ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﺑﻪ زودی ﺳﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  LTEﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ رﺳﯿﺪه و ﺣﺘﯽ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﻗﺸﺮ ﮐﺜﯿﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ در

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد .ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  LTEﯾﺎ
ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ،ﻃﺮاح و ﺳﺎزﻧﺪه ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی

ﻫﻤﺮاه ،ﺑﻪ زودی ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺳﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ از
ﺷﺒﮑﻪ  LTEﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورﻧﺪ.

ﭼﯿﭙﺴﺖ اول MT6738 ،ﻧﺎم دارد ﮐﻪ از ﭘﺮدازﻧﺪه ای ﺑﺎ  ۴ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ  Cortex-A53ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
ﮐﺎری  ۱.۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ Mali-T860 MP1
ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ-ﺑﺮ-ﭼﯿﭗ ﻣﻮرد اﺷﺎره از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮده
و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  1080pﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺑﻌﺪی MT6750 ،ﻧﺎم دارد و از ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ی  Cortex-A53ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۱.۵و ۱
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ
را ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﭘﺮدازﻧﺪه ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﯾﮏ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ از
ﻧﻮع  Mali-T860 MP2در اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻌﺪی ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ MT6750T ،ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﻮده و
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  Full HDاﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺻﺮﻓﺎ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی
 HDﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل  ،۲۰۱۶از اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ  ۵۰اﻟﯽ  ۶۰دﻻر ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ

آورد.
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