رﻧﺪرﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52از ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎﻻی آن ﺑﻪ
ﮔﻠﮑﺴﯽ  A51ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،آذر ۱۳۹۹
ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب  A51و  A50اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی
ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﻨﺪان دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
»اﺳﺘﯿﻮ ﻫﻤﺮﺳﺘﻮﻓﺮ« اﻓﺸﺎﮔﺮ ﻣﻌﺮوف ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی » ،«OnLeaksرﻧﺪرﻫﺎی  CADﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯿﺎن
رده ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52 5Gرا ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺖ .در ﻧﮕﺎه اول ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52 5Gاز ﻣﺪلﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺴﺖ و اﺳﺎﺳﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻧﺪرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﺮهایﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی ﮔﻠﮑﺴﯽA51
را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  6.5اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در
ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺼﺎت دورﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﯿﺎن رده ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه؛ اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽرود ﻣﺜﻞ  A51در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اواﺧﺮ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ  750Gو  6ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
رم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺎن رده ﺑﻌﺪی ﮐﺮهایﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داد.

ﮔﻠﮑﺴﯽ  A51ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ،
ﻧﺸﺎن از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻی آن در ﭘﺮدازش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ دارد.
ﺑﺮاﺳﺎس رﻧﺪر  CADﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﺳﺘﯿﻮ ﻫﻤﺮﺳﺘﻮﻓﺮ ،ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52 5Gﺑﺎ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ و
ﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن  3.5ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﮔﺮ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52 5Gﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  750Gﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﯿﻤﺘﯽ درﺣﺪود 500
دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺨﻪای از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن رده ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪ اﮔﺰﯾﻨﻮس  980ﺑﻪ  450ﯾﺎ ﺣﺘﯽ 400
دﻻر ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺳﻮد ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوش
ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺳﺮیﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ  Sو ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت ﺑﻪ دﺳﺖ آورد؛ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﯿﺎن ردهﻫﺎی ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ  Aﺣﺮف اول را ﻣﯽزﻧﻨﺪ .در واﻗﻊ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﯿﺎن رده
ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ  Aﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﺮهایﻫﺎ ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻫﻮاوی ،اﭘﻞ و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
از ﺑﯿﻦ ده ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺤﺒﻮب در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم اﻣﺴﺎل 5 ،ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﺟﺰو ﻣﯿﺎنردهﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ  Aﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻠﮑﺴﯽ  A51ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ از ﮔﻠﮑﺴﯽ
 A11و ﮔﻠﮑﺴﯽ  ،A21رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺎزار را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

