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    هوشمندى، در قابى باريك

 احمد شريف پور

ســرى 8 تلويزيون هاى هوشــمند سامسونگ يكى از جذاب ترين طراحى ها را در ميان نســل هاى مختلف محصوالت سامسونگ به كار برده است. قابى بسيار 
باريك و نقره اى رنگ كه در هنگام مشاهده محتواهاى با كيفيت، عمًال از ميدان ديد كاربر حذف مى شود، به همراه طراحى خاص پايه نگه دارنده كه سامسونگ آن را 
Arc Flow مى نامد، جلوه اى خاص به اين تلويزيون مى بخشد. لوگوى سامسونگ در هنگام روشن بودن دستگاه در قسمت پايين قاب باريك آن به رنگ آبى خواهد 

درخشيد و دوربين دستگاه نيز در قسمت ميانى باالى قاب نصب شده است كه از آن براى تعامل با دستگاه و استفاده از سرويس هاى تماس اينترنتى استفاده خواهد 
شد. تلويزيونى كه ما بررسى كرديم، نمونه اى 46 اينچى از سرى 8 ال اى دى هاى سامسونگ با شماره مدل UA46ES8880M بود.

محتويات جعبه
در جعبه دســتگاه عالوه بر خود پنل LED و پايه Arc Flow، دو دستگاه كنترل 
Ac) مخصوص تماشــاى محتواى سه بعدى،  ve از راه دور، دو عينك (با سيســتم
پايــه مخصوص تقويت و تبديل ســيگنال هاى بلوتوث به مادون قرمز و بســته اى 
محتوى ســيم ها و كابل هاى رابط به چشــم مى خورد. موردى كه در همين ابتداى 
كار كمبود آن به  خوبى احساس مى شد، دفترچه راهنما (چه به زبان اصلى و چه در 
حالتى بهتر به زبان فارســى) بود. به خصوص با توجه به شــيوه هاى نوين تعاملى 
كه در اين سرى تلويزيون ها معرفى شده است و به رغم شهودى و ساده بودن اين 
قابليت ها، وجود اين دفترچه هاى راهنما مى توانســت به شدت براى افزايش كارايى 
كاربران عادى مفيد واقع شــود. همچنين در اين بســته، از پايه ها و اتصاالت الزم 
بــراى نصب دســتگاه روى ديوار يا ميزهاى مخصوص خبــرى نبود و پايه جذاب

 Arc Flow در كنار زيبايى، محدوديت را نيز با خود به ارمغان آورده بود!

تعامل
كار با اين تلويزيون سامســونگ و به ويژه بخش هاى هوشــمند آن به چندين 
روش متفاوت امكان پذير است. نخستين روش، استفاده از كنترل از راه دور معمولى 
و پر از دكمه سامســونگ است. شــيوه ديگر كه حد فاصل ميان روش هاى سنتى و 
شيوه تعاملى نوين سامسونگ است، استفاده از كنترل از راه دور لمسى سامسونگ 

اســت كه به خصوص براى فعاليت هايى نظير گشــت وگذار در وب و لذت بردن از 
محتواهاى چندرســانه اى محلى، گزينه بســيار جذابى است. البته نكته اى كه احتماًال 
ما موفق به كشف آن نشديم، نحوه تأييد يا انتخاب گزينه ها توسط اين كنترل لمسى 
بود. به اين معنى كه كارهاى مشخصى نظير كم  و زياد كردن صدا، تعويض كانال ها 
و جابه جايى ميان آيتم هاى مختلف با اين كنترل لمســى به ســادگى امكان پذير بود، 
اما هنگام رسيدن به گزينه موردنظر كليدى براى تأييد وجود نداشت و سطح لمسى 
كنترل نيز از ضربه زدن يا Tap پشــتيبانى نمى كرد و در آخر مجبور بوديم از دكمه 
OK كنترل معمولى استفاده كنيم. اين كنترل لمسى سامسونگ ماهيتى دوگانه داشت 
و با فشــردن كليدى فيزيكى، ميكروفنى كه در قسمت باالى كنترل قرار داشت، فعال 
شده و امكان تعامل صوتى با تلويزيون را فراهم مى آورد. در اين حالت كه اكنون تنها 
از زبان انگليسى پشتيبانى مى كند، مى توان با استفاده از فرامين صوتى، عملكردهاى 
مختلف تلويزيون را كنترل كرد. اما به نظر مى رسد اين شيوه تعامل با استقبال زيادى 
از سوى كاربران مواجه نشود؛ چرا كه تنها به زبان انگليسى محدود است و از سوى 
ديگر، به نظر مى رســد كه حساســيت زيادى روى نحوه تلفظ لغات داشته باشد كه 
همان گونه كه مى دانيم، داشتن انتظار تلفظ صحيح از كاربران بسيارى از كشورهاى 
خاورميانه و شرق دور چندان معقول نخواهد بود! درنهايت، روش ديگر تعامل با اين 
دستگاه، استفاده از حسگر حركتى آن است كه عملكردى شبيه كينكت مايكروسافت 
دارد. در اين حالت كاربر بايد دســت خود را براى چند لحظه در برابر دوربين نگه 
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داشــته و حركت دهد تا حســگر حركتى فعال شود. در اين حالت، حركت دادن دست 
باعث خواهد شد تا نشانگر موجود روى صفحه نمايش جابه جا شود و مشت كردن 
دست، گزينه زير نشانگر را انتخاب خواهد كرد. اگرچه اين روش تقريبًا براى بيشتر 
كاربردها بدون اشــكال كار مى كند، اما نبايد از نظر دور داشــت كه اين حسگر هنوز 
دقت كافى را ندارد و در چندين سناريوى مختلف استفاده از آن امكان پذير نيست. اگر 
افراد ديگرى در كنار كاربر باشند، گاهى حسگر دستگاه ساير حاضران را با كاربر 
اصلى اشــتباه مى گيرد. در هنگام اســتفاده از مرورگر اينترنتى نيز تايپ URLهاى
 طوالنى با اســتفاده از اين شــيوه به دليل نياز به باال نگاه داشــتن دست ها در مدت 
زياد، كاربر را به شدت خسته خواهد كرد. اگر صفحه كليدى كه سامسونگ در پايگاه 
اينترنتــى اش معرفى كرده، به اين مجموعه افزوده شــود، ايــن تلويزيون مى تواند 

به سادگى كليه عملكردهاى يك تبلت را نيز در حوزه مصرف محتوا، پوشش دهد.

محتوا
براى آزمودن كيفيت، محتواهاى ســه بعدى و امكانات دردســترس از طريق 
اينترنت، دســتگاه را از طريق يك شــبكه كابلى با ســرعت 2 مگابيــت بر ثانيه به 
اينترنت متصل كرديم. نخســتين گام ما استفاده از محتواهاى پيش فرض موجود 
روى دســتگاه بود. برخى برنامه هاى ســاده نظير مرورگر وب و بازى هاى ساده 
به راحتى تمام و به شكلى روان اجرا شدند. اما اجراى بازى «پرندگان خشمگين» 
نياز به به روزرســانى فرم وير دستگاه داشت كه به داليل مختلف از آن صرف نظر 
كرديــم. دو نكتــه درباره اين نرم افزارها قابل توجه بود. نخســت اين كه برخى از 
نرم افزارهــا از رابــط صوتى يا حركتى يا حتى هردو پشــتيبانى نمى كردند. البته 
شــكلك هاى كوچكى در گوشــه آيكون هر يك از ايــن برنامه ها رابط هاى تعاملى 
پشــتيبانى شــده را به كاربر نشــان مى دهند. نكته دوم اين كه برنامه هاى فارسى 
تعبيه  شده در اين دستگاه (از فال حافظ گرفته تا بازى تتريس ساخت سام سرويس) 
متأســفانه چه به لحــاظ گرافيك و طراحى و چه به لحاظ پشــتيبانى از رابط هاى 
مختلــف و حتى جذابيــت، در حد و اندازه هاى برنامه هــاى خارجى نبودند! براى 
آزمودن محتواهاى سه بعدى نيز نمونه هايى را از آرشيو آنالين پيشنهادى دستگاه 
دانلــود و پخــش كرديم كه نتيجه كامًال رضايت بخــش و جذاب بود. به خصوص 

اين كه ضخامت اندك قاب دســتگاه باعث مى شــد كه تصوير ســه بعدى بى حد و 
مرزى را به صورت معلق در هوا و بدون لبه و حاشــيه ببينيم، كه تجربه بســيار 
جذابى اســت. نكته قابل توجه ديگر، تنوع و تعدد زياد درگاه هاى ارتباطى است كه 
كاربر را قادر مى سازد از انواع محتواهاى آنالين يا محلى ذخيره شده روى انواع 
رســانه ها لذت ببرد. سه درگاه USB كه يكى از آن ها مخصوص هاردديسك هاى 
اكســترنال اســت، ســه درگاه HDMI، خروجى هاى هدفــون و خروجى اپتيكال 
صوتــى، ورودى صوتــى DVI و درگاه اتصال به شــبكه هاى كابلى از جمله اين

 امكانات ارتباطى هستند.

راه پيش رو
تلويزيون هاى هوشــمند، آغازگــر عصر جديدى در تعامل انســان و جعبه 
جادويى هســتند و به واسطه فراگير بودن تلويزيون ها، تعداد مخاطبان اين رسانه 
نوظهور از هر ابزار ديجيتال ديگرى بيشتر خواهد بود. گام هايى كه سامسونگ در 
جهت «هوشمندى» اين ابزارها برداشته، نخستين گام ها در راهى است كه تا پيموده 
شدن كاملش زمان زيادى باقى مانده است. اين موضوع را مى توان در تعداد اندك 
برنامه هــا و ضعف در برخى قابليت هاى تعاملى مشــاهده كــرد. افزودن قابليت 
پشــتيبانى از زبان هاى محلى مناطق مختلف دنيا، بهبود بخشــيدن سيستم تعامل 
حركتى، غنى تر ســاختن اكوسيستم برنامه ها و انتشار SDK توسعه برنامه براى 

اين تلويزيون ها را مى توان گام هاى بعدى در جهت پيمودن اين مسير تلقى كرد.
به هر روى، سامسونگ به عنوان يكى از پيشگامان عرضه ابزارهاى ديجيتال 
وظيفه رهبرى اين بازار را نيز بر عهده دارد و اگر چه اين نمونه هاى نخستين ممكن 
است كاستى هايى داشته باشند، اما چشم اندازى كه از آينده ترسيم مى كنند، بسيار 

ديدنى و جذاب است.
نكته آخر اين كه گاه حتى لحظه اى فارغ شــدن از درگيرى هاى ذهنى روزمره 
و تجربــه دنيايى شــبيه فضاهاى تخيلى فيلم هايى چون «گــزارش اقليت»، ارزش 
پرداخــت هزينه اى به نســبت زياد را دارد. مگر جز اين اســت كــه تلويزيون ها تا 
چندى پيش و حتى همين حاال محبوب ترين و پراســتفاده ترين ابزار ســرگرمى ما 

بوده اند؟

اين كه ضخامت اندك قاب دســتگاه باعث مىشــد كه تصوير ســه بعدى بى حد و كت دهد تا حســگر حركتى فعال شود. در اين حالت، حركت دادن دست 
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