وﻗﺘﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮔﻮﮔﻞ
ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۳را در ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۰ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮐﺎﻧﺖ رﺳﻤﯽ ﺷﻌﺒﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را در ﺗﻮﺘﺮ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ،
ً
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻟﻮﺋﺮﻫﺎی آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻤﻼت ﮔﺎه ﻃﻨﺰآﻣﯿﺰ و ﮔﺎه ﺗﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ

رﻗﺒﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ .دارﯾﻢ در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﭘﻞ در
ﻃﺮاﺣﯽ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را ﺑﻪ ﻋﺪم ﻧﻮآوری ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎی
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ  3ﺣﺎﻻ ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮژه ﮐﻨﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ

ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ً
اﺧﯿﺮا ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺘﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺎن
و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﺖ ﻫﺎی اﮐﺎﻧﺖ رﺳﻤﯽ  Made by Googleﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻃﻨﺰآﻣﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ »ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را روی آن ﻓﺮود ﺑﯿﺎورﯾﺪ« .ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ  3اﮐﺲ ال ﺑﻮده ﯾﺎ داﺷﺘﻪ اﺑﻌﺎد ﻏﻮل آﺳﺎی دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ.

اﻣﺎ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  9در واﻗﻊ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺗﺮ و ﻗﻄﻮرﺗﺮ از ﭘﯿﮑﺴﻞ  3اﮐﺲ ال اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻋﺮﯾﺾ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ ﺳﻮژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻮده؛ ﺿﻤﻨﺎً
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد از اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻃﺮاﺣﯽ را اﻋﻼم ﮐﺮده و در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه ،آﻧﭽﻪ اﭘﻞ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ را دﺳﺖ ﻣﺎﯾﻪ ﻃﻨﺰ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮد و در ﺗﻮﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺖ
ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ »ﺑﺮای رﻫﺒﺮی زاده ﻧﺸﺪه« .در ﻣﺠﻤﻮع اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از آن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﺪ ،ﻫﻨﻮز ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ در ﺣﻮزه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪاراﻧﯽ ﮐﻢ ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﺑﺪون ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ
رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ.
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