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ارزشمندترين  دادەها  عصري كه  در  چکیده: 
هستند،  ها  سازمان  و  صنايع  صاحبان  دارايي 
كارايي، دسترس پذيري و اجتناب از فقدان داده 
اين  به  رسيدن  براي  است.  اهميت  حائز  بسيار 
طراحي  داده  ذخيرەسازي  سامانەهاي  هدف، 
مانند  هايي  فناوري  از  استفاده  با  شدەاند كه 
افزونگي،  و  داده  بندي  رده  نهان،  حافظەي 
كارايي باال را تضمين مي كنند و احتمال عدم 
دسترس پذيري و فقدان داده را كاهش مي دهند. 
اين نيازمندي ها طراحي سامانەهاي ذخيرەسازي 
داده را با سه چالش اتكاپذيري، كارايي و هزينه 
تمام شده مواجه مي كند. مطالعات میدانی نشان 
دو  همچنان  اتکاپذیری  و  دهد که کارایی  می 

مساله جدی در بسترهای ذخیرەسازی داده است 
و با ظهور حجم عظیم داده در سال های اخیر، 
موسوم به دادەهای بزرگ، این مشکل دو چندان 
شده است. پیدایش دادەهای بزرگ انقالبی در 
صنعت ذخیرەسازی داده ایجاد کرده است و نیاز 
به فضا و کارایی ذخیرەسازی را ساالنه به طور 
نمایی افزایش می دهد. با این افزایش نیاز و به 
ذخیرەسازی،  رسانەهای  تعداد  افزایش  آن  تبع 
پیدایش  و  طراحی  های  پیچیدگی  افزایش 
رسانەهای جدید، نمی توان کارایی و اتکاپذیری 
باال را همچنان با روشهای قدیمی تضمین نمود. 
داده،  سازی  ذخیره  های  سامانه  ارائه  این  در 
مشخصه های پیشرفته این سامانه ها و چالش 
های پیش رو در طراحی این سامانه ها معرفی 
نوظهور  های  معماری  همچنین  شد.  خواهد 
ذخیرەساز داده و حافظەهای نوظهور معرفی شده 
و  تحقیقاتی  برای کار  طرح  قابل  مباحث  و 

مهندسی ارائه خواهد شد. 

مدرک  کیشانی  مصطفی  دهنده:  ارائه 
زمینه  در   1387 سال  در  را  خود  کارشناسی 
مشهد،  فردوسی  دانشگاه  از  مهندسی کامپیوتر 
در  سال 1389  در  را  ارشد  مدرک کارشناسی 
صنعتی  دانشگاه  از  کامپیوتر  مهندسی  زمینه 

امیرکبیر، و مدرک دکتری را در سال 1397 از 
دانشگاه صنعتی شریف دریافت نموده است. در 
عنوان  به  ایشان  تا 1391  های 1389  سال 
ایران  فضایی  سازمان  در  افزار  سخت  مهندس 
مشغول به کار بوده است. در سال 1390 ایشان 
همچنین در تیم Memocode پژوهشگاه دانش 
های بنیادی (IPM) عضویت داشتند. در سال 
در  پژوهشی  دستیار  عنوان  به  ایشان   1394
 Chinese دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه
University of Hong Kong در کشور هنگ 
کنگ مشغول به کار بوده است. ایشان همچنین 
در  پژوهشی  دانشیار  عنوان  به  سال 1395  در 
 Hong  Kong  Polytechnic دانشگاه 
اشتغال  هنگ کنگ  در کشور   University
داشته است. ایشان هم اکنون در شرکت پردازش 
خدمات  مرکز  در  داده  سریع  سازی  ذخیره  و 
فناوری دانشگاه صنعتی شریف به کار تحقیقات 

و توسعه اشتغال دارد.
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