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WSIS برگزارى اجالس
با حضور ايران 

ــران در اجالس  ــات و فناوري اي ــر ارتباط وزي
ــران در زمينه جامعه  WSIS (اجالس جهاني س
ــركت اينترنتي  ــت آيكان (ش ــي) به رياس اطالعات
ــده) حضور  ــماره هاي واگذار ش ــه و ش ــت دامن ثب
ــو درباره  ــي ضمن گفت وگ ــت. محمود واعظ ياف
ــت مانند حريم  ــا اينترن ــائل مختلف مرتبط ب مس
ــت اينترنت،  ــت در حاكمي ــي، نقش دول خصوص
ــبكه هاي اينترنتي و حفاظت از كودكان  امنيت ش
ــي صحبتي با فواد  ــتفاده از اينترنت، ط هنگام اس
ــكاري براي آموزش  ــهاده، رئيس آيكان بر هم ش

تخصصي مديران ايراني تاكيد كرد. 

ــن گردهمايي با  ــالس WSIS بزرگ تري اج
ــاره  فناوري  ــازمان ملل متحد  درب ــتيباني س پش
ــال  ــت كه هر س اطالعات و جامعه اطالعاتي اس
ــت  ــود. در اين نشس ــاه مي  در ژنو برگزار مي ش م
ــد وزارت اقتصاد و  ــازمان هاي مختلفي  مانن از س
ــاني نمايندگاني حضور داشتند  ــوراي اطالع رس ش
ــور در  ــاره پروژه هاي كالن كش ــر يك درب كه ه
ــه كردند.  ــي ارائ ــه اطالعاتي گزارش ــوزه جامع ح
ــائلي  ــر ارتباطات نيز در اين گردهمايي از مس وزي
ــه جامعه اطالعاتي و  ــون مواضع ايران در زمين چ
ــور در اين حوزه تاكنون به  پيشرفت هايي كه كش

آنها دست يافته صحبت كرد.
ــده در اين اجالس  از موضوعات مهم بحث ش
مي توان به3 گزارش جداگانه درباره توسعه پهناي 
ــاخص هاي  ــروژه نظام پايش ش ــد اينترنت، پ بان
ــه مبادالت  ــكوي يكپارچ ــاوري اطالعات و س فن
اقتصادي كه از سوي نمايندگان اجرايي كشورمان 

ارائه شد، اشاره كرد.

خودپردازي كه چهره شما را مي شناسد
ــين خودپردازي هستند  ــغول كار روي توليد اولين ماش ــان خالق چيني به تازگى اعالم كرده اند مش مهندس
ــمي خبري شينهوا گزارش داده كه پروتوتايپ اين  ــخيص چهره دارنده كارت را دارد. آژانس رس كه قابليت تش

خودپرداز با همكاري دانشگاه سينگ هواي و شركت امنيت فناوري زكوان توليد شده است.
ــده در اين خودپرداز، احتمال ارتكاب  ــركت زكوان مي گويد با كمك فناوري جديد استفاده ش مديرعامل ش
ــن كامال به فناوري خارجي  ــه مديرعامل، خودپردازهاي چيني تا پيش از اي ــم كاهش مي يابد. طبق گفت جراي
وابسته بودند و از اين پس مي توانند با كمك يك سيستم خانگي كار كنند. براي بهره بردن از اين سيستم به 

يك پايگاه داده بزرگ از چهره ها نياز است كه احتماال بزودي فكري هم براي آن خواهد شد. 
ــتفاده از  ــال اس ــا به ح ت
ــخيص چهره براي بهتر  تش
ــرد  ــردن عملك ــر ك و امن ت
ــتم به دفعات و از  يك سيس
ــركت هاي بزرگي  ــوي ش س
ــكاري  ــل با هم ــون اينت چ
ــونگ و...  ــورد، اپل، سامس ف
ديده شده است. بايد ديد اين 
فناوري چه زماني به طور كل 
عملي شده و وجود آن چقدر 
روي كاهش ارتكاب جرم از 
خودپرداز  ماشين هاي  طريق 

تاثير خواهد داشت.

ــار مي رفت  ــخه 10130 انتظ ــس از آمدن نس پ
ــخه پاياني ويندوز 10 باشيم. ظاهرا  بايد منتظر نس
شايعات و اطالعات درز كرده صحت داشته و تا چند 
ــدوز 10 را خواهيم ديد. بزرگ ترين  هفته ديگر وين
ــركت نرم افزاري دنيا، مايكروسافت اعالم كرده  ش
ــخه از ويندوز، چهارشنبه 29 جوالي (هفتم  اين نس

مرداد) آغاز به كار خواهد كرد.
ــده و به  ــور عرضه ش ــدوز 10 در 190 كش وين
ــال فرصت مي دهد  كاربران ويندوز 7 و 8/1 يك س

ــخه را دانلود كنند. نسخه  كه به طور رايگان اين نس
ــه آخر خواهد  ــخه يكي مانده ب فعلي (10130) نس
ــخه كامل  ــن ديگر بايد منتظر نس ــود و پس از اي ب
ــيم. در نسخه آخر تغييراتي مشاهده  ويندوز 10 باش
ــود. عالوه بر كورتانا، شاهد حضور ميانبرهاي  مي ش
ــارم و روش هاي جديد  ــوار چ ــه كليد براي ن صفح
ــم بود و از  ــتارت خواهي ــي كردن منوي اس سفارش
ــتن ويژگي قابل نصب بودن روي تبلت، رايانه  داش
ــمارت فون بهره مند خواهيم شد. چيز  شخصي و اس

ــي را متمايز مي كند،  ــدوز 10 پايان ــري كه وين ديگ
حضور مرورگر اج بوده كه از اين پس انجام وظايف 
مرورگر اكسپلورر را به صورت بهينه  و كاراتر به عهده 

خواهد گرفت.
ــه، موبايل،  ــخه هاي خان ــن ويندوز در نس آخري
حرفه اي، اينترپرايز و آموزشي عرضه خواهد شد. در 
ميان آنها نسخه آموزشي تازگي دارد و مايكروسافت 
ــگاه و مدرسه و براي  ــتفاده در دانش آن را براي اس

انجام امور تحصيلي در نظر گرفته است.

ويندوز 10 بزودي مي آيد

رونمايي از تلويزيون غول پيكر 
اولين تلويزيون 10K  دنيا در شگفتي تمام رونمايي شد، اما اين پرسش مطرح مي شود كه آيا واقعا به چنين 
كيفيتي كه براي ساختش هزينه  زيادي صرف شده، نياز است؟ سازنده اين تلويزيون شركت چيني BOE است 
كه آن را در اندازه 82 اينچ ساخته است. در واقع از آنجا كه چيني ها دوست دارند هميشه خاص باشند، مي توان 

حدس زد ساخت اين تلويزيون چيزي جز به رخ كشيدن توانايي شان در فناوري نبوده است.
بايد اعتراف كرد تلويزيوني با اين كيفيت، فعال كاربري ندارد. اين دستگاه در واقع 8K  است كه چند هزار 
ــت. همان طور كه پيش از اين هم گفتيم احتماال ساخت اين تلويزيون  ــل اضافه در آن گنجانده شده اس پيكس
فقط به اين دليل بوده كه به دنيا نشان داده شود فناوري آن هم از نوع چيني، توانايي ساخت چنين تلويزيوني 

را با اين كيفيت دارد. 
مشخص نيست پس از معرفي اين دستگاه درخواست براي توليد انبوهش وجود داشته باشد يا نه، ولي آنچه 
ــد چنين  ــي پيدا نخواهد ش ــت اين كه فعال بازار جاي خالي براي چنين محصولي ندارد و احتماال كس واضح اس

دستگاهي را كه قيمت سرسام آوري برايش پيش بيني شده، بخرد.

ــش با نام  ــط گرافيك ــي آخرين راب ــا بتازگ انويدي
ــت.  GeForce GTX 980Ti را معرفي كرده اس
ــب براي بازي هاي 4K و گجت هاي  اين رابط مناس
ــت. محصول نامبرده  ــده اس واقعيت مجازي اعالم ش
ــش گيگابايت حافظه رم دارد و با قدرت تمام قادر  ش
به اجراي بازي هاي 4K  با نرخ فريم باال (بيش از 30 
 GTX ــرعتش در مقايسه با فريم بر ثانيه) بوده و س

680  سه برابر افزايش داشته است.
نكته جالب توجه درباره اين رابط گرافيكي تجهيز 
ــت. اين يعني بيش  ــته پردازشي اس آن به 2816 هس
ــته هاي كارت گرافيكي  ــداد هس ــد از تع از 90 درص
و  دارد  ــي  پردازش ــته  Titan X هس ــت  گران قيم

قيمتش نيز نسبت به اين كارت هزار دالري پايين تر 
است.

ــاي 4K، محصول  ــر از توانايي اجراي بازي ه غي
ــركت انويديا از واقعيت مجازي نيز پشتيباني  جديد ش
مي كند و همين قابليت، آن را انتخاب آكيولس ريفت 
ــه پردازنده  ــت مجازي ك ــرد؛ عينك واقعي خواهد ك

گرافيكي GTX 970  را مناسب نمي دانست.
ــي به قدري  ــا، اين كارت گرافيك ــه گفته انويدي ب
ــي از پس اجراي بازي ــد خواهد بود كه براحت  قدرتمن

ــر  ديگ ــه  ك  Grand Theft Auto V
آن  ــراي  اج ــگام  هن ــي  گرافيك ــاي  كارت ه
ــونــد  مي ش ــه  مواج ــرعت  س ــش  كاه ــا   ب

ــر  ب
ــد  ه ا خو

ــا  ــد. انويـديــ آم
ــتداران  دوس داده  وعـده 

ــد آن را با  ــازي مي توانن ــن ب اي
ــه اجرا كنند و  ــرعت 60 فريم بر ثاني س

ــاهد هيچ توقفي نباشند. قيمت اين كارت  ش
گرافيك 650 دالر اعالم شده است.

قدرت و كيفيت در آخرين كارت گرافيكي انويديا
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ــن  ــم ژوئ ــا شش ــس از دوم ت ــگاه كامپيوتك  نمايش
ــهر تايپه برگزار شد. اين رويداد  (12 تا16 خرداد) در ش
تايواني را مي توان در تقويم فناوري يك اتفاق مهم در 
ــن فناوري هاي مرتبط به چيپ هاي  زمينه معرفي آخري
ــخصي و پلتفرم هاي موبايل دانست؛ جايي  رايانه اي ش
ــكتاپ ها، لپ تاپ هاي هيبريدي، تبلت ها،  كه آينده دس
ــيدني در چند  ــاي همراه و حتي گجت هاي پوش تلفن ه

روز به نمايش در مي آيد.
ــال ديده شد، بخصوص در  ــگاه امس آنچه در نمايش
ــت تاثير رونمايي  ــتر تح زمينه تبلت ها و رايانه ها، بيش

رسمي ويندوز 10 درآينده نزديك قرار داشت.
ــركت هايي مانند  ــا و ش ــال برنده ــداد امس در روي
ــازندگان گجت هاي  ــافت، اينتل، ايسوس، س مايكروس
ــوس كه حضور پررنگي  ــيدني و... فعال بودند. ايس پوش
ــگاه كامپيوتكس امسال داشت در زمينه هايي  در نمايش
ــخت افزار بازي، مانيتور،  ــخصي، س چون رايانه هاي ش
ــمند، نوت بوك، موبايل و... محصوالتي  ــاعت هوش س
ــته اي  ــد تايواني محصوالت برجس ــي كرد. برن را معرف
ــري    ــلفي، زن پد 8/0، س ازجمله زن واچ 2، زن فون س
ــه  ــز ب ــوك مجه ــفورمر ب "All-in-one  زن، ترنس
ــان ديگر  ــرد و در مي ــي ك USB Type C را رونماي

برندهاي حاضر فعال ترين بود.

ــركت در دو اندازه  ــمند جديد اين ش ــاعت هوش س
ــر دو به صفحه نمايش  ــاوت به نمايش درآمد كه ه متف
  5/2D ــظ ــه محاف ــا الي ــوده و ب ــز ب OLED مجه
گوريالگلس حفاظت مي شوند. اين دو مدل جديد نسبت 
ــين در برابر آب مقاوم تر شده و گواهي نامه  به مدل پيش
ــد. اين قابليت امكان  ــنامه خود دارن IP67 را در شناس
ــاعت به مدت 30 دقيقه در عمق يك متري  مي دهد س

بدون آن كه آسيبي ببيند دوام بياورد.
ــاي  ــي، زن واچ 2 كاربرده ــارژ مغناطيس ــر از ش غي
ــحال و راضي خواهد  ديگري دارد كه كاربرانش را خوش
ــوس به مشتريانش داد  كرد. خبر خوش ديگري كه ايس
ــاعت جديد بود كه نسبت به  در ارتباط با عمر باتري س

مدل پيشين افزايش داشته است.
ــركت،  ــر اين ش ــداي ديگ ــر و ص ــول پر س محص
ــلفي بود كه دوربين جلوي آن توانايي  ــمارت فون س اس
ــل را دارد. اين  ــت 13 مگاپيكس ــبرداري با كيفي عكس
ــن به  دو فلش LED، مود پانوراما و ويژگي هاي  دوربي
ــراي كاربر  ــلفي را ب ــت كه انداختن س ديگر مجهز اس

آسان تر و حرفه اي تر خواهد كرد.
ــازندگان ديگري همچون انويديا نيز در نمايشگاه  س
ــتند. اين شركت از جديدترين كارت  فعاليت خوبي داش
ــتيباني از محتواي 4K  را  گرافيك خود كه توانايي پش

ــت و براي اولين بار  ــكل دارد، پرده برداش به بهترين ش
ــمي NVIDIA Shield TV را در  ــه طور رس و ب

ــداد به معرض  اين روي
ــت.  ــش گــذاش نماي
دستگاه جديد شركت 
پردازنده  ــن  آخري به 
Tegra X1 مجهز 
بوده و 16 گيگابايت 
حافظه را در بدنه اي 
ــده  گنجان ــك  باري

است.

ــگاه  ــراي نمايش ــح داد ب ــر نيز ترجي ــركت ايس ش
ــام  ن ــا  ب را  ــا  توان رده  ــان  مي ــمارت فون  اس ــك   ي
ــت هسته اي  Acer Liquid X2 كه به پردازنده هش
ــت رونمايي كند. يكي  ــي مديا تك مجهز اس و 64 بيت
ــت باتري 4000  ــاي قابل توجه اين هندس از ويژگي ه

ميلي آمپري آن است. 
ــر Predator 8  تبلت ويژه  ــر ايس ــول ديگ محص
ــد Atom X7 بود  ــه پردازنده قدرتمن ــازي مجهز ب ب
كه از نظر طراحي و ويژگي هاي سخت افزاري قدرتمند 
ــد. AMD  و اينتل نيز در كامپيوتكس  به نظر مي رس
ــي كردند. AMD  از  ــان را معرف محصوالت جديدش
ــه 10 تا 12  ــري A  خود ك ــاي س ــن پردازنده ه آخري
ــل هم از  ــت و اينت ــرده برداش ــته دارد، پ هس
ــاي گرافيكي اش كه  ــم پردازنده ه ــل پنج نس
ــرعت بيشتر را نويد مي دهد،  بهبود كارايي و س
ــاوري در  ــركت دل، غول فن ــي كرد. ش رونماي
 دنياي رايانه ها با لپ تاپ ها، All-in-one ها،

ــري  س ــكتاپ هاي  دس ــا،  Two-in-oneه
ــا  ب ــتر  بيش ــكاري  هم و    Inspiron
AMD براي استفاده از پردازنده كاريزو 
ــه كاربرانش حق  ــگاه آمد و ب ــه نمايش ب

انتخاب بين اينتل و AMD را داد. 
ــگاه امسال شركت هاي  در نمايش
ــته و  ــت داش ــم فعالي ــري ه ديگ
ــژه  ــف بوي ــاي مختل در زمينه ه
رايانه محصوالتي  ــخت افزار  س
ارائه كردند. رويداد امسال مثل 
هميشه پربار بود و محصوالت 
پرقدرت و منحصربه فردي را 
ــاي  دني ــدان  عالقه من ــه  ب

فناوري نشان داد.

بهترين هاي كامپيوتكس 2015 به نمايش گذاشته شد

بزرگ ترين رويداد فناوري آسيا 

ــماره  ــا ش ــه ب ــي ك ــا روي صندلي هاي كارآفرين ه
ــرمايه گذاران با يكديگر  ــته اند، س مشخص شده  نشس
احوالپرسي مي كنند و خبرنگاران ايراني و خارجي پشت 
ــان در نظر  دوربين ها و در جايگاه مخصوصي كه برايش
ــده، جمع  شده اند. اين شرح حال مختصري از  گرفته ش
ــالن كنفرانس برلين در روز نخست برگزاري  فضاي س
مراسم «پل» بود. همه اين افراد جمع شده بودند تا در 
ــوند كه قرار است مانند پلي فضاي  ــمي حاضر ش مراس
كارآفريني داخل ايران را به خارج بخصوص كشورهاي 

غربي متصل كند.
ــال متوالي  ــي پل براي دومين س ــم كارآفرين مراس
ــد  ــان از 14 تا 16 خرداد برگزار ش ــهر برلين آلم در ش

ــان افراد فعال دنياي فناوري بود  و ميزب
كه از سراسر دنيا در آن شركت كرده 
ــد. اما بيش از همه حضور بيش  بودن
از 80 جوان كارآفرين ايراني در اين 
رويداد جلب توجه مي كرد كه تعداد 
قابل توجهي از ايران در اين مراسم 

حضور يافته بودند.
ــن  اي ــزاري  برگ اول  دور  در 
ــد،  ــم كه در آمريكا برگزار ش مراس
ــاالت متحده كه  اي ايرانيان مقيم 
ــتند  در حوزه فناوري فعاليت داش
ــاي  ــا ايراني ه ــري ب ــه همفك ب
ــور پرداختند تا راه هاي  داخل كش

ــب و كارهاي  موثرتري براي برقراري ارتباط بين كس
ايراني و جامعه خارجي مهيا كنند.

ــزاري اين  ــته پيرو دور اول برگ ــال گذش بهمن س
مراسم، از استارت آپ هاي داخل كشور خواسته شد ايده 
خود را در قالب ويدئوهايي كوتاه ضبط و براي جشنواره 
پل ارسال كنند. گروهي از فعاالن حوزه فناوري داخل، 
ــالي را بررسي كردند تا بهترين ها گلچين  ايده هاي ارس
ــود. با  ــتاده ش ــم فرس و با تامين هزينه به اين مراس
ــه 7000 كارآفرين  ــه اين ك توجه ب
ــع مختلف  ــي در صناي ــق ايران موف
ــد، برگزاري اين  ــان حضور دارن جه
براي  ــتثنايي  اس ــي  فرصت ــم  مراس
ــت تا به  ــي اس ــاي ايران كارآفرين ه

جامعه جهاني وصل شوند.
ــه  ك ــم  مراس ــن  اي ــاي  برنده ه
ــن را با كمك  ــانس حضور در برلي ش
سرمايه هاي جذب شده از شركت هاي 
فناوري ايراني يافتند، شامل پنج طرح 
از حوزه آي سي تي و پنج طرح از ديگر 
ــمول  ــاوري بودند و مش حوزه هاي فن

ــس iBridge برلين  ــفر به كنفران حمايت كامل از س
ــام ميدم،  ــد از: انج ــاي برگزيده عبارتن ــدند. تيم ه ش
ــتفاده از  ــم با اس ــبكيه چش ــي، ترب، ترميم ش بارمون
خاصيت لومينسنس، توسعه ابزارك شناسايي بالدرنگ 
عوامل آالينده زيستي شير، چند راهي هوشمند، حسگر 
پيزوالكتريك براي استفاده در پوست مصنوعي انگشت 
ــتم پكيج نانوفناورانه گندزدايي آب شرب،  دست، سيس

مامان پز و موتورسيكلت و خودروي الكتريكي.
ــانه هاي مختلف غربي  ــم رس با برگزاري اين مراس
ــد، از جمله رويترز  ــش دادن اخبار مربوط به آن را پوش
ــت: كارآفرين هاي ايراني تشنه  كه در گزارش خود نوش
ــعه كسب و  ــرمايه گذارهاي خارجي براي توس جذب س

كار خود هستند. 
ــرمايه گذاري  ــس صندوق س حضور مك كلور، موس

ــم كه روي  ــكا در اين مراس ــتارت آپ در آمري 500 اس
ــرمايه گذاري كرده است،  ــب و كارهاي بسياري س كس
ــرمايه گذاري در  ــود. او درباره س ــورد توجه ب ــيار م بس
ــدارد، اما  ــه اي براي اين كار ن ــران گفت فعال برنام اي
ــه تحصيلكرده و  ــران با جامع ــت 81 ميليوني اي  جمعي
پر انرژي زير 35 سال بسيار برايش جذاب است. او دليل 
ــم را مالقات با افراد با استعداد  حضورش در اين مراس
ــض كنار رفتن  ــرد و افزود به مح ــوش عنوان ك و باه
تحريم ها، حتما در ايران سرمايه گذاري خواهد كرد. اين 
ــمان بيشتر سرمايه گذاران  رويه محافظه كارانه در چش
ــا عده اي هم  ــم موج مي زد ام ــي حاضر در مراس خارج

بودند كه بعيد نيست در ايران حضور پيدا كنند.
ــاي كارآفريني ايران  ــورد فض ــم در م در اين مراس
ــد. براي نمونه در يكي از اين  سخنراني هاي جالبي ش
ــمند در  ــود حدود 40 ميليون تلفن هوش نطق ها به وج
ــد كه باعث ضريب نفوذ 51 درصدي  ــاره ش كشور اش
ــال گذشته سه برابر  ــده  و نيز پهناي باند طي دو س ش

شده است.
ــس كافه بازار از جمله افراد  ــام آرمندهي، موس حس
حاضر در مراسم بود كه گفت بيش از 21 ميليون ايراني 
ــتفاده مي كنند و بازار با نرخ رشد ــرويس بازار اس  از س
ــد است. او  تاكيد  35 درصدي در هر فصل در حال رش
ــتجوي  ــت كارآفرينان ايراني در جس كرد كه الزم نيس
ــه در ايران هم  ــوند، بلك ــك ايده ناب راهي خارج ش ي

مي توانند استارت آپ هاي بزرگي راه بيندازند.

آي بريج، پلي ميان ايران و آن سوي آب ها
هدف كنفرانس 3 روزه پل نزديك كردن فضاي كارآفريني ايران و غرب بود
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آرش جهانگيري
ــتجوي يك  ــده كه هنگام جس ــه ما پيش آم ــراي هم ب
ــمند  ــگاه  نرم افزارهاي تلفن هاي هوش ــن در فروش اپليكيش
ــويم. درواقع حاضريم  ــرعت رد ش از روي اپ هاي پولي بس
ــخت تري را انتخاب كنيم، ولي  براي انجام كارمان روش س
ــد با پرداخت  پول براي آن پرداخت نكنيم. حال اگر قرار باش
ــن امكانات بيشتري را به  بهايي كمتر در درون يك اپليكيش
دست بياوريد چه؟ تجربه نشان داده اين مدل بسيار موفق تر 
ــن هاي پولي است و احتمال اين كه  ــازتر از اپليكيش و پول س
ــن هاي  ــكل در بازار اپليكيش كاربران پول خود را به اين ش

موبايل خرج كنند، بسيار زياد است.
ــه in app purchase  يا  ــب و كار ك اين مدل كس
ــب و  ــيار موفقي در كس خريد درون برنامه نام دارد، مدل بس
ــت  ــت و 78 درصد درآمد به دس كار نرم افزارهاي موبايل اس
آمده در اپليكيشن هاي موبايل را به خود اختصاص داده است. 
ــد بيش از 70 درصد آن فقط  ــا جالب اين كه  از 78 درص ام
 entertainment براي اپليكيشن هاي سرگرمي يا همان
ــت و بازي ها با اختالف چشمگيري قبل از  ــده اس هزينه ش
ــكوي نخست درآمدزايي قرار  اپ هاي موزيك و فيلم در س
ــور ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست و با همه گير  دارند. كش
ــمند در ايران اين كسب و كار بسيار  ــدن تلفن هاي هوش ش
ــده،  طوري كه روزانه مبلغ زيادي صرف پرداخت  پررونق ش

درون اپليكيشني مي شود.
لذتي باارزش

ــات يك نرم افزار  ــتفاده از خدم پرداخت مبلغي براي اس
ــور ما  ــت، اما از آنجا كه در كش ــه اي چيز عجيبي نيس رايان
ــان حتي از  ــته و غير اورجينال پايش نرم افزارهاي قفل شكس
ــد، اين فرهنگ هيچ وقت  رايانه ها نيز زودتر به خانه ها باز ش
همه گير نشد كه كاربران پرداخت هزينه را براي يك نرم افزار 
ــد. بندرت پيش مي آيد يك  ــل، كاري بيهوده تصور نكنن اص
ــتم عامل ويندوز يا پك محصوالت  ــخه اورجينال سيس نس
ادوبي در خانه كاربران ايراني ديده شود. با ورود گوشي هاي 
ــردن هزينه براي  ــگ پرداخت نك ــمند به ايران فرهن هوش
ــائلي مانند  ــرايت كرد، اما مس نرم افزار به تلفن همراه نيز س
سهولت در خريد نسبت به نرم افزارهاي رايانه و احساس نياز 
ــد كاربر ايران نيز به جرگه دست  به چنين امكاناتي، باعث ش
به جيب هاي بازار اپليكيشن هاي موبايل اضافه شود. اما اين 
پول در ايران صرف چه نوع اپليكيشن هايي مي شود؟ بررسي 
ــن ها نشان  ــه بازار داخلي اپليكيش درآمد حاصل از فروش س
ــهم از اين درآمد را به خود  مي دهد سرگرمي ها بيشترين س
اختصاص داده اند. يعني به صورت ميانگين بيش از 90 درصد 
ــده براي اپ ها تنها به اپليكيشن هاي  هزينه هاي پرداخت ش

سرگرمي يا بهتر بگوييم بازي ها اختصاص دارد. 
بدون بازي هرگز

عالقه به بازي هاي موبايلي در ايران به حدي زياد است 
ــتجوي ايراني ها در موتور جستجوي گوگل  كه در نتايج جس
ــت. اما اين كه  ــارت بازي در جايگاه چهارم قرار گرفته اس عب
ــتند حتي يك ريال صرف خريد  چرا ايراني ها كه حاضر نيس

سي دي اورجينال يك نرم افزار كنند، حاضر مي شوند 
ــي هزينه هاي زيادي را  ــراي يك بازي موبايل ب
ــوند، پرسشي است كه كاربران بهتر  متقبل ش

مي توانند به آن پاسخ دهند. 
حميد يكي از كاربران تلفن هاي هوشمند 
است كه يد طواليي در پول خرج كردن براي 
ــد: «مانند هر تفريح  ــازي دارد. او مي گوي ب
ديگري بازي هاي موبايلي نيز وقت شما را 
پر و براي شما لذت خلق مي كند. لذتي كه 
براي بيشتر به دست آوردن اش بايد بهاي 
ــد.» محمد كه خود در زمينه  آن را بپردازي
توسعه اپليكيشن ها فعاليت مي كند، معتقد 
ــت در بازي هاي آنالين  ــت: «حس رقاب اس
ــاي باالتر دليل  ــت آوردن ركورد ه و به دس

ــت و كاربران حاضرند  اصلي اين ولخرجي اس
ــر رقباي خود  ــه باالتر بودن از ديگ براي يك پل

هزينه هاي زيادي صرف كنند.»
ــي مي گويد:  ــوره بازي موبايل ــز به عنوان يك خ پيام ني
ــد؛ اتفاقي كه در  ــن كار براي خود زمان مي خري ــما با اي «ش
دنياي واقعي به هيچ وجه امكان پذير نيست. شما در بازي هاي 
ــان زيادي را صرف انجام آن كنيد تا بتوانيد  موبايلي بايد زم
ــيد. زماني كه مي تواند در زندگي  به جايگاه دلخواه خود برس
روزمره شما تاثيرگذار باشد، اما وقتي بدانيد مي توانيد با دست 
ــدن يك روز، يك هفته و حتي ماه ها براي خود  به جيب ش

زمان بخريد، حتما اين كار را خواهيد كرد.»
ــاي موبايلي با توجه  ــت بازي ه ــخص اس چيزي كه مش
ــي مي كنند از محبوبيت  ــه اين كه براي كاربران لذت آفرين ب
ــاي هر كاربر  ــت ركورد ه ــد و حربه ثب ــتري برخوردارن بيش
ــده  ــه آن با ديگر كاربران باعث ش به صورت آنالين و مقايس
فضاي رقابتي شديدي بين كاربران به وجود بيايد؛ رقابتي كه 

باعث به وجود آمدن يك بازار داغ در ايران شده است.
نبرد قبايل؛ پيشتاز بي رقيب

ــدگان تلفن هاي  ــت در جمع دارن ــا غيرممكن اس تقريب
ــمند و تبلت ها، صحبتي از اتك، كلن، وار و البته بازي  هوش

ــل» يا همان «كلش  ــيار محبوب «نبرد قباي اعتيادآور و بس
ــران ايراني  ــد. كارب ــز» (Clash of  Clans) نباش آو كلن
ــتند، به  ــمند كه اهل بازي هاي موبايلي هس تلفن هاي هوش
ــازي محبوب اختصاص  ــان را به اين ب ــترين زم جرات بيش
ــازي كلش آو  كلنز فقط  ــا نكته مهم در مورد ب مي دهند. ام
محبوبيت آن نيست، بلكه پول هاي هنگفتي است كه صرف 
پيشرفت در اين بازي مي شود. كاربران ايراني نيز براي خريد 
ــازي هزينه هاي  ــبز رنگ اين ب جم يا همان الماس هاي س
زيادي مي كنند. به اعالم سايت الكسا، ايران با 7/7 درصد از 
كل بازديدكنندگان سايت supercell كه سازنده اين بازي 
و سرورهاي آن است، بعد از آمريكا و هند در جايگاه سوم قرار 
گرفته است. بعد از ايران، كويت و آفريقاي جنوبي در جايگاه 
ــتقبال بعيد  ــارم و پنجم قرار دارند. با چنين حجمي از اس چه
نيست كاربران نيز حاضر باشند براي باقي ماندن در اين رقابت 
دست به جيب شوند. اما داستان هنگامي جذاب تر مي شود كه 
ــارت «خريد جم كلش آو كلنز» جايگاه هفدهم را در بين  عب
ــاز زياد كاربران  ــتجوي گوگل در ايران دارد كه ني نتايج جس

براي خريد اين الماس هاي درخشان را نشان مي دهد. 

بازار مكاره پر جنب و جوش
ــا و محدوديت هاي موجود،  ــا كه به دليل تحريم ه از آنج
ــمي گوگل و اپل بايد از پروكسي  براي خريد از بازارهاي رس
استفاده كرد، آمار دقيقي درباره ميزان هزينه ايراني ها در اين 
ــايت فارسي زبان كه به  ــده، اما وجود ده ها س بازي ثبت نش
فروش اين الماس ها مي پردازند گواه همه چيز است. شروين، 
مدير يكي از سايت هاي فروش كارت هاي هديه اپل و گوگل 
مي گويد كه از اواخر سال 2014 فروش به شكل چشمگيري 
ــته است. به گفته او،  ــد داش باال رفته و تقريبا 300 درصد رش
كاربران اپل پيش از اين نيز در ايران گيفت كارت مي خريدند، 
ــاد بود. حاال با همه گير شدن اين  اما بازار اندرويد كامال كس
ــت، اما  ــازي فروش كارت هاي گوگل نيز افزايش يافته اس ب

هنوز هم كاربران اپل دو برابر اندرويدي ها هزينه مي كنند. 
آرزو نيز كه يك وبسايت براي فروش جم كلش راه انداخته، 
مي گويد: «اكنون نزديك به سه ماه است فروش سايت افت 
ــته، اما باز هم روزانه دست كم 500 تا 700  10 درصدي داش
هزار تومان از سايت جم خريده مي شود و كاربران بسيار راحت 
 high level براي اين بازي خرج مي كنند. آرين از كاربران
ــن بازي مي گويد: «تا به حال نزديك به يك ميليون براي  اي
ــم كه فقط در  اين بازي هزينه كرده ام و كاربراني را مي شناس
ــد تا بتوانند به  ــتر از پنج ميليون جم خريده ان ــب بيش يك ش
ــراي اين بازي در ايران  ــند.»فارغ از رقمي كه ب ديگران برس
پرداخت مي شود، مشخص است كه مدل درون پرداختي اين 
بازي و همچنين چت درون گروهي و بازي منطقه اي باعث 
ــكلي براي اين بازي دست به  ــده كاربران بدون هيچ مش ش
جيب شوند. اتفاقي كه پيش از اين براي هيچ بازي ديگري در 
ايران نيفتاده بود و به نوعي كلش آو كلنز شروع كننده فرهنگي 
ــب و  ــت. كس با عنوان پرداخت درون نرم افزاري در ايران اس
ــاي مربوط به اين بازي در ايران فقط به خريد جم ختم  كار ه
نمي شود و حتي كاربران، حساب هاي كاربري خود را نيز خريد 

و فروش مي كنند.
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ــت درون  ــب و كار پرداخ ــدل كس ــن وجود م به يم
اپليكيشني و همچنين حضور پديده هايي مانند بازي نبرد 
قبايل، اكنون كاربران ايراني نشان داده اند حاضرند براي 
ــتري نيز خرج كنند. همين مساله  لذت بيشتر هزينه بيش
باعث شده عناوين زيادي از بازي هاي موبايلي ايراني كه 
مدل درآمدي خود را بر پايه پرداخت درون شبكه اي تعريف 
كرده اند، وارد بازار شود. نكته جالب اين است كه شايد اين 
بازي ها رقيبي جدي  براي كلش آو كلنز محسوب نشوند، 
اما با وجود اين كاربران ايراني حاضرند براي اين بازي ها 
نيز دست به جيب شوند. بازي هايي مانند ساالر، خروس 
ــوند،  جنگى، ويراژ و... كه به صورت رايگان عرضه مي ش

درآمد درون نرم افزاري قابل توجهي دارند. 

ــمي، بازي هاي موبايلي  بنابر آمارهاي نه چندان رس
ايراني روزانه بين دو تا پنج ميليون تومان درآمد دارند كه 
يك موفقيت براي صاحبان اين كسب وكارها محسوب 
مي شود. در چنين فضايي، توسعه دهنده ايراني نيز براي 
ــتري را عايد خود كند، محصول  اين كه بتواند درآمد بيش
بهتري را روانه بازار مي كند تا كاربران بيشتري جذب آن 
شوند. همين مساله باعث به وجود آمدن استارت آپ هاي 
ــده كه بساط سرگرمي موبايلي  ريز و درشتي در ايران ش
ــي كه صرف نظر از  ــران را تامين خواهند كرد. اتفاق كارب
بر باد رفتن پول هاي بي زبان، مي تواند بستر خوبي براي 
ــب و كارهاي جديد و پيشرفت اپلكيشين هاي  توليد كس

فارسي باشد.

بساط ايرانى ها هم داغ است

جويندگـان گنج هــاي مجـازي
كاربران ايراني براى پيشرفت در بازي هاي محبوبي مانندكلش آو كلنز پول هنگفتى هزينه  مي كنند

گزارش داخلى
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 52205 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

آزاده ارشدي
ــدازه موبايل  ــخصي براي بعضي ها به ان ــايد رايانه ش ش
ضروري نباشد، اما براي همان آدم ها نيز در رتبه دوم اهميت 
قرار دارد. بنابراين اگر به هر دليل دچار مشكل شويد؛ در اين 
مطلب پنج راه حل براي برطرف كردن مشكالت اضطراري 
رايانه شما پيشنهاد شده كه در مواقع ضروري بسيار كارآمد 

است.
1 شكسته شدن صفحه  نمايش

ــما با ليواني كه  ــد صفحه  نمايش لپ تاپ ش فرض كني
ــت! چه بايد كرد؟ در  ــده، شكسته اس ــويتان پرتاپ ش به س
صورتي كه فقط صفحه  نمايش آسيب ديده باشد، با اين كه 
ــت، اما هنوز مي شود از لپ تاپ استفاده  كمي غيرعادي اس
ــد، مي توانيد  ــر مانيتور ديگري داري ــرد. در اين حالت اگ ك
ــد. از تلويزيون نيز  ــورت موقت به لپ تاپ وصل كني به  ص
ــود استفاده كرد؛ فقط بايد يك پورت خروجي مناسب  مي ش
 HDMI، mini-HDMI، DisplayPort،)
mini-Display، DVI يا VGA) داشته باشيد تا به 
دستگاه خود وصل كنيد. بعضي لپ تاپ ها نيز حالت صفحه 
 نمايش اضافي دارند كه در اين صورت بايد آن را فعال كنيد 
كه اين كار معموال از طريق كليدهاي Function انجام 
ــود. اگر خروجي لپ تاپ  شما در صفحه  نمايش ديگر  مي ش
بدون مشكل بود، احتماال فقط مشكل صفحه  نمايش داريد 

و دچار مساله ديگري نشده ايد.
اگر صفحه  نمايش ترك مويي در كنار لبه برداشته باشد، 
بايد حواستان باشد دستگاه خود را بدقت حركت دهيد؛ چون 
ــت با هر فشاري كه به آن وارد شود، ترك آن به  ممكن اس
ــتگي بزرگ تري تبديل شود. خيلي با احتياط آن را به  شكس

مركزي منتقل كنيد تا يك كارشناس آن را تعمير كند.
2 پاك شدن تصادفي فايل هاي مهم

دو نوع فايل مهم داريم؛ يكي فايل هايي كه براي كاربر 
ــيو موسيقي، دسته ديگر  ــت، مانند عكس ها و آرش مهم اس
ــت كه براي رايانه اهميت دارد مثل فايل هاي  فايل هايي اس
سيستم. خوشبختانه فايل هاي اصلي رايانه به گونه اي نيست 
كه به  صورت تصادفي پاك شود، اما گاهي برخي فايل هاي 

مهم آن پاك مي شود كه خرابي سيستم را در پي دارد.
ــند مهمي پاك شد،  اگر به صورت تصادفي عكس يا س
ــام فايل را در باكس  ــپلورر را باز كرده و ن ابتدا ويندوز اكس
ــت آن را پاك نكرده و فقط  جستجو تايپ كنيد. ممكن اس
ــيد كه در اين  ــتباهي به پوشه ديگري منتقل كرده باش اش
ــتجو پيدا مي شود. اگر آن را پيدا نكرديد،  صورت با اين جس
ــطل آشغال را باز كنيد شايد به طور كلي هنوز پاك نشده  س
باشد، اگر هم فايل هاي زيادي درون آن بود با كليك راست 
كردن داخل اين پنجره، Sort by  را انتخاب كرده و روي 
Date Deleted  كليك كنيد. فايل هايي كه اخيرا پاك 

شده اند، در باالي پنجره ظاهر خواهند شد.
ــد از ابزار  ــيديد، باي ــر با اين روش هم به نتيجه نرس اگ
 Recuva ــد نرم افزار ــده مانن ريكاوري فايل هاي پاك ش
ــود.  ــما بازيابي ش ــده ش ــتفاده كنيد تا اطالعات پاك ش اس
ــاال مي توانيد از  ــد احتم ــما باز هم پيدا نش اگر فايل هاي ش
ــخه هاي قبلي  ــي كنيد. ويندوز 7 نس ــك آپ آنها را بازياب ب
ــودكار ايجاد مي كند، به  اين صورت كه  فايل ها را به طور خ
ــت و بعد از انتخاب  ــپلورر كليك راس بايد روي ويندوز اكس
properties، پوشه اي را كه شامل فايل است پيدا كنيد، 
سپس روي پوشه كليك راست كرده و Restore previous را 
ــتي از بك آپ هاي پوشه را كه  انتخاب كنيد. در اينجا فهرس

براساس تاريخ فهرست شده اند، مشاهده خواهيد كرد.
ــي  ويژگ ــتي  دس ــور  به ط ــد  باي  8 ــدوز  وين در  ــا   ام
ــوي  من ــد  بع ــد.  كني ــن  روش را   File History"
 Restore personal ــاز و روي File History را ب
ــته باشيد اگر نتوانستيد فايل  files كليك كنيد. توجه داش
ــده خود را بيابيد يا از هيستوري فايل ويندوز بازيابي  پاك ش

كنيد، هنوز هم نبايد نااميد شويد.
ــيد،  ــتم خود بك آپ گرفته باش اگر پيش از اين از سيس
ــه دنبال آن بگرديد و اگر درايو  ــد در درايو بك آپ ب مي تواني

ــا وان درايو  ــد دراپ باكس ي ــرويس كلود مانن ــك آپ، س ب
ــايت سرويس  ــد، احتماال مي توانيد فايل خود را از وبس باش
ــكل  ــر اين صورت، به مش ــد. اما در غي ــود بازيابي كني كل
ــه اي ريكاوري  ــاي حرف ــد از نرم افزاره ــد و باي برمي خوري
ــما  ــتفاده كنيد كه درايوهاي ش مانند DriveSavers اس
ــود.  ــده پيدا ش ــكن مي كنند تا فايل پاك ش ــا دقت اس را ب
ــود، بايد با  ــتم ب ــده، فايل مهمي از سيس  اگر فايل پاك ش
ــايد هم مجبور  System Restore آن را تعمير كنيد. ش

شويد ويندوز را دوباره نصب كنيد.
3 ريختن مايع روي سيستم

ــاي يا آب  ــش مي آيد كه فنجان چ ــراي همه پي ب
ــد بدانيد  ــود. باي ــان ريخته ش روي كيبورد سيستم ش
ــك و كاني موجب خرابي  ــتن نم مايعات به دليل داش
ــود. اگر دستگاه شما روشن  وسايل الكترونيكي مي ش
ــود و اين اتفاق افتاد، اول آن را خاموش كنيد، از برق  ب
بكشيد و باتري آن را دربياوريد. بعد از آن تمام كابل ها، 
كارت هاي رسانه و درايوهاي قابل جابه جايي را بيرون 
ــيد و روبه پايين بگيريد تا مايع ريخته شده از آن  بكش
بيرون بيايد. اگر دستگاه شما لپ تاپ بود، نگذاريد مايع 
نزديك صفحه نمايش شود. اگر دستگاه تان دسكتاپ 
بود بايد تمام كليدهاي كيبورد سيستم خود را به زور هم 
ــده در بياوريد تا مايع درون آن بيرون بريزد، اجزاي  ش
ــك را هم خارج كنيد.  ــس مانند كارت گرافي درون كي
ــن كنيد.  بعد يك هفته صبر كنيد و دوباره آن را روش

اميدواريم سيستم شما مثل سابق كار كند!
4 دسترسي نداشتن به اينترنت

ــه بخواهيد  ــد ك ــايد هيچ چيز بدتر از اين نباش ش
ــود. در اين صورت  وبگردي كنيد، اما اينترنت قطع ش
ــرويس دهنده خود تماس بگيريد، به  اول از همه با س
جرات مي توان گفت 80 درصد مواقع مشكل از آي.اس.

ــت. اگر تمام آنچه اپراتور سرويس دهنده گفت  پي هاس
كه مثل هميشه با روشن و خاموش شدن مودم شروع 
مي شود، انجام داديد و اينترنت شما وصل نشد، ممكن 

است مشكل از روتر وايرلس يا از رايانه شما باشد.
ــيد،  ــر و مودم خود را يك بار از پريز برق بكش  روت
ــه صبر و دوباره مودم را وصل كنيد. بعد دوباره  30 ثاني

ــد. رايانه خود را  ــر را وصل كني ــه صبر و روت  30 ثاني
ــكل برطرف شده باشد اما  ــتارت كنيد. بايد مش ري اس
ــد، چك كنيد كه آيا مشكل از روتر است يا نه،  اگر نش
ــتقيما رايانه خود را با استفاده از  به  اين صورت كه مس
كابل اترنت به مودم وصل كنيد. اگر بعد از اين مرحله 
ــد، روتر شما مشكل دارد. اما در غير  اينترنت وصل ش
ــده،  ــكل ش اين صورت، مودم يا كابل اترنت دچار مش

كابل اترنت ديگري امتحان كنيد.
ــك كرديد و هنوز نتيجه  ــر تمام اين موارد را چ اگ
ــان ترين  ــت، آس ــكل از رايانه اس ــد، پس مش نگرفتي

ــق تبلت يا  ــت از طري ــه اينترن ــال ب ــان، اتص روش امتح
ــيله آنها به اينترنت وصل  ــت، اگر به وس گوشي موبايل اس
ــت. براي  ــه اس ــكل از رايان ــد مش ــر صددرص ــديد ديگ ش
ــما وصل است، به  ــبكه ش ــويد آداپتور ش اين كه مطمئن ش
ــويد و  ــرل پنل برويد، وارد Device Manager ش  كنت
آن  روي  ــد.  كني ــاب  انتخ را   Network adapters
ــود، Enable را بزنيد  ــال نب ــت كنيد، اگر فع ــك راس كلي
ــك كرده و وضعيت ديوايس  وگرنه Properties را كلي
ــويد درايور  ــايد مجبور ش را چك كنيد، اگر كار نمي كرد، ش
ــاني كنيد. روي تب Driver كليك كرده و  آن را به روزرس

Update Driver را انتخاب كنيد.
ــد، اول چك كنيد  ــتفاده مي كني ــاي اس ــر از واي ف  اگ
واي فاي تان روشن باشد، بعضي لپ تاپ ها دكمه سوئيچ يا 

Function دارند تا واي ـ فاي روشن يا خاموش شود.
5 ويروسي شدن سيستم

ــما به دليل منقضي شدن آنتي ويروس يا  ــتم ش اگر سيس
ــات pop upهاي  ــود، تبليغ ــي آلوده ش دانلود فايل ويروس
ناخواسته اي مي بينيد يا سيستم شما كند كار مي كند يا شايد 
ــتگاه خود را قطع كنيد، سيستم  كرش كند. ابتدا اينترنت دس
ــتارت كردن، در حالت Safe Mode بوت  را پس از ري اس
 Advanced را چند بار بزنيد تا منوي F8 ــد، بعد كليد كني
Boot Options را ببينيد، سپس از كليدهاي فلش روبه 
 Safe Mode ــت ــتفاده كنيد و روي حال ــاال و پايين اس ب

with Networking قرار دهيد و دكمه اينتر را بزنيد.
ــروس و ضدبدافزار  ــت از برنامه ضدوي ــن حال  در اي

استفاده كنيد تا چند اسكن انجام شود. 
ــد برنامه  ــروس داريد، باي ــر برنامه آنتي وي حتي اگ
ــتي كار  جديدي نصب كنيد، چون برنامه قديمي به درس
ــده است. فلش درايور  ــتم شما آلوده ش نكرده كه سيس
ــتم وصل كنيد تا  ــاوي آنتي ويروس جديد را به سيس ح
ــت  ــود، ضمن اين كه نيازي نيس برنامه جديد نصب ش
براي نصب آن به اينترنت وصل باشيد. اگر آنتي ويروس 
ــد ويندوز را  ــدا و پاك كند، باي ــت ويروس را پي نتوانس

دوباره نصب كنيد. 
اگر هم ويروسي بود كه با اين روش ها پيدا و حذف 
نشد، بايد تمام سرويس هاي سينك سازي كلود خودكار 
ــما و  ــده ش خود را غيرفعال كنيد تا فايل هاي ذخيره ش

ديگر دستگاه هايتان آلوده نشود.

كارگاه

5 راه حل اضطراري براي حل مشكالت رايانه

 ناجي خود باشيد
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آيا مى دانستيد؟

صالح سپهري فر
ــاخت  ــي و س ــوزه طراح ــر، ح ــال هاي اخي در س
چاپگرهاي سه بعدي با شتاب زيادي در حال پيشرفت 
ــاخت نوعي جديد از  ــت و گاهي خبري در مورد س اس
ــتگاه ها را مي شنويم. تاكنون انواع چاپگرهاي  اين دس
ــف از جنس  ــياي مختل ــاخت اش ــه بعدي براي س س
پالستيك، چوب و فلز به بازار آمده اند و البته هر روز بر 
دامنه تنوع كاربردهاي آنها نيز افزوده مي شود. يكي از 
جذاب ترين حوزه هايي كه چاپگرهاي سه بعدي بتازگي 
ــت.  ــه آن راه يافته اند، حوزه تهيه انواع خوراكي اس ب
تاكنون چند شركت دانش بنيان از سراسر جهان موفق 

به طراحي مدل هاي گوناگوني از چاپگرهاي 
ــده اند.  ــواد غذايي ش ــه بعدي ويژه م س

ــتن عملكردهاي  اين چاپگرها با داش
ــده صنايع  ــون مي توانند آين گوناگ
ــي و حتي تهيه انواع خوراكي  غذاي

در خانه را دگرگون كنند. 
انواع چاپگرهاي سه بعدي

ــه بعدي با  ــتر چاپگرهاي س بيش
قرار دادن تدريجي اليه هاي مختلف 

ــم مورد نظر را مي سازند.  روي هم، جس
اين شيوه در اصطالح «ساخت افزودني» 
 (additive manufacturing)

ــيوه، اليه هاي  ــام دارد. در واقع در اين ش ن
ــوند و در نهايت، ساختار   مختلف روي هم افزوده مي ش
مورد نظر ايجاد خواهد شد. اين چاپگرهاي سه بعدي  به 
ــابه كارتريج چاپگرهاي معمولي متني)  كارتريجي (مش
ــورد نظر (نظير  ــه در آن، ماده اوليه م ــتند ك مجهز هس

دانه هاي پليمري) موجود است. 
ــه بعدي نيز  ــر از چاپگرهاي س ــك نوع ديگ البته ي
ــب ويژه،  ــتفاده از نوعي چس وجود دارد كه در آن، با اس
ــود. اين نوع  ــبانده مي ش ــاي مختلف به هم چس اليه ه
ــز در اصطالح  ــه بعدي را ني ــتگاه هاي پرينت س از دس
 (binding printer) «ــده «چاپگرهاي متصل كنن

مي نامند. 

پرينت سه بعدي غذا
ــادي با  ــي تفاوت هاي زي ــك خوراك ــاخت ي ــا س ام
ــك چوبي دارد. در  ــمه پليمري يا يك عروس يك مجس
نمايشگاهي كه چندي پيش در زمينه چاپگرهاي سه بعدي 
ــه بعدي ويژه  ــد، چند نوع چاپگر س در نيويورك برگزار ش
ــه  ــد كه همه آنها در يكي از س ــواد خوراكي عرضه ش م
ــته اصلي پرينت با دماغه برون ريز، ماده پودر مانند و  دس

ليزر قرار مي گرفتند. 
ــز» (nozzle)، مواد  ــرون ري ــه ب ــيوه «دماغ  در ش
ــرنگ روي  مورد نظر از طريق يك دهانه ريز و همانند س
سطح مورد نظر ريخته مي شود. اين شيوه بويژه در زمينه 
ــكالت يا مواد  ــن انواع كيك با ش تزئي
مايع رنگي و همچنين ساخت برخي 
خوراكي هاي شيرين كاربرد زيادي 

دارد. 
در شيوه پودري هم، مواد اوليه 
ــت  اس موجود  ــودر  پ به صورت 
ــي مورد نظر  و بتدريج خوراك
ــتر  ــازد. البته در بيش را مي س

ــود. در اين  ــوارد، اين ماده بايد پيش از مصرف پخته ش م
روش مي توان برخي خوراكي ها نظير پيتزا، كلوچه يا نان 

را توليد كرد. 
مشتريان پيشگام

ــه بعدي در زمينه مواد  ــوزه چاپگرهاي س با اين كه ح
خوراكي عمر چنداني ندارد و درنتيجه هنوز به اندازه كافي 
ــته در  ــت، اما اين محصوالت توانس ــيده اس به بلوغ نرس
همين مدت كوتاه مشترياني را براي خود دست و پا كند. 
ــالمندان در آلمان يكي از نخستين خريداران  خانه هاي س

اين چاپگرهاي سه بعدي هستند.
بسياري از سالمندان براي جويدن مواد غذايي مشكل 
ــا بايد به صورت پوره  ــد و به همين دليل، انواع غذاه دارن
ــود. اما غذاهاي  ــده و نيمه مايع) به آنها داده ش (رنده ش
ــده ظاهرا چندان جذابيت ندارند و به همين دليل،  پوره ش
ــالمندان از خوردن آن امتناع مي كنند و اين امر  برخي س
درنهايت به سوء تغذيه و بروز مشكالتي جسمي براي آنها 

مي انجامد. 
در اينجاست كه چاپگرهاي سه بعدي مي توانند نقش 
ــه بعدي مي تواند مواد  مهمي ايفا كنند. نوعي از چاپگر س

ــب  ــده هويج، نخود فرنگي و كلم را با نوعي چس پوره ش
ويژه خوراكي به هم متصل كرده و آن را به شكلي جذاب 
ــزار مركز نگهداري از  ــال حاضر بيش از ه درآورد. در ح
ــالمندان در آلمان از اين فناوري براي بهبود تغذيه اين  س

افراد استفاده مي كند. 
راهي براي مقابله با فقر غذايي

ــورهاي فقير ازجمله برخي  ــاكنان كش ــياري از س بس
كشورهاي آفريقايي به دليل نبود منابع غذايي كافي، دچار 
ــوء تغذيه هستند و اين وضعيت به بروز انواع مشكالت  س
ــت. اما شايد بتوان روزي را متصور  براي آنها انجاميده اس
ــدي از حجم اين  ــاي نوين بتواند تا ح ــد كه فناوري ه ش

مشكالت بكاهد. 
ــال طراحي  ــان در ح ــال حاضر برخي كارشناس در ح
دستگاه هايي خاص هستند كه بتواند انواع مختلفي از مواد 
ــيار ارزان قيمت (نظير علف هاي هرز، جلبك هاي  اوليه بس
دريايي، انواع حشرات يا حتي انواع كرم خاكي) را به مواد 
ــوردن اين مواد  ــل كنند. با اين كه تصور خ خوراكي تبدي
ــياري از افراد بسيار چندش آور است، اما شايد در  براي بس
آينده چاپگرهاي سه بعدي بتوانند آنها را در قالبي جذاب به 
مصرف كننده ارائه كنند. به اين ترتيب شايد بتوان تا حدي 

از بار فقر غذايي موجود در مناطق محروم دنيا كاست. 
ــان پيش بيني  ــزون بر اين، برخي ديگر از كارشناس اف
ــود كه  ــاخته ش ــايد در آينده چاپگرهايي س ــد ش كرده ان
ــج آنها دربردارنده روغن و موادي با تاريخ مصرف  كارتري
ــد. در اين  ــال باش ــش از 30 س ــدت و دوام بي طوالني م
ــاهد كاهش اثرات منفي زيست محيطي  صورت نه تنها ش
ــه مي توان به  ــواد غذايي خواهيم بود، بلك ــد انواع م تولي
ــه افزايش جهان  ــي تجديدپذير براي جمعيت رو ب منابع

دست يافت. 
راهي براي تغذيه مناسب

ــورهاي نيازمند نيستند كه مي توانند  اما اين فقط كش
ــه بعدي ويژه موادغذايي بهره مند  از مزاياي چاپگرهاي س
ــتگاه ها مي تواند براي بسياري ديگر  شوند، بلكه اين دس
ــد. يكي از كاربردهاي  ــاكنان زمين نيز سودمند باش از س
احتمالي چاپگرهاي سه بعدي در آينده مي تواند تهيه انواع 

موادغذايي بر اساس نياز بدني فرد باشد. 
ــمي خاص  ــه دليل وضعيت جس ــراد ب ــياري از اف بس
ــتري به برخي ريزمغذي ها (نظير انواع مواد  خود، نياز بيش
ــه بعدي شايد  معدني) دارند. با بهره گيري از چاپگرهاي س
ــات ريز مغذي هاي به كار رفته در  يك كاربر بتواند جزئي
ــه، فردي كه دچار  ــود را تعيين كند. براي نمون غذاي خ
كمبود آهن است، مي تواند برنامه تهيه غذايي با محتواي 

باالي آهن را به چاپگر ويژه خود بدهد. 
ــواع خوراكي  ــه تهيه ان ــد ب ــا مي توان ــن كار نه تنه اي
ــاس نياز ويژه افراد كمك كند، بلكه با كاهش انواع  براس
ــيميايي موجود در مواد غذايي بازاري، راه  افزودني هاي ش

را براي تندرستي بيشتر فرد هموار مي كند.  
دشواري هاي چاپ سه بعدي غذا

ــه بعدي  با وجود جذابيت هاي موجود در زمينه چاپ س
انواع خوراكي، اين حوزه آن قدرها هم كه به نظر مي رسد 
ــواري موجود در اين زمينه به  ــاده نيست. نخستين دش س
ــود. اكنون انواع چاپگرهاي  ــرعت توليد مربوط مي ش س
ــياي مختلفي را در مدتي  ــه بعدي كربني مي توانند اش س
ــه كنند. با اين حال، تهيه يك خوراكي نيازمند  كوتاه تهي
ــدن اليه هاي متعدد و زياد است و  روي هم قرار گرفته ش

در نتيجه زمان زيادي از كاربر گرفته مي شود.
ــه بعدي غذايي   با اين كه عملكرد برخي چاپگرهاي س
ــواد غذايي را  ــكالت م ــتفاده از ش نظير آنهايي كه با اس
تزئين مي كنند ساده است، اما برخي چاپگرهاي سه بعدي 
عملكردى به مراتب پيچيده تر خواهند داشت. براي نمونه 
چندي پيش دانشمندان موفق به توليد گوشت مصنوعي 
در آزمايشگاه شدند. بي ترديد اگر روزي چاپگري سه بعدي 
ــود، عملكرد آن بسيار پيچيده و  براي اين كار طراحي ش

زمانبر خواهد بود. 

غذاهايي با چاشني سه بعدي
چاپگرهاي سه بعدي ويژه مواد غذايي مي توانند آينده تهيه خوراكي ها را دگرگون كنند
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شايد در برخي فيلم هاي علمي- تخيلي 
ــتان با فشار يك دكمه  ــيد كه قهرمان داس ديده باش
ــتگاهي  مي تواند يك گوجه فرنگي يا كاهو را با دس
ــه اين تصاوير  ــب توليد كند. با اين ك ــب و غري عجي
ــد، اما دانشمندان  ــيار دور از ذهن به نظر مي رس بس
چنين فناوري هايي را دور از دسترس بشر نمي دانند.

ــان به نام «مدرن  ــركت دانش بني بتازگي يك ش
ــه اي 10  ــدو» (Modern Meadow) بودج مي
ميليون دالري براي مطالعه در مورد تهيه انواع مواد 
ــتي ويژه چاپگرها دريافت كرده است. منظور از  زيس
ــتي ويژه چاپگرها، انواعي از مواد طبيعي و  مواد زيس
مصنوعي است كه با قرار دادن آنها در كارتريج يك 

چاپگر سه بعدي و تركيب آنها به نسبتي خاص، شاهد 
توليد انواع خوراكي ها نظير ميوه و گوشت هستيم. 

ــاده به نظر برسد، اما  ــايد س با اين كه اين روند ش
در واقع پيچيدگي هاي زيادي دارد. براي نمونه براي 
ــاده اوليه  ــك گوجه فرنگي به ميليون ها م ــاخت ي س
مختلف نياز داريم. اما آيا مي توانيم اين كار را فقط با 

تعداد محدودي از مواد زيستي به انجام برسانيم؟
بسياري از نوآوري هايي كه امروزه از آنها استفاده 
مي كنيم، تا چند دهه پيش ناممكن شمرده مي شدند. 
ــايد همه اين پيش بيني ها در مورد  به همين دليل ش
ــه موادغذايي در  ــژه تهي ــه بعدي وي ــاي س چاپگره

آينده اي نه چندان دور به حقيقت بپيوندد.

داستان علميـ  تخيلي يا واقعيت آينده؟
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ايده اين دستبند چطور به ذهنتان رسيد؟ 
ــتبند هوشمند  ــتارت آپ، در تيم دس تا قبل از اين اس
ــا به فناوري  ــغول به كار بودم و واقع ــركت نايك مش ش
عالقه مند بودم. تاكنون براي ساخت و طراحي محصوالت 
ــازنده تجهيزات  ــركت هاي س ــن ش ــف و همچني مختل
ــركت هايي همچون  الكترونيك متفاوتي كار كرده ام؛ ش

سازنده لپ تاپ، تلفن همراه، 
و  ــي دي  ال س ــون  تلويزي
ــر. طي 20  ــي ديگ كاالهاي
ــته در اين فضا  ــال گذش س
ــدود ده  ــراي ح ــوده ام و ب ب
شركت فناوري كار كرده ام. 
اين تجربه كاري باعث شد 
فناوري هاي  از  درك خوبي 
مختلف كسب كنم و براي 
رسيدن به يك ايده مطلوب 
ــه و  ــه تجرب ــه جانب و هم
اطالعات كافي داشته باشم.

ــدل كار  ــن روي كين م
ــبت به  كرده ام، بنابراين نس

ــگر جوهر الكترونيك (e-ink) آشنايي  طرز كار نمايش
دارم. همچنين تجربه كار روي نمايشگرهاي ال اي دي، 
ــي داريد روي  ــم دارم. وقت ــخت افزار ه قالب ريزي و س
محصول خودتان كار مي كنيد تمام تجارب گذشته به كار 
ــد و به طراحي محصول كمك مي كند. ما در مورد  مي آي
ــاخته  ــاخت و همچنين اين كه چطور يك محصول س س
مي شود، ميدانيم. فكر مي كنم تمام اينها به طراحي اين 
ايده كمك كرد. هميشه دوست داشتم كار خودم را داشته 
ــم. سال هاي متمادي است كه درگير  و رئيس خودم باش
تكامل فناوري و محصوالت آن هستيم، بنابراين تصميم 
ــم و محصولي در اين  ــي از آن باش گرفتم من هم بخش

حوزه داشته باشيم. 
با توجه به دشـواري كار كردن روي سخت افزار 
فكر نمي كنيد اين نوع اسـتارت آپ در حال محبوب 

شدن است؟ 
ــي از آنها به  ــي دارد، يك ــختي داليل متفاوت ــن س اي
ــردد. االن  ــد كرده باز مي گ ــتمي كه اكنون رش اكوسيس
ــب و كار  ــود دارد تا كارآفرين ها كس ــاي زيادي وج راه ه
ــان را راه بيندازند. دوم طي پنج تا ده سال گذشته  خودش
ــياري از افرادي كه از يك كار  ــتان هاي موفقيت بس داس
كوچك شروع كرده اند سپس 
جهاني شده ، تكرار شده است. 
ــگاه كنيم  ــته كه ن ــه گذش ب
برقراري  ــويم  ــه مي ش متوج
ــاخت يك  ــراي س ــاط ب ارتب
محصول، جذب سرمايه براي 
يك پروژه و همچنين فروش 
دشوار بود. تا همين 25 سال 
پيش منابع محدود بود و اين 
ــخص  ــور نبود كه يك ش ط
بتواند به آساني يك محصول 

سخت افزاري توليد كند.
اما اكنون با شتاب دهنده ها 
ــن تا  ــه از چي ــزي ك و مراك

اياالت متحده وجود دارند و به ساخت يك قطعه تسهيل 
مي بخشند در كنار پلتفرم هاي جذب كمك هاي مردمي 
ــرمايه مورد نياز راه اندازي يك پروژه نوپا  براي تامين س

همچون كيك استارتر به وجود آمده است.
در مقايسه با گجت هاي سالمت ديگري كه وجود 

دارند، تفاوت محصول شما در چيست؟
ــراف كاملي به ديگر محصوالت موجود در  تيم ما اش
بازار دارد. پيش از اين كه كار را آغاز كنيم، مبناي طراحي را 
محصولي براي مشتري گذاشتيم و اطالعات تعداد زيادي 
مشتري را رصد كرديم و نظرات و بازخوردهاي حدود ده 
ــوع محصول را خوانديم. دنبال  هزار مصرف كننده اين ن
ــتند و همچنين  اين بوديم تا ببينيم مردم دنبال چه هس
خألهايي را كه مشتري ها نسبت به آن نارضايتي داشتند 

هم در آورده بوديم.
بنابراين حين طراحي محصول به دنبال چيزي بوديم 
ــد؛  ــخ دهد كه اين طور هم ش ــا به تمام آن نيازها پاس ت
اينوور تمامي ويژگي هاي رقبا و همچنين بيشتر از آنها را 
دارد. براي مثال مردم از محصول ما توقع يك نمايشگر 
ــتند ـ مي خواستند نامشان  ــازي داش و امكان شخصي س
ــودـ  كه همه آنها را پاسخ  ــتبند نمايش داده ش روي دس
داديم. مردم قابليت تعويض رنگ دستبند را مي خواستند 
ــابه آن را ندارند، ولي در مورد اينوور با  كه نمونه هاي مش
ــتبند با  ــش و قرار دادن آن روي يك دس در آوردن ماژول
رنگ ديگري اين اتفاق مي افتد. مردم روش شارژ آساني 
ــتند كه با توجه به تعداد گجت هايي كه هر نفر  مي خواس
ــم گرفتيم از  ــا خودش حمل مي كند تصمي اين روزها ب

همان ميكرو يواس بي استفاده كنيم.
با پيش گرفتن اين رويه به اين اطمينان رسيديم كه 
تمام نيازهاي مورد نظر مصرف كننده را پوشش داده ايم. 
ــاخت آن نمونه هاي  ــن هم دارد، براي س اينوور اپليكيش
مشابه را ديديم كه به نظرم پيچيدگي هاي زيادي داشتند، 
ــده است. تمام  ــاده طراحي ش ولي براي ما مينيمال و س
ــد تجربه كاربري و  ــن ريزه كاري ها در نهايت باعث ش اي

محصول بهتري داشته باشيم. 

چگونه افراد مورد نظرتان را جمع كرديد؟
ــت  ــراي اين كار دو عامل اصلي مد نظر بود؛ نخس ب
اين كه استعداد و آدم مناسب كار را به تيم اضافه كنيم. ما 
ــه تخصص هايي در نرم افزار، بازاريابي و توليد محصول  ب
نياز داشتيم و به دنبال افرادي ماهر در اين زمينه ها بوديم. 
ــتر افرادي كه به تيم  مان اضافه شدند كار روي  براي بيش
ــذاب و هيجان انگيز بود.  ــيدني ج محصولي پوش
عامل دوم در انتخاب افراد اخالق و رفتارشان بود. 
همچنين دنبال افرادي بوديم كه انرژي و انگيزه باال 
داشتند، آرام بودند و مي توانستند در مشكالت تعادل 
روحي شان را حفظ كنند. زماني كه شروع كرديم سه 
ــده ايم كه با  نفر بوديم، اما اكنون يك تيم ده نفره ش
ــان در رويدادهاي فناوري آشنا شديم. سه نفر از  بيشترش
اعضاي تيم (از جمله خودم) شغل هايمان را ترك كرديم 
و به صورت اختصاصي روي اين استارت آپ كار كرديم. 

در مورد آينده اينوور كمي توضيح مي دهيد؟
ــنوايي و  برنامه آينده مان كار روي محصولي براي ش
ــت تا ورزش. اينوور ابزاري براي  ــكي اس با اهداف پزش
ــت دارم براي محصول بعدي  ــت، اما دوس تندرستي اس

روي چيزي كار كنيم كه كاربرد درماني داشته باشد.
ــروع فروش اينوور آن را آنالين عرضه خواهيم  در ش
ــروع مي كنيم، در حالي كه برنامه  كرد و از هنگ كنگ ش
ــم داريم و اكنون در  ــار در كاليفرنيا را ه ــي يك انب برپاي
ــتيم تا انبارهايي در اروپا، هلند،  حال انجام مذاكراتي هس
ــيس كنيم. با گسترش كسب و  ــتراليا و هند هم تاس اس
ــورهايي  ــفارش ها را به صورت محلي از كش ــان س كارم
ــن در حال  ــم كرد. همچني ــال خواهي ــه نام بردم ارس  ك
گفت و گو با بزرگ ترين فروشگاه آنالين هند هستيم تا 
از طريق آنها جنس عرضه كنيم و همچنين قصد فروش 

از طريق فروشگاه هاي سنتي را هم داريم.
توصيه تان به افرادي كه مي خواهند اسـتارت آپ 

سخت افزاري راه بيندازند چيست؟
ــاخت و توليد قطعه سخت افزاري نخست بايد  براي س
فناوري كارتان را بسنجيد و ببينيد چه سازنده هايي مي توانند 
آن را توليد كنند. تقريبا كارخانه هاي چيني مي توانند هر نوع 
ــال اگر مي خواهيد  ــي را توليد كنند، ولي براي مث محصول
سفارش ساخت يك گجت پوشيدني را بدهيد بايد با آنهايي 
ــته باشند.  صحبت كنيد كه تجربه و دانش توليد آن را داش
دومين موضوع مهم در ساخت تيراژ است؛ در اين مورد هم 
از يك مثال استفاده مي كنم، اگر مي خواهيد محصول تان را 
در تيراژ صد هزارتايي توليد كنيد بايد سازنده اي را انتخاب 
كنيد كه توان ساخت باالتر از اين رقم را داشته باشد، واال 

نتيجه عكسي در بر خواهد داشت. 
ــه كاري در اين زمينه و ارتباطاتي كه  ــا توجه به تجرب ب
با سازنده هاي گوناگون داشتيم براي ساخت و توليد مشكل 
آنچناني نداشتيم ولي معموال استارت آپ ها از شتاب دهنده اي 

سخت افزاري براي اين كار كمك مي گيرند.

تالش

ــك 520 (10 خرداد) در مورد  مقاله تالش كلي
ــود كه مي تواند  ــمند به نام vessyl ب ليواني هوش
مايع درونش را آناليز كند و اطالعات غذايي آن را 

به اطالع كاربر برساند. 
ــتان برايمان نوشته اند ايده  آقاي جاللي از گلس
ــت و اگر بتواند ميزان خلوص آب را هم  جالبي اس

نشان بدهد چه بهتر. ايشان همچنين معتقدند اگر 
ــيدن مايع  ــد، نوش طراحي بدنه جذاب تر از اين باش
ــد. خواننده ديگري  ــب تر مي كن درون آن را دلچس
ــيدني هاي  ــيل» به نوش ــيده اند آيا «وس ــم پرس ه
ــخ  ــان مي دهد؟ در پاس ــم واكنش نش ــي ه تركيب
ــد اين  بايد بگوييم همان طور كه در مقاله ذكر ش

ــابه،  ــيدني هاي آماده مثل نوش ــوان غير از نوش لي
ــاز خانگي را هم  ــيدني هاي تركيبي دست س نوش

شناسايي مي كند. 
ــرد يا  ــيده آيا س خواننده عزيز ديگري هم پرس
ــرد آن دارد؟  ــع تاثيري روي عملك گرم بودن ماي
چون حسگرهاي اين ليوان تماس مستقيم با مايع 
ــن دماي آب نمي تواند روي كاركرد و  ندارد بنابراي

نتايج وسيل تاثيرگذار باشد. 

ش
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ك
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عجــايب ليوان نابغــه

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

بي صبرانه منتظر شماست. 
شماره پيامك: 300011226 

 آدرس ايميل: 
Click@jamejamonline.ir

اندازه گيري سالمت روي مچ
با بستن اين مچ بند مي توانيد سالمت خود را كنترل كنيد

براي

ر
نف

(Chandan Sethi)  نام: چاندان ستي
تحصيالت: مديريت اجرايي

كشور: هنگ كنگ
 (innoWear) نام ايده: اينوور

innowear.hk :سايت

رامين فتوت
ــور ابزارهاى ديجيتال  ــي از كاربردهاي نوظه يك
ــدت مورد توجه قرار  ــال اخير بش كه طي يكي دو س
گرفته، سالمت است. حسگرها و گجت هاي مختلفي 
ساخته شده است تا سالمت تان را زير نظر بگيرند و با 
اتكا به فناوري هاي پيشرفته كمك كنند تا زندگي با 
كيفيتي را تجربه كنيد. «اينوِور» دستبندي است كه با 
همين هدف ساخته شده است. اين دستبند هوشمند 
ــت و با بسته شدن به دور مچ  از جنس سيليكون اس
ــي بدن تان را  ــت، با گرفتن نبض داده هاي حيات دس
ــاي روزانه فرد از  ــرد. بنابراين فعاليت ه اندازه مي گي
ــت ميز، پياده روي تا ورزش در باشگاه و  نشستن پش
ــود. با اندازه گيري  خواب شبانه زير نظر گرفته مي ش
اين اطالعات شخص مي تواند متوجه شود چه مقدار 
ــب كند تا  ــوزانده و چه ميزان مي تواند كس كالري س
ــن  همچنان روي فرم بماند. اين مچ بند يك اپليكيش
ــال  ــوص هم دارد كه اين اطالعات به آن ارس مخص
ــا كاربر مي تواند براي  ــود. با دريافت اين داده ه مي ش
ــت يك  خودش هدف گذاري كند تا مثال پس از گذش

ماه به وزن دلخواهش برسد.
اينوور محصول ايده كارآفريني هنگ كنگي است 
كه دوران نوجواني اش را در هند گذرانده و تجربه كار 
ــركت هايي نظير نايك و آمازون دارد. گرچه او  در ش
ــركت هاي مطرح فناوري را  تجربه طوالني كار در ش
داشته ولي يكي از بزرگ ترين آرزوهاي اين روزهاي 
چاندان ستي كار كردن در مجله نشنال جئوگرافيك 

به عنوان يك عكاس است.
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با

 انتشار مجموعه 
 Uncharted: Nathan

Drake Collection

ــت دو قسمت دوم و سوم  ــوني، قرار اس بنا بر اعالم س
ــري Uncharted براي دارندگان كنسول PS4 با  س
ــود. اين اولين مجموعه بازپرداختي  پردازش جديد ارائه ش
ــول PS4 منتشر مي شود.  ــت كه براي كنس ــوني نيس س
ــخه بازپرداختي "آخرينان  ــاهد عرضه نس پيش از اين ش
ــخه  ــول بوديم. در ماه آينده نيز نس ما" نيز براي اين كنس
ــي خداي جنگ 3 به بازار خواهد آمد. به احتمال  بازپرداخت
ــال 2015 و  ــاد مجموعه بازپرداختي آنچارتد، اواخر س زي
پيش از تاريخ عرضه 2016 آنچارتد 4 عرضه خواهد شد.

 بازي كريستيانو رونالدو 
به بازار آمد

ــب دوچندان  ــنويم كه تعج ــي خبرهايي مي ش گاه
ــار يك  ــي دارد. يكي از اين خبرها، انتش ــا را درپ گيمره
ــدو و با  ــتيانو رونال ــا محوريت كريس ــوان موبايلي ب عن
ــت. در اين بازي كه  ــركت Hugo the Troll  اس ش
ــبكي كه كفگيرش به ته ديگ  به سبك اندلس رانر (س
خورده) ساخته شده، اين شخصيت در حال فرار از دست 
ــان داده  ــك پاپاراتزي در خيابان هاي الس وگاس نش ي
مي شود. رونالدو در اين بازي اسكيت سواري هم مي كند. 
مي توانيد با مراجعه به شبكه گوگل پلي و جستجوي نام 
ــن  Ronaldo & Hugo : Superstar Skaters  اي

بازي را دانلود كنيد.
 راك بند 4 

براي PC منتشر نخواهد شد

دانيل ساسمن، يكي از قديمي ترين دست اندركاران 
استوديوي محبوب هارمونيكس كه با خلق سري گيتار 
ــياري از هواداران  ــود را در دل بس ــرو و راك بند، خ هي
ــيقي جا كرد، در مصاحبه اي از علل منتشر نشدن  موس
ــخه چهارم بازي راك بند براي PC سخن گفت. او  نس
در اين مصاحبه، دو دلمشغولي سازندگان را بي عالقگي 
ــكالت كپي رايت و  ــبك بازي، مش بازار PC به اين س
ــخه هاي دزدي بيان كرد. البته او تاكيد  رونق باالي نس
كرده است اگر فروش حتمي بازي روي PC  برايشان 
ــكل كپي رايت  ــود، راه هايي براي مقابله با مش محرز ش

وجود دارد.
ــول مانند، مثل  ــه  PCهاي كنس ــه به عرض با توج
ــتيابي به  ــي كه در حال دس Steam Machineهاي
محبوبيت قابل توجهي هستند، انتظار مي رفت اين بازي 
براي PC هم توليد شود. در هر حال، چهارمين نسخه 
اصلي سري بازي راك بند قرار است براي كنسول هاي 

PS4 و XOne  به بازار بيايد.

 

سياوش شهبازي
ــي بازي  ــاره ماهيت واقع ــادي درب ــاي زي بحث ه
ــده اي آن را در زمره  ــت. ع ــه اس ــپالتون در گرفت اس
ــرده و عده اي  ــوتر طبقه بندي ك ــبك ش بازي هاي س
ــد. اين اولين  ــبك مجزا مي دانن ــر آن را از اين س ديگ
ــركت با  ــت كه اين ش ــال اخير نينتندوس بار در 14 س
ــخصيت هاي تازه به  يك عنوان كامال جديد، همراه ش
ــته است. برخي، اين بازي را يك شوتر  ميدان پا گذاش
ــاده مي دانند، زيرا نقش سالح در آن پررنگ است.  س
ــد،  ــلحه بازي به جاي تير، رنگ مي پاش اما اين كه اس
ــه طبقه بندي بازي ها عالقه  ــراي آنهايي كه ب كار را ب
ــخت مي كند. رقابت آنالين هم در اين بازي  دارند، س
ــري بازيكن با تعداد  ــود دارد؛ با اين تفاوت كه برت وج
ــت كه مشخص مي شود، بلكه توانايي  هدشات ها نيس
ــيدن به جهان اطرافش مالك است.  او در رنگ بخش
شكي نيست اين بازي يك تجربه جديد براي شركت 
ــت، اما بدون شك رنگ  ــابقه نينتندوس محبوب و باس
ــر و روي اين بازي  ــوي بازي هاي نينتندويي از س و ب

مي بارد.
در اين بازي انگار همه چيز با در نظر داشتن شادي 
ــكي نيست كه دست  ــت. ش ــده اس بازيكن طراحي ش

ــيرجه زدن به اعماق اين اثر  ــته بازي و ش گرفتن دس
ــتني براي هيچ كس خالي از لطف نخواهد  دوست داش
ــازي جريان دارد، از آن  ــود. روحي كه در بطن اين ب ب

يك لوح نقاشي به ياد ماندني ساخته است. 
ــلوغ  ــدت ش بش ــابقاتي  ــان مس ميزب ــپالتون  اس
ــم  ــش ه ــه در اوج تنش هاي ــت ك ــام آور اس  و سرس
سادگي اش را حفظ مي كند. در مد اصلي بخش آنالين 
ــوم به Turf battle، دو تيم رو در روي  بازي، موس
ــتري از  ــرار گرفته و تالش مي كنند بخش بيش هم ق
نقشه را به رنگ جوهر خاص خود دربياورند. در انتهاي 
هر مرحله، محدوده هر تيم حساب شده و برنده اعالم 
مي شود. وقتي اين بازي را تجربه كنيد، متوجه خواهيد 
شد برخالف بيشتر هم قطاران اين بازي، خبري از غلبه 

بر ديگري با توسل به زور نيست.
  Nintendo EADالبته آنچنان كه از استوديوي
ــتودني  ــازي با مهارتي س ــلوغي ب انتظار مي رفت، ش
ــده است. شخصيت هاي بازي مصداق حقيقي  خلق ش
ــتند. اين شخصيت ها كه با  همساني و همسنگي هس
ــيطنت وار به تصوير كشيده  ــت و رفتاري ش قامت راس
ــت پاهايي تبديل  ــار يك دكمه به هش ــده اند، با فش ش
ــوند كه با سرعتي قابل توجه در سراسر نقشه به  مي ش
ــش درآمده و در رنگ ها مي آميزند. با وجود غريب  جنب
ــق فانتزي در آن  ــازي، آن قدر منط ــودن محتواي ب ب

وجود دارد كه بازيكن با آن غريبگي نكند. 
ــپري  ــالح خود اس ــي كه از س ــال، رنگ ــراي مث ب
ــم مي آورد  ــما فراه ــد، محوطه امني براي ش مي كني
ــد كنيد، پنهان  ــد آزادانه در آن رفت و آم كه مي تواني
ــرعتي دوچندان محيط را در نورديد. به  ــويد يا با س ش
ــد كه  عبارت بهتر، پيروزي از آن بازيكناني نخواهد ش

ــاني  ــوا رنگ  پردازي مي كنند، بلكه در چنگ كس بي ه
ــد بود كه اين امر را با درايت صورت مي دهند تا  خواه
مسيرهاي تازه اي براي جوالن خود و هم تيمي هايشان 

فراهم كنند.
ــف خود را دارد  ــالح هاي بازي نيز لط ــوي ديگر، س از س
ــا انواع موجود در  ــا را از نظر خالقيت، ب ــت آنه و اغراق نيس
ــري Ratchet & Clank، از پرچمداران سابق سوني  س

مقايسه كنيم. 
ــش  ــالح Roller را داريم كه با جوش ــن بازي س در اي
خاص خود، مسيرهاي تازه اي براي جوالن اعضاي تيم فراهم 

مجيد رحماني
ــازي  ب ــف  توصي ــراي  ب راه  ــاده ترين   س
ــايد حرفه اي ترين شيوه  Massive Chalice ش
ــد، ولي بهترين راه براي رساندن مفهوم است.  نباش
ــما XCOM: Enemy Unknown را در  ش
ــاي علمي ـ تخيلي و  ــر بگيريد كه به جاي فض نظ
ــواي فانتزي  ــي، حال و ه ــودات بيگانه فضاي موج
ــت. حاال ديگر در اينجا  ــطوره اي پيدا كرده اس و اس
شياطين جايگزين UFOها شده اند و مركز كنترل 
ــت.  ــده اس با يك جام غول پيكر خودآگاه تعويض ش
ــتراتژي نوبتي است كه در آن شما  گيم پلي بازي اس
ــت نيروها و قواي نظامي  ــا بايد به فكر مديري نه تنه
ــراي زندگي و  ــيد، بلكه بايد تدبيري هم ب خود باش
ــكل مي گيرد،  ــراي قهرمانان ش ــانه هايي كه ب افس
آن  از  ــم  ه   Massive Chalice ــيد.  بينديش
ــت كه بدون حمايت و سرمايه گذاري  بازي هايي اس
ــايد هرگز  ــتارتر ش طرفداران و گيمرها در كيك اس
به وجود نمي آمد و فرقي ندارد شما نظرتان در مورد 
ــتارتر چيست، به لطف اين سايت است كه  كيك اس
ــه به واقعيت  ــتقل و خالقان ــي از بازي هاي مس خيل

مي پيوندند. 
ــردي نب ــورد  م در  ــازي  ب ــتان  داس ــت   كلي

ــت كه در  ــي اس ــاي اهريمن ــا نيروه ــاله ب  300 س
ــد كرده و بزرگ  ــما رش طول اين مدت قهرمانان ش
ــدا مي كند و  ــان افزايش پي ــوند، توانايي هايش مي ش
سپس مي ميرند. گاهي آنها جانشان را در ميدان نبرد 
از دست مي دهند و گاهي نيز كهولت سن مسبب آن 
ــود. بعضي از اين كاراكترها جنگ و نبرد را در  مي ش

تمام طول زندگي شان مشاهده خواهند كرد و بعضي 
ديگر براي بقاي نسل و توسعه نژاد انتخاب مي شوند 
تا با يافتن شريك زندگي شان و به دنيا آوردن بچه ، 

آينده قواي انساني و نظامي شما را تامين كنند.
كاراكترهايي كه به سطح بسيار بااليي از مهارت 
رسيده باشند ولي ديگر توان و انرژي حضور مستقيم 
ــد، مي توانند به عنوان معلم و  ــا را ندارن در درگيري ه
ــتاد كاراكترهاي جوان تر برگزيده شوند و به رشد  اس
ــكوفايي توانايي هاي آنها كمك كنند. دسته اي  و ش
ــابق مي توانند به عنوان مشاور  ديگر از قهرمانان س
ــعه شما را  ــرعت تحقيق و توس ــوند تا س انتخاب ش

افزايش دهند. 
ــت  مديري ــورد  م در   Massive Chalice
ــت كه  ــو از ژن هايي اس ــه و منبعي ممل ــك نقش ي
ــما در بازي فقط ارتش  ظرفيت هاي زيادي دارند. ش
ــكل  ــازيد بلكه توانايي هايش را نيز ش خود را نمي س
ــا خيلي جالب  ــن مفهومي در بازي ه مي دهيد. چني

ــان را از تولد تا  ــير زندگي يك قهرم ــت كه مس اس
مرگ دنبال كنيد. 

جنبه هاي مديريتيMassive Chalice فقط 
نيمي از بازي را شكل مي دهد، نيم ديگر به مبارزات 
ــتراژي نوبتي براي حمله كردن به مواضع دشمن  اس
ــرزمين هاي خودي اختصاص دارد و هر  يا دفاع از س
ــتند، اما  دو اين بخش ها اگرچه كامل و بي نقص نيس

تجربه اي لذت بخش را به ارمغان مي آورند.
ــه كلي بازي شامل يك معيار زمان است كه  نقش
ــرده يا به جريان بيندازيد،  مي توانيد آن را متوقف ك
ــي رود، زاد و ولد  ــن كاراكترها باال م با گذر زمان س
ــير زندگي با  ــول مس ــد و در ط ــد و مي ميرن مي كنن
ــوند. هدف  ــات تصادفي گوناگوني مواجه مي ش اتفاق
ــترش و به دست آوردن مناطق بيشتري از  شما گس
نقشه دنياي بازي است. براي اين كار بايد مقرهايي 
ــرادي را به عنوان نايب خود  ــازيد و اف براي خود بس
ــوي آنها بفرستيد تا بقاي نسل و توليد مثل در  به س
ــل جديد به  ــكل بگيرد. اين كه فرزندان و نس آنها ش
ــه كالس كاراكترهايي  ــوند كامال ب چه تبديل مي ش
كه براي زاد و ولد انتخاب كرده بوديد، بستگي دارد. 
ــرد و تركيبي از  ــه كالس نزديك زن، دورب اكنون س

اين دو در بازي وجود دارد. 
ــما افرادي از يك كالس يكسان را براي  اگر ش
ــل انتخاب كنيد، فرزندان آنها نيز از همان  توليد نس
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مي كند. Squat52. Gal  نيز گلوله هاي درشت و غليظ 
ــليك مي كند. توانايي هاي ويژه اي هم براي  رنگ ش
ــده كه رنگ فشان هاي عظيمي  ــاخته ش كاراكترها س
ــار مي آورد.  ــمنان فش ــدت به دش توليد مي كند و بش
ــزوكا (بازوكاي رنگي)  ــالح ديگري نيز به نام اينك س
ــه از نامش برمي آيد،  ــود دارد و چنان ك ــازي وج در ب
ــي كليدي ايفا مي كند.وجود  ــمن نقش در غلبه بر دش
ــگاه هاي مختلف در بازي نيز كه مرتب بازيكن  فروش
ــه و زيورآالت جديد تغذيه مي كند، در عين  را با البس
ــم  ــيدن به گيم پلي، هيجان چش زيبايي و عمق بخش

ــد. ظاهر و گيم پلي  ــن به آن را دوچندان مي كن دوخت
بازي، يادآور شيرين ترين دوران گيم و بازي هاي سگا 

و نينتندوست.
ــته WiiU بخوبي استفاده  ــي دس از صفحه لمس
ــتفاده از اين صفحه لمسي مي توانيد  شده است. با اس
با مديريت فعاليت خود، نقشه بازي را زير نظر بگيريد 
ــر موقعيت به  ــي را كه در ه ــن بخش هاي و مهم تري
ــف كرده و اقدام  ــي و تصرف نياز دارند، كش رنگپاش
ــب را صورت بدهيد. با استفاده از همين صفحه  مناس
ــي مي توانيد هر آن با تبديل به يك هشت پا، به  لمس

ــه كه هم تيمي شما به كمك نياز  ــمت از نقش آن قس
دارد، مراجعه كنيد.

شايد همين قابليت، پاسخي بر يكي از مهم ترين و 
ــكالت بازي هاي رقابتي آنالين باشد.  واضح ترين مش
اين منطق و سليقه در سراسر بازي موج مي زند. در و 
ــهر پر است از طراحي هاي جذابي كه با ذات  ديوار ش
بازي همخواني دارد. طراحي ها آن قدر جذاب است كه 
هر گاه يكي را كشف مي كنيد، احساس خوشايندي به 

شما دست مي دهد.
ــاعته بازي را به همه اينها  بخش تكنفره چهار س
اضافه كنيد كه از حيث محتوا و جريان، حتي با بخش 
آنالين تفاوت هاي فاحشي دارد. بخش تكنفره سيستم 
ــته و مكانيسم هايي را در  پيشرفت خاص خود را داش
خود جا داده كه با مبارزه در مقابل آخرين رئيس بازي 
ــاي تازه بخش آنالين  ــاز و كار ه از ميان مي رود و س

جايش را مي گيرند.
ــتقيمي كه مي توان به اين  ــايد تنها مشكل مس ش
ــد. اين  ــازي وارد كرد، كم بودن محتواي بازي باش ب
ــد مولتي پلير و  ــوان در ابتداي عرضه فقط يك ُم عن
ــه دارد كه بي شك موجب نارضايتي بسياري  پنج نقش
ــترش سريع اين  ــاهد گس خواهد بود. با اين حال، ش
ــه  ــتيم. در همان روزهاي اول عرضه، نقش بازي هس
ــه محتوا و راهكارهاي  ــد ك ديگري به بازي اضافه ش
ــن روند همچنان به  ــي ارائه مي كند. اي كامال متفاوت
ــدود دو ماه ديگر با  ــه خواهد داد و ح ــوت خود ادام ق
ــد Custom battles and squads  به اوج  م

خود خواهد رسيد.
ــمت ايمن سازي  ــت نينتندو به س از آنجا كه سياس
ــت صوتي  ــكان چ ــازي ام ــن ب ــش دارد، در اي گراي
ــده است. با وجود حقي كه به نينتندو  تدارك ديده نش
ــرگرمي بهتر  ــم، اين كار مانع تبادل نظر و س مي دهي
ــد. در كل براي  ــر در اين بازي خواهد ش و حرفه اي ت
ــول نينتندو دارند ـ همان هايي كه از  كساني كه كنس
ــندـ  اين بازي  تجربه بازي هاي جذاب جديد نمي ترس

يكي از ايده آل ترين نمونه هاي حاضر است.

ــن كالس ها  ــي تركيب اي ــود ول ــد ب كالس خواهن
ــدان توانايي هاي  ــود فرزن ــر باعث مي ش ــا يكديگ ب
ــا اين  كه  ــه ارث ببرند. ب ــن خود را ب ــف والدي مختل
ــل يكي از جنبه هاي متمايزكننده    مكانيك توليد نس
ــابه  Massive Chalice با ديگر بازي هاي مش
ــه طراحان بازي ــوس دارد ك ــت، ولي جاي افس اس

Double Fine  اندكي بيشتر دل به كار نداده اند 
ــك وارد نكرده اند.  ــن مكاني ــي را به اي ــق كاف وعم
ــود  تركيباتي كه از كالس هاي موجود حاصل مي ش
ــت، اگر شاهد تنوع  ــمار و محدود اس واقعا انگشت ش
ــا تجربه بازي  ــش بوديم قطع ــتري در اين بخ بيش
ــازنده ها كه به نظر  ــود. البته س ــت بهتر ش مي توانس

ــف آگاه بوده اند، تالش  ــن ضع ــد خود بر اي مي رس
ــالح هاي افسانه اي  كرده اند آن را با امكان انتقال س
ــير  ــران كنند. در واقع شمش ــل هاي بعد جب ــه نس ب
ــل مي تواند نسل اندر  منحصر به فرد بزرگ يك نس
نسل به فرزندان وي برسد تا براي قهرمان هايي كه 
تازه كار خود را شروع مي كنند، قدرت و توانايي هاي 

زيادي در همان ابتداي امر به همراه بياورد.
با گذر روزها در Massive Chalice جوانان 
ــد، پروژه هاي  ــد مي كنن ــده و زاد و ول ــما بالغ ش ش
ــاي  ــود و طرح ه ــل مي ش ــما تكمي ــي ش تحقيقات
عمراني تان به ثمر مي نشيند، ولي در تمام اين مدت 
ــد و در چنين  ــت مورد هجوم قرار بگيري ممكن اس

ــت كه بهترين نفرات براي  ــرايطي وظيفه شماس ش
عقب راندن حمالت دشمن را انتخاب كنيد. شكست 
ــاد و نيروهاي  ــود كم كم فس در نبردها باعث مي ش
ــكل گرفته و از داخل آن را  اهريمني در قلمروتان ش
منهدم كند و با از دست دادن تمام سرزمين هاي تان 

بازي را باخته ايد.
ــان در نظر  ــه دفاع از قلمروهايت ــراي تصميم ب ب
ــه قرار گرفته يا  ــن اين كه قبال هم مورد حمل گرفت
ــردن از آن چه مزايايي برايتان  ــه و اين كه دفاع ك ن
دارد ضروري است، زيرا ممكن است دشمن همزمان 
ــما هجوم بياورد. ساختار مبارزات  از چند جبهه به ش
ــتراتژي نوبتي تبعيت مي كند  ــبك اس نيز كامال از س
ــت براي هر  ــر نوبت تعدادي حرك ــما در ه يعني ش
ــت و برنامه ريزي آنها  ــر خود داريد كه مديري كاراكت
ــايد بخواهيد ابتدا  ــتگي دارد. ش ديگر به خودتان بس
ــپس براي حمله برنامه ريزي  منطقه را شناسايي  س
ــك مبارزه نيز به فاكتورهاي متفاوتي  كنيد. نتيجه ي
ــتگي دارد ؛ از جمله اين كه گروه تان تا چه اندازه  بس
ــت و از لحاظ قدرتي در تعادل با يكديگر  باتجربه اس
ــت كه آيا  قرار دارند. از طرفي اين نكته هم مهم اس
كالس اين كاراكترها اصال در مقابل دشمناني كه با 

آنها مواجه مي شويد كارآمد است يا خير؟
ــود ضعف هاي  ــا وج ب  Massive Chalice
جزئي در گيم پلي هنوز هم تجربه اي منحصربه فرد و 
لذت بخشي را ارائه مي كند و از همه مهم تر مفهومي 
ــايد منبع الهام  تازه و نوآورانه در دل خود دارد كه ش
ــده در آينده  ــتر اين اي ــاهد تكامل بيش خيلي ها و ش

نزديك باشيم.

خريد اشتراكي
 بازي هاي اورجينال

ــش هاي ارسالي شما دوستان هميشگي  با توجه به پرس
ــتون اين هفته را به اطالعاتي در  كليك تصميم گرفتيم س
ــتراك گذاري  خصوص خريد بازي اورجينال و امكان به اش
آنها اختصاص بدهيم. تكليف بازي هاي فيزيكي مشخص 
ــت، بازي هاي اورجينال پلتفرم هاي مختلف را  و واضح اس
ــا آنها نيز تجربه  ــتان خود قرض دهيد ت مي توانيد به دوس
ــت  كنند. البته بعضي از بازي هاي فيزيكي PC ممكن اس
ــد كه فقط روي يك سيستم قابل استفاده  حاوي كدي باش

باشد، اما اين موارد استثناست. 

ــتراك گذاري  ــا و اش ــد ديجيتال بازي ه ــاره خري درب
ــراي خريد از ــت. اول اين كه ب ــاوت اس ــاله متف  آنها مس
ــي  ــار مال ــه اعتب Steam ، PSN  و Xbox Live ب
ــق كارت هايي كه  ــه مي توانيد آن را از طري ــاز داريد ك ني
ــايت هاي گوناگون به فروش  با قيمت هاي مختلف در س
ــد آنها در  ــا فعال كردن ك ــداري كرده و ب ــند خري مي رس
ــابتان اضافه  ــاب كاربري خود، اعتبار مالي را به حس حس
 Gift ــتيم، بعضي از سايت ها كنيد. البته در خصوص اس
ــد؛ زيرا اگر  ــر كمتري دارن ــند كه دردس بازي را مي فروش
ــما بايد  ــتم ش خودتان بخواهيد بازي را بخريد، IP  سيس
ــد.  ــا بازاري كه قصد خريد از آن را داريد، هماهنگ باش ب
ــما با آي پي ايران نمي توانيد از صفحه  به عبارت ديگر ش
اصلي استيم كه براي بازار آمريكاست خريد كنيد مگر اين 
ــد. اين در صورتي  ــتفاده كني كه از VPN آمريكايي اس
ــت كه نسخه  گيفت  از سوي خريدار براي شما ارسال  اس
مي شود و فقط كافي است آن را به عنوان هديه بپذيريد و 

به حسابتان اضافه كنيد.
ــوني اين اجازه را به  ــافت و س ــركت هاي مايكروس ش
كاربران خود مي دهند كه حساب كاربري خود را به ترتيب 
ــما  ــول فعال كنند. در واقع ش ــر 2  و 3  كنس روي حداكث
به عنوان خريدار اصلي يك بازي مثال در PS4  مي توانيد 
ــر به دو نفر ديگر  ــري و رمز عبور خود را حداكث ــام كارب ن
ــما  ــده ش ــم به بازي هاي خريداري ش ــا آنها ه ــد ت بدهي
ــي داشته باشند. استيم نيز بيشتر از يك سال است  دسترس
ــت. در استيم مي توانيد  كه چنين امكاني را اضافه كرده اس
ــاب خود را با پنج كاربر ديگر به اشتراك بگذاريد. البته  حس
ــد كه هر حساب يا نام كاربري مي تواند  بايد حواس تان باش
حداكثر روي ده سيستم فعال باشد. افرادي كه بازي هاي تان 
ــته ايد، مي توانند آنها را از روي  ــتراك گذاش را با آنها به اش
ــه كنند، اما در صورتي  ــاب كاربري خود دانلود و تجرب حس
كه شما به عنوان مالك اصلي همزمان در حال بازي كردن 
ــيد، دسترسي تمام حساب هاي مشترك شده با شما به  باش
ــود و پيغامي مبني بر خريد بازي يا  بازي هايتان قطع مي ش
ــاده تر اولويت بازي  خروج از آن دريافت مي كنند. به بيان س

كردن هميشه با مالك اصلي حساب است. 

معرفي
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داغ ترين نرم افزارهاى موبايل

 Curator

عكس نگاري به شيوه مدرن
گاهي فيلترهاي رنگارنگ براي بزك كردن عكس كافي نيست، دوست داريد چيزي روي عكس تان بنويسيد 
اما به يك برنامه حرفه اي همچون فتوشاپ نياز داريد. براي اين كار اپليكيشني مخصوص به نام فونتو وجود دارد 
كه كار را به مراتب آسان كرده است. با ورود به اين اپ، با يك صفحه شطرنجي خالي مواجه مي شويد كه تنها 
ــه گزينه پيش رويتان قرار مي گيرد؛ دوربين گوشي،  يك آيكون دوربين در زير آن وجود دارد. با لمس دوربين س
ــتفاده از طرح هاي از پيش آماده اي كه انتخاب آزادانه همه آنها به پرداخت درون  ــتفاده از آلبوم عكس ها و اس اس
برنامه اي نياز دارد. پس از انتخاب يك عكس، نخست مي توانيد از ميان فيلترها يكي را انتخاب كنيد و با اعمال 
ــويد. با انتخاب هر نقطه اي از عكس امكان اضافه كردن متن روي آن  ــن ش آن تازه وارد بخش اصلي اپليكيش
فراهم مي شود، اما كار به همين جا ختم نمي شود. بيش از 400 فونت درون اپ وجود دارد كه مي توانيد بيشتر از 
آن هم نصب كنيد. با برگزيدن يك فونت مي توانيد افكت هاي بسياري روي آن اعمال كنيد كه در نرم افزارهاي 

حرفه اي به چشم مي خورد، مثال استروك، گراديانت يا سايه پردازي.

iOS و اندرويدعكس و ويدئو

39/4 و 15 مگابايت Yusuke Horie

bit.ly/1Aar12Mapple.co/1DfDips

مشاوري براي سفر
فصل مسافرت و گردش از راه رسيده و اگر عازم سفر خارجي يا داخلي هستيد به يك اپليكيشن خوب نياز 
 Trip Advisor ــر در اختيار قرار دهد. اپ ــد و اطالعات جامعي از مقصد مورد نظ ــد تا همراهتان باش داري
ــت. با ورود به اپليكيشن، نخست خواسته مي شود با يك  ــاور سفر به اين منظور ساخته شده اس به معناي مش
حساب كاربري از شبكه هاي اجتماعي همچون گوگل يا فيسبوك الگين كنيد (وارد شويد)، اما امكان استفاده 
ــويد كه گزينه هايي  بدون اين كار هم وجود دارد. پس از گذر از اين مرحله با منوي اصلي برنامه روبه رو مي ش
همچون در نزديكي، هتل، رستوران و جستجوي بهترين پرواز در آن وجود دارد. با انتخاب گزينه «در نزديكي 
من» مي توانيد هتل ها و رستوران هايي را كه در اطراف تان وجود دارد بيابيد و در يك فهرست آنها را مشاهده 
ــتجو تعيين كنيد.  كنيد، حتي مي توانيد تعداد اتاق، روز مورد نظر و نرخ كرايه را به عنوان فيلترهايي براي جس
ــتوران هاي تهران و ديگر شهرهاي ايران هم  ــت در اين برنامه اطالعات و عكس هاي هتل ها و رس جالب اس

وجود دارد و مي توانيد نقد و نظرات كاربران ديگر را مشاهده كنيد.

TripAdvisor 
مسافرت

TripAdvisor

apple.co/1H7iKV6

كارت هايي براي ثبت ايده ها
يادداشت ها و عكس هاي مهم را كجا نگه مي داريد؟ به اين طرف و آن طرف مي چسبانيد 
ــادگي  ــني وجود دارد كه بس ــتيد براي اين كار اپليكيش يا الي كتاب مي گذاريد؟ آيا مي دانس
ــب در كنار هم يكجا نگه مي دارد؟  ــام مي دهد و همه چيزهاي مهم تان را مرت ــن كار را انج اي
ــده است. با ورود به اين اپ،نخست خواسته مي شود  ــاخته ش «Curator»  به اين منظور س
ثبت نام كنيد، اما بدون الگين كردن هم مي توانيد از آن استفاده كنيد. پس از اين مرحله وارد 
صفحه اصلي برنامه مي شويد كه كارت هاي مستطيل شكل كوچكي كنار هم به تعداد 25 عدد 
به نمايش درمي آيد. هر يك از اين كارت ها جايگاهي براي ايده ها و نوشته هاست؛ با لمس هر 
كدام مي توانيد مواردي مثل متن، عكس يا يك وبسايت را به آن اضافه كنيد و درون هر كدام 
از اين كارت ها نگه داريد. حتي اپليكيشن اين قابليت را دارد تا مستقيم از سرويس هاي كالود 
عكس هايتان را به آن اضافه كنيد. پس از پايان كار كه تمام نوشته هاي پراكنده و ايده هايتان 
را كنار هم چسبانديد مي توانيد كارت هاي كنار هم را در قالب يك فايل pdf يا عكس ذخيره 

كنيد. گفتني است اين اپليكيشن توانسته لقب برترين هاي اپ استور را از آن خود كند.

iOS

15/9 مگابايت

خالقيت

Curator & Co Ltd

apple.co/1ANXfaT

رايگان موزيك ايراني گوش دهيد
در اپليكيشن هاي خارجي استريم موسيقي به دنبال موزيك ايراني مي گرديد، اما چيز خاصي پيدا نمي كنيد؟ 
ــده است. با اولين ورود به نواك بايد نخست در آن ثبت نام كنيد و يك حساب  ــاخته ش نواك به اين منظور س
ــود. پس از باز كردن  ــته نمي ش ــازيد كه غير از نام و آدرس ايميل اطالعات ديگري از كاربر خواس كاربري بس
اپليكيشن، يك هدر در باال وجود دارد كه هفت تا از جديدترين آلبوم ها در آن به نمايش در مي آيد و در پايين 
ــار مرتب شده است. غير از اين كه مي توان آهنگ  ــاس محبوبيت و تاريخ انتش آن نيز آلبوم هاي ديگري بر اس
مورد نظر را جستجو كرد، فهرست پخش هايي درون نواك وجود دارد كه كاربران ديگر ساخته اند و درون هر 
كدام گلچيني از مجموعه آهنگ  سبك هاي مشابه يا يك خواننده وجود دارد. مي توانيد اين فهرست پخش ها 
ــتان وجود دارد. اين  ــتراك گذاري يك قطعه يا آلبوم با دوس ــراي خود ذخيره كنيد، همچنين امكان به اش را ب
ــما قرار مي دهد. آهنگ ها را مي توانيد از درون برنامه  ــن فقط آهنگ هاي ايراني مجاز را در اختيار ش اپليكيش

به صورت رايگان گوش دهيد و به اين منظور به ارتباط دائمي با اينترنت نياز داريد.

Navaak
iOS و اندرويدموسيقي

Sina Moghaddam6/7 و 3 مگابايت

apple.co/1QvCUIR

دوربين گوشي اسكنر مي شود
ــكن شناسنامه تان را از طريق اينترنت ارسال كنيد، اما اسكنر  حتما برايتان پيش آمده بخواهيد با عجله اس
ــن هاي زيادي وجود دارد كه يكي از بهترين هاي آن  ــاختن اين نياز اپليكيش ــيد. براي برطرف س ــته باش نداش
ــهور است. اين اپليكيشن نيمي از كارهايش را خودكار انجام  Scannable بوده كه محصولي از اِورنوت مش
مي دهد؛ براي استفاده از آن كافي است برنامه را باز كنيد و دوربين گوشي را در برابر سندي كه مي خواهيد از 
آن اسكن بگيريد قرار بدهيد. اپليكيشن به صورت خودكار دنبال سند مي گردد و حتي اگر الزم بداند فالش را 
هم روشن مي كند. پس از اين كه سند را پيدا كند باز هم خودكار چهار گوشه آن را انتخاب (كراپ) مي كند و 
پس از اعمال كمي پردازش يك تصوير ديجيتال سياه و سفيد همچون آنچه با دستگاه فتوكپي توليد مي شود 
ــان مي دهد. تمام اين كارها در كسري از ثانيه انجام مي شود و كاربر در انتها مي تواند خروجي برنامه را در  نش
ــتراك بگذارد يا حتي مستقيم به اورنوت بفرستد. گفتني است غير از قابليت  ــي ذخيره كند يا به اش آلبوم گوش

خودكار، امكان عكس انداختن دستي هم وجود دارد. 

Scannable 
iOS كاربردي

27/4 مگابايت Evernote

bit.ly/1KItngbapple.co/1DcxhuT

iOS و اندرويد

84 مگابايت

 Phonto
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امير عصاري
همه نسخه هاي سيستم عامل ويندوز همزمان با بوت 
ــرويس هاي مختلفي را اجرا مي كنند.  ــتم عامل، س سيس
ــدي از امكانات  ــرويس ها براي بهره من برخي از اين س
ــتم عامل ضروري بوده و نبايد  ــتمي و اوليه سيس سيس
ــرويس ها  ــد، اما اجراي بعضي از س مانع اجراي آنها ش
چندان ضرورتي ندارد و مي توانيد آنها را غيرفعال كنيد. 
غيرفعال كردن سرويس هاي غيرضروري تاثير بسياري 
ــراي فرآيندهاي  ــرعت اج ــره وري و س ــش به در افزاي
ــرعت  ــف در رايانه دارد. همچنين اين افزايش س مختل
ــت كه رايانه شما كمي قديمي  زماني بسيار مشهود اس
ــتمي حساسيت بيشتري  ــد و به مصرف منابع سيس باش

داشته باشد.
سرويس هاي غيرضروري

ــور پيش فرض در  ــرويس هايي كه به ط برخي از س
ــت و با توجه به شرايط  ــتم عامل ويندوز فعال اس سيس
ــا را غيرفعال كنيد، عبارت  مي توانيد با خيال راحت آنه

است از:
ــتگاه  ــرويس Print Spooler (چنانچه دس ـ س
ــت يا از نرم افزارهاي چاپگر  ــما به چاپگر متصل نيس ش

مجازي پي دي اف استفاده نمي كنيد)
ـ Bluetooth Support (چنانچه از ارتباطات 

بلوتوثي در رايانه خود استفاده نمي كنيد)
ــرويس معموال  ـ Remote Registry (اين س
به طور پيش فرض فعال نيست، اما براي اطمينان بيشتر 

مي توانيد آن را غيرفعال كنيد)
ــه  س ــت،  قابلي ــن  (اي  Remote Desktop ـ 
ــتفاده  ــرويس مختلف را اجرا مي كند، در صورت اس س
ــرويس را  ــه س ــردن از اين قابليت مي توانيد هر س نك

غيرفعال كنيد)
ــرويس هاي  ــط نمونه هايي از س ــا فق ــن گزينه ه اي
ويندوزي است كه مي توانيد آنها را مديريت و در صورت 
نياز غيرفعال كنيد. همان طور كه مي دانيد مديريت اين 
ــان نيست، اما در  ــرويس ها براي كاربران مبتدي آس س
ــما را با نرم افزاري آشنا كنيم  اين مطلب قصد داريم ش
ــان  ــه نه تنها انجام اين كار را براي همه كاربران آس ك
ــما  مي كند بلكه مديريتي كامال حرفه اي را نيز براي ش

فراهم مي سازد.
مديريت آسان و سريع

ــزار Easy Service Optimizer با نام  نرم اف

ــدون نياز به نصب  ــاري ESO، ابزاري رايگان ب اختص
ــرويس هاي ويندوزي  ــتيباني از همه س ــا قابليت پش ب
ــرويس هاي ويندوز 98 و پيش از آن) است كه  (به جز س
ــريع روي سرويس هاي ويندوزي را  مديريت ساده و س

در اختيار شما قرار مي دهد.
ــاي هيچ گونه نگراني  ــتفاده از اين نرم افزار ج با اس
ــود ندارد، زيرا در اين ابزار  ــتباه وج از اعمال تغييرات اش
فقط نحوه اجراي سرويس ها تغيير يافته و مي توانيد در 
ــرايط را به حالت اوليه بازگردانيد. همچنين  هر زمان، ش
ــت سرويس هاي دلخواه خود را ايجاد و  مي توانيد فهرس

در صورت نياز آنها را ويرايش كنيد.
پروفايل هاي پيش ساخته

ــتفاده از اين نرم افزار براي  همان طور كه گفتيم، اس
ــاده است. پس از دانلود و  ــيار س كاربران مبتدي نيز بس
ــزار، در بخش زيرين محيط كاربري چهار  اجراي نرم اف

گزينه در اختيار شما قرار مي گيرد:
ــرويس هاي  س ــي  فعل ــت  (فهرس  Default 1ـ 

ويندوزي)
ــت بهينه شده بدون كوچك ترين  2 ـ Safe (فهرس

نگراني از بروز تداخل در عملكرد سيستم عامل)
ــده از  ــازي ش ــت بهينه س 3ـ Tweaked ( فهرس

سرويس ها)
روي  ــري  حداكث ــازي  (بهينه س  Extrem 4ـ 

سرويس ها)
ــن گزينه ها  ــا انتخاب هريك از اي ــما مي توانيد ب ش
ــك  ــكل يك موش ــه به ش ــي ك ــك روي آيكون و كلي
ــمت چپ وجود دارد،  (Apply settings) در باال س
باتوجه به هر يك از گزينه هاي پيشنهادي براي اعمال 

بهينه سازي اقدام كنيد.
ــت سرويس هاي  ــته باشيد فهرس نكته: توجه داش
ــامل  ــرويس هايي را ش موجود در اين گزينه ها، تنها س
ــال تغييرات  ــازي و اعم ــود كه از قابليت بهينه س مي ش
پشتيباني كرده و تداخلي در عملكرد سيستم عامل شما 
ايجاد نمي كنند. با اين حال شما مي توانيد سرويس هاي 
ــرده و حالت  ــت ها اضافه ك ــر را نيز به اين فهرس ديگ
ــال تغييرات با  ــر دهيد، اما اين اعم ــراي آنها را تغيي اج
ــتباه مي تواند زمينه ساز بروز مشكالت  كوچك ترين اش

بعدي در رايانه شما باشد.
مهم: هرگونه اعمال تغييرات در اين فهرست ها، در 
نحوه اجراي سرويس ها اعمال شده و روي سرويس هاي 

ــود.  ــري ايجاد نمي ش اصلي تغيي
ــما مي توانيد برخي  به عبارت دقيق تر ش

ــرويس ها را از اين فهرست حذف كرده، نحوه اجراي  س
ــتارت و متوقف كنيد.  آنها را تغيير دهيد يا آنها را ري اس
ــي (همچون بلوتوث)  ــن در صورتي كه سرويس همچني
ــد، عمليات  ــت ها حذف كني ــك از اين فهرس را از هري
ــازي و تغيير در اجراي سرويس موردنظر اعمال  بهينه س
نمي شود و اين به معناي حذف سرويس از سيستم عامل 
نيست. (هنگامي كه سرويسي از فهرست پروفايل هاي 
ــود، مطابق با تنظيمات ويندوزي  پيش ساخته حذف ش

عمل خواهد كرد)
بازنشاني فهرست سرويس ها

ــت و  ــدوزي زياد اس ــرويس هاي وين ــت س فهرس
ــت با  ــرويس ها ممكن اس ــرات در اين س ــال تغيي اعم
ــد. در صورتي كه شما نيز مرتكب  اشتباهاتي همراه باش
ــديد اصال نگران نباشيد، زيرا با يك  ــتباهات ش اين اش
ــاده مي توانيد فهرست سرويس ها را به حالت  كليك س
ــتفاده از اين قابليت بايد  ــه خود بازگردانيد.براي اس اولي
 Resetگزينه ،Service ــوي ــس از كليك روي من پ
ــدار  ــك كرده و در پنجره هش Service List  را كلي

به نمايش درآمده گزينه Yes را انتخاب كنيد.
ذخيره و فراخواني

ــما قرار  از ديگر امكاناتي كه اين برنامه در اختيار ش
مي دهد، ذخيره فهرست سرويس همراه تغييرات اعمال 
شده در آن براي استفاده در رايانه هاي ديگر يا استفاده 

پس از نصب مجدد ويندوز است.
ــس از اعمال  ــن قابليت  بايد پ ــتفاده از اي ــراي اس ب
ــرويس ها، از  ــت س ــاي موردنظر روي فهرس ويرايش ه
ــك كنيد. (فراخواني  ــوي File روي Save as كلي من
فهرست هاي ذخيره شده نيز با انتخاب گزينه open و 

كليك روي Open File امكان پذير است)

ــن در صورتي كه  همچني
ــب نرم افزار قصد  ــدون نياز به نص ب
ــرويس هاي سفارشي سازي شده را در  داريد فهرست س
رايانه ديگري با سيستم عامل يكسان نيز استفاده كنيد، 
مي توانيد از گزينه Create Reg File  در همين منو 
كمك بگيريد. به كمك اين گزينه يك فايل رجيستري 
ــود كه با دوبار كليك روي آن،  ــما ايجاد مي ش براي ش
ــرويس موردنظر در ويندوز اعمال  ــت س تغييرات فهرس

مي شود.
ــزار Easy service optimizer از همه   نرم اف
ــخه هاي 32 و 64 بيت ويندوز اكس پي، ويستا، 7، 8،  نس
ــتيباني مي كند و از لينك زير قابل  8/1 و ويندوز 10 پش

دانلود است:
http://bit.ly/click_eso
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كارگاه

Adblock Plus :نام افزونه
مرورگر: همه مرورگرها

آپ، ويدئوهاي  ــاي تبليغاتي، پنجره هاي پاپـ  بنره
ــاي آزاردهنده ديگر كه  ــياري از روش ه تبليغاتي و بس

ــوند، لذت  ــه كار گرفته مي ش ــراي تبليغات ب ب
ــروزه  ــد. ام ــما مي گيرن ــردي را از ش وبگ

بسياري از سايت ها براي كسب درآمد 
يا حتي انجام فعاليت هاي خرابكارانه، 
ــي  تبليغات ــده  آزاردهن ــاي  روش ه از 
ــتفاده كرده و در مواردي نيز بدون  اس

ــما به صفحات ديگر، كدهاي  ــما با هدايت ش اجازه ش
ــما بارگذاري و سايت هاي  ــتگاه ش مخرب را روي دس

بي شماري را روي مرورگر شما باز مي كنند.
ــاي  ــن گزينه ه ــام اي ــر تم ــد از ش ــت داري دوس
ــه  قدرتمند  ــويد؟ افزون ــم خالص ش مزاح
Adblock Plus  با بيش از 300 
ــط كاربران  ميليون بار دانلود توس
سراسر جهان به شما اين امكان 
را مي دهد تا براي هميشه از شر 
ــايت ها  وبس آزاردهنده  ــات  تبليغ

ــذف تبليغات  ــن افزونه عالوه بر ح ــويد. اي خالص ش
ــازي  ــم، قابليت هاي ديگري همچون غيرفعال س مزاح
ــت به دامنه هاي  ــازي هداي ردگيري كاربر، غيرفعال س
ــاي  گزينه ه ــازي  غيرفعال س ــاك،  خطرن و  ــرب  مخ
ــبكه هاي اجتماعي و ... را نيز در  اشتراك گذاري در ش
ــه در مرورگرهاي  ــما قرار مي دهد. اين افزون اختيار ش
ــافاري،  ــپلورر، فايرفاكس، كروم، اپرا، س اينترنت اكس
ــتفاده  ــتون و مرورگر اندرويد قابل اس ياندكس، مكس

است.
https://adblockplus.org

افزونه هفته 

همه كاره اي 
براي فايل هاي ويدئويي

راهكارهاي  و  نرم افزارها 
ــل  تبدي ــراي  ب ــددي  متع

فايل هاي ويدئويي، رايت فيلم 
ــك هاي نوري، دانلود  روي ديس

ــن و حتي تبديل  ويدئوهاي آنالي
ــش فايل هاي  ــرور پخ رايانه به س

ــا از روي  ــاهده آنه ــي و مش ويدئوي
ــن همراه وجود دارد  ــه در تلويزيون، تبلت و تلف رايان
ــات را به همراه  ــزاري را كه تمام اين امكان اما نرم اف
ــود جاي داده  ــيار زياد ديگر يكجا در خ امكانات بس
ــرد. نرم افزار ــي پيدا ك ــوان به اين راحت ــد نمي ت  باش
  Wondershare's Video Converter Ultimate
ــمار مي رود. اين  ــن گزينه هاي ناياب به ش يكي از اي
ــريع تر  ــه در عمليات تبديل فرمت، 30 برابر س برنام
ــش از 150 فرمت ويدئويي  ــت و از بي از ديگر رقباس
ــتيباني از ويدئوها با  ــتيباني مي كند، همچنين پش پش
ــرور پخش فايل ها  ــل رايانه به س ــت 4k، تبدي كيفي
ــتگاه هاي مجهز  ــه دس ــا در هم ــاهده ويدئوه و مش
ــمند، تبلت ها و  ــاي هوش ــه DLNA (تلويزيون ه ب
ــمند)، رايت انواع ديسك هاي  تلفن هاي همراه هوش
ــتگاه هاي پخش خانگي،  ويدئويي قابل پخش در دس
ــتقيم و بي دردسر ويدئوها از رايانه به تلفن  انتقال مس
ــس، دانلود ويدئوهاي  ــراه و تبلت به صورت وايرل هم
ــه بعدي  ــل ويدئوهاي دوبعدي به س ــن و تبدي آنالي

بخشي از امكانات اين نرم افزار به شمار مي رود.
http://bit.ly/click_wvc

نرم افزار هفته

وبگردي بدون تبليغات مزاحم

افزايش سرعت رايانه با بهينه سازي سرويس هاي فعال

مديريت سرويس هاي 
ويندوزي
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راهنما

ساره مشفق
ــته و در دوره پردازنده هاى 486 اينتل، كارت  در گذش
ــيارى از  ــته و بس ــدى جنبه تجملى داش ــك تا ح گرافي
سيستم ها نياز چندانى به حافظه گرافيكى پيدا نمى كردند. 
زمانى تنها گزينه موجود براى كسانى كه در ايران دنبال 
ــد كارت گرافيك بودند، كارت Trident 9750 با  خري
چهار مگابايت حافظه رم بود و اين انتخاب را بسيار راحت 
ــال پيش مقدار حافظه رم  مى كرد. حتى تا همين چند س
ــنجش توان آن  ــك كارت گرافيك فقط معيار كمى س ي
ــاالى 256  ــه آن هم بندرت به ب ــاب مى رفت ك به حس
مگابايت مى رسيد. اما در 15 سال اخير تغييرات بسيارى 
ــرفت  در دنياى رايانه ها اتفاق افتاده و مى توان گفت پيش
ــال و كارت هاى  ــازى ديجيت فناورى مرتبط با تصويرس
گرافيك در ميان گروه هاى مختلف سخت افزار از شتاب 
ــبت به ديگر تجهيزات رايانه برخوردار بوده  بيشترى نس
ــت. امروزه جداى از حافظه رم چند گيگابايتى و مقدار  اس
ــائلى چون واحد پردازنده گرافيكى يا  پهناى باند آن، مس
GPU به كار رفته و در كنار فركانس اصلى و تقويتى آن 
ــبى كه بتواند  اهميت دارند و خريد كارت گرافيكى مناس
در مقابل هزينه پرداخت شده بهترين كارايى را با سيستم 
شما داشته باشد، كارى تقريبا تخصصى است. با پيشرفت 
قابل مالحظه رابط هاى كاربرى گرافيكى، بهبود چشمگير 
ــن مورد  گرافيك بازى ها و برنامه ها و باال رفتن رزولوش
ــى به قطعه اى بزرگ و  ــاز كاربران، كارت هاى گرافيك ني
گرا ن قيمت تبديل شده اند كه به خنك كننده اختصاصى و 

توان الكتريكى كافى براى عملكرد مناسب نياز دارند. 
 4K حتي (FullHD) ــا كيفيت البته لذت بازي ب
ــرهاي اين قطعه  ــرخ فريم 60fps  هزينه و دردس و ن
ــرده و بازار  ــياري از كاربران توجيه پذير ك ــراي بس را ب
ــروزي را همواره  ــتم هاي ام ــن بخش حياتي از سيس اي
ــته است. ممكن است  ــرفت نگاه داش داغ و درحال پيش
ــيار توانمند  با صرف هزينه باال يك كارت گرافيكي بس
ــار را از آن دريافت  ــا بازخورد مورد انتظ ــه كنيد، ام تهي
نكنيد، زيرا به مشخصات سيستم توجه كافي نداشته ايد 
و به نبود زيرساخت الزم براي فعاليت قطعه خود توجه 
ــود را صرف خريد  ــد. يا آن كه بودجه خ ــي نكرده اي كاف
ــتيد با  يك كارت با رم باال كنيد، در حالي كه مي توانس
ــرعت تر و در نتيجه  قيمت پايين تر كارتي با حافظه پرس

عملكردي روان تر تهيه كنيد.
ــاب كارت گرافيك در  ــدن انتخ با توجه به پيچيده ش
ــال هاى اخير، مهم ترين نكات و اصول كاربردى براى  س
خريد كارت ها و پردازنده هاى گرافيكى را براى شما توضيح 
داده ايم تا بتوانيد بهترين سخت افزار را براى سيستم خود 
ــده ربطى به مقدار بودجه در  ــاب كنيد. نكات ارائه ش انتخ
ــول كلى كه بايد براى  ــما ندارند و فقط اص نظر گرفته ش

خريد اين قطعه مدنظر داشته باشيد، تشريح شده اند.
شماره مدل 

ــماره  ــانگر نهايى عملكرد هر كارت گرافيكى ش نش
ــامل تركيبى ازGPU  به كاررفته،  ــت و ش مدل آن اس
ــاعت پردازنده آن  ــرعت س ــه و س ــد حافظ ــاى بان پهن

مى شود. 
ــى  ــاى گرافيك ــام كارت ه ــم تم ــى اس ــكل كل ش
ــماره مدل است كه  ــازنده و ش ــم برند س به صورت اس
ــا ــد Radeon R9 290X  ي ــال مانن ــور مث  به ط

ــد بود. نكته اصلى  GeForce GTX 780 Ti خواه
ــيد اين است كه شايد يك  ــته باش كه بايد در نظر داش

ــده كارخانه اى با رم بيشتر  كارت گرافيك اوركالك ش
ــل عملكرد  ــا مطمئنا در مقاب ــد، ام ــه نظر جذاب برس ب
ــل بعد، عملكرد قابل قبولى  ــاده ترين كارت هاى نس س
ــت. بنابراين، كاربرانى كه با هدف دستيابى  نخواهد داش
به حداكثر كارايى در بازى هاى رايانه اى كارت گرافيك 
تهيه مى كنند، بايد هميشه باالترين مدل هاى ممكن را 
ــرمايه گذارى بايد منطقى  تهيه كنند. البته ميزان اين س
باشد و حتى در صورت داشتن بودجه نامحدود، پرداخت 
ــتر از 1/5 تا دو ميليون تومان را توصيه نمى كنيم.  بيش
ــاى كارت  ــط ميان مدل ه ــنايى با رواب ــه مهم آش نكت
ــه نيازمند صرف  ــت كه البت گرافيكى و عملكرد آنهاس
زمان و توجه است؛ زيرا شماره مدل ها خيلى گويا نيست 
و نمى توان با استفاده از آنها بخوبى كارت هاى برند ها و 
نسل هاى مختلف را مقايسه كرد. اما دانستن اين نكات 
براى هر كاربر جدى رايانه ضرورى است ؛ زيرا مى تواند 

در انتخاب قطعات مناسب بسيار مفيد باشد.
پهناى باند مهم تر از مقدار حافظه

ــر مبناى مقدار حافظه  ــاب كارت گرافيك تنها ب انتخ
رم مثل خريد ماشين بر مبناى ظرفيت باك بنزين است. 
ــواس ذهنى  تقريبا تمام كاربران به طور ناخودآگاه اين وس
ــن دارند و اين  ــدار رم ممك ــترين مق ــراى خريد بيش را ب
شايع ترين اشتباهى است كه  بازيخور ها هنگام خريد كارت 
گرافيك مرتكب مى شوند. اگر به رزولوشن هاى بسيار باال 
ــه مانيتور كنار هم يا نمايشگر 4K) نياز نداريد،  (مانند س
نبايد خيلى نگران مقدار رم كارت گرافيك خود باشيد. در 
صورتى كه بخواهيد با رزولوشن1920×1080 بازى هاى 
ــراغ مدل هاى  رايانه اى را اجرا كنيد، به طور طبيعى بايد س
سطح باال برويد و اين دسته از محصوالت به طور معمول 
به مقدار كافى حافظه رم دارند. اما معيارى كه بايد به آن 
ــته باشيد، پهناى باند حافظه كارت است.  توجه ويژه داش
هرچند پهناى باند معمول كارت ها با توجه به بازه قيمت 
ــطح عملكردى آن تغيير مى كند، هميشه بايد اصول  و س
ــته باشيد؛ پهناى باند حافظه گرافيكى  كلى را به ياد داش

ــده  ــرعت پردازن ــر GDDR3 در س GDDR5 دو براب
ــه يكى از  ــاى باند حافظ ــا كه پهن ــت. از آنج ــان اس يكس
گلوگاه هاى اصلى عملكرد كارت گرافيك است، مسلم است 
 GDDR5 كه بايد در ميان گزينه هاى رقيب، كارت داراى
را انتخاب كنيد. به طور ساده هنگام انتخاب كارت گرافيك، 
گزينه داراى يك گيگابايت حافظه GDDR5 بسيار بهتر 

از چهار گيگابايت GDDR3 است.

گلوگاه هاى سيستم
ــايد مهم ترين قطعه در يك رايانه  كارت گرافيك ش
ــد، اما مشخصات ديگر بخش هاى  مخصوص بازى باش
ــى آن تاثيرمى گذارند. آگاهى  ــتم نيز بر عملكرد كل سيس
ــى از مهم ترين نكات  ــان يك ــاى رايانه ت از محدوديت ه
ــته اى مانند  ــا از پردازنده هاى قديمى تر دوهس ــت. آي اس
 سرى هاى  Celeron، Pentium، Sempron  يا
Athlon X2 استفاده مى كنيد؟ در اين صورت پردازنده 
شما قدرت كاركردن با سخت افزار سطح  باالى گرافيكى 
را نخواهد داشت، پس پول خود را دور نريزيد. در صورتى 
ــد، مى توانيد  ــتم نداري ــم به ارتقاى كل سيس كه تصمي
ــراغ كارت هاى رده ميانى برويد و چند 100هزارتومان  س
ــد. در صورتى كه مى خواهيد بازى هاى  صرفه جويى كني
ــد پردازنده خود را با  ــا كيفيت باال اجرا كنيد، باي روز را ب
ــردازش چهار  ــر كه قابليت پ ــى از مدل هاى جديدت يك
رشته موازى را داشته باشد تعويض كنيد. نمايشگر مورد 
ــگر قديمى با  ــتفاده نيز نقش مهمى دارد. يك نمايش اس
ــر 1280 ×1024نيازى به گران قيمت ترين  وضوح تصوي
كارت گرافيكى موجود نخواهد داشت. به طور مشابه، اگر 
ــن 1920 ×1024  ــم به اجراى برنامه ها با رزولوش تصمي
ــگر موازى داريد، مدل هاى متوسط قادر  روى سه نمايش
به ارائه عملكرد مورد انتظار در بازى هاى سه بعدى جديد 
ــوع بازى هايى كه قصد  ــداف و ن ــد بود. بايد اه نخواهن
ــيد، اين نيازمندى ها را با كل  ــان را داريد بشناس اجرايش
ــه ارتقاى قطعات  ــنجيد و در صورت لزوم ب ــتم بس سيس

سخت افزارى اقدام كنيد.
كارت هاى موازى

ــاى گرافيكى، يعنى  ــازنده مطرح كارت ه هر دو س
ــراى كاربران  ــكان را ب ــن ام Nvidia و AMD، اي
ــد كارت گرافيك را  ــا چن ــه دو ي ــد ك ــم كرده ان فراه
ــا عملكرد را  ــل كنند ت ــوازى به هم متص ــورت م به ص

  Radeon ــند. اين فناورى در كارت هاى بهبود بخش
ــم  ــرى GeForce  به اس ــا نام CrossFire و س ب
SLI شناخته مى شود. اين كار به نظر ايده فوق العاده اى 
ــا چند برابر كردن تعداد  ــد، اما افزايش عملكرد ب مى رس
GPUها كار چندان راحتى نيست. اضافه كردن كارت 
ــتم  ــدن عملكرد گرافيك سيس ــث دو برابر ش دوم باع
ــود، بلكه اگر بخواهيد واقع بين باشيد بايد انتظار  نمى ش
ــيد. اين  ــته باش بهبود در حدود 25 تا 50 درصد را داش
ــارم بازهم  ــوم و چه ــزودن كارت هاى س ــت با اف مزي
ــود. بعالوه، پيكربندى هاى چند كارتى  محدودتر مى ش
ــكالتى مانند ناپيوستگى، ناسازگارى  مى تواند دچار مش
ــيار كوچك در عملكرد شوند. همچنين  و تاخير هاى بس
ــته و  ــوان قابل  توجهى نياز داش ــن پيكربندى به ت چني
ــروصداى زيادى توليد مى كند. البته قصد نداريم اين  س
پيكربندى ها را زير سوال ببريم، زيرا براى ايجاد تصوير 
با رزولوشن باال در سه نمايشگر يا اجراى بازى با كيفيت 
ــتفاده از كارت هاى چندگانه يك نياز است، اما  4K اس
براى تصويرسازى در يك مانيتور 1920×1080 زيادى 

قوى است. 
ــتر و افزايش پيچيدگى  به جاى پرداخت هزينه  بيش
سيستم، بسادگى از يك كارت مدل باالى منفرد استفاده 

كنيد.
سازگارى سخت افزار

ــات زندگى هر  بازيخور  ــى از تراژيك ترين لحظ يك
ــت كه با هيجان بسيار كارت گرافيك جديد را  وقتى اس
از كارتن خارج كرده و به قصد نصب وارد كيس مى كند 
ــود كه طول پايه كارت  و متوجه اين حقيقت تلخ مى ش
ــده سه سانتى متر بيشتر از جاى قرارگرفتن  خريدارى ش

آن روى مادربورد است.
بهتر است قبل از هزينه كردن، كيس خود را بررسى 
ــويد.  كرده و از ميزان جاى خالى موجود در آن مطلع ش
ــع تغذيه رايانه  ــيار مهم، منب ــى ديگر از قطعات بس يك
است. كنترل كنيد كه منبع تغذيه كيس شما چند اتصال 
شش پين و هشت پين PCI دارد. قدرت استاندارد شده 
  V12 آن چند وات است؟ چند آمپر جريان به ريل هاى
ــب با  ــپس براى خريد كارت  گرافيك مناس مى دهد؟ س
ــه منبع تغذيه  ــدام كنيد. در صورتى ك ــتم خود اق سيس
شما قدرت تامين توان الزم براى كارت گرافيك جديد 
ــد، بايد به دنبال كارتى باشيد كه انرژى  ــته باش را نداش
كمترى مصرف كند يا آن كه منبع تغذيه سيستم خود را 

چگونه كارت گرافيك مناسب بخريم؟

كــارت جهان نمــا
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راهنما

به يك مدل با ظرفيت بيشتر ارتقا دهيد.
ــيد  ــته باش ــع تغذيه به ياد داش ــد منب ــگام خري هن
ــر (مانند   ــده و معتب ــناخته ش ــد ش ــك برن ــاب ي  انتخ
ــيار مهم تر  Corsair ،Antec  يا Seasonic)  بس
ــته شده روى بدنه است. دليل اين  از حداكثر توان نوش
ــت كه توليد كنندگان كمتر شناخته  موضوع هم اين اس
ــه جاى درج مقدار  ــده PSU يا همان منبع تغذيه ب ش
ــينه خروجى پايدار، مقدار حداكثر خروجى لحظه اى  بيش
و غيردقيق را روى محصول خود چاپ مى كنند. به طور 
ــما از يكى  ــى، در صورتى كه منبع تغذيه انتخابى ش كل
ــب بوده و اتصال توان PCI متناسب  از برندهاى مناس
ــكلى وجود نخواهد  ــما را دارد، مش ــا كارت دلخواه ش ب
ــتيد  ــت. در صورتى كه به فكر ارتقاهاى بعدى هس داش
ــد كمى جاى اضافى در منبع تغذيه در نظر  و قصد داري
ــه دو برابر تعداد  ــد، بايد مدلى را انتخاب كنيد ك بگيري
  PCI ــما كابل انتقال برق مورد نياز كارت گرافيك ش

داشته باشد.
سيستم خنك كننده

ــوال مصرف  ــطح باال معم ــاى گرافيكى س كارت ه
ــرژى باعث ايجاد حرارت  ــرژى بااليى دارند و اين ان ان
مى شود. در نتيجه در صورت عملكرد نامناسب سيستم 
ــده مى تواند باعث  ــده، حرارت باالى توليد ش خنك كنن
ــود. به صورت كلى دو نوع سيستم  ــوختن GPU ش س
ــود؛  خنك كننده روى كارت هاى گرافيكى عرضه مى ش

استاندارد و اختصاصى.
خنك كننده هاى استاندارد معموال در كارت هاى ارزان 
ــوند و هواى گرم را از پشت كيس به  قيمت يافت مى ش
ــود دماى  ــرون هدايت مى كنند. اين كار باعث مى ش بي
ــما باال نرود و يك مزيت به شمار مى رود،  كلى رايانه ش
ــتم هاى خنك كننده  ــته از سيس ــفانه اين دس اما متاس
ــترى توليد مى كنند. با صرف  ــروصداى بيش معموال س
ــه كارت هاى گرافيكى  ــتر قادر به تهي كمى هزينه بيش
ــى و عملكرد باال  ــتم هاى خنك كننده اختصاص با سيس

ــتم هاى خنك كننده با توجه  خواهيد بود. نوع اين سيس
ــازنده تفاوت دارد و هر برند سازنده نام بخصوصى  به س
ــت كه از آن  ــود انتخاب كرده اس ــراى خنك كننده خ ب
  Windforce ــاى ــه خنك كننده ه جمله مى توان ب
ــركت  ــا Twin Frozr  ش ــركت Gigabyte ي ش

MSI اشاره كرد.
ــيار  ــروصداى بس ــى س ــاى اختصاص خنك كننده ه
ــا نمونه هاى  ــه ب ــاد مى كنند و در مقايس ــرى ايج كمت
ــتن كارت  ــتاندارد عملكرد بهترى در خنك نگه داش اس

گرافيك دارند. 
نقطه ضعف اين سيستم ها تخليه گرماى خروجى به 
ــت كه باعث فشار آمدن به رايانه براى  داخل كيس اس
حفظ دما در حد قابل قبول مى شود. اينجاست كه قدرت 
سيستم شما در تخليه حرارت اضافى تاثيرگذار مى شود. 
ــان اجراى  ــما در زم ــى كه دماى CPU ش در صورت
ــانتى گراد  ــتر از 55 درجه س بازى هاى رايانه اى به بيش
ــت كارت گرافيكى انتخاب كنيد كه  ــد، بهتر اس مى رس

ــه مى كند، حتى اگر  ــت كيس تخلي هواى گرم را از پش
ــترى داشته باشد. در صورتى كه دماى  سروصداى بيش
ــما زير اين مقدار باقى مى ماند، مى توانيد از  پردازنده ش
ــتفاده  ــز به خنك كننده اختصاصى اس يك كارت مجه
ــما را آزار  ــروصداى آن كمتر گوش ش كنيد، زيرا هم س
ــك كارى بهتر عمر عملياتى  مى دهد و هم به دليل خن

GPU  شما افزايش پيدا مى كند.
ــود،  ــما خيلى گرم مى ش ــه كيس ش ــى ك در صورت
مى توانيد از سيستم هاى خنك كننده هوا يا مايع موجود 
ــتفاده كنيد،  ــراى كارت گرافيكى،CPU  يا كيس اس ب
ــا و پيچيدگى  ــث افزايش هزينه ه ــد اين كار باع هرچن
پيكربندى كيس خواهد شد. البته در نهايت اينها نكات 
فنى است كه شايد براى هر كاربر مشكلى ايجاد نكند، 
ــك كارى كارت گرافيك و  ــى اين كه خن اما نكته اساس

سيستم خود را از ياد نبريد.
پورت هاى خروجى

ــگر به كارت  متداول ترين روش براى اتصال نمايش

ــت كه يك  ــتفاده از پورت هاى DVI  اس گرافيك اس
ــفيد) دارد. تمام  ــا رنگ س ــه اى (معموال ب ــك ذوزنق ج
كارت هاى گرافيك امروزى حداقل يكى از اين پورت ها 
را دارند و بيشتر كارت هاى سطح باال براى كاربرانى كه 
ــورت همزمان متصل  ــگر را به ص مى خواهند دو نمايش
ــد. اين نوع اتصال دو مدل  ــد، دو پورت DVI دارن كنن
ــه مى تواند به  ــدل Single-link ك مختلف دارد؛ م
ــگرهايى با وضوح تا 1920×1080 متصل شود و  نمايش
مدل Dual-link كه حداكثر رزولوشن 2560×1600 

را پشتيبانى مى كند.
ــت كارت  ــرى نيز وجود دارد. در پش ــاالت  ديگ اتص
ــورت DVI مى توانيد يك پورت  ــك عالوه بر پ گرافي
HDMI يا miniHDMI  براى انتقال تصوير به 
ــتگاه هاى مشابه پيدا كنيد.  تلويزيون هاى خانگى يا دس
ــى ديگر از خروجى هاى جديد كه در آينده به صورت  يك
استاندارد در خواهد آمد، پورت DisplayPort  است 
ــن باالتر  ــى تصوير با رزولوش ــكان ارائه خروج ــه ام ك
ــز همانند  ــورت ني ــن پ ــد. اي از 2560×1600 را مى ده
ــخه كوچك تر با كاركرد مشابه دارد  HDMI يك نس

كه Mini DisplayPort  نام دارد.
ــود روى كارت گرافيك  ــب خروجى هاى موج تركي
ــتگى دارد كه مى توان به  ــما به عوامل متعددى بس ش
ــاره كرد. اما در  ــازنده اش قدرت كارت و ويژگى هاى س
ــتاندارد   تمامى كارت هاى جديد يك پورت DVI با اس
 HDMI ــى  خروج ــك  ي ــل  حداق  ،Dual-link
ــا كوچك  ــتاندارد ي ــاد اس ــا DisplayPort در ابع  ي

خواهيد يافت. 
ــاد از چند فناورى  ــما نيز به احتمال زي ــگر ش نمايش
ــت قبل از  ــتيبانى مى كند، اما بد نيس انتقال تصوير پش
ــگر  ــك كارت جديد، قابليت هاى اتصال نمايش خريد ي
ــيد  ــد تا مطمئن باش ــق دهي ــم تطبي ــا ه و كارت را ب
ــكل  ــتفاده از آن به مش ــس از نصب كارت براى اس  پ

برنخواهيد خورد
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ههكه  كد  ددي يين ننك كى انتخاب  ىىيك ييارت گراف ااك ــت  ــد، بهتر اس كرس ااكارت مى ــگر به  كش ششي ننين روش براى اتصال نما ــمتداولتر ــك
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ــيارى از كاربران، اين  ــور بس برخالف تص
موضوع آن قدر هم اهميت ندارد. اين پرسش، 
ــل، ويندوز  ــش AMD يا اينت ــد پرس همانن
ــا به درد  ــك تاپ يا لپ تاپ تنه ــا مك و دس ي
ــا و بى فايده در ميان  ــاد بحث هاى بى انته ايج
ــورد. البته  ــداران برندهاى مختلف مى خ طرف
فناورى هاى به كاررفته در كارت هاى گرافيك 

ــيارى دارند و  ــاى بس AMD و Nvidia تفاوت ه
ــيار حرفه اى اين تفاوت ممكن است  براى كاربران بس

حائز اهميت باشد. 
ــيار جدى،  ــت تنها كاربران بس اما واقعيت آن اس
وسواسى و درگير جزئيات تفاوت هاى موجود در ظاهر 
بازى اجرا شده با كارت AMD و Nvidia را درك 

ــران، نزديكى گرافيك به  ــتر كارب مى كنند. براى بيش
واقعيت و نرمى عملكرد هنگام استفاده از قابليت هاى 
ــت. در  ــت كه مهم اس ــت اس ــارى و از اين دس ضدت
ــما  ــدا كرديد كه با بودجه ش ــه كارتى پي ــى ك صورت
همخوانى داشت و در بررسى هاى انجام شده عملكرد 
ــبى از خود به نمايش گذاشته بود، شك را كنار  مناس

گذاشته و انتخاب كنيد.

AMD  يا  Nvidia؟
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ترفند

برش ويدئوها در آيفون 
امير عصاري

آيفون 6 با دوربين هشت مگاپيكسلي و پشتيباني از فوكوس 
ــب مي كند، بلكه در  ــبرداري ترغي ــما را به عكس خودكار، نه تنها ش

مواردي نيز خاطرات لذت بخش شما را به صورت ويدئوهاي ضبط شده به تصوير 
مي كشد. ضبط ويدئويي لحظات در كنار دوستان و خانواده بسيارخوشايند است، اما گاهي ممكن است ويدئويي 
ــا دو دقيقه اي از جذابيت خاصي  ــط كنيد كه در اين ويدئو صحنه اي يك ي ــتر را ضب ــه اي يا حتي بيش 30 دقيق
ــبوك يا ديگر شبكه هاي  ــت بخواهيد اين صحنه جذاب را در فيس ــرايط ممكن اس ــد. در اين ش برخوردار باش
اجتماعي براي دوستانتان نيز به اشتراك بگذاريد و باتوجه به طوالني بودن زمان فايل ويدئويي، به جدا كردن 

بخش يك دقيقه اي موردنظر نياز خواهيد داشت.
خوشبختانه آيفون در اين شرايط به شما اين امكان را مي دهد بدون نرم افزارهاي جانبي و براحتي ويدئوي 

خود را با مشخص كردن شروع و پايان دلخواه برش دهيد.
1 ـ به صفحه اصلي دستگاه مراجعه كرده و روي ابزار Photos فشار دهيد.

2 ـ از فهرست آلبوم ها به آلبومي كه فايل ويدئويي موردنظر را شامل مي شود، برويد.
3 ـ ويدئوي موردنظري را كه مي خواهيد بخشي از آن را برش دهيد انتخاب كنيد. 

4 ـ نوار تايم الين را در بخش باالي ويدئو بدقت مشاهده كرده و با استفاده از اساليدرهاي موجود در سمت 
چپ و راست، آغاز و پايان بخش موردنظر را كه قصد داريد برش داده شود انتخاب كنيد.

5 ـ پس از مشخص كردن بخش موردنظر، از باال سمت راست روي گزينه Trim فشار دهيد. 
6 ـ در اين مرحله بايد يكي از گزينه هاي Trim Original يا Save as New Clip را انتخاب كنيد.

ــود ويدئوي اصلي شما برش داده شده و پس از آن  Trim Original: انتخاب اين گزينه موجب مي ش
دسترسي به ويدئوي اصلي امكان پذير نباشد.

Save as New Clip: با انتخاب اين گزينه، ويدئوي اصلي همچنان بدون تغيير در دستگاه شما باقي 
ــمت برش داده شده به صورت يك ويدئوي جديد در آن ذخيره مي شود كه پيشنهاد مي كنيم اين  مي ماند و قس

گزينه را انتخاب كنيد.

متوسط
 استخراج تصاوير از فايل هاي آفيس

ــل در اختيار شما  يكي از امكاناتي كه مجموعه نرم افزاري آفيس در برنامه هاي Word، پاورپوينت و اكس
قرار مي دهد، قابليت اضافه كردن تصاوير داخل محتواي موردنظر است. اين تصاوير درون فايل شما قرار گرفته 

و با اجراي فايل در هر سيستم عامل ديگر نيز نمايش داده مي شود.
ــده در يك فايل از اين مجموعه نرم افزاري را  ــت بخواهيد مجموعه تصاوير قرار گرفته ش گاهي ممكن اس
ــاده ترين كارها براي ذخيره  ــتفاده كنيد. يكي از س روي رايانه خود ذخيره كرده و در برنامه هاي ديگر از آنها اس
اين تصاوير، كليك راست روي هريك از آنها و انتخاب گزينه Save picture as است، اما چنانچه بخواهيد 
بيش از 50 يا 100 تصوير را به اين روش از يك فايل متني، اكسل يا اساليد پاورپوينت استخراج كنيد، مطمئنا 

نيازمند صرف زمان بسياري خواهيد بود.
دوست داريد با يك ترفند ساده اين كار را در چند ثانيه انجام دهيد؟ به عبارت دقيق تر دوست داريد هزاران 

تصوير به كار رفته در يك فايل را نيز در چند ثانيه استخراج كنيد؟ از ترفند زير كمك بگيريد:
ــوند  ــن كار فايل خود را در فرمت DOCX، PPTX يا XLSX انتخاب كرده و پس ــراي انجام اي 1 ـ ب

انتهاي نام آن را از هريك از گزينه هاي ذكر شده به ZIP تغيير دهيد.
ــتفاده از قابليت تغيير نام، فرمت آن را به  ــت با اس ــما Click.docx اس براي مثال چنانچه فايل اصلي ش

Click.zip تغيير دهيد.
ــرده تبديل شده و مي توانيد همچون ديگر فايل هاي فشرده محتواي  ــما به يك فايل فش 2ـ  اكنون فايل ش

آن را استخراج كنيد.
 Word 3 ـ پس از استخراج محتواي فايل فشرده، پوشه هايي براي شما به نمايش درخواهد آمد. به پوشه

برويد و پس از آن پوشه Media را باز كنيد. 
ــه قابل مشاهده است و مي توانيد براحتي نسبت به  ــما در اين پوش 4 ـ همه تصاوير موجود در فايل اوليه ش

انتقال آنها به هر پوشه ديگر روي هارد ديسك اقدام كنيد.

متوسط

 غيرفعال سازي بالن هاي اطالع رساني ويندوز
ــاني ويندوز غيرفعال  ــاني كنيد»، «به روزرس «ويروس ياب خود را فعال كنيد»، «نرم افزار امنيتي را به روزرس
ــمت راست صفحه نمايش در  ــت كه در بيشتر موارد گوشه پايين س ــت» و... از جمله هشدارهايي اس ــده اس  ش
سيستم  هاي عامل ويندوزي براي كاربر به نمايش در مي آيد. بالن هاي هشدار معموال نكات امنيتي و اطالع رساني 
را در خود جاي مي دهد كه اطالع يافتن از آنها از اهميت بسياري برخوردار است؛ اما گاهي اين بالن هاي هشدار 

براي كاربر آزاردهنده بوده و كاربران  دنبال روشي براي غيرفعال كردن آن هستند.
اگر شما نيز جزو اين دسته از كاربران هستيد، مي توانيد با استفاده از ترفند رجيستري زير، نمايش اين بالن ها 

در همه نسخه هاي ويندوز را غيرفعال كنيد:

1 ـ روي منوي استارت كليك كرده و در كادر جستجو عبارت regedit را تايپ كنيد، كليد اينتر را فشار 
دهيد تا ويرايشگر رجيستري اجرا شود.

2 ـ مسير زير را در رجيستري دنبال كنيد:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVer-
sion\Explorer\Advanced

 ،New 3 ـ در بخشي خالي از ستون سمت راست، كليك راست ماوس را فشار داده و با مراجعه به گزينه
روي DWORD (32-bit) Value كليك كنيد.

4 ـ نام كليد ايجاد شده را به EnableBalloonTips تغيير داده و دوبار روي آن كليك كنيد.
5 ـ در بخش Value Data مقدار 0 (صفر) را وارد كنيد.
6 ـ رايانه را يك بار ري استارت كنيد تا تغييرات اعمال شود.

ــده است. به عبارت دقيق تر  ــما اعمال ش ــاهده خواهيد كرد كه تغييرات ش 7 ـ با راه اندازي مجدد رايانه مش
چيزي مشاهده نخواهيد كرد، زيرا با انجام اين عمليات، نمايش هشدارهاي اطالع رساني غيرفعال شده است. 

تغيير آيكون فايندر در داك
ــخه هاي مختلف سيستم عامل مك تغيير چنداني نداشته  ــت كه در نس آيكون فايندر در داك جزو مواردي اس
ــان مي دهد كه تغييرات بسيار كمي در حاشيه دورتادور يا رنگ و  ــت. اين آيكون همواره صورتي خندان را نش اس
سايه داشته است. اگر شما نيز همچون بسياري از كاربران اين سيستم عامل از آيكون خوشحال اما تكراري فايندر 
در داك خسته شده ايد و دنبال راه حلي براي تغيير آن هستيد، مي توانيد از ترفند زير كمك بگيريد. به كمك اين 

ترفند مي توانيد هر تصوير 256 در 256 پيكسلي دلخواه را به جاي آيكون فايندر در داك به نمايش درآوريد.
1 ـ ابتدا با كليك روي آيكون فايندر آن را اجرا كنيد.

ــير زير را وارد و روي  ــار داده و در پنجره به نمايش درآمده مس 2 ـ كليدهاي Command + G را فش
Go كليك كنيد.
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ــاي finder.png و  ــل با نام ه ــش درآمده كه دو فاي ــما به نماي ــره اي براي ش ــه پنج ــن مرحل 3ـ  در اي
ــه اول آيكون فايندر در حالت  ــود. گزين finder@2x.png در آن ديده مي ش
ــت. پيش از  عادي و گزينه دوم مربوط به آيكون فايندر در حالت رتيناس
اعمال هرگونه تغييري پيشنهاد مي كنيم از اين دو فايل يك نسخه 

پشتيبان تهيه كنيد.
ــده در  ــخص ش ــت نام فايل هاي مش ــون كافي اس  4ـ  اكن
مرحله 3 را به دلخواه خود تغيير دهيد. به عنوان مثال مي توانيد 
ــته باشيد براي  ــوند old را به آنها اضافه كنيد. توجه داش پس
ــري و رمزعبور مدير  ــام كارب ــال تغييرات بايد ن ــه اعم هرگون

سيستم را وارد كنيد.
ــي، آيكون هاي دلخواه  ــس از تغيير نام آيكون هاي اصل 5 ـ پ
ــام finder.png و finder@2x.png جايگزين  ــا ن ــود را ب خ

آيكون هاي قبلي كرده و براي اعمال تغييرات به مرحله بعد برويد.
ــن كار كليدهاي  ــام اي ــراي انج ــد. ب ــه كني ــاي داك را تخلي ــان آيكون ه ــه نه ــد حافظ ــون باي  6 ـ اكن

Command + G را فشار داده و در پنجره به نمايش درآمده مسير زير را وارد كنيد:
private/var/folders/

ــتجو كنيد و پس از  ــه Folders گزينه com.apple.dock.iconcache را جس 7 ـ اكنون در پوش
مشاهده نتيجه آن را به سطل زباله انتقال دهيد. (نگران نباشيد. با انجام اين كار هيچ گونه مشكلي در عملكرد 

سيستم عامل رخ نمي دهد)
8 ـ اكنون ابزار ترمينال را فراخواني و فرمان زير را در آن وارد كنيد:

killall Dock
ــده و مي توانيد  ــازي ش ــار كليد اينتر، آيكون هاي داك دوباره س ــن فرمان و فش ــردن اي ــس از وارد ك 9ـ  پ

آيكون هاي جديد را در داك مشاهده كنيد.
ــاره تكرار كرده و آيكون هاي  ــي آيكون  فايندر به حالت اوليه بايد همه مراحل را دوب توجـه: براي بازگردان

اصلي را كه در مرحله  4 تغيير نام داديد، به نام اوليه تغيير داده و جايگزين آيكون هاي فعلي كنيد.

حرفه اي

حرفه اي
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كليك شما

اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 52215 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

محمدرضا شـاه بداقـي از كرج: پس از آپديت تبلت گلكسـي تب 
8/9 بـه اندرويد نسـخه 4/0/4 هنگام مرور صفحـات وب در بعضي 
قسـمت هاي تبليغـي به جـاي نمايـش تصويـر، عبارت «ايـن افزونه 
پشـتيباني نمي شـود» ديده مي شـود. در ضمن فلش شركت ادوبي را 

نيز نصب كردم و مشكل حل نشد.
ــم ا به نرم افزار فلش  پلير روي اندرويد  ــكل ش     مطمئنا مش
مربوط است. اين مشكل در دستگاه هاي اندرويدي بخصوص اندرويد 4/0/4  
ــا با آن روبه رو  ــر دني ــت و تعداد زيادي از كاربران در سراس ــيار رايج اس بس

مي شوند.
براي رفع اين مشكل روش زير توصيه مي شود:

ــكرول كنيد تا به بخش  1 ـ به لينك زير برويد و صفحه را به پايين اس
Flash Player for Android 4.0 archives دسترسي يابيد (لينك 
ــخه هاي فلش پلير براي سيستم  هاي عامل  مختلف  زير آرشيوي از همه نس

را در خود جاي داده است):
http://bit.ly/click_flash_android

توجه: چنانچه به دليل تحريم ها عليه ايران، دسترسي به اين لينك براي 
شما امكان پذير نبود، آدرس آي پي خود را به غير از ايران تغيير دهيد.

ــك دانلود  ــتگاه خود، روي لين ــتم عامل دس ــخه سيس 2ـ باتوجه به نس
ــازي فايل apk نسبت به نصب آن  فلش پلير كليك كرده و پس از ذخيره س

روي دستگاه اندرويدي خود اقدام كنيد.

علي اميري از بندرانزلي: آيا قرار دادن رمز روي تلفن همراه تاثيري 
در هك نشدن و دزديدن اطالعات دارد؟

ــرار مي دهيد  ــتگاه همراه خود ق ــز عبوري كه روي دس    رم
ــده در دستگاه جلوگيري  ــي افراد غيرمجاز به اطالعات ذخيره ش از دسترس
ــته باشيد در بيشتر موارد اين جلوگيري از دسترسي در  مي كند، اما توجه داش
ــرايطي كاربرد دارد كه كاربر به صورت فيزيكي به دستگاه شما دسترسي  ش

داشته باشد. هك شدن گوشي يا سرقت 
ــوال از  ــات از راه دور معم اطالع

ــبكه بويژه  ــوي ارتباطات ش س
اينترنتي صورت  ــات  ارتباط

ــن  اي در  ــه  ك ــرد  مي گي
ــا بدافزاري  ــرايط نيز ب ش
ــما  ــتگاه ش كه روي دس
نصب شده يك در پشتي 
براي هكر باز شده است 
ــتگاه براي  و رمزعبور دس
حفاظت از اطالعات هيچ 
ــي ندارد. پس اين طور  نقش

نتيجه گيري مي شود كه رمز 
ــور براي حفاظت در برابر  عب
ــي كاربرد  ــي فيزيك دسترس
ــا  ــدن ي ــك ش دارد و در ه
ــرقت اطالعات از راه دور  س
استفاده  هكرها  كه  ــي  (روش

مي كنند) اهميتي ندارد. 
ــتفاده  ــد با اس ــما مي تواني ش
ــگاري  رمزن ــاي  نرم افزاره از 

ــود را به  ــات، فايل هاي خ اطالع
ــا در صورت  ــز درآوريد ت ــت رم حال
ــرقت اطالعات نيز هكر قادر به  س

مشاهده اطالعات نباشد.

سـينا از كرمانشـاه: لطفا توضيحي كامل وآسـان همـراه با عكس 
در ارتباط با تعويض فن سـي پي يو بخصوص نحوه اسـتفاده از خمير 
سـي پي يو ارائه كنيد. پرسـش بعـدي اين كه گاهي مـودم من از كار 
مي افتد، يعني با وجود روشن بودن همه چراغ هاي آن، هيچ صفحه اي 
را بـاز نمي كنـد، ولي بـا خاموش و روشـن كردن مودم،مشـكل رفع 

مي شود. دليل آن چيست؟
ــدام روش نصب  ــه هرك ــود دارد ك ــي وج ــاي مختلف    فن ه
(تعويض) مخصوص به خود را دارد. در بيشتر موارد فن  دستگاه هاي جديدتر 
براحتي قابل تعويض است، اما تعويض فن هاي پردازشگرهاي خانواده اينتل 
ــت. باتوجه به محدوديت فضايي كه در كليك وجود  ــوار اس پنتيوم كمي دش
دارد و ذكر نشدن نوع پردازشگر از جانب شما، قادر به ارائه آموزش تصويري 
نيستيم، اما پيشنهاد مي كنيم عبارت «آموزش تعويض فن پردازشگر» را در 

گوگل جستجو كنيد. 
ــت و نحوه استفاده  ــيليكون اس خميري كه از آن صحبت كرديد خمير س
خاصي نيز ندارد. براي استفاده از آن كافي است با سرنگ يا حتي با انگشت 
ــگر مركزي كه روي مادربورد قرار گرفته  خود كمي از خمير را روي پردازش
ــزي، اين خمير ميان اين دو  ــگر مرك بماليد. هنگام اتصال فن روي پردازش
بخش قرار گرفته و عمليات خنك كنندگي پردازشگر بهتر صورت مي گيرد.

ــش دوم نيز بايد بگوييم باتوجه  در پاسخ به پرس
ــكلي كه براي مودم شما وجود دارد و رفع  به مش
ــن شدن دستگاه،  آن با خاموش و روش
به احتمال زياد فرموير (نرم افزار اصلي 
مودم) دستگاه مشكل دارد. پيشنهاد 
ــم باتوجه به مدل مودم خود  مي كني
ــازنده آن مراجعه كرده  به سايت س
ــب فرموير مودم  و با دريافت و نص
آن را به روزرساني كنيد. در صورتي 
ــخت افزاري در  كه عيوب خاص س
ــد، مشكل  ــته باش مودم وجود نداش

رفع مي شود.

علـي يـاوري از اصفهان: من 
 I9100 يك گوشي سامسـونگ
دارم كه هر چند وقت يك بار خود 
به خود بـدون اين كه برنامه اي را 
در گوشـي نصب كنم، حافظه آن 
پر مي شود. حتي پس از خاموش 
و روشن كردن نيز اين اتفاق مي افتد. 
نسخه اندرويد گوشي 4/0/3 است. 
   پر شدن حافظه دستگاه 
ــد، اما  ــته باش مي تواند داليل متعددي داش
ــما نرم افزاري را نصب  باتوجه به اين كه ش
ــد،  ــاق رخ مي ده ــن اتف ــد و اي نمي كني
ــياري از  ــيد بس ــته باش ــه داش ــد توج باي

نرم افزارهاي از پيش نصب شده همچون مرورگر (يا ديگر برنامه ها همچون 
ــاني و...) نيز هنگامي كه شما به  ايميل ، پيام هاي كوتاه، فايل هاي به روزرس
ــتيد، اطالعاتي را در حافظه دستگاه  ــت و گذار در اينترنت مشغول هس گش
ــازي اطالعات موجب مي شود حافظه دستگاه  ذخيره مي كنند و اين ذخيره س
ــما بدون نصب نرم افزارهاي جانبي پر شود.  پيشنهاد مي كنيم نرم افزاري  ش
ــتگاه نصب كرده و با استفاده  همچون ES File Explorer را روي دس
از امكانات موجود در آن پوشه هايي را كه ظرفيت خالي حافظه دستگاه شما 
ــي كنيد. به عنوان مثال نرم افزار وايبر به تنهايي در  ــغال كرده اند، بررس را اش
ــد تصاوير، ويدئوها و  ــتگاه شما نصب شده باش صورتي كه روي حافظه دس
اطالعات بسياري را با حجم باال روي دستگاه شما ذخيره مي كند كه موجب 

پر شدن حافظه مي شود.

محمـد محمـدي راد از دزفول: تبلت من نوت 10 اسـت و نسـخه 
سيسـتم عامل آن را از 4/1/2 بـه 4/4/2 ارتقـا دادم، ولي وقتي وارد 
برنامه ها يا اينترنت مي شوم، گاهي دستگاه خاموش و روشن مي شود. 
برخي مي گويند علتش نسخه رام دستگاه است و برخي معتقدند رام 

درست نصب نشده است. نمي دانم چه اتفاقي افتاده است؟
ــاني  ــان داريد پيش از عمليات به روزرس ــه اطمين    چنانچ
ــكالتي وجود نداشته و درست پس از به روزرساني اين مشكل  چنين مش
ــون كاركرد  ــخت افزاري (همچ ــال بروز عيوب س ــت، احتم رخ داده اس
ــكل نرم افزاري است.  ــتم خنك كننده) وجود ندارد و مش ــت سيس نادرس
ــاني رام دستگاه،  ــنهاد مي كنيم يك بار پس از به روزرس در وهله اول پيش
ــت كنيد. چنانچه اين كار را نيز  آن را به حالت تنظيمات كارخانه اي ريس
ــت، پيشنهاد مي كنيم يك بار  ــكل همچنان پابرجاس انجام داده ايد و مش
ــياري مشاهده شده  ــاني را نصب كنيد. در موارد بس ديگر فايل به روزرس
ــكالتي همچون  ــده اما مش ــاني با موفقيت طي ش كه عمليات به روزرس
مشكل شما پس از اين عمليات رخ مي دهد. در صورتي كه باز هم مشكل 
مشاهده شد در صورت استفاده از كارت حافظه، آن را از دستگاه خارج و 

مشكل را دوباره بررسي كنيد.

هاشـم خفايي از رامشـير: مدتي است سيستم من ويروس اتوران 
گرفته، با چند نرم افزار براي حذف اين ويروس اقدام كردم كه موفق 
نشـدم. مـدام پيـام خطا مي دهـد. بجز نصـب مجدد وينـدوز راه حل 

ديگري نيست؟
ــايع ترين مشكالتي است كه پس از  ــكل يكي از ش    اين مش
ــود. به احتمال  ــاهده مي ش حذف بدافزارهاي به اصطالح Autorun مش
ــي از  ــده ايد ويروس را حذف كنيد، اما اين خطا ناش ــما نيز موفق ش زياد ش
ــي نداشتن به فايل بدافزار است. براي رسيدن به پاسخ پرسش خود  دسترس
ــخ هايي كه قبال در كليك به  ــا مراجعه به لينك هاي زير از پاس ــد ب مي تواني

چاپ رسيده است كمك بگيريد:
http://bit.ly/click_autorun1
http://bit.ly/click_autorun2

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

نوسانات برق، حمله قلبي براي رايانه است
يكي از مشكالتي كه كاربران معموال در فصل گرما با آن مواجه مي شوند، 

نداشتن تصوير نمايشگر هنگام روشن كردن رايانه هاي روميزي است.
در اين شرايط بسياري از كاربران كارت گرافيك، هارد ديسك يا عوامل 
ديگر را دليل اين مشكل مي پندارند، در صورتي كه در بيشتر موارد بروز اين 
ــانات برق و صدمه ديدن منبع تغذيه است. چنانچه  ــكالت ناشي از نوس مش
ــود، فن پردازشگر  ــما نيز رخ داد (رايانه روشن مي ش ــكل براي ش اين مش
ــود  ــاهده نمي ش ــگر مش ــد، اما هيچ تصويري در نمايش ــزي مي چرخ مرك
ــت كابل اتصال به  ــنهاد مي كنيم پس از تس ــر ندارد) پيش ــور تصوي و مانيت
ــگر، خيلي به دنبال گزينه هاي دشوار و بررسي مواردي همچون رم،  نمايش

پردازشگر مركزي و... نباشيد. 
ــيله  ــن اقدام كابل هاي منبع تغذيه را جدا كرده و رايانه را به وس در اولي
ــكل رفع شد مطمئنا منبع  ــالم روشن كنيد. چنانچه مش يك منبع تغذيه س
تغذيه (پاور) آسيب ديده و احتماال نيم سوز شده است. اين مشكل در فصل 
ــي كه بيش از  ــانات احتمال ــل قطعي هاي احتمالي برق و نوس ــا به دلي گرم
ــايع ترين مشكالت سخت افزاري به شمار  ديگر فصل ها رخ مي دهد، جزو ش
ــكالت توصيه مي كنيم از  ــروز اين گونه مش ــي رود. براي جلوگيري از ب م

محافظ هاي برق رايانه كمك بگيريد.

آيا مي دانيد؟

با سالم، بازي brain wars در كشور ما در دسترس نيست؛ لطفا سايتي را كه از آن كپي مي كنيد، عوض كنيد يا اول، برنامه ها را خودتان 
بررسي كنيد تا ما ترافيك نت را هدر ندهيم.

ــود و از جايى كپى نمى شود.  ــن هاي صفحه 10 همگى نصب و تست شده سپس در موردشان نوشته مى ش ــالم. اپليكيش ــت عزيز س    دوس
مطالب اين صفحه توسط تحريريه كليك توليد مى شود و ترجمه نيست. اپليكيشنى كه به آن اشاره كرديد از اپ استور براى سيستم عامل ios به آسانى در 
ــت. اگر منظورتان از در دسترس نبودن، فروشگاه گوگل پلى است، به دليل وضع محدوديت هاي اين فروشگاه براي ايران بعضي  ــترس و قابل دانلود اس دس
ــگاه هاي ايراني اندرويد مانند كافه بازار، فارسي  ــما مي توانيد با يك جستجوي ساده اپليكيشن مورد نظر را از فروش ــتند. ش ــن ها قابل دانلود نيس از اپليكيش
درويد، اندرويدي ها و... دانلود و نصب كنيد. نگران هدر رفتن ترافيك نت هم نباشيد؛ با توجه به اين كه شما نتوانسته ايد اپليكيشن موردنظر را دانلود كنيد، 

بنابراين ترافيك نت هم هدر نرفته است.

حرف هاى شما
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سيم هدفن تان را بچينيد
سيم هدفن دسـت و پاگير است، استفاده از 
هدفن هاي بي سـيم و بلوتوثي هم چنگي به دل 
نمي زند. بنابراين راهي نمي ماند جز استفاده از 
اين گجت ابتكاري 50 دالري كه به دسـت يك 
دانش آمـوز 17 سـاله و دو دوسـتش طراحي و 
ساخته شده است. Spiro X1 همان طور كه در 
تصوير مشاهده مي كنيد با جك 3/5 ميلي متري 
صدا به هدفن هايي كه سـيم جداشونده دارند، 
متصل مي شود و به وسـيله بلوتوث با تلفن  تان 
ارتباط برقـرار مي كند. نتيجـه كار گوش دادن 
به موسيقي بدون سـيم و با هدفني است كه از 
شنيدن موسـيقي با آن لذت مي بريد. روي اين 
گجت كنترلرهايي براي جلو و عقب كردن ترك ها 

و كم و زياد كردن صدا هم وجود دارد.

ــت و نه جادويي، اما قادر است زمان را نگه دارد، ولي  ــاعتي كه در تصوير مشاهده مي كنيد نه هوشمند اس س
ــردن آن،  ــاعت به نام What Watch يك دكمه قرمزرنگ روي خود دارد كه به محض فش چگونه؟ اين س
زمان همراه با تاريخ از طريق ارتباط بلوتوث به تلفن هوشمند ارسال شده و در اپليكيشن مخصوص ثبت مي شود. 
ــود و كاربر مي تواند يك عكس نيز  ــتفاده از جي پي اس تلفن، موقعيت مكاني نيز همراه با زمان ذخيره مي ش با اس
به آن لحظه اضافه كند. مقصود از ساخت اين ساعت كه با يك استارت آپ سوئيسي انجام شده، ثبت خاطرات و 

لحظه هاي خوب به آسان ترين روش ممكن از روي مچ دست است.

 همزيستي ماوس 
در دل كيبورد

نيـاز مفرط به مـاوس و كيبورد در سـفر بـراي يك 
دانشجوي كره اي باعث شـد ايده اي به ذهنش برسد و 
اين دو وسـيله را با هم ادغام كند. نتيجه كار او صفحه 
كليدي به نام moky بود كه هم كيبورد است و هم ماوس. 
در واقع با لمس و كشيدن نوك انگشت روي كليدهاي 
اين كيبورد بدون فشار همچون تاچ پد مي توان با ماوس 
كار كرد. بـراي ايـن كار از يك اليه حسـگرهاي نوري 
اينفرارد استفاده شده كه همچون يك تاچ پد معمولي 
حركات را درك مي كند. اين كيبورد با اتصال بلوتوث به 
گجت هاي گوناگون از هر پلتفرمي وصل مي شود و باتري 
آن مي تواند با چهار سـاعت استفاده روزانه تا چهار ماه 

دوام بياورد.

اگر از ايده آشپزي هوشمند خوشتان مي آيد، ولي به آن اعتماد نداريد با Meld آشنا شويد تا به كل نظرتان عوض 
شود. اين ايده متشكل از سه بخش است؛ دستگيره، اپليكيشن و حسگر اندازه گير. دستگيره به يك موتور مجهز است 
ــاني با دستگيره قديمي اجاق گاز تعويض مي شود. حسگر اندازه گير نيز درون غذاي روي اجاق قرار مي گيرد و  و به آس
دماي آن را مي سنجد. اپليكيشن نيز پيوند ارتباطي بين اين دو و مركز فرماندهي است. اپ، داده هاي حسگر را مي گيرد 

و كامال خودكار با دستگيره شعله آتش را تنظيم مي كند تا غذا بدون دخالت كاربر و كامال هوشمند طبخ شود.

 ثبت خاطرات
 با فشار يك دكمه

ــتر تلفن هاي رنگارنگي كه در بازار مشاهده  ــت، زيرا بيش ــارژ باتري تلفن هاي همراه امروزي واقعا مهم اس ــاله ش مس
مي شود، با اتصال به اينترنت همراه و وبگردي به زحمت تا انتهاي روز دوام مي آورند. به همين دليل انواع و اقسام پاوربانك 
براي رفع اين مشكل توليد مي شود كه در اين ميان مي توان به يك نمونه ابتكاري كه در تصوير مشاهده مي كنيد، اشاره 
ــود و با قرار گرفتن در نور آفتاب انرژي مورد نياز خود را ذخيره مي كند،  ــاني در جيب جا مي ش كرد. ET-Stone به آس
گرچه همچنان مي توان آن را با برق هم شارژ كرد. غير از انجام وظيفه به عنوان يك پاوربانك، اين گجت چراغ قوه هم 

روي خود دارد كه با ريتم تند فالش زدن براي موقعيت اضطراري نيز مي تواند ايفاي نقش كند.

ــت معموال كم مي آيد و براي كاربران  ــمند امروزي بخصوص آنهايي كه ثابت اس حافظه داخلي تلفن هاي هوش
محدودكننده است. فضاي كلود ياري رسان بوده، اما هميشه قابل اطمينان نيست؛ زيرا بر چارچوب اينترنت بنا شده 
ــت. اكنون اگر چنين فضايي روي مچ دست تان داشته باشيد چه؟ ساعت هوشمند ReVault با امكانات ديگر  اس
ــاعت هاي هوشمند، يك فضاي ابري آفالين هميشه همراه است. اين ساعت دو مدل 32 و 128 گيگابايتي دارد  س
ــن مخصوص خود اطالعات را  ــود و از طريق اپليكيش ــوث و واي ـ  فاي به تلفن يا رايانه متصل مي ش ــه با بلوت  ك
ــطح بااليي قرار دارد و بايد به اين نكته اشاره كرد  ــت، بنابراين امنيت در س رد و بدل مي كند. روش كار آفالين اس

كه بندهاي ساعت قابل تغيير است.

پاوربانك 
خورشيدي

 فضاي ابري
 روي مچ دست

آشپزي با دستگيره هوشمند

شارژر صرفه جو
ــمند تا تبلت در خانه ها  ــاي زيادي از تلفن هوش گجت ه
ــايل را كه  ــوال آداپتورهاي اين وس ــود و معم ــت مي ش ياف
ــرق در روز نياز  ــد بار اتصال به ب ــارژ گاهي به چن براي ش
ــال دائم آداپتور  ــا مي كنيم. اتص ــد، متصل به پريز ره دارن
ــد،  ــارژ به آن متصل نباش به برق، حتي اگر گجتي براي ش
ــرف مي كند و حتي مي تواند به  ــد كم ولي انرژي مص هرچن
آتش سوزي منجر شود. به اين منظور آداپتور مخصوصي به 
ــاخته شده كه فقط با اتصال  نام ASMO Charger س
ــرف مي كند و با جدا كردن گجت،  ــي به آن، برق مص گوش
ــارژر قابل جدا كردن  ــه هدر نمي رود. كابل اين ش انرژي ب

نيست و طول بلندتري نسبت به شارژرهاي عادي دارد.
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