دو ﻫﺎرد ﺟﺪﯾﺪ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  LaCieﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۴ ،دی ۱۳۹۳
در ﻃﻮل ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESدر دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی  LaCieﻫﻤﻮاره دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر
زﯾﺒﺎﯾﺶ را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار داده و از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ
ﺟﺬاب ﭘﺎ ﺑﻪ  CES 2015ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺘﻐﺎل دارد ،ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل اﻣﺴﺎﻟﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻢ ﺑﺮاق و
زﯾﺒﺎی ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اش را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﻧﻮ آوری ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺰی
از ﮔﻮرﯾﻼ ﮔﻠﺲ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ) Mirrorآﯾﻨﻪ( ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ.
ﭘﺲ از ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ  Philippe Starckو  Christofleﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ  ،Pauline Deltourدﯾﺰاﯾﻨﺮ و ﻃﺮاح ﻓﺮاﻧﺴﻮی را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻫﺎرد ﻗﺎﺑﻞ
ﺣﻤﻞ  1ﺗﺮاﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮاق ﮐﻪ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺎرد ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺮﻓﺎ از ﭘﻮرت  USB 3اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و از  Thunderboltﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل زﯾﺒﺎ را روی ﻣﯿﺰﺗﺎن ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ رخ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺑﮑﺸﯿﺪ ،ﭘﺎﯾﻪ ای از ﺟﻨﺲ
ﭼﻮب آﺑﻨﻮس ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺸﺘﻪ .اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اواﺧﺮ ﻣﺎه ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﺎدل
 280دﻻر در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت  Ruggedﮐﻤﭙﺎﻧﯽ “ﻻه ﺳﯽ” ﺑﺮای اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎرد ﻗﺎﺑﻞ
ﺣﻤﻞ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺑﻮدن آن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی دارد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت  Ruggedرا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻈﻢ آﭘﺪﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر ﻫﺎرد ﻗﺒﻠﯽ ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ را
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم  LaCie Rugged RAIDﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ  Ruggedﻫﺎرد دﯾﺴﮏ  4ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﮐﻪ از  Thunderboltو  USB 3درﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﮐﺮده و “ﻻه ﺳﯽ” ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎرد ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده ای ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 240ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﺎرد ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺮژی آن ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﻮرت Thunderboltش ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﺎﺑﯽ آﻟﻤﯿﻨﯿﻮﻣﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮدن ﻣﻘﺎوت
آن در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،از ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﯿﮑﯽ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ  2ﺗﺮاﺑﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دو ﺷﯿﻮه
ی  RAIDﻧﻮع  0و  1اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻋﺖ و
اﻣﻨﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﻫﺎرد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺿﺪ ﺷﻮک ،ﺿﺮﺑﻪ ،ﻏﺒﺎر و آب ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﺎرد ﻣﻘﺎوم را ﺑﻪ
وﺳﺎﺋﻞ ﺳﻔﺮﺗﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻌﺎدل
 450دﻻر ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪش ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
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