
قدری زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده که گذرد و این وسیله کوچک بهسال از عمر موبایل می ۴۵حدود 

 .کنیمای از آن دور باشیم، احساس فلج بودن میحتی اگر لحظه

شود و تقریبا برای انجام تمام ترین کاربرد موبایل محسوب میاین روزها برقراری تماس تلفنی دیگر ابتدایی

 .ایمهای هوشمندمان وابستهنوعی به گوشیبه زندگیامور 

اما ایده ساخت تلفن همراه اولین بار از کجا و توسط چه کسی شروع شد؟ در این مقاله تاریخچه موبایل، 

 .هایی که هر ساله به آن اضافه شد، مورد بررسی قرار گرفته استمراحل تکامل و قابلیت

های ضروری را برقرار کنند و انند بیرون از خانه و در خودروهایشان تماسایده ابتدایی این بود که افراد بتو

 .شودهای اولیه موبایل، تلفن خودرو گفته میهمین دلیل به مدلدقیقا به

 : اولین تلفن همراه اختراع و تولید شد۱۹۹۰تا  ۱۹۸۳سال 

متر بود و حدود یک سانتی ۲۵یم سنام مارتین کوپر ساخت. طول این گوشی بیاولین تلفن همراه را فردی به

 .شددقیقه شارژ آن تمام و باید به منبع تغذیه وصل می ۲۰کیلوگرم وزن داشت. بعد از مدت 

 DynaTAC ، کمپانی موتوروال این ایده را خریداری کرد که در نهایت منجر به تولید مدل۱۹۸۳در سال 

8000X  دقیقه شارژ داشت ۳۰مدت متر( بود و بهسانتی ۳۰شد. طول این گوشی تقریبا یک فوت )حدود. 

سیم در آن زمان اتفاق بسیار رغم اندازه بسیار بزرگ آن، ساخت یک تلفن همراه و تماس تلفنی بیعلی

 .شد. قیمت اولین موبایل موتوروال چهار هزار دالر بودبزرگی محسوب می

ساخته شد. این « اکال وودافونر»دو سال بعد در انگلیس، دومین تلفن همراه توسط پسر صاحب شرکت 

 .تلفن همراه حدود پنج کیلوگرم وزن داشت

اندازی تلفن همراه را در انگلیس مجوز راه« نتتی سلبی»و « راکال وودافون»ها دو شرکت در آن سال

نت هم توانست اولین سل تیروز پس از ثبت اولین تماس با تلفن همراه وودافون، شرکت بی ۹داشتند. تنها 

 .تماس با تلفن همراه خود را انجام دهد

را طراحی و به  MicroTAC یا ۹۸۰۰X، کمپانی موتوروال مدل دیگری از تلفن همراه به نام ۱۹۸۹در سال 

 .کلیدش پوشیده بود تر از مدل قبلی و صفحهبازار عرضه کرد. این موبایل کمی کوچک

 ها در این دوره: برقراری تماس تلفنیامکانات موبایل



 

 .نام مارتین کوپر اختراع و ساخته شداولین تلفن همراه اولین بار از سوی فردی به

 اندازی شدراه (GSM) : سامانه جهانی ارتباطات سیار۱۹۹۴تا  ۱۹۹۱سال 

اندازی شد. تا پیش راه ۱۹۹۱در انگلیس و در سال  (Orbital) این سامانه اولین بار توسط کمپانی اربیتال

گرفت؛ اما پس از آن با جذاب تلفن همراه تنها برای تجار و بازرگانان مورد استفاده قرار می، ۱۹۹۲از سال 

 .کنندگان عادی، قیمت موبایل کاهش یافتشدن این کاال برای مصرف

صرفه در بازار بهره برد و در همین سال مدل بههای مقروننوکیا از این فرصت افزایش تقاضا و تولید گوشی

 .ا تولید کردر ۱۰۱۱نوکیا 

 های موبایلیها در این دوره: پیام کوتاه، بازیامکانات موبایل



 

 ۱۰۱۱اولین موبایل کمپانی نوکیا؛ مدل 

 ها رنگی شدند: موبایل۱۹۹۸تا  ۱۹۹۵سال 

های قرمز، را در رنگ S10 ، کمپانی زیمنس مدل۱۹۹۷البته منظور از رنگ فقط چهار رنگ است. در سال 

 .به بازار عرضه کردسبز، آبی و سفید 

 .اولین موبایل بدون آنتن را تولید کرد Hagenuk طی این دوره کمپانی

های رنگی توان گفت، مدگرایی در صنعت موبایل از همین دوره آغاز شد. سونی اریکسون گوشیدر واقع می

در نظر  ۵۱۰۰ های سریهای قابل تعویض برای مدلخود را در این دوره به بازار عرضه کرد و نوکیا قاب

 .گرفت

 ها در این دوره: ارسال ایمیل، ویبره، نمایشگرهای رنگیقابلیت موبایل



 

 .را در چهار قرمز، سبز، آبی و سفید به بازار عرضه کرد S10 ، کمپانی زیمنس مدل۱۹۹۷در سال 

 ها اضافه شدهای جدیدی به موبایل: قابلیت۲۰۰۲تا  ۱۹۹۹سال 

 (WAP) را به بازار عرضه کرد. این اولین موبایلی بود که از سرویس وپ ۷۱۱۰، نوکیا مدل ۱۹۹۹در سال 

سازی نویسی جهت پیادهبرد. وپ سیستمی است که در آن پروتکل ارتباطی و محیط برنامهبهره می

 .شودها ارائه میهای اطالعاتی مبتنی بر وب، روی موبایلسیستم

 :مطالعه بیشتر

 نیست؟ فناوری شرکت یک دیگر اپل چرا 

 

 .را تولید کرد J-SH04 نامموبایل مجهز به دوربین، بهیک سال بعد، کمپانی شارپ اولین 

گرم وزن داشت. ضخامت آن  ۷۴متر بود و میلی ۳۹متر و میلی ۱۲۷ترتیب طول و عرض این گوشی به

 .آمدحساب میشد که برای آن دوره یک نمونه با طراحی قابل قبول بهمتر میمیلی ۱۷حدود 
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بازار ژاپن عرضه شد؛ اما تولید آن نشان داد که برخی کاربران تمایل  هرچند در آن زمان این موبایل تنها در

 .هایشان عکاسی کننددارند با موبایل

 اریکسون مدل تولید شدند. اولین نمونه آن سونی ۲۰۰۲دار اولین بار در سال های دوربیندر غرب موبایل

T68i بود. 

باند،  کننده سیگنال موبایل سهویدیویی، تقویتهای ها در این دوره: سرویس وپ، تماسامکانات موبایل

 پلیر، کارت حافظه و MP3های چندصدایی، بلوتوث، اس، دوربین، سامانه انشای هوشمند، زنگپیجی

MMS. 

 

 .را تولید کرد J-SH04 نامکمپانی شارپ اولین موبایل مجهز به دوربین، به

 دیتا: انقالب موبایل۲۰۰۶تا  ۲۰۰۳سال 

، سرعت دانلود به شکل قابل توجهی افزایش یافت و به دو (۳G) اندازی نسل سوم شبکه تلفن همراهراهبا 

 .مگابایت بر ثانیه رسید

 .ارائه شد Three UK ، توسط شرکت مخابراتی۲۰۰۳این سرویس اولین بار در ماه مارس 



 .ها به بازار عرضه کردپرل را در این سال ۸۱۰۰بری، مدل کمپانی بلک

های ویدیویی اضافه کرد که بیشتر برای تماس Z1010 سونی اریکسون در این دوره دوربین جلو را به مدل

 .ها این قابلیت چندان مورد توجه قرار نگرفتشد. در این سالاز آن استفاده می

، استاندارد کننده سیگنال موبایل چهار باندفای، تقویتها در این دوره: واقعیت افزوده، وایقابلیت موبایل

 .ضدآب بودن، مرورگر وب

 ها کمی هوشمند شدند: موبایل۲۰۱۰تا  ۲۰۰۷سال 

در استفاده از این  LG .های معمولی شداسکرول و ضربه زدن بر روی صفحه نمایش جایگزین دکمه

رتر و ، اپل با دانشی ب۲۰۰۷ها پیشرو بود و مدل پرادا را به بازار عرضه کرد. چندی بعد در ماه می قابلیت

 .هایی با صفحه نمایش لمسی خازنی به بازار عرضه کردتر گوشیبرندی قوی

، شارژ NFC ها، فناوریها در این دوره: صفحه نمایش لمسی خازنی، اضافه شدن اپلیکیشنقابلیت موبایل

 وایرلس

 

 .به بازار عرضه شد ۲۰۰۷اولین آیفون در می 

 شگی ما تبدیل شدندها به همراه همی: موبایل۲۰۱۴تا  ۲۰۱۱سال 



تری را در زندگی مدرن ایفا محبوبیت تلفن همراه از این دوره شروع شد و این دستگاه کوچک نقش محوری

 .کرد

اندازی شد که در انگلستان راه EE از سوی شرکت ۲۰۱۲در سال  (۴G) نسل چهارم شبکه تلفن همراه

 .مگابایت بر ثانیه افزایش داد ۱۲سرعت دانلود را به حدود 

های همراه مورد استفاده قرار گرفت. این سرویس ابتدا در تلفن (voice recognition) تشخیص گفتار

 .، دستیار صوتی شرکت اپل فعال شدSiri برای گوگل وویس و سپس برای

را به بازار عرضه کرد. به این مدل سنسور تشخیص ضربان قلب  S5 سامسونگ در این دوره مدل گلکسی

 .اضافه شد

های دوگانه، تشخیص چهره، اسکن اثر انگشت، ها در این دوره: تشخیص گفتار، دوربینیت موبایلقابل

 .، سنسور تشخیص ضربان قلبFull HD نمایشگرهای

 :مطالعه بیشتر

 است نزدیک مرگ موبایل: هایاپلیکیشن آینده 

 

 : اندازه تلفن همراه مهم شد۲۰۱۸تا  ۲۰۱۵سال 

تری پیشرفتهشکل های تصویری و استریمینگ ویدیو بهبا جهانی شدن نسل چهارم شبکه تلفن همراه، تماس

تر شوند. این اتفاق ها بزرگها، نیاز بود تا نمایشگرهای گوشیانجام شد. برای بهتر اجرا شدن این قابلیت

 .تدریج رخ دادبه

 ۵۷تولید شد،  ۲۰۰۷پالس در مقایسه با اولین آیفونی که در سال  ۷عنوان مثال، صفحه نمایش آیفون به

اندازی شدند تا راه Android Pay و Apple Pay موبایلی های پرداختتر بود. سیستمدرصد بزرگ

 .امکان خرید اینترنتی برای کاربران فراهم شود

ها در این دوره: اسکنر، پرداخت موبایلی اپل و اندروید، نمایشگرهای بدون حاشیه، تکنولوژی قابلیت موبایل

 .ناچ و سنسور اثر انگشت

 ۱۹۷۳سال 
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بار به ذهن دکتر مارتین کوپر، کارمند کمپانی موتوروال در نیویورک رسید و ایده ساخت تلفن همراه اولین 

استفاده کرد. وزن اولین موبایل تولیدشده حدود  Dyna TAC سیمبرای ساخت آن از نمونه اصلی تلفن بی

 .ساعت زمان نیاز داشت ۱۰یک کیلوگرم بود و شارژ کردن آن حدود 

 ۱۹۷۹سال 

 .اندازی کرداولین شبکه سلولی خودکار را راه ۱۹۷۹وری پیشرو بوده، در سال ژاپن که همواره در حوزه فنا

یاد  ۱Gاین سیستم اما در مرحله ابتدایی تنها در خودروها قابل استفاده بود که امروز از آن تحت عنوان 

کارایی آن های دیجیتالی و متنی وجود نداشت و تنها شود. در اولین نسل تلفن همراه، امکان ارسال دادهمی

 .مکالمات صوتی بود

 ۱۹۸۱سال 

۱G کمی بعد به کشورهای غربی رسید؛ ابتدا کشورهای اسکاندیناوی و بعد انگلیس و آمریکای شمالی. 

 ۱۹۸۳سال 

نام داشت. این تلفن  DynaTAC 8000X فروش رسید که موتورالاولین موبایل جهان به ۱۹۸۳در سال 

 .ر قیمت داشتهمراه در آن زمان حدود چهار هزار دال

 ۱۹۸۵سال 

مایکل هرسیون جی اولین تماس تلفنی را در انگلستان برقرار کرد. او با پدرش )ارنست هریسون( که در آن 

 .زمان رئیس کمپانی وودافون بود تماس گرفت

 ۱۹۸۹سال 

ت و نام داش ۹۸۰۰Xعرضه شد. این تلفن همراه موتوروال  ۱۹۸۹اولین موبایلِ واقعی و قابل حمل در سال 

 .دالر بود ۳۰۰پوشاند. قیمت این موبایل در آن زمان دو هزار و ای روی صفحه کلید آن را میصفحه



 

 اولین موبایل قابل حمل جهان ۹۸۰۰Xموتوروال 

 ۱۹۹۱سال 

های رادیویی اندازی شد و شبکه سلولی نسل دو که از سیگنالام( راهاسسامانه جهانی ارتباطات سیار )جی

 .شد (۱G) جایگزین شبکه نسل یک (۲G) کرداده میدیجیتال استف

 ایهای چندرسانههای تصویری و پیامهای متنی، پیامدر نسل دوم شبکه تلفن همراه، امکان ارسال پیام

(MMS) فراهم شد. 

 .های برقراری ارتباط میان مردم تغییر کردکم روشاز همین زمان، کم

 ۱۹۹۲سال 

جهان توسط نیل پاپورث به ریچارد جارویس، مدیرعامل  (SMS) اولین پیامک ۱۹۹۲در سوم دسامبر سال 

 .وودافون ارسال شد. او در این پیام کوتاه کریسمس را تبریک گفته بود

 .رسد، اما موجب تحولی بزرگ در فناوری و هنجارهای اجتماعی شدنظر میهرچند این پیام بسیار ساده به

 .اس کمی طول کشیدامنامناسب شبکه، ارسال این اسدلیل مشکالتی از جمله پوشش به



 ۱۹۹۴سال 

ام سایمون اولین موبایل هوشمند تاریخ با صفحه نمایش لمسی به بازار عرضه شد. این موبایل بیآی

ایالت آمریکا قابل استفاده بود. قیمت این موبایل در آن  ۱۵لمسی چند اپلیکیشن ساده داشت و تنها در تمام

 .ر بوددال ۸۸۹زمان 

 

IBM Simon اولین موبایل هوشمند تاریخ 

های خود را برای موفقیت به بازار عرضه شد و به این ترتیب این غول فنالندی اولین گام ۲۱۱۰نوکیا مدل 

 .در بازار تلفن همراه برداشت

فحه شد. خمیدگی ماهرانه اطراف صاین مدل با طراحی باریک، بلند و شیکش یک مدل انقالبی محسوب می

 .های بازار متفاوت کرده بودنمایش و سایر کوچک آنتن، طراحی را در مقایسه با سایر موبایل

شد. زنگ مخصوص نوکیا، اولین بار در این گوشی ترین موبایل بازار محسوب میدر آن زمان کوچک ۲۱۱۰

 .مورد استفاده قرار گرفت

 ۱۹۹۶سال 



شکلش این موبایل از دلیل ساختار موزیوارد بازار شد. به ۸۱۱۰نام اولین گوشی نوکیا با کاور کشویی به

 .محبوبیت خاصی میان کاربران برخوردار بود

 .که توجه بسیاری را به خود جلب کرده بود، در فیلم سینمایی ماتریکس مورد استفاده قرار گرفت ۸۱۱۰

 .های این مدل نوکیا بودرنگه از دیگر ویژگیدی تکسیاولین نمایشگر ال

 

 ۸۱۱۰مدل محبوب نوکیا 

اولین موبایل تاشوی خود را به بازار عرضه کرد. این گوشی هم از  StarTACهمزمان کمپانی موتوروال، 

 .میلیون دستگاه در سراسر جهان فروخت ۶۰محبوبیت بسیار باالیی برخودار بود و در آن زمان 



 

StarTAC اولین موبایل تاشوی موتوروال 

 .دالر بودقیمت این موبایل هزار 

 ۱۹۹۷سال 

های موبایلی از این دوره به این بود. بازی ۶۱۱۰های مدل ترین قابلیتبازی نوستالژیک مار نوکیا یکی از مهم

 .صنعت اضافه شدند



 

 .کلید خورد ۶۱۱۰با بازی مار نوکیا در مدل  ۱۹۹۷های موبایل از سال صنعت بازی

 .تولید کرداولین موبایل بدون آنتن را  Hagenuk کمپانی

هم در این زمان رخ  S10 های رنگی زیمنس مدلهای اریکسون و اولین گوشیکیبوردهای رنگی در مدل

 .داد

 ۱۹۹۸سال 

 .های قابل تعویض داشت، به بازار عرضه و به سرعت محبوب شدنوکیا که قاب ۵۱۱۰مدل 



 

 های رنگیبا قاب ۵۱۱۰نوکیا 

 ۱۹۹۹سال 

بهره برد و به این ترتیب امکان جستجو در  (WAP) بود که از سرویس وَپ اولین موبایلی ۷۱۱۰نوکیا مدل 

 .وب از طریق این گوشی مهیا شد

 ۲۰۰۰سال 

 .دار به بازار آمد که البته فقط در ژاپن موجود بوداولین موبایل دوربین J-SH04 شارپ مدل

 .کردنی میرا به بازار عرضه کرد که از ایمیل و مرورگر وب پشتیبا ۸۵۷بری مدل بلک



 

 ۸۵۷بری مدل بلک

فروش میلیون از این تلفن همراه را به ۱۲۶به بازار آمد و این غول فنالندی حدود  ۳۳۱۰مدل محبوب نوکیا 

 .رساند

 ۲۰۰۱سال 

را به بازار عرضه و  Trium Eclipse رنگی به بازار آمدند. ابتدا کمپانی میتسوبیشی مدلنمایشگرهای تمام

 .را تولید کرد T68i بعد شرکت اریکسون

 .در این دوره ظهور کرد Querty صفحه کلید ۵۵۱۰به لطف نوکیا 

 .ام استقبال شددلیل طراحی نرم کلیدها و همچنین دو قابلیت مهم تقویم و رادیو افهم به ۸۳۱۰از مدل 

 ۲۰۰۲سال 

الندی در آن زمان تحولی غول فن این مگاپیکسلی ۰٫۳دار اروپا بود. دوربین اولین تلفن دوربین ۷۶۵۰نوکیا 

 .شدعظیم در صنعت موبایل محسوب می



 

 دار غرباولین موبایل دوربین ۷۶۵۰نوکیا 

اندازی کرد که البته فقط با موبایل سونی رسانی تصویری را در انگلستان راهموبایل سرویس پیامشرکت تی

 .قابل استفاده بود T68i اریکسون مدل

 ۲۰۰۳سال 

قدری محبوب بود که در مدت زمانی کوتاه کمپانی نوکیا به بازار عرضه شد. این مدل به ۱۱۰۰مدل پرفروش 

 .میلیون دستگاه فروخت ۲۰۰

ها در مقایسه لطف آن سرعت انتقال دادهدر سراسر جهان ظهور کرد که به ۳Gنسل سوم شبکه تلفن همراه 

 .برابر شد ۱۰با نسل دوم 

 .های ویدیویی تماشا کنند و کنفرانس ویدیویی برگزار کنندنستند کلیپتوابا امکانات جدید حاال کاربران می

 .امکان ارائه خدمات مبتنی بر مکان در این دوره مهیا شد

 ۲۰۰۴سال 



 ۱۳۰را به بازار عرضه و  Razr V3 ، مدل بسیار محبوب۲۰۰۶تا  ۲۰۰۴های کمپانی موتوروال در سال

 .میلیون دستگاه فروخت

 .از این دوره آغاز شدهای صیغلی طراحی مدل

 

 اولین موبایل صیغلی Razr V3 موتوروال

 ۲۰۰۵سال 

افزار و ، گوگل شرکت اندروید را خریداری کرد. شرکت کوچک اندروید در زمینه تولید نرم۲۰۰۵در آگوست 

 .کردهای کاربردی برای تلفن همراه فعالیت میبرنامه

 .نه صنعت موبایل بسیار جدی استاقدام گوگل نشان داد که این غول فناوری در زمی

 G’zOne به بازار آمد که به آن ۲۰۰۵در سال  Casio Canu 502S اولین موبایل ضدآب جهان، مدل

 .شدهم گفته می



 

G’zOne اولین موبایل ضدآب جهان 

 المللی براییک استاندارد بین IP .برای تولیدکنندگان موبایل مهم شد IP پس از آن، دریافت گواهینامه

 .تعیین مقاومت تجهیزات الکتریکی در مقابل نفوذ ذرات خارجی و آب است

 ۲۰۰۶سال 

 به بازار آمد که اولین تجربه واقعیِ موبایل هوشمند را در اختیار کاربران قرار داد. سیستم عامل N95 نوکیا

N95  فای بود و یهای آن بلوتوث و وامگابایت حافظه داخلی داشت. از دیگر ویژگی ۱۶۰سیمبیان بود و

 .شودهمچنین اولین دوربین پنج مگاپیکسلی به این مدل نسبت داده می



 

 اولین تجربه واقعی از موبایل هوشمند N95 نوکیا

 ۲۰۰۷سال 

گذار شرکت اپل از این محصول رونمایی به بازار آمد. استیو جابز، بنیان ۲۰۰۷نسل اول آیفون در ژوئن سال 

 .کرد

 ۱۶۰شد و صفحه نمایش لمسی خازنی و های آن محسوب میترین قابلیتمهمچرخش خودکار گوشی از 

 .مگابایت حافظه از دیگر امکانات اولین آیفون بود

 ۲۰۰۸سال 

 .ظهور کرد G1 ناماولین موبایل اندرویدی جهان با صفحه کلید کشویی و نمایشگر لمسی به

برد. افزار چندان قدرتمندی بهره نمیز سختهای فیزیکی نسبتا زیادی داشت و ااین موبایل هوشمند دکمه

 .کردندهای قابل توجهی بود که در آن زمان رقبای آن ارائه میدر عین حال فاقد قابلیت



های ترین نکته مثبت آن اما سیستم عامل اندروید بود؛ پلتفرمی که در زمان خودش قابلیتمهم

 .سازی بسیاری داشتشخصی

 .کرد ویندوز فون نامروید، مایکروسافت اقدام به طراحی سیستم عامل موبایل بهاس و انداودر رقابت با آی

 .برنامه برای دانلود وجود داشت ۵۵۲اندازی شد که در آن زمان امکان دانلود راه ۲۰۰۸در سال  استوراَپ

 ۲۰۰۹ سال

که در منزل گفته خودش درحالیاندازی شد. یان کوم، یکی از بنیانگذاران این پلتفرم بود و بهاَپ راهواتس

 .رسان فوری به ذهنش رسیدامه پیامیکی از دوستانش در حال تماشای فیلم سینمایی بود، ایده یک برن

در این سال سوئد و نروژ از طریق شرکت مخابراتی تلیاسورنا، اقدام به ارائه خدمات نسل چهارم شبکه تلفن 

 .کردند ۴Gهمراه 

 .سرعت انتقال داده در نسل چهارم پنج برابر بیشتر از نسل سوم بود

 ۲۰۱۰سال 

 .همراه داشتاین مدل، نارضایتی کاربران را بهروانه بازار شد اما مشکالت آنتن  ۴آیفون 

 .را تولید کرد (Nexus One) گوگل سرانجام تلفن همراه برندِ خود به نام نکسوس وان

https://tejaratnews.com/training/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
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 نکسوس وان، موبایل برند گوگل

 ۲۰۱۱سال 

 های بسیاری در سراسرلطف اعتمادی که سامسونگ در میان کاربران تلفن همراه ایجاد کرد، حاال فروشگاهبه

 .جهان داشت

 .به بازار آمد AMOLED با دوربین هشت مگاپیکسلی و صفحه نمایش (Galexy S II) ۲گلکسی اس 

 ۲۰۱۲سال 

 ۵های اپل به بازار عرضه شد. در همان هفته اول، پنج میلیون آیفون ، نسل پنجم موبایل۲۰۱۲در سپتامبر 

 .فروخته شد

 ۲۰۱۳سال 

 .اس تعبیه کرد ۵در آیفون  Touch ID اسکنر اثر انگشت را با عنوان، اپل برای اولین بار ۲۰۱۳در سال 

 ۲۰۱۴سال 

 .درصد بریتانیا زیر پوشش نسل سوم شبکه تلفن همراه بودند ۹۹



 .میلیارد دالر خریداری کرد ۱۹اَپ را به مبلغ بوک، واتسفیس

 :مطالعه بیشتر

 شود بانکدار خواهدمی بوکفیس وقتی لیبرا، 

 

 ۲۰۱۵سال 

 .هواوی و شیائومی به جایگاه قابل توجهی در بازارهای غربی دست یافتنددو شرکت چینی 

 .اس، همچنان بیشترین نفوذ را در بازار داشتند ۶و آیفون  ۵با این حال گلکسی اس 

 ۲۰۱۶سال 

 .صورت رسمی برند گوگل پیکسل را جایگزین نکسون کردبه ۲۰۱۶گوگل در سال 

پالس روانه بازار  ۷و آیفون  ۷برای رقابت با آیفون  (Pixel XL) دو مدل پیکسل و پیکسل اایکس ال

 .شدند

 ۲۰۱۷سال 

 .کندمایکروسافت پس از هفت سال اعالم کرد که دیگر ویندوز فون را پشتیبانی نمی

 :مطالعه بیشتر

 خورد؟ شکست فون ویندوز چرا 

 

 .ها معطوف شدنمایش بار دیگر بیشترِ توجهِ طراحان موبایل به صفحه

 .شدو آیفون ایکس را نمایشگرهایشان شامل می ۸درصد از بدنه دو مدل سامسونگ گلکسی ایکس  ۸۲

 .های برای استفاده از تکنولوژی ناچ به اوج رسیداین مرحله رقابتدر 

ها جا گرفت. اما های فیزیکی حذف شدند و حسگر اثر انگشت به پشت منتقل شد و بلندگوها در لبهدکمه

یکی از مشکالت قرار دادن دوربین سلفی در باالی صفحه نمایش بود. بنابراین طراحان، صفحه نمایش را تا 
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به باالیی گوشی گسترش دادند، اما قسمتی از نمایشگر جلوی دوربین سلفی و سنسورها را حذف نزدیک ل

 .شودکردند. به این حالت بریدگی صفحه نمایش یا همان ناچ گفته می

هایی بودند که از این قابلیت حتی پیش از آیفون ایکس و اسنشال فون، اولین موبایل Aquos S2 شارپ

 .بهره بردند

 ۲۲اس، بیست و پنجمین سالگرد خود را جشن گرفت. در این مقطع از زمان، روزانه امرسان اسامسرویس پی

 .شدمیلیارد پیامک ارسال می

 ۲۰۱۸سال 

 .هزار میلی آمپر ساعتی روانه بازار کرد ۱۳را با باتری  ۵، یولفون پاور Ulefone کمپانی چینی

مکس  XS اندازه آن حدودا چهار برابر بزرگتر از باتری آیفونترین باتری موبایل در جهان است و این بزرگ

 .اپل که در همان سال عرضه شد، بود

 

 هزار میلی آمپر ساعتی ۱۳را با باتری  ۵یولفون پاور 

 ۲۰۱۹سال 



ها در این شبکه اندای نسل پنجم شبکه تلفن همراه هستند. سرعت انتقال دادهانگلیس و آمریکا در حال راه

 .تر از نسل چهارم خواهد بودسریعبرابر  ۱۰

 


