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 MicroSDاز ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﺣﺘﻤﺎ روزﮔﺎری را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ آورﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﻢ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮﻫﯽ از داده ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد و ﺑﺮ روی اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮔﺠﺖ ﻫﺎ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﻢ .در
ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ داده و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺎن را ﺑﻪ درﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﺎرت
ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ارزان ﻗﯿﻤﺖ  MicroSDﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺮدﻧﺪ.

اﻣﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﺎم

ﺧﻮش ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ
از اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ،ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آدرﯾﺎن ﮐﯿﻨﮕﺴﻠﯽ از
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن وب ﺳﺎﯾﺖ  ZDNetﺳﻌﯽ ﮐﺮده در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮐﯿﻨﮕﺴﻠﯽ در ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺳﺎﯾﺖ  Engadgetﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻮﺗﺎه را ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﮐﺮد )ﺗﺮﺟﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ( و در آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪارش درﮔﺎه ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ آﻣﺪ ﻫﻮﮔﻮ ﺑﺎرا ،ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﺗﻼش
داﺷﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ درﮔﺎه در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی آﻧﻬﺎ اﯾﺪه ی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺣﺬﻓﺶ ﺑﻪ ﺻﻼح ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ در دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎرا در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده »ﻣﺎ
ً
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ«.
وی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ» :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ در ﺣﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﮐﯿﻨﮓ اﺳﺘﻮن و ﯾﺎ  SanDiskﻫﺴﺘﯿﺪ ،وﻟﯽ در اﺻﻞ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺗﻘﻠﺒﯽ ،ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و دارای ﺳﺮﻋﺖ

ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرت ﻫﺎﯾﯽ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره از ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ ،ﺳﺒﺐ ﮐﺮش
ﮐﺮدن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎر اﺿﺎﻓﻪ ای را
ﺑﺮ روی ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.
 ،Matías Duarteﻣﻌﺎون ارﺷﺪ واﺣﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ در ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :در دﻧﯿﺎی
واﻗﻌﯽ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ«.
ﮐﯿﻨﮕﺴﻠﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ و
ﺧﺼﻮﺻﺎً ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻪ ﻧﺪرت دﯾﺪه ام ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری در دﯾﻮاﯾﺲ و ﯾﺎ
ﮐﺮش ﻧﻤﻮدن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی آن ﺷﻮﻧﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ  SanDiskو
ﮐﯿﻨﮓ اﺳﺘﻮن از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺎرت
ﻫﺎی  MicroSDﺳﺒﺐ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻣﻦ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺬف
درﮔﺎه ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد و ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﺮﭼﻤﺪارﺷﺎن روی آورده اﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای درﮔﺎه ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﺎرژ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ در ازای
ﭼﻨﺪ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ زﯾﺎدﺗﺮ از آﻧﻬﺎ  ۱۰۰دﻻر دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در اﺻﻞ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد ﺣﺎﻻ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﻤﻮده و اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ
از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻮد دﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﯾﮏ آﯾﻔﻮن  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﺪل  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ  ۲۰۰دﻻر ﮔﺮان ﺗﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ

ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺣﺠﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎ رﻗﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای  ۵۰دﻻری ﺑﺮای اﭘﻞ در ﭘﯽ دارد.

ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﻮاﯾﺲ را
ً
ﺑﻌﺪا از ﺧﺮﯾﺪش ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﻧﺸﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮ روی ﭼﻨﯿﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎﯾﯽ درﮔﺎه ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﻮاره ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﻪ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﯿﺎزﺷﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرت ﻫﺎی  microSDﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻗﺒﻮل دارم ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻔﯿﺪ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺣﺘﯽ ﻧﺼﺐ و اﺟﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ
ً
و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺎن رده اوﺿﺎع ﻓﺮق دارد ،ﮐﺎرﺑﺮان در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ
دﺳﺘﻪ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻟﺬا ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ی داﺧﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ای در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر درﮔﺎه

ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ در اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی  MicroSDو ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ
در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ ﻧﺪرت اراﺋﻪ
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ را در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

