اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۹ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ً
اﯾﺮﻓﻮن ﺑﻠﻮﺗﻮث  AKGﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،آﺑﺎن ۱۳۹۶
اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ اﻧﺪﮐﯽ زود ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮﺑﯽ در
اﻧﺘﺸﺎر زودﻫﻨﮕﺎم اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دارد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ،9ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﺮﻓﻮن ﺟﺪﯾﺪی از  AKGﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ً
ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  8و ﻓﺒﻠﺖ ﻧﻮت  8ﻫﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﺮﺑﺎد  AKGﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎ از ﻧﻮع ﺳﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ اﯾﺮﻓﻮن ﻫﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﻌﺒﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  8و ﻧﻮت  8ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دارﻧﺪ و ﺑﺎ وﻟﻮم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪای ﺧﻮﺑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎده

ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻣﯽ رود اﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ اس  9ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺮق ﻋﺎدت اﺳﺖ و اﻧﺪﮐﯽ دور از ذﻫﻦ.
ﻫﺪﻓﻮن ﺑﻠﻮﺗﻮث
ً
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ در وب ﺳﺎﯾﺖ  AKGوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اس  9ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ  IconXدﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮﻓﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻠﻮﺗﻮث زده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ

 AKGﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ.

 IconXﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  199دﻻر دارد و ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اس  9ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻨﺪزﻓﺮی ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺬف ﺟﮏ  3.5ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی ﻫﺪﻓﻮن از
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را رد ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﮏ
ﻫﺪﻓﻮن ،ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﺪل ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻨﺪزﻓﺮی ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺬف ﺟﮏ  3.5ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی ﻫﺪﻓﻮن از ﮔﻠﮑﺴﯽ
اس  9ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ در ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9ارﺗﺒﺎط دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9از ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻋﻤﻮدی دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻓﺸﺎﮔﺮ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻻﯾﻪ  BBARﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.
 BBARﯾﺎ » «Broadband Anti-Reflectionﻻﯾﻪ ای ﭘﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﺠﺎد ﺧﯿﺮﮔﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ دﺳﺘﺎورد ﺗﺎزه ای در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﻓﺸﺎﮔﺮ را ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮده.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

