اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﺎل  2018ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺟﻬﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ

ﭘﻨﺞ ﮔﺮاﯾﺶ اﺻﻠﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﮐﺰ داده ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﻣﺠﺒﻮر
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در ﮐﻮرس رﻗﺎﺑﺖ ،ﻃﺮز ﻓﮑﺮﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﻪدﻧﺒﺎل راه ﺣﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮی
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ داده زﯾﺮ ذرهﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻼش ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺧﻮد ﺑﺎزاری ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺮاﮐﺰ داده در ﺳﺎل  2018ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و
ﺳﻮﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه آنﻫﺎ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد از آنﻫﺎ اﺷﺎره و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

 -1ﺳﺎل  2018ﺳﺎل ﻣﺮﮐﺰ داده ﻟﺒﻪای اﺳﺖ
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﺮ در ﺣﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺳﺖ و ) edgeﻟﺒﻪ( ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺮ
ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ edge .ﻣﺤﻠﯽ ﺑﯿﻦ اﺑﺮ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه داده اﺳﺖ .ﺑﻪﺟﺎی ارﺳﺎل ﻫﻤﻪ دادهﻫﺎ ﺑﻪ
اﺑﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ  edgeﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﭘﺮدازش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺮﻋﺖ در ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ،اﻣﻨﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﭘﺮدازﺷﯽ در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از  edgeﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺪف
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﺒﻪای ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ داده و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی
ﺑﺎز ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺳﺎﻧﺘﻮش راﺋﻮ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮔﺎرﺗﻨﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرﺗﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ و ﺷﺘﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ
دادهﻫﺎ ،ارﺳﺎل ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﺑﺮ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺮای ﭘﺮدازش ،ﭼﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺗﻼش
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﮐﻪ داده در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﺎن
 edgeاﺳﺖ«.
اﮔﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺒﻪای ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا edge
ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی از ﺗﺠﺎرت ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دﻗﯿﻘﯽ دارد .ﺑﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  edge ،WANو SD-
 WANﻣﯿﺰان ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮاﮐﺰ داده در دﻧﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ  10درﺻﺪ از
دادهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﺧﺎرج از ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺳﻨﺘﯽ ﭘﺮدازش ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﺳﺎل
 2020ﺑﻪ  50درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

 all-ﬂash -2ﻣﺸﮑﻼت ﻃﺮاﺣﯽ را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺴﮏﻫﺎی ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و راه ﺣﻞﻫﺎی  all-ﬂashدر ﺣﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 all-ﬂashﻧﻮﻋﯽ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺪارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺴﮏ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﻬﺘﺮی دارد.

ﮔﺎرﺗﻨﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  50 ،2021درﺻﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ داده از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪ ) SSAﺳﺮﻧﺎم Serial Storage
 (Architectureﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺑﺎر ﮐﺎری ﺑﺰرگ داده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ  SSDﻧﯿﺰ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
را ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده آنﻫﺎ در  PCو ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
درﺑﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮات  all-ﬂashﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ  Forresterﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﻔﺎده
از  all-ﬂashﺑﻪﺟﺎی دﯾﺴﮏﻫﺎی ﭼﺮﺧﺸﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﻧﯿﺮوی ﻣﺼﺮﻓﯽ و
ﺧﻨﮏﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻃﻮل ﺳﻪ ﺳﺎل ،ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ  74ﻫﺰار دﻻری را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺰاﯾﺎی  all-ﬂashاز ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽﻫﺎ در زﻣﺎنﻫﺎی ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد رکﻫﺎی دﯾﺴﮏ ﭼﺮﺧﺸﯽ را ﮐﻤﺘﺮ و در ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ راه ﺣﻞﻫﺎی  all-ﬂashرا ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﻨﺪ.

 -3ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﺷﺘﺎب ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﻨﻈﻮر از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً
ﺟﺪا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﯿﻦ اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرگ ﻓﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
اﺳﺖ .اﮔﺮ از اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ً ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺳﭙﺲ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮدن آنﻫﺎ اﺳﺖ .ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﺳﻄﺢ ﺟﺪﯾﺪی از ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد را
دارد.
ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و دﺳﮑﺘﺎپ را راﺣﺖﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ 1
 ﺑﺮایﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻣﺮﮐﺰ
داده ﺑﺎﯾﺪ
دﯾﺪ
وﺳﯿﻊﺗﺮ
ی داﺷﺖ

 -4آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺎ اﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً از اﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮ روی اﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ )ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ
و ﺧﺼﻮﺻﯽ  (hybridﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰ داده ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺳﺎزی ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ،ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺣﺎل
ﮔﺴﺘﺮش اﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ راه ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ در ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ از
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺖ.
ﻣﺪل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﺪازهای ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ آن دوﭼﻨﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺎرﺗﻨﺮ اﺧﯿﺮا ً اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در  5ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از ﻣﻘﺪار ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ در ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﯿﺶ از  1ﺗﺮﻟﯿﻮن دﻻر آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺑﺮ ﻗﺮار دارد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎل 90 ،2020
درﺻﺪ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ  hybridرا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 -5ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻬﺮهوری ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد

ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮﮐﺰ داده ﻟﺒﻪای ،ﺣﺬف ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎ  all-ﬂashو ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ در
ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮی ﺣﺎﺻﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻼ ً اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺴﮏﻫﺎی  all-ﬂashﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺴﮏﻫﺎی ﭼﺮﺧﺸﯽ دارد ،اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺷﮑﻞ 2
ﺧﻨﮏﺳﺎز
ی ﻣﺮﮐﺰ
داده ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده
از
ﻣﺎﯾﻌﺎت

ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﮐﺰ داده ) (DCIMو دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ داده ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ،اﺑﺮ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﮐﺰ داده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﺮ( ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎرت و آن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ را راﺣﺖﺗﺮ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻨﮏﺳﺎزی ،اﻧﺮژی ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،ﺑﺎر ﮐﺎری ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﻮﯾﺎ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮی ﮐﺴﺐ ﺷﻮد .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺮاﮐﺰ داده ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و اﻧﺠﺎم آن ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
دارﻧﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ،ﺑﺮرﺳﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ اﻧﺴﺎن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار
اﺳﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
ﮐﻪ داده در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﺎن  edgeاﺳﺖ
ﻣﻮرد ﺳﻮم روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻨﮏﺳﺎزی و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی اﺳﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ  10درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺧﻨﮏﺳﺎزی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪﺟﺎی ﺧﻨﮏﺳﺎزی ﺑﺎ ﻫﻮا ﻣﻮرد ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن آن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻨﮏﺳﺎزی رﺷﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺮﮐﺐ  16درﺻﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎﺧﺖ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺮور و ﻣﺮﮐﺰ داده ،ﺧﻨﮏﺳﺎزی ﻣﺎﯾﻌﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻣﯿﮑﺮو ) (microgridﻣﯽرﺳﯿﻢ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ  GTM Researchدر ﺷﺶ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  12.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮو ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .رﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اﻋﻼم ﺧﻄﺮ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻃﻤﯿﻨﺎن از رﺷﺪ ﻣﺮﮐﺰ داده
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶ اﺳﺖ .ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰ داده ﻫﻢ در ﺳﺎل  2016و ﻫﻢ در ﺳﺎل 2017
ﻧﺮخ ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﮐﺰ داده )ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی(
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﺑﺮ edge ،و اﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

 ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎرت ﺷﻤﺎ را2018  ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ در ﺳﺎل.در ﻣﺮﮐﺰ داده را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد
.ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
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