ﻫﻮاوی در اوج ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ از ﯾﮏ ﭼﯿﭙﺴﺖ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ  ZTEﺑﻪ زاﻧﻮ
درﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﭼﯿﺴﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ  ۱۰ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ رﻗﺒﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺮار داد اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺣﯿﺎﺗﯽ را در
اﻧﺒﺎرﻫﺎﯾﺶ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﭼﻤﺪار
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  ۹۸۵ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺎن رده ای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ از ﺳﺮی  ۷۰۰ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  ۷۲۰آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺪل  ۷۱۰ﺑﻪ ﮐﺎر
رﻓﺘﻪ در ﭘﯽ ۳۰ﻻﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی ﺗﺎﯾﻮان ) (TSMCﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﭼﯿﭙﺴﺖ
ﻫﺎ و ﻣﻮدم ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻮﻧﮓ را ﺑﺮای ﻫﻮاوی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد TSMC .ﺑﺮﺧﻼف ﮐﻮاﻟﮑﺎم و آرم وﻋﺪه
داده ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻫﻮاوی را ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺟﺮﯾﻤﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  ۷۲۰ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ۱۰
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  ۷۱۰ﭼﻬﺎرده ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﺮﭼﻪ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی
ﺷﺪ.
ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﻤﺘﺮ
ﻧﯿﺰ

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ واﺣﺪ ﭘﺮدازش ﻋﺼﺒﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﻢ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  ۷۱۰در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻮرﺗﮑﺲ  A73و  A53ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  ARMﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ رواﺑﻂ اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  ۷۲۰آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﭗ

ﻫﻮاوی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی  ARMﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﺑﻘﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻫﻮاوی
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ آن دﺳﺘﮑﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎل زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

