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عکاس: مسعود قوی زاد 

ویراستار: شیما پیرو

سخن سردبیر:
به قول استیو جابز »تنها راه برای انجام دادن یک کار فوق العاده، 
عشق ورزیدن به آن است«. دیجیاتو نیز برای تمام مایی که شب 
و روز خود را به آن اختصاص دادیم، حکم معشوقی را دارد که 

هر روز دلبرانه تر، ما را دیوانه خود می کند. 
از همان ابتدای کار قصد داشتیم تا رسانه ای متفاوت را پایه 
گذاری کنیم. رسانه ای که خواندنش برای کاربران لذت بخش 
باشد و حرف حقش، یادآوری باشد بر این موضوع که هنوز هم 

رسالت قلم به دست فراموشی سپرده نشده است.
در طول ۱۰ ماه گذشته عاشقانه برای دیجیاتو قلم زدیم و سعی 
کردیم شرایط را به نحوی فراهم آوریم که کاربرانمان، به رسانه 

ای که مخاطبش هستند، افتخار ورزند. 
اکنون که دیجیاتو توانسته به بیش از ۴ میلیون بازدید ماهیانه 
دست پیدا کند، به رسانه خود می بالیم که این چنین مورد تأیید 

و لطف مخاطبینش قرار گرفته است.
بر همین اساس تصمیم گرفتیم تا قالبی ماندگار تر را به مطالب 
دیجیاتو ببخشیم تا شاید بدین شکل، جایی هر چند کوچک از 

آرشیو دیجیتالی شما را به خود اختصاص دهیم. 
ماهنامه الکترونیکی دیجیاتو، گلچینی است از بهترین مطالبی که 
در طول ماه بر روی سایت قرار می گیرند. مجله ای که امیدواریم 
برای  باشد  پلی  و  برسد  هم  دوستان  دست  به  شما  طریق  از 

آشنایی هرچه بیشتر افراد جامعه، با دنیای زیبای تکنولوژی.
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موفقیت مثل یک معلم بی خرد، آدم های 
باهوش را دچار این گمراهی می کند که 
قرار نیست هرگز شکست بخورند. 

بیل گیتس
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دیجیاتو

مروری بر ویژگی های کلیدی ویندوز ۱۰

مایکروسافت در کنفرانس معرفی ویندوز 10 حسابی گرد و خاک به پا کرد و 
کلی قابلیت جدید برای سیستم عامل خود معرفی نمود. با معرفی این قابلیت 
ها، مایکروسافت در حقیقت چشــم اندازی از آینده ای که این شرکت برای 

کامپیوترهای رومیزی، موبایل ها و تبلت ها در نظر گرفته، مشخص شد.
پس از معرفی ویندوز ۸ که منوی اســتارت حذف شــده بود، کاربران زیادی 
اعتراض کردند و خواســتار بازگشت دکمه استارت شدند. حال در ویندوز 10 
نه تنها منوی اســتارت برگشته، بلکه دچار تغییرات مثبتی شده، قابلیت چند 
وظیفگی ویندوز بهبود یافته و رابط کاربری نیز بهینه شــده است. هر چند به 
گفته جو بلفیوره )Joe Belfiore( اضافه شــدن این تغییرات سریع نبوده و 
ممکن است ۳ الی ۵ ماه زمان ببرد تا تست کننده های ویندوز 10 بتوانند آن 

ها را تجربه کنند.

اگر با ویندوز ۸٫۱ آشــنا باشید و تجربه کاربری آن را به سایر 
نسخه های ویندوز ترجیح دهید، با ویندوز ۱۰ هم راحت خواهید 
بود و می توانید از منوی اســتارت تمام صفحه استفاده کنید. 
مایکروســافت همچنین اکشن سنتر را برای دسترسی سریع 
به دستورات رایجی مانند وای-فای، بلوتوث و تنظیماتی از این 

قبیل به ویندوز ۱۰ اضافه کرده است.
قابلیت دیگر اضافه شــده، نمایش نوتیفیکیشن ها به صورت هماهنگ بین 
دستگاه های مختلف این پلتفرم است. بنابراین اگر نوتیفیکیشنی را در تبلت 
یا تلفن هوشمند ویندوز فونی خود از دست دادید، می توانید در کامپیوتر خود 
دوباره آن را مشاهده کنید. پوسته منوی تنظیمات نیز دچار تغییراتی شده و به 

دلیل طراحی ساده تر، کار کردن با آن ساده تر شده است.
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بعد از این که دستیار خوش صحبت مایکروسافت 
را روی تلفن های هوشــمند دیدیم، حاال نوبت به 
حضور این دســتیار روی کامپیوترهای شــخصی 
رسیده است. کورتانا قرار است قابلیت های قدرتمند 
جست و جو و سیستم یادآور خود را به ویندوز 10 
بیاورد. البته چندی پیش نمایشی از حضور کورتانا 
روی دســکتاپ دیده بودیم اما آنچه که امشب در 
کنفرانس مایکروسافت نشان داده شد، بسیار بهتر 

و پیشرفته تر شده بود.
مایکروســافت اعالم کرده »کورتانا را هرگز مانند 
این ندیده بودید« چرا که قرار اســت نقش اصلی 
جســت و جو در ویندوز 10 بر عهده این دســتیار 
صوتی باشــد. البته قابلیت هــای کورتانا تنها به 
جست و جو محدود نمی شود. جو بلفیوره در حین 
کنفرانس، روی سن با کورتانا گفت و گو می کرد و 
کورتانا نیز عملکرد فوق العاده ای از خود به نمایش 
گذاشــت. نکته جالب در مکالمــات کورتانا، لحن 
 Siri طبیعی آن اســت؛ بر خالف لحن مصنوعی

.Google Now و
به لطف بازخوردهایی که مایکروسافت از کاربران 
ویندوزفون گرفته، کورتانا بســیار باهوش تر شده 
و اکنون بیشــتر از قبل می داند. بلفیوره از کورتانا 
سوالی در مورد هزینه شهریه یک دانشگاه خاص 
پرســید و کورتانا بدون مکث پاســخ داد. بلفیوره 
گفت: »ما خواستیم تا به کورتانا دستورالعمل های 
یک کامپیوتر را بیاموزیم.« مثاًل از کورتانا بخواهید 
تا اســالیدهای پاورپوینت مورد نظرتان را نشان 

دهد، او سریع این کار را می کند.
با این وجود، کاربران تسلط کامل بر کارکرد کورتانا 
از لحاظ سطح آگاهی و میزان دسترسی آن خواهند 
داشت. این امر با استفاده از دفتر یادداشت کورتانا 
به نام Notebook امکان پذیر شــده اســت. 
بلفیوره گفت: »کورتانا امروز شخصی ترین دستیار 
دیجیتالی است و به زودی در دسترس میلیون ها 

نفر قرار خواهد گرفت.«
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آنطور که مشــخص است، مایکروسافت حسابی به جزئیات طراحی در ویندوز 
10 اهمیت داده و برای آن انرژی بسیاری صرف کرده است. حال و هوای این 
آخرین سیستم عامل محصول مایکروسافت از آیکون ها و نمای کلی گرفته تا 

سایر جزئیات دچار تحول شده است.
آن ویندوزی که چند ماه پیش در اختیار بعضی برای آزمایش قرار گرفته بود، از منظر 

طراحی بسیار پیش پا افتاده تر از آن بود چیزی بود که در مراسم اصلی معرفی شد.
این اتفاق برای ویندوز 10 بر روی تلفن های هوشمند نیز رخ داده و با رجوع به 
معرفی اپلیکیشن پیام رسان ادغام شده با اسکایپ و البته کیبورد قابل سفارشی 
ســازی جدید، به وضوح مشخص است که ردموند زمان بسیاری را برای باز-

طراحی ظواهر ویندوز درنظر گرفته است.

مایکروسافت سخت روی مرورگر جدید خود کار می کرده و اگرچه ما هنوز نام 
حقیقی آن را نمی دانیم اما پروژه اســپارتان، اسمی است که مایکروسافت این 
روزها برای نمایش محصول جدیدش استفاده می کند. بلفیوره روی استیج آمد 
و ویژگی های متنوع پروژه اسپارتان را به نمایش گذاشت. برای مثال، درون هر 
صفحه وب، هر کجا که بخواهید می توانید تغییرات خاصی ایجاد کنید. از خط 
کشیدن دور نوشته ای خاص گرفته تا نقاشی کردن. همه این ها با قلم و انگشت 

در صفحات لمسی و با موس روی صفحات معمولی ممکن است.
حتی با کلیک روی قسمتی از صفحه وب می توانید نظری را در همان قسمت 

نوشته و منتشر کنید. Reading Mode جدید، مقاالت را در حالتی نمایش 
 Reading List .می دهد که دنبال کردن آن ها برای چشم آسان تر می شود
که در سراســر پلتفرمهای پی سی، تلفن همراه و تبلت به اشتراک گذاشته می 

شود هم برای بعد برنامه ریزی شده.
اپل مشــابه چنین قابلیتــی را در iOS و OS X دارد اما آنچه اپل در مرورگر 
خود ندارد کورتانا است. دستیار شخصی مایکروسافت، همه جای پروژه اسپارتان 
حضور دارد. در نوار آدرس به شــما از آب و هوا خواهد گفت، پیشنهاد رستوران 

می دهد و پیگیر برخی اتفاقات روزمره شما خواهد بود.

گیمینگ در ویندوز 10 بهتر و جذاب تر از گذشــته خواهد شد. اپلیکیشن اکس 
باکس قابلیت ضبط ویدیوها و اشتراک گذاری آن ها را درون شبکه اکس باکس 
الیــو را می دهد و بدین طریق دارندگان اکس باکس وان هم حتی می توانند 
ویدیوهای شما را تماشا کنید. برای مثال می توانید DayZ بازی کنید و از جمع 

دوستانه خود تصاویری در اکس باکس الیو منتشر نمایید، جالب خواهد بود.
اگر پی سی گیمر هستید اما تعداد زیادی از دوستان تان تمایل بیشتری به کار 
با اکس باکس وان دارند، نگران قطع ارتباط نباشید. اپلیکیشن اکس باکس به 
شــما این اجازه را می دهد که با دوستان خود مرتب در تماس بوده و از وقایع 

مطلع شوید.
اما اهداف مایکروسافت جاه طلبانه تر هم می شود. قابلیت Cross-Play بین 
ویندوز 10 و اکس باکس وان باالخره انجام پذیر شد. یعنی یک کاربر ویندوزی 
می تواند با طرف مقابل اش در اکس باکس وان بازی کند، بدون هیچ مشکلی.

مســئله بعدی، استریم بازی ها از اکس باکس وان روی پی سی و تبلت های 
ویندوزی است که باید به زودی منتظر اخبار بیشتری باشیم.

نظر شما در مورد ویژگی های جدید پلتفرم ویندوز 10 مایکروسافت چیست؟ به 
نظر شما کدامیک از همه کاربردی تر است؟

اپلیکیشن های فراگیر )universal( برای کامپیوتر های شخصی
مایکروسافت بر روی تصمیم خود مبنی بر ایجاد اپلیکیشن های فراگیر استوار 
اســت. آتلوک )Outlook( از بســته آفیس اولین نرم افزاری بود که بر پایه 
اپلیکیشن های فراگیر طراحی گردید. آتلوک بر روی هر سخت افزاری به اجرا 
درآمده و در تمامی آن ها امکان ها و قابلیت های این نرم افزار، یکسان است. 
قبال کاربران این نرم افزار گالیه داشتند که ابزار اشاره شده از امکان سفارشی 
ســازی )در بخش ظاهری( کمی برخوردار است. حال آتلوک می تواند از تغییر 

پس زمینه تا تغییرات ریز و درشت پشتیبانی به عمل آورد.
البته مایکروسافت اپلیکیشن های دیگری در این قالب را نیز معرفی کرد. تقویم 
جدید ویندوز، با ظاهری آراسته تر و مینیمالیستی در تمامی کامپیوترهای خانگی، 

تبلت ها و تلفن های هوشمند اجرا شده و ظاهری یکسان خواهد داشت.
اپلیکیشن مخصوص تصاویر نیز به کل متحول و حاال بسیار هوشمند تر گشته 

اســت. نرم افزار فوق قادر اســت تا به صورت خودکار عکس های تکراری را 
حذف کرده و تصاویر ذخیره شده را با استفاده از وان درایو، مابین دستگاه های 
ویندوزی همسان ســازی کند. از طرفی وان درایو نیز تغییراتی به خود دیده و 
هم اکنون می تواند رنگ و لعاب تصاویر ذخیره شده را بهبود ببخشد. البته این 
قابلیت مدتی است که در سرویس های گوگل مورد استفاده قرار می گیرد. اما 
مایکروسافت از این موضوع مطلع بوده و قابلیت هایی جالب تر را به وان درایو 
افزوده اســت. روتوش خودکار عکس ها، تصحیح قرمزی چشم و تنظیم نور از 
جمله امکانات رقابتی سرویس ذخیره سازی مبتنی بر رایانش ابری ردموندی ها 

است.
اپلیکیشن های People، نقشــه و موزیک نیز تغییراتی از این 
دست به خود دیده و مایکروسافت قول بهبود های آتی را نیز به 

کاربران ویندوز ۱۰ داده است.

طراحی و رابط کاربری

 پروژه اسپارتان

اکس باکس

universal
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کنفرانسش  آخرین  در  مایکروســافت 
قابلیت های  بیشتری در مورد  اطالعات 
پلتفــرم جدید خود یعنــی ویندوز ۱۰ 
در اختیار کاربــران قرار داد. و بله، قرار 
اســت ویندوز ۱۰ یک پلتفرم باشد. به 
این معنی که وینــدوز فون از این پس 
دیگر یک سیستم عامل موبایل محدود 
نیســت و فقط نام ویندوز را یدک نمی 
کشــد. ویندوز فون قرار اســت تعامل 
نزدیکی با ویندوز دسکتاپ داشته باشد 
و به افزایــش بهره وری آن کمک کند. 
به همین منظور، مایکروسافت نام آن را 
از ویندوز فون به ویندوز ۱۰ تغییر داده 
اســت. اما آیا این تغییر نام می تواند 
به جذب کاربران بیشــتر برای پلتفرم 

موبایل مایکروسافت کمک کند؟
مایکروسافت اینجا به شعار »کمتر، بیشتر است« 
اعتقــاد دارد. کمتر، همان حذف کردن قســمت 
فون از نام ویندوز فون اســت. بــا ادغام کردن 
ویندوز فون با ویندوز، مایکروســافت قصد دارد 
پایه های ایده خود را مستحکم کند. ایده ای که 
بر اساس آن، تمام دســتگاه های مرتبط با این 

شرکت، تحت یک پلتفرم واحد اجرا می شوند.
این شــرکت معتقد اســت که با پیگــری این 
روش، آگاهی و عالقه مشــتریان به محصوالت 
ویندوزی افزایــش می یابد؛ مخصوصًا در بخش 
موبایل که نقطه ضعف مایکروسافت در برابر اپل 
و گوگل اســت. در چهار ماهه سوم ۲01۴، سهم 
این شرکت در بازار موبایل، ۲٫۹ درصد بوده در 
حالی که اندرویــد ۸۴ درصد و iOS نزدیک به 

1۲ درصد بازار را در اختیار داشته اند.
 ،)Carolina Milasnesi( کارولینا میالنسی
 Kantar Worldpanel از تحلیلگران شرکت
می گوید: »به نظر من استفاده از نام ویندوز 10 
حرکت درســتی اســت. یک ویندوز که تجربه 
یکســانی را ارائه می دهد و با فرمت دستگاه ها 
تطبیق می پذیرد و در عین حال، ثابت باقی می 

ماند.«
مایکروسافت در کنفرانس چهارشنبه اعالم کرد 

آیا تغییر نام  ویندوز فون  به ویندوز۱۰ 
می تواند کاربران را به سمت آن جذب کند؟

دیجیاتو
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که نســخه ای از ویندوز 10 را برای دســتگاه هــای کوچک تر از ۸ اینچ 
بازطراحی کرده که به گفته جو بلفیوره، معاون ارشــد بخش سیستم عامل 
این شرکت، »برای همراهی عالی با کامپیوتر شخصی ساخته شده است«.

علــی رغم بهبودها و امکانات جدید که قرار اســت بــه ویندوز 10 بیایند، 
همچنان مشکالت بزرگی مانع رشد ویندوز فون می شوند. کمبود اپلیکیشن 
ها و رشــد آهسته آن ها، پلتفرم موبایل این کمپانی را با فاصله عقب تر از 
اندروید و iOS قرار می دهد. توسعه دهندگان نیز تمایلی به سرمایه گذاری 
در این پلتفرم ندارند. به جز نوکیا که اکنون بخشــی از مایکروسافت است، 
سازندگان کمی دستگاه های ویندوز فونی می سازند و پشتیبانی ضعیفی از 
آن به عمل می آورند. اینگونه است که ویندوز فون در فروشگاه ها چندان 

به چشم نمی خورد.
بنابراین جذب کاربران بیشتر برای ویندوز 10، نیاز به اقداماتی فراتر از تغییر 
نام دارد. میالنســی معتقد است که استراتژی مایکروسافت در نهایت منجر 

به توجه مردم به تلفن های هوشمند این شرکت نیز خواهد شد.
ســاتیا نادال، مدیر مایکروسافت، در کنفرانس گفت: »ما می خواهیم کاری 
کنیم که مردم ویندوز را برای زندگی کردن انتخاب کنند، نه فقط به خاطر 

نیاز داشتن به آن.«
سرمایه گذاری روی سیستم عامل نامناسب

به نظرتان این استراتژی تک-ویندوزی آشنا به نظر نمی آید؟ مایکروسافت 
پیــش تر نیز با عرضه ویندوز ۸ در ســال ۲01۲، چنیــن رویه ای را پیش 
گرفتــه بود. قرار بود که این حرکت، آغازگر دوره جدیدی در بخش موبایل 
مایکروســافت باشد . این شــرکت، تبلیغات بسیاری برای پلتفرم ویندوز ۸ 
تدارک دید اما نتوانســت در پیاده سازی اســتراتژی و خود پلتفرم، موفق 

عمل کند.
حتــی نوکیا با عرضه پرچمدار خود یعنی لومیا 10۲0 در راســتای حمایت 
از ویندوز ۸ برآمد که توانســت با دوربین ۴1 مگاپیکســلی اش، نظر مثبت 
منتقدان را به خود جلب کند. اپراتور AT&T نیز قول داد که لومیا 10۲0 

گزینه اصلی آنان برای فصل بازگشایی مدارس خواهد بود.
مشــکل اصلی آنجا بود که افراد کمی از ویندوز ۸ خوششان آمد. با اصرار 
زیاد مایکروسافت بر رابط کاربری لمسی و آن کاشی های مربعی، کاربران 
از این ویندوز زده شــدند. با آوردن همین رابط مشابه به ویندوز فون ۸ نیز 
همین اتفاق افتاد و پیش از این که کاربران جذب شوند، با یادآوری تجربه 

ویندوز ۸، از آن دوری جستند.
با مراجعه به آمارها و تحلیل های به دســت آمده از گزارش های ثبت شده 
توســط وبسایت ها و اپلیکیشن های تحت وب، می توان دریافت که تا ماه 
دســامبر گذشته، تنها ۱۳٫۵ درصد از کامپیوترهای شخصی از ویندوز ۸ یا 
۸٫۱ استفاده می کنند و هنوز اکثریت ۵۶٫۳ درصدی کاربران با ویندوز ۷ 

روزگار را سپری می کنند.
حتی اگــر خود ویندوز ۸ هم مورد پذیرش کاربران واقع می شــد، باز هم 
تأثیری در میزان نفوذ ویندوز فون نداشــت. زیرا بعد از عرضه یک آپدیت 
بزرگ که کورتانا را بــه ویندوزفون آورد، باز هم تغییری در اقبال مردم به 

این پلتفرم موبایل مشاهده نشد.
میالنســی می گوید: »ویندوز 10 هم به رشــد اپلیکیشن ها و هم به رشد 
آگاهی مردم درباره ویندوز کمک خواهد کرد، چیزی که از ویندوز ۸ انتظار 

داشتیم اما هیچ گاه عملی نشد.«
تعجبی نیست که شرکای دیرینه مایکروسافت مثل HTC نیز مسیر خود 
 One را عوض کنند. این شــرکت، نسخه ویندوز فونی پرچمدارش یعنی

M8 را پنج ماه بعد از نسخه اندرویدی عرضه کرد.

چرخش به سمت دستگاه های اقتصادی
یکــی از بخش هایی که ویندوز فون در آن نســبتًا موفق عمل کرد، تلفن 
های هوشــمند ارزان قیمت بود. مایکروســافت با حذف کردن هزینه حق 
امتیاز برای دســتگاه های زیر ۹ اینچ و حمایت از ساخت تلفن های ارزان 

تر، توانست در سیاست دستگاه های اقتصادی خوب عمل کند.
دلیل به کار بردن چنین سیاستی کاماًل واضح است. مایکروسافت به دنبال 
بازارهایی با ســرعت رشــد باال اســت و با تولید تلفن های ارزان قیمت، 
بازارهای نوظهور را هدف گرفته اســت. همین هفته پیش، دو موبایل لومیا 

۵۳۲ و لومیا ۴۳۵ برای چنین بازارهایی معرفی شدند.
اما تالش های این شرکت در زمینه موبایل واقعًا کارساز نبوده است. بعد از 
چند ســال رشد، پلتفرم ویندوزفون در ۲01۴ افت کرد. سهم ۲٫۹ درصدی 
ویندوز فون در سه ماهه سوم ۲01۴، در حقیقت از یک سال پیش تر رو به 

نزول نهاد و از ۳٫۶ درصد )به گفته آمار IDC( به این رقم رسید.
عالوه بر این، مایکروسافت با کم توجهی به دستگاه های رده باال، چندی است 
که از فقدان یک پرچمــدار پر زرق و برق رنج می برد. آخرین پرچمدار واقعی 

ویندوز فون لومیا 10۲0 بود که بیش از یک سال از عرضه آن می گذرد.
ممکن است این شرکت منتظر باشد تا پس از عرضه ویندوز 10 از پرچمدار 
جدید خود رونمایی کند. آن ها گفته اند با دســتی پر وارد عرصه رقابت در 

هر دو بازار تلفن های رده باال و رده پایین می شوند.
جو هارلو، معاون ارشــد بخش موبایل های مایکروسافت، اوایل این ماه در 
مصاحبه ای گفت: »ما یک شــرکت با رزومه قوی هســتیم. در نوکیا اول 

بودیم و حاال هم با مایکروسافت اول می شویم.«

شروعی تازه با ویندوز ۱۰
مایکروســافت حاال فرصتی برای جبران به دست آورده است. بازخوردهای 
اولیه کاربران نسبت به ویندوز 10 مثبت بوده و این کمپانی توانسته با توجه 
به نظرات آن ها و بازگرداندن مواردی مثل منوی قدیمی اســتارت، دوباره 
عالقه کاربــران را جلب کند. همچنین قرار اســت تجربه کاربری محیط 

دسکتاپ با آوردن دستیار صوتی کورتانا به آن، بهبود پیدا کند.
حال که کاربران ویندوز 10 را دوست داشته اند، باید این عالقه را به ویندوز 
فون ]که از این پس ویندوز 10 نامیده می شــود[ نیز آورد. اما این امر تنها 
در دراز مدت و با بازاریابی عمیق امکان پذیر است. بسیاری از افراد هنوز از 

حضور مایکروسافت در زمینه موبایل بی اطالع اند.
راجــر اینتنر، از مشــاوران شــرکت Recon Analyctics گفته: »اگر 
مایکروسافت می خواهد موفق شود، باید با کمپینی یک ساله، از آن )ویندوز 
10( حمایت کند. باید کاری کنید مثل برنده ها به نظر برســد، کاری کنید 

ساده به نظر بیاید.«
او اوضاع کنونی را اینگونه شرح داده: »کاربران آن را به عنوان 

گزینه ای اصلی در نظر نگرفته اند«.

دیجیاتو
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” ما امیدهایی بزرگ تر و آرمان هایی واال برای ویندوز داریم. ما می خواهیم تا بر 
حسب نیازتان سراغمان نیایید، می خواهیم به ما عشق ورزیده و با انتخابتان ما را 
 ،Satya Nadella برگزینید. این اصلی ترین هدف ماست. ” این جمالت را
مدیر عامل مایکروسافت در روز چهارشنبه 1 بهمن و بر روی صحنه زمانی که 
آمده بود تا ویندوز 10 را معرفی کند گفت. او درست می گوید. »عشق« مشکلی 

است که مایکروسافت باید آن را حل نماید.
دهه ی گذشته برای مایکروسافت پر از موقعیت های از دست رفته بود. گاهی 
»آینده« از میان انگشتان مایکروسافت لغزیده و در نهایت به شخص دیگری 
تعلق می گرفت؛ پنج سال طول کشید تا آنها جوابی برای آیپاد اپل پیدا کنند و 
وقتی هم این پاسخ را پیدا کردند، باعث شد تا تمام دنیا Zune، پخش کننده 

موسیقی مایکروسافت را به سخره گیرند.
گاهی هم مایکروســافت به پای خود شــلیک کرده و به جای آینده ای که از 
ویندوز ۸ به ما نشان داده بود، چیزی به نام ویندوز RT را معرفی می نماید که 

بیشتر به یک سطل زباله شباهت دارد تا یک سیستم عامل.
اگر چه میتوان گفت این شــرکت دارای طرفداران متعصبی نیز هست، اما به 
مایکروسافت مانند کمپانی های دیگر عشق ورزیده نمی شود. آنچنان که اپل 
دوست داشته می شود، کسی مایکروســافت را دوست نداشته و حتی در این 
زمینه می توان گفت این روز ها سامســونگ نیز وضعیت بهتری دارد. در این 
میان، بیشتر افراد اینترنت را بر روی اندروید و iOS تجربه کرده و بسیاری نیز 
سعی دارند لپ تاپ بدرد نخوری که سال ها پیش خریده بودند و ویندوز ویستا 

را پیشتیبانی می کرد را به دست فراموشی بسپارند.
عشق و عالقه تکنولوژیک زمانی به وجود نمی آید که یک مدیر عامل شعاری 
مانند “موبایل در اولویت، کآلود در اولویت” بدهد؛ این عشــق زمانی پدید می 
آید که کمپانی ها به ما نشان می دهند چگونه می توانند زندگی ما را واقعا بهتر 
سازند و سپس به این گفته های خود نیز عمل نمایند. در رویداد روز چهارشنبه، 

مایکروسافت به ما نشان داد می تواند به گفته هایش عمل کند.
داشــتن نرم افزاری که بر روی تمام دستگاه های یک سیستم عامل به طور 
یکپارچه کار کند چیز عجیب و جدیدی نیســت اما اتفاقیســت که بسیاری از 
مــا برایش بیش از حد انتظار کشــیده بودیم و این یکــی از امکاناتی بود که 

 Continuum .مایکروسافت در مراسم ویندوز 10 آن را به نمایش گذاشت
هــم یکی دیگر از قابلیت های وینــدوز جدید بوده که ایده های نیم پخته ی 

ویندوز ۸ را به شکل کامل تری ارائه کرده است.
مایکروســافت همچنین در تالش است تا شــکاف میان کنسول های بازی و 
کامپیوتر های شخصی را ببندد: کاربران با استفاده از دستگاه هایی که از ویندوز 
10 بهره می برند به اکس باکس وان متصل شده و از بازی هایش استفاده نمایید.

و سپس Cortana، رقیبی که مایکروسافت برای سیری و گوگل Now در 
نظر گرفته اســت. صحبت کردن با کامپیوتر ها و ابزار های الکتریکی به طور 
طبیعی دیدگاهی کالســیک از آینده به ما می بخشد. حال این اتفاق افتاده و 
به اندازه ای هم باهوش و خوب هســت که به راحتی قابل استفاده باشد. این 
در حالیست که به نظر بسیاری، Cortana از رقبای خود نیز عملکرد بهتر و 

انعطاف پذیرتری عرضه می کند.
مایکروسافت به ما نشان داد با ویندوز چه کارهایی می توان انجام داد و سپس 
همه مان را با استفاده از یک سیستم واقعیت افزوده به نام HoloLens متحیر 
ســاخت. سیستمی که گویی از فیلم های علمی-تخیلی سر در آورده بود. این 
دستگاه با همکاری ناســا روزی به مردم امکان اکتشاف مریخ را خواهد داد و 

Minecraft را به هم دنیای واقعی خواهد آورد.
مایکروسافت در حال ریســک کردن است و از طرفی تازه با قدرت های خود 
آشنا شده و در مورد کارهایی که میتواند انجام دهد هیجان زده است، و حتی می 
خواهد از قدرتش استفاده کرده تا به رقبایش اندکی فخر بفروشد. بهترین قسمت 
ماجرا برای ما اینجاست که احساس خواهیم کرد آینده ای عالی پیش رو داریم 

و به زودی نیز قادر به استفاده از آن خواهیم بود.
چیزی که مایکروسافت در این کنفرانس به ما نشان داد، همان سخن وری های 
همیشگی نبودند؛ حرف هایی بی پروا بودند که »عقیده« از آنها لبریز بود. گفتن 
حرف هایی مانند “ما می خواهیم به ما عشق بورزید” نشان از این موضوع دارد 
که رهبران این شــرکت غول آسا خود می دانند مورد ستایش و هدف دوست 
داشــته شدن از سوی کاربران نیســتند و تمام این ها خبر از سطح جدیدی از 
»خود-آگاهی« در میان مدیران این شرکت دارد که آینده ای روشن را برایش 

ترسیم می کند.

مایکروسافت، شرکتی که دوباره می توان به آن عشق ورزید
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از این پس اپلیکیشن پیام رسان واتزاپ از طریق 
کامپیوتر شخصیتان و سیستم های دسکتاپ نیز 
قابل دسترسی است. واتزاپ باالخره به شایعات 
 web.whatsapp.com  در خصوص صفحه
واکنش نشان داده و یکی از سخنگویان این کمپانی 
ضمن تایید این مطلب افزود: »بیشترین استفاده 
از امکانات همچنان بر روی تلفن های هوشمند 
خواهد بود. به دلیل اینکه افراد بسیاری در منازل و 

یا محل کارشان از سیستم های دسکتاپ استفاده 
می کنند، این قابلیت باعث دسترسی آسان تر آنها 
 client به واتزاپ خواهد شــد. امیدواریم از این

تحت وب استفاده الزم را ببرید.«
با بیــش از ۶00 میلیون کاربــر، واتزاپ یکی از 
بزرگترین اپلیکیشــن های پیام رسان در جهان 

است.

یکی از سیاســت های اتخاذی مایکروسافت در 
مورد ویندوز 10 شــنیدن پیشــنهادات و نظرات 
کاربــران در رابطه با این سیســتم عامل بوده و 
هست، ردموندی ها تاکید دارند تا اشتباهاتی که 
پیش از این برای ویندوز ۸ مرتکب شدند را تکرار 
نکنند و از همین رو بســیار دقیق خواسته های 
کاربران را شــنیده و سعی می نمایند موارد مهم 

آنها را پیاده سازی کنند.
کمپانی یاد شــده طی ماه هــای اخیر از طریق 
جمع  بــه    windows.uservoice.com
آوری خواســته های افراد از ویندوز 10 پرداخته 
اســت. کاربران کشــورمان از مایکروسافت در 
خواست کرده بودند تا تقویم هجری شمسی به 

نسل بعدی سیستم عامل این شرکت افزوده گردد 
و حاال اینطور به نظر می رســد که این خواسته 

اجابت شده است.
کاربران ایرانی عضو برنامه اینسایدر و همینطور 
فعاالن حاضــر در uservoice ایمیلی دریافت 
کرده اند که بر مبنــای این ایمیل به آنها اطالع 
رسانی شده تقویم هجری شمسی آماده گشته و 
به ویندوز 10 افزوده شده است و با دریافت آخرین 
insider.بیلد سیســتم عامل مذکور از طریق

windows.com  می توانند از آن اســتفاده 
نمایند. ایــن موضوع همچنین در وب ســایت 
uservoice نیز به عموم اطالع رســانی شده 

است.

از ابتدای ماه آینده میالدی، اکانت هایی با هویت 
نامعلوم در سرویس های اینترنتی چین، غیر فعال 
خواهند شــد. ســازمان فضای مجازی چین در 
اعالمیه با بیان این خبر، اذعان داشــت که این 
اقدام جهت جلوگیری از جعل هویت و سؤ استفاده 

از نام کاربری، انجام می شود.
بر اســاس این طرح از این به بعد کاربران برای 
استفاده از ســرویس های اینترنتی و ثبت نام در 
آن ها، مجبور هســتند از نام و هویت واقعی خود 
اســتفاده نمایند. البته شهروندان چینی همچنان 
می توانند نام کاربری و تصویر مورد نظر خود را 
انتخاب نمایند، اما هویت آن ها باید برای شرکت 

سرویس دهنده، معلوم و مشخص باشد.
دولت چین در سال ۲01۲ نیز این طرح را مطرح 
کرده بود که شــرکت های چینی در آن زمان به 

علت پیچیدگی های فنی از اجرای آن خود داری 
کرده بودند.

شــرکت های چینی در حال حاضر با محدودیت 
های بسیاری در رابطه با محتوایی که در سرویس 
هایشان تولید می شود، مواجه هستند. به نظر می 
رســد که اجرای این طرح، کاربــران را وادار می 
کند تا نسبت به محتوای تولیدی خود، حساسیت 

بیشتری به خرج دهند.
با توجه به اینکه ناشــناس ماندن یکی از ویژگی 
های اصلی شبکه های اجتماعی جهانی است، باید 
منتظر ماند و دید چنین طرحی چه تاثیر بر روی 
 WeChat، .سرویس های چینی خواهد گذاشت
Weio و … همگی از شرکت هایی هستند که 
با استرس منتظر واکنش کاربران به این موضوع 

هستند.

اپلیکیشن پیام رسان واتزاپ به وب می آید

تقویم هجری شمسی به ویندوز ۱۰ آمد

کاربران چینی دیگر حق ایجاد حساب های اینترنتی ناشناس را نخواهند داشت
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ســرفس، دوره ای بسیار موفق را پشت سر نهاد و 
برای ردموندی ها مبلغی معادل ۱٫۱ میلیارد دالر 
ســود بر جای گذاشته اســت. دقیقا نمی دانیم چه 
تعداد از این محصول به فروش رفته، اما آنگونه که 
مایکروسافت اذعان دارد، بیشتر سرفس های فروش 
رفته شامل آخرین مدل آن، یعنی »پرو ۳« می شوند 
که طبق حدس و گمان ها، دو سوم فروشاین تبلت 
را در بر گرفته و یک سوم باقی مانده به سرفس ۲ 

می رسد.
بــا این تفاســیر، جــای تعجبی هم نیســت که 
مایکروســافت تمرکزش را بر روی نمونه ی جدید 
از محصول مورد بحث قرار داده و ساخت سرفس ۲ 

را متوقف سازد.
مایکروسافت در بیانه اش به منابع خبری گفت: »ما 
تولید ســرفس ۲ را متوقف کردیم. عالقه مندانی 
که مشــتاقند این محصول را خریداری کنند بهتر 
است تا به ســراغ فروشگاه مایکروسافت به آدرس 
MicrosoftStore.com ســر زده یا از خرده 
فروشان شخص ثالث، آخرین باقی مانده های آن 

را تهیه نمایند.«
بزرگترین بخشی که مایکروسافت به آن اشاره ای 
نکرده، پایان کار Windows RT است. سیستم 
عامــل نه چندان موفقی که هر چــه زودتر انتظار 
خداحافظی با آن را داشــتیم. آینده ی این سیستم 

عامل زمانی تاریکتر شد که مایکروسافت در طول 
مراسم خود در ۲1 ژانویه به این مورد اشاره کرد که 
این سیســتم عامل جدید، به سرفس ۲ و سرفس 

RT نخواهد آمد.
سرفس ۲ در پاییز سال ۲01۳، به عنوان جانشینی 
برای سرفس RT به نمایش گذاشته شد. سرفس 
RT با بازخوردی ســرد از سوی خریداران مواجه 
گشــته بود و میلیون ها دستگاه از آن در انبارهای 
مایکروســافت به خاک خوردن محکوم شــدند. 
ســرفس ۲ با رژیمی که گرفته بود اندکی الغر تر 
و سبک تر از مدل پیشین شده و نمایشگری بسیار 
بهتر نیز داشت، اما بزرگ ترین مشکلش استفاده از 
ویندوز RT بود؛ سیســتم عاملی که در اجرای نرم 

افزار های قبلی ویندوز به مشکل اساسی می خورد.
کاربران مجبور شــدند تا دســت به دامن توسعه 
دهندگان برای ساخت نسخه های جدیدی از نرم 
افزار های ضروری برای استفاده در سیستم عامل 
مورد بحث شــوند؛ اما به دلیل وجود دستگاه های 
بسیار کمی که از این پلتفرم پشتیبانی می کردند، 
توســعه دهندگان نیز ترجیح دادند تا وقت خود را 

برای آن به هدر ندهند.
با این تفاسیر، بازنشستگی سرفس ۲ جای تعجبی 
هم ندارد. فروش سرفس پرو ۳ بسیار باالتر است و 
با اعالم خبر نیامدن ویندوز 10 به نسخه های قبلی 
این محصول، طرفداران سرفس ۲ کمتر و کمتر نیز 

خواهند شد.

بر اساس حکمی کهروز جمعه ۲۴ بهمن گذشته از 
سوی هیئت منصفه دادگاهی در هریسون کانتی 
ایاالت متحده آمریکا صادر گردید، سامســونگ 
 Rembrandt ملزم است که به شرکتی به نام
خســارت   Wireless Technologies

بپردازد.
جالب اســت بدانید که صدور این حکم در کمتر 
از یک ســاعت اتفاق افتاد و بر اســاس آن، این 
کمپانی کره ای به خاطر نقض دو پتنت جداگانه 

متهم شناخته شد.

ناگفته نماند که شــاکی این پرونده یک شرکت 
سرمایه گذار در حوزه پتنت است و به همین دلیل 
آشنایی کافی با قوانین مربوط به نقض امتیازها و 

دعوی های قضایی را دارد.
Rembrandt در ابتدا مبلغی در حدود ۳۱٫۹ 
میلیون دالر را به عنوان خســارت از سامسونگ 
طلب کرده بود که بعدها این مبلغ به رقم ۱۵٫۷ 

میلیون دالر تقلیل پیدا کرد.
جس جنر وکیل چشم بادامی ها هم در این رابطه 
اظهار داشــت: »با وجود آنکه باور داریم به این 

شــرکت بدهکار نیستیم اما باید حکم را بپذیریم 
چراکه Rembrandt مبلغ ۳0 میلیون دالر را 

از ماه طلب کرده است.«
وی در ادامه گفــت: »]تقریبا[ در حدود ۲۴000 
شرکت در سراســر دنیا باور دارند که تکنولوژی 
بلوتوث باید به صورت رایگان در اختیارشان قرار 
گیرد و روشــن است که نام Rembrandt در 
میان آنها مشاهده نمی شود چراکه این کمپانی از 

طریق پتنت یاد شده پول در می آورد.«

مایکروسافت تولید 
سرفس ۲ را متوقف کرد

جریمه ۱۵ میلیون دالری
برای سامسونگ 

به خاطر نقض 
پتنت بلوتوث
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OUYA، کنسولی کوچک اندرویدی که بخشی 
از اولین پروژه های موفق کیک استارتر بود، در بازار 
مورد استقبال مردم قرار نگرفت اما به نظر می رسد 
چینی ها قصد دارند بار دیگر این پروژه را باال بکشند.

بر اساس گزارش وال اســتریت ژورنال، علی بابا، 
کمپانی پر سر و صدای این روزهای سرزمین چین، 
 Ouya سرمایه ای 10 میلیون دالری روی شرکت
داشته. البته این سرمایه گذاری بدان معنا نیست که 
کنسول اویا را به زودی در چین ببینیم. گفته شده که 
توافق علی بابا و اویا، بر سر به اشتراک گذاری نرم 
افزار و بازی ها با یکدیگر است. یعنی ِستاپ باکس 
علی بابا می تواند از مجموع هزار بازی منتشر شده 

روی اویا بهره ببرد.
در گزارش آمده که توافقات اولیه انجام شده و قرارداد 
در ماه گذشته بسته شده است. این ایده برای هر دو 
کمپانی منطقی است. حداقل در ایاالت متحده، اویا 
بازار خوبی ندارد و بازی را به سونی و مایکروسافت 

باخته است. به محض اینکه مردم پلی استیشن ۴ 
و اکس باکس وان را دیدند، فراموش کردند که چرا 
اویا در عرض چند ســاعت توانست مبلغ 1 میلیون 
دالر از طریق کیک استارتر جمع کند. حتی با وجود 
قیمت ۹۹ دالری اش، هیچ ســهم بزرگی در بازار 

ندارد.
از طرف دیگر، عرضه Fire TV از سوی آمازون، 
آب پاکی را روی دســت اویــا ریخت. فایر تی وی 
به حد کافی بازی هــای اندرویدی را اجرا می کند 

و ستاپ باکس خوبی برای تماشای فیلم و سریال 
است. بنابراین چه دلیلی برای خرید اویا وجود دارد؟

در حال حاضر، اویا با Madcatz و شــیائومی در 
چین ارتباط برقرار کرده تا بتواند کنسول اش را در 
نقاط مختلف دنیا عرضــه نمود و علی بابا هم می 
تواند کمک شــایانی در این زمینه به اویا بکند. در 
عوض، ستاپ باکس علی بابا هم به یک باره صاحب 

صدها بازی و نرم افزار کاربری خواهد شد.

جدا از تاسیس مایکروسافت، بیل گیتس به به خاطر 
هوشمندی اش در زمینه های متعددی شهرت دارد، 
مخصوصا زمانی که مســئله در ارتباط با نجات دادن 
دنیا باشد. بنابراین جالب است که بدانیم وی هم دنباله 
رو نظر استیفن هاوکینگ و ایالن ماسک در ارتباط با 

هوش مصنوعی است.
در پرســخ و پاســخی که Reddit برگزار می کرد، 
گیتس نظر هاوکینگ و ماســک را تکرار کرد. او هم 
می گوید اگر هوش مصنوعی را جدی نگیریم ممکن 
است سناریوی فیلم هایی چون ترمیناتور و ماتریکس به 

واقعیت بپیوندد.
گیتس نوشت: “من هم در کمپی هستم که در مورد 
هوش مصنوعی نگران است. اول از همه، ماشین ها 
کارهای عادی زیادی برای ما انجام می دهند. ]نتیجه[ 
مثبت خواهد بود اگر آن را مدیریت کنیم. چند دهه پس 
از آن، هوش مصنوعی به قدر کافی قدرتمند خواهد شد 

که در مورد آن نگران باشــیم. من با ایالن ماسک و 
بعضی دیگر، در این مورد موافقم و متوجه نمی شوم که 

چرا برخی نگران نیستند.”
ژانویه، ایالن ماسک 10 میلیون دالر از سرمایه شخصی 
خود را برای این مسئله کنار گذاشت تا هوش مصنوعی 
مسیر درســتی طی کند. گیتس و ماسک هر دو می 
خواهند هوش مصنوعی نه تنها با انسان دوستانه برخورد 

کند، بلکه این مسئله به صورت دائمی حل شود. با این 
حساب هیچ بعید نیست که آینده مایکروسافت، اسپیس 

اکس و تسال درگیر این مسئله شود.
مسائل و دیدگاه شخصی را که کنار بگذاریم، ماسک و 
گیتس احتماال در این مورد نگرانی های به جایی دارند. 
برای درک بهتر نگرانی های این دو، می توانید کتاب 

“هوش برتر” نوشته نیک بوستروم را مطالعه کنید.

 OUYA علی بابا روی
ده میلیون دالر سرمایه 

گذاری می کند

بیل گیتس هم نگران 
هوش مصنوعی است
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نسل دوم رسپبری پای با 
پشتیبانی از ویندوز ۱۰ 

عرضه شد

سه سال پس از عرضه شدن اولین کامپیوترهای 
مینیاتوری رســپبری پای، دوشــنبه 1۳ بهمن، 
دومین نسل سخت افزاری آنها با قیمت ۳۵ دالر 

در اختیار عموم قرار گرفت.
بنیاد غیر انتفاعی رســپبری تا به اکنون توانسته ۴.۵ 
میلیون عدد از کامپیوترهای کوچک مورد بحث را به 
فروش برســاند و Eben Upton یکی از طراحان 
اصلی این برد و موسسان بنیاد پیش تر اشاره شده، در 
همین رابطه می گوید که این رقم قدری بیشتر از چیزی 

است که آنها انتظار داشته اند.
رسپبری پای جدید که با عنوان رسپبری پای ۲ 
شناخته می شــود از نظر ظاهری، ابعاد و قیمت 
کاماًل مشــابه مدل B+ نســل اول است با این 
تفــاوت که حال ۴ پورت USB را به همراه پین 
های GPIO بیشتر در اختیار کاربران می گذارد 
و درگاه کارت حافظه میکرو SD را هم جایگزین 

درگاه حافظه SD کرده است.
پردازنده نیز در این نمونه ی جدید ارتقا یافته و جایگاه 
CPU تک هســته ای و ۷00 مگاهرتزی ارائه شده 
در اولین مدل رســپبری پای، به یک پردازشگر چهار 
هسته ای ۹00 مگاهرتزی واگذار گشته که از معماری 

ARMv۷ بهره مند است.
سیستم عامل رسپبیان که نسخه ای از دبیان است و 
برای اولین نسل از کامپیوترهای مینیاتوری رسپبری 
توسعه داده شــده بود برای نسل جدید این محصول 
نیز قابل استفاده خواهد بود ولی با توجه به بهره مندی 
رســپبری پای ۲ از پردازنــده ای مبتنی بر معماری 
ARMV7 به احتمال زیاد کاربران قادر خواهند بود 
توزیع های دیگری از لینوکس همانند اوبونتو را هم بر 

روی آن اجرا نمایند.
پای جدید دو برابر نســخه ی پیشــین خود یعنی 1 
گیگابایت حافظه ی رم دارد و البته ناگفته نماند که برای 

نسل دوم هنوز مدلی تحت عنوان A معرفی نشده و 
کاربران کماکان قادر خواهند بود مدل A نسل اول را 

خریداری نمایند.
رسپبری پای مدل A+ همکنون ۲0 دالر قیمت 
دارد و در مورد ارتقا و جایگزین شــدنش با نمونه 
ای جدیدتر ســخنی به میان نیامده اســت. اما 
احتمال مــی رود در صورت رخ دادن این اتفاق، 
در نسل تازه میزان حافظه ی رم از ۲۵۶ به ۵1۲ 
افزایش پیدا کند و سایر تغییرات نیز به گونه ای 
انجام شوند که قیمت نهایی محصول دستخوش 

دگرگونی قابل توجهی نگردد.
 B فهرست مشخصات فنی رســپبری پای ۲ مدل

عبارتند از:
Broadcom BCM2836 :برد مجتمع 

 پردازنده: ARM Cortex A7، چهار هسته 
ای و ۹00 مگاهرتزی

 Broadcom :پردازشــگر گرافیکــی
VideoCore IV با توان پردازشی ۲۵0 مگاهرتز

حافظه ی رم: 1 گیگابایت )بخشی از این حافظه 
با پردازشگر گرافیکی به اشتراک گذاشته شده است(

تعداد پورت های USB: چهار عدد
ورودی ویدئو: کانکتور MIPI از نوع 1۵ پین

 composite و HDMI :خروجی ویدئو
video )PAL and NTSC( و جک هدفون ۳.۵ 

میلی متری
خروجی صدا: آنالوگ از طریق جک ۳.۵ میلی 

HDMI متری و دیجیتال از طریق پورت
فضای ذخیره سازی: از طریق درگاه و کارت 

SD حافظه میکرو
اتصال دستگاه و ابزارهای جانبی: 1۷ پین 

GPIO
میزان مصرف انرژی: ۸00 میلی آمپر

تامین انرژی: از طریق آداپتور ۵ ولت و اتصال به 
USB وسیله پورت میکرو

ابعاد: ۸۵.۶ میلی متر در ۵۶.۵ میلی متر
وزن: ۴۵ گرم

در تاریخ 1۳ بهمن ایمیج نسخه ی جدید سیستم 
عامل رســپبیان نیز در اختیار عموم قرار گرفت و 
کاربران توانستند آن را دانلود نمایند. این نسخه با 
هر دو نسل محصول مورد بحث سازگاری دارد و 
کاربرانی که در حال حاضر از طریق کارت حافظه 
SD از سیســتم عامل مذکور استفاده می نمایند 
می توانند آن را به نسخه ی جدیدتر ارتقا دهند.

رســپبری پای در روزهای اول عرضه ی خودش در 
زمینه تولید و پاسخگویی به تقاضای مشتریان خود با 
مشــکالتی جدی مواجه بود اما اکنون این مسائل به 
لطف کارخانه های ســونی در کشور ولز تا حد زیادی 
برطرف شده و امکان تولید چند ده هزار از این محصول 

در طول یک هفته وجود دارد.
پیش بینی می شود حدود صد هزار عدد رسپبری پای ۲ 

به منظور عرضه به کاربران آماده شده باشند.
همچنین وب سایت TheNextWeb در خبری به 
نقل از وبالگ بنیاد رسپبری آورده که این بنیاد طی ۶ ماه 
گذشته مشغول کار با مایکروسافت بوده تا امکان بهره 
گیری از ویندوز 10 بر روی نسل جدید کامپیوترهای 

مینیاتوری پای را میسر سازد.
از همین رو رســپبری پای ۲ با نســخه ویژه ای 
از ویندوز 10 ســازگاری داشــته و این نسخه به 
رایــگان در اختیار کاربران قــرار خواهد گرفت. 
وعده داده شــده اطالعات بیشتر در رابطه با این 
موضوع طی ماه های آتی انتشــار خواهد یافت و 
عالقه مندان برای کســب آگاهی می توانند در 
برنامه یWindowsOnDevices ثبت نام 

نمایند.

دیجیاتو
اخبارخارجی



تا به حال حساب کرده اید که در روز چند دقیقه را صرف 
کار با موبایل خود می کنید؟ به نظرتان این موضوع راندمان 
شما را در زندگی تحت تاثیر قرار می دهد و باعث می شود 

به کندی پیشرفت کنید؟
ظاهرا این موضوع آنقدر بر روی عملکرد دانش آموزان 
آمریکایی تاثیر گذار بوده، که مجموعه های آموزشی را 
وادار کرده تا برای آن تدبیری بیندیشند. تعدادی از کالج 
های آمریکا در طرحی جدید، قصد دارند با رشوه دادن به 
دانش آموزان کاری کنند تا آن ها بی خیال استفاده بی 

رویه از موبایل هایشان شوند.
سیستم طراحی شده در واقع به دانش آموزان این امکان 
را می دهد تا در صورت عدم استفاده از موبایل، مزایایی 

همچون غذای رایگان را دریافت نمایند.
 Pocket Points این پروژه به کمک اپلیکیشنی به نام
فعالیت می کند. برنامه مذکور به ازای دقایقی که کاربر 
موبایل خود را آنالک نکند، امتیازاتی را به او اختصاص می 
دهد. در حال حاضر به ازای هر ۲0 دقیقه، یک امتیاز به 

دانش آموزان تعلق می گیرد.

پیشنهاد کالج های آمریکا به دانش آموزان: از موبایل 
استفاده نکنید تا غذای رایگان دریافت کنید

News

همگان می دانیم که در آینده ای نزدیک شــاهد 
تحوالت عظیمی در حوزه تکنولوژی و بخصوص 
خودرو هــای بدون راننده خواهیم بود. خودرو های 
خودران به نقل از ســازندگان بزرگ این صنعت، تا 
سال ۲0۲0 به بازار کشور های توسعه یافته راه می 

یابند.
شــاید باور کردنش اندکی سخت باشد ولی به نظر 
می رســد با ارزش ترین برند جهان نیز تمایلی به 
 Bay عقب ماندن از این قافله ندارد. طبق گزارشات
Area، ون های مشکی رنگ متعددی که به اپل 
تعلق دارند در حال رفت آمد در ســان فرانسیسکو 
دیده شده اند. تا اینجا هیچ مشکلی وجود ندارد اما 
زمانی که دوربینی عجیب بر روی سقف این خودرو 
ها مشــاهده می کنیم، این ایده در ذهن ایجاد می 
شــود که اهالی کوپرتینو نیز در حال توسعه دادن 

خودروی بدون راننده ی خود هستند.
این وسائل نقلیه همچنین در محله بروکلین شهر 
نیویورک دیده شده اند؛ ایده ی دیگر به جز خودروی 
بدون راننده این است که اپل تالش دارد تا رقیبی 
برای ســرویس Street View ی گوگل عرضه 
کند. البته بسیاری از متخصصین این حوزه بر این 
باورند که دوربین مذکــور جهت تصویر برداری از 
خیابان ها استفاده ای نداشته و این خودرو ها نمونه 

ای اولیه از محصول جدید اپل هستند.

از خــودران بودن این خودرو ها اطمینان وجود دارد 
امــا ورود اپل به حوزه ی اتومبیل ها اندکی عجیب 
به نظر می رســد. به احتمال زیــاد به جز دوربین،  
سنسورها و اجزای رباتیک ساده ای که دیدیم، بیشتر 
جادو در زمینه نرم افزار هدایت کننده این خودرو ها 
اتفاق خواهد افتاد؛ بخشــی که اپل با سادگی مثال 

زدنی اش در طراحی، از رقبا جلو می زند.
Phil Schiller قبــاًل و در جریان دادگاه های 
دعوای پتنتی شــرکت متبوعش با سامسونگ، در 
مورد اشــتیاق اپل به حضور در صنعت خودرو حتی 
پیــش از تولید آیفون حرف هایی را بیان کرده بود. 
کمپانی مذکور همچنین صدها پتنت در خصوص 
اجزای خودروها و نرم افزار های به کار رفته در آنها 

را قباًل به ثبت رسانده و در اختیار دارد.
ون هایی که در شهر نیویورک و سان فرانسیسکو 
دیده شده اند، دارای لوگوی اپل نیستند. زمانی هم 
که از افرادی که در نقــش راننده بر روی صندلی 
نشسته اند پرسیده شد چکار می کنند، سکوت اختیار 

کردند و پاسخ مشخصی را به زبان نیاورند.

سوابق موجود از اتومبیل ها در سازمان ثبت وسایل 
حمــل و نقل موتــوری )DMV( نشــانگر این 
موضوعند که خودروها متعلق به کمپانی اپل هستند. 
همچنین این احتمال وجود دارد که دستگاه نصب 
شده بر روی خودروهای مذکور، راهکاری از سوی 
کوپرتینویی ها باشند تا تمام اتومبیل ها را خودران 
نمایند؛ و به یقین تنها کســی که فعاًل کامل ترین 

اطالعات را در این زمینه دارد، تیم کوک است.
شــش کمپانی در ایاالت متحده مجــوز امتحان 
خودروهای بــدون راننده را دارند کــه نام اپل در 
میانشان دیده نمی شــود و این احتمال وجود دارد 
که آنها همکاری خود را با شرکتی که این مجوز را 
داراست شروع کرده باشند. اگرچه سخنگویان اپل 
حاضر به اظهار نظر در خصوص کاربرد این خودروها 
نشــده اند، ولی گمان می رود CarPlay )پلتفرم 
ویژه ی مبتنی بر موبایل اپل برای خودروها( در آینده 

به روز رسانی بسیار کاملی را دریافت خواهد نمود.

اپل و ساخت خودروی 
بدون راننده؛

 آیا محصول انقالبی بعدی 
در راه است؟

مـاهنامه اینترنتی دیجیـاتو 18
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جالب اینکــه فرآیند امتیاز دهی در صورت کار گروهی 
سرعت می یابد. برای مثال اگر تمام دانش آموزان یک 
کالس برای مدتی مشخص، موبایل خود را آنالک نکنند 

می توانند تعداد امتیاز بسیار بیشتری را به دست آورند.
دانش آموزان سپس می توانند از امتیازات کسب شده برای 
خرید از فروشگاه های موجود در کالج، دریافت غذا و یا 

استفاده از کتابخانه دانشکده استفاده نمایند.
مدارس ایران هنوز هم اجازه استفاده از موبایل را به دانش 
آموزان نمی دهند. با توجه به اینکه تلفن های هوشمند 
امروزی کاربرد مفید بسیاری نیز دارند، به نظر شما رویکرد 
سیستم آموزشــی ایران درست است و یا راهکاری که 

آمریکایی ها در پیش گرفته اند؟

دیجیاتو
اخبارخارجی
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ماجــرا از یــک جمله کوچک در سیاســت حریم 
خصوصی اسمارت تی وی های سامسونگ شروع 
شد. این مسأله روز پنجشنبه 1۶ بهمن از سوی یکی 
از کاربران سایت ردیت مطرح گشت و از آن زمان 
مناقشاتی متعددی در رابطه با جاسوسی این شرکت 

کره ای در سایت های مختلف به راه افتاد.
پیش از آنکه به ادامه مطلب بپردازیم توجه شما را 
به بخشی از سیاســت نامه سامسونگ در رابطه با 

اسمارت تی وی هایش جلب می کنیم:
»شــما می توانید تلویزیون هوشمند تان را کنترل 
نموده و از طریق فرامین صوتی، از بسیاری امکانات 
آن استفاده نمایید. با فعال سازی قابلیت تشخیص 
صدا، قادرید به صورت کالمی با اسمارت تی وی خود 
تعامل داشته باشید. اما برای آنکه امکانات تشخیص 
صدای این تلویزیون ها قابل استفاده باشند، ممکن 
است که بخشی از فرامین صوتی تان یا هر میزان 
از آن که الزم باشــد )به همراه اطالعاتی در مورد 
محصول مورد استفاده شــما و شماره سریال آن( 
برای شرکت های شخص ثالث که در زمینه تبدیل 
صدا به متن فعالیت می کنند، ارسال شود. به عالوه 
سامسونگ نیز ممکن است فرامین صوتی و متون 
مرتبط با آنها را دریافت نماید تا از این طریق امکان 
استفاده از قابلیت های فناوری تشخیص صدای این 
تلویزیون ها برای شما فراهم شود و آن امکانان را 
بهبود ببخشــد. لطفا آگاه باشید که اگر حرف های 
شما حاوی اطالعات شخصی و محرمانه ای باشند 
این احتمال وجود دارد که اطالعات یاد شده در میان 
داده های دریافتی بوده و از طریق قابلیت تشخیص 
صدا برای شرکت های شخص ثالث ارسال شوند.«

این بدان معنا خواهــد بود که اگر در آینده تصمیم 
بگیرید »به صورت الیو« از دســتگاه خود استفاده 

نمــوده و از طریق قابلیت تشــخیص صدای آن 
Game of Thrones را اجرا نمایید، تلویزیون 
شما ممکن است که حرف هایتان را به متن یا هر 
چیز دیگری تبدیل نمــوده و آن اطالعات را برای 

شرکت های ثالث ارسال نماید.
ایده ارســال اطالعات از طریــق تلویزیون های 
هوشمند باعث شد که بســیاری سامسونگ را به 
جاسوســی و فروش اطالعات کاربرانش برای نفع 

شخصی خود متهم نمایند.
گفتنی اســت که تاکنون هیچ شواهدی دال بر این 
مســأله رؤیت نشده اما سیاســت حریم خصوصی 
سامسونگ خود دلیل روشنی بر صحت داشتن این 

امر است.
سایت تک کرانچ همچنین اشاره نموده که فعاالن 
بنیاد EFF )که در زمینه حمایت از حقوق کاربران 
لوازم الکترونیکــی فعالیت می کند( نیز جنجالی را 
در توئیتر برپا کرده اند و دســت به مقایسه سیاست 
حریم خصوصی سامسونگ و رمان کابوس آباد جرج 

اورول زده اند.
 Daily Beast سامسونگ نیز در دفاع از خود به
اعالم کــرد که »مــا در تمامــی تلویزیون های 
هوشــمندمان مکانیزم های امنیتی استاندارد را در 
نظــر می گیریم تا اطالعات شــخصی کاربران را 
حفظ نموده و از گردآوری غیر قانونی آنها خودداری 
نماییم. وی در عین حال افزود که کاربران می توانند 
این قابلیت را غیر فعال نموده یا اینکه ارتباط دستگاه 

به اینترنت را به صورت کامل قطع نمایند.«
در ســایت Tom’s Guide همچنین ذکر شده 
که سامســونگ تنها شــرکتی نیست که دست به 
چنین اقدامی زده و ال جی نیز در سال ۲01۳ چنین 

شرایطی داشت.

حال این سوال مطرح می شود که چرا سامسونگ 
تا این اندازه در رابطه با سیاســت »جاسوسی« خود 
باز عمل می کند؟ تردیدی نیست که هدف آن تنها 
رعایت موازین قانونی بوده تا چنانچه شرکتی دست 
به این اقدام زد توجیه الزم را برایش داشــته باشد. 
سامسونگ حتی در بخش نتیجه گیری سیاست نامه 
اش، خــود را از هر نوع پیگرد قانونی مبرا دانســته 

است.
»لطفا توجه داشته باشید که در زمان تماشای ویدئو 
یا دسترسی به اپلیکیشن ها یا محتوی ارائه شده از 
سوی شــرکت های شخص ثالث، آن شرکت می 
توانــد اطالعات )مثال آدرس IP یا شناســه های 
دستگاه(، درخواستنامه )درخواست شما برای خرید یا 
اجاره ویدئو( و استفاده تان از اپلیکیشن ها و سرویس 
ها را از طریق تلویزیون دریافت نماید. سامسونگ 
مسئولیت اقدامات این شــرکت ها در حوزه حریم 

خصوصی یا امنیت را بر عهده ندارد.«
متأسفانه همه این امور بدان معناست که »بله، اگر 
گجت هوشمند شما به اینترنت متصل شود، آنگاه 
احتمال دارد که اطالعات تان را جمع آوری نماید.«

بنابراین سیاست حریم خصوصی سامسونگ ناگهان 
از یک خبر شــگفتی ســاز به یک امر عادی بدل 
می شــود. به عالوه جاسوسی دیجیتال یکی دیگر 
از دالیلی اســت که ثابت می کند تلویزیون های 
هوشمند نیز مانند هر فناوری تازه ای باالخره روزی 

از صحنه روزگار حذف خواهند شد.
اما از سویی، تولید کنندگان تلویزیون نیز این مسأله 
را روشن ســاخته اند که فناوری مذکور آمده است 
کــه بماند و همزمان با آن عصــر تازه ای از ظهور 
تلویزیون هایی را شاهد خواهیم بود که می توانند 

گوش دهند.

سامسونگ متهم 
به جاسوسی می شود
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زمانی که سامسونگ تلفن هوشمند Note Edge را 
معرفی کرد، به دلیلی طراحی خاص و جدیدش، مطمئن 
نبود مشتریان در خصوص آن چگونه بازخوردی ارائه 
خواهند داد. به همین دلیل هم بود که در زمان معرفی 
و بر روی صحنه، مسئولین سامسونگ به Edge لقب 

»تولید محدود« دادند.
به نظر می رسد حال شــرکت مورد بحث از بازخورد 
مثبت مشتریان به شکل جهانی متعجب شده است. 
در گزارشــی از یکی از منابع کره ای به نام DT آمده 
که سامسونگ موفق به فروش ۶۳0.000 دستگاه نوت 

Edge گشته است.
زمانی که این عدد را با میزان فروش نوت ۴ مقایسه می 
کنیم، کوچک بودن عدد مرتبط به فروش تلفن مذکور 
به شدت مشخص می شود اما همین مقدار نیز نشانگر 
این موضوع است که کاربران از تغییر واهمه ای نداشته 
و تمایل به استفاده از طراحی های جدید دارند. الزم به 
ذکر اســت که نوت ۴ در ماه اول حضورش در بازار به 

رقم فروش ۴.۵ میلیون دستگاه دست پیدا کرد.
شرکت کره ای قطعا این میزان فروش در کنار تغییر در 
نوع طراحی را به فال نیک خواهد گرفت، شروع طراحی 
های خاصی مانند نوت Edge، شاید نقطه ی پایانی بر 

کاهش درآمدهای غول تکنولوژی کره ای باشد.
بسیاری از کارشناسان معتقد هستند تلفن همراه مورد 
بحث هنوز نسخه ای نا تمام بوده و سامسونگ در به 
بازار فرستادنش اندکی عجله کرده است، افرادی هم 

که با توجه به برچسب قیمت باالی این موبایل، آن را 
خریداری کرده اند اشخاصی ماجراجو بوده اند.

عده ای دیگر نیز اعتقاد دارند سامسونگ از لبه ی خمیده 
ی نمایشگر نوت Edge استفاده ای بهینه نکرده است. 
شایعات زیادی در خصوص استفاده از این نمایشگر در 
پرچمدار بعدی کمپانی کره ای رواج یافته و به نظر می 
 Galaxy S۶ یا Galaxy S Edge رسد نام آن نیز

Edge باشد.

چند ماه پیش کمپانی Corning نسل جدید معروف 
ترین محصول خود بنام Gorilla Glass ۴ را رونمایی 
کرد. کمپانی یاد شده گفته بود که نسل جدید گوریال گلس 
مقاومت بسیاری داشته و در استفاده ی روزانه کاربران و 
در صورت افتادن از دست آنها، عملکردی بسیار مطلوب از 

خود به جای می گذارد.
از آنجا که مدت زمان کمی از ارائه ی این نسل از شیشه 
های ضدخش کورنینگ می گذرد، هنوز تولیدکنندگان 
زیادی از آن بهره نمی گیرند و می توان سامسونگ را 
یکی از مشتریان فعلی آن نام برد؛ کورنیگ به آینده ی 
نسل چهارم از شیشه های ضد خش و ضربه ی خود 
بسیار امیدوار است. اما خبر جالب تر اینکه امروز Cnet در 
گزارشی خبر از پروژه جدید این کمپانی به نام Phire داد، 
محصولی که می آید تا درجه مقاومت الیه ی ضد خش 
کورنینگ را از استاندارد های یاقوت کبود هم باال تر ببرد.

در زمان عرضه ی آیفون ۶، بسیاری معتقد بودند که اپل 
از مرحله ی شیشه ضد خش کورنینگ عبور خواهد کرد و 
به سراغ استانداردی باالتر، یعنی یاقوت کبود خواهد رفت. 

اپل حال تایید کرده که صفحه نمایش ساعتش که در 
ماه آوریل به بازار عرضه می گردد از اجزای کامال ضد 
ضربه تهیه شده است. بسیاری امیدوار بودند تا یاقوت کبود 
در نهایت سر از آیفون در آورد اما ورشکستگی ناگهانی 
کمپانی همکار آنها به نام GT باعث شد تا این امید نقش 
بر آب شود. کورنینگ اما از عالقه ی عمیق اپل به یاقوت 
کبود مطلع است و حال تالش نموده تا محصولی با همان 
درجه کیفی تولید نماید تا همکاری چندین ساله اش را با 

کوپرتینو حفظ کند.
کورنینگ از این موضوع به خوبی اطالع دارد که یاقوت 
کبود اگرچه در برابر ایجاد خش بر روی صفحه نمایش 
مقاومت بی نظیری نشان می دهد، اما در برابر افتادن 
و خرد نشــدن، استحکام الزم را ندارد و همین موضوع 
هیچگاه برای کابران مورد قبول نخواهد بود. اســتفاده 
کنندگان از تلفن های همراه هوشــمند در خصوص 
حفاظت و سالم نگه داشتن صفحه نمایش های بسیار با 
کیفیت خود حساس هستند؛ به آمار فروش برچسب های 
ضــد خش و ضد ضربه بنگرید، آن هم در عصری که 

کورنینگ سخن از ضد خش بودن الیه های به کار رفته 
در اسمارت فون ها می زند. این شرکت ادعا دارد به جای 
اینکه شرکت های سازنده یکی یکی به سوی یاقوت کبود 
مهاجرت کنند، با پروژه ی جدید Phire قادر است در 
جایگاهی بایستد که هم در برابر خش ها مقاومت خود را 
به سطح یاقوت کبود برساند و هم مشکالت آن را نظیر 

خرد شدن در صورت افتادن نداشته باشد.
به نظر می رسد شیشه های تولید شــده در پروژه ی 
Phire می تواند از پس مالقاتی ناگهانی با کف پیاده 
رو جان سالم به در ببرد و یا حتی در صورتی که در کنار 
اسمارت فون خود در جیب، کلید حمل می کنید، می توانید 
خیالی آسوده از بابت خط و خش های احتمالی بر روی 

صفحه نمایش خود داشته باشید.
در صورتی که ادعا های کورنینگ جامه عمل به خود 
بپوشند، این شرکت خواهد توانست خود را به عنوان تامین 
کننده شیشه های نمایشگر آیفون های بعدی، برای سالها 
به ثبت رســاند و از سوی دیگر همکاری اش را با سایر 
تولید کنندگان تلفن های هوشمند افزایش دهد. آنگونه که 
شرکت مورد بحث خبر داده، تصمیم دارد در ماه ها آینده 

این محصول را در اختیار تولید کنندگان قرار دهد.

سامسونگ موفق به 
فروش ۶۳۰.۰۰۰ 

دستگاه تلفن هوشمند 
نوت Edge شده است

 ،Phire کورنینگ می گوید نسل جدید شیشه ضدخش
با یاقوت کبود رقابت خواهد کرد
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اصــل  در   Candy Crush Saga بــازی 
اپلیکیشنی است که می توان به آسانی و به رایگان 
آن را از فروشگاه های مختلف دانلود کرد و ساعت 
ها با آن سرگرم شــد. این بازی محبوب در سال 
گذشــته درآمدی 1.۳۳ میلیــارد دالری را برای 
کمپانی توسعه دهنده اش یعنی King به همراه 
داشته و نکته ی جالب اینجاست که این رقم قابل 
توجه تنها از طریق خرید های درون اپلیکیشــنی 

حاصل گشته است.
در حالیکــه آمار و ارقام هــای درآمدی مرتبط به 
برترین اپلیکیشن کمپانی King به شدت جذاب 
و قابل توجه به نظر می رسند ولی بررسی ها نشان 
می دهد که میزان خریدهای درون اپلیکیشــنی 
 Candy Crush Saga کاربران در حین بازی
رو به کاهش بوده و این روند نزولی سرعت باالیی 

به خود گرفته است.
بازی مورد بحث در شــش ماهــه انتهایی ۲01۳ 
به تنهایی درآمــدی 1.0۴ میلیارد دالری را برای 
توسعه دهندگانش به همراه داشت و در سه ماهه 

سوم ۲01۳ درآمد حاصله از آن برابر با ۵۵1 میلیون 
دالر بــود. اما تقریباً از انتهــای همین بازه زمانی 
Candy Crush و درآمد آن دچار تنزل شــده 
اند و در هر ســه ماهه ارقام اعالم شده نسبت به 

فصل قبلی کمتر بوده اند.
در سه ماهه چهارم ۲01۳ شرکت کینگ درآمدش 
از اپلیکیشــن پیش تر اشاره شده به ۴۹۳ میلیون 
دالر رسید و در فصل های مالی مرتبط به ۲01۴ 
نیز ارقام به دســت آمده به ترتیب برابر با ۴۲۹.۵ 
میلیــون، ۳۶0.۵ میلیون، ۲۷۷.۴ میلیون و ۲۶۳.۸ 

میلیون دالر بوده اند.
 Candy معموال وقتی اپلیکیشــن هایــی مانند
Crush دچار افت درآمد می شوند کمپانی های 

مرتبط به آنها دچار چالش هایی جدی می گردند 
و نیازمند این هســتند که این درآمد را به نحوی 
جایگزین نمایند. مشکل در اینجاست که ٪۹۷.۷ 
از کاربــران کینگ گیم به صورت مجانی بازی را 
دنبال می کنند و تنها ۲.۳٪ از آنها هستند که سبب 
می شوند کسب درآمد کمپانی مذکور ادامه داشته 

و حیاتش بقا یابد.
تحلیل گرانی که خوشبین تر هستند معتقدند اهالی 
کینگ هنوز فرصت دارند و می توانند از پتانسیل 
آن ۹۷.۷ درصد کاربران استفاده کرده و به شکلی 
راضیشان نمایند تا برای تفریح بیشتر هزینه کنند. 
 Candy Crush باید منتظر ماند و دید خالقین

می توانند راه حل مناسب را پیدا کنند و یا خیر.

مدت هاست می دانیم که سازمان امنیت ملی ایاالت 
متحده )NSA( اقدام به دستکاری و ایجاد اختالالتی 
در گجت هــای الکتریکی می نماید که به زودی از 
سوی مشــتریان خریده خواهند شد. این سازمان از 
این روش برای جاسوسی از کاربران بهره می گرفته 
است اما به تازگی خبر جدیدی از نحوه ی جاسوسی 
سازمان مذکور منتشر گشته که به داستان جاسوسی 

های دولت آمریکا ابعاد تازه ای می بخشد.
طبق گزارشات محققان آزمایشگاه Kaspersky که 
در زمینه های امنیتی فعالیت می کنند، سازمان امنیت 
ملی آمریکا اقدام به نصب بدافزاری در هارد دیسک های 
ساخته شده توسط برخی شرکت ها نموده که به راحتی 
آن را قادر می ســازد تا به اطالعات کاربران و استفاده 

کنندگان از این محصوالت دست پیدا کند.
 firmware این بدافزار جاسوسی ظاهرا درالیه های

برخی سازندگان هارد دیسک قرار گرفته و کاربر نیز به 
هیچ عنوان به آن هیچ گونه دسترسی جهت پاک و یا غیر 
فعال نمودنش نخواهد داشت. این باگ امنیتی از سوی 
NSA بر روی هارد دیسک های سازندگان بزرگی مانند 

سیگیت، وسترن دیجیتال و توشیبا قرار گرفته است.
کدهای قرار گرفته در firmware هارد دیســک ها، 
اقدام به جمع آوری اطالعات نموده و صرفا نیاز بوده تا 
هارد دیسک مورد بحث در کامپیوتری که به اینترنت 

متصل است، مورد استفاده قرار گیرد.
Kaspersky البته نامی از تهیه کنندگان این بدافزار 
نمی برد اما به طور کلی انگشــت اتهام را به سوی 
دولت آمریکا کشــیده است. این کمپانی امنیتی که 
سازنده ی نرم افزار آنتی ویروس معروفی به همین نام 
نیز هست می گوید که بکارگیری برنامه ی مخرب از 
مدت ها پیش و حتی قبل از عرضه ی ویروس هایی 

نظیر Stuxnet اتفاق افتاده و بیشــتر هارد دیسک 
های آلوده برای بازارهای چین، پاکســتان، روسیه 
و البته ایران ارســال شده اند که دولت آمریکا قصد 
جاسوسی از آنها را داشته؛ خبرگزاری رویترز نیز این 
موضوع را پوشــش داده و اذعان می دارد که دولت 
آمریکا در زمینه ی جاسوسی به فناوری های بسیار 

باالیی دست یافته است.
سازمان امنیت ملی آمریکا هنوز در این خصوص هیچ 
نظری نداده؛ اگر چه مشخصا این سازمان و در مجموع 
دولت آمریکا به کاهش اعتماد سایر دولت ها به ایاالت 
متحده هیچ اهمیتی نمی دهند. طبق گفته های منابع 
مختلف دولت این کشــور تالش نداشته تا اطالعات 
کاربران خود را جمع آوری کند و صرفا در پی جاسوسی 
از کشور های نام برده که نام ایران نیز در میانشان دیده 

می شود، این اقدامات را انجام داده است.

 Candy Crush Saga بازی
در سال گذشته ۱ میلیارد 

دالر درآمد داشته است

سازمان امنیت ملی آمریکا 
توسط هارد دیسک های 

آلوده از کشور های دیگر 
جاسوسی می کند
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در فوریه سال گذشــته میالدی بود که سونی، برند 
وایو را به یک شــرکت ژاپنی فروخت و حاال پس از 
یک استراحت طوالنی و تجدید قوا، این واحد، تحت 
سرپرستی مدیریت جدیدش، حاصل تالش یک ساله 

خود را رونمایی می کند.
کمپانی مورد بحث که در زمینه تولید کامپیوتر فعالیت 
دارد، چند ساعت پیش، دو محصول جدید به نام های 
VAIO Z و VAIO Z Canvas را در توکیــو 

رونمایی کرد.
مدل دوم در واقع نسخه نهایی تبلت اولیه ای است که 
سال گذشته میالدی معرفی گردید و در ادامه به ذکر 
جزئیات و مشخصات مربوط به آن خواهیم پرداخت، اما 

.VAIO Z نخست بگذارید نگاهی داشته باشیم به
این لپ تاپ، نمایشگری ۱۳٫۳ اینچی دارد و از امروز 
پیش سفارش آن در ژاپن آغاز خواهد شد. محصول یاد 
شده مجهز به یک SSD پر سرعت نسل دومی است 
و از نسل پنجم چیپست های Core i۷ )نامش نیز 
مشخص نشده( بهره می برد که همگی در یک بدنه 

آلومینیومی-کربنی قرار گرفته اند.
جدای از قطعــات داخلی در نظر گرفته شــده برای 
VAIO Z، آنطور که کمپانی ســازنده مدعی شده، 
جزئیات ریز اما مهم این محصول اهمیت بیشتری دارند 

که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
سه سال از زمان رونمایی پرچمدار سری Z می گذرد 

و از آن موقع تا به امروز، وایو تالش کرده این خانواده 
را کامال به روز نگه دارد. شرکت مذکور در همین راستا 
وضعیتی به نــام »Multiflip« را برای آنها در نظر 
گرفته که به موجب آن کاربران می توانند دستگاه را از 
حالت تبلت به لپ تاپ یا بالعکس تغییر وضعیت دهند. 
به عالوه، به لطف لوالیی که روی بدنه این دستگاه در 
نظر گرفته شده می توان نمایشگر را به سمت باال )در 

قسمت فوقانی نمایشگر( یا بیرون چرخاند.
در طول مراسم معرفی این دو محصول که مدت زمان 
زیادی نیز به طول انجامید، مدیران وایو تأکید داشتند که 
حرف Z اختصارا به جای عبارت Zero نوشته شده و 

نماد شروعی تازه ای برای این کمپانی است.
همانطور که گفته شد، بدنه این محصول از آلومینویم و 
کربن ساخته شده و به همین دلیل تنها ۱٫۳۴ کیلوگرم 
وزن دارد و ضخامتش هم از ۱۶٫۸ میلیمتر تجاوز نمی 
 LaVie HZ۵۵0 کند )با این همه، لپ تاپ لنوو با نام
که در نمایشــگاه CES رونمایی شد از آن سبک تر 
است، هرچند که تا این اندازه قابلیت تغییر شکل ندارد(.

وایو وعده داده که لپ تاپ هیبریدی جدیدش تا ۱۵٫۵ 
ساعت به شارژ نیازی نداشته باشد که در صورت صحت 
داشتن این امر، می توان گفت که بادوام ترین باتری در 
میان لپ تاپ های ارائه شده تا به امروز برای آن در نظر 

گرفته شده.
کمپانی سازنده همچنین مدعی شده که کیبورد این لپ 

تاپ کمترین میزان صدا را تولید خواهد کرد که برای 
اثبات این مسأله نیز باید منتظر ماند تا امکان کار کردن 

با آن از نزدیک برای ما فراهم شود.
اما بازگشت پرچمدار وایو، ارزان هم تمام نشده و آنطور 
که در خبرها آمده، قیمت این مدل در حدود 1۹0 هزار 

ین ژاپن یعنی 1۶00 دالر آمریکاست.
در جریــان کنفرانس خبری طوالنی وایو، مدیران آن 
تأکید کردند که منظور از حرف Z عبارت Zero است 

که شروعی تازه را برای وایو رقم خواهد زد.
حال به مدل VAIO Z Canvas می رســیم که 
)تا اردیبهشــت ماه وارد بازار خواهد شد( و مانند نمونه 
قبلی، قابلیت تغییر شکل ندارد اما کیبورد آن از نمایشگر 
۱۲٫۱ اینچی اش که رزلوشنی برابر با ۲۵۶0 در 1۷0۴ 

پیکسل دارد، جدا می شود.
ایــن محصول کمتر به الترابوک ها شــباهت دارد و 
بیشتر برای هنرمندان و افراد خالق ساخته شده چراکه 
نوعی استایلوس دیجیتایزر )که مشخصات و جزئیات 
آن نامعلوم است( برایش در نظر گرفته شده که برای 
مشخص شدن قابلیت هایش باید دست کم تا سه ماه 

دیگر منتظر ماند.
خبر خوش اینکه، وایو وعده داده که احتماال می تواند 
یک حافظه یک ترابایتی را در داخل بدنه این محصول 

تعبیه کند.

در سال ۲01۴ در کشــور ژاپن برای اولین بار پس از 
۷ سال، فروش تلفن های هوشمند کاهش یافت و از 
سوی دیگر فروش تلفن های تاشو با افزایش رو به رو 
شد. به نظر می رسد مردم این کشور همچنان به این 
دسته از تلفن های همراه عالقه ای انکار نشدنی دارند. 
از سوی دیگر، موبایل های تاشو قیمتی بسیار ارزان تر از 
اسمارت فون ها داشته که خود یکی از عوامل استفاده و 

استقبال ژاپنی ها از این دسته از موبایل هاست.
سازندگان موبایل های تاشو تالش دارند تا استاندارد 
های مورد اســتفاده در آنها را نیز افزایش داده و به روز 
نمایند. در سالی که گذشت فروش تلفن های تاشو ۵.۷ 
درصد افزایش را نشان داده که برابر با 10.۵۸ میلیون 
دستگاه است. از سوی دیگر فروش اسمارت فون ها 

رستاخیز سری Z وایو، 
با رونمایی از دو لپ تاپ 

هیبریدی جدید

فروش تلفن های تاشو همچنان در ژاپن رونق قابل توجهی دارد
News
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براساس آمار منتشر شده از سوی یک شرکت آلمانی 
به نام GfK، در سال ۲01۴ میالدی ۱٫۲ میلیارد 
دستگاه تلفن هوشمند در سراسر دنیا به فروش رفته 
که رشــدی ۲۳ درصدی را در قیاس با ســال قبل 

نشان می دهد.
این شــرکت که در زمینه تهیه اطالعــات بازار و 
مشــتریان فعالیت می کند پیش بینی کرده که در 
سال جاری میالدی رشد فروش اسمارت فون افت 
قابــل مالحظه پیدا کرده و به 1۴ درصد تقلیل پیدا 

کند.
به این ترتیب آنطور که برآوردهای GfK نشان می 
دهد، امسال ۱٫۳۶۸ میلیارد عدد تلفن هوشمند در 

سراسر دنیا فروخته خواهد شد.
جالب است بدانید که در ابتدای سال ۲01۴ فروش 
انواع تلفن های اقتصادی از اسمارت فون ها فراتر 
رفت و تا پایان همان ســال بسیاری از کاربران این 
دستگاه ها، تلفن های پایین رده خود را با اسمارت 

فون های اندرویدی تعویض نمودند.
گفتنی اســت که GfK در آمارهــای خود، میزان 
فروش را در نظر می گیرد و نتایج به دست آمده از 
تحقیقات آن نشان می دهند که در سه ماهه چهارم 
سال ۲01۴، فروش این محصول در آمریکای التین 
۴۳ درصد رشــد داشته و از ۲۵٫۱ میلیون عدد در 

سال ۲01۳ به رقم ۳۶ میلیون در سال بعد رسیده.
اما بازار نوظهور آسیا و اقیانوسیه نیز با افزایشی ۳۷ 
درصدی روبرو بــود و در جایگاه بعدی جدول قرار 

گرفت.
خاور میانه و آفریقا نیز مجموعا ۳۵ درصد افزایش 
فروش تلفن های هوشمند را در سه ماهه آخر سال 
گذشته میالدی تجربه کردند و در جایگاه سوم قرار 

گرفتند.
در آمریکای شمالی، فروش تلفن های هوشمند از 
۴۳٫۶ میلیون دستگاه )۳1 درصد( در سال ۲01۳ 

میالدی به ۵۷ میلیون در سال ۲01۴ رسید.
گفتنی اســت که در کشور پهناور چین نیز ۹۵٫۱ 
میلیون تلفن هوشمند فروخته شد و پرفروش ترین 
بازار اســمارت فون دنیا در ســه ماهه چهارم سال 

۲01۴ را داشت.
در مجموع ۳۴۶٫۵ میلیون موبایل در سه ماهه آخر 
سال گذشته میالدی در کل دنیل به فروش رفت که 
رشدی 1۹ درصدی را در قیاس با مدت مشابه سال 

قبلش )۲۹۲ میلیون( نشان می دهد.
در کل ســال ۲01۴ نیز بیشترین میزان فروش در 
آمریکای التین اتفاق افتاد و رقم ۱۰۹٫۵ میلیون 
دستگاه را به ثبت رســاند که در مقایسه با ۶۸٫۷ 
میلیون تلفن هوشــمند فروخته شده در سال قبل، 

افزایشی ۵۹ درصدی را نشان می دهد و با اختالفی 
اندک، رکورد فروش ۵۵ درصدی بازار نوظهور آسیا 

و اقیانوسیه را می شکند.
اروپای مرکزی و شــرقی نیز شــاهد افزایش ۳۷ 
درصدی فروش خود در سال قبل بودند. در آمریکای 
شمالی، فروش اســمارت فون از ۱۳۹٫۱ میلیون 
دستگاه در سال ۲01۳ به رقم ۱۷۷٫۶ میلیون در 
سال ۲01۴ رسید و افزایشی ۲۸ درصدی را تجربه 

کرد.
در چین نیز ۳۹۲٫۸ میلیون عدد تلفن هوشمند در 
سال گذشته میالدی فروخته شد که در مقایسه با 
رقم ۳۵۹ میلیون دســتگاه به فروش رفته در سال 

قبلش افزایشی ۹ درصدی را نشان می دهد.
در پایان باید اضافه نماییم که تلفن های هوشمند با 
نمایشگرهای ۵ اینچ و باالتر در حدود 1۸0 درصد 
افزایش فروش را در سال قبل تجربه کردند که این 
موضوع را می توان یکی از دالیل افت فروش تبلت 

در همان بازه زمانی قلمداد نمود.
شرکت GfK، پیش بینی کرده که این نوع تلفن ها 
در سال جاری میالدی، بخش قابل مالحظه ای از 

صنعت موبایل را به خود اختصاص دهند.

۵.۳ درصد کاهش داشته و در مجموع ۲۷.۷0 میلیون 
دســتگاه از این دسته از محصوالت در کشور ژاپن به 

فروش رفته است.
یک مرکز تحقیقاتی در این خصوص اذعان می دارد که 
برخی کاربران ژاپنی، گران قیمت ترین اسمارت فون 
های بازار را خریداری می کنند اما عده ی زیادی از مردم 
این کشور به تلفن های ارزان قیمت و تاشو خو گرفته 
اند که صرفا امکاناتی نظیر تماس های تلفنی، ایمیل و 
در برخی موارد قابلیت های محدودی برای دسترسی به 

اینترنت در اختیار کاربر قرار می دهند.
سازندگان ژاپنی نظیر پاناســونیک یا NEC مدت 

هاست تولید اســمارت فون ها را به دلیل عدم توان 
رقابتی با محصوالت اپل و سامسونگ متوقف نموده 
اند؛ در عوض آنها به تولید تلفن های تاشو روی آوره اند 
که اتفاقا در کشورشان خریداران بسیار زیادی هم دارد. 
Fujitsu و Sharp از سایر تولید کنندگان تلفن های 

تاشو به شمار می روند.
۹۸ درصد از ژاپنی ها صاحب تلفن همراه بوده که رقمی 
برابر با 1۲۵ میلیون مشــترک را تشکیل می دهند. از 
همین رو و با توجه به قناعت مردم این کشور به تلفن 
های ارزان قیمت، جای پیشرفت بسیار کمی نیز در این 
بازار وجود دارد. موسسه تحقیقاتی MM در این زمینه 

می گوید:  » اسمارت فون ها قابلیت های بسیاری داشته 
و مدت زمان زیادی نیز کارایی دارند. از همین رو افرادی 
که این دســته از محصوالت را تهیه می کنند نیز در 
مدت زمان کوتاهی تصمیم به خرید نسخه جدید تر 

نمی گیرند.«
Hideaki Yokota، یکی از محققین موسســه 
MM باور دارد که سال ۲01۴،  سالی پربار در صنعت 
موبایل برای ژاپن بوده و بسیاری از کاربران تلفن های 
همراه جدیدی ابتیاع نموده اند و به احتمال بسیار زیاد، 
چنین رشدی در ســال جاری برای کشور ژاپن تکرار 

نخواهد شد.

در سال ۲۰۱۴ میالدی، 
۱٫۲ میلیارد تلفن 

هوشمند در سراسر دنیا 
فروخته شد
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سایت آپارات باالخره توانست بخش مشاهده آنالین 
فیلم های ســینمایی را با نام »آپارات فیلیمو« راه 
اندازی نماید. این سرویس بر روی دامنه ای مجزا 

قرار گرفته است.
در آپارات فیلیمو هر فرد می تواند فیلم ســینمایی 
داخلــی یا خارجی مورد عالقه خود را از طریق این 
خدمت بر روی رایانه شخصی، تلویزیون هوشمند، 
تلفن همراه، تبلت و دیگر ابزار های مشابه مشاهده 

کند.
این وب سرویس در حال حاضر برای تمامی کاربران 

رایگان بوده و هر فرد با داشتن مشخصات حساب 
خود در آپارات و یا ســاختن حساب کاربری در این 
سایت می تواند هزار ویدئوی فعلی آپارات فیلیمو را 

به دلخواه مشاهده نماید.
قرار است پس از دوره آزمایشی این سایت، خدمات 
آن پولی شده و تعدا ویدئو ها نیز روز به روز افزایش 

یابد.
بر اساس اطالعات اعالم شده از سمت تیم توسعه 
این ســرویس، یکی از نکات آپارات فیلیمو، تنظیم 
خودکار کیفیت پخش ویدئو ها با ســرعت اینترنت 

شماســت که ســبب می شــود میزان قطعی و یا 
بافرینگ به صفر نزدیک شده و فیلم ها را روان تر 

مشاهده نمایید.
مدیران این سامانه قصد دارند در آینده عالوه بر فیلم 
های ســینمایی، ویدئوهایی در زمینه سریال های 
تلویزیونی، برنامه های شبکه خانگی و دیگر موارد 

مشابه را نیز به خدمات سایت مذکور اضافه نمایند.
این ســرویس با همکاری موسســه رسانه های 

تصویری راه اندازی شده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اظهار کرد: 
۲0 سال پیش، چاه های نفتی حرف اول را در دنیا 
می زدند اما امروز و آینده در دســت شرکت های 
اندیشه محور چون گوگل، مایکروسافت و فیسبوک 

است.
سورنا ستاری در مراســم تجلیل از فروشندگان و 
تولید کنندگان برتر صنایع دســتی توضیح داد: این 
موسسات فکر دارند، مغز دارند؛ اینها آینده ای است 
که ما باید بــه آن نگاه کنیم. آینده ما در چاه نفتی 

نیست.
وی ادامه داد: ما در معاونت علمی ریاست جمهوری، 
ستاد فناوری تاسیس کرده ایم که در زمینه تجاری 

ســازی علوم از جمله پویا نمایی، بازی رایانه ای و 
صنایع دستی فعالیت می کند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری تاکید کرد: 
صندوق نوآوری و شــکوفایی بــا هدف حمایت از 
صنایع و فناوری های دانش بنیان راه اندازی شده، 
چرا که آینده در مغزهای فرزندان ماســت و نه در 

جیب آنها و چاه های نفت.
او با انتقاد از نحوه کار دانشگاه ها و تربیت کارمندان دولت 
در این مراکز علمی، بیان کرد: باید در پرورش دانشجویان 
و جوانان، به آنها قدرت ریسک دهیم تا بتوانند با مغز خود 

به پیشرفت و توسعه کشور کمک کنند.
ستاری با بیان اینکه ما یک مشکل فرهنگی داریم و 

آن نیز به نفت و اخالق نفتی بر می گردد، گفت: پول 
حاصل از نفت در جیب ماست، پس دغدغه توجه به 
صادرات غیرنفتی و همچنین پرورش فکر و اندیشه 

را نداریم. این مساله بالی جان ما شده است.
معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهوری افزود: ما 
مدیران، فکر می کنیم اگر پســت  مان را از دســت 
دهیم، مــی  میریم. این شــرایط زندگی کردن در 
کشوری است که اندیشه پایه اقتصاد نباشد و آدم  ها 
به درآمد حاصله از فروش نفت فکر کنند. این چنین 
است که افراد نوآوری  های خود را از دست می  دهند 
و بچه  هایی تربیت می کنند که کارمند دولت باشند، 

به جای آنکه به کارآفرینی بپردازند.

نت فلیکس ایرانی راه 
اندازی شد؛ آپارات 

فیلیمو سینمایی رایگان 
در خانه شما

معاون علمی رئیس 
جمهوری: آینده در دست 

گوگل، مایکروسافت و 
فیسبوک است نه چاه 

های نفت
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مدیرعامل همــراه اول که حدود ۴۵ روز پیش، از راه 
اندازی شبکه نسل چهارم موبایل پس از تکمیل نسل 
سوم خبر داده بود، امروز گفته خود را تغییر داد و اعالم 
کرد: تا پایان ســال در اکثر شهرهای بزرگ کشور 

شبکه ۴G را راه اندازی می کنیم.
وحید صدوقی در آبادان گفت: هم اکنون بالغ بر ۶0 
درصد موبایل های مشترکین نسل سوم و ۹۵ درصد 
آنها نسل چهارم تلفن همراه را پشتیبانی نمی کند، به 

همین دلیل اولویت اول ما توسعه ۳G بوده است.
وی با بیان اینکه تعداد ســایت های نسل سوم این 
اپراتور به ۳ هزار عدد افزایش یافته است اظهار کرد: 

عالوه بر پوشش فعلی، ۲0 شهر دیگر در دهه فجر 
تحت پوشــش ۳G همراه اول قرار می گیرند و این 
توسعه شبکه نسل سوم و بعد از آن در نسل چهارم به 
مرور ادامه می یابد، تا مشترکین بتوانند به موقع از این 

سرمایه گذاری بهره مند شوند.

هر چند اولویت ما توسعه نسل سوم تلفن همراه است 
ولی در زمینه نسل چهارم نیز فعال هستیم و تا پایان 
سال در اکثر شهرهای بزرگ کشور شاهد راه اندازی 

۴G همراه اول خواهیم بود.

او درباره کاهش قیمت ســیم کارت اپراتور مذکور، 
توضیح داد: هزینه سیم کارت  های اعتباری ۵ هزار 
تومان است که بعد از نخستین شارژ، مشترکان ۵ هزار 
تومان اعتبار هدیه دریافت می  کنند که به عبارتی سیم 

کارت برایشان رایگان محسوب می شود.
مدیر عامل همراه اول قیمت ســیم کارت دائمی را 
تقریبــا 1۶۵ هزار تومان اعالم کــرد و ادامه داد: در 
زمینه نرخ دیتــا در حال حاضر کمترین قیمت را در 
میان اپراتور ها داریم و تعرفه مکالمه نیز در کل کشور 

یکسان شده است.

معاون نظارت و اعمال مقــررات رگوالتوری، رتبه 
بنــدی اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت پرســرعت 

)ADSL( در ۳ ماهه سوم سال ۹۳ را اعالم کرد.
غالمرضا داداش زاده درباره تفاوت نتایج این ۳ ماهه 
نسبت به دوره های پیش اظهار کرد: تالش شرکت 
ها در ایجاد سامانه سنجش و کیفیت سرعت اینترنت، 
شفاف سازی میزان استفاده از سرویس و زمان های 

اتصال برای مشترکین و همچنین اجرای مصوبات 
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات از جمله دالیل 
 ADSL ارتقای جایگاه برخی از این ارائه دهندگان

نسبت به دوره های قبل است.
به گفته وی در این رتبه بندی آریا رسانه تدبیر )شاتل( 
رتبه اول، پارســان لین ارتباطات )پارس آنالین( و 
انتقال داده های آسیاتک به طور مشترک رتبه دوم، 

داده گســتر عصر نوین )های وب( و نداگستر صبا 
)صبانت( به ترتیب رتبه سوم و چهارم، عصر انتقال 
داده ها )عصر تلکام( و پیشگامان توسعه ارتباطات به 
طور مشترک رتبه پنجم، مخابرات ایران رتبه ششم 
و شرکت های داده پردازی فن  آوا و انتقال داده های 
رهام داتک به طور مشــترک رتبه هفتم را کسب 

کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در جمع نخبگان و 
فعاالن ICT استان هرمزگان دلیل افزایش نیافتن 
سرعت اینترنت کاربران ایرانی را بیان کرد و از ارائه 

اینترنت بدون محدودیت به دانشگاه ها خبر داد.
محمود واعظی گفت: قادر بودیم ســرعت کاربران 
فعلی اینترنت را چند برابر کنیم ولی معتقد هستیم 
همه باید از امکانات اســتفاده نمایند. بدین منظور 
محدودیتی برای هیچ شــخص یا ســازمانی قائل 

نشدیم.
وی ادامه داد: در این راستا، تعداد استفاده کنندگان 
از اینترنت پرسرعت را از ۳ به ۸ میلیون نفر افزایش 
دادیم. در همین حال، مــوازی با این روند، تمامی 
مراکز بزرگ مانند دانشــگاه ها نیز اینترنت بدون 

محدودیت سرعت و پهنای باند دریافت کردند.
وزیر ارتباطات افزود: همچنین نسل سوم و چهارم 
موبایل نیز از این پهنای باند اســتفاده می کنند که 
می توانند بر افزایش ســرعت نهایی کاربران تاثیر 

گذار باشند.
واعظــی اظهار کرد: دولت قصــد رقابت با بخش 
خصوصی را ندارد بلکــه می خواهد نقش حامی و 
یاور آنها بخصوص فعاالن حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات را ایفا کند. تنوع محصوالت، خدمات و 
جذابیت های موجود در ICT باعث شده تا همیشه 
فضا برای فعالیت بخش خصوصی و شرکت های 

دانش بنیان وجود داشته باشد.

مدیرعامل همراه اول 
گفته خود را تغییر داد؛ 

۴G از پایان سال در 
شهرهای بزرگ

اعالم رتبه ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت )ADSL( در پاییز ۹۳

دلیل عدم افزایش سرعت اینترنت از زبان وزیر ارتباطات
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منصفانه است اگر بگوییم استیو جابز حالش از اندروید 
و تیم طراحی تلفن های هوشمند سامسونگ به هم 
مــی خورد. او تهدید کرده بــود که کل منابع مالی 
شــرکت خود را در راه نابودی اندروید خرج خواهد 
کرد اما حیف که اجل مهلتش نداد تا ببینیم سرنوشت 
این جنگ را چگونه رقم می زند، پیروز می شود یا 

مفتضحانه شکست می خورد؟
پس از مرگ اســتیو، رهبر جدید اپل، تیم کوک، به 
این شــدت عقیده ها و تهدیدات جابز را، حداقل به 
شکل مستقیم پی نگرفت. کوک سالح های هسته 
ای را کنار گذاشت و در یک استراتژی طوالنی اما 
کارآمد، نه فقط سامسونگ، بلکه تاثیر اندروید را بر 
روی بازار تلفن های هوشمند کاهش داد که نتیجه 
اش را دســت کم در حال و روز و وضعیت فروش 

شرکت کره ای می بینیم.
در زمان مرگ اســتیو جابز، سامســونگ به شدت 
در حــال تاخت و تاز بود. گلکســی S۲ آمده بود تا 
با قابلیت های بسیار خوبش در آن زمان، خود را به 
اثبات برساند. خانواده Galaxy Tab پایه گذاری 
شده بود و سری نوت هم دسته بندی جدید و بسیار 

جالبی در بازار تلفن های همراه ایجاد کرده بود.
حال سه سال از آن زمان گذشته و اوضاع سامسونگ 
رو به آشفتگی می رود. این شرکت در سال پیش در 
مقایسه با سال ۲01۳ تا ۶۴ درصد کاهش درآمد در 
بخش تلفن های همراه را تجربه نموده است. این در 
حالیست که اپل در سه ماهه اخیر مالی خود درآمدی 
را به دســت آورد که در تاریخ و در یک دوره ی سه 
ماهه برای هیچ شرکتی تا به حال رقم نخورده بود 
و تحلیلگران بر این باورند که روند رو به رشد اهالی 

کوپرتینو در سال ۲01۵ نیز ادامه دار خواهد بود.
تیم کوک با ارائه ی نسل جدید پردازنده های سری 
A و معماری ۶۴ بیتی آنها در ۵s iPhone،  ضربه 
ای سهمگین و غیر قابل جبرانی بر پیکره ی اندروید 
وارد کرد. زمانی که این تلفن هوشــمند در ســال 
۲01۳ معرفی گشت، معماری ۶۴ بیتی چیزی نبود 
که سازندگان دستگاه های اندرویدی به استفاده از 
آن در آینده ای نزدیک حتی فکر کرده باشند. طولی 
نکشید که سایر سازندگان و تامین کنندگان قطعات 

نیز ادعاهایی در زمینه ساخت چیپست های ۶۴ بیتی 
و رســیدن به تکنولوژی های مورد استفاده اپل سر 

دادند.
اندروید از ابتدا با شعار »سریع تر، بهتر، قوی تر« به 
این کارزار پا گذاشته بود. از همین رو، سازندگان نمی 
توانســتند در برابر تکنولوژی جدید اپل دست روی 
دست بگذارند و به همین خاطر، بدون داشتن هیچ 
حق انتخابی، مشــغول به ساخت چیپست های ۶۴ 
بیتی شــدند. اندروید شعارهایش را در ابتدای تولید 
شدنش داده بود و نمی توانست دست کم در زمینه 
ســرعت و حتی تکنولوژی از آیفون تا این حد جا 

بماند.
تاثیری که این »عجله« در راه ســاختن چیپست 
های ۶۴ بیتی گذاشــت را هنوز در میان سازندگان 
این محصوالت شاهد هستیم. نمونه ی مشخص 
این امر چیپست اسنپدراگون ۸10 بوده که قرار بود 
رهبری تلفن های هوشــمند سال اخیر را در دست 
گیرد؛ اما مشکالت مربوط به آن سازندگان را مجبور 
کرده اســت تا عرضه محصوالتشان را تا سه ماهه 
سوم ســال ۲01۵ به تعویق انداخته و یا جایگزینی 

برای آن بیابند.
منصفانه اســت اگر بگوییم اپل چیپست های مورد 
استفاده در اندروید را تحقیر کرد. این کمپانی باعث 
شد تا سازندگان چیپســت زمانی به سراغ ساخت 
محصــوالت ۶۴ بیتی بروند که منابــع، وقت و یا 
انرژی توســعه دادنش را نداشته و به ساخت چنین 

محصوالتی در این مقطع زمانی فکر نکرده بودند.
اپل با مدیریت مالی دقیــق و پیش بینی و برنامه 
ریزی هایش، به شدت در زمینه توسعه منابع مربوط 
به چیپســت های مذکور تالش کرد. خرید شرکت 
های کوچک در زمینه های مختلف یکی از مهارت 
های اپل است، آنها سال های پیش شرکت هایی 
در این زمینه خریداری کرده بودند و با توســعه ی 
آن ها، در حالی که هیچ کس انتظارش را نداشــت 
محصوالتی را معرفی کردند که رقبا را انگشــت به 

دهن گذاشت.
اسکنر اثر انگشت یکی دیگر از همین محصوالت 
بود که در زمان عرضه اش در آیفون ۵s، بســیاری 

تیم کوک چگونه بمب اتمی 
جابز را خنثی کرد و سپس 

اندروید را به زانو درآورد؟
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استیو جابز: اگر مجبور باشم 
تا آخرین پنی از سرمایه ی 
۴۰ میلیــارد دالری اپل را در 
راه مبــارزه با اندروید صرف 
کرده و تــا آخرین نفس با 
قصد  من  جنگید.  خواهم  آن 
دارم تا اندروید را نابود کنم، 
چون محصولیست که از ابتدا 
است.  گرفته  دزدی شکل  با 
حاضــرم در این راه حتی به 
جنگ هسته ای هم تن دهم.
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را حداقل به لحاظ کیفیت بسیار باالیش حیرت زده 
کرد. اگر به خاطر داشــته باشید چندی پیش گفته 
های مدیر عامل ســابق موتوروال، دنیس وودساید 
در خصوص عدم اســتفاده از اسکنر اثر انگشت در 

نکسوس ۶ را برایتان نقل کردیم:

دنیس وود ساید: قصد ما این بود تا از این سنسور به 
شکل پنهان در زیر کلید Homeنکسوس ۶ بهره 
گیریم اما شــرکتی که تامین این قطعه را بر عهده 
داشت قادر به رساندن خود به سطح استاندارد کیفی 
ما نبود. اپل قبال بهترین شرکت تامین کننده در این 
زمینه را خریده بود و موتوروال در کنار ســایر تولید 
کنندگان مجبور به استفاده از دومین انتخاب بودند 
که نتیجه ی تالش آنها نیز چنگی به دل نمی زد. در 
نهایت تصمیم بر این شد تا سنسور مذکور در تلفن 

هوشمندمان جایی نداشته باشد.
منابع تولید کننده پردازنده های ۶۴ بیت و اسکنر اثر 
انگشت تنها شرکت هایی نبودند که اپل قبال خریده 
بود. کوپرتینوای ها قبال در زمینه محصولی به نام 
یاقوت کبود نیز سرمایه گذاری بسیاری کرده بودند. 
به این نتیجه می رسیم که رقبای اپل در مورد تامین 
قطعات با کیفیت خود، در جنگی نابرابر با این شرکت 

پر آوازه قرار داشتند.
تیم کوک در گذشــته و زمانی که مسئول عملیات 
اجرایی اپل بود دست به خرید و رزرو تمام این تامین 
کنندگان برای آینده ای روشــن زده بود و حال در 
نقش مدیر عامل، ســودآور ترین کمپانی تاریخ را 

رهبری می کند.
اپل از بهترین اجزا تشکیل شده و در بسیاری زمینه 
های تکنولوژی رهبری کرده و می تواند دســتگاه 
هایــی جادویــی طراحی کند. این شــرکت تلفن 
همراهی بی نظیر می سازد و سپس آن را در سطح 
گسترده توزیع می نماید. طبق آمار هایی که شرکت 
ها در هفته گذشته ارائه دادند، اپل تلفن های همراه 
بیشتری از سامسونگ در سه ماهه گذشته به فروش 
رسانده است. )البته در صورتی که آمار موبایل های 
ســاده سامســونگ را نادیده گرفته و صرفا به آمار 

فروش تلفن های هوشمندش بپردازیم(

به نظر می رسد که کاربران اشتهایی سیری ناپذیر 
برای خرید آیفون ۶ دارند و اپل تاکید می کند تا زمانی 
که بهای سنگین این تلفن هوشمند را بپردازید، تولید 
آن همچنان ادامه خواهد داشت و کاربرها کمبودی 

در این زمینه احساس نخواهند کرد.
نکته جالب ماجرا اینجاســت که کمپانی یاد شده 
توانسته با ارائه محصوالتی با کیفیت تر، سطح بازی 
را در میان رقبا باالتر ببرد. این در حالیســت که در 
جبهه مقابل، اندرویدی ها تصمیم به کاهش تولید 
تلفن های هوشمند گرفته و در تالشند تا محصوالتی 
با ساختار مطلوب تر و گاها با بدنه ای فلزی به بازار 
عرضه کنند. اپل از برتری خود پول زیادی به جیب 
مــی زند و همین درآمد نیز برای جلوگیری رشــد 
شــرکت های دیگر و یا خرید استارتاپ های نوپا 

بهره می گیرد.
سونی اولین رقیبی بود که از جنگ با اپل در عرضه 
ی پرچمداران دست کشیده و تمرکز خود را بر روی 
تلفن های هوشــمند میان رده قرار داد. همین امر 
موجب کاهش ســود دهی تلفن های برند اکسپریا 
شــد. از سوی دیگر درآمد کلی سامسونگ در سال 
۲01۴ نشــان دهنده ی تکیه شــدید این کمپانی 
به تولیدات اقتصــادی و میان رده بوده و در بخش 
موبایل های high-end،  عرصه را به بزرگترین 

رقیبش واگذار کرده است.
سازندگان دستگاه های اندرویدی به جنگی رفته اند 
که اپل آنهــا را دعوت کرده و می خواهد با آنها به 
مبارزه بپردازد. حال رقبای اپل با منابعی با ســطح 
کیفیت پایین تر، مهندسین پریشان و از همه مهم 
تر، سهم بازار کمتر با شمشیرهایی لرزان در دست 

در مقابل بزرگان کوپرتینو ایستاده اند.
این ترفندها، بخش هایی از کتاب راه و رســم اپل 
هستند. کتابی که بر روی جلدش آیفون درخشیده و 
عنوانش نیز »دوست داشتنی ترین و جادویی ترین 
تلفن هوشمند« است. در دهه های آینده، این کتاب 
به عنوان راهکاری جهت »چگونه یک بازار رقابتی 
را به نفع خود ســاخته و تغییر دهیــم« بارها مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.
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مرحله ی بعدی برای آیپد 
چیست، نگریستن به جاده 

تکامل سرفس پرو؟
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چیزی به تولد پنج سالگی آیپد نمانده؛ محصولی 
که در زمــان تولدش، نقش یک دســته بندی 
هوشــندانه را در میان آیفــون و مک بازی کرد. 
از همــان زمان به بعد بود که تمرکز ویژه ی اپل 
بــر روی آیفون قرار گرفت. به آمار فروش فصل 
گذشته ی این شــرکت نگاه کنید، این محصول 
نقش بسزایی در درآمدهای اخیر اپل داشته است. 
هرچنــد میزان فروش مــک و آیپد ها هم هنوز 
در ســطحی هســتند که هر کمپانی دیگری در 
صورت داشتن این میزان فروش، جشن می گیرد 
اما برای اپل در ســطوح قبلی نیستند. در اصل، 

فروش آیپد کم کم رو به کاهش هم می رود.

در سال ۲01۵ البته خبر های جالبی از هر دو خط 
تولید در راه است: شایعه ی آیپد بزرگ تر در کنار 
شــایعه ی مک بوک ایر کوچک تر و باریک تر. 
نقطه تالقی کجاست؟ هر دوی این محصوالت 

نمایشگری 1۲.۵ اینچی خواهند داشت.
در صورت به تحقق پیوستن این شایعات، این دو 
محصول هم سایز در صفحه نمایش چگونه شانه 
به شــانه ی یکدیگر همزیستی مسالمت آمیزی 
را تجربــه خواهند نمود؟ آیا هر کدام برای طیف 
خاصی از مشــتریان طراحی گشته اند؟ آیا بهتر 
نبود یک محصوِل واحد با این ابعاد تولید شــود؟ 
شاید بهتر بود مانند مایکروسافت، اپل نیز تبلتی 

نازک و ســبک با کیبوردی جدا شــونده طراحی 
نمــوده و در آن از پلتفرمی تــازه بهره گیرد که 

Mac OS X و iOS را ادغام می کند؟
همواره خواســته ایم تا آیپد ها بیشتر به قابلیت 
های کامپیوتری نزدیک شوند تا موبایلی. چیزی 
شبیه به سرفس. بسیاری نیز بر این باورند که این 
محصــوالت در حال حاضر نیز امکانات متعددی 
داشــته و در کنار اپ هــای اختصاصی، از لوازم 
جانبی گوناگونی نیــز بهره مندند که این قابلیت 
ها را در آن ها زنده مــی کند. اما چرا هنوز باید 
میان OS X و iOS شکافی بزرگ وجود داشته 
باشــد؟ به ویندوز 10 بنگرید. مایکروسافت پس 

دیجیاتو
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از ســال ها جهالت و بی نظمی های مکررش در 
زمینه پلتفرم ها، در نهایت به استانداردی جامع و 

کامل دست یافته است.
آیا محصوالت بعدی کوپرتینــوای ها، تولیداتی 
»اپلیزه« شده از دست آوردهای مایکروسافت در 
زمینه ویندوز 10 و تبلتش، ســرفس پرو خواهند 
بود؟ شــاید برای طرفداران اپل، این جمالت در 
نقش توهین به آرمان ها باشــد اما حقیقت ماجرا 
اینجاســت که آیپــد، نیازمند یک تغییر اســت. 
نیازمند نوآوری تازه ای است تا شعله های عالقه 
را دوباره به سویش بتاباند. این محصول نیازمند 
ایده هایی جدید اســت. در ادامه همراه دیجیاتو 
باشــید تا به راهکار های احتمالی اپل برای جان 

دادن دوباره به آیپد بپردازیم.
داشته  دستاوردهایی  چه  مایکروسافت 

است: یک جهان؛ دستگاه های متعدد
ویندوز ۸ اولین قدم ها را در زمینه یکپارچه سازی 
گجت های ریز و درشتی که از این سیستم عامل 
اســتفاده می کردند برداشــت و سعی نمود خود 
را به شــکلی یکســان بر روی اسمارت فون ها، 
تبلــت ها و کامپیوترهای شــخصی اجرا نماید و 
شکســت خورد. تجربه ی کاربری برای بسیاری 
از اســتفاده کنندگان جالب نبود اما نتیجه ای که 
مایکروســافت گرفت این بود کــه ویندوز ۸، در 
دســتگاه های هیبریدی بازخوردی بهتر از سوی 

کاربران گرفته است.
ویندوز 10 به شــکلی طراحی گشــته تا بر روی 
تمام دســتگاه ها به شکلی مناســب اجرا گردد، 
تجربه کاربری یکپارچه ی این ویندوز، اســتفاده 
کنندگان را به یاد ســرویس های مجتمع گوگل 
می اندازد. اپلیکیشــن های فراگیر، نمونه ای از 
همین شــباهت هســتند؛ اپ هایی که بر روی 
اسمارت فون ها، تبلت ها، کامپیوترهای شخصی 
و حتی اکس باکس نیز اجرا می گردند. امکاناتی 
که یاد شــد بر روی کاغذ بی نظیرند اما در عمل 
باید ببینیم تا چه حد مطلوب پیاده سازی خواهند 

شد.
اپ های گــوگل مانند یوتوب، جی میل، درایو و 
داکز اتصال بین اپلیکیشن ها را در مرحله ای فرا 
استاندارد دارا هستند و به کاربر امکان می دهند 
تا به ســادگی بر روی تمــام گجت های خود از 
آنها استفاده کرده و دنباله کار را بر روی دیوایس 
دیگری انجام دهد. اپ های مایکروســافت هم، 
بخصوص OneDrive، راهکاری مشابه را در 

پی گرفتند.
به کوپرتینو بازگردیم. اپل هنوز با سیستم یکپارچه 

ســازی خود در مرکز توجه کاربران قرار نگرفته 
است. اگرچه OS X و iOS بسیار به هم نزدیک 
شده اند و این شرکت در خصوص اپلیکیشن های 
کلیدی اش نیــز همین راهکار را در پیش گرفته 
اســت. iWork، iLife، iCloud Drive و 
قابلیت همسان ســازی تقویم،  آدرس ها، فیس 
تایم، iMessages، notes و تصاویر در کنار 
بســیاری دیگر زمان زیادیست که در دسترسند. 
آن ها مانند اپکلیشن های فراگیر مایکروسافتند 

اما در دنیای اپل.
مک ها هنوز اندکی از دنیای آیفون و آیپد ها دور 
ایستاده اند. هر چقدر هم که سخت تالش کنیم 
نمی توانیم کارهای جدی که با مک بوک انجام 
می دهیم را با آیپد نیز به ســرانجام برسانیم. از 
سوی دیگر، اپ استور اپل اپکلیکیشن های مفید 
بســیاری دارد که بر روی آیفون و آیپد قابل اجرا 
هســتند اما هیچ کدام را نمی توان بر روی مک 

داشت و یا بر عکس.
تفاوت ها را می توان در هســته اصلی اپیکیشن 
 iOS ها جســتجو کرد. حقیقت اینجاســت که
به اندازه ی OS X انعطاف پذیر نیســت. نمی 
تــوان تغییر خاصی در محیط کاربری ایجاد کرد، 
نمی توان فضــای محیط کاربری را با کنار زدن 

اپلیکیشن ها بیشتر کرد.
Continuum که در ویندوز 10 معرفی گشت 
راهکار دیگری دارد: این نرم افزار به ســادگی و 
به شــکلی یکپارچــه با تبلت هایــی که قابلیت 
اضافه شــدن کیبورد را دارند هماهنگ می شود 
و تشخیص می دهد که کیبورد به دستگاه اضافه 
شــده است. این نرم افزار به شکلی هوشمندانه و 
در زمانی که الزم باشــد محیط کاربری دستگاه 
شما را به شکل یک تبلت درآورده و یا آن را مانند 

یک کامپیوتر دسکتاپ چیدمان می کند.
اپــل پیــش از مایکروســافت قابلیتــی به نام 
Continuity داشته است که بر روی یکپارچه 
سازی دستگاه های iOS با مک ها تالش دارد. 
آیپــدی که در آینده معرفی مــی گردد باید قادر 
باشد تا ایده مشــابهی را برای استفاده از کیبورد 
پیاده سازی نماید؛ از سوی دیگر مک ها در آینده 
می توانند صفحه نمایش لمسی به همراه داشته 
 iOS باشند که کاربر را قادر سازد تا از اپ های

در آنها بهره گیرد.
زمانش رســیده تا آیپد انعطاف نشــان داده و به 

سراغ امتحان ایده های جدید رود
کامپیوتر های فعلی اپل ســال هاســت که یک 
طراحی دلنشــین اما تکراری را دنبال می کنند: 

لپ تاپ ها )مک بوک ایر ســال هاست که تغییر 
نکرده(، آی مک )طراحــی تغییر کرد اما پس از 
سال ۲00۶ دست خوش تغییر بنیادی نشد(. مک 
بوک پرو البته، یکی از محصوالت اصلی اپل هم 
جدیدا تا به حدی تخصصی گشته که جز برجسته 
ای از کلکسیون محصوالت فعلی این شرکت را 
برای کاربران عادی تشکیل نمی دهد. می توان 
گفت در مجموع ظاهر بیرونی مک ها از ســال 

۲010 تغییر بخصوصی نکرده است.
آیپد ها محصولــی پایدار بوده انــد. باتری آیپد 
های قدیمی دوام بســیاری داشت و دلیل چندان 
واضحی نیز برای به روز رسانی به مدل ها باالتر 
پیدا نمی شــد. از همین رو تغییراتی که نسل به 
نســل در این محصوالت پدید می آمد کم بودند 
و کاربران نیز گاها اقدام به خرید محصول جدید 
نمی کردند. هنــوز هم کاربران آیپد ۲ می توانند 
از آخرین نسخه پلتفرم iOS بهره گیرند، هرچند 
که شــاید برخی اپ و بــازی ها بر روی آن اجرا 

نگردد.
راهکار محافظــه کارانه ی اپل در خصوص آیپد 
باعث شــد تا حوصله ی کاربران تا حدی از این 
محصول سر رود. در بی نظیر و برتر بودن آیپد در 
میان تبلت ها شــکی نیست اما وقت تغییر برای 
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تبلت ها رسیده است. بسیاری می خواهند آیپدی 
با کیبرد داشته باشــند و بتوانند با آن مانند یک 
کامپیوتر شخصی حرفه ای برخورد کنند اما اپل 
این خواســته را هنوز برآورده نکــرده و کاربران 
زیادی هم ترجیح می دهند تا از لپ تاپ هایشان 

برای امور حرفه ای تر بهره گیرند.
بــا مک بوک ها می توان به شــکل جدی تری 
کار کرد. آنها دارای کیبرد و ترکپدی هســتند که 
به کاربردشــان سالهاست که عادت کرده ایم. به 
راحتی فایل هایمان را از اینترنت دانلود و بر روی 
آنها ذخیره سازی می کنیم. می توانیم با انعطاف 
زیــاد فایل هایمان را ویرایش کنیم. هیچکدام از 
این قابلیت ها بر روی اســمارت فون و تبلت ها 
به راحتی محقق نمی شــود اما اپل قادر است تا 
با اســتفاده از راهکار نرم افزاری درست و لوازم 
جانبی مناسب تمام این مشکالت را برای دستگاه 

های همراهش حل نماید.
موبایل همیشــه و تبلت در بســیاری اوقات به 
همراه کاربران بوده و تبدیل این دســتگاه ها به 
کامپیوترهایــی پر توان حال بیــش از هر زمان 
دیگری قابل انجام اســت. تصور کنید اگر آیفون 
را به یک تلویزیون متصل کرده و ســپس با یک 
کیبورد بی سیم مشغول نوشتن شویم،  با این کار 

در اصل تلفن همراهمان تبدیل به یک کامپیوتر 
شخصی شــده و بسیاری از نیازها را برطرف می 

سازد.
نظریــه ی باال را در خصــوص تبلت ها در نظر 
بگیرید. کیبرد، ترکپد، استایلوس های فوق دقیق، 
همه باعث خواهند شــد تجربه کاربری بهتری از 

لپ تاپ ها به دست آوریم.
در جستجوی راهی برای بقا

زمــان انقالب برای آیپد همین حاالســت. رابط 
کاربــری جدید، نرم افزار ارتقا یافته، لوازم جانبی 
جدید مانند کیبردی یکپارچه و همچنین پشتیبانی 
از قلم هوشــمند. به نظر می رســد در خصوص 
ســرفس صحبت می کنیم، دلیــل این موضوع 
نیز اینجاست که ســرفس دستگاه هیبریدی بی 

نظیری است.
مایکروســافت در تالش بوده تا با ویندوز 10 راه 
های جدیدی بــرای یکپارچگی تقریبا همه چیز 
بیابد. همین ایده باعث گشته تا محصوالتی عالی 
بــه وجود آیند. اهالی ردموند ثابت کرده اند تبلت 
ها می توانند قــدم در جهان کامپیوترها بگذارند 
و در نهایت هم شــاهد نتیجه ی شگفت آور این 

ایده باشیم.
بــه نظر نمی رســد iOS و OS X هیچگاه به 

شــکل کامل با یکدیگر ادغام شوند اما حقیقت 
اینجاست که پلتفرم های یاد شده به این در هم 
تنیدگی نیاز دارند. زمان آن رســیده تا ایده های 
جدیدی در محصوالتی نظیر آیپد اعمال شوند. ما 
عاشــق بنیاد با ثبات محصوالت اپل هستیم اما 
همانگونه که ذکر شــد، آیپد به محصولی خسته 
کننده تبدیل شده و این موضوع نیازمند تغییری 

بزرگ است.
فرم ها را -هر چقدر که خوب باشند- نمی توان 
تا ابد یکسان نگه داشت. بزرگ ترین مثال همین 
مســئله هم موفقیت های اخیر آیفون ها است. 
آپید، حال عنوان محافظه کار ترین محصول اپل 
را در کاتالوگ تولیدات این کمپانی به نام خود ثبت 
کرده اســت و این در حالیست که مایکروسافت 
ایده های نوآورانــه ای را به زیبایی در خصوص 
تبلت ها اجرا کرد. حال زمانش رســیده تا اپل به 
این ایده ها عکس العمل نشــان دهد و تصمیم 
بگیرد؛ آنها را پذیرفته و در محصول بعدی اعمال 
نمایــد و یا ایده های جالب تری به این محصول 
اضافــه کند. در غیر این صــورت آیپد و یا بهتر 
اســت بگوییم تبلت ها، در نهایت محکومینی به 

نابودی هستند.



هدف اپل از تولید خودرو چیست، 
ارتقا تکنولوژی هایی که در دهه ی ۷۰ جا مانده اند؟

Appleتحلیل

مـاهنامه اینترنتی دیجیـاتو 34

اپــل در حال توســعه ی یک خودرو اســت. در 
گزارشــی کاملی از به موارد جالبی اشــاره شده 
است؛ از جمله اینکه مدیر عامل این شرکت، آقای 
تیم کوک، دســتور توسعه ی این خودرو را صادر 
نموده است. نکته جالب دیگر اینکه از سوی مدیر 
عامل اپل، به آقــای Steve Zadesky اجازه 
داده شده تا 1000 نفر از کارمندان اپل را گلچین 

کرده و از آنها در این پروسه یاری گیرد.
اپل کامپیوترهایی با حاشیه سود باال می سازد که 
معموال کاربران از آنها بین دو تا ۵ ســال استفاده 
می کنند. این در حالیست که یک شخص، وقتی 
تصمیم به خرید یک خــودرو می گیرد، به طور 

میانگین تا 10 سال از آن نگهداری می کند.
اوضاع کســب و کار و حاشیه سود خودروسازان، 
تعریف چندانی ندارد. تســال، کــه در اصل تنها 
ســازنده اصلی خودروهــای الکتریکی در جهان 

اســت، در گزارش مالی ســه ماهه نهایی سال 
۲01۴ خود از زیــان خالص 10۸ میلیون دالری 

اش خبر می دهد.
به سوال اصلی می رسیم؛ با توجه به حاشیه سود 
کم خودرو سازان و حتی زیان شرکت خوش آوازه 
ای نظیر تسال، چرا اپل قصد ورود به این کسب 
و کار را دارد؟ در ادامه با دیجیاتو همراه باشید تا 

به بررسی پاسخ این پرسش بپردازیم.
بهترین راه برای درک واضخ تر این موضوع این 
است که به گفته های اخیر آقای کوک بپردازیم؛ 
اگر چه اپل در خصوص تولیدات جدیدش تبدیل 
به یک کمپانی راز آلود می شود اما مدیران ارشد 
این شــرکت زمانی که در مجامع عمومی لب به 
ســخن می گشایند، معموال صادقانه، بی محابا و 

باتفکر سخن می گویند.
برای مثال در کنفرانس D )کنفرانسی که توسط 

برگزار   AllthingsD.com آنالین  انتشارت 
می شــود و به پوشــش و تجزیه و تحلیل اخبار 
مرتبط به استارت آپها و محصوالت تجاری جدید 
می پردازد.( در سال ۲01۳ از تیم کوک راجع به 
نظرش در خصوص گوگل گلس پرســیده شد و 
وی نیز طوری صحبــت کرد که گویی اعتقادی 
به موفقیت این محصول ندارد؛ اما نکته جالب تر 
اینکه در ادامه ی سخنانش گفت:  »فکر می کنم 
مچ دســت اندکی جذاب تر باشد و حس طبیعی 
تری نیز می دهد. امــا برای متقاعد کردن مردم 
به این موضوع ابتدا باید به آنها ثابت کرد که می 
توانند از محصولی بر روی مچ خود استفاده های 
جالبی بکنند. گجتی که از ژست های حرکتی نیز 

پشتیبانی به عمل آورد.«
یک و سال و اندی بعد پس از این سخنان بود که 
آقای کوک بر روی صحنه ظاهر شد و ساعت اپل 

دیجیاتو
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را برای همگان به نمایش گذاشت.
حال نکته اینجاست که مدیرعامل اپل هنوز هیچ 
حرفی نزده که بتوان آن را به صنعت خودرو سازی 
بســط داد. این ایده که اپل وارد حوزه ی ساخت 
چنین محصوالتی شــود آنقدر دور از ذهن است 
که هنوز هم هیچ خبرنگاری به خود جرات نداده 
تا از او چنین سوالی کند. نزدیک ترین گفته وی 
به این موضوع نیز به سپتامبر گذشته بر میگردد 
که ذکر کــرد:  »در حال کار بر روی محصوالتی 
هســتیم که هنوز هیچ کس در موردشان چیزی 
نمی داند و هیچ شایعه ای هم پیرامون آنها شکل 

نگرفته است.«
او نقــل قول جالبی هم در خصوص تلویزیون ها 
دارد؛ در سال ۲01۲ زمانی که از وی پرسیده شد 
نظرش در خصوص بازار این محصوالت چیست، 
گفت: »وقتی وارد اتاق نشیمن خانه ام می شوم 
و تلویزیون خود را روشــن می کنم، احساس می 
کنم که به ۲0 الی ۳0 ســال گذشته پرتاب می 
شــوم. زمان فعلی، دوره ی جذابی برای نوآوری 
های جدید اســت. متاسفانه بیش از این نمیتوانم 

بگویم.«
او احســاس خود در خصوص تلویزیون ها را نیز 
در سپتامبر گذشته تصریح نمود: »تلویزیون یکی 
از محصوالتیست که گویی در گذشته و دهه ی 
۷0 گیر کرده است. به هر محصولی که بنگرید به 
نوعی تغییر کرده اما تلویزیون… گویی در حال 
ساخت ساعتی هســتید که نیازی به تکنولوژی 
جدیــد ندارد. کاربــری تلویزیون هــا افتضاح و 

وحشتناک است.«
بیایید به ســراغ بازی حدس و گمان رویم و در 
دو نقــل قول باال،  به جای تلویزیون از »خودرو« 

استفاده کنیم.
]خــودرو[ یکی از محصوالتیســت که گویی در 
گذشــته و دهــه ی ۷0 گیر کرده اســت. به هر 
محصولی کــه بنگرید به نوعــی تغییر کرده اما 
]خودرو[ها… گویی در حال ســاخت ســاعتی 
هســتید که نیازی بــه تکنولوژی جدیــد ندارد. 
کاربــری این محصوالت افتضاح و وحشــتناک 

است.
و دیگری:

وقتــی وارد ]گاراژ[ خانه ام می شــوم 
و ]خودرو[ ی خود را روشــن می کنم، 
احساس می کنم که به ۲۰ الی ۳۰ سال 

گذشته پرتاب می شوم.
به نظر می رسد این گفته ها در خصوص خودرو 
ها معنی بیشــتری پیدا می کنند. در سال ۲01۵ 
هســتیم اما همچنان برای راندن خودروی خود 
نیازمند بنزینیم. دست کم تلویزیون را می شود از 

طریق اینترنت هم مشاهده کرد و اپلیکیشن های 
ویدئویی در حال ایجاد تغییر بزرگی هســتند؛ اما 

خودروها چه؟
این وســائل نقلیه تغییراتی بسیار اندکی به خود 
دیده اند و محصوالتی هســتند که مردم به آنها 
به شــکل مستمر نیاز داشته و امور روزانه خود را 
انجام می دهند. برای کمان دار قهاری نظیر اپل،  
این محصول همانند هدفــی واضح در میانه ی 
سیبل است که قابلیت و پتانسیل تبدیل شدن به 

یک ماشین پول سازی جدید را دارد.
خودروها یکی از بزرگترین پتانسیل های آلودگی 
جو کره ی زمین هســتند و ایــن موضوع نیز از 
اســتاندارد های بســیار پایین سیســتم سوخت 
رســانی خودرو ها )و البته کیفیت پایین سوخت( 
سرچشمه می گیرد. آقای کوک بارها نگرانی خود 
در خصوص آلودگی محیط زیســت و همچنین 
عالقه اش را در مورد حل مســائل مربوط به آن 

نشان داده است.
وی، هفتــه ی پیــش در کنفرانــس تکنولوژی 
Goldman Sachs گفت: »ما در اپل معتقد 
هستیم که تغییر دمای کره ی زمین واقعی بوده 
و موضوع بســیار مهمیست؛ زمان سخن وری به 
ســر آمده و وقتش رسیده تا دست به کار شده و 

عمل کنیم.«
او سپس از برنامه ی سرمایه گذاری ۸۵0 میلیون 
دالری اش برای دستیابی به انرژی خورشیدی و 
تامین نیروی کل مجموعه های این شــرکت به 

این شیوه، در ایالت کالیفرنیا گفت.
خودروهای الکتریکی به آلودگی هوا کمک شایان 
ذکری خواهند کرد. اما دست یابی به ابعادی نظیر 
طراحــی و تکنولوژی الزم برای چنین محصولی 
بســیار مشکل اســت. شــاید بتوان گفت رابط 
کاربری که این روزها بر روی داشبورد خودروها 
قرار می گیرد، افتضاح هستند. حتی تسال که در 
تمام زمینه های طراحی، استعدادی باال دارد، در 

این زمینه مستثنی نیست.
فضای داخلی بســیاری از خودروهای امروزی از 
طراحــی ناموزونی رنج می بــرد که باعث جمع 
شــدن قطره اشکی در گوشــه ی چشممان می 
شود. چوب مصنوعی، خطوطی نقره ای و سپس 
حجم عظیمی از پالســتیک بر روی آنها. یکی از 
 Mickey اعضای هیئت مدیره سابق اپل به نام
Drexler گفته اســت: »اگر اســتیو جابز حال 
زنده بود، بی شــک یک خودرو تولید می کرد و 
نامش را هم iCar می گذاشــت. من فکر می 
کنم خودرو ها استعداد بسیار باالیی برای طراحی 

های جذاب دارند.«
او همچنین این نکته را ذکر می کند که جابز در 

روزهای پایانی زندگی اش، بسیار در مورد اولین 
 Tesla Roadster محصول تســال به نــام
ســخن می گفت و فکر می کرد که این خودرو 
واقعا محصولی جالب است. آقای Drexler در 
ادامــه می گوید که خــودش از طراحی ظاهری 
رودســتر خوشش نیامده و این موضوع را به جابز 
نیز گفتــه؛ در جواب نیز اســتیو اینچنین با وی 
برخورد کرده:  » تو نمــی فهمی! قطعات داخلی 
و مهندســی به کار رفته در این خودرو بی نظیر 
هستند. هر ســازنده ای قادر به ساخت ماشینی 
عالیست اما تسال پلتفرم مخصوص به این کار را 
دارد.« ) البته وی بعدا به این موضوع اشــاره می 
کند که استیو قدری خشن تر از این، در خصوص 

نظریه اش صحبت کرده است!(
معاون ارشــد بخش سرویس های اینترنتی اپل، 
آقای Eddy Cue یکی از اعضای هیئت مدیره 
ی کمپانی Ferrari است. او پیش از مشتریان 
و بسیاری دیگر،  به طراحی های یکی از برترین 

خودروسازان جهان چشم دوخته است.
Phil Schiller مســئول بخش بازاریابی اپل، 
عاشــق خودروهاســت و در بیوگرافی پروفایل 
توئیتر خود، از اتومبیل ها به عنوان یکی از عالقه 

هایش نام می برد.
جانی آیو، مدیر ارشــد طراحی اپــل، ناوگانی از 
 Bentley خودروهایش مورد عالقه اش، نظیر
و Land Rover را جمع آوری کرده اســت. 
اهالی اپل همه به این دسته از محصوالت عالقه 
ای وصــف نشــدنی دارند. البته مســئولین این 
شــرکت عالقه های بسیار گسترده ای دارند که 
»تلویزیون« نیز یکی از آنها به شــمار می رود؛ 
اما تفاوت ها مابین ســاخت خودرو و تلویزیون از 

زمین تا آسمان است.
شــرکت مورد بحث برای ورود به بازار تلویزیون 
نیاز به همکاری توســعه دهندگان و شبکه های 
کابلی دارد. این محصول بازاری پیچیده دارد اما 
در صورت ســاخت یک خــودرو، اپل صرفا یک 
اتومبیل ساخته اســت، محصولی کاماًل مستقل 
از سایرین. قرار نیست همکاری ثانویه ای وجود 
داشته باشد، دقیقا مانند ساعت اپل، آیفون و آیپد. 
این شــرکت کنترل طراحی را به طور کامل در 
دست گرفته و صرفا برای بخش اولیه ی ساخت، 
سازنده ها و تامین کنندگان قطعات را به خدمت 

خود در خواهد آورد.
دیــر یا زود باالخره یک نفر جــرات خواهد کرد 
و نظر آقای کوک در مــورد خودرو ها را خواهد 
پرســید و او هم به احتمال زیاد، مانند همیشــه، 

جوابی صادقانه به این پرسش خواهد داد.

دیجیاتو
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John Sculley : با اینکه سامسونگ همه جا در 
بحث تبلیغات حاضر اســت و سرمایه گذاری های 
بســیاری نیز می کند، اما همواره کیفیت تبلیغات 
اپل یــک پله باالتر بوده و احساســی که کاربران 
نسبت به این محصوالت دارند را سامسونگ فعال 
نتوانســته میان کاربران خود و محصوالتش ایجاد 
نماید. بســیاری از مردم در خصوص اپل صحبت 
می کنند اما کسی آنچنان در خصوص سامسونگ 
یا مایکروسافت سخن نمی گوید. هر شرکتی نمی 
تواند رابطه ای چنین عمیق با کاربرانش ایجاد کند 
و سامسونگ در حال دســت زدن به کاریست که 
انجامش برای کره ای ها بسیار مشکل خواهد بود.

سخنان Sculley به نظر یک طرفه می رسند اما 
گفته ها و باورهایش، اهمیت جنگ های تبلیغاتی 
در بازار اســمارت فون ها را قابل لمس تر می کند. 
اگر چه مارکتینگ و حرکت آهســته و پیوسته ی 
سامسونگ به سوی محصوالتی با کیفیت تر به این 

قدرت بازاریابی سامسونگ
توان رقابت با اپل را ندارد

:John Sculley مدیر عامل پیشین اپل

۳۱ ســال پیش، با تالش او، آگهی تبلیغاتی نمادین مکینتاش در ســال ۱۹۸۴ 
 ،John Sculle توسط کارگردانی قابل به نام ریدلی اسکات ساخته شد. در مورد
مدیر عامل پیشــین اپل صحبت می کنیم. با اینکه سال های پیش و پس از ورود 
دوباره جابز به اپل، از این شرکت رفت اما همچنان معتقد است زمانی که بحث به 
تبلیغات و بازاریابی می رسد، هیچ شرکتی یارای رقابت با اپل را نخواهد داشت.

او مشخصا در خصوص سامسونگ و پول های بسیاری که شرکت کره ای صرف 
کمپین های تبلیغاتی خود می کند ســخن می گوید. کره ای ها از کمپینی به نام 
»Next Big Thing« استفاده می کنند که بسیار شبیه به شعار های تبلیغاتی اپل 

است.

دیجیاتو
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شــرکت کمک کرد تا بر قله های بازار تلفن همراه 
بایستد اما در نهایت شرکت کره ای اخیرا با جایگاهی 
لرزان مواجه شــده و سهم سود بسیار کمتری را به 

خانه برده است.
بر اساس گزارشات بسیاری از منابع آگاه، سامسونگ 
در ۹ ماه ابتدایی ســال ۲01۴ دست کم 1۵ درصد 
بیشــتر از اپل هزینه صرف بخــش تبلیغات خود 
در ایاالت متحده نموده اســت. بــا این حال اهالی 
کوپرتینو همچنان موفق شده اند در ماه های اخیر 
فروش بسیار بهتری را نسبت به اهالی سئول تجربه 
نمایند؛ سامسونگ صرفا در ماه های گذشته و پس 
از عرضه ی Note ۴ و گلکســی S۵ تالش می 
کرد تا شاید بتواند به رکورد های قبلی خود بازگردد.

آقای Sculley همچنین اشاره می کند که طراحی 
صنعتی به کار رفته در اسمارت فون های سامسونگ 
جالب به نظر رسیده و کمبودی در آن دیده نمی شود 
اما به هیچ عنوان موفق نیست تا مانند آیفون،  یک 

رابطه ی احساسی با کاربران به دست آورد.
Sculley پس از خروج اجباری اش از اپل در سال 
1۹۹۳،  اندکی بدنام نیز شد. او پیش از مشغول شدن 
در کوپرتینو، در شرکت کوکاکوال به خدمت می کرد 
و بسیاری اعتقاد دارند در آن زمان، نابغه ای در زمینه 

ی تبلیغات بوده است.
وی بــه تازگی کتابی به نــام Moonshot نیز 
منتشــر نموده که در آن به راهنمایی و ارائه مسیر 
درست به کمپانی های مختلف می پردازد تا چگونه 
به سرنوشــت شرکتی مانند بلک بری دچار نشوند. 

مدیرعامل سابق اپل در کتابش می نویسد:
»هر چقدر به موفقیت های بیشــتری دست یابید، 
ریســک قربانی شدنتان به واســطه دست یابی به 
همان موفقیت ها بیشتر خواهد شد. مثال بارز همین 
موضوع، اینتل و مایکروسافت هستند. این دو شرکت 
در دهه ی ۹0 موفق شدند تا بر بازار کامپیوترهای 
شخصی سلطه یابند اما همین تسلط بود که باعث 

شد از دستگاه های همراه )موبایل( غافل شوند.«
جهان محصوالتی الکتریکی بر پایه مد می چرخد

آقای Sculley معتقد اســت مشکل سامسونگ 
اینجاست که در زمان تولید یک محصول، به کاربر 
خود فکر نمی کند، در عوض تصمیم دارد تا توانایی 
هایش را به رخ کشیده و هرچقدر می تواند فناوری 
های جدید به آن اضافه کند. اپل اما در زمان توسعه 
ی محصوالت بافکر تر عمل می کند؛ و این موضوع 
زمانی که در مورد گجت های پوشیدنی صحبت می 

کنیم، پر رنگ تر نیز می شود.
او در ایــن خصوص این گونه نظــر می دهد: »در 
جهانی زندگی می کنیم که محصوالت الکتریکی 
ابتدا می کوشند تا ظاهری باب میل مصرف کنندگان 
از خود ارائه دهند، از همین رو، تکنولوژی های برتر 
کم رنگ تر شده اند و کاربران نیز بیشتر به زیبایی 
اهمیت می دهند. اصال نمی توانم نظر دهم که آیا 
ساعت اپل به موفقیت خواهد رسید یا خیر، اما قطعا 
این شرکت تمام تالش خود را در زمینه طراحی برتر 
این محصول نموده و به نظر می رسد تعادل میان مد 

و تکنولوژی را در حد مطلوبی رعایت کرده است.«
وی در نهایت به این نقطه می رسد که ساعت های 
هوشمند و محصولی که اپل در آوریل معرفی خواهد 
کرد، باید کاربری مناســبی نیز داشته باشند؛ مساله 
ای که هنوز خود ســازندگان محصوالت پوشیدنی 
– بخصوص ســاعت های هوشــمند- موفق به 
توضیحش و در نتیجه قانع کردن کاربران نشده اند.

تیم کوک فرد مناسبی برای مدیریت اپل 
است

مدیر عامل اپل، آقای کوک البته شــاید بتواند چند 
عدد از موارد استفاده ی ساعت هوشمند این شرکت 

را به Sculley توضیح دهد.

Sculley معتقد اســت تیم کوک فرد صحیحی 
برای داشــتن چنین مســئولیت بزرگی است و تا 
کنون نیز تمام وظایفش را به درســتی انجام داده: 
»او کارهای زیرکانه ی بســیاری را در مدت زمان 
مدیریت خود انجام داد؛ وی ســعی نکرد خود را به 
عنوان اســتیو جابز جدید به طرافداران اپل تحمیل 
کند و از سوی دیگر نیز هیچ وقت نظرات شخصی 
اش را وارد محصوالت این شــرکت نکرد. او دارای 
تیزبینی همچون استیو است که به وی کمک می 
کند پایه های امپراتوری جابز و میراث وی را محکم 

تر از پیش سازد.«
 Beats مدیر عامل سابق اپل همچنین در مورد خرید
می گوید:  »مشخصا اپل به خاطر تکنولوژی های 
Beats، این شرکت را نخریده و قطعا می توانست 
سیستم پخش استریم خود را راه بیاندازد. کوک به 
 Dr. درک این مطلب رســیده که همکاری اش با
Dre و Jimmy Iovine بسیار بیشتر از فناوری 

های این شرکت ارزش دارد.«
استفاده از کوه پول نقد ۱۷۸ میلیارد دالری

Beats، بزرگ ترین خرید این شرکت در عمر ۳۸ 
ســاله اش بوده و این کار کامال هوشمندانه انجام 
گرفته است. از سوی دیگر، گزارش شده که شرکت 
اپل در پایان ســال ۲01۴، صرفا مبلغ 1۷۸ میلیارد 
دالر را به شکل نقد نگه می دارد؛ هزینه کردن تنها 
۳ میلیارد دالر چه خدشــه ای به این کوه پول وارد 

می نماید؟
Sculley می گوید: »اپل، به خصوص زمانی که 
من مدیریت آن را بر عهده داشــتم، عالقه ای به 
خرید کمپانی های بزرگ نداشــت و هیئت مدیره 
آن هیچ گاه تمایلی به تصاحب شرکت های دیگر 
نشان نمی دادند. البته اپل زمانی، 1۸ درصد از سهام 
Adobe و ۵ درصد از ســهام AOL را خرید اما 
هیچگاه به اینگونه فعالیت ها به عنوان »تصاحب« 

یک شرکت نگاه نکرد.
به نظر من اگر این روزها این شرکت بخواهد دست 
به خرید بــزرگ دیگری بزند، PayPal گزینه ای 
بسیار مناسب است. با استفاده از PayPal، اپل قادر 
است تحول عظیمی ایجاد نماید اما به احتمال زیاد 
مدیران فعلی کوپرتینو بر این اعتقادند که با توسعه 
ی Apple Pay می توانند به همان موفقیت ها 

دست یابند.«
آقای Sculley در نهایت می گوید ۲0 سال پیش 
احتمال مــی رفت که حتی خود اپل هم توســط 
کمپانی بزرگ دیگری تصاحب شــود اما با ارزش 
گذاری جدید و ۷۴0 میلیارد دالری این شرکت، به 
نظر می رسد دیگر کســی توان مالی خرید اپل را 

نخواهد داشت.

قدرت بازاریابی سامسونگ
توان رقابت با اپل را ندارد

دیجیاتو
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Dictionary. دیکشنری و اصطالحنامه وبسایت
com با دربرگیری بیش از ۲ میلیون واژه، از بزرگترین 
و قابل اعتمادترین دیکشــنری های دنیاست. برای 
جستجوی کلمات در آن احتیاجی به اینترنت ندارید و 
می توانید در حالت آفالین، معنای واژگان را به همراه 

کلمات مترادف و متضادشان بیابید.
تلفظ صوتی واژگان، جســتجوی صوتی )تا ۵ مورد 
رایگان(، نمایش تاریخچه استفاده و ریشه کلمات و 
مترجم متن آنالین با پشتیبانی از ۳0 زبان مختلف از 
دیگر امکانات کلیدی این دیکشنری محسوب می 
شوند. ضمنا با خرید نسخه کامل می توانید از دایرة 
المعارف، فرهنگ واژگان عامیانه و دیکشنری های 

تخصصی آن استفاده کنید.

فست دیکشــنری تنها واژه نامه ایرانی است که در 
چهــار پلتفرم iOS، اندروید، ویندوزفون و نســخه 
تحت وب در دسترس شما قرار گرفته. این دیکشنری 
را می توانید بدون نیاز به اینترنت استفاده کرده و از 

گنجینه صد هزار کلمه ای آن بهره مند شوید.
برای ترجمه واژه از انگلیسی به فارسی یا بالعکس، 
نیازی بــه تعویض منو ندارید بلکــه در همان نوار 
جستجو کافیست زبان کیبوردتان را تغییر دهید. تلفظ 
صوتی آمریکایی و بریتانیایی، آواشناســی انگلیسی 
و فارســی، مشــاهده تاریخچه لغات جستجو شده، 
نمایش فهرســت وار افعال بی قاعده و پاک کردن 
فیلد جســتجو با لرزاندن موبایل از قابلیت های این 

دیکشنری برگزیده ایرانی هستند.

برای موبایل   PersianDic دیکشنری آفالین 
های تحت سیســتم عامــل ویندوزفون طراحی 
شده و امکان جســتجوی آفالین واژگان را برای 
کاربران خود فراهم نموده است. بیش از ۲10 هزار 
لغت انگلیسی و ۸۳ هزار واژه فارسی را می توانید 

در این اپلیکیشن جستجو کنید.
سرعت باالی جستجو، پیشنهاد سریع هنگام تایپ 
کلمات، امکان تعویض پس زمینه، شــنیدن تلفظ 
کلمات، تغییر سایز نوشته ها، پشتیبانی از کورتانا 
برای جســتجو و قرار دادن کاشی زنده در صفحه 
دســکتاپ از قابلیت های ایــن واژه نامه ایرانی 

هستند.

قیمت : رایگانقیمت : رایگانقیمت : رایگان

دیکشنری ها مراجع بسیار مهمی هستند و امروزه با گسترش 
ارتباطات به یک ابزار فوق ضروری تبدیل شــده اند. در هر 
حرفه و مقطع تحصیلی که باشید، بدون شک به یک دیکشنری 
خوب برای فهم واژگان خارجی و یافتن کلمات معادل احتیاج 

خواهید داشت.

مســلما دیکشنری های انگلیســی به انگلیسی و همین طور 
انگلیسی به فارســی و بالعکس، کاربران به مراتب بیشتری 
از ســایر واژه نامه ها دارند. از این رو در جعبه ابزار این هفته 
تصمیم گرفتیم تا به معرفی نمونه های برگزیده آن در پلتفرم 

های مختلف بپردازیم.

دیکشنری های برگزیده انگلیسی و فارسی 

اپ استوراپ استور کافه بازارکافه بازار ویندوزفونویندوزفونویندوزفون
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PICoDIC یکی از نمونه های بسیار خوب دیکشنری 
های فارسی است که فقط برای کاربران پرتعداد اندروید 
طراحی شده. نکته مهم در مورد آن، تفکیک معانی واژگان 
به صورت موضوعی است. به طور مثال با وارد نمودن کلمه 
field، قادرید معانی گوناگون آن را در شاخه های علمی 

مختلف مشاهده کنید.
PICoDIC در حالــت آفالین هم به خوبی کارتان 
را راه مــی اندازد، اما با اتصال به اینترنت می توانید دایره 
جســتجوهایتان را به ویکیپدیای فارسی و انگلیسی، 
دیکشنری آکسفورد و النگمن هم گسترش دهید. وجود 
مترجم آنالین ۹ زبان زنده دنیا به یکدیگر، دسترســی 
بــه واژگان فرهنگ های لغت معین و دهخدا و امکان 
جســتجوی صوتی از دیگر خصوصیات شاخص این 

دیکشنری فارسی اند.

دیکشنری دانشجو با حجمی ناچیز و قیمت رایگان، 
کامال مناسب امور روزمره دانشجویی است. در این 
اپلیکیشن خبری از تلفظ صوتی یا واژگان مترادف و 
متضاد نیست، با این حال امکان ترجمه متن با کمک 
مترجم ســایت بینگ و جســتجوی لغات با فرمان 

صوتی در حالت آنالین فراهم شده است.
دایره لغات این دیکشنری در حالت آفالین محدود 
است و تبلیغاتش تا حدودی آزاردهنده، با این وجود 
در استفاده بسیار آسان است و نیازهای معمولی شما 

را رفع خواهد کرد.

واژه نامه شــناور موبو دیکشنری، کار ترجمه لغات 
را برایتان آســان تر از همیشه کرده است. با جابجا 
کردن این صفحه شناور در اپلیکیشن هایی همچون 
مرورگرها، کافیســت روی واژه مورد نظرتان اشاره 
کرده تا معنی آن را در پنجره کوچک موبو دیکشنری 

بیابید.
موبو دیکشنری در حالت آفالین هم به خوبی عمل 
می کند و تا 1۸۲ هزار واژه را برایتان ترجمه خواهد 
کرد. امکان جســتجوی صوتی، تغییر پس زمینه و 
فونت، ترجمه هوشمند از کلیپ بورد، ذخیره واژگان 
محبوب و مترجم متن آنالین از دیگر امکاناتی است 
که با نصب موبو دیکشــنری به رایگان بدست می 

آورید.

اگر از یک دیکشــنری تنها ترجمه واژگان را می 
خواهیــد، +Persian Dictionary جمع و 
جورترین و یکی از بهترین گزینه های شــما در 
iOS اســت. این دیکشنری انگلیسی به فارسی 
قادر اســت بیش از ۹۷ هزار واژه انگلیسی و ۸0 

هزار کلمه فارسی را برای شما ترجمه کند.
بــرای اســتفاده از این دیکشــنری ۹ مگابایتی 
به هیچ گونــه اتصال اینترنتی نیــازی ندارید و 
ضمنا بــا مراجعه به منوی بازی ها، می توانید با 
سواالت چهار گزینه ای این اپلیکیشن در زمینه 

معانی واژگان هم سرگرم بشوید.

قیمت : رایگان

قیمت : رایگان 

قیمت : رایگانقیمت : رایگان
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کافه بازار

اپ استورکافه بازار
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تقویم های شمسی برای سیستم عامل iOS کم یابند. در 
میان این تعداد انگشت شمار هم فقط چند مورد را از لحاظ 
طراحی رابط کاربری و امکانات مناسب خواهید یافت و اگر 
به خاطر داشته باشید، پیش تر یکی از نمونه های بسیار 
عالی آن به نام ShamsiCal را برایتان معرفی نمودیم.

iPersia Calendar تقویم خوش ســاخت و کاملی 
است؛ هم از رابط کاربری ساده ای بهره برده و هم امکانات 
خوبی را برای شما فراهم می کند. در این اپلیکیشن به غیر 
از مشاهده تقویم هجری شمسی، قادرید به حالت تقویم 
میالدی و هجری قمری نیز ســوئیچ کنید. از امکانات 
iPersia Calendar می توان به ویجت اختصاصی 
برای مرکز اعالن ها، نمایش مناسبت ها و جستجو در میان 
آنها، ساخت یادآور با گذاشتن زنگ هشدار، مبدل تاریخ و به 
اشتراک گذاری رویدادها در فیسبوک، ایمیل یا ارسالشان با 
پیام کوتاه اشاره کرد. این تقویم ساده و جمع و جور را می 

توانید به رایگان در سیستم عامل iOS تجربه کنید.

Jalali Calendar در ویندوزفــون، اپلیکیشــنی 
بسیار خوب و کاربردی است که قبال به شما معرفی 
کرده بودیــم. اما اگر از موبایل های مبتنی بر ویندوز 
اســتفاده می کنید، بد نیست تا گوشه چشمی هم به 
Persian Calendar داشته باشید. این اپلیکیشن 
انحصاری ویندوزفون، روی نسخه های ۷٫۵ به باالی 
این سیستم عامل قابل اجراست. از جمله ویژگی های 
آن می توان به نمایش مناسبت های تقویم شمسی 
و قمری، اســتفاده از کاشی زنده در سه سایز مختلف 
روی صفحه اصلی و تغییر ظاهر کاشی ها و پس زمینه 
اپلیکیشن بسته به فصلی که در آن قرار داریم اشاره 
کرد. البته امکانات اپلیکیشن یاد شده به هیچ وجه با 
Jalali Calendar قابل قیاس نیست. با این حال 
اگر از یک تقویم، صرفا نمایش روزهای هفته را می 
خواهید Persian Calendar یکی از گزینه های 

ساده و کم حجم پیش روی شماست.

تقویم پرند به صورت رایگان عرضه شــده، با این وجود 
مهلتی 1۵ روزه برای استفاده از کلیه امکاناتش را برای 
کاربران مهیا کرده است. بدین معنی که با اتمام این مهلت 
دو هفته ای، تنها می توان از امکانات رایگانش استفاده کرد.

البته مبلغ هزار تومان برای استفاده از نسخه کامل آنچنان 
غیر منطقی به نظر نمی رسد. امکانات تقویم پرند بسیار 
خوب و کاربردی هستند. از نمایش تاریخ میالدی و قمری 
که بگذریم، امکاناتی همچون مبدل تاریخ، ثبت یادآور، 
اوقات شرعی، پخش اذان و ثبت خاطرات برای هر روز با 
اموجی های مختلف مواردی هستند که در نسخه رایگان 
در اختیار شما قرار داده شده. با این وجود، برخی از امکانات 
این تقویم را تنها در نسخه پولی بدست می آورید. یکی از 
کاربردی ترین آنها، امکان ارسال پیامک های زمان بندی 
شده است. به طور مثال اگر تولد دوستتان هفته آینده باشد، 
با تنظیم یک پیام تبریک در این اپلیکیشن می توانید آن را 

در زمان تعیین شده برای او بفرستید.

قیمت : رایگانقیمت : رایگانقیمت : رایگان

کافه بازاراپ استور ویندوزفون

شکی نیســت که همه ما برای مدیریت زمان و برنامه ریزی 
برای روزهای آینــده، به یک تقویم خــوب احتیاج داریم. 
اپلیکیشــن های تقویم برای موبایل و تبلت فراوانند؛ با این 
وجود اکثرشــان طبق تقویم میالدی تنظیم شده و بنابراین 

کاربرد چندانی برای ما ندارند.

در جعبه ابزار ایــن هفته به معرفی چنــد نمونه از برترین 
اپلیکیشن های تقویم شمسی خواهیم پرداخت؛ تقویم هایی 
برای پلتفرم های مختلف که حتما باید در گجت خود به همراه 

داشته باشید.

اپلیکیشن های تقویم شمسی برای تبلت و موبایل

دیجیاتو
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تلفن های هوشــمند بازاری گســترده 
و گــردش مالی باالیی دارنــد، اما این 
گــردش مالی لزوما بــه درآمد هنگفت 
برای ســازندگان ختم نمی شود؛ شاید 
حتی بتــوان گفت بســیاری از آنها به 
انتظاراتشان که در مورد فروش پرچمدار 

خود داشته اند، دست نمی یابند.
به تازگــی محققان می گویند کــه اپل در حال 
حاضر ۹۳ درصد از ســود بازار اســمارت فون ها 
را می بلعد؛ هفت درصد از ســود برای این همه 
تولید کننده ی ریز و درشــت که بیشترشان هم 
ســازندگان اندروید هســتند، باقی مانده است. 
اگرچه مجموع تولید و فروش اسمارت فون های 

اندرویدی بسیار باالتر از محصوالت اپل است اما 
این تولید کنندگان به جایی رســیده اند که برای 
به دست آوردن بخش بیشتری از این سهم هفت 
درصدی با هم می جنگنــد. این اتفاقات چگونه 
روی داده و چرا اپل به این میزان از ســود دهی 

رسیده است؟
همه چیز از زمان توسعه ی گجت ها شروع شد. 
بر خالف رقبا، اپل خود را همانند ایستگاهی تک-
محصوله برای مشتریان به نمایش گذاشت؛ این 
شرکت کالیفرنیایی پلتفرم خود را در خانه توسعه 
داد و ســاالنه به ارائه ی یک الی دو اســمارت 
فون رضایت می دهد. تولید اندک و نداشتن مدل 
های رنگارنگ باعث می شــود تــا هزینه های 
جانبی طراحی، توســعه و ســاخت از روی دوش 

اپل برداشته شــود. )این دقیقا یکی از بزرگترین 
مشکالتیســت که سامسونگ و ال جی با آن رو 
به رو هســتند.( حاال فرمول جادویی حاشــیه ی 
ســود بسیار باال را نیز به مواد الزم اضافه کنید تا 

دریابید رقم ۹۳ درصد از کجا آمده است.
در ادامه می خواهیم به این موضوع بپردازیم که 
چگونه تولید کنندگان اندرویدی می توانند سهم 
خــود را از پیش غذا، به غذای اصلی تبدیل کنند 
و در نهایت هم به ایده هایی خواهیم پرداخت که 
منوی کمپانی های یاد شده را سودآور تر خواهد 

ساخت.
درک کردن مشکل

برعکس اپل، ســازندگان تلفن های اندرویدی از 
جمله سامســونگ، ال جی و HTC از پلتفرمی 

پارادوکس اندروید:
تلفن های هوشمند بسیار، درآمد اندک

دیجیاتو
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که توسط یک کمپانی شخص ثالث به نام گوگل 
توســعه یافته بهره می گیرنــد. احتماال در پس 
زمینه ی ضمیر ناخودآگاه خــود می پندارید که 
»اندروید پلتفرمی رایگان است« اما این گفته ی 

قدیمی، چندان هم درست نیست.
هســته ای نرم افــزاری این پلتفرم توســط هر 
کسی قابل به کار گیری و اعمال تغییر است؛ اما 
چیزی که قابل اســتفاده خواهد بود از محصولی 
که در تلفن اندرویدیتان مــی بینید تفاوت های 
بســیاری خواهد داشــت و اکثر این تفاوت ها را 
نیــز می توان در نبود ســرویس هــای موبایلی 
 Google’s Mobile Services( گــوگل 
یــا GMS( دید. از این ســرویس ها می توان 
Gmail، Google Maps و از همــه مهم 
تــر Google Play را نام برد و ســازندگان 
برای داشتن آنها باید الیسنس هایی را از گوگل 
خریداری نمایند. مشــخص نیست این سرویس 
هــا چقدر هزینه در بر دارند و گوگل چه مقدار از 
مشتریان خود دریافت می کند اما گمان می رود 
این قیمت بین ۴0 تا ۷۵ هزار دالر )بســتگی به 

مقدار تولید( متفاوت باشد.
هزینه هایی مانند الیسنس های GMS، تولید 
یا تهیه ســخت افزار و همچنین توسعه ی رابط 
کاربری شــخصی هزینه هایی سرسام آور برای 
تولیدکنندگان در پی دارد. حال که با بخشــی از 
این هزینه ها آشنا گشتید، یک بار دیگر اشاره می 
کنیم که اپل، ساالنه نهایتا دو تلفن همراه تولید 
می کند اما شــرکتی مانند سامسونگ، به رقمی 
باالتر از 1۵ عدد دســت پیدا می نماید. بازاریابی 
برای هر محصول به شــکل جداگانه، از ســویی 
دیگر باعث می شــود تا دســت یابی به »پول« 
برای این شــرکت ها کم کم تبدیل به یک رویا 

شود.
سازندگان چه راهی پیش رو دارند؟

تولید کننــدگان، ســاالنه تعداد بســیار زیادی 
اســمارت فون اندرویدی می سازند که باالترین 
و پایین ترین ســطح ســخت افزاری میانشــان 
یافت می شود. چنین رویکردی، تمام نیاز بازار را 
پوشش می دهد اما از لحاظ هزینه جانبی که وارد 
می کند، منطقی نیســت. اگر آنها می خواهند به 
سود دهی برسند باید از داشتن کاتالوگی چندین 

صفحه ای دوری کنند.
اگر یک سازنده تمام تمرکزش را به شکل ساالنه 
بــر روی یک یا دو تلفن همراه قرار دهد و آن را 
به بازار عرضه کند، آیا رقبایش با تولید ساالنه ی 
10 الی 1۵ اســمارت فون می توانند پاسخی به 
او دهند؟ این دقیقا بخشی است که نیاز به تغییر 
دارد. تصور کنید اگر سامســونگ در سال ۲01۵ 
صرفا گلکســی S۶ و نوت ۵ را معرفی کند، چه 

اتفاقــی خواهد افتاد؟ این کار باعث می شــود تا 
مبالغ هنگفتی که صرف تبلیغات هر محصول می 
شــوند و همچنین تلفن هایی که طرفدار خاصی 
ندارند نیز کاهش یابند. به یاد داشــته باشید که 
برای طراحی و توســعه ی ارزان ترین اسمارت 

فون ها نیز سرمایه زیادی از دست می رود.
شاید تولید دو تلفن در سال آن هم برای شرکتی 
نظیر سامسونگ اندکی دور از ذهن باشد اما بسیار 
بهتر از این اســت که این کمپانی اسمارت فون 
هایی تولید کند که در طول عمرشان صرفا شاید 

یک بار اندرویدی جدید بر قامت خود بینند.
سایر راه حل های احتمالی

ســازندگان اندرویدی راه های دیگری هم برای 
بازگشــت به ســودآوری دارند و یکی از بهترین 
 Android Silver آنها اســتفاده از پروژه ی
بوده که بر اســاس آن، گوگل به تولید کنندگان 
و ســرویس دهنده های مخابراتی پول می دهد 
تا با اســتاندارد ها و مشــخصات سختگیرانه ی 
اهالی مانتین ویو،  ابزار هایی ســاخته شود. اول: 
این کار نیاز به همکاری تقریبا تمام ســازندگان 
داشت و گویا گوگل حتی حاضر شده تا مبلغ یک 
میلیارد دالر برای هزینه های بازاریابی دســتگاه 
های مبتنی بــر Android Silver بپردازد. 
دوم: اینکه این برنامه هیچگاه به شــکل رسمی 
رونمایی نشــد و صرفا به دلیل عــدم اطمینان 
مدیران این شــرکت از ســودآوری اش، فعال بر 

روی میز لری پیج خاک می خورد.
 Android حتی اگر روزی گوگل تصمیم بگیرد
Silver را به ســرانجام برســاند،  این امر باعث 
نمی گردد که خــود ســازندگان نتوانند راهکار 
مشــابهی در پیش گیرند. برای مثال، اچ تی سی 
همراه برای استفاده از بروز ترین سخت افزار ها 
در پرچمدارهایش تحســین شده اما این سازنده 
ی تایوانی معموال برای دســتیابی به سودآوری، 
با مشــکالت بســیاری رو به رو بوده است. اگر 
HTC تصمیم به باز نشســتگی رابط کاربری 
خــود به نام Sense بگیرد و به ســوی اندروید 
خالص حرکت کنــد و آپدیت های این پلتفرم را 
نیــز به موقع ارائه کند، چــه احتیاجی به بیش از 
این گردن خم کردن در برابر گوگل و استفاده از 
Android Silver خواهد داشت؟ این ایده نه 
تنها برای HTC، بلکه برای همه ی سازندگان 
دیگر قابل اجراســت. بزرگترین عاملی که باعث 
اتالف وقت در ارائه ی نســخه ی جدید اندروید 
در سایر پرچمدار ها از سوی سازندگان می شود، 
بهینه ســازی رابط کاربری هر شرکت برای خود 

است.
آن روی سکه

از آنجایی که خود اندروید، رایگان و متن باز است، 

هر کسی می تواند از آن استفاده و اصالحش کند. 
این موضوع می تواند برای کمپانی ها، موقعیتی 
ایجاد کند تا قادر شــوند پلتفرم باب میل خود را 
از دل هســته ی اندروید بیرون کشند. البته این 
ایده آنقدرها هم جدید نیست و استارت آپی نظیر 
سیانوژن پیش از این در همین جاده قدم گذارده 

است.
ســرویس هــای موبایلی گوگل را کــه ابتدا در 
موردشــان صحبت کردیم را به یــاد دارید؟ به 
دلیل نخریدن الیســنس ها، اندرویدی که این 
شــرکت ها از ایــن راه به دســت خواهند آورد، 
بدون بســیاری از اپلیکیشــن های پیش فرض 
گوگل اســت؛ همانگونه که تمام اپلیکیشن هایی 
کــه برند گوگل را یدک می کشــند از رام های 
CyanogenMod غایــب هســتند. این رام 
حتی با وجود نداشتن Google Play، باز هم 

توانسته ارتباط خوبی با کاربران برقرار سازد.
نه تنها اســتارت آپ های کوچــک، بلکه حتی 
آمازون هم از هســته ی اندروید برای خط تولید 
تبلت Kindle خود اســتفاده کرده است. تنها 
تفاوت در این بخش اســت که ایــن ابر-خرده 
فروش، توانست اپ استور شخصی خود را بر آن 

بنا گذارد.
سامســونگ هم برای خود فروشــگاهی به نام 
Galaxy Apps store دارد کــه البته صرفا 
محدود به دســتگاه های خودش اســت. شاید 
هنوز کمی زمان نیاز باشــد،  شــاید اتحاد برخی 
تولید کنندگان ضرروی به نظر برســد اما پس از 
این اتحاد، آنها می توانند با کمک هم جانشــینی 

شایسته برای Google Play ایجاد نمایند.
خط پایان

اندروید ماندنیســت. اما ضعف اش در سودآوری 
ممکن است سازندگانی را به سوی ایجاد پلتفرم 
های دیگر بکشاند. سامسونگ در حال توسعه ی 
تایزن است و مایکروســافت با ویندوز فون اش 
برای تولیدکنندگان فرش قرمز پهن کرده است.

در این میان، ســازندگانی که همچنان تمایل به 
استفاده از اندروید دارند برای بقا و ادامه ی سود 
دهی های اندکشــان، باید مــدل تجاری خود را 
تغییر دهند و بهترین راه برای شــروع این تغییر 
هم کم کردن انواع مختلف تولیدات در دسته ی 
اسمارت فون هاســت. تا زمانی که این تغییرات 
 Android انجام شــود و یا گوگل ماشــه ی
Silver را بکشــد، همه ســازندگان به بوفه ای 
رایــگان دعوت شــده اند که هرچقدر دلشــان 
بخواهد مــی توانند بخورند، البتــه این بوفه بی 
قانون هم نیست، قاشق و چنگال در اینجا قیمتی 

بین ۴0.000 الی ۷۵.000 دالر دارند.

دیجیاتو
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می خواهیم برایتان داستانی تعریف کنیم؛ 
تکامل محصولی  و  توسعه  تولد،  داستان 
پوشیدنی که باعث دردسر های بسیاری 
شد. داستان آزمایشگاهی مخفی، چتربازی 
هــای بدلــکاران و در نهایت یک مثلث 
عشــقی که باعث پایان دادن به زندگی 
مشترک یک میلیاردر شــد. می خواهیم 

داستان گوگل گلس را برایتان نقل کنیم.
گلس، به آرامی وارد میدان نشد، در عوض به شکلی 
اپــل وار توجه ها را به خود جلب کرد و ســپس در 
کســری از زمان، در جهان منفجر شد. محصولی 
که در ســال ۲01۲ معرفی شد و از روز اول، عشق 
هر گیکی، داشــتنش بود. کم کم زمان گذشت و 
افراد با قابلیت های این گجت آشنا شدند، مدیران، 
مســئوالن اجرایی و ستاره های مد؛ همه آن را می 
خواستند. گلس در حکم اسباب بازی جدیدی برای 
انسان ها، آمده بود تا استانداردی طالیی برای گجت 
های پوشیدنی که در آن زمان انگشت شمار بودند 

وضع کند.
تایم، نامش را بهترین نوآوری سال گذاشت. مجله ی 
Vogue با تفصیل، 1۲ صفحه در مدحش نوشت، 
در سریال سیمپســون ها اپیزودی ساخته شد که 
کارکتر هومــر آن را »Oogle Goggles« صدا 
می زد و همین مورد باعث شوخی های بسیاری با 
این عینک و در نهایت جلب توجه بیشتر به آن شد، 
برخی رئیس جمهور ها آن را امتحان کردند، پرنس 
چارلز آن را بر چشم گذاشت، بسیاری از ستاره های 
تلویزیون و سینما هم آن را بر صورت خود نهادند – 

.Bill Murray از جمله
در روزهای پس از معرفی گوگل گلس، هفته ی مد 
 Diane von  .در نیویورک در حال برگذاری بود
Furstenberg کــه از فعاالن حوزه مد اســت، 
خود رنگ قرمز گلس را بر روی چشمانش گذاشت 
و ســپس افرادی که با عنوان مدل لباس بر روی 
صحنه می آمدند نیز عینک گوگل را با رنگ های 
مختلف بر چشم داشتند. او سپس به یکی از طراحان 
گوگل به نام Isabelle Olsson گفته بود:  »ما 
از گوگل گلس برای جهانیان پرده برداری کردیم.«

لیست تمجید ها، ادامه ای بی پایان دارد. نیویورکر 
در مــدح این گجــت مقاله ای بــا ۵000 کلمه از 
خصوصیاتش به چاپ رســاند و … . اما توجه ها 
زمانی بیشتر از همیشه به سوی این عینک جلب شد 
که در هفته ی پیش، بی خبر از همه جا، گوگل اعالم 
کرد گلس، با فرم فکتوری که حال می شناسیمش، 

برای همیشــه از پروژه های اهالی مانتین ویو پاک 
خواهد شد؛ این همه هیاهو برای »هیچ«.

بر اســاس گفته های بســیاری از کارکنان فعلی و 
ســابق گوگل، این داستان قرار نبود پایان تلخی بر 
خود بیند. در ادامه با داستان محصولی که آمده بود 
تا در بین گجت های پوشیدنی انقالبی به راه اندازد.
برای اینکه درک کنیم مشــکل کار گلس دقیقا از 
کجا سرچشــمه می گرفت، باید به سال های دور 
ســفر کنیم، به دفاتر پر زرق و برق گوگل نگاهی 
عمیق بیاندازیم؛ در میان لوگوهای براق محوطه ی 
سازمانی گوگِل و برگ های درختان چناری که در 
باد می لرزیدند، موسسین کمپانی به همراه چندی از 
معتمد ترین مسئولین اجراییشان تالش می کردند 
لیســتی از 100 ایده ی آینــده نگرانه را برای خود 

ترسیم کنند.
 GPS در همین لیســت بود که پروژه هایی نظیر
داخلی و Google Brain متولد شدند. اما زمانی 
با هیجــان واقعی رو به رو گشــتند که به ایده ی 
کامپیوتری رسیدند که می توانست به پوست متصل 
شــده و یا به شکلی ســاده تر بر روی عینکی قرار 

گرفته و محسابات خاص خود را انجام دهد.
اواخر سال ۲00۹ بود که اریک اشمیت، مدیر ارشد 
 Sebastian Thrun اجرایی گوگل، به ســراغ
رفت؛ محققی نابغه که در دانشگاه استنفورد مشغول 
بود. اشمیت او را استخدام کرد تا بر روی ایده ها کار 
 Thrun کند، سپس آزمایشگاهی تازه تاسیس به
 Google« سپرده شد، او اسم آزمایشگاه را موقتا
X« نهاد تا بعدا و سر فرصت در این خصوص فکر 

کند و اسم »جذاب« تری برایش برگزیند.
بر اساس گفته های بسیاری از کارمندان که در روز 
های اول X حضور داشــته انــد )که البته نام هیچ 
کدام به دلیل همکاری با گوگل و یا اینکه همچنان 
همکاری های کمی با این کمپانی دارند فاش نشده 
است( این آزمایشگاه به سرعت به بخشی اصلی در 
محوطه ی سازمانی شرکت یاد شده تبدیل گشت و 
طبقه ی دوم یکی از ساختمان های بزرگ گوگل را 
در خیابان Charleston به تصرف خود در آورد. 
همان روز ها بود که اولین نوزاد این آزمایشگاه متولد 
شــد: محصولی مرتبط با واقعیت مجازی که بعدا 

Google Glass نام گرفت.
آنجا بود که آقای Thrun تصمیم گرفت چندی از 
راک-استار های دنیای علم و برخی محققین را به 
کار بر روی گلس فرا خواند. از بین این افراد به نام 
هایی مانند اســترو تلر و بابک پرویز بر می خوریم، 

افرادی که هر دو در زمینه ی ابزار های کامپیوتری 
پوشیدنی تبحر داشتند. خانم Olsson نیز وظیفه 
ی طراحی محصول را بر عهده گرفت. البته پیش از 
تمام این نام ها، می توان از سرگئی برین، موسس 
گوگل نام برد که خود تالش بســیاری در شــکل 

گیری آزمایشگاه X کرد.

ذکر دو نکته در خصوص آقای برین در این 
بخش ضروریست؛ اول اینکه در آن زمان،  
او بــا خانــم Anne Wojcicki زندگی 
مشترکی داشت. Wojcicki یک زیست 
شــناس و در عین حال مــادر دو فرزند 
سرگئی بود. مورد دوم اینکه او در گوگل به 
یک مورد شهرت داشته و دارد:  »اختالالت 
مربوط به بیش درگیــری در پروژه ها«؛ 
بدین معنی که او عالقه ای وصف ناشدنی 
و بیش از حد به یک پروژه نشان می داد و 
پس از چندی آن را نیمه کاره رها کرده و 

به سراغ بعدی می رفت.
برین به همراه Thrun، گــوگل X  و پروژه ی 
عینک آن را یک ســال بدون هیاهو توسعه دادند. 
یکــی از کارمندان بخش اکس می گوید:  »هر روز 
کارمندان گوگل از آنجا رد شده و صرفا کنجکاویشان 
بر انگیخته می شد که در این محل چه می گذرد.«

در سال ۲011 بود که خبر آزمایشگاه مخفی گوگل و 
طرح های آینده نگرانه اش به بیرون درز کرد و این 
درست در همان زمانی بود که بدون اینکه شخصی 
از بیرون آزمایشــگاه خبر داشته باشد،  در درون آن، 
مهندسین بر روی پایه ای ترین خصوصیات گوگل 

گلس درگیر اختالف نظر شده بودند.
یک دسته معتقد بودند که گوگل گلس باید دیوایسی 
باشد تا تمام روز بتوان آن را بر چشم داشت و گروه 
دیگر بر این باور بودند که صرفا برای اســتفاده در 
کاربردهای خاص باید مورد بهره برداری قرار گیرد. 
اما دو گروه بر یک اصل اتفاق نظر داشتند؛ این نمونه 
ی اولیه، صرفا و واقعا در حد یک نمونه ی اولیه بود و 
از همه نظر، بخصوص بخش ظاهری، نیاز به توسعه 

ی بیشتری داشت.
در مورد چیزی که تمام مهندیسین به آن واقف بودند، 
یک مخالف بزرگ وجود داشت: سرگئی برین. اگر 
چه وی معتقد بود که ظاهــر گلس هنوز جای باز 
طراحی زیادی را دارد، اما او دلش می خواســت تا 
مردم و کاربران آن را ببینند و صرفا چنین محصولی 
که از نظر او انقالبی بود، در آزمایشگاه مخفی گوگل 

روایت شکستی سخت و تجربیاتی گران بها؛ 
چگونه گوگل با اشتباهاتش گلس را شکست؟
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باقی نماند. نظر برین این بود که این محصول باید 
به دست مشتریان برسد و سپس با توجه به بازخورد 

های آنها، دچار ارتقا در طراحی گردد.
به دلیل اینکه محصول مذکور هنوز به شکل نهایی 
آماده نبود، گوگل تصمیم گرفت تا آن را در فروشگاه 
های خرده فروشی به مشتریان عرضه نکرده و در 
عوض آن را در اختیــار Glass Explorers یا 
جویندگان گلس قرار دهد. جویندگان، دسته ای از 
گیک ها و خبرنگاران بودند و برای اینکه نامشــان 
با افتخار در لیست اولین افرادی که از این محصول 
استفاده می کردند قرار گیرد،  مجبور به پرداخت مبلغ 

1۵00 دالر نیز می شدند.
این استراتژی نتیجه ای معکوس داد؛ انحصاری که 
گوگل در زمینه تصاحب گلس به وجود آورد باعث 
ایجاد عالقه ای شدید در میان اهالی رسانه شد، آنها 
تقاضا داشتند تا بتوانند سهمی از استفاده و تولید اخبار 
مربوط به این گجت را در اختیار داشته باشند. هیجان 
مردم نیز به نهایت خود رسیده بود و گوگل، نه تنها 
شعله های عالقه را باد می زد، بلکه آن ها را با بنزین 

رسا تر و شعله ور تر نیز می نمود.
یکی از کارکنان ســابق گوگل و مشغول در X می 
گوید: »این پروژه حتی به پایان نزدیک هم نبود و 
همه ی ما بر این موضوع به خوبی واقف بودیم. اما 
آقای برین و تیم بازاریابی گوگل در تفکرات دیگری 

سیر می کردند.«
در میان کنفرانس توســعه دهندگان در ژوئن سال 
۲01۲ بــود که چتر باز هایی که گوگل گلس را بر 
چشم داشتند بر روی سقف تاالر کنفرانس فرود آمده 
و سپس سوار بر موتورســیکلت ها شده و بر روی 
سقف به مسابقه پرداخته و در نهایت نیز وارد سالن 
شده و در میان تشویق و تمجید حضار، از میانه ی آن 
گذشتند. حاضران در این مراسم ابراز می کنند که تا 
به حال چنین نمایش واقعی با شکوهی ندیده بودند؛  
برین اما در آن لحظات به خود می بالید. از توجهی 
که به او و گلس می شد لذت می برد و حسی تونی 
اســتارک )مرد آهنی – Iron Man( مانند به او 
دست داده بود. در انتهای همان سال بود که در در 
برنامه تلویزیونی خانم von Furstenberg، با 
گوگل گلسی بر چشم، با افتخار در برابر دوربین ها 

قرار گرفت.

قرار نبود گلس اینچنین معرفی گردد. مهندســینی 
که تالش شــبانه روزی خود را وقف توسعه ی این 
محصول کرده بودند امید های دیگری در سر می 
پروراندند. اتفاقات آن روز ها این حس را القا می کرد 
که شخصی، رازی را در گوش دیگری با بلندگوی 

دستی نجوا کند.
اما چترباز ها و ستاره های مد که در روزهای اول آن 
را بر چشم می گذاشتند، تنها قادر بودند برای مدتی 
کوتاه، به آن جذابیتی انکار نشدنی ببخشند. باالخره 
دست بررســی کنندگان به گلس رسید و از آن به 
عنوان »بدترین محصول تولید شده در تاریخ« نام 
بردند. افسانه هایی که در خصوص باتری بی پایانش 
بافته شده بود نقش بر آب شد و مشخص گشت که 

این محصول به طور کلی یک »باگ« است.
سپس نوبت به نگرانی ها در مورد حریم خصوصی 
افراد رسید؛ مردم نگران بودند که شاید افرادی که 
گلس را بر چشم دارند به طور نامشخص و نامعلومی 
از لحظات خصوصی آنها فیلم تهیه کنند. از همانجا 
بود که ورود اشخاصی که آن را بر چشم داشتند به 
کافه ها، سالن های سینمایی و سایر مکان هایی که 
صاحبانشان تمایلی به فیلم برداری پنهانی نداشتند، 
ممنوع شد؛ گلس در حال رسیدن به فرش، از عرش 

بود.
خانــم Amanda Rosenberg مســئولیت 
بازاریابی برای گلس را بر عهده داشــت، در اوایل 
سال ۲01۴، شایعاتی مبنی بر روابط نامشروعش با 
سرگئی برین در گوگل رواج پیدا کرده بود. همین امر 
موجب شد تا همسر برین، Anne Wojcicki او 

را ترک کند.
از آنجا به بعد بود که گلس شــروع به پژمرده شدن 
کرد و به نظر می رســید دیگر حتی برای کارکنان 
گوگل نیز جذابیتی ندارد. کارکنان اولیه آزمایشگاه 
X، گوگل را ترک کردند، از جمله آقای بابک پرویز 
که بعدا به آمازون پیوست. حتی برین که اوضاع را 
آشفته می دید هم از به چشم زدن گلس در مکان 

های عمومی دست برداشت.
داســتان را از سال های دور شــروع کردیم و حال 
به ماه گذشــته یعنی ژانویه می رســیم؛ زمانی که 
گوگل به شکلی کامال ناگهانی اعالم کرد پروژه ی 
Glass Explorer را به پایان می رســاند و از 

آنجا به بعد بود که تمام خبرگزاری ها عنوان کردند  
»پرونده ی گوگل گلس« برای همیشه بسته شده 

است. اما شاید واقعا این چنین نباشد.
گلس پس از گذر از ُشک قلبی که توسط برین به آن 
 Ivy Ross وارد شد و در زندگی جدیدش، توسط
)طراح جواهرات( که حال بخش عینک هوشــمند 
گوگل را مدیریت می کند و Tony Fadell، خالق 
Nest، که ســابق بر ایــن در اپل هم به مدیریت 

اجرایی مشغول بوده، در حال احیا است.
آقــای Fadell به تازگی در این خصوص اینگونه 
نظر داده: »تالش های اولیه ای که گوگل در زمینه 
ی توســعه ی این محصول داد کامال با شکست 
رو به رو گشــتند اما دست کم باعث شدند تا غول 
جستجو با تجربیاتی گران قیمت اما با ارزش رو به 
رو شود. گوگل حال می داند اگر بخواهد گلس را باز 
طراحی کند، چه مواردی برای کاربران و ســازمان 
ها مهم خواهد بود. از اینکــه با Ivy کار می کنم 
بسیار هیجان زده هستم؛ ما تالش داریم تا بتوانیم 
تجربیات گذشته و آموخته های خود را با محصوالت 

آینده ادغام سازیم.«
اشــخاص و کارمندانی که با دیــدگاه های آقای 
Fadell آشنا هستند، اینگونه اذعان داشته اند که 
او قصــد باز طراحی کامل گلس از نقطه ی آغازین 
را داشــته و به هیچ وجه قبل از تکامل، از آن پرده 
برداری نکرده و آن را به شکل عرضه ی محدود و 
یا گسترده در اختیار کاربران نخواهد گذاشت. یکی از 
مشاوران وی می گوید:   »تونی شخصی عالی برای 
به سرانجام رساندن پروژه ی گلس است. او به هیچ 
عنوان تا قبل از کامل شدن محصول، آن را به دست 
مشتری نرسانده و حتی اجازه آزمایش های عمومی 

را نخواهد داد.«
اما خانــم Furstenberg در این خصوص نظر 
دیگری دارد، او در روز ســه شــنبه در مصاحبه ای 
گفــت: »گوگل گلس هیچ چیــز از یک محصول 
انقالبی کم نداشت و باعث شد تا مردم عادی برای 
اولین بار به شکل جدی از تکنولوژی های پوشیدنی 
اســتقبال کرده و یا به دانستن در موردشان عالقه 
نشــان دهند. دنیای فناوری روز به روز رشد سریع 
تری پیدا می کند؛ اما گوگل گلس همواره بخشی از 

تاریخ باقی خواهد ماند.



ساختن یک اعتبار خوب به ۲۰ سال زمان 
می برد، در صورتی که خراب کردن آن 
تنها در ۵ دقیقه به انجام می رسد. اگر 
به این موضوع فکر کنید، قطعا بسیاری 
از کارها را به شیوه ای دیگر انجام 
خواهید داد.
 
وارن بافت
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بررسی دیجیاتو: گوگل نکسوس ۹

حدود ۵ سال از عرضه اولین دستگاه نکسوس توسط گوگل می گذرد. هم اکنون 
این نام برای بســیاری از کاربران آشنا بوده و البته آن هایی که طرفدار دستگاه 

هایی با اندورید خالص هستند، هر ساله انتظار نکسوسی جدید را می کشند.
عرضه نکسوس فقط به تلفن های هوشمند محدود نبوده و تاکنون تبلت هایی 
نیز تحت این برند به بازار عرضه گشته اند. هربار یک شرکت یا تولید کننده ای 
بخصوص، وظیفه ساخت نکسوس را به عهده می گیرد. سامسونگ، ال جی و 
ایسوس؛ شرکت های نام آشنایی هستند که قبال گوگل سفارش تولید نکسوس 
را به آن ها داده است. اما امسال، موتوروال وظیفه تولید تلفن هوشمند نکسوس 
را به عهده گرفته و اچ تی سی نیز مشغول عرضه تبلت نکسوس به بازار است.

نکســوس ۹ همانطور که از نامش پیداست، قد و قواره ای ۹ اینچی دارد. قبال 
گوگل اقدام به عرضه نکســوس ۷ )توسط ایســوس( و نکسوس 10 )توسط 
سامسونگ( کرده و اینبار قصد دارد تا با ارائه تبلتی با اندازه ای متفاوت، خال بین 

آن دو را پر کند.
نام نکسوس با سادگی گره خورده است. در این برند خبری از سنسور اثر انگشت، 
دوربین های سه بعدی و یا قلم های پر زرق و برق نیست. آنچه که در این سری 

اهمیت دارد، اجرای آخرین و به روز ترین نسخه سیستم عامل اندروید است.
نکســوس ۹ نیز از این قائده مستثنی نبوده و این تبلت عالوه بر اجرای آخرین 

نسخه از سیستم عامل اندروید موسوم به آب نبات چوبی، سخت افزاری مثال 
زدنی را نیز درون خود جای داده است.

مدت زیادی است که جدالی میان تبلت های اندرویدی و  آیپد در گرفته است. 
تقریبا هر تبلتی که تولید می شود، نسبت به آیپد سنجیده شده و گویی این تبلت، 
تبدیل به خط کشی برای ارزیابی دیگران گشته است. در این بین، گوگل تالش 
می کرد تا از این هیاهو کمی دور باشد. این شرکت با عرضه نکسوس ۷ و 10 
تالش کرد تا نحوه ســاخت تبلت های ارزان، اما با کیفیت را، به دیگر شرکت 
ها آموزش دهد. اکنون که آن ماموریت با موفقیت به پایان رسیده، نوبت شروع 

جدالی دیگر است.
حاال گوگل آمده تا با نکسوس ۹ رقیبی جدی برای آیپد باشد. مخصوصا که این 
بار صفحه نمایش نکسوس ۹ از تناسبت ۴:۳ برخوردار است و این دقیقا نکته ای 

است که تبلت های ساخت اپل از آن بهره مند هستند.
البتــه گوگل برای ورود به این کارزار، خود را به خوبی آماده کرده اســت. ارائه 
قیمتی رقابتی، صفحه نمایشی با رزولوشن مناسب، و استفاده از یکی از قدرتمند 
ترین چیپست های ســاخت Nvidia، مواردی هستند که این شرکت برای 

رقابت برگزیده است.

دیجیاتو
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طراحی
اچ تی ســی تالش کرده تا همان زبان طراحی تلفن هوشــمند نکسوس ۵ 
ساخت ال جی را در تبلت سفارشی گوگل پیاده سازی کند. همان گوشه های 
گرد و همان جنس پالســتیک پشت بدنه؛ هر دو ما را به یاد طرحی میاندازد 
که قبال با آن آشــنا بودیم. اما اینبار، این نوار فلزی تراش خورده در قســمت 
قاب بدنه است که تفاوت و البته جلوه خاصی را برای این تبلت به وجود آورده.

درنگاه اول، این تبلت ظاهری مینیمالیســتی داشته و البته حس گران قیمت 
بودن را نیز به کاربر القا می کند. نکســوس ۹ به واســطه طراحی اش بسیار 
خوش دست اســت. هنگامی که این تبلت در دستان شما قرار بگیرد، گوشه 

های خمیده احساس راحتی را به شما منتقل خواهند کرد.
وزن نکسوس ۹ به ۴۲۵ گرم رسیده و از این حیث بیش از 10 گرم سبک تر 

از آیپد ایر ۲ بوده، اما به مراتب از آیپد مینی ۳ سنگین تر است.
بدنه پالســتیکی مات پشت دستگاه، از جنس مطلوبی ساخته شده و می توانیم 
بگوییم نوع مواد به کار رفته در آن، دســتگاه را خوش دســت تر کرده است. این 
بدنه در سه رنگ صدفی، بژ و مشکی ارائه گشته است. در حقیقت استفاده از این 
پالستیک، امکان لیز خوردن تبلت از میان دست ها را تا حد زیادی کاهش می دهد.

در قسمت مرکزی این بخش لوگوی Nexus خود نمایی کرده و در باال نیز 
دوربین و فلش LED قرار گرفته است. بخشی از لنز دوربین نکسوس ۹ کمی 
از بدنه بیرون آمده که این امر می تواند احتمال آســیب پذیری لنز دوربین را 

به شدت افزایش دهد.
نوار اطراف بدنه، شیب دار بوده و به سمت نمایشگر منعطف گشته است. قطر 
این نوار باعث شده تا ضخامت نکسوس به ۷٫۸ میلیمتر رسیده و بسیار ضخیم 
تر از آیپد ایر ۶٫1 میلیمتری باشــد. اگر تبلت را عمودی در دست بگیریم، در 
ســمت راست بدنه و بر روی این نوار، دکمه پاور و کنترل صدا قرار داده شده 
اســت. اما برخالف جنس پشت دستگاه و قاب فلزی، این دکمه ها از جنس 
مرغوبی ساخته نشده و محل قرارگیری آن ها باعث شده تا دسترسی به این 

دو دکمه، راحت نباشد.
ورودی هدفون در قسمت باالیی و ورودی microUSB نیز در پایین قاب 
این تبلت جای گرفته اند. اما در قســمت روی این دستگاه، درست همانجایی 
که صفحه نمایش جا خوش کرده اســت، مطابق طراحی نکسوس ۷، شاهد 
حاشیه های زیادی در قســمت های باال و پایین نمایشگر هستیم. البته این 
میزان کمتر از مقدار حاشیه نکسوس ۷ بوده، اما با این حال باعث شده تا بدنه 

دستگاه کشیده تر از آیپد مینی باشد.
در انتهای باال و پایین نمایشگر، درست در محلی که منتهی به قاب می شود، 
اســپیکر های اچ تی سی قرار داده شده اند. باید بگوییم محل قرارگیری این 
اسپیکر ها، مناسب بوده و صدای تولیدی توسط این تلبت، مستقیم به سمت 

کاربر هدایت می شود.

نمایشگر
اچ تی ســی نمایشگری با رزولوشــن ۲0۴۸ در 1۵۳۶ را برای نکسوس ۹ 
درنظر گرفته اســت. با توجه به سایز ۸٫۹ اینچی دیسپلی، در هر اینچ ۲۸1 
پیکسل درکنار هم قرار داده شده اند. چگالی پیکسل ها اگر چه زیاد نیست، 
اما آن ها را نمی توان بدون ذره بین تشــخیص داد. این مقدار در مقاســیه 
با تبلت سامســونگ Galaxy Tab S با ۳۵۹ پیکسل در هر اینچ، رقمی 
پایین است و شاید بهتر بود تا گوگل نمایشگری بهتری را برای دردانه اش 

در نظر می گرفت.
پنل نمایشــگر نکسوس ۹ نیز از نوع IPS بوده و از زاویه دید مطلوبی بهره 
می برد. البته باز هم در مقام مقایسه با تبلت های سامسونگ و بهره مندی 
آن ها از پنل AMOLED، نکسوس ۹ در این قسمت نیز مغلوب همتای 

اندرویدی اش گشته است.
نکســوس ۹ علیرغم اینکه از رزولوشنی مشــابه با آیپد بهره می برد، اما در 
نمایش رنگ ها به هیچ نمی تواند طراوت تبلت اپل را از خود نشــان دهد. 
رنگ ها در این دســتگاه بی روح به تصویر کشــیده می شوند و از شادابی 

چندانی برخوردار نیستند.
رنگ ســیاه در نمایشگر نکسوس ۹ از عمق چندان باالیی برخوردار نیست. 
هنگامی که تصویری کامال سیاه بر روی نمایشگر نقش ببندد، این موضوع 
به وضوح مشخص می گردد. افت فاحش بخش های سیاه تصویر و تمایل 
آن به ســفیدی در حاشیه های نمایشگر، از جمله مواردی هستند که حرف 

ما را تایید می کنند.

در نهایت اگــر بخواهیم به عملکرد نکســوس ۹ در زیر نور 
 HTC مستقیم آفتاب اشاره ای داشته باشیم، باید بگوییم که
در این بخش نیز نتوانسته انتظارات را به خوبی برآورده کند. 
نمایشگر نکســوس ۹ در محیط های بسته به ظاهر بسیار پر 
نور ظاهر می شود، اما وقتی که به فضای باز می رود، خوانایی 

چندان باالیی را به نمایش نمی گذارد.
اشــتباه نکنید، با وجود تمام نقاط ضعفی که به آن ها اشــاره 
کردیم، نکسوس ۹ از نمایشگر خوبی بهره می برد؛ اما میزان 
کیفیت آن برای تبلت های ارزان قیمت تر مورد قبول اســت و 

نه دستگاهی که قصد دارد با آیپد به رقابت بپردازد.

دیجیاتو
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سخت افزار
برگ برنده نکســوس ۹ نســبت به رقبایش در سخت افزار این تبلت نهفته 
است. آخرین تبلت گوگل، جزو اولین سری تبلت هایی است که با پردازنده 
۶۴ بیتی Denver با دو هسته ۲٫۳ گیگاهرتزی و ۲ گیگابایت حافظه رم 
عرضه گشته است. این پردازنده درون چیپست Nvidia Tegra K1 قرار 
داشته و پردازنده گرافیک Kepler DX1 با 1۹۲ هسته آن را همراهی می 
کند. بی شــک، نکسوس ۹ یکی از سریع ترین تبلت هایی است که به بازار 
عرضه شــده و می توان ادعا کرد که اجرای بسیار روان اندورید ۵ بر روی 

آن، شما را به وجد خواهد آورد.
این تبلت ســاخت اچی تی سی، کامال مناسب اجرای گرافیک سنگین بوده 
و بــه راحتی و ســرعت هرچه تمام تر، پر جزئیات تریــن بازی ها را بدون 

کوکچترین اختاللی اجرا خواهد کرد.
نکســوس ۹ تاکنون توانسته در باالترین رده تبلت هایی با کارایی گرافیک 
باال قــرار بگیرد. ما نیز این مهم را آزمایش کــرده و به نتیجه خیره کننده 
ای رســیدیم. این تبلت در بنچمارک OS Basemark II توانســت به 
امتیاز 1۳۵۳ دســت یافته و در تســت آنتوتو نیز رقم ۵۳۶۳۹ را از خود به 
جای گذاشــته و با فاصله بسیار زیادی از Galaxy Note 4 با )آن تعداد 
 Base پردازنده( قــرار بگیرد. همچنین نکســوس ۹ در آزمایش گرافیک

Mark X نیز به عدد قابل قبول ۳۷۹۷۴ دست پیدا کرد.
نکته عجیب در مورد نکســوس ۹ این است که علیرغم برخورداری دستگاه 
از ســخت افزاری قدرتمند، گاهی اوقات اپلیکیشن ها به زمان زیادی برای 
Load احتیاج دارند و مکث های قابل توجهی را از خود بر جای می گذارند. 
این دستگاه همچنین در شرایطی که تحت فشار باشد، رابطه عاشقانه ای را 

با گرما برقرار می نماید و حسابی داغ می کند.
برای اتصاالت شبکه این تبلت با چیپ وای فای پرسرعت ac عرضه گشته 
و بلوتوث نســخه ۴٫1 به همراه NFC نیز درون آن گنجانده شــده است. 
 ۴G LTE همچنین گوگل آخرین تبلت خود را در مدل های وای فای و یا

عرضه کرده است.
نکســوس ۹ به لحاظ فضای ذخیره سازی در دو مدل 1۶ گیگ و ۳۲ گیگ 
عرضه شده و حدود ۳ گیگابایت از این فضا سهم سیستم عامل خواهد بود. 
این تبلت گــوگل نیز به مانند همتایان خود )نکســوس ۷ و 10( از امکان 

داشتن فضای اضافه توسط microSD بی بهره است.
تلفن های هوشمند اچ تی سی به داشتن اسپیکرهای قدرتمند مشهور است. 
نکسوس ۹ ساخت اچ تی سی نیز تا حدودی از این قابلیت بهره برده است. 
اسپیکرهای اچ تی سی در این تبلت قادر به تولید صدایی با حجم متوسط و 
تفکیکی عالی هستند. اما از آن جهت که اندروید خالص بر روی نکسوس ۹ 
قرار گرفته، این تبلت از نرم افزار بهینه سازی و درایورهای خاص مخصوص 

نرم افزار
نکســوس ۹ اولین تبلت اندرویدی اســت که با سیســتم عامل آب نبات 
چوبی عرضه گشــته. مهم ترین تغییری که این سیستم عامل به خود دیده، 
 Material باز طراحی رابط کاربری و ارائه ســبکی جدیــد تحت عنوان
Design اســت. همچنیــن بهبودهای نرم افزاری اعمال گشــته در این 
سیستم عامل، باعث شده تا نسخه ۵ اندروید عالوه بر بهره بردن از قابلیت 
۶۴ بیتی، با ســخت افزارهای جدید نیز کامال ســازگار باشد. دقیقا یکی از 
اهداف ارائه نکســوس ۹ با چنین سخت افزاری به همراه نسخه ۵ اندروید 

نیز همین است.
تغییرات کلی دربخش قفل صفحه نمایش، دسترســی سریع به تنظیمات و 
منوی جدید آخرین اپلیکیشن های استفاده شده، از جمله بهبودها در نسخه 
۵ اندروید هســتند. هم اکنون نوتیفیکیشــن ها قادرند تا در صفحه نمایش 
قفل شده نیز به اجرا درامده و یا از همان جا حذف شوند. البته گوگل در این 
قســمت محافظت از حریم خصوصی کاربران را نیز درنظر گرفته و امکان 
سفارشی سازی نوتیفیکیشن ها را در این قسمت اضافه کرده است. به طور 
مثال، درصــورت دریافت پیامک، هنگامی که صفحه نمایش قفل باشــد، 
قســمتی از پیام دریافت شــده نمایش داده می شود. با امکان سفارشی می 
تــوان این حالت را به کلی خاموش کرده و یا آن را به اعالن عادی دریافت 

پیامک تبدیل کرد.
منوی دسترسی به تنظیمات سریع در این نسخه از سیستم عامل نیز متحول 
شــده و هم اکنون بــه صورت کارت های مخصوص گــوگل نمایش داده 
خواهند شــد. همچنین اگر این نوار دو بار به پایین کشــیده شــود، امکان 
دسترســی به تنظیمات نور صفحه نمایش، وای فای و بلوتوث و همچنین 
بخش جدید چراغ قوه و دیگر امکانات دسترسی داشت. همینطور درصورت 
فعال سازی هات اسپات جهت به اشتراک گذاشتن اینترنت، آیکون خاموش 

و یا روشن کردن قابلیت فوق در این بخش نمایان خواهد شد.
در این نســخه از اندروید، اپلیکیشــن ایمیل با اپلیکیشن جمیل ادغام شده 
و هم اکنون جیمیل در اندروید قابلیت پشــتیبانی از حســاب های کاربری 

IMAP و سرویس Exchange را نیز به همراه خواهد داشت.

صدا بی بهره است. به همین دلیل نکسوس ۹ چه در هنگام پخش موسیقی 
و چه در هنگام پخش فیلم، صدایی با اکوالیزر ثابت را پخش می کند.

قابلیت جدید دیگری که آخرین نکســوس نســبت به پیشینیان خود دارد، 
امکان روشن شدن تبلت با استفاده از دوبار ضربه به سطح نمایشگر است. با 
این تغییرات به نظر می رسد که گوگل قصد دارد تا از الک اندروید خالص 
و البته ســخت افزار خالص تر محصوالت خود بیرون آمده و قابلیت هایی 

کاربردی و البته پر طرفدار را به سری نکسوس خود اضافه کند.

دیجیاتو
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دوربین
۸ مگاپیکسل حداکثر دقتی است که دوربین نکسوس ۹ گوگل با آن به شکار 
تصاویر می رود. لنز این تبلت با گشــادگی f/2.4 قادر به ثبت تصاویری با 
رنگ های واقعی و بســیار زنده اســت. عملکرد این دوربین درمحیط های 
کم نور و بدون کمک از فلش نیز کامال متوســط ارزیابی شده و میزان قابل 

توجهی نویز در عکس ها قابل مشاهده است.
فوکوس خودکار بر روی ســوژه های نزدیک بــه کندی صورت پذیرفته و 
دوربیــن در اکثر موارد قادر به تنظیم فاصله کانونی نیســت. به همین علت 
کاربر مجبور می شــود تا فوکوس را به صورت دستی انجام دهد؛ موضوعی 

که زمان ثبت عکس را بسیار باال می برد.
البته نگران این زمان نباشــید، چرا که نکســوس ۹ در ثبت تصاویر نیز به 
کندی هرچه تمام تر عمل می کند و در همان تجربه اول عکاسی این پیغام 

را به شما می دهد که نباید چندان روی دوربین آن حساب کنید.
معمــوال بر روی دوربین اکثر تبلت ها نمی شــود حســاب خاصی باز کرد. 
نکسوس ۹ دوربینی در حد تلفن های هوشمند ندارد، اما کیفیت تصاویر آن 

از بسیاری تبلت های دیگر مناسب تر است.
نکسوس ۹ در قســمت ضبط ویدئو نیز عملکری مناسب را از خود به جای 
گذاشــته و می تواند فیلم هایی با حداکثر رزولوشن 1080p را تولید نماید. 
دوربین جلویی نکســوس ۹ نیز از ۱٫۶ مگاپیکسل دقت بهره برده و برای 

مصارف روزانه، همچون تماس های تصویری مناسب است.

باتری
نکســوس ۹ به همراه باتری ۶۷00 میلی آمپری عرضه گشته و طبق اعالم 
گوگل، این میزان باتری تا 10 ســاعت تبلت را روشــن نگاه خواهد داشت. 
با توجه به مــدل وای فای که در اختیار ما بود، میزان باتری تبلت را اندازه 
گیری کردیم. در حالت اســتفاده عادی و گشت و گذار در اینترنت، بازی و 
مشاهده ویدئو، نکســوس ۹ توانست با ۵0 درصد نور صفحه نمایش، کمی 

بیش از ۶ ساعت را دوام بیاورد.
درصورت اســتفاده عادی مانند مشاهده صفحات وب، مطالعه کتاب و کمی 
بازی ســبک، باتری تبلت گوگل می تواند شــما را مجموعا تا ۸ ســاعت 

همراهی کند.
اما نکته قابل توجه درخصوص باتری نکسوس ۹، میزان زمان معطلی برای 
شارژ آن است. باید بگوییم شارژ این دستگاه تا حدی کند بوده و برای شارژ 
کامل باتری آن باید کمی بیش از ۳ ســاعت زمان را درنظر بگیرید. اگر این 
تبلت از تکنولوژی شارژ سریع مشابه آن که اچ تی سی در سری تلفن های 
هوشــمند M8 و یا E8 خود بهره می برد؛ شاید نکسوس ۹ هیچ ضعفی در 

این قسمت نداشت. 

جمع بندی
درســت اســت که نکســوس ۹ در زمره تبلت های خاص قرار نمی گیرد، 
اما با توجه به قیمت آن می تواند انتخاب مناســبی باشــد. امسال گوگل با 
خوش شانســی همراه بود، زیرا اپل آنطور که کاربرانش انتظار داشتند، تغییر 
و بهبود چندانی برای آیپدهایش درنظر نگرفته بود. حال نکسوس ۹ گوگل 
این فرصت را دارد تا به این واســطه بخشــی از بازار آیپد را تصرف نماید. 
اگر صادق باشیم، بسیاری از شرکت ها با محصوالتشان و تبلت هایشان به 
جنگ آیپد رفته و در اکثر موارد مغلوب شــده اند. حال اینبار باید ببینیم که 

امار فروش نکسوس ۹ چطور خواهد بود.

تقویم جدید در اندروید آب نبات چوبی نیز دگرگون گشته و کمی هوشمند 
تر شده اســت. به این ترتیب که درصورت ایجاد قرار مالقات با پزشک یا 
تنظیم یاداور زمان پرواز؛ پوســته های گرافیکی مرتبــط به این قرارها به 

نمایش در خواهند آمد.
از زمان ارائه اندروید نسخه ۴٫۲ قابلیت استفاده چندین حساب کاربری به 
این سیستم عامل اضافه شده بود. حال این قابلیت در اندروید ۵ بهبود پیدا 
کرده و حساب کاربری میهمان نیز به این سیستم عامل اضافه گشته است. 
بــه این ترتیب درصورتی که نیاز بود تا تبلت خود را برای مدت کوتاهی در 
اختیار شخص ثالث قرار دهید، می توانید بدون نگرانی از مشاهده داده های 

شخصی خود، تبلت خود را به اشتراک بگذارید.
اما نکته ای که درمورد این سیســتم عامل جدید به نظر می رســد، تمرکز 
بر روی بهبود آن برای تلفن های هوشــمند و نه تبلت ها ســت. در برخی 
از موارد، فضاهای آزاد اپلیکیشــن هــا و آیکون های کوچک در این اندازه 
از صفحه نمایش آزار دهنده بوده و بهتر اســت تا گوگل تغییراتی مرتبط با 
 iOS گرافیک را برای تبلت ها اعمال کند. دقیقا همان نکته ای که اپل در

برروی تبلت ها اعمال کرده است.

دیجیاتو
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طراحی
Moto X را تصور کنید که بزرگتر شده است، می شود نکسوس ۶٫ با این 
تفاوت که در پشت نکسوس ۶ از چوب بامبو و چرم خبری نیست و دستانتان 

همنشین پالستیک خواهند شد.
گفتیم دســت. فبلت جدید گوگل بسیار بزرگ است، حتی بزرگتر از آیفون ۶ 
پالس و گلکســی نوت ۴٫ همین مسأله، باعث می شود که کار کردن یک 

دستی با دستگاه ســخت باشد و تقریبًا همیشه به دو دست خود نیاز داشته 
باشید.

در دســت گرفتن نکســوس ۶ با وجود وزن باالی 1۸۴ گرمی اش، حس 
خوبی دارد. پشت دستگاه حالت منحنی دارد که به ارگونومی آن کمک می 
کند. موتوروال تمام تالشش را به کار گرفته تا از با کیفیت ترین متریال در 
بدنه این فبلت اســتفاده کند. دور دستگاه را نواری فلزی با برش های زیبا 
و خطوط منحنی پوشــانده است. پشت آن نیز با پالستیک پوشیده شده اما 

پالستیکی بسیار متفاوت از آنچه تا کنون دیده ایم.
اگر بخواهیم حس پوشــش پشت دســتگاه را توصیف کنیم، »پوست تخم 
مرغ« نزدیک ترین واژه است. این پوشش، عالوه بر کیفیت ساخت خوب، 
ویژگی های دیگری نیز دارد. مات بودن آن کمک می کند تا اثر انگشــت 
رویش باقی نماند. اصطکاک باالی آن نیز از ســر خوردن دستگاه در دست 

جلوگیری می کند.
ضخامت نکســوس ۶ از پایین به باال افزایــش می یابد و در ضخیم ترین 
نقطه به ۱۰٫۱ میلی متر می رســد. شاید این میزان ضخامت زیاد به نظر 
برسد اما به دلیل حالت منحنی پشت دستگاه که باعث باریک شدن لبه ها 

می شوند، محسوس نیست.

دیجیاتو
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شاید این همکاری باید قباًل صورت می گرفت؛ آن زمان 
که موتوروال عضوی از خانواده گوگل بود. اما هیچ چیز 
مانع پیوند عمیق بین این دو نمی شود و این ستاره دور 
افتاده، همچنان گوگل را از نور خود بهره مند می سازد.

گوگل، موتوروال را برای نمایش نسخه جدید اندروید 
برگزیده تا آن را الگویی برای دیگران قرار دهد. 
موتوروال نیز کم کاری نکرده و جدیدترین و 
بهترین فناوری ها را در نکسوس ۶ به کار 
برده است. اما آنچه که بیش از همه در این 
دستگاه به چشم می آید، نمایشگر بسیار 
بزرگ ۶ اینچی آن است. به همین 
دلیل، در دسته فبلت ها جای می 
گیرد که باعث می شود کاربران 
خاصی را هدف بگیرد.

6

جلوی دســتگاه ساده طراحی شده اســت. در باال و پایین دو اسپیکر را می 
بینیم. عنصر دیگر این قســمت، دوربین جلوی ۲٫۱ مگاپیکســلی است. 
موتوروال از شیشه خمیده در لبه های دستگاه استفاده کرده تا ضمن افزایش 
ارگونومی آن، حرکت های ســوایپ را نیز تســهیل کند. نکته عجیبی در 
طراحی جلوی نکســوس ۶ وجود دارد؛ با وجود اجزای یکسان و مشابه در 

باال و پایین، حاشیه های باال و پایین نمایشگر با هم برابر نیستند.
در کناره ســمت راســت، دکمه های پاور و تنظیم صدا وجود دارند. دکمه 
ها در محل بســیار مناســبی قرار گرفته اند و می توان به راحتی به آن ها 

دسترسی داشت.
کناره سمت چپ خالی اســت و در باال، درگاه جک ۳٫۵ میلی متری صدا 
و شــیار سیم کارت نانو وجود دارد. در این قسمت، نوار های مربوط به آنتن 
را نیز که در بدنه جاسازی شده، می بینیم. اما آنچه ها توجه ما را جلب می 

کند، منحی زیبا و خط برش ظریف نوار فلزی در این قسمت است.
موتوروال و گوگل حسابی پشت دستگاه را شلوغ کرده اند. پایین پایین، یک 
میکروفون قرار دارد. لوگــوی nexus فضای زیادی را به خود اختصاص 
داده و کمی باالتر، موتوروال لوگوی خود را در دایره ای فرورفته حک کرده 
است. باالتر از آن، دوربین 1۳ مگاپیکسلی به همراه دو فلش است. این دو 

نمایشگر
نکسوس ۶ نمایشگری ۶ اینچی با رزولوشن فوق العاده 1۴۴0×۲۵۶0 دارد. 
موتوروال در نمایشــگر این فبلت، از پنل AMOLED اســتفاده کرده تا 
عالوه بر کاهش مصــرف انرژی، کیفیت تصویر را نیز تضمین کند. از آنجا 
که خود موتوروال از تولیدکنندگان پنل های AMOLED است، تغییراتی 
را در نمایشــگر نکسوس ۶ اعمال کرده تا رنگ ها طبیعی تر و بدون اشباع 

رنگ سامسونگی نمایش داده شوند.
چشــم از دیدن نمایشگر نکسوس ۶ سیر نمی شود. رزولوشن باالی صفحه 
نمایش، جزئیات و شــفافیت بی نظیری را ارائــه می کند و رنگ ها ضمن 
پویایی، به واقعیت نزدیک هستند. کنتراست نمایشگر نیز همانطور که از پنل 
AMOLED انتظار می رود، باالســت و رنگ مشکی با خلوص و عمق 
زیادی نشــان داده می شــود به طوری که گاهی اوقات نمی توان مرز بین 

نمایشگر و بدنه آن را تشخیص داد.
اما این نمایشگر مشکالتی نیز دارد. نقطه قوت نمایشگر نکسوس ۶، حاال به 
ضعفش تبدیل شده. پنل های AMOLED در مقابل نور خورشید بسیار 
ضعیف عمل می کنند و تقریبًا نمی توانید زیر نور مستقیم آفتاب با نکسوس 
۶ کار کنید. پوشــش گوریال گلس ۳ نیز کاری از پیش نمی برد. براق بودن 
آن، بازتاب نور از نمایشــگر را به شکل فجیعی افزایش می دهد. به نظر ما، 
پنل OLED می توانست هم انتظار گوگل و هم انتظار کاربران را برآورده 
کند تا هم کیفیت و رنگ مورد نظر به دســت آید و هم مشکل خوانایی زیر 

نور خورشید وجود نداشته باشد.
نمایشگر نکسوس ۶ فوق العاده است، تا زمانی که زیر نور آفتاب نباشد.

فلش، به زیبایی درون قاب دایره ای دور دوربین قرار گرفته اند.
مــا ابتدا از وجود تنها یک میکروفون در چنین تلفن هوشــمند رده باالیی 
تعجب کردیم اما با کمی دقت، متوجه شــدیم که میکروفون دیگری نیز با 
ظرافت زیادی در همان قاب دایره ای دور دوربین قرار گرفته اســت؛ یک 
حفره بســیار کوچک. یک مشخصه دیگر نکســوس ۶، ضد آب بودن آن 
است. البته برخالف موبایل های ســونی، گواهینامه های آنچنانی ندارد و 

فقط کمی در مقابل آب مقاوم است.
نکســوس ۶ از نظر کیفیت ســاخت امتیاز باالیی می گیرد. طراحی آن نیز 
زیبایی های خودش را دارد ولی ما فکر می کنیم بیشتر خاص است تا زیبا. 
با این حال، اندازه بزرگ آن ممکن اســت مشــکل ساز باشد. کار کردن با 
دســتگاه حتمًا نیاز به دو دست یا یک دست خیلی بزرگ دارد. نکسوس ۶ 
جیب های عمیقی را طلب می کند و اگر به فکر خرید آن هستید، بهتر است 

ابتدا به فکر خرید لباسی با جیب های مناسب باشید!
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نرم افزار
اندروید ۵ در نکسوس ۶ خانه دارد و گوگل برای کسب بهترین تجربه از اندروید، 
این دســتگاه را پیشنهاد کرده است. اندروید خالص بسیار متفاوت از نسخه های 
دستکاری شده آن توسط شرکت های دیگر است و می تواند نظر کاربر را نسبت 
به اندروید عوض کند. این مسأله در اندروید ۵ محسوس تر است. گوگل تغییراتی 
بنیادی در هســته اندروید داده و سیستم ART را جایگزین Dalvik نموده تا 
بازدهی و هماهنگی سخت افزار و نرم افزار افزایش یابد و مصرف باتری بهینه شود.

عالوه بر این، طراحی نیز به طور کامل دستخوش تغییراتی شده که گوگل آن را 
»طراحــی متریال – Material Design« می نامد. در این طراحی، اندروید 
رنگ و بویی مینیمال گرفته و بسیار ساده تر از قبل شده است. گوگل سعی دارد 
رابط کاربری کل پلتفرم خود را به این سمت ببرد و تأکید زیادی هم دارد که این 
طراحی، تخت نیست. آن ها الیه الیه شدن محیط کاربری را نشانه این گفته خود 
می دانند و می گویند در طراحی متریال، شما با کارت ها و الیه ها سر و کار دارید.

از دیگر تغییرات ظاهری اندروید ۵، آیکن ها و انیمیشن های آن هستند. طراحی 
آیکن ها بهبود یافته و فضای کمتری اشغال می کنند. فولدر ها دایره ای و کارت 
ها، دارای گوشه هایی گرد هستند. انیمیشن ها نیز پویاتر شده اند و فضایی زنده و 

پر تحرک در اندروید به وجود آورده اند.
محیط کاربری اندروید ۵ خالص زیباســت و کار کردن با آن لذت بخش است. 
ســادگی آن، این لذت را دو چندان می کند. منوهای خلوت اللی پاپ حرف می 
زنند و شما را هدایت می کنند. مشکلی که به نسخه های قبلی اندروید می گرفتند، 

پیچیدگی آن بود که در این نسخه، تا حد زیادی برطرف شده است.
 Google کارت ها نقش پر رنگی در اندروید دارند و در منوی مالتی تسکینگ و
Now خودشان را بیشتر نشان می دهند. گوگل روی نوتیفیکیشن ها نیز کار کرده 

تا آن ها را به بهترین شکل به اطالع ما برساند.
نوار نوتیفیکیشن طی دو مرحله باز می شود؛ در مرحله اول فقط نوتیفکیشن ها را 
خواهید دید و با یک کشش دیگر به سمت پایین، میانبرها نمایان خواهند شد. در 
باالی نوتیفیکیشن ها امکان دسترسی سریع به تنظیمات و انتخاب پروفایل وجود 

دارد.
پروفایل ها یکی دیگر از ویژگی های نوین اندروید ۵ هستند. می تواند چند کاربر 
و همچنین کاربر مهمان را برای دستگاه تعریف نمود. هر پروفایل اپلیکیشن ها و 

اکانت گوگل خودش را دارد و می توان سریع بین پروفایل ها جا به جا شد.
کیبورد جدید اندروید فوق العاده است. ظاهر کیبورد زیباست و کار کردن با آن ساده 
است. فضای مناسبی بین حروف قرار دارد که امکان تایپ با سرعت باال را فراهم 
می کند. عالوه بر این، دقت این کیبورد بســیار باالست. کیبورد جدید گوگل از 

سوایپ و شکلک های emoji نیز پشتیبانی می کند.
این، چیزی اســت که اندروید باید مدت ها پیش به آن می رســید. ما اندروید ۵ 
را دوســت می داریم. اما اگر بخواهیم صرفاً در مورد اندروید ۵ روی نکسوس ۶ 

چند رسانه ای
از آن جا که نکســوس ۶ از اندروید خالص و اپلیکیشــن های اصلی گوگل 
بهره می برد، در قســمت چند رسانه ای نیز فقط خود گوگل حضور دارد و 
هیچ شخصی ســازی ای برای اپلیکیشن گالری، موسیقی یا ویدئو صورت 

نگرفته است.
تصاویر و ویدئوهای شما در اپلیکیشــن Photos قابل دسترسی خواهند 
بود. تصاویر به صورت مربع های درشــت و با چینشــی ساده نمایش داده 
می شوند. خوبی این اپلیکیشن، بارگذاری سریع تصاویر و اسکرول روان در 
گالری اســت و مانند اپلیکیشن Album ســونی، تأخیر و لگ ندارد. یک 
ویرایشگر عکس هم برای اندروید ۵ طراحی شده که امکانات فراوانی را در 
اختیار شــما می گذارد. به طور خالصه، همه امکانات اپلیکیشن های برتر 
ویرایش عکس مثل روتوش، تغییر فوکوس، انواع فیلترها، تنظیم نور و … 

را یک جا جمع کنید تا ویرایشگر عکس اندروید ۵ به دست آید.
تماشــای فیلم با نکسوس ۶ واقعًا لذت بخش است. نمایشگر بزرگ و بسیار 
با کیفیت، اسپیکرهای استریو و صدای با عمق، تجربه ای فوق العاده برای 
شــما رقم می زنند و نکسوس ۶ را به یک سینمای همراه تبدیل می کنند. 
البته نباید چندان روی اپلیکیشن پیشفرض پخش ویدئو حساب باز کنید چرا 

که فاقد امکانات است و در پخش ویدئوها لگ می زند.
اپلیکیشــن پخش موســیقی، Play Music است. نســخه جدیدی این 
اپلیکیشــن از همان تم نارنجی رنــگ قبلی بهره می برد و با طراحی جدید 
اندروید، خودش را هماهنگ کرده اســت. با این وجود، هیچ گونه تنظیماتی 

ندارد.
 A Real ما برای آزمودن قدرت و کیفیت اســپیکرهای نکسوس ۶، قطعه
Hero از موسیقی متن فیلم Drive را پخش کردیم. نتیجه شگفت انگیز 
بود. اسپیکرهای استریو، صدایی بلند و با کیفیت، شفاف و با عمق تولید می 

کنند و توانستند رضایت ما را کاماًل جلب کنند.

صحبت کنیم، کمی هم ایراد از آن می گیریم. از آنجا که نمایشگر این فلبت بسیار 
بزرگ است، نیازمند تدابیر نرم افزاری ویژه ای بود تا از قابلیت هایی خاص، متناسب 
با اندازه نمایشگرش و فضایی که در اختیار کاربر می گذارد بهره ببرد. همچنین 
گوگل می توانست امکاناتی برای کار کردن یک دستی با دستگاه را فراهم می کرد. 
رقبایی مانند گلکسی نوت ۴، از قابلیت هایی نرم افزاری ویژه ای مثل کیبورد شناور، 

شماره گیر مخصوص برای کار با یک دست و … بهره می برند.
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دوربین
دوربین نکسوس ۶ یکی از بهترین قسمت های آن است. دوربین 1۳ مگاپیکسلی این 
فبلت، کیفیت بسیار خوبی دارد و یکی از بهترین دوربین هایی است که اخیراً دیده ایم. 
تصاویر ثبت شده شفاف و شارپ، پویا و با طراوت و با جزئیات هستند. این نشان از 
دقت و عملکرد خوب مهندسان گوگل در بهینه سازی اپلیکیشن دوربین دارد. دوربین 

جلوی این فبلت، ۲٫۱ مگاپیکسلی است که آن هم کیفیت خوبی دارد.
دوربین جلو قادر به فیلم برداری 10۸0p و دوربین پشتی قادر به فیلم برداری با کیفیت 
۲1۶0p یا ۴K است. نکسوس ۶ در زمینه فیلم برداری نیز عملکرد بسیار خوبی از 

خود نشان می دهد.
رابط کاربری اپلیکیشن دوربین واقعا خوب طراحی شده و دسترسی به امکانات آن 
به راحت ترین شکل ممکن فراهم شده است. امکانات مختلفی در اپلیکیشن دوربین 
نکسوس ۶ وجود دارد و می توانید با آن تصاویر ۳۶0 درجه Photo Sphere، پانوراما 
 Exposure، و … تهیه کنید. اما تنظیمات آن محدود هستند. تنظیمات به تنظیم

HDR و روزولوشن تصاویر محدود می شوند.
عملکرد دوربین در نور کم و محیط های بسته هم قابل تحسین است؛ هم در حالت 
عادی و هم با فلش. این امر به لطف پردازش تصویر خوب و فلش دوگانه آن که در 
قابی دایره ای دور دوربین جا خوش کرده امکان پذیر شده است. این قاب دایره ای، از 
متمرکز شدن نور فلش ها جلوگیری می کند تا باعث پخش شدن نور شود و تصاویر 
بهتری برای شما به ارمغان آورد. تصاویری که در نور کم یا با فلش گرفته شده اند، 

عاری از نویز هستند و جزئیات آن ها در سطح مطلوبی قرار دارد.

سخت افزار
 Krait قلپ تپنده نکسوس ۶، چیپ اسنپدراگون ۸0۵ است که از ۴ هسته پردازشی
۴۵0 با فرکانس ۲٫۷ گیگاهرتز بهره می برد. نمی دانیم موتوروال با آگاهی این چیپ را 
انتخاب کرده یا بر حسب اتفاق بوده اما به نظر می رسد در حال حاضر، بهترین انتخاب 
ممکن باشد. زیرا همانطور که اطالع دارید، چیپ های اسنپدراگون ۸10 با مشکالتی 

از جمله داغی بیش از حد دست و پنجه نرم می کنند و انسپدراگون ۸0۵، مطمئن ترین 
انتخاب فعلی محسوب می شود.

این مجموعه سخت افزاری با ۳ گیگابایت رم و پردازشگر گرافیکی آدرنو ۴۲0 نوید 
عملکردی شگفت انگیز را می دهد. نتایج بنچمارک ها نیز صحت این گفته را تأیید 
می کنند. نکسوس ۶ موفق شد امتیاز ۵1۴۲0 را در آنتوتو کسب کند و باالترین 
جایگاه را به خود اختصاص دهد؛ حتی باالتر از گلکســی نوت ۴ که پیش از این 
پرچم را در اختیار داشــت. در بنچمارک Basemark OS II نیز امتیاز باالی 

1۲۶۴ حاصل شد.
در عمل، نیز شــاهد کارکردی روان و کم نقص هســتیم. بازی های سنگین و 
ویدئوهای با رزولوشن باال بدون مشکل اجرا می شوند. اما مشکالت کوچکی نیز 
در کارکرد دستگاه وجود دارند که به بخش نرم افزار مربوط هستند و امیدواریم با 
به روز رسانی های بعدی اندروید، برطرف شوند. گاهی تأخیر کوچکی در اجرای 
اپلیکیشن ها وجود دارد. این تأخیر در اجرای اپلیکیشن دوربین به اوج می رسد که 
از چنین سخت افزاری بعید است. به هنگام پخش موسیقی نیز با چرخش صفحه، 

آهنگ قطع و وصل می شود.
نکسوس ۶ همچنین از NFC بهره می برد و در دو نسخه ۳۲ و ۶۴ گیگابایتی 

)بدون امکان افزایش حافظه( عرضه شده است.

باتری
نکسوس ۶ به یک باتری ۳۲۲0 میلی آمپری مجهز شده است. این ظرفیت اگرچه 
عموماً ظرفیت باالیی به شمار می رود، اما برای چنین فبلت قدرتمندی که نمایشگر 
بزرگی نیز دارد، یک باتری معمولی محسوب می شود. این فبلت می تواند با استفاده 
سبک، حدود ۲ روز شما را همراهی کند. با استفاده سنگین تر، این میزان به 1 روز 

کاهش می یابد.
همیشه اپلیکیشــن های مدیریت باتری یکی از راهکارهای ذخیره انرژی بیشتر 
بوده اند اما گوگل باالخره قابلیت Battery saver را به صورت پیش فرض در 
اندروید ۵ قرار داده است تا شما را از نصب اپلیکیشن های جداگانه بی نیاز کند. با 
فعال کردن این حالت، نوار نوتیفیکیشن و دکمه های نرم افزاری به رنگ نارنجی در 
می آید، نور نمایشگر کاهش می یابد، ویبره و وای فای غیر فعال می شوند و فعالیت 

اپلیکیشن هایی که در حالت آماده باش هستند، متوقف می گردد.

جمع بندی
نکســوس ۶ یک پرچمدار واقعی به تمام معناســت. کیفیت ساخت باال در 
کنار بهترین ســخت افزارها و اندروید ناب، تجربه ای عالی را برایتان رقم 
می زنند. دوربین این فبلت یکی از نقاط قوت آن است و می توانید تصاویر 
بســیار با کیفیت و زیبایی را با آن ثبت کنید. اما اندازه نکســوس ۶ بسیار 
بزرگ اســت و اگر به فکر خرید آن هســتید، باید راه حلی جدی برای این 

مسأله داشته باشید.
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»فلز و رنگ مهیاســت، بیا تا برویم… مشتری منتظر ماست، 
بیا تا برویم…«

سامسونگ پیش از این نیز با به کار بردن فلز در قاب دور گلکسی نوت ۴ و 
گلکسی آلفا، تمایل خود را به استفاده از این متریال در موبایل هایش نشان 
داده بود، اما این بار در گکســی A5 به طــور کامل از بدنه فلزی یکپارچه 
استفاده کرده است و می توان آن را تالشی جدی برای به دست آوردن دل 

کاربران در محدوده قیمتی پایین تر دانست.

این موضوع مســلمًا خشنودی کاربران را به همراه دارد چرا که سامسونگ 
همــواره در تلفن هایش از آخرین فناوری ها اســتفاده کرده و از نظر نرم 
افزاری و رابط کاربری آن ها را بســیار غنی ساخته. گالیه اصلی کاربران، 
طراحی تکراری و بدنه پالستیکی بود که اینجا برطرف شده است. گلکسی 
A5 تلفن هوشمندی میان رده با دوربین جلوی با کیفیت، مشخصات قابل 
توجه و بدنه تمام فلزی اســت که آن را بــه گزینه ای جذاب برای جوانان 

تبدیل می کند.

دیجیاتو

A5 بررسی دیجیاتو: سامسونگ گاالکسی
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طراحی
وقتی جعبه دســتگاه را باز کردیم، شگفت زده شدیم که سامسونگ چگونه 
می تواند دستگاهی با این کیفیت و ظرافت بسازد! بدنه تمام فلزی A5 آن 
را بســیار جذاب کرده و با در دســت گرفتن آن، حس خوبی به شما منتقل 
خواهد شــد. حسی نو و متفاوت. حتی متفاوت از دیگر دستگاه های فلزی. 
A5 در ابتدا ما را به یاد شــاهکار سامسونگ، گلکسی اس ۲ انداخت. این 

دستگاه در طراحی موارد زیادی را از پدر خود به ارث برده است.
بدنه به صورت یکپارچه ساخته شده و کیفیت ساخت باالیی دارد. روی بدنه، 
با رنگ مات پوشیده شده اســت. همین پوششی که این رنگ ایجاد کرده 
باعث آن احساس متفاوت می شود. حس ظاهری دستگاه کاماًل دلربا است. 

اثر انگشت هم هیچگونه روی آن باقی نمی ماند.
کناره های دســتگاه کاماًل حس غنی فلز را می دهند اما درب پشتی حسی 
عجیــب را با خود دارد؛ با آن که فلزی اســت اما حســی مخلوط از فلز و 
پالستیک دارد و بیشتر افراد در اولین لمس، فکر می کنند پالستیک است.

با این وجود، کیفیت ساخت دستگاه بسیار خوب است و با درست گرفتن آن، 
احساس می کنید یک تلفن هوشمند رده باال را در دست دارید نه یک میان 
رده. A5 با وجود اندازه ۵ اینچی و داشــتن بدنه فلزی، بسیار سبک است و 
تنها 1۲۳ گرم وزن دارد. گلکســی A5 همچنین به خاطر برش های کناره 

دستگاه، به خوبی در دست جای می گیرد و کار کردن با آن راحت است.
برش های کنار دســتگاه با ظرافت زیادی صــورت گرفته اند. آنتن نیز به 
صورت یکپارچه با بدنه دســتگاه طراحی شــده، همانند آنچه که در آیفون 
دیده ام. نوارهای کوچکی که در باال و پایین دستگاه دیده می شوند، بیانگر 
همین موضوع هستند. این امر، کمک شایانی به کاهش ضخامت A5 کرده 
به طوری که تنها ۶٫۷ میلی متر ضخامت دارد و A5 را به یکی از باریک 

ترین تلفن های هوشمند دنیا تبدیل می کند.
طراحی کلی دســتگاه، دنباله رو ســبک فعلی سامسونگ است اما تغییرات 
کوچکی را نیز به دنبال داشــته است؛ تغییراتی که منجر به جدی تر شدن 
ظاهر دســتگاه شده اند. برش کناره ها به دستگاه زیبایی و ظرافت بخشیده 
است و اطراف دستگاه، ساده و خلوت شده است. در کناره سمت چپ، تنها 
دکمه های تنظیم صدا قرار دارند که به صورت یک تکه طراحی شده اند.

در ســمت راست، دکمه پاور و دو شیار وجود دارد. یکی از این شیارها ویژه 
ســیم کارت است و دیگری می تواند به صورت مشترک، برای سیم کارت 
یا کارت حافظه مورد اســتفاده قرار بگیرد. برای هر دو درگاه سیم کارت،از 

سیم کارت نانو پشتیبانی می شود.
در پایین دســتگاه، درگاه کابل micro USB و سوکت ۳٫۵ میلی متری 
صــدا و یک میکروفون وجود دارد. در باال نیز میکروفن دیگری قرار گرفته 

تا برای ضبط صدا به صورت استریو و کاهش نویز کاربرد دارد.

نمایشگر
نمایشــگر Super AMOLED به امضای سامسونگ پای تلفن های 
هوشــمندش بدل گشته و در گلکسی A5 هم شاهد اســتفاده از این نوع 
نمایشــگر هستیم. قطر نمایشگر موبایل جدید چشم بادامی ها ۵ اینچ است 
و از رزولوشن 1۲۸0×۷۲0 بهره می برد. این رزولوشن، چگالی ۲۹۴ پیکسل 

در اینچ را برای نمایشگر به همراه می آورد.
ما تراکم پیکســل بیــن ۲۵0 تا ۳00 را قابل قبــول و باالی ۳00 را خوب 
ارزیابی می کنیم. اما مسأله ای که در مورد گلکسی A5 وجود دارد، استفاده 
از چینش ماتریس PenTile است که باعث شده علی رغم تراکم پیکسل 
قابل قبول، پیکســل هــا هنوز هم به طور قابل توجهی به چشــم بیایند و 
گاهی نیز موقع سوایپ، سایه آبی یا قرمز رنگی تولید کنند. این مسأله برای 

دستگاهی در این رنج قیمت، کمی آزاردهنده است.
 Super اما بگذارید از کیفیت کلی نمایشگر بگوییم. همانطور که از نمایشگر
AMOLED انتظار می رود، رنگ ها بسیار پویا و با طراوت هستند. زاویه 
دید عالی اســت و کنتراست نیز در حد اعالیی قرار داد. عمق رنگ مشکی 
همواره یکی از نقاط قوت نمایشــگرهای Super AMOLED به شمار 
می رفته اســت. خوانایی نمایشگر زیر نور خورشــید نیز همانند دیگر تلفن 
هوشمند سامسونگ که از این نوع نمایشگر استفاده می کنند، مطلوب است.

 A5 اما برســیم به پشت دســتگاه که کمی بحث برانگیز است. از آنجا که
بدنه ای یک تکه دارد، باتری آن غیر قابل تعویض است. سامسونگ اولین 
بار است که باتری را از دسترس کاربر خارج می کند. بنابراین باید فکری به 
حال آن کرده باشــد که در قسمت باتری بیشتر به آن می پردازیم. مشکل 
اصلی در قســمت دوربین است. لنز دوربین خیلی بر آمده است، حتی بیشتر 
از دوربین آیفون! اســپیکر نیز به گونــه ای در آن میان جا خوش کرده که 
دارد داد می زند: »آهای! من اســپیکر هستم!« خب که چه؟ جای بهتری 

نداشتی؟
از دیگر مشکالت طراحی دستگاه این است که پوشش رنگی آن به راحتی 
خش می افتد و باید عالوه بر لنز دوربین، مراقب خش افتادن بدنه دستگاه 

نیز باشید. این خش ها، در رنگ های تیره بیشتر خود را نشان می دهند.
در کل طراحــی A5 را می توان خوب ارزیابی کرد. این موبایل دوســت 
داشتنی است و با داشــتن بدنه فلزی مات با کیفیت ساخت باال، ضخامت 
بسیار کم و وزن پایین، احساسی بسیار خوب به شما می دهد. اما اگر به فکر 
خرید آن هستید، باید حسابی از بدنه و لنز دوربین آن مراقبت کنید. گلکسی 
A5 در رنگ های سفید مرواریدی، مشکی نیمه شب، نقره ای پالتینیومی، 

یاسی، آبی روشن و طالیی عرضه شده است.

دیجیاتو
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نرم افزار
گلکسی A5 با اندروید ۴٫۴ کیت کیت عرضه شده. این در حالی است که 
بعد از معرفی و انتشــار اندروید ۵٫۰ آبنبات چوبی به بازار آمده است و می 

توان آن را یک امتیاز منفی تلقی کرد.
این دستگاه از نسخه سبک تر و ساده شده رابط کاربری تاچ ویز سامسونگ 
بهره می برد که ضمن حفظ برخی قابلیت ها و اپلیکیشن ها، بهینه شده تا 

روی سخت افزار A5 روان تر اجرا شود.
 Studio، S و اپلیکیشــن هایی ماننــد Multi-Window قابلیــت
Voice و S Planner بــه صورت پیش فرض در A5 وجود دارند. رابط 
کاربری با طراحی ســاده و آیکن های درشــت به سادگی کارکرد دستگاه 
کمک شایانی کرده است. همچنین جا به جایی در منوها و اجرای اپلیکیشن 
ها با ســرعت خوبی انجام می گیرد و سامسونگ توانسته عملکرد خوبی در 

بخش نرم افزار از خود به جا بگذارد.
در اپلیکیشن Studio مجموعه امکانات نسبتًا کاملی از جمله ویرایش نور، 
کنتراست، فیلترها، برش ویدئو، قاب و … برای ویرایش تصاویر و ویدئوها 
در نظر گرفته شــده است. دستیار صوتی سامســونگ یعنی S Voice و 
تقویم S Planner نیز به شما در سازماندهی امورتان کمک خواهند کرد.
کیبورد سامســونگ دقت باالیی دارد و برای تایپ با سرعت باال به خوبی 
جواب می دهد. همچنین قابلیت استفاده به صورت شناور و تشخیص دست 

خط را نیز دارد.
چند رسانه ای

گالری تصاویر و ویدئوها ســاده و مرتب اســت. امکان دسترسی سریع به 
دوربین نیز از طریق آیکن کوچک باالی اپلیکیشــن گالری فراهم شده گه 

البته تأخیر قابل توجهی در اجرای آن وجود دارد.
پخش کننــده ویدئوی A5 قابلیت هــای متعــددی دارد. امکان گرفتن 
اسکرین شات بدون دکمه های سخت افزاری در حین پخش ویدئو، پخش 
زیرنویس، حالت سینمایی AMOLED از جمله قابلیت های آن هستند. 
البته این اپلیکیشن با اجرای زیرنویس فارسی فیلم Lego مشکل داشت و 
نتوانست کاراکترهای فارسی را بخواند. بنابراین باید یک اپلیکیشن جداگانه 

برای تماشای ویدئو با زیرنویس نصب کنید.
اما پخش کننده موسیقی از نظر امکانات کامل است و قابلیت های مختلفی 
مثل اکوالیزر، صدای چند کاناله و … را از قسمت تنظیمات ارائه می دهد. 
ما برای آزمودن قدرت صدای اســپیکرهای گلکسی A5، قطعه اتمسفر ۴ 
را روی آن پخش کردیم. نتیجه نســبتًا رضایت بخش بود. میزان بلندی و 
شفافیت صدا در حد خوبی قرار دارد اما باس آن ضعیف است. حجم صدا نیز 
به دلیل وجود تنها یک اسپیکر، محدود است. اما در کل می توان از قابلیت 

های صوتی گلکسی A5 ابراز رضایت کرد.

دوربین
از آنجا که جوانان کاربران اصلی گلکســی A5 هستند، سامسونگ در این 
دستگاه، توجه خاصی به قســمت دوربین داشته است. دوربین اصلی تلفن 
هوشــمند جدید کره ای ها، 1۳ مگاپیکســل دقــت دارد که به یک فلش 
LED نســبتًا بزرگ مجهز شــده. عاشقان ســلفی نیز با دوربین جلوی ۵ 

مگاپیکسلی مورد عنایت سامسونگ قرار گرفته اند.
اپلیکیشــن دوربین با کمی تأخیر اجرا می شود اما پس از اجرای اپلیکیشن، 
همه کارها به خوبی پیش می روند. ثبت تصاویر با سرعت خوبی انجام می 
گیرد. البته نمی توانید مثل آیفون یا گلکســی اس ۵ دستتان را روی شاتر 
بگذارید و پشــت سر هم عکس بگیرید اما سرعت آن، نسبت به تلفن های 

هم رده و بسیاری دیگر از اندرویدی ها بهتر است.
امکانات مختلفی در اپلیکیشن دوربین مهیا شده است. در دوربین اصلی می 
توانید میــزان ISO، Exposure و White Balance را تغییر دهید 
و از فیلترهای آماده اســتفاده کنید. کیفیت تصاویر 1۳ مگاپیکسلی دوربین 
A5 رضایت بخش است و تصاویری شفاف و بدون نویز در اختیار خواهید 

داشت. رنگ ها نیز طبیعی هستند و جزئیات در سطح مطلوبی قرار دارد.
دوربین جلوی ۵ مگاپیکسلی نیز عملکرد بسیار خوبی از خود ارائه می دهد 
و می توانید با آن خودنگاره های زیبا و با کیفیتی ثبت کنید. امکان روتوش 
زنده تصاویر، چاق یا الغر کردن صورت و ریز و درشــت کردن چشم ها و 
 A5 همچنین اضافه کردن فیلتر از جمله امکانات دوربین مخصوص سلفی
هستند. برای سهولت در ثبت تصاویر، امکانی فراهم شده که با نشان دادن 
دســت خود به دوربین، شــمارش معکوس آغاز می شود و پس از ۲ ثانیه، 

خودنگاره شما ثبت می شود که بسیار کاربردی است.
کیفیت هر دو دوربین گلکســی A5 به شــکل قابل توجهی خوب است و 
توانست رضایت کامل ما را جلب کند. از دیگری ویژگی های خوب دوربین 
های این تلفن هوشــمند، می توان جذب نور باال و میدان دید گســترده را 

نام برد. 

همراه با این دستگاه، هندزفری سامسونگ نیز ارائه می شود 
که از نوع داخل گوشی است و گوشــی های الستیکی دارد. 
از نظر کیفیت صدا می توان روی این هندزفری حســاب کرد 
مخصوصاً که باس نســبتاً خوبی دارد. اما کیفیت ساخت آن 

پایین است.

دیجیاتو
Galaxy A



بررسی

61مـاهنامه اینترنتی دیجیـاتو

سخت افزار
قلب تپنده گلکســی A5، چیپ اسنپدراگون ۴10 اســت که با پردازنده چهار 
هســته ای Cortex-A53 با فرکانس ۱٫۲ گیگاهرتز، از پردازش ۶۴ بیتی 
نیز پشتیبانی می کند. ۲ گیگابایت رم این مجموعه را همراهی می کند و امور 

گرافیکی نیز بر عهده چیپ Adreno ۳0۶ است.
چنین مشخصاتی، کاماًل بیانگر میان رده بودن این دستگاه هستند، اما با رم ۲ 
گیگابایتی و پردازنده ۶۴ بیتی انتظار داریم که حداقل بین میان رده ها سربلند 
باشد. نتایج بنچمارک ها این موضوع را تأیید می کنند. همانطور که مشاهده می 
کنید، گلکسی A5 توانست به امتیاز ۲00۶۸ در بنچمارک آنتوتو دست پیدا کند 
 Basemark OS که آن باالتر از اکثر میان رده ها قرار می دهد. در بنچمارک

II نیز امتیاز ۵۷۲ به دست آمد.
عملکرد کلی دستگاه روان است. البته گاهی در اجرای اپلیکیشن ها، مخصوصًا 
اپلیکیشن دوربین، کمی تأخیر مشــاهده می شود اما می توان با آن کنار آمد. 
مالتی تسکینگ در حد خوبی انجام می شود و می توانید برای اجرای بازی های 

سنگین با تنظیمات گرافیکی متوسط نیز روی این دستگاه حساب کنید.

باتری
سامسونگ همیشه دسترسی کاربر به درب پشتی و باتری را باز می گذاشت. اما 
در گلکسی A5 رویه ای متفاوت در پیش گرفته و با استفاده کردن از بدنه فلزی 
یک تکه، باتری دســتگاه را غیر قابل تعویض ساخته است. اما از آنجا که این 
مورد حساس است، روش های مختلفی برای کارکرد بیشتر باتری پیاده شده اند.

باتری گلکســی A5 از ظرفیت ۲۳00 میلی آمپر برخوردار است که با توجه به 
نمایشگر بزرگ دســتگاه و همچنین پردازنده ۶۴ بیتی آن، مصرف باتری نیز 
 Full افزایش می یابد. سامســونگ می توانســت در این دستگاه از نمایشگر
HD استفاده کند اما این کار را نکرد و برای صرفه جویی در مصرف باتری، از 
 PenTile رزولوشن 1۲۸0×۷۲0 استفاده کرده است. همچنین چینش ماتریس
را به کار گرفته که دقت نمایشگر را پایین می آورد اما به کاهش هزینه تولید و 

کاهش مصرف انرژی می انجامد.
همه این ها را که کنار هم بگذاریم، گلکسی A۵ می تواند تا حدود ۲ روز برای 

شما کار کند.

تلفن و قابلیت دو سیم کارته
در گلکسی A5 نسخه DUOS، قابلیت جالبی نهفته است. در یکی از شیارهای 
سمت راست دستگاه می توانید سیم کارت نانو را قرار دهید. در دیگری می توانید 
یا کارت حافظه micro SD، یا سیم کارت نانوی دیگری را قرار دهید. بدین 

گونه، باید بین فضای بیشتر و سیم کارت دوم، یکی را انتخاب کنید.
دو سیم کارت می توانند به صورت همزمان فعال باشند و با هر دو، تماس برقرار 
یا دریافت کنید. البته تنها یکی از آن می تواند برای اســتفاده از شبکه اینترنت 
تعیین گردد. عملکرد قابلیت دو سیم کارته خوب و بی نقص است. کیفیت صدای 
رد و بدل شده در مکالمه نیز کاماًل خوب است؛ اسپیکرهای مخصوص مکالمه 

صدای واضح و بلندی دارند.

صدای شــما به کمک میکروفون دوم نویزگیری شده و با شفافیت بیشتری به 
 Extra Volume طرف مقابل ارسال می شــود. قابلیت دیگری نیز به نام
برای محیط های شلوغ یا کسانی که مشکل شنوایی دارند در نظر گرفته شده 

که صدای دریافت شده را فراتر از دکمه های تنظیم صدا افزایش می دهد.

جمع بندی
گلکسی A3 و A5، اولین تلفن های هوشمند سامسونگ با بدنه تمام فلزی یک 
تکه هستند که با داشتن مشخصات سخت افزاری قابل قبول، کیفیت ساخت 
باال، دوربین خوب و قیمت نسبتاً مناسب، به دنبال جذب کاربران بیشترند. از آنجا 
که A۵ از اولین تجربه های تمام فلزی سامسونگ است، طبیعتاً مشکالتی در 
آن دیده می شوند. با این حال این شرکت توانسته با ارائه کیفیتی باال، شروعی 

خوب و امیدوار کننده داشته باشد.
گلکســی A۵ در کل دستگاه بسیار خوبی است و تنها مشکل اصلی آن را می 
توان نمایشگرش دانست. نمایشگری که به رغم داشتن کیفیت باال و رنگ های 
جذاب، به دلیل داشــتن چینش ماتریس PenTile دارای ضعف هایی است. 
 Huawei تلفن های هوشمند با کیفیت دیگری از جمله ،A۵ در رنج قیمتی
Ascend Mate ۷  و Compact Sony Xperia Z۳ وجود دارند که 

هم از سخت افزار و هم از نمایشگر بهتری بهره می برند.
 A۵ بنابراین اگر دوســت دارید تجربه ای جدید از سامسونگ به دست بیاورید
گزینه خوبی است و امکانات خوبی را ارائه می کند. اما در نظر داشته باشید که با 

همان بودجه، تلفن های هوشمند خوب دیگری نیز در انتظار شما هستند.

دیجیاتو
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مشتریان ناراضی شما، بهترین منبع 
برای آموختن هستند.
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مایکروسافت گزارش سه ماهه دوم سال مالی ۲01۵ 
در خصوص درآمدهای خود را منتشر نموده که سود 
ناخالص ۲۶٫۵ میلیاردی را نشــان می دهد. از این 
مقدار، رقم ۵٫۶ میلیارد دالر، درآمد خالص )سود ویژه( 

این غول نرم افزاری بوده است.
در مقایســه با همین بازه زمانی در ســال گذشته، 
مایکروسافت رشد درآمدی ۸ درصدی را تجربه کرده 
و این در حالیست که درآمد خالص یا سود ویژه این 
کمپانی 10 درصد کمتر گشته است. مایکروسافت در 
این خصوص ابراز می کند که مبلغ ۲۴۳ میلیون دالر 
صرف مخارج بازسازی و بخشی از این مبلغ نیز هزینه 

های ادغام با نوکیا را تشکیل داده اند.
از سوی دیگر سرفس و لومیا در کنار سرویس های 
ابری و ســرور های کمپانی مذکور رشد بیشتری به 
دست آورده اند. در زمانی که مایکروسافت در تالش 
اســت تا مرکز ســودآوری های خود را از ویندوز به 
سرویس های دیگر تغییر دهد، سرویس های ابری 
و سرورهای قدرتمندش در این زمینه قادر به کمک 
رسانی به سزایی بوده و اندکی از ضررهای مربوط به 
پایین آمدن درآمد فــروش ویندوز را هم جبران می 

نمایند.
ایــن موضوع از این جهت نیز مورد اهمیت قرار دارد 
که ردموندی ها در تالشند تا از این دوره گذر کرده و 
در نهایت حاصل تالش های خود را برای ویندوز 10، 
بر روی کامپیوتر های شخصی، تبلت ها و تلفن های 

همراه هوشمند ببینند. .
حال وارد سه ماهه دوم فروش سرفس پرو ۳ شده ایم 
و سودآوری این محصول ۲۴ درصد بیشتر از همین 
مقطع زمانی در سال گذشته شده است که رقمی برابر 
با ۱٫۱ میلیارد دالر سودآوری را بر روی کاغذ نشان 

می دهد.

این که دقیقا چه تعداد ســرفس به فروش رســیده، 
سوالیســت که مایکروسافت همچنان جوابش را در 
اختیار رسانه ها قرار نداده اســت، اما رشد دوباره ی 
فروش این محصول و ســودآوری بیشــتر آن برای 
سازنده اش هم باعث تعجب شده است. در سه ماهه 
اول، کمپانی مورد بحث خبر از افزایش فروش 1۲۷ 
درصــدی این محصول را داده بــود که حاصل آن 

سودی برابر با ۹0۸ میلیون دالر گشته بود.
اوضاع فروش اکس باکس در ایاالت متحده بهتر شده 
و مایکروسافتی ها در حال بازپس گیری جایگاه های 
خود از سونی و PlayStation 4 هستند. مجموع 
فروش اکــس باکس وان و ۳۶0 رقمی معادل ۶٫۶ 
میلیون واحد تا ۳1 دســامبر سال ۲01۴ بوده که این 
رقم در برابر میزان فروش ســال گذشته که عددی 
برابر با ۷٫۴ میلیون واحد بود شــاهد کاهش است. 
البته همانگونه که گفتیم این آمار مربوط به فروش 
هر دو نوع اکس باکس بوده و اگر مایکروسافت آمار 
فروش One را به تنهایی اعالم می کرد، بی شک 
می توانستیم شاهد افزایش چشم گیر فروش آن به 

خاطر کاهش موقتی قیمتش باشیم.
حال مایکروســافت قیمــت Xbox One بدون 
Kinect را به شــکل دائمی کاهش داده و آن را به 
رقم ۳۴۹ دالر رسانده است. قطعا این کاهش قیمت 
ها در درآمدزایی اکس باکس برای ردموندی ها موثر 
بوده اند. این محصول ســال به ســال کاهشی ۲0 
درصدی در فروش را تجربه کرده است. این کمپانی 
یادآور می شود که این کاهش فروش در اکس باکس 
۳۶0 باعث کم شــدن آمار فروش کلی اکس باکس 
شده؛ الزم به ذکر اســت که کمپانی مورد بحث از 
میزان فروش Xbox One های خود نیز سخنی 
به میان نیاورده و آمــاری که ارائه داده صرفا مربوط 

 Xbox به همراه Xbox One به تعداد فــروش
360 است.

به نظر می رسد بازار کامپیوتر های شخصی پس از 
رکودی دو ســاله، حال دوباره آماده تاخ و تاز است، 
اگر چه این موضوع همچنان نیــاز به اندکی زمان 
دارد. سود تولید کننده ی ویندوز تا 1۳ درصد کاهش 
پیدا کرده که مایکروسافت عامل این موضوع را بازار 
کامپیوترهای تجاری و الیسنس های ارزان قیمت 
تر برای دستگاه های ساخته شده که صرفاً هدفشان 

جذب دانشجویان است می داند.
بیشتر کســب و کار هایی که از ویندوز استفاده می 
کنند، نیازی به آپدیت های که مایکروســافت برای 
ویندوز ارائه می دهد نداشــته و برای مثال از ویندوز 
اکس پی به طور مستقیم به ویندوز ۸ مهاجرت نمی 
نمایند که این خود باعث کاهش به سزای حاشیه سود 
ردموندی ها شده است. مایکروسافت در حال تالش 
فراوانیست تا مشتریان خود را که از ویندوز ۷ و اکس 
پی استفاده می کنند قانع کند تا ارتقا به ویندوز 10 به 

نفع آنها است.
کمپانی مورد بحث تالش دارد تا با استفاده از حالت 
Continuum، به بازار لپ تاپ – تبلت های یا 
همان محصوالت هیبریدی حمله برده و با استفاده 
از این امکان، به راحتی و به شکلی هوشمندانه، بهره 
گیری از کیبــرد و ماوس را در تبلت ها رواج دهد. از 
سوی دیگر این کمپانی تعادلی مناسب در بازگرداندن 
کلید استارت در ویندوز به دســت آورده است. البته 
هنوز برای نسخه نهایی چند ماهی صبر الزم است 
تا در نهایت ببینیم که آیا ویندوز 10 به رشد فروش 
کامپیوترهای شخصی کمکی خواهد نمود یا خیر ولی 
پیش بینی های کنونی در این زمینه بســیار مثبت 

هستند.
مایکروسافت این موضوع را روشن کرده که سرویس 
های خود را بر روی اندروید و iOS نیز عرضه خواهد 
کرد اما همچنان باید تالش خود را بر روی جلو بردن 
پلتفرم و سخت افزار تلفن های همراه خود متمرکز سازد.

زمانی که صحبت از تلفــن های لومیا به میان می 
آید، بیشتر به یاد موبایل هایی اقتصادی می افتیم که 
پرچمداری نیز در بینشان دیده نمی شود؛ البته این رویه 
سودآوری بدی هم برای این کمپانی نداشته است. در 
سه ماهه اخیر، مایکروسافت ۱۰٫۵ میلیون تلفن لومیا 
به فروش رسانده که این مقدار در بازه زمانی مشابه در 
سال گذشته رقمی برابر با ۸٫۲ میلیون دستگاه بود. 
این رشد ۲۸ درصدی برای یک سازنده تلفن همراه 
بسیار هیجان انگیز بوده و دقیقا همان چیزیست که 
برند لومیا و ویندوزفون احتیاج دارند. البته این موضوع 
هزینه هایی هم برای مایکروسافتی ها داشته: سقوط 
۶1 درصدی درآمد حاصل شده از ویندوز فون. کمپانی 
یاد شده، فسخ قرارداد تجاری خود با نوکیا برای بهره 

گیری از ویندوزفون را عامل این موضوع می داند.

گزارش مالی جدید مایکروسافت:
رشد فروش لومیا و اکس باکس
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اپل گزارش فصل اول سال مالی ۲01۵ خود را اعالم 
کرد. طبق پیش بینی ها این گزارش اعداد و ارقامی 
نجومی را با خود به همراه داشــت و خبر از فروش 

باالی اپل می داد.
به گفته اپل، این شرکت در سه ماهه گذشته موفق 
شده به درآمد ۷۴.۶ میلیارد دالری دست پیدا کند و 
ســودی 1۸ میلیارد دالری را روانه حساب های خود 

سازد.
معرفی آیفون و آیپد جدید، و پشت سر گذاشتن فصل 
تعطیالت، از جمله عواملی هستند که درآمدی خیره 
کننده را برای اپل رقم زده اند. درآمدی که بی شک 
باعث می شود لبخند بر روی لبان تیم کوک، نقش 

بندد.
بر اســاس گزارش اپل، میــزان فروش محصوالت 

مختلف این شرکت، به شرح زیر بوده است:
• آیفون: ۷۴.۵ میلیون دستگاه

• آیپد: ۲۱.۴ میلیون دستگاه
• مک: ۵.۵۲ میلیون دستگاه

تیم کوک در حین کنفرانسی که به همین منظور برگزار 
شده بود، در رابطه با موفقیت به دست آمده، چنین گفت:

»الزم می دانم که از تمام مشتریان اپل بابت رقم زدن 
یک فصل مالی فوق العاده، تشکر کنم. استقبالی که 
از محصوالت اپل به عمل آمده و تقاضایی که در بازار 
وجود دارد، در سه ماهه گذشته به باالترین حد خود 
رسیده و رکوردی تاریخی به حساب می آید. درآمد ما 
در مقایسه با سال گذشته ۳0 درصد رشد داشته و باید 
بگویم که کارمندان ما برای رسیدن به چنین نتیجه 

ای، کار بی نظیری را انجام داده اند.«
نتایج به دست آمده حتی از پیش بینی های اولیه اپل 
نیز فراتر است. کارشناسان این شرکت انتظار داشتند، 
درآمد اپل در سه ماهه گذشته به رقمی بین ۶۳.۵ تا 
۶۶.۵ میلیارد دالر برسد. حتی فعاالن وال استریت نیز 

انتظار چنین موفقیتی را نداشتند و عدد ۶۷.۵ میلیارد 
دالر را برای اپل در نظر گرفته بودند.

نکته مهمی که در گزارش اخیر اپل به چشم می آید، 
عدم اعالم میزان فروش آیپاد است. به نظر می رسد 
که از این به بعد، آمار این دستگاه دوست داشتنی، در 
طبقه بندی »سایر محصوالت« قرار گیرد. این طبقه 
بندی در حال حاضر شــامل دستگاه هایی همچون 

Apple TV و هدفون های Beats می شود.
آنطور که از شواهد امر بر می آید، آیپاد دیگر سهم به 
سزایی در درآمد اپل ندارد. این محصول در سه ماهه 
قبلی، تنها ۴10 میلیون دالر فروش داشت که کمتر 
از 1 درصد از مجموع درآمد اپل را تشکیل می داد. بد 
نیست اشــاره کنیم که روزگاری آیپاد ۵۵.۵ درصد از 
درآمد اپل را به خود اختصاص می داد. این دستگاه در 

سه ماهه مشابه در سال ۲00۶ توانسته بود نزدیک به 
۳.1 میلیارد دالر فروش داشته باشد.

علیرغم درآمد بیش از انتظار اپل، تعداد آیپد های فروش 
رفته، پایین تر از پیش بینی ها بوده است. اپل در بازه 
زمانی مشابه در سال گذشته توانسته بود ۲۶ میلیون 
دستگاه آپد را به فروش رساند؛ اما این عدد در گزارش 
اخیر، به ۲1.۴ میلیون دستگاه کاهش پیدا کرده است. 
کارشناسان این موضوع را مرتبط به عمر طوالنی تر 
تبلت ها می دانند و معتقدند که کاربران این محصوالت 

را در مقایسه با موبایل، دیر تر جایگزین می کنند.
اما برای سه ماهه بعدی، اپل انتظار دارد که درآمدش 
عددی بین ۵۲ تا ۵۵ میلیارد دالر باشد. به نظر شما آیا 
موفقیت ها تیم کوک و یارانش همچنان ادامه خواهد 

داشت؟

همانگونه که انتظار می رود، سرورها و سرویس های 
ابــری همچنان با قدرت جلو می روند، ســودآوری 
سرورهای مایکروسافتی در بازه زمانی مورد بحث به ۹ 
درصد رشد دست یافته و این در حالیست که سرویس 
ابری این کمپانی به رشد خیره کننده ی 11۶ درصدی 
رسید و عامل هایش نیز Office 365، Azure و 

Dynamics CRM هستند.
مشــترکین آفیس ۳۶۵ حال به تعداد ۹٫۲ میلیون 
نفر رسیده اند که این تعداد در سال گذشته به ۳٫۵ 
میلیون نفر می رسیدند. هرچند، سودی که از جیب 
مصرف کنندگان آفیس به مایکروســافت می رسید 
تا ۲۵ درصد کاهش را نشان می دهد. مایکروسافت 
عامل این موضوع را نیز انتقال به سرویس های ابری 

دانسته است.

گزارش مالی جدید اپل اعالم شد؛ 
۷۴.۶ میلیارد دالر درآمد

Apple
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بــه نظر می آید نینتندو تعطیالت کریســمس را 
چندان بد پشت سر نگذاشته است. غول فعال در 
صنعت بازی های کامپیوتری و البته ساکن کیوتو 
ژاپن در گزارش مالی سه ماهه ی سوم خود خبر 

از سود ناخالص ۲۶۶ میلیون دالری داده است.
کمپانی مورد بحث توانسته 1.۹1 میلیون کنسول 
Wii U و ۴.۹۹ میلیــون کنســول قابل حمل 

3DS را به فروش برساند. نینتندو همچنین سود 
خالصی معادل ۳۸۳ میلیون دالر را تجربه کرده و 
درآمدش نیز برابر با ۲.۳ میلیارد دالر بوده است.

البته ناگفته نماند حتی فروش خوب در تعطیالت 
کریســمس نیز سبب نشده تا ژاپنی ها بتوانند به 
رقم سود ناخالص پیش بینی شده ۴0 میلیارد ینی 
در طی یک ســال مالی دســت یابند و حاال این 

کمپانی هدف خــود را به نصف یعنی ۲0 میلیارد 
ین تغییر داده است.

در گزارشات مالی منتشر شده در رابطه با درآمدهای 
نینتندو صحبتی از میزان و همینطور ارقام درآمدی 
مرتبط به برخی از تولیدات و ابزارهای جانبی این 
شــرکت نیز ســخنی به میان نیامده است. برای 
مثال نینتندو کمی قبل تر اعالم کرده بود نزدیک 
به ۲.۶ فیگور )مجسمه های کوچک کلکسیونی( 
از شخصیت های معروف بازیی هایش که مجهز 
به چیپست NFC هســتند به فروش رسانده و 
کاربران با استفاده از آنها می توانند محتوای ویژه 
 Super Smash Bros، ای را در بازی های
 Mario Kart 8 و   Hyrule Warriors
آنالک نمایند، اما حال مشخص نیست دقیقًا چه 
میزان درآمد از فروش محصوالت مذکور نصیب 

کمپانی تولید کننده شده است.
نبایــد از قلم انداخــت که بر اســاس آمارهای 
موجود روند فروش کنســول Wii U نسبت به 
ســال های گذشته آهسته تر شده و 3DS نیز با 
افت فروشــی ۳۵ درصدی مواجه گشته است. در 
مجموع به نظر می رســد نینتندو سالی متوسط 
از نظر وضعیت مالی را پشــت سر گذاشته و باید 
منتظر ماند و دید این برند پرآوازه ژاپنی برای بازه 
های زمانی پیش رو و بهبود اوضاع چه ایده هایی 

در سر دارد.

ال جی هرچند هنوز فاصله بسیاری برای رسیدن 
به اعداد و ارقام نجومی اپل و سامسونگ دارد، اما 
با این وجود آهسته و پیوسته مشغول حرکتی رو به 
جلو است. این شرکت به تازگی گزارش مالی سال 

گذشته خود را اعالم کرده است.
بر اساس این گزارش LG توانسته در سال ۲01۴، 
رکورد فروش ۷۸.۲ میلیون دستگاه موبایل را برای 
خود ثبت کند. جالب اســت بدانید که در این میان 

1۹.1 میلیون دســتگاه، تلفن های غیر هوشمند 
بوده اند.  فروش موبایل ال جی در مقایسه با سال 

۲01۳ نزدیک به یک چهارم رشد داشته است.
هرچند آمــار فروش ال جی با رشــد مواجه بوده 
است، اما مقایسه آن با رقبای نه چندان قدرتمند، 
نشان می دهد که ال جی هنوز مسیری طوالنی را 
در پیش دارد. در سال گذشته هوآوی ۷۵ میلیون و 
شیائومی ۶1 میلیون دستگاه موبایل را در بازار های 

مختلف به فروش رسانده اند.
مدیران ال جی معتقدند که در سال پیش رو، رقابت 
در بازار موبایل چالش بر انگیز تر از هر زمان دیگر 
خواهد بــود. آن ها در نظر دارند برای موفقیت در 
این جدال، بر روی قدرت برند خود تمرکز کنند و با 
هدف گرفتن بازار های کلیدی، عملکرد مؤثر تری 

را بر جای بگذارند.
بخش تلویزیون های ال جی نیز در طول ســال 
گذشــته، رشدی ۳1 درصدی را پشت سر گذاشته 
و توانســته به سود ۴۸۲ میلیون دالری دست پیدا 
کند. با این وجود سه ماهه آخر سال ۲01۴، برای 
این بخش همراه با ضرر بوده اســت. کارشناسان 
این موضوع را با از رده خارج شدن تلویزیون های 

پالسما، مرتبط می دانند.

نینتندو به پیش بینی های مالی 
خود دست نیافته است

گزارش مالی جدید LG : رشد 
فروش موبایل
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گوگل گزارش مالی سه ماهه چهارم سال گذشته خود 
را اعالم کرده و بر پایه اعداد منتشر شده، می توان گفت 
که این شرکت یکی از بهترین دوره های مالی خود را 

پشت سر گذاشته است.
گوگل در فصل آخر ۲01۴، توانســت به درآمد 1۸.1 
میلیارد دالر دست پیدا کند. درآمد این شرکت در بازه 
زمانی مشابه در سال گذشته، 1۶.۸۶ میلیارد دالر بوده 
که این موضوع به خوبی پیشرفت سرگی برین و لری 

پیج را در طول یک سال به نمایش می گذارد.
سود گوگل نیز در مقایسه با سال گذشته ۴0 درصد رشد 
داشته و در مقایسه با ۳.۳۸ میلیارد دالر سال گذشته، 

اکنون به ۴.۷۶ میلیارد دالر رسیده است.
با وجود اینکه گوگل توانسته در مقایسه با سال گذشته، 
شرایط مالی خود را بهبود دهد، اما باز هم اعداد به دست 
آمده در حدی نیســتند که رضایت کارشناســان وال 
اســتریت را جلب نمایند. پیش از این انتظار می رفت 
که گوگل در بازه زمانی مذکور، به درآمد 1۸.۴۶ میلیارد 

دالر دست یابد.
مانند همیشه سیستم تبلیغات گوگل، بزرگترین منبع 
درآمد شرکت بوده و بیشترین پول را روانه حساب ها 
کرده است. بر اساس آمار منتشر شده، ۸۹ درصد از درآمد 

گوگل از طریق سیستم تبلیغات تامین گشته است.
سایر کســب و کارهای گوگل هم در این بازه زمانی 
رشد داشته اند و توانسته اند درآمدی ۲ میلیارد دالری 
را برای شرکت به همراه آورند. از جمله این موارد می 

توان به گوگل پلی و یوتوب اشاره کرد. به گفته پاتریک 
پیچت، مدیر مالی گوگل، درآمد یوتوب در مقایسه با 
سال گذشــته 100 درصد رشد و زمان تماشای ویدیو 

توسط کاربران نیز ۵0 درصد بیشتر شده است.
پیچت همچنین اشــاره کرد: »گوگل در خرج کردن 
پول هایش سعی می کند با دقت بسیاری عمل کند. و 
وقتی پروژه ای مانند گوگل گلس، بازدهی الزم را ندارد، 

شرکت آماده است که آن را متوقف کند و دوباره درباره 
وضعیت آن تفکر نماید.«

با توجه به اینکه گوگل ناگهان فروش گوگل گلس را 
متوقف کرد، پیش بینی می شد که مشکالتی در این 
پروژه وجود داشته باشد، اما این اولین بار است که یک 
مدیر گوگل، درباره شرایط پروژه، اظهار نظری رسمی 

می کند.

Take-Two در گزارش مالی فصل اخیر خود اعالم کرد 
 Grand Theft که بیش تزا 10 میلیون واحد از بــازی
Auto V را برای کنسول های پلی استیشن ۴ و اکس 
باکس وان به بازار عرضه کرده و مجموع این رقم با ۴۵ میلیون 
نسخه ای که برای پلی استیشن ۳ و اکس باکس ۳۶0 به بازار 

آمده بود، مجموعا ۴۵ میلیون واحد می شود.
البته باید توجه داشت که عرضه به بازار، لزوما معنای 
فروش و رسیدن به دست مشتری را ندارد. بازی هایی 
که به بازار عرضه شده اند هنوز به دست مصرف کننده 

نرسیده اند و در آمار فروش لحاظ نمی شوند.
در لیست ارائه شده توسط Take-Two عنوان شده 
که آپدیت Heists باالخره برای تمامی کنسول ها به 

انضمام پی سی، به صورت رایگان عرضه خواهد شد.
اشــتراوس زلنیک می گوید بخش آنالین این بازی 
 GTA همچنان فراتر از انتظارها عمــل می کند و

Online در حال حاضر ۲۴ میلیون کاربر فعال دارد.
 ،GTA V ۲ در کنارk1۵ NBA ،از ســوی دیگر
فروش درون بازی ها را نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد 
افزایش دادند. Take-Two در فصل سوم سال مالی 
کنونی خود شــاهد افت محسوسی بود. مجموع سود 
حاصله ۴0 میلیون دالر بود که در قیاس با سال گذشته، 

1۸ میلیون دالر کاهش داشته است.
۲k1۵ NBA فروش ۵٫۵ میلیون نسخه ای داشته و 

Civilization: Beyond Earth، فروش کلی 
مجموعه Civilization را به ۲۹ میلیون واحد رساند.
زلنیک در مورد فصل آینده مالی می گوید: “ما انتظار 
داریم که فصل چهارم ســال مالی ۲01۵ بسیار قوی 
 Grand Theft منتشر خواهد شد و Evolve .باشد
Auto V هم برای پی ســی عرضه می شود و چند 

عنوان دیگر نیز منتشر خواهند شد.”
Take-Two برخالف گذشته در این گزارش مالی 
خود چندان اعداد و ارقام را باز نکرد و اطالعات زیادی 
در دسترس ما قرار نداد اما از همین حاال می دانید که 
Grand Theft Auto VI در مراحل ایده پردازی 
قرار دارد. شاید نسخه بعدی GTA به میامی بازگردد.

گزارش مالی جدید گوگل اعالم 
شد؛ درآمد ۱۸.۱ میلیارد دالری

 : Take-Two گزارش مالی
بیش از ۴۵ میلیون نسخه GTA V به بازار عرضه شد

Google
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سامســونگ آخرین گزارش مالی خود را منتشر 
کرده است؛ بر اساس این گزارش شرکت کره ای 
موفق شــده در سه ماهه گذشته به ۴۸.۶ میلیارد 
دالر درآمد دست پیدا کند. سود سامسونگ از این 

رقم معادل ۴.۸۷ میلیارد دالر است.
هرچند اعداد ذکر شده در گزارش، ارقامی نجومی 
به شمار می روند، و اختالف سامسونگ با بسیاری 
از رقبا را نشان می دهند، اما باز هم شیب نزولی 
نمودار در مقایسه با گذشته، خبر از کوچک شدن 

بازار سازنده کره ای می دهد.

در بازه زمانی مشابه در سال گذشته، سامسونگ 
موفق شــده بود به درآمــد ۵۴.۲ میلیارد دالری 
دست یابد و ســودی ۷.۶ میلیارد دالری را روانه 
حســاب های خود کند. با این حساب باید گفت 
که در آمد سامسونگ نسبت به سال گذشته 11 
درصد، و ســود آن نیز ۳۶ درصد کاهش را پشت 

سر گذاشته است.
هرچند فــروش خــوب Galaxy Note ۴ تا 
حدی فشــار ها را از روی بخش موبایل برداشته، 
اما باز هم این واحد نتوانسته انتظارات را برآورده 

نماید. در همین راستا، تجارت RAM و پردازنده 
سامسونگ، رشد جالبی داشته و تا حدی به بهبود 

آمار کلی شرکت کمک کرده است.
با این وجود سامسونگ به رشد بخش موبایل در 
سال ۲01۵ امیدوار است. گسترش بازار مخاطبان 
موبایل در کشــورهایی همچــون چین و هند، و 
همچنین اشــاعه روز افزون تکنولوژی LTE، از 
جمله مواردی هستند که سامسونگ را نسبت به 

آینده امیدوار می سازند.
به گفته مدیران سامســونگ این شــرکت قصد 
دارد محصــوالت آینده خود را با »متریال جدید، 
طراحی نوآورانه و قابلیت های متمایز کننده« به 
بازار ارائه کند. همچنین اعالم شــده که خانواده 
ای جدید از پوشیدنی ها نیز با »طراحی منحصر 
به فرد« در راه هســتند. انتظار می رود که برخی 
از این محوصالت در کنفرانس موبایل بارســلون 

که در اسفند ماه برگزار می شود، معرفی گردند.
در مجمــوع باید گفت که رشــد شــیائومی در 
بازار چین، و اســتقبال گســترده از محصوالت 
اپل در ســطح جهانی، باعث شده تا افت درآمد 
سامسونگ ادامه داشته باشد. سامسونگ در بازی 
موبایل های ارزان قیمت، قافیه را به محصوالت 
با کیفیت شــیائومی باخته اســت و در در بازی 
پرچمداران نیز، دیگر آن اشــتیاق سابق کاربران 

نسبت به محصوالتش را مشاهده نمی کند.
به نظر شــما سامسونگ می تواند در سال ۲01۵ 
ورق را برگرداند و شیبی مثبت را به نمودار درآمد 

های خود ببخشد؟

گزارش مالی جدید سامسونگ: 
کاهش سود ادامه دارد
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فیســبوک به عنوان بزرگترین شبکه اجتماعی در 
دنیا، گزارش مالی جدید خود را اعالم کرده است. 
بر اساس این گزارش فیسبوک در سه ماهه گذشته 
توانســته به درآمد ۳.۸۵ میلیارد دالری دست پیدا 
کند. سود فیسبوک از این رقم، معدل ۷01 میلیون 
دالر است. در مجموع در سال گذشته این شرکت 
توانسته درآمدی 1۲.۴۶ میلیارد دالری داشته باشد 
که این عدد در مقایســه با ســال ۲01۳، پنجاه و 

هشت درصد رشد داشته است.
تبلیغــات موبایل هم اکنــون ۶۹ درصد از درآمد 
فیسبوک را تشــکیل می دهد. این عدد در سال 

گذشته معادل ۵۳ درصد بوده است.
فیســبوک در حال حاضر به ۳00 میلیون کاربر بر 
روی اینســتاگرام، و ۷00 میلیــون کاربر بر روی 
واتزاپ سرویس می دهد. پیش بینی می شود در 
صورت راه اندازی تبلیغات بر روی این دو بستر، باز 
هم درآمدهای بیشتری برای فیسبوک رقم بخورد.

گزارش مالی فیسبوک: ۴۵ درصد 
رشد نسبت به سال گذشته
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یاهو گزارش عملکرد مالی ســه ماهه چهارم سال 
۲01۴ خود را منتشر کرد. براساس این گزارش درآمد 
بازه زمانی یاد شده یاهو بدون در نظر گرفتن هزینه 
جذب ترافیک ۱٫۱۷۹ میلیارد دالر و سود هر سهم 

آن ۰٫۳۰ دالر اعالم شده.
پیشــتر از یاهو انتظار می رفت که درآمد خود را 
برابر با ۱٫۱۹ میلیارد دالر و عایدی اش بابت هر 

سهم را ۰٫۲۹ دالر اعالم نماید.
یاهو همچنین از برنامه خود برای دریافت سهام باقی 
مانــده اش در علی بابا و انتقال آن به یک شــرکت 
دیگر خبر داده است. این طرح از نظر مالیاتی مزایای 
بســیاری خواهد داشت و عالوه بر این سود خوبی را 

نصیب سرمایه گذاران می کند.
شرکت مورد بحث گزارش داده که واحد موبایل آن 
در طول سه ماهه آخر سال مالی اخیر درآمدی معادل 
۲۵۴ میلیون دالر را کسب کرده که این رقم فراتر از 

۲00 میلیون دالر سه ماهه قبلش است.
»گروه ترنسفورمتیو« یاهو که واحد موبایل بخشی از آن است 
به همراه محصوالت اجتماعی، ویدئویی و غیره آن نیز درآمدی 

معادل با ۳۸0 میلیون دالر را عاید این شرکت کرده اند.
ماریسا میر مدیر عامل یاهو طی یادداشتی به سرمایه 
گذاران این کمپانی اعالم کرد که نتایج به دست آمده 
از عملکرد ســه ماهه اخیر این شرکت نشان دهنده 

ثبات در کسب و کار اصلی آن است.
از میان چهار بازه زمانی سه ماهه در سال ۲01۴، یاهو 
در سه تای آنها خوب عمل کرده اما میزان درآمد سه 
ماهه آخر آن در قیاس با سال قبلش افتی ۲1 میلیون 

دالری را تجربه کرده است.
در بازه زمانی یاد شــده درآمد پیش از بهره، مالیات و 
هزینه اســتهالک وام )EBITDA( این شرکت از 
رقم ۴۷۸ میلیون دالر در ســال قبل به ۴0۹ میلیون 

دالر در سال جدید تنزل پیدا کرد.
طبق گزارش کمپانی مورد بحث، درآمد یک سال کامل 
یاهو در ۲01۴ بدون نظر گرفتن هزینه جذب ترافیک 
برابر با ۴٫۶۱۸ میلیارد دالر بوده و درآمد پیش از بهره 

آن نیز رقمی معادل ۱٫۳۶۲ میلیارد دالر اعالم شد.
این شرکت سال ۲01۴ میالدی را در حالی به پایان 
رساند که 10 میلیارد دالر پول نقد در اختیار داشت و 
این مسأله نیز از عرضه عمومی سهام علی بابا در نیمه 

دوم سال نشأت می گیرد.
اما آنچه میر باید با اندوخته پول نقد خود انجام دهد به 
موضوعی بحث برانگیز میان مدیرعامل یاهو و سرمایه 

گذارانش بدل شده است.
در ســه ماهه آخر ســال ۲01۴، در آمد این کمپانی 

در بخــش نمایش تبلیغات برابر با ۵۳۲ میلیون دالر 
اعالم شد، در حالی که درآمد حاصل از جستجوی آن 
به ۴۶۷ میلیون دالر رســید که به ترتیب با ۴ درصد 

کاهش و یک درصد افزایش روبرو بودند.
برای این شرکت، سرچ یا همان جستجو منبع بسیار 
مهمی برای ایجاد درآمد محسوب می شود و توافق 
آن با فناوری بینگ مایکروســافت نیز نوعی عامل 

تقویت کننده برای این منظور به شمار می آید.
یاهو مجددا نتوانسته به رشد خوبی دست پیدا کند با 
این همه به نظر می رسد که سرمایه گذاران از برنامه 
آن برای سرمایه صرف شده در علی بابا خشنود باشند 
و همین امر می تواند تا حدودی نارضایتی برخی از آنها 

از اقدامات میر را تعدیل کند.

توئیتر گزارش مالی سه ماهه چهارم خود را ارائه 
کــرد. در نگاه اول به این گــزارش، به نظر می 
رســد که وضع کســب و کار توئیتر رو به رشد و 

پیشرفت است.
توئیتر  موفق به کسب درآمد ۴۷۹ میلیون دالری 
طی این فصل مالی شــده که نســبت به ســال 
گذشــته رشــدی ۹۷ درصدی را نشان می دهد. 
تحلیلگــران درآمد ۴۵۳٫۶ میلیــون دالری را 

گزارش مالی سه ماهه چهارم 
سال ۲۰۱۴ یاهو 

گزارش مالی
سه ماهه چهارم

۲۰۱۴ توئیتر
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برای توئیتر پیش بینی کرده بودند.
در سوی دیگر، میزان اســتفاده از توئیتر توسط 
کاربران این شبکه اجتماعی هنوز برای مدیران 
آن چالش بر انگیز اســت. توئیتر به طور متوسط 
حدود ۲۸۸ میلیون کاربر فعال دارد که اندکی از 
آمار ۲۹۲ میلیون نفری پیش بینی شــده توسط 

تحلیلگران کمتر است.
سرمایه گذاران تصمیم دارند برای فصل جاری 
به در آمد حاصل از کاربران توجه بیشتری نشان 
دهند. بخشی از این احتماال به توجه بیشتر روی 
افزایش کاربران فعال توئیتر در سه ماهه نخست 

۲01۵ برمی گردد.
مدیران توئیتر انتظــار دارند تعداد کاربران فعال 
این شبکه اجتماعی در سه ماهه جاری میالدی 
نســبت به دوره مشابه ســال ۲01۴ بهبود یابد. 
این بــه معنی افزایش تقریبــی ۱۴٫۳ میلیون 

کاربر طی این بازه اســت کــه جمعیت کاربران 
ماهانــه فعال توئیتر را بــه ۳۰۲٫۳ میلیون نفر 

میرساند.
این مساله عالوه بر اینکه موجب بروز خوشبینی 
بیشــتری در میان ســرمایه گذاران خواهد شد، 
افزایــش اســتفاده از محصــوالت و خدمــات 
 Dick توئیتر را در بر خواهد داشــت. به گفته
 Instant مدیر توئیتر قابلیت تازه Costolo
Timeline موجب ایجاد تجربه کاربری بهتر 
در کاربران تازه کار توئیتر خواهد شــد که آنها 
را ماندگار تر و فعال تر می کند. او همچنین در 
خصوص اضافه کردن قابلیت به اشتراک گذاری 
ویدئو و افزایش تولید محتوا در این شــبکه نیز 
خوشــبین اســت و انتظار دارد این امکان تازه 

نتایج مثبتی در بر داشته باشد.
در همین راســتا، تحلیلگران بــه دنبال جزئیات 

بیشــتر در خصوص توافق تــازه توئیتر و گوگل 
هســتند. طی توافق تازه گــوگل به اطالعات 
توئیتر دسترســی خواهد داشــت و مــی تواند 
محتوای توئیت هــا را نیز در نتایج خود نمایش 
دهد. ایــن برای توئیتر راهی تــازه برای جذب 
کاربران تازه و تبدیلشــان به کاربر فعال است. 
ضمن اینکه این امکان به توئیتر اجازه می دهد 
تبلیغات بیشتری را به کاربرانی که در سرویسش 

الگین نکرده اند نمایش دهد.
در مجمــوع اما این گزارش آمــار دقیق و قابل 
تحلیلی را در رابطه با عملکرد توئیتر نمی دهد.

آنچه مشخص است، وضعیت پایدار توئیتر است 
که می تواند به لطــف افزایش تعداد کاربرانش 

حتی رشد نیز از خود نشان دهد.

آمازون گزارش مالی فصل آخر سال ۲01۴ خود 
را اعالم کرد. بر اساس این گزارش غول دنیای 
تجارت الکترونیک ســرانجام توانســته به ضرر 
دهی خاتمه دهد و سود را روانه حساب سرمایه 

گذارانش کند.
آنطور که گزارش مالی آمازون حکایت دارد، این 
شرکت در سه ماهه گذشــته توانسته به درآمد 
۲۹.۳۳ میلیارد دالر دســت پیــدا کند. اما نکته 

مهم رسیدن آمازون به سود دهی است.
الگوی تجاری آمازون همــواره به نحوی بوده 
که شــرکت علیرغم درآمد میلیارد دالری، سود 
اندکی را به دســت می آورده است. اما در طول 
دو فصل گذشــته، آمازون به شدت تحت فشار 

قرار داشــت و به صورت پیاپی اعالم ضرر دهی 
می کرد.

اکنون به نظر می رسد که جف بزوس بار دیگر 
هنر مدیریت خود را به اثبات رســانده اســت. 
آمازون در ســه ماهه آخر سال ۲01۴، توانسته 
به سود ۲1۴ میلیون دالری دست پیدا کند. این 
عدد اگرچه چندان رقم قابل توجهی محســوب 
نمی شود، اما خبر از آن دارد که کشتی آمازون 
ســرانجام توانســته از دریاهای پر تالطم عبور 

کند.
آمــازون در ماه های گذشــته بــه علت عدم 
اســتقبال کاربران از تلفن هوشــمندش موسوم 
به Fire Phone تحت فشــار بســیاری قرار 

داشــت. اما در طول ماه های گذشته، سرویس 
Amazon Prime توانســت ورق را برای 

این شرکت برگرداند.
Amazon Prime سرویســی اســت کــه 
مشــترکان با پرداخت حــق عضویت در آن، از 
خدماتی همچون تحویل بســیار سریع و امکان 
دسترســی به محتوای دیجیتالی، بهره مند می 

گردند.
بــزوس چندی پیــش هزینه عضویــت در این 
ســرویس را افزایش داد. این اقدام باعث شد تا 
 Amazon برخی نگران اســتقبال کاربران از
Prime شــوند، و تصور کنند کــه آینده این 

سرویس با خطر مواجه می شود.
اما اکنون که گزارشــات مالی منتشــر شــده، 
مشــخص می شــود که بزوس با این تصمیم، 
شرکت را به آرامش رســانده است. مدیرعامل 

آمازون در این رابطه چنین می گوید:
»زمانی که در سال گذشته تصمیم گرفتیم هزینه 
عضویــت در Amazon Prime را افزایش 
دهیم، مطمئن بودیم که باز هم کاربران خدمات 
این ســرویس را یکی از بهترین پیشنهادت در 
تاریخ می دانند. اکنون آمار ها نشــان می دهد 
که ما اشــتباه نمــی کردیم. عضویــت جهانی 
Amazon Prime در ســال گذشته رشدی 

۵۳ درصدی را پشت سر گذاشته است.«
امــا به جز این ســرویس، آمــازون از راه های 
دیگری نیز به درآمدزایی مشــغول بوده اســت. 
 Instant Video ،تبلیغات، اپ استور اندروید
و فروشــگاه کیندل از جمله حوزه هایی بوده اند 

که سود را روانه حساب های آمازون کرده اند

گزارش مالی جدید آمازون 
اعالم شد؛ خروج از دریای پر تالطم
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بدنبــال فروش بیــش از انتظار حســگرهای 
PS4 سونی،  تصویری و کنســول های بازی 
مدیران این شــرکت ژاپنی پیش بینی کرده اند 
که میزان زیان خالص آن برای ســال ۲01۴ 

کمتر از رقم برآورد شده باشد.
پیرامون  امــروز  اولیه ای که  نتایج  براســاس 
عملکرد مالی ســونی به انتشــار رســید، این 
غول فناوری و سرگرمی احتماال زیان خالصی 
معادل بــا 1۷0 میلیارد ین )۱٫۴ میلیارد دالر( 
را برای ســال ۲01۴ میالدی بــه ثبت خواهد 

رساند.
الزم به ذکر است که رقم اعالم شده در حدود 
۲۶ درصد کمتر از زیان ۲۳0 میلیارد ینی است 
که این کمپانی در ســال گذشته میالدی برای 

خود پیش بینی کرده بود.
همچنین انتظار می رفت که سود عملیاتی سه 
ماهه سوم این شرکت به رقم ۱۷۸٫۳ میلیارد 
ین )۱٫۵۱ میلیارد دالر( برســد و این در حالی 
اســت که درآمد آن در سه ماهه منتهی به ۳1 
دسامبر ســال ۲01۴ با افزایشی ۶ درصدی به 

رقم ۲٫۵۶ تریلیون ین رسید.
این نتایج نخستین نشانه های رسمی از سالمت 
مالی شرکت یاد شــده پس از مورد حمله قرار 
گرفتن توسط هکرها اســت که آنها را مجبور 
نمود برای چندین هفته شبکه کامپیوتری خود 
را تعطیل کرده و نتایج عملکرد مالی سه ماهه 

نمایند. با کمی تأخیر منتشر  را  شان 
از ســوی دیگر چندی اســت که فشارها روی 
ســونی موبایل که در زمینه ســاخت اسمارت 
فــون، تبلت و دیگر گجت های موبایل فعالیت 
می کند، افزایش یافته. ســود اندک سونی در 
این واحــد مدیران کمپانی یاد شــده را بر آن 
داشــته که تا ماه مارس ۲01۶ )اسفند 1۳۹۴( 
1100 نفــر دیگــر از نیروهای خــود را اخراج 

نمایند.
پیشــتر نیز اعالم شــده بود که 1000 فرصت 
شــغلی از این واحد حذف خواهند شــد که با 
ذکر شــده،  جایگاه شــغلی   1100 احتســاب 
مجموعــا ۲100 نفر از کارکنــان واحد موبایل 
ســونی ظرف یک ســال آینده کار خود را از 
دســت داده و شــمار کارکنان آن با کاهشــی 
۲۸ درصدی به رقــم ۵000 نفر تقلیل می یابد 
)البته باید یادآور شــویم که دفتر سونی موبایل 

در ایران این خبر را تکذیب کرد(.
گفتنی اســت که در سه ماهه آخر سال ۲01۴، 
ســونی مجموعــا 1۲ میلیون اســمارت فون 
اکســپریا را به فروش رساند و ســود عملیاتی 
واحد موبایــل آن در حــدود ۸0 میلیون دالر 

اعالم شد.
این در حالی است که میزان فروش گجت های 
موبایل این کمپانی در مدت مشــابه سال قبل 
برابر با ۸ میلیون و در طول ســه ماهه تابستان 
نیز ۹٫۹ میلیون عدد اعالم شــده بود که این 
مسأله می تواند نشان دهنده رشد خوب سونی 

در واحد موبایل باشد.
کازو هیرای مدیر عامل کمپانی یاد شــده نیز 
ایــن تصمیــم را نکته ای کلیــدی در تالش 
هایش برای حفظ این بخش بحران زده خواند.
پیــش بینی ها همچنین حکایت از آن دارد که 
درآمد سه ماهه سوم ســونی از بخش بازی و 
خدمات شــبکه افزایشی 1۷ درصدی را نسبت 
به ســال قبل تجربــه کرده و رقمــی برابر با 
۵۳۱٫۵ میلیارد ین باشــد که این افزایش در 
وهله نخســت به خاطر فروش خوب PS4 در 

تعطیالت سال جدید بوده است.
از کل مبلــغ یاد شــده ۲۹۲٫۹ میلیارد ین آن 
)۲٫۴۲ میلیــارد دالر( به فروش حســگرهای 
تصویــری ایــن کمپانی مربوط می شــود که 
افزایشی برابر با ۳۸٫۶ درصد را تجربه کرده.

ســونی در نظر داشــت که نتایــج مربوط به 
درآمدهای خود در ســه ماهه آخر سال ۲01۴ 
را امروز منتشــر کند اما در اواخــر ماه ژانویه 
امسال درخواســتی را جهت تمدید مهلت ارائه 
اطالعــات مالی خــود )از ۲۷ بهمن ۹۳ به 11 
فروردین ۹۴( تقدیم آژانس خدمات مالی ژاپن 

نمود.
این درخواســت نشــان می دهد که شــرکت 
مذکور پــس از »بروز یک اختــالل جدی در 

سیستم های شبکه ]ســونی پیکچرز[ از جمله 
تخریب ســخت افزار شبکه و درز حجم باالیی 
از داده های این سیستم ها« همچنان مشغول 
اپلیکیشــن های کامپیوتری بســیار  کار روی 

مهمی بوده است.
گروهــی کــه خــود را #GOP مــی خوانند 
مســئولیت این حمالت را بر عهــده گرفته و 
اظهار داشــته اند که به اطالعات داخلی سونی 

اند. یافته  دست 
ایــن موارد نقض امنیت ظاهرا جدی تر و فراتر 
از چیزی اســت که در وهله نخست به نظر می 
آمد. در جریان حمالت ســایبری علیه ســونی 
پیکچــرز، هکرها اطالعات شــخصی ۴۷000 
هنرمند معروف و کارکنان فعلی و سابق سونی 

نمودند. منتشر  را 
این گــروه همچنین فیلم های اکران نشــده 
و ایمیل هــای رد و بدل شــده میان مدیران 
ســونی پیکچرز را نیز انتشار دادند. با این همه، 
علیرغــم توجهی کــه به دنبــال این حمالت 
هکــی به ســونی معطوف شــد، کمپانی مورد 
بحث انتظار نــدارد که این مــوراد تأثیری بر 

بگذارد. درآمدهایش 
برخی گزارشات نیز هزینه ای که در نتیجه این 
حمالت بر ســونی تحمیل شد را حتی تا 100 
میلیــون دالر تخمین زده اند اما مایکل لینتون 
مدیر عامل کمپانی مورد بحث در ماه گذشــته 
میالدی اظهار داشــت که ایــن رقم »کمتر از 
میزانی اســت که حتی تصــورش را نمایید«. 
وی در ادامه گفت که بیمه کلیه خسارت های 

ناشی از این هک را متقبل خواهد شد.

کاهش زیان سونی به خاطر فروش 
PS4 خوب حسگرهای تصویری و
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