ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه در MWC
 - 2015دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳
در ﻫﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﻧﯿﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪ و
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮔﻢ ﻧﺎم و ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺠﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،Runcibleﺣﺲ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ دﯾﺪن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ
و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻓﻠﺰ و ﺷﯿﺸﻪ را ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ

ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮدﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه ﺑﻮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺟﺮج آرﯾﻮﻻ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار و ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Monohmﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ،
 Runcibleاز آن ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ،ﺗﺎ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزی را از ﻏﺮق ﺷﺪن در درﯾﺎی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻫﺪف ،اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ وﻋﺪه اش را ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ ،ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻮد .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ ﻫﻢ اﻇﻬﺎر
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪش ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم » «Glanceﯾﺎ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎه اﺳﺖ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ ﺧﺒﺮ از اراﺋﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻋﻼن ﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﻔﻞ ﮔﺸﺎﯾﯽ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ داده اﻧﺪ و ﺳﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﺳﻤﺎرت واچ ﻫﺎ ،ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻢ
ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه در ﺣﺎل وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺑﺰار داﯾﺮه ای ﺷﮑﻞ از ﮐﻨﺎره ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون ﺧﻤﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ را ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ راﺣﺘﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ.
ﻗﺎب ﭘﺸﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ای ﮐﻪ در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه از ﭼﻮب اﻓﺮا
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ و ﺣﺴﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده دارد.
اﻟﺒﺘﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ اﯾﻦ ﻗﺎب ﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮاد دﯾﮕﺮی ﭼﻮن ﻗﻠﻊ،
ﻣﺲ ،ﺑﺮﻧﺞ و دﯾﮕﺮ ﭼﻮب ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻠﻔﻦ  Runcibleاز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺮای

اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ،دورﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ و وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی داﯾﺮه ای ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﮔﺠﺖ ،ﻋﻤﻞ ﻓﻮﮐﻮس ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
 Monohmﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
درﮔﺎﻫﯽ روی ﺑﺪﻧﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﯾﮏ ﭘﻮرت دو ﻃﺮﻓﻪ  USBرا روی آن
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻟﻮازم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﭼﻮن زﻧﺠﯿﺮ ﺳﺎﻋﺖ ،ﮐﯿﻒ ﻫﺎی ﭼﺮﻣﯽ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
 Runcibleدﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه اش ﻗﯿﻤﺖ آن اﻧﺪﮐﯽ
ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻤﺪار )ﺑﺪون ﻗﺮارداد( اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ،در
دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ Monohm ،ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ
ﮐﺮده و ﺳﻌﯽ دارد دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  MWC 2015را در اﯾﻨﺠﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

