ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن :ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺳﺮی  Yﻫﻮاوی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،دی ۱۳۹۹
اﮐﺜﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎل در دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺬاق ﻗﺸﺮ ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان ﺧﻮش ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﭘﻞ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،وانﭘﻼس ،رﯾﻠﻤﯽ و
ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺎم ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮕﯽ در ﺗﻼش ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﮐﻠﯿﺪی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺤﺚ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ رﯾﻠﻤﯽ )ﮐﻪ آن ﻫﻢ در ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ و ﺟﺰو ﮐﻬﻨﻪﮐﺎران ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ( ،ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﻮاوی اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ دﻧﺒﺎل ﻧﮑﺮده

اﺳﺖ.

ﻫﻮاوی از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ -دﻗﯿﻖﺗﺮش ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺎل  -۲۰۱۲از ﺧﺎﻧﻮادهای ﺗﺎزه در ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Series Yﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﻮاره اﻫﺪاﻓﯽ واﺿﺢ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ درک دو ،ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﮐﻨﯿﺎی ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻔﺶ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ:

»ﻗﺸﺮی ﺟﻮان ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Generation Zﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻗﺸﺮ در ﻋﺼﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ .اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺟﻮان اﺳﺖ ،اﻧﺮژی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد،
ﺧﻮشﺑﯿﻦ اﺳﺖ و ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ اﮐﺜﺮ دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاریﻫﺎی
ﺑﺎﻻﯾﺸﺎن ،از دﺳﺘﺮس آنﻫﺎ دور ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻦ در دوران ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن و
ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻦﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪﯾﺪا ﺑﺮ آرﻣﺎنﻫﺎی آنﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺪر ﭘﻮل را ﺑﺪاﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﻨﺎس ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺮی  Yﻫﻮاوی را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﭘﺮﯾﻤﯿﻮم ،ﺑﺎزاری
ﺷﺪﯾﺪا اﺷﺒﺎع و رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
را ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای ﻗﺸﺮ ﺟﻮانﺗﺮ )و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯽﭘﻮلﺗﺮ( وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ »ﭘﺲ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟« .ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺪام ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺧﺎﻧﻮاده  Yرﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺧﻮشﻗﯿﺎﻓﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ
ﺑﻪروز ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻋﺮﯾﺾ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ ﭼﯿﺰی ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻮاوی ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده  Yﺑﻪ آن
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن داده.
ﺑﯿﺎﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺳﺮی  Yﻫﻮاوی ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮای

ﺟﻮاﻧﺎن )ﯾﺎ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻗﻠﺒﯽ ﺟﻮان دارﻧﺪ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

۲۰۱۲

ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ از ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﻣﯿﻼدی آﻏﺎز ﺷﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪلﻫﺎ از ﺳﺮی  Yﻫﻮاوی ﭼﺸﻢ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮدﻧﺪ .درﺑﺎره دوراﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻣﺴﯿﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﭘﯿﺶ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺤﺚ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در آن دوران ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﯿﻄﻪ اﻣﻦ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪه و دﺳﺖ ﺑﻪ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﻣﯽزدﻧﺪ .ﺿﻤﻨﺎ
در ﻫﻤﺎن دوران ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﯿﺎنرده و ﭘﺮﭼﻤﺪار ﮐﻤﺮﻧﮓﺗﺮ ﺑﻮد و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﺳﺖ و دلﺑﺎزﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮاوی ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Ascend Yﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ
 Ascend Y100و  Ascend Y200و  Ascend Y201 Proرا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدAscend .
 Y100و  Ascend Y200اوﻟﯿﻦﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن اس  ۱از راه ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ اﻧﺪک ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪای ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﺮﯾﺪ  Y200اﺻﻼ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮش ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۲.۸اﯾﻨﭽﯽ از ﻧﻮع  TFTداﺷﺖ،
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۳.۵اﯾﻨﭽﯽ از ﻧﻮع  ،IPS LCDﺑﺎﺗﺮی ﭘﺮﻇﺮﻓﯿﺖﺗﺮ و اﺳﭙﯿﮑﺮ اﺳﺘﺮﯾﻮ از راه ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮاوی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺮی  Yرا ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ و  Ascend Yﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ  Y100و

 Y200ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻮاوی را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮآﯾﻨﺪ و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺎ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  Ascend Y201 Proﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮاوی ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﺮ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﺪک ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و در
ﻋﻮض اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻮد ﮐﻪ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ Ascend Y201 Pro .ﮔﺬار از اﻧﺪروﯾﺪ  ۲.۳ﺟﯿﻨﺠﺮﺑﺮد را ﺑﻪ
اﻧﺪروﯾﺪ  ۴آﯾﺲﮐﺮﯾﻢ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ را رﻗﻢ زد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﮐﻪ در ﻟﺒﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ واﺿﺢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ.

۲۰۱۳

ﻣﺎرس  ۲۰۱۳ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Ascend Y300ﺑﺮای ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ :ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد Y300 .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ ۴.۲
ﺟﻠﯽﺑﯿﻦ از راه ﻣﯽرﺳﯿﺪ و اﯾﻦﺑﺎر ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن اس  ۴ﭘﻠﯽ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن را در ﺧﻮد ﺟﺎی
ﻣﯽداد .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۴اﯾﻨﭽﯽ دﺳﺘﮕﺎه وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺖ و ﮔﺮﭼﻪ دورﺑﯿﻦ ﭘﺸﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺗﺼﺎوﯾﺮ  480pﺑﺎ ﻧﺮخ  ۳۰ﻓﺮﯾﻢ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ  VGAﻫﻢ در ﺟﻠﻮ داﺷﺘﯿﻢ .ﺑﺎورﺗﺎن ﺑﺸﻮد
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮ داﺷﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﯾﮏ روز ﻫﻤﯿﻦ دورﺑﯿﻦ ﭼﻘﺪر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻠﻔﯽ ﭼﻄﻮر زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن را دﮔﺮﮔﻮن

ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ،ﻫﻮاوی ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺮﯾﻤﯿﻮم ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ Ascend Y320 .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ  MT6572ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪای ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  Y300ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ  Ascend Y511رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﺘﺮی
داﺷﺖ ،ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﻗﺺ را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﺮد .اﺑﻌﺎد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ  ۴.۵اﯾﻨﭻ رﺳﯿﺪ ،ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﻧﺪﮐﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺖ و دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ  ۱ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮد .ﺗﺼﻮرش ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ۱
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ واﻗﻌﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻧﻪ؟
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در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻮاوی ﺑﺮای ﻗﻤﺎر ﮐﺮدن آﻣﺎده ﺑﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﻪ ﯾﮑﯽ ،ﻧﻪ دو ﺗﺎ ،ﻧﻪ ﭼﻨﺪ رﻗﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ  ۷ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺎﻧﻮاده  Ascend Yﻋﺮﺿﻪ

ﮐﺮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮی ﻇﺎﻫﺮ
ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن ﻣﺪلﻫﺎی  Y220 ،Y221 ،Y330 ،Y600و  Y520ﺗﻔﺎوتﻫﺎ آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ
ﻧﺒﻮد .ﻫﻤﮕﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ  MT6572ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
دورﺑﯿﻦ اﻧﺪک ﺑﻬﺘﺮ داﺷﺖ ،ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﺗﺮی ﭘﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﺗﺮ ،ﯾﮑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ  ۲.۳ﺟﯿﻨﺠﺮﺑﺮد از
راه ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ  ۴.۳ﺟﻠﯽﺑﯿﻦ ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮای دﺳﺖﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،دﯾﮕﺮی
ﺑﺮای ﮐﻼﺳﯿﮏﭘﺴﻨﺪان.
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﺪام ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﯽﺷﻮد  Ascend Y530و
 .Ascend Y550اﯾﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۲۰۰و اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۴۰۰از راه
ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ۵۱۲ ،ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ و  ۱ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  720pﺑﺎ ﻧﺮخ
 ۳۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﺳﻒآور اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  Y550ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺪروﯾﺪ ۴.۴.۲
ﮐﯿﺖﮐﺖ را ﺑﻪ اﺟﺮا در ﺑﯿﺎورد و ﻣﺪل دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ  ۴.۳ﺟﻠﯽﺑﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد.
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ﯾﮏ ﺳﺎل ﺷﻠﻮغ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻫﻮاوی .ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﭘﯿﺶ روی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺎزی ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ روﯾﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ را ﺑﻪ اﯾﻦ راﺣﺘﯽ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺿﻤﻨﺎ
ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﺷﺎﻫﺪ آﻏﺎز ﯾﮏ ﻋﺼﺮ ﺗﺎزه ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده  Yﺑﻮدﯾﻢ.
 Ascend Y540ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص ﺗﮑﺮار ﻫﻤﺎن ﻣﺎﺟﺮای ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮد .ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی اﻧﺪک در ﺳﺨﺖاﻓﺰار و
ﻗﯿﻤﺖ .اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻣﺎه ،ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﺗﻐﺮ ﮐﺮد و دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Y625و  Y635ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ

راﺣﺖﺗﺮ در ذﻫﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و اﻋﻼمﮔﺮ دوراﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ و اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۲۰۰ﺣﺎﻻ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺳﺮی  Yﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽرﻓﺖ.
در ﻣﺎه ﺟﻮﻻی و اﮐﺘﺒﺮ ،ﮔﻞﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺪ از راه رﺳﯿﺪﻧﺪ Huawei Y6 :و  .Huawei Y6 Proاﯾﻦ ﺑﺎر
ﻫﻮاوی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را در ﮐﻨﺎرهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ و  ۵اﯾﻨﭽﯽ ﻃﺮف ﺣﺴﺎب ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده  720pرا ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﻧﺪروﯾﺪ  ۵.۱ﻻﻟﯽ ﭘﺎپ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ  EMUI 3.1ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﮔﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻆ
داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮی  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺛﺒﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .راﺳﺘﯽ Y6 Pro ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ  4Gداﺷﺖ.
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ﺑﻪ رﺳﻢ دوره ﻗﺒﻠﯽ ،ﻫﻮاوی اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ را ﺻﺮف ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ و از اﯾﺠﺎد ﺗﻐﺮات ﮔﺴﺘﺮده ﻃﻔﺮه رﻓﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ،دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ  Y3IIو Y5II
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻣﺪل ﺟﻤﻊوﺟﻮر از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ  Y6II Compactﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ  MT6735ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ از راه ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺳﻪ ورژن ﻣﺨﺘﻠﻒ
از آن .ﻣﺪل ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ از ﻣﺪل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ وزن  ۱۴۰ﮔﺮم ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ  ۱۳۰ﯾﻮرو ،ﮔﺰﯾﻨﻪای اﯾﺪهآل ﺑﺮای اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺧﺎﻧﻮاده  Yرا
در ﺳﺎل  ۲۰۱۵از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ.
 Y5IIو  Y3IIﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺪلﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ

 MT6735Pو  MT6735Mﺗﺠﻬﯿﺰ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ ﭘﺮدازﻧﺪه و ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ،ﮐﺎﻣﻼ در
آن ﺳﻮی ﻃﯿﻒ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻮاوی در ﻋﻮض ﻋﻤﺪه ﺗﻐﺮات را ﺑﺮای ﺣﺎﻓﻈﻪ رم و ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻧﮕﻪ
داﺷﺖ و آنﻫﺎ را ﻣﺠﺪدا ﺗﺎ  ۱ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی رم و  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮد.
دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ در  Y5IIﺑﻪ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ و در  Y3IIﺑﻪ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻮض ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهای ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺮی  Yﻫﻮاوی رﺳﯿﺪ :ﺧﺎﻧﻮاده  Y7ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ

ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم و ﯾﮏ ﻣﺪل اﻧﺪک ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم  Y7 Primeﺑﻮد .اﯾﻦ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ »دو و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪی« از راه ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻮاوی از اﯾﻦ ﻧﺎمﮔﺬاری ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﻤﯿﺪه در
ﻟﺒﻪﻫﺎ ﺑﻮد .ﻫﺮ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪای اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۴۳۵و ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
آدرﻧﻮ  ۵۰۵از ﭘﺲ اﮐﺜﺮ وﻇﺎﯾﻒ دﺷﻮار زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و اﻧﺪروﯾﺪ  ۷.۰ﻧﻮﻗﺎ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ
 EMUI 5.1اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۱۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮی  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
اﮐﺜﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺳﺮاغ Y7
 Primeرا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ  ۳ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم )ﺑﻪ ﺟﺎی  ۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ در ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ( و ﺑﺎﺗﺮی ۴۱۰۰
ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ )ﺑﻪ ﺟﺎی  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ( داﺷﺖ.
ﻫﻮاوی در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی  Y5 ،Y3و  Y6را ﻧﯿﺰ از ﯾﺎد ﻧﺒﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ
دادن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ از ورژنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﯿﭙﺴﺖ MT6737
ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ و دورﺑﯿﻦﻫﺎﯾﺸﺎن ﺿﻤﻦ ارﺗﻘﺎی ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر و ﻓﻼش  LEDﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺎ ﺧﺒﺮی از اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﻮﻗﺎ ﻧﺒﻮد و ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ  ۶ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

۲۰۱۸

ﻫﻮاوی ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﯿﻼدی از ﺧﯿﺮ  Y8ﺑﮕﺬرد و ﯾﮏﺳﺮه ﺑﻪ ﺳﺮاغ  Y9ﺑﺮود،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  Y7داﺷﺖ و ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  Y7 Primeو  Y7 Proرا ﻧﯿﺰ رواﻧﻪ
ﺑﺎزار ﮐﺮد .ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ Y9 .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ
را رﻗﻢ زد و اﯾﻦﺑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ اﺑﻌﺎد  ۱۸:۹داﺷﺖ ﮐﻪ آن روزﻫﺎ ﺗﺎزه ﺗﺮﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،رزوﻟﻮﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  2160×1080ﭘﯿﮑﺴﻞ رﺳﯿﺪ.
در واﻗﻊ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﻢ Y9 ،ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺴﯿﺎری از »اوﻟﯿﻦﻫﺎ« در ﺧﺎﻧﻮاده  Yﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  ۶۵۹ﺧﻮد ﻫﻮاوی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺣﺎﻓﻈﻪ رم ۴
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ داﺷﺖ و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ و ﺳﻠﻔﯽ دوﮔﺎﻧﻪ از راه ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد و دﻟﯿﻠﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻐﺮات ،در  Y7 Primeو  Y7 Proﻫﻢ دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻋﻠﯽرﻏﻢ رزوﻟﻮﺷﻦ
ﭘﺎﻦﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ،Y9ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ) ۶اﯾﻨﭻ( را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی  Yداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ،۴۳۰ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم و اﻧﺪروﯾﺪ  ۸اورﯾﻮ ،ﺟﺰو ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎنردهﻫﺎی ﺑﺎزار
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ.
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ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،۲۰۱۹ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﯽﺧﯿﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪ و در
ﻋﻮض ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺮی  Yﻫﻮاوی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ

ﻗﺎﻋﺪهای ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﻨﺪ» :ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺑﺮای ﻫﻤﻪ« .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،از ﭘﺎﻦﺗﺮﯾﻦ
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاریﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻣﯿﺎنرده ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﯾﺎﻓﺖ را

در ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻮاوی ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﯿﻼدی ،ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﭼﯿﭙﺴﺖ  ۱۲ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ

ﺑﻬﺘﺮ را در ﮐﻨﺎر ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآوردﻧﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ دو ﻣﻮرد از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺳﺮی  Yدر ﺳﺎل  ۲۰۱۹را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﻪ ﺳﺮاغ  Y9 Primeو  Y9sﺑﺮوﯾﻢ Y9 Prime .ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  ،710Fﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۵۹اﯾﻨﭽﯽ )ﺑﺎ
ﻧﺴﺒﺖ اﺑﻌﺎد  ،(۱۹.۵:۹ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﺑﺎﺗﺮی  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎزار ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ  Y9sاﻧﺪﮐﯽ ﭘﺮﯾﻤﯿﻮمﺗﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﺑﺪﻧﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد ،ﻫﻢ

ﻇﺎﻫﺮی ﺷﮑﯿﻞﺗﺮ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،دورﺑﯿﻦ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻟﻨﺰ ۴۸
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻋﺮﯾﺾ ،ﯾﮏ ﻟﻨﺰ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻓﻮق ﻋﺮﯾﺾ و ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻖ  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮی واﻗﻌﺎ ﭼﺸﻢﻧﻮاز ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻮاوی اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺎ دﺳﺖ ﭘﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ از ﻋﺎدت دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺧﻮد در ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﺳﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ
روزﻫﺎی آﺧﺮش ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،ﻫﻮاوی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﮕﺸﺘﺎن دو دﺳﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .ﻧﮑﺘﻪ

ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﮕﺎر ﻫﻮاوی ﻧﺎﮔﻬﺎن ﯾﺎدش اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻋﺪد  ۸را از ﻗﻠﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺴﺎل ﺷﺎﻫﺪ
ﻋﺮﺿﻪ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Y8و  Y8sﺑﻮدﯾﻢ.
 Y8ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﺶ را ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی  Y9ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  710Fو ﺣﺎﻓﻈﻪ رم  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ  ۴۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ از راه ﻣﯽرﺳﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ،ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  OLEDﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺼﺮی ﯾﮏ ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﺑﺎﻻﺗﺮ از
دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯿﺎنرده رود و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺷﺒﺎﻫﺖ ﯾﺎﺑﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،Y8s ،

ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﮐﻠﯽ  Y8را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺧﻮشﻗﯿﻤﺖﺗﺮ ﻃﺮف ﺑﺎﺷﯿﻢ .از
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻮاوی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ  Y8sﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ
ﺑﺰرگﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی دورﺑﯿﻦ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ و ﭘﻨﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  IPS LCDاﺷﺎره
ﮐﺮد.
ﻫﻮاوی در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﺴﺎل را ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ] Y9aﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ[ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮑﯽ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎﺷﺪ .از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی  Y9aﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ۸
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم ،دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۶۴ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﺑﯿﺮونﺟﻬﻨﺪه و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ،
ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۴۰واﺗﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﻫﯿﻠﻮ  G80و ﺑﺎﺗﺮی ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ  ۵۲۰۰ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ،درون ﺑﺪﻧﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮏوزن و  ۱۹۷ﮔﺮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻘﻮل دﺳﺘﮕﺎه ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﻬﺘﺮ از آن در ﺑﺎزار ﻣﯿﺎنردهﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

