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Tổ chức BICSI mới đây vừa cho ra mắt phiên bản cập nhật của bộ tiêu chuẩn quy
trình thi công & thiết kế trung tâm dữ liệu (TTDL) ANSI/BICSI 002-2014. BICSI cho
biết: “Đầu tư xây dựng và mở rộng TTDL được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trường trong
10 năm tới trên toàn cầu. Cùng với việc tập trung vào tính hiệu quả và độ tin cậy thì
thiết kế ban đầu đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Vì thế, những nhà thiết kế
TTDL bắt buộc phải trang bị đầy đủ cho mình tất cả những kiến thức về hệ thống cơ
khí, điện và viễn thông. Tất nhiên, bao gồm cả cách các hệ thống này tương tác với
nhau - điều mà không dễ dàng tìm thấy trong các tài liệu hướng dẫn tham khảo
hoặc tiêu chuẩn khác. “Với độ dày khoảng 500 trang, phiên bản cập nhật này bổ
sung thêm nhiều kiến thức quan trọng trong những chủ đề thiết thiết kế TTDL, bao
gồm TTDL ‘container’ và mô-đun; hệ thống xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng DCIM,
hệ thống nguồn DC, hành lang nóng lạnh; kiến trúc liên kết TTDL, dịch vụ thuê
ngoài TTDL , và hiệu quả năng lượng…”.

  

Michael Collins, Chủ tịch của BISCI đưa ra nhận xét : “Phiên bản cập nhật này là
thành quả lao động sau hàng trăm giờ làm việc của một nhóm trên 50 chuyên gia
đầu ngành về các hệ thống trong TTDL trên toàn thế giới. Các chuyên gia cũng đã
dành rất nhiều thời gian để xem xét những nội dung có trong các ấn bản trước đó
để phản ánh sự thay đổi và phát triển trên thị trường TTDL. BISCI 002-2014 là một
bộ tiêu chuẩn quan trọng mà bất cứ chuyên gia TTDL nào cũng muốn có trong tay”
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