ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺧﺎﻟﻖ »ﺳﯿﺮی« را ﺧﺮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۵
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ در ﮔﺬر ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺠﺎزی
ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ اش ﺑﺰﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ » «Viv Labsرا ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﭼﻨﺪان ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﺷﻨﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ  Viv Labsﻫﻤﺎن
ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ «Siri» ،را ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ )در ﻣﺎه ﻣﻪ( Viv Labs ،ﻧﻤﺎﯾﻪ ای از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎزی
اش را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﭘﺲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮآﯾﺪ.
َادم ﺷﺎﯾﺮ ،دگ ﮐﯿﺖﻟﻮس و ﮐﺮﯾﺲ ﺑﺮﯾﮕﻬﺎم ﺳﻪ ﺷﺨﺺ اﺻﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  Vivرا ﺷﮑﻞ داده اﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺳﻪ ﺗﻦ از ﺳﺎل  ۲۰۱۲اﭘﻞ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و از آن زﻣﺎن ﺑﺮ روی ﻧﺴﻞ ﺗﺎزه ای از دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﺎر
ﮐﺮده اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ اﮐﻨﻮن ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺻﻮرت »Viv

 «Labsﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی )ﮔﻮﮔﻞ ،اﭘﻞ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﻓﯿﺴﺒﻮک( ﻫﺮ ﮐﺪام
ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎزی در ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﺸﺎن دارﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢ ﺗﻼش ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وارد اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪه و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً

ﺣﺎﻻ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﮔﻮﮔﻞ را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ داﻧﺴﺖ.

ﮐﺮه ای ﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ اﺗﮑﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ

ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ و در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ،Viv Labsﮔﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ
در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،آﻗﺎی دگ ﮐﯿﺖﻟﻮس در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ:

»ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ،ﻧﺮم اﻓﺰار و اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻮده و  Samsung Payاﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زودی ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺪﯾﺖ و ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺗﺎزه ای را از ﺳﻮی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎُ ،ﺑﺮد را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

