ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه؛  ۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم در راه اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،دی ۱۳۹۷
در اداﻣﻪ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻫﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ داده ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  Max Weinbachو ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه در ﺻﻨﻌﺖ
ﻓﻨﺎوری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﮔﻠﮑﺴﯽ  S10Eﻧﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و رم  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ از راه ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

ﺑﺎ ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۹ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد.

ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اس  ۹ﭘﻼس اﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و ﺣﺎﻓﻈﻪ  ۱۲۸ﯾﺎ

 ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﭘﯿﻮﺳﺖ.

ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰ﭘﻼس ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮت  ۹ﻣﯿﺰﺑﺎن  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را در ﺑﯿﻦ ﻗﻮی ﺗﺮی ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ  5Gرا ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺟﺰﺎت آن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻫﺎی ۸
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم در ﮐﻨﺎر  ۲۵۶ﯾﺎ  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ و  ۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ رم و ﯾﮏ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ
اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺮدازش داده در ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
وی در ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اف ﻧﯿﺰ از ﺗﺮﮐﯿﺐ  ۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۵۱۲ﯾﺎ
 ۱۰۲۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺖ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ  Max Weinbachﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
اﯾﺮﺑﺎدﻫﺎی  AKGﺑﺎ رﻧﮓ و ﻟﻮﮔﻮی ﺟﺪﯾﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪک ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اس ،۹
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪل ﭘﻼس ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺳﻮﭘﺮ واﯾﺪ ،واﯾﺪ و ﺗﻠﻪ ﻓﻮﺗﻮ و واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮی
 One UIاﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

