اﻧﺘﺸﺎر رﻧﺪر وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ L2
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ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،دی ۱۳۹۶
اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از رﻧﺪر ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  L2ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﺳﻮﻧﯽ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﻼدی ﻧﯿﺰ از اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻬﻀﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ اﻣﻀﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻦ زﯾﺎد ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺳﻮﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  XA 2در
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺣﺮف ﻫﺎی ﺑﺎﻻ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺪ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل رﻧﺪر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی دﯾﮕﺮ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  L2ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﮔﺮد ،ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺎد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ ،ﺑﺪﻧﻪ ﭘﺸﺘﯽ اﻧﺤﻨﺎ دار و ﺗﮏ ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻦ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ در زﯾﺮ آن
اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻧﺤﻨﺎ در ﺑﺪﻧﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺳﻮﻣﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رود ،اﻣﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯿﺎن رده ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵.۵اﯾﻨﭻ از ﻧﻮع  LCDﺑﺎ
رزوﻟﻮﺷﻦ اچ دی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در زﯾﺮ ﺑﺪﻧﻪ آن ﻧﯿﺰ ﭼﯿﭗ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۶۳۰و  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﺟﺎ
ﺧﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ۹.۸ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از دﯾﺪﮔﺎه
ﺑﺴﯿﺎری ﯾﮏ ﻋﻘﺐ ﮔﺮد و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﻮﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺴﻞ اول اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎرﺳﻠﻮن در ﺳﺎل  ۲۰۱۷روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽ رود ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آن ﻧﯿﺰ در  MWC 2018در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

