ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ »ﭘﺮﻓﯿﻮم« از  HTCﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ  ۶.۱در
ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،آذر ۱۳۹۴
در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ  HTCﻗﺼﺪ دارد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻌﺪی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم  O2و در ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن وﻟﯽ ﺧﺒﺮ ﺗﺎزه ای از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی

ﻓﺎش ﮐﻨﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ در ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم  LlabTooFeRﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺟﺰﺎت ﺗﺎزه ای را در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۱۶در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ
دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺒﺎر ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ  HTCدر ﭘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺪ  Perfumeاﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺪ ،ﺻﺮﻓﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Perfumeدر دﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ  ۶.۱و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد  HTCﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻨﺲ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ  ۸اﺳﺖ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  Senseدر دﺳﺖ ﺧﻮد  HTCﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را در

اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺪروﯾﺪ  ۶.۱ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮔﻮﮔﻞ در ﻣﻮردش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺨﻪ  ۶.۰را ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر
اﻧﺪروﯾﺪ  ۶.۰.۱ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﺮی ﻧﮑﺴﻮس اﺳﺖ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻧﺪروﯾﺪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  Google I/Oﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
»ﭘﺮﻓﯿﻮم« در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه  O2در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻓﯿﻮم ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﺎن رده ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﭘﺮﭼﻤﺪاری ﺑﺮای ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﺎﺷﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

