ﺳﯿﮕﯿﺖ از ﭘﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﺟﻬﺎن
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،آذر ۱۳۹۷
ﺳﯿﮕﯿﺖ از ﭘﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  16ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ  16ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺳﯿﮕﯿﺖ اﮔﺰوس در اﺑﻌﺎد  3.5اﯾﻨﭽﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻨﺎوری »ﺿﺒﻂ
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺎ« ) (HAMRﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﯿﮕﯿﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ اﮔﺰوس  16ﺗﺮاﺑﺎﯾﺘﯽ را در ﻧﺴﺨﻪ ای ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﺗﺎ از ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ آن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮده و دراﯾﻮﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری  HAMRﭘﻼگ اﻧﺪ ﭘﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﺮ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﯾﺎ دﯾﺘﺎ ﺳﻨﺘﺮﻫﺎ را ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ.

 HAMRﻧﻮﻋﯽ ﻓﻨﺎوری ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺴﮏ ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺑﯿﺖ ﻫﺎ در اﻧﺪازه ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ را ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺮاﮐﻢ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﻓﻨﺎوری  HAMRاز دﯾﻮدﻫﺎی ﻟﯿﺰری ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ روی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻫﺪﻫﺎی ﻫﺎرد ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰی از ﺳﻄﺢ دﯾﺴﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﺰر اﻣﮑﺎن
ﺗﻐﺮ ﻗﻄﺒﯿﺖ ﻫﺮ ﺑﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده روی آن ﺑﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  2017ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﮕﯿﺖ از آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری روی ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺒﺮ
داد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺪﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ دراﯾﻮﻫﺎی ﻣﺘﺒﻨﯽ ﺑﺮ
 HAMRدر زﻣﯿﻨﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﺬﯾﺮی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺑﻪ زودی ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ
ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﮕﯿﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺳﯿﮕﯿﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ  2019ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺎ  20ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻨﺎوری
 HAMRﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

