ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ
ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری ﭼﯿﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰را
ﺷﺮوع ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮی ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺷﺒﯿﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۹ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﻃﻌﯽ درﺑﺎره ﻇﺎﻫﺮ
ﮐﻠﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ﺳﺮی اس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۹دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮات ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد اس  ۹و ﻣﺪل ﭘﻼس آن ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ
ﺑﻮد.
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اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱۸:۵:۹ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ از آن ﯾﺎد ﺷﺪه و در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪل از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﻣﺎژول ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز

ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻣﻌﺮوف اﭘﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ رﺳﻮخ در آن ﻧﺸﺪه و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻏﻮل ﻓﻨﺎوری ﮐﺮه
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻨﺮو ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ
ﺗﻐﺮات ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰ﺑﺎﺷﯿﻢ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﻃﺮاﺣﯽ دو ﻣﺪل آﺧﺮ ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس و ﻋﺪم ﻧﻮآوری آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ در اس  ۹ﺑﺎﻋﺚ
ﻓﺮوش ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر آﻧﻬﺎ ﺷﺪ و اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﯾﯽ را رواﻧﻪ ﺳﺎﻣﻮﺳﻨﮓ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﮐﺮه ای ﻫﺎ از ﺗﻐﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و ﻓﻨﺎوری
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﻈﺮ ﺧﺮﯾﺪاران را ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﺳﻪ
ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻖ و ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰اﺣﺘﻤﺎﻻ اواﺧﺮ اﻣﺴﺎل ﻃﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  MWCو در
ﺳﻪ ﻣﺪل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﻃﺮح ﻫﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ﻋﺮب از ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ۱۰
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