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 چکیده:

هینه بلذا  استمحسوب می شود مراکز داده ها یک جنبه اساسی از عملیات سازمانی برای تداوم کسب و کار  با توجه به اینکه    

چراکه کوچکترین  سازی محیطی که در آن سرورها و دستگاههای ذخیره سازی یک مرکز قرار دارد بسیار چالش برانگیز است

ظ عملکرد ضمن حفتواند از به داشتن یک سیستم مقاوم که بنیاین . بنابرمی تواند کسب و کار را تا حد زیادی مختل کند ایراد 

با توجه به اهمیت  لذاباعث کاهش هزینه های نگهداری این محیط شود افزایش می یابد.  و مصرف انرژی را تنظیممطلوب، 

ویا که مایل عی بازگشتی پرو به جلو و شبکه عصبی مصنو فازی دو شبکهاستفاده از در این مقاله با پیشنهاد به کارگیری  موضوع

را نیز بهبود بخشیم چراکه نرخ همگرایی عملکرد به همزمان است قصد داریم با سرعت بخشیدن  CFDبه تقلید قابلیت های 

 و به بهبود طراحی این تاسیسات کمک می کند. بردهاستانداردسازی چنین سیستمی بازده را باال 
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The use of intelligent sensors to measure temperature and humidity gauges 

and controls critical condition in data centers (servers) 

 

Abstract: 

Given that data centers are a critical aspect of organizational operations for business continuity 

is thus optimizing the environment in which servers and storage devices a center is very 

challenging because the slightest error can business greatly disrupt. So we need to have a robust 

system that can maintain optimal performance, power consumption and reduced maintenance 

costs are set to rise this environment. Considering the importance of this paper proposes the 

use of two fuzzy network forward and artificial neural networks recursive dynamic wanting to 

emulate the functionality of CFD is going to accelerate the convergence performance will also 
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improve because standardization of such systems boost efficiency and to improve the design 

of the facility helps. 

 

Key Words: Thermal sensors, sensors sensitive to moisture, fuzzy network, critical, data 

center (server) 

 

 

 مقدمه :

به  ازین. به همین دلیل است شیها و اشخاص هر روز در حال افزاها، سازمانشده توسط شرکت دیتول یهادهدا

احساس  ها به شدتداده تیامن نیارتباط پرسرعت و تام یبرقرار ع،یتوز ت،یریمد ،یبندطبقه ،یسازرهیذخ یبرا ییفضا

 ،یدارنگه یبرا ییهابه عنوان انباره منیا اریبزرگ و بس یهاها به صورت مجموعهرو مراکز داده نیا از .(1)شودیم

برای حداقل کردن آسیبهای احتمالی تجهیزات و همچنین .اندها شکل گرفتهداده عیپردازش و توز ت،یریمد ،یبندطبقه

و یا استفاده از سخت افزارها و تجهیزات خاص های متعددی وجود دارد مانند میرات راهزمان تعحداقل کردن مدت 

  .(2)روش های جایگزین مناسب مانند استفاده از شبکه های فازی است

ت، اطاتبل، ارسیگنادازش پرل، کنتر، از ندده اکرا پیدد بررکان فنوم و علواز سیعی وطیف وزه در مرزی افای سیستم هاامروزه 

مهمترین از یکی ان بعنول ین حاابا ، ... جتماعیانش ، داپزشکی، گانیزرگرفته تا باه خبری سیستم هاو مجتمع ی هاارساخت مد

که ل مسائل کنترادی از تعدروی بر د را ین توجه خوابنابرد. کرن بیاان می تول را کنترت مشکالو حل مسائل ی آن هادکابر

یر ی زشکلهادر که ر همانطوزی را فای متمرکز می کنیم. سیستم ها، میکنندزی باا در آن ه ای رنقش عمدزی فای سیستم ها

هنگامی که ار داد. قرده ستفارد احلقه بسته موی هاه کنندل یا کنترز حلقه بای هاه کنندل کنتران بعنوان می توه شدن داده نشا

با ه نگاده و آمعین کره را کنندل کنتری مترهارابعضی پا معموالًزیسیستم فاد، می شوده ستفاز احلقه باه کنندل کنتران بعنو

سته تعلق دین انیک به ولکترزی در اسیستم فای هادبررکاری از می کند . بسیار کال کنتری مترهاراین پااسیستم مطابق با 

را یند افری جی هاوین حالت خرد، در امی شوده ستفااحلقه بسته ه کنندل یک کنتران به عنوزی هنگامی که سیستم فا ند.دار

سته دین اصنعتی به ی یند هاافرزی در سیستم فای هادبررهد. کادمی م نجال را اکنترت عملیان همزمار بطوده و کری گیرازه ندا

 .(3)داردتعلق 

ط تباآن در اربا ه مرروزندگی و زطبیعت  درنچه که آقیقاً ؛دئه می کنداراقایع غیر قطعی دازش وپرای شی برزی رومنطق فا

. منطق رخ دهدست اکه ممکن ت حتماالودهای از امحد، میکنیمر تقریبی کاو غیر قطعی ی یردبا مقازی منطق فادر هستم. 

 expertه خبری حی سیستمهااطرای برزی منطق فا ار دارد.قر Booleanیا منطق  binaryی مقابل منطق باینرزی در فا

systems ی بینها، دورفیکاترر کادخول میکنند. کنترزی شبیه سارا قع ن وانین جهااقوه خبری سیستمهارود. می ر ابه ک

ب غلط یاو مک چشم دنگشت یا تصویر مراثر از روی اهویت  تشخیصی سیستمها، لباسشویی هوشمندی ماشینهاداری، فیلمبر

 .(4)میکنندده ستفای ازمنطق فااز  MS-Wordیش متن مانند ایری وهاارفزم انردر تایپی 



 

 

 

بینی در زمینه کنترل دما و رطوبت مراکز در زمینه پیش های فازی می تواند کاربردهای این شبکهیکی دیگر از 

ها شود به دستگاهمرکز داده باعث می ایسنتر  تاید طیمح یعدم تعادل در دما ایوجود رطوبت و داده ها است. چرا که 

 هیتهو یهاستمیشود، لذا استفاده از س یریاز کارکردن مطلوب آنها جلوگ ایموجود صدمه وارد شده و  یو سخت افزارها

برای اطمینان از صحت عملکرد سیستم، دما و رطوبت مرکز داده باید در محدوده  .ستیسنتر ضرور تایمناسب در د

فازی -راکز داده مبتنی بر شبکه های عصبیبینی اتفاقات در ممشخصی باشد. لذا استفاده از روشی هوشمند برای پیش

شبکه حسگر برای جمع آوری اطالعات مربوط به دما و سپس تصمیم گیری برای صدور می توان از کارامد می باشد و 

 .(5)فرمان کنترل به سیستم سرمایشی استفاده نمود

سرویس بودن مرکز داده با توجه به هدف از این تحقیق کاهش دادن زمان خارج از با توجه به اهمیت موضوع لذا  

. با وجود اینکه در زمینه (6)افزایش روز به روز مراکز داده و ضرورت در دسترس بودن آنها در تمام اوقات می باشد

حداقل کردن زمان خارج از سرویس بودن مراکز داده کارهای متنوعی انجام شده است ولی در زمینه ارائه روشی مبتنی 

های بینی این زمان با استفاده ازشبکهن از خارج شدن سرویس کاری انجام نشده است . در صورت پیشبینی زمابر پیش

توانند قبل از واقعه به فکر عالج آن باشند و عالوه بر حداقل کردن زمان از کار فازی، مسئولین مراکز داده می-عصبی

این پژوهش قصد دارد تا یک راه مقرون  لذا .(7)ها، از آسیب دیدن احتمالی تجهیزات جلوگیری کنندافتادن سرویس

های مراکز داده ارائه کند. به صرفه برای حداقل کردن آسیبهای احتمالی و حداقل کردن زمان از کارافتادن سرویس

م های حسگرها هستیفازی با استفاده از داده-های عصبیهایی هوشمند مبتنی بر شبکهبرای این منظور بدنبال روش

بینی کرد و از آسیب دیدن احتمالی تجهیزات جلوگیری شود و قبل از وقوع مشکل، ن زمانهای اتفاقات را پیشتا بتوا

اقدامات الزم برای رفع آن انجام پذیرد تا زمان از کارافتادن مرکز داده به حداقل برسد. با توجه به سابقه استفاده از 

بینی، به نظر می رسد بتوان روشی هوشمند ر زمینه پیشو باالخص د های مختلففازی در زمینه-ای عصبیهشبکه

 . (8)فازی ارائه کرد-بینی اتفاقات در مراکز داده مبتنی بر شبکه های عصبیبرای پیش

 

 اهداف پژوهش:

 فازی.-های عصبیبینی زمان وقوع اتفاقات با استفاده ازشبکهیافتن الگوریتم و روش مناسب برای پیش .1

 ها.ها و حداقل کردن زمان از کار افتادن سرویسشده در مراکز داده برای کاهش هزینهاستفاده از روش ارائه  .2

 

 :روش کار 

کنفرانسهای معتبر ، مجالت وتخصصی  اطالعات الزم جهت انجام پژوهش از طریق بررسی و مرور مقاالت، کتب   

بینی، تاثیر دقت محاسبه میزان دقت پیش پس از نیز جمع آوری گردید و داده هامورد ... از طریق اینترنت و و 



 

 

جهت شبیه سازی شبکه  گرفت. قرارتجزیه و تحلیل مورد ها  بینی بر کاهش زمان از کار افتادگی مرکز دادهپیش

بدین صورت که جهت آموزش شبکه عصبی روبه  استفاده شده است baltaM نرم افزار از FFNNروبه جلو عصبی 

جهت پیاده سازی و  بینندآموزش می  CFDتوسطبرداری شکل شبکه با داده های شبیه سازی شده ،  FFNNجلو 

 5KWتمامی داده ها در بازه  قراتر می گیرد. بطوری که مقایسهمورد  فازی-های عصبیاز شبکه چند سناریوی نمونه

، %  CRAC % 66  % ،86سرعت های فن و حذف گرمای سرور تنظیم شده است و جهت از بین بردن  35KWتا 

برای پیش بینی در مجموعه داده برای  رو به جلو این معماری نسبت حفره سطح است. %56همگی در  126و %  166

آزمون عملکرد شبکه و برای پیش بینی خارج از مجموعه داده برای مقاومت شبکه امتحان شده است. شبکه مجددا 

برای مقیاس پذیری و تست خارج از داده هایش برای پیش بینی آموزش خاموش از طریق مدل جعبه سیاه دسته ای 

 .2آموزش دیده امتحان شده است

 

 نتایج: 

 برای توسعه یک مدل شبکه عصبی، الزم است موارد زیر مورد توجه قرار بگیرند:به طزور کلی 

 چه تعداد نورون مخفی باید در الیه های مخفی استفاده شوند ؟ .1

 استفاده کرد ؟از چه الگوریتم آموزشی باید  .2

 از چه ساختاری )معماری( از شبکه عصبی باید استفاده کرد ؟ .3

                                                           
2the batch trained black box model 

 

Hidden 

Neuron 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

T1 0.0549 -1.1814 -0.0013 0.8022 -0.0082 0.3723 0.0275 0.0662 0.5774 0.4466 

           

T2 -0.5477 -0.2769 0.1602 0.9125 0.2251 0.2315 0.4774 -0.5422 0.8336 0.2875 

           

T3 0.0317 -0.9049 -0.4156 0.9468 -0.0914 -0.0630 0.2171 -0.1482 0.0954 0.2034 

           

T4 0.0820 0.2848 -0.4530 0.9645 -0.3209 -0.3653 -0.0571 0.0818 0.2205 0.3601 

           

T5 0.1609 0.5392 -0.4082 0.9507 -0.3574 -0.5001 -0.2393 0.2382 0.2481 -0.1079 

           

T6 -0.2006 0.3100 -0.3639 1.0123 -0.3306 -0.6389 0.0509 -0.1310 0.4700 0.2976 

           



 

 

دهند. حداقل خطا نشان دهنده ی این عوامل خطا روی گره هایی که به خروجی متصل هستند را مورد تأثیر قرار میهمه

طا باال ری انطباقی شروع شود خثبات بیشتر شبکه عصبی و خطای زیاد نشان دهنده ناپایداری شبکه است. قبل از اینکه یادگی

خواهد بود اما زمانیکه شبکه منطبق بر هدف های مورد نظر شود خطا پایین خواهد آمد. دو ساختار متفاوت شبکه عصبی که 

 شوند.ساختار روبه جلو و ساختار شبکه عصبی بازگشتی نام دارند توسط الگوریتم های انطباقی آموزش و تست می

نشان داده شده    Rack1برای  2به تکرار  1ها در شبکه عصبی را از تکرار تغییرات جدید وزن 2و  1جدول در 

 گذارد. های بین الیه مخفی و الیه خروجی میاین تغییرات، افزایشی یا کاهشی اثر کمی را در وزن در نورون است.

 

 1. تغییرات جدید وزن در تکرار 1جدول

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2تغییرات جدید وزن در تکرار  .2جدول 

 

 

 

Hidden 

Neuron 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

T1 0.0583 -1.1851 -0.0002 0.8003 -0.0067 0.3714 0.0269 0.0647 0.5767 0.4427 

           

T2 -0.5420 -0.2829 0.1620 0.9094 0.2275 0.2300 0.4766 -0.5446 0.8325 0.2810 

           

T3 0.0284 -0.9014 -0.4167 0.9487 -0.0928 -0.0621 0.2176 -0.1468 0.0961 0.2072 

           

T4 0.0807 0.2861 -0.4533 0.9652 -0.3214 -0.3650 -0.0570 0.0823 0.2207 0.3615 

           

T5 0.1627 0.5373 -0.4076 0.9497 -0.3566 -0.5005 -0.2396 0.2374 0.2477 -0.1100 

           

T6 -0.2039 0.3135 -0.3649 1.0141 -0.3320 -0.6380 0.0514 -0.1296 0.4782 0.3013 

           



 

 

 

 RNN 3آموزش شبکه عصبی بازگشتی

، که یک اتصال بازگشتی با یک رله تاخیر ی مخفیشبکه عصبی بازگشتی با یک الیه شبکه عصبی به عنوان یک

ی ورود دهد که پاسخ دینامیکی نامحدود به داده دارد طراحی شده است. این طراحی به شبکه اجازه میمربوط به آن را 

موقعیت فضایی 2ورودی متاثر از بار سرور، سرعت فن،  4هفت ورودی ) به شبکه عصبی بازگشتیداشته باشد. پیوسته، 

شود. تعیین می 16ی مخفی زیاد تعداد الیهشود. بعد از آزمایشات ( در هر تکرار داده می Rackجا گذاری شده در

گرداند . شبکه نشان داده ، بر می 1، شش داده دمایی را در هر تکرار همان گونه که در شکل  شبکه عصبی بازگشتی

از طریق یادگیری افزایشی تطبیقی آموزش دیده است. چون شبکه عصبی برای داده های گذرا طراحی نشده است، 

 تواند مورد استفاده قرار بگیرد.نظر گرفته شده امّا برای موارد مشابه می زمان تاخیر صفر در

 

 

 
 

 شبکه عصبی بازگشتی . 1شکل 

اند . در این پایان الیه مخفی باعث بهبود دقت و پایداری شبکه شده 16بعد از آزمایشات زیاد مشخص شده که 

شبکه با وارد کردن داده های شبیه سازی  بکاربرده شده است.نامه، این اندازه برای همه موارد امتحانی که اجرا شده 

سرور یکنواخت  داده ها شامل چندین آزمایش .که در قالب برداری هستند آموزش داده شده است  CFDشده

، نسبت های حفره سطح و دمای مورد نظر CRACبارگذاری توان، سرور غیریکنواخت بارگذاری توان، سرعت فن 

جهت از بین بردن و حذف گرمای سرور، سرعت  35KWتا  5KWباشند. تمامی داده ها در بازه هوای ورودی می

 شبکه در نسبت حفره سطح تنظیم شده است. %56همگی در  126و %  CRAC %66  % ،86  % ،166های فن 

 = MSE در این شبکه کمترین  بیننددوره و به صورت مداوم ، برای رسیدن به نتیجه بهتر آموزش می 1666

 آمد.در آخرین دوره بدست  4مجموع مربعات خطا  1.6702

                                                           
3 recurrent neural network 

4 Mean Squared Error 



 

 

 

 
 نرخ یادگیری شبکه عصبی بازگشتی  . 2شکل 

 

دهد. خطای قابل ها نشان میرا برای مجموعه داده+ 3334/6سیلیسوس تا   -3865/6حداکثر خطا بین  باال شکل 

 دهد.درجه سیلیوس رخ می ± 2توجهی در محدوده 

شبکه برای دماهایی که اطالعات کافی از آنها در  نیز نشان داد کهاین شبکه  (Regression) نقشه رگرسیون

 دهد.(، مقدار بی دقتی را نشان می>درجه سیلیوس 36در حالت خیلی زیاد ) نقاط دمایی باشد.دسترس است دقیق می

 
 خطاها در شبکه عصبی بازگشتی بر حسب تعداد نمونه . 3شکل 

 

هد. دی شبکه عصبی بازگشتی شبکه عصبی مصنوعی را نشان میهای تکرار شدهنموداری از پیش بینی 3شکل

ه تکرار رخ داده است. نکته مرتب 2666تا  1566می توان تشخیص داد، خطای صفر در محدوده  شکلهمان طور که از 



 

 

صطالح آموزش می بینند با افزایش تکرار این است که این گونه سیستم ها خود را با شرایط تطبیق داده و به ادیگر 

میزان خطا کاهش پیدا می کند و با تکرارهای پی در پی در رسیدن به هدف، که همان کم کردن خطاست، می توان 

 به این مهم دست یافت.

 
 CFDدر مقایسه با پیش بینی  Rack1تغییرات پیش بینی دما برای  . 4شکل 

 

نقطه که در آن ها سنسور دمایی قرار گرفته است براساس دما و  6را از  Rack1نمودار پیش بینی دما برای  باالشکل 

بار تکرار نشان می دهد. همان طور که قبال نیز گفته شد، این سیستم قابلیت تطبیق و آموزش گرفتن را در هر  5با 

ش بینی مناسب تر می گردد، از طرف دیگر مقایسه لحظه دارد، فلذا دیده می شود که با افزایش تکرار میزان پی

نیز نشان دهنده آن است که میزان خطا با افزایش تکرار ها به چیزی   CFDنمودارهای تکرار با نمودار داده های 

 درجه سانتیگراد می رسد، که نشان از کارآمدی سیستم دارد. 5/6حدود 

 وارد آزمون و تاییدم

 CFDآزمون برای داده / معماری روبه جلو

آزمون در دو بخش انجام می شود، برای پیش بینی از مجموعه داده و پیش بینی برای داده های خارج از مجموعه 

 5  شدند، انتخاب عملکرد آزمایش برای مجزا آزمون مورد سهدر این پژوهش  البته در یک بازه معین از مجموعه داده.

کیلووات  26سرعت فن ،  CRAC %166کیلووات در رک در  16ت فن ، سرع CRAC %66کیلووات در هر رک در 

براساس تنظیم های یکسانی  CFDاین پیش بینی ها با پیش بینی های   سرعت فن. CRAC %166در رک در 

نشان داده شده اند. متوسط درصد خطا برای زیر مقایسه شدند. پیش بینی های شبکه عصبی تطبیقی در شکل های 

 است. حداکثر خطا در همه موارد یک درجه سانتیگراد است. %1ها برای موارد آزمایشی زیر  همه پیش بینی



 

 

 
 سرعت فن  CRAC %06کیلووات در  5پیش بینی برای   . 5شکل 

 
 سرعت فن  CRAC %166کیلووات در  16پیش بینی برای  . 0شکل 

 
 سرعت  CRAC %166کیلووات در  16پیش بینی برای  .7شکل 

در بسیاری از موارد  واست بسیار ناچیز  CFDداده های سیستم طراحی شده با داده های  نشان داده شده اختالف

نیز منطبق است هر دو داده باهم و نشان از کارآمدی سیستم عصبی طراحی شده دارد. در همه موارد خطا کمتر از 

که حداکثر اختالف  نشان داد نیز اده دمایید 126برای نمودار خطاهای نشان داده شده از طرفی  یک درصد می باشد.

با ترکیب نتایج به دست آمده از - درجه است. 2/6درجه است و در اکثر موارد این میزان اختالف زیر  1چیزی حدود 

 %667/6و حداقل خطا  %37/5، حداکثر خطا %74/6میانگین درصد خطا خطاها در سرعت های فن و ولتاژ مختلف 

 می باشد.

 مقاوم بودنتست برای 

 سه مورد تست متناوب در محدوده مجموعه داده که شامل مجموعه داده آموزشی نمی شوند، انتخاب شدهدر زیر 

سرعت  CRAC %86کیلووات در رک در  CRAC ،5/17سرعت فن  %66کیلووات در رک در  5/12است که شامل: 



 

 

. پیش بینی های شبکه عصبی با پیش بینی می باشد سرعت فن CRAC  %166کیلووات در رک در  5/22فن و 

شده  بیان یرزپیش بینی های شبکه عصبی تطبیقی در شکل که  دظیمات یکسانی مقایسه شده انبرای تن CFDهای 

بسیار باالست و حداکثر خطا زیر  CFDبینی ها با داده های  همانطور که مشاهده می شود میزان انطباق پیشاست و 

 یک درجه سلسیوس است.

 
 سرعت فن CRAC %166کیلووات در  26برای  شبکه عصبی تطبیقی  پیش بینی .8شکل 

 

بسیار نشان داد که درجه سانتیگراد  6/6حدود  رامیزان حداکثر خطا در این آزمایش ها نیز نمودارها  مقایسه نتایج

با ترکیب نتایج به دست آمده از خطاها در همچنین میزان ناچیزی است و نشان از دقت سیستم طراحی شده دارد. 

، %72/6میانگین درصد خطا شکل زیر و با سرعت های فن و ولتاژ مختلف نمودار درصد خطای کل به صورت نمودار 

 بدست آمد. %666/6و حداقل خطا  %74/3حداکثر خطا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار درصد خطا . 9شکل 

 

 



 

 

 مقیاس پذیری

شبکه مورد آزمایش قرار گرفته است. یک شبکه عصبی دسته ای آموزش دیده در اطراف در اینجا مقیاس پذیری 

مرکز همان داده ها مدل شده، برای شبیه سازی یک دستگاه بکار رفته است. این دستگاه می تواند پیش بینی های 

  وپا خورانده می شوند.محدودی برای ورودی های محدود تولید کند. این ورودی ها مورد به مورد به یک شبکه عصبی ن

تغذیه ی داده کافی شبکه عصبی، برای آموزش خوب و مناسب کافی خواهد بود. پانزده مورد آزمون برای آزمایش 

 عملکرد شبکه انتخاب شدند. موارد آزمون ترکیبی از شرایط بارگذاری شدید و سرعت های فن متناوب است. عملکرد

درجه سلسیوس است در حالیکه  54/6است. حداکثر خطا فقط  %13/6متوسط درصد خطا  .است دقیق بسیار شبکه

 آزمایش را نشان می دهد. 15میانگین درصد خطا برای همه  16درجه سلسیوس می باشد. شکل  663/6حداقل تنها 

 

 
 نمودار درصد خطا. 16شکل 

 معماری شبکه بازگشتی

شده اند بطوریکه امتحان عملکرد معماری روبه جلو  موارد آزمون یکسانی برای امتحان عملکرد این معماری انتخاب

 .%66کیلووات در هر راک برای  5بودند. موارد آزمون 

 



 

 

 سرعت فن  CRAC %06کیلووات در  5پیش بینی برای  . 11شکل 

 

 
 سرعت فن  CRAC %166کیلووات در  16پیش بینی برای . 12شکل 

 

 
 سرعت فن CRAC %166کیلووات در  26پیش بینی برای . 13شکل

 

 .است %663/6و کمینه ی  % 38/12با بیشینه خطای  %35/3شکلهای باال میانگین درصد خطا در 

 

 :نتیجه گیری و پیشنهادات

که به دقت دمای هوا را در  بودیک شبکه عصبی تطبیقی توسعه داده شده در مجموع آنچه که بررسی شد شامل 

 کند ورا پیش بینی میو موقعیت فضایی بار  CRACاتاق مرکز داده به عنوان تابعی از گرمای سرور و سرعت فن 

به طوری که  آموزش داده شده است.  CFDشبکه به صورت تطبیقی برای یک مجموعه داده توسط شبیه سازی

ها جهت شبیه سازی مطلوب ندارد. با حداقل مجموعه هی از دادهویژگی شبکه عصبی تطبیقی دیگر نیازی به انبو

ه ها را با هر گذر )تغییر داده( بدهد که شبکه به صورت تدریجی، وزنها، الگوریتم شبکه عصبی تطبیقی اجازه میداده

ه شبکه عصبی رو بدر قالب  و منفی آنها های مثبتویژگیدو معماری متفاوت با بیان  پژوهشدر این  روز رسانی کند.

دقت بهتری   FFNNسیستم  د. و ناتایج بیانگر آن بود که( ارائه شRNN( و شبکه عصبی بازگشتی )FFNNجلو )



 

 

می  RNNدقت کمتری در پیش بینی دارد امّا وجه تمایز این دو شبکه این است که  RNNدر پیش بینی و سیستم 

 (.اول پژوهش ف)هدتواند شامل داده های دمایی باشد.

 وان از آنتمی نیز ثابت شد بطوری که  FFپایداری و مقیاس پذیری سیستم ر راستای هدف دوم پژوهش نیز د

دارای انعطاف پذیری مذکور  شبکه  ،اینبر عالوه  استفاده شود. 33برای شبیه سازی یک مرکز داده با دقت باالی %

شبکه  باشد. بنابراین این می ادگیری  و به روز رسانیحتی بعد از استقرار ، به طور مستمر در حال یبطوری که باشد می

ایداری پاز طرفی  های زمانی حقیقی را از یک سیستم دریافت و اگر نیاز باشد خود را بیشتر منطبق کند.تواند دادهمی

 لیتبتوانایی قاسیستم تست شد و  ها نیستند نیزی دادهی مجموعههای شبکه در محدودهاین سیستم زمانی که داده

 . (پژوهش .)هدف دومرا داشت 33پیش بینی با دقت باالتر از %

یک راهکار برای صرفه جویی زمان و منابع، با توجه به پیچیدگی محیط در راستای هدف سوم پژوهش نیز همچنین 

های سرورهای مختلف با حداقل نرخ درجه حرارت را برای پیکربندی توانستند سیستم پیشنهادیارائه شد و مرکز داده 

ن شرایط با آزمودر این پژوهش از سوی دیگر  باشد.پایداری این سیستم می کنند که تضمین کنندهخطا پیش بینی 

داده شد که از دقت بسیار باالی سیستم عصبی ارائه شده نشان   CFDها با داده های زمان حقیقی مختلف و مقایسه

اده جدید یک مرکز د توانستند با حداقل داده خود را با شبکه تطبیقیردار بودند. بطوری که باالیی برخو سرعت و دقت

 رائهابه طور مستمر و پیوسته بدون اینکه نیاز به آموزش مجدد داشته باشد، تطبیق می دهد و پیش بینی دقیقی را 

 کند.

مای ورودی هوا در مرکز داده باشد و تواند یک ابزار قوی برای پیش بینی دشبکه عصبی میمی توان گفت کل در

با استقرار سیستم های عصبی  توان به مدلی جهت کنترل زمان واقعی خنک سازی نیز گسترش داد .این مدل را می

ود شرود که در منابع و زمان الزم در رسیدن به شرایط محیطی مناسب مرکز داده صرفه جویی بسیار زیادی انتظار می

نمودارپیش همچنین  .از دقت باالیی برخوردار است شبکه برای نمایش دماها د کهنیز نشان داشبکه  نقشه رگرسیونو 

تا  1566خطای صفر در محدوده  داد کهشبکه عصبی بازگشتی شبکه عصبی مصنوعی نشان  های تکرار شدهبینی

می دهند و به اصطالح طبیق این گونه سیستم ها خود را با شرایط تمرتبه تکرار رخ داده است بطوری که  2666

با افزایش تکرار میزان خطا کاهش پیدا می کند و با تکرارهای پی در پی در رسیدن به هدف، که آموزش می بینند و 

نیز   CFDمقایسه نمودارهای تکرار با نمودار داده های  همان کم کردن خطاست، می توان به این مهم دست یافت.

درجه سانتیگراد می رسد، که نشان از کارآمدی  5/6که میزان خطا با افزایش تکرار ها به چیزی حدود  ادنشان د

در بسیاری از موارد نیز منطبق  CFDاختالف بسیار ناچیز داده های سیستم طراحی شده با داده های  سیستم دارد.

کمتر از یک درصد ها نیز موارد خطا  در همههمچنین نشان از کارآمدی سیستم عصبی طراحی شده دارد. که است 

ناچیز  یزان خطایبا توجه به م تفاده از این دو سیستم ارائه شده وبود. در نهایت می توان چنین نتیجه گرفت که با اس

و در  ی را در مراکز داده پیش بینی کردنشان داده شد، می توان زمان وقوع اشکال و از کار افتادگکه در نمودارها 



 

 

سیستم  ییآزینه های سنگین و نیز افزایش کارکاهش هو حتی ث کاهش زمان از کارافتادگی و قطعی سیستم نتیجه باع

 شد.

 :پیشنهادات

 برای استفاده از یک ایده جدید برای پیش بینی مطلوب بود تالش اولیه مقاله سیستم های عصبی پیشنهادی در این

ی نوآوری و ای براهای گستردهبا این حال این پروژه زمینه های ذخیره کننده.دمای محیط برای سرورها و سیستم

 که برخی از آنها عبارتند از:جستجو در آینده دارد 

 توسعه و معرفی یک چارچوب مناسب، جهت استقرار سیستم ارائه شده را در صنعت تسهیل سازد.  -1

 های الزم. گوناگون جهت پیش بینیگسترش شبکه عصبی در یک مرکز داده و بررسی اثر متغییرهای محیطی  -2

 های تطبیقی متفاوت و نهایتاً کاهش خطا در نرخ پیشگویی.اصالح سیستم عصبی ارائه شده، برای استفاده از الگوریتم -3

 بررسی هرگونه ناهنجاری در پیشگویی و بررسی دالیل و ماهیت شرایط مرزی. -4

ه ی دینامیکی که بتواند زمان واقعی مرکز دادا یک کنترل کنندهارائه طرحی جهت ترکیب کردن یک شبکه تطبیقی ب -5

 را بهبود بخشد.
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