ﺣﺎﻓﻈﻪ  SSDﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ۲
ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،دی ۱۳۹۴
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از اوﻟﯿﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ  SSDﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺧﻮد ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای
اﮐﻨﻮن در  CES 2016ﻧﺴﻞ دوم اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ  Portable SSD T3ﻧﺎم دارد و از ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻗﺒﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ T1

ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  V-NANDﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و ﺳﺮﻋﺖ
ﺧﻮاﻧﺪن/ﻧﻮﺷﺘﻦ  ۴۵۰ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
 T3ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن آﻧﻘﺪر ﮐﻮﭼﮏ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺟﯿﺐ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮ  T3را ﻣﯽ ﺗﻮان
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی آن داﻧﺴﺖ .ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ۲ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ
اﻃﻼﻋﺎت را در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داری ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺮه ای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را در ﺣﺎﻓﻈﻪ

ﻫﺎی  250GB، 500GBو  1ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  T3از  USB 3.1و ارﺗﺒﺎط ﻧﻮع  Cﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ

آورد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع آن را ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای اﯾﺪه آل ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﺗﺒﻠﺖ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از »اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﻣﺰﻧﮕﺎری
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  «AESاﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ اورد .در واﻗﻊ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ روی دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد رﻣﺰی را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ و از دﺳﺘﺮﺳﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.
ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﻧﺪروﯾﺪی را ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ و از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه دﺳﺘﮕﺎﻫﺸﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را در ﻣﺎه آﯾﻨﺪه رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺣﻤﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺮه ای ﻫﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪل  ۱ﺗﺮاﺑﺎﯾﺘﯽ  T1را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۶۰۰دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪن/ﻧﻮﺷﺘﻦ در  T3ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮدد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی  SSDآﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

