اﻓﺸﺎی ﻣﺸﺨﺼﺎت وان ﭘﻼس  ۹ﭘﺮو :دورﺑﯿﻦ
اﺻﻠﯽ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰی -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی وان ﭘﻼس  ۹روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد و در ﮐﻨﺎر ﻧﺴﺨﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﭘﺮو ،ﻣﺪل ﻻﯾﺖ ﯾﺎ  9Eآن ﻫﻢ از راه ﺑﺮﺳﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﮔﻮﺷﯽ وان ﭘﻼس  ۹ﭘﺮو

اﻓﺸﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪ دورﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راه ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وان ﭘﻼس ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی از ﮔﻮﺷﯽ وان ﭘﻼس  8Tﭘﺮو روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮد و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮو ﮔﻮﺷﯽ وان ﭘﻼس  ۹ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﮑﺮﯾﻦﺷﺎتﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﻬﺮه

ﻣﯽﺑﺮد.

اﺳﮑﺮﯾﻦﺷﺎتﻫﺎی اﻓﺸﺎ ﺷﺪه ﺻﻔﺤﻪ »درﺑﺎره ﮔﻮﺷﯽ« و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار

آﯾﻨﺪه وان ﭘﻼس را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺎدی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻃﺒﻖ اﺳﮑﺮﯾﻦﺷﺎتﻫﺎ ،وان ﭘﻼس  ۹ﭘﺮو ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۷اﯾﻨﭽﯽ  Fluid AMOLEDﺑﺎ رﻓﺮش رﯾﺖ ۱۲۰

ﻫﺮﺗﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﭗ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۸۸ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود

ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮش ﺑﺎ رم و ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻢ وارد ﺑﺎزار ﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪار از دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ۸ ،۵۰ ،۴۸
و  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺳﮑﺮﯾﻦﺷﺎتﻫﺎ اﺷﺎرهای ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ وان ﭘﻼس ۹
ﭘﺮو ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دارای دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﺗﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻄﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۱ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دو اﺳﮑﺮﯾﻦﺷﺎت دﯾﮕﺮ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی دورﺑﯿﻦ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪی
دارد .ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻮی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﻮی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻫﻢ در اﯾﻦ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮﯾﻢ رﯾﺖ ،رزوﻟﻮﺷﻦ و

ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ.

اﮔﺮ ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻖﺗﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﮑﺮﯾﻦﺷﺎتﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ وان ﭘﻼس  ۹ﭘﺮو از

ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری  8Kﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۳۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و  4Kﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۱۲۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

