اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۰در ﮔﻠﮑﺴﯽ  S6ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ]ﺷﺎﯾﻌﻪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۳
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪارش از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Exynosﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ
ﻫﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﻮد ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ  Exynosﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ً
و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺸﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ ﻃﯽ

ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۰در
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪﯾﺶ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ در ﻣﻮرد اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۰ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ داغ
ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،در ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﻤﻮدی ﻋﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ و در ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ S6
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرگ و ﺟﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺬﮐﻮر ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻗﺴﻤﺘﯽ ﭘﺸﺘﯽ  S6ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد از ﻓﻠﺰ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ داغ ﺷﺪن ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ
ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ داغ ﺷﺪه و دﻣﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻻ رود.

ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز LG
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  G Flex 2را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻣﺸﮑﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
داغ ﺷﺪن آن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ HTC .ﻧﯿﺰ اﻧﺪﮐﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺼﺪ دارد ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ One M9
را ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ای ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺰی و ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ رواﻧﻪ ی ﺑﺎزار ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل
ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﻄﺮح ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﻢ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی دارای ﺑﺪﻧﻪ ی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ً
ﻓﻠﺰی ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮔﺮﻣﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۰را ﻣﻬﺎر و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ از ﻋﺪم ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدن ﮔﻠﮑﺴﯽ  S6ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻓﻠﺰی ﻣﯽ دادﻧﺪ ﻧﯿﺰ
ً
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺮه ای ﻫﺎ از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﮐﻮاﻟﮑﺎم در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﻮدم ﻫﺎ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  LTEﺑﺮ روی اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد،
ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﻌﻨﯽ  Exynosﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ
اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﻠﮑﺴﯽ  S6از ﻣﻮدم ﻫﺎی  LTEﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی  Exynosﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﺟﺪاﻟﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﯿﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪاران
اﻧﺪروﯾﺪی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۰و ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎزار ۲۰۱۵
را ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺟﺬاب ﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺗﺎ ﺑﻪ اﮐﻨﻮن در ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ
ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

