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یکی از شــرکت هایی که در ســال های اخیر باعث 
نظیر  معتبــری  در کمپانی هــای  ایجــاد هــراس 
سامســونگ یا اپل شــده اســت، شــرکت هوآوی 
اســت. فعالیت این شــرکت در صنعت تلفن همراه 
و اســتراتژی های متفاوت آن باعث شد که نگاه ها 
به ســمت محصوالت این شرکت جلب شود. حضور 
محصوالت با کیفیت و خوش قیمت، برگ برنده ای 
بود که هوآوی با خودش به بازار آورد و مدیر عامل 
این شــرکت بعد از مدتی گفت »می خواهیم اپل را 
پشت ســر بگذاریم«. درست اســت که این حرف 
شــاید کمی خنده دار به نظر برســد اما با توجه به 
شرایط موجود یعنی کم شدن محبوبیت اپل و درجا 
زدن این شــرکت و همچنین با توجه به مشکالتی 
که برای سامســونگ ســر تولید آخرین سری نوت 
این شــرکت به وجود آمد. اصال دور از ذهن نیست 
که یک کمپانی دیگر بتواند خودش را بیشتر در دل 
مردم جا کند. مدیر عامل بخش سخت افزار هوآوی 
آقای »ریچارد یو« اســت کــه در زمان رونمایی از 
گوشــی هوشمند میت ۹، صحبت های ویژه ای را در 
رابطه با آینده هــوآوی و برنامه هایی که برای این 
شــرکت در سر دارند، انجام داد. او اعتقاد دارد که ۴ 
سال قبل در زمانی که اعالم کرده است هوآوی که 
یک شــرکت چینی است در صدد تولید تلفن همراه 
است. بســیاری از مردم و همچنین کارشناسان این 
حــوزه، متعجب شــده اند اما امروز این شــرکت در 
جایگاهی قرار گرفته اســت که ســومین فروشنده 

بزرگ موبایل در جهان است.

اپل	را	کنار	می	زنیم	

مدیر عامل بخش ســخت افزار هوآوی اعتقاد دارد که 
بودن در جایگاه سومی برای این شرکت به هیچ عنوان 
قابل قبول نخواهد بود و مدیران این شــرکت تصمیم 
قاطعــی دارند تا اپل را کنــار زده و جایگاه دوم را تا دو 
ســال آینده از آن خود کنند. چینی ها تصمیم گرفته اند 
که بعد از این دو ســال چنان برنامه ریزی داشته باشند 
که به اولیــن برند تولید کننده موبایل در جهان تبدیل 
شوند و این حرف هایی است که ریچارد یو، سال گذشته 
در یکی از مصاحبه های خود بیان کرده است. البته دو 
ســال قبل هم او اعالم کرده بود که بزرگترین رقیبش 
سامسونگ اســت و هیچ گاه به رقابت با شرکت های 
دیگری نظیر شــیائومی حتی فکر هــم نخواهد کرد. 

کپی	پشت	کپی	

بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که اگر چه اکنون 
جایگاه سومین فروشنده بزرگ جهان متعلق به هوآوی 
اســت اما این جایگاه با تالش و برنامه ریزی مناسب 
مدیران این شــرکت به دســت نیامده اســت و کپی 
برداری کاری اســت که چینی ها به صورت حرفه ای 
انجام می دهند. کارشناسان اعتقاد دارند که این جریان 
از زمان تولید اپل های تقلبی و ایجاد اپل اســتورهای 
جعلی در چین آغاز شــده است. فرهنگ کپی برداری 
مختص اســتارتاپ های کوچک چینی نیست و حتی 
شــرکت های بزرگی مانند هوآوی یا شیائومی هم به 

اندازه کافی از آن بهره مند هســتند. کافی است ببینید 
این شــرکت ها در کدام کشــور محصول خود را به 

فروش می رسانند.

بازاری	که	محدودیت	دارد	

این کپــی برداری برای شــرکت هایی نظیر هوآوی و 
شــیائومی در آینده بسیار دردســاز خواهد شد. ممکن 
است که در ابتدای کارشــان مشکل بزرگی نباشد اما 
زمانی که حــرف رقابت با شــرکت هایی نظیر اپل یا 
سامسونگ به میان می آید، کپی برداری این شرکت ها 
برایشان به یک مانع بســیار بزرگ تبدیل خواهد شد. 
به عنوان نمونه شرکت شــیائومی تا به حال نتوانسته 
محصوالتــش را به آمریکا یا دیگر کشــورهایی که از 
قوانین ســخت کپی رایت، حمایت می کنند، وارد کند. 
در مورد هوآوی هم شــرایط به همین صورت اســت 
و در ســال های اولیه، این شــرکت تنها در شــرق و 
کشــورهایی که به کپی رایت اهمیتی نمی دهند، وارد 
شــده بود. کپی برداری در هوآوی به جایی رســید که 
سال گذشته موبایل Mate S را براساس کپی برداری 
محــض از آیفون 6S تولید کرد. در حال حاضر به نظر 
می رســد که بخش موبایل هوآوی به بلوغ رســیده و 
اینک محصوالتش را به اقصی نقاط جهان هم ارسال 
می کند. تکنولوژی ســاخت موبایل هــای میان رده یا 
اقتصادی چندان پیچیده نیست و این پرچمداران هستند 
که باید نام یک برند را بر سر زبان ها اندازند. باید دید که 
هــوآوی در این زمینه هم حرفی برای گفتن دارد یا نه. 

آیا	هوآوی	محبوب	تر	می	شود؟	

شرایط کنونی هوآوی بیشتر به HTC شباهت دارد و 
بعید به نظر می رسد که بتواند با ارائه موبایلی تکراری، 
باز هم با اســتقبال از سوی مشــتریان رو به رو شود. 
میت ۹ حاال با چنین شــرایطی معرفی شــده است: 
هم یک موبایل تکراری و کپی برداری شــده است و 
هم این که ســازنده آن یک کمپانی چینی است. باید 
توجه کرد که این ذهنیت خوبی در مورد ســازندگان 
چینــی وجود ندارد. از طرفی قیمت این گوشــی هم 
پایین نیست و از سری گلکســی سامسونگ، آیفون 
اپل و اکسپریا سونی باالتر به نظر می رسد. با نگاهی 
منطقی نمی توان این ســه موضوع را در کنار هم قرار 
داد و انتظار موفقیت چنین محصولی را داشــت، بلکه 
بیشتر باید انتظار معجزه را کشید. شاید الزم باشد که 
هوآوی کمی استراتژی های خود را تغییر دهد و حال 
که فضای مناســبی در اختیــارش قرار گرفته، تالش 
بیشتری برای پشت سر گذاشتن بزرگان صنعت تلفن 

همراه انجام دهد.

شـرکت اپـل در چنـد سـال اخیـر سیاسـت های عجیـب و غریبـی را از خـود نشـان 
داده کـه در برخـی از مـوارد باعث شـده اسـت تـا طرفـداران این شـرکت و کاربران 
گوشـی های آیفـون، اعتمـاد خـود بـه این شـرکت را تـا حد زیـادی از دسـت بدهند 
و هـر روز منتظـر یـک اتفـاق جدیـد در رابطـه بـا محصـوالت این شـرکت باشـند. 
اسـتراتژی های اپـل از زمـان اسـتیو جابـز تـا بـه حـال که تیـم کـوک جایگزین آن 
شـده اسـت، تغییرات شـگرفی داشـته اسـت. اگر به خاطر داشـته باشـید در موضوع 
ویـژه هفتـه گذشـته بـه طـور مفصـل در ایـن رابطـه صحبت کردیـم و نوشـتیم که 
تیـم کـوک جایگزیـن مناسـبی برای جابز نبوده اسـت. احتماال او به سـندروم اسـتیو 
بالمـر دچـار شـده اسـت و تـا زمانـی کـه کـوک سـکان هدایـت اپـل را در دسـت 
داشـته باشـد، نمی تـوان انتظـار داشـت که اپـل ماننـد روزهای گذشـته خـود بتواند 
کاربرانـش را هیجـان زده کنـد. در گذشـته شـعار اپـل در زمـان تولید آیفـون به این 
صـورت بـود کـه آیفـون یـک گوشـی منحصـر بـه فـرد اسـت و تنهـا یک گوشـی 
خـاص اسـت کـه هر سـال یا هر چند سـال یک بار توسـط اپـل به کاربـران عرضه 
می شـود. امـا شـما در حال حاضر انواع و اقسـام آیفـون را می توانید در بازار مشـاهده 
کنیـد کـه هـر کـدام تفاوت هایـی بـا هـم دارنـد و نکتـه ای کـه در رابطه بـا تمامی 
آن هـا بـه صـورت مشـابه بـه چشـم می خـورد قیمـت به نسـبت بـاالی آن هاسـت. 
اگـر شـما به فروشـگاه رسـمی یا غیر رسـمی اپل در کشـورهای مختلـف بروید و از 
آن هـا بپرسـید کـه چـه تفاوتی میان یـک آیفون ۷ بـا حافظه ۳۲ گیـگا بایت و ۲۵۶ 
گیـگا بایـت وجـود دارد؟ بدون شـک بـه شـما می گویند که تنهـا تفـاوت موجود، به 
میـزان فضـای ذخیـره سـازی اطالعات در ایـن دو گوشـی برمی گردد. تمامـی افراد 
اطمینـان دارنـد کـه تنهـا تفاوت بر سـر مقدار حافظه اسـت امـا باید بدانیـد که حتی 
آیفون هـای موجـود در آمریـکا بـا آیفون هـای موجـود در اروپـا تفـاوت دارنـد. یکی 
از ایـن تفاوت هـا حافظـه اسـت، البتـه منظور مـا مقدار حافظه نیسـت! بلکـه کیفیت 
آن اسـت. حافظـه ای کـه بـرای مدل هـای ۲۵۶ گیگابایتـی اسـتفاده می شـود زمان 
خوانـدن اطالعات از حافظه سـرعتی معـادل ۸۵۶ مگابایت بر ثانیـه دارد و همچنین 
بـرای ذخیـره اطالعـات یـا نوشـتن داده روی کارت حافظـه کـه مهمتریـن پارامتـر 
اسـت، سـرعت ۳۴۱ مگابایـت بـر ثانیـه را دارد که سـرعت خوبی اسـت. امـا تفاوت 
تنهـا بـه حافظـه خالصـه نمی شـود و چگونگی ارتبـاط بـا اینترنت هـم تفاوت هایی 
وجـود دارد. شـاید عجیـب باشـد اما بدانید سـرعت اینترنـت آیفون ها هم بـا یکدیگر 
فـرق دارنـد. آیفـون ۷ پـالس کـه بـا شـماره مـدل A1778  و A1784 معموال در 
بـازار اروپـا موجـود اسـت سـرعت ارتبـاط بسـیار کمتـری نسـبت بـه آیفون هـای با 
شـماره مدل A1660 و A1661 دارنـد کـه در بـازار آمریـکا فروختـه می شـود. دو 
مـدل اول از مـودم اینتل اسـتفاده می کنند که سـرعت بسـیار پایینـی دارد و دو مدل 
دوم از مـودم کوآلـکام اسـتفاده می کننـد کـه بسـیار کیفیـت خوبـی دارد. مودم های 
اینتـل اسـتفاده شـده در آیفـون ۷ حداقل ۳۰ درصـد ضعیف تر از مودم هـای کوآلکام 
اسـت. ایـن ضعـف در برخـی آزمایش هـا بـه ۷۵ درصـد هـم رسـیده اسـت. ایـن 
یعنـی آیفون هایـی کـه مـودم اینتل دارند سـرعت آپلـود و دانلـود آنها در اسـتفاده از 
۴جـی یـا ۳جـی بسـیار پایین تـر از مدل هایی اسـت که مـودم کوآلـکام دارنـد. هنوز 
مشـخص نیسـت اپـل چرا در گوشـی های جدیـد خود چنیـن کاری کرده اسـت. اگر 
شـما یـک آیفـون ۷ یـا ۷ پـالس با مـودم اینتـل بخریـد سـرعت ارتباطات شـما از 
آیفـون ۶ اس هـم کمتـر اسـت! به عبارتـی اپل از مـودم بی کیفیت بـرای محصولی 

اسـتفاده کـرده اسـت که پـول زیادی بـرای آن بایـد بدهید.

اپل دروغ می گوید یا حقیقت را پنهان می کند؟
 گلسـا ماهیـان
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