ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻮﺟﯽ را ﮐﭙﯽ
ﻣﻤﻮﺟﯽ اﭘﻞ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﯾﻨﺐ ﻋﺎﺑﺪی راد | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۸
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ  ،CCﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  Mimojiرا ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﯿﻤﻮﺟﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ واﺿﺤﯽ از ﻣﻤﻮﺟﯽ اﭘﻞ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم اﯾﻦ
اﻧﯿﻤﻮﺟﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﭘﻞ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در ﻇﺎﻫﺮ آن ﻫﻢ ﺗﻐﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه و دﻗﯿﻘﺎ
ﻫﻤﺎن ﺷﻤﺎﯾﻞ ﻣﻤﻮﺟﯽﻫﺎی اﭘﻞ را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻮﺟﯽﻫﺎ از
روی ﻣﻤﻮﺟﯽ اﭘﻞ ﮐﭙﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺪه:

ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزرﺳﯽ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم داده و ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻮﺟﯽﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻠﯿﺪی از ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ ﻣﺜﻞ اﭘﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎ در زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﺨﻪ دﯾﺴﮑﺎوری از ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ  ،8ﻣﯿﻤﻮﺟﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ
آن اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﭼﻬﺮه ﺷﺮﻗﯽ را در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﯾﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  165اﻟﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ
را ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮد.
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﻤﻮﺟﯽ اﭘﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺎراﮐﺘﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار

ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ.
ﻣﺎ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﮔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﮐﭙﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ
ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
اﻣﺎ اﮔﺮ آنﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎی ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ و اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻗﻀﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ روﺑﻪ رو ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از
اﻧﯿﻤﻮﺟﯽﻫﺎی اﭘﻞ در ﮔﻮﺷﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺧﻮد ﻣﯽ  8ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از آن ﻫﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﻣﺪل
ﻣﺸﺎﺑﻪ از اﯾﺮﭘﺎد اﭘﻞ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

