اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻧﺪه ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ۱۰
ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ دوﮔﺎﻧﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،آذر ۱۳۹۷
 ۲۰۱۸ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺳﭙﺮی ﺷﺪن اﺳﺖ و ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮده ﺑﺮداری از ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎ و ﺷﺎﯾﻌﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺘﻈﺎرات زﯾﺎدی را ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ آن ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻋﺮﯾﺾ ﯾﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻟﻐﺰﺷﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺣﺎﻻ اﻣﺎ

اﯾﻦ اﻣﯿﺪﻫﺎ در ﺣﺎل ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن اﺳﺖ.

اﺧﯿﺮا ﺗﺼﻮﯾﺮی زﻧﺪه ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰در ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آن ﯾﮏ
ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﻧﺎچ ﻣﺬﮐﻮر در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯿﺰﺑﺎن دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ
دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﻇﺎﻫﺮا ﻻﯾﻪ ای ﻣﺤﺎﻓﻆ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ زﯾﺮ آن ﻫﻤﺎن ﭘﻨﻞ اﯾﻨﻔﯿﻨﯿﺘﯽ او ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر رﻧﺪرﻫﺎی آن ﺑﻮدﯾﻢ.

در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ  5Gرا در ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪاد ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮض
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﻗﺎب ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ از آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮدن آن ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ .از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ آن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮاﺗﯽ
ﻣﻬﻤﯽ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻣﺎﺟﺮای ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺗﺐ  ۱۰.۱ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ
ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎل دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ وﺟﻮد دارد.
ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺪام ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺷﺎﻧﺲ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی در ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس را
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﺎرﺑﺮان از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺗﻐﺮاﺗﯽ در اﯾﻦ ﺳﺮی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

