ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺗﺒﻠﺖ »ﮔﻠﮑﺴﯽ وﯾﻮ«
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﻟﻮ رﻓﺖ ]ﺑﻪ
روز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،آﺑﺎن ۱۳۹۴
ﻇﺮف ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﻌﺪدی از ﮔﻠﮑﺴﯽ وﯾﻮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
درز ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ  18.4اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﯾﺖ Adorama

اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﺳﻔﺎرش ﺛﺒﺖ ﮐﺮد.

ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دﯾﺪی ﺟﺎﻣﻊ را در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری آن
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دارای ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  18.4اﯾﻨﺠﯽ ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ ﻓﻮل اچ دی
) 1920در  1080ﭘﯿﮑﺴﻞ( و ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ  120ppiاﺳﺖ.
در وﺑﺴﺎﯾﺖ  Adoromaاﺷﺎره زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﺮم اﻓﺰاری ﮔﻠﮑﺴﯽ وﯾﻮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺎ از
اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﻫﺎی ﻟﻤﺴﯽ و ﺻﻮﺗﯽ آن ﯾﺎد ﺷﺪه و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ آن ﮐﺎر

ﮐﺮد.

ﺗﺒﻠﺖ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم اﮔﺰﯾﻨﻮس  7580ﺑﻬﺮه
ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼﮐﯽ ﻣﻌﺎدل  1.6ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ دارد و در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮای آن
 Carmen2ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دو ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم 32 ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ و درﮔﺎه ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯿﮑﺮو اس دی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ارﺗﻘﺎء
ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﺎ  128ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ  2.1ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اش
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺮﻓﯽ از دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ

اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ در ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد را ﺑﺮای ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﻠﺖ ﮔﻠﮑﺴﯽ وﯾﻮ دارای ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  5700ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻣﮑﺎن
ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﯾﺪﺋﻮ ﺗﺎ  8.5ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻠﮑﺴﯽ وﯾﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻢ از  3Gو ﻓﻨﺎوری ال ﺗﯽ ای  Cat 6ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از دﯾﺘﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺻﺮﻓﺎ وای ﻓﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﺮ دوی ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی آن از ﺑﻠﻮﺗﻮث  4.1و ارﺗﺒﺎط  GPSﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان از اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻠﮑﺴﯽ وﯾﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 599دﻻر ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن را اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و ﻧﻪ از زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ
رﺳﻤﯽ اش ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده.

ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ:
ﻓﺎش ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ،evleaks@ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎزه ای را از ﺗﺒﻠﺖ ﮔﻠﮑﺴﯽ وﯾﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
را از ﺗﻤﺎم زواﯾﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ،در ﻋﮑﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎی
ﺟﻠﻮﯾﯽ ،ﭘﺸﺘﯽ و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﯿﺮه ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮا روی ﺑﺪﻧﻪ آن ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺣﻤﻠﺶ را درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭼﻤﺪان
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻋﺠﯿﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻧﺒﻮد دﮐﻤﻪ ﻫﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ
ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد اﻣﺎ درک آن در دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد اﻧﺪﮐﯽ

دﺷﻮار اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

