ﻣﯿﺎن رده ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A50و
ﮔﻠﮑﺴﯽ  A30ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﮑﺴﯽ  Aﺧﻮد در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺑﺎرﺳﻠﻮن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد؛ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A30و ﮔﻠﮑﺴﯽ  A50ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی اﯾﻨﻔﯿﻨﯿﺘﯽ ﯾﻮ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A50ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯿﺎن رده دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺠﻬﺰ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯿﺎن رده ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﻮق ﻋﺮﯾﺾ ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﻠﮑﺴﯽ  A50ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯿﺎن رده دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A50ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از روی ﻧﺎﻣﺶ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺪس زد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل  A30ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺮ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ اﯾﻨﻔﯿﻨﯿﺘﯽ ﯾﻮ )اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ دارای ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻗﻄﺮه
ای ﺷﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ۶.۴اﯾﻨﭻ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﻧﯿﺰ زﯾﺮ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A50ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای آراﯾﻪ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺴﮕﺮ
اﺻﻠﯽ  ۲۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،ﺳﻨﺴﻮر ﻋﻤﻖ ﺳﻨﺞ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﻮﮐﻮس ﻻﯾﻮ روی ﺳﻮژه ﻫﺎ و اﻟﺘﺮا واﯾﺪ
و ﺣﺴﮕﺮ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻓﻮق ﻋﺮﯾﺾ را در ﺧﻮد دارد .دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﺴﯽ
 A50و ﮔﻠﮑﺴﯽ  A30ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲۵و  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ.

ﮔﻠﮑﺴﯽ  A30اﻣﺎ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﯾﮏ
ﺳﻨﺴﻮر ﻓﻮق ﻋﺮﯾﺾ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ دو ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯿﺎن رده ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار

ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری از ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ
ﺧﺎص دورﺑﯿﻦ در وﺿﻌﯿﺖ اﻟﺘﺮا واﯾﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ دورﺑﯿﻦ را در

اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻫﺮ دو ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯿﺎن رده ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ دو ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯿﺎن رده ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ  Scene Optimizerﯾﺎ
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺎم دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻌﻼ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ  ۲۰ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺎ  ۳۰ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارد.
ﮔﻮﺷﯽ  A30ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻨﻞ  LCDﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ۶.۴اﯾﻨﭻ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﻣﯿﺎن رده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﮔﻠﮑﺴﯽ  A30و ﮔﻠﮑﺴﯽ  A50ﺗﺎ اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه وارد ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻫﻨﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

