روش ﺟﺪﯾﺪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی دادهﻫﺎ

ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮐﻞ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﯾﮏ ﺗﻤﺒﺮ ﭘﺴﺘﯽ

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻠﻨﺪی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻫﺎرد دراﯾﻮ ذﺧﯿﺮه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﺑﯿﺖ از اﻃﻼﻋﺎت را ﻓﻘﻂ در
ﯾﮏ اﺗﻢ رﻣﺰﮔﺬاری ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روش ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ داده در  100ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ را
ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ روش ،ﺣﺠﻢ و ﭼﮕﺎﻟﯽ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت  500ﺗﺮاﺑﯿﺖ در ﻫﺮ اﯾﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻧﺪر اوﺗﻪ ،ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ دﻟﻔﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :روش ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﺌﻮری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در ﯾﮏ ﺗﻤﺒﺮ ﭘﺴﺘﯽ ﺟﺎی داد ".روش ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ دادهﻫﺎ در
اﯾﻦ روش ﺟﺪﯾﺪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﺎ در ﺳﻄﺢ اﺗﻤﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اوﺗﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ " :در اﯾﻦ
روش ﻫﺮ ﺑﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ روی ﯾﮏ اﺗﻢ ﻣﺲ از دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﯾﮏ اﺗﻢ ﮐﻠﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن
را در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﯾﻢ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺗﻢ ﮐﻠﺮ ﺑﺮ روی ﻣﺲ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯿﺸﻮد ﺟﺎی ﮔﺬاری و ﺧﻮاﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎده اﺳﺖ .اﮔﺮ اﺗﻢ ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪد  1و اﮔﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
 0اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺮار دادن  8اﺗﻢ ﮐﻠﺮ در ﯾﮏ ردﯾﻒ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﺑﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ".

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﺧﻂ داده ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ روش
ﺑﻪ ﻗﺪری ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺰاران ﮐﻠﻤﻪ را ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  96در  128ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی
ﮐﺮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻠﻨﺪی ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن روش ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﻤﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی رﯾﭽﺎرد ﻓﯿﻨﻤﻦ
)ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ( در ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮور ﻧﯿﺴﺖ!
ﺳﯽﮔﯿﺖ ﻫﺎرددﯾﺴﮏ  ۱۰ﺗﺮاﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺟﺪﯾﺪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی دادهﻫﺎ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﺗﻢﻫﺎی ﮐﻠﺮ ﺑﺮ روی
ﻣﺲ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ وﮐﯿﻮم ﺷﺪه و در دﻣﺎی  77ﮐﻠﻮﯾﻦ – ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺰﯾﺪک ﺑﻪ دﻣﺎی ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺎﯾﻊ – ﺛﺒﺎت دارﻧﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﻢﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوژه آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮد،
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻋﻤﺮ ﺑﺸﺮ را ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﺗﻤﺒﺮ ﭘﺴﺘﯽ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮد.
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