ﻋﺮﺿﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  8و ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻼس  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۶
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺪودا دو ﻣﺎه از ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  8و اس  8ﭘﻼس ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
اﯾﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎزی ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺮوز ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ
اس  8و اس  8ﭘﻼس ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺴﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎزی را ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﻓﺮد

دﯾﮕﺮی در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان دو دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ
ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻔﺘﻪ ،در ﺻﻮرت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﺮده اﯾﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ
ﻟﯿﻨﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ،ﺗﻐﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﯾﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ را ﻣﯽ
ﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد.
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻗﯿﻘﺎ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد
اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻗﯿﻘﺎ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ »آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ« در ﺟﻮاب ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ

ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  8و اس  8ﭘﻼس اﻣﮑﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﺪود اﯾﻦ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را دارﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ

اﻓﺰوده Bixby Home ،و ﯾﺎدآورﻫﺎی آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﯾﻦ
دﺳﺘﯿﺎر ﺑﺮای ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ ﺻﺮﻓﺎ در ﮐﺸﻮر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ روی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺑﺪا ﻣﺎﻧﻊ از اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻧﺸﺪ ،ﮐﻤﺎاﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪی
ﻗﺒﻞ ،ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺮه ای از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪش
ﺧﺒﺮ داد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎزی را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی اش ﻣﯽ آورد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

