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 چیپست موبایل چیست؟ 

پردازش در   باالیسرعتو   هاچیپستبه صحبت کردن در رابطه با  مندعالقهاغلب دوستداران تکنولوژی 
 سیستم هستند. 

بازی نیست  هایکنسول دیگر تنها صحبت از کامپیوترهای دسکتاپ و  چیپست موبایل به دنبال آشنایی با
 .شودهای هوشمند را نیز شامل می های گوشیمدل  روزترینبهبلکه 
توانیم درباره فناوری اطالعات و آخرین خبرهای این حوزه مطالعه کنید متوجه خواهید شد که نمی مرتبا  اگر 

 را نادیده بگیریم.   هاآنها و کاربرد و عملکرد چیپست

 .اطالعاتی را ارائه دهیم   عملکردشانو نحوه   ها چیپستبر آن شدیم کمی درباره   درنتیجه
در ابتدا شاید به نظر برسد دانستن این اطالعات تنها برای متخصصان حوزه تکنولوژی و فناوری الزم یا جذاب 

 .باشد
 .کند الزم استکه حتی از یک گوشی هوشمند یا اسمارت فون استفاده می  هرکسیاما در حقیقت برای 
تواند نیاز و آگاهی افراد از  تواند مفید باشد بلکه می می تنهانهبحث چیپ ها موبایل و کال آشنایی با چیپست

 .خود را افزایش دهد مورداستفادهوسیله 
تا شما عزیزان از این مبحث . در این مقاله نیز سعی بر این داریم با زبانی ساده این مبحث را بیان کنیم

 . آورید به دسترا  بسیاری شیرین اطالعات 

 

 میدانید چیپست چیست؟ آیا 

 .شناسندمینیز  SoCمخفف  صورتبه( یا System on a Chipچیپست را با عنوان سیستم بر چیپ )
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م پردازشی کامل است که شامل چند قسمت پردازشی، حافظه، مودم و سایر قطعات الزم تچیپست یک سیس 
 . باشدمی درون یک چیپ 

 روی یک برد آن را لحاظ کرد.  توانمیکه 

 جوییصرفهقرار بگیرند ما قادر هستیم چه  هابخشدر یک محیط کوچک تمامی این  کههنگامیکنید توجه 
 . داشته باشیمانرژی و در فضای اشغالی  هاهزینه در مناسبی 

 شودمی  جوییصرفهبگوییم در زمان هم   توانیممیگذشته از این با افزایش سرعت پردازش 

موبایل دوربین، مانیتور و  هایگوشی هوشمند اعم از  ابزارهاییا سیستم بر چیپ در تمامی  هاچیپستاین 
 .است نصبقابلغیره نیز 

 .در نظر داشته باشید که مغز متفکر موبایل چیپست موبایل است

 .دهدمیگرفته تا دکمه پاور موبایل را تحت مدیریت خود قرار  عاملسیستمموبایل از  هایبخشزیرا تمامی 

 .هستند 55A-Cortex و 77A-Cortex هم  ARMهای پردازشیخرین هستهآ
 .ای دارند ساختار هشت هسته طورمعمول بهموبایل  هایپردازنده
 .کنندسنگین را مدیریت و اجرا می هایبرنامهتر های بزرگهسته
 .اندشده  سازیبهینهمصرف انرژی   ازنظر تر های کوچکهسته

 .رسانندمیبه این وسیله عمر باتری را به بیشترین مقداری که امکان دارد 

 اجزای مختلف یک چیپست موبایل: 

 است:   ترتیباینبهخالصه  صورتبهدرون یک چیپست  مورداستفادهقطعات 

مختلفی از پردازنده   هایبخشدارای و  باشدمی یک بخش اصلی بسیار حائز اهمیت  عنوانبه پردازنده:
 . پردازیممی هاآنهستیم. که در ادامه بیشتر به 

های هوشمند است که  این واحد مغزمتفکر تمامی کامپیوترها و دستگاه :(CPUواحد پردازش مرکزی )
 .ها را به عهده داردو اپلیکیشن عاملسیستمعمده کار اجرای 

های  ها و بازی. گرافیک اپلیکیشندارندعهدهوظایف گرافیکی را بر  (:GPUواحد پردازش گرافیکی )
   .گیرد میبعدی توسط این واحد انجام دوبعدی و سه
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تبدیل کدهای  یعنی.کنندمیتصویر و ویدیو اطالعات را گرفته و تبدیل به  (:ISPواحد پردازش تصویر )
 .این قسمت است بر عهدههای با رزولوشن باال  ورودی دوربین موبایل به ویدئو و عکس

ریاضی سنگین را روی  های این پردازنده درواقع عملیات الگوریتم  (:DSPپردازنده سیگنال دیجیتال )
 .های اولیه از ورودی دوربین دیجیتال موبایلد مانند دادهندهها با باالترین سرعت انجام میداده

. قسمت است عهده اینبر   هادوربیناز قبیل تشخصی صدا و پردازش دیتا  کارهایی واحد پردازش عصبی:
طور مثال در  است، به شدهانتخابنام این واحد بر اساس عملکرد این واحد جهت تشخیص کاربر 

 .شوداز این بخش استفاده می اثرانگشتجهت تشخیص چهره یا صدا یا   باالردههای هوشمند موبایل 

 قطعه هر سیستم است؟  ترینمهمپردازنده  دانستیدمی 
 .با کلمه پردازنده یا پردازشگر آشنا هستید یا حداقل به گوشتان آشناست زیاداحتمال به

 .است شدهتبدیل زمان به واحد پردازش مرکزی  باگذشتاین کلمه  چراکه
 .هاستترین نوع از پردازندهرایج ( CPU)سی پی یوواحد پردازش مرکزی یا 

 .ای استفاده کرددر بازه گسترده هاآنپذیر باشند تا بتوان از پردازشگرها باید بسیار انعطاف
 .نمایداجرا می را  شماهای موبایل و اپلیکیشن یدواندر عاملسیستمیا پردازنده،  سی پی یو با این تفاصیل، 

و   GPUهای داخل چیپست مانندمیان دیگر پردازنده هادادهاطالعات و  سازیهماهنگو همچنین مسئولیت 
 .دارد  بر عهدهغیره را هم 
 .دارندعهدهبینی را بر  آمده است که کار پیش هاییبخشبه کمک   CPUپردازشگر 

 .گویندنیز می سی پی یودهند. به این موضوع معماری های اجرا به کار خود ادامه میرجیسترها و قسمت
 .بیت است ۶۴ فرمتشان اکثرا  عات کمی هستند که رجیسترها شامل اطال

های اجرا هم کارهای مختلفی مانند خواندن یا نوشتن در حافظه یا محاسبات ریاضیاتی را به کمک قسمت
 .کنندپذیر می یک یا چند رجیستر امکان
 .وجود دارد سی پی یواز واحدهای مختلف اجرا در یک  زمانهمدر ضمن امکان استفاده 

 .کنندپذیر میاز وظایف مختلف را امکان ای گسترهپذیر هستند که انجام انعطاف قدریبه سی پی یوها
ها و تغییرات به وجود آمده در ها نیز به زیاد و کم شدن سرعت کالک )به گیگاهرتز(، تعداد هستهعملکرد آن

 .گیردقرار می تأثیر حافظه تحت 
 .های موبایل انواع و اقسام مختلفی دارنددر چیپست شدهتعبیه ها CPUیا هاپردازنده
 .اندشدهطراحی  Armمعماری بر پایه  ها CPUی ایناما همه
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 5Gو G ۴ مودم .2

های شبکهبه تا  دهد، مودم دیتا است که به شما این اجازه را میmobile chipsetقطعه مهم دیگر در یک 
 .دهد، دسترسی داشته باشیددیتای اپراتوری که به شما خدمات می 

 .کنندتعیین می را شماهای مختلف، سرعت و کیفیت اتصال دیتای مودم
 .کنندجا میبر ثانیه دیتاها را جابه گیگابایت  ۱ها با سرعتی باالتر از قدرتمندترین مودم 
 صحبت  G 5و G4های فای و بلوتوث داریم، در اینجا کمی درباره مودمهایی هم برای وای عالوه بر این مودم

 .کنیممی 

درون چیپست  G4مودم دارند و به این معنی است که  G4های های امروزی مودمموبایل تمامی چیپست
 .است شدهتعبیه 

 .موبایل خارجی یا اکسترنال هستند برای G5های نخستین مودم
 .این یعنی درون چیپست اصلی قرار ندارد بلکه باید به نحوی به آن متصل شوند

 .کندتر میراحت مصرف انرژی چندان بهینه نیست اما اتصال خارجی استفاده از آن را ازنظراین رویکرد 
 .مشتریان بیشتری برسانندرا به دست  G5ها دهد شبکهبه تولیدکنندگان اجازه می

 .اند وارد بازار نموده را G5های در حال حاضر برندهای مختلف مودم
نیز همین   ۷۶۵ارائه داده است و کوالکام هم با اسنپدراگون  ۹۹۰کایرین   از 5Gهوآوی یک نسخه مودم 

 .کندقابلیت را ارائه می
 .اکسترنال هستند  هنوز 5Gهای وجود، قدرتمندترین مودمبااین

 .از سامسونگ ۵۱۲۳از کوالکام و اگزینوس  55X مانند اسنپدراگون
 .کندبرای موبایل را فراهم می درکقابلهای شناسیم که سیگنال را می هامودمهمه  تقریبا  

 .گرددبرمیبه این قطعه  بردمیو دیتای گوشی بهره  وای فایاینکه یک گوشی از بلوتوث، 
شود که میزان کوچکی آن قطعه ای به اسم نانو استفاده میاشید در اکثر قطعات موبایل از واژهاگر دقت کرده ب 

 .دهدرا نشان می
 .قطعات نانومتری مصرف انرژی کمتری دارند طبعا  

 
 . گرافیک یک دست: 3

 .رودشمار میدیگر در چیپست به  است که یک قطعه مهم  GPUیا پردازنده مهم دیگر، واحد پردازش گرافیکی
 .جی پی یوها عمومیت کمتری در مقایسه با سی پی یوها دارند و درنهایت، طراحی متفاوتی هم دارند
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 .زمان با سی پی یو میان چندین کارکرد ریاضی بچرخدصورت همشود تا بهاین قطعه ساخته می
 .دهدتر از سی پی یو عادی انجام میاین کار را بسیار سریع

 .آیدکسل روی صفحه نمایشگر موبایل شما به نمایش درمیها پیمیلیون
 .ها هنگام اجرای اپلیکیشن یا بازی باید محاسبه شوندتک آن تک

 .موبایل را کامال  بپوشانند نمایش صفحهها شوند تا پیکسلتکرار می قدرآن بیشتر اعمال گرافیکی 
کنند که بتوانند محاسبات ریاضیاتی موازی را انجام  می به همین دلیل است که جی پی یوها را طوری طراحی 

 .دهند
 .آوردبرعکس سی پی یوها که در هر دور یک یا دو عمل را به مرحله اجرا درمی

 .جی پی یوها باید صدها و گاه هزاران عملیات موازی را در هر دور مدیریت کنند
 .طراحی جی پی یو بستگی دارد این امر به ابعاد و 

 هستند که به ترتیب متعلق به  Adrenoو   Maliموبایل، جی پی یوهایچیپست درزمینه   هاGPU ترینمهم
Arm و کوالکام هستند. 

دار  های باال رده یا پرچمافزار خود را برای موبایل های متفاوتی دارند و هر دو قدرتمندترین سختهر دو نسخه
 .گیرندبعدی به کار میهای سهو گیمینگ

 های بعدظرفیت پردازش هوش مصنوعی نسل. 4

مفاهیم و کارکرد    machine learningهایهای هوش مصنوعی یا هستهواحدهای پردازشی عصبی، پردازنده
 .متفاوتی دارند
 .کنندمی مورداشارههای هوشمند به یک موبایل ها در چیپستاما همه آن

 .اندسازی شدههای عصبی بهینههای رایج شبکهالگوریتمطور خاص برای ریاضیات و یک پردازنده که به
 .گیرند قرار می مورداستفادههایی های عصبی معموال  برای عملیاتشبکه

 .و خروجی، یک دیتای واحد باشد قرارگرفتههای مختلف در کنار یکدیگر ها دادهکه الزم است در جریان آن
 .های عصبی هستندگونه شبکهدار دارای اینمهای پرچاگرچه در حال حاضر بیشتر موبایل
 شوندهای پایین رده نیز میاما مطمئنا  در آینده وارد موبایل

 چند مثال از انواع چیپست؟ 
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 .پس از اطالعات کلی که درباره چیپست به دست آوردیم، شاید بد نباشد که چند نمونه مثال بزنیم
تولیدکنندگان   ترینمهم، هوآوی و کوالکام از مدیا تکسامسونگ،   هایکمپانیهوشمند،  هایموبایلدر حوزه 

 .آیندمیچیپست به شمار 
 .باشندمجهز می هاکمپانیدر بازار به چیپست های یکی از این   هاموبایلاکثر 

دار،  های پرچمرود و سالیانه، تعداد زیادی از موبایلموبایل به شمار میچیپست تولیدکنندهترین بزرگ کوالکام
 .شوندمند می افزارهای این کمپانی بهرهاز سخت  صرفه بهمقرونو  میان رده
 .شوندهای کوالکام تحت برند اسنپدراگون به بازار عرضه میچیپست
 ۸۰۰روند که در مجموعه اسنپدراگون های پریمیوم به کار میاین کمپانی در چیپست ترین تکنولوژیپیشرفته
 .شوندبندی میدسته

 .باشندمی ۷۰۰و  ۶۰۰سری میان رده این محصوالت اسنپدراگون 

 :کندبندی میموبایل اگزینوس را در سه سری دستهنیز چیپست سامسونگ کمپانی
 .صرفه بهمقرونو  میان ردهپریمیوم، 

 .در بازار وجود داشتند ۹۶۰۰و  ۹۸۰۰، ۹۹۰۰های سامسونگ با عنوان اگزینوس قبال  چیپست
 .و اقتصادی بودند  صرفه بهمقرون کامال  هم   ۷۰۰۰محصوالت مجموعه اگزینوس 

 .هم میان رده است ۹۸۰است و اگزینوس  ۹۹۰در حال حاضر، آخرین چیپست پریمیوم سامسونگ، اگزینوس 

از مهم ترین عوامل  در نتیجه همانطور که باهم مرور کردیم به این نتیجه رسیدیم که چیپست موبایل یکی
 .. در خرید خود بسیار دقت کنیدتاثیر گذار بر روی قیمت موبایل و تبلت است

 آگاه شوید تا به راحتی استفاده کنید.
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