ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮﺗﻮروﻻ رﯾﺰر  ۲اﻓﺸﺎ ﺷﺪ؛ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
از  ۵Gو رم ﺑﺎﻻﺗﺮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۹
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺗﻮروﻻ از اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺎم رﯾﺰر روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و اﻣﺴﺎل ﻧﺴﻞ دوم
آن از راه ﻣﯽرﺳﺪ .اﺧﯿﺮا ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮﺗﻮروﻻ رﯾﺰر  ۲ﻓﺎش ﺷﺪه ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در رده ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ،ﻗﺪرت اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۷۶۵ﺑﺎ ﻣﻮدم
 5Gﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﺨﺶ رم و ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﺑﺮای آن  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ درﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  ۲۸۴۵ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮروﻻ رﯾﺰر ﮐﻨﻮﻧﯽ دارد.

ﻣﻮﺗﻮروﻻ رﯾﺰر ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ
دورﺑﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻮﺗﻮروﻻ رﯾﺰر  ۲دورﺑﯿﻦ  ۴۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﯾﺰوﺳﻞ Bright
 GM1ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﺴﻞ
ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺰوﺳﻞ  Bright GM2را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و در
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۹ﭘﺮو ﺣﻀﻮر دارد.

اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ  ۲۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺠﺎی  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۰وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد و
از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
دروﻧﯽ  ۶.۲اﯾﻨﭽﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ  ۲.۷اﯾﻨﭽﯽ اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮروﻻ رﯾﺰر  ۲ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی ﻣﺠﻬﺰ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯿﺎنرده روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻠﯿﭗ دارد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد در آﯾﻨﺪه ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻠﯿﭗ را وارد ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﺗﻮروﻻ در دوﻣﯿﻦ ﺗﻼش ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

