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 لینک مقاله در وبسایت

   
   

 

 

 ران مجله نت
 

گوشی سامسونگ 
 حقایق و – S22 گلکسی

 شایعات
 2022احتمال زیاد سال  S22 سامسونگ گلکسی 

 هایی در مورد پرچمدار بعدیمعرفی میشه، ولی شایعه
سامسونگ از االن به بیرون درز کرده. ارتقاهای این 

تر، دوربین زیر نمایشگر و گوشی شامل طراحی نازک
در مدل اولترا میشه. بر اساس  Olympus دوربین

 شده با پردازندهساخته اولین گوشی  S22شایعات،
Qualcomm’s Sanpdragon 895  هستش. و ممکنه

تر از وچیکسامسونگ صفحه نمایش این گوشی رو ک
های قبلی طراحی کنه. با ما همراه باشین تا مدل

 .مرو بررسی کنی S22 های مربوط به گوشیشایعه
 

https://netran.net/mag/samsung-galaxy-s22-rumors/
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هایی در مورد پرچمدار معرفی میشه، ولی شایعه 2022احتمال زیاد سال  S22 سامسونگ گلکسی
تر، دوربین زیر بعدی سامسونگ از االن به بیرون درز کرده. ارتقاهای این گوشی شامل طراحی نازک

شده ساخته اولین گوشی S22در مدل اولترا میشه. بر اساس شایعات،  Olympus نمایشگر و دوربین
هستش. و ممکنه سامسونگ صفحه نمایش این گوشی  Qualcomm’s Sanpdragon 895 با پردازنده
رو  S22 های مربوط به گوشیهای قبلی طراحی کنه. با ما همراه باشین تا شایعهتر از مدلرو کوچیک

 .بررسی کنیم

S22 در مقایسه با گوشی های دیگه 

 
خوبه، باز هم برای بهتر شدن و ارتقا برای مدل جدید جا داره. این مسئله  Galaxy S21 هر چقدر که
 Galaxy Note 21 امسونگ معرفیرقابت کنه. از اونجایی که س iPhone 13 قراره با S22 مهمه چون

بشه. برای  S21 هست تا بتونه بهترین پرچمدار بعد از S22 رو عقب انداخته، فشار بیشتری روی
آموزش  مقایسه بهتر میتونین از بنچمارک استفاده کنین البته باید صبر کنیم که عرضه بشه. مقاله

 .طرز کار این مقایسه رو آموزش داده بنچمارک گرفتن از گوشی و کامپیوتر

 .کنیمدونیم رو بررسی میمی Galaxy S22 در ادامه هر آنچه راجع به

https://netran.net/mag/how-to-benchmark-a-pc-and-mobile/
https://netran.net/mag/how-to-benchmark-a-pc-and-mobile/
https://netran.net/mag/how-to-benchmark-a-pc-and-mobile/
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 تاریخ عرضه Galaxy S22 سامسونگ

معرفی و عرضه میشه. البته سامسونگ در  2022احتمال زیاد اوایل سال  Galaxy S22 سامسونگ
 .ژانویه عرضه کرد در صورتی که قرار بود فوریه به بازار بیاد 29بد قولی کرد و اون رو در  S21 مورد

شروع بهتری داشته باشه یا نه.  S21 هنوز مشخص نیست که سامسونگ قصد داره نسبت به
 .در این تاریخ عرضه بشه S22 ام ماهه پس امکانش هست که28ن جمعه ژانویه آخری

 Galaxy S22  قیمت سامسونگ

 
قیمت  S21 بینی میشه که مثلهنوز شایعه خاصی در مورد قیمت این گوشی درز نکرده؛ اما پیش

تر از قبل باشه قیمت هم یکم باالیی داشته باشه. البته با توجه به اینکه صفحه نمایش ممکنه کوچیک
 .تر میادپایین

 دالر و 1000رو  Galaxy S22 Plus دالر، 800رو  S22 پس میشه گفت که سامسونگ قیمت گلکسی
Galaxy S22 Ultra  صرفهبهدالر اعالم کنه. همچنین گوشی مقرون 1200رو S21 FE بل که قرار بود ق
ها به خاطر ی اینمنتشر بشه، تاخیر داشته و ممکنه دیرتر عرضه بشه. همه S22 از مدل بعدی یعنی

 .ولوژی درگیرش شدهکمبود چیپستی هست که دنیای تکن
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 :کنههای زیر کمکتون میخواین یک گوشی خوب بخرین مقالهاگه می

 2021های میان رده بهترین گوشی

 2021های پرچمدار اندرویدی بهترین گوشی

 2021های ارزان قیمت گوشی

 Galaxy S22  طراحی و دوربین زیر نمایشگر سامسونگ

 
یر نمایشگر اونه. این تغییر داشته باشه، دوربین ز  S22 ترین تغییری که ممکنه سامسونگ گلکسیبزرگ

ای های دکمهگیره بدون دوربینمیتونه باعث بشه صفحه نمایش پنل جلویی کامل در دسترس قرار ب
 .قبلی که معموال باالی نمایشگر قرار داشتن

پوشونه. به این ترتیب رو با یک نمایشگر جایگزین می S22 ایطبق شایعات، سامسونگ دوربین دکمه
کنه که وقتی دوربین روشن میشه، صفحه نمایش جایگزین کنار میره و دوربین به سمت باال حرکت می

پوشونه. یشگر جدا نمیشه. بعد از اتمام کار با دوربین هم صفحه نمایش دوباره روی اون رو میاما از نما
ای باالی نمایشگر قرار گرفته، درست شبیه قبل. هرچند مثل نقطه iPhone 13 ها دوربینطبق شایعه

https://netran.net/mag/best-midrange-phone-2021/
https://netran.net/mag/the-best-flagships-of-2021/
https://netran.net/mag/cheapest-smartphone-in-2021/
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برتری  iPhone 13 به این گوشی نسبت به S22 تر شده اما دوربین زیر نمایشگرکه این نقطه کوچیک
 .میده

تر باشه که زکاینه که ممکنه یکم نسبت به مدل قبلی نا S22 های دیگه راجع به طراحیشایعه
 .کوچیک شدن باتری رو هم در بر داره

 Samsung Galaxy S22  نمایشگر

 
باشه.  S21 تر ازره کوچیکها بر این اساسه که قراشایعه S22 در مورد نمایشگر سامسونگ گلکسی

بیش از حد بزرگ  S21 یک سری از افراد خوشایند باشه چرا که اندازه این کوچیک شدن میتونه برای
 .بود

 S22، (تر شده کوچیک S21 اینچ 6.2نسبت به ) اینچی داره 6.06اندازه  Galaxy S22 به احتمال زیاد
Plus  اینچه 6.5طبق اونچه که اعالم شده ( اینچ در 6.7کمتر از S21 Plus) و S22 Ultra  نمایشگر
 .(S21 Ultra نسبت به 6.9تر از کوچیک) ی دارهاینچ 6.81

مجهز میشه که با کنترل کردن نرخ فریم از  LTPO به تکنولوژی S22 Ultra همچنین پنل نمایشگر
کنه و گوشی بیشتر روشن هرتز )بسته به شرایط و نیاز( به عمر باتری کمک می 120هرتز تا  1

 .میمونه
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  S22  دوربین سامسونگ گلکسی

Galaxy S22 Ultra 

 
ممکنه خیلی عجیب باشه. طبق شایعات منتشر شده، احتمال همکاری  Galaxy S22 ارتقای دوربین
 .زیاده Olympus سامسونگ با

گیره و ممکنه تکنولوژی جدیدی رو عرضه رو در بر می S22 Ultra همکاری این دو شرکت دوربین
های مختلفه اما اخبار موثقی در ه که دنبال همکاری با شرکتاعالم کرد Olympus کنن. با اینکه

 .وجود نداره Samsung مورد همکاری اون با

کنه که این گوشی با یک دوربین خیلی بزرگ و بیان می S22 Ultra های بیشتر در مورد دوربینشایعه
و دروغ این موضوع  برنده باشه. راست iPhone 13 مگاپیکسلی ساخته میشه تا در برابر 200با قدرت 

 .میتونه ثبت کنه باورنکردنیه S22 مشخص میشه. ولی جزئیاتی که دوربین S22 فقط موقع عرضه

Galaxy S22 و  Galaxy S22 Plus 
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پالس  S22 و S22 هایدر هر صورت سامسونگ در حال آماده سازی دوربین جدیدی برای مدل

های زیادی رو شناخته میشه پیکسل ISOCELL JN1 مگاپیکسلی که با اسم 50هستش. این دوربین 
اهش میده. البته که درصد ک 10داخل یک قسمت کوچیک جمع آوری کرده که لرزش دوربین رو تا 

 .رو داشته باشه های هوشمندقابلیت ضروری برای دوربین گوشی6  باید S22 سامسونگ گلکسی

 

https://netran.net/mag/camera-features/
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 60ریم و نرخ ف 8kبرداری دوربین سلفی با کیفیت یلمفها سامسونگ در حال تست کردن طبق گزارش
 S21 ها باترین تفاوتعرضه میشه. این یکی از بزرگ S22 ر روی گوشیهستش که برای اولین با

Ultra  24محسوب میشه چرا که دوربین سلفی اون فقط باFPS  8 میتونست با کیفیتkبرداری فیلم
 .کنه

 .هم بسیار گرون و نادر هستن8k های البته این رو در نظر داشته باشین که تلویزیون

 S22  افزار و گرافیک سامسونگ گلکسیسخت

 
باشه که احتماال  895یعنی  Snapdragon قدرت میده میتونه مدل جدید S22 چیپست اصلی که به

 .میدونه Snapdragon 895 ندهها سامسونگ رو شرکت اصلی تولید کننانومتریه. در واقع این شایعه 4

ه. این موضوع به خاطر احتمال به کار خیلی خیلی قوی Galaxy S22 به احتمال خیلی زیاد گرافیک
 Xbox و PS5 هایهستش که داخل کنسول AMD شرکت RDNA 2 با اساس و پایه GPU رفتن

Series X ها رو ازاستفاده شده. البته نباید انتظار قدرت گرافیکی این کنسول S22  داشته باشیم ولی
 .تر باشههم قوی 2021ی گیمینگ در مورد قدرت اون باید بگیم که میتونه از بهترین گوشی ها

رزرو  Exynos 2200 هایبرای چیپست AMD چیزی که مشخص نیست اینه که این تکنولوژیه
 .منتشر میشه Snapdragon 895 شده یا با
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 S22  انتظارها از سامسونگ گلکسی

 :سامسونگ مدت زمان زیادی رو در اختیار داره که روی پرچمدار جدیدش کار کنه. پس ما انتظار داریم

 ای واقعینمایشگر تمام صفحه

 

این شایعه نزدیک به واقعیته و میتونه واقعی باشه که دوربین زیر نمایشگر فقط موقع نیاز روی صفحه 

 .ای رو ببینیمتونیم نمایشگر تمام صفحهظاهر میشه. به این ترتیب باالخره ما می

اجرا بشه نه مثل قبال که  Full screen صورتها روی این گوشی بههمچنین انتظار میره که برنامه

 .باید به خاطر هر گیم در تنظیمات دنبال این موضوع بگردیم

 نمایشگر با وضوح و کیفیت باالتر
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تری طراحی کرد که رو با رزولوشن پایین Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 سامسونگ نمایشگر

بهتر  S22 ی خوب میشه که رزولوشنتری برای اون اعالم کنه اما خیلمت پایینها رو کم کنه وقیهزینه
 .تری از صفحه نمایش داشته باشیمر واضحبشه و تصوی

  S22  های سامسونگ گلکسیی مدلبرای همه S Pen پشتیبانی از قلم
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کنه که این به یک آپشن برای این پشتیبانی می S Pen قلم داره و از S21 Ultra در حال حاضر فقط
جدیه، انتظار میره که  S سری تبدیل شده. پس اگه سامسونگ در مورد اضافه کردن قلم به سری

 .قلم داشته باشن Galaxy S22 یهای مدلهمه

 ترقابلیت شارژ سریع

، سامسونگ از این مشخصه فاصله گرفته و اون رو S20 Ultra واتی برای گوشی 45بعد از ارائه شارژ 
واتی  65با شارژر  S22 تغییر نداده. البته شایعاتی موجوده که سامسونگ گلکسی S21 برای سری

 .عرضه میشه

 

  S22 عمر شارژ بیشتر در گوشی سامسونگ گلکسی

Galaxy S21  9باتری بدی نداشت اما میتونست بهتر باشه. طبق تستی که روی اون انجام گرفته تا 
این  Adaptive Display با مودگردی روشن میمونه ولی دقیقه روی حالت عادی و وب 53ساعت و 

 .کنهدقیقه کاهش پیدا می 31ساعت و  6مدت زمان به 

 60FPSدقیقه با  25ساعت و  11بهبود پیدا کرد و گوشی به مدت  S21 Ultra البته این موضوع در
 .کنهکاهش پیدا می Adaptive Display دقیقه با مود 7ساعت و  10روشن میمونه که این زمان به 
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هوشمنده و بسته به نیاز کم و زیاد میشه.  S21 Ultra وع به خاطر اینه که نرخ فریم دراین موض
 .به خاطر پشتیبانی از این تکنولوژی بهتر باشه S22 پس انتظار میره عمر باتری

 کنندگی بهترخنک

ه. کنها داغ میی سنگین یا اجرای بازیگوشی بعد از استفاده Galaxy S21 های کاربرهایطبق گفته
 .بهتر بشه S22 امیدواریم این موضوع در

  microSD  برگشتن پشتیبانی

 
Galaxy S21 شیار microSD ی داخلی خود گوشی بسنده کنن. این نداره، پس کاربرها باید به حافظه

سونگ ناخوشایند بود و شرکت هیچ توجیهی برای اون نداشت. احتماال های سامموضوع برای مشتری
های ساخت گوشی پشتیبانی از کارت حافظه جانبی رو از اون حذف سامسونگ برای کم کردن هزینه

 .برگرده S22 به گوشی های microSD کرده. به هر حال ما دوست داریم که
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 مقاالت مرتبط

 بازار هایترین گوشیقیمت: خوش2021معرفی بهترین گوشی های شیائومی 

 و چرا به آن نیاز دارید ؟گوگل پلی چیست 

  72Aرده سامسونگ گلکسینقد و بررسی گوشی میان

 و معرفی بنچمارک های معروف )Benchmark (آشنایی با مفهوم بنچمارک

 

 حرف آخر

قطعی نیست  S22 سامسونگ گلکسی کدوم از مشخصاتهایی که زده شد، هنوز هیچی حرفبا همه
 و ممکنه سامسونگ کامال بر خالف انتظاراتمون گوشی رو عرضه کنه. در هر صورت این گوشی با

iPhone 13 کنه. گوشیکنه و سامسونگ سعی خودش رو برای شکست دادن اون میرقابت می 
Galaxy S22  صنعت دوربین های موبایل ایجاد کنهمگاپیکسلی میتونه انقالبی در  200با دوربین. 

ای ها دارین یا اگه چیزهای دیگهممنون که این مقاله رو مطالعه کردین اگه سوالی راجع به این شایعه
 .شنیدین خوشحال میشیم با ما در میون بذارین S22 در مورد

 

https://netran.net/mag/the-best-xiaomi-2021-phones/
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