ً
ﻣﺠﺪدا از
اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻠﮑﺴﯽ  S6ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﻃﺮﯾﻖ  AnTuTuﻟﻮ رﻓﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،آذر ۱۳۹۳
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی در ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  S6را در
اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻨﭻ ﻣﺎرک ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  AnTuTuدر اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ً
اﺧﯿﺮا در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮرد
اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺤﺚ دارای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۵.۵اﯾﻨﭽﯽ ) Quad HDرزﻟﻮﺷﻦ  ۲۵۶۰در  ۱۴۴۰ﭘﯿﮑﺴﻞ( اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود  S6ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ دﮐﻤﻪ ی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ  Homeﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﭘﺮدازﻧﺪه ای ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری  ARMv8و ﭼﯿﭙﺴﺖ
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  Mali-T768ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ آﺗﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Exynos 7420ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ ،ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش  ۱.۸ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی و
ﻣﻌﻤﺎری  ۲۰ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ .و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮد ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﺑﻪ ﻣﻮدم
 LTE Cat 10ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ
دورﺑﯿﻦ  ۱۶و ﯾﺎ  ۲۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در  S6ﻧﺮﺳﯿﺪه ،اﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﯿﻨﯽ  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﻌﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮت  ۴و ﻧﺖ اج در ﺳﺎل
ﺟﺎری دو ﻧﺴﺨﻪ از ﮔﻠﮑﺴﯽ  S6ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮده و دﯾﮕﺮی از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی
 AMOLEDﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺧﻤﯿﺪه ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺧﻮد
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  MWCﭘﯿﺶ رو ﻣﻌﺮﻓﯽ و در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

