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اﭘﻞ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﯿﭗ  M1و ﻣﮏﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آن ﺗﻐﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ در ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  ARMدر ﮐﻨﺎر ﻣﺼﺮف ﭘﺎﻦ اﻧﺮژی ،ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﯾﯽ را در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﺎﻻ ﻇﺎﻫﺮا ﺷﺮﮐﺖ  AMDﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ رﻗﯿﺐ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ اﻓﺸﺎﮔﺮ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻧﺎم » «Mauri QHDاﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﭼﯿﭗ ﺷﺮﮐﺖ  AMDاﺷﺎره و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از
آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﻋﻼم اﯾﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮ AMD ،دو ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ

ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ دارای رم ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﺪون ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ از راه ﻣﯽرﺳﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ آﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ  AMDﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  ARMاﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﮔﺰارشﻫﺎ
ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ  ARMv8و اﺳﻢ رﻣﺰ  K12اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در
ﺳﺎل  ۲۰۱۶اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ از » «K12 Coreروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .رﻫﺒﺮی اﯾﻦ ﭘﺮوژه را »ﺟﯿﻢ ﮐﻠﺮ« ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز وارد ﺑﺎزار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﯾﮏ اﻓﺸﺎﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﻤﺎﭼﯽ اﻧﺴﺎﮐﺎ« ﻧﻘﺸﻪ راه  AMDرا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ
در آن ﭘﺮدازﻧﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم » «K12 FFXﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری  ARMﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ روﻧﻤﺎﯾﯽ از آن در
ﻣﺤﺪوده  ۲۰۱۷ﺗﺎ  ۲۰۲۲ﻗﺮار دارد.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ » ،AMDﻟﯿﺰا ﺳﻮ« در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۳دی در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2021ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽرود در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻟﭗﺗﺎپ راﯾﺰن  ۵۰۰۰ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ

 Zen 3ﺑﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ » «Cezanneو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺳﺮور » «Milanﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺳﻮ در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  ARMﺑﺎ ﻧﺎم  K12ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ اﺧﯿﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه  K12 Coreو
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﯿﭗ  ،M1ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮاﺷﻪای ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ AMD .در
ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﻞ در ﺑﺎزار ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻮده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﯿﭗ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  ARMﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﭘﺮﻗﺪرتﺗﺮ اداﻣﻪ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

