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 گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

سـازی  شبیه 
و  می کنـد 
نظیـر  مـواردی 
قـرار  دشـارژ،  شـارژ، 
گرفتـن در معـرض آب و 
کلیـه اتفاقاتـی کـه ممکـن 
اسـت در اثر اسـتفاده عـادی افراد 
بـرای یـک موبایـل رخ دهند را شـامل 
می شـود. برای مثال اگـر کاربران تلفـن همراه 
خـود را بـه وای فـای یـا شـبکه بلوتـوث متصـل کننـد، بـا آن هـا 
تمـاس تلفنـی می گیرند و از اپلیکیشـن های مربوط به شـبکه های 
اجتماعـی اسـتفاده می کننـد کلیه این امـور روی تلفن هـای همراه 
مـورد نظـر شبیه سـازی خواهنـد شـد. انجـام ایـن فرآیند هـا قطعا 
نیاز مند در اختیار داشـتن شـمار زیادی نیروی انسـانی اسـت و به 
همیـن خاطر، سامسـونگ صد هـا نفر را بـه خدمت گرفتـه تا این 
تسـت ها را به صـورت همزمـان روی صدهـزار موبایل آن هم 
بـه صـورت مکرر انجـام دهند تـا اطمینـان حاصل کند 
که مشـکلی وجـود نـدارد و برای ایـن کار از 
هفـت خـوان رسـتم عبـور می کند تا 
خیالش آسـوده شـود. در هر حال 
سامسـونگ کلیه این تدابیر را 
اتخـاذ کـرده تا نشـان دهد 
کـه ایمنـی محصوالت 
بیـش  را  تولیـدی اش 
زمـان  هـر  از 
ی  یگـر د
ی  جــــد
فتــــه  گر
امـــــا  است 
بـرای آن کـه ایـن 
شـرکت آن طـــــور 
گفتـه  بـاال  در  کـه 
اپـل  سـایه  از  شـد 
بایـد  شـود  خـارج 
بـه  نخســـت  وهلـه  در 
مشـتریانش ثابـت کنـد کـه تـراژدی نـوت 7 بار 
دیگـر تکـرار نخواهد شـد که البته ایـن کار را هم 
انجـام می دهـد و از هـر فرصتـی بـرای تکـرار 

می گیـرد. بهـره  خـود  تسـت  فرآیند هـای 

خاطره تلخ نوت 7 پاک خواهد شد

کــه  اســت  چیــزی  همــان  معنــادار»  «نــوآوری 
ــه واســطه اش هــم خاطــره  ــد دارد ب سامســونگ امی
تلــخ نــوت 7 را از نظر هــا پــاك کنــد و هــم این کــه 
ــی  ــن کمپان ــردد. ای ــارج گ ــل خ ــایه اپ ــر س از زی
ــای ســخت  ــدار نوآوری ه ــه پرچم سال هاســت ک
ــا  ــد قطع ــن رون ــزاری محســوب می شــود و ای اف
ــار  ــا گلکســی اس 8 ادامــه می یابــد امــا ایــن ب ب
نرم افــزار  مبحــث  بر ســخت افزار،  عــالوه 
نیــز اهمیــت دارد و مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه 
کــه  می داننــد  خــوب  کره ای هــا  اســت. 
ــدا  ــت پی ــت دس ــه موفقی ــد ب ــر می خواهن اگ
ــه  ــد ک ــد نماین ــی تولی ــد محصوالت ــد بای کنن
ــا  ــاص آن ه ــزاری خ ــرم اف ــای ن از پلتفرم ه
بحــث  مــورد  کمپانــی  می گیرنــد.  بهــره 
مدت هاســت کــه تــالش دارد امکانــات نــرم 
ــه  ــش را ب ــر کاربران ــد نظ ــده م ــزاری اغوا کنن اف
ــوالت  ــاورد و محص ــدی اش بی ــخت افزار تولی س
خــود را همــراه بــا یــک ارزش افــزوده بــه آن هــا 
عرضــه نمایــد امــا خواســتن همیشــه هــم بــا موفقیــت 
همــراه نمی شــود؛ ایــن شــرکت همیــن حــاال هــم 
ناموفــق  افزار هــای  نــرم  و  ســرویس ها  از  قبرســتانی 
شــامل Milk Music و Milk Video را پیــش روی خــود 
ــن  ــرای دوربی ــت ب ــادی قابلی ــا شــمار زی ــار این ه دارد و در کن
ــد.  ــی نبردن ــه جای ــه راه ب ــرد ک ــه ک ــود ارائ ــای خ و اینترفیس ه
ــان  ــونگ را امتح ــکان «Smart Scroll» سامس ــه ام ــی ک آن های
کرده انــد (ایــن قابلیــت تــالش داشــت محتــوا را براســاس 
میــزان حرکــت موبایــل یــا حــرکات چشــم کاربــر حرکــت دهــد) 
ــات  ــن امکان ــه جدیدتری ــان ب ــه اطمین ــد ک ــد می کنن ــا تایی حتم
ــا،  ــر ام ــزاری آن اندکــی دشــوار اســت. در ســال های اخی ــرم اف ن
کمپانــی مــورد بحــث بــا ارائــه ســرویس هایی نظیــر سامســونگ 
ــی را  ــات خوب ــی و Samsung Knox کــه هــر دویشــان تجربی پ
بــه کاربــر انتقــال دادنــد، بــه میــزان چشــمگیری ایــن دیــدگاه را 
تغییــر داد. پرچمــدار اخیــر کره ای هــا بــه نــام گلکســی اس 8 نیــز 
عــالوه بر ایــن امکانــات، ســرویس های تــازه دیگــری را در خــود 

ــد. ــدا کن ــز پی ــران تمای ــا از دیگ ــای داده ت ج

اولویت با سخت افزار است یا نرم افزار؟

بــه گفتــه دنیــل کنــگ، رئیــس برنامه ریــزی محصــول گلکســی 
ــنود  ــد خش ــای جدی ــه موبایل ه ــر از عرض ــتریان دیگ اس 8، مش
نمی شــوند. ایــن روز هــا تقریبــا همــه موبایل هــا شــکل و شــمایلی 
ــتگاه های  ــایر دس ــه س ــبت ب ــی نس ــد و کار متفاوت ــان دارن یکس
موجــود در بــازار انجــام نمی دهنــد. چنیــن شــرایطی بــرای 
ــه  ــد سامســونگ بســیار هشــدار دهنده اســت چرا ک شــرکتی مانن
بخــش اعظمــی از ســود آن درســت ماننــد اپــل از محــل فــروش 
ــات  ــن، سامســونگ امکان ــود. بنابرای ــن می ش موبایل هایــش تامی
ــش  ــزان معمول ــر از می ــی اس 8 را باالت ــزاری گلکس ــخت اف س
ــم  ــر بخواهی ــد و اگ ــز نمای ــا متمای ــر رقب ــا آن را از دیگ ــاند ت رس
ــم آن  ــم می توانی ــح دهی ــاده تر توضی ــان س ــه زب ــا را ب ــن ارتق ای
ــم. DJ Koh در  ــه کنی ــده خالص ــگر خمی ــتفاده از نمایش ــه اس را ب
همیــن رابطــه می گویــد: وقتــی مــا گلکســی اس 6 اج را معرفــی 
کردیــم، تصورمــان ایــن بــود کــه نمایشــگر خمیــده دســتگاه بــه 
ــه  ــا متاســفانه ب ــده سامســونگ را می ســازد ام نوعــی هویــت آین
درســتی از ظرفیــت اج اســتفاده نکردیــم. اوضــاع بــه همیــن منوال 
ســپری شــد تــا این کــه ســال قبــل، گلکســی اس 7 اج از راه رســید 
و مزیــت واقعــی اســتفاده از نمایشــگر خمیــده در تلفن هــای 
همــراه را بــه همــگان نشــان داد؛ ایــن مشــخصه امــکان 
اســتفاده از نمایشــگر هایی بزرگتــر را در فریمــی کوچک تــر، 
باریک تــر و قابــل حمل تــر فراهــم می کــرد. موبایــل اس 7 
ــازار در  ــی ب ــون 5,5 اینچ ــمارت ف ــن اس ــل باریک تری اج در اص
ــی  ــل توجه ــزان قاب ــه می ــه ب ــت که البت ــب گرف ــال 2016 لق س
ــود. Kang در ادامــه  هــم از آیفــون 5,5 اینچــی اپــل کوچک تــر ب
ــان  ــل خواه ــران موبای ــد از کارب ــه: 89 درص ــد ک ــح می ده توضی
حاشــیه های باریک تــر بــا نمایشــگر های بزرگ تــر هســتند. 
ــه  ــی ب ــا تمایل ــد ام ــری می خواهن ــگر های بزرگ ت ــردم نمایش م

ــد. ــا خــود ندارن ــزرگ ب حمــل وســایل ب

گلکسی اس 8، یک محصول کامال متفاوت
ـــی  ـــه طراح ـــت ک ـــم گرف ـــونگ تصمی ـــر، سامس ـــن خاط ـــه همی ب

تخـــت در تلفن هـــای همراهـــش را کنـــار بگـــذارد و در همیـــن 
ـــالس آن را  ـــدل پ ـــم م ـــی اس 8 و ه ـــل گلکس ـــم موبای ـــتا ه راس
همـــراه بـــا نمایشـــگر های خمیـــده اختصاصـــی خـــود معرفـــی 
کـــرد. صفحـــه نمایـــش موســـوم بـــه Infinity Edge ایـــن دو 
ـــش  ـــش بی ـــه مرز های ـــه 9 ک ـــر 18,5 ب ـــبت تصوی ـــا نس ـــل ب موبای
ـــده،  ـــیده ش ـــی کش ـــل جلوی ـــی پن ـــای جانب ـــه بخش ه ـــش ب از پی
ـــگری  ـــا نمایش ـــرارداده ت ـــونگ ق ـــار سامس ـــکان را در اختی ـــن ام ای
ـــا اندکـــی از  ـــه تنه ـــد ک ـــرار ده ـــه ای ق ـــب بدن 5,8 اینچـــی را در قال
آیفـــون 7 و نمایشـــگر 4,7 اینچـــی اش بزرگ تـــر اســـت. اثـــری 
ـــته  ـــای گذاش ـــود برج ـــل از خ ـــن موبای ـــر ای ـــی بی نظی ـــه طراح ک
بی نظیـــر اســـت: گلکســـی اس 8 بـــه ســـان دســـتگاهی بـــه 
نظـــر می آیـــد که گویـــی ســـر از افســـانه و داســـتان بـــرآورده 
اســـت. دســـتگاه از بخـــش باالیـــی و پایینـــی حاشـــیه اندکـــی 
دارد و لبه هـــای خمیـــده اش ایـــن حـــس را در مخاطـــب ایجـــاد 
می کنـــد که گویـــی صرفـــا یـــک نمایشـــگر را در دســـت 
ـــی  ـــد، گلکس ـــه ش ـــه گفت ـــتن آنچ ـــر داش ـــا در نظ ـــت. ب ـــه اس گرفت
ـــل  ـــی موبای ـــر در طراح ـــن تغیی ـــوان منطقی تری ـــاید بت اس 8 را ش
ـــم  ـــاهدش بوده ای ـــه ش ـــون اولی ـــه آیف ـــان ارائ ـــه از زم ـــت ک دانس
ـــونگ  ـــزاری سامس ـــخت اف ـــای س ـــه طرح ه ـــردی ک ـــر ف ـــا ه ام
ـــا  ـــد حتم ـــرده باش ـــال ک ـــروز دنب ـــه ام ـــا ب ـــش ت ـــال پی را از دو س
پیش بینـــی چنیـــن روزی را بـــرای آن کـــرده اســـت. گلکســـی 
ـــان اس 7  ـــوازش هم ـــم ن ـــذاب و چش ـــی ج ـــارغ از طراح اس 8 ف
ـــا  ـــه لبه ه ـــگر آن ب ـــه نمایش ـــاوت ک ـــن تف ـــا ای ـــا ب ـــت منته اج اس
کشـــیده شـــده اند. ایـــن مســـئله بـــه خـــودی خـــود ابـــدا بـــد 
نیســـت امـــا اگـــر صـــادق باشـــیم بیشـــتر تکاملـــی اســـت تـــا 
ـــر  ـــا کمت ـــن روز ه ـــردم ای ـــد م ـــه ش ـــه گفت ـــور ک ـــی. همانط انقالب
ـــای  ـــخت افزار تلفن ه ـــش س ـــازه در بخ ـــی ت ـــر طراح ـــت تاثی تح
ـــع  ـــوع مان ـــن موض ـــه، ای ـــن هم ـــا ای ـــد، ب ـــرار می گیرن ـــراه ق هم
ـــن  ـــن و زیباتری ـــان انگیزتری ـــونگ هیج ـــه سامس ـــده ک از آن نش
ـــه دهـــد.  ـــود ارائ ـــدار خ ـــن پرچم ـــرای جدیدتری ـــخ را ب طراحـــی تاری
کهکشـــانی جدیـــد شـــرکت کـــره ای عـــالوه بر بعـــد زیبایـــی، 
بســـیاری از امکانـــات تخصصـــی سامســـونگ را هـــم در خـــود 
ـــیم،  ـــریع بیس ـــارژ س ـــه ش ـــوان ب ـــه می ت ـــه از آن جمل ـــای داده ک ج
ســـطوح بـــاالی مقاومـــت در برابـــر آب و ســـه روش متفـــاوت بـــرای 
آنـــالك کـــردن موبایـــل بـــدون نیـــاز بـــه وارد کـــردن پیـــن 
کـــد اشـــاره کـــرد. ایـــن موبایـــل همچنیـــن بـــه جدیدتریـــن و 
ـــز  ـــونگ مجه ـــود سامس ـــا خ ـــکام و ی ـــت کوال ـــریع ترین چیپس س
گردیـــده و دوربیـــن جلویـــی آن توانایـــی فوکـــوس خـــودکار را 
دارد. بـــه بیـــان دیگـــر، گلکســـی اس 8، درســـت ماننـــد دیگـــر 
ـــه  ـــی ک ـــه امکانات ـــره ای، کلی ـــرکت ک ـــدار ش ـــای پرچم موبایل ه
ـــت.  ـــای داده اس ـــود ج ـــی رود را در خ ـــار م ـــدار انتظ ـــک پرچم از ی
ـــت  ـــده گرف ـــوان نادی ـــد، نمی ت ـــه ش ـــه گفت ـــی آنچ ـــم تمام علیرغ
ـــی  ـــود اندک ـــول خ ـــخت افزار محص ـــال س ـــونگ در قب ـــه سامس ک
ـــه  ـــه مرحل ـــی آن ب ـــه طراح ـــت. بل ـــرده اس ـــل ک ـــه کار عم محافظ
ـــای  ـــه ویژگی ه ـــن هم ـــا ای ـــت؛ ب ـــیده اس ـــرفت رس ـــی از پیش خوب
ســـخت افـــزاری دســـتگاه جدیـــد نیســـتند و می تـــوان گفـــت 
ـــرکت  ـــن ش ـــی ای ـــتاورد های قبل ـــده دس ـــش ش ـــکل پاالی ـــه ش ک
محســـوب می شـــوند. البتـــه بی تردیـــد ایـــن رویکـــرد بـــرای 
شـــرکتی کـــه قصـــد دارد خاطـــره تلـــخ نـــوت 7 ناموفـــق را از 
ـــد؛  ـــر می آی ـــه نظ ـــی ب ـــدودی منطق ـــا ح ـــد ت ـــاك کن ـــا پ نظر ه
ــات  ــزاری و امکانـ ــخت افـ ــی سـ ــاظ طراحـ ــه لحـ ــوت 7 بـ نـ
فوق العـــاده بـــود امـــا نتوانســـت پتانســـیل هایش را بـــه مرحلـــه 
فعلیـــت برســـاند. هرچنـــد، اگـــر بخواهیـــم دقیق تـــر بگوییـــم 
ـــورد  ـــه در م ـــخت افزار بلک ـــی س ـــال طراح ـــه در قب ـــونگ ن سامس
ـــه را در  ـــردی محتاطان ـــه رویک ـــت ک ـــی اس 8 اس ـــری گلکس بات
ـــده  ـــت گرفتـــه ش ـــه خدم ـــای ب ـــت. باتری ه ـــش گرفتـــه اس پی
ـــت  ـــزی اس ـــر از چی ـــل کوچک ت ـــن موبای ـــدل ای ـــر دو م درون ه
ـــونگ  ـــه سامس ـــد ک ـــم، هرچن ـــده بودی ـــتر در اس 7 اج دی ـــه پیش ک
ـــر  ـــه عم ـــه ک ـــره گرفت ـــازه ای در آن به ـــیمیایی ت ـــاده ش ـــه از م گفت
ـــد از  ـــال بع ـــا دو س ـــک ی ـــرف ی ـــت و ظ ـــد داش ـــر خواه طوالنی ت
اســـتفاده، بـــه افـــت کیفیـــت کلـــی باتـــری منجـــر نمی شـــود. 
نکتـــه دیگـــری کـــه نبایـــد از یـــاد بـــرد این کـــه، سامســـونگ 
گرچـــه در مـــورد ســـخت افزار گلکســـی اس 8 رویکـــردی 
محتاطانـــه را در پیـــش گرفتـــه امـــا پرچمـــدار اخیـــر آن ابـــدا 
شـــبیه بـــه هیچکـــدام از نســـخه های آیفـــون نیســـت و تمامـــا 
ـــد از  ـــت. بع ـــونگ اس ـــود سامس ـــس خ ـــل از جن ـــی اصی محصول
ـــه محصوالتـــی کـــه  ـــازار موبایـــل و ارائ چندیـــن ســـال حضـــور در ب
بـــه بـــاور خیلی هـــا دنبالـــه رو اســـمارت فون هـــای تولیـــدی 
ـــم  ـــه ه ـــاخته ک ـــتگاهی س ـــونگ دس ـــاال سامس ـــد، ح ـــل بوده ان اپ
ـــز  ـــد متمای ـــال می کن ـــه دنب ـــی ک ـــم اهداف ـــر و ه ـــاظ ظاه ـــه لح ب
ـــونگ  ـــد سامس ـــول جدی ـــن محص ـــد ای ـــد دی ـــت. بای ـــون اس از آیف
تـــا چـــه حـــد می توانـــد ایـــن شـــرکت را بـــه شایســـتگی هایی 
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