اﭘﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭗ  ۴ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﮏ را
ﺑﻪ  TSMCﺳﭙﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
اﭘﻞ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ،ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻗﺼﺪ دارد
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  ۴ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی
 ۴ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی اﭘﻞ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﮏ ،ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری  TSMCآﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی » ،«DigiTimesاﭘﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی ۴

ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی  TSMCرا رزرو ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
 TSMCﭼﯿﭙﺴﺖ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی آﯾﻔﻮن را ﺑﺎ ﻧﺎم  A15ﺑﺎ ﻧﻮد ﭘﺮدازش  ۵ﯾﺎ  ۵ﭘﻼس ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم N5
ﭘﻼس ﯾﺎ  N5Pﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ TSMC ،ﺗﺮاﺷﻪ  A15اﭘﻞ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺳﺮی آﯾﻔﻮن
 ۱۳ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ از اواﺳﻂ ﺧﺮداد ﻣﺎه آﻏﺎز ﺷﻮد.

ﭼﯿﭙﺴﺖ  M1اﭘﻞ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ .ﺗﺮاﺷﻪ  A14ﺑﺎﯾﻮﻧﯿﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
آﯾﭙﺪ اﯾﺮ و آﯾﻔﻮن  ۱۲ﺑﺎ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﯿﺪ و اﮐﻨﻮن ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﻧﺸﯿﻦﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی  ۴ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ زﻣﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ از ﺳﻮی اﭘﻞ ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ ۴
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی  ،DigiTimesﺻﺤﺒﺖ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ  TSMCدر ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﻗﺒﻠﯽ و اواﺧﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  ۲۰۲۱آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ،اﭘﻞ ﻗﺼﺪ دارد از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭙﺴﺖ  A15ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺳﺮی
آﯾﻔﻮن  ۱۳اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن اواﺳﻂ ﺧﺮداد ﻣﺎه آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﯽﺷﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺎ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  ۴ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎراﯾﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﭘﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﭘﻞ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮏ ﺑﺎ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮی در ﻣﻮرد ﻋﺮﺿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﭼﯿﭙﺴﺖ  ۴ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

