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آیفون بهتر است یا اندروید؛ جدال عشق و نفرت

افرادی کــه میتواننــد در جنجالیترین
دعوای جهان تکنولوژی ،قضاوتی منصفانه
داشته باشند نادر و کمیاب هستند.
در دو جبهه جنگ اندروید و iOSکسانی پیدا
میشوندکهمیتوانندقضاوتیمنصفانهداشته
باشند .این افراد نادر و کمیاب هستند ولی اگر
پای صحبتهایشان بشینید و قول بدهید
ذهنتانراازتعصباترهاکنید،چیزهایزیادی
به شما میآموزند .بعضی از این افراد به خاطر
تخصص خود به این مرحله از عرفان رسیدهاند
و بعضی دیگر به خاطر اتفاقات و داستانهایی
که مسیرشان را به این سمت کشانده است.
در این مطلب به سراغ دو نویسنده متخصص
م عامل مورد عالقه
که طرفدار غیرتی سیست 
خود بودهاند ،رفتهایم .کسانی که با وجود همه
تعصبها در حال تغییر موضع خود به جناح
رقیبهستند.هرچنددرنهایتهردوبهنوعی
وفاداری خود به سیستمعامل محبوبشان را
حفظ میکنند ولی با زاویه نگاه متفاوتی به
حریفنگاهکردهاند.
> من نزدیک دوماه است از اندروید
به آیفون نقل مکان کردهام

« »Dan Grazianoمیگویــد :کاربران
اندروید در حال مهاجرت به ســمت آیفون
هســتند .این را من نمیگویم بلکه ادعای
مدیرعامل اپل ،تیم کوک اســت .به گفته او
 ۳۰درصد خریداران آیفون کسانی هستند
که قبال گوشی اندروید داشتند و این میزان
در حال رشد است .تعجب ما بماند ،خود تیم
کوک هم گفته است که این حجم از جابجایی
بین دو سیستمعامل باورنکردنی است.
بله به نظر من هم غیر قابل باور است .به عنوان
یک خوره اندروید ،هیچ وقت حتی به ذهنم
خطور نکرده که اندروید را کنار بگذارم ،اما از
وقتی آمار مهاجرتها را شنیدم کنجکاو شدم
برای پاسخ به سواالتم هم که شده بفهمم چرا
مردماندرویدرابیخیالشدهوبهسمتآیفون
میروند .آیا این تصمیم به خاطر صفحهنمایش
بزرگ است یا مشکالت آپدیت اندروید؟
باالخره بعد از کلــی کلنجار رفتن با خودم
تصمیم گرفتم آیفون را امتحان کنم .برای این
کار سیمکارت را از گوشی Moto X Pure
خارج کــردم و داخل گوشــی آیفون 6S
گذاشتم .تا به حال چندبار به خاطر مسائل
کاری از آن استفاده کرده بودم ولی هیچوقت
به این گوشی به چشــم گوشی شخصی و
همیشگی نگاه نکرده بودم .این یعنی کنار
گذاشتن مطلق گوشی اندرویدم برای دوماه،
آن هــم در زمان اتفاقات بزرگی مثل CES
و نمایشــگاههای دیگر که گوشی برای من
وسیلهای ضروری محسوب میشود .خالصه
زمانی که برای نخســتین بار مطرح شــد جف
بیــزوس؛ مدیرعامــل آمازون قصــد جدایی از
همســرش مک کینزی را دارد ،برای بسیاری از
افراد ســوالی بزرگ مطرح شد؛ علت این طالق
چیست؟ اکنون با گذشت تقریبا یک ماه از این
خبر ،شــاید علت ظاهری (خیانــت بیزوس به
همسرش) مشخص باشــد ،اما این که این خبر
چگونه منتشر شــده و به گوش مک کینزی و
رســانهها رســیده همچنان درهاله ای از ابهام
است و از رئیس جمهور ایاالت متحده تا دولت
عربستان سعودی بین مظنونین حضور دارند.
جف بیزوس طی هفتههای اخیر به طور رسمی
اعالم کــرد که اقدام به اســتخدام کارآگاههای
خصوصی برای ردیابی فرد یا افرادی کرده که با
هک کردن تلفن همراهش ،زندگی خصوصی او
را رسانه ای کرده اند.
پس از انتشار این خبر ،نخستین تیر پیکان این ماجرا
به سمت برادر سانچز نشانه رفت ،درواقع گمانه زنیها
حکایت از آن داشت که با توجه به صمیمیت شدید

#

بگویم که حرکت شجاعانهای بود!
تمرکز خودم را روی عملکــرد نرمافزاری
گذاشــتم تا ســختافزاری .زیرا در بخش
ســختافزاری میدانستم دقیقا هر گوشی
چگونه است ولی تجربه نرمافزار چیزی است
که با خواندن به دســت نمیآید و باید آن را
حس و تجربه کنید .زمان شروع استفاده من
از آیفون در دسامبر بود و در همان زمان به
بعد دو آپدیت دریافــت کردم و بعد از یک
وقفه زمانی ،آپدیت سوم رسید .این آپدیتها
همزمان در سرتاســر دنیا در دسترس بود
و کاری به ارائه دهنده خدمات مخابراتی یا
عوامل دیگر جغرافیایی و  ...نداشت .این امر
باعث شده بود تا بیش از  ۷۵درصد کاربران
از سیستمعامل جدید استفاده کنند و آن
هم نه تنهــا روی آیفون ،بلکه روی  iPadو
 iPodوضع به همین منوال بود .اپل ،حتی
برای مدل  4Sکه در  ۲۰۱۱عرضه شده آپدیت
ارائه کرد .این آپدیتها در سیســتمعامل
گوگل کامال فرق میکند .شما به ندرت و با
فاصلههای زمانی زیاد آپدیتهای اصلی را
دریافت خواهید کرد .مگر اینکه صاحب یکی
از گوشیهای ساخته شده توسط گوگل مثل
نکسوس و پیکســل باشید .با اینکه اوضاع
با گذشته فرق کرده اســت ولی هنوز هم
برنامهنویســان عالقه دارند اپلیکیشنهای
خود را اول روی سیســتم عامل اپل عرضه
کنند تا اندروید .از طرفی حسگر اثرانگشت
این گوشــی به اندازهای سریع است که من
به ندرت صفحه قفل را میبینم .این حسگر
در کمتر از یک ثانیه و با دقت اثر انگشتم را
شناسایی میکند .چیزی که در گوشیهای
سامسونگ و یا نکسوس خودم اصال ندیده
بودم .در مجمــوع میتوانم بگویم عملکرد
بســیار روانی را تجربه کردم و حتی ارادهام
برای برگشت به اندروید را از دست بدهم .در

حال حاضر اگرچه مسائلی مثل شارژ سریع،
قابلیتهای شخصیسازی اندروید و آزادی
عمل بیشتر آن باعث شده تا دوباره به اندروید
بازگردم ولــی در مجموع میتوانم بگویم به
مردم حق میدهم به آیفون مهاجرت کنند،
چون سیستم عامل اپل بسیار ساده طراحی
شده و استفاده از آن لذتبخش است.
> من آماده ام که سیستمعامل  iosرا
به خاطر اندروید کنار بگذارم

« »Ry Cristدر مقابل می گوید :من عاشق
آیفون شدم .تا قبل از آن یک گوشی ارزان
و زشت استفاده میکردم .البته منطقی هم
بود زیرا تنها کاری میخواســتم با گوشی
انجام دهــم تماس گرفتن بود و تنها توقعی
که از گوشی داشتم این بود که خوب باتری
نگه دارد .این فلسفه من به حدی برایم ارزش
داشت و به آن باور داشتم که وقتی دوستان
گفتند یک گوشی موتوروالی تاشو بگیرم،
به آنهــا گفتم هدر دادن پول اســت ،اما
ناگهان آیفون ظهور کرد .من خیلی اتفاقات
دنیای موبایل را دنبــال نمیکردم و در این
حد میدانســتم که یک گوشی تازه به بازار
آمده و سر و صدای زیادی کرده است .حال
اینکه چرا و ویژگیهایش چیست ،برایم مهم
نبود .بعد از مدتی گوشی آیفون را در دست
همکالسیهایم دیدم .دانشجوها زمانی که
ســرکالس میآمدند با آن ایمیلهایشان را
چک میکردند و حتی اســتادان در زمان
ناهار خوردن با آن بازی میکردند .تا اینکه
رئیس من یکی از این گوشیها خرید و یک
روز اجازه داد با آن کار کنم .به محض اینکه
آیفون را توی دستم گرفتم ،فهمیدم با چیز
متفاوتی روبرو هستم و تنها چند هفته طول
کشید تا فلسفه خودم را کنار گذاشته و اولین
گوشی آیفون خود ،یعنی مدل  3Gرا در سال

 ۲۰۰۸بخرم.
از آن زمان تقریبا هیچ گوشی دیگری حتی
توجهم را جلب نکرده .چند ســالی با مدل
 3Gخود ســر کردم و بعد به سراغ آیفون
 4Sرفتم .بعد از آن در ســال  ۲۰۱۳یک 5S
خریدم .در این مدت هیچ وقت گزینه رفتن
به سیستمعامل اندروید روی میز نبود .واقعا
آیفونم را دوســت داشتم ،از سیستم عامل
 iOSلذت میبــردم و به کار با نرمافزارهای
خاص آن عادت کرده بــودم .هیچکدام از
گوشیهای اندرویدی که آن زمان آمده بودند
به اندازهای جالب نبود که وسوسهام کنند تا
به سراغ آنها بروم .گوشی آیفون من تجربه
کاربری خوبی در اختیارم میگذاشــت و به
نظرم پیشرفتهتر از هر گوشی اندرویدی در
بازار بود .این حرف را از زبان کسی میشنوید
که طرفدار همیشگی کامپیوتر و ویندوز بوده
است.
اما ناگهان چیزی اتفاق افتاد .تقریبا از زمان
عرضه گوشــی آیفون  ۶شروع شد .گوشی
جدیدی که به نظر خیلی بزرگ بود .دوستانم
عاشق این صفحهنمایش بزرگ شده بودند
ولی هر وقت آن را در دســت میگرفتم به
نظر یک جای کار میلنگید .به همین خاطر با
گوشی  5Sخودم سر کردم و بیخیال نسل
جدید گوشیهای آیفون شدم .تا اینکه آیفون
 SEبه بازار آمد .خوشحال شدم که باالخره
میتوانم گوشی خودم را عوض کنم! ولی بعد
متوجه شــدم این گوشی را هم نمیخواهم.
به خاطر اینکه رســما هرکاری که با گوشی
 SEمیتوانستم انجام دهم ،گوشی  5Sنیز
از عهده آن برمیآمد .در اصل از سال ۲۰۱۳
تاکنون هیچ اتفاق خاصی در گوشیهای این
شــرکت رخ نداده است .هیچ چیز جدیدی
نبود که نظرم را جلب کند .استفاده مدام از این
رابط کاربری بدون تغییر ،خستهام کرده بود و
باعث شد به دنبال تغییر بگردم .گوشی SE
به نظرم محصول خوبی بود ولی «پیشرفته
و خاص» به حساب نمیآمد .در اصل نسخه
سریعتر گوشی خودم بود .موبایلی که از آن
خسته شده بودم.
بعد از آن به نظر رســید که گوگل همه این
جوابهــا را در اختیار دارد و چشــمانداز
روشنیبرایآیندهمحصوالتوسیستمعامل
خود مشــخص کرده است .حقیقتش هنوز
از قطار اپل پیاده نشــدهام .ولی اندروید در
من حسی به وجود آورد که انگار در  ۱۰سال
گذشــته از فناوری جا ماندهام .ممکن است
بازهم کمی برای اپل صبــر کنم تا اتفاقی
رقم بزند ،ولی اطمینان دارم همین حاال هم
تمام دالیل الزم برای پیاده شــدن از قطار
اپل را در اختیار دارم/.فرارو

مجموعه
بزرگ «باغهای کیو» در شهر لندن/عصرایران

یک شرکت کننده در

جشنواره بین المللی موسیقی در تانزانیا/انتخاب

یکی از اع
ضای سیرک آفتاب پیش از اجرای نمایش در لندن

ماجرای جنجالیترین طالق سال هر لحظه پیچیده تر میشود

برادر سانچز و دونالد ترامپ ،وی اقدام به انتشار این
خبر کرده تا به نوعی انتقام مشکالت ترامپ و بیزوس
را بگیرد.اما ماجرا وقتی پیچیده تر شد که بیزوس 2
روز پیش مدعی شد از سوی نشریه اینکوایرر تهدید

حكمرانىنفت

گهایداغ
هشت 

ضالت ساختار اقتصادی
ان اقتصادی یکی از مع
کارشناس
یدانند ،هر چند
آن به منابع نفتی م 
کشور را وابستگی
یاری برای کمتر شدن
لهای اخیر تالش بس
که در ســا 
روز اخیر ،وزارت نفت
تگی شــده اما در چند
این وابســ
الم کرد .پدرام سلطانی
ی این وزارتخانه را اع
میزان بده
ی نوشت« :نبود اصول
اتاق بازرگانی در توئیت
نایب رئیس
تضييع حقوق ذينفعان
نفت در ايران موجب
حكمرانى
لهاى آينده شده .بايد
زمين ،شهروند و نس 
اصلى آن ،سر
رسى ٤٠ساله از ثروت
ارائه يك گزارش حساب
خواســتار
خراج ٥٠ميليارد بشكه
گاز باشيم .حاصل است
ملى نفت و
نفت چه بوده است؟»

#

شده است که عکسهایی بسیار خصوصی از وی را
درصورتادامهپروندهمنتشرمیکند.درواقعبیزوس
اعالم کرد از سوی این نشریه تهدید شده تصاویری
برهنه و مستهجن از وی پخش خواهد شد ،مگر این

استعمار و استقالل

راهپیمایی 22بهمن
ـران در
حضور حداکثری مردم ایـ ســامی و آخرین روز از
ـبت پیروزی انقالب ا
به مناسـ
شبک ههای اجتماعی
واکنش گستردهای در
دهه فجر با
به موضــوع انقالب و
هر کســی از زاویهای
روبــرو بود.
ت .حسین دهباشی،
ون این روز میپرداخ
حواشی پیرام
یخی کشور در توئیتی
با اشاره به گذشته تار
پژوهشگر،
م فارسی این است که
تهای تقوی ِ
شــت« :یکی از ّ
لذ 
ورها ،مناسبتی به نام
نو
ت قریب به اتفاق کش
برخالفِ اکثری
گاه این کشور اشغال
ستقالل" ندارد .گرچه
"روز/جشن ا
عزیز ما هرگز مستعمره
ان ِ
ال بیگانگان بوده ا ّما ایر ِ
و پام
نبوده است»

#

که روند تحقیقات خود برای یافتن عامل هک گوشی
را متوقف کند .این موضوع نیز بسیار جنجالی شد
چرا که این نشریه نیز روابطی صمیمانه با دونالد
ترامپ دارد و البته یکی از نخســتین نشــریاتی
بود که خبر روابــط پنهانی جف بیزوس و لورن
سانچز را منتشر کرد .اکنون به عنوان یک مظنون
جدید ،نام عربستان سعودی مطرح میشود .البته
بیزوس به طور مســتقیم به عربستان سعودی
اشاره نکرده است ،اما نمی توان فراموش کرد که
بیزوس مالک اصلی واشنگتن پست است؛ نشریه
ای که به طور گســترده ای در مورد ارتباط بین
شاهزاده محمد بن سلمان و قتل جمال خاشقچی
گزارش داده است .خاشقچی یک مخالف و منتقد
دولت عربســتان بود که پیش از کشته شدن در
ماه اکتبر ،نظراتی انتقادی در مورد بن ســلمان
برای واشنگتن پست نوشته بود/.انتخاب

راهپیمایی سراسری
پرستاران و «ماماها» در اعتراض به شرایط سخت
شغلی و درخواست
برای
اف
زایش
دست
مزد /شهر دوبلین ایرلندPA/

زكريا بدر الجابر

وســط فردی وهابی
دن یک کودک شیعه ت
کشته شــ
یاری از سوی مردم در
شهای بســ

کن
وا
با
ان
در عربست
و بســیاری خواستار
ی اجتماعی همراه بود
شــبکهها
وق بشری با این عمل
ازمان ملل و مجامع حق
برخورد س
اره به این قتل نوشت:
یک کاربر توئیتر با اش
شنیع شدند؛
در الجابر در عربستان
خردسالی به نام زكريا ب
«آیا کودک
ده است؟ آری! آیا برای
ک وهابی سر بریده ش
بدســت ی
شــیعه یا مسلمان یا
این جنایت حتما باید
واکنش به
ت مجامع حقوقبشری
دار بود؟ نه! پس ســکو
حتی دین
ماعی عربی انگلیسی
جهان و شبک ههای اجت
ی
و رسانها
بهای دالرهای نفتی»
یشرافتی به
نشانه چیست؟ ب 

جای خالی «حسن ش
لبی» نوجوان  14ساله فلسطینی در مدرسه  .این
نوجوان هفته گذشته
به
ضرب
گلوله
نیر
وهای اسراییل به شهادت رسید.

کامنت امروز

....شب
دراز است!؟
محمد ماکویی
ستون نویس

گهایداغ
هشت 

شــاید چشمان شما هم به کلیپی که توصیه به
"کودک همسری" مینماید ،روشن شده باشد.
در این کلیپ نوجوانهایی که وقت ازدواجشان
نیست ،با شور و شوق زایدالوصفی از کار خوبی
که کرده اند ســخن به میان آورده و ضمن ارائه
بیاناتی در مایههای "چقدر ما خوبیم" و "چقدر
خوش میگذرد"" ،شما هم از این کارها بکنید"
میگویند.
در اینکه مردم حــق دارند نظر خود را در باره
قوانین ،گفته و خواســتار پابرجا ماندن قوانین
خوب و از میان رفتن قوانین بد شوند ،تردیدی
وجود ندارد ،اما نگارنده نمی داند چرا با مشاهده
کلیپ یاد شده ناخودآگاه به یاد یکی از جمالت
قصار یکی از دوســتان صمیمــی مادر گرامی
افتاده اســت":زندگی متاهلــی واقعی از زمان
کهنه شوری بچهها آغاز میگردد!"
به عبارت ســاده و خودمانی ،ازدواج ،اگر از نوع

موقت نباشــد ،قرار اســت حاال حاالهــا ادامه
داشــته باشد و لذا همانگونه که شایسته نیست
جوانهــای تازه ازدواج کرده به مجرد مواجهه با
یک "مشکل کوچولو" و فکر کردن به "شروعش
که این باشد" ،"...ما با هم تفاهم نداریم" گفته و به
فوریت سر از "دادگاههای خانواده" و "محضرهای
طالق" در بیاورند ،منطقی نیست که در مقوله
خطیر ازدواج سخنان خام و ناآگاهانه تازه عروس
و دامادهایی که هنوز هیچ جای زندگی متاهلی را
ندیده و کماکان کل زندگی را یک شوخی بچگانه
میبینند ،جدی گرفته شــود ؛ بــه ویژه اینکه
عروس و داماد پیشنهاد کننده با بیان "دنیا باید
پشت سر ما بایستد" بطور ضمنی قبول میکنند
که دوتایی و بدون کمــک گرفتن از دیگران از
عهده وظایفی که بطــور طبیعی بر عهده زن و
شوهرها گذارده شده است بر نخواهند آمد.با این
حساب اصال عجیب نیست که کودک همسران
فعلی بزودی کلیپی دیگر را روانه خانههای گرم
و صمیمی مردم معمولی کرده و در آن "به دنیا
بگویید بایستد" ،تا آنها به بلوغ فکری برسند،
را نیز ضمیمه یا جایگزین درخواست "دنیا باید
پشت سر ما بایستد" نمایند!

