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یادداشت
 گلسـا ماهیـان

به واقعیت رسیدن رویای گوشی  های تاشو در 2017

خیلـی وقت اسـت که شـرکت  های فعـال در صنعـت تولید تلفـن همراه اعـام کرده اند 
کـه قرار اسـت نسـل جدیـدی از گوشـی  های هوشـمند به بـازار وارد شـوند کـه قابلیت 
تاشـدن دارنـد. البتـه هـر چه که تـا به حال از گوشـه و کنـار شـنیده بودیم بیشـتر جنبه 
شـایعه داشـت و هنـوز بـه جـز سامسـونگ کـه نمایشـگر خمیـده طراحی کرده اسـت، 
اقدام اساسـی دیگری در این زمینه مشـاهده نشـده اسـت اما به نظر می رسـد شـایعات 
گوشـی های تاشـو کـه مدت هاسـت خبـر تولیـد آن هـا پخـش شـده نهایتـا در سـال 
2017 میـادی بـه واقعیـت تبدیـل شـود. سامسـونگ و دیگر تولیدکننـدگان (بـه ویژه 
ال جـی) سـال های بسـیاری برروی موضـوع تلفن هـای تاشـو کار کرده انـد و درنهایت 
عرصـه تکنولـوژی می توانـد در سـال 2017 شـاهد معجـزه ای از آن باشـد. در گـزارش 
پی سـی ادوایزر، دربـاره گوشـی های تاشـوی سامسـونگ، سـری X مـدل گلکسـی و 
جزئیاتـی دربـاره تاریـخ عرضـه آن آمده اسـت. اگـر اطاعاتـی در رابطه با گوشـی  های 
تاشـو نداریـد، باید گفت که گوشـی تاشـو دقیقا همانطور که از نامش پیداسـت، گوشـی 
اسـت کـه هـم بـه سـمت داخـل و هـم از سـمت بیـرون خـم می شـود و زمانی کـه به 
طـور کامـل بـاز شـود مانند تبلـت خواهـد بود. ایـن امر بـا اسـتفاده از قابلیـت خمیدگی 
 edge S7 گلکسـی  در  کـه  همان طـور  انعطاف پذیـری  جـای  (بـه   OLED پنل هـای
دیـده می شـود) ممکن شـده اسـت. سامسـونگ، لنـوو و ال جی هـر کـدام صفحه های 
نمایـش و دسـتگاه های تاشـویی را در رویداد هـای مختلـف صنعتی به نمایش گذاشـته 
و اختراعـات بسـیاری را بـرای ایـن فناوری به ثبـت رسـانده اند. تکنولوژی سامسـونگ 
پیـش از ایـن پـروژه «ولـی» (valley) نـام داشـت و در حـال حاضـر با عنوان گلکسـی 
X سامسـونگ شـناخته می شـود و البتـه ایـن اولیـن و آخریـن نام ایـن فناوری تـا زمان 

عرضـه نخواهـد بـود. این شـرکت در اصـل برروی گوشـی های تاشـونده بـه داخل که 
ماننـد کیـف پول هسـتند کار می کنـد، اما کار خـود را با حرکت به سـمت گوشـی هایی 
کـه بـه سـمت بیـرون تـا می شـوند تکمیـل می کنـد. ایـن شـیوه ممکـن اسـت برای 
کاربـران راحت تـر باشـد، زیـرا نیـازی نیسـت هـر زمـان کـه می خواهنـد از گوشـی 
اسـتفاده کنند آن را بگشـایند. شـایعه شـده بود که گلکسـی X سامسـونگ یک تلفن 5 
اینچـی خواهـد بـود کـه به یـک تبلـت 8 اینچـی مبدل می شـود امـا در حـال حاضر به 
نظـر می رسـد بـه یـک تبلت7 اینچـی تبدیـل خواهـد شـد. در حقیقت ممکن اسـت دو 
گوشـی تاشـوی سامسـونگ عرضه شـود. البتـه با توجـه به شـنیده ها، صفحـه نمایش 
این گوشـی تاشـو 4K با وضـوح 3840 در 2160 پیکسـل خواهد بود تـا اطمینان حاصل 
شـود هنگام تاشـدن وضوح باالیی خواهد داشـت. گلکسـی X سامسـونگ از دو دوربین 
در عقـب و یکـی از آخریـن مدل های پردازنـده اسـنپ دراگون کوالکام، بـه احتمال زیاد 
اسـنپ دراگون 835، بهـره خواهـد برد. همچنین بایـد یک کارت حافظـه microSD نیز 
وجـود داشـته باشـد امـا باتری قابـل جابه جایـی نخواهـد داشـت. اگرچه گفته شـده که 
تکنولـوژی تاشـوی سامسـونگ آمـاده اسـت امـا این دسـتگاه در بـازار عرضـه نخواهد 
شـد و دلیـل آن مسـائل مربوط بـه سـودآوری و قابلیت عرضه در بازار ذکر شـده اسـت. 
بـا ایـن حـال، سامسـونگ امیدوار اسـت تلفن تاشـوی خود را در سـه ماهه سـوم سـال 
2017 پرده بـرداری کنـد و این شـرکت بیـش از 100 هـزار واحد عرضه خواهـد کرد. در 
همیـن حـال گفته می شـود ال جـی نیز می خواهـد صفحه های تاشـوی خود را در سـال 
2017 و البتـه در سـه ماهه چهـارم عرضه کند. این شـرکت نیز بیـش از 100 هزار واحد 
تولیـد خواهـد کـرد و فنـاوری آن بـه مشـتریان دیگـر ماننـد اپل یا هـواوی نیـز خواهد 
رسـید امـا سامسـونگ از فنـاوری خمیدگـی صفحـه نمایـش منحصربه فرد خـود برای 

دسـتگاه هایش اسـتفاده خواهـد کرد.

و  رایانـه ای  بازی  هـای  تجـارت  جهـان  در 
همیشـه  می شـود  تولیـد  آن  در  کـه  کنسـول  هایی 
نبـرد بسـیار جـدی میـان شـرکت  های مختلـف وجود 
داشـته اسـت کـه بـه نحـوی نتیجـه آن تنها به سـود 
کاربـران و افـرادی بـوده اسـت کـه بـازی می کردند و 
از محصـوالت ایـن شـرکت  ها لـذت بـرده و اسـتفاده 
می کردند. سـه شـرکتی که در چند سـال اخیـر در این 
راسـتا نبـرد محسـوس تری داشـته اند، نینتندو، سـونی 
و مایکروسـافت بوده انـد. ایـن سـه غـول جهـان بازی 
همیشـه بر سـر تولیـد و بـازار کنسـول  های بازی های 
رایانـه ای بـا یکدیگـر در جنـگ بوده اند و در ایـن بازار 
پیـروزی  بـه  نوبـت  بـه  اوقـات  از  بعضـی  در  جهانـی 
دسـت می یافتنـد. هـر محصولـی که هـر کـدام از این 
سـه شـرکت تولیـد کـرده و بـه بـازار ارائـه می کنند تا 
مدت  هـا مـورد بحـث بسـیاری از افـراد قـرار گرفتـه 
و تمامـی افـراد متخصـص در مـورد آن نظـر خواهنـد 
از  آن  بعـدی  نسـخه  های  و  باکـس360  ایکـس  داد. 
مایکروسـافت  کـه  هسـتند  محصوالتـی  مهم تریـن 
متخصـص  بسـیار  تیـم  یـک  کمـک  از  اسـتفاده  بـا 
پلی استیشـن  محصـول  از  انتقـام  گرفتـن  دلیـل  بـه 
شـرکت سـونی بـه بـازار عرضـه کـرده اسـت. مدیـر 
پـروژه تولیـد ایکـس باکـس، فـردی اسـت کـه همـه 
مـور  پیتـر  آقـای  می نامنـد.  کبیـر»  مـور  «پیتـر  را  او 
«Peter Moore»، متولـد سـال 1955 میـادی بـوده 

و همـه بیشـتر او را بـا عنـوان مدیـر بخـش تجـاری 
مدیـر  او  می شناسـند.  مایکروسـافت  بـزرگ  شـرکت 
تیم  هـای تولید کننـده پروژه  هـای بسـیار بزرگی چون 

ایکس باکـس، ایکـس باکـس360 و سـگا بوده اسـت 
و مـدت بسـیاری را بـا شـرکت مایکروسـافت همـراه 
بـود و در ارائـه ایـن محصـوالت بـا مدیریتـی بسـیار 
قدرتمنـد بـه این شـرکت کمـک فراوانـی کـرد اما در 
17 جـوالی سـال 2007 میـادی بـه دلیـل بـه وجود 
آمـدن برخـی از مشـکات مایکروسـافت را ترک کرد 
و بـه تیـم مدیریـت فنـی شـرکت مطـرح تولید کننـده 
بـازی الکترونیـک آرتـز یـا همـان EA پیوسـت. مـور 
فرزنـد یـک رسـتوران دار در کشـور انگلیـس بـوده و 
در ابتـدا بـه صـورت حرفـه ای فوتبـال بـازی می کـرد 
و پـس از آن هـم معلـم ورزش شـد. او پـس از مدتـی 
تولید کننـده  بـزرگ  بسـیار  کارخانـه  نخسـتین 
کـرد.  راه فعالیـت  ایـن  در  و  را  سـاخت  فوتبـال  تـوپ 
شـرکت تولید کننـده سـگا در سـال 1999 مـور را بـه 
افسـانه بازاریابـی تشـبیه کـرد و او را بـرای مدیریـت 
www. محصـول جدیـدش به خدمـت گرفت. سـایت
داده  انجـام  او  بـا  را  مصاحبـه ای   gamasutra.com

اسـت کـه در ادامـه می خوانیـم.

J    نگـران مایکروسـافت،  تـرک  پـس از   
بازی  هـا  و  بر سـر کنسـول  ها  آینـده ای کـه 
می آیـد نبودید؟ آیا دوسـت نداشـتید کارتان 
بـاز هم بـا همان موفقیـت قبلی ادامه داشـته 

؟ شد با
* بـه هـر حـال مـن از سـال 2003 بـا مایکروسـافت 
همـکاری داشـته ام و بعد از گذشـت این زمان و کسـب 

موفقیت  هـای فـراوان بـه طـور حتـم مایکروسـافت و 
آینـده آن در بازی  ها برایم بسـیار ارزش خواهد داشـت 
امـا اکنـون بسـیار خوشـحالم کـه مدیـری قدرتمندتر 
سـاله  سـابقه 25  یـک  کـه  اسـت  گرفتـه  مـرا  جـای 
تخصصـی بسـیار موفـق در کارنامـه خـود دارد. همـه 
 Need for مـا دلیل اصلـی موفقیـت بازی  هایی چـون
Speed، Harry Potter و The Sims را تنهـا بـه دلیل 

تجربـه بـاالی او می دانیـم.

J    شـما به عنـوان یک مدیـر و تولید کننده 
بـازی بیشـتر به چـه سـبک از بازی  ها عالقه 

دارید؟
شـاید بـاور نکنید ولی من عاشـق بوکـس و بازی  هایی 
هسـتم کـه بوکـس حـرف اول را در آن  هـا می زنـد و 
 FaceBreaker شـاید بتوانـم بـا قطعیـت بگویـم کـه

محبوب تریـن بـازی من اسـت.

J    برنامه تـان بـرای آینده نزدیک چیسـت 
کارهایتـان  صـدر  در  را  کار هایـی  چـه  و 

قرارداده ایـد؟
جلـب  و  باالتـر  تولیـد  دنبـال  بـه  حتـم  طـور  بـه  مـا 
مصرف کننـده بیشـتر خواهیـم بـود بـه همیـن منظور 
قصـد داریـم بازی  هـای بسـیار متنوعی را تولیـد کنیم. 
کنسـول  موجـود  کنسـول  های  میـان  از  مـن  نظـر  از 
شـرکت نینتنـدو، شـانس باالتـری را بـرای بـه دسـت 
کـه  دیگـری  کنسـول  های  میـان  از  موفقیـت  آوردن 
موجـود هسـتند دارد و بـه همیـن دلیـل هـم ما سـعی 
داریم که بیشـتر بازی هایمـان را بـرای کارکردی بهتر 
روی سیسـتم عامـل نینتندو، تولید کنیم. البته سـونی و 
مایکروسـافت همیشـه رقبای بسـیار جدی به حسـاب 
را  کارشناسـان  و  کاربـران  کارهایشـان  بـا  و  می آینـد 

می کننـد. زده  شـگفت 

J    نیسـتید ناراضـی  موضـوع  ایـن  از   
کـه ایکـس باکسـی کـه محصـول تـالش 

برسـاند؟ سـود  دیگـران  بـه  شماسـت، 
 بـه هیـچ وجـه مـن بیشـتر از پـول بـه دنبال شـهرت 
هسـتم و در مایکروسـافت تنهـا بـه ایـن دلیل دوسـت 
داشـتم فعالیـت داشـته باشـم کـه مشـهور بمانـم. نام 
مایکروسـافت بـرای من بسـیار ارزش داشـت و بسـیار 
خوشـحال بـودم کـه در شـرکتی فعالیـت دارم کـه نام 
آن را همـه مـردم جهـان شـنیده اند. البتـه در EA هـم 
شـرایط تا حدی مشـابه همان زمان اسـت و من سـعی 
دارم نوآوری  هایـی را برای این شـرکت داشـته باشـم.

آقای پیتر مور Peter Moore، مدیر تیم  های تولید کننده پروژه  های بسیار بزرگی 
چون ایکس باکس، ایکس باکس360 و سگا بوده است.

مرد کنسول  های بازی
مصاحبه با پیتر مور، مدیر سابق بازاریابی کنسول های مایکروسافت

559 هزار تومان


