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اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻤﺎری  ۱۰ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۵
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﺨﻪ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮ Mi 5
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﭼﯿﻨﯽ از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدش ﺑﺎ ﻧﺎم »ﭘﺎﯾﻨﮑُ ﻦ« در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﻬﺮه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎش ﺷﺪه ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه  Mi 5Cاز ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ Cortex-
 A53اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  808را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد.
اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺑﺮای ﺳﺎل  2017ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از » «Pineconeﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ از ﺧﻮﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه
ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دو ﻣﺪل از ﺳﺮی ﭼﯿﭙﺴﺖ »ﭘﺎﯾﻨﮑُ ﻦ« ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی  V670و V970
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از ﻣﺪل  V670در ﮔﺠﺖ  Mi 5Cاﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ  V670از ﻫﺸﺖ ﭘﺮدازﻧﺪه  Cortex-A53ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آن ﭼﯿﭗ
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  Mali-T860 MP4ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  800ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮدازش ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه

دارد .از دﯾﮕﺮ ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻤﺎری  28ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی در آن اﺳﺖ.

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﻣﺪل رده ﺑﺎﻻﺗﺮ  V970ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﺟﺎری ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ،از

ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ  Cortex-A73ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﺮدازش ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و  4ﻫﺴﺘﻪ  Cortex-A53در ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎری
ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﻤﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه  2.0ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻮده و ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺗﺎ 2.7

ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در آن از ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ  Mali G71 MP12ﺑﺎ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  900ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮی Pinecone V970 ،ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری  10ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رده ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  835ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

