اﯾﻨﺘﻞ از ﺣﺎﻓﻈﻪ  ۳۲ﺗﺮاﺑﺎﯾﺘﯽ  SSDﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻂ
ﮐﺶ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ  SSDاﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﮐﺎراﯾﯽ آن در ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﺑﺮی
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ داده ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺮدازش و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﺑﺮی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﻣﺎژول ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه

درﯾﺎﻓﺖ و ارﺳﺎل داده ﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دراﯾﻮ ﻫﺎی  SSDو اﺷﮑﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺮی از آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﻞ اﺧﯿﺮا از ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی از دراﯾﻮ ﻫﺎی ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  SSDﭘﺮده ﺑﺮداری ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ
 ۱۲اﯾﻨﭻ ﻃﻮل و  ۱.۵اﯾﻨﭻ ﻋﺮض ،ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺧﻂ ﮐﺶ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دارﻧﺪ.

اﯾﻦ
ﺣﺎﻓﻈﻪ  ۳۲ﺗﺮاﺑﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﺎم  DC P4500را ﺑﺮای آن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه

ﺑﺮای دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ  ۳۲دﺳﺘﮕﺎه از آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﭘﺘﺎﺑﺎﯾﺖ داده در رک ﻫﺎی ﯾﮏ ﯾﻮﻧﯿﺖ ﺳﺮور ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺘﻞ از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎص اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﮕﺎﻟﯽ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﺧﻨﮏ ﺳﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮ از ﻓﻀﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ  DC P4500ﭼﮕﺎل
ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد اﺳﺖ.
 SSDﺧﻂ ﮐﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﺪه و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ و دﯾﺘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺳﻼت  PCIe-NVMeاﯾﻦ دراﯾﻮ ﺑﺎ آن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻨﺘﻞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و ﭘﺮدازش اﺑﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ،
 IBMو ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺗﻨﺴﻨﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ وی ﭼﺖ را در دﺳﺖ دارد ،در ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از  SSDﺧﻂ ﮐﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ روی ﻣﯽ آورﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

