ً
رﺳﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  V10از ال ﺟﯽ
ﺷﺪ؛ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪ
رﺳﺎﻧﻪ ای ﮐﺎرﺑﺮان  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
ال ﺟﯽ اﻣﺮوز ﻋﺎﻗﺒﺖ از اوﻟﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺮی  Vﺧﻮد ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ
ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ اش ﺑﺮ روی ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﮐﺎرﺑﺮان از دﯾﻮاﯾﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺎم  V10را

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻃﯽ ﯾﮏ اﺑﺘﮑﺎر وﯾﮋه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮی را ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺻﻠﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﻗﺘﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎﻧﻞ ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ زﻣﺎن ،وﺿﻌﯿﺖ آب و ﻫﻮا ،ﺗﺎرﯾﺦ و آﯾﮑﻦ ﺑﺎﺗﺮی را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ در ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺿﺎﻓﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی

دﻟﺨﻮاه را ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﺟﺮا ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ وﯾﮋه و ﺳﻔﺎرﺷﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎی وﺟﻮد ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺿﺎﻓﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ در
ﺣﯿﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﺋﻮ روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﯿﻐﺎم ﯾﺎ ﺗﻤﺎﺳﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،وﯾﺪﺋﻮ دﯾﺪﻧﺘﺎن ﻣﺨﺘﻞ ﻧﺸﺪه و

ﻣﻮارد ﯾﺎد ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﻻی دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 LG V10ﺑﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ی  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻠﻔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ زاوﯾﻪ  ۱۲۰درﺟﻪ و دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ
وﯾﮋه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻮد ﻧﮕﺎره زاوﯾﻪ ﺑﺎز ،ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را در ﺟﻬﺖ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ دو ﻟﻨﺰ ﺧﻮد
ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻣﺠﺰا ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎزه ی ال ﺟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم  Multi-View Recordingﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻪ ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ را ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺠﺰا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ال ﺟﯽ  V10در ﯾﮏ اﻗﺪام ﺧﺎص و
وﯾﮋه ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮﻧﯽ ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺪی دﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺿﺒﻂ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽ آورد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻧﺮخ ﻓﺮﯾﻢ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ ،واﯾﺖ ﺑﺎﻻﻧﺲ ،داﻣﻨﻪ اﯾﺰو و
ﻓﻮﮐﻮس را ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺛﺒﺖ وﯾﺪﺋﻮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﮐﻨﺎر ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﻪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ در ﺳﻪ رزوﻟﻮﺷﻦ  HD، FHDو
 UDﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﯾﮑﯽ از دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ی  ۱۶ﺑﻪ  ۹ﯾﺎ  ۲۱ﺑﻪ  ۹ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﮏ اﺑﺰار وﯾﺮاﯾﺶ وﯾﺪﺋﻮی دم دﺳﺘﯽ ﻫﻢ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و
ادﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل را ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
 LG V10ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۵.۷اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۲۵۶۰در  ۱۴۴۰ﭘﯿﮑﺴﻞ دارد ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اش ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ  ۵۱۳ppiﻣﯽ رﺳﺪ؛ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دوم آن ﻫﻢ  ۲.۱اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻮده و رزوﻟﻮﺷﻦ اش  ۱۶۰در  ۱۴۴۰ﭘﯿﮑﺴﻞ
اﺳﺖ .دﺳﺘﺎورد ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای را ﯾﮏ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺷﺶ ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۰۸در ﮐﻨﺎر
ﭘﺮدازﻧﺪه ی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آدرﻧﻮ  ۴۱۸ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم  LPDDR3ﻗﺪرت ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
از ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ )ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه
ﻣﯿﮑﺮو  SDﺗﺎ  ۲ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ( ،دورﺑﯿﻦ  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻨﺰ  f/1.8و ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ

اﭘﺘﯿﮑﺎل ﻧﺴﺨﻪ  ،۲.۰ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ  ۳۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ،اﻧﺪروﯾﺪ  ،۵.۱.۱ﺿﺨﺎﻣﺖ ۶.۸
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ،وزن  ۱۹۲ﮔﺮﻣﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی  ،4G-LTEﺑﻠﻮﺗﻮث ،NFC ،وای-ﻓﺎی و USB

 2.0اﺷﺎره داﺷﺖ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻣﻮرد اﺷﺎره را ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن و ﻓﺮﯾﻤﯽ ﻓﻠﺰی ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ

و ﺟﻨﺲ ﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﺧﻂ و ﺧﺶ
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 V10در رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ ،ﺳﻔﯿﺪ ،ﺑﮋ ،آﺑﯽ و ﯾﺸﻤﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺮه ای ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﻓﺮاد در ﺑﺎزارﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭼﯿﻦ ،آﺳﯿﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻋﻼم

ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻢ ﻫﻨﻮز ﺣﺮف ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

