دﻣﺎی اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۵ﺣﯿﻦ ﭘﺮدازش ﻫﺎی
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﮐﻮاﻟﮑﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ دﻣﺎی دو ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۰۱و  ۸۱۰را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﻗﯿﺎس ﻗﺮار ﻣﯽ داد ،در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ روی دو اﺑﺰار ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ

ﺑﺎزی آﺳﻔﺎﻟﺖ  ۸را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ-روی-ﭼﯿﭗ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۰ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ دارای ﻣﺸﮑﻞ داغ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ ﺗﺴﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

ﺿﺒﻂ وﯾﺪﺋﻮ را ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﻫﻢ ﺳﺒﺐ ﻧﮕﺸﺖ ﺗﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺣﺮارﺗﺶ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۰۱ﮔﺮدد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻨﭻ ﻣﺎرک ﺗﺎزه ای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ  ،HTC One M9ﮐﻪ در
ً
ﻣﺠﺪدا ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺎﻻ
آن دﻣﺎی اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۰ﺑﻪ  ۵۵درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد
ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ  HTC One M8و ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۴ﺗﺤﺖ

ﺗﺴﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ
ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺪل  ۸۱۰ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.
اﮐﻨﻮن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻠﯽ ﺗﺴﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮ روی
ﺳﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮدش ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪل ﻫﺎی  ۸۱۰ ،۸۰۱و  ۸۱۵ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﺮده .اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ در ﺳﻪ
اﺑﺰار ﻓﺎﻗﺪ آﻧﺘﻦ رادﯾﻮﯾﯽ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  ۱۹۲۰در  ۱۰۸۰ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ۳
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﻣﻮرد آزﻣﻮن واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد آﻧﺘﻦ رادﯾﻮﯾﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻗﺪری ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﯿﭗ ﻫﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ
و در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ دﻣﺎی ﺷﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۵ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﺗﺴﺖ ﺗﺎزه ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ از ﺑﺎزی آﺳﻔﺎﻟﺖ  ۸ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن ﻗﻠﺐ

ﭘﺮدازﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﯾﻨﺒﺎر و ﺑﺮ ﺧﻼف آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎزی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﻮرد اﺷﺎره و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺑﻨﭻ ﻣﺎرک ،اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۵ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ ۳۸
درﺟﻪ ی ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه ،ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۰۱و  ۸۱۰ﺑﺎ ﻣﯿﺰان
ﺣﺮارت  ۴۲و  ۴۴درﺟﻪ ی ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و از اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۵ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ،
ﺿﻤﻦ ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺜﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ داغ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ در
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺸﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ی اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﺳﺨﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮاﻟﮑﺎم:

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

