اوﻟﯿﻦ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ  ۱۰ﺗﺮاﺑﺎﯾﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ
 HGSTﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﻫﺎردﻫﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی  HGSTاوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۲۰۱۲روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ آﻧﻬﻢ درﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺎن ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل در اﯾﻦ ﻧﻮع
دراﯾﻮ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن آن ﺑﺎ ﮔﺎز ﻫﻠﯿﻮم ،ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺷﺎن را ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ وﺳﺘﺮن دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره را اداﻣﻪ داد و ﻟﺬا در
ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺷﺎﻫﺪ اراﺋﻪ ی ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻠﯿﻮم  ۶ﺗﺮاﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻮدﯾﻢ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل

 ۲۰۱۴ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ی ﻣﺪل ﻫﺎی  ۸ﺗﺮاﺑﺎﯾﺘﯽ ﺧﺘﻢ ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻃﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﯾﮑﺒﺎر
دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و آن را ﺑﻪ  ۱۰ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﻫﺎرد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻠﯿﻮم  HGSTﺑﺎ ﻧﺎم Ultrastar Archive Ha10
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً دﯾﺘﺎ ﺳﻨﺘﺮﻫﺎ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آرﺷﯿﻮ ﮐﺮدن داده دارﻧﺪ را ﻣﻮرد
ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻠﯿﻮم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ
دراﯾﻮ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﮐﻢ ﭼﮕﺎل ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮔﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻫﻮا ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﻫﻠﯿﻮم ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر
ﮐﺮدن اﺻﻄﮑﺎک ﮐﻤﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده و ﻟﺬا اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ،
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﺮارت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در وﺿﻌﯿﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ از دﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﻓﺸﺮده ﺗﺮ و دارای
ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی داده ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﻫﺎرد ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 HGSTﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ را ﺗﺤﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده  HelioSealﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در آﻧﻬﺎ از ﺷﯿﻮه ای ﺑﺎ ﻧﺎم  SMRﯾﺎ “ﺿﺒﻂ ﺗﻮﻓﺎﻟﯽ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ”
ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی داده ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﭘﻼﺗﺮ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻫﺎرد در

ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ داﯾﺮه ای ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ۷۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻮاﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از راه ﺣﻞ  SMRداده ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ردﯾﻒ ﻫﺎی ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﺳﻔﺎﻟﯽ در
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻟﺐ ﺑﻪ ﻟﺐ و ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ رود.
ﻣﺜﻼ ﭼﻨﯿﻦ دراﯾﻮ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ﺑﺎ ﻟﻮد ﺑﺎﻻ
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﻫﻢ در ﭘﯽ دارد،
ً
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای آرﺷﯿﻮ ﮐﺮدن دﯾﺘﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻣﺤﺼﻮل  ۳.۵اﯾﻨﭽﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ وﺳﺘﺮن دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﺶ وﻋﺪه
ی ﻃﻮل ﻋﻤﺮی ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی
آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻦ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ  ۲۰درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻣﻄﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ Ultrastar Archive
 Ha10ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪی ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﻼود و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ
ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی داده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻌﯽ دارد ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

