ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﺎژوﻻر؛ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﯾﺎ ﻧﻮآوری در
اﻧﺘﻈﺎر ﺗﮑﺎﻣﻞ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | دوﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۵
ً
ﺑﻌﺪا در ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ  ،۲۰۱۶آﻏﺎزی ﺑﻮد ﺑﺮ دوران ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎژوﻻر .در ﺣﺎل
ﺷﺎﯾﺪ
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  LG G5و  Moto Zﻋﻨﻮان ﻣﺎژوﻻر را ﯾﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ اﻣﺎ آﯾﺎ اﻋﻄﺎی ﭼﻨﯿﻦ
ﻟﻘﺒﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ و در اﺻﻞ ﻣﺎژول ﭘﺬﯾﺮی را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﺮات اﻧﺪک در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻮﺳﻂ
ﭼﻨﺪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﭙﻨﺪارﯾﻢ ،ﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﺪان زﯾﺎدی از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﻣﺎژوﻻر داﺷﺖ؟
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوژه آرا ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ،
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺪارد ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺎژول ﭘﺬﯾﺮ را اراﺋﻪ دﻫﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم »ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺎژوﻻر« ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﺮوژه آرای ﮔﻮﮔﻞ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﭼﻨﺪ
ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ اﺻﻠﯽ از دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺟﺰای ﻣﺮﮐﺰی آن را ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺧﻮش ﺗﻐﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﺎژوﻻر ﺑﻮدن ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺗﺼﻮر ﻫﻤﺎن ﭘﺮوژه اوﻟﯿﻪ آرا را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
آن را ﺗﻐﺮ و ﺑﻬﺒﻮد داد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺳﺮ ﻫﻢ
ﻧﻤﻮده و ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ
ﻫﻢ دارﻧﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺳﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ،
ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ دوﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﭘﺎﯾﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺗﺎن را ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﯿﺪ.

اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﯿﺒﻤﺎن ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ

ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮوژه آرا را ﺗﻐﺮ داد .ﻓﻀﺎی زﯾﺎدی در ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮدازﻧﺪه ،رم ،ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﭘﺲ از ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ در ﺑﺪﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺟﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺎﻧﻮر دادن ﺑﺮ ﻣﺎژول ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ :آﯾﺎ اﺻﻼ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺎژوﻻر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎً اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ آن ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺷﺪه ﺗﺎزه ای را ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻣﺎن ﺑﯿﺎﻓﺰاﻢ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژه آرا ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ دوم در ﺣﺎل رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻫﻤﯿﺘﯽ
ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮑﯽ از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﭘﺮوژه آرا )زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺪه از ﺳﻮی ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ( ،ﺑﺎ
ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪ ،ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪان از روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ »دﯾﻮ ﻫﯿﮑﻨﺰ« ) (Dave Hakkensﻧﺎم دارد .ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی

ﻣﺎژوﻻر را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ،وﯾﺪﯾﻮی زﯾﺮ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ .در اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ ،ﻫﯿﮑﻨﺰ از اﯾﺪه
اش ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ای ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آن ،ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺎژول ﭘﺬﯾﺮی دارﻧﺪ.

وی ﻧﺎم ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ذﻫﻦ داﺷﺖ را »ﻓﻮن ﺑﻼﮐﺲ« ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.

ﻫﯿﮑﻨﺰ در آن زﻣﺎن اﯾﺪه اش را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎﻫﺶ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در زﻣﺎن

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ،از ﺑﻼک ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺠﻢ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ .ﻃﺮح او ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ

ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

از ﻧﻈﺮ ﻫﯿﮑﻨﺰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان ،اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺟﺰای اﺻﻠﯽ -ﭼﯿﭙﺴﺖ ،رم،
ﺣﺎﻓﻈﻪ ،دورﺑﯿﻦ -ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ ،ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺎژول ﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ
ﯾﮏ از دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺎژوﻻری ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ
ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻣﯿﺪ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺎژوﻻر را در ﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﻨﺪ.
ً
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﻼﻧﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم » «Circular Devicesدر ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اوﻟﯿﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﺎژوﻻر ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری دارد .ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ PuzzlePhone ،ﻧﺎم دارد و در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری اﯾﻨﺪیﮔﻮﮔﻮ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای  ۱۱۶ﻫﺰار دﻻری ﺷﺪه اﺳﺖ.
 Circular Devicesﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﺟﺎری ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎژوﻻر دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﻐﺰ،
ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﻗﻠﺐ ﻧﺎم دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﺑﺎﺗﺮی
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 PuzzlePhoneﺗﺎ ﺣﺪی اﯾﺪه ﻣﺎژول ﭘﺬﯾﺮی ﺣﻘﯿﻘﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،از
ﭘﺮدازﻧﺪه ای ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ و ﻧﺴﺨﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﺰاﺪ ﮐﻪ
رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ده ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﮔﺬر اﯾﻦ
ﺳﺎل ﻫﺎ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﺎ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﯾﺎ
آﯾﻔﻮن ﺧﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از دو اﻟﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل از رده ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه را ﻫﻢ از دﺳﺖ داده اﻧﺪ.

ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻌﺪی  Fairphone 2اﺳﺖ؛ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﻧﺪروﯾﺪی ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺰای ﺑﺴﯿﺎری از آن را
ﺗﻐﺮ دﻫﺪ .ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻢ ﻓﯿﺮﻓﻮن اﺳﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﻠﻨﺪی

ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ و ﭘﺲ از دور اﻓﺘﺎدن آﻧﻬﺎ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﺮه ی ﺧﺎﮐﯽ وارد ﮔﺮدد.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ  ،Fairphone 2ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻗﺪﯾﻤﯽ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺎژول ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ

دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻠﺐ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻢ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Seeed Studioﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت در
ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎژوﻻر دارد .ﮐﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  RePhoneاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺴﺖ.

اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ-ﺑﺎز و ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺪک آن ،اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮای
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ
ً
ﮐﻨﺪ .ﮐﯿﺖ  RePhoneاز  ۱۱ﻣﺎژول ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎژول ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ،GPS ،و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ )ﻣﺎژول (cellular

ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد و دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺳﻮال اول ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ :آﯾﺎ  ،۲۰۱۶ﺳﺎل اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ دوران
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﺎژوﻻر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪ  LG G5و  Moto Zاز ﻣﺎژول ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
ﭼﻨﺪان درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﯾﺎد ﺷﺪه ،اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در راه
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﺎژوﻻر اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی را ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺎژول ﭘﺬﯾﺮی ﺑﮕﺬارﯾﻢ،
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﯿﺶ  PDAﻫﺎی  Palmﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم  Pilot 1000و  Pilot 5000را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎژوﻟﯽ ﻣﺨﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎژوﻻر را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﯿﺮﻓﻮن ﯾﺎ رﯾﻔﻮن ﮐﻪ در ﻓﻮق ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ،
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ را ﺳﺮآﻏﺎز ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﻣﻬﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ژن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ ،در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﮔﻞ ،ﻣﻮﺗﻮروﻻ و ال ﺟﯽ،
ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮده اﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

