ﭼﯿﭗ  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼک
 ۳ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ در راه اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺟﻤﻌﻪ ۱۵ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
اواﯾﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری اش ﺑﺎ  ARMرا اداﻣﻪ ﻣﯽ
دﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی و  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﮐﻼک ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۳ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ را
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ  ARMﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ روی ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی و اراﺋﻪ
ﻻﯾﺴﻨﺲ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی اش ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺑﻪ

ﺷﺪت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای
ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﺑﻪ  ARMﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻨﻈﻮر از ﭼﯿﭗ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از آﻧﻬﺎ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روش ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ؛ ﯾﺎ ﻗﺮار دادن ﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻫﻤﺎن اﺑﻌﺎد ﺗﺮاﺷﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن
ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت در ﺗﺮاﺷﻪ ای ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ .ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻇﻪ
ﺑﻬﺮه وری اﻧﺮژی ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮارت ﺗﻮﻟﯿﺪی از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﮐﻼک ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد .ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼک ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وری.

ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺣﺎل ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﻢ؛ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی و  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آرﺗﯿﺰان  ARMاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﺎن

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ) 7LPPﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺮواژه ﻫﺎی ﻋﺒﺎرت  (7nm Low Power Plusو 5LPE
)ﯾﻌﻨﯽ  (5nm Low Power Earlyﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺗﺮی ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﭼﯿﭗ ﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ

ﮐﻼک  ۳ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی را ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﮐﻮرﺗﮑﺲ  ARMﯾﻌﻨﯽ  A76ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ

ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻣﺎژول ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت از اﯾﻦ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮی از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۴۵ﮐﻪ
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﯿﭗ  A11اﭘﻞ

ﻫﺮ دو ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  ۱۰ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  CPUﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻫﺎی ﻣﯿﺎن رده ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻤﺎری  ۱۴ﺗﺎ  ۲۸ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه.
ﮐﻮرﺗﮑﺲ  A76ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ آﯾﺪ
ﮐﻮرﺗﮑﺲ  A76از ﻧﻮع  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  ۳۲ﺑﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاﻫﯽ اش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺒﺎر Mali G76
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ از ﭼﯿﭗ ﻫﺎی  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی آن ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻣﯿﻼدی آﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از ﭼﯿﭗ  Cortex A76اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎزه ﻣﺼﺎدف ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺎ زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس .۱۰

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

