ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی  ۳۳۰ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ دﯾﺘﺎی ﻏﯿﺮﻓﺸﺮده
روی ﮐﺎرﺗﺮﯾﺠﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﻒ دﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
داﻧﺸﻤﻨﺪان  IBMﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﯾﮏ رﮐﻮرد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎزه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ  ۳۳۰ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ دﯾﺘﺎی ﻏﯿﺮﻓﺸﺮده را ﮐﻪ
ﻣﻌﺎدل  ۳۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد روی ﮐﺎرﺗﺮﯾﺠﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﻒ دﺳﺖ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﺮ اﯾﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ )ﻣﻌﺎدل  ۶.۴۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( از ﻧﻮار ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺑﺎ  ۲۰۱ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ داده ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺣﺪودا ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺮاﮐﻢ دﯾﺘﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ روی دراﯾﻮﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻓﻌﻠﯽ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺮاﮐﻢ

ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻓﻀﺎﯾﯽ ) ( Areal recording densityﻣﻘﺪار اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان روی ﺑﺨﺸﯽ
از ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻧﻤﻮد.
ﻧﻮارﻫﺎی ﮔﺮدان ﺣﺪودا  ۶۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺒﻼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای آرﺷﯿﻮ ﮐﺮدن اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و
ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻧﻮار ﮔﺮدان  IBMﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﻬﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱.۲۷ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﻣﺘﺮ داﺷﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت را روی ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ آن ﻧﻮار ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ را واﺣﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺳﻮﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد و دﺳﺘﺎورد
آن زﻣﺎن  IBMﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻇﺮف ﯾﮏ دﻫﻪ آﺗﯽ ﻣﯿﺰان اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ذﺧﯿﺮه
ﺳﺎزی روی اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎوری اﻓﺰاﯾﺶ داد.
 Evangelos Eleftheriouﯾﮑﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  IBMدر اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻧﻮارﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮای آرﺷﯿﻮ ﮐﺮدن وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ،درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﺣﻔﻆ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻗﺪری ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت را از ﻃﺮﯾﻖ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﮐﻼود ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻮارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان  IBMﻗﻄﻌﺎ از اﻧﻮاع ﺗﺠﺎری ﻓﻌﻠﯽ
ﮔﺮان ﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺷﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ دﯾﺘﺎی ﻗﺎﺑﻞ ذﺣﯿﺮه ﺳﺎزی رﻗﻢ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ درﻫﺮ اﯾﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ از ﻧﻮارﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه  ۲۰۱ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﯿﺮه
ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮوژی ﺗﺎزه را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺪادﻧﺪ IBM .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﻧﯽ دارد و اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﺮاﮐﻢ دﯾﺘﺎی ﻗﺎﺑﻞ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی
روی ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای را در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

