ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از اﺳﭙﯿﮑﺮ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺠﻬﺰ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﻣﺎزون ]ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  WWDCﺧﻮد
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ً
از ﯾﮏ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﺳﯿﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺮای آﻣﺎزون
اﮐﻮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺗﺎزه از ﻃﺮف
آﻣﺎزون اﺷﺎره دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻔﻪ ﺗﺮازو را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ واﺷﻨﮕﺘﻨﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ.

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ ﺑﻪ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎزون ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻗﯿﺐ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻮم و
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻨﻮوک ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﻣﺮوز ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎزه ای ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎزون در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد اﺷﺎره را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ  7اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﭙﯿﮑﺮ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل آﻣﺎزون ﯾﻌﻨﯽ »ﻟﻮک« ) ،(Lookدر ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮد
دارای ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺬﮐﻮر ،اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮی از ﻣﺤﺼﻮل در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﺎزون در دﺳﺘﺮس
ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺳﭙﯿﮑﺮ آﻣﺎزون ﻗﺎدر اﺳﺖ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ زﻣﺎن ،وﺿﻌﯿﺖ آب و ﻫﻮا و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﺪل ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﭙﯿﮑﺮ اﮐﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ »ﺷﻮاﻟﯿﻪ« ) (Knightﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﺮار
اﺳﺖ ﻃﯽ ﻣﺎه ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد و وﺟﻮد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺤﺴﻮس آن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻮم و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻨﻮوک ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ:
ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق را ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﻣﺎزون ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺮوز اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی ﻗﺮار داده AFTVnews .ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه »اﮐﻮ ﺷﻮ« ) (Echo Showﻧﺎم دارد ،و ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش آن از اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  230دﻻر
آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
ً
ﻇﺎﻫﺮا ارﺳﺎل »اﮐﻮ ﺷﻮ« از  28ژوﺋﻦ )ﻫﻔﺘﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه( آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  220ﭘﻮﻧﺪ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ  240ﯾﻮرو ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه ،اﻣﺎ زﻣﺎن ارﺳﺎل آﻧﻬﺎ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

