وان ﭘﻼس  ۳از ﺗﻤﺎم رم ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؛
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت از زﺑﺎن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ و وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ وان ﭘﻼس  3از ﭘﺮﭼﻤﺪاران رﻗﯿﺐ ،ﻗﻄﻌﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آن از 6
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن در ﻣﺎﻟﺘﯽ ﺗﺴﮑﯿﻨﮓ ﺑﺎ

ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ روﺑﺮو ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارﻧﺪ
ﮐﻪ »ﻗﺎﺗﻞ ﭘﺮﭼﻤﺪاران« ﺟﺪﯾﺪ ،ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ درک اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان دﺷﻮار ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎرل ﭘﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺎزﻧﺪه ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و ﺑﺎ اراﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺋﯿﺖ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ را ﺑﻪ

ﻫﻮاداراﻧﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ.

ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی رم آن را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﺮاﮐﻪ وان ﭘﻼس  3ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  3000ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ
ﺳﺎﻋﺘﯽ را در دل ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﺎزه ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب

ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ از ﺧﻮره ﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﻗﺎﻧﻊ ﻧﮑﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﮕﻮﻢ ،در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان رم اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺪ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد ،ﮐﺎری ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ رم  6ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
اﺳﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ و ﻗﻀﺎوت زودﻫﻨﮕﺎم در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﺪ
ﭼﺮاﮐﻪ وان ﭘﻼس ﺑﻪ ﻓﮑﺮ آن دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ از ﺗﻤﺎم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺎرل ﭘﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ وان ﭘﻼس ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪ ای اش ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل وان ﭘﻼس  3را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ اﯾﻨﮑﻪ رام ﻫﺎی

ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﮐﺎﻣﻞ را از ﮐﻞ  6ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت
ﻓﻮن ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪی  6ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻢ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ رام ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ روی دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﺮد ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض را روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺎن ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ و
ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻗﯿﺖ رم آن را ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﻗﺪام وان ﭘﻼس ﭼﯿﺴﺖ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

