ال ﺟﯽ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزی ﯾﮏ ﭼﯿﭙﺴﺖ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ و ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای
اﺳﺖ ]ﺷﺎﯾﻌﻪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۳
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد  LGﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  NUCLUNﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺠﺎل ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ،و ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ای ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ای از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  LG G3ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود در ﮐﺸﻮر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ
ﮔﺸﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺪود و ﻣﺸﮑﻞ داغ ﺷﺪن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺴﭙﺎرد .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی

از آﻧﻬﺎ را در ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺒﻮه و در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺒﺐ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ  LGﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ
و اﮐﻨﻮن ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺮه ای اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارد ﮐﻪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ی
ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  G3و  G Flex 2در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪ

 ۶۴ﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ال ﺟﯽ ﺑﻨﺎ دارد ﺗﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﭗ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﯿﺒﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ۸۱۰
ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ و در آن ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ی  Cortex-A72را در ﮐﻨﺎر ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ی Cortex-A53
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی  ARMv8ﺑﻮده و ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  big.LITTLEﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺑﺮای ﭘﺮدازش ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ را در ﮐﻨﺎر ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺮای اﺟﺮای ﮐﺮدن
اﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮل و روزﻣﺮه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮔﺰارش ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  TSMCدر ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮه ای ﻗﺮار

داﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺎ دارد آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  ۲۰ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﺮای ال ﺟﯽ ﺑﺴﺎزد.
در ﻣﻮرد ﭘﺮدازﻧﺪه ی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﻣﻮﺛﻘﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده  Maliﺑﻪ ﻋﻨﻮان  GPUﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در اواﺧﺮ ۲۰۱۵
ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﺎزﻫﻢ ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺎزار ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮاﻟﮑﺎم و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺑﺪاﻋﺎت ﺗﺎزه ای را در دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ﮐﻪ ال ﺟﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر داﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ داغ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

