اﻧﺘﺸﺎر اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻞ از ﻧﻤﺎی ﭘﺸﺘﯽ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  G5ال ﺟﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،دی ۱۳۹۴
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  G5ال ﺟﯽ ﺑﺪون ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ورودش ﺑﻪ ﺑﺎزار در ﺳﺎل آﺗﯽ ﻣﯿﻼدی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی را در
ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ دﯾﺮوز و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان  Redditﺑﻪ
ﺑﯿﺮون درز ﯾﺎﻓﺖ.
در ﺧﺒﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺳﻨﺴﻮر دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

دﮐﻤﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه واﻗﻊ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ را
ﻧﯿﺰ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ آن ﻓﺎش ﺳﺎﺧﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺮوز ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  G5را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺎﻓﻈﯽ ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮﯾﺮی در اﺧﺘﯿﺎر
ﻋﻤﺪه ی آن ﻧﯿﺰ
دارﯾﻢ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻮری ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻠﯽ را از
ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ال ﺟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در درون ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎزﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آﺗﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ای ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ و دﮐﻤﻪ ی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺸﺘﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻧﺪ و
ﻗﺪری اﻧﺤﻨﺎ در ﻟﺒﻪ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﻟﻮﮔﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﭼﺸﻢ
اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻧﻮازی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻮاری ﻫﻢ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ و در دو ﻃﺮف دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ
ً
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺘﻦ اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن ﭘﺮاﺧﺘﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻨﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻟﻮ رﻓﺘﻪ و اﮔﺮ دﯾﮕﺮ ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ در
اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻄﻠﺐ آورده ﺷﺪه را ﻧﯿﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد
اﺷﺎره آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد G5 ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۵.۲۹اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  QHDﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﻪ

ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻣﺬﮐﻮر  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و دورﺑﯿﻦ
ﺟﻠﻮﯾﯽ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۲۰اﺷﺎره ای ﻧﺸﺪه وﻟﯽ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
آدرﯾﻨﻮ  ۵۳۰ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده و وﺟﻮد ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم در
ﭘﺮﭼﻤﺪار آﺗﯽ ال ﺟﯽ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  G5ﭼﯿﺴﺖ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ال ﺟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﭼﻘﺪر
در  ۲۰۱۶ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﺑﺪﻧﻪ ی ﻓﻠﺰی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺮﭼﻤﺪار
ﺑﻌﺪی ﮐﺮه ای ﻫﺎ رواﻧﻪ ﺳﺎزد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

