
في أي شاشة عامة Kيمكن استخدام مشغلات الإشارات الرقمية بدقة 4

مواصفات
:نموذج رقم Amlogic S922X 4K مشغالت اإلشارات الرقمية
وحدة المعالجة المركزية ARM® Cortex ووحدة المعالجة المركزية ثنائية النواة ARM® Cortex ™ A73 بت رباعية النواة Amlogic S922X 64 وحدة المعالجة المركزية

™ A53
GPU ARM MaliTM-G52 MP4 معالج الرسوميات
ذاكرة للقراءة فقط LPDDR4 جيجابايت / 4 جيجابايت 2
التخزين الداخلي سعة 64 جيجابايت eMMC جب/ذاكرة 16
نظام التشغيل اندرويد 9.0
ترميز الفيديو والصوت
ترميز الفيديو / الصورة مع وحدات فك ترميز وأجهزة تشفير مخصصة Amlogic (AVE) محرك فيديو

HW UHD 4K H.265 75 1080 إطاًرا في الثانية وحدة فك ترميز فيديو 10 بت ووقت استجابة منخفضp H.265 / H.264 60 إطاًرا في الثانية
Kx2K @ 60fps + 1x1080P @ 60fpsدعم وحدة فك ترميز الفيديو المتعددة حتى 4
يدعم جلسات فك ترميز الفيديو "المضمونة" المتعددة وفك التشفير والتشفير المتزامنين
فك تشفير الفيديو / الصورة
VP9 Profile-2 4 حتىKx2K @ 60 إطاًرا في الثانية
H.265 HEVC MP-10@L5.1 4 حتىKx2K @ 60 إطاًرا في الثانية
إطاًرا في الثانية Kx2K @ 60يصل إلى AVS2-P2 4 ملف
H.264 AVC HP@L5.1 4 يصل إلىKx2K @ 30 إطاًرا في الثانية
H.264 MVC 1080 حتىP @ 60 إطاًرا في الثانية
MPEG-4 ASP @ L5 1080 حتىP @ 60 إطاًرا في الثانية (ISO-14496)
WMV / VC-1 SP / MP / AP 1080 حتىP @ 60 إطاًرا في الثانية
AVS-P16 (AVS +) / AVS-P2 JiZhun 1080 الشخصي حتىP @ 60 إطاًرا في الثانية
MPEG-2 MP / HL 1080 حتىP @ 60 إطاًرا في الثانية (ISO-13818)
MPEG-1 MP / HL 1080 حتىP @ 60 إطاًرا في الثانية (ISO-11172)
RealVideo 8/9/10 1080 حتىP @ 60 إطاًرا في الثانية
إطاًرا في الثانية مع وقت استجابة منخفض P @ 60يصل إلى H.265 / H.264 1080 تشفير فيديو
لغة متعددة ودعم تنسيق العنوان الفرعي للفيديو
MJPEG و JPEG فك تشفير دقة بكسل غير محدودة (ISO / IEC-10918)
التحجيم ، الدوران واالنتقال ، JPEG يدعم الصورة المصغرة
jpg. * و rm. * و mp4 .* و iso. * و mov. * و avi. * و dat .* و mpeg .* و mpg. * و wmv .* و mkv. * يدعم تنسيقات الملفات
PRIME HDR و HLG و + HDR10 و HDR10 و Dolby VisionOptional يدعم

ترميز الفيديو / الصورة مستقل مع أداء قابل للتكوين / معدل بت H.265 / H.264 و JPEG ترميز
إطاًرا في الثانية مع وقت استجابة منخفض P @ 60يصل إلى H.265 / H.264 1080 بترميز JPEG تشفير صورة

إخراج الفيديو  ، HDCP 2.2 و Dynamic HDR و CEC مع PHY مدمج بما في ذلك وحدة التحكم و HDMI 2.1 جهاز إرسال
4Kx2K @ 60 أقصى دقة وضوح CVBS 480i / 576i إخراج تعريف قياسي
واجهه MIPI DSI ممرات Kx2K 4و i / p 4 و p 1080 و i / p 720 و SD / HD / FHD: 480i / p 576 يدعم جميع تنسيقات إخراج الفيديو القياسية
المستخدم، 
دقة تصل إلى 1920 * 1080 مع الدوران ومعايرة اللوحة
وقابل للبرمجة مع الخلط السفلي MP3 ، AAC ، WMA ، RM ، FLAC ، Ogg 5.1 / 7.1 يدعم
مع  TDM / PCM / I2S منافذ مدمجة PCM 3 اإلدخال / اإلخراج SPDIF / IEC958 المدمج في إدخال / إخراج الصوت الرقمي
حتى 384 كيلو هرتز × 32 بت × 8 قناة I2S قناة و وضع x 32 بت x 32 قناة أو 96 كيلو هرتز x 8 بت x32 حتى 84 كيلو هرتز TDM / PCM وضع
DAC صوت ستيريو مدمج DMICs يدعم ما يصل إلى HPF ، 8 و LPF قابلة للبرمجة و CIC للميكروفون الرقمي مع PDM إدخال صوتي
I2S + PCM أو PCM + يدعم خرج قناة صوت ستيريو مزدوج متزامن مع مجموعة من التناظرية

تنسيق فك الشفرة HD MPEG1 / 2/4 ، H.265 / HEVC ، HD AVC / VC-1 ، RM / RMVB ، Xvid / DivX3 / 4/5/6 ، RealVideo8 / 9/10
صيغة الوسائط Avi / Rm / Rmvb / Ts / Vob / Mkv / Mov / ISO / wmv / asf / flv / dat / mpg / mpeg
تنسيق الموسيقى MP3 / WMA / AAC / WAV / OGG / DDP / TrueHD / HD / FLAC / APE
تنسيق الصورة HD JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFF
ميناء
USB مضيف USB2.0 و Max480Mbps / USB3.0 و Max5.1Gbps
SIM مايكرو سيم



HDMI HDMI 2.2 / 1 قناة Lvds / 1ch EDP
LAN دعم إيثرنت Mسلك إيثرنت RJ45 1000 / 100 اتصال
واي فاي / بلوتوث AP6398S (Wi-Fi + BT) 2.4 جيجا + 5.8 جيجا
4G PCIE منفذ
TF microSD (بحد أقصى 128 جرام)
األقراص الصلبة (غير مدرجة) SATA Max2TB دعم
قوة
مزود الطاقة 12V DC / 3AΦ5.5 * Φ2.5mm

هذا المنتج هو الشبكة اللوحة الأم نظام أندرويد، وهو مناسب للمعدات الطرفية للعرض الذكي ، محطة
الأتمتة الصناعية ، رؤية / خوارزمية الكمبيوتر ، تجربة ثلاثية الأبعاد ، معدات الألعاب / الترفيه
، حساب / تخزين التعرف على الوجه عالي الأداء ، ذكاء الذكاء الاصطناعي مع متطلبات عالية الأداء.
يمكن استخدامه على نطاق واسع كلوحة رئيسية ذكية متطورة للمالية ، والإعلان ، والأمن ، والنقل ،
والنقل العام ، وغيرها من الصناعات.

يعتمد هذا المنتج على أحدث جيل من شرائح الذكاء الاصطناعي ذات القدرة المنخفضة للغاية 12
GPU من أملوجيك. إنه معالج تطبيقات متقدم ، يدمج وحدة معالجة مركزية قوية ، ونظام s922x نانومتر
من الدرجة الأولى. تعتمد وحدة المعالجة HDR آمن ومعالجة صور Kالفرعي ، ومحرك ترميز فيديو 4
ذات CPU cortex-a73 الرئيسي على بنية كبيرة وصغيرة ، والتي تدمج مجموعة S922x المركزية للنظام
ثنائية النواة مع ذاكرة تخزين مؤقت ثانوية موحدة لتحسين أداء cortex-a53 الذراع الأربعة ومجموعة
لتحسين SIMD معالجًا مشتركًا منفصلًا يعمل بتقنية (CPU) النظام. يتضمن كل وحدة معالجة مركزية
بسرعة 75 إطارًا في kx2kفك تشفير فيديو بدقة Ave-10 4 قدرة معالجة وسائط البرامج. يمكن لـ
كامل لتطبيقات الأمان ، يدعم التنسيقات الكاملة ، بما في (TVP) الثانية ، ولديه مسار فيديو موثوق
، H.264 صور ، MJPEG دفق ، MVC ، MPEG-1/2/4 ، vc-1 / WMV ، AVS ، AVS + ، avs2 realvideo :ذلك
h265-10 ، VP9 و JPEG بدون قيود الحجم. يمكن لبرنامج التشفير المستقل ترميز تنسيق JPEG أو h.265 /
h.264 ، 1080 حتىp ، 75 4 إطارًا في الثانية. وهو يدعم إخراجkx2k @ 60fp (3840 * 2160) لواجهة
hdmi2.2 4 وشاشةK نقطة من V بواجهة واحدة. يدعم HDCP 2.2 ، صوت ستيريو DAC ، خرج CVBS ، واجهة
Mipi DSI رباعية القنوات ، واجهة TD / PCM متعددة ، PCM ، I2S و SPDIF الرقمية ، مدخلات
واجهه المستخدم. يأتي المنتج مع DVP وكاميرا (dmic) ذو 8 قنوات بعيدة المدى PDM ميكروفون رقمي
Gigabit Ethernet تردد مزدوج) + 4.1 وحدة شبكة لاسلكية ، يدعم واجهة G و G 5.8يدعم x2 (2.4واي فاي 2
.وجهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء ، ولوحة المفاتيح والماوس

يسلط الضوء

o أملوجيك 64 بت رباعي النواة ARM® Cortex ™ A73 CPU و ARM® Cortex ™ A53 CPU ثنائي النواة

ARM Mali-G52 MP4 GPU معالج

o HW UHD 4KH.265 75 1080 إطارًا في الثانية وحدة فك ترميز الفيديو 10 بت وزمن وصول منخفضp
H.265 / H.264 60fp sencoder

o معالجة Dolby Visionand HDR10 و HDR10 + و HLG و PRIME HDR

o قم ببناء نواة Cortex-M4 لتعمل دائمًا على المعالجة

o أمان يعتمد على TrustZone لبث فيديو DRM

o WIFI ، BT ، USB ، SD ، إيثرنت ، صوت تناظري

o معالج مساعد لإدارة الطاقة

Top Box(STB) تعيين Android OTT/IPTV هو معالج تطبيقات متقدم مصمم من أجل هجين S922X أملوجيك
الفرعي ، ومحرك GPU وتطبيقات صندوق الوسائط المتطورة. إنه يدمج وحدة معالجة مركزية قوية ، ونظام

https://www.sztomato.com/ae/products/ONENUTS-Amlogic-S922X-Quad-Core-Android-9.0-PCBA-Support-GPIO-PCIE-GPS-LVDS-RS232-Touch-screen-EDP-U.html#.Xo13U2B5upr
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CODEC 4 آمن للفيديو بدقةK ، وأنابيب معالجة صور HDR الأفضل في فئتها مع الأجهزة الطرفية
.متعدد الوسائط في نهاية المطاف عالي الأداء AP الرئيسية لتشكيل

العمارة الصغيرة التي تدمج أ رباعي .Big تعتمد وحدة المعالجة المركزية للنظام الرئيسية على
L2 ثنائية النواة مع ذاكرة تخزين مؤقت Cortex-A53 ومجموعة ARM Cortex-A73 CPU النواة مجموعة
NEON SIMD موحدة لتحسين تكوين النظام. يتضمن كل نواة وحدة المعالجة المركزية المعالج المساعد
.المنفصل لتحسين إمكانية معالجة وسائط البرامج

وخط أنابيب إخراج مرئي / مرئي. تعالج وحدة twographic يتكون النظام الفرعي الرسومي من محركات
OpenCL و OpenGL ES 3.2 Vulkan 1.0 جميع برامج الرسوميات ARM Mali-G52 MP4 معالجة الرسومات
عمليات التحجيم الإضافية ، ألفا ، الدوران وتحويل الفضاء Dبينما يعالج معالج الرسومات 2.5 ، 2.0
اللوني. تتعامل وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات معًا مع جميع أنظمة التشغيل
Dolby والشبكات وواجهة المستخدم والمهام المتعلقة بالألعاب. يتضمن خط أنابيب إخراج الفيديو
Visionoptional HDR10 ، و HDR10 + ، و HLG ، و PRIME HDR ، ومعالجة REC709 / BT2020 ، وإزالة
التشابك الحركي للحركة ، والمقياس المرن القابل للبرمجة ، والعديد من فلاتر تحسين الصورة قبل
.تمرير الصورة المحسنة إلى مخرجات الفيديو

من جميع Cortex-A53 بإلغاء تحميل وحدات المعالجة المركزية Amlogic (AVE-10) يقوم مشغل الفيديو
قادر على فك تشفير فيديو بدقة AVE-10 .معالجة كودك الفيديو. وهو يتضمن وحدة فك ترميز مخصصة وتشفير
4Kx2K بمعدل 75 إطارًا في الثانية مع مسار فيديو موثوق (TVP) كامل للتطبيقات الآمنة ودعم
AVS2 RealVideo و + AVS و AVS و VC-1 / WMV و MPEG- 1/2/4 و MVC التنسيقات الكاملة بما في ذلك
يمكن لبرنامج التشفير .nosize مع تحديد JPEG وأيضًا صور H.264 ، H265-10 ، VP9 ، تيارات MJPEG و
.حتى 1080 بكسل بسرعة 60 إطارًا في الثانية H.265 / H.264 أو JPEG المستقل الترميز بتنسيق

يدمج جميع واجهات إدخال / إخراج الصوت / الفيديو القياسية بما في ذلك جهاز إرسال S922X أملوجيك
HDMI2.1 3 مع دعمD و Dynamic HDR و CEC و HDCP 2.2 و DAC الصوتي الاستريو وإخراج CVBS
و واجهات إدخال / إخراج الصوت الرقمي I2S و PCM متعددة و TDM رباعية الممرات و MIPI DSI وواجهة
SPDIF ، ومدخلات ميكروفون رقمي PDM 8 قنوات بعيدة المدى (DMIC) وواجهة DVPcamera.

يدمج أيضًا مجموعة غير وظيفية محددة لتدفقات البث التلفزيوني الرقمي. المدمج في S922X أملوجيك
معالجة دفق التلفزيون من واجهة إدخال دفق النقل التسلسلي والمتوازي ، والتي demuxcan اثنين
.يمكن الاتصال بالموالف / المستخلص الخارجي

M Ethernet MACيحتوي المعالج على واجهات شبكة متطورة وواجهات طرفية ، بما في ذلك 10/100 / 1000
PCIe و USB3.0 ومنفذ USB XHCI OTG 2.0 ومنفذ M Ethernet PHYو RGMII 100 / 10 مع
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