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طبق تعریف دیکشـنری آکسفورد، صفت »رترو« )Retro( مترادف با »نوستالژیک« )Nostalgic( است، و 
به چیزهایی اطالق می شـود که یادآور سـبک یا مدی از گذشته ی نزدیک باشند. یعنی چیزهایی که خاطرات 
و احساساتی قدرتمند را دوباره برای ما زنده می کنند. این تعریف دقیقا مطابق با همان ایده ای است که حدود 
یک سـال قبل موزه ی گجت های رتروی دیجی کاال مگ بر اسـاس آن شکل گرفت؛ ورق زدن تاریخ تکنولوژی 
و نگاه دوباره به گجت هایی مثل گوشـی های موبایل یا کنسـول های بازی قدیمی که هر کدام یادآور بخشی از 
خاطرات کودکی، نوجوانی و جوانی ما هستند.درسـت اسـت که این روزها بیشتر دهه شصتی ها از نوستالژی 
صحبت می کنند، ولی حتی اگر متولد دهه هفتاد یا بعد از آن هم باشـید، بسـیاری از گوشـی های موبایلی که 
در طـول زندگی دیـده بودید، دیگر به یک گجت رترو تبدیل شـده اند. شـاید هیچ ابزار دیگـری در دو دهه ی 
اخیر به اندازه ی گوشـی های موبایل تغییر نکرده باشـد. کافی اسـت نگاهی به یکی از فیلم های آینده نگرانه ی 
18 سـال پیـش مانند ماتریکس بیندازید تا با یک گوشـی کشـویی نوکیـا با صفحه نمایـش تک رنگ برخورد 
کنیـد. از گوشـی نوکیـا 3310، ایـن فناناپذیر دوست داشـتنی گرفتـه، تا آتـاری، آرزوی دهه شـصتی ها، در 
مـوزه ی گجـت رترو داسـتان هایی را روایت کردیم که با خوانـدن آن ها نوسـتالژیک ترین خاطراتتان را به یاد 
می آوریـد. خاطراتی کـه مدت هـا در دورافتاده ترین گنجه های ذهنتـان خاک می خورده و با یـادآوری آن ها 
ناخـودآگاه تپش قلب هایتان سـریع تر می شـود. عالوه بـر این تاریخ تکنولوژی سرشـار از اتفاقـات و لحظاتی 
اسـت که موفقیت ها و شکسـت هایی بـزرگ را رقم زده اند. از آیفون نسـل اول، موبایلی کـه دنیا را عوض کرد، 
تـا نوکیـا N9، آخرین برگ برنده ی نوکیا که به باد رفت. در موزه ی گجت رترو می توانید داسـتان شکسـت ها 
و موفقیت هـای شـرکت های بـزرگ را بخوانیـد و تحوالتی را که در نهایت منجر به شـکل گرفتن گوشـی ها و 
گجت های پیشـرفته ی امروزی ما شـده اند دنبال کنید. ایـن مجموعه تنها بخشـی از بهترین مقاالت موزه ی 
گجت هـای رتـرو اسـت که به مناسـبت تولد دوسـالگی دیجـی کاال مگ گـردآوری شـده. اگر بـه موضوعات 
نوستالژیک، تاریخ تکنولوژی و در کل گجت های رترو عالقه دارید پیشنهاد می کنیم خواندن این مقاله ها را از 
دسـت ندهید و از این به بعد هم هر جمعه در دیجی کاال مگ منتظر یکی دیگر از مقاالت گجت رترو ما باشـید.

گجت های رترو
از فناناپذیر دوست داشتنی

 تا آرزوی دهه شصتی ها

محسن چینه کش
کارشناس ارشد 
دیجی کاال مگ
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خیلی ها فکر می کنند نوکیا اولین گوشـی هوشمند را ساخته است. یا اگر از 
آن ها بپرسـید اولین گوشی هوشمند تمام لمسی کدام بود، احتماال خواهند 
گفت آیفون. ولی در واقع اولین گوشی هوشمند تاریخ، گجتی آجر مانند به 
نام »آی بی ام سایمون« )IBM Simon( بوده است. سایمون در کمال تعجب 
لقب اولین گوشـی هوشـمند تمام لمسـی دنیا را هم از آن خود می کند! این 
هفته در موزه گجت های رتروی دیجی کاال مگ مهمان این گوشی هوشمند 
پیشکسوت خواهیم بود. در دهه ی هشتاد میالدی سرویس هایی مانند ایمیل، 

ُویس میل و فکس در حال رواج پیدا کردن بود. ولی برای استفاده از هر کدام از 
آن ها نیاز به یک دستگاه مجزای چندین کیلویی داشتید. در آن دوران داشتن 
یک دستگاه واحد که بتواند تمام این کارها را انجام دهد، به تنهایی یک رویا 
محسـوب می شـد؛ چه برسـد به این که بتوانید آن را همراه خود هم داشـته 
باشـید. تعجب نکنید، مـا از زمانی صحبت می کنیم کـه هنوز لپتاپ ها هم 

درست وحسابی پا به عرصه ی وجود نگذاشته بودند. 
داستان ساخت اولین گوشی هوشمند به اوایل دهه ی نود میالدی برمی گردد؛ 

یعنی زمانی که اولین نمونه های »دستیار شخصی دیجیتال« یا PDA پدید 
آمد. 

در آن زمان گوشـی های موبایل به هیچ وجه هوشمند نبودند، و PDA ها هم 
قابلیت های کامل یک گوشی موبایل را نداشتند. در همین حال که شرکت ها 
مشغول تالش برای رسیدن به ترکیبی مناسبی از قابلیت های یک کامپیوتر و 
امکانات ارتباطی بودند، IBM به نمونه ی اولیه ی یک گوشی هوشمند رسیده 
بود. این گجت برای اولین بار در سـال 1۹۹۲ میالدی در نمایشـگاهی به نام 
»کدکس« )CODEX( به نمایش درآمد و دو سـال بعد با نام سایمون به بازار 
عرضه شـد. البته در آن زمان هنوز واژه ی گوشـی هوشمند یا اسمارتفون به 
وجود نیامده بود؛ به همین دلیل IBM از لقب »دسـتگاه ارتباطی شخصی« 

)Personal Communicator( برای سایمون استفاده کرد.
بدون شـک آی بی ام سـایمون در مقایسـه با اسـتانداردهای امـروزی حتی 
روی نیمکت ذخیره ها هم جایی ندارد، ولی باید بپذیریم این گجت سـال ها 
از زمان خود جلوتر بوده اسـت. سـایمون به یک صفحه نمایـش 4/7 اینچی 
LCD تک رنگ لمسـی با رزولوشـن ۲۹3 در 1۶0 پیکسل مجهز بود. با توجه 
به مقاومتی بودن صفحه نمایش سایمون، همراه آن یک قلم )استایلوس( هم 
عرضه می شد. البته اگر زور بازویی خوبی داشتید می توانستید از انگشت هم 
استفاده کنید، ولی امیدواریم انتظار پشتیبانی از مالتی تاچ را نداشته باشید.

سـایمون عالوه بـر قابلیت های یک گوشـی موبایل، امکاناتی نظیر ارسـال و 
دریافـت ایمیل، فکس و اسـناد را هم به شـما می داد. نکتـه ی جالب این که 

IBM با توجه به پوشـش کم و قیمت باالی اسـتفاده از شبکه های موبایل در 
دهه ی نود، امکان اسـتفاده از سـایمون با خط تلفن ثابـت را هم فراهم کرده 
بود. همچنین مجموعه ای از ابزارهای کاربردی نظیر تقویم، ساعت، دفترچه 
یادداشـت، دفتـر تلفن و امـکان برنامه ریزی بـرای مالقات ها هـم به صورت 

پیش فرض روی سایمون قرار داشت.
شاید باور نکنید ولی سایمون حتی امکان نصب اپلیکیشن های جدید را هم 
داشـته است. البته به شـرطی که حوصله ی سـر و کله زدن با آن برای خالی 
کردن فضای کافی روی حافظه ی داخلی را داشتید. سایمون با قیمت 1100 
دالر تقریبا از تمام گوشـی های هوشـمند امروزی گران تر بوده است، ولی با 
توجه به وضعیت تکنولوژی در آن دوره این قیمت طبیعی به نظر می رسد. 

بـا وجود تمام ایـن ویژگی های عالـی )فراموش نکنید در آن زمـان این جور 
امکانات انقالبی محسـوب می شـده(، سـایمون در واقع جوان مرگ شد. این 
گوشی هوشـمند تنها شـش ماه در بازار بود و حدود پنجاه هزار نسخه از آن 

فروش رفت. 
یکی از دالیل شکست سـایمون باتری ضعیفی بود که تنها حدود یک ساعت 
دوام می آورد. IBM پس از آن عالقه ی خود را به این پروژه از دست داد. هر چند 
گوشی های هوشمند به حیات خود ادامه دادند، ولی پانزده سال طول کشید تا 
در سال ۲007، استیو جابز هنگام معرفی آیفون نسل اول، دوباره این نکته ی 
مهم را مطرح کند که هر اپلیکیشنی به رابط کاربری خاص خودش نیاز دارد. 

سایمون گوشی هوشمندی بود که 1۵ سال زود متولد شد! 

گوشی هوشمندی که  ۱۵ سال
زود متولد شد!
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زمانی بـرای ما که هنوز ضربـه ی پنالتی تاریخی روبرتو باجـو در فینال جام 
جهانی 1۹۹4 را به یاد داریم، سال ۲000 نماد رسیدن به اوج تکنولوژی بود. 
حتـی خیلی ها تصور می کردند در سـال ۲000 دنیا به پایان خواهد رسـید. 
در همین حال که بسـیاری منتظر به پایان رسـیدن دنیا بودیم نوکیا یکی از 
محبوب ترین گوشی های تاریخ را معرفی کرد؛ نوکیا 3310، گوشی موبایلی 
که آنتن نداشـت ولی می توانسـتیم با آن تماس بگیریـم، اس ام اس بدهیم و 

گردو بشکنیم! 
رنـگ آبـی کاربنی زیبـا با دکمه هـا و نوارهـای تزیینی نقـره ای در کنار یک 
صفحه نمایش باکیفیت LCD با رزولوشن 84 در 48 پیکسل و نور پس زمینه ی 
سـبز، از دیگر ویژگی های این گوشی دوست داشتنی بود. شاید پیکسل های 

صفحه نمایش نوکیا 3310 در کنار صفحه نمایش های QHD امروزی اندکی 
درشـت به نظر برسـند ولی حداقل خوانایی صفحه نمایش 3310 حتی زیر 

نور مستقیم خورشید هم حرف نداشت. 
 برخالف گوشـی های هوشـمند پر ادعای امروزی که حتی اجازه نمی دهند 
به باتریشـان دست بزنید نوکیا 3310 اجازه می داد هم قاب پشتی و هم قاب 
جلویـی آن را دربیاوریـم. بـا وجود قاب هـای اصلی و متفرقه ی بی شـمار در 
طرح هـا و رنگ های متنـوع، نوکیـا 3310 در زمینه ی شخصی سـازی یکی 
از برترین گوشـی های تاریخ محسوب می شود. البته امکانات شخصی سازی 
ایـن گوشـی بـه اینجـا ختـم نمی شـد؛ می توانسـتیم خودمـان بـرای این 
گوشـی زنـگ دلخواهمـان را برنامه ریـزی کنیـم. محبوبیت این گوشـی تا 

حـدی زیاد بـود که حتی بـرای آن کتاب های سـاخت زنگ با انواع و اقسـام 
 ملودی ها از کنسـرتو پیانـوی شـماره ۲ راخمانینف تا موزیک شـاد گیلکی

 به چاپ رسید.
نوکیا 3310 با ابعاد 113 در 48 در ۲۲ میلی متر و وزن 133 گرم، کوچک ترین 
یا سبک ترین گوشی زمان خود نبود. ولی همین هیکل قوی، آن را به یکی از 

مقاوم ترین گوشی های تاریخ هم تبدیل کرد. 
این گوشی به حدی جان سخت بود که اگر از دستمان می افتاد بیشتر نگران 
ترک خوردن زمین بودیم. بنا بر تحقیقات برخی دانشمندان تنها دو موجود 
توانایـی این را دارند که از یک انفجار اتمی جان سـالم به در ببرند: سوسـک 
حمام و نوکیا 3310! هشت حافظه ی ذخیره سازی برای تماس های ورودی، 
خروجی و ازدست رفته، تایپ هوشمند T۹، ساعت زنگ دار، ماشین حساب و 
4 بازی جذاب از جمله بازی کالسیک »اسنیک« )Snake( از دیگر امکانات 
عالی نوکیا 3310 بود. باتری قابل تعویض این گوشی در نسخه های مختلف 
تنها بین ۹00 تا 1000 میلی آمپر سـاعت ظرفیت داشـت ولی نوکیا 3310 

به طرز عجیبی تقریبا هیچ گاه به شـارژ کـردن نیاز پیدا نکرد! نوکیا 3310 با 
رکورد فـروش 1۲۶ میلیونی یکی از موفق ترین گوشـی های کل تاریخ لقب 
گرفت. شاید به همین دلیل مایکروسافت پس از خریدن بخش موبایل نوکیا 
تصمیم گرفت نسخه ای به روز شده از 3310 را تولید کند که با حفظ ظاهر و 
ابعاد اصلی به یک صفحه نمایش لمسی 3 اینچی ClearDiamond، دوربین 
41 مگاپیکسـلی PuerView و نسخه ای ویژه از سیسـتم عامل ویندوزفون 

مجهز شده بود. 
البته بهتر است خیلی خوشحال نشویم چون این اتفاق هرگز در واقعیت رخ 
نداد. این شوخی جالب را مایکروسافت به عنوان دروغ اول آوریل سال ۲014 
منتشـر کرده بود. در نهایت درسـت اسـت کـه نوکیـا 3310 صفحه نمایش 
لمسـی، بلوتـوث، Wi-Fi و دوربیـن نداشـته، ولی بـه نظر می رسـد از زمان 
خـود بسـیار جلوتـر بوده، چـرا که جـک 3٫۵ میلی متـری صدا هم نداشـته 
 اسـت. اصال شـاید اپل ایده ی حذف جک هدفـون آیفـون را از نوکیا 3310 

دزدیده باشد!

فناناپذیر دوست داشتنی!

تنها دو موجود توانایی این را دارند
 که از یک انفجار اتمی جان سالم به در ببرند: 
سوسک حمام و نوکیا ۳۳۱۰!

Nokia  3310 
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چیـزی در حـدود 10 تـا 1۵ سـال پیـش دوربین هـای فیلم بـرداری خانگـی 
)Camcorder( کـه در ایران به هندی کم معروف شـده بودنـد در اوج دوران 
شـکوفایی خود به سر می بردند ولی امروز کمتر کسـی آن ها را به یاد می آورد. 
روند پیچیده شدن نسخه ی هندی کم زمانی استارت خورد که در سال ۲003 
سروکله ی گوشی نوکیا 3۶۵0 پیدا شد. نوکیا 3۶۵0 اولین گوشی دوربین داری 
بود که عـالوه بر عکس گرفتن قابلیت فیلم برداری را هم داشـت. از آن زمان تا 
کنون گوشی های موبایل در زمینه ی فیلم برداری پیشرفت های بزرگی کرده اند. 
لرزشـگیر اپتیکال، فیلم برداری 4K، اسلوموشن های دراماتیک با فیلم برداری 
سریع، بااین همه امکانات گوشی های هوشمند امروزی عجیب است که هرکدام 

از ما تا االن به یک اسپیلبرگ تبدیل نشده ایم!

بیاییـد بـه دوران طالیی فیلم هـای خانگی و  معرفـی نوکیـا 3۶۵0 برگردیم. 
قطعا برای کسـانی که عادت کرده بودند با هندی کم خود ۲4 ساعته از کودک 
دلبندشان فیلم بگیرند بسنده کردن به 30 ثانیه فیلم برداری، آن هم با کیفیت 
پایین فرمت 3GP بسـیار سـخت بود. ولی دوربین نوکیـا 3۶۵0 زمانی ارزش 
خودش را نشـان مـی داد که کـودک دلبند به نـاگاه تصمیم می گرفت وسـط 
خیابـان زبان باز کنـد! آن وقت بود که می توانسـتید این لحظه ی باشـکوه را با 
دوربیـن نوکیا 3۶۵0 در تاریخ ثبـت و در اولین مالقات برای عمه و عمو و دایی 

و خاله بلوتوث کنید.
 هرچند نوکیا 3۶۵0 اولین گوشی دوربین دار نبود ولی جزو اولین گوشی هایی 
دوربین داری محسوب می شود که در ایران محبوبیت باالیی پیدا کرد. کیفیت 

عکس هـای دوربیـن VGA آن در مقایسـه با اسـتانداردهای امروزی شـرم آور 
بـه نظر می رسـد ولی در زمان خـود یک پیشـرفت تکنولوژیک عظیـم به نظر 
می رسـید. عکس های نوکیا 3۶۵0 به هیچ وجه برای چاپ کردن مناسـب نبود 
ولی می توانسـتید آن ها را برای دیگران بفرسـتید، به عنـوان عکس پس زمینه 
اسـتفاده کنید یا به یکی از شماره های ذخیره شده در گوشی اختصاص دهید. 
در حال حاضر بسیار عادی و طبیعی به نظر می رسد که هر روز عکس دوستان 
و عزیزان خود را روی شـبکه های اجتماعـی مختلف ببینید ولی در زمان نوکیا 
3۶۵0 می توانستید با نشان دادن افتادن عکس فرد تماس گیرنده روی گوشی 

دوستان خود را به وجد بیاورید!
از دیگر قابلیت های محبوب نوکیا 3۶۵0 می توان به امکان استفاده از فایل های 
صوتی wave به عنوان زنگ اشـاره کرد. این قابلیت استخراج زنگ های خاص 
از درون آهنگ هـای مشـهور و بلوتـوث کردن آن هـا برای دوسـتان را به یکی 
از تفریحـات مـردم تبدیـل کـرده بـود. نوکیـا 3۶۵0 همچنین یکـی از اولین 
اسـمارت فون هایی بود که بازار کاربران عمومی را هدف گرفت. سیسـتم عامل 
سـیمبین سـری ۶0 آن االن به معنی واقعی باید در موزه ها نمایش داده شود. 
 از محبوب تریـن اپلیکیشـن های ایـن سیسـتم عامل می توان به »ماسـکیتو«

 اشاره کرد!
گوشی نوکیا 3۶۵0 طراحی نسبتا عجیبی هم داشت. بخش پایینی گوشی گرد 
بود و به خوبی در کف دست جای می گرفت ولی بسیاری از مردم چیدمان عجیب 
دکمه های آن را دوسـت نداشـتند. گوشـی نوکیا 3۶۵0 کـه در زمان خود اوج 
فناوری محسوب می شده در واقع قصد داشته با این چیدمان به نیاکان قدیمی 
خود یعنی تلفن های پالس با شـماره گیر دایره ای ادای احترام کند. درهرحال 
عادت کردن به این چیدمان عجیب برای کسـانی که در آن زمان اس ام اس باز 

حرفه ای بودند نیاز به اندکی زمان داشت.
صفحه نمایش ۲٫1 اینچی رنگی TFT با رزولوشن 17۶ در ۲08 پیکسل و قابلیت 
نمایش 40۹۶ رنـگ، پردازنده ی 104 مگاهرتز از نوع ARM 9، چهار مگابایت 
حافظـه ی داخلی و اسـالت کارت حافظه ی MMC جزو مشـخصات فنی مهم 
نوکیـا 3۶۵0 بود. این گوشـی از تکنولوژی GPRS هم پشـتیبانی می کرد که 
در آن زمان اینترنت بی سـیم پرسـرعت محسـوب می شـد. حتی در مقایسه با 
گوشـی های رده پایین امروزی هم به نظر باورکردنی نیست که نوکیا 3۶۵0 با 
همین مشـخصات در سال ۲003 به گجتی تبدیل شده بود که همگان دلشان 

می خواست یکی از آن را داشته باشند.

قاتل هندی کم!
Nokia  3650 
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نوکیـا ۶۶۰۰ که در سـال ۲۰۰۳ معرفی شـد در زمان عرضه 
پیشرفته ترین محصول کل تاریخ نوکیا محسوب می شد. در 
ویدیوهای تبلیغاتی آن زمان نوکیا ۶۶۰۰ به عنوان تلفیقی 
از کامپیوتر، دوربین عکاسـی، سـاعت، ماشین حسـاب و 
گجت های مختلف تصویر شـده اسـت. ایـن محصول فوق 
پیشـرفته به صفحه نمایـش ۲٫۱ اینچی با رزولوشـن ۱۷۶ 
در ۲۰۸ پیکسـل، پردازنـده ی ۱۰۴ مگاهرتـزی، دوربیـن 
عکاسـی VGA، تنهـا ۶ مگابایت حافظـه ی داخلی، امکان 
افزایش حافظه بـا کارت MMC، بلوتوث، درگاه مادون قرمز 
و سیسـتم عامل سـیمبین سـری ۶۰ مجهز بود. شاید این 
مشخصات به نظر بسیار ضعیف باشد ولی برای روزگاری که 
اوج استفاده ی بسیاری از ما از گوشی موبایل رد و بدل کردن 
بلوتوث در متروی کرج یا نصب کردن اپلیکیشن ماسکیتو 

برای دور کردن پشه ها بود کامال کفایت می کرد.
 ۶۶۰۰ بـرای نوکیا یـک موفقیت تجـاری بود و بـه یکی از 
پرفروش ترین گوشـی های تاریـخ نوکیا تبدیل شـد. این 
گوشی در ایران هم محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرد. ۶۶۰۰ 
علی رغم هیکل چاق و بدقواره زمانی که در اوج بود همانند 
یک سوپر استار می درخشـید. البته میزان این محبوبیت 
در مقطعـی به حدی رسـید که سـرت را به هر سـویی که 
می چرخاندی یک ۶۶۰۰ می دیدی. در نتیجه سـوپر استار 
بی چاره در اواخر دوران کاری مجبور بود القابی نظیر »شصت 
و شش دو خز« را تحمل کند. طبق معمول گوشی های قدیمی 
نوکیا، ۶۶۰۰ هم دوام و مقاومت باالیی داشت. بنابراین حتی 
این روزها هم ممکن اسـت یکی از این سـوپر اسـتارهای  

بازنشسته را مشغول کار بیابید!

سوپر استار بازنشسته!
تاریخ تکنولوژی سرشـار از داستان های جذاب است. داستان 
شکسـت خوردن شرکت هایی که روزی چنان در اوج بودند که 
هیچ وقت تصور افول کردن را هـم نمی کردند. نوکیا ۶۶۰۰ را به 
یاد بیاورید. بسیاری از ما مفهوم اسمارتفون یا گوشی هوشمند 
را با نوکیا ۶۶۰۰ یاد گرفتیم. نوکیا جزو اولین شـرکت هایی بود 
که بازی گوشی های هوشمند را آغاز کرد و بسیار جالب است که 
سرانجام در همان بازی که خود شروع کرده بود شکست خورد. 
با این حال گوشـی هایی نظیر نوکیـا ۶۶۰۰ در زمان خود چنان 
انقالبی بودند که برای همیشه در حافظه ی ما باقی خواهند ماند.

Nokia  6600 
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10 سـال زمـان چندان زیادی نیسـت ولـی اگر ماشـین زمانی داشـتیم که 
می توانست ما را تنها حدود 10 سال به عقب برگرداند باز هم کارهای بزرگی 
می توانسـتیم انجام دهیم؛ از جمله حضور در مراسـم رونمایی گوشی سونی 
اریکسـون K750i! راسـتی این گوشی اصال مراسـم رونمایی داشت؟! حتی 
اگرسونی مراسم رونمایی هم برای K750i در نظر نگرفته بوده ولی به عوض 
در زمینه ی تبلیغات برای آن سـنگ تمام گذاشـته است. خوبی تبلیغات هم 

این است که برای دیدن مجدد آن نیاز به ماشین زمان ندارید. 
دوربین ۲ مگاپیکسل، فوکوس خودکار، فلش LED و صفحه نمایش 1/8 اینچ 
TFT با رزولوشـن 17۶ در ۲۲0 پیکسـل و قابلیت نمایـش ۲۵۶ هزار رنگ؛ 
شـوخی نمی کنیم، دقیقا با همین مشـخصات در سـال ۲00۵ می توانستید 

بهترین عکس ها را با گوشی موبایل بگیرید. 
البتـه اگر از حق نگذریم سـونی اریکسـون K750i در زمان خـود واقعا یک 
شـاهکار بود. تـا حدی کـه برخی از سـایت های معتبـر حـوزه ی تکنولوژی 
 K750i لقب بهترین گوشـی دوربین دار سـال ۲00۵ را به آن دادنـد. یعنی
حتی توانسـته بـود با گوشـی های بزرگی نظیـر N90 نوکیا کـه در آن زمان جزو 
مدعیان عکاسی با موبایل بود رقابت کند. هنوز هم می توان از درپوش دوربین 
K750i که باعث می شد حداقل الزم نباشد قبل از هر بار عکاسی لنز را پاک 
کنیـد به عنوان یک ویژگی خوب یاد کرد. البته خود عنوان »بهترین گوشـی 
دوربین دار سـال« از این حکایت می کند که K750i مربوط به دورانی است 
که هنوز گوشـی »دوربین ندار« معنی داشـته! سـونی اریکسون K750i در 
ایران هم یکی از موفق ترین گوشی های زمان خود بود و با کمال تعجب هنوز 
هم ممکن اسـت یکی از آن ها در هر حالی که احتماال بارها بین افراد مختلف 
دست به دسـت شـده، زنده بیابید. بنابراین احتماال اگر K750i می توانسـت 

سخن بگوید خاطرات بسیار زیادی با ما داشت که تعریف کند.  

بهترین گوشی 
دوربین دار سال!

 Sony
 Ericsson

 K750i
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تا امروز گوشـی های مختلفی از نوکیا، سـونی اریکسـون، HTC، سامسونگ، 
LG، موتـوروال و… راه خود را به مـوزه ی گجت های رتروی دیجی کاال مگ باز 
کرده اند. در این میان جای یک گوشـی به شـدت در این موزه خالی است. اپل 
 آیفون، موبایلی که مسـیر دنیای گوشی های هوشـمند را تغییر داد. ۲۹ ژوئن 
)8 تیر( سالگرد ورود اولین آیفون به بازار بود. پس چه فرصتی از این بهتر برای 

این که آیفون نسل اول را به موزه ی گجت های رترو دعوت کنیم.
آیفون نسـل اول پس از چند سال انتظار و شایعات مختلف در مورد کار کردن 
اپل روی یک گوشـی انقالبی در ۹ ژانویه ۲007 توسـط اسـتیو جابز بزرگ در 
کنفرانس »مک ورلد« معرفی شـد. جابز در این مراسم تاریخی اشاره کرد که 
برای دو سال و نیم منتظر این لحظه بوده و اپل قصد دارد در این روز تلفن را از 

نو ابداع کند! جابز مهارت ویژه ای در به هیجان آوردن مخاطبان داشت. او ابتدا 
همه را با بیان این که قصد دارد سـه گجت را در این مراسم معرفی کند گمراه 
کـرد؛ یک آیپاد با صفحه ی عریض و کنترل های لمسـی، یک گوشـی موبایل 
انقالبی و گجتی برای اتصال به اینترنت. سـپس شـروع به تکرار کردن نام این 
گجت ها به صورت پشـت سـر هم کرد تا جایی که رفته رفته مخاطبان متوجه 
شدند که فریب خورده اند. در نهایت جابز اعالم کرد که این سه محصول در واقع 
سـه گجت مجزا نیستند بلکه محصول جدید ترکیبی از آن ها است که اپل آن 
را آیفون می نامد.  پیگیری پیشـینه ی ساخت آیفون با توجه به محافظه کاری 
شـدید اپل در حفظ اطالعات و پروژه های مختلفی کـه در طراحی آن دخیل 
بوده کار ساده ای نیست. بر اساس گفته ای از »فیل شیلر«، ایده ی اصلی ساخت 

آیفون از موفقیت آیپاد شروع شده. پروژه ای از سال ۲003 که ایده ی اصلی آن 
آوردن موسـیقی و فیلم به تلفن همراه بوده است. از سوی دیگر استیو جابز در 
سـال ۲00۵ ایده ی استفاده از صفحه نمایش چندلمسی را برای حذف کردن 
ماوس و کیبورد از کامپیوترها مطرح کرد. جالب است بدانید که اپل ابتدا قصد 
داشته این ایده را در ساخت تبلتی به کار ببرد که می توانسته همان آیپد باشد. 
اما زمانی که نمونه ی اولیه ی این دستگاه به دست استیو جابز رسیده او تصمیم 
گرفته این تکنولوژی را در ساخت یک گوشی موبایل به کار ببرد. مجموع این 
تالش ها در قالب پروژه ای به نام »پروژه ی بنفش« )Purple Project( انجام 

گرفته که خروجی نهایی آن آیفون بوده است.
 آیفون نسـل اول صفحه نمایشی 3٫۵ اینچی لمسـی خازنی با رزولوشن 3۲0 
در 480 پیکسل داشت، پردازنده ی ۶۲0 مگاهرتزی آن را سامسونگ ساخته 
بـود و 1۲8 مگابایت رم در کنار 4، 8 یـا 1۶ گیگابایت حافظه ی داخلی در آن 
 iPhone که در آن زمان هنوز iOS قرار داشت. اولین آیفون با اولین نسخه از
 iOS 3.1.3 خوانده می شـد روانه ی بازار شد و به روزرسانی های اپل را تا OS
دریافـت کـرد. آیفون بخش زیـادی از موفقیت خود را مدیـون صفحه نمایش 
لمسـی خازنی و رابط کاربری سـاده ی مبتنی بر قابلیت چند لمسی بود. البته 
آیفون اولین موبایلی نبود که از صفحه نمایش خازنی استفاده می کرد. تقریبا 
یـک ماه پیـش از آن LG یک گوشـی به نـام LG Prada معرفی کـرد که از 

صفحه نمایش لمسـی خازنی در آن اسـتفاده شـده بود. مدیر بخش تحقیق و 
توسـعه ی LG در یـک کنفرانس خبری اپـل را متهم کرد که ایـده ی آیفون را 
از روی گوشـی »پرادا« کپی کرده اسـت! در نهایت دعـوای حقوقی بین اپل و 
سامسونگ بر سر پتنت ها و اتهام سامسونگ به اپل که ایده ی آیفون را از روی 
یکی از طراحی های اولیه ی سونی کپی کرده است باعث شد تا اپل درهای مهر 
و موم شده ی آزمایشگاه های خود را باز کند و برای رفع اتهام از خود نمونه های 
اولیـه ای از آیفون )پـروژه ی بنفش( را نمایش دهد که تاریخ سـاخت آن ها به 
پیش از زمان تولید تمام این محصوالت و نمونه ها باز می گشت. نکته ی جالب 
این که یکی از این نمونه های کنار گذاشـته شده به شدت به آیفون 4 شباهت 

دارد که در سال ۲010 روانه ی بازار شد.
آیفون نسل اول علی رغم تمام نوآوری هایش، کمبودهایی هم داشت که برخی 
از آن ها تا امروز هم پا برجا مانده اند. از جمله مهم ترین کمبودها )به ویژه برای 
مـا ایرانی ها که آن روزها غرق بلوتوث و اس ام اس بازی بودیم( می توان به عدم 
امکان ارسال فایل از طریق بلوتوث و نداشتن اس ام اس دلیوری اشاره کرد. در 
اولین نسخه ی iOS هنوز خبری از اپ استور و اپلیکیشن های متنوع هم نبود. 
اولین نسخه ی iOS حتی امکان کپی و پیست کردن محتوا را هم نداشت. این 
محدودیت ها باعث شـد برخـی از همان ابتدا لقب زنـدان را به آیفون بدهند و 

هکرها برای افزودن قابلیت های بیشتر پدیده ی »جیلبریک« را ابداع کنند.

موبایلی که دنیا را عوض کرد
iphone 1
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اگـر قـرار باشـد مـوزه ای از 
تاریخچه ی سیستم عامل اندروید 
سـاخته شـود، بدون شـک HTC حضور 
پررنگـی در آن خواهـد داشـت. اساسـا نـام 
HTC بـا بسـیاری از اولین هـا در تاریـخ اندروید گره 
خـورده اسـت؛ اولین گوشـی های گـوگل پیکسـل، اولین 
گوشی گوگل نکسـوس و حتی اولین گوشـی اندرویدی! گوشی 
موبایل»اچ تی سی دریم« )HTC Dream( که در مناطق مختلف جهان 
با نام های T-Mobile G1 و Era G1 هم خوانده می شد، اولین گوشی هوشمند 
اندرویدیبود که برای اسـتفاده ی عموم عرضه شد. البته شاید بد نباشد بدانید 
که گوگل پیش از گوشی HTC Dream روی گوشی اندرویدی دیگری به نام 
»سونر« )Sooner( کار می کرده است که دست بر قضا آن را هم HTC ساخته 
بود. البته به دالیلی که در ادامه خواهیم گفت، گوشی Sooner هیچ وقت به 
بازار عرضه نشـد، تا HTC Dream تبدیل به گجتی شود که رویای اندرویدی 

گوگل را محقق کرد.
اندکی بیش از یک سال از معرفی آیفون نسل اول توسط اپل گذشته بود که در 
 HTC Dream ماه سپتامبر سال ۲008 میالدی اولین گوشی اندرویدی به نام
عرضه شـد. هر چقدر هم کـه مقاومت کنیم، نمی توانیـم بپذیریم که HTC و 
گوگل در سـاخت HTC Dream از آیفون تاثیر نگرفته بوده اند. گوگل از سال 
۲00۵ میالدی شرکت اندروید را خریده بود و روی توسعه ی این سیستم عامل 
کار می کرد. ولی هدف ابتدایی گوگل این بود که اندروید را روی گجتی شبیه 
به گوشـی های بلک بری اجرا کند. همان طور کـه گفتیم HTC حتی نمونه ی 
اولیـه ای از این گوشـی هوشـمند را با نـام Sooner برای گوگل سـاخته بود. 
گوشـی Sooner با صفحه نمایش غیرلمسـی کوچـک، کلیدهای حرکت در 
منوها، کلیدهای وصل و قطع تماس و... صفحه کلید فیزیکی کامل، صددرصد 

به دوره ی پیشا آیفون تعلق داشت.
 در همین حال که گوگل و HTC مشغول کار روی گوشی Sooner بودند، اپل 

با معرفی آیفون در سـال ۲007، تصور مردم را از یک گوشـی هوشمند مدرن 
تغییر داد. گرچه توسـعه ی اندروید روی گوشی Sooner ادامه پیدا کرد ولی 
این گوشی هیچ گاه روانه ی بازار نشد. در عوض گوگل با هوشمندی به سرعت 
تغییر مسیر داد و با همکاری HTC کار روی یک گوشی هوشمند اندرویدی با 
رابط کاربری لمسـی را آغاز کرد. گرچه به نظر می رسد آن ها هنوز به اندازه ی 
اپل به آینده ی رابط کاربری لمسـی ایمان نداشـتند و بـرای همین تعدادی از 
کلیدهای فیزیکی و کیبورد کامل را در قالبی جدید حفظ کردند. بدین ترتیب 

گوشی HTC Dream متولد شد.
واکنـش اولیه ی عالقه منـدان تکنولوژی به گوشـی HTC Dream متفاوت و 
متنوع بود. بسیاری سیستم عامل اندروید را به دلیل یکپارچگی با سرویس های 
گـوگل سـتایش می کردنـد، ولـی عمومـا کسـی چنـدان طرفـدار طراحی و 
سـخت افزار این گوشی نبود؛ شاید به این دلیل که همه آن را با آیفون مقایسه 

می کردند.
 HTC Dream بـه صفحه نمایـش 3٫۲ اینچـی بـا رزولوشـن 3۲0 در 480 
پیکسـل، پردازنده ی ۵۲8 مگاهرتز کوالکام، 1۹۲ مگابایت رم، ۲۵۶ مگابایت 
حافظـه ی داخلـی، پشـتیبانی از کارت حافظـه ی microSD، باتری 11۵0 
میلی آمپرسـاعتی و دوربین 3 مگاپیکسـلی مجهز بود و نسخه ی 1٫۶ اندروید 
به نام دونات روی آن اجرا می شـد. این گوشـی با جثه ی کوچک پالسـتیکی، 
کیبورد کشـویی، دکمه های فیزیکی، ترک بال و چانه ی خمیده ای که داشت، 
علی رغم این که بامزه بود، حتی با استانداردهای زمان خودش هم چندان زیبا 
به نظر نمی رسـید. در حالی که هنوز می توان به آیفون نسـل اول به چشم یک 
گوشـی مدرن نگاه کرد، گوشـی HTC Dream امـروز کامال حس یک کاالی 

عتیقه را منتقل می کند.
بـا وجود این امروز مـا می دانیم که HTC Dream با تمام نواقصی که داشـته، 
احتماال مهم ترین لحظه را در تاریخ اندروید رقم زده است. شاید اگر گوگل کار 
روی گوشـی Sooner را متوقف نکرده بود و HTC Dream را تولید نمی کرد، 

امروز اندروید به محبوب ترین سیستم عامل موبایل جهان تبدیل نمی شد. اولین گوشی اندرویدی!
HTC Dream
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آخرین شوالیه  
پیش از ویندوز!

  Nokia N9

 

واقعا جای تاسـف اسـت کـه نوکیا سـرمایه گذاری 
روی سیسـتم عامل MeeGo را خیلـی زود رهـا کـرد و بـه 
سـمت ویندوزفون رفـت. در بدترین حالـت آینـده ی نوکیا با 
سیسـتم عامل MeeGo چیـزی شـبیه به همان شکسـتی می شـد که 
در اثر همـکاری بـا مایکروسـافت تجربه کرد. ولـی از سـوی دیگر ممکن 
بـود موفق شـود بـا توسـعه دادن پلتفـرم خاص خـود دوبـاره روزهـای خوش 
گذشـته را تکرار کنـد. این که چـرا نوکیا ناگهـان تصمیـم گرفت پروژه هـای دیگر را 
رهـا کند و با مایکروسـافت قـرارداد همـکاری ببندد موضوع پیچیده ای اسـت که تشـریح 
آن نیـاز به نـگارش یـک مقاله ی نسـبتا طوالنـی دارد. ولـی خیلی ها معتقد هسـتند کـه رفاقت 
»اسـتفان الوپ« )Stephen Elop(، عضو سـابق هیئـت مدیره ی مایکروسـافت و مدیر عامـل وقت نوکیا، 
با »اسـتیو بالمر« )Steve Ballmer(، مدیر عامل سـابق مایکروسـافت، در این زمینه تاثیر زیادی داشـته اسـت.

مـا در دیجی کاال مـگ بایـد از نوکیا به شـکل ویژه ای 
تشـکر کنیم. چرا؟ چون کمتر شرکتی این توانایی را دارد که 

یک سیسـتم عامل مدرن را، به این سـرعت به مـوزه ی گجت های 
رترو ما تحویل دهد. نوکیا N9 گوشـی هوشـمندی بود که در سال ۲۰۱۱ 

و در حدفاصل خداحافظی نوکیا با سـیمبین و سالم آن به ویندوزفون معرفی 
شد. از لحاظ ظاهری این گوشـی زیبا شباهت بسیار زیادی به گوشی های ویندوزی 

لومیا دارد که تولید آن ها توسـط نوکیا آغاز شـد و توسط مایکروسـافت ادامه پیدا کرد. 
ولی در زیر پوست این گوشی هوشمند، سیسـتم عاملی به نام »می گو« )MeeGo( قرار داشت 

که تصور می شـد پلتفرمی انقالبی در صنعت گوشـی های هوشمند باشـد. ترکیب ویژگی های خاص 
نوکیا N9 و رابط کاربری نوآورانه ی سیسـتم عامل MeeGo این گوشی را از بسـیاری جهات جلوتر از زمان 

خود قرار می داد. نوکیا N9  اولین گوشـی هوشـمندی بود کـه در پنل جلوی آن هیچ دکمه ای اعـم از فیزیکی یا 
لمسـی قرار نداشـت. ویژگی هایی نظیر صفحه نمایش همیشه روشـن با اسـتفاده از تکنولوژی آمولد و باز کردن قفل 

گوشـی با دو بار ضربـه زدن )Double Tap to Wake( چیزهایی نبود که در آن زمان آشـنا به نظر برسـد. رابط کاربری نوکیا 
N9 تماما بر اسـاس فرمان های حرکتی و لغزاندن انگشـت روی صفحه نمایش )Swipe( طراحی شـده بـود. اهمیت این موضوع تا 

حـدی بود که نوکیا در معرفـی و تبلیغات نوکیا N9 به جای اشـاره به نام MeeGo بیشـتر از طراحی مبتنی بـر Swipe صحبت می کرد.

سیسـتم عامل MeeGo حاصـل همـکاری نوکیا و اینتـل بود. رابـط کاربری نسـخه ای از این 
سیسـتم عامل که با نام »هارماتن« )Harmattan( روی نوکیا N9 قرار داشـت بر اساس 
 )Activity Theory( »اصول یک نظریه ی روان شـناختی به نام »نظریه ی فعالیت
بنا نهاده شـده بود. هدف اصلی این نظریه این بود که به جای وادار کردن 
افراد به تغییر دادن شـیوه ی فعالیت خود بر اساس مدل هایی که 
تکنولوژی به آن ها تحمیل می کند، مدل هایی تکنولوژیک 
طراحی شود که اساسا از نحوه ی طبیعی تعامل افراد 
با هـم و انجـام کارهای مختلف پشـتیبانی 
کند. یعنی در واقـع این رابط کاربری 
سیسـتم باشـد که خود را با 
افراد تطابـق می دهد.
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زمانی سامسـونگ را به تقلیـد از اپل محکوم می کردند، ولی به نظر 
می رسد حال دیگر این سامسونگ است که به معنی واقعی مرزهای 
این صنعت را فراتر می برد. شـاید بد نباشد به همین بهانه به 7 سال 
قبل برگردیم و نگاهی به اولین گوشـی سـری S یعنی سامسـونگ 
گلکسـی اس بیندازیم. از یک نظر این گوشی آغاز مسیری است که 
در نهایت به گلکسـی S8 می رسـد، ولی اگر به خاطر داشـته باشید 
سامسـونگ یک بار در میـان راه همه چیـز را از صفر آغـاز کرد. اگر 
بخواهیم خیلی دقیق باشـیم اولین سـرنخ طراحی گلکسـی S8 به 
گوشی گلکسـی نوت اج برمی گردد، ولی اگر دامنه ی جستجو را به 
سری S محدود کنیم به گلکسی S6 اج می رسیم. سامسونگ برای 
ساختن گلکسی S6 تمام میراث طراحی سری اس را کنار گذاشت 
و پروژه ای به نام )پروژه ی صفر( )Project Zero( تعریف کرد. با 
این حسـاب از نظر ما می توان طراحی گلکسی اس را پروژه ی منفی 

۵ سامسونگ دانست!
سامسونگ که از موفقیت های روز افزون اپل در صنعت موبایل پس از 
معرفی آیفون نگران شده بود، در سال ۲010 میالدی گلکسی اس را 
به عنوان رقیبی برای آیفون 4 معرفی کرد. البته گلکسی اس نه اولین 
گوشی اندرویدی سامسـونگ بود و نه اولین گوشی با برند گلکسی؛ 
سامسونگ پیش از این چند گوشـی اندرویدی از جمله سامسونگ 
گلکسی، گلکسی آیکان و گلکسی اسپایکا معرفی کرده بود که هنوز 
شبیه به گوشی های نسل قبل سامسونگ بودند. گلکسی اس از نظر 
سخت افزاری به پردازنده ی تک هسته ای 1 گیگاهرتز، ۵1۲ مگابایت 
رم، 8 یا 1۶ گیگابایت حافظه ی داخلی، صفحه نمایش لمسی خازنی 
سـوپرامولد با رزولوشـن 480 در 800 پیکسـل، دوربین پشت ۵ و 
 PowerVR دوربین جلوی 0/3 مگاپیکسل و پردازنده ی گرافیکی
مجهز بود. گفتنی اسـت گلکسـی اس در زمان معرفی سـریع ترین 
پردازنده ی گرافیکی را در میان تمام گوشـی ها داشـت و با ضخامت 
۹/۹ میلی متر، باریک ترین گوشـی محسـوب می شـد. گلکسی اس 
همچنین جزو اولین گوشی های اندرویدی سامسونگ بود که از رابط 
کاربری اختصاصی سامسونگ یعنی »تاچ ویز« )Touchwiz( روی 

سیستم عامل اندروید استفاده می کرد.
منتقدان دنیـای تکنولوژی در فاصله ی سـال های ۲007 تا ۲010 
میـالدی بسـیاری از تولیدکننـدگان را بـه تقلیـد از طراحی آیفون 
محکـوم می کردند، ولی با معرفی گلکسـی اس نوک پیکان انتقادها 
بیش از همه به سـوی سامسونگ نشـانه گرفته شد. بسیاری معتقد 
بودنـد سامسـونگ تالش کـرده گلکسـی اس بـا گوشـه های گرد، 
حاشـیه های اسـتیل و دکمـه ی هومی کـه زیـر صفحه نمایش قرار 
داشت، از روبرو شبیه به آیفون 4 باشد. البته هنوز بدنه ی پالستیکی 
گلکسـی اس آن را  نسـبت به آیفون 4 متمایز می کـرد. در هر حال 
هـدف سامسـونگ از طراحی گلکسـی اس هـر چیزی که بـود، این 
کمپانی موفق شـد نظر افراد زیادی را بـه آن جلب کند. آمار فروش 
گلکسـی اس تا سـال ۲013 میـالدی از مـرز ۲۵ میلیون دسـتگاه 
گذشـت. موفقیت گلکسـی اس به حدی بود که سامسـونگ چیزی 
در حـدود 1۲ گونـه ی مختلـف از آن را تولیـد کـرد. بدیـن ترتیب 
 سـری S از همان ابتدا به یکی از موفق ترین سـری های سامسـونگ 

تبدیل شد.

پروژه ی منفی ۵ سامسونگ!
Galaxy S
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اندکی بیش از شـش سـال پیش، یعنی زمانی که تب فیلم ها و تلویزیون های 
سه بعدی همه جا را فرا گرفته بود، LG در نمایشگاه MWC 2011 از یکگوشی 
موبایل به نظر جـذاب و متفاوت به نام Optimus 3D رونمایی کرد؛ گوشـی 
هوشـمندی که بنا بر تبلیغات LG اولین گوشی موبایل تمام سه بعدی جهان 
بود. تب تلویزیون های سه بعدی تقریبا یک سال پس از این که فیلم سه بعدی 
آواتار رکورد باکس آفیس را شکسـت، باال گرفت.  در آن زمان مردم به قدری 
به این تکنولوژی عالقه نشان دادند که به نظر می رسید موفقیت همه چیز در 
بعد سـوم آن خواهد بود! ولی امروز پس از گذشـت تنها شش سال، چیزی به 
جز خاکستر از ایده ی گوشی های هوشمند سه بعدی باقی نمانده است. در واقع 
عمر این گوشـی ها به قدری کوتاه بود که حتی نمی توان از چیزی به نام عصر 
گوشی های هوشمند سه بعدی صحبت کرد. حاال گوشی های هوشمندی نظیر 
LG Optimus 3D یا HTC Evo 3D، بیشـتر شبیه به جاه طلبی شرکت ها در 
ورود زودهنگام به یک تکنولوژی نوپا به نظر می رسند. در نهایت هم اکوسیستم 
محتوای سـه بعدی هیچ گاه به قدری قدرتمند نشـد که ادامه ی کار روی این 
گوشـی های سـه بعدی را توجیه کند. در نتیجه این پروژه به سرعت شکست 
خورد. در این مقاله از سری مقاالت گجت های رتروقصد داریم شما را با گوشی 

LG Optimus 3D و سرنوشت آن بیشتر آشنا کنیم.
گوشی LG Optimus 3D  با بهره مندی از پردازنده ی دو هسته ای 1 گیگاهرتز 
و ۵1۲ مگابایت رم، نسبت به زمان خود سخت افزار بسیار قدرتمندی داشت. 
ولی چیزی که آن را متمایز می کرد، ویژگی دیگری بود؛ Optimus 3D اولین 
گوشی هوشمند جهان بود که بدون نیاز به عینک مخصوص، امکان تماشای 
تصاویر سه بعدی را فراهم می کرد. LG Optimus 3D همچنین اولین گوشی 
تاریخ بود که دو دوربین در پشتش داشت. البته عملکرد دو دوربین این گوشی 
به آنچه که امروز در دوربین دوتایی گوشی هایی مانند آیفون 7 پالس، هوآوی 
 LG Optimus 3D می بینیم هیچ ارتباطی ندارد. گوشی LG G6 یا حتی P10

از دو دوربین ۵ مگاپیکسلی خود تنها برای ثبت عکس و فیلم سه بعدی استفاده 
می کرد و شیوه ی کار آن هم کامال مشابه دوربین های سه بعدی استریوسکوپ 
)برجسـته بین( بود که قبل از آن وجود داشـتند. با اسـتفاده از صفحه نمایش 
سـه بعدی Optimus 3D می توانسـتید عکس ها و فیلم هایی را که به صورت 

سه بعدی گرفته بودید ببینید.

صفحه نمایـش 4٫3 اینچـی این گوشـی با رزولوشـن 480 
در 800 پیکسـل، از تکنولـوژی Parallax Barrier بـرای 
نمایش تصاویر سه بعدی استفاده می کرد. در این تکنولوژی 
یـک الیه ی مـات در برابـر صفحه نمایش قـرار می گیرد که 
شـکاف هایی بـا فواصل دقیق در آن ایجاد شـده اسـت. این 
شـکاف ها باعث می شـوند هر چشـم مجموعـه ی متفاوتی 
از پیکسـل ها را ببینـد. بدیـن ترتیب می توان با اسـتفاده از 

اختالف منظر دو تصویر، توهمی سه بعدی ایجاد کرد.
گرچـه این تکنولـوژی روی کاغذ به نظر جذاب می رسـید، 
ولی در عمل اشکاالت و محدودیت های زیادی داشت؛ برای 
مثـال قابلیت سـه بعدی تنهـا در حالت افقـی کار می کرد و 
برای دیدن تصویر سـه بعدی الزم بود گوشی را در فاصله ی 
مشـخصی از چشـمانتان بگیرید. حتی با رعایـت فاصله ی 
مناسـب هم گاهی به جای دیدن تصویر سه بعدی احساس 
دوبینی و سـرگیجه به شـما دسـت می داد. عالوه بر این ها، 
بـه دلیل این کـه پیکسـل های صفحه نمایش بـه دو بخش 
تقسیم می شـدند، صفحه نمایش Optimus 3D نسبت به 
یک صفحه نمایش دو بعدی عادی به نظر تاریک تر می رسید. 
دقیقا به همین دلیل کیفیت تصویر هم در حالت سـه بعدی 
کمتـر بود و می توانسـتید نوارهـای عمودی تیـره را در آن 
ببینیـد. در نتیجه احتماال بیشـترین چیزی کـه از خریدن 

این گوشی نصیب کاربران شده، سردرد بوده است! 
اشکاالت عمده ی دیگر این گوشی به دوربین آن برمی گشت. 
دوربیـن گوشـی 3D LG Optimus می توانسـت عکس ها و 
فیلم های سـه بعدی بگیرد. ولـی تقریبا تنهـا راه دیدن این 
 Optimus 3D عکس هـا و فیلم ها خود گوشـی بود. البتـه
امکان نمایـش دادن تصاویر سـه بعدی روی صفحه نمایش 
بزرگ با استفاده از خروجی HDMI یا DLNA را داشت. ولی 

برای این کار هم نیاز به یک تلویزیون سه بعدی داشتید. 
کمبـود اپلیکیشـن ها و بازی های سـه بعدی، عامل دیگری 
بود که موجب شکسـت پروژه ی گوشی های سه بعدی شد. 
گوشی LG Optimus 3D یک رابط کاربری سه بعدی ویژه 
داشـت که از طریق یک دکمه ی اختصاصی فعال می شـد. 
همراه با این رابط کاربری تعدادی اپلیکیشن مانند گالری و 
یوتیوب برای دیدن محتوای سه بعدی و چند بازی سه بعدی 
از کمپانی Gameloft مانند آسفالت ۶ عرضه شده بود. ولی 
توسـعه ی اپلیکیشن ها و بازی های سـه بعدی برای این نوع 
گوشـی ها هیچ وقت آن قدر زیاد نشـد که پاسـخ گوی توقع 

کاربران باشد.
 در نهایت این اشکاالت در کنار فروکش کردن تب فیلم ها و 
تلویزیون های سه بعدی باعث شد که گوشی های سه بعدی 
نظیـر LG Optimus 3D بـه سـرعت فرامـوش شـوند. در 
نتیجه احتمـاال امروز تعداد زیادی عکس و فیلم سـه بعدی 
 LG از خاطرات شـیرین زندگی روی دسـت کاربران سـابق
Optimus 3D باقـی مانـده که مانند خاطرات ضبط شـده 
روی نوارهای مغناطیسـی هندی کم های قدیمی، هسـتند 

ولی نمی توانیم آن ها را ببینیم.

وقتی همه چیز سه بعدی بود!
LG Optimus 3D
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تیترمـان را باالی ایـن مطلب می بینید؟ بگذاریـد همین ابتدا 
بگوییم که راسـت اش را بخواهید، آتـاری از نظر تاریخی نباید 
ربطی به بچه های دهه شـصتی داشته باشـد، اما زمان ها مثل 
امروز نبـود؛ یعنی کنسـولی که یک روز از عرضه اش گذشـته 
بـود را نمی توانسـتید در میـدان توپخانـه پیدا کنیـد. معموال 
کنسـول ها، بازی هـا و کم و بیـش تکنولوژی، بـا تاخیری یک 
دهه ای به زندگی های ما وارد می شـدند؛ به همین دلیل است 
کـه آتاری، که در اصل عرضه اش به قبل از انقالب بر می گردد، 

می شود خاطره ی بچه های دهه ی شصتی ما.
نمی خواهیـم وارد جزییـات سـخت افزاری و دیگـر قصه های 
خسـته کننده شـویم. واقعا ایـن که آتـاری چند بیت داشـت 
و چگونـه کار می کـرد، نـه برای کسـی مهم بود و نه کسـی در 
زمان عرضـه ی آن از این اطالعات خبر داشـت. قبل از آتاری، 
کنسـول های بازی دیگر هـم مثل »مگناوکس« یـا »کمودور 
۶4« هـم به مملکت ما آمده بودنـد، اما هیچ کدام به محبوبیت 

آتاری نرسیدند.
زمانـی کـه آتـاری، کـه البتـه منظورمـان »آتـاری ۲۶00« 
اسـت بـه مملکت ما آمد، همه دل شـان می خواسـت تـا بازی 
کـردن بـا ایـن کنسـول را امتحـان کنند. بـه خاطـر دارم که 
آتاری، دسـت به دسـت بیـن افراد رد و بدل می شـد. کسـانی 
را می شناسـم کـه آتـاری را بـه تلویزیون های سـیاه و سـفید 
کوچک متصـل می کردند و زمانی که فهمیـده بودند، بازی ها 
رنگ هـم دارند، حسـابی ذوق و تعجب کـرده بودند. خودمان 
هـم بـه بازی هـای مختلـف آتـاری اسـم داده بودیـم. بـرای 
مثـال بـه معروف تریـن بـازی اش در مملکت مـا، »هواپیمای 
 آتـاری« می گفتیـم کـه اسـم اش River Raid بـود یـا اینکه

تاری: آرزوی  آ
دهه شصتی ها

 Keystone Kapers را بـه اسـم »دزد و پلیـس« می شـناختیم. 
از نظـر ظاهـری، آتـاری واقعا شـبیه به یـک گریل بـود؛ طوری که 
دل مان می خواسـت یکـی دو همبرگـر روی اش کبـاب کنیم. این 
کنسول زشـت، مدل های مختلفی داشت: مثل مدل چوبی یا مدل 
پالسـتیکی؛ با ایـن حال از نظـر کارایی همه ی آن هـا مثل یکدیگر 

عمل می کردند.
کارتریج هـای این کنسـول بـازی قدیمـی را هم فرامـوش نکنیم؛ 
بازی هایی مثل »زیردریایی«، »تارزان«، »جراحی« یا »آسانسور« 
که حتی در آن زمان نمی توانسـتیم اسم شان را درست و حسابی از 

روی کارتریج بخوانیم و یاد بگیریم.
بازی »ای.تی« را هم از یاد نبریم که یک تنه توانست در دنیا، صنعت 
بازی را از پا بیندازد. ای.تی هم در مملکت ما پیدا می شـد و با اینکه 

بازی بدی، افراد زیادی آن را بازی می کردند.
از دسته ی آتاری هم خاطرات زیادی داریم. این دسته را هم خودمان 
»دسـته خلبانـی« نامیـده بودیم؛ کلی هـم برای اینکه دسـته مان 
خراب نشود، با دوستان مان سر و کله می زدیم، چون جوی استیک 
آتـاری را بدجوری به دسـت می گرفتند و با نهایت قـدرت، آن را به 
چپ و راست حرکت می دادند. آتاری کنسول خوبی نبود و برخالف 
نسـل های بعدی کنسول ها، مثل سـگا و فامیکام، نمی توانید امروز 
سـراغ بازی های آتاری بروید و از بازی کردن لذت ببرید؛ بازی های 
آتاری خوب نیستند، اما فکر کردن به آن ها نوستالژی مان را قلقک 

می دهد و کاری می کند تا احساس خوبی داشته باشیم.
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یـا همـان میکـرو هـم بـه طـور جـدی، 
بازی های ویدیویی را به شـکل امروزی شـان 

به زندگی مـان وارد می کننـد. نمی خواهیم خیلی 
جدی به تاریخچه ی کنسـول نینتندو بپردازیم و از سخت افزار 
آن بگوییم؛ این اطالعات را می توانید خیلی سـاده تر و سریع تر 
در ویکی پدیا پیدا کنید. هدف مجموعه مقاالت »رترو«، قلقلک 
دادن حس نوستالژی شماست و اینکه بدانید »میکرو« اسم اش 
 Nintendo Entertainment System در امریکای شمالی

بود به درد کسی نمی خورد.
مـا اولیـن کنسـول خانگـی نینتنـدو را بـه اسـم »میکـرو« و 
معروف ترین بازی تاریخ را هم به اسم »قارچ خور« می شناسیم. 
کنسـول و بـازی ای کـه روند حرکـت بازی های ویدیـوی را به 
صورت خیلی جدی تغییر داده اند. قارچ خور یا بهتر است بگوییم 
»سـوپر ماریو« )Super Mario(، برای اولین بار عناصری را به 
بازی های ویدیویـی معرفی کرد که حتی امروزه هم در بازی ها 
استفاده می شوند. احتماال کارتریج های بازی را به خاطر دارید. 
کارتریج ها را به یکدیگر قرض می دادیم و یا حتی آن ها را کرایه 
می کردیم. بازی کردن در زمان میکرو و سـگا، بیشـتر شبیه به 
دوره ی فعلـی بـود؛ یعنی مثـل پلی استیشـن4 و ایکس باکس 
وان کـه کرک نشـده اند و بازی کپـی اجرا نمی کننـد، با خرید 

چند کارتریج میکرو و سـگا، هزینه ی 
باز ی های تـان از خـود کنسـول باال 
می زد. کنسـول NES یکـی دو لوازم 
جانبی لوس و بی مزه هم داشـت که یکی دوبار از آن ها استفاده 
کرده ایم و سـپس آن را بـه کنـاری انداخته ایم. تفنگ NES و 
 NES بازی »شـکار اردک« را مطمئنا به خاطر دارید. کنسول
هم چنین یک ربات هم داشـت که فقط می شد با آن، بازی های 
محدودی را تجربه کرد. شـاید باورتان نشود، اما نینتندو حتی 
یک دسـتکش به ظاهر خفن هم برای نینتندو عرضه کرده بود 

که به جرات می گوییم به هیچ دردی نمی خورد.
 ،Nintendo Entertainment System  عرضـه ی کنسـول
فامیـکام، میکـرو یـا هر چیـز دیگری کـه خودتـان صدای اش 
می کرده ایـد، کاری کرد تا نینتندو بـه یکی از غول های صنعت 
بازی تبدیل شود. البته بد نیست بگوییم که این کنسول، بدون 
سـوپر ماریو، زلـدا یا کنترا هیچ اسـت و بازی های اش هسـتند 
که ایـن همه خاطـره را برای مان رقـم زده اند. بـه همین دلیل 
هم اسـت که سـگا و آن همه کیفیت اش را بـه اندازه ی نینتندو 
دوست نداشتیم، اما صحبت درباره ی سگا را به مطلب خودش 

موکول می کنیم. 

دهه ی هفتاد و هشـتاد میالدی، عصر طالیی صنعت بازی های 
 Atari 2600 ویدیویی اسـت. با اینکه شـرکت آتاری کنسـول
خـودش را عرضه کـرده بود، اما هنـوز هم دسـتگاه های آرکید 
محبوبیـت بیشـتری از کنسـول های بـازی داشـتند. نینتندو 
هم تصمیم می گیرد تا با سـاخت یک کنسـول بازی، به صورت 
جدی به صنعت بازی های ویدیویی وارد شـود. نینتندو تصمیم 
می گیرد تا در ابتدا کامپیوتری خانگی بسـازد که فالپی دیسک 
می خورد و سـخت افزاری قوی دارد، امـا در نهایت این تالش به 
ساخت کنسولی ارزان و ساده تر که مختص بازی های ویدیویی 
 )Famicom( »اسـت ختم می شـود. کنسـول بازی »فامیکام

میکرو: 
اولین مالقات 

چ خور با قار
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بازی ها زیاد در دعوا مطرح می شدند. طرفداران نینتندو از »سوپر ماریو« و 
»افسانه ی زلدا« تعریف می کردند و طرفداران سگا از »سونیک«. بازی های 
سـوپرنینتندو را نقش آفرینی های بزرگ و طوالنی و داسـتان دار تشکیل 
می دادنـد، در حالـی که بازی های سـگا بیشـتر امتیازی و اکشـن بودند. 
سـونیک، سـونیک ۲ و سـونیک 3 به کنـار، بازی های خیلـی خوبی مثل 

»شورش در شهر«، یا »کنترا« فقط روی سگا پیدا می شدند. 
حتی با »میکی ماوس« هم روی سـگا خاطرات زیـادی داریم. بازی هایی 
مثل »تبر طالیی« روی سـگا عرضه شده بودند و »الک پشت های نینجا« 
و »شـیر شاه« هم برای این کنسول بودند. مطمئنا خیلی از کسانی که در 
مملکت ما سـگا داشـتند، مدت زیادی را پای این کنسـول مشغول بازی 
کردن »مورتال کامبت 3« بوده اند. بازی هواپیمایی After Burner و بازی 
 مسابقه ای Outrun هم از یاد هیچ کس نمی رود. »نینجا با سگ« یا همان

 Shadow Dancer هم که به جای خود.
سگا:  از  دعواهای  کلوب  

تا شورش در شهر
کنسـول هشـت بیتی نینتندو، رونـد حرکت صنعـت بـازی را تغییر داد. 
بازی های کنسـول NES یا همـان فامیکام، آن قدر خـوب بودند که تصور 
اینکه چیـزی بهتر از آن هـا را ببینیم، برای مان عجیب به نظر می رسـید. 
با این حال، نسـل بعدی کنسـول های بازی، گرافیک 1۶ بیتی را وارد این 
صنعـت کردند. در حالـی که نینتنـدو کنسـول Super Nintendo را به 
 عنـوان کنسـول 1۶ بیتی خـود معرفی کـرده بود، سـگا بـا Genesis یا

 Mega Drive وارد میدان شد.
در دنیا، دعوای بزرگی بین طرفداران Mega Drive و SNES شکل گرفته 
بود؛ طوری که گرافیک این دو کنسول و بازی های اش، موضوع بزرگی در 

دعواهای کنسولی بین طرفداران سگا و نینتندو بودند. 


