 ۷ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ آﺷﮑﺎرا از اﭘﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮده
اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺎﻣﺪ ﭘﻮرﺣﺴﯿﻨﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۳
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ،ﻣﯽ  ۴ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ
ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن ﭘﯽ ﺑﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از اﭘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم “اﭘﻞ ﭼﯿﻨﯽ” ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه.
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺣﻮال ﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ،ﻫﻮﮔﻮ ﺑﺎرا ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ اﻧﺪروﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮد،
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ را رد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺗﻘﻠﯿﺪ از اﭘﻞ “ﺧﺴﺘﻪ و ﮐﻮﻓﺘﻪ” ﺷﺪه اﺳﺖ .او

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  ”:اﺗﻬﺎﻣﺎت در ﻣﻮرد ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و ﮐﭙﯽ از اﭘﻞ اﻇﻬﺎرات اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮی
در ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ دو ﻃﺮاح ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ،
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ”.
اﯾﻦ ﺣﺮف ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻃﺮاﺣﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﺎن اﭘﻞ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ وارد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺷﻮﯾﻢ و ﻫﻔﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر از اﭘﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﺮح دﻫﯿﻢ.

اول از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  .۴ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺪروﯾﺪی اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﺪﻧﻪ ﻣﯽ  ۴از اﺳﺘﯿﻞ و ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺰی اﺳﺖ .ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم در ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺿﻤﻦ
اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺘﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ در ﻗﺎب ﻗﺮار دارد .درﯾﭽﻪ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻫﻢ در ﻓﻠﺰ ﺑﺮش ﺧﻮرده .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﯽ  ۴ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﭘﯿﺸﺘﺮ در آﯾﻔﻮن دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﺣﺘﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی
آن ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ  iOS 7دارد.

دوﻣﯿﻦ ﻣﻮرد در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ  ۴اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ،ﻟﯽ ﺟﻮن ،ﺗﯽ ﺷﺮﺗﯽ ﻣﺸﮑﯽ
و ﺷﻠﻮار ﺟﯿﻦ آﺑﯽ رﻧﮓ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻟﺒﺎس و ﺷﻠﻮار ﺛﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻫﺎی اﭘﻞ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎی اﭘﻞ ﯾﻌﻨﯽ “”…One More Thing
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ “ﯾﮏ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ…” ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺎﻻ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﭘﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﺑﻌﺎد و ﻇﺎﻫﺮ آﯾﭙﺪ
ﻣﯿﻨﯽ و ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ آﯾﻔﻮن  ۵ﺳﯽ اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ رﻧﮓ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﭘﺪ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺸﺎﺑﻪ آﯾﻔﻮن  ۵ﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه .راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﯽ ﭘﺪ ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺼﺎ از  iOS 7اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻓﻘﻂ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﺗﺒﻠﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺖ آپ ﺑﺎﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﮐﺲ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺧﻮد را در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻠﻪ ﺣﺪس
ﺗﺎن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﮐﺲ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ اﭘﻞ ﺗﯽ وی دارد.

و اﯾﻦ ﭼﯽ؟ اﭘﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺠﯿﮏ ﺗﺮک ﭘﺪ ﻣﺸﮑﯽ ﮐﺮده؟ ﺧﯿﺮ ﻧﺎم اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه Mi Router
 Miniﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اﺳﺖ.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺣﺘﯽ در ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﻢ از اﭘﻞ “اﯾﺪه” ﮔﺮﻓﺘﻪ .از ﺟﻤﻠﻪ
رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ،ﻧﻮر و ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺰ ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ روی آﻧﻬﺎ ﻗﺮار

دارﻧﺪ.

اﻣﺎ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﯽ  ۳ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه
اول ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻗﺮار دارد ،ﺣﺎوی ﯾﮏ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﺟﺎﻟﺐ از اﭘﻞ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﺎﻦ

را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻦ ﻣﯽ  ۳در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ در اﺻﻞ آﯾﮑﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Apertureاﭘﻞ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮏ
اﺳﺖ.
اﻣﺎ آﯾﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺻﺮﻓﺎ “ﺗﺼﺎدﻓﯽ” اﺳﺖ؟ ﺟﻮاب را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ واﮔﺬار ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

