ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮐﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮوش
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻮﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
ﺳﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻫﻮاداران وﻓﺎدار ﺑﻪ ﺧﻮد را در اﯾﺮان دارد.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد و اﮔﺮ زﯾﺎن ده
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺳﻮد ﭼﻨﺪاﻧﯽ را ﻋﺎﯾﺪ آن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮی اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  Zﺗﻮﺳﻂ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎزه ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺳﺮی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ

ﺑﺴﯿﺎری اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻮﻧﯽ راه ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﺮده و ﺗﯿﺸﻪ ﺑﺮ رﯾﺸﻪ اش ﻣﯽ زﻧﺪ.

از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮐﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮوش ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ
ﮔﭗ و ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ آﻗﺎی ﻫﯿﺮوﮐﺎزو اﯾﺸﯿﺰوﮐﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﻧﯽ و ﻋﻠﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی ﻫﺎی اﺧﯿﺮش از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﺮی اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  Zﺑﭙﺮﺳﯿﻢ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی اﯾﺸﯿﺰوﮐﺎ رﺳﻤﺎ در ﺳﺎل  1980ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﻧﯽ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ و ﺳﻤﺖ
ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭼﻮن رﯾﺎﺳﺖ واﺣﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اروﭘﺎ و رﯾﺎﺳﺖ واﺣﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی
ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺨﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮوش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ  Sony Mobileرا در اﺧﺘﯿﺎر
ﻓﻮرﯾﻪ  ۲۰۱۳ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮐﻞ
آﻗﺎی اﯾﺸﯿﺰوﮐﺎ از
ٔ
ٔ
داﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺮوش ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻔﻆ و
ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺮﮐﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺳﻬﻢ ارزﺷﯽ ﺑﺎزارﻫﺎ و ﺣﺴﺎب ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۱۶رﺋﯿﺲ ﮐﻞ  Sony Mobileﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او از
ٔ

در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺗﻐﺮات ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺳﻮﻧﯽ ﺳﻮال ﮐﻨﻢ .ﭘﯿﺶ از
آﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،رودرﯾﮕﻪ ادﯾﻨﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ را ﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﺎ در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ .آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﺮات ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻧﯽ،
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﺮ

ﯾﺎﺑﻨﺪ؟

ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻐﺮات ﺑﻨﯿﺎدی در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺎ در ﺧﺎور

ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن اوﻟﻮﯾﺖ دارد .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻮﻧﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ

ﻫﺎی زﯾﺎدی ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎزار ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﻧﻤﺎﻢ.

ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای روی ﺑﺎزار اروﭘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺳﺮی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ اﮐﺲ و ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی و اﺳﺘﺮاﺗﮋی

ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻫﻤﮑﺎری واﺣﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی آن ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﺮروﻧﻖ ﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﺳﻮﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪارد و از ﻃﺮﻓﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ای از ﻫﻮاردارن وﻓﺎدار ﺑﻪ ﺧﻮد را در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان
دارد ،آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﺨﯿﺎل آن ﺑﺎزارﻫﺎ ﺷﺪه و در ﻋﻮض
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان ﺑﮕﺬارد؟ ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻮدﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﺪ .ﺳﻮال ﻣﻦ در
واﻗﻊ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﺎور
ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﺮان اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ؟

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮق آﺳﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
ژاﭘﻦ ،اروﭘﺎ ،ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از آﺳﯿﺎ-اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و اﻣﺴﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﻣﺮاودات
ﺗﺠﺎری در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﭼﯿﻦ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ
از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻄﻮر ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﻢ و
دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎن ﭼﯿﺴﺖ ،از ﮔﻔﺘﻨﺸﺎن ﻣﻌﺬورم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻻن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻣﺸﺨﺺ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺣﻀﻮر ﭘﺮ رﻧﮓ
ﺗﺮی در ﺑﺎزار ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﺻﻼ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪف ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪم ﺗﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ.

ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ .ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺑﺪاﻧﻢ آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،ﺗﻐﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﺳﻮﻧﯽ در اﯾﺮان اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺳﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل دﻓﺘﺮ رﺳﻤﯽ
در اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﻣﻦ ﻓﻌﻼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻈﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ اﻟﮕﻮی ﮐﺎری ﻣﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﻢ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه را در ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ در ﺑﺎزار
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻮض ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﺗﻔﺎﻗﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رخ ﺑﺪﻫﺪ ﻓﻌﻼ آﻣﺎدﮔﯽ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻧﺪارم.

ﺳﻮﻧﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﺮی اﮐﺲ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺻﺮف
ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻐﺮات اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺪازه
ای ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻓﺮوش ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﻮﻧﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺪﻫﺪ؟
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  300ﺟﻠﺴﻪ را
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎﯾﻤﺎن داﺷﺘﯿﻢ .ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﯽ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﺟﻠﺴﻪ را از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ آﺧﺮ
وﻗﺖ داﺷﺘﻢ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﯿﺪﺑﮏ ﺷﺮﮐﺎی ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺪل اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ اﮐﺲ و ﻫﻢ  XAﺧﻮب ﺑﻮد .ﻣﺪل اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ
اﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮآوری و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﺪل  XAﻧﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺪﻧﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرﯾﮏ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﯾﻦ دو
ﻣﺤﺼﻮل و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  2016از اﯾﻦ ﺳﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ
]ﻓﻌﻼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﻢ[ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﯿﻢ.

ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﭼﺮا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﺮی اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ زد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﯾﺪ .ﺷﻤﺎ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺳﺮی ﮐﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ
ﺑﻮد .ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮی اﮐﺲ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﺳﺮی زد ﻧﺪارﻧﺪ؟
اول از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎ »اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ« اﺳﺖ ﻧﻪ »زد«؛ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎ ﺳﻮﻧﯽ و اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ اﺳﺖ و در
ﻣﻮرد  Zﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺮای ﻣﺪل ﻫﺎی  Z1ﺗﺎ  Z5اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺷﺶ ﻧﺴﻞ از اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را دارﯾﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﻻن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ
ﻓﺼﻞ ﺗﺎزه ای را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﻢ و در ﻣﻮرد ﺳﺮی اﮐﺲ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ
دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﺮی از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎزه را ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺴﺎزﯾﻢ و اﯾﻦ
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﯿﻢ ﻃﺮاح و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﺮی در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

ﮐﻪ ﻧﺎم ﺟﺪﯾﺪی را روی آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﮐﺴﭙﺮﯾﺎﺳﺖ.

وﻗﺘﯽ ﻧﺎم ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﻐﺮ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ﻣﺮدم اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﺮات زﯾﺎدی را در
ﻃﺮاﺣﯽ آن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺎﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺮی اﮐﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮی زد اﺳﺖ .ﻧﻈﺮﺗﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
در ﻣﻮرد ﺳﺮی اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ اﮐﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺎزه اﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ﺷﺎن روی
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪی را در
اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ و ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای روی اﯾﻨﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﻢ .ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ
اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ اﮐﺲ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﻧﻮآوری را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﺑﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺮی ﻗﺒﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ از ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ آﻧﻄﺮف ﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﺎن ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  4ﯾﺎ  5اﯾﻨﭽﯽ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮب اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﻮﻧﯽ دارد اﻣﺎ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰﻣﺎن را روی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺑﮕﺬارﯾﻢ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮرﺗﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻫﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد؟
ﺑﻠﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﻣﻦ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ.

ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﻗﺼﺪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﭼﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی را دارد ،آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
در ﺑﺎزار ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﭘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎن رده ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ؟
ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﯾﻔﻮن و
ﮔﻠﮑﺴﯽ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺗﺎزه اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﻢ ﭼﺮاﮐﻪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻣﺎ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﺮی اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﺎﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮای  4Kﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮﻧﯽ ،اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ را دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺎ از اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﺤﺼﻮﻻت اراﺋﻪ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮی اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮی اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

و آﯾﺎ ﺗﺼﻮرﺗﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ واﺣﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﻮﻧﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ زﯾﺮا
اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺣﺎل و
روز ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ از دﯾﮕﺮ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد .ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ :آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ واﺣﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻐﺮات زﯾﺎدی را در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ؛ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزه آورﯾﻞ ﺗﺎ
ﻣﺎرچ اﯾﻦ ﺗﻐﺮ و ﮔﺬار را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺎ روی اﯾﻦ ﮔﺬار ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﻢ و ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﻢ

ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎی و ﭼﯿﻨﯽ دوری ﮐﻨﯿﻢ و در ﻋﻮض ﺗﻤﺮﮐﺰﻣﺎن را روی اروﭘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ روی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺳﻮدﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و در آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ ﺗﺮی را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﻢ و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻮن ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺲ ﺗﻐﺮ ﺑﺰرﮔﯽ را ﭘﯿﺶ رو
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎده ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ.

ﻣﻦ ﭼﻮن اﺣﺘﺮام زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﻮﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻢ اﺑﺪا ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﻮال
ﻧﺪارم .اﻣﺎ آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزی ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﮐﺴﭙﺮﯾﺎی ﺧﻮد
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﺪ ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای واﯾﻮ اﻓﺘﺎد؟
ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﯿﭽﮕﺎه رخ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ ﻧﻤﯽ
دﻫﺪ ﭼﻮن ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ دارد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ و
اﺑﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﮐﻞ ﮔﺮوه ﺳﻮﻧﯽ از ﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ روزی ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
زودی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و آن ﻧﯿﺰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در آﯾﻨﺪه ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻣﺎ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی واﺣﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﻮﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﻈﺮ و دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺳﻮﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن MWC
ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﺮوژﮐﺘﻮری ﮐﻪ روی ﻣﯿﺰ ﯾﺎ دﯾﻮار ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﻧﺪک روی ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ دﻫﺪ؟
اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ و ﺗﺼﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ آن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ روزی رﻧﮓ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ آن روز زﻣﺎن

زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﻤﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را دارﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص ،ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ
روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء و ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﯾﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮدﻣﺎن را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﻢ و آن
ﭘﺮوژﮐﺘﻮر ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ در آﯾﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء در آﻧﻬﺎ
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻮزه  P2Pﻫﻢ
ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژﮐﺘﻮر ﯾﮏ ﺳﯿﻤﮑﺎرت  LTEداﺧﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ در آﯾﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء در آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

»در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ از اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان
اﺳﺖ و ﺣﺘﻢ دارم ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮﺑﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

