ﭼﯿﭙﺴﺖ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ؛ Helio X30
ﭼﻬﺎر ﺧﻮﺷﻪ ای ﺑﺎ  ۱۰ﻫﺴﺘﻪ در راه اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۴
ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﺳﺎزﻧﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪه اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮ روی

ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و رده ﺑﺎﻻ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ.

ﻋﺮﺿﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ  Helio X10ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ،
ﭼﯿﭙﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺜﻞ ) HTC One M9+ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ(

و  Meizu MX5ﭘﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ رده ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﮐﺮد.

ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ در اداﻣﻪ  Helio X20را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اوﻟﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ-ﺑﺮﭼﯿﭗ

ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه  ۱۰ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،اﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه اﺗﻔﺎق ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
و ﺣﺎﻻ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺮﭼﻤﺪار ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﯿﻨﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ
ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﭼﯿﭙﺴﺖ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ  Helio X30را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از ﻣﺪل ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد را ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﯿﭙﺴﺖ  Helip X20ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه  ۳ﺧﻮﺷﻪ ای ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۴ﻫﺴﺘﻪ  ARM Cortex-A53آن
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۱.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و  ۴ﻫﺴﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎری اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۲ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ
ﭘﺮدازش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ۲ .ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری  ARM Cortex-A72ﺑﻮده و ﺳﺮﻋﺖ
ﭘﺮدازﺷﯽ  ۲.۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
 Helio X30اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎی رﺳﯿﺪه از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه  ۴ﺧﻮﺷﻪ ای
ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ۲ :ﻫﺴﺘﻪ  ARM Cortex-A53ﺑﺎ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۱ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ۲ ،ﻫﺴﺘﻪ دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع اﻣﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۱.۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ۲ ،ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ARM

 Cortex-A72ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۲ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۴ﻫﺴﺘﻪ  ۲.۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎری.
در ﻣﻮرد واﺣﺪ ﭘﺮدازش ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  ARM Mali-T880ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای  GPUﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل Mali-T800
ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در  Helio X20ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺗﺎزه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم از ﻧﻮع  LPDDR4ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺪل Helio
 X20ﺷﺎﻫﺪ آن ﻧﺒﻮدﯾﻢ و اﮔﺮ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻓﻮق ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ
 Helio X30ﺑﻪ ﻃﺮز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از  Helio X20ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﮔﺰارش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪ
ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺪل  Helio X20ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ اوﻟﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ  Helio X30ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻣﯿﻼدی در ﺑﺎزار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

