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راﺳﻞ ﺑﺮﻧﺪون ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  Buzzfeedو  UrbanDadyﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ
ﭼﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارد ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺳﺎﯾﺖ The
 Vergeﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﭘﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آن را از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار
داده اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ او در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭘﺲ از ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر از ﭘﯿﺘﺰﺑﻮرگ ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻢ و در ﻃﻮل
ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺎر ﻓﺮدی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺗﺎزه از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪه ﺑﻮد.
او در ﻟﻮﺋﯿﺰﺑﺮگ ﺳﻮار ﻗﻄﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ را در آﻧﺠﺎ ﺳﭙﺮی ﮐﺮده و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻪ ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ .وی از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ ﻏﺬای

درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ را ﺻﺮف ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺑﻮد.
ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؛ ﺗﻠﻔﻨﻢ را ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻫﻤﺴﻔﺮم
اﻋﻼم ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻗﻄﺎر ﮐﻤﯽ زود رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﻋﻘﺐ اﺳﺖ

و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد.

در واﻗﻊ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎﻋﺖ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ او ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻋﺎزم ﻟﻮﺋﯿﺰﺑﺮگ ﺷﻮد ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ داﺷﺖ و ﻣﯽ داﻧﺴﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻣﺎﻧﺪن در زﻧﺪان اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺮﺟﯿﺤﺶ اﯾﻦ

ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺒﻮده
اﻧﺪ.
ﻗﺮن ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم زﻣﺎن را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز
ﻫﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ،2015ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ دﻗﯿﻖ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ای ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد و
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﯾﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ واچ آن را ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺟﺰﺋﯿﺎت دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎزه اﭘﻞ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،دﻗﺖ اﭘﻞ واچ در ﺣﺪ  50ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﯿﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻣﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎﺳﺖ و اﯾﻦ دﻗﺖ را
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی  GPSدارﻧﺪ.

ﺣﺎﻻ دو اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد :ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻮاره
ﻫﺎی  GPSﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی اﺗﻤﯽ رﺻﺪ ﺧﺎﻧﻪ درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﺗﺮی آن ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
اﺣﺘﻤﺎل دوم ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ روش ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺎﺗﺮی را ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ای و از ﻃﺮﯾﻖ آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎی اﭘﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آن
ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی اﺗﻤﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر دﻗﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ
از ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن اﺳﺖ )ﺣﺪودا ﯾﮏ ﺷﺸﻢ(.
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
دﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ ﻫﺎ از آن دم ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺶ دﺷﻮار اﺳﺖ.
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ »ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد« اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
دﻗﺖ اﭘﻞ واچ از آﯾﻔﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ دﻗﺖ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ

ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ و ﺳﺮورﻫﺎی ﺛﺒﺖ زﻣﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﯾﻠﯽ از ﮐﺎر ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ در واﻗﻊ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد
اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ از ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ای ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﺒﺪا ارﺗﺒﺎط از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ

آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺗﺎن را ذﺧﯿﺮه و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﺎن را ﭘﺮدازش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺘﻢ
ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﺮا ﺣﻔﻆ زﻣﺎن اﻫﻤﯿﺖ دارد؟
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ای و از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﻮاج ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی  GPSﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی اﺗﻤﯽ ﺳﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻤﯿﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ و

اﭘﻞ واچ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮور ﺧﺎرﺟﯽ زﻣﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

در واﻗﻊ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ روی دﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،روی درﺳﺘﯽ زﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن

دﯾﮕﺮ ،ﺗﻌﺪاد ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ در دﻗﺖ ﺷﺎن
ﺗﺮدﯾﺪ وﺟﻮد دارد.
ﮐﺴﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﻠﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﻏﻠﻄﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد و ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ.
درک ﯾﮏ ﻓﺮد از زﻣﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻓﺮق دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻗﯿﻘﻪ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن درک اﻧﺴﺎن از زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺟﻮر ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺟﺰﺋﯽ را درﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﯾﺮ ﺑﮕﺬرد .ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ
ﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﮕﺮان را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ در آﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮔﺮدد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻣﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ وﺟﻮد دارد
و ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آن ﻫﻤﺴﻮ ﺷﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  GPSﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﻗﺘﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ؛ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮ ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻮاره  GPSﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺪی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺮد ﻋﺎدی
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

