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Integrity و Availablity
integrityسلیمت و بی نقصی یا 

کینکند ● کمافزار ها، تجهیزات و ارتباطات صدق یم کهها، نر در یمورد سرویس، داد
به یمعنی اطمینان از سلیمت و درستی هر از این یمباحث●

باید در برابر عوایملی یمخرب حفاظت شوند●
availabilityدسترس پذیری یا 

به یمعنی یمقدار زیمانی نکه در طول روز سیستم یا سرویس قابل استفاده است●
۹ ًل ● کیشود. یمث  درصد۹۹.۴ درصد بیشتر از ۹۹.۹با درصد سنجیده یم

 در دسترس است



  

Integrity و Availablity 
عوایمل تأثیر گذار 

نکنترل دسترسی ها●

) دائمی شبکه و یمشخص نکردن سطح اختیاراتmonitorزیر نظر گرفتن (●

)change managementیمدیریت تغییرات (●

کهسازی اجزاء ● redundantپیاد

کلهای ثبت رخداد (● کلنکرد، بازدهی و فای )event, logچک نکردن دائمی سلیمت عم

داشتن پشتیبان و ابزارهای بازیابی●

کتهای ایمنیتی و  ● disaster recoveryداشتن سیاس



  

 Availablity 
availabilityیمحاسبه 

30.5 day * 24 hour = 732

 در یماهdowntimeفریمول یمحاسبه زیمان 
99.9 % uptime => (732(732*.999)*60=43.92 min/month 

 داشته باشیمdowntimeاگر یک ساعت در هفته 
(7324)/732*100 = 99.4 %



  

UPS 
(Uninterruptible Power Supply)



  

UPS (Uninterruptible Power Supply)
کههای نکایمپیوتری و ... را  یمنبع تغذیه بدون وقفه، برق یمورد نیاز برای دستگا

کینکند  تأیمین یم
کشهای ● شرایط برق ورودی را از نظر سطح ولتاژ، تغییرات ولتاژ و جه

کیدهد ناگهانی بهبود یم
کیگیرد ● از باتری برای انجام وظیفه خود نکمک یم



  

UPS
UPSدلیل استفاده از 

کهها، آسیب دیدن وسایل● از دست دادن داد
Blackoutقطعی برق- ●
Noiseنواسانات ولتاژ - ●
Surge–افزایش ناگهانی ولتاژ  ●

کتهای خورشیدی و یا یمشکلت برق– رعدوبرق، فعالی
sag یا Brownout–نکاهش ولتاژ  ●

نکشیدن بار زیاد از سیستم برق–



  

UPS
UPSانواع 
●Standby UPS یا offline UPS
)Line Interactiveلین اینترانکتیو (●
Online UPS) یا Double conversionدبل نکانورژن (●



  

Standby UPS
کیدهد برق از برق   شهر به باتری A/Cزیمانی نکه قطعی برق را تشخیص یم

کینکند کینکند و پس از برگشت برق یمجدد۹ ًا آن را یمنتقل یم یمنتقل یم
یمشکل●

زیمان نکوتاهی بین تشخیص قطعی برق و یمنتقل شدن به باتری ●
کیشود )offlineوجود دارد (به همین علت   هم نایمیده یم

 restartیممکن است تجهیزات آن را تشخیص داده و خایموش یا –
شوند 



  

Standby UPS



  

)Line Interactiveلین اینتراکتیو (
کینکند. با نکنترل بیشتر بر تغییرات ولتاژStanby UPSیمانند   عمل یم

کینکند ● در زیمان نکاهش، افزایش ولتاژ یک ولتاژ ثابت در خروجی تولید یم
به دلیل پایین بودن قیمت یمحبوب است●



  

)Line Interactiveلین اینتراکتیو (



  

Online) یا Double conversionدبل کانورژن (

 به DC و یک بار تبدیل DC به ACبرای ساختن خروجی، یکبار تبدیل 
AC کیگیرد  انجام یم

ککیگویند.Double Conversionبه همین علت به این نوع تکنولوژی ●  یم
 وابستگی به برق ورودی نکاهش یمی DCبا تبدیل ولتاژ ورودی به ●

یابد 
کیآید AC به DC خروجی از تبدیل یمجدد ●  به دست یم



  

UPS

UPS انواع ۱-۱۴شکل 



  

UPS
 یمناسبUPSانتخاب 

کیدهند VA را با UPSتوان هر ●  (ولت-آیمپر) نشان یم
یمحاسبه توان یمورد نیاز●

کیزنیم (● کههای یموجود را با یکدیگر جمع یم ) یا نکل جریان watتوان نکلیه دستگا
کینکنیم ۲۲۰یمصرفی را بدست یمی آوریم و در   ضرب یم

کینکنیم 0.6عدد به دست آیمده را بر ●  تقسیم یم
کیتواند یمبنای انتخاب شما باشدVAعدد بدست آیمده عددی بریمبنای ●  است نکه یم
 باشدUPS درصد توان ۸۰ تا ۷۰بهتر است عدد بدست آیمده ●

افزایش تجهیزات را نیز در نظر بگیرید–



  

UPS
 یمناسب (یمثال)UPSانتخاب 

کتهای یمختلف آن ●  وات 300سیستم خانگی یمن: یمجموع توان های قسم
است

کینکنیم: ۰.۶عدد بدست آیمده را در ● 500VA ضرب یم
 یمورد نیاز در نظر بگیریمUPS درصد ۷۰در صورتی نکه این عدد را ●

 یمورد نیاز است714VA با حداقل UPSیک ●



  

باتری
۹ ًل   ها دارای باتری به UPSباتری یممکن است داخلی و یا خارجی باشد. یمعمو

کگتر قابل اضافه نکردن باتری اضافه دارند. کلهای بزر همراه خود هستند. یمد
 UPSزیمان قابل پشتیبانی یک ●

نوع باتری●
اندازه باتری ●
dichargeسرعت ●
invertorبازدهی یمناسب یمبدل ●



  

باتری
کیشود ۳ دقیقه تا ۲۰باتری یمورد نیاز برای زیمان بین   ساعت یمحاسبه یم

●UPS برای ایجاد یمهلت یمناسب برای خایموش نکردن یمناسب تجهیزات
قیمت بالی باتری●

کیآید نه ● عمر نکوتاه باتری (جزو یمواد یمصرفی یک سازیمان به حساب یم
کیها) دارای

نیاز به یموجود بودن دائمی برق در یک سازیمان
Generator با UPSراه حل تلفیق ●



  

باتری

 باتری و کابینت باتری۲-۱۴شکل 



  

Genrator ها 
در یمواقعی نکه یک یمجموعه نیاز به برق دائمی حتی در قطعی های بلند 

 استUPS در نکنار Genratorیمدت برق دارد، پیشنهاد استفاده از 

کیها  ویژگ
قیمت بال●
عمر بال●

کیآید ● کیهای یک سازیمان به حساب یم جزو دارای
استفاده از باتری نکمتر●



  

Genrator ها 

 ها و ژنراتور در طراحی شبکهups ۳-۱۴شکل 



  

شرکت های تولید کننده
داخلی●

فاراتل●
پرسو الکترونیک●
●...

خارجی●
●Inform ترنکیه 
●...
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