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معموال ،همه ما به هنگام خرید گوشی موبایل میخواهیم؛ یک نمونه تمام عیار آن را بخریم .یک گوشی که عالوه برحافظه ،دوربین ،عملکرد و
زیبایی ،قیمت مناسبی هم داشته باشد .دخل و خرج امروز سری به بازار گوشیهای میان رده ،زده است .در گزارش امروز چهار گوشی میان
رده را که حدود یک میلیون و  500هزار تومان قیمت دارند بررسی خواهیم کرد.

بررسی و مقایسه چند تلفن همراه میان رده

 ۴گوشی1.5میلیونی

محدثه انبیائی

h.habibi@khorasannews.com

حاال دیگر فناوریهای مورد استفاده در گوشی های هوشمند آن قدر فراوان است که هر کسی را برای خرید سرگردان میکند .روز به روز به آپشنهای
تلفن همراه افزوده می شود و مدل های جدیدی به بازار عرضه می شود .برترین گوشی های هریک از برندها ،پیشرفته ترین تکنولوژی ها را با خود
یدک می کشند؛ از صفحه نمایش گرفته تا قدرت اطالعات پردازشی .اما مردم با وضعیت مالی متوسط که در همه جای دنیا شمارشان هم کم نیست،
معموال قدرت خرید این برترین ها را ،ندارند یا امکانات بی شمار آن ها مورد نیازشان نیست .از این رو همواره برندها سعی در تقویت گوشی های میان
رده خود دارند و تالش می کنند در کنار ارائه محصولی با کیفیت ،قیمت را نیز کنترل کنند .در گزارش پیش رو به بررسی چهار گوشی میان ردهای از چهار
برند هواوی ،سامسونگ ،تکنو وال جی با قیمتی درحدود  1.5میلیون تومان پرداخته ایم.

گوشی موبایل ال جی مدل Q6 M700A

یکی از مهم ترین ویــژگــی هــای Q6
بدون حاشیه بودن صفحه نمایش آن
)) FullVisionاست .شرکت ال جی
Q6را در سه ظرفیت ارائه کرده است،
که در این نوشتار ،مدل  64گیگابایتی
آن بررسی شده است .از لحاظ طراحی
و بدنه قــاب دور گــوشــی از فلز اســت؛
در حالی که قــاب پشتی آن از جنس
پالستیک ساده اما محکم ساخته شده
اســت .جایگاه کــارت حافظه بــا سیم
کــارت دوم یکی نیست؛ که این یعنی
امکان استفاده همزمان هر سه آن ها
وجود دارد Q6.از نمایشگر 5.5اینچی
بــا رزولــوشــن  1080 ×2160بهره
مــی بــرد .اثــر انــگــشــت در هــمــه جــای
این مدل وجــود دارد .همچنین نبود
اثــر انگشت در  Q6بــرای یک گوشی
جدید امتیاز منفی محسوب می شود.
Q6دارای یک باتری سه هــزار میلی آمپر ساعتی است که در این
رده کم ظرفیت به حساب نمی آید LG Q6 .با نسخه  7.1.1اندروید
نوقا ارائه می شود و پوسته نرم افزاری همیشگی ال جی نیز در این
مجموعه نقش رابط کاربری را بر عهده دارد.
سخت افزار پردازنده  Q6برپایهاسنپ دراگون  435است.
پــردازنــده مــیــان رده ساخت شرکت کوآلکام با مــدل Snapdragon
 ،435یعنی یک پردازنده هشت هسته ای 64بیتی که بر پایه معماری
 Cortex-A53ساخته شده به همراه 3گیگابایت رم ،قلب تپنده Q6
اســـت .حــداکــثــر ســرعــت ایــن پـــردازنـــده  1.4گیگاهرتز اســت و از
پسپردازشهای سبک ،متوسط و تاحدی سنگین برمیآید .البته ناگفته
نماند که نباید برای بازی یا پردازشهای سنگین و حرفهای روی آن حساب
باز کرد.پردازندهگرافیکی 505 Adrenoآن نیز متوسط است .نکته خوب
دیگر این که مانند بسیاری از گوشی های جدید ،ال جی Q6هم از آخرین
نسخه اندروید استفاده میکند که نوقا  7.1.1است.
این گوشی دارای یک دوربین  13مگاپیکسلی است .سنسور نه چندان
بزرگ  3/1اینچی آن و ابعاد پیکسلهای  1.12میکرونی در مقابل لنزی
با حداکثر گشودگی دیافراگم 2.2/fکیفیت بسیار متوسطی از دوربین
Q6ارائه میدهد.
از دیگر ویژگیهای دوربین اصلی میتوان به دیافراگم ،2.2اندازه سنسور
 1.3اینچ ،مجهز به زوم اپتیکال تا4برابر ،قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی
عکسها و فیلمها ( ،)Geo-Taggingقابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه
( ،)Touch Focusقابلیت تشخیص چهره ( ،)Face Detectionقابلیت
عکاسی پانوراما ()Panoramaو قابلیت عکاسی HDRاشاره کرد.

گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A30077

اگر از طرفداران محصوالت سامسونگ
هستید A3 ،با قیمتی در حدود 1.5
میلیون تومان با امکانات به واقع میان
رده ای می تواند انتخاب شما باشد.
پردازنده مرکزی 8هسته ای به همراه
دو گیگابایت رم برای اجرای برنامههای
معمول و روزانه کافی به نظر می رسد.
 A3از  16گیگابایت حافظه داخلی
بهره می برد .البته می توان این حافظه
را با کمک کارت حافظه جانبی تا 256
گیگا بایت ارتقا داد .همچنین وجود
درگاه USB TYPE Cباعث می شود تا
دستگاه با سرعت بیشتری شارژ شود.
باتری  2350میلی آمپر ساعتی A3
میتواند به مدت دو روز شارژ نگه دارد.
طــراحــی بدنه ایــن دستگاه از جنس
شیشه و فریم آن فلزی است .نمایشگر
 A3با شیشه «گوریال گلس» محافظت
می شود ،که مقاومت آن را در برابر صدمات احتمالی افزایش می دهد.
دوربین و فالش در پشت دستگاه ،هیچ گونه بیرون زدگی ندارد A3 .با
ابعاد  135.4در  66.2در  7.9میلی متر تنها  135گرم وزن دارد که قابل
قبول است .همچنین در A3اسپیکر اصلی در لبه سمت راست باالی کلید
پاور قرار دارد؛ که باعث می شود در هنگام دیدن فیلم یا بازی کردن لذت
بهتری از شنیدن صدا ببرید.
نمایشگر A3پنل  OLEDو فناوری Super AMOLEDبهاندازه 4.7اینچ
و رزولوشن  HDدارد .فناوری نمایشگر همیشه روشن در این دستگاه به
کار رفته است که به واسطه آن فرد برای دیدن میزان باقی مانده باتری
یا مشاهده ساعت و تاریخ نیازی به روشن کردن صفحه نمایش نخواهد
داشت.
 A3از دو سیم کارت در کنار امکان استفاده از کارت حافظه جانبی بهره
می برد و معنای آن این است که :یا سیم کارت دوم را انتخاب کنید و قید
کارت حافظه جانبی را بزنید یا با استفاده از کارت حافظه جانبی تنها
میتوانید از یک سیم کارت استفاده کنید.
این دستگاه دارای دوربین اصلی با رزولوشن  13مگا پیکسل است.
دریچه دیافراگم ،f1.9قابلیت فوکوس خودکار و یک فالش  LEDاز دیگر
ویژگی های دوربین اصلی آن است .دوربین اصلی در فضای بیرونی
کیفیت خوبی دارد .رزولوشن دوربین سلفی آن نیز 8مگاپیکسل است.
یک آپشن هیجان انگیز این مدل از خانواده سامسونگ این است که با
 A3میتوانید به عمق یک ونیم متری آب بروید و عکاسی کنید زیرا  A3در
برابر گرد و غبار و آب تا عمق یک و نیم متر به مدت نیم ساعت مقاوم است.
در کل میتوان گفت  A3تقریبا گوشی خوش دست و با کیفیتی با توجه به
این محدوده قیمتی است.

قابلیت تشخیص چهره
نمایشگر با وضوح تصویر باال
مجهز به اندروید نوقا
 4گیگابایت رم
باتری با ظرفیت  3000میلیآمپر ساعت
مجهز به دوربین اصلی و سلفی باکیفیت

طراحی بدنه زیبا و ضد آب
وجود قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن
مجهز به حسگر اثرانگشت و سرعت باالی سنسور اثر انگشت
وجود پورت USB Type-C
ابعاد بسیار مناسب

بدنه میتوانست از فلز باشد
طراحی به نسبت معمولی در مقایسه با ویژگیهای خوب
دوربین متوسط

جذب اثر انگشت برروی بدنه
بهره نبردن  A3از اندروید نوقا
کیفیت پایین بلندگو

موارد مقایسه

ال جی

هواوی

تکنو

سامسونگ

تعداد سیم کارت

2

2

2

2

ابعاد

 142.5 × 69.3 × 8.1میلی متر

 156.2 × 75.2 × 7.5میلی متر

 159.9 × 79.5 × 7.9میلی متر

 134.5 × 66.2 × 7.9میلی متر

وزن

 149گرم

 164گرم

 185گرم

 135گرم

تراشه

Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435

HiSilicon Kirin 659 Chipset

Mediatek Helio P25 Chipset

Exynos 7870 Octa Chipset

Octa-core Cortex-A53 CPU

Octa-core Cortex-A53 CPU

نوع پردازنده

 64بیت

 64بیت

 64بیت

 64بیت

فرکانس پردازندهمرکزی

 1.4گیگاهرتز

 2.36و  1.7گیگاهرتز

 2.5گیگاهرتز

 1.6گیگاهرتز

پردازندهگرافیکی

Adreno 505 GPU

Mali-T830 MP2 GPU

Mali-T880 MP2 GPU

Mali-T830 GPU

حافظه داخلی

 64گیگابایت

 64گیگابایت

 64گیگابایت

 16گیگابایت

مقدار RAM

 4گیگابایت

 4گیگابایت

 6گیگابایت

 2گیگابایت

حداکثر ظرفیت کارت حافظه

 2ترابایت

 256گیگابایت

 2ترابایت

 256گیگابایت

بازه اندازه صفحه نمایش

 5.5تا  6.0اینچ

 5.5تا  6.0اینچ

 5.5تا  6.0اینچ

 4.5تا  5.0اینچ

رزولوشن

Full HD + | 1080 × 2160

1080 × 2160

FullHD | 1920 × 1080

HD | 720 × 1280

باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3340

باتری لیتیوم یون با ظرفیت 3500

باتری از نوع لیتیوم یون با ظرفیت

میلیآمپر ساعت

میلیآمپرساعت

 2350میلیآمپر ساعت

رزولوشن عکس

 13.0مگاپیکسل

 16.0مگاپیکسل

 12.0مگاپیکسل

 13.0مگاپیکسل

درگاه ارتباطی

microUSB v2.0

microUSB v2.0

USB Type-C 1.0

USB Type-C 1.0

Chipset
پردازنده مرکزی

مشخصات باتری

Octa-core Cortex-A53 CPU

باتری با ظرفیت  3000میلیآمپر ساعت

گوشی موبایل تکنو مدل Phantom 8

فانتوم 8از پــرچــمــداران
تکنو محسوب می شود.
از لحاظ بدنه فانتوم 8نیز
مانند  A3سامسونگ از فلز
و شیشه ساخته شده است.
 64گیگا بــایــت حافظه
داخلی و 6گیگابایت رم
بــرای بسیاری از کاربران
یـــک ایــــده آل مـحـسـوب
مـــی شـــود .ایـــن مــوضــوع
وقتی حافظه داخلی آن با
پشتیبانی از کارت حافظه
تا دو ترابایت افزایش یابد
رویایی میشود.
فانتوم 8از تــراشــه Helio
 P25مدیاتک و پردازنده
مــــرکــــزی 8هـــســـتـــه ای
 Cortex-A53تشکیل
شده است.
پــرچــمــدار تکنو مــوبــایــل دارای نمایشگر  5.7اینچی با
رزولوشن فول اچ دی است .ظرفیت باتری فانتوم 83500
میلیآمپرساعت است.
ازمنظرعکاسیفانتوم8ازدوربیندوگانهبهرهمیبرد.ایندوربین
دوگانهازترکیبدوسنسور 12و 13مگاپیکسلی IMX386بهره
بردهاست.ازدیگرمزایایعکاسیبافانتومایناستکهاینگوشی،
بادارابودنقابلیت AutoRefocusمیتواندتصاویرپرترهباافکت
بوکهراثبتکند.ازجملهمزایایدوربینسلفیفانتومنیز 20،مگا
پیکسلی است؛ که با فلش LEDدوگانه میتواند ،به ثبت تصاویر
سلفیدرشرایطنورینامناسبهمبپردازد.
سیستم عامل نسخه  7.0اندروید در این محصول توانسته
است ،امکانات کامل یک گوشی اندرویدی را برای کاربران
فراهم کند.
خرید فانتوم8با امکانات ذکر شده بسیار معقول به نظر میرسد
و در این بازه قیمتی ،گوشی موبایلی رقیب آن نیست.
دوربین سلفی  20مگاپیکسلی
نمایشگر بزرگ با وضوح تصویر مناسب
 6گیگابایت رم
دوربین دوگانه بسیار با کیفیت

Quad-core Cortex-A53 +

Quad-core Cortex-A53 CPU

گوشی موبایل هواوی مدل Mate 10 lite RNE-L21

ای ــن م ــدل از خ ــان ــواده هــــواوی از تــراشــه ای
هشتهستهای که از چهار هستهCortex-A53
با فرکانس  2.36گیگاهرتز و 4هسته Cortex
 A53دیگر با فرکانس  1.7گیگاهرتز بهره
می برد؛ است .وجود تراشه HiSilicon Kirin
 659هواوی در کنار رم 4گیگابایتی و حافظه
داخلی  64گیگابایتی که البته از کارت حافظه
هم پشتیبانی می کند ،سخت افزاری قوی را در
این دستگاه ارائه کرده است .هواوی با استفاده از
پردازنده گرافیکی Mali-T830 MP2گیمرها
را به وجد می آورد زیرا می تواند اکثر بازی های
سنگین را به راحتی اجرا کند بدون آن که دستگاه
کمی داغ شــود .باتری ایــن دستگاه3340 ،
میلیآمپرساعت است که با توجه به صفحه بزرگ
و پــردازنــده 8هسته ای خوب به نظر می رسد.
گوشی همراه میت  10الیت از نسخه  7.0نوقا
به عنوان سیستم عامل بهره می برد .به لحاظ
طراحی بدنه ،نسبت تصویر 2به 1و طراحی کم
حاشیه ،این گوشی را خوش دست و زیبا کرده
است .بیرون زدگی دوربین در میت  10الیت را شاید بتوان اصلی ترین مشکل
طراحی آن دانست.
گوشی موبایلMate 10 Liteیکی از معدود گوشی هایی است که 4دوربین دارد.
دوربین اصلی آن در پشت  16مگا پیکسل است که یک دوربین 2مگاپیکسلی در
کنار آن قرار گرفته است .با وجود این دوربینها گرفتن عکسهایی با پسزمینه مات
ممکن میشود .در جلوی گوشی نیز شاهد دو دوربین هستیم که دوربین اصلی 13
مگاپیکسلی است و دوربین دوم که2مگاپیکسلی است؛ مکمل دوربین اصلی است.
در واقع دو دوربین وظیفه ثبت تصاویر را برعهده دارند و دو نمونه دیگر نقش سنسور
تشخیص عمق برای ایجاد افکت «بلور» در پسزمینهعکسها را ایفا میکنند .گرفتن
عکسهایی با نورکم با این دوربینها کیفیت بسیار عالی ندارد؛ اما قابلیت Portrait
 Modeو افکت بوکه مهر تاییدی برکیفیت دوربینهای این دستگاه است.
اگرمیخواهیدباکمترینهزینهازبهترینطراحی،نرمافزاروسختافزاریکگوشیبهره
ببرید،گوشیموبایل Mate 10 Liteانتخابمناسبیاستوارزشخریدباالییدارد.
بدنه مقاوم ،دوربین باکیفیت ،حافظه داخلی باال و پردازنده قدرتمند
گوشی
چهار دوربین ،قاب آلومینیمی و صفحه نمایش باریک ،رابط کاربری
روان و بدون مکث با امکانات شخصیسازی فراوان
پشتیبانی نکردن فناوری شارژ سریع و روشنایی پایین نمایشگر

CMYK

