ﻧﮕﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52و
A72؛ ﻣﯿﺎنردهﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
در واﭘﺴﯿﻦ روزﻫﺎی ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ  ۳ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﺮی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار  Aرا در
ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم » «Galaxy Awesome Unpackedﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52و ﻧﺴﺨﻪ

 5Gآن در ﮐﻨﺎر ﮔﻠﮑﺴﯽ  ،A72ﺳﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺑﺎزار ﻣﯿﺎنردهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن دو ﻣﺪل  4Gاﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ رﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﯾﻮ در ﯾﻮﺗﻮب دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ:
ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﯾﻮ در آﭘﺎرات دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ:

اﯾﻦ دو ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت زﯾﺎدی دارﻧﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ،از ﻟﻔﻆ » «Awesomeﺑﺮای
اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ دو ﮔﻮﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ دورﺑﯿﻦ ،ﺑﺎﺗﺮی و
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای دارﻧﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽﭘﺮدازم.
اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﻓﻮقاﻟﻌﺎده در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52و  A72ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آنﻫﺎﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﻞ
ﺳﻮﭘﺮاﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  FH+ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺮخ رﻓﺮش  ۹۰ﻫﺮﺗﺰی ﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52ﮐﮑﻤﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﻮده و  ۶.۵اﯾﻨﭻ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ۶.۷
اﯾﻨﭽﯽ دارد .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﮔﻮﺷﯽ را از دﯾﮕﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﯿﺎنرده ﺑﺎزار و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﺎ
ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ  ۸۰۰ﻧﯿﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﯾﻦ دو ﮔﻮﺷﯽ اﺳﺖ.
رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮری ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﻣﻮرد ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻌﺪی دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ  ۴ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ
دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۶۴ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ اﭘﺘﯿﮑﺎل ،دورﺑﯿﻦ اوﻟﺘﺮا واﯾﺪ  ۱۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،دورﺑﯿﻦ ﻣﺎﮐﺮو
 ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻋﻤﻖﺳﻨﺞ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﮔﻠﮑﺴﯽ  A72ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ
دورﺑﯿﻦ را دارد ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﻋﻤﻖﺳﻨﺞ ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻪﻓﻮﺗﻮی
 ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ زوم اﭘﺘﯿﮑﺎل  ۳ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦﻫﺎی اﺻﻠﯽ
اﯾﻦ دو ﮔﻮﺷﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ اﭘﺘﯿﮑﺎل را ﺑﻪ ﻣﯿﺎنردهﻫﺎی
ﭘﺮﻓﺮوش ﺧﻮد آورده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯿﺎنرده ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻓﻮقاﻟﻌﺎده از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﺑﺎﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52و A72
اﺳﺖ .ﮔﻮﺷﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎﺗﺮی  ۴۵۰۰ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی
 ۵۰۰۰ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﮔﻮﺷﯽ از ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۲۵وات ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎرژر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮان ﻫﻤﺮاه آنﻫﺎ در ﺟﻌﺒﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ از
ﺑﺎزارﻫﺎ ﺷﺎرژر ﻫﻤﺮاه ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ  ۱۵واﺗﯽ ﺑﻮده و در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ اﺻﻼ ﺷﺎرژری وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺳﺨﺖاﻓﺰار اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﺮهایﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ دو ﮔﻮﺷﯽ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪارﮔﻮن  ۷۲۰ﺟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۱۲۸ﯾﺎ
 ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ رم  ۶ ،۴و  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A72ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ رم  ۶و  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .ﻧﺮماﻓﺰار ﻫﻢ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎل  ۲۰۲۱اﺳﺖ .اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۱ﺑﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﻌﻨﯽ One UI 3.1
وﻇﯿﻔﻪ اراﺋﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻧﺎب از اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﻫﻢ ﺳﺒﮏﺗﺮ ﺷﺪه و ﻫﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
 One UI 3.1ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﺋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺪﻧﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52و  A72اﻣﺎ ﮐﻤﯽ ﺟﺎی ﮐﺎر دارد .ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ
ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﺮار ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭘﻠﯽﮐﺮﺑﻨﺎت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ آن ﺣﺲ
ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ  ۲۰۰دﻻری را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮﯾﻢ اﻣﺎ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﻢﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﺰ در ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﯿﺎنرده ﺧﻮد دارد .ﻣﺎژول
دورﺑﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ دارد ،اﻣﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای آن را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ آﻧﻘﺪر
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻗﺎب ﭘﺸﺘﯽ
اﺳﺖ.

در ﮐﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺮی  A52و  A72ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻗﺼﺪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺑﺎزار ﻣﯿﺎنردهﻫﺎ
را داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﺑﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺎزار را از ﭼﻨﮓ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺑﯿﺎورد .روی ﮐﺎﻏﺬ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻧﺴﺨﻪ  5Gﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از اﯾﻦ ﻫﻢ
ﻗﻮیﺗﺮ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ وﺳﻮﺳﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﺎ ﭘﺎی آن ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺑﻪ زودی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺮ ﺳﻮاﻟﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ دو ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دارﯾﺪ را در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

