ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن رده ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ
 ۵Gﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﺎل ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن رده ﺳﺮی  Aﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۲۰اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﻣﺪل ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از
ﭘﺮﭼﻤﺪاران اﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺴﻄﺢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ۱۱۰دﻻر ﻗﯿﻤﺖ دارد و ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻨﺸﺎن ﮔﻠﮑﺴﯽ  A71ﺷﺸﺼﺪ دﻻری اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از
ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ  5Gرا دارد .ﺳﺮی  ۲۰۲۰ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ A
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ  10و راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  One UI 2.0و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن  ۳.۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی

وارد ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

در اداﻣﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﮑﺴﯽ  Aرا ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد:
ﮔﻠﮑﺴﯽ  A01و ﮔﻠﮑﺴﯽ A51
اﯾﻦ دو ﻣﺪل ﮐﻪ اﻣﺮوز وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۱۱۰و  ۴۰۰دﻻر ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ A01 .ﺑﻪ ﯾﮏ
ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای ،دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﯾﯽ و دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻋﻤﻖ ﺳﻨﺞ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﯾﻦ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  ۵.۷اﯾﻨﭽﯽ و رزوﻟﻮﺷﻦ آن اچ دی ﭘﻼس اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ اﯾﻨﻔﯿﻨﯿﺘﯽ وی )ﻃﺮﺣﯽ
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺮف  (Vدر ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ آن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎﺗﺮی  ۳ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ و  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ دارد ﮐﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮو اس دی ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ارﺗﻘﺎء داد.

ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A51ﻫﻢ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺴﻞ  3Aﮔﻮﮔﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﺻﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
 A50اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ  ۶.۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ ﻓﻮل اچ دی ﭘﻼس اوﻟﺪ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ  Oﻧﯿﺰ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ آن ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی  ۴۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و دورﺑﯿﻦ اوﻟﺘﺮا واﯾﺪ ﺑﺎ زاوﯾﻪ دﯾﺪ  ۱۲۳درﺟﻪ دارد .ﭼﯿﭗ ده

ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای ۴ ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ،ﺑﺎﺗﺮی ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ و  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ از دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻣﺪل اﺳﺖ.

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﺪل ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ
 A11و  A21ﻧﺎم دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۱۸۰و  ۲۵۰دﻻر ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وارد ﺑﺎزار
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ A11 .ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۴اﯾﻨﭽﯽ

اچ دی ﭘﻼس ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﺣﻔﺮه ای دارد .دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﻪ ﺣﺴﮕﺮ واﯾﺪ ،اوﻟﺘﺮا واﯾﺪ و
ﻋﻤﻖ ﺳﻨﺞ دارد .ﺑﺎﺗﺮی  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮﺳﺎﻋﺘﯽ ،دو ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ

دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A21ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۵اﯾﻨﭽﯽ دارد و اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت آن دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻨﺰ ﻣﺎﮐﺮو ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه .ﺑﺎﺗﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ
ﺳﺎﻋﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ دارد ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎرژ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﻮان  ۱۵وات ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ۴۰۰
دﻻری ﺳﻪ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم دارد.

A51
ﮔﻠﮑﺴﯽ  A51ﭘﺎﻧﺼﺪ دﻻری ﮔﻮﺷﯽ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
 5Gوارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم دارد و از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﺴﺖ ﺷﺎرژ  ۱۵واﺗﯽ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  ۴۵۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اش ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺪل ﺑﺮﺗﺮ در اﯾﻦ ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ  A71اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺸﺼﺪ دﻻری اش ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ
ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺑﺎزار دارد .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل از راه ﻣﯽ رﺳﺪ و ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻓﻮل اچ دی ﭘﻼس
 ۶.۷اﯾﻨﭽﯽ اوﻟﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ اﯾﻨﻔﯿﻨﯿﺘﯽ  Oدارد .ﺳﯿﺴﺘﻢ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  A71ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﻨﺰ
اﺻﻠﯽ  ۶۴ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در آن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ۱۲۸ .ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﻘﺎء ،ﺷﺶ
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و ﺑﺎﺗﺮی  ۴۵۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن رده ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  5Gﻗﺼﺪ دارد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

