آی ﺑﯽ ام ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از ﭘﺮوﺗﮑﻞ NVMe
ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و اﻧﺘﻘﺎل داده اﻋﻼم ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
آی ﺑﯽ ام اﻣﺮوز اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی  NVMeرا
آﻏﺎز ﮐﺮده و از دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ را ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ

داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ »ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻏﯿﺮ ﻓﺮار
اﮐﺴﭙﺮس« ) (NVMeﺑﻪ زودی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی راﺑﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزﻫﺎی ﺧﺸﮏ )Solid
 (Stateﯾﻌﻨﯽ  SASو  SATAﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز روزاﻓﺰون ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد.

اﮐﻨﻮن ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ از دوران ﻓﻼﭘﯽ دﯾﺴﮏ ﻫﺎ ،دراﯾﻮﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺠﺜﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ در ﺣﻮزه
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﯾﻢ .اﻣﺮوزه ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺑﺮی )ﮐﻼود( و ﮐﻼن داده ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در
ﺣﻮزه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﭼﻨﺪ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ داده

رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ  IBMاﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  NVMeﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ
اﻧﺘﻘﺎل داده ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ راه ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎز
ﺷﻮد .ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﯿﺎل دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
راﺣﺖ ﺳﺎزد.

ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ  NVMeاز اﻧﺘﻘﺎل داده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازی و ﭘﺮدازش ﻫﻤﺰﻣﺎن در دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  AHCIاز ﯾﮏ ﺻﻒ درﺧﻮاﺳﺖ داده ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  32ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در NVMe

ﺗﻌﺪاد ﺻﻒ ﻫﺎ ﺑﻪ  65535ﻋﺪد و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﻣﺎن در ﻫﺮ ﺻﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  65536ﻣﻮرد ﻣﯽ رﺳﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺸﮑﻞ ازدﺣﺎم و ﺗﺄﺧﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

