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 منتظر شما هستیم. 30:10ساعت  آذر ماه 28 جمعهو کنم ابتدا از شما دوست عزیز بسیار تشکر می
 

 : وبکستعنوان 
 SQL Serverو کاربرد آن در  vSphereدر محیط  Persistent Memoryوبینار آشنایی با تکنولوژی 

 
 :/ وبینار آدرس برگزاری وبکست

 
 :وبکستهای سرفصل

در دنیای تکنولوژی وجود دارند که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند که باعث  Memoryمدل های مختلفی از  امروزه
 شده است تا جایگاه مشخصی در فرآیندهای پردازشی و ذخیره سازی را به خود اختصاص دهند.

 Memoryبا سایر مدل های از منظر سرعت، تثبیت اطالعات و هزینه تفاوت های زیادی  Persistent Memoryتکنولوژی 
کیفیت سرویس دهی تا در نهایت از بین رفته در تکنولوژی حافظه ها موجود خال  دارد که این موضوع سبب شده است تا

 در مقابل هزینه تمام شده، یک مزیت رقابتی محسوب شود.

 
عرضه می شوند، در نتیجه  DRAMهای مدل  Memoryدر قالب  PMEMیا به اختصار  Persistent Memoryسخت افزار 

که به صورت مستقیم به پردازنده سیستم متصل می باشد روی مادربرد  Memoryشکاف های مربوط به محل تعبیه آنها 
سرعت  ، از این رو پردازنده می تواند به اطالعات مورد نیاز خود دسترسی مستقیم داشته و با فضایی روبرو شود کهاست

در تکنولوژی مطرح شده، اطالعات  Persistentبا توجه به وجود کلمه  ها داشته باشند. DRAM Memoryدر حد  عملکردی
 شده می باشند. تثبیت حافظهدرون این نوع 
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تا به امروز سریعترین نوع حافظه با کمترین میزان تاخیر در پاسخگویی بوده است، توسعه دهندگان  DRAMبا توجه به اینکه 

اپلیکیشن ها همیشه تالش کرده اند تا اپلیکیشن خود را در این نوع حافظه ها بارگذاری کنند، اما باید توجه داشته باشید 
از این رو  اده شده در آنها تثبیت نمی شوند.ده و اطالعات قراردکه هزینه تامین اینگونه حافظه های اصلی به مراتب باال بو

ها ایجاد زیرساخت با قابلیت های جدید است. قابلیت هایی که میتوانند در  PMEMقطعا میتوان گفت دلیل استفاده از 
 ما کمک شایانی نمایند.مجازی یا فیزیکی بهبود وضعیت سرویس دهی محیط 

 
ندازی مجدد اراه  In-Memory محبوب یکی از بزرگترین دغدغه های موجود در استفاده از ویژگی نیز از منظر پایگاه های داده

در این نوع سناریوها بعد از راه اندازی مجدد سرور،  .می باشد یا به اصطالح ریست کردن آنها یا فیزیکی سرورهای مجازی
رسد، از می خواهد شد اما فرآیند واکشی اطالعات، که بعضا به بیش از چندین ترابایت  Bootسیستم عامل به سرعت 

که در نهایت منجر به اختالل چندین دقیقه ای در  می تواند مدت زمان زیادی را سپری کند Memoryدیسک به درون 
نزدیک به بسیار ا سرعت دسترسی به فضایی ب PMEMبا استفاده از تکنولوژی  شما .سرویس دهی سازمان خواهد شد

Memory  پیدا کرده اید که می توانید فرآیندIn-Memory عاتاطالواکشی از دیسک انجام دهید و مطمئن شوید  را بدون 
 د.قرار داده شده اندر آن ده به صورت تثبیت ش
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 در این حوزه را بررسی خواهیم کرد:ما در این وبکست مباحث زیر 
  آشنایی با تکنولوژیPMEM 
  مشخصات سخت افزاریPMEM 
 دالیل اصلی استفاده ازPMEM  
  بررسی تکنولوژیPMEM  در محیطvSphere 
  نحوه تخصیصPMEM به ماشین مجازی 
  موارد استفادهPMEM  در محیطvSphere 
  نمونه هایی از بهبود عملکرد اپلیکیشن ها باPMEM 
  نحوه عملکردDAX در ویندوز 
 استفاده ازPMEM   در SQL Server دموبه همراه 

 

 :با ماتماس 
  .بگیریدتماس  موبایل زیرشماره با  یا وبینار وبکستحین  در فنی مشکل و موارددر صورت بروز  .1

 

 
 

 افتیو در  تیاعتراض، مشکالت و...( و موارد مربوط به آموزش، سا شنهاد،یاعم از مباحث متفرقه )پ یرفنیسواالت غ .2
 .دیاطالع ده یبا تماس تلفن ایآموز در تلگرام کیرا فقط به وب مستر ن نکیل

 

     

 

به ایمیل ، به همراه شماره تماس خوده مقاله درصورت تمایل به انتشار مقاالت خود در سایت لطفا متن تایپ شد
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