ﺳﺨﺖاﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎره ۱۸۱

ﺧﻮرﺷﯿﺪ آﻣﺪ ،ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﻗﻄﺒﯽ ﺑﯽﻓﺮوغ ﺷﺪﻧﺪ

در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ »اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ« در ﺻﺪر اﺧﺒﺎر ﻓﻨﺎوری ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺮد ﺷﻤﺎره ﯾﮏ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
درﺑﺎره ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آن ،ﺣﺮفﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺖ .داﺳﺘﺎن از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻫﻮاﻧﮓ« در
ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و زﻧﺪهای ﮐﻪ در آﺳﺘﯿﻦ ﺗﮕﺰاس ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎهﻫﺎ ﻗﺒﻞ در ﺧﺼﻮص ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎرت
ﮔﺮاﻓﯿﮏ  GTX1080ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ زد.
ﻫﻮاﻧﮓ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺿﻤﻦ روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ آن را از دو ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ  GTX980ﮐﻪ در
ﭼﯿﻨﺶ  SLIﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻓﺰونﺗﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﻫﻮاﻧﮓ ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ  GTX1080را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﮐﻪ
در ﺣﻮزه ﭘﺮدازشﻫﺎی  ،VRﭘﺮﭼﻢدار »ﻣﮑﺴﻮل« ﯾﻌﻨﯽ »ﺗﺎﯾﺘﺎن اﯾﮑﺲ« ﻫﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ،ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻫﻮاﻧﮓ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪ ،ﺷﻌﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮدازش ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻮد .او ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺮاﺷﻪ ﭘﺎﺳﮑﺎل را
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺰرگ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ،ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزی،
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ذیﻧﻔﻌﺎن ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ ﺷﮕﻔﺖآور آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻫﻮاﻧﮓ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﻻ ،ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ زﯾﺎد
و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮ ،ﭘﺎﺳﮑﺎل را ﺗﺮاﺷﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ را در ﺣﻮزهﻫﺎی  VRو ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ آن ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺪل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ »ﻫﻮاﻧﮓ از ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهای ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟« ﻣﺤﻞ اﺑﻬﺎم ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺑﺎزی
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪ  GTX 1080ﺷﺮﮐﺖ اماسآی
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺗﺮاﺷﻪ ﭘﺎﺳﮑﺎل ،ﻣﺮﻫﻮن ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺪرن و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺮﮐﺖ
اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  16ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ،دﺳﺖ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ را در ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ،ﺟﻮاز ورود ﻧﻮدﻫﺎی  16ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﭘﺎﺳﮑﺎل را ﺻﺎدر ﮐﺮده و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ
 7200ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر را ﺑﺮ ﺳﻄﺢ  Dieﭘﺎﺳﮑﺎل ﺟﺎی دﻫﺪ .ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﭘﺎﺳﮑﺎل از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ،ﺗﻌﺪاد
ﺳﯿﮑﻞﻫﺎی ﭘﺮدازش ) Heterogeneousﻧﺎﻫﻤﮕﻮن( ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ وﺳﯿﻊﺗﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﭘﺎﺳﮑﺎل را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﯿﺰ وﻋﺪه داده
ﺑﻮد ،ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪ  GTX1080ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  GDDR5Xﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮون ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎدرﻧﺪ
در ﻋﻤﻞ ،ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪی ﺗﺎ  1.5ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ  GDDR5را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺮاﺷﻪ ﭘﺎﺳﮑﺎل ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ در

ﮐﻨﺎر راﺑﻂ  256ﺑﯿﺘﯽ ،ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  320ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ،ﻓﻨﺎوری  VRWorksاﻧﻮﯾﺪﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ  ،GTX1080ﺣﺴﺎب وﯾﮋهای روی ﺑﺎزیﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ و در
اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اراﺋﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺗﺎزه وارد اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ از ﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﺎرج
اﺳﺖ و ﻗﺼﺪی ﻫﻢ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪری در ﺣﻮزه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺎزیﺳﺎزی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﯽﺗﻔﺎوت از ﮐﻨﺎر آن ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﯽﺷﮏ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ،GTX1080
ﺧﺒﺮ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﮑﺘﺎپ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ،ﺷﺮﮐﺖ » «AMDرا در ﻣﻮﺿﻊ
ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار داده و ﻗﺪرت ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری را در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺮﯾﻒ ﺳﺒﺰﭘﻮش ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺷﺮﮐﺖ  AMDاز ﻣﺎهﻫﺎ
ﭘﯿﺶ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮ روی ﺳﻪ ﻧﺴﻞ از ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد آﻏﺎز ﮐﺮده و اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ،ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را از ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ دﺳﮑﺘﺎپ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻨﺎوری دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﺘﺎبزده اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺎدت دارﻧﺪ ،ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه از ﮔﺮاﻓﯿﮏ  1080اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﻗﻄﺒﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻮﺿﻊ دﺷﻮاری ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻋﻼم ﻋﺮﺿﻪ ﭘﯿﺶازﻣﻮﻋﺪ ﺗﺮاﺷﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ وﮔﺎ  ،10اﯾﻦ
ﮔﻤﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ایامدی از ورود رﻗﯿﺐ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﭘﺎﺳﮑﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻫﺮاﺳﺎن اﺳﺖ .در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،دوﺳﺘﺪاران
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ از ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺑﻪﺷﺪت ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻃﺒﻖ وﻋﺪهﻫﺎ ،ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻮﻻرﯾﺲ  10از
 2304ﻫﺴﺘﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﭼﻬﺎرم ﻣﻌﻤﺎری  GCNﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  5.5ﺗﺮاﻓﻼپ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و 150
وات ﻣﺼﺮف دارد ﮐﻪ در ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ رده ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﭘﻮﻻرﯾﺲ  11ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮﺧﻮردار از  20و  16واﺣﺪ  ،CUﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﺮاﺷﻪ وﮔﺎ  ،10ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه ﺣﺮﯾﻒ ﺳﺮخﭘﻮش در ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﯿﺐ ﺳﺒﺰﭘﻮش اﺳﺖ؛  64واﺣﺪ  CUو 4096
ﭘﺮدازﻧﺪه ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺎر  16ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞ دوم  ،HBM2اﻣﯿﺪﻫﺎی آﺧﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﮑﺎل
ﺷﺮﮐﺖ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ایامدی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی  GDDR5Xدر ﻫﺮ دو ﭘﻮﻻرﯾﺲ ،ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﻮد
ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد؛ وﮔﺎ  10ﭘﺮدازﺷﮕﺮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﯿﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ آن دارد .ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﺮاﺷﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎ
ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺪرن  14ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ،ایامدی از اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮص ﻗﺪرت
ﭘﺮدازﺷﯽ و ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی  GTX1080ﮐﻤﯽ اﻏﺮاق ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ
ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﻗﻄﺒﯽ ﭘﻮﻻرﯾﺲ در ﺷﺮارهﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﺎﺳﮑﺎل ﮐﻢﻓﺮوغ و ﻣﺤﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 05ﺗﻴﺮ 1395
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