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نگاهی به محصول

این ماژول ها هم اکنون وجود دارند
فناوری 800 گیگابیت برای ورود به بازار آماده است. این فناوری تا دو سال دیگر بر شبکه های مازه-برگ  حکومت خواهد کرد. برای مراکز داده این به چه معناست؟

بیایید ابتدا نگاهی به روند جاری بیندازیم.
چندین شناسه هنوز مورد استفاده هستند. اما ماژول های فرستنده گیرنده  نوری به شکل دو فاکتور تعیین کننده ی QSFP-DD800 و OSFP ، در حال حاضر به صورت انبوه تولید 

می شوند. گروه توافق چند منبع Pluggable 800G  ماژول هایی را برای 8x100G  و 4x200G  مشخص کرده است.
• ماژول  8x100G دارای رابطی برای 8 فیبر چند حالته موازی  برای انتقال لینک تا 100 متر خواهد بود.

• ماژول  4x200G برای کار با مالتیپلکسی)تسهیم( تقسیم طول موج )WDM( طراحی شده است. انتقال سیگنال های 200 گیگابیت بر ثانیه در چهار طول موج از طریق فیبر سینگل مود 
تا دو کیلومتر است.

مسئول گروه )IEEE )IEEE 802.3df روی استانداردهایی برای موارد زیر کار می کند:
• 8x100G  از طریق فیبر چند حالته برای پیوندهای تا 100 متر

• 8x100G  موازی از طریق فیبر تک حالته برای پیوندهای تا 500 متر
• 8x100G  با WDM از طریق فیبر تک حالته تا 10 کیلومتر

کنسرسیوم های  دیگر روی خصوصیات 800 گیگابیت کار می کنند. گروه MSA OSFP-XD راه حلی با 16 کانال در هر ماژول ارائه کرده است که اکنون راه را برای اترنت 1/6 ترابیت 
هموار می سازد.

پیامدهای کابل کشی
مهاجرت به  اترنت800 گیگابیتی، فقط با کابل کشی مناسب و اصولی امکان پذیر است. در جایی که تا کنون 4 فیبر کافی بوده است، بسته به پیکربندی به زودی به 8 یا 16 فیبر نیاز پیدا 

خواهند کرد.
خانواده                   مانند  باال  بسیار  تراکم  با  پلت فرم های  است؟  آماده  اضافی  کابل کشی  برای  کامپیوتر شما  اتاق  زیرساخت های  آیا  دارد؟  وجود  کابل  راهنماهای  و  رک ها  در  کافی  فضای  آیا 

R&M Netscale به مراکز داده اجازه می دهند که منابع بیشتری را در مراحل اولیه به دست آورند.

خود کانکتور نیز همچنان به افزایش تراکم کمک خواهد کرد:
• کانکتور فرستنده گیرنده با MPO  16 انجام می شود.

• با کانکتورهای مینیاتوری جدید CS، SN و MDC، تعداد فیبرها در هر پورت را می توان افزایش داد، یعنی می توان تا 6 اتصال تک فیبر در هر پورت را تحقق بخشید.

برنامه ریزی کابل کشی برای 800 گیگابیت
همزمان؛ به تثبیت رسیدن اترنت 400 گیگابایتی در مراکزداده، نسل بعدی اترنت هم در راه است.

زمان برای رسیدن به نسل جدید انتقال فیبرنوری 800 
گیگابیتی برای مرکزداده فرا رسیده است.

منبع: Group Market Intelligence, 2021ا 650
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3- مهار قابلیت تشخیص الگوی غیرعادی برای اسکن سایبری 
ما در سال 2023 شاهد یک روند در حال ظهور گسترده تر در مورد اسکن سایبری با قابلیت تشخیص الگوی غیرعادی، به ویژه در ذخیره سازی ثانویه هستیم. در بلندمدت، شاهد توسعه 
ذخیره سازی اولیه طی 2 تا 3 سال آینده هستیم. این اسکن سایبری، ابزار دیگری در کیف ابزار مدیریت ذخیره سازی است، همراه با انعطاف پذیری سایبری، تا به طور فعال زیرساخت 
داده ها را برای مدیریت پیچیدگی روزافزون و فریب کاری حمالت سایبری تقویت کند. چه برای پول، چه قدرت یا سرگرمی های منحرف، این حمالت برای از بین بردن کسب وکارها طراحی 
شده اند. فروشندگان باید قابلیت تشخیص الگوی غیرعادی را، احتماال از طریق مشارکت با فروشندگان پشتیبان، به عنوان بخشی از یک اکوسیستم گسترده تر، فراهم کنند. این یک حوزه ی 
در حال تکامل از فناوری است و به مشتریان این امکان را می دهد تا در فضای ذخیره سازی ثانویه پردازش داشته باشند و ارزش بیشتری را برای مشتریان و شرکای سازمانی بیافزایند.

4- تقاضای رو به رشد برای سهولت استقرار فناوری های امنیتی پیشرفته 
شرکت ها و ارائه دهندگان خدمات به طور چشم گیری به دنبال راه حل هایی با قابلیت استقرار و استفاده آسان هستند که نیازهایشان را برای انعطاف پذیری ذخیره سازی سایبری و فناوری های 
امنیتی یکپارچه برآورده  کند. آن ها نه تنها اتوماسیون، بلکه سطح بعدی را با اتوماسیون خودکار می خواهند. کاربران نهایی دیگر تنظیمات پیچیده را نمی خواهند. آن ها می خواهند بتوانند 
به سرعت و کارآمدی بهتر به محیط های پزشکی قانونی دسترسی داشته باشند و وقتی نوبت به بازیابی داده ها می رسد، انتظار دو یا سه کلیک را دارند و سپس کار را با آن انجام می دهند. 

فروشندگان باید با رویکرد تنظیم و فراموش کن به ذخیره سازی سایبری پاسخ دهند و فناوری پیشرفته ای را ارائه دهند که به کارگیری و استفاده آسان نیز پاسخ گو باشد.

5- انعطاف پذیری سایبری برای ذخیره سازی اولیه و ثانویه ضروری تشخیص داده می شود
مردم اغلب فکر می کنند که انعطاف پذیری ذخیره سازی سایبری فقط در مورد پشتیبان گیری از داده ها است. این درست نیست. انعطاف پذیری ذخیره سازی سایبری مهم تر از پشتیبان گیری 
است. این یک تفاوت مهم است که نشان دهنده روند سال آینده است چراکه مجرمان سایبری هوشمند نه تنها به مجموعه داده های ثانویه شما مانند پشتیبان گیری حمله می کنند، بلکه به 
مجموعه داده های اصلی شما نیز حمله خواهند کرد. با درک این واقعیت، شرکت ها و ارائه دهندگان خدمات وارد سال جدید می شوند و سطوح جدیدی از انعطاف پذیری ذخیره سازی سایبری 
را به محیط ذخیره سازی اولیه و ثانویه خود تزریق می کنند. تغییری در بازار شرکت ها وجود دارد که از واکنش پذیری شروع می شود - منتظر می مانند تا مجرمان سایبری حمله کنند و 
سپس کاری در مورد آن انجام دهند - تا فعاالنه برای بازیابی آماده شوند، شبیه به بازیابی فاجعـه. شرکت ها معموال طرح های پیچیده ای برای بازیابی بالیا و اقدامات تداوم کسب وکار 

دارند. آگاهی روزافزونی وجود دارد که طرح های فاجعه سایبری باید با مجموعه ای از قابلیت های مناسب برای شروع و اجرای بازیابی، به سرعت اجرا شوند.
فروشندگان باید به مشتریان کمک کنند تا در رویکردهای خود برای انعطاف پذیری ذخیره سازی سایبری تجدید نظر داشته و رویکرد واکنشی را به پیشگیرانه تغییر دهند. انعطاف پذیری 
ذخیره سازی سایبری به یک شرکت این امکان را می دهد تا یک حمله باج افزار را باطل کند، گویی این حمله حتی رخ نداده باشد. البته بدون باج، بدون اختالل و محافظت کامل در برابر 

حمالت...

ذره بین الوان

با نگاهی به آینده، سال 2023 سال بسیار هیجان انگیزی برای ذخیره سازی سازمانی خواهد بود. در این جا پنج روند برتری که در حال پیدایش است، آورده شده. قابل توجه است که در هر 

مورد، فروشندگان باید به سرعت با راه حل های مناسب پاسخ دهند، اما آیا پایه های درستی برای انجام این کار دارند؟

 1- همگرایی امنیت سایبری و ذخیره سازی به عنوان شالوده ی استراتژی فناوری اطالعات سازمانی
CIOها وCISOها همچنان به طور فزاینده ای متوجه هستند که اگر فضای ذخیره سازی را با امنیت سایبری ترکیب نکنند، در استراتژی امنیت سایبری شرکت خود یک شکاف عمیق خواهند 
دید. رهبران فناوری اطالعات به محافظت از شبکه و نقاط پایانی، استقرار فایروال ها و نگاه کردن به الیه برنامه عادت دارند. با این حال، تمام داده های آن ها به ذخیره سازی ختم می شود. 
بیداری بزرگ در بازار سازمانی، در آستانه سال جدید، این است که اگر یک راه حل ذخیره سازی سازمانی، قابلیت کمک به مبارزه با یک حمله سایبری را نداشته باشد، C-suite  و تیم 
فناوری اطالعات سازمان را به شدت در معرض دید و خطر قرار می دهد. روندی که در حال پیدایش است این ست که فضای ذخیره سازی که توسط انعطاف پذیری سایبری تقویت می شود، 
بخشی از استراتژی جامع امنیت سایبری در هر سازمان بزرگ باشد. این بدان معنا است که فروشندگان باید )اگر قبال ارائه نکرده اند( راه حل های ذخیره سازی ای را ارائه دهند به صورتی کامل 
با راه حل ها و استراتژی های امنیت سایبری که معموال برای محافظت از شرکت ها و همچنین ارائه دهندگان میزبانی ابری، ارائه دهندگان میزبانی مدیریت شده و ارائه دهندگان خدمات مدیریت 
شده استفاده می شوند، هماهنگ باشد. همه این ها، نیاز به یک فروشنده و شرکای آن دارد که با CIOها و CISOها، همراه با دیگر رهبران و مدیران فناوری اطالعات، همکاری نزدیک داشته 
باشند تا ذخیره سازی انعطاف پذیر سایبری را به بخشی کلیدی از استراتژی جامع امنیت سایبری تبدیل کرده، شکاف های آسیب پذیر را برطرف و داده ها را در برابر حمالت سایبری ایمن کنند.

2- تقویت توانایی بازیابی تقریبا بی درنگ از یک حمله سایبری 
سوال این نیست که اگر سازمان شما قرار است با یک حمله سایبری مورد حمله قرار گیرد؟! این یک سوال، چه زمانی و چند وقت یک بار است. سازمان شما ممکن است مورد حمله قرار بگیرد 
و همچنین ممکن است چندین بار مورد حمله قرار گیرد. در آن مرحله، نحوه پاسخ شما به آن حمله مهم است. انعطاف پذیری سایبری یکی از مهم ترین و مورد نیاز شرکت های امروزی برای 
مبارزه با حمالت سایبری در کل انبار و زیرساخت داده است. حتی اگر نقطه پایانی شما یا امنیت شبکه شما یک یا دو بار مجرمان سایبری را بیرون نگه دارد، مطمئنا مواقعی وجود خواهد 
داشت که از آن عبور کنند. هنگامی که این اتفاق می افتد، یکی از چیزهای حیاتی برای یک تیم فناوری اطالعات این است که یک کپی خوب شناخته شده از داده ها و بازیابی سریع را انجام دهد. 

استفاده از یک عکس فوری غیرقابل تغییر از داده ها برای اطمینان از این که داده ها در معرض خطر قرار نگرفته اند، بسیار مهم است.
به عبارت دیگر می توان به داده ها اعتماد کرد. یافتن یک کپی خوب شناخته شده با انتخاب نامزدهای بالقوه برای بازیابی در یک محیط پزشکی قانونی محصور انجام می شود. آخرین کاری 
که می خواهید انجام دهید این است که فقط شروع به بازیابی داده هایی کنید که بدافزار یا باج افزار در آن نفوذ کرده است. فروشندگان باید راه حل هایی ارائه دهند که عکس های فوری غیرقابل 
تغییر داده ها، محیط پزشکی قانونی محصور شده، شکاف هوای منطقی و بازیابی بی درنگ داده ها را با هم ترکیب کنند - به طور ایده آل با یک ذخیره سازی سایبری کامال جامد و تضمین شده
SLA . هنگامی که یک مجرم سایبری از خط دفاعی یک شرکت عبور می کند، همه چیز به انعطاف پذیری و قابلیت بازیابی داده ها مربوط می شود که بر اساس یک نسخه خوب شناخته شده از 
داده ها ساخته شده باشد. یک زیرساخت ذخیره سازی انعطاف پذیر سایبری به شما کمک می کند تا به راحتی تهدیدات را با اتوماسیون شناسایی کنید و داده ها را در یک محیط پزشکی قانونی 

امن و محصور قرار دهید. این جاست که حمله سایبری باطل شده است.
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کدامین راه حل به مراکزداده کمک می کند؟
قیمتش چقدر است؟ با چه سرعتی می توان پیاده سازی شان کرد؟ کدام راه حل در درازمدت به ما کمک می کند؟ زمانی که ارائه دهندگان مرکزداده در حال برنامه ریزی زیرساخت های جدید برای اتاق  سرورها 

هستند، این ها سواالت معمولی هستند. راه های خوب و بهتری نیز وجود دارد.

زیرساخت های خود را بسازید
وقتی صحبت از ایجاد زیرساخت ها برای مراکزداده و اتاق های سرور می شود، تعدادی راه حل ممکن وجود دارد. این نه تنها در مورد فضاهای سفید  و محل قرارگیری است، بلکه برای مناطق اتصال متقابل، 

اتاق های مالقات ، محوطه دانشگاه و اتصال DC نیز صدق می کند.

به عنوان مثال، اپراتورهای مرکزداده می توانند همه چیز را خودشان برنامه ریزی کرده و بسازند. همچنین می توانند قطعات مورد نیاز را در کاتالوگ ها، فروشگاه ها و پیکربندی های آن الین جست وجو کرده و آن ها 

را به صورت جداگانه سفارش دهند. البته این موضوع زمان بر است و به کارکنان متخصص، دانش دقیق و مدیریت پروژه نیاز دارد.

خودارزیابی نشان داده که این رویکرد، اغلب دیگر بهترین انتخاب نیست. تجربه نشان می دهد که نکات ظریفی مانند ذخایر فیبر برای نسل بعدی شبکه های محلی کابلی )اترنت(، سنسورهای نظارت بر پورت و 

محدودیت های فضایی به طور مرتب نادیده گرفته می شوند.

یا »تجربه خارج از جعبه« 
شما می توانید ماژول های استاندارد و از پیش پیکربندی شده و »مراکزداده ای که تجربه خارج از جعبه« هستند را خریداری کنید. این باید زمانی در نظر گرفته شود که زمان عرضه بازار یا یک زیرساخت سازگار 

جهانی اهمیت به سزایی دارد. مزایا: برنامه ریزی منطقی و بیرون از محدوده، تحویل کوتاه مدت، و هزینه کم تر در مقایسه با اتاق سرور که به صورت جداگانه طراحی و ساخته شده اند.

اپراتورها ممکن است در معرض برخی از محدودیت  های اختصاصی راه حل های کلید در دست باشند. درخواست های فردی، ارتقای فوری و تعدیل های پیش بینی نشده بازار فقط با مشکل یا با هزینه های اضافی 

قابل اجرا هستند. در برخی موارد، مرکزداده متحرک اصال کلید در دست نیست، چراکه کابل  ها همچنان باید نصب شوند.

به یکپارچه سازان اعتماد کنید
شما می توانید پیمانکاران عمومی و یکپارچه سازها را استخدام کنید. آن ها از همان ابتدا بر این پروژه نظارت کرده و با مسئولیت پذیری آن را اجرا خواهند کرد. همچنین یک زیرساخت اختصاصی متشکل از 

سامانه ها و محصوالت مناسب را ایجاد می کنند. برخی محصوالت عمدتا از پیش پایان یافته را به ساختمان تحویل می دهند و سازنده ها)نصاب ها(  را با خود می آورند.

 البته R&M  از رویکرد دوم حمایت می کند. امروزه، اپراتورهای مرکزداده در مورد سازمان، کارکنان، تخصص، ساختار و فناوری از هرگونه کمکی تقدیر می کند. برون سپاری به یکپارچه سازان واجد شرایط 

یا پیمانکاران عمومی امکان انتخاب مناسبی برای راه اندازی زیرساخت های محلی به صورت جداگانه و سریع می دهد.

 همه چیز از یک منبع واحد
مدلی با یکپارچه ساز  قابل اطمینان می تواند بهتر باشد - البته با ترجیح منبع.

به عبارت دیگر، یک تامین کننده منتخب می تواند راه حل های کامل و یکپارچه ای را برای زیرساخت های مرکزداده از یک منبع واحد ارائه دهد. آن ها تعدادی از معیارهای درخواستی را برآورده می کنند، همچون:

-محدوده کارایی  و تخصص از مشاوره تا راه اندازی. آن ها همچنین شامل مهندسی، سفارشی سازی، منبع یابی، بسته بندی و مونتاژ نیز می شوند.

-در حالت ایده آل، فروشنده ماژول های ضروری اتاق های سرور را تحت مدیریت خود تولید می کند. این مجموعه از اتصال  به نرم افزار برای مدیریت زیرساخت را نیز شامل می شود.

-تامین کننده رویکرد طراحی-ساخت را فرامی گیرد. آن ها بر توانایی یکپارچگی کامل زیرساخت های اتاق های سرور قبل از نصب تسلط می یابند. این جاست که ساخت مرکزداده بدون مشکل و بالدرنگ کار می کند.

-تامین کننده درک عمیقی از وضعیت مشتری پیدا می کند. درخواست های تغییر را می توان به صورت منعطف پذیرفت و اجرا کرد. این خدمات شامل پشتیبانی فنی، استانداردسازی ویژه مشتری ، گواهی نامه ها، 

دوقولوهای دیجیتالی، آموزش و غیره است.

ارائه دهنده همواره به مشتری نزدیک است. دسترسی فوری به تولید، سفارشی سازی، انبارداری، تدارکات و پشتیبانی فنی در هر منطقه ای امکان پذیر است. اتفاقا: این مجاورت منطقه ای باعث صرفه جویی در 

مسیرهای حمل ونقل و در نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای نیز می شود.

تخصصی  مجله  در  می کند.  پشتیبانی  را  یکپارچه  و  کامل  زیرساختی  راه حل های  برای  شریکی  به عنوان  جهان  سراسر  در  مرکزداده  اپراتورهای  از  و  دارد  سازگاری  معیارها  و  ضوابط  این  با   R&M

CONNECTIONS  شماره 63 ما می توانید دریابید که این کار چگونه میسر است و مراکزداده چه مزایایی می توانند داشته باشند.

چگونه هوش مصنوعی قابلیت های مرکزداده را ارتقا می دهد؟)بخش اول(
مجله مرکزداده پیش بینی های این فناوری را برای قابلیت های توسعه یافته، پیشرفت های جدید و کارایی بهبود یافته ای که هوش مصنوعی وعده بازگشایی آن ها را می دهد 
بررسی می کند. به سختی می توان تاثیری که هوش مصنوعی )AI( بر صنایع جهانی ما خواهد داشت را دست باال برآورد کرد. اگر از تمام قابلیت های آن استفاده شود، این 
قدرت را دارد که شیوه مدیریت تولید، حمل ونقل، مراقبت های بهداشتی، فناوری و بخش های بی شمار دیگر را تغییر دهد و مراکزداده به خوبی در ایفای نقش تحول آفرینی 
هستند که پیشرفت های هوش مصنوعی وعده داده است. بنابراین، همان طور که جهان - با احساسات متفاوت، در برخی موارد - به آینده ای مجهز به هوش مصنوعی نگاه 

می کند، ما قابلیت های آینده ای را که هوش مصنوعی می تواند برای مراکزداده باز کند، بررسی می کنیم.

چگونه هوش مصنوعی قابلیت های مرکزداده را ارتقا می دهد؟
هوش مصنوعی نه تنها وعده می دهد به وظایفی که انسان ها به صورت دستی انجام می دهند کمک می کند، بلکه این قدرت را دارد قابلیت های کامال جدیدی را باز کند 
چراکه در غیر این صورت برای همیشه از درک ما خارج می شدند. هوش مصنوعی و یادگیری ماشین )ML( با استفاده از محاسبات با کارایی باال )HPC(، به محققان 
کمک می کنند تا با برخی از بزرگ ترین مشکالتی که بشریت با آن مواجه است، مقابله کنند. نوام روزن، مدیر EMEA توضیح می دهد که از کشف راه هایی برای تغذیه 
جمعیت جهانی در دهه های آینده تا تشخیص اختالالت شبکیه چشم، سیستم های HPC به دانشگاه ها و شرکت های جهانی قدرت محاسباتی را برای پیشبرد تحقیقات 

هوش مصنوعی و ML ارائه می دهند.
به عنوان مثال، اگر بخش مراقبت های بهداشتی را فقط به عنوان یک مثال در نظر بگیریم، روزن توضیح می دهد که: هوش مصنوعی می تواند راه کامال جدیدی را برای 

درمان بیماری باز کند، با هوش مصنوعی آگاهی های مورد نیاز برای تطبیق ژنتیکی درمان ها برای هر بیمار است.
GOAST  لنوو )ابزار بهینه سازی و مقیاس پذیری ژنومیک(، که بر HPC متکی است، روند توالی یابی ژنوم انسان را از بیش از 150 ساعت به تنها 18 دقیقه سرعت 
بخشیده و طلوع پزشکی شخصی سازی شده را در دسترس قرار داده است. با این حال، قبل از این که هوش مصنوعی بتواند شیوه درمان بیماری، مقابله با بحران غذا 
و اتصال جهان را تغییر دهد، به قدرت محاسباتی بسیار بزرگی نیاز است. این جاست که مراکزداده وارد می شوند. و - جای تعجب نیست - هوش مصنوعی در این جا 

نیز می تواند به ما کمک کند.

رابطه همزیستی هوش مصنوعی و مراکزداده
 HPC هوش مصنوعی و مراکزداده رابطه جالبی دارند، رابطه ای که می توان آن را به عنوان یک چرخه رشد تا حد زیادی وابسته به هم خالصه کرد. بین هوش مصنوعی و
همگرایی وجود دارد. روزن می گوید که این دو فناوری اغلب به صورت همزیستی کار می کنند. یکی از محرک های اصلی HPC آموزش مدل های هوش مصنوعی است که 
تقاضا برای قدرت محاسباتی را افزایش داده است. همچنین یک متقاطع وجود دارد که در آن هوش مصنوعی در یک گردش کار سنتی HPC  به کار می رود تا تحقیقات را 
سازنده تر کند. به طور خالصه، هرچه داده های بیشتری را جمع آوری، مدیریت و ذخیره کنیم، قدرت پردازش هوش مصنوعی سودمندتر می شود و هرچه هوش مصنوعی 
بیشتر در صنایع مستقر شود، برای بهبود کارایی مرکزداده به کمک هوش مصنوعی بیشتر نیاز خواهیم داشت. با ظهور و وجود دانش گسترده، این یک پیشرفت جدید 
نیست. در واقع، استفاده از فناوری هوش مصنوعی در مراکزداده به سال 2014 برمی گردد، زمانی که گوگل اعالم کرد که از فناوری هوش مصنوعی DeepMind برای 

بهبود روش مدیریت تجهیزات مرکزداده خود استفاده می کند.
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