ﺗﻢ ﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ۹
ﻣﺤﺪودﯾﺖ دو ﻫﻔﺘﻪای ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ]ﺑﻪ روز
رﺳﺎﻧﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﺟﻤﻌﻪ ۳۰ ،آذر ۱۳۹۷
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻢ ﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺎﻻ در ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺸﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ  9ﭘﺎی را دارد ،ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ارﺳﺎل ﮐﺮده و اﻋﻼم ﻧﻤﻮده از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ،2019

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻢ ﻫﺎی راﯾﮕﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ  14روزه ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺪت،
ﺗﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺗﻐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ از ﺗﻐﺮ ﺗﻢ ،دو اﻋﻼن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ  24ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ از ﻣﻬﻠﺖ
ﺗﻌﻦ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮی  10دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﺮ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﮐﻨﺎر اﻋﻼن ﻫﺎی

ﻣﻮرد اﺷﺎره ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان را در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻢ ﺟﺪﯾﺪ
ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻢ ﻫﺎی ﭘﺮﯾﻤﯿﻮم و در اﺻﻄﻼح ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮔﻠﮑﺴﯽ اﭘﺲ ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ ﻃﺮاح را از آن ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻢ ﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﻫﯿﭻ ﻋﺎﯾﺪی ﺑﺮای ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ارزﺷﻤﻨﺪ اﺗﺨﺎذ
ﺷﺪه
ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺧﯿﺮ ﺗﺎ ﺣﺪی زﯾﺮ ﺳﻮال اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﺪار و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه؛ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﺳﺨﻨﯽ از ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻃﺮاﺣﺎن ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻧﺪروﯾﺪ  9ﭘﺎی را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  One UIﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان راﺑﻂ ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه؛ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ
ً

ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻐﺮ ﺷﮑﻞ آﯾﮑﻮن ﻫﺎ ﭘﻮل ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﻫﻢ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﻮال درﺑﺎره ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ :آﯾﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دو
ﻫﻔﺘﻪ ،ﺗﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺖ؟ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن را
دوﺑﺎره ﻓﻌﺎل ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﻃﺮاﺣﺎن ﺗﻢ ﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﻫﻢ ﺣﻖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را دارﻧﺪ؟ اﮔﺮ

ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ ،ﭼﺮا اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻢ ﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﺑﺮای دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﻼ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﻮد ﺣﺬف ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺑﻮد و ﺷﺮﮐﺖ ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ
ً
ﮐﺮد.
]ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ اوﻟﯿﻪ 25 :آﺑﺎن [1397

ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ:
ﺑﻪ ﮔﺰارش وﺑﺴﺎﯾﺖ  ANDROID AUTHORITYدر آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ) 9ﭘﺎی( ﺑﺮای ﺳﺮی
ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ )ﮐﻪ ﺑﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪ  One UIﻫﻤﺮاه ﺷﺪه( اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ  14روزه
ﺑﺮای ﺗﻢ ﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ دو ﻫﻔﺘﻪ ای را ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﺎی ﺑﺮای

ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ اﻋﻼم ﺷﻮد .ﺣﺪاﻗﻞ در دوره ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﻢ ﻫﺎ
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

