ﺑﺮﺗﺮی آﯾﻔﻮن  ۱۲ﭘﺮو ﺑﺮ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۲۰اﻟﺘﺮا در
ﺗﺴﺖ ﺳﺮﻋﺖ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۵ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
وﯾﺪﯾﻮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل ﯾﻮﺗﯿﻮب » «PhoneBuffﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن  12ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ
ﺑﺎﯾﻮﻧﯿﮏ  A14اﭘﻞ در ﺗﺴﺖ ﺳﺮﻋﺖ از ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  20اﻟﺘﺮا ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﻔﻮن  ،12ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  20اﻟﺘﺮا ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  865ﭘﻼس و
رم  12ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ،ﻟﻘﺐ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ا زآن ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﻔﻮن
 12و آﯾﻔﻮن  12ﭘﺮو ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺎﯾﻮﻧﯿﮏ  ،A14ﺗﺎج ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎزار از آن ﭘﺮﭼﻤﺪاران

ﺗﺎزه از راه رﺳﯿﺪه اﭘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺑﻪ ﻧﺎم » «PhoneBuffﮐﻪ ﺗﺴﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺎه ﮐﻪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺴﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻘﺐ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ورق ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻇﺎﻫﺮا آﯾﻔﻮن  12ﭘﺮو ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﭼﯿﭙﺴﺖ  5ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی  A14در ﺗﺴﺖ ﺳﺮﻋﺖ از
ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  20اﻟﺘﺮا ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺗﺴﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در وﯾﺪﯾﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ آﯾﻔﻮن  12ﭘﺮو ﺑﺎ رم  6ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﺠﻤﻮع  17ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  29اﻟﺘﺮا ﺑﺎ رم  12ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﭘﺮدازش ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
اﺳﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ آﯾﻔﻮن  12ﭘﺮو در ﺣﺪود  300دﻻر ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  20اﻟﺘﺮا اﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﯾﻔﻮن  12و آﯾﻔﻮن  12ﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺗﺮاﺷﻪ  A14ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﻦ ﺗﺮی
دارﻧﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ و در ﻋﻤﻞ،
ﻋﻤﻠﮑﺮدی روانﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺳﺮﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪای در اﺟﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﻧﮑﺘﻪای ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را آزار دﻫﺪ؛ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

