ﺑﺎ ﻫﺎرد ﺿﺪ ﺿﺮﺑﻪ  AC631اﭘﯿﺴﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،آﺑﺎن ۱۳۹۶
ﻫﺎردﻫﺎی اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ و اﻓﺘﺎدن دارﻧﺪ در ﻫﺮﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪی را در ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده اﻧﺪ دارﻧﺪﮔﺎﻧﺸﺎن
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﺣﻤﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
اﭘﯿﺴﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت وﯾﮋه ای را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻫﺎردﻫﺎی ﺿﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل

ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم  AC631ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی آن در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻠﺐ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﺎرد اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل  AC631ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  USB 3.1ﻧﺴﻞ اول ﺑﺎ درﺟﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی از
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮده و ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﮔﻮاﻫﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ  AC631در روﯾﺪاد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎﯾﻮان اﮐﺴﻠﻨﺲ  2018در ﺑﯿﻦ ﻫﺰاران ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﺷﺪه و ﻗﺎب ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ اش
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺗﺴﺖ ﺳﻘﻮط از ارﺗﻔﺎع ﻣﻮرد ﺗﺎﺪ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IP55را
ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ آن را در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﻧﻪ ﺿﺪ ﺧﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻃﺮاﺣﯽ وﯾﮋه ﮐﺎﺑﻞ درون ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎرد را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ  AC631را از
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺮوری ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﺎرد در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه:
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ )ﺳﻘﻮط از ارﺗﻔﺎع ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آب ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮد و
ﻏﺒﺎر( :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺎرد ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ از ارﺗﻔﺎع  122ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ
آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت وارد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎرد اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل دارای اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IP55اﺳﺖ؛

ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی دارای ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺤﺎﻓﻆ و ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻤﺮاه :ﭘﻮﺷﺶ  AC631از ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﭙﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻗﺘﺎدن ﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻗﻮی ﻋﻤﻞ
ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﯾﮏ ﻧﻮار آﺑﯽ ﻫﻢ دورادور ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺼﻮل را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ
اﺳﭙﺮﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺮاش و اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد

و ﺑﻪ ﻃﻮرر ﻣﻮﺛﺮ آﺳﯿﺐ ﻧﺎﺷﯽ از اﺻﻄﺤﮑﺎک را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
ﺷﮑﺎف ﺟﻬﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﮐﺎﺑﻞ در ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎرد آن را از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 USBﺗﺎﯾﭗ  :Aﻫﺎرد اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل  AC631از درﮔﺎه  USBﺗﺎﯾﭗ  Aﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای
 10000ﺑﺎر وﺻﻞ و ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺗﺴﺖ ﺷﺪه و اﯾﻤﻨﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻫﺎرد از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  USB 3.1ﻧﺴﻞ اول ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل آن ﺗﺎ  5ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ
ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی  1و  2ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ داده ﭘﺮداز راﯾﺎﻧﻪ ﻣﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

