اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﯾﻔﻮن را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﯿﺪ ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﺮ دورﺑﯿﻦ آن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۸ ،دی ۱۳۹۳
 Vlad Savovﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن وب ﺳﺎﯾﺖ  The Vergeﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎم آﺷﻨﺎی ﺣﻮزه ی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﯾﻌﻨﯽ  Engadgetرا ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻤﺪه ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ً
اﺧﯿﺮا و ﭘﺲ از ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
وی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و
رﺳﯿﺪن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2015ﻣﻘﺎﻟﻪ ای را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ی ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورده ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ
اﺻﻠﯽ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪن ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ و ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﺎزار آﯾﻔﻮن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ

در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﭼﮑﯿﺪه ای از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی  Vladدر ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 :Vlad Savovدر ﻏﺮﻓﻪ ی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﻞ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESﺣﻀﻮر داﺷﺘﻢ و ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻮدم ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ دﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎس در ﻣﺴﯿﺮ دﯾﺪم ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ آﯾﻔﻮن  ۶ﭘﻼس ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ آن دﺳﺖ ﻫﺎ دﮐﻤﻪ ی ﺷﺎﺗﺮ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﻧﻘﺺ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺗﻬﯿﻪ و ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﺗﻼش ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ
ً
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ.
در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ روﺗﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻮﮐﻮس ،ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدن
ﻣﺤﻞ دﺳﺖ و… را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن در دﺳﺖ داﺷﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺪون ﺗﻼش و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم
دادن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﮐﺎرش را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد و داﺷﺖ ﻏﺮﻓﻪ را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﺎزه
آﻣﺎده ی ﮔﺮﻓﺘﻦ اوﻟﯿﻦ ﻋﮑﺴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدم .واﻗﻌﯿﺘﺶ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺗﻔﮑﺮ اﻧﮕﯿﺰ و
اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺴﺎدت آور ﺑﻮدﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ در ﻃﻮل ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESﮐﻪ در آن اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﭘﻬﭙﺎد ﻫﺎ ،ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم در ﺑﯿﻦ
ﺣﻀﺎر ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ آﯾﻔﻮن در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮدای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻔﺮاﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪی را ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﯽ ﻧﻮت ﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺗﺎ روﯾﺪاد ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﻤﮕﯽ

ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻼﺷﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ و در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدم اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮی ﺑﻪ اﭘﻞ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ
ﻧﺪارم وﻟﯽ ﺑﻪ واﻗﻊ و از ﺗﻪ دل ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ آﯾﻔﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺮﺗﺮی و ﭘﯿﺸﺘﺎزی آﯾﻔﻮن در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺪاوم
اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺑﺎزه ای ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر در
ﺳﺎدﮔﯽ و ﺳﺮﻋﺖ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮﯾﺶ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺗﺮی آﯾﻔﻮن ﺑﻪ اﻧﺒﻮه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺑﺎ
ً
اﺧﯿﺮا دورﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ دارد ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﻼح اﺳﻤﺎرت
ﮐﯿﻔﯿﺘﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ و
ﻓﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ آن را در دﺳﺘﺎن ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻗﺮار داده اﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﻤﻪ ی ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی
ﺳﺮﯾﻊ و ﺳﺎده ،اﮐﻮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع در ﮐﻨﺎر دورﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻪ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن ﯾﮑﯽ از

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ آﯾﻔﻮن ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت

ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪان ﺑﻪ آن در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ روز اﻫﻤﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺳﻼﺣﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن اﭘﻞ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﻫﺮ
ﻟﺤﻈﻪ ﻗﻮی ﺗﺮ و ﻗﻮی ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﺳﻨﭗ ﭼﺖ ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ،واﺗﺰ اپ و ﺗﻮﺘﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﺤﺘﻮاﯾﺸﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪی

ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﻋﻨﺎوﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﻦ ﺗﺮﺳﺖ ،ﺗﺎﻣﺒﻠﺮ ،ﻓﻮر اﺳﮑﻮﺋﺮ و… را ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ی آﻧﻬﺎ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
ﺧﺪﻣﺎت و اﭘﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد دورﺑﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ ﺑﺮای او و
اﺷﺘﺮاک ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮﯾﺶ در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﺣﻤﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی
ﻣﻤﮑﻨﻪ را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دورﺑﯿﻦ آﯾﻔﻮن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﭘﺎﯾﺪاری ،ﺣﻔﻆ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﺧﻮاص اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ واﻗﻊ ﻫﯿﭻ
ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﭘﻞ در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪش ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.

در ﻃﻮل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺪروﯾﺪ در ﺑﺎزار ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻮدﺟﻪ و زﻣﺎن زﯾﺎدی ﮐﻪ
ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ ی اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﮐﻪ دورﺑﯿﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ آﯾﻔﻮن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ اﻧﺪروﯾﺪ دورﺑﯿﻨﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮر ﮐﻢ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ رزﻟﻮﺷﻦ و ﺳﺮﻋﺖ
ﻓﻮﮐﻮس اﻋﺪاد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮی را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺧﻮاص را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﮑﯿﺠﯽ ﯾﮑﺠﺎ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﭘﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
اﮔﺮ از ﺟﻨﺒﻪ ی اﻧﺼﺎف ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ال ﺟﯽ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮدﺷﺎن دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ
را ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﺿﻌﻒ ﻧﺮم اﻓﺰاری و اﺻﺮار ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﯾﻦ دو ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮه ای ﺑﻪ واﺿﺢ
ً
اﺑﺪا
)ﺷﺎرپ( ﮐﺮدن ﻋﮑﺴﻬﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮ
آن را ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ .دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ آﻣﺎده ی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و در ﺑﺎزه
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ً

در ﻣﻮرد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ دورﺑﯿﻦ
آﯾﻔﻮن را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﯿﺪ
ﺳﻮﻧﯽ در ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﮐﻨﺎر ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎری ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
را در دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﮔﺬارد .وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن و ﺳﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻮﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﻮده اﻧﺪ و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ ی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اش ﻫﻨﻮز ﺟﺎی ﮐﺎر دارد و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎً
دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ  ،Ari Partinenﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻮﻣﯿﺎ ،اﮐﻨﻮن در زﯾﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ ﮔﺬارد از ﻫﺸﺘﮓ  iPhone6Plus#ﺑﻪ ﺟﺎی  Lumia1520#اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺳﺎل  ۲۰۱۵و داغ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﭘﻞ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن دارم ،در ﻣﻮرد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻨﯽ
آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ دورﺑﯿﻦ آﯾﻔﻮن را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﯿﺪ.
ً
اﺑﺪا ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ درﺧﻮری ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﺠﺎی ﮐﺎر دﭼﺎر ﻟﻐﺰش ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﻟﺘﺮا ﭘﯿﮑﺴﻞ و ﯾﺎ ﻓﻮﮐﻮس ﻟﯿﺰری ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﺧﻮش آب و رﻧﮓ ﺑﻮده اﻧﺪ و
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺧﻼ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﺑﺎزار اﻣﺮوز ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﺗﺮی و ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻋﺎدی و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ی ﻣﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﺟﺪﯾﺪی را ﺟﺬب ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ در اﺻﻞ در ﺣﺎل
ﻓﺮوش ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰاری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،دﻗﺖ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ راه ﺷﮑﺴﺖ آﯾﻔﻮن اﭘﻞ
و ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺑﺎزارش دورﺑﯿﻦ آن اﺳﺖ زﯾﺮا اﻧﺪروﯾﺪی ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ی ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی رﻗﯿﺐ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ
و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﺒﺮد را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺸﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

