اﺑﺪاع ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۶
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ارزان ﺗﺮ و ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺑﺪاع ﺷﺪ:
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻨﯽ ﻓﻮق ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺷﻔﺎف و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه اﮐﺴﺘﺮ ) (Exeterاﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻋﯽ
راﻫﮑﺎر ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی داده ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺮاﻓﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺼﺮی ﻃﻼﯾﯽ را در ﺣﻮزه
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺮای اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ و ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه آن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﻮد .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ارزان ﺗﺮ و ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺶ اﺳﺖ و »ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری و ﺣﻔﻆ داده دارد«.

ﭘﺮوﻓﺴﻮر »دﯾﻮﯾﺪ راﯾﺖ« ﻣﺤﻘﻖ ارﺷﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻮق در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺴﯿﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ُﮐﻨﺪ را اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً در ﺣﻮزه دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﻣﺎ ﮐﻪ از اﮐﺴﯿﺪ ﮔﺮاﻓﻦ و اﮐﺴﯿﺪ
ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ  50ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل و  8ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ دارﻧﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪن و
ﻧﻮﺷﺘﻦ داده در آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  5ﻧﺎﻧﻮﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎ ،ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ راه ﯾﺎﺑﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺰی
از ارزش ﻫﺎی دﺳﺘﺎورد ﻓﻮق ﮐﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺮ راه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ،ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از
دﯾﮕﺮی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﻨﻌﻄﻒ ،ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮم-ﯾﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻤﺶ در
ﮐﻨﺎر ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻨﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ

ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻦ در ﺣﻮزه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ:
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

