اﮔﺰﯾﻨﻮس ۹۸۲۰

ورود ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ

ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺳﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻮد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﭘﻞ
و ﻫﻮاوی ،ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻋﺼﺒﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﮔﺰﯾﻨﻮس  9820در
اواﺧﺮ ﺳﺎل و اﻓﺰودن ﯾﮏ واﺣﺪ ﭘﺮدازش ﻋﺼﺒﯽ )  ( NPUﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ ،ﻫﯿﺰﻣﯽ ﺑﺮ آﺗﺶ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ اﻓﮑﻨﺪ و
ﺑﺎزار ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن در ﻣﻮرد ﭘﺮﭼﻢدار ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را داغﺗﺮ ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ
ذﻫﻦ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﺑﺮﺗﺮی دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﮔﺰﯾﻨﻮس ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻼشﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺷﺎرهای ﮐﻨﯿﻢ و آﻣﺎده ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺮای
ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﯽ  S10ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﮔﺰﯾﻨﻮس  9820ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﺎل  ،۲۰۱۷از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮔﺴﺘﺮدهاش ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه وارد ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهای  Fluentyدر ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،۲۰۱۷ﺧﺮﯾﺪ  Viv Labsدر اﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۱۶و ﻧﯿﺰ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺷﺮﮐﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  Graphcoreو ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ  Deephi Techاﺷﺎره ﮐﺮد Korea Herald .اواﯾﻞ
ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ،ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی رﻗﺒﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﭘﻞ و ﻫﻮاوی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .در اواﺧﺮ اﯾﻦ ﺳﺎل
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﮔﺰﯾﻨﻮس  9820را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ،ﺑﻄﻮر ﺟﺪی وارد ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ در ﺣﻮزه ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۹۸۲۰ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺮدازش ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﻤﺎری آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »واﺣﺪ ﭘﺮدازش ﻋﺼﺒﯽ « ﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  NPUاز آن ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد) (1ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل دارد و از ﻫﻤﯿﻦ رو ،اراﺋﻪ ﺗﺮاﺷﻪای ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺟﺪی در ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮدازش ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮ روی دﺳﺘﮕﺎه ،ﻫﺪﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ در ﭘﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺟﺮای
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮ روی ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻞ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ،در ﻧﻈﺮ دارد از دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺗﺮاﺷﻪای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮدازش ﻋﺼﺒﯽ ،ﺑﺮﮔﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 Injong Rheeﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ و ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد دﺳﺘﻮرات ﺻﻮﺗﯽ
ﺑﺪﻫﯿﺪ «.اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﻧﻈﯿﺮ  Siriاﭘﻞ و  Assistantﮔﻮﮔﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ،Bixbyدﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺖ اﻣﺎ  Rheeﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺧﻮدش ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ را ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺳﺎزد

و ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ آﺷﻨﺎﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ از رﻗﺒﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮی از »ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﺼﻞ« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) ﺷﮑﻞ .(۱
شکل - ۱مدیر ارشد فناوری موبایل شرکت سامسونگ
معتقد است که این شرکت در فراهم کردن » تجربه یک
زندگی متصل« بهتر از رقبا عمل خواهد کرد.

ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻤﺮﮐﺰ زﯾﺎدی ﺑﺮ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ »ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮ روی ﺗﺮاﺷﻪ« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎدن از رﻗﺒﺎ ﺑﺪاﻧﺪ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻋﺼﺒﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
اﮔﺰﯾﻨﻮس  (Exynos 9820) ۹۸۲۰ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎ در ﺳﻪ ﮔﺮوه )ﮐﻼﺳﺘﺮ( ﭼﯿﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(2
شکل - ۲آرایش هستهها در پردازنده
اگزینوس ۹۸۲۰

ﯾﮏ ﮔﺮوه دو ﻫﺴﺘﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ) ،(M4ﯾﮏ ﮔﺮوه دو ﻫﺴﺘﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از
ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی  Cortex-A75ﺑﺎ ﻗﺪرت زﯾﺎد و ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻬﺎر  Cortex-A55ﮐﻪ ﻗﺪرت ﮐﻤﺘﺮ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی دارﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ آراﯾﺶ ﻫﺴﺘﻪای اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۹۸۲۰ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف
ﺑﺮق را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز از ﻫﺴﺘﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ادﻋﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﯾﻦ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺳﻪ ﺑﺨﺸﯽ در ﮐﻨﺎر
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻨﺪﻫﺴﺘﻪای  9820را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺰﯾﻨﻮس 9810
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۵درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﭘﺮدازﻧﺪه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﮏﻫﺴﺘﻪای آنرا ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۲۰درﺻﺪ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﺗﻮان را  ۴۰درﺻﺪ ارﺗﻘﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۹۸۲۰ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﻨﭗدراﮔﻮن) ،(۲وﺟﻮد ﯾﮏ واﺣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺮدازش
ﻋﺼﺒﯽ ) (NPUدر اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺮدازش ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮ روی ﺗﺮاﺷﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر اﮔﺰﯾﻨﻮس
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﻋﺼﺒﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ اﮔﺰﯾﻨﻮس ۹۸۲۰

ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﻫﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۹۸۱۰اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﮔﺰﯾﻨﻮس
 9810ﭘﺮدازﻧﺪهای ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎ در دو ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرﺗﺎﯾﯽ از ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞ
ﺳﻮم ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ) (M3و ﯾﮏ ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرﺗﺎﯾﯽ از ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ Cortex-A55 .
 Ben Hurﻣﻌﺎون ﺑﺨﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ  System LSIﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻣﻮرد ﻟﺰوم دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮدازش ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ و
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮروی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮﻧﺪ «.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮدازﻧﺪه اﮔﺰﯾﻨﻮس
از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﻋﺼﺒﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺣﻮزه ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .اﮔﺰﯾﻨﻮس  9820ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ  ۸ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دراﯾﻦﺑﺎره ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۹۸۲۰ده درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﺮاﺷﻪ ۹۸۱۰اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ده ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻻزم
ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی رﻗﯿﺐ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻫﻮاوی و اﭘﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ۷
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ
آﯾﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ در دﺳﺘﺎن ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
 Bixbyدﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۱۷و ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ  Galaxy S8ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ (۳
شکل Bixby - ۳در سال  ۲۰۱۷معرفی شد
اما انتظارات را برآورده نکرد.

اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮد و اﻧﺘﻈﺎرات را ﺑﺮآورده ﻧﮑﺮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻼش
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ در ﺣﻮزه دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽﺗﺮ در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم داد .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺷﺮﮐﺖ  Viv Labsرا ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران آن ،ﻫﻤﺎن اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  Siriرا ﺗﻮﺳﻌﻪ داده
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻢ اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ رﺳﻤﯽ  ، Bixbyاوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎزی،
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  ،S Voiceﻓﻨﺎوری اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻓﻨﺎوری Viv Labs
ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺘﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهای
 Fluentyرا ﺧﺮﯾﺪ Deephi Tech .ﭼﯿﻨﯽ و  Graphcoreاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﻓﻨﯽ ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺑﺮ روی آنﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟

Deephi Tech
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ روی ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ  Deephi Techﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮ ﮐﺮهای
ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮ روی آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ Deephi Tech .روﺷﯽ ﺑﺮای
ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ آنﻫﺎ را ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
 Deephi Techﭘﺮدازﻧﺪه ﻋﺼﺒﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  DPUو ﻓﺮﯾﻢورک ) DNNDKﺳﺮﻧﺎم deep neural network
 (development kitرا ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ DeePhi Tech .ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ روی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ
ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺪلﻫﺎی  CNNو  LSTMﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،از FPGAﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ زاﯾﻠﯿﻨﮑﺲ
) (Xilinxدر ﮐﻨﺎر ﻧﺮماﻓﺰار و روشﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﺮس ﺷﺒﮑﻪ ) (pruningاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ) .(3زاﯾﻠﯿﻨﮑﺲ در ﺳﺎل
 ۲۰۱۸ﺷﺮﮐﺖ  DeePhi Techرا ﺧﺮﯾﺪ )ﺷﮑﻞ .(۴
شکل - ۴شرکت زایلینکسDeephi Tech ،
را خرید .این شرکت چینی با عرضه
پردازنده عصبی  DPUو فریمورک
 DNNDKمورد توجه زایلینکس و
سامسونگ قرار گرفت.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ زاﯾﻠﯿﻨﮑﺲ» :ﺷﺮﮐﺖ
از روﺷﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ « .ﺗﺨﺼﺺ  Deephi Techدر ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﯾﻌﻨﯽ اراﺋﻪ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

 Deephi Techﺑﺮای ﻫﺮس ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  LSTMو CNN
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ﭘﺮدازش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﮔﻔﺘﺎر ،ﮐﻤﮏ
دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و آﻣﯿﺨﺘﻦ آن ﺑﺎ ﻟﻮازم

Fluenty
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران اﺳﺘﺎرتآپ  Fluentyﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﺎوِر ) (Naverو ﭘﻮرﺗﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف داوم
) (Daumرا دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپ ﻧﺮماﻓﺰاری ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﺮده ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮای ﭘﯿﺎمﻫﺎی ارﺳﺎل ﺷﺪه در ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ Messenger
ﻓﯿﺲﺑﻮک و ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﺪ )ﺷﮑﻞ  . (۵اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  Smart Replyرا از ﺳﺎل

 ۲۰۱۴آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﭘﻞ و ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﺪا ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺘﻦ را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺎور و داوم ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻮع از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺒﺎرات و ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ورودیﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﮔﺮوه
 Fluentyﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮل ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺣﻮزه ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮ روی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ) LSTMﺳﺮﻧﺎم
 (long short term memoryﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،راﺑﻂ
ﮐﺎرﺑﺮی آنﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺪه آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
روﺑﺎت ﮔﻔﺘﮕﻮﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪﻫﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮماﻓﺰاری را ﯾﮏ
ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه در ﺑﺎزار ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آﻧﭽﻪ  Fluentyاﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ
در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ در ﺣﻮزه دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

Viv Labs
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺷﺮﮐﺖ  Viv Labsرا ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﺮﯾﺪ Viv Labs .ﺣﺎﻻ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزوی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (Samsung Research Americaﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ را ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
ﻋﺰم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﯾﮏ
زﯾﺴﺖﺑﻮم ﺑﺎز و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ Dag Kittlaus .ﻣﺪﯾﺮ
اﺟﺮاﯾﯽ ارﺷﺪ  Viv Labsﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ  Siriﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ Siri .در ﺳﺎل
 ۲۰۱۰ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ ﺧﺮﯾﺪاری و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮ روی  iPhone 4Sﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ Viv
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮدازش ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت و ﺟﻤﻼت ﭘﯿﭽﯿﺪه ،از وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮﯾﺎ
) (dynamic program generationﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺮماﻓﺰاری روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪه را درک ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر واﮐﻨﺶ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ ،ﺧﻮدش ﮐﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ! ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  Injong Rheeاز ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ:
» Viv Labsﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﻨﺎوری  Viv Labsﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮ ،ﺑﺎز و
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ از ﻣﺪلﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ Dag Kittlaus «.ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ » :ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﻌﯽ دارد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ در ﺣﻮزه ﻧﺮماﻓﺰار و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد« .

Graphcore
اﺳﺘﺎرتآپ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  Graphcoreﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻮده اﺳﺖ Nigel Toon .ﻫﻢﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار  Graphcoreﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ از دادهﻫﺎ ،ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ » :اﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﺎری ،ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ Toon «.در ﺳﺎل  ۲۰۰۲ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری  ، Simon Knowlesﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزی  Iceraرا ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ و در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﺷﺮﮐﺖ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۴۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﺮﯾﺪ.
آنﻫﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ  Graphcoreﺗﺮاﺷﻪای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »واﺣﺪ ﭘﺮدازش ﻫﻮش
« ﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  IPUﺗﻮﺳﻌﻪ داد ﮐﻪ ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪهای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰۰ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ و ﺑﺎر ﮐﺎری ﭘﯿﭽﯿﺪهای را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه  Toonﻣﻌﻤﺎری اﯾﻦ ﺳﺨﺖاﻓﺰار
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﺳﺮراﺳﺖ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﭘﻦﺳﻮرس راﻫﮑﺎری ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ
 :RISC-Vﭘﺎﺳﺦ اﭘﻦﺳﻮرس ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺮاﺷﻪ

رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﯾﻨﺪه
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ،دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آن ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﺎﻻ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮی ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و وﺳﻮﺳﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻇﺎﻫﺮ دﯾﺮﺗﺮ از رﻗﺒﺎ وارد اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
دارﻧﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﻮزه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺘﺼﻞ ،ﺣﺮفﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ دارد .ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻌﺪی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ و ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎد و ﺟﺬاب ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﺪ ،رﻗﺒﺎ را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ،اﮔﺰﯾﻨﻮس ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ
اﻧﺪازه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ:
 -1ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاوی ﺗﺮاﺷﻪای ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  NPUﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .در »ﺷﺎﻫﺮاه اﻃﻼﻋﺎت« ﺷﻤﺎره  ۱۹۹ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
 -۲ﭘﺮﭼﻢدارﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در دو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺴﺨﻪای ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﻨﭗدراﮔﻮن ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻮاﻟﮑﺎم و ﻧﺴﺨﻪای ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺰﯾﻨﻮس .ﻇﺎﻫﺮا ً ﺗﻔﺎوت ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﮔﺰﯾﻨﻮس و
اﺳﻨﭗدراﮔﻮن در ﻧﺴﺨﻪ آﯾﻨﺪه ﮔﻠﮑﺴﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.
 -۳در ﺷﺎﻫﺮاه اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎره  ،۱۹۵ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی از ﻫﺮس ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
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