ﺳﻮﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮی در  ۲۰۱۶ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ]ﺷﺎﯾﻌﻪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،آذر ۱۳۹۴
ﺳﻮﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻌﺪدی ﭘﺮده ﺑﺮ ﻣﯽ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ
ﻣﻌﻤﻮﻻ از  ۱۰ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎزه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
ﺷﺮﮐﺖ از  ۲۰۱۲ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻃﯽ ﻫﺮ  ۳۶۵روز
ً

ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺪری ﮐﻢ ﮐﺎر ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ  ۴ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ را راﻫﯽ ﺑﺎزار ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ
۲۰۱۰؛ ﯾﻌﻨﯽ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﻮﻧﯽ رﺳﻤﺎً وارد ﻋﺮﺻﻪ ی ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺷﺪ
و ﺳﺮی اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ اﮐﺲ  ۱۰را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد.
اﮐﻨﻮن ﺷﺎﯾﻌﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ  Digitimesاﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی دور ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺪﮐﯽ

را در  ۲۰۱۶روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﺧﺒﺮ داده اﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل آﺗﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ در

اﻧﺘﻈﺎر دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻮد.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺷﺎﯾﻌﻪ ای دﯾﮕﺮ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺳﻮﻧﯽ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺮای ۲۰۱۶
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎل ﻗﺒﻠﯽ اش ﺗﻨﻬﺎ  ۲ﭘﺮﭼﻤﺪار آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺎل و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎزه ی ﭘﯿﺶ ﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در
روزﻫﺎی آﺗﯽ و ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
در اﻧﺘﻬﺎی ﮔﺰارش  Digitimesﻫﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻪ زودی ﺳﻮﻧﯽ اراﺋﻪ ﺳﻔﺎرش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪش ﺑﻪ »ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ« را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد
را ﺑﻪ دﺳﺖ دو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ »آرﯾﻤﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯿﮑﯿﺸﻦ« و »ﮐﻮﻣﭙﺎل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ«
ﺑﺴﭙﺎرد .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﻣﺬﮐﻮر
ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ را ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

