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ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﻮرد ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻮآوی  P9ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺎرس )اواﯾﻞ ﻓﺮوردﯾﻦ  (95ﺑﺮای روﻧﻤﺎﯾﯽ
از اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺷﺎره دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮدﯾﺪه و ﭘﺮدازﻧﺪه ای ﺑﺎ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﻟﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
ﻃﺮح ﺷﻤﺎﺗﯿﮑﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی راه ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻌﻠﻖ

دارد ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻮآوی اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺼﺪ دارد ﺟﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ )ﭘﺸﺖ
دﺳﺘﮕﺎه( را در اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻐﺮ داده و آن را در داﺧﻞ دﮐﻤﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻫﻮم ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻌﺒﯿﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ،راﻫﮑﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻓﺎش ﺷﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ  P9را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺎن رﻧﺪرﻫﺎی ﺧﺒﺮی
رﺳﻤﯽ از  P9ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ دﯾﺪه ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
اﯾﻦ رﻧﺪرﻫﺎ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را در  5رﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ،ﻣﺸﮑﯽ ،ﺳﻔﯿﺪ ،ﻃﻼﯾﯽ و
ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﯿﮑﺮه ﺑﻨﺪی دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺒﺮﻫﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد روی
آﻧﻬﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮاوی ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ دو ﺣﺴﮕﺮ را روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی اش ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد ﻣﺴﺎﻟﻪ
اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ اﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آﻧﺮ  6ﭘﻼس را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،از دو ﺣﺴﮕﺮ  8ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻮﮐﻮس را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی را در ﻧﻮر ﮐﻢ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻟﺬا
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  P9ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺼﻪ ای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻮآوی در اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺳﮑﻨﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺖ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ دﮐﻤﻪ
ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮی آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﯾﮏ ﻓﻼش ال ای دی دو رﻧﮓ ﻧﯿﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗﺎ
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ.

در ﻣﻮرد ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  5.2اﯾﻨﭽﯽ،
ﭼﯿﭙﺴﺖ  64ﺑﯿﺘﯽ ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  ،950ﭼﻬﺎر ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و ﺑﺎﺗﺮی  3000ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺶ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﭼﻬﺎر ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ :ﯾﮏ ﻓﺒﻠﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم  ،P9maxﻣﺪل
ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر  ،P9 liteﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﻤﻮل و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ اﻋﻼء و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺎم آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ رود اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻣﺴﺎل
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد.
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