ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﭽﯽ

ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ!؟

از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاﻫﻢ را ﺧﺮﻳﺪاری ﮐﺮدم ﻧﻘﺶ ﺳﺎﻋﺖﻣﭽﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪام رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪ و
ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻣﻼ ً رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺖ .اﺻﺮاری ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻢ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽدﻳﺪم آنﭼﻪ را ﮐﻪ از ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﯽام اﻧﺘﻈﺎر دارم ﺑﺎ
ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد ﻧﻴﺎزی ﻧﻤﯽدﻳﺪم ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﺮ دو وﺳﻴﻠﻪ را ﺑﻪﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
در ﺻﻔﺤﻪ »ﮔﺎوﺻﻨﺪوق« ﺷﻤﺎره  155ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮدم و اﻳﻦﮐﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ
ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎنﮔﻴﺮ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺗﺎ ﭼﻪاﻧﺪازه ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﭽﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع وﻗﺘﯽ
ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،اﭘﻞ ،ﺳﻮﻧﯽ ،رﻳﺰر و ﺑﺴﻴﺎری دﻳﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻴﺪن ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻳﺎ اﺳﻤﺎرتواچ ﺑﻴﺶ از آنﭼﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ
ﻗﻠﻤﺮو ﻏﻮلﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖﺳﺎز دﻧﻴﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﭽﯽ ﻣﻴﺎنرده از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﻴﺶ
ﭼﺮﺧﺶ ﺧﻮد ﺑﻪﺳﻤﺖ اﻳﻦ ﻣﻮج ﻧﻮ را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ روﻳﺎروﯾﯽ ﻧﺎمداران دﻧﻴﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﻴﺶ از
ﻳﮏ ﻗﺮن در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺰرگ و ﺳﻮدآور ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی دﺳﺖﺳﺎز و ﮔﺮانﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارﻧﺪ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺗﻴﮏ ﺗﺎک در ﺑﺎزار ،ﭘﻴﮏ در آﻣﺎر!
ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﯽرﻗﻴﺐ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﭽﯽ
ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮدهاﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﺑﻠﻪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﻧﻴﮏ ﺑﻴﻠﺘﻮن از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﻮﻳﻮرک ﺗﺎﻳﻤﺰ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و در ﻫﻤﺎن آﻏﺎز از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻨﺪ .او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻳﮏ روز
ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪﺳﻤﺖ رﻫﮕﺬران زﻳﺮ  25ﺳﺎل ﺑﺮوﻳﺪ و ﺑﯽآنﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪای ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﭻ دﺳﺖﺗﺎن اﺷﺎره
ﮐﻨﻴﺪ «.ﺳﭙﺲ اﻓﺰوده ﺑﻮد ،ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد آنﻫﺎ ﺑﯽآنﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن ﭼﻴﺴﺖ از ﮐﻨﺎرﺗﺎن رد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﯽروﻧﺪ .ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺑﻴﻠﺘﻮن اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻲراه و ﺑﯽﭘﺎﻳﻪ ﻧﺒﻮد .در ﺳﺎل  2010ﻣﺪﻳﺮان ﮐﺎﻟﺞ ﺑﻠﻴﻮت وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ
از اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودی ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد را در اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻳﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه ﺑﻮد :داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودی ﺟﺪﻳﺪ اﺻﻼ ً ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﭻ دﺳﺘﺶ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻳﻌﻨﯽ دارد ﺳﺎﻋﺖ را از آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودی ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﻪدﺳﺖﺷﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪﺟﺎی آن از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

شکل  « 1این عکس مجموعهای از ساعتهای شرکت سوئيسی سواچ را در نمايشگاه سالانه  Baselworldدر سال  2013نشان
میدهد )عکاس :جیانلوکا کولا  /منبع :بلومبرگ(.

درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻓﻮق را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان ﺗﻌﻤﻴﻢ داد و ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻢ اﮔﺮ
ﻫﻤﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در اﻳﺮان )ﺣﺘﯽ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی آﮐﺎدﻣﻴﮏ( ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی
ﻣﭽﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ در اﻳﺮان ﻫﻨﻮز ﻣﻬﺠﻮر ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و درﻧﺘﻴﺠﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﭻ دﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﻴﺪن ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻨﻮز و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
ﻧﺴﻞ ﻧﻮ ﻧﻴﺰ رﻓﺘﺎر آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦﺣﺎل ﻧﻔﻮذ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و اﻳﻦﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﺎر ﭼﻨﺪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،واﻗﻌﻴﺘﯽ ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺮا ﻳﺎد اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﻪ ﺑﺮ دﻧﻴﺎی دورﺑﻴﻦﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮔﺬﺷﺖ و دوران ﮔﺬار از ﻓﻨﺎوری آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل را رﻗﻢ
زد؛ دوراﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬر از آن ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺎمﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد را ﭘﺎس داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ ﮐﻢوﺑﻴﺶ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ
رﻓﺘﻨﺪ .در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزار ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﭽﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ دو ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺟﻠﺐﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﻮﺿﻊ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺷﻬﻴﺮ و ﺑﺰرگ ﺳﺎﻋﺖﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮانﻗﻴﻤﺖﺷﺎن زﺑﺎﻧﺰد اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ و ﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻴﭻﮐﺪام ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ و ﮔﺮانﺑﻬﺎ را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪﻫﺰار دﻻری ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ﻫﺪفﺷﺎن ﻓﻘﻂ داﻧﺴﺘﻦ زﻣﺎن ﻧﻴﺴﺖ .روﺑﺮتژان ﺑﺮوﺋﺮ ،ﻣﺪﻳﺮ و ﻣﺆﺳﺲ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت  Chronolyticsﻧﻴﺰ ﮐﻪ روی ﺑﺎزار ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻟﻮﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻟﮑﺲ و ﺳﻮاچ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ «.ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎی او ،ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﭽﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﮔﺮانﺑﻬﺎ ﭘﻮل ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ وﺟﻮد دارد و ﮔﺮوه دوم ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺮای اﻫﺪاﻓﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ از اﻫﺪاف ﮔﺮوه اول ﺧﺮﻳﺪاری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوهﺑﺮ ﻓﻠﺰات و ﺟﻮاﻫﺮت ﮔﺮانﺑﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻼﺗﻴﻦ و اﻟﻤﺎس ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود،
ﻋﻠﺖ اﻳﻦﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ارﻗﺎﻣﯽ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ دﺳﺖﺳﺎز ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ را
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ زﺑﺪه ﺑﺎ ﺻﺮف زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭼﻨﻴﻦ وﺳﻴﻠﻪﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪه و دﻗﻴﻘﯽ را
ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ آنﻫﺎ آنﭼﻪ ﮐﻪ از ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻴﺮون ﻣﯽآﻳﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪﭘﺎی ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی دﺳﺖﺳﺎز و
ﻟﻮﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در دره ژورای ﺳﻮﺋﻴﺲ ،ﮐﺎﻧﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺰرگ ﺳﺎﻋﺖﺳﺎزی اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

شکل  « 2رونمایی و عرضه ساعتهای هوشمند  Galaxy Gearسامسونگ در بازار ژاپن .اين ساعتها در بازار ژاپن توسط
شرکت  KDDIو با برند  auعرضه میشوند )عکاس :کیوشیاوتا  /منبع :بلومبرگ(.

ﻧﮑﺘﻪ دوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﻣﻴﺎنرده و ارزانﺗﺮی ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻟﮑﺲ و ﺳﻮاچ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻮﮐﺲ ﺧﻮد و ﭘﺮﺳﺘﻴﮋﺷﺎن در ﭼﺸﻢ ﻣﺸﺘﺮی اﺗﮑﺎ دارﻧﺪ ،ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ارزانﺗﺮ
ﺑﺎزار ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﭽﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﻣﺘﻌﺎرف )ﻏﻴﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ( ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪن ﺑﺎ
ﺷﺮاﻳﻂ روز ﺑﺎزار دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ و
ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ راﻏﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه در درازﻣﺪت ﺗﺄﺛﻴﺮی ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺬارد و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﭽﯽ آنﻫﺎ اﻳﻦﺑﺎر در ﻟﺒﺎس ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎزﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪﻧﺎم  Galaxy Gearروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ  1.63اﻳﻨﭽﯽ ﺑﻮد و
دورﺑﻴﻦ و ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی داﺧﻠﯽ ﻫﻢ در آن ﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻴﺶ از  70ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺎرﺑﺮدی را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦﮐﻪ دﺳﺘﺎورد ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﺮوﺻﺪای زﻳﺎدی ﺑﻪﭘﺎ ﮐﺮد اﻣﺎ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺒﻮد .زﯾﺮا
ﺳﻮﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﻴﺶ از آن  SmartWatch 2را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮش  2اﻳﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎ آن اﻳﻤﻴﻞﻫﺎیﺗﺎن را ﭼﮏ ﮐﻨﻴﺪ و در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻳﻴﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ .در ﻫﻤﺎن
ﺳﺎل ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪﻧﺎم  Toq Smart Watchرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،اﭘﻞ ﻧﻴﺰ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻧﺎم
 iWatchرا ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه و ﺧﺒﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد در ﺣﺎل اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻳﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﺮا ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ اﺗﻔﺎقﻫﺎ ،آﻣﺎرﻫﺎ از روﻧﺪ ﮐﻠﯽ روﺑﻪرﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی
ﻣﭽﯽ ﻏﻴﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﮑﺎﻳﺖ دارﻧﺪ!؟

شکل  « 3روند روبهگسترش ساعتهای هوشمند بر بازار بزرگ اين ساعتهای مچی دستساز و گرانبها تأثيری نگذاشته است
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ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻳﻮرو ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر اﻳﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل در ﻳﮑﯽ از ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﺮوش ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﭽﯽ در
ﺳﺎل  2008ﻣﻴﻼدی  4درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و درﺳﺎل ﺑﻌﺪ  10درﺻﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪاﻳﻦ اﻓﺖ اﻓﺰوده ﺷﺪ اﻣﺎ از آن ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ )و ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی( اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﺑﺎره ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و ﺣﺘﯽ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻓﺮوش آن ﺗﺎ ﺳﺎل  2017ﺗﺎ  30درﺻﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ .ﻟﻴﺰ ﺷﺘﻼن ،رﺋﻴﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ MVI
 ،Marketingﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎره ﺟﻮاﻫﺮات و ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻗﻴﻤﺘﯽ و ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﭽﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ )آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﺷﺎن  1000دﻻر ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ(  2500دﻻر
اﺳﺖ و ﻗﺒﻞ از آﺧﺮﻳﻦ ﭘﺴﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﻓﺮوش ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻴﺴﺖ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﭽﯽ روﻧﺪ روﺑﻪرﺷﺪ ﺧﻮد را ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻟﻮﮐﺴﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻟﮑﺲ اﺳﺖ و اﮔﺮ از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزار ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﻴﻢ ،دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ در دراز ﻣﺪت از ﺳﻮی ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ ،از ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺮآن ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺷﺮاﻳﻂ روز ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺪرن ﺗﻠﻔﻴﻖ ﮐﻨﻨﺪ .از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﭽﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﻈﻮره ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »دﻳﻮﻳﺪ
ﻳﻮرﻣﺎن«» ،«TAG Heuer» ،ﻣﻮوادو« و »اوﻣﮕﺎ« در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
»دﻳﻨﮓدﻳﻨﮓ ،«...ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺻﺪای ﻧﻮ!
ﭘﺎﺳﮑﺎل ﮐﻮﺋﻴﻨﮓ ،ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺳﻮﺋﻴﺴﯽ و ﺗﺎزهﺗﺄﺳﻴﺲ  Smartwatch Groupﮐﻪ ﮐﺎر آن ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺑﺎره وﺿﻌﻴﺖ
ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻧﺤﻮه ﺗﻮﺳﻌﻪ آن اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،در ﺳﺎل  2013ارزش ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ  700ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر رﺳﻴﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  2012ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪهﺑﻮد .در ﺳﺎل  2014اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺪاوم رﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ارزﺷﯽ  5/2ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻری دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺘﯽ در اﻳﻦﺻﻮرت ﻧﻴﺰ وﺳﻌﺖ آن
ﺗﻨﻬﺎ  5درﺻﺪ وﺳﻌﺖ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﭽﯽ ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ
رﺷﺪی ﺳﻪرﻗﻤﯽ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺟﺬابﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ازﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آنﻫﺎ در ﭘﺎﻳﻴﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺻﺎﺣﺒﺎنﺷﺎن اﺳﺖ .ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﻮلﺑﺎﻧﺪ و ﻓﻴﺖﺑﻴﺖ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎمآﺷﻨﺎی ﻧﺎﻳﮑﯽ ) (Nikeﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎتﺷﺎن
در ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن در ﻣﻴﺎن ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺟﺬاﺑﻴﺖ زﻳﺎدی ﭘﻴﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﻌﺪی اﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آنﻫﺎ در اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪاﻳﻦﮐﻪ ﺗﺒﺎدل ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﭘﻴﻐﺎمﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم روزﺑﻪروز درﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﻴﺰ رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﺪهای ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪﺟﺎی آنﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻳﮏﺑﺎر ﮔﻮﺷﯽ را از ﺟﻴﺐ ﻳﺎ ﮐﻴﻒﺷﺎن درآورده و وارﺳﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،اﻋﻼنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را روی ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺷﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن  30ﻫﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه دارﻧﺪ ﺑﺮای
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،اﻣﻨﻴﺖ ،ﮐﺎراﯾﯽ و اﺗﺼﺎلﭘﺬﻳﺮی ﺑﻴﺶﺗﺮ
اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻴﻼدی ﺷﻤﺎر ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﭽﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺸﯽ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮی
از  40ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ  200ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

شکل  « 4ساعت هوشمند  Galaxy Gearسامسونگ مانند همين اسمارتفونی که در تصوير ديده میشود میتواند عکس بگيرد،
ايميل بفرستد و تماس تلفنی برقرار کند .هم تلفنهای همراه و هم ساعتهای هوشمند اينک رو در روی صنعت چندين
ميليارد دلاری ساعتهای مکانيکی قرار گرفتهاند )عکاس :توبیاس شوارز از رويترز  /منبع :نيويورک تايمز(.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ رﺷﺪ اﻧﻔﺠﺎری ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺳﮑﻮی ﺟﺪﻳﺪ ،روﻧﺪ رﺷﺪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﻴﺶ
اﺳﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﻣﺴﺎل اﭘﻞ و ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻴﻦ ده ﺑﺎزﻳﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮ
اﻳﻦ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﮕﺎرش اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  iWatchاﭘﻞ ﻫﻨﻮز روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦﻫﻤﻪ ،ﺑﺴﻴﺎری از
ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻧﻴﺰ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه آﺷﮑﺎرا اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﻨﻮز ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﻧﺎرﺳﻴﺪه و ﻧﺎﭘﺨﺘﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺒﻮه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺎﺳﮑﺎل
ﮐﻮﺋﻴﻨﮓ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻢ ﻣﯽاﻓﺰاﻳﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺟﺎری در ﻓﻨﺎوری ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻری ﮐﻪ در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد رﺳﻴﺪن اﻳﻦ ﻣﻴﻮه ﻧﻮ را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻋﻼوهﺑﺮ اﻳﻦ ،درﺣﺎﻟﻲﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺳﻴﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺮ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺪرن
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻤﺎی ﻇﺎﻫﺮیﺷﺎن در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .در اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎزهواردان دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺠﺎرب ﺑﺴﻴﺎر و ﮔﺮانﺑﻬﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﭽﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ
در ﻇﺮاﻓﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮفﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارﻧﺪ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن و ﺑﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن آنﭼﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﭽﯽ ﻣﻴﺎنرده ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دو ﺳﻨﺎرﻳﻮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای آﻳﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ

ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ :ﻳﺎ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ از راﻫﯽ ﮐﻪ اﻣﺜﺎل ﺳﻮﻧﯽ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﺸﻮدهاﻧﺪ دﻧﺒﺎﻟﻪروی و ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺪرنﺳﺎزی
ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎیﺷﺎن روی آورﻧﺪ ﺗﺎ در ﺻﺤﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎ اﻳﻦﮐﻪ روﻳﻪ ﻓﻌﻠﯽ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦﺻﻮرت ﭼﻪﺑﺴﺎ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﻣﻴﺎنرده ﺑﻪﻣﺮور از ﺑﺎزار ﺣﺬف و ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دورﺑﻴﻦﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ )در ﺑﺮاﺑﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل( دﭼﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ و ﮔﺮانﺑﻬﺎ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎی ﻣﺪﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﺎص
ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻨﺎرﻳﻮی دوم ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ :اﻳﻦﮐﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار واﮐﻨﺶ ﻣﺆﺛﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ:
 ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺖ -ﺳﺎﻳﺖ

ﻓﻮرﺑﺰ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه :آرﻳﻞ آدام )ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﮑﺎل ﮐﻮﺋﻴﻨﮓ( ،ﻣﺎرس 2014
ﻧﻴﻮﻳﻮرک ﺗﺎﻳﻤﺰ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه :ﻧﻴﮏ ﺑﻴﻠﺘﻮن ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2013
ﻣﺎرﮐﺖواچ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه :ﻣﺎرﻳﺎ ﻻﻣﺎﻧﮕﺎ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2013
 ،statisticbrainﻧﻘﻞ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﭽﯽ ﻣﺘﻌﺎرف در ﺳﺎل 2013

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 14ﺗﻴﺮ 1394

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/are-network/999 :

