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ﺷﺮﮐﺖ  DarkMatterﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اش ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ اﺳﺖ.
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪی ﮐﻪ  Katimﻧﺎم دارد روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ و در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و رﺳﻤﺎ ورودش ﺑﻪ ﺑﺎزار را ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت  Katimﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵.۲اﯾﻨﭽﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از رﻣﺰﻧﮕﺎری
داده ﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺎراﺗﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد
و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎرﺳﻠﻮن از ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺠﺎری دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﺒﺮ داده.
ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  shield modeﯾﺎ ﻣﺪ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺮژی
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن و دورﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺷﻤﺎ ﮔﻮش
دﻫﺪ.
ﻓﯿﺼﻞ ال ﺑﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ  DarkMatterدر اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ:

اﮔﺮ ﺗﺎﺑﺤﺎل در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را در ﺧﺎرج از اﺗﺎق ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮان در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎد
اﻣﻨﯿﺘﯽ در دﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮرﺗﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ.
ال ﺑﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ:

ﺷﺮﮐﺖ  DarkMatterﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Katimرا از اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺪ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ در ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺎری آن ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺪ.

اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮق ورودی ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن و دورﺑﯿﻦ را
ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺟﻠﺴﻪ راﻫﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﺮ
وﺿﻌﯿﺖ دﮐﻤﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ روش دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن را ﻓﻌﺎل ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ  DarkMatterﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد .روز ﺳﻪ
ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  Sikurاز ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺿﺪ ﻫﮏ ﺧﻮد ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﯾﻤﻦ ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ال ﺑﺎﻧﯽ در ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘﺶ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﯿﻼدی ﻣﺮز ۴۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را رد ﮐﺮده و ﺑﻪ دوﺑﺮاﺑﺮ رﻗﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﯾﻌﻨﯽ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
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