ﻧﺎم ﮔﻠﮑﺴﯽ  A82 5Gﭘﯿﺶ از روﻧﻤﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ
ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ ﺷﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎدی درﺑﺎره ﮔﻠﮑﺴﯽ  A82 5Gﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه .ﺣﺎﻻ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ رﺳﻤﺎ ﺗﺎﺪ
ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ در دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار دارد .ﺗﺎﺪ ﮐﺮهایﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮا اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺮﻓﺎ
ﻧﺎم ﮔﻠﮑﺴﯽ  A82 5Gرا در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﺧﻮد درج ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺑﺨﺸﯽ از وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ از
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺎم ﮔﻠﮑﺴﯽ  A82 5Gﻫﻢ در ﮐﻨﺎر

ﮔﻠﮑﺴﯽ  A72دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎ ،ﮔﻠﮑﺴﯽ  A82 5Gﻫﻤﺎن ﮔﻠﮑﺴﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮم  ۲اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮهایﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  QHD+و ﻧﺮخ ﻧﻮﺳﺎزی  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰی از
راه ﻣﯽرﺳﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از وﺿﻮح و ﻧﺮخ ﻧﻮﺳﺎزی را ﻓﻘﻂ در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار
ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52و  A72ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻫﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮی  Aراه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه ﮔﻠﮑﺴﯽ  A82 5Gاﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۵۵ﭘﻼس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﮐﻨﺎر آن ۸

ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﮐﺎرت
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﻘﺎﺳﺖ .اﻧﺮژی اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ۴۵۰۰
ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۲۵واﺗﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52و  A72ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی اﻃﺮاف ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ در دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ از ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر اﺻﻠﯽ  ۶۴ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،ﯾﮏ
ﺳﻨﺴﻮر ﻓﻮق ﻋﺮﯾﺾ  ۱۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﻣﺎﮐﺮوی  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .در ﺑﺨﺶ
ﺳﻠﻔﯽ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر  ۱۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی زود اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ روﻧﻤﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

