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نگاهی به محصول

ــور را در  ــوع کانکت ــن ســه ن ــی بیشــتر در رک هــای 19 اینچــی. R&M   ای ــش داد حت ــوان افزای ــوری را می ت ــه اتصــال فیبرن ــد ک ــازار مشــخص می کن ــد در  ب ــور جدی ــوع کانکت ســه ن
ــد. ــتر می کن ــک را بیش ــم پ ــن تراک ــد، بنابرای ــام می کن ــاال Netscale 72 ادغ ــم ب ــا تراک ــع ب ــرم توزی پلت ف

ایــن محصــوالت پیشــرو CS، SN و MDC نامیــده می شــوند و  بــه کالس VSFF )فاکتــور فــرم بســیار کوچــک( تعلــق دارنــد. شــرکت Senko نــوع داپلکــس کانکتورهــای 
CS و SN را توســعه داده و کانکتــور MDC نیــز توســط کمپانــی US Conec ســاخته  شــده اســت. CS مخفــف Corning Senko، SN به معنــی Senko Nano و MDC مخفــف                                                             

اســت.  Mini Duplex Connector

فناوری آزمایش شده فرول
ــر  ــا این حــال محفظه هــا باریک ت ــا ب ــان در اتصــال می شــود ام ــن باعــث ایجــاد اطمین ــری آزمایش شــده LC هســتند و ای ــرول 1.25 میلی مت ــور Senko حــاوی ف هــر دو محصــول کانکت

ــد. ــری دارن ــه 3.1 میلی مت ــر در LC  فاصل ــا برخــالف 6.5 میلی مت ــور SN، فرول ه هســتند. در کانکت

ــی  ــرای خاتمه زن ــوان از آن ب ــد و می ت ــغال می کن ــری اش ــای کمت ــه  CS فض ــبت ب ــی نس ــور SN حت ــد و کانکت ــه می ده ــور LC ارائ ــتر از کانکت ــک  بیش ــم پ ــوم تراک ــور CS یک س کانکت
بــه 384 فیبــر در یــک واحــد ارتفــاع اســتفاده کــرد.

در مقایســه بــا کابل کشــی معمولــی LC/MPO ، بــا کانکتــور MDC می تــوان تراکــم فیبــر را ســه برابــر کــرد و 432 فیبــر را در یــک یونیــت ارتفــاع رک بســته بندی می کنــد. نــوع مولتــی 
پــچ شــامل هشــت فیبــر بــه ازای هــر MDC چهارتایــی اســت.

ــرا  ــود زی ــرده ب ــری ک ــر جلوگی ــن ام ــروز از ای ــه ام ــا ب ــا ت ــود فض ــازد. کمب ــن می س ــا MDC ممک ــا CS، SN ی ــاط ب ــای MPO را در ارتب ــترش کاربرده ــال، گس ــم اتص ــش تراک افزای
ــد. ــغال می کردن ــادی را اش ــای زی ــاخه فض ــای دوش کانکتوره

400G ایجاد مسیر به سوی
ــم  ــت 400G و تراک ــه اترن ــال ب ــزرگ به شــدت روی انتق ــزداده ب ــی اســت. مراک ــت 400 گیگابیت ــرای اترن ــی آماده ســازی شــبکه ها ب ــه اصل ــون وظیف ــاال، اکن ــم ب ــا تراک ــای ب در برنامه ه

ــد. ــاز دارن ــری نی ــال بیش ت ــای انتق ــد و کانال ه ــای بان ــه پهن ــریعا ب ــا س ــد. آن ه ــنتر می کنن ــای دیتاس ــبکه در اتاق ه ــتر ش بیش
ــا 400G آســان تر می شــود.  ــا 4x100G  ت ــد بیــن ســوییچ های مختلــف ب مزیــت کانکتورهــای مینیاتــوری: می تــوان آن هــا را به صــورت جداگانــه وصــل کــرد. بــرای مثــال ایجــاد پیون

بــا هــر دو کانکتــور VSFF، چهــار کانــال در هــر مــاژول قابــل تنظیــم اســت و ایــن مســیر را بــرای اترنــت 400G بــا پیکربنــدی 8 کانالــه )x 50G 8( همــوار می کنــد.
پلت فرم انعطاف پذیر

پـلت فرم تـوزیع فـیبر نوری Netscale 72 به طـورمعمول از دو نـوع کابـل کشی نوری موازی BASE8 و BASE12 پشتیبانی می کند. 
ایــن بــدان معناســت کــه ماژول هــای توزیــع بــرای هــر دو کاربــرد در یــک دراور قــرار می گیرنــد. مراکــزداده می تواننــد کابل کشــی ترانــک را در داخــل رک هــا و محفظه هــای موجــود 

تطبیــق دهنــد. تنهــا کاری کــه بایــد انجــام دهنــد ایــن اســت کــه ســینی های R&M را تغییــر داده یــا تکمیــل کننــد.

.MPO-to-LC ماژول های ،LC و MPO سینی های اتصال ،LC و MPO همه راهکارهای معمولی اتصال را ارائه می دهد: سینی های R&M

ــته و  ــی هس ــرو، مین ــای میک ــر، داکت ه ــد فیب ــد. loose tubes چن ــل کنن ــورت MPO متص ــینی 12 پ ــک س ــر روی ی ــر 144 فیب ــا حداکث ــای ribbon را ب ــد کابل ه ــین ها می توانن تکنس
کابل هــای ribbon را می تــوان بــه ســینی های اســپالیس وصــل کــرد.

به این ترتیب، Netscale 72 انتقال سریع به نسل های جدید شبکه را تسهیل می کند.
ــا  ــوری ب ــر ن ــری اســتفاده می شــود. محــدوده Netscale از R&M در حال حاضــر پورت هــای فیب ــزرگ شــبکه ای در مراکــزداده اب ــرای ایجــاد معماری هــای ب ــژه ب Netscale 72 به وی
باالتریــن چگالــی صنعــت را در کابینت هــای 19 اینچــی ارائــه می دهــد و بــا ادغــام آوانگاردهــای بــا چگالــی بــاال CS، SN و MDC، ایــن رقــم یک بــار دیگــر افزایــش خواهــد یافــت کــه 

یــک گام بــزرگ بــرای مراکــزداده اســت.
جابه جایی ایمن

ــار از پیــش نصب شــده بــرای آداپتورهــای LC Shuttered اســت. ایــن کاورهــا در صــورت اتصــال بــه بــرق  ــا پوشــش گردوغب ــی ب ــی بــاال فعل R&M در حــال گســترش دامنــه چگال
ــد. ــز کنی ــا را تمی ــود فیبره ــدرت الزم می ش ــد و به ن ــش می یاب ــی کاه ــر آلودگ ــد. خط ــچ کنن ــن پ ــرعت و ایم ــد به س ــین ها می توانن ــوند و تکنس ــته می ش ــاز و بس ــودکار ب ــور خ به ط

ــد.  ــی کار کنن ــای تک ــی روی لینک ه ــد به راحت ــین ها می توانن ــرد. تکنس ــز ک ــه مجه ــور جداگان ــوان به ط ــایدها را می ت ــتند. س ــده هس ــوهای تقسیم ش ــای Netscale 72 دارای کش پنل ه
ــه حداقــل می رســاند. ــر را ب ــه فیب ــا آســیب رســاندن ب ــه در حیــن کار نصــب ی کشــوی تقسیم شــده خطــر جــدا شــدن  لینک هــای جداگان

مدیریــت کابــل مناســب R&M بــه تکنســین های شــبکه کمــک می کنــد تــا به طــور مطمئــن چگالــی بــاال پــک  را در ســمت پچ کــورد کنتــرل کننــد. مکانیســم آزادســازی ســریع R&M کار 
بــا تراکــم اتصــال بــاال را ســاده می کنــد.

Netscale 72
Netscale 72 یــک محصــول پیشــرو در تراکــم بــاال بــا ســازگاری عالــی اســت و فضای 
کافــی را بــرای جدیدتریــن ســری کانکتورهــای مینیاتــوری ارائــه می دهــد. ایــن محصــول 

باعــث افزایــش تراکــم پــورت تــا بــاالی 300 درصــد می شــود.
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قوانین و مقررات و گواهی ها در حوزه ی دیتاسنترهای سبز )بخش نخست(
دیتاسنترهای زیست سازگار می توانند بهترین مخزن برای ذخیره سازی، تحلیل، مدیریت و انتشار داده ها باشند. به واسطه این فناوری می توان با به حداقل رساندن اثرات 
مخرب زیست محیطی، به راحتی شرایط را برای استخراج دانش در حوزه ها و علوم پزشکی، الکتریکی، مکانیکی، کامپیوتری و غیره به هدف اخذ تصمیمات و راه کارهای 

استراتژیک و کسب بهره وری فراهم کرد. در این مقاله هدف بیان قوانین و مقررات و گواهی های جهانی دیتاسنترهای زیست سازگار است.

قوانین و مقررات و گواهی ها در زمینه دیتاسنترهای زیست سازگار
در این خصوص به هدف پیاده سازی پروژه دیتاسنترهای زیست سازگار، ابتدا موقعیت جغرافیایی محیط از نظر شرایط آب و هوایی و اکوسیستم های موجود برای 
تعیین بهترین دستورالعمل بین المللی مورد بررسی قرار گرفته شده است.این بررسی به همت متخصصان به هدف تعیین کارآمدترین راه کار کمک به صنعت دیتاسنتر که 
بتواند از نظر مصرف انرژی بیشترین سازگاری با محیط زیست را داشته باشد انجام می شود. در نهایت شیوه نامه عملی به دست آمده، برای همه دیتاسنترهای قدیمی 
و جدید که با پروتکل های دیتاسنترهای زیست سازگار مطابقت دارند قابل اجرا است. به طورکلی، چرخه حیات دیتاسنتر به قسمت های مدیریت، طراحی، ساخت، تدارکات، 

نگهداری، بهره برداری تقسیم بندی می شوند.

اصلی ترین حوزه های مقرراتی که بخش گواهی اجرای پروژه های احداث دیتاسنتر سبز را شامل می شوند، به موارد زیر تقسیم می شوند:
• تجهیزات عمومی

• سیستم خنک کننده
• سیستم دریافت نیرو

• نظارت و مدیریت و بهره وری انرژی
• استقرار تجهیزات فناوری اطالعات

• سیستم کاربری فناوری اطالعات
• سیستم استقرار خدمات فناوری اطالعات

• مخابرات و کابل کشی شبکه
• ساخت وساز زیست سازگار

• مدیریت و نگهداری
• خروجی های زیست سازگار

اپراتورها،  از  متشکل  دست اندرکاران صنعت  و  متخصصان  ازجمله  محققان  از  وسیعی  گروه  همکاری  با   BEAM Society Limited توسط  عمل  شیوه نامه  و  راهنما 
فروشندگان، مشاوران، استادان دانشگاه، نهادهای حرفه ای و دولتی تهیه شده است. در ادامه این برنامه مرجع، برای متولیان و متخصصان صنعت دیتاسنتر و همچنین 
دفاتر و ادارات انتشاریافته و توسط آن ها پذیرش شده است. از طرفی دیگر BEAM Society Limited همچنین ابزار ارزیابی BEAM Plus Data Centers  را برای ارزیابی 

– گواهی دیتاسنتر سبز توسعه داده است.

قوانین و مقررات و گواهی ها
تاریخچه ی مقررات مصرف انرژی مراکزداده زیست سازگار

تالش برای محقق ساختن فناوری مرکزداده سبز از سال 1980 توسط موسسه Uptime آغازشده است. در سال 200۷ توسط گرین گرید، موضوع مهم توان مصرفی 
انرژی )PUE( برای مصرف انرژی مطرح شد که به نام استاندارد واقعی پایش بهره وری انرژی نام گرفت. همان طور که مراکزداده از برق بسیار زیادی استفاده می کنند، 

برای افزایش پایداری و سبز کردن این فناوری باید آگاهی الزم به مقدار مصرف انرژی دیتاسنتر را داشته باشید.

زمانی که گرین گرید برای اولین بار استاندارد PUE را معرفی کرد، مقدار مصرف انرژی را بین اعداد 2.5 تا 3.5 اندازه گیری کرد. در ادامه بر اساس توجه به این موضوع 
نتیجه های به دست آمده به سطوح 1.5 کاهش یافت. امروزه می توان بهترین عملکرد ها را در حدود PUE 1.1 نیز مشاهده کرد. در سال 2014، موضوع صرف انرژی های 
انرژی زیادی برای تبخیر آب و مرطوب سازی صرف  این اساس مشخص شد که  ASHRAE منتشر شد. بر  زیاد برای خنک سازی مرکزداده توسط گروه تحقیقاتی 

می شود. اما می توان با کاهش سطوح RH در مرکزداده، صرفه جویی بسیار زیادی را در اتالف انرژی ایجاد کرد.

استفاده از مراکزداده زیست سازگار در قاره آسیا
امروزه در قاره آسیا و اقیانوسیه موضوع داغ استفاده از مراکزداده سبز، به هدف اجرای قوانین زیست محیطی و اعمال شیوه نامه های امنیتی سبز در حال اجرا است. 
به همین منظور سرمایه گذاران میلیاردها دالر را به تحقق این صنعت اختصاص داده اند. اما با وجود مساعدت دولت ها برای کنار گذاشتن سوخت های فسیلی، موضوع 
مهمی که موجبات اختالل را برای اجرای این پروژه مهیا کرده، اشتهای بیش ازحد این تاسیسات برای مصرف انرژی برق است. با توجه به آن الین شدن کسب وکارها، 
روزبه روز تقاضا برای ذخیره سازی داده ها بیشتر می شود. بر این اساس استقبال شرکت ها برای استفاده از رایانش ابری بیشتر شده و این موضوع انفجار داده هایی 
که باید ذخیره سازی و پردازش شوند و رونق سرمایه گذاری برای دیتاسنتر ها را به دنبال دارد. اما طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی در سال 2020، مصرف برق 
جهانی دیتاسنتر ها بین 200 تا 250 تراوات ساعت بوده است که این موضوع با میزان استاندارد مصرف برق جهانی فاصله داشته و مشخص است که شرایط کاهش 

مصرف انرژی را شامل شده است.

طراحی مراکزداده زیست سازگار
هدف بیشتر کسب وکارها تا سال 2050 رسیدن به بیشترین کاهش مصرف انرژی های فسیلی مخصوصا در مراکزداده است. به همین خاطر برای طراحی یک مرکزداده 
سبز و پایدار، الزم است که راه کارهایی را برای اعمال صرفه جویی و افزایش کارایی انرژی و کمک به سالمت سیاره زمین و محیط زیست انتخاب کنید. در ادامه منابع 
انرژی موجود را با منابع تجدیدپذیر و سبز جایگزین کنید. این کار شرایط تولید گاز کربن CO2 را به حداقل رسانده و موجبات کاهش تخریب اتمسفر را به دنبال خواهد 

داشت.

برای رسیدن به یک سیستم عملی کامال سبز برای مراکزداده زیست سازگار، به یک رویکرد طراحی سه جانبه نیازمند است.
• صرفه جویی در انرژی

• بهره وری انرژی
• استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر       | بخش دوم در شماره بعدی الوان مگ40 مطالعه فرمایید |

ذره بین الوان
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در نتیجه، در رتبه بندی شاخص جهانی اینترنت Speedtest در سال 2019، اینترنت استرالیا 
در رتبه 68 جهان قرار گرفت یعنی چهار رتبه پس از قزاقستان. این دقیقا همان چیزی است 
که زیرساخت های لبه منطقه ای را بسیار حیاتی می کند. ایوز می گوید: »با شروع آن الین شدن 
این امکانات لبه ای، ارائه دهندگان خدماتی که در حال حاضر نمی توانند در مناطق خاصی جای 

پایی داشته باشند – زیرا خود امکانات وجود ندارند – می توانند گسترش یابند.

زمینه هایی از این دست – که با افزایش تقاضا برای 5G و اینترنت اشیا بیشتر می شوند – به 

آن چه ایوز آن را »موج لبه« می نامد، دامن می زند.

آینده برای لبه و جایگاه آن در شهرهای هوشمند آینده

فراتر از سریع تر کردن جریان نتفلیکس )البته یک ماموریت افتخارآمیز(، رشد لبه فرصت هایی 
را برای تقریبا هر بخش صنعتی باز می کند. در نتیجه، چیزهای بزرگی برای مراکزداده در 

لبه پیش بینی می شود.

لبه ای شامل  به دو زیر شاخه تقسیم کرد. دستگاه های  این رشد را می توان  به گفته کانر، 
حسگرها )با قابلیت IoT( و دستگاه های دستی خواهند بود که می توانند داده ها را به صورت 
محلی تولید، پردازش و عمل کنند. سپس زیرساخت های لبه ای وجود خواهد داشت – شبکه ها 
کانر  می کنند.  پشتیبانی  محلی  برنامه های  از  که  مرکزداده  زیرساخت  و   )5G جمله  )از 
و  آزمایش محصول  و  بهینه سازی طراحی  برای  اتوماسیون  و  که هوش  پیش بینی می کند 
همچنین فرآیندهای تولید واقعی اجرا می شود. در کنار تولید، رشد مراکزداده میکرو لبه به 
بی شماری  بخش های  و  تدارکات  بهداشتی،  مراقبت های  آموزش،  حمل ونقل،  خرده فروشی، 

دیگر سود خواهد برد.

عالوه بر این، حسگرهای لبه، دستگاه ها و زیرساخت ها همگی می توانند به صورت گذشته نگر 
نصب شوند، زیرا کسب وکارها در حال حرکت هستند و امکانات موجود خود را برای استفاده 
به  نقل هوشمند، شهرهای هوشمند، خرده فروشی هوشمند...  و  ارتقا می دهند. حمل  لبه  از 
این لیست می توان خانه های هوشمند، مراقبت های بهداشتی هوشمند، انرژی هوشمند را نیز 
اضافه کرد. تقریبا هر فعالیتی می تواند از افزودن نوعی هوشمندی و/یا اتوماسیون بهره مند 
شود. کانر می افزاید: زندگی روزمره خانگی و کاری ما، که به لطف تحول دیجیتالی شتاب 
گرفته و همه گیری آن به طور فزاینده ای با هم تالقی می کند، به معنای واقعی کلمه صدها 

تعامل لبه را نشان می دهد.

قبل از شکستن »موج لبه« چه اتفاقی باید بیافتد؟
همان طور که کارشناسان در سراسر صنعت هشدار می دهند، این پیش بینی های هیجان انگیز 

و آینده نگر بدون توسعه جدی زیرساخت ها امکان پذیر نیست.

پیش بینی   ،Compass Datacenters در   Compass Quantum مدیرکل  گریسون،  تونی 
چگونگی  درباره  تا  می کند  مجبور  را  مرکزداده  جامعه  لبه،  رشد  می کنم  فکر  »من  می کند: 
نیاز به استقرار زیرساخت تجدیدنظر کنند. شرکت هایی که امروز از آن ها پشتیبانی می کنیم 
و  برنامه ها  استقرار  توانایی  به  که  می دانند  اما  چیست،  آینده شان  نیازمندی های  نمی دانند 

بارهای کاری در هر کجا که نیاز باشد نیاز دارند.«

برخی از کارشناسان صنعت پیشنهاد می کنند که روش فعلی برای ایجاد مراکزداده ناپایدار 
است و رویکرد پویاتری در آینده بسیار نزدیک اتخاذ خواهد شد.

»در حال حاضر، امکانات مرکزداده بزرگ و متمرکز رایج است. اما با درک این موضوع که 
یک مرکزداده کوچک، محلی،  به  نیاز  لبه  برنامه های  از  بسیاری  بالدرنگ  و  الزامات محلی 
سریع، چابک، انعطاف پذیر و مهم تر از همه، مقیاس پذیر برای تطبیق دارند، شروع به تغییر 
می کند. آن چه مورد نیاز است یک مرکزداده میکرو است که به اندازه برنامه لبه مشتری پویا 

باشد.«

 کانر توصیه می کند: عالوه بر این، با اتخاذ یک معماری مدوالر، کاربران می توانند آن طور 
نیاز به استقرار سیستم های کانتینری اضافی مقیاس بندی کنند. وی  نیاز است و بدون  که 
 30 تا   20 جمله  از  می دهد،  ارائه  را  توجهی  قابل  مزایای  تنهایی  به  رویکرد  این  می افزاید: 
درصد صرفه جویی در هزینه، در مقایسه با طراحی های مرسوم مرکزداده )پیش ادغام شده(.

به گفته گریسون، رشد این بخش پایدار است، تا زمانی که مراکزداده میکرو با استفاده از 
فناوری های آماده طراحی شوند و راه حل های سفارشی سفارشی نباشند. راه حل سفارشی 
ممکن است در ابتدا بهترین پاسخ به نظر برسد. با این حال، زمانی که شما سعی می کنید تعداد 
افزایش  انبوه کنید، هزینه های آن ها نه تنها می تواند  لبه را تولید  نیاز  مراکزداده ریز مورد 
نگهداری  و  تعمیر  پشتیبانی  و  تامین چاشنی  زنجیره  یک  مزایای  از  است  ممکن  بلکه  یابد، 

برخوردار نباشید.
گریسون همچنین تاکید می کند که این مراکزداده خرد نمی توانند کلبه های مخابراتی قدیمی تر 
داشته  کوچک تری  شکل  در  را  مرکزداده  کامل  عملکرد  باید  »آن ها  عوض،  در  اما  باشند، 
باشند«. او می افزاید: »آن ها همچنین باید بتوانند چراغ ها را با یک الیه نرم افزاری خاموش 
کنند که به شما امکان می دهد صدها نفر )نه هزاران نفر(، بدون تعداد اضافی و هزینه های 

مرتبط، را کنترل کنید.«

برنامه های  گسترده  »رشد  که  می کند  توصیه  و  می کند  تایید  را  موضع صنعت  این  میچی 
که  شود  موفق  می تواند  صورتی  در  تنها  و  است  شده  آغاز  تازه  اشیا  اینترنت  کاربردی 
سازمان ها یک استراتژی غیرمتمرکز برای پردازش داده ها اتخاذ کنند«. ضروری است که 
آن ها تعادل مناسبی را ایجاد و اگر شبکه ای از مراکزداده لبه را انتخاب می کنند که پوشش 
جغرافیایی گسترده ای را همراه با اتصال شبکه ُپرسرعت و متنوع برای حداکثر انعطاف پذیری 

و تاخیر کم داشته باشند، به دست خواهند آورد.

آیا مراکزداده میکرو EDGE می توانند تقاضای داده های IOT را حل کنند؟

راه حل کوتاه مدت یا راه حل دائمی اینترنت اشیا؟ مجله مرکزداده به بررسی پیش بینی های آینده برای مراکزداده خرد در لبه می پردازد. طبق پیش بینی های بازار، ردپای جهانی فناوری اطالعات 
برای استقرار لبه های زیرساخت از 1 گیگاوات به بیش از 40 گیگاوات افزایش خواهد یافت.

به منظور تقویت این رشد، پیش بینی های گزارش اخیر بازار بنیاد لینوکس »State of the Edge 2021« حدود 800 میلیارد دالر هزینه برای تجهیزات سرور فناوری اطالعات جدید و جایگزین 
و امکانات محاسبات لبه بین سال های 2019 تا 2028 تخمین می زند و بدیهی است که سرمایه گذاری ها این چنین خواهد بود. برای حفظ رشد بخش در این مقیاس بسیار مهم است.

Valuates Reports  این پیش بینی ها را تایید کرده است و رشد چشم گیری نیز در بازار جهانی محاسبات لبه از 8.23 میلیون دالر در سال 2021 به 55.93 میلیون دالر تا سال 2028 
پیش بینی شده است.

به منظور ارضای موفقیت آمیز اتکای روزافزون جهان به داده ها و ظهور اینترنت اشیا، مراکزداده باید به سرعت زیرساخت های خود را گسترش دهند. و برای بسیاری، تسهیالت کوچک لبه 
راهی کارآمد، مقرون به صرفه و بسیار سودمند برای مدیریت تقاضاهای جدید بازار است.

اما آیا این برای حفظ چنین افزایش تقاضا کافی است؟ و دقیقا آینده برای مراکزداده میکرو در لبه چگونه خواهد بود؟

مزایای استقرار مراکزداده میکرو در لبه چیست؟

مراکزداده خرد نیز که به موازات رشد پسرعموهای خود در مقیاس فوق العاده فعالیت می کنند، رشد سریع و مداومی را تجربه می کنند و مانند مراکزداده با هر اندازه، این روند رو به رشدی 
است که قرارست در آینده نیز ادامه یابد. اما مراکزداده لبه راه حلی را ارائه می دهند که سایت های مقیاس بزرگ نمی توانند. یعنی، آن ها منابع داده ای را ارائه می دهند که به طور فرصت طلبانه 
در »لبه« قرار می گیرند - یعنی در مکانی که داده ها واقعا در آن استفاده می شوند. با استفاده از مراکزداده لبه، مراکزداده بزرگ می توانند خدمات خود را گسترش دهند، کارایی خدمات 
خود را بهبود بخشند و اطمینان حاصل کنند که ارائه دهندگان قادر به مقابله با تقاضای روزافزون برای داده هستند. به عالوه، تمام موارد فوق را می توان بدون نیاز به پیکربندی مجدد 

زیرساخت موجود سایت به دست آورد.
»راه حل های دیجیتال امروزی ترکیبی از مقیاس پذیری، چابکی، انعطاف پذیری، سرعت و مقرون به صرفه بودن را فراهم می کنند تا لبه به واقعیتی تحول آفرین تبدیل شود«.

اندی کانر

EMEA، SUBZERO مدیر کانال
ایده ارائه منابع IT نزدیک به نقطه استفاده، ایده جدیدی نیست. با این حال، جایی که زمانی مرکزداده مورد نیاز و منابع زیرساخت فناوری اطالعات نسبتا انعطاف ناپذیر، آهسته و ُپرهزینه 

برای ساخت و اجرا بودند، راه حل های دیجیتال امروزی ترکیبی الزم از مقیاس پذیری، چابکی، انعطاف پذیری، سرعت و مقرون به صرفه را فراهم می کنند تا لبه تحول آفرین باشد.
 اندی کانر، مدیر کانال EMEA در Subzero می گوید: »به طور خالصه، مراکزداده میکرو در لبه، نقشی محوری در آماده سازی صنعت برای پاسخ گویی به تقاضاهای رو به رشد اینترنت 
اشیا، 5G و جمعیت در حال گسترش دورکاری خواهند داشت. این سایت های کوچک به زیرساخت های مرکزداده کمک می کنند تا نیازهای خدمات را برآورده کنند و برای رفع نیازهای 

مصرف کنندگان تکامل پیدا کنند.«

Simon Michie، مدیر ارشد فناوری Pulsant توضیح می دهد: »سازمان ها تنها زمانی می توانند اینترنت اشیا را بهینه کنند که دروازه های آن ها در مراکزداده لبه ای که نزدیک به عملیات 
هستند، قرار گیرند اما باید اتصال ُپرسرعت الزم را به هاب های ابر عمومی اصلی نیز داشته باشند.«

عالوه بر این، لبه همچنین فرصت های جالبی را برای شرکت های مرکزداده ارائه می کند که نمی خواهند در میان بازار شلوغ مقیاس بزرگ رقابت کنند.
Edge Centres که در سال 2021 راه اندازی شد، شکافی را در بازار مرکزداده استرالیا دید و توانست آن را تصرف کند. سیدنی هم که در استرالیا بسیار ُپرجمعیت است، به تنهایی بیش 

از 26۷ مرکزداده دارد.

Jon Eaves، بنیانگذار و مدیرعامل Edge Centres، گفت که این روند حماسی است و ما به لبه نگاه می کنیم. استرالیا نمونه بارز نیاز به مراکزداده میکرو لبه است. بخش عظیمی از جمعیت 
کشور در اطراف شهرهای ساحلی متمرکزند. اما ایوز توضیح می دهد: »تمام نتفلیکس در استرالیا از سیدنی مصرف می شود. این بدان معناست که اگر در استرالیای غربی هستید - که شش 

ساعت با هواپیما از سیدنی فاصله دارد - ویدیوی شما همچنان در حال پخش از سیدنی است.«

راهکارراهکار
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فردای هوشمند

جستاری بر زیرساخت مراکزداده

ظهور اینترنت اشیا تقاضای کامال جدیدی را برای حجم داده، ذخیره سازی داده و سرعت داده به همراه خواهد داشت و مراکزداده را مجبور به گسترش و چرخش سریع 
می کند. برای کسب وکارها، تحول دیجیتال قطعا یکی از کلیدواژه های این دهه است.

اینترنت اشیا باعث پیشرفت سریع فناوری تقریبا در هر صنعتی می شود. این نه تنها شامل معرفی دستگاه های جدید اینترنت اشیا – که از بیوچیپ ها گرفته تا حسگرهای 
خودرو را در بر می گیرد – است، بلکه راه را برای کل اکوسیستم های اینترنت اشیای تجاری هموار می کند. اما، قبل از این که دنیای آینده نگر IoT که ما تصور می کنیم به 
واقعیت تبدیل شود، زیرساخت مرکزداده جهانی باید آماده شود. کسب وکارها بیش از هر زمان دیگری داده ها را ایجاد، مدیریت و ذخیره خواهند کرد و از آن جایی که این 
داده ها در سطح غیرقابل تصوری از شخصی و خصوصی هستند، امنیت نقشی محوری در اجرای موفقیت آمیز تکامل داده های اینترنت اشیا خواهد داشت. »امنیت فیزیکی 

و سایبری دیگر نمی توانند به عنوان رشته های جداگانه در نظر گرفته شوند.«

نیروی محرکه تکامل مرکزداده – چرا به اینترنت اشیا نیاز داریم؟
IoT که پیش از این به عنوان هاوربردها در محدوده مشابهی در نظر گرفته می شد، اکنون قرار است صنایع بی شماری را متحول کند.

دستگاه های هوشمند داده ها را از طریق حسگرها، پردازنده ها و سایر سخت افزارها جمع آوری می کنند، قبل از این که آن ها را برای تجزیه و تحلیل به فضای ابری اینترنت 
اشیا بفرستند - همه این ها بدون نیاز به ورودی انسانی است. فرصت های این فناوری بی پایان است، از ارائه خدمات پیشرفته تر مراقبت های بهداشتی گرفته تا ایمن تر 

نگه داشتن جاده های ما، و حتی ایجاد یک تجربه بصری تر در رویدادهای بزرگ موسیقی.

از دیدگاه یک شرکت، مزایای اینترنت اشیا چند وجهی و گسترده است. در صورت اجرای موفقیت آمیز، IoT می تواند کارایی داخلی را بهبود بخشد، درجه بیشتری از کنترل 
و اتوماسیون را ارائه دهد، شفافیت عملیاتی را افزایش دهد، بینش در زمان واقعی در مورد عملیات ارائه دهد، فرآیندها را خودکار کند، سرعت تحویل را افزایش دهد و 

خدمات سفارشی تری به مشتریان ارائه دهد. این فرصت ها زمانی گسترش می یابد که IoT با هوش مصنوعی و ML همکاری می کند و این فناوری را بیشتر ارتقا می دهد.

»ما می بینیم که داده های بیشتر و بیشتری به زمان حساس هستند و باید در لبه پردازش شوند، بنابراین اینترنت اشیا همچنین به رشد مراکزداده لبه کمک می کند.«
لوییس وایت

معاون شرکت
زیرساخت )اروپا(،

COMMSCOPE

همان طور که می بینید، موج جدید فناوری های اینترنت اشیا باعث شده است تا تصوری دوباره از نحوه ارائه ارزش و آن چه شرکت ها می توانند برای باال بردن سطح آن 
انجام دهند، دوباره به وجود آورد.

ساخت یک اکوسیستم اینترنت اشیا با امنیت باال
ظهور اینترنت اشیا تقاضاهای کامال جدیدی را در مورد حجم داده، ذخیره سازی داده و سرعت داده به همراه خواهد داشت و مراکزداده را وادار به گسترش و چرخش 

سریع می کند.

در واقع، بزرگ ترین تاثیر اینترنت اشیا در مرکزداده، برنامه های ویدیویی خواهد بود – برای مثال سرگرمی، نظارت بر امنیت، داده کاوی و ایمنی. لوییس وایت، معاون 
زیرساخت سازمانی برای اروپا در CommScope توضیح می دهد که شرکت ها باید آن داده ها را ذخیره کرده و به جای تجزیه و تحلیل داده ها یا عکس های استاتیک، در 

زمان واقعی بر روی آن ها عمل کنند.

عالوه بر این، ماهیت عمیقا شخصی برخی از داده هایی که دستگاه های IoT جمع آوری می کنند - از جمله به روزرسانی های لحظه ای مکان، اطالعات مراقبت های بهداشتی 
و رفتارهای کاربر - به مراکز داده نیاز دارد که با حداکثر امنیت ممکن کار کنند. خوشبختانه، مزایای چارچوب اینترنت اشیا می تواند برای پشتیبانی از مراکزداده نیز 
پیاده سازی شود. این ارتقای سیستم می تواند به ارائه دهندگان مرکزداده کمک کند تا زمان آپدیت را به حداکثر برسانند، هزینه های عملیاتی را کاهش دهند و امنیت فیزیکی 
را افزایش دهند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که عدم مدیریت مناسب چارچوب جدید اینترنت اشیا، آسیب پذیری های امنیت سایبری را نیز به همراه خواهد 
داشت. عدم تغییر رمز عبور پیش فرض یا به روزرسانی سیستم عامل نمونه های خوبی از این موضوع است. Paul Dodds، مدیر شرکت Genetec انگلستان و ایرلند توصیه 
می کند که ارتباط رمزگذاری نشده بین برنامه مشتری و سرور را امکان پذیر می کند. برای مدیریت این آسیب پذیری ها، Dodds  توصیه می کند که مراکزداده یک رویکرد 
یکپارچه برای امنیت، با یک چارچوب امنیتی فیزیکی-سایبری اتخاذ کنند. امنیت فیزیکی و سایبری دیگر نمی توانند به عنوان رشته های جداگانه در نظر گرفته شوند. 
کسانی که مسئول امنیت فیزیکی هستند باید در عوض با بخش های IT خود همکاری نزدیک داشته باشند. آن ها با همکاری یکدیگر بهتر می توانند از امکانات و اطالعات خود 

محافظت کنند.Dodds  می گوید: این به بهترین وجه با یک راه حل امنیتی یکپارچه به دست می آید.

یک راه حل امنیتی یکپارچه می تواند به خودکارسازی وظایفی که به بهداشت سایبری کمک می کنند، یاری رساند. به عنوان مثال، شناسایی سخت افزاری که پشتیبانی 
نمی شود یا در نسخه های قدیمی سیستم عامل اجرا می شود. پس از آن ساختن یک چارچوب امنیتی فیزیکی-سایبری انعطاف پذیر که بتوان از آن استفاده کرد، بسیار 

آسان تر استعداد دستگاه های جهانی اینترنت اشیا در 10 سال آینده سه برابر خواهد شد.

از 8.74 میلیارد در سال 2020

به بیش از 25.4 میلیارد در سال 2030

سایمون میچی

CTO، PULSANT

با رونمایی از 5G، ضرورت اتخاذ مراکزداده لبه غیرمتمرکز اختصاصی هر روز افزایش می یابد.

آینده IoT و جایگاه مراکزداده در آن
بر اساس پیش بینی های اخیر، تعداد دستگاه های IoT در جهان طی 10 سال سه برابر خواهد شد - از 8.74 میلیارد در سال 2020 به بیش از 25.4 میلیارد در سال 2030 
خواهد رسید. این امر عمدتا ناشی از سرمایه گذاری های تجاری بزرگ )و مداوم( در فناوری اینترنت اشیا و استفاده از راه حل های پیچیده تر مبتنی بر داده ها برای ارتقای 

خدمات آن ها است.

داده ها، ذخیره سازی و مدیریت آن ها عوامل سازنده این فناوری ها هستند. در نتیجه، مراکزداده و زیرساخت های آن ها باید پاسخ گو و سریع باشند تا با تحوالت همیشه 
در حال تغییر اینترنت اشیا سازگار شوند.

با رواج 5G، فوریت برای استفاده از مراکزداده لبه غیرمتمرکز اختصاصی هر روز افزایش می یابد. بسیاری از معماری های اینترنت اشیا از حسگرهای ارزان قیمتی استفاده 
می کنند که دستگاه های نسبتا کند و کودنی هستند، اما دروازه هایی که تمام داده هایی را که تولید می کنند پردازش می کنند باید با تاخیر کم و همچنین ظرفیت باال کار کنند. 
این توصیه سایمون میچی، مدیر ارشد فناوری Pulsant، به مراکزداده ای است که به دنبال ماندن در باالی منحنی هستند. بدون چنین قابلیت هایی، پیاده سازی اینترنت 

اشیا از انتظارات خارج می شود.

عالوه بر این، از آن جایی که اطالعات بیشتر و بیشتر به زمان حساس هستند، باید در لبه پردازش شوند. وایت اضافه می کند که در نتیجه، به نوبه خود، »اینترنت اشیا 
نیز به رشد مراکزداده لبه کمک می کند«.

به منظور مدیریت نیازمندی های اینترنت اشیا - هم افزایش تقاضای داده از سوی مصرف کنندگان و هم فناوری های اینترنت اشیا که در خود سایت مرکزداده به کار گرفته 
می شوند - مراکزداده باید از هوش مصنوعی و ML برای پردازش کارآمدتر داده ها استفاده کنند، در حالی که از مراکزداده لبه استفاده می کنند و استفاده از فیبر تک حالته 

برای اطمینان از این که سرعت آن ها به اندازه کافی سریع است تا بتواند این ظرفیت را تحمل کند.
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