اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه ای از ،Galaxy View
ﺗﺒﻠﺖ  ۱۸.۴اﯾﻨﭽﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در روﯾﺪاد ﺧﺒﺮی ﺧﻮد در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  IFA 2015از ﺗﺒﻠﺘﯽ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ و ﺻﺮﻓﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺮی از آن را ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﺸﺎن داد .اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ،از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۱۸.۴اﯾﻨﭽﯽ
ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و اﮐﻨﻮن ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﻨﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آن ،از ﻧﻮع  LCDﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﻫﺎی رﺳﯿﺪه ،اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۸.۴اﯾﻨﭽﯽ از رزوﻟﻮﺷﻦ  1080pﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
 Galaxy Viewﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۷۵۸۰ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۷۵۸۰دارای ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه  ۸ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎری ﻫﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺎ  ۱.۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ
ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .در اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺎﻟﯽ-ﺗﯽ  ۷۲۰اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه .دو
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ Galaxy
 Viewﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ درﮔﺎه ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار ﺣﺎﻓﻈﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺗﺒﻠﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵۷۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ ۵.۱
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ،ﺗﺎﺪه  Bluetooth SIGﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ
اﺧﺬ ﺷﺪه .در اﯾﻦ ﺗﺎﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺎم ﮐﺪ دﺳﺘﮕﺎه SM-T670 ،اﺳﺖ و از ﺑﻠﻮﺗﻮث

 ۴.۱در آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻮﺗﻮث اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده و ﭼﻨﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رود اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺪه  Bluetooth SIGرا درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﺮاﺣﻞ
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ زودی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد

ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ،ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از  Galaxy Viewﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻼﻗﻪ ای ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ؛ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ،ﯾﮏ

دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی آن را در دﺳﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

