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یک مرکز داده سبز )دیتا سنتر سبز( پایگاهی برای ذخیره سازی، 
مکانیکی،  سیستم های  آن  در  که  است  داده  انتشار  و  مدیریت 
روشنایی، برق و کامپیوتر برای حداکثر بهره وری انرژی و حداقل 
تأثیرات زیست محیطی طراحی شده است. در واقع می توان گفت 
یک مرکز داده سبز، یک تجهیز محاسبه شده برای رده سازمانی 
ساخته  سبز  محاسبات  اصول  اساس  بر  کامل  طور  به  که  است 
شده و مطابق با آن ها، مدیریت و اجرا می شود. این ویژگی ها و 
قابلیت های یک مرکز داده معمولی را فراهم می کند اما از انرژی 
و فضای کمتری استفاده می کند و طراحی و عملکرد آن سازگار با 

محیط زیست است.

حداقل  به  برای  سبز  سنتر  دیتا  یک  شد  گفته  که  طور  همان 

رساندن اثرات مخرب به محیط زیست ساخته شده است. ویژگی 

های اصلی دیتا سنتر سبز شامل موارد زیر است:

• از صفر تا صد آن از تجهیزات دوست دار محیط زیست ساخته 
شده است.

تعمیر  و  اندازی  راه  برای  برق  منابع  از  دارای مصرف حداقل   •
و  اولیه  محاسباتی  زیرساخت  دلیل  به  که  هستند  نگهداری  و 

پشتیبان  کننده ها،  خنک  مانند  الکترونیکی  منابع  از  پشتیبانی 

گیری و روشنایی است.

• دیتا سنتر سبز به طور معمول با انرژی سبز یا تجدید پذیر مانند 
انرژی خورشیدی، باد یا هیدل )نیروی برق حاصل از جریان آب( 

کار می کند.

اندازی می شود و  انرژی راه  با کمترین میزان  • کل زیرساخت 
کمترین میزان کربن را به جای می گذارد. 

• دارای حداقل ضایعات الکترونیکی با تجهیزات قابل بازیافت یا 
قابل استفاده مجدد هستند.

تاثیرات دیتاسنتر سبز
صنعت مرکز داده )دیتا سنتر( حدود 30 گیگاوات انرژی را در سال 

کاهش می دهد که این مقدار هر روزه در حال افزایش است. کربن به 

جا مانده از یک دیتا سنتر 10 مگاواتی می تواند به میزان 3000000 

تا 130000000 کیلوگرم CO2 برسد.

کاهش این به جا ماندن کربن از طریق بهره وری و استفاده از انرژی 

به  توجه  با  دارد.  زیست  محیط  بر  توجهی  قابل  تاثیر  پذیر،  تجدید 

برق  نیروی  از  استفاده  بهره روی  بهبود  الکتریکی،  شبکه  محدوده 

)PUE( می تواند میلیون ها پوند از انتشار CO2 را کاهش دهد.

اکثر مراکز داده این روزها به نوعی از مجازی سازی استفاده می کنند 

بر  را  )VMها(  مجازی  ماشین  چندین  توانند  می  آن سرورها  در  که 

روی یک قطعه سخت افزاری، با استفاده از قدرت و منابع بیشتری در 

دسترس قرار دهند. این سنگ بنای رایانش ابری است و 40 تا 60 

درصد بهره وری CPU را افزایش می دهد.

تقریبا 100 سرور مجازی سازی شده معادل کاشت 1،569 درخت و 

یا حذف 89 ماشین از خیابان است و یک مرکز داده معمولی بیش از 

100 سرور دارد.

اگر مراکز داده را یک کشور در نظر بگیریم، پنجمین مصرف کننده 

پذیرش  و  وری  بهره  افزایش  با  آید.  می  به حساب  جهان  در  انرژی 

کند  ایجاد  بزرگی  تفاوت  تواند  می  صنعت  پذیر،  تجدید  های  انرژی 

و نشان دهد که کسب و کار سبز، کسب و کار خوبی است. از طرفی 

باعث صرفه جویی در انرژی همچنین صرفه جویی در هزینه ها نیز می 

شود.

دیتا سنتر سبز چیست؟



سوئیس،  ارتباطات  گروه  نوری.  فیبر  شبکه  در  نسل  تغییر 

سوئیس کام در حال ارائه توزیع کننده ی جدید نوری در شبکه 

هسته ای خود می باشد: R&Mfoxs ODF. این پلت فرم جدید 

سوئیس کام )Swisscom( را به راحتی می توان طرح ریزی کرد.

در   ODF ارزیابی  پروژه  سرپرست  و  فنی  مدیر   ،Hansjörg Weimer
Swisscom )Switzerland( AG از وضعیت اولیه می گوید:

»امروز ما وقتی یک توزیع کننده را در یک دفتر مرکزی نصب 
هستیم.  مواجه  اولیه  نصب  یک  خاص  نیازهای  با  می کنیم، 

انعطاف پذیری بیشتری هستند. آن ها  تیم های مونتاژ، به دنبال 

یا  و  گسترش  به  قادر  باشد،  الزم  که  زمانی  هر  در  خواهند  می 

سازماندهی مجدد توزیع کننده های فیبر نوری در شبکه اصلی 

 Hansjörg Weimer باشند.  نیاز است،  اندازه که مورد  به هر 

توضیح می دهد

شود  تضمین  ای  گونه  به  باید  شبکه  گسترش  این  و  می شوند. 

در  را  باند  پهنای  داده های  انتقال  سرعت  بتواند  سوئیس کام  تا 

فواصل طوالنی، در هر مکان و زمانی تضمین کند.

به همین دلیل سوئیس کام به دنبال نسل جدیدی از توزیع کننده ها 

برای دفاتر اصلی خود بود. این کمپانی در نظر داشت که از یک 

ساختار تا حد ممکن ساده استفاده کند که قابلیت انطباق با حال و 

آینده را داشته باشد و در عین حال کم هزینه باشد. این ساختار 

باید به گونه ای باشد که تمامی انواع شبکه بتواند به راحتی در 

آن پیاده سازی شود.

شبکه هسته ای یعنی ستون فقرات )Backbone( تمامی خدمات 

نوری  فیبر  کابل کشی  از  انحصاری  طور  به  تقریبا  سوئیس کام، 
اما نمی دانیم که چه الزامات 
وجود  به  آینده  در  جدیدی 

خواهد آمد.«

برای مثال ممکن است کابل های 

بعدها  اضافی،   Breakout

یا  گیرند.  قرار  استفاده  مورد 

باشد  نیاز  است  ممکن  اینکه 

که فیبرها در آینده به یکدیگر 

یک  برای  یا  و  شوند.  متصل 

 splitters یک  جدید،  سرویس 

فیبر  چند  یا  یک  برای  اضافی، 

نصب شود.

قابل  غیر  آینده  که  آنجایی  از 

برنامه ریزان  است،  پیش بینی 

و   )Swisscom( سوئیس کام 

قدمتی  و  است  شده  تشکیل 

این  دارد.  سال   30 از  بیش 

نوری  فیبر  های  زیرساخت 

اهمیت  از  نیز  آینده  در 

بود.  خواهند  برخوردار  باالیی 

مراکز  کار،  و  کسب  مشتریان 

همراه،  تلفن  های  شبکه  داده، 

دفاتر اداری از راه دور و شبکه 

رشد  حال  در  دسترسی  های 

 )Swisscom( سوئیس کام 

 FTTH، FTTS، FTTB مانند 

به  ای  فزاینده  طور  به  غیره  و 

اضافه  هسته ای  شبکه  این 

»برای ما ماژوالر بودن به این معنی است که ما امروز یک چارچوب توزیع کننده را تهیه کرده 

دیگر  بتوانیم  باشیم،  داشته  نیاز  که  زمان  آن هر  از  و پس  را سر هم  کنیم  آن  از  بخشی  و 

SubRack ها و پالگین ها را به آن اضافه کنیم. و این چیزی است که به سادگی توزیع کننده های 

قدیمی قابل پیاده سازی نیست.«

R&Mfoxs ODF اتصاالت متنوع شبکه با :)Swisscom( سوئیس کام



در جستجوی یک پلت فرم توزیع جدید ماژوالر، سوئیس کام )Swisscom( تنها به توصیف فنی، کاتالوگ خدمات و قیمت ها اکتفا نکرد. 

از تعداد زیادی از سهامداران این شرکت خواسته شد تا نیازهای خود را تعریف کنند و مشخصات فنی بر اساس این نیازها ایجاد شود. 

سوئیس کام )Swisscom( برای تست محصوالت مناسب از چندین تامین کننده دو ماه زمان صرف کرد.

هزینه بهینه برای Portها
تجهیز R&Mfoxs ODF در معاینه کلی تجاری و فنی مطابق با مشخصات فنی، هزینه ها و نتایج آزمایش عملی، بیشترین امتیاز را کسب 

کرد. این به معنی دو تغییر اساسی برای سوئیس کام )Swisscom( است:

• اول، انعطاف پذیری، زیرا R&Mfoxs ODF امکانات بیشتری را از لحاظ انتخاب کانکتور و ماژول ارائه می دهد. 

• دوم، با هزینه هاي پایین در هر Port ، در نهایت مشتریان به قیمت مطلوبی دست خواهند یافت.

سرانجام گروه ارتباطات راه دور تصمیم گرفت از ODF R&Mfoxs استفاده کند، سوئیس کام )Swisscom( و R&M )آر اند ام( آماده 

یک تغییر اساسی شدند. بعضی از اجزاء نیز متناسب با نیازهای های سوئیس کام )Swisscom( سازگار و استاندارد شده است.

R&M )آر اند ام( فرآیندهای سفارش و لجستیک مخصوص به این پروژه را تعریف کرد. رک ها و ماژول ها نیز در هر زمانی که مورد 

نیاز باشند به سرعت تحویل داده می شوند. عالوه بر این، R&M )آر اند ام( جلسات آموزشی هم ارائه می دهد و دستورالعمل نصب 

و همچنین اسناد دیگر را نیز در کنار آن آماده می کند. نصب کنندگان می توانند اسناد دیجیتالی را با استفاده از کدهای QR در رک ها 

فراخوانی کنند.

این یک طرح بلند مدت است که تجهیز بیش از 900 سایت را در سراسر سوئیس با R&Mfoxs ODF در پی خواهد داشت. این توزیع 

کننده ها برای چندین دهه می توانند بدون هیچ مشکلی کار کنند. نصب و راه اندازی این پروژه در تابستان سال 2018 آغاز شده است.



 The Tag Factory آر اف آی دی( شرکت( RFID کاربرد تگ های

 TTF اختصار  به  که   The Tag Factory شرکت 
هندی  هلندی-  شرکت  یک  شود  می  نامیده 
و  باال  بسیار  کیفیت  با   RFID های  تگ  تولیدکننده 
را   RFID تولید تگ های  با قیمت رقابتی است که 
در سال 2008 و در دهلی نو کشور هند آغاز کرده 
 TTF تولید شده توسط RFID است. کاربرد تگ های
کرد:  بندی  تقسیم  کلی  دسته  سه  به  توان  می  را 
لجستیک 3-  و  امنیت 2- صنعت  و  1- دسترسی 
بندی  دسته  آن ها  از  هرکدام  که  منابع.  مدیریت 
داریم  قصد  مطالبی  سلسله  طی  دارد.  جداگانه 
و  کرده  بررسی  را  دسته بندی ها  این   از  کدام  هر 
برای آن ها را معرفی کنیم.  مناسب   RFID تگ های 

با ما همراه باشید.

دسترسی و امنیت
استفاده از تکنولوژی RFID )آر اف آی دی( در مبحث دسترسی و 

امنیت را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد:

حمل و نقل عمومی
کنترل دسترسی

جمع آوری عوارض الکترونیکی 
 

 RFID را برای پیاده سازی تکنولوژی TTF در ادامه کاربرد تگ های
در سیستم حمل و نقل عمومی توضیح خواهیم داد.

حمل و نقل عمومی
یکی از کاربردهای تکنولوژی RFID در سیستم حمل و نقل عمومی، 
های  کارت  است.  تماس  بدون  ها  بلیط  سنجی  اعتبار  امکان  ایجاد 
RFID بدون تماس برای سیستم های بزرگ مانند متروها و سایر 
سیستم های ترافیکی، مزایای متعددی را در مقایسه با بلیط های 
متداول که مبتنی بر تماس هستند، ارائه می دهند. در این روش 
از آنجا که اعتبارسنجی بلیط ها بدون تماس به ریدر انجام می شود، 
سازمان های حمل و نقل عمومی می توانند از طریق کاهش تالش 
ها صرفه  هزینه  در  مکانیکی  وسایل  برای  نگهداری  و  تعمیر  های 
جویی کنند. این وسایل در سیستم حمل و نقل عمومی به شدت 
تحت تنش هستند. عالوه بر این اعتبار سنجی بلیط در این روش 

سریعتر از حالتی است که نیاز است به صورت دستی، بلیط با ریدر 
و  باید  می  کاهش  ها  صف  انتظار  زمان  بنابراین  باشد.  تماس  در 
یک فرآیند ورودی مناسب برای مسافران فراهم می شود. کنترل 
برنامه های کاربردی  )بلیط ها و کارت ها(  دسترسی و زمان ورود 
مرکزی هستند. حمل و نقل عمومی شامل هر دو است و فناوری 
RFID به طور فزاینده ای در این زمینه استفاده می شود. برنامه 
های حمل و نقل عمومی مبتنی بر RFID به طور قابل توجهی باعث 
افزایش بهره وری می شود زیرا چندین میلیون مسافر در روز باید 
به این سیستم مجهز شوند.  اعتماد و راحت  با راه حل های قابل 
تنها  نقل عمومی  و  تماس در حمل  پذیرش سیستم ورودی بدون 
و گسترش  باال در حال رشد  کیفیت  با  کارت های دسترسی  برای 
نیست. حمل و نقل عمومی به طور گسترده ای در حال تالش برای 
بهبود سیستم خود با راه حل جامعی است که تمام  بلیط های مورد 

استفاده را پوشش دهد.

مناسب ترین تگ های TTF برای این سیستم:

Token تگ های تگ های صنعتی 30 میلیمتری



خارجیا که نمیتونن درخت #کریسمس رو بخورن واسه چی تزیینش میکنن واقعا؟ باز ما تا آخرین بازمانده 
هفت سینو میخوریم!! 

همه یجوری دارن #کریسمس و نوروز مقایسه میکنن و به عالقه به کریسمس اعتراض میکنن که انگار 
رقیب عشقین! اصال چه اشکالی داره بهانه های بیشتری برای شادی و هیجان داشته باشیم!

تا دیروز تو صف قیمه داد میزد 2 تا میخوام ، مریض داریم تو خونه االن تبریک #کریسمس میده

شمایی که کاله #کریسمس گذاشتی: آواتارت . اگه دم نوروز صورتتو سیاه نکنی باید به خود حاجی فیروز 
جواب پس بدی

اگه انقد جدیه قضیه برم از بابام عیدي بگیرم! #کریسمس

یه چیزی هم جدیداً مد شده به اسم یلدمس! تخفیف در فاصله زمانی یلدا و #کریسمس

در توییتر شاهد پدیده ای هستیم که طرف آتئیسته ولی نه اونقدر که به #کریسمس و عیسی مسیح معتقد نباشه

در واقع باید یه تور #کریسمس واسه آمریکا یی ها بزارن بیارنشون ایران ! که یکم با فرهنگ و آداب 
رسوم اصیل #کریسمس آشنا بشن

بُخور سفید و زرد با عطر اکالیپتوس و اسطوخودوس شفابخِش گلو و چشم، رایگان به مدت چندروز، بمناسبت 
جشن #کریسمس.

 پایگاه مردمی ضدشورش پلیس فرانسه مستقر در شانزه لیزه، بشتابید...

#کریسمس




