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Hiệp hội công nghiệp viễn thông (TIA), đại diện cho các nhà sản xuất và  cung cấp
hệ thống thông tin công nghệ cao, sẽ tổ chức buổi workshop về  Trung tâm dữ liệu
(TTDL) trong 2 ngày 11-12 tháng 11. Workshop sẽ đề cập  đến những vấn đề quan
trọng mà toàn bộ chuỗi liên kết cho TTDL phải đối  mặt, bao gồm nhà cung cấp dịch
vụ điện toán đám mây, nhà cung cấp thiết  bị cho đến người sử dụng trong doanh
nghiệp, chính phủ, tài chính,...

  

  

Lãnh đạo các doanh nghiệp và chính phủ tham gia workshop sẽ được tham quan
TTDL sử dụng Giải Pháp Công nghệ CenturyLink tại Sterling, Virginia vào ngày đầu
tiên của workshop (11/11). Sang ngày thứ hai, workshop sẽ được diễn ra tại trụ sở
chính của TIA với sự tham gia của các chuyên gia đến từ tập đoàn lớn như Google,
Microsoft, CenturyLink, Ranging Wire, SANS Institute,... sẽ làm nổi bật những vấn đề
quan trọng ảnh hưởng đến tầm nhìn TTDL và các nhu cầu CNTT của các tổ chức.

  

Chủ đề thảo luận vào ngày 12/11 bao gồm sự phát triển của các thị trường mới nổi
(với nhu cầu trao đổi thông tin ngày một lớn), những vấn đề an ninh mạng ảnh
hưởng đến các doanh nghiệp và chính phủ, chiến lược mới cho các tổ chức đáp ứng
“nhu cầu CNTT, tiến bộ kỹ thuật trong giải pháp mạng định nghĩa bằng phần mềm
(SDN)", và nhiều hơn nữa.

  

Ngoài ra, workshop còn có các chủ đề phụ như: hệ thống cáp & hạ tầng cho TTDL
“Trên 100G” và cách thức các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, ISP, các
doanh nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu kết nối với độ trễ thấp trong tình trạng hạ
tầng mạng ngày một quá tải. Các diễn giả cũng sẽ đề cập đến những nỗ lực gần đây
của các nhà sản xuất và các tổ chức tiêu chuẩn để xác định chuẩn kết nối mới
25/50G & 400G Ethernet trong hạ tầng TTDL. Workshop được tài trợ bởi Dell, Power
& ĐT, Henkels & McCoy, Sumitomo Electric Lightwave, và CenturyLink Technology
Solutions.
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