ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم  ۲۰۱۶ﺑﺎ
ﺑﺪﻧﻪ ای ﻓﻠﺰی از راه ﻣﯽ رﺳﺪ ]ﺷﺎﯾﻌﻪ[ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،آذر ۱۳۹۴
ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ را ﺑﺎ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺧﻮش ﻗﯿﻤﺘﺶ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ رﺷﺪﻫﺎ را در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺧﻮد را ﺗﺎ

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎز ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﭘﮑﻦ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ داده و وارد ﺣﻮزه
ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺗﺮی ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺮور دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭼﻮن ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ،ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،دورﺑﯿﻦ

ﻫﺎی ورزﺷﯽ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻫﻮا و . . .را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد.

ﺣﺎل در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺷﺎﯾﻌﺎت در اﻃﺮاف ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ آﻧﻬﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ  Mi 5دور ﻣﯽ زﻧﺪ ،از
ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﺎﺧﻪ ای ﺗﺎزه از ﮔﺠﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺒﺪ
ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺗﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ

اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻟﭗ ﺗﺎپ را دارد ،ﺧﺒﺮ ﺗﺎزه ای ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ از
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﺎﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان در

ﺳﺎل ﭘﯿﺶ رو ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
در داﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ  Inventecﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ،
ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل 2016
رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﺰی ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ،ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻗﯿﻤﺘﯽ
ً
ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ در دو ﺳﺎﯾﺰ  12.5و  13.3اﯾﻨﭽﯽ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ً
ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻧﺴﺨﻪ ای
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از  MIUI OSرا ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎزه ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آن را ﺑﺪون
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﻮاﯾﺴﯽ ﻫﻨﻮز ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﺪ ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻫﻢ
در ﻣﻮرد رﻗﯿﺐ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ آن ﺳﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؛  Matebookﻧﺎﻣﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﻫﻤﻮﻃﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻮآوی ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪی
در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮل اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﻮآوی در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺸﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت اﻋﺘﻤﺎد
ﮐﺮد ،در آﯾﻨﺪه ی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ داغ ﺷﺪن روز اﻓﺰون ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ در ﻣﺤﺪوده ی ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

