ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﮑﺸﻨﺪ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﻮآوی ﭘﯽ ۲۰ﭘﺮو ﺑﺎ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۹ﭘﻼس

ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻮآوی ،ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﯾﺎرای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﭼﻢدار
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9ﭘﻼس را دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ دو ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ .ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ

از ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻫﺮ دو ﮔﻮﺷﯽ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼس در ﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺑﺎزار ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﭘﺮﭼﻤﺪار ﮐﺮهایﻫﺎ از ﺑﺪﻧﻪای
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس اﺳﺘﺤﮑﺎم و زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺮﭼﻤﺪار ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﻫﻢ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9ﭘﻼس ﻧﺪارد .ﻫﺮ دو ﮔﻮﺷﯽ دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی رده ﺑﺎﻻی ﺳﺮی  IPﺑﻮده و در
ﺑﺮاﺑﺮ آب ﻫﻢ ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در رﻧﮓﺑﻨﺪی آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻮآوی ﯾﮏ ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﮏ رﻧﮓ ﺧﺎص و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ  Twilightرا ﻫﻢ در دﺳﺘﺮس آنﻫﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻧﮓ ﮐﻪ

ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻧﻈﯿﺮی ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد و
از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،ﺗﻤﺎم ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از
اﭘﻞ از ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﯾﻔﻮن  Xﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﻫﻢ اراﺋﻪ
دﻫﻨﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﺎچ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ و ﻫﻮآوی  P20ﭘﺮو ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﻘﻠﺪ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
اﻧﺪازه ﻧﺎچ )ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ( در اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻢ
روی اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺎچ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻧﺎچ  Essential Phoneاﺳﺖ .ﻫﻮآوی ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻬﺮه
ﺑﺮدن از ﺣﺮﺑﻪ ﻧﺎچ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ از ﺳﻄﺢ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﮔﻮﺷﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ  82درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ ﺟﻠﻮﯾﯽ
ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9ﭘﻼس از ﺳﻄﺢ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺣﺪود  84درﺻﺪ
اﺳﺖ و ﺧﺒﺮی ﻫﻢ از آن ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ زﻧﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ :ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻫﻮآوی
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺟﻠﻮی ﮔﻮﺷﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،وﻗﺘﯽ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ را وﻗﺘﯽ روی ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺜﻞ
ﻣﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ آن را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮد از اﭘﻞ ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻫﻮآوی را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺪاﮐﺎری ﺳﺘﻮد.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ

ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺪرتﻧﻤﺎﯾﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﻨﻞﻫﺎی  Super AMOLEDاﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻨﺘﺮاﺳﺘﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده دارﻧﺪ و در رده ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﻫﻢ
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ رﻧﮓﺑﻨﺪی و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارﻧﺪه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﻮاوی  P20 Proﻫﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﭘﻨﻞ  AMOLEDﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
دارای ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰی دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ﻗﯿﺎس رزوﻟﻮﺷﻦ ،اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از
رزوﻟﻮﺷﻦ  Quad HD+و ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ  529ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺮ ﻫﺮ اﯾﻨﭻ ،از ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﺳﺖ و رﻗﯿﺒﯽ ﻧﺪارد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  6.1اﯾﻨﭽﯽ ﻫﻮآوی  P20ﭘﺮو دارای رزوﻟﻮﺷﻦ
 +Full HDاﺳﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ آن  408ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺮ ﻫﺮ اﯾﻨﭻ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  P20 Proﻫﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻋﺎﻟﯽ دارد و ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9ﭘﻼس ﯾﮏ ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﻮآوی  P20ﭘﺮو اﺳﺖ.

ﺳﺨﺖ اﻓﺰار

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن در ﭼﻨﮕﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮآﻟﮑﺎم اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮ دو ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺎ از ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ روی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9ﭘﻼس از ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪ Exynos
 9810و ﺑﺮ روی ﻫﻮآوی  P20ﭘﺮو از ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪ  Kirin 970اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﺗﺮاﺷﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺪرت
ﭘﺮدازﺷﯽ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮدازشﻫﺎ را در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ دوره اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﭘﺮدازشﻫﺎی ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﺣﺘﺎ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﯿﺎن رده ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  2ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﮐﻼک ﮐﻨﻨﺪ و از ﭘﺲ اﺟﺮای ﺑﺎزیﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺻﻠﯽ در ﺑﺨﺶ
ﭘﺮدازش ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﮐﺴﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻼن ﮔﻮﺷﯽ ﭘﺮﭼﻢدار ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻼن ﮐﺎر ﺑﻪ
ﺳﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺎز دارد .ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮﭼﻢداران
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺞ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ
دارﻧﺪ .ﻫﺮ دوی آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻫﻮآوی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ و ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻫﻮآوی و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻋﻤﻠﯽ آن ﺻﺒﺮ ﮐﺮد.

ﺑﺎﺗﺮی

ﻫﻮآوی ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻢﻓﺮوﺷﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮی ﻣﯿﺖ ،ﻫﻮآوی در  P20ﭘﺮو ﻫﻢ از ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی
 4000ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ روی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9ﭘﻼس از ﯾﮏ
ﺗﺮاﺷﻪ  3500ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺗﺮی اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  P20 Proﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻫﻮآوی
ﺧﯿﺎل ﮐﺎرﺑﺮان را آﺳﻮده ﻧﮕﻪ دارد.

دورﺑﯿﻦ

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺪت زﯾﺎدی را ﺻﺮف ﻣﺎﻧﻮر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮ روی دورﺑﯿﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺧﻮد ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ روی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  fﻣﺘﻐﯿﺮ،

ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9ﭘﻼس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺤﺖ آزﻣﻮنﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ  DxOMarkﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارﻧﺪه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ و ﻫﻮآوی ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
 Huawei P20 Proاﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ را از ﺗﺨﺖ ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﻌﻨﺎدار در رﺗﺒﻪ اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﭘﺮﭼﻢدار از اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎﻻ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه آنﻫﺎ روی
آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﭘﺮﭼﻢدار ﺑﺎزار دارای دورﺑﯿﻦﻫﺎی  12ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻮآوی
ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﻋﻮض ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ از ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ رزوﻟﻮﺷﻦ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ 40
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دﻗﺖ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ دورﺑﯿﻦﻫﺎی دارای رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﺬب ﻧﻮر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻮﯾﺰ زﯾﺎدی ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻮآوی ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺧﺎص و ﻗﺪرت ﭘﺮدازش ﺑﺎﻻی
اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ .دو ﺳﻨﺴﻮر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻢ  20و  8ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی دورﺑﯿﻦﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮل را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﻋﮑﺎﺳﯽ و
ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ دورﺑﯿﻦ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9ﭘﻼس ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ دارد ،اﻣﺎ ﻫﻮآوی  P20ﭘﺮو ﯾﮏ
ﺳﺮ و ﮔﺮدن از ﺗﻤﺎم ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﮔﻮﺷﯽ از ﻫﻤﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﭼﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ
از ﻫﻮآوی ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دورﺑﯿﻦ ﻣﯽرﺳﯿﻢ .در دورﺑﯿﻦ ﻫﻮآوی
ﻏﻮﻏﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ  40ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در ﮐﻨﺎر دو ﺳﻨﺴﻮر  20و  8ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﯾﮏ
دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ  24ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ در ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ آن را ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ را ﻫﻢ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺿﻌﯿﻔﺘﺮ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪی و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ را
ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺰو ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ داﻧﺴﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9ﭘﻼس دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  DeXاﺳﺖ ﮐﻪ
آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻮآوی ﻫﻨﻮز ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ را ﺑﺮای ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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