ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ۵Gاچ ﺗﯽ ﺳﯽ در راه اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺣﺎﻣﺪی | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﺎﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻣﺎ دی ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﺧﺒﺎری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  5Gاز ﺳﻮی اچ ﺗﯽ ﺳﯽ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر از ﺻﺤﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؛ اﺧﯿﺮا ﮐﺎرﻣﻨﺪان وﺑﻼگ  AndroidSoulدر
ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻻﻧﭻ اﺳﺘﻮدﯾﻮ) ،ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ را
ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺎﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ( رد ﭘﺎی اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﺪ  2Q6Uدر ﺗﺎرﯾﺦ  31ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺗﺎﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ اﻓﺸﺎﮔﺮی اﺧﯿﺮ »اﯾﻮان ﺑﻼس« ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد اچ ﺗﯽ ﺳﯽ در ﺣﺎل ﮐﺎر
روی ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  5Gﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل اﺳﺖ.

اچ ﺗﯽ ﺳﯽ در ﺻﻮرت ﻋﺮﺿﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﭘﯿﺶ رو ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻒ ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪارﮐﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺎﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺠﺰ اﺷﺎره ﺑﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮدن اﯾﻦ ﭘﺮوژه و ﺑﻬﺮﻣﻨﺪی آن از  ،5Gاز دﯾﮕﺮ
ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﮔﺮ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ واﻗﻌﺎ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  5Gدر ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺟﺎری
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ال ﺟﯽ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﯽ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﭘﯿﺶ رو ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ اﻣﺴﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  5Gزﯾﺎدی ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ در
روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  10ﺧﻮد از ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ
اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﻤﺮاه اول اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﺎل  5G 1400در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر در
دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

