ﻟﻮﮔﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۶
در دوراﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺮ روز ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﺗﺮی را در ﺑﺪﻧﻪ ای ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﺗﺮ ﺟﺎی دﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا از ﯾﮏ ﺳﻮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺰرگ ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻏﻮل آﺳﺎ را ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺬف دﮐﻤﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻮم در ﺟﻠﻮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ اﺟﺰاء را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ

رﺳﺪ ﻟﻮﮔﻮی ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮه ای ﯾﻌﻨﯽ
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  8آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻓﺮﻋﯽ ﺣﺬف ﻟﻮﮔﻮی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان در اﺑﻌﺎد زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .در
ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ ،ﻟﻮﮔﻮی ﺑﺰرگ و ﻧﻪ ﭼﻨﺪان
زﯾﺒﺎی اﮐﺜﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه آﺳﯿﺐ وارد ﺳﺎزد .اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻧﺪرﻫﺎ و ﻣﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  8ﭘﯿﺶ از روﻧﻤﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
را ﺑﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ را ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ و زﯾﺒﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ال ﺟﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪار زﯾﺒﺎی
ﺟﯽ  6ﻧﺸﺎن داد ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪ در ﻃﺮﻓﯿﻦ ،ﻟﻮﮔﻮی ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﻧﯿﺰ
زﯾﺮ آن ﺟﺎی داد ﮐﻪ ﻟﻄﻤﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﯽ زﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2017ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻏﻮل آﺳﺎ ﺑﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻤﮑﻦ در اﻃﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮﭼﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن
ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری ﺧﻮد در ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻟﻮﮔﻮ را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﻘﺪان ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری ﺳﺎزﻧﺪه در ﺟﻠﻮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ اﭘﻞ
ﻫﯿﭽﮕﺎه از ﻟﻮﮔﻮی ﺧﻮد در ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮی آﯾﻔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﺒﮏ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه و
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص دﮐﻤﻪ ﻫﻮم ﮔﺮد آن ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺖ اﭘﻞ روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺬف اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ از »آﯾﻔﻮن ادﯾﺸﻦ« در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺑﺮ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻣﺠﻤﻮع روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ،دﯾﮕﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ در اﻃﺮاف
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺲ و اﻧﺪی روﺑﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن اﻧﺪروﯾﺪی اﺳﺮار آﻣﯿﺰش ،ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ
در اﻃﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه از روی ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﯽ دﺷﻮار ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ راﻫﮑﺎری ﺟﺪﯾﺪ روی آورﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺼﺮی ﺧﺎص ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ ،ﻋﻤﻠﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ
ً

ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز دﺷﻮارﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

