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ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﻓﺎش ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﭼﯿﭙﺴﺖ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺧﻮد را ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ را ﺑﺮای
ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺳﺮی  ۷ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده و اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۷۶۵ﮐﻢﮐﻢ دارد ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺷﺎﯾﻌﺎت از روﻧﻤﺎﯾﯽ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﯿﺎنرده ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۷۷۵ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺿﺮ از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی اراﺋﻪ داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺖ آن را

ﺗﺎﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .وﻟﯽ از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۷۷۵ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی  CPUو ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼک
آن اﺳﺖ ،از اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺣﺬف ﺷﺪه .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ از ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی Kryo
 6xxاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺷﺎره ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۷۷۵اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ را ﺷﺒﯿﻪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۸۸ﮐﻨﺪ .اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ۷۷۵
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی رم  ۳۲۰۰ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰی  ،LPDDR5رم  ۲۴۰۰ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰی  LPDDR4Xو ﺣﺎﻓﻈﻪ
داﺧﻠﯽ  UFS 3.1 Two-Lane HS Gear 4ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﭘﺮدازﻧﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮی اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﭙﮑﺘﺮا  ۵۷۰ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ،4K60

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻪ ﺳﻨﺴﻮر  ۲۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،و دو ﺳﻨﺴﻮر  ۲۰ + ۶۴ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۳۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ
ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۷۷۵از ﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ وایﻓﺎی  6Eﺑﺎ  ،MIMO 2×2ﺑﻠﻮﺗﻮث ۵.۲

)ﺑﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ »ﻣﯿﻼن«( ،LTE Cat.18 ،ﻓﺎﯾﻮ ﺟﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ،ﻓﺎﯾﻮ ﺟﯽ ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
) (SAو ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﻞ ) NSA)، VoNRو  ،NR CAو داونﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎ  MIMO 4×4و آپﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎ 2×2

 MIMOدر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی زﯾﺮ  ۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی از راه ﻣﯽرﺳﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ در ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ  ۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ،از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﻮاج زﯾﺮ  ۳ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﺑﺎ  FDDو در ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی n77
و  n78و  n79ﺑﺎ  TDDﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۷۷۵ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﺗﺮاﺷﻪ ﺻﻮﺗﯽ
 WCD9380/WCD9385ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻗﺒﻼ در آﻧﺘﻮﺗﻮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻗﻮیﺗﺮ از اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن
 ۷۶۵اﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮق ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

