اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه
ﺳﺮی اﮔﺰﯾﻨﻮس ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۱۵را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده،
ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﻏﺎز ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۷ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و ﻓﺒﻠﺖ

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﻮاﻟﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  IFAﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪی ﺳﺮی ﻧﻮت ﻧﯿﺰ
ً
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻮاﻟﮑﺎم و ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده و
ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻤﺶ را ﺧﻮد ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ  ۳ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮی اﮔﺰﯾﻨﻮس را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی ۷۸۸۰ ،۸۸۹۰
و  ۷۶۵۰ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺧﺒﺮی ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد آن ﻓﺎش ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۷ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آن
اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۸۸۹۰ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و دو ﻣﺪل دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯿﺎن رده و ﭘﺮ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﺒﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۷۴۲۲ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ در ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺣﻀﻮر
دارد و اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻮت  ۵اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۷۸۸۰ﯾﮏ ﻣﺪل  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
واﺣﺪ ﭘﺮدازش ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  ARM Mali-T860MP4و ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی  ۱.۸ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ARMv8A
 Cortex-A72و  ۱.۳ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  ARMv8 Cortex-A52ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.
اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۷۶۵۰ﻧﯿﺰ ﻣﺪل  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﭘﺮدازش ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ARM Mali-T860MP3
ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی آن ﻧﯿﺰ  ۱.۷ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی  ARMv8A Cortex A-72و ۱.۳

ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی  ARMv8 Cortex-A53ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﯿﭙﺴﺖ اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۷۴۲۰ﯾﮑﯽ از ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻣﺸﮑﻼت رﻗﯿﺐ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن
 ۸۱۰دﭼﺎر ﻧﺸﺪ؛ ﭼﯿﭙﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﮔﺮﻣﺎی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ دردﺳﺮی ﺑﺮای
ﺳﻮﻧﯽ HTC ،و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻌﺪی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
روﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭙﺴﺖ را در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻫﻢ اداﻣﻪ دﻫﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﺎﺪ.
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