اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ ای
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﻇﺮف ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺳﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﻄﺮح اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪﻧﺪ :اﮔﺰﯾﻨﻮس  8890ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  820ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻮاﻟﮑﺎم و ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  950از ﻫﻮآوی.
ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ

ﺑﺮاﯾﻤﺎن اﻫﻤﯿﺖ دارد ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ،ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ ﺟﺪوﻟﯽ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎ در
ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ ای را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﮑﺮد ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ،
ﻫﻮآوی ،ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ) (Helio X10و ﮐﻮاﻟﮑﺎم را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺗﺴﺖ

 Geekbencgدر وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ ای از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﮔﺰﯾﻨﻮس  8890ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪ

ﻫﺴﺘﻪ ای دارد .اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای  Cortex-A53ﻣﺤﺼﻮل  ARMو
ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ  M1را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز  7400در ﺻﺪر ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار دارد.
ﻣﺤﺾ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ اﮔﺰﯾﻨﻮس  7420ﮐﻪ در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  6ﻗﺮار دارد در
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻣﺘﯿﺎز  5000ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺮاﺷﻪ ای ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻪ را دارد ﯾﻌﻨﯽ  Helio X10ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﺑﺎ ده ﻫﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ اﻣﺘﯿﺎز
 6500ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﺟﺪول را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ 950
ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ  100اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﺳﻮم ﺷﺪ.
ﭘﺮدازﻧﺪه ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای درون ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  820ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮا ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻣﺘﯿﺎزی ﻓﺮاﺗﺮ از 5300

را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ ای ،ﭼﯿﭗ  A9اﭘﻞ ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻫﺴﺘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ را از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد و در ﺗﺴﺖ اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ اﻣﺘﯿﺎز  4436ﺟﺎﯾﮕﺎه آﺧﺮ ﺟﺪول را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺘﺸﺎر دﻫﻨﺪه ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺪول ،ﭼﺎرﺗﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﮏ ﻫﺴﺘﻪ ای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ و در آن ﺟﺪول ،ﭼﯿﭗ  A9اﭘﻞ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
اﻣﺘﯿﺎز در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ درز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺎزه در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺸﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در
ﻣﻮرد ﻗﻮت و ﯾﺎ ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

