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تالش های مایکروسافت برای ایجاد تحول
یکی  عنوان  به  مایکروسافت  گفتیم  که  گونه  همان 
این  دارد  قصد  افزاری،  نرم  شرکت های  بزرگ ترین  از 
سرفس  نظیر  محصولی  عرضه  با  و  دهد  تغییر  را  روند 
کند،  ایجاد  همراه  دیوایس های  حوزه  در  انقالبی  فون، 
اما رقیبی سرسخت را پیش روی خود دارد: سامسونگ. 
اینچی   7 تبلتی  که  شد  مطرح  شایعاتی  قبل  مدت ها 
مبتنی بر ویندوز را با قابلیت کانتینیوم و مکالمه تلفنی 
به خوبی جایگزین  تبلت می توانست  این  نشان می داد. 
کند.  پیدا  آن  از  فراتر  کاربردهایی  حتی  و  شود  موبایل 
این  فون،  سرفس  به  مربوط  شایعات  گرفتن  قوت  با 
با نام  احتمال نیز به وجود آمد که دیوایس مورد بحث 
از که  کوچک  دستگاهی  شود.  عرضه  مینی   سرفس 

روی  نوشتن  قابلیت  و  کرده  پشتیبانی   Continuum  
آن با قلم مخصوص نیز وجود داشته باشد، به خوبی در 
انقالبی  موبایلی  عرضه  می گیرد.  جای  سرفس  خانواده 
شخصی  کامپیوترهای  بین  خالء  می تواند  خوبی  به 
راستا  این  در  و  کند،  پر  را  کنونی  فون های  اسمارت  و 
مهندسان مایکروسافت باید تمام خالقیت خود را به کار 
انتخاب کنند.  را  نوینی  افزار و طراحی  تا سخت  گیرند 
این محصول باید بتواند به یکی از اعضای فعال خانواده 
نشان  نیز  جدید  شایعات  و  اخبار  گردد.  تبدیل  سرفس 
برداشته اند.  گام  مسیر  همین  در  دقیقًا  آن ها  می دهند 
 Future نام  به  ویدیویی  مایکروسافت  قبل  سال  چند 
قابلیت  با  تاشو  موبایلی  Vision منتشر کرد که در آن 
تازگی  به  می بینیم.  را  یکدیگر  از  قسمت  دو  جداسازی 
رسیده  ثبت  به  شرکت  این  از  متعددی  پتنت های  نیز 
نشان  را  آن ها  قبلی  ویژن  از  پیشرفته تری  نمونه  که 
می دهد. امیدواری طرفداران ویندوز فون با مشاهده این 
موبایل سرفس تاشو بسیار افزایش یافته، دستگاهی که 
از تکنولوژی  PC  شود و  به آسانی می تواند جایگزین 
کانتینیوم هم پشتیبانی می کند. عرضه این تلفن همراه 
انقالبی می تواند بازی را به نفع مایکروسافت تغییر دهد، 
اما به شرط آن که سامسونگ زودتر دست به کار نشود.

سامسونگ رقیبی سرسخت است
اندرویدی  موبایل  کننده  تولید  بزرگ ترین  سامسونگ 
در جهان است و رؤیاهای بزرگی را در سر می پروراند. 
خانواده محصوالت گلکسی آن ها و کمپین »گام بزرگ 
بعدی« حتی برتری آیفون در بازار را نیز تحت تأثیر قرار 
و  از شکستن اصول  آن ها هراسی  این،  بر  داده. عالوه 
قواعد بازار ندارند. در سال 2011 در حالی که اچ تی سی 
اینچی معرفی کرد و  نمایشگر 4.7  با  را  تایتان  موبایل 
 5.3 فبلت  سامسونگ  گرفت،  قرار  همه  تمسخر  مورد 
نیز  اخیر  سال های  طی  کرد.  عرضه  را  نوت  اینچی 
آنها  محصوالت  قوت  نقطه  به  خمیده  نمایشگرهای 
را  سامسونگ  برتری  میان،  این  در  است.  شده  تبدیل 
فوق  محصوالت  سبد  و  زیاد  بسیار  کاربران  می توان 
سال  هر  در  کمپانی  این  دانست.  آن ها  متنوع  العاده 
لپ  مانیتور،  تلویزیون،  دستگاه  میلیون   500 از  بیش 
تاپ و دیگر لوازم خانگی را در سرتاسر جهان به فروش 
می رساند. در صورتی که قابلیتی شبیه Continuum در 
می تواند  راحتی  به  شود،  فعال  شرکت  این  موبایل های 
به عنوان کاالی تکمیل  نیز  را  تلویزیون ها  مانیتورها و 
کننده این تکنولوژی به کاربران معرفی نماید. از طرفی 
می کند،  تولید  تاپ  لپ  سالهاست  که  شرکتی  برای 
ساخت داک ویژه شبیه لپ تاپ برای موبایل هایش کار 
سامسونگ،  گسترده  کاالی  سبد  بود.  نخواهد  دشواری 
هوشمندسازی از طریق IoT/AI و اپلیکیشن های متعدد 
را  کره ای  کمپانی  تا  می شوند  باعث  همگی  اندرویدی، 

جلوتر از مایکروسافت تصور کنیم.

مایکروسافت موفق خواهد بود یا 
سامسونگ؟

یکپارچـه  اکوسیسـتم  در  تاشـو  و  انقالبـی  موبایلـی 
نمونه هـای  بـا  مقایسـه  در  برتری هایـی  مایکروسـافت، 
اندرویدی خواهد داشـت. سـامانه One Core این کمپانی 
می توانـد پلتفـرم توسـعه، اسـتور، سیسـتم عامـل و نهایتًا 
رابط کاربری متناسـب و سـازگارپذیر را در اختیار کاربران و 
توسـعه دهندگان قـرار دهد. عالوه بر این، اپلیکیشـن های 
UWP )پلتفـرم یکپارچـه وینـدوز( به راحتی با ابعـاد و فرم 
فکتـور دیوایس مـورد اسـتفاده مطابقت می یابنـد. بنابراین 
برخـالف اپلیکیشـن های اندرویـدی کـه صرفـاً بـا انـدازه 
 UWP صفحـه نمایشـگر هماهنـگ می شـوند، اپ هـای
در حالـت دسـکتاپ بـه طـور کامـل تغییـر وضعیـت داده 
و مثـاًل از میانبرهـای کیبـورد پشـتیبانی خواهنـد کـرد. از 
طـرف دیگـر، در حالی که سامسـونگ یکـی از بزرگ ترین 
تولیدکننـدگان لوازم الکترونیکی مصرفی به شـمار می رود، 
اما مایکروسـافت می تواند پلتفرم خود را از طریق شـرکای 
تجـاری بزرگـی همچـون اچ پـی، آلکاتـل و حتـی خـود 
سامسـونگ روانـه بـازار سـازد. از طرفـی زمـان زیـادی از 
معرفی تکنولوژی کانتینیوم مایکروسـافت می گـذرد، اما در 
واقـع اسـتفاده ای از آن نمی شـود و ناشـناخته باقـی مانده. 
بنابراین پایگاه عظیم مشـتریان سامسونگ و برتری اش در 
بـازار اسـمارت فـون می تواند کمک شـایانی بـرای فراگیر 
شـدن قابلیـت Desktop Experience ایـن کمپانـی 
محسـوب گردد. حتـی اگر راهـکار نهایی مایکروسـافت از 
کارآیـی و کیفیـت فـوق العاده ای برخوردار باشـد، اما شـاید 
اکثـر کاربران به چنین سـطحی از قابلیت ها نیازی نداشـته 
باشـند و محصولی متوسـط و کار راه انداز از سامسـونگ را 
بـرای رفـع نیازهـای عـادی خود انتخـاب کنند. عـالوه بر 
این، تجربه و سـابقه سامسـونگ در حوزه اسمارت فون نیز 
قطعاً فروش باالی موبایل تاشـوی آنها را تضمین می کند، 
محصولـی کـه اگـر قابلیـت تبدیـل شـدن بـه PC را هم 
داشـته باشد، مورد اسـتقبال گسـترده تر قرار خواهد گرفت. 
جالـب اسـت کـه مایکروسـافت بـا افـزودن قابلیت هـای 
برجسـته از جملـه یادداشـت بـرداری، ترسـیم، نقاشـی و 
نـوت برداری در نسـخه اندرویـد مجموعه آفیـس و بهبود 
دائـم تجربـه کاربری این اپلیکیشـن ها، یکـی از برگ های 
برنـده خـود را بـه راحتـی در اختیار رقیـب قرار داده اسـت. 
بـا این اوصـاف، می بینیـم رویکـرد مایکروسـافت، کارکرد 
محصـول نهایـی را تضمیـن می کنـد ولـی سامسـونگ با 
مشـتریان فـراوان و بهره گیری از فاکتور سـرعت، می تواند 
بـه راحتـی سـهم بیشـتری از بـازار را در اختیـار بگیـرد.

و اما اگر عمر موبایل به سر برسد
نیست،  دور  ما  از  هم  آنقدر  که  روز  یک  باالخره 
مثل  می شوند.  ناپدید  و  منسوخ  هوشمند  موبایل های 
ماشین های ارسال و دریافت فکس یا پیجرها. البته، از 
روزی که بتوانیم جدایی کاملی را از دنیای موبایل های 
هوشمند تجربه کنیم، دست کم بیش از یک دهه فاصله 
داریم. پیش زمینه مرگ موبایل از همین حاال در حال 
پایه گذاری توسط ایالن ماسک، آمازون و فیسبوک، و 
حتی استارتاپ های بی شماری است که می خواهند روزی 
تبدیل شوند به بخشی از این بازی. روز مرگ موبایل، 
بود.  عجیب  اتفاقات  شاهد  باید  که  است  زمانی  همان 
منظور رویکردهای تازه برای دست یافتن به گجت های 
گذران  مورد  در  بلکه  نیست،  نوین  و  فرد  به  منحصر 
می خواهیم  ادامه  در  می گوییم.  بشر  و  روزمره  زندگی 
آرامی  حرکت  موضوع؛  همین  به  باشیم  داشته  نگاهی 
جهان  آنچه  و  هوشمند  موبایل های  مرگ  سوی  به 
فرا-موبایل، برای نشان دادن به ما آماده می کند. برای 
ملموس شدن این جریان باید گفت که به عنوان مثال، 
جدیدترین دستاورد حوزه موبایل در حال حاضر گلکسی 
اس 8 از سامسونگ است. زیباست. نمایشگری که تقریبًا 
کامپیوتر  از  احتماالً   که  قدرتی  کنار  در  ندارد  حاشیه ای 
چند سال قبلتان بیشتر است. از هر طرف که به آن نگاه 
کنید، تحت تاثیر قرار می گیرید اما همین دستگاه، بیشتر 
انقالب  یک  تا  است  موبایل  یک  یافته  تکامل  نسخه 
حساب  آن  روی  سامسونگ  که  دیگری  قابلیت  جدید. 
باز کرده، »بیکسی« است. دستیاری دیجیتالی  ویژه ای 
که کره ای ها از همه فن حریف بودنش می گویند و امید 
دارند روزی از همه قابلیت های گلکسی اس 8 با استفاده 
از همین دستیار استفاده کنید. می گویند که آیفون بعدی 
هم حکایت مشابهی دارد و اپل حسابی دستی به سر و 
گوش »سیری« کشیده و می خواهد قابلیت های مربوط 
به واقعیت افزوده را در موبایل هایش جای دهد. حاال به 
 VR دستگاه های دیگری مثل آمازون اکو، پلی استیشن
و اپل واچ فکر کنید. هر کدام از این ابزارها فرم جدیدی 
به  مسئله  همین  و  می کند  دنبال  را  کاربر  با  ارتباط  از 
سادگی نشان می دهد که شرکت ها به سختی در تکاپو 

هستند تا انقالب بعدی تکنولوژیک را بیابند.

تصاویر سه بعدی مقابل چشم شما
در  که  پیرامون  گجت های  همه  دیگر،  سال  چند 
از  می شوند  جزئی  به  تبدیل  کردیم  صحبت  موردشان 
یک کِل عجیب. شرکت های بزرگ تکنولوژی هم این 
را به خوبی می دانند و برای همین است که فیسبوک، 
واقعیت  فناوری  توسعه  حال  در  اپل  حتی  و  گوگل 
هستند؛  فناوری  همین  بر  مبتنی  هدست های  و  افزوده 
بعدی  سه  تصاویر  انعکاس  توانایی  که  هدست هایی 
که  است  این  حقیقت  دارند.  شما  چشمان  برابر  در  را 
واقعیت افزوده می تواند یک روز موبایل، تبلت، تلویزیون 
را  است  نمایشگر  یک  دارای  که  دیگری  گجت  هر  یا 
در  می ورزید؟  عشق  موبایلتان  به  حاال  کند.  بی استفاده 
دیگر  که  چرا  بماند،  باقی  جیبتان  در  است  قرار  آینده 
تماس ها،  همه  کنید  تصور  نمی شود.  پیدا  آن  به  نیازی 
گفتگوهای شخصی، فیلم های آرشیو، و البته بازی های 
برابر چشمانتان  از طریق یک گجت ساده در  ویدیویی 
آمازون  مثل  دستگاه هایی  بین،  همین  در  گیرند.  قرار 
به  شدن  تبدیل  حال  در  اپل  بی سیم  ایرپادهای  و  اکو 
ابزارهای مهمی در زمانه فعلی هستند. حاال دستیارهای 
سیری،   مثل  مصنوعی  هوش  تکنولوژی  با  شده  تلفیق 
الکسا، بیکسی و کورتانا این انتظار را به وجود آورده اند 
که نه تنها می توان با دستیارهای دیجیتالی فرمان داد، 
بلکه می توان از آنها انتظار پاسخ های پیچیده را داشت. 
به کالمی دیگر، هدف شرکت های تکنولوژیک این است 
که بتوانند یک تلفیق دلپذیر از زندگی واقعی و تکنولوژی 
چنین  که  است  این  هم  اصلی شان  وعده  کنند.  ایجاد 
شرایطی سبب می شود تا تکنولوژی به نوعی کم رنگ تر 
شده و کمتر موجب حواس پرتی مان شود؛ گویی جهان 
واقعی و جهان دیجیتال با هم یکی شده اند. حاال شما 
تصمیم بگیرید که چنین اتفاقی، چه حسی را درون شما 

بر می انگیزد.

پایان رسمی دنیای موبایل
آن  روی  امـروز  شـده  شـناخته  شـرکت های  آنچـه 
سـرمایه گـذاری می کننـد و قـرار اسـت بیـش از یـک 
دهـه دیگـر از راه برسـد، بـاز هم توسـط یـک گجت به 
ارمغـان آورده می شـود، حتـی اگـر صرفـًا یـک عینـک 
کامـاًل ظریف باشـد. آنچـه در فیلم هـای علمی-تخیلی 
می بینیـد و شـامل پیشـرفت های واقعـًا شـگفت انگیـز 
می شـوند، بیشـتر از چنـد دهـه بـا مـا فاصلـه دارنـد و 
ممکـن اسـت در حـال حاضـر ایـن فکـر در ذهن شـما 
نقـش ببنـدد کـه مگـر پیشـرفته تر از ایـن هـم امـکان 

دارد؟
بهـره  انسـان و  ارتقـای  پیشـرفت ها،  از همیـن  یکـی 
ایـالن  کـه  بـود  پیـش  روز  چنـد  اسـت.  وری اش 
ماسـک شـرکت جدیدی تاسـیس کـرد و نامـش را هم 
»نورالینـک« گذاشـت. هدفـش چیسـت؟ بـه کالمـی 
سـاده، می خواهـد مغـز شـما را ارتقـا دهد. این شـرکت 
از تکنولـوژی کامـاًل جدیـد و نوپای »تـار عصبی« بهره 
می گیـرد کـه درون مغـز انسـان جـای گرفتـه و ماننـد 
یـک ُپـل ارتباطـی میـان داده هـای کامپیوتـری و مغـز 
ایفـای نقـش می کنـد تا دیگـر ابزارهـای واسـطه برای 
ارتبـاط بـا کامپیوتـر از میـان برداشـته شـوند. کاری که 
ایـالن ماسـک در پی انجامش اسـت را می تـوان قدمی 
حتـی فراتـر از تلفیـق جهـان واقعـی و دیجیتـال کـه 
پیشـتر در مـوردش گفتیـم، نامیـد. اگـر برنامه هایـش با 
موفقیـت مواجـه شـوند، در واقع انسـان و ماشـین یکی 
می شـوند. همین حاال مثبت اندیشـی بسـیار وسـیعی در 
خصـوص آینـده این پروژه وجـود دارد و زمـان موفقیت 
آن را می تـوان پایـان رسـمی دنیـای موبایـل دانسـت.

واقعیت افزوده جایگزین موبایل می شود
ــون را در  ــان پیرام ــات جه ــد و اطالع ــل، آم موبای
ــرار  ــدی ق ــدم بع ــاال در ق ــت، ح ــان گذاش اختیارم
ــای موبایــل کشــیده  ــه دنی اســت واقعیــت افــزوده ب
بــه  چشــم هایمان  برابــر  در  را  تصاویــر  و  شــود 
ــم  ــدی ه ــدم بع ــد. ق ــم نمای ــاده تر تجس ــکلی س ش
ــع  ــه در واق ــت ک ــان اس ــی درون مغزم ــار عصب ت
ــد. آقــای  ــر می کن ــار دیگــر تنگ ت شــکاف را یــک ب
ماســک پیشــتر گفتــه کــه چنیــن اتفاقاتــی بــه دلیــل 
ــد و  وجــود و پیشــرفت هــوش مصنوعــی رخ می ده
ــت  ــاده و تقوی ــان را آم ــد خودش ــم بای ــان ها ه انس
ــتادگی  ــین ها ایس ــر ماش ــد در براب ــا بتوانن ــد ت کنن
کرزویــل«،  »ری  ماننــد  اندیشــمندانی  نماینــد. 
اعتقــاد دارنــد کــه در آســتانه ســال 2030 میــالدی، 
ــه  ــی ک ــام کارهای ــود تم ــد ب ــادر خواهن ــا ق رایانه ه
ــام  ــودش انج ــر از خ ــد را بهت ــام می ده ــان انج انس
دهنــد. ایــده ادغــام انســان و ماشــین ترســناک 
اســت و مســئله اینجاســت کــه ایــن علــم بــه حــدی 
جدیــد اســت کــه هنــوز هیــچ کــس حتــی ایــده ای 
ــه  ــل چگون ــی در عم ــن دوران ــه چنی ــدارد ک ــم ن ه
خواهــد بــود و چالش هــا یــا مزایایــش چــه هســتند. 
روزی خواهــد رســید کــه دیگــر نیــازی بــه موبایــل 
ــیم. در  ــته باش ــر نداش ــابه دیگ ــای مش ــا گجت ه ی
ــا  ــه شــکل مســتقیم ب ــان ب ــدن و ذهنم ــان ب آن زم
 نوســان اطالعــات دیجیتالــی مواجــه می شــود و 
بــی راه نیســت اگــر در حالــت کنونــی، چنیــن 
وضعیتــی را عجیــب بدانیــم. همیــن امــروز، بســیاری 
از بــزرگان دنیــای تکنولــوژی و متفکریــن ایــن 
ــبت  ــان ها نس ــون انس ــه اکن ــد ک ــاور دارن ــت ب صنع
بــه چنــد دهــه قبــل از فراگیــری موبایل هــای 
برخــوردار  ابرانســانی  قدرت هــای  از  هوشــمند، 
ــتند  ــواردی هس ــرد م ــم و خ ــش، عل ــده اند. دان ش
ســاده  کلیــک  چنــد  بــا  موبایل هایمــان  کــه 
دنیــای  حــاال   . می دهنــد  قــرار  اختیارمــان  در 
ــرده  ــت ک ــر را تقوی ــز بش ــد مغ ــوژی می خواه تکنول
و انســان آینــده را تبدیــل بــه یــک ابرقهرمــان 
ــمند  ــای هوش ــرای موبایل ه ــی ب ــن پایان ــد و ای کن
ــان ها  ــی انس ــرای زندگ ــروعی ب ــا و ش ــروزی م ام

پــس از مــرگ موبایل هــا خواهــد بــود.

پس از مرگ موبایل ها چه اتفاقی خواهد افتاد؟


