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ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ راه و رﺳﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﺰ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ ﮔﻮﯾﯽ
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺎن رده ﻫﺎﯾﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻮﺷﺸﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار
دﻫﺪ.
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان واﺿﺤﯽ از ﮔﻠﮑﺴﯽ  C5ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر،
ژﺳﺖ ﮔﯿﺮی  C5ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ و ﺷﻔﺎف دارد؛ ﭘﺸﺖ و روی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ

ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﭼﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﺑﺮای ﻃﯿﻒ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯿﺎن رده ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ،اراﺋﻪ دﻫﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎ ﺣﺪی ﯾﺎدآور ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ  S7اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺷﯿﺸﻪ در
ﻗﺎب ﭘﺸﺘﯽ ،ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺰی روی آورده اﻧﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﺗﺮی دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از آن ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ از ﻣﯿﺎن رده ی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺣﺬف
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﮐﻠﯿﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻮم ﭘﺎﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﮏ
ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ را ﻧﯿﺰ در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﻫﺎی GFXBench
و  AnTuTuﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اش ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  Galaxy C5از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۵.۵اﯾﻨﭻ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺗﻤﺎم اچ دی ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم و  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺪرت
ﭘﺮدازﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۶۱۵ﯾﺎ  ۶۱۷ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﻫﺮ دو
ﭼﯿﭙﺴﺖ دارای ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ و  ۸ﻫﺴﺘﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ .درون اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آدرﻧﻮ  ۴۰۵را ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ.
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ  C5ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی  ۱۶و  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ را در آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭼﻪ زﻣﺎن
ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد اﺷﺎره را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ رﺳﻤﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

