ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﭘﺮدازﻧﺪه ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻫﻮاوی ﺑﺎ
ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  ۳ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی از راه ﻣﯽرﺳﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،دی ۱۳۹۹
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﺮﯾﻦ  ۹۰۰۰روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ﻣﯿﺖ  ۴۰ﺑﺎ
اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﭘﺮدازﻧﺪه ﭘﺮﭼﻤﺪار اﯾﻦ
ﻏﻮل ﻓﻨﺎوری ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺮﯾﻦ  ۹۰۱۰ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻧﺎم » «RODENT950اﺧﯿﺮا در ﺗﻮﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﭼﯿﭗ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا ﺗﺮاﺷﻪ ﮐﺮﯾﻦ  ۹۰۱۰ﺑﺎ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  ۳ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی از راه

ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ را در ﭘﯽ دارد.

ﮐﺮﯾﻦ  ۹۰۰۰اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﭗ  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی در دﻧﯿﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺷﺎﻫﺪ
روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۸۸و اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۱۰۸۰ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮدﯾﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﻫﻮاوی ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ۵
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ RODENT950 ،ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی دارد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺧﯿﺮ ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﺮﯾﻦ  ۹۰۱۰در ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ﻣﯿﺖ  ۵۰ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﭗ وارد ﺑﺎزار
ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻮاوی ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی  ۳ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن داغ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎ ،ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﻣﺴﺎل از ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۸۸ﺑﺎ ﻧﺎم اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن
 ۸۸۸ﭘﻼس روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﺎﯾﺪ در ﭘﺎﯾﺎن  ۲۰۲۱ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﭘﺮﭼﻤﺪار اﯾﻦ

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  ۳ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی از راه ﺑﺮﺳﺪ.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  ۳ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی در ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﭼﯿﭗ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺧﻮد

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﭘﻞ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﭗ  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم  A14 Bionicرا
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،ﻇﺎﻫﺮا ﺳﺎل  ۲۰۲۲از ﭘﺮدازﻧﺪه ﺧﻮد ﺑﺎ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  ۳ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ

ﻇﺮﻓﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی  ۳ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی  TSMCرا رزرو ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻮاوی اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﭗ  ۳ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺟﻬﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی  P50روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﭗ ﮐﺮﯾﻦ  ۹۰۱۰در آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﺳﺮی  Pﺑﺎ ﭼﯿﭗ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﺮی ﻣﯿﺖ ۴۰

ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺮﯾﻦ  ۹۰۰۰و  9000Eاز راه ﻣﯽرﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

