رﻧﺪرﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ  A22 5Gاز ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮑﻞ آن ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A22 5Gاﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﻣﻮﻋﺪ
روﻧﻤﺎﯾﯽ رﻧﺪرﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ ﭘﻨﻞ
ﭘﺸﺘﯽ آن را ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺳﻪ دورﺑﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
»اﺳﺘﯿﻮ ﻫﻤﺮﺳﺘﻮﻓﺮ« ﯾﮑﯽ از اﻓﺸﺎﮔﺮان ﻣﻌﺮوف،از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد در ﺗﻮﺘﺮ رﻧﺪرﻫﺎﯾﯽ از
ﮔﻠﮑﺴﯽ  A22 5Gرا ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺎژول

دورﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد.

در ﻃﺮحﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،دورﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﻨﺴﻮر و ﻟﻨﺰ اﺻﻠﯽ  ۴۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ دﯾﺪه روﯾﺖ ﺷﺪه
ﺑﻮد .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﺳﻪ ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻦ و ﯾﮏ ﻓﻼش  LEDوﺟﻮد دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ
دﯾﺪ واﻗﻌﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

رﻧﺪر ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه از ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ،ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و
ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻی آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه،
اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ آن  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﮔﻮﺷﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ دﮐﻤﻪ ﭘﺎور ،ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه و دﮐﻤﻪﻫﺎی
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺪا ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن اﺻﻠﯽ ،اﺳﭙﯿﮑﺮ ،ﭘﻮرت  ،Type-Cﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن  ۳.۵ﻣﯿﻠﯽ
ﻣﺘﺮی ﻧﯿﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A32 5Gرا در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ دﯾﻤﻨﺴﯿﺘﯽ  720ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﻠﮑﺴﯽ  A22 5Gﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺿﻌﯿﻒﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻣﻮرد ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻋﻼم رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺴﺨﻪ ارزان ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺒﮑﻪ  5Gدر ﻣﺎهﻫﺎی ﺧﺮداد ﯾﺎ ﺗﯿﺮ ﻋﺮﺿﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﺴﺨﻪ  4Gاﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ
را ﻫﻢ در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ در ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

