در دوران زﺗﺎاﺳﺘﺮاﮐﭽﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﻮﻧﺪ؟

در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ ﻋﺼﺮ زﺗﺎﺑﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ آﻣﺎدﮔﯽ دارﯾﺪ؟

زﺗﺎﺑﺎﯾﺖ و زﺗﺎاﺳﺘﺮاﮐﭽﺮ در ﺣﺎل دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی دﻧﯿﺎی اﻃﺮاف ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻘﺪر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﺷﻨﺎ
ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ آنﻫﺎ آﻣﺎدﮔﯽ دارﯾﺪ؟
اﻣﺮوزه در ﻋﺼﺮ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻤﯽ
ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ زﺗﺎﺑﺎﯾﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﯿﺴﮑﻮ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی  ۳.۵زﺗﺎﺑﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت روی
ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ از ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ،اﺑﺰارﻫﺎ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﻻزم
دارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ در روﯾﮑﺮدﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺄﺛﯿﺮات
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻨﺎوراﻧﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺳﺮﯾﻊﺗﺮی ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ از ﮐﺪام اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﯾﺎ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ را اﺳﺘﻘﺮار دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﯾﮏ زﺗﺎﺑﺎﯾﺖ را ﭘﺮدازش
ﮐﻨﻨﺪ.
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 ۲۱۵ﭘﺘﺎﺑﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت روی ﯾﮏ ﮔﺮم  DNAذﺧﯿﺮه ﺷﺪ!
ﭘﺲ از ﻋﺼﺮ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ و ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺼﺮ زﺗﺎﺑﺎﯾﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی زﺗﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ درﮔﺎهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ﭼﻨﺪﺻﺪ
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮﭼﯿﺰی ﺑﺮﭼﺴﺒﯽ از ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ داﺷﺖ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﭼﻨﺪﺗﺮاﺑﺎﯾﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺮاﮐﺰ داده و ﺳﺮورﻫﺎ ﭼﻨﺪﺻﺪ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ را در ﺛﺎﻧﯿﻪ ذﺧﯿﺮه و ﭘﺮدازش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی رم ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﺗﺮاﺑﺎﯾﺘﯽ دارﻧﺪ .در ﻋﺼﺮ زﺗﺎﺑﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ واﺣﺪ اﻃﻼﻋﺎت زﺗﺎﺑﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﮐﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺎن ﻓﻘﻂ  ۱.۴زﺗﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﻮد ،وﻟﯽ رﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪﺣﺪی
ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﮕﯿﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﯾﮏ ﺷﮑﺎف ﺑﺰرگ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻤﺎم
ﺗﺠﻬﯿﺰات ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺟﻬﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ درﺳﺖ ﻧﺒﻮد و ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺎ ﺑﻪ
ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی  ۳.۵زﺗﺎﺑﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻓﻘﻂ اﻃﻼﻋﺎت رﺷﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﯾﮕﺮی ﻫﻢ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ

در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺘﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻨﻬﺎ روی ﻣﺮاﮐﺰ داده ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﺤﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺗﺠﺎری ﻧﻪ روی ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻠﮑﻪ روی ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﯾﯽ و
ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی در اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دارﻧﺪ و ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ روزﺑﻪروز اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﺣﺎل
ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۹وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده  in-houseﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮز اﺟﺮای دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺎرﮐﺎری
روی ﯾﮏ ﺳﺮور ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎی اﺑﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد
را از  ۵ﺑﺎرﮐﺎری ﺑﻪ  ۸ﺗﺎ  ۱۰ﺑﺎرﮐﺎری روی ﻫﺮ ﺳﺮور ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻟﺒﻪ ) (edgeدارﯾﻢ ﺗﺎ
اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و اﺳﺘﺮﯾﻢﻫﺎی ﻣﺎﻟﺘﯽﻣﺪﯾﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم را در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ.
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ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ در ﯾﮏ اﯾﺪه ﻣﺎﻓﻮق ﺗﺼﻮر
اﻃﻼﻋﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ روی  DNAذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟

ﻣﺮاﮐﺰ داده Webscale
اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻤﺎری و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از رکﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻋﺼﺮ
زﺗﺎﺑﺎﯾﺖ ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺰء ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رکﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ،
وﻟﯽ در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ) OCPﺳﺮﻧﺎم  (Open Compute Projectﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ رکﻫﺎ
از ﻃﺮاﺣﯽ رکﻫﺎی ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮ اﯾﻨﺘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ رکﻫﺎ ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک وﺟﻮد دارد .در رک
ﻫﺎی  OCPﻫﺮ ﻗﻔﺴﻪ ﯾﺎ ﺳﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏﺳﺎزی و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﺳﻌﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻣﺮاﮐﺰ داده دارﻧﺪ) .ﺷﮑﻞ  (۱در رکﻫﺎ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و از ﺳﻮﺋﯿﭻﻫﺎی ﻣﻨﺒﻊ
ﺑﺎز ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری  SNDو  NFVﺑﺎ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎی ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ از
ﺟﻠﻮی ﻗﻔﺴﻪﻫﺎی رک وﺟﻮد دارد و اﻧﺘﻬﺎی رک ﺑﻪ ﯾﮏ راﻫﺮو ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻮای ﮔﺮم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .رکﻫﺎی  OCPاﻧﺪازه
ﻋﺮض رکﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه زﯾﺎد و ﺑﻪ  ۲۱اﯾﻨﭻ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ ﯾﮏ
اﻧﺪازه ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺎﺧﺖ رکﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﺮض  ۱۹اﯾﻨﭻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  - ۱رک ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز OCP
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ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ  197ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »دادهﻫﺎی ﺑﺰرگ؛ ﻓﺮدای ﺑﺰرگﺗﺮ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ

ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻋﺼﺮ زﺗﺎﺑﺎﯾﺖ و زﺗﺎاﺳﺘﺮاﮐﭽﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺘﻞ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮورﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و ﺧﻮشﺑﺨﺘﺎﻧﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺟﻮد دارد.
اﻧﺮژی ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ داده اﺳﺖ .ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  ARMﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی دارﻧﺪ و روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  ARMﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻃﺮفداراﻧﺸﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
 AMDو  Calxedaدو ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻋﻤﺪه ﺳﺮورﻫﺎی  ARMﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺮورﻫﺎی
ﻣﻌﻤﺎری  x86ﺑﺴﺎزﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ،ﻓﻮﺟﯿﺘﺴﻮ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺮورﻫﺎی ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی
 ARMﺑﺮای ﺑﺎزار ) HPCﺳﺮﻧﺎم  (High Performance Computingﺑﺴﺎزد.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺷﺮﮐﺖ آیﺑﯽام و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  OpenPowerآیﺑﯽام را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزار  HPCﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی
 OpenPowerﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روی ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،در رکﻫﺎی  OCPاﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ از ﺳﻮی اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن

ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی در ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺑﺮی ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ) .ﺷﮑﻞ  (۲ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﭘﺮدازشﻫﺎی  OpenPowerدر
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .روﯾﮑﺮد اﺑﺮراﯾﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺮورﻫﺎی  HPCﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﭘﺮدازشﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آیﺑﯽام ﺑﻪﺟﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺧﺎص و ﺳﻔﺎرﺷﯽ رﻓﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎزار ،اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﺑﺮراﯾﺎﻧﻪﻫﺎ
و ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﺳﺖ) .ﺷﮑﻞ (۳
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ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی
در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻨﺎوری ،ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  SDNدر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﺑﺪ .روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﻤﺎری
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮری و ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  NFVاﺳﺖ SDN .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ،ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮی،
اﻣﻨﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ،وﻟﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﯿﺸﺘﺮی را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ SDN .ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای اﺻﻠﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی زﺗﺎﺑﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ.
 SDNﺑﺎﻋﺚ ورود ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺳﻮﺋﯿﭻﻫﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ White Labelﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و
ﻣﺮاﮐﺰ داده ﭼﺎﺑﮏﺗﺮ ﺧﺘﻢ ﺷﻮﻧﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﺷﺎﻫﺪ
ارﺗﺒﺎط ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﯿﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻨﺪﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ،
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺼﺮ زﺗﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺪون  SDNو  NFVﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه اﻃﻼﻋﺎتﺗﺎن ،آنﻫﺎ را ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻧﺠﻤﺎد :راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت

ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻓﻠﺶ
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،درﺑﺎره ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻓﻠﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و ﻣﺮﺗﺒﺎ ً وﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺶ زﯾﺎد
ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی روی ﺳﺮورﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ دراﯾﻮﻫﺎی  SSDﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ،ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮ ،ﻓﻀﺎی ﮐﻤﺘﺮی اﺷﻐﺎل و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی ﻫﻢ دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎ ﻧﯿﺰ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﭘﺲ ﭘﺮده ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻓﻠﺶ و  SSDﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎ را از ﻣﺮاﮐﺰ داده و ﺳﺮور اﺧﺮاج ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرﮔﯽ در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ .دراﯾﻮﻫﺎی  SSDﮐﻨﻮﻧﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶۰ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ و ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎ ،ﺣﺪود
ﯾﮏﭘﻨﺠﻢ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ از  SSDو ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻓﻠﺶ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺘﻞ ،آیﺑﯽام ،ﻣﯿﮑﺮون ،ﺳﻦدﯾﺴﮏ و  ReRAMﺟﺰء ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺳﯿﺴﮑﻮ رﺷﺪ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ  IPدر ﺳﺎل  1.4 :2017زﺗﺎﺑﺎﯾﺖ

اﻣﻨﯿﺖ
ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﻋﺼﺮ زﺗﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت روی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ روی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی دارﯾﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ
واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻤﻼت  DDoSرا ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﻪﺷﺪت آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﺸﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ زﯾﺎدی ﺗﻼش دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﺣﻤﻼت ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮔﻮﻧﻪ
ﺟﺪﯾﺪی از ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داده رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎی از ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﻓﻀﺎ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ وارد ﻋﺼﺮ زﺗﺎﺑﺎﯾﺖ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﺮای

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رخ دﻫﺪ .ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری،
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺷﻬﺮی و ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﺮابﮐﺎران
ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی و ﻋﻤﯿﻘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻓﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص
روی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﻗﻮیﺗﺮ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ.
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