آﯾﻔﻮن  ۱۲ﭘﺮو در ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﮔﯿﮏﺑﻨﭻ ﮔﻠﮑﺴﯽ
 S21اوﻟﺘﺮا را ﺷﮑﺴﺖ داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ اﭘﻞ در دﻧﯿﺎی ﭼﯿﭗ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﺮف اول را ﻣﯽزﻧﺪ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ را
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ  A14 Bionicدر ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی آﯾﻔﻮن ۱۲
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی از ﭼﯿﭗ اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۲۱۰۰در ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21اوﻟﺘﺮا ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم » «NicolasCatardدر ﺗﻮﺘﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻨﭽﻤﺎرک
ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21اوﻟﺘﺮا و آﯾﻔﻮن  ۱۲ﭘﺮو ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺧﺘﻼف زﯾﺎدی ﻣﯿﺎن اﻣﺘﯿﺎز آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ

ﻣﯽﺧﻮرد .در ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﮔﯿﮏﺑﻨﭻ  ۵ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﭘﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﯾﻔﻮن  ۱۲ﭘﺮو در ﺑﺨﺶ ﺗﮏ ﻫﺴﺘﻪای ،ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪای و ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ
اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی  ۴۰۰۸ ،۱۵۹۷و  ۹۲۵۵ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21اوﻟﺘﺮا در اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی  ۳۲۹۱ ،۱۰۸۵و  ۷۱۶۲را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21اوﻟﺘﺮا ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻨﭽﻤﺎرک از ﭼﯿﭗ اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۲۱۰۰ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﻨﭽﻤﺎرکﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه در ﺑﺨﺶ ﭘﺮدازﺷﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮی از اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۸۸ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺑﺨﺶ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﮐﻤﯽ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن
 ۸۸۸اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﭗ  A14 Bionicاﭘﻞ را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود
در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺗﺮاﺷﻪ اﮔﺰﯾﻨﻮس اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﭼﯿﭗ اﮔﺰﯾﻨﻮس ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  AMDﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آن را وارد ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪش ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻨﭽﻤﺎرکﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭼﯿﭗ  A14 Bionicﻧﺸﺎن دﻫﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم
اﻣﺴﺎل از راه ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺮهایﻫﺎ از ﺗﺮاﺷﻪ ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
اﭘﻞ در ﺑﺎزار ﯾﮑﻪﺗﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در آﯾﻨﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ دو ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرود
اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۲۱۰۰ﯾﺎ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۸۸ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ  A14 Bionicﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

