ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن رده و ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم
ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮاﻟﮑﺎم ،از ﺳﻪ
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در رﺳﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎ ﻣﯿﺎن رده دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد.
ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ-ﺑﺮ-ﭼﯿﭗ ﮐﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم آن را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ،اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۶۲۵ﻧﺎم دارد ﮐﻪ در واﻗﻊ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۶۱۷ﮐﻪ در ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژی آن ﺗﺎ  ۳۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ-ﺑﺮ-ﭼﯿﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶ ﮔﺮدد.
از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎری Snapdragon 625 ،دارای  ۸ﻫﺴﺘﻪ  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ از ﻧﻮع  Cortex-A53اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺮدازﺷﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ  ۲ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود و ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری  ۱۴ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﻫﻤﺮاه ﮔﺸﺘﻪ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ،ﯾﮏ ﻣﻮدم  LTEﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۶۲۵ﯾﮏ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﯿﺎن رده اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  4Kرا ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﯿﺎن رده ی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻧﯿﺴﺖ .اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۶۲۵ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی
 ۲۴ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ و  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ از ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ Adreno
 506ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۴۳۵ﻧﺎم دارد .اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ  ۲۸ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ،دارای
ﭘﺮدازﻧﺪه ای  ۸ﻫﺴﺘﻪ ای و  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ از ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی  Cortex-A53ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺮدازﺷﯽ
 ۱.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮدم  LTEاز ﻧﻮع  X8ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺳﺮی  ۴۰۰اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ﺑﻪ ﻣﻮدم  LTEﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮدم از ﻧﻮع »دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی «۷
ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  ۳۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ داﻧﻠﻮد ﮐﺮده و ﺑﺎ  ۱۵۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﻪ آﭘﻠﻮد
ﺑﭙﺮدازد.
در اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۴۳۵ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ دوﮔﺎﻧﻪ ) (ISPاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد دورﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮر  ۲۱ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻗﺮار

دﻫﺪ.
ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۴۳۵ﻧﯿﺰ آدرﻧﻮ  ۵۰۵ﻧﺎم داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻤﺎم اچ
دی را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ،اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۴۲۵ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ۲۸
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای از ﻧﻮع  Cortex-A53ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺮدازﺷﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  ۱.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ-ﺑﺮ-ﭼﯿﭗ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۴۱۰و  ۴۱۲ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﯿﭗ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﻢ از ﻣﻮدم  LTEﺑﺎ »دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی «۴
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد  ۱۵۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺳﺮﻋﺖ آﭘﻠﻮد  ۷۵ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ
را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد.
ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ،۴۲۵آدرﻧﻮ  ۳۰۶ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﺎزﻧﺪه ی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎل
 ۲۰۱۶ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب،

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۴۳۵ ،۶۲۵و  ۴۲۵در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ
رﺳﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

