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بررسی عملکرد گوگل در صنعت تلفن همراه

پیکسل هایی از موفقیت گوگل

چند ســالی اســت که ایده های عجیب و متفاوت گوگل در زمینه گوشی های هوشمند، مطرح 
می شوند ولی این طرح ها هیچ وقت آن گونه که باید و شاید به مرحله اجرا 

نرسیده اند. بعد از تولید سری گوشی های نکسوس که گوگل برای تولید 
آن ها هر دفعه با یک ســازنده کار می کرد همه این نظر را داشتند که 
شاید بهتر این باشد که گوگل این ماجرا را فراموش کند و بهتر است 

که به عرصه ورود پیدا نکند. اما بعد از این که سیستم عامل این شرکت 
یعنی اندروید، فراگیر شد و تقریبا باعث ایجاد تحول در صنعت تولید گوشی های هوشمند شد، 
باز هم ورق به ســمت گوگل چرخید و این فرضیه مطرح شد که گوگل هم باید مانند اپل شود 
و سخت افزار و نرم افزار اختصاصی خود را در اختیار داشته باشد. سری گوشی های نکسوس 
گوگل هیچ وقت نتوانستند سر و صدای زیادی به پا کنند و استقبال خوبی از آن ها به عمل نیامد 
و مشتریان آن ها بیشــتر افرادی بودند که دوست داشتند چیزهای جدید را هم تجربه کنند و 
بدون شــک وقتی نام گوگل به میان می آید هر کسی وسوسه می شود که محصول ارائه شده 
توسط این شرکت را تجربه کند. به هر حال از آن زمان سال ها می گذرد و مدت زمانی خبری از 
فعالیت گوگل در زمینه تولید گوشی های هوشمند نبود اما بعید به نظر می رسد که شرکتی مانند 
گوگل به آســانی تسلیم شود و موضوعی را رها کند. معموال گوگل بعد از این که یک جایگزین 
برای محصول شکست خورده خود پیدا می کند، با قدرت بیشتری ظاهر شده و سعی می کند تا 
شکست پیشین خود را به یک موفقیت تبدیل کند. به هر حال حدود دو ماه پیش بود که گوگل به 
تمامی شایعاتی که در موردش مطرح می شد، پایان داد و اعالم کرد که سرانجام تصمیم گرفته 
است تا سری تلفن های هوشمند نکسوس را کنار بگذارد و به جای آن پرچمدار جدیدی با نام 
موبایل پیکسل را به عنوان محصول اصلی خود در صنعت تلفن همراه هوشمند معرفی کرد. این 
 HTC بار هم شرکت گوگل برای تولید این سری از گوشی ها با همکار قدیمی خود  یعنی شرکت
مشارکت کرده است. بعد از تولید گوشی های HTC Dream و Nexus One این سومین همکاری 
میان شرکت اچ تی سی و گوگل به حساب می آید. البته این دفعه کمی جریان متفاوت است و این 
شرکت تایوانی تنها به عنوان یک خط تولید برای پیاده سازی ایده های گوگل عمل کرده است 
و تمامی این گوشی ها سرانجام دارای برچسب Made by Google شده اند. شاید بتوان گفت 
گوگل چند گام به هدف اصلی خود که داشتن سخت افزار و نرم افزار انحصاری است، نزدیک 
شده است. البته هنوز راه زیادی باقی مانده است تا گوگل برای خود یک خط تولید مستقل داشته 
باشــد و در این زمینه مانند اپل عمل کند. شاید مدیران هوشمند این شرکت تصمیم داشته اند 
که محتاطانه وارد این عرصه شــوند و در ابتدا تجربیاتی را کسب کنند و این راه را با اجاره یک 
خط تولید برای خود آغاز کرده اند. به هر حال به نظر می رســد که گوگل اهداف متفاوتی را برای 
خود در نظر گرفته است و برخالف نکسوس های قبلی که عموما در رده موبایل های ارزان قیمت 
قرار می گرفتند، این بار گوگل تصمیم گرفته تا گوشــی هایی را تولید کند که توانایی رقابت با 
پرچمداران جذاب سایر رقبا را داشته باشند. با رونمایی از سری گوشی های پیکسل گوگل این 
گونه به نظر می رسد که پرونده موبایل های اقتصادی گوگل کامال به دست فراموشی سپرده شده 
است و گوگل این بار تصمیم دارد که به شکل مستقیم با شرکتی مانند اپل رقابت کند. به هر حال 
باید دید که میزان اعتماد کاربران به محصوالت گوگل در چه حدی است و با توجه به مشکالتی 
که گوشی های سامسونگ و اپل دارند آیا این امکان وجود دارد که گوگل به تولید کننده محبوب 
گوشی های تلفن همراه تبدیل شــود یا خیر. در موضوع ویژه این هفته به بررسی گوشی های 
پیکســلی گوگل می پردازیم و حواشی مربوط به تولید این گوشــی ها را بررسی خواهیم کرد.

گوگل آیفون دارها را هدف قرار داده است
همـان گونـه کـه گفتیـم ایـن بـار گـوگل گوشـی تولید 
می کنـد.  دنبـال  را  متفاوتـی  هـدف  کـه  اسـت  کـرده 
و  می شـود  آغـاز  دالر   650 از  پیکسـل  گـوگل  قیمـت 
بایـد گفـت کـه قیمـت این گوشـی بـا آیفـون 7 برابری 
ازای مبلغـی  البتـه تلفـن هوشـمند گـوگل در  می کنـد. 
و  دارد  انگیـزی  هیجـان  ویژگی هـای  می پردازیـد،  کـه 
بـدون شـک شـما را بـه وجد مـی آورد. بـه همیـن دلیل 
کارشناسـان اعتقـاد دارنـد کـه ایـن موضوع باعث شـده 
اسـت کـه گـوگل پیکسـل، بـا قطعیـت یکـی از بهترین 
بـرای  و  آیـد  حسـاب  بـه  آیفـون  بـرای  جایگزین هـا 
افـرادی کـه سیسـتم عامل اندرویـد را دوسـت دارند نیز 
یـک گوشـی بسـیار ایـده آل بـوده و رقیبـی قدرتمنـد 

بـرای پرچمـداران نـام آشـنا باشـد. 

طراحــی از گــوگل، بــا حضور اچ تی ســی
قبـا هـم گـوگل سـابقه مشـارکت با شـرکت اچ تی سـی 
را در تولیـد تلفـن همـراه داشـته اسـت. ایـن بـار هـم به 
سـراغ همیـن شـرکت رفتـه اسـت. هـر چند کـه طراحی 
حضـور  امـا  گرفتـه  انجـام  گـوگل  دسـت  بـه  پیکسـل 
بایـد  ایـن میـان کمرنـگ نیسـت و  اچ تی سـی هـم در 
 HTC گفـت کـه نمای کلی دسـتگاه پیکسـل شـبیه بـه
پـای  رد  بـه خوبـی می تـوان  اسـت.  10 سـاخته شـده 
HTC را در تولیـد ایـن محصـول دیـد بـه عنـوان نمونه 
دکمـه پـاور دسـتگاه بـه شـکل زبـر و طـرح دار سـاخته 
شـده که یکـی از شـاخصه های اصلـی محصـوالت اخیر 
 HTC بـه حسـاب می آیـد. بـا توجـه بـه این کـه HTC
10 هـم شـبیه بـه آیفـون اسـت باید گفـت که پیکسـل 
هـم تـا حـد زیـادی آیفـون اپـل را یـادآوری می کنـد و 
همیـن موضـوع دلیلـی اسـت تـا گـوگل پیکسـل رقیـب 
اصلـی آیفـون شـناخته شـود. البتـه گـوگل بـرای متمایز 
بـه محصـوالت  نسـبت  پرچمـدار خـود  سـاختن ظاهـر 
از شیشـه و نیمـه  دیگـر، نیمـه باالیـی پشـت بدنـه را 
پایینـی را از فلـز سـاخته اسـت. بـدون تردیـد گـوگل بـا 
ایـن روش بـه هـدف خـود رسـیده و پیکسـل از فاصلـه 
دور هـم قابل تشـخیص اسـت، اما در عین حـال طراحی 
محصـول تـا حـدی عجیـب اسـت و بایـد منتظـر بمانیم 
تـا بـازار میـزان زیبایـی آن را مشـخص کند. یـک تمایز 
عمـده بیـن پیکسـل و آیفـون این اسـت که لنـز دوربین 
موبایـل اپـل از پشـت بدنـه بیـرون زده، در حالـی کـه 
گـوگل بـرای جلوگیـری از این موضوع پشـت بدنـه را با 
شـیب مایمـی طراحـی کـرده و ضخامـت دسـتگاه بین 
7.3 تـا 8.8 میلـی متـر متغیـر اسـت. تمایـز دیگـر هـم 
اینکـه گـوگل در پیکسـل بـر خـاف آیفـون 7 جک 3.5 
میلـی متـری هدفـون را کنـار نگذاشـته و ایـن موضـوع 
می توانـد انتخـاب بیـن ایـن دو رقیـب را بـرای برخـی 
کاربـران سـاده تر نمایـد. در نمـای روبه رو باز هم شـاهد 
اسـتفاده از شیشـه 2.5D روی نمایشـگر هسـتیم. ایـن 
اطـراف  در  توجـه  قابـل  حاشـیه های  کنـار  در  موضـوع 
صفحـه نمایـش، بـاز هـم بـه شـباهت هرچه بیشـتر بین 
آیفـون و پیکسـل دامـن زده اسـت، در نتیجـه اگـر دکمه 
سـخت افزاری زیر نمایشـگر محصـول را نادیـده بگیرید 
تفـاوت چندانـی بیـن نمای روبـه روی دو رقیب به چشـم 

نمی خـورد. 

باکیفیـــت و  متفـــاوت  ســـاده، 
تولیـد  اصلـی  رنـگ  سـه  در  را  محصـول  ایـن  گـوگل 
کـرده و در نـام گـذاری هـر کـدام از ایـن رنگ هـا ذوق 
و سـلیقه بـه خـرج داده اسـت. دو مـدل پیکسـل در رنگ 
نقـره ای و آبـی و یـک مـدل هـم در رنـگ مشـکی بـه 
فـروش می رسـد. در مجمـوع می تـوان گفـت اولیـن تلفن 
هوشـمند طراحـی شـده توسـط گـوگل از کیفیت سـاخت 
باالیـی بهـره می بـرد کـه از همـان اولیـن اسـتفاده کامًا 
محسـوس اسـت. سـازنده تاش کرده طراحی پیکسـل تا 
جـای ممکـن سـاده و مینیمـال باشـد و بـه همیـن هدف 
هـم دسـت یافتـه اسـت، امـا نکته اینجاسـت کـه اپل هم 
در سـاخت آیفـون رویه مشـابهی دارد که ایـن موضوع در 
کنـار اسـتفاده از ترکیب شیشـه و فلز در هـر دو محصول، 
بـه شـباهت زیـادی بین ایـن دو رقیب منجر شـده اسـت. 
بـر همیـن اسـاس بایـد بگوییـم گـوگل بـه طور مسـتقیم 
کاربـران آیفـون را هـدف گرفتـه و می خواهـد بـا طراحی 
پلتفـرم  دسـتگاه، حـس نسـبتًا آشـنایی بـرای آن هـا در 
اندرویـد فراهـم آورد؛ موضوعـی کـه وجـود دانـگل برای 
مهاجـرت از آیفـون به اندروید درون بسـته بندی پیکسـل 
را نیـز می تـوان نشـانه ای بـرای تاییـد آن در نظـر گرفت.

درآمد گوگل با موبایل پیکسل تا 2017
ارائـه  بـا  گـوگل  کـه  گفتیـم  هـم  مطلـب  ابتـدای  در 
گوشـی های پیکسـل، بزرگتریـن رقیب برای سامسـونگ 
و اپـل بـه شـمار مـی رود و بـه خصـوص بـا توجـه بـه 
و  سامسـونگ  بـرای  آمـده  وجـود  بـه  اخیـر  جریانـات 
همچنیـن مـواردی بـرای اپـل ایـن شـانس بـرای گوگل 
بیشـتر از گذشـته شـده اسـت. پیش بینی و تخمین میزان 
فـروش یـک کمپانـی یـا یـک محصـول تکنولوژیـک در 
آینـده، مسـئله ای ریسـک برانگیز اسـت که همـواره مورد 
توجـه تحلیلگـران و همینطـور مصـرف کننـدگان قـرار 
کـه  اسـتنلی«  »مـورگان  مالـی  خدمـات  موسسـه  دارد. 
یکـی از معتبرتریـن و باتجربـه تریـن واحدهـای تحلیـل 
اقتصـادی ایـاالت متحـده آمریـکا اسـت، بـا اشـاره بـه 
وضعیـت پیـش آمـده بـرای گلکسـی نـوت 7 و تقاضـای 
انتظـار آیفـون 7، تصـور می کنـد موبایل هـای  از  کمتـر 
گـوگل پیکسـل به فروش بسـیار مناسـبی دسـت خواهند 
یافـت. به گـزارش این موسسـه، تلفن هوشـمند پیکسـل 
مشـابه بـا موبایل های سـابق گـوگل تا پایان سـال جاری 
میـادی حـدود 3 میلیـون واحـد خواهـد فروخت و سـال 
2017 نیـز فروشـی بیـن 5 تـا 6 میلیـون دسـتگاه بـرای 
ایـن دیوایـس بـه همـراه خواهـد داشـت. حـال مـورگان 
اسـتنلی بـا ذکـر فروشـی معـادل بـا 9 میلیـون واحـد تـا 
پایـان سـال 2017، بـا صـرف نظـر از سـهم مشـارکت 
HTC در سـاخت سـخت افـزار آن هـا، معتقد اسـت حدود 
5.8 میلیـارد دالر درآمـد نصیـب گـوگل خواهد شـد. باید 
بدانیـد کـه هزینه تمام شـده تولیـد پیکسـل 649 دالری 
گـوگل، تنهـا در حـدود 230 الـی 245 دالر تخمیـن زده 
شـده اسـت و عمـًا ایـن هزینـه می تواند گوگل پیکسـل 
را بـه یکـی از پرسـود تریـن موبایل هـای بـازار تبدیـل 
 Android بسـتر  پرداخت هـای  ایـن  بـر  عـاوه  کنـد. 
Pay و فـروش لـوازم جانبـی ایـن موبایـل، بـدون شـک 
بـه رقـم فـوق می افزایـد و می توانـد سـال تجاری بسـیار 
خوبـی را بـرای کمپانـی سـاکن مانتـن ویـو رقـم بزنـد.


