 ۶راه ﺣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪی ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﮐﻨﺎر آﻣﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﻋﺎدیﺳﺎزی اﭘﻞ اﯾﺴﺘﺎد .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ اﯾﺪه در آﺧﺮﯾﻦ ورژن اﻧﺪروﯾﺪ ،ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ را از ﻟﺤﺎظ
ﻧﺮماﻓﺰاری ﻫﻢ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺪون دردﺳﺮ از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﮐﻮﭼﮏ دارد ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ آﯾﺎ راه ﺣﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد دارد؟

روش ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺎزک

ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ الﺟﯽ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎی ﯾﮑﯽ-دو ﻧﺴﻞ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﺮوی از ُﻣﺪ ﻃﺮاﺣﯽ روز ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻧﺪک ،ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻫﻢ

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ در ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۹ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرﯾﮏ اﺳﺖ و الﺟﯽ ﻫﻢ در ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎی
آﺧﺮ ﺧﻮد ﻫﻤﯿﻦ روﯾﻪ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎی اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهای ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و ﻫﻮاوی ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻣﯿﺎنرده ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد
ﻣﺜﻞ ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۵و ﭘﯽ اﺳﻤﺎرت اﯾﻦ ﻣﺪل ﻃﺮاﺣﯽ را در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮ در
ﯾﮏ ﻧﻮار ﺑﺎرﯾﮏ در ﺑﺎﻻی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

روش Mi Mix

اوﻟﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ را ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪ  Mi Mixﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻨﯽ ﺧﻮد ﺣﺎﺷﯿﻪ زﯾﺎدی داﺷﺖ وﻟﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻋﻤﻼ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺿﺎﻓﻪای ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﺳﺎده ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺪای ﻣﺨﺎﻃﺒﺶ را ﺣﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺸﻨﻮد ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از اﺳﭙﯿﮑﺮ ﭘﯿﺰواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺟﺎی دورﺑﯿﻦ را ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻧﻮﮐﯿﺎ  N9ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻨﯽ آورد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﻠﺪﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﭘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را از
دور ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮐﺜﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﻘﻠﺪ اﭘﻞ ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺗﺎ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  Dogee ،Ulefoneو  UMIﺣﺎﻻ از اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

روش Vivo

در  CESاﻣﺴﺎل ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ از  X20 Plus UDﺷﺮﮐﺖ  Vivoدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ

ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯿﺪی دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ در ﺗﻠﻔﻦ
ﺑﻌﺪی ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ.
 Vivoﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه  Apexﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﺳﮑﻨﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ زﯾﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ داﺷﺖ و ﻫﻢ دورﺑﯿﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ .وﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺎژول آن از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و آﻣﺎده ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ آن ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺮاب ﺷﻮد و دردﺳﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

روش ﮐﺸﻮﯾﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﯿﻨﯽ  Oonoدر ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ :ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺪون

ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﺸﻮﯾﯽ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ و ﺑﺎﻗﯽ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ را زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻗﺮار داده ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم آن
را ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﮐﺸﻮﯾﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﯾﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﯿﭻ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﺪه وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻃﺮح ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

روش ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺟﺰﯾﺮهﻣﺎﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻄﻮر؟ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎ ،ﯾﮏ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ و ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻫﻢ

ﺑﺮای ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ .ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﯾﻔﻮن  Xاﺳﺖ؟

روش اﻣﮑﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ )دﺳﺖﮐﻢ ﺑﺮای اﻻن(
اﻣﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﭘﺘﻨﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽﺗﻮان داﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آن ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ زﯾﺮ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ روی آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ و
ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎه رﻧﮕﯽ روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮل دﯾﺪن ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ راه ﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺳﻨﺴﻮری را زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﺧﯿﺮا
 Vivoﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده و ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﻗﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺘﻮان زﯾﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮔﺬاﺷﺖ.
اﻣﺎ ﭼﺎﻟﺶ اﯾﻦﺑﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ در ﮐﺎر دورﺑﯿﻦ
ﺗﺪاﺧﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻌﻠﯽ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎل ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن وﺟﻮد دارد و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ اﯾﺪهای در ﻣﻮرد اﻣﮑﺎن

ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن آن ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺷﻤﺎ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از روشﻫﺎی ﻓﻮق را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

