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ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روز ﺗﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯿﺖ  8از ﺳﻮی ﻫﻮآوی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ
ﻇﺎﻫﺮا زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺗﺎ ذﻫﻦ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روﯾﺪاد آﻣﺎده ﮐﻨﺪ.
اﺧﯿﺮا ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ  ABC-UL00در ﺗﺴﺖ ﺑﻨﭽﻤﺎرک  GFXBenchﻟﻮ
رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ از ﺳﺮی آﻧﺮ )اﺣﺘﻤﺎﻻ آﻧﺮ  5اﮐﺲ ﭘﻼس( ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺎن رده ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  5.2اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻮل اچ دی دارد و از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  935ﺑﻬﺮه
ﻣﯽ ﺑﺮد.
اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ آﻧﺮ  7و ﻣﯿﺖ اس ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
ﮔﺰارﺷﺎت ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ  HiSiliconاﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ را از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد.
اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯿﺎن رده ﻇﺎﻫﺮا ﺳﻪ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم دارد و ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮای آن
در ﺗﺴﺖ  GFXBenchﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  64ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای آن در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  13ﻣﮕﺎﭘﯿﺴﮑﻠﯽ روی ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻠﻔﯽ و
ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﻢ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ  8ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ آﻣﺪه ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻮآوی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ
ﻧﺪاردو ﻋﻼوه ﺑﺮ وای ﻓﺎی و ﺑﻠﻮﺗﻮث از  GPSو  NFCﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از روی ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ آﻧﺮ  5اﮐﺲ ﭘﻼس ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮل اﺧﯿﺮا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ردﻣﯽ ﻧﻮت  3ﮐﻪ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ
اﻧﮕﺸﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻘﻮل )ﺷﺮوع از  140دﻻر( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ

ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

