ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از Wear
 OSﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎﯾﺰن در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  Android Wearرا در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﺑﺎ الﺟﯽ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
وارد ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ

ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ راه ﺧﻮد را ﺟﺪا ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺮﮐﺰش را روی ﺗﺎﯾﺰن ﮔﺬاﺷﺖ .از آن
زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﻏﻮل ﮐﺮهای ﺑﻪ ﺟﺎی  Wear OSاز ﺗﺎﯾﺰن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺗﻐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﮕﯿﺮد؟ آﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  Wear OSﻋﺎﯾﺪی

ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ آﯾﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر در واﻗﻊ ﺳﻮار
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط اﺳﺖ؟

ﭼﺮا ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎ  Wear OSﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ آن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺬب اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﯿﺖﺑﯿﺖ ،ﮔﺎرﻣﯿﻦ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺎﯾﺰن ﺷﺎﯾﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی آن ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد.

 Wear OSدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺗﺎﯾﺰن ﺟﻠﻮﺗﺮ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه  watchOSاﭘﻞ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ وﺿﻌﯿﺘﺶ از ﺗﺎﯾﺰن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از  Wear OSاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮد دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﺒﻮد اﯾﻨﻘﺪر روی ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﺒﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﺳﺎل  ۲۰۱۳در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﺧﻮد از ﺗﺎﯾﺰن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ درسﻫﺎی
زﯾﺎدی را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮔﻮﮔﻞ ﺑﯿﺎورد .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎ
 Wear OSﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺟﺬاب و ﺣﺎﺷﯿﻪی ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻧﯽ
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺟﺬب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﭘﯿﺶﺗﺮ دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ  Wear OSاﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻓﺴﯿﻞ ﮐﻪ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺑﺎﺗﺮی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻮدﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد ﺗﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ Mobvoi .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی زﯾﺎدی
را ﺑﺎ  Wear OSرواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪای ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی دارﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢ ﻣﻬﯿﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ Wear OS
ﺑﯿﺎورد.
ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻧﺪروﯾﺪ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺎﯾﺰن ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﺧﻮد از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ را ﺑﺎ ﯾﮏ
ﮔﻮﺷﯽ ﻏﯿﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮕﯽ ﺟﻔﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ اپ و ﭘﻼﮔﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از  Wear OSﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اپ  Wear OSﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.

ﭼﺮا ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﺰن ﺑﻪ راﻫﺶ اداﻣﻪ دﻫﺪ

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ  Wear OSدر وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ  Wear OSﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ،زﻣﺎنﺑﻨﺪی درﺳﺘﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮده ﭼﻮن آﯾﻨﺪه آن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﺑﺎ  Wear OSﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را از  Wear OSﺑﻪ
ﻓﯿﺖﺑﯿﺖ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺮماﻓﺰاری ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻗﻄﻌﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎﯾﺰن را در دﺳﺖ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﺗﻐﺮی را در آن
اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮوﯾﺲ  Samsung Payاﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از  Wear OSﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ  Google Payﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد.
از ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻫﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﻢ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪش
را در اﺧﺘﯿﺎر دارد .اﻣﺎ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  Wear OSﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﭙﺴﺖ
و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﺛﺮ
ﺑﮕﺬارد و ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
ﮔﻮﮔﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺰودن

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ  Wear OSﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت زﯾﺎدی ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را
ﺑﯿﻦ ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻧﺮماﻓﺰار اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اراﺋﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺎزه و ﻧﻮآوری را
در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ُﮐﻨﺪﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮﺑﯽ دارد و در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  Wear OSﺗﺼﻤﯿﻢ ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﭘﺮرﯾﺴﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﮐﺴﯽ از اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﭼﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻋﻮاﯾﺪی
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

