ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ  Fire HD 8آﻣﺎزون در
ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  GFXBenchروﯾﺖ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۵
ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺎزون در ﺣﺎل آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻧﺴﺨﻪ ی ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﺖ Fire HD 8
ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ی ﻣﯿﻼدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۸اﯾﻨﭽﯽ از ﻧﻮع  LCDو ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۲۸۰در ۸۰۰
ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮد.
از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای و ۱.۵

ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی  MT8135ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ،ﭘﺮدازﻧﺪه ی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  ،PowerVR G6200ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی
رم ۱۶ ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی داﺧﻠﯽ )ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺗﻘﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۲۸
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ( ،دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی  ،۱۰۸۰Pدورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺑﺮای
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻠﻔﯽ و ﮔﻔﺘﮕﻮی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ و ﻓﺎﯾﺮ  OSﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪروﯾﺪ  ۵.۰ﯾﺎد ﮐﺮد.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﺴﺨﻪ ی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده اﺑﺰار ﺑﻨﭻ ﻣﺎرک ﮔﯿﺮی
 GFXBenchروﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﯾﻦ دﯾﺘﺎ ﺑﯿﺲ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ  ۸اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ  ۱۲۸۰در ۸۰۰
ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد.
آﻣﺎزون ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﺗﺎزه را ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ و  ۱.۳ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی  MT8163ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ و ﭘﺮدازﺷﮕﺮ
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  Mali-T720ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺮده و  ۵۰درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ رم ﻣﺤﺼﻮل اﻓﺰوده ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ۱.۵
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻻ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ  ۴.۵ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ آن ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ دورﺑﯿﻦ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﺗﻨﺰل ﮐﺮده .در ﮐﻨﺎر
ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻣﻮارد روی دﯾﻮاﯾﺲ ﻧﺴﺨﻪ ای از ﻓﺎﯾﺮ  OSﺳﻮار ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺪروﯾﺪ  ۵.۱ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ.
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد  Fire HD 8ﻧﮕﺎرش  ۲۰۱۶در دﻧﯿﺎی ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و ﺧﻮب ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻢ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺶ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آﻣﺎزون ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر ﺷﺪه و ﻟﺬا ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی اپ ﻫﺎی
ﻣﺤﺒﻮب اﻧﺪروﯾﺪی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ رﺳﻤﯽ را در ﻣﻮرد اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪری دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.
و ﺑﺮای ﻓﺎش ﺷﺪن ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و رﺳﻤﯽ ﺷﺪن آن
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

