
ســال دهم/شــمـاره چهارصد و چهل و شش /چهـارشنبـه 6 بهمن 1395
2 5  J a n u a r y  2 0 1 7  /  w w w. K h o r a s a n n e w s . c o m

یادداشت
 گلسـا ماهیـان

شرکت هایی که به سراغ اندروید نوقا رفته اند

چنـد وقـت پيـش در بايـت بـه معرفـی مفصل نسـخه جديـد سيسـتم عامـل اندرويد 
بـا نـام نوقـا يـا نوگـت پرداختيـم. به احتمـال زيـاد هنوز شـما منتظـر اين هسـتيد كه 
از زمـان عرضـه ايـن نسـخه از اندرويـد بـرای گوشـی خـود اطالع پيـدا كنيد. بيشـتر 
شـركت های سـازنده دسـتگاه های اندرويـدی، نسـخه 7,0 اندرويـد را بـرای حداقـل 
يـك محصـول خـود عرضـه كرده انـد. در ادامـه در رابطـه بـا شـركت هايی صحبـت 
روز رسـانی  بـه  نسـخه  رقبـا،  ديگـر  از  سـريع تر   2016 سـال  در  كـه  كـرد  خواهيـم 
اندرويـد را بـرای گوشـی های خـود ارائـه كرده انـد. گـوگل، نسـخه نوگـت رادر 22 
آگوسـت 2016 معرفـی كـرد و LG V20 اوليـن گوشـی بـود كـه بـا ايـن نسـخه بـه 
بـازار عرضـه شـد. گوشـی های سـری Pixel نيـز همـراه بـا نسـخه اندرويـد 7,1 بـه 
دسـت مشـتری ها رسـيد اما كاربران ديگر گوشـی های هوشـمند می بايسـت شـخصا 
دسـتگاه های خـود را بـه اين نسـخه آپديـت می كردند. شـركت موتوروال هميشـه در 
زمينـه بـه روزرسـانی ها سـريع بوده اسـت و اندرويـد نوگت هم اسـتثنا نبـود. صاحبان 
گوشـی های Moto Z و Moto Z Force در Verizon دو روز قبـل از LG آپديـت را 
دريافـت كردنـد امـا موضـوع تنهـا ورايـزون نيسـت و در كل 88 روز از زمـان معرفی 
زمـان گذشـت تا همه دسـتگاه ها آپديـت شـدند. شـهروندان كانادايی نيـز دو روز بعد 
به اين نسـخه دسترسـی داشـتند. صاحبـان گوشـی های HTC 10، روز 25 نوامبر قادر 
بودنـد بـه آپديـت نوگت دسترسـی داشـته باشـند و صاحبـان One M9 تنهـا چند روز 
بعـد در 5 دسـامبر بـه اين نسـخه دسترسـی پيـدا كردند. شـركت HTC با گذشـت 95 
روز از تاريـخ انتشـار توسـط گـوگل، نسـخه اندرويـد نوگـت را برای محصـوالت خود 
عرضـه كـرد. شـركت سـونی بـا عرضـه نسـخه آپديـت نوگـت زيـر صـد روز، ركورد 
جديـد ثبـت كـرد. ايـن نسـخه بـرای Xperia X Performance در تاريـخ 29 نوامبر 
عرضـه شـد. صاحبـان گوشـی Xperia XZ اين آپديت را چنـد روز بعـد و در تاريخ 16 
دسـامبر دريافـت كردنـد. شـركت شـيائومی در تاريـخ 25 دسـامبر و بـا گذشـت 126 
روز از تاريـخ عرضـه گـوگل نسـخه نوگـت را بـرای گوشـی Mi 5 ارائـه كرد. شـركت 
OnePlus در تاريـخ 31دسـامبر و بـا گذشـت 131 روز از تاريـخ انتشـار ايـن نسـخه 

 3T OnePlus 3 و OnePlus توسـط گـوگل، آن را در اختيـار كاربـران گوشـی های
قـرارداده اسـت. سـال گذشـته بـرای شـركت سامسـونگ سـال سـختی بـود و ارائـه 
آپديت هـا هـم مسـتثنی نبـود. سامسـونگ بعـد از گذشـت 143 روز، نسـخه نهايـی 
نوگـت را بـرای Galaxy S7 و Edge S7 عرضـه كـرد. سامسـونگ در زمينـه توليـد 
گوشـی های موبايـل از ديگـر رقبا جلوتر اسـت امـا بزرگتريـن كمپانی سـازنده موبايل 
در دنيـا در زمينـه عرضـه بـه روز رسـانی ها، جـای ترقی زيـادی دارد. شـركت هوآوی 
هنـوز آخريـن نسـخه اندرويـد را برای هيـچ كـدام از محصـوالت خود عرضـه نكرده 
اسـت و تنهـا چنـد مـاه قبـل آخرين محصـول خـود Mate 9 را بـه همراه اين نسـخه 
بـه بـازار عرضه كـرد. اين شـركت احتمـاال آخرين شـركتی اسـت كه نوگـت را برای 
محصـوالت خـود ارائـه خواهـد داد. به روزرسـانی نوگت بـرای اولين محصول سـری 
Honor ايـن شـركت اسـت. طبـق آمار بـاال شـركت های ال جـی، موتـوروال، اچ تی 

سـی و سـونی، شـركت هايی بودنـد كـه در كمتـر از 100 روز توانسـتند آپديـت جديد 
سيسـتم عامـل اندرويـد را در اختيـار مشـتريان خـود قـرار دهنـد. البتـه كيفيـت ايـن 
نسـخه های ارائـه شـده هـم از اهميـت بااليـی برخوردار اسـت و مسـلما اوليـن بودن 
هميشـه نشـانه بـا كيفيت بـودن نيسـت. در نهايت هـم همانطـور كه انتظـار می رفت 
هـوآوی بـا عملكـرد بسـيار ضعيـف خـود نشـان داد كـه عالقـه ای بـه پشـتيبانی از 

محصـوالت خـود نـدارد و تنهـا بـه فكـر فروش بيشـتر محصـوالت جديد اسـت.

ايـن روز هـا بازی هايی كه بـه صـورت اختصاصی برای 
تلفن هـای همـراه طراحی شـده و نوشـته می شـوند در 
بعضـی از مـوارد بسـيار محبوب تر از بازی هايی هسـتند 
كـه بـرای كنسـول ها وجـود دارد. دليـل ايـن موضـوع 
را می تـوان در ايـن دانسـت كـه در حـال حاضر بيشـتر 
افـراد تمايـل به داشـتن يـك گوشـی هوشـمند دارند و 
دوسـت دارند بيشـتر كارهايشـان را از طريـق آن انجام 
دهنـد و بـازی هـم يكی از اين مـوارد اسـت. بازی هايی 
كـه امـروزه بـرای تلفن هـای همراه نوشـته می شـوند، 
جذابيـت فـوق العـاده ای دارند و ممكن اسـت كه شـما 
سـاعت ها بـدون ايـن كـه خودتـان گذشـت زمـان را 
احسـاس كنيـد، مشـغول يـك بـازی شـويد. بـه هـر 
حـال يكـی از شـركت هايی كـه ايـن روز هـا به شـكل 
دارد  فعاليـت  بـازی  توليـد  زمينـه  در  العـاده ای  فـوق 
شـركت Rovio Entertainment اسـت كـه كار خـود 
را بـه صـورت رسـمی از سـال 2003 آغـاز كرده اسـت. 
ايـن شـركت بازی سـازی مليتـی فنالنـدی دارد و دفتر 
مركـزی آن هـم در شـهر اسـپو قـرار دارد. در ابتـدا نـام 
ايـن شـركت Relude بـود و در سـال 2005 مديرانش 
تصميـم گرفتنـد كـه نامـش را بـه راويـو تغييـر دهنـد. 
بـا سـاخت بـازی انگـری بـردز در سـال 2009 توجـه 
بسـياری از مـردم به محصوالت اين شـركت جلب شـد 
و بـازی پرندگان خشـمگين به قدری در ميـان مردم به 
محبوبيـت رسـيد كـه نسـخه های مختلفـی از آن توليد 
شـد و در كنـار آن بسـياری از محصـوالت جانبـی مانند 
اسـباب بازی هـا و عروسـك های شـخصيت های ايـن 
بـازی بـه بـازار وارد شـد. بعـد از ايـن بـازی پرطرفـدار، 

سـازندگان اين شـركت بيكار ننشسـتند و به سراغ توليد 
 Bad Piggies بـازی خوك هـای بدجنـس يـا همـان
رفتنـد و در ايـن بـازی برخـالف بـازی قبلـی شـما بايد 
پرنـدگان  از  خبـری  و  می كرديـد  كنتـرل  را  خوك هـا 
سـپتامبر  در 27  هـم  بـازی  ايـن  حـال  هـر  بـه  نبـود. 
اندرويـد،  آی او اس،  عامل هـای  سيسـتم  بـرای   2012
وينـدوز و اواس ده منتشـر گرديـد. ايـن بازی هـم مورد 
توجـه بسـياری از كاربران قـرار گرفـت و محبوبيت اين 
كمپانـی را بيشـتر از قبـل كـرد. در حال حاضـر كمپانی 
راويـو يكـی از محبوبترين و جنجالی ترين شـركت های 
بازی سـازی موبايـل در سراسـر جهان اسـت و خالقيت 
فعـاالن ايـن شـركت هميشـه قابـل تامـل بوده اسـت. 
 Kalle Alppi بـه همين خاطـر در ايـن هفته بـه سـراغ
كه مسـئوليت بخـش كارگردانـی آی-تـی را در راويو به 
عهـده دارد رفته و توجه شـما را به خوانـدن مصاحبه ای 
كـه سـايت ciency.com�enterprisee بـا او انجـام 

داده اسـت، جلـب می كنيـم.
چگونـه اطمینـان پیـدا می کنیـد از ایـن که 
اهدافـی اسـت  بـا  طرح های شـما مطابـق 
کـه شـرکت از تولیـد بازی هایـش دنبـال 

می کنـد؟
ديگـر  از  متفـاوت  كمـی  كاری  روال  راويـو  در 
سـاختمان  يـك  در  مديـران  بيشـتر  شركت هاسـت. 
هسـتند و در بسـياری از مواقـع تصميماتـی كـه گرفته 
می شـود، نتيجـه يـك گفت وگـوی چنـد نفـره و يـك 
هـم فكـری كامـل اسـت بـه دليـل هميـن ارتباطـات 
قـوی كـه ميـان اعضـای تيـم وجـود دارد مـن تقريبـا 

در بيشـتر مـوارد خيالـم آسـوده اسـت كـه طرح هايـی 
و  مديـران  نظـر  بـا  مطابـق  می شـود  تصويـب  كـه 

می باشـد. شـركت  اسـتراتژی های 
و  مهم تریـن  از  یکـی  همیشـه  امنیـت 
داغ ترین موضوعاتی اسـت کـه وجود دارد. 
بیشـترین موضوعی که شـرکت شـما با آن 
در ایـن زمینه درگیر اسـت، بـه کدام بخش 

امنیتـی مربـوط می شـود؟
 مسـلما امنيـت بازی هـا يكـی از مهم تريـن مسـائل 

اسـت كـه نقش مهمـی را در كسـب و كار مـا دارد. اين 
ماجـرا بـه بخـش امنيتی شـركت ربـط پيـدا می كند و 
خوشـبختانه آن هـا تا به حال بـه خوبـی آن را مديريت 

كـرده و از پس ايـن ماجـرا برآمده انـد.
 فکـر می کنیـد بهترین شـکل پشـتیبانی از 
بازی هایتـان بـه چه شـکلی اسـت؟ این که 
بـه صـورت بومی یا غیـر بومی هـم این کار 
را انجـام دهید یا شـاید هم ترکیبـی از این 

دو حالـت را در نظر بگیرید.
 بـه نظر مـن پشـتيبانی بومـی می تواند بسـيار قوی تر 
باشـد امـا ايـن كـه بـه كاربـران ايـن آزادی داده شـود 
كه خودشـان نوع پشـتيبانی مـورد نظرشـان را انتخاب 
كننـد، بهتريـن حالت ممكن اسـت و مـا در حال حاضر 
ايـن اسـتراتژی را در پيـش گرفته ايم و بـرای هر كدام 
از انـواع پشـتيبانی كـه داريـم گزينه هايـی را در نظـر 
گرفته ايـم و ايـن خـود كاربـران هسـتند كه نـوع مورد 

نظـر خـود را انتخـاب می كنند.
 بـه نظر شـما برای یـک کمپانی مثـل راویو 
بهتـر اسـت که خـودش تمامـی نیاز هایش 
را برطـرف کنـد یـا ایـن کـه بهتر اسـت از 
شـرکت های دیگـر هـم کمـک گرفتـه و با 

آن ها همکاری داشـته باشـد؟
 مـن تجربـه هـر دو مـدل كاری را دارم و بايـد بگويـم 

كـه در زمانـی كـه يـك تيـم كاری در يـك شـركت 
تصميـم می گيرنـد كـه تـا حـد زيادی مسـتقل باشـند 
و خودشـان از پس كارهايشـان برآيند، حواشـی كمتری 
خواهنـد داشـت و بايد گفت كـه فاكتـور موفقيت آن ها 

در چنيـن شـرايطی پررنگ تـر خواهد شـد.
 خودتـان هـم بازی هایـی کـه می سـازید 
را امتحـان می کنیـد؟ بـه هیچ کـدام اعتیاد 

پیـدا نکرده ایـد؟
 مسـلما هـر بـازی كـه توسـط ايـن شـركت سـاخته و 
تسـت  آن  كارمنـدان  توسـط  اول  می شـود  طراحـی 
تسـت  را  بازی هـا  ايـن  تمامـی  هـم  مـن  می شـود. 
كـرده و جـذب آن هـا شـده ام و بايـد بگويـم كـه حتی 
پيـدا  قـوی  ارتبـاط  بازی هـا  ايـن  شـخصيت های  بـا 
كـرده ام. بـه نظر مـن اين شـخصيت ها در ميـان مردم 

هـم بـه محبوبيـت خوبـی دسـت پيـدا كرده انـد.

کمپانی راویو یکی از محبوبترین و جنجالی ترین شرکت های بازی سازی 
موبایل در سراسر جهان است

بازی های موبایلی که محبوب هستند
 مصاحبه با مدیر آی تی شرکت راویو


