
Data Center Design 
Awareness

• Explicar os avanços tecnológicos dos 
data centers durante a história, os 
desafios atuais e as organizações 
industriais, normas, regulamentos, 
definições e métricas do setor hoje em 
dia.

• Identificar as principais partes 
interessadas e projetar questões no 
desenvolvimento de especificações de 
data center.

• Explicar as principais considerações para 
a seleção de data centers.

• Aplicar recomendações de melhores 
práticas para a especificação de 
requisitos de projeto, incluindo o nível de 
resiliência e necessidades de espaço.

• Falar sobre as opções de configuração de 
um data center, como os tipos, tamanhos 
e disposição dos gabinetes.

• Distinguir entre fibra e fio de cobre, bem 
como o revestimento adequado para 
cada um.

• Identificar os servidores, equipamentos 
de armazenamento e equipamentos de 
comunicação, bem como os 
desenvolvimentos tecnológicos utilizados 
nos data centers atuais.

• Discutir desafios, padrões e 
regulamentações atuais.

• Definir as melhores práticas para 
sistemas de refrigeração, incluindo 
opções de AC e novos 
desenvolvimentos tecnológicos.

• Identificar os principais componentes 
dos sistemas elétricos, incluindo 
sistemas de backup, geradores e a 
aplicação de padrões de eficiência.

• Analisar as opções de configuração de 
um data center, incluindo os tipos de 
gabinetes.

• Analisar os elementos essenciais da 
detecção e extinção de incêndios.

• Analisar sobre os melhores planos de 
segurança, tanto físicos
como eletrônica. Identifique políticas
e procedimentos, regulamentos e 
normas.

• Definir protocolos de automação predial, 
sistemas integrados, medição e 
monitoramento, sistemas de relatórios e 
padrões aplicáveis do setor.

• Identificar o escopo do comissário, fases 
do projeto, plano de comissão e 
documentação, planos de manutenção, 
códigos e regulamentos.

21 PDH

Este curso aborda os princípios básicos do projeto do Data Center, analisando sua evolução 
desde o primeiro mainframe até o moderno data center de negócios. Inclui módulos de 
todos os principais subsistemas de uma instalação de missão crítica e suas 
interdependências, incluindo energia, refrigeração, computação e rede.
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Completar os Módulos 1 a 4 para o 
Mission Critical 
Awareness Certificate
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