ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻣﯿﺎن رده ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ
]ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺮی دوم اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﭘﯿﮑﺴﻞ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﻮﮔﻞ آﻧﻘﺪر اﻋﺘﺒﺎر
دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺧﺒﺮ و ﺷﺎﯾﻌﻪ ای ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای دﺳﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺷﻮد.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﺒﺮﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای در ﻣﻮرد ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ در ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ال ﺟﯽ و ﮐﺎﻫﺶ

اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺖ ﯾﮑﯽ از اﻓﺸﺎﮔﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم  ،Roland Quandtﮔﻮﮔﻞ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪل
ﺟﺪﯾﺪی از ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻣﯿﺎن رده را آﻏﺎز ﮐﺮده ﮐﻪ ﻃﯽ ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯿﺎن رده ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۳و  ۳اﮐﺲ ال از ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۷۱۰ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ﮐﻪ
ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ۷۱۰ﮐﻪ ﻣﺪت زﯾﺎدی از ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﻧﻤﯽ
در ﻣﯿﺎن ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.
ﮔﺬرد ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻨﺎوری  ۱۰ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮدازش ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻮﺗﻮر  AIداﺧﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮی  Spectra 250ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﯾﺰ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻤﻖ ﺳﻨﺠﯽ و اﯾﺠﺎد ﺑﻮﮐﻪ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .از دﯾﮕﺮ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﻓﻨﺎوری ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻮاﻟﮑﺎم و
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی  4K HDRاﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﻏﺎز ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪاﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار
ﻧﺪارد اﻣﺎ ورود اﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯿﺎن رده ﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﺎگ ﻫﺎی ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۲ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ،ﺿﺒﻂ ﺻﺪاﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ و ﻏﯿﺮه ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و
ﻫﻮاوی ﺗﻨﮓ ﮐﺮده و ﺳﻮد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی را ﻋﺎﯾﺪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﺘﻦ وﯾﻮ ﮐﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎی  Quandtﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در روزﻫﺎی آﺗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻣﯿﺎن رده ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ً
اﺧﯿﺮا ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه و در ﺗﻮﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ :روﻻﻧﺪ ﮐﻮاﻧﺖ
ﻣﯿﺎن رده ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﮑﺴﻞ ،ﺑﺎ ﻧﺎم رﻣﺰ » «Bonitoﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻃﯽ ﺳﺎل
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﺎم رﻣﺰ »»Crosshatch
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ
ً
 «،«Albacoreو » «Bluelineﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم رﻣﺰ ﺑﻠﻮﻻﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺴﻞ  3ﯾﺎ ﭘﯿﮑﺴﻞ

 3اﮐﺲ ال ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﺎن رده ﭘﯿﮑﺴﻞ ﭘﯿﺸﺘﺮ  Albacoreﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻐﺮات ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺣﺎﻻ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Bonitoﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
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