اوﻟﯿﻦ ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ دﻧﯿﺎ از راه ﻣﯽ
رﺳﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
ﻓﻀﺎﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﺑﺮی راﺣﺘﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﯾﮏ
رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﯿﺸﻤﺎری از ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی  iCloudاﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر ﻟﻮ رﻓﺖ و اﯾﻦ ﺳﻮال را ﺑﻪ
اذﻫﺎن ﻣﺘﺒﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺑﺮی ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮ اﺑﺮی از اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻣﺎ
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪی ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻨﮏ ﺷﺪن ﺧﻮدﮐﺎر داده ﻫﺎ ﺑﯿﻦ

اﺑﺰارﻫﺎﯾﺶ را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﺣﺎﻻ ﭘﺮوژه ای ﺑﻪ ﻧﺎم  ReVaultروی وب ﺳﺎﯾﺖ  Indigogoﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »اوﻟﯿﻦ ﻓﻀﺎی
اﺑﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ دﻧﯿﺎ« ﻗﺼﺪ دارد راﺣﺘﯽ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﺑﺮی اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ در
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وﺟﻮد دارد درﻫﻢ آﻣﯿﺰد؛ آﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﮔﺠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻃﺮز ﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺑﺮ از ﻃﺮﯾﻖ وای
ﻓﺎی ﯾﺎ ﺑﻠﻮﺗﻮث ،اﻃﻼﻋﺎت آن ﻫﺎ را ﭘﺲ از رﻣﺰﮔﺬاری ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  AES-256ﺑﺮ روی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ آﻓﻼﯾﻦ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
داده ﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﻠﻮد ﮐﺮده اﯾﺪ ﯾﺎ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل آن ﻫﺎ ﺑﻪ  ReVaultﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
داﺷﺘﻦ اﺗﺼﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﺠﺎد »ﻫﺎت اﺳﭙﺎت« را دارد
ﺗﺎ دﯾﮕﺮ اﺑﺰار ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه در ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﻤﺎرت واچ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

در ﻣﻮرد اﺑﺰارﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ دﯾﻮاﯾﺲ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺪروﯾﺪ ،iOS ،وﯾﻨﺪوز Mac OS X ،و ﺣﺘﯽ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ

 ReVaultﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت

ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﻨﮏ ﺷﺪن ﺧﻮدﮐﺎر ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از

ﮔﺬرواژه  ۲ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﭘﯿﺶ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺒﺘﮑﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ دوام و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه .ﺑﺪﻧﻪ ﺿﺪ آب

دﺳﺘﮕﺎه از اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ ﺧﺶ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﺪ  316Lﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ رﻧﮕﯽ ۲۴۰
در  ۲۴۰ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ از ﮔﻮرﯾﻼ ﮔﻠﺲ  ۳ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﺎرژ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ ۱.۵

ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﺗﺎ  ۳روز ﮐﺎرﺑﺮ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺳﺎﻋﺖ  ReVaultدر  ۲ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۳۲و  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ و در ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ  ۱۶۹دﻻر

ﻗﯿﻤﺖ دارد ،اﻣﺎ ﺷﺎرژر واﯾﺮﻟﺲ آن ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪش ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ
و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﺮ ﺷﺎرژی ﮐﻪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  Qiﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ.

ﮔﺮوه ﺳﻮﺋﺪی  ۱۶ﻧﻔﺮه ﻣﺒﺘﮑﺮ ﭘﺮوژه ﻓﻮق )اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ( اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻨﻮز
ﻣﺒﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ از ﺧﻮد در اذﻫﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ّ
ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺠﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺟﺎﺳﻮﭽﯽ اﺳﺘﻔﺎده

ﮐﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان اﺳﻤﺎرت واچ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺑﯽ ﻣﻬﺮی ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و  ۳ﻣﺪل ﺑﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه

»واچ ﻓﯿﺲ« ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای آن ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺮوژه ﺳﺎﻋﺖ  ReVaultدر ﻋﺮض  ۲روز اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد رﺳﯿﺪه،

اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪش را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺟﻤﻊ آوری
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل
 ۲۰۱۶ﺑﻪ دﺳﺖ اوﻟﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻼ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﺋﻮی ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

