ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم اﻣﺴﺎل ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ اﻧﺪروﯾﺪ  Nرا درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
روﻧﻤﺎﯾﯽ زودﻫﻨﮕﺎم از اﻧﺪروﯾﺪ  Nﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ وﺟﺪ آورده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ در

ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﻏﻮل ﮐﺮه ای ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﻫﺴﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزه ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اراﺋﻪ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ
اﻧﺪروﯾﺪ  6.0ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده و از ﮔﺰارﺷﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺪروﯾﺪ  Nرا

ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﺟﺎری در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪارش ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ.

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﻫﺮ ﺳﺎل ،زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻧﺪروﯾﺪ را در آن
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻧﺘﻈﺎر آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ را در
اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ ﺑﺮای ﮔﻠﮑﺴﯽ  S6و  S6اج

از دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اواﺧﺮ ژاﻧﻮﯾﻪ و ﻓﻘﻂ در ﮐﺸﻮر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﻧﺪروﯾﺪ  Nﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﭼﺎر ﺷﻮد؛
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺳﺎل  2017ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و

دﯾﮕﺮان ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﮔﻮﮔﻞ در اراﺋﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ،N
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢ از اﯾﻦ روﯾﻪ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ  ،S6ﮔﻠﮑﺴﯽ  S6اج،
ﮔﻠﮑﺴﯽ  S6اج ﭘﻼس ،ﮔﻠﮑﺴﯽ  ،S7ﮔﻠﮑﺴﯽ  S7اج و ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  5اوﻟﯿﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎﯾﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻣﯽ
رﺳﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ  Galaxy Tab S2اوﻟﯿﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻏﻮل ﮐﺮه ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2017آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  6ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ  Nاز ﺟﻌﺒﻪ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻣﻮﯾﺮ ﻧﻮت  6ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻨﻮز

ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض آن ﭼﻪ ﻧﺴﺨﻪ ای از اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺖ ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

