اچ ﺗﯽ ﺳﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ
دوﮔﺎﻧﻪ را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺟﻤﻌﻪ ۱۲ ،آﺑﺎن ۱۳۹۶
اچ ﺗﯽ ﺳﯽ آﻧﻘﺪر ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی دارای دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ
ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻧﮕﺠﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2018ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را در ﺑﺎزار رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﯾﻦ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ.
ﭼﯿﺎﻟﯿﻨﮓ ﭼﻨﮓ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی اچ ﺗﯽ ﺳﯽ اﺧﯿﺮا در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﺪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ وی و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ

ﺷﺎﺧﺺ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﭼﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد :ﻣﻄﺮح
ﺷﺪن و ﻓﺮوش ﺧﻮب در ﺑﺎزار ﭘﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،اﭘﻞ و ال ﺟﯽ آن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد در آورده
اﻧﺪ.
اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن دارای دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮد را )ﮐﻪ از ﺳﻨﺴﻮر دوم آن ﺑﺮای اراﺋﻪ
اﻓﮑﺖ ﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ( در ﺳﺎل  2011رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  ،2014اﻓﮑﺖ
ﻫﺎی ﺗﻐﺮ ﻋﻤﻖ ﻣﯿﺪان ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ.

اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن دارای دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮد را در ﺳﺎل  2011رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﺮد
اﻣﺎ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ در ﻋﻮض ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﻓﮑﺖ ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭘﺮﺗﺮه ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻃﺮﻓﺪاران
زﯾﺎدی ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ را در ﺣﺪ ﯾﮏ اﻓﮑﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﺤﺪود ﻧﮕﻪ داﺷﺖ .آﺧﺮﯾﻦ

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دارای دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﻫﻢ در ﺳﺎل  2015رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از
اﯾﻦ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ را ﺑﻪ اوج
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

از ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﺋﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ را در ﺳﺎل

 2018ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺎص و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺟﻠﻮه ﺑﺪﻫﺪ ،ﻫﻨﻮز ﺳﺮﮔﺮدان اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ،

ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺧﺎص و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری ﭘﯿﺶ رو ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

