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سخن سردبیر:
در طول ماه گذشته وب سایت دیجیاتو توانست از مرز 
۵.۵ میلیون بازدید ماهیانه عبور کند. در طول یک 
سال و چند ماهی که از عمر برند محبوبمان می گذرد، 
اما  گذاشتیم،  سر  پشت  را  بسیاری  های  چالش 

همواره با حمایت کاربرانمان رو به جلو حرکت کردیم 
و حتی برای یک لحظه نیز دست از تالش بر نداشتیم. 
امیدواریم در آینده بتوانیم مطالبی هرچه پربار تر را 
برای شما فراهم آوریم تا شاید بدین شکل گوشه ای 

از محبت هایتان را جبران کرده باشیم. 
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تا چیزی را نپذیریم نمی توانیم تغییرش 
دهیم .
کارل یونگ



اخبار خارجی و داخلی
News



در ماه هــای اخیر، فورد تــاش های زیادی 
برای ایجاد و بهبود ســرویس اشتراک گذاری 
خودروهای تولیدی اش انجام داد اما روشــن 
است که این خودروساز صرفا روی وسایل نقلیه 

چهار چرخ تاکید ندارد.
شرکت مورد بحث چندی پیش پروژه تازه ای 
را معرفی کــرد که به دارندگان خودروی های 
تولیــدی آن امکان می دهــد، برای مدتی هر 
چند کوتاه ماشین های خود را به دیگران اجاره 
دهند و در کنــار این خبر همچنین، جزئیات 
مربوط به جدیدترین دوچرخه هوشمندش با 

نام MoDe:Flex را نیز مطرح نمود.
این ســومین دوچرخه ارائه شده از سوی فورد 
به شمار می رود و مانند مدل های قبلی خود 
دارای یک موتور و باتری است. دارندگان فلکس 
مــی توانند آن را تا کرده و همچون مدل های 
قبلــی اش آن را در داخل خودروی خود قرار 

دهند.
اما مدل های پیشــین این دوچرخه به نام های 
MoDe: Me و MoDe: Pro ابعــاد کوچک 
تری داشتند و برای آن دست از افرادی طراحی 
شده بودند که باید از محل پارک خودرو تا دفتر 

و یا ساختمان شــرکت مسافتی اندک طوالنی 
را طی می کردند، این در حالی اســت که طبق 
اعام فورد، فلکس برای دوست داران دوچرخه 

طراحی شده است.
این دستگاه که ابعاد بزرگ تری در قیاس با مدل 
های قبلی اش دارد می تواند با تلفن هوشمند 
شما تعامل داشــته و با فعال کردن مد موسوم 
به “no sweat” یا »بدون تعرق« آن، دوچرخه 
محاســبه می کند که برای رسیدن به مقصد و 
بدون آنکه تعرق زیادی داشــته باشــید به چه 
میزان انرژی و نیرو برای رکاب زدن نیاز خواهید 

داشت.
همچنین اپلیکیشنی به نام MoDe:Link برای 
این دوچرخه طراحی شده که دوچرخه سواران 
را در جریــان اطاعات آنی مربوط به وضعیت 

آب و هوا، جاده ها و شــرایط ترافیکی مســیر 
پیش روی شان قرار می دهد.

جالــب تر از همه اینکه، طبق اعام شــرکت 
سازنده، این اپلیکیشن یک اکستنشن ویژه اپل 
واچ را در خــود دارد که بــه طریقی می تواند 
دســت اندازهای موجود در مسیر را رهگیری 
کند و زمانی که دوچرخه به یک دســت انداز 
و یا چاله نزدیک می شــود، دستگیره های آن 
شــروع به لرزش کــرده و از این طریق فرد را 

مطلع خواهند کرد.
با این همه، شرکت سازنده این محصول توضیح 
نــداده که آیا نرم افزار یاد شــده به داده های 
موجود متکی اســت، می تواند سطح جاده را 
اسکن کند یا اینکه با سحر و جادو این دست 

اندازها را رهگیری خواهد کرد؟

گویا باالخره کم کم در زمینه تکنولوژی باتری 
هایی که در گجت های هوشمند مورد استفاده 
قرار می گیرند، شاهد تغییرات و البته پیشرفت 
هایی هستیم. در هفته گذشته برایتان نوشتیم 
که چگونه سامســونگ توانسته تا ۴۰۰۰ میلی 
آمپر را در یک باتری معمول موبایل جای دهد. 
اکنون بخش تحقیقات ال جی نیز خبر از توسعه 

یک باتری جدید می دهد.

باتری ساخته شده از سوی ال جی، برای استفاده 
در گجت های پوشــیدنی از جمله ساعت های 
هوشمند مناســب بوده و از یک طراحی شش 

ضلعی برخوردار است.
به نظر می رسد که این باتری از پتنت »انباشته 
و تا شونده« که پیشتر از سوی ال جی به ثبت 
رسیده بود استفاده می کند. در این تکنولوژی، 
پس از انباشته شــدن الکترود ها، الیه تفکیک 

کننده و همچنین کاتدها، سپس الکترولیت ها 
تزریق می گردند.

به این شیوه، طراحی باتری در اشکال مختلف 
آسان تر می گردد و از سوی دیگر نیز می توان 
انرژی بیشــتری را در یک اندازه مشخص جای 
داد. این روش همچنین باعث می گردد تا ثبات 
باتری بیشتر شده و بتواند عملکرد بهتری را از 

خود بر جای بگذارد.

ساخت نوعی دوچرخه 
هوشمند توسط فورد با 

قابلیت پیش بینی دست 
انداز

باتری های شش ضلعی LG، عمر ساعت های هوشمند را افزایش خواهد داد
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ال جی را می توان اولین شــرکتی نام نهاد که 
توانسته باتری هایی شش ضلعی تولید کرده و 
آنطور که خود کمپانی یاد شــده اذعان دارد، تا 
پایان سال میادی جاری به تولید انبوه خواهند 

رسید.
ال جی در این زمینه می گوید: »یکی از دالیل 
تولید انبوه چنیــن باتری هایی، تقاضای باالی 
کاربران برای محصوالت پوشــیدنی با طراحی 
گرد اســت. ما در این خصوص با شرکت های 
تکنولوژیک دیگری بــرای بهره گیری از باتری 
های شــش ضلعی در ســاعت های هوشمند 

همکاری داشته ایم.«
مشــخصا یک باتری ۶ ضلعی می تواند فضای 
بســیار بیشــتری را برای طراحــی در اختیار 
مهندسان سازنده ساعت های هوشمند بگذارد. 
از طرف دیگر ال جــی باور دارد با این طراحی، 
می توان عمر باتری ساعت های هوشمند را تا 
۲۵ درصد افزایش دهد کــه در اصل برابر با ۴ 

ساعت روشن ماندن بیشتر نمایشگر است.
کمپانی مورد بحث همچنیــن در حال کار بر 

روی توسعه باتری هایی برای سایر محصوالت 
الکتریکی اســت که از اشکال متفاوتی از آنچه 
تا کنون دیده ایم برخوردار هستند؛ برای مثال 
باتری هایی L مانند و یا نمونه ای دیگر که با نام 
»دونات« شناخته شده و یک حفره در میانه اش 

وجود دارد.
Gart� دبای در نظر داشت که موسسه تحقیقاتی

ner باور دارد که تا سال ۲۰۱۶، چهل درصد از 
کل ساعت های تولید شده در جهان هوشمند 
خواهند بود و تا سال ۲۰۲۰ نیز ۲۰۰ میلیون از 
آنها فروش خواهد رفت. از همین رو، ال جی نیز 
از حاال و با توسعه تکنولوژی های مختلف خود را 
آماده می کند تا بتواند پاسخگوی این نیاز باشد.

 نخست وزیر کشور هند سال گذشته از طرحی 
با عنــوان “Make in india” پرده برداشــت 
که بر اســاس آن به شــرکت های خارجی که 
الکترونیکی  محصــوالت  تولیدی  کارخانجات 
شــان را به داخل خاک این کشــور انتقال می 

دادند تسهیاتی ویژه تعلق می گرفت.
این طرح به جد دو هدف را دنبال می کرد اول 
ورود ســرمایه های کان برندهای معروف به 
هند و ایجاد فرصت های شغلی گسترده و دوم 

کاهش وابستگی جهانی به بازار تولیدی چین.
تا به امروز شــیائومی، سامســونگ و ال جی از 
جمله نام های بزرگی محسوب می شوند که به 
برنامه “Make in india” ابراز عاقه کرده اند 
و سعی نموده اند با انتقال تاسیسات تولیدی و 
تحقیق و توسعه ی خود به هند ضمن حضور در 
کشــور مذکور از بازار بسیار پر جمعیت آن نیز 

بهترین بهره ی ممکنه را ببرند.
اکنون و در این بین یک برند ژاپنی دیگر یعنی 
سونی نیز اعام نموده قصد دارد به زودی کارخانه 
ای را در هند راه اندازی و برخی دیوایس هایش 

را در آنجا تولید کند.
 ،Kenichiro Hibi در همین راســتا آقــای
مدیر دفتر سونی واقع در هند، ذکر کرده است 
که شــرکت متبوعش به استراتژی ها و جهت 
گیری های اقتصادی رهبران کشــور یاد شده 
عاقه مند بوده و تاش دارد بهترین راه ممکن 
جهت همسو گشتن با آنها را برگزیند. وی گفته 
فعا ترجیح می دهد توضیحات بیشتری بیان 
نکند زیرا در حال حاضر مشغول بررسی پیش 

نیازهای الزم هستند.
کمپانی سونی قبًا هم یک کارخانه ی تولیدی 
نسبتاً وسیع در هند داشته که طی سال ۲۰۰۴ 

سرانجامش به تعطیلی کشیده شده است و هم 
اکنون تنها واســطه ها محصوالت این برند را از 
طریق چین، مالزی، تایلند و ژاپن وارد می کنند.
هندوســتان چهارمین بازار بزرگ جهان برای 
کمپانی ژاپنی مورد بحث محسوب می شود و 
ناگفته نماند که برندهای اکسپریا و براویا درآمد 
قابــل توجهی را از این بازار کســب می کنند. 
آقــای Hibi گفته امید دارند در ســال جاری 
شاهد افزایش ۲۰ درصدی درآمد از این کشور 
باشند؛ بر همین اساس آنها هفته ی پیش تلفن 
هوشمند اکسپریا +z3 را با قیمتی معادل ۸۷۵ 
دالر در اختیار عاقه مندان هندی قرار دادند و 
ذکر می گردد احتماالً به زودی کار بر روی یک 
محصول اقتصــادی و ویژه ی این منطقه را نیز 

آغاز خواهند نمود.

سونی هم بخشی از 
کارخانجات تولیدی اش را 

به هند انتقال می دهد
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 HTC One میزان استقبال از تلفن هوشمند
M9 به حــدی نا امید کننده بــود که عاقبت 
کمپانی تولیــد کننده اش اعام کرد قصد دارد 
تا ماه اکتبر پرچمداری بازطراحی شده را تحت 

برند hero آماده سازی و روانه ی بازار نماید.
در همین راستا گزارشی منتشر شده که نشان 
می دهد تا چه حد اوضاع برای HTC نامطلوب 
بــوده که آنهــا بافصله، ســاخت و عرضه ی 
پرچمداری تازه را در دستور کار خودشان قرار 
داده اند. بد نیست یادآور شویم کمپانی تایوانی 
 One M9 مورد بحث ســایز صفحه نمایــش
و رزولوشــن آن را در قیاس با On M8 تغییر 
نداده بود و طراحی نیز فرق چندانی با نمونه ی 

پیشین نداشت.
در عوض پرچمدار جدید از بدنه ای فلزی و دو 
رنگ بهره می برد و دوربین اصلی ســابقاً اولترا 
پیکســلی آن با یک دوربین ۲۰ مگاپیکســلی 
جایگزین شده بود. One M9 از نظر حافظه ی 

رم هم ارتقا یافت و بــه ۳ گیگابایت از این نوع 
حافظه تجهیز شد و باتریش نیز قدری افزایش 
ظرفیت داشــت و توانش به ۲۸۴۰ میلی آمپر 

ساعت رسید.
اما اگر به گزارشــی که منتشر شده باز گردیم 
مشــاهده می کنیم که در آن آمده، HTC تا 
کنون و طی ســه ماه پس از عرضه ی برترین 
محصول خود در ســطح جهانی تنها توانسته 
۴.۷۵ میلیون دستگاه از آن را به فروش برساند.
عدد یاد شده نســبت به آمار و ارقامی که برای 

One M8 در بازه ی زمانی مشابه رقم خورده 
اند کاهشی ۴۳.۷۵ درصدی نشان می دهد و اگر 
آن را با فروش ۱۰ میلیونی گلکسی اس ۶ و اس 
۶ اج طی ماه اول عرضه شان مورد مقایسه قرار 
دهیم می توان فهمید که اوضاع برای تایوانی ها 

تا چه حد رو به وخامت است.
بدیــن ترتیب باید منتظر مانــد و دید آیا با فرا 
رسیدن ماه اکتبر و عرضه ی یک محصول تازه 
شرایط دستخوش تغییر می گردد یا بازهم این 
روند نامطلوب و ناخوشایند ادامه خواهد داشت.

وقتی که بحث تکنولوژی مطرح می شود، به نظر 
می رســد که اندازه و سایزهای بزرگ تحسین 
برانگیزتر باشند، در حالی که وقتی وارد جزئیات 
می شویم می بینیم تراشــه ها و ساختارهای 
خیلی کوچک و ریز هستند که این تغییرات را 

به زندگی ما آورده اند.
محققیــن دانشــگاه اولســان، واحــد علوم و 
تکنولوژی، دســتگاهی ساخته اند که می تواند 
اشیاء سه بعدی را در ابعاد بسیار کوچک پرینت 

پس از سه ماه تنها ۴.۷۵ 
 One M9 میلیون دستگاه

به فروش رفته است

دانشمندان پرینتری 
سه بعدی ساخته اند که 

اشیائی کوچکتر از گلبول 
قرمز را پرینت می کند
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کند، اشــیایی که در حدود ۰٫۰۰۱ میلی متر 
هستند. برای اینکه بهتر متوجه شوید برای شما 
گلبول های قرمز را مثال می زنیم. گلبول های 
قرمز خون در انســان بین ۰٫۰۰۶ تا ۰٫۰۰۸ 
ضخامت دارند. بنابراین پرینتر ساخته شده را 

می توان واقعا پرینتری میکروسکوپی دانست.
البته بعید نیست که ماده مورد استفاده در این 
پرینتر، مانند پرینترهای عادی نباشــد که در 

حال حاضر مورد اســتفاده قرار می گیرد. برای 
پرینت شــدن اجزای ریزتر، نیــاز به تجهیزات 

خاص و ماده ای مخصوص است.
یکی از مشــکات معمول پرینترهای امروزی، 
عدم کیفیت باالی چاپ اســت. به این معنی 
که اجســام لطافت کامل ندارند و قسمت های 
خمیده به صورت دندانه دار پرینت می شود. اما 
امید می رود با این تکنولوژی که اجازه می دهد 

در حد ۰٫۰۰۱ میلی متر ظرافت داشته باشیم، 
اجزای لطیف تری را به وجود آورد.

پارک جانــگ اونگ، سرپرســت ایــن پروژه 
تحقیقاتی معتقد اســت کــه تکنولوژی های 
جدیدشان می تواند کمک شایانی به پرینترهای 
ســه بعدی کند. بزرگ تر همیشه بهتر نیست، 
مخصوصا زمانی که در مورد پرینترهای ســه 

بعدی صحبت می کنیم.

هوآوی طی ســال جاری میادی سه دیوایس 
مختلف تحت برند P8 معرفی نمود که عبارت 
بودند از هوآوی P8 ، P8 Max و P8 Lite. هر 
سه موبایل یاد شده دارای ظاهری تقریباً یکسان 
بودند اما ابعاد و مشخصه های سخت افزاریشان 

با یکدیگر فرق داشت.
P8 پرچمدار رسمی کمپانی مورد بحث محسوب 
می شود، P8 Lite در اصل یک میان رده برای 
 P8 افراد دارای بودجه ی کمتر است و در نهایت
Max فبلتیست با مشخصه های سخت افزاری 
عالی. این فبلت که در ماه آوریل رونمایی گشت 
از چندی قبل امکان پیش سفارشش مهیا شده 
بود و به تازگی نیز عرضه رسمی آن در چین آغاز 
گشته و حاال کمپانی تولید کننده در مورد میزان 
فروشش آمار و ارقامی منتشر نموده که به جرات 

می توان گفت بسیار شگفت انگیز هستند.
P8 Max در چیــن با قیمتی معادل ۶۱۰ دالر 
آمریکا به فروش می رسد و بدین ترتیب خودش 
را از محصوالت رایج ارزان قیمت در ســرزمین 
اژدهای ســرخ جدا می سازد. البته نباید از یاد 
برد که ما با یک پرچمدار طرف هستیم و متقبل 
شدن چنین هزینه ای برای تهیه کردنش نباید 

تعجب آورد باشد.
ظاهراً اهالی چین نیز با قیمت مذکور کنار آمده 
اند زیــرا آقای ژو پینگ، مدیــر بخش تجاری 
هوآوی، اعام نموده شــرکت متبوعش تنها در 
ماه می موفق گشــته ۱۰ میلیون عدد از فبلت 

تازه رونمایی شده شان را به فروش برساند.
کارشناســان اندکی پیش بینی می کردند که 
برند مورد بحث بتواند به چنین موفقیتی دست 
یابد ولی ظاهراً تقاضای بســیار باال برای فبلت 
های مرغوب در چین ســبب گشــته اعداد و 
ارقامی فراتر از آنچه انتظار می رفته به دســت 
آید. ضمن اینکه آقــای پینگ می گوید بحث 
قیمت در صورتیکه محصول نیاز کاربران را به 
درســتی برطرف کند چندان چالش بر انگیز و 

مهم نیست.

در کنار فروش فوق العــاده P8 Max هوآوی 
توانســته ۵۰ میلیون موبایــل را در نیمه اول 
۲۰۱۵ به دست کاربران عاقه مند خود برساند 
که این رقم نیز بسیار مطلوب و مناسب به نظر 

می آید.
گفتنیست P8 Max با نمایشگری ۶.۸ اینچی 
که رزولوشن ۱۰۸۰P دارد عرضه می گردد و به 
سه گیگابایت حافظه ی رم در کنار ۶۴ گیگابایت 

حافظه ی داخلی تجهیز شده است. فبلت مورد 
اشــاره قدرت خودش را از یک چیپست هشت 
هســته ای کایرین ۹۳۵ می گیرد و در درونش 

باتری ۴۳۶۰ میلی آمپر ساعتی تعبیه گشته.
دوربین اصلی این فبلت ۱۳ مگاپیکسلی بوده و 
از تکنولوژی لرزشگیر اپتیکال به همراه فلشی 
دو گانه بهره می برد و در قســمت جلویی نیز 
دوربینی ۵ مگاپیکســلی جای دارد. از ســایر 
ویژگی های محصول یاد شــده مــی توان به 
اندروید ۵.۰.۲، پشتیبانی از تکنولوژی ارتباطی 

۴G LTE و دو درگاه سیم کارت اشاره نمود.
P8 Max ابعادی برابر با ۱۸۲.۷ در ۹۳ در ۶.۸ 
میلی متر داشته و وزنش به ۲۸۸ گرم می رسد. 
هوآوی امید دارد در نیمه ی دوم ســال جاری 
نیز بتوانــد آمار و ارقام بهتری رقم زده و فروش 
بیشــتری را تجربه کند؛ امری که زمان محقق 

شدنش را تعیین خواهد نمود.

هوآوی در ماه می ۱۰ 
 P8 میلیون تلفن هوشمند

Max فروخته است
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برای درمان بهتر بیماران توســط متخصصین، 
دانشمندان و محققین چند سالی می شود که 
با سلول های ارگانیگ و آزمایشگاهی سر و کله 
می زنند. برای سرویس سامت همگانی )ان اچ 
اس( تامین منابع خونی در اولویت کاری است. 
بنابراین برای جبران کمبود اهدای خون، به راه 

دیگری اندیشیده اند: تولید خون مصنوعی.
این ترفند که طی دو سال آینده به نتیجه خواهد 
رسید، می تواند درمان بیماران با مشکات خونی 
پیچیده را دچار تحولی عظیم کند. متخصصین 
سازمان سرویس ســامت همگانی در ارتباط 
نزدیک با دانشمندان دانشگاه های بریستول و 
کمبریج هستند تا بتوانند سلول های خون را از 

طریق سلول بنیادی فرد بالغ و خون بند ناف به 
دست آورند.

سپس خون تولید شده به میزان ۵ الی ۱۰ میلی 
متر به ۱۰ داوطلب تزریق می شود و نتایج آن با 
تزریق خون واقعی مورد مقایسه قرار می گیرد. 
با افزایش درخواست خون و ناکافی بودن اهدای 
آن در بریتانیا، ان اچ اس سعی دارد قیمت سلول 
های خونی را به حداقل ممکن برساند. با استفاده از 

خون مصنوعی، محققین می توانند تزریق خون به 
افرادی با بیماری های خاص را ساده تر کنند. برای 
مثال در کم خونی داسی شکل، فرد نیاز به سلول 

های خونی مشابه خود )هم گروه( دارد.
دکتــر نیک واتکینز می گوید: “ما مطمئنیم تا 
ســال ۲۰۱۷، تیم ما قادر خواهد بود اولین فاز 

کلینیکی را روی داوطلبان اجرا کند.”

سونی یکی از بزرگ ترین کمپانی های فعال در 
حوزه تکنولوژی است. این شرکت ژاپنی، تجهیزات 
تکنولوژیک و الکتریکی بسیاری از تلویزیون گرفته 
تا کنسول بازی و همچنین ساعت و موبایل هوشند 

را تولید می کند.
از طرفی اما بخش موبایل این کمپانی مدتیست که 
با مشکاتی رو به رو بوده اما مدیران این شرکت 
باور دارند که موبایل های جدیدشان موسوم به 
اکسپریا +Z3 و Z4 می توانند پایان بخشی باشند 
بر آنچه اکنون بخش موبایل با آن دست به گریبان 

است.
روز گذشته اما سونی جلسه سالیانه خود را برای 
انتخاب مدیرعامل جدید برگزار نمود و در این میان 
باز هم کازو هیرای توانست اعتماد سهام داران را به 
خود جلب نموده و برای یک سال دیگر، در سمت 
فعلی خویش باقی بماند. در ادامه با دیجیاتو همراه 

باشید.
کازو هیرای از آوریل سال ۲۰۱۲ بر منصب ریاست 

در سونی نشسته و عنوان مدیر عامل را بر دوش 
می کشد و آنطور که پیداست، امسال هم سهام 
داران ســونی با اعتماد کامل، از هیرای پشتبانی 
نموده و مدیریت او را برای یک سال دیگر تمدید 

کرده اند.
اگرچه هیرای نتوانسته بود در مدت مدیریت خود 
عملکرد چندان درخشانی را برای بخش موبایل 
به ارمغان آورد اما در جلسه سالیانه انتخاب مدیر 
عامل سونی، سهام داران باز هم پشتیبانی کامل 
خود را از او با ۸۸ درصد رای موافق اعام نمودند. 
الزم به ذکر اســت که هیرای سال گذشته نیز با 
۸۹ درصد رای موافق توانسته بود مدیریت خود را 
تمدید نماید و همانگونه که می بینید، سهام داران 

همچنان هم به وی اعتمادی کامل دارند.

سونی اگرچه در بیشتر زمینه ها فعالیتی مثبت 
داشته و سودآور نیز هست اما سال گذشته تصمیم 
گرفت در بازار چین، اســمارت فون های خود را 
عرضــه نکند و همین مورد باعــث کاهش آمار 
فروش این شرکت گشته است. از سوی دیگر اما 
هیرای توانسته فروش بسیار باالیی از سنسور به 
کار رفته در دوربین اسمارت فون ها داشته باشد 
و پلی استیشن ۴ نیز از زمان حضورش تا کنون 

محصولی موفق به شمار رفته است.
باید دید کازو هیرای در سال جدید مدیریت خود 
چه تصمیماتی برای بخش موبایل خواهد گرفت و 
آیا می تواند تا پیش از پایان سال میادی جاری 
یک اسمارت فون پرچمدار را به بازار عرضه نماید 

یا خیر. 

اولین تزریق خون 
مصنوعی تا سال ۲۰۱۷ 

انجام می شود

مدیریت »کازو هیرای« 
بر سونی یک سال دیگر 

تمدید شد
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این روزها کاربران بیــش از هر زمان دیگری از 
تنوع موجود در بازار موبایل های هوشمند لذت 
می برند؛ تنوعی که البته با قیمت های نه چندان 
باال همراه گشته و می توان در هر بازه قیمتی، 

انتخابی مناسب را یافت.
عامــل پایین آمــدن قیمت البته از ســوی 
هایی  شرکت  اســت،  بوده  چینی  سازندگان 
که همواره کوشــیده اند تا محصوالت خود را 
به شــکلی ارزان در بازارهای مختلف عرضه 
نمایند. همین موضوع نیز کم و بیش ســبب 
شــد تا چنین اســمارت فون هایی، بتوانند 
توجه کاربران را در نقــاط مختلف جهان به 
خود جلب نمایند. توجهی که البته باعث شد 
تا کاربران کم کم به سوی استفاده از برندهای 

ناشناس کشیده شوند.
حال اما بر اساس آمار جدیدی از سوی موسسه 
آماری IDC، گفته می شود که به زودی شاهد 
پایــان یافتن قیمت های پایین در موبایل های 

چینی خواهیم بود.
تحقیق جدید IDC بیانگر این موضوع اســت 
که قیمت متوســط موبایل های چینی اخیرا با 
افزایش قابل توجهی رو به رو بوده، آن هم صرفا 

با گذشت چند ماه.
برای مثال، در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۴ متوسط 
قیمت یک موبایل چینی ۱۹۲ دالر بوده، که این 

بها در سه ماهه بعدی اش به ۲۳۹ دالر می رسد. 
در نهایت نیز در سه ماهه ابتدایی سال گذشته، 
متوســط بهای یک موبایل چینی به ۲۶۳ دالر 
رســیده. چنین افزایش قیمتی، به هیچ عنوان 
پیش پا افتاده نیست بخصوص وقتی که مقطع 
زمانی آن را در نظر گیرید. می توان گفت بازار 
موبایل های چینی پس از ۶ سال دچار افزایش 
قیمت شده. اما در نهایت چه نتیجه ای می توان 

از این موضوع گرفت؟
بر اســاس گفته هــای »برایان مــا«، یکی از 
کارشناسان IDC، چنین اتفاقی به دلیل ورود 
گســترده ی اپل به بازار چین روی داده است. 
آیفون های بزرگ تر شــده ی اپل به حدی در 
چین مورد اســتقبال واقع گشته اند که اکنون 
این ســازنده ی آمریکایی، رتبه اول فروش در 

کشور یاد شده را داراست. محبوبیت و استقبال 
بیش از اندازه ی کاربران چینی از آیفون، باعث 
گشته تا سازندگان چینی به این نتیجه برسند 
که این روزها، قیمت بسیار پایین تاثیر چندانی 
بر انتخاب عاقه مندان به محصوالت با کیفیت 

نخواهد گذاشت.
البته این موضــوع را نیز باید در نظر گرفت که 
میانگین قیمت موبایل های چینی هنوز هم با 
میانگین قیمت جهانی کــه در حد ۳۰۰ دالر 
است، فاصله دارد اما به هر شکل، این شکاف به 

شکل قابل ماحظه ای کاهش یافته.
برای مثال، ســال گذشته، تفاوت بین میانگین 
قیمت های جهانی با میانگین قیمت در چین، 
بیــش از ۱۰۰ دالر بــود در حالی که اکنون به 

حدود ۵۰ دالر رسیده.

مایکروسافت دوشــنبه بعد از ظهر اعام کرد 
طبــق قردادی تازه منعقد شــده، قرار اســت 
بخشی از کسب و کار نمایش تبلیغات خودش 

را به AOL بسپارد.
ضمناً این قرارداد زیر مجموعه ی جدید ورایزن، 
یعنــی AOL را موظف مــی کند تا ظرف ۱۰ 
سال آینده به جای خدمات جستجوی گوگل، 

به صورت پیش فرض خدمات موتور جستجوی 
بینگ را در بین سرویس هایش به کاربران خود 
عرضه نماید. گفتنیست که بند ذکر شده در باال 
بناست تا از ابتدای ژانویه ۲۰۱۶ اجرایی گردد.

این خبر بیش از هر کس دیگری به یقین برای 
اهالی کمپانی ســاکن مانتین ویو حائز اهمیت 
محسوب می شود؛ آنها ســال گذشته جایگاه 

خود در مرورگر فایرفاکس شرکت موزیا را نیز 
به یاهو واگذر کردند که همین امر سبب گشت 
شاهد بیشــترین کاهش سهم شــان در بازار 
موتورهای جستجوی اینترنتی از سال ۲۰۰۹ 

تا به امروز باشند.
هم اکنون خدمات جستجوی گوگل به عنوان 
گزینــه ی پیش فــرض به کاربــران مرورگر 

موبایل های چینی دیگر 
ارزان نیستند

کمپانی AOL در وب سایت ها و سرویس های خود خدمات جستجوی بینگ را 
جایگزین گوگل می کند
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ســافاری عرضه می گردد، ولی گفته می شود 
اپل هم مــی خواهد در آینــده ای نه چندان 
دور یاهو یا بینــگ را در مرورگر اینترنتی اش 

جایگزین نماید.
برخی از کارشناســان می گوینــد غول دنیای 
جستجوهای اینترنتی موظف بوده درصدی از 
درآمد حاصل از ارائه ی خدمات ســرچ در وب 
ســایت های AOL را به ایــن کمپانی بپردازد 
و احتماالً همین موضوع ســبب گشته تا آنها 
چندان تمایلی به تمدید قرارداد نداشته باشند 
و جایگاه شان را به مایکروسافتی ها واگذر کنند.
 AOL در سه ماهه ی اول سال جاری میادی
عددی برابر با ۱۱۶.۴ میلیــون دالر درآمد از 
طریق خدمات جستجوی گوگل کسب کرده 
بود که همین عدد نشان می داد اهالی مانتین 
ویو، خود بــه درآمدی چند ده میلیون دالری 
دســت یافته اند. گفتنیست گوگل به صورت 

کلی و در همین بازه ی زمانی از سرویس های 
جســتجویش ۱۱.۹۳ میلیارد دالر درآمد به 

دست آورده است.

موسسه Kantar: رشد بازار اندروید با فروش 
موبایل های سامســونگ و ال جی در ایاالت 

متحده

Kan� نآخری خبرها از ســوی موسسه آماری
tar، حاکی از آن هســتند که اندروید در دوره 
سه ماهه ی منتهی به ماه »مه«، توانسته رشد 
بسیار خوبی در بازار ایاالت متحده داشته باشد 
و نقش آفرینان این میدان نیز، سامسونگ و ال 

جی بوده اند.
در دوره ی یاد شده، سهم پلتفرم متن�باز گوگل 
بــا ۲.۸ درصد افزایش به ۶۴.۹ درصد رســید. 
از ســوی دیگر نیز سامســونگ با فروش باالی 
گلکســی اس ۶، توانست بزرگ ترین فروشنده 
این کشور نام گیرد. در سه ماهه ای که در پس 
از ماه May به پایان رســید، شــرکت کره ای 
سامسونگ قادر گشته تا ۵۵ درصد موبایل های 
فروش رفته در آمریکا را به نام خود ثبت نماید.

در حالی کــه اندرویــد در ایــاالت متحده با 
پیشرفت ســهم بازار خود رو به رو شده، در آن 
طرف ماجــرا، iOS از کاهش کاربران رنج برده 

است. سهم پلتفرم توسعه یافته توسط اپل در 
دوره ای که پیشتر در موردش گفتیم، به ۳۰.۹ 
درصد رسیده و باید اشاره داشت که در آمریکا، 
ویندوز فون نیز صرفا از ســهمی ۳.۵ درصدی 
برخوردار است. این در حالیست که سهم بلک 
بری به کمتر از یــک درصد، یعنی صرفا هفت 

دهم درصد تنزل یافت.
جدا از سامسونگ، شرکت ال جی نیز توانست 
در سه ماهه ی یاد شــده فروش قدرتمندی را 
به نمایش بگذارد. فروشی که از سال گذشته در 
مقطع زمانی مشابه، دو برابر بیشتر شده. در این 
میان می توان به موتوروال و اچ تی سی نیز اشاره 

داشت که با کاهش تقاضا رو به رو گشته اند.
در حالی که لقب بزرگ ترین فروشنده موبایل، 

به سامســونگ اعطا می شود، این آیفون ۶ بود 
که توانســت عنوان پرفــروش ترین موبایل در 
آمریکا برای مقطع ســه ماهه منتهی به ماه مه 

را به دست آورد.
این در حالیست که سایر نقاط جهان، داستان 
چندان مشــابهی ندارند و برای مثال در اروپا، 
اندروید با کاهش ســهم ۲.۹ درصدی رو به رو 
شــده. الزم به ذکر است که بر اساس آمار ارائه 
شده از ســوی Kantar، اکنون اپل بزرگترین 
فروشنده موبایل در چین بوده و سپس هوآوی 
و در جایگاه ســوم نیز می توان نام شیائومی را 

مشاهده کرد.

موسسه Kantar: رشد 
بازار اندروید با فروش 
موبایل های سامسونگ و 
ال جی در ایاالت متحده
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در قلب تکنولوژیک ژاپن، اتفاق تازه ای در حال 
روی دادن اســت؛ اتفاقی که پس از ۲۵ سال، 
اکنون برای بار دوم برای سونی تکرار می شود.

بخش موبایل ســونی در سال های اخیر کم و 
بیش با مشــکاتی رو به رو بوده اما در عوض، 
بخش فروش سنسور دوربین برای تلفن های 
هوشمند، توانسته جبران این موضوع را بکند 
و فروش بســیار باال و خوبی را به ارمغان آورد. 
اکنون ســونی تصمیم گرفته تمرکز ویژه خود 
را بر توسعه و تولید همین سنسورها عاوه بر 
ماژول های دوربین قرار دهد و بدین واســطه، 

درآمدهای خود را نیز باالتر برد.
برای بخش تحقیق و توســعه اما، شرکت یاد 
شده نیازمند سرمایه گذاری هنگفتی است و 
به همین دلیل هم، تصمیم گرفته برای دومین 
بار در تاریخ این کمپانی، سهام خود را در بازار 
بورس عرضه کند؛ چنین اتفاقی  برای اولین بار 

در سال ۱۹۸۹ روی داده بود.
با اعام این تصمیم، ارزش سهام سونی تا ۸.۲ 
درصد سقوط داشــته اما در هر صورت گفته 

می شــود حاصل عرضه سهام در بازار بورس و 
اوراق بهادار، سرمایه ای ۳.۶ میلیارد دالری را 
در اختیار شرکت ژاپنی خواهد گذاشت. سرمایه 
ای که گفته می شــود بخش بزرگــی از آن، 
صرف توسعه تجارت سنسور و ماژول دوربین 
برای اســمارت فون ها می شود. سنسورهایی 
که خریدارانشــان شرکت های تراز اول دنیای 
تکنولوژی نظیر اپل و سامسونگ هستند. این 
محصوالت آنقدر طرفدار دارند که اکنون سونی 
به هیچ عنوان نمی تواند جوابگوی تقاضا باشد و 
سخت تاش می کند تا با افزایش ظرفیت های 

خود، درآمد خویش را نیز باالتر ببرد.
در ماه آوریل، معاون ارشــد بخش مالی سونی 
به نــام Kenichiro Yoshida اظهار نمود که 
شرکتش به زودی قصد ســرمایه گذاری ۱۲۰ 
میلیارد ینی در بخش تولید سنسورهای دوربین 

و در سال مالی جاری را دارد که اندکی بعد اعام 
شد به رقم یاد شده، مبلغ ۸۰ میلیارد ین دیگر 
نیز افزوده خواهد شد. از سوی دیگر همچنین 
انتظار می رود که سود عملیاتی یا ویژه ی سونی 
در ســال مالی ۲۰۱۶ تا ۴ برابر افزایش را نشان 

دهد.
اکنون ســونی برنامه دارد تا بر نقاط قوت خود 
تمرکز ویژه ای داشته باشد. بخش هایی نظیر 
موســیقی، فیلم های ســینمایی، بازی های 
کامپیوتری و ســاخت اجزای ســایر دستگاه 
هــای دیجیتالی. باید دید در آینده ســونی را 
چه خواهد شد و آیا استراتژی جدید مدیر این 
شرکت، آقای هیرای که به تازگی توانسته برای 
ســال جدید مالی نیز مدیریت خود را تمدید 
نماید، چگونه شرکت ژاپنی را دوباره در مرکز 

توجهات قرار خواهد داد.

می توان گفت در دنیــای تلفن های همراه، 
 Matti 10 تیر ، روزی غم انگیز بود ، چرا که
Makkonen، توسعه دهنده و شخصی که از 
وی به عنوان »پدر پیامک« یاد می شــود، در 

سن ۶۳ سالگی از دنیا رفت.
این پژوهشــگر فناندی، در سال ۱۹۸۴ ایده 
خود مبنی بر ارسال پیام های متنی کوتاه از 
طریق موبایل را با خدمات دهندگان مخابراتی 
مطرح نمود و توانســت ایــن تکنولوژی را به 

حال سونی به لطف فروش 
بی شمار سنسورهای 
دوربین، خوب است

توسعه دهنده پیامک در 
سن ۶۳ سالگی از دنیا رفت
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کمــک آنها در اختیار میلیــون ها کاربر قرار 
دهد.

در آن زمــان، چنین ایده ای از ســوی افراد 
دیگری نیز مطرح گشته بود اما وی به همراه 
تاشــی  در   ،Friedham Hillebrand
مشــترک موفق شدند تا ایده خود را در قالب 

۱۶۰ کارکتر به ازای هر پیامک توسعه دهند 
اما در هر صــورت از Makkonen به عنوان 

پایه گذار اولیه SMS یاد می شود.
منصفانه اســت اگر بگوییم که از آن زمان به 
بعد، اختراع او توســط میلیاردهــا نفر مورد 
اســتفاده قرار گرفت. هرچند کــه البته در 

ســال های اخیر، به واســطه حضور پر رنگ 
تلفن های هوشــمند و اپلیکیشن های پیام 
رسان، استفاده از پیام کوتاه در قالب پیشین 
نمی گنجد اما هنوز هم در مناطق محروم از 

اینترنت، کاربران بی شماری دارد.

مــارک زاکربــرگ بــاور دارد کــه باالخره 
روزی انســان می تواند احساســات، افکار و 
بازخوردهای حسی اش را به همان شیوه ای 
که متون، عکس و ویدئو را از طریق شــبکه 
های اجتماعی به اشــتراک می گــذارد، با 

دیگران تبادل نماید.
در جریان یک جلسه طوالنی پرسش و پاسخ 
که در صفحه فیسبوک مدیرعامل فیسبوک 
برگزار گردید، زاکربرگ اظهار داشــت: »به 
زودی مــی توانید در مورد چیزی فکر کنید 
و دوســت شما نیز به ســرعت آن را تجربه 

نماید.«
زاکربرگ عاوه بر تلپاتی، طیف گسترده ای 
از موضوعات را در جریان این جلســه مطرح 

نمود کــه از آن جمله می توان به تحقیقات 
فیسبوک در زمینه هوش مصنوعی، سیاست 
این شبکه اجتماعی در قبال اسامی واقعی و 
ماهیت قابلیتی به نام تلنگر ســخن به میان 

آورد.
در این جلســه همچنین پرســش هایی از 
ســوی چهره های مشــهور پرسیده شد که 
طیف گســترده ای از آنها به مطالعات علمی 
و اهمیت کارهای انجام شده توسط استیون 
هاوکینگ و آرنولد شوارتزنگر ارتباط پیدا می 

کرد.
مورد  در  زاکربرگ  از   Huffington خبرنگار
آینده خبرهای آناین سوال کرد و او نیز در 
جواب اظهار داشــت که پیش بینی می کند 

در آینده »غنا و سرعت« این نوع محتواست 
کــه اهمیت پیدا کــرده و از طریــق ویدئو 
و تکنولــوژی های جدیدی نظیــر واقعیت 
مجازی محقق می گردد که این اظهار نظر، 
برای شرکتی که چندی پیش آکیلس را در 
ازای ۲ میلیــارد دالر خریداری کرد چندان 

هم دور از ذهن نیست.
در مــورد افزایش ســرعت خبررســانی نیز 
زاکربرگ مدعی شد: سازمان های خبری که 
هم اکنون خبرهای کوچک را با ســرعت و 
تنــاوب باال در اختیار کاربران قرار می دهند 
از جایگاه بســیار مهمــی برخوردارند با این 
همه مطمئن نیستم که هنوز همه بر این امر 
واقف شده باشند. از این لحاظ نیز فیسبوک 
با مقاالت جدید و آنــی خود، ایده آل ترین 
شــبکه اجتماعی برای تحقق آینده ای است 

که زاکربرگ آن را به تصویر کشیده است.
مدیر عامل این شــبکه اجتماعی در توضیح 
طرح هــای این شــرکت در حــوزه هوش 
مصنوعی نیز اظهار داشــت که شــرکت او 
مدتی است مشــغول توسعه تکنولوژی های 
الزم برای تشــخیص اشیاء، مناظر و افراد در 

عکس ها و ویدئوها است.
زاکربرگ گفت: این سیستم ها نیازمند درک 
بافت و بســتر تصاویر و ویدئوها هستند. وی 
در ادامه، بخشــی از اهداف شــرکت خود را 
ایجاد انواعی از سیستم های هوش مصنوعی 
دانســت که در برخــی از حوزه ها شــامل 
بینایی، شــنوایی و غیره، بهتر از انسان عمل 

می کنند.
زمانی که از او ســوال شــد دوست دارد به 
کدامیک از سواالت علمی پاسخ دهد، جواب 

مارک زاکربرگ: در آینده می توانیم احساساتمان را هم ارسال کنیم
News
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او باز هم بر محوریت انســان اســتوار بود و 
اظهار داشت:

من بیشــتر به سواالتی عاقه دارم که درباره 
مردم هســتند. چه چیزی به بشر امکان می 
دهد که تا ابد زنده بماند؟ چطور می شــود 
همه بیماری ها را درمان کرد؟ مغز انســان 
چگونــه کار می کنــد؟ یادگیری چگونه رخ 
مــی دهد؟ چطور می توان این توانایی را در 
انســان ایجاد کرد که قــدرت یادگیری اش 

چند میلیون برابر بیشتر شود؟
اما جلسه پرسش و پاسخ تماما هم به برنامه 
ها و احساســات تلپاتی اختصاص نداشت و 
زاکربرگ در مورد سیاســت فعلی فیسبوک 
در قبال نام واقعی کاربران نیز ســخن گفت. 
مســاله ای که بــه زعم بســیاری می تواند 
تبعیض آمیز بوده و برای آنهایی که دوســت 

ندارند با نام واقعی شان در این فضای آناین 
شناخته شوند، به قیمت جانشان تمام شود.

زاکربرگ در وهله نخســت در مقام دفاع از 
سیاست فعلی فیسبوک در این رابطه بر آمد 
و اظهار داشــت که با ایــن کار، پیدا کردن 
دوســتان برای کاربران این شبکه اجتماعی 

راحت تر می شود:
ابهاماتی در مورد سیاست ما وجود دارد. نام 
واقعی لزوما به معنای نام قانونی شما نیست. 
نام واقعی شــما همان چیزی است که با آن 
خوانده می شــوید و دوســتانتان با آن شما 
را خطاب می کنند. اگر در میان دوستانتان 
شــهرت شــما چیزی غیر از نام شناسنامه 
ای تان اســت و دوســت دارید که از آن در 
فیسبوک اســتفاده کنید، باید بتوانید چنین 
کاری را انجــام دهید. بــا این کار ما نیز می 

توانیم از هر فردی که نام واقعی اش را مورد 
استفاده قرار می دهد حمایت کنیم. البته در 
حال حاظر روی روش های بهتر و بیشــتری 
کار می کنیــم تا کاربرانمــان بتوانند به ما 

نشان دهند که نام واقعی شان چیست.
زاکربرگ در ادامه اظهار داشــت که به اندازه 
کافی پول در آورده است و از این پس، ماهانه 
یــک دالر را به عنوان حقوق دریافت خواهد 
کرد که این مساله بیش از سایر جواب های 

او مورد توجه قرار گرفت.
اما تنها ســوالی که او نتوانســت پاسخ قانع 
کننــده ای برایش ارائه دهــد، علت واقعی 
گنجانــدن امکان پوک یا تلنگر بود و تنها به 
گفتن این جمله بسنده کرد که: در آن زمان 

ایده خوبی به نظر می آمد.

حاال که اندک اندک نوبت به حساب و کتاب 
کردن در مورد عملکرد شرکت های مختلف 
دنیای تکنولوژی در نیمه ی اول سال ۲۰۱۵ 
می رسد، Lei Jun، مدیر عامل شیائومی، در 
اشــتراک Weibo خود اعام نموده کمپانی 
متبوعش از ابتدای ســال جــاری تا به امروز 
موفق گشــته ۳۴.۷ میلیون دستگاه اسمارت 

فون به فروش برساند.
عدد ذکر شــده حکایت از رشدی ۳۳ درصدی 
نســبت به بازه ی زمانی مشابه در سال ۲۰۱۴ 
دارد و این رشــد در شرایطی صورت می پذیرد 
که آمارها از کاهش تقاضا برای خرید تلفن های 

همراه هوشمند در چین حکایت می کنند.
البته گفتنیست که شــیائومی برای رسیدن 
به هدف گذاری پیشــین خود، یعنی فروش 
۸۰ الی ۱۰۰ میلیون اسمارت فون طی سال 
جاری، باید نیمه ی دوم امســال را به شکلی 
بهتر و قدرتمند تر از ســر بگذارند و در طول 
آن )از جوالی الی دسامبر( مابین ۴۵.۳ الی 

۶۳.۳ میلیون موبایل به بازار ارائه کند.
عرضه تلفن هوشــمند Mi 5 و موفقیتش، از 
جملــه فاکتورهای مهــم و موثر برای محقق 
شــدن هدف مورد اشــاره در باال محســوب 
می شود، اما از ســوی دیگر که شیائومی در 
زمانبندی آماده سازی و رونمایی این محصول 
با چالش هایی مواجه است. زیرا از آنجایی که 
Mi 5 بناست تا با چیپست اسنپدراگون ۸۲۰ 
تولید گردد، احتمال می رود جهت اطمینان 
از صحت عملکرد چیپست یاد شده الزم باشد 
پرده بــرداری از آن تا ماه نوامبــر به تعویق 

بیافتد.
طبــق شــایعات پرچمدار بعــدی چینی ها 
نمایشگری ۵.۳ اینچی با رزولوشن ۱۴۴۰ در 
۲۵۶۰ پیکسل خواهد داشت و از ۴ گیگابایت 
حافظه ی رم بهره خواهد برد. منابع مختلف 

می افزاینــد موبایل مورد بحــث به دوربین 
اصلــی و جلویی ۱۶ و ۶ مگاپیکســلی مجهز 
گشــته و در درون آن نیز باتری ۳۰۳۰ میلی 

آمپر ساعتی وجود خواهد داشت.
 Mi ناگفته نماند که در کنار احتمال معرفی
5 طی نیمه دوم امســال دور از ذهن نیست 

Redmi Note 2 نیز رونمایی گردد.
شــیائومی از جمله کمپانی هایی است که با 
ارده ای بســیار قوی رو بــه جلو حرکت می 
کند. کوین ینگ، تحلیل گر IHS، در همین 
رابطه اظهار داشــته آنها طی ســه ماهه اول 
هوشمند  تلفن  دستگاه  میلیون   ۱۴.۹۸ سال 
فروخته اند ولی این عدد در سه ماهه ی دوم 
به ۱۹.۷۲ میلیون رسیده است. لذا می توان 
انتظار داشــت که بتوانند تا پایان سال هدف 

گذاری های پیشین خود را محقق کنند.

شیائومی در نیمه اول 
سال جاری ۳۴.۷ میلیون 
دستگاه تلفن هوشمند 

فروخته است
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اگر تجارت شما بر اساس اینترنت باشد، طبیعی 
اســت که بخواهید همه به اینترنت دسترسی 
داشته باشند. گوگل با پروژه Loon و فیسبوک 
با Internet.org در حال فراهم کردن اینترنت 
برای مردم سراســر دنیا هســتند. اما ســوال 

اینجاست که چگونه؟
برخاف بالن های گوگل، فیسبوک می خواهد 
از ماهواره ها، پهپادها و لیزرها استفاده کند. بله، 
لیزرها. مارک زاکربــرگ از طریق اکانت خود 
ویدیویی را به اشتراک گذاشت که چگونگی این 

فرآیند را نمایش می دهد.
یکی از مهم ترین مشکاتی که سر راه گوگل و 
فیسبوک قرار دارد، رساندن اینترنت به نقاطی 
است که از لحاظ جغرافیایی تفاوت های خاصی 

دارند. بهترین راه در این حالت، به پرواز در آوردن 
وسایلی است که اینترنت را به سوی زمین می 
 Internet.org تاباند. به همین دلیل، ماموریت
عاوه بر به خدمت گرفتن ماهواره ها، پهپادها را 

هم در اختیار می گیرد.
به گفته زاکربرگ، دریافــت داده ها از پهپادها و 
ماهواره ها ســریع ترین شــیوه ممکن است، آن 
هم به خاطر لیزرها. با اســتفاده از لیزرها کارهای 

متنوعی می توان انجام داد و این لیزرهای متمرکز 
برای انتقال داده ها، حتی سریع تر از سیگنال های 

رادیویی مورد استفاده قرار می گیرند.
البته توجهی به رنگ ها نداشــته باشــید، قرار 
نیست لیزرهای رنگی آســمان شب ما را سبز 
و قرمز کنند، ایــن تصاویر صرفا جهت نمایش 
هســتند و لیزرهای حقیقی بدون رنگ و ضرر 

خواهند بود.

پر مخاطب ترین سیســتم عامل تلفن همراه 
در دنیا اندروید است و سامسونگ از این بابت 
سود بسیاری می برد. سهم سامسونگ از ۲۵۷ 
میلیون تلفن همراه فروخته شــده در فصل 

گذشته اندکی بیشتر از ۸۲ میلیون است.
عمــده فروش محصوالت سامســونگ در دو 
منطقه ایاالت متحده آمریکا و آسیای جنوبی 
بوده. آسیای جنوبی، خانه سامسونگ، آوردگاه 
تولیدکننــدگان مطرح بســیاری اســت اما 
سامســونگ به خوبی توانسته گلیم خود را از 
آب بیرون بکشد. در ایاالت متحده نیز پس از 
فروش ناموفق پرچمدار قبلی، حاال شاهد رشد 

گلکسی اس ۶ هستیم.
قطعا هزینه های میلیون دالری سامسونگ در 
زمینه تبلیغات نتیجــه بخش بوده، به حدی 

که توانســته در خاک اپل، از آیفون ۶ پیشی 
بگیرد. این مسئله ممکن است در فصل مالی 
آینده متفاوت باشــد؛ با عرضه آیفون بعدی، 
فروش اپل دوباره قدرت خواهد گرفت اما فعا 
سامســونگ در این بازار می تازد و با گلکسی 

اس ۶ و اس ۶ اج سردمدار بازار است.
در اواســط مــاه آوریل، آیفــون ۶ هنوز هم 

پرطرفدارترین تلفن همراه در ایاالت متحده 
بود اما گذر زمــان، قدرت تبلیغات و کیفیت 
مناسب پرچمدارهای جدید سامسونگ مبارزه 
را به سود کره ای ها چرخانده. سامسونگ در 
منطقه آســای جنوبی موفــق به فروش ۵٫۵ 

میلیون واحد تلفن همراه شده.

فیسبوک می خواهد 
اینترنت را از آسمان به 

سمت زمین بتاباند

فروش محصوالت 
سامسونگ در آمریکا از 

اپل پیشی گرفت
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هواپیمــای Solar Impulse 2 کــه از طریق 
انرژی خورشــیدی، نیروی مورد نیاز خود برای 
 Nagoya پرواز را به دست می آورد، موفق شد از
در کشور ژاپن پرواز خود را آغاز نموده و پس از 
گذشت ۴روز و ۲۱ ساعت و ۵۱ دقیقه، خود را 
به جزیره هاوایی در ایاالت متحده رسانده و در 
نهایت رکورد طوالنی ترین پرواز خورشــیدی 

تاریخ را به ثبت برساند.
خلبان این پــرواز، André Borschberg نام 
Ber� ددار که به واســطه کمک خلبــان خود
trand Piccard، موفق شد این پرواز تقریبا ۵ 

روزه را به پایان برساند.
Borschberg در ابتدا قصد داشــت تا سفر خود 
را از شــهر نانجینگ در کشور چین آغاز نموده و 
سپس در جزیره هاوایی نیز به پاین برساند اما به 
دلیل شرایط بد جوی، پس از پرواز مجبور شد که 
در کشــور ژاپن توقف نموده و سپس از آنجا سفر 

خود را برای رسیده به هاوایی آغاز نماید.
جالــب اینکه برای جذب انرژی بیشــتر از نور 

 Borschberg خورشید، خلبان این پرواز،  آقای
مجبور بوده تا در روز، ارتفاع زیادی را کســب 
نموده تا نور بیشــتری جذب کند و در شب، با 
ارتفاع بسیار پایین از سطح زمین و سرعت اندک 
به پرواز بپردازد تا باتری های این هواپیما، پیش 

از موعد و طلوع آفتاب تخلیه نگردند.
 Solar Impulse از Borschberg و Piccard
۲ برای این پرواز استفاده نموده اند تا قابلیت و 
ظرفیت های انرژی خورشیدی را یادآور شوند؛ 
خلبانان این هواپیما قصــد دارند ابتدا به ایالت 
های مختلف آمریکا و سپس کشور های همجوار 

سفر کرده و در نهایت بعدا به سوی مقصد اولیه 
خود، دبی بازگردند.

این ســفرها از روزهای ابتدایی ماه مارس سال 
جاری از دبی آغاز شدند و همانگونه که گفتیم، 
با هدف به رخ کشیدن قدرت انرژی خورشیدی 
انجام می گیرند. خلبانان در نهایت قصد دارند 
به دور جهان ســفر کرده امــا هنوز چهارچوب 
زمانی مشخصی برای پایان این سفر ها مشخص 
نگردیده و علت این موضوع نیز صرفا ناپایداری 

شرایط جوی است.

در آگوســت سال گذشته بود که سونی خبر 
از یک برنامه تجاری جدید داد؛ برنامه ای که 
در آن تاش کرده بود تا کارمندان خود را به 
ترغیب کند تا خاقانــه و حتی بلندورپازانه 
ترین ایده های خود را با مدیران این شرکت 

در میان بگذارند.
مشــخصا در آن زمان کمپانی ژاپنی این کار 
را انجــام داد تا بتواند یک بار دیگر محصولی 

رکورد طوالنی ترین پرواز 
توسط انرژی خورشیدی 

شکسته شد

سونی با جذب سرمایه 
عمومی، ایده های 

مبتکرانه کارمندان خود 
را عملی می کند
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انقابی را توسعه داده و دوباره نام خود را بر 
فراز قله های دنیای تکنولوژی جای دهد. بر 
همین اساس، شــرکت یاد شده به تازگی از 
یک پلتفرم تجارت الکتریکی و جذب سرمایه 
 »First Flight« عمومی پرده برداشــته که

نام دارد. در ادامه با دیجیاتو همراه باشید.
هدف اصلی این پلتفــرم همانگونه که گفته 
شد، جذب سرمایه عمومی برای پروژه های 
خاقانه از ســوی کارمندان سونی بوده و از 
ســوی دیگر نیز این شــرکت تاش دارد تا 
توسط چنین طرح هایی، رابطه ای صمیمانه 
و نزدیک با مشتریان و کاربران ایجاد نموده 

و همچنین توجه آنها را به خود جلب کند.
در ابتــدای راه، First Flight دو محصول 

را به فروش می رســاند که البته پیشــتر از 
طریق وب ســایت های جمع آوری سرمایه 
شــخص ثالث، ســرمایه مورد نیاز برای آنها 
جمع آوری گشــته و اکنون در مرحله نهایی 

و فروش قرار دارند.
همانگونه که گفته شــد، دو محصول اکنون 
از طریق این وب سایت به فروش می رسند 
که یکی از آنها، ســاعتی هوشمند با استفاده 
از تکنولوژی جوهر الکتریکی اســت که می 
تواند عمر باطری طوالنی را در اختیار کاربر 
قرار دهد. دستگاه دیگر، »Mesh« نام دارد 
که می تواند گجت هــای الکتریکی مختلف 
را به هم متصل کند. ]هنوز اطاعات جانبی 

دیگری در خصوص آن منتشر نگشته.[

وب سایت مورد بحث قصد دارد به زودی یک 
کمپین جذب سرمایه عمومی برای محصول 
دیگر راه اندازی کند؛ گفته شده ایده جدید 
یک ریموت کنترل با اســتفاده از تکنولوژی 
جوهر الکتریکی بــوده که کاربر می تواند به 
شــکل دلخواه، حالت قرار گیری کلید های 

آن را نیز طراحی نماید.
زمانی که از وب سایت First Flight دیدن 
کنید، متوجه خواهید شــد که سونی صرفا 
این وب ســایت را در اختیار کاربران ژاپنی 
قرار داده؛ باید دید در آینده کاربران ســایر 
نقاط جهان نیز می توانند به رشد ایده های 
کمک  ســونی  کارمندان  ســوی  از  خاقانه 

کنند یا خیر.

تســا موتورز اخیرا گزارش مالــی تازه خود را 
منتشر کرده و بر اســاس آنچه در این گزارش 
مشاهده می شود، این سازنده خودروهای برقی 
در سه ماهه دوم سال جاری میادی موفق شده 
۱۱.۵۰۷ دســتگاه از ســدان مدل S خود را به 
فروش برســاند که بیشترین میزان فروش این 
محصول از زمان ارائه به بازار تاکنون به شــمار 
می رود. در گزارش ۳ ماهه نخســت امسال نیز 
تعداد فروش این خودرو ۱۰.۰۳۰ عدد ذکر شده 
بود که در مجموع فروش سال ۲۰۱۵ مدل S را 

به رقم ۲۱.۵۳۷ می رساند.
این شــرکت همچنین اعام کــرده قصد دارد 
در ســال جاری آمار فروش خود را به ۵۵.۰۰۰ 
دستگاه برســاند، البته در این آمار مدل X نیز 
در نظر گرفته شده که خودروی SUV و جدید 
این کمپانی است که قرار است در سه ماهه سوم 

سال جاری میادی به بازار ارائه شود.
اگر تسا بتواند مانند نیمه ابتدایی امسال، در ۳ 
ماهه های ســوم و چهارم نیز به افزایش ۱۰۰۰ 
عددی تعداد فروش مــدل S ادامه دهد، تعداد 
فروش این خودرو در نهایت به حدود ۴۷.۰۰۰ 
دستگاه در سال ۲۰۱۵ می رسد که هنوز با رقم 
۵۵ هزار اعام شــده توسط این سازنده فاصله 

نسبتا زیادی دارد.

اما همانطور که گفته شــد این خودروساز برای 
رســیدن به هدف خود روی مــدل جدید نیز 
حســاب باز کرده است. مدل بسیار موفقی که 
بطور خاص با درنظر داشــتن خریداران خانم 
طراحی و ســاخته شــده و بیــش از نیمی از 
سفارش های خرید آن نیز توسط خانمها ثبت 
شده است. چنین استراتژی ای کاما موفقیت 
آمیز به نظر می رســد چرا کــه به گفته ایان 
ماسک مدیر عامل تسا، تمام ۲۳.۰۰۰ دستگاه 
ظرفیت تولید سال ۲۰۱۵ این مدل تا پیش از 

ماه نوامبر سال گذشته پیش خرید شده است.

در نهایت می توان گفت موفقیت تســا کاما 
به مدل X بســته است، چرا که اگر این شرکت 
بتواند بدون ایجاد کاهش در تولید مدل S، تعداد 
مورد نظر خود از مدل X را نیز تولید کند، هدف 
فروش این شــرکت محقق خواهد شد، اما در 
صورتی که مشکلی در روند تولید یا تحویل مدل 
جدید SUV پیش آید، این خودرو بجای عامل 
موفقیت تبدیل به عامل شکست شده و باعث از 
بین رفتن جذابیت تسا برای سرمایه گذاران و 

کاهش قیمت سهام این شرکت خواهد شد.

تسال در ۳ ماهه دوم سال جاری میالدی ۱۱۵۰۰ خودرو به فروش رسانده است
News
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ضربــه گیرهای حبابــی یکــی از مهم ترین 
اختراعات بشر هســتند که نقشی قابل توجه 
را در حفاظــت از اجناس شکســتنی و کاالها 

الکترونیکی ایفا می کنند.
این اختــراع مهــم از طرفی هم به اســبابی 
برای ســرگرمی و تفریح بسیاری تبدیل شده 
و گاهــی حتی  افراد بــرای تمدد اعصاب و به 
دســت آوردن کمی آرامش و به طور خاصه، 
خالی کردن استرس های داخلی خود اقدام به 

ترکاندن حباب های آن می کنند.
اما شــرکت ارائــه کننده این نــوآوری به نام 
Sealed Air اعــام کرده نوع جدیدی از این 
ضربــه گیرها را تولید خواهــد کرد که حباب 
های آن قابل ترکیدن نیســتند و در عوض از 
متدهای جدیدی برای ساخت این محصوالت 

بهره می گیرد.
ضربــه گیرها معمــوال به خاطــر هوایی که 
درونشان به دام می افتد فضای زیادی از انبار 

یک کارخانه و حتی ماشین های تحویل کاال 
را اشغال می کنند اما نسخه جدیدتری از این 
محصوالت که نام  iBubble بر آن گذاشــته 
شــده در قالب صفحاتی بسیار نازک به فروش 
خواهند رفت که فرایند باد کردنش بعدا انجام 

می گیرد.
فضای اشغالی توسط این ضربه گیرهای جدید 
در قیــاس با انواع معمولــی برابر با یک پنجم 
خواهــد بود و این یعنی حجم باالتری از آن را 
می توان در یک فضــا نگهداری کرد که برای 

فروشگاه های آناین خبر خوبیست.
اما ایراد iBubble چیســت؟ حباب های آن 
از ســتون های طوالنی متصل به هم ساخته 
می شــوند و به همین خاطر با فشــار طبیعی 
باد نمی شــوند. البته اینکه محصول یاد شده 
باعــث صرفه جویی در فضا شــده و تولید آن 
کربن کمتری را به محیط زیست وارد می کند 
خبر بسیار خوبیست اما اینکه دیگر نمی توان 
حباب های ضربه گیر را ترکاند می تواند برای 

بسیاری ناراحت کننده باشد.

لوگویی که در بخش پشتی مک بوک، آی مک، 
آیپد و آیفون قرار گرفته، به دیگران این خبر را 
می رســاند که یکی از محصوالت گران قیمت 
اپل را مورد اســتفاده قرار می دهید. اما جدا از 
بحث برند سازی، این لوگو به طور کلی فایده ی 

دیگری برای در دست گیرنده ی گجت ندارد.
اکنون بر اساس گزارش وب سایت اپل اینسایدر، 
مشخص گشــته که کمپانی ساکن کوپرتینو 
پتنتی را به ثبت رسانده که بر اساس آن، لوگوی 
این شرکت در بخش پشتی محصوالتش، می 
توانند پویایی و البته کارایی بیشتری از به رخ 

کشیدن محصول داشته باشند.
این پتنت که تحت عنوان »اتصاالت الکتریکی 
پنهان« به ثبت رسیده، باعث می گردد تا اپل 
بتواند از رساناهای الکتریکی در شاسی دستگاه 

استفاده کند.

احتمــال می رود سنســورهایی به کار گرفته 
شــوند که اپل می تواند آنهــا را در لوگو و یا 
جمله بندی های موجود در سطح محصوالت 
خود جای دهد. در صورتی که این شــرکت از 
سنســورهای ویژه ای در مکان های یاد شده 

ضربه گیرهای حبابی 
جدید دیگر قابل ترکاندن 

نخواهند بود

اپل در پی استفاده 
کاربردی از لوگوی خود در 

محصوالتش است

News
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اســتفاده کند، قادر است ضربان قلب کاربر را 
به دســت آورده و یا از آن بخش به عنوان یک 

سنسور اثر انگشت استفاده شود.
با توجه به شــایعات فعلی که گفته می شود 
اپل در پی حذف کلید هوم از آیفون هاســت، 

می توان انتظار داشــت که در صورت واقعیت 
پیدا کردن چنین شایعه ای، این پتنت نیز به 
کار آمده و بخش سنسور اثر انگشت به قسمت 

پشتی آیفون منتقل گردد.
الزم به ذکر اســت که پتنت یاد شده در سال 

۲۰۱۳ به ثبت رسیده اما هنوز هم شرکت یاد 
شــده هیچ استفاده ای از آن نکرده است. باید 
دید در آینده آیا این پتنت در محصوالت اپل 

مورد استفاده قرار می گیرد یا خیر.

LG Display یکی از زیرمجموعه های شرکت 
الجی است که در زمینه تولید نمایشگر فعالیت 
می کند و در اظهار نظری تازه وعده داده که به 
زودی نمایشــگرهای تاچی با قطر کمتر و وزن 
پایین تر را تولید می کند که تا اواخر امسال در 
نوت بوک های تولیدی شــرکت ها به خدمت 

گرفته خواهند شد.
در این نمایشگرهای فول اچ دی که از فناوری 
پیشرفته تاچ In�Cell بهره می گیرند و دارای 
رزلوشــن ۱۰۸۰p هســتند یک الیه پنل تاچ 
)Touchpanel( جایگزین حسگرهای لمسی 
می شود که در داخل خود LCD تعبیه شده اند 
و به همین دلیل است که ضخامت آنها در قیاس 

با انواع دیگر بسیار کم خواهد بود.
تکنولوژی مذکور همانی است که در تلفن های 
هوشمندی نظیر LG G4 به خدمت گرفته شده 
اما این نخستین باری است که از آن در لپ تاپ 

ها بهره گرفته می شود.
گفته شــده که این فناوری تا ۲۵ درصد از قطر 
نمایشگرها می کاهد و وزن دستگاه های بهره 
مند از آن نیز در قیــاس با لپ تاپ های دارای 

نمایشگر تاچ تا ۳۵ درصد پایین می آید.
ایــن کاهش در تعــداد الیه هــا همچنین به 
معنای کم شدن ســطح بازتاب نور آنها خواهد 
بود که به گفته LG Display باعث می شــود 
نمایشگرهای جدید روشن تر و شفاف تر از انواع 

قدیمی تر به نظر بیایند.
شرکت ســازنده این محصول در نظر دارد این 
نمایشــگرها را در ابعاد مختلفــی ارائه دهد و 
همچنین گفته شده که انواع سازگار با استایلوس 

آنها نیز در راه است.
 DongA Ilbo از طرف دیگر به گزارش روزنامه
کــره، LG Display اعام کره که در نظر دارد 
۹۰۰ میلیون وون )معادل با ۸۰۲٫۷۵ میلیون 

دالر( را برای ایجاد خط تولید نمایشــگرهای 
OLED کوچک و سایز متوسط صرف نماید.

قرار اســت کارخانه جدید که به زودی در کره 
 OLED جنوبی احداث می گــردد، پنل های
تــازه ای را برای تلفن های هوشــمند و دیگر 

محصوالت پوشیدنی تولید کند.
این کمپانی که پنل نمایشگرهای مورد نیاز برای 
اپــل را تولید می کند و همچنین زیر مجموعه 
دیگــر الجی بــه نــام LG Electronics نیز 
مدتهاست که ایجاد یک خط تولید جدید برای 
پنل های OLED و همچنین افزایش ظرفیت 
تولید فعلی خود را در دســت بررسی دارد تا از 

میان این دو، بهترین راهکار را انتخاب نماید.

نمایشگرهای لمسی جدید 
الجی، لپ تاپ های آینده 
را باریک تر خواهند کرد
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Arabian Business یــک مجلــه اقتصادی 
است که به شــکل هفتگی در دبی منتشر می 
گردد. این مجله به تازگی با مدیر عامل بخش 
موبایل سونی، آقای Hiroki Totoki گفتگویی 
داشته؛ وی در این مصاحبه تاکید بسیاری نموده 

که شــرکت ژاپنی، به هیچ عنوان قصد فروش 
بخش موبایل را نداشــته و یا از این تجارت نیز 

خارج نخواهد شد.
در ابتدای ســال میادی جاری، شایعاتی رواج 
یافته بود مبنی بر اینکه سونی قصد دارد همانند 

بخش کامپیوترهای شخصی، قسمت موبایل را 
 Hiroki Totoki نیز به فروش برساند که اکنون

به شکل رسمی چنین شایعاتی را رد می کند.
در ماه های قبل از ســوی رویترز خبر رسیده 
بود که کازو هیرای، مدیر عامل سونی به دنبال 

مدیر عامل سونی موبایل: بخش تلفن های هوشمند هرگز به فروش نمی رسد
News



فروش و یا غیرفعال کردن کسب و کار موبایل 
است. در آن زمان حتی رویترز اذعان کرده بود 
که ســونی برنامه مشخصی برای فروش بخش 
موبایل ندارد و یا شاید به طور کلی این تجارت 
را رهــا کند و هنوز هیئت مدیره این شــرکت 
نتوانسته اند به یک تصمیم نهایی در این زمینه 

دست پیدا کنند.
بر اســاس گفته های Totoki، منابع مختلف 
صرفا به دلیل زیان های سونی در بخش موبایل 
در ســال ۲۰۱۴، به چنین نتیجه گیری هایی 
رسیده اند. آنگونه که Totoki می گوید، بخش 
اعظمی از زیان سال گذشته مربوط به همکاری 
سونی با اریکسون و نادیده گرفتن هزینه های 
همکاری با این شــرکت بوده و ربطی به فروش 
مســتقیم موبابل های ســونی در سال ۲۰۱۴ 
نداشته؛ در واقع فروش موبایل خوب پیش رفته 
اما آمار ارائه شــده نهایی برای سال ۲۰۱۴، به 
دلیل مشکاتی که ذکر شد، یک زیان بزرگ را 

نمایانگر بوده اند.
وی همچنیــن بــاور دارد که فــروش بخش 
کامپیوترهای شــخصی به نام Vaio نیز باعث 
گشته چنین تفکری در خصوص بخش موبایل 
نیز رواج یابد. او می گوید باید در نظر گرفت که 
بخش موبایل بسیار با اهمیت تر از کامپیوترهای 
شخصی برای سونی است. Totoki همچنین 
اذعان داشــته که موبایل های هوشمند اکنون 
بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مدرن هستند و 

به همین دلیل نیز سونی تمایل دارد این قسمت 
را به اندازه کافی تجهیز کرده و به شدت در بازار 

اسمارت فون ها حضوری مستمر داشته باشد.
آقای Totoki در نهایت می گوید که مشتریان 
موبایل های هوشــمند به دوربین، نمایشگر و 
کیفیت صوتی اهمیت ویژه ای می دهند و سونی 
نیز در این سه زمینه و به واسطه تکنولوژی های 
جدید، پیشرفت بسیار خوبی داشته است. وی 
سپس به بخش توسعه سنســورهای دوربین 
اشاره دارد و می گوید که همین قسمت، یکی از 

بارز ترین نمونه هایی است که به واسطه آن می 
توان گفت توســعه تکنولوژی در سونی جریان 

دارد.
وی در نهایــت اذعان نمود کــه مجهز کردن 
و بازســازی بخش هایی از سونی تا پایان سال 
۲۰۱۵ تکمیل می گردد و امیدوار است تا پایان 
ســال ۲۰۱۶ نیز بتواند درآمدهــای خود را به 

باالترین سطح برساند.

در ماه گذشــته عنوان شــد که اپل توانسته از 
ماه آوریــل )زمانی که عرضه اپل واچ شــروع 
شــد( تا ماه ژوئن، تعداد ۲.۸ میلیون ساعت را 
به فروش برســاند. در روز های اول این شرکت 
حتی به فــروش ۲۰۰ هزار عدد در یک روز هم 
دست یافت اما اکنون دیگر آمار فروش ساعت 
هوشــمند کمپانــی مورد بحــث، چندان هم 

درخشان نیستند.
اگرچه اپل قبا نیز اظهار داشته که آمار فروش 
ساعت خود را فاش نخواهد کرد اما در ادامه با ما 

تقاضا برای ساعت اپل در 
حال کاهش یافتن است
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همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم به آمار غیر 
Slice Intel� یرسم ارائه شده از سوی موسسه

.ligence
موسســه یاد شــده باور دارد که فروش ساعت 
اپل در قیاس با روزهای ابتدایی، اکنون خبر از 
کاهش تقاضای ۹۰ درصدی داده و حال صرفا 
کمتر از ۲۰ هزار ساعت به شکل روزانه به فروش 

می رسند.
این موسســه همچنین باور دارد که بیشــتر 
مشتریان، به سراغ ارزان ترین مدل ممکن رفته 

و نمونه ۳۴۹ دالری را خریداری می کنند که در 
واقع ساده ترین نسخه ی اپل واچ است. به طور 
کلی اذعان گشــته که دو سوم کل ساعت های 
فروش رفته در ایاالت متحده، مربوط به نمونه 

ورزشی هستند.
در این میــان Slice Intelligence باور دارد که 
نمونه لوکس ساعت اپل که با بدنه ای از جنس 
طای ۱۸ عیار ساخته شــده و با قیمت دست 
کم ۱۰ هزار دالر به فروش می رسد، تنها ۲۰۰۰ 
خریدار در ایاالت متحده داشته که می توان گفت 

رقمی چندان تاثیرگذار نیست. هرچند که همین 
فروش اندک نیز احتماال برای اپل ده ها میلیون 

دالر درآمد را در بر داشته است.
بایــد منتظر ماند و دید اکنون که ســاعت اپل 
بدون نیاز به تعیین وقت قبلی در فروشگاه های 
این شرکت به فروش می رسد، این محصول چه 
نوع آماری از خود بر جای خواهد گذاشــت؛ آیا 
باز هم با کاهش تقاضا رو به رو خواهد شد یا در 
آینده می تواند به فروش بهتری دست پیدا کند.

بر اســاس جدیدترین آمار موسسه تحقیقاتی 
گارتنر، در ســال جاری بیــش از ۲.۵ میلیارد 
گجــت الکتریکــی متشــکل از موبایل های 
هوشمند، تبلت و کامپیوتر شخصی به فروش 

خواهد رسید.
در این گزارش که اخیرا منتشر گشته، گفته می 
شود که میزان فروش کامپیوترهای شخصی، 
الترابــوک ها و تبلت ها، با یک کاهش مکرر و 

ساالنه رو به رو خواهند بود.
موسســه گارتنر بخشی از این کاهش تقاضا را 
به عرضه ویندوز ۱۰ نســبت داده و می گوید 
این سیســتم عامل در واقــع می خواهد عمر 
محصوالت مختلف را باالتر برده و همین موضوع 
حتی در آینده نیز موجب کاهش فروش بیشتر 
کامپیوترهای شخصی و سایر محصوالت مبتنی 

بر ویندوز خواهد شد.
در خصوص الترابوک و تبلت ها نیز این موسسه 
باور دارد که فقدان نوآوری و عدم خاقیت در 
این محصوالت، باعث گشــته تا حس نیاز به 
نمونه جدید آنها در مشــتریان مرتفع گردد و 
به همین دلیل نیز شاهد کاهش تقاضا و فروش 

آنها باشیم.
به طور کلی در بازار کامپیوترهای شــخصی، 
انتظــار می رود که ۳۰۰ میلیون دســتگاه به 
فروش رســد. الزم به ذکر است که محصوالت 
اپــل، همانند مــک بوک ها نیــز در این آمار 

گنجانده شده اند.
در این میان تلفن های هوشمند تنها بخشی 

هســتند که دارای یک رشد واقعی بوده اند 
و گمــان می رود که در ســال جاری صرفا 
فاصله اندکی بــا فروش ۲ میلیــاردی آنها 
داشته باشــیم. الزم به ذکر است که گارتنر 
باور دارد در ســال جاری تقاضا برای موبایل 
های هوشمند، ۶۰ میلیون دستگاه افزایش را 

تجربه خواهد کرد.
همین موسسه، در گذشته و در گزارشات پیشین 
خود اظهار می کرد که رشد فروش گجت های 

الکتریکی به طور کلی در ســال جاری نسبت 
به ســال پیش برابر با ۲.۸ درصد خواهد بود، 
حال اما و در گزارش فعلی، مشــخص گردیده 
که گارتنز، پیشبینی می کند که با رشدی ۱.۵ 

درصدی رو به رو هستیم.
بــا توجه به نمودار فوق، موسســه یاد شــده 
همچنین باور دارد که تا ســال ۲۰۱۷، اوضاع 
فروش محصوالتی نظیر تبلت و کامپیوترهای 

شخصی با بهبودی نسبی مواجه می گردد.

موسسه گارتنر: 
در سال جاری ۲.۵ میلیارد گجت الکتریکی به فروش خواهد رسید
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همانطوری که اخبار روزهای گذشــته حکایت 
داشــتند مایکروسافت از سهمش در بازار تلفن 
های هوشــمند راضی نیســت و به جد تاش 
دارد تا کسب و کار موبایل خود را سر و سامان 
بخشــد. در همین راستا دیروز رسماً اعام شد 
۷۸۰۰ نفر از کارمندان بخش ســخت افزاری 
کمپانی ساکن ردموند که قشر کثیری از آنها در 
واحد محصوالت تحت برند لومیا شاغل هستند 

تعدیل خواهند گشت.
ســاتیا نادال موضوع یاد شده را از طریق ایمیل 
و به شکل مشروح به اطاع کارمندانش رساند 
، امــا در این ایمیل از گفته های او چنان بر می 
آمد کــه در آینده مایکروســافت تمرکزش در 
صنعت تلفن های هوشمند را بر روی سه دسته 
بندی خاص از محصوالت یعنی دیوایس های 
اقتصادی، مناسب کسب و کار و پرچمداران قرار 

خواهد داد.
اکنون بلومبرگ به نقل از یکی از منابع خود که در 
جریان برنامه های آتی غول نرم افزاری و سخت 
افزاری ساکن ردموند است جزئیات بیشتری را 

در همین رابطه منتشر نموده. وبسایت مذکور 
در گزارشــی آورده مایکروســافت بنا را بر این 
گذاشته تا هر سال حداکثر دو دیوایس کارآمد 
را برای هر یک از دسته بندی هایی که پیش تر 
به آنها اشاره کردیم توسعه داده و سپس روانه ی 

بازار نماید.
بدین ترتیب از این پس در طول یک سال نباید 
انتظار رونمایی بیش از ۶ موبایل لومیای جدید 

را داشته باشیم.
اهالی ردموند طی سال جاری و تا به امروز از ۶ 
لومیا فون با اسامی لومیا ۴۳۵، لومیا ۵۳۲، لومیا 
۶۴۰، لومیــا XL ۶۴۰، لومیا ۴۳۰ و لومیا ۵۴۰ 
dual پــرده برداری کرده اند. البته از شــواهد 

اینطــور بر می آید که مایکروســافتی ها برای 
امسال استثنا قائل شده و استراتژی جدیدشان 
را از سال آینده به کار بندند، زیرا طبق شایعات 
پیشین قرار است تا طی ماه های آتی و همزمان 
با عرضه ویندوز ۱۰ موبایل، پرچمدارانی جدید 
نیز معرفی شوند و البته همه ی مشتاقان پلتفرم 
ویندوز نیز طاقتشان به سر آمده و چشم انتظار 
ارائه ی اســمارت فون هایی تــازه و قدرتمند 

هستند.
بنابراین و با تفاســیر صورت پذیرفته دگرگونی 
برنامه ریزی ها از ســال ۲۰۱۶ چندان هم غیر 

منطقی محسوب نخواهد شد.

بر طبق گزارش تازه ای که توسط وال استریت 
ژورنال منتشر شده اپل بر این باور است که 
موفقیت پدید آمده توســط آیفون های ۶ و 
۶ پاس طی ســال آینده نیــز ادامه خواهد 
داشــت. این گزارش می افزاید کمپانی مورد 
بحث از فعاالن زنجیــره ی تامین قطعاتش 
خواسته تا پیش نیازهای الزم برای تولید ۸۵ 
الی ۹۰ میلیون آیفون نســل بعدی را تا ۳۱ 

دسامبر سال جاری آماده سازی کنند.

برند ساکن کوپرتینو، سال گذشته و پیش از 
عرضه ی نســل کنونی اسمارت فون هایش 
از تامیــن کنندگان قطعات خود خواســته 
بود تا شــرایط مورد نیاز برای تولید ۷۰ الی 
۸۰ میلیون دســتگاه موبایل را فراهم کنند. 
وال اســتریت در ادامه خبــر از آن داده که 
طبق انتظارات موجود ســایز و رزولوشــن 
نمایشــگرهای آیفون های بعدی دستخوش 

دگرگونی خاصی نخواهند شد.

شــایان ذکــر اســت به بــاور بســیاری از 
کارشناسان تغییر در اندازه ی صفحه نمایش 
آیفون ۶ و ۶ پاس یکی از عوامل اصلی بوده 
که سبب گشته اپل بتواند فروشی بسیار فوق 
العــاده را تجربه نمــوده و در بازه ی منتهی 
به تعطیات آغاز سال جاری میادی ۷۴.۵ 
میلیون دستگاه از آنها را به بازار عرضه کند.
این شــرکت اعتقــاد دارد کــه تکنولوژی 
بســیار انقابی و خاصی با عنوان فورس تاچ 

بلومبرگ: مایکروسافت از 
این پس ساالنه حداکثر 
۶ تلفن هوشمند جدید 

معرفی می کند

اپل از زنجیره تامین قطعات خود خواسته تا برای تولید ۸۵ الی ۹۰ میلیون آیفون 
نسل بعدی آماده باشند
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در اختیارش اســت که با استفاده از آن در 
نمایشــگر موبایل های تازه اش قادر خواهد 
بــود مجدداً افراد زیــادی را مجاب به خرید 

شان کند.
فناوری یاد گشته هم اکنون در صفحه نمایش 
اپل واچ نیز به کار بســته شده و به کاربران 
امکان می دهد بر حســب میزان فشــاری 
کــه روی صفحه نمایش ایجــاد می نمایند 
دستورات مختلف و متفاوتی را اجرایی کنند.
شــایعات دیگر می افزایند احتماالً برای جلب 
توجه عموم در ســاخت آیفون هــای آتی از 
آلومینیوم بسیار مستحکم ۷۰۰۰ استفاده شده 
باشد، دوربین شامل ارتقا گشته و کیفیتی ۱۲ 
 A9 مگاپیکسلی را فراهم کند و در نهایت چیپ
به همراه ۲ گیگابایت رم توان پردازشی منحصر 

به فردی را در اختیار کاربران قرار دهد.
احتمال اضافه شــدن رنگ هــای تازه نیز از 

دیگر موارد مطرح اســت که وال اســتریت 
ژورنال نیز به آن اشاره ای داشته. گمان می 
رود که نسل بعدی موبایل های اپل طی ماه 
ســپتامبر پیش رو به صورت رسمی معرفی 

شــوند و لذا برای مشــخص گشتن صحت 
گزارش ها و شــایعات اخیر ظاهراً چاره ای 
نیست جز انتظار برای فرا رسیدن تاریخ یاد 

شده.

پیوســتن بلک بری به جرگه تولید کنندگان 
اندرویدی، یکی از شایعات داغی به شمار می 
رفت که در طول ماه های گذشته توجه رسانه 

های بسیاری را به خود جلب کرده بود.
اکنون به نظر می رســد که قدم اول در این 
مســیر برداشته شده و ســازنده کانادایی به 
آرامی در حــال پیدا کردن مســیر خود در 
ســرزمین اندروید اســت. بنابر اعام رسمی 
گوگل و بلک بری، این دو شرکت با همکاری 
یکدیگر، به زودی نسخه ای امن از اندروید را 

ارائه خواهند کرد.
نسخه جدید اندروید، از قابلیت های سیستم 
امنیتی BES12 که متعلق به بلک بری است 
بهره می جوید. گوگل امیدوار اســت ترکیب 
 Google Play این سیســتم با اندروید ۵ و
for work بتواند سیســتم عاملی ایده آل را 

برای سازمان ها به وجود آورد.
در مجموع باید گفــت که این همکاری، یک 
معامله دو ســر برد است. گوگل با امنیتی که 
بلک بری در اختیارش مــی گذارد می تواند 

سازمان های کانی را به جمع مشتریان خود 
اضافه کند و از ســوی دیگــر بلک بری نیز با 
اتصال به دنیای اندروید، شریان جدیدی برای 

کسب درآمد پیدا خواهد کرد.
اما در نهایت برنده اصلی، سازمان ها خواهند 

بود. ترکیب امنیــت بلک بری و قابلیت های 
متعدد اندروید، بی شــک شرایط را به نحوی 
رقم مــی زند تا کارآیی افــراد افزایش یابد و 

پیشرفتی چشمگیر در سازمان حاصل شود.

گوگل و بلک بری رسما همکاری خود برای ساخت نسخه ای امن از اندروید را 
اعالم کردند
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در حال حاضر اخبار در زمینه هوش مصنوعی 
به ۲ دســته تقســیم می شــوند، بخش اول 
گزارشــهایی اســت که در آنهــا متخصصین 
کامپیوتر و فن شــناس )تکنولوژیســت( ها 
نگرانی خود را در مــورد خطر های احتمالی 
از کنترل خارج شــدن این فناوری در آینده، 
ابراز می کنند. دســته دوم اما اخباری هستند 
که در مورد یافتن اســتفاده های بدیع و تازه و 
ورود هرچه بیشتر اما با احتیاط این تکنولوژی 
پیشرفته به زندگی امروز بشر منتشر می شوند.
خبری کــه گوگل اخیرا در مورد اســتفاده از 
یادگیری ماشینی برای حذف اسپم از سرویس 
Gmail خود منتشر کرده نیز از جمله مواردی 

است که در دسته دوم قرار می گیرد.
بخش پاالیش سرویس Gmail در حال حاضر 
به خوبی از پس حذف ایمیل های ناخواسته بر 
 Sri Harsha Somanchi می آید و به گفته
مدیر محصول تیم جیمیل، مکانیزم های مورد 
اســتفاده توســط این گروه موفق شده میزان 
اسپم های ارســالی در این سرویس را تا ۰.۱ 
درصد و تشخیص های غلط در زمینه را نیز به 

سطح ۰.۰۵ درصد برساند.
آمار فوق نســبت به میــزان ۱ درصدی تعداد 
ایمیل های ناخواسته دریافتی در سال ۲۰۱۲ 
پیشرفت نشــان می دهد، اما حتی دریافت ۱ 
اسپم هم آنقدر موضوع ناخوشایندی است که 
تیم توسعه دهنده به این سطح از موفقیت هم 
بســنده نکرده و اعام کرده است برای هرچه 
بهتر شدن آن و رســیدن به سطح بی نقص، 
از یک الگوریتم پیچیده تر مبتنی بر »شــبکه 
عصبی مصنوعی« اســتفاده خواهــد کرد تا 
با کمــک آن بتواند ایمیل های مشــکوک را 
تشخیص داده و نشــانه گذاری کند، خصوصا 
ایمیل هایی که برای فرار از تشــخیص توسط 
الگوریتم های فعلی مورد بهینه ســازی قرار 

گرفته اند.
این سیســتم جدید همچنین با اســتفاده از 
»سیگنال های یادگیری ماشینی« قادر است تا 
کاهبرداری به روش فیشینگ را نیز تشخیص 
دهد، روشــی که آن ســارقین با شبیه سازی 
صفحــات پرداخت اینترنتــی و جا زدن خود 
بجای بانک ها و ارسال لینک های جعلی برای 
کاربر، تاش می کنند مشخصات کارت بانکی 

و رمز آن را بدست بیاورند.
دلیل اســتفاده از یادگیری ماشــینی در این 
سیستم تازه این اســت که الگوریتم پاالیش 
سرویس جیمیل، با در نظر گرفتن اینکه کاربر 
کدام ایمیل ها را به بخش Thrash می فرستد 
و از دریافت کدام پیام ها اســتقبال می کند، 
بتوانــد بین ایمیل هایی که بــا تمایل کاربر و 
عضویت وی در خبرنامه ارسال شده اند و پیام 

های ناخواسته تمایز قائل شود.
این شرکت همچنین برای رساندن تشخیص 
های اشتباه به پایین ترین سطح ممکن، بخشی 
را نیــز به نام Postmaster Tools راه اندازی 
کرده که مدیران خبرنامه ها و ارسال کنندگان 
ایمیل در تعداد باال می توانند با استفاده از آن 
پیام های ارســالی خود را برای عاری بودن از 
هرگونه ایراد بررسی کرده و بازخورد کاربران را 
نیــز پس از دریافت پیام ها دریافت کنند. این 
ابزار همچنین امــکان می دهد در صورتی که 
کاربر ایمیل دریافتی را به عنوان اســپم نشانه 
گذاری کند، ارسال کننده از این موضوع مطلع 

شود.
گوگل البته تنها شــرکتی نیست که از هوش 
مصنوعی برای بهتر کردن سرویس های خود 
استفاده می کند و در موارد دیگر، بطور مثال 
و بر اســاس گزارش مجله Wired مهندسین 
توییتر نیز درحال بررســی روشهایی هستند 
که با استفاده از آنها بتوانند از هوش مصنوعی 
برای حذف پیام های ناخواسته کمک بگیرند.

فیس بوک نیز شــرکت دیگر حوزه تکنولوژی 
است که از سال ۲۰۱۳ هوش مصنوعی را برای 
بهبود بخــش News Feed کابران خود بکار 
گرفته و اخیرا نیز با استفاده از همین فناوری 
ابزاری ساخته که با نگاه کردن به ظاهر اجسام 
و یادگیری از آن، در عملکردی شبیه به درک 
انســان، قادر اســت تصاویر تازه ای خلق کند 
که تشخیص واقعی نبودن برخی از آنها بسیار 

مشکل است.
همه اینها نشان می دهد هرچند برخی نگرانی 
ها در زمینه خطرات اســتفاده بیش از حد از 
هــوش مصنوعی قابل درک هســتند، اما این 
فناوری در صورت اســتفاده صحیح می تواند 
در بهبود تجربه آناین کاربران تاثیر بســزایی 
داشــته باشــد و تاش شــرکت های حوزه 
تکنولوژی برای تحقیق هرچه بیشــتر در این 
زمینه و یافتن اســتفاده های تازه، نوید آینده 
ای روشن را به کاربران اینترنت و سرویس های 

مجازی می دهد.

گوگل می خواهد با هوش 
مصنوعی نقطه پایانی بر 

ارسال ایمیل های ناخواسته 
و اسپم ها بگذارد
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ساعاتی پیش گزارش شد که به واسطه رسوایی 
مالی پیش آمده در کمپانی توشیبا، مدیر عامل 

این شرکت مجبور به استعفا خواهد شد.
در حقیقت منبعی ژاپنی به نام Kyodo، اکنون 
خبر می دهند که در هفته آینــده و زمانی که 
بازجویی های کارشناسان در خصوص مشکات 
پیش آمده مالی تکمیل گردد، مراحل استعفای 
Hisao Tanaka، مدیر عامل توشیبا نیز نهایی 
خواهند شــد. این در حالیســت که رویترز نیز 
گزارش می دهد که شرکت مورد بحث هنوز و با 
توجه به این مسائل، موفق به بستن و دریافت تراز 

مالی مربوط به سال گذشته خود نشده.
کمپانی ژاپنی توشــیبا محصوالت بی شماری 
را تولید مــی کند؛ از باتــری موبایل گرفته تا 
راکتورهای هسته ای. منابع خبری ژاپنی به نام 
هــای Jiji Press و Kyodo اکنون اذعان دارند 

که برخی افراد در این شرکت از ۵ سال قبل تر و 
منتهی به مارس ۲۰۱۴، شروع به انجام گردش 
های مالی غیر قانونی نموده اند که در مجموع 
رقمی برابر با ۲۰۰ میلیارد ین ۱.۶� میلیارد دالر 

آمریکا� را در بر گرفته است.
بر اســاس جستجو در اسناد حســابداری این 
شرکت مشخص گردیده که چنین سرمایه ای 
از بخش های زیرساخت، نیمه هادی، تلویزیون 

و کامپیوترهای شخصی برداشت شده است. در 
گزارش منابع یاد شده، گفته می شود که  آقای 
Tanaka به همراه مدیرعامل قبلی )نائب رئیس 
فعلی( توشــیبا به نام Norio Sasaki مسئول 
سرپوش گذاری بر این اقدامات بوده اند. شرکت 
یاد شده در حال حاضر اعام نموده که تا روشن 
شدن مسائل، سود سهام پرداخت نخواهد کرد.

شــاید در آینده ای نزدیک، سیم کارت ها به 
صورتی که ما االن از آن ها استفاده می کنیم 
نباشــند، یعنی حتی ممکن است اصا حضور 
فیزیکی نداشــته باشند و تبدیل به یک چیپ 

واحد درون تلفن همراه شوند.
براســاس گزارش Financial Times، اپل و 
سامسونگ در حال مذاکره با اپراتورهای مطرح 
هستند تا اســتاندارد جدیدی در زمینه سیم 
کارت ها به وجود آورند. این مسئله سبب می 
شود که جا به جایی میان اپراتورهای مختلف 

برای کاربران ساده تر شود.
در این گزارش، گفته شــده کــه e�SIM ها 

مدیر عامل توشیبا به 
علت رسوایی مالی، مجبور 

به استعفا خواهد شد

سامسونگ و اپل در 
پی حذف سیم کارت ها 

هستند
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)نسل جدید سیم کارت ها( به نوعی غیر قابل 
جدا شــدن از تلفن همراه هستند و مشتریان 
می توانند در زمــان نیاز، میــان اپراتورهای 
مختلف جا به جا شوند، بدون اینکه الزم باشد 
ســیم کارت جدیدی دریافت کنند و ســیم 
کارت قدیمی را دور بیندازند. تنها الزم اســت 
از طریق یک اپلیکیشن نسبت به تغییر اپراتور 

خود اقدام کنید.
انتظار می رود که اســتاندارد جدید، در زمان 
نامعلومی از ســال ۲۰۱۶ آماده شــود اما اپل 
زودتر از بقیه نسبت به پیشبرد این تکنولوژی 
 LTE اقدام کرده اســت. سال پیش، آیپدهای
معرفی شــدند و به جای اســتفاده از ســیم 
کارت های معمولی از Apple SIM بهره می 

بردند. کاربران از این طریق می توانســتند به 
باشند  داشته  دسترســی  مختلف  اپراتورهای 
و در موقــع لزوم، هر کــدام را که مایل بودند 

انتخاب کنند.
خاص شدن از شر جایگاه سیم کارت به اپل 
و دیگر تولیدکنندگان تلفن های همراه اجازه 
ســاخت دســتگاه های باریک تر را می دهد؛ 
اگرچه شاید این تفاوت در حد چند دهم میلی 

متر باشد.
Financial Times می گوید هنوز زمان آن 
فرا نرســیده که Apple SIM جای خود را به 
e�SIM بدهد و احتماال نسل بعدی آیفون ها 
مجهز به سیم کارت های مخصوص اپل خواهد 

بود.

گفته شــده که اکثریــت اپراتورهــا در حال 
همکاری با شــرکت هــای تولیدکننده تلفن 
هوشمند هســتند تا هر چه سریع تر به سوی 
e�SIM مهاجــرت کننــد. AT&T، دویچه 
تلکوم )شرکت مالک T�Mobile(، وودافون، 
تلفونیکا، Orange و بسیاری دیگر از شرکت 
ها در حال پایه ریزی تکنولوژی ســیم کارت 

الکترونیکی هستند.
این اتفاق شــاید چندان به سود شرکت های 
بزرگ نباشــد اما اپراتورهای کوچک تر مثل 
تی�موبایل و اسپرینت به راحتی می توانند نام 
خود را در کنار شرکت های بزرگ قرار دهند و 
مشتریان شان را در عرض چند ثانیه به سوی 

خود بکشند.

این روزها ســازندگانی که بیشتر محصوالتی 
ارزان قیمــت تولیــد مــی کننــد، همچون 
OPPO و BLU، بیــش از هــر چیز در پی 
ساخت و فروش موبایل هایی با دو درگاه برای 

سیم کارت هستند.
برخی از این موبایل ها دارای دو درگاه ســیم 
کارت به همراه یک درگاه برای افزایش حافظه 
دستگاه هستند در حالی که سایر آنها، جدا از 
درگاه عادی ســیم کارت، از درگاه دومی نیز 
استفاده می کنند که کاربر می تواند بر اساس 
انتخاب خود، سیم کارت و یا کارت حافظه را 

در آن قرار دهد.
در هر صورت، این روزهــا حتی پرچمداران 
اصلی شرکت هایی نظیر ال جی و سامسونگ 
و ســونی نیز در نمونه هایی دو ســیم کارت 
برای کاربران عاقه مند عرضه می گردند. کار 
 Strategy به جایی رسیده که موسسه آماری
Analytics، تحقیقی را صورت داده و اکنون 
اذعان می کند در ســال آینده، با رشــد ۱۹ 
درصدی موبایل های دو سیم کارت رو به رو 
می گردیم. موسسه یاد شده پیشبینی کرده 

که در ســال جاری، ۴۳۱ میلیون موبایل دو 
سیم کارت به فروش می رسد و این آمار برای 
سال ۲۰۱۶ به ۵۱۴ میلیون افزایش پیدا می 

کند.
موسسه مورد بحث همچنین پیشبینی کرده 
که در ســال آینده تعــداد ۱.۶ میلیارد تلفن 
هوشــمند به فروش خواهند رســید که می 
توان گفت با توجــه به آماری که اندکی قبل 
خواندیــد، در واقع از هر ســه موبایل فروش 

رفته، یکی از آنها دو سیم کارت خواهد بود.

چنیــن محصوالتی بیــش از همه در چین و 
هند محبوبیت دارند. در این میان سامسونگ، 
لنوو و مایکرومکس )تولید کننده هندی( در 
میان لیســت برندهایی جــای می گیرند که 
برای محصوالت دو ســیم کارت خود، منابع 
تبلیغاتی و تحقیقاتی بسیاری را صرف کرده 
اند. در این گزارش از اپل به عنوان یک بازنده 
ی بزرگ یاد شــده چرا که در این بازار، هنوز 

حضوری به هم نرسانده است.

افزایش ۱۹ درصدی 
فروش موبایل های دو 

سیم کارت در سال آینده
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در کنفرانس WWDC ســال جــاری، تیم 
کوک عنوان کرد در ۶ سال اخیر که اپ استور 
کار خود را آغاز کرده، اکنون موفق شــده تا به 
رکورد ۱۰۰ میلیارد دانلود در زمینه اپلیکیشن 

ها دست پیدا کند.
اگرچه این رقم شــگفت انگیز اســت اما از آن 
طــرف، آقای کوک ســخنی در مــورد تعداد 
اپلیکیشن های حاضر در اپ استور اپل به میان 
نیاورد. اکنون اما مشــخص گشــته که تعداد 
اپلیکیشن های موجود در این فروشگاه مجازی 
به بیش از ۱.۵ میلیون و در اصل ۱,۵۰۷,۷۷۹ 

عدد رسیده اند.
در میان این ۱.۵ میلیون، می توان گفت تعداد 
۱,۰۱۰,۹۲۸ اپلیکیشــن برای آیفون توسعه 

پیدا کرده و از ســوی دیگر نیز رقم ۴۸۱,۹۷۰ 
اپ به شکل اختصاصی برای آیپد در دسترس 
هســتند. به طور کلی نیز تعداد ۵۴۵,۰۰۰ از 
۱.۵ میلیون اپلیکیشــن موجــود، یکپارچه و 
قابل اجرا بر روی آیفون و آیپد هســتند. این 
در حالی است که کامپیوترهای مک نیز شامل 
۲۳.۴۲۳ اپلیکیشــن در فروشگاه مجازی اپ 

استور هستند.
این آمار از سوی AppShopper منتشر شده 
اند و با دیدن کردن از این وب ســایت آماری 
می توانید ماحظه کنید که از زمان شروع به 

کار اپ استور تا کنون، ۲,۳۱۶,۴۱۳ اپلیکیشن 
برای حضور در این فروشگاه توسط اپل تایید 

شده اند. اما علت تفاوت این آمار در چیست؟
بسیاری از اپلیکیشن ها پس از مدتی حضور در 
اپ استور، توسط اپل و یا خود توسعه دهنده از 

فروشگاه یاد شده خارج گشته اند.
این در حالی اســت که AppBrain، منبعی 
برای شــمارش اپلیکیشــن های گوگل پلی، 
اذعان دارد که اکنون ۱,۶۰۹,۰۶۴ اپلیکیشن 
در فروشــگاه یاد شــده موجود بوده و در این 

زمینه، هنوز برتری با گوگل است.

 Satoru Iwata ،براســاس گزارش نینتنــدو
مدیرعامل و رئیس آن روز گذشــته درگذشت. 
او تنها ۵۵ سال داشت و علت مرگش هم رشد 
 Satoru کیسه صفرا گزارش شده است. آقای
سال گذشته برای انجام پاره ای اقدامات درمانی 
کار خود را به صــورت موقت ترک گفته بود و 
حتی یک عمل جراجی را برای برداشتن تومور 
پشت سر گذاشته و مجددا به کار خود باز گشته 

بود.
او پســت ریاســت نینتندو را در سال ۲۰۰۲ 
میادی از هیروشی یامائوچی، پرسابقه مدیر 
این شــرکت تحویل گرفت و با ارائه کنسول 
های بــازی Nintendo DS و Wii موفقیت 
هــای فراوانی را برای ایــن کمپانی ژاپنی به 

اپ استور اکنون بیش از 
۱.۵ میلیون اپلیکیشن 

دارد؛ گوگل پلی همچنان 
پیشتاز

مدیر عامل نینتندو در 
سن ۵۵ سالگی درگذشت

News

News

مـاهنامه اینترنتی دیجیـاتو 28

News

دیجیاتو
اخبارخارجی



ارمغان آورد.
وی پیشــتر به عنوان برنامــه نویس با یکی 
 HAL از شــرکت های تابعه نینتنــدو به نام
همکاری کــرده بود و در تولیــد بازی هایی 
نظیــر EarthBound، Balloon Fight و 

سری Kirby نیز همکاری داشته است.

 Satoru Iwata ،نینتندو گزارش  براســاس 
مدیرعامل و رئیس آن روز گذشته درگذشت. 

او تنها ۵۵ سال داشت و علت مرگش هم رشد 
Sato� هکیس صفرا گزارش شده است. آقای
ru ســال گذشته برای انجام پاره ای اقدامات 
درمانــی کار خود را به صــورت موقت ترک 
گفته بود و حتی یک عمــل جراجی را برای 
برداشتن تومور پشت سر گذاشته و مجددا به 

کار خود باز گشته بود.
او پســت ریاســت نینتندو را در سال ۲۰۰۲ 
میادی از هیروشی یامائوچی، پرسابقه مدیر 

این شــرکت تحویل گرفت و با ارائه کنسول 
های بازی Nintendo DS و Wii موفقیت 
هــای فراوانی را برای ایــن کمپانی ژاپنی به 

ارمغان آورد.
وی پیشــتر به عنوان برنامــه نویس با یکی 
 HAL از شــرکت های تابعه نینتنــدو به نام
همکاری کــرده بود و در تولیــد بازی هایی 
نظیــر EarthBound، Balloon Fight و 

سری Kirby نیز همکاری داشته است.

چندی است که خبرهای اندکی در مورد دعوی 
حقوقی اپل و سامســونگ به گوش می رسد و 
باید یادآور شویم که این دعوی مدت هاست که 
خاتمه پیدا کــرده. در نتیجه برگزاری چندین 
دادگاه، اندکــی از اتهامات مطرح شــده علیه 
سامسونگ کاسته شد، با این همه، این شرکت 
کــره ای همچنان خوب می جنگد و حتی عزم 
خــود را جزم نموده تا تصمیم مراجع قضایی را 

کاما به نفع خود تغییر دهد.
با این همــه، به نظر می آید که کره ای ها تنها 
نیستند چراکه براساس گزارشی که در سایت 
Inside Sources منتشــر گردیده، مشخص 
شــده که شــرکت های مطرح حوزه فناوری 
در ایاالت متحــده آمریکا پشــتیبانی خود از 
سامسونگ در رویارویی با اپل را اعام کرده اند 
و در میان آنها نام هایــی همچون گوگل، دل، 

فیسبوک، اچ پی، eBay به چشم می خورد.
اما ظاهرا حمایت این شــرکت ها از سامسونگ 
به خاطر دوســتی و هم پیمان بودنشان با هم 
نیست، بلکه نگرانی آنها از پیامدهایی است که 
اجرایی شــدن احکام دادگاه هاو محکوم شدن 
سامســونگ به نقض پتنت می تواند برایشان 

داشته باشد.
آنها در یادداشتی تحت عنوان »دوستان دادگاه« 
و با تاکید بر بی طرفی خود در این دعوی، اظهار 
داشــته اند، درصورتی که سامسونگ به نقض 
پتنت محکوم شده و مجبور گردد که همه سود 
حاصل از فروش برخی از محصوالت خود را به 

اپل بدهد، آنگاه خیل عظیم پرونده های حقوقی 
در رابطه با نقض پتنت به دادگاه های این کشور 

روانه می شود.
در یادداشــتی که در این رابطه تنظیم شــده، 
شــرکت های مذکور اینطور گفته اند که: اگر 
رای دادگاه ها اجرایی شــود، مــی تواند نتایج 
ناخوشــایندی را به بــار آورده و اثری مخرب 
بر شــرکت ها ]امضا کنندگان این یادداشت[ 
بگذارد که ساالنه میلیون ها دالر را صرف توسعه 
و تحقیق در رابطه با تکنولوژی های پیشــرفته 

می کنند.
در عین حال اما، اپل به غیر از گوگل مشکلی با 
هیچیک از این شرکت ها نداشته و مدعی است 
که »گوگل منافع مهمی را از این اقدام به دست 
می آورد و نمی توان آن را در زمره »دوستان بی 
طرف دادگاه« جای داد و اصا نباید اجازه پیدا 
کند که تحت پوشش یک یادداشت جانبدارانه، 
سامسونگ را در جریان این دعوی حقوقی یاری 

دهد.«

بزرگان فناوری آمریکا برای حمایت از سامسونگ در برابر اپل قد علم می کنند
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پیــرو توافقات حاصل شــده میــان ایران و 
کشــورهای ۵+۱ در زمینه برنامه هســته ای 
کشورمان، انتظار می رود که به زودی و تا ماه 
های آینده بسیاری از تحریم ها حذف گشته و 
راه نیز برای حضور برخی تجارت های خارجی 

هموار گردد.
این در حالیســت کــه وال اســتریت ژورنال 
در گزارش خود می نویســد که اپل و جنرال 
الکتریک مدت هاست در حال مذاکره با کانال 

های توزیع محصوالت خود در ایران هستند.
باید در نظر داشــت که توافق هسته ای که به 
تازگی حاصل گشــته، به آن معنا نیســت که 
کمپانی های یاد شــده، به سرعت می توانند 
محصوالتشان را به ایران بیاورند و هنوز در این 
راه، پیش زمینه های دیگری نیاز بوده و برخی 
اقدامات از سوی طرفین نیز الزم به اجراست اما 
در هر صورت می توان انتظار داشت که دیر یا 
زود، پای برند های مختلف آمریکایی و اروپایی 
به ایران گشوده شود؛ برندهایی که مدت هاست 

در پی حضور در بازار ایران هستند.
وال اســتریت در اکتبر ســال ۲۰۱۴ گزارش 

داده بــود که اپل و جنــرال الکتریک در حال 
مذاکره با کسب و کار های ایرانی بوده اند. این 
در حالیســت که کمپانی بویینگ نیز در سال 
گذشــته میادی، همکاری با طرفین ایرانی را 
آغاز نمود و به آنها دفترچه راهنمای استفاده از 
هواپیما و نمودارهای ویژه ای را فروخت؛ اتفاقی 
نادر که پس از چند دهه رخ داد. ســخنگوی 
بویینگ اکنون در این خصوص می گوید: »ما در 
حال بررسی توافق حاصل شده با ایران هستیم 
و حال، تا پیش از اینکه با مقامات دولتی ایاالت 
متحده در این رابطه صحبت کنیم، نمی توانیم 
نظری قطعی در مورد همکاری با ایران بدهیم.«
این در حالی است که سخنگوی کمپانی اپل، 
از اظهــار نظر در مورد همکاری با ایران امتناع 

ورزیده است.

W Le� لنایج کوشنر، مدیر ارشد گروه تجاری
gal بــاور دارد: »با توجه به تجربه من، ایرانیان 
برای وفادارای ارزش بسیار باالیی قائل هستند 
و می توان گفت آن دسته از کمپانی های غربی 
که در این مدت و با توجه به تحریم ها، رابطه 
نزدیکشان را با ایران حفظ کرده اند، اکنون می 

توانند سود بسیار باالیی به دست آورند.«
ایران در حال حاضر دارای جمعیت ۷۷ میلیونی 
اســت و توافق هســته ای که در روز گذشته 
حاصل شد، می تواند بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر 
از پول های بلوکه شده این کشور در بانک های 
خارجی را به آن بازگرداند. پولی که مشخصا به 
کشور یاد شده قدرت خرید بیشتری داده و از 
طرفی برندهای خارجی را نیز مشتاق به حضور 

در بازارش خواهد نمود.

وال استریت ژورنال: به 
زودی پای شرکت های 
بزرگی همچون اپل و 

جنرال الکتریک به ایران 
باز خواهد شد

News

دسترسی به شبکه های مخابراتی نسل چهارم 
مدتی است که برای دارندگان سیم کارت های 
ایرانسل در شهرهای مختلف کشورمان فراهم 
گردیده. اما کاربران برای استفاده از مزایای این 
شبکه، نخست، به دستگاه های موبایل و سپس 
سیم کارت پشتیبانی کننده از آن نیاز خواهند 

داشت.
اســتفاده کننــدگان از خدمــات اپراتور دوم 

مخابراتی کشورمان تا پیش از این مجبور بودند 
که به صــورت حضوری ســیم کارت خود را 
تعویض نموده و آن را به یوسیم تبدیل نمایند. 
اما حاال، این شرکت تدابیری را اتخاذ نموده که 
امکان سفارش یوسیم را به صورت تلفنی برای 
دارندگان ســیم کارت های معمولی در شهر 
تهران فراهم می آورد که در ادامه توجه شما را 
به بیانیه رسمی این شرکت در این رابطه جلب 

می کنیم.
ایرانســل با هدف تســهیل فرآینــد تعویض 
ســیم کارت و ارتقا سیم کارت معمولی به سیم 
کارت نســل چهار )یوسیم( با قابلیت اتصال به 
شبکه نسل چهار )۴G/LTE( امکان سفارش 
تلفنی سیم کارت جایگزین و نیز پیگیری انسداد 

و رفع انسداد سیم کارت را فراهم کرد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، با راه اندازی 

امکان سفارش »یوسیم« به صورت تلفنی برای مشترکان ایرانسل فراهم گردید
News
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این خدمت جدید، مشــترکان ایرانســل در 
شهر تهران که درخواست تعویض سیم کارت 
معمولی خود با سیم کارت نسل چهار ایرانسل 
)یوسیم( را دارند و همچنین مشترکانی که به 
دلیل مفقود شدن و یا سوختن سیم کارت فعلی 
خود، الزم است سیم کارت جایگزین دریافت 
کنند، می تواننــد از این طریق و با یک تماس 
تلفنی، به راحتی سیم کارت جدید ایرانسل را 
در محل مورد نظر در محدوده مناطق ۲۲ گانه 
شهر تهران و در زمان معین شده دریافت کنند.
ایرانســل می تواننــد در تمامی  مشــترکان 
ســاعات و روزهای هفتــه، از طریق تماس با 
شــماره های ۷۰۳۳ و از خطوط ایرانسل و نیز 
۰۹۳۷۷۰۳۳۰۰۰ از ســایر خطوط درخواست 
دریافــت ســیم کارت جایگزیــن را ثبت و یا 
پیگیری کنند. تحویل سیم کارت جایگزین به 
مشــترکان در روزهای شنبه تا پنج شنبه و در 
ساعت معین شده در بازه زمانی ساعت ۸ تا ۱۶ 

انجام می شود.
سیم کارت جایگزین یک ساعت پس از تحویل 
به مشــترک فعال می شــود و هزینه آن برای 
سیم کارت جایگزین نسل چهار ۱۲۹۲۰ تومان 

و برای ســیم کارت جایگزین معمولی ۶۹۲۰ 
تومان است که به صورت نقدی به پیک تحویل 

داده می شود.
بر اســاس این گزارش، عاوه بر درخواســت 
ســیم کارت جایگزین، مشــترکان ایرانســل 
می توانند از طریق تماس با شــماره های فوق، 
درخواست انسداد شماره خود را ارائه و یا برای 

رفع انسداد اقدام کنند.
درخواست ســیم کارت جایگزین، انسداد و یا 
رفع انسداد ســیم کارت تنها با تقاضای مالک 

سیم کارت ثبت و انجام می شود و هنگام تحویل 
سیم کارت نیز حضور مالک به همراه اصل کارت 
ملی )یا شناسنامه جدید حاوی کد ملی( و یک 

برگ کپی از آن الزامی است.
این ســرویس جدید ایرانســل، هم اکنون در 
تهران بزرگ راه اندازی شده و به زودی در سایر 

مناطق نیز قابل دسترسی خواهد بود.
خرید ســیمکارت جدید دائمی و یا اعتباری 
یوسیم ایرانسل از طریق سامانه فروش آناین 

به نشانی olr.irancell.ir ممکن می باشد.

HTC از جمله برندهای موفق و محبوب بازار 
موبایل ایران محســوب می شود که طی سال 
های اخیــر با محصوالت جــذاب و کارآمدش 
توانسته هوادران پر و پا قرصی را برای خود جمع 

آوری نماید.
این کمپانی به تازگی تصمیم گرفته مدت زمان 
گارانتی تلفن های هوشــمندش را در کشــور 
مان افزایش دهد و در همین راستا دفتر روابط 
عمومــی HTC در تهران بیانیــه خبری را در 
اختیار دیجیاتو گذاشته که از شما دعوت به عمل 
می آوریم جهت آگهی از شــرایط جدید فراهم 

گشته آن را در ادامه ی مطلب مطالعه نمایید.
اچ تی سی، پیشرو جهانی در عرصه نوآوری های همراه 
و طراحی، مدت گارانتی تلفن های همراه خود را برای 

اولین بار در ایران از ۱۲ ماه به ۱۸ ماه افزایش داد.
متقاضیان خرید اســمارت فون های اچ تی سی 
می توانند از۱۰ تیر ماه سال جاری) اول جوالی( 
محصوالت این برنــد را در ایران با گارانتی ۱۸ 
ماهــه خریداری کننــد. از همیــن رو تمامی 
خریدارانی که موبایل های خود را از تاریخ ذکر 
شده از نمایندگی های رسمی اچ تی سی در ایران 
خریداری کرده اند طی ۱۸ ماه از خدمات پس از 

فروش بهره مند خواهند شد.
افزایش طول مدت ارائه خدمات پس از فروش 

اچ تی ســی، تمامی مدل های عرضه شــده به 
صورت رسمی در بازار ایران را شامل می شود.

در حال حاضر متقاضیان خرید اســمارت فون 
های اچ تی ســی در ایران به منظور بهره مندی 
از خدمات پس از فروش ۱۸ ماهه اچ تی سی باید 
تلفن های خود را با یکی از گارانتی های یاس ، 

آرین و ماکروتل تهیه کنند.
تمامی دســتگاه های تلفن همراه اچ تی سی در 
ایــران به همراه لوازم درون جعبه شــان؛ کابل 
یو اس بی، شــارژر و هدفون، تحت گارانتی ۱۸ 

مدت زمان گارانتی تلفن 
های هوشمند HTC در 

ایران افزایش یافت

News

31مـاهنامه اینترنتی دیجیـاتو

News

دیجیاتو
اخبارداخلی



اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، 
سعی و عمل دیگر معنی نداشت.
 موریس مترلینگ
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زمانی که شــیائومی در ماه آوریل و در »دهلی 
نو« از یک موبایل جدید رونمایی به عمل آورد، 
هرج و مرج شروع شــد. همه خودشان را به این 
شهر رساندند، از برخی کارمندان بلند پایه شعبه 
پکن گرفته تا اهالی رسانه که بیشترشان با ویزای 

توریستی توانستند به مراسم برسند.
مدیر ارشــد اجرایی شــیائومی، Lei Jun روی 
صحنه قدم گذاشــت و برای اولین بــار با زبان 
انگلیسی به اجرای مراسم پرداخت. وی پس از 

برداشتن اولین قدم ها بر روی صحنه، به شکل 
مکرر از حضار پرسید:  »حالتان خوب است؟«.

احتماال شــما نیز مطلع هســتید که این تولید 
کننده چینی، موفق گشــته در زمان ۱۵ ثانیه، 
رکورد فروش ۴۰.۰۰۰ موبایل را بشــکند. این 
شرکت هواداران بی شماری دارد که همه شان 
نیز با تعصب خاصی به برند مورد عاقه شان می 
نگرند؛ از جمله Raghav Goyal هفده ساله که 
۷ ساعت رانندگی کرده بود تا به محل برگزاری 

مراسم رونمایی موبایل جدید شیائومی در دهلی 
نو برسد. پس از معرفی شدن اسمارت فون ارزان 
قیمت جدید نیز همین شخص با تمام وجود فریاد 
می کشید که موبایل های این شرکت از ساخته 

های گران قیمت رقبا بهتر هستند.
چنین تعصبی، در میان هواداران و حتی در خارج 
از چین، باعث می گردد تا آقای Lei به خود ببالد 
و متصور باشد که می تواند موفقیتش را در خارج 
از مرزهای وطن نیز تکرار کند؛ وی به دفعات در 

شیائومی چگونه توانست در چین رشد کرده و 
سپس بازارهای جهانی را هدف قرار دهد؟
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کشور خود فســتیوال قدردانی از هواداران راه 
انداخته و نتیجه ی چنیــن اقداماتی نیز تبدیل 
شــدن به بزرگ ترین فروشنده ی کشور چین، 

البته پس از اپل بود.
این استارتاپ ۵ ســاله البته در غرب چندان هم 
شناخته شده نیست. راستش را بخواهید، هنوز 
هم یک استارتاپ نامنظم به نظر می رسد اما در 
هر صورت، موفق گشته نامش را در میان شرکت 
هایی جای دهد که توانسته اند سریع ترین رشد 
را داشته باشــند؛ مدتی پیش بود که ارزش این 
استارتاپ ۵ ساله، ۴۶ میلیارد دالر برآورد زده شد.

فروش موبایل هایی مشمول باالترین تکنولوژی 
ها با قیمتی نزدیک به بهای تمام شــده، باعث 
گشته تا این شــرکت بتواند در چین، به رقیبی 
واقعا سرسخت برای سامسونگ و اپل بدل شده و 
برای رسیدن به جایگاه اول فروش نیز با تمام قوا 

به جنگ بپردازد.
همین ستیز بود که باعث شد سهم سامسونگ در 
سال ۲۰۱۴ در کشور چین، به شکل قابل توجهی 

با تنزل مواجه گردد.
اکنون بهترین موبایل شرکت مورد بحث در چین 
به نــام Mi Note Pro 64 GB قیمتی برابر با 
۲۹۹۹ یوان )۴۸۹ دالر( دارد در حالی که آیفون 
۶ با فضای ذخیره ســازی ۶۴ گیگابایتی اش، با 
قیمت ۶.۰۸۸ یوان به فروش می رسد و یا نمونه 
ی ۳۲ گیگابایتی گلکسی اس ۶ نیز از قیمتی برابر 

با ۵.۲۸۸ یوان برخوردار است.

شیائومی موفق گشته تا پشت سر اپل قرار گرفته 
و نام خود را به عنوان فروشــنده ی دوم موبایل 
در چین به ثبت برســاند اما آقای Lei رویاهای 
بسیار بزرگتری از دوم بودن در خانه اش، در سر 
می پروراند. حضورش در بازار هند نیز به همین 
دلیل است، می خواهد خود را به عنوان یک برند 
جذاب در خارج از چین مطرح سازد و برای شروع 
این حرکت، چه کشــوری بهتر از هند؟ وی باور 
دارد اکنون دیگر کار چین صرفا این نیســت که 
بیاید و محصوالت دیگران را به شکل بی ارزشی 
کپی کند؛ بلکه مسئولیت و ماموریت شیائومی را 
چنین می داند که باید محصوالتش، باعث گردند 
دیدگاهی جدید برای محصوالت چینی به وجود 

بیاید.

قبا برایتان نوشته بودیم که سامسونگ نیز در 
ابتدای راه، چگونه با سیاست تولید انبوه، ارزان 
و البته بی کیفیت، توانســت نامش را در جهان 
بر سر زبان ها اندازد اما پس از شناخته شدنش، 
تاش کرد تا کیفیت محصوالتش را باالتر ببرد. 
اکنون چینی ها هم یک رویکرد کاما مشابه را در 
پیش گرفته اند؛ نامشان را بر روی زبان ها انداخته 
اند و حال که زمان جهانی شدن فرا رسیده، می 
خواهند کیفیت را باالتر ببرند. سامسونگ در دهه 
ی ۸۰ و ۹۰ میادی با محصوالت ارزان قیمتش 
توانست بازار را از دست ژاپنی ها بگیرد و اکنون 
چینی ها از همان سیاست بهره گرفته اند تا بازار 
دست کم موبایل های هوشــمند را از آن خود 

نمایند.
 ،IDC بر اساس آمار ارائه شده از سوی موسسه
شرکت شیائومی اولین موبایل خود را در میانه 
سال ۲۰۱۱ عرضه کرد و در اولین دوره مالی سال 
۲۰۱۵، توانسته ۱۳.۷ درصد از بازار چین را از آن 
خود نموده و مقام دوم را کسب کند؛ هرچند اپل 
با ۱۴.۷ درصد اکنون در صدر ایستاده. شرکت 
چینی اظهار می کند که سال گذشته توانسته آمار 
فروشش را دو برابر نموده و به ۶۱ میلیون واحد 
برساند در حالی که امســال هدف فروش ۱۰۰ 

میلیون دستگاه را برای خودش در نظر گرفته.
Mi برندی به نام

موبایل های شیائومی با برند Mi هنوز نتوانسته 
اند خارج از خاک چیــن، بلندپروازی های آقای 
 IDC را برآورده ســازند؛ موسســه آماری Lei
اذعان دارد که در ســال ۲۰۱۴ صرفا ۸.۶ درصد 
از موبایل های ساخته شده توسط استارتاپی که 
در موردش سخن می گوییم در خارج از چین به 

فروش رسیده اند.
مشــتریان چینی و هندی شباهت های زیادی 
با هم ندارند و آقــای Lei برای موفقیت در هند 
مجبور شــده تا رویکرد فروش اینترنتی اش را 
اندکی تغییر دهد. هندی ها ترجیح می دهند از 
فروشگاه های فیزیکی خرید کرده و به طور کلی 
به کانال های خرده فروشی اعتماد فراوانی دارند. 
این شرکت تمایل دارد به زودی وارد بازار برزیل 
نیز بشود اما Lei مکررا گفته که پس از آن، برای 
ورود به بازارهای دیگر به شدت محتاط خواهد بود 
و تمایل دارد ابتدا اطمینان حاصل نماید که در 
بازارهایی که قبا وارد شده، توانسته به موفقیت 

دست پیدا کند. در نهایت هم سخنگویان شرکت 
یاد شده می گویند که هیچ برنامه ای برای ورود 

زودهنگام به کشور ایاالت متحده ندارند.
اکنون شیائومی به مرحله ای رسیده که با رقابت 
خانگی بسیار سرسختانه ای در میان محصوالت 
ارزان قیمت رو به روســت. از ســوی دیگر این 
شرکت برای ورود به بازارهای جهانی با مشکات 
بزرگ تری دســت به گریبان است؛ برای مثال، 
کمپانی اریکسون که ملیتی سوئدی دارد، اخیرا 
از شــیائومی برای فروش موبایل هایش در هند 
شکایت کرده و اظهار داشــته شرکت چینی از 
یکی از پتنت هــای مربوط به ارتباطات وایرلس 
اش استفاده کرده و سپس حاضر به مذاکره نیز 

نشده است.
این در حالیست که بهار امســال، آقای Lei در 
جشن تولد پنجمین سال تاسیس شیائومی می 
گوید: »زمانی که موفقیت هایمان فکر می کنم، 

حتی نمی توانم نفس بکشم.«
تیر خاص برای اپل و سامسونگ، اعام قیمت 

است.
شــیائومی محصوالت مختلفی را به تولید می 
رساند؛ البته این شرکت هم مانند بسیاری دیگر 
از کمپانی های تکنولوژیک، محصوالتش را صرفا 
طراحی نموده و آنها را با قراردادهایی به دســت 
سازندگانی می سپارد تا برایش تولیدشان کنند. 
تلویزیون، روتر، دست بند هوشمند، موبایل و… 
همه جزء کاالهایی هستند که توسط این کمپانی 

چینی طراحی می شوند.

اما موبایل، همواره پر فروش ترین بوده اســت. 
شیائومی محصوالتش را به گونه ای می سازد که 
مشخصاتی مشابه به آیفون و گلکسی ها داشته 
باشند. در حین معرفی آنها نیز، بی پروا موبایل 
های خود را با محصوالت اپل و سامسونگ مورد 
قیاس قرار می دهد و در نهایت هم تیر خاص را 
با اعام قیمت به قلب آمریکایی و کره ای ها روانه 
می سازد. قیمتی که همواره دست کم نصف بهای 

یک آیفون یا گلکسی بوده است.
شیائومی ارتشــی دارد از کارمندانی که به آنها 

حقوق نمی دهد. 
شــیائومی تاش دارد به جــای هزینه کردن 
در بخش تبلیغات، طیف مختلــف جامعه را به 
محصوالتش عاقه مند نماید و به واسطه همان 
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طرافداران نیــز محصوالت خــود را به دیگران 
بشناساند. جالب اینکه هر چند هفته یک بار در 
شهر های مختلف میهمانی هایی برای گردهمایی 
طرفداران ترتیب می بیند و مدیران ارشــد این 
کمپانی نیز در همین میهمانی ها حضور به هم 
رسانده و جوایزی ارزنده را به بعضی از حضار می 
دهند. به همین واسطه، شیائومی توانسته ارتشی 
از کارمندانی که بــه آنها حقوق نمی دهد را گرد 

خود جمع نماید.
اســتارتاپی که در موردش صحبت می کنیم، 
درصد باالیی از موبایل هایش را به صورت آناین 
به فروش می رســاند. از همین طریق نیز هست 
که می تواند محصوالت خــود را با قیمتی صرفا 
چند درصد باالتر از بهای تمام شده ی ساخت، 
به فروش برساند؛ شیائومی در این میان به خرده 
فروشان سهمی را نمی رساند و به همین دلیل می 
تواند هزینه های خود را پایین نگه داشته و قیمت 

را نیز کاهش دهد.
هدف نهایی آقای Lei این اســت که کاربران را 
مشــتاق کند تا از ســرویس های اینترنتی این 
شرکت خرید نمایند، برای مثال اپلیکیشن، بازی 
و سایر محتوای مورد نیاز خود را از درگاه شیائومی 

تامین نمایند.
Ad� به نام LexInnova ییک از محققان کمپانی

itya Awasthi در این خصوص می گوید: »در 
بازار اسمارت فون ها، نمی توان شرکتی را همانند 
شیائومی یافت. گویی این کمپانی از آینده آمده و 

با ایده هایی آینده نگرانه پا میدان گذاشته است.«
Hongjiang Zhang، مدیرعامل فعلی کمپانی 
کینگ ســافت می گوید: »Lei خــود را مقصر 
می دانست که چگونه متوجه تاثیر حضور اولیه 
اینترنت نبوده. وی شخصی اســت که همواره 
تاش می کند تاثیر بسزایی بر زندگی افراد داشته 

باشد.«
خوکی که پرواز می کند

استفاده مناسب و صحیح از موقعیت ها، به 
اندازه ی سخت کوشی مهم است.

آقای Lei می گوید که پس از کینگ سافت، به این 
موضوع پی برده که استفاده ی مناسب و صحیح 
از موقعیت ها، به اندازه ی سخت کوشی اهمیت 
دارد. وی در این خصوص می گوید: »حتی یک 
خوک هم قادر به پرواز است؛  صرفا باید در زمان 
وقوع گردباد، در مکان مناسبی خود را قرار دهد.«

او در مورد دوران پس از سال ۲۰۰۷ و استعفایش 
از کینــگ ســافت و همچنیــن دوران نیمه�
بازنشســتگی اش می گوید: »یک روز صبح از 
خواب پریدم و پیش خود گفتــم اکنون حدود 
چهل ســالم است و هنوز هیچ دســتاوردی در 
زندگی نداشته ام. زمانی که جوان بودم اما رویایی 
در سر می پروراندم؛ رویای تاسیس یک کمپانی 
تراز اول که در سطح جهان شناخته شده باشد.«

»یک روز صبــح از خواب پریــدم و پیش خود 
گفتم اکنون حدود چهل سالم است و هنوز هیچ 

دستاوردی در زندگی نداشته ام.«

همین شد که وی در آوریل سال ۲۰۱۰، شیائومی 
را با همــکاری Bin Lin، یــک کارمند و مدیر 
قدیمی گوگل و مایکروســافت، تاسیس کرد. 
شــیائومی به چینی معنای »ارزان« می دهد؛ 
معنای کاالیی که اگرچه از کیفیت بدی برخوردار 
نیست، اما مجبور هم نیستید برایش پول گزافی 
خرج کنید. در آن زمان، کاربران چینی یا مجبور 
بودند به سراغ محصوالت با کیفیت و گران قیمت 
خارجی روند و یا محصوالت وطنی ارزان و بسیار 
بی کیفیت را برگزینند. در این میان، یک خاء 
بزرگ وجود داشــت که آقای Lei نیز با زیرکی 

تمام، هدف قرارش داد.
Hans Tung، یکی از ســرمایه گذاران اولیه ی 
شیائومی در همین خصوص می گوید: »Lei در 
ژانویه ۲۰۱۰ به من گفت می خواهد محصوالت 
را از طریق اینترنت به فروش برساند و می تواند به 
سرعت کاربران را به آنها عاقه مند نماید. ما هر 
دو اعتقاد داشتیم که تجارت الکتریکی به همراه 
ســرویس های اینترنتی موبایلی به سرعت می 
توانند تبدیل به بزرگ ترین منابع درآمد گردند.«

»شیائومی« در زبان چینی به معنای ارزان اما با 
کیفیت مناسب است.

Lei سپس به سراغ مهندسان و مدیران برتر »دره 
سیلیکون« رفت و سرمایه شخصی خود را نیز در 
راه ســاختن این کمپانی قرار داد. در نهایت نیز 
تاش هایش توجه کمپانی کوالکام را نیز جلب 
نمود و موفق شد این شرکت آمریکایی را نیز به 

آقای Lei پس از مطالعه در مورد زندگی استیو 
جابز، تصمیم گرفت تبدیل به یک کارآفرین شود. 
King� یو در سال ۱۹۹۲، به شرکت نرم افزاری
soft پیوست و صرفا پنج سال پس از حضور در 
آن کمپانی، تبدیل به مدیر ارشــد اجرایی شد. 
وی باور دارد کمپانی Kingsoft، خیزش اولیه 
اینترنت در چین را نادیده گرفت و همین امر نیز 
موجب عقب ماندنش شد. او در سال ۲۰۰۷ و پس 
از آنکه سهام Kingsoft در بورس برای اولین بار 
عرضه شدند، تصمیم گرفت استعفا دهد. سپس 
در سال ۲۰۱۱ دوباره به Kingsoft پیوست اما 
با سمت مدیریت کل. وی هنوز هم مدیرکل این 
شرکت محسوب شده و باالترین سهامش را نیز 

در دست دارد.
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 Jeff .عنوان یکی از سرمایه گذاران داشته باشد
Lorbeck، معاون ارشــد کوالکام در چین می 
گوید: »آنچه شیائومی تاش می کرد تا بسازد، 
با همه محصوالت چینی که تا پیش از این دیده 

بودم تفاوت داشت.«

در ابتدای راه، شــیائومی نرم افــزار خود را که 
روی اندروید قرار می گرفت بهینه کرد. سپس 
مهندسان این شــرکت به سراغ طراحی سخت 
افزارهای خانگی رفتند و در نهایت نیز برای تولید 
انبوه، شرکت یاد شــده به سراغ تولید – اسمبل 

کنندگانی رفت که اپل نیز با آنها کار می کرد.
شــرکت مورد بحث اولین موبایل خــود را در 
آگوست ســال ۲۰۱۱ معرفی نمود؛ در مراسم 
معرفی، آقای Lei بی پروا به ســراغ اپل و آیفون 
۴ رفت و با گفتن این جمله که پردازنده موبایل 
شیائومی سریع تر است، شــرکت آمریکایی را 
هدف قرار داد. وی سپس به سراغ کره ای ها رفت 
و اذعان کرد که پردازنده موبایلش از گلکسی اس 
۲ نیز عملکرد سریع تری داشته و این در حالیست 
که صرفا قیمتی برابر با ۱۹۹۹ یوان دارد. الزم به 
ذکر است که این قیمت، کمتر از نصف بهایی بود 
که کاربران برای خریــد نمونه ۱۶ گیگابایتی از 
آیفون ۴ مجبور به پرداختش بودند. ]سامسونگ 
و اپل از پاسخ دادن به این بخش از مقاله ی وال 

استریت ژورنال امتناع ورزیده اند.[
در حالی که اولین موبایل شیائومی به تولید انبوه 
می رسید، بازاریابان این شرکت با زیرکی تمام 
طیفی از کاربران آناین را برای خرید آماده کرده 
بودند؛ به واســطه بازاریابی اینترنتی و استفاده 
از انجمن های آناین. پس از آماده شدن اولین 
موبایل نیز، همین کاربران به شکل مستقیم هدف 

تبلیغات قرار گرفتند.
بازاریابی از طریق توئیتر

آقای Lei توانست طرفداران بسیاری را در بزرگ 
ترین شبکه اجتماعی چین به نام Weibo ]که از 
آن به عنوان توئیتر چین یاد می شــود[ گرد هم 
آورد. خود او شــخصا به همراه برخی از مدیران 
شیائومی در این وب ســایت با کاربران به گپ و 
گفتگو می پرداختند. در سال ۲۰۱۲، زمانی که 
تلفن همراه دوم از راه رسید موفق شد تا بیش از ۷ 

میلیون واحد فروش داشته باشد.
شیائومی ساالنه مدل های اندکی را معرفی می 

کرد تا هزینه های بخش مهندســی تا جایی که 
ممکن است پایین باقی بمانند. پرچمدار خود را 
نیز به شکل ساالنه بروز رسانی کرد؛ پرچمداری 
از از لحاظ کیفیت ساخت، با آیفون چندان تفاوتی 
نداشت. دلیل هم اینکه آیفون و موبایل شیائومی 

از سوی یک اسمبل کننده تولید می شدند.
این شــرکت زمانی به اوج موفقیت دست یافت 
که در سال ۲۰۱۳، خط تولید موبایل های ارزان 
قیمت تر را با کــد Redmi راه اندازی کرد. این 
موبایل ها نیز نیمی از بهایی که سامسونگ برای 
امکانات سخت افزاری مشابه را طلب می کرد از 
کاربر می خواستند و همین موضوع نیز موجب 
شد تا شیائومی در سه ماهه دوم مالی سال ۲۰۱۴، 
تبدیل به بزرگ ترین فروشــنده تلفن همراه در 

چین گردد.

شرکت یاد شده در سال ۲۰۱۳ تولید تلویزیون 
و در سال ۲۰۱۴ نیز فروش تبلت هایش را آغاز 
کرد. از همان زمان به بعد هم بود که شــروع به 
سرمایه گذاری در استارتاپ های موفق چینی 
نمود. شــیائومی آمار دقیق مالــی خود را فاش 
نمی کند اما نزدیکان به این کمپانی می گویند 
که از سودآوری برخوردار بوده و تاش می کند 
حاشیه مناسب و عادالنه ای از سود را در فروش 

محصوالتش لحاظ کند.
آقــای Lei هنوز هم به گونــه ای در مکان های 
عمومی ظاهر می گردد که گویی گرداننده یک 
اســتارتاپ بسیار کوچک اســت؛ وی معموال با 
تیشرت مشکی و همچنین شلوار جین در مراسم 

ها حضور به هم می رساند.
در شــیائومی کارمندان و مدیران با هم راحت 

هستند و سلسله مراتب خاصی وجود ندارد. 
Lei از مدیریت در کینگ سافت تجربیات بسیاری 
به دســت آورده و تاش می کند محیط کاری 
بســیار راحت تری را برای کارمندان شیائومی 
مهیا نماید. Wang Chuan، مدیر بخش توسعه 
تلویزیون در شــیائومی می گوید: »ما رویکرد 
متفاوتی از آنچه در کینگ سافت انجام می دادیم 
را در پیش گرفتیم. کینگ ســافت از ساختار و 
سلسله مراتب بسیار سرسختانه ای متشکل بود 
در حالی که می توان گفت در شیائومی ساختار 

خاصی وجود ندارد.«
کارمندان با مدیران برابر هستند و یک کارمند 

تازه کار نیز به راحتی می تواند با معاونین ارشد 
ماقات کرده و با آنها به گفتگو بپردازد ]موضوعی 
که به هیچ عنوان در فرهنگ چینی ها پذیرفته 
نیســت[. یکی از کارمندان سابق شرکت مورد 
بحث می گوید: »مدیریت مسطح یکی از بهترین 
تجربیات من از کار کردن در شیائومی است. همه 
چیز بر اساس اعتماد به هم پیش می رود.« اما در 
ادامه همین شخص در سخنانش می افزاید: »ولی 
زمانی که شــیائومی بزرگ و بزرگ تر می شود، 

دیگر نمی توان آن را بر اساس اعتماد جلو برد.«

برخی از تحلیلگران باور دارند که امسال، فروش 
خانگی شــیائومی افت خواهد کرد، زیرا رقبای 
سرسختی به نام های لنوو و هوآوی پیدا شده اند 
و می خواهند بازار چین را از چنگ شیائومی خارج 
کنند. گفته می شود این دو کمپانی تاش دارند 
تا پروسه ای مشابه با تاش های خود شیائومی را 
ارائه داده و به واسطه فروش آناین به جنگ رقیب 

خانگی بروند.
Yang Yuanqing، مدیــر عامل لنوو باور دارد 
که مدل تجاری شیائومی، این روزها یکتا نبوده 
و از ویژگی خاصی هم برخوردار نیســت: »تمام 
هنر شیائومی این اســت که محصوالتش را به 
شکل آناین به فروش برساند. این روزها همه می 
دانند چگونه این کار را انجام دهند.« ]سخنگوی 
هوآوی از نظر دادن در مورد این مســئله امتناع 

ورزید.[
تحلیلگری به نام Chris DeAngelis باور دارد: 
»شــیائومی می خواهد جلوه ای از یک کمپانی 
فعال در حوزه اینترنت را به رخ بکشــد در حالی 
که در واقع چنین نیست؛ آنها صرفا یک شرکت 

سخت افزاری هستند.«
شرکت یاد شــده ثابت نموده که در وطن دارای 
طرفداران بسیاریست اما امتحان بزرگ برایش، 
توســعه ی حضور در بازارهای خارجی اســت. 
شیائومی در آوریل سال ۲۰۱۳ محصوالت خود را 
در تایوان و هنگ کنگ نیز عرضه کرد و پس از آن 
به تاخت و تاز در آسیای جنوب شرقی پرداخت؛ 
دقیقا پس از پیوستن هوگو بارا، یکی از مدیران 

سابق گوگل به این کمپانی.

خارج از چین، شــیائومی به خرده فروشان نیاز 
دارد و از سوی دیگر آقای Lei نیز نخواهد توانست 
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نگاهی بر فراز و فرودهای سونی موبایل؛ 
آیا ژاپنی ها می توانند قاعده بازی را تغییر دهند؟

طرفداران بی شــماری همانند وطن برای خود 
دســت و پا نماید. این شــرکت در اواسط سال 
۲۰۱۴ به فروش موبایل های هوشمند در هند 
روی آورد؛ کشوری که بزرگ ترین بازار خارجی 
شیائومی محسوب می شــود. اما حقیقت این 
است که شــرکت مذکور در این کشور با رقبای 
بسیار سرسختی رو به روســت که صرفا یکی از 
آنها، مایکرومکس نام دارد؛ شــرکتی که برای 
ساخت موبایل های مبتنی بر اندروید وان، رابطه 
تنگاتنگی با گوگل دارد. چینی ها تمام تاش خود 
را به کار گرفته اند تا بتوانند در بازار هند موفقیت 

های بی شماری به دســت آورند اما هنوز هم در 
بسیاری از فروشگاه های خرده فروشی این کشور، 
شیائومی نامی آشنا نیست و محصوالتش نیز به 

راحتی یافت نمی شوند.
با این حال، کمپانی چینی توانست در سه ماهه 
چهارم سال ۲۰۱۴ به پنجمین فروشنده بزرگ 
هند بدل گردد. در ماه آوریل ســال جاری هم، 
پیش از عرضــه Mi 4i در هند نیز شــیائومی 
تاشش را به کار بســت تا به واسطه فیسبوک 
بتواند جمعی از کاربران را به خود عاقه مند سازد 

که چنین هم شد.

یکی از همین هواداران، شــخصی ۳۱ ساله به 
نام Gaurav Anand اســت کــه در زمینه ی 
تجارت فعالیت می کند. وی بــاور دارد موبایل 
های شیائومی ارزشی بسیار بیشتر از محصوالت 
اپل یا سامسونگ دارند. Mi 4i صرفا قیمتی برابر 
با ۱۲.۹۹۹ روپیه )حدود ۲۰۰ دالر( دارد در حالی 
کاربران مجبور هستند برای خرید یک آیفون ۶ از 
نوع ۱۶ گیگابایت، بهایی برابر با ۵۳.۴۰۰ روپیه را 
بپردازند. Gaurav می گوید: »هیچگاه به سراغ 

خرید از برندی دیگر نخواهم رفت.«

از آغاز صده بیست و یکم میادی زمان زیادی 
نگذشته بود که سونی پای به صنعت موبایل دنیا 
گذاشت، اما طولی نکشید که این شرکت ژاپنی 
با عرضه محصوالتی متفاوت نحوه استفاده ما از 
این دستگاه ها را متحول کرد و در زمره برترین 

های این صنعت قرار گرفت.
این شرکت موفق شد با بهره گیری از نبوغ خود، 
جایگزین هایی فــوق العاده را برای محصوالت 
 RIM نامداران آن زمان شامل نوکیا، موتوروال و
ارائه نمایــد. با این همه، همچون بســیاری از 
کمپانی های سازنده موبایل در آن دوران، سونی 
هم نتوانست در برابر آیفون که در سال ۲۰۰۷ 

میادی ظهور یافته بود قد علم کند.
از همین رو، بسیاری از بزرگان صنعت موبایل 
در آن دوران تصمیم گرفتند کــه آن حوزه را 
رها کرده و موفقیــت را در بخش های دیگری 
جستجو کنند اما سونی راســخ بود که در گود 
مبارزه باقی بماند و با تلفن های هوشمند سری 

اکسپریای خود به جنگ حریف برود.
با این همه، ظاهرا تاش های سونی برای زنده 
نگه داشتن نوآوری بی حاصل بوده و راهی که 
در پیش گرفته به بیراهه می رود. حال این سوال 
مطرح می شود که این شرکت برای جلوگیری از 
مرگ تدریجی خود چه کاری را می تواند انجام 

دهد؟

سونی اریکسون در گذر زمان
پیش از آنکه نگاهی به آینده داشته باشیم بهتر 
اســت کمی به گذشــته باز گردیم. داستان از 
همکاری مشترک واحد موبایل سونی در ژاپن و 
شرکت سوئدی اریکسون شروع می شود که با 
هدف ساخت یک تلفن هوشمند در سال ۲۰۰۱ 
میادی شکل گرفت و نام انتخابی برای آن به 
خوبی برندهای سازنده اش را معرفی می کرد: 
میوه این همکاری Sony Ericsson T68i نام 

داشت.
تلفن هوشمند T68i که از یک سیستم عامل 
اختصاصی بهره می برد، طراحی هوشمندانه ای 
داشت، لبه هایش به شکل خمیده طراحی شده 
بودند و به جای دکمه هــای رهگیری هم یک 

جوی استیک برای آن در نظر گرفته شده بود.
نمایشگر موبایل یاد شده ۲۵۶ رنگ داشت و به 
همین خاطر استاندارد تازه ای را برای شرکت 
های ســازنده تعریف می کرد. در دوره ای که 
تلفن های هوشــمند ظاهری تکراری و خسته 
کننده داشتند، سونی محصول متفاوت خود را 

با قیمت باالی ۶۵۰ دالر عرضه کرد.
علیرغم این مســاله، بســیاری این موبایل را 
خریداری کردند و تا زمانی که این دســتگاه ها 
به همراهانی هوشمند بدل نشدند، رقیبی برای 

آن پیدا نشد.
در بــازه زمانی یک ســال پــس از عرضه این 

محصول، موبایل ها بزرگ و بزرگ تر می شدند 
و بدین سان مدل مفهومی از یک تلفن هوشمند 

تمام عیار تعریف گردید.
 Sony Ericsson T610 موبایل T68i پس از
به بازار آمد که ترکیبی از دو رنگ مشکی و نقره 
ای، یک جوی استیک و نمایشگری با ۶۵ هزار 
رنگ و رزلوشن ۱۲۸ در ۱۶۰ پیکسل را در خود 

داشت.
طراحــی عالی بــزرگ ترین نقطه قــوت این 
محصول به شمار می رفت و نمایشگر باکیفیت 
این دستگاه بار دیگر استانداردهای تعریف شده 
برای صفحه نمایــش محصوالت دیگر را تغییر 

داد.
Sony Ericsson K750i )آخرین موبایل از 
سمت چپ( و SE T68i )موبایل طایی رنگ 

وسط(
زمان عرضه سری T تا سری K را می توان دوران 
اوج بلند پروازی های ســونی در حوزه موبایل 
قلمداد کرد. فروش موبایل K750i در ســال 
۲۰۰۵ میادی بسیار موفق بود و بسیاری این 
تلفن هوشمند را تخم طای سونی می خواندند.
دوربین ۲ مگاپیکسلی K750i شرکت سازنده 
اش را به پیروز رقابــت در این حوزه بدل کرده 
بود و تردیدی نیســت که این شرکت هنوز هم 
در این حوزه برترین است. از دیگر وجوه تمایز 
این موبایل با ســایر محصوالت موجود در بازار 
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می توان به پلیر موســیقی و حافظه قابل ارتقاء 
آن اشاره نمود که K750i را از سایر محصوالت 

موجود در بازار متمایز می کرد.
اما نکته مهم در این رابطه آن بود که دســتگاه 
به یک حافظه اختصاصی نیاز داشت و از همان 
 Fast Port فیش هدفون قدیمی سونی به نام
بهره می برد نه فیــش ۳٫۵ میلیمتری متداول 

امروزی.
کار کردن بــا آن موبایل قطعا بــرای کاربران 
 MMS دلچسب بود و با پا گرفتن آرام سرویس
برای تشــویق اســتفاده کنندگان به اشتراک 
گذاری عکس، دوربین آن حســابی به کار می 

آمد.
عــاوه بر ایــن، گنجانــدن یــک دوربین دو 
مگاپیکسلی روی K750i نشان داد که سونی 
قصد دارد روی امکانات مشخصی تاکید نماید و 
 K800i نتیجه این توجه، موبایل دیگری به نام
بود )کــه با نام K790i هم از آن یاد می شــد( 
و برخی آن را موفق ترین تلفن همراه ســونی 

اریکسون قلمداد می کنند.
با عرضه این موبایل، برند سایبرشات از دوربین 
های سونی به تلفن های همراه سونی اریکسون 
آمد و طراحی خاص آن ســبک تازه ای را برای 
شمایل و ظاهر تلفن های هوشمند آینده تعریف 

می کرد.
دوربین ۳٫۲ مگاپیکسلی K800i نیز مرز میان 
تلفن های هوشــمند و دوربین ها را بیش از هر 
زمان دیگری کم رنگ کرد و از طرفی نمایشگر 
QVGA دســتگاه نیز حکایت از عرضه قریب 
الوقوع تلفــن هایی با نمایشــگرهای بزرگ تر 

داشت.
حتما موبایل K800i را خوب به یاد می آورید. 
این محصول تا ســال ۲۰۰۷ میادی و تا پیش 
از آنکه اپل صنعت موبایل دنیــا را از نو تعریف 
کند، فروش بسیار خوبی را تجربه کرد. دستگاه 
یاد شده به بسیاری نشان داد که موبایل ها هم 
می توانند به خوبی دوربین های ببین و بگیر آن 
دوران عکس بگیرند و خیلی از کاربران به همین 
خاطر آن را به یاد می آورند اما مانند بســیاری 
از دســتگاه های دیگر، زمانی که اپل آیفون را 
معرفی کرد، K800i هم از کانون توجه کاربران 

خارج شد.
آیفون از راه می رسد

آیفون اولیه
 RIM همچون موتوروال، بلک بری کــه با نام
 Research برگرفته از عبارت( BlackBerry
In Motion Limited( شــناخته می شــد 
و بعدها نــام RIM از نام آن حــذف گردید و 
همچنین نوکیا کــه واحد موبایل خــود را به 
مایکروســافت فروخت، سونی اریکسون هم به 
صورت کامل نتوانست تهدید آیفون را تشخیص 

دهد.
شاید نخستین موبایل اپل چندان هم محصول 
خارق العاده ای نبوده باشد اما یک تلفن همراه 
کاما متفــاوت بود که نمایشــگری از نوع تاچ 
خازنی داشت. تا زمان عرضه این محصول، شمار 
دستگاه های دارای نمایشــگر لمسی محدود 
بود و همه آنها از فناوری تاچ مقاومتی بهره می 
بردند که به فشار وارد شده توسط انگشت کاربر 
واکنش نشان می داد اما نمایشگر آیفون در برابر 

لمس حساس بود.
در نتیجه، مفهوم دســتگاهی با یک نمایشگر 
تماما تاچ انتظارات و توقعات مشتریان و کاربران 
از دستگاه های موبایل را به کلی متحول نمود 
و سونی اریکســون علیرغم تاش هایش برای 
رقابت و به چالش کشــیدن آیفون نتوانست به 

این مهم نائل آید.
مشخصه کلیدی آیفون جدای از نمایشگر فوق 
العاده اش، سیســتم عامل آن بــود )که تحت 
عنوان iOS نیز از آن یاد می شــود( و در اصل 
برای نمایشــگرهای تاچ طراحی شده بود، این 
درحالی است که سونی اریکسون درست مانند 
نوکیا تاشــی بی حاصل را برای تغییر کاربری 
اینترفیس ســیمبین به منظور اســتفاده در 

نمایشگرهای تاچ آغاز کرده بود.
در سال ۲۰۰۸، الجی از بازار پر همهمه موبایل 
سر بر آورد و سونی اریکسون را پشت سر نهاد. 
سود این شرکت که در سال ۲۰۰۷ میادی برابر 
با ۱٫۱۲۵ میلیارد دالر اعــام گردیده بود در 
حدود ۸۰۰ میلیون دالر در سال ۲۰۰۹ میادی 
کاهش پیدا کرد و از همان زمان، زنگ خطر برای 

سونی به صدا در آمد.
این افت ســود در بازه زمانی کوتاهی رخ داد و 
مبلغ قابل توجهی به شمار می آمد. از آن زمان 
شش سال می گذرد و حال این سوال مطرح می 

شود که واحد موبایل سونی چطور توانسته خود 
را حفظ کند؟

ظهور نسل اکسپریا

پس از عرضه آیفون، ســونی اریکسون نخست 
سیمبین را به عنوان پلتفرم منتخب خود برگزید 
و پس از آنکه نبرد در حوزه تلفن های هوشمند 
وســعت بیشــتری پیدا کرد، ویندوز موبایل و 

اندروید را انتخاب نمود.
این شرکت همزمان با مهاجرت خود به سمت 
تلفن های هوشــمند، همچنان به تولید تلفن 
های همــراه قابل توجه از جملــه W995 در 
سال ۲۰۰۹ ادامه داد که برای نخستین بار در 
دنیا همراه با یک دوربین ۸ مگاپیکسلی عرضه 
شد و در اصل بخشی از تاش این شرکت برای 
تولید موبایل های سری W بود که با تاکید روی 
واکمن ســاخته می شــد )و البته سری P این 
شرکت که بر مبنای پلتفرم سیمبین ارائه شدند 
و امکاناتی شبیه به PDA یا همان دستیارهای 

دیجیتالی شخصی داشتند(.
اما تغییر کلیدی در سوددهی سونی از تصمیم 
آن برای خرید سهم شریک خود یعنی اریکسون 
نشــات گرفت و به موجب آن، سونی اریکسون 
به واحدی بدل شــد که تماما زیر مجموعه این 

شرکت قرار می گرفت.
ســونی خبر خرید اریکســون را در اکتبر سال 
۲۰۱۱ منتشر و در فوریه سال بعد، آن قرارداد 
را نهایی کرد و از آن زمان، زیرشــاخه ای به نام 
Sony Mobile Communications یــا 
همان واحد موبایل به این شرکت ژاپنی اضافه 

گردید.
تا پیش از این اتفاق، سونی اریکسون دو دستگاه 
کاما هوشمندانه را تولید کرده بود که با هدف 
ارائه بهتریــن خصوصیــات PDA و موبایل�

دوربین های این شرکت در قالب یک دستگاه 
واحد، تولید شدند.

هر دوی این موبایل ها از پلتفرم ویندوز موبایل 
مایکروسافت بهره می بردند و در دورانی عرضه 
شــدند که تقاضا و نیاز به کیبورد های فیزیکی 
روی دستگاه های موبایل، به پرسشی بسیار مهم 

در بازار این محصوالت بدل شده بود.
تلفن هوشمند اکسپریا Z3 در مقایسه با اکسپریا 

Z2
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از میان این دو دستگاه یاد شده، اکسپریا X1 به 
خاطر سخت افزار فوق العاده و نرم افزار عاری از 
باگش از محبوبیت بیشتری برخوردار بود. تلفن 
هوشمند X1 یک کیبورد QWERTY کامل، 
نمایشگر تاچ بزرگ و اســتایلوس داشت و در 
 Xperia X2 حالی که مدل جدیدتر آن یعنی
تنها اندکی بهتر ظاهر شده بود، می توان این دو 
را بهترین و مبتکرانه ترین اســمارت فون های 

سونی به شمار آورد.
در سال ۲۰۱۰ میادی، این شرکت نخستین 
 Xperia تلفن هوشمند اندرویدی خود را با نام
X10 معرفی کرد که سبک و طراحی مختص 
به خود را داشت و حتی امروز هم به راحتی می 

توان آن را به خاطر آورد.
پس از این محصول، موبایل هــای دیگری به 
نام های Xperia X10 mini pro )نخستین 
نسخه کوچک شده از آن( و Xperia Arc که 
دوربینی فوق العاده با طراحی بی نظیر داشت، به 
 Xperia Ray کاربران عرضه شد و سپس سونی
و در نهایت Xperia Play را روانه بازار کرد که 
مجهز به یک کنترلر کشویی پلی استیشن بود.

 Z1 و Z3 Compact تلفن هوشمند اکسپریا
Compact

به دنبال خرید شــرکت اریکسون و تولد واحد 
موبایل سونی، این شــرکت ژاپنی تمرکز خود 
را به اندروید معطوف کرد که با ســرعتی باور 
نکردنی پله های ترقی را طی می نمود. در فوریه 
سال ۲۰۱۲ میادی، موبایل اکسپریا S رونمایی 
شــد که حافظه داخلی بــاال )۳۲ گیگابایت(، 
نمایشگر ۴٫۳ اینچی اچ دی و دوربین اصلی ۱۲ 
مگاپیکسلی )که بعدها روی بسیاری از دستگاه 
های موبایل بــه خدمت گرفته شــد( را برای 

کاربرانش به ارمغان می آورد.
Xpe� سپ از این مدل، پرچمداران دیگری نظیر
ria Ion و Xperia Acro و همچنین تلفن های 
 Xperia هوشمند اقتصادی این شرکت شامل
P و Xperia U عرضه شدند و بدین سان برند 
اکسپریا همه اســمارت فون های تولیدی این 

شرکت را در بر گرفت.
با معرفی تلفن هوشــمند اکســپریا Z در سال 
۲۰۱۳ میادی، ســری جدید پرچمداران این 
شــرکت پای به عرصه وجود گذاشتند و بستر 

مناسب برای ارائه نسخه های بعدی از آن فراهم 
گردید اما متاسفانه سونی نتوانست با اتخاذ این 
استراتژی بازار محصوالت تلفن های هوشمند 

را از آن خود کند.
جدول زیــر لیســتی از موبایل های ســری 
اکسپریای سونی را به همراه اطاعات کلی برای 
مقایسه آنها در بر دارد که در ادامه توجه تان را 

به آن جلب می کنیم.
روی کاغــذ، موبایل اکســپریا Z یک محصول 
انقابی بود اما در عمل، تنها لیســتی از اعداد و 
ارقام فریبنده را در خود داشــت. به دنبال این 
محصول، دســتگاه های موبایــل دیگری نیز 
از سوی ســونی عرضه شــدند و با وجود آنکه 
بهبودهای قابــل توجهی در نوع نمایشــگر و 
دوربین آنها حاصل شــده بود، ایــن موبایل ها 
بیشتر روندی تکاملی را طی می کردند تا انقابی 

و حرف تازه ای برای گفتن نداشتند.
اما خانواده اکسپریا Z سرچشــمه ورود مدل 
های دیگری هم شدند و شرکت سازنده خود را 
به ساخت محصوالتی با ابعاد مختلف نمایشگر 
 Xperia Z Ultra ترغیب نمودند؛ برای نمونه
فبلتی بزرگ تر از حــد متعارف بود که به کاربر 
امکان می داد از مــداد یا خودکارهای معمولی 
 Xperia Z3 روی نمایشگر آن استفاده نماید یا
Compact که به زعم بسیاری بهترین موبایل 

تولید شده توسط واحد موبایل سونی است.
حاال هشت سال از زمان عرضه نخستین مدل 
از آیفون می گــذرد و پــس از آن محصوالت 
مختلفی از سوی شــرکت های سازنده موبایل 
در سراسر دنیا عرضه شــد که هر یک با الهام از 
آیفون، ســاختارهایی تازه پیدا کردند و خود را 
با گرایشات روز وفق دادند، اما متاسفانه سونی 

نتوانست به دوران اوج گذشته باز گردد.
این شرکت همانند بسیاری دیگر نشان داد که 
تمایلی برای خطر کردن در حوزه نوآوری ندارد و 
ترجیح می دهد که صرفا مدل های تکامل یافته 
ای از اسمارت فون های خود را ارائه نماید که این 
استراتژی با توجه به رقابت جدی موجود در بازار 

به هیچ وجه نمی تواند کارگر بیافتد.
اما سونی چطور می تواند از این مرگ به ظاهر 
اجتناب ناپذیر تدریجی جلوگیری کند؟ آیا زمان 
آن رسیده که ژاپنی ها استراتژی خود در قبال 
سری Xperia Z را تغییر دهند و تاش هایشان 

را روی حوزه دیگری متمرکز نمایند؟
سونی موبایل به کدام سو در حرکت است؟

سونی اریکســون دیگر وجود ندارد و وقت آن 
رسیده که شرکت مادر از اشتباهات خود درس 
بگیرد. این کمپانی ژاپنــی همه تاش خود را 
به کار گرفته تــا در گود مبارزه باقــی بماند با 
این همه، به نظر می آید که چشــم بادامی ها 
تصمیمی جــدی برای تغییر شــرایط کنونی 

ندارند.
این کمپانی با اتخاذ تصمیماتی درست، برخی از 
X�Real� یتکنولوژ های غیر موبایل خود نظیر
 BIONZ واحد پردازش تصویر ،ity Engine
و حسگر Exmor�R را به صورت یکپارچه در 
اســمارت فون هایش به خدمت گرفت اما این 
اقدامات برای متوقف کردن حرکت رو به سقوط 

آن کافی نبود.
در حالی که ســونی تمام تمرکــز خود را روی 
تکنولوژی های موجودش گذاشته بود، رقبایش 
دست به ابتکار عمل های واقعی زده و آن را پشت 

سر گذاشتند.
شاید این شرکت دانش خوبی در حوزه دوربین 
داشته باشد اما رقبایش بهتر از آن می دانند که 
چطور از حســگرهای دوربینش در محصوالت 
خود بهــره بگیرند. حســگرهای دوربین این 
کمپانی هــم اکنون در بســیاری از تلفن های 
هوشمند سامســونگ و اپل به خدمت گرفته 
می شوند و جالب است بدانید که عملکرد این 
سنسورها در محصوالت رقیب به مراتب بهتر از 

تلفن های هوشمند تولیدی خود سونی است.
برخی می گویند که اوضاع برای این شــرکت 
چندان هم بد نیســت چراکــه طراحی خاص 
محصوالت و همچنین مقاومت در برابر آب، دو 
مزیت و برتری عمده موبایل های تولیدی آن در 

قیاس با رقبایش محسوب می شوند.
به رغم این گروه، مشکل عمده سونی آن است 
که در چرخه عرضه اسمارت فون هایش آنها را 
به اندازه کافی ارتقاء نمی دهد. برای درک بهتر 
این نکته شــاید بهتر آن باشد که نگاهی به سه 
 Xperia و Xperia Z2، Xperia Z3 موبایل
+X3 داشته باشیم و به تفاوت های بسیار اندک 

آنها اشاره نماییم.
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کازی هیرای مدیر عامل سونی
البته راه هایی برای آنکه سونی بتواند همچنان 
در میدان رقابت بــازار محصوالت موبایل باقی 
بماند وجود دارند اما کلیدی ترین راه حل تغییر 
چرخه عرضه محصوالتش است. روشن است که 
در خود ژاپن همواره تقاضا برای خرید مدل های 
جدیدتر از محصوالت موبایل این شرکت وجود 
دارد، بنابراین این شرکت می تواند چرخه فعلی 
را صرفا در زادگاه خود نگه دارد )البته بدون آنکه 
به هر کدام از موبایل های تولید خود نامی جدید 
از خانــواده Xperia Z بدهد( امــا برای دیگر 
بازارها، بهتر است که ساالنه تنها یک پرچمدار 

را عرضه نماید.
با این همه، مســاله صرفا با کندتر کردن روند 
عرضه پرچمداران حل نخواهد شــد؛ بلکه هر 
موبایل جدید باید با نسخه پیشین خود تفاوت 
داشته باشد که این هم یا با بهبود نمایشگر میسر 
می گردد یا با تغییر طراحی کلی و یا بهبود قابل 

توجه دوربین.
در حال حاضر، ظاهرا سونی تلفن های هوشمند 
خود را صرفا برای انجام وظیفه عرضه می کند 
و هیچکدام از راهکارهای یاد شــده را در نظر 
نمی گیرد، اما تردیدی نیست که وقت تغییر فرا 

رسیده است.
اگر مقایسه سه پرچمدار یاد شده در باال نتوانست 
شما در مورد ضعف این شرکت قانع نماید بهتر 
اســت که نگاهی به جدول عملکــرد مالی این 
شرکت ظرف ۱۰ ســال اخیر بیاندازید. حتما 
تایید خواهید کرد که اســتراتژی محصوالت 
سونی، نقشی در وارونه کردن اوضاع بد آن و افت 
فروشــی که از زمان عرضه آیفون تجربه کرده، 

نداشته است.
 

اما ســونی عاوه بر تغییر اســتراتژی خود در 
خصوص اسمارت فون هایش می تواند تمرکز 
بیشتری را روی دستگاه های دیگر شامل انواع 

پوشیدنی، دوربین های هوشــمند و تبلت ها 
داشته باشد.

درست است که این شــرکت حضور موفقی در 
بازار تلفن های هوشمند نداشته اما عملکردش 
در حوزه تبلت داستان دیگری است و جدیدترین 
 Xperia محصول آن در این بخش یعنی تبلت
Z4 یکی از بهترین تبلت های اندرویدی عرضه 

شده تا به امروز است.
همانطور کــه تایید خواهید کــرد تبلت های 
اندرویدی درســت مانند اســمارت فون های 
مبتنی بر این سیســتم عامل نتوانسته اند بازار 
 Xperia ،را به تسخیر خود درآورند، با این حال
Z4 Tablet ضد آب، امکانــات و خصوصیات 
منحصربفردی دارد و برای استفاده در شرایط و 
محیط های گوناگون از جمله بیابان های پر گرد 
و خاک خاور میانه تا مناطق حاره ای و پر باران 
آسیا و هوای غیر قابل پیش بینی اروپا و ایاالت 
متحده آمریکا طراحی شــده و روشن است که 
شرکت سازنده می تواند این گروه از محصوالت 
را به عنوان کانون تمرکــز بعدی خود انتخاب 
نماید؛ از تبلت ها گرفته تا دوربین های هوشمند 
و محصــوالت مبتکرانه QX10 و QX100 که 
در نمایشــگاه IFA 2013 رونمایی شدند همه 

را بررسی نماید.

Xpe� نای لنزها که هم زمان با تلفن هوشمند
ria Z2 رونمایی شدند عملکردی شبیه به یک 
منظره یاب ریموت را از خود نشان داده و کاربر 
را قادر می ساختند که با استفاده از زوم اپتیکال 
موبایل از ســوژه عکس بگیرند اما متاســفانه 

نتوانستند توجه بازار را به خود جلب کنند.
دوربین ببین و بگیــر QX�10 قادر بود عکس 
هایی با کیفیت از ســوژه ها بگیرد در حالی که 
مدل QX�100 برخی مکانیــزم های کنترل 
دســتی را در اختیار کاربرانش می گذاشت که 
QX�10 فاقد آنها بود و البته قیمتی به مراتب 

باالتر از آن داشت.
طولی نکشید که نســل دوم این دوربین ها به 
نام های QX1 و QX30 همراه با بروزرســانی 
های قابل توجه از راه رســیدند که از آن جمله 
می توان به زوم اپتیکال ۳۰x و نوعی پایه برای 
قرار گرفتن لنزهای ســری E دستگاه )که در 
دوربین های DSLR شرکت سازنده دیده می 

شد( اشاره کرد.
آیا دوربین های ســری QX می توانند همان 
ســاح مخفی ســونی برای در اختیار گرفتن 
ســهمش از بازار باشــند؟ حال که نوکیا واحد 
موبایل خود را به مایکروسافت فروخته، احتمال 
آنکه نسخه جدیدتری از موبایل لومیا ۱۰۲۰ با 
دوربین ۴۲ مگاپیکســلی اش را ببینیم بسیار 
پایین است و شــاید این بهترین فرصت برای 
سونی باشد تا جادوی خود در حوزه دوربین را 
به نمایش بگذارد و بازار را از چنگ حریف خود 

در بیاورد.

پوشــیدنی حوزه دیگری است که سونی یدی 
طوالنی در آن دارد و نخستین محصول آن در 
این حــوزه Live View نام داشــت که با برند 
سونی اریکسون در سال ۲۰۰۵ میادی عرضه 

گشت.
این شرکت ژاپنی که یکی از پیشگامان اسمارت 
واچ های مدرن محسوب می گردد، از سیستم 
عامل Android Wear گوگل در نســل سوم 
ساعت های هوشــمند خود بهره گرفت اما به 
نظر می آید چالش واقعی آن در این حوزه حاال 
شروع باشد؛ یعنی زمانی که اپل واچ تقریبا یک 

میلیون کاربر دارد.
ســونی کنترل زیادی روی پلتفرم پوشــیدنی 
)یعنــی Android Wear( دســتگاه های 
تولیدی اش ندارد، با این همه، شــرکت مذکور 
می تواند تاش های خــود در حوزه طراحی را 
روی حوزه دیگری معطــوف نماید تا به همان 
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ظاهر عالی اپل واچ و برخــی رقبای اندرویدی 
 LG G Watch و Huawei Watch اش نظیر

R دست پیدا کند.

Smartwatch 3
اســمارت واچ ۳ حاال بدنه ای فلــزی دارد، اما 
بســیاری انتظار دارند که شرکت سازنده آن، با 
ارائه نسل جدید این پوشــیدنی و به کارگیری 
نوآوری هایی در حوزه طراحی )که نتیجه توجه 
عمیق به خواست کاربران است(، مفهوم ساعت 
های هوشمند را به چالش بکشد. فرقی نمی کند 
که این نوآوری با دستیابی به توازن مناسب میان 
اندازه و طراحی محقق گردد یا با در نظر گرفتن 
یک نمایشگر فوق العاده و باتری با ظرفیت باال، 
در هر صورت روشن است که پوشیدنی بعدی 

سونی باید متفاوت باشد.
و باید بگوییم که در این میان یک مساله خود را 
به شدت نشــان می دهد و آن ناتوانی سونی در 
متفاوت بودن اســت. در بازار رو به اشباع تلفن 
های هوشــمند، این شــرکت مجبور است که 
محصوالتی متفاوت از باقی دستگاه های موجود 

 Xperia Z در بازار عرضه کند و متاسفانه سری
آن علیرغم خوب بودنشان چنین مشخصه ای 

ندارند.
بگذارید مقایســه ای داشــته باشــیم میان 
تلفن هوشــمند +Xperia Z3 و رقبای آن از 
شرکت های سامســونگ، الجی، اچ تی سی و 
هوآوی:سونی برای زنده ماندن باید بار دیگر 
جادوی خود را که از سونی اریکسون یک برند 
موفق ســاخت به خدمت بگیرد. این شرکت 

باید متفاوت و جسور باشد.
اگر ژاپنی ها بتوانند خارج از چهارچوب های 
موجود فکر کنند و در مورد تلفن هوشــمند و 
پوشیدنی بعدی خود حقیقتا نوآور باشند آنگاه 
امید برای پیروزی شان باال می رود اما ناتوانی 
Xpe� زاین شرکت در ارائه محصولی متفاوت ا
+ria Z3 می تواند به معنای پایان حیات آن در 

بازار اسمارت فون ها باشد.
ســونی دیگر در زمره ۱۰ شــرکت برتر تولید 
کننده موبایل دنیا قرار ندارد )لیستی که هفت 
بازیگر اصلی آن را چینی ها تشکیل می دهند( 
و بدون افزودن مشخصه تفاوت به محصوالتش 

و به چالش کشــیدن وضعیت کنونی، شانسی 
برای پیروزی نخواهد داشت.

اگر این کمپانی بخواهد واقعا متفاوت باشــد 
شاید بهتر آن اســت که نســخه ای فلزی از 
موبایل های سری اکســپریای خود )شاید با 

همان نام Xperia Z4( را عرضه کند.
حــال اگر به ایــن بدنه فلزی، یک نمایشــگر 
QHD، چیپست با ثبات و قدرتمند، دوربین 
فوق العاده )با قابلیــت پردازش خوب تصاویر 
که از تمام پتانسل های ماژول آن بهره کافی را 
ببرد( و در صورت امکان خاصیت ضد آب بودن 
را اضافه نماییم، محصولی را خواهیم داشت که 
می تواند بهترین های جهان را به چالش بکشد.
اما اگر ژاپنی ها همان استراتژی قبلی خود در 
قبال طراحی محصوالتشــان را دنبال نمایند 
)که زمانی مورد پســند بســیاری بود و حاال 
خسته کننده( و صرفا به آپگرید امکانات نسخه 
قبلی پرچمدارانشان بپردازند، سرنوشت بدی 

در انتظار آنها خواهد بود.
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چرا کشتی مایکروسافت در دریای اسمارت فون 
ها به گل نشسته است؟

عدم توانایــی ویندوز در رویارویــی با اندروید و 
iOS در صحنه نبرد موبایل های هوشمند، باعث 
گشته تا شاهد انتقادات بسیاری از مایکروسافت 
باشیم. انتقاداتی که می پرسند چگونه شرکتی 
اینچنین قدرتمند در امور کامپیوتری که سرمایه 
در گردش و پول نقد هنگفتی داشته و از توسعه 
دهندگان با استعداد بسیاری نیز برخوردار بوده و 
همچنین صاحب یک برند نام آشناست، اینگونه 
در امر جذب مخاطب برای پلتفرم موبایل خود، 

حیران می ماند.
شکست های مکرر مایکروسافت در زمینه موبایل 
های هوشــمند دالیل فراوانی دارند که شــاید 
چندان هم به خود سیستم عامل مربوط نگردند.

 IDC گزارش ارائه گشته از سوی موسسه آماری
حکایت از آن دارد که ویندوز فون در ســه ماهه 
نخست سال ۲۰۱۵ توانسته به سهم ۲.۷ درصدی 
از بازار تلفن های هوشمند دست پیدا کند. این 
در حالیست که آمار مشابه برای پلتفرم اندروید 
به ۷۸ و برای iOS نیز به ۱۸.۳ درصد می رسد. 

آنچه اکنون مایکروسافت در اختیار دارد، رقمی 
بسیار ناچیز اســت که البته در طول سالیان نیز 

دست خوش تغییر بسزایی نشده است.
ســهم ویندوز فون از بازارهای جهانی در ســه 
ماهه ابتدایــی ۲۰۱۲ برابر بــا ۲ درصد بود که 
مایکروسافت در درخشــان ترین رکورد خود، 
توانست آن را در سه ماهه اول سال ۲۰۱۳ به ۳.۲ 
درصد ارتقا دهد اما دوباره در سه ماهه اول ۲۰۱۴، 

به ۲.۵ درصد بازگشت.
حقیقت این است که شخصی را در میان کاربران 
ویندوز فــون نخواهید یافت کــه از این پلتفرم 
گایه بسیار سرسختانه ای داشته باشد، قابلیت 
هایش هم دست کمی از اندروید یا iOS ندارند. 
در نتیجه به این پرسش عجیب می رسیم که چرا 
مایکروسافت نمی تواند آمار بهتری را ارائه داده و 

کاربران را به پلتفرم موبایلش جذب کند؟

عدم تیزبینی
بر اســاس اطاعاتی که پیشتر از سوی موسسه 

آماری Gartner ارائه شده، اگر در روز های پیش 
از اندروید به پلتفرم همراه ویندوز نگاهی اندازید، 
خواهید دید که از سهمی ۱۲ درصدی در سال 
۲۰۰۷ برخوردار بوده و جایگاهی واالتر از پلتفرم 
به کار رفته در موبایل های بلک بری داشته. تنها 
پلتفرمی که جلوتر از ویندوز در حال پیشتازی 

بود، سیمبین نام داشت.
در سال ۲۰۰۸ اما، خیزش بلک بری برای مقابله 
با آیفون، باعث شد تا مایکروسافت به جایگاه سوم 
سقوط کند. در همین حال، خود سیمبین نیز در 
حال سقوط بود اما مایکروسافت همچنان ۱۱.۸ 
درصد از بازار را در اختیار داشت، که البته در آن 

زمان بسیار ناچیز محسوب می شد.
در پایان سال ۲۰۱۰، مایکروسافت دست به یک 
Win� ،رتغیی رویکرد اساسی در که حاصل آن
dows Phone 7 بود؛ این نسخه زمانی به بازار 
آمد که پلتفرم های توسعه یافته از سوی گوگل 
و اپل، چارت های مربوطه را دستخوش تغییرات 

بزرگی کرده بودند.
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بر اســاس آمار Gartner، در سه ماهه پایانی 
سال ۲۰۱۱، مایکروســافت مانده بود و سهم 
۱.۹ درصدی اش از بازار موبایل های هوشمند. 
سهمی که این شرکت از همان موقع به شدت 

برای افزایشش می کوشد.
چرا ویندوز نمی توانــد در موبایل های 

هوشمند موفق باشد؟
مایکروسافت به آهستگی در پلتفرم موبایل خود 
بازنگری کرد. در ابتدا خود را میان محصوالتی به 
نام PDA ها یافت و سپس تاش نمود پلتفرم 
خود را با نمایشگرهای تاچ خو دهد. پلتفرمی که 
به شکل کامل، برای ویژگی هایی که در آن زمان 

جدید به حساب می آمدند آماده باشد.
به نقطه ای رسیده بودیم که حتی خود گوگل 
هم در خصــوص موبایل هایی فاقــد کیبورد 
فیزیکی به شک افتاده بود و نمی دانست کاربران 
عاقه مند بــه اندروید، چگونه به آنها پاســخ 
خواهند داد. مایکروسافت اگرچه با تاش هایی 
که کرد، به اندازه بلک بری جا نماند اما در ادامه 
مسیر با اشتباهات و مشکات بسیاری رو به رو 
شد؛ از نوع به کار گیری سخت افزار گرفته تا ایده 
بازنگری مکرر، تبلیغات و بازاریابی بسیار ضعیت 

و در نهایت نیز، فقدان اپلیکیشن ها.
در نقطه ی مقابل، اندروید با گستردگی و تنوع 
باالی محصوالت، توانســت به سرعت به یک 
پیروزی پایدار دست پیدا کند. مشخصا زمانی 
که چندین و چند کارخانه و برند مختلف از یک 
پلتفرم بهره گیرند، توجه کاربر عام هم به آن نرم 
افزار جلب خواهد شــد، چه رسد به یک گیک. 
از طرف دیگر اپل نیز راهکاری کاما مخالف با 
گوگل را در پیش گرفت و کنترل کامل پلتفرم 
را در اختیار خود نگه داشت و صرفا محصوالتی 
خانگی را با iOS برای عاقه منــدان ارائه داد 
و از همین راه، توانســت بازخورد مثبتی را نیز 

دریافت کند.
ویندوز فون چه موبایلی را در سال اخیر در 

دستان کاربران حرفه ای قرار داده؟
مایکروسافت اما در این راه، ثبات قدم نبوده و هر 
از چند گاهی، استراتژی خود در خصوص حضور 
در بازار موبایل های هوشمند را نیز دست خوش 
تغییر کرده است. می توان گفت این شرکت نرم 
افزاری بزرگ، بیشتر درس هایی منفی نگرانه از 
تجربیات اپل و گوگل را برداشت کرده و به بخش 

های مثبت نیز توجه چندانی نشان نداده. همین 
موضوع سبب گشــت تا نتواند توجه همکاران 
سخت افزاری را جلب کند. این شرکت شرایط 
سخت افزاری را به سازندگان موبایل ها دیکته 
می کرد، در حالی که سازنده، خودش نبود. )تا 

اینکه در نهایت نوکیا را خرید.(
از ســوی دیگر نیز شــرکتی کــه در موردش 
ســخن می گوییم حتی نتوانست توجه توسعه 
دهندگان را نیز به پلتفرم همراهش جلب کند، 
چرا که هیچگاه نتوانسته بود پیامی با ثبات را به 
واسطه بازاریابی و تبلیغاتش به گوش کاربران 
و توسعه دهندگان برســاند. حتی هیچگاه به 
فکرش نرســید که از محبوبیت بی نظیر اکس 
باکس بهره گرفته و موبایلــی مخصوص برای 

گیمینگ را تهیه کند.

استفان الوپ دیگر در مایکروسافت جایی ندارد 
و حال ســاتیا نادال به تنهایی باید بهم ریختگی 

های بخش موبایل را مدیریت کند.
این شرکت همانطور که گفتیم، در انتهای سال 
۲۰۱۰، وینــدوز فون ۷ را ارائــه کرد و چندی 
بعد نیز نوبت به ویندوز فون ۸ رســید. اما پس 
از رســیدن نســخه ی هشــتم از راه،  دیگر به 
محصوالت مبتنی بر وینــدوز فون ۷ اهمیتی 
نداد و ســپس اپلیکیشن های این دو پلتفرم به 
هیچ عنوان نیز مشمول همگرایی و همخوانی 

نمی نشدند.
این همه میان رده برای چه تولید شده اند؟

زمانی هم که ردموندی هــا همت به خرج می 
دادند و می خواســتند موبایل های مبتنی بر 
ویندوز فون ۷ را به نسخه ۸ بروز رسانی کنند، 
با مشــکل تاخیر بیش از حد مواجه می شدند. 
مشکلی که حال گوگل در اندروید با آن دست 
به گریبان اســت و البته علــت اصلی اش هم 
اپراتورهای مخابراتی اند. اگرچه مایکروسافت 
اظهار می کند که وینــدوز ۱۰، با همه موبایل 
های مبتنی بر ویندوزفون ۸ و نسخه های باالتر 
همگرایی خواهد داشــت امــا اینکه چه زمانی 
آپدیت یاد شده به دست کاربر نهایی برسد، به 

اپراتور بستگی دارد.
نکته گیج کننده ی دیگری که در استراتژی های 
مایکروسافت در خصوص حضور در بازار موبایل 
های هوشمند به چشم می خورد، وفاداری بیش 

از اندازه اش به محصوالت اقتصادی و میان رده 
است. در ابتدای راه، شاید این راهکار بسیار عالی 
جواب می داد اما اکنون موبایل های اندرویدی 
نیز میان رده و ارزان قیمت های مناسب بسیاری 
دارند. اکنون باید پرســید که ویندوز فون چه 
موبایلی را در سال اخیر در دستان کاربران حرفه 
ای قرار داده؟ این پلتفرم برای رویارویی با آیفون 

و سری اس از گلکسی، چه در چنته دارد؟
عقب افتادن بیش از اندازه

اندروید و iOS در حال رشــد کردن هســتند و 
ایده های خود را فراتــر از موبایل و تبلت ها برده 
اند. از خودروها بگیرید تا تلویزیون و گجت های 
مبتنی بر اینترنت اشیا. سپس خود پلتفرم ها به 
شکل داخلی، به طرز قابل توجهی رشد کرده اند؛ 
سرویس پرداخت دارند و می توانید بدون نصب 
هیچ اپلیکیشنی، به اســتریم آناین موسیقی 

بپردازید.
سپس می رسیم به شکاف اپلیکیشن ها. توسعه 
دهندگان برای iOS و اندروید اپ می ســازند 
در حالی که وقتشــان را صرف توسعه و پورت 
کردن همان اپلیکیشن ها به نسخه ویندوز نمی 
کنند، و حتی اگر آنها را پورت کنند نیز در واقع 
نسخه ای نه چندان کامل را به کاربر ویندوز فون 

تحویل می دهند.
همه این موارد، باعث گشته تا اندروید و iOS از 
سوی کاربران بیشتر مورد توجه قرار گیرند. می 
توان گفت هرچقدر محصوالت مبتنی بر iOS و 
اندروید پیشرفت کرده و تنوع بیشتری پیدا می 
کنند، زوال ویندوز فون بیشتر نمایان می گردد.

ایده ساخت موبایل های اندرویدی توسط 
نوکیا، به دست مایکروسافت کشته شد.

آیا ویندوز ۱۰ داستان دیگری را رقم خواهد زد؟
بعید به نظر می رسد ویندوز ۱۰ بتواند قابلیت 
هایی بیشــتر از ویندوزفون ۸ را بــه کاربران 
عرضه کند. مشخصا بهبود و ویژگی های اندک 
جدیدی را می توان در نسخه تازه یافت اما همان 
قابلیت ها، آیا برای کاربران عادی مفید خواهند 
بود؟ قطعا مایکروسافت نسخه ای کامل از آفیس 
را برای ویندوز ۱۰ نیز تدارک خواهد داد. آیا این 
موضوع می تواند باعث فروش اسمارت فون ها 

گردد؟ خودتان قضاوت کنید.
یک اپلیکیشــن برای همه محصوالت. ایده ای 
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جذاب که باید دید چگونه اجرایی خواهد شد.
اکنون مایکروســافت ادعا می کند که ویندوز 
۱۰، تجربه ای کاما یکپارچه را در محصوالت 
مختلف به نمایش خواهد گذاشــت. از طرفی 
موبایلتان می تواند با استفاده از نمایشگر جانبی 
به همراه ماوس و کیبورد، بدل به یک کامپیوتر 
شــخصی گردد و قادر هستید اپلیکیشن هایی 
یکپارچــه را در سراســر محیط وینــدوز و در 
محصوالت سخت افزاری مبتنی بر این پلتفرم به 
اجرا درآورید. مایکروسافت با ویندوز ۱۰، اتحاد 
و یکپارچگی محصوالتش را به کاربران ارزانی 
داشته؛ نوعی از یکپارچگی خالص که البته صرفا 
زمانی می توانید به شکل کامل حسش کنید که 
از همه محصوالت ســاخته شده به دست خود 

مایکروسافت استفاده نمایید.
جایگاه مایکروسافت

بیایید نگاهی دوباره داشته باشیم به آمار ارائه 
شده از سوی گارتنر؛ این موسسه آماری اذعان 
دارد که در سال جاری، ۲۵۹ میلیون کامپیوتر 
شخصی فروش خواهد رفت که همین آمار برای 
سال آینده به ۲۴۸ میلیون کاهش پیدا می کند. 
از طرف دیگــر، در صورتی که همه محصوالت 
مبتنی بر ویندوز را با هم جمع کنیم، در ســال 
جاری به رقم فروش ۳۲۱ و در سال آینده ۳۳۳ 

میلیون دستگاه خواهیم رسید.
چنین آماری شاید در نگاه اول نظرتان را جلب 
کند اما توجه داشــته باشید که در سال جاری، 
پیشبینی شده که ۲۳۳ میلیون تبلت و اندکی 

کمتر از ۲ میلیارد موبایل هوشمند به فروش می 
رسد. در نتیجه می توان ادعا کرد که عدم حضور 
مناسب مایکروسافت در بازار اسمارت فون ها، 
گران بهاترین اشتباه تاریخی این شرکت بوده 

است.
باید منتظر ماند و دید پس از حضور ویندوز ۱۰ 
برای تلفن های هوشمند، چه اتفاقی رخ خواهد 
داد، چرا که این نسخه از ویندوز، نقش آخرین 
تیر در کمان مایکروســافت برای نشانه گرفتن 
هدف، در بازار اسمارت فون ها را بازی می کند. 
تیری که اگر به هدف نخورد، این شــرکت باید 
آمادگی همسایه شدن با بلک بری را در زمینه 

مقدار سهم بازار داشته باشد؛  زیر یک درصد.

آیا اندروید، ویندوز جدید است؟
Tim Bajarin یک روزنامه نگار فعال در زمینه 
تکنولوژی اســت که در نقش یک مشــاور برای 
اســتارتاپ ها نیز ظاهر گشته و به آنها کمک می 
کند تا کسب و کار خود را رونق دهند. او همچنین 
مدیریت شــرکت Creative Strategies را در 

دست دارد.
وی اخیرا در وب سایت Re/Code مقاله ای جالب 
در خصوص تجربیات خود در مورد پلتفرم های 
کامپیوتر شخصی و همچنین سیستم عامل های 
همراه به رشته ی تحریر در آورده و در این میان از 
روزهای ابتدایی شکل گیری بازار کامپیوترهای 
شــخصی نیز ســخن می گوید. آنچه در ادامه 
خواهید خواند، نظرات شخصی ِسرچشمه گرفته 

از تجربیات آقای Bajarin است.
در بیشــتر مقاطع عمر کاری ام بــه عنوان یک 
تحلیلگر حوزه کامپیوترهای شــخصی، همواره 
وقایع و تحوالت دنیای PC را دنبــال نموده ام. 
زمانی که به Creative Strategies آمدم، اولین 
پروژه ام این بود که با گروهی که تاش می کردند 
اولین کامپیوتر شــخصی IBM را توسعه دهند، 

همکاری کنم.
در آن زمان، در IBM از من خواسته شد تا در کنار 
آن وظیفه، در بخش طراحی و همچنین سایر پروژه 
های خرد، حضوری داشته باشم. در آن سال ها نیز 
کامپیوتر شخصی شرکت یاد شده، تازه پرطرفدار 

شده بود و می رفت تا بخشی اعظمی از بازار PC را 
از آن خود نماید…

زمان کوتاهی از موفقیــت کامپیوتر IBM می 
گذشت که نمونه های کاما مشابه، در بازار رویت 
شدند. موفق ترینشان نیز کامپیوتر شخصی ساخته 
شده توسط کمپانی Compaq بود. این کمپانی به 
طور کلی، ۴ بار در تاریخ خود، از تحلیلگران دعوت 
به عمل آورد تا در جلســه بازبینی محصوالتش 
شرکت کنند و من نیز این افتخار را داشتم که در 

اولین جلسه ی تحلیلی Compaq حضور به هم 
رسانم. می توان گفت در آن روزها که چندان کسی 
نمی دانست کامپیوتر شخصی چیست، تحلیلگری 
هم برای این محصول وجود نداشت و آنهایی که 
این عنوان را یدک می کشیدند، پیشتر در زمینه 
مینی�کامپیوترها تحقیق کرده بودند و کامپیوتر 
های شخصی بعدا به حوزه کاریشان اضافه گشت.

 Compaq در آن نشســت، با مدیر کل کمپانی
به نام Ben Rosen و همچنین یکی از موسسان 
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این شرکت به نام Rod Canion ماقات کردیم 
تا بیشــتر در خصوص کامپیوتر کپی شده شان 
برایمان بگویند و همچنین اظهار کنند که چرا فکر 
می نمایند محصولی اینچنین، قطعا موفقیت های 

بسیاری کسب خواهد کرد.
حقیقت اینکه کامپیوتر IBM در آن زمان عالی 
بود و من با کنجکاوی می خواستم ببینم شرکتی 
نظیر Compaq، چگونه به خود اجازه می دهد تا 
IBM بزرگ را به چالش کشیده و محصولش را نیز 

کپی کند.
راستش را بخواهید نتوانستم این افکار را در دل نگه 
دارم و در حاشیه نشست، از Canion پرسیدم که 
چرا این همه سرمایه ی شرکتش را هزینه کرده و 
بعدا نیز به سراغ جذب سرمایه رفته تا در نهایت 
محصولی دقیقا مشابه با آنچه IBM در ابتدای کار 

ساخته بود را تولید کند؟
Texas Instru� وا نیز به من گفت زمانی که در
ments مشــغول به کار بوده، مشاهده کرده که 
IBM قادر گشته تا در بازار کامپیوتر های شخصی 
یک استاندارد را بنا کند. او در نهایت می بیند که 
کامپیوتر شخصی IBM چگونه به موفقیت دست 
یافته اما صرفا از برخی ایده ها در آن استفاده شده. 
وی آنچه را که فکر می کرد می تواند تکمیل کننده 
ی یک کامپیوتر شخصی باشد را به محصول خود 
افزوده و در نهایت تاش کــرده تا تبدیل به یک 
رقیب سرسخت برای آن شرکت باشد، نه اینکه از 
پایه، تمام استاندارد ها را تغییر دهد. طولی نکشید 
که Dell و سایر کمپانی ها نیز از نمونه های مشابه 

خود پرده برداشتند.
اگرچه کامپیوترهای شخصی ساخته شده توسط 
شــرکت های مختلف در آن زمان از تفاوت های 
اندکی برخوردار بودند اما در نهایت یک وجه تشابه 
بسیار بزرگ داشتند؛ همه ی آنها از سیستم عاملی 
استفاده کرده بودند که از در اصل برای IBM نوشته 

شده بود و MS�DOS نام داشت.
از آنجایی که این سیستم عامل به شکل اختصاصی 
Com� هنوشت نشده بود، شرکت های دیگر نظیر
paq، دل، ایسر و بسیاری دیگر از آن بهره گرفتند. 
MS�DOS در نهایت تبدیل به ویندوز شــد و 
همین سیستم عامل موفق گردید تا برای بیش 
از ۳۰ ســال، بر بازار کامپیوترهای رومیزی و لپ 
تاپ ها سلطه داشته باشد. از آن طرف البته اپل نیز 
یک سیستم عامل برای مک تولید کرد، سیستم 

عاملی که به شکل اختصاصی با سخت افزار خود 
این شرکت کار می نمود و اگرچه فروش خوبی هم 
داشت، اما حتی به گرد پای فروش ویندوز و سخت 

افزار مبتنی بر آن نیز نزدیک نشد.
نکته ای که حال باید به آن توجه کرد، آن اســت 
که ویندوز، در بخش عمده ای از زندگی خود، در 
کامپیوترهای شخصی و لپ تاپ ها به کار گرفته 
شده، در حالی که مایکروسافت در اوایل دهه ۹۰ 
میادی، تمایل داشته تا آن را در تبلت ها و موبایل 

هایی هوشمند مورد استفاده قرار دهد.
اگرچه مایکروسافت به علت اختافات داخلی و 
تاکید بیش از حد بــر بهره وری در کامپیوترهای 
شخصی، هیچگاه نتوانست ویندوز را جز در میان 
PC به محصولی فراگیر بدل سازد. همین موضوع، 
موقعیت هایی را برای اپل و گوگل فراهم آورد تا 
بتوانند نهایت استفاده را برده، پلتفرم های موبایل 
را ساخته و در نهایت نیز در بحث محصوالت مبتنی 

بر اینترنت اشیا، چنین پیشرفت کنند.
باید در نظر داشت، در حالی که iOS از اپل بسیار 
موفق اســت، اما باز هم صرفا می تــوان آن را در 
محصوالت خود این شرکت مورد استفاده قرار داد. 
این در حالیســت که در آن سوی ماجرا، اندروید 
مشخصه های ویندوز را به ارث برده و سازندگان 
می توانند آن را در موبایل، تبلت، کامپیوتر و گجت 
های مبتنی بر اینترنت اشیا به کار گیرند. نگاهی 
داشته باشــید به آمار موبایل های ساخته شده با 
پلتفرم های مختلف؛ اندروید ۷۵ درصد همه آنها 

را تشکیل می دهد.
در کنفرانس گوگل I/O، مدیران این شــرکت 
اعام نمودند که می خواهند با اندروید، رهبری 
محصوالت مرتبط به هم را به دست گیرند. همانند 
ویندوز، اندروید نیز چندان به سخت افزار اهمیت 
نمی دهد و از آن مهم تر، پلتفرم گوگل اکنون مبدا 
بسیاری از سرویس های شرکت سازنده اش است و 
کاربران برای داشتن بهترین تجربه استفاده از آنها، 
معموال به سراغ بهره گیری از آنها در خود اندروید 

می روند.
از همان ابتدای کار، بیل گیتس و مایکروســافت 
تمایل داشتند تا سیســتم عاملشان، بخصوص 
ویندوز، بر گجت های موجود در دستان کاربران 
سلطه داشته باشد. من هنوز هم می توانم ببینم که 
آنها همچنان این هدف را با جدیت دنبال می کنند 
اما به واســطه انتخاب های اشتباه و مشکات – 

ناهماهنگی های داخلی، برای تحقق این امر بسیار 
عقب تر از گوگل و اپل ایستاده اند. هیچگاه نمی 
توانم تصور کنم که روزی ویندوز، خارج از دنیای 
PC بر محصولی دیگر سلطه یابد، آن هم به شکل 

جهانی.
از بعد دیگر که به ماجرا بنگریــم، اپل با رویکرد 
اختصاصی سازی اش، توانسته گام های بلندی 
در سلطه بر بازار محصوالت سخت افزاری داشته 
 HealthKit، HomeKit، ،باشد و با آیفون، آیپد
CarPlay ساعت و همچنین اپل تی وی توانسته 
در این راه قدم های خود را سرعت بخشد. هرچند 
که در گذشته، رقبای اصلی اپل، مایکروسافت و 
ویندوز بودند، این بار اما، اندروید و گوگل؛ اندروید 

اکنون بدل به ویندوز نسل ما شده اند.
تنها تفاوت گسترده در میان اهالی ردموند و مانتین 
ویو اینکه مایکروسافت، همچنان در حال تاش 
برای محافظت کردن از میراث خود بوده و هنوز هم 
سخت می کوشد تا استراتژی »یک مایکروسافت« 
را پیاده سازی کند؛ کاری که به هیچ عنوان ساده 
نیست. بخش موبایل مایکروسافت یارای رقابت با 
دو رقیب قدر را ندارد و از سوی دیگر نیز در مبحث 
اینترنت اشیا، اندروید و iOS مشخصا ویندوز را 
فرسخ ها جا گذاشته اند. در نهایت اما باور می رود 
که اندروید پیروز واقعی میدان خواهد بود، هم در 
میان محصوالت همراه و هم اینترنت اشیا. چرا که 
همانند ویندوز که روزی می شد آن را در بیشتر 
ســخت افزار ها به کار گرفت، اندروید نیز چنین 
است، عاوه بر اینکه هسته اش هم به شکل مجانی 

در اختیار دیگران قرار می گیرد.
از نقطه نظری که من به ماجرا می نگرم، به جایی 
رسیده ایم که اندروید، در اصل ویندوز شده است. 
گوگل نیز تاخ سلطنت را بر سر خواهد گذاشت و 
دامنه وسعت محصوالت خود را همچنان افزایش 
می دهد. اپل هم البته یک رقیب سرسخت برای 
گوگل باقی می ماند، هر چند که نمی توان انتظار 
داشت مایکروسافت هم بدون خونریزی، صحنه 

رقابت را ترک کند.
اندروید در میان محصوالت همراه و اینترنت اشیا 
رخنه کرده و اگر گوگل بتواند همین مسیر را ادامه 
داده و همچنان کاربران را خشنود نگه دارد، شک 
ندارم که برای سال های بسیاری، می تواند یکه تاز 

میدان باشد.
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صنعت دوربین دستگاه های موبایل تحت سلطه 
کدام شرکت هاست؟

نوع تکنولوژی به خدمت گرفته شده در دوربین 
همواره یکی از مهم ترین خصوصیات مورد نظر 
کاربران دستگاه های موبایل بوده و فناوری های 
به کار رفته در نسل تازه پرچمداران حکایت از 
آن دارند که چندی است شرکت ها، تمرکز ویژه 
ای را روی کیفیت مــاژول دوربین محصوالت 

خود گذاشته اند.
از همین روی، شــاید بد نباشــد اگــر نگاهی 
بیاندازیم به حسگر دوربین محصوالت موبایل 
و اینکه کدام شرکت ها برترین ها را می سازند و 

کدامیک عنوان محبوب ترین ها را دارند.
سونی

با یکــی از بزرگ ترین ها شــروع مــی کنیم. 
این شــرکت تاریخچه ای طوالنــی در حوزه 
حســگرهای تصویری دارد و تا سال ها، عنوان 

طایــه دار در حوزه تکنولــوژی دوربین های 
موبایل را به خود اختصاص داده بود. براســاس 
آمار و ارقام منتشر شده، سونی در سال ۲۰۱۴ 
میادی ۴۰ درصد از سهم حسگرهای تصویری 

محصوالت موبایل دنیا را در اختیار داشت.
سنسورهای این شــرکت تاکنون در تبلت ها و 
تلفن های هوشمند متعددی مورد استفاده قرار 
گرفته اند و در پاره ای از مــوارد نیز کل ماژول 
توسط آن تولید شــده. برای توضیح بیشتر در 
ان رابطه باید بگوییم که حسگرهای تصویری 
مسئولیت تبدیل نور به اطاعات دیجیتالی را بر 
عهده دارند که در واقع همان تعداد مگاپیکسل 
ها، ابعاد پیکســل ها، تراکم آنهــا و نرخ فریم 
ها را مشــخص می کنند. مــاژول دوربین نیز، 
خصوصیاتی نظیر فوکوس، گشودگی دهانه لنز 

و مواردی از این دست را تعریف می کند.
Ex� یحسگرها تصویری پیشرفته سونی با نام
mor RS ارائه می گردند که جدیدترین مدل 
 IMX230 این سری سنسور ۲۱ مگاپیکسلی
از نوع BSI اســت که در جدیدترین تلفن های 
هوشــمند دنیا به خدمت گرفته شده. حسگر 
IMX240 سونی نیز در فبلت نوت ۴ و برخی 
از مدل هــای S6 به خدمت گرفته شــده و از 
IMX234 نیز در تلفن هوشــمند G4 الجی 

بهره گرفته شد.
اما حسگرهای تولیدی این شــرکت صرفا در 
بازار محصوالت پیشــرفته بــه خدمت گرفته 
نمی شــوند، برای نمونه سنســورهای ۸ و ۱۳ 
مگاپیکسلی ســونی در میان تولید کنندگان 
چینی تلفن های هوشمند اقتصادی طرفداران 
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زیادی دارد. هوآوی و آپو از جمله شرکت هایی 
هستند که از حســگر  IMX214 این شرکت 
ژاپنی در موبایل های تولیــدی خود بهره می 

گیرند.

اما ســونی عاوه بر تولید ســخت افزار اصلی 
حســگر، اقدام به ارائه تکنولوژی های فوکوس 
خودکار فازی )PDAF(، اچ دی آر درون حسگر 
و مد عکسبرداری ســریع نیز برای حسگرهای 
خود نمود و از این طریق نامش را در صدر شرکت 

های فعال در این عرصه نگه داشت.
کسب و کار سونی در زمینه تولید حسگرهای 
عکاسی به قدری برای آن اهمیت دارد که حتی 
در نظر گرفته برای نخستین بار از سال ۱۹۸۹ 
میادی، ســهام جدیدی را در بازارهای بورس 
عرضه کــرده و با جذب ســرمایه چند میلیارد 
دالری از این طریق، ظرفیت تولید خود در این 

بخش را افزایش دهد.
OmniVision

آمنی ویژن یکــی دیگر از نام هــای مطرح در 
حوزه تولید حســگرهای تصویری اســت اما 
محصوالت این شــرکت غالبــا در تلفن های 
هوشــمند اقتصادی و میان رده مورد استفاده 

می گیرند تا پرچمداران.
حسگرهای تولیدی آمنی ویژن تنها ۱٫۷۹ دالر 
قیمت دارند که در مقایسه با انواع ۷ دالری تولید 
شده توسط سونی کاما ارزان قیمت محسوب 
می گردند. از همیــن رو انتظار می رود که این 
شرکت بیشتر در بازار روز به رشد اسمارت فون 
در کشــورهای چین و هند مورد استقبال قرار 

گیرد.
جالب است بدانید که طبق شایعات، حسگرهای 
آمنی ویژن بعضا در تلفن های پیشرفته نیز مورد 
استفاده قرار می گیرند که از آن جمله می توان 
به نسل جدید موبایل One M8 از اچ تی سی 
اشاره نمود. این شــرکت همچنین تا پیش از 
آنکه سونی به یکی از شرکای اپل تبدیل شود، 
حســگرهایش را در اختیار اهالی کوپرتینو نیز 

قرار می داد.

چندی پیــش، آمنی ویژن حســگر تصویری 
۲۳٫۸ مگاپیکســلی خود با نام OV23850 را 
برای اسمارت فون ها معرفی کرد که مجهز به 

سیستم فوکوس خودکار فازی و قابلیت ضبط 
ویدئو با کیفیت ۴K بود.

آمنــی ویــژن همچنین بــرای آنکــه از بازار 
محصوالت پیشــرفته عقب نماند حســگر ۱۳ 
مگاپیکسلی خود با نام PureCel را معرفی کرد 
که با پیکسل های ۱٫۳ میکرونی خود اندکی از 
انواع قبلی بزرگ تر بوده و در محیط های پرنور 

عملکرد بهتری را از خود به نمایش می گذارد.

احتماال پس از شنیدن نام این فناوری و آشنایی 
با خصوصیات آن به یاد ایده التراپیکسل اچ تی 
سی افتاده اید که آمنی ویژن نیز در طراحی آن 

نقش داشت.
توشیبا

توشــیبا یکی دیگر از بزرگان صنعت دوربین 
موبایل است که سابقه ای طوالنی در این حوزه 
دارد. شــاید حســگرهای تولیدی این شرکت 
در موبایل های پیشــرفته به کار گرفته نشوند 
اما باید به اطاع تان برســانیم که سنسور ۴۱ 
 Nokia مگاپیکسلی مورد استفاده در دوربین
PureView 808 محصول همین شرکت است.
این کمپانی چندی اســت که تمام تاش خود 
را به کار گرفته تــا اندازه و میزان مصرف انرژی 
حســگرهای تصویری اش را به میزان زیادی 
پایین بیاورد. کمپانی مذکور همچنین حسگری 
به نام T4K82 را رونمایی کرد که قابلیت ضبط 
تصاویر اسلوموشن با نرخ ۲۴۰ فریم بر ثانیه را 

نیز دارد.
توشــیبا به طور کلــی حســگرهای ۸ و ۱۳ 
مگاپیکسلی برای تلفن های هوشمند تولید می 
کند و بعضا سنســورهای ۲۰ مگاپیکسلی اش 
هم به بازار محصوالت پیشرفته ارائه می گردند. 
برای نمونه حســگر BSI T4KA7 توشیبا در 
دوربیــن اصلی موبایــل One M9 به خدمت 

گرفته شده است.
گفتنی اســت که همچون ســونی، توشــیبا 
نیز فنــاوری فوکوس خودکار فــازی اش را به 
حســگرهای تولیدی اش افزوده و تکنولوژی 
عمق سنج سه بعدی مختص به خود را دارد. این 
شرکت برای بهبود ویدئوهای اسلوموشن ضبط 
 Bright شده همچنین تکنولوژی دیگری به نام

Mode را ارائه نموده.

ماژول های دوربین توشــیبا که برای پروژه آرا 
ساخته شده اند.

اما این کمپانی ژاپنی از تولید کنندگان چینی 
موبایل هم غافل نبوده و گوشــه چشمی هم به 
آنها داشته و حسگرهای تولیدی اش را در اختیار 
آنها نیز قرار داده. بازارهای خودرو و پزشکی از 
دیگری صنایعی هستند که توشیبا برای رشد 
بیشــتر خود به آنها رجوع کرده و چندی پیش 

نیز تعدادی ماژول را برای پروژه آرا تولید کرد.
SK Hynix

هاینیکس یک تامین کننده نیم رســانا در کره 
جنوبی است و از جمله بازیگران اصلی در بازار 
دوربین اسمارت فون های اقتصادی محسوب 
می گردد. این شرکت نیز درست مانند رقبایش 
طیف گســترده ای از حســگرها را تولید می 
کند و سنســورهای ۸ و ۱۳ مگاپیکسلی آن در 
محصوالت متعددی مورد استفاده قرار گرفته 
اند، اما هاینیکس نیز ماننــد رقبایش تصمیم 

گرفته که بیشتر روی بازار چین تمرکز کند.
گفتنی اســت که این شــرکت کره ای پیشتر 
دوربین های پایین رده ای را برای موبایل های 
مقرون به صرفه سامسونگ تولید کرده بود. سال 
گذشته هاینیکس اعام کرد که مشغول ساخت 
یک حسگر پیشرفته ۲۱ مگاپیکسلی شده اما 
نکته مهم در رابطه با فعالیت های این شــرکت 
آن است که تاکنون دســت به نوآوری و ابتکار 
عمل خاصی در این حوزه نزده و بیشتر دنباله رو 
رقبایش بوده و محصوالت تولیدی آن صرفا به 
خاطر قیمت پایین شان مورد توجه شرکت های 

تولید کننده قرار می گیرند.
سامسونگ

بســیاری از تکنولــوژی های کلیــدی تلفن 
همراه مدیون و مرهــون زحمات و تاش های 
سامسونگ است و این شرکت در کنار بسیاری 
فنــاوری های دیگر، دســتی هــم در صنعت 
حسگرهای تصویری دارد. شاید مقیاس فعالیت 
های سامسونگ در این زمینه با وسعت کارهای 
ســونی قابل مقایسه نباشــد، با این همه، این 
شرکت کره ای همه تاشش را برای گسترش 
کسب و کار خود در حوزه حسگرهای تصویری 

و ماژول های دوربین به خدمت گرفته.

این کمپانی طیف گسترده ای از حسگرها را در 
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لیســت محصوالت تولیدی اش دارد که از آن 
جمله می توان به انواع FSI و BSI اشــاره کرد. 
تکنولوژی پیشــرفته به خدمت گرفته شده در 
این سنسورها از پیکسل ISOCELL بهره می 
گیرد که با کاهش تداخل پیکسل های رنگی، 
نویز تصاویر را به میزان زیادی کاهش می دهد.

برخی تصورشان این است که سامسونگ صرفا 
در بازار محصوالت پیشــرفته فعالیت دارد در 
حالی که اینطور نیست و حسگرهای میان رده 
آن هم اکنون با قیمت تنها ۱٫۹۳ دالر به فروش 
می روند. همانطور که گفته شــد سامسونگ 
طیف گسترده ای از حسگرها را در سبد کاالهای 
تولیدی اش دارد که از آن جمله می توان به انواع 
۱٫۳ مگاپیکســلی برای موبایل های اقتصادی 
تا مدل های ۱۶ مگاپیکســلی اشاره کرد که در 
تلفن هوشمند گلکســی S6 به خدمت گرفته 
شده. الزم به یادآوری است که شرکت مذکور 
حتی ماژول کامل حسگرهایش را هم خودش 

می سازد.
همانطور که گفته شــد، حســگرهای تولیدی 
این شــرکت در موبایل هــای Galaxy S5 و 
پرچمداران S6 نیز به خدمت گرفته شد، منتها 
به خاطر پایین بودن ظرفیت تولید، سامسونگ 
تصمیم گرفت که از حسگرهای سونی و خودش 
به صورت تلفیقی در پرچمدارن امسالش بهره 

بجوید.
جالب است بدانید که بررسی های دقیق انجام 
شده روی موبایل های بهره مند از حسگرهای 
ســونی و انواع مجهز به محصوالت سامسونگ 
حاکی از تفاوت های قابــل توجهی میان آنها 
بود، با این همه درک این تفاوت ها به ســادگی 
هم امکان پذیر نیست و این نشان می دهد که 
سامســونگ به خوبی توانسته خود را به رقبای 

قدری چون سونی برساند.
الجی

درست مانند سامسونگ، الجی نیز هم در زمینه 
تولید قطعات فعالیت دارد و هم خود محصوالت 
و چندی است که با دستاوردهای قابل توجهش 

در زمینه دوربین خبر ساز شده.
LG Innotek بخشــی از این شرکت است که 
روی تولیــد قطعه تمرکــز دارد و دوربین فوق 
العاده موبایل G4 نیز حاصل تاش های همین 

واحد اســت. با این همه، این شرکت برخاف 
رقیب کره ای خــود در زمینــه تولید قطعات 
حســگر دوربین فعالیت ندارد و در مقابل کار 

طراحی ماژول را انجام می دهد.
دوربین های پیشرفته این شــرکت همگی از 
حسگر Exmor سونی بهره می برند و به تازگی 
نیز با دوربین پیشرفته G4 با گشودگی دهانه لنز 
f/1.8 نامش را در صدر جدول برترین های این 
حوزه قرار داده. گفتنی است که نور ورودی به 
این حسگر در حدود ۸۰ درصد بیشتر از میزانی 
است که ماژول دوربین G3 با گشودگی دهانه 
 G4 دریافت می کند و باید بگوییم که f/2.2 لنز
بیشترین گشودگی دهانه لنز را در میان اسمارت 

فون های عرضه شده به بازار تا به امروز دارد.

در کنار این، تیــم های تحقیقاتــی الجی نیز 
مشغول توسعه قطعات ســخت افزاری مکمل 
برای ماژول های دوربین این شــرکت هستند. 
کمپانی مورد بحث همزمان با رونمایی از موبایل 
G3 از سیســتم فوکوس خودکار لیزری خود 
پرده برداشــت و پرچمدار امسال آن نیز همراه 
با تکنولــوژی تصحیح رنگ مــادون قرمز ارائه 
گردید که عملکرد دوربین را در محیط های کم 

نور بهبود می بخشد.
همانطور که گفته شــد، الجی در زمینه تولید 
حســگرهای تصویری فعالیت نمــی کند و به 
همین خاطر نگرانی خاصی در این حوزه ندارد 
و از همین رو می تواند زمان بیشــتری را صرف 
بهبود دیگر قطعات مربوط بــه ماژول دوربین 
نماید که خوشبختانه این تاش ها به تولید طرح 
های جالب تر و عملیاتی تــر آن برای دوربین 

انجامیده است.
اچ تی سی

این شرکت نیز درست مانند الجی فعالیتی در 
زمینه تولید حســگرهای تصویری ندارد و در 
مقابل تاش هایی را برای طراحی ماژول های 

دوربین مختص به خود انجام داده.

کمپانی مذکــور از عبارت التراپیکســل برای 
توصیف حســگرهای بزرگ تــر ۲٫۰ میکرون 
پیکســلی خود بهره گرفــت کــه در اصل از 
حسگرهای ST Microelectronics و آمنی 
ویژن خصوصــا VD68969  و  OV4688 در 

ساخت آن استفاده شده بود.
این شــرکت همچنیــن تجربــه کارگذاری 
حســگرهای دوگانــه را روی محصوالت خود 
از جملــه One M8 دارد که در آن از حســگر 
۲٫۱ مگاپیکسلی  OV2722 برای جمع آوری 
اطاعات بیشــتر در رابطه با عمق تصویر بهره 

گرفته می شود.
اما تکنولوژی دوربین های این شرکت علیرغم 
آنکه ایده های مبتکرانه ای را در خود دارد ظاهرا 
نتوانسته با آهنگ تند رقابت در این حوزه همگام 
شود و محصول آن در تست های عملکرد صورت 
گرفته و مقایسه های انجام شده با رقبایش پایین 

ترین امتیاز را کسب کرده.
آینده از آن کیست؟

البته شــرکت های دیگری نیــز در بازار تولید 
حســگرهای دوربین موبایل فعالیت دارند که 
یا سنسور می ســازند و یا اینکه ماژول های لنز 
مختص به خود را تولیــد می کنند. برای مثال 
شرکت چینی OnePlus لنز مختص به خود را 

برای اسمارت فونش تولید کرد.
تردیدی نیست که سامسونگ و سونی جایگاه 
پایدار و امنی را در بازار حسگرها خواهند داشت 
اما تقاضا برای حســگرهای CMOS به میزان 
قابل توجه ای به بازار تلفن های هوشمند وابسته 

است.
رشــد قابل توجه موبایل های با حاشــیه سود 
پایین، تقاضــا برای عرضه حســگرهای ارزان 
قیمت را افزایش داده و این یعنی آینده خوبی 
برای شرکت هایی چون توشــیا و آمنی ویژن 

پیش بینی می شود.
در بازار محصوالت پیشرفته نیز انتظار می رود 
که شــرکت های تولید کننده با اعمال پاره ای 
تغییرات و بهبودهای انــدک در صدد متمایز 
ساختن خود از رقبایشــان برآیند. ایده هایی 
نظیر حســگرهای تصویری دوگانه، گشودگی 
بیشــتر دهانه لنز و فوکوس خودکار لیزری از 
جمله تکنولوژی هایی هســتند کــه گهگاه از 
سوی شرکت ها و با هدف ایجاد تمایز ارائه می 
گردند اما کیفیت تصویر نهایی تا حدود زیادی به 
فضای محدودی وابسته است که برای گنجاندن 
حسگرها در دستگاه های موبایل در نظر گرفته 

می شود.
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پرونده ای برای ناکامی HTC؛ چرا تایوانی ها در 
سال ۲۰۱۵ زمین گیر شدند؟

در صورتی که اخیــرا اخباری که در خصوص 
وضعیت مالی HTC منتشر کرده ایم را مطالعه 
کرده باشــید، قاعدتا در جریان هســتید که 
۲۰۱۵، صرفا در نیمه اولــش، یکی از بدترین 

سال های تاریخ کمپانی تایوانی بوده است.
در ماه مارس، ارزش سهام اچ تی سی به ۴.۰۶ 
میلیارد دالر می رســید اما امروز و صرفا چند 
ماه بعد، این سهام به شکل عجیبی دچار تنزل 
شده. رشدی منفی که ارزش سهام این کمپانی 
را به کمتر از آنچه در ۱۰ ســال گذشته بوده، 
رسانده و اکنون می توان گفت ارزش هر سهم 

به ۲ دالر رسیده.
باالخره نتایج رســمی گردش های مالی این 
شرکت اعام شــده و مشــخص گردید واقعا 
شــرکت تایوانی توانســته به یک زیان ۲۵۹ 
میلیون دالر دســت پیدا کنــد. آماری که در 
آن تشریح شــده بود درآمدها به شکل ماهانه 
کاهشــی عجیب داشــته اند؛ درآمدها در ماه 
آوریل ۳۸ درصد، ماه مه ۴۸ درصد، و در ژوئن 
با ۶۰ درصد کاهش رو به رو شدند. آیا داستان 
جوالی، یعنــی ماه جاری بدتــر خواهد بود؟ 

شرایط تایوانی ها به گونه ای پیش می روند که 
هر روز می توان انتظار کناره گیری آنها از این 
بازی را داشت. حتی صحبت هایی شده بود که 

کمپانی به شرکتی دیگر فروخته شود.
تا پیش از سه ماهه دوم سال ۲۰۱۵، می توان 
گفت چهار دوره ی سه ماهه قبلی اچ تی سی 
ســودآور بوده اند. اگرچه با نزدیک شدن این 
شــرکت به ســوی تاریخ فعلی، درآمد ها نیز 
سیری نزولی داشته اند اما دست کم خبری از 
زیان نبوده. از ماه آوریل به بعد اما اوضاع رو به 
وخامت گرفت؛ آوریل در اصل اولین ماهی بود 
که پرچمدار جدید با نام One M9 به شــکل 

کامل در بازار حضور یافت.
چنــد ماه پیــش در دیجیاتــو، One M9 را 
برایتان بررســی کردیم. محصولی که از همه 
نظر، شباهت های بســیاری به پرچمدار سال 
۲۰۱۴ اچ تی ســی داشــت. حال این نکته را 
در نظر داشته باشــید که خود One M8 هم 
نتوانسته بود به فروش چندان مناسبی در سال 
گذشته دست پیدا کند، اما امسال تایوانی ها در 
رویکردی عجیب، همان محصول را با تغییراتی 

اندک، دوباره به بازار فرستاده بودند. موبایلی 
که صرفا می توان گفت از یک چیپست جدید 
بهره می برد؛ کار تا جایی کشیده شد و شباهت 
ها نیــز به حدی زیاد بودند کــه حتی کمپین 
تبلیغاتی اچ تی سی در آمریکا نیز به اشتباه در 
آگهی M9، از تصویر One M8 استفاده کرد.
مقصر سیر نزولی نموداری که در فوق می بینید 
را صرفا نمی توان وان M9 دانست. این موبایل 
همانگونــه که از نامش بر می آیــد، پرچمدار 
سایر موبایل های این شرکت است و زمانی که 
فروش مناسبی نداشته باشد، مشخصا همین 
موضوع تاثیر بســزایی بر فروش سایر موبایل 
های HTC نیز خواهد داشت. مشکل عملکرد 
ضعیف و کلی کمپانــی تایوانی در همه موارد 
مربوط به One M9 است، از رونمایی گرفته تا 
طراحی خود محصول و بازاریابی، همه به شکل 

ضعیفی انجام گرفتند.
همهمه غیــر قابل کنتــرل و نا امیدی 

مشتری

آنچه @evleaks به نمایش کشید و همه تصور 
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می کردند موبایل بعدی اچ تی سی خواهد بود.
 One مشکات اچ تی ســی، پیش از رونمایی
M9 شــروع شــدند. از جایی که یــک رندر 
کامپیوتری از سوی منبعی بسیار معتبر به نام 
Evleaks منتشر شد، تصویری که انتظارات 
را بســیار باال برد و همه متصــور بودند با یک 
طراحی جدید رو به رو خواهند شد. ضخامت 
دستگاه )و اسپیکرهای بوم ساندش( به شکل 
قابل توجهی با کاهش مواجه شــده بودند و از 
طرفی، بخش جلویی دستگاه به شکل یکپارچه 
از شیشه تشکیل شــده بود. از طرف دیگر نیز 
قرار بود این موبایل در دو نمونه عرضه گردد؛ 
نسخه معمولی ۵ اینچ و یک نمونه دیگر فبلت 

مانند.
این شایعه به همراه تصویر منتشر شده، کاما 
منطقــی به نظر مــی رســیدند، مخصوصا از 
جایی که M7 و M8 را می شــد ضخیم ترین 
پرچمداران ۵ اینچی در سال های گذشته نام 
برد؛ ضخامتــی که البته یــک دلیل بزرگش، 

استفاده از اسپیکرهای قدرتمند بود.
این شــرکت کوچک سازی اســپیکر در کنار 
De� ظحف کیفیت صدای مناسب را با موبایل
sire Eye تجربه کرده بــود و به همین دلیل 
گمان می رفت که امســال بــا موبایلی کاما 
جدید طرف هستیم و اچ تی سی نیز می خواهد 
همانند اپل، هر چند سال یک بار تکانی شدید 

به خود داده و موبایلی محبوب معرفی کند.
شــایعه از اســاس اشــتباه بود. حال باید در 
نظر گرفت که اچ تی ســی را نمی توان مقصر 
»اشتباه« بودن شایعات دانست اما از طرفی، 
این شرکت با مشــتاقانی مواجه شده بود که 
در انتظار موبایلــی کاما جدید بودند اما برای 
آماده کردن ذهن آنها، به شیوه ای که خود می 

خواهد، هیچ تاشی نکرد.
مدیران شرکت تایوانی می دانستند انتظارات 
تا کجا باال رفته اند، از ســویی می دانســتند 
موبایلی که در حال توسعه اش هستند، با آنچه 
مردم متصور هستند کاما تفاوت دارد اما در 

پی رد کردن شایعات بر نیامدند.

باید باور داشــت که HTC در اصل یک تولید 
کننده تلفن همراه است و زمانی که نمایندگان 
این شــرکت در توئیتر عنوان نمودند ســال 

۲۰۱۵، سالی بی نظیر برای این شرکت خواهد 
بود، مشخصا در مرحله اول، توجهات به سوی 
یک موبایل بی نظیر جلب می گردد. حال تصور 
کنید چنین توئیت هایی، از سوی خود اچ تی 
سی نیز آتش شایعات را شعله ور تر می کردند.
شــاید بتوان اپل را قهرمان مدیریت شایعات 
ریز و درشــت دانست. این شــرکت به شکل 
سازماندهی شــده ای، خبر تکذیب شایعات 
را به رســانه ها می رســاند و اجازه نمی دهد 
هیجانی کاذب و مضر، حول محور محصوالت 
و سرویس هایش پدید آید. برای مثال، پیش 
از WWDC، وب سایت Re/Code نوشت که 
 WWDC سرویس اشتراک تلویزیونی اپل در
رونمایی نمی شود. یا وال استریت ژورنال خبر 
داد که آیپد ۱۲ اینچی با تاخیر مواجه شــده 

است.
ایــن خبرها، به منظور خاصی در وب ســایت 
ها به نمایش کشــیده می شوند. اپل از طریق 
رسانه ها، به شکل غیر مســتقیم با طرفداران 
خود پیش از هر مراسم صحبت می کند و می 
گوید: »انتظار به حقیقت پیوستن این شایعه 
را در این رویداد نداشته باشید و اگر در موردش 

سخنی به میان نیاوردیم، نا امید نشوید.«
این همان کاری بود که HTC نکرد.

پس از رونمایی از One M9 نیز این شــرکت 
موفق شد تا بازاریابی را نیز در ضعیف ترین حد 
ممکن به نمایش بکشــد. اچ تی سی توانست 
برای ساخت آگهی M9، رابرت داونی جونیور، 
بازیگر محبوب نقش مرد آهنی در سری فیلم 
های انتقام جویان را به استخدام خود درآورد 
اما این آگهی ها به حدی بد ساخته شده بود که 

به هیچ عنوان نتوانست تاثیر گذار باشد.
آگهی های بعدی نیز عجیب و پر ســر و صدا 
بودند، پس از نشان دادن افراد در موقعیت های 
مختلف، در انتهــا یک M9 نیز بر تصویر ظاهر 
می شد و هیچگاه مشخص نمی گردید چرا یک 
کاربر باید One M9 را بخواهد. سامسونگ اما 
از راه رسید، ایده استفاده از مرد آهنی را به کار 
گرفت و نمونه گلکســی اس ۶ اج را با تبلیغات 
فراوان به اطاع کاربران رســاند. کار به جایی 
رسید که یک کاربر چینی حاضر شد ۹۲ هزار 
دالر برای داشــتن این نمونه از گلکسی اس ۶ 

اج بپردازد.

حرکتی به سوی توقف، در زمانه ای که 
همه می تازند

بروز رسانی های خانواده پرچمدار One، بسیار 
ضعیف پیش رفتند و این در حالی بود که سایر 
تولید کنندگان تاش می کردند تا محصوالتی 
متفاوت را عرضه نمایند. برای مثال سامسونگ 
در سال ۲۰۱۴، فروشنده برتر جهان در زمینه 
تلفن های هوشمند نام گرفت با این حال باز هم 
در پرچمدار سال ۲۰۱۵ خود تغییرات بزرگی 
ایجاد کرده و به سراغ استفاده از متریالی بهتر 
رفت. اپل در ســال ۲۰۱۴ مقام فروشنده دوم 
در سطح جهانی را داشته اما باز هم آیفون های 
بزرگ تر، محصوالتی کاما متفاوت از آیفون 

های پیشین بودند.
بــرای One M9، بزرگ ترین بروز رســانی 
مربوط به چیپست اسنپدراگون ۸۱۰ می شد 
که آن نیز البته با مشــکات بسیاری دست به 
گریبان بود. گــزارش هایی که از تولید گرما و 
سپس در صورت گرم شــدن، کاهش کارایی 
این چیپست داده می شــد نیز دلیل دیگری 
برای امتناع کاربران از خرید پرچمدار جدید 

اچ تی سی شد.
اچ تی ســی بــه خوبــی از مشــکات باالی 
اســنپدراگون ۸۱۰ آگاه بود اما بــا این حال، 
می خواست پرچمدارش دســت کم از لحاظ 
سخت افزاری بروز باشد. همین امر باعث شد 
 One که صرفا پس از چند دقیقه کار کردن با
M9، بتوانید متوجــه تولید گرمای غیر عادی 
اش بشــوید. مشــکل فقط گرما نبود، پس از 
ایجاد حرارت، کارایی موبایل نیز کاهش پیدا 
می کرد اما گویا شــرکت تایوانــی فکر کرده 
کاربران متوجه این امر نشده و یا به طور کلی 
این موضوع برایشــان مهم نخواهــد بود. این 
در حالیست که اپل و سامســونگ به واسطه 
تکنولوژی های پیشــرفته خود توانســتند از 
آسیب های کوالکام به دور مانند. )اپل به طور 
کلی در زمینــه پردازنده اصلی، هیچگاه با این 
شرکت همکاری تنگاتنگی نداشته.( کره ای 
ها به سراغ استفاده از چیپ های خانگی خود 

با کد اگزینوس رفتند.
اچ تی سی هیچگاه آمار تعداد M9 های فروش 
رفته را منتشر نکرد اما می توان متصور بود که 
تا چه حد بد بوده اند. مدتی پیش شــایع شد 
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که این شــرکت سفارشات خود را بشکل قابل 
توجهی و تا ۳۰ درصد کاهش داده و از ســوی 
دیگر یکــی از اپراتورهــای مخابراتی که این 
موبایل را به فروش می رســاند نیز عنوان کرد 
که فروش M9، چندان »پر زرق و برق« نیست.

همانگونه که گفتیــم، One M9 را نمی توان 
مقصر تمام مشکات این کمپانی دانست اما در 
هر صورت، موبایل مورد بحث به خوبی بیانگر 
همه مشکات نهادینه شده در شرکت تایوانی 
اســت. هرچند زمانی که مدیران تایوانی آمار 
زیان ســه ماهه دوم خود را به اطاع سرمایه 
گذاران می رســاندند، یکی از مشکات اصلی 
را عــدم اســتقبال از موبایل هــای پرچمدار 

اندرویدی در چین عنوان کردند.
ضعف عملکرد اچ تی سی تا جایی باال بوده که 
ماه قبل کمپانی ایســوس نیز به شکل علنی، 
در صدد خریــد آن برآمد. اچ تی ســی نیز به 
شکل عمومی این پیشنهاد را رد کرد و عنوان 
نمود به هیچ عنوان پیشــنهاد فروش را قبول 
نخواهد کرد. ارزش سهام شرکت تایوانی پس از 
پیشنهاد ایسوس تا ۱۰ درصد باال رفت اما پس 

از رد کردن، دوباره به سقوط خود ادامه داد.
شرکت مورد بحث اکنون نیاز دارد تا در نحوه 
ســاخت پرچمداران خود تجدید نظر کرده، 
ویژگی هایی که به نظرش کلیدی می رســند 
را نیز دوباره ارزیابی کند و از آن مهم تر، کمی 
غرور را کنار بگذارد. در چند سال گذشته، این 
شرکت همچون فروشــنده ی برتر بازار رفتار 
کرده که بهترین و بی نقــص ترین موبایل ها 
را نیز به تولید می رســاند. در بخش طراحی 
نیز، از سیاست »اگر مشکل ندارد، به آن دست 
 M9 نزن« پیروی کرده و تقریبا می توان گفت
تفاوت چندانی با پرچمدار دو سال پیش به نام 
M7 ندارد. اما نکته ای که مدیران این شرکت 
از توجه به آن غافل بوده اند این اســت که اگر 
در میان فروشــندگان برتر، در میان دســته 
بندی »ســایر« قرار می گیرید، رویکردتان با 
مشکل مواجه است. محصوالت شرکت مذکور 
به نفروختن ادامه می دهند، در حالی که خود 
اچ تی سی نیز به تغییر ندادن اصرار می ورزد.

بهبود شرایط بسیار مشکل خواهد بود
اکنــون و البته با تغییر مدیریت، اچ تی ســی 
دست کم می داند با مشــکاتی رو به روست. 

ماه گذشــته، مدیرعامل جدید این شرکت به 
نام شر وانگ، از سرمایه گذاران به شکل رسمی 
عذرخواهی نمود و گفت: »عملکرد اخیر اچ تی 

سی مردم را نا امید کرده است.«
وی اکنــون می خواهــد با ارائه یــک موبایل 
متفاوت در ماه اکتبر، و همچنین پرچمداری 
در سال آینده شرایط را بهبود دهد. می توان 
گفت اولین قدم در راه بهبود، اعتراف به داشتن 
مشکل اســت و اکنون مدیریت جدید به این 
امر توجه ویــژه ای نشــان داده و می خواهد 
محصوالتــی متفاوت عاوه بر نــوآوری های 

جدید را به اچ تی سی بیاورد.
وانگ همچنین کاهش هزینه ها را پیشــنهاد 
داده؛ اچ تی سی همواره تمایلی عجیب داشته 
تا یک توسعه دهنده نرم افزاری باشد. شرکت 
مورد بحث هزینه های زیادی را صرف توسعه 
Blinkfeed می کند، اپلیکیشــنی که دقیقا 
نمونه مشابه فلیپ بورد است. همچنین شبکه 
اجتماعی Zoe و اپلیکیشن های ریز و درشت 
دیگر که البته به طور کلی هیچکدام به اچ تی 
سی کمک نخواهند کرد تا سخت افزار بفروشد.

موبایل هایی بدون رابــط کاربری اختصاصی و 
اپلیکیشن های اضافه، در واقع با اندروید خالص، 
آن چیزی اســت که از سوی ســازندگان تولید 
نشــده و جای خالی اش به شدت احساس می 
شود. )نکسوس ها ساالنه و در قالب یک موبایل 
معرفی می شوند.( چنین موبایل هایی می توانند 
طرفداران بسیاری یافته و از طرفی نیز هزینه های 

اچ تی سی را تا حد ممکن کاهش دهند.
در حالی که بخش ساخت تلفن های هوشمند 
درگیر یــک بهم ریختگی اساســی بوده، این 
شرکت می خواهد افق دید خود را فراتر برده و 
به سوی تولید محصوالتی دیگر نیز برود. برای 
 Under Armour مثال همکاری تایوانی ها با
باعث شد تا با دستبند سامتی اچ تی سی رو 
به رو گردیم. از طرفی این شــرکت دوربینی 
توسعه داده که می توان گفت فاقد منظره یاب 
است. محصوالتی که هیچکدام، هیجان انگیز 
نیستند و به ســختی می توان دید به تولیدی 
انبوه برسند. شــرکت یاد شــده گفته که به 
حضور در بازار موبایل های هوشــمند متعهد 
می ماند اما حضور محصوالت جدید این سوال 
را به وجود می آورد که تا چه زمان اچ تی سی 

خواهد توانست به چنین بازاری متعهد بماند.
روشن ترین ستاره در سرزمین اچ تی سی اما 
Vive است. هدســت واقعیت مجازی که این 
روزها طرفداران بسیاری را به سوی خود جلب 
کرده. برای تولید این محصول، اچ تی ســی با 
کمپانی ســازنده بازی های کامپیوتری به نام 

Valve همکاری داشته.
در میان این همه مشکل مالی، مشخصا اچ تی 
سی از داشتن یک هدســت واقعیت مجازی 
خوش فروش، بســیار خرســند خواهد بود. 
هرچند که هدســت Vive هنوز یک محصول 
تجاری نیست و باید در نظر داشت که کمپانی 
Valve، به شکل عجیبی در کار خود حساس 
بوده و تا جای ممکن پروژه ها را به تعویق می 
اندازد تا نرم افزار به کار رفته را بهینه تر کند. از 
طرف دیگر نیز کمپانی Valve به هیچ عنوان 
تخصص ویژه ای در عرضه محصوالت سخت 
افزاری نداشته و زمانی که صحبت از واقعیت 
مجازی و هدســت هایش به میان آید، هر دو 
شــرکت در اصل پا به ســرزمینی ناشناخته 
گذاشته اند. پس از توسعه نهایی نیز تازه نوبت 
به رقابت با آلیکس می رسد که اکنون به عنوان 
رهبر این بازار توسعه نیافته به شمار می رود؛ 
شرکتی که از سرمایه و پشــتیبانی فیسبوک 

بهره مند است.
باید دیــد در آینده چه سرنوشــتی در انتظار 
HTC است. شرکتی که اکنون ارزش سهامش 
به حدی پایین آمده اند که در ۱۰ ســال پیش 
بی ســابقه بوده، موبایل پرچمداری دارد که 
هیچ کس حاضر به خریدش نیست و در زمینه 
موبایل های میان رده و ارزان قیمت نیز رقبای 
قــدر چینــی را در برابر خود مــی بیند. تنها 
مورد هیجــان انگیز، همان هدســت واقعیت 
مجازیست که هنوز زمان عرضه اش مشخص 
نگردیده و البته یک موبایل بهتر که قرار است 

در اکتبر رونمایی شود.
در کنفرانس اخیر مربوط به ارائه آمار مالی که 
البته بیشتر به یک مراسم عذرخواهی شباهت 
داشــت، شــر وانگ، از دیدگاه های خود در 
خصوص آینده ای که برای HTC متصور است 
 HTC سخن گفت: »من به آینده و چشم انداز
خوشبین هســتم. حال تصمیم خود را گرفته 

ایم که محصوالتی مناسب را توسعه دهیم.«
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مصاحبه ZDNet با ساتیا نادال؛ نگاهی به تفکرات 
و استراتژی های تازه مدیر عامل مایکروسافت

دقایقی پس از به اتمام رســاندن نطق اصلی 
کنفرانس Worldwide Partner، ســاتیا 
نادال، مدیــر عامل مایکروســافت با خبرنگار 
وب ســایت ZDNet برای مدت ۳۰ دقیقه 

مصاحبه می کند.

مدیر عامل بزرگترین شــرکت نــرم افزاری 
جهان، صرفا چند روز پس از تصمیم مشکلی 
که برای ســال مالی ۲۰۱۶ خود گرفته بود، 
روز گذشــته در  کنفرانس یاد شده، در میان 
همکاران خود قرار گرفت و بــا آنها به گفتگو 

پرداخت. هفته گذشــته، وی اعام کرد که 
مایکروســافت، ۷۸۰۰ کارمند خود را از کار 
بی کار خواهد کرد؛ کارمندانی که بیشتر آنها 

مربوط به بخش سخت افزاری خواهند بود.
اگرچه تا کنون تحت نظارت وی، مایکروسافت 
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باز هم موبایل های لومیای خود را توسعه داده 
بود امــا در حال حاضر، با اقــدام تازه و زیان 
قلمداد کردن خرید نوکیــا، تحلیلگران باور 
پیدا کرده بودند که این شــرکت می خواهد 
ویندوزفون را رها کرده و دیگر در بازار موبایل 
نیز حضور پیدا نکرده و عرصــه را نیز به رقبا 

واگذار نماید.
Mary Jo Foley، خبرنــگار ZDNet در 
همین خصوص با نــادال به گفتگو نشســته 
اســت؛ گفتگویی در خصوص سیاست جدید 
مایکروســافت برای حضور در عرصه موبایل 
و محصوالت همراه، انتظارات نادال از هدست 
واقعیت افــزوده هولولنــز و همچنین برنامه 
هایش برای همکاری با سایر شرکا، بخصوص 

گوگل.

Mary Jo Foley: سخنرانیتان در کنفرانس 
Worldwide Partner، همیــن حــاال به 
پایان رســید. انتظار داریــد همکارانتان چه 

برداشت هایی از نطق شما کرده باشند؟
ســاتیا نادال: زمانی که می گویم باید شرکتی 
باشیم که به ماموریت های اصلی خود توجه 
کنیم، انتخاب های درســتی داشته باشیم و 
بر اساس همان انتخاب ها، اقدامی صحیح را 
انجام دهیم، واقعا از صمیم قلب این سخنان 
را به میان می آورم. درســی که من گرفته ام 
این بوده که نباید یک هدف خاص و یا توسعه 
یک تکنولوژی ویژه را با ماموریت اصلی خود 

اشتباه بگیرید.
زمانی که در ســال ۱۹۹۲ به مایکروســافت 
پیوســتم، این شــرکت می خواست بر روی 
هر میــز در هر خانه، یک کامپیوتر شــخصی 
قرار دهد. ایــن هدفی بود که به آن دســت 
پیدا کردیم؛ در نتیجــه ماموریت اصلی یک 
کمپانی، نبایــد صرفا در نائــل آمدن بر یک 

هدف خاص خاصه گردد.
ما محصوالت ویژه ای را در اختیار متشریان 
خود قرار می دهیم؛ شــاید مشــتری ما یک 
سازمان بزرگ باشد که با استفاده از سرویس 
هایمان، کارهای خــود را پیش برده و یا یک 
دانش آموز که صرفــا می خواهد یک مقاله را 
نوشــته و تنظیم کند؛ هر دو نوع مشتری یاد 

شده، برای ما به عنوان یک اکوسیستم، دارای 
اهمیت واالیی هستند. همین مسائل هستند 
که باعث می شوند انتخاب های خود را راحت 
تــر انجام دهیــم، ببینیم در چــه بازارهایی 
مشــارکت کنیم و این کار را نیــز چگونه به 

سرانجام برسانیم.
ما وینــدوز هســتیم؛ از Raspberry Pi تا 

هولولنز، ویندوز هستیم.
اکنون این سه بلندپروازی را داریم: بازسازی 
پویایی و پروســه های تجاری، ساخت فضای 
ابری هوشمند و پردازش کامپیوتری شخصی 
تر. اگرچه این روزها، می توان مسائل یاد شده 
را میان محصوالت دید اما در هر صورت، آنچه 
ما در نظر داریم تا انجام دهیم، از آنچه امروز 
در دستان کاربران قرار دارد بسیار فراتر می 
رود؛ حتی فراتر از نام برندها. ما به کدام ســو 
می رویم؟ این همان مسئله ای است که نطق 
 Worldwide اصلی امــروزم در کنفرانس
Partner، به آن اختصاص داشــت و از این 
پس نیز تمرکز ویــژه ای بر روی این موضوع 

خواهم کرد.
پس از بیانیه شــما در هفته گذشته، با 
هر کس که صحبت مــی کنم، چه کاربر 
و همکارانتان، در رابطه با دیدگاه های 
شما برای محصوالت همراه بسیار نگران 
هستند. آیا شما صرفا می خواهید تعداد 
تولید موبایل های مبتنی بر ویندوزفون 
را کاهش دهید و یا به طور کلی از چنین 
تجارتی، یعنی طراحی و ســاخت تلفن 

های هوشمند خارج گردید؟

به هیچ وجه. بســتگی دارد با چه عینکی به 
ماجرا نگاه کنید. من اکنــون بازار موبایل را 
صرفا به عنوان یــک موقعیت می بینم، حتی 
امروز که این بازار به وســیع ترین شکل خود 
رسیده و اشباع شــده. در آینده، همین بازار 
می تواند عاملی باشد برای ثروتمندتر شدن.

در وهله اول، تمایل دارم در نقطه پایانی تولید 
موبایل حضور داشته باشم، این موضوع، یک 
هدف بسیار روشن است. صرفا نمی خواهیم 
اپلیکیشــن های خود را به دســت کاربران 
Outlook، Wunderl� ،برسانیم اسکایپ،

ist و Sunrise بر همه ۲ میلیارد موبایلی که 
ســاالنه فروش می روند، قابل نصب هستند. 
ما می خواهیم تجربه کاربری مایکروســافت 
را به کاربران نشان دهیم. تجربه ای که پشت 
آن، One Cloud و آفیس ۳۶۵ قرار گرفته، 
تجربه ای که به حساب کاربری مایکروسافت 

در آنها نیاز دارید.
ما در گذشته اشــتباهاتی داشته ایم، یکی از 
بزرگترین اشــتباهاتمان این بود که فکر می 
کردیــم کامپیوترهای شــخصی، همواره به 
عنوان یک مرکز دیجیتالی برای اســتفاده از 

سایر گجت ها باقی خواهند ماند.
برای من مهم اســت که مرزهــای پلتفرم ها 
را بشــکنم و به شکل ســنتی به یک پلتفرم 
موبایل نگاه نکنم. می خواهیم در هر موبایلی 
حضــوری فعال داشــته باشــیم، نــه صرفا 
اپلیکیشــن هایمان در موبایــل ها جا خوش 
کرده باشــند. می خواهیم از حساب کاربری 
مایکروسافت و فضای ابری Azure استفاده 
شــود و بتوانیم امنیت داده های کاربران را 
تامین کنیم. این ها همه قابلیت هایی هستند 

که در حال حاضر از آنها برخورداریم.
ویندوز مشکات iOS و Mac OS را ندارد. 
ایــن دو پلتفــرم در واقــع اگرچه از ســوی 
یک ســازنده تولید می شــوند اما رقیب هم 
هســتند، همینطور اندروید و پلتفرم کروم. 
اما ما ویندوز هستیم؛ از Raspberry Pi تا 

هولولنز، ویندوز هستیم.
ما در گذشــته اشتباهاتی داشــته ایم، یکی 
از بزرگترین اشــتباهاتمان ایــن بود که فکر 
می کردیم کامپیوترهای شــخصی، همواره 
به عنوان یک مرکز دیجیتالی برای اســتفاده 
از ســایر گجت ها باقی خواهنــد ماند. امروز 
اما تصور می شــود آینده همــه محصوالت 
دیجیتالــی در یک نمایشــگر ۶ اینچ خاصه 
خواهد شد. اگر چنین باوری داشته باشیم، در 

واقع مرتکب همان اشتباه پیشین شده ایم.

تمایلی ندارم سیستم عاملی داشته باشم که 
نمونه ای صرفا کپی شده از ســایر پلتفرم ها 
باشد. جنس نوآوری Continuum، همانی 

است که در ویندوز می خواهم.
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در نتیجه، باید در انتظار شــکار تحول بعدی 
باشــیم. ما می خواهیم از ابتــکارات ویندوز 
در همین راه اســتفاده کنیــم. قابلیت های 
یکپارچه را به آن آورده ایم و همچنین ویژگی 
Continuum را فراگیــر کنیــم. قابلیتی 
که می توانــد موبایل شــما را تبدیل به یک 
کامپیوتر شــخصی نماید. نمی خواهم صرفا 
موبایلی بســازم که نمونه مشابه سایر موبایل 
ها باشــد، حتی تمایلی ندارم سیستم عاملی 
داشته باشــم که نمونه ای صرفا کپی شده از 

سایر پلتفرم ها باشد.
پس در نتیجه زمانی که در مورد موبایل های 
هوشــمند صحبت می کنم، بــه موضوعاتی 
همچون Continuum فکــر کرده و پیش 
خود می گویم عجــب رویکرد جالبی؛ پلتفرم 
ویندوز مــی تواند یــک موبایــل را به یک 
کامپیوتر تبدیــل کند. ایــن در اصل کاری 
نیست که هر موبایل و هر سیستم عاملی قادر 
Continu� هب انجامش باشد. جنس نوآوری
um، همانی است که در ویندوز می خواهم.

بر توســعه موبایل های کمتــری تمرکز می 
کنیم؛ محصوالتــی که یکتایی مــا را به رخ 

بکشند.
بیانیه ی هفته گذشــته، در مورد تغییر نظر 
و اســتراتژی های مــن نبود. بلکــه رویکرد 
عملیاتی ما را تغییر داد. قرار نیست روزی یک 
موبایل معرفی کنیم. بر توسعه موبایل هایی 
کمتری تمرکــز می کنیم کــه در واقع قادر 
شوند سهمی را از آن خود نمایند. محصوالتی 
که یکتایی ما را به رخ کشــند. اگرچه ســهم 
ویندوز فون ۳ درصد در بازار است اما ما یک 
میلیارد کامپیوتر شــخصی در میان کاربران 
داریــم، اکس باکس را داریــم، نوآوری های 
هولولنز را داریم. پس نتیجه می گیریم که از 
یک گروه محصوالت خوب برخوردار هستیم. 
گروهی که یک خانواده را تشکیل می دهند.

به نظر می رسد که شما می گویید زمانی 
که مردم در مورد »وینــدوز موبایل« 
صحبت می کنند، صرفا ذهنشان به سوی 
یک سیستم عامل که در موبایلشان قرار 
گرفته می رود اما با توجه به صحبت های 
شــما، این پلتفرم قادر است تا کارهای 

بیشتری را انجام دهد، بزرگ تر شود و 
به جلو پیش رود؟

به همین دلیل اســت که هرگاه در خصوص 
ویندوز ۱۰ صحبت می کنم، در مورد قابلیت 
حمل پذیری تجربه کاربری در همه دستگاه 
ها نیز سخن به میان می آورم. ویندوز موبایل، 
محدود به یک نمایشــگر ۶ یــا نهایتا ۷ اینچ 
اســت. اما زمانی که از همان پلتفرم بتوانید 
 Continuum اســتفاده های دیگری نظیر
کرده و با اســتفاده از ماوس و کیبورد، آن را 
به یک نمایشــگر متصل نموده و همانند یک 
کامپیوتر شخصی استفاده کنید، باز هم باید 
نام وینــدوز موبایل بر آن گذاشــت؟ من به 

چنین محصولی می گویم ویندوز ۱۰.
من شــخصا از یک گروه اســتفاده می کنم. 
موبایلم را دارم، از تبلت سرفس خود استفاده 
می کنم، از ســرفس هاب بهره جســته و به 
زودی هولولنز نیز خواهم داشــت. همه این 
محصوالت از نظر من، »ویندوز ۱۰« هستند. 
محصوالتی که به شــکل یکپارچه ای قادر به 
استفاده از آنها هستم. داده و اپلیکیشن هایم 
نیز در همه آنها به یک شــکل در دسترستم 

قرار می گیرند.
من ایمیــل Kevin Turner را در خصوص 
اقدامات شــما مطالعه کردم. او در آن ایمیل 
گفته بود که سیاســت تلفن های هوشمند، 
از این پس در مایکروســافت بیشتر شبیه به 
رویکردی خواهد بود که این شرکت در مورد 
تبلت سرفس دارد. موبایل های شما در واقع 
قرار اســت صرفا نشــان دهند که ویندوز در 

موبایل ها، می تواند چگونه باشد.   
درســت اســت. البته نکات کوچکی تفاوت 
خواهنــد داشــت. بــرای مثــال در دنیای 
کامپیوترهــای شــخصی، ما تــاش کردیم 
دســته بندی جدیدی ایجاد کنیم و بر همین 
اساس نیز به سرفس رسیدیم. همین موضوع 
باعث شد که اکنون بیشتر سازندگان سخت 
افزاری، به سوی ساخت محصوالت هیبریدی 
آمده اند. به آنها تبریک می گویم! عالیست. 
اکنون هــم اعتقــاد دارم که ســال آینده، 
محصوالتی مشــابه با سرفس هاب در بازار به 
وفور یافت خواهند شد. در نهایت نیز هولولنز 

از راه خواهد رسید و ســپس، به دلیل اینکه 
پلتفرم پردازش کامپیوتری هولوگرافیک در 
ویندوز قرار دارد، افرادی پیدا خواهند شد که 
کامپیوترهای هولوگرافیکی خواهند ساخت 
کــه از هولولنز نیز فراتــر رود. در نتیجه من 

مشتاقم تا همه این اتفاقات روی دهند.
در نهایت اگر هیچ ســازنده ای پیدا نشود که 
بخواهد محصوالت مبتنی بر ویندوز را تولید 

کند، ما خودمان آنها را خواهیم ساخت.
در نهایت اگر هیچ ســازنده ای پیدا نشود که 
بخواهد محصوالت مبتنی بر ویندوز را تولید 
کند، ما خودمــان آنها را خواهیم ســاخت. 
خانواده لومیــا، همچنان بــه کار خود ادامه 
خواهد داد. نمی توان گفت همه چیز در مورد 
همکاری سازندگان و یا اکوسیستم است؛ در 

واقع همه چیز به ویندوز مربوط می شود.
آیا شــباهت رویکرد به سرفس دچار 
اشکاالتی نیز هســت؟ برای مثال شما 
زمانی ســرفس را طراحی و روانه بازار 
کردید که باز هم ســازندگان بسیاری، 
محصوالت ویندوزی توسعه می دادند. 
اما زمانی که به حوزه تلفن های هوشمند 
مبتنی بــر ویندوز نــگاه کنید، چنین 

نیست. درست می گویم؟
هر کاری از دستمان بر آید انجام می دهیم تا 
اطمینان حاصل کنیم که در حوزه تلفن های 
هوشمند پیشــرفت خواهیم کرد. حتی تری 
میرســون نیز دوباره تایید کرد که امســال، 
لومیای پرچمدار خواهیم داشت. در این میان 
فرقی ندارد چند ســازنده با ما کار کنند و یا 
هیچ سازنده ای نیز با ما کار نکند. ما، در واقع 
یک استراتژی خواهیم داشت. جزییات دیگر 
به مرور زمان برای مردم آشکار خواهند شد.

کنجکاوم بدانم که آیا تصمیم هفته گذشــته 
شما در خصوص تجارت موبایلتان، تاثیری بر 
استراتژی اپلیکیشن های یک پارچه خواهد 
گذاشت؟ مایکروســافت اکنون ۹۵ درصد از 
موبایل هــای ویندوزی موجود در بازار را می 
سازد. حال همین شــرکت می خواهد تلفن 
های بســیار کمتــری را نیز تولیــد کند. آیا 
این رویکرد نمی تواند برنامه های شــما برای 
اپلیکیشن های یکپارچه را به چالش بکشد؟ 
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من شــخصا اگر یک توسعه دهنده باشم، چرا 
باید وقت خود را گذاشته و برای ویندوزفون 
برنامه بنویســم، آن هم زمانی که قرار است 

موبایل های بسیار کمتری تولید شوند؟
توسعه دهندگان اپلیکیشــن های یکپارچه 
را می نویســند چراکه در واقــع می خواهند 
از همــان اپ ها، در کامپیوترهای شــخصی 
استفاده شود. توســعه دهنده مشخصا نمی 
آید و برای ســهم ســه درصدی مــا در بازار 
موبایل، برای اسمارت فون های ما اپلیکیشن 
بنویسد. اپ یکپارچه توســعه می دهد تا در 
همه محصوالت مورد اســتفاده قرار گیرند. 
یک میلیارد کاربر کامپیوترهای شــخصی از 
آن اپلیکیشن استفاده خواهند کرد. افق های 
جدیدی برای توســعه دهندگان باز خواهد 
شــد؛ اپ آنها می تواند در موبایــل نیز مورد 
استفاده قرار گیرد، همینطور در اکس باکس 

یا در هولولنز.
ویندوز ۸ عالی بود، مشکل از جایی شروع شد 
که کسی استور آن را درک نکرد. در ویندوز 
۱۰ اما چنین نخواهد شد. به نظر من توسعه 
دهندگان مــی توانند بهره های بســیاری از 
موقعیت پیش آمده ببرند. همین بروز رسانی 
یک ساله رایگان به ویندوز ۱۰ نیز یکی دیگر 
از نکاتی است که به شکل مستقیم به توسعه 

دهنده سود خواهد رساند.
اگر کسی می خواهد بداند که آیا من واقعا به 
توسعه موبایل های هوشمند متعهد هستم یا 
خیر، بهتر اســت به یاد خود آورد که چگونه 
تصمیم گرفتم برای یک ســال، جدیدترین 
نسخه از ویندوز را به شکل رایگان در اختیار 
کاربران بگذارم، به جــای اینکه بگویم، هی، 
در حال ساخت ۴ مدل جدید موبایل هستم.

بروز رســانی رایگان ویندوز ۱۰ چه ربطی به 
نشان دادن تعهد شــما به ویندوز فون دارد؟ 

متوجه منطورتان نشدم.
منظورم این اســت که در نهایــت با این کار، 
توســعه دهندگان به ویندوز ۱۰ عاقه مند 
شــده اند و زمانی کــه اپلیکیشــنی را برای 
ویندوز ۱۰ توسعه دهند، در ویندوز فون نیز 
قابل اجرا خواهد بود. اگر به ویندوز بیایید، در 
موبایل خواهید بود، در هولولنز، اکس باکس و 

دسکتاپ نیز خواهید بود. ما صرفا از نقطه نظر 
متفاوتی به قضایا نگاه می کنیم.

سوالی در مورد هولونز. شنیده ام زمانی 
که برای اولین بار آن را دیده اید، وقتی 
 Fortaleza که هنوز نامش پــروژه ی
بوده، گفته اید که باید چنین محصولی 
فراتر از گیمینگ برود. به نظر خود شما، 
نیاز اولیه برای استفاده از هولولنز کجا 
خواهد بود؟ آیا بیشــتر در حوزه گیم 
است یا در موارد تجاری و پژوهشی مورد 

استفاده قرار می گیرد؟
مشــخصا این محصول در نسخه ی اول خود 
بیشتر در مورد توسعه دهندگان و البته نسخه 
های تجاری خواهد بود. ما در ابتدا ماینکرفت 
را خریدیم تا آن را با واقعیت افروده و مجازی 
ادغام کنیم. حال این اپلیکیشن، به اپ شماره 
اول کامپیوترهای شــخصی و کنســول بدل 
شــده. در iOS و اندروید نیز به همین شکل 
اســت. گیمینگ برای ما مهم است و همواره 
به آن اهمیت خواهیم داد اما نســخه اول از 
هولولنــز، در واقع برای ســازمان ها خواهد 
بود. می خواهم قابلیت های فراوانی را به آنها 
نشــان دهم، که چگونه این هدست می تواند 

همه چیز را در تجارت متحول کند.
ما همواره بر بخش هــای مختلفی تمرکز می 
 DNA کنیم؛ ارائه خدمات به سازمان ها در

ما نهادینه شده.
ســوالی در خصوص همکاری؛ احساس 
می شــود از وقتی که شــما تبدیل به 
مدیرعامل شــده اید، نحوه همکاری و 
تعامل مایکروسافت با سایر شرکت ها 
بســیار تفاوت کرده. برای مثال نحوه 
تعامل استیو بالمر با کمپانی هایی نظیر 
Salesforce و Adobe، تفاوت بسیاری از 
رویکرد فعلی شما داشت. در فلسفه ی 

کاریتان چه امری نهفته است؟
گوگل اگر قادر نمی شــد در ابتدا تولبارش را 
برای مرورگر اینترنت اکســپلورر ارائه داده و 
ســپس مرورگر خود را برای ویندوز توسعه 
دهد، اکنون وجود خارجی نداشت. ما متن باز 
ترین اکوسیستم موجود بر کره زمین هستیم.

مایکروسافت در دوره مدیریت استیو بالمر و 

بیل گیتس نیز یک کمپانی توسعه دهنده ی 
»پلتفرم« بوده است. بازی با کلمات و سبک 
ها را که کنــار بگذاریم، مــن در واقع اکنون 
کاری را می کنم که پیشــتر نیــز به بهترین 
شکل انجام شــده. چند کمپانی نرم افزاری 
در سطح جهانی با ارزشــی چند صد میلیارد 
دالری را می شناســید که توانســته باشند 
محصوالتی هم تراز با وینــدوز عرضه کنند؟ 
گوگل اگر قادر نمی شــد در ابتــدا تولبارش 
را برای مرورگر اینترنت اکسپلورر ارائه داده 
و ســپس مرورگر خود را برای ویندوز توسعه 
دهد، اکنون وجود خارجی نداشت. ما متن باز 
ترین اکوسیستم موجود بر کره زمین هستیم.
مــا همواره یــک کمپانــی توســعه دهنده 
»پلتفرم« بوده ایم. می خواهم همواره همین 
رویکرد را نیز حفظ کنیــم. چنین رویکردی 
نیز به این معناســت که Salesforce، باید 
آفیس را گسترش دهد، باید با Azure ادغام 
گردد و… . دراپ باکس، باکس و Adobe نیز 
همینطور. باید اپلیکیشن هایی عالی بسازند. 
شاید به طور کلی خودمان هم در برخی زمینه 
ها با این شرکت ها رقابت داشته باشیم اما در 
مرحله اول، یک فروشنده ی پلتفرم هستیم.

حال که در مــورد همکاری صحبت می 
کنیم، به نظرتان امیدی هســت که با 
گوگل یــک همکاری را آغــاز کنید؟ 
همکاری که در نتیجه ی آن، این شرکت 
بــرای ویندوز ۱۰ اپلیکیشــن هایی را 

توسعه دهد؟
بسیار خوشحال خواهم شــد اما این تصمیم 
بر عهده ی آنهاست. خوشــحال خواهم شد 
اگر YouTube را به ویندوز فــون بیاورند. 
کاری که در واقع با کروم انجام دادند و تجربه 
عالی خود را در ویندوزفون نیز به اشــتراک 

گذاشتند.
آیا مایکروسافت به شــکلی فعال در 
رابطه با این مسائل با گوگل مذاکره می 

کند؟
بازیگران بزرگ برای تعامل بهتر، مشخصا نیاز 

به بلوغ باالتری نیز دارند.
ما با همه توســعه دهندگان خود مذاکره می 
کنیم. در برخــی از این همکاری و مذاکره ها 
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اما با بازیگــران بزرگی رو بــه رو می گردیم 
که برای تعامل بهتر، مشــخصا نیــاز به بلوغ 
باالتری نیز هســت، که البتــه امیدوارم در 
نهایــت آن را در کنار هم به دســت آوریم. 
امیدوارم که اپلیکیشــن های بیشتری تولید 
گردند. مخصوصا حاال که اپلیکیشــن های ما 
در اندروید نیز در دسترس کاربران هستند. 
در پایان باز هم امیــدوارم متقابا کاربران ما 
نیز بتوانند به سرویس های دیگران دسترسی 

داشته باشند.
داســتان هایی در مورد تصمیم شــما 
مبنی بر ســاخت یک »سرفس مینی« 
شــنیده ایم؛ تبلتی مبتنی بر معماری 
پردازشــی ARM که سال گذشته قرار 
بود به بــازار بیایید اما بــه دلیل عدم 
تمایزش با ســایر نمونه های مشابه در 
بازار، شما حکم اعدامش را صادر کردید. 
زمانی که بحث توسعه محصوالت سخت 
افزاری جدید به میان می آید، از نظرتان 
چه فاکتورهایی باعث متمایز شــدن 

محصولتان می گردند؟
مــن تمایل دارم که حســادتی بــه پیروزی 
دیگــران نداشــته باشــیم. مــی خواهــم 
مشتریانمان، ما را به خاطر کاری که خودمان 
انجام داده ایم دوســت داشــته باشند. من 
شــخصا به حجم فروش و ســهم محصوالت 

ویندوزی از بازار اهمیت نمی دهم.
می خواهم محصوالتی بســازیم که مشتری 
واقعا به آنها نیاز دارد. در نتیجه و برای همین 
منظور، باید قادر گردیم تا نیازها را پیشبینی 
کنیم. ایــن در اصل همان دلیلی اســت که 
مایکروســافت را خلق کردیم. تا پیش از ما، 
 Visual Basic، هیچ کس نمونه ای مشــابه

Access و Outlook را تولید نکرده بود.
ما در واقع دســته بندی هایی را خلق کرده 
و ســایر دســته بندی ها را نیز نظم و ترتیب 
دادیم. کارمــان این بود که یا بــه طور کلی 
از پایه، ســرویس جدیدی را خلق کنیم و یا 
سرویسی که وجود داشــت اما بسیار پیچیده 
بود را دوباره با ظاهری ساده باز طراحی کنیم. 
این سیاســت را همــواره در خصوص بخش 
سخت افزاری و نرم افزاری رعایت کرده ایم.

به داستان تلفن های هوشمند بازگردیم؛ 
گفته اید موبایل ها را بر مبنای سه دسته 
بندی خواهید ســاخت که یکی از آنها، 
موبایل های تجاری خواهند بود. وجهه 
متمایز کننده موبایــل های تجاری از 

تلفن های هوشمند عادی چیست؟
کاربر تجاری نیازی به اپلیکیشن شبکه های 
اجتماعی ندارد؛ برای کاربران عادی که عاشق 
ویندوز هســتند نیز یک لومیــای پرچمدار 

توسعه خواهیم داد.
تجارت ها در واقع همان جایی هســتند که 
رشد موبایل های ما ســریع بوده. محبوبیت 
دســتگاه های وینــدوزی معمــوال به علت 
مدیریت پذیری و همچنین امنیت باالی آنها 
اســت. در این میان، چنین موضوعی نیز به 
هیچ عنوان اهمیت ندارد که فان بازی برای 
ویندوز فون وجود ندارد و یا کدام شــبکه ی 
اجتماعی هنوز اپلیکیشــن خود را برای این 
پلتفــرم ارائه نداده. کاربــران تجاری به این 
موضوعــات اهمیتی نمی دهنــد. آنچه برای 
کاربر اینچنینی اهمیــت دارد، همانطور که 
گفتم امنیت و حفاظــت از داده ها به همراه 

مدیریت عالی بر آنهاست.
برای کاربران عادی که عاشق ویندوز هستند 
نیز یک لومیای پرچمدار توسعه خواهیم داد؛ 
آن هم نه یک پرچمدار معمولی، پرچمداری 
Con� هک از قابلیت های ویــژه ای همچون

tinuum برخوردار اســت. در این میان یک 
دســته دیگر نیز وجود خواهد داشت؛ موبایل 
هایی کــه بتوانند اپلیکیشــن هــای ما را به 
راحتی اجرا کنند. موبایل هایی برای استفاده 
از آفیس و اسکایپ، که در واقع برای افرادی 
طراحی می شــوند که اولین بار است موبایل 
هوشمند خریداری می کنند. می خواهیم به 

این طریق رشد کنیم.
 iMac باید اذعان داشــت که حتی اپل هم با
هــای رنگارنــگ بود که توانســت بــه بازار 
برگردد. پس اجازه دهید ما هم iMac های 
رنگارنگمان را بســازیم. احساس می کنم با 
برنامه جدیدمان برای سری لومیا، در چنین 
جایگاهی ایســتاده ایم. ســپس در آینده به 
سراغ مراحل بعدی و بعدی نیز خواهیم رفت.

آیا خودتان از یک موبایل ویندوزی استفاده 
می کنید؟

مشخصا بله.
Talk� هشنید ام قصد دارید از موبایلی با نام

Man اســتفاده کنید. ]یکی از موبایل های 
پرچمدار ویندوزی که انتظار می رود در آینده 

معرفی شود.[
فکر نمی کنم چنین حرفی زده باشم.

بله، در میان عموم نزده اید.
این لومیا ۸۳۰ است که من از آن استفاده می 
کنم. مشــخصا کاربر ویندوزفون هستم. اما 
تاش خواهم کرد تا کاربران آیفون را متقاعد 
کنم از اپلیکیشن های ما استفاده کنند. این 

در واقع هدف ماست.
اخیرا در کنفرانسی بودم که مدیرعامل هایی 
نیز در آن حضور داشتند. در دمویی که در آن 
مراســم انجام دادم، تاش نمودم تا این افراد 
را با اپلیکیشــن های مایکروسافتی که برای 
آیفون توسعه داده شــده اند، آشنا کنم تا در 
نهایت نیز هر کدام از این افراد که یک آیفون 
 Wunderlist، در دســت دارد، به همــراه
OneNote و Outlook به شکل نصب شده 

در موبایلش از درب سالن خارج شود.
ضمنا به این نکته توجه داشــته باشــید که 
کاینت Outlook در واقع بهترین کاینت 
برای استفاده از Gmail در آیفون است. این 
صرفا بخشی از آن استراتژی حضور در پلتفرم 
های همراه با در واقع »همراه پذیری« است 

که پیشتر در موردش صحبت کردم.
پس در نهایت می توان گفت استراتژی حضور شما 

در پلتفرم ها، چندان ربطی به نوع موبایل ندارد.
به »موبایل« ربط دارد. به اینکه اپلیکیشــن 
هایمان به پلتفرم هــای مختلف راه پید می 
کنند. در این میــان هولولنز نیز نقش خواهد 
داشــت و زنجیره ای تشــکیل خواهد داد از 
محصوالتی که مردم پس از گذشــت اندکی 
زمان، قــدردان آنها خواهند بــود. همه چیز 
صرفا به یک دستگاه موبایل ختم نمی گردد. 
اینکه بگویید تلفن های هوشــمند مهم ترین 
محصوالت اطراف ما هستند همانند آن است 
که بگویید اکنون، یک کامپیوتر شخصی می 

تواند همه نیاز یک کاربر را برآورده سازد.
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یکی از حوزه های تکنولوژی که نقشی قابل توجه 
در بهبود ســرویس های ارائه شده در تلفن های 
همراه و فضای مجازی دارد، یادگیری ماشــینی 
است. گاهی اوقات دو عبارت یادگیری ماشینی 
و هوش مصنوعی به جای یکدیگر مورد استفاده 
قرار می گیرند و این مساله به خصوص زمانی که 
یک شرکت بزرگ قصد دارد از جدیدترین نوآوری 
هایش سخن بگوید بیشتر به چشم می خورد، با 
این همه هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی دو 
حوزه کاما مجزا و البته متصل به یکدیگر در علم 

کامپیوتر به شمار می روند.
از جمله اهداف هوش مصنوعی این است که بتواند 
رفتار ذهن انسان را تقلید کند که برای این منظور 
نیز ماشین نیازمند توانمندی های یادگیری است. 
با این همه، هدف دانشمندان هوش مصنوعی کاما 
گسترده و جامع است و عاوه بر یادگیری، موارد 
دیگری شامل نمایش دانش، منطق و حتی اموری 

نظیر تفکر انتزاعی را نیز در بر می گیرد.
از سوی دیگر، یادگیری ماشینی صرفا روی مقوله 
نوشتن نرم افزار تاکید دارد که می تواند از تجربیات 
گذشته درس بگیرد. اما نکته جالب تر در این رابطه 
آنکه یادگیری ماشینی در قیاس با هوش مصنوعی 
ارتباط نزدیک تری با کنکاش داده ها و تحلیل های 
آماری دارد. چرا اینگونه است؟ بهتر است در ابتدا 
معنای یادگیری ماشینی را برای شما شرح دهیم.

یکی از تعاریف یادگیری ماشینی آنطور که از سوی 
تام میشل پروفسور دانشــگاه کارنگی ملون ارائه 
گردید بدین شرح است: نوعی برنامه کامپیوتری 
 ،P و عملکرد T که با توجه به برخی وظایف گروه
تجربه E را شکل می دهد، اگر عملکرد آن در گروه 
وظایف T آنطور که توسط P اندازه گیری شده با 

تجربه E بهبود پیدا کند.
برای درک بهتر این تعریف بهتر اســت آن را به 
شکل ساده شده روبرو برایتان شرح دهیم: اگر یک 
برنامه کامپیوتری بتواند عملکرد خود در انجام یک 
وظیفه را با اســتفاده از تجربیات قبلی اش بهبود 
ببخشد آنگاه می توانید بگویید که آن ماشین یاد 

گرفته است.
اما در پاره ای از موارد دولوپرها کلیه پارامترهای 

الزم برای انجام یک وظیفه را برای ماشین برنامه 
نویسی می کنند و داده های مورد نیاز برای انجام 
آن را نیز در اختیــارش قرار می دهند که این نوع 

عملکرد کاما با یادگیری ماشینی فرق دارد.
برای نمونه یک برنامه کامپیوتری می تواند بازی 
اکس او را انجام دهــد چون یک برنامه نویس کد 
مناسب و استراتژی برنده شدن را برای آن نوشته 
است با این همه برنامه ای که هیچ استراتژی از پیش 
تعریف شده ای برای این کار ندارد و تنها قوانین 
بازی و سناریوی پیروزی )اینکه شروط برنده شدن 
چیست( را می داند، باید بازی کردن را با تکرار و 

تمرین یاد بگیرد.
اما این مســاله صرفا در مورد بازی ها به کار برده 
نمی شود و در مورد برنامه هایی که عملیات طبقه 
بندی و پیش بینی را انجام می دهند نیز صدق می 
کند. طبقه بندی فرایندی اســت که در آن یک 
ماشین می تواند چیزهای مختلف را با استفاده از 
یک دیتابیس )شامل اطاعات بصری و داده های 
حاصل از اندازه گیری( تشخیص داده و آنها را گروه 

بندی کند.
پیش بینی )که از آن تحت عنوان سیر بازگشت 
داده های آماری یاد می شود( زمانی رخ می دهد که 
یک ماشین بتواند ارزش یک چیز را براساس ارزش 
های قبلی حدس بزنــد )پیش بینی کند(. برای 
نمونه با در نظر گرفتن مجموعه ای از خصوصیات 
برای یک خانه، تصمیم می گیــرد که ارزش آن 
براساس خانه های فروخته شده قبلی چقدر است.
با این توضیحات، بــه تعریف دیگری از یادگیری 
ماشینی می رســیم که در واقع همان استخراج 
دانش از داده هاســت. در این تعریف شما با یک 
پرسش روبرو هســتید و قصد دارید به آن پاسخ 
دهید و از طرفی، تصورتان این است که جواب در 
داخل داده ها قرار دارد و شاید به همین خاطر است 
که یادگیری ماشینی به داده های آماری و کنکاش 

آنها مربوط می شود.
انواع یادگیری ماشینی

یادگیری ماشــینی را می توان به سه گروه اصلی 
تقسیم کرد: نظارتی، غیر نظارتی و تقویت شده که 

تعاریف هر یک نیز به به شرح زیر است.

یادگیری نظارت شده: زمانی رخ می دهد که شما با 
استفاده از داده هایی که به خوبی برچسب گذاری 
شده اند به یک ماشین آموزش می دهید؛ به بیان 
دیگر در این نوع یادگیری، داده ها از قبل با پاسخ 
های درست )نتیجه( برچسب گذاری شده اند. 
برای نمونه به ماشین عکسی از حرف A را نشان 
می دهید. سپس پرچم ایران که سه رنگ دارد را به 
آن نشان می دهید. یاد می دهید که یکی از رنگ ها 
قرمز است و یکی سبز و دیگری سفید. هرچه این 
مجموعه اطاعاتی بزرگ تر باشد ماشین هم بیشتر 

می تواند در مورد موضوع یاد بگیرد.
پس از آنکه آموزش دادن به ماشین به اتمام رسید، 
داده هایی در اختیارش قرار داده می شوند که کاما 
تازگی دارند و قبا آنها را دریافت نکرده. ســپس 
الگوریتم یادگیری با اســتفاده از تجربیات قبلی 
خود آن اطاعــات را تحلیل می کند. مثا حرف 
A را تشخیص می دهد و یا رنگ قرمز را مشخص 

می کند.
یادگیری نظارت نشده: این نوع یادگیری زمانی رخ 
می دهد که ماشین با استفاده از داده هایی آموزش 
می بینید که هیچگونه برچســب گذاری روی 
آنها انجام نشده. در این روش، هرگز به الگوریتم 
یادگیری گفته نمی شود که داده ها نمایانگر چه 
هستند. برای نمونه گفته می شود که اینجا یک 
حرف داریم اما هیچگونه اطاعاتی در مورد اینکه 
صحبت از کدام حرف است، به الگوریتم داده نمی 
شود یا در اینجا مشخصات پرچم را داریم اما نامی از 

پرچم به میان نمی آید.
یادگیری نظارت نشــده همچون گوش دادن به 
یک فایل صوتی به زبانی اســت که نمی دانید؛ نه 
دیکشــنری در اختیار دارید و نه حتی یک ناظر 
)معلم( که به شــما بگوید در آن فایل صوتی چه 
حرف هایی گفته می شود. اگر تنها به یکی از فایل 
های صوتی ضبط شده به آن زبان گوش دهید چیز 
زیادی دســتگیرتان نمی شود اما چنانچه صدها 
ساعت پای آنها بنشینید مغزتان شروع به ایجاد 

نوعی الگو در مورد آن زبان می کند.
از این زمان به بعد شــروع به تشــخیص الگوها 
می کنید و به تدریج در حیــن گوش دادن به آن 

یادگیری ماشینی چیست؟
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پادکســت ها انتظار شــنیدن اصوات خاصی را 
خواهید داشــت. زمانی که یک دیکشــنری در 
اختیارتان قرار داده شود یا اینکه از راهنمایی های 
یک مربی بهره مند شوید آنگاه با سرعت بیشتری 

شروع به یادگیری آن زبان خواهید کرد.
نکته کلیدی در مورد یادگیری نظارت نشده آن 
است که پس از پردازش اطاعات بدون برچسب، 
تنها کافی است که یک نمونه از داده های برچسب 
گذاری شده در اختیار الگوریتم یادگیری قرار داده 

شود تا کارایی کامل پیدا کند.
به عنوان مثــال پس از پردازش هــزاران عکس 
مربوط به حروف انگلیسی، تنها با پردازش حرف 
A، بافاصله یک بخش کامل از داده های پردازش 
شده برچسب گذاری می شوند. مزیت این روش آن 
است که به مجموعه کوچکی از داده های برچسب 
گذاری شده برای این کار نیاز است. ایجاد داده های 
برچسب گذاری شده نیز به مراتب سخت تر از داده 
های بدون برچسب است. به طور کلی همه ما به 
حجم انبوهی از داده های بدون برچسب دسترسی 
داریم و تنها بخش کوچکی از آنها برچسب گذاری 

شده اند.

یادگیری تقویت شد: این نوع یادگیری شباهت 
زیادی به نوع نظارت نشده دارد و وجه تشابه شان 
نیز در آن اســت که داده های مورد استفاده برای 
یادگیری برچسب گذاری نمی شوند، با این همه، 
زمانی که پرسشی در مورد داده ها مطرح می شود، 
نتیجه درجه بندی خواهد شد. یک مثال خوب 
برای این نوع یادگیری انجام بازی است. اگر ماشین 
برنده بازی شود، سپس از نتیجه کار برای تقویت 

حرکات آتی خود در حین بازی بهره می گیرد.
مجددا باید تاکید کنیم که اگر کامپیوتر تنها یک 
یا دو بار بازی را انجام دهــد این روش تاثیری در 
عملکرد آن نخواهد داشت اما اگر هزاران بار و حتی 
میلیون ها بار این کار را انجام دهد آنگاه اثر کلی این 
کار باعث شکل گیری نوعی استراتژی پیروزی در 

آن می شود.
عملکرد یادگیری ماشینی چگونه است؟

مهندسانی که در زمینه ســاخت سیستم های 
یادگیری ماشــینی فعالیت دارند تکنیک های 
مختلفی را برای این منظور مورد استفاده قرار می 
دهند. همانطور که پیشتر گفته شد تعداد زیادی 
از این تکنیک ها به کنکاش داده ها و آمارها مربوط 

می شوند. برای نمونه، اگر مجموعه ای از اطاعات 
را در اختیار داشته باشــید که خصوصیات انواع 
گوناگونی از سکه )شامل وزن و شعاع( را تعریف 
کنند آنگاه می توانید از تکنیک های آماری نظیر 
الگوریتم »نزدیک ترین همسایه« برای طبقه بندی 

سکه ای که قبا مشاهده نشده استفاده نمایید.
کاری که الگوریتم »نزدیک ترین همسایه« انجام 
می دهد آن است که به دنبال طبقه بندی نزدیک 
ترین همسایه آن سکه می گردد و سپس همان 
طبقه بندی را برای آن ســکه جدید نیز قائل می 

شود.
تعداد همســایه هایی که برای اتخاذ این تصمیم 
مورد استناد قرار گرفته اند با عنوان »K« شناخته 
می شــود و بر همین اســاس عنوان کامل برای 
الگوریتم به این شــرح خواهد بود: »K همسایه 

نزدیک«.
با این همه، الگوریتم های بیشمار دیگری نیز وجود 
دارند که سعی می کنند همین کار را با استفاده از 
متدهای متفاوتی انجام دهند. به نمودارهای زیر 

نگاه کنید:
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تصویری که در باال ســمت چــپ قرار دارد، 
مجموعه داده های موجود ما را نشان میدهد. 
این داده ها به دو گروه طبقه بندی شده اند: 
آبی و قرمــز و باید بگوییم کــه کاما فرضی 
هســتند با این حال می تواننــد نمایانگر هر 
چیزی باشند و از وزن و شعاع سکه ها گرفته 
تا تعداد گلبرگ هــای روی یک گیاه و اندازه 

آنها را در بر بگیرند.
همانطور که مشاهده می کنید در این تصویر 
با چند گروه بندی قطعی نیز روبرو هســتیم. 
هرآنچه که در گوشــه ســمت چپ در باالی 
تصویر قرار دارد در دسته قرمز جای می گیرد 
و هرآنچه که در پایین صفحه ســمت راست 

قرار گرفته به گروه آبی تعلق دارد.
 تصاویر دیگــر نیز الگوریتم هــای مختلف و 
نحوه گروه بنــدی نمونه های جدید از طریق 
آنها را نشان می دهند. اگر داده جدید در یک 
منطقه ســفید قرار بگیرد نمــی توان آن را با 
استفاده از این متد طبقه بندی کرد. اعداد و 
ارقامی که در گوشــه سمت راست در قسمت 
پایین عکس ها مــی بینید نیــز دقت طبقه 

بندی را نشان می دهند.
شبکه های عصبی

یکــی از اصطاحاتی که به تناوب از ســوی 
شــرکت هایی نظیر گوگل و فیسبوک مورد 
استفاده قرار می گیرد »شبکه عصبی« است. 
یک شــبکه عصبی در اصل نوعــی تکنیک 

یادگیری ماشــینی اســت که براساس نحوه 
عملکرد نورون های مغز انسان طراحی شده 
و از این ایده پیروی می کند که نورون ها پس 
از دریافت تعدادی داده ورودی، سیگنالی را 
بر حسب تفســیر خود از آن اطاعات پخش 
می کننــد. در اصطاحات رایــج یادگیری 
ماشینی این کار از طریق دستکاری ماتریکس 
و همچنین نوعی تابع فعالســازی انجام می 

گیرد.
کاربرد شبکه های عصبی در سال های اخیر 
افزایشی چشمگیر داشــته و هم اکنون نیز از 
این شــبکه ها همرا ه با الیه های متعددی از 
نورون های متصل به هم اســتفاده می شود. 
در جریــان کنفرانس Google I/O ســال 
۲۰۱۵، ســاندار پیچای نایــب رئیس بخش 
محصــوالت گــوگل توضیح داد کــه چطور 
یادگیری ماشینی و شبکه های عصبی به این 
شــرکت کمک کرده تا ماموریت اصلی خود 
یعنی سازماندهی اطاعات جهانی را به انجام 
رسانده و دسترســی به این اطاعات را برای 

همه کاربران سطح دنیا فراهم نماید.
 Google از همین روســت که می توانید از
Now ســواالتی مانند این را بپرســید: در 
زبان اســپانیایی چطور می گویید قورباغه؟ و 
به خاطر همین شــبکه های عصبی است که 
گوگل می تواند اموری نظیر تشــخیص صدا، 
پردازش زبان های طبیعی و ترجمه را انجام 

دهد.
در حال حاضر گوگل از شــبکه های عصبی 
۳۰ الیه اســتفاده می کند کــه رقمی فوق 
العاده محسوب می شود و به خاطر استفاده از 
آنهاست که نرخ خطای تشخیص کام گوگل 
از ۲۳ درصــد در ســال ۲۰۱۳ میادی به ۸ 

درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش پیدا کرد.
برخی از نمونه های یادگیری ماشینی

پس مشخص شد که شرکت هایی نظیر گوگل 
و فیســبوک از یادگیری ماشینی برای بهبود 
سرویس های خود بهره می گیرند. حال این 
سوال مطرح می شــود که این نوع یادگیری 
چــه دســتاوردهایی می تواند برای انســان 
داشته باشد؟ یکی از حوزه های جالب، حاشیه 
نویســی عکس هاست. در این بخش تعدادی 
عکس در اختیار ماشین قرار داده شده و از آن 
خواسته می شــود که آنها را توصیف کند که 
در زیر می توانید نمونه هایی از آنها را مشاهده 

نمایید.

توضیحات ارائه شده بری دو عکس نخست کاما 
درست هســتند )هرچند که سینکی در داخل 
تصویر اول دیده نمی شود( و توضیحات ارائه شده 

برای عکس سوم نیز از آن جهت جالب است که 
کامپیوتر توانســته جعبه دونات ها را تشخیص 
دهد اما دیگر اجزای به نمایش در آمده در آن را 

به اشتباه فنجان قهوه تصور کرده.
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نمونه دیگر این اســت که بــه کامپیوتر فرایند 
 ،Cleveland Amory .نوشتن یاد داده شــود
مولف، گزارشــگر و صاحب نظر آمریکایی است 

که زمانی نوشت: »در دوران کودکی ام، مدرسه 
ها دو چیز را به ما یاد می دادند، نخست عشق به 
وطن و دیگری خوش نویسی اما این روزها خبری 

از این چیز ها نیست« کاش می شد نظر آموری را 
در مورد دست خط زیر پرسید.

نمونه دســت خط باال توســط شــبکه عصبی 
بازگشتی )نوعی شبکه عصبی مصنوعی که در 
آن، ارتباط میان واحدها نوعی چرخه هدفمند را 
تشکیل می دهد( ایجاد شده. خالقان این سیستم 
برای آمــوزش دادن به آن، از ۲۲۱ نویســنده 
درخواست کردند تا از یک تخته سفید هوشمند 
استفاده کرده و تعدادی متن را روی آنها بنویسند.

در جریان فرایند نوشــتن، نحوه قرارگیری قلم 
این افراد با استفاده از پرتو مادون قرمز دنبال می 
 Y و X شد که این کار به شکل گیری مختصات
انجامید و از آن برای آموزش نظارت شــده بهره 
گرفته شد. همانطور که در تصویر می بینید نتایج 
فوق العاده بودند و حاال این ماشین قادر است به 
سبک های مختلف و با سطوح مختلفی از نامرتبی 

بنویسد.
گوگل به تازگی مقاله ای را در رابطه با شــبکه 

های عصبی منتشر کرده و یادآور شده که از این 
شبکه به عنوان روشی برای الگوسازی مکالمات 
بهره می برد و پژوهشگران این شرکت در جریان 
آزمایشات خود با اســتفاده از ۶۲ میلیون جمله 
دریافت شده از زیرنویس تعدادی فیلم، به ماشین 

آموزش دادند.
همانطور که تصورش را خواهید کرد، نتایج فوق 
العاده اند. در بخشــی از این آزمایش، ماشــین 
مدعی می شود »از اینکه یک فیلسوفم احساس 
شــرم نمی کنم!« و در ادامه زمانی که از آن در 
مورد اخاقیات و اصول اخاقی سوال شد پاسخ 
داد: »حس و حال شرکت در یک بحث فلسفی را 

ندارم.«
بنابرایــن اینگونه به نظر می رســد کــه اگر به 
صورت مســتمر زیرنویس فیلم های هالیوودی 
را به یک ماشین بدهیم، می توانیم یک فیلسوف 

احساساتی را داشته باشیم.
نتیجه گیری

برخالف بسیاری از حوزه های پژوهش در 
زمینه هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی 
را نمی توان به عنوان یک هدف نامشهود 
در نظر گرفت؛ در واقع یادگیری ماشینی 
نوعی واقعیت اســت که هم اکنون برای 
بهبود سرویس های مورد استفاده انسان 

به کار گرفته می شود.
از بســیاری جهات می تــوان یادگیری 
ماشینی را نوعی ستاره فراموش شده در 
نظر گرفت که در پشــت صحنه مشغول 
فعالیت است و همه تالشش را به کار می 
گیرد تا پاسخ هایی که به دنبالشان هستیم 

را بیابد.



هیچ کس با برداشتن یک گام، راه رفتن 
نمی آموزد 
پالسیفر
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شــرکت GoPro به تازگی دوربین جدیدی به 
نام Hero 4 Session را رونمایی کرده که ۳۹۹ 
دالر قیمت دارد و از هفته آینده عرضه می گردد. 
دوربین مربعی شکل بوده و هر وجه آن کمتر از 

۳٫۸۱ سانتی متر است.
 ۱۴۴۰p این دســتگاه می تواند با رزلوشن های
با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه، ۱۰۸۰p با نرخ ۶۰ فریم 
بر ثانیه و ۷۲۰p با نــرخ ۱۰۰ فریم بر ثانیه فیلم 
برداری کند. بدنه دوربین نیز تا عمق ۱۰ متری 
ضد آب است و به همین دلیل برای استفاده از آن 
در زیر آب نیازی به قرار دادنش در محفظه های 

سنگین و حجیم نیست.
استفاده از Session نیز بسیار ساده است: تنها 
با فشردن یک دکمه می توانید آن را روشن کرد 
و خاموش نمایید. به بیان دیگر این دوربین تنها 
دو دکمه دارد که اصلی ترین آنها یک دکمه قرمز 

رنگ و گرد است که در راس بدنه  قرار داده شده 
و با فشردن آن دستگاه روشن می شود و شروع 
به فیلم برداری می کنــد. اگر مجددا این دکمه 
را فشــار دهید هم فرایند فیلم برداری متوقف 

گردیده و دستگاه خاموش می شود.
این سادگی عملکرد کمک زیادی به حفظ باتری 
دستگاه می کند چراکه اگر خاطرتان باشد خالی 
شدن ســریع باتری مشکلی اســت که شرکت 
GoPro مدتهاست برای رفع آن در دوربین های 

تولیدی اش تاش می کند.
باتری داخلی این دوربین نیز باید بین یک الی دو 
ساعت استفاده مداوم دوام بیاورد اما اگر در میانه 
های کار آن را خاموش و روشن نمایید این زمان 
بیشتر هم می شود و باید بگوییم که عمر باتری آن 
 Hero+ LCD و Hero 4 Black از مدل های

بیشتر است.

در صورتی که دکمه اصلی تعبیه شده در قسمت 
فوقانی بدنه را فشار داده و به مدت سه ثانیه نگه 
دارید مد تایم لپس دوربین فعال می شود، با این 
همه، اگــر بخواهید که با اســتفاده از آن عکس 
های تکی و یا پشت سر هم بگیرید باید از طریق 
اپلیکیشن دوربین این کار را انجام دهید. دکمه 
دومی هم که در باال به آن اشاره شد به خاموش و 

روشن کردن وای فوی دوربین اختصاص یافته.
اگر بخواهیم به زبان ســاده بگوییم برای ایجاد 
هر نوع تغییری در Session الزم اســت که به 
اپلیکیشن GoPro مراجعه نمایید و یا از ریموت 
کنترل وای فای دستگاه استفاده کنید. این روش 
با در نظر داشتن اینکه تنها دو دکمه روی بدنه قرار 
گرفته است و خود دوربین هم نمایشگری کوچک 

دارد، می تواند بهترین راهکار باشد.
اما شرکت سازنده این محصول ظرف سال های 

شرکت GoPro کوچک ترین دوربین خود 
با نام Hero 4 Session را معرفی کرد
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اخیر کار با سیستم منوی داخلی دوربین را برای 
کاربرانش راحت تر کرده بنابراین اگر عادت داشته 
اید که در حین اســتفاده از دوربین، تنظیمات 
آن را تغییر دهید، ممکن اســت یاد گیری کار با 

اپلیکیشن و ریموت Session کمی زمان ببرد.
یکی از مهم ترین مزایــای این دوربین کوچک 
آن است که دیگران به سختی متوجه وجودش 
خواهند شــد و فرقی ندارد که آن را روی کدام 

قسمت از سطح موردنظرتان سوار کنید.
شــرکت GoPro همچنین در طول ســالیان 
گذشته ابعاد محصوالت تولیدی اش را کاهش 
داده، برای نمونه Hero 4 Black و Silver بسیار 
سبک و کوچک هستند اما زمانی که این دوربین 
ها را داخل محفظه ای قرار داده و روی کاه یا مچ 
خود می بندید وزنشان را به راحتی احساس می 

کنید.
 Session اما دوربین جدید این شــرکت به نام
بدون آنکه نیازی به یک محفظه اضافی داشــته 
باشد کاما ضد آب است و از نوعی قاب بهره می 
برد )درســت مانند همانی که این شرکت برای 
دوربین های بزرگ تر سری Hero تولید کرده 
و به فروش می رساند( که می توان از طریق آن 

دوربین را روی سطوح مختلف سوار نمود.
اما عدم نیاز بــه محفظه جانبی یکــی دیگر از 
مشکات همیشگی دوربین های GoPro را از 
بین خواهد برد و آن صداست. دو میکروفون برای 
Session در نظر گرفته که یکی در قسمت جلو 
قرار دارد و دیگری در قسمت پشت بدنه و دستگاه 
به صورت پویا میان این دو میکروفون سوئیچ می 

کند تا نویز ناشی از باد را به حداقل تقلیل دهد.
این دو میکروفون هیچگاه غیرفعال نمی شوند و 
حتی زمانی که دوربین را به زیر آب ببرید هم صدا 

را خوب ضبط می کنند.
زمانی که Session را با قد و قواره کوچکش در 
کنــار Hero 4 Black و Silver قرار می دهید 
درخواهید یافت که علیرغم تفــاوت در اندازه، 
از نظر ظاهری فــرق چندانی میان این دو وجود 
ندارد. با این وجود اگر آنها را روی سطح یا درون 
محفظه ای قرار دهید به سادگی متوجه می شوید 

که Session فضای کمتری را اشغال می کند.

نیک وودمن مدیرعامل GoPro اظهار داشــته 
 Hero که این شرکت مدت سه سال است روی
Session 4 کار می کند امــا الزم بود که برای 
رساندن ابعاد دستگاه به اندازه فعلی اش باز هم 

تغییراتی در آن اعمال گردد.
 ۴K ایــن دوربین البتــه نمی تواند بــا کیفیت
فیلمبرداری کنــد و یا نرخ هــای باالیی نظیر 
۱۲۰ یا ۲۴۰ فریم بر ثانیه را به ثبت برســاند و 
در نتیجــه گزینه های پیــش روی کاربران آن 
برای ثبت تصاویر اسلو موشن یا حرکت آهسته 
نیز بسیار محدود خواهند شد. نکته دیگر اینکه 
دســتگاه مذکور تنها می تواند عکس های ثابت 
۸ مگاپیکسلی بگیرد؛ رزولوشنی که هم اکنون 
عکس های گرفته شده توسط دوربین بسیاری 
از تلفن های هوشمند از آن بهره می برند یا حتی 

باالتر از آن هستند.
اما اگر تا به حــال برای خود یک اکشــن کمرا 
خریداری نکرده اید، Session می تواند برای شما 
نخستین انتخاب باشد. البته گزینه های دیگری 
نیز برای شما وجود خواهند داشت که از آن جمله 
می توان به Hero 4 Silver همین شرکت اشاره 
نمود که قیمتی برابر با محصول تازه آن دارد منتها 

از نظر استحکام در سطح باالتری است.
این دوربین دارای یک نمایشگر تاچ LCD است و 
می تواند با رزلوشن ۲٫۷K و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه 
و همچنین رزلوشن ۷۲۰p با نرخ ۱۲۰ فریم بر 

ثانیه )اسلو موشن( فیلم بگیرد.
 Hero 4 Silver عاوه بر این، عکــس هــای
رزلوشــنی برابر با ۱۲ مگاپیکســل دارند که در 
قیاس با  Session )هشت مگاپیکسل( باالتر بوده 
و حتی می تــوان گفت که این محصول از لحاظ 
سرعت عملکرد نیز از رقیب تازه خود بهتر است و 

می تواند در هر ثانیه ۳۰ عکس بگیرد.
اما ابعاد کوچک و سادگی Session نیز مزایای 
مهمی محسوب می شوند و می توانند مورد توجه 
بسیاری قرار بگیرند. این دوربین به خاطر همین 
کوچکی در مکان های بیشــتری قابل استفاده 
است و باتری آن نیز در قیاس با دیگر محصوالت 
GoPro مــدت زمان بیشــتری دوام می آورد 
)هرچند که باتری آن قابل تعویض نیست( و اگر با 
نرخ فریم ها و رزلوشن تصاویر آن مشکلی ندارید، 
Session انتخابی مناسب برای شما خواهد بود.

وودمن مدیرعامل این شرکت اظهار داشته که 
این دوربین بر شمار مشتریانش خواهد افزود و 

تنوع انتخاب را برای کاربران نیز بیشتر می کند.

دیگر شرکت های تولید کننده اکشن کمرا برای 
رقابت با GoPro و دوربین های پیشــرفته اش 
روزهای دشواری را پشت سر می گذارند، با این 
همه باز هم در بازار محصــوالت ارزان قیمت از 

رقبای جدی وودمن محسوب می شوند.
برای نمونه مدل های VIRB X  )با قیمت ۲۹۹ 
دالر( و XE  )بــا قیمت ۳۹۹ دالر( از شــرکت 
گارمین از نظر توانمنــدی های فیلم برداری در 
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سطحی برابر با Session قرار دارند و سونی نیز 
آپشــن های خوبی را با قیمت های متفاوت در 

اختیار کاربرانش قرار می دهد.
اما GoPro همچنان در حوزه کوسیستم برترین 
است. این شــرکت مجموعه ای مناسب از لوازم 
جانبی و پایــه را برای دوربین هــای خود ارائه 
می دهد و شمار شرکت های ثالثی هم که برای 

محصوالت آن لوازه جانبی ارائه می دهند وسیع 
است.

برخی کاربران صرفا به خاطر تنوع لنزهایی که 
این شرکت ارائه می دهد تصمیم به خرید دوربین 
های تولیدی اش می گیرند اما انتخاب محصوالت 
رقبای GoPro بدان معناست که عمدا انعطاف 
پذیری فیلم برداری با یک اکشن کمرا را محدود 

نمایید.
اما Session برای برخی همان دوربین کوچک و 
بادوامی است که مدتها انتظارش را می کشیدند 
و برای برخی دیگر صرفا یک اکشن کمرای ساده 
دیگر است. در هر صورت پیش بینی می شود که 
این دوربین توجه بسیاری را به خود جلب نماید.

ال جی یک تلفن هوشــمند جدیــد مبتنی بر 
اندرویــد ۵.۱ را معرفی کرده کــه در برخی از 
کشورها با نام G4 Beat و در برخی دیگر )عمدتاً 
بازارهای اروپایی( با عنوان G4s عرضه خواهد 
شد. به شکل واضح موبایل مورد بحث نسخه ای از 
پرچمدار کنونی کمپانی سازنده اش یعنی G4، با 
قابلیت ها و امکانات کمتر است که دارای طراحی 
بسیار مطلوب بوده و ویژگی هایی قابل قبول را در 

خود جای داده.
G4s توسط یک چیپست ۶۴ بیتی اسنپدراگون 

۶۱۵ قدرت بخشــیده شــده و با ابعادی برابر با 
۱۴۲.۷ در ۷۲.۹ در ۹.۸۵ میلی متر به نمایشگری 
۵.۲ اینچی که رزولوشنی معادل ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ 

پیسکل را فراهم می کند نیز مجهز گشته است.
در قسمت جلویی دســتاورد جدید شرکت ال 
جی دوربینی ۵ مگاپیکســلی جــای گرفته و 
بخش پشتی هم از یک دوربین دیگر با کیفیت 
۸ مگاپیکسل )دارای فوکوس خودکار لیزری( 

میزبانی می نماید.
از دیگر مشخصه های موبایل مورد اشاره نیز می 

توان به ۱.۵ گیگابایت حافظه ی رم، ۸ گیگابایت 
حافظه ی داخلی قابل افزایش، باتری ۲۳۰۰ میلی 
آمپر ساعتی قابل تعویض و پشتیبانی از تکنولوژی 

های ارتباطی LTE و HSPA+ اشاره کرد.
غول تکنولوژی کره ای تمایل دارد از ماه جاری 
عرضه ی  G4 Beat یا همان G4s را در کشورهای 
فرانســه، آلمان و برزیل آغاز نموده و اندکی بعد 
آن را به ســایر بازارهای جهانی نیــز ارائه کند. 
گفتنیست که هنوز در مورد قیمت موبایل فوق 

الذکر حرفی به میان نیامده است.

تلفن هوشمند G4 Beat از ال جی 
رسماً معرفی شد
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اندکی قبل تر هوآوی بدون هیاهوی خاصی و در 
جریان برگزاری کنفرانس آکادمی هنر بین الملل 
در شهر پکن از جانشین تبلت مدیا پد M1 خود 

که سال گذشته معرفی شده بود پرده برداشت.
در ماه می شاهد انتشار گزارش هایی بودیم که 
از رونمایی مدیا پد M2 به شــکلی محدود و در 
نمایشگاهی در فرانســه حکایت داشتند و خود 
کمپانــی تولید کننده هم در یکــی دو ویدئوی 
تبلیغاتی اشاره هایی کوتاه به آن کرده بود، اما حاال 
انتظارها به سر رسیده و چینی ها عاقبت دستاورد 

جدیدشان را به شکل رسمی معرفی نموده اند.
نمایشــگر تبلت تازه ی هوآوی ۸ اینچیست و با 
فراهم کردن رزولوشنی برابر با ۱۹۲۰ در ۱۲۰۰ 
پیکســل، نســبت تصویری ۱۶ به ۱۰ و تراکم 

پیکسلی معادل ۲۷۵ppi دارد.
چینی ها در این تبلت یک چیپست کایرین ۹۳۰ 
را به کار بسته اند )این چیپست شامل ۴ هسته ی 
Cortex A53 با سرعت کاک ۲ گیگاهرتز و ۴ 

هسته ی Cortex A53 دیگر با فرکانس کاری 
۱ گیگاهرتز است( و آن را جهت عملکرد بهتر با ۳ 

گیگابایت حافظه ی رم همراه نموده اند.
گفتنیست چیپست، پردازنده گرافیکی و نوع و 
مقدار حافظه ی رم مدیاپد M2 دقیقاً با موبایل 
پرچمدار شرکت سازنده اش یعنی P8 )بررسی 
دیجیاتو از تلفن هوشــمند هوآوی P8( برابری 

می کنند.
البته شباهت بین دو محصول یاد شده به همینجا 
ختم نمی گردد و تبلــت M2 از نظر حافظه ی 
داخلی نیز با دو گزینــه ی ۱۶ و ۶۴ گیگابایتی 
به فروش خواهد رســید. در پشت دیوایس هم 
دوربینی ۸ مگاپیکســلی جای گرفته و دوربین 

جلویی کیفیتی ۵ مگاپیکسلی دارد.
همانند مدل پیشین در ساخت نمونه ی جدید 
مورد بحث نیز از فلز استفاده شده و ذکر این نکته 
ضرورت دارد که اکنون با بدنه ای ۷.۸ میلی متری 

و ٪۹۹.۵ فلزی روبرو هستیم.

از دیگر مشــخصه های M2 می توان به باتری 
۴۸۰۰ میلی آمپر ساعتی، پشتیبانی از تکنولوژی 
ارتباطی LTE، اسپیکرهای دوگانه یک واتی با 
فناوری Clari�Fi هرمن کاردن و اندروید ۵ آب 
نبات چوبی با رابط کاربری EMUI 3.0 اشــاره 

کرد.
اهالی چین از چند روز دیگــر قادر خواهند بود 
تبلت فوق الذکر را خریداری کنند و برای مدل 
۱۶ گیگابایتی وای فای آن قیمتی معادل ۲۵۵ 
دالر در نظر گرفته شده در حالیکه تهیه نمودن 
نمونه ی ۶۴ گیگابایتی وای فای هزینه ای ۳۰۴ 
دالری در پی خواهد داشت. مدل های LTE با 
مقدار حافظه های یاد شده نیز به ترتیب ۳۰۴ و 

۳۶۸ دالر خواهند بود.
هر چند هنوز حرف خاصی در این زمینه به میان 
نیامده، امــا احتماالً هــوآوی مدیاپد M2 را در 
بازارهای آسیایی و اروپایی نیز عرضه خواهد کرد.

 M2 تبلت مدیا پد
از هوآوی رسماً معرفی شد
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از ماه گذشته تا کنون، بازار شایعات برای گلکسی 
A8 بسیار داغ بود؛ می توان گفت سامسونگ به 
شکل ماهرانه ای، اطاعات فاش شده از باریک 
ترین موبایل خود تا به امــروز را مدیریت کرد و 
زمانی که کاربران دیگر با همه مشخصات فنی و 
ظاهری این تلفن هوشمند آشنا شده بودند، در 

نهایت آن را معرفی نمود.
گلکســی A8 را می توان اولیــن موبایل زیر ۶ 
میلیمتر سامسونگ قلمداد کرد؛ موبایلی که به 
شکل صحیح اگر بخواهیم بگوییم، از یک ضخامت 
۵.۹ میلیمتری برخوردار است که صرفا ۱۵۱ گرم 
نیز وزن دارد. میزان وزنی که با توجه به شاسی 
فلزی و البته اندازه ۵.۷ اینچی نمایشگر، تقریبا 

تحسین برانگیز است.
تلفن هوشــمند گلکســی A8 از سامسونگ، 
 Super مشمول یک نمایشــگر ۵.۷ اینچ از نوع
AMOLED شده که می تواند رزولوشن تمام 
اچ دی را برای کاربران به ارمغان بیاورد. از طرف 
دیگر، سامسونگ تصمیم گرفته تا در باریک ترین 

موبایلش به سراغ شریک تجاری دیرینه ی خود به 
نام کوالکام رفته و از چیپست اسنپدراگون ۶۱۵ 
استفاده کند؛ سیستم�بر�چیپی ۸ هسته ای و 
۶۴ بیتی که فرکانسش تا ۱.۵ گیگاهرتز باال رفته 
و یک چیپ حافظــه رم ۲ گیگابایتی نیز بر روی 
آن به همراه ۱۶ یا ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی 

موجود است.
سامســونگ سنســور دوربین اصلی را خودش 
طراحی کرده؛ یک سنســور ۱۶ مگاپیکســلی 
ISOCELL که اندازه ای کوچک تر از نمونه ی 
ساخت ســونی که در گلکسی اس ۶ به کار رفته 
دارد. دوربیــن جلو نیز ۵ مگاپیکســل بوده و از 
ویژگی زاویه باز و همچنین گشودگی دهانه لنز 

f/1.9 بهره می جوید.
سامسونگ البته قادر گشته تا یک باتری ۳.۰۵۰ 
میلی آمپری را در گلکســی A8 جای دهد؛ آن 
هم با توجه به باریکی بیــش از اندازه ی موبایل. 
از ســوی دیگر زمانی که این تلفن هوشــمند 
به دست خریدار برســد، با اندروید ۵.۱ همراه 

خواهد بود و مشخصا پوششی از رابط کاربری نه 
چندان محبوب تاچ ویز نیز بر روی اندروید ۵.۱ 
خودنمایی خواهد کرد. نکته ی مثبت دیگر البته 
 Home حضور یک سنسور اثر انگشت در کلید
است که آن هم مانند گلکسی اس ۶، ارتقا یافته 
و از نسل های پیشین بســیار بهتر کار می کند. 
همچنین باید اشــاره داشــت که این موبایل بر 
خاف پرچمدار جدید کره ای ها، از درگاه کارت 

حافظه برخوردار است.
در صورتی که اخبار ایــن موبایل را دنبال کرده 
باشید، نوشته بودیم که چگونه تصاویر فاش شده 
از گلکسی A8 ابتدا از کشور چین منتشر شده اند؛ 
همین موضوع مشخص می کند که سامسونگ 
می خواهد تعداد باالیی از این موبایل را در کشور 
یاد شده به فروش رسانده و ابتدا نیز آن را در چین 
عرضه کند. الزم به ذکر است که شرکت کره ای 
هنوز اطاعاتــی در خصوص قیمت جدیدترین 

عضو خانواده A را منتشر ننموده.

موبایل هوشمند گلکسی A8 از سامسونگ 
باالخره به شکل رسمی معرفی شد
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اپل ســرانجام ســری جدید خانواده آیپاد را در 
وبسایتش قرار داد و بدین شکل از آن ها رونمایی 

به عمل آورد.
آیپاد تاچ به عنوان یکی از پیشرفته ترین پخش کننده 
های موسیقی در دنیا، اکنون تولد نسل ششم خود 
را با تغییرات بسیاری جشن می گیرد. این دستگاه 
که آخرین بار در سال ۲۰۱۴ به روز رسانی شده بود، 
اکنون با به روز رسانی های متعددی که در آن اعمال 

شده، قدرتی تازه یافته است.
نسل ششــم آیپاد تاچ اکنون دوربین قدرتمند 
تری نسبت به گذشته دارد. دوربین iSight این 
دستگاه به سنسوری ۸ مگاپیکسلی مجهز شده 
که در مقایسه با سنســور ۵ مگاپیکسلی نسل 
قبلی، پیشــرفت قابل توجهی به شمار می رود. 
در واقع می توان گفت این به روزرسانی دوربین 
آیپاد تاچ را هم تراز آیفون های جدید و آیپد ایر ۲ 

قرار داده است.

عاوه بر ارتقا مگاپیکســل ها، اپل پردازشــگر 
دوربین آیپاد تاچ را نیز ارتقا داده اســت. به این 
cin� بترتی این دســتگاه هم اکنون به قابلیت

ematic video stabilization مجهز شــده 
است که به واسطه آن کاربران قادر خواهند بود 
ویدیو های بدون لرزشی را در هنگام حرکت به 
ثبت رســانند. حالت Burst Mode و صحنه 
آهسته نیز از جمله دیگر ویژگی هایی است که 
دوربین جدید آیپاد تاچ با خود به همراه می آورد.
در کنار ارتقا دوربین، اهالی کوپرتینو پردازشگر 
iPod Touch را نیز تغییر داده اند. این دستگاه 
 A8 هم اکنون به چیپ ۶۴ بیتی اپل، موسوم به
مجهز شده است. این چیپ در واقع همان قطعه 
 iPhone 6 plus و iPhone 6 ای است که اپل در

نیز از آن استفاده کرده است.
A8 نه تنها به آیپاد تاچ ایــن امکان را می دهد 
تا جدیدترین بازی هــا و اپلیکیش های iOS را 

اجرا نماید، بلکه قابلیت ثبت اطاعات ورزشــی 
را نیز برای آن بــه ارمغان می آورد. بدین ترتیب 
کاربران آیپاد تــاچ از این به بعد می توانند مانند 
صاحبین آیفون، قدم های خود را به ثبت رسانند 
و از امکانات اپلیکیشن iHealth بهره مند گردند.
آیپاد تاچ جدید در رنگ های خاکستری فضایی، 
نقره ای، طایی، قرمز، صورتی و آبی قابل تهیه 
است. قیمت مدل های مختلف این دستگاه به 

شرح زیر است:
• ۱۶ گیگابایت: ۱۹۹ دالر
• ۶۴ گیگابایت: ۲۹۹ دالر

• ۱۲۸ گیگابایت: ۳۹۹ دالر
شایان ذکر اســت عاوه بر آیپاد تاچ، آیپاد نانو و 
آیپاد شافل نیز به روز رسانی شــده اند. این دو 
محصول از لحاظ سخت افزاری تغییری نکرده اند 
و اپل صرفا رنگ های آبی تیره، صورتی و طایی را 

به مجموعه آن ها اضافه کرده است.

اپل آیپاد تاچ جدید را معرفی کرد



معرفی

مـاهنامه اینترنتی دیجیـاتو 72

دیجیاتو

ال جی به یقین نمی تواند بابت گزارشــی که از 
طریق منابع رسانه ای در کره جنوبی انتشار یافته 
خوشــحال باشــد، زیرا در این گزارش آمده که 
پرچمدار جدید آنها در کشور زادگاهش، روزانه 

تنها ۳۵۰۰ الی ۳۸۰۰ دستگاه فروش دارد.
همین گزارش می افزاید از ماه آوریل که عرضه ی 
تلفن هوشمند G4 آغاز شده تا انتهای ماه ژوئن، 
فقط ۲۴۰.۰۰۰ عدد از آن توسط کاربران کره ای 
خریداری گشته. پرسشــی که در اینجا اهمیت 
دارد این است که آیا برند مورد بحث تنها در خانه 
با چالش فروش مواجه شده یا وضعیت مذکور به 

بازارهای جهانی نیز تعمیم یافته؟
گفتنیست ال جی پیش تر ذکر کرده بود امید دارد 
در سال جاری میادی ۷۰ میلیون اسمارت فون 
بفروشد و به یقین در محقق شدن چنین هدفی، 
G4 یا همان بهترین دستاورد آنها نقشی کلیدی 

را بر عهده خواهد داشت.
اگر به ماه آوریل بازگردیم مشاهده خواهیم نمود 

که غول تکنولوژی کره ای می گوید انتظار دارد 
حداقل ۱۲ میلیون دستگاه از پرچمدار تازه اش به 
صورت جهانی و طی سال جاری میادی فروش 
رود. این رقم حکایت از افزایشــی ۲۰ درصدی 
نسبت به فروش جهانی و ۱۰ میلیونی G3 دارد.

حال منبعی آگاه بر شــرایط بازار موبایل در کره 
جنوبی ذکر کرده عدم استقبال اولیه نه چندان 
خوب از G4 شرایطی ناخوشایند و حتی بحرانی 
را روایت می کند. در یک قیاس ســاده می توان 
دریافت که گلکسی اس ۶ و اس ۶ اج سامسونگ 
در همان ابتدای کار ۱.۳ میلیون دستگاه در خانه 
فروش داشــته اند و البته این نکته حائز اهمیت 
اســت که دو محصول مورد بحث تنها سه هفته 

پیش از پرچمدار رقیب وارد بازار شده اند.
همین مقایسه به آسانی نشان می دهد وضعیت 
برای دومین تولید کننده موبایل در کره چقدر 
نامطلوب گشــته و آنها تا چه حد از برنامه ریزی 

های خود دور هستند.

البته ال جی ممکن است برگ دیگری در دست 
داشــته باشد که شــاید بتواند بازی را برای آنها 
تغییر دهد. اکنون مدتیست که در میان خبرها 
می شنویم این کمپانی مشغول کار بر روی یک 
نســخه ی قوی تر از G4 بوده تا آن را در نیمه ی 

دوم سال جاری عرضه نماید.
تا به امروز گفته شــده G Pro 3 نمایشگری ۶ 
اینچی با رزولوشــن QHD خواهد داشت و با 
بهره گیری از اسنپدراگون ۸۲۰ و مجهز بودن به 
تکنولوژی اسکن عنبیه چشم سعی خواهد کرد 

بازار را کامًا در سلطه ی خود گیرد.
به هر حال و با تفاســیر صــورت پذیرفته غول 
تکنولوژی کره ای نیاز دارد تا به شکلی دیگر عرض 
اندام نموده و حواس کاربران را معطوف خود کند، 
در غیر اینصورت ظاهراً محقق شدن هدف های 

پیشین امری محال خواهند بود.

گزارش ها می گویند تلفن هوشمند G4 در 
کره جنوبی فروشی بسیار ضعیف داشته
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پس از فروکش کردن موج شایعات و گمانه زنی 
ها در مورد نسل بعدی تبلت محبوب سامسونگ 
با نام گلکسی تب S، که پیش بینی می شد همین 
هفته به صورت رسمی رونمایی شود، حاال این 
کمپانی کره ای رســما این محصول را معرفی 

کرده است.
نسخه جدید که گلکسی تب S2 نام دارد نسبت 
به مدل قبلی از ســخت افزار و امکانات بهتری 
برخوردار اســت و با قطر تنها ۵٫۶ میلیمتر نیز 

صخامت پایین تری نسبت به آن دارد.
این تبلت از جدیدترین نســخه اندروید یعنی 
آبنبات چوبی بهره می بــرد هرچند که به جای 
نسخه اندروید ۵٫۱، از اندروید ۵٫۰ استفاده می 
کند، با این همه، پیش بینی شده، شرکت سازنده 
اندکی پس از عرضه دستگاه، سیستم عامل آن را 

به نسخه ۵٫۱ اندروید ارتقاء دهد.

این تبلت در قالب دو اندازه و دو رنگ متفاوت ارائه 
 S می گردد اما برخاف نسخه اصلی گلکسی تب
بدنه ای بسیار باکیفیت خواهد داشت که از فریم 
فلزی پرچمدارن اخیر سامسونگ در ساخت آن 

الهام گرفته شده است.
گلکسی تب S2 در دو رنگ مشکی و سفید عرضه 
می شــود و کاربران نیز می توانند از میان ابعاد 
نمایشگر ۸ و ۹٫۷ اینچی، یکی از آنها را انتخاب 
 Quad�HD نمایند. نسبت تصویر نمایشگرهای
این دو محصول نیز ۴ به ۳ خواهد بود و عاوه بر 
این از تکنولوژی SuperAMOLED در ساخت 

آنها بهره گرفته شده است.
برخی از اپلیکیشــن های پرکاربــرد و محبوب 
مایکروسافت نیز از قبل روی هر دوی این مدل 
ها بارگذاری شده اند که از آن جمله می توان به 
OneDrive با ۱۰۰ گیگابایت ظرفیت ذخیره 
سازی رایگان برای یک بازه زمانی دو ساله اشاره 

کرد.
گلکسی تب  S2 هچنین از یک چیپست هشت 
هسته ای اگزینوس ۵۳۳ و همچنین ۳ گیگابایت 
رم بهره می بــرد و در قالب دو مــدل ۳۲ و ۶۴ 

گیگابایتی عرضه خواهد شد.
حافظه داخلی این گجت تا ۱۲۸ گیگابایت و از 
طریق کارت میکرو اس دی قابل ارتقاء است و به 
همین دلیل کاربران آن هیچگونه نگرانی از بابت 

ذخیره سازی عکس و انواع رسانه نخواهند داشت.
دستگاه دارای یک دوربین اصلی ۸ مگاپیکسلی 
و دوربین جلویی ۲٫۱ مگاپیکســلی اســت و از 
استاندارد ارتباطی LTE پشتیبانی می کند؛ بدان 
معنا که امکان استفاده از آن به همراه سرویس 
های ارائه شــده از سوی شــرکت های مختلف 
مخابراتی فراهم خواهد بود. عاوه بر این، گفته 
می شود که به زودی یک مدل صرفا پشتیبانی 

کننده از وای فای این تبلت نیز ارائه می گردد.
 WiFi ،۴٫۱ این تبلت همچنیــن از بلوتــوث
802.11ac، NFC و GPS پشتیبانی می کند 
و دو نسخه معرفی شــده از آن نیز بسته به ابعاد 
نمایشگرهایشان باتری هایی با ظرفیت مختلف 

را در داخل بدنه خود جای داده اند.
مدل هشت اینچی دارای یک باتری ۴۰۰۰ میلی 
آمپر ساعتی است، در حالی که مدل ۹٫۷ اینچی 
همراه با یک باتری ۵۸۷۰ میلی آمپر ســاعتی 
عرضه می گردد. تا به حال هیچگونه اطاعاتی 
در مورد زمان عرضه این محصول از سوی شرکت 
سازنده آن منتشر نشده اما پیش بینی می شود که 

این اتفاق حداکثر تا یک ماه دیگر رخ دهد.

سامسونگ رسما گلکسی Tab S2 را معرفی کرد
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 L ال جی خط تولید موبایل های میان رده سری
را در اواسط سال گذشته معرفی کرد و در همان 
 L مقطع بود که این ســازنده از یک موبایل با نام
Bello پرده برداشت. شرکت کره ای نسل دوم 
 »Bello II« همین اسمارت فون میان رده با نام

را معرفی کرده است.
Bello II از لحاظ قیمتی در سطح پایینی قرار 
گرفته و در کشورهای در حال توسعه نیز موجود 
خواهد بود هر چند کــه ال جی برخی از ویژگی 
های نرم افزاری که می توان آنها را در پرچمداران 
این شرکت یافت را نیز به آن آورده است. یکی از 

همین قابلیت ها، Knock Code است.
تلفن هوشــمند Bello II از ال جی، دارای یک 
نمایشگر ۵ اینچ است که البته می توانید رزولوشن 
نه چندان باالی ۸۵۴ در ۴۸۰ پیکســل را در آن 
بیابید. این رزولوشن در نمایشگری با ابعاد پنج 
اینچ، چگالی ۱۹۶ پیکســل را به همراه خواهد 

داشت.

چیپست این دستگاه نیز ۱.۳ گیگاهرتز و چهار 
هسته ای بوده و به نظر می رسد ساخته ی شرکت 
چینی مدیاتک باشــد. در این میان می توان ۱ 
گیگابایت رم و ۸ گیگابایت نیز فضای داخلی را 
از Bello II طلب کرد. البته خوشــبختانه این 
موبایل نیز همانند پرچمدار شــرکت ال جی، از 

درگاه کارت حافظه برخوردار است.
دوربین اصلی ۸ مگاپیکسل بوده و یک سنسور 
۵ مگاپیکسلی را نیز برای ثبت تصاویر سلفی می 
توان در بخش جلوی دستگاه یافت. در این میان 
البته برخی از ویژگی های نرم افزاری سری G را 
نیز می توان در دوربین موبایل میان رده و جدید 
Ges�  و Selfie Flash لا جی دید. برای مثال
ture Shot که به واسطه آن می توانید با حرکت 
دست خود، تایمر دوربین برای ثبت یک تصویر 

سلفی را فعال کنید.
Bello II از اندروید ۵.۱.۱ بهره می برد که البته 
خبر خوبی است. خبر بد اینکه موبایل مورد بحث 

از اتصال ۴G پشتیبانی به عمل نیاورده و کاربر 
آن صرفا می تواند به ۳G دسترسی داشته باشد. 
ســایر اطاعات مربوط به بخش اتصاالت شامل 
 A�GPS بلوتوث ۴، و ،b/g/n ۸۰۲٫۱۱ وای فای

می شوند.
کاربر مــی تواند به راحتی باتــری ۲۵۴۰ میلی 
آمپری موبایل یاد شــده را جدا کرده و آن را نیز 
تعویض نماید. در نهایت باید گفت که وزن این 

تلفن همراه ۱۵۵ گرم است.
تلفن هوشــمند Bello II در رنگ های سفید، 
طایی، نقره ای و مشکی به تولید رسیده و اگرچه 
هنوز قیمتش مشــخص نگشــته، اما می توان 
انتظار داشت که با قیمت مناسبی در دسترس 
عاقه مندان قرار گیرد. نــام Bello II در هند، 
مکزیک و روســیه Max خواهد بود و از سوی 
دیگر نیز کشورهایی نظیر برزیل و شیلی، آن را با 

نام Prime II خواهند شناخت.

ال جی نسل دوم از تلفن هوشمند Bello را 
رسما معرفی کرد
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اگر کار روزانه ی شما به قدری حساس است که 
با جان افراد ســر و کار دارد، یا اینکه شغل تان 
وادارتان می کند تا هر روز در کنار رودخانه ای 
سرد و یخ زده حضور داشته باشید، بدون شک 
تبلت Latitude 12 Rugged از کمپانی دل 
Rug� هک در اصل عضوی جدید از خانواده ی

ged این برند محســوب می شــود می تواند 
گزینه ای مناسب برایتان باشد.

خود دل در وصف این محصــول تازه اش می 
گوید آن را با این هدف طراحی کرده که بتواند 
در سخت ترین شرایط محیطی نیز کارایی قابل 

قبولی را ارائه نماید.

گفتنیست دیوایس مورد بحث در مقابل آب، 
گرد و غبار، گل و الی، شــن و سقوط از ارتفاع 
۱.۳ متری مقاومت داشته و قادر است در بازه 
ی دمایی مابین ۶� الی ۶۲ درجه سانتی گراد 
به کار بپردازد، که این ویژگی ها آن را به تبلتی 
فوق العاده برای نیروهــای نظامی، تیم های 
امدادی و اهالی فعال در صنایع ســنگین می 

نماید.
جالب اســت بدانید که نمایشگر ۱۱.۶ اینچی 
لمســی Latitude 12 Rugged با در دست 
داشتن دستکش های ویژه کار نیز قابل استفاده 
خواهد بود و با دارا بودن کیفیتی برابر ۱۳۶۶ در 

۷۶۸ پیکسل به راحتی امکان مشاهده اش در 
زیر نور مستقیم آفتاب مهیاست.

دل در تبلت مورد اشاره یک پردازنده ی نسل 
پنجم اینتل را به همــراه ویندوز ۸.۱ و ۵۱۲ 
گیگابایت حافظه ی SSD به کار بسته و باتری 

آن نیز طول عمری ۱۲ ساعتی دارد.
برای  Latitude 12 Rugged یک کاور دارای 
کیبرد کامل و یک داک قابل استفاده روی میز 
و یا درون خــودرو نیز ارائه گشــته و کمپانی 
ســازنده آن را از اواخر ماه جوالی و با قیمتی 
مابین ۱۶۰۰ الــی ۲۰۰۰ دالر عرضه خواهد 

نمود.

دل و معرفی تبلت بسیار مقاوم
Latitude 12 Rugged 
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هوآوی در کشور چین و به صورت رسمی از یک 
 Honor تلفن هوشمند جدید اندرویدی با عنوان

4A پرده برداشته است.
برخاف Honor 7 که بــه نوعی یک محصول 
تمام عیار به حساب می آید، دیوایس تازه معرفی 
شده دارای مشخصه های فنی چندان قدرتمندی 
نیست و کمپانی ســازنده آن را به یک نمایشگر 
۵ اینچی با رزولوشــن ۱۲۸۰ در ۷۲۰ پیکسل 
مجهز کرده و برایش چیپســت چهار هسته ای 
اسنپدراگون ۲۱۰ با سرعت کاک ۱.۱ گیگاهرتز 

را در نظر گرفته است.
Honor 4A فریمی فلــزی دارد، اندروید ۵.۱ 
به همراه رابط کاربری EMUII 3.1 را اجرا می 
کند و ضمناً از تکنولوژی ارتباطی ۴G LTE نیز 

پشتیبانی به عمل می آورد.
از دیگر ویژگی های این محصول می توان به ۲ 
گیگابایت حافظه ی رم، ۸ گیگابایت حافظه ی 
داخلی قابل افزایش، باتــری ۲۲۰۰ میلی آمپر 
ساعتی، دوربین اصلی ۸ مگاپیکسلی، دوربین 
جلویی ۲ مگاپیکســلی و دو درگاه سیم کارت 

اشاره کرد.
هوآوی یــک نســخه از Honor 4A و دارای 
پشــتیبانی صرف از ۳G هم تولید نموده که با 
قیمت ۹۸ دالر به دست کاربران چینی خواهد 
رسید و خرید نمونه ی مجهز به LTE نیز هزینه 

ای ۱۱۲ دالری را در پی دارد.
هنوز در مورد عرضه ی اسمارت فون فوق الذکر 
در خارج از سرزمین اژدهای سرخ حرفی به میان 
نیامده و ظاهراً برای مشخص گشتن این موضوع 

باید قدری دیگر منتظر بمانیم.

تلفن هوشمند Honor 4A از هوآوی 
رسماً معرفی شد
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هواوی از موفق ترین برندهای حاضر در بازار ایران به شمار می 
رود که بر اساس پیشبینی ها حدود یک چهارم از فروش موبایل 
های هوشمند را به خود اختصاص داده است. تا پیش از این برگ 
برنده محصوالت این شرکت قیمت های تهاجمی آن به شمار می 
رفت، اما هواوی در استراتژی تازه خود تصمیم گرفته با تمرکز 
بیشتر روی محصوالت رده باال، به افزایش کیفیت ساخت و در 
نتیجه آن نسبت به افزایش پرستیژ تولیداتش در بازار اقدام کند.

سازنده چینی در روند جدید خود با انتخاب امکانات سخت افزاری مناسب 
و نوآورانه در کنار قابلیت های نرم افزاری متنوع، تاش کرده است مزیت 
های رقابتی خود در مقابل رقبای بیشمار را افزایش دهد. هرچند این رویه 
در نهایت موجب خواهد شــد هواوی یکی از مهمترین ابزارهای رقابتی 
خود یعنی قیمت پایین را از دست بدهد، اما باید دید این شرکت در اولین 
تاش خود برای ارائه پرچمداری درخور تر از پیش، تا چه حد توانســته 
بین کیفیت ارائه شده و هزینه پرداختی توسط خریدار، توازن ایجاد کرده 

و حضور خود در بازار تلفن های هوشمند رده باال را پررنگ تر کند.

طراحی
»پی ۸« هرچند اولین تلفن هوشمند ساخته شده با بدنه یکپارچه فلزی 
هواوی نیست، اما بدون شک زیباترین و باریک ترین آنها به شمار می رود. 
این دستگاه با ضخامت بسیار کم ۶.۴ میلی متری خود موفق شده شانه 
به شــانه مهمترین رقبا حرکت کرده و طراحی نسل پیشین خود یعنی 
Ascend P7 را نیز بهبود بخشد. هرچند با وزن ۱۴۴ گرمی خود ۲۰ گرم 
از مدل قبلی سنگین تر و به دلیل ۲ اینچ بیشتر بودن اندازه نمایشگر ابعاد 
آن نیز بزرگتر است، اما مدل جدید در کل ارگونومی مطلوبی را ارائه می 
کند و تنها نکته منفی طراحی آن را می توان گوشه های تیز بدنه دانست 

که تا حد کمی موجب کاهش ارگونومی دستگاه شده اند.
هرچند این محصول در نگاه اول، از روبرو شــمایل اکسپریا Z3، از پایین 
گلکسی S6 و از نمای پشــتی طراحی نسل پیشــین آیفون را در ذهن 
تداعی می کند، اما در عوض موفق شــده بر خاف دو مورد آخر دوربین 
بسیار باکیفیت و ۱۳ مگاپیکسلی خود را طوری در بدنه جا دهد که شاهد 
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هیچگونه برآمدگی در پشــت دستگاه نباشــیم و از این نظر می توان به 
سازنده در مورد غلبه بر رقبای یاد شده تبریک گفت.

»پی ۸« از حاشیه های بســیار کمی نیز در چپ و راست برخوردار است 
که به زیبایی این پرچمدار افزوده است، هرچند نوار سیاهی نمایشگر را 
احاطه کرده و حاشیه های باال و پایین دستگاه نیز همانند پرچمدار سونی 
نسبتا زیاد محسوب می شود که مورد دوم شاید به دلیل بی استفاده ماندن 
حاشیه پایینی و عدم وجود اسپیکر یا حتی لوگو، بیشتر به چشم می آید.
دور بدنه دستگاه را نیز نوار فلزی احاطه کرده که در یک سمت آن دکمه 
های power و تنظیم صدا و درگاه های سیم کارت قرار داده شده و سوی 
دیگر کاما خالی در نظر گرفته شده اســت. بدنه »پی ۸« البته ضد آب 
ساخته نشده، اما به دلیل استفاده از نانوروکش قادر خواهد بود تاحدی در 
مقابل رطوبت مقاومت نشان دهد. این پرچمدار جدید همچنین در ۴ رنگ 
ارائه می شود که خاکســتری و طایی روشن برای نسخه ۱۶ گیگابایتی 
و رنگهای مشکی و طایی مختص مدل ۶۴ گیگابایتی آن در نظر گرفته 

شده اند.
هواوی حتی به طراحی بسته بندی محصول خود نیز توجه کرده و سعی 
کرده جعبه و متعلقات آن را با شــمایل جذابی ارائه کند که این مورد در 
کنار افزایش کیفیت ســاخت، تایید کننده استراتژی جدید این شرکت 
برای حضور پررنگ تر در بازار محصوالت باالرده به شمار می رود. هواوی 
 ،Ascend همچنین در محصــول جدید تصمیم گرفته با حــذف لغت

نامگذاری سری پرچمدار خود را ساده سازی کند.
نمایشگر

نمایشگر بکار رفته در »پی ۸« بدون شــک بهترین نمونه استفاده شده 
توسط هواوی تا امروز است. این صفحه نمایش ۵.۲ اینچی از رزولوشن 
۱۰۸۰p و تراکم ۴۲۴ پیکسل در اینچ بهره برده و ۲ دهم اینچ از نمایشگر 
بکار رفته در مدل قبلی بزرگتر اســت. هرچند نمایشگر »پی ۸« از نظر 
رزولوشن و تراکم پیکسلی توانایی رقابت با نمونه هایی همچون G3 ال 
جی را ندارد، اما می توان آن را خصوصا با توجه به قیمتش انتخاب قابل 
قبولی به شــمار آورد، ضمن اینکه هنوز پرچمداران سازندگان بسیاری 

همچون سونی و اچ تی سی نیز از رزولوشن QHD استفاده نکرده اند.
این نمایشگر مبتنی بر تکنولوژی IPS�NEO ابداعی سازنده ژاپنی یعنی 
J�Display ساخته شده است و تمرکز اصلی آن بر تولید عمیق تر رنگ 

مشکی قرار دارد. فناوری یاد شــده به دلیل حذف پنل تاچ از نمایشگر، 
ساخت محصوالت باریکتر را نیز امکان پذیر می کند و احتماال این مورد 
هم از عواملی است که تولید »پی ۸« با ضخامت بسیار کم را امکان پذیر 
کرده. شرکت ژاپنی تولید کننده همچنین اعتقاد دارد اضافه کردن یک 
ساب پیکسل )کوچکترین جزء تشکیل دهنده پیکسل( سفید به ساختار 
RGB صفحه نمایش، موجب شده مصرف باتری آن ضمن حفظ کیفیت 

و رزولوشن در سطح باال، تا ۴۰ درصد کاهش یابد.
نمایشگر فوق در آزمایش ها موفق شــده تا ۹۹.۶ درصد پهنه استاندارد 
sRGB را به نمایش درآورد. همچنین میزان روشنایی ثبت شده توسط 
آن به ۵۰۰ نیت می رســد که هرچند در مقایسه با نمونه هایی همچون 
آیفون ۶ با رقم حدود ۶۰۰، پایینتر به شمار می آید، اما با این وجود نتیجه 
مناسبی به شمار رفته و از رقبایی مثل Note 4 باالتر قرار می گیرد. برای 
بررسی این موضوع »پی ۸« را در شــرایط پر نور فضاهای خارجی مورد 
استفاده قرار دادیم و شــفافیت آن کاما راضی کننده بود. در فضاهای 
داخلی هم عملکرد به همین شکل بوده و بطور کلی می توان رزولوشن و 
چگالی پیکسل های بکار گرفته شده در این صفحه نمایشگر را مطلوب 
ارزیابی کرد. هواوی ضمنا برای محافــظ از این بخش گوریا گلس ۳ را 

برگزیده است.
روشنایی این نمایشــگر در کمترین میزان نیز ۱۰ نیت است که هرچند 
 One M9 نتیجه متوســطی محسوب می شــود، اما با رقبایی همچون
برابری می کند. تنها مورد قابل انتقاد شاید تا حدودی اشباع بودن نمایش 

رنگها باشد که البته این مورد هم از روش نرم افزاری قابل تنظیم است.
گفتنیست صفحه نمایش »پی ۸« قابلیت تمایز بین نوک و مفصل انگشت 
را داراست و به همین دلیل می توان پس از فعال کردن قابلیت مربوطه، به 
گرفتن اسکرین شات فوری با زدن ۲بار ضربه مفصل انگشت اقدام کرد یا با 
کشیدن دایره روی صفحه قسمتی از تصویر را تعیین کرده و اسکرین شات 
آن قسمت را ثبت نمود. هرچند این قابلیت هنوز به بلوغ کامل نرسیده و 
در هنگام استفاده مواردی پیش می آید که نمایشگر فرمان های عادی را 

با این موضوع اشتباه می گیرد.
نرم افزار

با فشردن دکمه power »پی ۸« وارد صفحه قفل نسخه ۳.۱ رابط کاربری 
هواوی به نام Emotion UI می شویم. این صفحه که با هربار ورود تصویر 
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زمینه آن تغییر می کند، برای نمایش نوتیفیکیشن ها استفاده شده و با 
ســوایپ از پایین می توان به منوی میانبر های آن دست یافت که برای 
استفاده از ماشین حساب، چراغ قوه، ضبط صدا و کنترل موسیقی در نظر 

گفته شده اند.
سوایپ از باال نیز بخش نوتیفیکیشن های اندروید را نمایان می کند که در 
رابط کاربری هواوی به ۲ قسمت تقسیم شده است. در بخش اول اعان ها 
برای مشاهده کاربر لیست می شوند. در بخش دوم نیز می توان به گزینه 
های معمول نوتیفیکیشن سنتر همچون وایفای، بلوتوث، چراغ قوه، جی 

پی اس، دیتای سیم کارت، روشنایی نمایشگر و غیره دست یافت.
در پایین صفحه قفل نیز میانبر ورود به اپلیکیشن دوربین وجود داشته 
و سوایپ از راست و چپ، کاربر را به صفحه خانگی می برد. رابط کاربری 
هواوی هرچند بر روی خصوصیات کلی اندروید ۵ بنا شــده است، اما به 
دلیل خودداری از استفاده زبان طراحی متریال و انجام برخی تغییرات در 
سیستم عامل گوگل، تجربه کاربری آن بجای نمونه های اندرویدی، به 

محیط پلتفرم اپل تا حدی نزدیک تر است.
 app از جمله این تغییرات می توان به حذف بخش کشوی اپلیکیشن ها یا
drawer اندروید اشاره کرد که در نتیجه آن کاربران می توانند اپلیکیشن 
های خود را با ســوایپ به چپ و راست در ۹ صفحه خانگی موجود فولدر 
بندی کرده و دیگر بخش مجزایی برای نمایش نرم افزار های نصب شده بر 
روی تلفن هوشمند وجود ندارد. نحوه چینش این آیکون ها نیز به اختیار 
کاربر بوده و به میل خود می توان آنها را در آرایش ۴ در ۵ یا ۵ در ۴ یا حتی 
۵ در ۵ قرار داد. تم تیره این رابط کاربری نیز احتماال برای فخر فروختن 
در مورد کیفیت نمایش رنگ مشکی در نمایشگرهای IPS�NEO به این 

شکل طراحی شده است.
هواوی نحوه کارکرد یک بخش دیگر اندروید را نیز در رابط کاربری خود 
تغییر داده و آن نحوه جستجوســت، چرا که عاوه بر ویجت جستجوی 
گوگل، هواوی با پیاده سازی عملکرد جســتجویی مشابه آنچه iOS از 
آن برخوردار است، امکان دسترسی به بخش جستجو را از طریق پایین 

کشیدن انگشت روی صفحه از باال به پایین نیز فراهم کرده است.

با انجام عمل فوق و از طریق منوی ظاهر شده می توان به جستجو در میان 
اپلیکیشن ها، لیست شماره ها، پیام ها، موسیقی ها، وقایع ثبت شده تقویم 
و بطور کلی تمام اجزای سیستم عامل پرداخت و در پایین کادر جستجو 
نیز آیکون تعدادی از آخرین برنامه های استفاده شده قرار گرفته اند. البته 
این قابلیت محدود به محیط نرم افزار نبوده و در صورت تمایل می توان در 

انتهای لیست گزینه جستجوی آناین را نیز انتخاب نمود.

رابط کاربری هواوی در طی سالهای گذشته پیشرفت های زیادی داشته 
و این سازنده همواره کوشیده اســت امکانات اختصاصی و قابلیت های 
شخصی سازی متنوعی را در آن ارائه کند که پرداختن به جزئیات همه 
آنها امری دشوار خواهد بود، اما در ادامه ســعی خواهیم کرد تعدادی از 

نمونه های مهم را معرفی کنیم.
قابلیت استفاده با یک دست: کاربر با فعال کردن این قابلیت می تواند از 
طریق یک سوایپ عمودی به سمت راست، رابط کاربری را به گوشه پایین 
سمت راست متمایل کند تا قســمت های باالیی نیز در تیر رس انگشت 
شست قرار بگیرند و قابلیت کار کردن یکدستی با موبایل فراهم شود. این 

حالت با سوایپ در جهت عکس غیر فعال می گردد.
روشن کردن صفحه با فرمان صوتی: در صورت فعال کردن این قابلیت 
می توان نمایشــگر »پی ۸« را با فرمان صوتی که به صورت پیشــفرض 
Okay Emy تعیین شده روشــن کند، اما امکان تغییر این فرمان به هر 

جمله مورد نظر دیگری نیز وجود دارد.
فرمان های حرکتی: در این بخش می توان دستگاه را با فرمان های 
حرکتی مختلف کنترل کرد، مثا با چرخاندن یا باالبردن دستگاه زنگ 
تماس یا ساعت بی صدا یا کم صدا شده و یا با کنار گوش قرار دادن بدون 

نیاز به فشردن دکمه تماس وارده پاسخ داده شود.
تغییر نحوه چینش دکمه های اندروید: در این بخش کاربر امکان تغییر 
چینش دکمه های نرم افزاری موجود در نوار پایین صفحه را به میل خود 
داشته و حتی می تواند دکمه چهارمی را برای نمایش پنل نوتیفیکیشن 

ها به این نوار اضافه کند.
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Director Mode: با استفاده از این اپلیکیشن می توان تا ۳ دستگاه 
را از طریق وایفای به »پی ۸« متصل کرده و تصویر دوربین همه آنها را روی 
نمایشگر آن مشاهده و مانند یک کارگردان با ادغام آنها به ساخت ویدیو از 

زوایای مختلف اقدام کرد.
از دیگر امکانات نرم افزاری »پی ۸« نیز می توان به مجموعه آفیس، فایل 
منیجر، آنتی ویروس داخلی، پشــتیبان گیری، نرم افزار پخش ویدیو، 
قابلیت انتخاب theme، ضبط صدا، اپلیکیشــن سامتی و امکان ساده 
سازی صفحه خانگی برای نمایش آیکون های ساده و بزرگ برای عملکرد 

های ضروری اشاره نمود.
دوربین

هــواوی از یک دوربین با گشــودگی دهانــه لنز f/2.0 و سنســور ۱۳ 
مگاپیکسلی ساخت سونی و فلش دوگانه در بدنه پشتی و یک دوربین ۸ 
مگاپیکسلی در جلوی »پی ۸« استفاده کرده است. این شرکت اعام کرده 
پرچمدار جدیدش اولین نمونه در نوع خود است که از سنسور چهار رنگ 
RGBW بهره برده که این تکنولوژی باعث می شود روشنایی تصویر ۳۲ 

درصد افزایش و نویز تا ۷۸ درصد کاهش یابد.
بر اساس اعام سازنده لرزشگیر اپتیکال این دستگاه بهترین نمونه بکار 
رفته در بین موبایل های هوشمند بوده و پردازنده سیگنال تصویر آن نیز 
کیفیتی در سطح دوربین های DSLR را ارائه کرده است. هواوی درکل 
اعتقاد دارد پرچمدارش به دلیل بهره مند بودن از چنین خصوصیاتی قادر 
است حتی عملکرد رقبایی همچون آیفون ۶ پاس را نیز پشت سر بگذارد. 
دوربین این دستگاه همچنین از قابلیت های نرم افزاری متنوعی نیز بهره 

مند است که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت.
قصد هواوی برای رقابت با عملکرد تصویربرداری موبایل های اپل حتی به 
طراحی اپلیکیشن دوربین این شرکت نیز گسترش یافته و چینش المان 
ها در این بخش، محیط کاربری اپلیکیشن دوربین در iOS را به یاد می 
آورد، اما هواوی در نســخه جدید نرم افزار خود قابلیت های اختصاصی 
جدید و متنوعی اضافه کرده که تجربه کاربری مناسبی را به کاربر وعده 
می دهد. پس از ورود به این بخش در پایین صفحه گزینه های انتخاب بین 

حالت های مختلف عکاسی و فیلمبرداری مشاهده می شود.
یکی از امکانات اختصاصی که هواوی در این قسمت ارائه کرده است حالت 
Beauty نام دارد بطور به منظــور انجام روتوش بطور خودکار تغییراتی 
مثل روشنتر کردن پوست و درشت تر کردن چشمها در عکس انجام می 
 Time دهد و میزان آن از بین ۱ تا ۱۰ قابل انتخاب است. امکان تازه بعدی
Lapse نام داشــته و همانطور که از نام آن بر می آید برای گرفتن عکس 
در بازه های زمانی مختلف بکار رفته و در نهایت از بهم پیوستن آنها یک 
کلیپ ویدیویی ایجاد می کند. آخرین قابلیت جدید اضافه شده در این 
بخش نیز Light Painting نام دارد که با باز نگه داشتن طوالنی مدت 
شاتر دوربین، امکان نقاشی با نور در تاریکی و خلق تصاویر جذاب را برای 

کاربر فراهم می کند.

نرم افزار تصویربرداری »پی ۸« در عرض حدود ۳ ثانیه آماده به کار شده 
و عکسها را بطور پیش فرض با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل و نسبت ۱۶:۹ و 

ویدیو ها را با کیفیت ۷۲۰p و با نسبت عریض ثبت می کند که البته همه 
این موارد از طریق تنظیمات قابل تغییر هستند. البته امکان فیلمبرداری 
با کیفیت ۴K وجود ندارد و حداکثر رزولوشن ارائه شده ۱۰۸۰p با نرخ 
۳۰ فریم در ثانیه در نظر گرفته شــده و قابلیت لرزشگیری اپتیکال نیز 

موجود است.
 ،HDR این اپلیکیشــن عاوه بر قابلیت های معمولی همچون عکاسی
پانوراما، ثبت لبخند، تایمر، تغییر ایزو و وایت باالنس، از امکانات متنوع 
دیگری نیز بهره می برد که در ادامه به معرفی تعدادی از آنها می پردازیم.
یکی از قابلیت های کاربردی موجود Instant Shot نام دارد و   •
به این شکل است که دستگاه با ۲بار فشردن سریع دکمه فیزیکی صدا، 
فورا وارد دوربین شده و عکس می گیرد که کل این فرایند حدود ۱ ثانیه 
به طول خواهد انجامید. البته به ندادن کنترل نداشتن کاربر ممکن است 
تصویر ثبت شده فوکوس نبوده یا کادربندی آن مناسب نباشد، اما چنین 
قابلیتی برای مواقع ضروری که نیاز به ثبت عکس در ســریع ترین زمان 

ممکن باشد به کار خواهد آمد.
حالت All Focus که از طریق آن می توان به ثبت عکس پرداخته و 

پس از آن نقطه فوکوس را در تصویر مشخص کرد.
حالت Super Night که با باالبردن ISO و Exposure گرفتن تصویر 
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در شرایط نوری بسیار تاریک را فراهم می کند. هرچند این قابلیت توانایی 
ثبت تصاویر مناسبی را در تاریکی دارد، اما برای استفاده از آن الزم است 
دوربین در لحظه ثبت عکس لرزش نداشته و برای دستیابی به کمترین 

نویز بهتر است از ۳پایه استفاده شود.
بخــش Watermark که از طریق آن می تــوان اطاعات مختلفی 
را بطور خــودکار با فرمت های گرافیکی متنــوع و زیبا روی عکس های 
گرفته شده ثبت کرد. این اطاعات می تواند شامل ساعت و تاریخ، مکان، 

وضعیت آب و هوا، انواع غذا و حاالت روحی مختلف باشد.
امکان گرفتن عکس با فرمان صوتی که از طریق آن می توان با گفتن 
کلمه cheese و بدون نیاز به لمس فیزیکی دکمه شاتر عکسبرداری کرد.
حالت Object Tracking که با اســتفاده از آن می توان یک شئ یا 

فرد را انتخاب کرد تا دوربین بطور مدام فوکوس را روی آن حفظ کند.

حالت Audio Note که می تــوان از آن برای قرار دادن پیغام های 
صوتی ۱۰ ثانیه ای روی عکس های ثبت شده استفاده کرد.

قابلیت Best Photo که همانند Burst عمل کرده و با ثبت ۱۰ عکس 
در چند لحظه، امکان انتخاب بهترین را از بین آنها مهیا خواهد کرد.

قابلیت ثبت عکس های ماکرو از فاصله ۴ سانتی متری.
امکان اعمال ۸ نوع افکت رنگی مختلــف روی عکس ها بطور زنده و 

مشاهده نتیجه آنها پیش از ثبت عکس.
 Perfect که برای استفاده از آن ابتدا باید وارد بخش Beauty حالت
Selfie در تنظیمات دوربین شده بر اساس دستورالعمل ۳ عکس سلفی از 
خود بگیرید. سپس درجه روتوش مورد نظر خود را برای مواردی همچون 
سفیدتر کردن پوست و حتی درشت تر شدن چشم ها تعیین می کنید، تا 
 Beauty این تنظیمات از این به بعد روی عکس های گرفته شده با حالت
اعمال گردند. البته دقت داشته باشید بهتر است تنها با استفاده از گزینه 
اول تصویر را کمی روتوش کنید چرا که اعمال تغییر بیش اندازه در المان 
های این بخش باعث خواهد شد در عکس ها شبیه به موجودات فضایی 

ثبت شوید.
بطور کلی می توان عملکرد تصویربرداری پرچمدار جدید هواوی را با توجه 
به تکنولوژی های پیشرفته بکار رفته در آن و امکانات متنوع نرم افزاری 
ارائه شده، مناسب ارزیابی کرده و تاش ســازنده برای ارائه یک تجربه 
کاربری لذت بخش در این بخش را موفق به شمار آورد. »پی ۸« در محیط 
های خارجی عکس های با شفافیت و جزئیات مناسب گرفته و در فضای 
داخلی نیز با وجود اینکه رنگ ها کمی اشباع به نظر می آیند اما جزئیات 

کافی و همانطور که سازنده ادعا کرده میزان نویز بسیار ناچیز است.
در ادامه می توانید گالری تصاویر گرفته شده با دوربین این تلفن هوشمند 

را مشاهده فرمایید.
Huawei P8 عملکرد دوربین

سخت افزار
هواوی در پرچمدار خود از چیپست ۶۴ بیتی Kirin 930 طراحی شده 
 Coretex�A53 توسط خودش استفاده کرده که به ۸ هسته مبتنی بر
مجهز استکه ۴ هسته با فرکانس ۲ گیگاهرتز و ۴ هسته نیز روی فرکانس 
۱.۵ گیگاهرتز تنظیم شده اند. روی کاغذ این قدرت سخت افزاری برای 
انجام وظایف محول شده کاما کافی به نظر می آید و توقع می رود »پی 

۸« مشکلی از این لحاظ برای رقابت با پرچمداران دیگر نداشته باشد.
اما یک نقطه ضعف وجود دارد که قابلیت های ســخت افزاری دستگاه را 
تحت تاثیر قرار می دهد و آن اینکه پرچمدار هواوی از یک واحد پردازش 
گرافیکی مبتنی بر ARM به نام Mali�T628 در چیپست خود استفاده 
کرده که نسبت به نمونه های اســتفاده شده در محصوالت ساخته شده 
توسط کوالکام و مدیاتک ضعیف به شــمار رفته و تاحدی کارایی عملی 

دستگاه را تحت تاثیر قرار می دهد.
شاید به همین دلیل باشد که هواوی »پی ۸« را در نسخه دیگری هم تولید 
می کند و در آن یکی حداکثر سرعت پردازش نیمی از هسته ها روی ۲.۲ 
گیگاهرتز تعیین شــده، البته واحد گرافیکی استفاده شده در هردو این 
نسخه ها یکی بوده و بدون آزمایش عملی سخت بتوان گفت که آیا افزایش 
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فرکانس کاری پردازشگر دستگاه می تواند ضعف بخش گرافیکی را جبران 
کند یا خیر، امری که در تئوری بعید به نظر می رسد.

برای بررسی عملی توانایی های پردازشی »پی ۸« بنچمارک آن را توسط 
اپلیکیشن Antutu بررسی کردیم که با رســیدن به امتیاز ۵۰.۰۰۰ با 
آخرین پرچمداران ســازندگانی همچون سونی و اچ تی سی برابری می 
کرد و نسل پیشین این دستگاه ها را که از نظر قیمتی در بازه نزدیکتری به 
»پی ۸« قرار دارند نیز به سادگی پشت سر قرار می داد، اما هنوز تردید ها 
در مورد پردازشگر گرافیکی این دستگاه باقی بود و برای همین با استفاده 
از اپلیکیشــن های دیگری بنچمارک های اختصاصی این قسمت را نیز 
مورد بررســی قرار دادیم. در مجموع می توان نتایج و امتیازات بدست 
آمده را اینطور جمع بندی کرد که »پی ۸« در زمینه گرافیکی عملکردی 
در حدود نصف رقبا از خود به نمایش گذاشته و عاوه بر وجود تاخیرهای 
کوچک در اجرای محیط کاربری، در اجرای بازی های سنگین گرافیکی 
نیز گهگاه تاخیر و پرش هایی مشاهده شد که تجربه کاربری و اطمینان 

به قدرت پردازش گرافیکی دستگاه را تا حدی تحت تاثیر قرار می دهد.
باتری

هواوی موفق شده باتری ای با ظرفیت ۲۶۸۰ میلی آمپر ساعتی را درون 
»پی ۸« جا دهد که نســبت به ضخامت بســیار کم دستگاه حجم قابل 
ماحظه ای به شمار می رود، اما نسبت به رقبا و با توجه به سایز دستگاه 
تردیدهایی را بوجود می آورد که برای بررســی آن عمــر باتری را مورد 
آزمایش قــرار داده و در آن به زمان پخش ویدیوی ۸:۳۰ ســاعته روی 

روشنایی ۵۰ درصد رسیدیم که هرچند از برخی از پرچمداران نسل پیش 
مثل M8 اچ تی سی و S6 سامسونگ و دیگر هموطن قدیمی تر »پی ۸« 
یعنی وان پاس پایین تر قرار مــی گیرد اما در مجموع می توان این رقم 
را نســبتا مطلوب ارزیابی کرد و توقع همراهی حداقل یک روز کامل را از 

پرچمدار هواوی داشت.
البته »پی ۸« به دلیل اینکه از پردازنده مبتنی بر ARM بهره می برد، از 
تکنولوژی LITTLE.big این کمپانی برای مصرف بهینه باتری برخوردار 
است که موجب می شود دســتگاه برای اموری مانند مرور وب از هسته 
های ضعیف تر و طبعا کم مصرف تر استفاده کند، اما هواوی عاوه بر این و 
برای جبران محدودیت های فیزیکی ساخت پرچمدار باریک خود، اقدام 
به اعمال بهبودهای نرم افزاری نیز در دستگاه خود کرده است که موجب 
شده »پی ۸« در برخی عملکردها مانند مرور وب فوق العاده ظاهر شده 
و زمان فوق العاده بیش از ۱۳ ســاعت را ثبت کند که اختاف بسیاری با 

رقبایی همچون G4، M9، S6 و حتی آیفون ۶ را نشان می دهد.
ضمنا سازنده به این مورد نیز اکتفا نکرده و برای هرچه بیشتر کردن عمر 
دســتگاهش امکان مانیتور کردن مصرف اپلیکیشن های مختلف را در 
رابط کاربری خود تعبیه کرده و در صورت تمایل می توان اجازه اجرا در 
پس زمینه را از اپلیکیشن هایی که میزان باتری زیادی مصرف کنند سلب 
کرد. تنظیمات Power Saving »پی ۸« به شکل پیش فرض روی حالت 
Smart قرار دارد که با تنظیم سرعت پردازنده ها و موارد دیگر به افزایش 
عمر باتری کمک می کند اما سازنده در توضیحات خود پیشنهاد می کند 
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هنگام بازی یا پردازش های سنگین دستگاه را روی حالت Normal قرار 
دهید. حالت Ultra نیز برای موارد ضروری پیشبینی شده که با ارائه صرفا 
قابلیت های تماس و SMS در یک محیط سیاه و سفید کارایی آن تا حد 
زیادی افزایش می دهد. این قابلیت نسبت به نمونه های ارائه شده در رقبا 
محدودیت های بسیاری داشــته و تنها مزیت نسبی آن فعال و غیر فعال 

شدن سریع در عرض حدود ۲ ثانیه است.
کیفیت صدا

»پی ۸« از یک اســپیکر مونو بهره می برد که در پایین و روی نوار فلزی 
دستگاه تعبیه شده است. هرچند این اسپیکر از سطح صدای بسیار بلندی 
برخوردار است که در آزمایش ها رقمی باالتر از ۷۰ دسیبل را ثبت کرده، 
اما از نظر تفکیک صدا کیفیت قابل قبولی را ارائه نکرده و توانایی رقابت با 
رقبای پرچمدار خود را نخواهد داشت. صداها در بلندی باال دارای سطح 
زیادی دیستورشن بوده و صدا با کاراکتری متمایل به فرکانس های باال 
پخش شده و به دلیل ضعف اســپیکر در پخش فرکانس های bass صدا 
با کاراکتری نزدیک به treble به گوش می رسد. با پایین آوردن صدا تا 
سطح ۵۰ درصد اما میزان درهم رفتگی فرکانس ها کاهش یافته و اسپیکر 
عملکرد بهتری را به نمایش می گذارد که با توجه به ضخامت بسیار کم و 

قیمت دستگاه نسبتا قابل قبول به شمار می رود.
هواوی هدفونی با پرچمدار خود ارائه می کند که مشخصا در طراحی آن از 
شکل عجیب هدفون داخل گوشی اپل الهام گرفته است. اپل اعام کرده 
بود سالها را صرف تحقیق در مورد آناتومی گوش انسان کرده تا به بهترین 
ساختار ممکن برای ســاخت هدفون دست یابد و احتماال شرکت چینی 
خواسته چرخ را دوباره از ابتدا اختراع نکرده و از نتایج تحقیقات شرکت 
های دیگر بهره مطلوب ببرد. شکل خاص این هدفون و قرار گیری جداگانه 
بخش های پخش کننده فرکانس های زیر و بم باعث شده کیفیت خروجی 
آن تا حدی به فرم گوش کاربر بستگی داشته باشد، اما بطور کلی می توان 
گفت این هدفون از بلندی و بیس باالیی برخوردار است اما زیاد بودن بیس 
باعث شده تاحدی فرکانس های زیر تحت تاثیر قرار گرفته و از شفافیت 
صدا کاسته شود و متاسفانه هواوی هیچگونه اکوالیرز نرم افزاری نیز برای 
رفع این مورد ارائه نکرده. اپلیکیشــن موسیقی »پی ۸« بطور هیچگونه 
کلی امکانات ویژه ای نداشــته و قابلیت های آن تنها به نمایش اطاعات 
موسیقی، ساخت لیست آهنگ، اضافه کردن به لیست مورد عاقه و پخش 

روی حالت shuffle و repeat محدود است.

قابلیت های ارتباطی

هواوی جدیدتریــن پرچمدار خود را به ۲ درگاه ســیم کارت نانو مجهز 
کرده که هردو آنها از امکان ارتباط مبتنی بر LTE Cat 6 یا نسل چهارم 
پشــتیبانی می کند که یکی از این درگاه هــا در قابلیت جالبی از امکان 

قرارگیری حافظه MicroSD نیز پیشتیبانی می کند.
شرکت چینی در محصول جدید خود ۳ فناوری ارتباطی تازه را نیز ابداع 

کرده که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.
هواوی در »پی ۸« ۲ آنتن در باال و پایین دستگاه تعبیه کرده که این 

مورد موجب می شــود تلفن هوشمند قادر باشد در شرایط ضعیف بودن 
سیگنال و یا سواری با وسایل نقلیه سریع، امواج را از تمام جهات دریافت 
کرده و سطح آنتن دهی را تا ۶.۸ درصد افزایش دهد. این مورد همچنین 
باعث می شود نحوه در دست گرفتن موبایل نیز تاثیری در سطح سیگنال 

نداشته باشد.
قابلیت بعدی +Wifi نام دارد و با بررسی سیگنال های وایفای موجود 
بهترین آنها را برای استفاده انتخاب می کند. این فناوری همچنین قادر 
است با تغییر منبع دریافت اینترنت بین سیم کارت و وایفای )که با اطاع 
کاربر انجام می شــود( باالترین تجربه کاربری ممکن را در اســتفاده از 

اینترنت ارائه کند.
سومین قابلیت بکار رفته نیز +Roaming نام داشته و به گفته سازنده 
اتصال تلفن به دکل های مخابراتی کشورهای دیگر را در حالت رومینگ 

تا ۳ برابر افزایش خواهد داد.
 ،NFC ،۴.۱ از دیگر قابلیت ارتباطی »پی ۸« نیز می توان به بلوتوث نسخه
رادیو اف ام و پشتیبانی از حافظه های فلش Micro USB اشاره کرده و 
از Infrared را به عنوان تنها امکان غایب در این تلفن هوشمند برشمرد.

جمع بندی
پرچمدار تازه هواوی از نظر ضخامت با بهترین های بازار برابری 
کرده و قادر است عکس های چشم نوازی ثبت کند که طراحی 
دستگاه نیز برای رسیدن به این هدف فدا نشده است. این تلفن 
هوشمند از سخت افزار قابل قبولی برخودار بوده و به امکانات 
متنوع نرم افزاری نیز مجهز اســت و ابداعات مختلفی هم در 
فناوری های بکار رفته در آن انجام شــده است. در مجموع با 
وجود نقطه ضعف ها، می توان تالش این شرکت برای ارائه یک 
محصول رده باالی با کیفیت را موفق دانست. اما اینکه »پی ۸« 
در بازار فروش هم بتواند موفق عمل کند تا حد زیادی به عکس 
العمل کاربران نسبت به باالرفتن قیمت و کیفیت پرچمدار جدید 

این شرکت بستگی دارد.
نســخه ۱۶ گیگابایتی Huawei P8 در بازار ایــران با قیمت 

۱.۵۸۰.۰۰۰ تومان به فروش می رسد.

نکات مثبت
بدنه فلزی باریک

دوربین خوب
نمایشگر خوب

نکات منفی
پردازشگر گرافیکی ضعیف

کیفیت پایین اسپیکر
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»اپل واچ«؛ چه چیزی به ذهنتان می آید؟ نام اپل که در کنار نام 
ساعت قرار می گیرد، آنگاه است که علم و هنر دست به دست 
هم می دهند تا یک سوپر کامپیوتر کوچک را به رقابت با ساعت 
های سوئیسی بفرستند. اپل واچ همیاری است که قرار است در 
تمامی کارها با شما شریک باشد، با او حرف بزنید و آن نیز به شما 

پاسخ دهد.
ساعت جدید اپل، اولین محصول کاماًل جدید اپل طی ۵ سال اخیر 
و پس از مرگ استیو جابز است؛ پر از سخت افزار، نرم افزار و ایده 
های نو. و حتی نگاهی هم به دنیای فشن دارد. البته که انتظار می 
رود نواقصی در آن وجود داشته باشد. اما سوال اینجاست که اپل 
چگونه ایده های خود را خرج کرده است؟ آیا توانسته مفهوم و 

کاربرد ساعت هوشمند را طور دیگری تعریف کند؟
فناوری های پوشیدنی بخواهید یا نخواهید، دیر یا زود دنیا را فرا می گیرند 
و اپل واچ پتانسیل باالیی دارد تا یکی از پرچمداران این حوزه باشد. یک 
ابزار پوشیدنی، تعهدات سنگینی نسبت به صاحب خود دارد چرا که قرار 

است کل روز با بدن فرد در ارتباط باشد، انواع عائم او را اندازه بگیرد و به 
اطاعات مهم فرد از جمله موقعیت جغرافیایی او دسترسی داشته باشد. 
چنین مواردی حساسیت ها را بر می انگیزند و تنها در صورتی می توان 

با آن ها کنار آمد که از کارکرد مناسب و هدفمند آن ها مطمئن باشیم.
حال باید دید آیا اپل ساعت هوشمندی ساخته که واقعًا به آن 

»نیاز« داشته باشید؟
اولین نگاه

وقتی اپل واچ معرفی شــد، اصًا دید خوبی به آن نداشتم. با خودم گفتم 
»بقیه هم ساعت هوشمند می سازند اما حاال چون اپل ساعت ساخته این 
همه ســر و صدا کرده و گرنه این هم مثل بقیه بی خاصیت است«. ما در 
دیجیاتو ساعت های هوشمند مختلفی را بررسی کرده ایم و ساعت های 

اندرویدی با ناکارآمدی خود، ذهنیتی منفی برایمان ایجاد کرده بودند.
اما در مورد ســاعت اپل، بر خاف آنچه که انتظار داشــتم، اوضاع کمی 
متفاوت است. این را می توان از همان جعبه ساعت متوجه شد. جعبه اپل 
واچ کمی بزرگ است چون ســاعت به صورت افقی در آن قرار گرفته. اما 

زیبای خفته
بررسی دیجیاتو: اپل واچ



شرایط کامًا مهیاست تا بســته بندی زیبای آن، آرمان های استیو جابز 
مرحوم را یاد آوری کند.

بعد از باز کردن جعبه ساعت، یک قاب سفید با نشان اپل را می بینید که 
ساعت به زیبایی در آن خوابیده است. در هیچ یک از ساعت های هوشمند 
قبلی، قاب جداگانه ای برای ســاعت در نظر گرفته نشده بود. از همینجا 
می توان متوجه شد که اپل به اصل »ساعت« بودن اپل واچ توجه ویژه ای 
داشته است. در زیر آن نیز دفترچه ها، آداپتور و شارژر آهنربایی ساعت 

قرار گرفته اند.
با هیجان زیادی، قاب ساعت را باز کردم و در همان نگاه اول، شیفته ظرافت 
آن شدم. اپل واچ، با وقار تمام، منتظر بود تا روی مچم قرار بگیرد. من هم 

معطل نکردم و سریع با نگه داشتن دکمه تختی که در کنار آن قرار دارد، 
ساعت را روشن کردم. شارژ اولیه ســاعت کم بود و مجبور شدم آن را به 

شارژ بزنم.
در حالی ساعت داشت شارژ می شد، اپلیکیشن Apple Watch را روی 
آیفون اجرا کردم تا ساعت را به آن متصل کنم. شیوه وصل کردن ساعت 
به آیفون جالب است: یک کادر در وسط صفحه قرار دارد که تصویر دوربین 
را نشان می دهد. باید اپل واچ را جلوی دوربین آیفون بگیرید و نمایشگر 
ساعت را در آن جای دهید تا با آیفون جفت شود. این کار به صورت دستی 

نیز امکان پذیر است.
حاال ساعت متصل شده و در حال هماهنگ کردن اطاعات با آیفون بود. 
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اتصال ساعت و آیفون از طریق بلوتوث نسخه ۴ یا وای فای )برای محیط 
هایی مثل خانه( امکان پذیر است.

تنظیمات اپل واچ دو قســمت دارد: یک بخش آن از داخل ساعت قابل 
دسترس اســت و یک بخش از طریق آیفون. تنظیماتی مثل میزان نور 
نمایشگر، Siri و Accessibility در ساعت هستند و تنظیماتی مثل زبان 
 Apple ساعت، نوتیفیکیشن ها و تنظیمات هر اپلیکیشن در اپلیکیشن

Watch آیفون قرار دارند.
در طول زمانی که ساعت داشت با آیفون هماهنگ می شد، دوباره نگاهی 
به ظاهر اپل واچ انداختم. انتظار ساعتی بزرگ، زمخت و ضخیم را داشتم 
اما حاال ساعتی بسیار ظریف جلویم بود. لبه نمایشگر با هماهنگی زیادی، 
در راستی بدنه آلومینیومی آن امتداد یافته است و برجستگی اضافه ای 

بین این دو احساس نخواهید کرد.
بدنه ساعت مات است و صیقلی و تمامی کناره ها و گوشه های آن دارای 
منحنی هایی بسیار روان و مایم هستند. در سمت چپ ساعت، دو اسپیکر 

و میکروفون آن قرار گرفته اند.
و در سمت راســت، یک دکمه و Digital Crown قرار گرفته اند که ما 
آن را گیره دیجیتال می نامیم. این گیره یاد آور گیره آنالوگ ساعت های 
کاسیک است و می خواهد همان حس دوست داشتنی آنالوگ را برایمان 

به ارمغان بیاورد اینبار با طعم دیجیتالی.
وظیفه این گیره، آسان تر کردن کارکرد ســاعت است. اپل اعتقاد دارد 
نمایشگر ساعت های هوشــمند کوچکتر از آن است که بخواهید به طور 
کامل روی عملکرد لمسی آن ها تکیه کنید. بنابراین برای راحتی بیشتر در 
منوها، این گیره دیجیتالی را خلق کرد. این گیره بسیار نرم و روان حرکت 
می کند و دلتان می خواد مدام آن را بچرخانید. عاوه بر این، یک دکمه 

هم است که عملکردهای مختلفی دارد.
زیر اپل واچ، شناسنامه آن قرار دارد و اطاعات هر مدل در این قسمت ثبت 
 ION�X شده است: قاب ۳۸ میلی متری، آلومینیوم سری ۷۰۰۰، شیشه
و شماره سریال. در زیر اپل واچ، یک دایره برجسته مشکی رنگ قرار گرفته 
که شارژر مغناطیسی و حسگرهای مختلف دستگاه از جمله حسگر ضربان 
قلب درون آن قرار گفته اند. این بخش توسط شیشه ION�X محافظت 

می شود.
حاال وقتش بود تا ســاعت را روی مچم ببندم. بنــد به صورت دکمه ای 

بسته می شود و اضافه بند در شیار دیگری قرار می گیرد تا بند باز نشود یا 
مزاحمت ایجاد نشود. همچنین باعث می شود فضای خالی بین بند و مچ 
پر شود و ساعت، بهتر روی مچ قرار بگیرد. مدل Sport 38 میلی متری 

اپل واچ در اختیار ما بود و بندی از جنس سیلیکونی داشت.
بعد از بستن ساعت، احساس خوبی داشتم. نه ضخامت ۱۱٫۵ میلی متری 
آن اذیتم می کرد و نه وزنش. خود اپل واچ مدل ۳۸ میلی متری ۲۵ گرم 
و بند سفید آن ۴۷ گرم است که وزن نسبتاً زیادی محسوب می شود اما 
عجیب است که ساعت روی دست آنقدر راحت بود که این وزن احساس 
نمی شــد. دیگر از آن گوشــه ها و لبه های تیز هم خبری نیست و اپل با 
منحنی کردن گوشه ها و لبه ها، ارگونومی خوبی به اپل واچ بخشیده است. 
این ساعت، راحت است و می توانید در تمام طول روز آن را بر دست خود 

داشته باشید.
البته باید حواستان را جمع کنید که ساعت زیاد خیس نشود. نمی توانید 
مثل بقیه ساعت های آنالوگ و هوشمند، آن را زیر شیر آب بگیرید و در 
پارک آبی به دســت خود ببندید. اپل واچ در برابر آب مقاوم نیست. این 
ساعت از اســتاندارد IPX7 بهره می برد که یعنی می تواند در برابر نفوذ 

عرق دست و آب باران مقاومت کند.
اپل تاش زیادی کرده تا حس ساعت های آنالوگ را به این ساعت بیاورد 
اما اپل واچ هنوز هم یک گجت است. یک وسیله دارای نمایشگر آن هم 
مربعی، هر چه هم که باشد یک تکه از تکنولوژی محسوب می شود. همه 
ساعت را با نمایشگر دایره ای دوست دارند و نباید از اپل واچ انتظار داشته 

باشید احساس ساعت های کاسیک را به شما بدهد.
اهالی کوپرتینو تأکید زیادی روی زیبایی اپل واچ دارند به طوری که آن 
را در رده ساعت های لوکس و فشن جای می دهند. اپل واچ زیبا و لوکس 
اســت اما نه لوکس به معنای تجملی. در حقیقت اهالی دنیای فشــن و 
طراحی، اپل واچ را اینگونه ارزیابی کرده اند و یکی از دالیلش، همان جنبه 

گجت بودن و نمایشگر مربعی آن است.
مکانیزم تعویض بندها به قدری آسان است که دلتان می خواهد چند بند 

برای اپل واچ تهیه کنید.
یکی از قسمت های بســیار جالب اپل واچ، مکانیزم باز و بسته شدن بند 
آن است. زیر دستگاه در کنار هر بند یک دکمه قرار دارد. کافیست آن را 
فشار دهید و بند را بیرون بکشید. به همین سادگی! سه تکه فلزی در یک 
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راستا پشت در انتهای بند، پشت سر هم قرار گرفته اند که بعد از ورود به 
شیار بند، فلز وسطی قفل می شــود و هر سه توسط آهنربا در جای خود 

محکم می گردند.
مکانیزم تعویض بندها نسبت به بندهای رایج که با پین محکم می شوند، 
بسیار راحت است. به قدری آسان که دلتان می خواهد چند بند برای اپل 
 Sport، واچ تهیه کنید. این همان جادوی اپل است. اپل واچ در ۳ مدل
Watch و Edition عرضه شده که در ابعاد ۳۸ و ۴۲ میلی متری موجود 

هستند.
بیدار شو

شــب شــده بود و وقت خواب. گیره دیجیتال را فشــردم و وارد منوی 
اپلیکیشن ها شدم. اپلیکیشــن Alarm را اجرا و اولین زنگ هشدار را 
تنظیم کردم. اول سعی داشتم اعداد ســاعت را از روی نمایشگر لمسی 
تنظیم کنم. بعد با خودم فکر کردم »پس این گیره دیجیتالی به چه درد 
می خورد؟« حس خیلی خوبی داشت. گیره خیلی نرم می چرخید و اعداد 
را تغییر می داد. واقعاً راحت بود و خوشحال بودم از این که نیاز نبود روی 

آن نمایشگر کوچک مدام انگشتم را جا به جا کنم.
ســاعت را تنظیم کردم و در حالی که روی دستم قرار داشت، خوابیدم. 
صبح »لرزش ریتمیکی« روی مچم احســاس کــردم و با صدای زنگوله 
مانند ساعت از خواب بیدار شدم. مانند این بود که یک نفر دستم را بگیرد 
و بیدارم کند اما اصًا مانند صدای زنگ وحشــتناک موبایل آزار دهنده 
نبود. در تنظیمات زنگ هشدار، می توانید یک برچسب برای آن تعریف 
کنید و از زنگ هشدار به عنوان یادآور نیز اســتفاده کنید. برای این کار 
کافیست Lable را لمس کنید تا Siri اجرا شود و برچسب مورد نظر خود 

را به او بگویید.

اپلیکیشــن تقویم نیز از طریق منوی اپلیکیشن ها قابل دسترسی است. 
اینجا کامًا محدود هستید و فقط می توانید تقویم و رویدادها را مشاهده 
کنید. اضافه کردن رویداد جدید تنها از طریق اپلیکیشــن تقویم آیفون 

امکان پذیر است.
ماجرای »لرزش ریتمیک« چیســت؟ اپل از یک سیستم لرزش ویژه به 
نام Taptic Engine استفاده کرده که می تواند لرزش ها را متناسب با 
نوع پیام ها و اهمیت آن ها تنظیم کند. بنابراین هر پیامی، دارای آهنگ 
و شدت لرزش خاص خودش است. این سیســتم، ابداع جالبی به شمار 
می رود اما آنقدر هم بزرگ نیست که بخواهد سیستم لرزش گجت ها را 
متحول کند. اگر می شد این سیستم را شخصی سازی کرد و لرزش های 

دلخواه را برای هر پیام تعریف نمود، خیلی کاربردی تر بود.
بعد از این که بیدار شدم، لباس هایم را پوشیدم، ساعت که بر دستم بود، 
آیفون و هندزفری را هم برداشتم و رفتم برای دوچرخه سواری. شب قبل، 
اپلیکیشن Runtastic را که یکی از بهترین اپلیکیشن های ورزشی است، 
نصب کرده بودم. آن را اجرا کردم و روی حالت دوچرخه سواری گذاشتم. 
در طول مسیر، راهنمای صوتی اپلیکیشن سرعت و مسافت طی شده را از 
طریق آیفون اعام می کرد. این اطاعات به عاوه میزان کالری سوزانده 

شده در نمایشگر اپل واچ نیز نشان داده می شد.
اپل واچ از نظر ورزشی و ســامتی، یکی از بهترین ساعت های هوشمند 
موجود است. اپلیکیشن Activity به دقت فعالیت های شما را زیر نظر می 
گیرد. این اپلیکیشن در ساعت به شکل ۳ دایره در هم با رنگ های قرمز، 
سبز و آبی نشان داده می شود و گزارش دقیقی از میزان تحرک شما می 
دهد. با اجرای اپلیکیشن، اطاعات خود از جمله وزن، قد، سن و جنسیت 
را وارد می کنید و اپلیکیشن تناسب اندام شما را تخمین می زند. با توجه 
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به این اطاعات، یک برنامه ورزشی با هدف روزانه مقدار معینی کالری به 
شما ارائه می کند.

هر روز عملکرد ورزشی شما در اپلیکیشن Activity و Health )آیفون( 
ثبت می شود. رنگ قرمز )دایره بیرونی( نشان دهنده میزان تحرک )مثل 
پیاده روی(، سبز )دایره میانی( نشان دهنده میزان تحرک ورزشی و رنگ 
آبی )دایره داخلی( بیانگر میزان ایستادن شما است. می توانید این دایره 
ها را به همراه اطاعات عددی و نمودار در اپلیکیشن Activity اپل واچ و 
آیفون بررسی کنید. اپل واچ چند بار در روز، هدف ورزشی روزانه و میزان 
فعالیت شما را یادآوری می کند. اگر زیاد در حالت نشسته باشید، اپل واچ 

به شما می گوید برای دقایقی از جای خود بلند شوید و قدم بزنید.
در صفحه ای که ســاعت قرار دارد، با یک سوایپ به سمت باال یک سری 
ویجت نمایان می شوند. اپلیکیشن ضربان سنج در میان آن ها قرار دارد. 
کار حسگر ضربان قلب با روشن شدن چراغ های سبز رنگ اینفرارد در زیر 

دستگاه آغاز می گردد. عملکرد حسگر سریع و دقیق است.
کار کردن با موبایل در حین دوچرخه ســواری دشوار و خطرناک است. 
بنابراین برای تعویض موسیقی از اپل واچ استفاده کردم. البته این کار هم 
دشواری های خودش را دارد چون باید حسابی درگیر نمایشگر کوچکش 
شوید و از دو دست خود اســتفاده کنید در حالی که می توانید این کار را 
یک دستی با موبایل انجام دهید. بنابراین تعویض آهنگ ها از روی ساعت 
را موقع دوچرخه سواری انجام ندهید. شاید موقع دویدن عاقانه تر باشد. 
ای کاش اپل قابلیت هایی از آیپاد نانو را هم به ســاعتش می آورد؛ مثًا 

خروجی هدفون.
اپل واچ وابستگی زیادی به آیفون دارد

عملکرد اپل واچ در زمینه ورزش و سامتی عالی است اما مشکلی که وجود 
دارد این است که وابستگی زیادی به آیفون دارد. شما باید در حین ورزش، 
عاوه بر ســاعت آیفون را هم با خود ببرید در حالی که می توانید همان 
کار را با آیفون هم انجام دهید. خوب، چه کاری است؟ اگر بخواهیم لطف 
کنیم، حداقلش این است که ساعت هوشمند باید بتواند در حین ورزش 
عملکرد مستقل داشته باشــد. بنابراین در چنین موردی، دستبندهای 
سامتی که دارای عملکرد مستقل هستند، نسبت به اپل واچ برتری دارند.

پخش کننده موسیقی اپل واچ، بر خاف دستگاه های اندرویدی که تنها 
محدود به کنترل موسیقی می شدند، عملکرد خوبی دارد. عاوه بر این که 

می توانید آهنگ ها را عوض و صدا را کم و زیاد کنید، به آرشیو موسیقی 
آیفون خود نیز دسترسی دارید و می توانید در میان آلبوم ها و پلی لیست 
های خود جست و جو کنید. همچنین می توانید از ۲ گیگابایت حافظه 

داخلی آن برای ریختن موسیقی روی ساعت استفاده کنید.

نمایشگر اپل واچ یکی از بهترین ویژگی های آن است. در مدل ۳۸ میلی 
متری از یک نمایشــگر ۱٫۵ اینچی با رزولوشــن ۲۷۲×۳۴۰ پیکسل 
استفاده شده که تراکمی معادل ۲۹۰ پیکســل در اینچ دارد. مدل ۴۲ 
میلی متری نیز نمایشگری ۱٫۷ اینچی با رزولوشن ۳۱۲×۳۹۰ پیکسل 
و چگالی ۳۰۲ پیکسل در اینچ دارد که هر دو مدل از این نظر بر دیگر مدل 
های بازار برتری دارند. اپل از نام تجاری »رتینا« برای نمایشگر اپل واچ 

استفاده کرده است.
در نمایشگر این ساعت از پنل OLED با ســطح روشنایی باال استفاده 
شده تا عاوه بر مصرف انرژی کم و کنتراست باال، خوانایی خوبی زیر نور 
مستقیم خورشید داشته باشد. بدون شک، نمایشگر اپل واچ را می توان 
بهترین نمایشگر بین ساعت های هوشمند فعلی دانست. رنگ مشکی با 
خلوص کامل در آن نمایش داده می شود به طوری که مرزی بین نمایشگر 
و حاشیه آن دیده نمی شود. ســاعت را در یک صفحه مشکی یک دست 

مشاهده می کنید.
مرزی بین نمایشگر و حاشیه آن دیده نمی شود

در حقیقت اپل اینجا یک کلک هوشــمندانه پیاده کــرده تا ضمن ارائه 
نمایشگری خوب، به باتری نیز کمک کند. رنگ اصلی پس زمینه، مشکی 
است. در نمایشگرهای LED و نوع خاص آن در اینجا یعنی OLED، به 
هنگام نمایش رنگ مشکی، پیکسل ها خاموش می شوند. بنابراین رنگ 
مشکی با خلوص باالیی نمایش داده می شود و مصرف انرژی کاهش پیدا 
می کند. اپل نیز با این کار، هم کنتراست را افزایش داده و هم مصرف باتری 

را بهبود بخشیده است.
پیکســل های نمایشــگر اپل واچ معلوم نیســتند و رنگ ها با پویایی به 
نمایش در می آیند. این را وقتی وارد منوی رنگارنگ اپلیکیشن ها شدم، 
فهمیدم. خوانایی نمایشگر زیر نور مســتقیم خورشید نیز خوب است. 
وقتی برای دوچرخه سواری رفتم، یک بار ساعت را چک می کردم و باری 
هم اپلیکیشن Runtastic را. تصویر نمایشــگر زیر آفتاب نسبتاً واضح 
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بود. البته اگر با زاویه نگاه کنید، نمایشــگر براق آن مزاحمت ایجاد می 
کند و باید مستقیم نگاه کنید. پوشش این نمایشگر نیز در مدل Sport از 
شیشه ION�X است و در مدل های دیگر از یاقوت کبود برای محافظت 

از نمایشگر و حسگر ضربان قلب زیر دستگاه استفاده شده است.
یکی از اشکاالت نمایشگر را می توان نداشتن سنسور نور دانست. سطح 
روشنایی نمایشگر ثابت است و اگر قصد تغییر آن را داشته باشید، باید از 
بخش تنظیمات ســاعت این کار را انجام دهید. ۳ سطح روشنایی وجود 
دارد که سطح ۲ و ۳ مناسب هســتند. من سطح روشنایی را روی درجه 
۳ گذاشتم و در طول این مدت، مشــکلی با ثابت بودن آن نداشتم چون 
پس زمینه مشکی است و برخاف پس زمینه سفید و روشن ساعت های 
اندرویدی، مشــکلی در محیط های تاریک ایجاد نمی کند. شاید یکی 
دیگر از ترفندهای اپل در به کار بردن پس زمینه مشکی، خاص شدن از 

سنسور نور بوده است.
وقت کار

بعد از ورزش، وقت کار فرا رسید. ساعت روی دستم بود و تایپ می کردم. 
گاهی نوتیفیکیشن های توییتر برایم می آمد که بعضی هایشان را متوجه 
می شدم اما بعضی هایشــان را نه. نمی دانم چرا بعضی از نوتیفیکیشن 
ها بدون هیچ عامتی در ســاعت ظاهر می شدند و تا به ساعت نگاه نمی 
کردم، متوجهشان نمی شــدم. به هر حال اینطور که تا به حال مشخص 
شده، نوتیفیکیشن ها مهم ترین قابلیت ساعت های هوشمند هستند و 

نباید چنین اشکاالتی در این سیستم دیده شود.
نوتیفیکیشــن ها با یک زنگ کوچک، و لرزشی خفیف به اطاع شما می 
رســند. بار اول با نگاه کردن به ســاعت می توانید آن ها را ببینید و در 
موردشــان تصمیم بگیرید. بعضی ها را می توانید پاسخ دهید و بعضی را 
می توانید فقط تماشــا کنید. بعد از آن، نوتیفیکیشن ها با یک سوایپ از 
باال به پایین روی صفحه اصلی ساعت نمایش داده می شوند. لیستی که 

شامل همه نوتیفیکیشن های شما است.
یک مزیت درباره نوتیفیکیشن ها وجود دارد. حتماً مقاالت و نوشته هایی 
در مورد مزاحمت ساعت های هوشمند خوانده اید. این که ذهن شما را 
درگیر می کنند، سر قرارهای ماقات و جلسات همه اش حواستان را پرت 
می کنند و سرتان توی نمایشگر کوچک ساعت خواهد بود. اپل واچ اینطور 
نیست و مزاحمت ایجاد نمی کند. کار خودش را انجام می دهد. فقط وقتی 
واقعاً با ساعت کار داشته باشید به سراغش می روید. اپل توانسته به خوبی 

این مشکل را مدیریت کند.
مدت زیادی نشسته بودم. اپل واچ گفت بلند شوم و یک دقیقه راه بروم.

با فشــردن دکمه گیره دیجیتال، وارد منوی اپلیکیشن ها می شوید. در 
این قسمت دیگر نوار نوتیفیکیشن ها در دسترس نیست. به همان دلیلی 
که ابتدا گفتیم، باز هم یک ایراد در این سیستم وجود دارد. نوتیفیکیشن 

ها باید از همه جا قابل دسترسی باشند.
نویسندگی و خبرنگاری هم ســختی های خودش را دارد. مدت زیادی 
نشســته بودم. اپل واچ گفت بلند شوم و یک دقیقه راه بروم. حس خوبی 
داشت؛ این که ساعت شما را می فهمد، با شــما تعامل دارد. این ساعت 

واقعاً هوشمند است.

برگشــتم پای لپ تاپ و نگاهی به ساعت کردم. ســاعت اپل فقط وقتی 
نگاهش کنید روشن می شود و ساعت را نشان می دهد. مثل ساعت های 
اندرویدی نیســت که در حالت استندبای هم ســاعت را نشان دهد. ای 
کاش اینطور بود. به هر حال، اپل با همین کارها توانسته باتری ساعتش 

را نگه دارد.
یکی از فناوری هــای جالبی که اپل در ترک پد مــک بوک های جدید 
و نمایشــگر اپل واچ به کار برده، Force Touch اســت. با این فناوری، 
نمایشگر ساعت هوشمند اپل می تواند ضربه را از فشار تشخیص دهد و 
در حقیقت به میزان فشار آن توسط انگشتان شما حساس است. ایده این 
فناوری از آنجا آمده که برای انجام بعضی قابلیت ها در تلفن ها و ساعت 
های هوشمند، باید انگشــت خود را نگه دارید. اپل دریافت که این کار 
سخت و آزار دهنده است و با این فناوری کاری کرده که شما به جای نگه 

داشتن انگشتتان، کافیست نمایشگر را کمی فشار دهید.
این کار خیلی آسان تر اســت و واقعاً هم خوب کار می کند. باید اپل را به 
خاطر چنین ابتکار و فناوری سطح باالیی تحسین کرد. اولین جایی که 
 Watch( انگشتانتان این تکنولوژی را لمس می کنند، منوی واچ فیس ها
Face( است. تم ساعت اپل واچ را دوســت ندارید؟ ساعت را نگاه کنید، 
سپس نمایشگر را فشار دهید تا وارد منوی واچ فیس ها شوید. به همین 
راحتی. ۱۰ واچ فیس در اینجا وجود دارند که می توانید هر کدام را انتخاب 

و شخصی سازی کنید.
اینجاست که اپل واچ می درخشد. واچ فیس های زیبایی برای این ساعت 
طراحی شده اند که کمتر ساعت اندرویدی می تواند از این لحاظ با آن ها 
رقابت کند. هر ساعت قابلیت شخصی سازی دارد. بعضی ها فقط رنگشان 
قابل تغییر است و بعضی از جزئیات ســاعت گرفته تا ویجت های آن که 

اطاعات مفیدی را در اختیار شما قرار می دهند.
از جمله ویجت هایی که می توان برای ساعت ها انتخاب کرد می توان به 
 Activity آب و هوا، زمان طلوع و غروب آفتاب، نمودار دایره ای اپلیکیشن
که نشانگر میزان فعالیت شما است، تایمر، زمان سنج، زنگ هشدار، ساعت 
جهانی، تاریخ و وضعیت ماه اشــاره کرد. جا به جایی و انتخاب بین این 
ویجت های ریز در نمایشگر کوچک اپل واچ تنها به کمک گیره دیجیتالی 
آن امکان پذیر است. البته تنها می توانید واچ فیس های پیش فرض خود 
اپل را شخصی سازی کنید و فعًا امکان ساختن واچ فیس خودتان وجود 

ندارد که یک ایراد محسوب می شود.
حتی اگر اپل واچ کاری جز نمایش ساعت نداشت، می توانست دیگر ساعت 

های هوشمند را به چالش بکشد
واچ فیس هــای اپل واچ هم کاربردی و هم زیبا هســتند. یک واچ فیس 
میکی ماوس هم وجود دارد که با انیمیشــن بامزه ای که دارد، عاشقش 
خواهید شد. ویجت های ساعت ها هم عاوه بر دادن اطاعات مفید، به 
عنوان میانبری برای اپلیکیشــن اصلی به کار می روند. اپل در آینده می 
تواند از صفحه اصلی ساعتش به عنوان Launch Center اپلیکیشن ها 
هم استفاده کند و حتی منوی اپلیکیشن ها را حذف کند. اپل واچ اصل 
ساعت بودن را به بهترین شکل ادا کرده است. حتی اگر اپل واچ کاری جز 
نمایش ساعت نداشت، می توانست دیگر ساعت های هوشمند را به چالش 
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بکشد چون این کار را به بهترین نحو انجام می دهد.
دکمه های اپــل واچ در یک طرف خاص قرار دارنــد و طراحی آن برای 
دست چپ، بهترین حالتش به شــمار می رود. با این حال اگر ساعت را 
روی دست راستتان می بندید، اپل برایتان چاره ای اندیشیده است. در 
بخش تنظیمات، منویی به نام Orientation وجود دارد که در آن می 
توانید دست چپ یا راست و جهت قرار گرفتن دکمه ها را انتخاب کنید تا 

متناسب با آن، نمایشگر تغییر جهت بدهد و بچرخد.
قسمتی به نام Glances در اپل واچ وجود دارد که با سوایپ از پایین به 
 Widget باال در صفحه اصلی ساعت به آن می رسید. این قسمت مانند
های آیفون اســت و در هر صفحه آن، یک ویجت قرار گرفته اســت. در 
اولین صفحه می توانید حالت هــای بی صدا، بی مزاحت و حالت پرواز را 
انتخاب کنید. اگر هم ندانید آیفونتان کجاست، با لمس آیکن آیفون در 
این صفحه از موبایلتان زنگی پخش می شــود که به کمک آن می توانید 
پیدایش کنید. البته به شرطی که ارتباط بلوتوث یا وای فای بین ساعت 

و آیفون برقرار باشد.
در صفحه های بعدی، پخش کننده موســیقی، اپلیکیشن ضربان سنج، 
ویجت باتری، ویجت اپلیکیشــن Activity، تقویــم، آب و هوا، بورس، 
ساعت جهانی و Maps به صورت پیش فرض قرار گرفته اند. ویجت ها زیبا 
طراحی شده اند و اطاعات را مختصر و مفید به شما ارائه می کنند. اپل 
اعام کرده بود که بخش Glances به صورت لحظه به لحظه به روز رسانی 
می شود اما راستش را بخواهید، اینطور نیست. لحظه به لحظه اپل، یعنی 
 Glances سریع در همان لحظه. یعنی به محض این که شما وارد بخش
و آن ویجت خاص می شود، ساعت سریعاً با آیفون ارتباط برقرار می سازد 

و آن ویجت را آپدیت می کند.
به همین دلیل اســت که گاهــی تأخیر قابل توجهی در آپدیت شــدن 
اطاعات به ویژه در ویجت Maps مشاهده می شود. با لمس هر یک از این 
ویجت ها، وارد اپلیکیشن آن ها در اپل واچ می شوید و امکانات بیشتری 

در اختیار خواهید داشت.
صبح که در حال ورزش بودم، با آقای سردبیر تماس گرفتم تا در مورد اپل 
واچ با هم صحبت کنیم. دکمه کناری ساعت را فشردم تا وارد صفحه ۱۲ 
مخاطب مهم شوم. گیره دیجیتال را چرخاندم و مانی قاسمی را برگزیدم. 
سپس آیکن تلفن را لمس کردم تا تماس برقرار شود. صدای بوق خوردن 
از خود ساعت پخش می شد. مانی جواب داد و با هم صحبت کردیم. در 
طول مکالمه، من با ساعت به حرف هایش گوش می کردم و با همان هم 

جواب می دادم. آیفون در جیبم بود.
برای تماس های دریافتی نیز همینطور اســت. ساعت زنگ می خورد و 
با Taptic Engine ویبره خاصی ایجاد می کند. ســپس می تواند روی 
ســاعت تماس را جواب دهید یا به سراغ آیفون بروید. اگر هم نخواستید 
جواب دهید، می توانید با پوشاندن نمایشگر با مچ دست دیگرتان، صدای 

زنگ را قطع کنید تا مزاحمت ایجاد نکند.
چنین قابلیتی خوشحال کننده است. در محیط های خلوت می توانید 
روی مکالمه با اسپیکر اپل واچ حساب کنید اما در محیط های شلوغ هرگز 
چون اپل واچ اســپیکرهای ضعیفی دارد. اگر اپــل واچ خروجی هدفون 
داشت هم می شد برای گوش دادن موسیقی رویش حساب کرد و هم برای 
مکالمه. اپل باید کمی از iPod Nano ای که خودش ساخته ایده بگیرد.
با فشردن دکمه کناری، به صفحه مخاطبین برتر هدایت می شوید که تا 
۱۲ مخاطب را در خود جای می دهد. از طریق اپلیکیشن Phone نیز می 
توانید به کل مخاطبین آیفونتان دسترسی داشته باشید، زنگ بزنید، پیام 
ارسال کنید یا اگر آن ها هم اپل واچ دارند، برایشان شکلک های مخصوص 

اپل واچ، ضربان قلب یا پیام های دست نوشته خودتان را بفرستید.
بله، ضربان قلب. ضربان قلبتان را برای کسی که دوستش دارید بفرستید؛ 
ساعت روی مچ دست او به کمک Taptic Engine با آهنگ ضربان قلب 
شما شــروع به لرزیدن می کند. البته نه لرزش ویبره مانند، بلکه لرزش 
ضربه ای )Tap(. کاربردی نیســت اما دوست داشتنی است. خیلی زیبا 
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می توان با آن احساس را منتقل کرد.
 Siri برای ارســال پیام، می توانید از پیام های آماده استفاده کنید یا از
کمک بگیرید. هر چه بگویید تایپ می کند. دقت آن باالســت اما گاهی 
تأخیر دارد. ضمنا برای ما ایرانی هم شاید چندان به کار نیاید. Siri در اپل 
واچ برای کارهای دیگر به جز تایپ پیام هم اســتفاده می شود؛ همانطور 
 Who« که در آیفون و آیپد یک دستیار تمام عیار است. مثًا اگر بگویید
is Lebron James«، اطاعات لبران جیمز، ستاره NBA را متناسب با 

نمایشگر اپل واچ به صورت مختصر و مفید نمایش می دهد.
مزیت بزرگ اپل واچ نســبت به ساعت های هوشمند اندرویدی، داشتن 
اپلیکیشن هایی مفید است. اپلیکیشن هایی که نه فقط محتوای آیفون 
را نشان می دهند، بلکه واقعاً در خود ساعت هم کار می کنند. با فشردن 
گیره دیجیتالی، وارد منوی اپلیکیشن های ساعت می شوید که به شکل 
 Maps شناور کنار هم چیده شده اند. از اپلیکیشن های مفید آن می توان
را نام برد که البته باز هم در ایران سرویس هایش غیر فعال است. در این 
اپلیکیشن موقعیت شما نشان داده می شود به عاوه این که می توانید با 
اســتفاده از Siri، از آن بخواهید شما را برای رسیدن به مقصد راهنمایی 

کند.
اپلیکیشن Weather اطاعات آب و هوایی را بســیار کامل و دقیق، با 
جزئیات فراوان تا چند روز آینده نمایش می دهد. با استفاده از اپلیکیشن 
Camera، تصویر دوربین آیفون در اپل واچ نشــان داده می شود و می 
توانید از آن به عنوان کنترل از راه دور برای گرفتن انواع عکس اســتفاده 
کنید و سپس در اپلیکیشــن Photos آن ها را مشاهده کنید و با گیره 
دیجیتال روی تصاویر زوم کنید. ضمناً اپلیکیشن Photos این قابلیت را 
دارد که تا حجم مشخصی از تصاویر آیفون را در خود ذخیره کند تا بدون 

نیاز به آیفون بتوانید آن ها را مشاهده کنید.
اپلیکیشن های شــخص ثالث فراوانی نیز برای اپل واچ موجود هستند. 
تلگرام، توییتر، اینستاگرام، واتساپ و حتی بازی های مختلف برای اپل 
واچ در فروشگاه نرم افزاری آن عرضه شده اند. در تلگرام می توانید چت 
کنید)البته با تشخیص گفتار Siri و به انگلیسی( و استیکر بفرستید، در 
اینستاگرام می توانید در تایم الین جا به جا شوید و تصاویر را الیک کنید. 
اگر آنقدر پولدار باشید تا بی ام و هیبریدی سری i داشته باشید، می توانید 
با ریختن اپلیکیشن BMW i Remote از وضعیت آن مطلع شوید، چراغ 

های خودرو را کنترل کنید، از ســاعت به عنوان ریموت دزدگیر ماشین 
استفاده کنید.

می توان گفت اپلیکیشن های اپل واچ، نمونه کوچک و ساده شده نسخه 
آیفون هستند

می توان گفت اپلیکیشن های اپل واچ، نمونه کوچک و ساده شده نسخه 
آیفون هستند و قابلیت های پایه آن ها را ارائه می کنند. به همین دلیل 
است که اکثر اپلیکیشن های اپل واچ به صورت یک اپلیکیشن کامل برای 

آیفون هستند و قابلیت کارکرد با اپل واچ را نیز دارند.
ساعت هوشمند اپل دارای چیپ یکپارچه S1 است. کل سخت افزار اپل 
واچ در همین یک چیپ جا شده که می توان آن را یک شاهکار مهندسی 
نامید؛ یک سوپر کامپیوتر در ابعادی بســیار کوچک. ۵۱۲ مگابایت رم 
نیز به آن اختصاص داده شــده است. با این وجود، این سخت افزار نسبتاً 
قدرتمند ]برای یک ساعت هوشــمند[، عملکردی را که انتظار می رود 

ارائه نمی دهد.
اپل واچ کارهای مختلفی انجام مــی دهد و امکانات فراوانی دارد. همین 
باعث می شــود که شما کمتر نیاز داشته باشــید آیفون را از جیبتان در 
بیاورید. بســیاری از کارها را می توانید همانجا روی ساعت انجام دهید. 
اما اپل واچ هنوز آنقدر به بلوغ نرسیده که به خوبی بتواند از پس وظایفش 
برآید. دلیلش این است که اپل معموالً عملکرد دستگاه هایش را روی یک 

کار به خصوص متمرکز می کند اما در مورد اپل واچ اینطور نیست.
منوهای ساعت علی رغم سخت افزار نسبتاً قدرتمندش لگ دارند و اجرای 
و آپدیت شدن اطاعات اپلیکیشن ها گاهی اوقات با تأخیر فراوانی صورت 
می گیرد. کار کردن با منوی شناور اپلیکیشن ها نیز سخت است. باید بین 
آن آیکن های ریز اپلیکیشن مورد نظر را پیدا کنید و آن را لمس کنید یا 

با گیره دیجیتالی رویش زوم کنید تا اجرا شود.
اکثر اپلیکیشــن های اپل واچ به آیفون وابسته هســتند و نمی توانند به 
صورت مســتقل کار کنند. قرار شــده در آینده اپلیکیشن های مستقل 
بیشتری برای اپل واچ ارائه شــود و بسیاری از مشکات آن نیز در نسخه 
بعدی سیستم عامل آن یعنی Watch OS 2 برطرف گردند. امیدواریم 

که اینطور باشد.
فلسفه اپل واچ

بگذارید اول ســاعت هوشــمند را تعریف کنیم. اصًا ساعت هوشمند 
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چیســت؟ راســتش خودمان هم دقیقاً نمی دانیم. فقط می شود گفت 
یک گجت پوشیدنی ساعت مانند اســت که قرار است کارهایی برایمان 
انجام دهد. مشکل دقیقاً همینجاست. معلوم نیست ساعت هوشمند چه 
کاربردی دارد. البته تا امروز یکی از کاربردهای اصلی آن مشخص شده: 
نوتیفیکیشن ها. اما کمی مسخره به نظر می رسد. ما باید کلی پول بدهیم 

که یک وسیله روی مچ دستمان نوتیفیکیشن ها را اعام کند؟
اپل واچ می خواهد کارهایی بکند اما هنوز نمی داند چه کار.

اپل کمی فراتر از دیگر ساعت های هوشــمند عمل کرده و با اپلیکیشن 
های مستقل و شــخص ثالث کاربردهای بیشتری برای ساعت هوشمند 
آورده است. اما هنوز هم معلوم نیســت ما دقیقاً از ساعت هوشمند چه 
می خواهیم. این ساعت پیشــرفت های مثبتی برای دنیای ساعت های 
هوشــمند به ارمغان آورده اســت. اپل واچ می خواهد کارهایی بکند اما 
هنوز نمی داند چه کار. و چند سال زمان می برد تا به خودشناسی برسد. 
البته اپل بعید نیست که ساعت های هوشمند بالغ را از همین حاال ساخته 
باشد. همانطور که پس از مرگ استیو جابز مشخص شد اپل محصوالت ۵ 

سال آینده اش را در همان زمان توسعه داده بود.
خوبی اپل واچ این اســت که شــخصیت دارد. وقتی روی دستتان قرار 
می گیرد، کامًا احســاس می کنید که روی تک تک اجزای آن به دقت 
فکر شده است. بر خاف ساعت های هوشــمند اندرویدی که فقط اسم 
هوشمند را یدک می کشند؛ فقط ساعت هایی هستند با یک نمایشگر که 

نوتیفیکیشن نشان می دهند.
یکی دیگر از مشکات ساعت های هوشمند، وابستگی بیش از حدشان به 
تلفن هوشمند است به طوری که اگر موبایلتان را از آن جدا کنید، فلج می 
شوند. در مورد اپل واچ این مشکل حاد تر است چون فقط با آیفون کار می 
کند و آیفون میزبان تمام عملکردهایش است. بخش مالی قضیه را هم که 
نگاه کنید اوضاع بهتری ندارد. جدای از این که مجبورید آیفون بخرید، 

خود اپل واچ هم جزو گران ترین ساعت های هوشمند است.
موفقیت فرمول ساده ای دارد: »محصولی موفق است که در تمام مدت 

کارکردش، مفید باشد.«
اما اگر واقع بین باشیم، اپل واچ بهترین ســاعت هوشمندی است که تا 
به حال ساخته شــده و می توان آن را محصول موفقی دانست. نه تنها به 
خاطر فروش باالیش، نه به خاطر تحت تأثیر قرار دادن صنعت ســاعت 
های سوییســی، بلکه به خاطر ماهیتش. موفقیت فرمول ساده ای دارد: 
»محصولی موفق اســت که در تمام مدت کارکردش، مفید باشد.« مچ 
بند سامتی در حین ورزش مفید اســت، پس محصول موفقی به شمار 
می رود. گوگل گلس در مدت قرار گرفتن روی چشم مفید نیست، پس 
موفق نیســت. اپل واچ در مدتی که روی مچ قرار دارد، مفید است. پس 

موفق است.
یک روز پر کار

از شبی که با شارژ ۱۰۰ درصد خوابیدم و صبحش برای ورزش رفتم، بعد 
از کار و دریافت نوتیفیکیشــن ها با ساعت و کار کردن با اپلیکیشن های 
آن، ۱۸ درصد شارژ در شب بعد برایم باقی ماند. بنابراین اپل واچ می تواند 
برای یک روز کاری سنگین، شما را همراهی کند. در روزهایی که کمتر از 

ساعت کار کشیدم، توانست تا قبل از ظهر روز بعد، ۴۰ درصد شارژ داشته 
باشد. که البته در اواسط روز تمام می شــد و نیاز به شارژ مجدد داشت. 

بنابراین در عمل، هر روز باید ساعت را شارژ کنید.
اپل واچ دارای یک باتری ۲۰۵ میلی آمپری اســت که از نظر عددی در 
شما ضعیف ترین ها بین ساعت های هوشمند قرار می گیرد اما در عمل 
تفاوت چندانی با آن ها ندارد. شارژ شدن اپل واچ تا ۸۰ درصد، ۱ ساعت 
و نیم و شارژ کامل آن، ۲ ساعت و نیم طول می کشد. ماندگاری باتری با 
توجه به نوع استفاده شــما می تواند از ۳ تا ۴۸ ساعت متفاوت باشد. اگر 
یک سره با آن تلفنی صحبت کنید، ۳ ساعت دوام می آورد. برای تمرین 
های ورزشی تا ۶٫۵ ساعت به صورت مداوم کار می کند. اگر استفاده عادی 
داشته باشید ۱۸ ساعت و اگر فقط ساعت را چک کنید، تا ۴۸ ساعت دوام 

می آورد.
Power Re� رد شــرایط اضطراری نیز می توانید با فعال کردن حالت
serve، ماندگاری باتری را به شــکل چشمگیری افزایش دهید. با فعال 
این قابلیت، همه امکانات اپل واچ غیر فعال می گردند و ساعت تنها زمان 

را به شما نشان می دهد.
شارژر اپل واچ یک ســیم بلند ۲٫۵ متری دارد که امکان شارژ ساعت را 
همه جا امکان پذیر می کند. البته کمی دست و پاگیر است اما اگر سیم 
های کوتاه ساعت های اندرویدی را دوست ندارید، این یکی به کارتان می 
آید. البته جنس آن مانند دیگر سیم های اپل است و بعد از مدتی آسیب 

می بیند.
شارژر به صورت مغناطیسی به بخش دایره ای زیر ساعت وصل می شود و 
خیلی راحت عملیات شارژ صورت می گیرد. شاهد هیچ درگاه و درپوش 

اضافه ای روی بدنه ساعت نیستیم که خوشایند است.

اسباب بازی دوست داشتنی
اپل واچ حقیقتًا بهترین ســاعت هوشمندی است که تا به حال 
ساخته شده. کافیســت یک بار آن را روی مچ خود ببندید تا 
عاشقش شوید. بدنه زیبا، ظریف و خوش ساخت آن، نمایشگر 
با کیفیتش، اپلیکیشن های مختلف و گیره دیجیتال آن حسابی 
شما را مجذوب خود می کنند. می توانید بندهای مختلفی برایش 

تهیه کنید و هر روز با بند جدیدی آن را به دست خود ببندید.
اپل واچ دوست داشتنی است؛ اما وسیله ای نیست که به آن نیاز 
داشته باشید. اگر می خواهید بهترین ساعت هوشمند را داشته 
باشید، در خریدنش شــک نکنید. اما اگر به دنبال کاربردهای 
واقعی هستید، بهتر است تا تکامل ساعت های هوشمند صبر 

کنید.
Apple Watch Sport مدل ۴۲ میلی متری با بدنه آلومینیومی 
 Apple و بند الستیکی به قیمت ۱ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان، و
Watch مدل ۴۲ میلی متری با بدنه اســتیل و بندهای فلزی و 
چرمی، از ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار 

تومان به فروش می رسد.

بررسی ---
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رقابت سازندگان موبایل در نیمه اول ســال ۲۰۱۵ با عرضه پرچمداران 
جدید به اوج خود رســید. این رقابت برای سامسونگ و ال جی اما رنگ 
بویی دیگر دارد، چرا که این دو از ۵۰ ســال پیش در زمینه های مختلف 
با یکدیگر گاویز هستند و البته سامســونگ همیشه موفق شده رقیب 

کوچکتر هموطن را در تعداد فروش و میزان درآمد مغلوب کند.
تاش سامسونگ برای حفظ دست باال و برنامه ریزی ال جی برای بدست 
آوردن سهم بیشتر از بازار اما، همیشه در نهایت به نفع کاربران تمام شده 
و این دو غول کره ای را ملزم می کند به رفع ایرادات تولیدات خود پرداخته 

و بهترین تجربه کاربری ممکن را به خریداران خود ارائه کنند.
در آخرین مرحله از این تاش، سامسونگ مستقیما به سراغ عمده ترین 
انتقاد کاربران از پرچمــدارش رفته و طراحی این محصول را بطور کامل 
مورد بازبینی قرار داد. ال جی نیز برای متهم نشدن به تکرار مکررات، الزم 
بود طرحی نو در انداخته و پرچمداری ارائه کند که ضمن ایجاد بهبود در 

قابلیت های پیشین، حرفی نو برای زدن داشته باشد.
برای بررسی این موضوع Samsung Galaxy S6 و LG G4 را با یکدیگر 

مقایسه کرده ایم و از شما دعوت می کنیم در ادامه این مطلب با ما همراه 
باشید تا ببینیم کدام پرچمدار کره ای از شایستگی الزم برای اعطای لقب 

برترین برخوردار است.
طراحی

طبق گزارش وال استریت ژورنال، سال گذشته فروش گلکسی »اس ۵« 
حدود ۴۰ درصد کمتر از پیشــبینی ها بوده است. احتماال همین عامل 
باعث شد سامسونگ باالخره صدای اعتراض کاربران را شنیده و شیشه 
و فلز را جایگزین بدنه پاســتیکی پرچمدارش کند. این طراحی جدید 
هرچند کمی یــادآور رقیب دیگر یعنی آیفون اســت، اما می توان آن را 
زیباترین طراحی انجام گرفته توسط بخش موبایل این شرکت تا امروز به 
حساب آورد. این سازنده باالخره موفق شده حس در دست گرفتن یک 
موبایل لوکس را به خریداران منتقل کند. اما برای بدست آمدن این حس، 
۳ مزیت مهم قربانی شده اند؛ باتری قابل تعویض، درگاه حافظه و ضدآب 
بودن دستگاه. اینها قابلیت هایی هســتند که بر خاف نسل های قبلی 
دیگر در »اس ۶« وجود ندارند. عاوه بر این موارد، مهندسین سامسونگ 

مقایسه سامسونگ گلکسی S6 با ال جی G4؛

داربی سئول
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هرچند ضخامت پرچمدار جدید را نسبت به مدل قبلی کاهش داده اند، 
اما موفق نشده اند دوربین را درون بدنه جاسازی کنند و این قطعه به دلیل 
بیرون زدگی تا حدی زیبایی بدنه پشتی را تحت تاثیر خود قرار داده است.
در سوی دیگر ال جی هم دوست نداشت در زمینه جار و جنجال از رقیب 
هموطن عقب باشد، لذا طراحان این شرکت تصمیم گرفتند تا تغییراتی را 
در طراحی پرچمدار جدیدشان اعمال کنند، اما باید بگوییم آنها به اندازه 
سامسونگ در این زمینه موفق نبوده اند. »جی ۴« اگرچه اکنون به بدنه 
ای چرمی مجهز شده، اما از لحاظ ظاهری هنوز شباهت بسیاری نسبت 
به »جی ۳« دارد و همین مورد، حــال و هوایی تکراری را به پرچمدار ال 
جی می بخشــد. ال جی اعام کرده برای این قاب از چرم طبیعی دست 
دوز استفاده کرده است که به روش گیاهی دباغی شده است. اما همانطور 
که پیشتر در بررسی اختصاصی »جی ۴« هم به این موضوع پرداختیم، 
انتخاب این جنس باعث شــده بدنه دستگاه نسبت به ضربه آسیب پذیر 

باشد و در مدت کوتاهی ظاهر آن دچار خراش و صدمه شود.
سامسونگ اما برای بدنه پشتی دستگاه از نسل چهارم شیشه گوریا گلس 
استفاده کرده است. در بررسی اختصاصی »اس ۶« مقاومت این قسمت را 
آزمودیم و مشخص شد بدنه پرچمدار جدید سامسونگ حتی با استفاده از 

کلید هم به سادگی خط نخواهد افتاد.
ال جی احتماال با آگاهی از این مشــکل، امکان تهیــه »جی ۴« با قاب 
پاســتیکی را نیز ارائه کرده. در طراحی این قاب تاش شده لمس آن تا 
جای ممکن حس فلز را القا کند، اما در مورد میزان موفقیت سازنده در این 
زمینه، باید تاش های مشابه سامسونگ را به یاد بیاوریم که در نسل های 

پیشین پرچمدار خود سعی می کرد نوار پاستیکی دور دستگاه حسی 
نزدیک به فلز داشته باشد و می توان گفت اگر چنین عملی امکان پذیر بود 
این غول کره ای هرگز مجبور نمی شد با هزینه بیشتر و به قیمت افزایش 

وزن دستگاه به استفاده از آلومینیوم روی آورد.
»جی ۴« به دلیل انتخاب نسل پیشین گوریا گلس یعنی نسخه ۳، در جلو 
هم نسبت به »اس ۶« از استحکام کمتری برخوردار است، هرچند سعی 
کرده این ضعف را با ایجاد یک انحنای ضریف در نمایشگر جبران کند که 
به گفته سازنده باعث شده مقاومت صفحه نمایش در مقابل شکستن تا 

۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
گذشــته از جنس بدنه، ۲ تفاوت عمده دیگر نیز طراحی این ۲ پرچمدار 
وجود دارد. مورد اول محل دکمه های سخت افزاریست که در »اس ۶« 
روی نوار فلزی دور گوشی قرار گرفته اند، اما »جی ۴« همانند نسل های 
پیشین این دکمه ها را به پشت بدنه منتقل کرده است. تفاوت دیگر نیز 
در دکمه های اندروید اســت که در »جی ۴« مجــازی بوده و درون نرم 
افزار تعبیه شده اند، اما »اس ۶« کماکان ترجیح می دهد ۳ دکمه خانه، 
بازگشت و مولتی تسکینگ را به شکل فیزیکی در زیر نمایشگر خود حفظ 

کند.
»جی ۴« برای ارگونومی بهتر دکمه ها را به پشــت بدنه منتقل کرده و 
غیر از میکروفون دوم و درگاه مــادون قرمز، چیز دیگری در اطراف بدنه 
مشاهده نمی شود که این مورد در زیبایی دستگاه هم تاثیر مثبت دارد، اما 
وزن و پهنای بیشتر پرچمدار ال جی باعث شده در زمینه راحتی استفاده 
بازی را به رقیب واگذار کند. »اس ۶« ۱۳۸ گرم وزن دارد و با عرض ۷۰.۵ 
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میلیمتری، حدود ۷ میلیمتر از »جی ۴« ۱۵۵ گرمی و ۷۶.۱ میلیمتری 
کم عرض تر است.

»اس ۶« همچنین از نظر باریکی هم برتری داشــته و با ۶.۸۵ میلیمتر، 
ضخامت آن از »جی ۴« ۹.۸ میلیمتری، حدود ۲ میلیمتر کمتر اســت. 
هرچند ال جی ســعی کرده با دادن انحنا به پشت دستگاه این نقیصه را 
برطرف کند، اما باریک شدن روزافزون تلفن های هوشمند و عادت کردن 
کاربران به این موضوع، موجب شده نادیده گرفتن ضخامت این پرچمدار 

در ابتدای استفاده، اندکی دشوار باشد.
نمایشگر

تنها خصوصیت مشترک نمایشگرهای این ۲ پرچمدار این است که هردو 
فوق العاده و دارای رزولوشن QHD هستند. چنین رزولوشنی بیش از 
۳.۵ میلیون پیکســل را در مقابل چشــمان کاربر قرار می دهد. تفاوتها 
اما اینکه »اس ۶« از پنــل ۵.۱ اینچی Super AMOLED و ال جی از 
IPS LCD با سایز ۵.۵ اینچ استفاده می کند. ال جی موفق شده تراکم 
پیکسلی عالی پرچمدار پیشین خود را با اندکی افزایش از ۵۳۴ به ۵۳۸ 
برساند و معتقد است این رقم تقریبا برابر کیفیت چاپ روی کاغذ است. 
سامسونگ اما این رقم را از این هم باالتر برده و به عدد خیره کننده ۵۷۶ 
پیکسل در اینچ رسانده که نسبت به چگالی ۴۳۲ پیکسل در اینچ »اس 

۵« پیشرفت قابل ماحظه ای به شمار می رود.
پرچمدار قبلی ال جی از اولین تلفن های هوشمند بازار بود که به نمایشگر 
QHD مجهز شده بود و حاال سازنده موفق شده در نسخه جدید، عملکرد 
این نمایشگر بسیار خوب را باز هم افزایش دهد. سازنده کره ای با استفاده 
از تکنولوژی Quantum RGB روشنایی صفحه نمایش را ۲۵ درصد و 

کنتراست آن را ۵۰ درصد افزایش داده است.
در زمینه نمایش رنگها اما این دو رقیب کره ای روند متفاوتی را برگزیده 
اند. نمایشــگر »اس ۶« هم مثل پرچمداران پیشین رنگها را زنده و گرم 
نشــان می دهد، این مورد برای برخی اشباع بیش از حد به نظر می آید و 
برای چنین کاربرانی شاید عملکرد صفحه نمایش »جی ۴« باب طبع تر 
باشد که تا ۹۸ درصد رنگهای استاندارد DCI را به نمایش در می آورد. 

ال جی اعتقاد دارد فراتر رفتن از رقم ۱۰۰ درصد است که موجب ایجاد 
اشباع در نمایش رنگها می شود.

در عمل اما مقایسه بنچمارک این دو نمایشگر نشان می دهد سامسونگ 
موفق شــده رنگهای اســتاندارد sRGB را دقیق تر تولید کند و ال جی 
خصوصا در دقت نمایش رنگهای قرمز و ســبز نسبت به رقیب ضعیف تر 

است.
این دو صفحه نمایش در بقیه موارد هم دوشــادوش یکدیگر رقابت می 
کنند. تراکم پیکسلی نمایشگر پرچمدار سامسونگ شرکت بهترین در 
بازار است، هرچند سواالتی در مورد قابل تشخیص بودن این تعداد پیکسل 
برای چشم انسان وجود دارد. حداقل روشنایی هردو نمایشگر ۲ نیت است 
اما در زمینه حداکثر روشنایی »اس ۶« با ثبت ۵۶۰ نیت در مقابل »جی 
۴« با ۴۵۰ نیت بهتر عمل می کند، با این وجود در محیط های باز به دلیل 
بازتاب بیشتر نور از نمایشــگر »اس ۶«، »جی ۴« اندکی بهتر عمل می 
کند. عمق رنگ مشکی و زاویه دید نیز در تکنولوژی مورد استفاده توسط 
سامسونگ بیشتر است. پرچمدار ال جی اما به دلیل کاهش حاشیه های 
دستگاه موفق شــده حدود ۷۲ درصد از نمای روبرو را به خود اختصاص 

دهد که از رقیب ۲ درصد بیشتر است.
در مجموع نمایشگر هردو این پرچمدارها جزو بهترین های بازار بوده و 
هرچند هرکدام در بخش هایی برتری های اندکی نسبت به مدل رقیب 
دارند، اما عملکرد هردوشان »اس ۶« و »جی ۴« را به تلفن های هوشمند 
ایده آلی برای تماشای فیلم، خواندن متن، بازی و نمایش چشم نواز تصاویر 

تبدیل کرده اند.
سخت افزار

سخت افزار هم از دیگر زمینه هایی است که این دو رقیب روند متفاوتی 
را در آن برگزیده اند. ال جی در پرچمدار جدید خود از چیپست ۶۴ بیتی 
و ۶ هسته ای اسنپدراگون ۸۰۸ اســتفاده می کند که در ابتدا تصور می 
شد به دلیل پاک کردن صورت مسئله داغ کردن بیش از حد اسنپدراگون 
های ۸۱۰ انتخاب شده است، اما این شرکت کره ای اعام کرد در آن زمان 
هنوز این چیپست ها عرضه نشــده بودند. حقیقت هرچه باشد ال جی با 
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این انتخاب هرچند پرچمدار ضعیف تری نسبت به رقبا را ارائه کرد، اما در 
عوض از جنجال های مدل ۸۱۰ مصون مانده و موفق شد قیمت پایینتری 

را نیز برای محصول خود تعیین کند.
سامسونگ اما برای رفع هرگونه شک و شبهه و داشتن کنترل بیشتر دست 
به طراحی و تولید چیپست های اختصاصی خود زد و »اس ۶« اولین تلفن 
هوشمندیست که از این چیپست به نام Exynos 7420 استفاده می کند. 
این تولید کننده از هیچ چیز در ساخت چیپست ۶۴ بیتی ۸ هسته ای خود 
کم نذاشــته و آن را با معماری ۱۴ نانومتری FinFET ساخته که ضمن 
کاهش ۳۵ درصدی مصرف انرژی، کارایی آن را تا ۲۰ درصد افزایش می 

دهد.
چیپست سامسونگ از ۴ هسته با طراحی Cortex�A57 و فرکانس ۲.۱ 
گیگاهرتز، و ۴ هسته دیگر Cortex�A53 با سرعت ۱.۵ گیگاهرتز مجهز 
است که از معماری ARM بهره برده و در کنار آن نیز ۳ گیگابایت حافظه 
رم و واحد پردازش گرافیکی Mali T760، وظایف پردازشی دستگاه را به 
Cortex� عهده دارند. در سوی مقابل چیپست پرچمدار ال جی، ۶ هسته

A53 و A57 با فرکانس ۱٫۸ گیگاهرتز و ۳ گیگابایت حافظه رم دارد و 
پردازشگر گرافیک آن هم Adreno 418 انتخاب شده است.

همانطور که انتظار می رفت »اس ۶« موفق شد در بنچمارک ها عملکرد 
ســریع تری از خود بجا بگذارد. این دســتگاه در تست Antutu که در 
مجموع کارایی چیپست را می سنجد به امتیاز ۶۸۰۰۰ دست پیدا کرد 
که آن را در زمره بهترین های بازار قرار می دهد. »جی ۴« در همین تست 
به حدود امتیاز ۵۰۰۰۰ رسید که اختاف زیادی را نسبت به رقیب نشان 

می دهد.
در عمل اما تفاوت عملکرد پردازشــی دو دســتگاه به انــدازه اختاف 
امتیازشان نیست و »جی ۴« موفق شــده با انجام بهینه سازی های نرم 
افزاری ضعف سخت افزاری خود را تا حد زیادی جبران کند. سیستم عامل 
این دستگاه کاما روان اجرا می شود و هرچند اکثر عملکردها در مقایسه 
با »اس ۶« اندکی کندتر هستند، اما لگ یا تاخیر آزاردهنده ای در هنگام 

استفاده از آن مشاهده نمی شود.

در »اس ۶« نزدیک به ۲۵ گیگابایــت از ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی در 
اختیار کاربر بوده که قابل افزایش نیست، »جی ۴« نیز ۳ گیگابایت کمتر 
و حدود ۲۲ گیگابایت حافظه داخلی را ارائه می دهد، اما در عوض آن و در 
تنها مزیت قابلیت های سخت افزاری خود نسبت به »اس ۶«، تا ۲ ترابایت 

افزایش حافظه از طریق درگاه MicroSD را پشتیبانی میکند.
لیست برتری های سخت افزاری پرچمدار سامسونگ اما بیش از اینهاست. 
»اس ۶« از شارژ بی سیم پشتیبانی می کند درحالی که برای »جی ۴« باید 
قاب جداگانه ای تهیه کرد. »اس ۶« همچنین در پشت دستگاه به سنسور 
ضربان قلب مجهز اســت که کارایی آن را در زمینه سامتی افزایش می 
دهد. پرچمدار سامسونگ همچنین از حسگر اثر انگشت بهره می برد که 
ضمن افزایش امنیت، استفاده و ورود به محیط کاربری را نیز ساده تر می 
کند. سامسونگ در مجموع در این زمینه یکی از بهترین های بازار است و 

بدون شک عملکرد بهتری را از خود به نمایش می گذارد.
دوربین

دوربین »جی ۴« اصلی ترین نقطه تمرکز ال جی و یکی از بهترین های 
بازار اســت. این دوربین از یک سنســور جدید ۱۶ مگاپیکسلی ۱/۲.۶ 
اینچی با نســبت تصویر ۱۶:۹ بهره می برد که پشت لنزی با گشودگی 
دیافراگم f/1.8 قرار گرفته است. ال جی با رساندن گشودگی دهانه لنز به 
این رقم موفق شده در بازار از این نظر بی همتا بوده و میزان جذب نور را 
نسبت به نسل پیشین ۸۰ درصد افزایش دهد. پرچمدار جدید همچنین 
به لرزشــگیر جدید ال جی به نام OIS 2 مجهز است که برای نخستین 
بار عاوه بر محورهای X و Y، از محور Z هم پشتیبانی کرده و در نتیجه 
تاثیر خود را تا ۲ برابر افزایش می دهد. این دوربین همچنین به سیستم 
فوکوس لیزری نسل پیشین خود مجهز است اما آن را طوری بهبود داده 

که دیگر برای فوکوس کردن در تاریکی نیازی به پیش�فاش نباشد.
سامسونگ هم البته در »اس ۶« از یک دوربین بهبود یافته استفاده کرده 
بر مبنای دوربین »نوت ۴« ساخته شــده است. این دوربین هم همانند 
رقیب به سنسور ۱۶ مگاپیکسلی با اندازه ۱/۲.۶ اینچ، نسبت تصویر ۱۶:۹ 
و فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر مجهز اســت، اما گشودگی دهانه لنز آن به 
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f/1.9 تعیین شده و لرزشگیر اپتیکال آن هم از نوع معمول ۲ محوره است.
تشخیص صحیح وایت باالنس و ثبت درســت رنگها از مواردی است که 
تلفن های هوشمند و حتی پرچمدارانی مثل »اس ۶« در آن ضعف داشته 
اند و این مورد خصوصا در شرایطی که هرقسمت منظره پیش رو از یک 
درجه نوردهی برخوردار باشد، یا شرایط کم نور، بیشتر به چشم می آید. 
»جی ۴« اما برای رفع این نقصیه یک حسگر طیف رنگ اختصاصی را در 
زیر فلش LED خود در نظر گرفته است که در هیچکدام از رقبا مشاهده 
نمی شود. این حسگر میزان رنگ های قرمز، سبز و آبی را بدون دخالت 
سنسور اصلی دوربین و بطور کاما مستقل سنجش می کند. همچنین 
روی سنســور تصویر دوربین »جی ۴« یک فیلتر مادون قرمز قرار داده 
شــده تا طول موج های نامرئی روی عملکرد این حسگر تاثیری نداشته 
باشند، اما این فیلتر بسیار باریک طراحی شده تا در میزان جذب نور اثر 

منفی نداشته باشد.
 جدا بودن عملکرد حســگر طیف رنگی از سنســور تصویر موجب شده 
این قطعه بتواند بدون تاثیر گرفتن از تنظیمات اعمال شده برای تصویر 
برداری، به تنظیم وایت باالنس و ثبت دقیق ترین رنگها در هر شرایط نوری 
بپردازد. »اس ۶« اما برای تصحیح وایت باالنس از حسگر مادون قرمز خود 
کمک می گیرد. برای درک نحوه عملکرد این بخش اتاقی را تصور کنید که 
با نور زرد یک المپ معمولی روشن شده باشد، اکثر دوربین ها تصویر این 
اتاق را با یک تم رنگی نزدیک به زرد ثبت خواهند نمود، اما حسگر »جی 
۴« پس از بررســی متوجه می شود زردی تصویر بخاطر نوع المپ ایجاد 
شده و رنگ ذاتی اجسام نیست، در نتیجه عکسی نزدیک تر به آنچه چشم 

انسان می بیند ثبت می کند.
برای رسیدن به مطلوب ترین نتیجه هردو دوربین قابلیت دخالت کاربر و 
تنظیم دستی وایت باالنس را نیز ارائه می کنند، اما »اس ۶« تنها به ارائه 
۴ انتخاب بســنده کرده و در »جی ۴« کاربر قادر است از بازه کاملی بین 
۲۴۰۰ تا ۷۴۰۰ به انتخاب بپردازد. پس از مقایسه، هرچند عملکرد هر دو 
دوربین مطلوب است، اما »جی ۴« همانطور که توقع می رفت تصاویر را 
نزدیک تر به واقعیت و »اس ۶« رنگها ها گرم تر و شاداب تر ثبت می کند. 
دوربین »جی ۴« اما از دامنه پویایی باالتری برخوردار است که این مورد 
خود را بیش از هرچیز در ثبت تصاویر حاوی سایه روشن نشان می دهد. 
هرچند »اس ۶« هم در این زمینه عملکرد مناسبی دارد، اما در مواردی 
سایه ها بیشتر از میزان الزم تاریک و نقاط روشن بیشتر از نیاز نورانی ثبت 

می شوند.
هردو دوربین از زاویه دید یکســانی برخوردار بوده و به قابلیت عکاسی 
سریع نیز مجهز هستند، »جی ۴« با دوبار فشردن دکمه کم کردن صدا، 
به سرعت وارد اپلیکیشن دوربین شده و بســته به زمان مورد نیاز برای 
فوکوس، بین کمتز از ۱، تا ۳ ثانیه به ثبت عکس می پردازد. اپلیکیشــن 
دوربین »اس ۶« هم در صورت ۲بار فشردن دکمه Home به سرعت باز 
می شود در مجموع عکاسی با آن به کمتر از ۳ ثانیه زمان احتیاج دارد اما 
برخاف رقیب فشردن دکمه شاتر را به شما سپرده که هرچند مدت ثبت 
عکس را اندکی افزایش می دهد، اما در عوض امکان تنظیم دقیق فوکوس 

را پیش از ثبت عکس به کاربر می دهد.
دوربین تلفن های هوشمند برای رســیدن به باالترین جزئیات ممکن، 

---بررسی
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بطور دیجیتالی شارپ بودن تصویر را افزایش و نویز را کاهش می دهند. 
عملکرد این ۲ بخش در پرچمداران رقبای کره ای تا حد زیادی بستگی 
به شرایط نوری و متغیر های دیگر دارد. بطور کلی می توان گفت عملکرد 
کاهش نویز در »جی ۴« بهتر انجام می شود و خصوصا در عکاسی شبانه 
نویز بسیار کمتری در عکس ثبت می شود، اما همین عملکرد در عین حال 
باعث شده تصاویر ثبت شده با »اس ۶« در نور روز از جزئیات مطلوب تری 

برخوردار باشند.
 هردو دوربین جلوی این پرچمداران با نســبت تصویر ۴:۳ عکس های 
باکیفیتی گرفته و به قابلیت هایی مثل روتوش خودکار پوست و گرفتن 
چند عکس پشت سر هم و انتخاب بهترین آنها مجهز هستند. تفاوتهای 
آنها اما یکی در ۵ مگاپیکسلی بودن دوربین »اس ۶« و ۸ مگاپیکسلی بودن 

»جی ۴« و دیگری در امکانات اختصاصی آنهاست.
پرچمدار سامسونگ با اســتفاده از حالت Wide Selfie در عملکردی 
مشابه عکاسی پانوراما، عکس های سلفی عریض تری می اندازد و حسگر 
ضربان قلب پشــت بدنه نیز می تواند به عنوان شاتر برای گرفتن تصاویر 
سلفی استفاده شود، قابلیت اختصاصی ارائه شده در »جی ۴« اما گرفتن 
عکس با فرمان حرکتی است، شاتر این دوربین با مشت کردن دست فعال 
شده و پس از شمارش معکوس ۳ ثانیه ای اقدام به ثبت تصویر می کند و 
در صورت ۲ بار مشت کردن دست ۴ عکس پشت سر هم ثبت خواهند شد. 
در مجموع کیفیت دوربین جلوی هر دو دستگاه کاما راضی کننده است.
عملکرد فیلمبرداری این دو دســتگاه نیز شــباهت های بسیاری دارد. 
هردو قادر به ثبت فیلــم با حداکثر رزولوشــن ۲۱۶۰p و نرخ ۳۰ فریم 
در ثانیه هســتند که در »اس ۶« در صورت پایین آوردن رزولوشن، نرخ 
تصویربرداری تا ۶۰ فریم در ثانیه باال خواهد رفت. این پرچمدار همچنین 
به دلیل قدرت ســخت افزاری بیشتر قادر اســت ویدیو ها را در حداکثر 
رزولوشن ممکن با بیت ریت باالتری یعنی ۴۸ مگابیت در ثانیه ضبط کند، 
در حالی که این رقم برای »جی ۴« به ۳۰ مگابیت در ثانیه می رسد. در 
این حالت حجم هر یک دقیقه ویدیوی ضبط شده با پرچمدار سامسونگ 

۳۶۰ مگابایت و در پرچمدار ال جی ۲۲۵ مگابایت خواهد بود.
در مورد کیفیت ضبط صدا اما هرچند »اس ۶« با نرخ ۲۵۶ کیلوبیت در 
ثانیه صدای ویدیو ها را ضبط می کند، اما صدای ضبط شده توسط »جی 
۴« به رغم کیفیت حداکثر ۱۵۶ کیلوبیتی آن از کیفیت بهتری برخوردار 
است که به کیفیت و نوع میکروفون های استفاده شده باز می گردد. در 

مجموع بررسی فیلم های گرفته شده توسط دو پرچمدار نشان دهنده آن 
است که هردو به لطف لنز و سنسور با کیفیت و قابلیت هایی مثل لرزشگیر 
اپتیکال و دیجیتال از کیفیت مطلوبی برخوردار هســتند، اما ال جی در 
زمینه صدا و بازه داینامیکی رنگ ها بهتر عمل کرده و فیلم های ثبت شده 

توسط سامسونگ نیز از جزئیات بیشتری برخوردار هستند.
هردو دوربین از تنظیمات فراوان دســتی بهره مند هستند اما »جی ۴« 
آزادی عمل بیشتری به کاربر ارائه می دهد. از نظر قابلیت های نرم افزاری 
نیز هردو به حالت های مرســوم مثل پانوراما و عکاســی HDR مجهز 
هستند، اما سامســونگ عاوه بر آن حالت های بیشــتری مثل صحنه 
آهسته، تند، قفل فوکوس روی اجسام متحرک و عکاسی ۳۶۰ درجه از 

یک شئ ثابت را نیز ارائه می کند.
 پس از بررسی عکس های گرفته شده در مجموع می توان گفت هردو این 
پرچمداران بهترین تجربه عکاسی ممکن را به کاربر ارائه کرده و نقاط و 
قوت ضعف هرکدام تا حد زیادی به شرایط محیطی بستگی دارد ، »جی 
۴« در شــب عکس های با نویز کمتر ثبت می کند و عکس های سلفی 
بهتری می گیــرد، »اس ۶« اما جزئیات را با دقــت باالتری ثبت کرده و 

عملکرد فوکوس آن نیز دقیق تر است.
کیفیت صدا

بررسی ---
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هردو پرچمدار کره ای به یک اسپیکر مونو مجهز هستند که محل آن برای 
»جی ۴« در پشت بدنه و در »اس ۶« روی نوار آلومینیومی دور دستگاه در 
نظر گرفته شده است. اینکه کدام یک از این محل ها را مناسب تر بدانیم تا 
حد زیادی به مورد استفاده بستگی دارد. اینکه اسپیکر پشت دستگاه باشد 
موجب می شود کاربر ملزم باشد برای گوش کردن به موسیقی دستگاه 
را پشــت و رو قرار دهد؛ و وجود آن در پایین نوار فلزی هم باعث شده در 
هنگام بازی یا تماشای ویدیو گاهی دست کاربر روی اسپیکر قرار بگیرد.

بلندی صدا و کیفیت این دو اسپیکر را با پخش قطعات موسیقی در سبک 
های مختلف سنجیدیم و نتیجه اینکه پرچمدار ال جی هرچند نسبت به 
نسل پیشین خود افت محسوســی دارد، اما در هر ۲ بخش از رقیب بهتر 
عمل می کند. در هنگام مکالمه اما این »اس ۶« است که کیفیت بهتری 

ارائه می کند.
هر دو سازنده ضمنا درون جعبه پرچمداران خود یک هدفون داخل گوشی 
با کیفیت هم قرار داده اند. سامســونگ سیم هدفون خود را از نوع تخت 
ساخته که باعث می شــود کمتر گره بخورد، بهتر از آن اما جنس پارچه 
ای هدفون ال جی است. بررسی کیفیت این دو هدفون اما نشان داد که 
هرچند هردو از تفکیک صدای مطلوب و بیس بســیار عمیق بهره برده و 
کاما برازنده همراهی یک پرچمدار هستند، اما ال جی در زمینه قدرت 
بیس و ایزوله کردن داخل گوش نســبت به صداهای بیرونی بهتر عمل 

کرده است.
اپلیکیشن های پخش موســیقی هردو این دستگاه ها نیز برای شخصی 
سازی هرچه بیشتر صدا به اکوالیزر مجهز هستند، اما سامسونگ در این 
زمینه عمل کرده و افکت های شبیه ساز صدای surround و امپلی فایر 
المپی را نیز برای نرم افزار خود در نظر گرفته. این اپلیکیشــن همچنین 
قادر است بر اساس هدفون مورد استفاده، با انجام یک آزمون صوتی چند 
مرحله ای و بررسی بازخورد کاربر در هر مرحله، بهترین حالت پخش صدا 

را برای کاربر انتخاب کرده و روی موسیقی اعمال کند.
نرم افزار

هر دو دســتگاه به اندروید آب نبات چوبی مجهز هســتند و »جی ۴« از 
نسخه ۵.۱ و »اس ۶« از نسخه ۵.۰.۲ استفاده می کند که به ورژن ۵.۱.۱ 
نیز قابلیت آپدیت اســت، ال جی اما اعام کرده برنامه ای برای ارائه این 
نسخه ندارد و احتماال مستقیما به ســراغ آماده کردن اندروید M رفته 
باشد. سامسونگ اخیرا با بازنگری در نســخه ۵ رابط کاربری خود به نام 
TouchWiz سعی کرده از پیچیدگی و رنگارنگی آن بکاهد و حس و حال 
مینیمال تری به آن بدهد، رابط کاربری ال جی نیز LG UI نام دارد که 
طراحی آن از ابتدا با تفکر مینیمال و وفاداری بیشتر به اندروید خالص و 
طراحی تخت انجام شده بود اما استفاده بیش از حد از رنگ حس و حال 

کارتونی به آن بخشیده است.
در ادامه به بررسی بخشها مختلف این دو رابط کاربری خواهیم پرداخت.

Lockscreen
»اس ۶« پس از فشــردن دکمه روشن شدن، ظرف ۱۵ ثانیه وارد صفحه 
قفل شده و آماده به کار می شود، »جی ۴« اما با پردازنده ضعیف تر خود 
به حدود ۲ برابر این زمان احتیاج دارد. پس از ورود به صفحه قفل در هر دو 
دستگاه با ظاهر یکسانی مواجه می شویم. نوتیفیکیشن ها در باالی صفحه 
نمایش داده شده و در پایین نیز میانبرهایی برای ورود به بخش دوربین 
و مکالمه وجود دارد. »جی ۴« اما عاوه بر این ۳ میانبر دیگر برای ورود 
به بخش های گالری، پیغام ها و نوت برداری نیز ارائه می دهد. نمایشگر 
»جی ۴« با ۲ ضربه روشــن و خاموش می شود که در حالت خاموش می 
توان با یک سوایپ از باال ساعت را مشاهده کرد. »اس ۶« اما این قابلیت ها 
را ندارد و برای ورود به صفحه قفل آن نیز الزم است از دکمه های فیزیکی 

Home یا Power استفاده شود.

Notifications
با سوایپ به پایین صفحه اعان های هر دو دستگاه نمایان می شود که در 
باالی آن دکمه های متنوعی برای کنترل عملکردهای دستگاه از جمله 

---بررسی
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روشن و خاموش کردن وایفای، بلوتوث، GPS، اینترنت سیم کارت و بقیه 
موارد مرسوم وجود دارد و در بخش پایین آن نیز می توان میزان روشنایی 
نمایشگر را تنظیم کرد، »جی ۴« اما در این بخش امکان کم و زیاد کردن 
 S صدا را نیز در نظر گرفته اســت و در »اس ۶« می توان از طریق گزینه
Finder به انجام جســتجو بر مبنای زمان یا مکان در بخشهای پیامها، 
تصاویر، ویدیوها، نوشته ها، تنظیمات و اپلیکیشنها و غیره پرداخت. در 
نیمه پایینی صفحه نیز نوتیفیکیشن ها لیســت شده و در گوشه پایین 
سمت راست آنها نیز دکمه Clear برای پاک کردن همه به صورت یکباره 

قرار داده شده است.
امنیت

هرکدام از پرچمدارها امکانات امنیتی مختص به خود را ارائه می دهند. 
»جی ۴« این قابلیت را دارد که کاربر بدون نیاز به روشــن کردن صفحه 
کد ضربه ای خود یا همان Knock Code را روی نمایشگر وارد کند. در 
»اس ۶« اما ورود کاربر به صفحه خانگی به دلیل وجود حسگر اثر انگشت 
تعبیه شده در دکمه Home با امنیت و سرعت بیشتری انجام می شود. 
این دکمه همچنین الگین کردن به سایت ها با اثر انگشت را نیز فعال می 
کند. عاوه بر آن قابلیتی به نام Private Mode نیز وجود دارد که در آن 
حافظه ای اختصاصی برای ذخیره ســازی فایل های خصوصی کاربر در 
نظر گرفته می شــود که دسترسی به آنها تنها با احراز هویت از طریق اثر 
انگشت امکان پذیر خواهد بود. هر دو دستگاه همچنین به قابلیت هایی 
از جمله Smart Unlock مجهز هستند که از طریق آنها می توان قفل 
دستگاه را بر اساس موقعیت مکانی مثا زمانی که کاربر در منزل قرار دارد 
غیر فعال کرد. در کل می توان سامســونگ بخش امنیت را در طراحی 
پرچمدارش جدی تر گرفته، اما »جی ۴« در عوض قابلیت تعریف ۲ کاربر 
را برای دستگاه در نظر گرفته که هرچند هرکدام از آنها از صفحه خانگی و 
حساب کاربری Play Store مجزا بهره مند هستند، اما اینستال یا آپدیت 

اپلیکیشن ها روی هردو حساب کاربری اعمال خواهد شد.

Multitasking

بخش مولتی تسکینگ هردو دستگاه بر مبنای طراحی متریال انجام شده 
و در آن پنجره ها به شکل شناور پشت سر هم لیست شده و کاربر می تواند 
بین آنها اسکرول کند یا همه آنها را با استفاده از دکمه Close All ببندد. 
قابلیت چند پنجره ای هم در هر دو رابط کاربری وجود داشته و کاربر می 

تواند با تقسیم صفحه از ۲ اپلیکیشن بطور همزمان استفاده کند.
سالمتی

هرچند هردو پرچمدار از اپلیکیشن سامتی سازنده خود بهره می برند، 
قابلیت اپلیکیشن LG Health اما تنها به شمارش قدم ها و ثبت مسیر 
پیاده روی و تغییرات وزن کاربر محدود است. در سوی دیگر اپلیکیشن 
S Health نشان می دهد سامســونگ بخش سامتی را بسیار جدی تر 
گرفته و قابلیت های متنوعی را در این زمینه برای پرچمدار خود در نظر 

گرفته است.
کاربر با استفاده از این اپلیکیشن قادر است فعالیت های ورزشی مختلف 
خــود از پیاده روی و دوچرخه ســواری تا کوهنــوردی و نرمش با تمام 
زیرشاخه های آن ثبت کرده و برای هرکدام نقطه هدف و لیست موسیقی 
های مشخصی را تعیین کند. برنامه های ورزشی از پیش تعیین شده ای 

نیز در این قسمت قابل استفاده هستند.
کاربر در این نرم افزار همچنین قادر است میزان مصرف آب، غذا، کافئین، 
خواب و وزن خود را نیز بطور روزانه ثبت کــرده و نمودار تغییرات آن را 
مشاهده کند. عاوه این موارد حسگر ضربان قلب هم در زیر فلش دوربین 
تعبیه شده که در کنار قابلیت های نرم افزاری مجموعه سامتی کاملی را 

در »اس ۶« برای کاربر مهیا می کند.
باتری

در ابتدا شاید به نظر بیاید ظرفیت ۲۵۵۰ میلی آمپر در شائن یک پرچمدار 
نیســت، »اس ۶« اما با همین باتری حدود ۱۲ ساعت پخش ویدیو، ۱۰ 
ساعت وبگردی و ۱۹ ساعت مکالمه را امکان پذیر می کند. هرچند این 
اعداد نسبت به پرچمدار پیشین افت داشــته، اما با این حال تحت یک 
استفاده عادی می توان برای ۲ روز روی همراهی آن حساب باز کرد. این 
عملکرد خوب را می توان حاصل بهینه ســازی های نرم افزاری سازنده، 

بررسی ---
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پنل کم مصرف سوپر آمولد نمایشگر، سیستم جدید اجرای اپلیکیشن ها 
در اندروید آب نبات چوبی به نام ART و در نهایت پردازنده ۱۴ نانومتری 

این پرچمدار دانست.
پرچمدار ال جی اما به دلیل استفاده از پنل IPS به باتری پرظرفیت تری 
نیاز دارد. این باتری ۳۰۰۰ میلی آمپر ساعتی قابل تعویض بوده و هرچند 
نسبت به نسل پیشین عملکرد بهتری نشــان می دهد، اما در مقایسه با 
پرچمدار رقیب ضعیف تر بوده و در آزمایش ما حدود ۱۰ ســاعت پخش 

ممتد ویدیو را دوام آورد.
یک مورد برتری دیگر »اس ۶« نیز پشــتیبانی از قابلیت شــارژ بی سیم 
توسط آن اســت، در حالی که برای اضافه کردن این امکان به »جی ۴« 
الزم اســت یک قاب مجزا برای آن تهیه شود. هر دو دستگاه همچنین از 
تکنولوژی شارژ سریع پشتیبانی می کنند، اما به دلیل اینکه ال جی شارژ 
۱.۸ آمپری را برای پرچمدار خود برگزیده، شــارژ سریع در این دستگاه 
کندتر از بقیه رقبا عمل می کند که عمدتا از شارژر های ۲.۱ آمپری بهره 

می برند. در نتیجه »جی ۴« برای شــارژ شدن کامل به بیش از ۲ ساعت 
زمان احتیاج دارد درحالی که برای »اس ۶« این زمان کمی بیش از ۱:۳۰ 

ساعت است.
در مجموع می توان عملکرد باتری »اس ۶« را چه از نظر سرعت شارژ و چه 
زمان شارژ دهی برتر دانست و تنها مزیت »جی ۴« را در این بخش قابل 

تعویض بودن باتری آن در نظر گرفت.
قابلیت های ارتباطی

هردو پرچمدار در این بخش امکانات مشــابهی ارائه کرده و هردو آنها به 
 LTE�Cat قابلیتهایی نظیر پشــتیبانی از ارتباط مبتنی بر نسل چهارم
6، بلوتوث NFC ،۴.۱، فرستنده مادون قرمز برای کنترل دستگاه های 
الکترونیکی و پشتیبانی از دو سیم کارت مجهز هستند . تنها تفاوت اینکه 
»اس ۶« از سیم کارت های نانو پشتیبانی می کند در حالی که برای »جی 
۴« الزم است از سیم کارت های سایز میکرو استفاده شود و ضمنا پرچمدار 

ال جی رادیو اف ام نیز بهره برده است.
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عملکرد باتری تحت تست ترکیبی مداوم )وبگردی، ویدیو و …(

جمع بندی
هرچند دوربین تلفن های هوشمند هرگز نخواهند توانست با 
دوربین های DSLR رقابت کنند، اما »جی ۴« با گشادگی دهانه 
لنز f/1.8، باتری قابل تعویض، درگاه MicroSD، پشــتیبانی از 
فرمت RAW و امکاناتی مثل حســگر طیف رنگی و تنظیمات 
دستی فراوان ،می تواند برای کاربران دوربین های ببین-و-بگیر 
گزینه مناسبی باشد که آنها را از خرید و همراه داشتن ۲ دستگاه 
همزمان معاف کند. دوربین این پرچمدار همچنین به قابلیت های 
اختصاصی مثل لرزشگیر ۳ محوره و حسگر طیف رنگ مجهز 
است که در تلفن هوشمند دیگری یافت نمی شود. »اس ۶« اما 
در سوی دیگر از امکانات متنوع تری مثل حسگر اثر انگشت و 
ضربان قلب بهره می برد، سخت افزار قوی تری دارد و باتری آن 

هم هرچند قابل تعویض نیست، اما بیشتر عمر می کند.
در مجموع هر دو این پرچمدار ها از دوربین فوق العاده، کیفیت 
ساخت باال و طراحی زیبا و قدرت سخت افزاری مناسبی بهره 

مند هستند و نمی توان بطور قطع یکی را کامال از دیگری برتر 
دانســت. پس انتخاب بین آنها تا حد زیادی بستگی به سلیقه 
شخصی شما خواهد داشت، که مثال حس در دست گرفتن شیشه 
و فلز را ترجیح بدهید یا چرم و پالستیک را، یا برای استفاده از 
اندروید راحت تر باشید با دکمه های فیزیکی کار کنید، یا اینکه 
ترجیح بدهید برای حفظ سادگی ظاهر دستگاه، این دکمه ها به 
شکل مجازی در نرم افزار تلفن هوشمند تعبیه شده باشند. ما 
نیز در این بررسی به مقایسه خصوصیات و قابلیت های هردو این 
پرچمداران پرداختیم و در نهایت انتخاب برنده را بر اساس نیاز 

ها و سالیقتان، به خود شما می سپاریم.

نسخه ۲ سیم کارت Samsung Galaxy S6 با گارانتی رسمی به 
قیمت ۱.۷۲۵.۰۰۰ تومان و LG G4 با قیمت ۱.۸۹۵.۰۰۰ تومان در 

بازار ایران به فروش می رسند.



حیوانات عجیب
STRANGE ANIMALS



کریس کارلتون زیست شناس دانشگاه ایالتی لوئیزیاناست که چندی پیش به 
کشور Blize سفر کرد و همان کاری را انجام داد که بسیاری از گردشگران 

در آنجا انجام می دهند: با خودش سوغاتی آورد.
پس از سپری کردن حدود یک ماه در آمریکای مرکزی، کارلتون به خانه باز 
گشت و سوغاتی عجیبی که همراه با خود آورده بود کار دستش داد؛ مگسی 

که در زیر پوست سرش النه کرده بود.
ســر کارلتون در اصل النه نوعی کرم انگلی شــده بود که به داخل گوشت 

انســان زنده نفوذ می کند و از بافت های پیرامونش تغذیه می کند و عاقبت 
طولش به بیش از ۳ سانتی متر می رسد.

کارلتون با یادآوری اتفاقی که در ســال ۱۹۹۷ میالدی برایش رخ داده بود، 
می گوید: پس از بازگشــت احساس نوعی ناراحتی دوره ای در سر خود می 

کردم و اصال نمی دانستم که چرا چنین اتفاقی برایم رخ می داد.
کارلتون به خاطر حرفه اش در مورد این جانوران اطالعات خوبی داشــت اما 
تا زمانی که دردی وحشتناک با فاصله ۱۵ تا ۲۰ دقیقه را در سرش احساس 

مگسی که زیر پوست انسان رشد می کند
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نکرده بود، هیچ تصوری از دلخراش بودن رفتار این انگل نداشت.
این زیســت شناس در ادامه می گوید: زمانی که شفیره این موجود به اندازه 
ای معین می رسد در داخل حفره کوچکی که درون پوست شما ایجاد کرده 
شروع به چرخیدن می کند و همین مساله است که باعث ایجاد درد می شود 
و آنجاســت که متوجه می شوید کرمی به داخل بدنتان نفوذ کرده و باید آن 

را خارج نمایید.
کارلتون با کمک یکی از همکارانش به نام Victoria Bayless که معاونت 
موزه بندپایان لوئیزیانا را بر عهده دارد و قطعا ســمت شغلی اش ارتباطی به 
جراحی و برداشتن شفیره انگل از بدن انسان پیدا نمی کند، روی آن منطقه 
از پوســت خود مقداری برق ناخن قرار داد. شفیره که فضای تنفسش بسته 
شــده بود جان خود را از دست داد و عاقبت فردی که کارلتون را برای خارج 
کردن آن از پوســتش یاری می داد موفق شد که کرم را از جایش در آورد و 

خودش می گوید، انگار تکه ای از گوشتم کنده می شد.
کارلتون بیچاره یکی از هزاران توریســتی بود که به نواحی مرکزی آمریکا 
ســفر کرده و روحش هم خبر نداشت که چه اتفاق ناخوشایندی انتظارش را 

می کشد.
اما همه ماجرا با یک ناقل، معموال یک پشــه، شروع می شود که گونه های 
بالغ مگس پاشنه در هوا شکارش می کنند. در مرحله بعد، جانور بالغ تعدادی 
از تخم های خود را به قســمت تحتانی پشه می چسباند )معموال با استفاده 

از بزاق خود(.
زمانی که طعمه از آن محل دور شــده و انســان یا پستاندار دیگری را برای 
تغذیه کردن پیدا می کند، گرمای بدن انســان باعث شکسته شدن تخم ها 

شده و شفیره ها از محفظه خود به بیرون ریخته می شوند.
این شــفیره ها یا از طریق جراحات ایجاد شده روی بدن انسان به آن ورود 
پیدا می کنند یا اینکه از طریــق فولیکول های مو و دیگر منافذ بدن به آن 

وارد می شوند.
الرو در مرحله نخســت با سر وارد آن زخم و یا فولیکول های مو می شود و 
با اســتفاده از بخش های قالب مانند دهــان خود آن را می َکَند. اما انتهای 
بدن این شــفیره معموال اندکی از سطح پوست بیرون می ماند و با این کار، 
عالوه بر اینکه جانور می تواند تنفس کند، زخم هم امکان بهبود یافتن پیدا 

نمی کند.
شفیره مگس پاشنه مدت سه ماه را در این وضعیت به سر می برد، از گوشت 
انســان تغذیه می کند، رشــد می یابد و پوســت اندازی می کند و به تعبیر 
کارلتون نوعی »حس سوزش مزمن ســطح پایین را در بدن فرد ایجاد می 

کند«.
در واقع شفیره از واکنش بدن انسان به وجود یک شی خارجی تغذیه می کند 
که شامل پروتئین ها و ذراتی )سلول های خونی مرده و مواردی مانند آن( 

است که در زمان ایجاد التهاب از بدن جدا می شوند.
کارلتون در ادامه به داستان دختری اشاره می کند که مرتبا از شنیدن صدای 
جویدن در بدن خود به مادرش گالیه می کرده اما جدی گرفته نمی شده. اما 
علت شــنیده شدن آن صدا چه بود؟ شفیره مگس پاشنه که درست در پشت 

گوش به داخل پوست دختر بچه نفوذ کرده بود.
شــفیره با در اختیار داشــتن این غذا مرتبا رشد می کند و سه مرحله پوست 

اندازی را پشت ســر می گذارد. الرو این انگل بافت نرمی دارد و به راحتی 
در پروتئین ها و مواد جدا شده از بدن انسان ادغام میگردد و به همین خاطر 
اگر چرخش هایش در داخل پوســت نبود هیچگونه حسی دال بر وجود شی 

خارجی در پوست احساس نمی شد.
زمانی که الرو به مرحله بلوغ خود نزدیک می شود حفره ای که در آن به سر 
می برد را فراخ تر می کند و عاقبت از بدن جدا می شود، اما افرادی که تمام 
مدت آن را زیر پوســت خود داشته و متوجه وجودش نشدند، جدا شدن الرو 

از بدن خود را نیز حس نخواهند کرد.
حال این ســوال مطرح می شــود که چرا مگس پاشنه چنین 

سیستم تولید مثل پیچیده ای را در پیش گرفته است؟
نخســتین دلیل آنطور که کونلی )حشره شناس دانشگاه فلوریدا( می گوید 
این اســت که در این روش، رقابت زیادی وجود ندارد. اگر یک پشــه ماده 
باشید و بتوانید نوزدا خود را به یک بدن گرم )انسان( برسانید قطعا به منبعی 
بی پایان از غذا دست پیدا می کنید که رقابت زیادی برای بدست آوردن آن 

وجود ندارد.
و چون شــفیره در یک موقعیت مشــخص در آن به سر می برد و از جایش 
تکان نمی خورد و به دیگر نواحی بدن حرکت نمی کند در نتیجه خطر آنکه 

هدف شکارچیان قرار بگیرد هم وجود نخواهد داشت.
البته یک خطر جان این انگل را تهدید می کند و آن انسان هایی هستند که 
ترجیح می دهند مانع از ماندن کرم روی بدنشــان شوند و به عبارتی میزبان 

خوبی نیستند.
یازده سال پس از این ماجرا، کارلتون مجددا به سفر دیگری رفت و منتها این 
بار اکوادور را به عنوان مقصد خود انتخاب نمود و پس از بازگشــت به خاک 

آمریکا احساس جالبی داشت.
او می گوید: دقیقا همان حس را تجربه کردم و با خود میگفتم 
که نه، این اتفاق نباید دوباره رخ دهد. آیا باز هم شفیره دیگری 

درست در همان نقطه روی سرم النه کرده؟
باید بگوییم که دوباره همان اتفاق در حال رخ دادن بود و کارلتون مجددا از 
یکــی از همکارانش برای خارج کردن کرم از بدن خود کمک گرفت. آنها با 

استفاده از ترکیب اتانول و اتیل استات کرم را از جایش خارج کردند.
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شــاید دوست داشتنی ترین  روحی که تا به حال در فیلم ها به تصویر کشیده شده 
کاراکتر اسلیمر در فیلم Ghostbusters باشد. در این داستان اسلیمر با آغوشی گرم 
خود را به بیل موری معرفی می کند و نوعی برون مایه یا اکتوپالسم را از خود روی 
بدن آن برجای می گذارد. در جریان این فیلم بیل باالخره ماده یاد شده را از بدن خود 
جدا می کند در حالی که داستان می توانست بدتر از این باشد چراکه ممکن بود با یک 
اسلیمر واقعی برخورد کند: نوعی مارماهی دهان گرد )hagfish( که آبشش ماهی 
ها و کوسه ها را از نوعی ماده چسبناک و لزج پر می کند و جانشان را می گیرد. اما این 
ماده چسبناک با موارد دیگری که در طبیعت می بینید فرق دارد و به خاطر پیچیدگی 

باالیش ممکن است روزی به ساخت ابر ماده رویایی بشر بیانجامد.
این مارماهی در بستر اقیانوس ها زندگی می کند و غذای اصلی اش را هم عمدتا 
کرم های پرتار تشکیل می دهند با این همه، این آبزی گهگاهی نیز در یکی از 
جالب توجه ترین و مهم ترین رویدادهای ســطح آب دریا حضور می یابد که در 

واقع با جسد یک وال آغاز می شود.
پوست وال ها همانطور که احتماال می دانید بسیار سخت است و مارماهی نیز به 
هیچ وجه توانایی گزیدن بدن آن را ندارد اما این موجود حدودا ۳۰۰ میلیون سال 
است که در بستر دریاها زندگی می کند و در جریان این مدت طوالنی توانمندی 

هایی را در خود پروش داده تا در شرایط سخت زیر آب دوام بیاورد.

به گفته کارول یاکینگ یکی از زیســت شناسان دانشگاه یورک تورنتو اگر این 
موجود خوش شــانس باشد و در زمان روی آب آمدن جسد نهنگ در آن منطقه 
حضور داشته باشد با دندان های خود که شبیه به تیغه های یک اره دایره شکل 

است به آن گاز می زند.
او در ادامه می گوید: جانور با این کار طعمه را در جایش محکم نگه می دارد )یا 
بهتر بگوییم خود را در جایش ثابت می کند( و سپس با چرخاندن بدنش نوعی 
حفره را در داخل پوســت وال ایجاد می کنند و با نفوذ به داخل بدن آن به خانه 

جدید خود نقل مکان کرده و آن را از درون می خورد.
اگر این موجود برای تکه تکه کردن گوشت نهنگ با مشکل روبر شود می تواند 

خود را به صورت گره درآورده و از این طریق راحت تر به داخل جسد نفوذ کند.
مارماهی های دهان گرد از آن جهت تا این اندازه انعطاف پذیر شده اند که جمجه 
کوچکی دارند و بدنشان اصال ستون فقرات ندارد )جالب است بدانید که به این 

خاطر طبقه بندی آنها برای دانشمندان امری بسیار دشوار بود(.
ایــن آبزی علیرغم جثه نحیف و باریکش توان بدنی باالیی دارد که توضیحات 
بیشتری را در این رابطه ارائه می کنیم. به گفته باکینگ اگر یکی از آنها را بلند 
کرده و در دست بگیرید، فشاری که به دست شما وارد می شود شبیه به همانی 

است که عضالت جمع کننده در مار بوآ از خود نشان می دهند.

نوعی مارماهی که دشمنانش را 
با ماده ای چسبناک خفه می کند
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باز گردیم به جســد نهنگ. پس از آنکه مارماهی دهان گرد، راهش را به داخل 
بدن طعمه باز کرد صرفا با بلعیدن غذا مواد مورد نیاز برای زنده ماندنش را تامین 
نمی کند. در واقع این جانور روش جالبی را برای وارد کردن مواد مغذی از طریق 
پوستش به کار می برد و از همان »ناقل«های مواد مغذی استفاده می کنند که 

در دستگاه گوارشی انسان یافت می شود.
بنابراین شاید بتوان اینطور گفت که این ماهی ها نوعی روده هستند که یک روده 
دیگر نیز درونشان قرار دارد. همزمان با تجزیه شدن گوشت نهنگ و تبدیل شدن 

آن به آمینو اسید ماهی نیز آنها را مستقیما به داخل خون خود وارد می کند.
اما این موجود برای آنکه الشه مورد نظرش را پیدا کند نخست باید راهش را در 
تاریکی مطلق عمق اقیانوس به سمت سطح آب بیابد، به همین خاطر، این جانور 
عالوه بر اینکه بر سیستم بینایی ابتدایی خود متکی است )که در آن تاریکی تقریبا 
بی فایده محسوب می شود( بلکه قوه بویایی بسیار قوی و قدرتمندی دارد که به 
آن کمک می کند کوچک ترین بوی ناخوشایند را با استفاده از بخش های دهانی 

خود شناسایی کند.
بخش جلویی مغز این موجود که در واقع کار پردازش بو را بر عهده دارد بیش از 

اندازه بزرگ است تا از این طریق بتواند کلیه این اطالعات را پردازش کند.
اما زمانی که مارماهی به الشه رسید، به سرعت مشغول حفاری در بدن نهنگ 
می شود و در نتیجه سر آن در زیر الیه هایی از نسوج بدن طعمه قرار می گیرد و 
از طرفی سیستم بینایی حقیقی و کاملی هم ندارد و به همین خاطر احتمال حمله 

درندگان دیگر به آن بسیار زیاد می شود.
با این همه، اگر جانوری بدن این مارماهی را گاز بگیرد خودش را در خطر بزرگی 
قرار خواهد داد چراکه این آبزی مشمئزکننده ترین و خطرناک ترین ژل چسبناک 

را در میان موجودات دیگر تولید می کند.
ماده چسبناک و مجازات

سرتاســر بدن این ماهی از ۱۵۰ غده تولید کننده ماده چسبناک پوشیده شده و 
زمانی که دشــمنی مانند یک کوسه بدن آن را گاز می گیرد غده های کوچکی 
که در نزدیکی محل گزیدن آن قرار دارند بالفاصله این ماده چسبناک را از خود 

خارج می کنند.
به محض آنکه این ماده با آب برخورد می کند تبدیل به یک ابر بزرگ ژالتینی 
می شــود که به گفته داگالس فاج زیست شناس دانشگاه Guelph آنتاریو با 

هدف مسدود سازی آبشش های مهاجم به این شکل در می آید.
این زیست شناس کامال در مورد استدالل خود اطمینان دارد چراکه پیشتر آزمایشاتی 
را روی سر جدا شده این ماهی انجام داده بود. او در وهله نخست جریان آبی که روی 
آبشش های جانور جریان پیدا می کرد را تحت شرایط طبیعی اندازه گرفت و سپس 

ماده لزج خارج شده از بدن این مارماهی را در معرض آن قرار داد.
او می گوید: اگر این کار بتواند آبشش های دشمن را مسدود نماید، آنگاه جریان 
آب به داخل این بخش از بدن آن کم می شود و در جریان آزمایش نیز این مساله 

ثابت شد که ماده ژالتینی مانع ورود آب به آبشش های دشمن می شود.
البته تاکنون هیچ مورد خفگی درندگان زیر آب به خاطر پر شدن فضای دهانی 
شان از این ماده چسبناک رویت نشده و به همین خاطر مشخص نیست که آیا 
این ماده می تواند باعث مرگ دشمنان مارماهی دهان گرد شود یا خیر از همین 
رو، گفته می شود که جانوران دیگر معموال پس از خروج این ماده به سرعت از 

موقعیت خود عقب نشینی می کنند.

با این همه آنطور که فاج می گوید اگر دشمنان مارماهی نتوانند ماده چسبناک ژله 
ای را از خود جدا نمایند نابود می شوند.

اما مارماهی برای جلوگیری از خفه شدن خود چه کاری را انجام می دهد؟ آنطور 
که باکینگ می گوید این موجودات دارای نوعی آبشش های بادکنکی شکل و 

زیبا هستند و در نتیجه امکان آنکه این ژل به داخل آنها نفوذ کند وجود ندارد.
مارماهــی آب را از طریق تعدادی حفــره کوچک که روی بدنش وجود دارند به 
داخل این کیسه ها پمپاژ می کند. در داخل این کیسه ها تعدادی مجرا و محفظه 
قرار دارد که آب را با خون جانور تماس می دهند و از این طریق تبادل اکسیژن 

صورت می گیرد.
به عالوه، این جانور می تواند با استفاده از همان تکنیکی که برای غذا خوردن به 
کار می برد ماده چســبناک را از بدن خود جدا کند یعنی خود را به شکل گره در 

آورده و از این ماده ژالتینی عبور دهد.
اما آبشــش های این ماهی هم به هیچ وجه معمولی نیستند. در داخل هر کدام 
از غده های موجود در ســطح بدن آن دو نوع ســلول وجود دارد که یکی از آنها 
مقدار زیادی بلغم تولید می کنــد و دیگری )که اهمیت و جذابیت زیادی برای 

پژوهشگران علم مواد دارد( رشته هایی را تولید می کند.
این رشته ها هر کدام شش اینچ طول دارند که به شکلی بسیار ظریف در فضایی 
به وســعت تنها چهار هزارم اینچ در هم تنیده شده اند. درست مثل این می ماند 
که لباس های خریداری شــده یک فرد در طول ده هزار سال را در یک چمدان 
جای دهید که به ناگهان باز می شود و ماده ای از آن خارج می گردد که می تواند 

جان شما را بگیرد.
زمانی که غده ها از ماده چسبناک خالی شدند، رشته ها )که شمارشان به ۲۵۰۰۰ 
هزار عدد می رســد و تنها در چهار فنجان ماده چســبناک جای می گیرند( در 

کسری از ثانیه با بلغم و ماهده چسبناک مخلوط می شود.
فاج می گویید: ما تصور می کنیم ماده دیگری نیز در این ترکیب وجود دارد که 
باعث چسبندگی آن می شود و هنوز آن را تشخیص نداده ایم با این همه شواهد 
زیادی دال بر وجود آن هست؛ ماده ای که می تواند رشته ها را در کنار یکدیگر 

قرار دهد و احتماال نوعی چسب محلول است.
زمانی که چسب به صورت مایع در می آید، رشته ها به سان فنر از جای خود آزاد 
می شوند و انرژی الزم برای متورم شدن توده ابری لزجی که در باال به آن اشاره 
شد را فراهم می کنند. فیبرها در ادامه از هم باز می شوند و زمانی که مارماهی 

آنها را به سمت دشمن پرتاب می کند وسعت می یابند.
فاج در ادامه می گوید: زمانی که رشته ها از همدیگر باز می شوند بافتی بسیار نرم 
و الستیکی دارند اما به گونه ای طراحی شده اند که با کشیده شدن به ماده ای 
محکم تر و به مراتب سخت تر بدل می شوند و اگر آنها را خشک کنید تفاوتی با 

ابریشم تولید شده توسط عنکبوت ها نخواهند داشت.
به همین دلیل است که دانشمندان تا این اندازه شیفته مارماهی دهان گرد هستند. 
در حال حاضر قوی ترین فیبرهای ترکیبی نظیر کوالر از نفت تولید می شوند که 

البته یکی از همین روزها ذخیره آن تمام می شود.
گفتنی است رشته های تولید شده توسط این ماهی از نظر استحکام تا ۷۰ درصد 
با آنچه توسط عنکبوت تولید می شود برابری می کند، با این همه باز هم بسیار 
محکم به حساب می آیند و از همین رو دانشمندان تالش دارند روزی موفق به 

ساخت فیبرهای پروتئینی با همان استحکام و قدرت شوند.
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عادی شدن روابط ایاالت متحده آمریکا و کوبا تغییرات بسیار بزرگی را برای این 
دو کشور و شهروندانشان به دنبال خواهد داشت که مهم ترینشان شاید دستیابی 
پژوهشگران آمریکایی و آزمایشگاه های پیشرفته این کشور به بزرگ ترین جزیره 
دریای کارائیب و گونه های جانوری منحصربفردی باشــد که در آن زندگی می 

کنند.
در میان عجایب و شگفتی هایی که قطعا چشم پژوهشگران را به خود خیره خواهد 
کرد می توان به کوچک ترین پرنده دنیا اشــاره کرد که در واقع یکی از گونه های 
مرغ مگس خوار با نام مرغ مگس خوار زنبوری )bee hummingbird( است.

این پرنده در حدود یک پانزدهم اونس )یعنی کمتر از یک سکه ده سنتی یا حدودا دو 
گرم( وزن دارد و ابعاد آشیانه آن نیز کوچک تر از یک سکه ۲۵ سنتی است.

این گونه از مرغ مگس خوار درست مانند شاهینی که به شکار کبوترها می رود، پشه 
ها را صید می کند و تخم هایش نیز به اندازه یک دانه قهوه هستند. به بیان دیگر، 
مرغ مگس خوار زنبوری به قدری کوچک است که با حشرات برای دستیابی به غذا 

و منابع غذایی می جنگد و کاری به طعمه پرندگان دیگر ندارد.
نکته جالب توجه دیگر در مورد این پرنده فعالیت بیش از اندازه آن اســت؛ باید به 
اطالع تان برسانیم که مرغ مگس خوار زنبوری در هر ثانیه ۲۰۰ مرتبه بال می زند.
حال ســوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا این جانور تا این اندازه 

نسبت به موجودات هم رده خود کوچک است؟
Bo Dalsgaard بوم شناس دانشگاه کوپنهاگ می گوید: در تمامی جوامع موجود 
در جزایر کارائیب، دو یا سه مرغ مگس خوار را خواهید دید که به صورت گروهی 

با هم زندگی می کنند و معموال یکی از آنها کوچک تر و دیگری بزرگ تر است.
پرنده ای که جثه بزرگ تری دارد معموال به رنگ زمردی اســت که دوبرابر اندازه 

معمول خود رشد می کند )هرچند که این پرنده نیز در برابر گونه های »بزرگ« مرغ 
مگس خوار باز هم کوچک به حساب می آید(.

Dalsgaard تصور می کند که در وهله نخست گونه زمردین این پرنده وارد 
کوبا شــده و سپس اجداد مرغ مگس خوار زنبوری با ورود به این جزیره نقش 
گونــه کوچک تر را بر عهده گرفته اند. اما گروهی که در مرحله دوم وارد این 
جزیره شدند برای آنکه با انواع زمردین بر سر غذا وارد رقابت نشوند، به شکلی 

تکامل پیدا کردند که برای دستیابی به شهد گیاهان با حشرات بجنگند.
به همین دلیل رفته رفته این پرنده کوچک و کوچک تر شــد تا مبادا روزی منابع 
غذایی اش تمام شود و در نتیجه برای دستیابی به غذای مورد عالقه اش )شهد( 
بیشتر به سمت گل های کوچک می رفت در حالی که انواع زمردین به هیچ وجه 
انرژی خود را صرف این گل های کوچک نمی کردند و رقابتی هم میان آنها وجود 

نداشت.
جالب است بدانید که این پرنده حتی از سوی حشرات نیز با رقابت روبرو نشد چراکه 
سفر از روی آب برای پیدا محیط زندگی جدید برای حشرات گرده افشان کاری بس 

دشوار است.
اما مرغ مگس خوار تنها موجود ظریف و کوچک روی زمین نیست و این ظرافت 
امری بسیار رایج به شمار می رود. برای نمونه در منطققه باربادوس نوعی مار زندگی 
می کند که می تواند روی یک سکه ۲۵ سنتی چمبره بزند و داستان تکامل آن نیز 

درست شبیه به همین پرنده است.
زمانی که این مار ریســمانی نخستین بار به باربادوس رسید احتماال خود را درون 
یک منفذ کوچک جای داده و غذای اصلی اش هم هیچگاه به این سرزمین راه پیدا 
نکرده چراکه در این صورت جثه این مار قطعا بزرگ تر از این میزان بود و در نتیجه 

پرنده ای که تنها دو گرم وزن دارد
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همچون مرغ مگس خوار به تدریج کوچک و کوچک تر شــده تا بتواند با خوردن 
شفیره و نوزاد حشراتی مانند موریانه و مورچه خود را سیر کند.

زیبایی های خواب
ظرافت یا بهتر بگوییم کوتولگی پدیده ایست که بارها و بارها در این جزیره رخ می 
دهد اما کوچک بودن برای پرنده ای با این اشتها که دوست دارد بهترین غذاها را به 

جوجه هایش بدهد هزینه دارد.
به گفته Dalsgaard هزینه این کوچک بودن میزان باالی انرژی ایســت که 
موجود زنده ای مانند این مصرف می کند چراکه نرخ سوخت و ساز و از دست دادن 

گرما در بدن این پرنده بسیار باالست.
او در ادامه می گوید: به همین دلیل مرغ مگس خوار زنبوری مجبور اســت که با 
تناوب بسیار باال غذا بخورد یا اینکه برای صرفه جویی در میزان مصرف انرژی به 

یک خواب عمیق برود که به آن مرگ کاذب هم گفته می شود.
متاسفانه مطالعات قابل توجهی روی پدیده مرگ کاذب در این پرنده صورت نگرفته، 
با این همه باید بگوییم که اغلب گونه های مرغ مگس خوار از چنین ترفندی برای 
حفظ انرژی خود بهره می گیرند و به همین دلیل دانشمندان تا حدودی می توانند به 

سازوکار آن در این گونه ظریف نیز پی ببرند.
با توجه به اینکه مرغ های مگس خوار زنبوری مقدار زیادی انرژی می سوزانند و این 
گونه نیز ظریف ترینشان است و بیش از همه آنها انرژی می سوزاند )اگر خاطرتان 
باشد پیشتر گفته بودیم که این پرنده در هر ثانیه ۲۰۰ مرتبه بال های خود را تکان 
می دهد(، پژوهشگران احتمال داده اند که استفاده آن از ترفند مرگ کاذب نیز کامال 

به شکلی آزادانه انجام می گیرد.
بنابراین درســت مانند بیماری خواب  مرغ مگس خــوار نیز احتماال هر زمان که 
فرصتش را پیدا کند مرگ کاذب را تجربه می کند. آنا مارتین گنزالس بوم شناس 
دانشگاه برکلی در کالیفرنیا در این رابطه می گوید: برای نمونه در شب ها که این 
پرنده نمی تواند غذا بخورد الزم است کمترین میزان ممکن از انرژی خود را مصرف 

کنند تا دمای بدنش را حفظ نماید.
او در ادامه می گوید: حتی مشــاهده شده که در طول باران های سنگین هم که 
امکان غذا خوردن وجود ندارد این پرنده به خوابی ســنگین فرو می رود )الزم به 
یادآوری است که مرغ مگس خوار زنبوری در جریان باران های اندکی می تواند به 

شکار برود و در این حین نیز طعمه حیوانات دیگر نمی شود(.
زمانی که فصل جفت گیری این پرنده فرا می رسد، گونه های نر آن رنگ سبز 
آبی خود را از دســت می دهند و در مقابل یک کاله صورتی رنگ متمایل به 
قرمز بر سر می کنند )تصویر شاخص مطلب( و آوازهایی زیبا سر می دهند و 

بدین سان گونه های ماده را به سمت خود جذب می کنند.
اما پس از آنکه گونه ماده دو تخم کوچک خود را که ابعادشــان به اندازه دانه 
قهوه است، گذاشت به هیچ وجه اجاز نزدیک شدن گونه نر به آشیانه و باالخص 
تخــم ها را نمی دهد چراکه پرنده نر پرهای براقی دارد و می تواند درندگان و 

دشمنان را به سمت خود جذب کند.
پرنده ماده شش دنگ حواس خود را صرف محافظت از تخم هایش می کند. 
گنزالس می گوید: مادر به صورت مستقیم به سمت آشیانه پرواز نمی کند و در 
عوض به آرامی به آن نزدیک شده و پس از آنکه از بابت امنیت النه و محیط 

پیرامونش مطمئن شد به آن وارد می شود.
جوجه ها حدودا بعد از سه هفته از تخم بیرون می آیند و پرنده برای سه هفته 
دیگر به آنها مخلوطی از شــهد و مگس می دهــد و پس از اتمام این فرایند، 

جوجه ها بال گشوده و به سمت جهان پیرامونشان به پرواز در می آیند.
در مورد زیســتگاه این پرنده هم باید بگوییم که برخی از نواحی این جزیره به 
صورت کلی زیر کشت یک نوع محصول می روند و این یعنی مرغ مگس خوار 
احتماال همیشــه به مواد و ابزارهای الزم برای ساختن آشیانه اش دسترسی 
نــدارد. در هر صورت برنامه خاصی برای حفظ بقای این پرنده در کوبا صورت 

نمی گیرد اما از طرفی هم حیات آن به هیچ وجه در معرض انقراض نیست.
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هر موفقیت بزرگی نتیجه هزاران تالش 
کوچک و عادی است که مورد توجه و 
ستایش دیگران قرار نمی گیرد. 
برایان تریسی



مدیریت
Management



مدیریت

مـاهنامه اینترنتی دیجیـاتو 112

دیجیاتو

کارآفرین شدن آسان نیست؛ فراز و نشیب های زیادی در این 
راه وجود دارد و ممکن است گاهی حس کنید هیچ کاری درست 
پیش نمی رود. در این راه موانع زیادی مانند مشکالت پیش بینی 
نشده، شکست ها، اختالف سلیقه ها و مشاجرات کاری وجود 
دارند که شما را فقط به سمت یک چیز سوق می دهند: استرس. 
اگرچه نمی توان از این فشــارهای روانی فرار کرد اما با اندکی 

صبر و حوصله می توان آن ها را مدیریت نمود. اگر اجازه دهید 
استرستان بر عملکرد شما غالب شود، مطمئناً بازدهی تان پایین 

آمده و به سمت یک وضعیت بحرانی پیش خواهید رفت.
امروز می خواهیم شما را با ۸ روشی که سبب کاهش استرس می 
شوند آشنا کنیم تا بتوانید روی انجام کارها تمرکز داشته و به 

سوی اهدافتان پیش بروید.

هشت روش موثر برای مقابله با استرس
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۱- با یکی از دوستانتان صحبت کنید
همواره سعی کنید با یکی از دوستان خود درباره مشکات، موانع و راه 
هایی که برای رفع آنها وجود دارد، مشــورت کنید. این یکی از بهترین 
روش ها برای کاهش اســترس است. به یاد داشــته باشید که اوضاع را 
برای خود پیچیده نکنید زیرا این کار تنها سبب افزایش فشار روانی شما 

خواهد شد.
گاهی با یک مشورت ســاده، همه چیز حل خواهد شد و آنگاه خواهید 
فهمید، شرایط آنقدر هم که فکرش را می کردید بد نبوده است. همچنین 
اینکه بدانید شخصی را دارید که در سختی ها کنارتان است و می توانید 
با او مشورت کنید خود سبب دلگرمی و افزایش اعتماد به نفس شما در 

مواجه با هر وضعیت بدی خواهد شد.

۲- کتاب بخوانید
خواندن یک کتاب یا مجله خوب به شــما کمک خواهد کرد تا از عوامل 
تنش زا دور شوید. وقت خود را صرف موضوعات مورد عاقه خود کرده 
و از جنجال ها بپرهیزید. موضوع کتاب هرچه که می خواهد باشد؛ فقط 
مهم این است که استرس فعلی شما را کم کند. سعی کنید نکات مهم و 

مورد عاقه خود را با مطالعه بدست آورید.

۳- ایده های خود را در یک دفترچه یادداشــت 
کنید

نوشتن یکی از کارهایی است که هنوز بسیاری از کارآفرینان هم آن را به 
اندازه کافی انجام نمی دهند. نوشتن تمرین قدرتمندی است که به شما 
کمک می کند درک بهتری از مسائل و مشکات پیش رو داشته باشید.

همواره یک دفترچه یادداشــت کنار دســت یا در کیف خود بگذارید. 
هنگامی که در یک موقعیت اســترس زا قــرار گرفتید، دفترچه خود را 
درآورده و آنچه را که ســبب بهبود اوضاع و روش های ممکن برای رفع 
مشکات می شود، بنویســید. این روش را امتحان کنید تا از اثرات آن 
شگفت زده شــوید و ببینید چطور می توانید بر بسیاری از مشکات و 

مسائل غلبه کنید.

۴- ورزش کنید
به جرات می توان گفت بهترین روش برای کاهش استرس، ورزش کردن 
است و شــما به معنای واقعی کلمه قادر خواهید بود فشار روانی وارد بر 
خود را کاهش دهید. معموالً افراد بــرای ورزش کردن به دنبال انگیزه 
می گردند و این خود بزرگترین مانع برای انجام این کار است؛ اما به یاد 
داشته باشید اگر منظم ورزش کنید و خود را به آن عادت دهید، مطمئناً 
هیچ فرصتی را برای باشگاه رفتن و کاهش استرس از دست نخواهید داد.
تلفن همراه خود را کنار گذاشته و بگذارید خون با خیال راحت به تمام 
بدن شما برســد و ضربان قلبتان باال برود. گذشــته از کاهش استرس، 
فوایدی که ورزش منظم می تواند برای سامتی تان داشته باشد، کافی 

است تا شما را به انجام این کار ترغیب کند.

۵- بدوید
در کنار باشگاه رفتن، برای اینکه مشغله های کاری خود را دور بریزید، 
برای دویدن از خانه خارج شوید. در حین دویدن، جاهایی را برای خودتان 
عامت گذاری کنید و همه تمرکزتان را روی رســیدن به نقاط یاد شده 

قرار دهید. این کار تمام استرس شما را از بین خواهد برد.
درست مانند زمان هایی که در باشگاه حضور دارید، در زمان دویدن نیز 
تلفن همراه خود را کنار بگذارید زیرا باعث حواس پرتی شما خواهد شد 
و استرس تان را باز می گرداند. سعی کنید در وقت دویدن، پیام و ایمیل 
هایتان را چک نکنید چراکه خواندن تنها یک پیام کافی است تا استرس 
شما باز گردد. یک جفت کفش راحت بپوشید و لیست موزیک هایی را 

که دوست دارید آماده کرده و دل به جاده بزنید.

۶- بوکس کار کنید
بوکس یکی از ورزش هایی است که هم به تناسب اندام شما کمک می 
کند هم سبب کاهش فشار های روانی می شود. در اکثر باشگاه هایی که 
رشته بوکس در آنها ارائه می شود، آن را به عنوان ورزشی که به کاهش 

استرس کمک می کند، تبلیغ می کنند.
فرقی نمی کند مرد باشید یا زن و یا اینکه چه سن و سالی داشته باشید؛ 
گاهی اوقات نیاز دارید تا در رینگ مشغول ضربه زدن باشید تا هرآنچه در 
وجودتان هست را خالی کنید. اگر به بوکس عاقه ندارید، سراغ ورزش 
هایی مانند گلف یا بیســبال بروید. زمین بازی ۲۵۶ متری گلف یا ۳۶۵ 
متری بیسبال می تواند به شما کمک کند استرس های خود را فراموش 

کنید.

۷- وقتی را برای تفکر عمیق در نظر بگیرید
هنگامی که می خواهید از هر چیزی که در دنیای اطرافتان هست، دور 
شده و فقط روی خودتان تمرکز کنید، تمدد اعصاب بهترین چاره است، 
زیرا استرس تان را از بین برده و به شما اجازه می دهد درست فکر کنید.
 این کار به شــما امکان می دهد که فکری باز داشــته باشید و با تجسم 
آینده احتمال آنکه رخدادهای آتی باعث ایجاد اســترس در وجودتان 

شود را پایین آورید
ممکن است به دالیلی سرتان خیلی شــلوغ باشد و همواره تخت گاز به 
سمت جلو در حرکت باشید اما فراموش نکنید، گاهی مکث کردن برای 
چند دقیقه و چند قدم به عقب بازگشتن برایتان بسیار مفید تر خواهد 

بود.

۸- تکنولوژی را کنار گذاشته و قدم بزنید
برای مدتی دست از تکنولوژی بکشید و به طبیعت روی بیاورید؛ به پارک، 
ساحل و جنگل رفته و قدم بزنید. این کار سبب می شود موقعیت های 
تنش زایی را که در آن قرار دارید، کنار گذاشته و فراموش کنید. به یاد 
داشته باشید ارتباط با طبیعت به شما کمک می کند به آرامش رسیده 

و استرس هایتان را فراموش کنید.
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امروزه کمتر کسی پیدا می شــود که وارن بافت را نشناسد؛ او 
کارآفرین، بازرگان و ســرمایه گذار آمریکایی است که از وی به 
عنوان موفق ترین ســرمایه گذار قرن بیستم یاد می شود و هم 
اکنون پس از بیل گیتس و کارلوس اسلیم، در رتبه سوم از فهرست 

میلیاردرهای جهان در سال ۲۰۱۴ قرار دارد.
او مدیر عامل اجرایی و رئیس هیئت مدیره شرکت برکشایر هاتاوی 
است. فعالیت این شرکت هلدینگ و چند ملیتی، ارائه خدمات 
بیمه ای مانند بیمه سالمت، اموال، حوادث… است. این شرکت 
در آخرین رتبه بندی انجام شده توسط مجله فوربز، در رتبه پنجم 

از بزرگترین شرکت های جهان قرار گرفته است.
در ادامه این مطلب، توجه شما را به توصیه های این سرمایه گذار 

افسانه ای برای رسیدن به موفقیت جلب می کنیم؛

۱-قبل از هر چیز، روی خودتان سرمایه گذاری 
کنید

وارن بافت در برنامه صبحگاهی صبح بخیر آمریکا گفت: »بهترین کاری 
که که می توانید انجام دهید این اســت که روی خودتان سرمایه گذاری 
کنید؛ روی هر چیزی که استعدادهای شما را شکوفا می کند، برنامه ریزی 

داشته باشید.«
این یک توصیه بسیار عالی است؛ این سرمایه گذاری می تواند روی کسب 
دانش و آموزش بیشتر برای بهبود مهارتی که از قبل داشته اید یا جدیداً می 
خواهید آنرا یاد بگیرید، باشد یا شروع کسب و کاری که متعلق به خودتان 

است، باشد.

۹ نکته برای شاد و موفق بودن در زندگی
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۲- در اســرع وقت عادت های بــد خود را کنار 
بگذارید

عادت ها می توانند باعث پیروزی یا شکست شما شوند. این کارآفرین می 
گوید: » من افراد بســیاری را می بینم که الگوهای رفتاری بسیار مخربی 

دارند و به دام این عادت ها افتاده اند.«
او خطاب به دانشــجویان فارغ التحصیل دانشگاه فلوریدا گفت: » قبل از 
اینکه عادت های بد بر شما غالب شوند، آنها را کنار بگذارید و سعی کنید 
حداالمکان آنها را به عادت های خوب و مفید برای خودتان تبدیل کنید. 
کسی که در سن وسال شماست، خیلی راحت تر از من می تواند از شر این 
عادت های مخرب خاص شود زیرا بسیاری از این رفتارها با گذشت زمان 
در انسان نهادینه شده و به یک عادت همیشگی تبدیل می شوند. بنابراین 
تا زمانی که این عادت ها زیاد نشــده اند، آنها را ترک کنید.« به قولی: سر 
چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گرفتن به پیل. حتی اگر سن 
و سالی هم از شما گذشته باشــد، اصًا ناامید نباشید؛ شاید به ظاهر کار 

سختی باشد اما بدانید که عادت ها در هر مرحله از زندگی قابل تغییراند.

۳- نقاط ضعف و قدرت خود را شناسایی کنید
این سرمایه گذار می گوید: » با اســتفاده از تجربه و دانشی که در اختیار 
داریــد، روی نقاط قوت و مهارت هایی که بلدید، ســرمایه گذاری کنید. 
حواستان باشد بی گدار به آب نزنید؛ از ریسک کردن در زمینه هایی که در 

آن ضعف دارید یا اصًا چیزی بلد نیستید، جداً بپرهیزید.«
او می گوید: » الزم نیست در همه چیز متخصص باشید، مهم این است که 
بر مهارت های خود اشراف داشته و بدانید که توانایی انجام هر کاری را دارید 

و سمت کدام کارها نباید بروید.«

۴- هرگز بخاطر بدست آوردن چیزهای بی ارزش 
ریسک نکنید

این کارآفرین در دانشگاه فلوریدا گفت: » ریسک کردن کار اشتباهی نیست، 
اما باید دالیل منطقی و محکمی برای آن داشته باشید. من افراد و شرکت 
های بســیاری را دیده ام که از روی حرص و طمع ریســک می کنند، در 
حالیکه باید با احتیاط و دقت بیشتری عمل می کردند. واقعاً بی معنی است 
اگر بخواهید بخاطر چیزی که برایتان ارزش ندارد، ریسک کنید، هرچند 

شانس موفقیت شما ۹۹ به ۱ باشد.«

۵- به دنبال کار مورد عالقه خود باشید
وارن بافت در همان سخنرانی افزود: » شما باید به دنبال کاری باشید که اگر 
روزی به ثروت هنگفتی هم رسیدید، بازهم عاقمند به ادامه همان کار باشید. 
باید چیزهایی را یاد بگیرید که شما را هیجان زده کرده و از سر جایتان بلند می 

کند؛ چیزهایی که هرگز نمی خواهید فرصت انجام آنها را از دست بدهید.«
او در ادامه اضافه کرد: » پیدا کردن کاری که به آن عاقه دارید، خیلی بهتر 
از انجام کاری است که صرفاً دستمزد خوبی دارد یا سبب می شود رزومه 

مناسبی برایتان نوشته شود.«

۶- با افرادی معاشرت کنید که شما را تشویق می کنند
وارن بافت اغلب درباره نقش یک راهنما و باالخص نقشی که مربی خودش 
بنجامین گراهام، استاد فقید دانشــگاه کلمبیا در زندگی اش بازی کرد، 
سخن می گفت. اما فراتر از اینها او به دانشجویان توصیه می کرد با افرادی 
معاشرت کنند که توانایی و استعدادشان را تحسین کرده و آنها را به سمت 
پیشرفت های بیشتر ترغیب کنند. او می گفت: » افرادی را به عنوان همکار 

یا شریک انتخاب کنید که اخاق بهتری از خودتان دارند.«

۷- ترس به دلتان راه ندید
این شخصیت برجسته می گوید: » هیچگاه اجازه ندهید ترستان شما را 
از انجام کاری باز دارد، مخصوصاً چیزهایی کــه می دانید با انجام آنها به 

موفقیت های بیشتری خواهید رسید.«
البته مخاطب این ســخن وارن بافت خودش بود؛ زیــرا وی در ابتدا ترس 
وحشتناکی از صحبت در میان جمع داشت و به همین خاطر، برای تقویت این 
مهارت در دوره آموزشی دیل کارنگی، سخنران مشهور آمریکایی نیز شرکت 

کرده بود؛ و هم اکنون او یکی از سخنرانان مشهور دنیا محسوب می شود.
قرار نیست کار خاصی انجام دهید اما اگر از انجام بعضی چیزها می ترسید 
یا اینکه می دانیــد در بعضی جاها نقطه ضعفی دارید، آنچه که باید انجام 
دهید تاش کردن است تا بتوانید روز به روز پیشرفت کرده و آنها را بهتر و 

راحت تر انجام دهید.

۸- وقت شما یک منبع گرانبهاست، به نحو احسن 
از آن استفاده کنید

یکبار بیل گیتس، مدیر عامل شرکت مایکروسافت در جایی گفته بود که 
نحوه استفاده درست از وقتش را مدیون درسی است که از وارن بافت یاد 
گرفته است. هرکس در طی روز فقط ۲۴ ساعت وقت دارد و این موضوع 
همواره برای وارن بافت، بسیار مهم و جذاب بوده است. او به خودش این 
اجازه را نمی دهد که روزش را با شرکت در جلسات بی فایده پر کند. حتی 

اگر یک بیلیونر هم باشید، نباید این کار را بکنید.

۹- دست رد به فرصت های بزرگ نزنید
اگرچه شاید بسیاری از توصیه های این سرمایه گذار کهنه کار ، سنتی و 
محافظه کارانه به نظر برسد اما به یاد داشــته باشید او فردی است که به 
شدت معتقد است که باید فرصت های خوب را دو دستی چنگ زد. او در 

یک سخنرانی در ایالت جورجیا گفته بود:
» باید فرصت های خوب در زندگی را کشف و از آنها استفاده کرد. ما فرصت 
انجام خیلی از چیزها را نداریم؛ به همین دلیل است که اگر شانس انجام 
یک کار خوب و مناسب برایمان پیدا شد، باید با تمام تاش خود را برای 
انجام آن بکنیم؛ اگرچه شاید انجام چنین کاری در مقیاس کوچک باشد 
اما انجام ندادنش اشــتباهی بزرگتر است. باید قدر چنین فرصت هایی را 
که برایتان پیش می آید، بدانید زیرا هرگز در زندگی با ۵۰۰ فرصت رو به 

رو نخواهید شد.«
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بیشــتر ما همکاری داشــته ایم که برای کمپانی که در آن 
مشغول هســتیم یا تیم کاری، همانند یک مهره ی کلیدی 
ظاهر گشته اســت. شــخصی که همواره جواب درست را 
دانســته و گاهی حتی پیش از اینکه مدیران کمپانی متوجه 

برخی نیازها گردند، اوســت که تمام مشکالت در راه آینده 
را یادآور می گردد؛ »حس ششــمی« که برای شخص مورد 
بحث، استقالل درونی، مسئولیت های بیشتر، تمجید و البته 

پیشرفت را به ارمغان می آورد.

پنج اخالق افرادی که همواره مشمول 
دریافت ارتقا شغلی می شوند
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کاترین هلفین می گویــد:  »زمانی که یک کارمنــد بتواند به چنین 
مشخصاتی دست یابد، باید گفت توانسته درکی برابر با مدیران ارشد 
داشته باشــد؛ جدا از اینکه چه نوع مســئولیتی را بر عهده داشته و 
در چه مقامی مشــغول به خدمت اســت. چنین اشخاصی می توانند 
مشکات را حل کرده و پایان بخش ناسازگاری های سازمانی شوند.«

خبر خوب اینکه بدل شدن به یک کارمند نمونه، از پروسه ای رازآلود 
بهره نمی گیرد؛ همه آنچه نیاز اســت، ترکیبــی از مهارت ها و بهره 
گیری از نوعی طرز فکر است که بتوان توسط آن، بر پنج اخاقی که 

در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد تمرکز کرد.

۱- محیط کاری مناســب را بر حسب استعداد 
های خود انتخاب می کنند

سخت می توان تبدیل به یک کارمند نمونه شد اگر نیاز های شرکتی 
که در آن کار می کنید، با توانایی، اســتعداد و ارزش های شما تمایز 
بسیاری داشته باشد. در یک نظرســنجی که در سال جاری میادی 
انجام شده، مشــخص گردیده که یکی از مهم ترین فاکتورهایی که 
باعث می شــود کارمندان همواره بتوانند بازدهی مطلوبی داشــته 

باشند، شناخت آنها توسط مدیران ارشد بوده.
سی و هفت درصد از پاسخ دهندگان اذعان داشــته اند که شناخته 
شدنِ آنها توسط مدیر یا افراد ارشــد کمپانی، باعث گشته تا بتوانند 
کار خود را به شــکلی عالی به سر انجام برســانند. در نتیجه، اینکه 
تصمیم بگیرید جایی کار کنید که ارزش کارتان درک شود، اهمیت 

بسیار باالیی دارد.

۲- به آنچه برای مدیرشان ارزشمند است توجه 
می کنند

Gayle Lantz، موســس WorkMatters مــی گوید: »کارمندان 
نمونه همــواره تاش می کنند تا اهداف مدیــر خود عاوه بر اهداف 

مدیران ارشد و اهداف کلی کمپانی را درک نمایند.«
چنین اشخاصی تاش می ورزند تا وقت گذاشته و در جلسات و پروژه 
هایی که به عنوان بخشی از کارشان محسوب نمی گردد نیز شرکت 
کنند. همین اقدام به آنها کمک می کند تــا به درک باالیی از نحوه 

تفکر مدیران ارشد و نیازهای آنها دست پیدا کنند.
خانم Lantz ادامه می دهد: »این افراد، کارهایی فراتر از یک کارمند 
عادی انجام داده و البته بــرای انجام آن نیز عاقه به خرج می دهند. 
اشــخاصی که در موردشــان ســخن می گوییم با انگیزه، به سراغ 
یادگیری مطالب جدید رفتــه و این انگیزه را نیــز در رفتار خود به 

نمایش می گذارند.«

۳- در حالی که وظایف روزانه خود را انجام می 
دهند، همواره افکار بلند پروازانه ای نیز دارند

کارمندان موفق با این حال که همواره پروژه ای در دست انجام دارند، 

قادر هستند تمرکز خود را بر روی اهداف بلند مدت خود نیز معطوف 
نمایند. چنین اشــخاصی، زمانی که برای انجام کاری نیز با مشــکل 
مواجه می شــوند، به جای جستجوی شــخصی برای یافتن راه حل، 
تاش می کنند پاسخ را از دیگران دریافت کرده تا اهمیت کاری که 

در حال انجامش هستند را به تصویر بکشند.
زمانی که بتوانید »توجه« خود را به شــکل تســاوی میان کارهای 
روزمره و اهداف بلند مدت تقســیم نمایید، تبدیل به فردی خواهید 
شد که کوچک ترین کارها را نیز با تعقل پیش خواهد برد و استراتژی 
موجود در پس زمینه هر کاری را نیز مورد بررســی قرار خواهد داد؛ 
به مرحله ای می رسید که پیش از اینکه دیگران اهمیت موضوعی را 
درک نمایند، شما آنچه نیاز است را انجام داده اید. قادر خواهید شد 
تا به راحتی کارها خود را اولویــت بندی نموده و انرژی تان را صرف 
مسائلی کنید که برای کمپانی، مشمول باالترین ارزش ها می شوند.

۴- ذهنشــان همواره برای افکار و ایده های 
بزرگ، آماده است

گاهی نیاز اســت در میان برنامه های روزانــه، وقت خالی برای خود 
داشته باشــید تا بتوانید از آن زمان استفاده کرده و به تفکر در مورد 
اموری بپردازید که نیازمند تمرکز بیش از حد شــما هستند. همین 

شیوه، کمک می کند تا کارایی بسیار بیشتری به دست آورید.
کارمندان نمونه در برنامه ریزی های خود، بســیار هشیار بوده و می 
کشوند تا همواره بهترین نتیجه را از تاش های خود به دست آورند.
خانم Lantz در این خصوص می گوید: »گاهی اوقات انجام درســت 
ساده ترین کار ها )مانند به موقع رســیدن، عجله نکردن برای شروع 
ماقات بعدی و…( باعث می شــوند بتوانید زمان را به شکل صحیح 
مدیریت کرده و کارهایتان را نیز درســت انجــام دهید. در زمانی که 
توانسته اید آن را صرفه جویی کنید، شــاید بهتر باشد به این موضوع 
فکر نمایید که چگونــه می توانید در ماقات بعدی مذاکره کرده تا در 

نهایت نتیجه بهتری را دریافت کنید.«

۵- همکاران خود را دوست دارند
افرادی که از کارایی باالیی برخوردار هســتند، همــواره هماهنگی 
باالیی با اطرافیان خود داشــته و زمانی که همــکاران به چیزی نیاز 
داشته باشند نیز، قادر به درک این مســئله هستند. یکدلی صادقانه 
ای داشــته و تاش می کنند با اطرافیان خــود رابطه ای یک رنگ 

داشته و آنها را درک نمایند.
Lantz می گوید: »کارمنــدان نمونه همواره تاش دارند تا رابطه ای 
صمیمی با اطرافیان داشــته و این موضوع را یکی از اولویت های اول 
خود قرار می دهند. روابط برای آنها امری بســیار حیاتی محســوب 
گشته و صرفا تاش ندارند تا کار خود را به شکلی خشک انجام دهند.«



مدیریت

مـاهنامه اینترنتی دیجیـاتو 118

دیجیاتو

رابرت ســوفیا مولفی موفق در حوزه کســب و کار است که 
کتاب های پر فروشی دارد و در زمان سخنرانی های عمومی 
اش به سختی می توان یک صندلی خالی پیدا کرد. او تاکنون 
جوایز زیادی را به خاطر آثارش دریافت نموده و شرکت های 

مختلفی از مشــاوره های ارزشــمندش در حوزه مالی بهره 
گرفته اند.

آقای سوفیا تاکنون استراتژی های متعددی را در حوزه بازاریابی 
به ۵۰۰ شرکت مطرح برگزیده از سوی مجله فورچون ارائه کرده و 

۵ دام ذهنی متداول برای کارآفرینان
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Platinum Advisor Strate- ربنیانگذا یک شرکت مشاوره به نام
gies است که در لیست ۵۰۰۰ شرکت خصوصی آمریکا با باالترین 
میزان رشد جایگاه ۳۶۲ را داراست و جایگاه دهم لیست مجله 
Agency را به خود اختصاص داده که صد شرکت دارای سریع 

ترین میزان رشد در خاک آمریکا را معرفی می کند.
روشن است که خودســاخته بودن مزایای متعددی دارد و می 
توانید خودتان انتخاب کنید که با چه کسی، چه زمانی و در کجا 
کار کنید. از طرفی دیگر، زمانی که درآمدتان رابطه مستقیم با 
بهره وری شما داشته باشد، چالش های متفاوتی بر سر راهتان 

قرار خواهند گرفت.
آقای سوفیا می گوید: ظرف شش سال اخیر که موفق شده کسب 
و کار آنالینش را به یک شرکت موفق چند میلیون دالری با ۳۰ 
کارمند تبدیل کند، با چالش های مختلفی روبرو شده و در دام 

های متعددی افتاده است.
وی ادامه می دهد، برخی از این تله ها باعث کند شــدن روند 
فعالیت من شدند و برخی دیگر به من ضرر مالی زدند اما به واسطه 
آنها درس های گرانبهایی را آموختم. در ادامه قصد داریم به ۵ 

دام مهمی اشاره کنیم که کارآفرینان را به دردسر می اندازند.

۱- کمال گرایی
عــده ای از افراد باور دارند اگر کاری را خودشــان انجام ندهند نمی 
توانند آن را به نحو احسن به سرانجام برسانند. بله این پدیده آشنایی 
اســت که تحت عنوان کمال گرایی از آن یاد می شود و خصوصیتی 
اســت که وجودش در کارکنان ارج نهاده می شود و از ارزش باالیی 
برخودار است اما این مساله می تواند برای کارآفرینان یک دام بزرگ 

باشد.
راهکار: اگر دوســت دارید که در بازار دیجیتالی عصر کنونی در صدر 
حرکت کنید این را در نظر داشته باشید که تامین برخی از نیازهایتان 
از نیروهای غیر مقیم، دیگر امری اختیاری نخواهد بود. شاید محول 
کردن کنترل برخی امور به افرادی که در خارج از شرکت حضور دارند 
در وهله نخســت امری پر خطر به نظر بیاید اما این مساله در نهایت 

می تواند آزادی عمل شما را افزایش دهد.
بهتر است برای شــروع برخی وظایف و امور ســاده را از طریق این 
نیروها به انجام برسانید و پس از آنکه از توانمندی هایشان اطمینان 

یافتید امور پیچیده تر را به آنها محول نمایید.
نکته دیگر اینکه، استارتاپ هایی که بودجه محدود دارند می توانند 
جذب کارآموز را در برنامه خود قرار دهند و در ازای یک حقوق ماهانه 
اندک اما معقول با او توافق نمایند که آموزش رایگان و تجربیات خود 

را در اختیارش قرار خواهند داد.

۲- مدیریت ضعیف زمان
هنر مدیریت موثر زمان می تواند حتی برای کارفرمایان کهنه کار و با 

تجربه هم دشوار باشد. خبر خوب اینکه تکنولوژی می تواند نقش به 
سزایی در تغییر این مساله داشته و ما را در مدیریت هر چه بهتر زمان 
یاری دهد. اگر کسب و کاری آناین دارید می توانید از نرم افزارهای 
مختلف برای انجام اموری چون ارسال خودکار ایمیل استفاده نمایید 

و از این طریق در وقت خود صرفه جویی کنید.

۳- اولویت بندی نامناسب
صاحبان مشــاغل، در طول روز، نقش هــای مختلفی را بر عهده می 
گیرند و در برخی موارد پیش می آید که به جای به دست گرفتن یک 
پروژه کلیدی که می تواند کسب و کارشــان را وارد سطوح تازه ای 

کند، وقت خود را صرف امور ساده و پیش پا افتاده نمایند.
راهکار: استخدام یک مربی یا مشــاور می تواند روشی مناسب برای 
به دست آوردن دورنمایی کلی از کســب و کارتان باشد و شما را در 
یافتن نقاط ضعف یاری دهد. با این کار، نتنها در زمان و هزینه های 
خود صرفه جویی خواهید کرد بلکه می توانید از اشــتباهات دیگران 

هم درس بگیرید.

۴- در دست گرفتن پروژه های متعدد
در نظر داشــتن جدیدترین گرایشــات و تحوالت شــکل گرفته در 
استراتژی کسب و کار اهمیت باالیی دارد اما اینکه زمان و انرژی خود 
را صرف انجام امور مختلف نمایید هم می تواند شما را از پای درآورد.
راهکار: بهترین روش برای جلوگیری از این مساله این است که آنچه 
مفید واقع می شود را انجام دهید و کاری که نتیجه ای ندارد را کنار 

بگذارید و به تقویت نقاط قوت خود بپردازید.

۵- مشکل در دنبال کردن امور
براساس قانون پارکینسون، انجام یک کار به قدری طول می کشد که 
همه وقت ما را پر کند. به بیان دیگر انســان این استعداد را دارد که 
امور را در بازه زمانی طوالنی تری نســبت به آنچه نیاز دارند به انجام 
برســاند. به طور مثال چنانچه کاری به دو ســاعت زمان برای انجام 
دادن نیاز داشته باشد و شما هشت ســاعت در اختیار داشته باشید 

ترجیح می دهید که آن را در هشت ساعت به انجام برسانید.
راهکار: یکی از خطرات کارفرما بودن این است که مهلت ها را جدی 
نمی گیریــم چراکه شکســت احتمالی مان هیچگونــه پیامد آنی و 

یکباره برایمان ندارد.
در حالی که تهدید تنبیه شــدن، یک انگیزشــگر ثابت شــده است، 
پاداش هم می تواند به همان اندازه موثر واقع شــود. شما می توانید 
برای خود اهدافی را تعریف کرده و به صــورت ماهانه و یا دوره ای، 
میزان پیشــرفت خود را با ســایر اعضای تیم در میان بگذارید و در 
صورت اتمام کار در پروژه تعیین شــده برای خود پاداشی را در نظر 

بگیرید.
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همه ما شنیده و یا از نزدیک دیده ایم که بعضی از افراد در محل کار 
خود دست به کارهای عجیبی می زنند؛ اما برای آنکه از شغل تان 
خالص شوید نیازی به این نیست که میز و صندلی خود را از پنجره 
به بیرون پرتاب کرده و یا جلسه مهمی را بدون اعتنا به دیگران، 

نیمه کاره رها کنید.
به یاد داشته باشید که سطح اســتعداد و توانایی شما در انجام 
امور در درجه دوم اهمیت قرار دارد و بهتر است در وهله نخست 
حواستان به رفتارهایی باشد که به ســرعت سبب تغییر نگاه 

اطرافیان به شما خواهند شد و وجهه تان را مخدوش می کنند.
در ادامه قصد داریم شما را با برخی از بدترین ویژگی هایی که یک 

شخص می تواند در محل کارش داشته باشد، آشنا کنیم.

۱- پشت سر دیگران حرف نزنید
تمام کلمات بار معنایی دارند و هر جمله می تواند خواســته یا ناخواسته، 

مانند ساح سردی از پشت سر به دوست یا همکارتان صدمه بزند و شما را 
وارد وضعیت پرتنشی در محل کار کند.

به یاد داشته باشید هر حرف شما می تواند باعث بروز مناقشه ای با اطرافیان 
تان شود. یکی از رایج ترین اشکال غیبت، سرک کشیدن در کار دیگران، 

برای رفع مشکل آنهاست.
معموالً افراد این کار را با هدف جلوگیری از بروز اختاف انجام می دهند 
اما به محض آنکه فرد مورد نظرشان لبه تیغ حرف و حدیث ها را حس می 
کند، درگیری و مناقشه ای به مراتب بزرگ تر از آنچه تصور می شد، رخ می 
دهد. یادتان باشد هرگاه شخصی را جلوی چشم همکارانش خراب کنید، 

در حقیقت به خودتان آسیب زده اید و فرقی ندارد که چه نیتی دارید.

۲- شایعه پراکنی نکنید
هنگامی که افــراد در مورد دیگران خبرچینی یــا بدگویی می کنند، در 
اصل وجهه خود را تخریب می کنند. اگر حرف و حدیث هایی که در مورد 

۹ اشتباه بزرگ در محیط های کاری



مدیریت

121مـاهنامه اینترنتی دیجیـاتو

دیجیاتو

اشتباهات و مشکات دیگران مطرح می شود به گوششان برسد می تواند 
به احساسات آنها آسیب وارد کند. از طرف دیگر سخن چینی می تواند شما 

را به فردی منفی و منفور بدل کند.

۳- دســتاوردهای دیگران را به نام خود ثبت 
نکنید

احتماالً همه شما حس به سرقت رفتن طرح و ایده هایتان توسط شخصی 
دیگر را تجربه کرده اید. سوء استفاده از دستاورد و زحمت دیگران هر چقدر 
هم کوچک باشد، اخاقی نیست و نشان می دهد که شما توانایی و همت 
انجام کار قابل توجهی را نداشته اید و به همین دلیل موفقیت دیگران را به 

نام خود تمام کرده اید.
همچنین این کار نشان می دهد شــما هیچ ارزش و احترامی برای تیم و 

رابطه خود با مجموعه ای که با آنها کار می کنید، قائل نیستید.

۴- درگیر تنش های احساسی نشوید
حتما تا به حال در محیط کار با افرادی که اشیاء را به اطراف پرت کرده اند، 
جیغ کشیده اند، دیگرن را به گریه انداخته اند و موارد دیگری از این دست 

روبرو شده اید.
اینها نمونه هایی از تنش های احساسی هستند که از کمبود هوش حسی 
نشأت گرفته و در برخی موارد ممکن است که به اخراج شدن فرد بیانجامند. 
به یاد داشته باشید که به محض نشــان دادن یکی از این رفتارها، سطح 
اعتماد همکارانتان به شما پایین می آید و این سوال در ذهنشان شکل می 

گیرد که آیا توانایی انجام امور را دارید؟
گفتنی است داشتن روحیه عصبی و پرخاشگر )فارغ از اینکه طرف مقابل 
به شما تا چه اندازه استحقاق چنین رفتاری را داشته( می تواند سبب توجه 

انبوهی از نگاه های منفی را به سمت شما جلب کند.
عاوه بر این دیگران نیز شما را به عنوان یک شخصیت بی ثبات، غیر قابل 
معاشرت، ترســناک و غیردوستانه خواهند شــناخت، در مقابل، کنترل 
عواطف و احساسات به شما کمک می کند تا در مسیر صحیح قدم برداشته 

و تصمیمات درستی بگیرید.
اگر بتوانید احساسات خود را در برابر فردی که موجب غلیان احساساتتان 
شده، کنترل کنید، فرد مقابل تان وجهه بدی می یابد و دیگران در رابطه با 

او نگاهی منفی پیدا می کنند نه شما.

۵- نگویید که از شغلتان بیزارید
آخرین حرفی که رئیس یک شــرکت از یک کارمند ناراضی می خواهد 
بشنود این اســت که اعام کند از کارش متنفر اســت. با انجام این کار، 
اطرافیان به شما برچسب صادر کننده انرژی منفی می زنند و شما را عامل 

برای جلوگیری از پیشرفت گروه تلقی خواهند کرد.
اغلب مدیران نسبت به افرادی که روحیه کار تیمی شرکت را خراب می 
کنند حســاس اند و مطمئند که همواره افراد مشتاق زیادی پشت درب 

شرکت صف کشیده اند تا آن پست را بر عهده بگیرند.

۶- به دیگران فخر نفروشید
از فخر فروشی و کوچک شمردن همکاران خود بپرهیزید. حتی کوچکترین 
تحقیر و توهین، تبدیل به کینه هایی عمیق در دل افراد می شوند. سعی 
کنید از موفقیت آنها خوشحال شــوید؛ به عبارت دیگر پیروزی آنها برای 
شرکت های رقیب تهدیدآمیز خواهد بود نه شما. بدست آوردن موفقیت 
های بزرگ بدون اینکه نگاه فخرفروشانه ای نسبت به آنها داشته باشید، 
نشان دهنده قدرت ذهنی و فهم باالی شما است و اینکه موفقیت دیگران 

برای شما نیز خوشایند است.

۷- دروغ نگویید
بسیاری از دروغ ها با نیت خوب شروع می شوند و افراد با دروغ گفتن می 
خواهند از خود یا دیگران دفاع کنند اما دروغ ها این خاصیت را دارند که 
بزرگ و بزرگ تر شوند تا زمانی که حقیقت فاش شود و شخصی به حقیقت 

ماجرا پی ببرد.
در این هنگام هیچ راهی برای بازگشت نخواهید داشت. اسیر شدن در دام 
درغ، هرچقدر هم کوچک، عذاب آور است و عزت نفستان را خواهد گرفت. 
اگر می خواهید در کنار دیگران احساس خوبی داشته باشید، صادق باشید.

۸- غذاهای بودار نخورید
اگر هنگامی که شما همراه با گروهی در یک اتاق کار می کنید بهتر است از 

صرف غذاهای بودار و آزرده خاطر کردن آنها خودداری نمایید.
قانون کلی برای غذاهایی که به محل کار می آیند این است: هر غذایی که 
بوی آن از درب آشــپرخانه فراتر برود، باید در منزل یا خارج از محل کار 
خورده شود. شاید این مسئله به ظاهر پیش پا افتاده به نظر برسد اما بدانید 

که بوی برخی از غذاها می تواند برای دیگران آزار دهنده باشد.
زمانی که عامل ناراحتی افراد مساله ای به این کوچکی باشد و شما نیز از 
آن غافل بوده و مرتبا بر رفتار خود اصرار بورزید، به سادگی می توانید باعث 
دلخوری شان شوید و حتی بدتر از آن، این رفتار نشان می دهد که دیگران 

برای شما اهمیتی ندارند.

۹- ارتباطات خود را خراب نکنید
در اغلب شرکت ها یا سازمان ها، کارها روی ارتباطی که کارمندان با ارباب 
رجوع یا مشــتری ها برقرار می کنند می چرخند و به همین دلیل خراب 
کردن روابط خوب با مشتریان اشتباه بسیار بزرگی است. در واقع مدیریت 
ارتباط با مشتری یک استراتژی کان برای تمام کسب و کارهاست که با 
هدف بهینه کردن سود، درآمد و رضایت مشتریان به کار گرفته می شود.

برای درک بهتر این مورد بهتر است که به ذکر یک مثال بپردازیم: یکی از 
کافی شاپ های زنجیره ای آمریکا گردش مالی نسبتاً باالیی داشت اما این 
سود بافاصه پس از ترک یکی از پیشخدمتان آن که رابطه بسیار خوبی با 
مشتریان و کارکنان آنجا برقرار می کرد، به یکباره کاهشی چشمگیر پیدا 

کرد و مدیر را با چالشی بزرگ مواجه کرد. 
آیا شما نیز می توانید ویژگی منفی دیگری را به ۹ مورد باال اضافه کنید؟
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افراد قدرتمند بر اساس شانس قدرت خود را به دست نیاورده اند. 
هیچ یک از آن ها به صورت مادرزاد رهبر نبوده اند و هیچ یک نیز 
به صورت اتفاقی برای موقعیتی که دارند از بین سایرین گلچین 

نشده اند.
این افراد در نتیجه رفتارشــان، اقداماتشان و عادت هایشان به 
قدرت دســت پیدا کرده اند. بر همین اساس، می توان گفت هر 
فردی بر روی کره زمین می تواند به قدرت دست پیدا کند. قدرت 
در سینی نقره برای شما سرو نمی شد، اگر می خواهید به آن دست 

پیدا کنید بهتر است تغییر را در خود آغاز کنید.
اگر به دنبال چراغی می گردید تا مســیر دست یافتن به قدرت 
را برای شما روشن کند، بررسی عادات افراد قدرتمند می تواند 

گزینه خوبی برایتان باشد.

۱. افراد قدرتمند هرگــز بیش از اندازه صحبت 
نمی کنند

آبراهام لینکلن در جمله ای معروف می گوید: »اینکه ســاکت باشید و به 

۷ عادت افراد قدرتمند
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نظر یک احمق بیایید خیلی بهتر از آن است که صحبت کنید و تمام شک 
ها را از بین ببرید.«

افراد قدرتمند همیشه رسا و شیوا صحبت می کنند. عاوه بر این موضوع 
آن ها همواره تاش می کنند تا حد امکان کم صحبت کنند.

چنین رفتاری دو فایده را با خود به همراه دارد. نکته اول به حرف لینکلن بر 
می گردد. هرچه کمتر صحبت کنید، اسرار کمتری را در مورد خود برما 
خواهید کرد. اگر دقت کرده باشید افراد آرام همواره باهوش و تاثیر گذار به 
نظر می رسند؛ این بدین خاطر است که آن ها کمتر حرف هایی می زنند 

که بعدا از مطرح کردنشان پشیمان شوند.
نکته دوم نیز به تاثیر گذاری حرف شما بر می گردد. هرچه کمتر و با دقت 
بیشتری سخن بگویید، مقتدرانه تر به نظر می رسید. با این تفاسیر توصیه 
می کنیم هم اکنون تاش خود را برای ایجاد مکالمه های مینیمال، آغاز 

کنید.

۲. افراد قدرتمند انعطاف پذیر هستند
افراد قدرتمند به جای اینکه به صورت متعصبانه و کورکورانه به ایده های 
خود بچسبند و تحت هر شرایطی از آن دفاع کنند، سعی می کنند تا از خود 

انعطاف پذیری نشان دهند.
اشتباه نکنید، انعطاف پذیری به معنی کوتاه آمدن به محض روبرو شدن با 
عقاید مخالف نیست؛ افراد انعطاف پذیر مشتاقانه به دنبال راه های مختلف 
رسیدن به هدف هســتند. و خب رسیدن به هدف همان چیزی است که 

قدرتمندان برای آن تاش می کنند.

۳. افراد قدرتمند بحث نمی کنند
بحث کردن شاید در بعضی مواقع کارساز واقع شود، اما واقعیت این است 
که در بیشتر زمان ها این امر باعث از بین رفتن انرژی می شود. پس بهتر 
است به جای از دســت دادن وقت و بحث کردن با آدمی که نمی خواهد 
باورش را تغییر دهد، خودتان دست به کار شوید و حرفتان را در عمل به 

اثبات رسانید.
کار بر روی ایده خود را شــروع کنید و با نتیجه ای که به دست می آورید 
نشان دهید که حرفتان درست بوده اســت. بحث کردن بر روی ایده ها 
ممکن اســت، اما نتایج به قدری شفاف هستند که دیگر جای صحبتی را 

باقی نمی گذارند.

۴. افــراد قدرتمند در جوامــع مختلف فعال 
هستند

افراد قدرتمند هرگز خود را از دیگران دور نمی کنند و انزوا را در پیش نمی 
گیرند. آن ها در هر جمعی که هستند تاش می کنند تا ارتباطی قوی را با 
دیگران برقرار کنند. آن ها با افراد فامیل رابطه دارند، در جمع دوستانشان 

حضوری گرم دارند و با همکارانشان تعامل برقرار می کنند.
افراد قدرتمند مورد تحسین قرار می گیرند به این خاطر که با افراد زیادی 
در ارتباط هســتند. آن ها دارای احترام هستند به این خاطر که در تمام 
زمینه ها به روز هستند. شما هرگز نمی توانید به این موارد دست پیدا کنید 

اگر خود را از دیگر انسان ها، جدا نمایید.

۵. افراد قدرتمند چند حرکت جلو تر هستند
در شطرنج، درســت مانند دنیای واقعی، افرادی که بتوانند حرکت های 
بعدی خود را برنامه ریزی کنند، قطعا برنده از زمین خارج می شوند. افراد 
قدرتمند از آنچه که ممکن است در لحظه حال به دست آورند صرف نظر 
می کنند تا به موفقیتی بزرگتر در آینده دســت پیدا کنند. آن ها حاضر 
هستند در این راه موارد متعددی را قربانی کنند تا پیروزی چشمگیری را 

در آینده تجربه نمایند.
برای مثال کارآفرینان موفق در ابتدا باید فشار مالی وحشتناکی را تحمل 
کنند و برای رسیدن به موفقیت شبانه روز بر روی کار خود وقت بگذارنند. 
آن ها در واقع زندگی امروز خود و لذت های کوچکش را قربانی می کنند 

تا در آینده به موفقیت بزرگ دست پیدا کنند.

۶. افراد قدرتمند در زمان بندی کار های خود 
دقت بسیاری می کنند

در بسیاری از مواق زمان انجام دادن یک کار، از صرف انجام دادن آن بسیار 
مهم تر است. برای مثال فکر کنید که می خواهید خبر بدی را به رئیستان 
منتقل کنید؛ آیا این موضوع را زمانی که او خسته و عصبانی از جلسه ای 
بیرون می آید با وی در میان می گذارید؟ طبیعتا ترجیح می دهید تا زمانی 

که او آرامش بیشتری دارد به سراغش روید.
افراد قدرتمند حساســیت در زمان بندی را در تمام امور خود رعایت می 
کنند. بیان حرف های مختلف، ورود به یک جمــع و … همگی از جمله 
مواردی هستند که زمان بندی درســت در آن ها دارای اهمیت بسیاری 

است.

۷. افراد قدرتمند خود را از دیگر اطرافیانشان 
متمایز می کنند

افراد قدرتمند به چشــم نمی آینــد مگر اینکه خود را نســبت به دیگر 
اطرافیانشــان متمایز کنند. اگر در زندگی خود همواره دنباله رو باشید و 
بدون فکر معیارهای اجتماعی را دنبال نمایید، هرگز نمی توانید شخصیتی 

قدرتمند و تاثیر گذار را برای خود رقم بزنید.
از دیگران سخت تر کار کنید، بلند تر حرف بزنید و متفاوت فکر کنید. بدین 

شکل به راحتی می توانید در جمع های مختلف، متمایز باشد.
فراموش نکنید قدرت حاصل اتفاقاتی است که در اطراف شما رخ می دهد. 
اگر طرز فکر قدرتمندانه ای داشته باشید و عادت های مقتدرانه را نیز با آن 
همراه کنید، مردم در نهایت به چشم یک فرد قدرتمند به شما نگاه خواهند 

کرد و در نتیجه این موضوع نیز تاثیر گذاری شما افزایش خواهد یافت.
در نظر داشته باشــید که عادت ها تنها در حالتی شکل می گیرند که به 
صورت پیوســته به آن ها عمل کنید. پس مواردی که گفته شد را جدی 
بگیرید و در طول زمان به آن ها پایبند باشــید تــا در نهایت نتیجه آن را 

مشاهده کنید.



بین سه فرد با استعداد ، آموزش دیده و 
پرتالش ، احتمال رسیدن به هدف برای 
فرد پرتالش بیشتر است.

آینده از امروز آغاز می شود. 
Mark Strand
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در سه ماهه اول سال ۲۰۱۵، کمپانی کانادایی 
بلک بری به شــکل تعجــب آوری و برخاف 
پیشبینی ها، توانست ســودآوری داشته باشد. 
سپس مدیر ارشد این شرکت اعام نمود که می 
خواهد اهداف خود را بر ایجاد درآمد و ســود با 

ثبات متمرکز نماید. 
اکنون کمپانی بلک بری، گزارش مالی دوره سه 
ماهه ابتدایی سال مالی ۲۰۱۶ را منتشر نموده و 

آنطور که پیداست، باز هم توانسته به درآمدی 
باال و البته نقطه سود سر به سر دست پیدا نماید. 
در تازه ترین گزارش مالی بلک بری، عنوان شده 
که این شرکت توانسته به درآمد ۶۵۸ میلیون 
دالر دســت پیدا کند که ۴۰ درصد از رقم یاد 
شده، از فروش سخت افزار حاصل گشته است. 
از ســوی دیگر سرویس و مجوزهای نرم افزاری 
این شرکت توانسته اند ۳۲ درصد از این درآمد 

را تشکیل دهند و باقی )۲۲ درصد( نیز از سایر 
فعالیت های مالی این شرکت به دست آمده اند 
که هنوز توضیح روشنی در موردشان ارائه نشده.
در دوره مالــی پیش، بلک بری اعام نموده که 
توانسته ۱.۶ میلیون محصول را به فروش برساند 
در حالی که طی دوره ای که در موردش سخن 
می گوییم، شرکت یاد شده موفق به فروش ۱.۱ 

میلیون محصول گشته.
در محاسبات نهایی نشده که مدتی قبل از سوی 
این شرکت منتشر گشــت، اعام شده بود که 
بلک بری به احتمال زیاد در دوره بعد با زیان ۲۸ 
میلیون دالری رو به رو می گردد که البته چنین 
نشد، هرچند سود بلک بری از این مقدار درآمد 
بسیار اندک بوده )رقم دقیق اعام نشده(. شرکت 
مورد بحث اکنون ۳.۳۲ میلیارد دالر به شکل نقد 
نگه داری می کند که این میزان در ســه ماهه 
چهارم مالی سال ۲۰۱۵، ۳.۲۷ میلیارد دالر بوده 
استآنچنان که مشخص گشته، حرکت بلک بری 
در جاده ی سودآوری در حال یافتن ثبات است. 
حرکتی که البته شــاید به واسطه معرفی یک 
موبایل اندرویدی، بتواند از ثبات بسیار بیشتری 

نیز برخوردار گردد.

روزی بود که اچ تی ســی، یکی از بزرگترین 
شــرکت های ســازنده موبایل در جهان به 
شمار می رفت اما همین شرکت صاحب نام، 
اکنون مدتیست که با مشکات مالی فراوانی 

دست به گریبان شده. 
شــرکت مورد بحث برای سودآوری چندین 
سال است که با مشــکل مواجه بوده و سال 
گذشته در اقدامی، بســیاری از هزینه های 
خــود را کاهش داد تــا بلکــه بتواند قطار 

سودآوری را سرعت بخشد. 
اچ تی سی در سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۵ 
باز هم قادر شد مقدار اندکی سودآوری داشته 
و از زیان دادن جلوگیری به عمل آورد اما در 
ســه ماهه دوم، اوضاع به شکل دیگری برای 

تایوانی ها رقم خورده است.
 HTC موفق شده تا در سه ماهه دوم سال 
جاری، به درآمد ۳۳.۰۱ میلیارد دالر تایوانی 
دســت پیدا کند که برابر با ۱.۰۷۶ میلیارد 

گزارش بلک بری برای سه ماهه 
اول سال مالی ۲۰۱۶ منتشر شد

گزارش مالی HTC برای سه ماهه 
دوم ۲۰۱۵ حکایت از زیان خالص 

۲۵۹ میلیون دالری دارد
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اینتل به صورت رســمی گزارش مالی سه 
ماهه ی دوم ســال جاری خود را منتشــر 
کرد. در این گزارش آمده که شرکت مورد 
بحث توانســته به درآمــدی ۱۳.۲ میلیارد 
دالری دســت یابــد و از هر ســهم خود 

عوایدی برابر با ۰.۵۵ دالر داشته باشد.
در قیــاس با ســه ماهه ی مشــابه ســال 
گذشــته، درآمد کنونی اینتل دچار افولی 
۵ درصدی گشته و درآمد خالصشان هم ۳ 
درصد کاهش یافته است. اما عواید حاصله 
از سهام دچار فرق خاصی نشده و کماکان 

بر روی ۵۵ سنت باقی مانده.
پیش از این کارشناســان گمان می بردند 
کــه هر ســهم اینتل بازدهــی برابر با ۵۰ 
ســنت پیدا کند و میزان درآمد کلی نیز به 
۱۳.۰۴ میلیارد دالر برســد. خود کمپانی 
هم در بررســی هایش ذکر کــرده بود به 
درآمدی ۱۳.۲ میلیــارد دالری با احتمال 
یــا کاهش ۵۰۰ میلیونی دســت  افزایش 

یافت. خواهد 
 ۳.۹ اینتل درآمدی  گروه دیتا ســنترهای 
میلیارد دالری داشــته اند، که نســبت به 
ســال گذشــته ۱۰ درصد افزایــش یافته. 
واحد اینترنت اشیا نیز هنوز و علیرغم بلند 
پروازی های کمپانــی مادر به درآمد قابل 
توجهی نرســیده و فعا رقم به دست آمده 
از آن برابر با ۵۹۹ میلیون دالر اســت که 

البته همین رقم نســبت به بازه ی مشــابه 
قبلی افزایشی ۴ درصدی پیدا کرده.

ضمناً شــرکت یاد شــده به صورت رسمی 
اعام نموده پردازنده های اســکای لیک از 
مرحله ی توسعه عبور کرده اند و آماده ی 
تولید انبوه هســتند و لذا در نیمه ی دوم 
۲۰۱۵ شــاهد حضور شان در بازار خواهیم 

بود.
پس از اعام گزارش مالی اینتل ســهامش 
و در  نشــد  تغییــر خاصــی  دســتخوش 
بازگشــایی بازار هر ســهم با ۲۹.۶۵ دالر 
برابری می کرد و در هنگام بسته شدن آن 

رقمش معادل با ۲۹.۷۰ دالر بود.

دالر ایاالت متحده است. این شرکت پیشتر 
خبــر داده بود که به احتمــال زیاد با زیان 
مواجه می گردد و اکنون توانســته به بخش 
پایین تــر برآوردهای از پیش تعیین شــده 

خود دست پیدا کند.
با چنین شــرایطی، کمپانی تایوانی مشخصا 
نتوانسته به ســودآوری دست یابد و با زیان 
خالص ۸.۰۳ میلیــارد دالر تایوانی )برابر با 
۲۵۹ دالر آمریکا(، پس از کســر مالیات ها 
رو به رو گشته است. حال صرفا توجه داشته 
باشــید که اچ تی سی توانســته بود در سه 
ماهه اول ســال ۲۰۱۵ به سود خالص ۱۱.۶ 

میلیون دالری دســت پیــدا کند. در همین 
راســتا، ارزش سهام این شــرکت باز هم با 

کاهش رو به رو شده اند.
کمپانی یاد شــده در ابتدای ماه مارس سال 
 One جــاری از پرچمدار جدید خــود با نام
M9 پرده برداشــت اما پس از مدت کوتاهی، 
دســت به معرفی نمونه های جدیدی از تلفن 
های هوشمند زد که از پرچمدار اصلی شرکت 
یاد شده قوی تر بودند و همین نکته در کنار 
ظاهــر تکراری One M9 باعث شــد تا این 
شــرکت نتواند به فروش مطلوبی دست یافته 
و حال هم که شاهد ارائه آمار مربوط به زیان 

خالص ۲۵۹ میلیون دالری اش هستیم.
تلفن  خصــوص  در  امــا  جدیدی  شــایعات 
هوشــمند دیگری از اچ تی سی به گوش می 
رسد که Areo نام داشــته و گفته می شود 
دارای یک دوربین بی نظیر خواهد بود. شاید 
درســت باشــد اگر فکر کنیم که هنوز هم 
شرکت تایوانی همه شــانس های خود را از 
دست نداده و باز هم قادر است به زمین بازی 
بازگردد که البته این مهم، نیازمند یک تغییر 

رویکرد بسیار بزرگ است.

اینتل گزارش مالی خود از سه 
ماهه دوم سال ۲۰۱۵ را اعالم کرد
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همانطور که پیش از این در دیجیاتو خواندید، 
سهام گوگل دیروز رشدی ۸ درصدی را پشت 
سر گذاشــت. این اتفاق پس از آن رخ داد که 
گزارش مالی ســه ماهه دوم سال ۲۰۱۵ غول 
دنیای تکنولوژی منتشر شد و اعداد آن پیش 
بینی های قبلی اهالی وال استریت را در نوردید.

اما این گزارش حاوی چــه مواردی بود 
که توانســت این چنین سهام گوگل را 

دستخوش تغییر کند؟
بر اســاس آنچه که گوگل منتشــر کرده، این 
شرکت در سه ماهه گذشته موفق شده درآمدی 
بالغ بر ۱۷.۷ میلیارد دالر را به دست آورد. این 
عدد در مقایســه با بازه زمانی مشابه در سال 

گذشته، ۱۱ درصد افزایش داشته است.

از این میــزان درآمد، مبلغ ۳.۹۳ میلیارد دالر 
ســود خالص گوگل بوده است که این رقم نیز 
در مقایسه با ۳.۳۵ میلیارد دالر سال گذشته، با 

رشد همراه بوده است.
سایت های مجموعه گوگل در سه ماهه گذشته 
مجموعا موفق شــده اند تا ۱۲.۴ میلیارد دالر 
درآمد را روانه حســاب های این شرکت کنند. 
این عدد در مقایسه با سال گذشته ۱۳ درصد 

افزایش داشته است.
گوگل همچنین مبلغ ۱.۷ میلیارد دالر را نیز 
در طبقه بندی »ســایر درآمد هــا« قرار داده 
است. بد نیســت بدانید که این بخش شامل 
درآمد حوزه هایی همچون واحد نکســوس و 
گوگل پلی می شود. شایان ذکر است که مبلغ 

اعام شده در مقایسه با سال گذشته ۱۷ درصد 
افزایش داشته است.

در نهایت اگر بخواهیم به هزینه ها نیز اشــاره 
ای داشته باشیم، باید بگوییم که گوگل از سال 
گذشــته تا کنون نزدیک بــه ۸۵۰۰ نفر را به 
استخدام خود در آورده است. بر همین اساس 
هزینــه های عملیاتی شــرکت از مبلغ ۵.۵۸ 
میلیارد دالر در سال گذشته به ۶.۳۲ میلیارد 
دالر در ســال جاری، افزایش پیدا کرده است. 
گوگل همچنین مبلغ ۲.۷۸ میلیارد دالر را نیز 

صرف تحقیق و توسعه کرده است.
هم اکنون ارزش گوگل مبلغــی بالغ بر ۳۹۰ 
میلیارد دالر تخمین زده می شــود. این عدد 
گوگل را بــا اختافی ۱۵ میلیارد دالری باالتر 
از مایکروســافت قرار می دهــد و رتبه دوم با 
ارزش ترین شرکت دنیا را برای این مجموعه به 
ارمغان می آورد. اپل در این رده بندی، جایگاه 

نخست را در اختیار دارد.

نگاهی به گزارش مالی گوگل 
در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۵
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مایکروسافت گزارشی از درآمدهای خود در سه 
ماهه چهارم سال مالی ۲۰۱۵ را منتشر کرد. در 
این گزارش ذکر شــده که ارزش نوکیا در حدود 
۷٫۶ میلیارد دالر کاهش داشته و این در حالی 
است که اهالی ردموند سال گذشته ۷٫۲ میلیارد 
دالر را برای خرید کســب و کار موبایل شرکت 

فناندی یاد شده پرداخت نمودند.
با انتشــار ایــن گــزارش مجموع زیــان مالی 
مایکروســافت برای بازه زمانی ذکر شده به رقم 
۲٫۱ میلیارد دالر رسید. اما بدون در نظر گرفتن 
این زیان و سایر هزینه های وابسته به آن، دیگر 
کســب و کارهای مایکروسافت ســودی ۶٫۴ 
میلیارد دالری را از فروش ۲۲٫۲ میلیارد دالری 

این شرکت عاید آن کرده اند.
این کمپانی اظهار داشته که درآمد آن از شرکت 
های ســازنده محصوالت مبتنی بر ویندوز افتی 
۲۲ درصدی را به خاطر حذف پشتیبانی اش از 
ویندوز XP داشته اســت اما فروش آن از محل 
تبلت های سری سرفس با افزایشی ۱۱۷ درصدی 
به رقم ۸۸۸ میلیون دالر رسیده که این موفقیت 
نیز مرهون فروش سرفس پرو ۳ و مدل جدیدتر 

سرفس ۳ است.
کسب و کار مایکروســافت در حوزه تلفن های 
هوشمند نیز رشــدی ۱۰ درصدی را ظرف یک 
سال گذشته تجربه کرده و به رقم ۸٫۴ میلیون 
دستگاه رسیده اســت اما به خاطر پایین آمدن 
متوســط قیمت فروش این محصوالت، فروش 
کلی مایکروســافت از این بخش کاهشــی ۶۸ 

درصدی داشته است.
واحــد اکس باکــس نیز با افزایــش فروش ۳۰ 
درصدی اش توانســت ۱٫۴ میلیــون دالر را در 

سه ماهه آخر سال مالی ۲۰۱۵ عاید این شرکت 
آمریکایی کند.

در خبرهای خوشــحال کننده دیگــر، درآمد 
مایکروسافت از کاربران اشتراکی آفیس ۳۶۵ به 
رقم ۱۵ میلیون دالر رســید که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل ۳ میلیون دالر افزایش یافته.
حاشیه سود این شرکت نیز نسبت به سال قبل 
افزایش قابل توجهی داشــته و از ۱۷ درصد در 
بازه زمانی مشابه سال قبل به ۲۶ درصد در سال 

جاری رسید.
حاال همه چشــم ها به وینــدوز ۱۰ و آینده آن 
دوخته شده که به صورت رسمی از هفته آینده 
عرضه می گردد. در طول یک ســال گذشــته، 
مایکروسافت صرفا در حال طی کردن دوران گذار 
بوده است و ساتیا نادال مدیرعامل این شرکت نیز 
تمام وقت خود را صرف اعمال تغییرات بزرگ در 
ساختار این شــرکت و ماموریت کلی آن نموده 
اســت و حاال وقت آن رسیده که حاصل تاش 

هایش را برداشت کند.
تری مایرســون مدیر واحد ویندوز، اخیرا سمت 
ریاست کســب و کار مایکروســافت در تمامی 
دســتگاه های تولیدی اش را بر عهده گرفت تا 
خا ایجاد شده به واسطه ترک استفان الوپ و جو 

هارلو را به نحوی پر کند.

گزارشی از ZDNet منتشر گردید که نشان می 
دهد پانوس پانای رئیس واحد سرفس مسئولیت 
مهندسی واحد Premium Devices را تحت 
سرپرستی مایرســون برعهده گرفته که در واقع 
امور مربوط به دســتگاه هایی از قبیل سرفیس، 
تلفن های هوشمند، اکس باکس، مچبند تناسب 
اندام Band و دستگاه واقعیت مجازی هولولنز را 

بر عهده دارد.
بــا در نظر گرفتن همه ایــن تدابیر به نظر نمی 
رسد که رونمایی از ویندوز ۱۰ همچون ویندوز 
۸ ناامید کننده باشد اما مایکروسافت باید برای به 
سود رساندن پلتفرم جدید خود عملکردی بدون 
نقص را در زمان رونمایی این محصول از خود به 

نمایش بگذارد.
از دیگر تغییرات ایجاد شده می توان به افت ارزش 
نوکیا اشاره نمود که با تعدیل گسترده نیروهای 
مایکروســافت در بخش تلفن های هوشــمند 
همزمان شــد و از همین رو نمی توان حدس زد 
که این واحد تا چه زمانی در پیکره مایکروسافت 

باقی خواهد ماند.
در حال حاضر این شرکت چشم امید خود را به 
تلفن های هوشمند مبتنی بر ویندوز ۱۰ دوخته 
که همزان با عرضه این پلتفرم روی دستگاه های 

موبایل رنگ واقعیت به خود می گیرند.

گزارش مالی مایکروسافت 
حکایت از زیان عظیم مالی 

برای این شرکت دارد
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به نظر می رسد بر حسب آمار و ارقام منتشر 
شده کمپانی هوآوی نیمه ی اول سال جاری 
را به شکلی بسیار مطلوب پشت سر گذاشته 
و شرایط اقتصادی اش در وضعیتی ایده آل به 

سر می برد.
شرکت چینی مورد بحث که در هر دو زمینه 
ی ســاخت تلفن های هوشــمند و تجهیزات 
مخابراتی فعالیت دارد در شش ماه اول ۲۰۱۵ 
توانسته به درآمدی ۲۸.۳ میلیارد دالری دست 
پیدا کند، که این عدد نسبت به بازه ی زمانی 
مشابه در سال گذشته رشدی ۳۰ درصدی را 
حکایت می کند. هوآوی اشاره نموده که میزان 
حاشیه سودش بر روی ۱۸ درصد استوار مانده 
ولی در مورد مقدار سود خالص خود هیچ عدد 

مشخصی را بیان نکرده است.
همانطــوری که در ابتدای مطلب نیز اشــاره 
کردیم هوآوی از جمله بزرگترین شرکت های 

خصوصی در سرزمین اژدهای سرخ محسوب 
می شود که محصوالت مخابراتی خودش را به 

سراسر جهان صادر می نماید.
در عرصه ی تجهیزات مخابراتی، کمپانی یاد شده 
رقبای بزرگی همچون اریکسون و نوکیا دارد، اما 
فعالیت های آنها تنها به همین عرصه محدود 
نشده و تولید اسمارت فون های میان رده و حتی 
پرچمدار نیز از دیگر مواردیســت که در دستور 
کارشان قرار گرفته هر چند که این محصوالت 
نیز باید با دستاوردهای نام های بزرگی همانند 

شیائومی، اپل و سامسونگ رقابت کنند.
البته حاال و بر حسب گزارش مالی منتشر شده 
در روز دوشنبه ی هفته جاری، شواهد نشان 
می دهند که هوآوی قواعد رقابت را کامًا بلد 
بوده و به خوبی توانسته خودش را مطرح کند.
در همین راســتا آماری نیز از جانب موسسه 
ترند فورس تهیه گشــته که مــی گوید برند 

مورد اشــاره با در دست گرفتن ۷.۶ درصد از 
بازار فروش اسمارت فون در جهان، مبدل به 
سومین تولید و عرضه کننده ی موبایل شده 
و اپل و سامســونگ نیز هر یک با در اختیار 
داشــتن ســهامی ۲۶.۸ و ۱۶.۴ درصدی در 

جایگاه های اول و دوم قرار دارند.
در خانه نیز اوضاع بر وفق مراد هوآوی است. 
ترند فــورس می افزاید آنهــا ۱۸.۳ درصد از 
بازار چین را مالک شــده اند و به جایگاه اول 
دســت یافته اند؛ جایگاه دوم نیز با ســهامی 

۱۴.۳درصدی به شیائومی رسیده.
به عنوان یک شــرکت کامًا خصوصی، برای 
هــوآوی اجباری وجود ندارد که گزارش های 
مالی خودش را به شــکلی دقیق و با جزئیات 
کامل انتشار دهد و لذا آنها از اعام اینکه دقیقاً 
چه تعداد دستگاه تلفن هوشمند فروخته اند 

سر باز زده اند.
منگ وانژوآ، مدیر بخش مالی این شرکت، در 
پاسخ به پرسش های موجود تنها به ذکر این 
نکته که بخش موبایل پیشرفتی شگرف داشته 
بسنده نموده و افزوده در بخش بازار مصرفی 
هم به اهداف قابل توجهی دست یافته اند. وی 
می گوید واحد تجهیزات مخابراتی نیز دارای 

وضعیتی مشابه است.

درآمد هوآوی 
از فروش تلفن های هوشمند 

رشدی ۳۰ درصدی داشته است
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اپــل گزارش مالی مربوط به ســه ماهه دوم 
از ســال ۲۰۱۵ )در واقع ســه ماهه سوم از 
ســال مالی ۲۰۱۵( را منتشر نمود. همانطور 
کــه می دانید، دوره ی ســه ماهه قبلی، در 
واقــع اولین دوره مالی بوده که ســاعت اپل 
به شــکل کامل در بازار حضور داشــته و از 
همین رو نیز، ســرمایه گذاران و سهام داران 
این شرکت به شدت عاقه داشته اند بدانند 
که فروش شخصی ترین محصول اپل، چگونه 

بوده است.
در این میــان باید اذعان داشــت که عمده 
درآمد شرکت یاد شــده همچنان از فروش 
آیفون، آیپد و مک حاصل گشــته و اپل در 
واقع توانســته درآمدی ۴۹.۶ میلیارد دالری 
را از آن خــود نماید. جالب اینکه پیشــتر از 
ســوی تحلیلگران، گمانه زنی شــده بود که 
درآمد شرکت مورد بحث، تا ۴۹ میلیارد دالر 
خواهد رسید که آمار ارائه شده از سوی اپل 
در واقع درخشــان تر از آن چیزی بوده که 

پیشتر تصور می شده است.
از همین درآمــد ۴۹.۶ میلیارد دالری، اپل 
توانسته ســود خالص ۱۰.۷ میلیارد دالر را 
برای خود کنــار بگذارد. هرچند که در دوره 
مالی پیش، ســود عملیاتی این شــرکت به 
واسطه فروش باالتر آیفون ها، تا ۱۸ میلیارد 
دالر رسیده بودبه بحث ساعت اپل بازگردیم؛ 
همانگونه که قبــا برایتان گفته ایم، اپل در 
گذشــته اعام نموده بود که آمار دقیقی از 
تعداد ساعت های فروش رفته عنوان نخواهد 
کــرد. با این حال، تحلیلگران گمانه زنی می 
کنند که در دوره گذشــته، این شرکت قادر 
گشــته تــا ۴ میلیون اپــل واچ را به فروش 
برساند. از سوی دیگر خود ساعت نیز با قیمت 
های متفاوتی به فروش می رسد و از طرفی، 
فروش آیپاد، اپل تی وی و ســخت افزارهای 
Beats نیز باعث گشــته تا نتوان مشــخص 
کــرد که دقیقــا چه تعداد اپــل واچ فروش 
رفته. در واقع، ســاعت و بقیه محصوالتی که 
نامشان ذکر شد، در میان دسته بندی »سایر 

محصوالت« جای می گیرند.
حال می توان به این موضوع اشــاره کرد که 
در دسته بندی »سایر محصوالت«، درآمد به 

۲.۶۴ میلیارد دالر رسیده در حالی که درآمد 
همین بخش در مقطع زمانی مشابه در سال 
۲۰۱۴، برابر با ۱.۷۶ میلیارد دالر بوده است.
 Luca مدیر ارشــد بخــش مالی اپل بــه نام
Maestri به نیویــورک تایمز گفته: »فروش 
اپل واچ در ۹ هفته اول موجود شدنش، حتی 
از آیفــون و آیپد نیــز در ۹ هفته ای که این 
محصوالت برای اولین بــار برای فروش ارائه 

شده بودند، بیشتر بوده است.«
 Associated وی همچنین در مصاحبه ای با
Press اذعان داشته که فروش اپل واچ باعث 
گشته تا بخش »سایر محصوالت« با افزایش 
درآمــدی ۹۵۲ میلیون دالری رو به رو گردد 
و این در حالی بوده که این شــرکت در دوره 
مورد بحث، آیپاد و لوازم جانبی کمتری را به 
فروش رسانده. در واقع، می توان برآورد کرد 
که اپل درآمدی ۱ میلیــارد دالری از فروش 
ســاعت اپل در دوره سه ماهه پیش به دست 

آورده است.
در این میان آیفون، باز هم بیشــترین سود را 
برای کمپانی ساکن کوپرتینو به همراه داشته؛ 

دقیق تر اگر بخواهیــم به آمار مالی اپل نگاه 
کنیــم، می بینیم که ۷۰ درصــد درآمد این 
شــرکت از ســوی فروش آیفون هایش بوده. 
در این دوره ســه ماهه، اپــل ۴۷.۵ میلیون 
آیفون را به فروش رسانده؛ در صورتی که در 
دوره مشابه در ســال پیش، این شرکت قادر 
به فروش ۳۵ میلیون آیفون شــده بود. البته 
ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که 
تحلیلگران برآورد کرده بوده که اپل بتواند در 
دوره یاد شــده، به فروش ۴۹ الی ۵۰ میلیون 
آیفون دســت پیدا کند، در نتیجه ی همین 
موضوع، ساعاتی پس از اعام نتایج، سهام اپل 

با کاهش ارزش ۷ درصدی رو به رو شد.
فروش آیپدهــا اما همچنــان رو به کاهش 
است؛ اپل در سه ماهه گذشته ۱۰.۹ میلیون 
آیپد به فروش رسانده که آمار فروش همین 
محصول در سه ماهه مشابه در سال ۲۰۱۴، 
برابر بــا ۱۳.۳ میلیون واحد بوده اســت. از 
سوی دیگر ۴.۸ میلیون کامپیوتر مک فروش 
رفتــه که آمار همین مقطع زمانی در ســال 

۲۰۱۴ نیز ۴.۴ میلیون واحد بوده.

گزارش مالی اپل از سه ماهه دوم 
سال ۲۰۱۵؛ یک میلیارد دالر 

درآمد از فروش ساعت

Apple
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قیمت )تومان(قیمتها با همکاری: نام محصول ردیف

 ۳۹4,۷۲۷ Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 ۱

۲,۳6۰,666 Apple iPhone 6 - 16GB ۲

8۰۵,۰۰۰ LG G3 Beat Dual SIM D724 ۳

۱,6۰8,۰۰۰ Samsung Galaxy Note 3 N900 - 32GB 4

۱,۵۰۳,۲۵۰ Samsung Galaxy S5 SM-G900H - 16GB ۵

۲,۱۰۲,۰۰۰ Apple iPhone 6 - 64GB 6

۷۰۳,۷۵۰ Samsung I9192 Galaxy S4 mini Dual SIM ۷

۳۰۹,۰۰۰ Samsung Galaxy Star Plus S7262 Dual SIM 8

84۰,۰۰۰ LG G3 Stylus Dual SIM D690 ۹

۱,۵۵4,۰۰۰ LG G3 - 32GB ۱۰

۲۵۰,۲8۵ LG L40 D160 ۱۱

۱,۱۷۷,۵۰۰ HTC One E8 ۱۲

6۷6,۲۵۰ LG L90 D405 ۱۳

6۰4,4۲8 HTC Desire 616 Dual SIM ۱4

۳4۰,۵۰۰ LG L50 D221 Dual SIM ۱۵

46۰,۰۰۰ HTC Desire 516 Dual SIM ۱6

۷۳6,6۳6 Samsung Galaxy S3 Neo I9300I Dual SIM ۱۷

4۲۲,۰۰۰ LG L70 D320 ۱8

4۹۷,۵۰۰ LG L70 Dual D325 ۱۹

۷۳۰,۰۰۰ Sony Xperia ZR ۲۰

۱,۳8۵,۳۳۳ Sony Xperia Z3 Compact ۲۱

۱8۲,۰۰۰ Alcatel OneTouch 2001X ۲۲

۲۷۷,8۳۳ LG L40 Dual D170 ۲۳
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 ۱,۳8۲,۵۰۰ Huawei P8 ۲4

۱,۷۹۳,666 LG G4 ۲۵

۱,6۹۲,۰۰۰ HTC One M9 ۲6

8۵۱,۵۷۱ Sony Xperia T2 Ultra Dual D5322 ۲۷

۱,۲48,۰۰4 LG G2 - 32GB ۲8

۱۰۲,۵۰۰ Samsung SM-B312E Duos ۲۹

844,۵۰۰ HTC Desire 816G Dual Sim ۳۰

۲۹۷,۲۵۰ Huawei Ascend Y520 Dual SIM ۳۱

۱,۷۱۹,۵۰۰ Sony Xperia Z3 Dual SIM ۳۲

۱,۰۰8,۰۰۰ Sony Xperia Z1 Compact ۳۳

۲,۰۷۵,6۱۵ Samsung Galaxy Note 4 N910H 32GB Limited Edition Pack ۳4

۲۱۱,4۰۰ Samsung C3592 Dual SIM ۳۵

۳,۱۷۰,۰۰۰ Apple iPhone 6 - 128GB ۳6

۷۱۹,۲۵۰ LG G2 mini Dual D618 ۳۷

۱,464,۱66 LG G3 - 16GB ۳8

۲۹۹,۲۵۰ Samsung Galaxy Star 2 Plus Duos G350E ۳۹

4۱۹,۲۵۰ Huawei Ascend G525 Dual SIM 4۰

۱,۰44,666 Samsung Galaxy A5 Duos SM-A500H 4۱

۱8۳,۵۰۰ GLX Luster 2 Triple SIM 4۲

۹۵,۰۰۰ Samsung B310E Duos 4۳

۱۹۹,۵۰۰ Nokia Asha 501 44

۱,۱4۵,۰۷6 Samsung Galaxy S4 I9500 - 16GB 4۵

۷۱6,۰۰۰ Sony Xperia C3 Dual SIM 46




