اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
از ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﻠﮑﺲ اس ) 9ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ( ﻣﯽ ﮔﺬرد ،وﻟﯽ
ﮐﻨﺠﮑﺎوی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺮﭼﻤﺪار آﺗﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  10ﺷﺮوع ﺷﺪه .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻃﺮح اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ در اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﮔﻠﮑﺴﯽ اس
 10ﻧﺎ اﻣﯿﺪﺗﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﺮﭼﻤﺪار ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﯿﮑﺮان ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  10و ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻼس آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  5.8و  6.3اﯾﻨﭽﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎی  5.77و  6.22اﯾﻨﭽﯽ
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9و ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻼس ﮐﻤﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻧﺪازه ﺑﺪﻧﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪران آﺗﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻠﯽ ﺗﻐﺮ ﻋﻤﺪه ای را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﻨﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﺮات ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ در ﻣﻮرد
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻻت در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه :ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ .ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ از ﻗﺎب ﭘﺸﺘﯽ ﺣﺬف و در زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺳﺎس
ً

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺰارش ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﮐﻮاﻟﮑﺎم و ﺳﯿﻨﭙﺘﯿﮑﺰ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ »ﻣﺎﻧﺘﯿﺲ وﯾﮋن« و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه اﺟﺰای دورﺑﯿﻦ
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
ً
ِ
»وودﮔﯿﺖ« ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .دورﺑﯿﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻗﺮار اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺎژول  TrueDepthآﯾﻔﻮن  10را ﺑﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  10ﺑﯿﺎورد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  10ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  10ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در ﻣﺎه ﻫﺎی آﺗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮی از اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

