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در گردهمایی اختصاصی سونی در خاورمیانه و آفریقا رونمایی شد

 Xperia XZ Premium؛نخستینگوشیفیلمبرداری فوقآهسته
سونی هفته گذشــته ســرانجام در گردهمایی اختصاصی
 # Xperia960در دوبــی از گوشــی Xperia XZ
 Premiumکه کمی قبل جایزه تازهترین تلفن هوشمند
 MWC2017را دریافــت کرده بود ،در حضــور  180نفر
از اصحاب رســانه از سرتاســر منطقه خاورمیانه و آفریقا
رونمایی کرد.
در رویداد  #Xperia960برای نخستین بار از فناوری ضبط
ویدیوی فوق آهسته در یک تلفن هوشمند با سرعت ۹۶۰
فریم در ثانیه رونمایی شد.
این سرعت در واقع چهار برابر آهســتهتر از چنین امکانی
در هر تلفن هوشمند دیگری اســت و جزییاتی را به تصویر
میکشد که از چشم انسان پنهان میماند.
این مراسم و برنامههای جانبی آن بهطور زنده از سالن The
 Annexبرج خلیفه دوبی برای بینندگان منطقه خاورمیانه
و آفریقا پخش شد .سونی در حرکتی ابتکاری برای آشنایی
حاضران در این مراسم چهار فعالیت برای تست فیلمبرداری
حرکت بسیار آهسته ،در این رویداد در نظر گرفته بود.
ایــن فعالیتها با نامهــای «ســقوط امــن»« ،تونل باد
کاغذرنگی»«،توپ جهنده رنگی» و«سقوط بادکنك آب»
نامگذاری شــده بودند و ميهمانان با ورود به هر یک از این
فعالیتها ،از نزدیک و به شــکل عملی با این قابلیت نهفته
در دل گوشی  Xperia XZ Premiumبا حرکت فوق
آهسته آشنا شدند.
نکته قابــل توجه در این مراســم
سخنرانی بسیار کوتاه و پرداختن
عملی به قابلیتهای این گوشــی
بود.
هیدهیوکی فورومی ،معاون اجرایی
فروش و بازاریابی جهانی سونی در
مراســم افتتاحیه#Xperia960
گفــت :ما بــه خلــق محصوالت
و خدماتی هوشــمند و با قابلیت
شخصیســازی فزاینده که شما را
به یکدیگر متصــل میکنند و به
بخشی ضروری و دوستداشتنی
از زندگی شــما بدل میشــوند،

پایبندیم .تلفن هوشــمند جدید ما دســتگاهی است که
فناوری و مشخصات پیشرفته را بهمعنای واقعی در خود دارد
و مصرفکنندگان را قادر میسازد تا در جهانی الهامگرفته
از فناوری موبایل زندگی کنند .بســیار خرسندم که ورود
 Xperia XZ Premiumبه بازار خاورمیانه تا پایان ماه
آوریل را اعالم میکنم.
 Xperia XZ Premiumمجهــز به سیســتم دوربین
Motion Eye™متعلق به  Sonyاســت که نخستین
ضبط و بازپخش ویدیو با سرعت  ۹۶۰فریم در ثانیه در یک
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تلفن هوشمند در جهان را که چهار برابر کندتر از هر تلفن
هوشــمند دیگری اســت ،امکانپذیر كرده است .دوربین
این گوشــی از اجزای متعددی تشکیل شــده که میتواند
حرکاتی را که از چشــم انســان پنهان میماند ،به تصویر
بکشد .نمایشــگر  ،4K HDRســرعت دانلود بسیار باال و
داشتن طراحی و ظاهری مقاوم و ضد آب از دیگر قابلیتهای
این گوشی است.
 Xperia XZ Premiumموفق به دریافت بیش از ۳۰
تقدیر و جایزه شــامل «بهترین تلفن هوشمند یا دستگاه
متصل جدید در کنگره جهانی موبایل  »۲۰۱۷در مراســم
ســاالنه اهدای جوایز جهانی موبایل (جوایز )Glomoاز
سوی انجمن  GSMشد.
اکسپریا ایکسزد پریمیوم از پردازنده اسنپدراگون ۸۳۵
بهره میبرد ،نمایشــگری  ۵/۵اینچی با وضوح HDR 4K
دارد و سیستم عامل آن اندروید  ۷.۱.۱است.
یکی از ویژگیهای دوربین اکســپریا ایکــسزد پریمیوم
سونی ،پشــتیبانی از سنســور  motion eyeاست .این
سنســور قابلیت پردازش تصاویر را تا پنج برابر ســریعتر
از دوربینهای نســل قبل انجام میدهد .ایــن فناوری به
گونهای اســت که پیش از اینکه کاربر اقدام به ثبت عکس
کند ،از ســوژه مورد نظر تصویری باکیفیت و بدون لرزش
گرفته میشود.
گوشی  XZپریمیوم سونی قطعا
برای کاربرانی که بــه دوربین چه
از بعــد فیلمبرداری و چــه از بعد
عکاســی و حضور در شــبکههای
اجتماعی اهمیت میدهند ،انتخاب
مناسبی اســت .کما این که برخی
از فعاالن عکاســی در شبکههای
اجتماعی نیز کــه تجربه کار با این
گوشی را داشــتند ،این موضوع را
تاییــد میکردند.محصول جدید
شرکت ســونی از پایان خرداد در
فروشــگا ههای معتبر بــا قیمتی
در حدود  2.5میلیــون تومان در
دسترس خواهد بود.

مروری بر قابلیتهای ساعت هوشمندGear S3

عالقهمندان به ابزارهای هوشمند میدانند که برقراری
ارتباط دیگر تنها کاربرد ســاعتهای هوشمند جدید
نیست.
اکثر ســاعتهای هوشمند وضعیت جســمی کاربر را
اندازه گرفته و به او امکان میدهند تا در لحظه در جریان
سوخت و ساز و فعالیتهای بدنی خود قرار گیرد.
ساعت هوشمند  Gear S3سامسونگ نیز از لحظه بسته
شدن به مچ مانند یک مربی و پزشــک تمام تحرکات
دارنده ســاعت را زیر نظر گرفته و گزارشهای متنوع
و متعددی از وضعیت ســامت وی مخابره میکند که
برخی از آنها را مرور میکنیم.
گامشمار؛ کالریشمار
پیادهروی اثر مستقیم روی ســامتی دارد .البته نه هر
مدلش ،این کار باید اصولی انجام شــود تا بتوان وزن را
کنترل کرد .پیادهروی صحیح از حمالت قلبی و افزایش
فشار خون جلوگیری میکند و در عین حال باعث دور
شدن خطر ابتال به دیابت نوع دو میشود .برای سالمت
بودن و پیشگیری از خطرات ذکرشده ،هر شخص باید
روزانه  ۳۰دقیقه پیادهروی کند و این کار را منظم و به
صورت روتین انجام دهد .در این مــورد میتوان روی
کمک ساعت  Gear S3حساب کرد ،ساعتی که قدمها
را میشمارد و با کمک سنســور  HRMمیزان ضربان
قلب را اندازه میگیرد .عالوه بر این ،با توجه به اطالعاتی
که اپلیکیشن  S Healthذخیره میکند ،صاحب این
ساعت در جریان میزان کالری سوزاندهشده خواهد بود.
عــاوه بــر قدمشــماری و محاســبه میــزان کالری
سوزاندهشده ،ساعت  Gear S3میتواند تعداد طبقات
و افزایش ارتفاع را تشخیص دهد .در ضمن این ساعت
هنگامی که فرد در حال دویدن باشد ،در بازههای زمانی
معینی با اعالم وضعیت و تشــویق او ،سعی در افزایش
روحیه برای تمرین بهتر و متمرکزتر دارد.
همچنین اگر فرد بیش از  ۹۰دقیقه غیرفعال باشد و حرکت
نکند ،به او اعالم میکند که باید از جایش بلند شود و کمی
حرکت کند و در صورتیکه کاربرش ســر کار باشد ،روی
صفحهنمایش خود برخی تمرینهای مناسب برای سر کار
و پشتمیز را به او نشــان میدهد تا از دردها و مشکالت
پشت میز نشستن بکاهد و سالمتی کاربر را تضمین کند.
کنترل کالری و مایعات
ســاعت  Gear S3ویجتهای بســیاری برای ورزش
کردن و بهطور کلی تناســب اندام دارد .کاربر با توجه

به سلیقه ،انتظار و کاربرد ویجتها ،از میان گزینههای
موجود مواردی را انتخاب میکنــد Gear S3 .امکان
اســتفاده از ویجتهایــی برای کنترل میــزان کالری
مصرفی را ميدهد Gear S3 .با اســتفاده از اطالعات
بدن صاحبش از جملــه قد ،وزن و چنیــن اطالعاتی،
میزان کالری سوزاندهشــده هنگام پیادهروی ،ورزش و
فعالیتهای فیزیکی را با تقریب خوبی محاسبه میکند
و از طرفی میتوان میزان کالری مصرفی در طول روز را
نیز به آن اضافه کرد تا به شکل بهتری وضعیت سالمتی
و بدن کنترل شود.
در کنار این موضــوع کاربران میتوانند با اســتفاده از
ویجت دیگری میزان آب و کافئین روزانه مصرفی خود
را در ساعت  Gear S3وارد کنند تا کنترل بیشتری روی
وضعیت مصرف کافئین و اتفاقاتــی نظیر دیهیدارته
شدن بدن هنگام ورزش کردن و پس از آن داشته باشند.
ضدآب و ضدعرق
این ساعت ضدآب است .البته این قابلیت محدود به آب
نیست و ساعت  Gear S3در مقابل عرق بدن نیز از خود
مقاومت نشان میدهد .ساعت  Gear S3به راحتی و به
صورت خودکار فعالیتهای ورزشــی نظیر پیادهروی،
دویدن ،دوچرخهسواری ،تمرینهای مسگری و مربوط
به کمر و یا حرکات قایقیشکل را تشخیص میدهد .این
فعالیتها همگی سبب تعریق زیاد بدن میشوند .در این
حالت اگر ساعت هوشمند تاییدیه ضدآب و مقاومت در
برابر عرق بدن نداشته باشد ،به سرعت آسیب میبیند و
احتمال خراب شدنش بسیار زیاد است.
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