ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﮔﺴﺘﺮش اﮐﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﯾﺰن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،دی ۱۳۹۳
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺠﺎری اش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﯾﺰن ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ
و اﮐﻨﻮن از ﺷﻮاﻫﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻼش دارد ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش
ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻧﺮم اﻓﺰاری اﮐﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮدش )ﺗﺎﯾﺰن( را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ً
اﺧﯿﺮا
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ  Tizen Indonesiaﮔﺰارﺷﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن آﻣﺪه
ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ رﺳﺎﻧﺎ

ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ دﯾﺪار ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای
ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎﯾﺰن را ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﺪی دارد ﺗﺎ از
ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎﯾﺰﻧﯽ ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و ﭼﭙﭗ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﺑﺮﻧﺪی
ً
در اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی  Blu-rayﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺟﺮﯾﺎن  CES 2015ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی SUHD
ً
اﺑﺪا ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ
ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﯾﺰن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدﻧﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و

ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﻫﻢ ﻧﻘﺸﯽ ﺟﺪی را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎ و ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺑﻠﻮری ﻣﯿﺎن رده ﺧﻮد از ﭼﯿﭗ ﻫﺎی MStar
ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮﭼﻤﺪارش ﻫﻢ از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﺰارﺷﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از  ۶۰درﺻﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﭗ
ﻫﺎی  MStarﺑﻮده و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﺧﺮﯾﺪاری و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﺶ
در ﺑﺪﻧﻪ ی ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ادﻏﺎم ﮔﺮدﯾﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮه ای ﻫﺎ
ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ را ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﺮد.
ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﭘﺲ از ﮐﻮاﻟﮑﺎم دوﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺷﻬﺮت اﺻﻠﯿﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اراﺋﻪ ی راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻣﯿﺎن رده اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﯾﺰن ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات در ﺑﺎزارﻫﺎی

اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم از رﺷﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
ً
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﯾﺰن
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ زودی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ را در ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮش
ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد.
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  Z1ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﯾﺰن از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ
ً
اﺧﯿﺮا راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﻤﺘﺎی ﮐﺮه اﯾﺶ
ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Spreadtrumﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
دﭼﺎر اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﺷﺪه و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ زودی ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﯾﻦ
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻫﺪاف ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را در ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺗﺎﯾﺰن ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

