ﻧﮕﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ وﯾﻮو ﻧﮑﺲ  ۳ﭘﯿﺶ از
ﻋﺮﺿﻪ رﺳﻤﯽ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از ﮔﻮﺷﯽ وﯾﻮو ﻧﮑﺲ  3ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار روی ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﺑﺸﺎری و ﻇﺎﻫﺮ ﮔﻮﺷﯽ را از ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺑﻪ ﻧﺎم  Mrwhosethebossﭘﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ وﯾﻮو
ﻧﮑﺲ  3را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در ﮐﺎﻧﺎل ﺧﻮد ﻓﯿﻠﻢ ﺟﻌﺒﻪ ﮔﺸﺎﯾﯽ آن را ﻗﺮار داده .او ﮔﻮﺷﯽ وﯾﻮو ﻧﮑﺲ  3را

ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن وﯾﺪﯾﻮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:

ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ وﯾﺪﯾﻮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ درﺻﺪی ﺻﺤﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻋﻠﺖ آن وﺟﻮد ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ زﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺪﻧﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺪﻧﻪ دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺎور و وﻟﻮم را ﺣﺬف ﮐﺮده ﺗﺎ از ﻟﺬت ﺗﻤﺎﺷﺎی
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﺑﺸﺎری اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﯿﺰی ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﻮد .اﻟﺒﺘﻪ دﮐﻤﻪ وﻟﻮم در ﮐﻨﺎر ﮔﻮﺷﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه
ﻗﺒﻼ در ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ وﯾﻮو Apex
و ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را
ً
 2019دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﺑﺎﻻی ﮔﻮﺷﯽ وﯾﻮو ﻧﮑﺲ  3دورﺑﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﺟﻬﻨﺪه ﺳﻠﻔﯽ و در ﮐﻨﺎر آن ﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن و دﮐﻤﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﭘﺎور ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ اﮔﺮ دﮐﻤﻪ ﻣﺠﺎزی ﮐﺎر ﻧﮑﺮد ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن دﺳﺘﮕﺎه را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ .دو
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن )ﯾﮑﯽ در ﺑﺎﻻ و ﯾﮑﯽ در ﭘﺎﻦ( در اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﯿﺎر اﺳﭙﯿﮑﺮ را ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺎر
درﮔﺎه  USB-Cﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ.
ً
ﻇﺎﻫﺮا وﯾﻮو از ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺰﺎت زﯾﺎدی از ﮔﻮﺷﯽ ﻓﺎش ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ
وﯾﺪﯾﻮ اﺷﺎره ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ وﯾﻮو ﻧﮑﺲ  3ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .رزوﻟﻮﺷﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ،ﻧﻮع
ﭼﯿﭙﺴﺖ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم و ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ از ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺟﺰﺎﺗﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻃﻼع از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

