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کلیک چپ کلیک راست 

UFC از گوگل به دلیل نقض قوانین حریم شخصی کاربران شکایت می  کند. این گروه خواهان هزار یورو غرامت  Que مهر- یک گروه حمایت از حقوق مصرف کننده در فرانسه به نام
به ازای هر کاربر اندروید در فرانسه است. آلن بازوت، رئیس این گروه گفت: اگر قاضی دادگاه به نفع ما رای صادر کنند احتماالً 28 میلیون کاربر اندروید در فرانسه مجاز به دریافت غرامت از 

گوگل خواهند بود.

شکایت گروهی کاربران فرانسوی 
از گوگل

جانی آیو قصد دارد شرکت خودش را تاسیس کند

خداحافظی شوالیه با دالوران سیب گاز زده
جانی آیو، طراح ارش����د اپل و کسی که پشت 
طرح های انقالبی آی مک و آیفون بود، پنج شنبه 
گذشته اعالم کرد که قصد دارد پس از 30 سال، 

اپل را ترک کند.
فناوران- جانی آیو )Jony Ive( خبر ترک 
اپ����ل را در جریات گفت وگوی����ی اختصاصی با 
فایننشال تایمز اعالم کرد؛ خبری که در دنیای 
فناوری و طراحی ولوله ای به پا کرد. این طراح 
برجس����ته انگلیس����ی که موفق به دریافت لقب 
»سر« و »شوالیه« هم شده، گفت که همچنان 
با اپل در ارتباط خواهد ب����ود؛ اما قصد دارد که 
 LoveForm شرکت طراحی خودش را با نام
بنیان گذاری کند و اپل نخس����تین مشتری این 

شرکت خواهد بود.
آیو با بیان اینکه اکنون زمان طبیعی و مناسبی 
برای تغییر اس����ت، گفت: من دیگر کارمند اپل 
نخواهم بود؛ اما همچن����ان درگیر پروژه های اپل 

خواهم ماند.
تیم کوک، مدیراجرایی اپل نیز در این رابطه 
گفت: جانی یک ش����خصیت منحصر به فرد در 
دنیای طراحی است و نقش او در احیای اپل قابل 

انکار نیست. 
کوک افزود: اپل همچنان از اس����تعداد جانی 
بهره می ب����رد و با او در پروژه ه����ای خاص کار 
خواهد کرد. ضمن اینکه تیم طراحی که آیو در 
اپل شکل داده، همچنان در این شرکت حضور 

خواهند داشت.
مدیراجرایی اپل در گفت وگویی با فایننش����ال 
تایمز به نقش آیو در احی����ای اپل پس از رکود 
این شرکت در اوایل دهه 1990 میالدی تاکید 
کرد و گفت:  کاری  ک����ه او در طراحی آی مک 
کرد، موجب ش����د که توجه مردم دوباره به اپل 

جلب شود.
اما جدا ش����دن آیو از اپل در زم����ان کنونی 
می تواند برای اپل خطرناک باشد. این شرکت در 
که ماه اوت 2018 به نخستین شرکت تریلیون 
دالری جهان تبدیل شد، اخیرا با افزایش رقابت با 
کاهش رشد مواجه شده است. کاهش تقاضا برای 
گوشی های هوش����مند آیفون از سویی و تشدید 

ش����دن جنگ تجاری آمریکا و چین در ماه های 
اخیر از جمله دالیل رکود کسب وکار این شرکت 
بوده اس����ت. به طوری که در ماه  ژانویه گذشته، 
نخستین بار پس از 17 سال اپل مجبور به تعدیل 

پیش بینی فروش خود شد.
اپل در ماه های اخیر س����عی کرده که منابع 
درآمدی خود را متنوع کن����د و عالوه بر فروش 
سخت افزار به س����وی فروش اشتراک خدمات از 

جمله در زمینه سرگرمی برود. 
پنج شنبه نیز با انتشار خبر خداحافظی جانی 

آیو، سهام اپل در حدود یک درصد افت کرد.
 تاریخچه همکاری آیو و اپل

همکاری آیو و اپل به قبل از اس����تخدام او در 
این غول فناوری برمی گردد. آیو در زمانی که در 
 )Tangerine( استخدام شرکت طراحی تنجرین
بود، روی طراحی اپل پاوربوک 140 کار می کرد 
که درسال 1991 میالدی به بازار عرضه شد. اما 
نخستین طراحی درخش����ان او برای اپل، پس از 
استخدامش در این شرکت اتفاق افتاد. در سال 
1998 او طراحی آی مک را برای اپل انجام داد 
که با کیس رنگی و شفافش چشم ها را خیره کرد. 
بعد از آن، طراحی های برجسته او یکی یکی در 
محصوالتی مثل آی پاد، آیفون و اپل واچ، جایگاه 
اپل را به عنوان شرکتی که محصوالت چشم نواز 

ارایه می کند، تثبیت کرد.
اما تاثیرگذاری او فقط در طراحی سخت افزارهای 

اپل نبوده است. جانی آیو از سال 2012 به این سو، 
مسوولیت طراحی نرم افزارهای اپل را نیز به عهده  
گرفت که نتیجه اش، بازآفرینی کامل سیستم عامل 
iOS بود. ش���اهکار دیگر وی، طراحی ساختمان 
مرکزی 5 میلیارد دالری اپل یا »اپل پارک« بود 
که به شکل سفینه فضایی طراحی شده و در سال 
2017 گشایش یافت. البته این ساختمان 4 طبقه 
با دیوارهای شیشه ای و طراحی مینیمالیستی اش، 
انتقادهایی را هم برانگیخته است. دیوارهای این 
ساختمان به راحتی برای کارکنان اپل و پرندگان 
قابل تشخیص نیست و مدام با سر و کله به دیوار 
می خورند. جالب است بدانید که در چندین مورد 
برخورد با این دیوارها موجب آسیب دیدن افراد 
شده است. بر اساس این گزارش، هنوز جانشین 
آیو در اپل معرفی نشده است و فعال آلن دای، مدیر 
تیم رابط کاربری و ایوانز هنکی، مدیر تیم طراحی 
صنعتی اپل، به طور موقت وظایف او را به عهده 
دارند و به جف ویلیامز، مدیر ارش���د عملیات اپل 

گزارش می دهند.
 پایان عصر جابز

از س����وی دیگر، برخی کارشناسان جدا شدن 
جانی آیو را از اپل، پایان رس����می دوران جابز 
می دانند، دوره ای که پای����ان آن، عمال با مرگ 

استیوجابز در سال 2011 میالدی آغاز شد.
اپل در دو سه دهه اخیر، سرنوشت دراماتیکی 
داشته اس���ت. با بنیان گذارانی مثل استیو جابز و 

استیو وزنیاک، آغازی افسانه ای داشت و بعدها با 
جدایی جابز تا حد ورشکستگی پیش رفت. اما جابز 
در سال 1998 برگشت و دوباره دوران طالیی اپل 
را کلید زد. اما جابز برای موفقیتش در بازگشت به 
اپل، یک سالح سری داشت که همان جانی آیو بود.
اما حاال با جدا شدن آیو از اپل، شاید تنها تفکری 
که جابز در اپل جاری کرد نیز به دست فراموشی 
سپرده شود. البته فروش 58 میلیارد دالری و سود 
11 میلیاردی اپل در سه ماهه مالی منتهی به 30 
مارس 2019 که با افت فروش آیفون همراه بود نیز 
نشان می دهد که عصر طالیی و دوران حکمفرمایی 

سخت افزار به پایان رسیده است.
اپل در رویداد ماه مارس گذش����ته، نشانه های 
تغییر در رویکرد را نشان داد؛ زمانی که تیم کوک، 
درباره برنامه های این شرکت برای ارایه خدمات 
مبتنی بر اشتراک از جمله اشتراک نشریات خبر 
)Apple News Plus(، خدم����ات تلویزیونی 
 Apple  و سرویس بازی Apple TV Plus
Arcade سخن گفت. در این میان، فعال فقط 
سرویس خبری اپل با اشتراک ماهانه 9.99 دالر 
عرضه شده و ارایه سرویس های دیگر برای پاییز 

امسال برنامه ریزی شده است.

ناسا پهپاد روباتیک
 به تایتان می فرستد

جدیدترین ماموریت ناسا به نام دراگون فالی، شامل 
ارسال یک پهپاد روباتیک به قمر تایتان است تا با جمع 
آوری نمونه حیات میکروبی در سطح آن بررسی شود. 
مهر- ناس���ا مأموریت بزرگ خود برای اکتشاف 
در منظومه شمس���ی را اعالم ک���رد. این مأموریت 
Dragonfly یا سنجاقک نام گرفته و یک فضاپیما 
به س���طح تایتان )بزرگترین قمر مشتری( ارسال 
می کند. »دراگون فالی« جدیدترین مأموریت از برنامه 
New Frontiers  ناسا است که به دلیل ترکیبات 
خاص و جالب تایتان انجام می شود. دراگون فالی که 
قرار است در 2026 میالدی به آسمان ارسال شود، 
در اصل یک کوادکوپتر روباتیک با 8 پروانه است که 
9 سال پرواز می کند و قبل از فرود در سطح تایتان 
840 میلیون مایل را طی می کند. این پهپاد طی 2.7 
سال پروازهایی کوتاه تا ارتفاع 5 مایلی از سطح تایتان 
انجام می دهد. این پهپاد فضایی می تواند با سرعت 
20 مایل برساعت حرکت و در ارتفاع 2 مایلی سطح 
پرواز کند. با تکمیل این مأموریت پهپاد 108 مایل را 

سفر می کند.

حشره روباتیکی که 
با نور پرواز می  کند

محققان حشره روباتیکی به وزن 259 میلی گرم 
ساخته اند که می  تواند با کمک انرژی نور بال بزند. 

RoboBee  نام  X Wingمهر- این روب���ات
دارد و مجهز به 4 بال است. روبات مذکور می تواند در 

هر ثانیه 170 بار بال بزند.
گروهی از محققان دانشگاه هاروارد این روبات را با 
طول بال 3.5 سانتی مترو وزن 259 میلی گرم ابداع 
کرده اند. این روبات به اندازه ای سبک است که می تواند 
روی برگ گیاهان فرود بیای���د. جالب آنکه بال های 
این گجت بس���یار بهتر از پروانه هلی کوپتر ها است 
اما دانشمندان نتوانسته اند قابلیت کنترل حشرات و 

پرندگان بر بال هایشان را در این روبات تقلید کنند.
نوا جفریز و همکارانش معتقدند اگر بتوان این قابلیت را 
در روبات ایجاد کرد عملکرد آنها بی سروصداتر می شود. 
RoboBee با اس���تفاده از  X Wing به هر حال
پنل های خورش���یدی که روی بال هایش نصب شده 
نیروی مورد نیاز خود را جم���ع آوری می کند. در کل 
6 پنل خورشیدی که هرکدام فقط 10 میلی گرم وزن 
دارند، باالی بال ها نصب شده اند. از سوی دیگر بال های 
این روبات به وسیله دو صفحه مشابه ماهیچه کنترل 
می شود که هنگام گذر ولتاژ برق از آن منقبض می شوند. 
البته پنل های خورشید نیازمند مقدار زیادی نور قدرتمند 
)معادل سه برابر قدرت نور خورشید( هستند. بنابراین 

این روبات هم اکنون قادر به پرواز در فضای باز نیست.

ویژگی جدید توییتر 
شامل توییت های ترامپ می  شود

توییتر ویژگی جدیدی ارائه کرده که توییت های 
خالف قوانین این پلتفرم را با یک اعالن )نوتیفیکیشن( 
مشخص می  کند. این ویژگی احتماال شامل توییت های 

دونالد ترامپ نیز می  شود.
مهر- توییتر ویژگی جدیدی اضافه کرده که درباره 
توییت های شخصیت های مشهور در این پلتفرم که 

خالف قوانین است، به کاربران هشدار می دهد.
برای این منظور پست های مذکور با نوعی اعالن 
مشخص می شوند. کاربر قبل از خواندن توییت مذکور 

باید نوتیفیکیشن آن را باز کند و بخواند.
توییتر در یک پست وبالگی اعالم کرد ویژگی جدید 
از لحاظ فنی شامل توییت هایی است که قوانین این 
پلتفرم را زیر پا می گذارند. عالوه برآن چنین اقدامی 
  نوعی شفافیت درباره محتوای بدی به وجود می آورد 

که در توییتر منتشر می شود.
البته حساب های کاربری افرادی با حداقل 100 هزار 
کاربر و تائید شده شامل این ویژگی جدید می شوند. 
همچنین توییتر اعالم کرده این سیاست برای رهبران 
و کاندیداهای سیاسی نیز اجرا می شود. درهمین راستا 
برخی کارشناس���ان اعالم کرده اند این ویژگی شامل 
توییت های دونالد ترام���پ رئیس جمهور آمریکا نیز 

می شود.

جریمه یک میلیون یورویی 
فیس بوک در ایتالیا 

سازمان نظارت بر حفاظت از اطالعات کاربران در 
ایتالیا به دلیل نقض قوانین حریم خصوصی کاربران در 
رسوایی کمبریج آنالیتیکا جریمه ای یک میلیون یورویی 

برای فیس بوک تعیین کرده است.
مهر- سال گذشته مش���خص شد شرکتی به نام 
کمبریج آنالیتیکا در س���ال 2015 از اطالعات 87 

میلیون کاربر فیس بوک سواستفاده کرده است.
البته این رس���وایی قبل از اجرایی شدن قوانین 
GDPR اتحادیه اروپا اتفاق افتاده است و به همین 
دلیل مبلغ جریمه فیس بوک چندان هنگفت نیست. 
طبق قوانین GDPR اتحادی���ه اروپا نقض حریم 
ش���خصی اطالعات کاربران جریمه ای تا 4 درصد از 

درآمد ساالنه شرکت های فناوری را در پی دارد.
سخنگوی فیس بوک در این باره گفت: ما قباًل نیز 
گفته ایم و آرزو می کنم می توانستیم درباره ادعاهای 
مربوط به رسوایی کمبریج آنالیتیکا در 2015 میالدی 
تحقیقات بیشتری انجام دهیم. اما به هرحال شواهد 
حاکی از آن است که در این رسوایی اطالعات هیچیک 
از کاربران ایتالیایی فاش نشده است. در این رسوایی 

فقط اطالعات کاربران آمریکایی فاش شده بود.

تنها مانیتور تکنیکال دنیا 

Curve نرخ نوسازی تصویر ۱۶۵ هرتز در مدل های
(۱۴۴ هرتز و ۲۴۰ هرتز در مدل های صفحه تخت) 

زمان پاسخگویی 1 میلی ثانیه  

اولین مانیتور دنیا با پنل IPS و موتور پردازش رنگ  10 بیتی 
(سریع ترین موتور پردازشی رنگ موجود بر روی نمایشگرها) 

پشــتیبانی از تکنولوژی HDR جهــت نمایش رنگ ها با 
کنتراست بهتر 

پشتیبانی از تکنولوژی DCI-P3 با پوشش رنگ 95 درصد 
برای هر چه طبیعی تر نمایش دادن رنگ ها 

G-sync و Freesync پشتیبانی از دو تکنولوژی

داشبورد اختصاصی آئورس با قابلیت های فراوان  

پشتیبانی از تکنولوژی Black Equalizer جهت نمایش 
بهتر رنگ های تیره 

تکنولوژی اختصاصی حذف نویز در هنگام بازی  

جانی آیو )چپ( و جان رابینش��تاین در 
کنار آی مک های اولیه در سال 1998

PB


