ذﺧﯿﺮهﺳﺎزﻫﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ،ﭼﺎقﺗﺮ و ارزانﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

 8ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﺮاﮐﺰ داده در ﺳﺎل 2018

ﺻﻨﻌﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی  SANﺳﻨﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺖ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﭘﺮاﯾﺲ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻫﻢﮔﺮا )hyperconverged
 ،(infrastructureراﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮماﻓﺰار و دراﯾﻮﻫﺎی  SSDﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ در
ﺳﺮورﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ داده از ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ) (HDDﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی از
دراﯾﻮﻫﺎی  SSDﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ .اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ در ﺳﺎل  2018اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی وارد ﺻﻨﻌﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺷﻮد.
 SSDﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ :ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻨﺎوری ،ﮐﺎراﯾﯽ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ .ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی
 NVMeﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ  IOPSو  GBدر ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﺮز ورود ذﺧﯿﺮهﺳﺎزﻫﺎی  NVMeﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﺗﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﺑﻠﯽ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻧﺤﻮه ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی و ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت روی
آنﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ  16ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن دراﯾﻮﻫﺎی  SSDدارﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت 32
ﺗﺮاﺑﺎﯾﺘﯽ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺎل  2018و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری دای  3Dﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دراﯾﻮﻫﺎی 50
ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ و  100ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ،2017ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺮورﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺶ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ﺳﻨﺘﯽ
ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده و ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺳﺎل 2018
ﭼﻪ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﺻﻨﻌﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﺳﺖ؟ ﮐﺪام ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﯾﺎ ازﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ ﮐﺪام ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ ﺑﺮ رﻗﺒﺎ ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺮﻋﺖ ،ﺣﺠﻢ و ﻗﯿﻤﺖ دراﯾﻮﻫﺎی SSD
اﺳﺖ؟ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺖورک ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﺎزار  8روﯾﺪاد ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﯾﺮ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 -1اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ SSD
دراﯾﻮﻫﺎی  SSDﺣﺮﻓﻪای و اﯾﻨﺘﺮﭘﺮاﯾﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺘﯽ  10ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ داﺷﺘﻪ و ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ IOPS
)ﺗﻌﺪاد ﻋﻤﻠﯿﺎت ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ( ﺗﺼﺎدﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﯾﮏ دراﯾﻮ  SSDﺣﺮﻓﻪای اﯾﻨﺘﺮﭘﺮاﯾﺲ ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﺠﺎری در اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ
ﻣﻮازی ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ از راﺑﻂﻫﺎی  NVMeاﺳﺖ.
 NVMeاز اﺗﺼﺎﻻت  PCIeاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت  SATAﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ در ﺑﺎزار ،دراﯾﻮﻫﺎی  SSDاز ﻓﻨﺎوری  SATAﺑﻪﺳﻮی ﻓﻨﺎوری  NVMeﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻟﺒﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،دراﯾﻮﻫﺎی  SSDﺑﺎ ﻓﻨﺎوری  M2.0و
راﺑﻂﻫﺎی  NVMe/PCIeﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﯿﻤﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ  SATAرا دارﻧﺪ .اﯾﻦ دراﯾﻮﻫﺎ در ﺳﺎل  2018ﺑﻪ

ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ دراﯾﻮﻫﺎی  SSDدر اﯾﻦ ﺳﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

 -2اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ SSD
در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و اﺟﻼس  ،Flash Memory Summitﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﯾﮏ دراﯾﻮ  2.5اﯾﻨﭽﯽ  SSDﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 100
ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺑﻮدﯾﻢ .اﻣﺎ در ﺳﺎل  2018ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ دراﯾﻮﻫﺎی  50ﯾﺎ  64ﺗﺮاﺑﺎﯾﺘﯽ در ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ
دراﯾﻮﻫﺎی ﺳﺎل  2017دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه و ﻗﻄﺮ اﯾﻦ دراﯾﻮﻫﺎ ،ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﻓﻀﺎی اﺷﻐﺎل ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .در واﻗﻊ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
اﻧﺪازه آنﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ذﺧﯿﺮهﺳﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی دراﯾﻮ  SSDاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﭼﻮن ﻣﻌﯿﺎر  TCOرا ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽدﻫﺪ) QLC .ﺳﺮﻧﺎم Quad-Level Cells
( ﯾﮑﯽ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی دراﯾﻮﻫﺎی  SSDﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از وﻟﺘﺎژ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪﻫﻢ روی ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ وﻟﺘﺎژﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺﮐﻨﻨﺪه
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه روی اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮدازش
ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً در ﺳﺎل  2018ﻓﻘﻂ روی دراﯾﻮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮﻓﻪای و ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺷﻮد.
ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﻢ در ﺳﺎل  ،2018ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ دراﯾﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽرﺳﺪ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻘﺒﺎل از
دراﯾﻮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه روی اﯾﻦ دراﯾﻮﻫﺎ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .دراﯾﻮﻫﺎی
ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی دای  NANDدارﻧﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ دای  NANDﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎی ﻣﻮازی و ﺑﻬﺒﻮد
ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺷﺎﻫﺪ دراﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ راﺑﻂ  NVMeروی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺗﺮﻧﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ از
ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ  40ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ،رﺷﺪ ،ﺟﻮاﻧﯽ ،ﻣﯿﺎنﺳﺎﻟﯽ ،ﭘﯿﺮی و ﻣﺮگ ﻣﺮاﮐﺰ داده
داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده؛ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻧﮕﻬﺪاری و ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر

 -3ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ RAID
در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﻌﻤﺎری  SANو ﻓﻨﺎوری  RAIDﺑﺮای آراﯾﻪای از دراﯾﻮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮای ﻣﺪت زﯾﺎدی
ﺟﻮابﮔﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ دراﯾﻮﻫﺎی  SSDو ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﻪﺳﻮی دراﯾﻮﻫﺎی  2.5اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻪﺟﺎی  3.5اﯾﻨﭽﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد دراﯾﻮﻫﺎ و ﮐﺸﻮﻫﺎ را در ﭘﯽ دارد ،اﺳﺘﻔﺎده
از  RAIDﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دراﯾﻮ ﺧﻮد
را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺖ  RAIDﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی و ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﻮق ﻫﻢﮔﺮا ﯾﺎ
ﺑﺮﺧﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻓﺸﺮده ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ﻣﺰاﯾﺎی  RAIDدر ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺣﺎل ﻣﺤﻮ ﺷﺪن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ در ﺳﺎل  2018ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺑﺎﺷﯿﻢ!

 -4ﻇﻬﻮر COTS
اﺟﺰای  COTSدر ﺣﺎل رﺷﺪ در دو ﺑﺎزار ﺳﺮور و ﺗﺠﻬﯿﺰات ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺠﻬﯿﺰات  COTSﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻃﻮری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ و
ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺑﺮود .ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد
در ﺳﺎل  2018ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت  COTSروﺑﻪرو ﺷﻮﯾﻢ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت
 COTSدر ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺳﺎل  2018رﺷﺪی  44درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .رﺷﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت COTS
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻞ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺠﻬﯿﺰات ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی در دو ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت  COTSﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻧﺼﺐ ،ادﻏﺎم و ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ

ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺮای
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.

 -5ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮماﻓﺰار
ﻓﻨﺎوری ) SDSﺳﺮﻧﺎم  (Software-Deﬁned Storageﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ،ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ارزانﺗﺮ
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﻮزه  SDSﺑﻮدﯾﻢ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد
را وارد ﺑﺎزار ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزار در ﺳﺎل  2018ﻧﯿﺰ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد SDS .ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﮐﯿﺐ و
ادﻏﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻼود ﻫﯿﺒﺮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ﺳﺎل از  SDSﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﮐﺎرﻫﺎ در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺳﺮورﻫﺎی ﮐﻼود اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻣﻨﺪان و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺎز دارد.

 NVMe -6روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،دﻧﯿﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺎز دارد از آراﯾﻪای از ﺗﺠﻬﯿﺰات ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی روی ﺳﺮورﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ داده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ  10دﺳﺘﮕﺎه  NASﯾﺎ  SANﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺗﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺮوری ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ،
ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺠﻬﯿﺰات ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻨﻌﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ،ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی 3D
 XPointاﯾﻨﺘﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ،ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻓﻠﺶ  NVMeاﺳﺖ .ﻓﻨﺎوری NVMe over Ethernet
ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی دارد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  2018ﺑﻪ ﻃﻮری ﺟﺪی
وارد ﺑﺎزار ﺷﻮد .دراﯾﻮﻫﺎی  SSDﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  NVMe over Ethernetﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن
اﺗﺼﺎل ﮐﻼﺳﺘﺮی از دراﯾﻮﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮور را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  ARM64ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺮی ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی اﺳﻨﭗدراﮔﻮن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرن ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ داده ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

 -7ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﮐﻢ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن دراﯾﻮﻫﺎی  SSDﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺖ دراﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮ از  2.5اﯾﻨﭻ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﺎﻧﺪارد  M2.0اﯾﻦ روزﻫﺎ
ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺤﺒﻮب و در دﺳﺘﺮس ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﻃﻮل ﮐﻤﺘﺮی دارد وﻟﯽ از آن ﺳﻮ ،ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی
ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ داده ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮای آرﺷﯿﻮ دارد .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﻞ ﯾﮏ
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی  SSDﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺘﺎﺑﺎﯾﺘﯽ وﻟﯽ در اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺳﺮور ﺑﻠﯿﺪ  1Uﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ دراﯾﻮﻫﺎی  M2.0ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی روی ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﺎه ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ از ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ دراﯾﻮﻫﺎی  M2.0و
ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی  ۵ﭘﺘﺎﺑﺎﯾﺖ در اﻧﺪازه  1Uداﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ  RAIDﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ آراﯾﻪای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪﺟﺰ اﯾﻨﺘﻞ ،ﺑﺮﺧﯽ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪﺳﻮی اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل
 2019وارد ﺑﺎزار ﻧﻤﯽﺷﻮد.

NVDIMM -8
ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی  NVDIMMﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی  SSDﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ  SSDدارﻧﺪ و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه روی

ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق ،ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ در ﺳﺮورﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اچﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪلﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  Optaneوﻋﺪه ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮی
ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی  NVDIMMﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ دراﯾﻮ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺑﺎ ورودی ﺧﺮوﺟﯽ و ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﭘﺎﮐﺴﺎزی رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺳﺎل  2018ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز ﻣﺰاﯾﺎی
آنﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،وﻟﯽ در درازﻣﺪت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺖ را دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  byte-modeدر ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻓﺮﯾﻢوﯾﺮﻫﺎ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻧﺪن /ﻧﻮﺷﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  I/Oﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی  NVDIMMدر ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
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