اﻧﺘﺸﺎر رﻧﺪرﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺮاﺣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﻮﻧﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۷ ،آذر ۱۳۹۶
آن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﺷﻮاﻫﺪ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻗﺼﺪ دارد در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﻐﺮی اﺳﺎﺳﯽ
در ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺶ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎر رﻧﺪرﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ دو
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻧﯽ » «Vortex.geﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﻮﻧﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻓﻌﻠﯽ ﺳﻮﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ

اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  XZﭘﺮﻣﯿﻮم ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﯿﺎن رده در ﺳﺎل  ۲۰۱۸رواﻧﻪ ﺑﺎزار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻧﺪرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﻮﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ و
ً
ﻇﺎﻫﺮا آن
ﺑﻪ وﺿﻮح ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻃﺮاﺣﺎن را ﺑﻪ ﻣﺪ اﯾﻦ زوﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺪﻧﻪ ای ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی آن ﺗﯿﺰﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺪﻧﻪ ﭘﺸﺘﯽ اش از ﻓﻠﺰ )ﯾﺎ ﺷﯿﺸﻪ( ﺑﺮاق ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻫﻤﺎن

ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﻧﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ در ﺟﻠﻮ
و دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ در ﺑﺪﻧﻪ ﭘﺸﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺿﻤﻨﺎً ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵.۵اﯾﻨﭻ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم در
ﻧﻤﺎی ﺟﻠﻮ و ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۴۵ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ در
دل آن ﺟﺎی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ

اﻧﮕﺸﺖ در زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯿﺎن رده ﺳﻮﻧﯽ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻃﺮاﺣﯽ آن را
در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ .ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮔﺮد و ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻟﻨﺰ دوﮔﺎﻧﻪ دورﺑﯿﻦ ،ﻧﻤﺎی ﭘﺸﺘﯽ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺷﺒﯿﻪ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی اﭘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

در آﺧﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺻﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه را ﺗﺎﺪ ﻧﻤﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ در ﻣﺎه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

