رﻧﺪر ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۱ﻻﯾﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ :ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ  ۱۱ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﺨﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﭘﯿﺶ از ﻧﺴﺨﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ  ۱۱روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮی از ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮو ﯾﺎ
ﻻﯾﺖ آن ﻧﺸﺪه .ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪی از ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۱ﻻﯾﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ و ﭘﺸﺘﯽ
آن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ رﻧﺪر ،ﻣﺤﺼﻮل آﯾﻨﺪه ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽ  ۱۱دارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت
ﺑﺰرگ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮادرش ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﻤﯿﺪه اﺳﺖ
و از ﭘﻨﻞ ﺗﺨﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در رﻧﺪر زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ و ﭘﺸﺘﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ
ﻣﯽ  ۱۱دارد و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۱ﻻﯾﺖ از دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ درون ﯾﮏ ﺣﻔﺮه در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﺨﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و
ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ آن ﻣﯿﺰﺑﺎن دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻼش  LEDاﺳﺖ.

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎ ،اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﭗ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  732Gﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ از ﺷﺒﮑﻪ  5Gﭼﻨﺪان ﻧﻤﯽﺗﻮان درﺑﺎره آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮدم  5Gدر اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۱ﻻﯾﺖ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﻣﻌﺮﻓﯽ آن در آﯾﻨﺪه
ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی  ۴۲۵۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ
ﺳﺎﻋﺘﯽ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻨﺎوری ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۳۳واﺗﯽ ۶ ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۱۲۸ﯾﺎ  ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ
داﺧﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽ  ۱۱اوﻟﺘﺮا را ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
اﺧﯿﺮا در ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دوم روی ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زوم  ۱۲۰ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی از ﻣﯽ ۱۰
اوﻟﺘﺮا روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ در دﻧﯿﺎی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

