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یک سامسونگ
و دو رویا

بررسی تالش های سامسونگ برای بازگشت به اوج، به بهانه معرفی گلکسی اس 8

 گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

مدت زیادی از آن زمان نمی گذرد که نوکیا غول دنیای تلفن همراه 
محسوب  صنعت  این  در  معمولی  تولیدکننده  یک  سامسونگ  و  بود 
می شد که هر کسی به این برند اعتماد نمی کرد؛ حتی وقتی اپل کم کم 
خودش را در عرصه اسمارت فون ها مطرح کرد، سامسونگ موفقیت 
کاربری  رابط  با  رقابت  در  سیمبین  وقتی  بود.  نکرده  کسب  زیادی 
تصاحب  فکر  به  اندروید  با  گوگل  ماند،  ناکام   iOS ابتکاری و  جذاب 
سهمی از این بازار افتاد و به کمک اچ تی سی توانست توجه کاربران 
زیادی را به خودش جلب کند. در این زمان بود که سامسونگ به مرور 
به  را  اندروید  بازار  توانست  خود  اس  گلکسی  سری  عرضه  با  زمان 
زیرکی از چنگ اچ تی سی درآورد تا آن جایی که حاال برند گلکسی اس 
و گلکسی نوت را همه کاربران موافق و مخالف سامسونگ به عنوان 
محصوالتی بسیار موفق و قدرتمند می شناسند و عنوان تولیدکننده 
اول اسمارت فون در آمریکا را نیز تصاحب کرده است. موفقیت هایی 
که سامسونگ در چند سال اخیر به دست آورده است به قدری بزرگ و 
فراموش ناشدنی بوده است که با وجود بدبیاری که این شرکت پس از 
عرضه آخرین مدل از سری نوت خود آورد، باز هم طرفدارانش منتظر 
ایجاد یک انقالب و ارائه یک محصول جدید و مطمئن از این شرکت 
فرصت طلبی  از  ترکیبی  بتوان  را  سامسونگ  موفقیت  شاید  هستند. 
اخیر  ابتکارات  و  ابداعات  فراوان،  و  پرهزینه  تبلیغات  هوشمندانه، 
این که  با  دانست.  آیفون  رقیب  یک  عرضه  برای  بی وقفه  تالش  و 
سامسونگ اولین تولیدکننده گوشی های اندرویدی نبوده است اما با 
عرضه اسمارت فون های بسیار باریک، سریع و با صفحه نمایش های 
نرم افزاری  امکانات  قراردادن  با  همچنین  و  خیره کننده  و  بزرگ 
پشت  قرارگرفتن  با  فایل ها  ارسال  مانند  ابتکاری  و  فرد  به  منحصر 
گوشی ها روی یکدیگر، روشن نگاه داشتن صفحه حین خیره شدن 
به آن و تشخیص زمان چرخش صفحه با توجه به موقعیت چشم ها 
خودش را از دیگران به سرعت جدا کرد تا قله را فتح کند. البته هر 
از  رایت  کپی  نقض  علت  به  اپل  ندارد،  دوست  را  سامسونگ  کسی 
سامسونگ شکایت کرد و جریمه سنگینی را نیز متوجه این کمپانی 
کره ای کرد، همچنین سامسونگ ممکن است برای مدتی به عنوان 
یک شرکت کپی کار در ذهن کاربران جای بگیرد، بعد از مشکالتی 
که سر آتش گرفتن باتری سری آخر نوت به وجود آمد هم بسیاری 
از افراد از این موقعیت استفاده کردند تا هر طور که شده این شرکت 
آیا  اما  زمین بزنند  به  است،  شده  آن  که دچار  به خسارتی  را با توجه 
واقعاً سامسونگ بازنده بود؟ این نکته را هم باید در نظر داشت که با 
این که سامسونگ خیلی عالی خودش را باال کشیده و جزو برترین ها 
قرارداده اما پایه های برجش را بر روی زمین گوگل و اندروید بنا کرده و 
کنترل زیادی روی سیستم عامل و فروشگاه اپلیکیشن ها ندارد، چیزی 
که اسمارت فون ها را آنقدر محبوب کرده است. با همه این صحبت ها 
زمان آن فرا رسیده است که بعد از مدتی که این شرکت از نظر فنی 
در سکوت خبری به سر می برد، سرانجام محصولی را معرفی کند که 
امید دارد به واسطه آن بتواند به روز های خوب و موفق گذشته خود 
باز گردد. در این مدت سامسونگ با وجود همه بدبیاری هایش هیچ 
وقت اظهار ناامیدی و شکست نکرد و حتما می دانید که گلکسی اس 
8 باالخره معرفی شده است. در موضوع ویژه این هفته نگاهی خواهیم 
داشت به سختی هایی که سامسونگ در این مدت کشیده تا بتواند بار 

دیگر راهی برای موفقیت خود باز کند.

سه سال برای رسیدن به رویا
هفته گذشته سالن کنفرانس سامسونگ برای رونمایی از جدیدترین 
موبایل پرچمدار این شرکت آماده شد و نایب رئیس توسعه استراتژی 
نامحسوس  صورت  به  خبرنگاران  مقابل  در  سامسونگ  محصول 

در  اپل  زدن  کنار  برای  نقشه هایی  سامسونگ  که  کرد  بیان 
سر دارد. البته مدیر این شرکت برای بیان این مطلب از کلمه 
«رویا» استفاده کرد. رویایی که او از آن یاد کرد، بدون شک 

کردن  طی  از  بعد  که  است  بوده   8 اس  گلکسی  گوشی  همان 
رویا  شد.  رونمایی  گذشته  هفته  رسما  ساله،  سه  توسعه  پروسه  یک 
این که  کما  بود،   8 اس  گلکسی  به  مربوط  پروژه  رمز  اسم  اصل  در 
بعدها DJ Koh رئیس بخش ارتباطات موبایلی سامسونگ نیز این 
مجموعه  و  ترکیب  گفت:  و  کرد  تصریح  گفته هایش  در  را  موضوع 
کلیه کار هایی که در موبایل های قبلی مان انجام داده ایم در گلکسی 
اس 8 و اس 8 پالس گرد آمده اند. در واقع ما به جای فکر کردن 
برآیند  که  گرفتیم  تصمیم  موبایل  تولید کنندگان  و  رقبا  دیگر  به 
محصوالت قبلی مان را در این موبایل قرار دهیم و نام رویا را بر آن 
نهادیم اما در چندسال اخیر، رویای واقعی سامسونگ خارج شدن از 
سایه شناخته شده ترین رقیبش یعنی اپل بوده؛ این شرکت در همین 
نباشد  خود  آمریکایی  رقیب  رو  دنباله  تنها  نه  که  نمود  تالش  راستا 
باید  حق  به  و  نماید  تعریف  را  خود  به  مختص  استانداردهای  بلکه 
گفت که از بسیاری جهات به این امر نایل آمده است. کمپانی مذکور 
حاال بزرگترین تولید کننده موبایل در دنیا لقب گرفته و اگر به آمار و 
ارقام رجوع کنید در خواهید یافت که میزان صادراتش حتی چندین 
میلیون دستگاه از اپل بیشتر است. سامسونگ قبل از اپل، ابداع کننده 
پیاده  محصوالتش  در  را  آن ها  توانست  و  بود  فناوری ها  از  بسیاری 
کند. این کمپانی توانسته است که کلیه قطعات اصلی و مهم مورد 
نیاز تلفن های هوشمند خود را به صورت داخلی، تامین کند در حالی 
آن ها  تولید  نه  می پردازد  خود  گوشی های  اسمبل  به  بیشتر  اپل  که 
اسمارت  که  است  بوده  صورت  این  به  همیشه  عمومی  دیدگاه  اما 
فون های سری گلکسی اس سامسونگ بعد از سری آیفون اپل قرار 
دارند و بسیاری از کارشناسان هم این محصول را تنها یک پاسخ از 
یک  عنوان  به  آن  از  هیچ گاه  و  دانسته اند  اپل  به  سامسونگ  جانب 
موبایل اصیل نام نبرده اند. به هر حال سامسونگ همیشه در تالش 
تغییر  را  دیدگاه  این  و  کرده  حل  را  مشکل  این  بتواند  تا  است  بوده 
دهد اما در شش ماه گذشته مشکالت این شرکت به قدری زیاد شد 
که همه اطمینان پیدا کردند چیزی از سامسونگ باقی نخواهد ماند.

کابوس شش ماهه سامسونگ
بـه  آنقـدر عرصـه  اخیـر  مـاه  کـه گفتیـم در شـش  همـان طـور 
سامسـونگ تنگ شـد که مدیـران این شـرکت بار ها اعـالم کردند 
کـه زندگی پشـت دیوار های این شـرکت بیشـتر شـبیه بـه کابوس 
بـوده تـا رویـا. آتش سـوزی یـا انفجار نـوت 7، نظر بیشـتر افـراد را 
نسـبت بـه سامسـونگ تغییـر داد. در پاییـز گذشـته انفجـار نوت7، 
ده هـا بـار رخ داد و همیـن مسـئله سامسـونگ را بـر آن داشـت تـا 
کل نسـخه های فـروش رفتـه از جدیدتریـن فبلت خود را از سـطح 
بازار هـای جهانـی جمـع آوری کنـد. تـراژدی نـوت 7 بـه نوعـی 
موفقیت هـای یک سـال اخیر سامسـونگ را از میان بـرد و آینده ای 
مبهم را پیش روی این شـرکت قرارداد. DJ Koh با نوعی افسـوس 
از ایـن اتفـاق چنین یـاد می کند: تجربـه و اتفاقی دردنـاك بود. من 
در جریـان بررسـی هایی کـه بـرای پیـدا کـردن علـت ایـن اتفـاق 
انجـام دادیـم بـه فرصـت بـه وجـود آمده بـرای بـاال بـردن ایمنی 
دسـتگاه ها و باتری هـای تولیدی مـان پـی بـردم. وی کـه مدت ها 
قبـل از انتصابـش بـه عنـوان ریاسـت این واحـد، با بخـش موبایل 
سامسـونگ همکاری داشـته، به شـدت تحت تاثیر ایـن اتفاق قرار 
گرفـت. او در این بـاره می گویـد: مـا اسـتاندارد های مختـص بـه 
خـود را تعییـن نمودیم امـا آن ها را حفـظ نکردیـم. در بحبوحه این 

ت  قـا تفا ا
نگ  مسـو سا

از  جمعـــــی 
بــــه  را  خبرنـگاران 

باتـری  تسـت  تاسیسـات 
خود در Gumi کـره جنوبی برد 

تـا در محیط هـای کنتـرل شـده خود، 
بـرای  را  موبایـل  باتـری  انفجـار  فرآینـد 

آن هـا بازسـازی نمایـد.

تبدیل تجربیات گذشته به فرصت های آینده

سامسـونگ بـرای اطمینـان از این که مشـکل به وجود آمـده برای 
نـوت 7 مجددا تکرار نمی شـود و گلکسـی اس 8 محصـول موفقی 
خواهـد بـود، فرآیند هـای تسـت باتـری خـود را بـه میـزان قابـل 
توجهـی بسـط و توسـعه داده اسـت. کمپانـی مذکـور نوعـی چک 
لیسـت هشـت مرحلـه ای را بـرای نظـارت بر کیفیـت باتری هـای 
مـورد اسـتفاده اش تعریـف کـرده اسـت که هـم تسـت های جدید 
را شـامل می گردنـد و هـم مـوارد قدیمـی را. در واقع، سامسـونگ 
کـه دیگر راضـی نمی شـود تامیـن کنندگانـش عمـده فرآیند های 
تسـت را انجام دهند، همان تسـت ها را درون آزمایشـگاه های خود 

نیـز انجـام می دهـد و پیـش از آن کـه محصـوالت 
تولیـدی اش بـه دسـت مشـتریان برسـند آن ها 

ایـرادی  هرگونـه  یافتـن  بـرای  را 
مـورد بررسـی قـرار می دهـد. در 
ایسـتگاه های   Gumi کارخانـه 
تسـت متعـددی اسـتقرار دارند 
شـرکت  آن هـا  لطـف  بـه  کـه 

فرآینـد  می توانـد  سامسـونگ 
را  شـارژ  تخلیـه  یـا  دشـارژ 

 60 حداکثـر  روی  یک بـاره  بـه 
هـزار موبایـل انجـام دهـد. کلیـه 
ایـن  بـه  متعلـق  کارخانجـات 

شـرکت در اقصی نقاط دنیـا از جمله 
چیـن و ویتنـام هم به این تاسیسـات تسـت 

مجهـز هسـتند. جالب اسـت بدانیـد که نتایـج حاصـل از این 
تسـت ها نیـز بـا اسـتفاده از همان نـوت 7 های مرجوعـی انجام 

می شـود کـه روی مونوپاد های ویـژه ای درسـت روی موبایل های 
در حـال تسـت قـرار گرفته انـد و از فرآینـد تسـت فیلـم می گیرند.

هفت خان رستم و تست های سامسونگ

سامسـونگ همچنیـن نوعـی «تسـت اسـتفاده سـریع» را طراحـی 
زمـان  گـذر  در  را  کاربـران  مصـرف  که الگو هـای  اسـت  کـرده 


