ﻣﺪل ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ۵ﺑﺎ ﭼﯿﭗ
 ۶ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی  AMDﺳﺎل  ۲۰۲۲از راه ﻣﯽرﺳﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ۵ﻓﺮوش ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺑﺎزار دارد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﭼﯿﭗ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ
را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻇﺎﻫﺮا ژاﭘﻨﯽﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﻣﺤﺒﻮب
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،از ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﺮوز ﺷﺪهای ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.

اﺧﯿﺮا ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص  TSMCﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم  ۲۰۲۲ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی درﺑﺎره ﻣﺪل ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه  PS5وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر

ﻣﯽرود در ﮐﻨﺎر ﭘﺮدازﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎزه دﯾﮕﺮی ﻫﻢ روﺑﻪرو ﺷﻮﯾﻢ .ﮐﻨﺴﻮل ژاﭘﻨﯽﻫﺎ ﺑﺎ
ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮدازﻧﺪه  AMD Zen 2از راه ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  ۶ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ۵ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار دارای ﭼﯿﭗ  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﺷﻪ  ۶ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪان
زﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ارﺗﻘﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪی در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎ
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﺎﻫﺪ آن در دﻧﯿﺎی ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل از ورود ﮐﻨﺴﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪش
ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از راه ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ ۵
زودﺗﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی ﺑﺎﺷﯿﻢ.
 PS5ﯾﮏ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرود ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه آن اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ژاﭘﻨﯽﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی دورﺗﺮ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﻠﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل را وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ
آن زﻣﺎن ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻤﺘﺮی را در آن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

