دﻧﯿﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰار در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ

 :CHIPSاﺗﺤﺎدی اﭘﻦﺳﻮرس ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار

ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی راﯾﺞ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮدازش ﺑﻬﯿﻨﻪ دادهﻫﺎی اﻣﺮوزی را ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﻮرد آن
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ .دادهﻫﺎی اﻣﺮوزی اﻟﮕﻮی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ ﺣﺠﻢﺷﺎن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻪ دادهﻫﺎ
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ ﺑﺮای دادهﭘﺮدازی ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن راﻫﮑﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ
ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ از
ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﻮزه ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد
ِ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﭘﻦﺳﻮرس ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﺨﺖاﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﭘﺮ زﺣﻤﺖ و ﭘﺮ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺮارﻫﺎی دادهﭘﺮداز ﻣﺪرن را ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
آنﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﺑﻪﻧﺎم  CHIPSﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﻨﯿﺎد ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﻤﺎر اﻋﻀﺎی
آن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اداﻣﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  RISC-Vﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ و در
ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺑﻨﯿﺎد ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺳﻬﻢ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ اﭘﻦﺳﻮرس و ﻫﻤﻮار ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻮآوری و ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ در ﺣﻮزه
ﻧﺮماﻓﺰار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺟﻬﺎن ﻧﺮماﻓﺰار و ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻌﻪ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی اﭘﻦﺳﻮرس ﺑﻪ اﻣﺮی ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد! اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﺣﺎﻻ در ﭘﯽ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺳﺨﺖاﻓﺰار اﺳﺖ .ﺑﻨﯿﺎد ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻣﺎرس 2019
ﻣﯿﻼدی از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﺑﻪﻧﺎم اﺗﺤﺎدﯾﻪ  CHIPS Allianceﺳﺮﻧﺎم Common Hardware for
 Interfaces, Processors and Systemsﺧﺒﺮ داد .ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ آوردن ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،آنﻫﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ ،ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را اﭘﻦﺳﻮرس ﮐﻨﻨﺪ و در
اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﻃﺮح ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪهای ﮐﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺮﺳﺪ ،زﯾﺮا ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ،
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در رﻗﺎﺑﺖ ،ﺑﺎزار را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ،از
آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﭘﻦﺳﻮرس ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و داﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻓﺸﺮدهای آنﻫﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد؟ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻣﻌﻤﻮل ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﯾﻦ روزﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ اﭘﻦﺳﻮرس ،ﮔﺎﻣﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز اﺳﺖ.

اﭘﻦﺳﻮرس :راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ روشﻫﺎی دادهﭘﺮدازی ﻣﺪرن و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ،ﺣﻮزه ﻃﺮاﺣﯽ و

ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﯾﮑﯽ دو دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی
دادهﭘﺮدازی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﺲ ﭘﺮدازش دادهﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺑﺮآﯾﻨﺪ؛ دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺮ ﺣﺠﻢﺷﺎن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و
ﺑﺎ دﻗﺖ ﭘﺮدازش ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ دادهﻫﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺴﺎﺳﯽ را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ دادهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮدازش و
ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از آنﻫﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺟﺪﯾﺪ ،ﻗﻄﻌﯽ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﺮدازﺷﯽ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ،ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﭘﺮزﺣﻤﺖ ،ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑُﺮدﻫﺎی ﻣﺪار ﭼﺎﭘﯽ
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﻣﺎدرﺑﻮرد؛ ﺳﻼم Si-IF
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ روی ﺗﺮاﺷﻪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺷﺪه ﺟﺪﯾﺪ ،ﺣﺪود  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﺗﺮاﺷﻪ  ۵دﻻر ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺳﺎده
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزی ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ دارد و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻧﺒﻮه ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮد را در ﺗﯿﺮاژ ﻣﺤﺪود ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﭘﺮوژه  CHIPSﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎن اﭘﻦﺳﻮرس در ﺣﻮزه ﻧﺮماﻓﺰار ،ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .اﺗﺤﺎدﯾﻪ
 CHIPSﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ در ﻧﻈﺮ دارد ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻢ و ﺑﺎ ﺑﻪاﺷﺘﺮاک
ﮔﺬاﺷﺘﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده و زﻣﺎن اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.
 CHIPSﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ،ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ،ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ داﺷﺘﻪ و از ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی راﯾﺎﻧﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء را
ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

در ﻣﺴﯿﺮRISC-V
اﺗﺤﺎدﯾﻪ  CHIPSﺑﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ )  ،(Esperantoﮔﻮﮔﻞ ،ﺳﺎیﻓﺎﯾﻮ )  ( SiFiveو وﺳﺘﺮندﯾﺠﯿﺘﺎل
) ( Western Digitalﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺨﺖاﻓﺰار اﭘﻦﺳﻮرس ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﭘﻦﺳﻮرس و راﯾﮕﺎن  RISC-Vﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺎم ﺑﻨﯿﺎد  RISC-Vدر ﻣﯿﺎن
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران  CHIPSدﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد را ﺑﺮ ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ CHIPS
ﺗﺸﺨﯿﺺ داد و در ﻋﻤﻞ اﻫﺪاف  CHIPSرا اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎد  RISC-Vداﻧﺴﺖ RISC-V .ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻌﻤﺎری و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﭘﻦﺳﻮرس راه را ﺑﺮای آزﻣﻮدن اﭘﻦﺳﻮرس در ﺣﻮزه ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﮔﺸﻮد ) در ﺷﻤﺎره  ۲۰۸ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ  RISC-Vﺑﻪﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ( .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ  ،RISC-Vﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ در اﻓﻖ دﯾﺪ  CHIPSﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،درﺳﺖ اﺳﺖ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﻤﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ  CHIPSﺳﺨﻨﯽ از  RISC-Vﻧﯿﺎﻣﺪه ،اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن ،در اﻣﺘﺪاد  RISC-Vاﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻌﻤﺎری  RISC-Vاز زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻤﺎری
اﭘﻦﺳﻮرس ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪﻃﻮرﻣﺜﺎل ،ﺷﺮﮐﺖ  Wave Computingﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺑﺎ دﻧﺒﺎل
ﮐﺮدن روﯾﮑﺮدی ﻣﺸﺎﺑﻪ  RISC-Vﻣﻌﻤﺎری و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  MIPSرا اﭘﻦﺳﻮرس ﮐﻨﺪ و آنرا ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻪﻃﻮر راﯾﮕﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه اﭘﻦﺳﻮرس در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺮاﺷﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
روﯾﮑﺮدی ﻣﺸﺎﺑﻪ  RISC-Vدارﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ  ) FOSSiﺳﺮﻧﺎم Free and Open Source Silicon)،
 LibreCoresو  OpenCoresاﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﭘﯿﺶرو در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
 IPUﭘﺮدازﻧﺪهای ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﭼﺸﻢﻧﻮاز

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﺎﻻکﺗﺮ
ﭘﺮوژه  CHIPSﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻢ و ﺑﺎ ﺑﻪاﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی اﭘﻦﺳﻮرس
زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﺑﺎزی ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ اﺟﺰاﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ ،راﺑﻂﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ،ﺑﻼکﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و آیﭘﯽﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی و اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ) (design veriﬁcationرا
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ زﯾﺴﺖﺑﻮم اﭘﻦﺳﻮرس و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎری و
ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ ﻣﺪرن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﻨﯽ ﮔﻮﮔﻞﮐﻼود ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺰاﯾﺎی اﭘﻦﺳﻮرس را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﭼﺎﻻکﺗﺮ
ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ دوران ﻃﻼﯾﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﻮﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ دوراﻧﯽ
ﮐﻪ در آن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪهﻫﺎ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزیﻫﺎی
اﭘﻦﺳﻮرس ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎری و ﻧﻮآوری ﺑﺎز در ﻫﺮ دو ﺣﻮزه ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﻟﮏ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ  CHIPSﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﭼﺎﻻک ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار اﭘﻦﺳﻮرس را
ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺳﺎدهﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺷﺪهاﻧﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻨﯿﺎد ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ » :ﺑﺎرﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری در ﻓﻀﺎی اﭘﻦﺳﻮرس ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار ،ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺎق ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﻧﻮآوری در ﺑﺎزار ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی روی ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺰﻧﯿﻢ «.ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻓﯿﻨﮏ ) (Martin Finkﻣﻌﺎون اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮ
ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوری ﺷﺮﮐﺖ وﺳﺘﺮندﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎد  RISC-Vرا ﻋﻬﺪهدار اﺳﺖ
ﻋﻘﯿﺪه دارد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎرﮐﺎری ﻣﻮﺟﻮد را ﮐﻪ ﻫﺮ روز در ﺣﺎل ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯿﻢ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪای اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ:
» ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ ﻫﻤﻪﻣﻨﻈﻮره ﻓﻌﻠﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،دﻫﻪﻫﺎ ﺑﺎ آنﭼﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ  CHIPSاﯾﻦ اﻣﯿﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﭘﻦﺳﻮرس ﺑﻪ ﺗﺴﺮﯾﻊ روﻧﺪ ﻧﻮآوری در ﺣﻮزه ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﺗﺮاﺷﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ«.
از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺷﺮﮐﺖ وﺳﺘﺮندﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺧﯽ از اﻫﺪاف اﯾﻦ
ﭘﺮوژه را ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﺮد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺗﺤﺎدﯾﻪ  CHIPSﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ اﭘﻦﺳﻮرس اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
اﺟﺰاﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ راﺑﻂﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی را در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎی دادهﻣﺤﻮر )
 (data-centricﺟﺪﯾﺪ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،دﯾﮕﺮ در اﻧﺤﺼﺎر ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺪود ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ راه ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ
ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی راﯾﺎﻧﺸﯽ و ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﻧﺤﻮه ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری و ﻣﺼﺮف داده ﻣﺘﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد «.ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار و ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺣﺎﻻ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮزه ﻧﺮماﻓﺰار از ﻣﺰاﯾﺎی اﭘﻦﺳﻮرس ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد » :اﻣﯿﺪ
دارﯾﻢ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ  CHIPSﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﯿﺎنﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﺨﺖاﻓﺰار در آن
اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ اﯾﺪهﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎﯾﺸﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ «.ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎد ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ
ﭘﺮوژه از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﻠﯿﺖ ﺑﺨﺖ آزﻣﺎﯾﯽ
ﻫﺮس ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ

 CHIPSو ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻫﻤﮑﺎری
وﺳﺘﺮندﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  RISC-Vﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺗﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ذﺧﯿﺮهﺳﺎزیاش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﭘﻦﺳﻮرس ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻃﺮاﺣﯽ داﺷﺘﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﺴﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ،ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و
ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺧﺎص در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻫﺴﺘﻪ  SweRVﻃﺒﻖ ادﻋﺎی اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ۳۰،درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد در ﻣﺼﺮف ﺗﻮان ۴۰،درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎرآﯾﯽ و  ۲۵درﺻﺪ ﻓﻀﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺮاح ﻗﺮار داد .وﺳﺘﺮندﯾﺠﯿﺘﺎل در ﻧﻈﺮ دارد ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی  ۳۲ﺑﯿﺘﯽ ) SweRVﺷﮑﻞ  ،(1ﭘﺮوﺗﮑﻞ ) OmniXtendﺷﮑﻞ  (2را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺴﺖ و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز
 SweRVدر اﺧﺘﯿﺎر  CHIPSﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ در ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ  CHIPSﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،اﯾﻨﺘﻞ و
ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﮔﻞ ،ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم  CXLﺳﺮﻧﺎم  Compute Express Linkرا ﺑﺎ ﻫﺪف اﭘﻦﺳﻮرس ﮐﺮدن و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ  CXLاﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ  CXLﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ
 OmniXtendﮐﻪ وﺳﺘﺮندﯾﺠﯿﺘﺎل در اﺧﺘﯿﺎر  CHIPSﻗﺮار داده ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ  SiFiveﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن ﻣﻌﻤﺎری راﯾﮕﺎن و اﭘﻦﺳﻮرس  RISC-Vﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺮﮐﻠﯽ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﯾﺰﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﭘﻦﺳﻮرس ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  RISC-Vو ﻧﯿﺰ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺳﺨﺖاﻓﺰار اﭘﻦﺳﻮرس ﺑﻪﻧﺎم
 Chiselرا ﺗﻮﺳﻌﻪ دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری در ﺑﺮﮐﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ  RocketChip SoC generatorو TileLink
 coherent interconnect fabricﻫﻤﻮارد ﮐﺮد SiFive .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی از  CHIPSﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎی
اﯾﻦ دو اﺑﺰار در ﻗﺎﻟﺐ اﭘﻦ ﺳﻮرس را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﺒﻮدن ﻧﺎﻣﯽ از ﺷﺮﮐﺖ  Microchipدر ﻣﯿﺎن
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران  CHIPSﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ روی ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﻪﻧﺎم  PolarFireﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و از
ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی  U54-MCﺷﺮﮐﺖ  SiFiveاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .از  PolarFireﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ  FPGA SOCﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ RISC-V
ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﭘﻦﺳﻮرس ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  UVMﺳﺮﻧﺎم Universal Veriﬁcation
 Methodologyﺑﺮای آزﻣﻮدن ﮐﺎرآﯾﯽ اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻣﻌﺠﺰه اﭘﻦﺳﻮرس در دﻧﯿﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰار
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﭘﻦﺳﻮرس اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻧﺪارد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن در
ﻓﻀﺎی اﭘﻦﺳﻮرس ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ داﺷﺘﻪﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﻪﻃﻮر راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ
اﭘﻦﺳﻮرس ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺑﻪاﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﺪهﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ،
روﻧﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎ و ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﭘﺮدازﻧﺪهای ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻢ آن ﭘﺮدازﻧﺪه را
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ و ﻋﯿﺎرﺳﻨﺠﯽ ﮐﺮده و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﻮد از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﭘﻦﺳﻮرس ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎﻧﯽ در ﺗﺠﺎریﺳﺎزی دارد و در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت راﯾﮕﺎن ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ
ﻓﺮوش زﯾﺎدی ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﻋﺮﺿﻪ
ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی دادهﭘﺮدازی اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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