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ده جایگزین »باستانی« برتر
هوشمندهایی که می توانید به جای آیفون، به آنها تنزل کنید!

این روزها گوشــی های هوشــمند همه ما را محاصره کرده انــد و تبدیل به یکی از 
مهمترین ابزارهای ما برای کارهای روزمره شده اند. اما گاهی برای همه ما پیش 
می آید که از حصار هوشمند به تنگ می آییم و نیاز به کمی »زنده بودن« داریم. در این 
موارد است که این گوشی های تاریخی به کمک می آیند. به گزارش »آی تابناک« 
اخیرا نامزد اســکار، »ادی ردماین« گفته است که گوشــی هوشمند خود را برای 
همیشه کنار گذاشته است. وی با بیان اینکه »بیش از این نیاز به زنده بودن دارد« یک 
گوشی قدیمی را جایگزین گوشی هوشمند خود کرده است. حال اگر شما هم با ادی 
همراه هستید که گوشی های هوشمند حس زنده بودن را از ما گرفته است، اما هنوز 
آماده کنار گذاشتن تکنولوژی به شکل کامل نیستید، شاید یکی از این گوشی های 

باستانی، بتواند جایگزین مناسبی برای هوشمند یا آیفون شما باشد!

3310 Nokia
با این گوشی سخت جان به سادگی میتوانید یاد و خاطره شکستن گوشی هوشمند 
فعلی ای از بین رفتن صفحه نمایش آن را فراموش کنید. این گوشــی تا به امروز 
126 میلیون نسخه فروش رفته است و ثابت کرده است که بسیار محبوب تر از هر 
گوشی گلکسی سامسونگ و آیفون است. یک گوشی کالسیک و منحصر به فرد.

T-Mobile Sidekick
زمانی که این گوشی در سال 2002 منتشر شد، پیام آور تکنولوژی آینده بود. با 
یک صفحه کلید از نوع QWERTY میتوانید با سرعت گوشی های هوشمند، 
تایپ کنید اما هیچ برنامه و نرم افزار مزاحمی در گوشی خود ندارید. نکته جالب در 
مورد این گوشی آن است که از یک دوربین هم برخوردار بود که البته با استفاده 

از یک گجت جداگانه به آ» متصل میشد!

Sony Ericsson W700
سن این گوشی تنها 10 سال است اما در مقایسه با گوشی های مدرن و جدید حکم 

یک تکه آجر را دارد! آیا کندی کرش و فیسبوک زندگی شما را مختل کرده است اما 
هنوز به موسیقی های خود بر روی گوشی هوشمندتان عالقه دارید؟ در نتیجه 
میتوانید به این گوشــی تنزل کنید! با در اختیار داشــتن حافظه ای 4 گیگابایت 

میتوانید تقریبا 800 آهنگ را بر روی گوشی باستانی جدید خود داشته باشید!

6111 Nokia
این گوشــی زودتر از زمان خود منتشر شــد. 6111 نوکیا در سال 2005 نه تنها 
واجد یک مکانیزم کشــویی منحصر به فرد بود بلکه در کنار دوربین پشتی خود 
یک آینه کوچک داشت که در حالی که هنوز سلفی متولد نشده بود، برای شما 

سلفی های دقیق و زیبا را به ارمغان می آورد.

Siemens M65
یکی از سخت جان ترین گوشی های تولید شده در زمان خود، این گوشی از شرکت 
زیمنس اســت. اگر حفاظت از گوشی هوشــمند فعلی، برای شما تبدیل به یک 
استرس روزانه شده است، در نتیجه این گوشی ضد آب و ضد گرد و خاک از زیمنس 
میتواند گزینه مناســب شما باشــد. خبر خوش دیگر این است که دوربین ضبط 

ویدئوی M65 به شما اجازه ثبت لحظات خاص برای اینستاگرام را نیز میدهد!

Nokia N-Gage
این گوشی در زمان انتشار خود یک فاجعه به تمام معنا بود، اما اکنون میتواند به 
عنان یک گزینه خوب جایگزین وارد زمین شــود! زیرا N-Gage حالتی میانه 
یک گوشی باستانی و یک هوشــمند جدید دارد. اگر W700 سونی اریکسون 
گزینه مناســب برای گوش دادن به موســیقی باشــد، قطعا این گوشــی نوکیا 
مخصوص دوست داران بازی است. ممکن است که بر روی آن قادر به اجرای 
 Call of Duty یا FIFA نباشید، اما نام های بزرگی همچون Angry Birds

همچنان در اختیار شما قرار دارد. باور کنید!

Motorola V100
اگر به دنبال آن هستید که با یک گوشی باستانی، با گوشی های هوشمند امروزی 
همراه باشید و رقابت کنید، چرا به Motorola V100 فکر نمیکنید؟ این گوشی 
16 ســاله اساســا نمیتواند جایگاه خود را در بین PDA، کنسول بازی، ماشین 

حساب یا یک گوشی موبایل پیدا کند و به همین خاطر محسون کننده است!

6810 Nokia
اگر هنوز خاطره خوش گوشــی های تاشو در ذهن شما است، گوشی 10 ساله 
Nokia 6810 یکی از بهترین، سخت جان ترین و قابل ترین گوشی هایی است 
که میتواند مناسب شما باشد. با در اختیار داشتن امکاناتی نظیر بلوتوث، ارتباط 
اینترنتی و ایمیل بلکبری تقریبا میتوانید بخشــی کوچک از تکنولوژی مدرن را 

همراه خود داشته باشید.

Motorola Razr
این یکی احتماال شناخته شده ترین و محبوب ترین گوشی تاشوی دنیا است که 
تلفیقی از ســخت جانی نوکیا 3310 را با انواع و اقسام چیزهای دیگر در گوشی 
های دیگر ترکیب کرده بود! اکنون دوازده ســاله اســت و چیزی را به شما ارائه 
میکند که هوشمند های مدرن فراموش کرده اند: محکم و با اقتدار قطع کردن 

تماس، بعد از یک مشاجره لفظی تلفنی!

857 Blackberry
این گوشی بلکبری که شاید یکی از جالب ترین گوشی های این فهرست باشد 
در سال 2000 معرفی شد با یک صفحه نمایش بزرگ مونوکروم فاصله زیادی 
با آیفون و گوشی های گلکسی امروز دارد اما اگر میخواهید کمی به تکنولوژی 
امروزی نزدیک باشــید، این گوشی با ارائه برخی هوشمندی های خاص خود، 

گزینه مناسب شما است!

Bitcoin بحران در
»مایک هرن« بعد از پنج سال طراحی 
 Bitcoin و توســعه نرم افزار بــرای
تمامی ســکه های خود را فروخت و 
از این پروژه بیرون کشــید. نرم افزار 
وی برای Bitcoin توســط میلیون 
ها نفر و هزاران طراح و توسعه دهنده 
مورد استفاده قرار گرفته بود و وی را به 

عنوان یکی از اصحاب مومن Bitcoin میشناختند. وی 
در مقاله ای که در نشــریه Medium دالیل متعددی را 
برای شرکت خوردن پروژه Bitcoin مطرح کرده است. 
از جمله جامعه ای در حال کشمکش، فقدان بهینه سازی 
الزم در سیستمی که به حد نهایی خود رسیده است، تسلط 

یک اقلیت بر پروژه و فقدان ارتباطات موثر.
وی نوشــته اســت: پروژه Bitcoin یک آزمون است و 
هر آزمونی میتواند در بر دارنده شکست باشد. آنچه قرار 
بود نوعی جدید و تمرکز زدایی شــده از پول باشد که فاقد 

نهادهای مهم سیستمیک بوده و به 
اندازه کافی قدرتمند باشد، تبدیل به 
چیزی بدتر شده: سیستمی که تنها 
توسط یک عده معدود کنترل میشود.
در واقــع Bitcoin نوعــی از پــول 
تمرکز زدایی شــده دیجیتالی است 
که در ســال 2009 متولد شــد. بر 
این اســاس که هیچ نهاد و موسســه مرکــزی – نظیر 
بانک یا دولت - بــرای آن وجود ندارد و خود جامعه در 
حال مصرف این نــوع از پول نقل و انتقال آن را کنترل 
میکنند. هرن نوشته است که افراد و شرکت هایی که 
به نفع افزایش محدودیت حجم تراکنش های ورودی 
bitcoins سخن میگویند محکوم به سکوت شده اند: 
از انجمن کنار گذاشته شده و با حمالت DDoS مواجه 
میشــوند. نیویورک تایمز حتی گزارش داده اســت که 

برخی از این افراد به مرگ تهدید شده اند.

اطالعات جدید از هولولنز مایکروسافت
یکــی از ســوال های مهمــی که در 
رابطــه با هدســت واقعیــت افزوده 
مایکروسافت وجود داشت، در مورد 
عمر باتری این دســتگاه بود و اینکه 
برای چه مدت به صورت مداوم باتری 
این دستگاه جواب کار کردن با آن را 
خواهد داد. گزارش ها حاکی است که 

این هدست با هر بار شارژ قادر است تا 5.5 ساعت کار کند 
که البته این میزان برای استفاده معمولی از این هدست 
است و اگر کاربر استفاده های سنگینی از آن داشته باشد، 

عمر باتری هلولنز از 2.5 ساعت هم کمتر خواهد شد.
هلولنز هدستی کامال بی سیم است و هیچ ارتباط سیمی 
برای آن تاکنون طراحی نشده است. این دستگاه جالب و 
خالقانه مایکروسافت از وای فای و بلوتوث دستگاه هایی 
که در محدوده آن هستند پشــتیبانی می کند. هدست 
مایکروسافت بدون اتصال به هیچ کامپیوتری می تواند 

کار خود را انجام دهد. طراحی هلولنز 
بدون فن است اما در عمل مشخص 
شده حتی پس از چندین ساعت کار، 

این هدست گرم نخواهد شد.
خبر خــوب امــا پشــتیبانی از تمام 
اپلیکیشــن های یونیورسال ویندوز 
10 بــر روی هلولنز اســت که روز به 
روز بر تعداد آن ها افزوده می شــود. اما کار کردن با این 
دستگاه شــبیه به ایستادن در فاصله 60 سانتی متری 
یک نمایشگر 15 اینچی است. مایکروسافت هنوز در 
حــال کار روی محدوده تماشــای تصاویر و همچنین 
افزایش طول عمر باتری اســت. این هدست با اینکه 
توسط مایکروسافت در حال ساخت است اما برخالف 
ســرفیس هاب، در ایاالت متحده ســاخته نمی شود. 
نسخه در حال توسعه هلولنز در طول سه ماهه ی جاری 

با قیمت 3000 دالر به فروش خواهد رسید.

ایران رتبه سوم ارزان ترین 
مکالمات موبایلی

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موســوم به 
گزارش توسعه جهانی به بررسی وضعیت تکنولوژی 
اطالعات و رواج استفاده از وسایل ارتباطات از راه دور 

در جهان پرداخته است.
در ایــن گزارش با اشــاره به برخــورداری بیش از 40 
درصد جمعیت جهان از اینترنت آمده است: بشر در 
میانه بزرگترین انقالب اطالعاتی و ارتباطی در تاریخ 

خود قرار دارد.
بر اساس این گزارش حتی فقیرترین افراد در جهان 
نیز به وسایل ارتباط از راه دور دسترسی دارند به طوری 
که میان 20 درصد فقیرترین جمعیت جهان از هر 10 
نفر 7 نفر به موبایل دسترسی دارند. موبایل برای این 
افراد در دســترس تر است تا سرویس های بهداشتی 

و آب سالم.
در عیــن حال بر اســاس برآوردهــای بانک جهانی 
هنوز 4 میلیــارد نفر در جهان به اینترنت دسترســی 
ندارند. در کشورهای توسعه یافته نیز از هر 10 نفر 8 

نفر موبایل دارند.
این گزارش همچنین به مقایسه 167 کشور جهان از 
نظر هزینه های استفاده از موبایل پرداخته و ایران را 
میان کشورهایی قرار داده است که ارزان ترین تعرفه 

استفاده از تلفن همراه را دارند.
بر اســاس این گزارش ایران از این نظر در رتبه سوم 
جهــان قرار گرفته اســت و تنهــا هزینه اســتفاده از 
موبایل در سریالنکا و بنگالدش کمتر از ایران است. 
در ســریالنکا هزینه سبد ماهانه اســتفاده از موبایل 
شامل 30 تماس تلفنی و ارسال 100 پیامک 0٫97 
دالر است که کمترین رقم در سطح جهان است. این 

رقم برای بنگالدش 1٫42 دالر اعالم شده است.
هزینه برقراری 30 تماس تلفنی و ارسال 100 پیامک 
در ایران 2٫01 دالر برآورد شــده است و ایران از این 

نظر در جایگاه سوم جهان قرار گرفته است.
پس از ایران پاکســتان با 2٫12 دالر و نپال با 2٫49 
دالر به ترتیب در رتبه های چهــارم و پنجم از این نظر 
قرار گرفته اند. کشــورهای هند، بوتان، مغولستان، 
اتیوپی و ســودان نیز به ترتیب رتبه های ششم تا دهم 

را به خود اختصاص داده اند.
بر اساس این گزارش توالو گران ترین تعرفه استفاده 
از موبایــل را دارد به طــوری که هزینــه برقراری 30 
تماس و ارســال 100 پیامک در این کشور 45٫73 
دالر است. هلند با هزینه 41٫47 دالری در رتبه دوم 
و ایرلند با هزینه 40٫33 دالری در رتبه ســوم از این 

نظر قرار گرفته اند.
هزینه برقراری 30 تماس و ارســال 100 پیامک در 
فرانسه 40٫27 دالر و در اســپانیا 37٫8 دالر بوده و 
این دو کشــور به ترتیب در رتبه های چهارم و پنجم از 

این نظر قرار گرفته اند.
هزینه استفاده از موبایل )30 تماس و 100 پیامک( 
در بلژیــک 34٫14 دالر، ســوئیس 36٫02 دالر و 

آمریکا 35٫62 دالر برآورد شده است.

رصدخانه

پخش رادیویی اپل به زودی دیگر مجانی نخواهد بود
این شــرکت قصد دارد این 
 Apple سرویس را جزئی از
Music قرار دهــد که 10 
دالر در مــاه هزینــه در بــر 
خواهد داشــت. به گزارش 
BuzzFeed که نخستین 
بار این خبر را منتشــر کرد، 

این وضعیــت قرار اســت از 29 ژانویــه برقرار 
شــود. بنابراین، از این به بعد تنها گزینۀ پخش 
موســیقی مجانی اپل Beats1 خواهد بود که 
سال گذشــته در کنار Apple Music عرضه 
شد. اپل سرویس iTunes Radio را در سال 
2013 در ایاالت متحده و استرالیا عرضه کرد. 

این سیســتم پخش، مانند 
پاندورا و دیگر سرویس های 
رادیوی اینترنتی است که در 
آن شما می توانید بر حسب 
عادت خود ایســتگاه های 
رادیویــی را در ژانرهــا و یــا 
دســته بندی های دیگری 
منظم کنید. این ســرویس مبتنــی بر تبلیغات 
اضافه شــده در کنــار نرم افزار اســت و اجازۀ 
دسترسی باز به موسیقی را نمی دهد. سخنگوی 
اپل در روز جمعه خبر ایــن تغییر را تأیید کرد. بر 
اســاس گزارش ها کاربران آی تیون اپل با یک 
گاه شده ند.اندانداند. ایمیل از این تغییر ضعیت آ

اولین سلفی »تیم پیک« در فضا!
بعــد از روزهــا و ســاعت 
هــا تمریــن، در نهایــت 
فضانورد انگلیســی »تیم 
پیک« روز گذشــته اولین 
پیاده روی فضایی خود را 
در ایســتگاه بیــن المللی 
داد  و  صــورت  فضایــی 

و البتــه یــک ســلفی از خود بــرای زمین 
فرســتاد! وی بعد از انجــام این پیاده روی 
ســخت تقریبــا شــش ســاعته در توییتــر 
خــود با ارســال عکس ســلفی، نوشــت: 
این پیــاده روی روح بخــش فضایی برای 
همیشــه در ذهن و خاطره من حک شــد. 

دارم.  بینظیــری  حســی 
ایــن تصویر ســلفی -در 
باال - نمایی از کره زمین 
را کــه در کاله حفاظتــی 
تیم پیــک بازتــاب یافته 
اســت، به همــراه بخش 
از ایســتگاه بیــن المللی 
فضایــی و »تیــم کاپــرا« همــراه فضانورد 
همــراه وی در ایــن پیــاده روی را نشــان 
میدهــد. البته بعــد از این ســلفی، این دو 
فضانــورد مجبور به بی خیال شــدن پیاده 
روی فضایی شــدند زیرا کال حفاظتی »نیم 

کاپرا« از آب پر شد!

کیبورد محبوب مایکروسافت به iOS آمد
مایکروســافت در راستای 
وابسته کردن هرچه بیشتر 
کاربــران پلتفرم رقبــا، در 
نظر دارد بــه زودی کیبورد 
ویندوز فون 8٫1 موســوم 
به Word Flow را هم در 
قالب یک اپلیکیشن برای 

 iOS استفاده کنندگان از دستگاه های مبتنی بر
عرضه کند. کیبــورد Word-Flow ویندوز 
فون ســه ویژگی عمده تایپ کردن استاندارد، 
پیش بینی کلمه بعدی و کشیدن کلمات را دارد. 
برای انتخاب Emoji نیازی نیست به صفحات 
مختلف بروید تا شــکلک مــورد نظرتان را پیدا 

 Word کنید. صفحه کلید
Flow اجــازه می دهــد بــا 
کشیدن دست خود بر روی 
صفحه کلیــد، حــروف را به 
سرعت انتخاب و کلمه نهایی 
را تایپ کنید. به زبان ساده تر 
استفاده از ژست های حرکتی 
این امکان را فراهم می آورد تا با سرعت بیشتری 
تایپ کرد. بر اساس اخبار درز کرده توسط از یکی 
از توسعه دهندگان ردموندی ها، این شرکت در 
نظر دارد در آینده ای نزدیک، کیبورد مذکور را در 
قالب یک اپلیکیشن برای دستگاه های قدرت 

گرفته از iOS و سپس اندروید توسعه دهد.

آی تی


