ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۵و Project
 Zero 2ﻓﺎش ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۳۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
ﺷﺎﯾﻌﺎت در ﻣﻮرد ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۵از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ی ﺟﺎری ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺎﻻ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اﺑﺘﺪا ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺒﺮی ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﻗﺼﺪ دارد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺑﺎزار آﯾﻔﻮن ﻫﺎی اﭘﻞ زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر و ﻣﺮﺳﻮﻣﺶ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ دﯾﺮوز اﯾﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﻤﺎً ﺗﻮﺳﻂ  ،J.K. Shinﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﺪ و وی ذﮐﺮ
ً
اﺑﺪا ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﺎﯾﻌﻪ ی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدد
ﮐﺮد ﮐﻪ

ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺗﺎزه ای ﺑﻪ ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راه ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺣﺎﻻ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻋﻀﺎی وب ﺳﺎﯾﺖ
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه ای در ﻣﻮرد ﻓﺒﻠﺖ ﺑﻌﺪی ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ
SamMobile
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ،SamMobileﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻠﯽ از ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت ) ۵ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره ﻣﺪل  (SM-N920ﺑﺎ “اﺳﻢ رﻣﺰ ﭘﺮوژه  ”Nobleﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل دارد اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  2Kو ﯾﺎ  4Kاز ﻧﻮع  Super AMOLEDو ﻣﺴﻄﺢ ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮدد.
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻫﻨﻮز ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻮرد رزوﻟﻮﺷﻦ ﻓﺒﻠﺖ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آﯾﻔﻮن  ۶ﭘﻼس ﺑﺮود آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺐ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ درﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻤﮑﻨﻪ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد.
در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۵ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  S Penو ﭼﯿﭙﺴﺖ اﮔﺰﯾﻨﻮس ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای
 ۷۴۲۲آﻣﺎده ی ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ دارای
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﻤﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺧﺒﺎر ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪل ﮔﺮدد.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪن ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۴ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺴﺨﻪ ای ﻣﺸﺎﺑﻪ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮔﻠﮑﺴﯽ
ﻧﻮت  ۴اج ﺑﻮدﯾﻢ و در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای  ۲۰۱۵ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻧﻮت  ۵ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آن دارای دو ﻟﺒﻪ ی ﺧﻤﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ در ﺧﺒﺮﻫﺎ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ی ﯾﺎد
ﺷﺪه از ﻧﻮت  ۵ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ﭘﺮوژه  ”Zenدر دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار دارد وﻟﯽ ﺣﺎﻻ  SamMobileﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ اﺳﻢ رﻣﺰ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ “ﭘﺮوژه ﺻﻔﺮ  (Project Zero 2) ”۲ﺗﻐﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ.

ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺷﻤﺎره ﻣﺪل  SM-G928را ﯾﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺑﻨﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  Super AMOLEDﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ  ۵.۵ﯾﺎ  ۵.۴اﯾﻨﭽﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻟﺒﻪ ی آن
دارای ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺷﺶ
ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ از Project Zero 2
ً
ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۰۸ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﺮای آن
دورﺑﯿﻨﯽ  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ )ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮی اﭘﺘﯿﮑﺎل( در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﯽ و دورﺑﯿﻨﯽ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در
ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻓﺒﻠﺖ  Project Zero 2دارای  S Penﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺑﺎزار و ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﭼﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داد.
از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﮐﻨﻮن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨﺎر ﻓﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺳﺮی ﻧﻮت ﺧﻮدش ﯾﮏ ﻗﻠﻢ را ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺠﺜﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻮت  ۵اﺻﻠﯽ اﺳﻢ رﻣﺰی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﻢ رﻣﺰ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮای ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۶و اس  ۶اج ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﮔﺸﺘﻪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﻧﻘﺸﻪ ی دﯾﮕﺮی

ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺗﺎزه ی ﺧﻮد در ﺳﺮ دارد و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺎزه ای را از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت ﺑﻌﺪی ﻗﺎب ﻣﺤﺎﻓﻆ  Clear Viewو اﻧﻮاع
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و
ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮی از ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و
ً

ﻃﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  IFAﺑﺮﻟﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

