اوﭘﻮ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۸ ،آﺑﺎن ۱۳۹۴
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اوﭘﻮ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﺴﺨﻪ ای ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺷﺪه از
ً
ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ روﯾﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ زودی دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮ ﺷﺪه و ﮐﺎرﺑﺮان
اﻧﺪروﯾﺪ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ

اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮش ﻧﺎم ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻣﺘﻔﺎوت را از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر اﻣﺮوز ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﺧﺎﻟﺺ را ﺑﺮای اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﮐﺮده ﮐﻪ در اﺻﻞ ﻫﻤﺎن اﻧﺪروﯾﺪ آب ﻧﺒﺎت ﭼﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اوﭘﻮ ،از ﺟﻤﻠﻪ اپ ﻫﺎی
وﯾﮋه دورﺑﯿﻦ ،ﺻﺪا و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ژﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه.
رام ﺗﺎزه اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ﭘﺮوژه ی اﺳﭙﮑﺘﺮوم” ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد در زﻣﺎن ﺣﺎل ﺑﺮ
روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻓﺎﯾﻨﺪ  ۷و ﻓﺎﯾﻨﺪ  7aﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻗﺮار اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮای

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اوﭘﻮ ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ اوﭘﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اراﺋﻪ ی ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ
ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ را ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل آﺗﯽ ﻣﯿﻼدی ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮده؛ ﺑﺎزه ای زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻗﺼﺪ دارد اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺎ  ColorOSﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺧﻮدش ﺷﺨﺼﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ – ﻧﺼﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ – ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺳﺮآﻏﺎز ﺗﻼش ﺑﺮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮری ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .اوﭘﻮ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻮﺷﺶ دارد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﺶ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﯽ داﻧﺪ
آﻧﻬﺎ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی ﻫﺎی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ روی اﻧﺪروﯾﺪ را ﭼﻨﺪان ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ.
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﻋﮑﺲ
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ در زادﮔﺎه ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر و ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪ
ً
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺷﺪه اﻧﺪروﯾﺪ
اﺳﺖ و

ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺷﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺎرﮐﺖ و اپ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﻔﺎرﺷﯽ و
وﯾﮋه ی ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﺎن در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اوﭘﻮ ﻫﻨﻮز ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ی ﺧﻮد ﻓﺎش ﻧﮑﺮده وﻟﯽ ﺷﻮاﻫﺪ اﻣﺮ
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﻋﺮﺿﻪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﮐﺎرﺑﺮان
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ً
ﮐﺎﻣﻼ
ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻼص و ﯾﺎ اﻧﺪروﯾﺪ
ً
ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

