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  ٣از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  :و نگارشتتبع 
  م٢٠٠٨دسمبر                                  ديپلوم انجينير کريم عطائی

  
  

  -حافظۀ کمپيوتریدر جستجوی عنصرساختمان يک  
  )universal(جهان گير بصورت 

  

 و ذخيره های )هارد ديسک( مقناطسی کم قيمِتمزايايی تاوه هایبايد ) flash(١يعسرپ های يبا چ
          . باهم مرتبط گردند)حافظۀ کمپيوتری(سريع نيمه هادی

  
اين عنصر نيمه هادی که مشخصات را . به بازار آمد ،فالش ، حافظۀ کمپيوتری)واحد( ولين مودولِ سال ا٢٠قبل از 

  تلفون های موبايل، آلۀ : ، انقالب را در الکترونيک تفريحی بر پا نمودبدون برق نيز در دراز مدت ذخيره می کنند
. غير قابل تصور است " چيپ-فالش"ت موجوديدر عدم . . . و  ثبت صوت، کمره های دجيتال MP٣ِام پی تری  

  . را نيز در بر گيرندیکمپيوترمحاسبۀ مراکز  فالشاکنون در نظر است اين چيپ های 
  

    
   از کمپنی اينتلSolid State Disk: چيپ های ذخيره عوض تاوه های چرخنده

  
رف و آن طرف رهمنائی می اين ط )  Router٢(اطالعات کمپيوتری در شبکه ها جريان می يابند، ذريعۀ روترها

و  )هارد ديسک (تاوۀ ذخيرهدر حرکت بوده  ) ٣ Cache -L١ (١ل ِا و ذخيرۀ عمده کنان بين "چه چه"شوند، 
ذخيرۀ چندين ) کسکاد(بصورت مرحله يی ــ اين ذخيره های مختلف .  را در گردش نگاه می دارندهای فيته ماشين

ذخيرۀ آن  ذخيرۀ عمومی، آهسته و ارزان، و در باالترين تبهان ترين مر پاي در: دهندرا تشکيل میمرتبه به مرتبه 
 اشد  به آنعمده، قيمت و معموال با ظرفيت کم  و آن مشخصات را احتوا می کند که کمپيوتر در يک دورۀ کار

   .، قرار دارندضرورت دارد
 بدون جريان برق( در دراز مدتو نموده ثبت مقناطسی مشخصات را   تشکيل می دهد کهعمل کرِد تهداب اساسی را

 Random Access ديناميک و يا ساکن –  تکنو لوژی عنصر نيمه هادی اين پروسه در مرحلۀ باالئی. نگاه دارد)هم
Memory (DRAM, SRAM) در صورت عدم جريان :  استدرين جا محتوای ذخاير در نوسانات.  رجحان دارد

 مانند هارد ديسک –اين ها می توانند .  برهم می خوردمراحلنظم دی جديد با ذخاير نيمه ها. ندمحتوا گريز می کبرق 
بدون برق هم نگاه دارند و ممکن می سازند سرعت استفاده از مشخصات تخميناً  به در دراز مدت  مشخصات را –

  . برسدDRAMسرعت مودول های  
  

  
                                            

... مثالً  کارت های دجيتال کمره عکاسی . می دارند آن حافظه های کمپيوتری هستند که مشخصات را بدون برق درخود بصورت دايمی نگاه ١  
.آلۀ است که در شبکه های کمپيوتر، شبکه های مخابره يا شبکه های انترنتی مراکز کمپبوتری را باهم ارتباط می دهد و يا از هم جدا می کند   ٢  

. سور فعاليت دارد يک عنصر حافظۀ کمپيوتری است که کوچک ولی خيلی سريع بوده و مستقيمًا با پروِس ٣  
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  ٣از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

   بيست سال درظرففالش،
کا، وآنگاه در جاپان يک انجينير جوان، فوجيو مس.  متنوع بود٧٠امکانات ذخيره نمودن مشخصات حتی در سالهای 

 جانبه مورد استفاده قرار گرفته مههدف خود قرار داد يک عنصر حافظۀ کمپيوتری را کشف کند که برای بکار برد ه
 می خواهم يک چيپ را انکشاف دهم که « :اظهارداشت" بزنس ويک "م به يک زورناليسِت٢٠٠٦درسال او . بتواند

مسوکا که به حيث يک رويا گراه تشخيص می . » جای گير شودالکترونيکی  را های  ه ذخيرهمه عمل کرد های ديگِر
خالف ميل آمرش باساعات بی شماِر اضافه کاری در شام ها و  ، ) ازمرکزبه فاصلۀ دور(گردد، در دفترکارخود 

   . هفته موفق گرديد يک تخنيک جديد ذخيره را انکشاف دهدهایاخير
 برای ذخيرۀ مشخصات field-effect transistorيک نوع ترانسيستور م پيشنهاد شده بود ١٩٦٧پيش از اين در سال 

  عنصر حافظه در آن وقت.  شکل تجارتی را اختيار کردهم اين مفکور١٩٧٠در شروع سال های . بکار برده شود
) پاک کاری(ه ولتاژ بلند و برای محو کردن برای ثبت مشخصات درين عنصِر حافظ. استعمال می شد Epromبنام 

پاک کاری مشخصات ثبت شده وقت زياد را در .  ضرورت بود"ایکس ری"مشخصات به شعاع ماورای بنفش و يا 
اما بزودی ميسر گرديد تا پاک کاری ذريعۀ جريان برقی انجام ). دوام فرصت يک تفريح قهوه نوشی( بر می گرفت 

شماری . سرعت بخشد را )پاک کاری(محومشخصات پروسه م ١٩٨٠در شروع سالهای مسوکا موفق گرديد . پذيرد
م نتايج ١٩٨٤او در سال . عی در پروسه قرار داده شوندو بصورت مجمندچند از سکتورهای سلول ذخيره می توانست

وکا الهام  که از مفکورۀ مساینتلم ١٩٨٨در سال . کارش را دريک کنفرانس مسلکی در سانفرانسيسکو ارائه نمود
د ر بيستمين سالگرد آن  در گ. را به بازار عرضه کرد–کيلوبايت ٢٥٦ يک مودول – فالشگرفته بود اولين توليد 

مسوکا می گويد، وقتی موفقيت تجارتی  تخنيک .  جشن گرفته شداینتل در ماه گذشته در مقر "فالش ميموری"همآنی 
 واقع  از اولیکه دورترچند صد دالر تقدير نموده دريک دفترکار ، آمرش وی را با تحفۀ به ارزش گرديدمعلوم جديد 

  .بود جای داد
  

 رشد سريع مارکيت
  از قبيل کمرۀ دجيتال، ِام پی تریید که در وسايلن اروپائی چندين درجن ذخاير فالش وجود داریدريک منزل معمول 

MPموتر های سواری با آالت ی اسپرسو،  ، تلفون موبايل، کمپيوترهای نوت بوک، ماشين خياطی، اوتومات ها٣
کمپنی اينتل نتوانست پيش گامی خود را در بازار . ستند هکمپيوتری مجهز با ترانسيستور ها و غيره فعال

 % ١١م اين رقم به ٢٠٠٥بازار را در دست داشت، در سال  % ٧٥م اينتل ١٩٩٢. عنصرذخيرۀ فالش نگاه دارد
اطالع می داد، کمپنی  را  چيپ-فالشيک ميلياردم  ارسال اينتل پنی کمم  که ٢٠٠٠در سال . سقوط کرده بود

 توليد کنندۀ عمده ،در بازار % ٤٠شتر از ين کمپنی کوريای جنوبی با سهم بيامروز ا. سمسونگ شامل معامله گرديد
اساس احصائيه به . ی دوم و سوم قرار می گيرنده هابعد از آن در ج) کوريا(توشيبا و هيونکس . درين ساحه می باشد
بيشتر از يک سال  % ١٠ميليارد دالر بدست آمده که ٢٢  چيپ–فالش  جهانی در سال گذشته با تجارتی سيمی کندکتِر

ولی فشار زياد رقابت، سقوط سريع قيمت ها و سرعت نو آوری ها بدست آوردن پول را ازين مدرک . قبل آن است
  .مشکل می سازد

 ممکن الکترونيک تفريحی را منقلب ساخته باشد ولی در مراکز کمپبوترهای محاسبوی بکار بردن ،رۀ فالشي ذخچيِپ
 از يک سال به اين سو بصورت جدی تحت تجربه قرار داده  Solid State Disk (SSD) ٤ديسک های سوليد ستات

يز بهمان طريق بعمل نمپيوتر ظاهراً  مانند هارد ديسک معلوم می شود و ارتباطات آن با ک  ِاس ِاس دی. شده است
 قبل از چند .  استچيپ فالشمی  آيد ولی عناصر متحرک از قبيل تاوۀ که بچرخد در آن وجود ندارد بلکه ذخيرۀ آن 

 را ِاس ِاس دی توليد اولين سيستم ذخيرۀ EMC, Data System Hitachi, or EBMماِه محدود کمپنی های مانند 
  .   ازچند هفته به اين سو می تواند آنرا نيز ارسال داردEMC یبه اطالع رسانيدند و کمپين

  

  فايده ها و ضررها 
 ذخاير –مصرف بسيار قليل برق اين عنصر قدر می شود  در مراکز کمپيوتری محاسبه –در پهلوی صفات خوب 

د و زود ، در ثبت مشخصات زياد کم سرعت استناست بلند آنها قيمت: فالش نقايص برجسته را نيز در بر دارد
گرچه .  مرتبه قيمت تر تمام می شود٢٠ نسبت به هارد ديسک  تقريباً  SSDذخيره روی ظرفيت . استهالک می شوند

سريعتر است چنانچه در عوض ميلی ثانيه به ميکروثانيه محاسبه می شود ولی دستيابی به مشخصات در ذخيره 
 مشخصات ثبت گردد، بايد آن فالش چيپرۀ  قبل از اينکه روی يک حج. سرعت ثبت مشخاصات آهسته تر است

                                            
.مواد آن از عناصر نيمه هادی تشکيل شده است. سوليد ستات ديسکی است مانند هارد دسک ولی بدون عناصر متحرک  ٤  
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  ٣از  ٣ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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 معلوم باشد که آيا مقدار زياد  بايد ذخيره، ظرفيتبرای قضاوت سرعت در هردو تکنولوژی. حجره پاک گردد
 مشخصات در پروسه قرار گيرد و طبق کدام نمونه عمل ثبت و خواندن  و يا پارچه های زياد کوچِکمشخصات

 از هارد ديسک کرده بهتر بوده ولی SSDنظر به اين موارد ديسک های . رددمشخصات به تعقيب يک ديگر اجرا گ
  .يعضاً  مفيد تمام نمی شوند

مجدداً  برای ثبت بکار برده  هزار مرتبه ١٠٠  می توانند الی حجره های ذخيرۀ فالش،نظر به معلومات توليد کنندگان
. از اين لحاظ بايد چارۀ استهالک در تظر گرفته شود. شوند که در مراکز کمپيوتری اين رقم بسيار زود بميان می آيد

که ممکن است   )Error Correction Code (يحکود تصحگرفتن ر بکا،چارۀ مهم در برابر ازدست دادن مشخصات
با پروگرام ها و وسايل دست .  گردد، تلف شده دوباره احيا Bit )کوچک ترين واحد کود کمپيوتری(می سازد هر بيت

با .  مساويانه زير کار قرارگرفته باشند، در صورت امکان، همه حجره هاSSD می گردد در بين يک داشته کوشش
منجمنت خاص شناخته می شود که قسمت های متضرر شده برای ثبت مشخصات مسدود گردند تا از تلفات آنها 

  . جلوگيری بعمل آمده باشد
 ،آهسته آهسته عناصر نيمه هادیبايد چنين فکر کرد که  در ساحات کمپيوتری راه خود را می گشايد، نSSDحال که 

ً  موضوع از اين قرار است تا سيستم های بوجود آيند که . بصورت کل تعويض می نمايدهارد ديسک را  اساسا
و يک ديگر باهم ضم گردند شان ، مفاد بوده به نحوی که يکی مکمل ديگر ،دبکار ببرن ذخيره را ی تکنولوژينوعهردو

 روزی در مراکز کمپيوتری نقش عمده را داشته باشد بازهم ممکن SSDو اگر هم . را مرفوع نمايندد خونقايص 
      شين های فيته را هارد ديسک انخواهد بود هارد ديسک که می چرخد بکلی از بين برداشته شود همان قسم که م

  . جا نشين شده نتوانست
  
   منظرردو

 رقيب در  تکنولوژی پبچيده است که در راه ساده ساختن انواعزحماِت مشکور ،انکشاف واحد های ذخاير فالش
اکثرًا واقع شده است، يک اختراع جديد مو   در تاريخ تخنيکهولی چنانچه. ذخاير کمپيوتری بکار گرفته شده است

ق در بهتر  ماسوکا جای کار خود را در توشيبا از دير زمان ترک گفته و کما فی الساب.ضوع را پچيده تر می سازد
او به حيث پروفيسور در پوهنتون توهوکو در جاپان و به حيث آمر . ساختن وضع نوسانی چيپ ذخيره کار می کند

 Gate Transistors می خواهد يک واحد ذخيره را به اساسیونيسانتيس الکترونيکستکنولوژی در يک کمپنی بنام 
(SGT)   Surrounding است که اين درشک ولی . پروزه تا چه حد پيشرفته استمعلوم نيست که اين . انکشاف دهد

به بازار بيايد، در برابر تکنولوژی های ديگرکه همچنان می خواهند ذخيرۀ فالش را يکه ت در صور،SGTچيپ 
 از دير زمان انتظار می  Magnetoresistive RAMچندی ازين تکنولوژی ها مثالً  .  کندتعويض نمايند، ايستادگی

نه بايد فراموش کرد که بديل های . بازار بيايند، لذا بدست آوردن موفقيت درين زمينه کار آسانِ  نخواهد بودکشند تا به 
  .دلچسپ تخنيکی و تجارتی ديگر نيز وجود دارند

  
  پايان

 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


