اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﯽ  ۵ال
ﺟﯽ و ﻣﺎژول  Magic Slotآن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺪروﯾﺪ آﺛﺎرﯾﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  G5ال ﺟﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Magic Slotداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﯾﺎ
ﻣﺎژول ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آن را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺎش ﺷﺪن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی واﻗﻌﯽ از ال ﺟﯽ G5

روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ.

اﯾﻦ ﻋﮑﺲ در واﻗﻊ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه  G5ﻃﻼﯾﯽ را از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﺎژوﻟﯽ ﺑﯿﺶ
از اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻟﺒﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی آﺷﻨﺎی دورﺑﯿﻦ
ﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ای را دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺎﻫﺪش ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ
اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻘﺪان دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﺎش ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ
دارد ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ،دﮐﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺪا در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺎژوﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺳﻮال در ﻣﻮرد ﭼﯿﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺎژول
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺎژول ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﮑﯿﺞ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﺪﮐﯽ
در ﺗﺼﻮﯾﺮ دﻗﯿﻖ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎژوﻟﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از اﯾﻦ رﻫﻨﻤﻮد
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎژول ﺑﺎﺗﺮی ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ دﮐﻤﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارد و
ﭼﺮﺧﻨﺪه دارد .در ﻫﺮ ﺣﺎل از دﯾﺪ ﺑﺴﺎری ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای
از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻟﺐ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﺗﺼﻮری ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ دارﻧﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ؟ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻓﺎش ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
 Magic Slotاﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد .ﻣﺎژوﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺷﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی
اﺿﺎﻓﻪ ای را ﺑﺮای ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻦ  G5ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد و در ﮐﻨﺎر آن ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺰرگ ﺗﺮ را ﻫﻢ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دﮐﻤﻪ ﭼﺮﺧﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻧﻘﺶ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ زوم را ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﮐﻤﻪ ای ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ

آن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎن دﮐﻤﻪ ﭘﺎور دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ و دﮐﻤﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﮐﻤﻪ ﺷﺎﺗﺮ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی.

اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﮐﺮد دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﺎژول اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ال ﺟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ آﺧﺮ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺑﯽ ﺻﺒﺮاﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.
در ﻟﺒﻪ ﭘﺎﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺎژول ﻣﺮﻣﻮز ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻔﺼﻞ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در زﯾﺮ آن ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
ﭘﻮرت ﯾﻮ اس ﺑﯽ ﺗﺎﯾﭗ ﺳﯽ ،ﻣﻨﺎﻓﺬ اﺳﭙﯿﮑﺮ و ﯾﮏ ﭘﻮرت ﻫﺪﻓﻮن ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ:

آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺟﺰوی از ﺑﺪﻧﻪ  G5ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎژول آن.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ و ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﯿﻨﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻨﯽ ﺑﺪﻧﻪ  G5از آن ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد و از آﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی را ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺮار دارد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺎژول ﺑﺰرگ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﻢ آﻧﮕﺎه
دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﻣﺠﺪد ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻨﯽ ﺑﺪﻧﻪ  G5ﺑﻪ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺎژول ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺎﻨﯽ
ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺎﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮرت ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻨﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﯾﮏ درز ﯾﺎ ﺷﮑﺎف آﺷﮑﺎر در ﻟﺒﻪ ﭘﺎﻨﯽ  G5وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و آن را در ﻋﮑﺲ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ  G5ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ رﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺪﻧﻪ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ در ﻗﺴﻤﺖ
ﺷﮑﺎف ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺗﺎﺪ
ﻧﺸﺪه ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

