 ۶دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺗﺮی ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی  SSDﺑﺮ HDD

ﭼﺮا ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻫﯿﭻ ﻫﺎرددﯾﺴﮑﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ؟

اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی  SSDدر  ۱۲ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻇﻬﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﻫﻤﻪ ﺣﻮزهﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺮاﮐﺰداده دارﻧﺪ ﺟﺎی ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ) (HDDرا ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ و
ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮ  SSDﺑﺮﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ و اﮔﺮﭼﻪ  SSDﺳﺮﻋﺘﯽ ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ داﺷﺖ؛ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ رﻏﺒﺘﯽ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ در ﺳﺮورﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺰرگ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ،آﯾﻨﺪه ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی
ﺳﺮورﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰداده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  SSDو ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی  NANDاﺳﺖ .ﭼﻪ دﻻﯾﻞ و ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶ  ۱۸۰درﺟﻪای
در ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ  SSDاز  HDDﺷﺪ .ﻇﻬﻮر ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ و آراﯾﻪﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  SANاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ اﺳﺖ .آراﯾﻪﻫﺎی
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺶ در ﻣﺪلﻫﺎی دو ﻻﯾﻪای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  SSDﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ،ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ از
 SSDاﺻﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻋﻮض ارزانﺗﺮ از  HDDﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ
ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻓﻠﺶ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺮورﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺮورﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮاﮐﺰداده
ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی  SSDﻫﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻫﻢ درﺳﺖ ﺷﻮد.
در اواﯾﻞ ،ﻣﺮاﮐﺰداده ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ از ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی  SSDو آراﯾﻪﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺶ در ﻻﯾﻪﻫﺎی دوم ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻻﯾﻪﻫﺎی اول ﻫﻨﻮز در دﺳﺖ  HDDﺑﻮد .وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ،ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻓﻠﺶ و  SSDوارد ﻻﯾﻪ اول ﺷﺪﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی  HDDﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻇﻬﻮر ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ) NVMeﺳﺮﻧﺎم Non-
 (Volatile Memory Expressﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ راﺑﻂﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی  SASو  SATAﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ راﺑﻂﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی
ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻧﺴﻞ اوﻟﯽ ﺷﻮد NVMe .ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ  IOPSرا ﺑﻬﺘﺮ از
راﺑﻂﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ .در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻗﯿﻤﺖ  NVMeﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ دراﯾﻮﻫﺎی  SASﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،ﺷﺎﻫﺪ راهﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺬابﺗﺮی در ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،در ﺳﺎل  ،۲۰۱۸ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی ﺳﺮور
ﺑﺎ درﮔﺎهﻫﺎی  NVMeﻣﺎﻧﻨﺪ  SATA-Expressرواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از  SATAﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
راﺑﻂ  NVMeﺑﺮای ﺳﺮورﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ) NVMe-oFﺳﺮﻧﺎم NVMe
 (over Fabricsﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﺑﻂ  NVMeرا ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺧﺎرج از ﺳﺮور و آراﯾﻪﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻧﯿﺰ
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ داﺳﺘﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺎراﯾﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی  SSDدر ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ دراﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی  ۳۲و  ۶۴ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻫﺮ ﻫﺎرددﯾﺴﮑﯽ در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز ﻫﺎرددﯾﺴﮑﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ از ۱۶
ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ در دﻧﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﮔﻤﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯽرود ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﺤﺚ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻫﻢ  SSDﺑﺮ  HDDﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﻧﺪازه دراﯾﻮﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎی دﻧﯿﺎ از ﻧﻈﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ،در اﻧﺪازه  ۳.۵اﯾﻨﭽﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ دراﯾﻮﻫﺎی  SSDﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۳۲ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ در اﻧﺪازه  ۲.۵اﯾﻨﭽﯽ و ﻓﺮمﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ M.2
وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه و اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻧﺪازه ﮐﻤﺘﺮ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ورود ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ  3D NANDو  Quad-Level Cellﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی  NANDاوﻟﯿﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه دراﯾﻮﻫﺎی  SSDو آراﯾﻪﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺶ در ﺳﺮورﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰداده ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
دراﯾﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺣﺴﺎس ﺷﻮد .ﺑﻪ وﯾﮋه،
در ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ  HDDﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ  ۳اﻟﯽ  ۴ﺳﺎل ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮاﮐﺰداده ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و
ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از دراﯾﻮﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺶ و  SSDﺑﺎﺷﯿﻢ .در اداﻣﻪ ،ﺑﻪ  ۶دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﺮﺗﺮی  SSDدر اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺷﺎره
ﻣﯽﺷﻮد:

ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
 ۳۷ﺳﺎل از ﻣﻌﺮﻓﯽ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری  x86ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دو ﺑﺮاﺑﺮی
ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺗﺸﻨﻪ ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ
ﭘﺮدازﻧﺪه و ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ ﮐﻤﺘﺮ ،ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ  3xدر ﺧﻮاﻧﺪن و
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت دارﻧﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن دراﯾﻮﻫﺎی  SSDﺑﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ  100xدﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﺳﺎل ،ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش دراﯾﻮﻫﺎی
 SSDدر ﺑﺎزار اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  NVMeﯾﺎ آراﯾﻪﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺶ در ﺳﺮورﻫﺎ و
ﻣﺮاﮐﺰداده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎزار ﮐﺎراﯾﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮی دوﺳﺖ دارد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﮐﺘﺎﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﻣﺮاﮐﺰ داده
داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :ﮐﺘﺎب ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﻣﺮﮐﺰ داده Data Center Virtualization Certiﬁcation

ﻗﯿﻤﺖ دای ﻓﻠﺶ
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻨﻮز ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎ ارزانﺗﺮ و ﺑﻪﺻﺮﻓﻪﺗﺮ از دراﯾﻮﻫﺎی  SSDﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دراﯾﻮﻫﺎی
 3D NANDﮐﻪ در ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻗﯿﻤﺖ ارزانﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻋﻤﻼ در ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ  SSDﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺳﺖ .ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه دراﯾﻮﻫﺎی ﻓﻠﺶ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از
 HDDﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ دای ﻓﻠﺶ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد.
شکل  :۱نمونهای از ماژولهای حافظه
 NVMeشرکت سامسونگ برای سرورها و
مراکزداده

ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰداده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی  ۴ﻫﺎرددﯾﺴﮏ  ۱۶ﺗﺮاﺑﺎﯾﺘﯽ  ۳.۵اﯾﻨﭽﯽ ۱ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻠﺶ  3D NANDﺑﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۶۴ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ و اﻧﺪازه  ۲.۵اﯾﻨﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﭙﺮدازد .اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺮ دای ﻓﻠﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﭻ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت را
ﺑﺎﯾﺪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﻧﮕﻪداری ﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ و دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ اﺳﺖ.

شکل  :۲نمونهای از یک درایو فلش
 QLC 3D NANDکه در سرورها و مراکز
داده استفاده میشود .این ماژول
حافظه که همانند خطکش نازک و کوچک
است؛ میتواند دهها ترابایت
اطلاعات را در خود ذخیرهسازی کرده
و با سرعت بسیار بالا در اختیار
سرور قرار دهد.

ﻻﯾﻪﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی
ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ،ﻣﻔﻬﻮم آراﯾﻪﻫﺎ و ﻻﯾﻪﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده از ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻓﻠﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮای ﻻﯾﻪ اوﻟﯿﻪ و دراﯾﻮﻫﺎی  SSDﺑﺮای ﻻﯾﻪﻫﺎی دوم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
ﺑﺮﺧﯽ راهﮐﺎرﻫﺎ ،از ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎ ﺑﺮای ﻻﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و از ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻓﻠﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  3D NANDو  QLCﺑﺮای
ﻻﯾﻪ دوم ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ارزانﺗﺮی ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ،
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎ از ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻓﻠﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻣﺮاﮐﺰداده ﯾﺎ ﺳﺮورﻫﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم
ﻓﻠﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .دراﯾﻮﻫﺎی  SSDﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی و  deduplicationﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﭘﻬﻨﺎیﺑﺎﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺪازه ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ  ۵ﺗﺎ  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی در ذﺧﯿﺮهﺳﺎی
اوﻟﯿﻪ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻬﻨﺎیﺑﺎﻧﺪ در ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ،
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ و راهﮐﺎرﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﺠﺎزی ﺳﺎزی ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ
 ۵ﻣﺰﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺳﺮور

ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی
دراﯾﻮﻫﺎی  SSDﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدی در ﺣﻮزه ﮐﺎراﯾﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ و دهﻫﺎ اﯾﺪه ،روﯾﮑﺮد و ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﺑﻨﯿﺎد
ﭘﯿﺮاﻣﻮن آنﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی SD-Storage ،اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺎ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ SSD .راه را ﺑﺮای ﮐﻼن
داده و ﭘﺎﯾﺶ داده در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﻢ در اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﭘﺮدازشﻫﺎ
روی اﻃﻼﻋﺎت در ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﺷﯿﺎ ) (Object storageﺑﺎ  SDSﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ و
اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ دراﯾﻮﻫﺎی  SSDﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺳﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ و ﺑﻠﻮکﻫﺎی ورودی/ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺎرغ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﺮﻣﺖ و ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری،
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی رﻓﺘﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ .دراﯾﻮﻫﺎی  SSDو ﻓﻠﺶ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪهﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰار و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،دهﻫﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﯽدرﻧﮓ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﭘﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در دﻧﯿﺎی ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ،ﮐﻨﺪﺗﺮ و ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد.

شکل  :۳نمونهای از یک درایو SSD
اینترپرایس  3D NANDبا ظرفیت ۵۱۲
گیگابایت .در همین اندازه و شکل
میتوان ظرفیت  SSDرا تا  ۴ترابایت
رساند .به همین دلیل ،هزینه هر
گیگابایت حافظه روی  SSDارزانتر
از هارددیسک شده است.

 NVMeروی اﺗﺮﻧﺖ
در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ دراﯾﻮﻫﺎی  ،SSDﺷﺎﻫﺪ ﺟﻬﺶ ﭘﻬﻨﺎیﺑﺎﻧﺪ ﮐﻼﺳﺘﺮﻫﺎ و آراﯾﻪﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در ﺳﺎل  ،۲۰۱۰ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺗﺮﻧﺖ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺮﻓﺪار داﺷﺘﻨﺪ و ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ وﻟﯽ
اﻣﺮوزه دارﯾﻢ درﺑﺎره زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﺗﺮﻧﺖ  ۴۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  RDMAﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ RDMA .ﺑﺎﻋﺚ آزادﺳﺎزی ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت در ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺮوﺗﮑﻞ  NVMeﺑﻪ
ﺳﻠﻄﻪ  ۳۰ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ  SCSIﭘﺎﯾﺎن داد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﺪه اﺳﺖ .در دراﯾﻮﻫﺎی ،SSD
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  NVMeﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ  IOPSدر ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﮐﻼن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 NVMeﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺗﺮﻧﺖ را ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دراﯾﻮﻫﺎی  SSDو ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻓﻠﺶ ﺑﻪ
ﮐﻼﺳﺘﺮﻫﺎی ﻓﺎﺑﺮﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺳﺮﻋﺖ و اﺗﺼﺎل در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﻮق
ﻫﻤﮕﺮا ) (hyperconvergedاﺳﺖ.
شکل  :۴درایو  SSDسامسونگ ZET 983
مناسب برای مراکزداده .سرعت خواندن
این درایو حافظه  ۳۰۰۰مگابایت بر
ثانیه و سرعت نوشتن  ۱۵۰۰مگابایت
بر ثانیه است.

ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺮﺧﻼف ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎ ،دراﯾﻮﻫﺎی  SSDاز ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﻧﺪازه دﯾﺴﮏ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺷﺎﻫﺪ دراﯾﻮﻫﺎی ۳۲
ﺗﺮاﺑﺎﯾﺘﯽ  ۲.۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ )ﻓﺮم ﻓﮑﺘﻮر( ﻣﯽﺗﻮان دراﯾﻮﻫﺎﯾﯽ  ۶۴ﺗﺮاﺑﺎﯾﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ در اﻧﺪازه  ۳.۵اﯾﻨﭽﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﯾﺎ  ۲۰۲۰ﻓﻨﺎوری  HAMRوارد
ﺑﺎزار ﺷﻮد؛ دﯾﮕﺮ اﺻﻼ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮورﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺑﺎ دراﯾﻮﻫﺎی SSD
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎ ،ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﯾﮏ ﺳﺮور  2Uﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  ۲۴دراﯾﻮ  SSDﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۷۶۸ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را ﺑﺎ  ۱۲ﻫﺎرددﯾﺴﮏ و ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱۸۰ﺗﺮاﺑﺎﯾﺘﯽ در ﻫﻤﺎﻟﻦ ﺳﺮور ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺑﻌﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻓﺮم ﻓﮑﺘﻮر  M2.0 SSDﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺸﺮدهﺗﺮ و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ

1U  اﯾﻦ ﻣﺎژول ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﺳﺮور. ﺗﺮاﺑﺎﯾﯽ ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ۳۲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﺎژولﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮ
.ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و اﻧﺪازه ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ
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1397  ﺑﻬﻤﻦ23

:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
https://www.shabakeh-mag.com/networking-technology/14580/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%
AA%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%9F

