آﯾﺎ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻗﺼﺪ اراﺋﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ  ۵ﮔﺎﻧﻪ
را دارد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﻧﻮﮐﯿﺎ  6ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  808PureViewﺑﺎ ﺣﺴﮕﺮ دورﺑﯿﻦ  41ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪای
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺒﺮ از ﮐﺎر روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از 5
ﻟﻨﺰ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺮ و ﺻﺪاﯾﯽ دﯾﮕﺮ در ﺣﻮزه دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﺷﺪه ،دورﺑﯿﻦ  OZOرا ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ اﻧﺪازد؛ دورﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ از  8ﻟﻨﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻗﺮار اﺳﺖ
دورﺑﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی  ،HMD Globalﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی آﺗﯽ ﻧﻮﮐﯿﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از  5ﻟﻨﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و آﻣﺎده ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ.

دورﺑﯿﻦ  OZOﻧﻮﮐﯿﺎ ﮐﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  94ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﻌﺒﯿﻪ  8دورﺑﯿﻦ و 8
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای  360درﺟﻪ ای را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﮑﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻬﺮ
ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﺒﺮ داد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﺎزار واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ،از ﺗﻮﺳﻌﻪ
و ﻋﺮﺿﻪ  Ozoﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ دﯾﺪی داﯾﺮه ای را ارﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و از  7ﺣﻔﺮه ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ 5
اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ
ً
ﺣﻔﺮه ﺑﺮای ﻟﻨﺰ ﻫﺎ و دو ﺣﻔﺮه ﺑﺮای ﺟﺎی ﮔﯿﺮی ﻓﻠﺶ ﻫﺎی  LEDدوﮔﺎﻧﻪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﺮار اﺳﺖ از ﭼﯿﻨﺶ دو دورﺑﯿﻦ در ﺑﺎﻻی ﻗﺎب
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  3دورﺑﯿﻦ در ﭘﺸﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد،
ﻧﺴﺨﻪ  2018ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﻮﮐﯿﺎ  8ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻨﻮز ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻮع ﻟﻨﺰﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﺪف از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮ دﯾﺪه اﯾﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اواﺳﻂ ﺳﺎل  2018آﻏﺎز ﺷﻮد
و در اوﺧﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

