ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ اﮐﺘﯿﻮ  ۴ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ
ﭼﯿﭗ  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی از راه ﻣﯽ رﺳﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎش ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ،ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اﮐﺘﯿﻮ  ۴ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺮ در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد.
ﯾﮑﯽ از اﻓﺸﺎﮔﺮان ﻣﻌﺮوف ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی » «Ice Universeاﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪی از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﮔﻠﮑﺴﯽ اﮐﺘﯿﻮ  ۴ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .او در ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺘﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﭼﯿﭗ  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی  Wearاز ﺳﺮی  ۲۱۰۰و  ۳۱۰۰اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  ۲۸ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی را آﻏﺎز ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ آن را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺳﺎﻋﺖ ﮔﻠﮑﺴﯽ اﮐﺘﯿﻮ  ۴ﭼﻪ ﺗﺮاﺷﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻋﻼﻣﯿﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﯾﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﯾﺰن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در
ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ ﻫﻤﮑﺎری دو ﺟﺎﻧﺒﻪای را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی Wear

 OSو ﺗﺎﯾﺰن را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﮔﻠﺲ دو ﺑﻌﺪی از ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻬﺮه

ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه ،اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎی ﻗﺎب از ﺟﻨﺲ آﻟﯿﺎژ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم
در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻓﺸﺎﮔﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »روﻟﻨﺪ ﮐﻮاﻧﺪت« در ﺟﻮاب ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت  Ice Universﻋﻨﻮان ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دو ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺎﻋﺖ ﮔﻠﮑﺴﯽ اﮐﺘﯿﻮ ) ۴از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در
ﺳﺎﺧﺖ( را در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﯾﮏ ﻣﺪل از ﺟﻨﺲ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮی از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧﮓ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اﮐﺘﯿﻮ  ۴ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﮐﻨﺎر ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل
دﯾﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮداد ﯾﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه وارد ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی زد ﻓﻮﻟﺪ  ،۳زد ﻓﻠﯿﭗ  ۳و ﮔﻠﮑﺴﯽ S21 FE
اﺷﺎره ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

