ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  Mi 5ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ اﺳﮑﻨﺮ
اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۶ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﭘﺘﻨﺖ ﺗﺎزه ای را ﺗﺴﻠﯿﻢ اداره دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﭼﯿﻦ ﮐﺮده
ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی اﺳﮑﻦ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺎ دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﺎچ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺣﺘﻤﺎﻻ در دﮐﻤﻪ ﻫﻮم ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎن
ﭘﺮﭼﻤﺪار آﺗﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم  Mi 5ﺑﺎﺷﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﺮاه دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
در ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻻﯾﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﯿﺸﻪ در روی دﮐﻤﻪ ﻫﻮم اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮی زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﻓﯽ را از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در داﺧﻞ اﺳﮑﻨﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ از ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺗﺎچ آی دی و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در داﺧﻞ دﮐﻤﻪ ﻫﻮم آن ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﺎﯾﻌﺎت آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  Mi 5ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم
اﻣﺴﺎل روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺳﮑﻨﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ را در
ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﭘﺘﻨﺖ ﺧﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺠﻮز آن را از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Mi 5ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ دارای ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  5.2اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  1440در 2560
ﭘﯿﮑﺴﻞ و ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ  565ppiﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﯾﮏ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای  2.7ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  805و ﭘﺮدازﻧﺪه
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  Adreno 420ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺳﻪ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  16اﻟﯽ  64ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺟﻠﻮﯾﯽ  Mi 5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  16و  8ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮏ
ﺑﺎﺗﺮی  3600ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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