ﻫﻮاوی  P20ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ
اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
ﻫﻮاوی روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۷-ﻓﺮوردﯾﻦ -ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » «P20را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و
اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ از ﺷﻮاﻫﺪ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد از ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﺧﻮاﻧﺶ
اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﺮاﺻﻮت در زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم »وﯾﻮو« ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی X20 Plus UD
و  X21 UDﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آورده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﯾﻮو در ﺧﻮد

ﭼﯿﻦ اﺳﺖ و ﭼﻨﺪان در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ،اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ »ﺳﻨﺎﭘﺘﯿﮑﺲ« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎچﭘﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ را ﻣﯽﺳﺎزد.

اﻣﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ وﯾﻮو ،ﻫﻮاوی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻨﺎﭘﺘﯿﮑﺲ ،از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻓﺮاﺻﻮت ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ »ﮐﻮاﻟﮑﺎم« در  P20اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﮐﻮاﻟﮑﺎم اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺧﺒﺮ داد

ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺮاﺻﻮت اﺳﺖ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻮاوی ﻧﯿﺰ اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻨﺎوری ﮐﻮاﻟﮑﺎم در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮد.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ »دﯾﺠﯽﺗﺎﯾﻤﺰ« در ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺑﺎزار،
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ  GISو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ  O-film Techﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو در
زﻣﯿﻨﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻟﻤﺴﯽ ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاوی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
 P20را در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ) ۲۰۱۸اﺑﺘﺪا ﯾﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  (۹۷رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ
اﻃﻼﻋﺎت را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻮر در ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪی اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺮاﺻﻮت اﺳﺖ .دﯾﺠﯽﺗﺎﯾﻤﺰ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺮای ﻫﻮاوی دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻟﺒﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺣﺮﮐﺖ و از آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﻓﺮاﺻﻮت ﮐﻮاﻟﮑﺎم ،ﺿﺨﺎﻣﺘﯽ  ۰.۴۴ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺮ ﺷﯿﺸﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ۸۰۰ﻣﯿﮑﺮون ) ۰.۸ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ( ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺧﺎزﻧﯽ
اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﺖ ﺧﻮاﻧﺶ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﺑﺎ ﻻﯾﻪای  ۲۰۰ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً
ﻋﻤﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
 ۳۰۰ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ را دارﻧﺪ و
ً
ﺧﺸﮏ ﯾﺎ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮدن اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﺪارد؛ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﻤﺎم ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ.
ﻫﻮاوی  P20روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۷ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸:۳۰ﻋﺼﺮ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ
ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهاش ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دﯾﺮﺗﺮ و در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ۲۰۱۸آن را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻻﯾﺖ ،ﭘﺮو و ﺣﺘﯽ ﭘﻮرﺷﻪ دﯾﺰاﯾﻦ از  P20ﻫﻢ
در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه،
ً
ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺮاﺻﻮت ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﻧﺶ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

