové cen-
trum instalují, budou udržovat 
a provozovat.

Datová centra mohou být nároč-
ným prostředím na správu kvůli 
typům infrastruktury, které použí-
vají (virtuální počítače, virtuální 
úložiště a virtuální sítě), pracov-
nímu zatížení, jež denně zpracová-
vají, a cyklům údržby IT, kterými 
procházejí. Tyto výzvy vyžadují peč-
livou koordinaci a plánování 
s několika týmy včetně týmu provo-
zovatele zařízení,  vlastníků infra-

struktury, vlastníků a uživatelů 
firem a vyššího managementu.

K vytvoření efektivního, škálova-
telného a hodnotného týmu pro 
zařízení datového centra ve vaší 
organizaci můžete podniknout čtyři 
konkrétní kroky:
Krok 1: Zdokumentujte svou 
strategii
Řízení a provoz kritického zařízení 
vyžaduje, aby celý tým důkladně 
porozuměl očekáváním. Prvním 
krokem k tomu, aby byl tým na 
stejné vlně, je mít zdokumentova-
nou strategii správy datového cen-
tra. Ta by měla nastínit požadavky 

na infrastrukturu zařízení a dostup-
nost služeb v zařízení, jako je 
ochrana životního prostředí a bez-
pečnost, řízení spotřeby energie, 
připravenost na mimořádné udá-
losti a průběžné školení.

Aby byla strategie co nejefektiv-
nější, zvažte její doplnění o tyto 
procesy:
■ Pravidelné kontroly zajišťují, 
že je vše v pořádku. Kontrolujte 
generátory, teplotu vody, hladinu 
paliva a elektrické a mechanické 
rozvody.
■ Průběžné testování systémů
zajišťuje, aby klíčové systémy fun-

Řízení a provoz 
kritického zařízení 
vyžadují, aby celý 
tým důkladně 
porozuměl 
očekáváním. 

Xxxx xxxx xxxxx 
xxxxx xxxxxxx xx 
xxxxxx xxx xxxxxx 
xxxx xxxxx xxxx xxx 
xxxxx xxx xxx

Předpokládáme jednořádkový 
popisek obrázku asi v tomto 
rozsahu

Cormant -CS
Společnost Cormant -CS je dlouhodobým dodavatelem DCIM, kterého v únoru 2021 
koupila firma BGIS, Global Integrated Solutions. Tato velká organizace se zabývá 
správou budov a do svého portfolia spravovaných služeb zahrnuje i rozsáhlé pro-
vozy datových center.

Software od Cormant -CS umožňuje kompletní dotazování a zjišťování sítě s automa-
tickým přiřazením, aktualizací a propojením více síťových karet. Dokumentuje také celý 
napájecí řetězec od generátoru přes zdroj nepřerušovaného napájení až po rozvodnou 
jednotku.

Společnost Cormant kromě jiného vyvinula šest nových rozhraní API -to -API, která 
jsou dodávána s uživatelským rozhraním typu „ukaž a klikni“, umožňující extrakci, 
transformaci a načítání. Tím se systém Cormant -CS plně integruje do podnikového pro-
středí. Společnost Cormant přepsala uživatelské rozhraní tak, aby lépe využívalo větší 
velikost obrazovek včetně chytrých telefonů, které nyní propojují panely dat.

Nástroj Cormant -CS nyní poskytuje 3D zobrazení prostředků vně i uvnitř datového 
centra. Křížové propojení dat a vestavěné hypertextové odkazy umožňují rychlý přístup 
k dalším informacím při prohlížení sestavy, historického záznamu, připojení nebo upo-
zornění. Zcela nový modul Workflow Execution je nyní těsně integrován s modulem As-
sets, aby bylo dokončení úloh rychlejší a jednodušší.

Společnost Cormant nadále podporuje menší podniková datová centra, ale v dů-
sledku akvizice firmy BGIS rozšířila i podporu větších provozů. Provozovatelé kolokací 
mají nyní k dispozici integrovanou evidenci spotřeby, vhodnou pro sledování, analýzu 
výpočtů a fakturaci zákazníkům. Díky nyní odděleným službám může systém škálovat 
a pracovat na větším počtu serverových instancí pro velké globální zákazníky.

EkkoSense
Společnost EkkoSense přišla v roce 2017 s produktem založeným na umělé inteligenci 
AI (Artificial Intelligence) umožňující užitečnou interpretaci nesčetných dat získaných 
ze systémů napájení a chlazení datových center.

Nástroj kombinuje tradiční platformy pro monitorování a upozorňování s optimali-
zací pomocí AI a strojového učení ML (Machine Learning) a poskytuje komplexní moni-
torování a vyhodnocování správy kapacit. Společnost EkkoSense považuje AI a ML za 
jedny z nejdůležitějších výdobytků v oblasti provozu datových center – podle ní ko-
nečně dorazila technologie, která tyto problémy řeší praktickým způsobem.

Bezdrátové senzory EkkoSense lze připevnit ke skříním a umístit do chladicích jed-
notek. Software také umožňuje přístup k existujícím senzorům, které lze v případě po-
třeby doplnit bezdrátovými senzory EkkoSense. Všechny datové body jsou každých pět 
minut vzorkovány a účinky změn jsou analyzovány pomocí AI a ML. Výsledkem je dyna-
mický obraz chladicích zón – jinými slovy lze určit, které chladicí jednotky zajišťují vět-
šinu chlazení jednotlivých skříní a jak dobře to dělají.

Na základě těchto informací, integrovaných dat o správě majetku, údajů o celkovém 
výkonu racků a dalších měření v místnosti software poskytuje grafické znázornění 

toho, jak chlazení v místnosti funguje. Ukazuje také množství spotřebovaného výkonu 
na skříň v porovnání s dostupným výkonem a následně poskytuje konkrétní pokyny pro 
nejvhodnější úpravy chladicího systému.

Chlazení je kromě samotného IT vybavení největším spotřebitelem energie v dato-
vém centru, proto se zejména na něj tento software soustředí. Na základě měření v ně-
kolika instalacích společnost EkkoSense uvedla, že dosáhla snížení spotřeby energie na 
chlazení v průměru o 30 % a uvolnila až 60 % nevyužité chladicí kapacity.

FNT
FNT je softwarová společnost, která již řadu let dodává webové nástroje a platformy 
pro správu virtuální, cloudové a hybridní digitální infrastruktury. Ty se dnes často nazý-
vají DCIM druhé generace. FNT se soustředí na šest oblastí: správu prostředků a připo-
jení, správu strukturovaných kabelů, pracovní postupy, plánování kapacity a reporto-
vání a zjišťování a monitorování.

Tento dodavatel věří, že DCIM by měl být implementován a vylepšován v malých kro-
cích. Upgrady proto průběžně zvyšují schopnost dokumentovat IT zařízení pro celý pod-
nik, od lokálních až po okrajová a kolokační prostředí – a to dokonce včetně telekomu-
nikačních sítí. Nejnovější vylepšení usnadňují přizpůsobení nástroje FNT všem 
požadavkům uživatelů bez nutnosti přizpůsobování.

Platforma dobře funguje na mobilních zařízeních, což umožňuje uživatelům přenášet 
všechny funkce a informace přímo na pracoviště. To dále optimalizuje procesy a urych-
luje audity. Konkrétně kombinuje rozhraní RESTful API s rozhraním Simple Object Ac-
cess Protocol API pro integrační projekty v reálném čase a nástroj ETL (Extract-
-Transform -Load) s grafickým modelováním pro synchronizaci velkých objemů dat. 
Preferovaným partnerem pro vytváření elektrických a mechanických on -line diagramů, 
sledování zatížení a vyvážení fází a upozorňování na potenciální poruchy zařízení je 
společnost ABB.

Grafické prvky FNT lze přetahovat z výkresů Visio nebo AutoCAD. Využívá se při tom 
koncepce vrstev, která umožňuje přesnější dokumentaci místností se zvýšenou podla-
hou nebo i bez ní. Alternativní funkce založená na enginu geografického informačního 
systému umožňuje sestavovat kompletní mapy areálu a komplexně zobrazovat kabe-
lové trasy mimo zařízení. Společnost FNT také přepracovala svůj 3D model a přešla na 
nejnovější technologii 3D frameworku.

Schneider Electric
Produkt DCIM společnosti Schneider Electric, dříve StruxureWare DCIM, se nyní  nazývá 
EcoStruxure IT a je nabízen ve dvou hlavních balíčcích:
■ Monitorování a správa jsou poskytovány buď prostřednictvím cloudového softwaru 

EcoStruxure IT Expert, nebo on -premise řešení Data Center Expert. Fyzické zabezpe-
čení a monitorování lze v rámci těchto služeb zajistit díky vlastním zařízením a senzo-
rům NetBotz společnosti Schneider, které jsou však kompatibilní i s jinými protokoly, 
jako jsou Simple Network Management Protocol a Modbus TCP. Nástroj je zcela 

Někteří poskytovatelé nástrojů pro správu infrastruktury 
datového centra DCIM
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Dodržujte pokyny výrobce ohledně 
toho, kdy byste měli tyto činnosti 
dělat, abyste udrželi systémy v dob-
rém stavu.
■ Činnosti nápravné údržby, 
jako je oprava nebo řešení poruch 
systému nebo komponent, byste 
měli dělat v případě, že dojde k se-
lhání položky mimo pravidelný plán 
údržby. To zahrnuje údržbu zaříze-
ní, jako je oprava úniku chladicí ka-
paliny nebo výměna vadné součásti.
Krok 2: Vytvořte dobře 
fungující tým
Tým vašeho datového centra by měl 
zahrnovat odborníky na specifické 
oblasti zařízení, jako jsou elek-
trické, mechanické a provozní kon-
troly; detekce a potlačení požáru; 
řízení kvality; systémy řízení budov 
a školení personálu. Pokud tento 
tým plní dvojí funkci, a to jako tým 
infrastruktury nebo podpory IT, 
musí také rozumět softwarovým 
systémům digitální údržby, jako 
jsou produkty DCIM.

Tým musí být neustále informo-
ván o oborových trendech a změ-
nách, které mohou ovlivnit jeho 
práci, proto upřednostňujte školení 
i v dlouhodobém horizontu.
Krok 3: Vypracujte vlastní 
model personálního zajištění
Vaše společnost by měla vyvinout 
personální model specifický pro své 
vlastní zařízení, obchodní funkce 
a provozní pověření. Zvažte poža-
davky na pokrytí podpory (napří-
klad zda máte pouze denní pra-
covní dobu, nebo fungujete 
24 hodin denně sedm dní v týdnu) 
potřeby pohotovostní reakce, pra-
covní zatížení činností údržby, 
požadavky na dohled nad projekty 
a váš provozní rozpočet.

Pravidelná analýza rozsahu 
údržby vašeho zařízení určuje per-
sonální požadavky na tyto činnosti, 
což vám může pomoci lépe aloko-
vat a předvídat zdroje a rozpočet.
Krok 4: Definujte 
a zdokumentujte role 
a odpovědnosti
Mnoho společností zahrnuje do 
personálního řízení datového cen-
tra dokumentaci rolí a odpověd-
ností. Vezměte v úvahu širokou 
škálu rolí a mnoho lidí, kteří se 
podílejí na provozu datového cen-
tra, od správců zařízení a adminis-
trátorů datového centra až po 
zúčastněné strany a osoby, jichž se 
změny v datovém centru týkají.

Jasně definujte role a odpověd-
nosti každého jednotlivce v týmu 

zařízení a v dalších týmech, do kte-
rých je zapojen. Dobře definované 
popisy poskytují měřítka potřebná 
k hodnocení dovedností a výkon-
nosti a stanovení cílů pro růst 
a školení. Navíc to pomůže vaší 
organizaci vyhnout se problémům 
se spoluprací, kdy se informace izo-
lují v rámci určitých skupin nebo 
lidé pracují mimo své oblasti.

„Prioritou správy datového centra 
je především zajištění bezpečného 
a bezporuchového provozu instalova-
ných technologií a poskytovaných 
služeb při dodržení veškerých pro-
vozních parametrů,“ říká ředitel 
obchodu a marketingu Michal 
Teršl ze společnosti SafeDX. Pro 
správné fungování týmu je rozho-
dující jeho složení z techniků 
s odpovídající kvalifikací, zna-
lostmi a zkušenostmi v oblasti 
správy a údržby technických 
a technologických celků a služeb, 
které datové centrum poskytuje. 
Jde o provoz a údržbu instalova-
ných IT i non -IT technologií, 
správu a údržbu síťové infrastruk-
tury, napájení.

Velmi důležitá je vzájemná 
komunikace a koordinace mezi jed-
notlivými členy týmu, kterou zajiš-
ťuje facility manažer dané lokality, 
uvádí dále Teršl.

„Z povahy provozu technologií 
v datovém centru je zapotřebí kom-
plexní odbornost zejména v technolo-
giích nízkého napětí, jako jsou spí-
nané zdroje, UPS, nízkonapěťové 
rozvaděče, prvky pro snímání stavu 
technologií s nízkým napětím atd,“
uvádí Jan Hamáček, manažer 
útvaru provozu z Českých 
Radiokomunikací.

Protože do jednotlivých stojanů 
umísťují zákazníci své IT technolo-
gie, je určitě potřebná i rámcová 
znalost architektury připojení jed-
notlivých serverů k síťovým prv-
kům včetně znalosti propojení 
s jednotlivými poskytovateli 
konektivity.

Neškodí ani trocha znalosti, co 
se týká proudění chladicího média 
v datových centrech, pokračuje 
Hamáček a dodává: „Z výše uvede-
ného tedy je jasné, že tým se musí 
skládat z techniků, kteří odbornost 
v nízkonapěťových technologiích 
doplní znalostmi z IT a trochou zna-
lostí z oblasti chlazení.“

Podle Hamáčka určitě neškodí 
ani obchodní duch, který se hodí 
při pomoci instalací zákazníků, pří-
padně se využije při službě Remote 

govaly v rámci stanovených a bez-
pečných parametrů. To zahrnuje 
pravidelné testování zátěže 
a záložní nebo nouzové testování.
■ Činnosti prediktivní údržby
mohou identifikovat jakékoli 
změny, trendy nebo nepravidelnosti 
v provozu, které by mohly předchá-
zet potenciálnímu selhání. Predik-
tivní údržba dává pracovníkům 
zařízení šanci řešit problémy dříve, 
než se jimi skutečně stanou.
■ Procesy a postupy preven-
tivní údržby udržují kritické 
systémy v bezporuchovém provozu 
a omezují nákladné ad hoc opravy. 

 nezávislý na dodavateli a bezproblémově integruje systémy třetích stran a starší 
 systémy. Nejde o nástroj pro optimalizaci sítě, ale monitoruje konektivitu objevených 
zařízení. Cloudová verze IT Expert pracuje v cloudu Microsoft Azure a poskytuje roz-
sáhlou analýzu umělé inteligence a mobilní přístup z libovolného telefonu nebo zaří-
zení se systémem Android. Patří mezi ně předpověď doby do výměny baterií, bezpeč-
nostní analýzy (například zastaralé bezpečnostní certifikáty), stav aktualizací a to, 
zda stále existují standardní uživatelská jména a hesla.

■ Druhou částí nabídky Schneider DCIM je EcoStruxure IT Advisor, což je dodavatelsky 
neutrální a vysoce škálovatelná komponenta pro monitorování, plánování, modelo-
vání a řešení problémů. IT Advisor poskytuje správu inventáře, plánování kapacity, 
správu napájecích cest, modelování síťového chlazení a proudění vzduchu, pracovní 
procesy a reporty. Je k dispozici jako on -premise nástroj nebo jako cloudový SaaS 
software spravovaný společností Schneider. Tato aplikace umožňuje modelování 
a plánování na úrovni racků a zařízení a reprezentuje všechna zařízení prostřednic-
tvím tzv. genomové databáze. EcoStruxure IT Advisor lze integrovat s nástroji pro 
správu IT služeb, jako je například ServiceNow.

Sunbird
Společnost Sunbird uvádí, že spravuje více než 1,3 milionu skříní datových center pro 
sedm z deseti největších technologických firem. Její univerzální obousměrný konektor 
umožňuje sdílení informací o prostředcích a tiketech mezi systémy a nyní obsahuje šab-
lony, které se synchronizují se systémy ServiceNow, Jira, Cherwell a BMC.

Nástroj Sunbird dcTrack, který má vylepšené zabezpečení a škálovatelnost pro pod-
poru až 300 000 rozvaděčů, může nyní běžet nativně na AWS.

Automatizace prostřednictvím integrace zajišťuje každodenní správu a plánování 
aktiv. Inteligence založená na zásadách systému dcTrack shromažďuje a analyzuje 
 obrovské množství dat o spotřebě energie, čímž minimalizuje nevyužitou kapacitu 
 napájení výpočtem nejlepší rozpočtové hodnoty pro každé nasazené výpočetní 
zařízení.

Nástroj Power IQ nyní umožňuje rozšířit správu elektronických zámků dveří a pod-
poru pro snímače vibrací a pohybu v datových centrech a okrajových lokalitách, a to 
vše v jediném přihlášení.

Podpora energetických řetězců zahrnuje také monitorování stejnosměrného proudu, 
které pokrývá oblast od elektrárny a bateriových řetězců až po pojistkové a poplašné 
panely. Rozšířené sledování aktiv obsahuje dílčí komponenty infrastruktury, jako jsou 
diskové jednotky, paměťové karty a síťové karty, a zahrnuje tyto položky do výstrah, 
když úroveň zásobování energií klesne pod definované prahové hodnoty.

Servis a podpora společnosti Sunbird obsahuje bezplatné týdenní školení, moderní 
portál podpory a kompletní nabídku služeb. Zobrazení v rozšířené realitě zahrnuje na-
měřená data, což mnozí považují za užitečnější než skutečnou přítomnost na místě. 
Sunbird se také snaží zjednodušit své grafické uživatelské rozhraní tím, že minimalizuje 
počet kliknutí potřebných pro běžné úlohy.
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Hands, tj. vzdálené pomoci pro 
zákazníky v datovém centru 
v rámci jednoduchých manipulací 
s IT technikou zákazníků. Dobrý 
šéf samozřejmě podpoří týmový 
duch správců datových center, což 
je výborný základ pro dobrou 
pověst provozovatele datových 
center.

Výhody automatizace sítě
Sítě datových center jsou nedílnou 
součástí moderních podnikových 
sítí. Tradiční datová centra jsou 
místa, kde organizace umísťuje své 
síťové zdroje, jako jsou data 
a samotná zařízení. Když se tato 
zařízení a zdroje propojí dohro-
mady, vytvoří síť, kde se data 
mohou plynule přenášet mezi jed-
notlivými zařízeními.

Síťování datových center není 
nic nového. Ale s tím, jak se datová 
centra vyvíjejí od fyzických lokál-
ních lokalit k digitalizovaným clou-
dovým architekturám, pokročily 
i metody, které síťové týmy použí-
vají k provozu sítí datových center.

Výzkumy ukazují, že organizace 
se zajímají o perspektivu automati-
zace sítí svých datových center – 
i když různými způsoby. Každá spo-
lečnost má jiný přístup k tomu, jak 
umožňuje automatizaci sítí svých 
datových center.

Standardní automatizace dato-
vého centra není totéž co automati-
zace sítě datového centra. Automa-
tizace datového centra je proces, 
jehož účelem jsou běžné úkoly 
správy (jako je ukládání, organizace 
a zálohování dat) bez lidského 
zásahu.

Naproti tomu automatizace sítě 
datového centra se týká automati-
zace síťových úloh, jako je konfigu-
race životního cyklu a poskytování 
zařízení. Síťoví profesionálové 
mohou pomocí automatizace opti-
malizovat své sítě a dělat některé 
úlohy bez lidského zásahu, čímž 
organizaci ušetří čas i peníze.

Podniky mají několik možností, 
který nástroj pro automatizaci sítě 
datového centra použít:
■ DevOps automatizace nebo 
nástroje typu infrastruktura jako 
kód,
■ síťový překryvný software,
■ software pro orchestraci a auto-
matizaci sítě,
■ automatizované monitorování 
a pozorování sítě.

Automatizace zčásti zaujala pod-
niky proto, že typické manuální 

procesy jsou časově náročné a brzdí 
produktivitu mnoha síťových týmů. 
Zlepšení provozní efektivity stálo 
na prvním místě mezi případy 
využití automatizace sítě datového 
centra.

Mezi přínosy využití automati-
zace sítě datového centra podniky 
uvádějí:
■ snížení bezpečnostních rizik,
■ zlepšení shody s předpisy,
■ zvýšení agility,
■ posílení odolnosti sítě.

Navzdory velkému zájmu 
o nástroje pro automatizaci sítí 
datových center a potenciálním 
výhodám, které z nich organizace 
získají, však jen málo společností 
hlásí, že s tímto procesem uspělo.

Téměř polovina organizací 
uvedla, že některé formy dat shro-
mažďuje ručně. Mnohé z nich sdě-
lily, že se domnívají, že tento pro-
ces snižuje jejich schopnost plně 
využívat výhod implementace auto-
matizace sítě datových center.

„Síťová automatizace obecně 
i v datových centrech zcela jistě při-
náší řadu výhod, ale s tím i řadu 
požadavků,“ upozorňuje Hamáček 
z Českých Radiokomunikací. Mezi 
výhody zcela jistě patří zefektiv-
nění správy, unifikace poskytova-
ných služeb, snížení rizika lidské 
chyby a zcela jistě i zrychlení pro-
cesu doručení služby koncovému 
zákazníkovi. Současně s tím je 
potřeba počítat s nutností splnění 
řady požadavků, aby bylo automa-
tizaci možné využívat, jako 
správné nastavení procesů, evi-
dencí a podobně.

„Dostupnost služeb datového cen-
tra je přímo závislá jak na kvalitě 
jeho provedení, tak na dostupnosti 
napájecí a komunikační sítě,“ kon-
statuje Teršl ze SafeDX a pokra-
čuje: „Robustnost a kvalita komuni-
kační sítě je důležitá jak z pohledu 
dostupnosti, tak i kvality datového 
centra.“ S rostoucím počtem síťo-
vých propojení a komplexností 
použitých technologií podle něj 
roste také úměrně náročnost na její 
obsluhu.

Zde vstupují na scénu nejnovější 
technologie, které řízení datové sítě 
významně automatizují a zjednodu-
šují. Výsledkem je nejen snadnější, 
ale především rychlejší provádění 
změn topologie i kapacity sítě 
a poskytování flexibilních služeb 
zákazníkům datového centra, 
dodává Teršl.

Jak řídit proudění vzduchu
Chlazení výpočetního hardwaru 
vzduchem vyžaduje dobré řízení 
proudění vzduchu, aby se udržely 
stálé teploty. Neefektivně chlazené 
vybavení datového centra spotřebo-
vává více energie a přehřátí může 
způsobit poruchy a poškození zaří-
zení, jako jsou servery a úložná 
zařízení.

Výroba chladného vzduchu je 
drahá, proto je zásadní efektivně 
řídit proudění vzduchu v datovém 
centru. IT vybavení si tak může 
udržovat optimální teplotu, což 
prodlouží jeho životnost.

V 80. letech 20. století se stalo 
doporučeným standardem uspořá-
dání skříní typu horká ulička/stu-
dená ulička. Tato strategie doporu-
čuje správcům datových center 
používat výplňové panely v nevyu-
žitých prostorech rozvaděčových 
skříní a utěsňovat všechny ostatní 
vzduchové mezery. Novějším rozší-
řením uspořádání horké/studené 
uličky je uzavření uličky, které dále 
zvyšuje účinnost chlazení a energe-
tickou účinnost oddělením prou-
dění studeného vzduchu od odvádě-
ného vzduchu.

To je účinné pro naprostou vět-
šinu IT vybavení, které je chlazeno 
standardním prouděním vzduchu 
zepředu dozadu. Technický výbor 
9.9 ASHRAE doporučil tento stan-
dard proudění vzduchu v roce 
2004.

Ne každý kus IT se však touto 
praxí řídí. Nejrozšířenější jsou dvě 
nestandardní situace proudění 
vzduchu: velké síťové přepínače 

Standardní auto-
matizace datového 
centra není totéž co 
automatizace sítě 
datového centra.
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[Optimalizujte provoz IT infrastruktury stylově]
Přestěhujte se za lepším. Využívejte řízených služeb moderního datového centra 

v programu SafeDX Server Hotel a nechte provozní starosti na nás.

SafeDX Server Hotel  |  Prémiová péče na dobré adrese
 Spolehlivost – 7 let bez výpadku provozu

 Bezpečnost – Kybernetické a fyzické zabezpečení 24/7/365

 Vysoká dostupnost – Servery, sítě a úložiště vždy k dispozici

 Energetická úspornost – Provoz bez ztrát a plýtvání

 VIP servis – Online monitoring, remote hands, pronájem kanceláří a skladů

SafeDX Server Hotel – IT infrastruktura 
na dobré adrese
Služby datového centra lze vnímat jako základní a nezbytnou součást k zajištění 
 spolehlivého provozu vlastní IT infrastruktury.

„Je jen na 
zákaznících, zda 
se v SafeDX Server 
Hotelu nechají 
hýčkat, nebo 
je zajímá pouze 
ubytování 
bez snídaně.“

Faktorem při výběru poskytova-
tele je kromě ceny také 
nabídka dalších služeb, které 

jsou poskytovány nad rámec běžně 
dostupných standardů. Nejen 
o nich jsme si povídali s Michalem 
Teršlem, obchodním ředitelem 
SafeDX.

Jaké služby datové centrum 
SafeDX nabízí?
Služby SafeDX zákazníkům před-
stavujeme formou programu 
SafeDX Server Hotel. Základní 
myšlenkou je, že zákazník, resp. 
host využívá služby, které právě 
potřebuje. V Server Hotelu kromě 
tradičního housingu nabízíme pro-
nájem dedikovaného hardwaru 
a úspěšně vyřešíme i specifické 
požadavky na výkonné sestavy 

například prostřednictvím pro-
gramu HPE GreenLake.

Čím se tedy Server Hotel odlišuje 
od konkurence?
Jako špičkový hotel nabízíme 
našim hostům širokou škálu mož-
ností pod hlavičkou VIP služeb – 
například remote hands v režimu 
24 x 7, on -line monitoring pro-
středí nebo pronájem kancelář-
ských a skladovacích prostor. 
Zákazníci také využívají možnosti 
přímého propojení pracovních 
míst s provozovanou infrastruktu-
rou. To vše za velice zajímavých 
cenových podmínek.

S jakými partnery spolupracujete?
Vždy se snažíme maximálně vyho-
vět požadavkům zákazníka, 

a proto spolupracujeme s prověře-
nými technologickými partnery: 
Intel, síťová řešení Cisco, privátní 
cloudová řešení, virtualizace od 
VMwaru nebo služby Microsoft 
Azure jsou základem nabídky. 
 Společně s partnery poskytujeme 
zákazníkům optimální podmínky 
pro provoz IT infrastruktury 
včetně nepřetržité podpory 
a dostupnosti dalších služeb 
v Tier III standardu SafeDX 
Server Hotelu.

Jak byste představil SafeDX 
ve  třiceti vteřinách?
Bezpečná lokalita, bezvýpadkový 
provoz, vysoká dostupnost služeb 
díky napojení na páteřní telekomu-
nikační a energetickou infrastruk-
turu, naplňování bezodpadové poli-
tiky – to je jen malý výčet benefitů, 
které v SafeDX Server Hotelu nabí-
zíme. Přijďte se přesvědčit sami. 
Na nás se můžete spolehnout.
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s prouděním vzduchu ze strany na 
stranu a přepínače TOR (Top -Of-
-Rack) namontované opačně (zad-
ním panelem dopředu), aby byly 
přístupné přípojky.

U konstrukcí s prouděním vzdu-
chu ze strany na stranu existují dva 
problémy:
■ Teplý vzduch je odváděn zpět do 
studené uličky, což zvyšuje vstupní 
teploty okolních zařízení.
■ Pokud jsou přepínače namonto-
vány vedle sebe, teplý vypouštěný 
vzduch z jednoho přepínače se 
stává vstupním vzduchem pro další 
přepínač a tak dále, přičemž teploty 
se postupně zvyšují, jak vzduch kas-
kádovitě přechází z jednoho přepí-
nače do druhý.

Existují dvě možnosti, jak tyto 
problémy zmírnit.

Výrobci přepínačů doporučují 
vertikálně odstupňovat sousední 
šasi, aby se horký vzduch z jednoho 
nedostal do sání dalšího. Ne vždy je 
to však dobrý provozní přístup. 
Může vyžadovat montáž velkých 
a těžkých přepínačů poměrně vyso-
ko a navíc se při něm teplý vzduch 
stále vypouští zpět do studené ulič-
ky, což není doporučený postup.

Většina výrobců rozvaděčů 
nabízí jako příslušenství vzduchové 
přepážky, které přesměrují nasá-
vaný a vypouštěný vzduch tak, aby 
byly oba odděleny a teplý vzduch 

byl odváděn do horké uličky. 
To obvykle vyžaduje širší skříně, 
aby se do nich vešly přesměrovače 
vzduchu, nebo dokonce postranní 
skříně, které obsahují přepážky pro 
usměrňování vzduchu. Výběr kon-
krétních skříní a vnitřních rozva-
děčů vzduchu závisí na jednotlivých 
instalovaných přepínačích, ale širší 
skříně jsou vždy nutné.

Ventilátory ve výpočetním hard-
waru jsou v porovnání s ventilátory 
klimatizace malé. Pokud jsou roz-
dělovače vzduchu příliš blízko 
vývodu, vytvářejí statický tlak, který 
způsobuje, že ventilátory spotřebo-
vávají více energie, a může to 
dokonce vést k nedostatečnému 
průtoku vzduchu hardwarem.

Podle Teršla ze SafeDX je systém 
chlazení kritickým systémem dato-
vého centra jak z pohledu technic-
kého, tak ekonomického. Jeho 
 hlavním úkolem je zajištění opti-
málního vnitřního klimatu pro 
datové sály a související technické 
místnosti, a to především v souladu 
s požadavky ASHRAE (americká 
nezisková organizace odborníků 
pro topení, chlazení a klimatizaci, 
která vytváří a vydává standardy 
v této oblasti) při zachování mini-
málních provozních nákladů. Při 
výběru chlazení je nutné brát ohled 
především na vysokou bezpečnost 
a dostupnost provozované techno-

logie a zároveň na co nejvyšší efek-
tivitu provozu s minimálním dopa-
dem na životní prostředí a ekono -
mickou náročnost, uvádí Teršl.

Hamáček z Českých Radiokomu-
nikací uvádí, že proudění vzduchu 
v datovém centru je dáno již vlast-
ním projektovým řešením. Pro 
správce datových center zbývá 
pouze upravit proudění pro jednot-
livé stojany v rámci tzv. studené 
uličky pomocí různých záslepek 
a tvarovek pro úpravu průchodu 
chladícího vzduchu stojanu.

Úpravy proudění vzduchu je 
možné udělat i v rámci jednotlivých 
studených uliček, ale obvykle je zde 
již důležité projekční řešení. Chla-
dící vzduch musí mít samozřejmě 
definované parametry, co se týká 
jeho teploty, vlhkosti, tlaku 
a obsahu prachových částic. 
Všechny tyto parametry je potřeba 
nepřetržitě monitorovat, vyhodno-
covat a případně udělat korekci na 
příslušných technologiích DC, tak 
aby distribuce vzduchu odpovídala 
požadovaným parametrům. Základ 
strategie je však obsažen ve vlast-
ním projektu a v naprogramování 
technologie chlazení dodavatelem 
podle projektového řešení, upozor-
ňuje Hamáček.

Přepínače top -of -rack
Přepínače TOR jsou běžnou meto-
dou minimalizace kabeláže mezi 
rackovými skříněmi a základními 
přepínači. Přepínače zakoupené 
pro použití TOR jsou však obvykle 
standardní stohovatelné přepínače 
1U nebo 2U s prouděním vzduchu 
ze strany předního konektoru 
dozadu. To je praktické při sestavo-
vání větších stohů přepínačů, ale 
při běžné montáži v aplikaci TOR 
mohou být konektory nepohodlné, 
protože serverové konektory jsou 
vzadu. Běžně se tyto přepínače 
montují obráceně, takže konektory 
směřují do přední části skříně.

Dále se obvykle montují dovnitř 
skříně za její čelo pro snadnější pří-
stup ke konektorům. To znamená, 
že nasávají horký vzduch z horké 
uličky a vypouštějí teplejší vzduch 
zpět do skříně. Tento teplejší 
vzduch pak recirkuluje zpět do 
přední části skříně. To není ideální 
pro životnost serverů, úložišť a dal-
ších zařízení.

Existují dvě možnosti, jak tento 
problém omezit.

Většina výrobců přepínačů 
nabízí volitelný směr proudění 

Přepínače TOR 
jsou běžnou meto-
dou minimalizace 
kabeláže mezi 
rackovými skříněmi 
a základními 
přepínači. 
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vzduchu. Organizace si mohou 
tímto způsobem objednat přepí-
nače pro instalaci TOR nebo je 
v terénu upravit pomocí sad s obrá-
ceným ventilátorem. Tím se pro-
blém směru proudění vzduchu 
vyřeší, ale přepínač stále nasává 
horký vzduch z vnitřku skříně.

Pro nejlepší instalaci jsou od 
několika výrobců k dispozici zaří-
zení pro umístění přepínačů TOR 
a rozšíření jejich sání, tak aby nasá-
valy chladný vzduch z čela skříně.

Vzhledem k tomu, že datová 
centra nejsou navržena podle jed-
notného standardu, je důležité znát 
způsob proudění vzduchu u kaž-
dého zařízení a podniknout 
potřebné kroky k maximalizaci 
účinnosti jeho chlazení. Výrobci 
rozvaděčů a IT příslušenství mohou 
poskytnout návod k výběru správ-
ných komponent.

Správci zařízení datových 
center
Manažeři zařízení datových center 
(facility managers) jsou zodpovědní 
za datové centrum jako celek – od 
vnějšího vzhledu budovy až po 
infrastrukturu, která se v něm 
nachází. Zajišťují, aby datové cen-
trum zůstalo dostupné, bezpečné 
a optimálně fungovalo. Protože 
datová centra pohánějí velkou část 
dnešních podniků, organizace se na 
tyto manažery velmi spoléhají.

Facility manažer se liší od 
správce datového centra, pokud jde 
o povinnosti údržby a zapojení do 
řešení problémů. Správci a facility 
manažeři mají často v datovém cen-
tru oddělené a odlišné role, ale 
musejí spolu úzce spolupracovat 
a efektivně komunikovat, aby zajis-
tili bezproblémový chod datového 
centra.

Facility manažeři dohlížejí na 
budovu, v níž se datové centrum 
nachází, například na vzduchotech-
niku, napájení, zabezpečení a další 
mechanické provozy. K jejich 
povinnostem patří také:
■ ochrana životního prostředí 
a bezpečnost,
■ personální řízení zaměstnanců, 
které zahrnuje nábor, nástup 
a školení,
■ připravenost na mimořádné udá-
losti a reakce na ně,
■ procesy řízení změn,
■ energetický management,
■ finanční řízení.

Manažeři zařízení by měli být 
dobrými projektovými manažery, 

kteří dokážou organizovat zdroje, 
stanovovat priority a efektivně plá-
novat práci – zejména ti, kteří spra-
vují kolokovaná datová centra s více 
zákazníky. Tito manažeři by měli 
vědět, jak vyvážit navzájem si kon-
kurující priority a požadavky na 
zdroje a jak se přizpůsobit na 
základě rychle se měnících situací.

Facility manažeři datových cen-
ter musejí spolupracovat a koordi-
novat svou činnost se správci IT, 
aby zajistili hladký chod svých slo-
žitých ekosystémů. Jejich procesy 
nesmějí být v rozporu s prací admi-
nistrátorů a naopak.

Například bezpečnostní proto-
koly zařízení musejí být dostatečně 
flexibilní, aby administrátoři mohli 
vstupovat podle potřeby do údržby 
a podpory infrastruktury, ale záro-
veň dostatečně přísné, aby je ome-
zovaly pouze na určité oblasti. 
Systémy HVAC (Heating, Ventila-
ting, Air -Conditioning) by měly být 
nastaveny na odpovídající úrovně 
pro infrastrukturu uvnitř datového 
centra, což vyžaduje, aby si admi-
nistrátoři a správci zařízení vymě-
ňovali informace o svých 
potřebách.

Facility manažeři musejí také 
důkladně znát zásady návrhu dato-
vých center, osvědčené postupy 
v oboru a nastupující technologie. 
Měli by vědět, jakou infrastrukturu 
jejich datové centrum obsahuje 
(například servery, virtuální počí-
tače, sítě SAN, úložiště a sítě) a jak 
může fyzické prostředí tuto infra-
strukturu ovlivnit.

Správci zařízení často používají 
nástroje pro správu infrastruktury 
datových center, které jim pomá-
hají sledovat určité aspekty jejich 
zařízení, například spotřebu ener-
gie nebo chlazení. Takové nástroje 
mohou správcům datových center 
také pomoci podrobněji monitoro-
vat jejich infrastrukturu.

Ačkoli správci zařízení odpoví-
dají za údržbu a monitorování 
systémů HVAC, které řídí prostředí 
v místnostech infrastruktury, 
obvykle se nezabývají žádnou údrž-
bou nebo opravami, které se týkají 
tamního hardwaru nebo softwaru. 
To znamená, že pokud je teplota 
v serverovně příliš vysoká, mohou 
opravit chladicí systém, ale obvykle 
nezasahují do oprav serverů, které 
přestanou fungovat kvůli horku. 
Místo toho spolupracují se správci 
datového centra a dalšími specia-
listy na koordinaci oprav. Správci 

zařízení by také vyslali týmy pra-
covníků zařízení, aby problém 
s prostředím prozkoumaly 
a odstranily.

Facility manažeři nerozhodují 
o uspořádání a propojení infra-
struktur v zařízení. Měli by však 
vědět, jak může návrh ovlivnit 
využití zařízení, aby zajistili, že fak-
tory napájení, prostředí a elektřiny 
zůstanou přiměřené.

Odpovědností správců IT je udr-
žovat provozuschopnost infrastruk-
tury. Podle potřeby koordinují čin-
nost se správci zařízení, aby byl 
zajištěn bezproblémový provoz. Ať 
už jde o vyhrazené datové centrum 
nebo kolokované zařízení, správci 
zařízení dohlížejí na fyzické umís-
tění a podporují týmy IT, aby zlep-
šili provozuschopnost 
infrastruktury.

„Je jasné, že na prvním místě je 
spokojený zákazník. Co se zatím scho-
vává? Spolehlivý provoz bez výpadků 
s dodržením provozních dohodnutých 
parametrů, pomoc a kreativita při ře-
šení zákaznických instalací, partner-
ská spolupráce s dodavateli technolo-
gií, skvělé komunikační schopnosti 
a spolehlivost v rámci dohod,“ podo-
týká Hamáček z Českých Radioko-
munikací. Správný facility manažer 
si podle něj musí být vědom toho, 
že v datovém centru má odpověd-
nost za  majetek zákazníků svěřený 
do své péče, a to včetně jejich citli-
vých dat.

„Účelem provozu datového centra 
je zajištění optimálních podmínek pro 
provoz zákaznické nebo vlastní (dále 
pronajímané) IT infrastruktury,“
tvrdí Teršl ze SafeDX. Klíčovými 
požadavky jsou podle něj kyberne-
tická a fyzická bezpečnost, vysoká 
dostupnost bez výpadků a energe-
tická úspornost.

Úkolem facility manažera je 
dodat zákazníkovi službu, na kterou 
se může bez výhrad spolehnout, 
pokračuje Teršl. Facility manažer je 
zodpovědný za skladbu a řízení 
týmu techniků, kteří datové cen-
trum spravují. Je také zodpovědný 
za správu a aktualizace projektové 
a provozní dokumentace, provoz-
ních řádů a procesu obnovy při pří-
padném incidentu (DRP). Mezi 
jeho úkoly patří dodržování posky-
tovaných smluvních SLA, zaměřuje 
se na dosažení co nejvyšší efektivity 
provozu a také zodpovídá za 
výsledky pravidelných zátěžových 
testů non -IT zařízení a simulace 
incidentů. ■

Manažeři zařízení 
datových center 
jsou zodpovědní 
za datové centrum 
jako celek. 

Zaujal vás tento příspěvek? Čtěte související 
články s příbuznou tematikou on line.
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