ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  Honor 7از ﻫﻮآوی ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ و در دو ﻧﺴﺨﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ]ﺷﺎﯾﻌﻪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۴
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  Honor 7از ﻫﻮآوی ﺑﻮده اﯾﻢ و
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﯽ ام ژوﺋﻦ ﯾﺎ در اﺻﻞ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت

رﺳﻤﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد اﻣﺮوز ﻫﻢ اﺧﺒﺎر ﺗﺎزه ای در ﻣﻮردش ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ذﮐﺮ ﻣﯽ
ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در دو ﻧﺴﺨﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺒﺮ داده اﻧﺪ ﻧﺴﺨﻪ ی ارازان ﺗﺮ  Honor 7دارای ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮد و ﻓﺮﯾﻤﯽ ﻓﻠﺰی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺪل ﮔﺮان ﺗﺮ ﺑﺪﻧﻪ ای ﺗﻤﺎﻣﺎً از ﻓﻠﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
از دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺤﺼﻮل دارای ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ ۳
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ

 Honor 7ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ دارد.

ﻫﺮ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۵.۲اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۹۲۰در  ۱۰۸۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و

در ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  ۹۴۰ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﻮرد اﺷﺎره از ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ی  Cortex A-53در ﮐﻨﺎر ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ی Cortex
 A-72ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ  ۱.۹ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی دارﻧﺪ .از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک دو
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ )دارای ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ اﭘﺘﯿﮑﺎل( و ﺑﺎﺗﺮی ۳۲۸۰
ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻫﻢ در ﭘﺸﺖ ﺑﺪﻧﻪ  Honor 7ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﮕﺸﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر در ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ ی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ازارن ﺗﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ  ۳۳۲دﻻر داﺷﺘﻪ و در ﻣﻮرد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ی ﮔﺮان ﺗﺮ
ﻫﻨﻮز ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﭘﯿﺶ رو ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ و

ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

