Καηαγξαθή θαη απνηίκεζε πξνηύπσλ
πηζηνπνίεζεο ππνδνκώλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ data center. Σύγθξηζε ηνπ
ακεξηθαληθνύ πξνηύπνπ TIA-942 κε ην
αληίζηνηρν επξσπατθό.
Καιιηόπε Φιώξνπ

Βαζίιεηνο Κσζηόπνπινο

ΠΛΗ BSc θαη ΓΙΠ MSc/ΣΘΔΤ, ΔΑΠ

Γ/ληήο Δξγαζηεξίνπ Τερληθήο Μεραληθήο &
Ταιαληώζεσλ
Τκήκα Μεραλνιόγσλ & Αεξνλαππεγώλ Μεραληθώλ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ θαη Μέινο ΣΔΠ ΓΙΠ/ΣΘΔΤ
ΔΑΠ

peppyflorou@gmail.com, std081448@ac.eap.gr

kostopoulos@upatras.gr

δεδνκέλσλ» ζεκαίλεη θάηη δηαθνξεηηθό θάζε
θνξά.
Μεξηθά
από
ηα
νλόκαηα
πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απόδνζε ηνπ όξνπ
είλαη: θέληξν δεδνκέλσλ, αίζνπζα δεδνκέλσλ,
θάξκα δεδνκέλσλ (data farm), απνζήθε
δεδνκέλσλ
(data
warehouse),
αίζνπζα
ππνινγηζηώλ (computer room), αίζνπζα
εμππεξεηεηώλ (server room), εγθαηαζηάζεηο
θηινμελίαο (hosting), ζπζηέγαζε (colocation)
θ.ν.θ. (Hwaiyu, 2015)
Καη νη νξηζκνί πνηθίινπλ.
Αλεμάξηεηα από ηνλ νξηζκό πνπ θάζε θνξά
δίλεηαη, γεγνλόο είλαη όηη ηα θέληξα δεδνκέλσλ
απνηεινύλ ζήκεξα ηε ξαρνθνθαιηά γηα ηε
δηεθπεξαίσζε θάζε ζεκαληηθήο επηρεηξεκαηηθήο
ιεηηνπξγίαο, κε ηελ αλάγθε γηα ηζρπξόηεξα,
νηθνλνκηθόηεξα, θηιηθόηεξα πξνο ην πεξηβάιινλ
θαη πην επέιηθηα θέληξα δεδνκέλσλ λα
εληείλεηαη ζπλερώο. (Φεηνθάθεο, 2015)
Η αλάγθε πξνηππνπνίεζεο μεθίλεζε ιόγσ ηνπ
γεγνλόηνο όηη ε πινπνίεζε ησλ θέληξσλ
δεδνκέλσλ πνηθίιεη ζε ζέκαηα:
• Σθνπνύ (επηρεηξεζηαθά, ζπζηέγαζε,
θηινμελία, εγθαηαζηάζεηο ρεηξηζκνύ δηθηύνπ)
• Δπηπέδνπ αζθάιεηαο
Λέξειρ-Κλειδιά: κένηπο δεδομένων, ππόηςπο
• Φπζηθνύ κεγέζνπο
ANSI/TIA-942, ππόηςπο CENELEC EN
• Σηέγαζεο (κεηαθέξζηκα, πξνζσξηλά,
50600, πιζηοποίηζη, αμεπικανικό ππόηςπο,
κόληκα). (Παπάδνγινπ, 2015)
εςπωπαϊκό ππόηςπο
Σηελ Ακεξηθή, ην 2005 ε Έλσζε Βηνκεραλίαο
Ι. ΔΙΑΓΩΓΗ
Τειεπηθνηλσληώλ TIA, έλαο κε θπβεξλεηηθόο
Αλάινγα κε ηνλ νκηιεηή θαη ην ρώξν ζηνλ νξγαληζκόο πνπ είλαη δηαπηζηεπκέλνο από ην
νπνίν απηόο δξαζηεξηνπνηείηαη, ν όξνο «θέληξν
Η ΜΓΔ αποηελεί μια ειζαγωγική
επγαζία
ζηο
σώπο
ηων
πποηύπων
πιζηοποίηζηρ εγκαηαζηάζεων και ςποδομών
για κένηπα δεδομένων και πποζπαθεί να
δώζει
μια
απάνηηζη
ζηο επώηημα
"σεδιαζμόρ κένηπος δεδομένων: Ποιο
ππόηςπο να ακολοςθήζω;" Βαζίζηηκε ζηη
βιβλιογπαθία
και
ηην
απθπογπαθία
κοπςθαίων επεςνηηών και επαγγελμαηιών
ζηο σώπο ηηρ πληποθοπικήρ και ηων κένηπων
δεδομένων. Πεπιγπάθηκαν οι βαζικέρ έννοιερ
για ηο κένηπο δεδομένων και ηην ποιόηηηα,
αναλύθηκε η ζκοπιμόηηηα ηηρ πιζηοποίηζηρ
κένηπων δεδομένων, καηαγπάθηκαν και
πεπιγπάθηκαν ηα ππόηςπα πιζηοποίηζηρ
ςποδομών και εγκαηαζηάζεων κένηπων
δεδομένων. Σέλορ, παποςζιάζηηκαν ηα
ζημεία ζύγκλιζηρ και απόκλιζηρ ηων δύο
κςπιοηέπων
πποηύπων
πιζηοποίηζηρ
εγκαηαζηάζεων και ςποδομών για κένηπα
δεδομένων, ηος αμεπικανικού ANSI/TIA-942
και ηος εςπωπαϊκού CENELEC EN 50600
ζύμθωνα με ηην κείμενη βιβλιογπαθία και
απθογπαθία.
Περίληψη –
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Ακεξηθαληθό Δζληθό Ιλζηηηνύην Πξνηύπσλ
(ANSI), εθδίδεη ην πξόηππν ANSI/TIA-942, ην
πξώην πξόηππν ππνδνκώλ ηειεπηθνηλσληαθώλ
δηθηύσλ γηα θέληξα δεδνκέλσλ ζηηο ΗΠΑ.
Σήκεξα, ην πξόηππν βξίζθεηαη ζηελ έθδνζε
ANSI/TIA-942-A πνπ είλαη θαη ε πξώηε
αλαζεώξεζε ηνπ πξνηύπνπ. Σηελ Δπξώπε, από
ην
2012
ε
Δπξσπατθή
Δπηηξνπή
Ηιεθηξνηερληθήο Τππνπνίεζεο (CENELEC),
έλαο
αλεμάξηεηνο,
κε
θεξδνζθνπηθόο
νξγαληζκόο ηππνπνίεζεο, μεθηλά ηελ έθδνζε
ηεο ζεηξάο πξνηύπσλ EN 50600, ηνπ πξώηνπ
επξσπατθνύ πξνηύπνπ ππνδνκώλ γηα θέληξα
δεδνκέλσλ.

Η πξώηε έθδνζε ηνπ πξνηύπνπ έγηλε ην 2005,
ελδηάκεζα ππήξραλ δηάθνξεο πξνζζήθεο θαη ε πξώηε
αλαζεώξεζε ηνπ δεκνζηεύζεθε ην 2012 κε επαλέθδνζε
ην 2014 όπνπ έρεη ελζσκαησζεί ε Πξνζζήθε 1 ηνπ 2013
θαη ε αιιαγή από tier ζε rating/rated γηα ην ραξαθηεξηζκό
ηνπ επηπέδνπ αμηνιόγεζεο κεηά από ζπκθσλία κε ην
Uptime Institute.
Τν θέληξν δεδνκέλσλ απαηηεί ρώξνπο αθηεξσκέλνπο
ζηελ ππνζηήξημε ησλ ππνδνκώλ ηειεπηθνηλσληαθώλ
δηθηύσλ. Τππηθνί ρώξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε έλα
θέληξν δεδνκέλσλ είλαη νη αθόινπζνη: αίζνπζα εηζόδνπ,
θύξηα πεξηνρή θαηαλνκήο (MDA), ελδηάκεζε πεξηνρή
θαηαλνκήο (IDA), νξηδόληηα πεξηνρή θαηαλνκήο (HDA),
πεξηνρή θαηαλνκήο δώλε (ZDA) θαη πεξηνρή θαηαλνκήο
εμνπιηζκνύ (EDA). (Telecommunications Infrastructure
Standard for Data Centers, 2010)

Δθηόο απηώλ ζηα θέληξα δεδνκέλσλ εθαξκόδνληαη
πξόηππα/θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο/βέιηηζηεο πξαθηηθέο
όπσο: ANSI/BICSI 002-2014, Uptime Institute, Πξάζηλεο
πηζηνπνηήζεηο, Κπβεξλεηηθνί θαλνληζκνί, Λεηηνπξγηθά
πξόηππα. (Bhindarwala, 2016; Shapiro, 2016)

Σηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εηδηθά γηα ηηο
ππνδνκέο θαισδίσζεο ηειεπηθνηλσληαθώλ
δηθηύσλ, πνιιέο ρώξεο πηνζεηνύλ ηα δηεζλή
πξόηππα
θαισδίσζεο
ηειεπηθνηλσληαθώλ
δηθηύσλ πνπ αλαπηύζζνληαη από θνηλνύ από ην
Γηεζλή Οξγαληζκό Τππνπνίεζεο (ISO) θαη ηε
Γηεζλή Ηιεθηξνηερληθή Δπηηξνπή (IEC).

σήμα 1. Γνκή - Κύξηα ζηνηρεία θέληξνπ δεδνκέλσλ

ΙΙ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ

B. CENELEC ΕΝ 50600

Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηώζεθε ζηηο
εμήο ηέζζεξηο θάζεηο:
Φάζη 1: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο θάζεο έγηλε
αλαδήηεζε θαη ζπιινγή ζηνηρείσλ κέζσ δηεζλνύο
βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ηελ πνηόηεηα, ηα πξόηππα
θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ θέληξσλ δεδνκέλσλ.
Φάζη 2: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεύηεξεο θάζεο έγηλε
ε
θαηαγξαθή
ησλ
ζεκαληηθόηεξσλ
πξνηύπσλ
πηζηνπνίεζεο εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνδνκώλ γηα θέληξα
δεδνκέλσλ.
Φάζη 3: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξίηεο θάζεο έγηλε ε
απνηίκεζε θαη ε ζύγθξηζε ησλ δύν θπξηόηεξσλ πξνηύπσλ
θαη κειεηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα απηήο.
Φάζη 4: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηέηαξηεο θάζεο
εμήρζεζαλ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο.

Η επξσπατθή ζεηξά πξνηύπσλ ΔΝ 50600-x είλαη ην
πξόηππν εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνδνκώλ θέληξσλ
δεδνκέλσλ πνπ εθδόζεθε από ηελ CENELEC.
Πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα πξόηππα:
EN 50600-1:2012 Γεληθέο έλλνηεο
EN 50600-2-1:2014 Κηηξηαθή θαηαζθεπή
EN 50600-2-2:2014 Γηαλνκή ειεθηξηθήο ηζρύνο
EN 50600-2-3:2014 Πεξηβαιινληηθόο έιεγρνο
EN 50600-2-4:2015 Καισδίσζε ηειεπηθνηλσληαθώλ
δηθηύσλ
EN 50600-2-5:2016 Σπζηήκαηα αζθάιεηαο
EN 50600-3-1:2016 Πιεξνθνξίεο δηαρείξηζεο θαη
ιεηηνπξγίαο

ΙIΙ. ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
A. ANSI/TIA-942
Τν πξόηππν ANSI/TIA-942-A παξέρεη νδεγίεο γηα ην
ζρεδηαζκό θαη ηελ εγθαηάζηαζε ελόο θέληξνπ δεδνκέλσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηακόξθσζεο, ηνπ ζπζηήκαηνο
θαισδίσζεο θαη ηνπ ππνζηεξηδόκελνπ εμνπιηζκνύ ηεο
εγθαηάζηαζεο. Δπηπιένλ, παξέρεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο
ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε θαζώο θαη έλαλ
πίλαθα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεδηαζκνύ γηα ηα
ηέζζεξα επίπεδα θαηάηαμεο πνπ νξίδνπλ ηελ αμηνπηζηία
ησλ θέληξσλ δεδνκέλσλ. (Hwaiyu, 2015)

σήμα 2. CENELEC EN 50600-x
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Η ζεηξά πξνηύπσλ EN 50600 νξίδεη ηέζζεξα επίπεδα
ή θιάζεηο ιεηηνπξγίαο κε ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ε

ππνζύζηεκά ηνπ. (Telecommunications

αλζεθηηθόηεηα θαη νη εθεδξείεο ζην θέληξν δεδνκέλσλ,
γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ
θαη ησλ παξνρώλ θνηλήο σθέιεηαο. (Flowerday, 2015)

Infrastructure

Σηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη ζπγθεληξσηηθά ε
ζύγθξηζε
ηνπ
ακεξηθαληθνύ
πξνηύπνπ
ANSI/TIA-942 κε ηελ επξσπατθή ζεηξά
πξνηύπσλ CENELEC EN 50600-x.

Standard for Data Centers, 2012)

Πίνακαρ 2. ANSI/TIA-942

Σύκθσλα κε ην πξόηππν EN 50600, ππάξρνπλ
ηέζζεξηο θιάζεηο δηαζεζηκόηεηαο (class –1, 2, 3,
4) θαη γηα λα απνδνζεί κηα ζπγθεθξηκέλε θιάζε
αμηνιόγεζεο γηα ην θέληξν δεδνκέλσλ,
απαηηείηαη θαη νη ηξεηο ππνδνκέο (Γηαλνκή
ειεθηξηθήο ηζρύνο, Πεξηβαιινληηθόο έιεγρνο,
Καισδίσζε ηειεπηθνηλσληαθώλ δηθηύσλ) λα
είλαη απηήο ηεο θιάζεο. (COMMSCOPE, 2015,
Gilmore, 2014)
Πίνακαρ 1. Σύγθξηζε ηνπ ακεξηθαληθνύ πξνηύπνπ ANSI/TIA-942 κε
ηελ επξσπατθή ζεηξά πξνηύπσλ CENELEC EN 50600-x.

C. Διαθοπέρ ζςζηήμαηορ καηάηαξηρ/αξιολόγηζηρ
Τν επίπεδν (tier/rating)/Η θιάζε (class) ελόο
θέληξνπ δεδνκέλσλ πεξηγξάθεη ην επίπεδν
αλζεθηηθόηεηαο θαη ηηο εθεδξείεο ησλ ππνδνκώλ
θαη ηνπ δηθηύνπ ηνπ θέληξνπ. Υςειόηεξα
επίπεδα δελ αληηζηνηρνύλ κόλν ζε πςειόηεξε
αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά ζπλήζσο
νδεγνύλ ζε πςειόηεξεο επελδύζεηο ζε ππνδνκέο.
(Siemon)
Η θηινζνθία ηερληθνύ ζρεδηαζκνύ ησλ δύν
πξνηύπσλ όζνλ αθνξά ηελ αλνρή ζθαικάησλ
είλαη παξόκνηα αιιά όρη ηαπηόζεκε.

Πίνακαρ 3. CENELEC EN 50600-1

Σηνπο Πίλαθεο 2 θαη 3 δίλνληαη
ζπγθεληξσηηθά
ηα
ραξαθηεξηζηηθά
ησλ
θιάζεσλ/επηπέδσλ ελόο θέληξνπ δεδνκέλσλ
θαηά ANSI/TIA-942 θαη CENELEC EN 506001.
D. Διαθοπέρ οπγανωηικήρ δομήρ πποηύπων καλωδίωζηρ

Σύκθσλα κε ην πξόηππν ANSI/TIA-942,
ππάξρνπλ ηέζζεξα επίπεδα (rating/Rated) γηα ηηο
ππνδνκέο
εγθαηαζηάζεσλ
ηνπ
θέληξνπ
δεδνκέλσλ (1, 2, 3, 4) θαη δηαθνξεηηθά ηκήκαηα
ησλ ππνδνκώλ ηνπ θέληξνπ δεδνκέλσλ κπνξνύλ
λα έρνπλ δηαθνξεηηθό επίπεδν αμηνιόγεζεο.
Ωζηόζν, όηαλ ηα ηκήκαηα ησλ ππνδνκώλ δελ
είλαη ζην ίδην επίπεδν, ην θέληξν δεδνκέλσλ ζα
πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη από όια ηα επίπεδα.
Γηα παξάδεηγκα, αλ ζε έλα θέληξν δεδνκέλσλ

ηηλεπικοινωνιακών δικηύων

Τν πξόηππν ANSI/TIA-942-A παξαπέκπεη ζε
άιια πξόηππα ηεο TIA γηα πεξηερόκελν πνπ
είλαη θνηλό κε άιια πξόηππα θαισδίσζεο
ηειεπηθνηλσληαθώλ δηθηύσλ. Δπνκέλσο, έλαο
ζρεδηαζηήο
ππνδνκώλ
θαισδίσζεο
ηειεπηθνηλσληαθώλ δηθηύσλ θέληξνπ δεδνκέλσλ
ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ή ζηνλ
Καλαδά ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ζην πξόηππν
ANSI/TIA-942-A θαη ζηα θνηλά πξόηππα
ANSI/TIA-568-C.0,
ANSI/TIA569-C,
ANSI/TIA-606-B,
ANSI/TIA-607-B,
ANSI/TIA-758-B θαη ANSI/TIA-862-A.
Τα πξόηππα ηειεπηθνηλσληαθώλ δηθηύσλ
CENELEC γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
πεξηιακβάλνπλ επίζεο έλα ζύλνιν θνηλώλ
πξνηύπσλ πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζε όινπο ηνπο
βαζηθνύο ηύπνπο θαζώο θαη μερσξηζηά βαζηθά

 νη ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο είλαη ζην επίπεδν 2
(T2),
 νη ειεθηξνινγηθέο ππνδνκέο είλαη ζην επίπεδν 3 (E3),
 νη αξρηηεθηνληθέο ππνδνκέο είλαη ζην επίπεδν 1 (A1),
 νη κεραλνινγηθέο ππνδνκέο είλαη ζην επίπεδν 2 (M2),
 ηόηε ην επίπεδν αμηνιόγεζεο ηνπ θέληξνπ δεδνκέλσλ
είλαη ην T2E3A1M2.

Αλ θαη ηππηθά ε ζπλνιηθή θαηάηαμε ελόο
θέληξνπ δεδνκέλσλ βαζίδεηαη ζην πην αδύλακν
16

πξόηππα θαισδίσζεο γηα δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο νξνινγία, όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.
θηηξίσλ. Έλαο ζρεδηαζηήο πνπ ζθνπεύεη λα (Hwaiyu, 2015)
ζρεδηάζεη ηελ θαισδίσζε ηειεπηθνηλσληαθώλ
δηθηύσλ γηα έλα θέληξν δεδνκέλσλ ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε ζα ρξεηαζηεί ην βαζηθό
πξόηππν ηεο CENELEC γηα θέληξα δεδνκέλσλ,
ην CENELEC EN 50173-5, θαζώο θαη ηα θνηλά
πξόηππα CENELEC EN 50173-1, EN 50174-1,
EN 50174-2, EN 50174-3, EN 50310 θαη EN
50346. (Hwaiyu, 2015)
Πίνακαρ 5. Γηαθνξέο νξνινγίαο
Τα αλσηέξσ δίλνληαη ζρεκαηηθά ζην Σρήκα 3.
Γηα παξάδεηγκα: α) απηό πνπ ζην ANSI/TIA942-A θαιείηαη Οξηδόληηα δηαθιάδσζε (HC) θαη
βξίζθεηαη ζηελ Οξηδόληηα πεξηνρή θαηαλνκήο
(HDA), θαιείηαη Καηαλεκεηήο δώλεο (ZD) ζηα
πξόηππα ISO/IEC θαη CENELEC, β) Δπεηδή ην
πξόηππν ISO/IEC 24764 δελ αζρνιείηαη κε
ρώξνπο, δελ ππάξρεη θάηη αληίζηνηρν γηα ηνπο
ρώξνπο όπσο ζην TIA-942 Κύξηα πεξηνρή
θαηαλνκήο (MDA) ή Οξηδόληηα πεξηνρή
θαηαλνκήο (HDA).
Ωζηόζν, γηα ιόγνπο ελαξκόληζεο ηνπ
ANSI/TIA-942-A κε ηα δηεζλή πξόηππα, ζηα
σήμα 3. Γηαθνξέο νξγαλσηηθήο δνκήο
ηκήκαηα ησλ ππνδνκώλ πνπ δελ έρνπλ απνδνζεί
νλνκαζίεο ζην TIA-942-A, έρεη πηνζεηεζεί ε
E. Διαθοπέρ καλωδίωζηρ
Σην
πξόηππν
ANSI/TIA-942-A
δελ νλνκαζία ησλ ISO/IEC 24764 θαη CENELEC
πξνζδηνξίδεηαη επίπεδν θαισδίσζεο πάλσ από EN 50173-5. Γηα παξάδεηγκα: Έμνδνο
εμνπιηζκνύ (EO), Δμσηεξηθή δηαζύλδεζε
ηελ θαηεγνξία 6Α.
Ωζηόζν, ζηα ISO/IEC θαη CENELEC έρνπκε δηθηύνπ (ENI) (Hwaiyu, 2015)
πςειόηεξεο απόδνζεο θαηεγνξίεο: Καηεγνξία ΙV. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ:
7/Κιάζε F θαη Καηεγνξία 7Α/Κιάζε FA.
Σηελ παξνύζα κειέηε δηαπηζηώζεθε όηη θαη
Η Καηεγνξία 3 δελ είλαη απνδεθηή πιένλ ζηα
ηα δύν πξόηππα παξνπζηάδνπλ νκνηόηεηεο θαη
πξόηππα θαισδίσζεο ISO/IEC θαη CENELEC,
δηαθνξέο.
όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4. (Hwaiyu, 2015)
Τν πξόηππν ANSI/TIA-942-A σο παιαηόηεξν
θαη πην νινθιεξσκέλν ρξεζηκνπνηείηαη από
πάξα πνιινύο νξγαληζκνύο παγθνζκίσο. Δπίζεο,
ην πξόηππν CENELEC EN 50600 παξόιν πνπ
βξίζθεηαη ζε θάζε αλάπηπμεο πηνζεηείηαη ήδε
από κηθξό αξηζκό επξσπατθώλ θέληξσλ
δεδνκέλσλ. Όκσο θαλέλα από ηα δύν πξόηππα
δελ θαίλεηαη λα είλαη πιήξεο (R&M, 2014) θαη
λα θαιύπηεη απνιύησο ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ.
Όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα πξόηππα, ππάξρεη
Πίνακαρ 4. Καηεγνξίεο θαισδίσλ ηζνξξνπεκέλνπ ζπλεζηξακκέλνπ
δεύγνπο ζηα πξόηππα
δηαδηθαζία εμέιημεο, σξίκαλζεο θαη ζπλερώλ
αλαζεσξήζεσλ.
F. Διαθοπέρ οπολογίαρ
Μέζα από ηε κειέηε θαηαιήγνπκε όηη, όηαλ έλαο
νξγαληζκόο ζέιεη λα ζρεδηάζεη έλα θέληξν δεδνκέλσλ
ζεσξείηαη απνιύησο αλαγθαίν λα ζπκβνπιεπηεί όια ηα
ζρεηηθά πξόηππα θαη λα επηιέμεη απηό πνπ αθνινπζεί ηηο
πην απζηεξέο απαηηήζεηο (R&M, (2014), αλάινγα κε ην
ραξαθηήξα ηνπ Οξγαληζκνύ θαη ζύκθσλα κε ηηο
ηξέρνπζεο θαη ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ. Αμίδεη λα

Τα πξόηππα θαισδίσζεο ηειεπηθνηλσληαθώλ
δηθηύσλ ησλ TIA, CENELEC θαη ISO/IEC
ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ίδηα ηνπνινγία γηα ηελ
ππνδνκή
θαισδίσζεο
ηειεπηθνηλσληαθώλ
δηθηύσλ αιιά ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθή
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ζεκεησζεί όηη ηα πεξηζζόηεξα Τξαπεδηθά Ιδξύκαηα ζηελ
Διιάδα αθνινπζνύλ ην πξόηππν ANSI/TIA-942-A. Σε
πεξίπησζε επέθηαζεο/αλαβάζκηζεο ελόο θέληξνπ
δεδνκέλσλ, πξνηείλεηαη λα αθνινπζείηαη εθείλν ην
πξόηππν κε βάζε ην νπνίν ζρεδηάζηεθε αξρηθά ην
ππάξρνλ θέληξν δεδνκέλσλ.

Η πηζηνπνίεζε θαη/ή ν έιεγρνο, ε θαηαζθεπή
ηνπ θέληξνπ δεδνκέλσλ ζύκθσλα κε
αλαγλσξηζκέλα πξόηππα πξνζθέξεη αζθαιέο
πεξηβάιινλ δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ρηίδεη
ζρέζεηο εκπηζηνζύλεο ηόζν κε ηνπο πειάηεο όζν
θαη κε ηα ππόινηπα ελδηαθεξόκελα κέξε.
(Payton,
2015)
Δπίζεο,
ε
ύπαξμε
πηζηνπνηεκέλνπ θέληξνπ δεδνκέλσλ ζε έλαλ
νξγαληζκό, γίλεηαη ην ζεκέιην γηα ζπλερή
βειηίσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη
απνηειεί ηελ απαξαίηεηε απάληεζε ζηελ
αλάγθε αζθάιεηαο ππνδνκώλ θαη δεδνκέλσλ.
G. Μελλονηική επγαζία
Μέρξη ηε ζηηγκή ηεο ζπγγξαθήο ηεο
παξνύζαο εξγαζίαο δελ ππάξρνπλ ειιεληθά
θέληξα δεδνκέλσλ πνπ λα έρνπλ πηνζεηήζεη ην
CENELEC EN 50600, ελώ ππάξρνπλ αξθεηά
ειιεληθά θέληξα δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ
θαηαζθεπαζηεί/επεθηαζεί ζύκθσλα κε ην
ANSI/TIA-942 (Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδνο,
Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Mediterranean Nautilus,
Forthnet, Οξγαληζκόο Σρνιηθώλ Κηηξίσλ Α.Δ.,
Γηνηθεηηθό Μέγαξν ΟΤΔ θ.ά.).
Σην κέιινλ, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα είρε λα
κειεηεζεί θαη λα ζπγθξηζεί ε εθαξκνγή ησλ
πξνηύπσλ ANSI/TIA-942-A θαη CENELEC EN
50600 ζε επξσπατθό επίπεδν, ώζηε λα
εληνπηζηνύλ νη ηάζεηο, νη νκνηόηεηεο/δηαθνξέο,
ε ηθαλνπνίεζε από ηνλ ηξόπν θαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο, ηεο πηζηνπνίεζεο
θαη/ή λα δηεξεπλεζνύλ νη ιόγνη πηνζέηεζεο ηνπ
πξνηύπνπ ρσξίο ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε από
αξκόδηνπο θνξείο.
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