ﻧﻤﻮدار ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻨﭽﻤﺎرک ،AnTuTu
ﺧﺒﺮ از ﻗﺪرت ﺑﺎﻻی ﭼﯿﭙﺴﺖ  A9اﭘﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮاﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،آذر ۱۳۹۴
اﻣﺮوز در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ » ،«Weiboﻧﻤﻮداری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺑﻨﭽﻤﺎرک  AnTuTuﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪه

ﺷﺪه اﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ،ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ اﭘﻞ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ  A9ﮐﻪ در آﯾﻔﻮن ﻫﺎی  6sو
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻼس آن ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز  ۱۲۳.۵۶۷در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ رﺗﺒﻪ دوم ﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ  A8Xدر اﺧﺘﯿﺎر اﭘﻞ

اﺳﺖ؛ ﺳﯿﺴﺘﻢ-ﺑﺮﭼﯿﭙﯽ ﮐﻪ در آﯾﭙﺪ اﯾﺮ  ۲ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ
رﺳﺪ .ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺗﺎزه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه »ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  «۹۵۰از ﻫﻮآوی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز  ۹۲۷۴۶ﮔﺸﺘﻪ و در

رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﻣﻘﺎم ﺑﻌﺪی ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را دﯾﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل

ﭘﯿﺶ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه از ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی اش در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۶و ﻧﻮت  ۵ﻣﯽ
ﮔﺬرد .اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۷۴۲۰ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز  ،۸۶۶۵۲در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻨﭽﻤﺎرک  AnTuTuوﻟﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﺑﻪ ﭘﺮﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺑﺎ ﻧﺎم
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۰از ﮐﻮاﻟﮑﺎم .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ-ﺑﺮ-ﭼﯿﭗ در ﺳﺎل ﺟﺎری در ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﻌﺎدل  ۸۱۰۴۹را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﯿﭙﺴﺘﯽ از ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﺑﺎ ﮐﺪ  MT6795را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﭘﺮدازﻧﺪه ای
 ۸ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ،در ﻣﻘﺎم دوازدﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﺘﯿﺎز  ۵۴۴۹۹را ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺎی ﭼﻨﺪ ﭼﯿﭙﺴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ  Helio X20ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ A9X ،اﭘﻞ و اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن
 ۸۲۰ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ و در ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺮی ﮐﻪ در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ.
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