ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ دو ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﯾﺰن اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ی ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ  Z1در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺑﻨﮕﻼدش اﮐﻨﻮن ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ
ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﺮ روی دو اﺳﻤﺎرت
ﻓﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﯾﺰن اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ  Z2ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ  Z1در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﮔﺮدد و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ

ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺎﯾﺰن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻬﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎی رﺳﯿﺪه  Z2در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﮔﺸﺘﻪ و ﺣﺎﻻ از ﭼﯿﭙﺴﺘﯽ  ۳۲ﺑﯿﺘﯽ و ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم و
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  TFT-LCDﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  ۹۶۰در  ۵۴۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺿﻤﻨﺎً اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﺗﺮی  ۲۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در آن ﺷﺎﻫﺪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺎﯾﺰن
 ۳.۰ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اش از راﺑﻂ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎﯾﺰﻧﯽ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢ اﻟﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
دوﻣﯿﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﺮ روی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﺸﺪه ،وﻟﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ ی آن در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭼﯿﻦ،
آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،روﺳﯿﻪ ،ﻫﻨﺪ ،ﻣﺎﻟﺰی ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺮﺧﻼف  Z1ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد ،اوﻟﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎﯾﺰﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﯿﺎن رده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۴.۸اﯾﻨﭽﯽ از ﻧﻮع  Super AMOLEDو ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  HDﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
و دو ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم ،دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﺑﺎﺗﺮی  ۲۶۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮی ﻧﯿﺰ از ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﭼﻪ زﻣﺎن اﺧﺒﺎر ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه و ﺷﺎﻫﺪ
ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺮه ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
دﻫﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

