ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی  SSDﺳﯿﮕﯿﺖ ﺑﺎراﮐﻮدا  ۵۱۰و
ﻓﺎﯾﺮﮐﻮدا  ۵۱۰ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،دی ۱۳۹۷
ﺳﯿﮕﯿﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ  SSDﻫﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و اﯾﻦ ﺑﺎر از ﺑﺎراﮐﻮدا ﭘﺮده ﺑﺮداری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ
اﯾﻦ  SSDآﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﯿﮕﯿﺖ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﯿﻦ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﯿﺰون ﯾﻌﻨﯽ  E12 NVMeوارد ﺑﺎزار ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎ ﺷﻮد و ﺗﺮﮐﯿﺒﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎراﮐﻮدا  510و ﻓﺎﯾﺮﮐﻮدا 510

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﻧﮕﺎه اول ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﯿﺖ ﺑﺮای دو ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ از دو
ﻧﺎم ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﻓﺎﯾﺮﮐﻮدا را ﺑﺮای ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎی ۱
ﺗﺮاﺑﺎﯾﺘﯽ و  ۲ﺗﺮاﺑﺎﯾﺘﯽ ﻧﮕﻪ دارد و ﻣﺪل ﺑﺎراﮐﻮدا را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮ در ﻣﺪلﻫﺎی  ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و
 ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺑﺎراﮐﻮدا  510و ﻓﺎﯾﺮﮐﻮدا  510وﺟﻮد دارد.
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎراﮐﻮدا در دو ﻣﺪل  ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و ﻓﺎﯾﺮﮐﻮدا در دو ﻣﺪل  ۱۰۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و  ۲۰۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،روی ﭘﺎﯾﺪاری  SSDﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮای ﺑﺎراﮐﻮدا  DWPD ۰.۳و
ﺑﺮای ﻓﺎﯾﺮﮐﻮدا  DWPD ۰.۵ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻋﺪادی ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
 DWPDﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﯾﺪاری SSDﻫﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺛﺒﺖ دراﯾﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﯾﺎ Disk Write
 Per Dayاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﻞ ﻓﻀﺎی
داﺧﻠﯽ ﻫﺎرد داده وارد آن ﻧﻤﺎﺪ.
ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎراﮐﻮدا  510ﺑﻪ آنﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﯾﮏ
ﻃﺮﻓﻪی  M.2ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ درون ﻟﭙﺘﺎپﻫﺎی ﻧﺎزک ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎراﮐﻮدا  510ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از رﻣﺰﻧﮕﺎری  TCG Opalﻋﺮﺿﻪ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺮﮐﻮدا ﺑﺪون رﻣﺰﮔﺬاری وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﯿﮕﯿﺖ ﻫﻨﻮز ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ دو  SSDرا ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ  SSDﺑﺎراﮐﻮدا

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮی را ﻫﺪف ﻗﺮار داده ،ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

