ً
ﻋﻤﺪا ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﯾﻔﻮن ﻫﺎی
آﯾﺎ اﭘﻞ
ﻗﺪﯾﻤﯽ اش را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
ً
اﺧﯿﺮا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ »ﻓﯿﻮﭼﺮﻣﺎرک« )(Futuremark
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﭘﻞ در ﻣﻮرد آﯾﻔﻮن ﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ.
اﭘﻞ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ،ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
اش را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ آﻧﻬﺎ و ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﻓﯿﻮﭼﺮﻣﺎرک از ﺳﺎل  2016اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻨﭽﻤﺎرک از  7دﺳﺘﮕﺎه

آﯾﻔﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮده و ﺣﺎﻻ ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی  iOS 9و  iOS 10و
 iOS 11ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ.
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ آﯾﻔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  iOS 11را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ،آﯾﻔﻮن  5sاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2013ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪ و ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ  64ﺑﯿﺘﯽ  A7ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺴﺖ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  3DMarkﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد  GPUدر ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﻫﯿﭻ ﺗﻐﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮدازﻧﺪه اﺻﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﻓﯿﺰﯾﮏ  3DMarkﻫﻢ داﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را رواﯾﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮑﺴﺎن آﯾﻔﻮن  5sدر ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت  iOSرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد  GPUو  CPUﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﻔﻮن  ،6آﯾﻔﻮن  6sو آﯾﻔﻮن  7ﻫﻢ
از ﺳﻮی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﯿﻮﭼﺮﻣﺎرک اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ:

در ﺳﻪ آﯾﻔﻮن ﻓﻮق ،ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﻠﯽ  CPUاﻧﺪﮐﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﯿﻮﭼﺮﻣﺎرک آن را ﺑﻪ ﺗﻐﺮات ﺟﺰﺋﯽ در
ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد  iOSﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و در اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ روزﻣﺮه ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد  CPUو  GPUدر ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻐﺮی ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ
ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﻫﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرآﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه در ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ روﻧﺪ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی
ﻫﻢ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ
در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ  APIﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ،ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
ً
ﮐﻪ ﺑﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

