اﻧﺪروﯾﺪ و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؛
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی  ۲۰۱۶ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،آذر ۱۳۹۴
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪی از ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻬﻢ و
ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮد ﭘﺮده ﺑﺮ ﻣﯽ دارد ﮐﻪ رﺳﻤﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺿﻮح درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﯾﺎ ﻧﻘﯿﺼﻪ ای ﺑﺰرگ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ وﺟﻮد دارد.
ﭘﯿﮑﺎن آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺮوز از ﺳﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪی ﺟﺪﯾﺪ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .ﮔﻠﮑﺴﯽ  A3دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ دارای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۴.۷اﯾﻨﭽﯽ ،ﮔﻠﮑﺴﯽ  A5ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  5.2اﯾﻨﭽﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A7دﯾﻮاﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵.۵اﯾﻨﭽﯽ؛ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از
اﯾﻦ ﺳﻪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ  ۵.۱آب ﻧﺒﺎت ﭼﻮﺑﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو ﻣﺎﻫﯽ از اراﺋﻪ ی اﯾﻤﯿﺞ ﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ
ﻣﯽ ﮔﺬرد و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  I/Oﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﻮدش از ﻧﺴﺨﻪ ی
ﯾﺎد ﺷﺪه ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده.
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﯾﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ اﻟﺰاﻣﺎً ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ
ﻧﺴﺨﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ A
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﻨﻮز ﻗﯿﻤﺖ رﺳﻤﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد اﺷﺎره اﻋﻼم ﻧﮕﺸﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﻮاﯾﺲ
ﻫﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮف ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪری از ﻣﯿﺎن رده ﻫﺎی

ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از زﺑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺮی  Aﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ و
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ ای از ﺟﻨﺲ ﺷﯿﺸﻪ و ﻓﻠﺰ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ
و ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ اﭘﺘﯿﮑﺎل دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ارزان ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎن رده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺨﻪ
ی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﻮار ﺷﺪه دﭼﺎر ﻟﻐﺰش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ زده
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺘﻮان از اﻗﺪام اﺧﯿﺮ ﮐﺮه ای ﻫﺎ دﻓﺎع ﮐﺮد؛ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ درﺳﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﻧﮑﺴﻮس ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺰ
ﻣﻌﺪود ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی دارای اﻧﺪروﯾﺪ  ۶.۰ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﻌﺎدﻻت را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮﻧﯽ ﺑﺎ
ﻧﺎم  One A9از ﺷﺮﮐﺖ  HTCاﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺗﯿﺮه ﺗﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اش را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ ،دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺎن رده را ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺟﯽ ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ آن ﮐﭙﯽ ﻣﺤﺾ از ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﺑﻪ
ً
ﻇﺎﻫﺮا
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه .ﮐﺎری ﮐﻪ

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﻓﻌﺎل ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﯿﺴﺖ زﺣﻤﺖ اﻧﺠﺎﻣﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  Aﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در دﺳﺎﻣﺒﺮ در ﭼﯿﻦ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ از
ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل آﺗﯽ ﻣﯿﻼدی ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی

ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺪروﯾﺪ  ۶.۰را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در  ۲۰۱۶ﻗﺼﺪ دارد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮔﺰاف ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺮدن راﺑﻂ
ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ آن ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﺎﺗﻮان

ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎزار را ﺗﺸﻨﻪ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن از
راه ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﺘﺎق ﺧﺮﯾﺪش ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
از ﻫﻤﻪ ی اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺑﺪون ﺷﮏ رﻓﺘﺎر ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺮه ای ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮔﻮﮔﻞ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ زد،
ﺧﺼﻮﺻﺎً در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﻧﺴﺨﻪ ی آﺧﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ رﻗﯿﺐ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮ روی ﺑﯿﺶ از  ۷۰درﺻﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اش ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ در زﻣﺎن ﭘﯿﺶ
ﻣﯽ روﯾﻢ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺸﺘﻪ و اوﺿﺎع ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻗﺪام اﺧﯿﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭼﯿﺴﺖ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اوﺿﺎع
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ آﯾﺎ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ وﺟﻮد
دارد ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؟

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

