ﻃﺮح ﻫﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ﻋﺮب از ﮔﻠﮑﺴﯽ
اس ] ۱۰ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارﺷﺎت ﻓﺮوش ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۹ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻼس آن ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻫﻢ
از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده و ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ
ﺷﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﺮ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻗﺒﺎل ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب از ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎ را در ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ آﻧﻬﺎ و ﺗﻐﺮات ﺟﺰﺋﯽ ﺷﺎن در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﺮی  ۸داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ و اﯾﻨﻄﻮر ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﺮاﺣﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺎل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم Muhsin M. Belaal Auckburaully
رﻧﺪرﻫﺎﯾﯽ از ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را در وﺑﺴﺎﯾﺖ  behanceﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده .وی ﮐﻪ در
ﯾﻮﺗﻮب ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی  DBSDesigningﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻧﺪرﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه در ﺻﻔﺤﺎت ﺷﺨﺼﯽ اش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻼش وی
ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ رﻧﺪرﻫﺎی آن را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ.

و اﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺘﻮﺟﻪ اوﻟﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاح ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه .او ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی
ﺳﺮی اس را ﮔﻠﮑﺴﯽ  Xﻧﺎم ﮔﺬاری ﮐﺮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اﮐﺲ ﻧﺎم دارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺷﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻗﺮار اﺳﺖ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮآوردﻫﺎ اواﺳﻂ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﻣﯿﻼدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪار آﺗﯽ ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ﺑﺮای ﺳﺎل
 ۲۰۱۹اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  10ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﻧﺪرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻤﺎم
ﺻﻔﺤﻪ واﻗﻌﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ اﭘﺘﯿﮑﺎل در زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﻣﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﯾﻌﺎت اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ رود ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻼس از اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاوی ﭘﯽ  ۲۰ﭘﺮو ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ دورﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در رﻧﺪرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ.
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ  CES 2019روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .در
اداﻣﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ رﻧﺪر وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

