ﻣﯿﻨﮓ-ﭼﯽ ﮐﻮ :آﯾﻔﻮن ﺗﺎﺷﻮ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ۸
اﯾﻨﭽﯽ ﺳﺎل  ۲۰۲۳از راه ﻣﯽرﺳﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارشﻫﺎ درﺑﺎره آﯾﻔﻮن ﺗﺎﺷﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺣﺎﻻ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﭘﻞ» ،ﻣﯿﻨﮓ-ﭼﯽ ﮐﻮ« ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪی درﺑﺎره اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ،آﯾﻔﻮن ﺗﺎﺷﻮ اﭘﻞ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۸اﯾﻨﭽﯽ  OLEDﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  QHD+ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد:

»ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﭘﻞ در ﺳﺎل  ۲۰۲۳از اﯾﻦ آﯾﻔﻮن ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ۸
اﯾﻨﭽﯽ و رزوﻟﻮﺷﻦ  QHD+روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ اﭘﻞ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻓﺮوش اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ در ﺳﺎل  ۲۰۲۳در ﻣﺤﺪوده
 ۱۵ﺗﺎ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ از راهﺣﻞ ﻟﻤﺴﯽ ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻢ
ﻧﻘﺮهای  TPKاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری  Y-Octaﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدی دارد«.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﯿﻨﮓ-ﭼﯽ ﮐﻮ ،ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﺎﻻرده و ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ،اﭘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎزار
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ در  ۲۰۲۳ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ.

ﮐﻮ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ آﯾﻔﻮن ﺗﺎﺷﻮ از راهﺣﻞ ﻟﻤﺴﯽ ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺮهای ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ در
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آن را ﺑﺎﻻﺗﺮ از رﻗﺒﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺒﺎر ﺧﻢ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ در آﯾﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎ ﺷﺪن در
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻮ اﭘﻞ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺮه ﺑﺮای راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻟﻤﺴﯽ ﻫﻮم ﭘﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ در ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺪود ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﻦﺗﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره آﯾﻔﻮن ﺗﺎﺷﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﮐﻮ از
ﻋﺮﺿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۲۳ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮐﻨﻮن ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در آن زﻣﺎن ﮐﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ رﺳﻤﺎ آﻏﺎز ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ،ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهای را ﮐﻠﯿﺪ زدهاﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

