اوﻟﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﺻﺎدﻗﭙﻮر | ﺟﻤﻌﻪ ۱۰ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۳
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ِﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ؟ از زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ
اول آﯾﻔﻮن در ﺳﺎل ۲۰۰۷؟ در واﻗﻊ ﭘﺎﺳﺦ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﺎ
اﻣﺮوزه ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از اواﺧﺮ دﻫﻪ  ۹۰ﻣﯿﻼدی ﻇﻬﻮر ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آن
زﻣﺎن ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﺪل ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻫﺴﺘﯿﺪ ،در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﺗﻠﻔﻦ در اﺑﺘﺪا ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ در اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ،

ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﺮوزی در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی روﻣﯿﺰی ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯿﺪاد در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻠﻔﻦ ،از

آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ
ﻟﻤﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و در زﻣﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب و ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﺪل اﻣﮑﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎر و ذﺧﯿﺮه اﻃﻼﻋﺎت را
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۸۳ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Frog Designﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﺑﻮد و آن ﻟﻮﮔﻮی اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ روی ﺑﺪﻧﻪ آن دﯾﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن،
در ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﻧﺸﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ از زﻣﺎن ﺧﻮدش در  ۳۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ

ای ﺟﺬاب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .ﭘﺲ از آن ﺣﺪود  ۹ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﯿﺒﯽ و ﺗﻠﻔﻦ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه واﺣﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
IBM Simon

اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آی ﺑﯽ ام ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .از اﯾﻦ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ آن در ﺳﺎل  ۱۹۹۲ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ
دو ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ اﭘﺮاﺗﻮر  BellSouthآن را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺎ ﯾﮏ

ﻗﺮارداد دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر در آن زﻣﺎن  ۸۹۹دﻻر ﺑﻮد و ﻗﯿﻤﺘﺶ ﺑﺪون ﻗﺮارداد ﻫﻢ  ۱۰۹۹دﻻر اﻋﻼم ﺷﺪه
ﺑﻮد.
ﺳﯿﻤﻮن ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﯿﺒﯽ ﺑﻮد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن در آن
زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاﺑﯿﺖ داﺷﺖ .اﻣﮑﺎﻧﺎت آن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮﯾﻢ ،ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻣﮑﺎن ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺮدن ﻗﺮارﻫﺎی

ﮐﺎری ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻤﯿﻞ و ﺑﺮﻗﺮاری اﺗﺼﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  9600bpsاز
ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت آن ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ!

ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺳﯿﻤﻮن ﺗﻨﻬﺎ  ۱ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﻮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺗﮏ رﻧﮕﺶ ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  ۱۶۰در  ۲۹۳ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮد .ﺣﺪود  ۵۰ﻫﺰار ﻋﺪد  Simonﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺎ

ﺳﺎل  ۱۹۹۵در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮوش رﻓﺖ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻞ ،ﻓﺮوش آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد.
Ericsson R380

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻠﻔﻦ  Simonآی ﺑﯽ ام ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺳﯿﻤﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎری ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اوﻟﯿﻦ ﺗﻠﻔﻨﯽ

ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ‘اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن’ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ﻣﺪل  R380از ارﯾﮑﺴﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۰و ﺑﺎ
ﺳﯿﻤﺒﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.
ﻗﯿﻤﺖ  ۷۰۰دﻻر ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
َ
ﺑﺮﺧﻼف ﺳﯿﻤﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﻌﻠﯽ ،وزن و اﻧﺪازه  R380ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ
وزن  ۱۶۴ﮔﺮﻣﯽ اش ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮏ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ Nokia 9210 Communicator
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۲۴۴ﮔﺮم وزن داﺷﺖ R380 .از ﮐﯿﺒﺮد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ در
آن ﺑﺎز ﻣﯿﺸﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺑﺨﺶ ﻟﻤﺴﯽ آن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯿﺸﺪ.

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺮم اﻓﺰاری  R380ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮﯾﻢ ،ﻟﯿﺴﺖ وﻇﺎﯾﻒ ،ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﯾﺎدآور ﺻﻮﺗﯽ ،درﯾﺎﻓﺖ و

ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ و ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻤﺎس ﻫﺎ و دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آن اﯾﻨﻔﺮارد
ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮدﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﯿﻤﻮن،

اﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮ روی  R380وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
•••

ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺧﺘﺮاع ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺟﯿﺒﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻇﻬﻮر ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺮف دو دﻫﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ  ۲۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ دارﻧﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

