ﺗﺎﺪﯾﻪ  FCCﺑﺮای ﻧﮑﺴﻮس  ۹اچ ﺗﯽ ﺳﯽ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺎﻣﺪ ﭘﻮرﺣﺴﯿﻨﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۳
ﻣﺪت زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت از ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻌﺪی اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ
ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮑﺴﻮس  ۹ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ روز ﺑﻪ
روز ﻫﻢ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد رﻧﮓ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در وب
ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺪرال اﻣﺮﯾﮑﺎ ) (FCCﺗﺎﺪﯾﻪ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ  Flounderدر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺷﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎدی را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ و

ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺪﯾﻪ آن در  ،FCCﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ زودی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از آن در ﻣﺮاﺳﻢ  Double Exposureدور از
ذﻫﻦ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ روی دورﺑﯿﻦ دوم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده.
ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻌﺪی اچ ﺗﯽ ﺳﯽ -ﮐﻪ ﻣﺪت ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﮑﺮده -ﻧﺸﺎن از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻧﮑﺴﻮس  ۹ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۸.۹اﯾﻨﭽﯽ دارد و
ﭘﺮدازﻧﺪه آن ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﮕﺮا ﮐﯽ ۱ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻘﺪار رﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻫﻢ در ﭘﺸﺖ آن ﻗﺮار دارد.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ  LTEﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب آن در ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪه اچ ﺗﯽ ﺳﯽ اﯾﻦ
ﺗﺒﻠﺖ را درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪاراﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و زﯾﺒﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺴﻮس  ۹ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ ﻓﻌﻼ در ﺣﺪ ﺷﺎﯾﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد و دﯾﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﺪس ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

