ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی
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در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی  TouchWizﺑﺮداﺷﺖ .ﺗﺎچ وﯾﺰ
ﻫﻤﺎن راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮه ای اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺒﻠﺖ
ﻫﺎی آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﺎم ﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ؟ ﻧﻪ واﻗﻌﺎ! ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی از ﺳﻮی اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رم و اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  5و ﮔﻠﮑﺴﯽ

اس  6اج ﭘﻼس ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در ﺣﺎﻟﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دوی
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ  4ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﻧﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺒﺮی ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ  Samsung Vietﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،اﯾﻦ
ﻏﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ وارد ﻫﻤﮑﺎری ﺷﻮد ﺗﺎ آن را ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﺎچ وﯾﺰ ﯾﺎری
دﻫﺪ.
ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ ﻗﺼﺪ دارد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ راﺑﻂ
ﮐﺎرﺑﺮی اﻧﺪروﯾﺪی دﻧﯿﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺮﯾﻊ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎگ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی اﯾﻦ راﺑﻂ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ را از ﭘﯿﺶ ﭘﺎی
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﺑﺮدارد.
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﮐﺎر ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺎزه ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﮕﺰﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺳﺮی  Galaxy Tab Proﺧﻮد آورد اﻣﺎ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺧﺎﺗﻤﻪ
داد ﭼﺮاﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﮔﻮﮔﻞ دل ﺧﻮﺷﯽ از ﺗﻐﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در آن ﻧﺪاﺷﺖ .ﺣﺎل ﺳﻮال
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﻢ ردﯾﻒ ﻧﺎم اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺖ و ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﺎچ وﯾﺰ
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ آن ﻧﯿﺰ ﺧﺪﺷﻪ دار ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ

ﻧﺪارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ از ﺳﻮی ﻏﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ دﻧﯿﺎ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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