ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯿﺎن رده زد ﺗﯽ ای اﮐﺴﻮن  ۱۱ﺑﺎ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  ۵Gﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹
در ﺑﺮﻫﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  5Gﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ،اﻣﺎ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ ﻧﻤﻮدن آن
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺟﺪای از ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ دارد ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ؛ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن  5Gﺿﺮورﯾﺴﺖ ﮐﻪ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﺪﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﭼﯿﻨﯽ  ZTEﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﺨﻪ  5Gاﮐﺴﻮن  11ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﻘﺶ را دارد.

زد ﺗﯽ ای اﮐﺴﻮن  11ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اش در زﻣﺮه ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﭘﺮﯾﻤﯿﻮم ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯿﺎن رده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  765Gﺑﻬﺮه ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد و در ﻗﺎﻟﺐ دو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ رم ﻫﺎی  ۶و  ۸و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ  ۱۲۸و  ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
زد ﺗﯽ ای اﮐﺴﻮن  11ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۴۷اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﻓﻮل اچ دی ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه اش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اش ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی  ۶۴ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺳﻮﭘﺮ اچ دی ۸ ،ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ واﯾﺪ ،دو ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺎﮐﺮو و  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ
ﻋﻤﻖ ﺳﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای اﯾﺪه آل ﺑﺮای وی ﻻﮔﺮﻫﺎ )ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮ و اﻧﺘﺸﺎر در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .اﻟﺒﺘﻪ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ وی ﻻﮔﺮﻫﺎ از دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ زد ﺗﯽ ای ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ  ۲۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺳﻠﻔﯽ را ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ در ﻧﻈﺮ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ درون ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻗﻄﺮه ای ﺷﮑﻞ ﺟﻠﻮی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪودی ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ  5Gﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۴۲۰دﻻر اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ رود ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
زودی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

