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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 51202 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

نرم افزار

معرفي بهترين اپليكيشن هاي حسابداري و مديريت مالي

حساب دخل و خرجت را دارم!
بـا آغاز سـال جديـد، تصميمـات مهمي مي گيريـم؛ مثال با خودمـان قرار 
مي گذاريم از اين به بعد كارهايمان را سـر وقت انجام دهيم، منظم تر باشـيم، 
حساب دخل و خرجمان را داشته باشيم و در كل، زندگي مان را روي يك برنامه  
منظم و دقيق پيش ببريم. اگر شـما هم از آن افرادي هسـتيد كه امسال قصد 
دارند با سـر و سـامان دادن به امور مالي شان، كمي بيشتر از آنچه هميشه ته 
حساب يا كيف پولشان باقي مي ماند، پس انداز داشته باشند؛ بد نيست نگاهي 

به اپليكيشـن هاي اين شـماره بيندازيـد. اگر كار موقتـي و مختصري داريد و 
آن چنان در بند مبادالت مالي نيستيد، بد نيست تكاني به خودتان بدهيد و براي 
سـال جديد، برنامه  مالي جدي تري درپيش بگيريد. حتي اگر چنين هم باشيد، 
باز هم بد نيسـت از اطالعات حسـابتان مطلع شـويد. حتما الزم نيست تاجر 
باشيد يا حقوق كالن دريافت كنيد؛ هر كسي براي حساب بانكي اش به برنامه 

و محافظت احتياج دارد؛ پس پيشنهادهاي اين شماره را جدي بگيريد.
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Spending Tracker :نام نرم افزار
سيستم عامل: اندرويد، iOS، ويندوز

حجم: 20،5 مگابايت
امتياز: 4/5 ستاره

ــرويس  اين نرم افزار، يك س
ــت  اس ــخصي  ش ــابداري  حس
ــما  ش ــارج  مخ و  ــرج  خ ــه  ك
و  ــته  داش ــارت  نظ ــت  تح را 
ــرمايه تان را مي دهد.  ــرل س ــكان كنت ــما ام  به ش
ــير  ــاده ترين مس Spending Tracker .از س
ــت، يعني  ــه مد نظرتان اس ــما را به آنچ ممكن ش
ــاند؛ فقط كافي است  مديريت امور مالي تان مي رس
ــما را دنبال كند و با  ــه آن اجازه بدهيد مخارج ش ب
تعريف كردن بودجه  مورد نظرتان، شانس پس انداز 
ــما بدهد. اگر از  ــتري را به  ش ــتر و بيش كردن بيش
ــا و جدول ها  ــرف نموداره ــتيد كه ح ــرادي هس اف
ــكان نمايش  ــن نرم افزار ام ــر مي فهميد، اي را بهت

ــات مد نظرتان را به اين صورت دارد. عالوه  اطالع
بر اينها، اگر مايل باشيد داده هايتان را به اپليكيشن 
ــكلي نخواهيد داشت.  ديگري انتقال بدهيد هم مش
ــتي يادتان نرود، اگر مانند بيشتر افراد، شما هم  راس
ــورت ماهانه حقوق دريافت مي كنيد، مي توانيد  به ص
ــمت تنظيمات انتخاب كنيد  گزينه  ماهانه را در قس
ــر اين بازه  زماني هفتگي يا دو ماه يكبار يا هر  و اگ

شكل ديگري هم باشد، باز امكان تعريف كردن آن 
را در اين برنامه خواهيد داشت و در نتيجه مي توانيد 

از راهكارهاي مربوط به هركدام نيز سود ببريد.
دانلود از كافه بازار:

http://bit.ly/1BA20IV
دانلود از آي تيونز:

http://apple.co/1jvk98t

Expense Manager :نام نرم افزار
سيستم عامل: اندرويد، iOS، ويندوز

حجم: 2/3 مگابايت
امتياز: 4 ستاره

ــال  امس مي خواهيد  ــر  اگ
ــه  ــان را ب ــت مخارجت مديري
ــاده ترين  منظم ترين و البته س
ــد، اين  ــت بگيري نحو به دس
ــت كه به آن  ــت همان چيزي اس ــزار درس نرم اف
احتياج داريد؛ زيرا از طريق آن مي توانيد مخارجتان 
را كنترل كرده تا حساب و كتاب آن از دستتان در 
نرود. شما مي توانيد محدوديت زماني خاصي براي 
ــتم تان تعريف كنيد و مثال با انتخاب گزينه   سيس
«ماهانه»، هر ماه از اين كه چقدر خرج كرده ايد و 
ــويد. عالوه بر اين، نرم افزار به شما  چرا مطلع ش
ــته بندي هاي گوناگون و  امكان اضافه كردن دس
نگاه اجمالي بر آنچه سر پولتان آمده (چقدر از آن 
را خرج كرده و چه مقدار ديگر برايتان باقي مانده) 
را نيز مي دهد. شما همچنين مي توانيد داده هايتان 
ــال داده و از آنها در  ــل CSV هم انتق ــه فاي را ب
ــا هر زمان كه  ــس، بك آپ تهيه كنيد ت دراپ باك
نياز داشتيد به داده هايتان دسترسي داشته باشيد، 
ــيله هاي الكترونيكي  ــك از وس ــا هر ي ــد ب بتواني
ــاب و كتاب هايتان  ــه حس ــان، نگاهي ب موجودت
ــان را تكان بدهيد  ــد. اگر كمي جيب هايت بيندازي
ــد، امكان  ــن نرم افزار  را بخري ــخه  كامل اي و نس
استفاده از ابزارهاي ديگري براي مديريت و آمار 

امور مالي تان را نيز خواهيد داشت.
دانلود از كافه بازار:

http://bit.ly/1xhnuiB
دانلود از آي تيونز:

http://bit.ly/1bs.nIR

نام نرم افزار: مديريت هزينه ها
سيستم عامل: اندرويد

حجم: 4/1 مگابايت
امتياز: 4/5 ستاره

ــت كه براي بازاري ها  ــي زبان و مجاني خوب اس اين يكي از آن نرم افزارهاي فارس
ــن هاي انگليسي زبان را ندارند،  ــر و كله زدن با اپليكيش و افرادي كه خيلي حوصله  س
گزينه  مناسبي خواهد بود. اگر از آن دسته افرادي هستيد كه هم سرتان توي حساب و 
ــت و هم مايليد هر بار گزارش دقيقي از مخارجتان داشته باشيد، اين نرم افزار  كتاب اس
ــو و ES File Explorer، از هزينه ها و درآمدهايتان  با امكان اتصال به گوگل دراي
ــاي مختلف، پيش رويتان  ــد با نمايش نموداره ــزارش گرفته و هر آنچه را الزم باش گ
قرار خواهد داد. عالوه بر اينها، مي توانيد بودجه  خاصي را در آن تعريف و براي مخارج 
ــي و پرداختي، ثبت بدهي و طلب  ــزي كنيد. ثبت چك هاي دريافت ــان برنامه ري بعدي ت
ــاي دوره اي، آن  را به يكي از  ــت تراكنش ه ــتفاده  آن براي ثب ــاني اس ــن آس و همچني

كامل ترين ها تبديل كرده است. امتحانش ضرري ندارد.
http: /  / bit.ly/19eTA9E :دانلود از كافه بازار

نام نرم افزار: مديريت مخارج
سيستم عامل: اندرويد

حجم: 2/6 مگابايت
امتياز: 4 ستاره

اين نرم افزار نيز مانند گزينه هاي قبل مي تواند دخل و خرج هفتگي، ماهانه و ساالنه تان را 
دنبال كرده و در صورت تمايل، آنها را در گروه هاي مختلفي دسته بندي كند. اگر شما مخارج 
ــه  ثابتي داريد كه بايد مقادير متنابهي پول را  ــه خريد روزان ثابتي در طول ماه داريد يا هميش
ــتم تعريف كنيد تا مخارج مربوط را  ــت آن  را در اين سيس برايش كنار بگذاريد، تنها كافي اس
تنظيم كند. اين نرم افزار هم براي افراد چند حسابه به كار مي آيد و مي تواند از چند حساب به 
صورت همزمان پشتيباني كند. نمي توان گفت هركدام از اين اپليكيشن ها به نسبت ديگري 
ــت اين كه كدام يك از اينها مي تواند نيازهاي  ــتري دارد؛ آنچه مهم اس كارايي كمتر يا بيش
ــما را بهتر تامين كند. اگر دانشجويي هستيد كه كار پاره وقت مختصري  ــي مالي ش حسابرس

داريد و مبادالت آنچناني هم نداريد، مي توانيم اين نرم افزار را به شما پيشنهاد كنيم.
http://bit.ly/1MvfRMw :دانلود از كافه بازار

 Pocket Expense :نام نرم افزار
سيستم عامل: iOS و اندرويد

حجم: 8/8 مگابايت
امتياز: 3/5 ستاره

ــاب مختلف داريد و مايليد همه را يكجا  اگر چند حس
ــان را با هم داشته باشيد،  ــي كنيد و حساب همه ش بررس
ــه مي تواند حافظ تمام آنها بوده و امكانات  اين صندوقچ
مختلفي را در اختيارتان قرار بدهد. شما عالوه بر مديريت 
چند حساب در كنار هم، امكان تعريف مشاهدات روزانه، 
ــت و حتي  ــاالنه را نيز خواهيد داش هفتگي، ماهانه و س
ــاب هايتان در چند  ــد به همه آمار مربوط به حس مي تواني
ــدن بين اين  ــي بيندازيد. نگران گيج ش ــال نيز نگاه س
ــن خاص  ــيد، زيرا اين اپليكيش ــه داده  مختلف نباش هم
مي تواند در جدول هاي منظم و مشخص، تمام اطالعات 

ــش بدهد. عالوه بر اينها،  مورد نظرتان را نماي
ــد نوعي محدوديت مخارج را هم براي  مي تواني
ــتم تعريف كنيد و به اين صورت اگر  اين سيس
ــام كاري، مقداري پول  ــراي انج قصد داريد ب
ــاب و كتابش از  ــداز كنيد، بي آن كه حس پس ان
دستتان خارج شود؛ اين كار را به راحتي انجام دهيد. تنها 
كافي است مشخص كنيد آخر ماه تمايل داريد چه مقدار 
ــابتان مانده باشد و صندوقچه، آن  را برايتان  پول ته حس
ــكار  ــرد. در نهايت اين كه اگر فراموش ــره خواهد ك ذخي
ــاب بدهي ها يا حتي بدهكاري هايتان را  ــتيد و حس هس
ــن را  ــوش مي كنيد، مي توانيد يادآوري اين اپليكيش فرام
فعال كنيد تا هر چند وقت يكبار يادتان بيندازد كه اوضاع 

از چه قرار است.
   http: /  / apple.co/1sgSWMZ دانلود از آي تيونز: 
http://bit.ly/1HMa7Nv  :دانلود از گوگل پلي

Financisto :نام نرم افزار
سيستم عامل: اندرويد

حجم: 3/7 مگابايت
امتياز: 4/5 ستاره

ــا به هر دري  ــما هم پيش آمده كه باره ــا براي ش حتم
ــد اين ماه بايد مقدار قابل توجهي  ــتان باش زده ايد تا حواس
ــد چيزي ته  ــر ماه مي بيني ــد اما باز هم آخ ــول جمع كني پ
ــتان نيست و فكر  ــابتان نمانده است. گاهي هم حواس حس
ــده و بيهوده  ــاب هايتان تمام ش ــد پول يكي از حس مي كني
ــتباه  ــان خرج مي كنيد؛ حال آن كه اش ــاب پس اندازت از حس
ــن براي اين طراحي شده كه  فكر مي كرده ايد. اين اپليكيش
جلوي چنين خطاهايي را بگيرد و شما را از هرآنچه داريد و 

ــد باخبر كند. اين نرم افزار هم مانند رقبايش  نداري
براي افرادي كه چند حساب بانكي مختلف دارند 
طراحي شده و امكان نمايش بدهي ها و طلب ها را 
داشته و از طرفي، تراكنش ها را بر حسب موقعيت 
ــما برايتان نمايش خواهد داد. از طرفي  مكاني ش
ــرفته تر  ــر، امكان تعريف كردن بودجه و تنظيمات پيش ديگ
ــن امكانات اين  ــت. يكي از بهتري ــز در نظر گرفته اس را ني
ــا PIN كد براي تمام داده هاي ثبت  نرم افزار، محافظت ب
ــدن به بخش داده ها،  ــما براي وارد ش ــده تان است و ش ش
مي توانيد رمز مخصوص به خودش را در نظر گرفته و ديگر 

نگران فضولي اطرافيانتان هم نباشيد.
http://bit.ly/18fC97C دانلود از كافه بازار:   
http://bit.ly/1Mwp48Z دانلود از گوگل پلي:  
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 51203 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

سياوش شهبازي

آمبروز بيرس كتاب جالبي به نام «فرهنگ شيطان» 
دارد. او در اين فرهنگ تعابير معاصر را طنزگونه توصيف 
ــت. يكي  ــيده اس كرده و جنبه  تلخ آنها را به تصوير كش
ــز  ــم (pcgamer) ني ــايت هاي گي ــن س از مطرح تري
ــات معمول  ــي از اصطالح ــابه بعض ــردي مش ــا رويك ب
بازي هاي ويدئويي را به صورت طنز توصيف كرده است. 
ــتخراج  ــا را براي مخاطبان كليك اس ملموس ترين آنه
كرده و به زبان فارسي برگردانديم. اميدواريم مطالعه  آنها 

لبخندي بر لبانتان بنشاند.
AAA: درجه يك. لفظ تخصصي صنعت بازي براي 
ــت. از آنجا كه هيچ  ــزرگ و فوق العاده» اس ــاي «ب بازي ه
ــت، لفظ «درجه 2»  ــت من ترش اس  بقالي نمي گويد ماس

در اين صنعت جا ندارد!
ــل  ــي تجلي ــتاورد. نوع Achievement: دس
ــت. سعي دارد  درون بازي از عرق ريختن هاي بازيكن اس
ــوده اي مانند 500 بار بازي مولتي پلير يا جمع  اعمال بيه
كردن صد كاله در بازي را محكمه پسند جلوه بدهد. آن 
قديم  ها بايد براي رسيدن به آن جان مي كنديم، اما جامعه  

امروزي خسته است. مي فهميد؟ خسته!
Action: اكشن. يكي از زيرسبك هاي «بشدت» 
خاص بازي هاي ويدئويي. به عناويني اطالق مي شود كه 
اتفاقاتي در آن جريان دارد. برخي صاحب نظران معتقدند 
ــن مي نامند،  ــان را اكش ــي كه هر بازي دم دستش آنهاي
ــتند كه همه  سبك هاي موسيقي را پاپ  همان هايي هس
دانسته و همه  تصميم هاي شخصي شان را قسمت تلقي 

مي كنند!
ــال نو  Assassin’s Creed: كيش قاتل. س
ميالدي خود را به جاي Call of Duty، با بازي ما پر 

كنيد. يوبي سافت به سود ساالنه مي انديشد!
Autosave: ذخيره  خودكار. همه مي دانند موقع 
نمايش آيكون چرخنده اش نبايد دستگاه را خاموش كرد 
ــده  ــن تحريكمان مي كند كه براي يك بار هم ش و همي

دستگاه را خاموش كنيم!
ــازي بازيكن. انواع  ــار. نماينده  مج Avatar: آوات
ــاده و كوچك گرفته تا  ــام دارد؛ از jpeg هاي س و اقس
ــان پس از  آدمك هاي دراز و نيمه متمدني كه تب داغش

شش ماه به عرق سرد تبديل شد!
Boss: رئيس، دشمني خاص. تجسم سرگروه هاي 
ــت در اتاق يا  ــوش و درايت خود را با اقام ــي كه ه هرم
دخمه اي به رخ مي كشاند كه هر چه براي كشتنش الزم 
است در هم  آنجا قرار دارد. با اين كه هر دفعه دچار ضربه 
مغزي ناقص مي شود، باز هم سرش را پايين انداخته و با 

تمام سرعت به سمت شما حمله ور مي شود.
ــك در  ــر. معادل معناي كنايي كش Cheese: پني
ــتراتژي هايي است كه بازيكن را قادر مي كند  فارسي. اس
ــازنده  اصلي مد نظر داشته، بازي  از راهي جدا از آنچه س
ــي از طريق اينترنت و  ــك براحت را رد كند. اين نوع كش
ــت و براي پوكي  ــبكه هاي اجتماعي قابل سرايت اس ش
ــتخوان هم فوايد بسياري دارد (اثر بسزايي در كاهش  اس

مدت زمان بي حركت نشستن روي صندلي دارد!)
Checkpoint: چك پوينت. بركتي است كه تا 
ــيد هزار بار مي ميريد و زنده مي شويد. چيزي  به آن برس
ــه. به يكي اش كه  ــين و خان مثل كار ثابت يا خريد ماش

برسيد، تازه بايد براي بعدي خود را به آب و آتش بزنيد!
ــازي. داغ ترين سالح هاي  Cooldown: سردس
ــتفاده   ــتفاده داغ مي كند. براي اس بازي پس از اندكي اس
ــود.  ــرد ش ــالحتان س ــه كنيد تا س مجدد بايد صبر پيش
ــار نيز قابل  ــس حاصل بازيكن از انتظ ــازي به ح سردس

اطالق است!
ــه اي. اصوال  ــي رايان ــازي نقش آفرين CRPG: ب
چيزي شبيه بازي هاي فكري است كه كانون خانواده ها 
را گرم مي كند. با اين فرق كه اين يكي داور نمي خواهد، 

ــواده را هم از آدم  ــردي كاري ندارد و خان ــا گرمي و س ب
مي گيرد!

Cover System: سيستم جان پناه. راهي است 
ــي دارد در طول  ــده كه بازيكن را وام ــوده و اثبات ش آزم
ــت يك تخته سنگ  مبارزه ها مثل گربه  كز كرده در پش
ــطح فيزيك و عقل سليم  ــته به س يا كارتن مقوايي (بس
ــازندگان) پنهان شده و گاهي سر باال كرده و چند تير  س

حواله  دشمن كند.
ــته.  ــرش در حالت نشس Crouch Jump: پ
ــد. رابطه   حركتي ارتفاع دهنده كه فراتر از انتظار ظاهر ش

حسنه اي بين آن و آنالين بازها حاكم است!
ــه  ك ــد  گوين را  ــته هايي  دس كالس.   :Class
ــخصيت و توانايي ها در آنها  كاراكترهاي بازي از نظر ش
طبقه بندي مي شوند. ارتباطي با عبارات نامانوس و شنيع 
«باكالس» و «بي كالس» ندارد. در دنياي فانتزي همه 

كالس دارند.
ــاري. به بازه اي از  Closed beta: بتاي انحص
ــازندگان، بازي را براي تست  ــود كه س زمان گفته مي ش
به بعضي از بازيكنان خوش شانس مي دهند و پس از آن 
وانمود مي كنند تمام انتقادات و پيشنهادهاي آن بازيكنان 

را در بازي نهايي لحاظ خواهند كرد.
Cutting Edge: آخرين سيستم. حدود يكي 

دو ميليون تومان بيشتر از حد جيب مبارك است.
Difficulty Level: درجه سختي. تصميمي 
ــه از تصور  ــاس دركي ك ــت كه بر اس ــاده اس بظاهر س
ــاذ مي كنيد! اگر  ــختي داريد اتخ ــازندگان از درجه  س س
ــازندگان ديوانه از آب دربيايند چاره اي جز تحمل  هم س

نداريد!
Double-Jump: پرش دوبل. توهيني آشكار 
ــك كه براي يك گيمر از  ــتاد نيوتن و قوانين فيزي به اس

قانون جاذبه هم حياتي تر است!
DLC: محتواي قابل دانلود. بقيه  همان بازي است 
كه پولش را تمام و كمال داده ايد. به بهانه اش پول عيدي 

و شيريني بچه ها را مي گيرند. هر چه كَرمتان است!
ــد.  ــش از موع ــي پي Early Access: دسترس
ــتر از قيمت اثر نهايي پول بدهيد و لذت تجربه  يك  بيش
بازي ناقص را بچشيد! پول چرك كف دست است، اما پز 

اين كارها را دادن تا ابد برايتان مي ماند.
ــاي اپيزودي. بجز بازي هاي  Episodic: بازي ه
ــر، اپيزوديك  ــورد ديگ ــد م Telltale Games و چن
ــت آخر آن را  ــت كه هيچ وق ــازي به اين معناس بودن ب

نخواهيد ديد. پس با عالقه دنبال نكنيد.
ــي. با وجود  ــاي الكترونيك E-sports: ورزش ه
ــت روي دكمه هاي  ــون حركت شس حركات موثري چ
ــتفاده از ماوس و  ــت هنگام اس ــي، حركت مچ دس نماي
ــتن طوالني  احتمال گرفتن آرتروز پا و گردن بر اثر نشس
ــي، اين ورزش فوق العاده در حال در نورديدن  روي صندل
دنياست! هر چند وقت تعدادي از بهترين ورزشكاران اين 
رشته گرد هم آمده، در رقابتي نفسگير پوز يكديگر را به 
خاك مي مالند! ورزش هاي الكترونيكي از خطرناك ترين 
ــتر  ــوند و به همين دليل بيش ــوب مي ش ورزش ها محس
ــي با پا گذاشتن به سي سالگي  فعاالن اين سبك ورزش
ــه خداحافظي از  ــد مي روند و ب ــغل آبرومن دنبال يك ش

ميدان ها مجبور مي شوند.
ــاي حفاظتي.  Escort Mission: ماموريت ه
جان يك يار انتحاري و نحيف را به دست شما مي سپارند 
تا از او دفاع كنيد. هر جا كه بازيكن زيادي از بازي لذت 
ببرد، يكي از اين مراحل را سر راهش مي گذارند كه يك 

وقت خوشي زير دلش نزند!
ــاري. در زمان هاي قديم كه  Exclusive: انحص
ــاالري بر صنعت گيم حكمفرما بود، به معني  كنسول س
ــول بود. اين  اختصاصي بودن يك بازي براي يك كنس
ــول هاي ديگر هم  ــيده، روي كنس ــال نكش روزها به س
ــود  ــوند. بچه هاي اين دوره زمانه را نمي ش عرضه مي ش

كنترل كرد!
Fall Damage: صدمه  سقوط. تنبيه ناخوشايند 

سازندگان براي بازيكنان دست و پا چلفتي!
ــط  فق ــگان.  راي ــاي  بازي ه  :Free to Play
ــان فضايي در خدمت بازيكن  اسمش است! بعضي هايش
مي گذارند تا حسابي تفريح كند و اگر دلش خواست پولي 
ــما كاسه  مرشدي دست  هم بپردازد. بعضي ديگر هم رس
ــت همين روزها جلويمان زنجير هم  مي گيرند. بعيد نيس

پاره كنند و با قسم و آيه ازمان پول بگيرند!
JRPG: نقش آفريني ژاپني. كتاب داستاني است 

طوالني و انيمه وار كه اگر به دست ويراستار كارآزموده اي 
ــين چمن زني رويش ويراژ خواهد داد! آنچه  بدهند با ماش
مي ماند تعدادي مبارزه، موسيقي جذاب و موهاي عجيب 

و غريب است.
ــف عملكرد  ــت در توصي ــگ. بهانه اي اس Lag: ل
ــت كنيد! ربطي هم به  ــف، حاال هر چه از آن برداش ضعي

مقياس فريم بازي ندارد.
عبارتي  Microtransactions:ريزتراكنش. 
ــه بازيكنان در  ــدار پولي ك ــراي توصيف مق ــد ب ناكارآم
ــد؛ در حالي كه مقدار هر  بازي هاي رايگان خرج مي كنن
كدام از موجودي بعضي حساب هاي بانكي نگارنده بيشتر 

است!
ــان مي دهد كتاب  Mana: بنيه. عنصري كه نش
خواندن و جادو جنبل فايده اي ندارد. ما كه هيكل بزرگ 

مي كنيم و با تبر به جان دشمن مي افتيم!
ــتفاده از  ــس با ماوس. اس Mouselook: تجس
ماوس براي تجسس محيط، در حال حركت و تيراندازي 
ــيدن ساده و  را گويند. براي يك گيمر به اندازه  نفس كش
ــاد گرفتن كار با يك گجت  ــان به اندازه  ي براي والدينش

تازه سخت است!
ــي مولتي پلير كالن.  MMORPG: نقش آفرين
ــراي گيمرها  ــد تا محيطي اجتماعي ب ــاخته ش زماني س
ــر كند. امروزه به  ــم آورده و آنها را به هم نزديك ت فراه
ــبكي از بازي تبديل شده كه بازيكن را در خود بلعيده،  س

او را از اجتماع كه هيچ، از خانواده هم جدا مي كند!
Noob: نوب! ملعون ترين گونه  گيمر است. نيست 
 كه بقيه همه از بدو تولد Dota 2 حرفه اي مي زده و در

 Call of Duty  هدشات مي كرده اند...
ــت را بايد با  ــازي درس ــا. «ب NVIDIA: انويدي
ــازندگان پول  ــا كرد.» مگر اين كه AMD  به س انويدي
ــد كه لوگويش را ابتداي بازي نشان بدهند. در  داده باش

آن صورت با آن!
Open-World: جهان باز. اغلب بازي ها شما 
را در جعبه اي كوچك گير مي اندازند. اين بازي ها شما را 

در جعبه اي بزرگ تر گير مي اندازند!
ــب  ــازي اغل ــك ب ــخه اي از ي ــورت. نس Port: پ
ــتني كه از فرط مشكالت فني اش كامتان را  دوست داش

تلخ مي كند.
ــري در  ــن. 1) عنص ــه بازيك ــن علي PvP: بازيك
ــتعاره  كنايي از وضعيت حاكم بر  بازي هاي اكشن 2) اس

فروم هاي گيم و مناظره هاي فن بوي ها!
Replay Value: ارزش تكرار. چيزي كه همه  

بازي ها ادعا مي كنند دارند.
Real-time Strategy: استراتژي موقعيت 
سيال. در اين سبك از بازي هر چه سريع تر باشيد، حلواي 

بيشتري مي خوريد.
ــه  مجدد  ــازي. تجرب Retrogaming: قديم ب
روياهاي شيرين كودكي در سنين بلوغ و فرو ريختن كاخ 
روياها را گويند. گذشته ها گذشته است. با آن كنار بياييد!

ــردن هم  ــازي ك ــم ب ــي. فيل RPG: نقش آفرين
ــب آب به آن  ــت طوالني كه اغل ــد. فيلمي اس مي گوين
ــافتي دردناك را چند بار پياده  ــته اند. حال يا بايد مس بس
ــوار بر  ــه نفر صحبت كنيد، يا بايد س طي كنيد تا با دو س
ــور سوت بزنيد تا علف زير پايتان سبز شود. گاهي  آسانس
ــيد، گاهي موجودات فضايي، اما قرار است  اژدها مي كش

همه اش حماسي باشد. نظر شما هم محترم است.
ــت مخفي كاري.  Stealth Mission: ماموري
قسمتي عذاب آور در بازي هاي اكشن است. مشرفيد كه 
ــر راه را علنا از بين ببريد،  ــمنان س مي توانيد يكايك دش
همان طور كه تا آن مرحله از بين برده ايد، اما اجازه  چنين 

كاري را نداريد. چرا؟ چون هميني كه هست!
ــما  ــتراتژي. برنامه هاي كالن ش Strategy: اس
ــنهادي كه هيچ كس به آن  ــابقات آنالين. پيش براي مس

محل نمي گذارد.

با زبان طنز با اصطالحات بازي هاي ويدئويي آشنا شويد

 فرهنـگ لغات 
بازى خورها

آيا مى دانستيد؟
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سخت افزار

صالح سپهري فر

ــال اخير، فضاي ابري بشدت مورد توجه  در چند س
ــركت هاي فعال در زمينه خدمات فناوري ديجيتال و  ش
ــت. امروزه براحتي هر  نيز كاربران عادي قرار گرفته اس
ــر نقطه اي روي  ــد اطالعات خود را از ه كاربر مي توان
فضاي ابري بارگذاري كرده، سپس از هر جاي ديگري 
ــب نياز به  ــد. به  اين ترتي ــته باش ــي داش به آن دسترس
ــوم نظير هاردديسك براي ذخيره  سخت افزارهاي مرس
ــركت  ــي رود. در اين ميان، يك ش ــات از بين م اطالع
ــخت افزاري ويژه براي  ــامانه و س نوپاي دانش بنيان، س
دسترسي به سخت افزارهاي پردازش و ذخيره اطالعات 
ــما را بي نياز از كيس  طراحي كرده كه مي تواند رايانه ش
كند. اين سامانه «پيپراسپيس» (PaperSpace) نام 

دارد. 

دشواري هاي به روزرساني سخت افزار
ــادي پيش مي رود و  ــرعت زي ــاي ديجيتال با س دني
ــتر وارد  ــا ظرفيت و توان بيش ــخت افزاري ب قطعات س
ــود. بي ترديد همه ما دوست داريم از آخرين  بازار مي ش
ــويم تا به اين ترتيب  فناوري ها در رايانه خود بهره مند ش

ــتري انجام  ــرعت و راحتي بيش كارهاي مختلف را با س
دهيم، اما ارتقاي قطعات رايانه و جايگزيني سخت افزار 
با مدل هاي جديدتر، هزينه بر است و شايد بسياري از ما 
ــت كه پيپراسپيس  از پس پرداخت آن بر نياييم. اينجاس

مي تواند يك راه حل بسيار مناسب باشد. 
ــب  و  كارتان بشدت به رايانه وابسته  فرض كنيد كس
ــه بعدي قطعات  ــراح مدل هاي س ــت و مثال يك ط اس
ــد به رايانه اي  ــتيد. در اين صورت حتما باي خودرو هس
با قدرت پردازشي باال دسترسي داشته باشيد. همچنين 
احتماال بايد يك نسخه از نرم افزار مورد نظر را با قيمتي 
ــورد آخر با توجه به نبود  ــزاف تهيه كنيد. (البته اين م گ
ــدارد!) اگر  ــران، زياد اهميت ن ــت در اي ــون كپي راي قان
ــهرهاي مختلف بخشي از كارتان به حساب  سفر به ش
ــپيس مي تواند راه حلي بسيار خوب براي  مي آيد، پيپراس

شما باشد. 

چگونگي استفاده از پيپراسپيس 
ــتفاده از پيپراسپيس ابتدا بايد هنگام اتصال  براي اس
ــويد. اين كار  ــاب كاربري تان ش ــه اينترنت وارد حس ب
ــا فايرفاكس از روي هر  ــتفاده از مرورگر كروم ي ــا اس ب

ــد) امكان پذير  ــما نباش رايانه اي (حتي اگر متعلق به ش
ــكتاپ مجازي در  ــت. پس از ورود، تصوير يك دس اس
برابر شما ظاهر مي شود. اين همان دسكتاپ شما روي 
فضاي ابري است كه مي توانيد از هر جا به آن دسترسي 
ــيد. اكنون هر كاربر مي تواند از سيستم عامل  داشته باش
ــو روي اين فضا  ــز لينوكس اوبونت ــدوز 7 يا 8 و ني وين
ــتم عامل با  ــود. در هر صورت انتخاب سيس بهره مند ش

خودتان است. 
ــر (نظير همان  ــپس مي توانيد برنامه هاي مد نظ س
ــه بعدي) را روي اين فضاي مجازي  ــه طراحي س برنام
نصب كنيد. ذخيره فايل هاي مختلف نيز درست همانند 
ــيوه معمول ذخيره اطالعات روي رايانه است. گفتني  ش
ــال، ذخيره و دريافت شده از  ــت همه اطالعات ارس اس
اين رايانه مجازي به صورت رمزگذاري بوده و در نتيجه 

تبادل داده ها از امنيت بااليي برخوردار است. 
ــاب  ــي به حس ــب پس از هر بار دسترس به اين ترتي
ــكتاپ مجازي با  ــپيس، يك دس كاربري تان در پيپراس
ــات ويژه خودتان در  ــه نرم افزارها، فايل ها و تنظيم هم
برابرتان قرار مي گيرد، با اين تفاوت كه همه اينها همراه 
ــي و ذخيره اطالعات  ــخت افزارهاي مختلف پردازش س

روي سرورهاي ابري قرار دارند. 

مزاياي استفاده از پيپراسپيس
اين سامانه مزاياي زيادي دارد، نخست اين كه از هر 
ــرعت  ــي از دنيا مي توانيد با يك رايانه مجازي با س جاي
ــما روي  ــي باال كه برنامه ها و تنظيمات ويژه ش پردازش
ــي داشته باشيد.  ــتم عامل آن نصب است، دسترس سيس
ــراي رايانه  ــكلي ب ــه در صورت بروز هر مش دوم اين ك
ــان برق) نه  فقط فايل هاي  ــي از نوس (مانند خرابي ناش
ــود، بلكه همچنان  ــمند شما همچنان حفظ مي ش ارزش
ــي خواهيد  ــي رايانه اي مجازي دسترس به توان پردازش

داشت. 
ــخت افزار رايانه  ــتن به ارتقاي س همچنين نياز نداش
ــامانه است، زيرا  ــخصي، يكي ديگر از مزاياي اين س ش
ــن فناوري هاي  ــه از آخري ــامانه ابري، هميش در اين س
ــرفته استفاده خواهد شد. اين ويژگي براي بسياري  پيش
از مراكزي كه به تعداد زيادي رايانه نياز دارند و هر چند 
ــه زيادي را بابت ارتقاي قطعات  وقت يك بار بايد هزين
ــودمند خواهد بود. حتي  ــا بپردازند، س ــا رفع عيب آنه ي
ــترش هرچه بيشتر  ــايد اين فناوري در آينده به گس ش
ــروم جهان بينجامد  ــي به رايانه در مناطق مح دسترس
ــخت افزار  ــه از توانايي مالي محدودي براي خريد س ك

مناسب برخوردارند.

رقيبان پيپراسپيس
ــتين بار نيست  ــت كه بدانيد اين نخس جالب اينجاس
ــود.  ــه مي ش ــتريان عرض ــه مش ــازي ب ــه اي مج رايان
ــابه  ــركت مطرح در دنيا محصولي مش ــون چند ش تاكن
ــامانه ــراي نمونه س ــد. ب ــه كرده ان ــازار عرض ــه ب  را ب

ــه  Amazon Workspaces  و Citrix از جمل
اين رقيبان به شمار مي روند، اما اصلي ترين تفاوت ميان 
ــپيس و اين رقيبان را بايد سادگي استفاده از اين  پيپراس
ــامانه هايي كه ذكر  ــامانه جديد دانست. استفاده از س س
شد معموال پيچيده بوده و خالصه اين كه براي كاربران 
ــده اند، اما پيپراسپيس تا حد زيادي از  عادي طراحي نش
اين پيچيدگي ها كاسته است. جالب اينجاست كه يكي 
ــركت هاي نوپاي  از اصلي ترين داليل موفقيت برخي ش
ــادگي  ــان در حوزه فناوري ديجيتال، همين س دانش بني

است. 
ــتراك گذاري فايل يعني  ــه اش ــروف ب ــزار مع نرم اف
از  ــي  يك ــوان  مي ت را   (DropBox) ــس  دراپ باك
ــت.  ــازي امور دانس ــاي موفق در زمينه ساده س نمونه ه
ــود و انبوهي  پيش از اين كه دراپ باكس وارد ميدان ش
ــكان آپلود فايل روي  ــران را از آن خود كند، ام از كارب
ــرورهاي اينترنتي از طريق ارتباط FTP فراهم بود،  س
ــيدن و رها كردن يك  اما دراپ باكس اين كار را به كش

فايل در جعبه اي مجازي خالصه كرد. 

معايب سامانه پيپراسپيس
اصلي ترين نقطه ضعف پيپراسپيس را بايد نياز آن به 
ــرعت 15 مگابيت در ثانيه دانست. با توجه به اين كه  س
ــورهاي توسعه يافته از  ــياري از كاربران حتي در كش بس
سرعت بسيار باالي مورد نياز براي اين سامانه برخوردار 
ــت در كوتاه مدت، از اين نوآوري  نيستند، مشخص نيس
استقبال خواهد شد يا خير؟ با اين حال جذابيت هاي اين 
ايده نو به قدري است كه در آينده شاهد موفقيت آن يا 

حتي سامانه هاي مشابه باشيم. 

هزينه پيپراسپيس
ــطح «اوليه» و  ــپيس در دو س اكنون خدمات پيپراس
ــود كه هزينه سطح اوليه آن ده  «حرفه اي» ارائه مي ش
ــاره شد اكنون دو  ــت. همان طور كه اش دالر در ماه اس
ــتم عامل ويندوز و لينوكس روي اين سامانه قرار  سيس
 Mac OS X ــت سيستم عامل دارد و بزودي قرار اس

نيز به آن افزوده شود. 

رايانه اي بر فراز ابــرها
سامانه پيپراسپيس نياز به كيس را از بين مي برد 

ــپيس بايد از طريق يك مرورگر به  ــاره شد براي بهره گيري از پيپراس همان طور كه اش
ــاج خواهد بود، اما طراحان  ــد و براي اين كار هم به يك رايانه احتي ــامانه متصل ش اين س
ــيار  ــانند، گجتي كوچك و البته بس ــپيس براي اين كه نياز به رايانه را به حداقل برس پيپراس
  (PaperWeight) ــت پيپرويت ــامانه طراحي كردند. اين گج ــردي را براي اين س كارب
ــت كه مي توانيد صفحه كليد، ماوس و  ــام دارد. پيپرويت در واقع نوعي رابط مودم مانند اس ن
ــرورهاي  ــتگاه با برقراري ارتباط با س ــگر خود را به آن متصل كنيد. اين دس صفحه  نمايش
ــگر ظاهر مي كند؛ به اين ترتيب نياز شما به  ــكتاپ مجازي را روي نمايش ــپيس، دس پيپراس
ــت پيپرويت با قيمت 50 دالر براي كاربران  ــخت افزار به حداقل خواهد رسيد. گفتني اس س

عرضه خواهد شد. 

پيپـرويت
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امنيت

تلفن هاى همراه هوشمند تغييرات زيادى در زندگى ما 
ــوار را برايمان آسان   ــيارى از امور دش به وجود آورده و بس
ــت. امروزه براحتى مى توانيم از هر جا با خانواده و  كرده اس
دوستان مان در تماس باشيم، در مناطق ناآشنا مسير درست 
ــى داشته باشيم،  را بيابيم و به انبوهى از اطالعات دسترس
اما اين مزايا هزينه اى هم همراه دارد كه به موضوع امنيت 
مربوط مى شود. بسيارى از كاربران نرم افزارها و شبكه هاى 
اجتماعى همراه بر اين باورند كه اطالعات مبادله شده آنها 
ــت كه در مسير  كامال محرمانه مى ماند، اما واقعيت آن اس
ــكار  انتقال اطالعات، عوامل مختلفى مى تواند موجب آش

شدن آن و نيز هويت ما شود.

4 متهم اصلى
ــود كدام  ــوال مطرح ش ــما هم اين س ــايد براى ش ش
ــتر در اين مسير آسيب پذير مى كند؟  اطالعات شما را بيش
چهار دسته اصلى از اطالعات يعنى تاريخ، زمان، موقعيت 
ــمند مهم ترين  ــريال تلفن هوش ــماره س ــى و ش جغرافياي
ــت كه موجب از بين رفتن امنيت اطالعات  اطالعاتى اس
ــته از اطالعات را در  ــود. اين چهار دس ــده مى ش مبادله ش
 EXIP يا فايل هاى (metadata) «ــالح «متاديتا اصط
ــمند مى نامند. كافى است يك برنامه يا يك فرد  تلفن هوش
به سه مورد از اين چهار مورد دسترسى داشته باشد تا بتواند 

هويت شما را آشكار كند.

تگ گذارى موقعيتى
ــبكه هاى اجتماعى  ــيارى از ش يكى از امكاناتى كه بس
ــار كاربران قرار مى دهد، امكان تگ گذارى خودكار  در اختي
ــالى از سوى كاربر است. به  اين   موقعيتى روى تصاوير ارس
ــهرى را كه  ــه خودتان نام مكان و ش ــب بدون اين ك ترتي
عكس در آن گرفته شده وارد كنيد، نرم افزارى ويژه اين كار 
ــتفاده از ويژگى  را برايتان انجام مى دهد. اين نرم افزار با اس

مكان يابى تلفن هوشمند، اين كار را به انجام مى رساند.
ــگاه داده اين  ــما در پاي ــت ش ــب موقعي ــه  اين  ترتي ب
شبكه هاى اجتماعى ذخيره مى شود. به همين دليل بسيارى 
ــايى خودكار  ــان توصيه مى كنند گزينه شناس از كارشناس
ــبكه هاى اجتماعى  ــمت تنظيمات ش ــت را در قس موقعي

غيرفعال كنيد.

قوانين غيرشفاف شبكه هاى اجتماعى
ــبكه هاى اجتماعى مى توانند به بسيارى از اطالعات  ش
شخصى شما دسترسى داشته باشند و از آن استفاده كنند. 
ــبكه هاى اجتماعى مى شويد،  هر بار كه وارد يكى از اين ش
ــه در صورت لزوم  ــا مى گذاريد ك ــى از خود بر ج اطالعات
مى تواند براى شناسايى هويت شما و نيز تعيين فعاليت ها، 

عاليق و اطالعات ديگرى در مورد شما به كار برود.
ــان اين كه از  ــبكه هاى اجتماعى معموال با بي ــه ش البت
ــود كاركرد  ــران فقط براى بهب ــات خصوصى كارب اطالع
ــعى در كاهش  ــتفاده مى كنند، س ــود اس ــتم هاى خ سيس
ــزار معروف به  ــد. براى نمونه نرم اف ــاى آنها دارن نگرانى ه
ــتراك گذارى آنالين تصاوير يعنى اينستاگرام مى گويد  اش
ــران به منظور بهبود، آزمودن و نيز پايش  از اطالعات كارب

ميزان كارايى خدماتش استفاده خواهد كرد.
ــبكه هاى اجتماعى و شركت هاى  ــيارى از ش البته بس
ارائه خدمات آنالين ويژه تلفن همراه، برخالف اينستاگرام، 

اهداف خود را اين گونه به صورت مختصر و مشخص بيان 
نمى كنند. براى نمونه فايل متنى مربوط به شرايط استفاده 
ــل» 36275 واژه دارد كه  ــركت آنالين «پيپ از خدمات ش
ــپير يعنى «هملت» هم  ــنامه معروف شكس حتى از نمايش

طوالنى تر است!
بسيارى از شبكه هاى اجتماعى ديگر نيز دست كمى از 
ــال گذشته، يكى از نهادهاى  پيپل ندارند. به همين دليل س
ــتان از شبكه هاى اجتماعى به دليل  قانونگذارى در انگلس

طوالنى و غيرشفاف بودن شرايطى كه به خواننده 
ــد، انتقاد كرد. از نظر اين نهاد  اعالم مى كنن
قانونگذارى، بسيارى از موادى كه در شرايط 

ــبكه هاى اجتماعى گنجانده شده،  ــتفاده از ش اس
ــته شده كه فقط يك وكيل كاركشته قادر  آن قدر فنى نوش

به فهم همه جزئيات آن خواهد بود!

هيچ چيز پنهان نيست
همان طور كه گفتيم، چهار عامل تاريخ، زمان، موقعيت 
جغرافيايى و شماره سريال گوشى مى تواند اطالعاتى را در 
مورد هويت ما آشكار كند. با اين حال شايد براى شما هم 
ــد كه با بهره گيرى از اين اطالعات حتى  ــگفت آور باش ش

مى توان وضع سالمت روانى كاربر را نيز تعيين كرد.
ــزارى در يكى از  ــش نرم اف ــدى پي ــه، چن ــراى نمون ب
دانشگاه هاى معروف اياالت متحده طراحى شد كه مى تواند 
ــك فرد و طول هر  ــر گرفتن تعداد تماس هاى ي با در نظ
ــردگى او را تعيين كند. هيچ  تماس، ميزان استرس و افس
بعيد نيست در آينده نيز شاهد طراحى نرم افزارهايى مشابه 
باشيم كه با بهره گيرى از متاديتا بتوانند بسيارى از اطالعات 

فردى و خصوصى ما را آشكار كند.

نرم افزارهاى جاسوسى
ــبكه هاى اجتماعى و نرم افزارهاى آنالين  هر قدر از ش
ــى خود استفاده كنيد، احتمال لو رفتن  بيشترى روى گوش
اطالعات خصوصى تان نيز بيشتر مى شود. با اين كه شايد فكر 
كنيد اطالعات خصوصى شما به درد يك هكر نمى خورد، 
اما بد نيست بدانيد نرم افزارهايى براى جاسوسى از گوشى 
طراحى شده كه با استفاده از آن حتى اعضاى يك خانواده 
هم مى توانند از اطالعات خصوصى يكديگر سر در بياورند. 
ــى هاى آيفون جيلبريك  يكى از اين نرم افزارها روى گوش
شده نصب مى شود. گفتنى است ساختار گوشى هاى آيفون 
ــت كه امكان نصب نرم افزارهاى تائيد نشده   به گونه اى اس
از سوي شركت اپل روى آن وجود ندارد، اما اين مورد درباره 
آيفون هاى جيلبريك شده صادق نيست. اين نرم افزارهاى 
جاسوسى اطالعاتى نظير موقعيت جغرافيايى، تماس هاى 
تلفنى و نيز پيامك هاى ارسالى و دريافتى كاربر را زير نظر 
مى گيرند. با اين كه سازندگان اين نرم افزارها، محصول خود 
ــن براى مراقبت بهتر از  ــوان نرم افزارى ويژه والدي را به عن
ــد، اما هيچ تضمينى وجود  فعاليت فرزندان عرضه مى كنن

ندارد كه از آن براى مقاصد ديگر استفاده نشود.

مصيبت هاى تشخيص چهره
يكى ديگر از تهديدات پيش رو در استفاده از فناورى 
ديجيتال آنالين، به نرم افزارهاى تشخيص چهره مربوط 
ــود. شبكه اجتماعى فيسبوك از نوعى برنامه به نام  مى ش
ــخيص چهره  ــس» (DeepFace) براى تش «ديپ في

دوستان در تصاوير مختلف استفاده مى كند.
همچنين دولت اياالت متحده سرمايه گذارى كالنى را 
براى طراحى و توسعه اين دسته از نرم افزارها انجام داده 
است. همين مساله موجب نگرانى بسيارى از كارشناسان 
ــايد اين فناورى نيز به  ــده، زيرا ش حوزه امنيت آنالين ش
وسيله اى براى جاسوسى دولت آمريكا از كاربران اينترنت 

در سراسر جهان بدل شود.

نرم افزارهايى براى امنيت بيشتر
استفاده از شبكه هاى اجتماعى در هر صورت به معناى 
ــركت ها خواهد  قراردادن برخى اطالعات در اختيار اين ش
ــى را در اختيار برخى  ــن وضع فرصت ــود. با اين حال اي ب
شركت هاى دانش بنيان كوچك تر قرار داده تا محصوالتى 
ــى از استفاده از اين شبكه ها  براى كاهش تهديدهاى ناش

ارائه كنند. 
ــده كه مى تواند  ــراى نمونه نرم افزارهايى طراحى ش ب
مسيرى متفاوت با مسيرى را كه طى مى كنيد براى گوگل 
ــال كند و به  اين  ترتيب موقعيت واقعى تان را مخفى  ارس
نگه دارد. همچنين شايد در آينده شاهد ارائه نرم افزارهاى 
ديگرى باشيم كه جلوى دسترسى شبكه هاى مختلف به 

اطالعات دقيق كاربرى را بگيرند.

باالخره چه كار كنيم؟
خوشبختانه راه هاى زيادى براى به حداقل رساندن 
دسترسى ديگران به متاديتاى تلفن هوشمندمان وجود 
ــت كه به قسمت تنظيمات  ــاده ترين راه اين اس دارد. س
ــى نرم افزارهاى مختلف به موقعيت  تلفن برويد و دسترس
ــت گزينه  ــور كلى بهتر اس ــن كنيد. به ط ــى را تعيي مكان
ــد. البته در  ــور كل غيرفعال كني ــت مكانى را به ط موقعي
ــتفاده از نقشه هاى آنالين را  اين صورت ديگر امكان اس

نخواهيد داشت.
در شبكه هاى اجتماعى نيز بايد تنظيمات را به گونه اى 
ــوي  ــالى فقط از س ــن يا تصاوير ارس ــرار دهيد كه مت ق
ــد. همچنين بهتر است گزينه  دوستان قابل مشاهده باش
تگ خودكار بر اساس موقعيت مكانى را نيز غيرفعال كنيد. 
از همه مهم تر اين كه اگر مى خواهيد عكس تان در نهايت 
ــبكه هاى  ــال آن به ش ــت نااهالن نيفتد، فكر ارس به دس

اجتماعى را از سرتان بيرون كنيد.

باورهاى نادرست در مورد امنيت تلفن هاى همراه

 ديوار موش داره
 موش هم گوش داره!
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زندگى همراه

مريم محمد بيكى فراهانى

ــغول  ــكايپ مش ــتفاده از نرم افزار اس فرض كنيد با اس
ــب شده در يك  ــتانتان درباره امتيازات كس مكاتبه با دوس
بازى يا روش هاى حل يك مساله رياضى هستيد. در اين 
ــتفاده از ميكروفن و صحبت كردن به  شرايط مطمئنا اس
جاى نوشتن مى تواند سرعت شما را تا حد زيادى افزايش 
ــاده تر كند، اما  ــما س دهد و مكالمه گروهى را نيز براى ش
مشكلى كه بسيارى از كاربران با آن مواجه هستند، نداشتن 

ميكروفن است. شما نيز همين مشكل را داريد؟
مورد مشابه ديگرى را فرض كنيد. در يك مكالمه گروهى 
اسكايپ حضور داريد و مى خواهيد مانند بقيه صحبت كنيد، اما 
ميكروفن در اختيار نداريد. گوشى هوشمندتان را از جيبتان خارج 
مى كنيد و تصميم مى گيريد با نصب نرم افزار اسكايپ روى تلفن 
همراه، مشكل را رفع كرده و براحتى با ديگر افراد گروه مكالمه 
كنيد، اما پس از نصب نرم افزار متوجه مي شويد قابليت مكالمه 
ــدارد. باز هم بايد دنبال  ــكايپ موبايلى وجود ن گروهى در اس
ميكروفنى براى استفاده در رايانه باشيد. اگر دوست داريد تلفن 
همراه خود را در شرايطى كه نياز داريد، به ميكروفن تبديل كنيد، 

مطلب اين هفته را از دست ندهيد.

ميكروفن مجازى
ــي  ابزارهاي ــا  ب  ،Wireless Orange ــايت  س
ــن تلفن همراه  ــادر مى كند دوربي ــما را ق منحصربه فرد ش
اندرويدى خود را به وب كم رايانه اى تبديل كنيد يا از تلفن 
همراه خود به جاى يك ميكروفن براى رايانه كمك بگيريد. 
براى استفاده از اين ابزار، نيازمند نصب نرم افزار و درايوري 
ــخه اى از نرم افزار در تلفن همراه تان  خاص در ويندوز و نس
هستيد. پس از آن با اجراى نرم افزار در تلفن همراه و انتخاب 
نوع اتصال تلفن همراه و رايانه، نرم افزار نصب شده در رايانه 
را نيز اجرا كرده و پس از مشخص كردن نوع اتصال با تلفن 
همراه، اتصال برقرار شده و مى توانيد از تلفن همراه به عنوان 

ميكروفن براى استفاده در رايانه كمك بگيريد.

گام اول: برنامه تلفن همراه
به لينك زير برويد و ضمن دانلود نرم افزار WO Mic از 
گوگل پلى، آن را روى تلفن همراه اندرويدى خود نصب كنيد:
http://goo.gl/JIYtlz

گام دوم: برنامه ويندوزى
ــتم عامل ويندوز به لينك زير  در رايانه  مجهز به سيس
ــت WO Mic را دانلود و روى  ــد و نرم افزار كالين بروي

رايانه  خود نصب كنيد:
http://www.wirelessorange.com/womic/
softwares/wo_mic_client_setup.exe

گام سوم: درايورهاى ويندوزى
ــخت افزار  ــن نرم افزار بايد يك س ــتفاده از اي براى اس
مجازى صدا در ويندوز ايجاد شود. اين سخت افزار مجازى 
وظيفه هدايت صدا به نرم افزارهاى مختلف را به عهده دارد 
ــراى ايجاد آن بايد پس از دانلود فايل نصبى موجود در  و ب

لينك زير، آن را روى ويندوز رايانه نصب كنيد:
http://www.wirelessorange.com/womic/
softwares/wo_mic_driver.exe

گام چهارم: اتصال تلفن همراه و رايانه
 پس از نصب برنامه هاى مورد نياز در تلفن همراه و رايانه 

آنها  ــال  اتص بايد 
ــا يكديگر برقرار  را ب

كنيد. براى اتصال تلفن 
ــه گزينه  همراه و رايانه س

ــما قرار مى گيرد  در اختيار ش
ــت از: كابل  ــارت اس ــه عب ك

ــوث و واى فاى.  يو. اس. بى، بلوت
ــرح كامل نحوه  ــه به ش در ادام
ــك از اين  ــط هري اتصال توس

موارد مى پردازيم.

كابل يو. اس.بى
دستگاه اندرويدى:

1ـ  نرم افزار WO Mic را اجرا كنيد.

ــد و گزينه  USB را  ــوى Settings بروي 2 ـ به من
انتخاب كنيد.

ــن  تلف در  را   USB debugging ــه   گزين ـ   3
ــتگاه هاى مجهز  ــتر دس همراه خود فعال كنيد. (در بيش
ــه به  ــا مراجع ــد ب ــر مى تواني ــد 3/2 و باالت ــه اندروي  ب
 Settings > Applications >
ــد.  كني ــال  فع را  ــه  گزين ــن  اي  Development
ــه  ــه ب ــا مراجع ــر ب ــد 4 و باالت ــن در اندروي همچني
 Settings > Developer options
ــه اقدام  ــازى اين گزين ــه فعال س ــبت ب ــد نس مى تواني
ــا مراجعه  ــر نيز ب ــخه هاى 4/2 و باالت ــد و در نس كني
ــه زدن روى ــش Settings و هفت بار ضرب ــه بخ  ب

 Developer ــه    گزين  ،About phone
 USB به نمايش درآمده و مى توانيد قابليت options

debugging را در آن فعال كنيد)
4 ـ روى Start فشار دهيد.

رايانه:
ــما  ــه درايورهاى ADB تلفن همراه ش 1 ـ چنانچ
ــور دانلود  ــد. (به منظ ــب كني ــده، آن را نص ــب نش نص
ــتگاه هاى مختلف  مجموعه اى از اين درايورها براى دس
ــك http://goo.gl/gI9t3Y كمك  مى توانيد از لين

بگيريد)
2 ـ نرم افزار WO Mic Client را اجرا كنيد.

ــوى Connection رفته و پس از  ــه من 3ـ  ب
كليك روى Connect گزينه  USB را انتخاب 

كنيد.
4 ـ تلفن همراه خود را توسط كابل يو .اس .بى 

به رايانه متصل و روى Ok كليك كنيد.
پس از چند ثانيه كالينت ويندوزى هشدارى مبنى بر 
برقرارى اتصال را به  نمايش درآورده و مى توانيد با انتخاب 

ــن  همراه خود  ــن، از تلف ــوان ميكروف WO Mic به عن
به جاى ميكروفن در نرم افزارهاى مختلف كمك بگيريد.

بلوتوث
دستگاه اندرويدى:

1ـ  نرم افزار WO Mic را اجرا كنيد.
ــه   گزين و  ــه  مراجع  Settings ــوى  من ــه  ب ـ   2

Bluetooth را انتخاب كنيد.
ــرده و در  ــن ك ــوث تلفن همراه خود را روش 3 ـ بلوت
صورتى كه قبال آن را با رايانه  خود جفت (Pair) نكرده ايد، 

اين كار را انجام دهيد.
4ـ  روى گزينه  Start فشار دهيد.

رايانه:
1ـ  نرم افزار WO Mic Client را اجرا كنيد.

ــت، آن را روشن  2ـ  چنانچه بلوتوث رايانه خاموش اس
كرده و از جفت شدن آن با تلفن همراه مطمئن شويد.

ــه منوى Connection رفته و پس از كليك  3ـ  ب
روى Connect گزينه  Bluetooth را انتخاب كنيد.

4ـ  تلفن همراه خود را از فهرست دستگاه هاى بلوتوثى 
انتخاب و در نهايت روى Ok كليك كنيد.

پس از نمايش پيغام برقرارى اتصال مى توانيد با انتخاب 
WO Mic از ميكروفن استفاده كنيد.

واى فاى
دستگاه اندرويدى:

1ـ  نرم افزار WO Mic را اجرا كنيد.
ــه  Wifi را  ــوى Settings رفته و گزين ــه من 2ـ  ب

انتخاب كنيد.
3ـ  واى فاى تلفن همراه خود را روشن كرده و آن را به 
يك نقطه اتصال (همچون شبكه اينترنت وايرلس يا روتر 
بى سيم خود) متصل كنيد. (آدرس آى پى اتصال در برنامه 

به  نمايش درخواهد آمد)
4ـ  روى Start فشار دهيد.

رايانه:
 WO Mic Client ــزار 1 ـ نرم اف

را اجرا كنيد.
2 ـ واى فاى رايانه را روشن كنيد.

 Connection ــوى  من از  ـ   3
ــك كرده و پس  روى Connect كلي
ــاب Wifi، آدرس آى پى تلفن  از انتخ
 WO Mic  ــه ــراه را كه در برنام هم
روى تلفن همراه شما به نمايش درآمده، 
ــك كنيد.  ــرده و روى Ok كلي وارد ك
ــا انتخاب  ــاى قبل ب ــون روش ه همچ
WO Mic از ميكروفن استفاده كنيد.

تبديل تلفن همراه به ميكروفن در ويندوز

توجه داشته باشيد در صورتى كه نمى توانيد ورودى صداى 
پيش فرض ويندوز را تغيير دهيد و از ميكروفن مجازى استفاده 
مى كنيـد، مى توانيـد با كليك روى منوى وينـدوز و تايپ عبارت 
manage audio devices در كادر جسـتجو، روى نتيجه  يافت 
شـده كليك كرده و در تب Recording، پس از انتخاب دستگاه 
متصل روى گزينه  Set Default كليك كنيد تا ورودى پيش فرض 
براى ضبط صدا در ويندوز به تلفن همراه شما تغيير كند. در صورت 
مواجهه با هر گونه مشكل ديگر نيز مى توانيد با مراجعه به لينك زير به فهرستى 
از پرسـش و پاسـخ هاى رايج در اسـتفاده از اين ابزار دسترسى 

يابيد.
http://www.wirelessorange.com/womic/faq.html

سواالت رايج

اينترنت آيفون خود را به  اشتراك بگذاريم
در چند شماره قبل اطالعاتى درباره  Tethering در اختيار شما قرار 
ــتگاه هاى مجهز به اندرويد  ــن قابليت در دس ــتفاده از اي داديم و روش اس
ــم، با بهره گيري از  ــتر نيز توضيح دادي ــرح داديم. همان  طور كه پيش را ش
ــتفاده از كابل  ــيمكارت را با اس  اين قابليت مى توانيد اينترنت فعال روى س
 يو .اس .بى، بلوتوث يا واى فاى، با ديگر دستگاه ها اعم از تلفن همراه، تبلت 
و رايانه به اشتراك گذاشته و به  اين ترتيب دستگاه هوشمند خود را به يك 

سرويس دهنده اينترنتى براى ديگر دستگاه ها تبديل كنيد.
ــل آى.او.اس را نيز به  ــتم  عام ــت داريد آيفون مجهز به سيس اگر دوس
ــرويس دهنده اينترنتى براى ديگر دستگاه ها تبديل كنيد، مى توانيد  يك س

از روش زير كمك بگيريد:
ــرويس اينترنت سيمكارت شما  ــويد س 1 ـ پيش از هر چيز مطمئن ش

ــبكه برخورداريد.  ــتفاده از ديتاى ش ــارژ كافى براى اس ــت و از ش فعال اس
همچنين مطمئن شويد تنظيمات استفاده از اينترنت سيمكارت را بدرستى 

در دستگاه خود وارد كرده ايد.
ــه بخش  ــار داده و ب ــا روى Settings فش ــت برنامه ه 2 ـ از فهرس

Cellular مراجعه كنيد.
ــال كنيد و در صورتى كه  ــه  Cellular Data را فع 3 ـ گزين

ــتيبانى مى كند، گزينه   ــيمكارت شما از شبكه  نسل چهارم پش س
Enable LTE را نيز فعال كنيد.

ــه  Settings از  ــار گزين ــا فش 4 ـ ب
ــره  باال، به  ــمت چپ پنج باالي س

صفحه  تنظيمات بازگشته و روى 
Personal Hotspot  فشار 

دهيد.

ــه  Personal Hotspot آن را فعال  ــار كليد مقابل گزين 5ـ  با فش
كنيد.

 Turn on Wi-Fi، Bluetooth and USB only 6ـ  يكى از گزينه هاى
را انتخاب كنيد.

ــنهاد مى كنيم گزينه  Turn on Wi-Fi را انتخاب كرده و  7 ـ  پيش
در ادامه با فشار روى Wi-Fi password، رمز اتصال واى فاى 

را تغيير دهيد.
ــبكه  ــتگاه هاى مجهز به كارت ش ــون هر يك از دس 8ـ  اكن
ــبكه هاى  ــتجوى ش وايرلس با جس
ــه اتصال  ــد نقط ــس مى توانن وايرل
ــاهده و با وارد  ــما را مش موبايلى ش
ــه آن متصل  ــردن رمز اتصال، ب ك

شده و از اينترنت استفاده كنند.
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تالش

رامين فتوت

تاريكي شب شهر را فراگرفته بود و باد سردي در حال 
وزيدن بود و لحظه به لحظه بر شدت آن افزوده مي شد. 
ــايد هيچ كس فكر نمي كرد اين هوهوي باد به ايجاد  ش
جرقه اي در ذهن دختري منجر شود كه با آمدن توفان 
هم خاموش نشود. رفته رفته باد سرد شدت گرفت و به 
ــد كه تيرهاي برق و مخابراتي  توفاني مهيب تبديل ش
شهر را از پا درآورد و مصيبتي براي مردم شهر به وجود 
آورد. درست در همان لحظه ايده اي ناب به ذهن دانيال 
ــيد و به اين فكر كرد كه تلفن همراه با همه  پردومو رس
قدرت و پوششي كه دارد، در ايجاد ارتباط بين انسان ها، 
ــيب پذير مي شود. او به  ضعفي دارد كه با يك توفان آس
ــر مي كرد كه اگر تلفن ها به جاي ارتباط با  اين ايده فك
يك آنتن با يكديگر ارتباط برقرار كنند، آن وقت شبكه 
ــداري به وجود مي آيد كه با بالياي  ارتباطي قوي و پاي

طبيعي هم از پا در نمي آيد.

تالش
دانيال مي دانست تنها راه براي عملي كردن ايده اش و 
آغاز كار راه انداختن يك استارت آپ است، به همين دليل 
 (goTenna) بدون هدر دادن وقت اسم ايده اش را گوتنا
ــد. او با ايجاد  ــتين كار را انجام داده باش گذاشت تا نخس
ــب و كار شخصي غريبه نبود و شغل اصلي اش هم در  كس
يكي از همين استارت آپ ها بود. او حقوق خوبي مي گرفت، 
ولي چون از كار يكنواخت خسته شده بود و ايده اي جديد 
ــودش صاحب يك  ــن فكر افتاد خ ــرده بود به اي ــدا ك پي

استارت آپ باشد و كسب و كار خودش را شروع كند.
ــي ايده اش، راهكاري بود كه در صورت تحقق  از طرف
ــي قبال روي  ــر كمك مي كرد و كس به بهبود زندگي بش
ــا انگيزه هايي بود كه به  رغم  ــرده بود. همين ه آن كار نك
روحيه دخترانه و اين پيش فرض كه شايد يك دختر به اين 
موضوعات عالقه نداشته باشد، فورا پاي دانيال را به مركز 
ــي كه به ذهنش  ــگاه MIT، اولين جاي تحقيقاتي دانش

ــده اش را از لحاظ علمي و  ــيد باز كرد تا اي مي رس
ــد اصال چنين كاري  ــنجد و ببين فني در آن مركز بس

ــت مركز تحقيقات،  ــت يا خير. جواب مثب قابل انجام اس
موتور محركه اش شد تا طرحش را به جاي ديگري ببرد؛ 
ــت  NYC Resistor. مركز جديد در واقع محفلي اس
ــكل از افرادي كه هر كدام تخصصي خاص در يك  متش
ــكل اجتماعي درآمده اند كه با  ــاخه رايانه دارند و به ش ش
ــان را به اشتراك مي گذارند  يكديگر ايده ها و تجربيات ش
ــرار مي كنند و تيم  ــاتي با يكديگر ارتباط برق و طي جلس

تشكيل مي دهند.
رفتن به اين اجتماع كمك بزرگي براي دانيال بود، زيرا 
ــنا شد كه از ايده اش خوشش آمد و به او اين  با فردي آش
اطمينان را داد كه كمكش كند و نخستين كارمند شركت 

در حال تاسيس  او شد.
چالش

ــور  پس از پيدا كردن يك هميار با انگيزه، دانيال با ش
ــوق فراوان ايده اش را با يك  و ش
ــت.  ــان گذاش ــرمايه گذار در مي س
سرمايه گذار از ايده خوشش آمد و 
قول هايي داد، اما تا حرف هايش به 
عمل تبديل شود هيچ اتفاقي نيفتاد 
ــط وقت را هدر داد. به همين  و فق
ــرمايه گذار  س ــراغ  س دانيال  دليل 
ــركت هايي  ش ــه  ك ــت  رف  VC
ــتارت آپ هاي در  ــرمايه هنگفتي را به اس ــتند كه س هس
ــركت ها از  ــال كار تزريق مي كنند. هرچند اين نوع ش ح
ايده او خوش شان مي آمد، ولي حاضر نمي شدند روي آن 
سرمايه گذاري كنند، زيرا معتقد بودند سرمايه گذاري روي 
ــخت افزار خطر بااليي دارد و موفقيت آن در بازار  حوزه س
مبهم است و اپليكيشن ها و سرويس هاي اينترنتي هزينه 

توليد به مراتب پايين تر و سوددهي بيشتري دارند.
ــا  گوتن از  ــه اي  اولي ــاي  نمونه ه

ــاختند ولي كار هنوز كامل  س
ــه دانيال به  ــده بود ك نش

اقدامي دست زد كه بعدا 
متوجه اهميت آن شد. 
ــركت  ــا يك ش او ب

روابط عمومي وارد 
ــد و  همكاري ش
ــور تبليغات و  ام

ــه آنها واگذار  ــاندن محصول را ب شناس
ــام محصول به  ــاندن پي ــركت در رس كرد. تجربه آن ش
ــانه ها و ايجاد يك كمپين تبليغاتي به  قدري موثر بود  رس
ــرمايه و شهرت محصول منجر  كه در نهايت به جذب س
ــد. كمپين هاي تبليغاتي نظرشان بر اين بود فقط روي  ش
يك كاربرد محصول تمركز شود، اما دانيال مي گفت همه 
ــان كنيم تا مردم بدانند چه كارهايي  كاربردهاي آن را بي
ــركت  مي تواند انجام بدهد. اين مدل تبليغ به نظر آن ش
ــود، اما  ــت باعث نابودي كار ش ــت و مي توانس خطر داش
ــرد و در نهايت هم موفق از  ــاري ك دانيال روي آن پافش

آب درآمد.
ــت، حاال  ــاده بود و از لحاظ فني تائيديه داش طرح آم
ــاخت و توليد رسيده بود. براي توليد گوتنا دانيال  نوبت س
ــت تا اين كه در  ــت سر گذاش ــختي هاي زيادي را پش س
ــل از تبليغات،  ــانه اي حاص ــش رس نهايت به لطف پوش
ــد كه حدود دو ميليون دالر روي  ــرمايه گذاري پيدا ش س
پروژه سرمايه گذاري كرد. اكنون ديگر تنها دغدغه دانيال 
ــرح كار كند و آن  ــازنده اي بود كه روي اين ط ــن س يافت
ــازد. او هم اولين جايي كه به ذهنش  ــداد باال بس را در تع
ــيد، چين بود. جستجوهايي انجام داد كه نتايج خوبي  رس
ــت، ضمن اين كه قيمت توليد در كشوري  هم در بر داش
مثل چين پايين بود. از سويي با صنعت توليد مكزيك هم 
ــد كه قيمتي حدود 4 تا 7 درصد باالتر از چين را  ــنا ش آش
براي توليد داشت، ولي چند مزيت داشت؛ يكي اين كه به 
محل شركت در آمريكا نزديك بود و خيلي سريع جنس به 
دست شان مي رسيد و هزينه بسيار كمتري براي حمل و نقل 
ــد. از سويي دانيال هم اسپانيايي االصل بود  پرداخت مي ش
و در برقراي ارتباط با مكزيكي ها مشكلي نداشت و خيلي 
آسان تر از چين مي توانست كارش را پيش ببرد.

آينده
ــراي آغاز  ــت ب ــال معتقد اس داني
ــتر از جواب  ــد بيش ــك كار جدي ي
ــنويد.  «بله» جواب «خير» مي ش
جواب هاي منفي مهم نيست، مهم 
اين است كه باالخره چيزهايي را 
كه دنبالش هستيد، پيدا مي كنيد 
ــه بدهيد. او به  و مي توانيد ادام

ــاني كه  ــه كس هم
ــودش مي خواهند يك  مثل خ

ــخت افزار راه اندازي كنند،  ــتارت آپ براي س اس
ــت ها خسته نشويد و به خود باور داشته  مي گويد از شكس
ــيد. دانيال بر اين باور است كه انگيزه اش از ادامه كار  باش

روي ايده اش كمك بسيار مفيد گوتنا به جامعه است. 
goTenna  چيست؟

ــرح دهيم بايد  ــم خيلي كوتاه گوتنا را ش اگر بخواهي
بگوييم اين وسيله در واقع يك دكل آنتن موبايل در جيب 
ــايد االن باز هم متوجه نشده باشيد پس تا  ــت! ش شماس
ــت كه هرنوع  انتهاي مطلب را بخوانيد. گوتنا گجتي اس
ــمندي مي تواند از طريق بلوتوث به آن وصل  تلفن هوش
شود، سپس بدون نياز به شبكه موبايلي با تلفن هاي ديگر 
ــده ايد كه چگونه  ارتباط برقرار كند. احتماال االن گيج ش
ــورد، اما تصور كنيد هنگام وقوع يك  و به چه درد مي خ
بالي طبيعي شبكه ارتباطي موبايل يا برق يك شهر قطع 
شود يا در جايي مثل جنگل باشيد كه هيچ گونه سيگنالي 
ــبكه موبايل وجود ندارد. در اين شرايط زنگ زدن يا  از ش
پيامك فرستادن با موبايل غير ممكن است. به اين منظور 
گجت گوتنا اپليكيشن مخصوصي دارد كه كاربر مي تواند 
ــال  ــا موقعيت مكاني اش را با آن به ديگران ارس پيغام ي
كند. ارتباط اين گونه برقرار مي شود كه تلفن به اين گجت 
ــتد. سپس  ــود و اطالعاتي را به آن مي فرس متصل مي ش
ــرد آن اطالعات را  ــواج راديويي دورب ــيله ام گوتنا به وس
براي يك گجت گوتناي ديگر مي فرستد. گوتناي گيرنده 
ــمند  ــات را دريافت مي كند و آن را به تلفن هوش اطالع
ــتد. به اين ترتيب بدون نياز به آنتن  فرد مورد نظر مي فرس
ــتقيم بين دو تلفن هوشمند با گوتنا  مخابراتي، ارتباط مس
ــهري  ــرد ارتباطي گوتنا در منطقه ش ــود. ب برقرار مي ش
ــاز تا 9/6  ــق كويري و ب ــت و در مناط ــر اس 1/6كيلومت
كيلومتر نيز مي رسد. با توجه به مدل كار گوتنا طبيعتا هر 
قدر كاربران آن بيشتر شوند پوشش و عملكرد شبكه اش 

قوي تر و بهتر خواهد شد.

مثل هميشه صفحه تالش را از نظرات تان محروم نكرده ايد و پرسش ها و ايده هايتان 
ــماره پيش كه درباره پارك  ــتاده ايد. خواننده عزيزي در مورد تالش ش را براي ما فرس
ــتم پاركينگ ياب هوشمند) بود انتقاد كرده و گفته  چگونه معلوم مي شود  پاروت (سيس
ــت قبال رزرو نشده است؟ در پاسخ بايد بگوييم سيستم  جاي پاركي كه فعال خالي اس
پارك پاروت كه مفصل در مقاله تالش كليك 510 شرح داديم به گونه اي ساخته شده 
كه با يك اپليكيشن مخصوص كار مي كند و راننده اگر از آن استفاده كند هيچ گاه به 
ــمت جاي پاركي كه قبال با سيستم رزرو شده باشد، هدايت نمي شود. دوست عزيز  س
ديگري هم در مورد ايده كريستال واش (مقاله لباسشويي بدون پودر؛ كليك 509) گفته  
ــود شست وشو آسان تر  ــراميك در بافت لباس به كار برده ش اگر همان دانه هاي بيو س

مي شود و فقط به آب نياز است. فكر نمي كنيم دقيقا چنين لباسي وجود داشته باشد، اما 
لباس هاي خاصي وجود دارند كه با موادي شسته شده اند كه هيچ گاه كثيف نمي شوند. 

البته كليك اطالعي در مورد قيمت و محل فروش اين نوع لباس ها ندارد!
ــت به جاي استفاده از  ــتال واش گفته بهتر اس آقاى عنبري از زنجان نيز در مورد كريس
بلوتوث و تلفن هوشمند براي اطالع دادن از ميزان ph آب، از سيستمي در خود لباسشويي 
استفاده شود، زيرا همه گوشي هوشمند ندارند. در پاسخ بايد عرض كنيم تحقق چنين روشي 
ــازنده هاي لباسشويي با اين استارت آپ نياز دارد كه قطعا كار بسيار سختي  به همكاري س
ــت، ضمن اين كه مصرف كننده بايد لباسشويي اش را تعويض كند. به اين ترتيب همين  اس
روش فعلي مقرون به صرفه تر است. خانم اميري از اهواز گفته اگر غير از شست وشو كاري 

كنند كه لباس ها معطر و ضدالكتريسيته هم بشود خيلي عالي است.

نظرتان در مورد اين ايده چيست؟ پيشنهادها 
و انتقادهاي خـود را درباره تالش اين هفته 
با ما در ميان بگذاريد. كليك حرف هاي شما 
را به گوش دانيال پردومو مي رسـاند. شـايد 
در آينـده نـه چنـدان دور يكـي از اعضاي 
طرح او شـديد! عالوه بر اين،  كليك دسـت 
افـرادي كه توانسـته اند ايده دانـش بنيان 
خـود در فضـاي آي.تي را به يك كسـب و 
كار تبديل كنند به گرمي مي فشـارد. ما را از 
شـنيدن ايده هاي خود محروم نكنيد، كليك 

بي صبرانه منتظر شماست!
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گجتي كه بدون نياز به شبكه، ارتباط موبايل ها را ممكن مي كند 

ايده هاى برتر شما
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The Witcher 3 
Wild Hunt

ــبك  ــر» را مي توان از بهترين عناوين س ــه  بازي هاي «ويچ مجموع
ــتوديوي  ــوي اس ــمار آورد كه از س ــال اخير به ش نقش آفريني در چند س
ــانه ها و قصه هاي  ــاس افس ــتاني CD Projeck Red و بر اس لهس
ــت. مدت هاست منتظر  ــور ساخته شده اس ــهور اين كش فولكلوريك مش
ــازي عرضه  ــتيم و تريلرهايي كه از ب ــوم اين مجموعه هس ــمت س قس
ــه  آن دو چندان  ــان را براي تجرب ــا را ربوده و عطش م ــود، دل م مي ش
ــت و عالوه  ــي اس ــت. قهرمان اصلي يك متخصص هيوالكش كرده اس
ــال ها تمرين، جادوها و افسون هاي منحصر به فردي براي اين كار  بر س
دارد. در ويچر 3 ما با اصلي ترين دشمنان گرالت يعني وايلد هانت مواجه 
مي شويم، گروهي كه او نيز خود زماني عضوي از آنها بوده ولي بعدا جدا 

مي شود و به دشمنان خوني يكديگر تبديل مي شوند.
ــد آن بازي هم  ــيد قطعا مي داني ــخه  دوم را تجربه كرده باش ــر نس اگ
وسعت كمي نداشت ولي جالب است بدانيد ويچر 3 چند برابر نسخه هاي 
ــيار پهناور و زيبا و مملو از فانتزي هاي  ــت، جهاني بس ــته وسيع اس گذش
ــما قرار مي دهد كه آزادانه مي توانيد در  ــن و تاريك را پيش روي ش روش
آن به گشت و گذار و انجام ماموريت هاي اصلي و فرعي فراوان بپردازيد. 
ــته به دست آورده ايد، در  ــمناني كه طي نسخه هاي گذش متحدان و دش
ــده و  ــيار نرم تر و زيبا تر ش ــاختار مبارزات بازي بس اينجا حضور دارند. س
ــان ها و  ــير معروفش را براي از پا درآوردن انس گرالت همچنان دو شمش

هيوالها در اختيار دارد.

Tom Clancy’s The 
Division

ــاني ترين روايت از آخرالزمان قرار است انسان هاي سراسر دنيا را  انس
 Division ــيع ــي تنگاتنگ به جان هم بيندازد. در دنياي وس در رقابت
ــم را به اين  ــاني كه قادرند نظ ــت و تنها كس ــون جنگل حكمفرماس قان
ــفته بازار برگردانند يا دست كم اميد مي رود بتوانند، گروهي از ماموران  آش
ــرايطي گرد هم آمده اند. در  ــتند كه به قصد مقابله با چنين ش دولتي هس
اين دنياي پررنگ و عميق كه به مدد موتور گرافيكي اسنودراپ به يكي 
ــده، بازيكنان سراسر دنيا  از قدرترين بازي هاي گرافيكي تاريخ تبديل ش
ــات بازيكنان براي بقا از جمع آوري  ــه رقابت براي بقا مي پردازند. اقدام ب
ــامل  ــراي يافتن خزانه ها و زرادخانه ها را ش ــاي آب تا تالش ب بطري ه
ــمنان بسياري داريد كه مرگ  ــود. در اين دنياي پر هرج و مرج دش مي ش
شما را مي خواهند و از اين رو بايد هميشه هوشيار بوده و با اتخاذ بهترين 

استراتژي ها، از نابودي كامل خود جلوگيري كنيد.

سياوش شهبازي ـ مجيد رحماني
سـال جديد آغاز شـده و گيمرها منتظر انتشـار بازي هاي جديد هستند تا به فهرسـت بازي هاي مورد عالقه خود بيفزايند. ما نيز فهرستي از 
بازي هايي را كه به احتمال زياد امسـال عرضه مي شـوند به انتخاب تحريريه  گيم كليك انتخاب كرديم و توضيحي مختصر بر هر كدام نوشتيم. 

منتظر باشيد بهترين ها در راهند.

Bloodborne

ــت دارند در بازي ها به چالش  گيمرهاي هاردكور، يعني آنها كه دوس
ــند، عالقه اي  ــده و طعم حقيقي لذت پس از موفقيت را بچش ــيده ش كش
ــري بازي هاي معركه From Software (ارواح  ــدني به س انكارناش
ــياري از اين گيمرها  اهريمني، ارواح ظلماني 1 و 2) دارند. قطعا براي بس
ــراي PS4  عرضه  ــن تيم محترم، انحصارا ب ــخه  بعدي از اي عرضه  نس
ــراي اين بازي كم  ــتايش ما ب ــد، ولي اين حقيقت چيزي از س خواهد ش
 From ــن قبلي ــادي با عناوي ــتركات زي ــد كرد. اين بازي مش نخواه
ــت و براي مغلوب كردن  ــرعتي اس Software دارد. مبارزات بازي س
دشمنان فراوان خود بايد رويكردي تهاجمي اتخاذ كنيد. سيستم خطر در 
برابر پاداش هم كه در ازاي حمالت بموقع، مقداري از سالمت بازيكن را 

برمي گرداند، او را بيشتر به خطر كردن ترغيب مي كند.
ــرد بازي دو حالت مختلف دارد كه هر كدام بازيكن را به  ــلحه  س اس
ــويق مي كند. از همه مهم تر در اين قسمت سالح  رويكردي متفاوت تش
ــت كه از آن براي گيج كردن دشمنان و حمله   ــترس اس گرم هم در دس
ــتفاده خواهد شد. خاطرات خوبي كه گيمرهاي هاردكور از اين  موثرتر اس
سري بازي ها دارند، آنها را كامال مجاب مي كند كه با اشتياق منتظر بازي 
ــت كه با  ــند. اين از معدود عناويني اس جديد From Software باش

اطمينان مي توانيم موفقيت زمان عرضه اش را پيش بيني كنيم.

Metal Gear Solid V: 
The Phantom Pain

ــي تا چه اندازه مي توانند  ــخصيت هاي بازي هاي ويدئوي به نظرتان ش
ــه به پاي  ــم تا جايي ك ــما مي گوي ــند؟ من به ش ــوب باش ــي و محب غن
ــود را با مجموعه ــند! افرادي مثل من، كودكي خ ــنيك برس ــاليد اس  س

Metal Gear Solid سر كرده اند، با ساليد اسنيك و بيگ باس كبير 
بزرگ شده اند و براي آنها احترام و ارزشي بسيار باال قائل هستند و حتي 

ــا از افراد تاثيرگذار  ــا اين  كه وجود فيزيكي ندارند، ام ــخصيت ها ب اين ش
زندگي ما به شمار مي روند. 

ــا در The Phantom Pain مخفي كاري معروف  هيدئو كوجيم
مجموعه را با مراحل دنياي باز تركيب كرده تا در هر يك از ماموريت هاي 
ــيد كه آزادانه مي توانيد  ــيار بزرگ پيش رو داشته باش بازي، محيطي بس
ــيدن به اهداف خود را در آن پيش گرفته، فعاليت هاي جانبي  ــير رس مس
انجام داده يا نقشه هاي جايگزين را برنامه ريزي كنيد و در تمام اين مدت 
ــما مي توانيد  ــك و قدرت بصري فوق العاده  بازي لذت ببريد. ش از گرافي
عالوه بر پاي پياده از انواع و اقسام وسايل حمل و نقل از موتور و ماشين 
گرفته تا نفربر، تانك، هليكوپتر و حتي اسب براي تردد در محيط استفاده 
كنيد. به نظر مي رسد در تعدادي از ماموريت ها نيز ياراني شما را همراهي 
مي كنند و تنها نيستيد. اين بازي از ديد تمام سايت ها و مطبوعات خارجي 
ــال انتخاب شده و از آنجا  نيز يكي از مهم ترين بازي هاي مورد انتظار س
كه داستان آن 9 سال بعد از وقايع Ground Zeroes اتفاق مي افتد، 

اگر تا به حال آن را تجربه نكرده ايد هرچه زودتر چاره اي بينديشيد. 
 

Uncharted 4:  
A Thief’s End

ــه  ــت ك ــي اس ــت ملغمه هاي ــد از آن دس ــاي آنچارت ــري بازي ه س
ــري بازي  ــازندگان اين س ــت. س ــيرين اس ــدن در آنها واقعا ش  غرق ش
(Naughty Dog) در كمال صحت حرفه اي قادرند عنواني پر فراز و 
نشيب و سرشار از تنوع را با كمترين خلل توليد كنند. فيلم هاي به نمايش 
ــت.  ــمت چهارم ماجراهاي دريك، همگي گواه اين مدعاس درآمده از قس
ــت. همه چيز از چهره و ريش دريك گرفته تا  ــر اس گرافيك بازي محش

انيميشن هاي او و محيط اطرافش چشمگير كار شده است.
ــيدن هنر  ــا چيزي كه بيش از همه جلب توجه مي كند، به اوج رس ام
ــني باورپذير است. اگر دموهاي نمايش  ناوتي داگ در انتقال هاي انيميش
ــيد، قطعا با ما هم عقيده ايد كه با تماشاي  ــده از بازي را ديده باش داده ش
صرف اين پيش نمايش ها، واقعا نمي توان فرق بين گيم پلي و انيميشن ها 
را تشخيص داد. البته شكي نيست «پايان يك سارق» از افتادن به ورطه  
ــد، اجتناب خواهد كرد؛ زيرا  ــي كه Ryse بر آن حكم مي ران آن افتضاح
 QTE ــتقيم بازيكن در بيشتر صحنه هايي كه معموال با يك دخالت مس
ــت هاي ما از اين پيش نمايش ها  ــته مي شود، مشهود است. اگر برداش بس

صحيح باشد، آنچارتد 4 تكاني عظيم به سبك اكشن خواهد داد. 

10 بازى برتر كه بايد در سال 94 منتظر آنها باشيم
فاتحـــان فـــردا
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ــت. در  ــته اس ــي روي بخش چند نفره گذاش ــز خاص Siege، تمرك
ــر قرار گرفتند.  ــد، دو تيم در مقابل يكديگ ــي كه از بازي ارائه ش نمايش
ــش مامورهاي ويژه  ــري كرده و ديگري در نق ــي از تيم ها گروگانگي يك
ــازي و تعامل بين  ــد. فضاس ــات گروگان به محل اعزام مي ش ــراي نج ب
ــان داده شده واقعا ستودني بود. طبق چيزي  بازيكنان در صحنه هاي نش
ــاهد تحولي واقعي در سبك شوتر تاكتيكي خواهيم بود.   كه ما ديديم، ش
 AnvilNext ــور گرافيكي ــد اين بازي از موت ــافت براي تولي يوبي س
استفاده خواهد كرد. اين موتور گرافيكي قابليت هايي مانند آنچه در سري 
بازي Battlefield ديده ايم دارد. به عبارتي فيزيك قوي و محيط قابل 
تخريب جزئي ثابت از قسمت جديد R6 خواهد بود. درگيري هاي پرتنش 
ــازي را به عنوان يكي از  ــازي ما را مجاب كرد اين ب ــر افت و خيز ب و پ
ــاخت ترين بازي هاي سبك شوتر تاكتيكي (حداقل طبق آنچه از  خوش س

نمايش هاي برمي آيد) در اين فهرست بگنجانيم.

Rise of the Tomb 
Raider

ــازي يا  ــمگير روند بازس ــاهد رشد چش ــته ش ــال گذش ــه س در دو س
ــي عناوين و مجموعه هاي قديمي بوده ايم. يكي از محبوب ترين  بازآفرين
ــت كه تقريبا دو سال پيش  فرنچايزهاي قديمي Tomb Raider اس
ــركت Crystal Dynamics  بازآفريني شد. شايد خيلي ها  توسط ش
انتظار نداشتند ولي بازآفريني توم ريدر يك موفقيت بي نظير بود، هم نظر 
ــت  ــبتا به دس منتقدان را جلب كرد و هم رضايت طرفداران قديمي را نس
آورد، ولي با وجود فروش نزديك به 5 / 3 ميليون نسخه ، از لحاظ تجاري 
ــودآور نبود و خطر بزرگ توقف ساخت دنباله  آن  ــازنده چندان س براي س
ــخه هاي بازسازي و ويژه   ــد تا اين كه به نظر مي رسد نس ــاس مي ش احس
ــدند، اين كمبود را  ــل هشتم طراحي ش ــول هاي نس بازي كه براي كنس

جبران كرده است. 
حاال منتظريم Rise of the Tomb Raider از راه برسد تا بار 
ــي مراحل، گيم پلي روان و جذاب،  ــر با هنرمندي و ذكاوت در طراح ديگ
ــمنواز ما را ساعت ها  ــتان فانتزي و ماجراجويانه و البته گرافيك چش داس
ــغول كند. توم ريدر نيز طبق استاندارد جديد بازي هاي اخير،  به خود مش
بازيكن را در محيطي پهناور قرار مي دهد تا آزادانه در آن گردش كرده و 
با معماها و پازل  هاي مختلف نيز براي به دست آوردن گنجينه هاي ويژه 
ــد ولي شخصا دوست دارم بار  ــر و كله بزند. اگرچه بعيد به نظر مي رس س
ماجرايي و معماهاي بازي بيشتر از اكشن و كشتن هاي فراوانش باشد. 

چرخه  شب و روز بسيار دقيقي براي بازي انديشيده شده است. آب و 
ــده  هوا به زيبايي روي محيط اثر مي گذارد. چند اليه براي برف تعيين ش
ــد. اصابت گلوله با محيط و اثر  ــه به باورپذيري دوچندان آن مي انجام ك
ــد. نورپردازي بازي كامال پويا بوده و  ــر مي پران پديد آمده اش هوش از س
شاهد عبور نور از روزنه ها هستيم. پيش از اين دو پيش نمايش مفصل از 
 Division اين بازي نوشته ايم و هنوز هم حرف براي گفتن داريم. اگر
ــكل  ــافت، يعني The Crew به مش ــد بازي بزرگ 2014 يوبي س مانن

نخورد، شاهد يكي از بزرگ ترين بازي هاي دوران خواهيم بود.

Quantum Break

َسم لِيك فردي است كه خيلي از ما بخشي از خاطرات خود را مديون 
او هستيم. بازي جديد خالقMax Payne  و Alan Wake آن طور 
ــال پيش رونمايي شد،Quantum Break  نام دارد.  كه حدود دو س
ــخص مبتني بر سنگرگيري  ــوم ش ــتاندارد بازي تيراندازي س گيم پلي اس
ــت كه قهرمان داستان مي تواند از قدرت دستكاري در زمان نيز حين  اس
ــازي مي خواهد مرز بين  ــده اين ب ــارزات بهره بگيرد. همه جا گفته ش مب
ــازي و فيلم را باريك كند و اين قضيه فقط به افزودن گرافيك عالي و  ب
جلوه هاي سينمايي خالصه نمي شود. همزمان با بازي يك سريال كوتاه 
ــت كه به گفته  تيم سازنده كيفيت بازي  ــت توليد اس نيز براي آن در دس
ــما روي وقايع سريال تاثير مي گذارد و از آن طرف هم سريال به شما  ش

اطالع مي دهد كه بهتر است چگونه بازي كنيد. 
ــده كه بعد از اتمام هر كدام از  ــيم ش گيم پلي بازي به چند جزء تقس
آنها قسمت هاي سريال به نمايش درمي آيد. كليت داستان بازي در مورد 
حادثه اي است كه هنگام آزمايش دستگاهي براي سفر در زمان در يكي 
از دانشگاه هاي آمريكا ايجاد مي شود و نتيجه  آن به وجود آمدن شكستي 
در ساختار زمان است. عالوه بر اين سه نفر درگير اين پروژه قدرت هايي 
براي دستكاري زمان به دست مي آورند. مثال آنتاگونيست قصه كه پائول 
ــاس آن تصميم هاي حال  ــرين نام دارد مي تواند آينده را ديده و براس ِس
ــس توانايي توقف  ــت اصلي يعني جك جوي ــر دهد و پروتاگونيس را تغيي

زمان را دارد. 

Batman: 
Arkham Knight

ــري بازي هاي بتمن آشنايي ندارد. قسمت اول اين  كمتر گيمري با س
بازي كه با حضور جدي برادران وارنر در صنعت بازي هاي ويدئويي همراه 
ــري بازي هاي بتمن  ــود، يكي از بهترين اقتباس هاي تمام دوران از س ب
به شمار مي رود. واقعا هم اغراق نيست اگر بگوييم بهترين و نزديك ترين 
ــالوده  داستان هاي بصري بتمن، همين سري بازي ها بوده و  تجربه به ش

 Arkham Knight هست. قسمت چهارم اين سري بازي ها با عنوان
ــواليه  آرخام در دست توليد است و امسال به دست بازيكنان مشتاق  يا ش
ــوار  ــمت بازيكنان براي اولين بار مي توانند س ــيد. در اين قس خواهد رس
اتومبيل بتمن شده و در شهر آرخام بگردند. توانايي گاليد كردن به بتمن 

اجازه مي دهد مسافت بيشتري را با شنلش طي كند. 
مبارزات هم عمق بيشتري يافته و در عين تجهيز دشمنان به حركات 
ــر و خطرناك تر، مهارت هاي بتمن نيز افزايش يافته و صحنه هاي  جديدت
ــت مانند سري بازي هاي ــد. درس  مبارزات به مراتب جذاب تر خواهند ش

ــد  ــرده در تولي ــت ك ــم ثاب Rocksteady ،From Software ه
بازي هايش تبحر دارد و از همين حاال مي توان كيفيت ممتاز اين بازي را 
ــخصيت انحصاري شواليه  آرخام به عنوان بدلي  پيش بيني كرد. حضور ش
از بتمن كه نقش منفي اصلي داستان است، اشتياق ما را براي تجربه  اين 

بازي دوچندان مي كند.

Overwatch

ــابي  ــاي Free to Play هاردكور حس ــازار بازي ه ــا ب ــن روزه اي
،DOTA2 ــي چون ــد از اين  كه عناوين ــت و بع ــدن اس  در حال داغ ش
ــدند  ش ــق  موف  Team Fortress2 و   League of Legends
ــبك و مفهوم eSports داشته باشند،  ــكل گيري س سهمي بسزا در ش
ــركت هاي ديگر نيز به اين سمت جلب شود. منتها  بديهي است توجه ش
ــود مي ترسيدند! جايگاه و  ــازنده ها از آن روزي كه بليزارد وارد گود ش س
ــركت بزرگ و محبوب در دنياي بازي ها به اندازه اي است  توانايي اين ش
ــرايطي آن را قبول نداشت. به هر حال بعد از  كه نمي توان تحت هيچ ش
ــال گذشته، به  ــتثنايي بازي Overwatch در س نمايش تريلرهاي اس
ــد بليزارد مي خواهد به طور جدي بازار Valve را هدف قرار  نظر مي رس

داده و با TF2 رقابت كند. 
ــت كه در آن  ــخص اس ــبك MOBA و از ديد اول ش بازي در س
ــده و در نقشه هاي مختلف بازي  ــيم ش بازيكنان به دو تيم پنج نفره تقس
ــتر تعداد كشتن  ــت آوردن بيش بايد دنبال از پا در آوردن يكديگر و به دس
ــي مختلف براي بازي  ــدادي كاراكتر در كالس هاي كل ــند. تع تيمي باش
ــاي منحصر  ــالح ها، قدرت  ها و توانايي ه ــدام س ــده كه هر ك معرفي ش
ــبك MOBA قرار  ــون ديگر عناويني كه در س ــردي دارند. همچ به ف
دارند به نظر مي رسد همكاري تيمي دقيق و تسلط كامل بر توانايي هاي 
ــاز بوده و يك اشتباه  ــت س ــيار سرنوش قهرماني كه انتخاب مي كنيد بس
كوچك تنها يك نفر در نقطه اي حياتي از زمان بازي نه تنها خود او را به 

كشتن مي دهد، بلكه مي تواند كل تيم را به شكست بكشاند.  

Tom Clancy’s  
Rainbow Six Siege

ــري بازي هاي Rainbow Six هميشه از عناوين مطرح سبك  س
ــازي Rainbow Six: Vegas دچار  ــري از ب ــوتر بوده اند. اين س ش
ــدن رفت. در عين  ــمت تاكتيكي ش ــدت به س ــد و بش تحولي ديدني ش
ــني غوغاوار و پرهيجان  ــه اكش ــري جديد R6 هميش تاكتيكي بودن، س
ــق آنچه از پيش نمايش ها برمي آيد و  ــت. طب به بازيكنان عرضه كرده اس
ما را هم مجاب كرده كه به عنوان يكي از عناوين مورد انتظار امسال از 
ــمت هم مويد تغييري شگرف، اما خوشايند در اين  آن ياد كنيم، اين قس

سري بازي است.
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بررسى و مقايسه

رامين فتوت

ــوي اپل  ــي از يك پورت ارتباطي جديد از س رونماي
ــدر مهم بود كه  ــركت آنق ــن كنفرانس اين ش در آخري
پس از مراسم حرف و حديث هاي فراواني در مورد اين 
درگاه در رسانه ها و اينترنت منتشر و اين پرسش مطرح 
ــه  USB-Cوجود دارد و چرا اپل  ــد كه چه نيازي ب ش
ــراغ اين پورت رفته است؟ از سويي زماني طوالني از  س
ــخه 3/0 مي گذرد،  معرفي درگاه ارتباطي يو.اس.بي نس
اما همچنان لپ تاپ ها و سيستم هاي زيادي وجود دارد 
كه از نسخه قديمي اين پورت بهره مي برند. شايد براي 
ــد كه چه تفاوتي  ــش پيش آمده باش ــما نيز اين پرس ش
ــرا بايد در حالي كه  ــن دو درگاه وجود دارد و چ ــن اي  بي
ــخه3 آنچنان فراگير نشده به يك پورت  يو.اس.بي نس

جديد روي بياوريم؟

حل مشكلي تاريخي 
يكي از بديهي ترين مشكالت پورت يو.اس.بي فعلي 
ــخه آن هم ندارد و بارها از سوي اهالي  كه ربطي به نس

ــخر قرار گرفته، نوع اتصال آن است.  فناوري مورد تمس
براي اتصال اين پورت به درگاه حتما بايد توجه كنيد از 
ــمت صحيح اين كار را انجام دهيد وگرنه وسيله تان  س
ــالف آن در مدل C از  ــود. برخ به رايانه متصل نمي ش
هر طرفي كه بخواهيد پورت درون درگاه جاي مي گيرد. 

ــكالت قديمي اين پورت حل  ــب يكي از مش به اين ترتي
مي شود.

غير از اتصال آسان، يو.اس.بي نسخه C روي كاغذ 
ــرعت دارد و برق بيشتري را به  ــخه 3/0 س دو برابر نس
ــل اپل از اين  ــاند. به همين دلي ــتگاه متصل مي رس دس

درگاه به جاي ورودي كابل منبع تغذيه هم در مك بوك 
جديد استفاده كرده است.

ــام  ن ــه  ب ــدي  جدي ــاپ  لپ ت در  ــم  ه ــوگل  گ
Chromebook Pixel از دو پورت USB-C  و 
ــتفاده كرده كه هر چند باعث افزايش  ــخه 3 اس دو نس
ــتگاه شده، ولي عاقالنه تر از اقدام اپل به نظر  حجم دس
مي رسد. كابل هاي رابط نوع C در انواع گوناگوني براي 

مثال يك سر نسخه 3 و در سر ديگر C وجود دارند.

USB-C  و تلفن هاي همراه
ــي  ــخه C را بررس اگر كمي دقيق تر يو.اس.بي نس
ــازنده هاي تلفن همراه هم  ــويم س ــم، متوجه مي ش كني
ــاوري روي تلفن ها و تبلت ها بدون  مي توانند از اين فن
نياز به استفاده از منبع برقي كه انرژي بيشتري مصرف 

مي كند، استفاده كنند.
ــت. پهناي  ــاز اس ــر دما هم مساله س ــرف ديگ از ط
ــد كه براي  ــري ايجاد مي كن ــاي باالت ــتر دم باند بيش
ــتگاه هايي با مصرف 3 تا 4 وات، 0/1 وات مصرف  دس
ــي موجود در  ــوان 100 وات ــم اهميت دارد. ت ــتر ه بيش
اتصال يو.اس.بي C بسيار سودمند است. كاهش حجم 
پورت نه تنها در حافظه هاي SSD حجم بيشتري براي 
ــه 80 درصد بازدهي  ــاد مي كند، بلك ــازي ايج ذخيره س
ــت 100 واتي اين اتصال  ــتري را رقم مي زند. قابلي بيش
ــازنده ها مي توانند از  ــي اين كه س ــر 10 وات يعن در براب
شر منبع تغذيه بزرگ فعلي خالص شوند و از نمونه اي 

كوچك تر استفاده كنند.

 USB-C  سرعت
يو.اس.بي نسخه 3 پهناي باند اسمى پنج گيگابيتي 
و نسخه 3/1 پهناي 10 گيگابيتي دارد كه دو برابر نسل 
ــين محسوب مي شود.USB-C  الزاما نسخه 3/1  پيش

نيست، بلكه مي تواند نسخه قديمي 2 هم باشد.
ــازگار  ــوع C از لحاظ فيزيكي با مدل هاي قبلي س ن
ــت، اما مي توان با يك آداپتور، وسايل قديمي را به  نيس

C متصل كرد.
 C ــخه ــتري از يو.اس.بي نس كم كم رايانه هاي بيش
ــراه با همان نوع A بهره خواهند برد و دور از ذهن  هم
نيست كه گجت ها نيز به آن مجهز شوند. اگر رايانه اي 
ــل خريديد كه فقط به نوع  ــون مك بوك جديد اپ همچ
ــت، نگران نباشيد زيرا هاب مخصوص آن  C مجهز اس

وجود دارد.
با اين تفاصيل استفاده از نوع C ارزش  آن را دارد و 
ــش را در ميان مك بوك هاي جديد باز خواهد كرد،  راه
اما فناوري انحصاري اپل نيست و در دستگاه هاي ديگر 
 C هم استفاده خواهد شد. حتي ممكن است روزي نوع
ــود، زيرا اليتنينگ  جايگزين درگاه اليتنينگ آيفون ش
ــراي اپل دارد  ــدي كه از حق انحصارش ب غير از درآم

مزيتي نسبت به نوع C ندارد.

بررسي اتصال جديد USB-C  و مقايسه آن با نسخه هاى ديگر

خداحافظي با درگاه هاي قديمي

ــوع C دارد، اما اين  ــام يو.اس.بي ن ــط يك پورت به  ن ــد اپل فق ــوك جدي مك ب
ــتاندارد در انحصار اپل نيست. يو.اس.بي C استاندارد جديدي از يو.اس.بي است  اس
 C ــه كار خواهد رفت. نوع ــتگاه هاي جديد ب ــت زمان به زودي روي دس كه با گذش
ظاهري جديد دارد، ولي از همان استانداردهاي 3/1 بهره مي برد كه سرعت باالتري 

دارد.
نوع اتصال USB كه بيشتر ما با آن آشنايي داريم، نوع A  (Type-A) است 
ــت  ــت. نوع A بزرگ اس ــخه اوليه يو.اس.بي تاكنون هنوز تغيير نكرده اس كه از نس
ــرد، بنابراين براي اتصال آن بايد  ــك جهت مي توان كابل را وارد آن ك ــط در ي و فق

حواستان را جمع كنيد.
دستگاه هاي بسيار ديگري مي خواستند از يو.اس.بي استفاده كنند، اما ابعاد بزرگ 
ــياري ديگر از وسايل ديجيتالي  ــته  بازي و بس آن با اندازه تلفن همراه، دوربين، دس
ــي همچون ميكرو و ميني يو.اس. ــور درنمي آمد. بنابراين مدل هاي اتصال متنوع ج

ــدند. براي غلبه بر اين تنوع دردسرساز، به وجود آمدن اتصال هاي متنوع  بي زاده ش
ــد و نوع C طراحي شد كه يك سوم يو.اس.بي نوع A اندازه دارد  باالخره متوقف ش
و تقريبا همه گجت هاي آينده بايد به آن مجهز شوند. به اين ترتيب براي اتصال هارد 
اكسترنال به لپ تاپ يا شارژ گوشي فقط به يك كابل احتياج خواهيد 
ــك مي تواند درون يك  ــت. همان اتصال كوچ داش
ــتگاه قابل حمل همچون تلفن  دس
ــد و  ــراه بگنج هم

ــايل تان را از طريق يك هاب به آن وصل  ــته باشد كه تمام وس به قدري انرژي داش
ــت و مشكل تنوع اتصال هاي  كنيد. نه تنها اين پورت از هر دو طرف قابل اتصال اس
گوناگون را برطرف مي كند، بلكه نياز به استفاده از چند كابل و اشغال فضاي اضافي 

روي وسيله را نيز از بين مي برد.
ــتيباني  ــاي گوناگوني پش ــخه C از پروتكل ه ــي نس ــا يو.اس.ب ــته از اينه گذش
ــراي خروجي هاي ــل گوناگون ب ــاي تبدي ــتفاده از آداپتوره ــازه اس ــد كه اج  مي كن
HDMI، VGA،DisplayPort   و برخي ديگر را مي دهد. آداپتور مخصوصي 
ــت كه تمام  ــيار خوبي اس ــراه مك بوك جديدش معرفي كرد، مثال بس ــه اپل هم ك
ــوع C به مك متصل  ــود دارد و فقط با يك خروجي ن ــج را روي خ ــاي راي پورت ه
ــاده كرده، اما با زيركي براي كاهش حجم دستگاه  ــود. اين كار گرچه كار را س مي ش

تمام پورت ها و سيم ها را به بيرون از لپ تاپ منتقل كرده است.
ــا افزايش حجم انرژي  ــخه C ارتباط تنگاتنگي ب ــته از اين، يو.اس.بي نس گذش
دارد. تلفن هاي همراه كنوني قريب به اتفاق از اتصال يو.اس.بي براي شارژ استفاده 
ــخه 2 تا 2/5 وات انرژي منتقل مي كند كه براي تلفن كافي  مي كند. يو.اس.بي نس

است، اما براي لپ تاپ كه به 60 وات نياز دارد، نه.
ــوع دوطرفه كه  ــانده، آن هم از ن ــم را به 100 وات رس ــوع C اين رق ــال ن اتص
ــات هم در حال  ــود، در حالي كه اطالع ــال و دريافت مي ش ــد ارس ــرق در آن واح ب
ــل هر دو  ــد اپل و كروم بوك جديد گوگل به نام پيكس ــت. مك بوك جدي انتقال اس
ــارژ استفاده مي كنند. فراگيري استفاده از اين پورت، كابل هاي  از اين پورت براي ش
ــته مي كند. فكرش را بكنيد با يك باتري پاوربانك  ــارژ لپ تاپ را بازنشس قديمي ش
مي توانيد تلفن و لپ تاپ تان را شارژ كنيد. مي توانيد لپ تاپ تان را به نمايشگر 
ــود.  ــارژ مي ش خارجي وصل كنيد، در حالي كه باتري اش ش
ــتگاه و كابل از  ــه به اين منظور بايد دس  البت
 USB Power Delivery

پشتيباني كنند.

USB-C چيست؟
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ميالد احرام پوش

اپل  ــته 
گذش ماه 

 Spring ــم  مراس در 

Forward خود، عالوه 

شمند 
هو ــاعت  س معرفي  بر 

 جديد 
ــول ــل واچ، يك محص اپ

ي كه 
ــرد؛ محصول

ز معرفي ك
ــ ني

گ در نسل 
 را قدمي بزر

ــياري آن بس

اگر از 
ــتند. 

ــا دانس ــد مك بوك ه جدي

طعا با 
ــيد، ق

كاربران محصوالت اپل باش

ي گرفتن 
ــتيد. اپل برا

ك اير آشنا هس
مك بو

ــا كارايي باال، 
ــم وزن ب ــازار لپ تاپ هاي ك

ب

دامه اين 
ــاال در ا رد و ح

ــد ك  را تولي
ــر مك بوك اي

توليد مك بوك 12اينچي 
ك ها به 

ل از مك بو
ــ نس

ي كه مي توان آن را 
ــ ك بوك

ــت؛ م آورده اس
تينا روي 

ر

ــت. طراحي  ــبك وزن اپل دانس كامل ترين مك بوك س

ــيار نازك 
ت كه بس

ــ ه گونه اي اس
ــد اپل ب ك جدي

ــك بو م

ــوخي به  م معرفي آن به ش
ــ  در مراس

ه و حتي تيم كوك
ــود ب

د؟ به نظر من حتي 
ك را مي بيني

ــو  «آيا اين مك ب
ــار گفت:

حض

ت، اما 
به نازكي اين مك بوك داش

» كه اشاره 
ــود ديده هم نمي ش

ــايد   دارد؟ ش
ويندوزي

چه رقباي 
در مقابل خود 

اين مك بوك 

 XPS 13 و يوگا 3 و دل
ا با لنو

بتوان آخرين لپ تاپ اپل ر

 كرد. 
مقايسه

صفحه نمايش

 12 اينچي 
جديد اپل

ــه نمايش مك بوك 
صفح

ــيار مناسب براي 
گزينه بس

 را به يك 
وده و آن

ب

ت. رزولوشن اين 
 كرده اس

ل تبديل
ل و نق

حم

ده كه 
144 بو

2 در 0
ش 304

ــ حه نماي
صف

ت. براي اين كه 
در نوع خود بي نظير اس

ــويم شايد  متوجه ش
ــاله را 

اين مس

ــا لپ تاپ هاي  ــد آن را ب بهتر باش

ــه كنيم. 
ود مقايس

م رده خ
ــ ه

ي در اين 
معموال لپ تاپ هاي

حدود 
ــني  رزولوش ه 

انداز

ــد  76 دارن
1 در 8

366

ــان  نش همين  كه 

ــد فاصله  مي ده

بين  بسياري 

ــه  صفح

نمايش 

د دارد. 
ــا وجو

ك با ديگر لپ تاپ ه
ــري مك بو 0/8 ميلي مت

ك و 8
ــ باري

شده وزن آن بسيار 
تا كوچك اين مك بوك باعث 

ــب حه نمايش نس
صف

ع خود بي نظير است. مك بوك 
ه در نو

وگرم باشد ك
ك كيل

و تنها ي
سبك 

ــرژي آن نيز دارد و مصرف ان
ــت  ي متر ضخام

13 ميل
ــط 1/ ــد فق  جدي

 كمتر است. 
حه نمايش مك بوك

خه قبلي صف
صد از نس

 30 در

 XPS 13 ــه با مك بوك اپل مي توان لپ تاپ دل
در مقايس

اما 

رابر با 
ــني ب ن رزولوش

ش 13/3 اينچي آ
حه نماي

داد كه صف
ــرار  را ق

ــل  ــلي اين لپ تاپ 276 پيكس ــم پيكس د. تراك
3 در 1800 دار

200

ــل در صفحه  5 ميليون پيكس
هد 7/

ــا طور كلي ش
ه و به 

در اينچ بود

ذ برتري لپ تاپ 
ي كاغ

داد رو
ــ ــتيم. اين اع نمايش اين لپ تاپ هس

ن اذعان 
ن بر اي

 كاربرا
دهد اما

ــان مي  ت به مك بوك نش
ــب دل را نس

حه نمايش لپ تاپ 
ــوك چيزي از صف حه نمايش مك ب

رده اند صف
ك

 كه از 
ــت پرو 3 اس

و يوگا 
ك، لنو

گر رقيب مك بو
ارد. دي

ــم ند دل ك

شبيه لپ تاپ دل است. 
ت افزاري 

لحاظ سخ

 و باتري
ردازنده

پ

ي از فضاي مك بوك 
ــ دام جالب، بخش اعظم

ــ ل در يك اق
ــ اپ

ونه اتفاق 
ــوع چگ ، اما اين موض

ص داده
ــا به باتري اختص

ــود را 
خ

برد را 
 و مادر

ــده  پردازن
د خود

ك جدي
ل در مك بو

ــ ــت؟ اپ فتاده اس
ا

ل در 
ــت. اپ ه در نوع خود بي نظير اس

كرده ك
ك تر 

ــد كوچ
67 درص

 بهره 
Core M ازنده نسل پنجم اينتل يعني

 از پرد
اين مك بوك

وه بر فضاي 
و در نتيجه عال

ي دارد 
ــ ار پايين

ــي ه كه مصرف بس
ــرد ب

ي فيزيكي، 
ــا كاهش فضا

ي كند، ب
ــغال م ربرد اپل اش

كه ماد
كمي 

ل قادر است 
ت. باتري مك بوك اپ

ــ  داده اس
را افزايش

حجم باتري 

ك بار 
شما با ي

ه كند. 
ن همرا

ي هايتا
را در وبگرد

ــما  ــاعت ش تا 9س

رده و 
ك فيلم تماشا ك

ــاعت روي مك بو  تا ده س
ي توانيد

ــارژ م
ش

ــتفاده 
دازنده Core M اس

ل از پر
 چرا اپ

ــا ريد، ام
ــذت بب از آن ل

كرده است؟ 

يار پايين 
ت كه مصرف آن بس

ه گونه اي اس
دازنده ب

معماري اين پر

ت و باعث مي شود شركت ها 
ــ ــيار كم اس

ن نيز بس
وده و ضخامت آ

ب

ل و نقل باال را 
ــ ت حم

 با قابلي
ــازك و ــيار ن ــد لپ تاپ هاي بس بتوانن

دازنده 
كه از اين پر

ويندوزي 
ــه  با لپ تاپ هاي 

در مقايس
 كنند. 

توليد

م كه 
ــي جه برس

د به اين نتي
ــاي پرو 3 ش

و يوگا 
نند لنو

ه اند ما
ره برد

به

شما را 
ي تواند 

ار ها نم
ي از ك

ــيار ت و در بس
ــ ازنده، ضعيف اس

اين پرد

ــران روي لپ تاپ هاي  كه كارب
ــت   كند. اين تجربه اي اس

ــي همراه

ت كه سيستم عامل مك 
اند. اينجاس

زنده داشته 
ن پردا

ي با اي
ويندوز

ن منابع با اين سيستم عامل 
ف پايي

ده و مصر
ــي ه داد مك بوك رس

ب

دازنده 
كار با اين پر

ار بهتري از 
ــي جربه بس

 كاربران ت
ــود باعث مي ش

شته باشند. 
روي مك بوك دا

ت به مك بوك 
ود را نسب

حه نمايش خ
ه رزولوشن صف

ل با اين ك
اپ

ف باتري 
 در عين حال مصر

ده، اما
ال تر بر

ــيار با
ــخه قبل بس اير نس

ي باتري 39/7 وات 
يد دارا

ــت. مك بوك جد ش داده اس
 را كاه

خود

 با باتري 
XPS 13 ــي نظير دل ن رقباي

در مقابل آ
وده و 

ــاعتي ب س

 Spectre x360 جديد اچ پي يعني
 52 وات ساعتي و لپ تاپ 

ل ادعا 
دارد. اپ

ــاعتي  ــري 56 وات س  كه بات
ار دارد

ــر ق

ــما را 
ف پايين تر، ش

ــه دليل مصر
د كه ب

مي كن

د كرد 
ي خواه

 همراه
ــتري ساعات بيش

ــي  ــري نگران ــت بات و از باب

هيد داشت. 
نخوا

درگاه

ش دهد 
 را كاه

ــده براي اين كه ضخامت مك بوك
اپل مجبور ش

ف كند. 
ك حذ

را از روي مك بو
U و... 

SB رگاه هاي رايج نظير
همه د

شارژر مك بوك 
گاه براي 

 دارد. يك در
و درگاه

ديد فقط د
مك بوك ج

هيد روي 
ما اگر بخوا

ــت، ا ي هدفون اس
ك خروج

ر كه ج
رگاه ديگ

 و د

ه بايد 
كنيد چ

ــل  ش با پورت USB متص
ــ جديد يك فل

ــوك  مك ب

 USB-C ق العاده
ز فناوري فو

د خود ا
ك جدي

كرد؟ اپل روي مك بو

ي كند 
ربر كمك م

ه به كا
وه بر اين ك

ن فناوري عال
 برده است. اي

بهره

سيله يك 
ند به و

ند، كمك مي ك
شارژ ك

خود را 
ــتگاه  از طريق آن دس

ن قرار 
ختيارتا

 را در ا
U و...

SB، HDMI ــل پورت هايي نظير تبدي

هد بود 
ي خوا

ن پورت
ق   هما

 نيز از طري
 در واقع تبادل اطالعات

ــد. ده

ت انتقال 
ي كه سرع

د؛ تبادل
شارژ مي كني

 را با آن 
ــما مك بوك كه ش

يه كه 
ت بر ثان

د ده گيگابي
واهد داشت. سرعتي حدو

ــيار بااليي خ
بس

ها بايد 
ي به اين پورت 

شما براي دسترس
ــت.  ع خود بي نظير اس

در نو

ــياري اين را يك نقطه ضعف  خريد. بس
ــل 79 دالري اپل را ب تبدي

 بر قيمت مك بوك 
 بايد 79 دالر اضافه

ه كاربر
دانند ك

ــراي اپل مي  ب

ض روي 
ــورت پيش فر ل را به ص

ن تبدي
 بايد اي

ــل كند و اپ
ــت  پرداخ

 اگر فقط به 
ش كرد

د فرامو
نيز نباي

البته اين را 
ــد.  رار ده

مك بوك ق

ك تبديل 19 دالري 
خريد ي

انيد با 
اريد، مي تو

ي نياز د
ت يو.اس.ب

پور

 كنيد. 
د را برطرف

نياز خو

قيمت

ــل از محصوالت هم  ــه قيمت محصوالت اپ
ي هميش

طور كل
ــه  ب

مورد مك بوك 
ت و اين در 

ــ گر گران تر اس
ــركت هاي دي خود از ش

رده 

ف و با 
 دو مدل مختل

ــل در جديد اپ
ي كند. مك بوك هاي 

ــدق م نيز ص

ه 1/1 
پردازند

ــه  ــدل اول ك ــت. م ــده اس ت متفاوت عرضه ش
ــ دو قيم

 1299
ــت،  256 گيگ اس

ــي آن  ظه داخل
ه و حاف

ــت ــزي داش گيگاهرت

ه و حافظه 
ــت گاهرتزي داش

1/2 گي
دازنده 

م كه پر
ه و مدل دو

ــود دالر ب

يبا دو 
ت ها تقر

ــت. اين قيم 159 دالر اس
دارد، 9

512 گيگابايتي 
داخلي 

ــما   به نوعي ش
ــت و رده با مك بوك اس

ــر قيمت لپ تاپ هاي هم 
براب

ل پرداخت 
ــاص اين محصو  برند اپل و طراحي خ

ي را بابت
ل زياد

ــو پ

 ويندوزي نظير لپ تاپ 
ت افزاري، لپ تاپ هاي

د. در اين رنج سخ
 مي كني

 699 دالر است. 
كه قيمت آن

ار دارد 
Zenbook UX305 ايسوس قر

د؛ زيرا 
ــوي نااميد نش

 از قيمت آن 
را داريد

خريد مك بوك 
ما اگر قصد 

ا

 Dell X
PS 13 رده با مك بوك يعني

 ويندوزي هم 
 لپ تاپ

ــن صفحه  و رزولوش
ــته  Core i5 داش

دازنده 
كه پر

ك دارد، 
ــو ت به مك ب

ــب نمايش باالتري نس

ــي  ــر انتخاب ــت. ديگ 130 دالر اس
0 

رده و اين 
ــن  ما در اي

ــ كه ش

ــد  مي تواني ــت  قيم

باشيد  شته 
دا

 HP Spectre x360

دازنده 
پر ــه 

ك ــت  اس

 Core 
i7 ــد  قدرتمن

 256 مگابايت 
ــا ــته و ب

داش

 و رم 
SSD ــي ــه داخل

حافظ

ــياري از  ــي بس ــت گيگابايت هش

ت افزاري 
ــخ رم افزاري و س

نيازهاي ن

ــد. قيمت اين 
ــرف مي كن ما را برط

ــ ش

115 دالر است. 
 جديد اچ پي 0

لپ تاپ

نتيجه گيري

ي دارد 
ق العاده ا

ــل طراحي فو جديد اپ
مك بوك 

 XPS 13 ــا رقبايي نظير
 در مقابل ب

ــري آن نيز و بات

اگر به 
ــود.  ــوب مي ش ك باتري قوي محس

پرو 3 ي
و يوگا 

لعاده اپل و 
ــي فوق ا ــبك وزن با طراح دنبال يك لپ تاپ س

جديد انتخاب مناسبي 
ــتم عامل مك باشيد قطعا مك بوك  سيس

را فراموش نكنيد تجربه 
 البته اين 

ــود. ــوب مي ش ــما محس براي ش

صر به 
ــه منح ي تواند تجرب

ــد م ك جدي
ــو ــگ طاليي مك ب ــد رن خري

گر تفاوت قيمت مك بوك 
ــود. ا ــوب ش كاربر محس

فردي براي 

ت دارد، 
ما اهمي

ــ  ويندوزي براي ش
با ديگر لپ تاپ هاي

ه كرديم، 
ــار ه آنها اش

ي كه ب
ــدوز دو مدل وين

 كاربراني كه 
ي خوبي براي

جايگزين ها

شه با خود 
خود را همي

لپ تاپ 

دارند، محسوب 
همراه 
مي شود.

پ ويندوزي مشابه
و مقايسه آن با 2 لپ تا

بررسي آخرين مك بوك  

 جديد اپل
امپراتور 

بررسى و مقايسه
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 51212 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

كارگاه

امير عصاري

ــيار زياد و البته خوشحال كننده اي از  خبرهاي بس
ــد. گويا مايكروسافت قصد  ويندوز 10 به گوش مي رس
ــار اين نسخه از ويندوز، تحولي بزرگ در  دارد با انتش
ــتم عامل ويندوز ايجاد كند و وابستگي كاربران  سيس
ــخه هاي محبوبي همچون ويندوز 7 و حتي  را به نس
ــيار زيادي  ويندوز اكس پي ـ كه همچنان كاربران بس

دارد ـ از بين ببرد.
ــدوز 10،  وين ــاي  ــن ويژگي ه از مهم تري ــي  يك
ــتگاه هاي هوشمند از جمله  يكپارچگي آن با ديگر دس
ــت.  ــافتي اس تلفن هاي همراه و تبلت هاي مايكروس
ــرگ برنده اي براي  ــن قابليت به تنهايي مي تواند ب اي
ــار اين مزيت،  ــمار رود، اما در كن ــافت به ش مايكروس
ــه كورتانا نيز  ــافت ملقب ب ــتيار صوتي مايكروس دس
ــياري  ــمار مي رود كه بس گزينه  محبوب ديگري به ش
از كاربران مشتاقانه براي استفاده از آن لحظه شماري 

مي كنند.
همان طور كه مي دانيد نسخه هاي آزمايشي ويندوز 
10 منتشر شده و نسخه  پيش نمايش فني اين ويندوز 
ــت.  نيز در اختيار كاربران عالقه مند آن قرار گرفته اس
ــاني هاي مختلفي را به خود ديده  اين نسخه به روزرس
ــاني معروف 9926 است كه  كه يكي از آنها به روزرس

كورتانا را با خود همراه كرده است.
البته نبايد فراموش كرد فعال كورتانا در ويندوز 10 
ــت. به عنوان مثال  از امكانات محدودي برخوردار اس
هنگامي كه از او بخواهيد براي شما ايميل بفرستد، از 
شما مي خواهد تا انتشار به روزرساني هاي بعدي منتظر 
ــتفاده از كورتانا و  ــن حال باز هم اس ــد. اما با اي بماني
داشتن يك دستيار صوتي در ويندوز بسيار لذت بخش 

است.
در اين مطلب قصد داريم به شما روشي را آموزش 
ــا فراخواني كورتانا را با صوت فعال كرده و با  دهيم ت
ــتورهاي الزم را در  گفتن «Hey  Cortana» دس

اختيار كورتانا قرار داده و نتيجه را دريافت كنيد.
كورتانا در ويندوز 10

ــه (Taskbar) ويندوز 10  ــوار وظيف ــه ن ــر ب اگ
نگاهي بيندازيد، كادر جستجويي را مشاهده مي كنيد 
 ،Ask Me Everything ــته شده كه در آن نوش
ــما مي توانيد  ــن كادر به كورتانا اختصاص دارد و ش اي
هر پرسش يا درخواستي را كه داريد با استفاده از اين 
كادر با كورتانا در ميان بگذاريد. براي مثال مي توانيد 
از او بخواهيد براي شما ايميل بفرستد، جوك تعريف 

كرده يا در اينترنت جستجو كند.
ــت خود  ــتفاده از اين قابليت  بايد درخواس براي اس
ــد، اما با وجود زندگي  ــورد نظر تايپ كني را در كادر م
ــن كار چندان  ــروزي، انجام اي ــمند كاربران ام هوش
ــمندانه تر  ــر مي خواهيد هوش ــت. پس اگ ــب نيس جال

ــت كورتانا را  ــر اس ــد بهت ــت كني ــا درخواس از كورتان
ــورت صوتي به آن  ــتور خود را به ص ــدا بزنيد و دس ص
ــال تغييراتي،  ــن كار  بايد با اعم ــالم كنيد. براي اي اع
 Hey  Cortana ــارت ــه عب ــا را ب ــوش كورتان  گ

حساس كنيد.
 هي، كورتانا! لطفا جام جم كليك را 

جستجو كن
ــارت عب ــه  ب ــا  كورتان ــري  واكنش پذي ــراي   ب

Hey Cortana  بايد به روش زير عمل كنيد:
1ـ روي كادر جستجو در نواروظيفه ويندوز كليك 

كنيد.
ــمت چپ پنجره  كورتانا آيكون منوي  2ـ از باال س
اصلي را كه به صورت چند خط افقي به نمايش درآمده 

انتخاب كنيد.
3ـ روي گزينه  Settings كليك كنيد.

ــت تنظيمات مربوط به  4ـ گزينه  چهارم در فهرس
كورتانا را از وضعيت off به on تغيير دهيد. 

از حاال به بعد هرگاه قصد داريد دستيار صوتي شما 
ــد، بايد عبارت Hey Cortana و  كاري انجام ده
ــورت صوتي اعالم  ــان را به ص ــت موردنظرت درخواس

كنيد.
ــتيارهاي  ــيد برخالف ديگر دس ــته باش توجه داش
ــدا ــد ابت ــود  باي ــت خ ــر درخواس ــراي ه ــي، ب  صوت

ــد و در ادامه بدون وقفه  Hey Cortana را بگويي
ــد. كورتانا پس از  ــز اعالم كني ــت خود را ني درخواس
ــنيدن عبارت Hey Cortana به معناي شنيدن  ش
ــتورها از  ــراي دريافت دس ــما و آمادگي ب ــداي ش ص
ــا در صورتي كه  ــد، ام ــان نمي ده ــود واكنش نش خ
ــما  ــان ش ــد، فرم ــالم كني ــه اع ــان را در ادام  فرمانت

اجرا مي شود.

دسترسي سريع به ابري ها
روزبه روز سرويس هاي ذخيره ساز ابري 
بيشتر مي شوند و نياز كاربران به دسترسي 
ــتگاه هاي  ــات موردنظر در دس به اطالع
ــه، تلفن همراه و  ــون رايان ــف همچ مختل
تبلت موجب مي شود اطالعات خود را در 

اين سرويس ها ذخيره كنند.
ــي به  ــور كه مي دانيد دسترس همان ط
ــرويس هاي  ــده در س اطالعات ذخيره ش
ــو، گوگل درايو و  ــد وان دراي ــري همانن اب
ــاي  ــيله نرم افزاره ــه وس ــس ب دراپ باك

ــت، اما اين دسترسي كمي دشوار و وقت گير است، بويژه  ــرويس هاي تحت وب امكان پذير اس اختصاصي آنها و س
اگر بخواهيد به طور مرتب به فايل هاي ذخيره شده در سرويس هاي ابري خود دسترسي داشته باشيد.

ــي به اطالعات ذخيره شده روي هارد ديسك رايانه  ــت داريد دسترسي به فضاهاي ابري همچون دسترس دوس
براي شما آسان شود؟ نرم افزار ExpanDrive به همين منظور طراحي شده است. به كمك اين نرم افزار مي توانيد 
ــي به اين اطالعات نيز مانند  ــتفاده كنيد تا دسترس ــده در فضاهاي آنالين ابري اس براحتي از فايل هاي ذخيره ش
ــپلورر در ويندوز امكان پذير باشد. از ديگر  ــك شما از فايندر در مك يا اكس ــي به ديگر درايوهاي هارد ديس دسترس
ــت كه در ويندوز يا مك استفاده مي كنيد.  ــتيباني از تمام برنامه هايي اس ويژگي هاي منحصر به فرد اين نرم افزار پش
به اين ترتيب مي توانيد براحتي اطالعات ذخيره شده در فضاهاي ابري را در برنامه هاي موردنظر فراخواني كرده يا 

هنگام ذخيره اطالعات جديد، مسير فضاهاي ابري را براي ذخيره سازي انتخاب كنيد.
پس از نصب اين نرم افزار مي توانيد براي هريك از كاربري هاي خود در سرويس هاي مختلف ابري، يك درايو 
جديد ايجاد كنيد كه اين درايو همچون ديگر درايوهاي هارد ديسك شما اطالعات ذخيره شده در خود را به نمايش 

درآورده و قابليت حذف، كپي، انتقال و ويرايش آنها را نيز در اختيارتان قرار مي دهد.
از ديگر امكانات اين برنامه آپلود سريع و چندبخشي فايل ها روي فضاهاي ابري است كه شما را قادر مي كند 
ــد. نرم افزار ExpanDrive با  ــرويس هاي ابري موردنظر آپلود كني ــدون اتالف وقت، اطالعات جديد را در س ب
قابليت استفاده در سيستم عامل ويندوز و مك و پشتيباني از ده ها سرويس ذخيره ساز ابري و سرورهاي اف .تي .پي 

و اس .اف. تي. پي از لينك زير قابل دانلود است:
http: /  / direct.expandrive.com / expandrive / download

مديريت دانسته هاي گوگل از شما
ــتباه نكرده ايم، زيرا  ــر بگوييم گوگل همه چيز را مي داند اش اگ
ــكتاپ،  ــرويس هاي مختلف گوگلي همچون گوگل دس با وجود س
ــا، گوگل ارث، نوار ابزار گوگل و جيميل  گوگل كروم، گوگل پيكاس
ــما حضور  ــركت در تمام فعاليت هاي آنالين و اينترنتي ش اين ش
ــا گزارش هايي كه از آنها  ــوردي از اين فعاليت ها را ب دارد و بازخ
كسب مي كند در اختيار مي گيرد. پس درست است بگوييم گوگل 
همه چيز را مي داند، زيرا همچون جاسوسي هميشه در صحنه به 
ــما دسترسي دارد و از آنها براي مقاصد مختلف  انواع اطالعات ش

استفاده مي كند.
دوست داريد دسترسي گوگل به اين اطالعات را محدود كنيد تا 
ــتفاده از خدمات محبوب اين شركت، حريم خصوصي  عالوه بر اس
ــا عملكرد  ــزار GoogleClean ب ــيد؟ نرم اف ــته باش ــي داش امن
منحصربه فرد، به شما اين اطمينان را مي دهد كه كمترين اطالعات 
از فعاليت هاي مختلف شما در اختيار گوگل قرار گيرد. اين نرم افزار 

از امكانات متعددي مانند ممانعت از جاسوسي از سوي گوگل، پشتيباني 
از انواع برنامه ها و سرويس هاي گوگلي اعم از خدمات آنالين (جستجو، ايميل، نقشه و...)، 

يوتيوب، كروم، آمارگير گوگل آناليتيكس، نوار ابزار گوگل، گوگل دسكتاپ، گوگل آپديتر و گوگل پيكاسا و همچنين 
حذف كوكي ها و سوپر كوكي ها (فلش كوكي) برخوردار است.

نسخه  آزمايشي نرم افزار Google Clean با قابليت اجرا در همه نسخه هاي 32 و 64 بيت ويندوز اكس پي، 
ويستا، 7 و 8 از لينك زير قابل دانلود است:

http: /  / www.abelssoft.net / gc.exe

AdBlock for Gmail :نام افزونه
نام مرورگر: فايرفاكس

ــر  ــا ديگ ــه ب ــل در مقايس ــرويس جيمي س
ــيار كمي  ــي از تبليغات بس ــرويس هاي ايميل س
ــوارد نيز به دليل  ــتر م ــت و در بيش برخوردار اس
ــان توجه كاربر را جلب  ــي بودن اين تبليغات، آنچن متن
ــل را به وجود  ــتفاده از جيمي ــكلي در اس نمي كند و مش

نمي آورد. با وجود اين همچنان كاربران زيادي به دليل 
ــن ايميل ها و عاليق خود،  ــط بودن تبليغات با مت مرتب
آنها را با ايميل هاي خود اشتباه گرفته و ناخواسته روي 
ــته از  ــما هم جزو اين دس ــا كليك مي كنند. اگر ش آنه
كاربران هستيد و بارها به دليل تشابه عبارات به نمايش 
ــه در حال خواندن آن  ــده در تبليغات با ايميلي ك درآم
ــد، افزونه ــا كليك كرده اي ــن لينك ه ــتيد روي اي  هس
AdBlock for Gmail را به شما پيشنهاد مي كنيم.

ــات به نمايش درآمده در  ــن افزونه همه تبليغ با اي

سرويس جيميل حذف مي شود و شما مي توانيد بدون 
هيچ گونه مزاحمتي از اين سرويس استفاده كنيد.

افزونه  AdBlock for Gmail با قابليت اجرا در 
مرورگر فايرفاكس، قادر است تبليغات به نمايش درآمده 
در باال و پايين صفحه اصلي ايميل ها و تبليغات به نمايش 
ــت ايميل هاي درحال مشاهده را  ــمت راس درآمده در س
حذف كند. اين افزونه كوچك ترين تداخلي با فعاليت هاي 

مرورگر يا دسترسي به سرويس جيميل ندارد.
http: /  / goo.gl / 4myXxT

فته
ه ه

زون
اف

جيميل بدون تبليغات

فراخواني كورتانا در ويندوز 10
كورتانا را صدا كنيد و فرمان بدهيد
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كارگاه

ركسانا زارع نعمتي

گوگل چندي پيش يك افزونه جديد 
ــگاه وب كروم عرضه كرد كه  در فروش
ــازه مي دهد از  ــما اج اين افزودني به ش
ــكتاپ  فرمان Ok Google روي دس
درست مانند نسخه اندرويدي آن استفاده 
ــاني  ــه را مي توانيد از نش ــد. (افزون كني
ــب  نص  http: /  / bit.ly / 1cNIEtw
ــتجوگر  ــد) اين فرمان هم روي جس كني
ــم روي صفحات با تب  ــوگل و ه وب گ

جديد، قابل اجراست. چند نكته براي استفاده 
از اين افزونه وجود دارد. براي شروع، كروم فقط زماني 
به فرمان Ok Google شما گوش مي دهد كه گزينه 
ــما فعال باشد.  ــخيص صدا در تب مورد استفاده ش تش
ــري لپ تاپ، اين فرمان  ــن، براي حفظ عمر بات همچني
فقط در پنج دقيقه اول شنيده مي شود؛ به عبارت ديگر، 
ــده  ــما نمي توانيد يك تب google.com را باز ش ش
ــيد هر زماني  ــته باش به حال خود رها كنيد و انتظار داش
ــما گوش كند، اما  ــه اراده كرديد به صداي دلنواز ش ك

مي توانيد اين روند را كمي آسان تر كنيد. 
AutoHotkey ايجاد ميانبر صفحه كليد با

ــاخت يك كادر  ــتفاده مي كنيد، س ــر از كروم اس اگ
ــر اين كه  ــت، مگ ــواري نيس ــتجوي صدا، كار دش جس
ــد. در  ــتفاده كني ــد جايگزين اس ــب جدي ــه ت از صفح
ــوار  ــيار دش ــري از ويندوز، اين كار، بس ــر جاي ديگ ه
ــتن  ــر گذاش ــت س ــود. يك راه حل براي پش ــد ب خواه
ــتجوي گوگل،  ــع و راه اندازي يك صفحه جس اين مان
 AutoHotkey ــي ــكريپت سفارش ــك اس ايجاد ي
ــكريپت  ــاده  ترين اس ــكريپت احتماال س ــت. اين اس اس
ــام اين كار، پس  ــت.  براي انج AutoHotkey اس
از نصب و راه اندازي نرم افزار AutoHotkey، روي 

 New ــاخه ــت كليك كنيد و از ش ــكتاپ خود راس دس
گزينه AutoHotkey Script را انتخاب و آيكون 
ــد. نام  ــكتاپ را نامگذاري كني ــده روي دس ــاد ش ايج
ــوند ahk.  ختم شود. سپس  ــما بايد به پس انتخابي ش
ــت كليك كرده و گزينه  ــاخته شده راس روي آيكون س
ــكريپت را انتخاب كنيد و متن زير را كپي و  ويرايش اس
آن را داخل صفحه باز شده پيست كنيد و قبل از خروج، 

اسكريپت خود را ذخيره كنيد.
Capslock::Run www.google.com

ــك كرده  ــت كلي ــدد روي آيكون راس ــپس مج س
ــون  ــد. اكن ــاب كني ــه Run Script را انتخ و گزين
مي توانيد در هر نقطه اي از دسكتاپ، با فشار دادن كليد 
ــاز كنيد. در حالي كه  ــه گوگل را ب Capslock صفح
كليد Capslock كليدي عالي براي اين منظور است، 
مي توانيد از هر كليد ميانبر دلخواه خود به جاي اين كليد 
استفاده كنيد. براي يادگيري تغيير ميانبرهاي كليدي در 
AutoHotkey مي توانيد به اسناد رسمي آن مراجعه 
ــتورالعمل مي توانيد براي  كنيد. به محض انجام اين دس
ــتم عامل و  ــوگل از هر نقطه اي در سيس ــاال آوردن گ ب
ــار  افزودني OK Google كليد Capslock را فش

ــروع به صحبت  دهيد و ش
ــد و به آن  ــوگل كني ــردن با گ ك

دستور بدهيد.
تقويت با فرامين صوتي ويندوز

حتما شما هم با خود فكر مي كنيد فشردن كليدها براي 
افراد نابلدي مناسب است كه نمي دانند چگونه به انگشتان 
ــتراحت بدهند! اگر مي خواهيد حتي بيشتر از اين  خود اس
ــت بگيريد و فقط از صداي خود استفاده  كنترل را به دس
كنيد، مي توانيد از نرم افزار تشخيص صداي مايكروسافت 
كه از ابتدا روي ويندوزها قرار دارد، استفاده كنيد. نرم افزار 
تشخيص صداي مايكروسافت، نرم افزاري بسيار قدرتمند 
ــخه هاي ويندوز در دسترس قرار  است و روي بيشتر نس
ــما مي توانيد براحتي جستجوي صوتي گوگل را،  دارد. ش
ــافت باز كنيد. براي مثال،  ــتفاده از روش مايكروس با اس
اگر شما اسكريپت AutoHotkey ذكر شده را ايجاد 

ــد فرمان  ــد، مي تواني كرده اي
Press Capslock را براي باز 
ــپس با گفتن  ــردن صفحه گوگل به زبان بياوريد س ك
فرمان Ok Google كار را شروع كنيد. همچنين شما 
بايد فرمان Stop listening را به جستجوگر صوتي 
ويندوز بدهيد تا مطمئن شويد كار شما متوقف نمي شود. 
ــت، اما اين امكان را براي  اين دستورالعمل شاهكار نيس
ــردن كيبورد خود،  ــما فراهم مي كند تا بدون لمس ك ش

صفحه گوگل را باز كنيد. 
ــفانه با وجود جذابيت و كارآمدي اين فناوري،  متاس
ــه بتوانيم به تمام  ــيده ايم ك ــوز هم به نقطه اي نرس هن
ــا در هفت روز هفته و به طور كامال  زبان هاي زنده دني
ــتفاده كنيم. با اين حال، با  صوتي از رايانه هاي خود اس
ترفند و به كار بردن برخي فرمان هاي عجيب و غريب 

مي توانيم كمي بيشتر به ايده آل خود نزديك شويم.

با مرورگر كروم حرف بزنيد!
استفاده آسان تر از جستجوي صوتي گوگل روي دسكتاپ
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ترفند

ميانبرهاي دسكتاپي در ويندوز 8/1
ــف ويندوز،  ــخه هاي مختل ــاده ترين كارها در نس ــي از س يك
ــت. همان طور كه  ــكتاپ بوده اس ــزودن ميانبر برنامه ها به دس اف
ــي بخصوص منوي  ــام اين كار در هر بخش ــد براي انج مي داني
استارت، روي آيكون برنامه موردنظر كليك راست ماوس را فشار 
 Desktop رفته و Send to  داده و از منوي باز شده به گزينه
ــفانه در ويندوز 8/1 با تغييراتي كه در  را انتخاب مي كرديد. متاس
ــده و پيدايش صفحه  شروع، گزينه اي  ــتارت اعمال ش منوي اس
براي افزودن ميانبرهاي موجود به دسكتاپ مشاهده نمي شود. به 
ــب يكي از روش هايي كه مي توانيد براي افزودن ميانبر  اين ترتي
برنامه ها به دسكتاپ استفاده كنيد، مراجعه به محل ذخيره سازي 

فايل اجرايي برنامه و طي مراحل كليك راست همچون روال گذشته است. انجام اين كار نيز براي بسياري 
از كاربران دشوار است و دسترسي به محل ذخيره سازي و فايل اجرايي نرم افزارهايي همچون اتوكد، فتوشاپ 
و... ممكن است كمي دشوار باشد. دوست داريد به روشي بسيار ساده، ميانبر هريك از برنامه هاي دلخواه خود 

را از صفحه  شروع به دسكتاپ اضافه كنيد؟ از ترفند زير كمك بگيريد:
روش اول: اجراي برنامه موردنظر
 ـ  برنامه  موردنظرتان را اجرا كنيد.

ـ   از نوار وظيفه  ويندوز (Taskbar) روي گزينه  اختصاص يافته به برنامه كليك راست كرده، سپس كليد 
Shift  را پايين نگه داشته و روي آيكون برنامه در پنجره  به نمايش درآمده دوباره كليك راست كنيد.

 ـ  اكنون به منوي Send to رفته و گزينه  Desktop را كليك كنيد.
روش دوم: ميانبر نوار وظيفه

ــرده و گزينه ــت ك ــه كليك راس ــون برنام ــروع روي آيك ــه  ش ــدا در صفح ــد ابت ــن روش باي   ـ  در اي
pin to taskbar را انتخاب كنيد.

 ـ  پس از اضافه شدن ميانبر برنامه به نوار وظيفه، بدون آن كه آن را اجرا كنيد كليد Shift را پايين نگه 
داشته و روي آيكون برنامه در نوار وظيفه كليك راست كنيد.

 ـ  در منوي به نمايش درآمده به گزينه  Send to مراجعه كرده و Desktop را كليك كنيد.
توجه: به كارگيري هريك از اين روش ها در ويندوز 7 نيز امكان پذير است.

پوشه  پيش فرض پيوست ايميل ها در يوسميت
ــده به ايميل ها در نرم افزار مديريت ايميل هاي سيستم عامل يوسميت  ــت ش حتما مي دانيد فايل هاي پيوس
ــازي  ــه محل پيش فرض ذخيره س ــوند و اين پوش ــه  Downloads ذخيره مي ش به طور پيش فرض در پوش
فايل هاي دانلودي توسط ديگر برنامه ها همچون مرورگر كروم، فايرفاكس و... است. بسياري از كاربران هنگام 
پاكسازي فضاي خالي هارد ديسك خود ابتدا سراغ اين پوشه مي روند و فايل هاي دانلودي خود را حذف مي كنند؛ 
اما آيا مي دانيد يكسان بودن محل ذخيره سازي پيوست هاي ايميل ها با فايل هاي دانلود شده  شما ممكن است 
حذف اتفاقي فايل هاي پيوست ايميل ها را نيز به  همراه داشته باشد؟ همچنين گاهي ممكن است به دليل شلوغ 

شدن بيش از حد اين پوشه نتوانيد فايلي را كه مربوط به پيوست ايميلتان بوده براحتي پيدا كنيد.
ــازي فايل هاي پيوست  ــه  پيش فرض براي ذخيره س ــكل، تغيير پوش ــنهاد براي رفع اين مش بهترين پيش

ايميل هاست. براي انجام اين كار مي توانيد به روش زير عمل كنيد:
ــه  جديدي براي ذخيره سازي فايل هاي پيوست ايميل ها  ــك، پوش 1 ـ  ابتدا در محلي دلخواه از هارد ديس

ايجاد كنيد.
2 ـ  نرم افزار مديريت ايميل ها (Mail) را اجرا كنيد.

ــرده  ــك ك ــوي Mail روي Preferences كلي 3 ـ  از من
ــي سريع تر به  (مي توانيد كليد Command را نيز براي دسترس

اين بخش فشار دهيد) و تب General را انتخاب كنيد.
ــه  Downloads folder را پيدا كنيد و پس از  4 ـ  گزين
ــي مقابل آن، گزينه  Other را  كليك روي منوي پايين افتادن

انتخاب كنيد.
ــه  ايجاد شده  5 ـ  در پنجره  به نمايش درآمده به محل پوش
ــه  موردنظر  در مرحله  يك مراجعه كرده و پس از انتخاب پوش
ــه  موردنظر  ــك كنيد. (در صورتي كه پوش روي Select كلي
ــمت چپ  ــد مي توانيد از بخش پاييني س ــاد نكرده اي را ايج
ــه   همين پنجره روي New Folder كليك كرده و پوش

دلخواهتان را ايجاد كنيد.)
6 ـ  پنجره  تنظيمات را ببنديد و با خيال راحت ايميل ها 

را مديريت كنيد.

عكاسي بدون لمس 
صفحه نمايش

ــمند  ــاي همراه هوش ــا تقريبا تلفن ه ــن روزه اي
ــي از مهم ترين  ــام مي دهند و يك ــر كاري را انج ه
كاربردهاي آنها بجز امكانات پايه (مكالمه و ارسال و 

دريافت پيام)، عكاسي و فيلمبرداري است.

ــن همراه از روش  ــي يا فيلمبرداري در تلف عكاس
بسيار ساده اي برخوردار است. نرم افزار دوربين را اجرا 
ــردن كليد  ــوژه را انتخاب كرده و با فش مي كنيد، س
ــي يا فيلمبرداري  ــاتر روي صفحه نمايش، عكاس ش
ــد يكي از  ــور كه مي داني ــد. همان ط ــاز مي كني را آغ
مشكالت موجود در اين روش، نيازمندي به استفاده 
ــت است! يك دست شما گوشي را نگه  از هر دو دس
ــار دادن كليد شاتر  ــت ديگر براي فش مي دارد و دس
روي صفحه نمايش به كار گرفته مي شود. اگر دوست 
ــي و فيلمبرداري  ــت عمليات عكاس داريد با يك دس
ــاتر روي  ــار دكمه ش ــانيد و به فش ــام برس را به انج
ــيد از يكي از  ــته باش ــش نيز نيازي نداش صفحه نماي

روش هاي زير كمك بگيريد:
ــمند  توجه: اين روش ها در تلفن هاي همراه هوش
سامسونگ مجهز به سيستم عامل اندرويد تست شده 
است. ممكن است ديگر دستگاه هاي مجهز به اندرويد 
ــت دوربين را به  ــه نرم افزاري كه مديري ــز باتوجه ب ني

عهده دارد امكان مشابه را در اختيار شما قرار دهند.
روش اول: كليدهاي سخت افزاري
1 ـ  نرم افزار Camera را اجرا كنيد.

2ـ   كليدهاي كنترل صدا را از لبه  كناري دستگاه 
هوشمند خود فشار دهيد تا عكاسي انجام شود.

ــل نكرد  ــاتر عم ــا به جاي ش ــر كليده نكتـه: اگ
ــه  Camera به بخش  ــراي برنام ــد پس از اج باي
ــويد در بخش "Settings مراجعه كنيد و مطمئن ش
Volume Key گزينه  Take pictures فعال است.

روش دوم: تايمر
1 ـ  نرم افزار Camera را اجرا كنيد.

ــپ، روي آيكون تنظيمات  ــمت چ 2 ـ  از باال س
ــكل يك چرخ دنده است فشار داده و گزينه   كه به ش

Timer را انتخاب كنيد.
3 ـ  زمان دلخواه خود را انتخاب كنيد.

ــاتر در  4 ـ  روي كليدهاي كنترل صدا يا كليد ش
ــار دهيد و پس از آن دوربين را در  صفحه نمايش فش

ــر بمانيد با اتمام  ــب قرار دهيد و منتظ موقعيت مناس
زمان تايمر، عكس شما ثبت شود.

روش سوم: فرمان صوتي
ــون روش هاي قبل، نرم افزار مورد نظر  1ـ   همچ

را اجرا و به بخش تنظيمات آن مراجعه كنيد.
 Voice control 2ـ   از فهرست تنظيمات روي
فشار دهيد تا فعال شود. در ادامه در صفحه  به نمايش 
و  داده  ــار  فش  Take pictures روي  ــده  درآم
 ،cheese ،smile ــم از ــر اع ــاي موردنظ گزينه ه
ــي براي  ــوان فرمان هاي shoot ،capture را به عن

ثبت تصوير انتخاب كنيد.
 record video همچنين مي توانيد از فرمان صوتي

براي آغاز عمليات فيلمبرداري كمك بگيريد.
ــه  دلخواه، به  ــخص كردن گزين 3 ـ  پس از مش
ــته و با  ــزار Camera بازگش ــه  اصلي نرم اف صفح
ــان ثبت عكس يا فيلمبرداري، لحظه هاي  گفتن فرم

خاطره انگيزتان را به ثبت برسانيد.

امير عصاري

ــياري از بازي ها و برنامه هاي تلفن همراه  ــي به بس اين روزها دسترس
ــن ها و  ــياري از اين اپليكيش ــت، اما بس به صورت رايگان امكان پذير اس
ــتگاه  ــب درآمد به نمايش تبليغات روي دس بازي هاي رايگان براي كس
هوشمند شما مي پردازند. متاسفانه گاهي اين تبليغات به صورت  ويدئويي 
است و در صورتي كه شما براي دسترسي به اينترنت از ديتاي سيمكارت 
ــرعت ترافيك مجاز  ــود بس تلفن همراه خود كمك بگيريد موجب مي ش
ــمندهاي اپل همچون آيفون استفاده  ــد. اگر از هوش ــما به پايان برس ش
ــت داريد بدون استفاده از هيچ برنامه  اضافه اي، دسترسي  مي كنيد و دوس

ــدود كنيد تا مانع مصرف ترافيك  ــبكه 3G  را مس برخي برنامه ها به ش
اختصاص يافته شويد مي توانيد از روش زير كمك بگيريد:
1 ـ از فهرست برنامه ها روي Settings فشار دهيد.

2 ـ در صفحه  تنظيمات، روي گزينه  Cellular فشار دهيد.

3 ـ  مطمئن شويد گزينه  Cellular Data فعال است.
4ـ   در ادامه پس از فعال كردن گزينه  Cellular Data، فهرستي 
ــي به شبكه ديتاي سيمكارت در اختيار  از برنامه هاي مجاز براي دسترس
ــردن كليد مقابل  ــما مي توانيد با غيرفعال ك ــما قرار خواهد گرفت. ش ش
ــا به اينترنت  ــي آنه ــا و بازي هاي موردنظر، دسترس ــك از برنامه ه هري

سيمكارت را غيرفعال كنيد.
ــته باشيد در اين روش فقط دسترسي به اينترنت سيمكارت  توجه داش
ــي داشته باشيد  ــود و چنانچه به ارتباط واي ـ فاي دسترس محدود مي ش
ــبكه اينترنت خواهد بود. با استفاده  نرم افزار موردنظر قادر به اتصال به ش
ــا، ابزارهاي  ــه برنامه ها و بازي ه ــي هم ــن روش مي توانيد دسترس از اي
ــل و... بجز مرورگر اينترنتي يا نرم افزارهايي همچون وايبر  مديريت ايمي

را در حالت اتصال به شبكه  ديتاي سيمكارت مسدود كنيد.

متوسط

متوسطمبتدي

متوسط

محدوديت استفاده از3G  در آيفون
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كليك شما

اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 51215 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

پيام مرادي از اردبيل: گوشي من گلكسي اس3 است و تقريبا دو سال 
از خريدش مي گذرد. يكي دو هفته اي مي شـود كه موقع كار با اينترنت 
پشت گوشي گرم شده و پس از آن صفحه نمايش پرپر مي زند و آنتن 
گوشـي كال مي رود. گاهي هم طوري هنگ مي كند كه روشن يا خاموش 
هم نمي شود و حتما بايد باتري را در آورد. پس از اين كار هم شارژ باتري 
صفر مي شـود. در ضمن اين مشـكل هنگام كار با اينترنت وايـ  فاي و 

اينترنت سيمكارت پيش مي آيد.
ــما خراب شده و با توجه به  ــتگاه ش   به احتمال زياد باتري دس
ــتفاده از اينترنت واي ـ فاي يا ديتاي  ــارژ باتري هنگام اس افزايش مصرف ش
شبكه بروز مشكل را در اين شرايط مشاهده مي كنيد. به شما پيشنهاد مي كنيم 
چنانچه به يك باتري ديگر دسترسي داريد براي مدتي اين شرايط را با تعويض 
ــكلي وجود نداشت مطمئنا مشكل از  باتري آزمايش كنيد. در صورتي كه مش
ــكل، دستگاه خود را به يكي  ــت و در صورت بروز مجدد مش همان باتري اس
ــزي و ديگر قطعات از جمله  ــگر مرك از نمايندگي هاي مجاز ببريد تا پردازش

پردازشگر گرافيكي آن را بررسي كنند.

علي غفاري از آذربايجان شرقي: در ضميمه شماره قبل برنامه اي 
با نام RECUVA براي بازيابي تصاوير پاك شده معرفي كرديد. 
من با اين برنامه تعدادي عكس را بازيابي كردم، ولي بعدا متوجه 
شدم اندازه تصاوير بسيار كوچك تر شده (مثال از 1920 در 1080 
بـه 324 در 243 تغيير كرده اسـت) در ضمـن تصاوير به صورت 

 Rotate درآمده و به طور مثال نمي توان آنها را  Administrator
كرد.

ــما از محلي غير از    به احتمال زياد عمليات بازيابي براي ش
ــت. به عنوان مثال فرض كنيد  ــازي تصاوير صورت گرفته اس محل ذخيره س

تصاوير شما در مكان شماره يك روي هارد ديسك ذخيره شده بوده و تصاوير 
بندانگشتي آن نيز با برنامه اي كه آن تصاوير را مورد استفاده قرار مي داده در اندازه 
234 در 234 پيكسل ايجاد و در مكان شماره 2 ذخيره شده است. اكنون برنامه 

تصاوير ذخيره شده را كه به وسيله سيستم عامل يا 
ــده و در مكان شماره 2 ذخيره شده  برنامه ايجاد ش

بود، بازيابي كرده كه به همين دليل هم اندازه تصاوير 
كوچك تر است و هم امكان تغييرات در آن براي شما وجود ندارد، زيرا از سوي 
مدير سيستم يا سيستم عامل ايجاد شده  است. به شما توصيه مي كنيم عمليات 
اسكن را عميق تر كنيد و در صورتي كه موفق نشديد تصاويري جز تصاوير مورد 
نظر پيدا كنيد، براي اعمال تغييرات در آنها مي توانيد ضمن بازكردن هريك از 
تصاوير با ذخيره سازي مجدد آنها تحت نام جديد، كنترل اعمال تغييرات روي 

آنها را به دست بگيريد.

احمـد از شـيراز: نحـوه پشـتيبان گيري از آپديت هـاي وينـدوز7 و 
آنتي ويروس (ESET) براي اسـتفاده پس از نصب ويندوز جديد چگونه 

است؟
   براي انجام يكي از اين كار ها مي توانيد از يك نرم افزار كمك 
بگيريد. نرم افزار رايگان و متن باز WSUS Offline Update به شما اين 
امكان را مي دهد تا فايل هاي به روزرساني مرتبط با ويندوز و مجموعه  آفيس را 
يك بار براي هميشه دانلود كرده و در دفعات بعد مورد استفاده قرار دهيد. تنها 
نكته اي كه  بايد به آن توجه داشته باشيد اين است كه براي استفاده از اين برنامه 
ــتخراج  ــي براي اس لزوما  بايد يك بار آپديت ها را با برنامه دريافت كنيد و روش

فايل هاي به روزرساني موجود در سيستم عامل وجود ندارد.
http: /  / download.wsusoffline.net

 ESET ــتيبان از بانك اطالعاتي نرم افزار ــفانه براي تهيه نسخه پش متاس
ــتفاده باشد،  ــخه هاي آن قابل اس روش مطمئن و كارآمدي كه روي تمام نس
وجود ندارد. در حالت كلي شما مي توانيد با توجه به نسخه  سيستم عامل نصب 
ــده روي آن، پوشه اي با نام Updfiles را در  ــده و نسخه  نرم افزار نصب ش ش
هارد ديسك رايانه جستجو كنيد. (اين پوشه در بيشتر موارد به صورت پنهان از 
نوع سيستمي است و براي مشاهده  آن به فعال سازي نمايش فايل هاي پنهان 

سيستمي نياز داريد)
در برخي نسخه ها مسير پيش فرض اين پوشه به شكل زير است:

ProgramData\ESET\ESET NOD32 Antivirus\Updfiles
ProgramData\ESET\ESET Smart Security\Updfiles

با پشتيبان گيري از اين پوشه و انتقال آن به مكان مشابه در رايانه  ديگري 
كه اين نرم افزار روي آن نصب شده، مي توانيد با اتصال به اينترنت و طي مراحل 
به روزرساني، از به روزرساني سريع بهره مند شويد، زيرا فايل هاي موردنياز براي 
دانلود به طور دستي از سوي شما روي هارد ديسك و در محل موردنظر ذخيره 
شده  و تنها كاري كه براي به روزرساني صورت مي گيرد، بررسي مجوز استفاده 

از نرم افزار و فايل هاي موردنياز است.

طاها عليمي از شـهريار: با يك مشـكل عمده در آپديت خود به خود 

اپليكيشـن ها مواجـه بـودم كـه در شـماره 506 كليك، رهنمـود الزم 
را يافتم. اكنون با مشـكل ديگري مواجه هسـتم و آن باز شـدن متعدد 
پنجره هـاي ناخواسـته  تجـاري، بازي هـا و... در مرورگرهاسـت. هـر 
 سـه مرورگر كروم، اپرا و فايرفاكس اين مشـكل را دارند. گوشـي من

 galaxy not4_sm910c است.
  مطمئنا سيستم شما به يك نرم افزار تبليغاتي آلوده شده اما اين 
ــياري موارد از جنس ويروس ها به شمار نمي رود. حدس مي زنيم  آلودگي در بس
ــتگاه خود نصب كرده ايد كه يكي از  ــك بازي يا نرم افزار رايگان را روي دس ي
روش هاي كسب درآمد براي اين نرم افزار، باز كردن پنجره هاي تبليغاتي روي 

مرورگر دستگاه است.
البته ممكن است اين پنجره ها روي مرورگر باز نشوند و روي دستگاه شما 
باز شوند، اما به دليل آن كه هنگام اتصال به اينترنت از مرورگر ها استفاده مي كنيد 
ــوند، ممكن است فكر كنيد پنجره هاي  و تبليغات نيز در همان زمان باز مي ش
تبليغاتي روي مرورگر قرار گرفته اند. در هر حال براي اطمينان از آلوده نشدن 
ــت يك نرم افزار آنتي ويروس همچون Avira روي  به ويروس ها بهتر اس
ــتگاه هوشمند خود نصب كنيد. در ادامه به فهرست نرم افزارهاي نصب  دس
شده روي دستگاه برويد و گزينه هاي مشكوك را حذف كنيد. توجه داشته 
باشيد نرم افزارهايي همچون فيلترشكن ها مملو از چنين مشكالتي است و با 

استفاده از اين روش هاي تبليغاتي، درآمدزايي مي كنند.

بايـد  برنامـه اي  چـه  بـا  بروجـرد:  از  حسـيني   ميكائيـل 
Microsoft NET Framework 3.5 را روي وينـدوز 8 اينترپرايـز 
نصـب كنـم؟ همه راه هاي ممكـن را امتحان كردم ولـي نتيجه نداد و 
پرسش دوم اين كه آيا ويندوز 10 به طور كامل وارد بازار شده و اگر وارد 

شده لينك دانلود آن چيست؟
  ابزار NET Framework 3.5 به طور مجزا براي ويندوز 8 
و 8/1 قابل دانلود نيست، زيرا اين ابزار در اين نسخه از ويندوز گنجانده شده و 
براي استفاده از آن كافي است فعالش كنيد. براي اين منظور نيز  مي توانيد از دو 
روش استفاده كنيد؛ روش اول نيازمند ارتباط اينترنتي است 

و روش دوم به صورت آفالين.
 Programs ــد روي ــه كنترل پانل بروي روش اول: ب
  Turn Windows features on or off  ــه ــك كنيد و در ادامه گزين كلي

را انتخاب كنيد.
ــه  NET Framework 3.5  را فعال كرده و با كليك روي اوكي  گزين

منتظر بمانيد تا عمليات فعال سازي به پايان برسد.
روش دوم: ديسك نصب ويندوز 8 را داخل درايو نوري قرار داده و به پوشه  

sources\sxs مراجعه كنيد.
ابزار خط فرمان را با تايپ دستور CMD.EXE در كادر جستجو به صورت 

Administrator اجرا كرده و فرمان زير را در خط فرمان وارد كنيد:
Dism.exe  / online  / enable ـ  feature  / featurename:NetFX3 
 / All  / Source:E:\sources\sxs  / LimitAccess

نكته: به جاي عبارت : E عنوان درايو نوري را قرار دهيد.
ــتور و فشردن كليد اينتر، عمليات كپي فايل هاي موردنياز  با تايپ اين دس
ــازي ابزار NET Framework 3.5  انجام شده و شما مي توانيد  و فعال س

برنامه هاي نيازمند اين ابزار را اجرا كنيد.
توجه: چنانچه سيستم عامل رايانه  خود را از ويندوز 7 به ويندوز 8 به روزرساني 

كرده باشيد اين قابليت به طور پيش فرض فعال است.
در پاسخ به پرسش دوم نيز ويندوز 10 اكنون به صورت نسخه  پيش نمايش 

فني در اختيار كاربران قرار گرفته و هنوز نسخه  نهايي آن منتشر نشده است.

clickhelp@jamejamonline.ir پرسش و پاسخ

 clickhelp@jamejamonline.ir سـواالت خـود را بـه 
ايميل كنيد تا پاسـخگوي شـما در كليك چاپي يا آنالين به 
نشـانى Click.jjo.ir باشـيم. ذكر نام، نـام خانوادگي و نام 
شـهر يا روسـتاي محل اقامت خود را فراموش نكنيد، زيرا به 

سواالت بدون نام و مشخصات پاسخ داده نمي شود.

آيـا روش  تهـران:  از  ميرعمـادي  دانيـال 
مناسـبي براي بازيابي رمز فايل هاي فشرده با 
پسـوند rar و zip وجود دارد يا انجام اين كار 
عمال غيرممكن است؟ من نرم افزار هاي زيادي 
را بـراي اين كار امتحان كـردم ولي همه آنها 
ناكارآمد هسـتند و سرعت بسـيار كمي دارند. 
البته سخت افزار رايانه ام قوي است و مشكلي 

در مورد قدرت پردازش ندارد.

ــز فايل هاي  ــيد رم ــته باش   توجه داش
فشرده با به كارگيري حفره هاي امنيتي قابل شكستن 

ــت. در نتيجه تنها راه به دست آوردن اين رمزها،  نيس
 Brute-  force حدس زدن آنهاست. اين روش به
معروف است و در آن تمام گزينه هاي احتمالي بررسي 
ــي رمزعبور  ــه براي بازياب ــود. نرم افزارهايي ك مي ش
ــت در بيشتر موارد  ــرده طراحي شده  اس فايل هاي فش
ــي  ــن رمزهاي عبور را بررس ــتي از پرتكرارتري فهرس
ــت موجود  مي كند و در صورتي كه رمز فايل در فهرس
ــما قرار  ــار ش ــوند آن را در اختي ــق مي ش ــد، موف باش
ــات بازيابي از طريق  ــر اين صورت عملي دهند. در غي
ــده و عمليات  ــت مواجه ش ــت رمزها با شكس  فهرس
ــود. در اين روش شما   Brute- force آغاز مي ش

ــخص مي كنيد تركيبي از حروف، اعداد يا نشانه ها  مش
با طول رشته  موردنظر مورد استفاده قرار گيرد و نرم افزار 
تمام حالت هاي ممكن از رمزهاي ايجاد شده در شرايط 
ــخص از سوي شما را توليد و روي فايل مورد نظر  مش
ــد فايل را باز كند  ــان مي كند. در صورتي كه بتوان امتح
ــرار  مي گيرد و در غير  ــما ق ــز مورد نظر در اختيار ش رم

اين صورت دوباره عمليات با شكست مواجه مي شود.
ــتر موارد در صورتي  ــتفاده از اين روش در بيش اس
ــت كه رمز موردنظر از طول رشته اي  موفقيت آميز اس
ــد. هرچه تنوع  ــت كاراكتر برخوردار باش تا نهايتا هش
ــانه ها)  كاراكترها (حروف بزرگ يا كوچك، اعداد و نش

ــريع تر بوده و  ــات حدس رمزها س ــد، عملي كمتر باش
تعداد رمزهاي احتمالي نيز كاهش مي يابد. با افزايش 
ــته  رمز و تنوع نوع كاراكترها تعداد رمزهاي  طول رش
ــيار بزرگي مي شود و آزمايش  احتمالي تقريبا عدد بس
ــت به يك ماه يا  ــما ممكن اس تمام آنها روي فايل ش
حتي بيشتر زمان نياز باشد. (انجام اين كار غيرممكن 

نيست اما نيازمند صرف زمان بسيار است).
ــگام انتخاب رمزعبور  ــت كه هن به همين دليل اس
ــت  ــود طول آن كمتر از هش نيز همواره توصيه مي ش
ــروف بزرگ و كوچك،  ــد و تركيبي از ح كاراكتر نباش

اعداد و نشانه ها را در رمز خود ايجاد كنيد.

توجه
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 51216 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

فناورى ديجيتال

فيلمبردارى با عينك آفتابى
يك شركت انگليسى به نام Lyte عينك آفتابى و فناورى 
ــا محصولى جذاب  ــا تركيب آنه ــق كرده تا ب ــا هم تلفي را ب
ــد به دوربين 14/2  ــد. عينكى كه در تصوير مى بيني ارائه كن
ــلى مجهز است و قابليت ضبط فيلم با كيفيت فول  مگاپيكس
اچ.دى تا 60 دقيقه پياپى را دارد. غير از كارت حافظه اى كه 

ــود، امكان  درون عينك نصب مى ش
ــو روى يك  ــتريم اليو ويدئ اس

گوشى اندرويدى يا اپلى 
ــن  اپليكيش ــا  ب

ــوص  مخصـ
ــود  آن وجــ
ــت  دارد. قيم

ــك  عين ــن  اي
ــت  حدود 220 دالر اس
ــى  ورزش مدل  ــك  ي و 

(اسپورت) نيز دارد.

صرفه جويى برق با هاردديسك
ــم  حج ــه  هم ــن  اي
ــه در اينترنت  اطالعاتى ك
ــم، روى  ــدل مى كني رد و ب
هاردهايى مثل هارد رايانه 
خودمان ذخيره و در مراكز 
داده (ديتا سنتر) نگهدارى 
ــور  ــون تص ــود. اكن مى ش
ــاى  ــن هارده ــد همي كني
در  كه  ــك  كوچ
داده،  مركز  يك 
ــد هزار  فقط چن

ــار هم قرار  ــا وجود دارد، وقتى كن تا از آنه
ــرف مى كنند  ــد آن قدر انرژى مص مى گيرن
ــويق كرده تا  ــال را تش ــترن ديجيت كه وس
 مدلى بسازد كه با شش ترابايت حجم فقط 
ــش وات برق مصرف مى كند. اين هارد  ش
كه بزودى براى مصرف خانگى هم عرضه 
ــى را در  ــد، صرفه جويى عظيم ــد ش خواه

مصرف برق رقم مى زند.

دفترچه يادداشتى كه تمام نمى شود

ــتن  ــم در عصر ديجيتال همچنان از كاغذ براى نوش ــما ه اگر ش
ــه هيچ گاه  ــويد ك ــنا ش ــد با Rocketbook آش ــتفاده مى كني اس
ــود! اما چگونه؟ در زير هر برگ اين دفترچه  برگه هايش تمام نمى ش
ــود دارد. با  ــازى ابرى وج ــرويس هاى ذخيره س كاغذى، عالمت س
ــا دوربين تلفن همراه،  ــكن ب عالمت زدن هر يك از عالمت ها و اس
ــورد نظر آپلود و آنجا  ــرويس م تصوير برگه به صورت خودكار به س
ذخيره مى شود. سپس هرگاه برگ هاى دفترچه تمام شد كافى است 
ــل مايكروفر بگذاريد تا حرارت ببيند و پاك  ــه دفترچه را داخ 30 ثاني

پاك شود! جالب بود نه؟

گريل كردن با تلفن همراه
يك استارت آپ به جاى كار كردن روى 
ــاق گريلى  ــت عجيب و غريب، اج يك گج
ــاخته كه با اپليكيشن مخصوص خود به  س
ــمند شما وصل مى شود. نرم افزار  تلفن هوش
ــتور  ــده روى تلفن دس مخصوص نصب ش
ــى دارد. براى مثال براى  پخت هاى مختلف
ــت، دما و زمان مناسب پخت  هر نوع گوش
ــودكار را انجام  ــد، طبخ خ ــالم مى كن را اع
ــت مى گيرد.  مى دهد و كنترل كار را به دس
ــذا اعالنى به  ــدن طبخ غ ــس از آماده ش پ
ــود و او را خبر  ــتاده مى ش تلفن كاربر فرس
ــان حتى براى  ــكان پخت آس ــد. ام مى كن
آشپزهاى كم تجربه، ويژگى اين اجاق با نام 

Cinder Sensing  است.

نظر و پيشنهاد خود را درباره همه مطالب 
كليك به نشاني: تهران، بلوار ميرداماد، 
 جنب مسجد الغدير،  روزنامه جام جم 

 يا پست الكترونيكي 
 click@jamejamonline.ir

 بفرستيد 
يا به شماره 300011226   پيامك بزنيد

براى خواندن مطالب بيشتر درباره 
دنياى فناورى به سايت جام جم كليك 

به نشانى click.jjo.ir مراجعه كنيد

نمايشگر دلخواه تان را چاپ كنيد
تاكنون فقط شركت هاى بزرگ، نمايشگرهاى خميده و تاشو معرفى مى كردند، 
ــگاه آلمانى روشى ابداع كرده اند كه با آن مى توان  ــمندان يك دانش اما اكنون دانش
ــگرى خميده به ضخامت يك دهم ميلى متر با شكلى دلخواه روى آن توليد  نمايش
كرد. در روش ابداعى اين محققان نمايشگر با پرينتر چاپ مى شود، اما جالب است 
ــبيه همان هايى است كه در بازار وجود  كه پرينتر، فناورى عجيب و غريبى ندارد و ش

دارد. گفتنى است قيمت اين نمايشگرهاى پرينت شده بسيار پايين است.
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جى.پى.اس زير پاى كودك 
يك شركت چينى، كفشى مخصوص كودك ساخته 
و درون آن از تجهيزات الكترونيك استفاده كرده است تا 
ــود. درون اين محصول كه «كفش  بچه هيچ گاه گم نش
ــمند 361» نام دارد از يك پردازنده، چهار مگابايت  هوش
رم و جى.پى.اس استفاده شده و موقعيت مكانى كفش را 
به اپليكيشن مخصوص خود روى تلفن هوشمند ارسال 
مى كند. تنوع رنگى و شارژ بى سيم اين محصول با قرار 
ــاص از ويژگى هايش به  ــه خ ــن روى يك صفح گرفت
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كيك تان را نقاشى كنيد
ــاخت كيك سفارشى مرسوم است،  س
اما به نظر نمى رسد قنادى اى وجود داشته 
باشد كه به هر شكلى كه بخواهيد برايتان 
كيك درست كند. PancakeBot يك 
پرينتر سه بعدى است كه با ريختن خمير 
ــال طرح مى تواند دقيقا  ــيرينى و ارس ش

ــتيد، درست  كيكى را كه دنبالش هس
كند. براى كار با اين دستگاه مى توان 
ــورد نظر را  ــس، طرح م ــر از عك غي
ــى كرد و با نرم افزار مخصوص  نقاش

به دستگاه فرستاد تا كيك مورد نظر از 
روى طرح دستى ساخته شود.
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سلفى گرفتن با دوربين چسبنده
ــان تر كند  ــده تا كار را از آن هم آس ــاخته ش ــا عصا (مونوپاد) كم بود، حاال گجتى س ــن ب ــلفى گرفت  س
ــطحى مى چسبد و بدون سيم با تلفن و اپليكيشن  ــت كه تقريبا به هر س Podo گجتى كوچك اس
ــود. كاربر با اتصال پودو به تلفن  مخصوص خود ارتباط برقرار مى كند تا بهترين تصوير ثبت ش
مى تواند زنده تصوير خود را روى گوشى اش 
ــت  ــن موقعي ــا در بهتري ــد ت ببين
ــن گجت  ــرد. اي ــس بگي عك
ــى در تاريكى  ــراى عكاس ب
ــت  به فالش هم مجهز اس
ــتش دارد كه  ــه اى پش و پاي
ــبيدن  اجازه تغيير زاويه با چس

به سطح را به آن مى دهد.
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ــده ــاخته ش ــاااا عصا (مونوپاد) كم بود، حاال گجتى س ــن ب ــلفى گرفت س
ــطحى مىچسبد ببيبا به هر س ــت كه تقر Podo گجتى كوچك اس
ــ ررير ثبت ش ننين تصو مخصوص خود ارتباط برقرار مىكند تا بهتر
ىمىمىمىمىتواند زند
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ررير از كارت حافظهاى كه  يياپى را دارد. غ ااي ييقه پ ققي يي دق ى تا 60
ــود، امكان  ننينك نصب مىش يي ع

ككيك  ــو روى  يدئ ددي وويو و مميم ال
اايا اپلى  يدى  ددي ى اندرو

ــن  ششيش ييك ككي ييل
ــوص  ـــ
ــود  ــــ ــج
ــت  مميم ييق

ــك  ننين ييع
ــت   220 دالر اس
ــى  ورزش مدل  ك 

ززيز دارد. ييرت) ن
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هم ــن  ــي ا
ــ اطالعاتى ك
ــدل مى ردوب
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ررير ييخودمان ذخ
تتيتا سن داده (د
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كرد. در روش ابداعى ا
ننينتر، فناورى عج كه پر

مميمت ييدارد. گفتنى است ق
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