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ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در راﻫﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑﺎ
رزوﻟﻮﺷﻦ  ۴۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﮐﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف
را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺷﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑﺎ ۴
ﺑﺮاﺑﺮ رزوﻟﻮﺷﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
دورﺑﯿﻦ  ۱۹۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در راﻫﻨﺪ.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻮاﻟﮑﺎم » «Judd Heapeدر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ وﺑﺴﺎﯾﺖ
 Mysmartpriceداﺷﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑﺎ
رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۹۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ را دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﻮاﻟﮑﺎم را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺪ.

ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻮاﻟﮑﺎم از ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۹۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۵۵از دورﺑﯿﻦﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﭘﺴﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﭼﯿﺴﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۶۶۰ﯾﺎ ۶۷۰

ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﺘﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ دو ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﯿﺎن رده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ دورﺑﯿﻦ  ۱۹۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻨﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ
ﭘﺮﭼﻤﺪاراﻧﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﻮی رﻗﺎﺑﺖ را از دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ.

دورﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ  ۶۴ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻨﺪ ،آراﯾﻪ دورﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ آﻧﺮ وﯾﻮ
 20ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻟﻨﺰ  ۴۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺴﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮﭼﻤﺪاراﻧﺸﺎن را ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی
ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻮاﻟﮑﺎم در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮔﻨﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎدی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﺎر ﺑﺮ روی دورﺑﯿﻦﻫﺎی  ۶۴و  ۱۰۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ از دورﺑﯿﻦ  ۶۴ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﯿﻼدی ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
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