ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۴را در  ۱۲ﺷﻬﺮﯾﻮر و
ﮔﻠﮑﺴﯽ آﻟﻔﺎ را در  ۲۲ﻣﺮداد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۰ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۳
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺎﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ در آﯾﻨﺪه دو ﻣﺤﺼﻮل
ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﺰرگ و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ

اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۴و ﮔﻠﮑﺴﯽ آﻟﻔﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .دو دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارﻧﺪ.
وﺑﺴﺎﯾﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ  AllAboutSamsungﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۴در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲ﺷﻬﺮﯾﻮر و در

ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  IFA 2014ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ
دارد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ وارد ﺑﺎزار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﻞ از

ورود آﯾﻔﻮن ،ﻓﺮوش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.

ﻃﺒﻖ ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۴از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۵.۷اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻗﺪرت ﺧﻮد

را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه  Snapdragon 805ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺧﺒﺮ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ دارد از ﻗﺎﺑﯽ آﻫﻨﯿﻦ در ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از

ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮرادی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻮت  ۴ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ای دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﻤﯿﺪه اراﺋﻪ

دﻫﺪ.

ﮔﻠﮑﺴﯽ آﻟﻔﺎ
اﻣﺎ ﻧﻮت  ۴ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻬﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﭼﻨﺪی
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮔﺰارش دادﯾﻢ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ دارد ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﻠﮑﺴﯽ آﻟﻔﺎ را رواﻧﻪ

ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ در آن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﻗﺎﺑﯽ آﻫﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی ﮔﺰارش داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ آﻟﻔﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۲ﻣﺮداد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ آن ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  IFA 2014ﺻﺒﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻣﻮرد
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻨﭻ ﻣﺎرﮐﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن را ﻟﻮ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﮔﻠﮑﺴﯽ آﻟﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۴.۸اﯾﻨﭽﯽ دارد و از رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۲۸۰ × ۷۲۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای  Exynos 5433اﺳﺖ و  ۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری آن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﻠﮑﺴﯽ آﻟﻔﺎ دورﺑﯿﻦ  ۱۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ دارد و ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ۳۲
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﻧﺪروﯾﺪ  ۴.۴.۴را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

