دﺳﺘﺎورد ﺟﺪﯾﺪ ﻏﻮل دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری

ﻣﺮﮐﺰداده ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﮐﻮد ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻨﺎزل را ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،اﭘﻞ و ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﻤﻠﻮ از ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺣﺮفﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰداده ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری اﭘﻞ در ﮐﺸﻮر داﻧﻤﺎرک ﻓﻘﻂ
ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺑﺮای ﻧﮕﻪداری اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد.
اﭘﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰداده را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی آن از
زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی ﺳﻮد ﺑﺒﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﮔﺮﻣﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎد ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰداده ﺑﺮای ﮔﺮمﺳﺎزی ﻣﻨﺎزل ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻣﺮاﮐﺰداده ﮔﺮﻣﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺮﮐﺰداده ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﭘﻞ
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻫﺪاﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻫﻮای ﮔﺮم ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻨﺎزل ﺷﻬﺮکﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺮﮐﺰداده اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰداده ﻓﺮاﺗﺼﻮر
زاﮐﺮﺑﺮگ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﻣﺮﮐﺰداده ﻓﻮق ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد  +ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ
اﭘﻞ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰداده ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﻧﻤﺎرک ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯽ از
زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺎ دوﺑﺎره در زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰداده ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ داﻧﻤﺎرک ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮐﻞ ﺿﺎﯾﻌﺎت
ﮐﺸﺎورزی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰداده از دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺧﺎص ﻋﺒﻮر داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن آن اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﻧﺮژی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺮﮐﺰداده ﺗﺎزه اﭘﻞ در داﻧﻤﺎرک در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۱۶۶ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ارزش آن ﺑﻌﺪ از اﺣﺪاث
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر داﻧﻤﺎرک ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
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