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> Shrnutí

Tradiční metody sledování prostředí v datových
střediscích již nejsou dostačující. S nástupem
technologií, jakými jsou blade servery, které zvyšují
nároky na chlazení, a předpisů, jakým je například
Sarbanes-Oxley, které zvyšují nároky na zabezpečení
dat, musí být lépe sledováno také fyzické prostředí
datového střediska. Přestože existují dobře známé
protokoly pro sledování fyzických zařízení, například
systémů UPS, klimatizačních jednotek, počítačových
sálů a protipožárních systémů, existuje často
opomíjená problematika vzdáleného dohledu. White
Paper 102 toto téma popisuje a doporučuje jak
přistoupit k implementaci monitorovacích zařízení
a nabízí nejlepší postupy pro efektivní zpracování
shromažďovaných dat za účelem snížení výpadků.
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Sledování fyzických hrozeb v datových střediscích

úvod

Odkaz na zdroj

White Paper 43
Dynamické kolísání výkonu
v datových střediscích
a síťových sálech

Dnešní běžné techniky sledování prostředí v datových střediscích existují již od dob
centrálních počítačů typu mainframe a zahrnují i takové praktiky, jako procházení místností
s teploměrem a spoléhání na to, že odborník IT dokáže „vycítit“ stav prostředí v místnosti.
Jak se ale datová střediska vyvíjí a dochází k použití distribuovaných výpočtů a serverových
technologií, které zvyšují nároky na napájení a chlazení, musí být prostředí datových
středisek lépe sledováno.
Dvěma hlavními důvody pro změnu metodologie Blade servery obrovskou měrou zvýšily
hustoty výkonu a značně změnily dynamiku napájení a chlazení datacenter. Technologie
správy napájení posunuly schopnost serverů a komunikačních zařízení měnit svůj aktuální
příkon (a tím také vyzařování tepla) v závislosti na výpočetní zátěži. Tyto problémy jsou
detailně popsány v dokumentu White Paper č. 43: Dynamické kolísání výkonu v datových
střediscích a síťových sálech.
Přestože je obvyklé mít prostředky sofistikovaného sledování a výstrah ve fyzických zařízeních,
jakými jsou například systémy UPS (nepřerušitelné zdroje napájení), klimatizační jednotky
v počítačových sálech (CRAC) a protipožární systémy, další aspekty fyzických prostředí
bývají často opomíjeny. Sledování zařízení nestačí – aby se zamezilo ohrožení, musí být
komplexně a aktivně sledováno i okolní prostředí. K možným ohrožením patří například
vysoká teplota vzduchu pro chlazení serveru, úniky chladicí kapaliny a neautorizovaný
přístup osob do datového střediska či nesprávné akce personálu.
Vzdálené sítě, např. pobočky společnosti, síťové či telekomunikační skříně a síť prodejen,
dále zvyšují potřebu automatického sledování v místech, kde není praktické či spolehlivé mít
fyzicky přítomné zaměstnance sledující podmínky, jakými jsou například teplota a vlhkost
prostředí. S příchodem bezobslužných síťových základen musí mít administrátoři IT na místě
spolehlivé systémy, které jim zajistí kontrolu a přehled nad situací.
Se soudobými technologiemi mohou být sledovací systémy konfigurovány až na úroveň,
která vyhovuje požadavkům na prostředí a bezpečnost jednotlivých datových středisek –
každý stojan může být považován za malé „datové středisko“ s vlastními požadavky a s přístupy
ke sledování, které mohou zahrnovat více míst pro sběr dat.
Tento dokument popisuje fyzická ohrožení, která mohou být redukována vhodnými strategiemi
distribuovaného sledování, a nabízí návody a nejlepší metody pro implementaci senzorů
do datového střediska. Dále popisuje použití nástrojů pro návrh datových středisek pro
zjednodušení specifikace a procesu návrhu systémů distribuovaného sledování.

Co jsou
distribuovaná
fyzická
ohrožení?

Tento dokument se zabývá pouze podmnožinou možných ohrožení, jakými jsou distribuovaná
fyzická ohrožení. Ta vyžadují zvláštní pozornost, neboť k jejich prevenci je nutný propracovaný
a odborný návrh. Aby bylo tuto podmnožinu možné lépe identifikovat, bude vhodné stručně
popsat rozsah možných ohrožení datových středisek.
Ohrožení datových středisek lze rozdělit do dvou hlavních kategorií v závislosti na tom,
zda jsou z oblasti sítí a softwaru IT (digitální ohrožení), nebo z oblasti fyzické infrastruktury
datového střediska (fyzická ohrožení).
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Digitální ohrožení
Odkaz na zdroj

White Paper 101
Základní principy
zabezpečení sítí

Digitální ohrožení jsou taková nebezpečí, jakými jsou například útoky hackerů, viry,
úzká hrdla sítí a další náhodné či zamýšlené útoky na bezpečnost nebo plynulost toku dat.
Digitální ohrožení bývají často diskutována v praxi a odborném tisku a většina datových
středisek obsahuje robustní a aktivně udržované obranné systémy, například brány firewall
a antivirové programy. Základní ochrana před digitálními ohroženími je popsána v dokumentu
White Paper č. 101: Základní principy zabezpečení sítí. Digitální ohrožení nejsou náplní
tohoto dokumentu.

Fyzická ohrožení
Fyzická ohrožení zařízení IT zahrnují taková nebezpečí, jakými jsou například problémy
s napájením a chlazením, lidské chyby či úmyslná zavinění, oheň, úniky kapaliny a kvalita
vzduchu. Některá z nich, včetně ohrožení spojených s napájením a chlazením či požáru,
jsou rutinně sledována zařízeními vestavěnými do napájecích, chladicích a protipožárních
systémů. Například systémy UPS sledují kvalitu napájení, zátěž a stav baterií, jednotky
PDU sledují zátěž obvodů, chladicí jednotky sledují vstupní a výstupní teploty a stav filtru.
Protipožární systémy - takové, které jsou požadovány stavebními předpisy – sledují výskyt
kouře či tepla. Takové sledování obvykle dodržuje dobře známé protokoly automatizované
softwarovými systémy, které sbírají, ukládají, interpretují a zobrazují odpovídající informace.
Ohrožení sledovaná touto cestou s pomocí vestavěných funkcí navržených jako součást
zařízení nevyžadují pro efektivní správu žádné uživatelské expertízy či plánování. To platí,
pokud jsou systémy pro sledování a interpretaci dobře navrženy. Tyto automaticky monitorované
fyzické hrozby jsou kritickou součástí systému komplexní správy, ale nejsou předmětem tohoto
dokumentu.
Nicméně určitý druh fyzických ohrožení v datových střediscích – a jde o vážná ohrožení –
není zajištěn předem připravenými a vestavěnými prvky sledování. Například nebezpečí
špatné úrovně vlhkosti se může vyskytnout v datovém středisku kdekoli. Při obraně proti
tomuto ohrožení je tedy důležité uvážit počet a rozmístění snímačů vlhkosti v datovém
středisku. Taková ohrožení se mohou potenciálně nacházet kdekoli v datovém středisku,
na různých místech, která závisí na konkrétním uspořádání místnosti a rozmístění
zařízení. Distribuovaná fyzická ohrožení uvedená v tomto dokumentu lze rozdělit do těchto
hlavních kategorií:

• Ohrožení kvality vzduchu pro zařízení IT (teplota, vlhkost)
• Únik kapalin
• Neoprávněná vniknutí osob nebo neobvyklá aktivita v místnosti
• Ohrožení kvality vzduchu a jeho vliv na bezpečí personálu (cizí látky ve vzduchu)
• Riziko kouře a ohně v datovém středisku 1

1

Základní detekce kouře a ohně na úrovni místností vyžadovaná stavebními normami se řídí
specifickými právními a bezpečnostními předpisy a není předmětem tohoto dokumentu. Tento
dokument pojednává o doplňkové detekci kouře zaměřené na ohrožení datového střediska nad rámec
míry požadované stavebními normami.
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číslo 1 znázorňuje rozdíl mezi digitálním a fyzickým ohrožením. Dále je vidět další rozlišení
fyzických ohrožení na ty, které jsou sledovány pomocí předem připravených a vestavěných
systémů sledování v zařízeních, a ty – a to je náplní tohoto dokumentu – které vyžadují
hodnocení, rozhodování a plánování k určení typu, umístění a počtu sledovacích snímačů.
Je to právě tento druhý typ fyzických ohrožení, u kterého hrozí zanedbání vlivem nedostatku
vědomostí a expertízy v návrhu efektivní strategie sledování.

číslo 1
Ohrožení v datovém středisku

DISTRIBUOVANÁ
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OHROŽENÍ
Tématem tohoto
dokumentu je umístění
senzorů
pro monitorování
těchto
ohrožení.
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Ohrožení sledovaná senzory
rozloženými po celém datovém středisku
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(Tento dokument se nezabývá
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Kvalita napájení
Kvalita dodávky chlazení
Potíže se zařízením

Monitorování těchto ohrožení
je integrováno do napájecích/
chladicích zařízení, takže mu
uživatel nemusí při návrhu
věnovat žádnou pozornost.
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Tabulka 1 shrnuje distribuovaná fyzická ohrožení, jejich dopad na datové středisko a typy
čidel, které se používají pro jejich sledování.

Tabulka 1
Distribuovaná fyzická ohrožení
Ohrožení

Definice

Teplota
vzduchu

Teplota vzduchu v místnosti,
stojanu a zařízení

Vlhkost
vzduchu

Relativní vlhkost v místnosti
a stojanu při definované teplotě

Únik kapalin

Únik vody nebo chladicí kapaliny

Lidská chyba
a přístup
personálu

Kouř/oheň

Nebezpečné
znečišťující
látky
ve vzduchu

Umístění čidel

Neúmyslná chyba personálu
Neautorizovaný a/nebo násilný
vstup do datového střediska se zlým
úmyslem

Požár materiálu či elektrického
zařízení

Chemikálie ve vzduchu, např. vodík
z baterií a částice jako prach

Dopad na datové středisko

Typy čidel

Selhání zařízení a zkrácení doby životnosti zařízení
vlivem teploty nad určené meze a/nebo extrémních
teplotních změn
Selhání zařízení při nahromadění statické elektřiny
v místech s nízkou vlhkostí vzduchu
Vznik kondenzace v místech s vysokou vlhkostí
vzduchu

Teplotní čidla

Čidla vlhkosti vzduchu

Poškození podlah, kabeláže a zařízení kapalinou

Úseková čidla úniku kapalin

Indikace problémů s jednotkami CRAC

Bodová čidla úniku kapalin

Digitální videokamery
Poškození zařízení a ztráta dat

Detektory pohybu

Výpadek zařízení

Dveřní kontakty

Zcizení a sabotáž zařízení

Detektory rozbití skla
Detektory vibrací

Selhání zařízení

Přídavné detektory kouře

Ztráta výbavy a dat
Nebezpečné prostředí pro obsluhu a/nebo
nespolehlivost a selhání systémů UPS z důvodu
uvolněného vodíku

Detektory chemikálií a vodíku

Selhání zařízení vlivem zvýšeného výskytu statické
elektřiny a zanesení filtrů a větráků nahromaděným
prachem

Detektory prachu

V zájmu včasného varování před potížemi vyplývajícími z výše popsaných ohrožení lze použít
mnoho druhů čidel. Přestože konkrétní typ a počet čidel se může lišit v závislosti na rozpočtu,
nebezpečnosti ohrožení a výši hrozící obchodní ztráty, existuje základní minimální sada čidel,
která je vhodná pro většinu datových středisek. Tabulka 2 ukazuje návody pro tyto doporučené
základní sady čidel.
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Tabulka 2
Pokyny pro základní čidla
Typ čidla

Teplotní
čidla

Čidla vlhkosti
vzduchu

Úseková
čidla úniku
kapalin

Spínače v
místnostech

Poznámky

Příslušné
oborové
pokyny

Stojan

Na horní, prostřední a spodní
straně předních dveří
každého stojanu IT, sledování
vstupní teploty zařízení ve
stojanu

V síťových skříních či jiných
prostředích s otevřenými
stojany. Sledování teploty by
mělo být co nejblíže vstupům
zařízení

Pokyny
organizace
ASHRAE 2

Řada

V každé chladné uličce jedna,
v přední části stojanu
uprostřed řady.

Protože jednotky CRAC
poskytují informace o vlhkosti,
lze umístění čidel změnit, pokud
se nacházejí příliš blízko
výstupu z jednotek CRAC.

Pokyny
organizace
ASHRAE

Místnost

Měřicí vedení umístěné okolo
každého systému CRAC,
okolo distribučních jednotek
chlazení a pod zvýšenou
podlahou a jakéhokoli dalšího
potenciálního zdroje úniku
kapaliny (např. potrubí)

Bodová čidla úniku kapalin pro
sledování přetečení kapalin
v drenážních nádobách,
sledování v menších
místnostech či kabinetech a ve
spodních bodech systému

Žádné oborové
standardy
nejsou
k dispozici

Místnost a
řada

Strategické umístění
vzhledem k rozložení
datového střediska
pokrývající vstupní a výstupní
body a s dobrým výhledem na
chladné i horké uličky. Je
nutné se ujistit, že je dobrým
výhledem pokryta veškerá
požadovaná plocha

Sledování a záznam běžného
přístupu a zároveň i
neautorizovaného přístupu či
přístupu mimo pracovní dobu
se softwarem pro nepřetržitý
dohled

Žádné oborové
standardy
nejsou
k dispozici

Místnost

Elektronický spínač na všech
vstupních dveřích poskytující
záznamy o přístupu do
místnosti a pro omezení
přístupu na konkrétní osoby
v konkrétní čas

Může být požadována integrace
dveřních spínačů do systému
objektu prostřednictvím
komunikačního rozhraní

Předpisy HIPPA
a SarbanesOxley 3

Bodová čidla
úniku kapalin

Digitální
videokamery

Nejvhodnější
použití

Umístění

Příklad

Mimo základní čidla uvedená v tabulce 2 existují ještě další čidla, která mohou být
považována za volitelná v závislosti na konkrétní konfiguraci místnosti, míře ohrožení
a požadavcích na dostupnost. Tabulka 3 zobrazuje seznam těchto přídavných čidel spolu
s doporučením nejlepšího použití.

2

Doporučení organizace ASHRAE TC9.9 pro kritické prostory, Thermal Guidelines for Data Processing
Environments (Průvodce teplotami v prostředí pro zpracování dat), 2004.

3

Vedoucí bezpečnostního oddělení společnosti Deloitte & Touche security services Fiona Williamsová
říká: „Fyzické zabezpečení spadá do požadavků zákona Sarbanes-Oxley. Je kritickou součástí
programu infosec i běžných ovládacích prvků počítačů. Spadá do sekcí 302 a 404, které vyžadují,
aby vedení společnosti zhodnotilo a prosadilo efektivní interní kontrolu.“
http://www.csoonline.com/read/100103/counsel.html (přístup ze dne 5. března 2010).
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Tabulka 3
Doporučení pro přídavná čidla v závislosti
na konkrétní situaci
Typ čidla

Přídavné
detektory
kouře

Detektory
chemikálií
a vodíku

Detektory
pohybu

Spínače na
stojanech

Detektory
vibrací

Detektory
rozbití skla

Umístění

Nejvhodnější použití

Poznámky

Příslušné
oborové
pokyny

Stojan

Včasná detekce kouře (VESD,
very early smoke detection) na
úrovni stojanů poskytuje
rozšířené možnosti výstrah při
problémech ve vysoce
kritických oblastech nebo
oblastech, kde nejsou použity
vyhrazené detektory kouře. 4

Pokud není možné z důvodu
nízkého rozpočtu umístit
detektory kouře ke každému
stojanu, poskytuje umístění
jednotky VESD na vstup každé
jednotky CRAC určitý stupeň
včasné výstrahy.

Žádné oborové
standardy nejsou
k dispozici

Místnost

Pokud se v datovém středisku
vyskytují baterie VRLA, není
nutné použití detektorů vodíku,
protože baterie za běžného
provozu vodík nevylučují
(na rozdíl od baterií s mokrými
články).

Baterie s mokrými články
v oddělené místnosti pro baterie
jsou předmětem požadavků
speciálních předpisů.

Koncept
průvodce
organizací
IEEE/ASHRAE 5

Místnost a řada

Jsou použity tam, kde nízký
rozpočet neumožňuje použití
digitálních kamer, které jsou
nejlepším řešením
(viz tabulka 2).

Detektory pohybu představují
levnější alternativu pro sledování
lidské aktivity k digitálním
videokamerám.

Žádné oborové
standardy nejsou
k dispozici

Stojan

V datových střediscích
s vysokým provozem poskytují
elektronické spínače předních
i zadních dveří každého
stojanu revizní záznamy
a omezují přístup k zařízením s
kritickou důležitostí pro
konkrétní osoby a čas.

Může být požadována integrace
spínačů stojanů do systému
objektu prostřednictvím
komunikačního rozhraní.

Zákony HIPPA
a SarbanesOxley

Stojan

V datových střediscích
s vysokým objemem provozu
mohou být použity detektory
vibrací v každém stojanu za
účelem detekce
neautorizované instalace či
odebrání zařízení s kritickou
důležitostí.

Detektory vibrací v každém
stojanu mohou být rovněž
použity ke zjištění přesunu
stojanu.

Žádné oborové
standardy nejsou
k dispozici

Místnost

Detektor rozbití skla na každém
okně v datovém středisku
(vnějších, i vnitřních vedoucí do
chodeb či dalších místností)

Nejlepší v kombinaci
s bezpečnostními
videokamerami

Žádné oborové
standardy nejsou
k dispozici

Příklad

4

Pro splnění stavebních norem předpokládá existenci odděleného systému detekce kouře.

5

Pokyny organizací IEEE/ASHRAE, Guide for the Ventilation and Thermal Management of Stationary
Battery Installations (Průvodce správou ventilace a teploty instalací se stacionárními bateriemi),
koncept ke schválení v roce 2006.

Schneider Electric – Data Center Science Center

White Paper 102 Rev3

7

Sledování fyzických hrozeb v datových střediscích

Sběr dat z čidel

Dalším krokem po výběru a rozmístění čidel je sběr a analýza dat, která čidla dodávají.
Lepší přístup, než je odesílání veškerých dat z čidel do centrálního sběrného místa, většinou
představuje existence sběrných míst rozložených v datovém středisku se schopností výstrah
a upozornění na každém sběrném místě. Tento přístup nejen odstraňuje riziko selhání
jediného centrálního sběrného zařízení, ale také podporuje lokální sledování vzdálených
6
serveroven a telekomunikačních rozvoden. Sběrná místa komunikují po síti IP s centrálním
sledovacím systémem (číslo 2).

Detektor
rozbití skla

Sběrné místo
Digitální
videokamera

Sběrné místo

číslo 2
Sběr dat z čidel

Teplotní
čidla

Síť IP

Čidlo vlhkosti
vzduchu

Systém
centrálního
monitorování

Teplotní
čidla

Sběrné místo

Sběrné místo

Digitální
videokamera
Elektronický
zámek
na dveře

.

Čidlo vlhkosti
vzduchu
Teplotní
čidla

Čidlo úniku
tekutiny
Teplotní
čidla

Jednotlivá čidla se většinou nepřipojují k síti IP. Místo toho sběrná místa interpretují data z čidel
a zasílají výstrahy do centrálního systému a/nebo přímo do seznamu výstrah (viz další část).
Tato architektura distribuovaného sledování výrazně snižuje počet potřebných síťových
zásuvek a snižuje celkové náklady na systém a obtížnost správy. Sběrná místa jsou většinou
přiřazena fyzickým oblastem v datovém středisku a sbírají data z čidel v omezené oblasti.
Tím se zabraňuje vzniku příliš složitého zapojení čidel.

„Inteligentní“
akce

Čidla poskytují základní data. Stejně důležitá je však jejich interpretace za účelem aktivace
výstrah, upozornění a nápravy. Strategie sledování jsou stále promyšlenější a počet čidel
v dobře sledovaném datovém středisku rychle narůstá, proto je velice důležité zajistit inteligentní
zpracování tohoto potenciálně velmi velkého objemu dat. Nejefektivnějším a nejvhodnějším
způsobem sběru a analýzy dat ze snímačů a spuštění odpovídajících akcí je použití sběrných
míst tak, jak byla popsána v předchozí části.
6

Tato architektura s větším počtem sběrných míst, z nichž každé má schopnosti výstrah a upozornění
pro čidla, která spravuje, se občas označuje jako „distribuovaná inteligence na okraji“.
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Sledování fyzických hrozeb v datových střediscích
Je nutné mít možnost filtrovat, porovnávat a vyhodnocovat data za účelem zjištění nejlepší
možné akce, pokud se data vychýlí mimo určené meze. Efektivní akcí se rozumí upozornění
odpovídajících osob, a to správnou metodou a se správnými informacemi. Akce je vykonána
jedním ze tří způsobů:

• Výstraha při podmínkách překračujících stanovené meze, které mohou ohrozit konkrétní
zařízení, stojany, nebo datové středisko jako celek

• Automatická akce založená na specifikovaných výstrahách a prahových úrovních
• Analýza a vytvoření sestavy za účelem vylepšení zařízení, optimalizace a měření
chyb a selhání

Výstrahy a upozorňování
Při nastavování výstrah je třeba stanovit tři věci: prahové úrovně – při jakých úrovních se
mají výstrahy spustit, metody upozornění – jak a komu má být výstraha zaslána, a eskalace
– potřebují určité typy výstrah k vyřešení různé úrovně eskalace?
Prahové úrovně – pro každé čidlo by měly být nastaveny přijatelné provozní podmínky
a prahové úrovně pro vyvolání výstrahy při překročení těchto podmínek. Ideálně by měl mít
sledovací systém možnost konfigurace více prahových úrovní pro každé čidlo, aby mohl
generovat události na úrovních upozornění, výstrah, kritických podmínek a selhání. Kromě
prahových úrovní o jedné hodnotě by měly existovat podmínky spuštění, jako je například
překročení prahové úrovně po určitý časový úsek či při nárůstu a poklesu četnosti výstrah.
V případě teploty poskytuje snímání rychlosti a četnosti změn rychlejší indikaci možnosti
selhání než jen okamžitá hodnota teploty.
Prahové hodnoty musí být pečlivě nastaveny tak, aby byla zajištěna jejich maximální
využitelnost. Může existovat více prahových úrovní, které mohou vyvolávat různé akce
v závislosti na závažnost problému. Například událost při stanoveném prahu vlhkosti může
znamenat zaslání e-mailu administrátorovi IT, zatímco detektor kouře může vyvolat událost
automatického přivolání hasičů. Podobně mohou různé prahové úrovně ústit v různé
eskalační cesty. Například informace o neautorizovaném přístupu do stojanu může být
zaslána administrátorovi IT, zatímco informace o násilném vniknutí může být zaslána
technickému řediteli.
Prahové úrovně by měly být globálně nastaveny na určité výchozí hodnoty a poté individuálně
upraveny v závislosti na specifikaci zařízení IT a umístění čidla vzhledem k umístění zařízení.
(Například čidlo umístěné v těsné blízkosti napájecího zdroje serveru by mělo spustit poplach
7
až při vyšší teplotě než čidlo umístěné poblíž sacího otvoru vzduchu do serveru.) V tabulce 4
jsou uvedeny doporučené výchozí prahové hodnoty teploty a vlhkosti založené na dokumentu
TC9.9 organizace ASHRAE. Vedle těchto prahových úrovní je důležité sledovat míru změn
teploty. Změna teploty o 5 °C v časovém úseku 5 minut je pravděpodobnou známkou selhání
jednotky CRAC.

7

Doporučení v dokumentu TC9.9 organizace ASHRAE pro prostředí třídy 1, která jsou nejpřísněji
kontrolována a byla by nejvhodnější pro datová střediska s kritickými operacemi.
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Čidlo

Vysoký práh

Nízký práh

Teplota vzduchu

25 °C

20 °C

Vlhkost vzduchu

Relativní vlhkost 55%

Relativní vlhkost 40%

Tabulka 4
Doporučené prahové
hodnoty pro čidla
teploty a vlhkosti

Metody zasílání výstrah – informace výstrahy mohou být odesílány mnoha cestami,
například e-mailem, zprávami SMS, informačními zprávami SNMP a zprávami zasílanými na
servery HTTP. Je důležité, aby byly systémy výstrah dostatečně flexibilní a přizpůsobitelné,
tak že zamýšlenému příjemci může být doručeno vždy správné množství informací.
Upozornění na výstrahy by mělo obsahovat informace jako uživatelem definovaný název
čidla, umístění čidla a datum a čas výstrahy.
Eskalace výstrah – některé výstrahy mohou vyžadovat okamžitou pozornost. Inteligentní
systém sledování by měl být schopen eskalovat specifické výstrahy na vyšší stupeň správy
v případě, že problém není po uplynutí určitého časového úseku vyřešen. Eskalace výstrah
pomáhá zajistit, aby se na problémy reagovalo včas, tedy dříve, než malé události přerostou
v závažné problémy.
Následují příklady užitečných i méně užitečných výstrah:
Teplota čidla č. 48 překročila prahovou hodnotu – zpráva není příliš užitečná, neboť neobsahuje
informaci o umístění čidla č. 48.
Hrozí nebezpečí přehřátí webového serveru X – užitečnější zpráva, neboť je určen konkrétní
server.
Aktivace čidla průchodu dveřmi – zpráva není příliš užitečná, neboť neobsahuje informaci,
o které dveře se jedná.
Dveře X umístěné v Y byly otevřeny a byl pořízen obraz osoby, která je otevřela – velmi
užitečná zpráva, neboť obsahuje identifikaci dveří, jejich umístění a fotografii události.

Reakce na události
Sběr dat z čidel je pouze prvním krokem. Pokud je správa datového střediska závislá pouze
na manuálních reakcích na události, nejsou data využita k maximálnímu možnému přínosu.
Existují systémy, které automaticky reagují na základě uživatelem definovaných výstrah
a prahových úrovní. K implementaci takového „inteligentního“ automatizovaného systému
je třeba splnit následující body:
Reakce na výstrahu – jaké automatické akce se mají provést na základě závažnosti
výstrahy? Těmito automatickými akcemi může být upozornění osob nebo nápravné akce,
například sepnutí relé a zapnutí či vypnutí zařízení, jako jsou ventilátory nebo čerpadla.
Možnost čtení dat z čidel v reálném čase – základním požadavkem je možnost odečtu
okamžitých dat z jednotlivých čidel. Nicméně možnost zjistit v reálném čase u jednotlivých
čidel okamžité trendy poskytuje mnohem lepší obraz o celkové situaci. Interpretace těchto
dat o vývoji umožňuje administrátorům zjištění širších problémů a porovnání dat z více čidel.
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Systémy výstrah by měly poskytovat více než jen základní upozornění na překročení prahové
úrovně. Například některé systémy sledování umožňují administrátorům vkládat do výstrah
další doplňující data. Tato přídavná data mohou být sejmutý videozáznam nebo audiozáznam,
grafy a mapy. Bohatý systém výstrah tohoto typu umožňuje administrátorům vytvářet na
základě dodatečných informací obsažených ve výstrahách lépe informovaná rozhodnutí.
V některých případech může být potřeba pro lepší použitelnost dat informace zhustit.
Například v datovém středisku s vysokým provozem by bylo nesmyslné spouštět výstrahu při
každém pohybu v datovém středisku. V některých případech mohou být vybrané informace
v zájmu bezpečnosti zablokovány či zamaskovány. Například videozáznam obsahující pohled
na klávesnici by měl blokovat pohled na osoby zadávající hesla.
Následují příklady „inteligentních“ interpretací a reakcí:

• Automatické spuštění ventilátoru či jednotky CRAC při překročení stanovené prahové
úrovně teploty

• Poskytnutí vzdáleného přístupu ke specifickým stojanům s elektronickými zámky na
základě tváře osoby zobrazené systémem sledování videa v reálném čase

• Automatické zapnutí drenážní pumpy při detekci vody ve vzdáleném datovém středisku
• Automatické spuštění nahrávání videa a oznámení bezpečnostnímu oddělení v případě
zjištění pohybu v datovém středisku mimo běžné pracovní hodiny

• Upozornění bezpečnostního oddělení a spuštění alarmu v případě detekovaného
rozbití skla mimo pracovní dobu

• Odeslání výstrahy s pokynem ke kontrole dveří správci, pokud zámek na dveřích
indikuje, že je otevřen déle než 30 minut (dveře zřejmě nebyly správně zavřeny)

Analýza a tvorba sestav
Inteligentní systémy sledování by měly obsahovat nejen krátkodobý vývoj dat z čidel, ale také
dlouhodobá historická data. Nejlepší systémy sledování by měly mít přístup k datům z čidel
za poslední týdny, měsíce, či dokonce roky a poskytovat možnost grafického i textového
znázornění těchto dat. Grafy by měly být schopné zobrazovat v rámci jedné zprávy více typů
čidel za účelem porovnání a analýzy dat. Zprávy by měly být schopné poskytnout pro zvolený
časový úsek minimální, maximální a průměrné hodnoty z různých skupin čidel.
Dlouhodobá historická data z čidel mohou být použita pro rozličné účely – například pro
určení toho, že je již kapacita datového střediska naplněna, a to nikoli z důvodů nedostatku
fyzického místa, ale kvůli nevhodnému chlazení. Takové informace mohou být použity
k odhadu budoucího vývoje při přidávání dalších zařízení do datového střediska a mohou
pomoci určit, kdy bude kapacita datového střediska naplněna. Dlouhodobá analýza dat
na úrovni stojanů může posloužit k porovnání zařízení různých výrobců – zda zařízení
v jednotlivých stojanech produkuje hodně tepla nebo produkuje tepla méně, což může
napomoci při rozhodování o dalších objednávkách.
Systém sledování by měl mít možnost nasbíraná data z čidel exportovat ve standardizovaných
formátech, a umožnit tak použití dat mimo systém a také další zpracování a vyhodnocení dat
specializovaným softwarem.

Metoda návrhu

I když se specifikace a návrh systému sledování ohrožení mohou zdát složité, lze tento proces
automatizovat pomocí nástrojů pro návrh datových středisek, například pomocí produktu
InfraStruXure Designer společnosti APC. Nástroje pro návrh tohoto typu umožňují uživateli
vložit jednoduchý seznam preferencí a mohou automaticky určit odpovídající počet čidel
a zařízení pro sběr dat. Výsledná zpráva poskytuje seznam doporučených čidel a pokyny
pro jejich instalaci. Tyto nástroje pro návrh datových středisek používají algoritmy a pravidla
zakládající se na nejlepších metodách a oborových standardech a na jejich základě doporučují
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specifické konfigurace založené na hustotě, rozvržení místnosti, pravidlech přístupu do
místnosti a specifických požadavcích uživatele na systém sledování.
Například následující uživatelské preference mohou vyústit v návrh systému sledování
ohrožení na základě úrovně provozu a přístupu k datovému středisku:

• Velký provoz/přístup – pokud se v datovém středisku často vyskytuje mnoho osob,

každá pro jiné aplikace a funkce datového střediska, nástroj pro návrh by navrhl umístit
na každý stojan elektronický zámek, aby se do jednotlivých stojanů dostaly jen ty
osoby, které přístup k tomuto stojanu potřebují.

• Nízký provoz/přístup – pokud je přístup do datového střediska povolen jen vybranému
omezenému počtu osob, z nichž každá zodpovídá za všechny funkce datového
střediska, nástroj pro návrh by nenavrhl elektronické zámky pro kontrolu přístupu
ke každému stojanu zvlášť, ale raději elektronický zámek na dveřích, který by omezil
přístup do místnosti jen na vybrané osoby.

Ukázka
rozložení
čidel

Na číslo 3 je ukázka rozložení datového střediska zobrazující umístění zařízení pro
sledování na základě nejlepších metod popsaných v tomto dokumentu.
Mericí vedení umístené okolo jednotek CRAC a CDU
(pod zvýšenou podlahou, je-li implementována)
Prídavný detektor koure
v každém stojanu

STUDENÁ
ULICKA

Zadní steny
stojanu
Zadní steny
stojanu

Stojan

1 – vlhkost
3 – teplota
3 – teplota

CRAC

Ukázka rozložení
čidel

3 – teplota

Stojan

Cidlo vlhkosti vzduchu
uprostred každé rady

Stojan

Stojan

3 – teplota

3 – teplota

Stojan

Stojan

3 – teplota

3 – teplota

Digitální videokamery
strategicky umístené tak,
aby snímaly kritické oblasti
PDU
PDU

UPS

Baterie

HORKÁ
ULICKA

Stojan

Stojan

3 – teplota

1 – vlhkost
3 – teplota

Prední steny
stojanu

Snímac otevrení
dverí
v každém stojanu

CRAC

3 – teplota

CRAC

číslo 3

Stojan

CRAC

Prední steny stojanu

Stojan

CDU
– jednotka
pro distribuci
chlazení

Dvere

Stojan

Stojan

3 – teplota

3 – teplota

PDU

UPS

Cidlo otevrení
dverí

Baterie

STUDENÁ
ULICKA

Tri snímace teploty ve spodní, strední
a vrchní cásti každé prední steny stojanu
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Závěr

Zabezpečení proti distribuovaným fyzickým ohrožením je velmi důležitým bodem komplexní
strategie zabezpečení. Protože umístění a metodologie sledování zařízení vyžadují plánování,
rozhodování a návrh, jsou k dispozici osvědčené metody a nástroje pro návrh, které pomáhají
v efektivní implementaci snímačů.
Mimo vhodného typu, umístění a počtu čidel musí být nainstalovány také softwarové systémy
pro správu sbíraných dat a zajištění protokolování, analýz trendů, inteligentního upozorňování,
výstrah a pokud je to možné, i automatických nápravných akcí.
Porozumění technikám sledování distribuovaných fyzických ohrožení umožňuje
administrátorovi IT vyplnit kritické mezery v celkovém zabezpečení datového střediska
a udržet odpovídající úroveň fyzického zabezpečení při změnách infrastruktury datového
střediska a vytyčené dostupnosti.

Uznání
Zvláštní poděkování Christianu Cowanovi a Chrisi Gaskinsovi za vytvoření původního
obsahu tohoto dokumentu.
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