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 گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

صنعت تلفن همراه
و یک نمایشگاه

بررسی کنگره جهانی موبایل 2017 درست است که در طول سال همیشه شاهد کنفرانس های مختلف شرکت های فعال در عرصه تکنولوژی هستیم اما وجود 
بستری که در آن تمامی فعاالن مرتبط با یک حوزه خاص، حضور داشته باشند و در آن به قدرت نمایی بپردازند می تواند 
از ارزش و اعتبار متفاوتی برخوردار باشد. کنگره جهانی موبایل با نام MWC محلی برای افرادی است که به صنعت تلفن 
همراه عالقه دارند. این نمایشگاه تنها نمایشگاهی است که به صورت تخصصی در این صنعت برگزار می گردد. معموال 
شرکت های معتبر و بزرگ خود را برای حضور در این رویداد آماده کرده و پرچمدار های جدید خود را به معرض نمایش 
می گذارند. این نمایشگاه در شهر بارسلونا و در کشور اسپانیا برگزار می گردد. امسال هم تاریخ برگزاری نمایشگاه 9 تا 12 
اسفند ماه بوده است. در این دوره هم مانند دوره های گذشته نام های معتبر صنعت موبایل و تولید محتوا در سطح جهانی 
کنار هم جمع شدند تا ضمن عرضه تازه ترین دستاورد های خود، توانمندی های خود را در زمینه های مختلف به نمایش 
بگذارند. معموال در این نمایشگاه شرکت هایی که به ساخت پردازنده های گوشی های هوشمند مشغول هستند و همچنین 
شرکت های تولید کننده نام آشنایی نظیر سامسونگ، ال جی، سونی، HTC یا نوکیا شرکت می کنند. شاید بتوان گفت تنها 
شرکتی که در این عرصه فعالیت دارد و خود را همچنان یک تافته جدابافته می داند، شرکت اپل است که تمایلی به حضور 
جدی در این رخداد جهانی ندارد و برای معرفی محصوالت و کار های خود ترجیح می دهد که کنفرانس های اختصاصی 
برگزار کند و معموال این گونه بوده است که اگر هم در این نمایشگاه حاضر شود، به داشتن یک غرفه بسیار معمولی 
قناعت کرده و هیچ اطالعات جدیدی را در اختیار طرفداران خود قرار نمی دهد. در رابطه با برگزارکنندگان این کنگره هم 
باید گفت که این نمایشگاه توسط انجمن جهانی اپراتور های تلفن همراه GSM Association برگزار می گردد و بیش از 
800 اپراتور تلفن همراه از کشور های مختلف جهان در این انجمن عضو هستند. با توجه به این که این روز ها در دست هر 
کسی یک یا حتی دو گوشی هوشمند دیده می شود و مردم به این گجت هوشمند عالقه بسیاری دارند، به آسانی می توان 
حدس زد که در سال های آینده، شرکت های بیشتری برای فعالیت در این عرصه تمایل داشته باشند و البته هر چه به تعداد 
تولید کنندگان افزوده شود به تبع میزان رقابت در این صنعت بیشتر شده و شکل جدی تری هم به خود خواهد گرفت. اگر 
شما هم جزو دوستداران صنعت تولید تلفن همراه هستید و اخبار مربوط به تولید گوشی های مختلف و به خصوص پرچمداران 
شرکت های معتبر را دنبال می کنید، حتما برایتان جذابیت دارد که بدانید در کنگره تخصصی موبایل که هفته پیش برگزار 
شد، چه محصوالتی معرفی شده اند و شرکت های معتبر چه برنامه هایی برای ارائه محصوالت خود در آینده دارند. با 
توجه به صحبت هایی که شد حتما حدس زده اید که موضوع ویژه این هفته بایت به بررسی MWC 2017 اختصاص دارد.

نوکیا با نوستالژی وارد می شود

یکـی از جالب توجه تریـن محصوالتـی کـه در نمایشـگاه امسـال ارائـه 
شـد و بـرای همـه مـردم دنیـا جـذاب بـود گوشـی نوکیـا 3310 بـود. 
ایـن برنـد نه تنهـا خـود به تنهایـی نوسـتالژی محسـوب می شـود بلکه 
مـدل 3310 آن بـرای اغلـب افـرادی کـه ظهـور موبایـل را بـه یـاد 
دارنـد، خاطره انگیـز اسـت. حـاال نوکیـا تصمیـم گرفته اسـت بـا چنین 
سـروصدایی بـه دنیـای موبایـل و آن هـم کنگـره ای وارد شـود کـه 
سـال ها پیـش حـرف نخسـت را در آن مـی زد. نوکیا سـعی کـرده این 
گوشـی را تقریبـا بـا همـان شـکل و شـمایل قدیـم تولیـد کنـد و از 
همـه جالب تـر این کـه بـازی مشـهور اسـنیک را هـم در آن تعبیـه 
بـا گرافیـک و کیفیـت بهتـر. هرچنـد درنهایـت  البتـه  کـرده اسـت؛ 
در مقایسـه بـا گرافیـک بازی هـای امـروزی قابـل توجـه نیسـت. از 
طرفـی هیجانـی هـم نـدارد و خسـته کننده اسـت و نمی تـوان تصـور 
کـرد کـه چطـور کاربـران سـاعت ها مشـغول ایـن بـازی می شـدند و 
زمـان از دستشـان خـارج می شـد. بـه ایـن ترتیـب طبیعـی اسـت کـه 
نسـلی کـه نوکیـا 3310 واقعـی و بـازی اسـنیک آن را تجربـه نکـرده 
و بـا آن خاطـره ندارنـد هیـچ گرایشـی بـه خریـد ایـن گوشـی و بازی 
خسـته کننده اش ندارنـد. ایـن تلفـن کـه حـاال هوشـمند شـده اسـت 
2/5 اینـچ صفحه نمایـش دارد و کمـی بزرگ تـر از نسـخه 2017 خـود 
اسـت کـه 5/ 1 اینـچ بـود. دوربیـن 2 مگاپیکسـلی و باتـری 1200 
میلی آمپـری ایـن گوشـی نشـان از ویژگی هـای باالیـی نـدارد ولـی 
باعـث  بـزرگ دارد کـه  ایـن گوشـی یـک مشـخصه  ایـن حـال  بـا 
فـروش بـاالی آن می شـود و آن این کـه اغلـب کسـانی کـه نسـل 
اول پیدایـش موبایـل هسـتند دوسـت دارنـد ایـن گوشـی را بخرنـد و 
لـذت سـفر بـه گذشـته و خاطـرات را بـا آن تجربـه کننـد به ویـژه کـه 
قیمـت 120 یورویـی ایـن تلفـن هوشـمند نیز دور از دسـترس نیسـت.

تالش های بلک بری برای سرپا ماندن

نوکیـا تنهـا برنـد قدیمـی و شکسـت خورده ای نبـود کـه در کنگـره 
جهانـی موبایـل خواسـت قـد علـم کنـد. یکـی دیگـر از کمپانی هایی 
کـه مدتـی اسـت رو به سـقوط گذاشـته بلک بری اسـت. ایـن کمپانی 
هـم حـدود یـک دهـه اسـت کـه در دنیـای موبایـل در حـال افـت و 
خیـز اسـت و بـا هر روشـی حتـی تغییـر سیسـتم عامل اختصاصی اش 
و انتقـال بـه اندرویـد می خواهـد خـود را در ایـن حـوزه سـرپا نگـه 
دارد و گویـا قصـد نـدارد بـا پذیرفتـن شکسـت، ایـن حـوزه را تـرک 
کنـد. ایـن برنـد هـم ماننـد نوکیـا زمانـی جـزو سـرآمد ها بـود و ارج 
و قـرب باالیـی داشـت. ولـی مدتی اسـت کـه به حاشـیه رفتـه و آن 
جـال و جبـروت گذشـته خـود را نـدارد و کمتر کسـی را می بینیـم 
کـه گوشـی بلک بـری در دسـت داشـته باشـد. هـر دوی ایـن برند ها 
در کنگـره جهانـی موبایـل 2017 تـاش کردنـد آخریـن دسـت وپای 
خـود  پیشـین  محبوبیـت  از  بـا کمک گرفتـن  و  بزننـد  هـم  را  خـود 
را  آن هـا  توجـه  مخاطبـان  میـان  در  نوسـتالژی  حـس  ایجـاد  و 

برانگیختـن حـس  این کـه  از  غافـل  کننـد.  جلـب  خـود  بـه سـمت 
مخاطـب تحـت لـوای برنـد چینـی، هیچ وقـت آن نوکیـای فنانـدی 
بلک بـری هـم  دربـاره  اسـت.  موقـت  بشـود  اگـر هـم  و  نمی شـود 
همیـن اسـت و حـاال بـا همـکاری کمپانـی چینـی TCL می خواهـد 
امسـال  موبایـل  کنگـره  در  کمپانـی  ایـن  برسـد.  سـودآوری  بـه 
کـرد. را عرضـه   KeyOne و  آمـد  پـر  بـا دسـت  به زعـم خـودش 

بلک بـری همچنـان اصـرار دارد کـه بـا کیبورد هـای فیزیکـی اش از 
دیگـر برند هـا متفـاوت باشـد. البتـه ایـن کمپانـی بـرای ایـن اقـدام 
خـود علـت هـم دارد و می گویـد کـه در یـک نظرسـنجی بـه ایـن 
نتیجـه رسـیده اند کـه 25 درصـد کاربران ترجیـح می دهند موبایلشـان 
کیبـورد فیزیکـی داشـته باشـد و ایـن آمـار کمـی نیسـت. از موضـوع 
نظرسـنجی کـه بگذریـم، پرواضـح اسـت کـه ایـن کمپانی هـم مانند 
نوکیـا می خواهـد حـس نوسـتالژی کاربـران را برانگیزد و در شـرایطی 
کـه سال هاسـت تلفن هـای موجـود در بـازار بـه صفحه لمسـی مجهز 
هسـتند بـا عرضـه گوشـی هایی مجهـز بـه کیبـورد فیزیکـی کاربران 
را بـه ایـن سـمت سـوق دهـد کـه بـه سـمت خاطـرات گذشـته خود 
برونـد. البتـه بلک بـری بر خـاف نوکیـا کـه یـک گوشـی رده پاییـن 
KeyOne را بـا ویژگی هـای جالـب توجـه و در حـد  تولیـد کـرده، 
یـک پرچمـدار سـاخته و کاری کـرده کـه جـدا از کیبـورد فیزیکـی 
مـوارد دیگـری هـم دست به دسـت هـم بدهنـد تـا کاربـر را ترغیـب 
قـوی  باتـری   ،625 اسـنپ دراگون  کننـد.  ایـن محصـول  بـه خریـد 
نوگـت،  اندرویـد  بـه  بـودن  قابلیـت شـارژ سـریع، مجهـز  به همـراه 
پیکسـل،   1080 در   1620 رزولوشـن  بـا  اینچـی   4  /5 نمایشـگر 
بلک بـری  ایـن محصـول  ویژگی هـای  از  مگاپیکسـلی،   12 دوربیـن 
هسـتند. جـدا از این هـا KeyOne مجهـز بـه سنسـور اثـر انگشـت 
زیـر دکمه اسـپیس اسـت کـه ایـن قابلیـت KeyOne را بـه اولیـن 
گوشـی هوشـمندی تبدیـل می کنـد کـه از سنسـور اثر انگشـت درون 
دکمه دسـتگاه اسـتفاده کـرده اسـت. کیبـورد ایـن تلفـن هوشـمند هم 
البتـه یـک کیبـورد QWERTY معمولـی نیسـت. ایـن صفحه کلیـد 
ماننـد مـاوس عمـل می کنـد و درواقـع شـبیه نوعـی تاچ پـد اسـت 
کـه بـرای تایـپ حـروف نیـاز بـه فشـار زیـاد نـدارد. سنسـور تـاچ 
FPC1145 سنسـوری اسـت کـه بـرای دکمه های هوشـمند مناسـب 
بـه  و  دارد  باالیـی  انعطاف پذیـری  قطعه سـخت افزاری  ایـن  اسـت. 
فنـاوری شناسـایی پیکسـل در سـه بعـد مجهـز اسـت. ایـن حسـگر 
هوشـمند می توانـد انگشـت کاربـر را در حالـت خیـس هـم به خوبـی 
کیبـورد می تـوان  از تک تـک حـروف  تشـخیص دهـد. عاوه بـر آن 
به عنـوان میانبـر اسـتفاده کـرد. بـرای مثال اگـر کلید T را نگـه دارید، 
اپلیکیشـن تلگـرام اجـرا می شـود یـا هـر اپلیکیشـن دیگـری که شـما 
بـرای آن تعریـف کنیـد. یکـی دیگـر از مشـخصه های ایـن گوشـی 
امن بـودن آن اسـت کـه بلک بـری در ایـن حـوزه یـد طوالیـی دارد. 
ایـن برنـد بـه امن بـودن گوشـی هایش همواره شـهرت داشـته و حاال 
هـم اعـام کـرده کـه KeyOne امن تریـن موبایـل با سیسـتم عامل 
اندرویـد در دنیـا اسـت. بـا این حـال باید دید آیـا این بار هـم این برند 
از توجـه مخاطبـان دور می مانـد یـا همچنـان رو بـه سـقوط مـی رود.


