ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ :ﻫﺮآﻧﭽﻪ در
ﻣﻮرد ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۷و اس  ۷اج ﻣﯽ داﻧﯿﻢ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐ آﯾﻨﺪه در دوم اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻤﯽ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ دو ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ؛ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ  Galaxy S7و  Galaxy S7 Edgeﻧﺎم

ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮ ﮐﯿﺒﻮرد ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻧﺎم ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺎت،
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت در ﺧﺼﻮص ﻫﻤﯿﻦ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ رو ﺑﻪ رو ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ روﻧﺪ ﺗﮑﺮار را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۶را ﮐﻤﯽ
ﻧﻮﻧﻮار ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ

آورد.

ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ،ﺑﺎﻻﺧﺮه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪاری زد ﮐﻪ

ﻣﯽ ﺷﺪ ﻧﺎم ﭘﺮﭼﻤﺪار را ﻻﯾﻖ اش داﻧﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ آن از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ارزان ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﻢ ارزش
ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد و ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻼﻗﯽ ﺷﯿﺸﻪ و ﻓﻠﺰ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﯿﺎﺪ ﺧﻼﺻﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ از ﻫﻤﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺧﺼﻮص ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ۷
و ﻧﻤﻮﻧﻪ اج اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و رﻧﺪرﻫﺎی ﻓﺎش ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ
ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﯽ

ﻧﻈﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪارﺷﺎن دارد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﮐﺎﻧﺖ  @evleaksدر ﺗﻮﺘﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ رﺳﻤﯽ
ﺗﺮی را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺣﺘﯽ رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داد.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﯿﺮه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۶ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ آﺑﯽ ﺗﯿﺮه ﺑﻮد .اﻣﺴﺎل وﻟﯽ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ را ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۷ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺳﻪ رﻧﮓ ﻧﻘﺮه ای ،ﻣﺸﮑﯽ و ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﺟﺎی ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺻﺪا ،ﭘﺎور ،ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻦ ،ﺟﮏ ﺻﺪا و ﭘﻮرت  USBﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﮑﺴﺎن
اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ زﺑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ در ﻧﮕﺎه اول ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۶ﻫﻤﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۷اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۵.۱اﯾﻨﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺴﺨﻪ اج داﺳﺘﺎن
دﯾﮕﺮی دارد و ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﻓﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵.۵اﯾﻨﭻ ﻣﺠﻬﺰ

ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﺟﻬﺘﯽ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﻤﯿﺪه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در
ﻓﻀﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺮ دو ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از رزوﻟﻮﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ﮐﻪ در واﻗﻊ  2Kﯾﺎ QHD
اﺳﺖ .اﯾﻦ رزوﻟﻮﺷﻦ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪ و ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  4Kﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺿﺪ آب ،ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ

در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۵را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﺎ-زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻧﺪ
وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را در ﮔﻠﮑﺴﯽ اس

 ۶ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮدﯾﻢ.

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ  IP67ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ در

ﺑﺎران از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺗﻔﺎﻗﯽ آﻧﻬﺎ را در آب اﻧﺪاﺧﺘﯿﺪ ،ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﺑﺮاﯾﺶ رخ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ،۵ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۷ﺧﺒﺮی از درﭘﻮش ﻫﺎی
ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎل داد ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در زﻣﯿﻨﻪ ﺿﺪ آب ﮐﺮدن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺶ

ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از درﭘﻮش ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ﭘﺎی ﺳﻮﻧﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،درﮔﺎه ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ای ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ

اﯾﻦ درﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺑﺎ درﮔﺎه ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ادﻏﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﯿﺪه ﻫﺎ ،ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی  ۳۲و  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دو ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻫﻢ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ،۵ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﺪ.

ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ ﺗﺮ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ،۶ﺑﺎﺗﺮی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﻮی آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﯾﮏ روز را ﺑﺎ
آن ﺳﭙﺮی ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۶ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺠﻬﺰ
ﺷﺪ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۶از ﺑﺎﺗﺮی  ۲۵۵۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺠﻢ
ﺑﺎﺗﺮی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ  ۳۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺧﻮد اﻧﺪروﯾﺪ ﺷﺸﻢ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Dozeﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۷اج از ﺑﺎﺗﺮی  3600ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮی ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ اﻣﺎ اﻧﺪازه
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻋﻤﺮ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ از ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺗﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ در ﻧﻮر ﮐﻢ

ﻋﻤﻠﮑﺮد دورﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی ﺷﺎن،
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﻧﺎم ﻧﺒﺮﯾﻢ( در ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد؛ دورﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
دورﺑﯿﻦ آﯾﻔﻮن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
دورﺑﯿﻦ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۶و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﺳﻨﺴﻮر  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﮔﺸﻮدﮔﯽ
دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻨﺰ  f/1.9ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.
اﻣﺴﺎل ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۷ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮر  ۱۲ﻣﮕﺎﯾﭙﺴﮑﻠﯽ از راه ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﻘﺐ
ﮔﺮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻨﺰ  ،f/1.7اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮی در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮر اﻧﺪک ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻧﻮع ﭼﯿﭙﺴﺖ

ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺎ ﻧﺎم اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن

 ۸۱۰اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ .ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﮔﺰﯾﻨﻮس ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ اش داده ﺑﻮدﻧﺪ را در
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۶و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار دﯾﮕﺮﺷﺎن ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ داﺷﺖ.
اﻣﺴﺎل وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ دوﺑﺎره از ﺳﺎﺧﺘﻪ ی ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و
ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۷را ﺑﺎ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۲۰راﻫﯽ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ۸۲۰

راﻫﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﮔﺰﯾﻨﻮس در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۷ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮارد

ﺟﺰﯾﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﺧﻮد ﮐﺮه ای ﻫﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد دﺳﺘﮕﺎه،
وزن آن و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ – دوم اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و ﺷﺎﻫﺪ

ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﻤﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﺳﻮی ﺧﻮد ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

