ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ
اس ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ]ﺑﺨﺶ اول[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺶ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد؛ در آن ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه  Omniaﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﻮد و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﯿﻤﺒﯿﻦ و وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ-ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﮑﺴﻮن و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﺎم  Corbyداﺷﺖ و
اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﻤﻊ ،ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺎرس  ۲۰۱۰ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  I9000 Galaxy Sرا روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد؛ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺎرﺑﺮان روﺑﺮو ﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ روزی ﻧﻮادﮔﺎن آن ﺑﺮ دﻧﯿﺎی اﻧﺪروﯾﺪ
ﺳﻠﻄﻪ ﮐﻨﻨﺪ و در زﻣﺮه ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ:

Samsung 19000 Galaxy S
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ  ۱۹۰۰۰ﮔﻠﮑﺴﯽ اس
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ 4 :اﯾﻨﭽﯽ ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  480در  800ﭘﯿﮑﺴﻞ
ﭼﯿﭙﺴﺖ :ﻫﺎﻣﯿﻨﮓ ﺑﺮد  1ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ
ﺑﺎﺗﺮی 1500 :ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ
دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ 5 :ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ
دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽVGA :
ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ ﻧﺒﻮد و اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  Waveﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ از
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ داﺧﻠﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎدا ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ در
ﻧﻮع ﺧﻮد ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺷﺪ ﺑﺮای ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺮف اس در اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای از ﻋﺒﺎرت ﺳﻮﭘﺮاﻣﻮﻟﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺧﺼﻮص ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺎرف اﻣﻮﻟﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ در اﻧﻮاع
ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﺎچ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻮر ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی اﻣﻮﻟﺪ را از ﺧﻮد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺘﻮا زﯾﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﻮﭘﺮاﻣﻮﻟﺪﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻮع  PenTileﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ را در ﺧﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﭘﯿﮑﺴﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ از دو زﯾﺮ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺧﻮد ﮔﻠﮑﺴﯽ اس را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﺪرن در دوران ﺧﻮد ﻧﺎﻣﯿﺪ .دﺳﺘﮕﺎه ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدی
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ و ﺑﺪﻧﻪ اش از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﻗﺎب ﭘﺸﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﯽ در آن اﺑﺘﺪا ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اش ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺨﺖ اﻓﺰار را ﺑﻪ رخ

رﻗﺒﺎ ﮐﺸﯿﺪ .ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در دوران ﺧﻮدش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ  ۹.۹ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ
ﺿﺨﺎﻣﺖ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺠﺖ اﻧﺪروﯾﺪی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه از

اﺳﺘﺎﻧﺪارد  DivX HDﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ.

ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس
Google Nexus S 2- Galaxy S 3- Galaxy S L 4- Galaxy S Advance -1
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ و در
ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻮﮔﻞ ﻧﮑﺴﻮس اس ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻨﺒﺎر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺧﻤﯿﺪه ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ آن
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ای ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره
وﺟﻮد داﺷﺖ؛ ﻧﮑﺴﻮس اس ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  480pرا ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری  720pﯾﮏ ﮔﺎم از آن ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﮔﻮﮔﻞ ﻧﮑﺴﻮس اس
اﻟﺒﺘﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارﺗﺒﺎﻃﯽ  NFCﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ اش را از ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﮔﺰﯾﻨﻮس ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ )ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺎ
ﻧﺎم  Hummingbirdﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ( و ﻋﻤﻠﮑﺮد واﺣﺪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آن ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﯿﭙﺴﺖ
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ﻫﻢ رده اش ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﻣﯿﻼدی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ﭘﻼس را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن
اس  ۲روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﭼﯿﭙﺴﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﮏ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼک آن ﺑﻪ رﻗﻢ ﺧﻮب

 ۱.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ  ۱ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ و ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آن ﺑﻪ ﻧﺎم آدرﻧﻮ  ۲۰۵ﻧﯿﺰ اﻧﺪﮐﯽ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از  PowerVR SGX540ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﻣﯿﻼدی ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ال را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺮف  Lدر آن از
ﺳﺮواژه ﮐﻠﻤﻪ  LCDﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .آن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻨﻬﺎ  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ داﺷﺖ و از ﭼﯿﭙﺴﺖ
ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  TI OMAPﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ از ﮔﻠﮑﺴﯽ اس را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار داد و در
ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﻣﯿﻼدی ﮔﻠﮑﺴﯽ  S Advanceرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﯿﭙﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  NovaThorﺑﺎ
ﭘﺮدازﻧﺪه دو ﻫﺴﺘﻪ ای داﺷﺖ .اﻧﺪﮐﯽ رم ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﮔﻠﮑﺴﯽ  S Advanceﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮔﻠﮑﺴﯽ  S IIرﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﺣﺎل  S IIIﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدش را دارد.
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ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ 4 :اﯾﻨﭽﯽ ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  480در  800ﭘﯿﮑﺴﻞ
ﭼﯿﭙﺴﺖ :ﻫﺎﻣﯿﻨﮓ ﺑﺮد  1ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﮐﻮرﺗﮑﺲ A8
ﺑﺎﺗﺮی 1650 :ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ
دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ 5 :ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ
دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ :ﻧﺪارد
ﻧﺴﺨﻪ ﺟﻮرﺟﯿﻮ آرﻣﺎﻧﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﯾﺪ؟ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﯾﻢ ﻣﻨﺼﻒ ﺑﺎﺷﯿﻢ در ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻄﺮح
ﺣﻮزه ﻣﺪ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ اﺑﺪا ﺑﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪ.

Samsung I9100 Galaxy S II
Samsung I9100 Galaxy S II
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ 4.3 :اﯾﻨﭽﯽ ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ ﭘﻼس ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  480در  800ﭘﯿﮑﺴﻞ
ﭼﯿﭙﺴﺖ :اﮔﺰﯾﻨﻮس  4210دو ﻫﺴﺘﻪ ای  1.2ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ
ﺑﺎﺗﺮی 1650 :ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ

دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ 8 :ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ
دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ 2 :ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۲ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﺳﺮی اس ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺷﺪ .ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ رﻗﻢ  ۸.۴۹ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﺳﺨﺖ اﻓﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد و
ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎل ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۱۲را ﻧﺼﯿﺐ
ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ ﭘﻼس  ۴.۳اﯾﻨﭽﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﻼس اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﯾﻨﺒﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی  PenTileﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﮐﺎﻣﻞ رﻧﮕﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﮔﺮﭼﻪ رزﻟﻮﺷﻨﺶ ﺑﺎ ﻗﺒﻞ ﯾﮑﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﺎرپ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ داد.
آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۲از ورودی ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ اﺳﺘﺎﯾﻠﻮس ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از
اﺳﺘﺎﯾﻠﻮس اس ﭘﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺎزه اﺑﺘﺪای راه ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ

ﻧﻮت را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.

Samsung Galaxy Nexus I9250
ﭼﯿﭗ اﮔﺰﯾﻨﻮس ﺟﺪﯾﺪ دوﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ اش )و ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ  (Cortex-A9را
در ﺧﻮد داﺷﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  Mali-400MP4ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری  ARMﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮد .رم و ﺣﺎﻓﻈﻪ

داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻖ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻻزم ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺗﻮان را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺧﺮوﺟﯽ  MHLدﺳﺘﮕﺎه از ﻧﻮﻋﯽ داک ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ

ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺤﺘﻮای  AVﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  1080pﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ.
Samsung I9105 Galaxy S II Plus

ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﻬﺎرﮔﻮش اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد و ﮐﺎور ﭘﺸﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﺶ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد.
Samsung I9103 Galaxy R
درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۲را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺗﮕﺮا  ۲ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ )ﮔﻠﮑﺴﯽ آر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺳﻮﭘﺮ  (LCDو دﯾﮕﺮ ﭼﯿﭙﺴﺖ
ﺑﺮادﮐﺎم  BC28155را در دل ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﺑﻮد )ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۲ﭘﻼس( .اﯾﻦ ﭼﯿﭗ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در
ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﮑﺴﻮس ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﻫﺎی ﻧﮑﺴﻮس ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ.

Samsung I9300 Galaxy S III
Samsung I9300 Galaxy S III
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ 4.8 :اﯾﻨﭽﯽ ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  720در  1280ﭘﯿﮑﺴﻞ
ﭼﯿﭙﺴﺖ :اﮔﺰﯾﻨﻮس  4412ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای  1.4ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ
ﺑﺎﺗﺮی 2100 :ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ
دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ 8 :ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ
دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ 1.9 :ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۳ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اس ووﯾﺲ داﺷﺖ؛ ﻧﻮﻋﯽ دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از

ﺳﯿﺮی و ﭘﯿﺶ از دﺳﺘﯿﺎر ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در آن دوران ﺧﺒﺮی از ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ ﻧﺒﻮد.

ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺧﻮب ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﺑﺎ

ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﻣﯽ ﮐﺮد )ﺧﺼﻮﺻﺎ رﻧﮓ آﺑﯽ آن( .اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﻤﺎرت
ﻓﻮن  MWC 2013را ﻫﻢ از آن ﺧﻮد ﮐﺮد و در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﻋﻨﻮان ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و آﯾﻔﻮن  ۴اس را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ.
Samsung Ativ S I8750

ﻣﺠﺪدا ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ و ﻣﺎ در اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺻﺮﻓﺎ از ﻧﺴﺨﻪ  Ativ Sﺻﺤﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ را داﺷﺖ
اﻣﺎ از وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن  ۸ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻼش ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﮔﺮوه
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد.

Samsung I9500 Galaxy S4
Samsung I9500 Galaxy S4
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ 5 :اﯾﻨﭽﯽ ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  1080در  1920ﭘﯿﮑﺴﻞ
ﭼﯿﭙﺴﺖ :اﮔﺰﯾﻨﻮس  5410ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای  1.6و  1.2ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ

ﺑﺎﺗﺮی 2600 :ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ
دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ 13 :ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ
دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ 2 :ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰودن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺶ ﺷﻬﺮت دارد و ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ۴
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﻮدن از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺗﻐﺮ در ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻋﺪاد ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻋﺪاد ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻪ
ﺟﺎی  S 10ﻧﺎم  SXرا ﺑﺮای ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی اش اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت اس  ۴ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻓﺮد ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ و
ﭘﺎﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺻﻔﺤﺎت وب را ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺟﻬﺖ اﺳﮑﺮول ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .اﻟﺒﺘﻪ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ اﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮی اس  ۹ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ دارﻧﺪ و وﯾﮋﮔﯽ اﺳﮑﻦ ﭼﻬﺮه آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان دﻟﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ در اﺛﺒﺎت

اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ داﻧﺴﺖ.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﮕﺸﺖ ﮐﺎرﺑﺮ را ﮐﻪ روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد

دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﺣﺴﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ژﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺶ
اﻋﻈﻤﯽ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪ و در ﻣﺪل ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﮐﻞ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪ.
ﻣﺠﺪدا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۴ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﻢ و ﺻﺮﻓﺎ اﺷﺎره
ای ﺑﻪ ﻣﺪل اس  ۴ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ادﯾﺸﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﺎﻟﺺ از اﻧﺪروﯾﺪ  ۴.۲را اﺟﺮا
ﻣﯽ ﮐﺮد )درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮑﺴﻮس( و ﺧﺒﺮی ﻫﻢ از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺎچ وﯾﺰ در آن ﻧﺒﻮد.
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ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ 5.1 :اﯾﻨﭽﯽ ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  1080در  1920ﭘﯿﮑﺴﻞ
ﭼﯿﭙﺴﺖ :اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  801ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای  2.5ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ
ﺑﺎﺗﺮی 2800 :ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ
دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ 16 :ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ
دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ 2 :ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۵ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ

ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) IP67ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آب( ،ﺷﺎرژ ﺑﯿﺴﯿﻢ )ﮐﻪ در اس  ۴ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﯿﺎری
ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ( و ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدات
زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺮاﺣﯽ اش روﺑﺮو ﺑﻮد.
ﺟﺪای از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮش
وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﻮد .دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺪﻧﻪ ای از ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮد.
اس  ۵اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﯿﺸﺘﺮی روﺑﺮو ﺷﺪ .ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای ﻗﻔﻞ ﮔﺸﺎﯾﯽ
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﮕﺸﺘﺶ را روی آن ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﻮاﯾﭗ ﻣﯽ ﮐﺮد ﭼﻨﺪان ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ ﻧﺒﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎچ
دی آﯾﻔﻮن ﻫﺎی اﭘﻞ ﺣﺮف زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ .ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۵ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎﯾﺶ
آی ِ
ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﮑﺴﯽ اس وﺟﻮد دارد و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺛﺒﺎت
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺖ.

ﺑﻪ ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﯾﻌﻨﯽ دوران اوج و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ

ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ دوم از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

