ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۹ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﮔﺰﯾﻨﻮس در
ﮔﯿﮏ ﺑﻨﭻ روﯾﺖ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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اواﯾﻞ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ در آن زﻣﺎن
ﺗﻨﻬﺎ داده ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۴۵در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار داﺷﺖ و
ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺪل اﮔﺰﯾﻨﻮﺳﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا از ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۹ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۹۸۱۰در ﺳﺎﯾﺖ »ﮔﯿﮏ
ﺑﻨﭻ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن از  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اورﯾﻮ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﮐﻼک ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای ﻧﯿﺰ روی  ۱.۷۹ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی اﮔﺰﯾﻨﻮﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارش ﻫﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﺎزﮔﺎری
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دارد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۹اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
اﺳﺖ.
ﺷﺪه
ﮐﻤﺘﺮ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۹ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۹۸۱۰در ﺗﺴﺖ ﺗﮏ ﻫﺴﺘﻪ ای
اﻣﺘﯿﺎز  ۲۷۳۷و در ﺗﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ ای اﻣﺘﯿﺎز  ۹۰۶۴را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺪل ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺪ از اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۴۵در ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﮏ ﻫﺴﺘﻪ ای و ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﺘﯿﺎزات  ۲۱۹۰و
 ۸۸۶۰را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﮐﻪ آن را روی ﮐﺎﻏﺬ در رده ای ﭘﺎﻦ ﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۹اﺷﺎره ﻧﮑﺮده اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﯾﻌﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪار
آﺗﯽ ﮐﺮه ای ﻫﺎ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۴اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﻞ ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱۸.۵:۹ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد .از
دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ۱۲
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ،دﺳﺘﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ  ۲و ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ
اﻧﮕﺸﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۹ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و اﻧﺘﺸﺎر
اﯾﻦ ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

