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 لینک مقاله در وبسایت

   

   

 

 

ران مجله نت  
 

 یگوش ینقد و بررس
سامسونگ  ردهیانم

 A72 یگلکس

 یاز برندها یکی یشهدور هم یانسامسونگ از سال
ها ده یدکه هرساله، با تول یرانیهکاربران ا یدعالقهمور

 یداپ یشتریب یتمحبوب رده،یاندار و مپرچم یگوش
 هاییردهیانشرکت م ینا A یسر  یها ی. گوشکنهیم

و چه از نظر  یمتکه چه از نظر ق یشنمحسوب م
 یدار برابر پرچم هایگوشیافزار، دارن کم کم با سخت

 یبه نقد و بررس یممقاله قصد دار  ین. در اکننیم
با  یم،بپرداز  A72 یسامسونگ گلکس ردهیانم یگوش

 .یدما همراه باش

https://netran.net/mag/Review%20Of%20Samsung%20Galaxy%20A72/
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ی کاربران ایرانیه که هرساله، با تولید سامسونگ از سالیان دور همیشه یکی از برندهای موردعالقه
این شرکت  A کنه. گوشی های سریرده، محبوبیت بیشتری پیدا میدار و میانها گوشی پرچمده

های افزار، دارن کم کم با گوشیاز نظر سخت هایی محسوب میشن که چه از نظر قیمت و چهردهمیان
   رده سامسونگ گلکسینقد و بررسی گوشی میان کنن. در این مقاله قصد داریم بهدار برابری میپرچم
A72 بپردازیم، با ما همراه باشید. 

 

  A72  نمایش گوشی سامسونگ گلکسیصفحه

ترین عناصر اون نمایش هر گوشی یکی از مهمبرای شروع بریم سراغ بررسی صفحه نمایش، صفحه 
 .محصول هست و ما هر روز و برای انجام هر کاری با اون در ارتباط هستیم
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تونه در بعضی موارد در هنگام نصب و اجرای ی یک گوشی خیلی قوی نباشه میمثال اگه پردازنده
 .های مختلف ما رو محدود کنه. اما نمایشگر چیزیه که ما هر روز با اون سروکار داریماپلیکیشن

خیلی  Super AMOLED و AMOLED هایلطف استفاده از پنلهای سامسونگ به البته اسمارت فون
 .رو نیستنی نمایش روبهکیفیت بودن صفحهبا مشکل بی

 .در ادامه خصوصیات صفحه نمایش این دستگاه رو براتون میذارم تا راجع به هر کدوم بحث کنیم

 نوع نمایشگر: Super AMOLED 
  :اینچ 6.7اندازه نمایشگر 
 محافظ صفحه: Gorilla Glass 5 

های نمایش همیشه یکی از نقاط قوت کمپانی سامسونگ بوده که به لطف استفاده از پنل صفحه
و برق و زیبا، تصاویر باور نکردنی رو در اختیار کاربرها میذاره! البته این موضوع در بعضی از پرزرق 

تونه یه نکته ه هست به نظر بیاد که میتر از چیزی کمواقع باعث میشه که کیفیت دوربین، بیش
 !!!منفی باشه

 84.9اینچی که  6.7نمایش هم از این قائده مستثنی نیست. با وجود یک صفحه Galaxy A72 گوشی
برخورداره، میشه گفت که کیفیت باالیی  2400×1080درصد از پنل رویی رو در بر گرفته و از رزولوشن 

 .داره

 Super AMOLED نمایشسامسونگ، استفاده از صفحه A72 یش گوشینمااما نکته اصلی صفحه
 .کنهبخش میهست که حتی در زیر نور خورشید هم، کار کردن با گوشی رو برای شما لذت

هاش سنگ تموم نمایش گوشیطور که در باالتر به اون اشاره کردم سامسونگ برای صفحههمون
کسل در اینچ هست که برای این گوشی کامال قابل پی 393ذاره، تراکم پیکسلی این صفحه هم می

 (Refresh Rate)  نمایش که نرخ نوسازی از یک صفحه A72 قبوله، البته سامسونگ تایید کرده که در
هایی با تری رو نسبت به صفحهتونه به شما تجربه کاربری روانهرتزه استفاده کرده که می 90اون 

 .از اون استفاده شده A71 ر گوشیهرتز ارائه بده که د 60نرخ نوسازی 
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 A72  طراحی سامسونگ گلکسی

باشه و تا حدودی هم  A71 ه اول شاید این گوشی دقیقا مشابه گوشی نسل قبل خودش یعنیدر نگا
های خمیده اینچی و وجود حسگر اثرانگشت روی صفحه و گوشه 6.7این ادعا حقیقت داره. سایز 

 .تونه این ادعا رو اثبات کنهمی

با نرخ  یشنماصفحه یکاز  A52 5G یکه سامسونگ در گوشنکته رو هم ذکر کنم  ینا یداما با
هم از  A72 بود که چرا در یبمن عج یبرا یلینکته خ یناستفاده کرده و ا یهرتز  120 ینوساز 
 یکهنوز هم  یگوش ینا حالینهرتز استفاده نکرده. با ا 120 ینرخ نوساز  یتپنل با قابل یک

 .دارهینگه م یداره که قطعا شما رو راض یعال یشنماصفحه
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ها این موضوع توسط سامسونگ نقض شده، طراحی هرچند که در پنل پشتی با وجود دوربین
 .کنهها در مدل جدید این سری کامال متفاوته که تا حدودی ادعای سامسونگ رو تایید میدوربین

نمایش قرار داره و همچنین سامسونگ  ی در پنل جلویی، دوربین سلفی در وسط صفحهدر این گوش
راحتی بتونه از یک هدفون معمولی هم متری استفاده کرده تا کاربر بهمیلی 3.5از جک  A72 در گوشی

 .روی این محصول استفاده کنه

سمت راست در  دوربین و یک عدد فلش در گوشه 4در قاب پشتی این گوشی شاهد خودنمایی 
 .ها غافل شدراحتی از اونشه به قسمت باالیی این دستگاه هستیم که نمی

تر شده از سطح اصلی گوشی کمی برجستههای اصلی این گوشی روی اون تعبیه قسمتی که دوربین
شده های نصبها و همچنین سنسور دوربینهستن که البته امروزه با توجه به سایز باریک گوشی

 .ذارهگونه اعتراضی رو باقی نمیها این مسئله کامال عادی شده و جای هیچنروی او

آمپری اون، میلی 5000در قسمت پایین این دستگاه هم درگاه شارژ این دستگاه قرارگرفته که باتری 
 .واتی تغذیه میشه 25و با استفاده از یک شارژر  USB-C توسط یک درگاه
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مقاوم بودن اون در برابر آب هست که با وجود  A72 های منحصر به فرد سامسونگیکی از قابلیت
این گوشی قادره به مدت نیم ساعت درعمق یک متری، از نفوذ آب به داخل دستگاه  IP67 استاندارد

 .هگیری کنجلو

شه و سامسونگ روی این مورد های این گوشی محسوب میقطعا این مورد یکی از بهترین مزیت
 .مانور وسیعی میده

گرم  203متر طراحی کرده و وزنش رو هم میلی 8.4×77.4×165سامسونگ این گوشی رو با ابعاد 
 .نظر میرسهتر بهاعالم کرده که نسبت به مدل قبل این گوشی کمی سنگین

توی ذوق من زد، استفاده از پالستیک معمولی برای بدنه این  A72 ای که در طراحی گوشیتنها نکته
پرو شیائومی با گلس بسیار باکیفیتی  10تر مثل ردمی نوت های ارزونکه گوشیدستگاه بود درصورتی 

 .به بازار عرضه شدن
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این گوشی در چهار رنگ مشکی، سفید، بنفش و آبی موجوده و شاید یکی از نکاتی که برای کاربر 
ه سامسونگ به زیبایی جذاب باشه، طراحی پشت این گوشی و همچنین طراحی قسمت دوربین اونه ک

شه ما متوجه خواهیم مقایسه می S21 تر روی اون کار کرده. مخصوصا زمانی که با گوشیتمامهرچه 
 .های دقیق جاسازی شدنخوبی در محلشد که در این گوشی لنزها به 

 Galaxy A72 ارتباطات شبکه گوشی

اون توجه کرد، ارتباطات این  به A72 هایی که باید در بررسی سامسونگترین بخشیکی از مهم
های نسل قبل سامسونگ که بعد از مدتی نسخه دستگاه هست. این گوشی برخالف برخی از میان رده

G5 ی ها هم به بازار اومد، تنها دارای نسخهاونG4  هست. البته کمپانی هم شایعاتی مبنی بر ساخت
 .این دستگاه رو تایید و یا رد نکرده G5مدل 
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نخواهیم  A72 گوشی سامسونگ گلکسی 5Gی ی نسخهزیاد ما شاهد تولید وعرضهاحتمال پس به 
 .کنهخوبی پشتیبانی می های ارتباطی قبل از اون بهو فناوری 4Gای هبود، اما این گوشی از تکنولوژی

رو نمیشه دلیل ضعف این گوشی دونست، در حال حاضر در کشور ما هنوز هم  5Gی البته نبود نسخه
 .بستری برای این تکنولوژی وجود نداره
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 Wi-Fi Direct فای دو بانده استفاده کرده و همچنین از قابلیتسامسونگ در این اسمارت فون از وای
کنه و بسته به استفاده می 5از بلوتوث نسخه  A72 کنه. در کنار این موارد، گلکسیتیبانی میهم پش
 .هم داره NFCشده، های متفاوت عرضهنسخه

 A72  افزاری گوشی سامسونگ گلکسیبررسی سخت

رسه. در مورد این گوشی باید بگم می A72 افزاری گوشینوبتی هم که باشه نوبت به بررسی سخت
 .تر کردهست اسنپ دراگون خیلی کاربران رو مشتاقفاده از پردازنده و چیپکه است

 

به  Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G با تراشه Galaxy A72 دونیدطور که میهمون
 .رده طراحی شدههای میانبازارعرضه شده که دقیقا برای اسمارت فون

هسته  8رده بسیار خوب بوده که از نسبت یک دستگاه میانکار رفته در این محصول، بهی بهپردازنده
گیگاهرتز در  1.8ته با فرکانس گیگاهرتز و شش هس 2.3کنه. دو هسته با فرکانس پشتیبانی می

های نسبتا سنگین رو اندازی اپلیکیشنشده که نصب و راهی این دستگاه استفادهطراحی پردازنده
 .بدون هیچ مکشلی انجام میده

های گرافیکی رو وظیفه رسیدگی به پردازش Adreno 618 ها، پردازنده گرافیکیدر کنار این پردازنده
رده تر برای محصوالت میانی گرافیکی معمولی بوده که بیشزنده، یک پردازندهبرعهده داره. این پردا

 .استفاده میشه

ست ی چیپردهحساب میاد تقریبا همست میان رده بهکه یک چیپ 720Gست اسنپ دراگون چیپ
بندی جهانی جایگاه این هست و در ادامه تصویری قرار خواهم داد که در رده 730Gاسنپ دراگون 

 .ست رو به شما نشون میدهپچی
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بهتر  720Gست اسنپ دراگون ها چیپکنید در اکثر زمینهطور که در تصویر باال مشاهده میهمون
باال ست ردهکه یک چیپ 835ست اسنپ دراگون عمل کرده اما در بحث گیمینگ در مقابل چیپ

تونه پس هنوزم این گوشی نمیهست و البته چند سال از تولید اون گذشته حرفی برای گفتن نداشته. 
 .ای رو برآورده کنهانتظارات یک گیمر حرفه

کمی  RAM شده که در زمینهگیگابایتی به بازار عرضه 256و  128در دو نسخه  A72 گوشی سامسونگ
کنه اما بر روی ی رم استفاده میگیگابایت حافظه 8و  6گیگابایتی از  128باهم تفاوت دارند. نسخه 

هایی که در گیگابایتی استفاده شده. این گوشی هم مانند اکثر گوشی 8یگابایتی از رم گ 256نسخه 
 .وارد بازار میشه 11اند با نسخه اندروید عرضه شده 2021سال 

گیگابایتی  256و  128در دو نسخه  A72 طور که گفتیم سامسونگی گوشی هم هموندر مورد حافظه
کارت دوم با درگاه کارت حافظه ها درگاه سیمدر هردوی اونشه و صد البته که به بازار عرضه می

 .مشترکه

 A72 بررسی دوربین گوشی گلکسی

های قبل خیلی ای که در سالبه بخش مورد عالقه اکثر افراد جامعه رسیدیم. بله دوربین، شاید مسئله
گیرشدن ها رو به سمت خودش معطوف کرده و با همهشد. اما امروزه تمامی توجهبه اون توجه نمی
عه برای به ثبت ی افراد جامهای اجتماعی نظیر اینستاگرام و همچنین افزایش عالقهاستفاده از شبکه
ها هستن که امروزه برای خرید یک گوشی خوب در اولویت قرار شون، این دوربینرساندن خاطرات

 .گیرنمی
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های خودشون فونسازی تمرکز خودشون رو روی دوربین اسمارتهای گوشیبه همین دلیل هم کمپانی
این صورت که درعرض تری تولید کنند. به هارو با دوربین باکیفیتگذاشتن و سعی کردن که گوشی

ها قاب پشتی اسمارت فون دوربین در 6الی  5های تک لنزه به استفاده از چند سال ما از دوربین
 .رسیدیم

اش گذاشته و شاهد ردهتری روی دوربین محصوالت میانتازگی تمرکز بیش شرکت سامسونگ هم به
 .پیشرفت طراحی و کیفیت دوربین این محصوالت هستیم

ی این شرکت درسال گذشته باشه. چرا ردهتونه فروش بسیار کم محصوالت میانالبته علت این کار می
ی سامسونگ ردههای بسیاری مانند شیائومی و اوپو در تالش هستند تا بازار محصوالت میانشرکت که

 .رو تصاحب کنن

 

کنه وجود های قبلی کمپانی سامسونگ جدا میردهیکی از مواردی که دوربین این گوشی رو از میان
برابری هست که تا سال گذشته این مورد رو فقط در پرچمدارهای سامسونگ مشاهده  30زوم 
 .کردیممی

وجود زوم اپتیکال گانه  4شده که این بار در این دوربین لنز مجزا تشکیل 4از  A72 دوربین سامسونگ
 .شدت موردتوجه قرار گرفتههم به

مگاپیکسلی هست که به لرزش گیر اپتیکال هم مجهزشده تا  64دوربین اصلی گوشی دارای یک لنز 
شده، همچنان کیفیت خودش رو حفظ کنه. این دوربین ، فیلم و یا عکس ثبتدر صورت لرزش دست

مگاپیکسلی هست که  8فوتو دوربین دوم یک دوربین تلهکنه. متری استفاده میمیلی 26از لنز واید 
 .برابر رو داره 3قابلیت زوم تا حدود 
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گیر اپتیکال مجهزشده فوتو به مواردی مانند فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لرزشهمچنین این لنز تله
 .تا بهترین بازده رو برای کاربران داشته باشه

 133مگاپیکسل با پوشش  12تراواید بوده و کیفیتی برابر با لنز سوم دوربین این گوشی از نوع اول
های زمینهعلت داشتن فاصله کانونی زیادی که داره، امکان ثبت تصاویر با پسای داره که بهدرجه

مگاپیکسلی است و برای  5کنه. در آخر دوربین چهارم که یک لنز ماکرو بزرگ رو برای کاربر فراهم می
 .تر استفاده کنیدت بیشثبت تصاویر با جزئیا

 

سامسونگ با قراردادی که با اسنپ چت بسته تعدادی از فیلترهای اسنپ چت رو به دوربین اصلی 
برابر و وجود  3، زوم اپتیکال A72 خودش اضافه کرده و همچنین یکی از بزرگترین امتیازهای دوربین

 .کنهبرابر هست که کلی به ما در هنگام عکاسی کمک می 30یک زوم 

توجه هست که با توجه به وجود شدت قابل گیر اپتیکال بهری هم وجود لرزشبرداالبته در حین فیلم
 .شده است این آپشن در این گوشی، امکان ضبط ویدیوهایی روان و بدون لرزش برای مخاطب فراهم

تونه تجربه خوبی رو برداری با وجود لرزشگیر میهنگام فیلم A72 مگاپیکسلی سامسونگ 64دوربین 
 .نهبه شما القا ک
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اما اگه  فریم بر ثانیه داره. 30با  رو k4برداری با رزولوشن البته باید بگم که این دوربین قابلیت فیلم
 120ها رو تا سازی فریمقرار بدیم این انتخاب رو به ما میده که نرخ تازه p1080رزولوشن رو روی 

 .فریم بر ثانیه باال ببریم

 متری هست که از قابلیتمیلی 26مگاپیکسلی  32از یک لنز  A72 دوربین سلفی سامسونگ گلکسی
HDR ها ه تا در شرایطی که نور کافی وجود داره، عکسکنکنه. این قابلیت با شما کمک میاستفاده می

 .با جزئیات و کیفیت بهتری ثبت بشن

رو داره البته در هر دو حالت  p1080و  4Kهای برداری رو با رزولوشنهمچنین این دوربین قابلیت فیلم
 .کنهفریم بر ثانیه ذخیره می 30فیلم رو با 

 و ظرفیت باتریخصوصیات 

آمپری استفاده کرده که به گفته خودش تا دو روز میلی 5000سامسونگ در این گوشی از یک باطری 
کنید و با داره. اما این برای کاربری با استفاده خیلی معمولیه، اما اگه شما دیتا روشن میشارژ نگه می

بدم که تا یک روز  تونم این نوید رو به شماکنید، میدید و یا بازی میگردی انجام میگوشی وب
شده برای هر ساعت فیلم دیدن با این گوشی تقریبا های انجامداری شارژ رو داره. در تستتوانایی نگه

شه پس حواستون به این مورد باشه و زمانی که نور کافی نباشه باعث بدتر شدن تصویر می در
 .در زمانی که نیازه خاموش باشه اون رو غیرفعال کنید
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شه یین گوشی مافزار اول اچ دی و سختشده که با در نظر گرفتن صفحه فدرصد شارژ مصرف 15
 .ها رو براش کردبینیهمین پیش

 

صورت عادی چندین بار گوشی رو که بهکه درصورتی سامسونگ یک قابلیت به این گوشی اضافه کرده
در یک ساعت مشخص شارژ کنید اگه یک روز این اتفاق نیفته و گوشی در طول اون ساعت بدون 

درصد متوقف میشه تا هنگامی که  80صورت اتوماتیک عملیات شارژکردن باتری تا استفاده باشه به
داشتن مدت زمان زیادی در شارژ نمونه. چراکه نگه به زمان مشخص رسید دوباره شارژ شه تا دستگاه
 .شدن عمر باتری میشهدستگاه در شارژ بیش از میزان معین، باعث کوتاه

 واتی رو در نظر گرفته که از قابلیت شارژ سریع 25یک شارژر  A72 سامسونگ برای شارژ کردن گوشی
(Fast Charging) ر جعبه گوشی شارژر هم وجود دارهکنه و همچنین اعالم کرده که دپشتیبانی می. 

  A72 افزار و پشتیبانی سامسونگ از گلکسینرم

 S21 ، درست مثل گوشی پرچمدارOne UI 3.1 و رابط کاربری 11با اندروید  A72 سامسونگ گلکسی
شه. همچنین سامسونگ اعالم کرده که تا چهار سال به این گوشی آپدیت امنیتی به بازار عرضه می

 .کنهافزاری )آپدیت اندروید( پشتیبانی میسال از آپدیت نرم 3و همچنین  دهارائه می
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 Galaxy A72 سیستم صوتی

از سیستم صوتی خوبی استفاده کرده که در اون قابلیت پخش  A72 کمپانی سامسونگ در گلکسی
شده که در هنگام پخش موزیک و یا فیلم این گوشی صدای استریو نهفته شده و این موضوع باعث

تونه این صدا رو متری میمیلی 3.5زدنی برخوردار باشه که با استفاده از جک از کیفیت خوب و مثال
 .کیلوهرتز انتقال بده 192بیت و  24به هدفون و یا بلندگو با کیفیت 

 

و  USB on the go فهمیدیم که وجود A72 رده سامسونگ گلکسیپس از نقد و بررسی گوشی میان
قرمز در این اسمارت فون تایید شده اما هنوز امکان استفاده از رادیو در این گوشی تایید و یا مادون

 .تکذیب نشده است

 برای گیمرها مناسبه؟ A72 ا گوشی سامسونگآی

های پرچمدار بازی جواب این سوال رو باید با یک سوال دیگه جواب داد، آیا این گیمر قبال با گوشی
دار بازی کرده و عادت داره که روی باالترین تنظیمات گرافیکی های پرچمکرده یا خیر، اگه با گوشی

تونه این مورد رده بازی کرده و میهای میاناگه قبال هم با گوشیفریم مناسبی رو بگیره قطعا خیر ولی 
های مختلف رو با باالترین تنظیمات گرافیکی رو نداره رو قبول کنه رو که گوشیش قابلیت اجرای بازی

قبولی برخوردار هست ی گرافیکی قابلرده که از پردازنده و تراشهشه با یک گوشی میانبله قطعا می
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کنه رو برآورده ی روزمره کمی هم بازی میتونه نیازهای یک فرد عادی که در کنار استفادهمی بازی کرد و
 .کنه

 آخر حرف

توجه به باتری و شارژدهی مطلوب و و با A72 رده سامسونگ گلکسینقد و بررسی گوشی میان با
تونه برای اکثر افراد جامعه یک گوشی مناسب باشه، بینیم که میهمچنین سخت افزار مناسب، می

های خودش مخصوصا ردهاما بازهم باید پس از ورود به کشورمون و مقایسه قیمتی این گوشی با هم
 صرفه هست یا خیر؟بهمقرون A72 رد که: آیا خریدهای شیائومی و هواوی این مورد رو ذکر کردهمیان

رو بهتون معرفی کنیم تا در صورتی که  A72 در این مقاله سعی کردیم تا جای ممکن گوشی گلکسی
قصد خرید گوشی دارید، بتونید خریدی هوشمندانه انجام بدید. همچنین اگه سوالی براتون پیش 

 .در اسرع وقت پاسخگوی شما باشند تونید کامنت بذارید تا همکاران مااومده می

 


