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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 ران مجله نت
 

و  6یکسل پگوگل بررسی 
ماده ی آگوگل  :پرو  6پیکسل 

 اپل 13 نیفوآبه چالش کشیدن 

 Google Pixelنزدیک شدن به زمان معرفی رسمی با 
و تصاویر  کلی اطالعات Google Pixel 6 Proو  6

غول  گوگل منتشر شدن.رسمی این دو گوشی توسط 
نده اختصاصی خودش پردازوجو قصد داره جست

وارد دنیای  ،همراه با این دو مدل هم یعنی تنسور رو
من بررسی گوگل پیکسل ضاین مطلب در  موبایل کنه.

 نگاهی میندازیم به ، پرو 6و گوگل پیکسل  6
و امیدهای این شرکت به  Tensorهای چیپ ظرفیت

 ل.ی عکاسی با موبایارتقای تجربه

 

 

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/google-pixel-6-review/
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و  کلی اطالعات Google Pixel 6 Proو  Google Pixel 6نزدیک شدن به زمان معرفی رسمی با 
نده پردازوجو قصد داره جستغول  گوگل منتشر شدن.تصاویر رسمی این دو گوشی توسط 

این مطلب در  وارد دنیای موبایل کنه. ،همراه با این دو مدل هم اختصاصی خودش یعنی تنسور رو
 Tensorهای چیپ ظرفیت نگاهی میندازیم به ، پرو 6و گوگل پیکسل  6من بررسی گوگل پیکسل ض

 ل.ی عکاسی با موبایو امیدهای این شرکت به ارتقای تجربه

 

 و تاریخ عرضه ی گوشی های جدید گوگلعنوان 

 
های خودش رو تغییر گوشیگذاری ی نامژ گوگل استرات ،2016پیکسل در سال ی اولین زمان عرضهز ا

اما چنینی وارد بازار بشن. های اینا اسمهم ب Pixelتعجبی نداره که مدل های جدید بنابراین  ؛نداده
Google پرو»که با عنوان  کنهی بازار میروانهجدید خودش رو هم از گوشی  یتر ی قویبار نسخهاین» 

 Google Pixel 6 Proو  Google Pixel 6های باید منتظر دو مدل موبایل با اسمپس شناخته میشه. 
هم نیازی نیست زمان زیادی منتظر  Pro 6گوگل پیکسل  یا بررسی 6بررسی گوگل پیکسل برای  باشیم.
و غول هنوز هیچ خبر موثقی منتشر نشده  ،ی این محصوالتدر مورد تاریخ دقیق عرضه اگرچه بمونیم.
اشاره دارن که  نکتهها به این زنیحال اکثر گمانهبا ایناکتفا کرده.  «پاییز امسال»ذکر وجو به جست

گوگل و  6پیکسل  گوگل روش عمومیف ،ام همین ماه28ها ثبت و اکتبر سفارش 19ل زیاد احتمابه
 غاز میشه.آپرو  6پیکسل 
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 طراحی

 
قراره پرو  6و پیکسل  6مدل پیکسل کنه که هردو تایید می رسمی موجود در وبسایت گوگلتصاویر 

یک با رنگ مشترک بین این دو موبایل هست.  ،تیره خاکستریکه  وارد بازار بشنرنگ مختلف  3در 
ها رو از نسل تا اونپیاده کرده ها میشه متوجه تغییراتی شد که گوگل در طراحی این مدل ساده نگاه 

 نسبتا باریکنواری  شکلبار بهاین ،دوربین پشت گوشیمدگی آبرقبل محصوالت خودش متمایز کنه. 
ای که ی دیگهنکتهاب به اون بخشیده. عرض قاب پشتی رو پوشانده و ظاهری جذ ،و مشکی رنگ

هست که  Pixel 6 Proلومینیومی در طراحی و ساخت آاستفاده از فریم  ،تایید شده Googleتوسط 
سلفی سری جدید گوشی های پیکسل دوربین  البته گویا قاب پشتی اون قراره از جنس شیشه باشه.

ی خبرنگار طبق گفتهنمایشگر نیست.  خبری از دوربین زیر البته در مرکز پنل جلویی قرار گرفته و
های پرو لبه 6صفحه نمایش پیکسل  ،شده 6که موفق به بررسی گوگل پیکسل  The Vergeوبسایت 

 ه طرف تخت هست.از هم 6اما نمایشگر پیکسل  ؛منحنی داره

پشت خاکستری  ،لیموییباال  –بی آپشت  ،هلوییباال  – پشت نارنجی : Google Pixel 6بندی رنگ 
 اینقرهباال  –
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پشت  ،خاکستریباال  – پشت سفید ،نارنجیباال  –رد پشت ز : Google Pixel 6 Proبندی رنگ 
 اینقرهباال  – خاکستری

 به کار تنسورغاز آ

 
ی استفاده از یک پردازنده ، 6پیرامون گوشی های سری پیکسل  هترین شایعیکی دو ماه پیش مهمتا 

انحصاری  (SoC) یه ااون زمان صحبت از تراشدر بود.  Whitechapelجدید و سفارشی با عنوان 
این بشه. بعدها نگ ساخته توسط این شرکت و سامسو قرار بود شد کهبرای موبایل های گوگل می

 Googleالبته  اعالم کرد. ( Tensor )شرکت وجود این چیپست رو تایید و نام تجاری اون رو تنسور 
اینه دونیم تمام چیزی که در مورد این چیپ می در حال حاضر منتشر نکرد و رو تنسور فنیاطالعات 

بهترین عملکرد تونه می ؛خاصی داره هایقابلیت ،در بحث یادگیری ماشین و هوش مصنوعی که
این حال با  پردازنده های موبایل باشه.بازار  بیرون بکشه و قراره پیشروپیکسل  گوشی دوربین رو از

و  هامون اکتفا کنیمتونیم به شنیدهفقط میو ما  ادعای گوگل وجود نداره تایید هنوز مدرکی برای
 بمونیم. 6منتظر معرفی گوگل پیکسل 

 ها برتری تنسور برابرخیلی ،برای تولید چیپست هست Googleن اولین تالش که ایجاییاوناز 
اپل رو  A14 Bionicکوالکام و حتی  888های موبایل یعنی اسنپ دراگون  غول پردازنده پرچمدار

 CPUباالتر از  در جایی تونهپردازنده ی گوگل می ،هانظر بسیاری از کارشناساز بینن. غیرمنطقی می
 منتشر شد تنسوردر مورد  ایشایعهی پیش تههف رار بگیره.تر از پرچمدارها قهای میان رده و پایین

گذشت دو توجه به با  داد.میروی این چیپ  ARM Cortex-A76سی پی یو  گذاشتن خبر از کارکه 
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تونه منجر به چنین انتخابی نمی ،در بازار A78و  A77ی این پردازنده و وجود مدل های سال از عرضه
در زمان  کاری کنه که A76با انتخاب نظر میرسه گوگل بعید بهنابراین بتولید تراشه ای قدرتمند بشه. 

 انتظار ظاهر بشه. سطح تر ازنسل اول تنسور ضعیف ،پرو  6معرفی گوگل پیکسل 

 پرو 6و  6و جزئیات گوگل پیکسل  فنیمشخصات 

 
گوگل همیشه تالش کرده اما  ،هپیکسل نبود سریر اولویت ز دافزار قدرتمند هرگسخت از ه استفاد

های گیژ ی ویهنوز نمیشه با قاطعیت از همه اینکهبا  ی بازار کنه.اطمینانی رو روانهگوشی های قابل
منتشر کرده و اطالعاتی که خود گوگل  طبقاما  ،وجو صحبت کردفنی محصوالت جدید غول جست

 :رو میشه تایید کرداین مشخصات  ، The Verge توسط 6بررسی گوگل پیکسل 

پردازنده  ،هرتز 90 یبا نرخ تازه ساز  +FHDاینچی  6.4صفحه نمایش  : 6پیکسل گوگل  مشخصات
 داخل نمایشگرحسگر اثر انگشت  ،12اندروید  ،لی و اولتراوایددوربین اصلی شامل دو لنز اص ،تنسور

 ، هرتز 120با نرخ تازه سازی  +QHDاینچی  6.7صفحه نمایش : پرو  6پیکسل گوگل  مشخصات
 ،(برابری اپتیکال 4با زوم )فتو اولتراواید و تله ،دوربین اصلی شامل سه لنز اصلی ،پردازنده تنسور 

 حسگر اثر انگشت داخل نمایشگر ،12اندروید 
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 Pixel 6تایید نشده سری مشخصات 

ای هم صحبت به میون اومده که مشخصات فنی دیگهدر مورد  ،ها اشاره شدمواردی که به اونجز به
 ،اومدن زیر که در 6پرو و پیکسل  6گوگل پیکسل  اطالعاتبنابراین ایید نشدن. از طرف گوگل تهنوز 

 :در حد شایعه هستن

 ،مگاپیکسلی 8دوربین سلفی  ،گیگابایتی 256یا  128حافظه داخلی  ،گیگابایتی 8رم  : 6پیکسل گوگل 
 مپریآمیلی 4614باتری 

 12دوربین سلفی  ،گیگابایتی 512یا  256 ،128حافظه داخلی  ،گیگابایتی 12رم  :پرو  6پیکسل گوگل 
 مپریآمیلی 5000باتری  ،اپیکسلیگم

در مورد ابعاد فنی مختلف  ، پرو 6و گوگل پیکسل  6بدون بررسی گوگل پیکسل  مختلف هایسایتوب
 ؛گفتن ژمثال از باال رفتن سرعت شار ،سری جدید گوشی های گوگل شایعات متعددی منتشر کردن

و حتی  دادن (UWB) باندفناوری فراپهن پشتیبانی از خبر از ؛هشدار دادن رژداشتن شارننسبت به 
ها هنوز تایید زنیکدوم از این گمانههیچالبته  کار رفته در این دو مدل رو اعالم کردن.مدل لنزهای به

 ،توسط گوگل باقی مونده Pixelی کمی که تا معرفی رسمی سری جدید نشدن و با توجه به فاصله
 ها مورد بررسی و کنکاش قرار بگیرن.ک اونتنیست تک نیازی

 دوربین
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با رونمایی از نظر میرسه گوشی های پیکسل بوده و به مانور هایمیدانهمیشه یکی از دوربین بحث 
گوگل  دوربین جای کار مشخص شده کهتا این ر از قبل هم بشه.تبرجسته ،ی قوتاین نقطه ،تنسور

و هر دو مدل از  لنز تشکیل شده 3از ترکیب  پرو 6گوگل پیکسل  ینو دورب لنز 2از ترکیب  6پیکسل 
از  پرو بهش مجهز شده 6پیکسل  دوربین اصلی سومی کهلنز برن. یک دوربین سلفی تک لنز بهره می

 ، 6در بررسی گوگل پیکسل عا قط های چشمگیری رو رقم بزنه.وتتونه تفافتو هست که مینوع تله
 ند کرد.ای به دوربین اون خواههژها توجه ویاکثر کارشناس

در مسیر پیشرفت قرار داشتن  ،رو باال ببرن «سل دوربینمگاپیک»های گوگل بدون اینکه هرسال گوشی 
گویا اما س های ممکن رو در شب به ثبت میرسونه. هنوز هم بهترین عک 5گوشی پیکسل مثال  و

Google  برای اولین بار از زمان معرفی سری و در این مورد هم تغییراتی رو اعمال کنه تصمیم گرفته
قراره از لنز  Pixel 6 Proو  Pixel 6هردو مدل گویا . باال ببره حسابی ن دوربین رورزولوش ، 3پیکسل 

پرو نشون میده این مدل دوربین  6پیکسل  گوگل گوشی بررسی مگاپیکسلی استفاده کنن. 50
هز شدن به مج ،ی عکاسیینهی درخشان این گوشی ها در زمتوجه به سابقهبا  تری داره.باکیفیت
دوربین موبایل  یعرصه رو به هیوال ورود یکمیشه انتظار  و باال رفتن رزولوشن Tensorپردازنده 

 !داشت

 

 :ری بیشتبرای مطالعه

 ؟گی هایی داردژ گوشی تاشو گوگل چه وی ؛ oldFixel Poogle Gشایعات در مورد خرین آ

 roP 6ixel Pو  6ixel P ؛ 13hone Piهای جدید گوگل رقبای احتمالی گوشی 

 

 حرف آخر

باعث نگرانی  در بحث دوربینها ی اونالعادهو عملکرد فوقدر این ماه  13یفون آ سری از رونمایی
و  Google Pixel 6شاید باال رفتن رزولوشن دوربین گوشی های  ؛خیلی از برندهای موبایل شده

Google Pixel 6 Pro نشون داده  های اخیرگوگل در سال عملکرد اما رانی باشه.گهم ناشی از همین ن
ن خودش آتونه سهم بیشتری از بازار موبایل رو از رفته میقرار داره و رفتهاین شرکت در مسیر درست 

موفقیت پردازنده گوگل به  ،صفحه نمایش واز دوربین ر فرات نشون میده 6گوگل پیکسل  بررسی کنه.
 کنه.شماری میاختصاصی خودش چشم دوخته و برای رونمایی از تنسور لحظه

https://netran.net/mag/google-pixel-fold-news/
https://netran.net/mag/google-pixel-6-and-6-pro-news/

