ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ :ﺗﺒﻠﺖ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ زد ۲؛ ﺷﺎﻫﮑﺎر
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۳
اوﻟﯿﻦ ﺗﻼش ﺳﻮﻧﯽ ]ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ[ در دﻧﯿﺎی ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  ، Tablet Pﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ
ﺑﻮد .ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ آن ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ را ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زد .اﻣﺎ ﺳﻮﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎدات را
ﺷﻨﯿﺪ ،ﻣﺠﺪدا ﺳﻌﯽ و ﺧﻄﺎ ﮐﺮد ،و ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ
اﯾﺪه آل را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎدت ﻫﺎی ﺳﻮﻧﯽ ،اﻋﻤﺎل ﺑﺎزﺧﻮرد ﮐﺎرﺑﺮان در ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی

ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻏﻮل ژاﭘﻨﯽ دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺲ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ دوران ﺳﯿﺎﻫﺶ ،ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ در ﺣﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اوج اﺳﺖ .ﺳﻮﻧﯽ اﮐﻨﻮن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﻠﺖ
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺮف ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد.
 Xperia Tablet Zدر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻃﺮاﺣﯽ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ زد ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ .ﺳﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر
 ٪۹۰ﮐﺎر را ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﻋﻮض ﻧﮑﻨﺪ و ﻧﺴﻞ دوم ﺗﺒﻠﺖ
اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ زد را ﺑﺪون ﺗﻐﺮی ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺗﺒﻠﺖ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ زد ۲ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮ را ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در
اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ آﻧﻘﺪر ﮐﻪ از دور دﻟﺮﺑﺎﯾﯽ را ﺑﻠﺪ
اﺳﺖ ،از ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﻃﺮاﺣﯽ

اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ زد  ۲را ﺑﻪ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺴﺖ .ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻢ و وزن ﺳﺒﮏ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ،ﻗﺪرﺗﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺳﻮﻧﯽ در ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ .زد ۲ﺷﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ
اﻧﺪروﯾﺪی در ﺑﺎزار اﻣﺮوز اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر از رﻗﺒﺎی ﺧﻮد در ﺻﺪر ﺟﺪول ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ دﺳﺘﮕﺎه از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻌﺪ از اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ زد
ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ زد ۲ﮐﻪ ﻗﺎب دورش ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺰی )آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ( اﺳﺖ ،ﺗﺒﻠﺖ اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﻓﻠﺰ را در اﻃﺮاف ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﻦ آوردن وزن دﺳﺘﮕﺎه

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺘﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺤﻨﺎی اﻧﺪﮐﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ﺑﻬﺘﺮش
ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و آن را راﺣﺖ ﺗﺮ در دﺳﺖ ﺟﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز ،ﺧﻮش دﺳﺖ ،ﺑﺎرﯾﮏ و زﯾﺒﺎ
ﺑﺪﻧﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺒﻠﺖ زد  ۲از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻓﺸﺮده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﺎ ﻟﻤﺲ آن ﺣﺲ
ﺑﺪی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ اﺻﻄﮑﺎک ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ دارد و از ﻟﯿﺰ ﺧﻮردن
ﺗﺒﻠﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺟﺬب ﭼﺮﺑﯽ اﻧﮕﺸﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎری
ﺗﺎزه در ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن اﺛﺮ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﺎری ﻧﺸﺪﻧﯽ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﺖ زد ،۲ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﭘﺸﺖ آن را
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﺗﺒﻠﺖ زد ۲دارای ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۰.۱ﯾﮏ اﯾﻨﭽﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﻮﻧﯽ
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺎری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را زﯾﺎد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ) ۲۲ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ( ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﺼﻮل،
اﺑﻌﺎدی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ  ۲۶۶ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻃﻮل ۱۷۲ ،ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻋﺮض و ﺗﻨﻬﺎ  ۶.۴ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ
ﺿﺨﺎﻣﺖ دارد .ﻃﻮل زﯾﺎد آن ،ﻋﻤﻮدی در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ را اﻧﺪﮐﯽ ﺧﻨﺪه دار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
وزن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺒﮏ  ۴۲۶ﮔﺮﻣﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺧﻮب ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﺒﻠﺖ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ زد ۲و آﯾﭙﺪ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎرﯾﮏ و وزن اﻧﺪک از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﺣﺮف اول را ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ زد ۲ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ ﻣﻮارد و ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺶ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﺎ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و دﺳﺘﺶ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ زد ۲ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺗﺨﺖ دراز ﺑﮑﺸﯿﺪ،

ﮐﺘﺎب ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور ﺻﻔﺤﺎت وب ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺳﻮﻧﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ آﯾﭙﺪ اﯾﺮ اﭘﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ) ۹.۷اﯾﻨﭻ( وزﻧﯽ  ۴۶۹ﮔﺮﻣﯽ دارد و از
ﺗﺒﻠﺖ زد ۲ﺳﻮﻧﯽ  ۴۳ﮔﺮم ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ.

در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،ﺣﻔﺮه ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ،ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻨﻔﺮارد و ﭘﻮرت ﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮو
ﯾﻮ.اس.ﺑﯽ و ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آب اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ،ﺳﻮﻧﯽ
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﭘﻮرت ﻫﺎ درﭘﻮش ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ درﭘﻮش ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
اﺟﺰا ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه آﺳﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن درﭘﻮش ﻣﯿﮑﺮو
ﯾﻮ.اس.ﺑﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ،ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪی آزار دﻫﻨﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ

دﺳﺘﮕﺎه ،دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺪا و دﮐﻤﻪ ﭘﺎور ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه و در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ داک ﻣﺨﺼﻮﺻﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﮏ  ۳.۵ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی ﻫﺪﻓﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﺳﺖ.
اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻫﺎی ﻧﺴﻞ اول ﺗﺒﻠﺖ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ زد در ﮐﻨﺎره ﻫﺎی آن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﮐﻒ دﺳﺖ -ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺒﻠﺖ -ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ،وﻗﺖ و ﺑﯽ وﻗﺖ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪا ﻣﯽ ﮐﺎﺳﺖ.
اﻣﺎ در زد ۲اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ آﻣﺪه اﻧﺪ و در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺟﺎ ﺧﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﺪا ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻮﻧﺪ و راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش
ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ زد ۲ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دارد و ﺑﻠﻨﺪی آن ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن  HTC One M8ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ

زد ۲ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۱۰.۱اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  IPS LCDدارد ﮐﻪ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۹۲۰در  ۱۲۰۰ﭘﯿﮑﺴﻞ را در ﺑﺮاﺑﺮ

ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۲۲۴ﭘﯿﮑﺴﻞ در ﻫﺮ اﯾﻨﭻ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از ﺗﺮاﮐﻢ  ۲۶۴در آﯾﭙﺪ اﯾﺮ اﭘﻞ و  ۲۹۹در ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺗﺐ ﭘﺮو  ۱۰.۱ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺮاﯾﻠﻮﻣﯿﻨﻮس ) (Triluminosﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
اﺳﺖ ،ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﺒﻠﺖ زد ،۲ﻏﻨﯽ و ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﺎزی ﺧﻮدش ﯾﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻧﺪه ال.ای.دی
را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ اﻓﺰوده ﮐﻪ از ال.ای.دی ﻫﺎی آﺑﯽ و ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻮر ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ

ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ راﯾﺞ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﺮاﯾﻠﻮﻣﯿﻨﻮس ،ﻧﻮر ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ و رﻧﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺳﻮﻧﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﯽ آب و ﺳﺒﺰ زﻣﺮدی از ﻫﻤﺘﺎﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺒﻠﺖ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ زد ۲در راﺳﺖ و آﯾﭙﺪ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم در ﭼﭗ
در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺎم ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ،ﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﯿﺰ در ﺗﺒﻠﺖ زد ۲ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻣﻮﺗﻮر  X-Realityاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺷﻔﺎف ﺗﺮ و ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
در ﻣﯽ آورد .اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﺷﻔﺘﻪ ﺳﺎزی رﻧﮓ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮز ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ زد۲
ﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،رﻧﮓ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه از اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارد ،اﻣﺎ در زﯾﺮ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﺖ زد ۲ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
آن وارد ﮐﺮد .زاوﯾﻪ دﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه اﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﺪان ﭘﺎﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﯾﭙﺪ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺿﻌﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ زد ۲اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻻﯾﯽ در
اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻮر دارد؛ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آن در زﯾﺮ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘﺎب ﺑﻪ
اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد.

ﺳﺨﺖ اﻓﺰار

ﺗﺒﻠﺖ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ زد ۲در داﺧﻞ از ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﻨﭙﺪرﮔﻦ  (Sanpdragon 801) ۸۰۱ﺑﻬﺮه ﺑﺮده .اﯾﻦ

ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﻨﭙﺪرﮔﻦ  ۸۰۰اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آن ۳۰
درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺸﺘﻪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی رده ﺑﺎﻻی اﻧﺪروﯾﺪی از اﺳﻨﭙﺪرﮔﻦ  ۸۰۰اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﯽ ﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ زد ۲در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺳﻮﻧﯽ در ﺣﺎﻟﯽ از

رم  ۳ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ رﻗﺒﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺗﺐ
ﭘﺮو  ، ۱۰.۱ﺑﻪ رم  ۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻨﭻ ﻣﺎرک  Quadrantدر راﺳﺖ و  Antutuدر ﭼﭗ
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ زد ۲از ﻗﺪرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺎزی ﻫﺎ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ رﻓﺘﺎر ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ از ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و
ﻫﻨﮕﺎم ﻟﻤﺲ ﺑﻌﻀﯽ از دﮐﻤﻪ ﻫﺎ و ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﻮ ﻫﺎ ،ﻣﮑﺚ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻠﯽ را ﺑﻪ ﻣﻌﺮض
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺗﺒﻠﺖ زد ۲ﻣﺤﻔﻈﻪ ای ﺑﺮای ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت دارد .ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت
در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و زد ۲ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ در
ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺒﻠﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد را ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدن در ﮐﻨﺎر ﮔﻮش ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ داﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎب زد ۲ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﻫﻨﺪز ﻓﺮی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ و ﺑﺎ
آن ﺑﻪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﺳﻮﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر وﯾﺒﺮه ﻧﯿﺰ در داﺧﻞ زد ۲ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻨﯽ از دﺳﺖ ﺗﺎن در ﻧﺮود.
ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺧﻮب زد ،۲اﻣﮑﺎن ﺑﯿﺪار ﮐﺮن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ دوﺑﺎر ﻟﻤﺲ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﮐﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ال ﺟﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺟﯽ ۲ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
اﺣﺴﻦ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ  HTCو اﮐﻨﻮن ﺳﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن روی
آوردﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺒﻠﺖ اﺑﻌﺎدی ﭘﻬﻨﺎور دارد و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن دﮐﻤﻪ ﭘﺎور ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی زد ۲را ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه رادﯾﻮ و
راﺑﻂ  NFCﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ زد ۲ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.

ﺳﻮﻧﯽ در ﭘﺎی ﺗﺒﻠﺖ زد ۲ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺧﯿﺮش ،اﻣﻀﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ آورده اﺳﺖ Xperia tablet Z2 .ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IP58ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ در ﻋﻤﻖ  ۱ﻣﺘﺮی آب ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و دﭼﺎر ﻫﯿﭻ
ﻧﻘﺼﯽ ﻧﺸﻮد .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در وان دراز ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد ﻓﯿﻠﻢ
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺪ.
دورﺑﯿﻦ

اواﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ در اﯾﻦ
اﺑﻌﺎد ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده

ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎدی از دورﺑﯿﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ دورﺑﯿﻦ را ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮد و از آن زﻣﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮ روی دورﺑﯿﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد اراﺋﻪ

دﻫﻨﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ دورﺑﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﮑﺲ دورﺑﯿﻦ ﺗﺒﻠﺖ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ زد ۲

ﺳﻮﻧﯽ از ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در دورﺑﯿﻦ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺒﻠﺖ زد ۲اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده .ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﻧﺘﻈﺎرات را در ﺣﺪ ﻫﻤﺎن ۸
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﻢ ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  Exmor-RSﺳﻮﻧﯽ ﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ،
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﮐﺎﻫﺶ  ،Noiseدر ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﺰﺎت
ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ زد ۲در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد AR
 Effectاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در  Xperia Z1ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدﯾﻢ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺠﺎزی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮ روی ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﺎﻟﺐ را ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ

در ﮐﻨﺎر ﺳﻮژه ﻫﺎی ﻋﮑﺲ ﺧﻮد داﯾﻨﺎﺳﻮر ﯾﺎ آدﻣﮏ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت را در
ﻋﮑﺲ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﺎﺪ.

ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ در آن ﻫﺎ ﺟﺰﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻨﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﺑﺨﺶ  Creative Effectﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را دارا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
زﻧﺪه ﺑﺮ روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ Timeshift Burst .ﻧﯿﺰ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آن ،دورﺑﯿﻦ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﮐﻤﻪ ﺷﺎﺗﺮ را
ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺎر ﺳﻮژه را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﺎﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ Background defocus
اﻣﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Background DeFocusاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در
 Xperia Z2ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﮐﺮدی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ دوم HTC
 One M8و ﯾﺎ وﯾﮋﮔﯽ  Selective Focusدر ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ۵ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ )ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ( دارد .ﺑﺎ
ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روی ﺳﻮژه ای ﮐﻪ در ﺟﻠﻮی ﻋﮑﺲ ﻗﺮار دارد ﻓﻮﮐﻮس ﻧﻤﺎﺪ
و ﺳﭙﺲ ﺑﻘﯿﻪ ﺳﻮژه ﻫﺎ در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ را ﺗﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺎر ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻮژه ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ  ۳۰ﺗﺎ  ۶۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻮژه ﻫﺎی ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ای  ۵ﻣﺘﺮی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮدBackground defoucus .
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻨﺪان راﺣﺘﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ آن ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻄﺶ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد .ﭘﺲ از
ﺛﺒﺖ ﻋﮑﺲ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﺎر ﺑﻮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ را ﺗﻌﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ روی آن
ﻫﺎ اﻓﮑﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﻧﺮم اﻓﺰار

ﺳﻮﻧﯽ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻘﺪر در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺑﺎ ﮐﻢ ﻟﻄﻔﯽ ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﻮﻧﯽ در ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ زد ،اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای ﺳﻮﻧﯽ در ﺑﺮ داﺷﺖ و ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت آن در
ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﺒﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﭼﻨﺪان دل ﺧﻮﺷﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰار دﺳﺘﮕﺎه
ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻧﺘﻘﺎدات را ﺷﻨﯿﺪ و ﺧﻮد ﺑﺮای اﺻﻼح ﺿﻌﻒ ﻫﺎ آﻣﺎده ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮات ﺑﺴﯿﺎری ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ
ﻗﺎﻟﺐ اﺻﻠﯽ و ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮدن اﯾﺮادات رﯾﺰ و درﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎر ،ﮐﻢ ﮐﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺮای ﻧﺮم

اﻓﺰار ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﻮﻧﯽ ﺷﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺻﻠﯽ آن در ﺳﺎدﮔﯽ اش ﻧﻬﻔﺘﻪ
اﺳﺖ .رداﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ دوﺧﺘﻪ در ﺗﺒﻠﺖ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ زد ۲ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎدﮔﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد آراﻣﺸﯽ رواﻧﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺒﻠﺖ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ زد ۲ﺑﺮای ﺗﺎن ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ دﻟﭽﺴﺐ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﻮﻧﯽ در ﺳﺎدﮔﯽ آن اﺳﺖ
ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﭼﻨﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را در داﺧﻞ ﺗﺒﻠﺘﺶ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده .از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Sketchﺟﻬﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ و  Pixlr Expressﺟﻬﺖ وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ  File Commanderﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف دﯾﮕﺮ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ،ﺳﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺪون اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪه.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮏ ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺳﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﺒﻠﺖ زد ۲ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ Small
 Appsﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ دﮐﻤﻪ ﻣﻮﻟﺘﯽ ﺗﺴﮏ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آن ﻫﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در
ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺮ روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺑﺮ روی ﻣﺮورﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .و ﯾﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدن اﺑﺰارک ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری ،ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن
از ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻤﯿﻞ ،ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ،اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ وﯾﺠﺖ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﯾﮏ
اﺑﺰارک اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ وﯾﺠﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﻣﻨﻮی  Small Appsﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎل ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ وﯾﺠﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮ روی ﻫﺮ اﭘﻠﮑﯿﺸﻨﯽ ﮐﻪ

ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ،اﺟﺮا ﻧﻤﺎﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،وﯾﺠﺖ ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار
ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺒﻠﺖ زد ۲دارای ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ دوﺑﺎره در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  TV Remoteرا در داﺧﻞ ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه  ،DVDﺳﯿﺴﺘﻢ Home

 ،Theaterوﯾﺪﯾﻮ ﭘﺮوژﮐﺘﻮ و … را ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ،ﻟﯿﺴﺘﯽ از
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﺶ آن ﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺪ ﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻧﺪه دﺳﺘﮕﺎه را در ﻟﯿﺴﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﺪ ،ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﮐﻨﺘﺮل از راه دور در ﺑﺮاﺑﺮ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺒﻠﺖ ،ﮐﺪ
ﮐﻠﯿﻪ دﮐﻤﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ زد ۲اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﺪ.

ﺑﺎﺗﺮی

ﺗﺒﻠﺖ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ زد ۲از ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  ۶.۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ

ﻗﺪرت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻗﺪرت ﺑﺎﺗﺮی آﯾﭙﺪ اﯾﺮ  ۸.۸۲۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ دﺳﺘﮕﺎه ،ﺳﻮﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮی را در دل

ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺗﺎ اﻧﺪﮐﯽ از ﺷﺎرژ را ﻓﺪا ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ﺧﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ.

ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ زد ۲ﻣﯽ ﺗﻮان  ۱۳ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺪاوم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺮدی ﮐﺮد و  ۱۲ﺳﺎﻋﺖ ﻓﯿﻠﻢ دﯾﺪ
ﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۷ﺳﺎﻋﺖ و  ۴۰دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی زد ۲را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻤﺘﺪ را ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﯾﻢ و دﺳﺘﮕﺎه را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و  GPSﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .زد ۲اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭘﺮدازﺷﮕﺮش

وارد ﺷﻮد )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮای ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ( ﺷﺎرژ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺷﺎرژ ﻣﺠﺪد دﺳﺘﮕﺎه ،ﺑﻪ ﻗﺪری زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ،ﺧﺒﺮی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Stamina modeرا ﺑﺮای ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن آن ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت
دﺳﺘﮕﺎه از ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را دارﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎرژ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻣﺎ ﻃﺒﻖ آزﻣﺎﯾﺸﺎت وﺑﺴﺎﯾﺖ  GSMArenaدر ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺻﻔﺤﺎت وب
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺪت  ۱۲ﺳﺎﻋﺖ و  ۵۳دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺎرژ را در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد .اﯾﻦ زﻣﺎن
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﻣﻤﺘﺪ وﯾﺪﯾﻮ )ﺑﺪون اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد( ﻣﻌﺎدل  ۱۱ﺳﺎﻋﺖ و ۴۶
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪه.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی

ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ اول ﺗﺒﻠﺖ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ زد ،اﻧﻘﻼب را در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای ﻧﺴﻞ دوم ﺑﻪ

درﺳﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺮود Xperia Tablet Z2 .دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ای ﺷﺎﻫﮑﺎر و
ﺿﺨﺎﻣﺘﯽ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در دﺳﺖ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻟﺬت ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۱۰.۱اﯾﻨﭽﯽ
را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ آورد.
اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ دورﺑﯿﻦ آن ﺗﻌﺮﯾﻒ زﯾﺎدی را ﺑﺮ ﻧﺘﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ در
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ از ﮐﺎر ﺑﺎ زد ۲ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎ در ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ:
ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎ ،ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎرﯾﮏ و وزن ﮐﻢ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎده
ﻧﮑﺎت ﻣﻨﻔﯽ:
ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪن اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ در ﺑﺪﻧﻪ ﭘﺸﺘﯽ
دورﺑﯿﻦ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺧﻮب
ﺑﺎﺗﺮی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

