ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﺮاﮐﺰ داده در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ

ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﺎ رکﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ

اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد
واﺣﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺳﺮورﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داده اﺑﺪاع ﺷﻮﻧﺪ
در رکﻫﺎی  19Uﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻓﻨﺎوری ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن ﻫﻮا در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق از ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﻓﻮق ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺟﺰﯾﯽ در
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ در آن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اوﺻﺎف ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﻄﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ زﯾﺎدی در ﻣﻮرد رکﻫﺎ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏﺳﺎزی و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دوران ﺗﮑﺎﻣﻞ رکﻫﺎ
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﻨﺘﯽ رکﻫﺎ ﻋﺎدت دارﻧﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ داده اﺑﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی OVH
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ OVH .ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺎتدﻫﻨﺪه اﺑﺮی ﺑﺰرگ در اروﭘﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت  VMwareو  OpenStackرا ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ روﯾﮑﺮد ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ ) (PaaSﺑﺮای اﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﺮ ﺧﻼف
اﺳﺘﺎﻧﺪارد راﯾﺞ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .رکﻫﺎی  OVHﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺼﺐ اﯾﺴﺘﺎده و ﻋﻤﻮدی ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻮاﺑﯿﺪه و اﻓﻘﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(1

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ در ﺷﻤﺎل ﻓﺮاﻧﺴﻪ دارد ﮐﻪ ﻗﺎبﻫﺎی رک اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را در آنﺟﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
رکﻫﺎی اﻓﻘﯽ اﻧﺪازهای ﮐﻮﭼﮏ در ﺣﺪ رکﻫﺎی ﻋﺎدی  48Uدارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی آنﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .درون آنﻫﺎ،
ﺳﻪ رک ﮐﻮﭼﮏ  16Uدر ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ روﯾﮑﺮد ﻃﺮاﺣﯽ اﻓﻘﯽ اﯾﻦ رکﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮاﻧﺴﻮا اﺳﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ  ،OVHﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻟﯿﻔﺘﺮاک ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ رکﻫﺎ را در ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻣﺴﺘﻘﺮ و روی ﻫﻢ ﻗﺮار داد «.اﯾﻦ ﻧﻮع از رکﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﺖاﻓﺰار را ﺑﺎرﮔﯿﺮی و
آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﯾﮏ ﻟﯿﻔﺘﺮاک ،ﮐﺎﻣﯿﻮن ﯾﺎ ﯾﺪکﮐﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ رکﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .در ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ
ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ رک روی ﻫﻢ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺮورﻫﺎی رکﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ .ﺷﺮﮐﺖ
 OVHﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﺮاﮐﺰ داده اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﺳﻔﺎرﺷﯽ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻃﺮاﺣﯽ رکﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ  OVHﺑﺮوﯾﻢ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺟﺎﻟﺐ و ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ رکﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﻣﻠﻤﻮس در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰار
ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ) (OCPﺳﺮﻧﺎم Open Compute Projectﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺴﺒﻮک و Open19
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ راهاﻧﺪازی ﺷﺪهاﻧﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻫﺮ دوی آنﻫﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﺷﺪهای را ﺑﺮای ﺳﺨﺖاﻓﺰار
ﺑﻪاﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎدهﺳﺎزی و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد و اﻧﺮژی ﻫﺪر رﻓﺘﻪ در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ
اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ رکﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﻮاد و
اﻧﺮژی را ﻫﺪر ﻣﯽدﻫﻨﺪ OCP .در ﺳﺎل  2011ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪاﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻃﺮحﻫﺎی OEM
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺮای رکﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ راهاﻧﺪازی ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺪرت و اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری دﻟﺨﻮاه را از ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻃﻠﺐ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﻪاﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران  OCPروی ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻋﻼﯾﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه از ﺗﻤﺎم ﯾﺎ
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺪهﻫﺎی  OCPﺑﺮای ﺳﻔﺎرش ﺳﺎﺧﺖ رکﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ OCP .ﺑﻪ

ﺗﺎزﮔﯽ ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪی از رکﻫﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻫﻤﺎن ﻓﻀﺎی ﯾﮏ رک ﺳﻨﺘﯽ
ﺟﺎ داد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﻀﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮع رکﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﯾﮏ رک  21اﯾﻨﭽﯽ را در ﯾﮏ رک  19اﯾﻨﭻ ﻗﺮار
داد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺮق  DCﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه از ﺧﺎرج از رک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ داده
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رکﻫﺎ ،در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺑﺮق  ACرا ﺑﻪ DC
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮق ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ Open Rack .ﻧﺴﺨﻪ  1از ﺑﺮق  12وﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﺴﺨﻪ 2
اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮق  48وﻟﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮم-ﯾﻮن را ﻧﯿﺰ درون رک )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ  UPSﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه( ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺧﯿﻠﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  2016ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ
ﮔﺮوه  Open19را راهاﻧﺪازی ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺳﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﻧﻮع از رکﻫﺎ ﺑﻮد .در ﻃﺮح اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ،رکﻫﺎی
 Open19ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺳﺎده ﺷﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ.

ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﯾﻊ
ﻃﯽ ﯾﮑﯽ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،وﻋﺪهﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻨﮏﺳﺎزی از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﯾﻌﺎت داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺬف ﺣﺮارت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮا دارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﯾﻌﺎت از ﺑﯿﻦ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ رک
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرﮔﯽ در راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﯾﻌﺎت در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ
و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در واﻗﻊ ارزش ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ و دردﺳﺮﻫﺎی ﺑﻌﺪی را ﻧﺪارد .ﺑﺮای رکﻫﺎی زﯾﺮ 20
ﮐﯿﻠﻮوات اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮا ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﯾﻊ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻏﻠﺐ ﻣﺮاﮐﺰ داده
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮﮐﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺎﯾﻊ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ.
اول از ﻫﻤﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﻧﺮژی زﯾﺎدی ﻣﺼﺮف
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دوم ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی دﯾﮕﺮی دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و ﻧﺼﺐ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
رکﻫﺎی ﺧﻨﮏ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎد ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﺮورﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا و ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮدش ﻫﻮا از ﺑﯿﻦ
دﯾﻮارﻫﺎ و ﮐﻒ ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .رکﻫﺎی ﺧﻨﮏ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺗﺼﺎل ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنرا ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و اﻧﻌﻄﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ داده ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺰﻣﺮاﮐﺰ داده ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده ﮐﺎﻣﻞ در
ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎ راهاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﯾﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ .در اﺑﺘﺪا ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﺎ آب ﺧﻨﮏ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺎﯾﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
رخ داد .ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ  Asperitas ،Submerو  GRCرکﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در واﻧﯽ از ﻣﺎﯾﻊ ﺳﺎﮐﻦ ﻓﺮو
ﺑﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ روش ﻫﯿﭻ اﻧﺮژی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﻨﮏﺳﺎزی ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻪداری آن ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﺷﻮار اﺳﺖ
زﯾﺮا ﻃﺮاﺣﯽ رکﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺮورﻫﺎ و ﺳﻮﯾﭻﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺑﺎﯾﺪ از
وانﻫﺎ ﺧﺎرج و ﺧﺸﮏ ﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(2

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ی دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ از
ﮔﺮدش
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ
ﻣﺎﯾﻊ از
ﺑﯿﻦ ﻫﯿﺖ
ﺳﯿﻨﮏﻫﺎی
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ
ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﮔﺮﻣﺎزا
اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری در
اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺧﻮد را اورﮐﻼک ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن CoolIT
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮔﺮدﺷﯽ را ﺑﺮای ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺠﺎری داﺧﻞ رکﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دادهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎدری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای
اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در رکﻫﺎ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و رک ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدش
ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮد ﮐﻪ آب ﺧﻨﮏ را ﺑﻪ داﺧﻞ رکﻫﺎ ﭘﻤﭙﺎژ ﮐﻨﺪ و آب ﮔﺮم را از آن ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ  OVHﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﯾﻊ ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه آﺑﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﯽ در ﭘﺸﺖ رکﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ OVH .اﯾﻦ روش را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﻫﻮا ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده ﺗﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﯾﻊ 70
درﺻﺪ ﮔﺮﻣﺎ را از ﺗﺠﻬﻴﺰات دور ﻣﯽﮐﻨﺪ و  30درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﯽ ﭘﺸﺖ رک ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻨﮏﺳﺎزی از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درون ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮاﮐﺰ دادهای را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ﭼﺮﺧﺸﯽ روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ﺳﻨﺘﯽ )ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮای ﺳﺮد( ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف از ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎد در ﮐﻨﺎر رک ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﮑﯿﺪه ﺷﺪه و در ﻫﻤﺎن
ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﮔﺮدش درآﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد.
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻧﯿﺰ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
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