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Tạp chí nội bộ Tầm nhìn Mạng số 8 (11 – 12/2013) với chuyên đề “Quản lý 
trung tâm dữ liệu” vừa được công ty TNHH TM-DV Nhân  Sinh Phúc (NSP) phát
hành vào giữa tháng 11 vừa qua. Là số phát hành thứ hai của  bộ mới (bắt đầu từ
tháng 9/2013), Tầm nhìn Mạng số 8 đã được bổ sung thêm 2  chuyên mục mới
:
“Hỏi & Đáp” và “Giới thiệu sản phẩm”,  kèm theo phần câu hỏi trắc nghiệm và rút
thăm may mắn dành cho độc giả ở cuối ấn  phẩm.

  

Với chuyên đề về quản  lý trung tâm dữ liệu (TTDL), Tầm nhìn Mạng số 8 bao gồm
những bài viết chuyên sâu  về các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn TTDL, chi phí
triển khai TTDL dạng  mô-đun, tìm hiểu về giải pháp 10GBASE-T và Cat.6A, cách lựa
chọn switch cho hệ  thống giám sát an ninh và những yếu tốt cần quan tâm để lựa
chọn UPS phù hợp…

  

Nhắc đến quản lý TTDL,  các CIO hiện nay đang phải đối mặt với 4 thách thức lớn:
độ sẵn sàng của TTDL,  hiệu quả và chi phí hoạt động, thời gian phản ứng khi có
thay đổi, đảm bảo tuân  thủ quy định và tương thích tiêu chuẩn. Bốn thách thức này
sẽ càng gây khó khăn  hơn nếu các nhà quản lý vẫn sử dụng quy trình xây dựng và
vận hành TTDL theo kiểu  truyền thống với các bước hoạch định, thiết kế và triển
khai được thực hiện  theo tư duy “tĩnh”, thiếu linh động, dẫn đến trình trạng đầu tư
trước và không  hiệu quả. Bên cạnh đó, TTDL thường được thiết kế phân thành
nhiều lớp theo chức  năng, khiến các khâu vận hành và bảo trì sẽ được quản lý bởi
các bộ phận khác  nhau, dẫn đến một khe hở về quản lý giữa cơ sở hạ tầng CNTT và
cơ sở hạ tầng TTDL.  Do đó, các CIO cần đến một giải pháp tích hợp có khả năng thu
thập và hợp nhất  dữ liệu từ toàn bộ các thiết bị cơ sở hạ tầng vật lý cũng như CNTT.

  

Trong Tầm nhìn Mạng  các số trước, chúng tôi đã có dịp giới thiệu khái niệm DCIM
(Data Center  Infrastructure Management) như là một giải pháp quản lý tích hợp để
lấp kín khe  hở nêu trên. Tầm nhìn Mạng số này sẽ đề cập việc quản lý ở một khía
cạnh khác,  gồm những yếu tố cần xem xét khi lựa chọn giải pháp quản lý trung
tâm dữ liệu,  hy vọng sẽ mang đến cho quý độc giả những thông tin hữu ích nhất.

  

Với nội dung chọn lọc  từ các nguồn thông tin uy tín trên thế giới như BICSI, CIM,
CNS, IP Video  Market, Data Center Knowledge... Tầm nhìn Mạng là bản tin chuyên
ngành đầu tiên  trong lĩnh vực hạ tầng mạng ở Việt Nam do Nhân Sinh Phúc – Công
ty hàng đầu  trong lĩnh vực cung cấp giải pháp hạ tầng mạng máy tính xuất bản.
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Nội dung chính của tạp chí Tầm nhìn Mạng số 08 (tháng 11  – 12/2013)

    
    -  Tin tức thị trường CNTT và tin hoạt động nội bộ công ty NSP  
    -  Chuyên đề:      
    -  5 yếu tố cần xem  xét khi lựa chọn giải pháp quản lý TTDL  
    -  10GBASE-T và Cat.6A  – Giải pháp không chỉ dành cho TTDL  
    -  Chi phí triển khai  TTDL dạng mô-đun   
    -  Lựa chọn switch cho  hệ thống giám sát an ninh   
    -  Những yếu tố cần quan tâm để lựa chọn UPS phù hợp  

    
    -  Chuyên mục mới:      
    -  Giới thiệu sản phẩm   
    -  Hỏi và đáp  

    

  Xem trực tuyến hoặc tải bản đọc pdf chi tiết tại website www.tamnhinm
ang.vn
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