ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  ۳ﺳﺒﮏﺗﺮ از ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ ۲
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﯾﺤﺎﻧﻪ وﻟﯽﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻣﺎه ژوﺋﯿﻪ )ﺗﯿﺮ و ﻣﺮداد( از ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  ۳روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارشﻫﺎ و ﺷﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎدی درﺑﺎره آن ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه از وزن ﭘﺎﻦﺗﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺮوز ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ۲۶۹
ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻧﺎم » ،«Ice Universeﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  ۳وزﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ۲۶۹
ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وزن زد ﻓﻮﻟﺪ  ۲ﺣﺪود  ۲۸۲ﮔﺮم و ﻓﻮﻟﺪ ﺣﺪود  ۲۷۶ﮔﺮم اﺳﺖ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺷﺎﯾﻌﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  ۳از ﺑﺎﺗﺮی  ۴۳۸۰ﯾﺎ  ۴۴۰۰ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زد
ﻓﻮﻟﺪ  ۲ﺑﺎﺗﺮی  ۴۵۰۰ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ دارد.

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲ از اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ در
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺮهایﻫﺎ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ را زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻗﻠﻢ  S Penرا ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺎ ﺷﺪن آن ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ ﺗﺎ ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ
دارﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  ۳و ﻓﻠﯿﭗ  ۳ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ راه ﺣﻠﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﻫﻨﻮز ﭼﯿﺰی از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﻮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﯽ در وﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ را ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬابﺗﺮ
ﮐﻨﺪ.
در ﻃﺮاﺣﯽ دورﺑﯿﻦﻫﺎی زد ﻓﻮﻟﺪ  ۳دورﺑﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی اﺻﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺻﻼ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ
 S21ﻧﯿﺴﺖ .ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮرﯾﻼ ﮔﻠﺲ وﯾﮑﺘﻮس ﻣﺨﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﺷﻮد و
رﻓﺮش رﯾﺖ ﻫﺮ دو ﭘﻨﻞ ﺑﻪ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﻤﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﺧﺎک
ﻣﻘﺎوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ دوام آن را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ،
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

