ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻫﻮاوی از ﺑﻨﭽﻤﺎرک
 ۳DMarkﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اورﮐﻼک ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﺟﻤﻌﻪ ۱۶ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
وﺑﺴﺎﯾﺖ  UL Benchmarksاﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮاوی از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎی  P20و  P20از
ﻟﯿﺴﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی  3DMarkاﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق از ﺳﻮی UL
 ،Benchmarksاورﮐﻼک ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻔﺘﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ  AnandTechاﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ

ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﭘﻞ ،ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهی ﺑﺰرگ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه؛ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺮات ﺑﻬﺘﺮ در ﺑﻨﭽﻤﺎرک  3DMarkﺗﻘﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ UL
 Benchmarksﺑﺮای ﺗﺎﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از دو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻫﻮاوی اﺳﺘﻔﺎد ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﻧﺴﺨﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﯾﮕﺮی ﻧﺴﺨﻪای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻋﺪاد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ دو آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ.

 ULاﺻﺮار دارد ﺗﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻧﺘﺎﯾﺞ واﻗﻌﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را ﺑﺮوز دﻫﻨﺪ .درﺑﺎرهی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی
ﭼﯿﻨﯽ اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪن از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺑﻨﭽﻤﺎرﮐﯽ ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دو آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ  ULﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻮاوی در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی
اوﻟﯿﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی زﯾﺮ از رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی  3DMarkﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ:
ﻫﻮاوی P20
ﻫﻮاوی  P20ﭘﺮو
ﻫﻮاوی Nova 3
آﻧﺮ ﭘﻠﯽ
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی
ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﺗﻘﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ را در ﺳﺎل ۲۰۱۳

اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮات ﺑﻨﭽﻤﺎرک درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

