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 این مفهوم اما ما  ،  دیامواجه شده  یا دهیچ یپ  حاتی ، احتماال با نمودارها و توض دقیق دیتاسنتر   فیتعر   یدر جستجو
ها  : آن دیر یخودرو در نظر بگیک  به مخزن سوخت    ه یرا شب  دیتاسنتر  .میکنیم  انیشما ب  یرا به صورت ساده برا

نگه    سرپاکه سازمان را    مهمی  یهاداده  .دهندیم  یدر خود جارا  اطالعات    یفناور   یهارساختی ز   عناصر   نیتر ی اتیح
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آن را بررسی  حال بیایید از لحاظ فنی .کندیم نیخودروها را تامگاز که   است یدرست مانند مخزن سوخت دارندی م
 کنیم. 

مانند سرورها،    یابر   رساختیز   یاز اجزا  ی است که مجموعه ا  یکیز یمرکز داده ف  کی  ینرم افزار   شکل  یمجاز دیتاسنتر  
قدرت پردازش، حافظه و   مرکز داده  یساز   یمجاز   دهد.یقرار مسازمان    اریشبکه را در اخت  یاجزا  ر یو سا  هااستوریج

 قیاز طر   یمجاز   مرکز داده  راه اندازی   .کندسفارشی سازی می  هر شرکت  خاص  یازهایباند را متناسب با ن   یپهنا
  IaaS  قیاز طر   دسترسی  ،با استفاده از این روش.  شودانجام می   یبیترک   ای  یخصوص   ،یعموم  یابر   طیمح   نیچند

 داشته باشند.  یبر ابر دسترس یمبتن  اطالعاتبه  توانند می ها شرکتو  شودامکانپذیر می 

بیگ    و  هابرنامه  ی ایدن  در  .دهدی ارائه می را برای کسب و کارها  کیو استراتژ   یفناور   یایمزا  مرکز داده  یساز   یمجاز 
آنچه را    قایمقاله، ما دق  نیا  در  حرفی برای گفتن نخواهید داشت.  شرفتهیپ  یمحاسبات  یها رساختیبدون ز   دیتاها
 دهیم.شرح می ها راو نحوه کار کردن آنوجود دارد، انواع مختلف  دیتاسنتر  کیکه در 

 نگاهی مختصر به پیشینه دیتاسنتر در دنیای فناوری 

  ی انداز راه  یهانهی، هز 1940در دهه    ! بود  بزرگی یک اتاقبه    وترهایکامپاندازه  گردد که  یبرم  یقدمت مراکز داده به زمان
تجار   یبرا  دیتاسنتر   توسعهو   و سو    بود  ادیز   اریبس   یشخص  ای  یاستفاده  داده    ی برا  یوتر یکامپ  یهاستمیمراکز 

 .گرفتیاستفاده قرار م دمور  کشوری  مهم یهاپروژه

تغییر شکل    ی به طور قابل توجه  دادهرفت مراکز یهمانطور که انتظار مبود.    یمحاسبات  ز یر   یظهور فناور   دهه   1980
مدرن    دیتاسنترهای  .باشندمیخود    یقبل  ی هااز نسخه  تر متفاوت   اریبس   یامروز   دیتاسنترهایدادند، تا جایی که  

قرار   مرکز داده خود را در محلها معموال  تا چند سال پیش، سازمانهستند.  خود    یسنت  شکلکارآمدتر از    اریبس 
ابری منتقل شوند. به همین ترتیب،   یفضابه    شرکت  ییاز داراا  ه دادهدادند. اما اکنون این امکان وجود دارد که  می 

 . خواهد شد ییجوصرفهنیز   یو نگهدار  یانداز راه یهانهیدر هز 

  .نندک   یر یجلوگ   مشکالت مرتبط  ر یسا  ایبرق    یقطع  ا،یاز بال  یاز تلفات ناش  ساخته شده اند تا   ابری  یتاسنترهاید
 دهدی را کاهش م یو قطعات احتمالی خطر  به فضای ابری،اطالعات  یفناور  یاتیح یهارساختیز   بنابراین، انتقال 

 در واقع قدم آخر   کند.یفراهم مبرای کاربران  را    یشتر یب  یدسترس  ،یر یانعطاف پذ  شیافزا  قیحال از طر   نیدر ع   و
 . است  مرکز داده ی ساز  یمجاز ، این فناوریدر تکامل 
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 انواع مختلف دیتاسنتر 

داده    یبند  دستهبرای    مختلفی  یهاروش سراسر جهان  مرکز  دارددر  بندی  .وجود  به این دسته  توجه  با    نوع  ها 
چهار نوع   ،یطور کل  بهشود.  غیره انجام می شبکه و    ی، توپولوژ هانهیها، هز سازمان  نیفضا ب  میخدمات، نحوه تقس 

 مرکز داده وجود دارد: 

 ی مراکز داده سازمان .1

ها  آن   تیبسازند که به طور کامل تحت مالک  یداخل  ای  یمراکز داده ابر   دهندیم  حیبزرگ ترج  یهاسازمانبیشتر  
 . شوندمی نه یکسب و کار بههمان    یازهایو بر اساس ن معموال هزینه زیادی دارندها ستمی س نیباشد. ا

 شده  تیر یمراکز داده با خدمات مد. 2

است و شخص ثالث از مرکز  خدمات    هارائه دهند  عهده  بر شبکه    تی ر یشده، مد   تیر یمراکز داده با خدمات مد  در
توانید دیتاسنتر خود را  شما می  و  ندارند  از یبه سازمان شما ن  زاتیتجه  تیر یمد  یمراکز داده برا  نیاکند.  مراقبت می 

 کنید.  یراه انداز مرکز داده  تپلتفرم خدما کیاز 

 اشتراکی . مراکز داده 3

اختیار  آن در    یزبانیم  یرا برا  کافی  یاما منابع و فضا  د،یکن  مدیریت مرکز داده خود را به طور کامل    دیبخواه   اگر 
دهند. مراکز  یرا ارائه م  یمناسب  راهکارکه در کنار هم قرار دارند    شود؟ در اینجا دیتاسنترهاییچه می  نداشته باشید،

ها و  روال یفا،  سرورها؛ اما اجزای داخل آن از جمله  در محل شرکت هستند  یااجاره  یفضاها  اشتراکی  ای  Coloداده  
شخص ثالث و مدیریت دیتاسنتر برعهده    تیامن  کنترل و    باشندمیاطالعات متعلق به سازمان    ی فناور   یاجزا  ر یسا

خود را به    یسرورها  نهیدر هز   ییجوصرفه  ی برا،  مرکز داده ندارند  ی برا  یکاف  یکه فضا  ییهاسازمانمعموال    است.
 کنند.می منتقل  اشتراکیمرکز داده 

 ی . مراکز داده ابر 4

ها و  داده ،یساز  رهی ذخ ی، فضاشرایط  نیدر ا. شوندی م  تیر یبه طور کامل توسط شخص ثالث مد ی داده ابر  مراکز
  ت ی ر یو مد  مراقبتدر مورد    ینگرانهیچگونه  بدون  توانند  ها میسازمان  قرار دارند.  سازمانخارج از محل    ها برنامه

شما    یرا برا  ین کارهاهمه ا  دیتاسنتر ابریارائه دهنده خدمات    چرا که  د،ناستفاده کن  یخود از خدمات ابر   دیتاسنتر 
 انجام خواهد داد. 
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 ( چیست؟IaaSزیرساخت به عنوان یک سرویس )

  ی مراکز داده مجاز   یساز ادهیاست که شامل پ  یمدل محاسبات ابر   کی(  IaaS)  سیسرو  کیبه عنوان    رساختیز 
کند،  ی م  جاد یرا ا  دیتاسنتر   یبرا  ازیمورد ن  یکیز یف  یکه اجزا  دارد  یارائه دهنده ابر   کی  IaaS  ،ی. به طور کلباشدمی 

 مانند: 

 آب و هوا  کنترل  •
 بانیقدرت پشت یر یگ اندازه •
 سرور  یهاقفسه •
 سرورها  •
 ی ساز  رهیافزار ذخ سخت •
 افزار شبکه سخت •
 و کارکنان  یتیامن زاتیتجه •

 روال یفا  تی ر یشبکه و مد  تیمانند نظارت بر عملکرد شبکه، امن  یخدمات  تواندیم  IaaSدهنده  ارائه  کی  ن،یبر ا  عالوه
 را ارائه دهد.  گر یو موارد د

 ( چیست؟VDC)  مرکز داده مجازی سازی 

  ی برا  یاز عبارات فن  یار یکنند که بس ی، اغلب فراموش مسروکار دارنداطالعات    یکه به طور روزانه در فناور   یکسان
  حال است.    از این مورد  ی" مثال خوبvirtual datacenterسد. عبارت "میر به نظر    یزبان خارج  کیمانند  عادی  مردم  
 .میکنیشروع م  آن یفن فیبه تعر  یبا نگاهداستان را  ست؟یچ قایدق مرکز داده  یساز  یمجاز 

  مرکز داده   یساز   یمجاز :  دییرا به او بگو  جمله  نیا  دیتوانیم  ست،ی چ  یاز شما بپرسد که مرکز داده مجاز   یکس   اگر
طور خاص به  و  شودمی باند    یو پهنا  استوریج شامل محاسبات، حافظه،    که  یابر   رساختیمنابع ز   سازییعنی مجازی  

 دهد.پاسخ میسازمان  ی تجار  ی ازهاین به

  یتاسنترهایشود. دمی( فراهم  VPN)   یمجاز   یشبکه خصوص   کی  ای  نترنتیا  قیاز طر   یبه مرکز داده مجاز   یدسترس
 . گیرندقرار میدر دسترس  یمواقع اضطرار  یبرا یبه سادگ   و سازگار هستند یک یز یف  یهاکامال با شبکه یمجاز 

 کند؟ مرکز داده چگونه کار می

 . میدرک نحوه عملکرد آن به ادامه مطلب برو  یبرا  دییایبدیتاسنتر آشنا شده اید،    مفهوم مجازی سازیبا  که    اکنون
 :تشکیل شده است قسمتسه از مرکز داده   کی
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تا    اندقرار گرفتهمرکز داده  در    ییبه عنوان مثال، سرورها  های مختلفی در دیتاسنتر وجود دارند.استوریج:  استوریج
 دارند. ها را در خود نگه دادهیعنی  تال یج ید ستمی اکوس ییدارا نیارزشمندتر 

مرکز داده را به هم    نیها چندکابلو    هاروال یها، فاچیروترها، سوئ  :شبکه مانند  هاییوایس از د  یادی: تعداد ز شبکه
 . شود فراهم  ستمیها در سراسر سانتقال دادهت و اتصاالکنند تا ی متصل م

  ی اتصال و ارتباط با اجزا  یبرا  یحال راه  نیکند و در ع ی م  نیو شبکه را تضم  استوریجاز    نهی: استفاده بهها برنامه
 کند.یو شبکه فراهم م یساز  رهیذخ

  ی اجزاگیرند.  میکنار هم قرار    یدر سطح سازمان  دیتاسنتر   کی  جادیا  ی برا  متعدد  یهاشبکه و برنامه  لیتحو  یابزارها
 شوندیم  ب یاجزا ترک   ر یو سا  هیکاهش خطر، منبع تغذ  ستمیس  ط،یکنترل مح   ستمیبا س  دیتاسنتر   رساختی ز   یاصل

   تا بدون وقفه کار کنند.

 برای کسب و کارها  مرکز داده  یساز  یمجاز اصلی مزایای 

ن داده  آنجا  یصنعت  یایدن   یهاروگاهیمراکز  از  پ  ییهستند.  کار    یهاروش   یکیتکنولوژ   یهاشرفتیکه  و  کسب 
از    سمختلف  یهاها به روشسازمان  .شودبیشتر میهر روز  ها  دادهمدیریت  به    ازین  دهد،یم  را تغییر ها  سازمان

 برند. یسود م تاسنترهاید

 یر یپذ اسیمق

و    زاتیخود در تجه  هیزمان و سرما  یگذار   هیملزم به سرمای  کسب و کار با راه اندازی دیتاسنتر مجازی دیگر هیچ  
 .ستین فیزیکیمرکز داده  کیساخت  یبرا ازیکارکنان مورد ن

 !تر ی نیب شیکمتر و قابل پ IT یهانهیهز 

اختالالت   ریقطع برق و سا  لیدالر به دل  اردیلیم  570تا    200  نی متحده ساالنه ب  االتیکارشناسان معتقدند اقتصاد ا
  ی ژنراتورها به انرژ   ی و نگهدار   یبرد. راه انداز یم  ن یضرر را از ب  ن یاز ا  یبخش   مرکز داده   ی ساز   یمجاز کند.  یضرر م

 یهانهیسرسام آور هز   شیعوامل افزا  نی. استندیمصون ن  یکیدر برابر اختالالت الکتر از طرفی    و  دارد   ازین  یقابل توجه
مقاومت   برق،نامطلوب    طیدر شرا  ای طراحی شده است تامجازی به گونه  را به همراه دارند. اما سیستم دیتاسنتر برق  

 الزم را داشته باشد. 

  ش یقابل پکامال  ها  نهی، هز مورد استفاده خود را برعهده دارند  منابع   فقط هزینهکه کسب و کارها صرفا    ییآنجا  از
 شود.جلوگیری می   فیزیکیمرکز داده    ک ی  یمرتبط با توسعه و نگهدار   یهانهی، از تمام هز همین ترتیباست. به    ینیب

 تمرکز بر کسب و کار  یآزاد
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  د، یمرکز داده اختصاص ده  کی  یاز بودجه سازمان خود را به ساخت و راه انداز   یادیز   یهابخش  نکهیا  یجا  به
 . دیخود تمرکز کن یکسب و کار واقع  یرو دیتوانی م

 اطالعات تیامن  شیافزا

ها  خطرات مرتبط با از دست دادن داده  واست    افتهی  شیافزا  شدتبه    یبر یتعداد حمالت سا  ر، ی اخ  یهاسال   در
  یبرا  یتر امن  نهیگز   یساز رهیذخ  یسنت  یهامرکز داده نسبت به روشمجازی سازی  .  دو برابر شده است  دیتشد
خود ادامه    تیبه فعال  ایبال  ایکسب و کار شما در زمان قطع    ،ی مجاز   تاسنترید  کی  با  .ها هستندداده  ی ساز رهیذخ
 داد.  شیافزا IaaSتوان با استفاده از ی را م یتالیج یو د یک یز یف تیامن  ن،یدهد. همچنمی 

 نتیجه گیری 

 ، ینیب  شی قابل پ  یهانهیدهد، از جمله هز یارائه م  یامشاغل در هر اندازه  یبرا  سازی دیتاسنتر مزایای زیادی  یمجاز 
  یساز   یمجاز مقرون به صرفه    یهاکار از راه  یگسترده ا  فیط  رهاکو.  یدر سطح سازمان  تیو امن  یبهره ور   شیافزا

شرکت  چگونه    نکهیدر مورد ا  شتر یاطالعات ب  یبرا  هستند.  منیاعتماد و ا  لقاببسیار  دهد که  یرا ارائه م  مرکز داده
 .دیر یامروز با ما تماس بگ نی هم م،یکمک کن یمجاز  دیتاسنتر به شما در مهاجرت به  تواندرهاکو می
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