ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺎزه از ﮔﻠﮑﺴﯽ A6s
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻃﯽ روﯾﺪاد  4X funاز ﻧﺴﺨﻪ  ۲۰۱۸ﮔﻠﮑﺴﯽ  A9روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در
واﻗﻊ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ در آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺨﻪی ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﮔﻠﮑﺴﯽ  A7ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دورﺑﯿﻨﯽ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺷﺎﯾﻌﻪ
ﺷﺪه ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪی ﻣﺮﺳﻮمﺗﺮ
در ﺑﺪﻧﻪی ﭘﺸﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.

اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﻠﮑﺴﯽ  A6sﺑﻪ ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪلﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺮی A
ً
اﺧﯿﺮا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ،آراﯾﻪی دورﺑﯿﻦ ﻋﻤﻮدی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﻪی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و
ﮐﻪ
ﺑﺎﻻی ﺑﺪﻧﻪی ﭘﺸﺘﯽ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﻓﻠﺶ  LEDدوﮔﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ زﯾﺮ آن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ را در
ﺑﺪﻧﻪی ﭘﺸﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی  Aﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر در ﻟﺒﻪ ﮐﻨﺎری ﮔﻠﮑﺴﯽ  A7ﺟﺎ
ﺧﻮش ﮐﺮده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A9sﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺴﻮری ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺷﮑﻞ در
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻗﺮار دارد.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،در ﺑﺪﻧﻪی ﭘﺸﺘﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A6sﺣﺴﮕﺮی ﺑﯿﻀﯽ ﺷﮑﻞ

وﻇﯿﻔﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی اﺛﺮ ﻧﮕﺸﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﯽ ﮐﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻣﺎ

ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﻢ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﺮاﯾﺶ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

زﯾﺮ ﺷﻨﻞ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A6sﯾﮏ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  660ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺎ  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و ۶۴
ﯾﺎ  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪی داﺧﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ

ﻓﺮض از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ  8.1اورﯾﻮ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  ۳۳۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ وﻇﯿﻔﻪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژي ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺗﺎرﯾﺦ دوم آﺑﺎن ﻣﺎه
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از آن ،اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ در ﭼﻬﺎررﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﮑﯽ ،آﺑﯽ ،ﻗﺮﻣﺰ و
ﺑﻨﻔﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

