ﻗﺎب ﻣﺤﺎﻓﻆ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  XZ4ﻫﻢ از دورﺑﯿﻦ
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،دی ۱۳۹۷
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آب رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻮی از در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺪﯾﺪی در ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﺒﺮ داده و ﻇﺎﻫﺮا ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  XZ4اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ و ﻃﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ از اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ
دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﯿﺪ و ﺣﺎﻻ ﻃﺮح ﻫﺎی  CADﻗﺎب
ﻣﺤﺎﻓﻆ آن از ﺳﻮی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ  Olixarﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻗﺎب ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ در ﺳﺎﯾﺖ  mobilefunو ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪک از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  XZ4را ﻣﯽ
ﺗﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی از ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻋﻤﻮدی و ﻧﺴﺒﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۲۱:۹داﻧﺴﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮑﯽ در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ
و ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﯿﺰ روی ﻟﺒﻪ ﮐﻨﺎری ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ،ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﺣﻔﺮه دار و ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ

ﻧﻈﺮ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻗﺼﺪ دل ﮐﻨﺪن از ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻨﺘﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺻﻔﺤﻪ در
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﻮﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿﮏ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮرد را
ﻗﺒﻼ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﻮﻧﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮان ﺧﻮد در ﻣﺎژول ﻫﺎی
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را در
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﺪﯾﺪی ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎور
ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮی از ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

