ً
رﺳﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ HTC One M9
ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳
و ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Oneﺟﺪﯾﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ –  HTCﻋﺎﻗﺒﺖ از ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪش ﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺪت ﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر آن را ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﺎﯾﻌﺎت و اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﺮون
درز ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ﺑﻮد M9 ،ﺑﺎ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ  M8از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮی ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد
و ﻃﺮاﺣﯽ آن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار دﮐﻤﻪ ی ﭘﺎور ﻋﻮض ﮔﺸﺘﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ  ۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  ۱۰۸۰Pو از ﻧﻮع

 LCDاﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی درون ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 One M9اﮐﻨﻮن از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۰ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻗﺪرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و
ﺳﻪ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم دارد .از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  kdcﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی
 ۲۸۴۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ و  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﻣﯿﮑﺮو SD
اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی  BoomSoundﻧﯿﺰ ﻣﺤﻞ اﺳﻘﺮار ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺣﺎﻻ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪای
داﻟﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮدار ﺷﺪه اﻧﺪ .ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ  HTCﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺪروﯾﺪ آب ﻧﺒﺎت ﭼﻮﺑﯽ و راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ی
 Senseﻧﺴﺨﻪ ی ﻫﻔﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮔﺸﺘﻪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻣﯿﺰان ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی
داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ  ۲۱ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
 M9در ﺳﻪ رﻧﮓ ﺑﺮﻧﺰی ،ﻧﻘﺮه ای و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از رﻧﮓ ﻫﺎی
ﻃﻼﯾﯽ ،ﻧﻘﺮه ای ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻫﺎ .در ﺣﺎﻟﮑﯿﻪ دو ﭘﺮﭼﻤﺪار ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اوﻟﺘﺮا ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎﯾﯽ در
ﻧﻮر ﮐﻢ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ  M9در ﯾﮏ ﺗﻐﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﻨﺴﻮری  ۲۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت

ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺰ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﻣﻮرد
ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ در ﻧﻮر ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ دورﺑﯿﻦ اوﻟﺘﺮاﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺣﺎﻻ
ﺑﻪ ﺟﻠﻮی  M9آﻣﺪه ﺗﺎ در ﺷﺐ و روز ﺳﻠﻔﯽ ﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮی ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ  HTCﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺟﺎی ارﺗﻘﺎ ﭘﺮﭼﻤﺪارش آن را ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺑﺨﺸﺪ و ﻋﯿﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ی ﻗﺒﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﻃﺮف
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  MWC 2015را در اﯾﻨﺠﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

