رﻧﺪرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻮآوی
 Mate 9ﻓﺎش ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
ﻫﻮآوی ﻗﺼﺪ آن ﮐﺮده ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ،از ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺒﻠﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪش  Mate 8روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آورد ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  IFAاﻣﺴﺎل اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ رﻧﺪرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از  ،Mate 9ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ  Mate 8در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﺎش ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ
اﯾﻦ ﻓﺒﻠﺖ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﻣﺴﺎل ،ﺗﺼﻮری از ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮی آن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
رﻧﺪرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﺑﺴﺎﯾﺖ  MyDriversﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری زﯾﺎدی ﺑﻪ رﻧﺪرﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻓﺎش ﺷﺪه در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دارﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﯽ Mate 9
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در رﻧﺪرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﺒﻠﺖ آﯾﻨﺪه ﻫﻮآوی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮده و از ﯾﮏ
ﻓﻼش دوﻗﻠﻮی  LEDو ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر ﻟﯿﺰری ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺮدازﻧﺪه اﯾﻦ ﻓﺒﻠﺖ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻮآوی ﭘﺮدازﻧﺪه  Kirin 950ﻣﯿﺖ  8را ﺑﺎ
ﭼﯿﭙﺴﺖ  Kirin 960در ﻣﯿﺖ  9ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺖ
 9ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد دارای ﺷﺶ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﻮاد  HDﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻮآوی ﯾﮏ ﻣﺪل ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻓﻮل اچ دی  1080pرا ﻫﻢ وارد ﺑﺎزار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ رﻧﺪرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺛﺮی از ﺟﮏ  3.5ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﻫﺪﻓﻮن ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺬف آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻮآوی ﺑﺮای ﻣﯿﺖ  9ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ درﭼﻨﺘﻪ دارد ،و آﯾﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت رﯾﺰ و درﺷﺖ ﻓﺒﻠﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺖ  8را در آن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﻣﯿﺖ  8از
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری دورﺑﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎی ﻫﻢ ردﯾﻒ
ﺧﻮد از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ و ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﺎش ﺷﺪه را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ
رﻧﺪرﻫﺎ رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ:

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

