ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۸ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﻫﺎی  AnTuTuو
 GFXBenchرا ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۸ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﮐﺮده و ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار آﺗﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﯾﻨﻔﯿﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﻇﺎﻫﺮا ﻧﻮت  ۸ﺳﺮی ﺑﻪ ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﻫﺎی  GFXBenchو آﻧﺘﻮﺗﻮ زده ﺗﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮاﯾﻤﺎن روﺷﻦ ﺷﻮد .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن اوﻟﯿﻦ ﻋﻀﻮ از

ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ رم  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﺑﻨﭽﻤﺎرک آﻧﺘﻮﺗﻮ درﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻣﺪل  SM-N9500را دارد و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﯿﻨﯽ از اﺳﻤﺎرت
ﻓﻮن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﻨﺪراﮔﻮن  ۸۳۵اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آدرﻧﻮ
 ۵۴۰ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه.

ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ در ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻟﻨﺰﻫﺎی  ۱۲و  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ آن ﻧﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺖ.
 ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ در ﮐﻨﺎر رزﻟﻮﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۰۸۰در  ۲۲۲۰ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﯿﺸﻔﺮض روی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد از دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
ﺑﺮای  SM-N9500در آﻧﺘﻮﺗﻮ اﺳﺖ.
در ﻫﺮﺻﻮرت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۷۹۰۰۰را در اﯾﻦ ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻧﻤﺮه  ۱۶۸۱۳۳ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۸ﭘﻼس ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺑﻨﭽﻤﺎرک  GFXBenchﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﯾﮑﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﻨﭽﻤﺎرک از ﺳﯿﺴﺘﻢ روی ﭼﯿﭗ اﮔﺰﯾﻨﻮس  8895ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ Mali-
 G71ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه .اﺑﻌﺎد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۶.۴اﯾﻨﭻ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﮐﻪ رزﻟﻮﺷﻦ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از

رﻗﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه در آﻧﺘﻮﺗﻮ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮی را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﻄﻌﻪ ﮔﻢ ﺷﺪه از ﭘﺎزل ﻧﻮت  ۸داﻧﺴﺖ!
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

