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מגמות–מתקני מחשב 
כמות המתקנים  •
גודל המתקנים•
הספק•
מעבר ממתקנים ארגוניים לאירוח ולענן•
מיגון•
:מעבר לסולם אנרגטי•

MWנמדד ב –גודל המתקן •

.KWל $ ב ( בניה ומכירה)מחיר •
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מן העיתונות
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יזם   

ITיצרני במשוואה" שחקנים"ה

מנהלי 
IT

מתכנני  
תשתיות

תפעול

רכש

יועצי
תקשורת
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הציר המרכזי במתקני מחשב–אנרגיה 

E

אפיון  
צרכים

אמינות

CapEx

OpExPUE

מיגון

IT

=PUE צריכת    אנרגיה    כוללת
ITצריכת אנרגיה של ציוד 

?מי קובע את ההספק הנדרש$
מרכיב עלות עיקרי בהקמה$
מרכיב הוצאה עיקרי בתפעול$
מרכיב מרכזי ביעילות המתקן$



6

מול עולם התשתיותITעולם ה 
!מחזורי חיים שונים לחלוטין•
.במועד ההקמה והספק עתידי: חיזוי הספק נדרש•
.איתור הלקוח מוקדם ככל האפשר-מתקני אירוח •
".גנריות"חדשניות או , יעילות: שיטות קירור•
.SPEC ,Energy Star: המיחשובשילוב יעילות אנרגטית של מערכות –ITרכש •
.שילוב תהליכי הגירה בלוח הזמנים של הפרויקט-ITרכש •
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מול תשתיתIT-יעילות אנרגטית 

וירטואליזציה•
ענן•
•SPEC
•ENERGY STAR
שיטות קירור•

ציוד ומערכות–יעילות אנרגטית •
שיטות קירור•
אתר/ בחירת מיקום •
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PUE–יעילות אנרגטית 

אתגר הנדסי•
אתגר כלכלי•
פוטנציאל חסכון•
 ISO/IEC 30134Information technologyתקן  •

— Data centres — Key performance 
indicators

PUE–2חלק •

WUE-9חלק •

!חלקיPUEהזהרו מ •
מדידה נכונה•

Middle
East
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מול עולם התשתיותITעולם ה 
.השקעה בתשתיות מול סיכונים תפעוליים: הערכות לגידול עתידי•
.COST OF DOWNTIMEהשקעה בתשתית מול •
?מי משלם עבור הצוות התפעולי? מי בארגון משלם את חשבון החשמל•
:חדשנות מול שמרנות•

חזרה לעתיד–שיטות קירור ישירות  •

.הבינוי והתפעול, שילוב עולמות המחשוב–TCOבחינת -המפתח להצלחה •
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LEED

.מעמד יוקרתי•
•LEED של הלקוחות" ירוק"כמוצר לקבלת קרדיט.
:מרכיבי הניקוד•

16–מיקום ותחבורה •
10–אתר בר קיימא •
.הפחתת שימוש במים לצרכי פנים7: מתוכם12-שימוש במים •
.6-הסמכה , 18-אופטימיזציה אנרגטית : מתוכם33-אנרגיה •
13-חומרים ומקורותיהם •
16-איכות סביבתית פנימית •
6-חדשנות •

.המפחיתות צריכה ומקנות ניקוד קשה להגיע למדרג גבוהITללא אימוץ אסטרטגיות •
.ITקושי במתקני אירוח ללא מרכיבי •
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אמינות
–מערך האנרגיה במתקני מחשב •

.הבסיס לאמינות המתקן
•COST OF DOWNTIME

עלול לפגום  TIER–המדרג •
ביעילות האנרגטית

:מתקנים מוגנים•
אתגר ייחודי בישראל•
(25-30%)מרכיב עלות משמעותי •
מחייב פתרון לשימור היעילות •

.האנרגטית

ITתכנה ו 
14%

רשת תקשורת 
14%

אבטחת מידע
4% אחר

8%
מערכות כוח

43%

מערכות קירור
14%

כיבוי אש
0%

אש
3%

תשתיות
60%

2021-הגורמים לתקלות במתקני מחשב 

ITתכנה ו 
22%

רשת תקשורת  
17%

אבטחת מידע
2%

אחר
5%

מערכות כוח
37%

מערכות קירור
13%

כיבוי אש
4%

אש
0%

תשתיות
54%

2020

2020-2021לשנים UPTIME INSTITUTEמתוך הסקרים השנתיים של ה 
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Commissioning-הסמכה    
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הפרויקטליהתהליך 
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הפרויקטליהתהליך 

תפעול
בדיקות

ביצוע
תכנון

אפיון
צורך
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תהליך ההסמכה

אפיון תכנון הקמה העברה תפעול

הפקת
לקחים

מפרט
הסמכה

סקר
הגשות

ביקורי
אתר

סקרי
הפעלות סקר

הדרכה

הסמכה
עונתית

סקר
בדק

סקר
תיעוד

בסיס
תכנון

תכנית
הסמכה

סקר
תכנון

סקר 
OPR

הפרויקטליהשלמת חלקי הפאזל 

בדיקת
ביצועים

ח"דו
הסמכה

ספר  
מתקן
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הסמכה בראיה אינטגרטיבית

ולידציה
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".על הנייר"את התקלות כשהן עדיין " לתפוס"•
בתחומים " צוות אדום"מבצע תהליך של •

.האנרגטיים ורציפות התפקוד, האלקטרומכניים
–שוליות לעומת מחיר הנזק תקורות•

DOWNTINME COST.
מקצרת את שלב מחלות הילדות ומאפשר  •

מבצעיות מהירה
מעורבות מוקדמת של גורמי התפעול וחידוד  •

.נושאי תיעוד והדרכה

תהליך ההסמכה וחשיבותו



18

סיכום
.תחומי-תהליך מורכב המחייב שילוב רב–הקמת מתקן מחשב •
.הציר המרכזי במתקני מחשב–האנרגיה •
מחייב מעורבות מעמיקה של גורמי תשתית  –אפיון המתקן מהווה בסיס לתכנון ולהקמה •

.  הנדסית בעלי הבנה אנרגטית

.מחבר בין התחומים–תהליך ההסמכה •
.את צרכי הלקוח אל מול המתכננים והקבלניםמיצגתההסמכה •
הסמכה כוללת ליווי מקצועי הנדסי משלב התכנון דרך התכנון ושיאה בתהליך בדיקות  •

.בסיום הביצוע
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מקורות
:אתרי עיתונות ישראליים•

21.11.2020, גלובס•
•YNET ,21.10.20
•The Marker ,19.8.20
18.7.19, כלכליסט•

• UPTIME INSTITUTE, ANNUAL SURVAY 2021 https://uptimeinstitute.com/resources/asset/2021-data-center-industry-survey

• UPTIME INSTITUTE, ANNUAL SURVAY 2020 https://uptimeinstitute.com/resources/asset/2020-data-center-industry-survey

• LEED, v4.1 BD+C guide  https://build.usgbc.org/bd+c_guide

https://uptimeinstitute.com/resources/asset/2021-data-center-industry-survey
https://uptimeinstitute.com/resources/asset/2020-data-center-industry-survey
https://build.usgbc.org/bd+c_guide
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?שאלות 

שמעון כץ
Shimon@hit-c.co.il
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