آﯾﺎ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۶ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﺟﻤﻌﻪ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
در ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪاری ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻠﮑﺴﯽ
اس  ۶و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۶اج ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﻮﻟﯿﺪ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎری
ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ وراﯾﺰن ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن ﺷﺎن اﯾﻔﺎ ﮐﺮده ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۵ﻫﺸﺘﺎد ﻗﻄﻌﻪ ی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻪ ،در ﭘﺮوﺳﻪ ی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ
ﻫﺎ  ۱۱۰ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺿﻤﻨﺎً ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﻗﻠﻢ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ در اس  ۵ﺧﺒﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﻓﻠﺰ و ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ ای ﻧﺒﻮد؛ ﻣﻮاردی
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺮه ای ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺗﺎزه ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪه اش را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﯽ از راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی اﮔﺰﯾﻨﻮس ﺧﻮد ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺖ اﮔﺰﯾﻨﻮس ﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ارزان ﺗﺮ از ﺧﺮﯾﺪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و از
آن ﻣﻬﻢ ﺗﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎﯾﺶ ،از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﺪ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺨﺖ در
اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺳﺎز ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺘﻨﺖ
ﻫﺎﯾﺶ  ۲.۵اﻟﯽ  ۵درﺻﺪ از ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺣﻖ ﺧﻮدش ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در آﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﺜﻼ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از زﻣﺎن راه اﻧﺪازی اوﻟﯿﻦ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ  Sﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز،
اﺳﺖ؛
ً
در ﮐﻨﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ۹ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺮه ای ﻫﺎ در اس  ۶ﺗﻐﺮات ﻇﺎﻫﺮی و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺻﻮرت دادﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻐﺮات
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺮﺳﺎم آوری ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻟﺬا آﻧﻬﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ اﮔﺰﯾﻨﻮس ﻫﺎی را ﺑﻪ

ﺣﺪی اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮل را در ﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺮ ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﭘﺘﻨﺘﯽ اش در ازای اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ ،ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ و ﺑﺰرگ ﺑﺎزار
اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ راﺑﻄﻪ اش ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی را
ﻧﯿﺰ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎﯾﺶ را
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا ﻧﻤﺎﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دو واﺣﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﺘﻨﺘﯽ اش
ً
ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ وﺟﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ دوﺑﺎره ی ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

