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سیم و کابل؟
نه ..... ،دیگر نه.

کوتر از یک دِّ پیص ،سیستن ّای ًقطِ برداری هتحرک ،با استفادُ از سیستن ّای کاهپیَتری طراحی
ضذُ ٍ بِ فرٍش هی رسیذًذ ٍ با اکثر کاهپیَترّای رٍهیسی رقابت هی کردًذ.
ٍسایل ًقلیِ ًقطِ برداری هتحرک برای ًوایطگرّای بسرگ طراحی ضذُ ٍ هٌاسب سیستن ّای کاهپیَتری
بَدًذ ٍ هعوَال با هلحقات بسرگ ،گراى ٍ اًبَّی از سیستن ّای رخیرُ سازی دیسک ارزاى قیوت )(RAID
بِ عقب یک ٍاًت هتصل هی ضذًذ ،یا دست کن ایٌکِ پطت صٌذلی یک هاضیي را اضغال هی کردًذ.
سین کطی برای ایي سیستن ّاٍ ،سیلِ ًقلیِ را بِ طَر کاهل اضغال هی کرد ٍ آى را تبذیل بِ یک بخص
اختصاصی برای سیستن ًقطِ برداری هی ًوَد .بسیاری از ایي سیستن ّا ٌَّز ّن هَرد استفادُ ّستٌذ ،زیرا
ایي ابسار تٌْا بِ دلیل جاگیر بَدى ،کاربری خَد را از دست دادُ اًذٍ ،لی کواکاى قابلیت کاربرد یا تَلیذ را
دارًذ.
در سال  9102ها با تقاضای رٍزافسٍى برای اًذازُ ّای کَچکتر با عولکرد بیطتر هَاجِ ّستین ،بِ عٌَاى
هثال در َّاپیواّای بذٍى سرًطیي کِ حجنٍ ،زى ٍ هصرف اًرشی از هَارد هْن هَرد تَجِ در بکارگیری ایي
ٍسایل است.
سیم ها؟ ّیچ کس سین یا کابل کطی هیاى دستگاُ ّا را ًوی خَاّذ .یک کاهپیَتر رٍهیسی ،لپ تاپ یا
سیستن ، RAIDدیگر هَرد تَجِ ًیست .جایگیریي ابسار ٍ کابل ّای رابط دست ٍ پاگیر ،فلص ّای جوع ٍ
جَر ،کارت ّای حافظِ فلص ٍ درایَّای ّ )SSD( Solid-Stateستٌذ کِ اهکاى رخیرُ سازی با سرعت ٍ
ظرفیت باال را دارا هی باضٌذ.
و همه این سیم ها؟ ّوِ ایي سین ّا با  Wi-Fiیا بلَتَث جایگسیي ضذُ اًذکِ بِ طَر هستقین بیي ریس-
پردازًذُ ًصب ضذُ (حذاکثر بِ اًذازُ یک دستِ کارت) ٍ ٍسایل دیگر ًظیر تلفي ّوراُ ضوا ٍ یا ضایذ یک
تبلت کار هی کٌٌذ.
سیستم ناوبری اینرسیایی ، inertial /درداخل ایي پْپادّا ٍ ٍضعیت (تٌظیوات سیستن عصبی) هرکسی
آًْا برای ًقطِ برداری هتحرک ،قادر بِ تحول ٍزى ،تا چٌذ کیلَگرم ًیستٍ .زى قابل تحول بایذ کوتر از 0
کیلَگرم بَدُ ٍ ٍزى ترجیحی حتی کوتر از  011گرم هی باضذٍ .زى آًتي ّای ّوراُ ًیس بایذ کاّص یابذ.

در ضوي ایٌکِ ّسیٌِ ّا کاّص هی یابذ ،بایذ عولکرد دستگاُ حفظ ضذُ ٍ یا بْبَد یابذ .بیطتر کاربراى
اهکاى استفادُ از ایي تکٌَلَشی را دارًذ ٍ دیگر ًیازی بِ تخصص خاصی در ایي زهیٌِ ًیست .قابلیت اطویٌاى
ٍ دٍام (در ایي سیستن) بسیار حائس اّویت است.
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