ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﺴﺘﻘﻞ Mi
 VRرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
در ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ Mi 8
ﺳﺘﺎره ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻮد اﻣﺎ  Mi 8 Explorer Editionو  Mi 8 SEﻫﻢ ﺧﻮش درﺧﺸﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ  Mi Band 3اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و در اﻧﺘﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻫﺪﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ
وی آر ﻫﻢ ﺑﻮدﯾﻢ.
آﮐﯿﻠﺲ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎهﻫﺎ ﭘﯿﺶ و در
اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ِ
ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۸از آن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزیاش از
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز در ﭼﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪاری اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎزار ﻫﺪف اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮده و
ﻓﻌﻼ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای اراﺋﻪ آن در ﻏﺮب وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ ﺑﺪون ﺳﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺧﻮدش
ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﮐﺮدن آن اﺳﺖ .ﻫﺪﺳﺖ
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ وی آر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﯾﺎ ﻗﻄﻌﻪای ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﺪﺳﺖ دارای ﯾﮏ ﭘﻨﻞ  LCDﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۲۵۶۰در  ۱۴۴۰ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ۸۲۱
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و روی ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﮔﻞ
ﭘﯿﮑﺴﻞ ،ﭘﯿﮑﺴﻞ اﯾﮑﺲ ال ،اچﺗﯽﺳﯽ ﯾﻮ اوﻟﺘﺮا ،وان ﭘﻼس  ۳ﺗﯽ و ﻣﯽ ﻧﻮت  ۲ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ.
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ وی آر در دو ﻣﺪل اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و ﻗﯿﻤﺖ  ۲۳۵دﻻری و ﻣﺪل
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و ﻗﯿﻤﺖ  ۲۸۱دﻻری .ﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن ﻫﻢ روی ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﯿﺮی اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ارزشﮔﺬاری ﺳﻬﺎم و ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد
اﺳﺖ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻗﺼﺪ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺣﺪودا  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارزشﮔﺬاری ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺬﮐﻮر از ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

