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Một nghiên cứu gần đây do  Viện Ponemon tiến hành dưới sự tài trợ của Emerson
Network Power (ENP) cho thấy,  tính trung bình, chi phí mỗi phút TTDL mất điện
ngoài dự kiến có giá hơn 7.900  USD, tăng 41% so với con số 5.600 USD theo một
nghiên cứu tương tự của Viện  Pomenon vào năm 2010.“Thời gian chết của  TTDL
vẫn là khoản tốn kém đáng kể cho doanh nghiệp,”
ENP nhận xét khi công  bố kết quả nghiên cứu.

  

Báo cáo năm 2012 tiến hành  phân tích chi phí của 67 TTDL trong cả năm, với các
cơ sở được khảo sát có quy  mô không gian TTDL tối thiểu 232,5 m2. ENP cho biết,
nghiên cứu “cung cấp kết quả phân tích toàn diện về các  tác động trực tiếp, gián
tiếp và những chi phí phát sinh khi TTDL mất điện, bao  gồm thiệt hại về dữ liệu
quan trọng, tác động của thời gian chết đối với hiệu quả  làm việc, thiệt hại về thiết
bị, hậu quả pháp lý và sự mất niềm tin giữa các  bên liên quan.”

  

  

Nguồn: Ponemon-infographic-cost of downtime-R11-13-final

  

Larry Ponemon, người sáng  lập kiêm Chủ tịch Viện Ponemon nhận xét: “Thực  tế
hiện nay, các TTDL phải hỗ trợ nhiều thiết bị tương thuộc lẫn nhau và những  hệ
thống CNTT quan trọng hơn bao giờ hết, do đó, hầu hết đều biết chi phí cho  thời
gian chết của TTDL sẽ tăng so với năm 2010. Tuy nhiên, mức tăng 41% đã vượt  xa
dự đoán. Con số này khiến các tổ chức phải quan tâm và ưu tiên việc giảm thiểu 
nguy cơ thời gian chết nhằm tránh mất hàng ngàn USD cho mỗi phút.”
 Những điểm đáng chú ý khác  trong báo cáo:

    
    -  Thời       gian trung bình để xử lý một sự cố kéo dài khoảng 86 phút, dẫn đến
chi phí       trung bình cho mỗi sự cố mất khoảng 690.200 USD.   
    -  Một       lần TTDL mất điện, tính cả thời gian để phục hồi mất khoảng 119 phút,
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tổng       chi phí trung bình khoảng 901.500 USD.   
    -  Trường       hợp mất điện một phần TTDL sẽ tốn thời gian khoảng 56 phút để
phục hồi,       chi phí trung bình khoảng 350.400 USD.   

  

Ở cả 3 thông tin trên, thời  gian mất điện trung bình trong nghiên cứu năm 2013
thấp hơn so với trong nghiên  cứu năm 2010, nhưng chi phí mỗi lần mất điện lại cao
hơn, do chi phí mỗi phút mất  điện năm 2013 tăng đáng kể.

  

ENP bình luận về kết quả  nghiên cứu: “Những tổ chức hoạt động phụ  thuộc vào
khả năng TTDL cung cấp thông tin và dịch vụ mạng cho khách hàng (các  nhà cung
cấp dịch vụ viễn thông, các công ty thương mại điện tử), và các tổ chức  phải đảm
bảo an toàn cho một lượng dữ liệu lớn (các nhà thầu quốc phòng, các tổ  chức tài
chính) là những tổ chức phải chịu tổn thất lớn nhất do thời gian chết,  với chi phí cao
nhất của một sự cố lên đến hơn 1,7 tỷ USD.”

  

“Các  tổ chức theo kiểu trên có kinh nghiệm giảm từ 2 – 5% chi phí cho mỗi phút
mất  điện so với năm 2010”, ENP bổ sung. “Tuy nhiên, con số này lại tăng đáng kể
đối với các tổ chức theo kiểu  truyền thống ít phụ thuộc vào TTDL. Lĩnh vực có chi
phí tăng cao nhất là nhà  hàng khách sạn (tăng 129%), tiếp theo là khu vực công
(116%), giao thông vận tải  (108%) và các tổ chức truyền thông đa phương tiện
(104%).”

  

  

Nguồn: Ponemon-infographic-cost of downtime-R11-13-final

  

Peter Panfil, Phó chủ tịch  năng lượng toàn cầu ENP cho biết: "Khi  TTDL tiếp tục
phát triển để hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp ngày càng mang  tính xã hội, dựa
trên điện thoại di động và điện toán đám mây, sẽ có ngày càng  nhiều tổ chức và
doanh nghiệp quan tâm hơn đến việc giảm thiểu nguy cơ thời  gian chết, cam kết
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đầu tư vào những công nghệ cơ sở hạ tầng và nguồn lực cần  thiết. Báo cáo này
cung cấp cho các tổ chức những dữ liệu cần thiết để có được  quyết định kinh doanh
chi tiết hơn, dựa trên chi phí liên quan đến việc loại bỏ  các lỗ hổng so với những chi
phí không mang lại hiệu quả khác.”
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