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 سال بعد کجا است؟ ۲۰مرکز داده شما 

 مراکز دادهدر امید به زندگی بیشتر  ایجاد ها و رویکردهایی برایاستراتژی

 
 

در  و قابل توجه کلی اتتغییر گفته،این  اثباتها است. سال در دیگر حوزه ۱۰۰ ةبه اندازدر حوزة فناوری سال  ۲۰

وکاری در طول هر کسبباشد. تواند میوکار طی یک سال در بخش فناوری اطالعات نگرش و رویکردهای یک کسب
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چگونه همچنین پذیر کند و مقیاسداده و آن را را توسعه خود  وکارکه چگونه کسب بیندیشدبه این موضوع باید سال 

های جدید کم و به تدریج فناوریپس از آن باید کمعملیاتی سازد.  ،ها و رویکردهای جدید را در سطوح مختلففناوری

وکار به سوی جلو تدارک ببیند. با وارد سیستم کند و محتوایی پویا برای رانش کسب ،را به همراه رشد نمایی اطالعات

ها یا تجهیزاتی یسال کجا خواهد بود و از چه فناور ۲۰وکار شما پس از کسب ةکنید مرکز داداین شرایط، تصور می

 ؟خواهد کرداستفاده 

 

سال آینده چیست؟ آیا شرکت شما  ۲۰یا  ۱۰تان در سوال اصلی این است: استراتژی شما برای زنده ماندن مرکز داده

های مختلف مثبت است، حتما به چندین مرکز داده در مکان کند؟ اگر جوابهای روز دنیا رشد میهمگام با فناوری

تر داشته باشد و نگاهی محتاطانه CFOاز سوی دیگر ممکن است بخش تان نیاز خواهید داشت. اهدافبرای رسیدن به 

 ۲۰و  ۱۰، ۵داده باشد. به عالوه، شما باید تخمین بزنید در  های ساخت این مرکزبه دنبال توجیه اقتصادی برای هزینه

چقدر کهنه شده است. پیت ترنر، رکز دادة شما مسال آینده چه میزان مشتری یا بازدیدکننده دارید و در این مدت 

مرکز طراحی »توان طول عمر تعیین کرد: ای نمیگوید برای هیچ مرکز دادهباره میتایم دراینآپ ةمدیر اجرایی موسس

نیاز به زمان هر مرکز داده به مرور .« ، غیرممکن استپذیری برای امید به زندگی بیشترداکثر انعطافبا حای داده

تنها کاری که کند. با گذر زمان نیاز به تعویض الستیک پیدا میویض تجهیزات دارد؛ دقیقا مانند یک خودرو که تع

تعویض تجهیزات مختلف را بدهد. در ادامه سعی  ةتوانید انجام دهید انتخاب زیرساختی است که به شما اجازمی

امید تواند هایی میها یا تکنیککارگیری چه فناوریکنیم این زیرساخت و رویکردها را مرور کنیم و به شما بگوییم بهمی

 افزایش دهد.  ة شمابه زندگی را در مرکزداد

 

 (SDDC)افزارمحور نرم ةداد پلتفرم مراکز

های مختلف یک داده خواهند داشت. ما این تاثیر را در الیه مراکز ةتاثیر زیادی در آیند« کالود»و « اینترنت اشیا»قطعا 

کنیم. بنابراین، در آینده نیازمند های کاربردی مشاهده میوکار و برنامههای کسبداده از تجهیزات تا مدل مرکز ةپشت

داده هستیم. به جای  های مختلف یک مرکزل منطقی الیهیک همکاری تنگاتنگ و به هم پیوسته در کنار ارتباط و اتصا

یکپارچگی نوعی طور مجزا مدیریت شوند؛ باید افزار و غیره( بهافزار، نرمها، تجهیزات، سختکه هر الیه )حاملآن

 ،حاضردر حال ها ایجاد کنیم. میان تمامی الیهو خودکارسازی سراسری را اعمال کنیم و در نهایت یک ارکستراسیون 

. اگرچه هنوز شاهد کندایجاد می را اندازیافزارمحور چنین چشمنرم ةداد و به طور مشخص پلتفرم مراکز SDNفناوری 

پذیری و آینده برای انعطاف اصلیبینی کرد رویکرد شود پیشیک استاندارد مشترک یکپارچه در بازار نیستیم ولی می

 است.  SDDC ،داده مرکزیک های یکپارچگی تمامی بخش

 

 سازی شبکهبهینه

 SaaSو  IaaS ،PaaSها از جمله وجود دارد که شامل تمامی پلتفرم« کالود»یزیکی به نام داده یک مکان ف در مراکز

 ةشود و برای پشتیبانی از نیازهای آیندشود. این مکان فیزیکی یک گپ فناوری محسوب میشده و خانه نامیده می

ترین ماند که ضعیف. چالش کنونی این است که شبکه همانند یک زنجیره میگپ رفع شودنیاز است، این وکارها کسب
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های آینده نیاز به تواند روی کارایی کلی شبکه تاثیر بگذارد و حتا ریزترین مسایل را درگیر کند. شبکهلینک می

چنین ستون فقراتی به  ةحتماال دامنذی دارند تا بتوانند یک افزونگی در شبکه ایجاد کنند. اونف های چندگانه باحامل

برای  ،ترین شبکهسازی سرعت و امنیت نیز کشیده خواهد شد تا کمترین تاخیر را روی سریعشبکه برای بهینه مدو ةالی

درنگ داشته باشیم. بنابراین، به دنبال رویکردها و بهبودهایی باشید که شما را و بی ،های کاربردی مبتنی بر تقاضابرنامه

 کنید. داده را دنبال می مراکز ةن باشید جریان اصلی آیندئاین مسیر قرار دهند و مطمدر 

 

 کلید اصلی: خودکارسازی

طور کامل رسید و بهخواهند ؛ در آینده به تکامل قابل مشاهده استداده  بسیاری از وظایف خودکاری که امروز در مراکز

 ةوعده داده شده است. انتخاب نحو SDDCهایی مانند انداز توسط فناوریخودکارسازی خواهند شد. این چشم

 داده درگیر وکاری است که مرکزهای کسبداده و فعالیت داده به شدت وابسته به نوع آن مرکز خودکارسازی یک مرکز

شوند که هر روز هوشمندتر شوند تا به نهایت خود ه داده میاست. موتورهای پردازشی در مراکز داده طوری توسع آن

راهبری کنند. این  ،صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت انسانگیری را بهبرسند و بتوانند یک فرآیند کامل تصمیم

تمام  ،رچندان دوای نهکنند در آیندهبینی میداده است. کارشناسان پیش ورود هوش مصنوعی به دنیای مراکز همان

خواهند گیری ها به جای انسان تصمیمهای مراکزداده درگیر هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی خواهند شد و اینبخش

سازی دهند. ترکیب موتورهای پردازشی خودکارسازی وظایف با برخی ترفندهای جدید بهینهو کارها را انجام میکرد 

 خطا تصحیحو  ،های خطایابیافزایش ظرفیتمنجر به و است ه باعث دسترسی به یک افزونگی مجتمع شد ،هاشبکه

پذیری بیشتر و برند؛ انعطافبهره می N+1 ةوکارهایی که از مراکز دادشود کسب. این قابلیت باعث میخواهد شد

 حداکثر آزادی را داشته باشند.  ،خود ةهای مختلف برای مراکز دادداشته و در تعیین و انتخاب استراتژی بیشتری

 

 داده را فراموش نکنید موقعیت مرکز

کنند که تاثیر زیادی روی های جدید و نوینی کار میروی طراحی در حال حاضرهای کاربردی گان برنامهدهندتوسعه

طور مجتمع و یکپارچه بهداده  کزاطور سنتی مرگذارد. در گذشته، بهها میداده و حتا موقعیت فیزیکی آن طراحی مراکز

های کاربردی در این مکان بودند اما اکنون رویکردهای شدند و تمام اطالعات و برنامهدر یک مکان فیزیکی ساخته می

طور وکارها بههایی محلی که کسب؛ یعنی مکاناست« لبه»مراکز داده به سوی در حال هدایت افزار جدید طراحی نرم

کنند. های کاربردی استفاده میکنندگان بدون واسطه از خدمات و برنامهارتباط هستند و مصرفمستقیم با مشتری در 

وکارها باالتر رفتن سرعت انتقال اطالعات و کاهش تاخیر در ارائه خدمات است. به عالوه، کسب ،دلیل این اتفاق

خاص جغرافیایی نیستند.  ةه به یک منطقتوانند بازارهای جدیدی را پیدا و استفاده کنند و دیگر محدود و وابستمی

و اطالعات در تحویل مشتری  به ،داده های مرکزکنند خدمات در لبههای کاربردی در این زمینه کمک میبرنامه

مرکز داده وکارها در رویکردهای جدیدی به دنبال یک برخی کسبذخیره شود.  ،داده از راه دور تجهیزات زیربنایی مرکز

گردند تا با استفاده از تجهیزات زیرساختی آن بتوانند هم پذیر در سراسر کشور میقابل اعتماد و انعطافشریک و همکار 

داری صحیح نگهاستاندارد و های طور امن و با پردازشخدمات خود را در بازارهای جدید ارائه بدهند و هم اطالعات را به
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سازی کنید و محدود های جدیدی را پیادهجدید خود استراتژی ةداد توانید روی مکان مرکزکنند. بنابراین؛ از امروز می

 به یک مکان فیزیکی خاص نباشید. 

 

 طرحی برای آینده: مرکزداده به عنوان خدمات

روش  داده را به عنوان یک سرویس نگاه کنید. در این داده این است که مرکز نگری در مرکزروش دیگری برای آینده

به دنبال یک کافی است بلکه  ،های زیاد باشیدداده به فکر خرید زمین و ساختمان و هزینه زنیست برای مرک ینیاز

های شما را آماده کرده است. در ها و نیازمندیکه از قبل زیرساخت باشید (Colocation) میزبانی سرور ةدهندارائه

دهنده های این ارائههای آینده روی زیرساختسالداده در زمان حال و  داری مرکزهایی برای نگهگام بعد، استراتژی

های الزم را برای ارائه پذیریهای آینده مرکز داده را توسعه داده و انعطافطوری که بتوانید در سالکنید؛ بهتعیین می

به همراه زیادی  ةافزودوکارها ارزشتواند برای کسبمی« مرکزداده به عنوان خدمات»های جدید اعمال کنید. سرویس

دهید بدون خدمات مورد نیاز را ارائه می ،بیاورد چون همانند کار در خانه است. شما با استفاده از یک شریک از راه دور

وکار شما همانند یک پالگین داده باشید. کسب اینکه درگیر بسیاری از مسایل و مشکالت فیزیکی و اساسی یک مرکز

بیشتری  تنوع و سوار و اجرا شود. معموال در چنین شرایطی، امکانات ،ایداده زتواند روی هر زیرساخت مرکاست که می

نخواهد بود و همچنین شود و دیگر محدود به یک معماری یا اکوسیستم خاص های خدماتی فراهم میمحیط در

ه دهید. امروزه، برای رائد برای سکوهای دیگر رقابتی نیز خدمات خود را ایتوانمیکه های بیشتری در اختیار دارید گزینه

اهمیت  ،ای مختلفهای شبکههای کاربردی فارغ از پلتفرم قابل اجرا روی حاملهای ترکیبی و برنامه، محیطوکارهاکسب

 دارند. بیشتری نسبت به کالود 

 

 بندیجمع

سپس وکار و های کسبداده دارید. گزینه اول، برآورد نیازمندی های بلندمدت مرکزشما دو گزینه برای تعیین استراتژی

داده و خرید زمین و ساختمان و تجهیزات گسترده مورد  مرکز ةگذاری کالن و هنگفت برای توسعهزینه کردن و سرمایه

ها به فناوری میزبانی مجهز ةدهنددوم، یافتن یک شرکت ارائه ة. گزیناست پذیرداده انعطاف نیاز برای ساخت یک مرکز

شما باید امکانات و محصوالت  ةداد . میزبان مرکزاست داده و خدمات شما روز و جدید برای میزبانی مرکزو تجهیزات به

ارائه داده را در سایر نقاط یک کشور  مرکزخدمات بتواند مختلفی در اختیارتان بگذارد و این ظرفیت را داشته باشد تا 

داده باید قابل اعتماد و امن باشد و برای آینده  شبکه را اعمال کنید. میزبان مرکز سازیهای بهینهروشدهید و 

 روزرسانی را داشته باشد. های رشد و بهظرفیت
 


