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Havedz Nur Duha shared a link.
Yesterday at 5:52pm near Bekasi · 

Pengguna Smartphone di Amerika Capai 100 Juta, Android Setengahnya |
Gopego.com
android.gopego.com
Dari hasil catatan lembaga riset ComScore diketahui bahwa untuk pertama kali
pengguna smartphone di Amerika melebihi angka 100 juta. Dari angka tersebut,
hampir 50% didominasi oleh Android smartphone.
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Havedz Nur Duha likes this.

Havedz Nur Duha | Biar pada melek teknologi, bukan kemakan Brand, Gengsi dll .. hahaha,
iOS ternyata tekuk lutut sama Androi di belahan bumi mana pun ....
Yesterday at 5:55pm · Like

Todo F. Sibuea Apakah Android menang karena teknologinya atau karena murah? Ingat,
sampai saat ini Android masih sekedar mengekor iOS. Belum ada satupun inovasi orisinal
yang keluar dari baik Google Android ataupun produsen ponsel.
Yesterday at 6:17pm · Like

Todo F. Sibuea Lagipula, chart yang dibuat hanya menggambarkan akumulasi penjualan
seluruh produsen dibandingkan dengan Apple dan produsen lainnya. Coba cermati lagi
chartnya, Apple dengan iPhone punya pangsa pasar 25% (sendirian itu). :D Coba kalau
dibandingkan dengan penjualan masing-masing produsen: Samsung, SonyErricson, Nokia,
HTC, Nexus, dll. Baru terlihat perbandingan sesungguhnya.
Yesterday at 6:20pm · Like

Havedz Nur Duha | yg di ambil garis besarnya bukan bagaimana cara Apple, Google atau
Windows mobile mendesain atau menciptakan teknologi yg saling mereka kedepankan
untuk menjadi teknologi yg no.1, tp yg menjadi garis besar disini kembali kepada
bagaimana fungsi dan keuntungan pemakaian atas Teknologi tersebut Pak, kita bisa
mengakui, untuk soal OS (Operating System) Apple dan Microsoft lah nomer wahid, mereka
telah menjajah dunia dengan OS2 buatan mereka,. tapi yg ada pengguna dari pada system
meraka tidak mengerti cara dan fungsi dari SYSTEM itu sendiri. Bagaimana dengan Hal yg
bertajuk OPEN SOURCE pak?? seperti system berbasis UNIX?? seperti Google ANDROID??,
mereka membiarkan code system mereka terbuka, agar user dapat mengetahui cara kerja
system tersebut melalui code'a, dan disitu mereka bisa memodifikasi atau memperbaharui
SYSTEM yg menjadi base tersebut,.. makanya dissana saya tulis BIAR MELEK TEKNOLOGI,
bukan di bohongi teknologi, percuma kita memakai iOS atau Windows Mobile tapi kita tidak
dapat mengetahui dan mempelajari tentang system yg mereka bangun, mereka masih
memonopoli system tersebut.
20 hours ago · Like

Havedz Nur Duha | kalo berbicara device atau brand yg mereka jual di pasaran, seperti
Sony Mobile, HTC, Samsung dsb,.. ya sama saja sepertihalnya kendaraan bermotor pak,
motor ya yg kita ketahui banyak merek2 dan orang juga pada tau klo motor itu beroda 2..
saja juga Apple user, tapi karena saya sudah mengotak ngatik, dan ternyata tidak semenarik
yg saya duga, akhirnya saya kembali ke Android yg menurut saya lebih menarik, karena dia
berbasis Linux atau Unix .. itulah keuntungannya, klo masih menjadi negara Konsumtif
bagaimana bisa kita menjadi negara yg produktif,.. dari sini ktia bisa belajar Pak, jngn
seperti halnya Blackberry yg digunakan hanya untuk bbm'n,... =)
20 hours ago · Like

Todo F. Sibuea Havedz, coba deh kamu lakukan survey sendiri untuk mengetahui sejauh
mana keinginan orang memahami system komputer/smartphone. Coba tanya kursus-kursus
komputer tentang populasi peminat kelas programming. Yang sesungguhnya terjadi,
sebagian besar populasi dunia nggak peduli dengan segala kerumitan bahasa program.
Orang cuma mau teknologi mempermudah hidup mereka dan karena itulah ada orang-orang
TI yang menciptakan bahasa-bahasa program yang menjadi dasar untuk OS dan
software/aplikasi. Itulah yang kemudian akan dipakai oleh orang-orang kebanyakan untuk
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Kalaupun orang perlu melek teknologi, meleknya sampai sejauh mana? Berapa banyak orang
yang sudid rebuild OS Linux/Ubuntu kalau crash? (Itu bukan pekerjaan gampang.) Enakan
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Windows, crash/hang tinggal Ctrl-Alt-Del atau reboot. Berapa banyak orang mau rebuild
Androidnya ketika crash? Jangan berpikir semua orang mau menekuni hal-hal yang sifatnya
teknis. Hanya mereka yang doyan saja yang sabar dan telaten yang mau pakai Linux.
Pantaslah Linux/Ubuntu mengalamai perkembangan stagnan. Android berhasil karena
Google menjangkau area Smartphone. Pertanyaannya, masih pantas disebut smartphone
kalau sistemnya sering crash?
11 hours ago · Like
Todo F. Sibuea Saya tidak melihat Apple dan Microsoft sebagai penjajah. Kedua perusahaan
ini justru berhasil menyediakan suatu lingkungan teknologi yang dapat dipakai semua orang,
dari berbagai latar belakang, tanpa membuat hidup menjadi susah. Ingat, teknologi sejatinya
hadir untuk meringankan pekerjaan manusia, bukan sebaliknya. Orang menggunakan
produk Apple dan Microsoft karena produk yang diberikan membuat pekerjaan dan hidup
lebih mudah. Sekali lagi, pengguna kebanyakan (common user) adalah orang-orang yang
tidak mau direpotkan dengan segala kerumitan bahasa pemrogaman. Common users cuma
mau tahu beres dan populasi mereka jauuuuuh lebih besar daripada techie users (mereka
yang keranjingan teknologi). Common users adalah orang-orang praktis yang ingin sebuah
sistem yang stabil dan melayani kebutuhan mereka. 

Supaya kamu tahu, Google sengaja membuat Android sebagai sistem terbuka untuk
meningkatkan daya saing dan daya jual agar bisa berkompetisi dengan Apple, RIM, dan
(yang akan datang) Windows Mobile. Strategi ini berhasil. Dengan sistem terbuka, Android
memiliki harga lisensi yang murah sehingga menarik minat dari banyak produsen ponsel.
Sayang, ada cacat dari strategi ini. Karena sistemnya terbuka, maka orang bebas
mengembangkan Android sesuai dengan keinginan mereka tetapi tidak ada keseragaman.
Ponsel Samsung Android pasti punya ciri khas yang membedakannya dengan ponsel HTC,
Nexus, Sony, dll. Akibatnya, antas sesama pengguna Android akan mengalami
kecanggungan saat bertukar ponsel. Dengan sesama pengguna Samsung saja, juga akan ada
kecanggungan. Untuk ilustrasi, ada 5 pengguna Samsung Android yang sudah memodifikasi
ponsel masing-masing dengan fitur dan karakterstik berbeda-beda. Ketika suatu saat
pengguna A memakai ponsel pengguna B, dia pasti agak bingung dan harus mendapat
penjelasan dari B karena ponsel si B punya ciri khas yang berbeda dari ponsel si A. Hal yang
sama akan terjadi pula pada si C, D, dan E. 

Itu baru kerepotan dalam penggunaan. Sekarang lihat, berapa banyak orang yang rela belajar
lagi dari awal hanya untuk mengoperasikan ponsel. Apa mau orang tua belajar dari awal cara
menggunakan ponsel hanya karena karakteristik yang berbeda? Meski Andorid berjaya, toh
pengguna Blackberry tetap lebiiiiih banyak. Berapa banyak orang yang punya waktu untuk
memodifikasi ponselnya? Berapa banyak yang punya waktu untuk rebuild sistem bila
ponselnya crash? Padahal fungsi ponsel saat ini adalah untuk menelepon dan berkirim pesan.
11 hours ago · Like

Havedz Nur Duha | dari data saja APPLE sudah memiliki berapa system yg crash dan
masalah Hardware terbakar, wah jangan salah pak.. saat ini peminat di bidang system sudah
bnyak yg menggeluti .. sampai ada yg membuka kursus untuk system Os android tersebut...
dan rata2 itulah Individu yg mau membuka pikiran untuk dapat memajukan kualitas individu
masing2,.. saya saja masuk STBA LIA yg menurut saya sampai saat ini sangat baik dan bagus
metode pengajarannya, karena saya mau belajar bahasa Inggris yg memang di pakai dalam
Code2 system .., tapi sayang karena bentrok dengan pekerjaan jadi saya tidak dapat
melanjutkannya... secara garis besar memang rata2 pemakai di sini hanya dapat memakai,
dan pemakai System Open Source lebih cenderung ke Individu yg ingin merasakan lebih dari
sekedar hanya menggunakan,.. dan ga bisa di pungkiri memang kembali ke Individunya
masing2 merekalah yang memilih ingin menggunakan system apa dan dengan alasan apa,..
saya cuma menyayangkan sebagian Anak muda sekarang hanya terpaku dengan Brand atau
gengsi mereka dengan pemakaian Gadget? teknologi yg ada,.. untuk memilih semua ada di
tangan Individu sebagai Konsumen Utama,..
11 hours ago · Like

Havedz Nur Duha | sytem crash,... semua system mempunyai bug, dmna memiliki celah
kelemahan dan tergantung bagaimana cara system itu menutupi atau mengatasi celah
tersebut, jika memory kehabisan lahan untuk menulis data, otomatis system tersebut akan
crash atau orang awam bilang- ngehang.... iOs jga salah satu system yg sering crash, dan
sangat banyak terjadi di System Windows, semua terjadi bisa juga karena kesalahan Writing
access data, atau juga karena Hardware yg digunakan belum mencukupi untuk
menggunakan system tersebut, untuk Linux, banyak distro2 yg menyajikan pengembangan
System tersebut, saya juga pemakai System Windows dan Linux,. Windows sudah mendarah
daging sepertinya di Kehidupan indonesia,... jadi wajar saja kalo memang kebanyakan dari
kita lebih memilih System yg Friendly seperti Microsoft Windows, karena hal itulah Banyak
pula varisn Virus yg di ciptakan untuk melemahkan kinerja System tersebut,... saya hanya
berharap Pemakaian System itu di gunakan secara Pintar.... =)
11 hours ago · Like

Todo F. Sibuea Sayangnya produsen Android malah menutupi kasus system yang crash
(kalah dong dari Apple). Soal anak muda terpaku pada brand atau gensi, ya ini kaitannya
dengan pemasaran. Siapa yang iklannya kuat dan kampanye pemasarannya bagus, dia yang
menang. (bukan soal teknologi). LIhat saja rokok (maaf keluar topik), biarpun sudah banyak
disebarkan pengetahuan tentang bahaya rokok, tetap saja banyak yang merokok. Ini karena
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brand dan gengsi yang berhasil ditularkan oleh produsen rokok lewat strategi pemasaran
dan kampanye iklan. Perhatikan Djarum, mengasosiasikan diri dengan citra petualang (lihat
iklan televisi), Sampoerna Hijau menggunakan citra kebersamaan (Nggak ada loe, nggak
rame). Marlboro, menularkan citra macho dan jantan lewat kehidupan Cowboy (sekarang
mereka terjun ke dunia balap lewat Ferrari dan Ducati). 

(Kembali lagi ke topik) pilihan gadget yang dipakai ya selalu kembali ke konsumen. Yang
mau sistem yang bisa dipakai dan tidak merepotkan, tahu mana yang harus dibelli. Tentunya
juga disesuaikan dengan kondisi keuangan. Soal kebebasan modifikasi sistem, ya
pertanyaannya kembali lagi pada siapa yang punya waktu dan tenaga untuk belajar
memodifikasi sistem serta pula merawatnay (maintenance).
11 hours ago · Like

Havedz Nur Duha http://www.teknoup.com/news/15068/apple-iphone-4-terbakar-saat-
pengisian-baterai/

Apple iPhone 4 Terbakar Saat Pengisian Baterai | TeknoUp
www.teknoup.com
Berita Apple iPhone 4 Terbakar Saat Pengisian Baterai Masalah
terbakarnya iPhone...
See More

10 hours ago · Like

Havedz Nur Duha | apple menolak menceritakan ini ke PUBLIK .... =)
10 hours ago · Like

Todo F. Sibuea trus, berapa banyak kasus seperti ini terjadi? Apakah hal yang sam tidak
pernah terjadi dengan ponsel Android. Kan tidak ada gading yang tak retak. :) Saya tidak
percaya ponsel Samsung, HT, Nexus, Sony, dll tidak pernah mengalami kasus serupa. Bisa
jadi, kalau kasus Apple diangkat ke publik, lebih menjuals sedang Samsung, Sony, dll kurang
menjual. Yang untung kan website yang mengangkat kasus itu pertama kali (traffic
meningkat, duit dari iklan tambah banyak) :)
10 hours ago · Like

Havedz Nur Duha | =) ...
10 hours ago · Like
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