ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭼﯿﭙﺴﺖ Exynos 7 Octa 7870
را ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن رده ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﮔﺎم
ﺟﻠﻮﺗﺮ اﺳﺖ .در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻗﺒﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻮآﻟﮑﺎم و ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ

واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﺳﯿﺴﺘﻢ روی ﭼﯿﭗ اﮔﺰﯾﻨﻮس ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  810ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺎز ﺷﺪ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ دردﺳﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ روﺑﺮو ﺑﻮد

و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اوﺿﺎع ﺑﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮد.

اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪن دﺳﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اوﺿﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽ

ﺷﻮد .اﮔﺰﯾﻨﻮس ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺣﺘﯽ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در راﺳﺘﺎی ﺗﻼش ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭙﺶ ﯾﮏ

ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ  Exynos 7 Octa 7870ﻧﺎم
دارد.
اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ  14ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاﯾﻨﺪ  FinFETﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم اﮔﺰﯾﻨﻮس  7870ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ.
اواﯾﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚ ﻫﺎﯾﯽ درﻣﻮرد اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی از
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﻠﮑﺴﯽ  J7ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ آن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ داده ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻋﻤﻠﮑﺮد
اﮔﺰﯾﻨﻮس  7870در ﺑﻨﭽﻤﺎرک  Geekbenchﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯿﺎن رده ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ J7
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن
زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را در ﺑﺎرﺳﻠﻮن
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  J5و  J7اواﯾﻞ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در زﻣﺎﻧﺒﺪی ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ  J7ﻣﺪل
ﺳﺎل  2016را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
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