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 لینک مقاله در وبسایت

 
 
 

 

 ران  مجله نت 

 نجری نوشین خ نویسنده:  
 

 NVMeهارد 

سرعت پردازش اطالعات یا همون سرعت عملکرد در هر  
مهم ویژگیرایانه،  می  ترین  محسوب  رایانه  شه.  اون 

رایانه به یک  خرید  قصد  وقتی  خاطر،  جدید همین   ی 
ای رو انتخاب کنیم که از  داریم، همواره در تالشیم گزینه 

قابلیت ونظر  بهترین   ها  اطالعات،  پردازش  سرعت 
کردن   کیفیت ممکن رو داشته باشه. در واقع، جایگرین

کمک می قطعات جدید،  با  قدیمی  و  قطعات  بازده  کنه 
مون رو افزایش بدیم. در رایانه  سرعت پردازش اطالعات

ها،  رایانه  یش سرعت پردازش اطالعات در بین عوامل افزا
نوع فناوری هارد رایانه خیلی اهمیت داره. این هاردها  

امروز و   تا  کردن  تجربه  رو  نسل     NVMe  هارد  سه 
 .هاستجدیدترین اون

جایی  ولی از اون NVMe یدرست اینه که بگیم حافظه
عنوان جایگزین در بین مردم رواج پیدا به  ی هاردکه کلمه

با من همراه باشین   .گیم هاردکرده، ما هم اصطالحا می
 !؟NVMe  تا ببینیم چیست این هارد 

https://netran.net/mag/nvme/
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شه.  اون رایانه محسوب می  ترین ویژگیسرعت پردازش اطالعات یا همون سرعت عملکرد در هر رایانه، مهم
ای رو انتخاب کنیم که از  داریم، همواره در تالشیم گزینه   دیدی جهمین خاطر، وقتی قصد خرید یک رایانه به

قابلیت واقع، جایگرین  ها ونظر  در  باشه.  رو داشته  کیفیت ممکن  بهترین  اطالعات،  پردازش  کردن   سرعت 
مون رو افزایش بدیم. در  رایانه کنه بازده و سرعت پردازش اطالعات قطعات قدیمی با قطعات جدید، کمک می 

عوامل   دربین  اطالعات  پردازش  این  رایانه  افزایش سرعت  داره.  اهمیت  رایانه خیلی  فناوری هارد  نوع  ها، 
 .هاستجدیدترین اون NVMe هارد سه نسل رو تجربه کردن و هاردها تا امروز

عنوان جایگزین در بین مردم رواج به  ارد ی هجایی که کلمهولی از اون NVMe یدرست اینه که بگیم حافظه
 !؟NVMe  با من همراه باشین تا ببینیم چیست این هارد .گیم هاردپیدا کرده، ما هم اصطالحا می 

 ؟چیست  NVMe هارد

 

NVMe   حروف اختصاری و مخفف کلمات non-volatile memory express ی غیرفرار فوق حافظه  معنایبه
سرعت بسیار باالیی داره و توسط تولیدکنندگان   ی غیرفرار و ماناست کهیک حافظه  NVMe سریع هست. هارد

افزار میزبان افزار و نرمبه سخت NVMe .یگیت توسعه داده شدهاینتل و س قطعاتی مثل سامسونگ، اپل، دل،
 .های مدرن استفاده کننSSD  سازی در ده که از حداکثر موازیامکان رو می این

  .رو بخونین HDD و هارد  SSDمقایسه درایو  تونین مطلبها، می تر حافظه های قدیمی ی نسل برای مقایسه 

https://netran.net/mag/nvme/
https://netran.net/mag/nvme/
https://netran.net/mag/nvme/
https://netran.net/mag/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%88-ssd-%d9%88-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af-hdd/
https://netran.net/mag/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%88-ssd-%d9%88-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af-hdd/
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ای برای اتصال قطعات یک گذرگاه رایانه   PCI.کنهمنتقل می  SSD ها رو بهداده PCI توسط ساختار NVMe هارد
وصل  PCI Express کننده، به خطوط جای یک رابط کنترل به NVMe درایوهای   جا کهافزاریه و از اونسخت

 .شهپذیر محسوب مییک فناوری مقیاس  NVMeشن،می 

کنن. اما این امکان استفاده می   از چهار خط  های عادی،کنندهدر سطح مصرف NVMe هایSSD   در حال حاضر 
اون از  در  بتونن  که  داره  وجود  کننه  PCIe خط  16ها  استفاده  ذخیره   NVMe. م  روی امکان  سریع  سازی 

 .سازیهی ذخیرهکرده و این هم یک جهش بزرگ در حوزه رو فراهم  SSD هاردهای

 ت انقالبی در سرع NVMe هارد

 

 دیسک سخت نیاز دارن، هارد  سرعت باالی خوندن و نوشتن اطالعات از رویران رایانه بهاز اونجا که کارب
NVMe   از طریق درگاه PCI ی تکنولوژیکی در  وقفه  ترتیب با هیچ  شه. به اینمی   به دستگاه میزبان متصل

 .رو نیستیمروبه روند انتقال اطالعات

NVM Express  یا NVMe  سریع و بهینه برای سینک )هماهنگی( بهتر رایانه با  افزاری بسیار  یک طراحی سخت

 . هارد دیسکه

کرده. کافیه سرعت پردازش  ی افزایش سرعت پردازش اطالعات ایجادراستی انقالبی در عرصهبه NVMe هارد
ل  درستی این امر پی ببریم. برای مثاخودش مقایسه کنیم تا به  های قبل ازاطالعات در این هاردها رو با فناوری

مگابایت بر   ۲۰۰های مکانیکی یا همون هارد دیسک قابل دستیابی بود، حدود  که در حافظه  میانگین سرعتی



 NVMeهارد 
 

 

4 

 

 رسه. اما در فناوریمگابایت بر ثانیه می  ۵۵۰رقم    به SATA SSD هایثانیه است. این مقدار برای حافظه
NVMe SSD   یابیه. همچنین در هنگام  ابل دستبرابر نسل قبلی( ق  6)یعنی حدود    گیگابایت بر ثانیه  ۳سرعت

 .کننایجاد می گیگابایت بر ثانیه رو   16توان  NVMe خطی، درایوهای PCI Express 16 پیکربندی استفاده از

ندارن، اما باید توجه داشت که    اگرچه بسیاری از کاربران خانگی به چنین سرعتی در پردازش اطالعات نیازی 
ای با سرعت و کیفیت باالتری ویژه برای کاربران حرفهبه  ردهای رایانهشه عملکافزایش این سرعت باعث می 

 .انجام بشه

 NVMe  ی هاردتاریخچه

 

ارائه از  فناوری هاردتا قبل  فناوری، هارددیسک، به NVMe  ی  بود. اگرچه   SSD حافظه  یا  (HDD)روزترین 
سرعت پردازش داشتن، اما مشکلی که    درصد افزایش  511نسبت به فناوری قبل از خودشون،   SSD هاردهای

کردن. این موضوع  استفاده می SATA همچنان از درگاه اتصال انواع  ها وجود داشت، این بود کهدر مورد اون
دلیل مهندسان   این هاردها نتونن از تمام توانایی و پتانسیل خودشون استفاده کنن. به همین   شدباعث می

ها  از هاردها افتادن که این ایراد در اون افزار به فکر طراحی مدل جدیدیهای بزرگ تولید کننده سختشرکت
 .برطرف شده باشه

ای، به رهبری شرکت چندملیتی رایانه  افزارهایو تولیدکننده سخت  دهندهشرکت توسعه  90میالدی    ۲۰۰۹از سال  
 ۱.۱میالدی نسخه    2009رو آغاز کردن. در ماه مارس سال   NVMe هارد  و آمریکایی اینتل، کار توسعه فناوری

NVMe    ای که کمی بعد منتشر شد امکان پشتیبانی ازشد. در نسخه  منتشر SSD درگاه  به کمک چند PCIe 
 .هم اضافه شد

https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-ssd-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-ssd-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-ssd-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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ی انرژی،  های مصرف بهینهمزیت   به بازار عرضه شد که از NVMe هارد  ۱.۲ی  نسخه  ۲۰۱۴سال  در ماه نوامبر  
 سازی شدهی پاکنسخه  ۲۰۱۷بود. بعد از اون در ماه ژوئن سال    روزرسانی و پشتیبانی زنده برخوردارقابلیت به
NVMe    این نسخه تحت  .شهیهای لول پایین وارد بازار شد که هنوز هم از این نسخه استفاده مبالک  از

 .به بازار عرضه شده ۱.۳عنوان 

   NVMe  مزایای هارد

 

 از سرعت بسیار باالیی برخورداره  NVMe هارد •
 شه عامل می های مختلف سیستمباعث افزایش سرعت بارگذاری بخش  •
 مشکل تاخیر استفاده از حافظه در این هارد برطرف شده  •
 کنه استفاده می  PCI Express از درگاه NVMe پروتکل •
 دهسازی رو تا چندین برابر افزایش می امکان موازی  •
 دهطرز قابل توجهی کاهش می مصرف انرژی رو به  •
 شهتر می یابی به حافظه، تعداد اعمال ورودی و خروجی در ثانیه بیش دست  •
 شه ی تکنولوژیک، پردازش اطالعات با سرعت باالیی محاسبه و انجام می با رفع وقفه  •
های بزرگ  یابی به دیتابیس سازی در زمان دست قدرتمندی داره و از این طریق باعث بهینه caching سیستم •

 شه می 
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 NVMe  حافظه فکتورهایفرم

طول، عرض، ارتفاع هارد و   فرم فکتورها به سازگاری فیزیکی حافظه با فضایی که در سیستم موجود هستش،
وجود داره که در ادامه،   NVMe فکتورهای حافظه برایفرم  طور موقعیت اتصاالت اشاره داره. چهار مدل ازهمین

 :کنیمهم مرور می ها رو بامشخصات اون

 M.2  فکتورفرم

شه تا  با استفاده از کانکتور اون می  شمار رفته وبه NVMe های فکتور برای حافظهترین فرمرایج M.2 فرم فکتور
 .استفاده کرد PCIE 4.0 یا PCIE 3.0 چهار الین از

 

 U.2  فکتورمفر

بره. این فرم فکتور بهره می   PCIEالین  ۴شه، حداکثر از  هم شناخته می  SFF-8639 که با نام U.2 فرم فکتور
 .شهها استفاده می طور معمول در رایانهبه

 U.3  فکتورفرم

فکتور یافته فرم U.3 فرم  توسعه  می U.2 فکتور  کانکتورمحسوب  از  و  می   SFF-8639  شه  کنه.  استفاده 
 .وجود نداره U.3 در بستر  U.2 از حافظه سازگارن اما امکان استفاده U.2 با U.3 هایحافظه
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 AIC  فکتورفرم

 PCIE بودن و از اینترفیس FHHL AIC یا HHHL AIC اولیه از نوع  NVMe هایطور معمول، تمام حافظهبه
 .شهمتصل می سرور  PCIE به درگاه HHHL AIC بردن. یک حافظهبهره می PCIE 3.0 و 2.0

 SATA HDD  و NVMe SSD ی هاردمقایسه

 

درایوهای NVMe SSD درایوهای به  مقایسه SATA HDD نسبت  عملکرد،در  باالتری قابلیت  ی  بسیار  های 
های انجام شده توسط   IOPکنه،  ای رو ایجاد میتفاوت عمده  به کار رفته در درایوها   دارن. در حالی که فناوری

در بهترین   SATA HDDبرای مثال   .ی رایانه و سرور بستگی داره ، حافظهCPU  مختلفی مثل  عواملیک درایو به
 ده. در مقابل، مگابیت در ثانیه رو ارائه می  240خواندن/نوشتنی حدود    رعتو س  80تا    40بین     IOPحالت،

گیگابیت بر ثانیه    2به    و سرعت خوندن/نوشتنی نزدیک  300،000بیش از   IOP توننمی NVMe SSD درایوهای
 .داشته باشن

دهندگان هاست ائهبسیاری از ار  شه. طی ده سال اخیرهای مکانیکی استفاده میندرت از هارد دیسکامروزه به
برن که  های هیبریدی جدید بهره می HDD   هم از سرورهایی با  کنن. البته بعضیاستفاده می SSD از فناوری

 .قابل مقایسه نیست NVMe SSD داره اما همچنان با فناوری سرعت قابل توجهی

https://netran.net/mag/cpu/
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 NVMe SSD  با SATA SSD ی هاردهای مقایسه

های سازنده متوجه شدن شرکت  افزار،ها به بازار سختSSD   یتر گفتیم، در اوایل عرضهطور که پیشهمون
ف به یک پروتکل و درگاه ارتباطی جدید نیاز دارن. اما تعری   ها،برای رسیدن به حداکثر پتانسیل این نوع حافظه

تونسته بود در   SATA اگرچه درگاه   .بر بود ی اون به بازار، فرایندی زمانجدید و معرفی گسترده  یک استاندارد
مگابایت بر ثانیه    550سختی به  کنه اما در عمل، سرعت اون به  خودش به سرعت باالیی دست پیدا   ۳.۳نسخه  

 .امروزیه   SSD هایاین درگاه بسیار کندتر از پتانسیل حافظه ۳.۳نسخه  رسید. حتیمی 

 

های مربوط به کارت گرافیک از داده  تر برای انتقال بود که پیش  PCI Express قدم بعدی استفاده از فناوری
ارائه شده بود، اما استفاده  NVMe قبل از وجود استاندارد  PCI Express شد. هرچند فناوریاون استفاده می

تونست با کم کردن تاخیر در اجرای   NVMe سرانجام هارد  .سازی اطالعات متداول نبود برای ذخیره  از اون 
میون    های استانداردهای قبلی رو از هزار فرمان، محدودیت  ۶۴ها تا  ظرفیت اجرای اون  ها و افزایشفرمان

ی سیستم رایانه  استفاده از بخشی از حافظه  هایی مثل امکانبا افزودن ویژگی NVMe برداره. امروزه استاندارد
 .فعلی تغییر یافته 1.31ی نسخه هی پنهان، ب عنوان حافظهبه

 د در عملکر NVMe SSD با SATA SSD تفاوت هاردهای 

 شه به تغییر عملکرد و افزایش سرعت در عمل، می NVMe SSD با SATA SSD برای درک بهتر تفاوت هاردهای
برای    های پیشین اشاره کرد. در مک بوک پرو جدید دیگه نیازی نیستنسبت به مدل  جدید   مک بوک پرو

برنامه بازشدن  یا  تاباال اومدن سیستم  این مدل برنامه  ها چند دقیقه صبر کنیم  یا ذخیره بشن. در  ها اجرا 

https://netran.net/mag/%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%88%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1-m1-2020/
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  همه تغییر و افزایش سرعت، استفاده از هاردشه. دلیل اینیکار مآماده به  سیستم، ظرف چند ثانیه، بوت و
NVMe SSD   در مک بوک پرو جدیده که چهار برابر از SATA SSD سرعت، عملکرد رو تا ده   تره و همینسریع
 .برابر ارتقا داده

ا بهترین هبره، هنوز هم هارددیسکمی  بهره NVMe یاد داشته باشید که حتی در سیستمی که از هاردراستی به
ها رو روی کنین، بهتره اونها استفاده می ندرت از اوندارین که به  هاییسازها هستن. یعنی اگه فایلذخیره
 .تون ذخیره کنیددیسک رایانه هارد

 NVMe  مزایای پروتکل

 

ی امروزی و نسل آینده NAND های فلشمثل حافظه  NVM هایدر کل برای ارتباط با حافظه NVMe پروتکل
 64از   NVMe پروتکل  .دیسک سخت رو نداره  هایهای واسططراحی شده و محدودیت  NVM هایفناوری

احی شدن که دستورات صورتی طر ها بهداره. این صف  هزار صف  64کنه و  هزار دستور در هر صف پشتیبانی می 
پاسخ و  اون  هایورودی/خروجی  به  یک هستهمربوط  روی  همه  با اجرا می CPU ها  دلیل  به همین  شن. 

 .بهره گرفت ای همهای چند هستهCPU   های پردازش موازیشه از قابلیتاز این پروتکل می  استفاده

مخصوص به خودش رو    دستور  تونه صفهر برنامه یا رشته می NVMe های اجرایی پروتکلتحت قابلیت
هم پشتیبانی  Interrupt steering و MSI-X از NVMe وجود نداره. حافظه I/O Locking ایجاد کنه و نیازی به

 .دهای میالعادهپذیری فوق ها اجازه گسترشبه سیستم CPU ترافیک باال روی کنه و با جلوگیری از ایجادمی 
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 ؟ از داریمبه چی نی NVMe برای استفاده از هارد

 

رو به   NVMe تونید هارد آداپتور می  دارن با تهیه یک PCI Express هایی که درگاه طور کلی برای رایانهبه
،  NVMe SSD مندی کامل ازبرای بهره  .نهایت استفاده رو ببرید  تون وصل کنید و از سرعت باالی اونرایانه

 نیاز دارید و ورود به بایوس  تون رو از اون بوت کنید. برای انجام اینکار به یانهباید بتونید سیستم عامل را
BIOS بیش چون  کنه.  پشتیبانی  اون  از  باید  بایوسشما  بوتقد  های تر  از  ازیمی  پشتیبانی  NVMe شدن 

 .ها داشته باشنروزرسانی برای این بایوسی بهسازندگان هم قصد ارائه رسه کهنظر نمیکنن. همچنین بهنمی

فرم  NVMe SSD تر هاردهایبیش  از  بازار  در  اما وجود درگاهبهره می  M.2 موجود  معنای  به   لزوما M.2 برن. 

  .نیست NVMe پشتیبانی از استاندارد

از M.2 طور کلی درگاه به کنار USB 3.0 برای پشتیبانی  اما نسل PCIe و SATA در  های  درنظر گرفته شده، 
جدید، اطالعات   یهمین دلیل بهتره قبل از خریداری حافظهبه .کننپشتیبانی می  SATA ابتدایی اون، فقط از

  NVMeصورت آنالین از سازگاری اون با استانداردخودتون رو مطالعه کنید یا به   مادربرد کامپیوتر  مربوط به
 .مطمئن بشید

  ۲.۵عنوان یک کاربر ساده، نسخه  به  باید در نظر بگیرید اینه که  NVMe ردوقت خرید هاای که  نکته دیگه
نیاز داره. این رابط   SFF-8639 مناسب نیست، این نسخه به رابط  برای رایانه شما NVMe هایاینچی حافظه 

  ۱۲و    ۳.۳های  درگاه  و چند کانال جانبی برخورداره و از SATA پورت  ۲همراه  به  ،PCIe  سوم  مسیر نسل  ۴از  

https://netran.net/mag/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%88%d8%b3/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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باال و سازمانی های ردهها و سیستمرابط فقط برای حافظه  کنه. در واقع اینولتی برای تامین انرژی استفاده می 
 .مناسبه

 یاهمیت ظرفیت انتخاب

 یاگه یک حافظه  دن. یعنیاختصاص می Cash شون رو به کشاز حافظهبخشی   NVMe هایSSD تمام
SSD   ترابایتی بخرید و بدید،  900یک  اون اختصاص  به  رو  باقی  فضای کم NAND برای حافظه  گیگ  تری 

گیری در مورد ظرفیت انتخابی، این نکته رو  بنابراین وقت تصمیم .شهمونه و عملکرد مناسبی ایجاد نمیمی 
 .باشید، بهترین کار اینه که دو برابر ظرفیت مورد نیازتون خریداری کنید شتهخاطر دابه

 

 :مطالب پیشنهادی

 راهنمای خرید هارد اینترنال 
 راهنمای خرید هارد اکسترنال

 ر حرف آخ

و ایجاد عملکرد ها  پردازش داده  هاست که باعث باالرفتن سرعتروزترین فناورییکی از به NVMe فناوری هارد
سرعت خوندن و نوشتن روی دیسک  ها و کاربران خونگی بهنیاز شرکت  جا کهشه. از اونها میبهینه در رایانه
رسه. امیدوارم می  نظر امری ضروری به NVMe کنه، همراه شدن با فناوری هاردافزایش پیدا می   سخت، هر روز

باشه. اگه سوالی هم در این زمینه داشتین،    شما مفید  ران تهیه شده، برایمطالعه این مطلب که توسط نت
 .دیمها پاسخ می من و همکارام خیلی زود به اون تونین در بخش نظرات مطرح کنین،می 

https://netran.net/mag/internal-harddisk-buying-guide/
https://netran.net/mag/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84/

