ﺣﻀﻮر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ Galaxy Grand
 Onو  Galaxy J2از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﺎزﻣﺎن
 - FCCدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻃﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﭼﻬﺎر دﯾﻮاﯾﺲ ﭘﺮﭼﻤﺪار را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ دو ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و دو ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻓﺒﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ

ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﯿﺎن رده ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ از ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮده و در اﯾﻦ
ﻋﺮﺻﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﻮده.
ﺣﺎل ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﯿﺎن رده ﻫﺎ ﺷﺪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺳﺨﻦ از ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺟﺪﯾﺪ

در ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻧﺎم  Galaxy Oﻣﻄﺮح ﮔﺸﺖ و ﺷﻮاﻫﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻦ دﯾﻮاﯾﺲ از اﯾﻦ ﺳﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﻠﮑﺴﯽ  Grand Onﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻄﺎﺑﻖ

ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر و اﺳﻤﺎرت ﻓﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم  Galaxy J2را در اﺧﺘﯿﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن  FCCﻗﺮار داده ﺗﺎ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزﻣﻪ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد  ،FCCﮔﻠﮑﺴﯽ  Grand Onاز ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی  4G LTEﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ای ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﮔﻠﮑﺴﯽ  J2ﻓﺎﻗﺪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻮده و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای دارای  4Gاز آن ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻫﻨﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه و آﻣﺎده

ﺳﺎزی ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  3Gاز ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه اش ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ آن در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ  Galaxy Grand Onﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۲۸۰در  ۷۲۰ﭘﯿﮑﺴﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺻﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺪرت ﺧﻮدش را از ﭼﯿﭙﺴﺖ اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۳۴۷۵ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎری ۱.۳
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی  ۲۶۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ
ﺳﺎﻋﺘﯽ ،دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،اﻧﺪروﯾﺪ  ۵.۱آب ﻧﺒﺎت ﭼﻮﺑﯽ و
راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺎچ وﯾﺰ اﺷﺎره داﺷﺖ.
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ  J2داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۴.۷اﯾﻨﭽﯽ  qHDاز ﻧﻮع

 ،AMOLEDﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم ۸ ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ،دورﺑﯿﻦ ۵
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺻﻠﯽ ،دورﺑﯿﻦ  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺟﻠﻮﯾﯽ ،ﭼﯿﭙﺴﺖ اﮔﺰﯾﻨﻮس  ،۳۴۷۵ﺑﺎﺗﺮی  ۲۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ
ﺳﺎﻋﺘﯽ و اﻧﺪروﯾﺪ  ۵.۱.۱آب ﻧﺒﺎت ﭼﻮﺑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر
ﺑﻮده و اﺑﻌﺎد آن ﺑﺎ  ۱۳۶.۵در  ۶۹در  ۸.۴ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

