اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻮآوی
ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  Honor 7از ﻫﻮآوی ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺣﺘﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن  TENAAﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از آن را
ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻢ.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺘﻪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ای
ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺰی ،در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﯽ ﺧﻮد دورﺑﯿﻦ و ﺳﻨﺴﻮری ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺷﮑﻞ را ﺟﺎی داده ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوز ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺟﺪﯾﺪ از ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن  Honorﺑﻌﺪی ﻫﻮآوی ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﭼﯿﻨﯽ  Weiboراه ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎن ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ و دورﺑﯿﻦ و ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺘﯽ
داﯾﺮه ﺷﮑﻞ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  TENAAﺣﺎﻻ ﺟﺎی ﻓﻠﺶ LED
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻐﺮ ﻧﻤﻮده.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ  Honor 7 Plusﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺷﺎﯾﻌﻪ ی آن ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻫﻮآوی دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Honorرا در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﺧﻮدش ﺑﺮای ﺳﺎل ﺟﺎری ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ  Honor 6و  Honor 6 Plusرا ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان رﺳﺎﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻗﻄﻌﯽ ﺻﻮرت داد،
ﭼﺮاﮐﻪ  Honor 6و  ۶ﭘﻼس از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﺷﺎن
در دورﺑﯿﻦ دو ﮔﺎﻧﻪ ای ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﻣﺪل ﭘﻼس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ دو ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺖ و ﻓﺮق ﺑﯿﻦ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  ۹۲۵ﺑﺮای  ۶ﭘﻼس و ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  ۹۲۰ﮐﻪ ﻗﺪری ﮐﻢ ﺗﻮان ﺗﺮ
اﺳﺖ ﺑﺮای  Honor 6ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﭘﯿﺸﻦ ﻫﺮ دو ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Honor 7از ﺳﯿﺴﺘﻢ-روی-ﭼﯿﭗ ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  ۹۳۵ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه  ۳و  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم ۱۶ ،اﻟﯽ  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ )ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ از ﻃﺮﯾﻖ
درﮔﺎه ﻣﯿﮑﺮو  (SDﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و از ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ۱۳

ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﺑﺎﺗﺮی  ۳۲۸۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۰۸۰در  ۱۹۲۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
Honor 7
ً
ﺣﺪس زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺪل ﭘﻼس ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﺰرﮔﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻮآوی ﻗﺮار اﺳﺖ در روز ﻫﺸﺘﻢ
ژوﺋﻦ ) 18ﺧﺮداد( ﻣﺮاﺳﻤﯽ وﯾﮋه را ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ TENAA
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