از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﻧﺘﻬﺎی
ﺳﺎل  ۲۰۱۴و در ﻃﻮل  ۲۰۱۵ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری ﻣﯽ رود
– ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم )آﺧﺮ(  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۳
در ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﻗﺴﻤﺖ اول – ﻗﺴﻤﺖ دوم – ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم( اﮔﺮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﯾﺪ ﮐﻪ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ،آﮔﺎه ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
ً
ﻣﺠﺪدا ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .وﻟﯽ اﺧﺒﺎر ﺧﻮﺷﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮد و ﺗﻼش اﺻﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ

ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ در ﻋﯿﻦ ارﺗﻘﺎ ﻗﺪرت ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺎ ﺣﺪی ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ در آﯾﻨﺪه ی ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﮏ ﺑﻪ روز

رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری از ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﭘﺲ در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ در ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ی ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯿﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺎ از راه رﺳﯿﺪن اﻧﺪروﯾﺪ  L ۶۴ﺑﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺣﺠﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺶ

از ﯾﮑﺴﺎل ﭘﯿﺶ  SK Hynixاﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﻣﺎژول ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم ۸
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ LPDDR3اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ LPDDR4
ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  LPDDR4 ۵۰درﺻﺪ ﮐﺎراﯾﯽ و  ۴۰درﺻﺪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی
ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ در آﯾﻨﺪه ﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۳در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  ۳ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ
ﯾﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮان اﺳﺖ و ﻧﻪ
ﺧﯿﻠﯽ دﺷﻮار ARM .ﻧﯿﺰ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺒﻠﺖ

ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن روزﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ آﺗﯽ ﺑﺎز
ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﻃﺮاﻓﺪار ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺸﺎن اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﺣﺠﻢ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯿﮑﺮو اس دی
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ً
ً
اﺧﯿﺮا ﺑﻪ  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎ ﺑﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از  eMMC 5.0ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﻫﺎ را ﺗﺎ  MB/s ۴۰۰اﻓﺰاﯾﺶ داده اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از eMMC 4.5
اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺪود  MB/s ۲۰۰ﺑﻮد.

در ﻃﻮل ﻣﺎه ﻫﺎی آﺗﯽ و در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﯿﺰ ﻫﺎی زﯾﺎد ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ

ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺣﺘﯽ ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﻓﻌﻼ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻬﺘﺮ ،رزﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ،
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از آﻧﻬﺎ ﺑﯽ اﻃﻼع ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ً

ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺳﻌﯽ در ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺿﻌﻒ
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺗﺮی را دارﻧﺪ ﺑﻮد.
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ی ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﺪود دو ﯾﺎ ﺳﻪ
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﻋﺎدی ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﯾﮏ
ﭘﺮﭼﻤﺪار را ﺑﺪون آﻧﻬﺎ ﺟﺪی ﻧﮕﯿﺮد از ﺑﯿﻦ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ زوم
اﭘﺘﯿﮑﺎل و ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی
ً
اﺑﺪا دور از ذﻫﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﮑﻨﺮﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی در آﯾﻨﺪه ی ﻧﺰدﯾﮏ
در ﻃﻮل ﻣﺎه ﻫﺎی آﺗﯽ و ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻫﺎی ﮐﻪ ﯾﺎد ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و ﮐﺪاﻣﯿﮏ را ﺿﺮوری ﺗﺮ و ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺮ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

