ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ،زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ،ﻗﯿﻤﺖ و اﻧﺘﻈﺎرات در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  - ۴دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﺻﺎدﻗﭙﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۳
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺒﻠﺖ ﺑﻌﺪی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ -ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  -4در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ،
ﮔﺰارﺷﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻮرد آن دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻧﺴﻞ از ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ
ﺳﻮم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ و ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  4را دارد .اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ) IFAاز
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ در اروﭘﺎ( در ﺑﺮﻟﯿﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺮﺧﯽ
ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﻨﺠﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻋﺮﺿﻪ آن اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻧﻮت ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ را در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻃﺮاﺣﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ
ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﮏ ﻧﻮت را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ؟ ﻣﺴﻠﻤﺎ اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﻻی  ۵اﯾﻨﭻ -ﯾﺎ
 ۵٫۵ﯾﺎ  ۵٫۷اﯾﻨﭽﯽ -آن ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻠﻢ اﺳﺘﺎﯾﻠﻮس ﻧﯿﺰ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﻮت ﻫﺎ ﺑﻮده و -اﺣﺘﻤﺎﻻ -ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻏﯿﺮ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﻮق ،ﻃﺮاﺣﯽ ای ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ )ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  (5ﺑﺎﯾﺪ
ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﺑﺪﻧﻪ ﺿﺪ آب ،ﺿﺪﻏﺒﺎر و ﺿﺪﺿﺮﺑﻪ ﻫﻢ از
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻮت  ۴از ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۵ﺑﻪ ارث ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻧﻮت  ۴ﻏﯿﺮ از رﻧﮓ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺸﮑﯽ ﺣﺪاﻗﻞ در ﯾﮏ رﻧﮓ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﻌﺎت از ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻮت  ۴در ﺳﺎﯾﺰ  ۵٫۷اﯾﻨﭻ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۰٫۲اﯾﻨﭻ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺰ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﮏ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۵٫۹اﯾﻨﭽﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﻧﮑﻨﺪ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ
دﺳﺘﮕﺎه و ﻗﻠﻢ اﺳﺘﺎﯾﻠﻮس آن اﺳﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ
راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺎچ وﯾﺰ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺪروﯾﺪ ﮐﯿﺖ ﮐﺖ ﻧﺴﺨﻪ  ۴٫۴٫۴ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﻮت  ۴را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺗﺎزه ،اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در دورﺑﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﺗﺎزه در ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﻨﺪوﻇﯿﻔﮕﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن از دو اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در آن واﺣﺪ
را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯿﮕﺬارد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ در ﻧﻮت ﻫﻢ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺮم اﻓﺰاری و
راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺎزه ای ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﯾﻠﻮس در ﻧﻮت  ۴ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری
اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺧﺼﻮص ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۴ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ
 ۲۵۶۰×۱۴۴۰ﭘﯿﮑﺴﻞ از ﺟﻨﺲ  ،AMOLEDﭘﺮدازﻧﺪه  ۲٫۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﭼﻬﺎ ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ،۸۰۵
دورﺑﯿﻦ  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮ  ۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،ﺳﻪ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ،ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  ۳۲ﯾﺎ ۶۴
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ،ورودی ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺳﺎزﮔﺎری ﺗﺎ ﻣﯿﮑﺮواسدی  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ،ﺑﻠﻮﺗﻮث  ۴و ﺑﺎﺗﺮی ۳۰۰۰
ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮی اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ و زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۴اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﺶ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻮت  ۳ﺣﺪود  ۳۰۰دﻻر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺸﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود  ۷۰۰دﻻر
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ روی ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻖ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای
آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ و ﻧﻔﻮذ رﻗﺒﺎ در ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ،ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .اﻣﺎ

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺧﺼﻮص ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ در ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﻤﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
•••
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ -و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ -از ﻓﺮوش ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
رﺷﺪ ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮت اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ .اﻣﺎ در
ﺧﺼﻮص ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

