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سخنسردبیر

نشــریه صفــر و یــک،  نشــریه ی متعلــق بــه انجمــن علمــی مهندســی نــرم افــزار دانشــگاه دامغــان 
اســت.

ایــن نشــریه بــا انتشــار ســه شــماره در ســه ســال گذشــته فعالیــت نســبتا کمــی داشــته امــا تمرکــز 
خــود را بــر کیفیــت مطالــب قــرار داده اســت  تــا دانشــجویان بتواننــد اطالعــات مناســبی در رابطــه 

بــا ایــن حــوزه بدســت بیاورنــد.

چیــزی کــه در رشــته مهندســی نــرم افــزار به شــدت حائــز اهمیت اســت این اســت که دانشــجویان 
در کنــار گذرانــدن دروس دانشــگاه، مطالعــه ی جانبــی خــود در ایــن حــوزه را افزایــش داده و بــا 
کســی مهــارت در یکــی از شــاخه های ایــن رشــته کــه تنــوع باالیــی هــم دارد اینــده ی کاری خــود 

را تضمیــن کننــد.

ــا و  ــزاری دوره ه ــا برگ ــه ب ــود ک ــن ب ــر ای ــان ب ــت سعیش ــه گذش ــالی ک ــن در س ــن انجم ــای ای اعض
کارگاه هــای مختلــف و همچنیــن انتشــار ایــن شــماره از نشــریه شــما را در رســیدن بــه ایــن مهــم 

کمــک کننــد.

مهدی علیپور
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 GPS تبدیل شبکه
به شبکه بسیار دقیق با 

استارلینک
بــر  بالــغ  تاکنــون  ایکــس  اســپیس  فضایــی  شــرکت 
بــه فضــا فرســتاده اســت و در  ۷۰۰ ماهــواره اســتارلینک 
ــال  ــز ارس ــر نی ــواره دیگ ــزاران ماه ــش رو، ه ــال های پی س
خواهــد کــرد. هــدف اصلــی شــرکت زیــر نظــر ایــالن ماســک 
اینســت کــه اینترنــت پــر ســرعت را در دســترس تقریبــا 
ــه دور  ــچ منطق ــر هی ــد و دیگ ــرار دهن ــان ق ــاط جه ــام نق تم
افتــاده ای از کــره خاکــی بــدون ســرویس اینترنــت قابــل اتــکا 

ــد.  ــی نمان باق
متحــده  ایــاالت  ارتــش  بــرای  کــه  محققینــی  حــاال 
کار می کننــد دریافته انــد کــه صــورت فلکــی ماهــواره ای 
اســپیس ایکــس می توانــد کاربــردی ثانویــه هــم داشــته 
باشــد و نقــش نوعــیGPS کم هزینــه، شــدیدا دقیــق و تقریبــا 
ــوان  ــد، می ت ــن مت ــد. در ای ــا کن ــالل را ایف ــل اخت ــر قاب غی
تــا  ایکــس  اســپیس  کــه  اســتارلینکی  ماهواره هــای  از 
همیــن امــروز بــه مــدار نزدیــک زمیــن فرســتاده بــرای 
ــان  ــاط جه ــام نق ــا تم ــه تقریب ــی اس ب ــانی جی پ خدمت رس

ــرد.  ــتفاده ک اس
ــگاه  ــن آزمایش ــی، محققی ــر لونوچ ــس و پیت ــاد هامفری ت
Radionavigation در دانشــگاه تگــزاس اخیــرا در مقالــه ای کــه 
ــاخت  ــی س ــده، مدع ــی ش ــز بررس ــان نی ــط همتایان ش توس
سیســتمی شــده اند کــه بــه کمــک همــان ماهواره هایــی 
کــه اکنــون در اختیــار داریــم و بــا اســتفاده از ســیگنال های 
جی پــی اس، می توانــد دقــت لوکیشــنی ۱۰ برابــر بیشــتر 
از جی پــی اس داشــته باشــد و در عیــن حــال، مقاومــت 
بیشــتری در برابــر اختــالالت بیرونــی از خــود نشــان دهــد. 

سیگنالهایضعیف

 Global(یــا ســامانه موقعیت یــاب جهانــی جی پــی اس 
فلکــی  صورتــی  از  حاضــر  حــال  در   )Positioning System
ــزار  ــه ۲۰ ه ــه در فاصل ــده ک ــکیل ش ــواره تش ــامل ۳۰ ماه ش
ــد.  ــا می گردن ــیاره م ــه دور س ــن، ب ــطح زمی ــری از س کیلومت
هــر ماهــواره بــه صــورت مــداوم ســیگنال هایی رادیویــی 
ــه  ــش )ب ــان دقیق ــل و زم ــامل مح ــه ش ــد ک ــره می کن را مخاب
ــر  ــود در ه ــت موج ــا دق ــیار ب ــی بس ــاعت های اتم ــف س لط
ــن  ــود روی زمی ــیورهای موج ــود. رس ــز می ش ــواره( نی ماه

ــواره  ــن ماه ــیگنال ها را از چندی ــن س ــد ای ــپس می توانن س
دریافــت کننــد تــا محــل دقیق شــان )معمــوال بــا خطایــی در 

ــود.  ــبه ش ــر( محاس ــد مت ــد چن ح
مشــکل جی پــی اس امــا اینســت کــه آن ســیگنال ها 
معمــوال وقتــی بــه زمیــن می رســند، شــدیدا ضعیف شــده اند 
و بــه راحتــی می تواننــد تحــت تاثیــر تداخــالت اتفاقــی 
الکترونیکــی  جنگ افزارهــای  بــا  عامدانــه  تداخــالت  یــا 
ــوز در  ــی اس مرم ــالت جی پ ــال حم ــرای مث ــد. ب ــرار بگیرن ق
چیــن باعــث شــد کــه چنــد کشــتی در لوکیشــن هایی جعلــی 
نمایــش داده  شــوند و در شــرق مدیترانــه نیــز ســیگنال های 

ــوند.  ــالل می ش ــار اخت ــداوم دچ ــور م ــه ط ــی اس ب جی پ
ــی اس  ــر جی پ ــدید ب ــی ش ــده اتکای ــاالت متح ــش ای ارت
ارتــش   Future Command واحــد  گذشــته  ســال  دارد. 
ایــاالت متحــده )واحــدی کــه بــا هــدف مدرنیــزه کــردن 
جنگ افزارهــا تشــکیل شــده( بــه آزمایشــگاه هامفریــس 
 Coherent ــام ــه ن ــدی ب ــتارتاپ جدی ــه اس ــع ب ــا راج ــر زد ت س
ــین  ــی از موسس ــس یک ــه هامفری ــد ک ــت کن Navigation صحب

ــد  ــه قص ــت. Coherentک ــوده اس ــالدی ب ــال ۲۰۰۸ می آن در س
عنوانــی  بــه   Iridium ماهواره هــای  ســیگنال های  از  دارد 
ــرد، در  ــره گی ــی اس به ــرای جی پ ــر ب ــدک بهت ــی ان جایگزین

ــد.  ــداری ش ــل خری ــط اپ ــال ۲۰۱۵ توس س

هامفریــس می گویــد: »آن هــا بــه مــن گفتنــد کــه ارتــش 
آمریــکا ارتباطــات خوبــی بــا اســپیس ایکــس دارد ]در واقــع 
ایــن دو طــی مــاه می امســال قــراردادی بــرای اســتفاده 
ارتــش  نظامــی  شــبکه های  در  اســتارلینک  از  آزمایشــی 
ــا  ــت ب ــه صحب ــد ب ــن عالقه من ــا م ــه آی ــد[ و اینک ــا کردن امض
اســپیس ایکــس هســتم تــا از ماهواره هــای اســتارلینک  
Iridium اســتفاده  آن هــا بــه جــای ماهواره هــای قدیمــی 
کنــم یــا خیــر؟ صحبت هایمــان باعــث شــد افــراد حاضــر در 
اســپیس ایکــس بــه وجــد بیاینــد و ارتــش هــم بــه مــن یــک 
ــر  ــالوه ب ــم«. ع ــی کن ــئله را بررس ــا مس ــت دارد ت ــال فرص س
یــک ســال وقــت، Future Command میلیون هــا دالر نیــز روی 

کار او ســرمایه گذاری کــرد. 
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از ماهواره هــای موجــود در مــدار  کانســپت اســتفاده 
آنقدرهــا  ایــده ای  موقعیت یابــی،  بــرای  زمیــن  نزدیــک 
ــای  ــتین فضاپیماه ــی از نخس ــع برخ ــت. در واق ــد نیس جدی
ــدند،  ــاب ش ــا پرت ــه فض ــه ۱۹۶۰ ب ــه در ده ــده ک ــاالت متح ای
ــات  ــد و اطالع ــن می گردیدن ــری زمی ــاع ۱۱۰۰ کیلومت در ارتف
ــروی  ــای نی ــتی ها و زیردریایی ه ــار کش ــن را در اختی لوکیش
ــن  ــی از اصلی تری ــد. یک ــرار می دادن ــور ق ــن کش ــی ای دریای
مزایــای صــورت فلکــی ماهــواره ای در مــدار نزدیــک زمیــن 
اینســت کــه ســیگنال ها می تواننــد هــزاران برابــر قدرتمندتــر 
ــت  ــز اینس ــان نی ــه ضعف ش ــا نقط ــند. ام ــی اس باش از جی پ
کــه تنهــا محــدوده کوچکــی را پوشــش می دهنــد و بنابرایــن 
پوشــش تمــام نقــاط جهــان نیازمنــد صدهــا یــا حتــی 

ــت.  ــواره اس ــزاران ماه ه

بهبودوتوسعه
 

ــر در  ــای حاض ــل از ماهواره ه ــبکه کام ــک ش ــاخت ی س
ــق،  ــوق دقی ــاعت های ف ــراه س ــه هم ــن ب ــک زمی ــدار نزدی م
 Xona Space ــتارتاپ ــود. اس ــد ب ــر خواه ــیار هزینه ب کاری بس
ــن کار  ــا همی ــد دارد دقیق ــا قص ــا ام ــع در ِبی ِایری Systems واق

ــش از ۳۰۰  ــا بی ــواره ای ب ــی ماه ــورت فلک ــک ص ــد و ی را بکن
ــده  ــال آین ــش س ــی ش ــه ط ــده ک ــدارک دی ــواره Pulsar ت ماه

ــرد.  ــد ک ــه کار خواهن ــروع ب ش
آن هــا  اســت  متفــاوت  لوناچــی  و  هامفریــس  ایــده 
ســاده،  نرم افــزاری  به روزرســانی  یــک  بــا  می خواهنــد 
را  اســتارلینک  ماهواره هــای  ارتباطــی  قابلیت هــای 
هــم  جی پــی اس  ســیگنال های  و  کننــد  دســتکاری 
ــد  ــه خواه ــیریابی را ارائ ــی و مس ــرویس های موقعیت یاب س

کــرد. 

حتــی  سیستم شــان  کــه  شــده اند  مدعــی  دو  ایــن 
ــوژی  ــر از تکنول ــی باالت ــران، دقت ــر کارب ــرای اکث ــد ب می توان
ســنتی جی پــی اس بــه ارمغــان آورد. ایــن بــدان خاطر اســت 
ــتارلینک، از  ــواره اس ــر ماه ــی اس روی ه ــیور جی پ ــه رس ک

ــا را  ــدرت آن ه ــه ن ــه ب ــد ک ــتفاده می کنن ــی اس الگوریتم های
ــت  ــد یاف ــدگان خواهی ــوص مصرف کنن ــوالت مخص در محص
ــی  ــت موقعیت یاب ــا قابلی ــیورهایی ب ــر، رس ــارت دیگ ــه عب ب
ــا دارد.  ــانتی متر خط ــد س ــا چن ــه تنه ــی ک ــا دقت ــن ب لوکیش
ســیگنال  فیزیکــی  مشــخصه های  از  تکنولوژی هــا،  ایــن 
بهره بــرداری  رمزنگاری شــان  و  جی پــی اس  رادیویــی 
ــا دقــت  ــه لوکیشــن ب ــوط ب ــا محاســبات مرب خواهنــد کــرد ت
باالتــری انجــام شــود. اساســا ماهواره هــای اســتارلینک 
خواهنــد توانســت تمــام وظایــف پردازشــی ســنگین را بــرای 

ــد.  ــام دهن ــن انج ــره زمی ــران روی ک کارب
روتــر  نوعــی  اساســا  هــم  اســتارلینک  ماهواره هــای 
ســرعت  بــه  می تواننــد  و  می آینــد  حســاب  بــه  فضایــی 
۱۰۰ مگابیــت بــر ثانیــه دســت پیــدا کننــد. ماهواره هــای 
جی پــی اس از ســوی دیگــر بــا ســرعت کمتــر از ۱۰۰ بیــت بــر 

ــتند.  ــاط هس ــراری ارتب ــه برق ــادر ب ــه ق ثانی
 

النوچــی توضیــح می دهــد: در ســیگنال های مخابــره 
شــده توســط ماهواره هــای جی پــی اس آنقــدر بیــت اندکــی 
بــر ثانیــه وجــود دارد کــه نمی تــوان اطالعــات تــازه و شــدیدا 
دقیــق راجــع بــه اینکــه ماهواره هــا واقعــا کجــا هســتند را بــه 
ــر  ــون براب ــد میلی ــی چن ــما فرصت های ــر ش ــت آورد. اگ دس
بیشــتر بــرای دریافــت اطالعــات از ماهواره تــان داشــته 
باشــید، اطالعاتــی کــه بــه دســت می آوریــد بــه مراتــب 

ــود.  ــد ب ــت خواه ــه حقیق ــر ب نزدیک ت
سیســتم جدیــد کــه هامفریــس آن را »موقعیت یابــی 
محاســبات  از  می نامــد،  زمیــن«  نزدیــک  مــدار  مرکــب 
آنــی زمــان و مــکان در مــدار اســتفاده خواهــد کــرد تــا 
ــخیص  ــانتی متری تش ــای ۷۰ س ــا خط ــران را ب ــن کارب لوکیش
ــرای  ــد. ب ــان می ده ــن را نش ــا ای ــل تخمین ه ــد، حداق ده
در  موجــود  جی پــی اس  سیســتم های  اکثــر  مقایســه، 
اتومبیل هــا  و  هوشــمند  ســاعت های  اســمارت فون ها، 

ــد.  ــر دارن ــد مت ــدازه چن ــه ان ــی ب دقت
امــا بزرگ تریــن مزیــت بــرای پنتاگــون ایــن خواهــد بــود 
کــه اختــالل در عملکــرد موقعیت یابــی مرکــب مــدار نزدیــک 
بــه مراتــب ســخت تر اســت. نه تنهــا ســیگنال ها  زمیــن 
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ــه  ــود، بلک ــد ب ــر خواهن ــیار قدرتمندت ــن بس ــطح زمی در س
ــر  ــدودا ۱۰ براب ــم ح ــو ه ــای مایکرووی ــای فرکانس ه آنتن ه
ایــن  بــود.  خواهنــد  جی پــی اس  آنتن هــای  از  راســتاتر 
ــیار  ــی، بس ــواره ای واقع ــیگنال های ماه ــت س ــی دریاف یعن
کورکننــده  دســتگاه  ســیگنال های  دریافــت  از  راحت تــر 
ــن  ــل چنی ــد حداق ــس می گوی ــود. هامفری ــد ب ــن خواه آنت

ــم.  ــدی داری امی
بنابــر محاســبات صــورت گرفتــه از ســوی هامفریــس 
و النوچــی، سیســتم موقعیت یابــی مرکــب مــدار نزدیــک 
در  را  مــداوم  موقعیت یــاب  ســرویس  می توانــد  زمیــن 
ــن  ــد و ای ــرار ده ــان ق ــت جه ــد از جمعی ــار ۹۹. ۸ درص اختی
کار بــا اســتفاده از تنهــا ۱ درصــد از ظرفیــت داون لینــک 
ــن  ــرژی ای ــت ان ــد از ظرفی ــر از ۰. ۵ درص ــتارلینک و کمت اس

ــد.  ــد ش ــام خواه ــواره انج ماه
 

در  جی پــی اس  آزمایشــگاه  پژوهشــگر  والتــر،  تــاد 
دانشــگاه اســتنفورد کــه دخالتــی در ایــن پــروژه نــدارد 
ــر و  ــیار قدرتمندت ــکاری بس ــن راه ــرم ای ــه نظ ــد: ب می گوی
ــازی  ــر نی ــود. و اگ ــد ب ــرف خواه ــی اس ص ــر از جی پ دقیق ت
بــه دســتکاری ماهواره هــای اســتارلینک نباشــد، قطعــا 
تکنولــوژی  بهبــود  بــرای  راه  آســان ترین  و  ســریع ترین 

خواهــد بــود. 
البتــه کــه ایــن تکنولــوژی محــدود بــه ماهواره هــای 
اســپیس ایکــس نیســت. صــورت فلکــی شــرکت ورشکســته 
ــداری  ــا خری ــت بریتانی ــط دول ــون دارد توس ــه اکن OneWeb ک

ــاب  ــتم موقعیت ی ــک سیس ــش ی ــد نق ــم می توان ــود ه می ش
قدرتمنــد را ایفــا کنــد. امــا لوناچــی عقیــده دارد کــه دســت 

ــت.  ــتارلینک اس ــار اس ــر، در اختی ــال حاض ــاال در ح ب
موقعیت یابــی مرکــب مــدار نزدیــک زمیــن امــا چنــد 
ضعــف نیــز دارد. نخســتین صــورت فلکــی ماهواره هــای 
اســتارلینک قــرار نیســت در عــرض جغرافیایــی باالتــر از 
۶۰ درجــه کار کنــد و ایــن یعنــی کاربرانــی کــه در هلســینکی 
بــود،  از مزایــای آن بی بهــره خواهنــد  زندگــی می کننــد 
ــرد  ــه نب ــور ب ــده مجب ــاید در آین ــه ش ــربازانی ک ــور س همینط

ــوند.  ــوب ش ــب جن ــا قط ــمال ی ــب ش در قط
اســتفاده زمینــی از سیســتم هــم بــه معنــای اجبــار 
اســپیس  خــود  اســتارلینک  آنتن هــای  از  اســتفاده  بــه 
از  گران قیمت تــر  مراتــب  بــه  کــه  بــود  خواهــد  ایکــس 
ــی درون  ــه راحت ــه ب ــی ک ــی اس ارزان قیمت ــای جی پ چیپ ه
جــای  هوشــمند  ســاعت های  و  اســمارت فون ها  تمــام 

ــده  ــه در آین ــی ک ــر سرویس ــوند. ه ــی می ش ــد، تلق می گیرن
اســتفاده  زمیــن  پایینــی  مــدار  مرکــب  موقعیت یابــی  از 
ــی  ــیار باالی ــت بس ــب قیم ــی اس برچس ــالف جی پ ــد برخ کن
ــه ایــن دلیــل ســاده کــه اســپیس ایکــس  خواهــد داشــت. ب
نیــاز دارنــد ســرمایه گذاری عظیمــش روی اســتارلینک، 
بازگشــت مالــی داشــته باشــد. بــه همیــن دالیــل، این طــور 
ــق  ــتمی مواف ــن سیس ــتفاده از چنی ــا اس ــه ب ــه هم ــت ک نیس

ــند.  باش
مــا  می گویــد:   Xona مدیرعامــل  منینــگ،  برایــان 
نــه  و  کردیــم  نــگاه  رویکــرد  ایــن  بــه  پیــش  مدت هــا 
ــی  ــی آن منطق ــای فن ــه ظرفیت ه ــاری و ن ــای تج ظرفیت ه
بــه نظــر نمی رســید. بــه همیــن خاطــر اســت کــه مــا داریــم 
روی یــک صــورت فلکــی ماهــواره ای مســتقل کار می کنیــم. 
اگرچــه نــه ارتــش ایــاالت متحــده و نــه اســپیس ایکــس 
واکنشــی بــه ایــن مقالــه نشــان نداده انــد، امــا محققــان 
امیدوارنــد کــه ایــالن ماســک ارزش ایــن تکنولــوژی جدید را 
ــرای تغییــر دادن سیســتم های  درک کنــد و از پتانســیل ها ب

ــد.  ــتفاده نمای ــان اس ــر جه ــاب در سراس موقعیت ی
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 M.2 رابط اتصال
در SSD ها

مکانیــزم  وجــود  عــدم  دلیــل  بــه   SSD حافظه  هــای 
ســرعت  اطالعــات  خوانــدن  و  نوشــتن  بــرای  مکانیکــی 
فوق  العــاده  ای نســبت بــه HDD هــا دارنــد، ســرعتSSD ها 
ــرای  ــع ب ــوان مان ــه عن ــطSATA ب ــه راب ــت ک ــدری باالس ــه ق ب
رســیدن بــه حداکثــر ســرعتSSDها تلقــی میشــود، پــس باید 

ــام دارد.  ــهM. 2 ن ــم ک ــدی بروی ــط جدی ــراغ راب ــه س ب
 

ــر رابــط ــتند دیگ ــه عرصــه گذاش ــا ب ــا پ ــهSSD  ه ــی ک زمان
ــاتا  ــال س ــط اتص ــود. راب ــه SATA داده ب ــو را ب ــای خ IDE ج

ــرعت  ــر س ــا حداکث ــاتا1 ب ــود، س ــیم میش ــوع تقس ــه ن ــه س ب
ــرعت 300  ــر س ــا حداکث ــاتا2 ب ــه و س ــت در ثانی 1۵0 مگابای
ــرعت  ــر س ــا حداکث ــاتا3 ب ــت س ــه و در نهای ــت در ثانی مگابای
ــدری  ــه ق ــاتا ب ــال س ــرعت انتق ــه. س ــت در ثانی ۶00 مگابای
بــرای HDD هــا زیــاد بــود کــه کمتــر هــاردی را میتــوان یافــت 
کــه بتوانــد از تمــام ســرعت پهنــای بانــد SATA اســتفاده 

کنــد. از اینــرو، حافظه  هــای SSD عرضــه شــدند. 
 

بــه فلــش ممــوری کــه در دســت داریــد توجــه کنیــد، در 
ــت و  ــی نیس ــری از ادوات مکانیک ــود خب ــوری خ ــش مم فل
ــی  ــر اطالعات ــه ه ــر، ب ــتگاه  های دیگ ــه دس ــال ب ــگام اتص هن
باشــد  نیــاز  کــه  زمانــی  هــر  هســت،  فلــش  داخــل  کــه 
دسترســی داریــم و دیگــر ماننــد هــارد نخواهــد بــود کــه بایــد 
ــبی  ــل مناس ــازو در مح ــد و ب ــک بچرخ ــا دیس ــم ت ــر کنی صب
ــا  ــود. SSD ه ــده ش ــا خوان ــته و ی ــات نوش ــا اطالع ــرد ت قرارگی

نیــز بــه همیــن صــورت عمــل میکننــد. یــک SSD بســته 
ــا  ــار م ــه در اختی ــازی ک ــای ذخیره  س ــپ و فض ــوع چی ــه ن ب
ــت  ــده اس ــکیل ش ــت تش ــدادی چیپس ــد، از تع ــرار می  ده ق
ــه  ــا ب ــد دقیق ــته باش ــود نداش ــی وج ــز مکانیک ــچ چی ــا هی ت
همیــن خاطــر اســت کــه ســرعت SSDهــا نســبت بــه HDD هــا 

باالســت.  فوق  العــاده 
ــا  ــرعت SSD ه ــد، س ــد آم ــری پدی ــکل دیگ ــار مش ــن ب ای
بــه قــدری بــاال رفــت کــه دیگــر رابــط SATA پاســخگوی ایــن 
ــر  ــه حداکث ــیدن ب ــوی رس ــد جل ــث میش ــود و باع ــرعت نب س
ــوع الزم  ــر موض ــرای درک بهت ــود. ب ــه ش ــرعت SSD گرفت س
ــار  ــه اختص ــا ب ــتن و خواندن  )ی ــرعت نوش ــم س ــت بگویی اس
دارد،  بســتگی  عامــل  دو  بــه  حافظــه  یــک  روی   )R/W
ــتور  ــک دس ــه ی ــی ک ــت، زمان ــه اس ــود حافظ ــل اول خ عام
ــا  ــد ت ــول میکش ــان ط ــدار زم ــه مق ــد چ ــه می  رس ــه حافظ ب
ــی  ــد و وقت ــت را بده ــن درخواس ــواب ای ــد ج ــه بتوان حافظ
کــه شــروع بــه پاســخ دادن بــه ایــن درخواســت کــرد، بــا چــه 
ســرعتی میتوانــد اطالعــات را بــا توجــه بــه نــوع درخواســت 
ــر  ــل دیگ ــد. عام ــا از روی آن بخوان ــد ی ــه بنویس روی حافظ
پهنــای بانــد انتقــال اطالعــات اســت کــه بــه رابــط کاربــری و 
ــارد  ــود ه ــرعت خ ــا س ــود. درHDD ه ــوط می  ش ــکل مرب پروت
بــه قــدری پاییــن بــود کــه نمیتوانســت از تمــام پهنــای 
 SSDــرعت ــا س ــار درSSD ه ــن ب ــد و ای ــتفاده کن ــدSATA اس بان
بــه قــدری بــاال رفــت کــه رابــطSATA نمی  توانــد پهنــای بانــد 

ــد.  ــن کن ــاز را تأمی ــورد نی م

M.2سوکت

ــاوت  ــاmSATA متف ــوکت M. 2 ب ــه س ــم ک ــدا بگویی در ابت
ــت  ــا ظرفی ــی ب ــر حافظه  های ــت و اگ اس

ــه  ــول و ب ــه معق ــم هزین ــب کنی ــوکتmSATA طل ــاال و س ب
بــرا ی مرتفــع   2  .M صرفــه  ای نخواهــد داشــت. ســوکت 
کــردن مشــکل SSD بــا SATA معرفــی و عرضــه شــد. ســوکتی 
کــه داســتان متفاوتــی بــا SATA دارد. در SATA شــما میتوانید 
ــه  ــا 3( ب ــا 2 و ی هــر نســخه از یــک هــارد ســاتا را)نســخه 1 ی
هــر نســخه از یــک مادربــرد بــا رابــط ســاتا کــه ســرعت پاییــن 
حداکثــر  کننــده  تعییــن  مادربــرد(  یــا  دارد)هــارد  تــری 
ــات  ــچ اطالع ــود، و هی ــد ب ــات خواه ــال اطالع ــرعت انتق س
دیگــری در رابطــه بــا ســاتا هنــگام خریــد و اســتفاده از هــارد 

ــت.  ــان نیس ــودر نیازت SATA م
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رابــط اتصــالSATA فقــط از باس)مســیر( ســاتا اســتفاده 
میکنــد. بــرای درک راحت تــر موضــوع اینگونــه توضیــح 
ــود  ــی وج ــیرهای مختلف ــرد مس ــک مادرب ــه در ی ــم ک میدهی
دارد مســیرهای انتقــال اطالعــات PCIe , USB , SATA و... 
همچنیــن رابط  هــای اتصــال مختلفــی نیــز وجــود دارد، 
رابــطUSB )که از مســیرUSB اســتفاده میکند(، رابــطPCIe )که 
 SATAاســتفاده میکنــد( و رابــط اتصــال PCIeاز مســیرهای

ــد(.  ــتفاده میکن ــاتا اس ــیر س ــه از مس )ک
امــا رابــطM. 2 تنهــا یــک رابــط اتصــال اســت و بــا معرفی
مادربردهــا  در  جدیــد  مســیر  یــک  حضــور  شــاهد   2  .M
ــه دو  ــای M. 2 ب ــد SSD ه ــای بان ــر پهن ــس از نظ ــم. پ نبودی
ــیر ــد و مس ــا بان ــه از پهن ــوند، M. 2 ک ــیم می  ش ــته تقس دس

ــای  ــیر و پهن ــه از مس ــد و M. 2 ک ــتفاده میکن SATA اس
باندPCIe استفاده میکند. 

فــرم و شــکل ســوکتM. 2 خــود بــه چنــد مــدل تقســیم 
 .M ــه عنــوان مثــال می  شــود کــه Key ID نامیــده می  شــود، ب
 Key(2 کــه کلیدهــای مختلفــی .M هرکــدام از انــواع .A 2
ــه  ــد. ب ــتفاده میکنن ــی اس ــیرهای مختلف ــد، از مس ID( دارن

ــر زیــر توجــه کنیــد. تصوی
 

 .M بــه عنــوان نمونــه در تصویــر بــاال مشــخص اســت کــه
اســتفاده  میتوانــد  )مســیر  هایی(  باس  هایــی  از چــه   M  2

کنــد. 
کــه   2  .Mســوکت کلیدهــای  تفــاوت  زیــر  تصویــر  در 
در حافظه  هــای SSD مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد آمــده 
ــواع مختلفــی از لحــاظ Key ID دارد،  اســت. ســوکت M. 2 ان
 Key ID)(ــای ــا کلیده ــا ب ــده تنه ــه ش ــای عرض ــی حافظه  ه ول

B معرفــی شــده  اند.  M و 
بــرای پــی بــردن بــه ایــن کــه ســوکت M. 2 مادربــرد 
شــما )از هــر نوعــی کــه باشــد، بــه عنــوان مثــالB یــا هــر نــوع 
دیگــری( از چــه مســیری)باس( پشــتیبانی میکنــد بایــد بــه 
ــه  ــن ک ــرف ای ــد. ص ــه کنی ــود مراجع ــرد خ ــات مادرب جزئی
ــت  ــن نیس ــر ای ــی ب ــوکت B 2 .M دارد دلیل ــما س ــرد ش مادرب
کــه از تمامــی باس  هایــی کــه یــک ســوکت B 2 .M اســتفاده 

ــرد.  ــد ک ــتیبانی خواه ــد، پش میکن

ســوالی کــه ممکــن اســت بــرای شــما پیش  آیــد ایــن 
اســت کــه چــه تفاوتــی از نظــر ســرعت میــان یــکSSD ســاتا 
ــد  ــاس ســاتا وجــود دارد؟ بای ــا ســوکتM. 2 و ب و یــک SSD ب
ــای ــه حافظه  ه ــن دو و بلک ــان ای ــی می ــاوت چندان ــت تف گف
mSATA نیســت، انــدک تفاوتــی وجــود دارد و آن هــم مربــوط 

ــم  ــاوت چش ــل تف ــی در عم ــود ول ــه می  ش ــر حافظ ــه کنترل ب
مســیر)باس(  یــک  از  دو  هــر  زیــرا  بــود  نخواهــد  گیــری 

ــت.  ــاتا اس ــم س ــد و آن ه ــتفاده میکنن اس
ــرد  هنــگام خریــدSSD M. 2 بایــد توجــه کنیــد اگــر مادرب
شــما از ســوکت M. 2 اســتفاده میکنــد کــه تنهــا از یــک 
را   SSDهمــان اســت،  بهره  منــد   )PCIe یــا   SATA(بــاس
ــما  ــرد ش ــوکت M. 2 مادرب ــق س ــه مطاب ــد ک ــداری کنی خری
روی  PCIeرا   2  .SSD M یــک  نمیتــوان  کــه  چــرا  باشــد، 
ســوکتM. 2 نصــب کــرد کــه از بــاسSATA اســتفاده میکنــد و 
 .M را روی ســوکت SATA 2 .SSD Mهمچنیــن نمیتــوان یــک

2 نصــب کــرد کــه از بــاس PCIe اســتفاده میکنــد. 
 PCIe x4 و PCIe x2 خــود بــه دو دســته PCIe هــای SSD امــا
ــار  ــیر PCIe و x4 از چه ــوند، x2 از دو مس ــیم بندی میش تقس
 SSD PCIe x2 ــد ــما میتوانی ــد و ش ــتفاده میکن ــیر PCIe اس مس
را روی ســوکت PCIe x4 2 .M نصــب کنیــد )بــه ســوکت  ها 
ــی 2  ــند( ول ــک Key ID باش ــد ی ــر دو بای ــه ه ــد ک ــه کنی توج
ــد  ــتفاده خواهن ــدون اس ــرد ب ــوکت M. 2 مادرب ــیر از س مس
مانــد. عکــس ایــن قضیــه هــم صحیــح اســت یعنــی میتــوان 
PCIe x2 نصــب نمود)بــا   2  .Mرا روی ســوکت SSD PCIe x4

SSD ــرعت ــر س ــی از حداکث ــوع Key ID( ول ــا ن ــه ب توج
نمیتــوان بهــره بــرد زیــرا SSD بــه 4 مســیر PCIe نیــاز دارد 
در حالــی کــه مادربــرد تنهــا 2 مســیر در اختیــارش قــرار 

ــد.  میده
 PCIe x2 و   SATA مســیرهای  از  تنهــا   B  2  .M ســوکت 
 PCIe و SATA از مســیرهای M 2 .Mپشــتیبانی کــرده و ســوکت
x4 پشــتیبانی میکنــد، الزم بــه ذکــر اســت ســوکت مادربــرد 
ــد،  ــتیبانی میکن ــوع B و M پش ــر دو ن ــه از ه ــه  ای ک ــا حافظ ی
 2 .M ــد ــدارد و مانن ــیر PCIe x4 را ن ــتفاده از مس ــت اس قابلی
B فقــط از مســیرهای SATA و PCIe x2 پشــتیبانی میکنــد. 
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)یعنــی  را روی آن   M PCIe x2  2  .M میتــوان اس اس دی 
ســوکت B+M 2 .M ( نصــب نمــود ولــی از ســرعتی ماننــد 
ــح  ــد. واض ــد ش ــد خواه ــوع PCIe x2 2 .M بهره  من ــک SSD ن ی
اســت کــه SSD هــای نــوع M 2 .M روی ســوکت B 2 .M نصــب 
 .M روی ســوکت B 2 .M هــای نــوع SSD نمیشــوند و همچنیــن

ــوند ــب نمیش M 2 نص
هیــچ نــوع از حافظه  هــای SSD ســوکت M. 2 قابلیــت 
Hot-Plugged را ندارنــد، یعنــی هنــگام روشــن بــودن سیســتم 

ــد.  ــدا کنی ــا ج ــل و ی ــه را وص ــد حافظ نمیتوانی
خریــد  و  انتخــاب  موقــع  حتمــا  کــه  دیگــری  مــورد 
SSD ــا و ــت. HDDه ــدازه SSD M. 2 اس ــد، ان ــت کنی ــد دق بای
دارنــد،  انــدازه مشــخصی  و  فــرم   )SATA(هــای معمولــی
در  یــا  و  هســتند  رومیــزی  سیســتم  های  مخصــوص  یــا 
اندازه  هــای مخصــوص لــپ تاپ  هــا عرضــه میشــوند و چــون 
ــا  مســتقیم روی مادربــرد وصــل نمیشــوند و اتصــال آن  هــا ب
مادربــرد بــا کابــل صــورت میگیــرد، انــدازه آن  هــا بــه مادربرد 
ارتباطــی نــدارد. امــا SSD های نــوع M. 2 ســایزهای مختلفی 
دارد کــه هنــگام خریــد بایــد بــه مادربــرد خــود توجــه کنیــد. 
ــی  ــوکت M. 2 22 میل ــتگاه  های دارای س ــه دس ــای هم پهن
متــر اســت در حالــی کــه طــول یــا درازای آنهــا از 30 میلــی 
متــر تــا 110 میلــی متــر متفــاوت اســت. البتــه در خصــوص 
حافظه  هــای SSD 2 .M طــول حافظــه یکــی از اندازه هــای 
80، 42، 30 یــا 100 میلــی متــر خواهــد بــود کــه بــه عنــوان 

ــود: 2230.  ــان میش ــه بی ــال اینگون مث
 

NVMe

بــه  NVMe هــا  بگوییــم،  بخواهیــم خیلــی ســاده  اگــر 
ــتفاده  ــاس PCIe اس ــه از ب ــود ک ــه می  ش ــای SSD گفت حافظه  ه
میکننــد. البتــه پیــش از ایــن هــم حافظه  هــای SSD ای بــوده 
کــه از مســیر PCIe اســتفاده میکــرده   و بــه NVMe شــهرت 
روی  مســتقیم  صــورت  بــه  حافظه  هــا  ایــن  داشــته  اند. 

اســالت PCIe میشــینند. 
مســیر  از  بیشــتری  مراتــب  بــه  ســرعت   PCIe مســیر 

SATA دارد، و بــرای اســتفاده از تمــام قــدرت و پهنــای بانــد 
ــرد  ــره میب ــاتا از آن به ــیر س ــه مس ــور AHCI ک ــر درای آن دیگ
پاســخگو نخواهــد بــود و بایــد پروتــکل دیگــری تعریــف شــود 
ــه حافظــه  ــت. پــس SSD 2 .NVMe M ب ــه همــان NVMe اس ک
  هــای SSD M. 2 ای گفتــه میشــود کــه از بــاس PCIe اســتفاده 
میکننــد. بــه دلیــل همیــن تفــاوت AHCI و NVMe اســت کــه 
نمیتــوان یــک PCIe SSD 2 .M  را رو پــورت M. 2 نصــب کــرد 
کــه از مســیر SATA بهــره میبــرد و همچنیــن بــه همیــن دلیــل 
 PCIe  2  .M SATA  را روی پــورت   2  .SSD M نمیتــوان یــک 

نصــب نمــود. 
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Unreal Engine موتور گرافیکی

اولیــن موتــور گرافیکــی ســری Unreal Engine ابتــدا در 
ســال 1998 در ســاخت یــک بــازی شــوتر اول شــخص بنــام 
ــی  ــور گرافیک ــن موت ــت. ای ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس Unreal م
توســط شــرکت پولــدار Epic Games توســعه داده شــد و در 
تیــز ســازنده های  نــگاه  ابتــدا  از همــان  زمــان عرضــش 
بازی هــای ویدئویــی را بــه ســمت خــودش کــج کــرد. اولیــن 
نســل موتور هــای گرافیکــی Unreal در ســال 1998 توســط 
شــخصی بنــام Tim Sweeney ســاخته شــد. البتــه ایــده اولیــه 
ــال 199۵ داده  ــی در س ــور گرافیک ــن موت ــرای ســاخت ای ب
ــوتر  ــبک ش ــازی در س ــاخت ب ــی س ــد و Tim Sweeney در پ ش
ایــن عرصــه گذاشــت و  بــه  Unreal پــا  بنــام  اول شــخص 
ســاخت Unreal Engine را شــروع کــرد. ایــن موتــور گرافیکــی 
ــل ها در آن  ــر پیکس ــردازش بینظی ــدرت پ ــتن ق ــن داش ضم
زمــان قابلیــت محشــر Level Design را بــه بهتریــن شــکل 
ممکــن ارائــه مــی  داد. ایــن موتــور گرافیکــی ســاخته شــد تــا 
ــن  ــردازه و در ای ــت بپ ــه رقاب ــای Id Tech ب ــری انجین ه ــا س ب
ــور  ــود موت ــا خ ــه اینه ــدا از هم ــا ج ــم آورد، ام ــدا ک ــر ابت ام
از  کارمــک  جــان  تمجیــد  مــورد   Unreal Engine گرافیکــی 
 Unreal قــرار گرفــت. او موتــور گرافیکــی Id Software مســئوالن
ــا و  ــی رنگ ه ــردازش 1۶ بیت ــد در پ ــن قدرتمن ــک انجی را ی

ــت.  ــه و دود دونس ــی م ــن طراح همچنی
هرچنــد شــرکت Epic Games تــالش میکــرد تــا اولیــن 
ــی  ــرای تمام ــط Unreal Engine را ب ــده توس ــاخته ش ــازی س ب
ــرای  ــازی Unreal ب ــت ب ــا در نهای ــه ام ــر کن ــا منتش پلتفرم ه
PS2 منتشــر شــد. در ادامــه شــرکت Epic Games قدمــی فراتــر 
 Galaxy از انتظــارات برداشــت. ایــن شــرکت در ادامــه قابلیــت
Sound System را بــه موتــور گرافیکــی خــودش اضافــه کــرد کــه 
ــی  ــالب در طراح ــک انق ــاد ی ــد در ایج ــی بلن ــر قدم ــن ام ای
 Id صداگــذاری بــرای بازی هــا بــود. علــی رقــم ایــن کــه
ــرای  ــرکت ها ب ــتیبانی از ش ــکان دار پش ــال ها س Software س
ــون  ــاری خودش ــن انحص ــتفاده از انجی ــا اس ــم ب ــاخت گی س
ــا  ــم نگاه ه ــم ک ــدن Unreal Engine، ک ــا روی کار آم ــا ب ــود، ام ب
 Epic بــه ســوی ایــن موتــور تغییــر جهــت داد. هرچنــد خــود
ــا هزینــه زیــاد توانســت الیســنس شــرکت های  Games هــم ب

مختلفــی را بــرای ســاخت بــازی بــا ایــن موتــور بدســت 
ــود.  ــودش ب ــه خ ــر هزین ــن براب ــودش چندی ــا س ــاورد ام بی
ــاخت 18  ــرای س ــا ب ــی Unreal Engine تقریب ــور گرافیک از موت
ــد. از  ــتفاده ش ــده اس ــل ش ــازی کنس ــک ب ــالوه ی ــازی بع ب
معروف تریــن بازی هــای ســاخته شــده توســط ایــن انجیــن 
 Clive Barker›s ،2000 در ســال Deus Ex میشــود بــه بــازی
بازی هــای  ســری  از  نســخه  دو   ،2001 ســال  در   Undying
هــری پاتــر، بــازی کنســل شــده اســتودیو Microprose بــا نــام 

ــد  ــن و چن ــازی The Wheel of Time و چندی X-Com Alliance، ب
گیــم دیگــر اشــاره کــرد. اســتودیو های بازی ســازی تــا ســال 
ــتیبانی از  ــد پش ــردن و بع ــتفاده ک ــن اس ــن انجی 2003 از ای
ــا  ــری Unreal Engine ب ــید. اوج گی ــان رس ــه پای ــور ب ــن موت ای

ــد...  ــروع ش ــازه ش ــودش ت ــل دوم خ ــه نس ــدن ب وارد ش
 

Unreal Engine2

ــا  ــه Unreal Engine تنه ــی ک ــال 1998 درحال ــر س در اکتب
ــا  ــانه IGN ب ــا رس ــود ام ــط Tim ب ــده توس ــاخته ش ــور س موت
کار  حــال  در   Tim Sweeney کــرد  اعــالم  شــایعه ای  انتشــار 
بــر روی دومیــن نســل از Unreal engine هســت کــه قــدرت 
چندیــن برابــر بیشــتری نســبت بــه انجیــن ذکــر شــده داره. 
 Unreal Engine نگذاشــت عمــر Tim ایــن شــایعه درســت بــود و
چنــدان طوالنــی بشــود و در ســال 2002 یــک بــازی مولتــی 
 America›s بــه اســم  انگیــز  پلیــر شــوتر و بســیار خاطــره 
ــام  ــه ن ــه Unreal Engine 2 را ب ــا افتتاحی ــد ت ــر ش Army منتش

 Unreal Engine ــاد خــودش ثبــت کنــد. از آنجــا کــه قــدرت زی
 2 Unreal Engine ،مــورد تمجیــد همــگان قــرار گرفتــه بــود
ــه  ــتر ب ــتقبال بیش ــرای اس ــتری را ب ــدرت بیش ــتی ق می بایس
نمایــش می گذاشــت. ایــن اتفــاق هــم افتــاد و قــدرت رنــدر 
ــای  ــود و ابزاره ــده ب ــر ش ــد براب ــن چن ــن انجی ــردازش ای و پ
بیشــتری را در اختیــار ســازنده ها قــرار مــی داد. قــدرت 
پــردازش اطالعــات در ایــن انجیــن بیــش از 100 برابــر 
ــن  ــن انجی ــود. ای ــال 199۶ ب ــر از Unreal Engine در س قوی ت
دســت ســازنده ها را بــرای ســاخت صحنه هــای ســینماتیک 
بــا کیفیــت بــاز نگــه میداشــت و در ســاخت یــک کات ســین 
فــوق العــاده قــوی بــود. فیزیک ســازی ایــن موتــور گرافیکــی 
 Karma Physics ــور ــط موت ــا توس ــی بدن ه ــرکات داینامیک و ح
ــط  ــه توس ــود ک ــازی ب ــد. Unreal Championship ب ــام میش انج
 Unreal ایــن انجیــن ســاخته شــد و اولیــن گیــم از ســری
لقــب گرفــت کــه بــرای xbox منتشــر شــد و همچنیــن اولیــن 
عنوانــی کــه در ســرویس Xbox live در دســترس قــرار گرفــت. 
 Unreal ــورد و در ــت خ ــی آپدی ــور گرافیک ــن موت ــه ای در ادام
موتــور  بــه  رنــدر  در  بیشــتری  قابلیت هــای   ۵  .2  Engine
اضافــه میکــرد و همچنیــن بعــد از طراحــی فیزیــک بــدن، بــا 
ــین ها  ــون ماش ــه چ ــایل نقلی ــک وس unreal Engine 2. ۵ فیزی
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ــرد.  ــی ک ــی طراح ــور طبیع ــه ط ــم ب را ه
ــتیبانی از  ــد پش ــه بدونی ــه ک ــب باش ــون جال ــاید برات ش
ایــن انجیــن تــا ســال 2013 هــم ادامــه پیــدا کــرد! در ســال 
2013 شــرکت فرانســوی Ubisoft آخریــن نســخه از ســری 
ــتفاده  ــا اس ــام Blacklist رو ب ــا ن ــده Splinter Cell ب ــوش ش فرام
از ایــن انجیــن قدیمــی ســاخت! و بایــد بگــم کــه عالــی هــم 
اینــکار رو انجــام داد. کــن لویــن در ســاخت بــازی شــاهکار 
ــان  ــه دام ــت ب ــال 2007 دس ــی Bioshock در س ــودش یعن خ
ــتفاده از  ــا اس ــم ب ــد و Bioshock 2 ه ــور Unreal Engine 2 ش موت
ایــن انجیــن ســاخته شــد. شــرکت Gearbox Software از ســال 
 Brothers in 200۵ تــا 2008 چهــار نســخه از ســری بازی هــای
Arms رو بــا اســتفاده از ایــن انجیــن ســاخت و منتشــر کــرد. 

 Deus ex: Invisible تحــت نــام Deus Ex دومیــن نســخه از ســری
War هــم از ایــن انجیــن بهــره گرفــت. از بازی هــای دیگــر بــه 

 Unreal Engine ــط ــده توس ــاخته ش ــروف س ــا و مع ــدت زیب ش
Open Season (200۶( و   ،)2009) Killing Floor بــه  2 میشــه 
star wars: Republic Commando (200۵( اشــاره کــرد. شــاید 

براتــون جالــب باشــه تــا بدونیــد یوبی ســافت از ســال 2002 
از  نســخه  بــرای ســاخت 11   2  Unreal Engine از  تــا 2013 

ــرد! ــتفاده ک ــای Tom Clancy›s اس ــری بازی ه س
 

Unreal Engine3

اولیــن اســکرین شــات ها از قــدرت گرافیکــی موتــور 
 Tim Sweeney .3 در ســال 2004 منتشــر شــد Unreal engine
کــه بازهــم وظیفــه ســاخت ایــن انجیــن را بــر عهــده داشــت 
کــرد:  پرده بــرداری   3  Unreal Engine قــدرت  از  اینگونــه 
ــان  ــه نویس ــرای برنام ــازی ب ــی در بازی س ــات اساس تصمیم
ــا  ــا داده ه ــور ب ــکریپت مح ــرد اس ــک رویک ــده، ی ــی ش طراح
ــم  ــوز ه ــاخت ها هن ــر س ــوی در زی ــبتا ق ــرد نس ــک رویک و ی
از Unreal هــای قبلــی باقــی مانــده. اما بخــش هایــی از بــازی 
کــه بــه راحتــی بــرای گیمرهــا قابــل مشــاهده اســت از جملــه 
ــه  ــا هم ــی و ابزاره ــتم صوت ــک، سیس ــتم فیزی ــدر، سیس رن

آپدیــت و بــه طــور چشــمگیری قوی تــر شــده اند. 
ــا  ــایه در Unreal Engine 3 ب ــور و س ــای ن ــی طراحی ه تمام
ــی  ــری از طراح ــر خب ــود و دیگ ــام میش ــل انج ــد پیکس واح

ــی در  ــور گرافیکــی انقالب ــا واحــد ورتکــس نبــود. ایــن موت ب
ســاخت تمامــی ســبک ها ایجــاد کــرد، از نقــش آفرینــی 
بگیریــد تــا جهــان بــاز، از داســتان خطــی بگیریــد تــا بــازی 
ــاخت  ــس س ــی Unreal Engine 3 از پ ــور گرافیک ــدی. موت این
ــن  ــتفاده از ای ــن اس ــد. اولی ــر می آم ــا ب ــن بازی ه ــی ای تمام
موتــور در بــازی اول ســری Gears of War بــا همیــن اســم 
ــی  ــافت، پی س ــاری مایکروس ــت انحص ــه تح ــازی ک ــود. ب ب
و ایکــس باکــس قــرار داشــت. ایــن انجیــن ابتــدا فقــط 
ــی اون زمــان  توانایــی ســاخت بازی هــا در ســه پلتفــرم اصل
یعنــی Xbox ,PS3 3۶0 و PC را داشــت امــا در ادامــه چنــد 
ــتفاده  ــا اس ــم ب ــول Wii U ه ــرای IOS, Android و کنس ــازی ب ب
از ایــن موتــور ســاخته شــد. در طــول عمــر ایــن موتــور 
ایــن  بــه  را  فراوانــی  آپدیت هــای   Epic Games گرافیکــی 
انجیــن اضافــه کــرد کــه قدرتــش را دو چنــدان میکــرد مثــال 
قــدرت پــردازش قابلیــت لمــس کــردن و یــا افزایــش قــدرت 
طراحــی جمعیــت بــا جزئیــات بــاال از اهدافــی بــود کــه ایــن 
ــت  ــود گف ــت میش ــا جرئ ــید. ب ــش رس ــی به ــور گرافیک موت
 Unreal از همــون اواخــر Epic Games بــا Unreal Engine ســری
Engine 2 ســلطه خــودش را بــا زیــر گرفتــن Id Tech شــروع 
ــد شــرکت  ــار چن کــرد و بجــای اینکــه دائمــا تحــت انحص
ــا  ــه کمپانی ه ــرای هم ــور را ب ــتفاده از موت ــه اس ــاص باش خ
ــش از  ــاخت بی ــرای س ــرد. از Unreal Engine 3 ب ــالم ک آزاد اع
ــازی از کمپانی هــای مختلــف اســتفاده شــد و  ــا 300 ب 200ی
ــاکان  ــیده و کم ــان نرس ــه پای ــم ب ــوز ه ــن هن ــن انجی ــر ای عم
ــا  ــی ب ــم گیم های ــتیم ه ــال 2019 هس ــو س ــه ت ــن االن ک همی
ــط  ــه فق ــوند. در ادام ــاخته میش ــن س ــن انجی ــتفاده از ای اس
انجیــن  ایــن  بــا  کــه  گیم هایــی  معروف تریــن  از  بخشــی 

ــم:  ــرور میکنی ــدن را م ــاخته ش س
 Batman Arkham,)201۵)Assassin’s Creed Chronicles

 Batman Arkham )2011)Batman Arkham Citry )2009)Asylum
 ,)2009)Borderlands ,)2010)Bioshock Infinite ,)201۵)Knight
 DMD: Devil May  ,)2012)  Dishonored  ,)2011)Bulletstorm
 and 2013)2 and 1 Gears Of War series, Injustice ,)2013)Cry

)201۵)Life is Strange  ,)201۶
الزم بــه ذکــر اســت کــه بــه جــز ایــن لیســت صدهــا 
بــازی معــروف و AAA دیگــه هــم بــا اســتفاده از ایــن انجیــن 

ــدن.  ــاخته ش س
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Unreal Engine4

ــام  ــای مق ــن از رئس ــارک ری ــال 200۵، م ــت س در آگوس
بــاال Epic Games طــی مصاحبــه ای اعــالم کــرد نســل چهــارم 
 Unreal Engine ــا اســم از موتور هــای گرافیکــی Unreal Engine ب
4 از ســال 2003 در حــال توســعه بــود و هــم اکنــون بــا 
تالش هــای Tim Sweeney در حــال تکمیــل شــدن اســت. 
تــا ســال 2008 کــه پــروژه تقریبــا تمــام شــد. ریــن در 
ســال 2012 گفــت کــه مــردم مطمئنــا شــوکه خواهنــد شــد 
اگــه قــدرت بی نظیــر Unreal Engine 4 را ببیننــد. یکــی از 
 Unreal Engine ویژگی هــای مهــم برنامه ریــزی شــده بــرای
ــتفاده  ــا اس ــان ب ــان در زم ــر جه ــه طبیعی ت ــی هرچ 4، پویای
ــه  ــردن هرچ ــی ک ــود، طبیع ــل ب ــی واکس ــاب مخروط از ردی
بیشــتر روشــنایی از دیگــر دســتاوردهای ایــن انجیــن بــود. 
ــه  ــبیه ب ــم ش ــک الگوریت ــا ی ــی ب ــن ویژگ ــال، ای ــن ح ــا ای ب
ــرای تمــام  ــا کــم دقتــی در قیمــت قبــل از انتشــار ب قبــل ام
سیســتم عامل هــا از جملــه PC نگرانی هایــی را بــه وجــود 
ــی  ــت باالی ــان دق ــن دارای چن آورد. Unreal Engine 4همچنی
ــه  ــی آنچ ــرای طراح ــن ب ــور نش ــازنده ها مجب ــه س ــت ک هس
کــه میخواهنــد بارهــا عملیــات خودشــون را تکرارکنــن و 
بتواننددرحالــی کــه انجیــن در حــال پــردازش اســت در 
 Blueprints جدیــد  نوشــتاری  سیســتم  بنویســند.  C++کــد 
ــازنده  ــتفاده از C++س ــه اس ــاز ب ــدون نی ــا ب ــد ت ــازه می ده اج
ــه  ــد ب ــد و بتوان ــام بده ــازی را انج ــق ب ــعه مناط ــریعا توس س
طــور زنــده اشــکاالت ســاختش را حــل کنــه در نتیجــه، 
بیــن  وظایــف  تقســیم  و  می کنــه  پیــدا  کاهــش  تکــرار 
مســئوالن فنــی، طراحــان و برنامــه نویســان کمتــر میشــود. 
ــی  ــای گیم ــی از کنفرانس ه ــا در یک ــران قیمت ه ــرای جب ب

ســازندگان  کــرد  اعــالم   Epic Games شــرکت   2014 ســال 
میتوننــد بــا خریــد اشــتراک ماهیانــه و بــا پرداخــت تنهــا 19 
ــدا  ــی پی ــات Unreal Engine 4 دسترس ــی امکان ــه تمام دالر ب

ــد.   کنن
 Epic تاریــخ چهــار ســپتامبر ســال 2014 کمپانــی  در 
 Unreal طــی یــک عمــل تحســین شــده دسترســی بــه Games

بــه طــور کامــال رایــگان در اختیــار مــدارس  4 را   Engine
برنامــه  تــا  گذاشــت  دانشــگاه ها  و  کامپیوتــری  فنــی، 
نویســانی هنرمنــد در آینــده تربیــت بشــود. در ســال 201۵ 
و در ادامــه خدمــات بینظیــر Epic Games ایــن شــرکت اعــالم 
کــرد کــه قرار  اســت انجیــن Unreal 4 رو بــه طــور رایــگان 
ــا  ــده تنهــا ب ــرار ب در اختیــار تمامــی برنامــه نویســان دنیــا ق
توافــق اینکــه ۵ درصــد از فــروش هرگونــه محصــول ســاخته 
شــده بــا اســتفاده از Unreal Engine 4 بــه Epic Games تعلــق 
بگیــرد. و بــه ایــن صــورت شــد کــه االن بیــش از ۵00 بــازی 
توســط ایــن انجیــن ســاخته شــده و درحــال ســاخته شــدن 
ــودش  ــد خ ــده جدی ــه ای ــرای عرض ــا Epic Games ب ــت. ام اس
ــت  ــاز داش ــازی Fortnite، نی ــاخت ب ــی س ــال 2017 یعن در س
کــه بتوانــد آپدیــت جدیــدی بــه Unreal Engine 4 اضافــه کنــد 
ــک  ــر را در ی ــور 100 گیم ــد حض ــور بتوان ــن موت ــه ای ــا بلک ت
ــال  ــام داد. در ح ــم انج ــکار را ه ــد و این ــن کن ــرور  تضمی س
ــی  ــای مختلف ــرای پلتفرم ه ــور Unreal Engine 4 ب ــر موت حاض
در دسترســه. نــام بــردن تمامــی بازی هایــی کــه توســط 
ــختیه  ــیار س ــوندکار بس ــدن و میش ــاخته ش ــور س ــن موت ای
و اگــر بگوییــم کــه در حــال حاضــر بیــش از 3۵ درصــد از 
ــدن  ــاخته ش ــن س ــن انجی ــتفاده از ای ــا اس ــای AAA ب بازی ه
ــک دروغ نگفتیــم... از گیم هــای معــروف منتشــر  ــدون ش ب
ــال  ــول س ــه Absolver محص ــه ب ــن میش ــن انجی ــا ای ــده ب ش
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 ،Skies Unknown :7 Ace Combat 2017، بــازی خــوش ســاخت
دو  بــازی   ،Ashen بنــام  مایکروســافت  انحصــاری  اینــدی 
شــده  بازســازی  نســخه های   ،a way out جــذاب  و  نفــره 
ســری آرخــام در ســال Darksiders ،2017 3 در ســال 2018، 
daysgone، و Tekken 7، بــازی نقــش آفرینــی Vampyr و صدهــا 
بــازی محبــوب دیگــر اشــاره کــرد. بازی هــای معروفــی که در 
ادامــه بــا اســتفاده از ایــن انجیــن ســاخته میشــن عبارتنــد از 

Gears ۵، انحصــاری PC بــا نــام Ground Branchو... 

در مراســم Summer Game Fest 2020 کــه جــف کلی وظیفه 
برگزاریــش را بــر عهــده دارد، رســما از موتــور گرافیکــی 
ــرداری  ــام Unreal Engine ۵ پرده ب ــت ن ــد Epic Games تح جدی
ــور گرافیکــی هــدف از ســاخت  شــد. تیــم ســازنده ایــن موت
ــدی  ــل بع ــول های نس ــرد کنس ــود عملک ــن را بهب ــن انجی ای
گرافیک هــای  قراراســت  ظاهــرا  و  کــرده  اعــالم  خــودش 
ــود.  ــاخته بش ــن س ــن انجی ــتفاده از ای ــا اس ــی ب ــاور نکردن ب
قــدرت داشــت  آنقــدر   4  Unreal Engine کــه موتــور  البتــه 
ــه  ــی را ب ــه گرافیک ــن تجرب ــد بهتری ــل بع ــط نس ــا اواس ــه ت ک
ــروف  ــی در ش ــور گرافیک ــی موت ــا معرف ــد؛ ام ــه بده ــا هدی م
نســل جدیــد، ســنتی همــه ســاله هســت کــه Epic Games بــه 
آن پایبنــد اســت. همچنیــن طــی ایــن معرفــی اولیــن تــک 
دمــو In-Game از ایــن انجیــن هــم بــه نمایــش در آمــد. ایــن 
دمــو بــا اســتفاده از قــدرت PS۵ بــه نمایــش در آمــده بــود. بــا 
 Unreal اســتفاده از تکنولوژی هــای جدیــد، موتــور گرافیکــی
Engine ۵ ریزتریــن جزئیــات ممکــن راپــردازش می کنــد. 
تیکــه  یــک  پــردازش جــدا و اختصاصــی  امــکان  یعنــی 
ــل  ــی قاب ــور گرافیک ــن موت ــا ای ــم ب ــری ه ــی مت ــنگ میل س

ــت.  ــام اس انج
بهبود هــای  از  دمــو  ایــن  در   Epic  Games گفتــه  بــه 

بهینه ســازی  توجــه،  قابــل  فیزیکــی  بهبودهــای   ،VFX
ــت.  ــتفاده شده  اس ــه ای اس ــردازی حرف ــن ها و صداپ انیمیش
ــازندگان  ــه س ــرد ک ــد ک ــن تایی ــور همچنی ــن موت ــازنده ای س
ــارم را  ــخه چه ــده روی نس ــاخته ش ــای س ــد بازی ه می تونن
بــرای Unreal Engine ۵ نیــز پــورت کننــد. بــازی بــه نمایــش در 
آمــده در ایــن دمــو هیــچ بــازی خــاص بــا در دســت ســاختی 
 Shadow of ــی از ــتر تلفیق ــع بیش ــد. درواق ــاب نمی  آی ــه حس ب
the Tomb Raider و Uncharted 4 بــه حســاب می  آیــد. موتــور 

گرافیکــی Unreal Engine ۵ تحــت قالــب تســت اولیــه در اوایــل 
ســال 2021، و نســخه نهایــی آن در اواخــر ســال ذکــر شــده 

منتشــر می شــود. 
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مقایسه دو کنسول نسل نهم
)CPU( پردازنده اصلی

 AMD 2 شــرکت Zen هــر دوی ایــن کنســول ها از معمــاری
بــرای پردازنــده اصلــی یــا همــان CPU اســتفاده کرده انــد. بــا 
ــود دارد و  ــش وج ــی در این بخ ــاوت جزئ ــک تف ــال ی ــن ح ای
 2 Zen مایکروســافت اعــالم کــرده کــه کنســول آنهــا پردازنــده
شــرکت AMD بــا هشــت هســته و کالک 3. 8 گیگاهرتــز را در 
ــرای PS۵ پردازنــده ای  خــود جــای داده. در مقابــل ســونی ب
کامــال مشــابه امــا بــا کالک 3. ۵ گیگاهرتــز را در نظــر گرفتــه. 
اختــالف عــددی در ایــن زمینــه انــدک اســت امــا نبایــد 
 SMT ــوژی ــی را فرامــوش کــرد و آن هــم تکنول نکتــه ای جزئ
ــده  ــگ را برعه ــه هایپرتردین ــه وظیف ــت ک ــرکت AMD اس ش
هســته  هفــت  از   Xbox Series X عــادی  شــرایط  در  دارد. 
ــد  ــتفاده می کن ــز اس ــا کالک 3. 8 گیگاهرت ــود ب ــده خ پردازن
امــا اگــر SMT فعــال شــود، تعــداد هســته های فعــال بــه 
ــه 1۶( و در  ــال از 8 ب ــای فع ــش ِترد ه ــیده )افزای ــت رس هش
مقابــل کالک آنهــا بــه 3. ۶ گیگاهرتــز کاهــش پیــدا می کنــد. 
ــره  ــود به ــده خ ــوژی در پردازن ــن تکنول ــم از همی ــونی ه س
می بــرد امــا بــا در نظــر گرفتــن اطالعــات رســمی، کالک 
کــه  می شــود  زمانــی  بــه  مربــوط   PS۵ گیگاهرتــز   ۵  .3
ــورت  ــه ص ــود ب ــرد خ ــته و 1۶ ِت ــت هس ــول از هش ــن کنس ای
همزمــان بهــره می بــرد. بــا در نظــر گرفتــن ایــن مــوارد 
ــا Xbox Series X از  ــد نهایت ــه هرچن ــت ک ــه گرف ــوان نتیج می ت
ــا  ــرد ام ــره می ب ــه PS۵ به ــبت ب ــری نس ــده قدرتمند ت پردازن

ــت.  ــدک اس ــدت ان ــه ش ــا ب ــی آنه ــدرت پردازش ــالف ق اخت

)GPU( پردازندهگرافیکی

خــود  فعالیــت  ذات  واســطه  بــه  گرافیکــی  پردازنــده 
همــواره بیشــتر مــورد توجــه گیمرها قــرار گرفتــه و اینبــار نیز 
منشــا اصلــی اختالفــی اســت کــه میــان طرفــداران ســونی و 

مایکروســافت بــه وجــود آمــده. اســتفاده از SoC شــرکت 
AMD، طراحــی این بخــش یعنــی GPU را نیــز برعهــده رقیــب 

ــی  ــای گرافیک ــتفاده از پردازنده ه ــاهد اس ــته و ش Intel گذاش
ــوژی  ــه از تکنول ــی ک ــتیم. پردازنده های ــری RDNA 2 هس س
ــد  ــتیبانی می کنن ــخت افزاری پش ــورت س ــه ص Ray Tracing ب
ــخصی  ــای ش ــرای کامپیوتره ــا ب ــابه آنه ــه مش ــوز نمون و هن
توســط AMD بــه شــکل عمومــی روانــه بــازار نشــده. بگذاریــد 
 GPU ــه ــرده ک ــالم ک ــونی اع ــم. س ــرور کنی ــداد را م ــدا اع ابت
آنهــا از 3۶ واحــد پردازدشــی CU( (بــاکالک 2. 23 گیگاهرتــز 
Xbox Series X دارای ۵2 واحــد  بهــره می بــرد و در مقابــل 
ــز  ــی 1. 82۵ گیگاهرت ــر یعن ــا کالک پایین ت ــا ب ــی ام پردازش
ــر  ــی ب ــدرت پردازش ــبه ق ــگی محاس ــول همیش ــت. فرم اس
ــده گرافیکــی  ــد کــه پردازن ــه مــا می گوی مبنــای ترافالپــس ب
 Xbox Series X و  ترافالپــس   28  .10 معــادل  قدرتــی   PS۵
ــرار  ــازها ق ــش روی بازیس ــی را پی ــدرت 12. 1۶ ترافپالس ق
می دهــد. اولیــن و مهم تریــن مســئله در زمینــه مقایســه 
ــه  ــن اســت ک قــدرت گرافیکــی کنســول های نســل آینــده ای
ــه قــدرت ترافپالســی آنهــا اهمیتــی دهیــد. ســونی  ــد ب نبای
کــه مشــخصا بــه خاطــر ضعــف در ایــن قســمت می گویــد ایــن 
کار را انجــام دهیــد امــا مایکروســافت بــا وجــود برتــر بــودن 
چــرا نظــری مشــابه دارد؟ قــدرت مبتنــی بــر ترافالپــس تنهــا 
در بــر گیرنــده محاســبه ای اســت کــه بــرای قــدرت پردازشــی 
ALU صــورت می گیــرد. قدرتــی کــه بــه واســطه حضــور ده هــا 
ــد در پردازنده هــای گرافیکــی نســل آینــده  ــوژی جدی تکنول
ــد، قابلیت هــای نســل آینــده را نشــان  ــه درســتی نمی توان ب

دهــد. 
ــر  ــذ برت ــه روی کاغ ــن زمین ــد در ای ــافت هرچن مایکروس
 Xbox Series X اســت امــا نمی خواهــد گیمرهــا 12 ترافالپــس
را بــا ۶ ترافالپــس Xbox One X مقایســه کــرده و نتیجه گیــری 
کننــد کــه نســل آینــده تنهــا دو برابــر قوی تــر شــده. ســونی 
واحد هــای  تعــداد  کــرده  ســعی  زمینــه  ایــن  در   PS۵ بــا 
ــل  ــی غیرقاب ــه رقم ــا را ب ــرده و کالک آنه ــم ک ــی را ک پردازش
تصــور حتــی بــرای کامپیوترهــای شــخصی یعنــی 2. 23 
ــرعت  ــش س ــث افزای ــه باع ــی ک ــاند. موضوع ــز برس گیگاهرت
می شــود. در مقابــل مایکروســافت رویکــردی کامــال عکــس 
ــدرت  ــش ق ــه افزای ــه ب ــرده ک ــاذ ک ــرای Xbox Series X اتخ را ب
ــد  ــر بگیری ــد در نظ ــز بای ــه را نی ــن نکت ــود. ای ــی می ش منته
 Xbox Series X کنســول GPU و CPU کــه بــه گفتــه مایکروســافت
کالکــی غیرقابــل تغییــر داشــته و در باالتریــن میــزان قــدرت 
متغیــر  فرکانــس  از  امــا ســونی  فعالیــت می کننــد  خــود 
ــه زود  ــن زمین ــری در ای ــرای نتیجه گی ــوز ب ــه. هن ــره گرفت به
ــاور  ــال پ ــتم انتق ــی سیس ــاوت طراح ــاال تف ــا احتم ــت ام اس
ــی در  ــش پررنگ ــد نق ــول می توان ــر کنس ــا در ه ــرل دم و کنت
ایــن زمینــه داشــته باشــد. صحبت هــای مــارک ســرنی ایــن 
شــائبه را ایجــاد کــرد کــه ممکــن اســت CPU و GPU کنســول 
ســونی هیچــگاه در باالتریــن فرکانــس خــود کار نکننــد امــا 
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کارشــناس های مختلــف اعتقــاد دارنــد کــه حتــی بازی هــای 
نســل آینــده نیــز بــه هیچ وجــه در بدتریــن شــرایط بــه 
ــازی  ــان نی ــورت همزم ــه ص ــش ب ــن دو بخ ــدرت ای ــت ق نهای
ندارنــد. از ســویی برخــی منابــع اشــاره کرده انــد کــه تعــداد 
ــه  ــرر PS۵ در زمین ــه ض ــا ب ــی نهایت ــای پردازش ــر واحد ه کمت
اســتفاده از تکنولــوژیTracing Ray منتهــی می شــود امــا فعــال 
ــدارد.  ــرای اثبــات ایــن موضــوع وجــود ن مــدرک روشــنی ب

 

)RAM( حافظه

زیــادی  حــد  تــا  آینــده  نســل  در   SSD از  اســتفاده 
می توانــد مفهــوم RAM را بــرای PS۵ و Xbox Series X تغییــر 
دهــد امــا بــا ایــن وجــود بایــد توضیــح دهیــم کــه هــر 
بهــره   ۶  GDDR رم  گیگابایــت  از 1۶  کنســول ها  ایــن  دوی 
تمامــی  کنســول در  کــه ســازندگان  تغییراتــی  می برنــد. 
اجــزای ســخت افزاری بــه وجــود آورده انــد باعــث شــده 
هرچنــد بســیاری از اعــداد در نظــر یکــی باشــند امــا در عمــل 
تفــاوت بســیاری دارنــد. مایکروســافت در Xbox Series X از 1۶ 
ــی  ــورت اختصاص ــه ص ــگ را ب ــود، 10 گی ــت رم موج گیگابای
ــا  ــه ب ــول ک ــی از رم کنس ــرار داده. بخش ــازی ق ــار ب در اختی
پهنــای بانــد ۵۶0 گیگابایــت بــر ثانیــه فعالیــت می کنــد. 
ــدی  ــای بان ــه پهن ــده ک ــی مان ــت باق ــا ۶ گیگابای ــه ام در ادام
ــل،  ــتم عام ــه سیس ــه دارد ب ــر ثانی ــت ب ــادل 33۶ گیگابای مع
ــاط  ــی ارتب ــن چنین ــائلی ای ــدا و مس ــای CPU، ص پردازش ه
دارد. مایکروســافت اعــالم کــرده از ۶ گیگابایــت مــورد نظــر                                                                                   

ــه  ــا ب ــار بازی ه ــر آن در اختی ــت دیگ ــل 3. ۵ گیگابای  در اص
ــونی  ــرد. س ــرار می گی ــتقیم ق ــا غیرمس ــتقیم ی ــورت مس ص
ــالم  ــاذ و اع ــمت اتح ــن قس ــاده  تری را در ای ــرد س ــا رویک ام
کــرده کــه تمــام 1۶ گیگابایــت رم PS۵ پهنــای بانــدی معــادل 
448 گیگابایــت بــر ثانیــه دارد و بــه صــورت همزمــان در 
ــرد.  ــرار می گی ــط ق ــای مرتب ــش ه ــازی و دیگر بخ ــار ب اختی

)SSD( فضای ذخیره  سازی

باالخــره کنســول ها از چنــگال هــارد درایوهــای قدیمــی 
ــت را دارا  ــن فرص ــتفاده از SSD ای ــا اس ــاال ب ــرده و ح ــرار ک ف
هســتند کــه اطالعــات را بــا ســرعتی فوق العــاده بــاال انتقــال 
ــافت را  ــت مایکروس ــول سرراس ــدا فرم ــد ابت ــد. بگذاری دهن
مــرور کنیــم. کنســول Xbox Series X از یــک ترابایــت حافظــه 
ــات  ــد اطالع ــه می توان ــد ک ــتفاده می کن ــوع NVMe اس SSD ن
ــا دو ســرعت 2. 4 و 4.  ــه صــورت خــام و فشــرده شــده ب را ب
ــش  ــر افزای ــه فک ــر ب ــد. اگ ــل کن ــه منتق ــر ثانی ــت ب 8 گیگابای
ــافت  ــده مایکروس ــل آین ــول نس ــازی کنس ــای ذخیره س فض
هســتید، فراینــدی ســاده امــا احتمــاال گران تــری را نســبت 
ــرای این بخــش  ــد دنبــال کنیــد. مایکروســافت ب ــه PS۵ بای ب
ــا ظرفیــت یــک ترابایــت را در  قصــد دارد حافظه هــای SSD ب
 Xbox شــکلی اختصاصــی روانــه بــازار کنــد. عمــال چیــزی کــه
Series X بــرای افزایــش فضــا پیــش روی مخاطــب می گــذارد 
شــبیه بــه رویکــرد آنهــا در زمــان حضــور Xbox 3۶0 اســت. 

ســونی در مقابــل امــا بزرگ تریــن نــوآوری خــود را در 
 SSD رقــم زده. آنهــا از SSD زمینــه طراحــی و اســتفاده از
نــوع NVMe بــا ظرفیــت 82۵ گیگابایــت در کنســول خــود 
ــات  ــد اطالع ــازه می ده ــه اج ــی ک ــد. فضای ــتفاده کرده ان اس
بــه دو صــورت خــام و فشــرده  شــده بــا پهنــای بانــد ۵. ۵ و 8 
تــا 9 گیگابایــت بــر ثانیــه منتقــل شــوند. بــاز هــم همه چیــز 
روی کاغــذ مشــابه اســت امــا چــرا عملکــرد PS۵ در ایــن 
ــت؟  ــافت اس ــول مایکروس ــر از کنس ــب بهت ــه مرات ــه ب زمین
ــی پیــدا کــرد کــه  ــوان در تغییرات جــواب ایــن ســوال را می ت
ــی ژاپنــی  ســونی روی واحــد SSD خــود ایجــاد کــرده. کمپان
ــی در  ــه حت ــگفت انگیز ک ــداد ش ــن اع ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب
بــازار PC رقیبــی نــدارد از یــک واحــد فلــش تغییریافتــه 
ــه.  ــره گرفت ــت به ــطح اولوی ــا ۶ س ــه ب ــاختاری 12 کانال در س
 82۵ عجیــب  فضــای  کــه  کــرده  اعــالم  ســونی  اصــل  در 
ــاص  ــاری خ ــوع معم ــن ن ــتفاده از ای ــه اس ــی نتیج گیگابایت
ــده آل  ــی و ای ــای نهای ــی از فض ــه کم ــت ک ــش SSD اس در بخ
یــک ترابایــت کاســته امــا تاثیــر شــگرفی روی ســرعت نهایــی 
داشــته. ســونی از اســتاندارد ســخت افزاری شــناخته شــده 
ــرای فشرده ســازی بهتــر و  یعنــی ZLIB اســتفاده کــرده امــا ب
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رســیدن بــه 10 درصــد افزایــش عملکــرد آن را بــا تکنولــوژی 
ــن  ــی ای ــرده. تمام ــراه ک ــی Kraken هم RAD Game Tools یعن
ــرای  ــرعتی را ب ــا س ــذار نهایت ــز و تاثیرگ ــتکاری های ری دس
فضــای ذخیره ســازی PS۵ بــه همــراه آورده کــه ســرعتی 

ــد.  ــش می ده ــب نمای ــه رقی ــبت ب ــر را نس ــا دو براب تقریب
تمــام ایــن توضیحــات باعــث می شــوند کــه وضعیــت 
بــرای افزایــش فضــای ذخیره ســازی کمــی از آن حالــت 
ــد،  ــال می کن ــافت دنب ــه مایکروس ــاده ای ک ــتاندارد و س اس
فاصلــه بگیــرد امــا نگــران نباشــید. اصلی تریــن موضــوع 
ــه  ــرعتی ب ــول PS۵ س ــه SSD کنس ــت ک ــن اس ــث ای ــورد بح م
SSD ــن ــه بهتری ــد ک ــه می کن ــزی را ارائ ــر از چی ــب باالت مرات
هــا در بــازار PC قابلیــت رســیدن بــه آن را در اختیــار دارنــد. 
ســونی اعــالم کــرده کــه در زمــان عرضــه کنســول می توانیــد 
فضــای ذخیره ســازی کنســول را بــا خریــد SSD هــای موجــود 
ــازار و نه شخصی ســازی شــده ماننــد Xbox تهیــه کنیــد.  در ب
ــای  ــن SSDه ــد بهتری ــه هرچن ــح داده ک ــرنی توضی ــارک س م
موجــود در بــازار فعلــی بــرای اســتفاده در PS۵ مناســب 
نیســتند امــا تکنولــوژی این بخــش و قطعاتــی کــه قــرار 
ــوند،  ــازار ش ــالدی وارد ب ــاری می ــال ج ــای س ــا انته ــت ت اس
شــما  اصــل  در  می دهنــد.  پوشــش  را  موجــود  اختــالف 
زمــان خریــد SSD اضافــه بــرای PS۵ بایــد دو نکتــه را در نظــر 
بگیریــد. اول اینکــه از دیــد شــکل و انــدازه بایــد SSD مــورد 
نظــر شــما اســتانداردی شــبیه بــه PS۵ داشــته باشــد. نکتــه 
ــتر  ــی بیش ــد حت ــال آن بای ــرعت انتق ــه س ــت ک ــن اس دوم ای
از کنســول ســونی باشــد تــا نهایتــا بــه واســطه اختــالف 
ــن ۵ را  ــا SSD پلی استیش ــابه ب ــی مش ــد قدرت ــاری بتوان معم
ــد از  ــه بع ــح داده ک ــه توضی ــونی در ادام ــد. س ــش ده نمای
عرضــه PS۵ در بــازار فهرســتی را منتشــر می کنــد کــه نشــان 
ــود  ــول خ ــرای کنس ــد ب ــی را می توانی ــه SSDهای ــد چ می ده
ــش  ــی این بخ ــه قیمت ــرای مقایس ــوز ب ــد. هن ــداری کنی خری
ــوان انتظــار داشــت کــه اســتفاده PS۵ از  زود اســت امــا می ت
ســخت افزاری کــه تولیدکننده هــای متفاوتــی می تواننــد در 
کاهــش قیمــت آن نقــش داشــته باشــند، نهایتــا بــه برتــری 

ــود.  ــی می ش ــت( منته ــه )قیم ــن زمین ــا در ای ــی آنه جزئ
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ــوان  ــده می ت ــاره ش ــکات اش ــام ن ــن تم ــر گرفت ــا در نظ ب
گفــت کــه مایکروســافت و ســونی هرچنــد بــرای ســاخت 
Xbox Series X و PS۵ بــه نظــر از قطعاتــی مشــابه اســتفاده 
کرده انــد امــا بــه قــدری در ســاختار آنهــا تغییــر ایجــاد 
کرده انــد کــه عمــال بــا دو نــوع رویکــرد کامــال متفــاوت روبــرو 
هســتیم. قــدرت و ســرعت نقطــه برتــری هــر کــدام نســبت به 
دیگــری اســت و ایــن بازیســازها هســتند کــه بــه دو صــورت 
انحصــاری یــا غیرانحصــاری تعییــن می کننــد، از کــدام یــک 

 Xbox Series X اســتفاده بیشــتری می شــود. بهتریــن مقایســه
ــر  ــرد ه ــاوت رویک ــد. تف ــان می رس ــه پای ــا ب ــن ج و PS۵ همی
دو کمپانــی باعــث می شــود کــه فعــال امــکان مقایســه ماننــد 
ــکل  ــه ش ــم ب ــه بگویی ــد ک ــته باش ــود نداش ــی وج ــل فعل نس
قطعــی کدامیــک از دیگــری برتــر اســت. نتیجــه کار زمانــی 
ــابه را روی دو  ــای مش ــوان بازی ه ــه بت ــود ک ــخص می ش مش
ــه  ــتر ب ــاز بیش ــت بازیس ــن اس ــرد. ممک ــه ک ــول مقایس کنس
ــان  ــدرت Xbox Series X نمای ــد و ق ــه کن ــی توج ــک نهای گرافی
شــود امــا توجــه خــود را بــه نــوع جدیــدی از طراحــی مراحل 
و اســتفاده از ســرعت بــاالی انتقــال بگــذارد کــه بــه نمایــش 
بهتــر عملکــرد PS۵ منتهــی می شــود. ایــن نکتــه را نیــز 
نبایــد فرامــوش کــرد کــه تکنولــوژی جدیــد ســونی در زمینــه 
پخــش صــدا و موتــور Tempest می توانــد تحولــی بــزرگ را 
ــرای  ــد امــا هنــوز ب ــم بزن در زمینــه کیفیــت پخــش صــدا رق
ــان دهنده  ــی نش ــه نهای ــاره آن زود و تجرب ــری درب نتیجه گی
اختــالف کیفیــت اســت. در نظــر گرفتــن تمامــی ایــن مــوارد 
تنهــا  و  دارد  مســتقیم  تاثیــری  کنســول ها  قیمــت  روی 
دیــدن شــواهد فعلــی بــه مــا می گویــد کــه احتمــال اختالفــی 
حداقــل ۵0 دالری در قیمــت کنســول ها وجــود دارد. برنــده 
واقعــی نســل آینــده ســرعت یــا قــدرت بیشــتر نیســت، 
قیمــت حــرف نهایــی را می زنــد و بایــد تــا اعــالم رســمی آن 

بیشــتر صبــر کنیــم. 




