ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰از دورﺑﯿﻨﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻬﺮه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۵ ،آذر ۱۳۹۷
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰اﺣﺘﻤﺎﻻ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻈﯿﺮ دورﺑﯿﻦ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ﮐﻪ
ﺷﻮاﻫﺪ ﺟﺪﯾﺪ از ﻗﺪرت ﺑﺎﻻی آن ﺣﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت و ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺳﻠﻔﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ
اس  ۱۰ﭘﻼس و دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺪل ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده
اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ اﻟﺘﺮا واﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ در ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
دورﺑﯿﻦ دارای ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ ﻟﻨﺰ اﻟﺘﺮا واﯾﺪ اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر ﻫﻤﯿﻦ ﻟﻨﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
ﺑﻮدن ﻣﺎژول ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ در
ﻟﻨﺰﻫﺎی اﻟﺘﺮا واﯾﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺲ از ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻋﻮﺟﺎج ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﺳﻮژه ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﺎرﺷﻨﺎ
ﺳﺎن دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎﻻی ﻟﻨﺰﻫﺎی اﻟﺘﺮا واﯾﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ وﺿﻮح و ﮐﺎﻫﺶ

ﺗﻐﺮ ﺷﮑﻞ ﯾﺎ ﺗﻐﺮ ﻓﺮم ﻋﮑﺲ ،ﻋﺮﺿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را »ﻓﻮقاﻟﻌﺎده« ﻣﯽ داﻧﻨﺪ:

ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺻﻼح ﺗﻐﺮ ﺷﮑﻞ ﯾﺎ اﻋﻮﺟﺎج از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ دورﺑﯿﻦ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰را ﯾﮏ ﺳﺮ و
ﮔﺮدن ﺑﺎﻻﺗﺮ از رﻗﺒﺎی آن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻫﻢ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻨﺰ اﻟﺘﺮا
واﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻮاوی ﭘﯽ  ۲۰ﭘﺮو و ﮔﻠﮑﺴﯽ  A9ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻓﻮق ﻋﺮﯾﺾ را
ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﺎراﯾﯽ آﻧﻬﺎ رادر ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد.
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﯾﻌﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ اول اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی
ﺷﺎﺧﺺ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ و اﺳﮑﻨﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ،ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﻔﺮه دار،
ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ ،دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۴و  ۳ﮔﺎﻧﻪ و راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪ وان اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻗﯿﻤﺖ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ از  ۶۹۹ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪل ﻻﯾﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ  ۱۳۹۹ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﮔﻠﮑﺴﯽ
اس  ۱۰ﭘﻼس ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯾﮏ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

