ﺣﺎﻓﻈﻪ آزاد ﻧﺴﺨﻪ  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﭼﻘﺪر
اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﯿﻦ آدﯾﻨﻪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۵
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻨﻬﺎ در دو ﻧﺴﺨﻪ  32و  128ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ  100دﻻر ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺪل  32ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮد ﮐﻤﯽ
اﺣﺘﻤﺎﻻ دﻟﺘﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ دﻗﯿﻘﺎً ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﺪ،
ً
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان

رﻗﻢ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺪار ﺣﺎﻓﻈﻪ در دﺳﺘﺮس ﭘﯿﮑﺴﻞ و ﭘﯿﮑﺴﻞ اﮐﺲ ال در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ آﻣﺎر زﯾﺮ
راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
ﯾﮏ ﺣﺎﻓﻈﻪ  32ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ در واﻗﻊ ﺑﻪ اﻧﺪازه  29.7ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ دارد:
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎ رخ ﻣﯽ
دﻫﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ از  1024ﺑﺎﯾﺖ ،ﻫﺮ ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ از  1024ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ و ﻫﺮ
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ از  1024ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ  32ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ 32
)ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ( را در ) 1024ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ( در ) 1024ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ( و در ) 1024ﺑﺎﯾﺖ( ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺪدی
در ﺣﺪود  34ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺨﺖ اﻓﺰار 32 ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺎﯾﺖ
ﺑﺮای ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ،ﺑﯿﻦ  29.7ﺗﺎ
 29.8ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ﺑﻌﺪ از درک اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ  7.1ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺣﺪود  5.39ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﺣﺠﻢ دارد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ  24.3ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ از ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی از
ﭘﯿﺶ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﮔﻮﮔﻞ روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  1.22ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎ اﺷﻐﺎل
ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  23ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی در دﺳﺘﺮس رﺳﯿﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺿﺎﻓﯽ روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن
آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی  Cacheاز ﺣﺎﻓﻈﻪ در دﺳﺘﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ذﻫﻨﯿﺖ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ  23ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ ﺳﺮاغ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ ارزان ﺗﺮ ﭘﯿﮑﺴﻞ رﻓﺘﻪ و
اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

