ﭘﺮده ﻫﺎ از  Curieﮐﻨﺎر رﻓﺖ؛ ﻣﺎژوﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﯾﮏ دﮐﻤﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،دی ۱۳۹۳
در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Basis Scienceﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺖ ﻣﭽﺒﻨﺪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻣﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺮﮐﺰش را روی
ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ ﻗﺮار داد.
اﻣﺎ  Brian Krzanichﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎژول  Curieﻣﻬﺮ
ﺗﺄﺪی زد ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ .اﯾﻦ ﻣﺎژول ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﮐﻢ ﻣﺼﺮف در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺎژول ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎژول ﻣﺬﮐﻮر از ﻧﻮﻋﯽ ﭼﯿﭗ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم  Quark SEﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﮕﺸﺘﺮ ،ﮐﯿﻒ و ﻋﯿﻨﮏ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻨﺘﻞ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﺎرﮔﺬاری اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ در اﺟﺴﺎم
رﯾﺰی ﭼﻮن دﮐﻤﻪ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.
ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻠﻮﺗﻮث و  LEﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﯾﮏ ﻫﺎب
ﺣﺴﮕﺮ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ،ﯾﮏ ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺷﺘﺎب
ﺳﻨﺞ و ژﯾﺮوﺳﮑﻮپ ﺑﺎ ﺷﺶ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎژول ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری اﯾﻨﺘﻞ از ﻧﺮم اﻓﺰار اﭘﻦ ﺳﻮرس واﯾﭙﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت
ﮔﺮدآوری ﺷﺪه از ﻗﻄﻌﺎت داﺧﻠﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و از آن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺸﺨﯿﺼﺺ
ﺣﺮﮐﺎت و ﯾﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﮔﺎم ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺬ.
اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎژول در ﮐﻨﺎر زدن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ )ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺪاری ﯾﺎ اﺻﻼح رادﯾﻮﻫﺎی ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ(
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎﯾﮏ ﺑﻞ ﻣﻌﺎون ﮔﺮوه  New Devicesاز اﯾﻨﺘﻞ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺎژول ﺑﻪ اﯾﺪه ﻫﺎی

ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ ای اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻠﺘﻔﺮم ادﯾﺴﻮن اﯾﻨﺘﻞ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
او در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎری را در ﺳﺮ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ و اﻟﺒﺘﻪ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎژول ﮐﯿﻮری اﯾﻨﺘﻞ از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  2015ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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