ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی اﮔﺰﯾﻨﻮس ،A12 ،۹۸۲۰
ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  ۹۸۰و اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  - ۸۴۵دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۷ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۹۸۲۰در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﭙﺴﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ آن را دارﯾﻢ
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۵۰اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار در ﻣﺎه ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو از اﯾﻦ
ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ،در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ.
ﺗﺮاﺷﻪ ﺟﺪﯾﺪا اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺜﻞ  A12ﺑﯿﻮﻧﯿﮏ و ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  ۹۸۰از ﻓﺮاﯾﻨﺪ  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﻬﺮه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﯿﺐ ﮐﺮه ای آﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۹۸۲۰ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ۸

ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۹۸۲۰و اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۵۰ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪل ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و اﻏﻠﺐ اﮔﺰﯾﻨﻮس از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﭘﺮدازش ﺻﻮﺗﯽ
ﺑﺮ رﻗﯿﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮﺗﺮی دارد.
ﻋﯽ رﻏﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﺷﺎﯾﻌﺎت و ﺣﺘﯽ ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﻫﺎی اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۵۰در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ درﺑﺎره آن اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮد از اﯾﻨﺮو در ﺟﺪول زﯾﺮ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ،۸۴۵اﮔﺰﯾﻨﻮس ،۹۸۲۰
 A12ﺑﯿﻮﻧﯿﮏ و ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  ۹۸۰را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ در ﻏﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آﯾﻔﻮن  XSو ﺳﺮی
اﻧﺪ.
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ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼف اﯾﻦ ﭼﯿﭗ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﻣﻮﺳﻨﮓ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ  ۸ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮔﺰﯾﻨﻮس ۹۸۲۰
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﺧﻪ ای از ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  ۱۰ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﺎراﯾﯽ اﮔﺰﯾﻨﻮس
 ۹۸۲۰ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ در ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ ای  ۱۵درﺻﺪ و در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮏ ﻫﺴﺘﻪ ای  ۲۰درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ اﯾﻦ دو ﺗﺮاﺷﻪ ﻧﯿﺰ از ﺑﺮﺗﺮی  ۴۰درﺻﺪی ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ
ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد.
ﻇﺎﻫﺮا دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎده ﻧﺒﻮدن ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺰاف ﭘﺮوﺳﻪ  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی  EUVدر ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﭘﺮدازش اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۵۰از اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۹۸۲۰ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
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