ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻣﺪل ﮔﻠﮑﺴﯽ  S20ﭘﻼس؛ اﺧﺘﻼف
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن و اﮔﺰﯾﻨﻮس ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  20ﭘﻼس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهای
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ آن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ را

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  865ﺑﺮای ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ و ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺪل ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﮔﺰﯾﻨﻮس ) 990ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺖ( را درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭼﺎﻟﺶ اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل دارای ﭘﺮدازﻧﺪه اﮔﺰﯾﻨﻮس ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﺴﺖﻫﺎی ﺑﻨﭽﻤﺎرک
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺴﺖﻫﺎی

ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  20ﭘﻼس ﻫﻢ ﻣﺆﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺣﺘﯽ ﺻﺪای ﮐﺎرﺑﺮان
را ﻫﻢ درآورده و آنﻫﺎ را وادار ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﺎﯾﺖ  Change.orgﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆال ،در اداﻣﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺴﺖﻫﺎی ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﮔﻠﮑﺴﯽ

اس  20ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن و اﮔﺰﯾﻨﻮس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮور ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  865و اﮔﺰﯾﻨﻮس ) 990ﻓﻮل اچ دی 60 ،ﻫﺮﺗﺰ(
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯽ ﭘﯽ ﯾﻮ و ﺟﯽ ﭘﯽ ﯾﻮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﭘﺮدازﻧﺪه اﮔﺰﯾﻨﻮس  990در ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل در ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺗﺮی ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﺧﺮج ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﻬﺘﺮ ،اﻧﺪﮐﯽ از آن ﺟﻠﻮ ﺑﯿﻔﺘﺪ.

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮدازﻧﺪه در ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﮔﯿﮏ ﺑﻨﭻ 5

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﯽ ﭘﯽ ﯾﻮ در ﺑﻨﭽﻤﺎرک GFXBench

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﯽ ﭘﯽ ﯾﻮ در ﺑﻨﭽﻤﺎرک 3DMark

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﺑﯿﺲ ﻣﺎرک

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  865و اﮔﺰﯾﻨﻮس ) 990ﻓﻮل اچ دی 120 ،ﻫﺮﺗﺰ(
اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  Mali G77در ﻧﺮخ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺼﻮﯾﺮ  120ﻫﺮﺗﺰ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮی از
ﺣﺎﻟﺖ  60ﻫﺮﺗﺰ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  Adreno 650ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪل
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی دارد.

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮدازﻧﺪه در ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﮔﯿﮏ ﺑﻨﭻ 5

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﯽ ﭘﯽ ﯾﻮ در ﺑﻨﭽﻤﺎرک GFXBench

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﯽ ﭘﯽ ﯾﻮ در ﺑﻨﭽﻤﺎرک 3DMark

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﺑﯿﺲ ﻣﺎرک

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی :اﮔﺰﯾﻨﻮس ﯾﺎ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ،ﮐﺪام ﯾﮏ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﺳﺖ؟
از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﮔﺰﯾﻨﻮس و اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ،ﻫﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﯾﻢ .ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده روزﻣﺮه و ﮐﺸﯿﺪن ﮐﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ از ﺳﯽ ﭘﯽ ﯾﻮ ،ﭘﺮﻓﺮﻣﻨﺲ دو ﻣﺪل اﺧﺘﻼف اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺑﺮان از ﻫﺮ دو ﻣﺪل رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﺟﯽ ﭘﯽ ﯾﻮ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  Adreno 650در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ ،از
رزوﻟﻮﺷﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ .اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
اﮔﺰﯾﻨﻮس  990ﺑﺮای آﻧﮑﻪ رزوﻟﻮﺷﻦ ﻓﻮل اچ دی ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎزﺳﺎزی  60ﻫﺮﺗﺰ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد،
ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  Adreno 650ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﮔﺮ ﭘﺮﻓﺮﻣﻨﺲ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻤﺎ از ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  20ﭘﻼس
اﺳﺖ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﺪل ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

