ﺳﻨﺴﻮر  ۲۰۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری  ۱۶Kﺑﺰودی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻨﺴﻮر  ۲۰۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﯾﺰوﺳﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ  16Kاﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺷﺪ ZTE ،اﮐﺴﻮن  ۳۰ﭘﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم » «WHYLABدر ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﯾﺒﻮ
ﭼﯿﻦ ،ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪ  ۲۰۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﮐﺮهایﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل » «S5KGNDاز ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری 16K

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎش ﺷﺪه اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ اﻧﺪازه  ۱/۱.۳۷از ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی  ۱.۲۸ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ ﺑﻬﺮه

ﻣﯽﺑﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﻓﻨﺎوری
»ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ« )ﻓﻨﺎوری ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در

ﻧﻮر ﺿﻌﯿﻒ(  ۴در  ۱و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۱۶در  ۱ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻮﯾﺰ ﻋﮑﺲﻫﺎ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ  5ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی  5Gاﮔﺰﯾﻨﻮس  ۱۰۸۰ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﺣﺴﮕﺮ دورﺑﯿﻦ ۲۰۰

ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ،ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،اﻋﻼم
ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺴﮕﺮ  ۲۰۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ روﻧﻤﺎﯾﯽ

ﺷﻮد و ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ آن در ﮔﻮﺷﯽ  ZTEاﮐﺴﻮن  ۳۰ﭘﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ زد ﺗﯽ ای در ﺗﯿﺰر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﮐﺴﻮن  ۳۰ﭘﺮو از ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪش

ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ  ۲۰۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد .در ﺗﯿﺰر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زدﺗﯽای اﮐﺴﻮن  ۳۰ﭘﺮو  5Gﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن

 ۸۸۸ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد.

زدﺗﯽای ﺑﺎ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺪ .ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21اوﻟﺘﺮا ﺑﻪ

دورﺑﯿﻦ  ۱۰۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺪازه ﺳﻨﺴﻮر آن ﺑﺰرﮔﺘﺮ از دورﺑﯿﻦ  ۲۰۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ
اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود زد ﺗﯽ
ای اﮐﺴﻮن  ۳۰ﭘﺮو ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۹اﯾﻨﭽﯽ  ۱۰۸۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﯾﺎ  ۱۴۴۰ﭘﯿﮑﺴﻞ و ﻧﺮخ ﺗﺎزه ﺳﺎزی  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ »ﻧﯽ ﻓﯽ« ﻣﺪﯾﺮ  ZTEدر ﺷﺒﮑﻪ وﯾﺒﻮ اﻋﻼم ﮐﺮده اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از » ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری« ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ
رود ﻃﯽ روزﻫﺎ و ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد آن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

