
Disruptive Technology:

Open Compute Project (OCP) principles in datacenters

John Vink



Agenda

• Wat is OCP?

• Traditionele Telecom(CO) versus Over The Top (OTT).

• The Central Office van de toekomst.

• Waarom OCP niet voldoet aan telecom eisen.

• Verschillen tussen OCP en OCP voor telecom.

• Voordelen OCP voor Telecom. 



John Vink
Product Manager 

Electronic Packaging Systems



Onze specialismes

Telecom/ICT Industrie



WAT IS OPC

5



WAT IS OCP?
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The Open Compute Project (OCP) is a collaborative 
community focused on redesigning hardware 
technology to efficiently support the growing demands 
on compute infrastructure.

http://www.opencompute.org/

http://www.opencompute.org/
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50  Platinum, Gold en Silver members:

Facebook, Baidu, Alibaba, HP, AMD, Google, Cisco, NetApp, WiWynn

Daarnaast ca 150 leden uit alle werelddelen met verschillende achtergronden: 

traditionele partijen maar ook veel nieuwe spelers:

• de Tesla’s van de  IT wereld!

Conclusie: 

• OCP is geadopteerd en zal het IT landschap veranderen.
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Traditionele Telecom(CO) versus Over the Top (OTT)

• Vast en mobiel spraak verkeer krimpt.

• Skype, WhatsApp, FaceTime, Hangouts groeit explosief

• Central Office nu in basis geschikt voor telefonie met veelal proprietary 

equipment

• FB & Apple werken met Open Source (OCP) in Software Defined omgeving.



Network Function Virtualization

• Het open source project CORD (Central Office Re-architected as 
Datacenter) maakt het CO Software Defined.

• CORD architectuur  ontkoppelt de Software van de hardware

• Hardware volgens OCP concept

• Software wordt geleverd door Open Source projecten

• Het CO wordt hiermee functioneel datacenter waarbij spraak slechts 1 van 
de mogelijke applicaties is 
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• Central Office wordt omgevormd naar Network 
Function Virtualized Data Center

• Creëert open, software-defined  infrastructuur

• Gebruikt Open Source Server hardware

• Reduceert overtollige redundancy kosten

Dus: OCP is ook een geweldig platform voor Telecom 
Carriers. 

Maar: OCP matched niet met een paar belangrijke 
eisen van de Telco markt 

SCHROFF SERVCITE COMPUTE & STORAGE RACK

TOEKOMSTIG TELECOM CENTRAL OFFICE 
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RACK EN POWER BIJ OCP
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• OCP maakt van een cabinet een server op zich: Infrastructure 
as a Service 

• Proprietary equipment (server, storage en netwerk) zijn 
vervangen door “”sleds”” in standaard OCP bouwvorm

• AC/DC Voedingen  zoals in proprietary equipment vervallen

• PDU’s vervangen door  12V of 48 V DC  Power Busbar

• Kabels aan achterzijde rack voor power en communicatie 
vervallen

• OCP hanteert andere maateenheden dan bij 19 cabinetten:

• Hoogte maat 1 OU = 48 mm ipv 1U = 44,45 mm

• Ruimte tussen profielen breder : 21” ipv 19”” Meer ruimte voor
harddisk’s



SPECIFIEKE EISEN VOOR TELCO PROJECTS

Telecommunicatie systemen dienen te voldoen aan de specs van het 

European Telecommunication Standards Institute (ETSI) en aan de  

Network Equipment Building System (NEBS) standaarden

Dit stelt hogere eisen aan:

- Schok en trillingen (Bellcore zone 4 ipv 2)

- EMC afscherming

- Toegestane omgevingstemperatuur

- koelvermogen

- UL-certificering

 Deze eisen zijn opgenomen in de  OCP CG-OpenRack-19 Sled and 

Rack Specification 
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Telco



OCP VOOR TELECOM
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OCP voor Telecommunicatie adopteert de innovaties van OCP:

• 12V busbars

• Server and storage sledes

• TOR (Top of rack) switches

• Centrale power lades

• Efficiente “front to rear” koeling

• “Blind mate”” power connector

TOR switches

12V DC busbars

Blind mate power 
connector (Sled)

Power supply shelf



VERSCHILLEN TUSSEN TCOP EN OCP
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NEBS eisen zone 4 ipv 2 voor schok, trilling, aardbeving en 
brandwerendheid

• Vraagt een zgn Seismic approved cabinet

• Solide slede mechanisme

• UL certificering voor alle componenten



VERSCHILLEN TUSSEN TCOP EN OCP
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TCOP componenten dienen in  een hogere
omgevingstemperatuur te kunnen functioneren

• 2U hoge sledes voor 80 mm ventilatoren



VERSCHILLEN TUSSEN TOCP EN OCP
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Maatvoering

• TOCP behoudt de traditionele 19” breedte om toepassing van 
standaard equipment mogelijk te maken

• TOCP behoudt de traditionele hoogte eenheid (U) van 44.45 mm 

– OCP gebruikt OU maat 48 mm. Daarbij is het 44,45 mm raster niet
toepasbaar voor equipment met 40 mm fans.

– Bij OCP for Telco gebruikt men 2 U sledes en and 80 mm fans 
zodat het 44,45 mm raster toepasbaar blijft voor 19”” equipment



COMPONENTEN VOOR TOCP RACK 
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OPEN RACK

The Open Rack includes 
the cabinet,  shelves 
and sleds. The rack 
delivers the 
infrastructure, 
including power 
distribution, cable 
management and if 
applicable cooling.

SHELF

The shelf is prepared to 
host the different sleds. 
It provides access to 
the power bus bars as 
well as the connection 
to an optical uplink to 
the switches. 

SLED

A sled is a hot swappable 
unit, connected to the Top 
of Rack (ToR) Switch and 
can be either a Computing 
sled or a Storage sled.  
The height is 2U and in 
the width is full-width or 
half-width.

POWER SHELF

The power shelf is 
located in the bottom 
of the rack.  It converts 
the primary AC or high 
voltage DC voltage into 
a 12V output to the 
sleds and includes an 
intelligent management 
system “Rack Agent”.



VOORBEELD TOCP RACK - LAYOUT

25

ToR – Top-of-Rack Switch  
reducering bekabeling

Power Busbars voor
distributie 12V voeding

Shelves voorzien van optical 
headers verbonden met ToR

Power Shelf verzorgt 12V 
voeding naar sledes & Rack 
Agent tbv management

Rear side of rack

Front side of rack



VOORDELEN VAN TOCP TECHNOLOGY
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• 30% kostenbesparing tov traditionele technologien

• Kosten for redundancy vervallen ( data / taken worden “mirrord”” 

tussen sledes, servers of complete sites)

• De volledige diepte van telecom cabinetten wordt benut 

verdubbeling van  processing power per volume.

• Enorme besparing op koelvermogen

• Standaard OCP hardware dmv SDN (Software Defined Networks)

• Eliminatie van AC/DC omvormers in ieder afzonderlijk apparaat.
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schroff.pentair.com/en/schroff-na/compute-and-storage-platform

http://schroff.pentair.com/en/schroff-na/compute-and-storage-platform
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