ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و اﻟﺰام ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﺎل ﭘﺮﺑﺎری را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻨﻮان
ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺧﺎک ﻫﻨﺪ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد و ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ
اش در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ  2016ﻧﯿﺰ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوش آن در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺣﺘﯽ
از اﭘﻞ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎ اﺑﺪا دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺳﮑﻮن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺶ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد .ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮ ﺷﻮد راه و
رﺳﻢ ﮐﺎری آن اﺳﺖ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﺪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ زودی روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اش را
ﺗﻐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
واﺣﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ ﺗﻐﺮ ﻧﯿﺎز دارد و ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﻣﻨﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﻃﺮح ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺗﻐﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﺒﺮ داد ،از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﺸﺎن در ﺣﻮزه
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﯽ از وی ﻓﺎش ﻧﺸﻮد ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ادﻋﺎ ﻧﻤﻮده
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﻟﯽ دو درﺻﺪ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ آﻧﻘﺪر ﮐﺎرآزﻣﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮔﻮﮔﻞ
اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ :اﯾﻦ ﺧﻮد-اﻧﺘﻘﺎدی )ﻫﺮﭼﻨﺪ اﮔﺮ ﮐﻤﯽ ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
آﯾﺪ( ﺑﺎ ﻫﺪف آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ درک ﺑﻬﺘﺮی از در ﻣﻮرد ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز واﻗﻌﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﻈﻮر وی اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻦ ﻏﻮل ﻓﻨﺎوری ﮐﺮه ای آﻧﭽﻨﺎن
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ واﺣﺪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارش ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی راﺑﻂ
ﮐﺎرﺑﺮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اش ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺎچ وﯾﺰ را ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ از
ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده اش ﮐﻢ ﮐﻨﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﯾﺰن ﻫﻢ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ داﺷﺖ؛ در اﺑﺘﺪا
ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﯾﺰن رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSاﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪادی از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺻﺮﻓﺎ
ﯾﮏ درﺻﺪ از ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم  ChatONﻫﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2011راه اﻧﺪازی ﺷﺪ ،ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ وی ﭼﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺧﺒﺮ .ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﮔﻼﯾﻪ
ﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار آﮔﺎه اﺳﺖ و
ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ »ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﺎزه ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻓﺮﻣﻮل ﭘﯿﺮوزی ﺟﺪﯾﺪ« ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﺎز دارد.
در ﻫﺮ ﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺎزه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎﯾﺶ را در ﻣﻮرد
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻐﺮ دﻫﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻧﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ
روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

