ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯿﺎن رده ﻣﻮﺗﻮروﻻ وان ﻫﺎﯾﭙﺮ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ
 ۶۴ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۴ ،آذر ۱۳۹۸
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی وان ﺧﻮد را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﺮده و ﻣﺮﺗﺒﺎ اﻋﻀﺎی
ﺟﺪﯾﺪی را ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ در واﻗﻊ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎن رده
ﻫﺎ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺮﯾﻤﯿﻮم را ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از اﯾﻦ ﺳﺮی
ﻣﻮﺗﻮروﻻ وان ﻫﺎﯾﭙﺮ ﻧﺎم دارد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ای از وان ﭘﻼس  7ﭘﺮو اﺳﺖ.
درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ  7ﭘﺮو ،اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﭘﺎپ آپ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد

ﺳﻄﺤﯽ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻧﺪﮐﯽ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻨﯽ آن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۶.۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۲۳۴۰در  ۱۰۸۰ﭘﯿﮑﺴﻞ و ﻧﺴﺒﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ  ۹۰درﺻﺪی ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮروﻻ وان ﻫﺎﯾﭙﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص دﯾﮕﺮی دارد ﮐﻪ در ﻧﺎم آن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ :ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎرژ  ۴۵واﺗﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  USB-Cﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻫﺎﯾﭙﺮ ﺷﺎرژ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﻊ

ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﻫﺎﯾﭙﺮ وان ﺑﺎ ﻣﯿﺎن رده ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ۱۲۸ :
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ۴ ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  .۶۷۵ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی
ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ را ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﭘﺮدازﻧﺪه ﺿﻌﯿﻒ
آن ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ را از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﻣﻮﺗﻮروﻻ وﻋﺪه داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ ﺑﺮای  ۳۸ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ
ﺑﺎر ﺷﺎرژ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن  ۳.۵ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری را ﺧﺸﻨﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

در ﺑﺎب ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﻫﺎﯾﭙﺮ وان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ  10از ﺟﻌﺒﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯿﺎن رده اﺳﺖ.
ﻫﺎﯾﭙﺮ وان ﺑﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻟﻨﺰﻫﺎی  ۶۴ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ )ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ۱۶
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ از ﺳﻮژه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد( و  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﻟﺘﺮا واﯾﺪ ﺑﺎ زاوﯾﻪ  ۱۱۸درﺟﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺎﯾﭙﺮ
وان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﺪ ﺷﺐ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
ﻓﻨﺎوری اﺷﺎره ﮐﺮد .دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﭘﺎپ آپ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻧﯿﺰ  ۳۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﮐﻮاد ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ را از ﺳﻮژه ﻫﺎﯾﺶ دارد.
ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﻫﺎﯾﭙﺮ وان  ۳۹۹دﻻر ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ اواﺳﻂ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺳﺎل ﻧﻮ وارد
ﺑﺎزار ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

