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نگاهی به محصول

)splice point( در انتقال نقطه اتصال Hyperscale
خانواده ی محصوالت تاسیساتی ورودی ساختمان )BEF( جهت به کارگیری در مراکز داده بزرگ، رو به رشد است. R&M آمریکا سه مدل جدید را در بازار راه اندازی 

می کند. کابینت های اسپالیس مقیاس پذیر استانداردهای جدیدی را برای مدیریت فیبر نوری در Transition Splice Point تعیین خواهند کرد.

افزایش ضخامت  فیبر نوری و  تعداد کابل های  افزایش  بگیرد.  قرار  اندازه شبکه ها و رک ها در موقعیت مقایسه  به  باید  نقطه ورودی ساختمان  ظرفیت کابل کشی در 
کابل کشی مساله مهمی برای مراکزداده Hyperscale و کولوکیشن است. این کابل کشی ها باید با بیشترین کارایی در کم ترین مساحت ممکن توزیع شوند و این یک مساله 

پیچیده است زیرا به طور منظم ده ها هزار فیبر را درگیر می کند. همچنین تعدا آن ها همیشه در حال افزایش هستند.

از آن جایی که R&M تمایل دارد همه چیز را به ساده ترین شکل تبدیل کند به همین دلیل کابینت های BEF ساخته شده اند. پس از راه اندازی موفقیت آمیز BEF 60، اکنون سه 
کابینت برای کشوهای اتصال 24 ، 72 و 144 اضافه شده است. در هر کشوی اتصال می توان باالی 384 الیاف فیبر نوری را فیش کرد. در مورد نوار فیبر در کابل کشی، 

حداکثر 55296 اتصال در کابین دوبل BEF 144 جای می گیرد.

)splice point(انتقال نقطه اتصال

ساخت سبک ماژوالر، فناوری نصب سریع، راهنماهای پایدار کابل و کشوهای اتصال با عملکرد بصری کار را آسان می کنند. کابینت ها از صفحه آلومینیوم ساخته 
شده اند و می توانند روی هم قرار بگیرند. این بدان معنی است که مراکزداده می توانند از ارتفاع اتاق استفاده کرده و فضای مورد نیاز کف را به حداقل برسانند. درها، 

دیوارها و تکیه گاه های کشو را می توان برای مونتاژ جدا کرد. اسپیسرها اجازه می دهند کابل ها در قسمت عقب قرار گیرند.

راهنماهای ورود کابل یکی از ابتکارات هوشمندانه در کابینت های BEF است. مناطق ُپر سرعت و مستحکم کابل های سفت و سخت را محکم در جای خود نگه می دارند.

همچنین آن ها از اضافه شدن کابل های بعدی اضافی پشتیبانی می کنند. برای قرار دادن کابل ها در مکان های مناسب می توان زاویه ها را به روش های مختلف قرار داد و 
تقسیم کرد. دیگر ضرورتی برای ماندن در حفره وجود ندارد. کابل ها را می توان برای نصب در خارج از کابینت آماده کرد.

گنجایش پهنای خروجی کیت ها بسیار باال است، آن ها را می توان با قابلیت انباشت یک جعبه برش تخت در هر نقطه از دیوار مونتاژ کرد. آ ن ها انتهای کابل را برداشته و 
دسته های فیبر را که به سمت کشوهای اتصال، متصل می شوند تثبیت می کنند.

BEF 24
- برای سایت های کوچک تقسیم بندی کنید

- یک کابل فیبر3،456-
- رزرو تا 9،216 اتصالت)نوار فیبر(

BEF 60
- کابینت انعطاف پذیر

- انواع کابل تا قطر خارجی »2.5 )63 میلی متر(
- 288 تا 6912 فیبر

- حداکثر 23040 برش )نوار فیبر(

BEF 72
- برای اتصال تا چهار فیبر6912- ، کابل هایی با فیبر پایین

- حداکثر اتصالت 27،648 )نوار فیبر(

BEF 144
- کابینت دو بخشی ، نصب جداگانه

- تا اتصاالت 55296 )نوار فیبر(
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10 تا از بزرگ ترین مرکز داده در جهان در سال 2022 )براساس اندازه(
ما هر روز بیش از 2.5 میلیون ترابایت داده ایجاد می کنیم. با محبوبیت روزافزون اینترنت اشیا )Internt of Things (، این نرخ تولید داده حتی بیشتر خواهد شد. چنین 
حجم عظیمی از داده ها در تجهیزات اختصاصی به نام مراکزداده ذخیره می شوند. اگرچه اولین مراکز داده در دهه 1940 ساخته شدند، اما در طول حباب دات کام  

)dotcom bubble 1997-2000 ( به جریان اصلی تبدیل شدند.

فناوری های کنونی، مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، فرمان را در دست گرفته اند و ما را به دنیای داده محور سوق داده اند. امروزه ما بیش از 7 میلیون مرکزداده 
داریم که عملیات های کوچک و صنعتی را انجام می دهند.

در این مقاله مروری به 12 مرکز داده بزرگ دنیا با توجه به اندازه و ظرفیت آن ها اشاره کرده ایم. همه آن ها در یک منطقه بزرگ ساخته شده اند و به اندازه یک شهر 
متوسط انرژی مصرف می کنند.

آیا می دانستید مراکز داده جهانی در سال 2016، 416 تراوات ساعت مصرف کرده اند که حدود 40 درصد بیشتر از کل بریتانیا است؟

Yotta NM1 .10
 10 در  که   ( بود  میالدی   2000 تا   1995 سالهای  خالل  در  اقتصادی  حباب  یک  کام:   - دات  حباب 
مارس 2000 با رسیدن شاخص نزدک به 5132٫52 به اوج رسید ( که طی آن بازارهای بورس سهام 
کشورهای صنعتی دنیا شاهد رشد سریع ارزش مالی شان بودند که از رشد بخش اینترنت و شاخه 
انرژی  متوسط  یک شهر  اندازه  به  و  بزرگ ساخته شده اند  منطقه  می شد.  ناشی  آن  با  مرتبط  های 

مصرف می کنند.
آیا می دانستید مراکز داده جهانی در سال 2016، 416 تراوات ساعت مصرف کرده اند که حدود 40 

درصد بیشتر از کل بریتانیا است؟
مساحت: 820000 فوت مربع

مکان: بمبئی، هند
 Yotta Data Center اولین ساختمان از پنج ساختمان مرکز داده است که در پارک یکپارچه Yotta NM1

ساخته می شود. این شهر در شهر فورچون هیراناندانی در پانول، نزدیک به بمبئی واقع شده است.

این ساختمان دارای 7200 رک است و 50 مگاوات برق مصرف می کند. پس از ساخت کامل، این تاسیسات ظرفیت کلی 30000 رک و 250 مگاوات برق خواهد داشت.
مرکز داده واحد NM1 می تواند میزبان محتوای ابری، اپراتورهای OTT و برنامه های کاربردی مهم دولتی و سازمانی باشد. دارای 4 مسیر فیبر اختصاصی اضافی است 

که مرکز داده را به بزرگراه های ملی متصل می کند.

 Intergate Seattle .9
مساحت: 900000 فوت مربع

مکان: ایالت واشنگتن، ایاالت متحده
 ،WA 98168 ،است. واقع در خیابان 35، توکویال Sabey مرکز اصلی، مرکز داده Intergate.Seattle

به بیش از 70 مگاوات برق دسترسی دارد.
دهد.  جای  خود  در  را  طبقه داده  پیکربندی  هر  می تواند  آن  مدوالر  و  انعطاف پذیر  طراحی 
سیستم های الکتریکی اضافی محیطی انعطاف پذیر برای به حداقل رساندن خرابی فراهم می کنند. 
به طور خاص، شامل سیستم های HVAC اضافی و ژنراتورهای ظرفیت 2.5 مگاواتی با 72 ساعت 

زمان کار در اوج بار است.
در بیشتر ایام سال از انرژی آبی سبز و مقرون به صرفه همراه با »خنک کننده رایگان« استفاده 
می کند. این شرکت دارای »واحدهای راه اندازی سیار« انحصاری برای کنترل دقیق جریان هوا 

و بار الکتریکی است.

ذره بین الوان



الوان مگ نشریه داخلی الوان ارتباط

CoreSite Reston VA3 .8
مساحت: 940000 فوت مربع

مکان: ویرجینیای شمالی، ایاالت متحده
سه امکانات در مرکز داده Reston CoreSite وجود دارد VA1، VA2 و VA3 . آخرین مورد با مساحت 
ابری،  ارائه دهندگان خدمات  تمام  به  تقریبا  آن هاست.  بزرگ ترین  مربع،  فوت  از 940000  بیش  کل 

شبکه و مدیریت شده دسترسی دارد.
این ساختمان شامل سیستم های UPS با راندمان باال، فن های سرعت متغیر برای خنک کننده نوری و 

واحدهای AC پشت بام با سیستم یکپارچه رطوبت زدایی است.
این تسهیالت به عنوان یک جایگزین مقرون به صرفه برای Ashburn عمل می کند، با گزینه های رفت و آمد 
مطلوب، مشوق های مالیاتی، و دسترسی کم تاخیر به ارائه دهندگان مختلف. در واقع، CoreSite تنها 
مانند  پیشرو  ابری  سرویس های  به  مستقیم  اتصال  که  است  شمالی  ویرجینیای  در  ارائه دهنده ای 

QTS: Atlanta Metro .6
مساحت: 990000 فوت مربع

مکان: آتالنتا، ایاالت متحده
به  فیبر  و دسترسی مستقیم  در محل خود  برق جورجیا  پست  دارای  آتالنتا   QTS مترو  تاسیسات 
مکان یابی،  جمله  از  خدمات  از  گسترده ای  طیف  سرویس  این  است.  حامل  مختلف  جایگزین های 

مرکز داده سفارشی و خدمات ابری را ارائه می دهد.
این ساختمان دارای 46 ژنراتور پشتیبانی و 24 سیستم UPS مستقل است. افزونگی الکتریکی از طریق 
2 تغذیه از پست های جداگانه به دست می آید که 3 ترانسفورماتور 40MVA در محل را تغذیه می کنند.

این مرکز همچنین دارای یک سیستم مدیریت خودکار است که سیستم قدرت حیاتی را کنترل می کند، 
و یک سیستم کنترل خودکار که دمای هوا، رطوبت و فشار آب را کنترل می کند.

Oracle Cloud FastConnect، IBM Cloud Direct Link، Google Cloud Platform، Microsoft Azure ExpressRoute و AWS Direct Connect ارائه می دهد.

Tulip Data Center .7
مساحت: 970000 فوت مربع

مکان: بنگالورو، هند
Tulip Data Center Services Pvt Ltd ارائه دهنده خدمات داده سازمانی پیشرو در هند است. این یک 

تسهیالت چند الیه است که طبق استانداردهای  Tier 3 , 4ساخته شده است.
این نیروگاه با 100 مگاوات برق پشتیبانی می شود و ظرفیت نگهداری 12000 رک را دارد. سیستم های 
مدیریت یکپارچه ساختمان، تمام اجزای حیاتی ساختمان از جمله برق، تهویه مطبوع و امنیت را کنترل 
می کند. این مرکز به عنوان کارآمدترین و »سبز« ترین دیتاسنتر هند، تا 35 مگاوات انرژی را با ظرفیت 

کامل ذخیره می کند.
مدیریت  و ساده سازی  عملیات  پیچیدگی، ساده سازی  حداقل رساندن  به  برای   Tulip سرویس های 
فروشنده ایجاد شده اند. تمرکز این شرکت بر عملکرد، قابلیت اطمینان، در دسترس بودن و رضایت 
کاربر نهایی است. فضای صندلی آن ها )برای حداکثر 1500 کارگر( به شرکت ها اجازه می دهد تا از 

تجهیزات خود که در این جا میزبانی می شوند پشتیبانی سریع ارائه دهند.

Utah Data Center .5
مساحت: 1,000,000 فوت مربع

مکان: یوتا، ایاالت متحده
مرکز داده یوتا برای حمایت از تالش های جامعه اطالعاتی برای نظارت، حفاظت و تقویت امنیت 
کشور ساخته شده است. در حالی که ظرفیت واقعی به دالیل امنیتی طبقه بندی)ِسری( شده است، 

با در نظر گرفتن توسعه آینده طراحی شده است.
تسهیالت  می شود.  استفاده  اداری  فضای  و  فنی  پشتیبانی  برای  مساحت  مربع  فوت   900000
)مجتمع  پروژه  کل  است.  Tier III حیاتی  مرکز داده  یک  دارای  باقی مانده  مربعی  فوت   100000

بزرگ بیست ساختمانی( 1,5 میلیارد دالر هزینه دارد.
این مرکز داده توسط ابرکامپیوتر موازی Cray XC30 کار می کند که می تواند حجم کاری بیش از 

100 پتافالپ )100000 تریلیون عملیات در ثانیه( را مدیریت کند.
این ساختمان همچنین شامل کارخانه های چیلر، تلمبه های آتش نشانی، تاسیسات تصفیه آب، 60 
ژنراتور آماده به کار انرژی، مرکز کنترل بازدیدکنندگان، پست برق و تسهیالت سوخت برای 

تامین برق سه روزه است.
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Lakeside Technology Center .4
مساحت: 1,100,000 فوت مربع

مکان: شیکاگو، ایاالت متحده
Digital Reality، یک تراست سرمایه گذاری، بیش از 280 مرکز داده به مساحت 35 میلیون فوت مربع 

قابل اجاره در سراسر جهان را اداره می کند. چشمگیرترین سایت آن، مرکز فناوری Lakeside، در 
East Cermak Road 350 در شیکاگو واقع شده است.

در سال Digital Realty ،2005 این ساختمان را به قیمت 140 میلیون دالر خریداری کرد. امروزه انواع 
مختلفی از مراکز داده برای شرکت های مالی را در خود جای داده است. این شامل 4 طاق فیبر و 3 تغذیه 

برق است که بیش از 100 مگاوات برق را در اختیار ساختمان قرار می دهد.
یکی از ویژگی های منحصر به فرد این ساختمان، سیستم خنک کننده آن است که با استفاده از یک مخزن 
8.5 میلیون گالنی از مایع آب نمک یخچالی ساخته شده است. این مخزن بزرگ به عنوان ذخیره انرژی 

حرارتی عمل می کند که با راه اندازی چیلرها در ساعات کم مصرف، هزینه ها را بیشتر کاهش می دهد.

CWL1 Data Centre.2
مساحت: 1,450,000 فوت مربع

مکان: نیوپورت، ولز
CWL1 که در نزدیکی کاردیف در غرب انگلستان واقع شده است، بزرگ ترین مرکز داده در اروپا است. دارای 
چندین دفتر و فضای کاری اختصاصی است که بر اساس نیاز مشتریان قابل تنظیم هستند. فضاهای جلسات و 

اتاق های کنفرانس زیادی در سراسر محوطه پردیس وجود دارد.
 .)PUE( در حال حاضر یکی از کارآمدترین مراکز داده در بریتانیا است، با اثربخشی مصرف انرژی پایین CWL1

دارای یک اتصال مستقیم 400 کیلوولت SuperGrid، ژنراتورهای بسیار انعطاف پذیر و سیستم های UPS است.
این مرکز داده که مطابق با استانداردهای Tier III ساخته شده است، میزبانی ابری، تاالرهای داده خصوصی، و 
راه حل های محل سکونت را با قیمت رقابتی ارائه می دهد. این تاسیسات همچنین دارای پتانسیل رشد باورنکردنی 

و گزینه های ساختاری متعددی است که از مجموعه های ماژوالر و تقسیم بندی شده پشتیبانی می کنند.

Apple’s Mesa Data Center .3
مساحت: 1300000 فوت مربع

مکان: آریزونا، ایاالت متحده
Tempe توسعه داده شد. در سال  First Solar Inc مستقر در  Mesa Datacenter در اصل توسط 

2018، اپل فاش کرد که در طول دهه آینده 2 میلیارد دالر برای ادامه بهبود تاسیسات هزینه خواهد 
نگرانی های  با  همراه  بودن خود شناخته می شود،  محرمانه  به دلیل  که  این شرکت  این حال،  با  کرد. 

امنیتی، جزییاتی در مورد آن چه در داخل دیتاسنتر اتفاق می افتد به اشتراک نمی گذارد.
اپل این مرکز را مرکز فرماندهی داده جهانی خود می نامد که 150 نفر را در شیفت های 10 ساعته برای 

نظارت بر داده های عملیات خود استخدام می کند.
برای تامین انرژی دیتاسنتر با انرژی سبز، اپل یک نیروگاه خورشیدی 300 هکتاری در فلورانس، 
آریزونا ساخت. ظرفیت آن 50 مگاوات است که برای تامین برق حدود 12500 خانه کافی است. این 

دیتاسنتر را %100 سبز نمی کند، اما مصرف انرژی را در Mesa جبران می کند.

China Telecom Data Center .1
مساحت: 10763910 فوت مربع

مکان: هوهات، چین
China Telecom دارای بزرگ ترین مرکز داده اینترنتی در جهان است و بیش از ٪50 سهم بازار را در 

بازار مرکز داده چین به دست آورده است. دارای یک شبکه جهانی گسترده از بیش از 400 مرکز داده واقع 
در مناطق اصلی در سرزمین اصلی چین و بازارهای خارج از کشور است.

بخش اصلی آن در پارک اطالعات مغولستان داخلی در 100 هکتار با سرمایه گذاری اولیه 2.5 میلیارد دالر 
ساخته شده است. این مکان به دو دلیل اصلی انتخاب شده است:

• از آن جایی که مغولستان داخلی در کمربند تشعشعی دایره اقتصادی پکن-تیانجین قرار دارد، از نظر 
جغرافیایی برای انتقال داده و خدمات اطالعاتی مناسب است.

• میانگین دمای 42.8 درجه فارنهایت )6 درجه سانتیگراد( تا هشت ماه در سال، خنک کننده مجانی است.
مراکز داده China Telecom بیشتر برای شرکت های مخابراتی، رایانش ابری و مالی استفاده می شود. 
همچنین  و  تنسنت(  و  بایدو  بابا،  علی  جمله  )از  فناوری  غول  چندین  توسط  آن  ابری  رایانش  خدمات 

شرکت ها و موسسات بزرگ استفاده می شود.
این شرکت سیاست های مرکز داده »سبز« را برای به حداقل رساندن مصرف انرژی ایجاد کرده است. 

همچنین بر جمع آوری آب باران برای کاهش مصرف آب خانگی تاکید کرده است.
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سوییچتنهامراکزدادهPlatinum Tier 5جهانراارائهمیدهد.
سوییچ استاندارد Tier 5® Platinum را اختراع کرد زیرا طراحی، امکانات و عملیات مرکز 
داده سوییچ بسیار فراتر از باالترین معیارهای مرکز داده موجود امروزی است. راب روی، 
مدیرعامل و موسس سوییچ، از سال 2000 به طراحی، ساخت و بهره برداری از مراکزداده 
خدمات  و  فناوری  و  داده  مرکز  دهه،  دو  به  نزدیک  برای  اساس،  این  بر  است.  داده  ادامه 
مخابراتی سوییچ به عنوان ®Tier Elite - باالتر و فراتر از هر معیار سطح فعلی - ستایش 

شده است.

همان طور که توسط فویل های )تراشه های( زیر نشان داده شده است، در سال 2014، سوییچ 
 »Tier IV Gold« اولین و تنها تاسیسات چند مستاجر/هم محل خنثی، را حامل شد که گواهی
را توسط موسسه Uptime دریافت کرد. در سال 2016، سوییچ تنها نهادی بود که این کار 
را انجام داد - دو بار. برای هر تسهیالت، سوییچ در دو دسته طراحی و تسهیالت گواهی نامه 
و  داد  انجام  خود  عملیاتی  تیم های  از  دقیقی  تحلیل  و  تجزیه  سوییچ  سپس  کرد.  دریافت 

گواهی های »Tier IV طالیی« را برای تعالی عملیاتی توسط موسسه Uptime دریافت کرد.

کرد  دنبال  را  گواهی نامه های صنعتی  اما  نیست،  بازار حیاتی  در  آن  موقعیت  برای  اگرچه 
سوییچ  کند.  ارائه  هستند،  آشنا  داده  مرکز  فناوری  با  کم تر  کسانی که  برای  را  شفافیت  تا 
همچنین می خواست اطمینان حاصل کند که هیچ کس توسط رقبای احتمالی که کیفیت یا قابلیت 
اطمینان امکانات خود را نادرست معرفی می کنند، گمراه نمی شود. برای ادامه ساختن بهترین 
مراکزداده جهان، سوییچ با استانداردهای مرکزداده Tier 5 Platinum خود، سطح را فراتر 

از استانداردهای فعلی صنعت ارتقا داد.

Tier 5®درمقابلTierIV
سوییچ گواهی نامه های طالیی Tier IV از موسسه Uptime را در سال های 2014 و 2016 
ارائه  در  مرکزداده  استانداردهای  سایر  که  شد  نگران  سوییچ  زمان،  آن  از  کرد.  دریافت 
شفافیت یا پاسخ گویی کافی ناکام باشند. بنابراین، سوییچ عناصر دیگری را شناسایی کرد که 
سال ها از آن استفاده می کرد و برای قابلیت اطمینان حیاتی ماموریت در نیازهای اکوسیستم 
 Tier IV مرکزداده امروزی، به طور فزاینده ای پویا هستند و از گواهی نامه های منقضی شده

موسسه Uptime که سوییچ دریافت کرد، پیشی می گیرد.

رتبه بندی  سیستم های  سایر  در  را  افزونگی  و  انعطاف پذیری  تنها  نه   Tier 5 Platinum
می کند،  ارزیابی  نیز  را  اضافی  کلیدی  عنصر   30 از  بیش  بلکه  برمی گیرد،  در  مرکزداده 
مانند قابلیت های بلند مدت سیستم قدرت، تعداد حامل های موجود، نفوذ سقف صفر، محل 
خنک کننده. خطوط سیستم در مرکزداده یا باالتر از آن، امنیت فیزیکی و شبکه و استفاده 100 

درصدی از انرژی های تجدیدپذیر.

تعالی مستمر)مداوم(: بنیاد )پایه( استانداردهای مرکز داده
بیند.  نیاز به همسویی صنعت و خود تنظیمی را می   ،Tier 5 Platinum از استاندارد سوئیچ فراتر 
برای این منظور، سوییچ با رهبران و متخصصان صنعت در همه بخش ها کار کرده است تا یک نهاد 
استاندارد جدید، مستقل و غیرانتفاعی برای صنعت مرکز داده ایجاد کند. این بنیاد که به عنوان بنیاد 
استانداردهای  از  آن  جدید  نسخه  و  بنیاد  شود،  می  شناخته   »DCSF« یا  داده  مرکز  استانداردهای 
برای  داده  مرکز  پیشنهادات  اطمینان  قابلیت  در  را  نیاز  مورد  بسیار  شفافیت  داده،  مرکز  »کالس« 
انسان ها بر  را فراهم می کند. همه  از داده های مربوطه  کمک به صنعت خود تنظیم و محافظت 
چارچوب دیجیتالی تکیه می کنند که از دنیای مدرن ما پشتیبانی می کند. DCSF به کاربران، مالکان 
و اپراتورهای مرکز داده امکان می دهد تا رتبه بندی مراکز داده شان را خودشان ارزیابی کنند، به وضوح 
آن رتبه بندی را نشان می دهد و تضمین می کند، و به حسابرسی شخص ثالث مستقل اجازه می دهد 

آن ارزیابی را تایید کند.

راهکار
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فردای هوشمند

سرورهای بستر دریا
سونگ چئول هو، شهردار اولسان، در نشست مطبوعاتی شهرداری شهر در 13 آوریل، گفت: این پروژه که توسط وزارت اقیانوس ها و شیالت حمایت می شود، شامل یک فضای 
زندگی 30 متری زیر دریا می شود که در آن پنج نفر می توانند به طور مداوم به مدت 30 روز زندگی و کار کنند. به گزارش کوردو او گفت که این آزمایش »همچنین به گسترش 

مراکز داده کمک خواهد کرد زیرا می تواند یک مرکزداده زیر آب را با کارایی انرژی و پایداری باال راه اندازی کند.«
شهردار گفت: این پروژه دارای خالصه گسترده ای است، همچنین شامل »سیستم پیش بینی رصد اقیانوس که می تواند هشدار اولیه در مورد بالیای دریایی مانند زلزله و سونامی« 

و همچنین اوقات فراغت زیر آب و گردشگری را ارائه دهد.
وی گفت: انتظارات زیادی برای توسعه صنعت گردشگری دریایی منحصر به فرد مانند ساخت هتل زیر آب و ساخت هتل زیر آب وجود دارد.

»پروژه رقابت توسعه فناوری ایجاد و استفاده از فضای زیردریایی« دارای 31.1 میلیارد وون بودجه دولتی است که بیش از 80 درصد از کل هزینه پروژه را تامین می کند و 
قرار است در پنج سال به پایان برسد.

شهردار سانگ گفت که این پروژه با صنایع محلی از جمله بخش کشتی سازی و کارخانه فراساحلی هم افزایی خواهد داشت. او همچنین وعده داد که این امر به مبارزه با تغییرات 
آب و هوایی کمک خواهد کرد: »ما مطمئن هستیم که با ارائه فناوری ذخیره سازی، نیروی محرکه بزرگی در پیشروی بی طرفی کربن خواهد بود.«

به گزارش Aju Business Daily، این پروژه همچنین فناوری های پزشکی را برای سالمت و ایمنی ساکنان زیر آب و همچنین فناوری برای تامین انرژی و ارتباطات زیر آب توسعه 
خواهد داد. و همچنین KIOST، این پروژه شامل 23 موسسه و شرکت از جمله موسسه تحقیقات هوافضای کره و SK Telecom است.

وزارتخانه اولسان را به دلیل جزر و مد و دمای آب گرم و بستر دریا از نظر زمین شناسی پایدار و همچنین وجود صنعت گیاهان دریایی انتخاب کرد.
عالقه به ساخت مراکز داده زیر آب در حال حاضر زیاد است و پروژه هایی در چین و ایاالت متحده در حال انجام است. هایلندر چین در حال ساخت یک مرکز داده تجاری زیر آب 
است که برای کار در عمق 20 متری بدون حضور انسان طراحی شده است. در همین حال، در ایاالت متحده، Subsea Cloud قول داده است که مراکز داده تا عمق بسیار بیشتر 

از 3000 متر غرق شوند و تنها دلیل آن جلوگیری از هک فیزیکی است.
این ایده با پروژه Natick مایکروسافت آغاز شد که برای اولین بار در سال 2015 یک قفسه از سرورها را در آب های ایاالت متحده غرق کرد و عملیات ابری Azure را از بستر 

دریا ارائه کرد. پس از آن یک پروژه دو ساله در نزدیکی Orkneys در اسکاتلند انجام شد.

پروژه 30 ميليون دالری شهر زیر آب کره جنوبی شامل مراکز داده
میلیارد  ارزش 37.3  به  پروژه ای   )KIOST( اقیانوس کره  فناوری  را موسسه علوم و  آینده ای 
وون )30.8 میلیون دالر( را برای ساختن یک زیردریایی فضای زندگی و کار برای مردم در 
سواحل جنوب شرقی کره جنوبی در نزدیکی شهر اولسان هدایت می کند. شهردار اولسان در این 

راه اندازی گفت که این پروژه همچنین مراکز داده زیر آب با کارایی باال را بررسی خواهد کرد.
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