ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﻣﻮج واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ،ﻫﺪﺳﺖ
ﻫﺎی ﻣﺠﺰا و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  ۱۰Kﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۵
 Young Sohnﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﮐﻪ در
ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﯾﻨﺪه واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی

و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎزار ﮐﻨﻮﻧﯽ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی آﺗﯽ اش ﭘﺮداﺧﺖ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزار واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺪﺳﺖ  Gear VRو
اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آن ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻢ ﮐﻮاﻟﮑﺎم و ﻫﻢ اﯾﻨﺘﻞ اﺧﯿﺮا از ﻃﺮح ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﺳﻤﺎرت

ﻓﻮن ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﺘﻌﺪدی در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻃﺮح ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﺨﺖ

اﻓﺰار را ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی

ﻣﺠﺰا ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺣﺎﻻ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺎزه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ ﻣﯽ رود.
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ارزان ) Gear VRﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۹۹دﻻر( ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺒﻞ از
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
 Sohnاﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی
زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮای زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺟﺮا روی آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻣﻮج ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮد از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺣﻮل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻧﻮآوری ﻫﺎی ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد Sohn .اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎﺗﺮی و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ رخ دﻫﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  QHDﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ )ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  ۲۵۶۰در  ۱۴۴۰ﭘﯿﮑﺴﻞ( ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی
ﮔﻠﮑﺴﯽ آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺘﻮا روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای
ﻣﺸﺎﻫﺪه از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﺘﻮای واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﺑﺪا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاع ﻓﻌﻠﯽ و ﺣﺪاﻗﻞ  4Kﺑﺎﺷﺪ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ  10Kدﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ  ۵ﺗﺎ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺑﺪا رﻗﻢ ﭘﺎﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد ﺑﺎز ﻫﻢ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺑﻪ ﻗﺪری ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای را ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و اراﺋﻪ اش ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
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