
 زير ساخت مرکز داده

 باشد :بخش زير ساخت مرکز داده شامل قسمت هاي زير مي
 سازه،معماري، ابنيه و فضاسازي

 سيستم توزيع برق
 سيستم برق بدون وقفه

 سيستم ارتينگ
 سيستم خنک کننده

 شبکه سيستم پسيو
 حريق اطفاء و اعالم سيستم

 سيستم مانيتورينگ
 هانترل تردد و دوربينسيستم ک

 سيستم حفاظت الکترومغناطيس
 مرکز عمليات شبکه

 سازه،معماري، ابنيه و فضاسازي

 

 : باشدمي زير فضاهاي شامل مرکزداده نياز مورد فضاهاي

Server Room 
NOC Room 

Electrical Room 
Test Room 
UPS Room 
Tape Room 

Fire Room 
File Keeping Room 

 اها و راهروهاي وروديفض

https://www.ccico.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d8%b7%d9%81%d8%a7-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1/


 : باشدمي زير موارد اجراي و طراحي شامل ابنيه

 سيستم روشنايي

 درب ايمنی

 فضا سازي

 ديوار کاذب

 کف کاذب

 سقف کاذب

 TIA-942بر اساس استاندارد  سرور اتاق طراحی
 

 اتاق سرور TIA-942استاندارد 

اکتبر ۱۵توسط انجمن صنعت ارتباطات کشور امريکا ارائه گرديد و نهايتا در  ۲۰۰۵اتاق سرور ابتدا در سال  TIA-۹۴۲استاندارد 
 کميته تجديد نظر اين انجمن آخرين تغييرات اين استاندارد را اعمال و منتشر نمود. ۲۰۱۵

 يپردازد:به موارد ذيل م TIA-942استاندارد ارائه شده با اخرين تغييرات 

Network architecture 
Electrical design 
File storage, backup and archiving 
System redundancy 
Network access control and security 
Database management 

Web hosting 
Application hosting 
Content distribution 
Environmental control 
Protection against physical hazards (fire, flood, windstorm) 
Power management 

 معماری شبکه
 طراحی برق

 ذخيره سازی فايل، تهيه پشتيبان و آرشيو
 افزونگی سيستم

 کنترل دسترسی به شبکه و امنيت
 مديريت پايگاه داده

 ميزبانی وب
 مديريت نرم افزار ها

 توزيع محتوا
 کنترل محيط زيست

 فيزيکی )آتش سوزی، سيل، گردباد( محافظت در برابر خطرات
 مديريت قدرت(

  سرور اتاق جغرافيايی موقعيت اهميت بررسی
 :شرايط که ميشود مطرح سوال اين ميگيرد تماس پايدار ارتباط کيان نوآوران شرکت با مشتری يک که هربار

 است؟ چگونه شما نظر مورد سرور اتاق محل  جغرافيايی

 . ميدهد قرار بررسی مورد را خطرآفرين طبيعی عوامل مانند مواردی جغرافيايی موقعيت

 سيالبی های ،دشت ،سدها ها ،قنات ها کانال ، فصلی های رودخانه يا ها ،آبراه ها رودخانه : از عبارتند  عوامل اين
 فشان. آتش محل به ،نزديکی

https://www.ccico.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1/
https://www.ccico.ir/%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1/


 دليل به سد شدن ريز سر و شکستن ،امکان دارد وجود آن نزديکی در سد که شهری در ديتاسنتر احداث مثال عنوان به
 ميدهد. افزايش را سيل آمدن بوجود … و فراوان بارش

 شود. ساخته باالتر سيل سطح از متر ۳ حداقل بايد سرور اتاق ميبايست هايی محيط چنين در

 ؟ ميگذارد تاثير سرور اتاق رطوبت و دما بر جغرافيايی موقعيت آيا
سرور را -دمای باال عمر تجهيزات را کاهش داده و هزينه های تهويه و نگهداری و همچنين هزينه های احداث و ساخت يک اتاق

 افزايش ميدهد.

 البته هوای بسيار سرد و رطوبت بيش از اندازه يا کمتر از مقدار الزم باشد باعث بروز مشکالت در تجهيزات ميگردد .

درصد باعث خرابی مدارهای  ۶۰درصد باعث تخليه الکترواستاتيکی و رطوبت بيشتر از  ۳۰از  به عنوان مثال رطوبت کمتر
 الکتريکی سرورها و تجهيزات ميگردد.

 دمای اتاق سرور به شرح ذيل ميباشد: BICSI استاندارد بر اساس
 درجه سانتيگراد. ۲۷درجه سانتيگراد ،باالترين دما  ۱۸کمترين دما 

 درصد. ۶۰درصد ،باالترين ميزان رطوبت  ۳۰کمترين ميزان رطوبت 

 : سرور اتاق مجاز  فاصله  
 

 اتاق TIA-942 استاندارد در و است کرده اعالم کيلومتر ۱ از کمتر را فاصله اين CSIBI استاندارد : فرودگاه تا داده مراکز  فاصله
 است. گرفته نظر در کيلومتر ۴۸ تا ۸ از را فرودگاه تا داده مرکز فاصله سرور

 اين راتخط بايد فرودگاه به منتهی هوايی مسيرهای در هواپيما سقوط حادثه وقوع احتمال حوادث به توجه با داشت نظر در بايد
 ۳ حدود تهران توحيد )شهرک تهران توحيد شهرک در هواپيما سقوط ی حادثه مثال عنوان به داد قرار بررسی مورد را موضوع
 (. دارد فاصله فرودگاه با کيلومتر
 در ولی تاس شده گرفته نظر در کيلومتر۱ از کمتر آهن راه تا فاصله اينBICSI   استاندارد در : آهن راه تا داده مرکز فاصله

 است. شده لحاظ کيلومتر ۶ تا ۱ بين فاصله اين سرور اتاق TIA-942 استاندارد
 باربری قطار انفجار مثال عنولن به . کند داللت موضوع اين اهميت بر ميتواند که است داليلی انفجار و ريل از قطار شدن خارج

 ميکند. تشريح را فاصله اين حفظ اهميت ۱۳۸۲ بهمن در نيشابور

 

 ديتاسنتر ابعاد و مساحت سبهمحا
 

 ميباشد. وابسته زيادی نکات به ديتاسنتر محل انتخاب
 … و اضطراری برق تجهيزات و ژنراتور مثل هايی دستگاه و ها رک – سرورها گرفتن قرار محل سرور اتاق اينکه به توجه با

 .آورد فراهم را کاربری صحولت که کرد انتخاب ای گونه به ا ر فضا بايد ميباشد
 …و فضاسازی و تهويه برای موردنياز تجهيزات مثل هايی هزينه شود گرفته نظر در نياز مقدار از بيش فضا اگر ديگر سوی از

 ميگردد. تحميل
 تغيير های هزينه قطعا و شد خواهد تحميل نزديک ای آينده در توسعه و تغيير های هزينه قطعا باشد موردنياز مقدار از کمتر فضا اگر

 ميباشد. باال بسيار توسعه و

اجرای يک مرکز داده مجموعه ای از تخصص های فنی و مهندسی است که کمتر گروهی قادر به اجرای درست واصولی چنين 
 مراکزی است.

که طی سال های گذشته در راستای ارائه ی استاندارد های بين المللی  شرکت نوآوران کيان ارتباط پايدار تجربه های فروان کارشناسان
راکز داده و مراکز کنترل بدست اماده است عالوه بر کيفيت باالی خدمات وسرويس های مورد نظر مسير مشخص و تجربه شده را م

 پيش روی مشتريان خود قرارداده است تا در کمترين زمان و با هزينه ايی مناسب اعمال استاندارد های مورد نياز را برعهده بگيرد.

ی که پروژه های استاندارد سازی مراکز کنترل و داده خود را به ما واگذار نموده اند گواهی محکم همکاران و کارفرمايان محترم
 براين ادعا هستند که عالوه بر کيفيت و قيمت مناسب طراحی قدرتمندی جهت پروژه های خود دريافت نموده اند.

حاصل فرمائيد،با لبخند  تماس ارتباط پايدار ن کيانجهت طراحی و اجرای مراکز داده خود می توانيد با کارشناسان شرکت نوآورا
 … .پاسخگوی شما خواهيم بود

https://www.ccico.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-bicsi-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1/
https://www.ccico.ir/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/
https://www.ccico.ir/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/


 اتاق سرور و استاندادردسازی طراحی  در نوآوران کيان ارتباط پايدار متخصص

https://www.google.com/search?q=%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+

DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%D9%BE%

D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&oq=%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%%

7%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%A7%D9%86+%DA%A9%DB%8C%D8%A

B7+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&aqs=chrome.0.69i59j69i61l3j69i65.9113j0

8-&sourceid=chrome&ie=UTF7j  

https://www.google.com/search?q=%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&oq=%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&aqs=chrome.0.69i59j69i61l3j69i65.9113j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&oq=%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&aqs=chrome.0.69i59j69i61l3j69i65.9113j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&oq=%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&aqs=chrome.0.69i59j69i61l3j69i65.9113j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&oq=%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&aqs=chrome.0.69i59j69i61l3j69i65.9113j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&oq=%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&aqs=chrome.0.69i59j69i61l3j69i65.9113j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&oq=%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&aqs=chrome.0.69i59j69i61l3j69i65.9113j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

