اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻧﺪه از ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۵و  ۴a 5Gاﻓﺸﺎ
ﺷﺪ؛ اﻗﺪام ﻋﺠﯿﺐ ﮔﻮﮔﻞ در دورﺑﯿﻦ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ  5و  4a 5Gﺗﺎ اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ از راه ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ اﻣﺎ از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ رﻧﺪرﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت
آﻧﻬﺎ اﻓﺸﺎ ﺷﺪه و در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮی زﻧﺪه از آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ
در »ردﯾﺖ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۵در ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ و  4a 5Gدر ﺳﺖ راﺳﺖ ﻗﺮار دارد.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺻﯿﻘﻞ ﺧﻮرده ﭘﯿﮑﺴﻞ  ،۵ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻣﺮﺑﻌﯽ
دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﻫﺮ دو ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ رﻧﺪرﻫﺎ و ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻫﺮ دو ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  765Gﻣﺠﻬﺰ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﯿﺰان رم ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۵ﻫﺸﺖ و ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽ دﯾﮕﺮ  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از دﯾﮕﺮ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت اﯾﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮر اﺻﻠﯽ  ۱۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و اﻟﺘﺮا واﯾﺪ ۱۶
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﺳﻠﻔﯽ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺣﺬف ﺳﻨﺴﻮر ﺗﻠﻪﻓﻮﺗﻮ ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۴ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺴﮕﺮ اﻟﺘﺮاواﯾﺪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮ دو ﺣﺴﮕﺮ را
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺪل  ۵را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۹۰ﻫﺮﺗﺰی ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد اﻣﺎ ﻧﺮخ ﺗﺎزهﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺪل دﯾﮕﺮ از  ۶۰ﻫﺮﺗﺰ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮ ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﭘﻨﻞ
ﭘﺸﺘﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی
ﭘﺮﭼﻤﺪار ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﻨﻞ ﺷﯿﺸﻪای ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻔﺎوت در ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﻢ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺑﺎﺗﺮی
ﺣﺠﯿﻢﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۵ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺎﺗﺮی  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﯿﮑﺴﻞ  4a 5Gﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی  ۳۸۰۰ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮی ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

