Platno
ost od: 1. 9. 2011
Příloha
a č. 10: Defiinice datov
vého centra
a
„Datový
ým centrem
m se rozum
mí centrum
m, které má
á optimaliz
zovanou sp
potřebu ele
ektrické
energie
e, využívá hospodárrný hardw
ware a jeho virtualiz
zaci. Poskyytuje pron
nájem a
provoz aplikací včetně pronájmu
p
nu ve vyssoce bezpečném
výpočetníího výkon
prostře
edí.“
1.1.

Z
Základní pojmy

Optima
alizovaná spotřeba ele
ektrické en
nergie
V dnešn
ní době může
m
být sp
potřeba ele
ektrické en
nergie optim
malizována nejen dík
ky využití
kompon
nent hardwa
are s nízký
ým příkonem
m. Význam
mnou měrou
u se na opptimalizaci spotřeby
s
elektrickké energie podílí i so
oftware. Ne
ejvýraznější efekt pro
o úsporu eenergie představuje
virtualizzace hardwa
are, která umožňuje
u
re
edukci spottřeby elektrrické energiie o více než 80%.
Spotřeb
bu energie lze optimalizovat i v případě, že je již virtualizacce využita, pomocí
dynamicckého říze
ení výpoče
etních prosstředků a napájení. Dnešní veerze klienttských i
serverových opera
ačních systé
émů podpo rují optimallizaci spotře
eby elektriccké energie pomocí
vypínán
ní nepoužíva
aných jaderr procesorů nebo nepo
oužívaných periferií.
Hospod
dárný hard
dware
Produktty výrobců hardware
e obsahujíccí nové procesory
p
a komponeenty s ene
ergeticky
úsporno
ou a flexibiilní konstrukcí. Díky vvzájemné in
ntegrace ko
omponent s nízkou sp
potřebou
poskytu
uje hardwa
are význam
mné zvýšen
ní poměru výkonu
v
na jednotku ppříkonu a generuje
g
velmi m
malé množství odpadního tepla.. To má pozitivní
p
do
opad na ceelkové nák
klady na
vlastnictví hardwarre (TCO).
Virtualizace hard
dware
ozovat více virtuálních
h serverů na
n jednom fyzickém serveru.
Virtualizzace umožňuje provo
V dnešn
ní době je virtualizace
v
používána nejen
n
pro se
ervery, ale i pro prvky datových
d
hardware p
úložišť a síťových prvků. Díky
y virtualizacci je možné výrazně effektivnějšíh o využití ha
ardware,
význam
mně reduko
ovat počet nutných p
prvků hardw
ware. Kons
solidace haardware s využitím
virtualizzace sebou přináší vý
ýznamné ússpory ve sp
potřebované energii. V
Virtualizace
e přináší
novou ú
úroveň vysoké dostup
pnosti virtuá
álních seve
erů a aplika
ací. Ty jsouu pak nezá
ávislé na
konkrétním hardwa
are a moho
ou být snad no bez ods
stávky automatizovaněě přeneseny
y na jiný
v
či do
osažení úsp
pory energie
e při automaatizovaném
m vypnutí
výpočettní uzel pro rozložení výkonu
nepoužívaných výp
početních uzlů virtualizzované infra
astruktury.
Vysoce
e bezpečné
é prostředí
Vysoce bezpečné
é prostředí zabezpeču
uje komple
exní ochran
nu uloženýc
ých dat. Da
ata jsou
na proti vně
ějším vlivům
m a napade ním, objektty jsou zajiš
štěny a střeeženy, prosttory jsou
chráněn
monitorrovány. Vyssoce bezpe
ečné prostře
edí je charrakterizovan
né tím, že systém ochrany je
vyvážen
n jak v obla
asti IT infras
struktury, přřičemž se zohledňuje
z
kumentů,
zejména occhrana dok
bezpečn
ný přístup, ochrana sítí atd., takk v oblasti NON
N
IT infrrastruktury kam patří zejména
z
zajištěn
ní spolehlivé
ého a nepře
etržitého na
apájení, chlazení a klim
matizace prrostor, v nic
chž jsou
provozo
ována IT za
ařízení, sys
stémy dete
ekce požáru
u a automa
atického shhášení a ce
elá řada
dalších podpůrných
h subsystém
mů.
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