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صنعت تلفن همراه
و یک نمایشگاه

معرفی Xperia XZ Premium توسط سونی

نام  با  از خود  به معرفی یک محصول جدید  امسال  نمایشگاه  سونی در 
Xperia XZ Premium پرداخت. این تلفن هوشمند مجهز به دوربینی 
بسیار پیشرفته است که می تواند حرکاتی را که از چشم انسان هم پنهان 
 ،4K HDR می ماند، ثبت کند. عاوه بر این دارای یک نمایشگر زیبای
پیشگام  دوربین  مانند  دیگر  هوشمند  قابلیت های  و  خیره کننده  طراحی 
™Motion Eye با قابلیت فیلمبرداری فوق آهسته که برای نخستین بار 
ضبط  جدید  قابلیت  و  است  ارائه شده  هوشمند  تلفن  یک  در  جهان  در 
 4K نمایشگر به  تلفن هوشمند مجهز  پیش بینی کننده است و نخستین 
HDR در جهان است. همچنین سرعت دانلود فوق سریع تا 1 گیگابایت 
در ثانیه برای دریافت فیلم های با کیفیت 4K در دست شما تنها در چند 
 Sony ثانیه. ایکس پریا ایکس زد پرمیوم گزیده ای از دهه ها نوآوری در
Cyber- و »α« دوربین های فنی  دانش  و  است  داده  در خود جای  را 

کار  به   Motion Eye™ دوربین  برای خلق سیستم جدید  را   shot™
تلفن  نخستین  دستگاه  این  بکشد.  تصویر  به  را  زندگی  تا  است  گرفته 
هوشمند دارای حسگر Exmor™RS با حافظه انباشته است که معمواًل 
فقط در دوربین های کامپکت ممتاز دیده می شود و اسکن تصویر و نیز 
انتقال داده ها را با سرعتی تا 5 برابر بیشتر انجام می دهد. این بدان معناست 
که می توانید  ویدئو هایی حسی از لحظات زندگی روزانه با سرعتی تا 960 
فریم در ثانیه بسازید که بازپخش  ویدئو با حرکت بسیار آهسته که چهار 
از تلفن های هوشمند دیگر است را امکان پذیر می کند و  برابر آهسته تر 
با این کار جزئیات بیشتری را از آنچه که تاکنون در دستان شما امکان 
ارائه داشته، در اختیارتان قرار می دهد. عاوه بر این ضبط پیش بینی کننده 
یک گام جلوتر قرار می گیرد و وقتی حرکتی را تشخیص می دهد، به طور 
بنابراین  بافر کردن تصویر می پردازد.  به  از فشردن دکمه  پیش  خودکار 
می توانید لحظه ای را که ممکن است از چشمتان پنهان مانده باشد، از 
بین چهار عکسی که یک ثانیه پیش از فشردن دکمه دوربین گرفته شده، 
اندازه پیکسل های حسگر 19 مگاپیکسلی،   19  انتخاب کنید. همچنین 
درصد بزرگ تر است تا بتواند نور بیشتری را ثبت کند و جزئیاتی متمایز و 
Xpe�  تصاویری واضح حتی در شرایط کم نور یا با نور پس زمینه ارائه دهد.

ria XZ Premium به پلت فرم اسنپ دراگون 835 مجهز است که آن را 
به یکی از نخستین تلفن های هوشمندی که قابلیت LTE کاس گیگابایت 
Snap� 1 گیگابایت در ثانیه( دارد، بدل کرده است. این مهم با مودم  )تا

dragon X16 LTE محقق شده است که با ارائه سرعت فیبر نوری در 
حال حرکت، قابلیت دگرگونی چگونگی استفاده مشتریان از دستگاه های 
موبایل شان را دارد. Xperia XZ Premium در رنگ های کروم درخشان 
و مشکی سیر، از اواخر بهار 2017 در دسترس خواهد بود. طیفی از لوازم 
جانبی سازگار، شامل شارژر سریع UCH12W که چندین ساعت شارژ 
را تنها در چند دقیقه ارائه می کند، هم با این دستگاه عرضه خواهد شد.

یک گوشی قابل شست وشو از یک شرکت ژاپنی

Kyocera بـه سـاخت و معرفـی گوشـی های زمخـت و محکـم و البته 
خیلی جذاب مشـهور اسـت. گوشـی Rafre یکی از همین گوشـی های 
جـذاب ایـن شـرکت ژاپنـی محسـوب می شـود. کاربـران می توانند این 
اسـمارت فون را بـا خیـال راحت و بـا آب و صابون بشـویند. این ویژگی 
می توانـد بسـیار مفیـد باشـد علی الخصـوص اگـر فرزندتان عـادت دارد 
بـه گوشـی شـما دسـت بزنـد و آن را سـیاه و کثیـف کند. وقتی گوشـی 
کثیـف می شـود، بـه جای پاک کـردن می توانیـد به راحتـی آن را داخل 
سـینک ظرفشـویی بیندازیـد و ماننـد یـک ظـرف واقعی آن را بشـویید! 
ایـن اسـمارت فون در سـه رنـگ متفـاوت عرضـه می شـود کـه البته از 
رنگ هایـی اسـتفاده شـده کـه عمومـا در دیگـر اسـمارت فون ها دیـده 
نمی شـود. رنگ ها شـامل صورتی روشـن، سـفید و آبی روشـن می شود. 
 ،TFT ایـن گوشـی از صفحـه نمایـش از جنـس ال سـی دی 5 اینچـی
پردازشـگر ناشـناخته، 2 گیگابایـت حافظظـه رم و 16 گیگابایـت حافظه 
داخلـی بهـره می بـرد. در ایـن گوشـی جهـت ارتقـای حافظـه داخلـی 
از درگاه microSD اسـتفاده شـده اسـت. درکنـار باتـری 3000میلـی 
آمپـری، اندرویـد Nougat 7.0 نیـز بـه طـور پیش فـرض بـر روی این 

 Kyocera دسـتگاه اجرا می شـود. از آنجایـی که این محصول شـرکت
تنهـا در ژاپـن بـه فـروش می رسـد، یـک آنتـن داخلـی جهت تماشـای 
شـبکه های تلویزیونـی ژاپنـی در آن تعبیـه شـده اسـت. ایـن ویژگی در 
خیلـی از کشـور های آسـیایی از جملـه کـره جنوبی و ژاپـن از محبوبیت 
باالیـی برخـوردار اسـت. شـرکت Kyocera چنـد برنامه آشـپزی را نیز 
بـه صـورت پیش فـرض بـر روی Rafre نصـب کـرده اسـت. بـه نظـر 
می رسـد هیـچ نگرانـی بـرای دور نگـه داشـتن مـوادی همچـون آرد یا 
دیگـر ادویـه جـات از ایـن گوشـی وجـود نـدارد و می توانیـد بـه راحتی 
Rafre را در دسـت داشـته و دسـتورالعمل های آشـپزی خـود را بـدون 
نگرانـی دنبـال کنیـد. این گوشـی ها از ویژگی پاسـخ دهی بـه مکالمات 
بـدون لمـس صفحـه بهـره می برنـد، بنابرایـن بـرای پاسـخ دادن بـه 
تماس هـای ورودی دیگـر نیـازی بـه لمـس صفحه گوشـی نخواهد بود 
و از ایـن رو پاسـخ دهی بـه مکالمـات بدون کثیف شـدن گوشـی انجام 
خواهـد گرفـت. Kyocera Rafre واقعـا گوشـی جذابی اسـت اما فعا 
نمی تـوان دربـاره محبوبیت آن صحبتی کرد و از آنجایی که این گوشـی 
در اواخـر ژانویـه رونمایی شـده، حدس دربـاره مقدار فـروش آن ممکن 
نیسـت. بـا ایـن وجـود فعـا برنامه ای بـرای فـروش این اسـمارت فون 
در خـارج از سـرزمین مـادری Kyocera یعنـی ژاپـن وجـود نـدارد.

چه خبر از سامسونگ؟

مدتـی بـود کـه بـازار تلفن همـراه در دسـت کمپانـی سامسـونگ بود و 
پـس از آتش سـوزی تلفن های گلکسـی نـوت 7 و حواشـی آن عرصـه 
رقابـت بـرای سامسـونگ تنـگ شـد. سامسـونگ پـس از مرگ اسـتیو 
جابـز و به تبـع آن مـرگ خاقیـت و نـوآوری در کمپانـی اپل سـری در 
سـر ها بلنـد کـرد و توانسـت سـهم جالـب توجهـی از بـازار تلفن هـای 
هوشـمند را بـه خـود اختصـاص دهـد. البتـه ایـن شـرکت همـواره بـه 
مختلـف  اتهام هـای  هـم  هنـوز  حتـی  و  بـوده  معـروف  کپی کـردن 
کپی کـردن به ویـژه از اپـل را بـا خـود بـه همـراه دارد؛ ولـی بـا ایـن 
حـال بـه لطـف سـوء مدیریت های تیـم کـوک و پشـت سـر گذاشـتن 
رقیـب اصلـی و البتـه تـاش و قابلیت هـای ویـژه خـود توانسـت در 
حـوزه تلفـن همراه رشـد جالب توجهی داشـته باشـد و طرفـداران پروپا 
قرصـی هـم بـرای خـود پیـدا کند کـه حتی پـس از حـوادث مربـوط به 
نـوت 7 همچنـان بـه ایـن کمپانـی وفـادار ماندنـد و منتظـر محصـول 
نگذاشـت. ناامیـد  را  آن هـا  البتـه  هـم  سامسـونگ  نشسـتند.  بعـدی 

ایـن کمپانـی در کنفرانـس مطبوعاتـی اش در کنگـره جهانـی موبایـل 
بـه  و  داد  خبـر  امسـال  آوریـل  8در  اس  گلکسـی  عرضـه  از  امسـال 
طرفدارانـش نویـد یک تلفن هوشـمند بـا قابلیت های برجسـته از جمله 
پردازنـده اسـنپ دراگون 835 را داد. ایـن کمپانـی در کنگـره موبایـل از 
تبلتـی رونمایـی کـرد کـه می تـوان آن را رقیبـی بـرای سـرفیس پروی 
مایکروسـافت دانسـت و از طرفـی هـم یـک کپـی از سـرفیس پرو. این 
تبلت که مجهز به ویندوز 10 اسـت شـباهت بسـیاری به سـرفیس پروی 
مایکروسـافت دارد و البته بعید اسـت به آن خوبی باشـد. گلکسـی بوک 
در دو سـایز 10/ 6 اینچی )1920*1280( با صفحه نمایش ال سـی دی 
و 12 اینچـی )2160*1440( بـا صفحـه نمایـش AMOLED عرضـه 
می شـود. گلکسـی بوک 10/ 6 اینچی از رم 4 گیگابایتی، حافظه داخلی 
64 یـا 128 گیگابایتـی و دوربیـن جلویـی 5مگاپیکسـلی بهـره می برد. 
گلکسـی بـوک 12اینچـی نیـز بـا رم 4 گیگابایتـی و 128گیگابایـت 
حافظـه داخلـی یـا 8 گیگابایـت رم بـه همـراه 256گیگابایـت حافظـه 
قابلیـت  بـا  مگاپیکسـلی   13 پشـتی  )دوربیـن  دوربیـن  دو  و  داخلـی 
فوکـوس خـودکار و دوربیـن جلویـی 5مگاپیکسـلی( عرضـه می شـود. 
از حضـور  این کـه  بـا  امسـال  موبایـل  کنگـره جهانـی  کلـی  به طـور 
کمپانی هـای پیـش رو در حـوزه تلفـن همـراه ماننـد نوکیـا بهره منـد 
بـود، بازهـم قابـل مقایسـه بـا سـال های نخسـت برپایـی اش نبـود. در 
آن سـال ها کـه نوکیـا بـه نوعـی میزبان اصلـی در این کنگـره بود حاال 
بـا برگشـت بـه گذشـته و نه نـوآوری خاصی سـعی کـرده از سـتارگان 
ایـن نمایشـگاه شـود و توجـه دیگـران را بـه خـود جلـب کنـد؛ توجهی 
کـه دیـر یـا زود کمرنـگ می شـود و بـه سـمت خاقیت هـای جدیدی 
مـی رود کـه نسـل امـروز آن را نیـاز دارد و بـا مـوج آن پیـش مـی رود.


