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ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده - GFXBench
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،ﺧﻂ
ﺗﻮﻟﯿﺪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه دارد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

از ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و راﻫﯽ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ  Aﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ای ﻓﻠﺰی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،اﺧﯿﺮا ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در وب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺘﻪ و اﻋﻼم ﮐﺮده

اﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺮه ای در ﺻﺪد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  A9 Proﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ دﯾﮕﺮی در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  A9100در
ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  GFXBenchﻣﻮرد ﺑﻨﭽﻤﺎرک واﻗﻊ ﺷﺪه .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎن اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن

ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪه ی  A9 Proﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه از آن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ  A9100ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  5.5اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ
 1080pدارد ﮐﻪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  6اﯾﻨﭽﯽ  Galaxy A9ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ را ﺑﻪ

وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ  Proدﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ  A9100ﭼﯿﭙﺴﺖ  8ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  652ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  1.8ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ،
ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آدرﻧﻮ  510و  4ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم دارد و دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ آن  15ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺳﻪ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و دورﺑﯿﻦ  13ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ  A9ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه .از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ی ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ دوم  8ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ 32
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و اﻧﺪروﯾﺪ  6.0.1اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
در آﺧﺮ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎدآوری ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ
ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ ﻣﺠﻬﺰ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺮای  A9100ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ داﻧﺴﺖ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد زﻣﺎن

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
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