اﺣﺘﻤﺎﻻ  Desire 10را ﺑﻪ زودی
اچ ﺗﯽ ﺳﯽ
ً
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ]ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ :اﻧﺘﺸﺎر اوﻟﯿﻦ
رﻧﺪر[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﺟﺎری ،ﺷﺮﮐﺖ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم » «۱۰ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدات

ﭘﺎﺳﺦ داده و ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺗﻐﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ داد و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اذﻋﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﭘﺮﭼﻤﺪار را روی آن ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ی

اچ ﺗﯽ ﺳﯽ  ،۱۰ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه از اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ  ۱۰و ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ،۷ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ و
ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﺪام اﺳﺘﺮاﺗﮋی را در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﺷﺎﯾﺪ اراﺋﻪ

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﺎن راﻫﮑﺎری
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار اﺻﻠﯽ وﻟﯽ ﻗﯿﻤﺘﯽ ارزان ﺗﺮ؟ اﯾﻦ
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ  HTCﺑﺮﮔﺰﯾﺪه.
اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ »اوان ﺑﻠﺲ« ) (Evan Blassﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر اﻟﯽ
ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ،ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم  Desire 10را اراﺋﻪ دﻫﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ

ﺗﺼﻮﯾﺮی از  Desire 10در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
زﯾﺎد ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  HTC 10ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﻠﺰی
ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ارزان ﺗﺮ ﺧﻮد ﺑﺪﻧﻪ ای ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ :اﻣﺮوز اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ دﯾﺰاﯾﺮ  ۱۰ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ رﻧﺪر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

