ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۵ﺑﺎ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۷۶۵Gروﯾﺖ
ﺷﺪ؛ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از ﮔﻮﺷﯽ ﭘﯿﮑﺴﻞ  4aروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و از ﻋﺮﺿﻪ ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۵ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﺷﺒﮑﻪ  5Gدر ﭘﺎﺰ ﺧﺒﺮ داد .ﺣﺎﻻ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۵ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪهای ﻣﯿﺎنرده در ﯾﮏ ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺰارشﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﺮﭼﻤﺪار وارد ﺑﺎزار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻓﺎﻗﺪ ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی ﺳﺮی  ۸ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﺧﯿﺮا ﮔﻮﺷﯽ

ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۵در ﺳﺎﯾﺖ  AI-Benchmarkروﯾﺖ ﺷﺪه و ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ را ﺗﺎﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۱ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و ﭼﯿﭙﺴﺖ
ﻣﯿﺎنرده اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  765Gﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺑﻨﭽﻤﺎرک ،ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻨﺪه ﮔﻮﮔﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﻨﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۴و ﭘﯿﮑﺴﻞ ۴
اﯾﮑﺲ ال ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۵۵دارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۵در اﯾﻦ ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز  ۳۹.۴دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۴و  XL ۴ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز  ۳۹.۶و  ۳۹.۵ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۶.۶۷اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از رﻓﺮش رﯾﺖ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ در
ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻨﺪه ﮔﻮﮔﻞ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و  BOEآن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺪون ﺗﺎﺪ ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻘﯽ

از ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﯿﮑﺴﻞ  4a 5Gدر ﭘﺎﺰ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
ﮔﻮﮔﻞ اﺧﯿﺮا از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯿﺎنرده ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﮑﺴﻞ  4aروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۵.۸۱اﯾﻨﭽﯽ  OLEDﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﻓﻮل اچ دی ﭘﻼس ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و ﮔﻮﮔﻞ آن را ﺑﻪ
ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  730Gﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺪرت ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  765Gدارد.
ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ  4aﺑﻪ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﮑﯽ  ۱۲.۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
 ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۴۹دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

