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Izgradnja podatkovnih centrov na ključ 



Vse za podatkovne centre na enem mestu 

Storitve 
! Analiza in načrtovanje 
! Projektiranje in projektno vodenje 
! Izvedba na ključ 
! Vzdrževanje in čiščenje 
 

Infrastrukturna oprema 
! Priprava prostora in tlorisa 
! Hlajenje 
! Električno napajanje 
! Komunikacijske in 
strežniške omare 
! Podatkovno ožičenje 
! Tehnično varovanje,  

 nadzor in upravljanje 
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Kdaj se odločiti za prenovo podatkovnega centra ? 

! Kadar ni podatkov o stanju podatkovnega centra. 
! Preden se zgodi točka odpovedi in nimamo postopka za odpravo odpovedi. 
! Nezadostni nivo razpoložljivosti IT infrastrukture. 
! Omejenost s prostorom. 
! Omejenost z močjo oskrbne IT infrastrukture. 
! Drago obratovanje obstoječe IT infrastrukture.  
! Nepredvidljivi dogodki (žled, poplave, ipd.). 
 



Primer iz prakse – obstoječ PC 

!Tip uporabnika:    finančna ustanova 
!Starost PC:    >10 let 
!Velikost:     manjši PC, cca. 20m2 
!Število rack omar:   8 
!Instalirana moč:    40kW (Tier 1 = N) 

!Ključne omejitve: 
!Starost in dotrajanost opreme 
!Prostorska omejitev (omejene širitvene kapacitete) 
!Nezadostno zagotavljanje rapoložljivosti (N+1) IT oskrbne infrastrukture 



Preučevanje možnosti, ki so na voljo 

Najem prostora pri ponudniku – CENOVNO NEUGODNO: 

!selitev celotnega PC k ponudniku oddaje prostora 
  !strošek najema, pokrije investicijo prenove, prej kot v enem letu 
  !strošek izgradnje zunanjega MPC, pokrije investicijo prej kot v dveh letih  

MPC: Modularni Podatkovni Center 



Preučevanje možnosti, ki so na voljo 

Izvedba zunanjega modularnega podatkovnega centra: 
 ! cenovno zanimiva; 
 ! izvedbeno časovno sprejemljiva; 
 ! problem izbire lokacije postavitve (nivo tehničnega varovanja);  
 ! problem zagotovitve dveh neodvisnih podatkovnih komunikacij; 
 ! problem zagotovitve zadovoljive stabilne energije; 
 



Podatkovni center – „IT in box“ v 90 dneh na ključ  
Zakaj izbrati „IT in box“? 
 
! Primeren kot sekundarna DRC lokacija  
! Za uporabnike, katerih prostori so v najemu ter ni želje po investicijah v zgradbo 
! Mobilne enote vojske, policije in tam, kjer se potreba za hitro obdelavo podatkov 
! Telekomunikacijski operaterji 
! Stara mestna središča (ni prostora, statika zgradb,) 

Prednosti „IT in box“? 
 
! „All-in-One“ v kontejnerju  
! Varnost 
! Avtonomnost 
! Prilagodljivost 
! Mobilnost 
! Višja energijska učinkovitost do 25% 
! Izvedba v 90-ih dneh na ključ 



Preučevanje možnosti, ki so na voljo 

Prenova obstoječega PC – CENOVNO NAJUGODNEJŠA: 
! uporabi se oprema, katera še služi namenu; 
! povečanje zanesljivosti se doseže z novo opremo;  
! v 2. fazi se zamenja stara delujoča oprema (investicija v daljšem časovnem obdobju)  
! lokacija ostane nespremenjena; 

pred prenovo    po prenovi 



Prvi korak pred prenovo = analiza PC 

! Primernost prostora za podatkovni center 
! Določitev nivoja razpoložljivosti posamezne oskrbne infrastrukture: 

 a.) električno napajanje 
 b.) hlajenje in prezračevanje 
 c.) podatkovno ožičenje 

! Izdelava posnetka prostora s termovizijsko kamero 
! Izvedba računalniške simulacije delovanja PC z realnimi podatki: o bremenu in 
hladilni moči pri robnih pogojih 
! Poročilo o stanju podatkovnega centra  
! Predlog za izboljšavo, z ovrednoteno oceno investicije in prioritetami 



Učinkoviti ukrepi – električno napajanje 

! tipična shema električnega napajanja 
 

 ! enojno energetsko napajanje - Tier I 
 

 ! energetska razvodna omara brez 
      nadzora napajanja 

 
 !slabša učinkovitost (izkoristek) 

 
 !pomanjkljiva tehnična dokumentacija 



Učinkoviti ukrepi – električno napajanje 

!električno napajanje po prenovi 
 

 !dodana veja B napajanja - Tier II/III 
 

 !inteligentna razdelilna el.omara 
 

 !novejše oskrbne naprave (višji      
     izkoristek) 

 
 !urejena tehnična dokumentacija 

 
 !vzpostavljen red in sledljivost 



Učinkoviti ukrepi – hlajenje 

!običajne težave pri hlajenju PC 
 

 !osnovna razpoložljivost - Tier I 
 

 !nepravilna razporeditev opreme 
 

 !neučinkovit pretok hladnega zraka 
 

 !pregrevanje IT opreme 
 

 !visoki obratovalni stroški 



Učinkoviti ukrepi – hlajenje 

!hlajenje po prenovi 
 

 !povečana razpoložljivost - Tier II/III 
 

 !toplo/hladni koridorji 
 

 !optimalen pretok hladnega zraka 
 

 !pravilna razporeditev opreme 
 

 !nizki obratovalni stroški 



Učinkoviti ukrepi – podatkovno ožičenje 

! običajne težave pri ožičenju v PC 
 

 !enojne povezave - Tier I 
 

 !nestrukturirano ožičenje 
 

 !prezasedene kabelske trase 
 

 !nepravilno dimenzionirane       
     komunikacijske omare 

 
 !pomanjkljiva dokumentacija 



Učinkoviti ukrepi – podatkovno ožičenje 

! ožičenje po prenovi 
 

 !podvojene povezave - Tier II/III 
 

 !strukturirano ožičenje 
 

 !urejene kabelske trase 
 

 !urejene komunikacijske omare 
 

 !urejena in sledljiva dokumentacija 



Bistvene koristi prenove PC 

! Vzpostavitev urejenosti PC 
! Izboljšana učinkovitost in prihranek 
! Investicija v prenovo je lažje opravičljiva 
! Strokovnost in pravočasnost izvedbe na prvem mestu 


