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Příloha č. 10: Defin
nice datové
ého centra
ým centrem
m se rozum
mí centrum
m, které má
m optimalizovanou sspotřebu ellektrické
„Datový
energie
e, využívá hospodárný
h
ý hardware
e a jeho virrtualizaci. Poskytuje
P
p
pronájem a provoz
aplikacíí včetně pro
onájmu výp
početního v
výkonu ve vysoce
v
bezp
pečném pro
ostředí.“
1.1. Základní pojmy
y
potřeba elek
ktrické enerrgie
Optimalizovaná sp
ní době může být spotře
eba elektrickké energie optimalizován
na nejen díkky využití komponent
V dnešn
hardwarre s nízkým příkonem. Významnou
V
u měrou se na optimaliz
zaci spotřebby elektrické
é energie
podílí i ssoftware. Ne
ejvýraznější efekt pro ú sporu energ
gie představ
vuje virtualizzace hardwa
are, která
umožňuje redukci spotřeby elek
ktrické energ
gie o více než 80%. Spo
otřebu energ
rgie lze optim
malizovat
i v přípa
adě, že je jiiž virtualizac
ce využita, pomocí dyn
namického řízení
ř
výpoččetních pros
středků a
napájen
ní. Dnešní verze
v
klientských i serrverových operačních
o
systémů
s
poodporují opttimalizaci
spotřebyy elektrickké energie pomocí vypínání nepoužívan
ných jaderr procesorů nebo
nepoužíívaných periferií.
Hospod
dárný hardw
ware
Produktyy výrobců hardware
h
ob
bsahující novvé procesorry a kompon
nenty s eneergeticky úsp
pornou a
flexibilníí
konstrukkcí.
Díky
vzájemn
né
integra
ace
komp
ponent
s nízkou
spotřebou
poskytujje hardware
e významné zvýšení p
poměru výkonu na jedn
notku příkonnu a generu
uje velmi
malé m
množství odp
padního tep
pla. To má
á pozitivní dopad
d
na celkové
c
nákklady na vlastnictví
hardwarre (TCO).
Virtualiizace hardw
ware
Virtualizzace umožňu
uje provozov
vat více virttuálních serv
verů na jedn
nom fyzickém
m serveru. V dnešní
době je virtualizace
e hardware používána nejen pro servery,
s
ale i pro prvkyy datových úložišť a
síťových
h prvků. Díkky virtualiza
aci je možné
é výrazně efektivnějšíh
e
ho využití hhardware, vý
ýznamně
redukovvat počet nu
utných prvků
ů hardware . Konsolidace hardware s využitím
m virtualizac
ce sebou
přináší významné úspory ve spotřebovan
s
né energii. Virtualizace
e přináší noovou úroveň
ň vysoké
dostupn
nosti virtuálních severů a aplikací. T
Ty jsou pak nezávislé
n
na
a konkrétním
m hardware a mohou
být snad
dno bez odsstávky autom
matizovaně přeneseny na
n jiný výpo
očetní uzel ppro rozložen
ní výkonu
či dosa
ažení úsporry energie při automa tizovaném vypnutí nepoužívanýchh výpočetních uzlů
virtualizo
ované infrasstruktury.
Vysoce bezpečné prostředí
p
zabezpečuje kkomplexní ochranu
o
ulož
žených dat. Data jsou chráněna
c
Vysoce bezpečné prostředí
ějším vlivům
m a napaden
ním, objektyy jsou zajiště
ěny a střeženy, prostoryy jsou monittorovány.
proti vně
Vysoce bezpečné prostředí
p
je charakterizo
ované tím, že
ž systém ochrany
o
je vvyvážen jak v oblasti
IT infrasstruktury, přičemž se zohledňuje zej
ejména ochra
ana dokume
entů, bezpeččný přístup, ochrana
sítí atd., tak v ob
blasti NON IT infrastru
uktury kam
m patří zejm
ména zajišttění spolehlivého a
ení a klimattizace prosto
or, v nichž jsou provoozována IT zařízení,
nepřetržžitého napájjení, chlaze
systémyy detekce po
ožáru a auto
omatického sshášení a ce
elá řada dalš
ších podpůrrných subsys
stémů.

