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ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٢ﺑﻬﻤﻦ ١٣٩٨
ﺳﺎﻋﺖ  ١۴:٠٠ﺗﺎ ١۵:٣٠
ﺳﺎﻟﻦ ﺧﻮارزﻣﯽ )اﺗﺎق (۴٠۴
ﭼﮑﯿﺪه :در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی
ﭘﺮدازش داده ﻫﺎی ﺑﺰرگ و دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن
ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ،ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺪرن ﺑﺮای
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی داده دارای آراﯾﻪ ای از
 SSDﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ )ﺑﻪ ﺟﺎی آراﯾﻪ ای از HDD
ﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ( ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮان
ﺑﻮدن  SSDﻫﺎ و ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺪود آﻧﻬﺎ ، ،ﺳﺮورﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ داده )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی

داده( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﻨﺪ .دراﯾﻦ اراﺋﻪ ،اﺑﺘﺪا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﯿﻢ ﮐﻪ روش ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ داده ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده در
ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺪرن را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ روش ﻫﺎ ،ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪی
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ داده اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺘﺎب
دﻫﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری
اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ  Tbpsو
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﭘﺘﺎﺑﺎﯾﺖ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر
دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺎ
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری
ﮐﺎﻫﺶ داده ،ﺗﺎ ﺣﺪود  ١٠ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی داده را ﺗﺎ ﺣﺪود ) ٪۶٠در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺮور ﺑﺪون ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ داده(
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه :دﮐﺘﺮﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ اژدری دارای
ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و
ﻧﯿﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺮورﻫﺎی ﻧﺴﻞ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری و

ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن
دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻫﺎی ﺗﺮاز اول دﻧﯿﺎ در ﺣﻮزه ﻣﻌﻤﺎری
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ)ﻣﺎﻧﻨﺪ  MICROو  (ISCAﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺎﻣﺒﺮده ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ دوره ی دﮐﺘﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ از داﻧﺸﮕﺎه POSTECH
ﮐﺮه ی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق‐
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
در ﺳﺎل ﻫﺎی  ٢٠١٩و  ٢٠١٣ﺑﻮده اﻧﺪ.
دﮐﺘﺮاژدری ﺑﺮﻧﺪه ی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه ی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
داﻧﺸﮑﺪه ی ﺑﺮق داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ در ﺳﺎل ١٣٩١
و ﻧﺎﻣﺰد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺮاز اول
 HPCAدر ﺳﺎل  ٢٠١٩ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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