ﺟﻌﺒﻪﮔﺸﺎﯾﯽ ﺗﺒﻠﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖﭘﺪ
] T10ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻫﻮاوی ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی زﯾﺎدی را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎزهﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﭘﻮﺷﺶ
داده ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺒﻠﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﺖﭘﺪ  T10ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻮاوی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺎزﮔﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪﮔﺸﺎﯾﯽ و ﻧﮕﺎه ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﻤﺮاه دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺗﻤﺎﺷﺎ از آﭘﺎرات دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ:

ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖﭘﺪ  T10ﻧﺎﻣﯽ ﻋﺠﯿﺐ دارد .اﮐﺜﺮ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﻫﻮاوی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺪﯾﺎﭘﺪ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاوی ﻧﺎم ﻣﯿﺖ را ﺑﺮای ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ داﺳﺘﺎن اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻤﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﺮآوازه ﭼﯿﻨﯽ ،ﺳﻨﺖﺷﮑﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖﭘﺪ  T10ﺑﺪﻧﻪای
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ دارد ﮐﻪ در ﻟﺒﻪ ﭘﺸﺘﯽ آن ﻧﻮاری ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﻗﺮارﮔﯿﺮی آﻧﺘﻦﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ دورﺑﯿﻦ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ آن ﻧﯿﺰ آﻧﻘﺪری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺎدل ﮐﻞ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺮ ﻫﻢ زﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻨﺶ دﮐﻤﻪﻫﺎی ﭘﺎور و وﻟﻮم اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ اﻓﻘﯽ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ را در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮدی در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،اﯾﻦ دﮐﻤﻪﻫﺎ آﻧﻘﺪر
ارﺗﻔﺎع زﯾﺎدی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .وزن ﺗﺒﻠﺖ ﻧﯿﺰ در ﺣﺪود  ۴۵۰ﮔﺮم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در اﺑﻌﺎد ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﺗﻮازن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﻗﺎب ﺟﻠﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۹.۷اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۲۸۰در  ۸۰۰ﭘﯿﮑﺴﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻫﺮ  ۴ﻃﺮف دارد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺎی
دﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺖ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﭘﺲ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزﻣﺮه ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل رزوﻟﻮﺷﻦ ﭘﺎﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﮐﻤﯽ ﺗﻮی ذوق ﻣﯽزﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮل ۵۰ – ۴۰
ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ را از ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ.

ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﻮب ﺑﻮده و ﭘﻨﻞ  IPS LCDرﻧﮓﻫﺎ را ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪ از زواﯾﺎی ﺗﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ دﻗﺖ رﻧﮓﻫﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖﭘﺪ  T10ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻬﺪه ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ ﺑﺮآﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ دارﯾﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ دﯾﮕﺮ دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی ﻫﻮاوی ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻧﯿﺰ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﻮﮔﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮاوی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  HMSراه
ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از اپ ﮔﺎﻟﺮی ﺧﻮد ﻫﻮاوی ،ﺑﺎزار ،ﻣﺎﯾﮑﺖ ﯾﺎ  APK Pureﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﺧﺮی ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ دارد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ از اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۰ﺑﺎ راﺑﻂﮐﺎرﺑﺮی  EMUI 10.1رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﻢ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮاوی ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﻢ اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺣﺮﻓﻪای و
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺗﻐﺮی در ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد اﺣﺴﺎس
ﮐﻨﯿﺪ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮاوی ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺒﻠﺖ ﺑﮕﺮدﯾﺪ.
ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖﭘﺪ  T10ﻧﯿﺰ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﯿﺮﯾﻦ 710A
ﭘﺮدازﻧﺪهای  ۸ﻫﺴﺘﻪای داﺷﺘﻪ ﮐﻪ  ۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﻧﯿﺰ آن را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ از
ﺑﯿﻦ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺤﺪود  ۱۶و  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ  microSDﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ
ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻓﺎرغ از رم ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮاوی  Y7aاﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی روزﻣﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﯾﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺷﺎد ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزیﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻧﯿﺰ
روی آن ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارم ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرﮔﺘﺮﺷﺎن و ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻪ
دارﻧﺪ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖﭘﺪ  T10اﻣﺎ از ﻓﻀﺎی در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﭼﻨﺪان
ﺑﻬﺮهای ﻧﺒﺮده و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  ۵۱۰۰ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﻤﺎن
ﻫﻮاوی  .Y7aاﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ رزوﻟﻮﺷﻦ ﮐﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰار
ﻧﭽﻨﺪان ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  ۱۴ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ،ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎ را ﭘﻨﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

در ﮐﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖﭘﺪ  T10ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮب ﺑﺮای وبﮔﺮدی ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﯿﻠﻢ
و ﺑﺎزیﻫﺎی ﺳﺒﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را از آن ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﻪ زودی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

