ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ و ﭘﻮرت ﻫﺎی  USBﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ زودی از
راه ﻣﯽ رﺳﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۳
ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ی اﺳﺘﺎﻧﺪرادﻫﺎی  USBﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر Type-C
ﯾﻮ اس ﺑﯽ  ۳.۱را ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎی راﯾﺞ در ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت در ﻣﻮرد  USB Type-Cدر ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،و اوﻟﯿﻦ
رﻧﺪرﻫﺎی رﺳﻤﯽ از ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
در زﻣﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه ﻓﺮوم  USB-IFﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان وﻋﺪه داد اﺳﺘﺎﻧﺪرد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل ﻧﻬﺎﯾﯽ
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮای
ﺳﺎزی و آﻣﺎده ی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺣﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﻋﻤﻮم ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻗﺎدر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد از ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎی  Type-Aو  Type-Bرا ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ی ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  USB 3.1از ﻧﻮع  Type-Cﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺰاﯾﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ،
اﯾﻦ ﻧﻮع از  USBﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ و ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎی  Type-Aﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد از
آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ و ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی
 Type-Bﯾﻮ اس ﺑﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﮑﺮو  USBو ﻣﯿﻨﯽ  USBﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد را دارا اﺳﺖ .ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی USB
 3.1از ﻧﻮع  Type Cدر ﻫﺮ دو ﺳﺮ دارای اﺑﺰار اﺗﺼﺎل ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد ﺷﻤﺎ از ﮐﺪام
ﻃﺮف ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی  USBﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺬاب آور اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻬﻢ
ﺑﻮدن ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﭘﻮرت ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎرﺑﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﺎﺑﻞ را ﭘﺸﺖ و رو ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ از
ﺟﻬﺖ درﺳﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه و ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی  USBآﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﭘﻮرت ﻻﯾﺘﻨﯿﻨﮓ
اﭘﻞ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺗﻼش ﺑﻪ ﭘﻮرت  USBﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎری از ﺟﻤﻠﻪ
ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎ ،دروﺑﯿﻦ ﻫﺎ ،ﻫﺎردﻫﺎی اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل و… ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎی  Type-Cاز ﻧﻈﺮ
اﻧﺪازه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮو ﯾﻮ اس ﺑﯽ Type-Bﺑﻮده ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮ روی اﮐﺜﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺑﻌﺎد ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰارﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻇﺮﯾﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﻟﺘﺮا ﺑﻮک ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه و دﺳﺖ ﻃﺮاﺣﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﮔﺮدد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﮑﺎت در ﻣﻮرد ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﯾﻮ اس ﺑﯽ Type-Cﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اراﺋﻪ اﻧﺮژی ﺗﺎ  ۱۰۰وات اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻫﻤﯿﻦ رو از اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای روﺷﻦ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﻟﭗ ﺗﺎﭘﻬﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮد .ﺣﺎل و ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی اﺑﺰارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

