ﺷﺮﮐﺖ  ZTEدر  CES 2017از ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﯿﺎن
رده ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،دی ۱۳۹۵
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  ZTEﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺧﻮش ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮی  Axonﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده،
ﻗﺼﺪ دارد در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2017ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ آورده و از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری ﺷﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم

- Phoney McPhonefaceﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺎم آن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺸﺘﻪ -روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ  ZTEﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮرد اﺷﺎره
آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
ً
اﺧﯿﺮا ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه  ZTE Blade V8در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ روی ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ از دﮐﻤﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻫﻮم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﮑﻨﺮ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﯾﮑﯽ از دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﭼﯿﻨﯽ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ،در ﭼﻨﺪ رﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ.

اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ ،ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ در ﺑﺨﺶ

ﺑﺎﻻﯾﯽ ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ Blade V8 ،ﺑﻪ
ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  435ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎری  1.4ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻣﺠﻬﺰ

ﺷﺪه و  3ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم و  32ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ در ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ از ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر  13ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر  2ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از ﺳﻮی دورﺑﯿﻦ دوم ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،اﻓﮑﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﮐﻪ )ﻣﺎت ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﮐﺎرﺑﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮی
ﻓﻮﮐﻮس روی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ( را ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
از ﯾﮏ ﺳﻮژه ﻣﺘﺤﺮک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮده و وﺿﻮح ﺷﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻫﺎ ،دورﺑﯿﻦ  Blade V8ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ در

ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی در ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  5.2اﯾﻨﭽﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ،رزوﻟﻮﺷﻦ  1920×1080و  420ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ اﯾﻨﭻ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺿﻤﻨﺎً
دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮری  13ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و اﻧﺪروﯾﺪ  7.0ﻧﻮﻗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی
 MiFlavorزد ﺗﯽ ای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض روی دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

