ﻫﺮآﻧﭽﻪ درﺑﺎره ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،دی ۱۳۹۷
ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺰودی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت ﭼﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  CMIITآن را ﺗﺎﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ درﺳﺖ از آب در
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻮق در ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪاد دوم اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﺎ MWC
 2019روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮی ﮔﻠﺴﯽ اس  ۱۰آن در ﺗﺎرﯾﺦ دوم اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه و در ﺟﺮﯾﺎن

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ آن ﻧﯿﺰ
اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺗﺎﺪ
ﻧﮑﺮد اﻣﺎ ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  Foldﺧﻮد در ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺪ را
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﺧﻮد را در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ
ﻣﻨﺘﻬﺎ در آن زﻣﺎن ﮔﻮﺷﯽ درون ﯾﮏ ﻗﺎب ﺣﺠﯿﻢ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﺪﻧﻪ آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮد .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﺣﺎﺿﺮان در ﺳﺎﻟﻦ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮد و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺪﻧﻪ اش
دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎ ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﺪارد و
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺳﺨﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻬﯿﻨﯿﻪ ﺳﺎزی ﻧﺮم اﻓﺰار آن ﺑﻮده.

ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۷.۳اﯾﻨﭽﯽ  Infinity Flexﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )درﺣﺎﻟﺖ
ﺑﺎز ﺷﺪه( و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ آن ﻧﯿﺰ اﺑﻌﺎدی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۴.۶اﯾﻨﭻ دارد .ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش را

ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۵۵ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد و
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮی از آن ﺑﺎ اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۹۸۲۰در دﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺖ.

ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﻦ  ۱۵۰۰ﺗﺎ  ۲۰۰۰دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ )ﻧﺎﻣﯽ از وی ﻓﺎش ﻧﺸﺪه( ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﺮه ای ﮔﻔﺘﻪ

ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺮﯾﻤﯿﻢ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﻮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﭘﺮﯾﻤﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت
 ،۹آﯾﻔﻮن  XSو دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻤﺮده ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﻮی ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻞ
ﻧﻬﺎﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻧﺎم ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪی از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل SM-F9000
ﺗﺎﺪﯾﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﭼﯿﻦ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن آن را ﻫﻤﺎن ﮔﻠﮑﺴﯽ
ﻓﻮﻟﺪ ﺧﻮاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﭼﻪ اﺳﻤﯽ دارد ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎری ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻓﻮﻟﺪ را رﺳﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده و ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎم ﮔﻠﮑﺴﯽ اف ﺑﺮای

اﺷﺎره ﺑﻪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

