ﻣﺮوری ﺑﺮ دروغ ﻫﺎی اول آورﯾﻞ ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﻨﺎوری
در ﺳﺎل ] ۲۰۱۶ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۵
ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻏﻮل ﻫﺎی ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮔﺮد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ رﺳﻢ دروغ اول آورﯾﻞ )ﮐﻪ ﺑﺎ دروغ ﺳﯿﺰده ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ( ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و
ﺿﻤﻦ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎی اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪه و ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﯾﮏ روز زودﺗﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﯾﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮای ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
اﻧﺮژی و زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺻﺮف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻫﻤﻔﮑﺮی در ﻣﻮرد ﺷﻮﺧﯽ اول آورﯾﻞ ﺧﻮد ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ زﯾﺎد ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ اﺟﺮای ﺷﻮﺧﯽ اﭘﺮاﺗﻮر T-
 Mobileدر وﯾﺪﯾﻮ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان دارد و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﺑﻘﻪ وی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد.
از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه دروغ اول آورﯾﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ  T-Mobileرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺑﺰار
ﺟﺎﻧﺒﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ  Binge Onاراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺧﺪﻣﺎت  Binge Onﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ داده ﻫﺎی ﺑﯿﺶ از  50ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
راﯾﮕﺎن روی اﺑﺰار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺴﯽ
ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ راه ﺣﻠﯽ داﺋﻤﯽ و
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺑﺮق دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و اﻣﮑﺎن ﺷﺎرژ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﺴﻮس ﺑﺮای رﻓﻊ آن راه ﺣﻞ زﯾﺮ را اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وان ﭘﻼس ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .ﻗﺎب

ﭘﺸﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از »ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻪ وﺳﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﺪه آﻟﯽ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﺮﺳﻮﻻت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از
ﻏﻮل ﻫﺎی ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺎزون و ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﻬﭙﺎد ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮری ﻫﻨﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺸﺪه و ﻻزم اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای آن ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ،ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﻮﮔﻞ اﮐﺴﭙﺮس وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ارﺳﺎل
ﻣﺮﺳﻮﻻت ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ در وﯾﺪﯾﻮ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎزه از ﺳﺮی ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر  Ghostbustersﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﻓﺘﻪ و اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ارواح اﺑﺪاع ﮐﺮده
اﺳﺖ ،وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎزی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده و ﻟﺤﻈﺎت
ﺧﻮﺷﯽ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد.
 Natو  Loدو ﺗﻦ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ روی ﯾﻮﺗﻮب ﭘﺸﺖ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﯽ از

اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺬاب ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ
وﯾﺪﯾﻮی اﯾﻦ دو ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺳﺮﻧﺦ »ﺗﺌﻮری رﯾﺴﻤﺎن« ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای درک

ﺑﻬﺘﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻓﻮق ،ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی »اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻠﻮارﻫﺎ« )ﺑﺮ وزن »اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء«( و ﺷﻠﻮار ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺷﺎره دارد ،اﯾﺪه ای ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری و ﻋﻼﻗﻪ

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻟﻮازم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ دور از ذﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.

اﻣﺎ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ دروغ ﺳﯿﺰده را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﺣﺪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد ﮐﻪ ﯾﮏ

دﮐﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم  Send + Mic Dropﺑﻪ ﺑﺨﺶ ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﺻﻮرت
اﻧﺘﺨﺎب آن ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک از ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Minionsرا در ﺣﺎل زﻣﯿﻦ زدن ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن

ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻤﯿﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.

در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ دﮐﻤﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻋﺘﺮاض
ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ﺑﺴﯿﺎری ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎً اﯾﻦ دﮐﻤﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎی دﮐﻤﻪ اﺻﻠﯽ  sendﺑﺮای
ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده اﻧﺪ و ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﯾﻦ
ﺷﻮﺧﯽ را از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﺮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ در آن از ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏ
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﯽ رﻧﮓ و
ﺷﻔﺎف اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ واﻗﻌﯿﺖ را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ!

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

