ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ۲۰۱۵ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی  ۱۰ﻫﺴﺘﻪ
ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﯿﺎن رده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﮐﻪ
ً
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺣﺎﻻ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﯿﻨﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ در آن ذﮐﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﻃﯽ
ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ وﯾﮋه ،ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران و ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری اش
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و Vivo
ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺸﻮر اژدﻫﺎی ﺳﺮخ ،ﭼﯿﭙﺴﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﯾﻌﻨﯽ  Helio X20دارای ده ﻫﺴﺘﻪ ی ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﻮده و در ﺑﻨﭻ
ﻣﺎرک  AnTuTuﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز  ۷۰.۰۰۰دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ
ای دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل  MT-6795ﮐﻪ در  One M9 Plusﻣﺤﺼﻮل  HTCﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه،
ﻗﺒﻼ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد در ﺑﻨﭻ ﻣﺎرک ﻣﺬﮐﻮر اﻣﺘﯿﺎز  ۵۰.۰۰۰را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
ً
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﻤﻪ رﺳﺎﻧﺎی وﯾﮋه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﮐﻪ ﺣﻀﻮری ﭘﺮ رﻧﮓ در ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در آﺳﯿﺎ دارد ،ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑﺪش
ﻧﻤﯽ آﯾﺪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  Helio X20ﻫﻤﺎن
ً
اﺑﺪا ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﻪ در ﺑﻨﭻ ﻣﺎرک ﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ذﮐﺮ ﮔﺸﺘﻪ را دارا ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮآورده ﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ روزﻫﺎی آﺗﯽ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ و آﯾﺎ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روزی ﺑﺮ ﮐﻮاﻟﮑﺎم و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

