ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21اوﻟﺘﺮا ﺑﺎ ﭼﯿﭗ
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۸۸و اﮔﺰﯾﻨﻮس  - ۲۱۰۰دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎﯾﺶ را در دو ﻧﺴﺨﻪ وارد ﺑﺎزار ﮐﺮده ﮐﻪ از
ﭼﯿﭗﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21اوﻟﺘﺮا ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی اﮔﺰﯾﻨﻮس
 ۲۱۰۰و اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۸۸ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺧﺘﻼف ﻋﻤﻠﮑﺮد دارﻧﺪ؟
ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21اوﻟﺘﺮا ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ وارد ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺷﺪه و دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
داده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در اﯾﺮان ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﭼﯿﭗ اﮔﺰﯾﻨﻮس اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﻢ و ﻣﺪل دارای ﭼﯿﭗ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن وارد ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﺳﺎﯾﺖ » ،«GSMArenaﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺛﻖ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺣﻮزه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺠﺶ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اول از ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ دو ﭼﯿﭙﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۸۸ﺑﺎ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ۵

ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و از  ۸ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی آن ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ۲.۸۴
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری  Cortex-X1اﺳﺖ .ﭼﯿﭗ اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۲۱۰۰ﻫﻢ دارای  ۸ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ
 ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی  EUVاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ آن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری  ،Cortex-X1ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ۲.۹
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ دارد .از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  Mali-G78 MP14در اﮔﺰﯾﻨﻮس و
آدرﻧﻮ  ۶۶۰در اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن اﺷﺎره ﮐﺮد.
اوﻟﯿﻦ ﺑﻨﭽﻤﺎرک در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﮔﯿﮏﺑﻨﭻ  ۵اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪای ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﭗ
اﮔﺰﯾﻨﻮس ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۲۱۰۰اﺳﺖ.

در ﺑﺨﺶ ﺗﮏ ﻫﺴﺘﻪای ،ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن در رده ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف

ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان از آن ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﭽﻤﺎرک ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﺑﻌﺪی آﻧﺘﻮﺗﻮ  ۸اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار دﺳﺘﮕﺎه از ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎی
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی را ﺗﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21اوﻟﺘﺮا ﺑﺎ ﭼﯿﭗ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۸۸ﮐﻤﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭘﺮداﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﯾﻦ دو ﭼﯿﭗ ﻣﯽروﯾﻢ و ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،آدرﻧﻮ  ۶۶۰ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﯽ
ﺑﻬﺘﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺑﻨﭽﻤﺎرک  GFX Manhattan ES 3.1و ﺣﺎﻟﺖ
 ،offscreenاﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ﺑﺎ اﺧﺘﻼف دو اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﮔﺰﯾﻨﻮس ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

در ﺑﺨﺶ  Onscreenﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد.

در ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  GFX Car Chase ES 3.1ﻫﻢ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۲۱۰۰ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.

در ﺑﻨﭽﻤﺎرکﻫﺎی  Aztek Vulkanو  GFX Aztekﻫﻤﭽﻨﺎن اﺧﺘﻼف ﮐﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ دو ﻧﺴﺨﻪ
از ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21اوﻟﺘﺮا وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آنﻫﺎ را در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ:

در ﺑﻨﭽﻤﺎرک  3DMarkاﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﭗ اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۲۱۰۰اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ۸۸۸
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ اﺧﺘﻼف زﯾﺎدی ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد.

اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮﯾﻤﻮر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺴﺨﻪ اﮔﺰﯾﻨﻮس را ﺑﻬﺒﻮد داده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻨﭽﻤﺎرکﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻧﻤﯽﺧﻮرد.
در ﮐﻨﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮدازﺷﯽ و ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن ،از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﺎرژدﻫﯽ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﻣﯿﺎن دو ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺮهایﻫﺎ دو ﻧﺴﺨﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ
 S21را ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺸﺎﺑﻪ وارد ﺑﺎزار ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮی ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از اﯾﻦ
ﭘﺮﭼﻤﺪار را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ:
ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﯾﻮ از ﯾﻮﺗﯿﻮب
ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﯾﻮ از آﭘﺎرات

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

