










سرمقاله

پس از معرفی آیفون 5 در ۱۲ سپتامبر، اعتراضات زیادی هم از طرف 
منتقدین حرفه ای و هم از طرف کاربران مبتدی شنیده شد. از آنجا که 
انتظارات آنها در مورد آیفون جدید برآورده نشد، لقب انقالبی را برازنده 
آن ندانسته اند. با یک نگاه حرفه ای تر به قضیه اگر بخواهیم آنچه باعث 
تمایز محصوالت اپل از محصوالت سایر شرکتها شده را فهرست کنیم، 
در درجه اول آیفون و آیپد و در مرحله بعد مک بوک ایر، اپل تی وی و 
آیپاد تاچ و سایر محصوالت مورد توجه هستند. شاید در نگاه اول بتوان 
به این محصوالت لقب انقالبی داد، ولی آیا دادن این لقب به نسل های 
بسنده میشود( منطقی  آپگرید  به یک  تنها  معموال  )که  آنها  تکمیلی 
است؟ تفاوت آیفون 5 و آیفون 4S در چیست؟ بطور خالصه، آیفون 5 
سبکتر و نازک تر، دارای صفحه ای بزرگتر، پردازشگری قوی تر بوده و 
از سیستم وایرلس قوی تری بهره می برد. دوربین عقب و جلوی بهتری 
دارد و از نوع جدیدی از شارژر به اسم Lightning استفاده می کند. 
مشابه  های  تفاوت  به  کنید،  مقایسه   4 آیفون  با  را   4S آیفون  حاال 
می رسید. همچنین در مقایسه آیفون 4 و آیفون 3GS تفاوت هایی 
میکند.  خودنمایی  و…  بهتر  دوربین  و  رتینا  نمایش  صفحه  قبیل  از 
به همراه  تر  پردازشگری قوی   3G آیفون  و   3GS آیفون  مقایسه  در 
2G شاهد  3G و  آیفون  ترتیب در مقایسه  به همین  بهتر و  دوربین 
سرعت باالتر وایرلس هستید. حاال آیفون 2G را با تلفن های هوشمند 
آن زمان مقایسه کنید. اگر اختالف آیفون ۲G و تلفن های هوشمند 
قبلی انقالب نام گرفته است، پس نمیتوان اختالف آیفون 5 و آیفون 
4S را انقالب نام گذاری کرد، که اگر اینطور باشد، پس تمام نسل های 
لقب  اپل  بود  بهتر  بودند. شاید  انقالبی  آیفون  2G یک  آیفون  از  بعد 
انقالبی را برای محصول دیگری حفظ می کرد. اخیرا، یکی از دوستان 
اندروید را به من معرفی  با سیستم عامل  اینچی نکسوس 7  تبلت 7 
البته اگر بخواهیم  از آیپد بهتر است.  این تبلت  کرد و ادعا می کرد، 
به قیمت آن نگاه کنیم، قیمت این تبلت از آیپد مینی مقداری کمتر 
است، ولی آیا حاضرید تنها بخاطر مبلغی کمتر، تبلت جدید اپل را از 
دست بدهید؟ دقت کنید که اپل تنها به سخت افزار ختم نمی شود. بی 
شک نقطه قوت اپل، اپ استور و نرم افزارهای آن میباشد، گرچه آیپد 
مینی از لحاظ سخت افزار آنچنان با رقبای بازار خود تفاوت ندارد، ولی 
به پشتوانه اپ استور، به زودی آنرا در صدر جدول خواهیم دید. البته با 
حضور آیپد جدید و آیفون 5، آیپد مینی شانس زیادی در بازار شخصی 
اپل نخواهد داشت و تنها نظر افرادی را به خود جلب خواهد کرد که یا 
عالقه مند به محصوالت جدید این شرکت هستند و یا در خرید خود 

پایبند اصول خاصی همانند اندازه و وزن و قیمت میباشند.

نظر شما درباره آیپد مینی و آیفون 5 چیست؟
ارسال  ما  imag@i-phone.irبرای  به آدرس   را  نظرات خود 

کنید تا در شماره آینده منعکس شود.
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آیپـــدمینی
شوالیه کوچک اپل

برای همیشه  را  ها  تبلت  قدیمی  معنای  اپل   ، در سال ۲۰۱۰  آیپد  عرضه  از  بعد 
عوض کرد، تبلت های نسل جدید سریعتر، سبک تر و ارزان تر بودند و برنامه های 
مخصوص خود را اجرا می کردند. از روز نخست عرضه ایپد، این محصول به سرعت 
جای خود را در میان طرفداران باز کرد.  از آن روز تاکنون همواره فروش آیپد سیر 
صعودی داشته است و این استقبال اپل و آیپد را به عنوان سلطان دنیای تبلت های 
ده اینچی تبدیل کرده است. به طور میانگین در هر سه ماهه اپل بیش از ۱5 میلیون 

و  رساند  می  مشتریان  دست  به  را  آیپد 
تاکنون  که حداقل  گفت  توان  می  تقریبا 
هیچ تبلت ده اینچی نتوانسته است حتی 
به نصف فروش آیپد نزدیک شود. بنابراین 
آندروید  های  تبلت  سازنده  های  شرکت 
که  داشتند  را  بازاری  به  ورود  در  سعی 
حداقل خبری از آیپد در آن نباشد و آن 

بازار تبلت های هفت اینچی بود.
مرکــــز  تحـقیق  آخـــرین  بنـــابر 
Pew Research ، سهم آندروید از بازار 
در  درصد   ۱5 گذشته  سال  در  ها  تبلت 
 ۸۱ باالی  سهم  داشتن  با  آیپد  و  مقابل 
سلطان بازار بود. اما در پایان سال ۲۰۱۱ 
با  را  فایر  کیندل  اینچی   7 تبلت  آمازون 
کرد  عرضه  دالر   ۱۹۹ باورنکردی  قیمت 
و در آخرین آمار گرفته این این تبلت 7 
از سهم 4۸  تنهایی ۲۱ درصد  به  اینچی 
درصدی آندروید را از آن خود کرده است. 
را  اینچی  هفت  تبلت  این  پیروزی  دالیل 
می توان در دو دلیل اصلی خالصه کرد، 
قیمت ارزان و نبودن رقیبی مثل آیپد در 

بازار هفت اینچی ها. 
فرصت  اینچی  هفت  بازار  در  آیپد  نبود 

مناسبی برای شرکت ها ایجاد کرده بود که تبلت های هفت اینچی خود را در بازاری 
که اپل در آن وجود ندارد به راحتی به فروش برسانند و قیمت کم این تبلت ها نیز 
عطش مشتریان را برای خرید بیشتر می کرد. تبلت هفت اینچی کیندل فایر آمازون 
خود به تنهایی تقریبا به اندازه تمامی تبلت های ده اینچی آندرویدی فروش کرد. به 
طور مثال سهم تمامی تبلت های گاالکسی سامسونگ در این تحقیق تنها ۸ درصد 
بود و وقتی ۸ درصد سهم تمامی تبلت های سامسونگ را در کنار یک تبلت هفت 
اینچی آمازون قرار می دهیم به موفقیت تبلت های هفت اینچی بیش از پیش پی 
می بریم. این بازار پر سود باعث شد که گوگل نیز با همکاری ایسوس اولین تبلت 

خود که اتفاقا آن نیز هفت اینچی است را عرضه کند. 
در بعضی از سـایت ها با بررسی آمـار ارائـه شـده توســط Pew Research گفته 

شـد که تبلت های هفت اینچی و ارزان آندرویدی در حـال دزدین بازار تبلت ها از 
آیپد هستند در حالی که اپل رقیب هفت اینچی برای آنان فعال ندارد. بنابراین اپل 
احتیاج به معرفی یک سرباز جدید هفت اینچی برای مبارزه با رقبای ارزان قیمت 
خود داشت، پس سرانجام بعد از دو سال شایعه سازی پیرامون ساخت یک تبلت 7 

اینچی از اپل، این شرکت در ۲3 اکتبر، شوالیه کوچک خود را معرفی کرد. 
اپل برای آیپد مینی، هر آنچه را که برای تسخیر کاربران الزم بود قرار داده است، 

یک سخت افزار قدرتمند در کنار طراحی زییا و قدرت نرم افزاری باال . بهتر است 
حاشیه را کنار بگذاریم و به معرفی آیپد مینی بپردازیم  :

این شوالیه جدید اپل که قرار است در میدان تبلت های 7 اینچی به رقابت بپردازند 
در اصل یک تبلت 7/۹ اینچی است. آیپد مینی دارای یک طراحی جدید به نسبت 

نسل های ۱۰ اینچی میباشد.
صفحه نمایش آیپد مینی در حالت Landscape ، به دلیل شکل طراحی فرم های 
دور صفحه، ۶۶ درصد بزرگتر از نزدیک ترین رقیب خود nexus 7 است، اما با همه 
این بزرگی صفحه، سایز دستگاه برای نگه داشتن در یک دست کامال ایده ال است. 
این  دارد.  میلیمتر ضخامت و 3۰۸ گرم وزن  بسیار ظریف است، 7/۲  آیپد مینی 
از یک  تر  نازک  و  دفتر  از یک  تر  است حتی سبک  نازک  و  واقعا سبک  محصول 
مداد. آیپد مینی 7/۹ اینچی، به مانند آیپد ۲ و با رزولوشن ۱۰۲4 در 7۶۸ ساخته 
برای  آل  ایده  رزولوشن  یک  است.  شده 
برنامه نویسان، زیرا هزاران برنامه بر پایه 
این رزولوشن ساخته شده است. البته این 
رزولوشن باعث نا امیدی بسیاری شد که 
در انتظار یک آیپد مینی با صفحه نمایش 
ماننـد  به  محصـول،  این  بودند.  رتینـا 
دو  قدرتمند  پردازده  دارای   ،  2 آیپـد 
رم  گیگابایت  یک  بهمراه   A5 ای  هسته 

می باشد.

کوچک،  سایز  این  در  است  توانسته  اپل 
با  در ۱۰ ساعت  را  باطری  هنوز عملکرد 
نازک ترین باطری ای که تا بحال طراحی 

کرده است، حفظ کند.
آیپــد مینی در ســه ظرفـیت ۱۶ ، 3۲ و 
۶4 گیگـابایتی در دو مــدل وای فـــای 

و 3G+LTE ارائـه می شود. 
 HD دوربین جلو آیپد مینی یک دوربین
دوربین  و  است  تصویری  مکالمه  برای 
 5 دوربین  اپل،یک  گفته  به  نیز  عقب 
مشابه  کیفیتی  که  میباشد  مگاپیکسلی 

کیفیت نسل سوم و چهارم آیپد را دارد.
دیوایسی  اولین  همچنین  مینی  آیپد 
مبتنی بر iOS است که دارای اسپیکر استریو است، بنابراین صدا ها در این تبلت 

کوچک، بسیار واضح تر از برادر های ۱۰ اینچی آن است
قیمت آیپد مینی برای مدل های وای فای و 3G+LTE به شرح زیر است :

اگرچه آیپد مینی بسیار گران تر از تبلت های 7 اینچی بازار بود، اما این تبلت نسبتا 
کوچک با استقبال زیاد مشتریان روبرو شد. بنا بر گزارش ها، انبار آیپد مینی اپل 
برای نسخه سفید ۱۶ گیگابایتی تنها در ۱7 دقیقه خالی شد و یک روز بعد همین 
اتفاق برای نسخه ۱۶ گیگابایتی مشکی رنگ افتاد استقبال بی نظیر مردم تنها به 
بحث پیش خرید ختم نشد و در روز نخست فروش در ۲ نوامبر، اپل استور اصلی 
شهر نیویورک سومین صف طوالنی مردم را برای آیپد مینی دید. براساس آمار ها 
تاکنون طوالنی ترین صف در جلوی فروشگاه مرکزی اپل در خیابان پنجم نیویورک 
برای خرید آیفون 4 با ۱3۰۰ نفر تشکیل شده است و بعد از آن برای آیپد ۲ با 

۱۱۹۰ و حال آیپد مینی با ۸۰۰ نفر.
با ورود آیپد مینی، بازار تبلت های 7 اینچی به تکاپوی زیادی افتاده و حتی خبر 
ارائه یک تبلت جدید 7 اینچی از سامسونگ نیز شنیده می شود، باید صبر کرد تا با 

گذشت چند ماه، با برنده نهایی این رقابت آشنا شد.

آیپد در شکل فوق  و  آیپدمینی  تفاوت ضخامت 
نمایش داده شده است. نازکتر بودن آیپد مینی 
بسیار در دست گرفتن آن را آسان نموده است.

برای مدل های وای فای
۱۶ گیگ - 3۲۹ دالر
3۲ گیگ - 4۲۹ دالر
۶4 گیگ - 5۲۹ دالر

3G+LTE برای مدل های
۱۶ گیگ - 45۹ دالر
3۲ گیگ - 55۹ دالر
۶4 گیگ - ۶5۹ دالر
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در کنفرانس معرفی آیفون 5 ، اپل نسخه جدید آیتونز را رونمایی کرد، نسخه ای که تغییرات بنیادین زیادی برای ارائه 
داشت و در 3۰ نوامبر ۲۰۱۲ ، در دسترس کاربران قرار گرفت . اگر فعال به مقوله طراحی بپردازیم می توان گفت که طراحی 

آیتونز ۱۱ تنها یک نمونه کوچکی از یک طراحی بزرگ تر برای آینده مک خواهد بود، 
در طول پنج ساله گذشته، اپل طیف وسیعی از قابلیت های ios را در پروژه ای به نام “ Back to the Mac “ به مک 
وارد کرد و همینطور بسیاری از قابلیت های مک نیز به ios راه یافت. در این پنج سال هرگاه یک تغییر اساسی یکی از 
نرم افزار اصلی سیستم عامل مثل آیتونز پیش می آمد بعد از مدتی در ابعاد بزرگتر در سیستم عامل خود را نشان داد. در 
واقع این تغییرات در خدمت یک هدف خاص بودند و اگر آنها از دید کاربران رضایت بخش بودند، در جاهای دیگر خود را 

نشان می دادند. 
دو سال پیش با عرضه آیتونز ۱۰ ، اپل برای استفاده بهتر از فضاها در بخش فوقانی نرم افزار، تصمیم به عمودی کردن سه 
دایره معروف خود که برای بستن، فرستادن برنامه به داک و مخفی کردن برنامه استفاده می شود، کرد. واضح است که اگر 
این طراح مورد استقبال قرار می گرفت و کارایی خود را ثابت می کرد هم اکنون در همه جای مک با این شیوه چیدمان 
روبرو بودیم اما اپل خیلی زود متوجه شد که این طرح مورد توجه قرار نمی گرد، بنابراین در یک آپدیت نرم افزار چیدمان 
را به شکل همیشگی تغییر داد و فقط در Miniplayer آیتونز همچنان از آن استفاده می کند و یا در سال گذشته اپل 

آیتـونز 11
دریچه ای به سوی آینده
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نخست در آیتونز آیکون های درون slide bar را بدون رنگ و تنها طوسی کرد، این طرح برخالف طرح عمودی 

کردن سه دایره ها موفق شد و حال در کل سیستم عامل مک، آیکون تمامی Slide bar ها بصورت بی رنگ و تنها 
طوسی رنگ است. 

اپل این ورژن از آیتونز را به طرز شجاعانه از اول طراحی کرده و تمامی بخش های این نرم افزار حس یک نرم افزار 
جدید را به کاربران منتقل می کند. آیتونز ۱۱ با مجموعه ای از امکانات خاص و طراحی جدید، بزرگترین تغییر را در 

این برنامه از سال ۲۰۰۱ تاکنون ایجاد کرده است .
نرم افزار آیتونز که به عنوان یکی از محبوب ترین پلیر ها برای پخش موسیقی و فیلم، فروشگاه آنالین و نرم افزار 
مدیریت فایل ها در دیوایس های ios شناخته می شود در طول سالهای حیات خود امکانات مختلف را کم کم به گرد 

هم جمع کرده است، بهتر است قبل از هرچیز مروری کوتاه بر نسخه های ایتونز داشته باشیم. 
آیتونز در سال ۲۰۰۱ با نسخه اول مک نسل دهم به دنیا آمد، آیتونز نسخه ۱ تنها یک نرم افزار ساده برای پخش 
موسیقی در مک بود، در آیتونز ۲ ساپورت نسل اول آیپاد را در آیتونز شاهد بودیم و آیتونز به عنوان یک مدیریت فایل 
قدرتمند، مأمور ارسال فایل ها به آیپاد بود، در همین نسخه نیز رایت روی سی دی به این نرم افزار اضافه شد، قابلیت 

منحصر بفرد لیست پخش هوشمند و ساپورت کتاب های صوتی نیز در آیتونز 3 ظهور کرد. 
آیتونز 4 یک آپدیت فوق العاده به حساب می آمد، در این نسخه فروشگاه موسیقی اپل در دسترس کاربران قرار گرفت، 

قابلیت پخش پادکست، ساپورت AirTunes ) حاال به نام Airplay شناخته می شود ( نیز از دیگر قابلیت های نسخه 4 به حساب می آید. آیتونز 
5 نیز با ساپورت نسل بعدی آیپاد ها بهمراه یک تغییر کوچک در طراحی ارائه شد. در نهایت در 5 نسل اول آیتونز، تغییر بزرگی در طراحی و رابط 

کاربری این نرم افزار به کاربران اتفاق نیافتاد. 
 iTunes ،در آیتونز ۶ ، اپل موزیک ویدیو و سریال های تلویزیونی را به استور اضافه کرد و اپل در آیتونز 7 امکاناتی از قبیل اضافه شدن فیلم در استور
U و ساپورت دیوایس های ios را نیز در نسخه اضافه کرد. در آیتونز ۸ نیز امکان خرید و کرایه فیلم های HD را در استور فراهم شد. آیتونز ۹ نیز 
با تغییرات کوچکی در ظاهر مواجه شد و بخش های موزیک و ویدیو نیز با پیشرفت هایی مواجه شد. در نهایت آخرین نسخه، آیتونز ۱۰ نیز با ارائه 

شبکه اجتماعی موسیقی پینگ معرفی شد. این شبکه اجتماعی نیز بعد از حدود دو سال از سرویس خارج شد.

iTunes 1.0: 2001

iTunes 2.0: iPod, CD Burning, 
2001 iTunes 3.0: Rating, Smart Playlist, Audible, 

2002
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باز اندیشی در آیتونز، ios را در ذهن 
داشته باشید!

برای اولین بار در طول حیات آیتونز، اپل با یک قطع 
ارتباط کامل با گذشته این نرم افزار را کامال دگرگون 
کرد. شاید آشکار ترین تغییر آن حذف کامل بخش 
Slide bar است، بخشی که تا پیش از این و برای 
یک دهه منوی اصلی کنترل آیتونز بود. به این نکته 
توجه کنید که دقیقا این Slide bar در فایندر مک و 
نرم افزار هایی مانند iphoto استفاده می شود، پس 
 Slidebar این حذف  اگر  به خوبی روشن است که 
ای  آینده  روبرو شود، شاید در  استقبال  با 
در   Slide bar از  باید  دور  چندان  نه 
 iphoto مانند  به  هایی  برنامه  و  مک 

خداحافظی کرد. 
آیفون  معرفی  کنفرانس  هنگام  در 
بخش  مدیر  آیپاد،  جدید  نسل  و   5
آیتونز اپل، Eddie Cue طراحی آیتونز 
اپلیکیشن،  فروشگاه  جدید  استایل  و   ۱۱
موزیک و فیلم و کتاب را زیبا تر، جذاب تر و ساده 
تر از گذشته معرفی کرد، طراحی ای که از طراحی 
سنتی وجود Slide bar ساده در گوشه صفحه یک 
تاچ  مولتی  حرکات  با  و  است  برداشته  جلو  به  گام 

iTunes 4: Air Tunes, Music Store, 
Podcasts, 2003-2005 iTunes 5: 

Smart Shuffle, revised look, 2005

iTunes 6: TV downloads and music videos 
2005-2006

iTunes 7: Movies, iTunes U, iPod Games, 
2007

iTunes 8: Genuis, HD video, rentals, 
App Store, 2008

iTunes 9: WebKit store, iTunes LP & Extras, 
2009
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تراک پد های اپل، تجربه بهتری را به نسبت یه طراحی ساده 
به کاربران ارائه می کند .

اپل در تمامی دستاورد  ابری  این تقریبا سرویس  از  تا پیش 
افزار  تا نرم  از سیستم عامل ها گرفته  اپل،  افزاری  های نرم 
می  کاربران  بود.  دوانده  ریشه   iPhoto مثل  مهمی  های 
توانند بسته به کارکرد هر برنامه از سرویس iCloud استفاده 
کنند. در میان تنها آیتونز بود که به جز سرویس غیر رایگان 
خود  مختص   iCloud در  را  قابلیتی   iTunes Match
نداشت، حال باید بگویم که در آیتونز iCloud ، ۱۱ نقشه 
مهمی را بازی می کند . شاید بسیاری از کاربران انتظار آن 
 Slide را داشتند که با عرضه آی کلود یک آیتم تخصصی در
bar آیتونز برای آی کلود در نظر گرفته شود، خوب به نظر 

دیگر اسالید باری در کار نخواهد بود که آیتمی به آن اضافه شود. 
آیکلود به طرز هوشمندانه درون تمامی بخش های آیتونز وجود دارد، بصورتی که اگر شما موزیک یا ویدویی را از استور خریده باشید، به طور اتوماتیک 
آی کلود موزیک یا ویدیو خاص را مستقیما در میان دیگر فایل های شما در بخش music یا movie آیتونز منتقل می کند. بنابراین نیازی نخواهد 
بود که یک بخش جدا برای موزیک هایی که از روی کامپیوتر به آیتونز وارد شده داشته باشید و یک بخش برای فایل هایی که از آیکلود آمده، تمامی 
آنها در یک لیست پخش برای شما نگاه داری می شود. قابلیت جالب دیگری که در بحث آی کلود در آیتونز ۱۱ جلب توجه می کند این خواهد بود 
که اگر شما تعدادی از آهنگ های یک آلبوم را آیتونز داشته باشید، پس از باز کردن فولدر، نخست با استایل باز شدن فولدر در ios روبرو خواهیم 
بود که این به خودی خود جالب خواهد بود و مهمتر از آن، iCloud لیستی از دیگر آهنگ های این آلبوم را که شما آنها را ندارید در میان موزیک 
های شما قرار می دهد و این امکان را بصورت مستقیم به کاربران می دهد که با خرید لیست جدیدی که در بین لیست قدیمی قرار گرفته، آلبوم 

موسیقی خود را کامل کنید. 
یکی از قابلیت های خاص iCloud که در ios شاهد آن بودیم این است که اگر در آیفون فیلمی را در جایی قطع کنیم، در دیوایس دیگری مانند آیپد 
می توانیم دقیقا از همان لحظه قطع شده فیلم را توسط آی کلود تماشا کنیم، حاال این قابلیت نیز به یکی از قابلیت های آیتونز ۱۱ تبدیل شده است

اگر به بحث اول خود برگردیم که آیتونز ۱۱ نماینگر آینده طراحی مک است، باید بگویم که اگر آیتونز را پلیر اصلی و خانه موزیک ها در مک بدانیم، 
پس قابلیت iCloud و ذخیره سازی موزیک ها یا فیلم های خریداری شده به طور اتومانیک در بین موزیک های هارد دیسک شما، دیگر جزئئ از 
قابلیت های مک به حساب می آید و می توان گفت که قابلیت iCloud در همان لحظه اول از آیتونز، در ابعاد بزرگتری در مک خود را نشان می دهد . 
همانطور که در اول صحبت ها اشاره کردیم مک از قابلیت های زیادی در مبحث کاربردی و طراحی از ios استفاده کرده است. در آیتونز ۱۱ ، به 
طور واضح دو قابلیت مستقیم از ios گرفته شده است، نخست همان شکل باز شدن آلبوم های موسیقی به مانند فولدر های ios که پیش از این به 

iTunes 10: TV rentals, hybrid views, 
Ping sharing features, 2010
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آن اشاره کردیم و دیگری قابلیت سرچ هوشمندانه در Spotlight ، بخش سرچ آیتونز ۱۱ با قابلیت Spotlight بسیار کارا تر نسبت به نسخه های 
پیشین به نظر می آید، با این قابلیت می توان کلمه مورد نظر را در تمامی بخش های آیتونز سرچ کرده و آیتونر آنها رادر لیستی جداگانه نشان می 
دهد، بعد از یافتن نتیجه درخواست نیز می توان به دو بار کلیک کردن بر آن، آن را مستقیم پخش کرد یا با یکبار کلیک کرد میتوان به آلبوم یا لیست 

بخش فیلم یا آهنگ مورد نظر هدایت شد. 
دو بخش جدید دیگر نیز به آیتونز اضافه شده است. قابلیت 
لیست  در  دهد  می  نشان  که  است  قابلیتی   ”up next“
در  هایی  آهنگ  چه  هستید  آن  پخش  حال  در  که  پخشی 
از  را  آهنگ  یک  توان  می  براحتی  دارند،  قرار  پخش  ردیف 
ردیف پخش حذف کرد یا آهنگ جدیدی به آن اضافه کرد، 
اگر آهنگ جدیدی اضافه شود، پخش شدن آهنگ جدید در 
پخش   ، پخش  لیست  ادامه  و سپس  گیرد  می  قرار  اولویت 
خواهد شد، بخش دیگر به نام “history” شناخته می شود 
که آلبوم هایی که گذشته پخش شده است را نشان می دهد. 
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از آیکـونی مشـابه آیکـون  نکتـه قابل تحمل در این دو قابلیت این است کـه هر دو 
Notification center مک در منوی آیتونـز استفاده می کنند. حال اگـر به تئوری 
کـل  در  استفاده  آن  بودن  موفق  در صورت  و سپس  برنامه  یک  در  قابلیت  هر  تست 
سیستم عامل فکر کنیم، بعید نیست این دو قابلیت در آینـفده بخشی از قابلیت خود 

Notification center مک باشد
 

باز اندیشی در آیتونز، آیا وجود نوار عنوان الزامیست؟

در آیتونز ۱۱ ، اپل برای اولین بار در یک اپلیکیشن نسخه دسکتاپ، نوار عنوان را حذف 
کرد. حال ظاهر کلی آیتونز ۱۱ به مانند یک نمایشگر بدون قاب می ماند که هر چیزی 
که درون آن می گذرد را فقط نشان می دهد. نوار عنوان در باالی همه اپلیکیشن ها 
وجود دارد و عنوان برنامه، صفحه باز شده یا فایل باز شده را در آن نشان می دهد اما در 
آیتونز ۱۱ فقط محتوا نشان داده می شود. اپل در گذشته یکبار حذف نوار عنوان را در 
Mac App store انجام داده بود اما این اولین بار است که در یک اپلیکیشن چنین 
حرکتی انجام می شود و بعید نیست در آینده ای نزدیک بخش های زیادی از مک نوار 

عنوان خود را برای همیشه از دست بدهند و به مانند یک نمایشگر بدون قاب تنها محتوا را نشان دهند. 

باز اندیشی در MiniPlayer ، کاربردی تر از گذشته

MiniPlayer  آیتونز تا نسخه ۱۰ ، عمال یک بخش اضافه در آیتونز بود و کمتر کسی از آن استفاده می کرد 
اما در آیتونز ۱۱ ، اپل سعی زیادی در دوباره سازی 
Mini� گفت  باید  و  است  کرده   MiniPlayer
Player آیتونز ۱۱ کامال دیگر یک بخش کاربردی 
حالت  در  توانند  می  کاربران   ۱۱ آیتونز  در  است. 

MiniPlayer براحتی از spotlight موزیک مورد عالقه خود را سرچ کنند و بدون بازکردن لیست پخش 
آنها را اجرا کنند یا حتی منو جدید “up next” را باز کنند. به نظر می رسد دیگر باید با این بخش پیش از 

گذشته کار کنیم. 

در نهایت باید گفت که آیتونز ۱۱ با تمامی قابلیت هایی که ارائه کرده است، جایی مناسب برای تست رابط 
های کاربری جدید برای مک است و اگر تغییراتی مانند حذف نوار بار، اسالید بار یا قابلیت های مولتی تاچی 
که در آیتونز ۱۱ ارائه شده است ،موفق واقع شود، باید بزودی آنها در ابعاد بزرگتری مانند سرتاسر سیستم 
عامل مک یا حتی در ios دید. آیتونز که به گفته بسیاری اگر پلیر اصلی کامپیوتر شما نیست، فاصله زیادی 

با آن ندارد، نسخه ۱۱ خود را از 3۰ نوامبر برای کاربران در دسترس می بیند.
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اپل جایزه Emmy تکنولوژی و مهندسی را از آن خود کرد

Apple جایزه Emmy مربوط به تکنولوژی و مهندسی را از آکادمی ملی علوم و هنرهای تلویزیونی در نمایشگاه CES الس وگاس 
دریافت کرد.

جایزه امی تکنولوژی و مهندسی در سال ۱۹4۸ در راستای بزرگداشت رشد و اعتالی ابتکار در تکنولوژی پخش مدیا و شناخت شرکت 
ها، سازمان ها و افرادی بنیان نهاده شد که موفق به انجام کارهای بزرگی می شوند که تاثیر به سزایی در تکنولوژی تلویزیونی دارد.

این جوایز به افراد، شرکت ها و یا سازمان های علمی و فناوری برای پیشبرد و ایجاد استانداردهایی که در تکنولوزی های مهندسی 
موثرند، داده می شود. چه روشی قدیمی توسعه داده شده باشد و چه روشی جدید و خالقانه در انتقال، ضبط و دریافت های تلویزیونی 

ارائه شده باشد.
اپل این جایزه را به خاطر ارائه “ یک اکوسیستم برای پخش Real Time محتوای تلویزیونی بر روی موبایل و تبلت بدون نیاز به 

سخت افزار تلویزیونی خاص” دریافت کرده است.

تیم کوک تایید کرد: تولید مک در آمریکا در سال ۲۰۱۳

تنها بعضی از آی مک ها نیستند که افسانه آمریکایی خواهند شد، بلکه از سال بعد، این موضوع  کل خط تولید کامپیوتر های کوپرتینو 
را شامل خواهد شد. در یک مصاحبه تلویزیونی، مدیر عامل شرکت اپل در حضور Brian Williams ، گفته است که:

“در آینده ای نه چندان دور ، خطوط تولیدی مک در آمریکا را راه اندازی خواهیم کرد.” او به طور پوشیده تایید می کند که تولید 
آیمک ها، مک مینی ها و لپ تاپ های مک در سال ۲۰۱3 به طور یکجا به آمریکا منتقل خواهد شد. شرکت اپل به علت اینکه تمام 
تسهیالت مورد نیاز برای این کار را در آمریکا ندارد ، آقای تیم کوک متعهد شده است به همراه یک شریک ، بیش از ۱۰۰ میلیون 

دالر سرمایه گذاری انجام دهد. 
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اپل صاحب عالمت تجاری Retina گردید

وقتی شرکتی مثل اپل هر هفته مورد شکایت واقع می شود، نمی توان گفت که آنها در تالش برای حفظ مالکیت 
معنوی خود، در مورد حق اختراع و عالمت تجاری خود چه کاری را انجام می دهند و چه کاری انجام نخواهند داد. 
اپل اخیرا دارای حق اختراعی در مورد مستطیل های با گوشه گرد است و آخرین عالمت تجاری آنها، حق استفاده 

انحصاری از کلمه “Retina’ را به ایشان داد.

در چهارم دسامبر سال ۲۰۱۲، سازمان عالمت تجاری و حق اختراع آمریکا، دو مورد عالمت تجاری را به شرکت اپل 
اعطا کرد. یکی از عالمتهای تجاری، کلمه “Retina” را تحت پوشش قرار داد و دیگری آیکون Game Center را.

از زمان معرفی آیفون 4، اپل از کلمه “Retina” برای توضیح دانسیته پیکسل صفحه های نمایشگری بکار برد که 
آنقدر وضوح باالیی دارند که شبکیه چشم انسان قدرت تشخیص تک تک پیکسل های آنها را ندارد.

در سال ۲۰۱۲، شرکت اپل، صفحه های آیپد و مک بوک پروی خود را به این نوع نمایشگر آپدیت کرد. انتظار می رود 
آیمک و آیپد مینی هم در سال ۲۰۱3 و یا نهایتا در سال ۲۰۱4 دارای این نوع صفحه نمایش خواهند بود.

عالمت تجاری اپل برای کلمه “Retina” تنها نمایشگر کامپیوتر ها، شامل آنهایی که در دست 
جا میگیرند و نوت پدها و همچنین کامپیوترهای تلفنی را تحت پوشش قرار می دهد، بنابراین 
اپتومتریست ها و کسانی که در صنعت چشم پزشکی کار میکنند با اطمینان می توانند هر وقت 
ابتدا در می ۲۰۱۱  این عالمت تجاری در  نمایند.  از کلمه “Retina” استفاده   ، که بخواهند 

ثبت شده بود.
عالمت تجاری مربوط به آیکون Game Center ، در جون ۲۰۱۲ به ثبت 

افزارهای  نرم  مثل  اساسی  امور  و  بود  رسیده 
امتیاز دهی  ها،  بازی  تولید  برای  کامپیوتری 
و بررسی عملکرد و خدمات تفریحی و شبکه 
های اجتماعی را تحت پوشش قرار می دهد.
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John Browett را به عهده گرفته است. تیم کوک در این باره نوشت : 
ما هم اکنون در یکی از دوره های پر رونق شرکت اپل از زمان تاسیس آن تا کنون هستیم، محصوالتی 
که در ماه سپتامبر و اکتبر عرضه شدند، یعنی ، آیپد مینی، آیپاد نانو نسل هفتم، آیپاد تاچ نسل پنجم، 
آیفون 5، آی مک تمام جدید، دو مدل مکبوک پرو رتینا و بسیاری از اپلیکیشن های ما، تنها در این 
شرکت یعنی اپل ساخته شده اند، تنها نتیجه مستقیم تمرکز محمک ما برای یکپارچه سازی خدمات، 

سخت افزارها و اپلیکیشن ها در سطح جهانی است.
چندی پیش هم اسکات فورستال %۹5 سهام خود را در اپل فروخته بود، اما هیچکس باور نداشت که 

این حرکت او، روزی به معنای جدایی وی از اپل مبدل می شود.

Scott Forstall و John Browett از اپل کناره گیری کردند

 John و iOS نایب رئیس ارشد بخش Scott Forstall چندی پیش در کمال نا باوری وبسایت اپل اعالم کرد که
 John نایب رییس ارشد بخش خرده فروشی از شرکت اپل کناره گیری کردند. این در حالی است که Browett
Browett تنها 5 ماه بود که به استخدام اپل در آمده بود. اپل این رخداد را بزرگ ترین دگرگونی در این شرکت، 

پس از کناره گیری استیون پل جابز از سمت مدیر عاملی اذعان کرد. 

در این بین برای طرفداران اپل، جدایی اسکات، کسی که iOS را به مقام کنونی اش رساند عجیب و ناراحت 
لیاقتی حتی می  با چنین  این فرد  این سمت رسیده بود.  به  کننده است، معاون ارشدی که در سال ۲۰۰3 
توانست در آینده به عنوان مدیر عامل بدل شود. اما به هر حال، او سال آینده، یعنی تنها حدود یک ماه دیگر 
اپل را ترک خواهد کرد. در حال حاضر، وی مشاور تیم کوک است، تا زمانی که سال ۲۰۱3 فرا برسد. در کنار 
این، خروج عجیب جان برویت است، کسی که در ماه June امسال به استخدام در آمده بود، چیزی کمتر از 
نیم سال. تیم کوک در حال حاضر هیچ جیگزینی را برای این دو در نظر نگرفته و خودش به طور موقت سمت 
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مدیر مسئول نقشه های اپل اخراج شد

تیم مدیریت اپل در ماه گذشته، پس از اخراج اسکات فورستال 
مدیر بخش iOS ، دستخوش یک تغییر بزرگ شد. پس از خروج 
بخش  مدیر  کیو  ادی  به  آن  های  مسئولیت  از  بخشی  اسکات، 
آیتونز اپل محول شد و بخشی از این مسئولیت ها، نقشه های 
سایت  شدند.  نمایی  رو   iOS ۶ در  که  بود  اپل  سر صدای  پر 
بلومبرگ دقایقی پیش اعالم کرد که که ادی کیو، مدیر مسئول 
که  ویلیامسون  ریچارد  است.  کرده  اخراج  را  اپل  های  نقشه 

مسئول رسیدگی به نقشه های اپل بود به دلیل عدم موفقیت نقشه ها در iOS 6 ،سرنوشت مدیر ارشد 
خود یعنی اسکات فورستال را پیدا کرد و از اپل اخراج شد. به گزارش بولومبرگ، ادی کیو اعالم کرده است که در آینده به جای ریچارد مدیر 

جدیدی برای رهبری بخش نقشه های اپل برگزیده خواهد شد . 

۹۰ درصد بازار تلفن های هوشمند در اختیار
Android و iOS 

بازار  که   comScore شرکت  جدید  های  آمارگیری  طبق 
سامسونگ  و  اپل  های  شرکت  است  کرده  بررسی  را  آمریکا 
رشد بسیار چشم گیری را در این بازار داشته اند و پر استفاده 
ترین سیستم عامل ها هم iOS و Android شناخته شده 
اند که ترکیب هردو ۹۰ درصد بازار را تشکیل می دهد. از 
آخرین آمار که 3 ماه پیش بوده است اپل از عدد ۱7.۱ 

درصد به ۱۸.5 درصد در آمریکا رسیده است. 
رشد  درصد   ۲۶.۹ به  درصد   ۲5.7 از  هم  سامسونگ 
 LG، Motorola، چون  های  شرکت  است.  داشته 
HTC در آمار ها سقوط داشته اند. آمار سیستم عامل 

ها می گوید که جمع Android و iOS عدد ۸۸.7 درصد می باشد. 
بعد از این دو، سیستم عامل RIM مقدار ۸.3 درصد بازار را در دست دارد و مایکروسافت هم از 

عدد 3.۶ درصد به 3 درصد سقوط کرده است.

Ubuntu وارد دنیای تاچ می شود

دنیای سیستم عامل ها را با مک، ویندوز و لینوکس می شناسیم، 
از میان این سه سیستم عامل مک و ویندوز خود را در رقابت با 
یکدیگر قرار داده اند و وارد دنیای تاچ شده اند، البته ویندوز چه 
در اسمارت فون ها و تبلت ها، همچنین در کامپیوترها وارد این 
عرصه شده است، به نوعی یک تغییر شجاعانه می توان آن را 
لقب داد، ظاهراً این تکنولوژی به دهان لینوکس شیرین آمده 
اوبونتو  بازار کرد، پس  اولین سیستم عامل تاچ خود را وارد 
هم وارد دنیای تاچ یا همان لمسی خودمان می شود . به نظر 
 Android و iOS می رسد می تواند رقیب جدیدی برای

به شمار آید. 
عامل در سال ۲۰۱4 عرضه عمومی خواهد  این سیستم 

شد.
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در ابتدا باید بگوییم که iPad mini به دلیل نداشتن صفحه نمایش رتینا بسیاری از انتقادات را پذیرفت،شاید به زبان آوردن این 
جمله که آیپد مینی باید صفحه نمایش رتینا داشته باشد برای مردم آسان باشد اما باید در نظر گرفت که برای اپل رفع این موضوع 
آسان نبود.با اینکه مدتی از تولید آیپد مینی میگذرد اما همچنان این موضوع برای مطبوعات جالب و سوال بر انگیز است که چرا آیپد 

مینی صفحه نمایش رتینا ندارد.
اگر شما با صفحه نمایش رتینا آشنایی ندارید میتوان گفت اصطالح عامیانه اپل برای توصیف HIDPI )تعداد نقاط در هر اینچ( 
میباشد و یا صفحه نمایشی که دارای پیکسل های بسیار کوچک است به منظور یک تجربه لذت بخش تر برای دیدن تصاویر، یک 

پیکسل در تراکم استاندارد برابر با 4 پیکسل در تراکم صفحه نمایش رتینا میباشد.
آیفون و آیپاد به منظور تغییر کیفیت در صفحه نمایش از رزولوشن 3۲۰*4۸۰ به رزولوشن۶4۰*۹۶۰ در صفحه نمایش رتینا 
افزایش پیدا کردند و آیپد با رزولوشن 7۶۸*۱۰۲4 به ۱53۶*۲۰4۸ ارتقا یافت.آخرین محصولی که اپل با سیستم عامل آی او 
اس به بازار ارائه نمود آیپد۲ نام داشت و فاقد صفحه نمایش رتینا بود.هدف آیپد مینی سبکی و ضخامت کم آن است که تمام 
امکانات آیپد با صفحه نمایش ۱۰ اینچی را در یک فرم کوچکتر و متمرکزتر به شما ارائه میدهد .هنگامی که اپل، آیپد ۱۰ اینچی 
خود را با صفحه نمایش رتینا به بازار ارائه کرد این تبلت مقداری ضخیم تر و سنگینتر شده بود .اپل نمیتوانست آیپد مینی با 
چنین ضخامت و وزن کم و قیمت پایین و عمر باتری ۱۰ ساعته را به بازار ارائه دهد به همین دلیل تمرکز خود را بر روی شکل 

ظاهری و عمر باتری تبلت خود قرار داد و از صفحه نمایش رتینا در این آیپد صرفه نظر کرد.
شاید شما با خود چنین تصور کنید که با این شرایط چطور ممکن است اپل،آیفون 5 و آیپاد تاچ 5 را با این ضخامت نازک 
با صفحه نمایش رتینا به بازار ارائه داده است؟در پاسخ باید گفت که آیفون و آیپاد در مقایسه با آیپد از پیکسل های کمتری 
در صفحه خود استفاده میکند و همچنین از نظر تعداد پیکسل با آیپد 2 که صفحه نمایش رتینا ندارد برابر هستند،در این 
مقایسه خواهید فهمید که منظور از تعریف های سطر قبل چیست. آیپد 2 که صفحه نمایش رتینا ندارد تعداد پیکسلهایش 
برابر با 7۶۸,43۲ میباشد و آیفون 5 که دارای صفحه نمایش رتینا میباشد نیز تعداد پیکسلهایش برابر با 7۲7,۰4۰ میباشد 
که تقریبا باهم برابر هستند در صورتی که اگر بخواهیم آیپد مینی را با صفحه نمایش رتینا ارائه دهیم تعداد پیکسلهایش 
برابر خواهد بود با 3,۱45,7۲۸ و شاید روشنایی و تأمین انرژی این تعداد پیکسل نیاز به 
LED بیشتر باطری قطورتر و پردازنده قوی تر مانند A6X داشته و این موضوع با هدف 

تولید آیپد مینی مغایرت داشت.
در اینجا مقایسه بین پیکسل های خام )تصاویر باال( و پیکسل های متراکم )تصاویر پایین( 
را برایتان قرار داده ایم و رنگ تصاویر به این ترتیب میباشد:رنگ سبز آیپد 2،رنگ قرمز 

آیپد مینی،رنگ آبی آیپد 4، رنگ بنفش آیفون 5 میباشد.
اما از نگاه دیگری باید گفت که تولید آیپد مینی با صفحه رتینا بسیار گران تر تمام می شود 
که این گرانی بر روی قیمت کلی آیپد مینی تاثیر به سزایی خواهد داشت. ابتدا به هزینه 

تولید یک آیپد مینی کنونی با حافظه ۱۶ گیگابایت در مدل WiFi می پردازیم.

هزینه برای اپلقطعه

۸۰ دالرصفحه نمایش

۱3 دالرپردازشگر

۱5/5 دالرحافظه

۱۱ دالردوربین ها

۱3/5 دالرباتری

۱5 دالرسنسور ها

3۹/5 دالرهزینه های دیگر

۱۸۸ دالرجمع کل
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طبق این جدول هر آیپد مینی ۱۶ گیگابایت WiFi برای اپل ۱۸۸ دالر آب می خورد که هر کدام را 3۲۹ 
دالر می فروشد. اما حاال ببینیم اگر این آیپد صفحه نمایش رتینا داشته باشد این قیمت چقدر خواهد شد؟

قیمت یک صفحه نمایش رتینا ۷/۹ اینچی چقدر خواهد بود؟
همانطور که در جدول باال می بینید قیمت صفحه نمایش معمولی که هم اکنون استفاده می شود ۸۰ 
دالر است که ۲4 درصد از کل قیمت یک آیپد مینی را تشکیل می دهد. ولی آیا می شود با همین قیمت 
صفحه نمایش آیپد مینی را به رتینا تبدیل کنیم؟ یک نکته ای که در مورد آیپد مینی می دانیم این است 
که تکنولوژی صفحه اش دقیقا مانند آیفون 3GS است. همان کیفیت در اندازه 5 برابر استفاده شده است 

که معنای زیاد جالبی ندارد و اگر بخواهیم صفحه نمایش آیپد مینی را رتینا کنیم باید صفحه نمایش آیفون 4 را پنج برابر کنیم تا این صفحه 
رتینا شود. در سال ۲۰۱۰ هر صفحه نمایش رتینا برای اپل 3۸.5 دالر تمام می شد که البته سایز آن 3/5 اینچ بود. اما حاال در سال ۲۰۱۲ هستیم و با سایز 
7/۹ اینچ رو در رو هستیم. قیمت احتمالی که برای صفحه رتینا تخمین زده شده است ۱۰۹/73 دالر است که ۲۹ دالر بیشتر از صفحه غیررتینا کنونی است. 

اما چه بر سر گرافیک و پردازگشر خواهد آمد؟
آیپد مینی اگر بخواهد از صفحه رتینا استفاده کند حداقل به چیپ A5X نیاز خواهد داشت که طبیعتا قیمت این چیپ هم بسیار گران 
تر از چیپ کنونی خواهد بود. اما یک مشکل هم سر راه اپل وجود دارد. چیپ A5 که هم اکنون در آیپد مینی است بسیار کوچک 
است اما چیپ A5X فضای بیشتری را اشغال می کند. احتماال اپل نیاز به بازبینی طراحی این چیپ دارد تا بتواند آن را در آیپد مینی 
استفاده کند. احتمال داده شده که از معماری 3۲ نانومتری برای آیپد مینی استفاده شود که اندازه چیپ کوچک تر شود. اما باتری 
در این میان بسیار مهم است. صفحه نمایش رتینا باتری زیادی مصرف می کند و به همین دلیل اپل باتری آیپد نسل سوم را تقویت 
کرد و تقریبا قدرت آن را دوبرابر کرد که در میزان مصرف تغییری برای کاربر مشاهده نشود. طبیعتا اگر اپل بخواهد از صفحه رتینا 
در آیپد مینی استفاده کند نیاز به باتری بیشتر و بزرگتری خواهد داشت و همچنین نیاز به پرداخت پول بیشتری هم خواهد بود و 

قیمت باتری به ۱۹ دالر افزایش خواهد یافت.

جمع بندی قیمت آیپد مینی دارای صفحه نمایش رتینا
در جدول باال قیمت یک آیپد مینی کنونی را دیدید. اما در این جدول قیمت قطعات یک آیپد مینی با صفحه نمایش رتینا را 

خواهید دید:

هزینه برای اپلقطعه

۱۲3/۶۲ دالرصفحه نمایش

۲3 دالرپردازشگر

۱5/5 دالرحافظه

۱۱ دالردوربین ها

۱۸/۹ دالرباتری

۱5 دالرسنسور ها

3۹/5 دالرهزینه های دیگر

۲۴۶/5۲ دالرجمع کل

همانطور که در این جدول می بینید قیمت آیپد مینی دارای صفحه نمایش رتینا افزایش زیادی خواهد داشت و این قیمت ها تنها قیمت قطعات می باشد. 
اگر هزینه های تولید و کارمندان و حمل و نقل را هم در نظر بگیریم حداقل 3۰۰ دالر برای اپل تمام خواهد شد. در طرف دیگر هم اپل همیشه سود خود 
را دریافت می کند و به نظر نمی رسد اپل به سود 3۰ دالری راضی شود و به همین دلیل قیمت تخمینی آیپد مینی با صفحه رتینا 37۹ دالر خواهد بود که 
برای چنین تبلتی قیمت مناسبی است. اما برای رقابت با تبلت های هم رده خود Nexus 7 و کیندل فایر بسیار زیاد خواهد بود. در هر صورت باید منتظر 

باشیم و ببینیم که آیا اپل دست به چنین کاری می زند یا خیر.
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همه ما با شنیدن نام سوییس، بیش از هر چیز ساعت های زیبا، دقیق و گران بهای این کشور را به یاد می آوریم. 
همانطور که می دانیم، اپلیکیشن Clock در iOS 6 به iPad افزوده شد، و این شرکت یعنی اپل هم قصد نداشت 
چیزی از ساعت های سوییسی در آیپد کم داشته باشد، جالب است بدانید که طراحی ساعت موجود در آیپد، همان 
طراحی معروفی است که در خطوط راه آهن سوییس به کار می رود، امروز اپل و شرکت راه آهن سوییس، که موسوم 
به SBB است، به توافق رسیدند تا از این ساعت معروف در آیپد اسفاده کنند، ساعتی که نام آن mondaine و 
طرحش متعلق به مهندس و طراح، Hans Hilfiker است که در سال ۱۹44 خلق شده است، و امروز در آیپد به 
صورت رسمی و توافقی و با شرایط خاص استفاده می شود. هر دو طرف معامله امروز توافق نامه خود را برای صدور 
این مجوز و رد و بدل کردن هزینه های مرتبط با این معامله امضا کرده اند، معامله ای که جزئیات آن مخفی است 
و مشخص نیست که در این بین کدام شرکت سود می برد، شرکتی که این ساعت را تبلیغ می کند یا شرکتی که 

طرح متعلق به آن است ؟

در ماه گذشته، این شرکت به صورت رسمی از اپل درخواست کرده بود تا برای حل و فصل این حق انحصاری 
مالقاتی داشته باشند، که ظاهراً امروز به ختم رسید. در نهایت شرکت SBB ذکر کرد: “ افتخار می کنیم که 
شرکت بزرگی همچون اپل از طرح ساعت ما در سیستم عامل خود استفاده کرده و آن را انتخاب نموده است.”

افزود: “ شرکت های زیادی هستند که از طرح ما در ساعت و لوگوهای خاص خودشان  همچنین در ادامه 

استفاده می کنند، اما نه بسان اپل که برای ما افتخار است.” سخنگوی این شرکت 
در ماه سپتامبر اذعان کرد:

این موضوع فقط محدود به جابجایی پول و یا ایجاد 
قراردادی نیست که در آن مشخص شده باشد در 
این حق  از  تا چه زمانی می شود  و  چه شرایطی 

انحصاری استفاده کرد 
اما جالب است که بدانید ساعت کنونی آیپد، ۲۱ 
میلیون دالر قیمت دارد و این عدد، میزان قرار 

داد اپل و SBB است. 
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اخراج Steven Sinofsky از مایکروسافت

چندی پیش یگی دیگر شرکت های بزرگ دنیای فناوری دستخوش یک تغییر بزرگ دیگر شد. 
در ساعات آغازین ۱3 نوامبر ۲۰۱3 ، استیو بالمر از اخراج مدیر بخش نرم افزاری مایکروسافت، 
Steven Sinofsky خبر داد. مایکروسافت به مانند اپل در حالی مدیر بخش نرم افزاری خود را 
اخراج کرد که زمان زیادی از عرضه ویندوز۸ ، تبلت سرفیس و ویندوز فون ۸ نگذشته است. اگر 
با Steven Sinofsky آشنا نیستید تنها کافی است تمامی ویدیو های معرفی ویندوز ۸ ، تبلت 
 Steven های سرفیس و ویندوز فون ۸ را نگاهی بیندازید، شخص اول در تمامی این معرفی ها
Sinofsky بود که به طور مستقیم مدیر بخش ویندوز ۸ و ویندوز فون ۸ در مایکروسافت بود.
بر اساس گزارش سایت AllThingsD ، دلیل این جدایی، باال رفتن تنش ها بین مدیران 

استیون  بود.  گذشته  زیادی  اثر  ها  گیری  تصمیم  جریان  روی  بر  که  است  بوده  مایکروسافت 
سینوفسکی و استیو بالمر هر کدام بصورت جداگانه با انتشار بیانیه ایی از کار با یکدیگر و کمپانی مایکروسافت تشکر کرده 
اند. Steven Sinofsky از سال ۱۹۸۹ وارد مایکروسافت شد و تا پیش از این همیشه رابطه خوبی با بیل گیتس و استیو 
بالمر داشت. او از جوالی ۲۰۰۹ مسئولیت مستقیم بخش توسعه دادن ویندوز، آفیس، اینترنت اکسپلوور و سرویس های 
آنالینی مانند outlook و Skydrive را داشت و براساس پیش بینی های بسیاری، استیون سینوفسکی، اصلی ترین 

شخص برای جایگزینی استیو بالمر برای مدیریت مایکروسافت بود.
با جدایی استیون، Julie Larson-Green شخصی که در گذشته مسئولیت رسیدگی به اینترنت اکسپلوور و سرویس 
های ویندوز را داشت و Tami Reller هر یک بصورت جداگانه بخشی از مسئولیت های استیون سینوفسکی را به عهده 

گرفتند و باید تمامی فعالیت خود را مستقیما به استیو بالمر گزارش دهند. 
جدایی استیون، شخصی که اصلی ترین بازیگر در سناریوی ویندوز۸ و ویندوز فون ۸ بود می تواند برای مایکروسافت 
بسیار گران تمام شود. در نهایت باید به نظاره نشست و آینده سرویس های مایکروسافت را بدون این مدیر ارزشمند دید.
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نگاهی بیندازیم می بینیم که ۱۰.۶ در نیمه های سال ۲۰۰۹ منتشر شده است،

بد نیست بدانید نصب و دانلود نسخه شیر کوهی تنها و تنها توسط AppStore میسر بوده و است،ولی 
نسخه شیر که عالوه بر AppStore، نسخه USB مانندی هم برای آن وجود داشت، ظاهراً با این درصد 
از ترافیک اپل موفق شده است که کاربران خود را از سخت افزارهایی همانند درایو نوری و CD یا 
DVD دور کند. چرا که با محدودیت شیر کوهی که تنها در AppStore وجود داشت صحت این 

قضیه را می تواند به روشنِی روز آشکار سازد.

OS X Mountain Lion در صدر ترافیک وب میان پیشینیان خود

OS X Mountain Lion یا همان ورژن 10.8 از نسل مکینتاش، با توجه به سیستم های شمارشی اپل، 3۲ درصد از 
ترافیک وب متعلق به سیستم عامل مک را به خود اختصاص داده است. 

این آمار توسط Net Applications که یک وب سایت در زمینه تهیه آمارهای گوناگون در دنیای تکنولوژی است منتشر 
شده . این بدان معناست که شیر کوهی، از همتای قدیمی خود یعنی نسخه شیر که در حال حاضر ۲۸ درصد از ترافیک وب 

مکینتاش را به عهده دارد سبقت گرفته است. 
در ماه نوامبر سال گذشته میالدی، نسخه شیر با 3۰ درصد ترافیک و شیر کوهی سایه به سایه آن با در اختیار داشتن ۲۹ 
درصد از سهم ترافیک ها تنها دنبال کننده آن بود، اما ظاهراً با گذشته کمتر از ۲ ماه نسخه شیر کوهی توانست به قله 

های بلندتری دست یابد. 
در این میان بد نیست بدانید پلنگ برفی همچنان در سرمای سرد برف ها توانسته است سلطان جنگل یعنی ۱۰.7 را پشت 

سر بگذارد و چیزی حدود ۱ درصد از جدیدتر خود جلوتر باشد. 
اپل با ارائه نسخه شیر، سپس شیر کوهی نشان داد که هر ساله یک سیستم عامل کاماًل جدید عرضه می کند، درست 
همانند iOS و این امر هم می تواند یکی از شباهت های این دو سیستم عامل باشد. اما نباید چنین پنداشت که نسخه 
شیر ضعیف بوده. بلکه شایسته تحسین هم می باشد، و بیشتر از آن شیر کوهی ! چرا که اگر به تاریخ انتشار نسخه ها 
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Hackulous از دنیای جیلبریک کنار رفت

سال هاست که اکثر ما کاربران اپل با آیفون کار کرده ایم، اکثر مواقع هم بودن جیلبریک آن را یک گوشی نیمه کامل می دانستیم، جیلبریک 
هم تبدیل شده بود به یک اصل مهم در دنیای ما کاربران. هیچ کس نیست که موقع نصب و دانلود برنامه های هک شده، آن هم گران 
قیمت و جدید لذت نبرده باشد، بدون شک این برای ما یک عادت لذت بخش شده بود که گاه با عرضه یک iOS جدید لرزه به اندام ما 
میافتاد که مبادا از جیلبریک خبری نباشد، البته نصب توییک ها هم لذتی وصف نا شدنی داشت. تا اینکه 5 سال گذشت و وارد سال 
ششم شدیم، و ششمین iOS هم منتشر شد. بگذریم از مسائی که با خود به همراه داشت، iOS 6 بیشتر ما را به یاد تهی از جیلبریک 
می اندازد، حداقل برای من اینگونه است. اما با این حال همه به iOS 6 هجرت کردند، از جمله خود من. از آن روز تا به حال چیزی 
به نام بازی در آیفون خودم ندیده ام، به شخصه عمر باتری هم به خوبی در کل هفته جواب گو هست. اما قبل از iOS 6 بازی ها تمام 
صفحه هوم اسکرین را اشغال کرده بود، البته برنامه های کاربردی و به خصوص توییک های سیدیا امان باتری را بریده بودند. کندی 
سرعت آیفون و دیگر مسایلی که با آن آشنا هستیم. اما ظاهراً دیگر باید از این خاطره ها خداحافظی کنیم ! با تاریخ پیوست آن روزها. 
امروز خبری منتشر شد که شاید برای کسانی که منتظر جیلبریک برای iOS 6 بودند نا امید کننده ترین خبر باشد، حتی خوشبین 
برای همیشه قصد دارد از دنیای  ترین ها هم دیگر امیدی نخواهند داشت. امروز سایت Hackuouls اعالم کرده است که ظاهراِ 
جیلبریک کنار رود، شاید چندان مهم نشمرید این خبر را، اما قلب تپنده جیلبریک، برنامه AppSync و installous است، همین 
۲ برنامه متعلق به این وبسایت است. این خبر می تواند یک موفقیت برای برنامه نویسان باشد، 
چرا که دیگر برنامه های دزدی منتشر نخواهد شد، در این وسط اپل هم سود بیشتری به جیب 
میزند. installous هم اکنون از دسترس خارج شده است و دیگر نمی توان برنامه هایی دوست 
از عموم  نامه کوتاه که به شرح زیر است  این وبسایت در یک  به دانلود بنشانیم.  را  داشتنی 

دوستداران جیلبریک خداحافظی کرده است.

ما بسیار غمگین هستیم که دامنه فعالیت خودمان را به اتمام رساندیم. بعد از چندین سال، 
جامعه ما بسیار سوت و کور شده و انجمن ما هم تبدیل به خانه ارواح شده است، و آنالین نگه داشتن 
آن ها کاریست مشکل. ما از حمایت باورنکردنی شما دوستان خرسندیم، و آرزو داریم جامعه از غیبت 

ما خرسند باشد.
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Pocket Planes
NimbleBit LLC : سازنده

دسته : بازی ها
حداقل ورژن : OSX 10.8 یا باالتر

Flutter
Flutter : سازنده

دسته : سرگرمی
حداقل ورژن : OSX 10.6 یا باالتر

Evernote
Evernote : سازنده

دسته : بهره وری
حداقل ورژن : OSX 10.6.6 یا باالتر

Xcode
سازنده : اپل

دسته : توسعه دهندگان
حداقل ورژن : OSX 10.7.3 یا باالتر

The Unarchiver
Dag Agren : سازنده

دسته : سودمند
حداقل ورژن : OSX 10.6 یا باالتر

Bubble
Byterun Ltd : سازنده

دسته : بازی ها
حداقل ورژن :  OSX 10.6 یا باالتر

Kindle
Amazon Mobile LLC : سازنده

دسته : رفرنس
حداقل ورژن : OSX 10.6 یا باالتر

Screen Snake
Korion : سازنده

دسته : بازی ها
حداقل ورژن : OSX 10.6 یا باالتر

Memory Clean
Fiplab Ltd : سازنده

دسته : سودمند
حداقل ورژن : OSX 10.7 یا باالتر

Virtual DJ Home
Atomic Productions Inc : سازنده

دسته : موزیک
حداقل ورژن : OSX 10.6.6 یا باالتر
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Youtube
سازنده : گوگل

دسته : عکس و ویدئو
سازگاری : آیفون 3GS ، آیفون 4 ، آیفون 4S ، آیپاد تاچ نسل سوم ، آیپاد تاچ نسل 

چهارم و آیپد.
حداقل ورژن : iOS 4.3 یا باالتر

Podcasts
سازنده : اپل

دسته : سرگرمی
سازگاری : آیفون 3GS ، آیفون 4 ، آیفون 4S ، آیفون 5 ، آیپاد تاچ نسل سوم ، آیپاد 

تاچ نسل چهارم ، آیپاد تاچ نسل پنجم و آیپد.
حداقل ورژن : iOS 5.1  یا باالتر

Find My Friends
سازنده : اپل

دسته : اجتماعی
سازگاری : آیفون ، آیپاد تاچ و آیپد.

حداقل ورژن : iOS 5 یا باالتر

iTunes U
سازنده : اپل

دسته : آموزشی
سازگاری : آیفون ، آیپاد تاچ و آیپد.

حداقل ورژن : iOS 5 یا باالتر

Find My iPhone
سازنده : اپل

دسته : سودمند
سازگاری : آیفون ، آیپاد تاچ و آیپد.

حداقل ورژن : iOS 5 یا باالتر

Cinemagram
Factyle : سازنده

دسته : عکس و ویدئو
سازگاری : آیفون 3GS ، آیفون 4 ، آیفون 4S ، آیفون 5 ، آیپاد تاچ نسل چهارم ، آیپاد 

تاچ نسل پنجم ، آیپد نسل دوم ، آیپد نسل سوم.
حداقل ورژن : iOS 5 یا باالتر

iBooks
سازنده : اپل

دسته : کتاب ها
سازگاری : آیفون ، آیپاد تاچ و آیپد.

حداقل ورژن : iOS 4.3 یا باالتر

Fix it Felix JR.
Disney : سازنده

دسته : بازی ها
سازگاری : آیفون ، آیپاد تاچ و آیپد.

حداقل ورژن : iOS 4.3 یا باالتر

Solar Walk – 3D Solar System Model
Vito Technology Inc : سازنده

دسته : آموزشی
سازگاری : آیفون 3GS ، آیفون 4 ، آیفون 4S ، آیفون 5 ، آیپاد تاچ نسل سوم ، آیپاد 

تاچ نسل چهارم ، آیپاد تاچ نسل پنجم ، آیپد.
حداقل ورژن : iOS 4.3 یا باالتر

Instagram
Burbn Inc : سازنده
دسته : عکس و ویدئو

سازگاری : آیفون ، آیپاد تاچ و آیپد.
26حداقل ورژن : iOS 4.3 یا باالتر



OS X Mountain Lion
سازنده : اپل

دسته : بهره وری
قیمت : $19.99

حداقل ورژن : OSX 10.6.8 یا باالتر

Pages
سازنده : اپل

دسته : بهره وری
قیمت : $19.99

حداقل ورژن : OSX 10.6.6 یا باالتر

Keynote
سازنده : اپل

دسته : بهره وری
قیمت : $19.99

حداقل ورژن : OSX 10.6.6 یا باالتر

iPhoto
سازنده : اپل

دسته : عکاسی
قیمت : $14.99

حداقل ورژن : OSX 10.7.4 یا باالتر

Numbers
سازنده : اپل

دسته : بهره وری
قیمت : $19.99

حداقل ورژن : OSX 10.6.6 یا باالتر

FaceTime
سازنده : اپل

دسته : اجتماعی
قیمت : $0.99

حداقل ورژن : OSX 10.6.6 یا باالتر

FoldingText
Hog Bay Software : سازنده

دسته : بهره وری
قیمت : $14.99

حداقل ورژن : OSX 10.7 یا باالتر

Live Wallpaper
SquidMelon : سازنده

دسته : سودمند
قیمت : $9.99

حداقل ورژن : OSX 10.7 یا باالتر

PopClip
Pilotmoon Software : سازنده

دسته : سودمند
قیمت : $4.99

حداقل ورژن : OSX 10.6.6 یا باالتر

Weather HD
Vimov LLC : سازنده

دسته : آب و هوا
قیمت : $0.99

حداقل ورژن : OSX 10.6.6 یا باالتر 27



Bad Piggies
Rovio Entertainment Ltd : سازنده

دسته : بازی ها / قیمت : $0.99
سازگاری : آیفون 3GS ، آیفون 4 ، آیفون 4S ، آیفون 5 ، آیپاد تاچ نسل سوم ، آیپاد 

تاچ نسل چهارم ، آیپاد تاچ نسل پنجم و آیپد.
حداقل ورژن : iOS 4 یا باالتر

WhatsApp Messenger
WhatsApp Inc : سازنده

دسته : اجتماعی / قیمت : $0.99
سازگاری : تمامی نسل های آیفون
حداقل ورژن : iOS 3.1  یا باالتر

Slender Man
Rory Harvey : سازنده

دسته : بازی ها / قیمت : $0.99
سازگاری : آیفون ، آیپاد تاچ و آیپد.
حداقل ورژن : iOS 3.1.3 یا باالتر

Topia World Builder
Crescent Moon Games : سازنده

دسته : بازی ها / قیمت : $0.99
سازگاری : آیفون 3GS ، آیفون 4 ، آیفون 4S ، آیفون 5 ، آیپاد تاچ نسل سوم ، آیپاد 

تاچ نسل چهارم ، آیپاد تاچ نسل پنجم و آیپد.
حداقل ورژن : iOS 5 یا باالتر

MineCraft
Mojang : سازنده

دسته : Games / قیمت : $6.99
سازگاری : آیفون ، آیپاد تاچ و آیپد.

حداقل ورژن : iOS 4.3 یا باالتر

Plague Inc
Ndemic Creations : سازنده

دسته : عکس و ویدئو / قیمت : $0.99
سازگاری : آیفون ، آیپاد تاچ و آیپد.

حداقل ورژن : iOS 4.3 یا باالتر

FaceBomb
Iddiction : سازنده

دسته : سرگرمی / قیمت : $0.99
سازگاری : آیفون 3GS ، آیفون 4 ، آیفون 4S ، آیفون 5 ، آیپاد تاچ نسل سوم ، آیپاد 

تاچ نسل چهارم ، آیپاد تاچ نسل پنجم و آیپد.
حداقل ورژن : iOS 5 یا باالتر

Pocket Climber
PunchBox Studios : سازنده
دسته : بازی ها / قیمت : $0.99

سازگاری : آیفون ، آیپاد تاچ و آیپد.
حداقل ورژن : iOS 4.3 یا باالتر

Crazy Taxi
SEGA : سازنده

دسته : بازی ها / قیمت : $4.99
سازگاری : آیفون ، آیپاد تاچ و آیپد.

حداقل ورژن : iOS 4.3 یا باالتر

Bad Piggies HD
Rovio Entertainment Ltd : سازنده

دسته : بازی ها / قیمت : $2.99
سازگاری : آیپد

28حداقل ورژن : iOS 4 یا باالتر



ســرفیس 
مایکروســافت، 
تهدید جدید؟

به ۱۹ جون ۲۰۱۲ برگردیم، روزی بزرگ برای مایکروسافت، 
روزی که تبلت های سرفیس این شرکت در دستان مدیران 
این شرکت متولد شدند، همگی از دیدن آنها شوکه شدیم، 
نه بخاطر شجاعت استیو بالمر در ورود به عرصه های جدید، 

بلکه بخاطر بخاطر دیدن یک تبلت بسیار خوب. 

این شاید بهترین نمونه ای باشد که تا به حال دیده ایم و 
کیبورد تاچ کاور آن هم بسیار عالی به نظر می رسد، احتماال 
همه گفتیم که آیا با این کیبورد واقعا می شود براحتی کار 

کرد و آیا واقعا این تبلت آینده را نشان می دهد؟

اگرچه این تبلت محصول اپل نبود، همگی احساس کردیم 
کنیم.  امتحان  آنرا  باید  شده  هم  یکبار  برای  حداقل  که 
بنابراین بعد از عرضه سرفیس RT ، به سراغ این شاهکار 

مایکروسافت رفتیم تا آینده را لمس کنیم. 

سخت افزار

بار تبلت Surface را در دست میگیرید چیزی که  وقتی برای اولین 
نخست توجه شما را جلب خواهد کرد طراحی منحصر به فرد آن است. 
های  تبلت  درصد  از ۹۰  بهتر  گفت طراحی سرفیس  باید  بدون شک 
آلمینیوم  از  آیپد،  مانند  به  دقیقا  بدنه سرفیس  است.  بازار  در  موجود 
براق ساخته شده است و پوشش مشکی آن، نمایی زیبا به این تبلت 
بخشیده است. بدنه این تبلت هنگامی که در حالت خوابیده قرار گرفته 
باشد کمی عریض تر از آیپد است، در این حالت سرفیس فضایی بیشتر 
در صفحه نمایش نسبت به آیپد را ارائه میدهد اما در حالت ایستاده، به 
دلیل داشتن نسبت صفحـه ۱۶ به ۹ ، حس عجیبی را منتقل می کنـد، 
 landscape در واقع باید گفت این تبلت تنها برای حالت خوابیـده یا

طراحی شده است و در حالت ایستاده یا portrait  نمای جالبی 
ندارد.

قبل از به دست گرفتن سرفیس، تصویر درستی از وزن آن ندارید. وزن 
سرفیس RT بهمراه تاچ کاور آن ۹۰7  گرم است، شاید در مقایسه با 
دیگر تبلت ها روی کاغذ وزن بیش از اندازه ای به نظر نیاید اما در عمل 
و مقایسه آن با وزن تبلتی مثل آیپد نسل سوم و چهارم )۶35 گرم(، 
آید هنگام معرفی  یادتان می  آید.  به نظر می  سرفیس بسیار سنگین 
آیپد ۲ ، استیو جابز گفت حتی ده گرم کمتر، هنگام در دست گرفتن 

تفاوت زیادی ایجاد می کند، بله سرفیس دقیقا به همین شکل است.
به  را  این مهم  القای  مایکروسافت، سعی در  تیم  تمامی  آنکه  با وجود 
کاربران داشتند که صفحه نمایش سرفیس فوق العاده است، اما براحتی 
می توان گفت که صفحه نمایش سرفیس به خوبی آنچه که در نسل 
سوم و چهارم آیپد شاهد آن هستیم، نیست! هنگام دیدن فیلم، صفحه 
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نمایش سرفیس بسیار عالی است اما به طور مثال، در هنگام استفاده از 
اینترنت در اینترنت اکسپلورر ، به وضوح می توانید پیکسل های صفحه 
را ببینید. هنگام کار به سرفیس واقعا متوجه آن می شوید که صفحه 
نمایش آیپد چقدر فوق العاده است و اینکه سرفیس کیفیتی مشابه با 

دیگر تبلت ها را دارد و از کیفیت فوق العاده خبری نیست.

اما اگر به اتصاالت در سرفیس اهمیت می دهید به سادگی باید گفت 
یا   SD card از  توانید  براحتی می  است. شما  آیپد  از  برتر  کامال  که 
فلش رم ها در سرفیس استفاده کنید و یا حتی آیفون خود را با وصل 
کردن به پورت USB ان شارژ کنید. اگر از اتصاالت بگذرید یک پایه 
مخفی نیز در سرفیس طراحی شده. هنگام کار و یا دیدن فیلم، این پایه 
فوق العاده عمل می کند و باید گفت که مایکروسافت عالوه بر طراحی 
خوب این پایه، هنگام بسته بودن نیز عالی عمل کرده است و این پایه 
به خوبی هنگام بسته بودن در بدنه سرفیس بدون کوچکترین مشکلی 

خود را پنهان می کند.

در تاچ کاور، عالوه بر کیبورد، یک تراک پد کوچک نیز تعبیه شده است، 
وقتی شما از کارکرد با صفحه شیشه ای گوریال خسته شده اید می تواند 
با تراک پد شروع به کار کنید، بعد از لمس تراک پد، نشان گر موس در 
صفحه ظاهر خواهد شد و حسی به شکل یک لپ تاپ را به شما منتقل 
خواهد کرد، البته یک لپ تاپ برعکس!  اما وجود این نشانگر موس این 
دوگانگی را ایجاد کرده که در نهایت با دستگاهی روبرو هستیم که برای 

عملکرد تاچ تعبیه شده است یا موس.

نرم افزار

سرفیس RT نسخه ای از Windows 8 را اجرا می کند که RT نام 
دارد. نسخه ای که دارای دسکتاپی شبیه به آنچه سالها با آن کار کردیم 
هست اما قابلیت اجرای نرم افزار های ویندوز را ندارد و فقط چند نرم 
افزاری که برای ویندوز RT نسخه دستکاپ توسط خود مایکروسافت 
 RT تهیه شده است، در محیط دسکتاپ کار خواهد کرد. ظاهر ویندوز

کامال شبیه به Windows 8 Pro است و تقریبا به سختی می توان 
افزاری  نرم  فروشگاه  به  اگر   . کنیم  می  کار  نسخه  کدام  با  که  فهمید 

31



ویندوز مراجعه کنید پیش از همیشه دچار سردرگمی می شوید و اتفاقا 
در این فروشگاه با هزاران مشتری سردرگم دیگر نیز روبرو می شوید، 
شخصی در کامنت های این فروشگاه گفتــه بود که اگـر این دستگاه 
ویندوز را اجرا میکنـد ، من چرا نمی توانم در این دستگاه آیتونز رو 
در  خودش  عالقه  مورد  های  برنامه  از  دیگری  شخص  یا  کنم؟  نصب 
ویندوز 7 صحبت می کند و از اینکه ویندوز RT توانایی اجرای آنها را 

ندارد کامال نا امید شده است و هزاران سوال از این دست دیگر!
 RT که سیستم عامل دستگاه سرفیس Windows 8 RT در واقع
از  نسخــه  این  است،  شده  کاربر  ها  میلیون  سردرگمی  باعث  است 
اما  است   Windows 8 Pro نسخه  به  کامال شبیه   Windows 8
واقعا این دو سیستم عامل یکی نیستند! Windows 8 RT در واقع 
یک سیستم عامل کامال شبیه Windows 8 است که در عمل چیزی 

شبیه به iOS و آندروید است. 

اما در آن سوی ماجرا اپل بسیار خوب در این مورد عمل کرده است، 
و عناصر  قابلیت ها  از  بسیار  اخیر  اینکه در چند سال  با  iOS و مک 
خود را به یکدیگر قرض داده اند اما هنوز راه متفاوتی دارد و بنابراین 
سیستم  یک  با  که  دانید  می  کامال  کنید  می  کار  آیپد  با  شما  وقتی 
عامل رومیزی مثل مک کـار نمی کنید و انتظـارات یک سیستم عامل 
رومیزی هم از آن ندارید امــا حتی اگر شمـا به طور واضح بدانیـد که 
Windows 8 RT کامال متفاوت با Windows 8 Pro است اما باز 
نمی توانید متعجب نباشید که چرا ویندوز RT توانایی اجرای نرم افزار 
های اصلی Windows 8 را ندارد برای اینکه ظاهر آنها کامال شبیه 

به یکدیگر است.

در مدت زیادی که از ارائه تبلت سرفیس می گذرد، مایکروسافت تالش 
زیادی کرده که بخاطر نرم افزار، کیبورد و پایه، تبلت سرفیس را چیزی 

برای  مایکروسافت  های  دلیل  اما  و  دهد  نشان  آیپد  از  متفاوت  کامال 
داشتن یک احساس متفاوت و داشتن یک سیستم پیشرفته تر از آیپد 

کافی نیست. 

در نسخه RT دسترسی به آفیس هست اما نه آفیسی که برای تولید 
اسناد مناسب باشد و صرفا برای ادیت به کار می آید. در سرفیس امکان 
جستجو در اینترنت وجود دارد اما از انبوهی از اپلیکیشن های اینترنتی 
است،  دسترس  در  آیپد  برای  که  اینترنتی  های  روزنامه  و  مجالت  و 

خبری نیست.

برای تبلت ها ساخته شده  رابط کاربر مترو مایکروسافت، بسیار عالی 
است، کار با آن بیش از اندازه هیجان انگیز هست و واقعا حس خواهید 
کرد که آینده اینجاست! مایکروسافت کامال در طراحی این رابط برای 

تبلت ها بسیار خوب عمل کرد، رابط مترو در بعضی شرایط مینیمالیسم 
تر از رابط iOS است و اطالعات سریعتر از از ایپد، در صفحه سرفیس 
در دسترس خواهد بود اما این رابط کاربری، در حال حاضر محدودیت 
های فلج کننده ای دارد بطور مثال جز چند والپیپر، هنوز امکان عوض 

کردن تصویر پیش زمینه رابط مترو وجود ندارد.

اپل با پشتوانه ای که به برنامه نویسان پلتفرم iOS دارد، دو سال بعد 
شده  طراحی  کامال  اپلیکیشن  هزار   ۲5۰ از  بیش  آیپد،  اولین  تولد  از 
برای تبلت ها را در فروشگاه خود دارد، اپلیکیشن هایی که تقریبا در 
هر زمینه، بهترین تجربه را برای کاربران فراهم می کنند اما وقتی به 
فروشگاه Windows 8 RT  سر می زنید به روشنی مشخص است که 
انتخاب های زیادی ندارید، حتی مایکروسافت نمی تواند که لیستی از 

۱۰۰ بازی برتر را را ارائه کند زیرا تنها ۹۱ بازی دارد. 

نیازمند   Windows 8 RT که  دارند  عقیده  بسیاری  شاید 
این  کاربران  آیا  اما  برسد  تکامل  به  که  است  زمان  سال  32چند 



تبلتی که ارائه شده را خریداری می کنند که شاید در چند سال آینده 
پربار شود؟ و مهم تر اینکه تبلت سرفیس امروزی چه حرفی برای گفتن 

به مشتریان دارد؟ 
آیا داشتن یک کیبورد کارا و یک رابط زیبا برای جواب گویی به نیاز 
مشتریان کافی است؟ آن هم در مقابل آیپدی که با ۲5۰ هزار اپلیکیشن 

آماده جنگ است؟
آیا سرفیس RT بهتر از آیپد است؟

سرفیس  هنوز.  نه  حداقل  است،  نه  سادگی  به  سوال  این  جواب 
دستگاهی هست که در کمتر از چند ثانیه با اتصال یک کیبورد، 

در  اما  کرد،  خواهد  پیدا  را  تاپ  لپ  یک  مانند  ظاهری 
واقعیت سرفیس نه کارایی یک لپ تاپ را دارد و نه یک 
تبلت خارق العاده همانند آیپد و هیچ دلیل قانع کننده ای 

که بتوان این تبلت را به عنوان یک رقیب برای آیپد دانست، وجود 
ندارد. پتانسیل بسیاری برای این ایده مایکروسافت وجود دارد اما ظاهرا 
افزار  افزار عالی عمل کرده و نرم  مایکروسافت فقط در ساخت سخت 

فعال راه زیادی در پیش دارد.

در ظاهر، سرفیس یک تبلت است و وقتی به آن کیبورد وصل می کنیم 
تقریبا شبیه به یک لپ تاپ می شود، اما در عمل و قدرت نرم افزاری 
از  در سال ۲۰۱۰  آیپد  دارد.  فلج شباهت  و  قدیمی  بوک  نت  یک  به 
پلتفرمی که آیفون پی ریز آن بود متولد شد و خیلی زود به یک قهرمان 
در دنیای تبلت ها تبدیل شد، مایکروسافت باید خیلی بیشتر از آنچه  33



هم اکنون در Windows 8 RT می بینیم تالش می کرد که کاربران 
آیپد خود را با یک سرفیس عوض کنند. در حقیقیت سرفیس سعی در 
نشان دادن آینده به کاربران در امروز داشت اما خود موفق به تحقق آن 

نشد. بسیاری از کاربران که تا به امروز فکر می کردند آیپد یک وسیله 
فقط برای بازی است، از امروز به این فکر می کنند که آیپد برای بازی، 
سرفیس نیز که نیاز ها را برطرف نمی کند، پس لپ تاپ هایمان بهتر از 
همه اینها برای ما کار می کنند، پس خرید یک تبلت چه سودی دارد؟

کاربران آیپد به گنجینه بزرگی از نرم افزار ها دسترسی دارند که تقریبا 
اما کاربران کنونی سرفیس رویا های  با آن کنند  هر کاری می توانند 
خود را از ایده داشتن یک تبلت فرا از لپ تاپ ها از دست رفته می بینند 

و با انتظاراتی که داشتند، هم اکنون نا امید هستند.

برای شکست آیپد، مایکروسافت باید برنامه نویسان را متقاعد کند که 
اپلیکیشن های خود را برای کار بر روی سرفیس آماده کنند، کاری که 
گوگـل در دو سال اخیر نتوانست به درستی انجـام داد. مایکروسـافت 
به چیزی بیش از یک سخت افــزار زیبـا نیاز دارد، سخت افـزار زیبا 
افزاری را به همراه داشته باشد  العاده نرم  میبایست قابلیت های فوق 
که تاکنون حداقل سرفیس چیزی در دست ندارد. سرفیس تبلت بسیار 
دهید  انجام  آن  با  توانید  می  االن  که  کاری  بهترین  اما  است  زیبایی 

.netfliex آپدیت جداول اکسل است یا تماشای ویدیو های

در نهایت باید گفت سرفیس توانست که دید جدیدی در کاربران اجرا 
کند و آینده را به آنان نشان دهد، اما خود نتوانست آنرا اجرا کند و باید 
گفت که فعال سرفیس نمی تواند بازار آیپد را تهدید کند و کاربران را به 

عوض کردن آیپد خود با سرفیس ترغیب کند.
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باشد،  می  واضح  پر  زمان  گذر  در  هنر  پیشرفت 
در  زیبا  های  مجسمه  و  ها  دیواره  های  حکاکی 
زمان های قدیم و شاهکارهای نقاشی و طراحی 
های زیبا همگی بیانگر قدرت دست بشر میباشد. 
تازه  و روی  نیز رنگ  تکنولوژی هنر  پیشرفت  با 
را  توانستند علم  به خود گرفت و هنرمندان  ای 
در اختیار هنر بگیرند، به طوری که امروزه شاهد 
تصاویر سه بعدی، ابزارهای طراحی، نرم افزارهای 
این  از  بسیاری  و  عکاسی  و  معماری  پیشرفته 

قبیل می باشیم.
ابزار مورد بحث ما بوم نقاشی دیجیتالی میباشد 
برتری  دارای  سی  پی  و  مک  با  مقایسه  در  که 
میباشد، در نسل های اول و دوم این بوم توانست 
به اندازه زیادی ایجاد سر و صدا کند ولی اکنون 
با نسل سوم و چهارم خود و کیفیت خارق العاده 
صفحه بی شک برترین ابزار دیجیتال به حساب 

میاید. 
در حال حاضر صدها برنامه برای طراحی بر روی 
آیپد در اپ استور موجود میباشد، ولی هنرمندان 
افـزارها  هیچ گـاه به دید حرفـه ای به این نرم 

نگاه نکـردند و شایـد شما هم تنـها از این 
کرده  استفاده  سرگرمی  برای  افزارها  نرم 

باشـید. 
نمایش  صفحه  بر  آیپد  نمایش  صفحه 
در  و  دارد  برتری  ها  تلویزیون  از  بسیاری 
کیفیت  بازار  در  تبلتی  هیچ  حاضر  حال 
صفحه آیپد را ندارد. فکر میکنم نیازی به 
نداشته  آیپد  لمسی  عملکرد  دادن  توضیح 
باشیم و همه به این امر معتقد هستند که 
برترین دستگاه در عکس العمل به حرکات 
لمسی چند انگشتی در میان تبلت ها، آیپد 
بوسیله  میتوانید  شما  طرفی  از  میباشد. 
یک قلم مخصوص به راحتی اختیار کامل 
که  را  آنچه  و  بگیرید  در دست  را  طراحی 
مشکل  بکشید.  روی صفحه  بر  دارید  آرزو 
اصلی طراحی بر روی بوم دیجیتال بوسیله 
طراحی  روی  بر  نبودن  مشرف  انگشت، 
میباشد، بعضا دیده شده که از لوازم جانبی 
به  دیجیتال  بوم  از  طراحی  انتقال  برای 
صفحه نمایش دیگر استفاده میشود و شما 
میتوانید صفحه طراحی را جداگانه مشاهده 

این  طراحان  از  بسیاری  و  ما  نظر  به  ولی  کنید 
به  نیست که شما در حین طراحی  عمل جالب 

صفحه  به  خودتان،  دست  به  شدن  خیره  جای 
مخصوص  های  قلم  کنید!  نگاه  دیگری  نمایش 
بر  عالوه  تا  میدهد  را  اجازه  این  شما  به  آیپد 
استفاده  به خوبی  لمس صفحه  از کیفیت  اینکه 
باشید،  داشته  به طرح خود  کامل  اشراف  کنید، 
همینطور امکاناتی که نرم افزارهای موجود برای 
اندازه  انتخاب  مانند  باشد  این هدف موجود می 
نوک قلم، پاک کردن، کشیدن خط های صاف، 
های  بوم   … و  رنـگ  ترکیبات  و  آمیزی  رنگ 
صفحات  از  تر  صرفه  به  مقـرون  را  دیجیتالی 

نقاشی سنتی کرده است.

نرم افزارهای مرتبط

Procreate

به  و  شد  منتشر   ۲۰۱۱ سال  در  افزار  نرم  این 
زمینه  در  زیادی  مخاطبین  توانست  سرعت 

به دلیل محیط  افزار  نرم  این  طراحی پیدا کند، 
نرم افزار و شبیه بودن آن به یک محیط دسکتاپ 
نرم  برترین  از  امکانات بسیار دیگر، یکی  گونه و 
افزارها در زمینه طراحی به شمار میرود. تفاوت 
هم سبک  افزارهای  نرم  با  افزار  نرم  این  فاحش 
حس  ایجاد  آن  العاده  خارق  قابلیت  و  خود 
طراحی در شما میباشد، شما میتوانید به ترکیب 
مورد  رنگ  ایجاد  برای  ها  رنگ  کردن  میکس  و 
نظرتان بپردازید، دقیقا همانطور که در واقعیت و 
بوم نقاشی واقعی این کار را انجام میدهید. تنها 
تر  تیره  نقاشی شما  اثر  انگشتتان  دادن  تکان  با 
خواهد شد، یا به آسان آن را شفاف کنید، الیه 

ای از رنگ بسازید و قسمت هایی از کار طراحی 
خود را با آن الیه اندود کنید.

 OpenGL Silica موتور  از  فوق  افزار  نرم 
Painting بهره میبرد که تنها برای آیپد ساخته 
قدرت  تمام  از  طراحی  موتور  این  است،  شده 
ای  تجربه  و  رویایی  اثری  خلق  برای  پردازشگر 
باور نکردنی استفاده میکند. به طور کلی استفاده 
از این نرم افزار قدرت مند برای طراحی به تمام 
کاربران چه آماتور و چه حرفه ای توصیه میشود،

Sketchbook Pro

نرم  ترین  قدیمی  از  یکی  نامبرده،  افزار  نرم 
افزارهای طراحی برای آیپد میباشد که هم اکنون 
با آیپد جدید هماهنگی خود را حفظ کرده است. 
 Autodesk شرکت  ساخته  که  افزار  نرم  این 

بسیاری  تنظیمات  و  ابزارها  دارای  میباشد، 
را که  آنچه  تا  میدهد  اجازه  به شما  میباشد که 
در ذهن دارید به روی صفحه بیاورید. بیش از ۶۰ 
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قلم طراحی در اندازه های مختلف و به شکل دلخواه 
شما به راحتی میتواند خواسته شما را برآورده کند.

اگر از آن دسته افرادی هستید که با وسواس زیاد به 
طراحی میپردازید این نرم افزار قطعا گزینه مناسبی 
 Undo به  راحتی  به  میتوانید  شما  شماست،  برای 
کردن و Redo کردن بپردازید و تا 3۰ مرحله قبل 
اینکه  از  استرس  بدون  را تصحیح کنید. پس  بعد  و 
خرابکاری کنید به طراحی بپردازید چون اشتباهات 

شما به آسانی تصحیح خواهد شد.
آیپد  روی  پیکسل   7۶۸ در   ۱۰۲4 صفحه  یک  اگر 
طراحی  برای  جدا  الیه   ۱۸ به  شما  کنید  باز  جدید 
بر روی هم و  این الیه ها  پیدا میکنید، همه  دست 
یک  اگر  ذخیره خواهد شد.  فایل  اسم  یک  به  البته 
به  کنید،  باز   ۱53۶ در   ۲۰4۸ رزولوشن  با  صفحه 
الیه  این  از  کدام  هر  که  میکنید  پیدا  الیه دست   ۶
ها قابل طراحی میباشند و میتوانند در هر مسیری 
قادر  همینطور شما  یابند.  تغییر  میخواهید  که شما 
ترکیب،  با هم  را  ها  الیه  هنگام طراحی  در  هستید 
بچرخانید.  یا حتی  و  کنید  جابجا  بزرگ،  یا  کوچک 
با  زوم کنید،  انگشت  pinch کردن ۲  با  راحتی  به 
ابزارها  تمامی  و  بزنید  ضربه  صفحه  به  انگشت  سه 
صفحه  روی  به  را  انگشتتان  سه  کنید،  مشاهده  را 
این  کنید.  پیدا  دسترسی  تنظیمات  به  و  بکشید 
قابلیت ها کارکرد این نرم افزار را بسیار آسان نموده 
است. همینطور شما قادر هستید تا میانبرهایی برای 
در  لزوم  صورت  در  تا  کنید  تعریف  خاص  ابزارهای 
هر جایی به آن دسترسی پیدا کنید. در نهایت شما 

و  کنید  PSD هم ذخیره  به  را  نهایی  کار  میتوانید 
 DropBox یا   iTunes File Sharing در  آنرا 
قابلیت  افزار  نرم  این  همچنین  بگذارید.  اشتراک  به 

پشتیبانی کامل از iCloud را نیز دارا میباشد.

Adobe Photoshop Touch

به  تا  میدهد  اجازه  ما  به  امروزه  جدید  تکنولوژی 
آسانی و در کمترین زمان ممکن اثری خارق العاده 

در  تنها  ها  ساختن  این  بسازیم، 
و  ویرایش  نیستند،  طراحی  جهت 
تدوین نیز یکی از شاخه های هنر 

به حساب می آید. 
برنامه فوق به شما اجازه می دهد 
تا به راحتی بر روی دیوایس خود 
به ویرایش عکس ها بپردازید. این 
نامش  از  که  همانطور  افزار  نرم 
افزار  نرم  از  ای  نسخه  پیداست 
که  میباشد  فوتوشاپ  قدرتمند 
با  تر  کوچک  محیطی  در  اکنون 
اجازه  شما  به  تر  محدود  امکانات 
زیباتر ساختن عکس ها را میدهد. 
این  انتظار داشت که کارایی  نباید 
نرم افزار به اندازه نسخه پی سی یا 
مکینتاش آن باشد ولی این قضیه 
افزار  نرم  که  نیست  آن  معنای  به 

بهینه  آیپد جدید  برای  فوق  افزار  نرم  ندارد!  قابلیت چندانی  فوق 
شده و دارای ابزارهای بیشماری میباشد که شما برای ویرایش یک 

عکس احتیاج دارید. 
از   Sketchbook Pro افزار  نرم  همانند  فوتوشاپ  افزار  نرم  در 
الیه بندی های مختلف استفاده میشود و به شما اجازه می دهد 
تا به ویرایش هر یک بصورت جداگانه بپردازید. مزیت الیه بندی 
ها در اینست که شما می توانید همواره دریابید که تصویر اصلی 
چگونه بوده و تغییراتی که شما اعمال کردید تا چه حد در تصویر 
فوق تاثیر گذار بوده است. همینطور این نرم افزار به شما ابزارهای 
طراحی نظیر قلم های مختلف و ابزارهای طراحی خواهد داد ولی 
انتظار نداشته باشید تا این ابزارها به اندازه نرم افزارهای پیشین به 

شما اجازه مانور دهند. 
به شما  باشد  ادیت تصاویر خود می  و  ویرایش  به دنبال  اگر  پس 

پیشنهاد میکنیم این نرم افزار را امتحان کنید.
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360 Panorama for iPad 

آیپد با دوربین 5 مگاپیکسلی و کیفیت HD میتواند در عکاسی نیز به 
کمک شما بیاید. اگر شما یک عکاس باشید و بخواهید با آیپد تصاویر 

پانوراما تهیه کنید مطمئنا به یک نرم افزار قدرتمند احتیاج دارید.

نرم افزار فوق همه آنچه را که برای ایجاد یک تصویر پانورامیک احتیاج 

به  از یک فضا  تا  اجازه میدهد  به شما  افزار  نرم  این  به شما میدهد.  دارید 
به  برنامه  عملکرد  از  استفاده  با  سپس  و  کنید  برداری  عکس  مجزا  صورت 
آسانی آنها را به چسبانده و تصویر پانارومای زیبایی را خلق کنید. همه کاری 
که باید انجام دهید این است که آیپد را در دست بگیرید، دکمه start را 
لمس کنید و آیپد را در جهت چپ یا راست بدون باال و پایین بردن بچرخانید. 

برنامه با هوشمندی کامل انتهای تصاویر را درک و شروع به عکس برداری 
برداری  دارید تصویر  ای که دوست  نقطه  نقطه میکند. در هر  از آن  جدید 
متوقف شود کافیست روی دکمه Stop بزنید تا ادغام تصاویر شروع شود. بعد 
از چند ثانیه تصویر پانورامای شما آماده میشود و می توانید آنرا ذخیره کنید 

و یا مستقیما در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذرید. 

همینطور از دیگر امکانات برنامه میتوان به امکان تنظیم رنگ و نور محیط 
به شما  در شبکه کالودی  تصاویر  گذاری  اشتراک  به  کرد، همینطور  اشاره 

امکان دسترسی تصاویر را در دیگر دستگاه هایتان خواهد داد.
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لوازم جانبی

Boxwave - Capacitive iPad Stylus

و شما  میباشد  معمولی  های  قلم  ابعاد  در  دقیقا  قلم  این 
تفاوت چندانی احساس نخواهید کرد. نوک این قلم ها به 
شما  به  کارکرد،  هنگام  در  که  است  طراحی شده  طوری 
یک زاویه دید مناسب خواهد داد تا بتوانید به روی طراحی 

خود مشرف باشید. 
محور قلم از لوله ای براق و صاف ساخته شده که به راحتی 
در  رفته  بکار  فلز  و  میکند  پیدا  را  جایش  شما  دست  در 

آسانی  به  قلم  تا  میباشد  قبولی  قابل  سنگینی  باعث  آن 
قلم  همانند  آن  باالی  گیره  همینطور  شود.  داده  حرکت 
های معمولی به شما اجازه میدهد تا قلم را به دفتر، پوشه، 

و  طول  اینچ   4.۲5 با  قلم  این  کنید.  متصل   … و  جیب 
قطری در حدود ۰.۲5 اینچ در اندازه طبیعی خود به شما 
اجازه می دهد تا به آسانی بتوانید هر آن چه را که طراحی 
می کنید ببینید. پس اگر می خواهید کار طراحی بر روی 
بوم دیجیتال را بطور حرفه ای شروع کنید، پیشنهاد ما به 

شما استفاده از این قلم ها می باشد،

The Flow - By Joystickers

اگر با نرم افزارهای طراحی کار کرده باشید، متوجه شدید 
که می توانید در نرم افزار از انواع مختلف قلم های طراحی 

از این قلم ها قلم موی روغنی نام  استفاده کنید. یکی 
دارد. با کمک این وسیله جانبی شما در هنگام استفاده 
از ابزارهای نرم افزار طراحی، حسی مشابه با حس واقعی 
را تجربه میکنید، به طوری که وقتی ابزار مربوطه مانند 

انتخاب میکنید و  پخش رنگ ها و قلم موی روغنی را 
با این وسیله بر روی صفحه آیپد میکشید حس واقعی 
کارکرد این ابزار را به شما خواهد داد. اگر قصد دارید تا 
در کنار یک طراحی موفق حس واقعی طراحی را داشته 
باشید استفاده از این قلم را به شما توصیه می کنیم . 
ولی اگر دنبال یک قلم چند منظوره میگردید، این قلم 
مو،  قلم  این  مزیت  تنها  و  بود  نخواهد  مناسبی  انتخاب 

ایجاد حس نقاشی واقعی در شما میباشد.

Cosmos Two-Way Portable Stand

نقاشی  بوم  یک  به  احتیاج  طراحی  یک  برای  مطمئنا 

قضیه  این  ندارد؟  پایه  به  احتیاج  نقاشی  بوم  آیا  دارید، 
در بوم های دیجیتالی هم برقرار است، شما برای طراحی 
را در محلی فیکس  آیپد  یا همان  بوم  تا  دارید  احتیاج 
کنید و سپس به طراحی بپردازید، شرکت Cosmo راه 
حلی برای این امر یافته است و اقدام به طراحی پایه های 

چوبی با زیبا برای آیپد نموده که نتیجه آن با استقبال 
هنردوستان مواجه شد. 

این وسیله با طول 7 اینچ و پهنای ۱ اینچ میتواند  نگهدارنده 
آیپد را در ۲ حالت افقی و عمودی باشد. این وسیله از فوالد 

برخوردار است تا از استحکام و سنگینی خاصی بهره ببرد و 
تعادل قابل قبولی را برای آیپد فراهم کند. این وسیله با قیمت 

۱۹.۹۹ دالر در دسترس میباشد.

آینده طراحی دیجیتالی

بزودی شاهد لوازم جانبی مختلفی برای طراحی بر روی آیپد 
و صفحات دیجیتالی خواهیم بود. برای مثال یکی از کانسپت 
مختلف  های  طرح  و  اندازه  با  موهایی  قلم  قبول،  مورد  های 
میباشد که میتوانید بصورت چند کاره و تعویض نوک آن به 
پایه   3 همینطور  بپردازید.  دیجیتال  صفحه  روی  بر  طراحی 
های بلند آیپد به شکلی که بتواند نقش یک بوم واقعی را ایفا 

کند یکی دیگر از احتماالت ما میباشد.

شاید در چند سال آینده دیگر استفاده از کاغذ و بوم نقاشی 
به  تمام هنرمندان  و  بیاید  احمقانه  ما  نظر  در  برای طراحی، 
آینده  صورت  هر  به  بیاورند،  روی  تکنولوژی  این  از  استفاده 
ای که هم اکنون ما برای طراحی بر روی لوح های دیجیتال 
و آیپد میبینیم با تولد آیپد ، به همراه صفحه نمایش خارق 
العاده خود رنگ دیگری به خود گرفت و بزودی شاهد انقالبی 

در این عرصه خواهیم بود.
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قدرت iPhoto بر هیچکس پوشیده نیست. این نرم افزار یکی از معروف 
ترین نرم افزارهای مدیریت آلبوم های شما در سیستم عامل مکینتاش 
میباشد. در این روزها، شما میتوانید به آسانی و با دستگاه های مختلف 
به عکاسی بپردازید، با دوربین دیجیتال، آیفون، آیپاد، آیپد، سایر تلفن 

های همراه و خالصه هر دستگاهی که دوربین روی آن سوار شده باشد 
قادر است لحظات شما را به یاد ماندنی سازد.

مشکل از آنجا شروع میشود که بخواهید به عکس های متنوع و بسیار 
دیسک  هارد  به  ها  عکس  کپی  راه،  ترین  راحت  ببخشید،  نظم  خود 

کامپیوترتان میباشد ولی آیا این راه، منطقی به نظر میرسد؟ پوشه در 
پوشه، ساعت به ساعت، عکس به عکس و خالصه همه این مسائل ممکن 
است شما را عصبی کند. نرم افزار iPhoto به عکس های شما هارمونی 
و زیبایی میبخشد، در عین سادگی و راحتی میتوانید به تمام عکس های 
خود دسترسی داشته باشید، دیگر خبری از پوشه های مختلف نیست، 

تنها تصاویر هستند که به شما اجازه انتخاب میدهند. 
تقریبا میشود گفت همه دوربین های دیجیتال، توسط کابل یو اس بی 

 SD به کامپیوتر متصل میشوند. البته اگر کامپیوتر یا مک شما ورودی
Card  داشته باشد، میتوانید از این طریق هم به محتوای دوربین خود 
دسترسی داشته باشید. وقتی شما SD Card را قرار دهید و یا کابل 
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USB را به پورت آن وصل کنید، در نرم افزار iPhoto منوی جدیدی 
به اسم دستگاه خود مشاهده میکنید که با کلیک بر روی آن، میتوانید 
عکس هایی که قصد دارید به کتابخانه iPhoto منتقل کنید را انتخاب 

کنید.
گاهی ممکن است، قصد داشته باشید فولدری که روی فلش مموری یا 
هارد اکسترنال خود دارید را به کتابخانه iPhoto منتقل کنید. شما هم 
File > Import to Library عکس های  از طریق منوی  میتوانید 
خود را به کتابخـانه iPhoto منتقل کنید و هم میتوانید به آسانی و با 
باز کردن Finder ، عکس های خود را به صورت مجزا و یا کل فولدر 

محیط  به سمت  یکجا،  بصورت  را 
 Drag iPhoto بکشید )  داخلی 

 .)  & Drop
دقت کنید که نرم افزار به صورت 
صورت  در  همواره  فرض،  پیش 
اضافه شدن تصاویر جدید، تصاویر 
در  و  میکند  بررسی  را  شما  قبلی 
تصویر،  آن  بودن  تکراری  صورت 
از شما میخواهد از بین 3 انتخاب                     
 Replace – Skip – Cancel
یکی را انتخاب کنید. بدیهیست در 

انتخاب کنید، عکس جدید، جایگزین عکس  را   Replace صورتی که 
قبل خواهد شد، اگر Skip کنید، از این تراکنش صرفنظر میکند و به 

ادامه کار میپردازد و اگر Cancel کنید، کلیه عملیات لغو خواهد شد.
برای  تنها  شد،  داده  توضیح  قبل  در  کـه   Drag & Drop قابلیت 
محتوای  با  ایمیلی  دریافت  صورت  در  میتوانید  شما  نیست،   Finder
 iPhoto بکشید تا در کتابخانه iPhoto عکس، آنرا مستقیما به داخل

ذخیره شود. این قضیه برای صفحات وب هم صدق می کند.
های  شبکه  در  ها  عکس  مستقیم  آپلود  آن،  دیگر  کاربردی  قابلیت 

اجتماعی مختلف میباشد.

iP� و OS X Lion 10.7.3  در نهـایت، اگــر شـما از سیســتم عامـل
hoto 9.2.2 یا بیشتر استفاده می کنید، قادر خواهید بود تا عکس ها را 
Pho� به کتابخانه اضافه کنید. قابلیت Photo Strem  از طریق قابلیت

to Stream همانطور که آشنا هستید، به شما اجازه میدهد تا عکس 
های واقع در Camera Roll دستگاه شما اعم از آیپاد، آیپد و آیفون 
را بصورت مستقیم و از طریق اینترنت بر روی iPhoto نمایش دهید. 
اتوماتیک  صورت  به  میگیرد،  خود  های  دستگاه  توسط  که  عکسی  هر 
های شما  دستگاه  سایر  به  و  میشود  فرستاده   iCloud های  به سرور 
فرستاده میشود، از جمله مک شما. البته برای این منظور احتیاج دارید تا 
این سیستم را ابتدا بر روی تمام دیوایس های خود فعال کنید و بعـد از 
 Photo ، گزینه   iPhoto آن در 
Stream را از ابزار مرجع همانند 
روی  بر  و  کنید  انتخاب  شکل 
 Turn On Photo Stream

کلیک کنید.
تا  تواند  می   Photo Stream
توسط  که  آخری  عکس   ۱۰۰۰
بر  را  گرفتید  خود  های  دیوایس 
آن  خوبی  دهد.  نمایش  مک  روی 
به  شما  است  ممکن  که  اینست 
دیوایستان،  ظرفیت  کمبود  دلیل 
حالتی  در  کنید،  پاک  را  خود  های  عکس  گاهی  از  هر  باشید  مجبور 
که از Photo Stream استفاده میکنید، عکس های شما بالفاصله به 
کتابخانه iPhoto شما منتقل خواهند شد و حتی بعد از پاک شدن از 
Camera Roll شما، خیالتان راحت است که عکس شما در کتابخانه 
 Photo از  استفاده  که  بدیهیست  البته  است.  شده  ماندگار   iPhoto
Stream به اینترنت پرسرعت احتیاج دارد و نباید انتظار داشته باشید 
العاده  فوق  قابلیت  این  از  بتوانید  اول  همراه  یا  ایرانسل   GPRS با  که 

استفاده کنید!
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iPhoto گام به گام برای وارد کردن عکس ها به

۱. اتصـال

مطمئن شوید که نرم افزار iPhoto را بر روی مک خود باز کرده اید، 
یا  و  کنید  به مک متصل   USB کابل  از طریق  را  دوربین خود  سپس 

مموری کارت دوربین را درون کارتخوان دستگاه قرار دهید. در قسمت          
Devices Section نام دستگاه خود را مشاهده میکنید و در سمت 
راست آن در صفحه اصلی، تمامی عکس هـا به نمایش در میاید. اگــر بر 
De� کلیک کنیـد، تمامی عکس هـا تحت عنوان Import All  روی
iPhoto منتقل خواهند شـد.  fault Event دستگـاه، به کتابخــانه 
 Add“ البتــه به سادگی و با کلیک در باالی صفحــه ، در قسمتی کـه
event … name” را مشاهده میکنید، میتوانید اسم پیشفرض را تغییر 
به  را  ها  عکس  از  قسمتی  تنها  باشید  داشته  قصد  است  ممکن  دهید. 
کتابخانه منتقل کنید، مشکلی نیست، کافیست عکس های موردنظرتان 
و  کنید  انتخاب  آن،  داشتن  نگه  و   Command دکمه  فشردن  با  را 

سپس بر روی Import Selected کلیک کنید. همینطور اگر عکس 
هایی که مدنظر دارید، در یک محدوده مشخص هستند با کلیک کردن 
و کشیدن موس میتوانید همزمان آنها را انتخاب کنید و سپس بر روی 

Import Selected کلیک کنید.

۲. جلوگیری از تکرار

اول  درجه  در  دارد،  اهمیت  ها  عکس  نبودن  تکراری  شما،  برای  اگر 
میتوانید بعد از Import عکس ها، آنها را از دوربین یا مموری کارت 
پاک کنید، ولی اگر خواستید عکس ها در حافظه دوربین یا مموری کارت 
باقی بماند، باز هم مشکلی نیست، iPhoto به صورت هوشمندانه، عکس 
در  و  میکند  را شناسایی  ریخته شده  کتابخانه  درون  به  قبال  که  هایی 
اتصال بعدی، آنها را در جدول Already Imported نمایش میدهد. 

 Import xxx Photos دکمه سمت راست در باالی صفحه، با عنوان
به شما نشان میدهد که چند عکس قبال به درون کتابخانه ریخته شده و 
عالوه بر آن، در کنار آن دکمه Import Selected به شما این امکان 
را میدهد تا عکس هایی که قصد دارید در ادامه به کتابخانه اضافه کنید 
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های  عکس  شامل  شما  جدید  های  عکس  دامنه  اگر  کنید.  انتخاب  را 
قبلی که به کتابخانه اضافه شده است بشود، نرم افزار از شما میپرسد، آیا 

میخواهید این عکس را جایگزین عکس قبلی کنید یا خیر.

۳. عکس های Import شده

شما  از  افزار  نرم  شد،  اضافه  کتابخانه  درون  به  ها  عکس  اینکه  از  بعد 
میپرسد آیا میخواهید عکس هایی که اضافه شده است، از حافظه دوربین 
از  میتوانید  راحتی  به  پس  بماند؟  باقی  یا  شود  پاک  کارت  مموری  یا 
سردرگمی اینکه آیا عکس ها قبال اضافه شده یا خیر رهایی پیدا کنید. 
اتوماتیک  به صورت  تمام شد،  ها  Import شدن عکس  اینکه  از  بعد 
آخرین  به  بتوانید  تا  باز خواهد شد  برای شما   Last Import صفحه 
عکس هایی که به کتابخانه اضافه کردید تسلط داشته باشید. همچنین، 
در قسمت New Event آخرین عکس هایی که به کتابخانه اضافه شده 
نمایش داده خواهد شد. اگر شما عنوانی برای دسته بندی عکس های 
جدیدتان در نظر نگرفته باشید، اسم مجموعه تاریخ اضافه شدن آنها در 
نظر گرفته میشود. البته هنوز میتوانید این اسم را عوض کنید. اگر اشاره 
گر موس را به سمت مجموعه ببرید، اسم آن به Untitled تغییر میابد 

که با کلیک بر روی آن به شما اجازه نامگذاری جدید داده می شود. 
 Split Event کردن شما تیک Import اگر در صفحه قبلی و قبل از
را فعال کرده باشید، iPhoto برای عکس ها به ترتیب تاریخ آنها رویداد 
اگر  داده خواهد شد.  نمایش  تحت چند مجموعه  و  کرد  اضافه خواهد 
قصد  حاال  و  کردید  فعال  کردن   Import هنگام  را  تیک  این  اشتباها 
دارید آن ها را با هم ادغام کنید، کافیست مجموعه یا مجموعه های مورد 

نظر را به آسانی با کشیدن آنها بر روی همدیگر ادغام کنید.

۴. تغییر پیشفرض ها

شما میتوانید تنظیمات پیشفرض مربوط به Import را از طریق منوی  
است  صورت  این  به  افزار  نرم  پیشفرض  دهید.  تغییر   Preferences
عکس   ،  iPhoto کتابخانه  درون  به  ها  عکس  شدن  کپی  از  بعد  که 
قضیه  این  میتوانید  شما  بمانند.  باقی  خود  اصلی  مکان  در  اصلی  های 
که  کنید  تنظیم  طوری  آنرا  و  دهید  تغییر   Advanced منوی  از  را 
از طریق مسیر  و  افزار کپی نشود  نرم   Database به درون  عکس ها 
اصلی آن در دسترس باشد. بدیهیست که در صورت تغییر مکان مسیر 
اصلی فایل ها یا حتی تغییر اسم آنها در مسیر اصلی، نرم افزار در پیدا 
 iPhoto کردن آنها به مشکل میخورد و دیگر نمیتوانید به آنها از طریق
دسترسی داشته باشید ولی در حالتی که فضای کافی در هارد کامپیوتر 
خود نداشته باشید، این آپشن به شما اجازه میدهد تا به عکس ها تنـها 
و مشکل کپی مجـدد  باشید  داشتـه  هـا دسترسی  آن  منبع  از طریق 

نداشتـه باشید. 
 Photo Stream شما به منوی Preferences عالوه بر آن در منوی
 Photo Stream قابلیت  میتوانید  که  داشت،  خواهید  دسترسی  نیز 
از  انتهــا، اگـر قسمت General را  یا غیرفعــال کنیـد. در  را فعـال 
Con� باز کنیـد، شمـــا می توانیـــــــــــد از بخش Preferences
تا  کنید  انتخاب  را   iPhoto افزار  نرم   necting Camera Opens
 iPhoto در هنگام اتصال دوربین و یا مموری کارت به مک، نرم افزار

بصورت اتوماتیک باز شود.
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در نگاه اول، آیفون 5 شبیه به همان آیفونی میباشد که استیو 
اخیر،  سال   5 در  ولی  کرد،  معرفی   ۲۰۰۷ سال  ژانویه  در  جابز 
گوشی هوشمند اپل به شکل خارق العاده ای هوشمند تر شد و 
آنچه امروز به اسم آیفون 5 در بازار موجود میباشد، دستاورد 5 

سال تجربه اپل در زمینه تلفن همراه میباشد.
با رجوع به چند سال اخیر، نقاط عطف را میتوان به راحتی پیدا 
بوده ولی  آنها مشکل  کرد. لحظاتی که شاید در آن زمان درک 
امروزه میدانیم که با وجود تمام انتقادات، این آیفون است که با 

قدرت در صدر تلفن های هوشمند قرار دارد.

آیفون و انقالب 

کیبورد  درک،  قابل  و  ساده  اینترفیس  قبیل  از  امکاناتی  آیفون،  اولین 
لمسی، تلفن، پخش صوتی و تصویری، مدیریت ایمیل، تقویم، مخاطبین 
و یک مرورگر اینترنت که در آن زمان بی نظیر بود ارائه داد. بدون هیچ 
اغماضی، اولین آیفون انقالبی در صنعت تلفن های همراه بوجود آورد که 

تاثیر آن امروزه کامال مشهود میباشد.
ولی با این حال، اولین آیفون ضعف های بسیاری داشته است. مهمترین 
آنها، نبودن نرم افزارها و حافظه ۸ گیگابایتی آن بود. نداشتن جی پی 
اس و دوربین ضعیف و کندی سی پی یو همگی ایراداتی بودند که حتی 

در آن زمان هم برای آیفون مشکل به حساب میامد.

اپ استور

حساب  به  گجت  یک  آیفون  شد،  داده  توضیح  که  همانطور 
میامد. با افتتاح اپ استور در سال ۲۰۰۸، این وسیله به یک 
پلتفرم تبدیل شد به طوری که حتی توانست از مک هم پیشی 
بگیرد. هرچند این روند نتوانست استیو جابز را قانع کند تا نرم 
افزارهای native را افزایش دهد. دیدگاه استیو این بود که با 
وجود اپ استور، تامین اپ ها دیگر وظیفه شرکت اپل نبوده و 

استفاده از اپ های موجود در اپ استور به انتخاب کاربر میتواند راه حل 
منطقی تری باشد. و به این ترتیب ایده اپ استور توانست انقالب دیگری 

در زمینه نرم افزاری برای تلفن های هوشمند بوجود آورد.

3G اختراع

ساپورت نکردن آیفون نخستین از شبکه 3G ، هیچوقت به عنوان ایراد 
مطرح نشد. در آن زمان 3G همه گیر نشده بود و ساپورت این شبکه 
بر روی آیفون از انتظارات کاربران نبوده، البته آیفون نخست، به خوبی 
از  را  توانست رضایت کاربران  EDGE پشتیبانی می کرده و  از شبکه 

وبگردی به طور کامل جلب کند. 
هر چند آیفون نسل بعدی در سال بعد با پشتیبانی از شبکه 3G توانست 
به قدری از سایر رقبای نوپای خود پیشی بگیرد که تا به امروز هم این 

فاصله دست نیافتنی باشد. 
در حال حاضر آیفون 5 با پشتیبانی از 4G LTE هنوز هم یک سر و 

گردن از سایر رقبای خود باالتر ایستاده است.

iPhone 2G - 2007
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3GS آیفون

آیفون های سال ۲۰۰۹ ، یعنی 3GS ، محبوب ترین آیفون های شرکت 
نشده  عوض  آن  طراحی  چند  هر  میرفتند.  شمار  به  زمان  آن  در  اپل 
بوده که  قدری محسوس  به  آن  افزاری  تغییرات عمده سخت  ولی  بود 

مخاطبین زیادی را به خود جلب کرد. تغییراتی مانند اضافه شدن قطب 
  ،autofocus دوربین با قابلیت ،Voice Control ،نما، فیلم برداری

ظرفیت باالتر حافظه و پردازشگر قوی تر و ...

آیفون 4

در سال ۲۰۱۰ اپل با معرفی آیپد، نوآوری جدیدی به بازار عرضه کرد. 
پردازشگر اپل با اسم A4 و در نسل چهارم یعنی آیفون 4 با استفاده از 
این پردازشگر توانست همچنان در صدر تلفن های هوشمند باقی بماند. 
اپل با ساخت پردازشگر های A4 و بعد آن A5 و A5X و A۶ تمایل 
خود را برای خودکفایی در سخت افزارها نشان داد. شاید در نسل های 
بعد این خودکفایی به جایی برسد که تمامی قطعات ساخته شرکت اپل 

باشد.

4S آیفون

وقتی در سال گذشته، پرده از نسل پنجم آیفون برداشته شد، بسیاری 
از منتقدین در مقابل این محصول جبهه گرفتند، ولی سیری به تنهایی 
توانست باعث رضایت کاربران شود و در نهایت به پیروزی اپل منجر شد. 

“نگاه کن، دارم با گوشیم حرف میزنم” همین یک جمله در برابر چشم 
کاربران سایر برندها، توانست باز هم اپل را به اوج بکشاند. ناگفته نماند 
بازار سال ۲۰۱۱ قابل قیاس نبوده و  با  بازار رقابت در سال ۲۰۰7  که 
تنوع محصوالت مختلف در بازار آنقدر باال بود که در اوج ماندن آیفون 

برای بسیاری از صاحب نظران دنیای تکنولوژی، جای تعجب داشت.

آیفون 5

اپل در توصیف آیفون نسل ششم، اینطور شروع کرد : “بزرگترین اتفاقی 
که برای آیفون بعد از اختراع آیفون افتاده است” . از یک زاویه این حرف 
درست میباشد. این اولین بار هست که بعد از 5 نسل، اپل در سایز صفحه 
آیفون دست برده است. قطعا دلیل آن مقابله با سامسونگ S3 و سایر 
تلفن های هوشمند با صفحه بزرگتر بوده است. اکنون آیفون با صفحه 
نمایش 4 اینچی برای دیدن فیلم و بازی ها بسیار مناسب میباشد و باید 
منتظر برنامه نویس ها باشیم تا ببینیم از این صفحه نمایش چطور در 
انتقادات  سال،  هر  روال  کرد. طبق  خواهند  استفاده  آتی  افزارهای  نرم 
ماه صبر کرد  باید چند  است.  گرفته شده  آیفون  نسل  این  به  بسیاری 
و منتظر نتایج فروش بازار بود تا بتوان قضاوت کرد که آیا نسل جدید 
آیفون میتواند آیفون را طبق روال این 5 سال در صدر جدول نگه دارد 

یا خیر.

iPhone 5 - 2012
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      Cygnett Workmate Pro

کیس ورک میت پرو، با بدنه ضد ضربه و سیلیکونی عالوه به محافظت 
زیبایی  آن  به  شما،  آیفون  از 
خاصی میبخشد. این کیس ها در 
دو رنگ مشکی/طوسی و نارنجی/

میباشد.  موجود  بازار  در  طوسی 
دسترس  در  راحتی  به  ها  پرت 
هستند و شما به راحتی میتوانید 
استفاده  مزاحمت  بدون  آنها  از 
کیس  به  توجه  با  کل،  در  کنید. 
کیس  این  بازار،  در  موجود  های 
دو  توانسته  خود  پایین  قیمت  با 
به  را  استحکام   و  زیبایی  فاکتور 
و  کند  تامین  هم  کنار  در  خوبی 
در نتیجه، به بهترین کیس ارزان 

قیمت سال تبدیل شود.

قیمت : 19.99 دالر
us.cygnett.com : سایت سازنده

Twelve South BookBook Case & Wallet

اگر به دنبال یک کیس خاص هستید، پیشنهاد ما به شما استفاده از 

این کیس زیبا میباشد. طراحی فوق العاده آن واقعا چشمگیر و زیباست، 
گوشی خود را در یک طرف قرار دهید و از سمت دیگر به عنوان کیف 

طوری  پالستیکی  روکش  با  دوم  قسمت  کنید.  استفاده  پول 

طراحی شده است که میتوانید کارت شناسایی خود را در آن قرار دهید 
و در قسمت باالیی آن کارت های اعتباری و کارت های ویزیت شما به 
خوبی قرار میگیرند. تنها مشکل این کیف ها، عدم دسترسی مستقیم 
به دوربین میباشد، یعنی در پشت آن سوراخی برای لنز درنظر گرفته 
باال  به  اینچ  نیم  اندازه  به  نوار قرمز که آیفون را تنها  نشده، ولی یک 

میکشد، مشکل شما را حل خواهد کرد.

قیمت : 59.95 دالر
twelvesouth.com : سایت سازنده

      Speck CandyShell Card

این کیس هم مشابه کیس قبل، امکان تبدیل شدن به کیف پول را 

فراهم کرده است. البته این کیس فضای کمتری را خواهد گرفت. شما 
میتوانید 3 کارت اعتباری و یا کاغذ و پول را به آسانی در پشت این 
کیس قرار دهید و حمل کنید. همینطور فضای انگشتی در پشت این 

کیس تعبیه شده که جابجا کردن کارت ها و محتویات پشت کیس را 
این کیس ها به شکلی        برای شما آسان کرده است. همینطور جنس 
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میباشد که به انگشتان شما میچسبد و به آسانی از دستتان نمیلغزد.

قیمت : 39.95 دالر
speckproducts.com : سایت سازنده

      Mophie Juice Pack Air

شرکت Mophie یکی از شرکت هایی میباشد که به تهیه لوازم جانبی 
خصوصا در زمینه باطری و شارژر میپردازد. این محصول با طراحی فوق 

العاده خود توانسته مخاطبین بسیاری را جذب کند. کوچک بودن آن 
در مقایسه با سایر محصوالت مشابه در بازار آنرا از رقبای خود متمایز 
کرده است. چراغ های LED در پایین کیس به شما نشان میدهد که 
کیس شما چقدر توان شارژ آیفونتان را دارد و دکمه Standby آن به 

شما اجازه میدهد تا زمان شارژ آیفون را کنترل کنید. کابل USB آن 
به شما این امکان را میدهد تا کیس و آیفون را همزمان به برق متصل 
کنید و شارژ کامل کنید. این محصول در سال گذشته توانست جایزه 

برترین محصول دوکاره برای آیفون را از آن خود کند.

قیمت : 79.95 دالر
mophie.com : سایت سازنده

Cocoon Case

 Cocoon کیس  در  را  خود  آیفون 
صدمه  هیچ  نگران  دیگر  و  دهید  قرار 
آن  فرد  به  منحصر  نباشید! طراحی  ای 
زیبایی خاصی به آیفون شما خواهد داد. 
عالوه بر این رنگ بندی های متنوع آن 
هر سلیقه ای را به خود جذب می کند. 

قیمت : 17.49 دالر
zagg.com/ifrogz : سایت سازنده

      Luardi Genuine Wood Case

به گفته سایت سازنده این محصول، اگر تنها یکبار آیفون خود را درون 
این کیس قرار دهید، دیگر نمی توانید از این کیس جدا شوید و آیفون 
شما به یک شاهکار تبدیل خواهد شد. صفحه چوبی آن که کار دست 

میباشد، بسیار زیبا و با دقت کار شده است. ماده عطری که در آن بکار 
گوشی  از  استفاده  هنگام  در  خوبی  همواره حس  میشود  باعث  رفته، 
داشته باشید. عالوه بر اینها این کیس از استقامت باالیی برخوردار است 

به شکلی که مانع از صدمه دیدن گوشی شما خواهد شد.

قیمت : 50.99 دالر
brookstone.com : سایت سازنده
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     Belkin View

آیفون 5 خود  بر روی  اگر دوست دارید در عین حال که یک کیس 
آن  زیبای  طراحی  میکنید،  سوار 
از  میکنیم  پیشنهاد  نشود،  پوشانده 
این کیس استفاده کنید. این کیس 
صفحه  تا  شدند  طراحی  طوری  ها 
نمایش  شفاف  طور  به  را  خود  زیر 
قابل  انعطاف  از  کیس  این  دهند. 
توجهی برخوردار میباشند و جنس 
الستیکی آن باعث میشود تا گوشه 
به  شود  کاور  خوبی  به  آیفون  های 
طوری که از هر گونه صدمه ای در 
در  ها  این کیس  ماند.  امان خواهد 
رنگ های مشکی، سفید، آبی و سه 

رنگ شاد به بازار عرضه شده اند.

قیمت : 19.99 دالر
Belkin.com : سایت سازنده

       Boxwave Keyboard Buddy Backlit Edition

آیا شما از آن دسته افرادی هستید که هنوز ترجیح میدهید از کیبورد 
فیزیکی بجای آن اسکرین کیبورد استفاده کنید؟ این کیس زیبا عالوه 

بر محافظت از آیفون شما، یک کیبورد فیزیکی به آیفون اضافه میکند 
تا بتوانید با آسانی به تایپ کردن بپردازید. کیبورد فوق توسط میکرو یو 
اس بی شارژ خواهد شد و به مدت ۲ هفته برای شما کار میکند. نحوه 
اتصال آن به آیفون از طریق بلوتوث میباشد که البته قطعا در میزان 

مصرف شارژ آیفون تاثیرگذار خواهد بود.

قیمت : 89.95 دالر
boxwave.com : سایت سازنده

       Case Mate Creatures

خود  العاده  فوق  طراحی  با  میکنید،  مشاهده  که  زیبایی  های  کیس 
باعث درخشش آیفون شما خواهد شد. صفحه سیلیکونی آن با طرح 

های ساده و کارتونی به خوبی توانسته است مخاطبین زیادی را به خود 
جذب کند. در حال حاضر طرح های میمون، پنگوئن، طاووس، فیل، 

خرس، زرافه و پاندا در دسترس هستند.

قیمت : 30 دالر
case-mate.com : سایت سازنده

       Cygnett Flipwallet Essentials Case

داشته  همراه  به  روز  تمام  در  را  بزرگ  کیف  یک  ندارید  حوصله  اگر 
باشید، اگر دوست دارید تنها وسیله ای که همراهتان هست، آیفونتان 
والت  فلیپ  میباشد.  شما  برای  مناسبی  انتخاب  ها  کیس  این  باشد، 

محصول جدیدی را ارائه کرده است که به شما اجازه میدهد تا آیفون 
خود را به همراه کارت های اعتباری و حتی اسکناس به همراه داشتـه  51



باشید. اسکرین پروتکتور داخلی، از صفحه آیفون شما در برابر کارت 
های اعتباری محافظت میکند.

قیمت : 39.99 دالر
us.cygnett.com : سایت سازنده

      Dodocase iPhone Wallet

کیف چرم زیبایی که مشاهده میکنید، دارای ساده ترین نوع طراحی 
میباشد و شاید تنها مزیت آن به شمار برود. در پشت این کیف، یک 
جیب تعبیه شده که میتوانید سکه، اسکناس، کارتهای اعتباری، کارت 

ویزیت و خالصه هر وسیله ای که در آن جا شود قرار دهید. چرم این 
محصول از نوع مرغوب ترین نوع چرم میباشد و به گفته سازنده آن 

تحت هیچ شرایطی پاره نخواهد شد.

قیمت : 49.95 دالر
dodocase.com : سایت سازنده

      Griffin Dapper Sleeve, By Otis James

طراحی  را  زیبایی  بافت  تازگی  به  جیمز،  اوتیس  یعنی  معروف  طراح 

کرده که به خوبی آیفون 5 شما را در بر خواهد گرفت. این محصول 

در 4 طرح مختلف به بازار عرضه شده و در تمامی مدل ها، یک جیب 

کوچک به منظور استفاده برای پول یا کارت اعتباری تعبیه شده است.

قیمت : 75 دالر
store.griffintechnology.com : سایت سازنده

      Grove Case For iPhone 5

کیس زیبایی که مشاهده میکنید، از نی های مستحکم معروف به بامبو 

ساخته شده است. جداره داخلی آن از الیاف گیاهی بهره میبرد و در 
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بحال  تا  که  میباشد  موجود  کیس  ترین  سبز  کیس،  این  کلی  حالت 
ساخته شده است و تمام و کمال از محصوالت قابل تجزیه استفاده شده 
است که به چرخه طبیعت بازگشت خواهد کرد. طرح پشت آن هم به 
انتخاب شما وابسته میباشد و میتوانید از عکس ها و نوشته های دلخواه 

خود برای حکاکی در پشت این کیس ها استفاده کنید.

قیمت : 59 دالر
grovemade.com : سایت سازنده

     Hex Stealth

این کیس پالستیکی با طراحی بسیار ساده خود، به شما اجازه میدهد 

استفاده  اعتباری  کارت  داشتن  به همراه  برای  آن  از قسمت پشت  تا 
کنید. شما میتوانید به آسانی و با نزدیک کردن آیفون خود به دستگاه 

این  از  میتوانید  البته  دهید.  انجام  را  tap-to-pay خرید خود  های 
فضا به عنوان محفظه مخفی برای کاغذ، پول، یا حتی مشخصات خود 
هم استفاده کنید. این کیس ها در رنگ مشکی یا سفید به بازار عرضه 

شده است.

          قیمت : 34.95 دالر
shophex.com : سایت سازنده          

      Incipio Kicksnap

این کیس ها از استحکام باالیی برخوردار میباشد و تمامی قسمت های 
آیفون شما حتی دکمه ها را میپوشاند. دسته پشت آن به آیفون شما 
اجازه میدهد تا بصورت مایل در هر دو جهت ثابت شود و به تماشای 

فیلم یا تماس ویدئویی و یا خواندن پی دی اف بپردازید. این محصول 
در دو رنگ سفید و مشکی بصورت ترکیبی و رنگ کامل مشکی به بازار 

عرضه شده است.

قیمت : 34.99 دالر
incipio.com : سایت سازنده

      Joy Factory Daytona V

اگر میخواهید آیفون شما در بین بقیه گوشی ها و آیفون ها بدرخشـد
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جنس  باشد.  شما  خواسته  جوابگوی  میتواند  کیس  این  باشد،  تک  و 
سخت پالستیکی آن و طرح الگوی پشت آن به قدری زیباست که هر 

سلیقه ای را به خود جذب میکند. رنگ های آبی، سبز، خاکستری و 
سفید در بین رنگ مشکی طوری طراحی شده است که از دور به مانند 

آجرهای Lego به نظر میرسد.

قیمت : 34.95 دالر
thejoyfactory.com : سایت سازنده

       Otterbox Defender Series

با توجه به هزینه ای که کرده اید، قطعا آیفون شما برایتان اهمیت ویژه 
ای خواهد داشت و با توجه به تنوع باالی کیس های در بازار این فکر به 
سراغ شما میاید که آیا همه کیس ها وظیفه اصلی خود یعنی محافظت 

را به خوبی انجام می دهند؟ 

هیچ استانداردی برای تست این مشکل نیست ولی مطمئنا اگر آیفون 
شما در کیس های Otterbox قرار گرفته باشد، خیال شما راحت تر 

از آیفون شما، زیبایی  این کیس ها عالوه بر محافظت کامل  میشود. 
قابل توجهی دارند به طوری که ظاهر زمخت آن باعث نچسب شدن 

آیفونتان نخواهد شد. 
مدل های متنوع در ۸ رنگ انتخاب های زیادی را به شما برای خرید 

خواهد داد.

قیمت : 49.95 دالر
otterbox.com : سایت سازنده
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آیفــون 5 
ارزش خرید دارد ؟

های  عکس  بود.  شده  مشخص   5 آیفون  معرفی  از  قبل  چیز  همه  متاسفانه 
اکثر سایت های  افزاری آن در  این دستگاه و مشخصات سخت  از  بیشماری 
به  از  اینبار قبل  از چند روز قبل در دسترس عموم قرار گرفته بود و  خبری 
صحنه آمدن آیفون جدید، تقریبا همه با آن تا حدودی آشنا بودند. برخالف 
نسل های پیشین، اپل اینبار نتوانست آیفون جدید را به شکل سورپرایز حفظ 
کند و شاید همین مسئله باعث شد تا کاربران بعد از معرفی آیفون آنطور که 

انتظار میرفت، به وجد نیایند.

بخریم یا نخریم ؟

یک  هنوز   5 آیفون  کاربران،  سورپرایز  در  اپل  ضعف  علیرغم 
نقطه قوت برای اپل محسوب می شود. 

Jony Ive اشاره کردند، آیفون  Phil Schiller و  همانطور که 
5 بهترین آیفون تا به امروز بوده است. در حالی که رقابت بین 
و  داشته  ادامه  اندروید  عامل  سیستم  با  محصوالت  و  آیفون 
خواهد داشت، من احساس میکنم آیفون 5 آنقدر جذاب هست 
باشد.  باالتر  گردن  و  سر  یک  خود  رقبای  سایر  از  بتواند  که 
آنقدر  آلومینیومی پشت آن  پایین و صفحه  ضخامت کم، وزن 
در  فون  اسمارت  بهترین  شک  بی  که  است  شده  طراحی  زیبا 

حال حاضر می باشد.
ادامه داده  روال سابق  با همان  را  قبل  آیفون نسل  اپل فروش 
است. یعنی آیفون نسل قبل با ۱۰۰ دالر تخفیف و آیفون جدید 
دارید،  ریالی  غیر  درآمد  شما  اگر  قبل.  نسل  آیفون  قیمت  با 
قطعا خرید آیفون جدید فقط با هزینه ۱۰۰ دالر بیشتر، منطقی 
میباشد. با توجه به اختالفهای سخت افزاری بین آیفون 4S و 
آیفون 5 ، امکانات جدید قطعا به اندازه ۱۰۰ دالر ارزش خواهد 

داشت.
ولی آیا خرید آیفون 5 به ریال منطقی هست؟ اگر تا بحال آیفون 
نداشتید و میخواهید یک آیفون تهیه کنید، پیشنهاد ما به شما 
میکنید،  که  ای  هزینه  نسبت  به  هست.   5 آیفون  خرید 

موجود  بازار  در   5 آیفون  که  )درحالی  قبل  نسل  آیفون  خرید 
به  آنقدر منطقی  بودن  تر  ارزان  ۱۰۰ دالر  دلیل  به  تنها  هست( 
نظر نمیرسد و اگر تصمیم قطعی به خرید آیفون دارید، حتما به 

سراغ آیفون 5 بروید. 
و  نرسیده  تعادل  به  ایران  بازار  در  هنوز   5 آیفون  قیمت  البته 
اختالف قیمت آن با آیفون نسل قبل در بازار ایران خیلی بیشتر 
از ۱۰۰ دالر میباشد بنابراین اگر تمایل به خرید آیفون 5 از بازار 

داخلی را دارید، بهتر است کمی صبر کنید.

آپگرید کنیم ؟

اگر شما به تازگی یک آیفون 4S خریده باشید، انتخاب سختی 
در پیش رو خواهید داشت. اگر شما یک کاربر حرفه ای هستید، 
قطعا آپگرید به آیفون جدید به شما پیشنهاد میشود. باال رفتن 
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عمر باطری ، شبکه 4G LTE ، پردازشگر A6 و صفحه ۴ اینچی 
اگر  ولی  کنیم.  از آن عبور  راحتی  به  بتوانیم  که  نیست  چیزی 
بین  را  چندانی  تفاوت  شاید  هستید،  معمولی  کاربر  یک  شما 
4S و 5 حس نکنید. شاید تنها موردی که باعث کنجکاوی شما 
برای شما  موارد  و در سایر  میباشد  بودن صفحه  بزرگتر  شود، 

کاربرد مشابه داشته باشد.
پیشنهاد شخصی بنده به شما )چه درآمدی ریالی یا غیر ریالی 
داشته باشید( کمی حوصله و صبر تا محصول بعدی اپل هست. 
آیپد مینی و یا آیپد های جدید و یا حتی آیپاد تاچ جدید تجربه 
هایی هستند که میتوانید با هزینه کمتر به سراغشان بروید. ولی 
آیا منطقی هست که آیفون 4S خود را بفروشید و آیفون جدید 

تهیه کنید؟ تصمیم گیری در این رابطه واقعا مشکل هست. 
پیشین  های  نسل  یا   ۴ یا   3GS آیفون  یک  صاحب  شما  اگر 
اینکه  برای  دلیلی  هیچ  دارید،  ریالی  غیر  درآمدی  و  هستید 
آیفون جدید را تهیه نکنید وجود ندارد! ولی اگر درآمد شما به 

ریال باشد، باز هم تصمیم گیری مشکل می شود. شاید حتی به 
مراتب مشکل تر از حالتی که آیفون 4S دارید. 

شما آیفون 4S خود را مطمئنا با هزینه کمتر تهیه کردید و االن 
میتوانید یک تا ۱.5 برابر قیمت خرید، آنرا بفروشید. ولی آیفون 
هر  به  رفت.  خواهد  فروش  کمتری  قیمت  به  شما   3GS یا    ۴
وضعیت  با  است  بهتر  ندارد  وجود  ضرورتی  آنقدر  اگر  صورت 

فعلی به داشته های خود بسنده کنید! 

بحث صفحه خارق العاده آیفون

در حالی که اپل، صفحه بزرگتر آیفون را یک انقالب غیرمنتظره 
خواند، بسیاری از منتقدین معتقدند که صفحه بزرگتر آیفون، 
که  است  آن  از  حاکی  شواهد  بگیرد.  نام  انقالب  یک  نمیتواند 
کامپوننت های 4G از 3G بزرگتر میباشد و برای تعبیه آنها در 
استفاده  بیشتر  فضای  برای  بزرگتر  صفحه  از  باید  اپل  آیفون، 
میکرد. سوال این است که چرا مردم فکر میکنند صفحه بزرگتر 

قانون  اپل درباره  اینکه  با  ؟  به حساب میاید  بزرگ  یک مزیت 
قانون  هنوز  خود،  گفته  به  و  داده  کامل  توضیح  ها  انگشت 
استفاده از انگشت شصت را نقض نکرده، ولی من هنوز نتوانستم 
با اندازه جدید آیفون، هنگام کار کردن با انگشتانم کنار بیایم. 
البته شاید اشکال از من باشد و زمان بیشتری برای سازگاری با 

این پدیده الزم باشد.

یک مورد دیگر

معرفی آیفون 5 به مانند معرفی آیفون های نسل پیش بود و در 
حالی که اپل، آیفون 5 را بهترین آیفون تا به امروز خوانده ولی 
این قضیه و  به همراه داشت. دلیل اصلی  را  انتقادها  بیشترین 
عدم اشتیاق کاربرها، همانطور که اشاره شد لو رفتن عکس ها و 
مشخصات آیفون 5 بوده است، ولی آیا این تمام ماجرا هست؟ 
انتظار  هستند.  اپل  از  جدید  های  نوآوری  منتظر  هنوز  مردم 
تقویت سخت  به  تنها  اپل  دیگر،  های  کمپانی  مثل  که  نمیرود 
افزار و نرم افزار بپردازد. آنها میخواهند اپل چیزی را ارائه دهد 
که آنها را از سایرین متمایز کند. دلیل موفقیت اپل در آیفون 
4S سیری بود و کمتر کسی به پردازشگر و ... توجه کرد. شاید 
به اسم سیری نداشت به سرنوشت بدی  4S چیزی  اگر آیفون 
دچار میشد و حضور سیری در آیفون 5 دوباره عالقه مندان را 
به سمت این محصول برمیگرداند. به نظر شخصی بنده، مقصر 
اپل نیست، مقصر کاربرهای اپل و انتظارات باالی آنهاست. باید 
باقی شرکت هاست و  اپل هم یک شرکت مثل  قبول کنیم که 
نباید انتظار داشت که در هر مرحله سورپرایز شویم. آیفون 5 
هیچ چیزی کم ندارد و به معنای واقعی بهترین آیفون از سال 
۲۰۰۷ تا امروز بوده است و ما باید این حقیقت را قبول کنیم و 
های  انقالب  شاهد  دوباره  اپل،  محصوالت  آینده  در  امیدواریم 

جدیدی باشیم همانطور که بارها غافلگیر شدیم.
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Camera+

قیمت : 0.99 دالر
قابل اجرا فقط در آیفون

این نرم افـزار یکی از پرفروش ترین نرم افزار های مربوط به عکاسی در فروشگاه 
نرم افزار اپل است. این نرم افزار فیلتر ها و افکت های زیادی برای عکس ها ارائه 

می کند و قابلیت هایی همچون Timer را نیز دارا می باشد.

iMovie

قیمت:   4.99 دالر
قابل اجرا در آیفون و آیپد

 iMovie نسخه مک می باشد. بدون شک iMovie این برنامه نسخه کوچک شده
یکی از حرفه ای ترین اپلیکیشن ها برای ادیت فیلم ها در iOS است. 

با استفاده از این برنامه می توانید فیلم ها را بریده یا به آن ها عکس و موزیک اضافه 
کنید و با افکت های فوق العاده این برنامه کلیپ های مختلفی بسازید و براحتی در 

شبکه های اجتماعی آپلود کنید .

Diptic

قیمت : 0.99 دالر 
قابل اجرا در آیفون و آیپد

از عکس ها  برای کنار هم گذاشتن تعدادی  انتخاب ها  از بهترین  برنامه یکی  این 
در یک صفحه است. Diptic  با ارائه قاب های مختلف که امکان دریافت چندین 
عکس بطور همزمان را دارد، براحتی می تواند به زیباترین حالت ممکن عکس های 
خاطره انگیز را در کنار هم قرار داد. البته این برنامه قابلیت افکت گذاری روی عکس 

ها را نیز دارد.

Snapseed

قیمت  : 4.99  دالر
قابل اجرا در آیفون و آیپد

این نرم افزار نیز یکی از موفق ترین نرم افزار های ادیت و عکاسی برای iOS است که 
به تازگی توسط مایکروسافت خریداری شده است. Snapseed  در لیست بهترین 
برنامه های آیپد از طرف اپل در سال ۲۰۱۱ قرار گرفت. تنها با یک لمس، این برنامه 
تغییرات زیادی در عکس ها ایجاد می کند و به مانند دیگر برنامه نیز، فـیلتر ها و 
افکت های زیادی برای عکس ها دارد و البته کمی اگر در استفاده از برنامه حرفه ای 

شوید، ادیت های فوق العاده ای می توانید انجام دهید.
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Evernote

قیمت: رایگان  
قابل اجرا در آیفون و آیپد

Evernote نرم افزاری است که به کاربران جهت یادآوری و تنظیم همه اطالعات 
زندگیشان کمک می کند. شما می توانید اطالعات خود را بصورت نوشتاری، صوتی 
های  بوسیله سرویس  نیز   Evernote و  کنید  ذخیره  برنامه  این  در  با عکس  یا 
کالدی ، آنها را به تمامی دیوایس های شما می فرستد. بزودی یک آپدیت بزرگ 

برای این برنامه در راه است.

 Pages

قیمت:  9.99  دالر 
قابل اجرا در آیفون و آیپد

نرم افزار Pages از سری نرم افزار iWork ، کوچک شده برادر بزرگ خود در مک 
است، اما برنامه نسخه iOS  با اینکه نسبت به نسخه اصلی ساده تر است، تمامی 
خواسته های شما از یک برنامه شبیه به مایکروسافت ورد را برآورده می کند. این 
برنامه امکانات بسیار زیادی را در نهایت سادگی در یک محیط کاربر پسند ارائه می 
کند. Pages امکان باز کردن فایل مایکروسافت ورد را دارد و خروجی فایل آن را 

نیز می توانید به صورت مایکروسافت ورد یا PDF تنظیم کنید.

iStudiez pro

قیمت:  0.99 دالر 
قابل اجرا در آیفون و آیپد

iStudiez pro بهترین گزینه  نیاز های تحصیلی شما  برنامه ریزی تمامی  جهت 
است. با استفاده از این برنامه می توانید عالوه بر ثبت برنامه تحصیلی خود، به برنامه 
ریزی کارهای کالسی در خانه و در کل هر چیزی که به زندگی تحصیلی شما مربوط 

می شود بپردازید.

Upad

قیمت:  4.99  دالر 
قابل اجرا فقط در آیپد

جزوه  در  که سعی  دانشجویانی  یا  آموزان  دانش  از  دسته  آن  برای   Upad برنامه 
نویسی در آیپد دارند، بهترین گزینه موجود است. این نرم افزار که از محبوبیت بی 
نظیری در بین دانشجویان برخودار است، امکان بسیار خوبی جهت یادداشت و نت 
  PDF برداری در کالس های درس را فراهم می کند. خروجی فایل این برنامه نیز

است.
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Ultimate guitar tabs

قیمت: 2.99 دالر
قابل اجرا فقط در آیفون

اگر شما یک نوازنده گیتار باشید، این برنامه تجربه بی نهایت خوبی را به شما ارائه می کند، این برنامه 
امکان پخش و نشان دادن تب های نت های مختلف برای گیتار را دارا می باشد و حتی می تواند همراه 
 Ultimate guitar tabs ،با نواختن شما نیز، نت های خود را به جلو ببرد. اگر نوازنده گیتار هستید

را فراموش نکنید!
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Pandora

قیمت:  رایگان
قابل اجرا در آیفون و آیپد

پاندورا در سالهای اخیر به عنوانی یکی از بزرگترین رادیو های اینترنتی مربوط به 
موسیقی شناخته می شود. این اپلیکیشن سریعترین و بهترین راه برای استفاده از 
سرویس پاندورا در iOS است. فقط کافی است خواننده و سبک مورد عالقه خود 

را انتخاب کنید و از مجموعه بزرگی از آهنگ ها لذت ببرید.

Shazam

قیمت:  رایگان
دارای برنامه جدا برای آیفون و آیپد

تا به حال برایتان پیش آمده که به آهنگ زیبایی در جایی گوش دهید اما اسم 
آنرا ندانید؟ برنامه shazam به شما کمک می کند که در هرجایی که به اینترنت 
دسترسی دارید اسم هر آهنگی را که می خواهید بفهمید، تنها باید اجازه دهید که 
shazam چند ثانیه به آهنگ مورد نظر شما گوش دهد، سپس این برنامه اطالعات 

زیادی پیرامون آهنگ مورد نظر ارائه می کند.

Songza

قیمت:  رایگان
قابل اجرا در آیفون و آیپد

این برنامه یکی از بهترین نمونه های موجود برای استریم اینترنتی موزیک هاست. بعد از 
باز کردن این برنامه، Songza براساس ساعت دستگاه شما حالت های پیشنهادی زیادی 
را در مقابل شما قرار می دهد، به طور مثال در شب، یکی از حالت های پیشنهادی، آماده 
شدن برای خواب است، با انتخاب این حالت، Songza شروع به پخش موزیک های 
مالیم برای ساعت خواب می کند. با استفاده از Songza به گنجینه بزرگی از آهنگ 

ها دسترسی خواهید داشت. 

Garageband

قیمت:  4.99  دالر 
قابل اجرا در آیفون و آیپد

برنامه Garageband ساده شده همتای خود در مک است، اما این برنامه به اصطالح 
ساده شده، امکانات خاصی را مخصوص صفحات لمسی ارائه می کند که در مک اثری 
از آنها نیست، با Garageband می توانید با انواع گیتارها، پیانو ها، ویولون ها یا درامز 
ها آهنگ بنوازید، در حقیقت Garageband بهترین تجربه ای که از نواختن یک ساز 
در یک برنامه دیجیتالی ایجاد می شود را ارائه می کند. همچنین امکان اتصال مستقیم 
چهار دستگاه ios به هم جهت ساختن یک موزیک گروهی یا امکان ادیت موسیقی ها 

نیز وجود دارد.

62



63



The weather channel

قیمت:  رایگان
قابل اجرا در آیفون و آیپد

های  افزار  نرم  از  را  جالبی  تجربه  زیبا  کاربری  رابط  با  اپلیکیشن  این 
هواشناسی برای کاربران ارائه می کند. به ادعای شرکت سازنده، بیش از 
۲۰۰ هواشناس بر روی اطالعات این برنامه کار می کنند و حتی می توانند 

یک ساعت آینده وضع هوا را پیش بینی کنند.

MyRadar Weather Radar

قیمت:  رایگان 
قابل اجرا در آیفون و آیپد

چه  که  بدانیـد  خواهیـد  می  واقعـا  اگر  هـواشناسی،  وضعیت  پیرامون 
 MyRadar Weather به  است  دادن  رخ  حـال  در  شمـا  اطراف  چیزی 
Radar مراجعه کنید. این نرم افزار با نشان دادن انیمیشن های مخصوص 

هواشناسی، اطالعات کاملی از جو پیرامون شما ارائه می کند.

Weather Underground

قیمت:  رایگان
قابل اجرا فقط در آیفون

این نرم افزار به مانند دیگر نرم افزار های هواشناسی است، با این تفاوت 
 Notification center که شما را از اوضاع بحرانی پیرامون خود، در بخش

دستگاه شما با خبر می کند.

Weather Live

قیمت : 1.99 دالر
قابل اجرا در آیفون و آیپد

برنامـه Weather Live نیز به مانند دیگـر برنامه های هواشناسی کـار می 
کند با این تفاوت که بعد از بازکردن آن با انیمیشن های فوق العاده ای روبرو 

خواهید بود که وضعیت زنده هوا را به تصویر می کشد.
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Pulse

قیمت:  رایگان
قابل اجرا در آیفون و آیپد

کارایی این برنامه دقیقا مانند Flipboard است و اخبار مورد عالقه شما را از ده ها 
سایت گلچین و در یک صفحه برای شما ارائه می کند، اما در محیطی کامال متفاوت 
و فقط مخصوص آیپد. در این اپلیکیشن بخش بندی های زیادی برای وب سایت ها 

وجود دارد و در هر بخش بصورت مثال 
برای تکنولوژی منابع اصلی خبری وجود 
که  نظر می رسد  به  بعید  و خیلی  دارد 

سایت مورد نظر شما در آن ها نباشد. 
از شبکه  Pulse برخی  این ها  بر  عالوه 
کند.  می  ساپورت  نیز  را  اجتماعی  های 
می  که  را  مطالبی  تواند  می  همچنین 
ذخیره  بخشی  در  بخوانید  بعدا  خواهید 
کنید که در زمان مناسب آنها را مطالعه 
آن  برای  رایگان  اپلیکیشن  این  کنید. 
دسته از کاربرانی که وقت زیادی را صرف 
جستجو در سایت های مختلف می کنند 

پیشنهاد می شود.

The daily

اشتراک  هزینه  دارای   - رایگان  قیمت:  
۴۹ دالر در سال

قابل اجرا در آیفون و آیپد

مجله دیجیتالی دیلی اولین مجله دیجیتالی تبلت ها بود که با هزینه نا چیز 4۹ دالر 
در یک سال، هر روز در 3۶5 روز سال آپدیت می شود. در این مجله دیجیتالی عالوه بر 
خبر های جدول و بازی های مختلفی نیز قرار دارد و با امکاناتی که ارائه می کند، دیلی 
را به عنوان بهترین نرم افزاری خبری iOS می توان لقب داد. این مجله دیجیتالی که 
یک هفته بصورت رایگان خدمات می دهد تا پیش از این فقط برای آیپد بود اما چندی 

است که وارد دنیای آیفون نیز شده است. 

Podcasts

قیمت:  رایگان
قابل اجرا در آیفون و آیپد

در فروشگاه آیتونز، هزاران پادکست پیرامون موضوع های مختلف موجود است. نرم 
افزار پادکست ارائه شده توسط اپل با یک رابط گرافیکی کم نظیر، امکان دسترسی به 

این گنجینه بزرگ پادکست ها را به کاربران می دهد.

Nextdraft

قیمت: رایگان
قابل اجرا در آیفون و آیپد

موضوعات  پیرامون  روز  اخبار  مهمترین  شما،  برای  منشی  یک  مانند  افزار  نرم  این 
ارائه می  اینترنت پیدا کرده و در لیستی به نام ۱۰ اخبار برتر به شما  از  مختلف را 
کند. فقط کافی است آیفون خود را بردارید و آنها را بخوانید و بدانید که در دنیا چه 

خبر است!
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iBooks

قیمت : رایگان 
قابل اجرا در آیفون و آیپد

موجود  اپل  کتاب  فروشگاه  در  کتاب  میلیون  از ۱/5  بیش  در حال حاضر 
است، برنامه iBooks دریچه ای به این گنجینه بزرگ اپل است، این برنامه  
بفردی را  بر داشتن یک فروشگاه اختصاصی، قابلیت های منحصر  عالوه 
 iBooks در استفاده از کتاب های دیجیتالی فراهم می کند و عالوه بر آن
یکی از روان ترین و بهترین برنامه های iOS برای خواندن ) نه ادیت ( فایل 
های PDF است. رابط کاربری این نرم افزار نیز مثل بقیه نرم اقزار های اپل 

منحصر بفرد است.

Kindle

قیمت : رایگان 
قابل اجرا در آیفون و آیپد

نرم افزار کیندل همانطور که از اسمش پیداست توسط شرکت آمازون ارائه 
شده است. این شرکت دارای بزرگترین فروشگاه کتاب های دیجیتالی در 
دنیاست، نرم افزار کیندل به مانند ibook عالوه بر بودن دروازه ای برای 

خرید کتاب ها، امکان جالبی برای خواندن کتاب ها فراهم می کند.

Goodreads

قیمت : رایگان
قابل اجرا در آیفون و آیپد

این برنامه یک شبکه اجتماعی برای کتاب هاست، کاربران می توانند با وارد 
کردن کتاب هایی که خواندند و به اشتراک گذاشتن نظرات خود، دیگران را 

در انتخاب کتاب های بهتر برای خواندن یاری کنند. 

Audiobooks

قیمت:  رایگان 
قابل اجرا در آیفون و آیپد

این اپلیکیشن نیز دارای یک فروشگاه است با این 
کتاب  از  بزرگی  مجموعه  فروشگاه  این  که  تفاوت 

های صوتی را ارائه می کند. 
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MapMyRun+

قیمت : 1.99 دالر 
قابل اجرا فقط در آیفون 

یک اپلیکیشن ناوبری برای لحظات ورزشی شما. این اپلیکیشن با بررسی 
فاصله طی شده توسط شما در هنگام دویدن، عالوه بر نشان دادن مکان 
حرکتی شما روی نقشه، میزان کالری مصرفی و دیگر اطالعات الزم را ارائه 

می کند.

 iFitness pro

قیمت :  0.99 دالر 
یک نسخه جدا برای آیفون و یک نسخه 

جدا برای آیپد

برای  فیلم  یا  نوشته  برنامه صد ها تمرین ورزشی بصورت عکس،  این  در 
یادگیری بهتر در دسترس است و همچنین یک دیتابیس کامل از میزان 

کالری موجود در بیش از ۹۰۰۰۰ هزار غذا نیز موجود می باشد.

Calorie Counter
 & Diet Tracker

قیمت:  رایگان 
قابل اجرا در آیفون و آیپد

نوع غذا  میلیون   5/۱ از  بیش  کالری  میزان  از  برنامه دیتابیس کاملی  این 
ارائه می کند و برای مصرف کالری ها نیز بیش از ۳5۰ نوع حرکت ورزشی 
آموزش داده می شود. همچنین این برنامه برای رژیم غذایی نکات آموزشی 

زیادی را در اختیار کاربران قرار می دهد.
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Solar Walk

قیمت : 1.99   دالر
قابل اجرا در آیفون و آیپد

تجربه  بهترین   Solar Walk برنامه  باشید  فضا  به  مندان  عالقه  از  اگر 
از  کاملی  اطالعات  کند.  می  ارائه  شما  به  را  اید  داشته  حال  به  تا  که  ای 
تمامی سیاره ها، با عکس های واقعی یا بررسی الیه بندی آنها با مدل های 
گرافیکی. در نهایت اگر عالقه مند به سفر در بین سیاره ها هستید این 

تجربه را از دست ندهید.

Quizlet

قیمت:  رایگان
قابل اجرا در آیفون و آیپد

این برنامه با اتصال به سایت Quizlet.com ، دسترسی کاربران را به بیش 
پیرامون هر موضوعی که  تقریبا  و  باز می کند  میلیون فلش کارت  از ۱۳ 
بخواهید، می توانید برای آموزش از فلش کارت های این برنامه استفاده 

کنید .
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هات ویلز ویدئو ریسر 
بازی می کنید همواره خودتان را پشت فرمان  قطعا وقتی ماشین 
ماشین مورد عالقه تان تصور می نمایید؛ و حاال به نوعی می توانید 

پشت فرمان بنشینید. 

به لطف دوربین داخلی و صفحه نمایش کوچک LCD، ویدئو ریسر 
به شما امکان می دهد تا پیست دست سازتان را هنگام بازی بطور 
دید  اگر  و  کنید.  تماشا  آن  نمایش  صفحه  روی  بر  لحظه  به  لحظه 
کافی ندارید می توانید با استفاده از پورت USB روی صفحه رایانه 

تان تماشا کنید. 
این مجموعه همچنین حاوی یک پایه مونتاژ است که با کمک آن 
به مدت ۱۲  و  تان سوار کرده  را روی دوچرخه  توانید دوربین  می 

دقیقه ویدئو ضبط کنید. )ارزش امتحان کردن را دارد(

مدل اولیه هات ویلز سیزلر سال 1970
سیزلر با داشتن موتور کوچک و باتریهای قابل شارژ، بچه های دهه 

۷۰ را سرمست و عاشق خود می کرد.
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دنشن اسمارت ریسر 
برایتان جالب  کافی  اندازه  به  کنترل سنتی  رادیو  های  ماشین  آیا 

نیستند؟ در این صورت اسمارت ریسر را امتحان کنید. 

در نگاه اول، این ماشین شبیه بیشتر ماشینهای رادیو کنترل مدرن 
است. با اندازه یک شانزدهم نسبتا کوچک است — بیشتر رقبایش 
از  اینکه  عالوه  به  است،   ۴WD حال  این  با   — دهم هستند  یک 
فناوریهای بهبود عملکرد مثل کمک فنرهای روغنی و یک موتور 
اینکه،  تر  جالب  است.  برخوردار   )brushless( جاروبک  بدون 
برای ریموت کنترل های   USB Wi-Fi و یک دوربین  از  ترکیبی 
مبتنی بر iPhone فراهم کرده، و آن را با یک نمای داخل ماشین 
بر روی صفحه نمایش، و فرمان دهی لمسی یا حرکتی تکمیل نموده 

است. راندن چنین ماشینی واقعا برایتان جذاب خواهد بود.

مدل اولیه تامیا ساند اسکورچر سال 1979
العاده زیاد  امکانات فوق  بر داشتن  ساند اسکورچر معروف، عالوه 
و اینکه بطور مضحکی لذت بخش بوده، الهام بخش مشتاقان دهه 

۱۹۸۰ نیز بوده است.
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اسکالتریکس دیجیتال پالتینیوم 
در  جایی  بوده:  آسان  همواره  اسکالکستریک  مسابقه  یک  بردن 
همان  در  و  کنید،  حفظ  را  ثابتی  سرعت  کنید،  پیدا  اول  ردیف 

وضعیت بمانید. 
اما مجموعه جدید همه آن قوانین را بازنویسی کرده است، و اجازه 
می دهد تا شش عدد ماشین همزمان در یک پیست دو خطه مسابقه 
بدهند. شما حتی می توانید در نقاط حساس پیست، الین خودتان 

را عوض کنید و در فرصت مناسب سبقت بگیرید. 
این  در  استفاده  مورد  دورشمار  باالی  دقت  عالوه  به  ویژگی،  این 
راننده  یک  همچون  توانید  می  که  است  معنی  این  به  مجموعه، 
تاکتیکی مسابقات ۲۴ ساعته لمان عمل نمایید، تا اینکه مثل دیوانه 

ها فقط با حداکثر سرعت به سمت خط پایان حمله کنید.

مدل اولیه اسکالتریکس وانوال سال 1960
تغییر  اما  داشتند،  فلزی  بدنه  اسکالکستریک  های  ماشین  اولین 
بدنه به نوع پالستیکی باعث افزایش ناگهانی در بازار تقاضای این 

خودروها شد.
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بیگترک اکس تی آر 
احتماال وقتی بچه بودید یک بیگترک می خواستید و والدین تان 
مخالفت می کردند؛ و اینکه این ناامیدی سال ها درون شما را آزار 

داده است. خوب دیگر ناراحت نباشید. 
این مدل اکس تی آر دارای همان صفحه کلید سنتی بوده و صدای 
این مدل  اما  بازسازی شده سال ۲۰۱۰ است،  بوق آن همانند مدل 
هوشمند هم هست: با گوشی آی فون یا آندرویید و یا آی پد قابل 
کنترل بوده، و یک دوربین بی سیم )بصورت آپشن(، هنگام پرسه 

زدن نمایی از روی تانک به شما می دهد. 
محفظه بار هوشمند آن می تواند وجود محموله را در قسمت عقب 
شناسایی کند، و می توانید یک موشک انداز یا تفنگ مادون قرمز 

را برای تنبیه والدین تان در آن قسمت تعبیه کنید. 
مامان، بابا، بخرش!

مدل اولیه بیگترک سال 1979
در  بیگترک  اولین  توانایی  نداشت،  اینترنتی وجود  که  سال ۱۹۷۹ 

انجام ۱۶ فرمان متوالی چیزی شبیه به شعبده بازی بود.
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نرف وورتکس نیترون بالستر 
فریادهای “بنگ، بنگ، کشتمت”، یادتان می آید؟ بله، و البته همه 

ما یادمان می آید که روزی یاهو از گوگل بزرگتر بود. 
قرن  برای  بازی  اسباب  تفنگ  یک  بالستر  نیترون  وورتکس  نرف 
بیست و یکم است. دارای باتری است و می تواند به اهدافی در 5۰ 

فوتی شلیک کند. 
دید باالی آن ابتدایی ولی نسبتا موثر است و امکان می دهد تا هدف 
تان را دزدکی و به آسانی ردگیری کنید. وقتی چیزی را یافتید که 
و  خودکار  باری  آتش  از  برخورداری  با  دارد،  کردن  شلیک  ارزش 
داشتن ۲۰ گلوله دیسکی نرف وورتکس می توانید تمام خشاب را 

ظرف چند ثانیه روی هدفتان خالی کنید.

مدل اولیه نرف آروستروم سال 1993
دومین اسلحه نرف که یک مکانیزم چرخشی نیمه خودکار داشت و 

دارای شش عدد پیکان بود
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لگو یونیماگ یو 400
مدل واقعی مرسدس بنز یونیماگ یکی از سرسخت ترین و انطباق 
پذیر ترین وسایل نقلیه ی دنیاست — و البته خواهرش لگو چندان 

تفاوتی با آن نمی کند. 

چهره ی فوق العاده ی یونیماگ یو ۴۰۰ با مجموعه ی تکنولوژیکی 
فوق پیشرفته اش، از نظر پیچیدگی در سطح بهترین اسباب بازیهای 
مدل قرار دارد، اما در عوض سهولت بازی با آن کم است. این مدل 
و  تعلیق،  قابلیت  دادن،  فرمان  قابلیت  مفصلی،  جرثقیل  دارای 
سیستم انتقال قدرت است و حتی اگر حوصله اش را داشته باشید 
آنچه  دارد.  را  روب  برف  یک  به  تبدیل شدن  قابلیت  آن  جرثقیل 

اینجا )در تصویر( می بینید مدل واقعا خوبی است.

مدل اولیه لگو 853 سال 1977
پیستونهای  سیلندر،  چهار  جلو،  چرخهای  به  دادن  فرمان  قابلیت 
متحرک، گیربکس دو دنده و ...، همه اینها به غیر از بدنه فعلی در 

مدل ۸5۳ وجود داشته است.
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آیا شما از آن دسته افرادی هستید که وقت زیادی را به رانندگی 
میگذرانید؟ تا بحال فکر کرده اید تلفن همراه شما میتواند مسیر 
طوالنی را برای شما کوتاه تر کند و خستگی را از شما دور کند؟ 
امروزه تمامی شرکت های دنیای تکنولوژی یک هدف را دنبال 
لوازم  معرفی  به  ادامه  در  مشتری.  آرامش  و  آسایش  میکنند، 
جانبی موجود در بازار که برای آسان تر شدن سفر شما ساخته 

شده اند میپردازیم.

     شارژ کنید تا شارژ شوید
شارژرهای اتومبیل، در انواع و اقسام مختلف در بازار موجود میباشد پس 
انتخاب یک شارژر مناسب، به فاکتورهایی مثل اندازه کوچک، سرعت 
شارژ و در دسترس بودن مربوط میشود. اگر چه ممکن است شما آیفون 
طوالنی،  مسافت  مثل  مسائلی  ولی  باشید،  کرده  شارژ  قبل  از  را  خود 
ترافیک، ضیق وقت و ... میتواند برای شما دردسرساز شود. پس داشتن 

یک شارژر اتومبیل ضروری به نظر میرسد.

          Griffin PowerJolt

شارژر ساده پاورجالت، به شما اجازه میدهد تا 
گوشی خود را به سرعت شارژ کنید. عالوه بر 
این، این مدل طوری ساخته شده که با اکثر 
این  دارد.  کامل  سازگاری  اپل  های  دستگاه 
شارژر همه کاره، به فندک ۱۲ ولتی ماشین 
وصل میشود و ورودی یو اس بی آن به 

شما اجازه میدهد تا از کابل شارژر آیفون استفاده کنید. چراغ وضعیت 
کوچکی که بر روی شارژر تعبیه شده به شما اجازه میدهد تا از مقدار 

شارژ دستگاه خود مطلع شوید.
قیمت : 14.99 دالر

store.griffintechnology.com : سایت سازنده

   InCase Dual Car Charger

دستگاه  این  ندارد،  فرقی  آیپاد!  آیپد،  آیفون، 
میاید.  بر  آسانی  به  آن  شارژ  عهده  از  کوچک 
این 3 دیوایس ختم نمیشود. هر  به  تنها  البته 
دستگاهی که کابل یو اس بی داشته باشد، به 
نکته  شود.  متصل  میتواند  کوچک  شارژر  این 
قابل توجه اینجاست که این شارژر وظیفه شارژ 
دو آیپد به طور همزمان راه هم به خوبی انجام 

میدهد.
قیمت : 34.95  دالر

goincase.com : سایت سازنده

     تنها فرمان را نگه دارید
و مشغول  به جاده  توجهی  بی  رانندگی  هنگام  در  کار  ترین  خطرناک 
شدن با ضبط ماشین یا تلفن همراه می باشد. لوازم جانبی بسیاری برای 
رانندگی  بر روی  تمرکز شما  به منظور  از دست  استفاده  به  نیازی  بی 
و  جدید  های  رادیوضبط  تا  ساده  های  هندزفری  از  اند.  شده  ساخته 
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سیستم بلوتوث همه و همه به شما اجازه می دهد تا چشمتان به جاده 
باشد و دستتان بر روی فرمان.

 Griffin iTrip Product Line

گریفین یکی از شرکت های معروف در زمینه ساخت لوازم جانبی برای 

دیوایس های مختلف می باشد. گریفین خط تولیدی با عنوان هندزفری 
دارد که کمترین درگیری فیزیکی کاربر را برای کنترل دیوایس به همراه 

دارد. این دیوایس کوچک، از قابلیت FM Transmitter بهره میبرد 

ای  جانبی  لوازم  هیچ  بدون  خود  رادیوضبط  به  بتوانید  که  طوری  به 
 Home Stereo متصل شوید. عالوه بر این میتوانید از این وسیله برای

یا Boombox هم استفاده کنید. تمام چیزی که برای کنترل احتیاج 
که  میباشد  دستگاهتان  برای   iTrip Controller اپلیکیشن  دارید، 

بصورت رایگان قابل نصب از اپ استور میباشد.
قیمت : 49.99 دالر

griffintechnology.com/itrip : سایت سازنده
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   Exogear Exomount

برای استفاده از جی پی اس و نقشه یابی، استفاده از آیفون و آیپاد بسیار 
مشکل می باشد. به دلیل نبودن جای مناسب در ماشین برای قرار دادن 

دستگاه و عدم راحتی استفاده از آن باعث حواس پرتی زیادی خواهد 
شد. Exomount این مشکل را با یک نگهدارنده زیبا حل کرده است. 
کافیست دستگاه خود را درون این وسیله قرار دهید و آنرا در هرجایی 
که راحتید فیکس کنید. گیرنـده های آن طوری ساخته شـده اند که 

می توانند به هر جهتی که دوست داشتید آنرا بچرخانید.
         قیمت : 29.95 دالر

exogear.com : سایت سازنده         

     مکانیک ماشین خود باشید!

 GL1 Vehicle Diagnostics for iPhone/iPad

کسی فکر نمی کرد روزی بتوان از یک وسیله ای به اندازه کف دست تا 
این حد استفاده شود. در نظر داشته باشید، ساعت ۲ بعد از نیمه شب 
در حال رانندگی هستید و ناگهان با چراغ Check Engine یا چک 
کردن موتور مواجه میشوید. یا باید بی توجه به آن به حرکت خود ادامه 
دهید و یا باید به نزدیکترین تعمیرگاه شبانه روزی یا امدادهای سیار 
مراجعه کنید، چه بسا که بعد از هزینه و از دست دادن وقت درمیابید 
در  میتواند   GL1 Vehicle Diagnostics نبوده.  که مشکل جدی 
حد یک تعمیرکار ساده به کمک شما بیاید و درجه اهمیت مشکل شما 

را بررسی کند. 
این وسیله مستقیما به On Board Diagnostics یا OBD متصل  81



میشود و با یک بررسی ساده، به شما نشان میدهد که آیا میتوانید با این 
شرایط به حرکت خود ادامه دهید یا باید صبر کنید تا تعمیرکار خبره 

به کمک شما بیاید.
قیمت : 99.99 دالر

thinkgeek.com : سایت سازنده

     نرم افزارهای کاربردی برای جاده
همانطور که وسایلی مثل خودکار، کاغذ، آچار و ... در هر ماشینی پیدا 
نرم  است.  اهمیت  حائز  اندازه  همان  به  مجازی  لوازم  امروزه  میشود، 
افزارهای با ارزش زیادی به این منظور ساخته شده است که به معرفی 

برخی از آنها می پردازیم.

  TuneIn Radio

شاید بهترین و قوی ترین نرم افزار 
رادیویی رایگان موجود در اپ استور 
همین  دارد  بسیاری  طرفداران  که 
نرم افزار باشد. شما میتوانید بیشتر 
در  رادیویی  ایستگاه  هزار   7۰ از 
سراسر جهان را به آسانی پیدا کنید. 
این  شما،  کار  راحتی  برای  حتی 
مختلف  های  بخش  در  ها  ایستگاه 

ورزشی، خبری، سیاسی، فرهنگی و ... مرتب شده اند. قابلیت عقب و 
جلو کردن زمان به شما اجازه میدهد تا هیچ قسمتی از برنامه رادیو را 

از دست ندهید.

   Sygic

یکی از نرم افزارهایی که در شماره قبلی هم به معرفی آن پرداختیم نرم 
افزار Sygic میباشد. این نرم افزار با داشتن نقشه آفالین، کامال فارسی و 
سه بعدی نقشه شهرهای تهران، کرج، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، قم 
و بسیاری از شهرهای دیگر کشور عزیزمان، امکانات فوق العاده ای برای 
مسیریابی به شما خواهد داد. شما با داشتن این برنامه میتوانید عالوه 
از اطالعاتی  بر راهنمای گویای لحظه به لحظه مسیر به زبان فارسی، 
مسیر  و  سرعت  هوا،  و  آب  از  اطالع  شرعی،  اوقات  زمان  قبله،  نظیر 
وزش باد، خرابی جاده ها، اطالع از نزدیکترین مراکز پلیس، بیمارستان، 

داروخانه  نشانی،  آتش 
هم   ... و  بنزین  پمپ  و 
مطلع شوید. شما با هزینه 
39.99 دالر میتوانید آنرا  

82از اپ استور تهیه کنید.



ما بیش از هر زمان دیگری محصوالت اپل را خریداری می کنیم، اما این موضوع چه اثری بر جهانی که در آن زندگی می کنیم دارد؟ 

لوگوی معروف اپل – سیب گاز زده – مزین کننده بسیاری از محصوالت پرطرفدار مصرف کنندگان است : اپل برای بسیاری از مردم به مد روز تبدیل شده است، اما 
آیا این جامعه مصرف کنندگان پایدار می ماند؟

موفقیت اپل بر همگان آشکار است: نتایج مالی اخیر تایید کننده فروش بی سابقه آی فون، آی پد و رایانه های مک می باشد. اپل درآمد سه ماهه ای برابر با ۴۶.۳۳ 
میلیارد دالر امریکا، و سود خالصی برابر ۱۳.۰۶ میلیارد دالر امریکا برای ۱۴ هفته آخر سال ۲۰۱۱ اعالم کرده است؛ این شرکت ۳۷ میلیون آی فون، ۱5.۴ میلیون آی پد، 

5.۲ میلیون رایانه مک، و ۱5.۴ میلیون آی پاد در این مدت فروخته است.
این میزان گسترده از محصوالت باید طراحی، تولید و به سراسر دنیا حمل 
شود، و تاثیر مهمی بر محیط زیست دارد. پرسش این است که آیا اپل این 

موضوع را می پذیرد؟

اعالمیه ای صادر کرد  اپل  استیو جابز رییس فقید  در ماه می سال ۲۰۰۷ 
با عنوان “ اپل سبزتر “ که مشخص می کرد اپل باید “ سبزتر شود “. در 
گزارش مزبور اپل گامی بزرگ برداشت: یعنی شروع کرد به برقراری ارتباط 
آن  در  خارج.  جهان  و  ها  رسانه  با  همچنین  و  خود،  مصرف-کنندگان  با 
گزارش، طرحهای آینده و دست آورد های فعلی ارایه شد، و به عنوان یک 

شرکت جهانی مسوولیتهای محیط زیستی خود را پذیرفت.
آشکارا  ما  که  باریست  اولین  امروز   “ که  گرفت  نتیجه  متفکرانه  جابز 
اما  کنیم.  می  بیان  سبزتر  اپل  یک  به  شدن  تبدیل  برای  را  طرحهایمان 

آخرین بار نخواهد بود. “
اما آیا واقعا از آن زمان چیزی تغییر کرده است؟

زیسـت                                محیـط  به  آگــاه  جدید  سـایت  وب  اپـل   ۲۰۰۹ سپتامبـر  در 
)www.apple.com/au/environment( را راه اندازی کرد، که نشانه ای 

مبتکرانه و پیشرو از یک اپل شفاف است.

اپل فعال تر شده و نقشه ای مفصل از پیشرفتهای محیط زیستی شرکت 
را ارایه کرده است؛ اثر ۱۴.۸ میلیون تن کربن تولیدی مربوط به محصوالت 

اپل در پنج مرحله 
مشخص از عمر هر محصول اپل دسته بندی شده است: مراحل تولید، حمل 

و نقل، مصرف کاال، بازیافت، و تاسیسات اپل.
اهداف  همینطور  و  اخیر،  اصالحات  حوزه،  هر  تاثیر  مزبور  وبسایت  در 

مشخصی که اپل می خواهد به آنها برسد مشخص شده است.
همانطور که انتظار می رود، مرحله تولید دارای بیشترین سهم انتشار گاز 
گلخانه ای است، یعنی ۶.۸5۲ میلیون تن یا ۴۶ درصد. اپل با کاهش قابل 
مالحظه انتشار کربن در تولید هر محصول، با این موضوع روبرو شده است. 

83



در  که  است   ۲۰۱۱ مدل  وی  تی  اپل  آن  نمونه  یک 
مقایسه با مدل سال ۲۰۰۷ به میزان ۹۰ درصد کاهش 

انتشار کربن داشته است. البته فقط این نیست.

اینچی   ۲۱.5 مک  آی  که  چند  هر   “ گوید  می  اپل 
خود  اول  نسل  به  نسبت  و  است  قدرتمندتر  امروز 
بزرگتری  بسیار  صفحه  اینچی   ۱5 مک  آی  یعنی 
 5۰ و  شده  طراحی  کمتر  مواد  درصد   5۰ با  دارد، 

درصد گاز کمتری منتشر می کند. “

تنها ۶ درصد از گازهای منتشر شده ناشی از انتقال 
با  و  است،  فروش  محل  تا  کارخانه  از  محصوالت 
کاهش در حجم بسته بندی و انتقال تعداد بیشتری 
مرحله  این  راندمان  انتقال،  نوبت  هر  در  واحدها  از 
انتشار گاز آن کاسته  از کل میزان  و  یافته  افزایش 

شده است.
در طی طول  را  زیستی محصوالتش  اثر محیط  اپل 
عمر برآورد شده آنها، در محاسباتش لحاظ می کند، 
که شرکت میزان آن را ۶.۶ میلیون تن یا ۴5 درصد 
کل انتشار گاز گلخانه ای تعیین کرده است. در این 
محاسبات، طول عمر رایانه های مک ۴ سال، و برای 
آی فون، آی پد و آی پاد ۳ سال در نظر گرفته شده 

است.
باتریهایشان  که  دستگاههایی  تولید  با  همچنین 
دفعات کمتری شارژ می شوند و زمان بیشتری دوام 

 )EPA( می آورند، اپل مصرف انرژی را کمتر کرده است. در واقع شرکت می گوید هر محصولی که تولید می کند، نه تنها با قوانین آژانس حفاظت زیستی ایاالت متحده
مطابقت دارد بلکه از آنها فراتر می رود.

مثال، آی پد ۲ مدل ۲۰۱۱ و آی فون ۴ مدل ۲۰۱۱ و مک بوک ایر ۱۱ اینچی مدل ۲۰۱۱ به ازای هر ساعت مصرف، از یک المپ حبابی ۱۳ واتی CFL گاز کمتری منتشر 
می کنند.

یک درصد انتشار باقیمانده مربوط به مرحله بازیافت است، حوزه ای که اپل در آن برتری دارد. اپل مدعی است که نرخ بازیابی محصوالتش ۹۰ درصد است – عددی 
قابل توجه که زباله های کمی به جای می گذارد.

شرکت هیولت - پاکارد در سال ۲۰۰۹ به میزان ۱۶ درصد از محصوالتش را بازیافت کرد )بر اساس آمار گرین پیس(. برای مقایسه، شرکت اپل در همان سال ۶۶.۴ درصد 
از محصوالتی که هفت سال قبل تولید کرده بود را بازیافت کرد )اپل فرض می کند که محصوالت قبل از دور انداختن هفت سال عمر کرده اند( و قصد دارد که بیش از 

۷۰ درصد دستگاههای اپل را بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱5 بازیافت کند، هدفی که سال ۲۰۱۰ به آن دست یافت.

فیونا مارتین مدیر ارتباطات عمومی اپل استرالیا از توضیح طرحهای شرکت خودداری کرده اما می گوید “ اپل روشهای موثر برای بازیابی و استفاده مجدد از تجهیزات 

اپل نشان  جزییات منتشر شده در وب سایت محیط زیستی 
می دهد که چگونه با کاهش 42 درصدی در حجم بسته بنـدی 
آی فون از سال 2007 تا 2011، این شرکت در هر کانتینر حمل و 
نقل هوایی، 80 درصد جعبه بیشتری جابجا می کند. با این کار 
به ازای هر 371,250 واحد کاال، به اندازه یک پرواز 747 صرفه 

جویی می شود.
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الکترونیک مانند آی فون، آی پد، و رایانه های مک یا پی سی و صفحه های نمایش را جستجو می 
کند. “

او می گوید “ بازیافت چیزیست که در پایان طول عمر محصول رخ می دهد و به اثر محیط زیستی آن 
کمک می کند. اما روشی که ما محصوالتمان را تولید، مصرف و بازیافت می کنیم نمایانگر بیشترین 
درصد از کل گازهای گلخانه ای منتشر شده اپل است. به همین دلیل ما آنها را برای عملکرد محیط 

زیستی بهتری طراحی می کنیم. “

مارتین پاسخ بقیه پرسشها را به وبسایت محیط زیستی اپل ارجاع داده است.
بازیافت و ساخت دستگاههای کم مصرف گام مثبتی است، اما بر اساس آمار EPA میزان ۱۴.۸ میلیون 
تن گاز گلخانه ای منتشر شده اپل در هر سال، برابر است با انتشار کربن ناشی از ۶.۲۸ میلیارد لیتر 

بنزین، مصرف برق ۱.۸5 میلیون خانه و خروجی ۳.5 نیروگاه برق زغال سنگی.
برای جبران کل انتشار گاز ساالنه، نیازمند رشد دادن ۳۷۹.5 میلیون نهال درخت در یک دوره ۱۰ 
ساله یا تقریبا 5۸5 کیلوتر مربع جنگل بالغ است، و با افزایش حجم محصوالت اپل در سراسر دنیا 

این رقم بیشتر هم خواهد شد.

این ارقام قابل اصالح است و اپل گامهایی برای جبران این ارقام برداشته است – نمونه مهم آن کاهش مصرف انرژی در تاسسیات است. خرده فروشی ها، ادارات 
شرکت، مراکز پخش و مراکز داده ها باعث دو درصد از کل انتشار گازها هستند، اما با استفاده از انرژی بادی و انرژی تجدیدپذیر بیوگاز در تاسیسات اپل واقع در 

آستین و ساکرامنتو امریکا، و کورک در ایرلند، این مقدار به ۲۱,5۰۰ تن کاهش یافته است.
هر چند ۲۱,5۰۰ تن )معادل ۰.۱5 درصد( قابل ذکر به نظر نمی رسد اما این میزان برابر 5۰,۰۰۰ بشکه نفت یا مصرف برق ساالنه ۲۶۸۱ خانه است.

 Fortune 5۰۰ اما در لیست شرکای برنامه ها دلگرم  کننده  به نطر می رسند،  این  اینکه  با 
متعلق به EPA – که منعکس کننده خریدهای انرژیهای سبز توسط سازمانهای عمده است، 
از نوامبر سال ۲۰۰۶ تا ژانویه ۲۰۱۲  اپل از مقام ۲۲ به مقام ۴۳ سقوط کرد. کمپانیهای دانش 
بنیان رقیب مثل Intel، که از سال ۲۰۰۸ اول بوده، و شرکت Dell که سال ۲۰۰۹ سوم و سال 

۲۰۱۰ پنجم بوده، در تولید انرژی سازگار با محیط زیست ثابت قدم بوده اند.

از ۲.5 میلیارد کیلووات ساعت گواهینامه های  اینتل “ ساالنه بیش  EPA شرکت  بر اساس 
انرژی تجدیدپذیر خریداری می کند که از منابع بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، و منابع کم 
اثر آبی و زیست توده ای تولید می شوند “. اینتل ۸۸ درصد کل برق خود را از انرژی سبز 

تامین می کند، وضعیتی که بسیاری معتقدند اپل بایستی آن را تقلید کند.

خدمات  از  باشد  می  اینترنشنال  پیس  گرین  عضو  اطالعاتی  تحلیلگر  یک  که  هارل  کیسی 
iCloud متعلق به اپل انتقاد کرده و می گوید “ به همان اندازه که شرکتها در خدمات ابری 

بیشتر سرمایه گذاری می کنند باید روی مراکز داده ای بزرگتری حساب کنند “.
هارل می گوید “ در مورد اپل، همچنان که آنها ابر خود را می سازند، مزارع داده ای خود را به 
انرژی کثیف متصل می-کنند. یعنی وقتی به iCloud متصل می شوید، این اتصال اساسا با 
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نیروی زغال سنگ کار می کند “.

انرژی  الکترونیک و کارایی  تلفات  برای مدیریت  را  اپل  البته گرین پیس، عملیات پیوسته شرکت 
محصوالتش ستوده است.

بر اساس دسته بندیهای محیط زیستی مختلف، ۱5  از گزارشهای وب سایت گرین پیس،  در یکی 
شرکت رتبه بندی شده اند. سال گذشته گرین پیس شرکت اپل را پنج رتبه ارتقا داد، یعنی از نهم 

به چهارم، با نمره ۴.۶ از ۱۰.

در گزارش گرین پیس، طرح بازیافت رایگان اپل در ۹5 درصد کشورهایی که محصوالت اپل در آن 
ها موجود است، و بازیافت آی پادها و تلفن های همراه – از تمام برندها – توسـط این شرکت، مورد 
توجه قرار گرفته است. فروشگاه های اپل در ایاالت متحده به افرادی که محصوالت قابل بازیافت را 

برگردانند، کارت های هدیه اهدا می کند.

با اینکه اپل در مورد سیاستهای بازیافت خود صادق بوده است، اما اهداف مربوط به انتشار گاز کربن 
را معین نکرده، که این باعث انتقاد گرین پیس شده است.

هارل می گوید مسوولیت تنها به عهده اپل نیست. جامعه مصرف کنندگان باید مقداری از تقصیر را به گردن بگیرد؛ این جامعه مصرف کنندگان است که هر چند سال 
تلفن هایشان، رایانه هایشان و تجهیزات شان را بروز می کنند و بازار تقاضای کل محصوالت اپل را می سازند.

او می گوید “ پیش از هر چیزی، مردم نبایستی دستگاه هایی که نیاز ندارند را بخرند؛ آنها باید بدانند که چیزهایی مثل واحدهای توان برای کاهش مصرف انرژی 
تدوین شده اند؛ و بایستی کم مصرف ترین محصوالت بازار را خریداری کنند )و رایانه های اپل با این معیار سازگارند(. این کار مقدار کمی از اثر بالقوه کربن می کاهد “.
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منابع برتر

     با وجود بیش از ۷۰۰ هزار نرم افزار برای آیفون 
و بیشتر از ۲۰۰ هزار نرم افزار اختصاصی آیپد، به 
روز ماندن و استفاده از بهترین نرم افزارها کاری 
منبع  بهترین  قطعا  میرسد.  نظر  به  مشکل  بسیار 
همان  یا   App Store افزارها،  نرم  انتخاب  برای 
فروشگاه نرم افزاری اپل میباشد. شما با استفاده 
آسانی  به   App Store Quick Links نوار  از 
میتوانید نیاز خود را در بین میلیون ها انتخاب اپ 
تمایل  اگر  ولی  کنید.  دانلود  و  کنید  پیدا  استور، 
دارید به نتایج بهتری دست پیدا کنید، مطلب زیر 
را دنبال کنید تا با بهترین وبسایت هایی که به این 

منظور ساخته شده اند، آشنا شوید.

Appolicious.com

استور در دسترس عموم  افزارهای اپ  نرم  برای معرفی       وبسایت های بسیاری 
قرار دارند، ولی برخالف اپ استور، شما میتوانید از آپشن های متنوع و ابزارهای این 
وبسایت ها برای فیلتر کردن بهتر جستجوی خود بهره بگیرید و در نهایت به نتیجه 
مطلوب تری برسید. وبسایت Appolicious به شما راه های مختلفی را برای پیدا 
کردن نرم افزارهای گوناگون میدهد. جستجوی هدفمند، استفاده از تجارب و نظرات 
کاربران و کارکنان این وبسایت، لیست برترین نرم افزارها در چند حالت مختلف و ...

این وبسایت عالوه بر دسته بندی اپ  با دسته بندی اپ استور آشنا هستید؟       
 Books استور، به ریزتر کردن انتخاب ها پرداخته است. برای مثال شما وقتی پوشه
Audio Books، Children Books، Clas� با پوشه های انتخاب میکنید،   را 

sics، E-Books و ... مواجه میشوید. تنوع این زیرشاخه آنقدر زیاد هست که شما را 
 Business & دقیقا میتواند به مسیری که میخواهید هدایت کند. برای مثال پوشه

Finance به 3۰ زیرشاخه تقسیم میشود.
عالوه بر این، قسمت مفیدی به اسم Best Apps به شما اجازه میدهد تا همیشه به 

برترین نرم افزارهای اپ استور، اعم از رایگان و پولی دسترسی داشته باشید.

iphoneapplicationlist.com

     دنبال نرم افزار خاصی هستید؟ یا میخواهید بهترین نرم افزار را کشف کنید؟ 
این وبسایت قطعا می تواند بهترین مرجع برای شمــا باشد. برای مثال وقتی شمــا 
نرم افزاری برای آب و هوا می خواهیـد و آن را در قسمت جستجوی این سایت وارد 
می کنید، در نتیجه جستجو، نه تنها به لیست نرم افزارها دسترسی پیدا می کنید، 
بلکه شاهد بررسی های تصویری، نوشتاری، تویت های مختلف و خالصه ای از محیط 

نرم افزارها خواهید بود که به شما در تصمیم گیری بهتر کمک خواهند کرد. 
 Price و Top Apps، Most Discussed دسته بندی نرم افزارها به صورت    
تخفیف  افزارهایی که در حال حاضر  نرم  تمامی   On Sale میباشد. قسمت  مقدور 
خورده اند را به شما نمایش میدهد. جالب اینجاست که از طریق ابزار این وبسایت 
میتوانید از سایت بخواهید تا تنها نرم افزارهایی که تخفیف خورده اند و رایگان شده 
اند را برای شما لیست کند تا بتوانید همواره از این فرصت ها برای دانلود ارزان تر و 

حتی رایگان نرم افزارها استفاده کنید.

87



برتــــرین
وبســـایت 
هـــــــــای 
مرجـــــــع 
نرم افزار
هـــــــــای
اپـــــــــل

www.macworld.com/category/ios-apps

با  رابطه  در  قویترین وب سایت های حال حاضر  و  بهترین  از  یکی    Macworld     
محصوالت اپل میباشد. به مانند وبسایت قبلی، ابزارهای مختلف برای جستجوی بهتر، به 
شما اجازه میدهد تا در کمترین زمان به بهترین نرم افزارها دسترسی داشته باشید. از 
جمله این ابزارها میتوان به انتخاب قیمت، سن کاربر و دیوایس، اشاره کرد. شما میتوانید 
افزارهای تخفیف  نرم  Macworld، کاربرها،  بندی سایت  رتبه  بر اساس  را  افزارها  نرم 
خورده و ... مرتب کنید. همینطور شما میتوانید برای جستجوی بهتر، محدوده جستجو را 

به یک قسمت خاص محدود کنید.
     قابلیت جالب این سایت در ادغام جستجوی شماست. برای مثال شما میخواهید برنامه 
ای پیدا کنید که هم زیرشاخه ای از Refrences باشد و هم به Music مربوط باشد. 
در منوی Browse بر روی Refrences کلیک می کنید، سپس موزیک را در همان منو 
انتخاب می کنید. همچنین شما می توانید نرم افزارهای ضروری را برای هر شاخه ای که 
مدنظرتان باشـد پیدا کنید. کافیست که موضوع مورد نظرتان را انتخاب کنید تا شاهد 

صـدها نرم افزار مرتبط به موضوع باشید.

Appshopper.com

این  مزایای  از  جستجو  برای  مختلف  های  انتخاب  قبل،  های  سایت  وب  همانند       
وبسایت به شما میرود. عالوه بر این انتخاب نرم افزارها و مرتب کردن آنها براساس نوع 
دیوایس، دسته بندی، عام پسند بودن، قیمت و ... قابلیت دیگر این وب سایت می باشد. 
شما می توانید به ۲۰۰ نرم افزار برتر اپ استور با تفکیک نرم افزارهای رایگان، پولی و 
top-grossing برای هر کدام از دیوایس هایتان، در هر لحظه دسترسی داشته باشید تا 

بتوانید از بین صدها هزار نرم افزار، بهترین ها را انتخاب کنید.

Appadvice.com

     همانند Appolicious، وب سایت AppAdvice به چند قسمت تقسیم می 
شود. لیست نرم افزارها، راهنمای نرم افزارها، بررسی نرم افزارها، نمودار نرم افزارها 
و ... . این وبسایت به مقایسه نرم افزارها مشابه میپردازد و انتخاب برتر را مشخص 
و  بگذارید  اشتراک  به  با دیگران  را  تا تجربیات خود  اجازه میدهد  به شما  میکند،  
همینطور به تماشای ویدئوهایی از قسمت های مختلف نرم افزارها بنشینید. نیاز به 
توضیح بیشتر نیست، شما هر آنچه که درباره یک نرم افزار الزم داشته باشید در این 

وب سایت پیدا میکنید.
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مرکز  در  بفرد  منحصر  طراحی  با  محصوالت خاص  بخاطر  اپل  سالهاست شرکت 
توجهات قرار دارد و همه مردم از جمله خبرنگران یا مدیران شرکت های رقیب 
چه  و  است  خبر  چه  مرموز  زده  گاز  سیب  پشت  که  بدانند  خواهند  می  همواره 

محصول یا تکنولوژی در حال تولد می باشد . 

اگر فیلم های اکشن را دنبال می کنید حتما در فیلم هایی مثل عملیات غیر ممکن 
با اتاق هایی با ضریب امنیتی باال و لیزر های فراوان برخورد داشته اید ، اتاق هایی 
که عالوه بر نگهبانان توسط دوربین های زیاد امنیتی و تعداد بیشماری لیزر تحت 
مراقبت قرار می گیرد ، این تصویر را در ذهن خود مرور کنید و جالب این است 
که بدانید جاناتان ایو ، مدیر بخش طراحی محصوالت اپل در چنین محیطی کار 

می کند . 

شاید این گفته اغراق آمیز به نظر آید ، اما استیو جابز در بیوگرافی خود که پس 
از مرگ او منتشر شد شرح داده است که استودیوی طراحی جاناتان با شیشه های 
با قفل های پیچیده محافظت می شود . در ورودی این  رنگی و در های بزرگی 
محفظه شیشه ای دو نگهبان نیز حاضر هستند . حتی کارمندان بلند مرتبه اپل نیز 

بدون داشتن اجازه مخصوص حق ورود به این استودیو را نخواهند داشت . 

مرموز می  تیم  عنوان یک  به  را  ایو  تیم طراحی جاناتان   ، اپل  کارمندان شرکت 
دانند و وقتی یک فرد از نظر مردم به نام مرموز شناخته می شود و در مرموز ترین 
شرکت دنیا هم کار می کند باید در نگهداری راز بسیار خوب باشد . از مدیران تا 
همه کارمندان می دانند که بهتر است در هر زمانی دهان خود را بسته نگاه دارند 
. حتی کارمندان اپل استور ها نیز می گویند اگر ما با مشتریان بطور مثال پیرامون 

نسل بعدی آیپد صحبت کنیم ، این پایان کار ما خواهد بود.

است  دست  در  اپل  استخدامی  اسناد  از  که  اطالعاتی  براساس 
مانند  به  قوانینی  رعایت  به  ملزم  این شرکت  کارمندان 

قوانین زیر هستند :

۱.    اطمینان حاصل کنید محتوای صحبت های آنالین شما با مشتریان سازگار 
به سیاست اپل باشد .

۲.    از بالگ ها ، شبکه های اجتماعی یا دیگر امکانات برای ارتباط داخلی با دیگر 
کارمندان اپل استفاده نکنید .

3.    با مشتریان بحث یا استفاده از اطالعات پیرامون هر اطالعاتی انجام دهید که 
این شامل ارتباط با متشریان به دالیل اجتماعی نیز می شود .

4.    از اطالعات محرمانه اپل محافظت کنید .

5.    از ایمیل اپل برای استفاده های شخصی ، استفاده نکنید .

۶.    از منابع اطالعات محرمانه اپل محافظت کنید .

7.    تا زمانی که محصولی از طرف اپل معرفی نشده باشد حتی در مقابل مشتریان 
از نظریات شخصی خود پیرامون آن محصول نیز استفاده نکنید . 

۸.    هرگــــونه شایعــه ای پیرامـون اطالعــات 
محصوالت اپل را نه رد نه تایید کنید .
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اپل  سخت  قوانین  از  کوچکی  بخش  تنها  اینها 
برای کارمندانش است.

این  کمپ  خواد  می  اپل  چرا  که  دارد  وجود  مختلفی  دالیل 
شرکت را از نظر درز اطالعات بدور از دنیا نگاه دارد . شاید آشکار 
درست   اطالعات  فقدان  و  تاریکی  در  ها  رقیب  داشتن  نگاه   ، آن  ترین 

باشد . 
به طور مثال در زمان ارائه نسل نخستین آیفون ، یک سردرگرمی بهمراه وحشت 
در میان مدیران شرکت بلک بری به راه افتاد . آنان اعتقاد داشتند که آیفون با 
پردازنده اش نمی تواند به درستی کار کرد و عمر باطری بسیار کمی خواهد داشت 
. آنان بر این باور بودند که تولد آیفون غیر ممکن خواهد بود . اما دنیای مخفی 
اپل جواب داد و مدیران بالک بری نمی دانستند که استیو جابز گفته است که دنیا 

تغییر کرده است . 

دلیل دیگـری که می تواند مهم باشـد به خاصیت روابـط عمومی شرکت اپـل با 
رسانـه ها بر می گردد . در حالی که همه رسانه ها مشتاقانه منتظر انعکاس عملکرد 
اپل هستند اپل همچنان راه سکوت را در پیش می گیرد . بنابراین رسانه خود به 

خود به ماشین شایعه سازی یا تبلیغات به سود اپل تبدیل می شوند .

به عنوان یک کارمند اپل شما موظف هستید که از اطالعات محرمانه ،دارایی ها 
و اسرار تجارت این شرکت محافظت کنید . به طور مثال در اسناد آمـده است که 
نباید پیرامون اطالعات محرمانه شامـل بخش اقتصـادی فروشگـاه شما یا کارایی 

بازاریابی ، زمان هـا ، قیمت ها یا طراحی صحبت کند .

توسط  آنان  عملکرد  کلیه  که  گویند  می  طراحی  استودیوی  کارمندان  از  برخی 
دوربین های امنیتی دیده خواهند شد و دستگاه ها در کاور های مشکی رنگی نگه 
داری خواهند شد و زمانی که دستگاه مورد نظر از کاور برای تست بیرون آمد چراغ 
های هشدار دهنده قرمزی در استودیو روشن می شوند که همکان بدانند که باید 

بیش از پیش مراقب دید خود باشند .
 

شرکت اپل نیز در راه امنیت اطالعات خود گاهی از حقه هایی نیز استفاده می 
اپل در  ، مدیر بخش مارکتینگ  تایمز می نویسد که فیل شیلر  نیویورک   . کند 
جلسات داخلی خود با رسانه ها گاها اطالعات نادرستی پیرامون قیمت یا امکانات 
محصوالت آینده منتشر می کند که ضعف ها و کمبود ها را شناسایی کنید . فیل 
شیلر اعتقاد دارد که این راه بهترین ایده برای شناخت ضعف ها و کمبود های 

محصوالت است . 

نکتـه جالب دیگری که شاید برای بسیاری سوال باشد این است به طور مثال بعـد 
از معرفی نسل سوم آیپد مشاهده شد بسیاری از برنامه های پرطرفدار آیپد مثل 
Evernote تنها چند ساعت بعد از معرفی آیپد ، برنامه خود را آپدیت کردند . 
سوال اینجاست که چگونه و تحت چه شرایطی اپل اجازه دسترسی به محصول 
بعدی خود را قبل از معرفی به برخی از برنامه نویسان می دهد . در این برنامه 
برنامه نویسان جواب می دهد که برای تنها دریافت شبیه ساز برنامه نویسی نسل 
بعدی محصوالت اپل ، باید قرارداد محرمانه ای که بیش از ۱۰ صفحه هست را 
امضا کنند و تازه این شروع کار است و سپس برای تست محصول خود بر روی 
نسل جدید باید به کمپ اپل بروند و در یک اتاق بدون پنجره برنامه خود را تست 

کنند . 
البته این برنامه نویسان امکان دیدن ظاهر محصول بعدی اپل را ندارند زیرا این 
محصول به شکلی در سوراخی در میز جاسازی شده است که تنها صفحه نمایش 
آن قابل دیدن است . برنامه نویسان می گویند بر طیق قرار داد ما اجازه گفتن 

اینکه ما در چه حالی هستیم را به هیچ کس نخواهیم داشت حتی همسرانمان.

همان طور که قبال گفته شد با توجه به نوع رابطه اپل با رسانه ها ، رسانه ها به 
یک ماشین خبر ساز و گاهی نیز شایعه ساز برای اپل ساخته شدند . فیل شیلر 
نیز بر طبق گفته هایمان این روند را می پسندد اما گاهی این ماشین خبر ساز 
بر طبق برنامه ریزی اپل به جلو نمی رود . یکی از نمونه ای این موارد در اکتبر 
سال ۲۰۱۱ اتفاق افتاد زمانی که همگان منتظر آیفون 5 بودند ولی چیزی بیش 
از آیفون 4 اس با ظاهر آیفون 4 معرفی نشد که این در روز های اپل باعث افت 

پنج درصدی سهام اپل شد .

در نهایت باید گفت شرکتی که سال ها توسط یک مرد مرموز به نام استیو جابز 
اداره میشد غیر منتظره نیست اگر لقب مرموز ترین شرکت دنیا را یدک بکشد 
شرکتی که گفته می شود مرموز تر از CIA و حساس تر نسبت به اطرافیان از 

پنتاگون است . 

» مقاله ارائه شده تنها بخش کوچکی از سیستم امنیتی اپل برای حفظ 
اسرار خود است که سال به سال این بخش امنیتی مرموز تر و مدرن 

تر شده است . «
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