اﻓﺸﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮی
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ  TCLﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﮐﯿﺒﻮرد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ داغﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻬﻤﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺎﻻ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ  TCLﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ از دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻢ

ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﺎﯾﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.

اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﻧﺪازه دو دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎراﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ

وارد ﺑﺎزار ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و اﭘﻞ دردﺳﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در وﯾﺪﯾﻮی ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل

ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ  ۱۰.۱اﯾﻨﭽﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ ﺧﻮد از ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و ﮐﺎرﺑﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎ ﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯽ ﭘﺎﻨﯽ ﺻﻔﺤﻪ ،از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﯿﺒﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺧﻢ ﺷﺪن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎﻨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﮐﯿﺒﻮرد روی آن ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ روﺑﻪرو

ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از آن ﺧﺮده ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه از وﺳﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،روی ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در وﯾﺪﯾﻮی اﻓﺸﺎ ﺷﺪه ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ درﺑﺎره آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ  TCLﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  ۲ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮی دارد و از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ  TCLﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را وارد
ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه
ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﺮﺳﺪ .در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪش دردﺳﺎز

ﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ اﯾﮑﺲ  ۲ﮐﻪ اﺧﯿﺮا
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۳۰۰۰دﻻر دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

