ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اوﭘﻮ از ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ در
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ در آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﺎخ ﯾﻮﻧﯿﮑﻮرن ﻣﯽ درﺧﺸﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ اﺳﻨﺸﺎل و اﭘﻞ از ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺪف ﺧﺎﺻﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮج دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری زده اﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ آﯾﻔﻮن 10
از آن ﺑﻬﺮه ﻧﻤﯽ ﺑﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻫﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮرد از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام زده اوﭘﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر وان ﭘﻼس ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ  BBK Electronicsاداره ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺧﯿﺮا ﭘﻮﺳﺘﺮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎی  R15و
ﻧﮑﺘﻪ
 R15ﭘﻼس را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﯾﻔﻮن  10در ﮐﺎﻧﻮن آن ﻗﺮار دارد.
ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اوﭘﻮ و وان ﭘﻼس ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ؛ از اﯾﻨﺮو اﮔﺮ  R15و ﻣﺪل ﭘﻼس آن ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﻦ ﻧﺎچ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ در ﻣﺪل
ﺑﻌﺪی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ وان ﭘﻼس  6ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل وان ﭘﻼس ﮐﻪ  DNAاوﭘﻮ ﻓﺎﯾﻨﺪ  5را ﺑﻪ ارث
ﺑﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ اﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اوﭘﻮ ﯾﻌﻨﯽ  R11و  R11Sﺑﺪون ﺗﻐﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻧﺎچ در ﭘﺮﭼﻤﺪار آﺗﯽ وان ﭘﻼس را ﻗﻮت ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻼﮔﺮﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ وان ﭘﻼس  6ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ،ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﺷﯿﺸﻪ ای ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ
اﻧﮕﺸﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9زﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ اورﯾﻮ  8.1ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و 6
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  64ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ در آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

