ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻌﺪی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﮑﻨﺮ ﻋﻨﺒﯿﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﮑﻦ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ را از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﺮده و آن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮهی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی دﻗﯿﻖﺗﺮ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ
ﻧﻮت  9و ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  10اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻌﺪی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﮑﻨﺮ
ﻋﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺮهای ﺗﺨﻤﯿﻦ زدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻌﺮوف ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﯿﻼدی از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﮑﻦ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ارزاﻧﺘﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺮی
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﮑﻨﺮ
ﻋﻨﺒﯿﻪ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮔﺮدد ،ﻧﺴﺨﻪی آﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪه ﮔﻠﮑﺴﯽ ﮔﺮﻧﺪ ﭘﺮاﯾﻢ ﭘﻼس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺪل اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ،XDA Developers
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای اﻣﺴﺎل ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪی ﺑﻪ روز ﺷﺪهای از اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ رﺳﻤﺎً اﻋﻼم ﻧﺸﺪه و ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻌﺒﯿﻪ ﯾﮏ
اﺳﮑﻨﺮ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ در آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﮔﺮﻧﺪ ﭘﺮاﯾﻢ ﭘﻼس ﺟﺪﯾﺪ از ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۵.۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ

رزوﻟﻮﺷﻦ  ۹۶۰در  ۵۴۰ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  ۳۶۳۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.

ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ و ﺳﻨﺴﻮری  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ اورﯾﻮ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ رﺳﻤﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪی ﮔﻮﮔﻞ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در آﮔﻬﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽاس  ،9آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﭘﻞ را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

