آﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﺎل  2015در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ  GPUﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ؟

ﭼﺸﻢ ﻏﻮل ﮐﺮهای ﺑﻪ GPU

ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎز ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد وارد ﺑﺎزار ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺷﻮد ،داﺳﺘﺎن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﻞ
ﻏﻮل ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻼش ﮐﺮد ﺑﻪ ﺑﺎزار  GPUوارد ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮدمدار
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ دارد وارد اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺷﻮد،
اﻣﺎ ﺑﺎ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از اﯾﻨﺘﻞ و در ﺣﻮزهای ﻣﺘﻔﺎوت.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻓﻨﺎوری در ﺳﺎل  «2015اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ را
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻃﺒﻖ اﺧﺒﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ
ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﻪ دو ﺳﺎل زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد .اﮔﺮ ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ آن ﺗﺮاﺷﻪ ﺧﺎص ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ روی ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ  GPUﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎزار
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻃﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻬﻤﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا دﯾﮕﺮ ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
دﺳﮑﺘﺎپ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎزار ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﭗﺗﺎپ و ﺑﻪوﯾﮋه ﮔﻮﺷﯽ و ﺗﺒﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد
را روی ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده و ﻗﺼﺪ دارد در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ از ﻫﯿﭻ
ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺗﺮاﺷﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺣﻖ ﺳﺎﺧﺖ آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﮑﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار
رﻗﺒﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ؛ زﯾﺮا ﺑﺎزار  GPUﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎزار ﺷﻠﻮﻏﯽ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﮐﻮاﻟﮑﺎم از  Adrenoو انوﯾﺪﯾﺎ ﻧﯿﺰ از ﺟﯽﻓﻮرس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﺣﻖ ﺳﺎﺧﺖ آن را دارد.
از ﻃﺮﻓﯽ ،اﭘﻞ از  PowerVRو ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ از ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  Maliﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ARMو اﯾﻨﺘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از  PowerVRاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﮐﻨﻮن ﮐﺠﺎی ﺑﺎزار ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ؟ ﻏﻮل ﮐﺮهای
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  Maliاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ  SoCﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ
ﭘﺮدازﻧﺪه ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ  Exynosرا ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد و در ﻣﺪلﻫﺎی ردهﺑﺎﻻی ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ از اﺳﻨﭗدراﮔﻮن ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻇﻮاﻫﺮ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2015ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ اوﺿﺎع ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد
دارد ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮدم  Cat10 LTEﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮد و ﯾﮏ  SoCﮐﺎﻣﻼ ً ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺴﺘﻘﻞ در
ﺣﻮزه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎل  2015ﻋﻤﻼ ً ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮرد ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
زودی ﺑﻪﺛﻤﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ.

فرض کنیم سامسونگ بتواند یک تراشه قدرتمند بسازد ،اما با طراحی چنین تراشههای باز هم
سامسونگ برای خالی کردن شانهاش از بار کوالکام به زمان نیاز خواهد داشت.

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪ ﻗﺪرتﻣﻨﺪ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ و ﻣﺼﺮف از اﺳﻨﭗدراﮔﻮن 810
ﺑﻬﺘﺮ و ﺗﺮاﺷﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آن ﻧﯿﺰ از آدرﯾﻨﻮ  430ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎر ﺑﻌﯿﺪی ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی
ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﺷﺎﻧﻪاش از ﺑﺎر ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﻓﺮوش آن ﻫﻢ در ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ

ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزی از  Exynosﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ردهﺑﺎﻻی ﺧﻮد در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در
ﺳﺎل آﺗﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دﺳﺖﮐﻢ در ﻣﺪلﻫﺎی وﯾﮋه اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اروﭘﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﺷﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺪرت ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ  Exynosﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﮐﻮاﻟﮑﺎم
ﺷﻮد .ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﻮزه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ
در ﺳﺎل  2015ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ،اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﻏﻮل ﻋﻈﯿﻢاﻟﺠﺜﻪ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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