ﺑﺎ  SpareOne Plusآﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ :ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺳﺎدهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮی ﻗﻠﻤﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺑﺎزار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺳﺎده ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی داﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎده

» «SpareOne Plusﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﻗﻠﻤﯽ  AAﻧﯿﺎز داﺷﺖ.

ﮔﻮﺷﯽ » «SpareOne Plusﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺳﺎلﻫﺎ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﻗﻠﻤﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﺪ .ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﺪرن از

ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ
دﺳﺘﮕﺎه از ﺑﺎﺗﺮی ﻗﻠﻤﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎور ﺑﺎﻧﮏ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﯾﺪ
و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﻓﺮدی ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ SpareOne Plus ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﻗﻠﻤﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را

ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﺮد.

اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺳﺎده ﺗﻨﻬﺎ از ﺷﺒﮑﻪ  2Gﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و اﮐﻨﻮن در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺪارد.
 SpareOneﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از راه رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،اﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺳﺎده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  ۹ﻣﺨﺎﻃﺐ را در ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ از دﮐﻤﻪﻫﺎی آن
ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻫﺮ ﻓﺮدی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺻﺪای ﻓﺸﺮدن دﮐﻤﻪﻫﺎ
ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ SpareOne Plus .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﺗﻤﺎس اﺿﻄﺮاری ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﻌﻼوه ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﻗﻠﻤﯽ  AAﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺳﯿﻤﮑﺎرت ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻤﺎسﻫﺎ اﺿﻄﺮاری ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﯿﻤﮑﺎرت ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺑﺎﻻی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﮏ ﭼﺮاغ ﻗﻮه  LEDﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﺎراﯾﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ از رادﯾﻮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ،ﯾﮏ ﺿﻌﻒ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﻮﺷﯽ  SpareOne Plusدر زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶۰دﻻر داﺷﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺎزار
ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰دﻻر ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖ دوﻣﺶ را
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﺷﺒﮑﻪ 2G
دﯾﮕﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺪارد.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل SpareOne ،از ﻧﺴﺨﻪ  3Gآن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺨﻪ
 2Gرا ﻫﻢ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در آﯾﻨﺪه
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺪل  2Gﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ارﺗﻘﺎﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺪل ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه واﻗﻌﯽ  GPSﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ را
ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺒﮑﻪ  3Gو  GPSﺑﻪ دو ﺑﺎﺗﺮی
ﻗﻠﻤﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ان ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ  SpareOneﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎ
ﺑﺎﺗﺮی ﻗﻠﻤﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ » «Sanyoﮐﻪ آن در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،از ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﻗﻠﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن  ۵ﺳﺎﻋﺖ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت Olive FrvrON ،ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﻟﯿﺘﯿﻮﻣﯽ  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ

ﺳﺎﻋﺘﯽ داﺷﺖ ،اﻣﺎ از ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  AAAﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱.۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ
 ۱۲۸در  ۱۲۸ﭘﯿﮑﺴﻞ و رادﯾﻮ  FMداﺷﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۷دﻻر ﺳﺎل  ۲۰۱۰وارد ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﻋﻤﺮ ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ
دادﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﻗﻠﻤﯽ اﯾﺪه ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی

ﻣﺘﻨﻮع دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺪرن ،ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ ﻗﻠﻤﯽ ﺷﺎرژدﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ دوﺑﺎره
ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﻟﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

