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مقدمة:

 قدمتها شركة انتل في البداية مع مجموعة شرائح)، RST) وجزء من تقانة التخزين السريع (Cache)؛ وظيفة تخزين مؤقت (SRTتقانة التستجابة الذكية (

 ). SSD) و أقراص الحالة الصلبة (HDDالتقانة تجمع بين مميزات القراص الثابتة (). هذه SSD Caching(). و كان اتسمها Z68الفئة السادتسة (

 ) و قرص الحالةRAID) العالية للوصول إلى البيانات. باتستخدام القرص الثابت أو مجموعة أقراص ثابتة على مصفوفة (SSDالتقانة تستغل تسرعة قرص (

 ) التي يتعامل معها النظامالتطبيقات التي يتكرر اتستخدامها) يخزين البيانات (SSD) مع بعضهم البعض كمحرك افتراضي واحد. بحيث قرص (SSDالصلبة (

 ) و يتم جلبها عند الحاجة إليها. و النتيجةHDD) لكي يتم الوصول إليها بسرعة. وباقي البيانات تضل على القراص الثابتة (NANDباتستمرار على ذاكرة (

 ) الذي يحتوي على النظام بأكمله. نظريا.SSDتحسن ملحوظ في الداء مقارنة باتستخدام القرص الثابت لوحده. ولكنها اقل من تسرعة قرص الحالة الصلبة (

التقانة تعتبر ممتازة و مفيدة للغلب مستخدمين نظام ويندوز.

).Intel جيجابايت من إنتاج (20) حجم SSD Larson Creekقرص الحالة الصلب (

متطلبات النظام (الحاتسوب):

).Z87, Q87, H87, Z77, Q77, H77 Expressلوحة رئيسية مدعومة بواحدة من مجموعة الشرائح (•

).LGA1150  أو LGA 1155) مع مقابس (intel® Coreمعالج إنتيل (•

 ). (قبل تنصيب نظام التشغيل). BIOS/UEFI) في نظام (RAID Modeوضع () إلى SATA mode (يجب تغيير وضع•

).RAID volumeوحدة تخزين مصفوفة ريد () أو مجموعة أقراص ثابتة على HDDقرص ثابت واحد (•

 جيجابايت.64 جيجابايت كحد أدنى أو 18.6) بسعة SSDقرص حالة صلبة واحد (•

)، أو الحدث من شركة إنتيل.RST من برمجية (10.5النسخة •

 بت) . 64 بت أو 32بنية ( . 8 أو 7 أو Vistaنظام تشغيل مايكروتسوفت ويندوز •

قبل تنصيب نظام التشغيل:

).BIOS/UEFI) أثناء إقل ع الحاتسوب للدخول إلى واجهة إعداد (F2أضغط مفتاح (.1

).SATA Drivesاذهب إلى نافذة تضبيط أقراص الساتا (.2

).RAID) و لغير القيمة إلى مصفوفة ريد (SATA Modeاختر إعداد وضع الساتا (.3

) لحفظ العدادات و إعادة تشغيل النظام.F10أضغط مفتاح (.4



تنصيب نظام التشغيل:

).RAID volume(وحدة تخزين مصفوفة ريد ) أو على HDD) على القرص الثابت (Windowsأبدء في تنصيب نظام التشغيل (.1

).device driverثم تنصيب جميع مشغلت العتاد (.2

).Intel أو الحدث من شركة (10.5) النسخة RSTثم تنصيب برمجية (.3

تمكين تقانة التستجابة الذكية.

).ويندوز النسخة النجليزية) أو أيقونة شريط المهام (في All Programs) عن طريق قائمة (RSTشغل برنامج (.1

).Accelerate) أو (Status) تحت تبويب (Enable accelerationأنقر على زر تمكين التسريع (.2

ذاكرة تخزين مؤقت.) الذي تريد اتستخدامه كجهاز SSDحدد قرص الحالة الصلبة (.3

.ذاكرة تخزين مؤقت) كSSDحدد الحجم الذي تريد تخصيصه من قرص (.4

 تريد تسريعها.) التيRAID volumeوحدة تخزين مصفوفة ريد () أو HDDحدد القرص الثابت (.5

) هو الخيار العتيادي.Enhanced modeحدد اتستراتيجية التسريع (وضع التسريع) التي تريدها، الوضع المحسن (.6

).Acceleration View). تستتغير الصفحة و تظهر إعدادات التسريع الجديدة في مربع عرض التسريع (OKأنقر على (.7



).SRTتقنية التستجابة الذكية (انتهى بنجاح إعداد وظيفة .8

 القرص)، و كانت تستظهر أيضا وحدة تخزين ذات تسعة زائدة (إن وجدت). أيضا Cache Volume) مجزأ إلى وحدة ذاكرة تخزين مؤقت (SSDفي الصورة قرص (

) و أيقونة.Acceleratedالمسر ع الن يملك وتسم مسر ع (

ملحظة:

).Accelerate) باتسم (SRT) تشير إلى تقنية التستجابة الذكية (RSTبرمجية (•

.  تنشأ آلي.ًا) التيRAID 0قرص البيانات البسيط (وحدة تخزين ) في تخزين البيانات باتستخدام SSDيمكنك التستفادة من المساحة المتبقية على (•

) التسريع يكون مع حماية البيانات.Enhanced modeفي الوضع المحسن، (•

إخراج./إدخالأجهزة )، التسريع من أجل أداء Maximized modeفي الوضع القصى (•

).Intel Rapid RAID) و (intel Matrix RAID) التي تتضمن أيضا تقانة (RST تقانة التخزين السريع (لتخزين المؤقت في) هي وظيفة لSRTتقانة (•

 ) يمكن تطبيق في لوحات الحاتسوب الرئيسية التالية من انتيل.)SRTتقانة التستجابة الذكية (
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).Intel) في موقع (SRTلمعلومات أكثر، راجع (

طرق التسريع:

) من إنتيل، هناك وضعان للتسريع توفر مستويات مختلفة في الداء و مزامنة البيانات.SRT أو تقانة التستجابة الذكية (ذاكرة التخزين المؤقتفي وظيفة 

الوضع الداء ذاكرة التخزين المؤقت. كيف تعمل.خوارزمية  مزامنة البيانات

Off ل يوجد تسار ع   لغير متوفر لغير متوفر

Enhanced ).HDD)، و الكتابة بسرعة (SSDتسرعة القراءة مثل ( ) بنفس الوقت.HDD) و (SSD). كتابة البيانات إلى (Write throughكتابة آنية ( ) دائما متزامنة.HDD) و (SSDبيانات (

Maximized ) تسرعة القراءة و الكتابة مثل قرصSSD.( .ًل إلى (Write backكتابة متأخرة ( ) بانتهازية.HDD)، ثم إلى (SSD). كتابة البيانات أو ) ليست دائما متزامنة.HDD) و (SSDبيانات (

)، التسريع يكون مع حماية (حفظ) البيانات.Enhanced modeالوضع المحسن (

 ) في الخابية لكتابة البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت (الخابية) وفي القرص في نفس الوقت.Write throughهذه الطريقة تستخدم أتسلوب الكتابة النية (

ا ّنوحدة التخزين في حالة أصبح القرص المسر ع أو   لغير قابلة للوصول، أو فشلت، أو تم فصل القرص عن الجهاز، لن يكون هناك خطر على ضيا ع البيانات ل

البيانات على القرص دائما في حالة تزامن مع البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت (الخابية). هذا الوضع هو العتيادي في إعدادات التسريع.

.)، التسريع من أجل أداء أجهزة الدخال/الخراجMaximized modeالوضع القصى (

 ) في ذاكرة التخزين المؤقت (الخابية) حيث كتابة البيانات على القرص تتم على فتراتWrite backهذه الطريقة تستخدم أتسلوب الكتابة المتأخرة (

 لغير قابلة للوصول، أو فشل، أو تم فصل القرص عن الجهاز، تسيكون هناك خطر على ضيا عوحدة التخزين (بالتناوب)، لكن في حالة أصبح القرص المسر ع أو 

) لم تزامن بيانات الخابية على القرص.HDD) و (SSDالبيانات إذا أقراص (
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http://www.intel.com/p/en_US/support/highlights/chpsts/imsm%20
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