ﺗﺼﻮﯾﺮی زﻧﺪه از One Power؛ ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﻧﯿﺰ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺎف ﺑﺎﻻی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد ]ﺑﻪ
روز رﺳﺎﻧﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
اواﯾﻞ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻧﺪری ﻣﺘﻨﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎزه ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﺑﺎ ﻧﺎم  One Powerدر ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮی زﻧﺪه از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﻫﻢ ﻗﺼﺪ

دارد ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺷﮑﺎف ﺑﺎﻻی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد.

اﮔﺮ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ زوم ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻋﺒﺎرت
» «.Motorola Confidential Property. Not For Saleدرج ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﻮدن

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دارد.

 Motorola One Powerﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﯾﮏ ﺷﮑﺎف در ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ،

ﺗﺮﻧﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎزﻫﺎ رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Android Oneرواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻋﯿﻦ داﺷﺘﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﻗﺘﺼﺎدی و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﮐﺎرﺑﺮان آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی
اﻧﺪروﯾﺪ را ﺑﺪون واﺳﻄﻪ از ﮔﻮﮔﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎزه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﻤﺎی ﭘﺸﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ
ﻣﻄﺎﺑﻖ رﻧﺪرﻫﺎی اﺑﺘﺪای ﻫﻔﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﺎژول دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد.
ﻫﻨﻮز در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ،ﻗﯿﻤﺖ و زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ  One Powerﻣﻮﺗﻮروﻻ اﻃﻼﻋﯽ در
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﮐﻮر ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ
ً

ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ

ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه دو ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ از  One Powerﻣﻮﺗﻮروﻻ در ﺗﻮﺘﺮ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۲۱۶۰در  ۱۴۴۰ﭘﯿﮑﺴﻞ
دارد و در آن ﯾﮏ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۶ ،۶۳۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ

ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻨﺴﻮری  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ
 f/1.8و ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  ،f/2دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﯾﺪ .ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  ،f/1.9ﻧﻘﺶ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ را اﯾﻔﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  ۳۷۸۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در
ﺑﺪﻧﻪی ﭘﺸﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

