ﭘﺮوژه آرا زﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺎژوﻻر
ﮔﻮﮔﻞ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه آن
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ | Maryam Mousaviﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۵
ﯾﮏ ﯾﺎ دو روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﮔﻞ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﺑﻪ زودی اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ رخ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد؛ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮﭼﻢ دزدان درﯾﺎﯾﯽ در داﺧﻞ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ را ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻐﺮات
ﻣﺤﺴﻮس در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ اﮔﺮ ﻓﺮد ﻏﺮﯾﺒﻪ ای در راﻫﺮوﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﺪه ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر

او را در ﻣﺤﻞ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻪ آن روز ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﻢ Rick Osterloh .ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺳﻤﺖ رﯾﺎﺳﺖ واﺣﺪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری
اﯾﻦ واﺣﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺐ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ .در ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ روی ﻫﻤﻪ

آﻧﻬﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن» :اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ«.

 Dan Kaufmanﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ﻧﻮآوری دارﭘﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ و ﺣﺎﻻ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ رﯾﺎﺳﺖ

واﺣﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﮑﯿﻪ زده ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻦ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮔﻮﮔﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوژه آرا را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،ﭘﺸﺖ ﯾﮑﯽ از
ﻣﯿﺰﻫﺎی ﺳﺎﻟﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻣﺤﺾ اﻃﻼع ﺗﺎن آرا ﻫﻤﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎژوﻻر ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در روز ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ
ﺳﺎﻟﻦ در ﻣﻮردش ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری آن را آﯾﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؛ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ
اﺑﺪ دوام ﻣﯽ آورد و روﯾﺎﯾﯽ دﯾﺮﯾﻨﻪ را رﻧﮓ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺣﺪودا ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد و از
آن ﻣﻮﻗﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه .ﺣﺎل ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮﻧﯽ از ﻗﻄﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت

آﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ای دﯾﮕﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﺸﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ را ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ زواﯾﻪ واﯾﺪ را ﺑﻪ آن ﺑﯿﺎﻓﺰاﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ
از ﺳﻮژه ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؛ ﻣﺎژول واﯾﺪ را درآورده و ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻠﻪ ﻓﻮﺗﻮ ﺑﺪﻫﯿﺪ
و ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری از ﺑﺎزی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎن از داﺧﻞ اﺳﺘﺎدﯾﻢ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺰرگ ﺗﺮی را ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ
ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ از ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺮﯾﻦ
ﻧﻤﺎﺪ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﺪه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎژول ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺮده
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﺮ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی دو
ﺳﺎل ﺑﻪ  5ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﯿﺰان ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﻢ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻗﺮار داﺷﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻮد ﻧﻪ ﭼﯿﺴﺘﯽ آن .در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﮔﻞ
 Rafa Camargoﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﭘﺮوژه آرا ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اش را ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻧﺸﺎن داد.
او اﺑﺘﺪا ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ روی ﻣﯿﺰ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ،آن را ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ و

روی دﮐﻤﻪ ﭘﺎورش اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ روﺷﻦ ﺷﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،او ﯾﮏ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ را از روی ﻣﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺖ ،آن را درون ﺑﺪﻧﻪ

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺮار داد و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دورﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ واﺿﺢ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ
آن ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻫﻢ دورﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ زﻧﺪه!
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﺷﮑﺴﺖ و ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﻪ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﭘﺮوژه آرا ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  30ﻧﻔﺮ در داﺧﻞ واﺣﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﮔﻮﮔﻞ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ  Camargoﻧﮕﺮاﻧﯽ ﯾﺎ اﺿﻄﺮاﺑﯽ در ﻣﻮرد روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی اش ﻧﺪارد و آﻧﭽﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮش را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ﺟﻨﺒﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻋﯽ اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ
رو ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺠﯿﻤﯽ ﮐﻪ
درون دﺳﺘﺎﻧﺶ ﻗﺮار دارد را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ.
او اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ] :ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ[ ﻧﻪ ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﯾﮏ اﯾﺪه،
ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ .ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ آرا ﻧﯿﺰ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ از اواﺧﺮ اﻣﺴﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﻧﺪ
و ﻧﺴﺨﻪ وﯾﮋه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آن ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  2017ﻣﯿﻼدی از راه ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎت
ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﻢ و آرا دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ از واﺣﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن واﺣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را دارد و ﺣﺎﻻ زﻣﺎن آن
رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ اﻧﻘﻼب دﯾﮕﺮ در ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز

ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ در آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﻧﻮآوری در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺰﻧﺪ .ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻓﻨﺎوری در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد

اﻣﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﭘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻘﺪر
اﻏﻮاﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻫﺎ روی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزار رخ ﻣﯽ دﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ آﻣﺎده و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ در ﻗﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ واﺣﺪ ﺑﻪ آن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻧﯿﺎز

ﮐﻠﯽ اش ﯾﮑﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ آرا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ :اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن

ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ده ﻫﺎ
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز و اﯾﺠﺎد ﺿﺮورت ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎن ﺑﺨﺮﯾﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺎژول
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دورﺑﯿﻦ را ﺑﺮای آن ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﯿﻢ آرا
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ را ﻃﯽ ﮐﺮد؛ آﻧﻬﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﻮﮔﻞ  I/Oﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺻﺮﻓﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺑﺪاﻋﯽ ﺧﻮد ﺗﻌﺪای ﻋﮑﺲ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮی
از آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺋﯿﺖ ﺳﺎده از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز Paul Eremenko ،ﻣﺪﯾﺮ ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﭘﺮوژه آرا ﮔﻮﮔﻞ را ﺗﺮک ﮐﺮد.
 Regina Duganﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﻫﻢ ﭘﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺗﺤﻮﯾﻞ داد ﺗﺎ ﺑﺮای آﻏﺎز ﭘﺮوژه ای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ آرا ﺑﻪ
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد .ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻪ دو ﺗﻦ از ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ﺗﻼش ﻫﺎی
ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اش را زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ  Osterlohاداﻣﻪ داد .در داﺧﻞ آرا ﻧﯿﺰ ،ﺗﯿﻢ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر
ﭘﺮوژه آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را روی ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺮﺗﺒﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎژول ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺣﻤﻞ ﻏﺬا ﮐﻪ ﺗﻐﺮ ﮐﺎرﺑﺮی داده ﺑﻮد در داﺧﻞ ﭘﻮرﺗﻮرﯾﮑﻮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺘﻌﺪد ،آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺰرگ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻗﻄﻌﺎت
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎژول ﺑﺪل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ رم و ﻫﺎرد دراﯾﻮ( ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﻗﻄﻌﺎت را درون ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺎی دﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد
اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و اﺻﻼ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدن
آن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺶ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد .ﮐﺎرﺑﺮان ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ
ﺧﻮب ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ و اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

دﺳﺘﮕﺎه روﯾﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ

ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن آرا ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ اواﺧﺮ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  5.3اﯾﻨﭽﯽ از راه ﺑﺮﺳﺪ و در
ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ آن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﺎﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

اﺳﺖ.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را از ﺟﻌﺒﻪ اش ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﺪ و اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ روﺷﻦ ﺷﻮد و درﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺰرگ و ﻗﻄﻮر اﻧﺪروﯾﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ

ﺗﻌﺪادی زﯾﺎد ﭘﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ روی ﺑﺪﻧﻪ اش دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ارزان ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﺸﺨﺺ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؛ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ »ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ« ﻣﺎژول ﭘﺎﯾﻪ و اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ» ،ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ« ﻧﻘﻄﻪ
ﺷﺮوع ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد Camargo .در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی در اﯾﻨﺠﺎ آن اﺳﺖ

ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﺮوزی وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺎ اﯾﻦ
اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ ﺗﺮ ،ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه آرا ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎژول ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ را آﻏﺎز
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻮرت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ روی ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﭘﻮرت ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﺗﺼﺎل و اﻧﻔﺼﺎل ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و
وﻗﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ آن را ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﯾﮏ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎز ﺑﻪ ﻧﺎم  UniProﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .دﺳﺘﮕﺎه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ،ﺷﺶ ﻋﺪد از اﯾﻦ ﭘﻮرت ﻫﺎ را
در ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ  11.9ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ داده را در ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ
اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ Richard Woolridge .رﺋﯿﺲ ﭘﺮوژه آرا در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺎری را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﺮق آن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم  USB 3.0اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ،ﻧﻘﺸﻪ ای از ﮐﻞ
ﻣﺎژول ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺶ روﯾﺘﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ روی ﻣﺎژول ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن اﺷﺎره
ﻧﻤﺎﺪ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎژول از ﺟﺎﯾﺶ ﺧﺎرج ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از
ﺷﯿﻮه ای اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ ﮐﻪ  Camargoدر ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﻋﺒﺎرت) OK Google, eject the camera :ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺐ ﮔﻮﮔﻞ ،ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ را آزاد ﮐﻦ!(.

ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺎژوﻻر

ﺳﻮال ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوژه آرا وﺟﻮد دارد و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای آن اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ :ﭼﻪ

ﻣﺎژول ﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟
Woolridgeو ﺗﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﻦ ﺑﺎره را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ در ﺑﺎرﺳﻠﻮن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻟﻘﻮه از ﺟﻤﻠﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ،ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﺪ و ﻫﺮﻓﺮد
دﯾﮕﺮی ﻗﺮار دادﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺎن ﺑﻪ اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ،ﻓﻼش ،دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ،ﭘﺮوژﮐﺘﻮر ،دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﺑﺮ
ﺑﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ،ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز دارد .ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ
را ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻟﻮازم آراﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد و ﺣﺘﯽ از اﯾﺪه ﻫﺎﯾﺶ در ﻣﻮرد ﻣﺨﺰﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری
ﻗﺮص ﮔﻔﺖ .اﻣﺎ ﺗﯿﻢ آرا ﻫﻤﺰﻣﺎن روی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎژول ﻫﺎی »اﺳﺘﺎﯾﻞ« ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺎژول ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﻇﺎﻫﺮا دﺳﺘﮕﺎه را زﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
اﻣﮑﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ای ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﻋﺠﯿﺐ و
ﺑﻌﻀﺎ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽ زﻧﺪ.

ﻫﺮﭼﯿﺰی ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎژول ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ]ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﺼﻒ ﯾﮏ آداﻣﺲ اﺳﺖ[
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آرا ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ آﺧﺮ ،ﻣﺎژول ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻤﯽ ﮐﻪ
درون آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ آرا
ﻗﻄﻌﺎ ﯾﮏ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزار را در اﺧﺘﯿﺎر دارد .اﻣﺎ
 Camargoﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰی ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎژول ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ]ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻧﺼﻒ ﯾﮏ آداﻣﺲ اﺳﺖ[ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آرا ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ آرا اﺑﺪا اﯾﺪه دور از ذﻫﻨﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺷﯿﺎء آرا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﻮرت
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﺎی ﺑﮕﯿﺮد.
اﻣﺎ در ﺑﺮﻫﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﺎن اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن اﺳﺖ Bertrand .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ در ﮐﻨﺎر ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ آرا ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺿﺨﯿﻢ ﺗﺮ و ﺣﺠﯿﻢ ﺗﺮ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺼﺪ اراﺋﻪ اش را دارﻧﺪ اﻣﺎ
 Bertrandاﻃﻤﯿﻨﺎن دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﺗﻤﯿﺰﺗﺮ را اراﺋﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ،آرا ﻣﺴﯿﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮده اﻣﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ آن اواﺧﺮ اﻣﺴﺎل اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
 Woolridgeﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺨﻪ وﯾﮋه ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ

رﺳﯿﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮا ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه آن ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار و
ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻼء ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ روی اﯾﻦ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻧﺮم اﻓﺰار ،ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ و اﯾﺠﺎد اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﯿﻢ آرا ﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﺑﺪ آﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺮدم ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻫﺎ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻪ زودی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.
ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر؟ آﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﺎژوﻻر و ﺑﺎﻻﺧﺺ آرا دارﯾﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

