ﻣﺎژول ﺟﺎﻧﺒﯽ  G5اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ را ﺳﺎده ﺗﺮ
ﮐﺮده و ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی اﺿﺎﻓﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
]ﺷﺎﯾﻌﻪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ دﯾﺮوز ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راه ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻗﺪری
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺎراﯾﯽ »درﮔﺎه ﺟﺎدوﯾﯽ« ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ال ﺟﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  G5آﮔﺎه ﺷﻮﯾﻢ .در ﻋﮑﺲ ﯾﺎد

ﺷﺪه ﻣﺎژوﻟﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ روی ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﯽ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺳﻮار ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ روی آن ﯾﮏ
ﭼﺮﺧﻨﺪه ،ﭼﻨﺪ دﮐﻤﻪ و ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻮرت ﻣﯿﮑﺮو  USBو ﯾﺎ  USB-Cﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ.
اﻣﺮوز اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ »اوان ﺑﻠﺲ« و اﺷﺘﺮاک ﺗﻮﺘﺮ او ﯾﻌﻨﯽ @evleaks

ﻓﺎش ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﻣﺎژول ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از
دورﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺳﺎده ﺗﺮ ﮐﺮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﺟﺎﻧﺒﯽ را ﻧﯿﺰ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺎژول ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺎﺗﺮ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺸﺘﻪ ،ﭼﺮﺧﻨﺪه ای ﺑﺮای ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ زوم ﮐﺮدن و
دﮐﻤﻪ ای ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﻓﻠﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎً وﻗﺘﯽ آن را روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﻮار
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺑﺎ آن ﺳﺎده ﺗﺮ و راﺣﺖ
ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮔﺸﺖ ﺑﺎﺗﺮی  ۱۱۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻧﯿﺰ در درون اﺑﺰار

ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ  G5ﺑﺮای ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ.

آﻗﺎی ﺑﻠﺲ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ال ﺟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﯾﮏ ﻣﺎژول دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ال ﺟﯽ ﻫﺎی-ﻓﺎی ﭘﻼس« را ﻧﯿﺰ در

دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮدش داﺷﺘﻪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪای ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﻮاﯾﺲ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺸﺘﻪ و از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪای ﺑﻬﺘﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺣﺮف ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
@ evleaksﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺨﺸﯽ از اﮐﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺑﺰارﻫﺎی
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ راﻫﯽ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ .اﮐﻮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ
ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ،ﭘﻬﭙﺎد ،رﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﻠﻂ ﺧﻮردن ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻣﺸﺎﺑﻪ رﺑﺎت
 BB-8در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺟﻨﮓ ﺳﺘﺎرﮔﺎن( و… ﻣﯽ ﮔﺮدد.

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ » «Magic Slotﯾﺎ »درﮔﺎه ﺟﺎدوﯾﯽ« ﻗﺮار اﺳﺖ دری ﺑﺎﺷﺪ رو ﺑﻪ ﯾﮏ دﻧﯿﺎی
ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ از ﻣﺎژول ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ال ﺟﯽ در روﯾﺪاد ﺧﻮد
در  MWC 2016ﮐﻪ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺣﺮف ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

