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بررسی عملکرد گوگل در صنعت تلفن همراه

پیکسل هایی از موفقیت گوگل

گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

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.

آینده پیکسل با اندروید شکل می گیرد
در حال حاضر اندروید پر کاربرد ترین سیستم عامل موبایل در 
جهان است و خوشبختانه سازندگان آن هیچ گاه دچار رکود 
نشده اند و دائما در حال ایجاد تحوالت در این سیستم عامل 
هستند. سال های قبل گوگل دستگاه های همراه با برند خود را 
به تعداد بسیار کم وارد بازار می کرد اما با وجود پیکسل جریان 
بسیار فرق می کند. بسیاری از کارشناسان می گویند، پیکسل 
اولین تاش واقعی گوگل برای حضور در صنعت تولید تلفن 
همراه است و این اولین بار است که گوگل تصمیم گرفته تا 
اپل و سامسونگ را به چالش بکشد. البته این محصول توسط 
تیم توسعه دهنده اندروید ساخته نشده است. تیم سخت افزاری 
گوگل با تیم توسعه دهنده اندروید در دو فضای جداگانه قرار دارند 
و هیچ اشتراکی با هم ندارند. با این وجود، موبایل های پیکسلی 
گوگل با نسخه جدیدی از اندروید معرفی شدند و رئیس واحد 
اندروید اظهار کرده است که هسته اندروید، تغییری پیدا نکرده 
است. تصمیم غول جستجو برای بهینه سازی اندروید و همچنین 
تولید موبایلی که از آن بهره بگیرد را می توان موفقیتی بزرگ 
برای سیستم عامل موبایلی آن که به نوعی موفقیت هایش را 
هم مدیونش است، قلمداد نمود. سامسونگ تا سال ها قهرمان 
پلتفرم اندروید بود و همین حاال هم بیش از صدها اسمارت 
فون و تولیدکننده موبایل دیگر وجود دارند که مجوز استفاده از 
اندروید را برای تولیداتشان دریافت کرده اند. وان پاس یکی از 
این نام هاست؛ این شرکت از چین برخاسته است و با سرعتی 
زیاد در حال طی کردن پله های ترقی و پیشرفت است. اما وان 
پاس تنها یکی از شرکت هایی است که الیسنس استفاده از 
اندروید را از گوگل دریافت کرده است. این کمپانی نسخه اصاح 
شده ای از اندروید به نام OxygenOS را توسعه داده که روی 
اسمارت فون های تولیدی اش اجرا می شود. بنیانگذار وان پاس 
در مصاحبه ای که اخیرا با گاردین انجام داده اظهار داشته که 
تصمیم گوگل مبنی بر ساخت یک اسمارت فون اختصاصی 
به صورت انبوه را می ستاید. به گفته وی، نکته جالب در مورد 
سری پیکسل آن است که به نوعی متفرق شدن گوگل از اندروید 
خالص را نشان می دهد. همین مسئله آزادی عمل بیشتری را در 
اختیار دیگران قرار می دهد، زیرا پیشتر هواداران اندروید خالص 
مدعی بودند، هر زمان که تغییر اندکی در این سیستم عامل ایجاد 
می شود، اندروید از شکل خالصش بیشتر فاصله می گیرد اما حاال 
حتی پیکسل نیز نسخه خالص سیستم عامل متن باز گوگل را 
به همراه ندارد و همین امر آزادی عمل بیشتری را در اختیار 
توسعه دهندگان قرار می دهد تا چشم انداز خود را محقق نمایند.

اختــالف گــوگل بــا کمیســیون اروپــا
سیاست گوگل برای متن باز نگه داشتن اندروید همچنان به 
قوت خود باقی است و شرکت ها می توانند نسخه های مختص 
به خود را بر پایه آن توسعه دهند، با این همه، شرکت ساکن 
مانتین ویو همچنان راهکارهای خاص خود را برای محدود نگه 
داشتن اندروید دارد و به شرط باندل کردن برخی اپلیکیشن های 
اختصاصی اش در محصوالت تولیدی شرکت های مختلف مجوز 
این کار را به آنها می دهد که البته این مسئله برخی چالش های 
حقوقی را پیش رویش قرار داده است. حاال گوگل به همین 
واسطه درگیر نبردی با کمیسیون اروپاست و به سوء استفاده 
از سلطه اش بر اندروید متهم شده که به حذف اپلیکیشن ها و 
این  سرویس های شرکت های رقیبش می انجامد. حال سوال 
است: آیا با وجود مذاکرات گسترده ای که میان نماینده رسمی 
گوگل و کمیسیون اروپا  انجام شده و پاسخ های دریافتی و در 

نهایت سازش احتمالی دو طرف، آیا ممکن است که روش توسعه 
اندروید تغییر یابد؟ آیا ممکن است که این اختافات آینده موبایل 
پیکسلی گوگل را هم مورد خطر قرار دهد یا این که در نهایت همه 
چیز به سود گوگل تمام خواهد شد؟ البته باید گفت که اندروید 
سیستم عاملی است که به هیچ شرکت خاصی وابستگی ندارد. 
پروژه متن باز اندروید حتی روحش هم از وجود گوگل بی خبر 
است و به هیچکدام از سرورهای شرکت یا هرچیز دیگری مانند 
آن متصل نیست. بنابراین کلیه تکنولوژی های مختص به گوگل 
در داخل الیه باریکی در باالی اندروید قرار می گیرند. با در نظر 
 Play Services پکیج و  اپلیکیشن ها  نکته که  این  داشتن 
اندروید قابل به روز رسانی  به صورت مجزا از سیستم عامل 
هستند، آپدیت متریال )که ظاهر اندروید را تغییر می دهد( بدون 
ایجاد تغییرات اساسی در سیستم عامل قابل انجام خواهد بود.

ســـیاه جمعـــه  در  پیکســـل  گـــوگل 
به گفته موسسه آماری Localytics، طی تعطیات اخیر ایاالت 
متحده )یعنی جشن شگرگزاری، جمعه سیاه و دوشنبه سایبری(، 
میزان فعالسازی موبایل های مورد اشاره در ایاالت متحده، تا 112 
درصد نسبت به چهار هفته گذشته افزایش یافته است. مشخصًا 
تخفیف های ورایزن در فروش موبایل های پیکسل طی جمعه سیاه، 
نقش بسزایی در افزایش فروش داشته است؛ اما نه آنقدرها که 
ممکن است تصور کنید. در واقع، تنها 46 درصد از پیکسل های 
فعال شده در تعطیات جمعه سیاه، مدل های ورایزن آن بوده اند 
و 54 درصد باقی مانده، به مدل های آناک خریداری شده از 
Localyt�  طریق گوگل یا سایر خرده فروشی ها تعلق داشته اند.

ics می گوید که هیچ موبایل دیگری نتوانسته طی جمعه سیاه به 
موفقیتی همچون پیکسل های گوگل دست یابد. به عنوان مثال، 
فروش گلکسی اس 7 سامسونگ با رشد 36 درصدی و فروش 
آیفون 7 اپل با رشد 13 درصدی طی تعطیات مواجه گشت. البته 
باید خاطر نشان کرد که این مسئله، لزوماً به معنای فروش بیشتر 
پیکسل ها نسبت به سایر رقبا نیست. اگرچه در حال حاضر هیچ آمار 
دقیقی از میزان فروش در دست نیست، اما می توان به طور قطع 
گفت که آیفون ها و کهکشانی های اپل و سامسونگ، در مجموع 
فروش بهتری نسبت به پیکسل ها داشته اند. گفتنی است که چندی 
پیش، تحلیلگران تخمین زدند گوگل با فروش نزدیک به دو میلیون 
واحد از موبایل های پیکسل تا پایان سال جاری میادی، به درآمدی 
2 میلیارد دالری خواهد رسید. با توجه به این آمارها و همچنین با 
توجه به تحلیل هایی که کارشناسان از روند فعالیت گوگل در زمینه 
تولید موبایل های پیکسل ارائه کرده اند باید گفت که در حال حاضر 
بهترین موقعیت برای گوگل رقم خورده است تا بزرگان صنعت تولید 
تلفن همراه را نیز پشت سر گذاشته یا حداقل در ردیفی معادل با آن ها 
قرار بگیرد. زمانی که نام گوگل به میان می آید، حس اعتماد میان 
کاربران به وجود می آید. زیرا گوگل همیشه محصوالتی با کیفیت و 
تقریبا بدون ایراد به کاربران خود ارائه کرده است. تا به امروز هم هیچ 
قصد جدی برای ورود به صنعت تولید تلفن همراه نداشته است اما باز 
هم گوشی هایی نظیر سری نکسوس مورد استقبال نسبی طرفداران 
گوگل قرار گرفت. حال با وجود موبایل های پیکسلی و این که همه 
آن ها را محصولی با کیفیت می دانند و حتی آن را با نمونه ای موفق 
مانند آیفون 7 مقایسه می کنند باید گفت که زنگ خطر برای اپل و 
سامسونگ بیش از گذشته به صدا درآمده است. اگر این شرکت ها 
نتوانند ناکامی های اخیر خود را جبران کرده و یک گام مثبت در 
جهت احیای خود بردارند بدون شک از این پس نام گوگل را در 
صنعت تولید گوشی های هوشمند بیشتر از گذشته خواهیم شنید.


