ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﻓﻠﮑﺲ ﭘﺎی ﺑﺎ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت دورﺑﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
» «Royoleﺳﺎزﻧﺪه اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﺗﺠﺎری ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی
ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ »ﻓﻠﮑﺲ ﭘﺎی«
آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺧﯿﺮا در  TENAAﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن را در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻋﻤﻮدی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ

اﺧﯿﺮ ،ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪش دارای دورﺑﯿﻦ درون ﯾﮏ ﻣﺎژول ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .درون اﯾﻦ ﻣﺎژول
دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ دارد .در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﮏ ﻓﻀﺎی
ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎژول ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﺗﺎ در زﻣﺎن ﺑﺴﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،دورﺑﯿﻦ درون آن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

در اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ زﯾﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ  Royoleﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺴﻮری را از آن ﺣﺬف ﮐﺮده .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﮑﺲ ﭘﺎی
 ۲از دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ،ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی آن دارای دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻻﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻧﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﻠﮑﺲ ﭘﺎی ۲
روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻠﮑﺲ ﭘﺎی از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۷.۲اﯾﻨﭽﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎز ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و دارای ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی
 ۳۳۶۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﺒﮑﻪ  5Gﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﮐﻨﺪ.

اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﺑﺮاﺑﺮ  ۷در  ۱۳۸.۸در  ۱۴۷.۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺑﻌﺎد
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی دارد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﻦﺗﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺧﺎرج از ﭼﯿﻦ ﺑﻄﻮر
رﺳﻤﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه
ﮔﺰارشﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

