ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۷ﻧﯿﺰ در دو ﻧﺴﺨﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺸﻐﻮل آﻣﺎده ﺳﺎزی دو ﻧﺴﺨﻪ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۷اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ دارد ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل را در دو ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ راﻫﯽ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺒﻊ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۷اﺳﺘﺎﻧﺪارد دارای ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ  ۵.۲اﯾﻨﭽﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵.۸اﯾﻨﭽﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادی ﭼﻨﺪان دور از ذﻫﻦ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﺮه ای ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۶را در دو ﻧﺴﺨﻪ ی ﻣﻌﻤﻮل و ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۶اج ﭘﻼس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ اﺑﻌﺎد
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻋﺎدی را دارد و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻓﺒﻠﺘﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺿﻤﻨﺎً ﮔﺰارش ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ در ﻣﻮرد ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۷ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﮐﻪ رزوﻟﻮﺷﻦ  4Kاراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻃﺮف ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺸﺘﻪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ ﭼﻨﯿﻦ
رزوﻟﻮﺷﻨﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﻓﻌﻼ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  Z5ﭘﺮﯾﻤﯿﻮم از ﺳﻮﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ دﯾﻮاﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ً
ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  4Kﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ۵.۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮده و ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  808ppiرا در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪی ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺎژول ﻫﺎی  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ دارای  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم ﺑﺎﺷﯿﻢ و
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮرﺷﺎن در
ﺧﺒﺮﻫﺎ در ﻣﻮردﺷﺎن ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در اس  ۷آﻣﺎده ﻧﺒﻮده و
ً
ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۶ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه ﻧﯿﺰ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻋﺮﺿﻪ ی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۷در ﭘﺎﯾﺎن  ۲۰۱۵دارد .ﻫﻨﻮز ﺗﺎ
روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز
ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺻﺤﺖ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﻣﯽ

ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از ﮔﻠﮑﺴﯽ اس :۶
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

