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سخن سردبیر:
شهر زیبا و تاریخی بارسلون، هر ساله برای چند روز تبدیل به 
پایتخت موبایل دنیا می شود. در این چند روز مجسمه ها و بناهای 
تاریخی به فراموشی سپرده می شوند و موبایل ها تبدیل به جاذبه 
های اصلی شهر می گردند. MWC 2015 نیز همچون هرسال با 
شور و هیجان بسیاری برگزار شد و با معرفی پرچمداران جدید، 
به کار خود خاتمه داد. بی شک ستاره نمایشگاه امسال را می توان 
سامسونگ دانست. کره ای ها که شیب سود دهی خود را در 

جاده سقوط می دیدند، در سال ۲۰۱۵ تصمیم گرفتند بار دیگر 
به پا خیزند و با تحولی عظیم، سلطنت خود بر را بازار موبایل را به 

رقبا، یادآوری نمایند. 
دیدن  از  مردم  تا  شدند  می  رها  بارسلون  در  ها  گاو  زمانی 
رقابتشان سرگرم شوند. اکنون این شرکت های موبایل هستند 
که در کارزاری سراسر خونین، سهم بازار بیشتری را برای خود 
طلب می کنند. و به راستی که چقدر این رقابت برای عاشقان 

تکنولوژی جذاب است.
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خط پایانی وجود ندارد؛ از مسیر لذت ببر.

 دیوید ویکلی
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ایســر چندی پیش از MWC 2015 تلفن های هوشمند Acer Z220 و 
Z520 را رونمایی کرد که جدیدترین محصوالت اضافه شده به سری Z کمپانی 

مورد بحث هستند.
مدل Z220 در زمره اســمارت فون های مقرون به صرفه جای می گیرد و به 
همین دلیل گزینه ای بسیار ایده آل برای آنهایی است که به دنبال یک موبایل 

اقتصادی با امکانات قابل قبول هستند.
قیمت تعیین شده برای این تلفن هوشمند برابر با ۸۹ دالر است و مدل دیگر یعنی 
Z520 نیز برای آنهایی طراحی شده که پخش رسانه برایشان اهمیت باالیی دارد.
این محصول نمایشــگر بزرگتری در قیاس با مــدل قبلی دارد و مجهز به یک 
چیپست چهار هسته ای است. علیرغم این مسئله، تلفن همراه مورد بحث همچنان 
در زمره مدل های اقتصادی جای می گیرد و با برچسب قیمتی برابر با ۱۰۹ دالر 

به زودی وارد بازار می شود.
پیش بینی می شــود که مدل Z220 ظرف یک ماه آینده وارد بازار شود، با این 
همه برای خرید Z520 باید حداقل تا اواسط فروردین ماه سال آینده منتظر ماند.

همانطور که گفته شد Z520 از Z220 بزرگتر است و مجهز به یک نمایشگر ۵ 
اینچی FWVGA خواهد بود. یک گیگابایت رم و چیپست چهار هسته ای ۱.۳ 

گیگاهرتزی هم برای این محصول در نظر گرفته شده.
در مورد مموری این محصول نیز باید بگوییم که ۸ گیگابایت حافظه داخلی برایش 
در نظر گرفته شده که امکان ارتقاء آن با استفاده از درگاه میکرو اس دی وجود دارد.

Z520 همچنین مجهز به یک دوربین اصلی ۸ مگاپیکسلی است که امکان فعال 
سازی آن با اســتفاده از فرامین صوتی وجود دارد و عالوه بر این یک دوربین ۲ 

مگاپیکسلی نیز در قسمت جلوی بدنه آن خودنمایی می کند.
از دیگر امکانات قابل توجه این تلفن هوشمند می توان به باتری با ظرفیت ۲۰۰۰ 
میلی آمپر ساعت، پشتیبانی همزمان از دو سیم کارت و نسخه ۴.۴۵ اندروید )کیت 

کت( اشاره نمود، ضمن آنکه ابعاد آن نیز برابر با ۱۴۴ در ۷۰ در ۹.۳ میلیمتر اعالم 
گردیده.

در مورد مدل Z220 نیز باید اضافه نماییم که دارای یک نمایشــگر ۴ اینچی 
WVGA است و از یک گیگابایت رم و همچنین چیپست اسنپدراگون ۴۰۰ با 

دو هسته بهره می برد.
حافظه این دستگاه نیز شباهت زیادی به Z520 دارد؛ ۸ گیگابایت حافظه داخلی 
به همراه درگاه میکرو اس دی امکانات این مدل را برای ذخیره سازی اطالعات 

تشکیل می دهند.
یک دوربین اصلی ۵ مگاپیکسلی به همراه دوربین جلویی ۲ مگاپیکسلی نیز کار 

تصویر برداری را در این تلفن هوشمند بر عهده دارند.
از دیگر امکانات در نظر گرفته شــده برای اسمارت فون مورد بحث می توان به 
باتری ۱۳۰۰ میلی آمپر ساعتی، پشتیبانی همزمان از دو سیم کارت و نسخه ۵.۰ 
اندروید اشــاره نمود. ابعاد این گجت نیز برابر با ۱۲۶ در ۶۵ در ۹.۸ میلیمتر اعالم 

گردیده.

 این روزها اکثر کسانی که قصد دارند از پلتفرم ویندوز فون مایکروسافت بر روی تلفن های 
هوشمندشان بهره بگیرند عمدتاً به سراغ یکی از محصوالت موجود تحت برند لومیا می 
روند. اما حاال ایسر تالش دارد با معرفی اسمارت فون Liquid M220 این وضعیت 

را تغییر دهد.
M220 یک محصول اقتصادی با نمایشگر ۴ اینچی دارای رزلوشن ۴۸۰ در ۸۰۰ پیکسل 
است که از پردازنده ۱.۲ گیگارهرتزی دو هسته ای به همراه ۵۱۲ مگابایت رم بهره می برد.

از سایر مشخصه های این موبایل نیز می توان به ۴ گیگابایت حافظه ی داخلی قابل افزایش، 
دوربین اصلی ۵ مگاپیکسلی، دوربین جلویی ۲ مگاپیکسلی، باتری ۱۳۰۰ میلی آمپر ساعتی، 
پشتیبانی از دو سیم کارت و ویندوز ۸.۱ اشاره داشت. آنطور که از شواهد و جزئیات فنی بر 
می آید ظاهراً ایسر قصد دارد مستقیماً وارد عرصه ی رقابت با اسمارت فون های اقتصادی 

مایکروسافت شود.
کمپانی مورد بحث قیمتی ۷۹ یورویی )۸۸ دالری( را برای موبایل تازه اش برگزیده که به 
نوعی آن را بدل به رقیبی برای لومیا ۵۳۵ می نماید، البته نکته در اینجاست که مدل یاد شده 

از مایکروسافت حافظه ی رم و حافظه ی داخلی دو برابر M220 دارد.
ایسر وعده داده این تلفن هوشمند جدید امکان ارتقا به ویندوز ۱۰ برای تلفن های هوشمند 
را دارا خواهد بود، هر چند که مایکروسافت پیش تر اشاره کرده بود احتمال دارد همه قابلیت 
های نسخه ی جدید سیستم عامل موبایلیش برای تلفن های اقتصادی با سخت افزار نه 

چندان قوی در دسترس نباشند.
فروش Liquid M220 از ماه آوریل )اوسط فروردین( در اروپا، آفریقا و خاورمیانه آغاز 

خواهد شد.

تلفن های هوشمند Z220 و Z520 از 
ایسر رونمایی شدند

تلفن هوشمند ویندوزی Liquid M220 از ایسر رونمایی شد

ACER
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 +Liquid Leap این جدیدترین پوشیدنی ایسر برای دستان شماست و 
نام گرفته و شباهت زیادی به یک دستبند معمولی تناسب اندام دارد که می 

تواند اعالن های تلفن همراه تان را نیز نمایش دهد.
 Liquid از نظر ظاهری هم باید بگوییم که محصول یاد شــده دنباله رو
Leap اســت؛ بدان معنا که شباهت قابل توجه ای میان آن و دستبندهای 

گارمین، مایکروسافت و سامسونگ وجود دارد.
محصول مورد بحث از استاندارد Bluetooth 4.0 پشتیبانی می کند و به 
خاطر برخورداری از گواهی IPX7 در برابر آب مقاوم است و در رنگ های 

متنوعی ارائه خواهد شد.
این مچ بند می تواند فعالیت خواب شــما را تحت نظر گرفته و آن داده ها 
را برای برآورد نمودن تقریبی میــزان کالری مصرفی تان در هر روز مورد 

استفاده قرار دهد.
یک نمایشگر تاچ یک اینچی OLED نیز برای این مچ بند در نظر گرفته 
شــده )هیچگونه دکمه فیزیکی روی بدنه آن به چشم نمی خورد( که نوع 
فعالیت شــما را نشــان داده یا اینکه می توانید از آن برای مشاهده اعالن 

های خود استفاده نمایید.
از دیگر مشخصه های این مچ بند می توان به کنترل موسیقی و سازگاری 

آن با iOS، اندروید و ویندوز فون اشاره نمود.
Leap+ از اواخــر همین ماه با قیمــت ۸۸ دالر به بازار اروپا، خاور میانه و 
آفریقا عرضه خواهد شــد. آیا ایسر با رونمایی از دستبند یاد شده، محصولی 
متفاوت از ســایر رقبایش را ارائه خواهــد نمود؟ نه کامال. اما قیمت رقابتی 
آن در مقایســه با Fitbit Flex و دیگر مچ بندهای تناسب اندام می تواند 

عاملی برای ترغیب مصرف کنندگان به خریدش باشد.

دستبند سالمت ایسر با قیمتی کمتر از 
۹۰ دالر رونمایی شد

 با وزن تنها ۱۱۰ گرم، این اسمارت فون ۵ اینچی یکی از سبک ترین موبایل های 
بازار به شمار می رود. Liquid Jade Z دارای تکنولوژی ۴G LTE نیز هست 
و از قیمت مناسبی نیز بهره می برد؛ این تلفن همراه با قیمت ۲۲۵ دالر به فروش 

خواهد رسید.
از قابلیت های این محصول می توان به نمایشگر ۵ اینچی آن با رزولوشن HD و 
فناوری IPS، پردازنده ۱.۵ گیگاهرتز مدیاتک و یک گیگابایت رم، هشت گیگابایت 
حافظه ی داخلی و در نهایت یک باتری ۲۳۰۰ میلی آمپر اشاره کرد. محصول مورد 

بحث همچنین قابلیت استفاده از ۲ سیم کارت را به همراه دارد.
Liquid Jade Z از یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی با گشودگی دهانه لنز با سرعت 
۱.۸ اســتفاده می کند. دوربین جلوی این تلفن هوشمند نیز مجهز به سنسوری ۵ 
مگاپیکسلی است که از قرار معلوم برای گرفتن تصاویر سلفی نیز مجهز گشته است.

Jade Z از امکان جالبی به نام ثبت تصویر دوگانه نیز استفاده می کند، این قابلیت به 
کاربر اجازه می دهد به شکل همزمان و در یک لحظه، توسط دوربین اصلی و دوربین 
جلوی دستگاه عکس برداری کند؛ در نتیجه کاربر می تواند از ادغام این تصاویر و 

ویدئوها، عکس های جالبی برای خود تهیه نماید.
تلفن همراه مورد بحث از اندروید کیت کت ۴.۴ استفاده کرده و ایسر تایید نموده که تا 

پایان سال، به آب نبات چوبی ارتقا خواهد یافت.

موبایل جدید ایسر با نام Liquid Jade Z معرفی شد
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 با شروع کنگره جهانی موبایل در بارسلون، ال جی نیز دو مدل مختلف از ساعت 
هوشمند جدید خود به نام Watch Urbane را برای نخستین بار در معرض دید 

عموم قرار داد.
این دو گجت در ساعات ابتدائی برگزاری MWC رونمایی شدند، که در ادامه توجه 

شما را به مشخصات هر یک جلب خواهیم کرد.
Watch Ur� مبتنی است و Android Wear  مدل معمولی این ســاعت بر
bane LTE نیز از لحاظ امکانات کامال با آن فرق دارد؛ در واقع این گجت نخستین 
ساعت هوشمند جهان است که از استاندارد LTE پشتیبانی می کند و بر پلتفرم 

پوشیدنی مبتنی بر WebOS استوار است
تاکنون جالب ترین مدل این دو گجت همان نوع پشتیبانی کننده از LTE بوده است. 
برخالف اظهار نظری که در هفته های گذشته از سوی مدیران این کمپانی کره ای 
منتشر گشت، این ساعت بر پایه پلتفرمی ساخته شده که مبتنی بر WebOS است 
و اینترفیس دایره ای شکلی دارد که پیشتر آئودی ذر نمایشگاه CES امسال رونمایی 

کرده بود.
شرکت ال جی هم برخالف رویکردی که در قبال تلویزیون های هوشمند خود در 
پیش گرفته بود مانور زیادی روی WebOS نداده و در عوض عنوان کرده که این 

اسمارت واچ از پلتفرم اختصاصی آن بهره می برد.
این کمپانی به جای آنکه از پلتفرم Android Wear برای ساخت ساعت هوشمند 
پشتیبانی کننده از LTE اش بهره بگیرد، به سیستم عامل اختصاصی خود تکیه کرده 
و با این کار انعطاف پذیری الزم را برای گنجاندن طیف گسترده ای از امکانات مورد 

نظرش در این محصول ایجاد نموده.
ال جی اعالم کرده که با وجود تأکیدش بر Android Wear، نمی تواند تک تک 

مشتریان پلتفرم گوگل را قانع نماید.
واچ فیس های این ساعت از انعطاف پذیری بسیار باالیی برخوردارند و این امکان را 
برای شما فراهم می آورند تا پس زمینه و موارد بسیار دیگری را برحسب سلیقه خود 

تغییر دهید.

اما مهم ترین ویژگی مدل پشتیبانی کننده از LTE این ساعت، قابلیت برقراری 
تماس های تلفنی است که امکان بررسی ایمیل های دریافتی و یا چت چند نفره را 

بدون آنکه نیازی به استفاده از تلفن هوشمند داشته باشند فراهم خواهد آورد.
امکانات دیگری نیز برای این ساعت در نظر گرفته شده که از آن جمله می توان به 
دنبال نمودن فعالیت هایی چون دوچرخه سواری، گلف و تمرینات بدنی اشاره نمود 
که همگی به لطف حسگرهای مختلف کار گذاشته شده در داخل آن امکان پذیر 

خواهند بود.
عالوه بر این ها، نوعی اپلیکیشن مترجم هم برای ساعت هوشمند ال جی در نظر 
گرفته شده و به لطف پشتیبانی از استاندارد ارتباطی NFC هم کاربران می توانند از 

گجت مورد بحث برای پرداخت های موبایل خود استفاده نمایند.

بدنه فلزی Watch Urbane LTE کامال زمخت به نظر می آید و بند پالستیکی 
آن نیز چنگی به دل نمی زند. اینترفیس این ساعت هوشمند سه دکمه دارد و آنطور که 

در وهله نخست به نظر می رسد، جذابیت ندارد.
اما زمانی که با نرم افزار ساعت هوشمند مورد بحث کار کنید در خواهید یافت که می 
توان امور بسیاری را از طریق آنها به انجام رساند و باید اذعان نماییم که مدل پشتیبانی 

کننده از LTE، قوی ترین ساعت هوشمندی است که تاکنون ساخته شده.
همانطور که گفته شد، نوع پشتیبانی کننده از استاندارد LTE قابلیت برقراری تماس 
های تلفنی را دارد و به همین دلیل برای خود یک شماره تلفن اختصاصی خواهد 
داشت. عرضه این محصول تاکنون در کره جنوبی تأیید شده و حداکثر ظرف دو ماه 

آینده شهروندان این کشور می توانند آن را بخرند.
همانطور که در ابتدا گفته شــد، نوع دیگری از این ساعت نیز ارائه گردیده که فاقد 

استاندارد LTE است و از نظر عملکردی، کامال با مدل قبلی تفاوت دارد.
این اسمارت واچ بر پلتفرم Android Wear مبتنی است و به همین دلیل کارایی 

آن شبیه به دیگر ساعت هایی است که بر پایه سیستم عامل گوگل تهیه شده اند.
تمرکز ال جی در ساخت این محصول روی لوکس بودن آن قرار دارد و کمپانی سازنده 
ابراز امیدواری کرده که به واسطه عرضه آن، محصولی کامال متفاوت را از لحاظ جنس 

مواد و همچنین طراحی در اختیار کاربران خود قرار دهد.
همچون ساعت قبلی ال جی که بر اساس پلتفرم یاد شده ارائه گردیده بود، این مدل 
دارای یک نمایشگر OLED گرد است اما حاشیه آن به میزان قابل مالحظه ای 

کم شده است.
بدنه طالیی رنگ یا نقره ای این ســاعت از جنس استیل ضد لک ساخته شده و 

هیچگونه پیچ یا لوالیی روی بدنه آن به چشم نمی خورد.
البته جای هیچ تردیدی نیست که کیفیت ساخت این ساعت با هیچکدام از محصوالت 
لوکس برابری نمی کند، اما اگر تصورتان این است که یک ساعت باید همان شکل 
و شمایل قدیمی را داشته باشد باید بگوییم که این محصول قطعا مورد توجه تان قرار 

خواهد گرفت.
Watch Urbane تا پایان فروردین ماه در بازار ایاالت متحده آمریکا و اروپا عرضه 

می گردد و هیچگونه اطالعاتی در مورد قیمت آن منتشر نشده است.

 Watch Urbane ساعت های هوشمند
از ال جی به صورت کامل معرفی 

شدند

LG
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 LG امسال چهار تلفن هوشمند میان رده با نام های MWC کمپانی الجی پیش از
Magna، Spirit، Leon و Joy را معرفی کرد که در نمایشگاه مذکور از آنها 

رونمایی شد.
این موبایل های تازه وارد در قالب مدل های ۳G یا LTE ارائه می شوند که قسمت 

پشت بدنه انواع پشتیبانی کننده از استاندارد LTE، از جنس فلز خواهد بود.
در رأس همه این مدل ها Magna قرار دارد که مجهز به یک چیپســت چهار 
هسته ای )بسته به بازار عرضه ۱٫۲ گیگاهرتری یا ۱٫۳ گیگاهرتری( است و یک 

گیگابایت رم و همچنین ۸ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقاء دارد.
نمایشگر ۵ اینچی این موبایل دارای رزولوشن ۷۲۰p است و یک دوربین اصلی ۸ 
مگاپیکلسی )دوربین ۵ مگاپیکسلی برای مدل ۳G( روی بدنه آن خودنمایی می کند. 
عالوه بر این، طبق اعالم کمپانی سازنده، این محصول همراه با آبنبات چوبی اندروید 

ارائه خواهد شد.
ابعاد بدنه Magna برابر اســت با ۱۳۹٫۷ در ۶۹٫۹ در ۱۰٫۲ میلیمتر و یک 

باتری ۲۵۴۰ میلی آمپر ساعتی نیز در داخل بدنه آن تعبیه شده است.
مدل بعدی LG Spirit نام دارد که قطعات داخلی آن تا حدود زیادی شــبیه به 
برادر بزرگ ترش است. نمایشگر ۴٫۷ اینچی آن از نوع ۷۲۰p است و یک باتری 
۲۱۰۰ میلی آمپر ساعتی هم برای آن در نظر گرفته شده. اندازه بدنه Spirit هم برابر 

۱۳۳٫۳ در ۶۶٫۱ در ۹٫۹ میلیمتر اعالم گردیده.
تلفن هوشمند LG Leon نیز از نظر امکانات شبیه به دو مدل قبلی است. یک 
نمایشگر ۴٫۵ اینچی FWVGA و باتری ۱۹۰۰ میلی آمپر ساعتی برای آن در 
نظر گرفته شده و ابعاد بدنه آن هم برابر با ۱۲۹٫۹ در ۶۴٫۹ در ۱۰٫۹ میلیمتر 

است.
در پایان به مدل Joy می رسیم که دارای یک نمایشگر ۴ اینچی WVGA است 
و در میان مدل های معرفی شده کوچک ترینشان است. این تلفن هوشمند بر حسب 
نوع بازاری که قرار است در آن عرضه شود، دارای یک چیپست چهار یا دو هسته ای 

خواهد بود.
یک گیگابایت یا ۵۱۲ مگابایت رم، ۸ یا ۴ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقاء و نسخه 

۵٫۰ یا ۴٫۴ اندروید دیگر امکانات این محصول را تشکیل می دهند.
ابعاد Joy برابر با ۱۲۲٫۷ در ۶۴٫۰ در ۱۱٫۹ میلی متر اعالم شده و همانند مدل 

Leon مجهز به یک باتری ۱۹۰۰ میلی آمپر ساعتی است.

 بسیاری از کمپانی ها از انجام دادن کارهای متفاوت و ایده های نو، واهمه دارند. اما 
هوآوی تصمیم گرفته تا محصولی را معرفی نماید که هم در نقش یک هندزفری 
بلوتوث ظاهر می شود و در مواقعی که از آن استفاده نمی کنید، می توانید آن را بر روی 

دست خود گذاشته و به عنوان یک دست بند سالمتی از آن بهره بگیرید.
سال گذشته نیز هوآوی دست به معرفی TalkBand B1 زد که از خصوصیاتی 
مشابه برخوردار بود اما محصول امسال، دست کم بسیار زیباتر شده است. حال می 

توان گفت TalkBand B2، مورد پسند اهالی مد نیز قرار خواهد گرفت.
محصول جدید بسیار نازک تر شده و حاال در رنگ های مشکی، طالیی و نقره ای 
نیز می توان آن را سفارش داد. ضمنا بند این محصول هم از جنس چرم است که البته 
نکته ی منفی اینجاست که دیگر نمی توان از بند )مانند مدل پیش( برای شارژ دستگاه 

استفاده نمود و باید آن را به یک شارژر micro�USB، مستقیما متصل کرد.
این محصول زیباست اما هیچ کس صرفا برای زیبایی پول نخواهد داد؛ هوآوی هم 
خود این را می داند و امکانات مناسبی در پوشیدنی اش قرار داده است. این کمپانی 

ارتقاهای زیادی به پوشــیدنی جدیدش بخشیده و از آنها می توان به بهبود یافتن 
سنسورهای حرکت سنج، اضافه شدن نمایشگر لمسی، stopwatch، تحلیلگر 

خواب، قدم سنج و اطالع از میزان کالری مصرف شده اشاره کرد.
B2 همچنین به کاربرش اجازه می دهد تا آن را با دســتگاه های دیگر سینک یا 
هماهنگ نماید. این محصول زمانی که بر روی گوش شما قرار گیرد، عمر باتری 
برای مکالمه تا ۷ ساعت را در اختیارتان خواهد گذاشت اما در حالت دستبند، تا ۵ روز 

می تواند وظیفه ی یک دستبند سالمتی را انجام دهد.

الجی چهار تلفن هوشمند جدید را 
معرفی کرد

موبایل های ارزان قیمت هوآوی در 
کنار نسل دوم پوشیدنی ها معرفی 

شدند

Huawei
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 iOS این دستبند و هندزفری، با یک اپلیکیشن اختصاصی با تلفن همراه اندرویدی یا
شما هماهنگ نیز می شود. هنوز از قیمت این محصول صحبتی به میان نیامده اما، 
گمان می رود با قیمتی نظیر نسل قبل خود به نام B1، یعنی ۱۱۰ دالر عرضه گردد.

اما بیایید به سراغ محصول بعدی هوآوی برویم؛ TalkBand N1 نام هندزفری 
بلوتوثی است که در اصل در نقش یک موزیک پلیر ظاهر می گردد. این محصول 
البته از یک سنسور برای ردیابی حرکت های کاربران استفاده می نماید و با حافظه ای 

۴ گیگابایتی، قادر است تا ۱۰۰۰ قطعه موزیک را در خود بگنجاند.
جزییات بیشتر را هوآوی هنوز منتشر ننموده اما انتظار می رود این محصول با قیمتی 

حدودا ۳۱۰ دالری و رنگ های طالیی، خاکستری و صورتی متالیک عرضه گردد.
اما کمپانی ها گرد هم آمده اند تا کنگره جهانی موبایل را تشکیل دهند، پس باید انتظار 
معرفی دست کم یک موبایل را نیز از هر شرکت بکشیم؛ هرچقدر هم که معمولی 

باشند.
این شرکت امسال در کنگره جهانی موبایل، P8 را معرفی نکرد و به جای آن صرفا 
چند عدد از تلفن های ارزان قیمتش را به روز رسانی نمود. Y360 و Y330 هر 
دو موبایل هایی ارزان قیمت هستند که مهم ترین مشخصه ی آنها، قابلیت پشتیبانی 

از تکنولوژی ۳G اســت. Y635 و Y550 اما، از ۴G پشــتیبانی نموده و و از 
نمایشگری با رزولوشن بهتر نیز بهره می برند؛ از سوی دیگر تمام موبایل ها با اندروید 

۵ و رابط کاربری Emotion عرضه می گردند.

کمپانی هوآوی با معرفی ساعت هوشمند خود موسوم به هوآوی واچ، رسما ورودش را 
به حوزه گجت های مبتنی بر پلتفرم Android wear اعالم نمود.

این ساعت ظاهری فوق العاده دارد و برای ساخت آن نیز، شرکت مورد بحث تیمی 
از طراحان ساعت های سنتی را به خدمت گرفته تا محصولی قابل قبول را در اختیار 

کاربرانش قرار دهد.
هوآوی واچ دارای یک نمایشگر ۱٫۴ اینچی AMOLED با رزولوشن ۴۰۰ در 
۴۰۰ پیکسل و تراکم ۲۸۶ پیکسل در اینچ است و بدنه آن از جنس استیل ضد زنگ 
ساخته شده. این نمایشگر هم روی لنزی از جنس کریستال یاقوت کبود سوار شده تا 

در برابر انواع خط و خش کامال مقاوم باشد.

ساعت هوشمند هوآوی از نظر سخت افزاری تفاوت چندانی با ساعت های هوشمند 
رایج ندارد و دارای ۴ گیگابایت حافظه داخلی، ۵۱۲ مگابایت رم، حسگر حرکتی ۶ 
محوره و پردازنده کوالکام با فرکانس ۱٫۲ گیگاهرتز است. در داخل بدنه این ساعت 
نیز مجموعه ای از حسگرها گنجانده شده که از آن جمله می توان به دستگاه پایشگر 

 در گیر و دار کنفرانس جهانی موبایل ۲۰۱۵، هوآوی هم از محصول جدیدش با نام 
MediaPad X2 رونمایی کرد. با داشتن صفحه نمایشی ۷ اینچی، بعید است که 
بخواهیم آن را یک تلفن همراه خطاب کنیم اما وقتی که متوجه حفره های خروج 
صدا می شویم، به این معناست که تبلت سلوالر شما می تواند ارتباطات مخابراتی 

هم برقرار کند.
 Ascend Mate 7 بســیار شبیه ورژن بزرگ تر MediaPad X2 ،از روبرو
است که سال پیش به بازار عرضه شد. حاشیه های دستگاه شدیدا کاهش یافته اند 
و مجموعا طراحی زیبایی دارد. چیپست ۲ گیگاهرتزی Kirin 930 هشت هسته 
ای با پشــتیبانی از LTE Cat 6، مدیاپد اکس ۲، بروزرسانی تمام عیاری برای 

MediaPad X1 خواهد بود.
نمایشگر X2 رزولوشنی معادل ۱۹۲۰ در ۱۲۰۰ پیکسل دارد و باتری ۵ هزار میلی 

آمپر ساعتی، وظیفه تغذیه دستگاه را به عهده دارد. دوربین جلو ۵ مگاپیکسل و دوربین 
پشتی ۱۳ مگاپیکسل قدرت دارد. در انتها نیز باید بدانید که اندروید ۵٫۰ آبنبات چوبی 
روی دستگاه قرار دارد؛ البته هوآوی با ظاهر کاربری مخصوص EMUI تغییراتی 

در آن اعمال کرده است.
MediaPad X2 در دو ورژن موجود است. اولی با ۲ گیگابایت رم و ۱۶ گیگابایت 
فضای داخلی، و دیگری با ۳ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت فضای داخلی. هر دو مدل 

دستگاه دو سیم کارته خواهند بود و با رنگ سیلور تیتانیومی ارائه می شوند.

هوآوی واچ رسما رونمایی شد

هوآوی از MediaPad X2، دستگاه ۷ 
اینچی جدیدش رونمایی کرد



دیجیاتو
ام دبلیو سی MWC 2015

11مـاهنامه اینترنتی دیجیـاتو

 HTC در کنفرانس خود از Vive، تکنولوژی واقعیت مجازی خود که با همکاری 
شرکت بازی سازی خوش آوازه Valve، تولید شده پرده برداشت.

پیتر چو، مدیرعامل این کمپانی بزرگ تولید کننده موبایل، HTC Vive را اینگونه 
معرفی می کند: “ما معتقدیم که واقعیت مجازی، به طور کلی شیوه تعامل ما با دنیا 
را تغییر خواهد داد. واقعیت مجازی برای تمام دنیا به تکنولوژی اصلی بدل خواهد 

گشت.”
اما این هدســت چه چیزهایی در اختیار ما می گذارد؟ چو پاسخ می دهد: “مشاهده 

کنسرت ها به صورت زنده، فراگیری تاریخ، زنده کردن خاطرات.”
و این ها تنها بخشــی از فعالیت های مرتبط هستند. فضای هدست های واقعیت 

.Valve :مجازی حاال یک رقیب قدرتمند دیگر هم به خود می بیند
نرخ بروزرسانی برای وایو، ۹۰ هرتز بر ثانیه است و طبق ادعای HTC، تنها دستگاهی 
که می تواند به صورت ۳۶۰ درجه تصویر را در برابر چشم مخاطب قرار دهد همین 
Vive اســت. این دستگاه به قدری سبک طراحی شده که اگر برای چند ساعت 

بخواهید آن را روی سر خود بگذارید، با مشکلی مواجه نخواهید شد.
همچنین، کنترلرهای بدون سیم هم با این دستگاه تعامل برقرار می کنند تا اولین 
فعالیت این دستگاه، یعنی بازی های ویدیویی به خوبی انجام پذیر باشد. عالوه بر 
بازی، این دســتگاه فعالیت های دیگری هم ارائه می دهد. برای مثال، HTC با 

الینزگیت، گوگل و HBO وارد مذاکره شده تا محتوای بیشتری در اختیار مشتریان 
اش قرار دهد.

گفته شــده که Valve باالخره می خواهد از Half�Life 3 در کنار هدست 
واقعیت مجازی اش رونمایی کند. از سوی دیگر، مدیرعامل انویدیا وعده محصولی 
انقالبی داده است. محصولی که ۵ سال در دست تولید بوده و می خواهد شیوه بازی 

کردن را برای همیشه تغییر دهد.
کیت توسعه Vive از بهار ۲۰۱۵ در دسترس توسعه دهندگان قرار خواهد گرفت 
و دست آخر، کاربران می توانند محصول مشترک HTC و Valve را اواخر سال 

جاری تجربه کنند.

 مدت ها بود که برای اولین محصول پوشیدنی از سوی اچ تی سی به انتظار نشسته 
بودیم؛ حال اما به جای یک ساعت هوشمند با پلتفرم Android Wear، با یک 
دستبند سالمت مجهز به GPS با نام Grip رو به رو هستیم. این محصول حاصل 
همکاری شــرکت تایوانی با کمپانی Under Armour بوده و از سیستم ثبت 

اطالعات این برند، برای ذخیره کردن فعالیت های ورزشی استفاده خواهد نمود.
گریپ از ۵ سنسور استفاده می نماید، از جمله GPS برای ثبت مسیرهایی که کاربر 
در آنها ورزش می کند، زمانی که این دســتبند را بر روی حالت مالتی-اسپرت قرار 
دهید، به طور خودکار قادر است تا نوع ورزش شما را تشخیص دهد، مانند دویدن و یا 

دوچرخه سواری کردن.
HTC در دستبندش سنسوری برای مانیتور کردن ضربان قلب در نظر نگرفته که 

البته به نظر تصمیمی خردمندانه می آید، زیرا اکثر دستبندهای سالمتی موجود در بازار 
در بهره گیری از این سنسور با مشکل مواجه هستند. در عوض کاربران Gripمی 
توانند از طریق بلوتوث از ابزارهای جانبی که به همین منظور ارائه شده اند بهره گیرند.

آقای Peter Chou، مدیر عامل اچ تی ســی می گوید: »این گجت پوشیدنی 
طوری به شما کمک می کند تا در ورزش پیشرفت کنید که گویی یک تیم از مربی 
های حرفه ای، به شکل تمام وقت در حال آموزش شما هستند!«. Grip با هر دو 
پلتفرم اندروید و iOS سازگاری دارد و HTC بر همین اساس امیدوار است بتواند 

خیل عظیم کاربران این دو سیستم عامل را جذب محصول تازه ی خودش بنماید.
دستبند سالمتی مورد بحث در دو رنگ )سبز آبی و لیمویی( و سه سایز عرضه خواهد 

شد و از بهار سال جاری در اختیار متقاضیانش قرار می گیرد.

هدست واقعیت مجازی HTC با همکاری 
Valve معرفی شد

اولین پوشیدنی HTC معرفی شد؛ با Grip آشنا شوید

ضربان قلب و فشار سنج اشاره نمود.
این حســگر ۶ محوره، نوع حرکتی که در یک لحظه مشغول انجامش هستید را 
تشخیص می دهد که از آن جمله می توان به پیاده روی، دویدن، دوچرخه سواری و 

موارد دیگر اشاره نمود و در پایان نیز داده های مرتبط با آن حرکت را ثبت می کند.
چهل فیس مختلف برای این ساعت در نظر گرفته شده و بدنه آن نیز در قالب سه 

رنگ طالیی، نقره ای و مشکی موجود خواهد بود. عالوه بر این انواع مختلفی از بند 
هم برای این گجت طراحی شده و کاربر می تواند بر حسب سلیقه خود آن را تغییر 
دهد. هوآوی این ساعت را در ۲۰ کشور به ویژه در قاره های آمریکا، اروپا و آفریقای 

جنوبی عرضه خواهد کرد. قیمت و زمان عرضه هنوز اعالم نگردیده است.

HTC
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 و حاال نوبت به یک موبایل One جدید رسیده است – HTC عاقبت از پرچمدار 
جدیدش که کاربران مدت ها انتظار آن را می کشیدند پرده برداشت. همانطور که در 
شایعات و اخبار به بیرون درز پیدا کرده نیز آمده بود، M9 با مدل پیشین خود یعنی 
M8 از نظر ظاهری تفاوت چندانی ندارد و طراحی آن دستخوش تغییری قابل توجه 

نگشته است.
محل استقرار دکمه ی پاور عوض گشته و نمایشگر محصول نیز ۵ اینچی با رزلوشن 
۱۰۸۰P و از نوع LCD است. اما نکته در اینجاست که سخت افزارهای درون 

پرچمدار جدید تایوانی ها به شکل قابل توجهی به روز رسانی شده اند.
One M9 اکنون از چیپست هشت هسته ای اسنپدراگون ۸۱۰ محصول کوالکام 
قدرت می گیرد و سه گیگابایت حافظه ی رم دارد. از سایر مشخصه های این تلفن 
هوشمند kdc می توان به باتری ۲۸۴۰ میلی آمپر ساعتی و ۳۲ گیگابایت حافظه ی 

داخلی قابل افزایش از طریق درگاه میکرو SD اشاره کرد.
اسپیکرهای BoomSound نیز محل استقرار پیشین خود را حفظ نموده اند و 
حاال از کیفیت صدای دالبی نیز برخودار شده اند. پرچمدار جدید HTC به همراه 
اندروید آب نبات چوبی و رابط کاربری Sense نسخه ی هفت رونمایی گشته، که 
البته همین امر سبب شده میزان فضای ذخیره سازی داخلی موبایل مورد بحث به ۲۱ 

گیگابایت کاهش یابد.
M9 در سه رنگ برنزی، نقره ای و خاکستری به تولید می رسد و یک گزینه ی 

ترکیبی از رنگ های طالیی، نقره ای نیز وجود دارد.
بزرگترین تغییر مرتبط می شود به دوربین پرچمدار تایوانی ها. در حالی که دو پرچمدار 
پیشین این شرکت از دوربین های اولترا پیکسلی بهره می بردند تا بتوانند با استفاده از 

چنین سنسورهایی در نور کم تصاویری مناسب بگیرند M9 در یک تغییر مسیر کامل 
به سراغ سنسوری ۲۰ مگاپیکسلی رفته است.

این بدان معناست که موبایل مورد بحث در عکس هایی که می گیرد از این به بعد 
جزئیات بیشتری را ثبت خواهد کرد ولی بر حسب کوچک تر شدن سایز پیکسل ها 
کیفیت پیشین در مورد تصاویری که در نور کم گرفته می شوند وجود نخواهد داشت. 
البته دوربین اولتراپیکسلی قبلی حاال به جلوی M9 آمده تا در شب و روز سلفی های 

مطلوب را برای کاربران بگیرد.
با تفاسیری که ذکر شد به نظر می رسد HTC سعی کرده به جای ارتقا پرچمدارش 
آن را تکامل بخشد و عیب هایی که در نسخه ی قبلی وجود داشت را به صورت کامل 

و تا حد ممکن برطرف نماید.

 این احتمال اولین فکری است که با دیدن One M9 به سراغتان خواهد آمد. اگر 
چه در دست گرفتن این اسمارت فون حس بی نظیری به کاربر می دهد اما طراحی 
هرچقدر هم که عالی باشد، باز هم کاربران برای داشتن موبایلی نو با ظاهری بروزتر، 

شوق بیشتری دارند.
اچ تی سی همچنان احساس می کند دیزاین وان، بی نقص بوده و در سال ۲۰۱۵ هم 
از همان الگوی سابق پیروی نموده است. اما به جز زیبایی خیره کننده و تکراری شده 
ی وان جدید، چه چیزی »تازه« شده؟ می توان گفت تغییرات بسیار اندک هستند و 

شاید اصال به چشم نیایند.
مثل همیشه، کیفیت پرچمدار تایوانی ها بی نقص است. M9 اندکی باریکتر و کوتاه 
تر شده که این موارد را مدیون گوشه های عریض تر خود است و در نهایت نیز این 

محصول در دست کاربر به شکلی دلنشین تر جای می گیرد.
 بدنه ی آلمینیومی این محصول به دقت هرچه تمام تر برش خورده و خود اچ تی 
سی می گوید چنین برشی، صرفا در جواهرات و نوع آرایش آنها به کار می رود. اما در 
خصوص عملکرد M9 باید بگوییم که با اسمارت فونی بسیار سریع طرف هستیم؛ در 
قیاس با جی فلکس ۲، عملکرد وان جدید بسیار بهتر است هرچند که هر دو دستگاه 

از جدید ترین محصول کوالکام به نام اسنپدراگون ۸۱۰ بهره می گیرند.

۳ گیگابایت رم که در وان به کار رفته در کنار قدرت باالی پردازشی اسنپدراگون ۸۱۰، 
به شما اجازه می دهند تا میان اپلیکیشن ها و مرورگری با چندین تب باز، پرواز کنید. 
می توان گفت وان جدید توانسته آن طور که باید و شاید، از آخرین ساخته ی کوالکام 

بهترین استفاده را بکند.
اما بخش ناراحت کننده در طراحی، مربوط به کمربند فلزی در دور دستگاه می شود. 
گویا اچ تی سی این کمربند را به گونه ای طراحی نموده که تلفن همراه، از دست کاربر 
نلغزد، اما در هر حال، می توان گفت این بخش احساس چندان خوشایندی را منتقل 
نمی کند. کاربران اچ تی سی به دیزاین بی نقص M8 عادت کرده بودند و حال به 

احتمال زیاد باید شاهد دلخوری آنها از این بخش و بازخورد های منفیشان باشیم.
HTC می خواهد با تلفن همراه جدید خود، حس خرید محصولی لوکس را به خریدار 
القا نماید؛ طوری که مشتری احساس کند در حال خریدن یک ساعت لوکس چندین 
هزار دالریست. اما نکته اینجاست که M8 انقدر خوب است که جای خود نمایی 

زیادی، آن هم با یک طراحی تقریبا مشابه، به M9 نمی دهد.
کلید های کنترل صدای M9 مانند محصول قبلی، یکپارچه نیستند و از هم جدا 
گشته اند. کلید خاموش و روشن کردن تلفن نیز به سمت راست اسباب کشی کرده 
و زیر کلید های کنترل صدا قرار گرفته اســت و در نهایت نیز شاهد جای مموری 

تلفن هوشمند HTC One M9 رسماً 
معرفی شد

با پرچمدار جدید HTC بیشتر آشنا شوید؛ آیا یک طراحی عالی همیشه برنده است؟
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کارت از نوع MicroSD هستیم. اسپیکرهای BoomSound همچنان در 
بخش باال و پایینِ جلوی دستگاه وجود دارند و دوربین جلویی نیز که حاال به فناوری 

UltraPixel تایوانی ها مجهز گشته، در بخش باالیی خودنمایی می کند.
اما در نهایت دوستان تایوانی که روزی می گفتند باال رفتن مگاپیکسل ها صرفا بازی 
های تبلیغاتیست، در نهایت تسلیم شده و برای دوربین اصلی جدید ترین پرچمدار خود، 
از سنسوری ۲۰ مگاپیکسلی، ساخت شرکت سونی استفاده کرده اند. این شرکت با 
ادعاهای پیشین خود در مورد تعداد مگاپیکسل ها، خود را با سایر شرکت ها وارد یک 
جنگ سرد کرده بود. شاید برایتان جالب باشد که بدانید کیفیت دوربین اصلی M۹ به 
هیچ وجه از M8 برتر نبوده و به راحتی می توان گفت که M8 تصاویر بهتری را 

به ثبت می رساند.
احتماال از شنیدن این خبر اندکی گیج یا نا امید شدید؛ ما هم همینطور. زمانی که وارد 
اپلیکیشن دوربین می شوید تا تصویری را به ثبت رسانید، باالنس بد برای نور سفید 
و همچنین دمای رنگ ها به نظرتان بسیار افتضاح خواهد آمد. اما اگر شال و کاله 
کرده و برای ثبت تصاویری در محیط های باز اقدام نمایید، می توان گفت شانس 
بهتری برای گرفتن عکس هایی با کیفیت تر خواهید داشت که البته باز هم به پای 

M8 نخواهند رسید.
اما بیایید به سراغ رابط کاربری Sense با شماره ی ۷ بریم. این رابط کاربری همواره 
طرفداران بسیار زیادی داشته است و می توان گفت این نسخه هم عملکردی عالی از 
خود بر جای می گذارد؛ بخش هایی به آن اضافه گشته اند که به سرعت به قسمت 
های مورد عالقه شما تبدیل خواهند شد. قابلیت Blinkfeed برای دنبال کردن 
منابع خبری مورد عالقه تان همچنان در دسترس است، تمام دانلود های شما، به جای 
اینکه به شکل نامنظم بر روی صفحه نمایش اصلی ریخته شوند، حاال مستقیما به 

پوشه ی Downloads انتقال پیدا می کنند.
 رابط کاربری سنس ۷ بسیار انعطاف پذیر شده و حاال می توانید تقریبا هر بخشی را 
به شکل دلخواه سفارشی کنید. خود اچ تی سی نیز تم های مختلفی را برای این تلفن 
در نظر گرفته که تعویض گاه به گاهشان شاید روحیه کاربران را عوض نماید؛ هرچند 

که این تم ها نیز، چندان دلچسب نیستند. 

یکی از برترین قابلیت های سنس جدید، یک ویجت است که بر اساس محل فعلی 
شما )منزل، محل کار و…( اپلیکیشن هایی را که به آنها نیاز پیدا می کنید را به شکل 
هوشمند در اختیارتان می گذارد. از سوی دیگر یک پوشه ی »پیشنهادات« نیز وجود 
دارد که بر اساس نوع استفاده از تلفن همراه، اپلیکیشن های مورد نیاز و جدید، به کاربر 

معرفی می گردند.
در هر صورت، می توان گفت تایوانی ها امسال موفقیت را از راه دور دیده اند و فقط 
برایش دست تکان داده اند؛ منصفانه است اگر بگوییم هیچ شرکتی نیست که بتواند 
هر سال، دستاوردهای چشمگیری را متعلق به خود کند اما برای HTC که تازه با 
M8، دوباره بر سر زبان ها افتاده بود، انتظار می رفت تا چیزی بیشتر از این برای 

عرضه داشته باشد.

 گمانه زنی ها، شایعات و تصاویر لو رفته کامال صحیح بودند؛ HTC پرچمدار جدیدش را 
با کوچک ترین تغییرات ظاهری نسبت به سال گذشته به بازار عرضه کرد. حاال شرکت 
تایوانی از ادعاهای خود در خصوص برتری اولتراپیکسل کوتاه آمده و در محصول جدید، 

سنسور دوربینی ۲۰ مگاپیکسلی در قاب پشتی M9 خودنمایی می کند.
بسیاری از کاربران می گویند که این شرکت با کمبود نوآوری مواجه گشته و نمی تواند 
محصولی با طراحی جدید عرضه کند. اگر چه One از یک طراحی بی نظیر بهره می 

گیرد اما نمی توان حق را هم به این دسته از کاربران، نداد.
حال مدیر ارشد بخش طراحی HTC، آقای کلود زلوگر، لب به سخن گشوده و از 

دالیل تیمش برای استفاده از یک طراحی تقریبا مشابه می گوید.
در مصاحبه ای که آقای زلوگر با ســایت The Verge داشته، تالش می کند تا 
دالیل استفاده ی شرکت تایوانی، از یک طراحی مشابه را توجیه کند. او توانسته تایوانی 
ها را متقاعد کند تا محصولی اصیل و با اصل و نسب داشته باشند؛ حال وقتی شخصی 

از راه دور هم چشمش به این موبایل بخورد، می داند که آن، یک HTC است.
از سوی دیگر او می گوید در این محصول تغییرات بسیار ناچیزی صورت گرفته اند 
که آن را »کامل تر« می کنند. کیفیت پرچمداران HTC، حاال در بازار تبدیل به یک 

»نماد« شده و مدیران این شرکت تمایلی به از دست دادن این موقعیت ندارند.
 Zellweger معتقد است توانسته محصولی را طراحی کند که از برترین مشخصه 
های M7 و M8 بهره گرفته است؛ اگرچه این تغییرات با نگاهی گذرا، قابل مشاهده 
نیستند اما حاال ماشین های ساخت این بدنه ی یکپارچه و با کیفیت، به جای ۱۵۰ 
دقیقه )در M7( به ۳۰۰ دقیقه کار بر روی بدنه ی هر یک از پرچمداران جدید می 
پردازند. مشخصه های اینچنینی، باعث گشته اند تا کاربران عاشق کیفیت ساخت باال 

و طراحی این محصول شوند.
 M9 معتقد است اگرچه در ظاهر تغییر خاصی میان Zellweger ،در هر صورت
و دو پرچمدار سابق نمی بینید، اما HTC توانسته در این زمینه به تکامل برسد و حاال 

بهترین طراحی خود را با One M9 به کاربران عرضه کند.

مدیر بخش طراحی HTC، از داستان 
تکامل سری One سخن می گوید
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 کمپانی HTC یکی از کمپانی های شــناخته شده و خوش نام بازار تلفن 
های هوشــمند است. آنها یکی از شــرکت هایی هستند که در طول زمان 
فراز و نشیب های بســیاری را طی کرده اند و این روزها تالش دارند تا با 
پرچمدار بعدیشــان در کنگره جهانی موبایل بارسلون بتوانند توجه جهانیان 

را مجدد به خود جلب نمایند.
این شرکت یکی از اولین برند هایی محسوب می شود که با پلتفرم اندروید 
گوگل همراه شد و پس از مدت زمانی اندک تصمیم گرفت همه ی تولیدات 
اصلی خودش را بر مبنای این سیســتم عامل عرضه کند. در ادامه ی این 
مطلب قصد داریم مروری داشته باشیم بر دستاوردهای شاخص HTC در 

این راه و مسیری که آنها در سال های اخیر طی کرده اند.

HTC یکی از اولین شــرکت هایی بود که با همراهی اپراتور 
مخابراتــی T�Mobile و عرضه ی تلفن هوشــمند G1 در 
سپتامبر ۲۰۰۸ به قطار اندروید گوگل پیوست. در اصل موبایل 
یاد شــده را می توان نخستین اسمارت فون اندرویدی دانست. 
تــا پیش از عرضه G1 کمپانی تایوانی تولید کننده ی آن تلفن 
های هوشــمند خود را عمدتًا بر اســاس پلتفــرم ویندوز فون 
 HTC مایکروســافت راهی بازار می کــرد اما از ۲۰۰۸ به بعد
تغییر رویه داد و تقریبًا اکثر محصوالت بعدیش اندرویدی شدند.

در حالیکه G1 اولین تلفن هوشــمند اندرویدی محسوب می 
گردد، از HTC Hero که در ســال ۲۰۰۹ عرضه شــد می 
توان به عنــوان اولین محصولی یاد کرد کــه رابط کاربری 
Sense را با خود به همراه داشــت. این پوسته به شکل قابل 
قبولی بر روی پلتفرم موبایلی گوگل پیاده ســازی شده بود و 
با ویجت های اندکی مانند آب و هوا و ســاعت، اســتفاده از 

موبایل را ساده تر و جذاب تر می کرد.

مروری بر تالش های HTC برای حضور موفق 
در بازار تلفن های هوشمند اندرویدی

 HTC Hero و رابط کاربری Senseاولین تلفن هوشمند اندرویدی

2009

2008
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زمانی که گوگل تصمیم گرفت خودش مستقیماً وارد کسب و کار فروش 
تلفن های هوشمند شود تولید اولین محصولش در این زمینه را به یار 
دیرینه اش یعنی HTC سپرد و نتیجه ی آن نیز Nexus One بود 

موبایلی که توجه بسیاری را به خودش جلب کرد.

 HTC تلفن هوشمند اندرویدی که توسط Droid Incredible
به صورت انحصاری برای بازار آمریکا تولید شده بود و از طریق اپراتور 
مخابراتی Verizon به کاربران عرضه می شد. این محصول توانست 

موفقیت چشمگیری را در کشور یاد شده به دست آورد.

HTC محصوالت اندرویدی بسیاری را تحت برند Desire به بازار 
عرضه کرد و سبب شد رفته رفته این نام بدل به عنوانی شناخته شده 

برای محصوالتی خوش ساخت در سراسر جهان گردد.

اپراتور مخابراتی Sprint سفارش تولید یک محصول قدرتمند و کارا 
 EVO می دهد و نتیجه بدل می گردد به تلفن هوشمند HTC را به
4G، موبایلی که قدرت قابل توجهی دارد و کاربران این اپراتور را قادر 
می سازد تا از شبکه ی وایمکس 4G آن بهترین بهره ممکن را ببرند. 
EVO 4G در زمان خود یکی از سریعترین تلفن های هوشمند از 
نظر ارتباط داده محسوب می شد و در پشت آن نیز یک استند در نظر 
گرفته شده بود تا در زمان مشاهده ویدئوهای آنالین بتوان آن را به 

راحتی بر روی سطوح مختلف قرار داد.

یکی دیگر از تلفن های هوشــمند HTC که بسیار سریع در 
سراسر جهان به شهرت و محبوبیت رسید Legend بود. این 
اســمارت فون حتی پیش از آیفون اپل از بدنه ای فلزی بهره 

می برد.

 Nexus One گوگل تولید 
را به HTC سپرد

HTC Droid Incredible محصولی 
ویژه بازار آمریکا

 Desire بدل به 
برندی شناخته شده گشت

 اپراتور Sprint به HTC، سفارش 
تولید یک پرچمدار را می دهد

HTC پیشتاز در تولید تلفن های 
هوشمند با بدنه ی فلزی

2009

2009

2009

2009

2009
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HTC Evo 4G جزء اولین محصوالت کمپانی تایوانی بود که 
از LTE 4Gپشتیبانی به عمل می آورد، اما متاسفانه این محصول 
در حین استفاده دچار اختالل های ارتباطی می شد و نمی توانست به 
درستی سرویس دهی نماید که همین امر سبب گشت چندان مورد 

توجه کاربران قرار نگیرد.

در سال HTC ۲۰۱۳ به این نتیجه رسید که تنوع محصول سیاست 
 HTC صحیحی نیست و تصمیم گرفت تنها یک پرچمدار به عنوان
One به بازار بفرستد. موبایلی با بدنه ی فلزی، رابط کاربری به مراتب 
 One نیز همانند One .بهینه شده و البته اپ هایی اختصاصی و ویژه
X نقد های مثبت زیادی دریافت کرد هر چند در زمینه ی فروش به 
پای سایر رقبا نرسید. کمی بعد و در همان سال یک نسخه ی کامپکت 

از این تلفن هوشمند نیز عرضه شد.

Rhyme موبایل دیگری بود که توسط HTC و به منظور جلب  
Veri�  توجه بانوان به صورت انحصاری از طریق اپراتور مخابراتی

zon ارائه شد و توفیق چندانی به دست نیاورد.

در سال ۲۰۱۲ و پس از چندین تجربه ی ناموفق HTC تصمیم به 
بازنگری اصول اولیه خودش گرفت و سپس خط تولید محصوالت 
سری One را بنا نهاد، حاصل این خط تولید تلفن های هوشمندی 
همانند One X، One S و One V بودند که با وجود نقدهای 
مثبتی که در رابطه با طراحی شان صورت می گرفت اما کارایی آنها 
در قیاس با آیفون اپل و گلکسی Sهای سامسونگ مطلوب محسوب 

نمی شد.
LTE 4G و پشتیبانی از ارتباط HTC 

 تنها یک پرچمدار کافیست

  Rhyme و یک تجربه ی ناموفق 
HTC دیگر از

One شروعی دوباره با خط تولید

2011

2011

2012

2013

در سال HTC ۲۰۱۱ با نصب دو لنز دوربین بر روی تلفن هوشمند 
Evo 3D ســعی کرد تا جلوه ای سه بعدی به تصاویر گرفته شده 
توسط این محصول بخشد، اما نتیجه به عکس هایی ختم گشت که 
شامل اعوجاجی ناخوشایند بودند و در بازار نیز استقبال چندانی از آن 

نشد.

HTC و تجربه ای ناخوشایند از 
ورود به عرصه تکنولوژی های 

2011سه بعدی

2011

HTC اولین بار دو تلفن هوشــمند Salsa و ChaCha را در 
کنگره جهانی موبایل سال ۲۰۱۱ معرفی کرد. آنچه این دو محصول 
را از سایرین متفاوت می کرد دکمه ای در پایین آنها بود که به صورت 
ویژه برای دسترسی به شبکه ی اجتماعی فیس بوک در نظر گرفته 
شده بود. موبایل های یاد شده در زمانی ارائه گشتند که کمپانی تایوانی 
سعی داشت با ارائه ی محصوالتی زیاد و متنوع توجه بازار را به هر 

شکل ممکن به خود جلب کند.

 تولید تلفنی هوشمند با دکمه ی 
ویژه برای دسترسی به فیس بوک
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 سال گذشته سامسونگ در بارسلون، دست به معرفی S5 زد که می توان گفت به 
هیچ عنوان تلفن همراه موفقی نبود. این تلفن، به هیچ وجه نقطه عطفی در بخش 
طراحی شرکت سامسونگ محسوب نمی شد و بازخورد منفی کاربران، باعث شد تا 
کره ای ها فکری به حال بخش طراحی خود کنند؛ در نتیجه تغییراتی اعمال شد 
و چشــم بادامی ها در سال گذشته محصولی به نام Note Edge را رو به روی 

کاربران قرار دادند.
اما سامسونگ! یک سال از معرفی S5 گذشته، حال چه برای نمایش داری؟

کره ای ها جواب ما را با گلسی اس ۶ و گلکسی اس ۶ اج می دهند.
می خواهیم هر دو تلفن را یکجا برایتان نقد کنیم، دلیل مان هم این است که هر دو 
محصول، بسیار به هم شبیه هستند و از ظاهری نسبتا یکسان بهره می گیرند. باالخره 
کره ای ها تصمیم گرفتند تا با پالستیک بی ارزش خداحافظی کرده و به آلمینیوم 
درود فرستند؛ نمایشگر هر دو تلفن نیز با روکشی از گوریال گلس ۴ پوشیده شده است.
رزولوشن نمایشگر ۵.۱ اینچی این محصوالت به Quad HD ارتقا یافته و طبق 
معمول نیز از فناوری Super AMOLED در آنها استفاده شده. هر دو موبایل 
از جدیدترین دستاورد های شرکت کره ای در زمینه ی پردازنده استفاده کرده اند و 
چیپست اگزینوس جدید به عنوان قلب تپنده ی گلکسی اس ۶ و اس ۶ اج به کار 

گرفته شده است.

این پردازنده از ۸ هسته تشکیل شده که ۴ هسته ی آن با فرکانس ۲.۱ و ۴ هسته 
ی دیگر با فرکانس ۱.۵ گیگاهرتز به کار گرفته شده اند؛ محصوالت مورد بحث از ۳ 
گیگابایت رم استفاده می کنند که به نظر می رسد برای پرچمداران اندرویدی، به یک 

استاندارد تبدیل شده است.
طراحان عزیز، چه می کنید؟

در طراحی گلکسی S6، هیچ نوآوری خاصی را شاهد نیستیم و سامسونگ صرفا به 
تعویض مواد مورد استفاده اش در ساخت این محصول اکتفا کرده است؛ بیراه نیست 
اگر بگوییم Galaxy S6 Edge بیشتر توجهات را به خود جلب خواهد کرد، زیرا 
دست کم لبه های خمیده نوعی از نو آوری محسوب شده و برای بسیاری از کاربران 

گلکسی S6 و S6 Edge رسما معرفی 
شدند

SAMSUNG

در HTC ۲۰۱۴ پرچمــدار تــازه اش One M8 را با بدنه ای 
تمام فلزی و زیبا معرفی کرد. برای این موبایل دوربینی دوگانه به کار 
گرفته شده بود و طراحان همه ی تالش خود را کرده بودند تا بهترین 
کارشان را ارائه دهند. نتیجه تحسین های فراوان بود تا جایی که عده 
ی بسیاری اسمارت فون یاد شده را یکی از بهترین اندرویدی های 

کنونی بازار می دانند.

 ChaCha و Salsa تایوانی ها پیش از این به صورت مستقل و با
تالش کرده بودند موبایلی با هدف جذب کاربران سینه چاک فیس 
بوک بسازند، اما اینبار خود مسئوالن این شبکه ی اجتماعی چنین 
درخواســتی را به آنها دادند. نتیجه ی این خواسته محصولی بود که 
صفحه ی خانگیش با اولویت دسترسی به فیس بوک ادغام شده بود و 

البته کاربران زیادی هم تمایل به خریدش نداشتند.

One M8 محصولی شایسته و 
برجسته

ساخت تلفن هوشمندی ویژه ی 
فیس بوک

2014
2013
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جذاب خواهند بود.
 گلکســی اس ۶ اج اما بسیار زیباست. شاید بتوان گفت اج جدید، بهترین طراحی 
سامسونگ تا به حال است. نمایشگر ۵.۱ اینچ این موبایل، به زیبایی هر چه تمام تر 
در هر دو لبه، انحنا پیدا می کند. نمی توان گفت S6 هم به شکل بدی طراحی شده، 
اما شباهت لبه هایش به آیفون از یک طرف و همچنین ظاهر تکراری روی دستگاه 

اجازه نمی دهد تا این محصول زیبایی هایش را به رخ بکشد.
از سوی دیگر پس از این همه تبلیغات، انتظار می رفت تا سامسونگ واقعا یک تحول 
در پرچمدار جدید و البته اصلی اش ایجاد نماید. این موضوع را نیز باید در نظر گرفت 
 S6 معرفی نمی شد، شاید منتقدان ارزش باالتری برای S6 در کنار Edge که  اگر

قائل می شدند.
دو موبایل؛ یک ذهن

عملکرد دو پرچمدار جدید سامســونگ بی شک شگفت زده تان خواهد کرد. این 
محصوالت به شکل بی رقیبی سریع کار می کنند و هیچگونه ضعفی در این بخش 
ندارند. می توانید در میان صفحات مرورگرتان به گردش پرداخته و به راحتی به بازی 

یا اپلیکیشن خود برگردید؛ سامسونگ مکث را از محصوالتش حذف کرده است.
از سوی دیگر، M9 نیز از طراوت ویژه ای در این بخش برخوردار بود و باید منتظر 
نسخه های نهایی مانده و ببینیم در بنچمارک ها، کدام تلفن پیروز نبرد در زمینه ی 
قدرت خواهد بود. رابط کاربری تاچ ویز نیز دست خوش تغییرات بسیاری گشته و حال 
می توان گفت بسیار ساده تر از پیش شده است. این رابط کاربری تازه شده و سبک، 

در کنار چیپست اگزینوس، عملکردی خیره کننده از خود بر جای می گذارند.
رابط کاربری TouchWiz که سابق بر این در بدترین شکل ممکن قرار داشت و 
همین امر باعث می شد انتقادات بسیاری به سوی این شرکت کره ای روانه گردد؛ 
حال می توان گفت سامسونگ با ارائه نسخه جدید از زیر بار این انتقادات شانه خالی 

خواهد کرد.
این بار رابط کاربری یاد شده همراه با آبنبات چوبی اندروید ارائه گردیده و در حالی که 
اغلب امکانات آن مانند قبل هستند، از نوع طراحی Material Design گوگل 

نیز الهام گرفته است که همین امر، نکته ای بسیار مثبت است.

مجددا باید اعالم کنیم که هنوز برای قضاوت در این مورد زود است اما با این همه، به 
نظر می رسد که سامسونگ استراتژی خوبی را در این رابطه اتخاذ کرده و می توان 
گفت که برای نخستین بار طراحی بسیاری خوبی را برای Touchwiz ارائه کرده 

است.
سامسونگ یک سالی را صرف کار کردن روی ماژول های دوربین این تلفن هوشمند 
کرده و حاصل کار آن یک دوربین اصلی ۱۶ مگاپیکسلی همراه با لرزشگر اپتیکال و 
گشودگی دهانه لنز f/1.9 است. نتایج اولیه کار با دوربین این محصول در حد قابل 

قبولی بوده است.
حاال می توانیم به برخی از قابلیت های این دوربین از جمله تپ دوگانه روی دکمه هوم 
اشاره کنیم که باعث فعالسازی آن می شود. یکی دیگر از قابلیت های این دوربین هم 
امکان فوکوس خودکار آن است که در زمان فیلم برداری بسیار سودمند واقع می شود.

در پایان می توانیم اضافه نماییم که تنها تفاوت قابل مالحظه میان نمایشــگر دو 
پرچمدار معرفی شده از سوی سامسونگ، باتری و همچنین قیمت تعیین شده برای 
آنهاست. هنوز نمی دانیم که قیمت این دو تلفن هوشمند چقدر است با این همه، 

روشن است که مدل اج به میزان قابل توجهی گران تر از مدل معمولی خواهد بود.
طبق معمول همیشه، تلفن هوشمند سامسونگ در قالب مدل های مختلفی ارائه می 
گردد و کاربران می توانند در میان انواع ۳۲، ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایتی آن یکی را انتخاب 
نمایند. اما باید در زمان انتخاب نهایت دقت را به خرج دهند چراکه هیچگونه درگاهی 
برای استفاده از کارت حافظه میکرو اس دی، روی آن به چشم نمی خورد و در نتیجه 

امکان ارتقاء حافظه آن وجود ندارد.
عالوه بر این، هر دوی این محصوالت در چهار رنگ متنوع ارائه خواهند گردید و می 
توان گفت سامسونگ از رنگ های زیبایی برای این محصوالت استفاده کرده است.

در هر صورت سامسونگ با رونمایی از دو محصول یاد شده قصد دارد این نکته را 
یادآور شود که: ما را خارج از گود فرض نکنید!

 اولین Gear VR که ســال گذشته معرفی شد و با قیمت ۲۰۰ دالری در کنار 
گلکسی نوت ۴ به فروش می رسید تازه شروع راه بود. سامسونگ از دو تلفن همراه 
هوشمند پرچمدار خود پرده برداشت و در کنار آن ها، Gear VR جدید هم به بازار 

خواهد آمد.
این بار، گلکسی اس ۶ و اس ۶ اج هم می توانند به عنوان قلب تپنده هدست واقعیت 

مجازی سامسونگ عمل کنند.
سامسونگ می گوید هدست جدید، ۱۵ درصد کوچک تر از ورژن اصلی است که 
دلیل آن هم جز اندازه نمایشگر اس ۶ نیست. نوت ۴ صفحه نمایش ۵٫۷ اینچی 
داشت و سایز نمایشــگر در اس ۶ به ۵٫۱ رسیده. بنابراین فضای مورد نیاز برای 

قرارگیری تلفن همراه در هدست طبیعتا کمتر شده است.
عالوه بر این موارد، اس ۶ چیپست گرافیکی قدرتمندی در دل خود دارد و نمایشگر 
آن وضوح تصویر باالیی در اختیار مخاطب قرار می دهد. همین مسائل سبب می شود 

قدرت گرافیکی هدست به مقدار بسیاری افزایش یابد.
گفته شده که در پی کاهش اندازه، وزن دستگاه نیز به مقدار قابل توجهی کاهش یافته 
است و سیستم تهویه ای که تعبیه شده، به کاربر در حین استفاده طوالنی احساس 

راحتی بیشتری می دهد.
بروزرسانی آخر برای این دستگاه، اضافه شدن پورت USB است که به مخاطب 
اجازه می دهد حین استفاده از هدست، به شارژر متصل باشند. این قابلیت با توجه به 
باتری تنزل یافته S6 نسبت به S5، ضروری به نظر می رسید )۲۶۰۰ میلی آمپر اس 

۶ در برابر ۳۲۲۰ میلی آمپر اس ۵(.
در مورد محتوا، سامسونگ ایده جدیدی برای ارائه ندارد. همان طرح های پیشین 
همچنان پابرجاست و شرکای آکیلس و سامسونگ، همچنان به ارائه محتوا برای 
این هدست ها مشغول اند. از فیلم های ۳۶۰ درجه گرفته تا بازی ها و اپلیکیشن ها.

بنابراین بیراه نیست که بگوییم Gear VR جدید هم از کمبود محتوا رنج فراوان می 
برد. اما باید منتظر باشیم و ببینیم که آکیلس استور با ۰ کاربر، آیا چیزی در برابر استیم 

با حداقل ۱۲۵ میلیون مخاطب فعال دارد یا خیر.
در مورد قیمت و تاریخ عرضه حرفی به میان نیامده اما هیچ بعید نیســت که این 
محصول هم با قیمت ۲۰۰ دالری و همزمان با گلکسی اس ۶ و اس ۶ اج در ماه 

آوریل به بازار عرضه گردد.

هدست واقعیت مجازی جدید سامسونگ با گلکسی اس ۶ کار می کند
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قیمت گلکسی اس ۶ و شیب تند کاهش 
هزینه ها؛ شاید بهتر باشد برای خرید 

Galaxy S6 کمی دست نگه دارید

با توجه به شناختی که از سامسونگ وجود دارد، انتظار می رود که محصول جدید با 
قابلیت های هیجان انگیزی همراه گردد. قابلیت هایی که بی شک کاربران بسیاری 

را به وجد خواهد آورد.
خرید یک پرچمدار بالفاصله پس از عرضه اش به بازار، یک اقدام لذت بخش برای 
عالقه مندان به تکنولوژی است. اگر شما هم از این دسته از افراد هستید، شاید بد 
نباشد بدانید که تحلیل های آماری، نشان می دهد که اگر تنها چند ماه برای خرید 
پرچمدار سامسونگ صبر کنید، به احتمال زیاد می توانید از لحاظ مالی، صرفه جویی 

بسیاری کرده باشید.
شرکت Idealo مجموعه ای فعال در انگلستان است که در گردآوردی و تحلیل آمار 
تبحر دارد. این شرکت به تازگی روند کاهش قیمت پرچمداران سامسونگ در طول 

سالیان گذشته را مورد تحلیل قرار داده و اطالعات جالبی را منتشر کرده است.
عکس ۳۸

همانطور که در نمودار باال می توانید مشاهده نمایید، محصوالت سامسونگ در طول 
ماه های پس از عرضه به بازار، کاهش قیمت قابل توجهی را تجربه می کنند. بر 
همین اساس Idealo پیش بینی کرده است که گلکسی اس ۶ نیز روندی مشابه 

را پشت سر گذارد.
به گفته Idealo این محصول در ســه ماه اول عرضه ٪۱۷ و در سه ماه بعدی، 

%۲۸ افت قیمت را پیش روی خواهد داشت.
جالب است بدانید که روند افت قیمت پرچمداران سامسونگ در ایران نیز شیب تندی 

را دارا است.
عکس ۳۹

بر اساس نمودار تغییرات قیمت دیجی کاال، گلکسی اس ۵ در زمان عرضه دارای 
قیمت ۲.۴۲۲.۰۰۰ تومان بوده است. این قیمت پس از گذشت سه ماه به ۱.۸۳۹.۰۰۰ 

تومان رسیده و افت قیمت ۲۴ درصدی را پشت سر گذاشته است.
این روند در طی ماه های بعد هم برای Galaxy S5 ادامه داشته و شش ماه پس 
از عرضه، قیمت این محصول به ۱.۶۸۹.۰۰۰ تومان رسیده است. به عبارتی دیگر 
پرچمدار قبلی سامسونگ در طول شش ماه، بالغ بر ۳۰ درصد کاهش قیمت داشته 

است.

اگر بخواهیم شیب تند افت قیمت موبایل سامسونگ را بهتر درک کنیم، می توانیم 
وضعیت آن در بازار ایران را با یکی از رقبایش مقایسه نماییم. بر همین اساس نگاهی 

خواهیم داشت به نمودار تغییرات قیمت HTC One M8 در دیجی کاال:
عکس ۴۰

پرچمدار HTC در زمان عرضه ۲.۴۷۰.۰۰۰ تومان قیمت داشته که این رقم پس 
از سه ماه با ۱۶ درصد کاهش، به ۲.۰۸۰.۰۰۰ تومان رسیده است. M8 در سه ماه 
بعدی نیز، مجدد افت قیمت را پشت سر گذاشته و در نهایت با ۲۲ درصد کاهش، با 

مبلغ ۱.۹۲۰.۰۰۰ تومان در بازار به فروش رسیده است.

 HTC مقایسه افت قیمت ۳۰ درصدی سامسونگ با کاهش قیمت ۲۲ درصدی
پس از ۶ ماه، نشان می دهد که محصوالت سازنده کره ای، پس از گذشت چند ماه 

از عرضه به بازار، با قیمتی بسیار پایین تر در اختیار کاربران قرار می گیرند.
سامسونگ به احتمال زیاد با این استراتژی قصد دارد تا همواره سهم بازار خود را باال 

نگه دارد و با ایجاد شرایطی رقابتی، دیگر شرکت ها را به زانو در آورد.
اما اکنون که این استراتژی را درک کرده ایم، شاید بد نباشد چند ماهی برای خرید 

گلکسی اس ۶ صبر کنیم و با هزینه ای کمتر، این دستگاه را به دست آوریم.
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 در بارسلون خبرهاییست؛ سامسونگ آمده تا غرور از دست رفته اش را پس بگیرد. 
 ،Edge را معرفی کردند که نمونه ی S6 Edge و Galaxy S6 کــره ای ها
از نمایشگری خمیده در هر دو سوی نمایشگر استفاده می کند. هر دو تلفن جدید 
سامسونگ، حاال دیگر ظاهری با ارزش دارند و با پالستیک وداع کرده اند. از شارژ 
بیسیم پشتیبانی می کنند و دوربین هایشان نیز حرف های زیادی برای گفتن دارند. 
از سوی دیگر، قابلیت جدید پرداخت های الکترونیکی شرکت سامسونگ نیز به این 
تلفن ها اضافه گشته. می توان گفت گلکسی S6 و S6 Edge، هر دو دستخوش 
 ،Edge تغییراتی در بخش طراحی هم شده اند؛ هر چند که این تغییرات در نسخه ی

به شکل بسیار گسترده تری به چشم می خورد.
سامسونگ به حدی از اعتماد به نفس رسیده که در طول مراسم،  حتی اپل را هم به 
 Plus ۶ چالش کشید. در قسمتی از ارائه، تصاویر و ویدئوهای به ثبت رسیده با آیفون
در کنار تصاویر ثبت شده ی دوربین گلکسی های جدید قرار گرفتند. این تصاویر در 
تاریکی شب به ثبت رسیده بودند و کیفیت عکس های گلکسی نیز بهتر از آیفون 
بودند. اشاره کردن به آیفون، در رویدادی به این بزرگی، صرفا حرکتی )غیر حرفه ای( 

است که اعتماد به نفس تازه کسب شده ی کره ای ها را نشان می دهد.
 در طول چند سال گذشته، سامسونگ موفقیت هایش را مدیون خطوط تولید گلکسی 
بوده است. گلکسی ها هم البته بیشتر موفقیت خود را مدیون پرچمداران خود، یعنی 
سری S و Note بوده اند. اما با توجه به آمار فروش سال گذشته، مخصوصا فروش 
نه چندان خوب S5، شرکت یاد شده، به هیجان نیاز دارد. سال پیش سامسونگ حتی 
نتوانست انتظار طرافداران خود را بر آورده سازد، از همین رو، گویا امسال با دستی پر تر 

پا به این کارزار گذاشته است.
آقــای Ramon Llamas، یکی از محققان IDC می گوید: »طراحی نقش 
بســیار مهمی در یک محصول دارد و اخیرا سامسونگ نتوانسته بود در مدل های 
گلکسی S، انتظارات را برآورده سازد. اپل و HTC محصوالتی بسیار با کیفیت تر از 
محصوالت کره ای می ساختند اما حاال، سامسونگ بار دیگر آمده تا به شکلی محکم 

تر جایگاهش را در میان تولید کنندگان برتر به تثبیت برساند.«
سامسونگ چهار سال در صدر جدول فروش قرار داشت اما سال گذشته این جایگاه 
را با فشار های شیائومی در چین، Micromax در هند و اپل تقریبا در هر کجای 

دیگر دنیا، با اپل به عنوان اولین سازنده، تقسیم کرد.
شــرکت کره ای با ترکیب فرمول جدیدش، یعنی استفاده از متریال تازه و حذف 
امکانات نرم افزاری دســت و پا گیر، نشــان داد تا حاضر است دست به انجام هر 
کاری بزند تا دوباره بتواند توجه انبوه خریداران قدیمی اش را به خود جلب نماید. در 

یک مصاحبه ی مطبوعاتی، آقای JK Shin، مدیر عامل و مسئول بخش موبایل 
سامسونگ گفت:  »با گوش فرا دادن به مشتریان خود و همچنین درس گرفتن از 
موفقیت ها و اشتباهات پیشین خود، قصد داریم بار دیگر تکنولوژی و ایده های جدید 

را به جلو برانیم.«
آینده ی جذاب یا حیله تبلیغاتی؟

 گلکســی S6 صرفا همانند یک به روز رسانی معمولی از S5 است که کمربند 
فلزی آن، به شکل ویژه ای خود نمایی می کند؛ اگر می خواهید ارزش کار طراحان 
سامسونگ را درک کنید بهتر است تا از کنار پرچمدار اصلی به راحتی گذر کرده و به 

سراغ Edge بروید.
سامسونگ در سپتامبر گذشته دست به معرفی نوت Edge زد که نمایشگر آن از 
یک سو خمیده بود؛ خمیدگی آن نیز بیشتر از محصول جدید بوده و به شکل کاملی 
در لبه ی دستگاه، کج می شد. نمایشگر S6 Edge اما در هر دو لبه به آرامی می 
لغزد و جلوه ای زیبا و شاید البته نه چندان کاربردی به اندازه ی Note Edge به 

پرچمدار جدید می بخشد.
یکتایی در ظاهر GS6 Edge موج می زند، اما عرضه ی دو پرچمدار با مشخصاتی 
مشــابه و ظاهری متفاوت، خبر از این موضوع می دهد که کره ای ها هنوز به آن 
 GS6 Edge بلوغ فکری نرسیده اند و نمی دانند مشتریان چه می خواهند. اگرچه
دستگاهی زرق و برق دار تر از GS6 است ولی بعید به نظر می رسد لبه های زیبا 
و خمیده ی Edge، کاربردی باشند. همانگونه که گفته ایم و خود هم می دانید، 
لبه های خمیده از نوت Edge شروع شدند و در نوت، کاربر می توانست به برخی 
اپلیکیشن ها، دسترسی آسان تری پیدا نماید. حال مشخص نیست لبه های نه چندان 

کج GS6 Edge می توانند چنین کاربردی داشته باشند یا خیر.
مشــخصا GS6 Edge از برادرش که قامتی استوار تر دارد گران تر خواهد بود و 
Carolina Mil�  ساختار خاص آن احتماال خبر از تولید محدودش خواهند داد.

anesi، محقق Kantar World Panel می گوید: »اگرچه گلکسی اس ۶ 
Edge ظاهر خوبی دارد، ولی لبه های خمیده اش صرفا به زیبایی آن کمک می 
کنند و جنبه ی تبلیغاتی دارند. ولی می توان گفت دست کم تماشای ویدئو بر روی 
این محصول بسیار دیدنیست. مساله ی مهم، بحث قیمت و میزان توزیع آن است.«

اگرچه قیمت هایی به شکل غیر رسمی اعالم شده اند اما هنوز خود سامسونگ هیچ 
قیمتی را برای هر دو پرچمدار معین ننموده است.

عصر جدید در طراحی های سامسونگ
از Edge که بگذریم، استفاده از فلز، دیگر اجازه نخواهد داد برچسب »بی ارزش« 

گلکسی S6؛ پر پرواز یا وزنه سقوط؟
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 Hong بودن بر روی پرچمداران سامسونگ خورده شود. یکی از طراحان ارشد به نام
Yeo مــی گوید:  »ما با Galaxy S6 فصلی تازه را در طراحی آغاز کرده ایم. ما 

نگاهی به گذشته انداختیم و از فلسفه های خود برای طراحی، الهام گرفتیم.«
 شــرکت کره ای، چرخش های بزرگی را در بحث طراحی شاهد بوده است؛ این 
کمپانی برای مدت های بسیار، از مواد اولیه مرغوبی مانند فلز و آلمینیوم دوری کرده و 
پالستیک را به آنها ترجیح می داد. آنها دالیل خاص خود را داشتند، می گفتند مقاومت 
دســتگاه بیشتر می شود، می توان درب پشتی را باز کرد و باتری را تعویض نمود، 
می توان از حافظه های MicroSD استفاده کرد و… از سوی دیگر، استفاده از 
پالستیک باعث می شود تا سامسونگ هزینه ی کمتری در بحث ساخت داشته باشد 
و از این طریق، حاشیه سود باالتری نیز کسب کرده و محصوالت را نیز با سرعت 

باالتری به ویترین فروشگاه ها برساند.
سایر سازندگان، دست کم برای پرچمداران خود، مدت ها پیش با پالستیک وداع 
گفته و به مواد مرغوبی همچون آلمینیوم، استیل و شیشه درود فرستاده بودند. اپل، 
ندای مشتری را شنید و به نمایشگرهای بزرگتر نقل مکان کرد، همین امر باعث 
شــد تا باالترین سودآوری را در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۴ برای خود رقم زند. حال 
سامسونگ هم ندای مشتری را شنیده است، اما باید ببینیم کاربران در نهایت چگونه 

بازخوردی نسبت به محصوالت جدیدش نشان خواهند داد.
همه دیدیم که HTC از مواد بســیار خوبی برای ساخت پرچمدار فعلی و سابق 

خود استفاده کرده است، اما یک طراحی عالی همیشه برنده است؟ استفاده از مواد 
مرغوب در بدنه ی دستگاه، با ارزش است اما برای داشتن فروشی عظیم، کافی نیست. 
سامسونگ اما همیشه از بهترین سخت افزار ها بهره برده و در کنار طراحی ارتقا یافته 

ی فعلی اش،  دستی نیز بر سر و روی نامرتب رابط کاربری تاچ ویز کشیده است.
، محقق Current Analysis می گوید: »بدیهی است که سامسونگ به تمام 
تغییراتی که انجام داده، نیاز داشته است. اما این صرفا شروع کار است. آنها برای موفق 
شدن، باید بتوانند تجربه ی کاربری یک پارچه ای از سخت افزار و نرم افزار محصول 
خود به کاربران تقدیم کنند. این تجربه باید انقدر بی نقص باشــد تا کاربران برای 

پرداخت پول، دوباره به سامسونگ اعتماد کنند.«
در طول مراسم رسمی سامسونگ، جدا از بحث دوربین، یک بار دیگر نیز به اپل حمله 
شد. Younghee Lee، مدیر بازاریابی شرکت کره ای در بین صحبت هایش از 
مقاومت باالی آلمینیوم به کار رفته در تلفن های جدید گفت. او اظهار کرد که این 
آلمینیوم ۵۰ درصد قوی تر از چیزیست که رقبا استفاده کرده اند و »خم نخواهد شد.«

طعنه های تند و تیز و غیر حرفه ای، زیاد از سوی مسئولین سامسونگ رد و بدل 
شدند اما شاید بهتر بود به جای برنامه ریزی برای انجام این شوخی های تلخ، مدیران 
سامسونگ به این می اندیشیدند که در هفته های آینده و زمانی که این محصوالت 

عرضه شوند، چگونه می توانند مشتریان را راضی کنند تا برای آنها پول بشمارند.

 به جرات می توان تلفن هوشــمند Xperia Z۳ را سردمدار سری اسمارت فون 
های سونی خواند و باید بگوییم که این گجت برای مدت ۶ ماه در همین جایگاه قرار 

داشت و رقیب تازه ای از سوی کمپانی سازنده اش برای آن پیدا نشد.
انتظار می رفت شرکت مذکور مدل جایگزین این موبایل را با نام Z4 معرفی نماید، با 
این همه، چشم بادامی های ژاپنی، تصمیم گرفتند که بخت خود را در بازار تلفن های 
 Xperia M4 اقتصادی و میان رده بیازمایند و در همین راستا نیز اسمارت فون

Aqua را معرفی نمودند.
این تلفن هوشمند از آبنبات چوبی اندروید بهره می برد و نمایشگری ۵ اینچی دارد و 
مجموعا ظاهر و حسی شبیه به Z3 را در ذهن تداعی می کند که این مسأله هم به 

تلفن هوشمند M4 Aqua از سونی 
رونمایی شد

SONY
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هیچ وجه جای شگفتی ندارد.
بداقبالی های اخیری که بخش موبایل سونی این اواخر با آن دست و پنجه نرم کرده، 
این شرکت را بر آن داشت تا امکانات و زیبایی های تلفن پرچمدار خود را با رنج قیمتی 
پایین تر عرضه نماید و از این طریق بار دیگر شانسش را برای باقی ماندن در این 

حوزه بیازماید.
موبایل M4 از لحاظ طراحی و ظاهر همان Z3 است، با این تفاوت که این بار در 

بدنه ای پالستیکی ارائه گردیده.
این محصول به میزان قابل مالحظه ای از همزاد خود سبک تر بوده و تنها ۱۳۶ گرم 

وزن دارد که این موضوع چیزی از قابلیت های آن کم نمی کند.
بدنه M4، بســیار محکم است و قطعات داخلی خوبی هم برای آن در نظر گرفته 
شده. یک چیپست اسنپدراگون ۶۱۵، استاندارد LTE، ۲ گیگابایت رم، و باتری ۲۴۰۰ 
میلی آمپر ساعتی که تا دو روز شارژ دستگاه را تأمین می کند، در لیست امکانات این 

محصول به چشم می خورد.
جالب تر اینکه نمایشگر این تلفن هوشمند از نوع پنل IPS است و شیشه نشکن کار 

شده روی آن، حفاظت کافی را از پنل مذکور به عمل می آورد.

M4 Aqua دستگاهی بسیار باریک است و تنها ۷٫۳ میلیمتر ضخامت دارد، با این 
همه یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی Exmor RS را در خود جای داده و در قسمت 

جلوی آن هم یک دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی به چشم می خورد.
سونی باور دارد که عکس برداری یکی از سه نقطه قوت این محصول است و وعده 
داده که عملکرد دوربین این دستگاه از تمامی مدل های هم رده با رنج قیمتی مشابه 

بهتر باشد.
دو مزیت دیگر این تلفن هوشمند عمر باتری آن و همچنین قابلیتی است که از روی 

اسم این تلفن هوشمند هم می توان آن را دریافت: خاصیت ضد آبی.
این موبایل دارای اســتانداردهای IP65 و IP68 است و به همین خاطر تا عمق 

۱٫۵ متری آب به مدت ۳۰ دقیقه دوام می آورد و مشکلی برایش پیش نمی آید.
فرق مهمی که میان این محصول و دیگر تلفن های هوشمند ضد آب سونی وجود 
دارد این است که پورت یو اس بی آن نیازی به درپوش ندارد و از این لحاظ می توان 

گفت که M۴ یک سر و گردن باالتر از پیشینیانش است.
بنابراین اگر پس از برخورد آب با موبایل M4 خود، آن را به خوبی خشــک کنید 

مشکلی برای دستگاه و پورت یو اس بی آن به وجود نمی آید.
باز هم باید تأکید کنیم که M4 Aqua نمونه ارزان قیمتی از Z3 است که امکاناتش 
تا حدودی کمتر شده. این محصول کمی کوچک تر است و قدرت پرچمدار هم شکل 
خود را ندارد، با این همه، مجموعه ای از برترین امکانات در آن گرد آمده که باعث 

جلب توجه بسیاری از کاربران می شود.
اینترفیس این اسمارت فون بر آبنبات چوبی اندروید مبتنی است که خود یک امتیاز 
خوب محسوب می گردد و سونی هم تمام تالشش را به کار گرفته تا رابط کاربری 
M4 را با سادگی هر چه تمام بسازد و در  این راستا نیز از دستورالعمل های طراحی 

گوگل موسوم به Material Design بهره گرفته.
قیمت این تلفن هوشمند برابر با ۳۳۰ دالر اعالم گردیده و به همین خاطر می تواند در 

سال جاری میالدی، بخش اعظمی از کاربران موبایل را به خود جلب نماید.
البته رقبای ارزان قیمت تری همچون Moto G نیز هم اکنون وارد بازار شده اند و 
همزمان با برگزاری MWC 2015 شاهد رونمایی از مدل های مقرون به صرفه و 
البته جذاب دیگری از سوی کمپانی های رقیب خواهیم بود. پس بهتر است که کمی 

با احتیاط در مورد موفقیت این محصول اظهار نظر نماییم.

 می توان گفت ۲۰۱۴ سال خوبی برای سونی نبود. شرکت دیگری را پیدا می کنید 
که در یک سال، پنج محصول پرچمدار معرفی کرده باشد؟ راجع به اسمارت فون 
 Z2 و از ســوی دیگر تبلت های Z3 Compact و Xperia Z2،  Z3 های

Tablet و Z3 Tablet Compact صحبت می کنیم.
اما سونی این بار در بارسلون دست به معرفی یک اسمارت فون پرچمدار نزد، بلکه آمد 

تا تبلت هایش را با Z4، احیا کند.
تبلت جدید سونی زیباست و می توان از آن به عنوان اولین رقیب جدی برای آیپد ایر 
یاد کرد؛ این محصول نسبت به نسل قبلش تغییرات بسیاری کرده. می توان گفت 
وقتی این تبلت را با نمونه ی پیشینش مقایسه می نمایید، همه چیز بهتر و روشن تر 

به نظر می رسد؛ نگاهی به مشخصات این ابر تبلت بیاندازید:
تبلت جدید سونی رژیم گرفته و حال با آیپد در زمینه ی ضخامت، با ۶.۱ میلیمتر به 
 LTE رقابت پرداخته است. همچنین وزن این محصول به ۳۸۹ گرم )برای ورژن
به ۳۹۳ گرم( رسیده که می توان گفت از آیپد و سایر رقبا کم وزن تر است. سونی 
همچنین موفق شده تا نکات منفی در طراحی های گذشته را بهبود دهد و حال دیگر 
در این محصول شاهد وجود یک درب پالستیکی برای پورت های آن نخواهیم بود.

درب پالستیکی سابق بر این، برای جلوگیری از ورود مایعات و گرد و غبار استفاده 
می شد اما حاال سونی توانسته تا بدون قرار دادن یک درپوش، گواهی های مربوط به 
مقاومت در برابر مایعات را به دست آورد که پیشرفت بسیار بزرگی محسوب می شود. 

Z4 از آخرین ورژن اندروید نیز بهره می گیرد. 
سونی همچنین در کنار جدیدترین تبلتش، یک داک کیبورد را به قیمتی که فعال 
مشخص نیست، به فروش خواهد رساند. با استفاده از این داک، می توان گفت تبلت 
۱۰ اینچی شما تبدیل به یک مینی لپتاپ خواهد شد. کیبورد مذکور از طریق بلوتوث 

نیز به تبلت متصل می گردد.
اگر چه سونی می توانست از داک به عنوان یک باتری پشتیبان نیز برای این تبلت 
استفاده کند تا عمر نهایی در کنار کیبورد افزایش پیدا نماید، اما این کار صورت نگرفته 
است. همچنین افرادی که با این تبلت کار کرده اند معتقدند هرچند این کیبورد بسیار 
کاربردیست اما هنوز سونی نتوانسته اندروید ۵ را برایش به شکلی مطلوب باز طراحی 

کند تا استفاده های آن بیشتر مشخص گردند.
شاید در نسخه ای که به دست خریدار برسد، شاهد به روز رسانی هایی در زمینه نرم 

سونی تبلت Xperia Z4 را رسما معرفی 
کرد؛ جنگ مستقیم با آیپد شروع شد
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افزار آن باشیم. هر چند سونی نیاز به کار بسیار زیادی بر روی این قابلیت دارد تا بتواند 
به شکل واقعی با رقبای قدرش در این زمینه، مانند مایکروسافت و لنوو وارد مبارزه 

شود.
هنوز شرکت ژاپنی، قیمتی را برای تبلت جدیدش به نام Xperia Z4 معین ننموده 

اما گمان می رود برای مدل وای-فای و ۳۲ گیگابابت،  مبلغی برابر با ۴۹۹ دالر در نظر 
گرفته شود؛ گویا این محصول در همه زمینه ها، حتی قیمت هم، قصد تنگ کردن 
عرصه بر آیپد را دارد. نظر خود را در مورد پرچمدار تبلت های سونی، با دیجیاتو در 

میان بگذارید.

 ماه گذشته شایعاتی در مورد فروش یا جدا شدن واحد موبایل سونی از شرکت مادر 
منتشر شد. کازو هیرای مدیر عامل این کمپانی گفته بود که نمی تواند گزینه فروش 
سونی موبایل را به خصوص حاال که تمرکز این شرکت روی کسب سود بیشتر قرار 

دارد، نادیده بگیرد.
این شرکت ژاپنی اخیرا نیز وارد رقابت سختی با تولید کنندگان چینی نظیر هوآوی، 
شیائومی و لنوو شده که محصوالتشان بازار خوبی در چین دارند و در ایاالت متحده 

آمریکا هم همکاری های تازه ای را با چهار شرکت مخابراتی آغاز نموده اند.
ناگفته نماند که هم اکنون سونی تنها ۳ درصد از بازار اسمارت فون ها را در سطح 

جهانی در اختیار دارد.
روشن است که به خاطر این شرایط بد، هیچکسی کمپانی مورد بحث را به خاطر جدا 
کردن یا فروش واحد موبایلش مورد سرزنش قرار نخواهد داد، با این حال روشن شده 

که این اتفاق به هیچ وجه قرار نیست رخ دهد.
تیم هریسون، نایب رئیس روابط عمومی و بخش ارتباطات جهانی این شرکت اعالم 
داشته که یک ماه پیش هیرای سعی داشته بگوید: »ما یک شرکت رشد یافته هستیم 

و به همین دلیل باید همه گزینه ها را در نظر بگیریم.«
هریسون می گوید، مدیر عامل سونی به هیچ وجه قصد نداشته که از دست واحد 
موبایل این شــرکت خالص شود. او ادامه داد: »او اصال قصد نداشته که بگوید: ما 

قصد فروش سونی موبایل را داریم. در واقع ما به هیچ وجه قصد انجام چنین کاری 
را نداریم.«

اوایل امروز نیز گزارش تازه ای از سوی هیروکی توتوکی رئیس سونی موبایل منتشر 
شد که در آن گفته بود حتی اگر سونی تصمیم بگیرد که از بازار موبایل خارج شود، باید 

همچنان با تولید نرم افزار، در این بخش باقی بماند.
 Xperia M4 ناگفته نماند که این کمپانی دیروز تلفن هوشمند میان رده خود به نام
 Xperia Z4 را معرفی کــرد و در کنار آن از یک تبلت پرچمدار به نام Aqua

Tablet پرده برداشت.
عالوه بر این، شایعاتی هم شنیده می شود که این کمپانی هم اکنون در حال کار روی 
پرچمدار بعدی خود به نام Xperia Z4 است و براساس جدیدترین اطالعات لو 

رفته، این تلفن پیشرفته، تابستان از راه خواهد رسید.

 نماینده ی بخش سونی موبایل، آقای Hiroki Totoki می گوید این بخش نیاز دارد تا 
درآمد باالتری به دست آورد. این مدیر اجرایی گفت: »درآمد کم و سود اندک، توجیه پذیر 

نیست.«
سونی صرفا سه درصد از سهم فروش جهانی موبایل را در دست دارد و شاید توجیه پذیر 
کردن درآمدها در مقطع فعلی، کار چندان راحتی نباشد. آقای Totoki در نوامبر گذشته به 

سمت فعلی اش منصوب گشت؛ وی می گوید اگر چه مقدار فروش پایین است اما این 
فرصت خوبیست تا سونی، به سراغ ارتقای بخش نرم افزاری محصوالت خود برود.

آقای Totoki از اینستاگرام و الین به عنوان دو اپلیکیشن موفق یاد می کند و می گوید:  
»ارتباط پیش از این صرفا بر اساس صدای اشخاص انجام می شد اما حاال، کاربران از 
تصاویر و استیکرها استفاده می کنند. ما هم قصد نداریم خود را با سخت افزار تلفن هایمان 

نایب رئیس سونی می گوید: واحد 
موبایل فروشی نیست

مدیر بخش موبایل سونی: تمرکز از سخت افزار، بر روی نرم افزار قرار خواهد گرفت
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 تصور کنید که با تلفن هوشمند خود یک ویدیوی جالب ضبط کرده و قصد دارید آن 
را به دوستانتان نشان دهید اما متأسفانه در جمع دوستان دیگر خبری از دکمه اشتراک 
گذاری نیست و امکان آن که فیلم مورد نظر را به تک تک آنها نشان دهید وجود ندارد.

اینجاست که یک راهکار جالب به ذهنتان خطور می کند و تصمیم می گیرید که 
Lenovo Pocket Projector خود را روشــن نموده و فیلم مورد نظر را روی 

نزدیک ترین دیوار، تبلت یا عابر پیاده نمایش دهید.
 Pair نوعی پروژکتور کوچک است که با تلفن هوشمند شما Pocket Projector
شده و عکس ها، ویدئوها و ارائه هایی که قصد دارید برای یک جمع پخش نمایید را 

روی دیواری به مساحت تا ۱۱۰ اینچ نمایش دهد.
بخشی از بدنه این دستگاه روی سطح قرار می گیرد و بدنه آن تا ۹۰ درجه قابلیت 

چرخش دارد تا فیلم را با زاویه ای درست روی دیوار منعکس کند.
المپ LED روی بدنه این محصول ۵۰ لومن نور را با نرخ کنتراست ۱۰۰۰ به یک 
تولید می کند. رزولوشن تصاویر ایجاد شده با این دستگاه برابر با ۸۵۴ در ۴۸۰ پیکسل 
است و فاصله زیادی تا کیفیت اچ دی دارد؛ از این رو می توان گفت که استفاده از 

چنین دستگاهی برای تماشای فیلم بیشتر به یک شوخی شبیه است.
این دســتگاه می تواند ویدیوها را با نرخ های ۴ به ۳ یا ۱۶ به ۱۰ روی سطح مورد 
نظرتان ایجاد نماید و دارای دو اسپیکر داخلی ۰٫۵W است که در هر دو طرف بدنه 

آن جا خوش کرده اند.
باتری دســتگاه تا ۲٫۵ ساعت شارژ را نگه می دارد و به همین دلیل نمی توان در 

روزهای تعطیل برای تماشای فیلم به آن اعتماد کرد.
پروژکتور جیبی لنوو از طریق یک کابل یو اس بی یا بصورت بیسیم )با استفاده از 
DLNA یا Miracast( به تلفن هوشمند شما متصل می شود و این یعنی برای 
استفاده از آن به تلفنی نیاز خواهید داشت که از استانداردهای بیسیم یاد شده پشتیبانی 

کند.
کاربران این محصول همچنین می توانند که فیلم های مورد نظرشان را از طریق 
کارت میکرو اس دی نیز به دستگاه ارسال کنند. پاکت پروژکتور همچنین قابلیت 

پخش فرمت های MP4، MP3، AVI و JPEG را دارد.
ابعاد گجت مورد بحث برابر با ۱۰۴ در ۲۵ در ۱۰۰ میلیمتر است و برخالف نامش به 
سختی در جیب جای می گیرد. در واقع کاربران این محصول می توانند آن را در جیب 
کت خود یا شلوارهای جین )البته در صورتی که بیش از اندازه جذب نباشد( جای دهند 

و در نظر داشته باشید که جیب تی شرت گنجایش آن را ندارد.

این محصول عالوه بر آنکه بیش از اندازه زمخت و جاگیر است، کیفیت ساخت پایینی 
هــم دارد. محصولی که در کنگره موبایل به نمایش درآمده بود در واقع یک مدل 
پیش تولید بود اما هر محصولی که دارای لوال یا قطعه متحرک باشد، به راحتی قابل 

شکستن است و متأسفانه پروژکتور لنوو نیز همین گونه است.
این موضوع تا زمانی که قیمت یک محصول پایین باشد، به چشم نمی آید اما باید 
به اطالع تان برسانیم که دستگاه مورد بحث در ایاالت متحده آمریکا در حدود ۲۵۰ 

دالر قیمت دارد!
قیمت در کشورهای دیگر و همچنین تاریخ عرضه این کاال مواردی هستند که در 
آینده روشن خواهند شد. با این همه تردیدی نیست که ۲۵۰ دالر برای محصولی با 
این کیفیت بیش از اندازه باالست و به همین دلیل توصیه می شود که قبل از خرید 

خوب فکر کنید.
اگر بخواهیم واقع بین باشیم، یک پروژکتور جیبی با این شمایل و کیفیت ساخت، از 
آن دست کاالهایی است که یک بار مورد استفاده قرار می گیرد و سپس برای همیشه 

گوشه نشین کمد می شود.

گره بزنیم.« در مقطعی از زمان، این شرکت تصمیم گرفته بود تا هر ۶ ماه یکبار، یک پرچمدار 
را معرفی نماید. سونی دلیل این کارش را به روز نگه داشتن سخت افزار در برابر رقبا عنوان 
می کرد. اما گویا رویه ها عوض شده اند؛ این شرکت، در کنگره جهانی موبایل به جای یک 
پرچمدار، از تلفن همراهی میان رده با نام Xperia M4 Aqua پرده برداشت که جدا از 
قیمت و سخت افزار مناسب، از قابلیت مقاومت در برابر آب نیز بهره می برد. از سوی دیگر 
سونی در این کنگره دست به معرفی یک تبلت پرچمدار زد که می تواند رقبای اصلی این 
بازار را به یک چالش جدی دعوت کند.آخرین پرچمدار سونی، اکسپریا Z3 در سپتامبر ۲۰۱۴ 
معرفی شد؛ Totoki می گوید: »کاربران به جزییاتی دقت می کنند و نیاز دارند که صرفا 
نمی توان با سخت افزار قدرتمند آنها را پوشش داد.«بیشتر مشکالت سونی مربوط به دو 
کشور ایاالت متحده و چین می شوند؛ در هر دو کشور خریداران اسمارت فون های بسیاری 
وجود دارد. در چین، برندهایی نظیر شیائومی با عرضه ی تلفن های ارزان قیمت خود و در 
آمریکا هم اپل و سامسونگ با موبایل های گران قیمت، عرصه را بر سونی تنگ کردند. حال 
باید ببینیم استراتژی جدید آقای Totoki چه تاثیری بر بخش موبایل سونی خواهد داشت.

پاکت پروژکتور از لنوو رونمایی شد

Lenovo



دیجیاتو
ام دبلیو سی MWC 2015

25مـاهنامه اینترنتی دیجیـاتو

طی برگزاری کنگره جهانی موبایل، شرکت لنوو دست به معرفی چند تبلت جدید زد 
که قیمت آنها نیز از ۱۳۰ تا ۲۷۹ دالر برای مدل های Wi�Fi متغیر است. پرچمدار 
این تبلت ها، TAB 2 A10 نام دارد که از نمایشگری ۱۰ اینچی با پنل IPS و 
رزولوشن ۱۰۸۰P و باتری ۷۲۰۰ میلی آمپری برای ۱۰ ساعت استفاده، بهره می 

گیرد.
TAB 2 A10 ضخامتی ۸.۹ میلیمتری و وزنی ۵۰۹ گرمی دارد. این تبلت صدای 
بی نظیری داشته و از تکنولوژی ATMOS Cinema�Style استفاده می کند. 
تبلت مذکور از اندروید KitKat ۴.۴ بهره می برد اما لنوو قول داده تا در ماه ژوئن، 

آن را به آبنبات چوبی به روز رسانی نماید.
تبلت جدید لنوو در ماه آوریل با قیمت ۱۹۹ دالر برای مدل Wi-Fi و ۲۷۹ دالر 
برای مدل LTE عرضه خواهد شد. ضمنا اگر از طرفداران رنگ مشکی هستید، باید 

بگوییم که این تبلت صرفا با رنگ های سفید و آبی تیره عرضه خواهد شد.
 IPS نام دارد و شامل یک نمایشگر ۸ اینچ با تکنولوژی TAB 2 A8 تبلت بعدی
Medi� یک پردازنده ۶۴ بیتی به نام ،A8 است. قلب تپنده ی HD  و رزولوشن
aTek 8161 بوده که از ۸ هسته نیز برای انجام پردازش موبایلی بهره می گیرد.

سایر مشخصات تبلت ۸ اینچ لنوو شامل یک گیگابایت رم، ۱۶ گیگابایت حافظه  
داخلی قابل افزایش و عمر باتری ۸ ساعته ی آن هستند. تبلت مورد بحث از یک 
باتری ۴۲۰۰ میلی آمپری استفاده می کند و زمانی که آن را از جعبه اش خارج می 

کنید،  پس از روشن کردن،  با اندروید ۵ رو به رو خواهید شد.
تبلت ۸ اینچی در ماه ژوئن با قیمت ۱۲۹ دالر به بازار خواهد رسید و شامل یک مدل 

دو سیمکارته هم هست؛ اما مدل LTE آن قیمتی برابر با ۱۷۹ دالر خواهد داشت.

در کنگره جهانی موبایل، هم اصحاب رســانه و هم مخاطبانشان منتظر شنیدن 
خبرهای تازه در مورد تلفن های هوشمند جدید هستند و این یعنی MWC بیشتر 

حول موضوع ارتباطات می گردد.
اما در برخی موارد هم تولید کننده ای تصمیم می گیرد رویکردی متفاوت را در ساخت 
یک تلفن هوشمند در پیش بگیرد که نتیجه یا به موفقیت آن می انجامد یا اینکه 

شکستی سنگین را بر دوش آن می گذارد.
جدیدترین تلفن هوشمندی که دقیقا در چنین موقعیتی قرار گرفته وایب شات لنوو 
است، محصولی که به اعتقاد شرکت سازنده اش برای آنهایی ارائه گردیده که به دنبال 

موبایلی با حس و ظاهری مانند دوربین هستند.
شرکت مورد بحث حتی اعالم کرده که وایب شات بهترین قابلیت های یک دوربین و 
تلفن همراه را در خود دارد و اظهار داشته که این محصول ترکیبی بی نقص از امکانات 

عکاسی در سطح حرفه ای و یک اسمارت فون را فراهم نموده.
آیا واقعا همینطور است؟ بگذارید که نگاهی داشته باشیم به امکانات این تلفن هوشمند.

این موبایل دارای دوربین اصلی ۱۶ مگاپیکسلی است که مجهز به یک لنز ۶ تکه، 
لرزشگیر اپتیکال تصویر و حسگر BSI برای تصویربرداری در نور کم بوده و یک نرم 

افزار اختصاصی هم برای ویرایش عکس ها برای آن در نظر گرفته شده.
در مورد ســخت افزار این محصول هم باید بگوییم که یک نمایشگر فول اچ دی 
IPS، چیپست ۸ هسته ای و ۶۴ بیتی اسنپدراگون، ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی، )با 
امکان ارتقاء ظرفیت از طریق درگاه میکرو اس دی( و آبنبات چوبی اندروید برای این 

محصول که ۱۴۵ گرم وزن دارد در نظر گرفته شده است.
لنوو اعالم کرده که تلفن هوشمند مورد بحث از اواسط خرداد ماه سال جدید و در قالب 

رنگ های قرمز، خاکستری و سفید با قیمت ۳۴۹ دالر عرضه می گردد.

لنوو تبلت های TAB 2 A10 و A8 را 
معرفی کرد

تلفن هوشمند وایب شات لنوو 
رونمایی شد



دیجیاتو
MWC 2015ام دبلیو سی

مـاهنامه اینترنتی دیجیـاتو 26

مایکروسافت رسما لومیا ۶۴۰ را معرفی کرد. ابتدا بیایید با هم نگاهی به مشخصات 
سخت افزاری اسمارت فون جدید مایکروسافت بیاندازیم.

display ۵″
mAh battery 2500
Cyan, Black, White
Single sim, Double Sim
3G/LTE
Latest Lumia camera software
MP camera, wide angle lens 8

تلفن همراه XL ۶۴۰ نیز از مشخصاتی یکسان بهره می گیرد اما به لحاظ فیزیکی،  
بزرگ تر شده است. الزم به ذکر است که با خرید هر یک از این دو محصول، می 

توانید به مدت یک سال از خدمات آفیس ۳۶۵ استفاده نمایید.
هر دو محصول از یک پردازنده اسنپدراگون با فرکانس ۱.۲ گیگاهرتز و یک گیگابایت 
رم، نمایشگر با روزلوشن HD استفاده می کنند. تفاوت اصلی میان دو اسمارت فون 
در این است که نسخه ی ۶۴۰ از نمایشگری ۵ اینچی و دوربین اصلی ۸ مگاپیکسل، 
اما نسخه ی XL از صفحه نمایشی ۵.۷ اینچی و دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسل با 

سنسور Zeiss�lens استفاده می کند.
لومیا ۶۴۰ در ماه می با قیمتی برابر با ۱۵۵ دالر برای نســخه ی ۳G و ۱۷۷ دالر 
برای نســخه ی LTE به بازار می آید. این در حالی است که XL ۶۴۰ در ماه 
جاری به بازار می رسد و برای مدل ۳G با قیمت ۲۱۱ دالر و مدل LTE، قیمتی 

۲۴۴ دالری خواهد داشت.
اسمارت فون های جدید مایکروسافت نسبت به سال پیش پیشرفت های خوبی 

گویا دیگر نیازی نیست تا برای داشتن امکاناتی نظیر ۴G مجبور باشید مبلغ بسیار 
باالیی را هزینه کنید. حاال تلفن همراه لنوو به نام A7000 از راه رسیده تا با قیمت 
۱۶۹ دالر، عالوه بر LTE، یک نمایشگر ۵.۵ اینچی را نیز در اختیارتان قرار دهد. این 
شرکت اعالم کرده که اسمارت فون یاد شده را در ماه مارس و طی روزهای جاری، 

به بازار عرضه خواهد کرد.
شرکت چینی لنوو پس از همکاری خود با کمپانی Dolby توانست از تکنولوژی 
های آنها در زمینه ی صدا بهره مند شود و آن را در برخی محصوالت جدیدش جای 

دهد.
گویا تلفن همراه اقتصادی جدید نیز شامل فناوری Atmos شده و صدایی بی نظیر 
در اختیارتان خواهد گذاشت؛ به این معنی که وقتی شما از هدفون های خود استفاده 
می کنید، تکنولوژی های به کار رفته در این تلفن با موسیقی تلفیق گردیده و افکت 
هایی را به آن اضافه می کنند و کاربر تصور می نماید که صدا ها، از همه طرف شنیده 

می شوند.
اگرچه این تلفن قیمت نسبتا پایینی دارد اما می توان گفت از سخت افزار کامال قابل 
قبولی بهره می گیرد. نمایشگر ۵.۵ اینچ و پردازنده ۸ هسته ای مدیاتک به همراه 
مودم LTE، دوربین اصلی ۸ و جلوی ۵ مگاپیکسل، از مشخصات این اسمارت فون 

هستند.
A7000 ضخامتی ۷.۹ میلیمتری و وزنی ۱۴۰ گرمی دارد، هرچند که طرفداران 
تلفن های رنگی شاید از این محصول زیاد استقبال نکنند زیرا صرفا با رنگ های 

مشکی و سفید عرضه می گردد.

لومیا ۶۴۰ و XL 640 از سوی 
مایکروسافت معرفی شدند

تلفن هوشمند A7000 از لنوو معرفی 
شد

OTHERS
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موبایل های امروزی قادرند تا حافظه های ۱۲۸ گیگابایتی را نیز در داخل خود جای 
دهند و پشتیبانی های الزم را از آن ها به عمل آورند. اما اکنون SanDisk به عنوان 
یکی از پیشگامان تولید کارت های حافظه جانبی، از محصول جدیدی رونمایی به 

عمل آورده است.
کارت MicroSD جدید SanDisk حافظه ای ۲۰۰ گیگابایتی دارد و با عملکرد 
سریع خود، به شما اجازه می دهد تا حجم زیادی از محتوا را همواره بر روی موبایل و 

سایر ابزار های همراه خود، در اختیار داشته باشید.
این کارت حافظه قادر است تا اطالعات را با سرعت ۹۰ مگابایت در ثانیه جا به جا 
کند. به عبارت دیگر می شود گفت که با استفاده از این کارت می توانید در هر دقیقه، 

۱۲۰۰ عکس را در دستگاه خود منتقل نمایید.

البته این میزان حافظه و چنین عملکردی، هزینه ای گزاف را نیز با خود به همراه دارد. 
SanDisk اعالم کرده است که این کارت MicroSD را با قیمت ۴۰۰ دالر به 
فروش می رساند. پس اگر می خواهید یک آرشیو کامل از موسیقی هایتان را همواره 
به همراه داشته باشید و یا فیلم هایی با کیفیت ۴K را در سریع ترین زمان ممکن جا 

به جا نمایید، بهتر است تا جیب هایتان را حسابی خالی کنید.

شرکت Silent Circle که پروژه ساخت تلفن امنیت محور BlackPhone را 
در کارنامه خود دارد، دو گجت جدید را در کنگره جهانی موبایل امسال رونمایی کرد.

نخستین تلفن هوشمند بلک فون سال گذشته میالدی و برای کارفرمایانی ارائه گردید 
که مرتبا دچار سوء ظن نسبت به کارکنانشان می شدند.

ارائه این محصول در واقع پاســخی بود به فاش ســازی حجم باالیی از داده های 
محرمانه از شرکت ها و همچنین دستگاه هایی که برای این منظور ساخته می شدند.

مدل سال گذشته بلک فون توسط شرکت اسپانیایی Geeksphone ساخته شد 
اما از آن زمان به بعد Silent Circle تالش کرد که کنترل برند خود را در دست 

بگیرد و این نخستین محصولی است که حاصل کار خودش است.
قابلیت های Blackphone 2 در حوزه حریم خصوصی مانند نسخه سال قبلش 
است با این همه به خاطر بهره مندی از یک چیپست هشت هسته ای، ۳ گیگابایت 
 ۱۰۸۰p رم، ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی، باتری بزرگ تر و نمایشگر ۵٫۵ اینچی

تا حدودی از آن بهتر است.
محصول دیگری که پیشتر موسس این شرکت هم اشاره ای کوچک به آن داشت 
Blackphone+ نام دارد که در واقع تبلتی با تمرکز روی حوزه امنیت است و تا 

اواخر سال جاری میالدی وارد بازار می شود.
تا کنون مشخصات دقیقی از این محصول معرفی نشده و معلوم نیست که با چه 
قیمتی به فروش خواهد رفت اما آنطور که شرکت سازنده اعالم کرده، هر دوی آنها 

در نیمه دوم سال وارد بازار می شوند.

داشته اند؛ جدا از ارتقای دوربین، باتری این محصوالت نیز به روز رسانی شده است و 
حال مجهز به باتری های ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ میلی آمپری شده اند.

زمانی که لومیا ۶۴۰ را در دست می گیرید، احساس راحتی خوبی به شما دست می 
دهد؛ گویا کمپانی مورد بحث از ساخت محصول غول پیکر قبلی اش به نام لومیا 
۱۵۲۰ تجربه های خوبی در زمینه خوش دست کردن محصوالتش فرا گرفته است. 
مهندسان و طراحان مایکروسافت حاال دریافته اند که بهترین اندازه برای یک اسمارت 

فون غول پیکر، نهایتا ۵.۷ اینچ است.
عکس ۵۷

گمان نمی رود مایکروسافت پیش از عرضه ی نهایی ویندوز ۱۰ برای تلفن های 
 High End همراه، دست به معرفی یک موبایل پرچمدار بزند. عرضه ی یک تلفن
با ویندوز ۱۰ که طرفداران زیادی هم پیدا کرده، می تواند بسیاری را به محصوالت و 

سرویس های مایکروسافت عالقه مند سازد.
در حال حاضر، پرچمدار مایکروسافت هنوز لومیا ۹۳۰ است که شش ماهی هم از 

 HTC One سنش می گذرد. اگرچه لومیا هایی که معرفی شدند، هیجان معرفی
جدید و گلکسی های سامسونگ را تکرار نکردند، اما باید به یک نکته توجه نمود؛ 

امسال، سال بسیار خوبی برای موبایل های ارزان قیمت و اقتصادی است.

کارت MicroSD جدید SanDisk با 
حافظه ۲۰۰ گیگابایت معرفی شد

تلفن هوشمند و تبلت امنیتی جدید 
بلک فون رونمایی شدند
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بد نیســت بدانید اگر قصد داشته باشید تلفن هوشمند ZTE Grand 3 را 
آنالک نمایید باید اجازه دهید تا چشــمان شما را اسکن نماید، برای اینکار 
کمپانی ســازنده ی تلفن هوشمند مورد بحث با شرکت EyeVerify وارد 
Eye�  همکاری شــده تا بر روی پرچمدار جدیــدش قابلیتی تازه با عنوان

print ID ارائه نماید.
از قابلیــت مذکور می توان در آینده برای پرداخت های مبتنی بر موبایل و 
باال بردن امنیت ســطوح دسترســی در برخی از اپلیکیشن ها نیز بهره برد. 
اسکنر چشــمی جدید ZTE ظاهرا به اســکن رگهای چشم کاربران می 
پــردازد و آنطور که این کمپانــی ادعا می نماید الگوی مرتبط به رگ های 

چشم هر انسان با فرد دیگر دارای تفاوت های منحصر به فردی است.
محصول مورد بحث قباًل و )روز هفدهم ژانویه( در چین رونمایی شــده بود 
و یکبار دیگر توســط کمپانی تولید کننده اش در مقابل عموم رسانه ها به 
نمایش درآمد، ضمن اینکه ZTE موفق شده به خاطر موبایل مذکور جایزه 

IF Design در شاخه “فلسفه طراحی مینیمال” را برنده شود.
Grand S۳ دارای نمایشــگری ۵.۵ اینچی با رزلوشــن  ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ 
پیکســل است و توسط چیپست چهار هسته ای اسنپدراگون ۸۰۱ به همراه 

۳ گیگابایت حافظه ی رم قدرت بخشیده شده است.
از ســایر مشخصه های این تلفن هوشمند نیز می توان به حافظه ی داخلی 

۱۶ گیگابایتــی )قابل افزایش تا ۶۴ گیگابایت از طریق درگاه کارت حافظه 
MicroSD(، دوربین اصلی ۱۶ مگاپیکسلی، دوربین جلویی ۸ مگاپیکسلی 
 super selfie snapper کمپانی تولید کننده از ایــن دوربین با عنوان(
یاد می کند(، باتری ۳۱۰۰ میلی آمپر ســاعتی، اندروید ۴.۴ و پشــتیبانی از 

LTE اشاره کرد.
ZTE مــی گوید قصد دارد در آینده تکنولوژی Eyeprint ID را در مدل 
هــای دیگری نیز به کار گیرد، اما فعال تنها موبایلی که از آن بهره می برد 
)Grand S3( در چین است و باقیمتی معادل ۴۷۸ دالر عرضه شده است.

آلکاتل هم به جمع شرکت هایی پیوست که پرچمداران شان را در کنفرانس 
 OneTouch جهانی موبایل ۲۰۱۵ معرفی کرده است. این تلفن همراه که

IDOL 3 نام دارد، در دو سایز ۴٫۷ و ۵٫۵ اینچی عرضه خواهد شد.
نکته جالب در مورد دو دســتگاه جدید آلکاتل این است که سر و ته ندارند! 
یعنی از هر جهتی کــه آن ها را نگه دارید، رابط کاربری به طور اتوماتیک 
می چرخد و در جهت مورد نظر شــما قرار می گیرد. ظاهر کلی دستگاه هم 

بیانگر چنین مسئله ای هست.
اســپیکرهای جلویی این دستگاه از تکنولوژی جدید صوتی JBL بهره می 
برد و دوربین اصلی آن ۱۳ مگاپیکســلی خواهد بــود در حالی که دوربین 
جلویی برای گرفتن ســلفی های ســریع و کارآمد طراحی شده. زاویه کلی 
دوربین جلو ۸۴ درجه است و نرم افزار Fast Face Focus به تلفن اجازه 

می دهد که در ۰٫۲۶ ثانیه، چهره ها شناسایی شوند.
Technicolor Color En� تکنولوژی ،IDOL 3  پشــت نمایشــگر
hance قــرار گرفته که نوید کیفیت باال و پردازش رنگ پیشــرفته را می 

دهد.
نمایشگر مدل ۴٫۷ اینچی، رزولوشن ۷۲۰ پیکسلی دارد و پردازنده آن چهار 
هسته ای خواهد بود )چه اسنپدراگون ۴۱۰ باشد و چه اسنپدراگون ۶۱۰(، در 
حالی که برادر بزرگ تر، با رزولوشن ۱۰۸۰ پیکسلی و پردازنده هشت هسته 

ای و ۶۴ بیتی )اسنپدراگون ۶۱۵( عرضه خواهد شد.
هر دو مدل از اتصاالت ۴G LTE بهره می برند و با اندروید ۵٫۰ آبنبات 
چوبی به بازار فرســتاده می شــوند. هنوز در مورد قیمــت و تاریخ عرضه 

صحبتی به میان نیامده.

تلفن هوشمند Grand S3 از ZTE با 
تکنولوژی Eyeprint ID رونمایی شد

آلکاتل IDOL 3 را معرفی کرد
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بر اساس اسنادی که ادوارد اسنودن به تازگی منتشر 
کرده، مشــخص گشته اســت که NSA و دفتر 
مرکزی ارتباطــات دولت بریتانیا، با یکدیگر جهت 
نفوذ به مجموعه Gemalto همکاری داشته اند. 
اما نفوذ به یک شــرکت خصوصی چرا باید تا این 
حد دارای اهمیت باشــد که اســنودن را وادار کند، 

اطالعات مربوط به آن را افشا نماید؟
بد نیست بدانید که شــرکت Gemalto یکی از 
بزرگترین کمپانی های تولید کننده سیم کارت است 
که در سطح جهان، کاربران بسیاری از محصوالت 

آن استفاده می نمایند.
در نتیجه، نفوذ به چنین شــرکتی به سازمان های 
اطالعاتی اجازه می دهد تا به ارتباطات خیل زیادی 
از کاربران دسترسی پیدا کنند و عملیات شنود خود را 

به راحتی هرچه تمام تر به انجام رسانند. 
در اواسط ســال ۲۰۱۰، تیم مشترکی با همکاری 
NSA و همتای بریتانیایی ایجاد شد. این تیم، که 
وظیفه بهره برداری جاسوسی از دستگاه های موبایل 
را بر عهده داشــت، پس از مدتی اندک توانست به 

شبکه داخلی Gemalto نفوذ پیدا کند.

در مرحله بعد، جاسوسان آمریکایی و بریتانیایی، با 
 NSA که توسط ،XkeyScore استفاده از ابزار
ساخته شــده است، موفق شدند به محتوای ایمیل 
های کارمندان Gemalto دسترســی پیدا کنند. 
آنها امیدوار بودند که بــا خواندن ایمیل ها، بتوانند 
اطالعاتی را به دســت آوردند که در فرآیند شنود از 

کاربران، به کمکشان بیاید.
پس از مدتی جستجو در میان ایمیل های رد و بدل 
شده، جاسوســان سرانجام منبع طال را پیدا کردند. 
آن ها دریافتند که با استفاده از KIS می توانند به 
راحتی هرچه تمام تر به محتوای تماس ها و پیامک 

های مشترکان Gemalto دسترسی پیدا کنند.

KIS در واقع یک شناســاگر رمزنگاری شده است 
که بین ســیم کارت شما و اپراتور سرویس دهنده، 
به اشــتراک گذاشته می شود. جاسوسان با نفوذ به 
Gemalto توانستند به میلیون ها KIS دست پیدا 
کنند و از این طریق راه خود را برای شــنود از تعداد 

بسیار زیادی کاربر، هموار سازند.
با توجه به تعداد سیم کارت های Gemalto که در 
سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد و تکنولوژی 
های پیشرفته NSA، پیش بینی می شود که حریم 
خصوصی کاربران بسیاری در این فرآیند نقض شده 
باشد. Gemalto هنوز در این رابطه اظهار نظری 

رسمی را منتشر نکرده است.

ژاپن از ســالیان دور بســتری ایــده آل بوده برای 
تکنولــوژی های عجیب و غریــب و گجت های 
نامتعارف. اکنــون و همزمان با برگــزاری ماراتن 
بزرگ توکیو، شــرکت Dole، به عنوان بزرگترین 
عرضه کننده میوه و سبزیجات دنیا، قصد دارد اولین 

پوشیدنِی خوردنی دنیا را عرضه نماید.
موز یکی از میوه هایی اســت که خوردن آن انرژی 
بســیاری را به ورزشــکاران می بخشد و به آن ها 
کمــک می کند تا با قدرت بیشــتری فعالیت خود 
را ادامه دهند. بر همین اســاس دفتر ژاپن شرکت 
Dole، ایده ســاخت یک موز هوشمند را عملیاتی 

کرده است.
موز هوشمند ژاپنی ها در داخل خود از یک نمایشگر 
LED بهره می برد که ورزشکاران با استفاده از آن 
می توانند زمان باقی مانده از مسابقه و میزان ضربان 

قلب خود را مشاهده نمایند.
این موز حتی قادر است تا توییت هایی که شرکت 

کنندگان برای ورزشکار محبوبشان ارسال می کنند 
را نیز به نمایش در بیاورد، تا از این طریق فرد مسابقه 

دهنده، با روحیه بهتری به کار خود ادامه دهد.
یکی از مسئولین Dole در رابطه با این محصول 
به وال اســتریت ژورنال چنین گفته اســت: »ابتدا 
محتویات داخل یک موز خالی می شــود، و سپس 

همکاری جاسوسان 
آمریکایی و بریتانیایی 

جهت شنود از میلیون ها 
کاربر در سراسر جهان

ساخت اولین پوشیدنی 
خوردنی در ژاپن؛ موز 
هوشمند در راه است
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سامسونگ یک بار دیگر به عنوان بزرگترین فروشنده 
تلویزیون معرفی شد که البته این مقام، به طور پیاپی، 
برای بار نهم به کمپانی مذکور تعلق گرفته است. به  
گفته ی DisplaySearch، یکی از موسســات 
پژوهشی مشهور، شرکت کره ای موفق شده تا در 
سال ۲۰۱۴، سهمی ۲۹.۲ درصدی از فروش جهانی 

تلویزیون های تخت به دست آورد.
این موسســه تحقیقاتی همچنین از رشــد فروش 
تلویزیون های UHD خبر می دهد که ۳۴.۷ درصد 
از فروش کلی این محصــوالت را در بر می گیرند. 
درصدی که ذکر شد، بیانگر این موضوع است که در 
 UHD ســال ۲۰۱۴،  رشد تلویزیون ها با رزولوشن
نسبت به سال ۲۰۱۳ رشدی ۲۰ درصدی داشته است.

سامسونگ همچنین در زمینه فروش تلویزیون های 

۴K و خمیده نیز در آمریکای شــمالی از سایر رقبا 
پیشی گرفته و سهمی ۳۵.۴ درصدی از این بازار را 
در اختیار دارد. شرکت مورد بحث همچنین توانسته 
تا در بازار چین، رتبه ی نخســت از لحاظ فروش با 

۲۰.۴ درصد را به خود اختصاص دهد.
    »امســال قصد داریم برای دهمین بار، این مقام 
را به دست آوریم و با رقابتی که در زمینه ی کیفیت 

تصویر در تلویزیون های SUHD با ســایر رقبا 
خواهیم داشت، قطعا به هدف خود خواهیم رسید.«

   - آقــای Kim Hyun�suk، مدیــر بخش 
Samsung Electronics نمایشگر در

DisplaySearch پیشبینی می کند  همچنین 
که سهم بازار از تلویزیون های UHD سامسونگ 

تا ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۸ رشد خواهد کرد.

شث همچنین خاطرنشان کرد که گوگل این پروفایل 
هــا را به گونه ای طراحی کرده که کاربر، نیازی به 
جا به جایی مکرر بین آن ها نداشــته باشد. در واقع 
اپلیکیشن هایی که توسط شرکت برای مقاصد کاری 
تهیه شده اند، با یک نماد مخصوص مشخص می 
شوند تا بدین شکل، کاربر به راحتی بتواند آن ها را 
تشــخیص دهد. شرکت ها می توانند این اپ ها را 
بدون دست ورزی در اطالعات شخصی کارمندان، 

مدیریت کنند.
این پروفایل های کاری در اصل برای اندروید آبنبات 
چوبی طراحی شــده اند، با این وجود گوگل اعالم 
کرده که در نسخه های قدیمی تر اندروید نیز می 
 ،Android for Work توان با دانلود اپلیکیشن

از تجربه ای مشابه بهره مند شد.

 Google Play for جالب اســت بدانید کــه
Work به مسئولین بخش IT شرکت ها اجازه می 
دهد تا اپلیکیشن های مشخصی را برای دانلود روی 

گجت های کارمندان در نظر بگیرند.
در این صورت، کارمندان قادرند اپلیکیشن های تأیید 
شده توسط شرکت را دانلود کرده و شرکت هم می 
تواند به خواســت خود، آنها را حذف کند. همچنین 
برای شرکت ها امکانی فراهم شده تا اپ هایی که 
می خواهند روی گجت های تمام کارمندان نصب 

شود را به صورت عمده خریداری نمایند.
 ،Android for Work آخرین قابلیت کلیــدی

ارائه ابزارهایی همچون ســرویس ایمیل، تقویم و 
لیست مخاطبین مخصوص کار است.

گــوگل در این پروژه تنها نیســت و کمپانی های 
بزرگی همچون سامسونگ، اچ تی سی، موتوروال، 
ادوبی، باکس، بلک بری و سیسکو نیز این شرکت را 

در پیشبرد این پروژه یاری می کنند.
 Android for Work باید منتظر ماند و دید که
تا چه میــزان مقبولیت خواهد یافت. از فهرســت 
همکاران و فناوری های به کار گرفته شده در این 
پروژه مشخص است که گوگل این فرصت را برای 

خود بسیار جدی تلقی می کند.

یک موز کوچکتر به همراه یک نمایشگر LED در 
داخل آن قرار می گیرد.«

بله درست خواندید، در داخل این موز هوشمند یک 
موز دیگر نیز قرار دارد. بر همین اساس بعد از پایان 
مسابقه، شما می توانید دستگاه پوشیدنی خود را باز 

کرده و لذت موز داخل آن را زیر دهانتان احســاس 
کنید.

در مســابقه ماراتن توکیو، قرار است دو ورزشکار از 
این موز های هوشمند استفاده نمایند. این وسیله به 
نحوی طراحی شده که دور مچ کاربر بسته می شود 

و البته از طریق یک سیم، به دستگاهی مخصوص 
متصل می گردد. در ویدیو زیر می توانید بیشتر با این 

پوشیدنی خوردنی آشنا شوید.

سامسونگ مجددا 
به عنوان بزرگترین 
فروشنده تلویزیون 

معرفی شد

گوگل Android for Work را راه اندازی کرد؛ 
پروژه ای برای مدیریت گجت های اندرویدی توسط شرکت ها
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 به نقل از منابع کره ای، کمپانی های ال جی و اپل، 
هر دو با سامســونگ قراردادهای میلیارد دالری به 
امضا رســانده اند تا غول کره ای بیشتر نیاز مربوط 
به رم های DDR4 اسمارت فون های بعدیشان 

را تامین نماید.
 LG بنا به نظرات کارشناســان، تلفن های همراه
G4 و آیفــون ۶S هر دو از این نوع رم اســتفاده 

خواهند نمود.
سامسونگ به تازگی اعالم کرده که در حال توسعه 
ی رم هــای DDR 4 با تکنولوژی ۲۰ نانومتری 
اســت، چندی پیش ال جی به عنوان رکورد دار در 
این زمینه، اولین اسمارت فون، همراه با این فناوری 
را با نام G Flex 2 روانه بازار نمود و حال مطمئن 
هستیم که در G4 نیز از رم های مورد بحث استفاده 
خواهد کرد. از سوی دیگر بعید به نظر می رسد اپل 
نیز برای آیفون بعدی اش به چیزی کمتر از فناوری 

جدید قناعت نماید.
یکی از منابع کره ای می گوید: »تحت این توافق، 

سامســونگ تامین کننده ی کل رم مورد نیاز برای 
G4 خواهــد بود و این تلفن همراه نیز در آوریل از 
راه خواهد رسید. وظیفه ی تولید و تامین نیمی از رم 
های مورد نیاز بــرای آیفون بعدی نیز بر عهده ی 

سامسونگ خواهد بود.«
رم هــای DDR4 در اســمارت فون های بعدی 
ما قــرار خواهند گرفت اما تفاوت و برتریشــان با 
DDR3 چیست؟ رم های جدید سریع تر از نسخه 
های پیشــین بوده و نرخ تبادل داده ها در آنها، تا 
دو برابر افزایش داشــته و سامسونگ از فناوری ۲۰ 

نانومتری برای تهیه ی آنها استفاده کرده است.
پیشتر هم به اطالعتان رسانده بودیم که این شرکت 
کره ای،  وظیفه ی تامین ۷۵ درصد از چیپست های 
A9 اپل را برای اســتفاده در آیفون بعدی بر عهده 
دارد. اگرچه کسب و کار موبایلی این کمپانی رو به 
افول رفته اما استفاده از دانش و فناوری های تازه در 
بخش توسعه سخت افزاری کره ای ها را نمی توان 
نادیده گرفت و بســیاری از عالقه مندان به دنیای 
تکنولوژی آینده ای بسیار روشن برای بخش تولید 

چیپست های مختلف سامسونگ متصور هستند.

 سیستم عامل ویندوز از مایکروسافت که در بسیاری 
مواقع به خاطر حفره های امنیتی اش مورد نکوهش 
فعاالن حوزه امنیت سایبری قرار می گرفت، دیگر 
در صدر جدول سیستم عامل های آسیب پذیر قرار 
 NVD ندارد و بر اســاس داده هایی که از جانب
انتشــار یافته حال محصوالت اپــل در رده های 
باالتری ایســتاده و نقصان های امنیتی بیشتری را 

دارا هستند.
بر اساس آمار ارائه شــده اکنون Mac OS X و 
iOS جایگاه اول و دوم سیستم عامل های آسیب 
پذیر را به خود اختصاص داده اند و در رده ی ســوم 

نیز لینوکس قرار دارد و محصوالت مایکروسافتی 
جایگاه های چهارم به بعد را تصاحب کرده اند.

در سال گذشته ۷۰۳۸ آسیب پذیری تازه به پایگاه 
داده NVD گزارش شده که برابر با شناخته شدن 
۱۹ حفره امنیتی در هر روز اســت. ۸۰ درصد از این 
موارد متعلق به اپلیکیشــن های شخص ثالث، ۱۳ 
درصد متعلق به سیستم عامل ها و ۴ درصد متعلق 

به سخت افزارهاست.
National Vulnerability Da� یا NVD
tabase، بانک اطالعاتی آســیب پذیری های 
شــناخته شده از جانب دولت آمریکا به حساب می 
آید و از پروتکل اتوماسیون SCAP برای مدیریت 
و طبقه بندی اتوماتیک حفره های امنیتی شناخته 

شده بهره می گیرد.

سامسونگ تامین رم 
DDR4 برای نسل بعدی 
آیفون و تلفن هوشمند 

G4 را بر عهده گرفت

رخنه های امنیتی ویندوز 
در سال ۲۰۱۴ کمتر از 

OS X و لینوکس بوده 
است
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 آمــازون اخیرا متدی جدید برای رســاندن بار به 
مشــتریان اش را امتحان می کند که به زودی فاز 
عملی آن را شاهد خواهیم بود. کامیون های حمل 
بار آمازون به دســتگاه های پرینتر ۳ بعدی مجهز 
خواهند شد تا درست دقایقی قبل از تحویل گرفتن 

کاال، شاهد تولید آن باشید.
این غول تجارت الکترونیک اخیرا چندین پتنت را به 
ثبت رسانده که نشان می دهد نقشه اش برای تولید 
محصول در حین تحویل چگونه است. تصور کنید 
کامیونی بدون داشتن محصول مورد نظر به سوی 
مقصــد حرکت کند و زمانی که به محل مورد نظر 
مشــتری رسید، جنس را آماده )یا شاید تازه و داغ!( 

تحویل دهد.
این پتنت بیان می کند که آمازون چگونه می تواند 
سرعت تحویل اجناس به مشتریان اش را چندین 
برابر افزایش دهد و بــا این حال نیازی به افزایش 
فضای انبار خود نداشــته باشد. آمازون معتقد است 
تاخیر بین زمان ســفارش تا تحویل کاال، ســبب 

کاهش رضایت مشتری و در نتیجه کاهش سوددهی 
می شود.

 آمازون در زمینه ثبت پتنت های مرتبط ید طوالیی 
دارد و بارها شده که از نقشه های جدید جف بزوس 
برای افزایش بازدهی کمپانی اش بشــنویم. پیش 
از این ویدیویی از انبارهای آمازون را با شــما تماشا 
کردیم که نشان می داد چقدر کارها منظم و دقیق 

پیش می روند.
 FAA در ســال ۲۰۱۳، مدت ها پیــش از اینکه
قوانینی برای پرواز درون ها وضع کند، آمازون روی 
پروژه جاه طلبانه دیگری کار می کرد که از طریق 
آن، به جای استفاده از کامیون، برای رساندن بارهای 

کوچک تر از درون ها استفاده می شد.

 گوگل پس از تالش های فراوان و رقابت با ســایر 
کمپانی ها، توانســت پســوند دامنه ی app. را با 
پرداخت ۲۵ میلیون دالر، متعلق به خود کند. مدتی 
اســت ICANN اجازه ثبت دامنه های متفاوت را 
مــی دهد و کمپانی های مختلف نیز در تکاپو افتاده 
اند تا پســوند های مورد نظر خــود را در مزایده ها، 
متعلق به خود ساخته و در نهایت ثبت نمایند؛ برای 
 Windows. مثال، مایکروسافت پسوندهایی نظیر
Xbox، و Skype. را به دســت آورد. در این میان 
آمازون نیز موفق شــد تا پسوند دامنه ی Buy. را با 
قیمت ۵ میلیون دالر برای خود تصاحب کند. اما این 
گوگل بوده که تا به حال، باالترین قیمت را برای یک 

پسوند دامنه پرداخت کرده است.
 how، soy گوگل پیش از این نیز پسوند هایی نظیر
و minna را به دســت آورده بود؛ در مجموع از سال 
۲۰۱۲ تا به حال، غول جستجو بیش از ۵۰ پسوند دامنه 
را به خود اختصاص داده است که حتی ۳ عدد از آنها به 
زبان انگلیسی نیستند. نکته ی مهم، مبلغ پرداخت شده 
برای app. است که با قیمتی برابر با ۲۵ میلیون دالر 

توسط گوگل تصاحب شد؛ پیش از این باالترین قیمت 
متعلق به دامنه ی tech. با قیمتی ۶.۷ میلیون دالری 

بود. باید ببینیم گوگل در آینده برای پســوند دامنه ی 
گران قیمت خود، چه برنامه ای خواهد داشت.

آمازون قصد دارد کامیون هایش را به پرینتر ۳ بعدی مجهز کند

گوگل پسوند دامنه app. را به دست آورد
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گروه تروریسی داعش کارکنان توییتر و همچنین 
جک دورسی ریاست این شبکه اجتماعی را تهدید 

به مرگ کرده است.
گفته می شــود که این تهدید پاســخی است به 
سیاست تازه توییتر برای مسدود کردن اکانت هایی 
که مستقیما اعمال خشونت آمیز یا فعالیت های غیر 

قانونی نظیر تروریسم را تشویق می کنند.
سایت BuzzFeed بخش هایی از پیام این گروه 
تروریســتی را ترجمه کرده که در آن آمده: »زمانی 
که شیران ما بیایند و نفس شما را بگیرند، دیگر به 

زندگی باز نخواهید گشت.«
همانطور که سایت TechCrunch اعالم کرده، 

کمی عجیب به نظر می رسد که تنها توییتر مورد 
تهدید واقع شده چراکه تاکنون شبکه های اجتماعی 
دیگری چون فیسبوک و یوتوب نیز مطالبی با این 

مضمون را حذف کرده اند.
Just�  چون این مطلب در سایت اشتراک گذاری
Paste و به صورت ناشــناس منتشر شده، هنوز 

مشــخص نیست که آیا این پیام از سوی رهبر این 
گروه اعالم گردیده یا خیر.

با این همــه، آنطور که توییتر اظهار داشــته، این 
تهدیدات را کامال جدی گرفته و مشغول رایزنی با 
نهادهای مجری قانون بومی برای پیشگیری از هر 

نوع حمله مرگبار از سوی داعش است.

ظاهرا میلیاردرهای دنیا همانطوری که انتظار می رود در 
حال ثروتمند تر شدن هستند و البته در بین اسامی این 
افراد متمول نام های بسیاری به چشم می خورد که 

عمدتاً در حوزه ی تکنولوژی فعالیت دارند.
فوربس در گزارش خود در همیــن رابطه آورده، بیل 
گیتس بنیانگذار شرکت قدرتمند مایکروسافت با ۷۹.۲ 
میلیــارد دالر اندوخته مجدداً ثروتمندترین فرد جهان 
شده است. او همچنین در باالی فهرست میلیاردرهای 
عرصه تکنولوژی نیز قرار داد، که جمع کل دارایی این 
افراد به ۴۲۶ میلیارد دالر رسیده و نسبت به سال گذشته 

رشدی ۱۱.۶ درصدی داشته است.
در فهرســت فوربــس مرتبط به فعــاالن در زمینه 
Ora�تکنولوژی، لری الیســون، مدیرعامل کمپانی 

cle، با ۵۴.۳ میلیارد دالر ثروت شخصی رده ی دوم 
را به خود اختصــاص داده و پس از آن جف بزوس از 
آمازون با ۳۴.۸ میلیارد دالر و مارک زاکربرگ، بنیانگذار 
و مدیرعامل فیس بوک، با ۳۳.۴ میلیارد دالر در جایگاه 

های بعدی ایستاده اند.
نام لری پیج و سرگی برین دو بنیانگذار گوگل نیز هر 
یک به ترتیب با ثروت خالص ۲۹.۷ و ۲۹.۲ میلیارد دالر 

پس از اسامی که قباًل ذکر شد آمده است.

این فهرست بر اساس سهام شخصی افراد از شرکت 
ها، دارایی های کلیدی، امالک و مستقالت، وجوه نقد 
و آثار هنری که در اختیار دارند تهیه گشته، فوربس ارقام 
به دست آمده برای هر شخص را با او مطرح و صحت 
آنها را جویا می شود ولی از آنجایی که در برخی موارد 
این افراد حاضر به همکاری نیستند نتایج نیازمند کار و 
بررسی بیشتری می گردد. ناگفته نماند که لیست یاد 
شده هنوز یکی از معتبرترین مرجع های جهان در این 

رابطه محسوب می گردد.
آنطور که از فهرســت مورد بحث بــر می آید دنیای 
تکنولوژی جوان ترین میلیاردرهای حال حاضر دنیا را 
داراست، مارک زاکربرگ تنها ۳۰ سال سن دارد و اوان 
اشپیگل )بنیانگذار سرویس Snapchat( نیز با ثروتی 

۱.۵ میلیارد دالری ۲۴ ساله است.

Travis Kalanick موســس سرویس شناخته 
شــده و محبوب Uber هم که در ۳۸ سالگی به سر 
می برد ثروت خالصش ۵.۳ میلیارد دالر ارزش دارد و 
Stum� سی و شش ساله که Garrett Camp

bleUpon را تاسیس نموده از رقم مشابهی اندوخته 
بهره مند است.

ارائه عمومی سهام علی بابا هم سبب نشده تا لطمه ای 
به جک ما وارد گردد و حتی باعث متمول تر گشتن وی 
نیز بوده، از همین رو حاال او ثروتی ۲۲.۷ میلیارد دالری 
دارد. اســتیو بالمر )مدیر عامل پیشین مایکروسافت(، 
 Lei Jun ،)پــال آلن )از بنیانگذاران مایکروســافت
)مدیر عامل شیائومی( و اریک اشمیت از گوگل دیگر 
میلیاردرهای حوزه تکنولوژی هستند که در فهرست 

فوربس حاضرند.

گروه تروریستی داعش 
کارکنان توئیتر را تهدید 

به مرگ کرد

بیل گیتس با ۷۹.۲ میلیارد 
دالر دارایی باز هم ثروتمند 

ترین فرد جهان است
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 انویدیا باز هم یک شــیلد دیگر رونمایی کرد. پس 
از معرفی کنترلر شیلد، تبلت شیلد، کنسول دستی 
شــیلد، حاال نوبت به ست-تاپ باکس اندرویدی و 

قدرتمند این شرکت رسیده.
مدیرعامل انویدیا، Jen�Hsun Huang، دقایقی 
پیش، از کنسول اندرویدی این شرکت رونمایی کرد، 
وی ادعا می کند شیلد، تنها اندروید تی وی جهان 

است که قدرت اجرای محتوای ۴K را دارد.
شــیلد از پردازنده تگرا اکس وان بهره می برد که 
جدیدترین تکنولوژی انویدیا در زمینه پردازنده های 
موبایل اســت. پورت های اچ دی ام آی، گیگابیت 
اترنــت، میکرو اس دی و USB 3.0 در پشــت 
دســتگاه قرار گرفته اند، بنابراین شما می توانید تا 
صدها گیگابایت را به راحتی به دستگاه خود متصل 

کنید.
 به نظر می رســد که شیلد قدرت باالیی دارد، چرا 
 Borderlands: ،۳ که عناوینی چون کرایسیس
The Pre Sequels و چند عنوان دیگر را به حد 

قابل توجهی اجرا می کند.
شیلد صدای شما را تشخیص می دهد و می توانید 
از طریق میکروفون گیم پد شیلد یا ریموت کنترلری 
مخصوص با تلویزیون خود صحبت کنید. نام یک 
فیلم سینمایی را بگویید و در کسری از ثانیه، تمام 
محتــوای مرتبط به آن در گوگل پلی را مشــاهده 

خواهید کرد.
 شیلد تنها یک ست-تاپ باکس خانگی برای استفاده 
عمومی نیست. انویدیا با تگرا اکس وان، گیمرها را 
هدف گرفته. هوآنگ می گوید این دستگاه، ۳۵ برابر 
از دیگر دســتگاه های اندروید تی وی و ۲ برابر از 
اکس باکس ۳۶۰ قوی تر اســت. تا به حال، بیش 
از ۵۰ بازی برای شیلد ساخته شده و این رقم رو به 

افزایش است.
کنسول اندرویدی انویدیا در ماه می و با قیمت ۱۹۹ 
دالر، همراه با کنترلر شیلد به بازار عرضه خواهد شد.
محصول بعدی nVidia Grid نام دارد. هوآنگ 
مــی خواهد کاری که اســپاتیفای با موســیقی و 
نتفلیکس با فیلم و ســریال کرد را با Grid برای 

دنیای بازی انجام دهد. حجم بازی های ویدیویی 
روز به روز افزایش می یابد و دانلود آن ها ساعت ها 

به طول می انجامد.
 Grid می خواهد پروســه دانلود را از بین برده و 
پس از خرید، به یک باره ما را وارد بازی کند. مشابه 
PlaySta�  همین تکنولوژی را سونی با سرویس

tion Now اخیرا اجرا کرده و Grid قرار اســت 
برای پی سی گیمینگ پلتفرم قدرتمندی باشد.

سرویس استریم بازی انویدیا همزمان با اندروید تی 
وی این شــرکت در ماه می به بازار جهانی عرضه 
خواهد شد. البته، Grid ابتدا کار خود را از آمریکای 
شمالی شروع می کند و سپس به دیگر نقاط جهان 

می رسد.

 طبق برنامه ریزی صورت پذیرفته قرار گشته تا سال 
۲۰۱۷ در شهر دوبی ساختمانی با ظاهری عجیب و 
بــا عنوان موزه ی آینده افتتاح گردد و همانطور که 
از نامــش بر می آید از آن به عنــوان یک موزه و 

همینطور یک آزمایشگاه تحقیقاتی استفاده شود.
محمد بن راشــد آل مکتوم، نخســت وزیر امارت 
متحــده ی عربی در توییتی ذکر کرده که موزه ی 
آینده، محیطــی خواهد بود برای ذهن های خالق 
تا بتوانند ایده های مرتبط به ســرویس ها و نمونه 
های اولیه محصوالت پیشرفته آتی را آزمایش کرده، 
بودجــه ی الزم برای آنها را به دســت آورده و در 

نهایت به بازاریابی شان بپردازند.

ســاختمان مذکور با صرف هزینه ای ۱۳۶ میلیون 
دالری بنا نهاده خواهد شد و فقط هفت دقیقه از برج 
خلیفه، بلند ترین ســازه ی ساخته شده تا به اکنون 

توسط انسان، فاصله خواهد داشت.
شیخ محمد می گوید: “در موزه ی آینده مخترعین 
و کارآفرینان می توانند طرح ها و ایده های خودشان 
را به نمایش گذاشــته و هدف بدل گشتن آنها به 
واقعیت و جهانی شدنشان را دنبال نمایند. آینده به 
کسانی تعلق دارد که می توانند آن را تصور، طراحی 
و اجرایــی کنند. در حالیکه دیگران تالش به پیش 
بینی آینده دارند امارت متحــده ی عربی در حال 

ساختن آن است.”

وال استریت ژورنال نیز در گزارشی راجع به این موزه 
آورده که قرار است بر روی نمای ساختمان منحنی 
و عجیب آن اشعاری از حاکم کنونی امارت نوشته 
شــود. این گزارش می افزاید در شهر دوبی و طی 
سال های اخیر سرمایه گذاری گسترده ای بر روی 
ایده های تکنولوژیک و آینده نگرانه صورت پذیرفته 
 Drones for است. برای مثال مسابقاتی با عنوان
Good در این شــهر برگزار گشــته که در آن به 
بهترین کاربردهای انسان دوستانه پیاده سازی شده 
توسط پهپادها، جایزه ای یک میلیون دالری تعلق 

می گیرد

انویدیا از کنسول 
اندرویدی خود با نام 

شیلد رونمایی کرد

شهر دوبی با صرف ۱۳۶ میلیون دالر صاحب موزه ای برای آینده می شود
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 خشونت علیه زنان یکی از مسائل تاسف باری به شمار 
می رود که نمونه های متفاوت آن در جوامع مختلف 
دیده می شود. خوشبختانه این موضوع همواره برای 
نهاد های فعال در زمینه حقوق بشــر، دارای اهمیت 
بوده و این سازمان ها با ایجاد کمپین های مختلف 
دائما در تالش هستند تا اطالع رسانی های الزم در 
این زمینه را انجام دهند تا شــاید بدین شکل به باال 

رفتن فرهنگ مردم کمک نمایند.
در همین راستا به تازگی یک کمپین متفاوت در لندن 
شروع به کار کرده اســت. این کمپین بیلبوردهایی 

بزرگ را در سطح شــهر شامل می شود که در آنها 
زنانی با صورت زخم خورده و کبود دیده می شــوند. 

بانوانی که نماد خشونت علیه زنان هستند.
از آنجایــی که هدف این کمپین، باال بردن ســطح 
آگاهی عمومی به مســاله خشونت علیه زنان است، 
طراحان خــالق بیلبوردها ترتیبی داده اند تا با توجه 
عابــران، زخم ها و کبودی های موجود در تبلیغ، به 

مرور بهبود پیدا کند.
این بیلبوردها در واقع از تکنولوژی تشخیص چهره می 
برند. این تکنولوژی کمک می کند تا بیلبورد بتواند آمار 

تعداد نفراتی که به آن نگاه کرده اند را ثبت کند. و در 
نهایت همانطور که اشاره کردیم، هرچه این آمار باالتر 
رود، از کبودی های موجود بر روی صورت زن زخم 

خورده در تبلیغات، کاسته می شود.
خیریه Women’s Aid که با همکاری مؤسسه 
تبلیغاتی WCRS این تبلیغات را طراحی کرده می 
گوید: »خشونت علیه زنان موضوعی است که هر ساله 
برای صد ها هزار زن اتفاق می افتد. بسیاری از این 
زنان، موضوع را هرگز بازگو نمی کنند، چرا که معتقدند 

کسی آن ها را درک نمی کند

 یکی از بخش های پازل فسیل ها با کشف استخوان 
فک تکمیل شد. این فسیل نشان می دهد که بشر، 
 Australopithecus( چگونه از استرالوپیتکوس
یا همان انسان های اولیه(، به انسان های هوشمند و 

مدرن امروزی )هومو ساپین( تکامل پیدا کرده است.
آرواره پایینی این فسیل که تنها دارای ۵ دندان است، 
به زمان اولین انسان ها یعنی ۲٫۸ میلیون سال پیش بر 
می گردد که از قدیمی ترین فسیل کشف شده مربوط 
به هومو هابلیس )انسانی که از دست برای کار با ابزار 
استفاده می کرد( نیز حداقل ۴۰۰ هزار سال قدیمی تر 

است.
پروفســور بیل کیمبــل )Bill Kimbel(، رئیس 
 Arizona State موسسه انسان شناسی دانشگاه
درباره کشف این فسیل گفت: »این فسیل یک نمونه 
عالی از فســیل های تکاملی در دوره ای پر اهمیت از 
تکامل انسان است،« او اضافه کرد: »این فسیل تکه 
ای کوچک از پازلی است که دری به روی سواالت و 

تحقیقات جدید باز می کند.«
البته هنوز دقیقاً مشخص نشده که این فسیل به چه 
گونه ای تعلق دارد اما دیرینه شناسان اطمینان دارند 
که به خانواده انسان ها، یعنی هومو )Homo( مربوط 
اســت. از ویژگی های این گونه می توان دو پا بودن، 
دستانی مناسب برای ساختن و کار کردن با ابزار و مغزی 

بزرگ را برشمرد.

شاخص ترین ویژگی این آرواره، اندازه و شکل دندان ها 
 ،)Brian Villmoare( هستند. دکتر برایان ویلمور
از دانشگاه نوادا که عضوی از تیم بازدید کننده فسیل 
بوده گفته: »ویژگی های این فسیل که به وضوح آن را 
به گونه انسان در ۲٫۸ میلیون سال پیش پیوند می زند، 
به ما کمک می کند تا بتوانیم دوره انتقال گونه انسان را 
محدود در نظر بگیریم و پیشنهاد کنیم که تکامل، نسبتًا 

سریع رخ داده است.«
در حقیقت با یافتن فسیل های بسیار قدیمی انسان، می 
توان به زمان پیدایش او پی برد و با مشخص کردن بازه 
زمانی پیداش تا پایان تکامل، دوره انتقال او از وضعیت 
ابتدایی به انسان کامل را مشخص کرد. اینطور می توان 
مــدت زمان رخ دادن تکامل را تخمین زد. با توجه به 
زمانی که این فسیل اکنون برای ما رقم زده است، به 
نظر می رســد انسان تا مدت زیادی به همان صورت 
اولیه بوده و تکامل او تقریباً به صورت ناگهانی و سریع 

رخ داده است.
 از این فسیل همچنین می توان پی برد که دندان انسان 
ها، نسبت به گونه اولیه استرالوپیتکوس تکامل پیدا کرده 
است. می توانید متن کامل مقاله دانشمندان را درباره این 

فسیل، در مجله Science مطالعه کنید.
محققان گفته اند که صاحب این آرواره، دو پا بوده و در 
محیطی خشک و کم رطوبت زندگی می کرده است، اما 
درباره خوراک و استفاده او از ابزار اطالعاتی ندارند. این 

ها سواالتی هستند که دانشمندان قصد دارند پاسخشان 
را در سفر تحقیقاتی به شرق آفریقا بیابند.

علی رغم کند و کاو بسیار، دانشمندان توانسته اند تنها 
تعداد کمی فسیل انسان با عمر بیش از ۲ میلیون سال 
کشف کنند. دکتر ویلمور می گوید: »داشتن یک دید کلی 

از مراحل اولیه سیر تکاملمان بسیار هیجان انگیز است«
فسیل هایی مربوط به بیش از ۳ میلیون سال پیش نیز 
یافت شــده اند که معروف ترین آن ها، اسکلت ۳٫۲ 
میلیون ساله لوسی )Lucy(، یکی از استرالوپیتکوس 
ها است که در منطقه همین فسیل آرواره در سال ۱۹۷۴ 

یافت شد.
Chalachew Seyoum، دانشــجوی مقطــع 
کارشناسی ارشد دانشــگاه Arizona State، که 
برای نقشه برداری از منطقه Ledi-Geraru به دره 
ریفت اتیوپی رفته بود، این استخوان را در دامنه دشت 
های آن جا یافت کرد. این منطقه بسیار غنی از فسیل 

های باستانی انسان است.
او گفت: »من تجربیات خوبی در زمینه نقشــه برداری 
داشتم و می دانستم که رسوبات احتمالی کجا قرار دارند. 
کمی از ســطح زمین باالتر رفتم و این نمونه را درست 
روی لبه دامنه تپه پیدا کردم. دیدم که یک دندان از داخل 

رسوبات بیرون آمد و همان، توجه من را جلب کرد.«
تیم تحقیقاتی دانشگاه آریزونا طی ۱۳ سال گذشته روی 
این منطقه تحقیق و از آن نقشه برداری می کرده است.

کمپینی خالقانه برای 
خشونت علیه زنان؛ با نگاه به 
بیلبورد های تبلیغاتی، بهبود 

زخم ها را مشاهده کنید

دانشمندان با کشف فسیل ۲٫۸ میلیون ساله، به حقایق جدیدی از پیشینه انسان پی بردند
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 باند ۷۰۰ مگاهرتز یکــی از بهترین فرکانس های 
انتقال داده و برقراری ارتباط است. در این باند می توان 
بهترین کیفیت فناوری های نوین تلفن همراه به ویژه 
LTE را در وسعت عظیم جغرافیایی ارائه نمود. برخی 
متخصصان و کارشناسان شبکه های تلفن همراه به 

این فرکانس »باند تمیز« می گویند.
در ایران، این باند، از ســال ها قبل برای استفاده در 
ارسال امواج تلویزیون آنالوگ در اختیار سازمان صدا 
و ســیما قرار داشته و بنا به گفته برخی از مسئوالن 
اینترنت و تلفن همراه کشور، هم اکنون بال استفاده 

است.
با توجه به خالی بودن این فرکانس و ارائه تلویزیون 
دیجیتال، هنوز هم این باند توسط صدا و سیما تخلیه 
نشده و در اختیار سازمان تنظیم مقررات قرار نگرفته 
اســت. کارشناسان بر این باورند، اگر این باند توسط 
ســازمان مذکور تخلیه گردد و در اختیار اپراتورهای 
موبایل و اینترنت قرار گیرد، بسیاری از مشکالت به 
ویژه در ارائه خدمات ۴G و ۳G مرتفع خواهند شد.

مدیــرکل صدور پروانه ســرویس هــای رادیویی 
رگوالتوری با اشاره به اینکه فرکانس ۷۰۰ مگاهرتز 

همچنان در اختیار صدا و سیما قرار دارد، اظهار کرد: 
این باند به خاطر بسامد پایین تر، دارای تلفات کمی 
 )Base Station( است و به ایســتگاه های پایه
کمتری نیاز دارد که به همین خاطر می تواند به عنوان 

باند اقتصادی به ویژه در مناطق روستایی به کار رود.
عظیم فرد گفت: پیش از این، فرکانس مذکور برای 
پخش فراگیر به کار می رفت، اما با توجه به دیجیتالی 
شدن شبکه های تلویزیونی، صدا و سیما دیگر نیازی 
به آن ندارد زیرا در یک رده بسامد می تواند بالغ بر ۱۰ 

کانال را پخش نماید.
وی با اشاره به  اولویت استفاده از این بسامد در حوزه 
ارتباطات بیان کرد: قطعا اگر این فرکانس تخلیه شود 

و در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات قرار 
گیرد، برای توسعه خدمات نسل سوم و چهارم تلفن 
همراه از آن استفاده می کنیم. به عبارت دیگر در باند 

۷۰۰ بیشتر دنبال راه اندازی LTE هستیم.
قبــل از این، وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات در 
این باره گفته بود: فرکانس اختصاص داده شــده به 
تلویزیون در گذشته، در تمام کشورهای دنیا، به دلیل 
کمیاب بودن بسامد به سمت آزادسازی می رود تا در 
اختیار سرمایه گذاری های دیگر قرار گیرد. باند  ۷۰۰ 
بهترین فرکانس برای ۳G است و در حال حاضر در 
اختیار صدا و ســیما قرار دارد که در آینده تخلیه و در 

اختیار وزارت ICT قرار خواهد گرف

مدیر کل صدور پروانه 
رگوالتوری: عدم تخلیه باند 

۷۰۰ توسط صدا و سیما، 
توسعه LTE را متوقف می کند
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 چند روز پیش ادوارد اســنودن، در ادامه افشاگری 
های خود، خبر داد که سیستم های جاسوسی آمریکا 
و بریتانیا در یک همکاری مشــترک، موفق شده 
اند به داخل سیســتم های یکی از بزرگترین تامین 
 Gemalto .کنندگان سیم کارت در دنیا نفوذ کنند
نام شــرکتی است که ســیم کارت های خود را در 
اختیار اپراتورهای بســیاری در سراسر دنیا قرار می 

دهد و میلیون ها کاربر را تحت پوشش دارد.
طی عملیاتی که NSA و دفتر مرکزی ارتباطات 
دولت بریتانیا )BGCH( انجــام داده اند، هکرها 
توانســته اند به میلیون ها KIS دست پیدا کنند. 
KIS در واقع یک شناســاگر رمزنگاری شده است 
که بین ســیم کارت شما و اپراتور سرویس دهنده، 

به اشتراک گذاشــته می شود. به دست آوردن این 
کد بدین معنا است که سازمان های جاسوسی می 
توانند به راحتی عملیات شــنود از مشترکین سیم 

کارت های Gemalto را انجام دهند.
پس از انتشار این خبر، سایت Forbes طی مقاله 
ای به تحلیل شرایط پیش آمده پرداخت و در مطلب 
خــود از MTN Irancell بــه عنــوان یکی از 
مشــتریان Gemalto یاد کرد و اذعان داشت که 
حریم شخصی کاربران این اپراتور ممکن است در 
معرض خطر باشد. جالب اینکه خبرگزاری فارس نیز 
بر همین اساس، خبری با عنوان »جاسوسی آمریکا 
و انگلیس از سیم کارت های ایرانسل« منتشر کرد 
و با تیتر خود کاربران بســیاری را در داخل ایران به 

نگرانی واداشت.
پس از این اتفاقات، کاربران بســیاری موضوع را از 
دیجیاتو پیگیر شدند و سؤال کردند که آیا واقعا حریم 

شخصی آن ها در خطر است یا خیر؟
ما نیز موضوع را با روابط عمومی اپراتور دوم پیگیری 
کردیم. یکی از تامین کنندگان سیم کارت ایرانسل 
از سال ۲۰۰۷ شــرکت Gemalto است؛ در این 
فرآیند، تنها چیپست سیم کارت در اختیار ایرانسل 
قرار می گیرد و شناســاگر رمزنگاری شده یا همان 
KIS، توســط مجموعه ای در داخل ایران تعیین 
و بر روی سیم کارت ثبت می گردد. با این تفاسیر 
می توان گفت که سازمان های جاسوسی آمریکا و 
بریتانیا، علیرغم به دســت آوردن KIS ها از میان 

آیا کاربران ایرانسل و همراه اول مورد شنود جاسوسان آمریکایی و انگلیسی 
قرار گرفته اند؟

News



 همانطور که در مجلس به تصویب رسید از ابتدای 
سال ۹۴، اپراتورهای تلفن همراه موظف به دریافت 
۱۰ ریال بابت هر پیامک هستند. این مبلغ باید به 

حساب خزانه داری کشور واریز گردد.
همزمانی تصویب این بند با توجه به در پیش بودن 
ایام نوروز ۹۴، جالب بوده و جای تامل دارد. در این 
ایام، بیشــترین میزان پیامک در کشور ارسال می 
گردد و درآمــد اپراتورهای موبایل از این بخش به 

اوج خود می رسد.

البته آمارها نیز افزایش ارســال پیامک در نوروز را 
تایید می کنند؛ به گفته حسن رضوانی معاون سابق 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در ۱۳ 
روز نوروز ۹۳ حدود ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون پیامک 

توسط مشترکان تلفن همراه ارسال گردیده است.
هرچند استفاده از اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی 
و پیام رسان در بین هم وطنانمان با افزایش چشم 
گیری مواجه بوده اما با این حال، ارســال پیامک، 
یکی از راه های محبوب اعالم تبریک عید و سال 

نو به حساب می آید.
گرچه نمی توان رفتار مشــترکان را به خاطر رونق 
اپلیکیشن های پیام رسان کامال تحلیل کرد اما اگر 
میزان ارسال پیامک در نوروز سال آینده با افزایش 
مواجه نشود، بنا به مصوبه امروز مجلس، مبلغ ۲۸۵ 
میلیارد ریــال )معادل ۲۸ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان( بابت پیام کوتاه های نوروز ۹۴، عاید خزانه 

داری دولت خواهد گشت.

اطالعات Gemalto، نمی توانند عملیات شنود را 
بر روی کاربران ایرانی انجام دهند.

اما در این میان تکلیف همراه اول چیســت؟ سعید 
عسکری، مدیر ارتباطات همراه اول، در این رابطه 
به دیجیاتو گفت: »همراه اول هم اکنون سیم کارت 
های خود را از دو شرکت داخلی خریداری می کند 

Ge-  و پیش از این نیز هرگز به طور مســتقیم از
malto خریدی به عمل نیاورده است.«

همراه اول به احتمال زیاد در ســال های گذشته، از 
طریق شــرکت های واسطه سیم کارت هایی را از 
Gemalto خریداری کرده اســت. حال مشخص 
نیست که KIS مربوط به این سیم کارت ها توسط 

Gemalto تولید شده اند و یا همراه اول نیز مانند 
ایرانسل، تعیین و ثبت کدهای رمزنگاری شده را در 

داخل ایران انجام داده است.
شــایان ذکر است که شــرکت رایتل نیز علیرغم 
پیگیری های دیجیاتو، هنوز پاسخی را در این رابطه 

در اختیار خبرنگار ما قرار نداده است.

 چند سالی است که برخی از کشورهای منطقه مانند 
هند، مرکز سرورهای خاورمیانه شرکت های بزرگ 
اینترنتی دنیا مانند گوگل هستند و این کار عالوه بر 
اســتفاده بهینه شهروندان از سرویس های شرکت 
های یاد شده، توانسته سود اقتصادی خوبی را نصیب 

حوزه ICT این کشورها کند.
پس از بر ســر کار آمدن دولت یازدهــم از مرداد ۹۲، 
برخی از مســئوالن جدید وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات مذاکره با غول های اینترنتی دنیا برای حضور 
سرورهایشــان در ایران را در برخی جلسات به گوش 
حاضران و رسانه های حوزه ICT رساندند. حاال ظاهراً 

این مذاکرات با برخی کمپانی ها جدی شده است.
نصر اهلل جهانگرد رئیس سازمان فناوری اطالعات 

ایران از مذاکرات مسئوالن وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات با شرکت های بزرگ اینترنتی آمریکایی و 
اروپایی از جمله گوگل برای حضور ســرورها و دیتا 

سنترهایشان در کشور خبر داد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار کرد: 
به برخی شــرکت های بزرگ اینترنتی اعالم کرده 
ایم که ایران برای همــکاری و حتی ارائه خدمات 
در منطقه آمادگی دارد البته با این مالحظه که ارائه 
سرویس در بازار کشورمان با پذیرش سیاست های 

فرهنگی صورت بگیرد.
نصراهلل جهانگرد درباره احتمال عملی شــدن این 
اتفاق گفت: ایــن روند در تمام دنیا به طور طبیعی 
اتفاق می افتد و برای شرکت ها اقتصادی تر است 

که به کاربران عمده خود نزدیکتر گردند.
رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران اضافه کرد: 
برای مثال در هر جایی که حجم باالی کاربر برای 
یک سرویس موجود است برای شرکت به صرفه تر 
خواهد بود که در نزدیکی آنها مستقر شده تا هزینه 

ها را کاهش دهد.
او بیان کرد: در مذاکره با شرکت های بزرگ اینترنتی 
بحث ما این است که به عنوان نماینده جامعه ایران، 
عالقمندیم که چارچوب ها و سیاست های کشور در 

سرویس دهی این شرکت ها رعایت شود.
رئیس سازمان فناوری اطالعات اعالم کرد: با تمام 
کســانی که در بازار جهانی هســتند و می خواهند 
در کشور سرویس ارائه کنند تعارضی نداریم، بلکه 
آمادگی داریم تا با آنهــا مذاکره کنیم و با پذیرش 
شــرایط فرهنگی مان می تواننــد در داخل ایران 

سرویس ارائه نمایند.
نصراهلل جهانگرد

   » عالوه بر موارد یاد شده، آمادگی داریم امکاناتی 
که اکنون در کشــور فراهم شده را به گوگل یا هر 
شــرکت خارجی دیگر ارائه دهیم تا از توانایی های 
ایران حتی برای سرویس دهی منطقه استفاده کنند 
و این اطمینان را می دهیم که ایران در خدمات آنها 

دخالتی نخواهد داشت.«
وی ادامه داد: شــاید موضوعاتی از جمله تحریم ها 
برای شــرکت های آمریکایی مشکل ساز شود و 
آنها منتظر هستند تکلیف شرایط بین المللی از نظر 
حقوقی روشن گردد تا بتوانند راحت تر عمل نمایند، 
اما شــرکت های غیر آمریکایی آمده اند و گفتگو 
را آغاز کرده اند که بعضی شــرایط را پذیرفته اند و 
مقدمات فنی در حال آغاز است که پس از تکمیل 

کارشان، نام آنها را اعالم خواهیم کرد.

عیدی نوروزی پیامک ها به دولت: ۲۸ میلیارد تومان در راه خزانه

معاون وزیر ارتباطات: مذاکره با گوگل و شرکت های بزرگ 
اینترنتی برای ورود به ایران
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باالخــره انتظار هــا به پایان آمــد و مک بوک 
جدید اپل معرفی شد. این مک بوک صرفا ۱۳.۳ 
میلیمتر ضخامت داشــته و فقط ۹۰۷ گرم وزن 
دارد. نمایشــگر مک بوک جدیــد رتینا بوده و از 
رزولوشن ۱۴۴۰ در ۲۳۰۴ پیکسل بهره می برد.

محصول جدید ۲۴ درصد از مک بوک ایر ۱۱ اینج 
باریک تر بوده و از کیبوردی با طراحی جدید نیز 
بهــره می برد. کیبورد لپ تاپ مذکور از خاصیت 
butterfly mechanism استفاده می کند که 
به گفتــه ی تیم کوک، کیفیت تایپ کردن را به 
شکل مطلوبی باال می برد. این کیبورد همچنین 
دارای نــور پس زمینه برای کلید ها بوده و برای 
هر کلید، به شکل اختصاصی یک LED در نظر 

گرفته شــده است؛ گویا همین موضوع به باریک 
تر شدن مک بوک جدید کمک نیز کرده است.

همانگونه که گفتیم، نمایشــگر این محصول به 
رتینا مجهز گشــته و اپل مــی گوید که مصرف 
انــرژی در پنل جدید، تــا ۳۰ درصد نیز کاهش 

یافته است.
 USB به کنار مک بوک جدید که بنگرید، اتصال
Type�C را مشاهده خواهید کرد. همانگونه که 
انتظار می رفت، اپل قید پورت های دیگر را زده و 
صرفا به استفاده از این پورت قناعت نموده است.
از سوی دیگر این مک بوک اولین محصول بدون 
فن اپل اســت؛ این شــرکت برای باریک کردن 
ایــن مک بوک در حدی که می بینیم، مجبور به 
 Core M استفاده از پردازنده های نسبتا ضعیف

Broadwell شده است.
Phil Schiller مــی گوید نوت بوک جدید در 
رنگ های نقره ای، خاکســتری و طالیی موجود 
خواهــد بود و از آن به عنوان کم مصرف ترین و 

کاراترین نوت بوک جهان یاد می کند.
         

اپل مک بوک جدید خود را با بدنه ای باریک تر، 
ســبک تر و کوچک تر از مــدل های فعلی مک 
بــوک ایر رونمایی کرد. مک بوک ایر ۱۳ اینچی 
مجهز بــه یک کارت ریدر اس دی، دو پورت یو 
اس بی اســتاندارد و یک پــورت تاندر بولت اپل 
بود، با این همه کمپانی ســازنده، همه این پورت 
هــا را از روی مــدل ۱۲ اینچی مدل خود حذف 

نموده است.
در این مدل تنها یک پورت یو اس بی تایپ سی 
روی بدنه مشــاهده می شــود که در واقع نوعی 
کانکتور دو طرفه کوچک است و اخیرا روی تلفن 

ها و تبلت های جدید تعبیه می شود.
اینکه اپل چنین تصمیمی را در مورد پورت مک 
بوک گرفته است مســأله جدیدی به شمار نمی 

رود، چراکه در ماه ژانویه نیز مشخص شد که این 
شرکت ۱۸ مهندس را برای مشارکت در ساخت 
یو اس بی نوع C به خدمــت گرفته تا همراه با 
شــرکت هایی نظیر لنوو، دل و اچ پی این کار را 

آغاز نمایند.
بایــد بگوییم که از این لحاظ اپل در جایگاه دوم 
پس از اینتل )با ۲۴ مهندس( قرار می گیرد و پس 
از آن نیز مایکروسافت با ۱۶ مهندس در جایگاه 

سوم جای می گیرد.
البته ناگفته نماند که هــم اکنون نیز رقبای این 
شرکت پورت دو طرفه یاد شده را روی تبلت ها و 
تلفن های هوشمند تولیدی خود نصب نموده اند 
و اینکه اپل نیز اقدام به چنین کاری کرده امری 

است بسیار عادی.

بایــد اضافه نماییم که لــوازم جانبی یو اس بی 
مســقیما قابلیــت اتصال به مک بــوک ایر ۱۲ 
اینچــی را نخواهند داشــت و در عوض کاربران 
آنها مجبورند که از ارتباطات وایرلس برای تبادل 

فایل های خود استفاده نمایند.
گفتنی اســت که پورت تکی مــک بوک امکان 
 DisplayPort، از  و  دارد  را  بــرق  انتقــال 
VGA، HDMI و داده نیز پشتیبانی می کند. 
کوپرتینویی ها  روی ارتباط بیسیم از طریق وای 
فای و بلوتوث تمرکز نموده اند و مشخص نیست 
که آیا این کمپانی آداپتوری را برای لوازم جانبی 

قبلی خود ارائه کرده یا خیر.

مک بوک جدید اپل معرفی شد

مک بوک جدید اپل تنها یک پورت دو طرفه USB دارد
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مک بوک Air و Pro با پردازنده هایی سریع تر، آپدیت شدند

قیمت و تاریخ عرضه مک بوک جدید اپل اعالم گردید

تبدیل جایگزین همه درگاه ها برای مک بوک جدید؛ ۷۹ دالر

جدا از مک بوک جدید، اپل مک بوک های قبلی 
خود با نام های Air و Pro را نیز به روز رسانی 
نمود. هر دو نســخه به پردازنده های ســریع تر 
 i7 و Core i5 اینتل و نســل پنجم آنها با کــد
مجهز گشته اند؛ در هر دو نوت بوک نیز از پورت 
پر سرعت Thunderbolt 2 استفاده شده است.
MacBook Air حــاال از حافظه ی فلشــی 
اســتفاده می کند که به گفته ی اپل، سرعتی دو 
برابر نســل قبلی دارد. از سوی دیگر سخت افزار 

 Intel HD Graphics گرافیکــی ایر نیز بــه
۶۰۰۰ ارتقا پیدا کرده است.

از سوی دیگر مک بوک پروی اپل به ترک پدی 
با فناوری Force Touch مجهز شده که دارای 
بازخوردهای لرزشی بوده و می تواند مقدار فشار 

وارده را نیز تشخیص دهد.
فروش مدل های جدید Air و Pro از  ۱۸ اسفند 

۱۳۹۳ آغاز گردید.

مک بــوک جدید اپــل در روز ۲۱ فروردین ماه 
با قیمت ۱۲۹۹ دالر وارد بازار خواهد شــد. این 
قیمت البته برای مدل پایه مک بوک اســت که 
۲۵۶ گیگابایــت حافظه فلــش دارد. مدل بهبود 
یافته تــری از آن نیز با ۵۱۲ گیگابایت حافظه و 
چیپست سریع تر موجود خواهد بود که قیمتی در 

حدود ۱۵۹۹ دالر دارد.
باید بگوییم که برای نخســتین بار، اپل لپ تاپ 
محبوب خود را در ســه رنگ نقره ای، طالیی و 
خاکســتری ارائه کرده. این شرکت از جدیدترین 

لپ تاپ خود در سانفرانسیسکو رونمایی کرد.
ناگفته نمانــد که بخش اعظمــی از تمرکز این 
شرکت روی ساعت هوشمندش قرار دارد اما تیم 
کوک، فیل شــیلر و دیگر مدیران کمپانی مورد 
بحث روشن ساختند که مک قرار نیست در بازار 

شلوغ لپ تاپ گم شــود و همواره در صدر قرار 
خواهد داشت.

فیل شــیلر در سخنانش اظهار داشت که ما برای 
ســاخت دوباره این نوت بوک با چالشــی بزرگ 
روبــرو بودیم و خوشــبختانه بایــد بگویم که با 
موفقیت از آن بیرون آمدیم. وی ادامه داد که ما 
برای ارائه محصولی فوق العاده مانند این، تمامی 

اجزای داخلی اش را از نو طراحی کردیم.
گفتنی اســت که مک بوک جدید ســبک تر و 
باریــک تر از مک بوک ایر اپل اســت که مدت 
هــای طوالنی به عنوان محبوب ترین سیســتم 
مک شناخته می شد. یکی از چالش های بزرگ 
پیــش روی تیم طراحی ایــن محصول، کیبورد، 

ترک پد و نمایشگر ۱۲ اینچی رتینای آن بود.
کوپرتینویی ها مدعی هســتند که محصول تازه 

شان، کم مصرف ترین باتری را در میان لپ تاپ 
های ســاخته شده در دنیا دارد و اعالم داشته اند 
که این باتری در زمان وبگردی ۹ ســاعت و در 
حین پخش مســتمر ویدئو تا ۱۰ ساعت دوام می 

آورد.

اپل در کنفرانس Spring Forward عالوه بر 
ســاعت هوشمند اپل واچ، از مک بوک جدید ۱۲ 
اینچــی رونمایی کرد. این مــک بوک که حدود 
۹۰۰ گــرم وزن دارد، به طرز خیــره کننده ای 
باریک اســت. اپل برای کاهش ضخامت آن به 
۱۳ میلی متر، به راه های مختلفی متوسل شده از 
جمله این که به جز جک ۳٫۵ میلی متری صدا، 
تمام درگاه ها را حذف کرده و به جای همه آن ها 

یک درگاه USB نوع C قرار داده است.
بنابرایــن از هر نوع کابلی که بخواهید اســتفاده 
 C نوع USB کنید، ابتدا ســیم تبدیل آن بــه

را تهیه کنید. همچنین اگر قصد داشــته باشــید 
هم مک بوک را شــارژ کنید و هم از یک درایو 
USB استفاده کنید، چاره ای جز این کار ندارید. 
 USB، از طریــق این تبدیل درگاه مــی توانید
VGA و سیم شارژ را به مک بوک وصل کنید. 
اپــل خودش هم چاه کنــده و هم آن را پر کرده 

است. اما به چه بهایی؟ ۷۹ دالر ناقابل.
اگــر تنها به تبدیل USB اســتاندارد نیاز دارید، 
۱۹ دالر برایتــان خرج بر مــی دارد و برای هر 
یــک از تبدیل های HDMI و VGA نیز باید 
۷۹ دالر دیگر بپردازید. ضمنًا تبدیلی برای کارت 

حافظه SD و کابل Lan وجود ندارد و برای این 
 USB کار، بایــد یک تبدیل دیگــر را به تبدیل

استاندارد وصل کنید؛ کلی سیم پشت سر هم.
برای خرید شــارژر جداگانه مک بوک جدید نیز 
باید ۷۸ دالر هزینه کنید، ۲۹ دالر برای سیم دو 
متری و ۴۹ دالر برای آداپتور که هر یک جداگانه 
به فروش می رســند. بنابراین با خرید مک بوک 
جدید که از ۱۲۹۹ دالر شروع می شود، باید کلی 
هم خرج تبدیل و ســیم کنید؛ اپل برای جیبتان 

نقشه کشیده است.
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مک بوک جدید در حالی معرفی شــد که بر روی صحنه ی مراسم اپل ابتدا 
صحبت از افول صنعت نوت بوک ها در سال جدید به میان آمد و بعد به این 
موضوع پرداخته شد که کامپیوترهای مک این کمپانی نه تنها دچار کاهش 
فروش نشده اند بلکه بهتر از هر زمان دیگری مورد استقبال خریداران قرار 

می گیرند.
در حالیکه آینده آیپد و تبلت های ساخت کوپرتینو در هاله ای از ابهام است، 
به نظر می رسد قدیمی ترین کسب و کار آنها مشغول بازگشت به روزهای 

اوج بوده و خالقیت در آن موج می زند.
امروز اپل در مراســم Spring Forward خود با معرفی جدیدترین مک 
بوکش مهر تائیدی دیگر بر پیشــرو بودن خود در ساخت نوت بوک ها زد. 
لپ تاپ مورد بحث با یک نمایشــگر رتینا تالش می کند تا نمایی از آینده 

دنیای نوت بوک ها را نشان دهد.
مک بوک جدید به شدت سبک و البته نازک شده و وقتی آن را با دست بلند 
می کنید احساس شوک به شما دست خواهد داد. ضخامت این محصول به 
۱۳.۱ میلی متر رســیده و این امر به لطف حذف برخی موارد از جمله درگاه 

کارت حافظه ی SD صورت پذیرفته است.
اپل می گوید در مورد کیبرد مک بوک تازه اش مکانیسم butterfly را به 
کار بسته. در صفحه کلید لپ تاپ ها تا به امروز به صورت عمده از مکانیسم 
Scissor یا قیچی اســتفاده می شــد، بر مبنای این شیوه کاربر باید تا حد 

نگاه نزدیک به مک بوک جدید اپل مجهز به نمایشگر رتینا ۱۲ اینچی 
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ممکن مرکز هر کلید را لمس می کرد تا بتواند تایپ نماید.
کوپرتینویــی ها لپ تــاپ جدید خود را به حدی نازک کــرده بودند که به 
کارگیری روش یاد شــده می توانست ســبب گردد فشردن کلید ها توسط 
کاربر به درســتی تشخیص داده نشوند و لذا آنها به سراغ شیوه ی تازه ای 
با عنوان پروانه ای رفته اند، که ضخامت دســتگاه دیگر مانعی بر سر تایپ 

سریع و دقیق نباشد.
این مکانیسم تازه ضمن افزایش دقت و پایداری تایپ کنترل بیشتری را نیز 
در حین لمــس کلیدها به هر فرد می دهد، هر چند که عادت کردن به آن 

شاید اندکی نیازمند زمان باشد.
ترک پد جدید هم دقت بســیار باالیی دارد، سنسور Force تعبیه شده در 
این ترک پد بر حسب میزان فشــار وارده دستورات متفاوتی را اجرایی می 
کند و موتور تپتیک نیز احساســی شــبیه کلیک کردن را با  کاربر القا می 

نماید.
کلیک کردن که تا به اکنون تنها یک عمل خاص و مشــخص محســوب 
می شد حاال مفهومی متفاوت به خود گرفته، دست خود را بر روی ترک پد 
بگذارید و فشــار دهید و کمی صبر کنید، حاال شما Force کلیک را فعال 
کرده اید. اپل روزگاری تالش می نمود تا سر حد ممکن دکمه های ماوس 
خودش را کم کند و حاال ســعی می نماید تا شــیوه هایی جدید از تعامل با 

یک تاچ پد را ارائه کند.
کار بــا این ترک پد جدید و عادت به آن نیازمند قدری صرف وقت اســت، 
برای مثال با اســتفاده از Force Touch در اپلیکیشــن کوئیک تایم می 
توانید سرعت پخش ویدئو را افزایش دهید، ولی در دفعات اول تالش برای 
اینکار بالفاصله احتمااًل بیشترین سرعت ممکن انتخاب خواهد شد اما پس 

از چند بار سعی قادر خواهید گشت سرعت های گوناگون را انتخاب کنید.
مک بوک جدید در سه رنگ عرضه می شود، طالیی، نقره ای و خاکستری. 

همچنیــن این لپ تاپ دلربا هیچ صدایی از خود بروز نمی دهد زیرا در آن 
هیــچ فنی برای خنک کردن وجود ندارد. کارایی هــم در اولین نگاه قابل 
قبول به نظر می رســد هر چند نیاز به تست های بیشتری است تا بتوان در 
این مورد نظر دارد، ولی اســکرول کردن در صفحات مختلف و جا به جایی 
بین آنها بدون تاخیر بوده و پیکسل ها بدون هیچ مشکلی بر روی نمایشگر 

رتینا با رزلوشن ۲۳۰۴ در ۱۴۴۰ به تصویر کشیده می شوند
همه ی ما منتظر بودیم تا نمایشــگری با کیفیت باالتر و بهتر به مک بوک 
های بسیار باریک کوپرتینویی ها بیاید، اما واقعیت این است حاال که اتفاق 
مذکور رخ داده، نمایشــگر مهم ترین تغییر صورت پذیرفته به حساب نمی 

آید.
اکنون مهم ترین دگرگونی مربوط به پورت USB�C کوچکی می شــود 
که در کناره ی لپ تاپ جای گرفته و می تواند همه ی وظایف پورت های 
USB پیشــین را به شکلی بسیار بهتر به ســرانجام برساند، البته نکته در 
اینجاســت که این پورت نقش درگاه شارژ، Mini DisplayPort، پورت 

Hdmi و حتی VGA را هم بر عهده دارد.
شاید استفاده از یک درگاه برای همه ی موارد یاد شده عجیب به نظر برسد 
ولی این رویایی بوده اســت که از ۳۰ سال پیش در کامپیوترهای دسکتاپ 
و با پورت های سریال و پارالل دنبال می شده. اپل می گوید نیاز به شارژر 
برای شــارژ مجدد باتری بسیار ناچیز اســت و لذا این پورت در اکثر مواقع 
برای سایر مصارف آزاد خواهد بود، ولی باید دید کاربران هم با این کمپانی 

هم نظر می گردند یا خیر.
مک بوک جدید از ۲۱ فروردین سال ۹۴ به بازار خواهد آمد و مدل پایه آن 
با حافظه SSD دویســت و پنجاه و شش گیگابایتی قیمتی ۱۲۹۹ دالری 
دارد، مدل دیگر هم بــا پردازنده قوی تر و حافظه ۵۱۲ گیگابایتی قیمتش 

برابر با ۱۵۹۹ دالر خواهد بود.
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نگاه نزدیک به ساعت هوشمند اپل
کار کنید، احتماال یکــی از این دکمه ها یا حتی 
هر دوی آنها را فشــار خواهید داد و با سردرگمی 
تمام و کمال نمی دانید که کدامیک از آنها شــما 
را به صفحه هوم خواهند برد، یا اینکه با استفاده 
از کدامشــان می توانید از اپلیکیشــن مورد نظر 
خود خارج شده یا اینکه از قابلیتی خاص استفاده 

نمایید.
با در نظر داشــتن سنت دیرینه اپل که تنها یک 
دکمــه فیزیکی هــوم را روی بدنــه تلفن های 
هوشمند خود تعبیه می کرد و از طریق همان می 
شــد که به صفحه اصلی بروید، به نظر می آید 

که در نظر گرفتن دو دکمه، سنت شکنی بزرگی 
برای آن محسوب گردد.

اپل واچ در قالب ســه مــدل مختلف عرضه می 
گردد که عبارتند از اســپورت، ادیشن، و معمولی. 
نوع اسپورت ارزان ترینشان است و قیمت پایه آن 
از ۳۴۹ دالر شروع می شود. این مدل دارای یک 
بدنه آلومینیومی بوده و یک صفحه شیشــه ای 
دارد. مدل اصلی این ساعت نیز دارای بدنه ای از 
جنس اســتیل و صفحه ای از جنس یاقوت کبود 
است و قیمت آن نیز از ۵۹۹ دالر آغاز خواهد شد.
مدل ادیشــن از طالی ۱۸ عیار ســاخته شده و 

پس از ماه ها پیش بینی، عاقبت چشــمانمان به 
جمال اپل واچ روشن شد و خبرنگاران حاضر در 
مراسم رونمایی آن موفق شدند که با این ساعت 

کار کنند.
ســخت افزار این گجت همانی است که در ماه 
سپتامبر دیده بودیم: یک صفحه مربعی شکل با 
گوشه های گرد که شباهت زیادی به یک آیفون 
منتها در نسخه کوچک شده اش دارد و در قالب 
سه نســخه مختلف و البته همراه با مجموعه از 

بندهای متنوع عرضه می گردد.
اما تــا اینجای کار به مشــخصات فیزیکی این 
محصول اشــاره کردیم و در ادامه بیشتر به این 

موضوع می پردازیم.
آنچه امروز اهمیت دارد نرم افزار این ساعت است 
و کاری که می تواند انجام دهد، که باید بگوییم 

عملکردی بسیار پیچیده دارد.
بگذارید به نخستین مســأله ای بپردازیم که در 
نگاه نخست مورد توجه مان قرار می گیرد: اینکه 
چرخاننده دیجیتالی و دکمه ارتباطی ســاعت هر 
دو در یک طرف تعبیه شده اند امری است بسیار 

عحیب.
 Watch UI چنانچه بخواهید بــا رابط کاربری
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قیمت بسیار باالیی دارد: این مدل از ۱۰۰۰ دالر 
شروع می شود.

مدل اســتیل این ساعت بســیار زیبا به نظر می 
رســد، با این همه، به راحتی اثر انگشــت را به 
خــود جذب می کند و نوع آلومینیومی هم در حد 
خودش خوب اســت. در مورد نسخه طالی این 
ســاعت باید بگوییم که هنوز هیچکس موفق به 

کار کردن با آن نشده.
تردیدی نیست که اهل فن، به زودی این دکمه 
را بر حســب عملکردی که از خود نشان خواهند 
داد از یکدیگر تفکیــک خواهند کرد اما در مورد 
عامه مردم، الاقــل فعال، راهی برای تمایز دادن 

آنها وجود ندارد.
در واقع دو روش اصلی برای اســتفاده از ساعت 
هوشمند اپل وجود دارد: نخست اینکه با فشردن 
چرخاننده دیجیتالی می توان به صحفه هوم رفت 
و اپلیکیشــن مورد نظر خــود را انتخاب نمود یا 
اینکه انگشــت خود را از قسمت پایین نمایشگر 
 Glances به باالی آن کشــید تا به قابلیــت
دسترسی پیدا کرد که در واقع نماهای سریعی از 
تمامی اپلیکیشن هایی را نشان می دهد که روی 

ساعت بارگذاری شده اند.
اپل در زمان معرفی این ســاعت، اپلیکیشن های 
متعددی را برای آن معرفی نمود که از آن جمله 
 Uber، SPG hotels، Shazam می توان به

و مواردی دیگر اشاره نمود.
نکتــه جالب این اســت کــه Glances خود 
اپلیکیشن ها نیستند و زمانی که در یک گلنس یا 
نما روی دکمه ای کلیک کنید با صفحه ای روبرو 
خواهید شد که در حال بارگذاری است و سپس به 

همان نما در برنامه مورد نظرتان می روید.
بنابراین با کلیک روی unlock door در گلنس 

مربوط به SPG اپلیکیشن مربوط به آن گشوده 
شده و مجددا همان دکمه نشان داده می شود و 
باید بگوییم که مجددا از فیچر Glances خارج 
خواهید شــد. این مسأله اهمیت چندانی ندارد اما 
چندین دقیقه طول خواهد کشید تا بفهمید که چه 

اتفاقی رخ داده است.
این در حالی اســت که مدل اصلی اپل واچ بدنه 
ای از جنــس اســتیل دارد و واچ فیس آن هم از 
کریســتال یاقوت کبود ساخته شده که قیمت آن 

هم از ۵۹۹ دالر شروع می شود.
Communica� ارتباطات  )با فشــردن دکمه 

tions( که به شکلی گمراه کننده شبیه به دکمه 
اســلیپ و بیدارباش آیفون به نظر می رســد، به 
صفحه تماس ها خواهید رفت و از آنجا می توانید 
به سرعت یک یادداشت، طرح یا هر چیز دیگری 
را با اســتفاده از آنچه اپل دیجیتال تاچ می خواند 

برای دوستان خود ارسال نمایید.
این قســمت در واقع ایده های جدیدی از رابط 
کاربری را در خود دارد: نقاشی روی آن از طریق 
یک انگشــت امکان پذیر اســت و برای ارسال 
ضربان قلب نیز می توان دو انگشت خود را روی 

آن نگه داشت.
مجددا باید تأکید کنیم که این تکنولوژی چندان 
هم پیچیده نیســت با این همه، بســیاری با آن 
ناآشــنایند و تنها کافی است که کار کردن با آن 

را فرا بگیرند.
این حس که ندانید دقیقا در کجا هستید یا اینکه 
چه اتفاقی قرار اســت رخ دهــد، امری نامطلوب 

برای یک محصول اپل به شمار می رود.
اما این ســاعت کامال متفاوت است. برای اعمال 
تنظیمات روی یکی از واچ فیس ها، الزم اســت 
که روی بخش های مختلفــی ضربه بزنید )که 

اپل نیز از این مســأله تحت عنوان پیچیدگی ها 
یاد می کند(، منتها این بار، بر خالف آیفون برای 
تغییر واچ فیس ها نیازی به درگ کردن آنها روی 
صفحه نمایش نیست و کافی است که با استفاده 
از چرخاننده دیجیتال عمل اسکرول آنها را انجام 

دهید.
البته ناگفته نماند، که هیچ چیز شــما را به انجام 
این کار تشویق نمی کند و صرفا این را گفتیم که 
بدانیــد. بله، با این کار برای مدتی هر چند کوتاه 
دیگــر مجبور نخواهید بود که با یک نمایشــگر 
کوچک کار کنید، با این همه، چیزی شــما را به 

انجام این کار تشویق نخواهد کرد.
بایــد بگوییم کــه نگرانی عمــده ای در مورد 
چرخاننده دیجیتال وجود ندارد، با این حال برای 
آنها که انگشــتان و دســتان زمختی دارند کار 
کردن با این دکمه چرخ دنده ای کوچک بســیار 

دشوار خواهد بود.
امــا باید بگوییم که اصال نیازی به انجام این کار 
پیدا نخواهید کرد: راحت تر این است که صرفا اثر 
انگشت خود را در رأس این چرخاننده قرار داده تا 

آن را به عقب و جلو بچرخانید.
البتــه باز هم باید تأکیــد کنیم که نیازی به یک 
الگوی جدید برای اینترفیس ساعت نبود، با این 
همه، کار با آن جالب تر از چیزی بود که تصورش 

می شد.
باید بگوییم که این مکانیزم وجه تمایز ســاعت 
اپل تا به اینجای کار است. این اینترفیس زیباتر 
از چیــزی بود که تصورش می رفت و قطعا پس 
از اندک زمانــی کار کردن با آن، طرز کار کردن 
با آن را یاد خواهید گرفت، هرچند روشــن نیست 
که چرا یک فرد باید ترغیب شود تا این ساعت را 

خریداری نموده و روی مچ خود ببندد.
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البته مهم ترین وظیفه اپل در مراسم رونمایی از 
ساعت هوشمند آن، این بود که کاربران را  نسبت 
به کارایی و سودمندی آن متقاعد نماید که البته 
برای این منظور هــم مجموعه ای از ایده های 
جذاب را ارائــه نمود اما این ایده ها فاقد یک تم 

منسجم بودند.
اپــل واچ در دو اندازه و ســه مدل مختلف عرضه 
خواهد شد: نوع ۳۸ میلیمتری و نوع ۴۲ میلیمتری. 
مدل ها نیز پیشــتر به شما معرفی شدند. مدل ۳۸ 

میلیمتری واقعا کوچک است و برای هر کسی قابل 
استفاده نیست. نوع ۴۲ میلیمتری این ساعت برای 
دست های مردانه خوب است و ابعادی متوسط دارد.
نــوع  Apple Watch Sport, کــه  مــدل 
اقتصادی این ساعت است و بدنه ای آلومینیومی 
دارد از ۳۴۹ دالر برای نوع ۳۸ میلی متری شروع 
شــده و به ۳۹۹ دالر برای مدل ۴۲ میلی متری 

ختم می شود.
اپل واچ با بدنه استیل هم از ۵۴۹ دالر برای مدل 

۳۸ میلی متری شــروع شده و به ۵۹۹ دالر برای 
نوع ۴۲ میلی متری ختم می شــود و بســته به 
بندی که همراهشان ارائه می شود حتی به ۱۰۴۹ 

و ۱۰۹۹ دالر هم می رسد.
Apple Watch Edition کــه قابی از جنس 
طالی ۱۸ عیار دارد از ۱۰ هزار دالر شــروع می 
شود و باید بگوییم که تنها در برخی از فروشگاه 

های منتخب عرضه می گردد.

عمر باتری ساعت اپل همواره بزرگ ترین سوال 
پیرامون این محصول بوده اســت؛ حال باالخره 
به جواب این ســوال بزرگ دســت یافتیم: ۱۸ 
ســاعت در یک روز عادی. تیم کوک می گوید 
این مقداریست که ساعت ما برای بیشتر افراد به 

شکل عادی کار خواهد کرد.
پس از اتمام کنفرانس، جزئیات بیشتری در مورد 
باتری اپل واچ منتشــر شد. باتری مدل ۴۲ میلی 
متری به خاطر اندازه بزرگتر، بیشــتر از مدل ۳۸ 
میلی متری دوام می آورد. ۱۸ ساعتی که اپل آن 
را به عنوان میانگین کارکرد ساعت در یک دوره 
شارژ معرفی کرد، همانطور که در کنفرانس گفته 
شــده، طی آزمونی که اپل در چند بخش گرفته 
به دست آمده است: »۹۰ بار چک کردن ساعت، 
۴۵ دقیقه کار کردن با اپلیکیشــن ها، ۳۰ دقیقه 
پخش موســیقی از طریق بلوتوث در حین انجام 
تمرینات ورزشــی، در یک دوره ۱۸ ساعته« که 
شــاید چندان با واقعیت جور در نیاید. ۴۵ دقیقه 

زمان زیادی برای کار با اپلیکیشــن نیست. البته 
شــاید در تلفن هوشمند اینطور است و در ساعت 

اوضاع متفاوت باشد.
گزارش هایی که ســابق بر این منتشــر گشتند، 
گویای این مطلب بودند که ساعت مذکور، دارای 
عمر باتری مانند بقیه پوشــیدنی های موجود در 
بــازار خواهد بود کــه در حقیقت، بین ۲.۵ الی ۴ 
ساعت در استفاده ی ســنگین است. برای مثال 
اگر با شــارژ کامل از آن به طور مداوم برای امور 
ورزشی استفاده کنید، با روشن بودن ضربان سنج 

به گفته اپل ۷ ساعت دوام می آورد.
عمــر باتری، بســیاری را در خرید این محصول 
مردد کرده بود و همین موضــوع، در اپل باعث 
نگرانی هایی نیز شــده بود و در نتیجه، کمپانی 
مورد بحــث تالش نمود تا بــا ترفندهایی، عمر 
باتــری را تا جایی کــه امکان دارد، بــاال ببرد. 
گزارش هایی هم در هفته گذشــته منتشر شده 
بودند که می گفتند این ســاعت در اســتفاده ی 

سنگین تا ۵ ســاعت و در استفاده ی سبک، روز 
دوم را نیز با یک بار شارژ خواهد دید.

در نهایت، اپــل راهکارهایی را هم برای افزایش 
طول عمر باتری در نظر گرفته اســت. با استفاده 
ســبک، ساعت تا ۴۸ ســاعت دوام می آورد. در 
صورت کاهش شارژ باتری نیز اپل واچ به حالت 
Power reserve mode می رود که با ذخیره 
انرژی، می تواند تا ۷۲ ســاعت روشن بماند. اگر 
واقعًا اینطور باشد شگفت انگیز است اما باید صبر 

کنیم و محصول نهایی را امتحان کنیم.

باالخره جزئیات نهایی ســاعت هم منتشر شد و 
مشــخص گردید که ۱۸ ســاعت دوام می آورد. 
و اینطور اســت کــه هر ۱۸ ســاعت باید به آن 
تنفسی بدهید. البته شــاید ۱۸ ساعت برای یک 
تلفن هوشمند بد به نظر نرسد اما فکر نمی کنیم 
برای ســاعت رقم مناسبی باشد. هر شب باید آن 
را شارژ کنید؛ و افرادی که به خارج از شهر برای 
ماجراجویی می روند باید برای این مشــکل، راه 

حلی جدی پیدا کنند.
به هر حال، برای زنده نگه داشــتن ساعت خود، 
بهتر است هر کجا که می روید، دانگل شارژ ۲۹ 
دالری آن را با خود داشــته باشید. این شارژر در 

بین محصوالت اپل منحصر به فرد است و فقط 
برای اپل واچ کار می کند. قسمتی که به ساعت 
وصل می شود یک دیسک دایره ای فلزی است 
که با خاصیت آهنربایی به پشــت آن متصل می 

گردد.
اپل یک دانگل شارژ ۱ متری داخل جعبه ساعت 
قرار داده اما اگر بیشــتر از یکی می خواهید، باید 
۲۹ دالر ناقابــل خرج کنید. قیمت کابل ۲ متری 
نیز ۳۹ دالر تعیین شده است. انتهای کابل شارژ، 
از نوع USB اســتاندارد است و به آداپتور وصل 

می شود.

عمر باتری ساعت اپل: ۱۸ ساعت

اپل واچ با این دانگل ۲۹ دالری شارژ می شود
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نسخه لوکس ساعت اپل از جنس طال، قیمتی ۱۰.۰۰۰ دالری دارد

بهترین اپلیکیشن های معرفی شده برای ساعت هوشمند اپل

نمونه ی لوکس ساعت اپل که از طال ساخته شده، 
از قیمت ۱۰.۰۰۰ دالر شــروع می شود. این نمونه از 
طالی ۱۸ عیار یا رنگ Rose Gold استفاده می 

کند.
صفحه روی نمایشــگر این محصول از یاقوت کبود 
ساخته شده و قاب ساعت و همچنین سگک آن، از 
جنس طال هستند. اپل می گوید این نوع طالی به 
کار رفته، به شکلی ساخته شده که تا دو برابر مقاومت 

بیشتری در مقایسه با طالی معمولی دارد.

پیش از این نیز گفته می شد که این نسخه از ساعت 
اپل، در میان گران تریــن محصوالتی که اپل می 
فروشد، قرار خواهد گرفت و پیش بینی ها حاکی از 

قیمت گذاری از ۲ الی ۲۰ هزار دالر بودند.
پیش سفارش برای این نسخه از ساعت اپل از روز ۲۱ 
فروردین آغاز می گردد. این محصول همچنین در روز 
۴ اردیبهشت در فروشگاه های اپل در برخی از کشور 
ها و همچنین وبسایت این شرکت در دسترس عالقه 

مندان قرار می گیرد.

اپل به صورت رسمی ساعت هوشمند خود را معرفی 
نمود و از تمام قابلیت های آن پرده برداشت. اپل واچ 
در مدل ها و رنگ های مختلف عرضه می شــود و 
قیمت پایــه آن نیز ۳۴۹ دالر خواهد بود. البته مدل 
لوکس این محصول، قیمتی به مراتب گران تر دارد 
و با هزینه گزاف ۱۰ هزار دالر )نزدیک به ۳۵ میلیون 

تومان( قابل تهیه است.
 Apple اپل همچنین از چند اپلیکیشن مخصوص
Watch پرده برداری نمود و به تشریح قابلیت های 
آن ها پرداخت. این اپلیکیشن ها به ساعت هوشمند 
اپل کمک می کنند تا کارآیی بهتری داشته باشند و 

نقش پر رنگ تری را در زندگی روزمره ایفا نمایند.
با ما همراه باشــید تا نگاهــی بیندازیم به بهترین 

اپلیکیشن های معرفی شده در مراسم اپل.

Instagram )۱
اپل واچ تجربه بسیار کاملی از کار با اینستاگرام را در 
اختیار شما قرار خواهد داد. کاربران از طریق این برنامه 
قادر خواهند بود تا در تایم الین خود اسکرول کرده 
و کلیه عکس های انتشار یافته توسط دوستانشان را 
مشاهده نمایند. شما همچنین می توانید با تپ کردن 
بر روی هر عکس، جزییات بیشتری را در مورد آن 
مشاهده کنید و نسبت به الیک کردن تصاویر اقدام 

نمایید.

Twitter )۲ 
اپل جزییات زیادی را در مورد اپلیکیشن توییتر بیان 
نکرد. اما با استفاده از این برنامه شما قادر خواهید بود 
کلیه منشن ها و ســایر فعالیت های مربوط به این 

شبکه اجتماعی را بر روی مچ خود مشاهده نمایید.

Uber )۳ 

اوبر یکی از محبوب ترین استارتاپ ها به شمار می 
رود. شــما از طریق این سرویس می توانید نسبت 
به تهیه آژانس اقدام نمایید. اکنون اپلیکیشــن اوبر 
برای اپل واچ هم عرضه شــده است. از طریق این 
برنامه کاربران قادر خواهند بود از زمان دقیق رسیدن 
خودرو مطلع شوند. حتی زمانی که ماشین سفارش 
داده شده به شما نزدیک شود، اپلیکیشن اوبر با ویبره 
ای کوچک شما را از این موضوع، مطلع خواهد کرد.

WeChat )۴
ویچت یکی از محبوب ترین ســرویس های پیام 
رسان اینترنتی اســت که البته دسترسی به آن در 
ایران، بسته شده است. کاربران اپل واچ با استفاده از 
اپلیکیشن وی چت می توانند به پیام های دریافتی 

خود با ارسال استیکر پاسخ دهند.

W Hotels )۵
اگر ســاعت اپل را بر روی مچ خود داشته باشید و 
یکی از هتل های مجموعه Starwood را برای 
اقامت برگزینید، دیگر الزم نیست تا از کارت های 
پالســتیکی برای باز کردن درب اتاق خود استفاده 
کنید. اپلیکیشن W Hotels به شما اجازه می دهد 
از طریق ساعت خود و به راحتی فشردن یک دکمه، 

قفل اتاق خود را بگشایید.
 

Alarms.com )۶
تــا به حال برایتان پیش آمده از خانه خارج شــوید 
و نگران قفل بودن درب ها شــوید؟ اپلیکیشــن 
Alarms.com به شما کمک می کند از طریق 
اپــل واچ، وضعیت قفل های خانه را کنترل کنید و 
حتی تصویر دوربین های امنیتی را نیز بر روی مچ 

خود، مشاهده نمایید. 
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فصل تازه ای از دفتر اپل ورق خورد؛ 
این شرکت حاال یک برند لوکس است

تیم کوک و ســایر اعضای اپل در کنفرانس خود، چندین بار از لغت »افتخار« استفاده کردند. این 
کلمه از »مفتخر بودن« سرچشــمه می گیرد؛ گویی شخصی به شما بگویید: »باعث افتخارم است 
که اینجا، در کنار شما هستم.« کوک می گفت: »باعث افتخارم است که محصول جدید را به شما 

معرفی کنم.«
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»افتخار« چیزی بود که اپل شــب گذشته، در ســان فرانسیسکو به 
نمایش کشــید. به مک بوک جدید و ســاعت اپل نگاه کنید، پنداری 
این محصوالت برای افرادی طراحی گشــته اند که بیشــتر از قابلیت 
های سخت افزاری و نرم افزاری، به جلوه ی مد و زیبایی آنها اهمیت 
می دهند؛ اپل معتقد اســت داشــتن هر یک از این محصوالت،  یک 

»افتخار« است.
در یک کنفرانس، شــاهد ارائه سرویس ها، اخبار و محصوالت زیادی 
بودیم؛ از همکاری HBO با اپل گرفته که باعث می شود شبکه های 
کابلــی کم کم با کاربران خداحافظی کنند، تا مک بوک جدید با رنگ 
طالیــی و صرفا یک پورت و عمر باتری اندکــی کمتر از مک بوک 
ایر. از طرف دیگر شــاهد حضور یک ساعت هوشمند بودیم که صرفا 
کارهای یک اســمارت فون را برایمان تکرار می کند اما خب، بر روی 

دستمان قرار گرفته و البته قیمتی بین ۳۵۰ تا ۱۷.۰۰۰ دالر دارد.
اپل ســال هاســت که تالش می کند در میان سایر شرکت هایی که 
در حــوزه تکنولوژی فعالیت می کنند، خود را به عنوان برندی لوکس 
معرفی کند. می توان گفت شــب گذشته، اپل به شکل کامل به هدف 
خود رســید. تولیدات یک شــرکت لوکس، دقیقا همین مشخصات را 
دارند؛ محصوالتــی از جنس طال، رنگ طالیی، ظریف و نازک بودن 

در کنار زیبایی و استفاده از مواد اولیه ای تقریبا کمیاب.
گویی در ســاخته های اپل، همه چیز بهتر است. استیل، فقط استیل 
نیســت؛ استیل مخصوص اپل است. حتی یک میز هم، فقط یک میز 
ساده نیست، میزی با طراحی ویژه برای به رخ کشیدن ساعت لوکس 

و حداقل ۱۰.۰۰۰ دالریست.
همــه ی افراد، محصوالت با کیفیت را دوســت دارند اما موردی که 
بیشــتر از همیشــه در کنفرانس اپل به چشــم می خورد، تالش اپل 
برای رهســپاری از یک »کمپانی تکنولوژیک« به ســوی »برندی با 

محصوالت لوکس« بود.
فلســفه ی بزرگ ترین خرید اپل به نام Beats، روز به روز بیشــتر 
قابل فهم می شود؛ اپل این شرکت را برای هدفون هایش نخرید آن 
را برای الگوی بینظیرش بــه تصاحب خود در آورد. Beats قادر بود 
تــا هدفون ها را به زیبایی طراحی کــرده، در آنها کیفیتی مثال زدنی 
بگنجاند و در نهایت نیز با قیمتی باال به فروش برساند. Beats اولین 
برندی بود که با محصوالتش، تکنولوژی و مد )زیبایی( را به شــکل 
صحیحی با یکدیگر ادغام نموده بود. اپل این الگو را در مقیاسی بسیار 
بزرگ تر، با ساعت اپل انجام داد. اما آیا این فرمول جوابگو خواهد بود؟

به ســراغ ســوال بزرگ تری برویم؛ آیا کنفرانس اپــل، ما را متقاعد 
بــه خرید Apple Watch کرد؟ بــرای کاربرانی که از قبل تصمیم 
داشــتند پیش سفارش خود را به ثبت برسانند، بله؛ اما برای دسته ای 
که با اندکی تردید به تماشای این مراسم نشستند، باید بگوییم که تیم 
بازاریابی اپل با ذکر خصوصیاتی که در سپتامبر گذشته هم عنوان شده 
بودند، چندان نتوانست عملکردی مناسب داشته باشد. در هر صورت، 

کاربران زیــادی همین حاال در Apple.com چرخ می زنند و پیش 
خود فکر می کنند که نمونه ی ارزان را انتخاب کنند یا ساعت استیل 

را.
آینده ی این ســاعت نامشخص و بر ســر یک دوراهی بسیار متفاوت 
قــرار دارد؛ یا به طور کامل شکســت می خورد یا مــا برای ارتباط با 
دوســتان، خانواده، همکاران و کارفرمایان خود، تا ۵ سال آینده مجبور 

به خریدش خواهیم شد.
پیشرفت این محصوالت همانند اســمارت فون ها نخواهد بود؛ حال 
فصل جدیدی از دفتر تکنولوژی را ورق می زنیم و به جایی رسیده ایم 
که دیگر مشخصات سخت افزاری یک محصول، تعیین کننده نبوده و 

حرف اول را زیبایی و مواد به کار رفته در ساخت می زنند
این فصل تازه از تکنولوژی البته بهای گزافی دارد؛ هر سال باید صدها 
دالر برای »به روز« بودن بپردازیم؛ پنداری به روز کردن ســاالنه ی 
گجت های الکتریکی، حاال به موضوعی حیاتی تبدیل شــده اســت. 
ســهام داران اپل از اوضاع فروش آیپد و اینکه چرا خریداران به سراغ 
نســل های باالتر نمی روند، به شدت ناراضی هستند. آنها می گویند 
چرا آیپد نمی تواند به اندازه ی آیفون، پول ســاز باشد؛ اپل از فروش 
آیپد درســی بزرگ گرفته و مطمئن باشــید که کاربران را به شــکل 

ساالنه متقاعد می سازد تا ساعت خود را به روز رسانی کنند.
بیشــتر محصوالت اپل، برای چند سال عملکردی مناسب دارند و می 
توان از آنها به خوبی کار کشــید، اما این شرکت در یک مورد استادی 
بی نظیر اســت: به راحتی به ما می قبوالند که گجت جدیدتر را ابتیاع 
کنیم؛ گجتی که از محصول فعلی ما، ظریف تر و زیبا تر شده، طراحی 

و عملکرد بهتری هم دارد.
بزرگترین آرزوی بلندپروازانه ی هر شــرکت تکنولوژیک بزرگی مانند 
فیسبوک و گوگل و سایر شــرکت های سیلیکون ولی، این است که 
بتوانند درصــد باالیی از کاربران را به خود، محصوالت و ســرویس 
هایشــان جلب نموده و در آنها حس »وفاداری« را ایجاد نمایند. اپل، 
توانســته در مقیاس بســیار بزرگی این مهم را به سرانجام رسانده و 

پتانسیل خرید را در مشتریان خود، همواره زنده نگه دارد.
در آخرین کنفرانس اپل، هیچ »تســاوی گری« وجود نداشت؛ حاال در 
مرحلــه ای جدید قرار گرفته ایم. همانگونه که وال اســتریت ژورنال 
در ماه گذشــته خبر داد، اپل حاال خواستنی ترین برند لوکس در چین 
است. شــرکت مورد بحث، به گمانه زنی های دو ساله خبرگزاری ها 
پایان داد و به شــکل قطعی خود را به عنوان برندی »لوکس« برای 

تمام جهان معرفی کرد.
دیروز برای اولین بار، الگوی جدید کسب و کار اپل به نمایش گذاشته 
شد؛ الگویی که قشــر ثروتمند جوامع را به شکلی دقیق، هدف گرفته 
اســت. ۱۰.۰۰۰ دالر، نقطه ی آغازین قیمت گذاری ساعت طالیی؛ 
بله، اهالی کوپرتینو معتقد هســتند به دســت کردن بهترین نمونه از 

ساعت اپل که گویی از آینده آمده، یک »افتخار« است.
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 ،MacBook Air بســیاری معتقد هســتند که
بهترین کامپیوتر شخصی ساخته شده تا به حال است. 
زمانی که این محصول در سال ۲۰۱۰ دست خوش 
تغییرات اندکی شد، با نگاهی به آن، گویی ورقه ای 
از آلمینویم با مهارت کامل و با نازکی فوق العاده ای 
برش خورده، سپس به شکل جادویی، به آن قدرت 
انجام امور »کامپیوتری« بخشیده شده است. همه چیز 
در خصوص Air، بی نظیر است؛ از کیبورد بی همتا تا 

ترک پد و حتی عمر باتری بی رقیبش.
اپل مانند قهرمانی که پس از سال ها موفق می شود 
تا رکورد خود را جا به جا کند، موفق شد تا محصولی را 

معرفی کند که حتی از Air هم بهتر است.
مک بوک جدید از ایر ۱۱ اینچ ســبک تر و نازک تر 
بوده اما رزولوشن تصویر بسیار بهتری دارد؛ معموال هر 
دوی این تغییرات باعث می گردند تا عمر باتری به 
شدت قربانی شود اما اپل همچنان وعده ی محصولی 
را می دهد که یک روز کاری را با کاربرش ســپری 

خواهد کرد.
روی کاغذ، همه چیز برتر است، از طراحی هوشمندانه 
ی این محصول گرفته تا ترک پد جدید با تکنولوژی 
Force Touch و همین طور تعادل میان ســایز 
نمایشگر مک بوک ایر ۱۱ و ۱۳ اینچ؛ اما، در هر حال 
مک بوک جدید محدودیت هایی هم دارد. محدودیت 
هایی که شاید در نگاه اول اجازه ندهد تا تاج را از سر 
Air  برداشته و بر سر MacBook جدید بگذاریم.

اجــازه دهید مزیت ها و معایب مک بوک جدید را با 
چند لپ تاپ دیگر مقایسه کنیم. ابتدا بیایید به سراغ 
محصول لنوو به نام ThinkPad X240 برویم؛ 
این لپ تاپ با ســایز ۱۲.۵ اینچ خود، محصولی به 
شدت قابل حمل بوده و از کیبورد بسیار خوبی نیز بهره 
می گیرد؛ با این حال، انقدر عالی طراحی شده که اندازه 

و وزنش تقریبا هم اندازه با یک تبلت است.
از سوی دیگر Dell XPS 13 نیز از مشخصاتی 

تقریبا مشــابه مک بوک جدید بهره می برد و گویی 
هر دو محصول توانسته اند سایز درست و اندازه دقیق 
مورد نیاز کاربران در زمینه کامپیوتر های قابل حمل 

را به دست آورند.
در این میان لنوو Yoga 3 Pro نیز نباید از یاد رود؛ 
این محصول به شــدت زیباست و از بدنه ای بسیار 
نازک و نمایشــگری بسیار با کیفیت بهره می گیرد. 
قلب تپنده ی هر دو محصول پردازنده ی اینتل با کد 
Core M بوده که البته باعث می گردد تا سازندگان 
بتوانند محصوالتی به این نازکی را تولید کنند؛ این 
پردازنده نیازی به فن ندارد و مک بوک جدید نیز اولین 

لپ تاپ بدون فن از سوی شرکت اپل است.
تا اینجای کار همه چیز خوب به نظر می رســد اما 
 Yoga 3 Pro تجربه ی کاربری بسیاری از افراد با
نشان دهنده این موضوع است که این پردازنده حتی 
برای امور ســاده ای نظیر وب گردی نیز، دست و پا 

می زند.
 ،OS X کامپیوترهای همراه اپل با سیســتم عامل
همواره توانسته اند از رقبای ویندوزی خود عمر بسیار 
بیشــتری را تجربه نمایند اما این بار اینتل آمده تا به 
قول خودش با پردازنده ی Core M، انقالبی به راه 
بیاندازد. باید در نظر داشت که زمانی می توان گفت 
اینتل به موفقیت رسیده که در کنار قدرت باال، مصرف 
 Core M پایین را نیز عرضه کند، قدرت پردازنده ی
صرفا در حد یک پردازنده ی موبایل است. پردازنده 
ی گرافیکی HD Graphics 5300 از اینتل نیز 
وظیفه پشتیبانی از یک نمایشگر با رزولوشن ۲۳۰۴ 
در ۱۴۴۰ پیکسلی را دارد و باید دید در عمل، چگونه 
پاسخگو خواهد بود. آیا می توان گفت این لپ تاپ از 
آینده آمده یا باید به انتظار نسل دوم و ارتقا یافته اش 

نشست؟
بسیاری اعتقاد دارند مک بوک جدید در نهایت کاربران 
زیادی را شــیفته ی خود خواهد کرد و به نیاز های 

تعداد زیادی از آنها در همین نسل اول نیز پاسخ گفته؛ 
پردازنــده ی بدون فن، رزولوشــن تصویر باال، وزن 
پایین، نازک بودن و همچنین عمر باتری مناســب، 
مواردی نیستند که بتوان به راحتی آنها را در هر لپ 

تاپی پیدا کرد.
اپل با اشتیاق خاصی، پورت USB Type�C را در 
آغوش کشیده و جدا از همین یک پورت، صرفا یک 
جک هدفون را می توان بر روی بدنه ی آن مشاهده 
کرد. این اتصال USB Type�C تقریبا همه چیز 
را در دل خود پنهان کرده است و با اتصال یک دانگل 
گران قیمت )که صدای کاربران را در آورده( می توان 
از آن به عنوان پورت اینترنــت، HDMI و کارت 
خوان SD و البته اتصال عادی USB استفاده کرد.

اپل و اینتل آینده ی کامال بی سیم را متصور هستند؛ 
کاربران در آینده تصاویر دوربین های خود را توسط 
وایرلس به ابزارهای دیگرشــان خواهند فرستاد، اما 
برای زمان حال، چندان نمی توان روی این قابلیت ها 
حساب باز کرد. باور نداریم که یک لپ تاپ »امروزی« 

بتواند دور کارت خوان SD را نیز خط بکشد.
مک بوک جدیــد و XPS 13 از Dell، هر دو از 
آینده آمــده و طراحی امروزی ندارند. تبلت ها روزی 
که از راه رسیدند، قرار شد تا محصوالتی قابل حمل 
تر از لپ تاپ ها باشند اما با ارتقا هایی که در زمینه ی 
نوت بوک ها شاهد هستیم، می توان گفت دیگر آینده 
ای برای تبلت ها باقی نخواهد ماند و لپ تاپ ها، در 

ناباوری بسیاری، برنده ی این کارزار خواهند شد.
اولین نسل مک بوک جدید، برای افرادی که شیفته ی 
طراحی های زیبا و رنگ طالیی و در کنار آن، کارایی 
و نازکی هستند، انتخابی عالیست اما برای بسیاری از 
ما، نسل بعدی این مک بوک احتماال انتخابی بسیار 

جذاب تر و عاقالنه تر خواهد بود.

مک بوک جدید اپل؛ 
نوت بوکی برای زمان حال 

یا فرستاده ای از آینده؟
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 آخریــن کاری که قبــل از خوابیدن انجام می 
دهید تأثیری قابــل مالحظه بر حس و حال و 
انرژی شــما در روز بعد خواهد داشــت، چراکه 
میزان انرژی تان در طول روز نشــان می دهد 
که شــب قبل، چند ساعت خوابیده اید و تا چه 

اندازه خواب تان خوب بوده است.
افراد موفق می دانند که موفقیت آنها کامال به 
ســالمت روحی و جسمی شــان متکی است و 
بــرای این منظور هم باید خواب کافی داشــته 

باشند.
شــاید به همین دلیل اســت که خــواب های 
شبانگاهی نقشی کلیدی در نظر بسیاری از آنها 
دارد و امــوری که این افراد قبل از خواب انجام 

می دهند نیز به این خاطر حایز اهمیت است.
با ما همراه باشــید تا با ۹ کاری که افراد موفق 

قبل از خواب انجام می دهند آشنا شوید.

۹ کاری که افراد موفق 
قبل از خواب انجام می دهند



1- مطالعه
کارشناســان امر بر این مسأله توافق نظر دارند 
که مطالعه آخرین کاری اســت که اغلب افراد 

موفق قبل از خواب شان انجام می دهند.
مایکل کر، ســخنران بین المللی کســب و کار 
و مولف کتاب »جدی نباشــید، شوخ طبعی در 
محیط کار را فراموش نکنید!« در این رابطه می 
گوید، مدیران بسیاری را می شناسم که قبل از 
خواب همه کارهایشان را کنار گذاشته و مطالعه 
می کنند و حتی در لیســت امــور روزانه خود با 
نام »آیتم غیر قابل حذف« از آن یاد می کنند.

کــر در صحبت هایش می گویــد: »این زمان 
لزوما به مطالعه در مورد کســب و کار یا تورق 
کتاب هــای الهام بخش اختصــاص نمی یابد. 
مرور اطالعات در منابــع مختلف ارزش زیادی 
در نظر افراد موفق دارد، چراکه آنها باور دارند با 
این کار، ابتکار عمل شــان بیشتر شده و اشتیاق 

زیادتری به زندگی پیدا می کنند.«
برای نمونه، در حالی کــه برخی از افراد موفق 
ترجیــح می دهنــد در این مدت زمــان کوتاه، 
نگاهی به ســر خط خبرهای روز و وبالگ های 
حوزه فناوری داشــته و گشــتی در سایت های 
ردیت یا توئیتر بزنند، دیگران از مطالعه رمان و 

کتب فلسفه باستانی لذت می برند.

۲- تهیه لیست وظایف
کر در کتاب خــود می نویســد: »خالی کردن 
ذهــن برای یک خــواب شــبانگاهی خوب در 
نظر بســیاری از افراد موفق نقشی کلیدی دارد. 
آنها اغلب از این زمان برای نوشــتن لیستی از 
کارهای انجام نشده خود استفاده می کنند و به 
این ترتیب از ورود افکار مزاحم به ذهنشــان در 

زمان شب خودداری می کنند.«

۳- وقت گذراندن با خانواده
مایکل وودوارد، روانشــناس ســازمانی و مؤلف 
کتاب »برنامه “شــما”« در این رابطه می گوید، 
صحبت کردن با همســر و فرزندان نقشی بسیار 

مهم در آرامش روانی افراد دارد.
الرا وندرکام، مولف کتــاب »کارهایی که افراد 
موفق قبل از خوابشان انجام می دهند« در این 
رابطه مــی گوید وقت گذراندن با خانواده امری 
رایــج در میان افراد موفق محســوب می گردد 
و بهتر اســت که زوج ها قبل از خوابشــان در 
مورد کارهایی که در طول روز انجام داده اند با 

یکدیگر صحبت کنند.«

۴- ثبت بازخورد کارهای روزانه

کر می گوید، بســیاری از افــراد موفق قبل از 
خواب، زمانی را صــرف تفکر در مورد کارهای 
انجام شده شان می کنند و سه مورد از وظایفی 
که در طول روز کاری موفق به تمام کردنشــان 

شده اند را یادداشت می کنند.
»تهیه نوعی دفترچه ثبت دستاورد« می تواند به 
افراد کمک کند تا شــرحی از پیشرفت هایشان 
در طــول روز را ثبت نمــوده و همواره موفقیت 

های خود را به یاد داشته باشند.
این کار همچنین نقشی کلیدی در حفظ انگیزه 
این افــراد به خصــوص در دوران های چالش 

برانگیز خواهد داشت.
ونــدرکام اضافه می کند: »با صــرف تنها چند 
دقیقه برای تفکر در مورد اتفاقات روز گذشــته، 
مثبت اندیشی و حس شکرگذاری در شما ایجاد 

خواهد شد.«

۵- مدیتیشن
بسیاری از افراد موفق، ۱۰ دقیقه آخر پایان روز 
خود را برای مدیتیشــن صرف مــی کنند. دال 
کــورو، یکی از مربیان این رشــته در نیویورک 
در این رابطه مــی گوید که آرام نمودن ذهن و 

ریلکسیشن بدن کاری بسیار فوق العاده است.

۶- زمان بندی خواب
کر می گویــد: »تاکنون حرف و ســخن های 
فراوانــی در مورد خطرات پیــش روی افراد پر 
مشــغله و کم خواب ذکر شده اســت. بنابراین، 
یکی از عادات بســیاری از افراد موفق آن است 
که داشــتن خواب کافی را در اولویت های خود 
قــرار می دهنــد و همانطور کــه تأیید خواهید 
کرد، این مســأله می تواند چالشی بزرگ برای 

کارفرمایان و صاحبان مشاغل باشد.
یکی از روش های تنظیم خواب این اســت که 
هر شب در ســاعتی معین به رختخواب بروید و 
بایــد بگوییم که اغلب متخصصین این عادت را 
برای اطمینان از یک خواب شبانه سالم توصیه 

می کنند.
وندرکام حتی پیشــنهاد می کند که زمان بیدار 
شدن خود را نیز برنامه ریزی نمایید و برای این 
منظور نخست ساعاتی که به خواب نیاز دارید را 
شمرده و سپس ساعت خود را برای بیدار شدن 

پس از این مدت کوک نمایید.
به گفته او: بدتریــن کاری که می توانید انجام 
دهید این اســت که تا دیر وقــت بیدار مانده و 
صبح ها چــرت بزنید. اما چرا باید انرژی تان را 
صــرف قانع کردن خود برای خوابیدن در دقیقه 

۹۰ کنید؟

۷- قطع ارتباط با محیط کار
به گفتــه کر، افراد واقعا موفق قبل از خواب هر 
امری را انجــام می دهند به غیــر از کار. آنها 
مرتبا ایمیل هایشــان را چک نمی کنند و سعی 
می کنند وقت شــان را صرف امور مرتبط با کار 

نکنند.
وودوارد با پذیرفتن این نکته می گوید: »بدترین 
کار این است که در بستر خود دراز بکشید و در 
مورد ایمیلی فکر کنید که به تازگی از مدیر خود 
دریافت کرده اید. مدیری که در همه ســاعات 
بیداری اش مرتبا درخواســت های مختلفی را 
مطرح مــی کند و مرتبا باعث دردســرتان می 

شود.«
میان زمانی که برای مطالعه آخرین ایمیل های 
تان صرف می کنید و وقــت خوابیدنتان مدتی 
فاصله بگذارید. علت این موضوع هم آن اســت 
که پیش از دراز کشــیدن و به خواب رفتن مغز 

خود را از کار خالی نمایید.

۸- کنار گذاشتن افکار منفی
تفکر در مورد اتفاق و شرایط ناخوشایندی که در 
طول روز تجربه شــان کرده اید می تواند نقش 
نوعی تله را برای شــما ایفا کند و بجز ناراحتی 

چیز دیگری را برایتان به ارمغان نخواهد آورد.
افــراد موفق، فارغ از آنکه تا چه اندازه روز بدی 
را پشــت سر گذاشــته اند، از تکرار حرف های 
منفی خودداری می کنند چراکه می دانند با این 

کار تنها استرس شان زیاد خواهد شد.
به یاد داشــته باشید که زمانی را صرف یادآوری 
لحظات مثبت خود در طول روز نمایید و موفقیت 
هایتان را حتی در صورتی که کم بوده و دور از 

ذهن باشند جشن بگیرید.

۹- تصویر سازی از موفقیت های آینده
بســیاری از افراد موفق، قبل از خوابیدن، مدتی 
را صرف اندیشیدن به نتیجه مثبت پروژه هایی 
می کنند که مشــغول کار رویشــان هســتند و 

انتظار دارند که در آینده برای آنها رخ دهد.
به گفته لین تیلور، کارشناس محیط های کاری 
و مولــف کتاب »مهار محیــط کاری ظالم خود 
را در دســت بگیرید: چگونه رفتارهای کودکانه 
مدیرتان را تحت کنتــرل در آورده و کارتان را 
پیــش ببرید.« در ادامــه صحبت های خود می 
گویــد: »تفکر در مــورد موفقیت های آتی یک 
وظیفه یا تمرین نیست و چنین موهبتی به طور 

طبیعی در وجود این افراد نهادینه شده است.«
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 تصور کنید که به تازگی شــغل تازه ای به شــما پیشــنهاد داده شده و 
شــرکت جدید هم انعطاف پذیری کافی را در مورد زمان آغاز به کارتان 

از خود نشان می دهد.
ســوالی که مطرح می شود این اســت که برای شروع شغل جدیدتان به 
چــه میزان زمان نیاز خواهید داشــت؟ و قصد دارید با آن زمان خالی چه 

کاری انجام دهید؟
متخصصان کســب و کار بر این باورند که دست کم یک هفته تعطیالت 
قبل از شــروع کار جدید به شــما امکان می دهد تا از لحاظ روانی خود 
را برای فصلی تــازه از زندگی حرفه ای تان آماده نمایید و به ذهن خود 

استراحت دهید.

۱۳ کاری که می توان 
قبل از شروع شغل جدید انجام داد



1- سازماندهی امور شخصی
پیش از آنکــه در محل کار جدیدتان اســتقرار 
یابید، زندگی شــخصی تان را سازماندهی کنید 
تا استرس یک هفته نخســت کاری خود را به 

حداقل میزان ممکن برسانید.
رایان کان، بنیانگذار گروه Hired در این رابطه 
می گوید: »اگر تا آن زمان کارهای انجام نشده 
زیادی در منزل داشــته اید کــه ذهن تان را به 
خود مشــغول کرده بود، وقت آن رســیده تا آن 

امور نیمه تمام را به سرانجام برسانید.

۲- رسیدگی به قرارهای معوقه
مریم ســالپیتر، مربی کاریابــی و مولف کتاب 
»نقش شــبکه های اجتماعــی در موفقیت« و 
»۱۰۰ مکالمــه برای موفقیت شــغلی« در این 
رابطــه می گوید، فاصله زمانــی که میان ترک 
یک شــغل و آغاز کار جدید وجود دارد بهترین 
زمان برای انجام معاینات پزشــکی عقب افتاده 
و دریافت مرســوالتی اســت که نیازمند حضور 
شما در منزل هستند. به عالوه می توانید از این 
زمان برای انجام تمامی کارهایی اســتفاده کنید 
که پس از شــروع کار جدیدتان دیگر، فرصتی 

برای انجامشان نخواهید داشت.

۳- قطع ارتباط با فضای مجازی
Flex�  سارا ســاتن فل، مدیر عامل و بنیانگذار
Jobs در ایــن رابطه می گوید: »از این حقیقت 
کــه دیگر مجبور نیســتید در طــول روز برای 
دیگران قابل دســترس باشــید بهــره کافی را 
ببرید و حداقل یک یا دو روز، کاری به ایمیل و 

فیسبوک خود نداشته باشید.«

۴- حفظ گروه های دوستی
کان می گوید: »قبل از شروع یک شغل جدید، 
از فرصت به وجود آمده استفاده نموده و مطمئن 
شوید که روابط دوستانه ای که در محیط کاری 
قبلــی تان ایجاد نموده اید بــه قوت خود باقی 

هستند.

اطمینــان حاصل کنید که اطالعــات تماس با 
افرادی که در گذشــته همکارتان بــوده اند را 
دارید و برنامه ای را برای دیدار مســتمر با آنها 

پس از شروع کار جدید تدوین نمایید.

۵- بروز رسانی پروفایل در شبکه های 
اجتماعی

مطمئن شــوید که اکانت های لینکدین، توئیتر 
و فیســبوک تان کامال بروز هستند و اطالعات 

مربوط به شــرکت جدید و سمت تازه خود را به 
آن اضافه نمایید.

۶- حضور در جمع دوستان و خانواده
ســاتان فل می گوید: »ممکن است که تا چند 
ماه پــس از آغاز به کارتان در شــرکت جدید، 
فرصت صرف عصرانه با دوســتان و آشــنایان 
را نداشــته باشــید، بنابراین توصیه می شود که 
فرصت به وجود آمده را مغتنم شــمرده و قراری 

با آنها بگذارید.
نیــکل ویلیامز یکی از کارشناســان لینکدین و 
مولــف چندین کتاب پر فروش در مورد کاریابی 
نیز با تأیید این مســأله مــی گوید: »زمانی که 
شــغل تازه ای را شــروع می کنید باید انتظار 
داشته باشید که ساعت های کاری تان در ابتدا 
طوالنی تر باشند )دست کم چند ماه نخست که 
اینگونه اســت(، لذا بهتر اســت که تا آن موقع، 

بیشترین استفاده را از بودن در خانه ببرید.«

۷- مسافرت
فرقی ندارد که زمان تان یک شب باشد یا یک 
هفته، بهتر اســت که برای تجدیــد قوا، دیدن 
مناظر جدید و بهــره بردن از اوقات فراغتی که 
برایتان پیش آمده ســفری هر چند کوتاه داشته 

باشید.

۸- تحقیق در مورد شرکت جدید
در بازار کار بسیار رقابتی امروز، هر چه موقعیت 
شغلی شــما باالتر باشــد، در ماه های نخست 

فعالیت تان بیشتر تحت نظر قرار می گیرد.
به گفته کان، در شرکت جدید از شما انتظار می 
رود کــه به جای صرف زمــان برای یاد گرفتن 
چند و چــون کار، تمام وقت کار کنید و آنجا را 

نمایید. متحول 
از این رو بهتر است که تحقیقی در مورد صنعت 
و شــرکت آینده خود انجــام دهید و تا آنجا که 
می توانید در مورد پســت جدید تان و تیمی که 
قرار است با آنها کار کنید اطالعات جمع نمایید.

۹- تعیین اهداف کوتاه مدت شــخصی 
و حرفه ای

فکــر کنید که می خواهید از زمان شــروع کار 
جدید چه تغییراتی را در رویه خود اعمال نمایید. 
به گفته کالی ویلیامز یوست مدیر عامل شرکت 
 Work+Life و   Flex+Strategy Group
Fit, Inc، وبالگ نویس و مولف »تغییر آفرین 
باشید: کاری کنید که آنچه دوست دارید هر روز 
برایتان اتفاق بیافتــد« در این رابطه می گوید: 

»آیا در نظر دارید که با شــروع کار جدید، کمی 
زودتر از خواب بیدار شــده و دو روز از هفته را 
به باشــگاه بروید؟ آیــا در نظر دارید ماهی یک 
بار با دوســتان قبلی خود خارج از شرکت ناهار 
بخورید؟ از این زمان برای برنامه ریزی استفاده 

نمایید.

1۰- تفکر در مورد اهداف بلند مدت
در طول اوقات فراغت خود، به این بیاندیشــید 
که در نظر دارید به کجا برســید. دوست دارید 
در ۵ ســال آینده کجا باشید؟ در ۱۰ سال آینده 
چطور؟ بــه گفته کان، با فکر کــردن در مورد 
آینده، از همان روز نخســت شــروع به کار، در 

مسیر صحیح قرار خواهید گرفت.

11- زمانبندی امور شخصی
اگــر برنامــه کاری تان قرار اســت که به کلی 
تغییر یابد، بهتر اســت مواردی نظیر، مراقبت از 
فرزندان، وظایف منزل و انجام امور شــخصی 

تان را سازمان دهی نمایید.
ســالپیتر می گوید: اگر پیش از شروع به کار در 
شــرکت تازه، برنامه خواب تان تغییر کرده، باید 
از چند روز قبل، خــود را با یک »برنامه خواب 

کار محور« وفق دهید.

1۲- تجدید قوا
فراموش نکنید کــه زمانی را به خود اختصاص 
دهید و وقتی را برای تمدد اعصاب و اســتراحت 

کنار بگذارید.
ویلیامز می گوید: بهتر است در این زمان، برای 
انجام صحیح کارها، با خرید لباس یا صرف یک 
شام خوشمزه از خودتان تقدیر کنید. شما موفق 
شــده اید که در اوضاع کاری نامساعد کنونی، 
شــغلی را برای خود دست و پا کنید و باید برای 

این منظور به خودتان ببالید.

1۳- لذت بردن از آرامش به وجود آمده
آیا ناراحتید که پس از ســپری کردن این اوقات 
خوب باید به ســر کار جدیــد بروید؟ کار کردن 
مانند دوچرخه ســواری اســت؛ زمانی که برای 
نخستین بار سوار آن می شوید برای تان دشوار 

خواهد بود.
بنابراین، از اینکه بیش از اندازه استراحت کرده 
اید نگران نباشــید. از تک تــک لحظات خود 
نهایت بهره را ببرید و ســپس با انرژی کامل به 

محل کار جدیدتان بروید.

مدیریت Management

55مـاهنامه اینترنتی دیجیـاتو

دیجیاتو



Managementمدیریت

مـاهنامه اینترنتی دیجیـاتو 56

دیجیاتو

1- زنده می مانید
اغلب کارآفرینان آینده از شکســت واهمه دارند و 
تصور آنکه روزی چنین مسأله را تجربه کنند مانند 
باری است که همواره روی دوش خود احساس می 
کنند. اما جدای از اینکه شکست کسب و کار شما 
تا چه اندازه عظیم خواهد بود، حقیقت این است که 
می توان قرض را داد، کارکنان قادر خواهند بود کار 
جدیدی برای خود دست و پا کنند و با شفاف سازی 
صادقانه، می توان خدشه هایی که بر روابط کاری 

تان وارد شده را التیام بخشید.
به یاد داشته باشــید که اگر به حس شکست خود 
اجازه ندهید که شــما را از پای درآورد، قطعا پس از 

بروز این مسأله انسان بهتری خواهید شد.

۲- بهتر برای آینده آماده خواهید شد
زمان، زخم هایی که به واســطه شکست کسب و 
کارتان بر شــما وارد شده را التبام می دهد، درست 
مانند دردهایی که به واسطه عشق در وجود انسان 
پدیــدار می شــوند. همینکه به جایــگاه اول تان 
بازگشتید، فکرهای تازه ای به ذهنتان خطور خواهد 
کرد و به لطف دانش و تجربه ای که کســب کرده 
اید، این بار قوی تر عمل می کنید. از این پس بهتر 
می دانید که دنبال چه هستید، چه مسائلی برایتان 
اهمیــت دارد و مهم تر اینکه بایــد در آینده از چه 

مسائلی اجتناب کنید.

هر غصه و شکســتی را به مثابه درســی از زندگی 
قلمداد کنید که شما را برای مرحله بعدی آماده می 

کند.

۳- سریع تر روی پایتان می ایستید
دل انسان در طول زندگی اش بیش از یک بار می 
شکند، ناکامی در کسب و کار نیز همینگونه است و 
به یک مورد ختم نخواهد شد و تجربه همان چیزی 
خواهد بود که به کارفرمایان کمک می کند تا روی 
پای خود بایستند و از هر شکستی که در آینده با آن 
روبرو می شوند، گذر کنند و هر بار، سریع تر و آسان 

تر به شرایط عادی باز گردند.
زمانی که به درک بهتــری از انعطاف پذیری خود 
دســت پیدا کنید، یافتن عالقه و اشتیاق تازه برای 

تان آسان تر خواهد شد.

۴- بر ارزش شما افزوده می شود
تجربه دشــمن بی تجربگی است. بله کار کردن با 
فردی که هنوز اســتانداردها و الگوهای ســازمانی 
را نــدارد مزایای زیــادی را برای شــما به دنبال 
خواهد داشــت، با این همه، تجربه ثابت کرده که 
ارزشــمندترین شرکا کسانی هستند که می شود با 
آنها ارتباط برقرار کرد. برای مثال اگر تصورتان این 
است که باید دفتر کارتان را تعطیل کنید و عذر همه 
۲۰ کارمند خود را هم بخواهید، چنانچه شریکتان 

هم با شــما هم عقیده باشد، راحت تر می توانید با 
یکدیگر کار کنید و ارتباط برقرار نمایید.

تنها تجربه به شــما درس مــی دهد که چگونه با 
شکست کنار بیایید.

۵- شکرگزارتر خواهید شد
درست مانند عشق نخست، لذت بردن از نخستین 
کسب و کارتان هم دشوار خواهد بود. عدم قطعیت 
امور و حس ناامنی تمام وجود شما را در بر می گیرد 
و به جای واقع بینی و در نظر گرفتن حقایق، پشت 
کارتان تحت تأثیر نوعی حس شــیفتگی و مثبت 

اندیشی قرار می گیرد.
این حس ادامه می یابد، تا زمانی که تجربه الزم را 
کسب می کنید و تصمیم می گیرید در مورد آنچه 
می خواهید، انتخابگر باشید و در نهایت است که می 
توانید کسب و کارتان را به خاطر همان چیزی که 

هست دوست داشته باشید.
بنابراین اگر آرزوهایتان را برای راه اندازی یک کسب 
و کار جدید کنار گذاشته اید، توصیه ما به شما این 
اســت که از غصه شکست ترســی به دل خود راه 
ندهید و در عوض مانند حقیقتی اجتناب ناپذیر به آن 
نزدیک شوید و همین مسأله است که در دراز مدت 

از شما یک کارفرمای موفق می سازد.
جسارت داشته باشید و از ماجراجویی نترسید.

پنج دلیل مطلوب بودن دل شکستگی برای کارآفرینان
 عاشق شــدن و شکست بهتر از این است که هیچگاه چنین 

حسی را تجربه نکنید.
این جمله ای است که نخستین بار در دهه 1۸۰۰ میالدی 
از زبان آلفرد لرد تنیســون شنیده شد. شاید این جمله 
هیچ ارتباطی با کســب و کار نداشته باشد با این همه، 
کارفرمایان با تجربه به خوبی بر اهمیت آن واقفند و می 

دانند که چه ارزشی دارد.
راه اندازی یک کسب و کار جدید به خودی خود چالش برانگیز و ناامید 

کننده هست و بدتر از آن زمانی است که تشخیص می دهید راهی برای 
موفقیت در کارتان ندارید و زمان تعطیلی آن فرا رسیده.

اولین کســب و کار، درست مانند عشــق اول انسان است که تمام جسم و 
جانش را صرف آن می کند و به همین دلیل فکر آنکه دیگر وقت خداحافظی با 

آن رسیده، به اندازه کافی احساس موسسش را جریحه دار می کند.
اما شکسته شدن دل )چه در کار و چه در عشق( می تواند امر خوبی باشد. اگر کارفرمایی 

هســتید که فکر می کنید کسب و کارتان با شکست روبرو شده یا اینکه از ترس بروز چنین 
اتفاقی از راه اندازی یک تجارت تازه خودداری می کنید، در اینجا توجه شما را به دالیلی جلب می 

کنیم که نشان می دهند، شکسته شدن دلتان خوب است و باید با اعتماد به نفس باالتری با آن روبرو شوید.
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 Lockdown Pro در عین این که کامل ترین 
اپ جعبه ابزار این هفته ماست، دارای زیباترین رابط 
کاربری هم هست. پشتیبانی از زبان فارسی را هم 
که به آن اضافه کنید، آن را کاربردی ترین ابزار برای 

قفل اپلیکیشن ها خواهید یافت.
Lockdown Pro همه چیز را برایتان قفل می 
کند، از اپلیکیشن های مختلف گرفته تا تنظیمات، 
تمــاس های ورودی و پیامک ها. بخشــی به نام 
Smart Lock در آن، برای بازگشــایی اپ های 
قفل شده از طریق اتصال به یک دستگاه فرستنده 
بلوتوث یا امواج وای فای در نظر گرفته شده، هر چند 
بازگشــایی اپ ها را هم می توانید به یک محدوده 

جغرافیایی محدود کنید.
با فعالسازی Observer از طریق ایمیل، می توانید 
از جســتجوی افراد کنجکاو در محتوای موبایلتان 
مطلع شــوید. بخش Private Gallery هم در 
حکم گاوصندوقــی ایمن و مخفی برای محافظت 
از تصاویر خصوصی شماست. آیکن اپ را هم می 
توانید از محیط اندروید مخفی کنید و با تعیین یک 
شماره خاص، از طریق شماره گیر موبایل دوباره به 

آن دسترسی داشته باشید.

قیمت : رایگان
AppPlus.Mobi : سازنده

سیستم عامل : اندروید
حجم : ۵.۷ مگابایت

قیمت : رایگان
ThinkYeah : سازنده    

    سیستم عامل : اندروید
    حجم : ۱.۹ مگابایت

زمانی قفل های فلزی و سنگین، حافظ 
اموال ارزشــمند مردم بودند و اگر نوع 
خوبش را خریــداری می کردید، تا حد 
زیادی بابت امنیت دارایی هایتان مطمئن 

بودید.
حاال کــه در عصر تکنولوژی زندگی می 
کنیم، اســمارت فون ها جــزء دارایی 
های ارزشمند ما شده اند، اما نه از نظر 
قیمت، بلکه به خاطــر اطالعاتی که در 
آنها ذخیره می نماییم. بنابراین، حفاظت 
از این اطالعات از دست افراد کنجکاو 
و سودجو، باید جزء اولویت هایمان قرار 

بگیرد.
ابزارهایی  به  این هفته،  ابزار  در جعبه 
پرداخته ایم که می توانند اپلیکیشــن 
های شــما را قفل کرده و از محتوای 
خصوصــی تان در موبایــل محافظت 

نمایند.

Smart AppLock هر چند امکاناتش به اندازه 
Lockdown Pro کامل نیست، اما مزیتش در 
حجم پایین و مختصر و مفید بودن قابلیت های آن 
اســت. با این ابزار هم قادرید دسترسی به اپ های 
مختلف، پیامک ها و تماس های ورودی را مشروط 

به وارد کردن رمز یا الگو کنید.
اما بر خالف Lockdown Pro، برای دسترسی 
به گالری امن، ناچارید که آن را به صورت جداگانه 
دانلود کنید. ســه قفل مختلــف )الگو، رمز یا پین( 
Smart Ap�  برای بستن اپلیکیشن های شما در
pLock در نظر گرفته شده که حتی می توانید در 
تنظیمات، بــرای این قفل محدودیت زمانی تعیین 
کنید )مثال به آن فرمان دهید تا به مدت ده دقیقه 
پس از بازگشــایی یک اپ قفل شده، مجددا آن را 

قفل نکند(.
Smart Applock بــه شــما توانایی مدیریت 
نصب و حذف اپلیکیشــن ها را هم می دهد. حتی 
می توان از طریق تنظیمات، جلوی حذف این اپ را 
از محیط اندروید گرفت و این کار را فقط از طریق 

دسترسی به اپلیکیشن میسر کرد.
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 HI AppLock در طراحی رابط کاربری اش از 
اپ معروف AppLock الگوبرداری کرده، با این 
حال، مجموعه ای از قابلیت در آن وجود دارد که 

عامل تمایزش با سایر نمونه های مشابه می شود.

یکی از آنها، امکان قفل کردن اپ ها به صورت 
گروهی است و دیگری امکان مخفی سازی کامل 
اپلیکیشــن ها در اندروید. کاربرد قفل گروهی در 
اینجاست که مثال شــما در ساعت مشخصی از 
روز، نیاز دارید تا چندین اپلیکیشــن مختلف را با 

هم قفل کنید.
با اضافه کردن این اپ های مشخص به یک گروه، 
دیگر نیازی به قفل تک تکشــان نخواهید داشت. 
بلکه یک اشاره کافیست تا همگی به طور همزمان 

قفل شده و با اشاره بعدی باز شوند.
مخفی ســازی اپ ها از محیــط اندروید هم یکی 
 HI AppLock از قابلیت های بســیار کاربردی
برای موبایل های روت شــده است. باقی امکانات 
HI AppLock مشــابه قفل کننده های دیگر 
اســت و امکاناتی همچون قفل بر اساس زمان یا 
اتصال به وای فای، ویجت اپ برای صفحه اصلی، 
تعویض تم و پیغام تقلبی خطا را در آن خواهید یافت.

قیمت : رایگان
NewSoftwares.net : سازنده    

iOS : سیستم عامل    
    حجم : ۱۲.۲ مگابایت

 تقریبا اپلیکیشنی قدیمی محسوب می شود، اما 
قابلیتی دارد که در بسیاری از نمونه های مشابه 
نمــی بینیــم و آن هم باز کردن قفــل اپ ها با 

تشخیص چهره است.
در بدو ورود بــه Visidon باید چند عکس از 
خودتان در زوایا و شدت های نور مختلف بگیرید 
تا بعدا در روند تشــخیص چهره با اختالل رو به 
رو نشوید. البته برای محکم کاری، یک رمز عبور 
متنی را بایــد برایش در نظر گرفت تا در صورت 
عدم تشــخیص چهره، بتوان از آن برای ورود به 

اپلیکیشن ها استفاده کرد.
 Visidon AppLock قابلیــت،  این  بدون 
یک ابزار معمولی اســت و نهایتا با آن می توانید 
پیامک ها، گالری و دیگر اپلیکیشن های خود را 

از دست افراد مزاحم محافظت کنید.

 کاربران سیستم عامل iOS برای محدود کردن 
دسترســی به اپلیکیشــن ها، روش های خاص 
خودشــان را دارند؛ با این حــال برای قفل کردن 
موارد دیگــر چاره ای جز مراجعه به اپلیکیشــن 

Folder Lock نخواهند داشت.
Folder Lock مثل یــک گاوصندوق امن، از 
کلیه اطالعات ارزشمند موجود در حافظه آیفون و 
آیپد شــما پاسداری می کند. در نسخه رایگان آن 
می توان ۱۵۰۰ عکس و ویدئو، ۳۰۰ فایل صوتی 

و ۳۰۰ سند را رمزگذاری و مخفی کرد.
برای مشاهده فایل های مخفی شده الزم نیست 
آنها را از حالت مخفــی دربیاورید، بلکه از درون 
Folder Lock هم می توانید این کار را انجام 
دهید. امکان ثبت یادداشــت، ضبط صدا و ایجاد 
یک گروه از مخاطبین بــه صورت کامال مخفی 
و اســتفاده از مرورگر امن داخلــی هم جز دیگر 

امکانات Folder Lock هستند.
Folder Lock در برابــر حمالت هکری کامال 
ایمن سازی شده و اگر هم شخصی به غیر از شما 
قصد ورود به آن را داشــته باشد، اپلیکیشن از او 
عکس خواهد گرفت. بنابراین به راحتی می توانید 
افراد کنجکاو که قصد سرک کشیدن در موبایلتان 

دارند را تشخیص دهید.

    قیمت : رایگان
Hi App Team : سازنده    
    سیستم عامل : اندروید

    حجم : ۱.۶ مگابایت

    قیمت : رایگان
Visidon : سازنده    

    سیستم عامل : اندروید
    حجم : ۵.۶ مگابایت
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طراحی
بلک بری پاســپورت در عصر تلفن های مدرن 
امروزی، چهره ای کالســیک و رســمی دارد و 
کیبــورد آن، لذت دکمه هــای فیزیکی را به ما 
یادآوری می کنند. رنگ مشکی پاسپورت در کنار 
طرز چیدمان اجزای آن، جلوه ای جدی و رسمی 
به آن می بخشــد. از نام پاسپورت می توان پی 
بــرد که بلک بری چــه کاربرانی را هدف گرفته 
است؛ کاربرانی خاص شامل حرفه ای ها، مدیران 
و کسانی که زیاد سفر می کنند. ابعاد و نمایشگر 
مربعی دســتگاه نیز طوری هستند که هر کسی 
نمــی تواند با آن ها به راحتی کنار بیاید. بنابراین 
بلــک بری باید با دقت و وســواس زیادی عمل 
کرده باشد تا بتواند حساسیت این طیف خاص از 

کاربران را برطرف کند.
آنچــه که بیش از هر چیز دیگری توجه شــما را 
به بلک بری پاســپورت جلب خواهد کرد، اندازه 
نامتعارف آن اســت بــه طوری که دســتانتان 
تعجب خواهند کــرد. این تلفن با ابعادی معادل، 
۱۲۸×۹۰٫۳×۹٫۳ اندازه ای دقیقًا برابر با یک 
پاسپورت واقعی دارد و پهنای زیاد آن، کار کردن 

یک دستی با دستگاه را واقعًا سخت می کند.
بلک بری پاســپورت اصاًل خوش دست نیست. 
برای درک بهتر این مســأله باید بدانید پاسپورت 
از گلکســی نوت ۴ و آیفون ۶ پالس هم عریض 
تر اســت. دلیل این پهنای زیاد، نمایشگر مربعی 
پاسپورت است. همانطور که کار کردن یک دستی 
با دستگاه سخت اســت، پیدا کردن جیب شلوار 
مناسب برای آن نیز دشــوار است. بنابراین بهتر 
اســت جایی در جیب کت خود، کنار پاسپورتتان 

در نظر بگیرید.
ابعاد نامتعارف و وزن زیاد ۱۹۶ گرمی بلک بری 
پاســپورت احتمال افتادن آن از دست را افزایش 
می دهند، اما بلک بــری تدابیر خوبی برای این 
مشکل اندیشیده است. بدنه پرچمدار جدید بلک 
بــری از ترکیب فلز و پالســتیک فشــرده مات 
ســاخته شده و با در دست گرفتن دستگاه، کاماًل 
استحکام و کیفیت باالی آن را احساس خواهید 

کرد.
دکمه های کیبورد در ســه ردیف چیده شده اند 
 Space، و عالوه بر حروف، شــامل دکمه های
Enter و Backspace هســتند. این دکمه ها 
دارای شــیب و جهت گیری خاصی هســتند تا 

تجربه تایپ بهتری را در اختیار شما قرار دهند
در کناره سمت راســت دستگاه، سه دکمه وجود 
دارد که باالیی و پایینی برای تنظیم صدا و دکمه 

وسطی برای بی صدا کردن به کار می روند.

 بلک  بری از پیش  کســوتان عرصه موبایل است و سال  هاست که سبک خاص خودش را دارد. اما با 
ورود اپل، ماجرا به کلی تغییر کرد. کارایی، ســادگی و امنیت باالی آیفون، بلک  بری را از چشم حرفه  
ای  ها انداخت. این شــرکت برای برگشتن به بازی تالش کرد با آیفون رقابت کند اما نشد؛ چون این 

دو به دنیاهای متفاوتی تعلق دارند.
بلک  بری پس از تالش های بســیار، به این موضوع پی  برد و در نهایت تصمیم گرفت به اصالت خود 
بازگردد. حاصل کار شــد بلک  بری پاسپورت؛ تلفنی قدرتمند در ابعاد یک پاسپورت، با کیبورد فیزیکی 
لمسی و سیستم عامل بلک  بری. آیا بلک بری موفق خواهد شد دوباره دل کاربرانش را به دست آورد؟



دکمه پاور به همراه درگاه جک ۳٫۵ میلی متری 
صدا در باال قرار گرفته اند. درب پشــتی دستگاه 
نیز از این قســمت باز می شود که دسترسی به 
درگاه کارت حافظه و ســیم کارت را فراهم می 

کند.
در پشت دستگاه، آرم بزرگ بلک بری با وقار تمام 
در وســط جا خوش کرده و باالتر از آن، دوربین 

۱۳ مگاپیکسلی همراه با فلش قرار گرفته اند.
بلک بری دقت زیادی در ســاخت پاســپورت به 
کار برده اما با وجود نمایشــگر مربعی آن و ابعاد 
بزرگش، دوران ســختی را با آن سپری خواهید 

کرد.
نمایشگر

نمایشگر ۴٫۵ اینچی بلک بری پاسپورت دارای 
رزولوشن ۱۴۴۰×۱۴۴۰ اســت که چگالی ۴۵۳ 
پیکســل در اینچ را به همراه مــی آورد. چگالی 
باالی نمایشگر، شــفافیت و دقت بسیار باالیی 
را رقم مــی زند. بلک بــری در صفحه نمایش 
پاســپورت از پنل IPS LCD استفاده کرده که 
رنگ های طبیعی و پویا، کنتراســت عمیق و و 

زاویه دید باالیی را تولید می کند.
کار کردن با یک نمایشگر مربعی تجربه متفاوتی 
اســت. این صفحه نمایش فضــای زیادی را در 
اختیار شما می گذارد که پاسپورت را به دستگاهی 

ایده آل برای وبگردی و تماشای اسناد و مطالعه 
کتــاب تبدیل می کند. اما بــرای کارهایی مثل 
تماشای ویدئو و بازی کردن مناسب نیست چون 
نوارهای مشکی اضافه ای، باال و پایین نمایشگر 
را اشغال می کنند. چرخاندن نمایشگر هم تفاوتی 
ایجاد نمی کند چون نســبت تصویر آن یک به 

یک است.
اما آنچه که باعث شــگفتی ما از نمایشــگر شد، 
خوانایی فوق العاده آن زیر نور مســتقیم خورشید 
اســت. نمایشگر زیر نور آفتاب مانند حالت عادی 
کار کردن با دســتگاه عمل مــی کند و تصاویر 
بســیار واضح و خوانا هستند. بازتاب کم پوشش 
نمایشــگر نیز به این ویژگی کمک شــایانی می 
کند. جالب اســت که نمایشگرهای IPS معمواًل 
خوانایی خوبی زیر نور آفتاب ندارند اما بلک بری 

موفق شده از پس آن بر بیاید.
کیبورد

اصالت بلک بری به کیبــورد فیزیکی آن بر می 
گردد. این شــرکت که از پیشکســوتان صنعت 
موبایل به شــمار می رود، برای سال ها بهترین 
تلفن های هوشــمند کیبورددار را می ســاخته و 
تجربیات ارزشــمندی در ایــن زمینه دارد. پیش 
تــر، بلک بری در Z10 کیبورد فیزیکی را حذف 
کرد چون فکر می کرد برای رقابت با آیفون باید 

دستگاهی تمام لمسی بسازد. اما بعداً که پی برد 
مسیرش از اپل جداست، کیبورد را بازگرداند.

کیبورد بلک بری پاسپورت حاصل سال ها تجربه 
این شــرکت اســت اما فقط یک کیبورد خوش 
آب و رنگ نیســت؛ بلک بری نوآوری های قابل 
توجهی را در آن پیاده کرده است. دکمه ها در سه 
ردیف چیده شده اند و بین آن ها، نوارهایی فلزی 
قرار گرفته انــد. این نوارها مانند تاچ پد لپ تاپ 
عمل می کنند و باعث می شــوند سطح کیبورد 
به لمس حساس شــود. با این قابلیت می توانید 
در صفحات وب با جا به جایی انگشت خود روی 
کیبورد، اسکرول یا نشــانگر تایپ را بین حروف 

کلمه جا به جا کنید که حس جالبی دارد.
این کیبورد قابلیت هــای دیگری نیز دارد. مثاًل 
برای پاک کردن کلمات، کافیســت روی سطح 
کیبورد عمل ســوایپ را انجام دهید تا بدون نیاز 
به فشــردن دکمــه Backspace، کلمه مورد 
نظر پاک شــود. حــروف از روی کیبورد و اعداد 
و عالئم از کیبورد مجازی درون نمایشــگر قابل 
تایپ هستند. یک ردیف عالئم ابتدایی به صورت 
خودکار در کیبورد مجازی نمایش داده می شوند. 
برای دسترســی به عالمت های بیشتر، کافیست 
عمل ســوایپ را رو به پایین روی سطح کیبورد 
انجام دهید تا عالمت های بیشــتری در کیبورد 
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مجازی ظاهر شوند.
تایپ کــردن روی کیبورد فیزیکی بســیار لذت 
بخش است به ویژه آن که دکمه ها کیفیت خوبی 
دارند و از عمق کافی برخوردارند. اما مشــکالتی 
در چیدمــان دکمه ها وجود دارد که عادت کردن 
به این کیبورد را ســخت می نمایند. به نظر می 
آید کیبورد با استاندارد QWERTY چیده شده 
اما بلک بری برای حفظ اندازه دستگاه، تغییراتی 

را در آن ایجاد کرده است.
دکمه هــای Backspace و Enter در جای 
نامناسبی قرار گرفته اند که باعث می شود محل 
دکمــه های این دو ردیف کمی تغییر کند. دکمه 
Space نیز درســت در میان حروف ردیف سوم 
جای گرفته کــه کاًل باعث به هم ریختن ردیف 
سوم می شود و اشتباهات تایپی را به همراه می 
آورد. با تمام این مشکالت، تایپ انگلیسی راحت 

تر از تایپ فارسی است.
پاســپورت از زبان فارسی به طور کامل پشتیبانی 
می کند و می تواند فرمت هــا )تاریخ، روزهای 
هفتــه، زمان و …( را به فارســی نشــان دهد. 
امکان تایپ و مشــاهده متون فارسی نیز وجود 
دارد و اتفاقــا بلــک بری از فونت بســیار زیبا و 
شــیکی هم برای فارسی اســتفاده کرده است. 
دیکشنری فارسی بلک بری کلمات را ذخیره می 
کند و با هوشمندی تمام آن ها را به شما پیشنهاد 

می کند.
مثاًل اگر بنویسید »همایون«، در ردیف باال به شما 

کلمه »شجریان« پیشــنهاد می شود و کافیست 
روی کیبورد فیزیکی به سمت باال سوایپ کنید تا 
آن را انتخاب کنید. اما نبود حروف فارســی روی 
کیبورد تایپ کردن با آن را بسیار سخت می کند 
به ویژه آن که کیبورد نسبت به کیبورد استاندارد 
QWERTY دچار تغییراتی شده و ممکن است 
چند ثانیه را برای یافتن یک حرف با ســردرگمی 

سپری کنید.
اگرچه بلک بری نوآوری های فراوانی در کیبورد 
به کار گرفته، اما نبود حروف فارسی روی کیبورد 
و چینش متفاوت آن نسبت به کیبورد استاندارد، 
مشکل بزرگی برای ما ایرانی ها به شمار می رود.

نرم افزار
بلک بری پاسپورت از آخرین نسخه سیستم عامل 
بلک بری یعنی نسخه ۱۰٫۳ بهره می برد. این 
نسخه از سیستم عامل بهبودهای چشمگیری را 
به خود دیده اســت. عملکرد آن بهتر شده، زیباتر 
شده و امکانات جدیدی به آن اضافه شده است.

 BlackBerry Hub ،یکی از این بخش هــا
اســت که تمامی اعالنات، پیام ها و ایمیل های 
شــما را یک جا نشــان می دهد. بلک بری حاال 
صاحب یک دســتیار صوتی هم شده است. این 
دســتیار صوتی دقــت باالیی دارد اما ســرعت 
عملکــرد آن واقعًا پایین اســت که عماًل کارایی 

اش را کاهش می دهد.
معمواًل افرادی که به ســراغ بلک بری می روند، 
به فکر بازی و سرگرمی با دستگاه خود نیستند و 

شاید نیازی به اپلیکیشن اینستاگرام و اسنپ چت 
و … نداشته باشند. اما همه کاربران که اینگونه 
نیستند؛ بلک بری در نسخه های قبل با مشکل 
کمبود اپلیکیشن مواجه بود. آن ها برای رفع این 
مشکل، امکان اجرای اپلیکیشن های اندروید را 
روی سیستم عامل خودشان فراهم کرده اند. این 
اپلیکیشــن ها که تعدادشــان کمتر از ۳۰۰ هزار 
اپلیکیشــن است، از طریق فروشــگاه اپلیکیشن 
دریافت  قابــل   )Amazon Store( آمــازون 
هســتند. با این وجود، هنوز هم نیاز بســیاری از 

کاربران را برآورده نمی کنند.
بلک بری روی کارایی و بهره وری ویژه مدیران 
و اســتفاده های تجاری ایــن تلفن تأکید زیادی 
دارد اما مشکالت نرم افزاری آن به قدری زیادند 
که بهره وری آن از یک تلفن میان رده اندرویدی 
هم پایین تر اســت. تا این حد که به جز جیمیل 
و تقویــم گوگل، از دیگر ســرویس های گوگل 
پشــتیبانی نمی کند. البتــه از فایل های آفیس 
پشــتیبانی خوبی به عمل می آید و می توانید به 

راحتی آن ها را مشاهده یا ویرایش کنید.
رابط کاربری پاســپورت زیبا اســت اما بسیار به 
دســتورات حرکتی مثل ســوایپ وابسته است. 
سوایپ به هر جهت کاری متفاوت انجام می دهد 
و گاهی اوقات منوها پیچیده می شوند. به همین 
جهت، یادگیری کارکردن با این سیســتم عامل 

کمی دشوار است.
چند رسانه ای
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همانطور که در بخش نمایشگر هم اشاره کردیم، 
نمایشگر مربعی بلک بری پاسپورت برای تماشای 
ویدئو و بازی کردن چندان مناســب نیســت. در 
عوض پاســپورت به صورت پیش فرض دارای 
ویرایشــگر قدرتمندی بــرای تصاویر و ویدئوها 
است که می توانید انواع افکت ها و تنظیمات را 

روی آن ها اعمال کنید.
اپلیکیشــن موســیقی ساده اســت و به جز یک 
اکوالیزر ســاده که فقط می توانید پروفایل های 
صــدا را انتخاب کنید، تنظیمات خاصی ندارد. اما 
در زیر دســتگاه، دو اسپیکر بزرگ قرار گرفته اند 

که نوید یک صدای خوب را می دهند.
پاسپورت در زمینه صدا و موسیقی عملکرد بسیار 
خوبی دارد. اســپیکرهای این تلفن، صدایی بلند، 
با کیفیت، شــفاف و عمیق با باس باال تولید می 

کنند.
عملکرد خوب پاســپورت در موسیقی به همینجا 
ختم نمی شود. پرچمدار جدید بلک بری در جعبه 
خود یک ســورپرایز هم برای عاشقان موسیقی 
نگه داشــته: یک هندزفری فوق العاده. گوشــی 
هــای این هندزفــری طراحی عجیبــی دارند و 

دو الســتیک اضافه در کنار خــود دارند. همین 
الستیک ها باعث می شوند هندزفری به راحتی 
تمــام در گوش قرار گیرند و بیــرون هم نیایند. 
هندزفــری بلک بری پاســپورت کیفیت و عمق 
صدای نســبتًا خوب دارد و سیم های آن تخت 

هستند تا به هم گره نخورند.
دوربین

اولین بار اســت کــه بلک بــری از دوربین ۱۳ 
مگاپیکسلی استفاده می کند و این رقم، باالترین 
رقمی بوده که این شــرکت تا به حال در دوربین 
تلفن های خــود به کار برده اســت. از آنجا که 
نمایشگر پاســپورت مربعی است، تصاویر نیز به 
صورت پیش فرض به فرم مربعی ثبت می شوند 
که می توانید در تنظیمات، نســبت تصویر آن ها 
را به ۴:۳ یا ۱۶:۹ تغییر دهید. در تنظیمات، امکان 
انتخــاب حاالت پانوراما یا پــی در پی هم وجود 

دارد.
اپلیکیشــن دوربین به صورت خودکار با توجه به 
نور محیط، به شــما پیشــنهاد می دهد از حالت 
HDR اســتفاده کنید یــا آن را غیر فعال کنید. 
تصاویر گرفته شده با بلک بری پاسپورت کیفیت 

خوبی دارنــد. به ویژه رنگ ها بســیار زنده و با 
طــراوت ثبت می شــوند اما جزئیات در ســطح 
متوســطی قرار دارد. از دیگر مشــکالت دوربین 
می توان به اجرای کند اپلیکیشــن، فوکوس دیر 
و سرعت پایین شاتر اشاره کرد. این دوربین قادر 
اســت با کیفیت ۱۰۸۰p به صورت ۶۰ فریم بر 

ثانیه فیلم بگیرد. فیلم ها کیفیت خوبی دارند.
سخت افزار

پاسپورت بدون شــک قوی ترین تلفن هوشمند 
بلک بری اســت. داخل جعبه آن کارتی قرار دارد 

که رویش نوشته شده:
NO WONDER THIS SMART�     
PHONE HAS AWESOME POW�
 ER AND SPEED. IT’S GOT THE

.HEART OF A DRAGON
این جمله به چیپ اســنپدراگون ۸۰۱ پاسپورت 
اشــاره می کند که دارای پردازنده ۴ هســته ای 
Krait 400 بــا فرکانــس ۲٫۲۶ گیگاهرتــز 
است. بلک بری جدیدترین پرچمدار خود را به ۳ 
گیگابایت رم نیز مجهز کرده تا کارایی را به اوج 
برســاند. اما در عمل نشانی از قدرت سخت افزار 
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دیده نمی شود.
بارزتریــن نمونه عملکرد ضعیف ســخت افزار، 
مشکالت اپلیکیشــن دوربین اســت که به آن 
ها اشــاره کردیم. همچنین در مشــاهده اسناد، 
بارگذاری فایل هــای PDF به کندی و با لگ 
فراوان انجام می گیرد. عملکرد گاهی در هنگام 
مالتی تسکینگ نیز با مشکالتی مواجه می شود 

که از چنین سخت افزار قدرتمندی بعید است.
باتری

باتری بلک بری پاسپورت از نقاط قوت آن است. 
این باتری که ۳۴۵۰ میلی آمپر ظرفیت دارد، می 
تواند تا دو روز کامل شــما را همراهی کند. نکته 
جدید اینجاســت که باتری تلفن های بلک بری 
همیشه قابل تعویض بوده اما این اولین بار است 

که بلک بری دسترسی به باتری را محدود کرده 
است.

قابلیت تلفنی
بلک بری پاسپورت از شبکه ۴G LTE پشتیبانی 
می کند و از نظر سرویس های مخابراتی تکمیل 
است. کیفیت مکالمه آن نیز در حد مطلوبی است 

و صدا به بلندی و شفافی رد و بدل می شود.
شماره گیری یک دستی به خاطر نمایشگر مربعی 
و پهن آن بسیار دشوار است و مجبور خواهید شد 
از دو دســت خود برای ایــن کار کمک بگیرید. 
همچنین در دســت گرفتــن و مکالمه کردن با 

دستگاه سختی های خودش را دارد.

جمع بندی
پاسپورت تلفن هوشــمندی است که بلک بری 
امیدوار اســت بتواند بــا آن دل کاربران خاصش 
را دوباره به دست بیاورد. پرچمدار جدید کانادایی  
ها ویژگی های مثبتی از جمله کیفیت ساخت باال 
و کیبورد نوآورانه دارد امــا از معایبی مثل اندازه 
نامتعارف و مشــکالت نرم افــزاری رنج می برد 
که کاربران نمی توانند با آن ها کنار بیایند؛ حتی 
بسیاری از همان کاربران خاص. با این وجود هیچ 
شــکی در جذابیت بلک بری پاسپورت نیست و 
اگر شــیفته آن شده اید، باید آماده سفری سخت 

و دشوار شوید.
بلک بری پاسپورت با قیمت ۲ میلیون و ۳۰ هزار 

تومان در ایران به فروش می رسد.
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مثلث برمودا بخشی رازآلود از اقیانوس آتالنتیک 
اســت که از سه جهت توســط میامی، برمودا و 
پورتوریکو احاطه شــده و تاکنون ده ها کشتی و 

هواپیما در آن ناپدید شده اند.
برخــی از این حوادث، به خاطر وجود شــرایطی 
رخ داده اند که دلیلی برای توضیح شــان وجود 
نــدارد؛ برای نمونه در یکی از این موارد، خلبانان 
اسکادران بمب افکن های نیروی دریایی ایاالت 
متحده که در حال گشــت زنی روی این منطقه 

بودند از مسیر خود منحرف شدند و هواپیماهایشان 
هم هیچگاه پیدا نشد.

هواپیماها و کشــتی های دیگری هم بودند که 
در شــرایط آب و هوایی مطلوب گذرشان به این 
مسیر افتاد و بدون آنکه اخطاری در مورد وضعیت 
خــود بدهند از صفحه رادار محو شــدند و دیگر 

اثری از آنها یافت نگردید.
 در باب این مســأله نظریاتی مطرح گشــت که 
بیشــتر به تخیــل افراد مربوط می شــد و هیچ 

ارتباطی با دنیــای واقعی نداشــت، با این همه 
هیچیک از این نظریه ها نتوانســتند ناپدید شدن 
مرموز هواپیماها و کشتی ها را که به تناوب هم 

رخ می داد، توجیه کنند.
جالب اینجاست که این دست سازه های بشر، در 
دیگر نواحی همین اقیانوس هم تردد داشــتند و 

بدون بروز مشکلی از آن گذر می کردند.
افسانه مثلث برمودا

محدوده ای کــه تحت عنوان مثلــث برمودا یا 

مثلث برمودا، حقیقت یا افسانه؟
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شــیطان از آن یاد می شــود در حدود ۵۰۰ هزار 
مایل مربع از اقیانوس آتالنتیک را از رأس ایالت 

فلوریدا پوشانده است.
گفته می شــود، زمانی که کریســتف کلمب در 
نخســتین سفر دریایی اش عازم دنیای جدید بود 
و از این منطقه گذر می کرد، متوجه شی نورانی 
عظیمی شد )احتماال شــهاب سنگ( که به دریا 
برخورد کرد و چند هفته بعد، نوری عجیب را در 

آن موقعیت مشاهده نمود.
او در گزارش خــود به عملکرد عجیب قطب نما 
اشاره کرد که شــاید علتش این است که در آن 
زمان بخشی از مثلث برمودا یکی از معدود مکان 
هایی در زمین به شمار می رفت که شمال حقیقی 

و شمال مغناطیسی به یکدیگر می رسیدند.
جاشوآ اسلوکام نامش را به عنوان نخستین فردی 
به ثبت رســاند که یک تنه دور دنیا را گشته بود 
و پــس از این شــهرت جهانی، طی یک ســفر 
 Vineyard دریایی در ســال ۱۹۰۹ میالدی از
عازم آمریکای جنوبی شــد و ناپدید گردید. هنوز 
مشخص نیســت که دقیقا چه اتفاقی برای این 
فرد افتاده، با این همه منابع بســیاری مرگ او را 

به مثلث برمودا نسبت دادند.
نام  به  ویلیامز شکســپیر  نمایشــنامه 
»توفان« هــم که به اعتقــاد برخی از 
صاحب نظران بر مبنای اتفاقی واقعی از 
غرق شدن یک کشتی نوشته شده بود، 
احتماال بر رمزآلود شــدن بیش از پیش 

این منطقه اثر داشت.
در هر صورت، گزارشــات مربوط به ناپدید شدن 
کشــتی ها و هواپیماها در این منظقه تا قرن ۲۰ 

میالدی، مورد توجه عموم قرار نگرفت.
در اســفند ماه ۱۲۹۶ هجری شمسی یک اتفاق 
غــم انگیز دیگر در این منطقــه رخ داد: یکی از 
کشــتی های حمل بار ایاالت متحده آمریکا به 
نام Cyclops که ۱۶۵ متر طول داشت با بیش 
از ۳۰۰ خدمه و ۱۰ هزار تن سنگ معدنی منگنز 
Chesa� و خلیج Barbados  در محلی مابین

peake غرق شد.
این کشــتی بارکش هیچگاه پیامــی را در مورد 
وضعیت اضطراری خود ارسال نکرد و این درحالی 
است که امکان انجام چنین کاری را داشت و بعد 
از انجام عملیات های گسترده جستجو هم خبری 

از الشه Cyclops نشد.
بعدها وودرو ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا 
در باب این ماجرا اظهار داشــت که »تنها خدا و 
دریــا می دانند که چه اتفاقی برای این کشــتی 

غول پیکر افتاده است.«
 Cyclops در سال ۱۳۱۹، دو کشتی هم رده با

نیز به سرنوشــتی مشــابه دچار شدند و بی آنکه 
ردی از آنها یافت گردد در همان مسیر از صفحه 

رادار محو شدند.
به تدریج این باور در میان مردم دنیا شکل گرفت 
که هر کشــتی یا هواپیمایی که گذرش به مثلث 
برمودا بیافتد یا ناپدید خواهد شد یا اینکه اثری از 

سرنشینان آن یافت نمی شود.
در آذرمــاه ۱۳۲۴، پنج بمب افکن نیروی دریایی 
ایــاالت متحده آمریکا که حامل ۱۴ سرنشــین 
Fort Lauderd�  بودنــد از پایگاه خود واقع در

ale فلوریدا بلند شــدند تا تمرین هایی را برای 
پرتاب بمب در منطقه ای نزدیک به مثلث برمودا 

به انجام برسانند.
 Flight 19 اما قطب نماهای هواپیمایی به نام
که سرپرســتی تیم را بر عهده داشت، خوب کار 
نمی کردند و به همین دلیل راهش را گم کرد و 
همــه بمب افکن هایی که دنباله رو آن بودند بی 
هدف به پروازشان ادامه دادند تا اینکه سوختشان 
تمام گشــت و مجبور شدند که در اقیانوس فرود 

بیایند.
در همان روز یک هواپیمای نجات و ۱۳ سرنشین 
آن نیز در همین منطقه ناپدید شــده بودند و پس 
از چندین هفته تالش بی فایده برای یافتن شان، 
نیروی دریایی ایــاالت متحده آمریکا اعالم کرد 

که »انگار آنها به مریخ سفر کرده اند.«
تئــوری های ارائه شــده در باب مثلث 

برمودا
تا ســال ۱۳۴۲ شمســی که وینسنت گادیس از 
عبارت »مثلث برمودا« در مقاله خود استفاده کرد، 
حوادث مشابه متعددی در این منطقه رخ داد که 
از آن جمله می توان به ناپدید شدن سه هواپیمای 
مسافربری اشاره نمود و جالب اینجاست که همه 
آنها در حین پرواز در منطقه یاد شــده، مرتبا این 
پیام را برای برج مراقبت ارســال می کردند که 

»همه چیز خوب است«.

چارلز برلیتز که پدربزرگش بنیانگذار مدرسه زبان 
Berlitz اســت در ســال ۱۳۵۲ کتابی در این 
رابطه نوشت و موضوع را از آنچه بود داغ تر کرد.

از آن زمان به بعد، شــمار زیادی از نویســندگان 
داستان های ماورا اقدام به انتشار مطالبی کردند 
و مرگبار بودن مثلث برمودا را به هرچیزی نسبت 
دادند و از موجودات فضایی، میدان های گرانشی 
وارونه و ماشین زمان گرفته تا غول هایی که در 
بســتر اقیانوس زندگی می کنند، پای همه را به 

میان کشیدند.
این در حالی است که دانشمندان و نظریه پردازان 
علمــی، جریان های مغناطیســی خالف قاعده، 
گرداب یا فوران عظیم گاز متان از سطح اقیانوس 

را در این امر دخیل می دانستند.
در هــر حال بایــد بگوییم که هنــوز هم نظریه 
واحدی در مورد علت ناپدید شــدن کشــتی ها 
و هواپیماهایــی که از این مســیر عبور می کنند 
وجود ندارد. برخی مــی گویند که اهمیِت یافتن 
یک دلیل واحد برای ناپدید شدن این وسایل به 
هیچ وجه بیشتر از علت یابی بروز تصادفات سطح 

جاده ای نیست.
عالوه بر این، با وجــود آنکه توفان ها و جریان 
های خلیجی می توانند باعث بروز مشکالتی در 
فرایند مسیر یابی کشــتی ها و هواپیماها شوند، 
شــرکت های بیمه گذار حمل و نقل دریایی به 
هیچ وجه مثلث برمــودا را یک منطقه خطرناک 

قلمداد نمی کنند.
گارد ساحلی ایاالت متحده آمریکا هم می گوید: 
»پس از بررسی هواپیماها و کشتی هایی که طی 
ســال های اخیر در این منطقه ناپدید شــده اند 
دریافتیم که این اتفاقات بنابر دالیل فیزیکی رخ 
داده اند و هیچ عامل غیــر طبیعی در آنها نقش 

نداشته.«
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 Back to Future: دکتر براون در فیلم
Part II )ســال 1۹۸۹( می گوید: »چه 
قدر بد اســت که اداره پست به اندازه 
هواشناسی به دردبخور نیست.« مقایسه 
عجیبی اســت اما نه وقتی که پی ببرید 
چگونه هواشناسی می تواند دنیا را تغییر 
دهد. در فیلم، دولت می توانســت آب و 
هوا را دســتکاری کند. اما آیا آن زمان 

آینده را اینقدر پیشرفته می دیدند؟
آینــده ای که ما در آن زندگی می کنیم بســیار 

پیشــرفته تر از آن است که ۲۵ سال پیش تصور 
می شــد. کنترل آب و هوا از امور علمی-تخیلی 
به نظر می آید اما تعجب نکنید؛ کاری اســت که 
در دنیــای واقعی با آن تاریــخ را رقم زده اند.در 
حقیقت، این کار واقعًا انجام شــده و سال ها قبل 
تر از ۱۹۸۹، ارتش آمریکا، طی پروژه ای محرمانه 

در طول جنگ ویتنام دست به این اقدام زد.
از مــارس ۱۹۶۷ تا جوالی ۱۹۷۲، ارتش آمریکا 
ســاالنه بیش از ۳ میلیون دالر خــرج عملیات 
محرمانه در جنوب شرقی آسیا می کرد. هدف این 

عملیات، افزایش فصل بارندگی های موسمی و به 
 Ho Chi Minh راه انداختن سیل و طوفان در
Trail که سیستم حمل و نقل دشمن برای منابع 
و تجهیزات به شمار می رفت، بود. آمریکایی ها 
می خواســتند باعث رانش زمین، طغیان رودخانه 
ها و به طور کلی، مزاحم حرکت سربازان ویتنام 
شمالی شــوند. این عملیات، بزرگترین دستکاری 
در آب و هــوا برای اهداف نظامی به شــمار می 
رفت و هنوز هم مشخص نیست که چطور اینقدر 

خوب به اجرا در آمد.

بازگشت به تاریخ:
عملیات محرمانه کنترل آب و هوا در جنگ ویتنام
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نام های زیادی روی این عملیات گذاشــته شد؛ 
Inter� و Popeye، Motorpool  عملیــات

mediary-Compatriot همگی از نام های 
این پروژه هســتند. بنا به گزارش ها، تغییر نام، 
آن هم به دفعات به دالیل امنیتی و عدم توانایی 

افراد در یادگیری نام ها صورت گرفته است.
اســمش را هر چه می خواهیــد بگذارید، در هر 
صورت هدف این کار بسیار جاه طلبانه بود. قدرتی 
که تصور می شد دست انسان از آن کوتاه است، 
حاال سالحی شده بود بود برای بشر و علیه بشر؛ 
انســان حاال در کار خدا دست برده بود. و یانکی 
ها پی برده بودند که مانع حرکت نیروهای دشمن 
شدن، از بمب و موشــک و کشتن در آن مقطع 
مؤثرتر است. شــعار غیررسمی نیروهای عملیات 
یاد شده این بود: »گل آلود کن، جنگ راه نینداز«

پروژه با باردار کردن ابرها با نقره یدید )با فرمول 
شیمیایی AgI( بر فراز کشورهایی مانند الئوس 
و ویتنام عملیاتی شــد. این کار حدود ۲,۰۰۰ بار 

در طول برنامه ۵ ساله عملیات، صورت گرفت.
باردار کــردن ابرها در اواخر دهــه ۶۰ میالدی 
کاری فراتــر از تصور به شــمار می رفت. بعد از 
جنــگ جهانی دوم، آزمایش های گســترده ای 
توسط ارتش آمریکا و شــرکت جنرال الکتریک 
روی آن انجام شــده بود و آرپــا )ARPA( نیز 
با کامپیوترهای بســیار پیشــرفته دهه ۶۰ روی 
کاربردهــای نظامی آب و هــوا مطالعه می کرد. 
عملیــات پاپ آی )Popeye( بــه عنوان اولین 
نمونــه موفق که از فنــاوری کنترل و آب و هوا 
 ARPA استفاده کرده، شناخته می شود. بعدها
توانست به روش های پیشرفته ای در کنترل آب 
 )HAARP( و هوا دست پیدا کند که به هارپ
 ARPA معــروف شــد )جســت و جو کنیــد

.)Weather Control
 James Rodger( فلمینــگ  راجــر  جیمــز 
Fleming(، نویســنده کتاب سیطره بر آسمان: 
تاریخ تحوالت کنترل اقلیم و آب و هوا را، از نظر 
فنی شــرح می دهد که مشــخص نیست چطور 
عملیات موفقیت آمیز بوده است. فلمینگ امکان 
وقوع این عملیات را کم می داند و در مقایســه 
با مورخان محافظه کار، شــفاف تر صحبت کرده 
اســت. اما یک مسأله اســت که همه بر سر آن 
توافــق دارند، مبهم بودن چگونگــی انجام این 
عملیات، تکــرار آن را برای ارتش ها در آینده با 

دشواری همراه کرده است:
اگرچه بعضی مدعی شــدند که عملیات پاپ آی 
عامــل افزایش ۱ تا ۷ اینچی بارش ســاالنه در 
Ho Chi Minh Trail بــوده، هیچ اطالعات 
علمی مبنی بر تأیید این مدعا جمع آوری نشــده 

اســت. ژنرال وستمورلند معتقد است که در طول 
انجام پروژه، مقدار باران »افزایش چشــمگیری 
نداشته است«. ضمنًا حتی اگر باردار کردن ابرها 
در ویتنام یک یا دو پیروزی تاکتیکی برای ما به 
همراه آورده باشد )که نیاورد(، پنهان کاری های 
شــدید در رابطه با عملیات، انکارهای پس از آن 
و پاسخ ندادن ارتش به کنگره، منجر به شکست 

استراتژی دستکاری آب و هوا شدند.
به محض لو رفتن نــام عملیات پاپ آی، طبیعتًا 
کلیت عملیات مورد نگرانــی عموم قرار گرفت. 
امروز بعضی افراد ماجرای شکســت عملیات را 
»واترگیــت جنگ افــزار آب و هوایی« نامیدند. 
این نام گذاری چندان هم بی مناســبت نیســت 
چرا که شکست این استراتژی در دولت نیکسون 
رخ داد و وقتــی او در ماجرای واترگیت اســتعفا 
داد، این نام را روی اســتراتژی شکســت خورده 
کنترل آب و هوا نیز گذاشــتند. وقتی عملیات در 
۱۹۷۱ لو رفت، مقامات دولت نیکســون در ابتدا 
آن را تکذیب کردند. جک اندرسون، ستون آرای 
واشنگتن پســت در مارس ۱۹۷۱ ماجرا را برای 

اولین بار لو داده بود.
تکذیبات مقامات دولت نیکســون بسیار قاطعانه 
و بدون ابهام بودند. مشاور دفاع نیکسون، ملوین 
لِرد )Melvin Laird( وقتی شــهادت داد که 
»ما هیچ گاه چنین فعالیتی را در شــمال ویتنام 
انجام ندادیم«، داشــت در روز روشن دروغ می 

گفت.
در جوالی ۱۹۷۲، نیویورک تایمز داستان خودش 
از عملیات را با جزئیات بیشــتری منتشــر کرد و 
فضای عمومی را به هم ریخت. برخی از اســناد 
 ،)Pentagon Papers جنگ ویتنام )معروف به
در نیویورک تایمز چاپ شدند. در مقاله نیویورک 
تایمز نوشته شــده بود: »دروغ گفتند، نه تنها به 

ملت، بلکه به کنگره هم دروغ گفتند.« رسانه ها 
در این دوران سعی داشتند تصویر واضح تری از 
آنچه که ارتش آمریــکا انجام داده به مردم ارائه 
دهند. تنها چند روز بعد از لو دادن عملیات توسط 

نیویورک تایمز، عملیات پاپ آی متوقف شد.
تحت فشــار مردمی که از ارتش آمریکا ناراضی 
بودند، هر دو مجلس کنگره برای تصویب قانون 
منع استفاده نظامی از کنترل آب و هوا شتافتند. از 
سال ۱۹۷۴ تنظیم عهدنامه ای به این منظور در 
سازمان ملل در دستور کار قرار گرفت اما وقتی در 
ســال ۱۹۷۸ امضا شد و به تصویب رسید، تقریبًا 
بی فایده بود. این پیمان، کشورها را از دستکاری 
محیط زیست برای استفاده در جنگ منع می کرد 

اما شکاف های بسیاری در آن دیده می شد.
اگرچــه امروز دنیا فهمیده که اســتفاده کردن از 
کنترل آب و هوا برای مقاصد نظامی سالح بسیار 
خطرناکی اســت و آن را منع کرده، اما موسسات 
آمریکایی هنوز هم بســیار فکر آن را در سر می 
پروراننــد. مــاه قبل یک محقق اقلیم شناســی 
گزارش داد که ســازمان CIA از او خواسته که 
درباره چگونگی تأثیرگذاری یک کشور خارجی بر 

آب و هوای آمریکا تحقیق کند.
شاید بشود گفت نمی توان به قول آن ها اعتماد 
کــرد. جنگ های متعددی در دنیا جریان دارند و 
چه بســا جنگ های بزرگ تری پیش رو باشند. 
بنابراین احتمااًل هنوز زمانش نرسیده که آخرین 
اســتفاده نظامی از آب و هوا را در تاریخ جست و 

جو کنیم.

WC�130A Hercules واحدهای باردار کننده ابرها با هواپیماهای



تا پنچ ســال آینده، اینترنت، تاثیرات شگرفی بر 
زندگی انسان خواهد داشت. به تازگی شبکه های 
۳G و ۴G میهمان اســمارت فون های ما شده 
اند اما آنگونه که از کنگره جهانی موبایل خبر می 
آید، تا سال ۲۰۲۰، اینترنت نسل پنجم یا همان 
۵G به بهره برداری خواهد رســید. ۳G سرعتی 
تقریبا قابل قبــول دارد و ۴G را می توان برای 
مقطــع فعلی ایده آل دانســت. اما ۵G برای ما، 
به جز ســرعت باالتر چه به ارمغان خواهد آورد؟ 
بســیاری معتقدند این فناوری به انســان یاری 
خواهد رساند تا به تجربه های جدیدی دست یابد.

از فناوری ۵G، به عنوان کلید »اینترنت اشیاء« 
یاد می کنند؛ با ســرعتی بی نظیر، همه ی اشیا 
الکتریکی پیرامون ما می توانند به اینترنت متصل 
گشته و ارتباطی پایدار داشته باشند. روزی خواهد 
رسید که میلیاردها سنسور در لوازم برقی خانگی، 
سیســتم های امنیتی، قفل های درب خانه ها، 
خودروها و پوشــیدنی ها تعبیه شــوند. موسسه 
تحقیقاتی Gartner معتقد است تا سال ۲۰۲۰، 
تعــداد ۲۵ میلیارد محصول متصــل به اینترنت 
ساخته خواهد شد؛ این آمار برای سال ۲۰۱۵، به 

مقدار ۵ میلیارد دستگاه پیش بینی گشته است.
همین مقدار عظیم سنسورهاســت که باعث می 
شــود کوهی از داده ها ایجاد شــود و سرویس 
دهنده ها نیز برای داشــتن سرویســی مطلوب، 
مجبورند پول های بســیاری برای به روز رسانی 

تجهیزات خود، صرف نمایند.
یکی از مدیــران Fujitsu در رابطه با اینترنت 
اشیا می گوید: »شما به صورت اتوماتیک از ورود 
فرزندانتان به خانه مطلع می شــوید. خودروهایی 
که در اتوبان می بینید، روزی به صورت اتوماتیک 

به حرکت خواهند پرداخت.«
تمام این فرضیات، توســط داشتن ارتباطی بسیار 
پر ســرعت و پایدار، امکان پذیرند. به سراغ ارقام 
که برویم، اینترنت ۵G تقریبا ۶۶ بار ســریع تر 
از ۴G اســت که این روزها با اســتفاده از آن، 
لبخندی بر گوشه لبمان می نشیند. همانگونه که 
گفته شد، چنین سرعتی، قابلیت های بسیاری در 
اختیار ذهن نا آرام و قانع نشــدنی انسان خواهد 
گذاشــت؛ خودرو های بدون راننده می توانند در 
شرایط بحرانی، در کسری از ثانیه تصمیم گیری 
نمایند؛ گفتگو های ویدئویی همانند این خواهند 

بود که دو فرد در یک اتاقند؛ شــهر ها به راحتی 
می توانند ترافیک، ســطح آلودگی هوا و یا جای 
پارک را پایش کنند، ســپس این اطالعات را به 

خودروی هوشمند شما برسانند. 
چرا باید برای ۵G مشتاق باشیم؟

تا اینجای مقاله، چندی از کاربردهای ســاده ی 
اینترنت پر سرعت را برایتان توضیح دادیم. حال 

بیایید به سراغ کاربردهایی دیگر برویم.
 ۵M واقعیت های جدید: عرضه ی گســترده ی
باعث می گــردد تا واقعیت مجــازی و واقعیت 
افزوده، به شکلی فراگیر مورد استفاده قرار گیرند. 
واقعیــت افــزوده این امکان را بــه کاربران می 
دهد تا به اطالعات بســیاری دست یابند؛ برای 
مثال، به سادگی مســیر خود را تشخیص دهند؛ 
برچسب های قیمت روی محصوالت و بارکد ها 
را شناســایی کنند؛ داده ها را به شیشه ی جلوی 
خودرو، زمانــی که خودروی هوشــمند در حال 
رانندگی است، بفرســتند. از سوی دیگر، واقعیت 
مجازی، منظره ای کامــال مصنوعی به ارمغان 
خواهد آورد. نکته ی مهم در اســتفاده از واقعیت 
مجازی و افزوده اینجاســت که هر دو به ارتباط 
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اینترنتی بسیار سریعی نیازمندند.
ســرعت باال: ســرعت دانلود بــا ۴G به ۱۵۰ 
مگابیت بر ثانیه می رســد در حالی که ســرعت 
۵G، همانگونه که گفتیم ۶۶ برابر بیشــتر و ۱۰ 
گیگابیت بر ثانیه اســت. این ســرعت به حدی 
باالست که یک فیلم کامل را می توانید در فقط 

۴ ثانیه دانلود کنید.
پاسخگویی بسیار ســریع: تاخیری چند ثانیه ای 
در هنــگام به اجرا درآوردن یک ویدئوی آنالین، 
چندان مهم نیســت، اما این تاخیــر، برای یک 
خودروی بدون راننده، جایــی که میلی ثانیه ها 
هم مهمند، به هیچ عنوان قابل قبول نیســت. با 
اســتفاده از اتصال ۴G، یک خودروی هوشمند 
تقریبــا ۱۵ تا ۲۰ میلی ثانیه طول می کشــد تا 
به خودروی هوشمند پشــت سرش اطالع دهد 
که ترمز را فشرده است؛ این مقدار زمان در یک 
ارتباط ۵G به ۱ میلی ثانیه می رسد. در مجموع 
می تــوان گفــت همانگونه که ســرعت دانلود 
افزایش چشم گیری داشــته، تاخیر اولیه نیز در 
این نوع از ارتباط، تا حد امکان، از میان برداشته 

شده است.
آیا رسیدن به ۵G آسان است؟

صنعت وایرلس یا بی سیم خبر از تحویل ۵G در 
سال ۲۰۲۰ می دهد؛ نوکیا و AT&T می گویند 
این بازه ی زمانی توجیه پذیر بوده و می توان تا 
آن موقــع این نوع از اینترنت را به مصرف کننده 
رســاند. Craig Wigginton، یکی از فعاالن 
حوزه مخابرات معتقد اســت سال ۲۰۲۲ اندکی 
 ،Tod Sizer واقع بینانه تر است. از سوی دیگر
مدیر بخش تحقیقــات در آلکاتل می گوید این 
فناوری تا ســال ۲۰۲۵ به دست کاربران نخواهد 

رسید.
در هر صورت، ۵G باالخره از راه خواهد رســید 
و برای ارائه ی آن به مصرف کنندگان، سرویس 
دهندگان باید ظرفیت میان تلفن های هوشــمند 
و آنتن های مخابراتی خود را بســیار باالتر ببرند. 
آنها با نصب آنتن های بیشتر، می توانند از طیف 
هــای خالی فرکانس ها اســتفاده کننــد. امواج 
و فرکانس هــای رادیویی این روزها برحســب 
مگاهرتز و یا گیگاهرتز ســنجیده می شوند، در 
حال حاضر، اســمارت فون ها از فرکانس هایی 
کمتر از ۳ گیگاهرتز بهره می گیرند، ۵G نیازمند 

باندهای فرکانسی باالتری است.
فعال، مشکل اینجاست که فرکانس های رادیویی 
باالتر، نمی تواننــد از فواصل دور و یا زمانی که 
دیواری در میان آنها و دســتگاه موبایل قرار می 
گیرد، کار کنند. برای حل این مشــکل، سرویس 
دهندگان مجبورند تا بــر روی تکنولوژی جدید 
آنتن های مخابراتی تمرکز نمایند. آنتن هایی که 
ظرفیت ورودی و خروجی بســیار باالیی خواهند 
داشــت، می توانند امواج رادیویی بسیاری را به 
شکل موازی بفرســتند و یک پرتو از سیگنال را 
تعریف کنند، در نهایت، این عمل باعث می گردد 
تا انرژی رادیویی، به ســوی یک مســیر خاص 
)که کاربر در آن -درون ســاختمان- قرار دارد( 
فرستاده شود. پیشتر نیز در مورد این فناوری، در 

این پست، برایتان نوشته بودم. 
سرویس دهندگان در حال حاضر برای کار کردن 
این تکنیک، مجبورند تا تعداد بســیاری از آنتن 
های مذکــور را در فواصل نزدیــک به هم قرار 
دهند تا بتوانند به تمام کاربران، سرویسی با یک 
کیفیت قابل قبــول و در حد نام ۵G ارائه کنند. 

آنها همچنین می کوشــند تا آنتــن هایی با برد 
باال )macrocell(، که هر کدام تا ۳۲ کیلومتر 
را پشــتیبانی می کنند را به این مجموعه اضافه 
نمایند. از سوی دیگر نصب small cell ها و یا 
آنتن هایی که صرفا محیط محدودی را پشتیبانی 

می کنند نیز الزامی است.
Femi Adeyemi، یکی از مدیران فوجیتســو 
می گوید: »نصب هــر macrocell هزینه ای 
چندصــد هزار دالری در پــی دارد، در حالی که 
نصب یک small cell صرفا چند ده هزار دالر 

هزینه بر می دارد.«
هنوز بــرای این که بگوییــم ۵G با چه قیمتی 
به دســت کاربران خواهد رسید بسیار زود است؛ 
Dan Warren، یکی از محققان ارشــد گروه 
موبایــل GSMA مــی گوید: »شــرکت های 
مخابراتی که حاال شــبکه ی ۴G را پوشش می 
دهنــد، در صورتی که بخواهند به نســل بعدی 
مهاجــرت کنند، به طور کلی، بــا هزینه ای ۱.۷ 
تریلیون دالری مواجه خواهند شد. با صرف چنین 
هزینه های گزافی، نباید انتظار داشته باشید این 
ســرویس با قیمت تمام شده ای ارزان به دست 

کاربران برسد.«
جمع هوشمندها، جمع خواهد شد

این روز ها مردم به یخچــال فریزرهای متصل 
به اینترنت و اســتفاده های نه چندان کاربردی 
آنها می خندند، اما همین حاال هم، دماسنج های 
تعدیل کننده ی گرما و سرما و سیستم های اعالم 
حریق متصل به اینترنت، خانه ها را هوشــمند تر 
از پیش ساخته اند. خودرو سازان در تکاپو افتاده 
اند و در حال توسعه ی خودرو های بدون راننده 
هستند؛ دســتبند های ســالمتی، دستگاه های 
پایش خواب و ســاعت های هوشــمند، همه به 
زودی اطالعــات کاملــی را در خصوص عالئم 
حیاتی شما، نظیر ضربان قلب و دما را جمع آوری 
کرده و در زمان نیاز به شــما و یا پزشکتان ارائه 

می دهند.
نکتــه اینجاســت که حال، هــر آنتن 
مخابراتــی جوابگوی چنــد صد کاربر 
همزمان اســت؛ در آینده ای نزدیک که 
میلیارد ها دســتگاه مبتنــی بر اینترنت 
اشــیا، قصد اتصال به ایــن آنتن ها را 
خواهند داشــت، ظرفیت فعلی، به هیچ 

عنوان کافی نخواهد بود.
به نظر می رســد تا چند ســال آینده ، با دنیایی 
متفاوت رو به رو خواهیم بود. دنیایی از ابزارهای 
هوشمند و انســان های که روز به روز بیشتر به 

تکنولوژی وابسته خواهند شد.
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این روزها سامســونگ با معرفی تلفن هوشمند 
گلکسی S6 نامش را در سر خط خبرها قرار داده 
و آنطور که گزارشات نشان می دهد، این پرچمدار 
مجهز به دوربین پیشــرفته ای هم هست، از آن 
سو اما، اپل بیکار ننشسته و یک کمپین تبلیغاتی 
جدید را برای دوربیــن آیفون ۶ به راه انداخته تا 
به نوعی در برابر سامســونگ عرض اندام کند و 

اذهان عمومی را به خود معطوف نماید.
در این کمپین تبلیغاتی، به جای استفاده از تصاویر 
حرفه ای و تجاری، از عکس هایی استفاده شده 
که کاربران با اســتفاده از دوربین آیفون ۶ گرفته 

اند.
حاال کلیه عکس هــای دریافتی در این طرح در 
قالب یک گالری گردآوری شده و هر یک از آنها، 

عالوه بر قابلیت های دوربین این تلفن هوشمند، 
امکانات اپلیکیشــن مورد استفاده در زمان گرفته 

شدنشان را نیز به رخ بیننده می کشند.
طبق اعالم سایت Buzzfeed اپل با کاربرانی 
که عکــس های خود را روی اپلیکیشــن هایی 
چون فلیکر و اینستاگرام آپلود کرده بودند، تماس 
گرفته تــا اجازه آنها را برای اســتفاده از عکس 

هایشان دریافت کند.
ناگفته نماند که قرار اســت که برخی از  این آثار 
زیبا به بیلوردهــای تبلیغاتی تبدیل شــده و در 

سراسر دنیا به نمایش درآیند.
عکــس های منتخب کوپرتینویی ها فقط و فقط 
قدرتمندتر شــدن هر چه بیشــتر دوربین تلفن 
هوشمند جدیدش را در قیاس با نسخه های قبلی 

نشان می دهد.
در واقع، آنها با راه اندازی این کمپین و انتشــار 
تصاویر یاد شــده قصد دارند ایــن نکته را به ما 
یادآور شــوند که دیگر دوران حمل دوربین های 
واقعی برای ثبت لحظه ها با باالترین جزئیات به 
ســر آمده و حاال تمام چیزی که نیاز دارید همان 

گجتی است که در داخل جیب شما قرار دارد.
محبوبیت آیفون در فلیکــر نیز موید همین ایده 
و اســتقبال کاربران از آن است. در حال حاضر، 
آیفــون ۵S همچنــان از لحــاظ محبوبیت در 
جایگاهی باالتر از دوربیــن های DSLR قرار 
دارد و این در حالی اســت که آیفون ۶ با سرعت 

در حال نزدیک شدن به آن است.

کمپین تبلیغاتی اپل ،شما را به دیدن گلچینی از 
تصاویر گرفته شده با آیفون ۶ دعوت می کند
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۱۸ برند برتر
هدفون در دنیا
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چندی پیش به شــما درباره افت کیفیت موسیقی 
و از دست رفتن تجربه ناب موسیقیایی در فشرده 
سازی MP3 گفتیم. دکتر دِری )Dr. Dre(، رپر 
معروف و مدیر شــرکت Beats در این باره می 
گوید: »مردم تمام موســیقی را نمی شنوند.« اما 
او از بعد دیگری به قضیــه می نگرد. به عبارت 
دیگر منظور او این است: مردم هدفون خوب نمی 

خرند.
امــروزه بازار صوت پرشــده از برندهای مختلف 
و هدفــون های گوناگون. امــا انتخاب بین این 
هدفون ها کار دشــواری است. Time، هجده تا 
از بهترین برندهای هدفون را بر اســاس نظرات 
کاربران و متخصصان )۷۵ درصد( و مشــخصات 
فنی و قابلیت ها )۲۵ درصد( مرتب و امتیازبندی 

کرده تــا بتوانید هدفون هایی را که واقعًا کیفیت 
خوبی دارند، بشناسید.

نتایج این بررســی ها ممکن است شما را شگفت 
زده کننــد. به قول دکتــر دری، »صندلی عقب 
بنشین، نفس عمیق بکش و کمربند ایمنی را ببند 
ـــ هیچ وقت چنین چیزی را تجربه نکرده ای.«

بدصدااوراقی

 Plantronics -۱۸ )امتیاز ۵۷(
Beats by Dre -۱۷ )امتیاز ۵۸(

Skullcandy -۱۶ )امتیاز ۶۲(
جا دارد یک عذرخواهی از ستارگان سینما، بازیکنان NBA و ورزشکاران 
تمام دنیا به جا بیاوریم که اینقدر به Beats کمی لطفی کردیم اما حقیقت 

تلخ است، ارزش پولی را که برایش می دهید ندارند.

 Koss -۱۵ )امتیاز ۶۸(
Creative -۱۴ )امتیاز ۶۸(

Philips -۱۳ )امتیاز ۷۲(
درست است که این سه برند هدفون های خوب و خوش قیمتی هم دارند، 
امــا در عوض کلی مدل بــه درد نخور و گران قیمت هم دارند که نه فقط 

جیب، بلکه گوش هایتان را هم به ناله کردن وا می دارند.
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خوش صدا

فوق العاده

قابل تحمل

عالی

Audio�Technica -۹ 
JVC -۸ 

Senheiser -۷ 
خریدن Philips یا Creative ریسک باالیی دارد، اما برندهایی همچون 
ســنهایزر، امتحان خود را پس داده اند و برای کاربردهای حرفه ای توسط 
بهترین دی جی ها و موزیسین ها از آن ها استفاده می شود. هدفون های 
ایــن برندها، میانگین قیمت ۱۵۰ دالری دارند. در این میان، JVC قیمت 

های ارزان تری ارائه می دهد.

Klipsch -۳ 
Grado -۲ 
Shure -۱ 

برای دیگر برندها نه، ولی شاید برای این برند بتوان گفت »هر چه قدر پول 
بدهی، همان قدر آش می خوری«. اگر به دنبال تجربه ای شگفت انگیز از 
موسیقی هستید، این سه برند می توانند کاماًل حس جدیدی به شما بدهند.

طبیعتًا ممکن است به نظر شما جایگاه یک برند در این لیست اشتباه باشد. 
اگر چنین است، از تجربیات خود با هدفون ها با ما بگویید.

Bose -۱۲ 
Apple -۱۱ 

Panasonic -۱۰ 
 »less is more« به شعار Apple و Bose ،بر خالف فیلپس و کریتیو
اعتقاد دارند و تنها تعداد کمی هدفون با قیمت های معقول و کیفیت قابل 
قبول عرضــه می کنند. در این میان، مــدل QuietComfort 15s از 
برند Bose بیشــتر از بقیه می درخشد. دیگر مدل های این برند، نقدهای 
متفاوتــی را دریافت کرده اند و نمی توان نظر مشــخصی در مورد آن ها 
داد. بنابراین بهتر اســت اگر از برند Bose هدفون می خرید، بهترینش را 

تهیه کنید.
در مورد اپل، آن ها تا همین اواخر جوک محســوب می شدند اما با معرفی 
 EarPod .توانســتند نقدهــای خوبی را به خود جلــب کنند EarPod
ارگونومی خوب در گوش دارد و از کیفیت صدای مطلوبی برخوردار اســت. 

اگر چه عایق نویز نیست.

AKG -۶ 
Sony -۵ 

Poineer -۴ 
 AKG و پایونیر هدفون های ممتاز برای بهترین موزیسین ها و دی جی 
ها تولید می کنند و قیمت را نیز متعادل نگه می دارند و به خاطر یک لیبل 

»استودیو«، ۱۰۰ دالر روی قیمت نمی کشند.
می ماند سونی. ســونی عملکرد متفاوت و قابل تحســینی داشته و همه 
کاربران را نظر گرفته است. این شرکت هدفون هایی در قیمت ها و رنگ 

ها و کاربردهای مختلف تولید کرده تا همه کاربران را پوشش دهد.
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دفتــر و مقر اصلی “کافه بازار” که دکوراســیون 
آن شــامل دیوارهایی با رنگ روشن، میز فوتبال 
دســتی و کنسول های بازی می شــود، از نظر 
ظاهری با اســتارتاپ هــای تکنولوژیکی که در 
شــهر های سان فرانسیسکو، لندن و یا برلین راه 

افتاده و به ثمر نشسته اند چندان تفاوتی ندارد.
کافه بــازار استارتاپیســت که یک اپ اســتور 
اندرویــدی را به کاربرانــش ارائه می کند و خال 
عــدم حضور گوگل پلی در ایران را پر کرده. آنها 
در باالی برجی در مرکز تهران ساکن هستند که 
برای شرکتی کم سن و ســال، حضور در چنین 
ساختمانی نکته ای قابل توجه محسوب می شود.

کمپانی مورد بحث بخشی از موج استارتاپ های 
تکنولوژیکی به حساب می آید که به باور بسیاری 
شــکل گیری و موفقیت آنها حاصل تحریم های 
بیــن المللی علیه ایران یا فیلترینگ حاکم بر این 

کشــور بوده، که البته از سوی دیگر هر دوی آنها 
در کنار هم سبب شده اند تا شرکت های جهانی 
و بــزرگ فعال در عرصه ی تکنولوژی تمایلی به 

فعالیت در کشور یاد شده نداشته باشند.
این عدم تمایل باعث گشته تا شرکت های دانش 
محور جدیدی بر حسب نیازهای موجود در داخل 
خاک ایران شکل گرفته و به رشدی بسیار سریع 
دست یابند. کافه بازار بیش از ۲۵ هزار اپلیکیشن 
ایرانی و بین المللی در زمینه های مختلفی مانند، 
بازی، شــبکه های اجتماعی، پیام رسانی و… را 
در اختیار کاربرانش می گذارد و گفته می شود هر 
هفته ۲۰ میلیــون بازدید از جانب همین کاربران 

روانه اش می گردد.
این محبوبیت تا حد زیادی ناشی از دشواری های 
موجود در ایران بر ســر راه استفاده از گوگل پلی 
و اپ اســتور است. دشــواری های مذکور نیز از 

تحریم های بین المللــی در زمینه های مختلف 
پدید آمــده اند. مثال تحریم هایــی که از جانب 
ســرویس های پرداخت آنالیــن و بانک ها بر 
ایرانیان اعمال می شــود باعث می گردد تا آنها 
امکان تراکنش و خرید از فروشگاه های یاد شده 
را نداشته باشند و درست در همینجاست که کافه 
بازار وارد عمل شــده و خال موجود را با ارائه ی 

سرویسی مشابه پر می کند.
ســایر اســتارتاپ های موفق ایرانی هم دقیقًا از 
فرصت هایی مشــابه در زمینه ی شــبکه های 
اجتماعــی، تجارت الکترونیــک و پخش آنالین 
ویدئو اســتفاده کــرده و پا بــه عرصه ی ظهور 
گذاشــته و توانســته اند برای خود نامی دست و 
پا کنند. آنها در اصل ســرویس هایی هستند که 
جای خالی آمازون، Groupon، یوتوب و… را 

پر می نمایند.
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کارآفراینــان فعال در عرصه ی تکنولوژی ایران، 
در گفته های خود تائید می کنند که تحریم ها و 
عدم حضور کمپانی های مطرح غربی سبب گشته 
تا آنها مجبور به رقابت با بزرگان بازی نباشــند و 
خود این مســئله عامل موثری بر رشدشان بوده 

است.
برای مثــال و در همین راســتا شــرکت های 
آمریکایی به دلیل مسدود شدن محتوایشان و یا 
محدودیت هایی که بــرای فعالیت کمپانی های 
خارجی وجود دارد، به صورت کامل دستشــان از 

بازار ایران کوتاه مانده است.
دسترســی کاربران ایرانی به یوتوب شناخته شده 
ترین وب سایت به اشتراک گذاری آنالین ویدئو 
در ایران مســدود گشــته و حاال جای آن توسط 
پلتفرمــی کاماًل بومی که همیــن قابلیت را ارائه 
می کند کاماًل پر گشــته. این وب سایت که به 
موسســه ی صبا تعلق دارد هر روز ۵ میلیون بار 
مورد بازدید قرار می گیرد و ۲۲.۰۰۰ دقیقه ویدئو 

در آن آپلود می شود.
Grou-  تخفیفان سایتی اســت که جای خالی

pon را پــر کرده و یک ســرویس خرید جمعی 
را به کاربرانــش عرضه می کند، دیجی کاال نیز 
خدماتی تا حدی مشــابه آمــازون را عرضه می 
نماید و روزانه پاســخگوی ۴۰۰۰ سفارش خرید 

اینترنتی است.
علی تهرانی نصر، مدیر توسعه ی تجاری و امور 

بین الملل موسسه ی صبا می گوید: “محدودیت 
هــای کنونی در واقع به نفع مــا و کاربران بوده 
اســت”. او می افزاید برای مثال آپارات اگرچه به 
صورت مستقیم به سانسور محتوایش نمی پردازد 
ولی همواره به این نکته توجه دارد که ویدئوهای 
به اشــتراک گذاشته شده در آن مناسب فرهنگ 

ایرانی باشند.

البته موفقیت این اســتارتاپها مشــخص نیست 
چقــدر دوام بیاورد. کمپانی هــای خارجی رفته 
رفته در حــال پیدا کردن راه هایی هســتند که 
بتوانند مســیر خود به بازار ایران را هموار سازند 
و سرویس هایشان را در این کشور عرضه نمایند.
برای مثال وال اســتریت ژورنال در سال گذشته 
خبــر داد که برتریــن برند فعــال در زمینه ی 
تکنولوژی یعنی اپل چنین تالشــی را آغاز نموده 
و سعی دارد امکان فروخته شدن محصوالتش در 

ایران را میسر نماید.
رحمانی بنیانگذار شــرکت ســراوا )که در زمینه 
سرمایه گذاری بر روی استارتاپ ها فعالیت دارد 
و یکی از سرمایه گذاران وب سایت موفق دیجی 
کاال اســت( می گوید: “اســتارتاپ های ایرانی  
حاال باید یا رقبای خارجی را شکست بدهند و یا 

عاقبت شکست را بپذیرند.”
حتی در حال حاضر نیز تا حدی آثار این موضوع، 
یعنی حضــور کمپانی های بزرگ غربی در ایران 

بر برخی از استارتاپ های بومی پدیدار شده. مثال 
کلوپ کــه روزگاری بیش از ســه میلیون کاربر 
ثبت شــده را میزبانی می کرد به واسطه ی رشد 
محبوبیــت فیس بوک اکنون ۴۰ درصد آنها را از 

دست داده است.
تحریم های بین المللی همانطور که کمک کننده 
بوده اند می توانند مخرب و آزاردهنده نیز باشند. 
تهرانی نصر در این زمینه می گوید کمپانی های 
غربی از پنج ســال پیش و صرفًا به خاطر تحریم 
ها از فروش ســرور به موسســه صبا خود داری 
می کنند و این موسسه مجبور است از تجهیزات 
چینی که کیفیــت پایین تری دارنــد برای رفع 

نیازهایش بهره گیرد.
اما از همه ی اینها که بگذریم بد نیست بدانید که 
فضای استارتاپهای ایرانی با بسیاری از شرکت ها 
و موسسات شــناخته شده ی این کشور متفاوت 
است. در حالیکه اکثر مدیران معروف و بلند پایه 
در ایران کت و شــلوارهایی رسمی با رنگ های 
تیره به تن دارند، حسام آرمندهی )مصاحبه حسام 
آرمندهی با دیجیاتو را در اینجا بخوانید(، بنیانگذار 
کافه بازار معمواًل با ظاهری اســپورت در محل 
کار خودش حاضر می شــود و دفتر این شرکت 
نیز رنگ و لعابی شــاد و جذاب دارد مســئله ای 
که معمواًل در عناوین تجاری بلند آوازه ی ایران 
رایج نیست هر چند که حاال به نظر می رسد این 

فرهنگ در حال تغییر یافتن است.
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حسام آرمندهی موسس کافه بازار در سمت چپ تصویر ایستاده است
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چــرخ زمانه گاهــی عجیب می چرخد. ۲۰ ســال 
پیش، Play Station محصولی بود که سونی با 
دردسرهای بسیاری آن را معرفی نمود؛ حال در سال 
 Kaz ۲۰۱۵ هستیم و مدیر عامل فعلی سونی به نام
 Play که سابق بر این مسئولیت قسمت – Hirai
Station  را بر عهده داشت- به تازگی اعالم نموده 
که این کمپانی به جز محصول یاد شده، تالشی برای 
گســترش دامنه ی کاربران ســایر محصوالت این 
شرکت نخواهد کرد. PlayStation 4 حاال دیگر 
یکی از محصوالت عالی سونی نیست؛ بلکه می توان 
اینگونه متصور بود که این محصول حال تنها تولید 

عالی چشم بادومی ها خواهد بود.
سونی، تبدیل به کمپانی پلی استیشن شده است.

در زمان های کمی دور تــر، از »ژاپن« )مخصوصا 

در ایران ما( به عنوان آرمانشــهر تکنولوژی یاد می 
شد و شــرکتی هم که در ژاپن تاج فناوری را بر سر 
داشت، سونی بود. کمپانی مورد بحث موفق شده بود 
تا محصوالتی با طراحی بسیار عالی و حاشیه سود باال، 
در بسیاری از دسته بندی ها تولید نماید و حتی در این 
میان دست به ابتکار می زد و خود دسته بندی های 

جدیدی ایجاد می نمود.
همه چیز عالی پیش می رفت تا اینکه روزی رســید 
که اینترنت در میان کاربران همه گیر شــد؛ سونی، 
تغییر موضع نداد. ژاپنی ها به سوی موسیقی آنالین 
و دیجیتالی حرکت نکردند؛ اندکی بعد هم بسیار دیر 
به حوزه ی اســمارت فون و تبلت ها وارد شده و در 
نهایت نیز در تولید و ارائه ی یک اکوسیستم موفق، باز 
ماندند. حال، سونی تنها دلش می خواهد اسمارت فون 

بفروشد اما، سایر کمپانی ها این اجازه را نیز به آن نمی 
دهند. اما داستان Play Station متفاوت است.

می توان گفت PS4، هنوز تنها محصولیست که در 
ســونی، حس رقابت را زنده نگه داشته است. سونی 
محصوالت بدی ارائه نمی کند، اما از پلی استیشــن 
می توان بــه عنوان تنها محصولی نام برد که هنوز 
طرفداران برای خریدش مشتاقانه پول خرج می کنند.

مایکروســافت در ارائه ی Xbox One اشتباهات 
بسیاری مرتکب شد و ســونی نیز از موقعیت های 
بدست آمده نهایت استفاده را نمود و توانست PS4 را 
که محصولی زیبا، قدرتمند و با قیمتی مناسب بود را به 

منازل مشتریان روانه سازد.
در دهه ی ۹۰ میــالدی، زمانی که این محصول پا 
به بازار گذاشــت،  توانست حسی تازه و آینده نگرانه 

چرا سونی باید صرفا بر روی توسعه
 Play Station تمرکز کند؟
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و البته جالب، در میان اهالی Game ایجاد نماید و 
نکته اینجاست که محصولی به نام PS4 نیز همچنان 
همین حس ها را در خریــدارش زنده نگه می دارد. 
این کنسول قرار نیست دستگاهی همه کاره باشد و 
سونی تمرکز خود را به گونه ای بر روی آن قرار داده تا 
)تقریبا در کنار انجام همه کار( بتواند کاربری بی نظیر 
و شکست ناپذیر در بازی ها داشته باشد؛  بخصوص 
در این بازه ی قیمتی. اکس باکس وان در آمریکای 
شمالی خوب می فروشد اما این پلی استیشن است که 

در جلوی صف خودنمایی می کند.
سال گذشته بود که شرکت مذکور، بخش کامپیوتر 
های شــخصی خود را به فروش رســاند و در اصل 
دســت خود را از تولید ایــن گونه محصوالت کوتاه 
نمود. روز گذشته آقای Hirai said گفت که دیگر 
اجازه نخواهد داد تا این اتفاق برای بخش تلویزیون 
ها و موبایل این کمپانی نیز تکرار شود. اما آیا او واقعا 
تصمیم صحیحی گرفته است؟ بیایید با هم اندکی از 

فعالیت های آنها را مرور کنیم.
چرا سونی باید از تولید اسمارت فون ها دست بکشد؟ 
بازار موبایل سونی اتکای بیش از اندازه ای به گوگل 
دارد و حتی با وجود اینکه سامســونگ در حال محو 
شدن از صحنه ی فروش های میلیونی است، باز هم 
این شرکت نتوانسته به سود دهی الزم برسد. می توان 
گفت در اصل بازار اسمارت فون های اندرویدی حال 

برای هیچ شرکتی سود آوری خاصی ندارد.
چرا سونی باید از تولید تلویزیون دست بکشد؟ اگر چه 
کمی غیر منطقیست اما هنوز این شرکت از فروش 
این محصوالت سود کمی به دست می آورد و یکی از 

انگیزه های اصلی سونی برای بقا نیز هست.
چرا ســونی باید از تولید واکمن، پخش کننده های 
Blu-ray و سایر محصوالت بی اهمیت که صرفا 
باعث اتالف وقت و انرژی در این شرکت می شود، 
دست بکشد؟ زیرا سونی این پتاسیل را نداشت که با 
بازاریابی مناسب، فروشی خوب برای این تولیدات رقم 

زده و از سودآوری های آنها بهره برداری کند.
حال این شرکت باید به افراد و کمپانی هایی که به 
آنها »پول« می رســانند، تمرکز کند. از این کمپانی 
ها می توان به اپل و شــیائومی اشــاره داشت که از 
سونی سنسور های دوربین می خرند. از سوی دیگر 
طرفداران سینما و موسیقی، از طرف دیگر طرفداران 
بازی های ویدئویی که هنوز سونی را به عنوان یک 

سازنده ی خالق می شناسند.
اما مشکل اینجاست که بازار کنسول ها دیگر رشدی 
بی سابقه را تجربه نخواهد کرد. خود سونی خالقانه 
ترین محصول در این زمینه را ســال ها پیش تولید 
کرد؛ PS2 موفق شد تا در زمان خود به فروش ۱۵۵ 
 Nintendo میلیون دستگاه دست پیدا کند، سگا و
داشتند برای آرمان های خود می جنگیدند که سونی 

نقشه هایشان را نقش بر آب نمود. مدتی بعد PS3 از 
راه رسید و موفق به فروش ۸۰ میلیون دستگاه شد. در 
این میان نینتندو نیز با Wii تالش می کرد تا دوباره 
Play Sta�خودی نشان دهد. طرفداران ثابتی برای 

tion وجود دارند که حاضر هستند برای این کنسول 
پول بشمارند، اما مشکل سونی اینجاست که تعداد این 

عده محدود است.
تجربه ی فروش PS2 و PS4 برای سونی کامال 
متفاوت است. در کنسول قدیمی تر، این شرکت بر 
روی PS2 هیچ ســودی نمی کرد و حتی آن را با 
اندکی ضرر به فروش می رساند و در نهایت نیز سود 
خود را از فروش دیسک های بازی به دست می آورد. 
اما در PS4 قضیه اندکی متفاوت بوده و ســونی به 
ازای هر کنسولی که می فروشد، سود اندکی نیز در 
جیبش می گذارد. از سوی دیگر پلی استیشن به همراه 
اشتراک هایی آنالین به فروش می رسد که اجازه ی 

بازی به صورت آنالین را نیز به کاربر می دهند.
در نهایت مهم نیست که سونی چه تعداد PS4 خواهد 
فروخت. ژاپنی ها به خوبی فهمیده اند چه دسته ای از 
مشتریان را باید هدف گرفت و این هدفگیری نیز به 
زیبایی هر چه تمام تر انجام شده است. سونی جدا از 
مشتریانی که دائما کنسول پلی استیشن خود را به روز 
می کردند، توانست با توجه به اشتباهات مایکروسافت 
در نوع عرضه ی One، توجه بسیاری از طرفداران 
 PS4 .اکس باکس را نیز به محصول خود جلب نماید
در نوع خود دستگاهی اصیل نبوده و بلند پروازی هم 
نمی کند، اما به خوبی می تواند امکاناتی از خود ارائه 
داده که دل مشــتریان را برده و آنها را قانع به خرید 

نماید.
در نهایت به این نکته می رسیم که تصمیم مدیر عامل 
سونی درست است؛ این شرکت باید تمرکز ویژه اش را 
بر روی تولید و توسعه ی پلی استیشن معطوف نموده 

و تا جایی که می تواند تجربه استفاده از سرویس های 
آنالین را برای گیمر ها بهبود ببخشد. از طرف دیگر 
باید روابط خود را با بازی سازان مستقل بهبود دهد تا 
زمانی که Minecraft بعدی از راه رســد، آن را بر 

روی کنسول های سونی نیز ببینیم.
شرکت مورد بحث، سودآوری خاصی از بازار موبایل 
و تلویزیون و یا سایر محصوالت الکترونیکی ندارد 
و تمرکز بر روی تمام آن محصوالت بی خریدار، 
باعث ایجاد تجربه ی کاربری ضعیف تری برای 
Play Station خواهد شــد. برای مثال قابلیت 
استریم بازی ها بر روی PS Vita و تلفن های 
 PlayStation اپلیکیشن   .Xperia اندرویدی 
برای iOS هم بســیار آشفته بوده و حتی برای 
اســتفاده در iPhone ۶ بهینه و آپدیت نشــده 
اســت. اینها نکات بزرگی نیستند اما تصور کنید 
اگر همه ی کارمنــدان تمرکز خود بر روی پلی 
استیشــن قرار دهند و تجربه ی کاربری آن را به 
حد بسیار مطلوب تری از آنچه هست برسانند، چه 
اتفاقی خواهد افتاد؟ همانگونه که مایکروسافت از 
iOS و اندروید درس هایی گرفت؛ درسی با این 
ســرفصل که »باید به مشتری از همان نقطه ای 

که حال ایستاده، خدمات بهتری ارائه کنی.«
دیدن این موضوع که تولیدات برند نوستالژیکی مانند 
سونی روز به روز کاهش پیدا خواهد کرد، امری غم 
انگیز است اما نکته اینجاست که توشیبا، شارپ و حتی 
Play Sta�  سامســونگ صاحب محصولی به نام

 Play نیستند؛ صرفا سونی است که صاحب tion
Station، یکــی از معروف تریــن برند ها و قوی 
ترین پلتفرم های مخصوص بازیست. وقتش رسیده 
تا ســونی از پر طرفدار ترین محصول خود بیشترین 

استفاده را ببرد.

چرا سونی باید صرفا بر روی توسعه
 Play Station تمرکز کند؟
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»اگر از انجام کاری، نتیجه ای مثبت دریافت کردید؛ 
دوباره انجامش دهید. باز هم دوباره انجامش دهید.«

این ایده ی ساندر پیچای،  مدیر ارشد بخش اندروید 
در گوگل است که تالش می کند از میلیون ها کاربر 
این پلتفرم در سراسر جهان، کسب درآمد کند تا بلکه 
این شرکت بتواند نگرانی های کمتری در خصوص 
کاهش کلی درآمدهایش از هسته ی اصلی خود، یعنی 

جستجو داشته باشد.
بر صندلی ریاســت بخش اندروید تکیــه داده و در 
مصاحبه ای جامع بــا Forbes گفت: »گوگل به 
 Google Play زودی شروع به نمایش تبلیغات در
و در کنار نتایج جســتجو برای یافتن اپلیکیشن ها 

خواهد کرد.«
ساندر پیچای ۴۲ ساله می گوید: »کاربران می خواهند 
اپلیکیشــن های جدید کشف کنند، ما در تالشیم تا 
پروسه ی یافتن بهترین اپلیکیشن ها را بهبود دهیم و 
توسعه دهندگان نیز می خواهند به کاربرهای بیشتری 

دسترسی داشته باشند.«
وی همچنین گفت که مدت هاست توسعه دهندگان 
 iOS بر این باورند که ساخت اپلیکیشن برای پلتفرم
پولســاز تر از اندروید است؛ حال می توانیم بگوییم 
 iOS ما در حال پر کردن این شــکاف در قیاس با
هستیم. در سال ۲۰۱۴، گوگل ۷ میلیارد دالر به توسعه 
دهندگان پرداخت کرده و این در حالی بوده که اپل، 
چکی ۱۰ میلیــارد دالری برای این افراد امضا کرده 

است. در ادامه با دیجیاتو همراه باشید.
پیچای در مصاحبه اش با Forbes، به جز جستجو، 
درآمد و اپلیکیشــن ها، بحث را بازتر کرده و در مورد 
گوگل پالس نیز سخن گفت. او می گوید به احتمال 
بسیار زیاد، به زودی شــاهد تغییراتی در این شبکه 

ی اجتماعی خواهیم بــود: »فکر می کنم به زودی 
تغییراتــی را در Google+ خواهیــد دید، بخش 
ارتباطــات )HangsOut( و Photos از گوگل 
پالس جدا شده و عملکردی مستقل خواهند داشت. 
ما تمایل داریم این سه مقوله را به شکلی جداگانه در 

اختیار کاربران بگذاریم.«
Hang�  وی اضافه می کند که گوگل همچنان در
sOut سرمایه گذاری خواهد نمود اما از آنجایی که 
کل این عملیات در پلتفرم اندروید صورت می گیرد، 
نیاز ندارد تا مانند پیام رســان فیسبوک و یا واتزاپ، 
سرمایه گذاری های عظیمی برای داشتن عملکردی 
مناســب انجام دهد. »اپلیکیشن های موفقی نظیر 
واتزاپ، نمونه هایی هســتند که موفقیت و وضعیت 
فعلیشــان را مدیون اندروید و گستردگی آن هستند. 
ما به ارتباطات، به عنوان بخش بســیار مهمی می 

نگریم.«
پیچای سپس به سراغ بازار وسیع چین رفت و در مورد 
آن سخن گفت؛ مکانی که تلفن های اندرویدی به 
وفور یافت می شوند اما کسی به پلی استور دسترسی 
نــدارد. او گفت: »قطعا پیش از این، ما با دولت چین 
مشکالتی داشته ایم اما ترجیح می دهیم به موقعیت 
های در پیش رو توجه بیشتری داشته باشیم. مساله 
اینجاســت که عالقه ی توسعه دهندگان چینی به 
پلی استور وصف نشدنی است و این موضوع نیز به 
دلیل استفاده بسیاری از مردم این کشور از تلفن های 
اندرویدیســت. من به چین به عنوان یک موقعیت 
طالیی نگاه می کنم و با توجه به وجود درصد باالی 
تلفن هــای اندرویدی، امیدواریــم بتوانیم در آینده 
ســرویس های مختلف خود را به مردم این کشور 

عرضه کنیم.«

وی ســپس به ســراغ اپل رفت و اذعان داشت که 
پلتفرمی که گوگل در اختیار کاربران قرار می دهد، با 
iOS متفاوت است. وی گفت: »کاربران خود انتخاب 
می کنند که از ســرویس های ما استفاده کنند؛ این 
سرویس ها محصوالتی هستند که کاربران به آنها 
عشــق می ورزند. ما محصوالت و ســرویس های 
زیــادی داریم که هر کدام بیش از یک میلیارد کاربر 
دارد. این موضوع بسیار ارزشمند است و ما همواره آنها 
را به شکل رایگان در اختیار این یک میلیارد کاربر قرار 

داده ایم.«
اگرچه وی می گوید سرویس ها، رایگان به کاربران 
عرضه می شوند اما این موضوع به این معنی نیست 
که گوگل از راه های بیشمار دیگری از سرویس هایش 
پول در نیاورده؛ در اصل ساندر پیچای قصد تمسخر 
اپل را داشت. او در ادامه گفت: »این بی مسئولیتی شما 
را نشان می دهد که برای هر محصول یا سرویسی، از 

کاربرها ۱۰۰ ها دالر طلب کنید.«
پیچای درآمد باالی اپل را غیر مسئوالنه می خواند. 
سوال اینجاســت که چرا یک شرکت برای داشتن 
درآمد باال باید احساس مسئولیت کند؟ در حقیقت به 
هر شــرکتی که بنگرید، تالش می کند تا باالترین 
درآمد و در نهایت باالترین ســود را از دل آن درآمد 
بیرون بکشد؛ اپل دست کم این کار را خوب بلد است. 
ســاندر به گونه ای در این مورد اظهار نظر می کند 
که گویی سخنان Rick Osterloh، مدیرعامل 
موتوروال را در خصوص گران فروشی اپل تکرار می 
کند. Osterloh سابق بر این گفته بود که قیمت 
هایی که اپل بــرای محصوالتش انتخاب می کند 

بسیار باال هستند

مردی که تالش دارد 
گوگل را قوی نگه دارد

چکیده ای از مصاحبه ساندر پیچای با Forbes؛
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مایکروســافت با تمرکزش بر دنیای موبایل، به 
چه می اندیشد؟ این سوالیست که ذهن بسیاری 
را درگیر کرده اســت. اســتراتژی های نادال روز 
به روز مشــخص تر می شــوند؛ مخلوط ویندوز 
۱۰ به عنوان هســته ی پردازشی این شرکت به 
همراه تکثیر اپلیکیشن های مجانی که به سیستم 
پردازش ابری این شرکت گره خورده اند، روز به 

روز قوی تر می شوند.
شب گذشــته تحلیل کاملی از استراتژی و درک 
مناسب اوضاع توسط مایکروسافت و اینکه چگونه 
قصد دارد تبدیل به گوگل چند ســال پیش شود، 
برایتان نوشــتیم؛ اولویت اول این شرکت حال با 
سیســتم پردازش ابری و »موبایل« است. حاال 
می خواهیم در کنار شما به یکی دیگر از حرکات 
زیرکانــه ای که ردموندی هــا در بحث »مبارزه 
Cy�  ی موبایلی« داشته اند، بپردازیم. بخصوص

.anogen
 Wall بر اســاس گــزارش منبع موثقــی مانند
Street Journal، مایکروسافت به تازگی برای 
توسعه ی رام سیانوژن، مبلغی برابر با ۷۰ میلیون 
دالر را بــه عنوان »کمک مالــی« در اختیار این 

شرکت کوچک قرار داده است.
چرا مایکروسافت دست به این بازی زده است؟

شــک داریم غول نرم افزاری، با این کار اهداف 
مالی را دنبال کرده باشــد، راه های بسیار بهتری 
برای سرمایه گذاری های مالی و مطمئن با چنین 
سرمایه ای وجود دارد. اما واقعا چرا شرکتی نظیر 
مایکروســافت باید به سراغ یک کمپانی کوچک 

برود و ۷۰ میلیون دالر به آنها کمک کند؟
بیاید بازی حدس و گمان را آغاز کنیم؛ 

با آسان ترین حدس شروع می کنیم؛ سیانوژن را 

نمی توان دشمن گوگل خواند و اصوال اساس کار 
این رام توســط پروژه ی متن باز اندروید بنا شده 
است و شاید بشود گفت گوگل و سایر سازندگان 
 ROM با حســن نیت خود اجازه می دهند که
یاد شده بر روی دستگاه هایشان نصب گردد؛ اما 
یک ضرب المثل قدیمی که می گوید:  »دشــمن 
دشمن من، دوست من است« را فراموش نکنید.

مایکروسافت تالش دارد حتی در مقیاسی کوچک 
هم که شده، گوگل را بی ثبات کند؛ پیروزی اش 
در این امر نیز موفقیتی استراتژیک محسوب می 

شود، هر قدر هم که کوچک باشد.
همانگونه که پیش تر گفتیم، آخرین به روز رسانی 
اندروید به سرعت انجام نمی شود و از سوی دیگر 
بیشــتر کمپانی های سازنده دستگاه های همراه 
نیز از اتکای بیش از حدشــان به »یک« پلتفرم، 
احســاس راحتی نمی کنند. این همان بخشــی 
است که سیانوژن می تواند در آن سرمایه گذاری 
کند، خود را به عنوان یک جایگزین معرفی کند 
و امکانات بســیاری را که حتی اندروید به کاربر 
نمی دهد را ارائه ســازد. در صورت درست بودن 
ایــن فرض، تمامی این اتفاقات خارج از حوزه ی 
قــدرت گوگل خواهند افتــاد و در بلند مدت نیز 
باعث تضعیفش می گردند؛ همین امر، موجب می 
شــود تا مایکروسافت موقعیت هایی طالیی پیدا 

نماید.
غول نرم افزاری نمی خواهد صرفا خود را پایبند 
یک پلتفــرم کند و تمایل دارد در همه ی پلتفرم 
ها، با پردازش ابری اش، حضوری مستمر از خود 

ارائه دهد.
تعداد بســیاری از اپلیکیشــن هــای موجود در 
کاتالوگ مایکروسافت قابلیت راه یابی به اندروید 

) و iOS ( را دارند که کاربران را وارد منطقه ی 
نفوذ و قدرت این شــرکت می کنند. سیانوژن به 
 Google Play اش در OS دلیل تایید نشدن
Services نمی توانــد از Gmail، Maps و 
ســایر سرویس های گوگل به شکل پیش فرض 
اســتفاده کند. )امکان نصب جداگانه وجود دارد( 
داشتن یک همراه در میانه ی راه )مایکروسافت( 

باعث افتادن چه اتفاقاتی خواهد شد؟
 ،Outlook بی شک مایکروسافت با کمال میل
آفیس و سایر اپلیکیشــن های خود را در اختیار 
سیانوژن قرار می دهد. نادال، مانند طفلی که می 
خواهد راه رفتن را یــاد بگیرد، در حال آرام قدم 
گذاشــتن در دنیای موبایل بوده و فرض سرمایه 
گذاری در ســیانوژن نیز یکی از همان قدم های 
کوچک و آرام اما رو به جلو اســت. با مبلغ اندکی 
که مایکروسافت سرمایه گذاری نموده، می تواند 
برای گوگل دردســر آفرین شود و رقیب او را به 
ســاخت محصوالتی بهتر تجهیز نماید. ســپس 
استراتژی اولویت موبایل و سیستم پردازش ابری 
اش را تقویت نموده و خود را در میان دل کاربران 

سایر پلتفرم ها جا کند.
در نــگاه نزدیک به نظر می رســد این حرکات، 
پیروزی های بزرگی برای این شــرکت به همراه 
ندارنــد اما اندکــی که دور ایســتاده و به قامت 
مایکروســافت بنگرید، می بینید که این شرکت 
از راه های کوچک بســیاری برای ضربه زدن به 
رقبایش، در حال وارد کردن اســب های تروجان 
خود به مقر فرماندهی آنها بوده و زمانی که تمام 
این اسب ها با هم متحد گردند، شاید کمی برای 

سایر شرکت ها دیر شده باشد.

اسب تروجان مایکروسافت 
چگونه قصد از پا در آوردن

اندروید را دارد؟



پلی استیشن ۲ تولدت مبارک؛ 
نیم نگاهی بر یکی از 
موفقترین محصوالت سونی
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پلی استیشن ۲ در تاریخ ۴ مارس ســال ۲۰۰۰ در ژاپن عرضه 
شــد در حالی که آمریکایی ها باید چند ماهــی منتظر می ماندند 
تا کنســول از راه برسد. مدت زمان زیادی طول نکشید که سونی 
توانست با پلی استیشن ۲، صدر بازار کنسولی را به تسخیر خود 
درآورد و نینتندویی که زمانی سلطان این بازار بود را خیلی راحت 

به زیر کشد.



البته رقیب جدیدی بــه بازار آمده بود که ادعای 
بزرگی داشت. آمریکایی ها با جعبه مجهول خود 
آمــده بودند تا تاج و تختی که ژاپنی ها از آتاری 
دزدیدنــد را به خاک آمریکا بازگردانند. ردموندی 
ها پایه های محکم خودشان را در بازار گذاشتند 
امــا در برابر محبوب ترین کنســول تاریخ هیچ 

حرفی برای گفتن نداشتند.
در این مطلب قصد داریم نیم نگاهی به تاثیر پلی 
استیشن ۲ روی آینده سونی داشته باشیم. اینکه 
سونی چگونه از یک شرکت الکترونیکی، تبدیل 

به شرکت پلی استیشن شد.
می خواهیم در ۱۶ بند، به صورت خالصه تاریخ 
را مرور کنیم و تمام آنچه ســونی برای کنسول 
اش انجام داد را توضیح دهیم و ســپس نگاهی 

فراتر داشته باشیم.
۴ مارس ۲۰۰۰، پلی استیشــن ۲ در ژاپن عرضه 

شد
۲۶ اکتبر ۲۰۰، کنسول به آمریکا رسید

۳۱ مارس ۲۰۰۱، تولید دریمکســت سگا که با 
قیمتی ۲۰۰ دالری در اواخر سال ۹۹ به بازار آمده 

بود متوقف شد
۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱، نینتندو کنسول اش با نام گیم 

کیوب را در ژاپن عرضه کرد
۱۵ نوامبــر ۲۰۰۱، اکــس باکــس در دامــان 

مایکروسافت متولد شد
۱۴ مه ۲۰۰۲، ســونی قیمت پلی استیشن ۲ را از 

۲۹۹ دالر به ۱۹۹ دالر کاهش داد
۲۵ نوامبر ۲۰۰۴، پلی استیشــن اســلیم در بازار 

آمریکا عرضه شد
۲۲ نوامبر ۲۰۰۵، اکس باکس ۳۶۰ از راه رسید

۱۱ نوامبر ۲۰۰۶، پلی استیشن ۳ در ژاپن عرضه 
شد

دســامبر ۲۰۰۸، سونی می گوید تنها ۵۰ میلیون 
پلی استیشن ۲ در آمریکا فروخته شده

 GTA: San سال ۲۰۰۹، گینس اعالم کرد که
Andreas بــا ۱۷٫۳۳ میلیــون واحد فروخته 

شده، محبوب ترین بازی پلی استیشن ۲ است
۱ آپریل ۲۰۰۹، سونی قیمت پلی استیشن ۲ را به 

۹۹ دالر کاهش داد
۳۱ ژانویه ۲۰۱۱، سونی ۱۵۰ میلیون کنسول در 
سراســر جهان فروخته و ۱۰ هــزار و ۸۲۸ بازی 

برای این سیستم موجود است
۴ ژانویه ۲۰۱۳، خط تولید پلی استیشن ۲ متوقف 

شد
۸ نوامبر ۲۰۱۳، آخرین بازی پلی استیشن ۲ با نام 

PES ۲۰۱۴ به بازار عرضه شد

در این تایــم الینی که باالتر بــا یکدیگر مرور 

کردیم چند مســئله حائز اهمیت اســت و تاریخ 
هایی را باید به خاطر ســپرد. حاال در اوایل سال 
۲۰۱۵ هستیم و این کنسول تقریبا ۱۵۵ میلیون 

واحد در سراسر جهان فروخته است.
عکس ۲۷

علی رغــم بازی هــای ضعیفی کــه در زمان 
عرضه کنسول در دســترس بودند، پلی استیشن 
۲، مجموعــه ای بزرگ از بازی هــا را در اختیار 
صاحبانش قرار می داد. برای اولین بار روی پلی 
استیشن ۲ بود که شــاهد عرضه عناوینی چون 
Grand Theft Auto III و یا شروع سه گانه 

قدرتمندی چون God of War بودیم.
از لحاظ نرم افزاری، پلی استیشــن ۲ فوق العاده 
قدرتمند بود اما همین مسئله سبب شد تا انقالب 
آنالین دیرتر صورت پذیرد. شــاید اگر ســونی 
فرصت می داد تا اکــس باکس اندکی پر و بال 
بگیرد، اکس باکس الیو زودتر به رشــد و تکامل 
می رســید. البته از همان دوران تاکنون، برتری 
خانواده اکس باکــس در زمینه آنالین گیمینگ 

حفظ شد.
کم کم، با گذر زمان و رســیدن به نسل بعد، پلی 
استیشن جایگاهش را با اکس باکس ۳۶۰ تقسیم 
کرد. مشــکالت بسیاری ســر راه سونی بود و با 
 PS3 وجود یک ســال تاخیر در عرضه، باز هم
توانســت کیفیت خوبی ارائه دهــد و بازی های 
انحصاری فوق العاده داشــته باشد. ساپورت نرم 
افزاری PS3 اگرچه همانند دوران پلی استیشن 
۲ نبود اما بســیار خوب بود و این خوب بودن به 
قیمت کنده شــدن پوست توسعه دهندگان بازی 
تمام شــد که مجبور بودند با پردازنده Cell کار 

کنند.
ســونی با انحصاری های بزرگی چون سه گانه 
آنچارتــد، The Last of Us و بســیاری تک 
عنوان های دیگر، توانســت موقعیت خود را در 
بازار حفظ کند در حالی که مایکروســافت سخت 
در حال ســامان دادن به اکس باکس الیو بود و 
گیمرهایی که به Call of Duty عالقه داشتند 

را به سمت خود می کشید.
ســهم ســونی با گذر زمان از بازی های آنالین 
کاهش یافت. مردم ترجیح می دادند با دوســتان 
شان روی اکس باکس الیو بازی کنند تا تنهایی 
روی پلی استیشــن نتوورک. اما دســت تقدیر، 
سخت ناجوانمرد است. یک جرقه کافی بود تا هر 
آنچه طی ۱۰ ســال ساخته شده بود، به یک باره 
آتش زده شــود. دان متریک برند اکس باکس را 

به حقارت کشاند.
پلی استیشــن ۴ آمده بود تا یک پلی استیشن ۲ 
دیگر باشد و ســونی را به سودی کالن برساند. 

اکنون ۲ سال از زمان رونمایی دو کنسول گذشته 
و بــه کمک فیل اسپنســر، مایکروســافت حاال 
وضعیت بســیار بهتری دارد اما پلی استیشــن ۴ 
می تازد. چنان می تازد که سونی هم از این بابت 

شگفت زده است.
الزم نیســت در این مطلب به نبرد دو سال اخیر 
مایکروســافت و ســونی بپردازیم. می خواهیم 
بگوییــم که از زمــان پلی استیشــن ۲ تاکنون، 
ســونی چه تغییر محسوســی به خود دید و حاال 

چه شرایطی دارد.
اواخر دهه ۹۰ میالدی، سونی شرکتی بسیار بزرگ 
بود که در زمینه هــای متعددی فعالیت می کرد 
و حاال هم تقریبا چنین اســت. تجهیزات جانبی 
بسیاری هنوز هم توسط شاخه های جانبی سونی 
تولید می شــوند اما مدیرعامل کنونی سونی، کاز 
هیرای که زمانی مدیر بخش پلی استیشــن بود، 

حاال عالقه زیادی به اضافه کاری ندارد.
از نگاه او سونی باید شرکت پلی استیشن باشد و 
این محصول به قدری وسعت پیدا کند که گوشه 
گوشه دنیا را بگیرد. البته پلی استیشن تنها یکی 
از ۳ هدف مهم هیرای است. ژاپنی ها دیگر نمی 
خواهند تلفن های ضعیف و میان رده تولید کنند 

و تمرکزشان روی بهترین هاست.
پلی استیشــن ۲ را شاید ســال ها بعد بتوان مهم 
ترین محصول تاریخ ســونی نامید، چرا که جهت 
حرکت کمپانی را به کلی تغییــر داد. مرور تاریخ 
شاید برایتان مالل آور باشد اما سونی ۲۰۱۵، هیچ 
شــباهتی به سونی ۱۹۹۵ ندارد. نه می توان گفت 

این مسئله خوب است و نه می توان گفت بد.
هیرای به آهســتگی اما با پیوســتگی تمام، به 
جهتی حرکت می کند که از دریای توفانی اقتصاد 
جهانی بگریزد و به حاشــیه امنی برسد که مردم 
مشتاق محصوالتش هستند. تیم پلی استیشن در 
سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ معرکه بودند. شکستن 
اســتخوان های مایکروسافت در E3 2013، به 
ســونی یادآور کرد که همچنان می تواند بهترین 
شــود و از رقبای قدر قدرتش واهمه ای نداشته 

باشد.
شاید همین مسئله در آینده ای نزدیک برای سونی 
مسئله ساز شود، همانطور که ترمز سامسونگ را 
کشید. سیستم مدیریت در شرق و غرب متفاوت 
است و همین مسئله مسلما قابل بحث است. اگر 
سونی دو قطبی شود و تمام افتخارات بخش پلی 
استیشن از آن تیم آمریکا شود، سونی ژاپن هیچ 

چیز در چنته ندارد.
فروش کالن سنسور به اپل و دیسک های بلوری 
به ســازمان های دولتی در سراسر جهان چیزی 
نیست که یک شرکت اصیل به آن ها افتخار کند. 
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ســونی حاال زنده اســت چون پلی استیشن زنده 
است.

آنچه سبب می شــود به هوشمندی هیرای پی 
ببریم، همراه شــدن با دنیای تکنولوژی اســت. 
جلوتر بودن یا چند گام عقب تر راه رفتن اوضاع 
هر شرکتی را به هم خواهد ریخت. نمونه واضح 
آن، طرح اولیه دان متریــک برای اکس باکس 
وان اســت. دنیا آماده تغییراتی که متریک قصد 
انجامش را داشــت نبود؛ وقتی کسی حاضر نبود 
اکس باکــس وان بخرد، چه اهمیتــی دارد که 
جلوتر از تکنولوژی روز بدویم و گســتاخانه فریاد 

سر دهیم؟
هیرای اما نه. او هوشمندانه قدم به وادی واقعیت 
مجازی گذاشته و دســتگاهی تولید کرده که از 
جهات بسیاری نســبت به رقبایش برتری کامل 
دارد. سامســونگ و آکیلس که فضا را برای خود 
باز می دیدند حاال دستپاچه شده اند. یک اشتباه 
کوچک می تواند به معنای از دســت دادن نسل 
بعدی سرگرمی و تکنولوژی باشد. دوره اسمارت 

فون ها گذشته، مردم هدست می خواهند.
سونی تلفن های قدرتمند و فوق العاده ای تولید 
می کنــد اما حرفی برای گفتــن در برابر اپل و 
سامســونگ ندارد، اما دنیای تکنولوژی هر چند 
ســال یک بار مســیر خود را تغییر می دهد. به 
واسطه میلیون ها کنسولی که حاال در خانه مردم 
در سراسر دنیا وجود دارد، سونی می خواهد پروژه 

جدیدش را بازاریابی کند.
روز گذشــته ژاپنی ها رســما اعــالم کردند که 
کارشــان روی ســخت افزار مرفیوس به اتمام 
رســیده و اگر دغدغه محتوا نبود، هدست سونی 
می توانست تا چند ماه دیگر عرضه شود. اما نیم 
نگاهی که بر تاریخ بیندازیم، متوجه می شــویم 
کــه یک تکنولوژی جدید هــر چقدر هم برتری 
داشــته باشد، بدون محتوا عمال وجودش معنایی 

نخواهد داشت.
پلی استیشن ۲، به واسطه حضور تقریبا ۱۳ ساله 
اش در بازار، فراز و نشیب های بسیاری را تجربه 
کرد و این سال ها برای سونی بهترین درس ها 
را به ارمغان آوردند. شاید هیچ محصول دیگری 
نمی توانســت تا جهت حرکت شرکتی که بازی 
های ویدیویی تنها بخش کوچکی از آن بودند را 

به این شیوه تغییر دهد.
آینده اما روشن اســت. مادامیکه مردم به بازی 
اهمیت دهند سونی سقوط نخواهد کرد و همگام 
با نیــاز میلیون ها گیمر به ســوی آینده قدم بر 

خواهد داشت.
پلی استیشن ۲، کنسول دوست داشتنی و محبوب 

ما، تولدت مبارک.

Analysisتحلیل
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دیجیاتو

قیمت )تومان(قیمتها با همکاری: نام محصول ردیف

 ۳۹۴,۷۲۷ Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 ۱

۲,۳۶۰,۶۶۶ Apple iPhone 6 - 16GB ۲

۸۰۵,۰۰۰ LG G3 Beat Dual SIM D724 ۳

۱,۶۰۸,۰۰۰ Samsung Galaxy Note 3 N900 - 32GB ۴

۱,۵۰۳,۲۵۰ Samsung Galaxy S5 SM-G900H - 16GB ۵

۲,۱۰۲,۰۰۰ Apple iPhone 6 - 64GB ۶

۷۰۳,۷۵۰ Samsung I9192 Galaxy S4 mini Dual SIM ۷

۳۰۹,۰۰۰ Samsung Galaxy Star Plus S7262 Dual SIM ۸

۸۴۰,۰۰۰ LG G3 Stylus Dual SIM D690 ۹

۱,۵۵۴,۰۰۰ LG G3 - 32GB ۱۰

۲۵۰,۲۸۵ LG L40 D160 ۱۱

۱,۱۷۷,۵۰۰ HTC One E8 ۱۲

۶۷۶,۲۵۰ LG L90 D405 ۱۳

۶۰۴,۴۲۸ HTC Desire 616 Dual SIM ۱۴

۳۴۰,۵۰۰ LG L50 D221 Dual SIM ۱۵

۴۶۰,۰۰۰ HTC Desire 516 Dual SIM ۱۶

۷۳۶,۶۳۶ Samsung Galaxy S3 Neo I9300I Dual SIM ۱۷

۴۲۲,۰۰۰ LG L70 D320 ۱۸

۴۹۷,۵۰۰ LG L70 Dual D325 ۱۹

۷۳۰,۰۰۰ Sony Xperia ZR ۲۰

۱,۳۸۵,۳۳۳ Sony Xperia Z3 Compact ۲۱

۱۸۲,۰۰۰ Alcatel OneTouch 2001X ۲۲

۲۷۷,۸۳۳ LG L40 Dual D170 ۲۳

PRICE
LIST
SMARTPHONE
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دیجیاتو

قیمت )تومان( نام محصول ردیف

۲۵۷,۰۰۰ Nokia X Dual SIM ۲۴

۲۸۰,۰۰۰ Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G313HU ۲۵

۴۶۹,۶۶۶ Samsung Galaxy Core Prime Duos SM-G360H ۲۶

۸۵۱,۵۷۱ Sony Xperia T2 Ultra Dual D5322 ۲۷

۱,۲۴۸,۰۰۴ LG G2 - 32GB ۲۸

۱۰۲,۵۰۰ Samsung SM-B312E Duos ۲۹

۸۴۴,۵۰۰ HTC Desire 816G Dual Sim ۳۰

۲۹۷,۲۵۰ Huawei Ascend Y520 Dual SIM ۳۱

۱,۷۱۹,۵۰۰ Sony Xperia Z3 Dual SIM ۳۲

۱,۰۰۸,۰۰۰ Sony Xperia Z1 Compact ۳۳

۲,۰۷۵,۶۱۵ Samsung Galaxy Note 4 N910H 32GB Limited Edition Pack ۳۴

۲۱۱,۴۰۰ Samsung C3592 Dual SIM ۳۵

۳,۱۷۰,۰۰۰ Apple iPhone 6 - 128GB ۳۶

۷۱۹,۲۵۰ LG G2 mini Dual D618 ۳۷

۱,۴۶۴,۱۶۶ LG G3 - 16GB ۳۸

۲۹۹,۲۵۰ Samsung Galaxy Star 2 Plus Duos G350E ۳۹

۴۱۹,۲۵۰ Huawei Ascend G525 Dual SIM ۴۰

۱,۰۴۴,۶۶۶ Samsung Galaxy A5 Duos SM-A500H ۴۱

۱۸۳,۵۰۰ GLX Luster 2 Triple SIM ۴۲

۹۵,۰۰۰ Samsung B310E Duos ۴۳

۱۹۹,۵۰۰ Nokia Asha 501 ۴۴

۱,۱۴۵,۰۷۶ Samsung Galaxy S4 I9500 - 16GB ۴۵

۷۱۶,۰۰۰ Sony Xperia C3 Dual SIM ۴۶




