اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۸ﺑﺎ ده ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ در راه
اﺳﺖ ]ﺷﺎﯾﻌﻪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ-روی-ﭼﯿﭗ  MT6796از ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻀﻮی از ﺳﺮی ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی  X20ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اش ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و ﭘﺮدازﻧﺪه ی آن دارای ده ﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ در آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺧﻮد ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ی ) Cortex-A53ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش  ۱.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ( را
در ﮐﻨﺎر ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ی ) Cortex-A57ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش  ۲ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ( و دو ﻫﺴﺘﻪ ی Cortex-A72

)ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش  ۲.۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ( ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ MT6796 ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻮدم ﻫﺎی  LTE Cat-6و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ
ً
رم  LPDDR3ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۹۹۳ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮاﻟﮑﺎم و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از رم ﻫﺎی ۱۶۰۰
ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰی  LPDDR4و ﻣﻮدم ﻫﺎی  LTE Cat-9را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد دارﻧﺪ.
در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ اﺧﺒﺎر اﻣﺎ اﻣﺮوز اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه ای از ﯾﮏ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
ً
ﻇﺎﻫﺮا آﻧﻬﻢ دارای ده ﻫﺴﺘﻪ ی ﭘﺮدازﺷﯽ اﺳﺖ.
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۸ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ
ﭘﺮدازﻧﺪه ی ﺳﯿﺴﺘﻢ-روی-ﭼﯿﭗ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺳﺒﮏ ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ
ی  Cortex-A53ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۱.۲ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،دو ﻫﺴﺘﻪ ی دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع وﻟﯽ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼک  ۱.۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻋﻬﺪه دار ﭘﺮدازش ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺮدازش ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ
و ﻧﻔﺲ ﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ی  Cortex A72ﺑﺎ ﮐﻼک  ۲ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ واﮔﺬار ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۸ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آدرﻧﻮ  ۵۳۲ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه ،از رم
ﻫﺎی  LPDDR4و ﻣﻮدم ﻫﺎی  LTE Cat-10ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد و ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  ۲۰ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺣﻘﯿﻘﺖ دارﻧﺪ و آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ را ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

