ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﺗﺮاﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
در راﻫﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﺻﺎدﻗﭙﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۳
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻋﺪادی ﺑﯿﻦ  ۴ﺗﺎ  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﮔﺬارﻧﺪ .ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ،آن را -در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪل ﻫﺎ -ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ۱۲۸
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .اﻣﺎ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﭼﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ) RRAM (Resistive RAMﯾﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ای ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻓﻘﻂ در دﻣﺎ ﯾﺎ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﺶ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﻼ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و
ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه  Riceدر اﯾﺎﻟﺖ ﺗﮕﺰاس آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﺮ روی آن ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ
راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎرﮐﺮد ،ﻋﻤﻠﮑﺮد در دﻣﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻧﺒﻮﻫﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﻀﺎی ﻻزم ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻫﺮ ﺑﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺎی داد.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺶ ﻓﻌﻠﯽRRAM ،ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژی در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽ
دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺶ ﺑﯿﺖ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت را در ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
RRAMﻫﺎ در ﻣﻘﺎوت ﻫﺎ.
ﺟﯿﻤﺰ ﺗﻮر -ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﻮاد از داﻧﺸﮕﺎه راﯾﺲ -ﮐﻪ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﭘﺮوژه را داده اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی آﯾﻔﻮن ﻧﺪارﯾﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﺖ ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺖ«.
دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺶ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻻﯾﻪ ﺳﺎزی
آﺳﺎﻧﺘﺮ در آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺟﺎزه ذﺧﯿﺮه ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﻃﻼﻋﺎت را در ﯾﮏ ﭼﯿﭗ ﻣﯽ
دﻫﺪ.

ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﺳﺘﺎرت آﭘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Crossbarﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﺒﯿﻪ در داﺷﺒﻮرد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ﻗﻬﻮه ﺳﺎزﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه و ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ آﯾﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه راﯾﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭼﯿﭗ ﻫﺎی
ﺣﺎﻓﻈﻪ ای ﺗﺎ  ۱ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه ای در ﺣﺪ ﯾﮏ ﺗﻤﺒﺮ ﭘﺴﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﯿﭗ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﺎ  ۱۰۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺶ ﻓﻌﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و اﻧﺮژی ای ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ورود ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ،ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ،دورﺑﯿﻦ
ﻫﺎ و ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﺷﻮد.
ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﺎدآوری ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در دﻫﻪ  ۵۰ﻣﯿﻼدی ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ  IBMﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﻧﺪازه و وزﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺨﭽﺎل ﻓﺮﯾﺰر ،ﺗﻮان ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ
ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت را داﺷﺖ.

از دراﯾﻮﻫﺎی ﻧﻮری و ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،در ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯿﮑﺮو اس دی ﺑﺎ ﺣﺠﻢ
 ۱۲۸ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ داﺷﺘﯿﻢ -ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ -و اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی اﯾﻦ ﻋﺪد

ﺑﻪ  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪ.

اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ RRAMﻫﺎ -و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ -ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻇﻬﻮر ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺠﯿﻢ ﺗﺮ در اﻧﺪازه

ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

