ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ  ۱۵.۶اﯾﻨﭽﯽ و از ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺖ
اﻓﺰاری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ]ﺷﺎﯾﻌﻪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،آذر ۱۳۹۴
ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن
داده اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دوﺳﺖ دارد در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را
راﻫﯽ ﺑﺎزار ﺳﺎزد.
اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎ دارد ﺗﺎ وارد ﻋﺮﺻﻪ ی ﺳﺎﺧﺖ ﻟﭗ
ﺗﺎپ ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اش را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻮاداران دو آﺗﺸﻪ اش

ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

روز ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺠﯽ ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻧﻮت ﺑﻮک ﻫﺎی ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ و آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی  ۱۲.۵اﯾﻨﭽﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ »اﯾﻨﻮﻧﺘﮏ«
ﺳﭙﺮده اﻧﺪ و ﻣﺪﻟﯽ  ۱۳.۳اﯾﻨﭽﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﺷﺮﮐﺖ » «Compal Electronicsﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ اﻓﺰود ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﺑﺘﺪا ﺑﻨﺎ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﺮ دو دﯾﻮاﯾﺲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن
راﻫﯽ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﺪل ۱۲.۵
اﯾﻨﭽﯽ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻘﺒﺎل از رده ﺗﺎزه ی ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را ﻣﺤﮏ زده و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪی
ﺗﺮ و ﻫﺪف ﮔﺬاری ﻫﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرش را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺟﺪال ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﭙﺮدازد.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﯿﻤﺘﯽ در
دﯾﺠﯽ ﺗﺎﯾﻤﺰ در اﻧﺘﻬﺎی ﮔﺰارش ﺧﻮد آورده ﺑﻮد ،ﻟﭗ ﺗﺎپ  ۱۲.۵اﯾﻨﭽﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ
ً
ﺣﺪود  ۴۷۰دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﮐﺜﺮ ﻗﻄﻌﺎت آن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﮔﺬر ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ای ﺗﺎزه ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی ﺷﻨﯿﺪه
ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ در ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ ﺗﺎزه را رواﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺣﺎل ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ واﻗﻌﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ورود ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ی
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎزار اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل آﻧﻬﺎ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﻋﺮﺿﻪ اش ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ رو ﺑﻪ رو ﺷﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺎزه ﻧﻮت ﺑﻮک ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۱۵.۶اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۹۲۰در ۱۰۸۰
ﭘﯿﮑﺴﻞ و ﻧﻮر ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ  LEDﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم
را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ و دﯾﻮاﯾﺲ را ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی  i7ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﺘﻞ ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯿﺪه.
ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض روی ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ی ﻋﺠﯿﺐ
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ  ۴۶۶دﻻری ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮت ﺑﻮک ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی اﺷﺎره
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺶ
ً
ﻫﻨﻮز دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﺖ دارﻧﺪ و ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ روی ﻟﭗ ﺗﺎﭘﯽ ﻣﯿﺎن رده ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺎی  ۱۲.۵و  ۱۳.۳اﯾﻨﭽﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﮔﺠﺘﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۱۵.۶اﯾﻨﭽﯽ.
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪد اﺧﺒﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ
ﻫﻤﭽﻮن دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﺰره درآورد و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﺑﺎ
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻫﺪاف ﺟﺪﯾﺪش را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن دﻧﯿﺎی راﯾﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

