ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ رﺳﻤﺎ ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۶
ﺗﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۸و اس  ۸ﭘﻼس ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﻣﺎ ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت
و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺒﻬﻤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪه .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار آﺗﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺎﻻ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ رﺳﻤﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن

ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی
ﭘﺮﭼﻤﺪاران آﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺮه ای ﻫﺎ در ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای روﻧﻤﺎﯾﯽ از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ،
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎی آﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی اش ،ﺑﻪ آن ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ از ﺧﻮد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ و از ﻧﻈﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ از ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺻﻮﺗﯽ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎچ ﺑﻪ آن اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد دﺳﺘﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﻮر ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ در زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎﻣﺶ اﺳﺖ اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺒﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از ﻧﻈﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ از ﻋﻬﺪه اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮐﺎری ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﻫﺎی

ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﮔﺮدد؛ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﻟﻐﺎت در ﻓﺮاﻣﯿﻦ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻧﻬﺎ را ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت

اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ درک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﭼﻄﻮر ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار دﻫﻨﺪ اﻣﺎ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺎﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﻖ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ ﭼﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻏﯿﺒﺖ ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ در
ﭘﺮﭼﻤﺪاران آﺗﯽ اش واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و اﻋﻼم داﺷﺘﻪ:

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ،ﻫﯿﺠﺎن و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۸اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺟﺴﻮراﻧﻪ ای در ﺧﺼﻮص ﻣﺘﺤﻮل ﻧﻤﻮدن راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﯿﺎن
اﻧﺴﺎن و ﻣﺎﺷﯿﻦ دارﯾﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازی زﻣﺎن ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ را در ﭘﺮﭼﻤﺪاران آﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد آورده اﺳﺖ:

ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۸ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮﺧﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه را در ﺧﻮد دارد
ﮐﻪ از ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻨﯽ در ﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﻏﯿﺎب ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ در ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ۸

داﻧﺴﺖ اﻣﺎ اﻣﯿﺪﻫﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

