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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 52002 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

ويژه

بريج مايكروسافت؛ پل ارتباطى بين سيستم  هاى عامل 

پلتفرم جديد مايكروسافت به نام ويندوز 10 بزودى به صورت رسمى وارد بازار مى شود. ويندوز جديد مايكروسافت 
ــتگاه هاى ويندوزى مانند تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ و دسكتاپ قابل  يكپارچه است، به اين معنى كه براى تمام دس
ــانى بيشتر  ــت، اما در پى عرضه ويندوز 10، اين غول نرم افزارى كه گاهى راهكار يا قابليتى براى آس ــترس اس دس
ــت. در واقع با بريج،  كار كاربران حرفه اى و مبتدى خود ارائه مى كند، اين بار از ورود بريج (Bridge) خبر داده اس
برنامه نويسان مى توانند اپ ها و بازى هاى اندرويد و آى.او.اس خود را به صورت مستقيم و براحتى به ويندوز انتقال 
دهند. براى چنين كارى مايكروسافت دو كيت توسعه نرم افزار جديد ارائه مى كند تا توسعه دهندگان اندرويد بتوانند 
از كد ++C  و جاوا در ويندوز 10 استفاده كنند و برنامه نويسان آى.او.اس نيز امتياز كد Objective C  فعلى خود 
را به دست آورند. با ارائه بريج، مايكروسافت مى خواهد توسعه دهندگان مهارت ها و كدهاى فعلى خود را اهرمى براى 

ارائه و توسعه اپليكيشن هاى ويندوز در بازار كنند.

انفجار با چاشنى اپليكيشن

انفجارى بزرگ رخ داده، ولوله اى بر پا شده و جنبشى عظيم راه افتاده است. اين شرح حالى مختصر 
ــن بدعت تازه اى براى  ــت كه اين روزها دوران اوج خود را مى گذراند. اپليكيش از دنياى اپليكيشن هاس
ــيطره خود درآورد و صنعت و تعريف تازه اى براى  تلفن همراه بود كه آرام آرام تمام چرخه آن را تحت س
ــت كه براى عرضه آن  ــى هاى همراه خلق كرد. اين صنعت مانند صنايع ديگر محصولى داش اين گوش
ــگاه هايى كه امروز تعداد زيادى دارند، اما عده اى محدود رسمى هستند و  فروشگاه تاسيس شد. فروش
قابل اعتماد. حواستان باشد براى دريافت اپليكيشن ها به فروشگاه هاى رسمى مراجعه كنيد يا دست كم 
ــانه به شانه همتاى اصلى خود حركت  در استفاده از جايگزين هاى ايرانى آنهايى را انتخاب كنيد كه ش

مى كنند، همچون كافه بازار يا سيب استور.
در اقيانوس بيكران اپليكيشن ها كه اين روزها شاهد آن هستيم، به مطالعه و تحقيق نياز است؛ زيرا 
براى هر كار تعداد زيادى اپليكيشن شبيه هم وجود دارد كه انتخاب بهترين كمى دشوار است. بنابراين 
صفحه اپليكيشن هاى كليك را توصيه مى كنم كه هر هفته سعى بر آن دارد منتخبى از برترين ها را معرفى 
ــت تجديد نظر كنيد و بدانيد اين نرم افزارهاى  ــن را جدى نگرفته ايد، بهتر اس كند. اگر تاكنون اپليكيش

كوچك قدرتى دارند غيرقابل توصيف كه پنجره اى جديد از گوشى تان را مى گشايد.

جنگ كنسول ها

بحث بر سر كنسول هاى شخصى و مقامشان در مقابل رايانه هاى شخصى، مثل بحث بر سر عقيده است. تا زمانى كه هركس عقيده اش 
را براى خود دارد و به ديگرى تحميل نكند، نظر هركدام براى خود محترم است. بهترين پلتفرم براى دسترسى به برترين گرافيك و روان ترين 
گيم پلى (به طور همزمان) بدون شك رايانه است. از سوى ديگر، باز هم بهترين پلتفرم براى بازى هاى اول شخص و شوتر همين رايانه است، 
اما لذت بردن از چنين امكاناتى در بهترين سطح، نيازمند خرج كردن هاى نجومى است. حال يكى استطاعت مالى اش را دارد و ديگرى عالقه 
قلبى اش را. از سوى ديگر، كنسول هاى خانگى، ايده آلى براى كسانى است كه حوصله مخارج باال و دردسرهاى كار با رايانه را ندارند و فقط 
مى خواهند ساعاتى را به سرگرمى بگذرانند. اين افراد مى توانند روى عمر پنج شش ساله كنسول خود و دسترسى به بازى هاى متنوع در اين 
مدت حساب كنند. از سوى ديگر هركدام از اين كنسول ها يكسرى بازى انحصارى دارند كه هريك بنا بر سبك گيم پلى، گرافيك و... براى 
يك قشر خاص جذاب خواهند بود. شايد يكى از ناب ترين درس هايى كه در زندگى ياد گرفته ام، اين باشد كه «هر چيزى به بهترين كيفيت 

ارائه شود» ارزش احترام را دارد و مخاطبانش هم اليق احترامند. به هم احترام بگذاريم.

مهندسى معكوس بازى ها با ديدن

وقتى به يك جشن تولد (مثال كليك)، يك مهمانى يا يك سفر مى رويد و برايتان خاطره انگيز مى شود، علتش آن است از تجربه اى كه به 
دست آورده ايد لذت برده ايد. اگرچه گاهى لذت  سفرها با سختى هاى بيشتر حاصل مى شود و زمانى كه شما از چيزى لذت مى بريد، سعى مى كنيد 
متوجه شويد چه مجموعه اتفاقات و قوانينى منجر به آن شده است. اگر تاكنون اين كار را نكرده ايد، بياييد از حاال به بعد در مورد بازى ها اين طور 
برخورد كنيد. ديگر حتى يك بچه هم مى داند بازى ها فقط براى گذراندن وقت نيست و مضامينى داخل بازى قرار دارد كه ممكن است شما 
آنها را دنبال كنيد يا نكنيد، ولى به هرحال آنها وجود دارند. اگر قسمتى از بازى شما را مى خنداند، مى گرياند، مى ترساند يا هر بالى ديگرى سر 
احساسات شما مى آورد، تالش كنيد براحتى از كنار اين موضوع عبور نكنيد. هميشه بپرسيد  چه عواملى دست در دست هم دادند كه حس مورد 

نظر به شما دست داد. سعى كنيد در مكانيك ها، قوانين دنياى بازى، انيميشن ها، موسيقى، صداگذارى و داستان دقيق شويد. لطفا بازى ها 
را بررسى كنيد، اگر خواستيد نكاتى براى خود بنويسيد و همين كار را حتى در مورد فيلم ها و كتاب ها نيز انجام دهيد.

«كليك»، قديمى ترين ضميمه فناورى در دنياى كاغذ اخبار 11 ساله شد. به 
مناسبت 11 سالگى كليك، نويسندگان اين ضميمه هركدام هديه ويژه اى براى 

شما ياران هميشگى در نظر گرفته اند. اين هدايا شامل پيشنهادهاى كليكى 
خاصى است كه هر عضو اين ضميمه با توجه به حوزه اى كه بيشتر در آن تبحر 

دارد، نوشته است. با تولد 11 سالگى كليك همراه شويد.

س مورد 
ىها 

كيوان نقـره كار، كارآفرين حـوزه فناورى 
اطالعات و كارشـناس، مجرى و تحليلگر 

برنامه هاى آى تى در صداوسيما است.
ــه حدود  ــك فالش بك بزنيم ب ــر موافقيد ي  اگ
12ـ  11 سال قبل؛ يعنى اواخر 82 و اوايل سال 83، 
ــناس و  ــه نوع حرفه ام به عنوان يك كارش با توجه ب
تحليلگر حوزه آى تى در برنامه هاى صدا و سيما هر روز بايد منابع و اخبار اين حوزه 
را رصد مى كردم. در اينترنت بيشتر منابع خارجى بودند و البته وبالگ هاى فارسى 
هم داشتيم كه خبر يا تحليل ارائه مى كردند. آن روزها برخى روزنامه ها هم صفحات 
مرتبط با رايانه داشتند اما صفحه مورد توجه من، صفحه رايانه و ارتباطات در كاشف 
ــابق) روزنامه جام جم بود، دليلش هم كاربردى و متناسب بودن  (ضميمه علمى س

مطالب براى عموم بود. همين مزيت و ويژگى باعث شد اين صفحه به يك ضميمه 
ثابت و دوست داشتنى نزد اهالى فناورى اطالعات تبديل شود.

كليك در طول حيات 11 ساله خود نشان داده كه چگونه توانسته با همان ويژگى 
ــار اتفاقات روز تا معرفى ابزارهاى آينده،  تمام مخاطبانش را راضى نگه دارد. از اخب
از تحليل تا آموزش، از بازى تا تجارت و... البته بهره گيرى از جذابيت هاى تصاوير 
ــان از اهميتى دارد كه كليك براى تمام خوانندگانش قائل است.  انتخاب شده، نش
ــطوح علمى و دانشى مخاطبانش محتواى  كليك متناسب با پيشرفت فناورى و س
ــازى و جنجال  ــته با حاشيه س مورد نظرش را پرداخت مى كند و هيچ وقت نخواس
رسانه اى مورد توجه قرار بگيرد. سخن كوتاه كنيم و در انتها براى تمام كسانى كه 
ــتنى تالش مى كنند، آرزوى توفيق داشته باشيم.  در تهيه اين ضميمه دوست داش

111 ساله بشوى كليك جان. 

فالش بك با يك كليك
نيلوفر عاكفيان،  دومين سـردبير 
ضميمـه كليـك كـه از سـال 85 
نزديـك به 3 سـال هدايـت اين 

ويژه نامه را به عهده داشت.
دنياى مجازى هنوز خيلى بزرگ نشده 
بود؛ دهكده جهانى هم هنوز آن قدر شلوغ 
نشده بود كه با يك كليك بتوانى همه دوستانت را پيدا كنى. اما ما با يك 

كليك با هم دوست شديم. 
يك كليك ما را دور هم جمع و به دنياى مجازى وصل كرد و آن قدر 
بزرگ شد كه حاال شايد بيشتر از اسم مان به نام كليك مى شناسندمان. 
ــال پيش را مى گويم. همان روزها كه هنوز شبكه هاى اجتماعى  11 س

كليك

از بازى نويس هاى خالق كليك كه در حوزه سخت افزار و ترجمه نيز فعاليت مى كند سياوش شهبازى

از بازى نويس هاى كليك و ديگر نشريات است كه در ساخت چند بازى مستقل ايرانى نيز مشاركت دارد مجيد رحمانى 

دبير ويژه نامه كليك و دانش آموخته رشته روزنامه نگارى  ازدانشگاه عالمه 
طباطبايى كه تحقيقات دانشگاهى  در زمينه شبكه هاى اجتماعى دارد. مائده گيوه چين

 داستان يك زندگى اجتماعى خلوت
وصل شدن انسان ها به يكديگر در دنياى ماشينى امروز داستان عجيب و مهيجى دارد؛ داستانى به نام شبكه هاى 
اجتماعى و پيام رسان. هركدام از ما در اين ساختارهاى اجتماعى، يك گروه (فردى يا سازمانى) محسوب مى شويم كه 

به دليل يك يا چند وابستگى از جمله دوستى، پيوند خويشاوندى، كارى، مالى و... به يكديگر وصل مى شويم. گاهى 
خط هايى كه اين گره ها (نقاط) را به يكديگر متصل مى كند آن قدر زياد مى شود كه ظاهرى درهم برهم و گيج كننده 
پيدا مى كند، زيرا هركدام از ما در شبكه هاى اجتماعى و پيام رسان رنگارنگى عضو هستيم كه در طول روز وقت 

زيادى از ما مى گيرند. بسيارى از ما در آشفته بازارى به نام شبكه هاى اجتماعى و محتواهايى كه ثانيه به ثانيه توليد 
مى شوند، گير كرده ايم. اگر يك كاربر حرفه اى شبكه هاى اجتماعى باشيد، مهارت شما همين جا مشخص مى شود؛ 
ــت كه اهميت يا كارايى چندانى براى شما ندارد،  يعنى در مديريت روابط زياد و تو در تو. اولين راه، حذف روابطى اس
پس بهتر است همين االن براى وقت خود ارزش قائل شويد و روى تعدادى از اين شبكه ها خط قرمز بكشيد. حال بايد 
ــبكه هاي اجتماعي به يكديگر راه حلي ساده براي مديريت محتواست.  باقيمانده ها را مديريت كنيد. متصل كردن ش

اپليكيشن هاي زيادي مي توانند شبكه هاي اجتماعي را به هم متصل كنند، اما يكي از بهترين ها اپ IF است.

از  نويسندگان كليك كه كار اجرايى آن  را بر عهده دارد آزاده ارشدى

از پركارترين اعضاى خانواده كليك است كه صفحه تالش و 
نرم افزار موبايل محصول زحمات اوست رامين فتوت

ويم كه 
هى 
ده 
ت

وليد 
د؛ ش

          تولد ى ديگر
                               كليك 11 ساله شد

نگاه از بيرون
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 52003 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

ويژه

سيرى را دست  كم نگيريد

بيشتر ما با دستيار صوتى اپل آشنا هستيم، اما واقعا چند درصدمان سراغ استفاده از آن مى رويم؟ شايد ترس از استفاده 
از زبان انگليسى دليل اصلى اين استقبال كم باشد، اما براى دوستى با سيرى حتما الزم نيست وارد يك مكالمه طوالنى 
شويد. سيرى با يك«hey siri»  آماده پاسخگويى مى شود. شما مى توانيد اعضاى خانواده خود را به سيرى معرفى كنيد. 
مثال با گفتن ”Maryam is my wife“  يا ”Ali is my dad“  همسر يا پدر خود را به سيرى معرفى مى كنيد و با 
گفتن ”Text my wife“ يا ”Call Dad“ بدون دردسرهاى رايج تلفظ نام، كار خود را راه بيندازيد. البته براى اصالح 
تلفظ ها نيز مى توانيد با گفتن عبارت  ”“That’s not how you pronounce that  تلفظ درست هر عبارت را 
 به سيرى ياد بدهيد. سيرى به آهنگ هايى كه در اطراف شما پخش مى شود گوش مى دهد و فقط كافى است از آن بپرسيد 
”?What song is playing“  تا به پاسخ مورد نظر برسيد. همچنين اگر نشانى محل كار يا منزل خود را در دفترچه 
تلفن وارد كنيد به محض ورود شما به آنجا سيرى به شما يادآورى مى كند چه كارهايى داريد. همچنين سيرى با 

.“goodbye siri” يك خداحافظى ساده بسته مى شود. فقط كافى است بگوييد

كرك شده يا اورجينال؛ مساله اين است

شايد گفتن اين حرف در كشورى كه قانون كپى رايت بدرستى در آن اجرا نمى شود، چندان جذاب نباشد؛ اما بحث 
استفاده از نرم افزارها (ايرانى يا خارجى) هم از نظر قانونى و هم اخالقى ذهن بسيارى از كاربران را درگير مى كند. 

ــتفاده كننده از نرم افزارهاى كرك شده (استفاده از  ــيارى از ما يكى از كاربران اس ــما هم همچون بس احتماال ش
ــتيد. ناتوانى در خريد نرم افزارها و همچنين همخوانى  نسخه هاى فعال سازى شده به روش هاى غيرقانونى) هس
ــتم عامل ويندوز با درآمد عموم افراد در كشور،  نداشتن قيمت برخى نرم افزارها همچون فتوشاپ، اتوكد و سيس
ــلب مى كند. با وجود اين شرايط به نظر شما  امكان خريد نرم افزارها به صورت قانونى و اورجينال را از همگان س

چه كار بايد كرد؟ چه زمانى فرهنگ استفاده از نرم افزارهاى اورجينال همه گير مى شود؟ شما مى توانيد با خريدهاى 
ــتفاده خود قدمى برداريد. پيشنهاد  كوچك، همين امروز در راه استفاده از نسخه هاى اورجينال نرم افزارهاى مورد اس
مى كنيم حضور در اين راه را با خريد نسخه قانونى نرم افزار آنتى ويروس يا ابزار مديريت دانلود كه همواره با آن سروكار 
ــتيبانى كه از اهميت  ــتفاده ايمن از نرم افزارهاى مختلف بتوانيد از خدمات پش داريد، آغاز كنيد تا به مرور، عالوه بر اس

بسيارى برخوردار است، بهره مند شويد.

اگر مشغول خواندن اين مطلب شده ايد، من بسيار خوش شانس هستم، زيرا اين روزها متن هاى زيادى نوشته مى شوند كه خواننده اى 
نخواهد داشت. شنيدن اين مطلب تعجب برانگيز است، اما وقتى مرور كنيم كه هر شخص يك ظرفيتى براى دريافت محتوا دارد كه به 
آن Content Consumption Capacity  يا ظرفيت مصرف محتوا مى گويند، پذيرش آن آسان تر خواهد شد. شما هر روز 
تقريبا تعداد مشخصى از صفحات كتاب را ورق مى زنيد، تعداد نسبتا مشخص متن هاى مختلف را مرور كرده و مى خوانيد، اين ظرفيت 
به تدريج و به ميزان كمى تغيير كرده و مى كند. در حالى كه محتوايى كه در اينترنت توليد مى شود، در فاصله چند ماه دو برابر مى شود. پس 
در اين ميان محتواهايى توليد مى شوند براى خوانده نشدن، محتواهايى كه هيچ خواننده اى نداشته و بى توجه به زحمت توليد آن هرگز 
عرضه نمى شوند. شايد بظاهر عرضه شوند؛ اما به چشم و فكر مخاطب نه! محتوايى ديده و خوانده مى شود كه مطلبى خوب در زمانى 
مناسب به اشخاصى عالقه مند و به شيوه اى دلنواز و فكرپسند ارائه شود، محتوايى كه براى آن برنامه ريزى شده باشد، برنامه ريزى براى 
تدوين نوشته هايى كه خوانده شوند. اگر تا اينجا همراه اين مطلب بوده ايد، به خوش شانسى خودم ايمان مى آورم، زيرا درصد زيادى از 

خواننده ها در همان خطوط ابتدايى يك متن سراغ متن ديگرى مى روند.

 يكي از درد ناك ترين اتفاقاتي كه ممكن است براي هركدام از ما بيفتد گم شدن تلفن همراه هوشمندمان است. بيشتر 
ما در اين ابزارهاى كوچك اطالعاتى حياتي  ذخيره كرده ايم كه از دست دادن آنها مي تواند گران تمام شود. 

در اين شرايط اين پرسش مطرح مى شود كه از دست رفتن اطالعات سخت تر است يا افتادن آنها به دست ديگران؟ 
بدون شك حالت دوم مي تواند بسيار دردسرساز باشد و عالوه بر از دست دادن گوشي خود بايد غم لو رفتن اطالعاتتان 
را هم به جان بخريد. پس بهتر است بدانيد كه آب ريخته برنمي گردد و با فعال سازي حذف خودكار داده هاى دستگاه اين 
خطر را از سر خود برهانيد. بيشتر سيستم عامل هاى موبايل، امكان حذف خودكار داده هاى دستگاه را دارند و با فعال سازي 

ــي شما به صورت خودكار  آن پس از چند بار تالش ناموفق براى وارد كردن كلمه عبور، اطالعات گوش
پاك مي شود.

آب ريخته بازنمي گردد

ناب را درياب

ــازار مى آيند،  ــاى مختلفى كه هر روز به ب ــواع نرم افزارها و گجت ه ــايد خيلى از خوانندگان كليك با ديدن ان ش
ــه اقداماتى كه  ــوق و البت ــو و خالقانه بيفتند. اين ذوق و ش ــى ابزارهايى ن ــى يا طراح به فكر يادگيرى برنامه نويس
ــت بدانيد از  ــت. با وجود اين بد نيس ــمند اس ــيار ارزش ــد بس ــازى روياهاى اينچنينى به انجام مى رس براى عملى س
ــايد به عنوان يك  ــود. ش ــت روبه رو مى ش ــخت افزارى) 9 تاى آنها در بازار با شكس هر 10 نوآورى (نرم افزارى يا س
ــروكله زدن با افرادى جز  ــف در زمينه بازاريابى يا س ــال و حوصله مطالعه كتاب هاى مختل برنامه نويس يا مخترع ح
ــاله بين المللى محسوب مى شود.  ــت و يك مس ــكل فقط براى شما نيس ــيد. البته اين مش دوستانتان را نداشته باش
ــتارت آپ ناب» ــده كه متد «اس ــيار خوب براى اين مساله ارائه ش ــال اخير يك راه حل بس ــبختانه در چند س  خوش

ــكل مى گيرد، استارتاپ نام دارد. شيوه    (lean startup)  نام دارد. هر واحد اقتصادى كه بر مبناى يك نوآورى ش
«استارتاپ ناب» در واقع يك روش بسيار سرراست و متفاوت براى تبديل يك واحدى نوپاى اقتصادى به يك شركت 
موفق است. درست همان طور كه مراقبت از يك نهال ريزنقش يا قلمه زدن و تبديل آن به يك درخت نيازمند توجه 

به مواردى خاص است، «استارت آپ ناب» نيز راه تبديل يك شركت نوبنياد مبتنى بر يك نوآورى و تبديل آن 
به شركتى موفق را در اختيارمان قرار مى دهد.

اندرويد خالص مصرف كنيد

يكى از بزرگ ترين دردسرهاى كار با گوشى هاى اندرويدى سر و كله زدن با اپليكيشن ها و رابط كاربرى پيش فرضى 
است كه شركت هاى توليدكننده مانند اچ تى سى ، سونى و سامسونگ براى گوشى هاى توليدى خود در نظر مى گيرند. اين 
اپليكيشن ها معموال فضاى زيادى از تلفن همراه شما را اشغال مى كنند و رابط كاربرى آنها نيز با سليقه تمام كاربران سازگارى 
ندارد. اما بزرگ ترين مشكل اين رابط هاى كاربرى اين است كه به روزرسانى هاى اندرويد را بشدت عقب مى اندازند و در بيشتر 
مواقع براى مدل هاى قديمى تر نسخه به روزرسانى جديد ارائه نمى شود. اين درحالى است كه اگر از نسخه خالص اندرويد 
كه در مدل هاى نكسوس استفاده مى شود استفاده كنيد، با هيچ كدام از اين مشكالت روبه رو نيستيد. در حقيقت شركت هاى 
سودجو براى اين كه بتوانند گوشى هاى جديد خود را به بهانه نسخه جديد تر نرم افزار به فروش برسانند امكان استفاده از 
اندرويد خالص را به شما نمى دهند. بنابراين بهترين راه استفاده از كاستوم رام هاى موجود است كه يكى از بهترين ها سيانوژن 
مد (Cyanogenmod)  است كه شباهت بسيارى به اندرويد خالص دارد و امكان به روزرسانى آنى را هم به شما مى دهد. 

با يك كاستوم رام ساده براى هميشه از شر نرم افزارهاى زورى شركت هاى توليد كننده خالص شويد.
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آرش برهمنـد، سـردبير ماهنامـه 
پيوسـت و برنامـه كافـه فنـاورى 

تلويزيون
ــك دهه از چاپ  تصور اين كه بيش از ي
كليك با آن نام زيبا و لوگوى فوق العاده اش 
ــت. هرچند اين ضميمه  گذشته، دشوار اس
دوست داشتنى طى ساليان متوالى و فراز و نشيب هاى فراوان از نويسندگان 
ــان دور و به كاربر  حرفه اى حوزه فناورى اطالعات، بخوانيد آى تى نويس
عمومى نزديك شده ولى كاركرد يگانه آن در حوزه عمومى همچنان مورد 

تحسين بسيارى از جمله اين فعال رو به پيرى رسانه اى قرار دارد.
اين روزها كه تيمى جوان، خوشفكر و عاشق در كليك قلم مى زنند،  

حتى بيش از تمام سال هاى گذشته آشكار است كه اين ورق هاى كاهى 
ــى هاى پاره آجر تا عينك هوشمند و از زمان  ــاده چگونه از زمان گوش س
شبكه هاى بى.بى.اس تا عصر وايبر و تلگرام بار سنگين ترغيب، تعليم و 
تاديب مخاطب عمومى را بر دوش كشيده اند؛ اين ادعايى است كه كمتر 

رسانه اى در حوزه فناورى اطالعات ايران توان تكرار آن را دارد. 
بى شك باقى ماندن در عرصه رقابتى كه انبوه سايت ها، نرم افزارهاى 
ــت  ــانى نيس ــتند، كار آس ــما هس  موبايل و خبرخوان ها رقباى جدى ش
ــرخ در نشريه اى با تيراژ و توزيع  و راه رفتن روى خط هاى گاه نامرئى س
ــت؛ ولى  ــان نيس ملى، تحوالت مديريتى و دغدغه هاى فراجناحى آس
ــده اى فراتر از  ــرده خود فناورى مى تواند پدي كليك بارها به ما اثبات ك

يك ضميمه باشد.

نه به خاطر يك مشت كاغذ
ــده بود.  ــود و نامه ها هنوز اين همه الكترونيكى نش به دنياى ما نيامده ب
همان روزهايى كه خبرها هنوز بوى كاغذ واقعى مى داد، حتى خبرهاى 

دنياى مجازى. 
ــته، خيلى از ما  ــال از به دنيا آمدن كليك گذش اين روزها كه 11 س
ــاكن  ــان را كليكى مى دانيم و بازيخور و اهل ترفند و س هنوز هم خودم
لينكدونى اش. حاال كليك هم درست مثل دنياى مجازى بزرگ تر شده و 
دوستانش بيشتر؛ دوستانى كه مثل خيلى از ما با همين كليك وارد دنياى 
مجازى شدند. براى همين هم حاال كه اين دهكده اين همه شلوغ شده، 

ما باز هم همديگر را گم نمى كنيم. 
كافى است اسم كليك را بياورى تا يادت بيفتد تعداد زيادى دوست در 

سراسر اين دنياى مجازى دارى.

كى  مى مانيم

از قديمى ترين نويسندگان كليك كه همكارى خود را با اين ضميمه از تير 83 شروع كرده 
است. او اكنون دبير سايت كليك به آدرس click.jjo.ir است امير عصارى 

روزنامه نگار علمى است و عالقه وافرى به اكوسيستم اپل دارد. او دستى هم در گرافيك 
دارد، حتما طرح هاى او را در بسيارى از جلدهاى كليك ديده ايد آرش جهانگيرى

تاكنون كتب زيادى را ترجمه كرده  و در زمينه كسب و كارهاى 
اينترنتى صاحب نظر است صالح سپهرى فر

از نويسندگان حوزه سخت افزار در نشريات ديجيتال كه  عالقه شديدي 
به پلتفرم اندرويد دارد اميرآقاطهرانى 

استراتژيست محتوا و كپى رايتر است كه مطالب او را در صفحه اينترنت كليك مى خوانيد سجاد تقى زاده بهجتى
از آى تى نويسان نشريات مختلف كه درباره تلفن ها و ديگر ابزارهاى هوشمند 

همراه قلم مى زند ميالد احرام پوش نوشته هايى براى نخواندن!
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خبر

مايكروسافت با Flow به آيفون مي آيد
ــني براي  ــعه اپليكيش ــافت در حال توس ــركت مايكروس ــبكه اجتماعي توييتر، ش ــره در ش ــايعات منتش بنابر ش
ــان است كه با هدف توسعه  ــت. اين اپليكيشن كه Flow نام دارد، يك پيام رس ــي هاي آيفون شركت اپل اس گوش
ــادگي نيازهاي كاربران مايكروسافت را در پلتفرم هاي ديگر تامين كند،  ــريع و روان كه در عين س  نرم افزاري امن ، س

ساخته شده است.
 Flow ،ــت ــر كرده اس ــن منتش با توجه به جزئياتي كه يك كاربر توييتر با نام كاربري h0xodt از اين اپليكيش
بسيار سريع و ساده خواهد بود و ظاهري شبيه ديگر پيام رسان هاي موجود خواهد داشت. عالوه بر اين، تفاوت اصلي 
ــن  ــال و دريافت پيام از طريق ايميل نيز در اين اپليكيش ــت كه امكان ارس ــن با ديگر رقبا اين اس اين اپليكيش

فراهم شده است.
ــازگاري كامل Flow با سرويس ايميل اوت لوك گذاشته است.  ــافت تمركز اصلي خود را روي س مايكروس
ــن با ديگر دوستان اوت لوكي خود ارتباط برقرار و براي آنها پيام  كاربران مي توانند براحتي از طريق اين اپليكيش
يا ايميل ارسال كنند. البته در Flow كاربر تنها ايميل هايي را كه از طريق همين اپليكيشن ارسال كرده دريافت 
مي كند تا از شلوغي و ازدحام ايميل هاي ارسالي جلوگيري شود. بنابر ادعاي h0xodt، مايكروسافت قصد دارد 

اين اپليكيشن را به ساعت هاي اپل نيز بياورد تا كاربران بيشتري را جذب كند.

 تركيب مانيتورهاي 
دوبعدي و سه بعدي

ــانده كه  ــي پتنتي را به ثبت رس ــركت اپل بتازگ ش
براساس آن تصميم دارد تصاوير دوبعدي و سه بعدي را 
در يك صفحه نمايش مشترك و بى نياز به ابزار اضافي 
مانند عينك سه بعدي به نمايش بگذارد. در اين فناوري 
ــگر تصاوير همزمان  با روي هم قرار گرفتن چند نمايش
به نمايش درمي آيد. تاكنون براي ساخت نمايشگرهاي 
ــه بعدي بى نياز به عينك تالش هاي مشابهي شده و  س
ــول بازي 3DS اشاره كرد كه قادر به  مي توان به كنس
نمايش تصوير سه بعدي بى نياز به عينك بود و به كاربر 
ــا عمق قابل لمس  ــكان را مي داد تا تصوير را ب اين ام
ــا كند، اما ديدن اين تصاوير به تمركز نياز  تصوير تماش

داشت و به چشم فشارمي آورد.
ــاوري چه  ــراي تحقق اين فن ــد ديد اپل ب حال باي
برنامه اي در سر دارد، اما مسلم است ديدن فيلم و بازي 
كردن با چنين گجتي آن هم در اندازه هاي آيپد مي تواند 
ــد. با توجه به جزئيات اين پتنت،  ــيار لذتبخش باش بس
نمايشگرهاي سه بعدي اپل امكان خاموش شدن دارد و 

در هر لحظه امكان دوبعدي كردن آن نيز وجود دارد.

 نمايشگرهايي 
براي محافظت از چشم

ــگي پدر و مادرها درباره  يكي از نگراني هاي هميش
ــتفاده  ــمان آنها بر اثر اس ــدن چش كودكان، ضعيف ش
ــت،  ــگاه كردن به نمايشگرهاس ــتمر از رايانه و ن مس
ــخص نشده  البته با اين كه هنوز به  صورت علمي مش
ــتقيمي روي چشم دارد يا  ــتفاده از رايانه تاثير مس اس
ــز روي حفاظت از  ــوس با تمرك ــركت ايس خير، اما ش
چشمان كاربران، در نمايشگرهايش توانسته بيشترين 
امتياز ممكن را در گواهينامه بين المللي TUV براي 

محافظت از چشم در برابر نورهاي مضر كسب كند.

اين گواهينامه به نمايشگرهايي اختصاص داده مي شود 
ــه نور آبي در آنها تا 70 درصد كاهش يافته و در نتيجه  ك
ــت. فناوري  ــيب هاي كمتري را به همراه خواهند داش آس
مورد استفاده ايسوس در اين نمايشگرها يك كاهش دهنده 
ــت كه  نور آبي با نام  Ultra-Low Blue Light اس
ــركت نيز   در آينده اي نزديك در ديگر محصوالت اين ش

به كار خواهد گرفت.

سيليكن ولي به عنوان پايتخت فناوري جهان به محلي تبديل 
ــده كه هر شركت فعال در زمينه فناوري را به حضور در قلب  ش
ــركت كره اي سامسونگ  ــه مي كند. ش تحوالت ديجيتال وسوس
ــراي عقب  ــق دارد، اما ب ــوري ديگر تعل ــه به كش ــز با اين ك ني
ــالي است كه تالش مي كند ساختماني در   نماندن از رقبا چند س

سيليكن ولي بسازد. 
ــه اي هزين ــيليكن،  س دره  در  ــونگ  سامس ــركت  ش ــر   مق

300 ميليون دالري براي آنها دارد. اين در حالي است كه مشخص 
نيست كره اي ها با چه هدفي دنبال ساخت اين ساختمان هستند؛ 

ــراي مديريت روي  ــر نمي تواند جاي خوبي ب ــرا قطعا اين مق زي
كارخانه هاي سامسونگ آن هم در نيمكره ديگر زمين باشد. اين 
ساختمان شامل 10 بخش مختلف است و در فضايي به مساحت 
ــاخته خواهد شد. سازندگان اين ساختمان  102 هزار مترمربع س
ــتند تاكنون 85 درصد مراحل ساخت به اتمام  بزرگ مدعي هس
رسيده و زمان باقيمانده تا تحويل پروژه به دكوراسيون داخلي و 
ــازي هاي آن مربوط است. سامسونگ قصد دارد عالوه بر  فضاس
ــي، بخش هايي از اين ساختمان را صرف  انجام كارهاي پژوهش

بازاريابي و عرضه محصوالتش در آمريكا كند.

قطع خودكار اينترنت بعد از پايان بسته اينترنتي
يكي از مشكالت هميشگي كاربران تلفن هاي همراه كه گاهي ضرر مالي براي آنها به دنبال دارد، قطع نشدن 
ــارژ به نرخ آزاد است. حال بعد از شكايت هاي  ــته هاي اينترنتي و مصرف ش ــدن بس اينترنت همراه بعد از تمام ش
متوالي كاربران و فشار رگوالتوري به اپراتورهاي تلفن همراه، ايرانسل «طرح كنترل مصرف آزاد ديتا» را با امكان 

قطع خودكار اينترنت پس از پايان اعتبار زماني يا حجمي بسته هاي اينترنت همراه فعال كرده است.
ــي خود فعال كنند ــماره گيري كد #3*2*3*555* اين طرح را روي گوش  از اين پس كاربران مي توانند با ش

ــوند. در  ــته اينترنت همراه خود، به صورت خودكار وارد طرح مصرف آزاد نش تا با اتمام اعتبار زماني يا حجمي بس
ــوند و پس از آن با خريد  ــيدن طرح خود مطلع مي ش اين حالت كاربران از طريق يك پيام كوتاه از به پايان رس
ــماره گيري كد  ــان را به اينترنت دوباره ممكن كنند. همچنين كاربران با ش يك طرح جديد مي توانند دسترسي ش

#4*3*555* مي توانند «طرح كنترل مصرف آزاد ديتا» را غيرفعال كنند.
ــان هر دوره به نوعي ديگر اين  ــازي خودكار طرح مصرفي پس از پاي ــور همراه اول نيز با امكان فعال س اپرات

مشكل كاربران تلفن همراه را حل كرده تا كاربر با پرداخت هزينه ناخواسته متضرر نشود.

ساختمان 300 ميليون دالري سامسونگ در سيليكن ولي

ويندوز 10 اكس باكس وان را دربر مي گيرد
در هفته هاي گذشته وقتي شركت مايكروسافت از هفت نسخه نهايي براي ويندوز 10 خبر داد، يك پرسش 
ــول بازي اكس باكس وان سهمي از ويندوز 10 ندارد؟ حال با اعالم  ــان را درگير كرد كه آيا كنس ذهن كارشناس
ــافت در حساب كاربري توييتر خود، اين شركت تائيد كرد كنسول بازي محبوبش هم به دايره  ــمي مايكروس رس
پلتفرم هاي مورد پوشش ويندوز 10 اضافه خواهد شد. در نتيجه بايد تا پايان تابستان امسال آماده عرضه اولين 

نسخه از ويندوز 10 براي اكس باكس وان باشيم.
ــش نرم افزاري اكس باكس 360 به كمك ويندوز  ــد مايكروسافت برنامه اي براي پوش همچنين به نظر نمي رس
ــد و اين به روزرساني فقط به آخرين نسل كنسول بازي مايكروسافت يعني اكس باكس وان مربوط  ــته باش 10 داش
مي شود. مايكروسافت كه پيش از اين تنها راه ارتباطي ويندوز و اكس باكس را به نرم افزار مدياپلير خالصه كرده 
بود، اكنون اپليكيشن Xbox را براي ويندوز در دسترس قرار داده است. با كمك اين اپليكيشن، كاربر مي تواند 

با ديگر كاربران چت كرده و به كنسول بازي خود وصل شود.
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 52005 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

ميالد احرام پوش
ــي  ــود كه گوش ــي يافت مي ش اين روز ها كمتر كس
ــن هاي پيام رسان  ــته باشد و از اپليكيش هوشمند داش
ــتفاده نكند. به  نظير وايبر، واتس اپ، تلگرام و الين اس
نظر مي رسد آمار استفاده از اين اپليكيشن ها نه تنها در 
ــرعت در حال افزايش  ــر دنيا بس ايران بلكه در سراس
ــرگ پيامك نزديك  ــود به زمان م ــت. گفته مي ش اس
ــياري از مردم دنيا از جمله ايران ترجيح  شده ايم و بس
ــن هاي  ــود را از طريق اپليكيش ــد پيام هاي خ مي دهن

پيام رسان منتقل كنند. 
ــت از  ــت، آمار ها حاكي اس ــزارش اكونوميس به گ
ــالي  ــاهد افت تعداد پيامك هاي ارس ــال 2015 ش س
ــده كه  ــر ش ــا بوده ايم. اين آمار در حالي منتش در دني
ــان در بازه زماني مشابه رشد  ــن هاي پيام رس اپليكيش
ــس اپ، محبوب ترين  ــته اند. اكنون وات تصاعدي داش
ــان دنيا بوده و سرعت تعداد ارسال  ــن پيام رس اپليكيش

پيام ها در آن روز به روز در حال افزايش است. 
البته تعداد زيادي از اپليكيشن هاي پيام رسان ديگر 
نيز اين روز ها بازار را به خود اختصاص داده و كاربران 
ــياري را جذب كرده اند. مواردي  مانند وايبر و الين  بس
روي بسياري از گوشي ها يافت مي شود و در رتبه هاي 

بعدي قرار دارند. 
پايان امپراتوري پيامكي اپراتورها

ــته ميزان  ــال گذش ــان مي دهد طي س ــا نش آمار ه
ــوي اپراتور ها،  ــال پيامك از س ــد حاصل از ارس درآم
ــت.  ــور ميانگين حدود 20 درصد كاهش يافته اس به ط
ــايد بتوان بهترين زمان براي قياس درآمد اپراتور ها  ش
ــال پيامك از  ــت، زماني كه اوج ارس را عيد نوروز دانس
ــال 1393 تعداد  ــوي كاربران محسوب مي شود. س س
ــده در بازه زماني 14 روز نوروز  ــال ش پيامك هاي ارس
ــت. اين  ــراه اول 11/5 ميليارد بوده اس ــور هم در اپرات
ــال 1394 اين  ــابه س ــت كه در مدت مش در حالي اس
ــتركان  ــت. مش ــداد به 10 ميليارد كاهش يافته اس تع
ــوروز 93 حدود ــز در بازه زماني ن ــل ني  اپراتور ايرانس
ــال  ــال كرده بودند ؛ اما در س  16 ميليارد پيامك ارس
94 اين تعداد به 8/5 ميليارد رسيده كه از كاهش قابل 
ــده ازسوي مشتركان اين  ــال ش توجه پيامك هاي ارس

اپراتور خبر مي دهد. 
ــا كاهش ــراه اول ب ــار، اپراتور هم ــن آم ــق اي  طب
ــش حدود 50  ــل با كاه ــدي و اپراتور ايرانس  7 درص
درصدي ارسال پيامك در نوروز مواجه شده است. حال 
ــش پيش مي آيد كه اپراتور ها براي جلوگيري  اين پرس
ــكاري را بايد انتخاب كنند؟ آيا  ــتر چه راه از ضرر بيش
اين شبكه ها بايد مسدود شوند يا راهكار ديگري براي 
ــبكه خود و  ــعه ش جلوگيري از نااميدي آنها براي توس

رقابت با OTT ها وجوددارد؟ 
راهي جايگزين

ــد  وزير ارتباطات چندي پيش درباره پيامدهاي رش
ــتفاده از اين  ــبكه هاي پيام رسان گفت: « گرچه اس ش
ــدي به ضرر وزارت  ــبكه ها از نظر اقتصادي و درآم ش
ــت، اما دولت بنا ندارد، به داليل  ارتباطات و دولت اس

مالي شبكه هايي را كه مردم از آنها استفاده مناسب 
مي كنند، فيلتر كند.»

ــت: «بايد  ــل همراه اول نيز معتقد اس مديرعام
ــا برقرار و  ــازار اپراتور ها و OTT ه ــي در ب عدالت
فضايي ايجاد شود كه به نفع اپراتور ها و OTT ها 
ــت  ــد: با توجه به سياس ــد.» صدوقي مي گوي باش
ــوري اين امكان  ــراي رگوالت ــات، ب وزارت ارتباط
ــرخ ديتاهاي متفاوتي را  ــود دارد كه اپراتور ها ن وج

ــا محصوالت خارجي  ــراي محصوالت توليد داخل ي ب
(در حوزه OTT ها) اعمال كنند. 

ــل درباره  عليرضا قلمبر دزفولي، مديرعامل ايرانس
ــاره چگونگي فعاليت و  ــت: «درب اين موضوع گفته اس
قوانين حاكم بر OTT ها، وزارت ارتباطات و سازمان 
ــم مقررات و ارتباطات راديويي بايد تصميم گيري  تنظي

كنند و راهكاري براي فعاليت آنها در نظر بگيرند.»
ــد در دنيا نيز براي اين كه اپراتور ها  به نظر مي رس
ــوند، نرخ ديتا روي سيمكارت به  ضرري متحمل نش
ــده كه عمال هزينه ارسال يك پيام  گونه اي تنظيم ش
ــتر اينترنت تفاوت زيادي با هزينه ارسال آن  روي بس
ــدادي از اپراتور ها نيز  ــتر مخابراتي ندارد. تع روي بس
براي مشتركان خود نرم افزارهاي ويژه پيام رسان تهيه 
كرده اند كه كاربران از طريق آن مي توانند با هزينه اي 
ــان هايي مانند  معقول، پيام هاي خود را مانند پيام رس
واتس اپ به دوستان خود ارسال و از اين اپليكيشن ها 
استفاده كنند.  در حال حاضر به نظر مي رسد ايرانسل 
با حمايت از اپليكيشن پيام رسان بيسفون و قرار دادن 
سرورهاي آن در ايران تصميم گرفته با گسترش اين 
ــارت احتمالي از كاهش ارسال  اپليكيشن ميزان خس
پيامك را جبران كند. اما آيا واقعا اپراتور ها در مجموع 

متحمل ضرر خواهند شد؟ 
سودي كه تمامي ندارد

كاربري كه قصد ارسال پيام هاي خود را از طريق 
اينترنت دارد بايد هزينه اي بابت بسته هاي اينترنت يا 
هزينه آزاد استفاده از اينترنت را پرداخت كند. به نظر 
ــد هزينه اي كه كاربر بابت استفاده از اينترنت  مي رس
ــرر اپراتور ها از  ــيمكارت خود مي پردازد، ض همراه س
ــران مي كند. در  ــال پيامك را جب ناحيه كاهش ارس
واقع اپراتور ها ترجيح مي دهند كاربر ديتاي بيشتري 
مصرف كند و در نتيجه هزينه بيشتري بابت پرداخت 
ــترش  ــردازد ؛ بنابراين گس ــت بپ ــته هاي اينترن بس
اپليكيشن هاي پيام رسان مي تواند اپراتور ها را به اين 
ــد يك  هدف نزديك تر كند. هدفي كه به نظر مي رس

بازي برد- برد ميان اپراتور ها و مشتركان باشد. 

ــود با توجه به راه اندازي اينترنت نسل  پيش بيني مي ش
ــوي اپراتورهاي همراه اول، ايرانسل  ــوم و چهارم از س س
ــال پيامك از  ــاهد كاهش ارس ــال 95، ش ــل در س و رايت
ــيب افزايش كاربران  ــيم. از طرفي ش طريق اپراتور ها باش
ــان ادامه  ــران نيز همچن ــان در اي ــن هاي پيام رس اپليكيش
ــته و سال 95 كاربران بيشتري براي ارسال پيام خود،  داش

اپليكيشن هاي پيام رسان را انتخاب خواهند كرد. 

بازي برد- برد
ــن هاي  ــدادي از كاربران اپليكيش ــا با تع مصاحبه م
ــن كاربران  ــان داد اي ــنين مختلف نش ــان در س پيام رس
ــتفاده  ــر و ويدئو را دليل اصلي اس ــال تصوي امكان ارس
ــان مي دانند. تعدادي ديگر از  ــين هاي پيام رس از اپلكيش
كاربران، اطمينان از دريافت پيام ازسوي كاربر مقصد، در 
ــلوغي شبكه را دليل استفاده از اين اپليكيشن ها  زمان ش
ــازه زماني  ــن كاربران در ب ــه نظر اي ــوان مي كنند. ب عن
عيدنوروز به دليل شلوغي بيش از حد شبكه ممكن است 
ــان نرسيده يا دير برسد. بنابراين با  پيام آنها به مخاطبش
استفاده از اين اپليكيشن ها اطمينان پيدا مي كنند كه پيام 

آنها بموقع به مقصد خواهد رسيد.  
ــد اپراتور ها نيز با سرمايه گذاري روي  به نظر مي رس
ــتري از اين  ــهم بيش ديتاي خود، قصد دارند در آينده س

بخش در درآمد خود داشته باشند. 
ــان مي دهد درآمد اصلي  ــترش ديتا در دنيا نش گس
ــش خواهد بود و اپراتورهاي ايراني  اپراتور ها از اين بخ
ــعه بخش  نيز همگام با اپراتورهاي دنيا تصميم به توس

ديتا و اينترنت خود گرفته اند. 
بايد صبر كرد و ديد آيا زمان مرگ پيامك فرا رسيده 
ــح مي دهند پيامك هاي  ــت؟ آيا ديگر كاربران ترجي اس
ــن هاي پيام رسان ارسال كنند؟  خود را از طريق اپليكيش
ــايد با شروع سال 95 و اعالم آمار پيامك هاي ارسال  ش
ــده از سوي مشتركان در عيد نوروز، بهتر بتوان رفتار  ش
ــي  ــتركان اپراتورهاي ايراني را در آينده بررس آينده مش
ــز مانند ديگر  ــان مي دهد ايران ني ــرد؛ آماري كه نش ك
ــال پيامك و افزايش كار  ــاهد افول ارس نقاط جهان ش

با اپليكيشن هاي پيام رسان بوده است.

گزارش داخلى

وايبر، دشمن پيامك يا دوست اپراتورها؟ 
هزينه استفاده از اينترنت همراه سيمكارت، ضرر اپراتور ها را از كاهش ارسال پيامك جبران مي كند
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اينترنت

ــكينگ  ــي تس ــد مالت ــه مي داني ــور ك همان ط
(چندوظيفه اي) بودن يك كاربر رايانه اي به معناي 
انجام چند كار به طور همزمان است كه اين كار نيز 
ــراي نرم افزارهاي مختلف به طور همزمان  بدون اج
ــكالتي كه برخي  ــت. يكي از مش امكان پذير نيس
ــوند،  ــه اي با آن مواجه مي ش ــران چندوظيف از كارب
ــكتاپ بر اثر اجراي چند  ــدن محيط دس ــلوغ ش ش
ــه بخواهند  ــت و در صورتي ك ــه  مختلف اس برنام
ــي از برنامه ها  ــي هرچند كوتاه روي يك براي مدت
ــته يا  تمركز كنند  بايد همه پنجره هاي فعال را بس

ــما نيز جزو  ــه (Minimize) كنند.  اگر ش كمين
ــمار مي رويد و از  همين كاربران چندوظيفه اي به ش
سيستم عامل مك براي انجام كارهاي خود كمك 
مي گيريد، مي توانيد در چنين شرايطي با استفاده از 
ــار كليدهاي  ــر با يك كليك ماوس يا فش روش زي
ميانبر از روي صفحه كليد، تمام پنجره ها بجز پنجره  

مربوط به برنامه  موردنظرتان را پنهان كنيد.
1ـ نرم افزار موردنظرتان را كه قصد داريد با آن 

كار كنيد اجرا كنيد.
ــوار منو روي نام نرم افزار كليك كرده و  2ـ در ن

  Hide Others  از منوي به نمايش درآمده گزينه
را انتخاب كنيد.

ــاهده خواهيد كرد در كمتر از يك ثانيه  3ـ مش
همه پنجره ها  غير از پنجره  نرم افزار موردنظرتان از 

روي صفحه نمايش پنهان مي شوند.
ــردن كليدهاي  ــا فش ــما مي توانيد ب نكتـه: ش
Option+Command+H نيز اين عمليات 
را به اجرا درآوريد.  توجه: براي نمايش مجدد همه 
پنجره ها كافي است پس از كليك روي نام نرم افزار 

از نوار منو، گزينه  Show All را انتخاب كنيد.

سجاد تقي زاده بهجتي
ــر بچه كم سن و سالي سراغ يكي  در يك همايش پس
ــد كار شما دقيقا  ــان گوگل مي رود و از او مي پرس از موسس
ــرا هم بايد  ــخص به فكر فرو مي رود، زي ــت؟ اين ش چيس
جواب اين پسر بچه را بدهد كه به اين راحتي ها دست بردار 

ــد» را با  ــوگل دقيقا چه مي كن ــت، هم اين  كه «گ نيس
جمالت ساده اي شرح دهد تا براي او قابل درك باشد؛ 
بنابراين در آن فرصت كم پاسخ خوبي پيدا مي كند و 
ــك مي كنيم افراد چيزهاي مختلف  مي گويد: «ما كم

را پيدا كنند.»

رتبه نخست در گوگل به صورت تضميني
بهتر است يك بار ديگر يا شايد ده ها بار ديگر اين جمله 
ــب و كارهاي آنالين  را براي تمام افرادي كه در حوزه كس
ــاده ارزش  فعاليت مي كنند، تكرار كنيم؛ اما آيا اين جمله س
ــت آري؛ زيرا گوگل  ــخ بايد گف بارها تكرار را دارد؟ در پاس
ــاب  ــايت ها به حس ــيار مهمي براي وبس درگاه ورودي بس
ــاده  ــدف اصلي آن به اين زبان س ــد، پي بردن به ه مي آي
ــايت»،  ــازي وبس اهميت زيادي دارد، اگر عبارات «بهينه س
«رتبه نخست گوگل» و عبارات مشابه را در گوگل جستجو 
ــدا خواهيد كرد كه قرار  ــد، مجموعه هاي مختلفي را پي كني
ــما كمك كنند در نتايج گوگل جايگاه بهتري  ــت به ش اس
ــيد. اما چطور؟ اگر من سايت غيرمعتبري داشته  داشته باش
ــم و اطالعات كپي از منابع مختلف منتشر كنم، چطور  باش
مي شود با رسيدن به رتبه نخست اعتبار جهاني گوگل را زير 
ــوال ببرم، آن هم وقتي شك مي كنيم، عبارت تضميني  س
ــود؟ قبل از ادامه  ــك ها به يقين نزديك مي ش را ديده و ش
ــت بدانيم اين مجموعه ها چه كاري براي  موضوع بهتر اس

ما انجام مي دهند.

الگوريتم گوگل
ــايت  ــه بتواند از بين ميليون ها وبس ــوگل براي اين ك گ
ــد و در نهايت به مردم  ــبي داشته باش فهرست بندي مناس
ــد، از الگوريتم  ــا چيزهاي مختلف را پيدا كنن كمك كند ت
نامشخصي استفاده مي كند؛ الگوريتمي كه اطالعات دقيقي 
ــت. البته دليل واضحي دارد؛ زيرا اگر  ــت نيس از آن در دس
ــر موتورهاي  ــود، ياهو و ديگ ــر ش اطالعات دقيقي منتش
ــده  ــتجو هم در حركتي خودجوش به گوگل تبديل ش جس
و غوغايي به پا مي شود. پس اين الگوريتم نامشخص است، 
از طرفي هر چند وقت يكبار براي اين كه تقلب هايي اتفاق 
نيفتد و بتوانند نتايج بهتري به مخاطبان نمايش دهند، اين 
الگوريتم ها تغيير كرده و به سمت بهتر شدن مي رود. گوگل 
كلياتي از الگوريتم ها براي مديران وبسايت ها اعالم مي كند 
ــازي وبسايت فعاليت  و مجموعه هايي كه در زمينه بهينه س
ــما كمك مي كند به اين كليات نزديك شده  مي كنند، به ش
ــتري دارد، بيشتر  و مواردي را كه براي گوگل اولويت بيش

رعايت كرده و نتايج بهتري كسب كنيد.

الگوريتم گوگل از ربات به انسان
ــت  ــيري اس ــد، مس ــه اي كه جالب به نظر مي رس نكت
ــي مي كند. در  ــن الگوريتم ها ط ــوگل در طراحي اي كه گ
ــا توجه مي كرد،  ــال پيش به آنه الگوريتم هايي كه چند س

ــايت  ــد؛ يعني طراحان وبس ــوارد فني زيادي ديده مي ش م
ــي زيادي را در نظر  ــان همواره بايد نكات فن و برنامه نويس
ــايت نتايج بهتري كسب كند، به همين  ــتند تا وبس مي داش
دليل بسياري از سايت هاي غيرمعتبر توانستند با ترفندهايي 
ــتجو را از آن خود كنند. به  ــت نتايج جس جايگاه هاي نخس
ــتور تهيه چاي  خاطرات خود رجوع كنيد، وقتي عبارت دس
ــتجو مي كرديد، تبليغ الستيك دست دوم در  ــفيد را جس س
يك وبسايت آگهي هم براي شما در البه الي نتايج نمايش 
داده مي شد و جستجوي شما را بي ارزش مي كرد. اما امروزه 

چقدر با اين موضوع درگير هستيد؛ قطعا بسيار كمتر.

الگوريتم مشتري
ــوگل از موارد فني كه براي ربات ها اهميت  الگوريتم گ
داشت، به مواردي كه براي انسان اهميت زيادي دارد، تغيير 
كرده است. از چند سال گذشته محتوا اهميت بيشتري پيدا 
كرده، محتوايي كه متناسب با نياز كاربر نوشته شده و براي 
آن كلمات كليدي مرتبطي تعريف شده باشد، ارزش زيادي 

دارد.
سال هاست كسب و كارها دغدغه يافتن موقعيت مناسب 
ــتجو را دارند. اين دغدغه بيراه نيست؛ زيرا اين  در نتايج جس
موضوع كه در كجاي نتايج گوگل ظاهر شويد اهميت زيادي 
ــيد اهميت بيشتري دارد.  دارد، اما چطور به اين جايگاه برس
ــيوه هايي مي توانيد روي موج جامعه سوار شده و  از طريق ش
افرادي را راهي وبسايت خود كنيد، از جذب مخاطب بيشتر، 

ــتري كسب كرده و نتايج بهتري كسب كنيد، اما  اعتبار بيش
ــتري بيشتر چطور؟ در واقع آنچه براي شما اهميت دارد،  مش
ــت است نه اين كه براي دريافت قيمت  جذب مخاطب درس
ــوند كه فعاليت آن هيچ ارتباطي  ــايت شما ش دالر وارد وبس
به قيمت دالر ندارد. پيگيري هر روزه الگوريتم گوگل كاري 
خسته كننده و هزينه بر است. بهتر است دغدغه خود را تغيير 
دهيد و به جاي پيگيري الگوريتم جديد گوگل به فكر الگوريتم 
قديم مشتري باشيد؛ الگوريتمي كه سال هاي سال است تغيير 
نكرده و هر سال تغيير كمي مي كند. مشتري از ابتدا هم دنبال 
رفع نيازش بوده است، اين كه وبسايتي پاسخ شفاف و واضح 
بدهد كه «چه نفعي براي او دارد؟» الگوريتم مشتري قديمي 
ــت، اما جواب مي دهد، زيرا مشتري پول در دستانش دارد  اس
ــي و هيجاني دارد كه  ــتري منطق و مي تواند خريد كند، مش

مي تواند تصميم بگيرد، وفادار باشد و از شما دفاع كند.
ــتري يعني يافتن نياز او و پاسخ  پيروي از الگوريتم مش
ــتر بشناسيد و پيگير  ــتري را بيش به اين نياز. الگوريتم مش
ــيد، به اين معنا كه رفتار او را رصد كنيد، بيشتر چه  آن باش
ساعت هايي به وبسايت شما مراجعه مي شود؟ محصولي كه 
ــي كه عرضه مي كنيد چه نيازي را  ارائه مي دهيد يا سرويس
ــخ مي دهد؟ آنها را يافته و به بهترين شيوه  رفع كرده و پاس
ــرح كنيد، به قول يكي از بزرگان تبليغات «نيازي را كه  مط
براى مشتري رفع مي كنيد مطرح كنيد، باز هم مطرح كنيد، 
اگر فرصت بيشتري براي صحبت با او پيش آمد، تمام آنچه 

را مطرح كرده ايد دوباره بازگو كنيد.»

ــد، مي توانيد  ــش بروي ــتري پي ــا الگوريتم مش وقتي ب
ــيد كه الگوريتم گوگل سال به  ــته باش اين اطمينان را داش
ــتفاده كرده ايد، نزديك تر شده و  سال به الگوريتمي كه اس
ــد. به جمله  ــتري يكي خواهد ش در نهايت با الگوريتم مش
ــن مطلب بازگرديم؛ «ما كمك مي كنيم كه مردم  اول همي
چيزهاي مختلف را پيدا كنند»، وقتي گوگل چنين هدفي را 
دنبال مي كند، براي آن كه مردم را بهتر راهنمايي كند، بايد 
براي جستجوي هر عبارتي به نيازي پاسخ دهد 
ــخگوي آن نياز باشيد، قطعا  ــما پاس و وقتي ش

جايگاه بهتري خواهيد داشت.
ــايت  ــم جديد گوگل، اين كه وبس در الگوريت
ــود يا  ــتي نمايش داده ش ــما در موبايل و تبلت بدرس ش
ــد ارزش زيادي  به اصطالح Mobile Friendly  باش
دارد، به نظر شما اين موضوع فني است؟ شايد از ديدگاهي 
كه بايد كدنويسي سايت اين كار را بخوبي انجام دهد، فني 
ــد، اما واقعيت اين است كه وقتي درصد زيادي  به نظر برس
ــايت از سوي مخاطباني صورت مي گيرد  از بازديدهاي وبس
ــتفاده مي كنند، اين موضوع كامال  كه از موبايل يا تبلت اس
ــده و با الگوريتم رفتاري مخاطب يكي است. در  غيرفني ش
ــد، تعداد دارندگان تلفن  ــر ش آماري كه مدتي پيش منتش
ــمند در ايران 27 ميليون و تعداد كساني كه از  همراه هوش
اينترنت سيمكارت استفاده مي كنند 9 ميليون نفر اعالم شد. 
ــتفاده از اين ابزار را نشان مي دهد؛  ــد سريع اس اين آمار رش
ــايت ها به وجود خواهد  ابزاري كه تغييرات زيادي را در وبس

آورد.

مثالي عملي
مثالي عملي درباره الگوريتم مشتري مي زنيم؛ بسياري 
ــايت ها كه از آنها با عنوان مدير كسب  و  كار  از مديران وبس
ــايت در  ــن نام مي بريم، وقتي از نمايش صحيح وبس آنالي
تلفن هاي همراه صحبت مي شود، دست به كار شده و از نظر 
فني وبسايت را آماده مي كنند، اما وقتي قرار باشد براساس 
الگوريتم مشتري پيش رويم پرسش هاي زياد ديگري مطرح 
ــخصي كه در صفحه كوچك موبايل  ــود مانند آيا ش مي ش
خود به وبسايت من مراجعه كرده است، لزومي دارد تمامي 
ــود؟  اين اطالعات را ببيند و تصاوير براي او نمايش داده ش
ــتري هنگام بازديد از يك وبسايت در تلفن همراه  رفتار مش
ــايت را در لپ تاپ  ــه تفاوتي دارد با حالتي كه همان وبس چ
ــخصي مي بيند؟ و بسياري از پرسش هاي ديگر كه با در  ش
نظر گرفتن راحتي مشتري مي توان طرح كرد و با پاسخ آن 

سياستگذاري درستي انجام داد.
بسياري از وبسايت ها نسخه موبايل دارند و از نظر گوگل 
ــتند، اما واقعيت اين است  نيز Mobile Friendly هس
ــايد تلفن همراه، وبسايت شما را دوست داشته باشد،  كه ش
ــايت جايي در تلفن همراه  ــتري نه؛ زيرا منوي وبس اما مش
ــود كه لمس آن با يك دست امكان پذير  نمايش داده مي ش
نيست. به طور كلي اگر مي خواهيد سياستي را پيش بگيريد 
ــود اين طرف و آن طرف  ــما را با خ كه تغييرات مختلف ش
ــب و كار اصلي باشد و از  ــما همواره به كس نبرد و توجه ش
ــه مي توانيد به الگوريتم  ــيه فاصله بگيريد، تا جايي ك حاش
ــويد و مطمئن باشيد الگوريتم ها به نفع  مشتري نزديك ش

شما تغيير خواهد كرد.

 گام به گام  با مشترى
 پيروي از الگوريتم مشتري 

به معني يافتن نياز او و پاسخ به آن است

چندوظيفه اي 
در مك

فند
 تر
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رامين فتوت
قهرمانش پدربزرگش بود؛ پزشكي كه زندگي  خود را 
ــرد؛ جايي كه به  ــتان خيريه ك ــف كار در يك بيمارس وق
بيماران كم بضاعت بهترين خدمات پزشكي ارائه مي شد. 
ــتگاه هاي  ــاي زيادي كرده بود تا دس پدربزرگ تالش ه
ــود تا سطح سالمت  ــعه ايكس وارد چين دهه 50 بش اش
جامعه از كشورهاي ديگر عقب نماند. كارهاي پدربزرگ 
ــته  ــتين داد كه در انتخاب رش ــزرگ به جاس دو درس ب
ــگاهي  او بي تاثير نبود؛ نيكوكاري كند و از فناوري  دانش
ــد تا او  ــن كار كمك بگيرد. همين انگيزه اي ش ــراي اي ب
ــگاه رشته مهندسي پزشكي  براي ادامه تحصيل در دانش
ــد احساس كند به مردم  را انتخاب كند ؛ زيرا باعث مي ش

كمك مي كند و با فناوري هم غريبه نيست. 
ايده

ــگاه را در يك كالس آزمايشگاه با  ــوم دانش سال س
ــيا»  موضوعي كه اين روزها از آن به عنوان «اينترنت اش
ــروع كرد. در اين آزمايشگاه سعي مي شد  ياد مي شود، ش
ــايل مختلف بگنجانند.  رايانه هاي كوچكي را در دل وس
ــاخته بودند  ــراي مثال در يكي از آزمايش ها عينكي س ب
ــت، اما چون در آن سال ها  كه درون آن رايانه وجود داش
ــن به شكل امروزي وجود نداشت،  (2007) هنوز اپليكيش
بدون استفاده ماند. محققان آزمايشگاهي كه جاستين در 
آن كار مي كرد، همگي معتقد بودند آينده دنياي فناوري به 
سمت اينترنت اشيا خواهد رفت ؛ جايي كه جلوه فناوري 

در بديهي ترين ابزار زندگي بشر نمود پيدا مي كند. 
ــتين ايده جالبي در سر داشت . او  با اين تفاصيل جاس
مي خواست رايانه را در يكي از پيش پا افتاده ترين وسايلي 
بگنجاند كه هر شخص روزانه از آن استفاده مي كند؛ يك 

ليوان. او نام ايده اش را ِوسيل (Vessyl) گذاشت.
تالش

ــاوري مورد نياز براي عملي كردن  عالوه بر افراد، فن
ــگاه مهيا بود، بنابراين بسيار  ايده  جاستين در آن آزمايش
سريع تر مي توانست كار را پيش ببرد. عالوه بر ابزار، چون 
ــغول كار بود از طرحش استقبال شد و  ــگاه مش در دانش
ــبرد پروژه كمك هاي مالي دريافت كرد. گرچه  براي پيش

ــود، ولي اين انگيزه و انرژي  مبلغ كمك ها زياد نب
ــتين مي داد تا بي وقفه كار كند و ايده به  را به جاس
واقعيت تبديل شود. پنج سال روي ايده كار كرد و 

در اين مدت افرادي هم به عنوان هم تيمي 
ــال  ــي كردند تا اين كه در س او را همراه

ــيد كه ظرفيت الزم  2012 به جايي رس
ــدن به يك شركت را به  براي تبديل ش
ــت آورد. در اين مرحله كمك هاي  دس
نقدي بيشتري دريافت كردند كه بخش 
ــك بالعوض بود و  ــده اي از آن كم عم
به عنوان سرمايه گذاري در شركت نوپاي 
ــتفاده شد.دولت كانادا  جاستين از آن اس
ــاي تحقيقاتي  ــا و پروژه ه روي طرح ه

ــرون مي آيد،  ــگاه بي كه از دل دانش
سرمايه گذاري بالعوض مي كند 

ــركت ها و ايده ها  ــا اين ش ت
و  ــد  كنن ــرفت  پيش

تعدادشان بيشتر شود.
ــد از كانادا به  ــده تصميم گرفتن ــرمايه  جذب ش با س
سانفرانسيسكو مهاجرت كنند تا طرح خود را در آنجا پيش 
ــكو مهد استارت آپ و كارآفريني بود و  ببرند. سانفرانسيس
ــتند ايده را عملي  ــا خيلي بهتر از كانادا مي توانس در آنج
ــدن در يكي از مراكز كارآفريني،  كنند. پس از مستقر ش
يك مدير بازاريابي باسابقه و موفق كه تجربه كار در چند 
شركت معروف را داشت، ايده جاستين را پسنديد و به تيم 
آنها ملحق شد. تالش هاي او باعث شد نام، لوگو، طراحي 
ــيل مشتري پسند و جذاب شود.  صنعتي و نرم افزاري وس
ــد تا از دانش او  ــك به تيم اضافه ش همچنين يك پزش
براي جنبه سالمت وسيل كمك بگيرند، زيرا هدف اصلي 
ــالمت  اين ليوان كمك به بهبود س
ــت. در نهايت پيوستن  افراد اس
ــا  محمدي ني ــد  حمي
ارشد  مهندس  به عنوان 
ــيل انرژي  ــم وس ــه تي ب
تازه اي در گروه دميد. حميد 
سابقه كار در شركت اپل را 
دارد و 14 نسل آيپاد و آيپد 
را در مقام رئيس مهندسي 
ــاخت و توليد نظاره كرده  س
ــت. تالش هاي او باعث  اس
اندازه گيري  ــگرهاي  حس شد 
ــيار كارآمد و با قيمت  ليوان بس
ــود. پيوستن  پايين تر طراحي ش
ــركت  ــا به تيم، زيربناي ش بهترين ه
ــم كرد و تخصص هايي همچون  را محك
بازاريابي، مهندسي ساخت و پزشكي كه 

ــيل  ــي رگ هاي حياتي وس همگ
ــرادي عالي  ــت اف ــد، به دس بودن

طراحي شد.
با وجود اين افراد و ناب بودن 
ايده، يك شركت سرمايه گذاري 
ثروتمندترين فرد  ــش  كه صاحب
ــد  ــت، حاضر ش ــاره آسياس در ق
ــيل  ــه ميليون دالر روي وس س
درنتيجه  ــد.  كن ــرمايه گذاري  س
ــيل ديگر يك شركت نوپاي  وس
ــه  ــراد درج ــود و اف ــي نب معمول
ــوي خود  ــتري را به س  يك بيش

جذب كرد.
ايده به كجا رسيد؟

ــتين و اعضاي تيمي كه او به حضورشان  اكنون جاس
ــركت بزرگ تبديل شده اند كه  افتخار مي كند، به يك ش
سخت روي وسيل در حال كار هستند و طبق زمان بندي 
ــتين نمونه هاي اين ليوان را با قيمت  تا دو ماه آينده نخس
200 دالر وارد بازار جهاني خواهند كرد. جاستين در پاسخ 
ــش كه اگر به هفت سال پيش كه كار روي  به اين پرس
ــت چه نصيحتي به  ــيل را شروع كرد بازمي گش ايده وس
ــد: تالش مي كردم با افرادي در  خودش مي كرد، مي گوي

ارتباط باشم كه باتجربه تر و باهوش تر از من هستند.
ــتين بر اين باور است به دو دليل اين افراد نابغه  جاس
ــوان او بپيوندند.  ــتارت آپ و تيم ج ــده اند به اس حاضر ش
نخست اين كه وسيل ايده اي براي ارتقاي سالمت است 
ــان ها كمك كند، به همين دليل  ــد به همه انس و مي توان
هر يك از اعضاي تيم خود را در يك پروژه بشردوستانه 
دخيل مي بيند. دليل دوم هم ساده است، زيرا حضور افراد 

ــذب افراد درجه يك  ــه يك به خودي خود باعث ج درج
ديگر مي شود.

وسيل چيست؟
وسيل يك ليوان هوشمند است كه نوشيدني درون خود 
را تشخيص مي دهد. اين ليوان مايعي را كه درونش ريخته 
مي شود، آناليز و اطالعات غذايي آن را اعالم مي كند. اين 
كار در كسري از ثانيه انجام مي شود و وسيل مي تواند غير 
از نوع نوشيدني تفاوت طعم آبميوه ها را هم تشخيص دهد. 
ليوان مي تواند فرق بين قهوه تند و ماليم را متوجه شود و 
ميزان كافئين، شكر، پروتئين، كالري و چربي آن را بسنجد. 
نه تنها قهوه بلكه هر نوع نوشيدني (حتي خانگي) كه درون 
ــخص  ــود اين اطالعات برايش مش ــن ليوان ريخته ش اي
ــيل متوجه  ــتفاده روزانه از اين ليوان، وس ــود. با اس مي ش
ــود طي روز چقدر مايعات مي نوشيد. با يك حركت  مي ش
ــاده ليوان، يك خط رنگي در سطح بدنه پديدار مي شود  س
كه مثل يك نمودار نشان مي دهد طي روز به مقدار كافي 
مايعات نوشيده ايد يا خير. وسيل داده هاي استخراجي  خود 
را به صورت خودكار به تلفن همراه و اپليكيشن مخصوصي 
ــن هايي براي ــن اپليكيش ــا پيش از اي ــال مي كند. ت  ارس

ــده، اما آنها به وارد  ــيدني ها ساخته ش زير نظر گرفتن نوش
كردن دستي اطالعات نياز دارند.  

ــطح ملكولي اجزاي يك  ــيل قادر است س ليوان وس
ــخيص بدهد و اين كار از طريق همان  ــيدني را تش نوش
ــگرهايي انجام مي شود كه در  حس
كارخانه هاي توليد نوشيدني براي 
كنترل كيفيت به كار گرفته مي شود. 
ــگرها به طور مستقيم با  چون حس
مايع درون ليوان در تماس نيستند، 
از بين نمي روند و خاصيت خود را 

از دست نمي دهند. 
اطالعات تعداد زيادي نوشيدني 
ــده، بنابراين اين  به وسيل داده ش
ــا آنچه در  ــع را ب ــوع ماي ــوان ن لي
ــت، مقايسه  ــيوش موجود اس آرش
ــام آن را اعالم مي كند، ضمن  و ن
ــم مي تواند  ــه ه ــه در لحظ اين ك
نوشيدني درونش را آناليز كند. اطالعات غذايي هر مايعي 
ــود با بلوتوث به تلفن ارسال  ــيل ريخته ش كه درون وس
ــي از پارامترهاي  ــخص كرد يك ــود و مي توان مش مي ش
ــكر يا كافئين آن روي  ــيدني مانند ميزان ش غذايي نوش

ليوان به نمايش درآيد. 
ــدون نياز به يك گجت  ــت كه تمام اينها ب جالب اس
پوشيدني انجام مي شود و بسادگي مي توان از وسيل حتي 
ــمند – با نمايشگر روي ليوان –  بدون حضور تلفن هوش
ــيم و با شارژ القايي  ــتفاده كرد. باتري وسيل بدون س اس
ــود و 60 دقيقه اتصال به شارژر انرژي مورد نياز  پر مي ش

براي يك هفته را تامين مي كند.  

تالش

چيسـت؟  ايـده  ايـن  مـورد  در  نظرتـان 
پيشنهادها و انتقادهاي خود را درباره تالش 
ايـن هفتـه با مـا در ميـان بگذاريـد. كليك 
حرف هـاي شـما را بـه گوش جاسـتين لي 
مي رساند. شايد در آينده نه چندان دور يكي 
از اعضـاي طرح او شـديد. عـالوه بر اين، 
كليك دسـت افـرادي كه توانسـته اند ايده 
دانش بنيـان خود در فضاي آي.تي را به يك 
كسب و كار تبديل كنند به گرمي مي فشارد. 
ما را از شنيدن ايده هاي خود محروم نكنيد، 

كليك بي صبرانه منتظر شماست. 
شماره پيامك: 300011226 

 آدرس ايميل: 
Click@jamejamonline.ir

اين ليوان نابغه است
تشخيص اطالعات غذايي مايعات با ليوان هوشمند ِوسيل

(Justin Lee) نام: جاستين لي
تحصيالت: مهندسي پزشكي

كشور: آمريكا، سانفرانسيسكو
 (Vessyl) نام ايده: ِوسيل
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ر دديدني ــ يينوش

ــايتي  ــماره پيش، در مورد س مقاله تالش دو ش
ــه به صورت آنالين  ــه نام «دونيت» بود ك ايراني ب
ــتارت آپ و  ــراي راه اندازي اس ــاي نقدي ب كمك ه
ايده هاي خالقانه جمع مي كرد (مقاله نيكوكاري به 
ــبك مجازي، كليك 518). محسن عبداللهي پور  س
ــته : «ايده بسيار عالي است و  از مالرد برايمان نوش
اگر با صندوق هاي نيكوكاري همچون كميته امداد 
ــد.» آقاي  ــكاري كند، بهتر از اين هم خواهد ش هم

ذاكري از آقاي سنيسل (موسس دونيت) پرسيده  آيا 
مي تواند براي صاحبان كسب و كار هم سرمايه گذار 
ــاند؟ در پاسخ بايد  پيدا كند و آنها را به يكديگر برس
بگوييم براي اين كار بايد از طريق سايت دونيت به 

نشاني 2nate.com اقدام كنيد. 
ــي از تهران معتقد است دونيت  عبدالرضا درويش
ايده خوبي است و پيشنهاد داده  هر شخصي كه قصد 
سرمايه گذاري دارد، خواه آن ايده به حد نصاب برسد 

ــا نه، مبلغي كوچك به دونيت پرداخت كند تا مبالغ  ي
كوچك در نهايت به يك سرمايه بزرگ تبديل شود 
كه اين كار باعث رشد اين سايت هم خواهد شد. در 
پاسخ به اين خواننده عزيز بايد بگوييم كليك نظرتان 
ــال داد و اميدواريم ايده تان  ــل انتق را به آقاي سنيس

يكي از برنامه هاي آينده دونيت شود. 
ــان غربي هم از دونيت  ــا جوادي از آذربايج رض
ــا آن ارتباط  ــيده چطور بايد ب ــف كرده  و پرس تعري
ــد مي توانيد به  ــاره ش برقرار كنم؟ همان طور كه اش

نشاني اين سايت مراجعه كنيد.

ش
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شما  ايده پردازى كنيد

يكشنبه 10 خرداد 1394/ شماره 7520



اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 52089 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

با

 جهان واركرافت
هيوالسازي در سينما

ــان واركرافت» كه  ــمي فيلم «جه بتازگي تريل رس
براساس يك بازي به همين نام ساخته شده به نمايش 
ــت. همچنين تصاويري از اين فيلم در سايت  درآمده اس
wired منتشر شده كه به اورگريم، يكي از اورك هاي 

فيلم منتسب است. 
ــم به مدد  ــاده باورپذير اورگري ــر فوق الع خلق ظاه
ــزارد، عكس ها و  ــاي مفهومي بلي ــي از طراحي ه تركيب
ــكي، بازيگر نقش اورگريم  ــكن هاي رابرت كازينس اس
ــده است. كارگردان فيلم، دانكن جونز  در فيلم ميسر ش
ــزي فراتر از  ــل در اين امر چي ــد: فناوري دخي مي گوي
فناوري صرف «هيوالسازي در سينما» است. ما اكنون 
ــخصيت هايي را از پايه خلق  فناوري الزم را داريم تا ش

كنيم.
سال گذشته، كازينسكي كه از هواداران پر و پاقرص 
ــت، با حضور در بليزكان (كنفرانس  جهان واركرافت اس
ــم صحبت كرده و آن را  ــزارد) از جلوه هاي ويژه فيل بلي
ــود بليزارد توصيف  ــني خ يك پله باالتر از آثار انيميش
ــان واركرافت را  ــل، جونز، فيلم جه ــرد. در همان پن ك

تركيبي از آواتار و ارباب حلقه ها دانست.
ــون  همين يك تصوير كفايت مي كند تا پيتر جكس
ــه گانه اصلي ارباب  ــرا س ــاس كمبود كند كه چ احس
ــرد (البته  ــي نك ــال 2015 كارگردان ــا را در س حلقه ه
ــه گانه اصلي ارباب حلقه ها، خود  ــت كه س شكي نيس
ــكوي پرتابي براي سينماي جهان بود). فيلم جهان  س
واركرافت كه از نوشته هاي جي.آر تالكين اقتباس شده 
ــادف با 21 خرداد 95 اكران  ــن 2016، مص در 10 ژوئ

خواهد شد.
Doom4  انتشار تيزري جديد از

ــود لطف  ــه مخاطبان خ ــدا بتازگي ب ــركت بتس ش
ــازي «دوم 4»  ــوي 11 ثانيه اي از ب ــرده و يك ويدئ ك
ــر كرده كه سه ثانيه از گيم پلي بازي را به نمايش  منتش
ــذارد. البته همين مقدار كم هم آن قدر جذاب بود  مي گ
كه توجهمان را جلب كرد. در اين ويدئو مي توانيم نمايي 
ــاتگان و يكي از شياطين جهنمي معروف اين  از يك ش
ــر گرافيكي بازي به معناي  ــري بازي را ببينيم. ظاه س
ــتر  ــت. منتظر اطالعات بيش واقعي ديدني و مخوف اس
ــازي (احتماال در  ــزارش ما از نمايش هاي بعدي ب در گ

E3 امسال) باشيد.

R6:  Siege  تاريخ عرضه
درست است كه بازي Division تاخير خورد و خيلي 
 از منتظران را ناراحت كرد، اما يوبي سافت اعالم كرده بازي
ــري س از  ــوان  عن ــن  تازه تري  ،R6:Siege 

ــت و يكم مهر ماه امسال براي  Rainbow Six بيس
پلتفرم هاي مقصد منتشر خواهد شد. 

ــن بازي دو تيم پنج نفره در قالب گروگانگيران  در اي
ــوند و بايد از  ــژه پليس با هم درگير مي ش ــروي وي و ني
ــا به ديگري  ــت بهره بگيرند ت ــه تجهيزات در دس  هم

غلبه كنند.

سياوش شهبازي
ــري فيلم هاي جنگ ستارگان در  تعداد هواداران س
ــته است. عجيب است  ــه جاي سوال داش ايران هميش
ــر  ــد اثرگذار و محبوب در سراس ــه عنواني تا اين ح ك
جهان، از نظر مردم ما پنهان مانده است. غريب ماندن 
ــا امروز بالغ بر صد رمان،  ــري فيلم اثرگذار كه ت  اين س
چند صد كتاب مصور، بي شمار عروسك و اسباب بازي 
و ده ها بازي ويدئويي بر اساس آن منتشر شده، در ميان 

مردم ما خيلي عجيب است.
ــه گانه  ــانه اي س جداي از عظمت و محبوبيت افس
ــه گانه اول بود،  ــه پيش درآمد س ــه گانه دوم ك اول (س
ــا امروز به  ــرد) هر چه ت ــدت نااميد ك ــواداران را بش ه
ــتقبال خوب مخاطبان  ــته با اس اين فرنچايز ربط داش
ــت. نمونه بارز آن بازي هاي ويدئويي  ــده اس روبه رو ش
ــت كه دو  ــن فرنچايز اس ــاس اي ــده براس ــاخته ش س
ــيك  ــازي نقش آفريني كالس ــش، ب ــه  بالمنازع  نمون
ــوتر  Knights of the Old Republic  و ش
ــت كه موفقيت  مولتي پلير آنالين Battlefront اس

هر دو در قسمت دوم نيز تكرار شد.
ــال اخير اصال  ــن فرنچايز طي چند س ــفانه اي متاس

ــاس آن  ــوده و عرضه بازي هاي افتضاح براس خوب نب
ــت.  ــواداران را به جوش آورده اس ــياري از ه خون بس
ــز به والت ديزني،  ــبختانه با واگذاري لوكاس آرت خوش
دوران جديدي براي اين فرنچايز آغاز شد و مالك جديد 
بخش بازي آن، يعني الكترونيك آرتز نيز تغيير رويه داد. 
 Galactic همين چند وقت پيش شاهد عرضه بازي
ــم كه به  ــل بودي ــاي موباي Defense روي پلتفرم ه
سبك Tower Defense  كار شده و جزو بهترين 
ــال ميالدي جاري نيز  ــت. آخر س ــبك اس آثار اين س
ــمت از سري فيلم هاي  همزمان با اكران تازه ترين قس
جنگ ستارگان با نام «بيداري فورس»، نسخه جديدي 
ــه بازار عرضه  ــازي Battlefront  ب ــري ب هم از س
ــتوديويي نيست جز   ــد كه سازنده آن هم اس خواهد ش
ــازنده سري  DICE، خالق Mirror’s Edge و س
ــته با  بازي هاي Battlefield كه تا اينجا بارها توانس
موتور گرافيكي انحصاري خارق العاده اش، دل بسياري 

از بازيكنانش را به دست آورد.
بر اساس آن چيزي كه از پيش نمايش ها ديده ايم، با 
ــك عنوان فوق العاده طرف خواهيم بود. هرچند براي  ي
ــر بهتر و دقيق تري از  ــت و بايد تصاوي قضاوت زود اس
 DICE ــابقه گيم پلي بازي ببينيم، اما طبق آنچه از س
مي دانيم و ناب بودن ذاتي فرمول اين بازي مي توانيم با 

اطميناني نسبي از موفقيت آن بگوييم.
ــان نمي شود  ــياري از هواداران اين بازي باورش بس
ــار دومين قسمت «خط  ــال از انتش كه قريب به 10 س
ــابه در  مقدم» مي گذرد. تفاوت اين بازي با عناوين مش
اين بود كه در خط مقدم، فضاي نقشه ها براي آن زمان 

ــيع بود (هنوز هم در مقابل خيلي از بازي ها  ــيار وس بس
وسيع است) و حس يك جنگ و جدال واقعي را تداعي 
ــن امروز  ــط مقدم تا همي ــوي ديگر، خ ــرد. از س مي ك
ــوان يكي از برترين و موفق ترين نمونه بازي هاي  به عن
مولتي پلير نامتجانس (سبكي كه در آن شخصيت هاي 
ــي تفاوت هاي بنيادين دارند و مثل نداي وظيفه،  انتخاب

همه يك شكل و يكسان نيستند) است.
ــمت  ــان مي رود حتما بعضي از خصوصيات قس گم
ــخه نيز  ــيع در اين نس ــد همان نقش هاي وس اول مانن
خودنمايي كنند. قسمت سوم خط مقدم اولين بار سال 
ــت اطالعات  ــد، اما مدت كوتاهي اس 2013 معرفي ش
باارزشي از آن منتشر شده است. طبق اطالعات جديد، 
ــي تيب از نژادهاي قابل  انسان ها، سولوستان ها و ايش

مجيد رحماني
ــقانه  به  ــل يك نامه  عاش Axiom Verge  مث
ــبك گيم پلي بازي Metroid مي ماند كه قصه اي  س
براي تعريف كردن دارد. گرچه سبك بازي مترويدوانيا 
است، ولي بوضوح مي توان تشخيص داد اداي احترامي 
ــت؛ زيرا تقريبا همان حس تنهايي  به عنوان مترويد اس
و انزوايي را به شما منتقل مي كند كه به محض شروع 

مترويد تجربه كرده بوديد. 
ــرزمين  ــتجو در س ــما در نقش Trace به جس ش
Axiom Verge مي پردازيد، دنيايي كه با تركيبي از 
ترس و وحشت نيز همراه است. تقريبا در همان ابتداي 
ــالحي با قدرت آتش باال به شما داده مي شود،  بازي س
ولي ميزان آسيبي كه وارد مي كند كم است. اين سالح 
بيشتر براي مقدمه  سفر شما تدارك ديده شده و به مرور 
با پيشبرد بازي نه تنها مي توانيد مناطق جديد را كشف 
كرده و به آنها دسترسي پيدا كنيد، بلكه اسلحه  جديدي 
نيز به دست مي آوريد كه براي مقابله با دشمنان جديد و 
سخت تر به كار مي روند. يكي از اين سالح ها گلوله هاي 
ــليك مي كند كه مي توانيد به صورت دستي  ــي ش بنفش
آنها را منفجر كنيد. اين تصميم هوشمندانه باعث شده 
ــد از آن هم در درگيري هاي دوربرد بهره ببريد و  بتواني
ــك همچون بمب از آن كار  ــم در درگيري هاي نزدي ه
ــق انفجار گلوله ها  ــيد. البته پيدا كردن زمان دقي بكش
نكته اي است كه بايد سعي كنيد زودتر فرا بگيريد، زيرا 
در مبارزه با باس ها يا غول هاي آخر هر منطقه مي تواند 

بسيار نجات بخش باشد. 

ــت  ــالح هاي جديد مثل به دس ــت آوردن س به دس
ــان افتخار مي ماند و فراگيري استفاده از آنها  آوردن نش
ــاي نوآورانه و اتفاقا  ــت. يكي از جنبه ه لذت بخش اس
جالب در گيم پلي بازي كه با سبك كالسيك مترويد و 
به طور كلي بازي هاي Run & Gun  متفاوت است، 
امكان قفل كردن موقعيت كاراكتر در محيط با فشردن 
دكمه  اي خاص است. اين به  معناي آن است كه هرگز 
ــت خود را در شرايطي قرار دهيد كه بناچار به  نياز نيس
ــمت مرگ خود پيش برويد. اين مكانيك بخصوص  س
در مواقعي كه مي خواهيد فاصله  خود را با دشمنان حفظ 
ــت، بويژه وقتي بعضي از آنها را  ــيار مفيد اس كنيد، بس

مي تركانيد، شعاع انفجار نسبتا بزرگي دارند. 
ــالح Glitch به شما  اشياي جمع كردني مثل س
ــزي انجام دهيد؛  ــاي هيجان انگي ــازه مي دهد كاره اج
ــد راه هاي جديدي براي  ــالح مي تواني مثال با همين س

ــروي در محيط براي خود ايجاد كنيد يا دشمنان را  پيش
به موجوداتي صلح جو تبديل كنيد كه كاري به سالمت 
شما ندارند و گاهي مي توانيد از آنها به عنوان سكو براي 
ــتفاده كنيد. توماس هاپ، سازنده  بازي  ــكوبازي اس س
 Freeze Gun ــا توجه به ــع اين مكانيك را ب در واق
بازي مترويد طراحي كرده، منتها بدرستي كاربرد آن را 

گسترش داده است. 
در واقع شما وارد دنيايي با گرافيك 8 بيتي مي شويد 
ــت و  ــار آن گليچ در حال رخ دادن اس ــه و كن كه گوش
ــايد وقتي براي اولين بار چنين چيزي را ببينيد  گرچه ش
ــردرگمي كنيد، ولي متوجه مي شويد  كمي احساس س
ــازي با پيدا كردن  ــت كه بعدها در دل ب اين چيزي اس

بخش هاي تازه بيشتر با آن مواجه خواهيد شد. 
متاسفانه Backtrack يا بازگشت مجدد به محيط 
كه يكي از ويژگي هاي اصلي سبك مترويدوانيا به شمار 
مي رود، در اينجا بخوبي پياده سازي نشده و موجب آزار 
ــود. با اين كه خيلي موارد ديگر در  و اذيت بازيكن مي ش
ــده اند،  دنيا و گيم پلي بازي به زيبايي طراحي و اجرا ش
ــه  بازي وارد كرده  ــي همين ضعف لطمه اي بزرگ ب ول
ــالح گليچ مي توانيد سكوهاي  ــت. شما با كمك س اس
ــرعت حركت  دلخواه براي خود ايجاد كنيد تا موجب س
شما در محيط باشد يا حتي سالح ديگري كه همچون 

فرزند خلف مترويد

نقد و بررسي پيش نمايش نسخه جديد جنگ هاي ستاره ايخبر داغ
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ــر  AT ـ AT  و  ــتند. همچنين والك ذكر بازي هس
ــر دو از  ــه ه ــز ك ــاي Y- wing  ني بمب افكن ه
محبوب ترين ماشين هاي اين فرنچايز به شمار مي روند، 
ــخه دوم بازي  ــده اند. در نس ــاهده ش در نمايش ها مش
بازيكن اجازه داشت پس از مقدار متنابهي پيشرفت در 
هر مرحله و كسب كمترين امتياز، يك قهرمان احضار 
ــپاه دشمن را قلع و قمع  كرده و با او تقريبا نيمي از س
كند. در اين نسخه نيز اين عنصر لحاظ شده و تاكنون 
ــخصيت هاي اين سري، يعني  دو تا از نمادين ترين ش
ــا فت (جايزه بگير مخوف  ــياه) و بوب دارت ِويدر (لرد س
ــده اند. البته جزئيات  ــان) براي بازي معرفي ش كهكش
ــتر درباره اين بخش گيم پلي مانند ويژگي اسلحه،  بيش
حركت، پيشرفت و... هنوز در هاله اي از ابهام قرار دارد. 

ــال شاهد يك  ــگاه E3 امس به احتمال زياد در نمايش
رونمايي عالي از بازي خواهيم بود.

ــايد  ــمت دوم كه ش ــي از بخش هاي مهم قس يك
ــت نياورد  ــته اي بازي را به دس محبوبيت گيم پلي هس
ــازي بودـ  ــزاي لذتبخش ب ــال از اج ــر ح ــا در ه  ـ ام
ــا  فض در  ــه  ك ــت  اس   Galactic Conquest
ــت. در اين بخش با حمله بازيكنان به هم در  مي گذش
قالب سفينه هاي فضايي، بستري براي تثبيت قدرت و 
ــفانه  ــب منابع الزم پيش از آغاز مرحله بود. متاس كس
DICE اعالم كرده كه اين مد در قسمت جديد بازي 
ــدارد و تمام مراحل روي زمين مي گذرد. البته  حضور ن
همان طور كه اشاره كرديم، انواع وسايل نقليه نظامي و 

سفينه ها در اين نسخه وجود خواهد داشت.

مانند قسمت دوم، امكان سوئيچ ميان دوربين اول 
ــخص نيز وجود دارد. همين مورد  ــوم ش شخص و س
ــايد به تنهايي از نقاط فوق العاده مثبت قسمت دوم  ش
ــازه مي دهد هم از ظاهر  ــود. اين مورد به بازيكن اج ب
سوم شخص شرايط را تماشا كرده و لذت ببرد، هم به 
ــخص رفته و با دقت بيشتري هدفگيري  حالت اول ش
ــت كه  و تيراندازي كند. ذكر اين نكته نيز ضروري اس
ــانه گيري  Iron  -  sight  (با  ــلحه بازي به نش اس
ــالح) وجود ندارد و حتما  ــتفاده از هدفگير روي س اس
بايد يك دوربين روي سالح خود كار بگذاريد. استايل 
بازي نيز با مجموعه هاي كيت و اسلحه تعريف مي شود 
ــاب كنيد. انواع  ــاز نبرد يكي را انتخ ــد قبل از آغ و باي
ــود دارد كه با  ــه ها وج ــر نقش ــزات نيز در سراس تجهي
ــپر حبابي  ــتن آنها مي توانيد به مواردي مانند س برداش

دست پيدا كنيد.
ــرورهاي بازي تا 40 بازيكن را پشتيباني خواهند  س
كرد، اما از همه مهم تر، بزرگ ترين و مثبت ترين ويژگي 
قسمت دوم بازي، امكان ساخت ماد (mod) براي آن 
ــياري از عالقه مندان اجازه داده بود  ــود. همين به بس ب
ــلحه، قهرمانان و حتي  سپاه ها، نقشه ها، خودروها، اس
مراحل كامل داستاني براي بازي بسازند كه بشدت به 
 DICE ــخ دقيقي از عمر بازي اضافه كرد. هنوز پاس
ــر نشده، اما به  نظر مي آيد امكان مادسازي براي  منتش

اين نسخه وجود نخواهد داشت.
ــه مولتي پلير خواهد  ــگام عرضه 12 نقش بازي هن
ــه گانه  ــتر نقاط محبوب س ــه ها بيش ــت. اين نقش داش
ــواردي مانند اِندور، تاتويين،  ــتند. تا به  حال م اول هس
ــده اند. در عوض نقشه هاي  ــت تائيد ش هاث و سالوس
ــتافار همان  ــد مانند نابو و موس ــاي پيش درآم اپيزود ه
ــد، بلكه به احتمال زياد بعدها  ابتدا عرضه نخواهند ش
ــت بازيكنان  ــود به دس ــواي قابل دانل ــب محت  در قال

خواهند رسيد.
بسياري DICE را با قدرت تخريب پذيري محيط 
ــند. سازندگان گفته اند  در موتور گرافيكي اش مي شناس
ــن زمينه يادآور بازي هاي  ــت خط مقدم در اي قرار نيس
ــد، اما قطعا شاهد  ميدان جنگ (Battlefield)  باش

فيزيك خوبي خواهيم بود.

ــازي Bionic Commando  مي ماند  قالب در ب
نيز اين سرعت را افزايش مي دهد، ولي هيچ كدام موفق 
نمي شوند كمبود وجود سازوكاري براي جا به جايي سريع 
يا Fast Travel  را بين محيط ها جبران كنند. البته 
ــت كه در آينده با ارائه  يك پچ براي  اين موضوعي اس
بازي مي تواند به نوعي رفع شود، زيرا نبود آن به هرحال 
باعث شده فضاي بازي بخصوص براي گيمرهايي كه 
ــف و گذار مترويد آشنايي ندارند، اندكي  با ساختار كش

خشك به نظر برسد. 
ــمنان قرار دارد،  لذت زيادي در نابودي ناگهاني دش
ــالح هايي كه در اختيار  ــما مي توانيد اين كار را با س ش

ــرانجام به باس هاي  ــام دهيد و س ــادگي انج داريد بس
ــخت طراحي  ــول پيكر و سرس ــيد كه غ ــل برس مراح
شده اند. مرگ چيزي است كه در اين قسمت هاي بازي 
ــيد و اتفاقا به دليل آزمون و خطا  ــتر از آن مي ترس بيش
ــتر هم  ــراي يادگرفتن چگونگي غلبه بر باس ها، بيش ب
ــتم  برايتان رخ مي دهد، ولي در نهايت از آنجا كه سيس
چك پوينت ها و ذخيره  بازي به گونه اي طراحي شده اند 
كه اين نقاط نسبتا نزديك به هم قرار دارند، مرگ هاي 
پي در پي آزاردهنده نمي شوند. باس ها مي توانند براحتي 
ــما را از هم بدرند و پي بردن به الگوهاي حمله  آنها  ش
ــمار  ــمت به ش ــي از جذابيت هاي بازي در اين قس يك

ــراي پي بردن به  ــايد بهترين راه ب ــي رود كه البته ش م
آن، مردن باشد!

ــده  ــيار روان و عالي طراحي ش ــازي بس ــرل ب كنت
ــا  ــپ ي ــوگ چ ــتفاده از آنال ــا اس ــخه  PS4 ب و در نس
ــر را حركت دهيد  ــاي جهتدار مي توانيد كاراكت دكمه ه
ــالح ها به كار  ــراي انتخاب س ــت نيز ب ــوگ راس و آنال
ــل پريدن نيز روي  ــود. ديگر مكانيك ها مث برده مي ش
ــاظ بصري، ــده اند. از لح ــي تعبيه ش ــاي اصل  دكمه ه

Axiom Verge حق مطلب را درخصوص بازي هاي 
ــد.  بازي هايي مثل  ــي ادا مي كن ــي بخوب ــت بيت  هش
Batman: Return of the Joker  ثابت كرده 
 NES بودند مي توان عمق رنگي بيشتري در بازي هاي
ــز دقيقا همان كار را  ــت و Axiom Verge  ني داش
ــخت افزاري قرار  ــام داده، با اين تفاوت كه روي س انج
دارد كه بسيار قوي تر از كنسول هاي آن دوران است و 
به لطف اين قدرت، توماس هاپ توانسته جزئيات فني 
و گرافيكي بيشتري همچون انفجار باس ها را در بازي 
خود قرار دهد؛ ويژگي اي كه سخت افزار NES هيچ گاه 

نمي توانست از عهده  پردازش آن برآيد. 
ــيقي و صداگذاري Chip Tune بازي نيز  موس
ــتر آن را به حال و هواي بازي هاي 20 سال  هرچه بيش
پيش نزديك مي كند و قطعا از شنيدن آن لذت خواهيد 
برد. تجربه  Axiom Verge براي دوستداران سبك 
مترويدوانيا و بازي Metroid  واجب و براي افرادي 
كه مي خواهند اكشن ماجرايي را در صفحه اي دوبعدي 

تجربه كنند بسيار لذت بخش خواهد بود.  

Metroidvania  چيست؟
ــبك اكشن  ــاخه اي از س مترويدوانيا در واقع زير ش
ــوص بازي هاي  ــوال درخص ــه معم ــت ك ماجرايي اس
ــمار مي رود. نام اين سبك از  ــكوبازي دوبعدي به ش س
  Castlevania و Metroid  ــه تركيب دو مجموع
ايجاد شده است. بازي مترويد براي اولين بار ساختاري 
ــتجوي  را در گيم پلي خود قرار داد كه بازيكن را به جس
ــد از آن نيز  ــرد و بع ــب مي ك ــط ترغي ــتر در محي بيش
 Castlevania: Symphony of the Night
ــرد و مواردي به آن اضافه كرد كه موجب  از آن بهره ب
ــبك و شكل گيري سبك مترويدوانيا شد.  تكامل اين س
اما اين بازي ها چه ويژگي هايي در گيم پلي خود داشتند 
ــد تا به عنوان يك بازي  ــه پيروان آنها بايد لحاظ كنن ك

مترويدوانيا شناخته شوند؟ 
از ويژگي هاي اصلي بازي هاي مترويدوانيا اين است 
ــاختار منطقه اي  ــاختار مرحله اي ندارد، بلكه از س كه س
ــره مي برد. به اين معني كه دنياي بازي مجموعه اي  به
ــت كه يك يا  ــته اس ــق مجزا ولي به هم پيوس از مناط
ــتر  چند راه براي تردد بين آنها وجود دارد. البته در بيش
بازي ها تمام اين مناطق از ابتدا در دسترس بازيكن قرار 
ــت آوردن امكانات، توانايي ها و  ندارد و به مرور با به دس
ــتجو در محيط به دست مي آوريد  قدرت هايي كه با جس
مي توانيد مناطق جديدي را اصطالحا آزاد كنيد. بنابراين 
ــاختار مناطق غيردسترس و يافتن راه  مي توان گفت س
ورود به آنها در واقع از مكانيزم تعداد زيادي قفل و كليد 
ــازوكار مي تواند شكل هاي متفاوتي  بهره مي برد، اين س
 Metroid ــه خود بگيرد. بعضي از بازي ها مثل خود ب
ــار  ــت زدن را در اختي ــل غل ــدي مث ــن هاي جدي اكش
ــه  كليد در نظر گرفته  ــر قرار مي دهد كه به منزل كاراكت
، Axiom Verge ــون ــود. عده اي ديگر همچ  مي ش

در  و   Insanely Twisted Shadow Planet
ــالح هايي را در اختيار كاراكتر قرار  مواقعي «مترويد» س
ــيدن به مناطق قفل شده  مي دهد كه در حكم كليد رس
ــل !Guacamelee حركات و  ــت. بازي هايي مث اس
قدرت هاي كاراكتر در مبارزه را به عنوان سالح ها تعريف 
كرده اند و در نتيجه در اين بازي مي توانيد از يك حركت 
مثال آپركات براي فرستادن دشمنان به آسمان در ميا نه  
مبارزه يا تخريب موانعي معين كه معموال در اين قبيل 
بازي ها با رنگ مشخص مي شوند، بهره ببريد.  به طور 
ــت  و گذار در محيط، عمده كاري است كه در  كلي گش
ــد، در نتيجه در مواقعي نياز  ــن بازي ها انجام مي دهي اي
است به مناطقي بازگرديد كه قبال در آنها بوده ايد. عموم 
ــن كار از مكانيك تلپورت بهره  ــا براي انجام اي بازي ه
مي برند كه البته با توجه به فضا، اتسمفر بازي و داستان 

آن مي تواند شكل هاي گوناگوني به خود بگيرد. 
همچنين براي اجتناب از سرگشته شدن بازيكن در 
ــي گيم پلي بازي هاي  ــه يكي از اركان اصل محيط، نقش
ــه مي توانيد  ــمار مي رود. به كمك نقش مترويدوانيا به ش
موقعيت خود را در محيط يافته و فاصله رسيدن به منطقه  
ــيدن به آن را بيابيد. حتي بعضي از  بعدي يا راه هاي رس
ــه  خود اطالعات ديگري مثل موقعيت  بازي ها در نقش
ــرار مي دهند.  از طرف  ــاي جمع كردني را نيز ق بخش ه
 Secrets of Raetikon ــون ديگر عناويني همچ
ــه، بازيكن را در  ــتفاده از نقش تالش كرده اند بدون اس
ــق چنداني حاصل  ــد كه البته توفي ــط حركت دهن محي
ــد معايب حذف نقشه بيشتر از  نكرده اند و به نظر مي رس
ــد. زمزمه ها و بحث هايي در اينترنت براي  فوايدش باش
ــه بعدي همچون  مترويدوانيا خطاب كردن بازي هاي س
ــري بازي هاي Souls در جريان  ــه گانه بتمن يا س س

است كه شايد در فرصتي ديگر به آن بپردازيم.

معرفي هفته
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داغ ترين نرم افزارهاى موبايل

 Tempo

اسكنري به اندازه تلفن همراه
ــبانيد و بعد از مدتي هم  ــا را به اين طرف و آن طرف مي چس ــا نگه مي داريد؟ آنه ــت هايتان را كج يادداش
گم شان مي كنيد؟ چاره كار استفاده از اپليكيشن آفيس لنز مايكروسافت است. با ورود به اين اپ نخست اجازه 
ــي گرفته مي شود، سپس سه حالت عكاسي پيش رويتان وجود دارد: عكس، سند و  ــي به دوربين گوش دسترس
ــته هاي روي سطحي كه انتخاب كرده ايد به صورت خودكار و هوشمند  تخته وايت برد. با انتخاب هر كدام نوش
شناسايي مي شود حتي اگر از زاويه روبه رو و صاف عكاسي نكنيد، موتور هوشمند اپ به طور خودكار زاويه ها، 
ــده ذخيره مي كند.  ــكن ش ــايه را تصحيح كرده و در نهايت يك عكس عادي را كه انگار اس انعكاس نور و س
پس از انداختن عكس مي توانيد آن را به اشتراك بگذاريد يا روي فضاي ابري ذخيره كنيد. در قسمت ذخيره 
عكس يكي از سه فرمت docx، پاورپوينت يا pdf را انتخاب كنيد كه با انتخاب هر كدام به صورت خودكار 
فايل OCR ذخيره مي شود و مي توانيد نوشته هاي درون عكس را ويرايش كنيد. با اين اپليكيشن يك اسكنر 

هوشمند پيشرفته هميشه در جيب تان خواهيد داشت.

iOSكاربردي

12/2 مگابايت Microsoft Corporation

apple.co/1KWxsh8

آسوده بخوابيد
ــيرين ساخته  ــت كه براي تجربه يك خواب ش ــن Sleepbot يكي از بهترين ها در نوع خود اس اپليكيش
ــده است. با ورود به اين اپليكيشن نخست زنگ ساعت را تنظيم مي كنيد، سپس كافي است گزينه «شروع  ش
خواب» را لمس كنيد تا اپ مدت زمان خوابتان را از شروع آن محاسبه كند. در صفحه اصلي دو گزينه ديگر 
ــگرها و ميكروفن گوشي  ــط حس ــان حركت و صدايتان هم حين خوابيدن توس وجود دارد كه با فعال كردن ش
زير نظر گرفته مي شود. البته براي اين كار بايد تلفن را روي تشك خود طوري قرار دهيد تا از روي تخت به 
ــرايط اسليپ بات از زمان شروع كار، خوابتان را زير نظر مي گيرد و صداها و  ــود. با رعايت اين ش پايين پرت نش
ــم مي گيرد چه زماني بهترين موقع براي بيدار  ــاس آن تصمي ــي را كه انجام دهيد، آناليز مي كند و براس حركات
ــت كه معموال 30 دقيقه قبل از زماني كه برايش تنظيم كرده ايد زنگ بيدارباش را مي نوازد. اين  كردن تان اس
ــان از خواب بيدارتان مى كند تا  ــاس آن در بهترين زم ــه مرور زمان ياد مي  گيرد چقدر مى خوابيد و براس اپ ب

احساس خستگى نكنيد.

آ

SleepBot 
سالمت

SleepBot LLC

apple.co/1Fs7sIw

تهيه و تدوين فيلم ها به سبك هنري
ويدئو پر از جزئيات است و مي تواند حامل پيامي باشد كه هيچ گاه با متن يا عكس منتقل نمي شود. به همين 
ــازنده اين اپليكيشن ماموريت خود را ساخت ابزاري براي ساخت ويدئوهاي خالقانه قرار داده و توانسته  دليل س

عنوان يكي از بهترين هاي اپ استور را از آن برنامه خود كند. 
«تمپو» جديدترين محصول سازنده اي است كه سه اپ ديگر مخصوص ويرايش فيلم را در كارنامه خود دارد. 
با اين اپليكيشن مي توانيد هنگامي كه فيلمي را از گالري گوشي انتخاب كرده ايد و در حال پخش است، سرعت 
ــرعت براي پخش كند و تند وجود دارد ـ و همچنين موزيك دلخواهتان را  آن را كم يا زياد كرده ـ پنج نوع س

به آن اضافه كنيد. 
ــرعت كم  ــراي مثال ابتداي فيلم با س ــم را كم و زياد كنيد، ب ــرعت فيل ــد از زماني به بعد س ــي مي تواني حت
ــبكه هاي  ــاني روي ش ــود. پس از پايان كار مي توانيد كليپ را به آس ــت چند ثانيه تند ش ــد و پس از گذش باش
ــت هزينه  ــتلزم پرداخ ــدون لوگوي اپ مس ــه ثبت آن ب ــي ذخيره كنيد ك ــوم گوش ــن آلب ــي و همچني  اجتماع

(4/99 دالر) است.

iOS

16/2 مگابايت

عكس و ويدئو

Fly Labs

apple.co/1bAzk3s

تفاوت را احساس كنيد
ــده ايد و دنبال يك فضاي جديد براي به اشتراك گذاري  ــته ش ــان هستيد خس ــبكه هاي اجتماعي كه عضوش از ش
لحظه هايتان مي گرديد؟ پيشنهاد ما اپليكيشن Thred است كه فقط از طريق تلفن همراه قابل دسترسي است. براي 
ورود به اين شبكه مي توانيد به صورت عادي ثبت نام يا با اكانت فيسبوك الگين كنيد. (وارد اپ شويد) محيط اين شبكه 
متفاوت است؛ تِرد براي اين طراحي شده تا تصاوير متفاوتي را با ديگران به اشتراك بگذاريد. با انتخاب يك عكس از 
گالري گوشي مي توانيد آن را ويرايش كنيد؛ براي ويرايش، ابزارهايي در اختيار داريد مثال مي توانيد روي تصوير بنويسيد 
يا از استيكرهايي كه از پيش طراحي شده استفاده كنيد. همچنين فيلترهايي وجود دارد كه امكان افزودن آنها به عكس 
فراهم شده است. پس از پايان كار تصويرتان آماده است و حال نوبت قابليتي مي رسد كه ترد را خاص مي كند. مي توانيد 
چند عكس را پشت سر هم آپلود كنيد تا روي هر پست با يك حركت سوآيپ عكس ها نمايش داده شود. اين ويژگي 
مناسب مجموعه اي از تصاوير براي مثال عكس هاي يك مسافرت است. اگر دوست داريد با عكس هايتان يك داستان 

كميك كوتاه بسازيد كه بسرعت قابل خواندن باشد، اين اپ خواسته شما را انجام مي دهد.

 THRED
iOSشبكه اجتماعي

Syntertainment 22/3 مگابايت

apple.co/1EzEzGO

تايپ  روان و آسان
ــده ايد و دنبال يك جايگزين مي گرديد كه هنگ يا كرش نكند و  ــي تان خسته ش اگر از كيبورد فعلي گوش
ــوييفت كي است كه توانسته برنده جايزه  ــما نصب و استفاده از اپ س ــنهاد ما به ش روي اعصاب تان نرود، پيش
ــتم عامل اندرويد وiOS  توسعه داده شده و از آن به عنوان صفحه كليدي  ــود. اين كيبورد براي هر دو سيس ش
ــت و مي تواند تايپ كاربر را ياد بگيرد. سوييفت كي برخالف كيبوردهاي شخص  ــود كه هوشمند اس ياد مي ش
ثالث كه معموال به رواني كيبورد پيش فرض خود دستگاه عمل نمي كنند، سريع عكس العمل نشان مي دهد و 
ــتفاده مي كنيد واژه ها را بخوبي حدس مي زند و با مرور زمان داناتر مي شود. اين كيبورد  ــاس لغاتي كه اس براس
ــتيباني مي كند. با قابليت دو زبانه آن مي توان حين نوشتار به  ــوآيپ هم دارد و از چند زبان پش قابليت تايپ س
ــد زبان صفحه كليد را عوض  ــپانيايي تايپ كرد، بدون اين كه الزم باش ــي، لغات بعدي را مثال اس زبان انگليس
ــبوك يا  ــوييفت كي از ميان تم هاي متنوع آن قابل تغيير بوده و با الگين اكانت فيس كنيد. همچنين ظاهر س

گوگل، اپليكيشن اطالعات تايپ تان را روي كالود مي فرستد و هوشمندتر هم مي شود. 

SwiftKey Keyboard
iOS و اندرويدكاربردي

35/3 مگابايت TouchType Ltd

bit.ly/VFOpbWapple.co/1y9ZhRr

iOS و اندرويد

14/5 مگابايت

Office Lens

itu
ne

s
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بررسى و مقايسه

مريم محمد بيكي فراهاني
ــي  اصل ــواع  ان ــما  پالس و  ــي.دي  ال.س ال.اي.دي، 
تلويزيون هاي موجود در فروشگاه ها به شمار مي روند و همه 
آنها نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارند. تلويزيون هاي 
ــمار مي روند و  ــن نوع تلويزيون به ش ال.اي.دي، جديدتري
ــي.دي و پالسما نيز قيمت بيشتري دارند.  نسبت به ال.س
ــتر موارد فوق العاده باريك هستند  اين تلويزيون ها در بيش
ــيار كمي مصرف مي كنند، اما همانند بسياري  و انرژي بس
ــدرن با صفحات تخت، كيفيت صداي  از تلويزيون هاي م

نامطلوبي دارند.
تلويزيون هاي پالسما گزينه  ديگري هستند كه كيفيت 
ــت، بويژه نقاط تيره و مشكي  ــيار خوب اس تصوير آنها بس
ــت، اما اين  رنگ در آنها از عمق تيرگي عالي برخوردار اس
ــد. تلويزيون هاي  ــا مصرف انرژي بااليي دارن تلويزيون ه
ال.سي.دي نيز بزرگ خاندان گزينه هاي اشاره شده به شمار 
مي روند و در بيشتر موارد نيز ارزان ترين نوع تلويزيون هاي 
موجود در بازار هستند. اين تلويزيون ها كم كم جاي خود را 

به انواع ال.اي.دي مي دهند و رو به افول هستند.
تلويزيون هاي ال.سي.دي

ــتال مايع  ــاي داراي صفحه  نمايش كريس تلويزيون ه
ــل فناوري به كار  (Liquid crystal display) به دلي
ــه LCD معروفند. در اين  ــه در صفحه نمايش خود ب رفت
تلويزيون ها نور از پشت صفحه نمايش به سلول هاي رنگي 
ــتال مايع تابيده شده و سيگنال هاي  بسيار كوچك كريس
ــلول، اجازه مي دهند مقادير مختلفي از  كنترل كننده هر س

رنگ ها ايجاد و تصوير نهايي ساخته شود.
ــرفت سريع نسل  امروزه اين تلويزيون ها با وجود پيش
ــاي ال.اي.دي، كمتر در بازار  جديد خود يعني تلويزيون ه
ــازنده تلويزيون نيز فقط  ــوند و شركت هاي س يافت مي ش
به ساخت اندازه هاي كوچك آنها اقدام مي كنند، زيرا هنوز 
ــرادي وجود دارند كه باتوجه به محدوديت بودجه دنبال  اف

گزينه هاي ارزانقيمت و كوچك هستند.
تلويزيون هاي ال.اي.دي

ــه عبارت دقيق تر ديودهاي  المپ هاي ال.اي.دي يا ب
ــاطع كننده نور (light-emitting diodes)  مدت  س
زيادي است كه در دستگاه هاي مختلف مورد استفاده قرار 
ــتفاده از اين ديودها در طراحي نمايشگر  مي گيرند، اما اس

ــت. تلويزيون هاي  ــبتا جديدي اس ــون، فناوري نس تلويزي
ــي.دي  ال.س ــتاندارد  اس ــاوري  فن ــان  هم از  ال.اي.دي 
ــه اين تلويزيون ها  ــراي ايجاد تصوير كمك مي گيرند (ب  ب

ال.سي.دي با پنل ال.اي.دي نيز گفته مي شود).
ــن تلويزيون ها وجود  ــزرگ در اي ــيار ب يك تفاوت بس
ــماري كه براي  ــاي انگشت ش ــه المپ ه دارد و آن اين ك
ــتند،  ــي.دي ها كاربرد داش ايجاد نور تصوير زمينه در ال.س
با تعداد زيادي از ال.اي.دي هاي كوچك جايگزين شده اند. 
ــا اهميت، موجب  ــيار ب همين تغيير بظاهر كوچك اما بس
ــده تا تلويزيون هاي ال.اي.دي نسبت به همتايان خود  ش
بسيار نازك تر شوند و مصرف انرژي بسيار كمي نيز داشته 

باشند.
انواع تلويزيون هاي ال.اي.دي

تلويزيون هاي ال.اي.دي به دو نوع مختلف تقسيم بندي 
مي شوند:

ــن  روشـنايي از كنـار(Edge- lit LED) : در اي
مدل ها، ديودهاي ساطع كننده نور در اطراف صفحه نمايش 
ــود  ــه اين نحوه قرارگيري موجب مي ش قرار مي گيرند ك
ــود. اين  ــاده باريكي ايجاد ش ــاي فوق الع صفحه نمايش ه
مدل ها ابتدا با مشكالت زيادي همچون توازن نداشتن نور 
ــده مواجه بودند، اما  صفحه نمايش و رنگ هاي تكه تكه ش
امروزه با پيشرفت هايي كه روي اين فناوري صورت گرفته 
بسياري از اين مشكالت رفع شده و كيفيت تصوير در اين 

ــايد هنوز هم مدل هاي  ــت. البته ش مدل ها بهبود يافته اس
قديمي اين فناوري با وجود همين مشكالت در بازار وجود 

داشته باشند.
ــن  روشـنايي از پشـت(Back-lit LED) : در اي
ــود،  ــتقيم نيز ياد مي ش ــه از آنها با نام نور مس ــا ك مدل ه
ــاطع كننده نور، سراسر پشت صفحه نمايش را  ديودهاي س
ــتقيم مي تابانند. اين مدل ها  در برگرفته و نور را به طور مس
ــتند، اما شفافيت و  ــنايي از كنار نيس به باريكي مدل روش

روشنايي تصوير در آنها بسيار بيشتر است.
تكنيك كاهش نور

ــانDimming  ابتدا  ــا هم ــاوري كاهش نور ي فن
به عنوان يك تكنيك در مدل هاي روشنايي از پشت به كار 
گرفته مي شد تا با كاهش نور در نقاطي از تلويزيون كه نياز 
به ايجاد تصويري تيره يا مشكي بود، تصاوير با كيفيت بهتر 
ــتري توليد شود. اين غني سازي عمق  و عمق تيرگي بيش
ــن نيز  ــد تصاوير به رنگ روش تصاوير تيره، موجب مي ش
جلوه بيشتري از خود نشان داده و در نهايت كيفيت تصوير 
ــون توليدكنندگان  ــود. اكن بهتري از تلويزيون دريافت ش
ــابهي براي تركيب اين فناوري در  تلويزيون به راه حل مش
تلويزيون هاي روشنايي از لبه نيز دست يافته و اين مدل ها 

را با كيفيت تصوير مشابه روانه بازار مي كنند.
تلويزيون هاي پالسما

تلويزيون هاي پالسما از نظر نحوه عملكرد و فناوري 

ــاوت دارند.  ــي.دي و ال.اي.دي تف ــال با انواع ال.س كام
ــلول هاي كوچك گاز فشرده  صفحه نمايش پالسما از س
ــه اي تشكيل شده كه هركدام از  شده بين دو ورق شيش
اين سلول ها همچون يك لوله كوتاه فلئورسنت، به كمك 
نور ماوراي بنفش ساطع شده، لكه هاي رنگي قرمز، سبز 
ــاط رنگي آنقدر روي  ــكيل مي دهند. اين نق و آبي را تش

صفحه ايجاد مي شود تا تصوير نهايي شكل بگيرد.
پالسما؛ محبوب عالقه مندان سينماي خانگي

دوستداران سينماي خانگي عقيده دارند تلويزيون هاي 
پالسما همچنان از تلويزيون هاي ال.اي.دي بهتر هستند 
ــاي ديگر را نيز  ــره را عميق تر و رنگ ه ــاي تي و رنگ ه
ــم اين كاربران  ــش در مي آورند. به زع ــر به نماي طبيعي ت
ــراي دريافت  ــن گزينه ب ــما بهتري ــاي پالس تلويزيون ه
ــمار مي روند، اما نظر  ــا كيفيت و جذاب به ش تصاويري ب
ــان اين است كه سال هاي اخير با پيشرفت هاي  كارشناس
ــواع ال.اي.دي، تفاوت خاصي ميان  ــورت گرفته در ان ص
ــدارد و با توجه  ــا وجود ن ــر در اين مدل ه ــت تصوي كيفي
ــما، اين  ــيار زياد انواع پالس ــه ميزان مصرف انرژي بس ب

تلويزيون ها جزو گزينه هاي پرهزينه قرار مي گيرند.
ــما  ــي از توليدكنندگان بزرگ تلويزيون هاي پالس يك
ــركت پاناسونيك است كه اكنون تصميم به كاهش و  ش
حتي توقف توليد محصوالت پالسماي خود گرفته است. 
اين تصميم نشان دهنده پايان عمر تلويزيون هاي پالسما 
ــردن ال.اي.دي و حتي  ــده  نزديك و جايگزين ك در آين

فناوري هاي جديدتر است.
كيفيت صداي ضعيف

ــبتا  ــود انتظار صداي نس ــون مدرن خ ــر از تلويزي اگ
ــم، زيرا تلويزيون هاي  ــما را نااميد كني بلند داريد، بايد ش
ــادي كه در  ــرفت هاي زي ــروزي برخالف پيش مدرن ام
ــپيكرها  ــده، با ضعف در اس صفحه نمايش آنها حاصل ش
ــتند. درواقع هرچه صفحه نمايش تلويزيون  ها  مواجه هس
ــتفاده از  ــراي اس ــاز ب ــاي موردني ــود، فض ــر ش باريك ت
ــن كمبود فضا  ــپيكرهاي داخلي كاهش مي يابد و اي اس
موجب مي شود اسپيكرها همچنان از ضعف كيفيت صدا 

برخوردار باشند.
ــرفت در اسپيكرهاي داخلي  باتوجه به روند كند پيش
ــنهاد مي كنيم براي رفع اين مشكل از  تلويزيون ها، پيش

سينماهاي خانگي و اسپيكرهاي جانبي كمك بگيريد.
مصرف انرژي

ــواع مدل هاي  ــرژي در ان ــرف ان ــتر نيز به مص پيش
ــده ايد  ــاره كرديم. همان طور كه متوجه ش ــده اش  ذكرش
ــرژي را به خود  ــزان مصرف ان ــن مي ال.اي.دي كمتري
اختصاص مي دهد و در مقابل نيز پالسما بيشترين ميزان 
 مصرف انرژي را دارد. در يك بررسي ساده روي تلويزيون

ــي.دي و  ــدل ال.اي.دي، ال.س ــه م ــچ در هر س  24 اين
ــب 64 وات، 107 وات و  ــما، مصرف انرژي به ترتي پالس
195 وات مشاهده شد. پس چنانچه قصد داريد تلويزيون 
پالسما بخريد، فراموش نكنيد برق مصرفي تلويزيون در 
هر قبض شما مبلغي سه  برابر را (نسبت به تلويزيون ال.اي.

دي) به خود اختصاص مي دهد.

ــي.دي و  فناوري جديدي كه در حال ورود به عرصه  رقابت با ال.اي.دي، ال.س
پالسماست، او.ال.اي.دي (OLED)  نام دارد. اين فناوري، نسل آينده تلويزيون ها 

به شمار مي رود كه كيفيت تصوير 4K را نيز براي شما فراهم مي كند.
 Organic light - emitting diode  ــارت ــف عب او.ال.اي.دي مخف
ــتر با رنگ هاي  ــر و عمق تيرگي بيش ــفاف تر، حركتي روان ت ــت و تصويري ش اس
ــبت به ال.اي.دي هاي  ــما به  نمايش در مي آورد. اين مدل نس طبيعي تر را براي ش
ــياري از برندهاي  ــت، ضخامت كمتري دارد و در حال حاضر بس ــنايي از پش روش

مطرح سازنده تلويزيون، درحال توسعه تلويزيون هاي خود با اين فناوري هستند.
در تلويزيون  هاي او.ال.اي.دي هريك از ديود هاي نوري ارگانيك به طور كامال 

مستقل خاموش و روشن مي شوند كه اين استقالل مزاياي بي شماري دارد:

ــي.دي مجهز به پنل پشتي يا كناري ال.اي .دي،  1ـ  همچون تلويزيون هاي ال.س
ــيار  ــه ديودهاي همجوار وجود ندارد و رنگ ها بس ــش نور از ديودهاي نوري ب تاب

طبيعي تر ديده مي شوند.
ــود و تيرگي محض، در بخش  ــياه، ديود خاموش مي ش 2ـ  براي ايجاد رنگ س
ــود كه اين عمل عمق رنگ مشكي عالي و نسبت كنتراست  موردنظر ايجاد مي ش

تصوير بااليي را به وجود مي آورد.
3ـ  صفحات نمايش از نوع ديود نوري ارگانيك بسيار نازك  تر از انواع ال.سي .دي 
ــتفاده به صورت خميده را نيز  ــتند و اين صفحات، قابليت اس با پنل ال.اي.دي هس
ــتقالل ديودها در خاموش و روشن شدن و تابش نور از هر ديود،  دارند. به دليل اس

مشاهده  تصوير از زواياي مختلف بدون تغيير در كيفيت امكان پذير است.

تلويزيون هاي او.ال.اي.دي

با انواع تلويزيون ها آشنا شويد

تصوير، صدا، كيفيت
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كارگاه

امير عصاري
ــما  ــكان را به ش ــن ام ــد اي ــاي صفحه كلي ميانبره
ــد به طور همزمان،  ــار يك يا چند كلي مي دهد تا با فش
ــن ميانبرها  ــرا كنيد. اي ــود را اج ــزار موردنظر خ نرم اف
ــت، اما  ــيار مفيد اس ــت بس ــي در وق ــراي صرفه جوي ب
ــه، براي اجراي  ــتفاده از رايان برخي كاربران هنگام اس
ــد نرم افزار را به طور همزمان   يك فعاليت مجبورند چن

اجرا كنند. 
ــيون داخلي ممكن  به عنوان مثال يك طراح دكوراس
است براي انجام فعاليت هاي روزانه  خود نيازمند اجراي 
نرم افزار فتوشاپ، اتوكد، تري دي مكس، باز كردن پوشه  
ــه  نقشه ها و... باشد. به نظر شما  تصاوير، باز كردن پوش
ــراري نيز ميانبري  ــوان براي انجام اين فرآيند تك مي ت
ايجاد كرد؟ منظورمان ميانبري است كه به جاي اجراي 

يك نرم افزار، تمام آنها را با  هم اجرا كند.
ــارت عب ــف  (مخف  Splat ــزار   نرم اف

 (Simple Program Launching and Termination
به همين منظور طراحي شده است.

 اين نرم افزار بدون نياز به نصب و به صورت رايگان 
ــما اين امكان را مي دهد مجموعه اي از برنامه ها،  به ش
فايل ها، پوشه ها و حتي وبسايت ها را با يك كليد ميانبر 
ــن نرم افزار همراه  ــتفاده از اي ــرا كنيد. با آموزش اس اج

شويد.

قدم اول: دانلود و اجرا
ــخه  اي از  ــر مراجعه و پس از دانلود نس به لينك زي
ــرده خارج كرده و با كليك  نرم افزار، آن را از حالت فش

روي آيكون برنامه، آن را اجرا كنيد:
http://bit.ly/click_splat

قدم دوم: ساخت پروفايل ميانبر
ــك و Create Profile را  روي منوي فايل كلي
ــواه براي پروفايل  ــاب كنيد. در ادامه يك نام دلخ انتخ

جديد وارد و كليد OK را كليك كنيد.

قدم سوم: اختصاص فرمان ها به پروفايل
اكنون پروفايل جديدي كه ايجاد كرده ايد در ستون 
سمت چپ نرم افزار قابل مشاهده است. روي آن كليك 

كنيد تا ستون سمت راست به حالت فعال تغيير كند.
ــت، زير گزينه   ــمت راس ــتون س در رديف اول از س
ــره  ايجاد فرمان  ــك كنيد تا پنج ــار كلي Action دوب

جديد باز شود.
در اين پنجره گزينه هاي مختلفي در اختيار شما قرار 

مي گيرد كه به ترتيب از باال به پايين عبارت است از:
Actio: در اين بخش مي توانيد نوع دستورات مورد 
ــور ايجاد ميانبر براي  ــخص كنيد. به منظ نظرتان را مش
ــي به  ــه ها و دسترس ــراي برنامه ها يا باز كردن پوش اج

فايل ها نيازمند انتخاب گزينه  Run خواهيد بود.
ــه يا سايت  Target: در اين بخش بايد فايل، پوش
ــر را براي اجرا وارد كنيد. انتخاب فايل با كليك  موردنظ
روي آيكون سفيد رنگ امكان پذير است و كليك روي 
آيكون زردرنگ، قابليت انتخاب پوشه (باز كردن پوشه) 
را در اختيارتان قرار مي دهد. همچنين مي توانيد با تايپ 
ــتور فراخواني سايت را  ــايت موردنظرتان، دس آدرس س

صادر كنيد.

Launch State: گزينه هاي موجود در اين بخش، 
چگونگي نمايش پنجره  نرم افزار اجرا شده را 
ــان مي دهد. حالت  ــما نش به ش
ــام صفحه، كمينه  معمولي، تم
ــان از گزينه هاي موجود  يا پنه

در اين بخش است.
 :Launch Priority
در  ــزار  نرم اف ــراي  اج ــت  اولوي
ــاص منابع  ــتم عامل و اختص سيس
ــن بخش  ــه آن، در اي ــتمي ب سيس
ــود. پيشنهاد مي كنيم  مشخص مي ش
 Normal ــت ــن گزينه را در حال اي
ــراي نرم افزار همچون  قرار دهيد تا اج

ديگر نرم افزارها صورت گيرد.
Run Type: گزينه  اول در اين بخش 
ــت كه نرم افزار موردنظر شما  به اين معناس
ــش از آن اجرا  ــود كه پي در صورتي اجرا ش
ــده باشد. گزينه  دوم نيز به شما اين امكان  نش
را مي دهد در صورتي كه نرم افزار موردنظرتان اجرا شده 

و فعال است، نسخه  ديگري از آن اجرا شود.
 Save  در نهايت پس از اعمال تغييرات الزم، گزينه
ــد و اين مراحل را  ــره تغييرات كليك كني ــراي ذخي را ب
براي ديگر برنامه ها، پوشه ها، فايل ها و سايت هايي كه 
ــته  قصد داريد در مجموعه ميانبر دلخواهتان وجود داش

باشد، تكرار كنيد.

 قدم چهارم: اختصاص ميانبر صفحه كليد 
به پروفايل

ــس از ايجاد همه فرمان هاي الزم براي اختصاص  پ
ــتون  ــر صفحه كليد به پروفايل موردنظر بايد از س ميانب
ــمت چپ، روي پروفايل كليك راست كرده و گزينه   س

Edit launch hotkey را انتخاب كنيد.
ــده ضمن انتخاب هر يك  در پنجره  به نمايش درآم
ــش Modifier مي توانيد  ــاي موجود در بخ از كليده
 Keys ــاي به نمايش درآمده در بخش يكي از گزينه ه
ــد تركيبي و  ــاد يك كلي ــرده و با ايج ــال ك ــز فع  را ني
ــان را ايجاد و با كليك  ــر به فرد، ميانبر دلخواهت منحص
ــوان مثال  ــد. به عن ــره كني روي Accept آن را ذخي
ــاي Ctrl و  ــارك گزينه ه ــت چك م ــد عالم مي تواني
ــه letters و  ــد و در ادامه گزين ــال كني Shift را فع
ــما  حرف J را انتخاب كنيد. به اين ترتيب كليد ميانبر ش

Ctrl+Shift+J خواهد بود.
ــود،  ــد هرگاه نرم افزار Splat اجرا ش ــاال به بع از ح
ــر اختصاص يافته به  ــار كليدهاي ميانب مي توانيد با فش
ــه فرمان هاي موجود در  پروفايل هاي مختلف، مجموع

هر پروفايل را اجرا كنيد.
 Splat ــزار ــگي نرم اف ــراي اجراي هميش نكتـه: ب
ــا مراجعه به  ــتم  عامل، مي توانيد ب ــراه با بوت سيس هم
 Start with windows  گزينه ،Options ــب ت

را فعال كنيد.

Search This On  و Context Menu Search :نام افزونه
مرورگر: كروم، فايرفاكس

ــران را در  ــهم كارب ــترين س ــس بيش ــروم و فايرفاك ــر ك دو مرورگ
ــود اختصاص مي دهد. هر دو مرورگر نيز از  وبگردي هاي اينترنتي به خ
قابليت جستجو پشتيباني مي كند، اما كاربراني كه براي كسب اطالعات 
ــده در صفحات وب، از كليك راست  ــتر درباره محتواي مشاهده ش بيش
 Search on Google ــه ــر و انتخاب گزين ــارات مورد نظ روي عب
كمك مي گيرند، بخوبي مي دانند جاي خالي گزينه هاي ديگري همچون 
ــا و... در اين  ــتجو در ويكي پدي ــش تصاوير بينگ، جس ــتجو در بخ جس

مرورگرها كامال احساس مي شود.

ــما  ــتفاده در اين دو مرورگر به ش قصد داريم افزونه هايي را براي اس
ــد براحتي با انتخاب عبارت  ــتفاده از آنها مي تواني معرفي كنيم كه با اس
ــت ماوس، عمليات جستجو  ــار كليك راس دلخواه در صفحات وب و فش

را در موتورهاي جستجوگر دلخواه خود انجام 
ــن افزونه ها به  ــك اي ــه كم ــد. ب دهي
ــدود نخواهيد  ــتفاده از گوگل مح اس
ــتفاده از  بود و مي توانيد عالوه بر اس
ــتجوگرهاي موجود در افزونه،  جس
ــتجوگر دلخواه ديگر را نيز  هر جس

ــت ماوس اضافه كرده  به كليك راس

يا ترتيب نمايش آنها را تغيير دهيد.
ــه  Context Menu Search با قابليت نصب در مرورگر  افزون
ــفرض از 40 جستجوگر مختلف پشتيباني مي كند و از  كروم، به طور پيش

لينك زير قابل دانلود است:
http://bit.ly/clicksearch1

 Search This On  ــه همچنين افزون
ــابه (بدون پشتيباني از افزودن  با قابليت مش
جستجوگر دلخواه) در مرورگر فايرفاكس 
ــت و با مراجعه به اين  ــتفاده اس قابل اس
ــن مرورگر را دريافت  لينك مي توانيد اي

و نصب كنيد:
http://bit.ly/clicksearch2

فته
ه ه

زون
اف

جستجوي عبارت انتخابي در جستجوگرهاي انتخابي

 حذف برنامه هاي 
تبليغاتي و اضافه

ــاي رايگان اينترنتي،  نوار ابزار بابيلون، بازي ه
ــس، برنامه هاي  ــي آفي مجموعه رايگان و آزمايش
ــي  ــگان HP، DELL، Lenovo و... همگ راي
ــمار مي رود  از برنامه ها و ابزارهاي بيهوده اي به ش
ــه يا لپ تاپ جديد  ــس از خريداري يك رايان كه پ
ــاي  ــت برنامه ه ــا را در فهرس ــت آنه ــن اس  ممك

نصب شده روي رايانه  خود مشاهده كنيد.
ــريع ترين زمان ممكن و با  ــت داريد در س دوس
ــبت به حذف اين گزينه ها  ــترين اطمينان، نس بيش
ــد؟ نرم افزار رايگان  ــاي اضافه اقدام كني  و برنامه ه
ــور  ــن منظ ــه همي The PC Decrapifier ب
طراحي شده و با اسكن سريع رايانه  شما فهرستي 
ــراي حذف را در اختيار  ــنهادي ب از گزينه هاي پيش
شما قرار مي دهد. البته توجه داشته باشيد فهرست 
پيشنهادي اين نرم افزار با توجه به حذف نرم افزارها 

از سوي ديگر كاربران ايجاد شده است. 
ــن كه صدها  ــا اطمينان از اي ــس مي توانيد ب پ
ــر، ابزاري  ــر ديگ ــا كارب ــي ميليون ه ــزار و حت ه
ــون را از روي رايانه  خود  ــزار بابيل همچون نوار اب
ــما نيز براي حذف اين ابزار اقدام  حذف كرده اند، ش
ــمندي را از دست   كنيد. با اين اقدام هيچ چيز ارزش

نخواهيد داد. 
ــتفاده روي رايانه هايي كه  اين نرم افزار براي اس
مدت زمان زيادي از نصب ويندوز در آنها مي گذرد 
ــت در طول زمان  ــت، زيرا ممكن اس نيز مفيد اس
ــته  بسياري همراه با  برنامه هاي تبليغاتي يا ناخواس

ديگر برنامه ها روي رايانه  شما نصب شده باشد.
ــتيباني  ــزار با پش ــن نرم اف ــگان اي ــخه راي نس
ــل  قاب ــر  زي ــك  لين از  و 8/1  ــاي 7  ويندوزه  از 

دانلود است:
http://www.pcdecrapifier.com/
download

انتخاب هفته

اجراي همزمان چند برنامه با يك ميانبر

يك تير و چند نشان
Splat نرم افزارهاي مورد نياز براى اجرا: برنامه 

ويندوز 7 يا 8
مدت زمان الزم: 10 دقيقه
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آيا مى دانستيد؟

آرش جهانگيري
ــترش  ــرفت حيرت انگيز فناوري و گس امروزه با پيش
دامنه تاثير  آن به تمام زواياي زندگي شخصي و اجتماعي 
ــان ها، دوره جديدي از زندگي انساني در حال شكل  انس
ــين لباسشويي  ــت. ديگر حتي يخچال و ماش گرفتن اس
ــتگاه كه با رايانه كنترل مي شود  ــما نيز يك دس منزل ش
ــت كه غذا را هم خنك نگه  ــت، بلكه رايانه هايي اس نيس
ــته يا لباس نيز مي شويند. با گسترش اينترنت اشيا و  داش
اتصال تقريبا همه وسايل زندگي به اينترنت و شبكه هاي 
داده، رفتارها و ساليق ما بيش از پيش به شكل داده هاي 
ــال دو رويداد، توجه همه را  ــل تحليل درمي آيد.  امس قاب
ــره مردم جلب  ــاوري روي زندگي روزم ــايه بلند فن به س
كرد؛ تلويزيون هاي هوشمند سامسونگ كه به مكالمات 
كاربران گوش مي دهند و آنها را براي بازنويسي به جاي 
ــال مي كنند و عروسك هاي جديد باربي كه  ديگري ارس
موارد پرسيده شده از سوي كودكان را ضبط كرده و آنها 

را به مشتريان عالقه مند مي فروشند.
ــتگاه  هاي هوشمند اطراف ما در حال ثبت و  تمام دس
ــتند و نكته اين است كه بيشتر  ضبط دائم اطالعات هس
ــمار مي روند. موقعيت  اين اطالعات از نوع نظارتي به ش
ــته ها و حتي  ــتجو، عاليق، نوش ــي، تاريخچه جس مكان
ــالمت جسماني كاربران نيز از  ضربان قلب و وضعيت س
ــركت هاي سازنده اطالعات دور نمي ماند.  نگاه تيزبين ش
بيشتر اين شركت ها اين داده ها را معموال بدون آگاهي و 
رضايت كاربر پردازش كرده و به شركت  هاي طرف سوم 
ــاس همين داده ها جمعيت هاي انساني  مي فروشند. براس
ــراي تصميماتي كه  ــت ب ــوند و ممكن اس تحليل مي ش

تاثيري ژرف بر آينده ما داشته باشند، به كار روند.
برادران كوچك، شما را مي پايند

ــركت در  تقريبا به هرجاي اينترنت كه برويد، چند ش
ــخصي تان هستند. نكته  ــما و عاليق ش حال ردگيري ش
ــركت ها هرگز به گوشتان  ــتر اين ش جالب آن كه نام بيش
 Rubicon Project ــد ــت، مانن ــورده اس ــم نخ ه

ــياري ديگر. اگر در  AdSonar، Quantcast  و بس
مرورگر خود افزونه پايش و نمايش اطالعات كوكي ها را 
نصب و فعال كنيد، شايد از حجم نظارت و رهگيري انجام 

شده در مورد خودتان در طول روز شگفت زده شويد.
اين موارد در باره دنياي گوشي هاي هوشمند نيز صدق 
مي كند و حتي ممكن است با اجازه هايي كه هنگام نصب 
به برنامه مي دهيد، آدرس و اطالعات مخاطبان شما را نيز 
AngryBirds  ــي كند. بازي پرطرفدار دانلود و بررس

حتي هنگامي كه مشغول بازي نيستيد، اطالعات مكاني 
شما را ثبت و مخابره مي كند. ديگر مانند رمان1984 فقط 
برادر بزرگ به شما نمي نگرد، بلكه صدها برادر كوچك از 

گوشه و كنار در حال پاييدن همه حركات شما هستند.
مدل تجاري نظارتي اينترنت

مدل تجاري نظارتي به دو دليل مدل پيروز در اينترنت 
ــت اين كه مردم به چيزهاي رايگان و راحت  ــت؛ نخس اس
ــتند و در واقع اگر نخواهيد به اين مدل تن  عالقه مند هس

ــدارد. دومين دليل نيز اين  بدهيد، راه حل ديگري وجود ن
ــت كه مردم معموال تا وقتي كه حريم خصوصي خود  اس
ــت نداده اند، به ارزش آن واقف نيستند و اين كه  را از دس
حريم خصوصي به معني پنهان كاري نيست، بلكه به معني 
ــتقالل فردي و آزادي در به اشتراك  زندگي شخصي، اس

گذاشتن حريم خصوصي با شرايط دلخواهتان است.
ــت، قدرت  ــاري نظارتي اينترن ــدل تج ــا پذيرش م ب
بيشتري در اختيار قدرتمندان قرار مي دهيد. شركت هايي 
ــبوك و آمازون درواقع رابطه فئودالي با  مثل گوگل، فيس
ــنده – مشتري سابق.  كاربران خود دارند تا رابطه فروش
ــتري  ــت كه ما كاربران، مش ــتر به اين دليل اس اين بيش
ــتيم، بلكه خود محصولي هستيم كه  ــركت ها نيس اين ش
ــتريان خود مي فروشند. اين  ــركت ها به ديگر مش اين ش
شركت ها مانند ارباب هاي قديم هستند و ما دهقان هايي 
ــا و توليد داده  ــن آنه ــردن روي زمي ــه ازاي كارك كه ب
برايشان، از مزايايي برخوردار مي شويم. البته در ازاي آن، 

خدمات باارزشي نيز دريافت كرده و مديريت و نظارت بر 
دستگاه ها و داده هاي خود را به ديگري مي سپاريم. برخي 
ــده اند و از محصوالت اندرويد  كاربران با گوگل متحد ش
ــا اپل و محصوالتش.  ــتفاده مي كنند و برخي ديگر ب اس
ــركت فئودال خود اجازه مي دهند  به هرحال هريك به ش
كنترل همه دستگاه هاي هوشمندشان را در دست داشته 
ــد و در عوض،  ــند تا همه چيز راحت تر به انجام برس باش
همه اطالعات شخصي و برنامه هاي كاربردي را همه جا 

و همه وقت به صورت رايگان در اختيار داشته باشند. 
فئودال هاي دنياي نوين

ــي داده هاي  ــري، ديگر حت ــردازش اب ــترش پ با گس
شخصي ما روي دستگاه هاي خودمان پردازش نمي شود 
ــخت افزار نيز ديگر در  و كنترلي روي آن نداريم. حتي س
كنترل كاربر نيست و اختيار آنچه را مي بينيم، مي شنويم و 
در دسترس داريم به فئودال هاي اينترنتي خود سپرده ايم 
ــدن به  ــردي نيز در حال تبديل ش ــاي كارب و نرم افزاره
ــتند. با قوانين كنوني،  ــرويس هاي اشتراكي ابري هس س
تنها راه چاره اعتماد به اين اربابان جديد دنياي ديجيتال 
ــرايط تن دهد، با  ــي نخواهد به اين ش ــت و هر كس اس
ــي كاربران را وادار به  ــخ مواجه مي شود كه كس اين پاس
ــتجوي گوگل يا خريد در آمازون نكرده  ــتفاده از جس اس
ــتند و نمي توان  ــت. اينها ابزارهاي زندگي مدرن هس اس
ــاي فناوري نهي كرد.  ــتفاده از مواهب دني مردم را از اس
ــارت وجود ندارد  ــي بين نظارت و عدم نظ اكنون انتخاب
ــد انتخاب كنيد جزو رعاياي كدام فئودال  و تنها مي تواني
باشيد و تا تصويب قوانيني كه هم كاربران و هم داده هاي 
ــا را از اين روابط حفظ نكند، وضعيت تغييري نخواهد  آنه
داشت. بايد درك كرد در دنياي مدرن، داده برابر با قدرت 
است و كسي كه داده هاي بيشتري در اختيار دارد، قدرت 
ــت تا با  ــتري هم دارد و اين وظيفه قانونگذاران اس بيش
حمايت از حقوق و حريم خصوصي كاربران، از ما در برابر 

آسيب هاي احتمالي اربابان داده محافظت كنند.
منبع: گاردين

اربابان دنياي ديجيتال
غول هاي اينترنتي 

روح و روان  ما  را تسخير كرده اند
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ترفند

تهيه اسكرين شات در سرفيس 3
امير عصاري

ارسال پيام هاي متني يا ايميل با تبلت سرفيس 3 از هر مكاني امكانپذير 
ــتگاه خود عكس بگيريد تا  ــت؛ اما اگر بخواهيد از صفحه  نمايش دس اس

ــده در يك بازي را براي دوستانتان ارسال كنيد،  مثال ركورد كسب ش
ــويد؛ مشكلي با عنوان روش تهيه  ممكن است با مشكل مواجه ش

ــرفيس3. تا به  حال به اين  ــات در س اسكرين ش
ــكل برخورد كرده ايد؟ دوست  مش
داريد بدانيد چگونه مي توان در اين 

تبلت ها كه به ويندوز 1 / 8 مجهز هستند، 
ــات تهيه كرد؟ در ادامه شما را با پنج روش  اسكرين ش

انجام اين كار آشنا مي كنيم:
روش اول: كليد ويندوز در تبلت سرفيس خود را فشار داده و نگه داريد. همزمان كليد كم كردن صدا را نيز 
فشار دهيد و نگه داريد تا صفحه  نمايش براي يك لحظه پرش كند. اكنون مي توانيد اسكرين شات را در پوشه  

Screenshots از مجموعه  Pictures مشاهده كنيد.
ــپس كليد PrtScn را فشار دهيد. همانند روش اول  ــار داده و نگه داريد س روش دوم: كليد ويندوز را فش

اسكرين شات در پوشه  Screenshots قابل مشاهده است.
ــار دهيد. (در اين حالت اسكرين شات در حافظه  موقت ذخيره مي شود)  روش سـوم: كليد PrtScn را فش
ــتفاده از گزينه   ــر همچون Paint يا Photoshop را اجرا كرده و با اس ــون يك برنامه ويرايش تصاوي اكن

paste، اسكرين شات كپي شده را مشاهده كنيد.
ــار دهيد تا فقط تصويري  ــپس كليد PrtScn را فش ــار داده و نگه داريد س روش چهارم: كليد Alt را فش
ــات را در يك برنامه ويرايش  ــود. همچون روش 3 اسكرين ش از پنجره  فعال در حافظه  موقت ويندوز ذخيره ش

تصاوير كپي كنيد.
روش پنجم: نرم افزار Snipping Tool را در حالت دسكتاپ اجرا كنيد.

روي عالمت پيكان كنار گزينه  New كليك كرده يا فشار دهيد و محدوده  مورد نظر براي تهيه اسكرين شات 
ــخص كنيد. در ادامه پس از انتخاب محدوده موردنظر، با انتخاب گزينه  Save، اسكرين شات به  نمايش  را مش

درآمده در Snipping Tool را در محل دلخواه ذخيره كنيد.

متوسط
حذف نوار عنوان در مرورگر فايرفاكس

در مرورگر كروم نسخه دسكتاپ و حتي بسياري از مرورگرهاي گجت هاي همراه، فهرست تب هاي مرورگر 
ــم  ــده در مرورگر به چش ــود و در ادامه نيز محتواي صفحات باز ش ــاهده مي ش در باالترين بخش مرورگر مش
ــوار بوك مارك ها و... را در خود جاي  ــت عنوان مرورگر، ن ــورد. البته مواردي نيز وجود دارد كه ممكن اس مي خ
دهد. يكي از اين موارد در مرورگر محبوب كاربران يعني فايرفاكس قابل مشاهده است. در اين مرورگر چنانچه 
ــاهده مي كنيد و در ادامه منوي مرورگر و پس از آن  ــد، ابتدا نوار عنوان مرورگر را مش منوي مرورگر فعال باش

فهرست تب هاي فعال براي شما به  نمايش درمي آيد.
اگر جزو كاربراني باشيد كه محيط كاربري مرورگر به سبك كروم را مي پسنديد، اما استفاده از فايرفاكس را 
به كروم ترجيح مي دهيد، مي توانيد با استفاده از روش زير، تب هاي فايرفاكس را نيز به باالترين بخش مرورگر 

انتقال داده و نمايش  همه گزينه هاي مزاحم را غيرفعال كنيد:
ــت مرورگر، روي آيكون منوي اصلي كه به  شكل سه  خط افقي است كليك كرده و  ــمت راس 1 ـ از باال س
در انتهاي منو روي Customize كليك كنيد. (مي توانيد روي آيكون منوي اصلي، نوار ابزار يا بخشي خالي 

از نوار آدرس كليك راست كرده و گزينه Customizeرا انتخاب كنيد)
2 ـ در پنجره  شخصي سازي، از پايين سمت چپ روي گزينه Show/ Hide Toolbars كليك كرده و 

عالمت چك  مارك گزينه هاي Menu Bar، Bookmarks Toolbar را غيرفعال كنيد.
3 ـ روي گزينه  Title Bar نيز كليك كنيد تا به  حالت غيرفعال تغيير وضعيت دهد.

ــده و مي توانيد از  ــاي مرورگر فايرفاكس نيز به باالترين بخش ممكن منتقل ش ــت تب ه 4 ـ اكنون فهرس
وبگردي بدون گزينه هاي مزاحم لذت ببريد.

مبتدي

تبديل صفحه كليد به ماوس
ــه از كار بيفتد! به جر  أت مي توانيم  ــان از روزي كه ماوس رايان ام

ــن و مهم ترين تجهيزات  ــي از كاربردي تري بگوييم ماوس يك
ــمار مي رود؛ زيرا هيچ ابزاري به  ــتفاده از رايانه هاي روميزي به  ش اس

ــي در بخش هاي مختلف  ــا براحت ــكان را نمي دهد ت ــما اين ام ش
ــرده و موضوعات مختلف را انتخاب  صفحه  نمايش حركت ك

ــود كه باوجود نمايشگرهاي  يا اجرا كنيد. (البته فراموش نش
ــتگي به ماوس تا حد زيادي از بين مي رود)  ــي، وابس لمس
ــكل از كار افتادن ماوس مواجه شده ايد؟  تا به  حال با مش
ــود  داليل متعددي مي تواند موجب از كار افتادن ماوس ش

ــما مجبور شويد بدون ماوس نيز كارتان را ادامه دهيد و  و ش
ــختي فراوان با استفاده از كليد Tab روي صفحه كليد، بين  با س

بخش هاي مختلف حركت كرده و به انجام امور مورد نظر بپردازيد. اگر حرفه اي باشيد، در اين شرايط مي توانيد 
ــته هاي خود، موفق شويد كار خود  ــتفاده از صفحه  كليد، ميانبرهاي صفحه  كليدي و همه ترفندها و دانس با اس
ــي خاص از  ــي به يك گزينه يا كليك روي بخش ــد؛ اما گاهي كاربران حرفه اي نيز براي دسترس ــه دهي را ادام
صفحه  وب يا يك نرم افزار كه گزينه اي براي استفاده از صفحه  كليد در آن تعريف نشده است، با مشكل مواجه 

مي شوند. در اين شرايط است كه ترفند تبديل صفحه كليد به ماوس تنها چاره  ممكن به شمار مي رود.
1 ـ  كليدهاي Alt+Shift سمت چپ صفحه  كليد را فشار داده و در همان وضعيت كه اين كليدها را پايين 

نگه  داشته ايد كليد Num Lock را نيز از سمت راست صفحه  كليد فشار دهيد.
ــددي صفحه  كليد به كليدهاي  ــازي كليدهاي ماوس و تبديل بخش ع ــدار فعال س 2 ـ پنجره اي براي هش

حركتي ماوس به  نمايش در مى آيد كه با فشردن كليد اينتر مي توانيد گزينه  Yes را انتخاب كنيد.
3 ـ اكنون بخش عددي سمت راست صفحه  كليد شما به كليدهاي كنترلي ماوس تبديل شده و كليدهاي 

2و4و6و8 حركت به سمت چهار جهت اصلي و كليدهاي 1و3و7و9 حركات مورب را عهده دار هستند. 
ــردن كليد 5، عمليات  ــري روي هريك از موضوعات مورد نظرتان نيز با فش ــما مي توانيد پس از قرارگي ش
كليك چپ ماوس را شبيه سازي كنيد. كليد اينتر نيز همچون گذشته براي اجراي موضوع انتخاب شده كاربرد 
ــت صفحه  كليد مشاهده  ــمت راس ــت نيز مي توانيد از كليدي كه كنار كليد كنترل در س دارد و براي كليك راس

مي شود، كمك بگيريد.

ــمند اپل  ــاعت هوش اپل واچ يا همان س
ــخصي به  شمار مي رود كه  جزو گجت هاي كامال ش
ــا رويدادهاي به  ــده ي حفاظت از اطالعات ذخيره ش
ــش درآمده در آن براي حفظ حريم خصوصي، از   نماي
ــت. اين ساعت هوشمند  اهميت ويژه اي برخوردار اس
ــي  ــش امنيت و جلوگيري از دسترس ــز براي افزاي ني
ــون ديگر گجت هاي  ــاز به خود، همچ ــراد غيرمج اف
هوشمند اپل از كدهاي عبور پشتيباني مي كند و شما 
ــازي پين كد روي صفحه  نمايش،  مي توانيد با فعال س
ــود جلوگيري  ــاعت خ ــي افراد  ديگر به س از دسترس
ــد. براي انجام اين كار (اختصاص پين كد يا تغيير  كني
ــد موجود) روش هاي متعددي وجود دارد كه در  پين ك

اين ترفند، به مواردي از آن اشاره مي كنيم:
اختصاص يا تغيير رمز در اپل واچ

روي  ــل واچ  اپ ــاي  برنامه ه ــت  فهرس از  ـ    1
Settings فشار دهيد.

2 ـ از كناره  چپ صفحه روي Passcode فشار 
دهيد.

3 ـ  روي Turn Passcode On فشار داده و 

پين كد 4 رقمي دلخواه خود را دو مرتبه وارد كنيد.
ــه  يافت ــاص  اختص ــد  پين ك ــر  تغيي ــراي  ب ـ    4
ــل 1 و 2، روي ــي مراح ــس از ط ــت، پ ــي اس  كاف

 Change Passcode فشار دهيد.
اختصاص پين كد اپل واچ با آيفون

ــون  ــن Apple Watch را در آيف 1 ـ  اپليكيش
خود اجرا كنيد.

ــار  ــب My Watch فش ــن، روي ت 2 ـ  از پايي
دهيد.

از  ــس  پ و  داده  ــار  فش  Passcode روي  ـ    3
ــاب Turn Passcode On پين كد دلخواه  انتخ

4 رقمي خود را دو مرتبه وارد كنيد.
تغيير پين كد اپل واچ با آيفون

1 ـ  همچون روش قبل، مراحل يك تا 3 را تكرار 
كرده، اما پس از مراجعه به بخش Passcode روي 

Change Passcode فشار دهيد.
2ـ  در ادامه پين كد قبلي را وارد كرده و پس از آن 

پين كد چهار رقمي جديد را دو مرتبه وارد كنيد.
غيرفعال سازي پين كد

درست است كه پين كد از حريم خصوصي 
شما در اپل واچ محافظت مي كند، اما ممكن 
ــما آزاردهنده  ــت اين پين كد براي ش اس
ــال  غيرفع را  آن  ــد  بخواهي و  ــد  باش
ــن كار مي توانيد  ــد. براي انجام اي كني
ــه Settings در  ــه ب ــس از مراجع پ
ــار  فش  Passcode روي  ــل واچ،  اپ
 Turn Passcode Off ــد و دهي

را انتخاب كنيد.
ــا آيفون نيز  ــراي انجام اين كار ب ب
ــن  ــت پس از اجراي اپليكيش كافي اس
و   Passcode روي   My Watch

Turn off Passcode فشار دهيد.

اختصاص يا تغيير كد عبور در اپل واچ متوسط

مبتدي
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احمدرضا ميرخاني از تهران: از طريق برنامه steganos safe يك 
گاوصندوق امنيتي نصب و عكس ها و فيلم هاي خصوصي را در آن كپي 
كردم، ولي فايل آن با پسوند sle پاك شد و تمام فايل هاي بسيار مهم  
خود را از دسـت دادم. نرم افزارهاي بازيابي فراواني را امتحان كردم، 

ولي ريكاوري نشد.
ــذاري روي  ــگام قفل گ ــران هن ــياري از كارب ــفانه بس   متاس
ــا فايل هاي  ــده ي ــتيبان از فايل قفل ش ــخه پش اطالعات خود، از تهيه نس
ــوند كه شما نيز با همين مشكل  ــده غافل مي ش مرتبط با اطالعات قفل ش
مواجه شده ايد. در اين شرايط هيچ راه حلي  جز بازيابي فايل امنيتي با پسوند 
ــت پيش فرض در درايو حاوي فايل هاي  ــود ندارد. اين فايل در حال Sle وج
ويندوزي ذخيره مي شود و با جستجوي فايل ها با پسوند sle و sde ممكن 
است بتوانيد آن را بازيابي كنيد. توجه داشته باشيد اين فايل در حالت پنهان 
ــال كنيد. همچنين درصورتي كه  ــت و بايد نمايش فايل هاي پنهان را فع اس
ــدن فايل اطمينان داريد، با نرم افزارهاي ريكاوري فايل به دنبال  از حذف ش

فايل هايي با اين دو پسوند باشيد.

كتيـا  بيتـي   64 نرم افـزار  يـزد:  از  آقابزرگـي   سيدسـعيد 
(CATIA V5R21) روي ويندوز 8/1 نصب نمي شـود. نسـخه 32 

بيتي آن نصب مي شـود ، اما باز نمي شود. اين برنامه با نرم افزار 
VMware در محيـط مجـازي وينـدوز 7 قابـل نصـب 

و اجراسـت ولـي از لحاظ گرافيكي كـم مي آورد و 
از برنامه خارج مي شـود. چه روشـي پيشنهاد 

مي كنيد؟
ــه انجام  ــي هايي ك    با بررس

ــكل  ــم، دو راهكار احتمالي براي مش دادي
ــما وجود دارد؛ راهكار اول كه استفاده  ش
ــم  ــنهاد مي كني ــما پيش ــه ش از آن را ب
ــازي فعال س روش  از  ــدي   بهره من

DSS License manager  به جاي 
استفاده از DLL كرك شده است. توجه 
ــزار با  ــازي نرم اف ــيد فعال س ــته باش داش

ــده در ويندوز  ــتفاده از DLL كرك ش اس
ــتفاده  ــت. براي اس 8 و 8/1 امكان پذير نيس

ــاز را از لينك  ــن روش فايل هاي مورد ني از اي
ــتخراج محتواي فايل  زير دانلود كرده و پس از اس

ــتورالعمل موجود در فايل راهنماي  ــرده، طبق دس فش
پي دي اف اقدام كنيد.

http://bit.ly/clickcatia1
ــتفاده از روش هاي ارائه  ــكار دوم مراجعه به لينك زير و اس راه

ــده در تاپيكي است كه براساس همين مشكل ايجاد شده است. در  ش
ــده كه  ــوي كاربران متعدد ارائه ش ــن تاپيك روش هاي مختلف از س اي

اميدواريم با پيگيري آن شما نيز بتوانيد مشكل را رفع كنيد:
http://bit.ly/clickcatia2

امير كاوه از كرج: من قبال از طريق كابل LAN  مي توانستم به اينترنت 
متصـل شـوم، اما از زماني كه وينـدوز را از XP به 7 تغييـر دادم ، ديگر 
نتوانسـتم از طريق كابل به مودم و اينترنت متصل شوم. بناچار از طريق 
يك دانگل USB WIRELESS ADAPTER با اينترنت ارتباط برقرار 

 (GIGABYTE GA-M61VME-S2 مادربورد سيستم) .كردم
لطفا راهكارهاي حل اين مشكل را كامل توضيح دهيد.

  با توجه به اين كه مشكل شما با استفاده از دانگل وايرلس 
ــده ، بعيد مي دانيم تنظيمات مودم به هم ريخته باشد. همچنين در  رفع ش

ــود ندارد كه با ارتقاي  ــتفاده از اينترنت وج ــدوز نيز تنظيماتي براي اس وين

ــد. پس  ــته باش ــود يا نياز به ثبت مجدد آنها وجود داش ــدوز غيرفعال ش وين
مشكل مي تواند در موارد زير بررسي شود:

1ـ از صحت عملكرد كابل مطمئن شويد. ممكن است كابل شما صدمه 
ديده باشد.

ــبكه Lan  بخوبي در سيستم عامل  ــويد درايور كارت ش 2 ـ مطمئن ش
 Device جديد شناسايي شده است. براي بررسي اين موضوع مي توانيد به
 ،Driver Pack Solution  برويد يا با استفاده از برنامه  manager

همه درايورهاي مورد نياز را نصب يا به روزرساني كنيد.
ncpa. ــارت ــن ها مراجعه كرده (عب ــات كانكش ــه بخش تنظيم 3 ـ ب

ــار دهيد) و ضمن  ــد اينتر را فش ــرده و كلي ــتجو وارد ك cpl را در كادر جس
 Local Area ــات ــش تنظيم ــه بخ ــه ب مراجع
Connection  مطمئن شويد دريافت 
ــات مورد نياز  ــي و ديگر تنظيم آي پ
براي اتصال رايانه با مودم روي 
حالت Automatic  قرار 

دارد.

ضا  علير سـيد
كاشـان،  از  اخوت 
ازنـاوه:  روسـتاي 

چند سوال دارم:
چگونـــه  ـ   1
 word متنــي را كـه در
تايپ كرده ام به موبايلم منتقل كنم؟ مثال يك متن چند كاراكتري را با 

فونت هاي مختلف به بخش پيغام ها يا message منتقل كنم.
2 ـ نرم افـزاري را معرفـي كنيـد كـه بتـوان در محيط آن 
 عربـي (با به كارگيري عالمت هاي فتحه، كسـره، ضمه و...)

تايپ كرد.
3ـ غيـر از مترجـم گوگل آيا سـايتي وجود دارد كه 

بتوان در آن متن عربي را ترجمه كرد؟
ــنهاد مي كنيم از  ــش اول پيش   براي پرس
ــد. اطالعات  ــك بگيري ــايت gokopy.com كم س
بيشتر راجع به سرويس ارائه شده در اين سايت و نحوه 
استفاده از آن را نيز مي توانيد با مراجعه به سايت جام جم 
  gokopy و جستجوي عبارت (click.jjo.ir) كليك
ــماره 518 نيز  ــه صفحه  12 كليك ش ــاهده كنيد. (ب مش

مي توانيد مراجعه كنيد)
 Word ــزار ــش دوم نيز همان نرم اف ــورد پرس در م
ــتن  ــنهاد مي كنيم. در اين برنامه با پايين نگهداش را پيش
ــون  ــا همچ از كليده ــك  ــار هري Shift و فش ــد  كلي
ــانه گذاري  ــد نش Q,W,E,A,S,D,F  و... مي تواني
ــتفاده از  ــتفاده كنيد. همچنين با اس ــراب اس و از اع
ــه  Quran In word  نيز مي توانيد آياتي  افزون
 Word ــواه از قرآن مجيد را براحتي در محيط  دلخ

وارد كنيد. 

ــان را از عربي  ــخص نكرديد متن مورد نظرت ــوم نيز مش ــش س در پرس
ــوگل و مترجم بينگ  ــه كنيد، اما مترجم گ ــه زباني مي خواهيد ترجم ــه چ ب
ــزو بهترين گزينه ها  (https://www.bing.com/translator)  ج
ــمار مي روند. عالوه بر بينگ، سايت freetranslation.com  نيز  به ش

امكانات خوبي را براي انجام اين كار در اختيار شما قرار مي دهد.

 صـادق كبيري از اهواز: مدتي پيش نرم افزار اتوكد را روي لپ تاپم 
(HP PROBOOK 4530)  نصب كردم. بعد از نصب و هنگام باال 
آمدن ويندوز ، پس از وارد كردن پسورد پيغام زير نشان داده مي شود؛ 

البته مشكلي پيش نمي آورد و با بستن آن ويندوز باال مي آيد:
dwn.exe - Bad Image
 C:\\Windows\system32\d3d10_1.dll is either
not designed to run on Windows

ــك بار  ــده روي تس ــاي پيش نمايش صفحات باز ش ــن پنجره ه همچني
ــتري  ــگ خاكس ــه رن ــده و ب ــه peek at desktop  غيرفعال ش  و گزين

در آمده است.
ــياري از موارد  ــكالت داليل متعددي دارند و در بس   اين مش
ــك نصب ويندوز و انجام مراحل Repair  مي توان  ــتفاده از ديس نيز با اس
آنها را رفع كرد. اما روش سريع تر و راحت تري نيز وجود دارد كه بسياري از 

كاربران به كمك آن مشكل را رفع كرده اند.
ــه و Windows Update  را  ــدوز مراجع ــرل پانل وين ــه كنت 1ـ  ب

كليك كنيد.
2 ـ از گوشه سمت چپ روي installed updates  كليك كنيد.

ــت آپديت هاي نصب شده گزينه  KB 2670838را پيدا و  3ـ  از فهرس
با كليك روي Uninstall آن را حذف كنيد.

4 ـ اميدواريم مشكل رفع شده و همه چيز به حالت اول بازگشته باشد.

فهيمي از رشـت: من يك تبلت سامسـونگ گلكسـي نوت 10/1 
دارم. از چنـد روز قبل هنگام شـارژ، روي آيكـون باتري، يك عالمت 

ضربدر قرمز ظاهر مي شود كه مدت زمان شارژ را طوالني مي كند.
ــده و رام  ــتگاه روت نش ــويد دس   پيش از هر چيز مطمئن ش
غيررسمي نيز روي آن نصب نشده است. در صورتي كه چنين است ابتدا بايد 

رام رسمي را جايگزين و دوباره مشكل را بررسي كنيد.
ــده، پيشنهاد مي كنيم  ــمي روي دستگاه نصب ش در صورتي كه رام رس
ــاني براي سيستم عامل را  ابتدا با مراجعه به بخش تنظيمات، وجود به روزرس
ــي كنيد و در صورتي كه به روزرساني موجود بود، سيستم عامل را به روز  بررس
كنيد، زيرا شايد اين مشكل به دليل اجراي يك به روزرساني رخ داده باشد و 

با به روزرساني جديدتر، مشكل رفع شود.
ــد. در  ــارژر مي رس ــي كابل و ش ــس از طي اين مراحل نوبت به بررس پ
ــتگاه ديگري (حتي ديگر محصوالت سامسونگ)  ــارژر دس صورتي كه از ش
استفاده مي كنيد، آن را كنار گذاشته و شارژر اصلي دستگاه را امتحان كنيد. 
در صورت تداوم بروز مشكل، موارد زير را به ترتيب با استفاده از يك كابل و 
شارژر اصلي ديگر ـ كه از صحت عملكرد آن اطمينان داريد ـ بررسي كنيد. 
به عنوان مثال از فرد ديگري كه دستگاهي مشابه شما دارد و شارژر يا كابل 

آن نيز مشكلي ندارد، بخواهيد شارژر و كابل را به شما قرض بدهد.
ــده + كابل خودتان: اگر مشكل رفع شد يعني  ــارژر قرض گرفته ش ـ ش

شارژر شما خراب است.
ــده: اگر مشكل رفع شد يعني  ــارژر خودتان + كابل قرض گرفته ش ـ ش

كابل شما خراب است.
ـ شارژر قرض گرفته شده + كابل قرض گرفته شده: اگر مشكل رفع شد 

يعني شارژر و كابل شما خراب است.
ــت كه  ــكل را رفع نكرد، به اين معناس ـ اگر هيچ يك از اين گزينه ها مش

درگاه شارژ دستگاه شما آسيب ديده و نيازمند بررسي سخت افزاري 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.

توجه

ــش هاي زيادي درباره  ــر هفته و حتي هر روز، پرس ه
ــات، روش ها و نرم افزارهاي انجام اين كار  بازيابي اطالع
ــال  ــران در اين امر براي كليك ارس ــدن كارب و موفق نش
مي شود. باتوجه به حساسيت اين موضوع و اهميت بسيار 
زياد اطالعات از دست رفته  كاربران ، قصد داريم نكته اي 
آسان اما طاليي در زمينه بازيابي اطالعات معرفي كنيم.

همان طور كه بارها گفته ايم، هنگامي كه اطالعات شما 
ــان مربوط به آنها از فهرست اطالعات  از بين مي رود، نش
موجود در هارد ديسك حذف مي شود، اما اين اطالعات تا 
زماني كه اطالعات جديدي روي آن نوشته نشود، به حال 
ــن اطالعات براحتي از طريق  ــود باقي خواهد ماند و اي خ
ــتند. حال اين  ــكاوري قابل بازيابي  هس نرم افزارهاي ري
ــش مطرح مي شود كه چرا به محض حذف ناگهاني  پرس
يك فايل ، نمي توان آن را بازيابي كرد؟ پاسخ ساده است؛ 

ــما براي بازيابي فايل ازدست رفته با نصب  تالش هاي ش
نرم افزارهاي متعدد مانع انجام اين كار مي شود.

ــيد اولين اقدام پس از حذف ناگهاني  توجه داشته باش
ــت، زيرا با هر بار روشن  فايل ها، خاموش كردن رايانه اس
شدن و بوت شدن سيستم عامل، اطالعات مختلفي روي 
هارد ديسك نوشته مي شود كه ممكن است اين عمليات 
دقيقا در مكاني صورت گيرد كه فايل مورد نظر شما وجود 
ــت. همچنين نصب نرم افزارهاي ريكاوري يا  ــته اس داش

ــتن اطالعات جديد روي  حتي اجراي آنها نيز موجب نوش
ــك مي شود و خطر نوشته شدن اطالعات روي  هارد ديس
ــس در اولين  ــه همراه دارد. پ ــده را ب اطالعات حذف ش
ــدن سيستم عامل  اقدام رايانه را خاموش كرده و از بوت ش
ــتفاده از ديسك هاي بوت  جلوگيري كنيد. در ادامه با اس
ــي اطالعات در  ــياري از نرم افزارهاي بازياب ــده كه بس زن
اختيار شما قرار مي دهند، رايانه را بوت كرده و به جستجو 

و بازيابي اطالعات حذف شده بپردازيد.

آيا مي دانيد؟
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 52016 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

فناورى آينده

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

دستبند آسايش 
ــتبند خاصي به نام  ــت. به اين منظور دس ــت كه در زندگي روزمره گريز از آن ممكن نيس ــترس محركي عصبي اس اس
WellBe ساخته شده كه از طريق اپليكيشن مخصوص، به تلفن همراه وصل مي شود و بر اساس زمان، مكان و افرادي 
كه با آنها روبه رو مي شويد ميزان استرس تان را طي روز مي سنجد. اپليكيشن موردنظر از ميزان استرس روزانه نمودار رسم 
ــتبند با كمك همين اپليكيشن،  ــده است. البته اين دس ــار عصبي وارد ش ــترين فش مي كند و مي توان فهميد چه زمان بيش

راهكارهاي درماني براي كاهش استرس ارائه مي كند.

يك روح در چند بدن
تصويري كه مشاهده مي كنيد بلندگويي به نام Kien است كه مي تواند جايگزين تمام سيستم هاي صوتي خانه 
ــيم بوده و با بلوتوث يا واي ـ  فاي به هم وصل مي شوند. غير از اين كه مي توان جداگانه از  ــود. اين بلندگوها بي س ش
هر كدام استفاده كرد، با قرار دادن چند عدد از اين بلندگوها كنار هم، آنها به آساني به يكديگر وصل شده و صداي 
ــت كه اگر چند عدد از آن را در اتاق هاي مختلف  ــتم اين اس بلندي توليد مي كنند.  ويژگي جالب نهفته در اين سيس

خانه بگذاريد، به محض ورود به هر اتاق به صورت خودكار پخش موزيك را ادامه مي دهد.

ويتامين سنج موبايلي
ــاال بدنتان به  ــتيد، احتم ــده و بي حال هس ــر رنگتان پري اگ
ــواد معدني نياز دارد، اما چه ويتاميني بايد بخوريد؟  ويتامين و م
ــاخته شده است.  ــش س ــخ به اين پرس Vitastiq  براي پاس
ــك 3/5 ميلي متري  ــاهده مي كنيد از طريق ج ــي كه مش گجت
ــود و اپليكيشن مخصوص آن  هدفن به تلفن همراه وصل مي ش
به شما مي گويد نوك قلم را در چه نقاطي از دستتان بگذاريد. 

پس از اتمام كار، اين اپ ميزان ويتامين  بدنتان را به تفكيك 
ــي در اختيارتان قرار مي دهد  ــالم مي كند و يك برنامه غذاي اع
ــد. در ضمن اين اطالعات ذخيره  ــه چگونه آنها را جبران كني ك

مي شود.

اطالع از ميزان گاز پيك نيكي 
با ترازو

اگر زياد به مسـافرت مي رويد و در طبيعت 
غذا درسـت مي كنيـد، حتمـا تاكنون بـا گاز 
پيك نيكي خالـي مواجـه شـده ايد. اطالع از 
ميزان گاز درون محفظه كامال حدسـي است، 
بنابراين وسيله اي به نامGasWatch  ساخته 
شده اسـت. اين وسـيله در واقع يك ترازوي 
حسـاس اسـت كه جرم گاز را با قـرار گرفتن 
محفظه روي خود، انـدازه مي گيرد و اطالعات 
خود را به اپليكيشني مي فرستد كه ميزان گاز 

را به درصد نشان مي دهد.

 خواب آسوده 
با هدفن

خواب آسوده و با كيفيت يكي از بهترين 
ــت  ــت كه كمتر به دس تجربه هاي زندگي اس
 Kokoon ــور هدفن ــد. به اين منظ مي آي
ــود و  ــده كه به تلفن وصل مي ش ــاخته ش س
ــرد. هدفن با  ــر نظر مي گي ــواب فرد را زي خ
ــاص، متوجه  ــاي خ ــتفاده از الگوريتم ه اس
ــود چه زماني شخص به خواب مي رود  مي ش
ــر و صداي محيط را حذف مي كند. اين  و س
ــرد را از خواب بيدار  ــن حتي مي تواند ف هدف
ــذر زمان ياد  ــادات خوابش را با گ ــد و ع كن

مي گيرد.

ماساژور سر 
وقتي چهار دانشجوي مهندسي دوست نداشته 
باشند استخدام شـده و كار تكراري انجام دهند، 
نتيجه اش گجتي مي شـود كه در تصوير مشاهده 
مي كنيـد. Vi-Band به جـاي قـرار گرفتن روي 
سر، دور آن بسـته مي شود، پيشـاني و شقيقه ها 
را مي پوشـاند و با لرزش هاي خفيف، سر را ماساژ 
مي دهد. نوع ماساژ اين سربند قابل تنظيم است و 
از باتري قابل شارژ بهره مي برد. به گفته سازنده ها، 
اين گجت با ماساژ سـر حس راحتي به شخص القا 

مي كند.

آبياري فناورانه
ــكل كم آبي يكي از معضالت دنياي امروز  مش
ــتره آن به مرزهاي كشوري خاص  ــت كه گس اس
ــود. وسيله اي كه در تصوير مي بينيد محدود نمي ش

ــاك قرار  ــه درون خ ــام دارد ك SenSprout  ن
ــواج راديويي موجود  ــود را از ام ــه و انرژي خ گرفت
در هوا مي گيرد. روي يكي از برگ هاي اين وسيله 
ديودهايي وجود دارد كه با سه رنگ قرمز براي آب 
ــبز براي آب زياد،  ــب و س كم، آبي براي آب مناس
ميزان آب خاك گياه را نشان مي دهد و آبياري آن 
ــازندگان قصد دارند در آينده  ــزد مي كند. س را گوش
نزديك اين گجت را به تلفن هوشمند وصل كنند.
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