اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﺷﺐ
ً
 ۱۰ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽ آﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﺟﻤﻌﻪ ۳۰ ،آذر ۱۳۹۷
ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  10ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ  MWCﺷﻬﺮ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﺎزار ﺷﺎﯾﻌﺎت درﺑﺎرهی
ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ داغﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ
ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺎن رﺳﯿﺪه ،ﺗﺴﺖ ﺑﻨﭽﻤﺎرک  HTML5اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن
ﻣﯽﮔﺬارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ از وﯾﮋﮔﯽ ﻋﮑﺴﺒﺮداری در ﺷﺐ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﮐﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻤﺪﯾﮕﯽ در ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
در ﺑﻨﭽﻤﺎرکﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺷﻤﺎره ﻣﺪل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ  SM-G970ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪی ﻻﯾﺖ
و  SM-G975ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺨﻪی ﭘﻼس ﺑﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ رزوﻟﻮﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اس  10ﻻﯾﺖ  ۳۶۰در  ۷۶۰ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 19:9
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ رزوﻟﻮﺷﻦ واﻗﻌﯽ آن  ۱۰۸۰در  ۲۲۸۰اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪی ﭘﻼس ،رزوﻟﻮﺷﻦ  ۴۱۲در  ۸۶۹دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۴۴۰در ۳۰۴۰
ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪی ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  10ﻻﯾﺖ ﻧﻤﺮهی ﺑﻬﺘﺮی در زﻣﯿﻨﻪی
ﺗﺴﺖ  HTML 5ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪی ﭘﻼس ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺮات
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺮات ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻓﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار
دارﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ از وﺑﺴﺎﯾﺖ  XDAﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻗﻄﻌﻪ
ﮐﺪی از ﻧﺴﺨﻪی ﺑﺘﺎی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﻌﻨﯽ  OneUIﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از وﯾﮋﮔﯽ ﻋﮑﺴﺒﺮداری در ﺷﺐ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻋﮑﺴﺒﺮداری در ﺷﺐ را ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢ ﺑﯽ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﺒﺎﺷﺪ.

در ﺧﺒﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻏﻮل ﮐﺮهای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻤﺪﯾﮕﯽ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  10ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .در ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﻪ
ﻧﺴﺨﻪ از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  10را ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ارزان ﻗﯿﻤﺖﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﻠﮑﺴﯽ
اس  10ﻻﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺪل ،ﯾﮏ ﻣﺪل  6.4اﯾﻨﭽﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  10ﭘﻼس ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﻧﺴﺨﻪی  6.1اﯾﻨﭽﯽ در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  10اج ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺴﯿﺎری را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﻣﺎه

ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ آﺷﻨﺎ
ﺷﻮﯾﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

