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ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،آذر ۱۳۹۷
ﭼﯿﭙﺴﺖ  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  ۹۸۰در ﻟﯿﺴﺖ ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی آﻧﺘﻮﺗﻮ ﻗﺪرت ﺧﻮد را
ﺑﻪ رخ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
آﻧﺘﻮﺗﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻨﭽﻤﺎرک
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻮاوی ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺖ  ۲۰ ،۲۰ﭘﺮو و  ۲۰اﯾﮑﺲ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﺮاﺷﻪ
ﺟﺪﯾﺪی ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ در ﺻﺪر آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖﺗﺮ  ۲۰ﭘﺮو و

ﺣﺘﯽ  ۲۰اﯾﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه از ﭘﺲ ﻣﯿﺖ ۲۰
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪه اﻧﺪ.
در رده ﭼﻬﺎرم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ اﯾﺴﻮس  ROGﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۴۵اورﮐﻼک ﺷﺪه
ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮاوی را ﻧﺪارد .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮی از ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۹در
اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻘﻠﺐ ﻫﻮاوی در  3DMarkﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر

ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ
دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﯿﺖ  ۲۰ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮدازش ﺳﺨﺖ
اﻓﺰاری ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی  DxOMarkﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺧﻮش درﺧﺸﯿﺪه اﻧﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ در رده ﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ دﻫﻢ دو ﭘﺮﭼﻤﺪار وان ﭘﻼس ۳ ،ﮔﻮﺷﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از ﻣﯿﺰو ﺟﺎ ﺧﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﯿﺮاژ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺎﻻی  ۱۰ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ در آن ﺷﺮﮐﺖ داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﻣﺎه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه و ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۵۵و ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ  ۱۰ﺑﺎ اﮔﺰﯾﻨﻮس
 ۹۸۲۰اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﺬاب ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮان ﭘﺮدازش اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی  ۷و  ۸ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﻗﻄﻌﺎ
ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻫﻮاوی را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

