ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺎم ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ؛ ﮔﻠﮑﺴﯽ  S20ﺑﻪ ﺟﺎی - S11
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،دی ۱۳۹۸
اﺳﺎﻣﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮاﻟﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ
را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق درﺳﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﻔﻮن X
رخ داد ﮐﻪ در آن اﭘﻞ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﺪد  9ﺣﺮف ) Xرﻗﻢ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ  (۱۰را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ آﯾﻔﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن ﻫﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل
اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺼﺪ دارد ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از رﻗﻢ  11ﺑﺮای

ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ،ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺧﻮد را ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  20ﺑﻨﺎﻣﺪ!

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭼﺮا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻨﻮز در ﻫﺎﻟﻪ ای از اﺑﻬﺎم اﺳﺖ اﻣﺎ
 @Ice universeﻣﻌﻤﻮﻻ اﺧﺒﺎر دﺳﺖ اول و ﻣﻮﺛﻘﯽ از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺟﺪﯾﺪش دارد .اوﻟﯿﻦ
ﺗﻮﺿﯿﺢ او ﺑﺮای ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ادﻋﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ  20ﺑﺎ ﺳﺎل ) 2020ﺳﺎل ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ(

ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻏﺎزی ﺗﺎزه ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﭘﺮﭼﻤﺪاراﻧﺶ
ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺰرﮔﯽ
دﺳﺖ ﮐﻢ در ﺣﻮزه ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ )اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﮕﻮﻢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی( ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس
/20اس  11ﺑﻪ ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۶۵ﯾﺎ ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﮔﺰﯾﻨﻮس
ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آراﯾﻪ دورﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻟﻨﺰ ﻣﺎﮐﺮوی ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻃﺮاﺣﯽ و
ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻔﺮه در ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻی
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺗﻐﺮ در ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﯽ را ﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  21ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوی از ﻫﻮاوی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس 30؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﻄﻌﺎ دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دﻫﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﻐﺮات ﺗﺎزه ای را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد و اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﺗﻐﺮ ﻧﺎم
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

