ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻏﯿﺮ از »ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی« ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،آﺑﺎن ۱۳۹۵
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﯽ ﻧﻮت  2و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺲ را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯽ ﻫﻮم ﻣﻤﻠﻮ از ﮐﺎرﺑﺮان
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺗﺎزه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و از ﻧﺰدﯾﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن را ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن دو ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ Mi MIX
ﺳﺘﺎره ﺟﻤﻊ ﺑﻮد .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﻪ را ﻣﺪﻫﻮش ﺧﻮد ﮐﺮده و ﺑﺪﻧﻪ
ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ اش ﻣﻄﻠﻮب ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺴﯿﺎری از
ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪش ﺑﻮدﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﻧﻮاﻣﺒﺮ
ﯾﻌﻨﯽ دو روز دﯾﮕﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ در ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دﭼﺎر ﮔﺮدد.
ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﻧﺒﻮد و ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻠﯿﭗ اﺳﺘﺎرک ﻃﺮاح ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﺗﻮﺳﻌﻪ آن
دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮد اﺑﺪا ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺎدی از اﻧﻮاع
ﻫﺪﻓﻮن ،ﻫﺎرد دراﯾﻮ و درﯾﭽﻪ ﻫﺎی رادﯾﺎﺗﻮری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻗﺎﯾﻖ
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻓﻘﯿﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮده.
ﻫﻮﮔﻮ ﺑﺎرا ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺎرک در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮔﻔﺖ :او در
وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻫﻤﯿﺖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺶ را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را آراﺳﺘﻪ و ﺳﺎده ﻧﮕﻪ دارد.
ﻫﺪف ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺲ در واﻗﻊ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ
اش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎرپ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ زودی وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد.
درﺳﺖ در زﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺣﺴﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻨﺞ ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺲ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﺮاﺻﻮت

 Elliptic Labsﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺎﺑﺸﮕﺮ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ آن ﺷﺪه و وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﺮای
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺑﺘﮑﺎری ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻮارد ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ اش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رود.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎس اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺪ
ﻧﻮآوری در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮﻧﺪی ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی.

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺲ ﺗﻨﻬﺎ از ﻋﻬﺪه ﻏﻮل
ﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﭘﻞ و ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻮﮔﻮ ﺑﺎرا از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد آﯾﻔﻮن
 7ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ از ﺗﻼش ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﯿﮑﺴﻞ را ]ﮐﻪ ﭘﺸﺘﺮ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺑﺮای آن
ﮐﺎر ﮐﺮده[ ﺳﺘﻮد و ﺣﺘﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﺎزه ای را در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
وی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ را ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ،ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دورﺑﯿﻨﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﺳﻮﯾﯽ ﻫﻢ ﮔﻼﯾﻪ داﺷﺖ

ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﻧﺪارد.

آﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺲ ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده؟ ﺑﺎرا در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال در ﻣﻘﺎم

دﻓﺎع از ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺎﺑﻘﺶ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ رﯾﺴﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺸﺎن دﺷﻮار ﺑﻮده ﭼﺮاﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻗﻄﻌﺎ ﻓﺮوش ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮﺑﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ .ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ

ﺣﺮف ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر در ذﻫﻨﺸﺎن ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﻮﮔﻮ ﺑﺎرا ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮای
ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
اﮔﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﻫﻮم )ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ( و ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدش ﺑﻪ اﭘﻞ اﺳﺘﻮر را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻣﯽ
ﻣﯿﮑﺲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻨﺪه را از روی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﭘﺎک ﮐﻨﺪ.

ﻫﻮﮔﻮ ﺑﺎرا
ﻧﮕﺮان ﺣﺮف ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺘﻢ

اﻟﺒﺘﻪ در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ،ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻤﯿﺪه  Mi Note 2را ﺑﺎ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس 7
اج ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﻧﻮت  7ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎرا ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﻞ ﺷﯿﺸﻪ ای ﺧﻤﯿﺪه ﺳﻪ ﺑﻌﺪی را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ]ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﯽ
ﻧﻮت اوﻟﯿﻪ[ و در اداﻣﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ اﻣﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ  Mi 5ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

در اداﻣﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﻤﯿﺪه ﺳﻪ ﺑﻌﺪی را ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮد
و آن را در ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  7اج ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرا ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻗﺮار
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی در ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻤﺎن ﻣﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار دﻫﺪ و
ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽ
ﻧﻮت  2را اراﺋﻪ ﮐﺮد اﯾﻦ ال ﺟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  OLEDﻣﻨﻌﻄﻒ ﻣﻮرد ﺗﻤﺠﯿﺪ و
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎرا اﻣﺎ اﺳﺘﺪﻻﻟﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﺧﻤﯿﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ

ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺑﺘﮑﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ اﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺑﺪاع

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎده را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ.

ﻣﻦ اﺑﺪا ﻧﮕﺮان ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺴﺘﻢ زﯾﺮا ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ

ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ .ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺲ ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ روﺷﻨﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

