ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و
 AMDﺑﻪزودی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و  AMDدر ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﯾﮏ  GPUاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﭼﯿﭗﻫﺎی اﮔﺰﯾﻨﻮس ﮐﺮهایﻫﺎ ،وارد ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ
ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺧﯿﺮا اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﯾﻦ  GPUﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ،ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻣﺸﺨﺼﺎت
اﯾﻦ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی روی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﯿﭗﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،

ﻧﺒﺎﯾﺪ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻧﺎم » «Ice Universeﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﺗﻮﺘﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﮐﻤﺘﺮ از  ۴ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺎه ژوﺋﻦ )ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ( از  GPUاﺧﺘﺼﺎﺻﯽاش ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری  AMDﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﭘﺮدهﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺮهایﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻨﯽ اﯾﻦ  GPUرا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺧﺒﺮی از ﭼﯿﭗ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﭼﯿﭙﺴﺖ اﮔﺰﯾﻨﻮس ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ،ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی اﮔﺰﯾﻨﻮس ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  AMDدر ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﯾﺎ ﺳﻮم  ۲۰۲۱اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﻣﺤﺼﻮل
ﭘﺮﭼﻤﺪار آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای ﺑﺎ اﯾﻦ  GPUاز راه ﻣﯽرﺳﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﺮهایﻫﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﭗ را ﺑﺎ ﮐﺪام ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در
ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ۲۰۲۱از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۲۱و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ ۳
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ در ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ از اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ،ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ  S22در  ۲۰۲۲از اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ ﺑﻨﭽﻤﺎرکﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ،ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﭼﯿﭗ اﮔﺰﯾﻨﻮس ﺑﺎ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮕﯽ AMD
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﭘﺮدازﻧﺪه  A4 Bionicاﭘﻞ دارد .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ  GPUدر ﻣﺎه ژوﺋﻦ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﭼﯿﭗﻫﺎی اﮔﺰﯾﻨﻮس ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺮ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

