ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﺗﺠﺎری دﻧﯿﺎ در ۵
دﻫﻪ ﻗﺒﻞ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺟﻤﻌﻪ ۱۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
در ﺳﺎل  1954ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ  IBMدر ﺳﻦ ﺧﻮزه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﮔﺮد
ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺳﺮﯾﻊ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺟﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی ﻣﺒﻨﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرت ﭘﺎﻧﭻ و ﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ را درﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﮕﯿﺮد.
در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ آی ﺑﯽ ام در ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ روﺷﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه داده ﻫﺎ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ

اﺳﺎس آن درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎراﮐﺘﺮ
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ آی ﺑﯽ ام اوﻟﯿﻦ دراﯾﻮ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺪل  350را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد
و در ﺳﺎل  1956رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﺮد.

ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ راﻣﺎک  305ﺑﺎ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ 350
ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﻣﺪل  350ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ) RAMAK 305ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﯿﺘﺮ( ﺑﻮد .راﻣﺎک اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺳﺮ واژه ﻋﺒﺎرت »روش دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﮐﻨﺘﺮل« داﺷﺖ .راﻣﺎک  305ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﭘﺮدازش داده ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ داد ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎ را در ﻫﻤﺎن
ﻟﺤﻈﻪ وﻗﻮع ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﺗﻐﺮات ﻫﺮ داده ورودی ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ را
اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ راﻣﺎک  305اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ رﮐﻮردی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد ،در آن ﺧﺒﺮی از ﺑﺎر
ﮐﺎری ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪ ای اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﻧﺒﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎ را در ﭘﺎﻧﭻ ﮐﺎرت ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ.

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ راﻣﺎک  305ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ اﺗﺎق ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ واﺣﺪ ﭘﺮدازش  ،305ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ آی ﺑﯽ ام  ،370ﮐﺎرت ﭘﺎﻧﭻ آی
ﺑﯽ ام  ،323ﮐﻨﺴﻮل ) 380ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﯿﺒﻮرد( ،ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺪﯾﻪ آی ﺑﯽ ام  340و اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻀﺎی
ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی آی ﺑﯽ ام  350ﺑﻮد .راﻣﺎک  305ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ اﺗﺎق ﮐﺎﻣﻞ
داﺷﺖ .ﺑﺨﺶ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻫﺎرد دراﯾﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه دو ﯾﺨﭽﺎل ﻓﻀﺎ اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﻣﺪل  350آی ﺑﯽ ام
ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ روی دﯾﺴﮏ ﻫﺎی
ﺳﺨﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺪ ،روی اﯾﻦ دﯾﺴﮏ ﻫﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ از روی آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﺣﺮﮐﺎت ﻫﺪ روی
دﯾﺴﮏ ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﮑﻞ ﻣﻮج ﺳﯿﮕﻨﺎل را ﭘﺮدازش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻞ ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ راﻣﺎک  305در ﮐﻨﺎر ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ 350
ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣﺪل  350ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ دﯾﺴﮏ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﺑﺨﺶ
ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﻮای ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻣﺪل  350ﻃﻮل  1.5ﻣﺘﺮ ،ارﺗﻔﺎع  1.7ﻣﺘﺮ و ﭘﻬﻨﺎی 70
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی و وزﻧﯽ ﯾﮏ ﺗﻨﯽ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی از  50دﯾﺴﮏ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ در ﺣﺪود  61ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ روی ﻫﻢ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  1200دور ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .دﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  50ﻫﺰار
ﺳﮑﺘﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ در ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ  100ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻓﻀﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺑﻪ  5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ.

ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﻣﺪل  305آی ﺑﯽ
ام ﺑﺎ وزن ﯾﮏ ﺗﻨﯽ و اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ
ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺠﻤﯽ در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ
ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ داﺷﺖ.
زﻣﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮی داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  600ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪود
 0.02ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ دﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه  3.75ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ داده را ﻓﺮاﻫﻢ

ﻣﯽ ﮐﺮد و اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺎ  5ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ.

ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺷﺎﯾﺪ واژه »ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ« ﺑﺮای ﺣﺠﻢ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در

واﻗﻊ در آن دوران ﺑﺨﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آی ﺑﯽ ام ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ دﺳﺘﮕﺎه داده ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را
ﻫﻢ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ اﯾﺪه ای از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ

ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار دارﻧﺪ ،ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرش دو دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ  350ﻫﻢ
وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آی ﺑﯽ ام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  3200دﻻر در ﻫﺮ ﻣﺎه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ و ذﺧﯿﺮه
ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آی ﺑﯽ ام اﯾﻦ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺧﻮد اﺟﺎره ﻣﯽ داد .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﺎ ارزش دﻻر در ﺳﺎل  2019ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از

 29ﻫﺰار دﻻر ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.

آی ﺑﯽ ام ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی راﻣﺎک را ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﺟﺎره ﻣﯽ داد
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی در آن زﻣﺎن ،در ﻫﺮ ﻣﺎه ﻫﺰﯾﻨﻪ ای  640ﺗﺎ
 750دﻻری را روی دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .اﮐﻨﻮن اﻣﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ ذﺧﯿﺮه ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ ﺗﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف راﻣﺎک
 350در ﺟﯿﺒﺘﺎن ﻫﻢ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ 350
آی ﺑﯽ ام ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  1961ﺳﻪ ﻧﺴﻞ از دراﯾﻮﻫﺎی راﻣﺎک را ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،650 ،305

 ،1410 ،1401و  7070ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ ﺣﺠﻢ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار
ﻗﺒﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺳﺎل  1961ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﻫﺎ از راه رﺳﯿﺪﻧﺪ.

ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  1961ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی  305ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﯾﮏ دﯾﺴﮏ  1301ﺑﺎ
ﻗﻄﺮ ﺑﯿﺶ از  60ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ.
آی ﺑﯽ ام ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی را ﺗﺎ  10ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
زﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داده ﻫﺎ ﻫﻢ  10ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺷﻮد .ﻣﺪل  1301ﮐﻪ در ﺳﺎل  1961ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ،آی ﺑﯽ ام از
ﺑﺎزوی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻟﮑﺘﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ وﯾﮋه ای ﻫﻤﺮاه
ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﺪه اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻫﺪ و ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد آن در واﻗﻊ
در ﺳﺎل  1954ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ  350ﺑﺎ ﻧﻮآوری ﻫﺎﯾﺶ ﺷﺮوع ﯾﮏ اﻧﻘﻼب در ﺣﻮزه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺠﺎری را رﻗﻢ زد و ﻣﯽ
ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺪ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

