ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺄﺪ ﮐﺮد :ﭼﯿﭙﺴﺖ وﯾﮋوال ﮐﻮر ﭘﯿﮑﺴﻞ
 ۲ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻨﺘﻞ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،آﺑﺎن ۱۳۹۶
ﮔﻮﮔﻞ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﮑﺴﻞ و ﭘﯿﮑﺴﻞ  2اﮐﺲ ال را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دو
آﻧﻬﺎ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »وﯾﮋوال ﮐﻮر ﭘﯿﮑﺴﻞ« ) (Pixel Visual Coreﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ
ﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ در اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﭘﯿﮑﺴﻞ  2اﮐﺲ ال ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺑﺎ » «SR3ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﺣﺮوف و ﺷﻤﺎره ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻨﺘﻞ را
ﺗﺄﺪ ﮐﺮده.
ﺑﺨﺸﯽ از ُﺑﺮد داﺧﻠﯽ ﭘﯿﮑﺴﻞ  2اﮐﺲ ال ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺷﺪه و ﭼﯿﭙﺴﺖ
» «SR3اﯾﻨﺘﻞ در آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻗﺮار اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﻤﮑﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه در اﻧﺪروﯾﺪ اورﯾﻮ ﻧﺴﺨﻪ 8.1
ﻓﻌﺎل ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی آﺗﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪ از ﺳﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ وﯾﮋوال ﮐﻮر ﭘﯿﮑﺴﻞ ،ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
 HDR+ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺳﺮﻋﺖ اپ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺗﺮی )ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از وﻇﺎﯾﻒ( ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻫﻮآوی ﻣﯿﺖ ) 10ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ( و آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ) 8ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ،ﺑﺮرﺳﯽ
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ( 8 ،ﭘﻼس و  10ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﻧﺴﻞ دوم ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ،از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار اﺳﺖ در اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی آﺗﯽ ﺧﻮد
از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد .ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎ در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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