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 احمد شريف پور

جامه هايى بر تن ايده ها

يادداشت

نمايشى تازه
محصــوالت اپل از ديد فناوري و زيبايى 
به چنان بلوغى دســت يافته اند كه ساير رقبا 
به ســختى مى تواننــد با آن هــا مقابله  كنند. 
طراحــى ايــن محصوالت به حــدى جذاب و 
سيســتم ارائه آن ها به حدى جالب اســت كه 
تقريبًا نظر افراد زيادى را از گروه هاى ســنى 
مختلف و با ســليقه ها و دانــش فنى متفاوت 
بــه خود جلب مى كند. چنين به نظر مى رســد 
كه اگر شما براى خريدن محصوالت مختلف 
ســاير توليدكنندگان به دليــل احتياج داريد، 
دربــاره محصوالت اپل بايــد به دنبال دليلى 

براى «نخريدن» باشيد.
آخريــن «رويــداد اپــل» (همايش هايى 
براى معرفــى محصــوالت و نوآورى هاى 
اپل كــه Apple Event ناميده مى شــوند) در 
بيســتم اكتبــر (29 مهرماه) برگزار شــد و 
طبق معمول اســتيو جابز به معرفى وضعيت 
مالى، نوآورى ها و محصوالت جديد شركت 
پرداخــت. درآمد 22 ميليــارد دالرى فروش 
مك، كســب سهمى معادل 20/7 درصد از كل 
بازار لپ تــاپ در امريكا، هفت ميليارد دانلود 
از فروشگاه App Store و... سرخط خبرهاى 
بخــش مالى اين همايــش بودند. پس از آن و 
در زمينه معرفى محصوالت جديد، خبرهاى 
مربوط به عرضه iLife 11 و بهينه سازى هاى 
انجام شــده در iPhoto، iMovie و... ، نسخه 
جديــد Mac OS  X با نــام Lion و معرفى دو 
نســخه جديــد از MacBook Air نيــز توجه 
زيــادى را به خود جلب كردند. از ديد من، در 
اين ميان دو اتفاق زير ســزاوار تأمل و تحليل 

بيشتر است.

چرخه بازگشت
نخســتين موردى كه شايد بيش از همه 
نيازمند بررســى و دقت باشــد، رويكردى 
 OS X اســت كه اپل در طراحى آخرين نسخه
در پيش گرفته اســت. فرآيندى كه خود جابز 
 (Back to the Mac) آن را بازگشــت به مك
مى نامــد. جريان به صــورت خالصه از اين 
قرار است: سيستم عامل Mac OS  X با انجام 
تغييراتى براى اجــرا روى آي فون و آي پاد 
بهينه شــده و به سيستم عامل جديدى به نام 

iOS تبديل شد. پس از دو سه نسل تكامل اين 
دســتگاه ها و به تبع آن  تكامل iOS، نســخه 
نهايــى آن روى آي پد به اجرا درآمد. اكنون 
اپل قصــد دارد نوآورى هــا و پارادايم هاى 
اين سيســتم عامل موبايل را به سيستم عامل
 OS  X منتقل كنــد و بــه ايــن ترتيب، چرخه 
تكامــل OS  X را كامــل كند. جابــز به ترتيب 
تعامــل چندلمســى، فروشــگاه برنامه ها، 
صفحه خانگى نرم افزارها، حالت تمام صفحه 
نرم افزارها، ذخيره خودكار و از ســرگيرى 
اجراى برنامه ها از موقعيت قبلى را به عنوان 
 iOS شــش فاكتور كليدى معرفــى كرد كه از
به Lion منتقل خواهند شد. به صورت ساده، 
تصميــم بر اين اســت كه سيســتم تعامل و 
پارادايم هــاى محاســبات همراه بــه دنياى 
كامپيوتر هاي شــخصى منتقل شــود. هدف 
اصلى شــايد ساده ســازى هرچه بيشــتر 
تعامل كاربــر با ابزارهاى ديجيتال باشــد، 
اما آيا اين ساده ســازى همواره به نفع كاربر 
خواهــد بود؟ آيا مى توان بــا همين رويكرد 
منتظــر تأثير آندروئيد بر توســعه هســته 
لينوكس بــود؟ آيا ويندوز 8 با اســتفاده از 
بازخوردهــاى ويندوز موبايل تغيير خواهد 
كرد؟ اين رويكرد، سياســت تازه اى اســت 
كه بايــد قدرت و مقبوليت خــود را در عمل 
به اثبات برســاند. به نظر مى رســد كه هنوز 
كاربرانى هستند، كامپيوترهاى شخصى، با 
پيچيدگى هاى بيشــتر، قدرت عملكرد باالتر، 
رابط هــاى كاربرى ســنگين و پرجزئيات و 
حتــى صفحه كليدهاى واقعــى فيزيكى را به 
ســرعت پايين، نرم افزار هــاى تك منظوره 
و رابط هاى كاربرى ســاده و سرراســت و 
صفحه كليدهــاى مجــازى تجهيزات موبايل 

ترجيح مى دهند.

افزايش چگالى؛ راهكارى متفاوت
دوميــن مورد قابل تأمل معرفى ســرى 
جديد MacBook Air، لپ تاپ هاى فوق سبك 
اپــل بود. اگر با كمى تجريــد مفهوم «چگالى 
پردازشى» را به صورت ساده، نتيجه تقسيم 
كارايــى بر حجــم تصور كنيم؛ به ســادگى 
مى توان ديد كه تالش هميشگى دنياى IT روى 
چگال تــر كردن ادوات و تجهيــزات متمركز 

بوده اســت. اگرچه اين تالش ها از سابقه اى 
طوالنــى برخوردارند. اما تــا كنون راهكار 
متفاوتــى را دنبال مى كرده اند. كامپيوترهاى 
خانگى امروزى را با همتايان  آن ها در بيست 
ســال پيش مقايســه كنيد. به جز نمايشگرها 
كــه با ظهور LCD ها كمى الغرتر شــده اند، 
ســاير اجزاى كامپيوترها كم وبيش در همان 
اندازه قبلى باقى مانده اند. البته واضح اســت 
كــه كارايى و گنجايش آن هــا حتى تا چندين 
هزار برابر بيشــتر شده اســت. اين راهكار 
گذشــته IT بود. افزايش عملكرد و كارايى در 
عين حفظ اندازه. به عبارت ديگر، در اين مدت 
كامپيوتر هــاى ما با بهبــود و افزايش قدرت 
اجزاى مختلف شان، به لحاظ توان پردازشى 

چگال تر مى شدند.
اما اكنون به نظر مى رســد كه كاربران، 
كــم و بيــش از عملكرد سيســتم ها راضى 
هســتند، اما بيشــتر انتظار دارند كه بتوانند 
سيســتم هاى خــود را هميشــه و همه جا به 
همراه داشــته باشــند.در چنين شرايطى به 
نظر مى رســد كه راهــكار افزايــش چگالى 
بايــد تغيير كند. اگر به تعريف ســاده چگالى 
پردازشــى، يعنى «كارايى تقســيم بر حجم» 
دقت كنيــم، به ســادگى در مى يابيــم كه تنها 
راهــكار باقى مانده، كاهــش حجم تجهيزات 
در عين حفظ كارايى آن ها اســت و اين دقيقًا 
كارى اســت كه اپل نيروى عظيمى را صرف 
تحقق آن كرده است. سرى جديد Air در عين 
كاهش وزن و ضخامت نسبت به نسخه قبلى، 
كارايى خــود را حفظ كرده و حتى در برخى 
موارد بهبود يافته اســت. اين كه اين راهكار 
تا چه اندازه امكان پيشــرفت خواهد داشت و 
اين كــه آيا مى توان براى ايــن رويكرد جديد 
قانونــى همانند قانون «مــور» وضع كرد در 
آينده اى نزديك مشــخص خواهد شد. شايد 
در آينده  ابزار محاســباتى داخل جيب شــما 
توان پردازشــى يك مين فريــم را در اختيار 

شما قرار دهد.
ســخن آخر اين كــه در عرصــه پويا و 
پرســرعت نوآورى هــاى ديجيتــال، آنچه 
جذاب تر و از اســاس مهم تــر از محصوالت 
تازه اســت، ايده هاى نوينى اســت كه در پس 

آن ها نهفته است.


