ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ وان ﭘﻼس ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز وارد ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۵
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ وان ﭘﻼس اﺣﺘﻤﺎﻻ از
ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن واﺿﺢ ﺗﺮ ،اﺳﻤﺎرت واچ وان ﭘﻼس روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ
ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ،وان ﭘﻼس ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ از ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮد و ﺣﺎﻻ »ﭘﯿﺖ
ﻻﺋﻮ« ) ،(Pete Lauﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن وان ﭘﻼس ﻃﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  Converge Technologyﮐﻪ اﺧﯿﺮا
در ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺸﺘﻪ ،دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺷﺮح داده

اﺳﺖ.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﺮﭼﯿﺰ ،ﻻﺋﻮ ﺗﺎﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ وان ﭘﻼس ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ از ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ »ﻃﺮاﺣﯽ آن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد «.ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد و ﮔﺮﭼﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،وان ﭘﻼس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﺪه آن را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ وان ﭘﻼس ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺳﻤﺎرت واچ وان ﭘﻼس ،ﺗﻼش اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺿﯿﺢ ،ﻻﺋﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ

دﺷﻮاری را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و رﻗﺎﺑﺖ در آن ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وان ﭘﻼس ،در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻮآوی ،ﺑﺎﯾﺪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺤﺪودی را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻘﺎ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
ﻻﺋﻮ ﺑﺎزار ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ را »ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ« ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰی
ﻣﻀﺎﻋﻒ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وان ﭘﻼس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﻠﯽ ،وارد ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺸﺪه و در ﻋﻮض ،روی ﺣﻀﻮر ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ در
ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد.
ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻻﺋﻮ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وان ﭘﻼس ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ وارد ﺣﻮزه اﺳﻤﺎرت واچ ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ را در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ از آﻧﻬﺎ داﺷﺖ .ﺿﻤﻨﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود دو
ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وان ﭘﻼس  3روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد و ﺣﺎﻻ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ

ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

