ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  AXON 7از  ZTEﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛
ﭘﺮﭼﻤﺪاری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ را
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۵
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﯿﻨﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ  ،ZTEاﻣﺮوز از اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺑﺎزار
آﻣﺮﯾﮑﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ﮐﻪ ﻋﻨﻮان  AXON 7را ﯾﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ای ﮐﻪ

 Axon Proو  Axon Miniﻧﯿﺰ در آن ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه اش ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت و زﯾﺒﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﺎ  Designworksوارد ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺪه.
 Designworksاﺳﺘﻮدﯾﻮی ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ ام و ،روﻟﺰ روﯾﺲ ،ﻣﯿﻨﯽ و ﻧﺎم ﻫﺎی ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی

در ﻋﺮﺻﻪ ی ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻤﮑﺎری دارد و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ
ﺳﺎده و ﺧﺎﻟﺺ را ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ای آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ.
ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ دﯾﻮاﯾﺲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﯽ آن واﻗﻊ ﺷﺪه ،زﯾﺮا  ZTEﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﯾﯽ و آﻧﻼک ﮐﺮدن آن ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده و ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﺟﻮد ﺣﺴﮕﺮ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺗﻔﺎق ﺗﺎزه
ای ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه دارای اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎﯾﯽ دو ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﯾﯽ و در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻦ ﺑﺪﻧﻪ ﺟﺎی
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺿﻤﻨﺎً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در رﻧﮓ ﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ  AXON 7ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۵.۵اﯾﻨﭽﯽ از
ﻧﻮع  AMOLEDﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  QHDدارد .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪ  ۶.۰.۱را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﯿﭙﺴﺖ
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۴ ،۸۲۰ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻣﺸﺎﺑﻪ از آن را ﺑﺎ  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم و  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ی داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﺪ.
ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎن را ﺑﻪ درﮔﺎه ) USB-Cﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  (USB 3.0ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻧﮑﺘﻪ ی
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اوﻟﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ از
ﭘﻠﺘﻔﺮم واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی  Daydreamﮔﻮﮔﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد.

دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر  ۲۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ  ISOCELLﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽ
ﺷﻮد و در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻫﻢ دورﺑﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﯽ دارای ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ اﭘﺘﯿﮑﺎل )،(+OIS
ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ) ،(+EISﻓﮑﻮس ﻓﺎزی ،ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻨﺰ  F/1.8و ﻓﻠﺶ دوﮔﺎﻧﻪ LED
اﺳﺖ .اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی  4Kرا ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۳۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی  ۷۲۰Pرا
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻠﻮﻣﻮﺷﻦ و ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۲۴۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در درون دﯾﻮاﯾﺲ ﺑﺎﺗﺮی  ۳۱۴۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﭼﯿﭗ ﻣﺒﺪل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻮگ  ۲۴ﺑﯿﺘﯽ و  ۹۶ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ را
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎً در اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﻔﺘﺎر ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Nuanceﻫﻢ ﺗﻌﺒﯿﻪ
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  Axon 7ﺗﻼش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ای از ﺟﺎﻧﺐ  ZTEاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۵۰۰دﻻری
اش ﺑﻨﺎ دارد ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺧﻮد درآورد و ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ واﮐﻨﺶ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺬاﺑﯽ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

