رﺳﻤﺎ ﺗﺎﺪ ﺷﺪ :وان ﭘﻼس  ۳در ﺗﺎرﯾﺦ ۲۶
ﺧﺮدادﻣﺎه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۵
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وان ﭘﻼس ،دو ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی وان ﭘﻼس  2و وان ﭘﻼس
اﮐﺲ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اوﻟﯽ در واﻗﻊ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﭘﺮﭼﻤﺪار اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وان ﭘﻼس اﮐﺲ ،اوﻟﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯿﺎن رده آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺣﺎﻻ ﺻﺤﺒﺖ از وان ﭘﻼس  3در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ و ﻣﻮج ﺷﺎﯾﻌﺎت در ﻣﻮرد آن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه .ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺗﺎﺪه رﮔﻮﻻﺗﻮری ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم  TENAAرا ﻫﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و در ﻗﺎﻟﺐ دو

ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ رم ﻫﺎی  4و  6ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه )از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ( ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن داﺷﺖ ﮐﻪ وان ﭘﻼس  3در
ﺗﺎرﯾﺦ  25ﺧﺮداد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ روز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده و
ﻣﺮاﺳﻢ در  26ﺧﺮداد ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ وان ﭘﻼس در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﻮد ﭘﻮﺳﺘﺮی را در ﺻﻔﺤﻪ ) Weiboﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﭼﯿﻨﯽ( در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﺪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار آﺗﯽ اش در ﺗﺎرﯾﺦ
 26ﺧﺮدادﻣﺎه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﻨﺰن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد و از
روز ﺑﻌﺪش ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺮاﺳﻢ راس ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺷﻨﺰن ) 6:30دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻨﻬﺎ  2ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺳﺎزﻣﺎن  TENAAﻫﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،ﻃﺮح ﻫﺎی ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای آن را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺪ ﮐﺮده.
ﻻزم اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻓﻮل اچ دی  5.5اﯾﻨﭽﯽ )ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  1920در
 1080ﭘﯿﮑﺴﻞ(  AMOLEDدارد و از  4ﯾﺎ  6ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  64ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ
ﺑﺮد .ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﻫﻢ ﯾﮏ ﭼﯿﭙﺴﺖ  64ﺑﯿﺘﯽ و ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن 820
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺮدازش ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آن ﻫﻢ ﺑﻪ آدرﻧﻮ  530ﻣﺤﻮل ﺷﺪه.
اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  16ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻠﻔﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری
ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﻢ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ  8ﻣﮕﺎﭘﯿﺴﮑﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه .اﻧﺮژی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  3000ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪا
ﺷﺪن از ﺑﺪﻧﻪ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻧﺴﺨﻪ  6.0.1ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮی اﻧﺪروﯾﺪ از ﻗﺒﻞ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی Oxygen
) OSدر ﭼﯿﻦ  (Hydrogen OSﻣﺰﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺧﻮد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻢ از ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﯾﮏ اﺳﮑﻨﺮ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ درﺳﺖ در زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آن در داﺧﻞ دﮐﻤﻪ ﺧﺎزﻧﯽ
ﻫﻮﻣﺶ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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