ﻧﻘﺺ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن زدن؛ وﻗﺘﯽ
ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺴﻼ را زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۸
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺗﺴﻼ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﻮدران ﺑﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎ و
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ

اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در ﯾﮑﯽ از اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ روی ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺴﻼ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺑﯿﻦ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ  ITﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،اﺧﯿﺮا
ﺳﺒﺐ ﮐﺸﻒ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻠﺶ  eMMCﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺎژول اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﺴﻼ ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ دﭼﺎر ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

ﺧﺮاﺑﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﮑﺮر اﻃﻼﻋﺎت در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ده ﻫﺎ ﻫﺰار
ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ،دراﯾﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ از ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺧﺮاﺑﯽ اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ در ﭘﯽ دارد؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎژول اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺪل  Sو  Xﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺎل  2018ﺑﯿﻔﺘﺪ.
در اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻠﻮک ﻧﺴﺨﻪ  MCUv1ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ،اﻣﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  2018از ﺑﻠﻮک
ﻧﺴﺨﻪ  MCUv2ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺑﻠﻮک ﺑﺮوزﺗﺮ ﺑﻮده و از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮی ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎ از زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از
 300ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﮔﺎﻫﺎ ﺗﺎ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ رﺳﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ رﯾﺸﻪ در ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﺷﺪن ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻌﺪاد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آﻧﻬﺎ دارد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺴﻼ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮاﺑﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﻣﺪل  ،2018ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ
ِ
دﺳﺘﮕﺎه دارای واراﻧﺘﯽ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ  1800دﻻر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ

ﮐﻨﺪ.

ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺗﺴﻼ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﺎﯾﺪ در
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﯿﻮب ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻨﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران و ﺑﺮﻗﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .در واﻗﻊ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺴﻞ
ﺗﺎزه ﺧﻮدروﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺺ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻋﯿﺐ و اﯾﺮاد ﺗﺮ از اﺳﻼف ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ
ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﭘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن ادوات ﻧﺮم اﻓﺰاری و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎده

ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮج ﺗﺎزه ای از اﯾﺮادات ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را در ﺧﻮدروﻫﺎی آﯾﻨﺪه داﺷﺖ ،ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺎزه ﺑﺪل ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

