ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21و  S21+روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،دی ۱۳۹۹
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻣﺮوز روی ﺻﺤﻨﻪ رﻓﺖ ﺗﺎ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ
 S21روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و در
ﺑﺨﺶ دورﺑﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺳﺮی  S21ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺪل  ،S21ﻣﺪل ﭘﻼس در ﮐﻨﺎر ﻣﺪل اوﻟﺘﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21و  S21+ﺑﻪ
ﭼﯿﭙﺴﺖ اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۲۱۰۰ﯾﺎ اﺳﻨﭙﺪارﮔﻮن  ۸۸۸ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﻫﺪف ﯾﮑﯽ از دو

ﻣﺪل ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﻗﺒﻠﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﭘﺎی
ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﺎز ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ دو ﻣﺪل از دورﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و از
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ  5Gﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﯿﭙﺴﺖ را ﺑﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ اﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ
ﺑﺨﺸﯽ از رم ﺑﻪ ﻧﺎم » «Secure Memoryرا ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺗﺎ از اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
دادهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .در ﻣﻮرد ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ زﯾﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎرﮐﺮد  ۱.۷ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در اداﻣﻪ از
ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ دو ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽﮔﻮﻢ.
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ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ از ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۲اﯾﻨﭽﯽ از ﻧﻮع داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ اﻣﻮﻟﺪ  2Xدارد و
وزﻧﺶ  ۱۷۱ﮔﺮم اﺳﺖ .اﻃﺮاف ﮔﻮﺷﯽ را ﻓﺮﯾﻢ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﮔﻮرﯾﻼ
ﮐﻠﺲ وﯾﮑﺘﻮس ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻗﺎب ﭘﺸﺘﯽ ﺧﺒﺮی از ﺷﯿﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻋﻮض ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از

ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ
و ﻧﯿﺰ ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۲۰ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد در ﺑﺨﺶ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ ﭘﺸﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺎﻻ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﻢ اﻃﺮاف ﮔﻮﺷﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻇﺎﻫﺮ ﺧﺎصﺗﺮی دارﻧﺪ.

رزوﻟﻮﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۰۸۰در  ۲۴۰۰ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺖ و ﻧﺮخ رﻓﺮش ﺗﺎ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل
ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ را از ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ روان ﺑﺎزیﻫﺎ راﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﺒﺮ از اﺟﺮای ﻧﺮم راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی )ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﺮخ رﻓﺮش( ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۲۱ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ
داﺧﻠﯽ  ۱۲۸ﯾﺎ  ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.

اﻣﺎ دورﺑﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪاران اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺎﮐﯿﺪ زﯾﺎدی روی آن دارد.
دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21روی ﮐﺎﻏﺪ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .دورﺑﯿﻦ ﭘﺸﺘﯽ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ،ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ ﻋﺮﯾﺾ ۱۲
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  f/1.8دارد و ﺑﻪ ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ اﭘﺘﯿﮑﺎل ﻫﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر آن ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻓﻮق ﻋﺮﯾﺾ  ۱۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ زاوﯾﻪ دﯾﺪ  ۱۲۰درﺟﻪ و ﮔﺸﻮدﮔﯽ
دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  f2.2ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻪﻓﻮﺗﻮ  ۶۴ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ زوم اﭘﺘﯿﮑﺎل
ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی  ۳ﺑﺮاﺑﺮ و ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  f2.0اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺟﻠﻮی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻢ ﯾﮏ
دورﺑﯿﻦ  ۱۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  f2.2ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۲۱ﺑﺎﺗﺮی  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ دارد و از ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۲۵واﺗﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺎرژ ﺑﯿﺴﯿﻢ را ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ از ﺳﺮی  S21از ﺷﺎرژ
واﯾﺮﻟﺲ ﺳﺮﯾﻊ  ۱۵واﺗﯽ ﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اس  ۲۱ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﭙﯿﮑﺮ اﺳﺘﺮﯾﻮ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و از وایﻓﺎی  6Eﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ وایﻓﺎی  6Eﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﮐﺎر در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی  ۲.۴و ۵
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی را ﻫﻢ دارﻧﺪ و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﻻ و ﺗﺪاﺧﻞ ﮐﻤﺘﺮ را در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺪای اﺳﭙﯿﮑﺮ اﺳﺘﺮﯾﻮ دﺳﺘﮕﺎه از ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ  AKGﺑﻬﺮه
ﺑﺮده ﺗﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد .ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۲۱ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 IP68ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آب و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر را ﻫﻢ دارد.
اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ در رﻧﮓﻫﺎی ﺑﻨﻔﺶ ،ﺻﻮرﺗﯽ ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۱ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﯽرﺳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺪل  ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ در رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۲۱از  ۷۹۹دﻻر ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻣﺪل ﭘﻼس ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ اس  ۲۱دارد .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ  ۶.۷اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ) ۱۰۸۰در  ۲۴۰۰ﭘﯿﮑﺴﻞ( دارد .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮی  ۴۸۰۰ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و وزن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻی
 ۲۰۲ﮔﺮﻣﯽ دارد.

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۲۱ﭘﻼس ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺪل اس  ۲۱اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ در رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ و
ﻧﻘﺮهای ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽرﺳﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  ۹۹۹دﻻری دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

