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چكیده طرح:
در سـال های اخیـر اسـتفاده از ديسـك های نیمه هـادی )SSD( حجیـِم مبتنی بـر حافظه هـای Flash در 
مراكز داده، بسـترهای ابری و سـرور های تجاری رشـدی روزافزون داشـته اسـت. توان مصرفی پايین، كارآيی 
بـاال و مقاومـت در برابـر شـوک های فیزيکـی، از جملـه برتری هـای مهـم SSD نسـبت بـه HDD اسـت. 
به طـور سـنتی، معمـاری داخلـی SSD بـر اسـتفاده از يك سـاختار گـذرگاه چندكاناله اسـتوار بوده اسـت. اما 
ايـن سـاختار از لحـاظ مقیاس پذيری، به خصـوص در SSDهای حجیـم و تجاری، با معضالتـی جدی روبرو 
اسـت. در محصـوالت تجـاری، ده هـا و حتـی صدهـا تراشـه ی Flash بـه همراه يك واسـط ارتباطی بسـیار 
سـريع PCIe، بايـد پهنـای بانـدی در حد گیگابايت فراهم كننـد. از اين رو، SSD به يك زيرسـاخت ارتباطی 
داخلی سـريع و كارا احتیاج دارد تا امکان تبادل دسـتورهای كنترلی و داده  را میان بخش های داخلی و واسـط 
ارتبـاط بیرونـی PCIe فراهـم كنـد، در حالی كه معماری سـنتی گذرگاه از بسـیاری از جهات در بـرآوردن اين 
نیـاز بـا مشـکل مواجه اسـت. در پژوهش جـاری، گذرگاه با يك شـبکه  میـان ارتباطی، به عنوان يـك راه حل 
سـاخت يافته و منظـم جايگزيـن می شـود و به دنبـال آن پروتکل های خاص پیام رسـانی ارائه شـده و سـاختار 
دقیـق سـخت  افزاری بـرای برقـراری ارتباطـات داخلی SSD طراحی و پیاده سـازی شـده اسـت. اين سـاختاِر 
ارتباطـی نويـن، شـبکه روی SSD، يـا بـه اختصـار NoSSD، نامیده می شـود كه در مقايسـه بـا راه كارهای 
دانشـگاهی و صنعتـی ارائه شـده در جهـان، از نظـر كارآيی، مقیاس پذيـری و توان مصرفـی، عملکرد بهتری 

دارد و كامل تر اسـت.
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