ﻣﺸﺨﺼﺎت دورﺑﯿﻦ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A22ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻣﺸﺨﺼﺎت دورﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A22ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﮔﻠﮑﺴﯽ  A21ﭘﯿﺶ از
ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﻣﻮﻋﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﮔﻠﮑﺴﯽ  A22ﻗﺮار اﺳﺖ در دو ﻧﺴﺨﻪ  4Gو  5Gﺑﻪ
ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ  5Gآن اﺣﺘﻤﺎﻻ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  5Gﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﺎل ۲۰۲۱
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ  Aرا ﺛﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺎم

ﮔﻠﮑﺴﯽ  A22اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﻮرد
ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﻣﺸﺨﺼﺎت دورﺑﯿﻦ آن ﭘﯿﺶ از
ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﻣﻮﻋﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی وب ﺳﺎﯾﺖ » «TheElecاﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮔﻠﮑﺴﯽ  A22ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺪی از ﭼﻬﺎر دورﺑﯿﻦ در ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۴۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،دورﺑﯿﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ۸
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،دورﺑﯿﻦ  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﺴﻠﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺴﮕﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻤﻖ  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در دﺳﺘﺮس
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﺸﺨﺼﺎت دورﺑﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A21sاﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه در
ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A22ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A21ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ۱۳
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

»ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺲ« ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﺴﮕﺮ دورﺑﯿﻦ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52و ﮔﻠﮑﺴﯽ ،A72
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﺴﮕﺮ دورﺑﯿﻦ ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A22را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﮕﺮ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A22از ﻃﺮﯾﻖ  Coasiaﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻠﮑﺴﯽ  A22اﺣﺘﻤﺎﻻ در دو ﻧﺴﺨﻪ  4Gو  5Gدر ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻋﺮﺿﻪ و
در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﺴﺨﻪ  5Gاﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از
ﭼﯿﭙﺴﺖ داﯾﻤﻨﺴﯿﺘﯽ  ۷۰۰ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ در رﻧﮓ ﻫﺎی ﻃﻮﺳﯽ ،ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ،ﺑﻨﻔﺶ و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪود
 ۲۷۹ﯾﻮرو ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
داده ﻫﺎی آﻣﺎری  Omdiaﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻣﺠﻤﻮع ۱۹.۴
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻠﮑﺴﯽ  A21ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻋﺮﺿﻪ را در ﺑﯿﻦ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی  ۲۰۲۰از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A22ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮﺑﯽ دﺳﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

