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Phát hành tháng 7 – 8/2015 với   chủ đề “Sử dụng, quản   lý điện năng hiệu
quả”, tạp chí Tầm nhìn Mạng số 18 sẽ cung cấp đến   quý độc giả những
nội dung mới chuyên sâu về vấn đề Sử dụng, quản lý điện   năng như thế
nào cho hiệu quả, Cập nhật   xu hướng công nghệ trong lĩnh vực giám sát
hình ảnh, Nâng cấp tốc độ lên 40 Gbps/100 Gbps trên cáp quang  
Multimode OM3 & OM4, Ứng dụng chế độ Eco cho UPS trong hệ thống ICT,
Phương pháp đo kiểm cáp Bend- Insensitive Multimode Fiber.

  

Theo một báo   cáo nghiên cứu của Enterprise Management   Associates (EMA) về  
quản lý điện năng trong TTDL, khi đề cập đến “công nghệ thông tin (CNTT)   xanh”
thì trách nhiệm xã hội đúng ra phải là lý do chính để các tổ chức thực   hiện tiết
kiệm điện năng, nhằm giảm lượng khí thải carbon có hại cho môi trường.   Nhưng
trên thực tế, không thể phủ nhận việc giảm chi phí hoạt động mới là   nguyên nhân
chủ yếu. 94% các nhà quản lý CNTT thừa nhận động lực chính để cắt   giảm tiêu thụ
điện năng là cắt giảm chi phí năng lượng. Thêm vào đó, cắt giảm   tiêu thụ năng
lượng trong nhiều trường hợp lại là điều kiện tất yếu để một số   tổ chức, doanh
nghiệp sở hữu TTDL phát triển hoạt động kinh doanh. Nếu năng lực   cung cấp điện
năng của TTDL theo thiết kế ban đầu thấp hơn nhu cầu hiện tại,   thì hẳn nhiên
doanh nghiệp phải lựa chọn giữa việc đầu tư cho các giải pháp   nhằm cắt giảm mức
tiêu thụ điện năng một cách đáng kể, hoặc phải đối mặt với   việc kiềm hãm phát
triển vì chưa thể xây dựng TTDL mới.

  

Bên cạnh các   giải pháp EMA đưa ra như hợp   nhất để cắt giảm số lượng máy chủ  
bằng cách ảo hóa, ứng dụng điện   toán đám mây, hay đầu tư vào phần   cứng tiết
kiệm năng lượng…, Tầm nhìn Mạng số này sẽ giới thiệu một số bài viết tiếp cận vấn
đề từ khía cạnh cung cấp và phân phối nguồn, nhằm thực hiện việc tiết kiệm điện
năng ngay từ đầu vào.
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Nội   dung chính của bản tin nội bộ Tầm nhìn Mạng, số 18 - tháng7-8/2015:  Tin   tức thị trường CNTT và tin hoạt động nội bộ công ty NSP  Các   chuyên đề:        -  Sử   dụng, quản lý điện năng như thế nào cho hiệu quả       -  Cập nhật xu hướng công nghệ trong   lĩnh vực giám sát hình ảnh      -  Nâng cấp tốc độ lên 40 Gbps/100 Gbps trên cáp quang   Multimode OM3 &OM4       -  Ứng dụng chế độ Eco cho UPS trong hệ thống ICT      -  Phương pháp đo kiểm cáp Bend- Insensitive Multimode Fiber    Xem   trực tuyến hoặc tải bản đọc pdf chi tiết tại website www.tamnhinmang.vn
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