ﻧﻮآوری در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی؛ ﺳﻮﻧﯽ و اچ
ﺗﯽ ﺳﯽ را ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺎﺷﻘﺎن دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮاره در اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺎر ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻤﺎن دﻫﻨﺪ؛ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﭼﻪ
ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺣﺎل ﭼﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﭼﻨﺘﻪ دارﻧﺪ.
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ  ،Xperia Z4ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ،ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﮔﺸﺘﯿﻢ.
اﮔﺮﭼﻪ  Z4ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺎدوﻣﯽ ﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺳﻮﻧﯽ ،ﺑﺮﻧﺪی
ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯿﻤﺎن ﺑﺎ آن ﺳﭙﺮی ﺷﺪه و دﯾﺪن ﯾﮏ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﮑﺮاری در  Z4اﯾﻦ ﺳﻮال
را در ذﻫﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ژاﭘﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی  ،Z3ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده و در ﺻﺪد ﺧﺮﯾﺪ  Z4ﺑﺮآﯾﺪ؟ )ﺳﺎﻋﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،ﭘﺎﺳﺦ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد(.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺧﺼﻮص ﻧﻮآوری در اﻧﺪروﯾﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻢ اﻣﺎ ﺑﯿﺎﺪ اﺑﺘﺪا ﺧﻮد ﻧﻮآوری
را ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎﻢ .ﻧﻮآوری در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ،داﻣﻨﻪ ﺗﻔﮑﺮ
ﺧﻮد را ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮده و ﯾﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
دﯾﺪه ﻧﺸﺪه )اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ای ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ (.و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
ﺗﻐﺮات و ﺟﻬﺶ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ و ﻫﯿﺠﺎن زده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻧﺪروﯾﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه اول اﯾﺴﺘﺎده و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ﻓﺮوش ﺑﺎﻻﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ؛ ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ،اﻧﺪی راﺑﯿﻦ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ی اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻮد و ﺗﻼش
ﻣﯽ ﮐﺮد آن را )ﮐﻪ ﭘﺲ از آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ آﻣﺪ( ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ ،از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻧﯿﺰ  HTCﺳﺨﺖ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ﺗﺎ  G1ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﺧﻮر داﺷﺘﻦ ﻟﻘﺐ اوﻟﯿﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ G1 .در آن زﻣﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ را راﺿﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻫﻢ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﻟﻤﺴﯽ )دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﻫﺎی اﻧﺪی راﺑﯿﻦ از اﯾﺪه ﻫﺎی اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ( ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﻫﻢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺑﻠﮏ ﺑﺮی ،ﯾﮏ ﮐﯿﺒﻮرد ﮐﺎﻣﻞ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ داد.

در آن زﻣﺎن ﮔﻮﮔﻞ و راﺑﯿﻦ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺪروﯾﺪ را ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﯾﻔﻮن را از ﺻﺪر
ﺟﺪول ﭘﺎﻦ ﮐﺸﺪ؛ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﯿﺰ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل )ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﺴﺨﻪ  ۴اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ( و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد و ﺣﺎل ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ
اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﭘﻞ و آﯾﻔﻮن
ﻫﺎﯾﺶ را در ﮐﻨﺎر ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .ﯾﮏ »اﻣﺎ«ی
ﺗﻠﺦ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی
اﻧﺪروﯾﺪی ،ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﻮآوری ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
اﻧﺪروﯾﺪ ﺣﺎﻻ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه اوﻟﯿﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪی در اﯾﻦ
رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻠﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻮﮔﻞ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم را ﻏﺮور ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻞ
ﻫﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮآوری ﻧﻤﯽ زﻧﻨﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎل،
ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻫﺎی رﺗﺒﻪ اوﻟﺶ را ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ،در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل از  ،Galaxy S5ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪ .ﺻﺮﻓﺎ داﺷﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﺎم
»اﻧﺪروﯾﺪ« ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪن ﺳﻮد ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻠﻪ،
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد وﻟﯽ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ اوﺿﺎع ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﻧﻤﯽ ﭼﺮﺧﺪ .ﺣﺎل ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ

وان ﭘﻼس ،ﻫﻮآوی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﮕﺎل ﻫﺎﯾﺸﺎن را در ﺑﺎزار آﺳﯿﺎ ﻓﺮو
ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ اﻧﺪروﯾﺪی ﮐﻪ روزی ﺳﻮد ﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻣﯽ زدﻧﺪ و ﺣﺎل ﭘﺮﭼﻤﺪاراﻧﯽ
ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺮوز ﮐﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ؟ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﮔﻠﮑﺴﯽ  S6و S6 Edge

ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻫﺎی اﻣﺴﺎل ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از اﺑﺪاﻋﺎت و ﻧﻮآوری ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ؛ دﺳﺖ ﮐﻢ در
ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد.
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺒﻮﺑﻤﺎن ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮوﯾﻢ؛ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻏﻮل دﻧﯿﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ »ﻣﻈﻬﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﮑﺮاری« ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮﭼﻤﺪاران )ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اس  (۶وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﮐﺮدن راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺎچ وﯾﺰ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻫﺎ ،در ﺳﺎل ﺟﺎری ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺸﺎن داد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ را ﺗﻐﺮ داده ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻮل ﺧﺮج ﮐﻨﺪ و از ﻣﺘﺮﯾﺎل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮ در ﺳﺎﺧﺖ

ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺘﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﻢ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﮔﻠﮑﺴﯽ
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ آن ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪﺷﺎن ،ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮوز
ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎ ،ﻓﺮوﺷﯽ ﭼﻨﺪ ده ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺣﺎل ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺰ در
ﮐﻨﺎر ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺮوز ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮوش  ۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ
دو ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸﻢ ﺑﺎدوﻣﯽ ﻫﺎی ﮐﺮه ای
ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﮔﺎه ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺤﺮوم ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ .دو ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﻟﯿﺪ .از ﺟﻬﺖ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻫﻢ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺎچ وﯾﺰ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺒﮏ
ﮐﺮده اﻣﺎ اﯾﻦ  UIﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﮑﺴﻮس ﻫﺎ را
دارﻧﺪ ،ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻫﺎی اﻣﺴﺎل ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از اﺑﺪاﻋﺎت و ﻧﻮآوری ﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ؛ دﺳﺖ ﮐﻢ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد.

اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ،ﺳﻮﻧﯽ ،ﻫﻮآوی ،ال ﺟﯽ

ﺣﺎل ﺑﯿﺎﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﭼﻤﺪاران اﻧﺪروﯾﺪی اﻣﺴﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اچ ﺗﯽ ﺳﯽ M9 ،را دارد،

ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ  Z4را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ،ﻫﻮآوی ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از  P8ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ و  LGﻧﯿﺰ در ﻫﻔﺘﻪ
آﯾﻨﺪه از  G4روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) .آﯾﺎ ال ﺟﯽ ﭼﯿﺰی ﻫﻢ ﺑﺮای روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ؟(
ﺑﯿﺎﺪ از  One M9ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ؛ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮔﺰارش اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
در ﺗﻬﺮان ﻫﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ وارد ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻣﺎ ﺑﻪ  M9ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ،
ﭼﻪ ﻧﻮآوری ﻣﯽ ﺗﻮان در آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  M8ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد؟ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان M9 ،ﺻﺮﻓﺎ
ﯾﮏ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﺟﺰﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﻣﺎ ﺳﻮﻧﯽ ﭼﻄﻮر؟ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺮﻓﺎ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﭼﯿﭙﺴﺖ
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۰را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و دوﺑﺎره آن را ﺑﻪ ﺑﺎزار )ژاﭘﻦ( ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ اچ
ﺗﯽ ﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ  M8را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده ،ﺳﻮﻧﯽ
از آن ﺳﻮی ﻣﺎﺟﺮا ﻫﯿﭻ ﺗﻐﺮ ﻇﺎﻫﺮی در  Z4ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻫﻮآوی و  P8اش ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ از  M9و  ،Z4ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻟﻘﺐ ﭘﺮﭼﻤﺪار را
ﺑﻪ آن اﻫﺪا ﻧﻤﻮد .ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ای ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺮ ،دورﺑﯿﻨﯽ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده،
ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﭘﺮدازﻧﺪه ای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻣﺸﺨﺼﺎ از
ﻣﻮارد و ﺑﺮﺗﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ اش ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
ﻧﺎم ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎد.

اﻣﺎ  LGدر اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﭼﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ  G3ﭘﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ از آن
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﯾﺎد ﮐﺮد .آن اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر و در ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎری ﮔﺴﺘﺮده ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  Quad HDدر ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺮار داد.
ﺣﺎل ارﺗﻘﺎ دادن ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﯿﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ال ﺟﯽ اﻣﺴﺎل ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  G4را ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن رزوﻟﻮﺷﻦ  Quad HDﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
داد .ﺑﺎﺗﺮی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻃﺮاﺣﯽ اش ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت و از دو دورﺑﯿﻦ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ
)ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی ﺳﺎزﻧﺪه( ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی در ﺣﺪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی  DSLRﺑﻪ ﺛﺒﺖ
رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺎ  ،G4ال ﺟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ،ﺳﻮﻧﯽ و ﻫﻮآوی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد؛ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ زﯾﺒﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ از ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ و درﮔﺎه ﮐﺎرت
ﺣﺎﻓﻈﻪ در آﻧﻬﺎ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ آزادی ﻋﻤﻞ دوﺳﺘﺪاران اﻧﺪروﯾﺪ را ﮐﺎﻫﺶ دادهG4 ،
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻪ از ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﯾﻦ دو ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.

ﭼﺮا ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﻧﺪروﯾﺪی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ -ﺧﯿﺰﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﻮآوری را در ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۶ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
اچ ﺗﯽ ﺳﯽ  One M9و ﺳﻮﻧﯽ  Z4ﻫﺮ دو در ﺑﺮاﺑﺮ  Galaxy S6و  P8ﺻﺮﻓﺎ دو ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ی
ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﻮآوری را در ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۶ﻫﺎ ﺟﺎی
داده؛ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺴﺎل و ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۵را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ در راه اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺟﺪﯾﺪ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ و ﺳﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دوﺳﺎل ﻓﺮوش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟  Z4ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ
در ﺑﺎزار ژاﭘﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻣﯿﺪی ﻧﻤﯽ رود ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ از ﺗﻐﺮ ﻇﺎﻫﺮی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻬﺮه
ﺑﮕﯿﺮد ،اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻓﺮوش ﺑﺎﻻ ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ  M9را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﺗﺎ
ﺧﺮﯾﺪاران رﻏﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آن ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ  M۹ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﻮد ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ؛ ﺳﻮدی ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮوز،
ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺪﺟﻮر در اﻧﺘﻈﺎرش ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ.

آﯾﺎ رﯾﺸﻪ ﻧﻮآوری در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی در ﺣﺎل ﺧﺸﮏ ﺷﺪن اﺳﺖ؟

ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار در ﻣﯿﺎن  Z1ﺗﺎ  Z4و  One M7ﺗﺎ  One M9وﺟﻮد دارد؟
اﯾﻦ ﺳﻮال را از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﻫﻮآوی و ال ﺟﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ
اﻣﺎ ﺳﻮﻧﯽ و اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﭼﻄﻮر؟ آﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﭘﺮﭼﻤﺪاران اﺧﯿﺮ اﯾﻦ دو
ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺎن ﺧﻮد ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از ﻣﺮزﻫﺎی
ﺗﮑﺮاری ﺑﻮدن ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار در ﻣﯿﺎن  Z1ﺗﺎ  Z4و  One M7ﺗﺎ One
 M9وﺟﻮد دارد؟ ﺻﺮﻓﺎ در ﺑﭽﻤﺎرک ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺪرت اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
آﯾﺎ ﻫﻤﺎن  Z1ﯾﺎ  M7ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺮﻋﺖ و ﻗﺪرت ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ
اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻢ اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ،راه ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺳﻮال ﻧﻬﺎﯾﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آﯾﻨﺪه ﺿﻌﻒ ﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺳﻮﻧﯽ دﺳﺖ ﮐﻢ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ  Z4را ﻓﻘﻂ در ژاﭘﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮوﺧﺖ ،از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﮑﺮاری ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و دﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد را ﺑﺎ ﻧﻮآوری ﻫﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  2Kو ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ  One M9ﮐﺠﺎ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ؟
اوﺿﺎع ﺑﺮای  HTCاﻧﺪﮐﯽ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ  ،M9اﺧﯿﺮا دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻧﺎم
 E9 Plusو  M9 Plusﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻫﺮ دو از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  Quad HDاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮ ﮔﯿﮑﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ آﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﺑﻪ ذﻫﻨﺸﺎن
ﻧﺮﺳﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺮﭼﻤﺪار اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ؟ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﭼﺮا در M9 Plus
ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ در ﭘﺮﭼﻤﺪار اﺻﻠﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ؟
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺟﻬﺖ داﺷﺘﻦ آﯾﻨﺪه ای روﺷﻦ ﺑﺮای ﺳﻮﻧﯽ و اچ ﺗﯽ ﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎﻟﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ )ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ( اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺎل اﺧﯿﺮ را در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﻧﺪروﯾﺪی ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور اﯾﻤﺎن
ﭘﯿﺪا ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ »ﮐﻤﺘﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ«؛ ﻧﻮﻋﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﻪ اﭘﻞ از اﺑﺘﺪا در آﯾﻔﻮن ﻫﺎﯾﺶ از آن
ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده .ﺳﻮﻧﯽ و اچ ﺗﯽ ﺳﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎ
را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﺎل و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺷﺘﺒﺎه و ﻋﺠﯿﺐ ﻣﺪﯾﺮاﻧﺸﺎن ،ﺑﻪ ﮔﺮد ﭘﺎی
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ال ﺟﯽ و ﺣﺘﯽ ﻫﻮآوی ﻫﻢ ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

