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باشگاه سنگين وزن ها 

پيشنهاد هفته

گفت وگو با ايده پرداز «بيت وام»؛ سامانه اي كه از طريق شبكه اجتماعي وام مي دهد

سنگين ترين گوشي هاي رده باالي بازار
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پيام رسان ها روي مرز فيلتر
دبير شوراى عالى فضاى مجازى: سياست هاى مان درباره شبكه هاى پيام رسان بزودى اعالم مى شود
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خــبر

استفاده از سلفي براي تشخيص هويت

ساعت هاى كاسيو هم هوشمند مي شود

 عرضه 2 بيلد از ويندوز 10 
در 2 روز متوالي

Z3 سامسونگ 
هوشمند تايزني بعدي 

ث
مك

 اينترنت تبليغاتي 
يا تبليغات اينترنتي؟

    
دبيركليك مائده گيوه چين

ــور بي هوا كه  ــت ندارد، همين ط نيازي به دق
ــواره راه مي افتيم، تبليغات  در خيابان ها پياده يا س
كورمان مي كند. هنوز از آن يكي دور نشده ايم كه 
چشم مان به جمال يك تبليغ ديگر روشن مي شود. 
ــد و با  ــاله فقط به خيابان ها ختم مي ش كاش مس
ــن به خانه يا سر كار از اين همه تبليغ خالص  رفت
ــديم، اما تبليغات اصلي وقتي شروع مي شود  مي ش
ــم، فرقي هم ندارد  ــه از اينترنت استفاده مي كني ك
ــمند و تبلت  ــته ايم يا تلفن هوش پاي لپ تاپ نشس
ــم، تبليغات از  ــردي يا بازي مي كني به دست وبگ
ــاخ و دمي به نام اينترنت بر  در و ديوار غول بي ش
ــود. حتي تصور اين  كه سايتي را  سرمان آوار مي ش
ــد هم سخت است.  باز كنيد و خبري از تبليغ نباش
ــن ها هم جاي خود را دارد،  تبليغات درون اپليكيش
ــات درون بازي هاي  ــا تبليغ ــبوك گرفته ت از فيس

موبايلي.
ــدام به  ــد و م ــانه گرفته ان ــا را نش ــات م تبليغ
ــه از هر صد تير  ــليك مي كنند، البت ــان ش سمت م
شايد يكي به هدف بخورد و ما واقعا به آن خدمت 
يا محصول تبليغ شده نياز داشته باشيم؛ اما با توجه 
ــات به دردمان  ــتر مواقع اين تبليغ به اين  كه بيش
ــم از اينترنتي پاك و  ــد، ترجيح مي دهي نمي خورن
ــم. هيچ كدام دوست  ــات استفاده كني ــدون تبليغ ب
ــن محبوب استفاده  ــي از يك اپليكيش نداريم وقت
ــدازد. تاكنون چند  ــات گيرمان بين مي كنيم، تبليغ
ــود رفته ايم و  ــي خ ــار دوان دوان به سمت گوش ب
ــبكه  پيام رساني  چيزي جز يك پيام تبليغاتي در ش
ــا چند بار  ــده است؟ ي ــر نصيبمان نش ــد وايب  مانن
ــتجو كنيم  پيش آمده موضوعي را در اينترنت جس
ــود؟  و با باز كردن صفحه مورد نظر پاپ آپ باز ش
همين نارضايتي باعث شده نرم افزارهاي متعددي 
ــاده از  ــژه هنگام استف ــات بوي ــراي حذف تبليغ ب

مرورگرهاي دسكتاپي توليد شود. 
اما همه چيز به اينجا ختم نمي شود و اين سكه 
روي ديگري نيز دارد، اگر تبليغات نبود شايد خيلي 
ــه روزانه به آنها ــورد عالقه ما ك ــاي م  از سايت ه

ــن هايي كه مدام  ــر مي زنيم يا خيلي از اپليكيش س
ــكالت مالي  از آنها استفاده مي كنيم، به دليل مش
ــرگ اجباري را  ــا خيلي زود م ــدند ي متولد نمي ش
ــد. در واقع تبليغات اينترنتي منبع  مزه مزه مي كردن
ــب و كارهاي  ــياري از كس ــد و مايه حيات بس درآم
ــم راه فرار به  ــن دليل ه ــي است. به همي اينترنت
روي ما بسته شده است، زيرا اينترنت بدون تبليغ، 

خواسته آرمان گرايانه و ناممكني به نظر مي رسد.
ــات محيطي بازگرديم.  ــد دوباره به تبليغ بگذاري
چندي پيش شهرداري تهران تصميم گرفت نفسي 
به شهروندان بدهد و ده روز اين پايتخت دودزده را از 
تبليغات محيطي خالي و جاي آن را با آثار هنرمندان 
ــرح پر كند. كاري به جزئيات طرح و انتقادهايي  مط
كه به شيوه انجام آن مطرح شد ندارم، اما با اجراي 
ــما هم از خود بپرسيد پس  ــايد ش چنين طرحي، ش
تكليف تبليغات فضاي مجازي چه مي شود؟ با توجه 
ــب   و  كارهاي اينترنتي  ــه گره خوردن حيات كس ب
ــد كنار بگذاريم، اما  ــه تبليغات، گزينه حذف را باي ب
اقداماتي مانند قرار دادن تبليغات در جاي درست به 
 صورتي كه براي كاربران كمترين مزاحمت را ايجاد 
ــن و اصولي ترين كارهايي  ــد، يكي از بديهي تري كن
است كه بايد انجام شود و متاسفانه در بيشتر موارد 

به عمد يا سهو از آن غفلت مي شود.

ــركت  ــي از سوي ش در يك برنامه آزمايش
ــد براي  ــداران خواسته ش ــتركارت از خري مس
تشخيص هويت و كاهش كالهبرداري از خود 
ــركت صادركننده كارت  عكس بگيرند. اين ش
ــي، خريد  ــوان با كمك سلف ــدوار است بت امي
ــرده و امنيت را  ــراي خريداران راحت تر ك را ب
نسبت به استفاده از رمزهاي عبور معمولي كه 

براحتي گم يا دزديده مي شوند،افزايش داد.
مستركارت براي جلوگيري از كالهبرداري 
ــود، از يك  پيش از آن كه خريد آنالين تمام ش
ــتري استفاده  كد امنيتي براي تائيد هويت مش
ــردن اين كد امنيتي  ــد، اما به خاطر سپ مي كن

پيچيده دشوار است.
Ajay Bhalla، رئيس شركت، باور دارد 
استفاده از سلفي به جاي اين كد امنيتي مي تواند 
ــتري ها جذاب باشد. پيش از اين هم  براي مش
اين شركت، اپليكيشن هايي براي تائيد هويت 

ــان،  از روي صورتش ــتري ها  مش
صدا و ضربان قلب (از طريق يك 

مچ بند) ساخته و آزمايش كرده بود. 
ــتم جديد،  براي استفاده از اين سيس

مشتري ها بايد تلفن هوشمند و برنامه 
MasterCard را همراه خود داشته 

باشند. مستركارت براي توسعه سرويس 
ــركت هاي  جديدش در حال مذاكره با ش

ــل اپل، گوگل،  ــزرگ سازنده تلفن همراه مث ب
ــونگ بوده و  مايكروسافت، بلك بري و سامس

دو بانك را هم مد نظر قرار داده است.
ــران مي توانند  ــور، كارب ــس مذك در سروي
ــه اسكن  ــخيص هويت ك ــن دو راه تش از بي
ــت، يكي را  ــن چهره اس ــت يا اسك اثر انگش
برگزينند. در ضمن محققان مستركارت اعالم 
كرده اند براي امنيت اسكن چهره، كاربران بايد 

چشمك بزنند.

از نظر امنيتي، شركت به مشتري هايش 
ــده در تلفن هاي  ــام ش ــه اسكن هاي انج گفت
ــد ماند. اين آزمايش  ــمند آنها باقي خواه هوش
فعال به 500 مشتري محدود شده و در صورت 

موفقيت همگاني مي شود.
ــتركارت اولين شركتي  البته بايد گفت مس
ــاده كرده است،  ــت كه از اين روش استف نيس
ــي  مايكروسافت هم در ويندوز 10 از سرويس
ــرده كه در آن  ــالم ويندوز" بهره ب به نام "س
به كاربران امكان تائيد هويت از طريق اسكن 

صورت يا اثر انگشت داده مي شود.

هشتم تير، مايكروسافت بيلد 10158 نسخه پيش نمايش ويندوز 
ــان و در حالي كه قرار  ــال تعجب همگ ــرد و در كم ــر ك 10 را منتش
ــد، روز  ــخه پاياني باش ــخه آخرين بيلد پيش از ارائه نس بود اين نس
ــيار پايدارتر (10159) را معرفي كرد كه  ــركت يك نسخه بس بعد ش
بسياري از مشكالت (300 باگ) نسخه پيشين را برطرف كرده بود. 
سرپرست برنامه ويندوز اينسايدر، گيب آول، دليل ارائه دو نسخه 
ــكالت پيش از ارائه نسخه  ــت سر هم را برطرف كردن تمام مش پش
ــالم كرده است. البته بيلد جديد يك سورپرايز هم دارد و  RTM اع
آن تصوير پس زمينه ويندوز 10 بوده كه در آن گنجانده شده است.

ــود بيلد 10158 با  ــركت اعالم كرده اگر هنگام دانل در ضمن ش
ــتم را  ــديد، كافي است سيس پيام خطاي 0x80246017 مواجه ش
ــاره راه اندازي كنيد و پس از باال آمدن به بخش تنظيمات برويد.  دوب

آنجاست كه نسخه 10159 به شما پيشنهاد داده خواهد شد.

ــمند به اين  خيلي پيش از آن كه ساعت هاي هوش
ــركت ژاپني كاسيو ساعت هايي  دنيا پا بگذارند، ش
ــم آب و هوا را  ــم تقويم بود، ه ــت كه ه مي ساخ
ــاب و كتاب كمك  ــم در حس ــان مي داد و ه نش
ــينه واقعا تعجب دارد كه چرا  مي كرد. با اين پيش
شركت به اين بزرگي هنوز وارد دنياي ساعت هاي 

هوشمند نشده است. 
خبر خوب اين كه طبق يك گزارش منتشرشده 
از سوي وال استريت ژورنال، اين اتفاق خيلي زود 
و احتماال اوايل سال آينده ميالدي رخ خواهد داد. 
ــگفتي در  ــه منتظر ديدن ش ــه براي آنهايي ك البت
ــتند،  ــده در اين ساعت هس فناوري هاي استفاده ش
ــند؛ زيرا طبق گزارش  بايد بگوييم زياد اميدوار نباش

ــزش را روي راحتي  ــتر تمرك ــور كاسيو اعالم كرده بيش مذك
ــز  ــمندش متمرك ــاي هوش ــاده و دوام ساعت ه  در استف

خواهد كرد.
ــركت گفته  ــيو، رئيس جديد ش ــرو كاش كازوهي
ــتر توليد ساعتي است كه براحتي نشكند،  هدف بيش
ــه كاربر  ــد و حس خوبي ب ــت باش ــيدنش راح پوش
ــيو،  ــد. از نظر قيمت هم طبق گفته آقاي كاش بده
ــا هم قيمت با  ــمند كاسيو تقريب ــاي هوش  ساعت ه

اپل اسپورت (349 دالر) خواهد بود.
ــده و اواخر مارس (فروردين)  اين ساعت سال آين
ــتريان  ــد و مش در بازار آمريكا و ژاپن عرضه خواهد ش
ــي  اصلي اش آقاياني خواهند بود كه فعاليت هاي ورزش

خارج از خانه انجام مي دهند.

مدتي است در اخبار درباره تلفن هاي هوشمند تايزني سامسونگ كه به گفته 
ــال به بازار بيايد، مي شنويم. دليل آن را هم فروش  ــركت قرار است امس اين ش
ــي Z1 در بازارهاي  ــونگ يعن ــمند تايزني سامس تقريبا خوب اولين تلفن هوش

اندكي كه قابل دسترس است اعالم كرده اند.
با اين كه خود شركت جزئيات زيادي درباره اين محصوالت ارائه نكرده است، به 
 Z3 گزارش سم موبايل، گوشى بعدي مجهز به اين سيستم عامل با نام سامسونگ
ــد. پيش از اين هم درباره اين دستگاه شنيده بوديم، اما اين اولين  معرفي خواهد ش
ــده است. سم موبايل  ــماره مدل (SM-Z300H) آن نيز گفته ش بار است كه ش
ــركت، Z3 قطعا تلفن تايزني بعدي  اعالم كرده براساس تائيد منبعش در داخل ش
خواهد بود. واضح است مشخصات اين تلفن هوشمند هنوز تائيد نشده، اما شايعات 
ــونگ قرار است به يك صفحه نمايش  طبق معمول حدس هايى زده اند. Z3 سامس
پنج اينچي، پردازنده اسنپ دراگون 410 چهار هسته اي، رم يك گيگابايتي، حافظه 
داخلي هشت گيگابايتي، دوربين پشتي پنج مگاپيكسلي و يك مدل دو مگاپيكسلي 
در جلو و يك باتري 2000 ميلي آمپري مجهز شود. زمان عرضه اين تلفن هوشمند 

مشخص نيست، اما مطمئنيم بزودي در اين باره بيشتر خواهيم شنيد.
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خــبر

6S باتري بهتر براي آيفون

 مشكل خالي شدن سريع باتري 
در آبنبات چوبي

هوآوي آنر 7 معرفي شد

سيستان و بلوچستان
محروم ترين استان در دسترسي به اينترنت

 به روزرساني 
 آي.او.اس 8,4 

عرضه شد
ــود روز  ــده داده ب ــه اپل وع ــان طور ك  هم
ــتم عامل iOS را  ــر به روزرساني 8,4 سيس 9 تي
ــك ارائه كرد.  ــس اپل موزي ــا همراهي سروي ب
ــرات چنداني  ــاهد تغيي ــخه ش ــه در اين نس البت
ــش از آمدن  ــا پي ــرار است ت ــرا ق ــم؛ زي  نبودي
ــا فقط براي برطرف  iOS9 اين به روزرساني ه

كردن باگ هاي موجود ارائه شود.

اپل موزيك حاال بخشي از اين سيستم عامل 
ــي موارد  ــا اين به روزرسان ــده است. همراه ب ش
ــه از مهم ترين  ــري هم تغيير كرده است ك ديگ
ــن  ــود عملكرد اپليكيش ــه بهب ــا مي توان ب آنه
ــده اين  ــاره كرد. اين تغيير باعث ش موسيقي اش
ــك براحتي همگام  ــه با سرويس اپل موزي برنام
ــري در اختيار كاربران قرار  ــده و امكانات بهت ش

دهد.
ــخه امكان اجراي  ــر تغييرات اين نس از ديگ
ــه iBook و اضافه  كتاب هاي صوتي در برنام
ــت. تغيير  ــتيباني از CarPlay اس ــدن پش ش
ــه راديو استريمينگ اپل  ــده هم ب ديگر ايجاد ش

(Beats 1) مربوط مي شود.

ــايعات تمامي ندارد و هر روز  ش
 6S ــون ــد از آيف ــورد جدي يك م
ــاله باتري  ــنويم. اين بار مس مي ش
ــز توجه قرار گرفته و ظاهرا  در مرك
ــراي آيفون بعدي  ــرار است اپل ب ق
كه از نظر ظاهري تفاوت چنداني با 
ــون 6 ندارد، يك باتري بهتر در  آيف
 MDM9635M ــنيده بوديم آيفون جديد با كمك مودم نظر بگيرد. پيش از اين هم ش
سرعت دو برابري اينترنت را به ارمغان خواهد آورد و قرار است سرعت فعلي 150 مگابيت 
ــركننده  ــر ثانيه افزايش دهد. هر چند منبع منتش ــه اي LTE را تا 300 مگابيت ب ــر ثاني ب
ــي و به دليل  ــن سرعت در دنياي واقع ــت، اعالم كرده اي ــر كه 9to5Mac اس ــن خب اي

محدوديت هاي موجود در شبكه هاي سلولي كمتر خواهد بود.
ــراه تصويري بوده است كه خبر  ــري و استفاده از مودم كوالكام هم ــار مرتبط به بات اخب
خوشي براي آنهايي دارد كه از توان باتري در آيفون 6 راضي نبودند. چيپ LTE كوالكام 
ــدن مادربورد اپل  ــته است و در ضمن با كوچك تر ش ــيار كاراتر از گذش از نظر انرژي بس
ــرد. البته اپل براي انتخاب باتري  ــد باتري بزرگ تري براي آيفون 6S در نظر بگي مي توان
ــي چون ال جي G4 با باتري 3000 ميلي آمپري، وان پالس وان با  ــد حواسش به رقباي باي

باتري 3100 ميلي آمپري و نكسوس 6 با باتري 3220 ميلي آمپري باشد.

ــكالت زيادي چون مصرف بيش از حد باتري  ــه اندرويد از زمان حضورش مش متاسفان
ــتند خيلي از اين  ــته است. با آمدن آبنبات چوبي كاربران انتظار داش ــت حافظه داش يا نش

مشكالت برطرف شود، اما متاسفانه برخي از آنها هنوز هم باقي هستند.
درست زماني كه توجهات به سمت مشكل نشت حافظه در اين نسخه معطوف 
ــكايت از سوي كاربران و در زمينه مصرف زياد باتري منتشر  ــده بود، چند ش ش

 Android Issue شد. از همين رو موضوعي با پيگيري همين مشكل در
ــال 600 كامنت زير آن گذاشته  ــد كه از ابتداي امس Tracker مطرح ش

شده است. مشخص شد برخي برنامه هايي كه به ديتا نياز دارند، پس 
ــد و همين امر باعث  ــن قابليت را خاموش نمي كن ــام دانلود اي از اتم
مي شود در طول 8 ساعت كه حتي كاربر از تلفن هوشمندش استفاده 
ــود. جالب است بدانيد كاربرهايي  نمي كند، 63 درصد باتري خالي ش
ــد M استفاده مي كنند،  ــخه پيش نمايش اندروي هم كه اكنون از نس

ــكل را گزارش كرده اند و اين نشان مي دهد گوگل رسيدگي  همين مش
به اين مشكل را در اولويت قرار نداده است. فعال تنها راه مقابله با اين مشكل 

خاموش كردن ديتا و واي- فاي هنگام نياز نداشتن به آنهاست. 

 پدر پيامك 
درگذشت

ــدر پيامك  ــه او را به عنوان پ ــن كه هم متي مكون
ــر ابتال به بيماري در  ــناسند در 63 سالگي و بر اث مي ش
ــه پذيرفتن اين لقب  ــت. البته او هيچ گاه حاضر ب گذش
ــاري با چند  ــن سرويس را نتيجه همك ــد و ابداع اي نش
ــن بار ايده  ــت. مكونن اولي ــش مي دانس ــر از دوستان  نف
ــال 1984 مطرح كرد. او كه خود را در  اس.ام.اس را س
ــك مي خواند ـ اقدام به  ــت پدرخوانده پيام بهترين حال
ــرد و از ابداع و اختراعش پولي نصيبش  ثبت اختراع نك
ــد كه خيلي زود  ــدـ  اما اين ايده چنان پر طرفدار ش نش

افراد ديگري اقدام به توسعه آن كردند.
ــت 160 كاراكتري سرويس پيامك سال 1985  فرم
ــد و سال 1992 نيل  توسط فرايندهام هيلبراند تعيين ش
ــه اولين پيام متني را از يك  ــي بود ك پاپورث اولين كس
ــبكه ودافون ارسال  ــن همراهي تحت ش ــه به تلف رايان

كرد.
مكونن كه يك مهندس فنالندي در رشته ارتباطات 
ــد نوكيا و  ــركت هايي مانن ــود، سابقه كار در ش ــار ب سي
ــاي 2003 تا 2005  ــت و بين سال ه تله فنالند را داش

مديرعامل شركت Finnet Oy بوده است.
ــن اختراع را  ــت به طور رسمي اي ــد او هيچ وق هرچن
ــت  ثبت نكرد، اما سال 2008 جايزه نوآوري اكونوميس
در گروه محاسبات و مخابرات به او اهدا شد تا قدرداني 

اندكي از ايده و طرح پيامك او باشد.

گزارش وضعيت فناوري اطالعات 
ــر شد.  و ارتباطات در سال 93 منتش
آمار ارائه شده در اين گزارش براساس 
ــي و توسط  ــش اطالعات ــام پاي نظ
ــات و طبق  ــان فناوري اطالع سازم
اتحاديه جهاني مخابرات  روش هاي 
و شاخص هاي دسترسي به اينترنت، 
تلفن ثابت، تلويزيون، رايانه، راديو و 

موبايل است.
طبق بررسي هاي صورت گرفته، 
ــن همراه در  ــب استفاده از تلف ضري
تهران 71,2 درصد بوده كه بيشترين 
ــور  ــترك موبايل در كش مش
ــود اختصاص  ــم به خ را ه
ــن درحالي  اي داده است. 
آمار  ــن  اي ــه  ــت ك  اس
ــور  در سطح كش
ــد  درص  61,5
بررسي  است.اين 
ــان  همچنين نش
ــد 44,73  مي ده
درصد خانواده هاي 
ــت و  ــه اينترن ــي ب ايران
ــد به رايانه  52,47 درص

دسترسي دارند. ضريب نفوذ اينترنت 
نيز 39,35 درصد اعالم شده است. 

ــايان ذكر است طبق تعريف،  ش
ــي گفته  ــه كس ــت ب ــر اينترن كارب
ــاه اخير از  ــه م ــه در س ــود ك مي ش
اينترنت استفاده كرده باشد. با توجه 
ــف و همچنين گزارش  به اين تعري
ــداد كاربران  ــران، تع ــز آمار اي مرك
اينترنت در ايران اكنون 25 ميليون 

و 17 هزار و 850 نفر است. 
اين بررسي ها همچنين نشان داد 
برترين استان ها از نظر دسترسي به 

استان هاي  ــب  ترتي ــه  ب ــت،  اينترن
ــان و يزد  ــدران، سمن ــران، مازن ته
است. استان هاي كردستان، خراسان 
ــتان و بلوچستان نيز  شمالي و سيس
ــاه ضعيف ترين استان ها در  در جايگ
ــور قرار  رده بندي توسعه فاوا در كش
گرفته است. براين اساس بجز چهار 
استان برتر كه اشاره شد، 12 استان 
در وضعيت متوسط و 15 استان نيز 
در دسترسي به شاخص هاي فناوري 
ــت ضعيف قرار  اطالعات در وضعي

دارند.

ــي كرد. اين  ــي Honor7 را معرف ــدادي اختصاص ــوآوي در روي ه
محصول نماينده اي از يك كالس جديد از تلفن هاي هوشمند ميان رده 
ــارز آن بدنه تمام آلومينيومي  ــتني و ب رو به باالست. ويژگي دوست داش
است كه در رنگ هاي نقره اي، طاليي و طوسي تيره عرضه خواهد شد.

ــش 5,2 اينچي  ــه نماي ــوآوي به صفح ــمند جديد ه ــن هوش تلف
ــي و پردازنده  ــم خانگ ــب تپنده اش ه ــز بوده و قل ــول اچ دي مجه  ف
Kirin 935 درنظر گرفته شده است. اين پردازنده داراي چهار هسته 
ــته كورتكس  ــس A53 با فركانس 2,2 گيگاهرتز و چهار هس كورتك
 Mali-T628 با فركانس 1,5 گيگاهرتز است و رابط گرافيكي A53

و يك رم سه گيگابايتي آن را همراهي مي كند.
ــمند يك  ــته است. اين هوش از نظر دوربين، آنر 7 سنگ تمام گذاش
ــظ Sapphire دارد. در ضمن يك  ــلي با محاف دوربين 20 مگاپيكس
ــت مگاپيكسلي هم برايش انتخاب شده كه دوستداران  دوربين جلوي هش
ــر دوربين اصلي قرار  ــت هم زي ــنود خواهد كرد. يك اسكنر اثر انگش سلفي را خش
ــخصات جالب  ــبيه كرده است.  از ديگر مش گرفته و آنر 7 را از اين نظر به ميت 7 ش
و دوست داشتني اين تلفن هوشمند بهتر است به باتري 3100 ميلي آمپري، فناوري 
شارژ سريع و پشتيباني از اندرويد 5,0 با رابط كاربري اموشن 3,1 اشاره كنيم. هوآوي 
آنر 7 را در سه نسخه تك سيمكارته و 16 گيگابايتي با قيمت 320 دالر، نسخه دو 
سيمكارته با قيمت 355 دالر و نسخه 64 گيگابايتي دو سيمكارته با قيمت 400 دالر 
ــتيباني  ــخه ها از اتصال LTE Cat6 و NFC پش عرضه خواهد كرد. تمام اين نس

مي كنند. اين تلفن هوشمند از 15 تير وارد بازار شده است.
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 سياست وزارت ارتباطات
ــوص  ــش درخص ــدى پي ــات چن ــر ارتباط وزي
ــه در  ــح داد: «متاسفان ــرام توضي ــگ تلگ فيلترين
شبكه هاي اجتماعي، شايعاتي درباره محدوديت يا 
ــبكه اجتماعي تلگرام توسط وزارت  فيلتر شدن ش
ــن مطالب فقط  ــده است. اي ارتباطات منعكس ش
ــت ندارد. بنده و  ــايعه بوده و به هيچ  وجه واقعي ش
همكارانم در وزارت ارتباطات، هيچ برنامه اي براي 
ــي نداريم و به  ــبكه هاي اجتماع ــازي ش محدودس
كاربرد اين شبكه ها در زندگي روزمره واقفيم و طي 
ــبكه هاي  اين مدت همواره پيگير تداوم فعاليت ش
ــن از كاربران عزيز  ــي نيز بوده ايم. در ضم اجتماع
ــبت به يك خبر  تقاضا دارم تا حصول اطمينان نس
ــبكه هاي اجتماعي و  ــار و ارسال آن در ش از انتش
ارتباطي خودداري كنند تا اين گونه شايعات، كمتر 

فضاي نشر در جامعه داشته باشند.»
ــفافى در قبال  ــع ش ــتر نيز موض ــى پيش واعظ
ــان  ــى از خود نش ــبكه هاى اجتماع ــگ ش فيلترين
ــود برخى استيكرهاى  داده بود. او درخصوص وج
ــى تلگرام گفته بود: «سياست ما برخورد  غيراخالق
ــائل امنيتي كشور را نشانه  با عواملي است كه مس
ــررات و ارتباطات  ــد. سازمان تنظيم مق گرفته باش
ــبكه هاي  ــر تمام ش ــي ب ــارت كامل ــى، نظ راديوي
اجتماعي دارد و عالوه بر اين سازمان، دستگاه هاي 
ــبكه ها را از نظر  مرتبط ديگر نيز محتويات اين ش
ــبكه هاى اجتماعى اى  امنيتي رصد مي كنند، اما ش
ــور عمل  ــق مقررات كش ــتند و طب ــه سالم  هس ك

مى كنند، محدوديت فعاليت نخواهند داشت.» 
ــر ارتباطات از مكاتبه اى  اما بتازگى معاون وزي
ــكالت  ــرام براى حل مش ــا مديران تلگ رسمى ب
ــر داده است.  ــبكه در ايران  خب ــى اين ش ترافيك
ــوص گفته است:  ــروى در اين خص ــود خس محم
ــه تلگرام زديم و در آن گفته ايم  «نامه اى رسمى ب
ــكل دارد، بياييد بنشينيم  ــبكه شما در ايران مش ش

مشكالت را حل كنيم.»
ــات زيرساخت از  ــركت ارتباط ــل ش مديرعام
ــرام چه به  ــكل تلگ ــم ايران براى حل مش تصمي
ــه محتوا (CDN) و چه  ــبكه ارائ واسطه ايجاد ش

از طريق ديگر خبر داده است.
ــبكه ارائه محتوا، مجموعه اى از شبكه هاى  ش
سرورى است كه كاربران مناطق متفاوت مى توانند 
با استفاده از آن، اطالعات را دانلود كنند. اين نقاط 
ــر چه متقاضى  ــتند و ه اتصال در دنيا پخش هس
ــبكه  ــده از نظر جغرافيايى به اين ش ــا بازديدكنن ي
ــد، پاسخ سريع ترى دريافت كرده و  نزديك تر باش
ــدن منبع نيز به علت كاهش  مدت زمان دانلود ش

تاخير كمتر مى شود.
زمانى كه خواستيم از موضع شوراى عالى فضاى 
ــبت به كاربرد شبكه هاى پيام رسان در  مجازى نس
ــويم، محمدحسن انتظارى، دبير اين  ايران آگاه ش
شورا به گفتن اين جمله اكتفا كرد: «سياست هايى 
كه بايد در قبال پيام رسان ها و شبكه هاى اجتماعى 
ــروه فرهنگى ـ اجتماعى  ــود، توسط كارگ اتخاذ ش
شوراى عالى فضاى مجازى تهيه شده كه بزودى 

منتشر مى شود.»
 در ميان كاربران

ــر و پا قرص تلگرام  ــرا، يكى از كاربران پ سمي
ــيار باالى اين پيام رسان را به  است. او سرعت بس
ــبكه هاى اجتماعى  هيچ وجه قابل قياس با ديگر ش

ــن نمى داند و معتقد  ــتاگرام، وايبر و الي نظير اينس
است در اين شبكه پيام رسان همه چيز شفاف است. 
ــند بودن و دريافت نكردن  او سرعت باال، كاربرپس
پيام هاى تبليغاتى را جزو ويژگى هاى مثبت تلگرام 
مى داند. سميرا تقريبا هر روز عكس هاى خصوصى 

ــيار مهم كارى  و حتى فايل هاى بس
ــود را در اين نرم افزار آپلود مى كند  خ
ــردن  ــت نك ــت درياف ــى باب و نگران

فايل هاى پرحجم ندارد. 
ــالف سميرا، كاربر  بهنام اما برخ
ــه گفته  ــت. ب ــرام اس ــاط تلگ محت
ــس و  ــه عك ــرام ن ــودش، در تلگ خ
ــذارد و نه  ــى مى گ ــب خصوص مطل
حتى مستندات و فايل هاى كارى اش 
ــاده او از اين  را ارسال مى كند. استف
ــبكه فقط تفريحى است و آگاهى  ش

ــتن از اين  كه با اطالعاتش چه مى كنند، او را  نداش
از سوءاستفاده هاى احتمالى در آينده مى ترساند.

اما سحر، به رغم آن  كه تلگرام را دوست دارد، 
ــدن بيش از اندازه و ساختن گروه هاى  از شلوغ ش
ــد. او مى گويد  ــبكه گاليه مى كن متعدد در اين ش
ديگر پيامك هايش را از طريق همين 
ــبكه هاى پيام رسان به دوستان و  ش
ــف ايران و  ــش در نقاط مختل اقوام
حتى خارج از كشور مى فرستد و اين 
موضوع باعث صرفه جويى زيادى در 

هزينه هايش شده است. 
ــران نيز به  ــر از كارب برخى ديگ
ــود آمدن جريان آزاد اطالعات را  وج
ــبكه هاى  ويژگى مهمى براى اين ش

پيام رسان قلمداد مى كنند.
ــش يكى از  ــن ميان، واكن در اي

ــئوالن دولتى نيز در استفاده از تلگرام و ديگر  مس
پيام رسان ها جالب است. على اصغر انصارى، معاون 
ــى اطالعات در گفت  ــبكه مل توسعه و مديريت ش
ــد: «از آنجا كه  ــك مى گوي ــا خبرنگار كلي و گو ب
ــدارم، به  ــبكه هاى پيام رسان خبر ن ــت ش از ماهي

هيچ وجه از اين شبكه ها استفاده نمى كنم.»

 اطالعات با ارزش
ــود دو برادر روس، نرم افزار تلگرام  گفته مى ش
ــتيبانى  ــان پش ــبكه آن در آلم ــته اند و ش را نوش
ــبكه روزانه  ــود. بنا به ادعاى تلگرام، اين ش مى ش
ــر يك ميليارد پيام را در نقاط مختلف جهان  بالغ ب
ــناسان  ــبكه اى كه برخى كارش جابه جا مى كند. ش
ــزارش را منحصر  ــاورى اطالعات، نرم اف حوزه فن
ــت اجراى آن را روى  ــه فرد قلمداد كرده و قابلي ب
پلتفرم هاى مختلف از جمله ويندوز، اندرويد، وب و 

iOS ويژگى باارزشى مى دانند.
ــناس فناورى اطالعات و  محمد سخايى، كارش
ارتباطات، پياده سازى چنين شبكه اى را صرف نظر 
ــى و وجود  ــه لحاظ زيرساخت ــه نرم افزار، ب از تهي
ــتيبانى اينترنت،  ــراى پش ــورد نياز ب سرورهاى م
ــرى دست كم بالغ بر 150  برق رسانى و بك آپ گي
ميليارد تومان برآورد مى كند. شبكه اى كه به قول 
ــود و همواره روى  او هنگ نمى كند، كرش نمى ش

خط است. 
ــه، رايگان  ــى 24 ساعت ــى، سرويس ده سخاي
ــد كه قطعا  ــى مى دان ــرام را خدمت ــه تلگ و بى وقف
ــره نمى گذارد. او  ــود را بى سود و به ــتيبانان خ پش
ــد فناورى  ــارى يكى از چن ــد است: «رمزنگ معتق
ــود؛ نظير انرژى  ــوب مى ش استراتژيك دنيا محس

هسته اى يا دستيابى به علوم فضايى.»
به گفته وى، دليل استراتژيك بودن اين فناورى 
اطالعاتى است كه رمزگذارى مى شوند؛ اطالعاتى 

كه ارزش شان در تجميع و تحليل داده هاست.
ــه  ب ــات  اطالع ــاورى  فن ــناس  كارش ــن   اي
ــاره دارد و  Big Data به عنوان دانش امروز اش
مى گويد: «افراد به واسطه بيگ ديتا مى دانند چطور 
ــده استفاده  ــوه اطالعات به دست آم ــم انب از حج
ــته و حال كاربران را  ــرح وضعيت گذش كنند و ش
ــه دست بياورند؛ همان كارى كه در ديتاماينينگ   ب

(تحليل محتوا) صورت مى گيرد.»

 پيام رسان هاى مهجور
ــر وايبر،  ــبكه هاى پيام رسانى نظي ــالف ش برخ
ــرام، پيام رسان هاى داخلى  ــن، واتس اپ و تلگ الي
ــان به  ــد، بلكه نام بيشترش ــهرتى ندارن ــا ش نه تنه
گوش كاربران ايرانى بيگانه است. وقتى از كاربران 
ــاى داخلى استفاده  ــرا از پيام رسان ه مى پرسيم چ
نمى كنند، بيشتر آنها با نگاهى متعجبانه مى پرسند: 

«مگر داريم؟!»
ــان مهجور  ــام دو پيام رس ــفون، ن ساينا و بيس
ــبتا  ــر دو با وجود گرافيك نس ــى است كه ه وطن
ــد بودن زيرساخت مورد  خوب، خريدارى ندارند. ب
ــد بودن، هنگ  ــن پيام رسان ها، كن ــاده در اي استف
ــيارى  ــاى متوالى و غيركاربردى بودن بس كردن ه
ــواردى است كه كاربران  ــاى آنها، جزو م از آيتم ه
ــا آنها فرارى  ــار كردن ب ــمارش را از ك انگشت ش

مى دهد. 
ــبكه هاى پيام رسان داخلى  ــازى اين ش پياده س
ــاى پدافند غيرعامل در  را مى توان جزو سياست ه
ــى هر چند كوچك در  ــوب كرد؛  حركت ايران محس
ــات كاربران  ــت و حراست از اطالع ــير حفاظ مس
ــا توجه به غريب  ــور. سياستى كه ب ــل كش در داخ
ــران ايرانى،  ــودن آنها از طرف كارب ــرد ب و بى كارب

شكست خورده قلمداد مى شود. 

فاطمه عبدالعلى پور   
«تلگرام» به نظر مى آيد نامش را از «تلگـراف» وام گرفته؛ هر دو ابزارى براى انتقـال پيام به فواصل دور و 
نزديك است؛ يكى در قرن 21 ميان تونلى از صفر و يك ايستاده و ديگرى در قرن 13 مدفون شده و يادآور 

جدش «ساموئل مورس» است.
پاكت  نامه  سفيد در يك قاب دايره اى آبى رنگ، خيلى زود ميان كاربران ايرانى جا باز كرد؛ تلگرام دست كم 
طى يك ماه گذشته، ميزبان جمعيت بزرگى از كاربران شبكه هاى اجتماعى در ايران شده است. تقريبا تمام 
كسانى كه صاحب نام كاربرى و گروهى در شبكه اجتماعى محبوب «وايبر» بودند در همين برهه زمانى با توجه 
به اختالالت شديد پيش آمده در اين شبكه به كوچى اجبارى ناچار شدند و پيام ، عكس، ويدئو و فايل هايشان 

را اين  بار درون پاكت  نامه هاى سفيد تلگرام براى هم پست مى كنند.
بنا بر آمارى غيررسمى، در همين مقطع زمانى كوتاه نزديك به پنج ميليون ايرانى كاربر تلگرام شده اند. سرعت 
آپلود پيام ها در كسرى از ثانيه، آن قدر مخاطبان اين شبكه پيام رسان را به وجد آورد كه آنها را يكى يكى 
از ديگر شبكه هاى پيام رسان بويژه وايبر به سرزمين جديد تبعيد  كرد. تلگرام كه دست كم از يك سال و 
نيم پيش سرويس دهى مى كند، نام پرآوازه اى نداشته، اما طى هفته هاى اخير خيلى زود در ميان كاربران 
سخت پسند ايرانى جا باز كرده و با استقبال خيره كننده آنها روبه رو شده است، اما در همين گيرودار، حتى 
ارسال و دريافت پيام ها در تلگرام هم با اختالل روبه رو و عاملى شد به دامن زدن شايعاتى مبنى بر مسدود 
شدن اين شبكه. موضوع فيلترينگ تلگرام آن قدر باال گرفت كه محمود واعظى را وادار به واكنشى قاطعانه 

كرد تا به تمام شايعات پايان دهد.

گزارش داخلي

پيام رسان ها روي مرز فيلتر
دبير شوراى عالى فضاى مجازى: سياست هايمان درباره شبكه هاى پيام رسان بزودى اعالم مى شود

 واعظى:
 شبكه هاى 

اجتماعى اى كه 
سالم  هستند و طبق 
مقررات كشور عمل 
مى كنند، محدوديت 

فعاليت نخواهند 
داشت
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 يك مساله، يك راه حل
ماجرا به سال 2008 بازمي گردد. جواني به نام 
ــك (Travis Kalanick) از  تراويس كاالني
اياالت متحده به فرانسه مي رود تا در كنفرانسي 
در ارتباط با كاربردهاي وب شركت كند. اما او در 
ــكل تاكسي گرفتن روبه رو مي شود  پاريس با مش
و ايده نرم افزار «اوبر» براي نخستين بار در ذهن 
ــك از آن پس تصميم  ــد. كاالني ــه مي زن او جرق
ــري از فناوري، سامانه اي براي  گرفت با بهره گي
ــهيل فرآيند تاكسي گرفتن و نيز انجام ديگر  تس
امور مرتبط بيابد. او مدتي بعد همراه دوست خود 
«گرت كمپ (Garrett Camp)» شركتي با 
ــپ (Ubercap)» را تاسيس و اين  نام «اوبرك

نرم افزار را طراحي كرد.

 اوبر چگونه كار مي كند؟
ــمند  ــر يك نرم افزار ويژه تلفن همراه هوش اوب
ــواري هايي را  است. نرم افزار اوبر مي تواند تمام دش
ــي گرفتن در ذهن داريم، به تجربه اي  كه از تاكس
ــد. هر گاه  ــيرين تبديل كن ــر و حتي ش بي دردس
ــته باشد، كافي است  ــي داش كاربري نياز به تاكس
ــي را در اين نرم افزار  ــژه فراخواني تاكس دكمه وي
فشار دهد. بالفاصله، اطالعات مربوط به موقعيت 
جغرافيايي كاربر به نزديك ترين راننده تاكسي كه 
ــتم اوبر عضو است ارسال مي شود. راننده  در سيس

پس از تائيد، به سمت كاربر حركت مي كند.
ــه و پيش از  ــار دادن دكم ــر پس از فش كارب
ــي مي تواند به صورت آني، موقعيت  رسيدن تاكس
ــدن او را  ــان تخميني رسي ــده و زم ــي رانن مكان
ــاهده كند. همچنين كاربر مي تواند از ميزان  مش
كرايه تخميني تا مقصد نيز مطلع شود. محاسبه 
ــافت طي شده  كرايه در اين سامانه براساس مس
و در برخي موارد براساس زمان صورت مي گيرد. 
البته اوبر مدتي پيش الگوريتم ويژه اي را طراحي 
كرد كه بر اساس آن، كرايه در برخي موقعيت ها 
ــود  ــتر مي ش ــا از عرضه بيش ــبت تقاض ــه نس  ك
ــتر از  (نظير ساعات پرتردد يا هواي توفاني)، بيش

مبلغ مرسوم در روزهاي عادي باشد.
ــد، كرايه اين  ــافر به مقص پس از رسيدن مس
ــافر كم  ــاب مس ــر به صورت خودكار از حس سف
ــده و به حساب راننده واريز مي شود و رسيدي  ش
ــود.  ــافر ارسال مي ش ــك نيز براي مس الكتروني
همچنين مسافر مي تواند بر اساس شاخص هايي 
ــت رانندگي، رفتار راننده و نظاير اينها  نظير كيفي
ــد. البته اين  ــود امتياز بده ــي خ به راننده تاكس
امتيازدهي دوطرفه است و راننده نيز مي تواند به 
ــافران  ــافر خود امتياز بدهد. گفتني است مس مس
ــي دريافت مي كنند،  ــي كه امتياز پايين و رانندگان
بعدها با محدوديت هايي در استفاده از اين سامانه 

روبه رو مي شوند.

 رشد باورنكردني
سال 2011 شركت اوبركپ توانست 49ميليون 
دالر درآمد كسب كند. دسامبر 2011 اين شركت 
ــهر منتخب براي  ــد و نخستين ش بين المللي ش
ــاي اياالت  ــركت خارج از مرزه ــت اين ش فعالي
ــهري كه  ــود؛ يعني همان ش ــده، پاريس ب متح

مشكل تاكسي گرفتن در آن به ايده شكل گيري 
اوبر انجاميده بود.

ــل مالحظه اي  ــد قاب اوبر طي چند سال رش
ــت به سرمايه ــت و تا مارس 2015 توانس  داش

ــاس  براس ــد.  ياب ــت  ــارد دالري دس  82 ميلي
ــا پايان  ــركت ت ــن ش ــد اي ــا، درآم پيش بيني ه
ــارد دالر خواهد رسيد.  ــه  ده ميلي ــال 2015 ب س
ــهر  ــور و 300 ش كاربران اوبر اكنون در 58 كش
ــراي يافتن  ــد از اين نرم افزار ب ــان مي توانن جه
ــد  ــي استفاده كنند. اين موفقيت سبب ش تاكس
شركت هاي ديگري با تقليد از اوبر، نرم افزارهاي 

مشابهي طراحي كنند كه براي نمونه مي توان به 
 (BlaBlaCar) «بالبالكار» ،(Lyft) «ليفت»

و «گوكچ»(GoCatch) اشاره كرد.

 از جابه جايـي مسـافر تـا خريـد و 
حمل بار

ــركت هاي موفق در  ــي از ويژگي هاي ش يك
هرزمينه اي اين است كه ابتدا تمام تمركز خود را 
روي بخشي از بازار و گروهي خاص از مشتريان 
قرار مي دهند و پس از موفقيت نسبي در آن، بتدريج 
دامنه فعاليت هاي خود را گسترش مي دهند. اوبر 

ــه را در پيش گرفت.  ــمندي اين روي نيز با هوش
ــكو فعاليت داشت.  اوبر ابتدا فقط در سانفرانسيس
ــهروندان سانفرانسيسكو از سيستم  بسياري از ش
ــهر ناراضي بودند و به همين  ــيراني اين ش تاكس
ــل خيلي سريع از اوبر استقبال كردند. يكي از  دلي
نكات جالب در زمينه گسترش اوبر، به تاثير همين 
مشتريان آغازين مربوط مي شود. اين افراد كه از 
ــيوه هاي مختلف  كاركرد اوبر راضي بودند، به ش
نظير وبالگ نويسي يا نوشتن تجربيات خوشايند 
خود در شبكه هاي اجتماعي، اوبر را تبليغ كردند. 
در واقع موفقيت اوبر تا حد زيادي مديون تبليغات 

كالمي و غيرمستقيم اولين مشتريانش بود.
ــكل گرفته در زمينه  ــس از موفقيت هاي ش پ
حمل مسافر، اوبر يك گام ديگر به پيش رفت و 
امكان حمل بار را نيز در برنامه هاي خود گنجاند. 
ــته، امكان ديگري به اين  همچنين از سال گذش
ــد و كاربران اكنون مي توانند در  برنامه افزوده ش
برخي شهرها، از ميان فهرستي از كاالهاي روزمره 
نظير مواد غذايي، نيازهاي خود را سفارش دهند و 
ــس از چند دقيقه آنها را به وسيله رانندگاني كه  پ

عضو همين سامانه هستند، دريافت كنند.

 دردسرهاي اوبر
با اين كه اوبر توانست مشكل گشاي بسياري از 
ــد، اما در اين مسير با مشكالت متعددي  افراد باش
نيز روبه رو شده است. اصلي ترين گاليه اي كه در 
ــده، به بهره گيري از رانندگان  اين زمينه مطرح ش
ــود. با اين كه  غيرمجاز و بدون پروانه مربوط مي ش
در بسياري از شهرها، رانندگان ناوگان تاكسيراني 
ــهري در سامانه اوبر عضو هستند، اما به ندرت  ش
ــان غيرمجاز نيز در اوبر فعاليت  پيش آمده رانندگ
ــكالتي براي  ــن موجب ايجاد مش كنند كه همي
ــال، اوبر در چند  ــده است. با اين ح ــافران ش مس
 وقت اخير تدابيري را براي حل اين مشكل اتخاذ 

كرده است.

صالح سپهري فر    
حمل و نقل بخشي اساسي در زندگي انسان هاسـت. با اين كه بسـياري از افراد از خودروهاي شخصي يا 
وسايل حمل و نقل عمومي نظير اتوبوس يا قطار شهري استفاده مي كنند، اما گرفتن تاكسي همچنان يكي 
از اصلي ترين راه ها براي رفتن به مكان مورد نظر است. البته گرفتن تاكسي در بسياري از كشورها با آنچه ما 
در ايران مي شناسيم متفاوت است و در واقع، تاكسي ها مسافران را به صورت اختصاصي (دربستي) جابه جا 
مي كنند. در بسياري از مواقع، يافتن تاكسي خالي كاري دشوار است. براي نمونه در برخي ساعات شبانه روز 
نظير نيمه شب يا ساعات شلوغي، در موقعيت هاي جوي نظير هواي باراني و نيز در برخي محالت و خيابان ها، 

يك فرد ممكن است مدت زيادي را در انتظار تاكسي بماند.

تاكسي دربستي اوبر
سامانه اوبر با بهره گيري از فناوري ديجيتال، تاكسيراني شهري را دگرگون كرد

دامنه فعاليتهاي خود را گسترش مشركتهاي ديگري با تقليد از اوبر، نرمافزارهاي 
حداقل محصول قابل ارائه

ــان و كارآفرينان انجام مي دهند اين است كه ابتدا  ــياري از برنامه نويس ــتباهايي كه بس يكي از اش
ــتر موارد به  ــس آن را به بازار عرضه مي كنند. اين رويه در بيش ــول نهايي خود را مي سازند سپ محص
ــت اين كسب و كارها مي انجامد؛ زيرا بازار معموال واكنش دلخواه كارآفرينان را نشان نمي دهد.  شكس
ــب  و كارهاي موفق در آغاز كار، نمونه اي كوچك تر از محصول خود را به  ــياري از كس در مقابل، بس
بازاري محدود عرضه مي كنند. اين نمونه معموال «حداقل محصول قابل ارائه» ناميده مي شود كه گاهي 
به صورت خالصه آن را MVP مي نامند. اوبر نيز جزو شركت هاي موفقي بود كه ابتداي كار، محصولي 

براي همه كاربران نساخت و حداقل محصول قابل ارائه خود را به شكلي هوشمندانه طراحي كرد.
ــدازي اوبر، آن را ميان دوستان خود آزمايش كرد.  ــتين روزهاي راه ان تراويس كاالنيك در نخس
ــي بزنند و دسترسي به نرم افزار را تقاضا كنند.  ــتند به او ايميل هر يك از دوستان تراويس مي توانس
ــزار استفاده كنند. پس از چند روز  ــي توافق كرد از اين نرم اف ــن تراويس با چند راننده تاكس همچني
ــدي يعني عرضه آن به  ــوده و به اين ترتيب اوبر وارد مرحله بع ــد اين سامانه موفق ب ــخص ش مش

شهروندان سانفرانسيسكو شد.

بـررسي
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سنگين ترين گوشي هاي رده باالي  بازار

باشگاه سنگين وزن ها
آرش جهانگيري

حدود ده سال پيش آنچه از گوشي هاي هوشمند مي شناختيم، آجرهاي بسيار سنگيني بودند كه 
حجم زيادي از كيف يا جيب ما را اشغال مي كردند. حتما گوشي هايي مثل اچ تي سي يونيورسال را به 
ياد داريد كه با 285 گرم وزن و 25 ميلي متر ضخامت در زمان خودش غول بي شاخ و دمي محسوب 
مي شد يا نوكيا E90 كه 210 گرم وزن و 20 ميلي متر ضخامت داشت. حال، آن روزها سپري شده و 
به عصر دستگاه هاي فوق العاده نازك رسيده ايم. امروزه بيشتر تلفن هاي هوشمند رده باال در بازار 
وزني نزديك به 160 گرم دارند كه براي بسياري از ما اين وزن ايده آل است. با اين حال، هنوز هم 
در ميان گوشي هاي رده باال چند مدل وجود دارد كه وزن خود را تا حدود 200 گرم باال كشيده اند 
يا حتي وزني بيشتر از اين دارند. اگر كنجكاو هستيد بدانيد چه برندهايي سبكي را فداي امكانات 

مي كنند. با هشت سنگين وزن دنياي هوشمندها آشنا شويد.

228 گرم  1
ــركت چيني  ــي عظيم الجثه ش گوش
ــد  هوآوي حتي بدون اين كه الزم باش
ــود، از روي ظاهر  وزن آن محاسبه ش
ــيار سنگين به نظر مي آيد.  هم بس
البته ترازو هم همين نظر را دارد 
و با نشان دادن 228 گرم وزن 
  Huawei P8max ــراي  ب
آن را در باالي فهرست سنگين 
وزن ها قرار مي دهد. نكته جالب اين است 
ــر ضخامت، در جمع  ــي با هفت ميلي مت كه اين گوش
ــرد. البته دليل سنگيني  ــي هاي نازك قرار مي گي گوش
ــزرگ آن است.  ــيار ب اين دستگاه صفحه نمايش بس
ــش 6/8 اينچي با وضوح  P8max يك صفحه نماي
ــز از فلز ساخته  ــه آن ني ــر 1080p  دارد و بدن تصوي
ــي به انرژي  ــن صفحه نمايش بزرگ ــده است. چني ش
ــك باتري 4360  ــاج دارد، براي همين ي زيادي احتي
ــاه را به 228  ــوع وزن اين دستگ ــري مجم  ميلي آمپ
گرم رسانده است. اين غول  هوشمند از يك پردازنده 
ــاده  octa-core HiSilicon Kirin 930 استف
ــك دوربين 13  ــت رم دارد. ي ــد و سه گيگاباي مي كن
ــي  ــلي و 64 گيگ رم داخلي، آن را به گوش مگاپيكس
ــي هنوز براي  قدرتمندي تبديل كرده است. اين گوش
خريد در دسترس نيست و قرار است در روزهاي آينده 
ــراي اولين بار در بازار چين فروش آن با قيمت 600  ب

دالر (نزديك به دو ميليون تومان) آغاز شود.

185 گرم  3
ــوآوي در گروه سنگين وزن ها  ــود دو عضو از خانواده ه وج
ــه اين گروه وزني  ــركت عالقه خاصي ب ــان مي دهد اين ش نش
ــي ديگر روي وزن اعضاي خانواده اش كنترل  دارد؛ يا به عبارت
ــدل Ascend Mate7 نيز از  ــوآوي P8 م ــد ه ــدارد. مانن ن
ــوردار است و با يك باتري قدرتمند  بدنه اي نازك و فلزي برخ
ــدارد، اما يك صفحه  ــزي از  P8 كم ن ــري چي 4100 ميلي آمپ

ــش اينچي باعث شده در مجموع وزن كمتري نسبت  نمايش ش
ــد. اين تلفن همراه كه از شهريور سال گذشته  ــت هيكل خود داشته باش به برادر درش
ــزار تومان در دسترس  ــا قيمتي نزديك به يك ميليون و 200 ه ــه بازار راه يافته، ب ب

ــته اي  ــت Ascend Mate7 از يك پردازنده چهارهس ــتريان قرار دارد. فبل  مش
HiSilicon Kirin 925 بهره مي برد و دو گيگابايت رم دارد. اين گوشي نسل 

چهار از يك دوربين 13/0 مگاپيكسلي با فوكوس خودكار استفاده مي كند و در جلوي 
دستگاه نيز دوربين مكالمه ويدئويي قرار دارد.

184 گرم  4
ــورال به عنوان  ــترك گوگل و موت ــته محصول مش سال گذش
بزرگ ترين نكسوس تاريخ روانه بازار شد. اين تلفن همراه شش 
ــما  ــم نوازش 184 گرم به وزن ش اينچي با صفحه نمايش چش
اضافه مي كند كه البته بيشتر اين وزن به صفحه نمايش 1440 
در 2560 پيكسلي اچ دي آن بازمي گردد. موتورال براي پردازش 
ــركت  ــپ ست اسنپ دراگون 805 ش ــي از يك چي اين گوش

ــام استفاده كرده و با قرار دادن سه گيگ رم و 32 گيگ  كوالك
حافظه داخلي، يك گوشي رده باال را با نام نكسوس 6 روانه بازار كرده است. 

ــتم عامل اندرويد يعني اللي پاپ 5  ــخه سيس بديهي است محصول گوگل از آخرين نس
استفاده مي كند و با پشتيباني از نسل چهارم تلفن همراه و يك دوربين 13 مگاپيكسلي 
ــن ويژگي ها برعكس  ــت. جالب اين كه با تمام اي ــكيل داده اس ــب محبوبي را تش تركي
ــمگيري مواجه نشد و به نظر  ــي چندان در ايران با استقبال چش ــوس 5 اين گوش نكس

مي رسد قيمت دو ميليون توماني آن چندان باب طبع مشتريان قرار نگرفته است.

176 گرم  5
ــورال در ايران  ــناخته درويد توربوي موت ــي ناش گوش
ــگاه را به خود اختصاص داده است.  جايگاه بعدي اين باش
ــي 5/2 اينچي بيشتر شبيه اين  176 گرم براي يك گوش
است كه يك تكه فلز را در دست گرفته باشيد. بخصوص 
ــاه 11/2 ميلي متر است،  وقتي بدانيد ضخامت اين دستگ
ــد. همه اينها در  ــودن آن پي مي بري ــتر به بد قواره ب بيش
ــو موتورال را به  ــك باتري 3900 ميلي آمپري تورب كنار ي
ــت. البته اين دستگاه  ــي سنگين تبديل كرده اس دستگاه
ــده در بين  فقط 99/99 دالر قيمت دارد و همين باعث ش

گوشي هاي پرفروش اين شركت قرار بگيرد.

185 گرم   2

ــوس از وزن  ــران ايس ــوري كه مدي ــايد با تص ش
ــتند، تلفن هوشمندشان چندان  ــان داش محصوالتش
ــوس  ــي در ايس هم سنگين نبوده است. اما انگار كس
ــري از تبلت و لپ تاپ  ــوده كه اين بار خب حواسش نب
نيست و اين فقط يك گوشي هوشمند است كه وزني 
185 گرمي دارد. تعجب شما وقتي بيشتر مي شود كه 
 AsusZenFoneZoom نمايش  صفحه  بدانيد 
ــا با اندازه 5/5 اينچي  ــت و تنه چندان هم بزرگ نيس
ــرم رسانده است. راز  ــن دستگاه را به 185 گ وزن اي
ــي بسيار ضخيم نسبت  سنگيني بيش از حد اين گوش
ــلي آن است كه با  به اندازه اش، دوربين 13 مگاپيكس
سه درجه زوم اپتيكال مانند يك تكه سرب، وزن اين 

دستگاه را بسيار باال برده است. 
ــمند اندرويدي  ــتر گوشي هاي هوش برخالف بيش
ايسوس، در قلب اين دستگاه از يك پردازنده شركت 
ــر خوبي است. چيپ ست  ــده كه خب اينتل استفاده ش
چهار هسته اي Z3580 اتم، كنار چهارگيگابايت رم، 
ــي را روي كاغذ بسيار باال مي برد.  عملكرد اين گوش
شايعاتي مطرح است مبني بر اين كه ايسوس تصميم 
ــده روانه بازار جهاني  ــن تلفن همراه را ماه آين دارد اي
ــد، اما به نظر مي رسد هنوز آمادگي اين كار را پيدا  كن

نكرده است.

176 گرم  6

ــد و  ــي هاي همراه باش بعيد است صحبت از گوش
ــي نوت4  ــه ميان نيايد. گلكس ــونگ ب نامي از سامس
به عنوان آخرين عضو از فبلت هاي نوت اين شركت با 
ــاي نچندان چاق اين گروه  176 گرم وزن، جزو اعض
ــگر 5/7 اينچي و ضخامت  ــرار مي گيرد. يك نمايش ق
8/5 ميلي متري به عالوه بدنه تمام فلزي اين دستگاه 
از داليل سنگين شدن نوت 4 است. در واقع مي توان 
ــونگ با توجه به جثه بزرگش  گفت، اين فبلت سامس
چندان هم وزن بااليي ندارد. پردازنده چهار هسته اي 
اين دستگاه Exynos5433  است و سه گيگابايت 
ــي دارد. قيمت اين  ــه داخل ــت حافظ رم و 32 گيگاباي

دستگاه حدود يك ميليون و 700 هزار تومان است.

174 گرم  7
ــاي  ــرم از همت ــوت اج، دو گ ــي ن گلكس
ــر  سبك ت ــش  تخت
ــايد به  ــه ش است ك
نمايش  ــه  علت صفح
باشد.  آن  كوچك تر 
اين دستگاه از يك 
 5/6 ــش  نماي ــه  صفح
ــي  ــاي خميده استفاده مي كند. گلكس ــي با لبه ه  اينچ
ــك پردازنده  ــوس 6 از ي ــد نكس ــز مانن ــوت اج ني ن
ــد و با سه  ــدل 805 استفاده مي كن ــون م اسنپ دراگ
گيگابايت رم و 32 گيگابايت حافظه داخلي مشخصات 
ــابه نوت 4 و نكسوس 6 دارد. لبه هاي خميده  فني مش
ــمت آن است، اما واقعيت  اين دستگاه جذاب ترين قس

اين است كه چندان به كارتان نمي آيد.

172 گرم  8
آيفون سبك ترين سنگين وزن 
اين فهرست است. برادر بزرگ تر 
ــمين آيفون، يعني آيفون 6  شش
پالس بزرگ ترين و سنگين ترين 
ــت كه  ــمندي اس ــي هوش گوش
ــال توليد  ــا به ح ــركت اپل ت ش

ــه يك صفحه نمايش 5/5  ــي ك كرده است. اين گوش
ــن عضو خانواده  ــا 172 گرم وزن آخري اينچي دارد ب
ــناسان فون آرنا  سنگين وزن هاست كه به اعتقاد كارش
ــي در اين كالس نيز محسوب  ــدست ترين گوش خوش
مي شود. اين دستگاه كه از استيل ضدزنگ، آلومينيوم 
و شيشه ساخته شده است، تنها 7/1 ميلي متر ضخامت 

دارد كه به خوشدست بودن آن كمك مي كند. 
ــگ حافظه داخلي و يك پردازنده 64 بيتي   128 گي
ــركت اپل تبديل  A8 اپل اين دستگاه را به پرچمدار ش
ــه كردن قابليت سر  ــرده است. همچنين اپل با اضاف ك
خوردن صفحه نمايش به پايين براي كار با يك دست، 
ــش از ديگر رقبا  ــالس را با آن اندازه بزرگ ــون 6 پ آيف

متمايز كرده است.

بررسى و مقايسه

هوآوي  P8 مكس

هوآوي اسند ميت 7

سامسونگ گلكسي نوت 4

سامسونگ گلكسي نوت اج

آيفون 6 پالس

ايسوس زن فون زوم

گوگل نكسوس 6

موتورال درويد توربو
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تـالش

 بيت وام چيست؟
ــي  ــبكه اجتماع ــه ش ــور خالص ــت وام به ط بي
ــت. حتما در خانواده يا دوستانتان  وام هاي خرد اس
صندوق هاي سرمايه گذاري براي پرداخت وام بدون 
ــاي آن را ديده ايد؛ در اين صندوق ها  سود به اعض
افراد شركت كننده ماهانه مبلغي را كه از پيش بين 
ــدوق پرداخت مي كنند و  ــده به صن اعضا توافق ش
هر ماه يك نفر از پول هاي جمع شده وام مي گيرد. 
در اين روش سودي روي وام پرداخت شده اضافه 
نمي شود و عين مبلغ گرفته شده بازگردانده مي شود. 
اين روش در حقيقت سنتي بين خانواده هاي ايراني 
ــراي باز كردن گره كار  ــوده كه از سال ها پيش ب ب

فاميل رايج شده است.
ــتم متوجه  وقتي به يكي از اين وام ها نياز داش
ــدم چقدر روش خوبي است، اما بشدت با من و  ش
ــالنم فاصله دارد؛ زيرا عادت كرده ايم همه  هم نس
ــاب شده و شفاف  كارها را با اينترنت و رايانه، حس
ــده اي در اين روش وجود  انجام دهيم. حلقه گمش
دارد كه اعضا به كاغذ، خودكار و ذهن خود اعتماد 

مي كنند.
ــود كه براي  ــه ذهنم رسيد اين ب ايده اي كه ب
ــن صندوق هايي، پروفايل  ــر يك از اعضاي چني ه
ــان را اينترنتي اداره  ــازيم و كارهايش ــري بس كارب
ــورت دوستانم و تامل  ــي بعد با مش ــم؛ اما كم كني
ــتر روي ايده به اين نتيجه رسيديم فقط افراد  بيش
ــد و خيلي از  ــد از اين وام ها نمي گيرن ــا نيازمن واقع
ــان راه  هم سن وساالن خودمان با رقمي كم كارش
ــتري اين نوع وام ها باشند.  مي افتد و مي توانند مش
بنابراين تصميم گرفتم يك شبكه اجتماعي بسازم 
ــر پول قرض بدهند و  ــا افراد عضو آن به يكديگ ت

مشكل خود را حل كنند.

 ايده تان چگونه كار مي كند؟
ــت كه افراد  ــبكه اجتماعي اس بيت وام يك ش
ــر كاربر پس از عضويت  ــوند. ه در آن عضو مي ش
ــل همان صندوق ها ماهانه مبلغي  موظف است مث
ــه صندوق ـ كه آنالين است ـ واريز كند. پس  را ب
ــود و هر  ــت مدتي پول زيادي جمع مي ش از گذش
ــا براساس نيازش مي تواند درخواست  كدام از اعض
ــاي ديگر موافقت كنند، پول  وام كند كه اگر اعض

به آن فرد داده مي شود. در روش ما پول 
ــود و كار  ــدون سود بازپرداخت مي ش ب

افراد راه مي افتد.

 امنيـت چه؟ چطور افراد به 
هم اعتماد مي كنند؟

ــاركت كننده براي  ــاي مش اعض
ــتند كه  ــرادي هس ــن وام اف گرفت
ــتند يا  ــر دوست هس ــا با يكديگ ي
ــكيل  ــاي يك خانواده را تش اعض
ــناسايي هم ابتدا  داده اند. براي ش
ــاده  ــه استف ــتم دعوتنام از سيس
كرده ايم، يعني هر كسي بخواهد 
ــود، بايد يكي از  وارد بيت وام ش
دوستانش در اين شبكه برايش 

ايميل دعوتنامه بفرستد. بنابراين اعضا 
ــه غريبه  ــان را ب ــناسند و پولش ــر را مي ش همديگ
ــد. در واقع ما همان راهكار آنالين  قرض نمي دهن

صندوق هاي خانوادگي سنتي هستيم.

را  ايده تـان  چگونـه   
عملي كرديد؟

ــت  ــروع كار نخس ــراي ش ب
ــي از  ــرادرم و يك ــا ب ــده را ب اي
ــگاه در ميان  همكالسي هاي دانش
ــته هاي  ــراد رش ــن اف ــتم. اي گذاش
ــا همگي در  ــري خوانده اند، ام ديگ
زمينه رايانه تخصص داشتند. رابطه 
ما آن قدر خوب بود و به هم اطمينان 
داشتيم كه خيلي زود ايده را پذيرفتند 
ــدند كمكم كنند. تقريبا آذر  و حاضر ش
ــته اين اتفاق افتاد. تا اوايل  سال گذش
ــت امسال روي آن كار كرديم  ارديبهش
ــنا شدم.  ــتاب دهي آواتك آش كه اتفاقي با مركز ش
ــي فهميدم جايي وجود دارد كه روي ايده هاي  وقت
ــاوري سرمايه گذاري مي كند و جا و امكانات در  فن

ــم گرفتم به اين  ــرار مي دهد، تصمي ــان ق اختيارش
مركز وارد شوم. اكنون حدود دو ماه است كه من و 
برادرم از مشهد به تهران نقل مكان كرده ايم و در 
يك پانسيون دانشجويي زندگي مي كنيم و شب و 
ــار روي بيت وام كرده ايم. جالب  روزمان را وقف ك
ــغل خوبي  است برادرم با اين كه متاهل است و ش
ــت، حاضر شد آن را رها كند و به تهران بيايد.  داش
اكنون خانم صيرفي نيز به عنوان طراح و گرافيست 
پروژه به تيم مان اضافه شده و چهار نفري در حال 

كار هستيم.

 از چالش هايتان برايمان بگوييد.
كار ما مثل راه انداختن يك صندوق يا موسسه 
ــي با روش مديريتي مدرن است، آن هم بدون  مال
سرمايه هنگفت و به دست عده اي جوان كم تجربه 
ــاب كنيد  ــتوانه اي ندارند. حال خودتان حس كه پش
ــوار  ــائل حقوقي آن چقدر دش گرفتن مجوز و مس

ــدرت كم جمعي  ــا از آنجا كه داريم از ق ــت، ام اس
براي كاري بزرگ استفاده مي كنيم بسيار اميدواريم 

بتوانيم موفق شويم.
چون قرار است تراكنش مالي روي سرويس مان 
ــده  ــركت هاي ارائه كنن ــد از ش ــود، باي ــام ش انج
ــم كارمان  ــاده مي كرديم تا ه ــات استف اين خدم
ــود. كار كردن  ــهيل و هم امنيت آن تامين ش تس
ــته به بانك ها براي ما شدني  ــركت هاي وابس با ش
نبود؛ زيرا اعتمادي به ما وجود نداشت. با اين حال 
توانستيم حمايت يكي از شركت هاي خصوصي را 
كه همچنان ياري رسانمان است، جلب و از كمك 

آنها استفاده كنيم.

 برنامه تان براي آينده چيست؟
ــت وام را توسعه  ــن بي ــال حاضر اپليكيش در ح
ــت و پس از گرفتن  ــم و همه چيز آماده اس داده اي
ــزودي آن را به صورت رسمي  ــه ب ــت هاي اولي تس
ــي كارها توسط  ــم. قرار است تمام عرضه مي كني
ــود، در ضمن قصد داريم به پول هاي  اپ انجام ش
ــود ماهانه  ــران در صندوقمان س ــده كارب جمع ش
پرداخت كنيم تا كساني كه سرمايه گذاري مي كنند 
ــه در صندوق هاي  ــاري ك ــوند؛ ك ــزه نش بي انگي
ــن اطالعات كاربران و  سنتي وجود ندارد. همچني
مشتري هايمان را دريافت مي كنيم، بنابراين بانك 
ــه در آن سابقه  ــت مي آوريم ك ــي به دس اطالعات
اعتبار افراد موجود است. مي توانيم با اعتبارسنجي 
اطالعات مورد نياز براي ساخت چيزي شبيه كارت 
ــورهاي خارجي را  اعتباري (credit card) كش
ــگاه ها قرار  ــات يا فروش در اختيار بانك ها، موسس

دهيم.

 توصيه تـان به افرادي مثل خودتان كه 
ايده دارند، چيست؟

ــي و كارهاي دست  ــاي سنت ــه نظرم روش ه ب
ــود دارد كه  ــورمان وج ــياري در كش ــورده بس نخ
ــن بهتر است  ــار كرد؛ بنابراي ــود روي آن ك مي ش
ــدا كرده و از يك جاي  ــراد عالقه مند يكي را پي اف
ــان را بسازند. من و  ــروع كنند و ايده ش كوچك ش
هم تيمي هايم االن روزي 14 ساعت براي بيت وام 
كار مي كنيم بدون اين كه حقوقي بگيريم و بي وقفه 

عاشق كاري كه انجام مي دهيم، هستيم.

گفت وگو با ايده پرداز «بيت وام»، سامانه اي كه از طريق شبكه اجتماعي وام مي دهد 

وام گرفتن از شبكه اجتماعي

سـعيد مشـهدي، موسـس و ايده پـرداز 
بيت وام

ــناسي  ــال دارد و مدرك كارش سعيد 27 س
ــگاه  ــته مهندسي عمران از دانش خود را در رش
ــت.  سعيد تا پيش  ــهد گرفته اس فردوسي مش
از ايده بيت وام در يك شركت عمراني مشغول 
كار بوده و عاليقش را راه انداختن كسب و كار 
شخصي و مهارت هاي رايانه اي شكل مي داده 
ــس و مدير تيم را در  ــت. او نقش برنامه نوي اس

بيت وام عهده دار است.

كسري صابر، مدير محتواي بيت وام
ــري 27 سال دارد و از همكالسي هاي  كس
ــگاه  ــد است و با هم در يك دانش قديمي سعي
و يك رشته درس خوانده اند. كسري به واسطه 
ــور و ارتباط  ــال زندگي در خارج از كش چند س
ــات خوب و  ــا استارت آپ ها، اطالع ــك ب نزدي

مفيدي براي پيشبرد ايده به تيم داده است.

الهام صيرفي، گرافيست بيت وام
الهام 26 سال دارد و در دانشگاه آزاد تهران 
ــته طراحي خوانده و طراحي سايت و  مركز رش
ــده اوست. او  ــن پروژه بيت وام به عه اپليكيش
ــت  غير از اين، صاحب يك استارت آپ نيز هس
ــي را در اختيار اعضاي  ــته تجارب خوب و توانس

تيم قرار دهد.

مسـعود مشـهدي، تحليلگـر داده هـا در 
بيت وام

ــعود 32 سال دارد و برادر بزرگ تر سعيد  مس
ــهرداري كار  ــا پيش از بيت وام با ش است. او ت
ــناسي  ــگاه آزاد مدرك كارش مي كرد و از دانش
ــل برادر  ــرل دارد. او نيز مث ــرق و كنت ــد ب ارش

كوچكش عشق رايانه و برنامه نويسي است.

بيت وام  نام ايده:  
bitvam.com سايت: 
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نظرتان در مورد اين ايده چيست؟ 
نظرتـان در مـورد اين ايـده چيسـت؟ كليك 
حرف هاي شـما را به گوش اعضـاي تيم بيت وام 
مي رساند. شايد در آينده اي نه چندان دور يكي 
از اعضاي اين تيم شديد! ما را از شنيدن ايده هاي 
خود محـروم نكنيـد، كليك منتظر شماسـت.

شماره پيامك: 300011226
Click@jamejamonline.ir

رامين فتوت    
پسري از اهالي مشهد جواني اش را در آرزوي خريد خودرو مي گذراند. فكر مي كرد اگر خودرو داشته باشد 
مي تواند به هر جا دوست دارد برود و نظر دوسـتانش را جلب كند. دانشگاه كه تعطيل مي شد سخت كار 
مي كرد تا از دستمزدش پولي براي خريد خودرو جور كند. سعيد براي رسيدن به خواسته اش سخت  كار 
مي كرد اما عايدي اش آن چيزي نمي شد كه كفاف خريد خودرو را بدهد تا جايي كه ناگهان آن قدر قيمت 
خودرو گران شد كه روياي چند ساله او را به باد داد. با اين اتفاق سعيد نگذاشت آرزويش از بين برود و به 
اين فكر افتاد در صندوق هاي وام خانوادگي شركت كند تا بلكه به كمك قرض بتواند خودرو بخرد. وقتي 
مي خواست در يكي از اين صندوق ها وارد شود تازه متوجه شد خيلي ها در اين صندوق هاي قرض الحسنه 
دوستانه يا خانوادگي شركت مي كنند؛ همان هايي كه ضامن هاي آنچناني ندارد و در بازپرداخت سودهاي 

سنگين بانكي كمرشان خم مى شود.
مسعود برنامه نويسي مي كرد و جسته گريخته با اسـتارت آپ آشـنا بود، از طرفي كار درست و حسابي 
نداشت، بنابراين در يك عصر پاييزي تصميم گرفت قيد همه چيز را بزند و روي يك ايده كار كند. ايده اين 
بود؛ صندوق هاي وام قرعه كشي خانوادگي را به يك شبكه اجتماعي پيوند دهد و بدعتي نوين براي سنتي 

ديرينه بسازد.
تالش اين هفته در مورد ايده «بيت وام» حاصل كار گروهي چهارنفره است. گفت وگو با موسس و ايده پرداز 

آن را در ادامه مي خوانيد.
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سازنده از مشكالت بتمن 
خبر داشت

انتشار نسخه رايانه هاي شخصي بتمن آنچنان 
ــكل بازي  ــي عرضه پر مش ــود كه حت ــاح ب  افتض
ــد جلوه داد. پس از  ــم آبرومن AC: Unity را ه
چند روز و با بلوايي كه در محيط اينترنت برپا شد، 
ــبكه  ــرادران وارنر به طور كلي بازي اش را از ش ب
ــده را به بازيكنان داد  ــم حذف كرد و اين وع استي
ــكالت بازي، آن را عرضه  تا رفع نشدن تمام مش
ــي از كارمندان اين  ــدد نخواهد كرد. حال يك مج
ــركت برادران وارنر ماه ها  ــركت بزرگ گفته ش ش
ــته، با اين  ــل از عرضه، از اين افتضاح خبر داش قب
ــر كرده است! جالب اينجاست  حال بازي را منتش
كه طي چند هفته اي كه از عرضه بازي مي گذرد، 
بسياري از سايت هاي اخبار گيم انتشار بتمن را در 
ــرار داده و از عبرت  فهرست بدترين هاي تاريخ ق

گرفتن برادران وارنر ابراز خرسندي كرده اند.

مشاوره بازي بگيريد
مدير نظام رده بندي بازي هاي رايانه اي اعالم 
ــي بازي هاي رايانه اي و  ــرد با همكاري بنياد مل ك
ــاوره و پاسخگويي به  ــان مش ــركت تبيان امك ش
ــاي مردم در رابطه با بازي هاي رايانه اي  پرسش ه
ــد. اين سازمان مدعي است كه مي تواند  فراهم ش
ــوص  بخص ــا،  بازي ه ــواي  محت ــاي  زمينه ه در 
ــي بازي هاي مناسب  محتواي آسيب رسان، معرف
براي گروه هاي سني مختلف، توصيه به والدين در 
ارتباط با نحوه بازي كردن فرزندان، مدت زمان و 

نحوه رده بندي بازي ها به والدين مشاوره بدهد.
ــاي مناسب  ــرح بازي ه ــن ط ــن در اي همچني
ــود. هرچند  ــنهاد مي ش فرزندان نيز به والدين پيش
ــه  ــت، فقط مثل هميش ــي اس ــيار خوب ــرح بس ط
اميدواريم مشاوره توسط متخصصاني كه خودشان 
هم دستي در دنياي گيم دارند، انجام شود. انتشار 
ــاوران نيز  مدرك تحصيلي و فعاليت آكادميك مش
ــبت به اين طرح  قطعا در اقبال دوچندان مردم نس

موثر خواهد بود.

انتشار ستاره دريايي شگفت انگيز

ــتقل سال  ــنواره بازي هاي مس ــام اول جش مق
ــب افتخارات قابل توجه در  ــته، پس از كس گذش
بازارهاي خارجي، سرانجام براي تلفن هاي همراه 
ــازي نقش يك  ــد. در اين ب ــر ش داخلي هم منتش
ــد كه دوست دارد به آسمان  ستاره دريايي را داري
ــاي بدطينت مي خواهند  ــر كند، اما خرچنگ ه سف
ــند. اين بازي جذاب در كافه بازار  به نيشش بكش

منتشر شده است.
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سياوش شهبازي
ــن  موفق تري از  ــي  يك  Doom ــازي  ب
ــت. اين بازي  ــال را داش نمايش هاي E3 امس
ــناخته  ــا چندي پيش با نام Doom 4 ش كه ت
ــده  ــد، گويا به قطار عناوين بازآفريني ش مي ش
پيوسته و مي خواهد هويت منحصربه فرد خود را 
به رخ بكشد. نمايش Doom در يك ايستگاه 
فضايي آغاز شد. شخصيت داستان پس از به سر 
گذاشتن كاله معروف اين سري و دست گرفتن 
شاتگانش، از اتاقك قرنطينه خارج شده و خيلي 
زود با موجودات جهنمي درگير مي شود. گرافيك 
بازي حالتي مرموز دارد. با اولين مقابله شخصيت 
داستان با دشمنان دوزخي، مي توان جاري بودن 

روح دوم هاي اصلي را در اين بازي حس كرد.
ــرز قابل توجهي  ــت درگيري ها به ط سرع
ــوف و  ــاي مخ ــمنان طراحي ه ــت. دش باالس
ــدش آوري دارند كه واقعا به لذت قلع و قمع  چن
ــه درگيري ها  ــان مي افزايد. در بحبوح كردنش
ــت چند تير به  ــي رخ داد؛ با اصاب ــه جالب صحن
ــي رنگ از  ــمنان، هاياليتي آب ــك از دش هري
ــود كه از فرصت اجراي  ــان ساتع مي ش بدنش
ــت دارد. در اين لحظات،  فن پايان بخش حكاي
ــار  ــده و با فش ــمن نزديك ش ــن به دش بازيك
ــكل ممكن او را از  ــه اي، به فجيع ترين ش دكم
ــا درمي آورد. اين صحنه ها كه از وفاداري اين  پ

بازآفريني به عناوين اصلي سري خبر مي داد، با 
تشويق گرم تماشاچيان روبه رو مي شد.

در دموي نمايش داده شده، شاهد دستيابي 
ــم كه خود  ــد سالح جديد بودي ــن به چن بازيك
نشان دهنده گستره قابل توجه سالح هاي بازي 
ــاتگان  است. در اين بين، استفاده بازيكن از ش
ــش درآمد كه به عنوان  ــول كوتاه نيز به نماي ل
ــن سالح هاي اين سري  ــي از آيكونيك تري يك
ــي داد. عملكرد اين  ــد م ــت خود را نوي بازگش
سالح و تاثيرش روي دشمنان مو به تن راست 

مي كند.
ــده از بازي،  ــه نمايش داده ش دومين نقش
مرحله جهنم بود. در اين مرحله، دشمنان تنوع 
ــياري دارند. سيل دوزخيان از موارد حقيرتر  بس
ــا جثه بزرگ و  ــمناني ب ــود و به دش آغاز مي ش
مجهز به موشك انداز رسيده و با حمله يك ديو 

بسيار بزرگ به پايان مي رسد. 
در جريان نمايش Doom، يك سرويس 
ــه  ــام Doom SnapMap ب ــه ن ــن ب نوي
 PC مخاطبان معرفي شد. پيش از اين بازيكنان
قادر بودند مادهاي مورد عالقه خود را براي اين 
سري بازي بسازند. حال دست اندركاران شركت 
ــزار جالب كه از قرار  ــزدا با طراحي اين نرم اف بت
ــاده اي هم دارد، قصد  ــيار س معلوم كاربري بس
 PC، ــام كاربران ــد اين امكان را براي تم دارن
ــا مادهاي  ــد ت ــم آورن XOne و PS4 فراه
خاص خود را بسازند. در ادامه تعدادي ماد نمونه 
ــد نفره براي دوام در مقابل سيل  (نوعي مد چن
دشمنان، يك مد براي كشتن دشمنان و كسب 
ــر و مدي براي  ــراي خريد سالح بهت ــار ب  اعتب
Deathmatch چندنفره) به نمايش درآمد تا 

تنوع اين قابليت را به رخ بكشد.

بازگشت جالد دوزخيان
Xbox One، PS4، PC  ..پلتفرم
Bethesda Softworks ... ناشر
id Software ................. سازنده
سبك ..............  شوتر اول شخص
تاريخ انتشار................ بهار 2016
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بـازي

مجيد رحماني
ــن سكوبازي با امكان  اگر به بازي هاي اكش
ــاري عالقه  ــه به صورت مخفي ك ــبرد مرحل پيش
ــه Ronin نگاهي  ــد ب ــايد بد نباش ــد، ش داري
ــش قاتلي قرار  ــما را در نق ــازي، ش ــد. ب بيندازي
ــه لباس و كاله كاسكت موتورسوارها  مي دهد ك
ــا نفوذ با  ــما مي خواهد ب ــن دارد و از ش ــه ت را ب
ــت پنج هدف را كه  ــمنان، موقعي پايگاه هاي دش
ارتباطي نزديك با گذشته كاراكتر دارد، پيدا كنيد. 
در خلق فضا و اتمسفر بازي تا حدودي از سبك 
هنري سايبرپانك بهره گرفته شده و الهاماتي از 
فيلم معروف Kill Bill ساخته  كوئنتين تارانتينو 
 Ronin نيز در بازي به چشم مي خورد. گيم پلي
ــت، ولي همان مقدار موجود  چندان طوالني نيس
نيز آكنده از ماموريت هاي مخفي كارانه يا ريختن 
ــير  ــيار است كه در طول اين مس خون هاي بس
ــما  ــايد ضعف هاي جزئي كنترل تا حدودي ش ش

را اذيت كند.
همان طور كه بازي هاي ويدئويي طي سال ها 
ــردن در نقش  ــد، بازي ك ــوزش داده ان به ما آم
ــيار لذت بخش است  ــك قاتل چابك و فرز بس ي
ــت.  ــتثنا نيس ــز از اين قاعده مس و Ronin ني
ــاال مي رويد و از ميان  ــما از ديوارها ب در اينجا ش
ــيرجه مي زنيد، براي اختفا در سايه ها  پنجره ها ش
ــمنان  منتظر مانده و بايد از تله ها و خط ديد دش

اجتناب كنيد. خزيدن روي بام ها، تاب خوردن از 
قالب ها و سر خوردن از كانال هاي تهويه از ديگر 
مكانيك هاي گيم پلي به شمار مي رود و تمام اين 
كارها را در حالي مي توانيد انجام دهيد كه هميشه 
اين انتخاب وجود دارد تا تمام دشمناني را كه بين 
ــما و هدف تان قرار گرفته اند با شمشير تيزتان  ش

از سر راه برداريد.
ــن قاتل انتقامجو از جايي  تحرك و انتقال اي
ــكلي  ــوده و به ش ــر سرراست ب ــاي ديگ ــه ج ب
ــدن روي سكوها و  ــذاب صورت مي گيرد. پري ج
پشت بام ها به نرمي انجام مي شود و تمام كردن 
ــت دويدن سريع با پريدن از ميان يك قاب  حرك
ــمني كه مات و  ــه اي و زمينگير كردن دش شيش
ــير كاتانا در پشت  متحير مانده و فرو بردن شمش
ــب مي دهد كه تا  ــان خاصي به مخاط او، هيج
ــاال هر قدر  ــود. ح ــاي بازي تكراري نمي ش انته
ــما شيك و قشنگ باشد، ولي  هم كه حركات ش

ــمنان كافي است تا شما را از پا  تنها يك تير دش
دربياورد؛ براي همين طبيعتا قبل از اين حركات، 

بايد به فكر از ميان برداشتن دشمنان باشيد.
Ronin براي مبارزات خود از ساختار نوبتي 
ــكل كه به محض  ــره گرفته است، به اين ش به
ــازي براي  ــما به يك درگيري، ب ــدن ش وارد ش
ــته  ــده تا اين فرصت را داش لحظاتي متوقف ش
ــي كرده و  ــود را بررس ــيد محيط اطراف خ باش
ــويد كه به شما برتري و  متوجه موقعيت هايي ش
دست باالي نبرد را مي دهند. نگهبان ها با نشانه 
رفتن ليزر اسلحه شان روي كاراكتر، شما را مدام 
ــويد  ــي قرار مي دهند كه مجبور مي ش در موقعيت
ــري از آسيب خوردن را بر آسيب رساندن  جلوگي

Ronin نقد و بررسي بازي

نينجاي كاسكت به سر
 PC  ..................................پلتفرم
Devolver Digital .......... ناشر
Tomasz Waclawek  . سازنده
سبك ......... اكشنـ  مخفي كاري
7 .......................................  امتياز
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نقش آفريني در دنيايي رنگارنگ

اولين بازي اين هفته عنواني است كه احتماال 
ــتري  دوستداران انيمه هاي ژاپني با آن ارتباط بيش

برقرار خواهند كرد.
ــا  ب ــي  نقش آفرين ــك  سب در  ــازي اي  ب
ــه  ك ــت  اس ــع  وسي و  ــترده  گس ــاي  محيط ه
ــاي سرزمين ه در  ــي  ماجراجوي ــه  ب را  ــما   ش

ــوت مي كند. داستان بازي   Sky Islands  دع
ــود كه اين دنيا مي رود تا به  از جايي شروع مي ش
ــود. نژادهاي گوناگوني مثل  ــي سپرده ش فراموش
ــلك ها در تالشند پس از  ــان ها، واكي ها و ِش انس
ــم و صلح را  ــاره Mahera، نظ ــدن سي خرد ش
ــه نام هاي چادو  ــان بازگردانند. دو واكي ب به جه
ــال سفر بر  ــده خود در ح ــتي پرن ــي با كش و پوك
ــتند كه ناگهان  فراز Celestial Islands هس
ــه اي رخ داده و در جزيره اي خطرناك سقوط  حادث
مي كنند و اين شروع قصه قهرمانان داستان است. 
در طول بازي شما نقش پنج شخصيت از نژادهاي 
ــاوت را به عهده مي گيريد و با زبان، فرهنگ و  متف
ــويد كه براي اين بازي طراحي  دنيايي آشنا مي ش
شده اند. از ديگر ويژگي هاي بازي، تاثيرگذار بودن 
ــاي بازيكن در روند داستان  انتخاب ها و تصميم ه
ــازي تازه وارد بخش ارلي  است. از آنجا كه اين ب
ــورت ادامه يافتن  ــود در ص ــس استيم مي ش اكس
ــخه نهايي شاهد  ساخت آن احتماال تا عرضه نس

تغييرات ريز و درشت زيادي در آن خواهيم بود.

دير رسيدن بهتر از هرگز نرسيدن است

دو سه سال گذشته را بدون شك مي توان دوران 
بازي هاي بقايا Survival دانست. با رواج يافتن 
ــن بازي ها و محبوبيت فراواني كه ميان گيمرها  اي
ــس استيم  ــد و بخش ارلي اكس ــت آورده ان به دس
ــي بخصوص براي اين  ــه به نظر فرصت ايده آل ك
سبك بازي ها به شمار مي رود، سازنده هاي زيادي 
ــن سبكي افتاده اند و  ــه فكر ساخت بازي هاي اي ب
ــز  ــازي Better Late Than DEAD ني ب
ــما در نقش فردي قرار  ــي ديگر از آنهاست. ش يك
مي گيريد كه پس از به هوش آمدن، بدون اين كه 
خاطره اي داشته باشد خود را در جزيره اي استوايي 
مي يابد. تنها سرنخ او از زندگي گذشته اش، تصوير 
ــراي يافتن پاسخ  ــت؟ ب ــه است. او كيس يك بچ
ــتجو كنيد و ابزار  ــن پرسش بايد در جزيره جس اي
ــما از جزيره  و وسايلي را كه مي تواند به نجات ش
ــع آوري كنيد. با گذر زمان، دغدغه  كمك كند جم
ــده و  ــتر ش ــما براي زنده ماندن در جزيره بيش ش
ــه درمي يابيد اين جزيره آن طور كه به  آنجاست ك

نظر مي رسد، نيست!
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ــت كاز» طرفداران زيادي  سري بازي «جاس
در سراسر دنيا دارد. كنفرانس اسكواِر اينكس در 
نمايشگاه E3 امسال شاهد نمايش خيلي خوب 
ــد نمي توان آن را  ــمت سوم بازي بود؛ هرچن قس
بي نقص دانست. يكي از اولين مواردي كه در اين 
نمايش جلب توجه مي كرد، ضعف نسبي گرافيك 
بازي نسبت به عناوين مشابه بود. از نظر ما، حتي 
فيزيك تقويت شده بازي نيز نمي تواند اين ضعف 
ظاهري را بپوشاند. فارغ از آن، دنياي بازي واقعا 

زيبا و چشمنواز بود.
ــس از جاست كاز ــازي سال ها پ ــان ب  داست

ــز به سرزمين  ــود. ريكو رودريگ 2 روايت مي ش
ــردد و در كمال  ــي بازمي گ ــادري خود، مديچ م
ــش تحت سلطه  ــود وطن ناراحتي متوجه مي ش
ژنرال دي راِولو، يك ديكتاتور تمام عيار قرار دارد. 
ــان به پا مي كند تا  ــا ديگر اوست كه توف از اينج

موطنش را از دست رژيم غارتگر نجات دهد.
ــاي  ــي از مكانيك ه ــخه، بعض ــن نس در اي
ــدادي  ــد. تع ــي يافته ان ــرات اساس ــازي تغيي ب
در  ــوان  مي ت را  ــرات  تغيي ــن  مهم تري از 
ــري، يعني ــن س ــوب اي ــالح محب ــرد س  عملك

ــاهده كرد. پيش از اين،  Grapple Gun مش
ــت در دنياي بازي  ــن سالح براي سفر راح از اي
ــد.  ــدن از انواع سطوح استفاده مي ش و آويزان ش
ــليك چند كابل  ــد از آن براي ش ــال مي تواني ح

مجزا استفاده كرده سپس با فعال كردن قابليت 
كشيدن كابل، انواع خرابكاري ها را انجام بدهيد. 
ــيطنت با اين سالح نامحدود  فرصت ها براي ش
است. مي توانيد موجب اصابت خودرويي با ديوار 
شده يا سربازي را به يك كپسول سوخت متصل 
ــد. در جريان دموي  ــرده و او را به هوا بفرستي ك
بازي شاهد بوديم كه بازيكن با اتصال چند بالگرد 
به هم و اتصال يك بالگرد ديگر به زمين، باعث 
ــد. يكي ديگر از موارد دستخوش  انفجار آنها ش
ــده در اين قسمت، چتر ريكو است كه با  تغيير ش
افزايش پايداري اش موجب شده بازيكن بتواند با 

دقت بهتري تيراندازي كند.
ــن عضو  ــا، جذاب تري ــه اينه ــداي از هم ج
ــگ سويت است.  ــري جاست كاز، وين جديد س
ــدود 50 سال است  اين لباس مخصوص كه ح
يكي از جذاب ترين و خطرناك ترين ورزش هاي 

ــرده، در اين بازي به  ــتريم را پايه گذاري ك اكس
عنوان يكي ديگر از ابزارهاي ريكو براي نابودي 
دشمنانش ظاهر خواهد شد. امكان پرواز آزادانه 
بر فراز دنياي 400 مايل مربعي (644 متر) بازي، 
ــيدن به تجربه بازيكن موثر  قطعا در عمق بخش
خواهد بود و جرياني طبيعي تر به ماجراهاي بازي 

خواهد داد.
ــي و فرصت هاي فراهم  ــر از داستان اصل غي
شده براي جستجو در دنياي بازي، ماموريت هاي 
ــود دارد. انواع  ــراي پرداختن وج جنبي زيادي ب
ــابقات وينگ سويت،  ــابقات اتومبيلراني، مس مس
ــي از اين  ــا بخش ــب و... تنه ــذاري، تخري بمبگ
ــام هركدام  ــي است كه اتم ــاي جانب ماموريت ه
ــب بازيكن مي كند تا قابليت ها  امتيازاتي را نصي
ــه ريكو را ارتقا دهد. اين بازي سي ام آذر  و اسلح

امسال به بازار خواهد آمد.

غوغاي ريكو
Xbox One، PS4، PC  ..پلتفرم
Square Enix ................... ناشر
Avalanche Studios .. سازنده
سبك   شوتر سوم شخص جهان باز
تاريخ انتشار............... 30 آذر 94

Just Cause 3

ــليك هايي  مقدم بدانيد. براي جاخالي دادن از ش
ــدن خط ليزر سالح دشمنان خبر  كه از ثابت ش
ــد، بايد با استفاده از ماوس يا آنالوگ هاي  مي ده
كنترلر، كماني براي مسير پرش كاراكتر ترسيم 
كنيد. اگر انتهاي اين كمان شما را روي نگهباني 
بيندازد، نگهبان به زمين مي خورد و گيج مي شود 
و همين در بيشتر موارد فرصت مناسبي است تا 

با يك حركت كار او را تمام كنيد.
هر اكشن يا حركتي كه حين درگيري انجام 
ــازي را يك ثانيه به  ــد، مبارزات نوبتي ب مي دهي
جلو مي برد. دانستن اين نكته از اين جهت حائز 
ــر از ده ثانيه  ــت كه چنانچه در كمت اهميت اس
ــمنان را از بين ببريد، آنها با  ــويد دش موفق نش

ــما را در  ــدا درآوردن زنگ خطر، عمال ش به ص
منطقه زمينگير كرده و ديگر كاري از دست تان 
برنخواهد آمد. زماني كه در حالت مبارزه هستيد، 
ــان دسترسي داريد و تبحر  ــه تمام توانايي هايت ب
ــرق بين يك جاخالي  ــما در استفاده از آنها ف ش

موفق يا تكه تكه شدن را مشخص مي كند.
ــي كه در مبارزات وجود دارد  هيجان و تنش
شما را به اين سمت سوق مي دهد تا با استفاده 
ــن و هوا تاب بخوريد يا  ــالب خود بين زمي از ق
ــدن از ديواري  ــرد عنكبوتي با پري ــون م همچ
ــت بام ها برسانيد.  ــه ديوار ديگر، خود را به پش ب
ــمنان براي شما  ــتن دش بيهوش كردن يا كش
ــاده از آنها  ــي دارد كه با استف ــي در پ امتيازهاي
مي توانيد به توانايي هاي جديدي دسترسي پيدا 
ــن امتيازها به اندازه  ــد و اگر اجازه دهيد اي كني
ــد وقفه اي در ميانه  ــوند، مي تواني كافي جمع ش
درگيري ايجاد كرده يا يك حركت آزاد و بدون 
ــت انجام دهيد كه انتخاب بين اين دو  محدودي
ــايد  ــتگي دارد. ش فرصت كامال به خودتان بس
ــيد از درگيري فرار كنيد يا  ــته باش دوست داش
ــابي دردسرساز  كار نگهباني را كه برايتان حس

شده، تمام كنيد.
ــدادي ماموريت نيز  ــر مرحله از بازي با تع ه
همراه است كه اگرچه انجام دادن آنها اختياري 
ــار و تمام كردن  ــا همت به اين ك ــت، ولي ب اس
ــتر به دست  ــه آنها مي توانيد يك امتياز بيش هم
ــد توانايي هاي  ــك آن مي تواني ــد. با كم بياوري
ــاي كنوني كاراكتر  ــه دايره توانايي ه جديدي ب
ــن سيطره حركات  ــا توسعه يافت اضافه كنيد. ب
موجود كاراكتر، ديري نمي پايد كه مي توانيد چند 
ــمن را همزمان گيج كنيد، از يك هولوگرام  دش

براي پرت كردن حواس نگهبان ها استفاده كنيد 
ــمنان را  ــا اين امكان را به دست آوريد كه دش ي

مخفيانه بكشيد.
انيميشن هاي كشتن دشمنان به طرز عجيبي 
طراحي شده و متاسفانه كنترل هاي بازي هميشه 
ــاله كاسكت دار تيز و  ــير اين قاتل ك مانند شمش
ــد كاراكتر از  ــي پيش مي آي ــتند. گاه سريع نيس
كمان پرشي كه براي او در نظر گرفته ايد پيروي 
نمي كند. گرچه اين مورد بندرت رخ مي دهد، ولي 
ــما منجر  ــان هم كافي است تا به رنجش ش هم
ــيري كه براي رسيدن به  ــود. تصور كنيد مس ش
زمين در نظر گرفته ايد، به شكل پرشي در ميان 
هوا و اصابت با گلوله دشمن همراه شود. با وجود 
اين، چك پوينت هاي مناسب هر مرحله باعث شده 
مقداري از شدت اين ضعف كاسته شود. بدترين 
ــاره از دكمه هايي در  ــف بازي استفاده چند ب ضع
ــت كه به استفاده  فراوان از يك  كنترل بازي اس
الگوي آن عادت كرده ايد. مثال از ابتدا تا انتهاي 
ــراي ورود از درها در نظر  ــازي دكمه خاصي ب ب
گرفته شده است، ولي در موقعيت هاي خاص از 
جمله زماني كه يك شهروند معمولي در اطراف 
ــار متفاوتي را كه  ــد، همان دكمه ك اين در باش
ــد انجام مي دهد. در  كشتن اين فرد بي گناه باش
ــه ممكن است كاراكتر كارهايي انجام دهد  نتيج

كه شما قصد انجامش را نداشته ايد.
ــود ضعف هاي جزيي، گيم پلي و تجربه  با وج
ــم لذتبخش است و وقت  Ronin همچنان ه
ــما نمي گيرد. همچنين فراموش  زيادي هم از ش
ــاي مربوط به كنترل  ــياري از ضعف ه نكنيم بس
بازي با ارائه آپديت هايي براي آن بسادگي قابل 

مرتفع شدن هستند.
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نرم افزارهاي موبايل

بازگشت جوجه تيغي
امكان ندارد كسي كنسول سگا را به ياد بياورد، ولي بازي سونيك را نشناسد. حتي كساني كه 
اهل بازي نيستند هم حتما نام اين جوجه تيغي نيلي رنگ را شنيده اند كه بارها نسخه هاي مختلف 
آن در پلتفرم هاي متفاوت و حتي كارتونش نيز ساخته شده است. اين بار پس از مدت ها انتظار 
و شايعات، سرانجام شركت سگا دست به كار شد و به رهبري تاكاشي ايزوكا و جمعي از برترين 
طراحان شركت، نسخه نوستالژيك جوجه تيغي محبوب را در قاب گوشي هاي هوشمند محصور 
كرد. «سونيك رانر» همچون نسـخه هاي ديگر اين بازي بدون انتهاست و بايد سعي كنيد در 
مسير دوندگي جوجه تيغي همه حلقه ها را جمع كنيد تا امتياز و قابليت هاي هيجان انگيزي به 
دست آوريد. حركات بازي با يك بار لمس به صفحه انجام مي شود و با اين كار مي توانيد بدويد، 
بپريد يا جوجه تيغي را قل بدهيد. غير از بازي به صورت فردي مي توانيد در ليگ هاي جهاني يا 
با دوسـتان رقابت كنيد. ظاهر كاراكترها و محيط بازي به نحوي طراحي شده كه يادآور همان 
سونيك سگاي خاطره انگيز است. توجه كنيد پس از نصب بازي روي گوشي خود بايد كمي صبر 

كنيد تا اپليكيشن، فايل ديتاي خود را دانلود كند تا نصب بازي كامل شود.

iOS و اندرويد

82/8 و 33 مگابايت

بازى

SEGA CORPORATION

apple.co/1HfCurf goo.gl/GhbFZb

goo.gl/m5sqUU

انتقال فايل ها بدون سيم
چگونه فايل هايتان را از رايانه به گوشي تان منتقل مي كنيد؟ سراغ كابل يواس بي مي رويد يا به اتصال 
بلوتوثي بسنده مي كنيد؟ اين روش ها نه تنها قديمي و كند است، بلكه وقت آدم را هم مي گيرد و واقعا 
حوصله مي خواهد. براي رهايي از اين شرايط پيشنهاد مي كنيم اگر گوشي اندرويدي داريد، از اپليكيشن 
Portal  استفاده كنيد كه مي تواند از طريق امواج واي فاي خانه تان بسرعت و بدون سيم فايل هايتان 
را از رايانه به گوشي منتقل كند. به اين منظور ابتدا اين اپ را روي گوشي خود نصب كنيد، سپس با 

مرورگر رايانه خود به نشاني portal.pushbullet.com برويد.
 با اين كار در سايت مورد نظر با يك كد QR  روبه رو مي شويد كه بايد آن را با دوربين گوشي تان اسكن 
كنيد تا از طريق مودم تان گوشي به رايانه وصل شود. توجه كنيد همه اين كارها با اتصال رايانه و گوشي 

به يك شبكه واي فاي محلي صورت مي گيرد. 
پس از موفقيت در اين مراحل ساده، با كشيدن و رها كردن فايل ها در مرورگر رايانه بسرعت فايل هايتان 

به گوشي منتقل مي شود.

اندرويد ابزارها

Pushbullet3/9 مگابايت

goo.gl/eNXzCjapple.co/1GQsdfE

زنگ خواب همه كاره
صبح ها چگونه از خواب بيدار مي شويد؟ با زنگ ساعت يا كسي بيدارتان مي كند؟ فكر نمي كنم هيچ 

كدام بتواند مانند اين اپليكيشن از خواب بيدارتان كند و اطالعات زيادي به شما بدهد.
Morning Kit اپليكيشني است كه غير از بيدار كردنتان، تمام اطالعات مهمي را كه براي آغاز روز 
به آن نياز داريد، در يك صفحه با كاشي هايي كنار هم نمايش مي دهد. براي زنگ هشدار مي توانيد از 
ميان آهنگ هاي روي گوشي يا صداهاي اختصاصي خود برنامه استفاده كنيد و هنگام نواخته شدن 

زنگ بيدارباش مي توانيد با يك حركت سوآيپ ساده صداي گوشي را ساكت كنيد. 
غير از اين اطالعاتي مانند تقويم، وضع آب و هوا، مكان فعلي، زمان محلي، دماي هوا، ساعت جهاني 
و نرخ برابري ارزها به نمايش درمي آيد. يكي از اين كاشي ها به گزيده جمالت مشهور اختصاص دارد 
كه مي توانيد صبح خود را با آنها آغاز كنيد. اندازه كاشي هاي اين اپليكيشن قابل تغيير است و رنگ و 

تم هاي متنوعي براي نمايش جزئيات خود دارد. 
با نصب اين اپليكيشن مي توانيد صبح ها بانشاط تر و البته با اطالعات بيشتري سر كار خود برويد.

 Morning Kit
iOS و اندرويدكاربردي

Yooii Studios22/7 و 18/3 مگابايت

goo.gl/Hb69yd

كيبورد وايرلس در گوشي
استفاده از صفحه كليد و ماوس بي سيم آسان تر است، اما قيمت بااليي دارد و تعويض مرتب باتري را نيز 
بايد به آن افزود. اگر دلتان يكي از اين صفحه كليدها مي خواهد، الزم نيست هزينه كنيد؛ بلكه مي توانيد 

تلفن هوشمند اندرويدي خود را با اين اپليكيشن به كيبورد بي سيم تبديل كنيد.
Intel Remote Keyboard اپليكيشن جديدي از سوي اينتل است كه به اين منظور طراحي و 
منتشر شده است. براي استفاده از اين اپ، نخست بايد نرم افزار مكمل مخصوص رايانه دسكتاپ آن 

را از نشاني intel.ly/1dqKho2 دانلود كنيد.
 در اين لينك، نرم افزار مكمل با حجم تقريبي 16 مگابايت براي نسخه 32 و 64 بيتي ويندوز موجود 
است. پس از اجراي نرم افزار روي رايانه و نصب اپليكيشن روي گوشي، با اتصال اين دو دستگاه به يك 
شبكه واي فاي محلي، برنامه رايانه تان را خودكار شناسايي مي كند و يك صفحه كليد كه امكان نمايش 
افقي و عمودي را دارد، روي نمايشگر گوشي ظاهر مي شود. در اين صفحه فضاي خالي هم وجود دارد 

كه با لمس انگشت در محل آن عملكرد ماوس انجام مي شود.

Intel Remote Keyboard
اندرويدبهره وري

 Intel Corporation4/1 مگابايت

goo.gl/otVydQapple.co/1LK9YyU

موزيك را بخوانيد
ــد كه متوجه متن خواننده مي شويد، ولي  آهنگ خارجي زياد گوش مي كنيد؟ اگر زبانتان خوب باش
اگر خوب نباشد چه؟ دوست داريد تمام كلمات خواننده را متوجه شويد؟ اين هم روشي براي تقويت 
زبان است. به جاي جستجو در اينترنت براي پيدا كردن متن آهنگ مورد نظر خود، توصيه مي كنيم 

اپليكيشن Lyrics Mania را روي گوشي تان نصب كنيد. 
اين اپ مي تواند به صورت خودكار موزيكي را كه از هر برنامه اي روي گوشي تان در حال پخش است، 
تشخيص دهد و فورا متن آهنگ آن را برايتان نمايش دهد. به اين ترتيب مي توانيد به صورت همزمان 

متن آهنگي را كه در حال گوش دادن به آن هستيد، دنبال كنيد و با آن بخوانيد.
 اين برنامه آرشيو نسبتا كاملي از ترانه هاي موجود در ديتابيس خود دارد و همچون اپليكيشن هايي 
مانند شزم يا ساوندهاند مي تواند صداي موزيك در حال پخش در محيط را شناسايي كرده و متن آن 
را نيز نمايش دهد؛ هرچند دقت و آرشيو آن در اين بخش به پاي دو اپليكيشن نامبرده نمي رسد. اين 

اپليكيشن براي اپل واچ هم در دسترس است.

 Lyrics Mania
iOS و اندرويدموسيقي

Eight Signs32/2 و 14/4 مگابايت

Portal

an
dr

oi
d

IO
S

شادي حاجي علي نقي    
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d
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SONIC RUNNERS
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كـارگـاه

 كنترل كارت گرافيك
ــي، اول چك كنيد  ــگر اضاف قبل از خريد نمايش
ــا رايانه تان به طور فيزيكي قادر به به كارگيري چند  آي
كارت گرافيك  است؟ آسان ترين روش براي اين كار 
ــت رايانه نگاه كنيد و ببينيد چند  اين است كه به پش
 DVI، HDMI، DisplayPot) پورت گرافيك
و VGA) دارد. شايد هم تنها دو پورت ويدئو ببينيد، 
ــاي يكپارچه دارند كه  ــتر مادربوردها گرافيك ه بيش
ــگر را اجرا كنند. اگر  ــد فقط نصب دو نمايش مي توانن
ــك جدا داريد، احتماال حداقل سه پورت  كارت گرافي
كه شامل پورت هاي مادربورد نمي شود، خواهيد ديد.

ــگر ممكن  ترفند: هنگامي كه نصب چند نمايش
ــارت گرافيك جدا  ــد، از پورت هاي مادربورد و ك باش
استفاده مي شود، اما وقتي بين پنجره هاي نمايشگرها 
حركت مي كنيد، مشاهده مي كنيد كارايي پايين آمده 

است، بايد بايوس رايانه خود را وارد كنيد، به
 Configuration>Video >
 Integrated graphics device

برويد و Always enable را بزنيد.
ــا به دليل اين كه سه يا چند پورت را در كارت  تنه
ــت  ــداي خود مي بينيد، به اين معني نيس گرافيك ج
ــان استفاده  ــا در يك زم ــد از تمام آنه ــه مي تواني ك
ــاي Nvidia قادر به  ــتر كارت ه ــال بيش كنيد، مث
ــتند،  ــگر در يك كارت نيس اجراي بيش از دو نمايش
ــند. بهترين  ــته باش ــي اگر بيش از دو پورت داش حت
ــه بدانيد آيا كارت گرافيك تان از چند  راه براي اين ك
ــتيباني مي كند يا نه، اين است كه نام  ــگر پش نمايش
ــارت خود را پيدا كنيد. براي اين كار هم به كنترل  ك
ــدا Device Manager و سپس   پنل رفته و ابت
Display Adapter را باز كنيد و در گوگل نام آن 
 را با تعداد نمايشگرهايي كه مي خواهيد، جستجو كنيد، 
 .Nvidia GTX 770 four monitors ــال مث
ــگرهايي را  ــان از تعداد نمايش ــارت گرافيك ت اگر ك
ــكلي  ــتيباني كند، مش كه مي خواهيد نصب كنيد پش
ــارت گرافيك  ــد، بايد ك ــر چنين نش ــت، اما اگ نيس
ــتيباني  ــگرهاي جديدتر با پش اضافي بخريد. نمايش
ــك اتصال  ــد از ي ــد DisplayPort مي توانن چن
ــل  ــك وص ــارت گرافي DisplayPort 1.2 در ك
 DisplayPort ــاي ــوند. بهتر است از كابل ه ش
ــگرها را به هم  ــي استفاده كنيد تا بتوان نمايش اضاف
وصل كرد. صفحه نمايش هاي متعدد حتي به اندازه 
ــن مشابه نيازي ندارند. قبل از خريد كارت  يا رزولوش
ــد بدانيد فضاي كافي داريد  گرافيك هاي اضافي باي
ــار در اسالت هاي PCIe را باز  يا خير (براي اين ك
ــگر  كنيد) و اين كه آيا واحد تهيه برق مي تواند نمايش

اضافي را تقويت كند؟
اگر فقط كارت گرافيكي براي داشتن چند نمايشگر 
ــه يك كارت  ــار اين است ك ــن ك ــد، بهتري خريده اي
گرافيك با برند مشابه كارت فعلي خود داشته باشيد، 

ــد با استفاده از SLI (Nvidia) يا  بنابراين مي تواني
ــويد. تنظيمات  CrossFire (AMD) متصل ش
ــما  SLI و CrossFire به كارت گرافيك هاي ش
ــوند و در كل كارايي  كمك مي كند به آرامي اجرا ش
ــك  رايانه تان باال  برود. همچنين با اتصال چند  گرافي

كارت گرافيك، كارايي بهتري خواهيد داشت.

 نمايشگرها، پورت ها و كابل ها
بعد از اين كه وضعيت كارت گرافيك خود را معين 
كرديد، نوبت وصل نمايشگرهاست. البته خريدن چند 

ــه سنگيني خواهد  ــگر با هم اين روزها هزين نمايش
داشت، ضمن اين كه اندازه ميز خود يا هدف استفاده 
ــيد تا  ــته باش ــگرهاي اضافي را در نظر داش از نمايش
بهترين را براي كار خود انتخاب كنيد. همچنين پيش 
از خريد نمايشگرهاي جديد مطمئن شويد پورت هاي 
ورودي كه مربوط به پورت هاي خروجي رايانه است، 
ــد. مادامي كه بتوانيد از كابل هاي تبديل  موجود باش
ــه HDMI يا DisplayPort به  مانند DVI ب
ــاده كنيد، دردسرساز است اگر هم پورت  DVI استف
ــيد،  ــته باش ــگر خود داش VGA در رايانه يا نمايش

 VGA پيشنهاد مي كنيم از آن استفاده نكنيد، چون
ــما را به طور  ــده آنالوگ است و تصوير ش اتصال دهن

قابل مالحظه اي تيره مي كند.

 تنظيم رايانه
پس از نصب و تنظيم نمايشگرها، رايانه را روشن 
كنيد. اولين كاري كه بايد بكنيد اين است كه ويندوز 
را پيكربندي كنيد تا بخوبي با چند نمايشگر هماهنگ 
باشد. اگر ويندوز 7 روي سيستم تان نصب است، روي 
ــن صفحه را  ــاپ كليك راست كرده و رزولوش دسكت
 Screen resolution ــوي انتخاب كنيد. در من
ــگر  ــد گزينه اي را كه براي چند نمايش مي توانيد چن
ــت، پيكربندي كنيد، اينجا مي توانيد  در ويندوز 7 اس
ــود را دو  ــي را انتخاب و دسكتاپ خ ــگر اصل نمايش
ــترش  ــخه اي كنيد يا بين صفحه نمايش ها گس نس

دهيد. 
ــد، گزينه هاي  ــدوز 8 استفاده مي كني ــر از وين اگ
ــگر پيش رو داريد؛  ــتري براي نصب چند نمايش بيش
ــه را در صفحه نمايش ها توسعه  مي توانيد نوار وظيف
ــد و به هر صفحه وال پيپرهاي متفاوتي را بدون  دهي
استفاده از نرم افزار سومي اختصاص دهيد. در حالي كه 
ــران ويندوز 7 به استفاده از نرم افزار سومي مانند  كارب
DisplayFusion يا MultiWall نياز دارند تا 

اين كار صورت بگيرد.
بعالوه براي پيكربندي هاي ويندوز چند نمايشگر، 
ــاي AMD و Nvidia (با توجه به  كنترل پنل ه
ــه داريد) هم وجود دارد. براي  نوع كارت گرافيكي ك
 Nvidia آيكون ،Nvidia دسترسي به كنترل پنل
ــت كرده و بعد ــك راس  را در System Tray كلي
را    Control Panel Nvidia
روي  ،Display ــر  زي در  ــد.  كني ــك   كلي

ــك  كلي   Set up multiple displays
 AMD ــل ــه كنترل پن ــراي دسترسي ب ــد. ب كني
  Catalyst Control Center ــم  ه
ــه  ب و  ــد  كني ــاز  ب  System Tray در   را 
Graphics>Desktop & Displays برويد 
ــدي كنيد. حاال  ــگر را پيكربن ــد نمايش ــا نصب چن ت
ــه امكان نصب  ــروه Eyefinity را ك ــد گ مي تواني
ــگر در هر  ــتردگي چند نمايش دسكتاپ را براي گس

پيكربندي مي دهد، ايجاد كنيد.

 بازي
نصب چند نمايشگر و تماشاي فيلم يك چيز است 
و استفاده از چند نمايشگر براي بازي هاي ويدئويي چيز 
ــگر در يك زمان به قدرت  ــر. بازي در چند نمايش ديگ
ــتر از يك صفحه نمايش نياز دارد، چون  گرافيكي بيش
ــل دارد؛ بنابراين اگر كارت هاي  GPU چندين پيكس
 Crossfire يا SLI ــب ــك متعددي را در نص گرافي
ــگر  ــرا نكنيد، تقريبا در بازي هايي كه با چند نمايش اج
ــا مي كنيد، حالت هاي مصنوعي و تاخير مشاهده  تماش
ــد كرد. يك كارت گرافيك معموال قدرت كافي  خواهي

براي اجراي چند رزولوشن باال را ندارد.
قبل از اين كه بتوانيد بازي را در چند پنل شروع كنيد، 
بايد كارت گرافيك ها و بازي خود را نصب كنيد. كاربران 
Nvidia به نصب Nvidia Surround نياز دارند. 
در حالي كه كاربران AMD بايد گروه Eyefinity را 
براي نمايشگرهاي خود نصب كنند. همچنين الزم است 
در بازي خود (همه بازي ها سازگار با چند مانيتور نيستند) 
تنظيمات صفحه نمايش يا ويدئو را در رزولوشن درست 
ــه جاي اين كه در يكي باقي  پيكربندي كنيد تا بازي ب
ــگرها گسترده شود. ضمن اين كه  بماند، در تمام نمايش
بايد ديگر تنظيمات بازي را نيز انجام دهيد.  براي بازي 
آسان  تر است چند صفحه نمايش داشته باشيد تا اگر به 
هر دليلي با كاهش رزولوشن يا اعوجاج مشكل داشتيد، 

بتوانيد با ديگري به بازي ادامه دهيد.

آزاده ارشدي
كاربراني كه از رايانه هاي شخصي اسـتفاده مي كنند شايد با يك نمايشگر بتوانند براحتي كار كنند و 
مشكلي نداشته باشند، اما از سوي ديگر گاهي داشتن يك نمايشگر اضافه الزم به نظر مي رسد. بررسي ها 
نشان داده داشتن دو نمايشگر قابليت بيشتري دارد، اما آيا داشتن چند نمايشگر قابليت هاي بيشتري را 
فراهم مي كند؟ بله، داشتن سه، چهار يا حتي شش نمايشگر موجب بهره وري بيشتر در كار مي شود. 

نمايشگر اضافي مي تواند براي مقايسـه كيفيت صفحات نمايش در كنار هم به كار رود يا نگارش يك 
مقاله ، در حالي كه با نمايشگر ديگر تحقيقي را انجام مي دهيم يا مي توان از يكي از نمايشگرهاي ديگر 
براي وبگردي در شبكه هاي اجتماعي يا تماشاي آنالين فيلم استفاده كرد. اگر نمايشگر را به صورت 
عمودي قرار دهيم، مي توان از حركت هاي پردردسـر رو به باال و پايين ماوس در اسناد اجتناب كرد. 

براي استفاده از چند نمايشگر به راهنمايي هاي زير توجه كنيد.

چند نكته براي نصب چند نمايشگر روي يك رايانه

يك روح در چند بدن

The Great Suspender :نام افزونه
مرورگر: كروم

امروزه به لطف حافظه هاى رم 8 گيگابايتى كه براى رايانه ها عرضه مى شود، برخى كاربران 
ــتر مجهز مى كنند تا از سرعت  ــخصى خود را نيز به 32 گيگابايت رم يا حتى بيش رايانه هاى ش
ــند. در اين ميان، اما هر روز  ــيار بااليى در انجام امور روزمره با استفاده از رايانه برخوردار باش بس
نرم افزارها نيز جديدتر شده و منابع بيشترى را به خود اختصاص مى دهد كه يكى از حريص ترين 

نرم افزارها براى استفاده از منابع سيستمى اعم از رم و پردازشگر مركزى، مرورگرهاست. 
بسيارى از كاربران با مصرف منابع بسيار باالى مرورگر كروم با مشكل مواجه اند و راه حل هاى 

متعددى نيز براى رفع اين مشكل ارائه شده است. 
ــدود كردن تب هاى فعال در مرورگر،  افزونه قدرتمند The Great Suspender با مس
ــن ترتيب سرعت  ــا را آزاد كرده و به اي ــده با اين تب ه ــغال ش ــگر مركزى اش حافظه و پردازش
ــد باز كردن هر تب در مرورگر كروم، با توجه  ــما افزايش مى يابد. همان طور كه مى داني رايانه ش
ــادى از حافظه رم را  ــواى چندرسانه اى موجود در آن ميزان زي ــواى فلش يا ديگر محت ــه محت ب
ــگر مركزى را درگير مى كند. اين افزونه در شرايطى كه از تب هاى ديگر  ــغال كرده و پردازش اش
 Tab Suspend - Click to استفاده نمى كنيد، آنها را به طور خودكار مسدود كرده و پيغام

Reload را به نمايش درمى آورد.
شما مى توانيد با مراجعه به تنظيمات افزونه، قابليت مسدودسازى خودكار پس از مدت زمان 
ــدودى با تمركز روى هر تب و... را  ــخص، عدم مسدودسازى صفحات داراى فرم، رفع مس مش
http://bit.ly/click_suspender مديريت كنيد.  

مسدودسازى منابع اشغال شده
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كـارگـاه

 مهمان هاي ناخوانده
ــاي تبليغاتي در  نوار ابزار ASK، پنجره ه
ــنهاد خريد نرم افزارهاي امنيتي و  مرورگر، پيش
ديگر ابزارهاي كاربردي در بخش اطالع رساني 
ويندوز و جايگزيني نرم افزارهاي جانبي به جاي 
ابزارهاي پيش فرض موجود در ويندوز از جمله 
تغييراتي است كه با ورود مهمان هاي ناخوانده 

در ويندوز مشاهده مي شوند.
همان طور كه گفتيم بسياري از برنامه هاي 
ــاي  ــد، گزينه ه ــب درآم ــراي كس ــان ب رايگ
اضافه اي را با خود همراه كرده و در رايانه شما 

نصب مي كنند.
به عنوان مثال ممكن است شما از يك پلير 
ــاي چندرسانه اي  محبوب براي پخش فايل ه
خود كمك بگيريد و قصد داشته باشيد نسخه 
ــد اين پلير را روي رايانه خود نصب كنيد.  جدي
ــن پلير و نصب آن در  ــا دانلود پكيج نصب اي ب
ــت نوار ابزار گوگل نيز روي  ويندوز ممكن اس
رايانه  شما نصب شود. شايد به نظر بسياري از 
ــك ابزار كاربردي  ــران، نوار ابزار گوگل ي كارب
ــرب و تبليغاتي  ــه فعاليت مخ ــد هرگون و فاق
ــد، اما توجه داشته باشيد هر ابزاري زماني  باش
ــاب كاربر  ــا ميل و انتخ ــردي است كه ب كارب
ــده باشد. پس هرگونه  روي رايانه او نصب ش
ورود غيرمجاز حتي توسط ابزارهاي كاربردي 
ــد. البته  ــد به نوعي ايجاد مزاحمت باش مي توان
ــاي تبليغاتي و حتي  ــان نوار ابزاره در اين مي
بدافزارهايي نيز وجود دارند كه به واسطه ورود 
قانوني نرم افزارهاي محبوب كاربران به رايانه 
ــتم عامل براي خودشان  ــده و در سيس وارد ش

مكاني دست وپا مي كنند.

 ممانعت از نصب با دقت فراوان
ــم متاسفانه اين روش  ــور كه گفتي همان ط
ــاي اصلي  ــي از روش ه ــب درآمد به يك كس
ــده و حتي  ــان توسعه دهندگان تبديل ش در مي
ــاي دانلودي  ــان سايت ه ــي از گردانندگ برخ
ــا را با ابزارهاي  ــز پكيج هاي نصب برنامه ه ني
ــما نصب  مختلفي همراه كرده و روي رايانه ش
مي كنند. نكته اي كه در استفاده از اين قابليت 
ــود، نصب نسبتا قانوني اين  بايد به آن توجه ش

گزينه هاي اضافه در رايانه كاربران است؛ زيرا 
ــاي نصبي يا پيش  ــياري از اين پكيج ه در بس
ــا، گزينه هايي براي  ــياري از آنه ــود بس از دانل
ــراه كردن برنامه هاي اضافه وجود دارد كه  هم
ــل بي توجهي كاربران  ــتر موارد به دلي در بيش
ــانه  به حالت فعال بوده يا فعال نكردن آنها نش
ــاي اضافه است و  ــب گزينه ه ــت با نص موافق
كاربران به دليل بي توجهي به اين موارد، مجوز 

نصب آنها را در سيستم عامل صادر مي كنند.
ــع نصب  ــد مان ــد داري ــه قص ــس چنانچ پ
ــويد و قصد  مهمان هاي ناخوانده در ويندوز ش
ــزاري را نيز براي انجام اين  استفاده از هيچ اب
ــم با دقت بااليي  ــنهاد مي كني كار نداريد، پيش
ــب برنامه را زيرنظر  ــه مراحل دانلود و نص هم
ــب را بدقت بررسي  ــه و پنجره هاي نص گرفت

كنيد.
ــده لينك دانلود  ــي در صفحه دربردارن گاه
ــي را حذف  ــد عالمت چك مارك ــزار باي نرم اف
ــب نرم افزار  ــز در فرآيند نص ــد و گاهي ني كني
ــال كردن  ــا غيرفع ــد ب ــك باي روي هارد ديس
عالمت چك مارك دانلود ابزارهاي جانبي يا با 
انتخاب گزينه نصب شخصي سازي شده، همه 

ــاي موجود در پكيج را براي نصب روي  ابزاره
ويندوز كنترل كنيد.

 كنترل هوشمند رواديد نرم افزاري
ــر  ــي سف ــورهاي خارج ــه كش ــال ب تابه ح
ــن مدرك هويتي براي سفر  كرده ايد؟ مهم تري
ــتن گذرنامه است،  ــورهاي خارجي داش به كش
ــورها عالوه بر  ــه برخي كش ــا براي ورود ب ام
ــور را  ــد ورود به آن كش ــد روادي ــه باي گذرنام
ــي ورود يك برنامه به  ــز دريافت كنيد. گاه ني
ــد رواديد است. به عنوان مثال  رايانه نيز نيازمن
ــوان نرم افزاري داراي  نوار ابزار گوگل را مي ت
ــدارك هويتي  ــمار آورد، زيرا م ــه به ش گذرنام
ــي را نيز براي  ــت مخرب ــي دارد و فعالي كامل
ــا هنگامي  ــت، ام ــما به همراه نخواهد داش ش
ــد در رايانه  ــته باش كه اين نرم افزار قصد داش
ــود، بايد رواديد ورود به رايانه را  شما نصب ش
ــته باشد.  در صورتي كه اين  نيز به همراه داش
رواديد وجود نداشته باشد، نصب نرم افزار نوعي 
ــده و نرم افزار  ــوب ش  مزاحمت ناخواسته محس
ــزاري  اب   Reason Core Security
ــمندانه اين رواديد  قدرتمند براي كنترل هوش
ــمان تيزبين خود همه  ــت. اين ابزار با چش اس
ــر گرفته  ــب نرم افزارها را زيرنظ ــل نص مراح
ــزار و نرم افزارهاي  ــع ورود هرگونه بداف و مان

ناخوانده به رايانه شما مي شود.
ــالمت آميز  اين نرم افزار به صورت كامال مس
ــده در  در كنار ديگر ابزارهاي امنيتي نصب ش
رايانه شما فعاليت كرده و به هيچ عنوان باعث 

كاهش سرعت سيستم عامل نخواهد شد.
ــا،  كرم ه ــا،  بدافزاره ورود  از  ــري  جلوگي
ــي و ممانعت از  ــاي تبليغات ــا، ابزاره تروجان ه
ــاي دانلود يا  ــتباهي گزينه ه ــردن اش فعال ك
نصب نرم افزارهاي اضافه از ويژگي هايي است 

كه اين برنامه در اختيار شما قرار مي دهد.

 پرداخت غيرحضوري 
جريمه رانندگي

روزنامه نگار علم فرانك فراهاني جم
ــه همچنان براي  ــتيد ك ــر از افرادي هس اگ
ــي راهكار سنتي  ــت قبض جريمه رانندگ پرداخ
مراجعه به بانك را انتخاب مي كنيد، اين راهكار 
ساده شما را هم به جمع شهروندان الكترونيك 
ــاي جريمه كه اين روزها  پيوند مي زند. قبض ه
بيشتر به شيوه الكترونيكي صادر مي شود شناسه 
ــر بخواهيد از طريق  ــض پرداخت دارد. اگ و قب
دستگاه خودپرداز قبض جريمه را پرداخت كنيد، 
بايد به نزديك ترين دستگاه خودپرداز بانك ملي 
مراجعه كنيد؛ زيرا اكنون پرداخت قبض جريمه 
ــق خودپردازهاي  ــي خودرو فقط از طري و خالف
بانك ملي امكان پذير است. به  اين ترتيب با وارد 
كردن شناسه قبض و شناسه پرداخت مي توانيد 

مبلغ قبض را پرداخت كنيد.
ــر از راه هاي پرداخت غيرحضوري  يكي ديگ
ــاده از خدمات  ــي استف ــه رانندگ ــض جريم قب
ــماره  ــي است. پس از تماس با ش تلفنبانك مل
ــناسه  ــناسه قبض و ش 09622 و واردكردن ش

پرداخت، مبلغ جريمه پرداخت خواهد شد.
ــر مي رسد در  ــه به نظ ــي ك ــي از راه هاي يك
ــد، پرداخت  ــه با روش قبلي راحت تر باش مقايس
ــراي اين كار  ــه است. ب ــي قبض جريم اينترنت
ــي بانك ملي ايران  ــدا بايد به سامانه اينترنت ابت
ــاني www.bmi.ir  مراجعه كنيد. در  به نش
ــوي پايين صفحه در  ــمت من مرحله بعد از قس
ــه «پرداخت  ــات الكترونيك گزين ــش خدم بخ

الكترونيكي قبوض» را انتخاب كنيد. 
ــه پرداخت قبوض  ــب به صفح به اين ترتي
ــا وارد كردن  ــال مي توانيد ب ــويد. ح وارد مي ش
ــناسه قبض و شناسه  اطالعات كارت بانكي، ش
پرداخت، قبض جريمه را پرداخت كنيد. يكي از 
ــه با روش هاي  ويژگي هاي اين روش در مقايس
قبلي، امكان پرداخت قبض از طريق كارت هاي 
عضو شبكه شتاب است و در حقيقت اين روش 
ــي محدود  ــارت بانك مل ــط به ك ــت فق پرداخ

نيست.
بايد توجه داشته باشيد ممكن است در شيوه 
پرداخت غيرحضوري صفر شدن خالفي خودرو 
ــد، بنابراين توصيه  ــول انجام ــد روزي به ط چن
ــل پرداخت كد  ــس از تكميل مراح ــود پ مي ش
ــت كنيد. مي توانيد  ــري پرداخت را يادداش پيگي
ــن مرحله پرداخت را در رايانه خود  صفحه آخري
ــره كنيد يا اين كه اين صفحه را چاپ كرده  ذخي
ــما صفر شود،  و تا زماني كه خالفي خودروي ش

آن را نزد خود نگه داريد.
ــما را از مراجعه  ــاده ش ــن راهكارهاي س اي
حضوري به بانك بي نياز مي كند و به اين ترتيب 

در زمان نيز صرفه جويي خواهد شد.

مند
وش

ر ه
از نصب اضافه ها معذوريم، حتي شما برنامه عزيز!شه

جلوگيري از ورود مهمان هاي ناخوانده به ويندوز

امير عصاري  
متاسفانه يكي از روش هاي كسب درآمد براي برنامه نويسان و توسعه دهندگان نرم افزارهاي رايگان، نصب ابزارهاي تبليغاتي، نرم افزارهاي جانبي و 
در مواردي نيز بدافزارهاي مزاحم به همراه نرم افزار اصلي روي رايانه  كاربران است. اين روش كسب درآمد روزبه روز در حال گسترش است و امروزه 
بسياري از نرم افزارهاي رايگان محبوب كاربران نيز مهمان هاي ناخوانده اي را هنگام نصب با خود به همراه دارند. اگر به دنبال روشي ساده و سريع براي 

جلوگيري از ورود اين گزينه هاي ناخوانده به رايانه  خود هستيد با كارگاه اين هفته  كليك همراه شويد.

كه اين برنامه در اختيار شما قرانتخاب گزينه نصب شخصيسازي شده، همه 
3 گام تا حذف مزاحمان

ــخه اي  1ـ در اولين اقدام براي استفاده از اين نرم افزار بايد با مراجعه به لينك زير، نس
از آن را دانلود و روي رايانه ويندوزي خود نصب كنيد. (پشتيباني از ويندوزهاي اكس پي، 

ويستا، 7، 8 و 10)
http://j.mp/click_rcs

ــما به نمايش  ــب نرم افزار و در اولين اجرا، امكاناتي از نرم افزار براي ش ــس از نص 2ـ پ
ــا در ادامه اولين عمليات  ــا كليك روي Next مي توانيد از آنها گذر كنيد ت ــده كه ب درآم
ــده روي رايانه  ــه همه اطالعات و نرم افزارهاي نصب ش ــود. در اين مرحل اسكن آغاز ش
ــده و در صورت وجود نرم افزارهاي مزاحم، بدافزارها و ديگر ابزارهاي تبليغاتي،  اسكن ش

گزينه هاي الزم براي حذف آنها در اختيار شما قرار مي گيرد.
ــن در ويندوز، نوبت به كنترل پكيج هاي  ــس از حذف مهمان هاي ناخوانده ساك 3 ـ پ
نصبي براي ممانعت از ورود مزاحمان بعدي مي رسد. براي اسكن هريك از فايل هاي نصبي 
ــخه رايگان (پشتيباني نكردن از حفاظت لحظه اي در نسخه رايگان)  هنگام استفاده از نس
ــار داده و گزينه  ــي پكيج نصبي كليك راست ماوس را فش ــي است روي فايل اجراي  كاف
ــد. در صورتي كه پكيج  ــاب كني Scan With Reason Core Security را انتخ
نصبي حاوي فايل هاي مخرب يا مهمان هاي ناخوانده  باشد، هشدارهاي الزم و توصيه ها 

براي نصب يا حذف برنامه به شما ارائه مي شود.
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آيا مي دانستيد؟

 مخالفان
ــي را در  ــول قابل توجه ــه 5G تح ــا اين ك ب
ــيم نويد مي دهد، گروه هايي  سرعت اينترنت بيس
ــود دارد كه نه تنها با  ــت تلفن همراه وج در صنع
ــه ITU (اتحاديه بين المللي  تاريخي (2020) ك
ــرات) براي فعال كردن اين فناوري در نظر  مخاب
ــتند، بلكه اين مساله را مطرح  گرفته موافق نيس

مي كنند كه اصال چه نيازي به آن است؟
بحث نياز به 5G زياد مطرح مي شود و براي 
ــه بتوانيم يك ويدئوي 4K  را در  خيلي ها اين ك
ــود كنيم، معناي خاصي ندارد. البته  10 ثانيه دانل
ــيد، اما با يك  ــما موافق آمدن 5G باش شايد ش
ــت ها و كنفرانس هايي كه در  ــاه گذرا به نشس نگ
ــود، مي توان  ارتباط با آينده وايرلس برگزار مي ش
ــتر از  ــد تعداد افراد مخالف با اين فناوري بيش دي
ــاله اي كه از سوي  ــان آن است.عمده مس موافق
ــث توانايي 5G در  ــود بح مخالفان مطرح مي ش
ــكالت فعلي است كه كاربران  برطرف كردن مش
ــا آن مواجهند. به باور آنها 5G توانايي برطرف  ب
ــكالتي را كه كاربران در  ــردن هيچ يك از مش ك
ــتند، ندارد و مي آيد  حال حاضر با آن روبه رو هس
ــذاران روي اين  ــاردي سرمايه گ ــا سرمايه ميلي ت
ــان چيزي است  ــرود و اين هم ــه هدر ن حوزه ب
ــته و با آنچه براي  ــه سازندگان به آن نياز داش ك

مصرف كننده مهم است فاصله دارد.

5G نياز فناوري آينده به 
ــده فناوري  ــي در زمينه آين ــي كنفرانس بتازگ
ــي آن ميزگردي  ــدن برگزار و ط ــس در لن وايرل
ــد.  ــكيل ش ــا عنوان آيا به 5G نياز داريم؟ تش ب
ــورت گرفت و  ــري ص ــرد راي گي ــن ميزگ در اي

ــق بودند. يكي از  ــا همه با آمدن 5G مواف تقريب
ــن فناوري هم هاوارد  سرسخت ترين موافقان اي
ــونگ  ــن، رئيس امور صنعتي و استاندارد سامس ب
ــود و دليلي كه ارائه كرد قابل توجه و تامل بود.  ب
ــرا از نظر او  ــت، زي ــك نياز مي دانس او 5G را ي
ــركتي مثل  كه در واقع يكي از دست اندركاران ش
سامسونگ است، 5G مي تواند ظرفيت و انعطاف 
ــركت هايي مثل  الزم را براي فناوري هايي كه ش
ــر گرفته اند، ايجاد  ــونگ براي آينده در نظ سامس
كند؛ فناوري اي كه بزودي موجب اتصال شهرها، 
خودروها، يخچال ها و تمام چيزهايي خواهد شد 
كه از سوي سازندگان بزرگ وعده داده مي شود. 
ــن جا ختم  ــان فقط به همي ــل موافق ــه دالي البت
نمي شود و يكي ديگر از چيزهايي كه از نظر آنها 
لزوم حضور 5G را تائيد مي كند سرعت پيشرفت 
ــد  ــاوري است. تنها كافي است به سرعت رش فن
صنعت موبايل يا به طور كل گجت هايي با قابليت 
ــد ساله اخير نگاه  ــه اينترنت در اين چن اتصال ب
كنيم. اگر تا پنج سال آينده همه چيز همين طور 
و با اين سرعت پيش برود، به فناوري هايي مثل 
ــت. حتي به گفته موافقان،  5G نياز خواهيم داش
ــي ساخته و عرضه  ــن االن هم دستگاه هاي همي
ــود كه به دليل قدرت ناكافي شبكه موجود  مي ش
ــاده از آنها به اندازه اي كه بايد وجود  امكان استف

ندارد.

 نباشد هم اتفاقي نمي افتد
ــي نگاه  ــل بظاهر منطق ــن دالي ــي به اي وقت
ــع  ــه 5G قان ــاز ب ــه ني ــدودي ب ــم، تاح مي كني
ــم از اين موضوع  ــا زماني مي تواني ــويم؛ ام مي ش
ــويم كه نظر مخالفان و داليل شان را  مطمئن ش

بشنويم. در همين ميزگرد يكي از مخالفان توني 
ميلبورن، نايب رئيس بخش استراتژي در شركت 
U-blox بود. اين شركت يك توليدكننده چيپ 

براي هر چيزي از 4G LTE  تا GPS است.
ــه از نظر بن داليل  ــورن تمام آنچه را ك ميلب
ــمرد كه  نياز به 5G است، به عنوان مواردي برش
ــات ديتا را ثابت  ــل پنجم ارتباط بي نيازي به نس

مي كند.
ــياري از سازندگان، اپراتورها يا  ــه نظر او بس ب
ــي نمي دهند االن  ــان قطعات اهميت توليدكنندگ
ــط مي خواهند  ــبكه اي فعال است. آنها فق چه ش
ــيا يك  ــان فروش برود. اينترنت اش محصوالتش
ــوب براي اين واقعيت است. آنها فقط به  مثال خ

ــتند و مشتريان و كاربران  ــتر هس دنبال پول بيش
هم كه در واقع فقط مي خواهند آخرين فناوري را 
ــند، بدون توجه به اين موضوع كه آيا  داشته باش
امكان بهره مندي از اين فناوري براي آنها فراهم 
است يا نه. در واقع از نظر او راه اندازي 5G فقط 
مشكل سازندگان را برطرف مي كند و مشكالت 

كاربران پا برجا خواهد ماند.

4GLTE 3  وG اول 
واقعيت اين است كه همين االن هم از پوشش 
ــبكه 3G و 4G  محروميم،  صد درصدي دو ش
ــت اول آنچه را داريم به سطح  پس آيا بهتر نيس
ــم و بعد سراغ  ــش برساني ــوب و رضايت بخ مطل
ــدن 5G نزديك است  ــدي برويم؟ آم مرحله بع
ــين هنوز  ــل پيش و اين در حالي است كه دو نس
ــرايط صد درصد مطلوبي قرار ندارند و  هم در ش
اين نشان مي دهد هنوز امكان استفاده از حداكثر 

توانايي آنها فراهم نشده است.

  5Gخوب است؛ اما نه با اين عجله
هيچ كس نمي گويد كال نيازي به 5G نيست. 
ــت با اين  ــن است كه الزم نيس ــث بر سر اي بح
ــتر الزم فراهم  ــتاب و زماني كه بس ــه و ش عجل
ــود و تاريخ معيني براي آن  ــده به دنبال آن ب نش

در نظر گرفت.
ــات الزم در صنعت را ايجاد  بايد ابتدا اصالح
ــرات الزم را در قوانين مالكيت معنوي  كرد، تغيي
ــرات در چگونگي  ــال تغيي ــه اعم ــام داد و ب انج
ــاوري پرداخت. وقتي تمام اين  تخصيص اين فن
 5G ــد، آن وقت بايد به حضور اقدامات انجام ش

فكر كرد.
اگر 5G طبق برنامه ريزي ITU تا پنج سال 
ــمند سازگار با  آينده بيايد و اولين تلفن هاي هوش
آن در رويدادهايCES  و MWC سال 2020 
ــرايط  ــوند، آن گاه با در نظر گرفتن ش معرفي ش
ــد،  ــي و آنچه به آن در طول متن پرداخته ش فعل
ــكالت اساسي صنعت  بايد گفت به جاي حل مش
مثل ثبات نداشتن سرعت و پوشش گسترده، اين 
سازندگان و اپراتورها هستند كه پيروز اين ميدان 

خواهند بود.

آيا وقت آمدن 5G فرا رسيده است؟

حاشيه هاي پنجمين نسل از اينترنت تلفن همراه
منبع: ديجيتال ترندز  سارا صريحي  

مدت زيادي از عمر نسل سوم و چهارم شبكه تلفن همراه نمي گذرد، در ايران و بسياري 
ديگر از نقاط دنيا 4G  هنوز كودكي نوپاست كه راه زيادي تا بزرگ شدن در پيش دارد. با 
اين حال مدام از سرمايه گذاري هاي كالن روي نسل آينده شبكه تلفن همراه مي شنويم. 

شايد شما هم تاكنون هر چه راجع به آمدن 5G شنيده ايد مثبت بوده است. مثل دسترسي 
به اينترنت بيسيم فوق العاده سريع كه قرار است تحول ايجاد كند. گفته مي شود تا پنج 
سال آينده اين قابليت در دنيا فعال خواهد شد، اما به گزارش سايت ديجيتال ترندز، 

مسائلي وجود دارد كه بايد پيش از آمدن نسل پنجم ديتا به آنها رسيدگي شود.
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ترفند

امير عصاري   
ــي ويندوز 8/1،  ــي از جذابيت هاي گرافيك يك
ــي هاي رنگارنگي است  ــروع آن با كاش صفحه ش
ــت همچون مجموعه  كه در اندازه هاي ريز و درش
ــم  ــده در يك تابلو به چش ــاي كالژ ش عكس ه
ــوي استارت  ــياري از كاربران، من ــورد. بس مي خ
ويندوزهاي پيشين را به صفحه شروع اين ويندوز 
ترجيح مي دهند و برخي ديگر نيز كم كم دارند به 
ــكلي كه  اين صفحه جديد عادت مي كنند؛ اما مش
ــياري از كاربران در به كارگيري صفحه شروع  بس
با آن مواجه مي شوند، كم بودن فضاي اختصاص 
ــي ها و پوشش كم تعداد كاشي ها در  يافته به كاش
اين صفحه است. به عبارت ديگر كاربران به تعداد 
ــه دسترسي  ــي ها در هر صفح ــدودي از كاش مح
ــي هاي  ــي به كاش ــراي دسترس ــد ب ــد و باي دارن
ــر، صفحه را به  ــا و ابزارهاي ديگ ــده برنامه ه زن
ــما نيز مانند  ــت راست اسكرول كنند.  اگر ش سم
ــراي افزايش تعداد  ــي ب ــن كاربران دنبال روش اي
ــروع  ــي هاي به نمايش درآمده در صفحه ش كاش

هستيد، مي توانيد از اين ترفندها كمك بگيريد:
روش اول: تغيير اندازه كاشي ها

ــش تعداد  ــراي افزاي ــدام ب ــن اق 1ـ  ساده تري

ــروع،  ــي هاي به نمايش درآمده در صفحه ش كاش
ــي هاي  ــت. هرچه كاش ــردن آنهاس ــك ك كوچ
ــد، فضا براي  ــده كوچك تر باش ــش درآم به نماي
ــي هاي  ــود و كاش ــر باز مي ش ــي هاي ديگ كاش

بيشتري در هر صفحه جا مي گيرد. 
ــي ها كافي است  ــدازه كاش ــراي تغيير ان 2ـ ب
ــاوس را  ــك راست م ــا كلي ــك از آنه روي هري
 ،Resize ــار داده و پس از مراجعه به منوي فش
ــن  يكي از گزينه هاي موجود را باتوجه به رزولوش
ــش و قدرت بينايي خود انتخاب كنيد.  صفحه نماي

ــود  ــا انتخاب اندازه Small موجب مي ش مطمئن
كاشي هاي بيشتري در صفحه جا بگيرد.

ــي ها  كاش ــدن  ش ــك  كوچ ــا  ب توجـه: 
ــود. ــاد مي ش ــا ايج ــان آنه ــي در چيدم  تغييرات

ــرات موجب ايجاد فضاي خالي   چنانچه اين تغيي
ــيدن و رها كردن  ــد، مي توانيد با كش ميان آنها ش
ــده،  ــي هاي ديگر در فضاهاي خالي ايجاد ش كاش
ــن نحو از فضاي  ــز پر كرده و به بهتري ــا را ني آنه
ــي ها در صفحه كمك  موجود براي چيدمان كاش

بگيريد.

روش دوم: افزايش رديف ها و تغيير اندازه
ــور  ــدوز 8/1 به ط ــروع در وين ــه ش 1ـ صفح
ــي ها اختصاص  پيش فرض چهار رديف را به كاش
ــگر مجهز به  ــد، اما در صورتي كه از نمايش مي ده
ــن قابليت در  ــاده مي كنيد اي ــن باال استف رزولوش
ــي  ــرار مي گيرد تا رديف هاي كاش ــما ق اختيار ش
ــف نيز يكي ديگر  ــش دهيد. افزايش ردي را افزاي
ــي هاي موجود  ــداد كاش ــش تع ــاي افزاي از راه ه
ــام اين كار كافي  ــر صفحه است. براي انج در ه
ــويد و كليدهاي  ــروع وارد ش ــت به صفحه ش اس

Windows + i را همزمان فشار دهيد.
ــه  صفح ــا،  كليده ــن  اي ــردن  فش ــا  ب 2ـ 
ــش  نماي ــما  ش ــراي  ب ــي ها  كاش ــات  تنظيم
ــه  ــن صفح ــه در اي ــن گزين ــود. اولي  داده مي ش
 Show more tiles on the Start screen
نام دارد كه با فعال كردن آن، رديف هاي موجود در 
ــروع به تناسب رزولوشن صفحه نمايش  صفحه ش

افزايش مي يابد.
3ـ با برگشت به صفحه شروع مشاهده خواهيد كرد 
ــتر شده و  ــي ها بيش رديف هاي اختصاص يافته به كاش
ــاده از روش تغيير  ــن افزايش رديف، با استف ــس از اي پ
اندازه كاشي ها به اندازه هاي كوچك تر مي توانيد افزايش 

فضاي چند برابري را در صفحه شروع داشته باشيد.

حرفه اي

متوسط

اضافه كردن عكس به صفحات اكسل همچون انجام اين كار در ديگر برنامه هاي مجموعه 
ــاب كرده و پس از  ــوي Insert گزينه Pictures را انتخ ــاده است. از من ــس كاري س آفي
ــك، آن را در بخش دلخواه از  ــازي تصوير موردنظر روي هارد ديس ــه به محل ذخيره س مراجع

صفحه قرار مي دهيد.
ــات وارد  ــان اطالع ــر را مي ــال تصاوي تابه ح
ــل گنجانده ايد؟ هنگام  ــده در سلول هاي اكس ش
ــا و ستون هاي موجود  اعمال تغييرات در سطره
ــاهده  ــكلي در اندازه تصوير مش ــه، مش در صفح
ــه مدنظرمان  ــكلي را ك ــد؟ بگذاريد مش نكرده اي
ــرح دهيم. فرض  ــال برايتان ش ــت با يك مث اس
ــات را  ــف اطالع ــه اي از 20 ردي ــد مجموع  كني
ــف  ردي  20 از  ــه اي  مجموع و   A ــون  ست در 
ــل  ــات را نيز در ستون H از نرم افزار اكس اطالع
ــري را نيز در  ــد. در اين ميان تصوي وارد كرده اي
ــل فراخواني كرده و رديف هاي 5 تا  صفحه اكس
10 از ستون هاي B تا G را نيز به آن اختصاص 
داده ايد. درحالت عادي همه چيز درست است و هيچ مشكلي وجود ندارد؛ اما فرض كنيد براي 
 (Hide) را پنهان F تا C ــده در سلول ها، ستون هاي انجام محاسباتي روي اطالعات وارد ش
مي كنيد. در اين شرايط تصوير موجود در صفحه براي شما دردسرساز مي شود؛ زيرا ستون هاي 
ــده و ستون H به سمت چپ حركت مي كند. در ادامه محتواي  مياني در زير تصوير پنهان ش
رديف 5 تا 10 از ستون H كه شامل اعداد و اطالعاتي بوده در زير تصوير فراخواني شده قرار 
ــما نيز به هم مي ريزد. اين شرايط در صورت بروز  ــل ش مي گيرد و ظاهر گرافيكي صفحه اكس
هرگونه تغيير همچون پنهان كردن هريك از رديف ها، اعمال فيلترها و ... نيز ممكن است رخ 

دهد و رهايي از آن نيازمند يك تغيير ساده است:
ــك راست ماوس را روي آن  ــده در نرم افزار را انتخاب كرده و كلي ــر فراخواني ش 1ـ تصوي

فشار دهيد.
ــره به نمايش درآمده  ــك كرده و در پنج ــه Size and Properties كلي 2ـ روي گزين

بخش Properties را انتخاب كنيد.
ــال كرده و با كليك روي  ــه Move and size with cells را فع ــت گزين 3ـ در نهاي

Close تغييرات را ذخيره كنيد.
4ـ از حاال به بعد هر تغييري كه روي سطرها و ستون ها ايجاد شود نيز مشكلي در تركيب 
ــده باتوجه به تغييرات  ــما ايجاد نمي كند و تصوير/تصاوير فراخواني ش ــل ش ظاهري فايل اكس
 B اعمال شده، تغيير اندازه داده و به عنوان مثال چنانچه بايد رديف هاي 5 تا 10 و ستون هاي

تا G را به خود اختصاص دهند همواره در همين فضا جاي مي گيرند.

ــي از آنها در تنظيمات  ــياري را در اختيار كاربران قرار مي دهد كه بخش ــتم عامل اندرويد امكانات بس سيس
Accessibility قابل مشاهده است. متاسفانه برخي كاربران گمان مي كنند امكانات موجود در اين بخش 
ــنوايي و ... است و با اين تفكر، هيچ گاه از ابزارهاي  ــكالت بينايي، ش ــاني با مش فقط براي افراد ناتوان يا كس
ــراد با بينايي ضعيف  ــنا مي كنيم كه نه تنها براي اف ــما را با ابزاري آش ــاده نمي كنند. در اين ترفند ش آن استف
كاربردي است، بلكه براي تمام كاربران بخصوص آنهايي كه به عكس هاي اپليكيشن اينستاگرام عالقه مندند 

نيز بسيار مفيد است.
ــت گزينه موردنظر در  ــتم عامل اندرويد روي آن، ممكن اس ــخه سيس نكتـه: باتوجه به مدل دستگاه و نس

دستگاه شما وجود نداشته باشد.
1ـ از فهرست برنامه ها روي Settings فشار داده و به بخش Accessibility وارد شويد.

2ـ از ميان گزينه ها و ابزارهاي موجود، گزينه Magnification gestures را انتخاب كرده و با فشار 
روي كليد موجود در صفحه، وضعيت آن را به فعال تغيير دهيد.

ــد  ــه بخواهي ــي ك ــر بخش ــون در ه 3ـ اكن
ــد از قابليت بزرگنمايي تصوير به نمايش  مي تواني
ــمند خود  درآمده در صفحه نمايش دستگاه هوش
ــام اين كار كافي است  كمك بگيريد. براي انج
ــه بزنيد. با  ــه روي صفحه نمايش ضرب سه مرتب
ــده و  ــام اين كار عمليات بزرگنمايي اجرا ش انج

مي توانيد اقدامات زير را انجام دهيد:
ــت خود مي توانيد  ـ به كمك دو يا چند انگش
ــش را پيمايش  ــاي مختلف صفحه نماي بخش ه

كنيد.
ــتان خود روي  ــاز كردن انگش ــا جمع و ب ـ ب
ــح بزرگنمايي را  ــد سط ــش مي تواني صفحه نماي

تغيير دهيد.
نكته: در صورتي كه در وضعيت بزر گنمايي، برنامه اي را بسته يا برنامه جديدي را اجرا كنيد، به طور خودكار 
ــه اين وضعيت كافي است سه مرتبه  ــود. براي ورود مجدد ب ــات خروج از وضعيت بزرگنمايي اجرا مي ش عملي

روي صفحه نمايش ضربه بزنيد.
4ـ خروج از وضعيت بزرگنمايي نيز با سه مرتبه ضربه مجدد روي صفحه نمايش انجام پذير است.

بزرگنمايي لحظه اي
چنانچه قصد داريد خيلي كوتاه روي موضوعي خاص عمليات بزرگنمايي را اجرا كنيد كافي است سه مرتبه 
ــت  ــت خود را روي صفحه نگه داريد. در اين وضعيت تا زماني كه انگش روي صفحه نمايش ضربه زده و انگش
خود را از روي صفحه بلند نكنيد وضعيت بزرگنمايي فعال است و به محض برداشتن انگشت، عمليات خروج 

از اين وضعيت اجرا مي شود. 
بزرگنمايي لحظه اي يكي از بهترين روش ها براي مشاهده جزئيات بيشتر در تصاوير اينستاگرام است. 

ذره بيني براي بزرگنمايي صفحه موبايلتصاوير متصل به سلول ها در اكسل

ش

ك

ص

متوسط

كاشي هاي بيشتر در صفحه شروع
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ســواالت خود را به clickhelp@jamejamonline.ir ايميل كنيد تا پاســخگوي شــما باشــيم. 
ذكر نام، نام خانوادگي و نام Click.jjo.ir نشــانى شــهر يا روســتاي محل اقامت خود را فراموش نكنيد، زيرا به ســواالت 

بدون نام و مشــخصات پاســخ داده نمي شــود.

وژ
Malwareر

ــى انگـــليس ــارت   عبـ ــف  مخـف

 M به معناي  malicious software
ــه اي را كه به  ــزار است و هر برنام بداف
ــات يا  ــه زدن به اطالع ــور صدم منظ
ــده باشد،  دسترسي غيرمجاز به رايانه افراد طراحي ش
ــرم، تروجان و  ــروس، ك ــود. انواع وي ــامل مي ش ش
ــرار  ــا ق ــه  Malwareه ــا در دست جاسوس افزاره
ــا مدت ها به  ــي يك Malware ت ــد. گاه مي گيرن
ــران مي پردازد  ــات از رايانه كارب ــع آوري اطالع جم
ــن بدافزار از  ــون استاكس نت) و گاهي نيز اي (همچ
ــس باجگير (CryptoLocker)  بوده و ضمن  جن
ــراي آزادسازي آن مبلغي  رمزنگاري اطالعات تان، ب
پول از شما درخواست مي كند. دسترسي غيرمجاز به 
ــتمي، اعمال محدوديت در دسترسي  تنظيمات سيس
ــراي كاربر و  ــتم عامل ب به بخش هاي مختلف سيس
ــتم عامل از  ــي كاربر در ايجاد تغييرات در سيس ناتوان

جمله فعاليت هاي Malware  به شمار مي رود.

 Windows Registry
ــتري را قلب ويندوز به شمار  رجيس

 W ــتري همچون يك مي آورند. رجيس
ــك اطالعاتي است كه اطالعات  بان
مهم و ضروري سيستم عامل اعم از 
ــده، تنظيمات  ــاي نصب ش ــزار، نرم افزاره سخت اف
ــري  ــاي كارب ــات پروفايل ه ــتم عامل، اطالع سيس
ــده هر كاربر را  ــخصي سازي ش به همراه تنظيمات ش
در خود ذخيره مي كند. ويندوز به طور مرتب و پيوسته 
ــتري مراجعه مي كند و اعمال كوچك ترين  به رجيس
ــد عملكرد كل  ــتري مي توان ــتباه در رجيس تغيير اش

سيستم عامل را با مشكل مواجه كند.
توجه داشته باشيد در حالت عادي كاربران نيازي 
ــال تغييرات در آن  ــتري يا اعم ــه مراجعه به رجيس ب
ــكل يا چنانچه قصد  ــد، اما در صورت بروز مش ندارن
داشته باشيد ترفندهايي را در برنامه ها يا سيستم عامل 

اجرا كنيد، رجيستري بهترين انتخاب است.

محمد طوسي از تهران: در 
شماره 524 صفحه 6 لينوكس 
ــه اين كه  ــد. با توجه ب را معرفي كردي
ــتمي در  دسترسي به فايل هاي سيس
لينوكس آزاد بوده و امكان ويرايش براحتي 
ــس در برابر  ــود دارد، امنيت لينوك وج
تغييرات فايل هاي سيستمي به وسيله 

ويروس ها چگونه تامين مي شود؟

 كليك: پاسخ به اين پرسش تقريبا ساده 
ــيد دسترسي به  ــته باش است. توجه داش
فايل هاي سيستمي در توزيع هاي مختلف لينوكسي 
ــتم عامل  ــد دسترسي به اين فايل ها در سيس همانن
ــاوت بزرگي كه  ــت؛ اما تف ــدوز امكان پذير اس وين
ــل  دارد در  ــتم هاي عام ــر سيس ــا ديگ ــس ب لينوك
ــران به طور  ــه كارب ــي است ك ــاي دسترس مجوزه
پيش فرض از آن برخوردارند. به عبارت ديگر، بيشتر 
كاربران در سيستم عامل ويندوز از كاربري با مجوز 
ــتم بهره مندند و بدافزارها نيز به محض  مدير سيس
ــري با دسترسي مديريت  اجرا در اين محوطه كارب
ــتمي اعمال  ــتم، تغييراتي در فايل هاي سيس سيس

مي كنند؛ اما كاربران لينوكس به طور پيش فرض از 
دسترسي محدودي برخوردارند و دسترسي نداشتن 
كاربر به فايل هاي سيستمي براي ايجاد تغييرات در 
آن، موجب مي شود بدافزارهاي احتمالي كه رايانه را 
آلوده مي كنند نيز فايل هاي همان كاربر يا در نهايت 
ــاي قابل اجرا تحت مجوزهاي همان كاربر  برنامه ه
ــته  ــتمي همراه هس را آلوده كنند و فايل هاي سيس
سيستم عامل آلوده نمي شود. دسترسي به فايل هاي 
ــي كاربر  ــا مجوز دسترس ــتمي در لينوكس ب سيس
Root امكان پذير است كه به طور پيش فرض هيچ 
ــز در مواردي كه به آن نياز است، از اين  كاربري  ج

سطح دسترسي استفاده نمي كند.

 محمد زاده بابادي از ماهشـهر: ويندوز سيستم من اكس پي 
ــچ پيغامي برنامه و بازي اجرا  ــت. دو روز است كه بدون هي اس
ــات Properties  و كنترل پنل را ذخيره  ــود و نمي توان تنظيم نمي ش
ــم، بالفاصله به حالت اول باز مي گردد. عكس دسكتاپ  كرد و بعد از تنظي

هم آبي و غيرقابل تغيير است.
از  ــت  ــردن مايكروساف ــتيباني نك ــه پش ب ــه  باتوج كليـك:   
ــته هاي  ــدادن بس ــه ن ــي و ارائ ــدوز اكس پ ــتم عامل وين سيس
ــياري در اين نسخه از ويندوز  ــكالت امنيتي بس به روزرساني براي آن، مش
ــود بدافزارهاي متعددي براي آن طراحي شود.  وجود دارد كه موجب مي ش
ــما به يكي از اين بدافزارها آلوده شده باشد كه براي  ممكن است رايانه ش
ــتجو در اينترنت، نرم افزار  ــنهاد مي كنيم با جس ــي اين موضوع پيش بررس
ــات  ــرده و عملي ــود ك Malwarebytes Anti-Malware  را دانل

اسكن را انجام دهيد تا بدافزارهاي احتمالي از رايانه شما حذف شوند.
همچنين ممكن است فضاي ذخيره سازي درايو C (درايوي كه ويندوز 
در آن نصب شده) به پايان رسيده باشد. در اين صورت  بايد با حذف برخي 

فايل هاي ذخيره شده، فضاي موردنياز براي اجراي برنامه ها را آزاد كنيد.
ــكل ذخيره نشدن تنظيمات اعمال شده روي دسكتاپ و... نيز  رفع مش

با اين روش امكان پذير است:
-  روي منوي استارت كليك كرده و ابزار Run را اجرا كنيد.

ــار دهيد تا  ــر را فش ــد اينت ــرده و كلي ــارت regedit را وارد ك -  عب
ويرايشگر رجيستري باز شود.

ـ اكنون به هريك از مسيرهاي زير در رجيستري ويندوز مراجعه كرده 

ــام NoSaveSettings را در ستون سمت راست  ــود كليدي با ن و وج
بررسي كنيد.

 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\

Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Micro-

soft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\

Windows NT\CurrentVersion\Program Manager\
Restrictions

ــاهده اين كليد درهريك از مسيرهاي مورد اشاره، آن را  در صورت مش
حذف و رايانه خود را ري استارت كنيد.

ــي مطمئني براي   محمـد حقوقـي از اصفهان: رام غيررسم
گوشيم پيدا نكردم. لطفا راهنمايي كنيد.

 كليك: استفاده از رام هاي غيررسمي هيچ گاه توصيه نمي شود، 
ــات و مزاياي فراواني كه دارند، ممكن است  زيرا با وجود امكان
ــكالتي را نيز براي دستگاه شما ايجاد كنند. به شما پيشنهاد مي كنيم  مش
ــد، از تاالرهاي گفتمان براي  ــه استفاده از اين رام ها اصرار داري چنانچه ب
ــرات ديگر كاربران درخصوص رام ارائه  ــود اين رام ها اقدام كرده و نظ دانل
ــاهده  ــاهده كنيد. مطمئنا با مش ــز در تاپيك هاي موردنظر مش ــده را ني ش

نظرات كاربران بهترين رام را انتخاب خواهيد كرد.

ــن از نوع  Primary با استفاده  از   احمد اميري از كرمانشـاه: بعد از اضافه كردن يك پارتيش
ــاال نمي آيد و پيام زير نمايش  ــتم ديگر ب ــزار Paragon Partition manager  سيس نرم اف

داده مي شود:
 Pri Master: Maxtor 6Y080L0 YAR41BW0 Ultra DMA Mode-5
S.M.A.R.T Capable and Status OK

اين هارد قبل از اضافه كردن اين پارتيشن شامل دو پارتيشن ديگر از نوع Primary  بود.
ــود نمي آورد، اما در  ــكلي براي هارد يا بوت به وج ــن از نوعPrimary  مش  كليـك: ايجاد پارتيش

ــن جديد از اين نوع، پارتيشن فعال  مواردي ممكن است با ايجاد پارتيش
ــتم عامل نيز به پارتيشن جديد تغيير كند و باتوجه به اين كه  براي بوت سيس

ــتم عاملي در آن وجود ندارد، عمليات  ــن جديد خالي است و سيس پارتيش
ــكل مواجه مي شود. پيامي كه براي ما ارسال كرده ايد نيز  بوت با مش

پيام اين خطا نيست و نشان دهنده شناسايي صحيح هارد ديسك 
توسط رايانه است. 

ــك بوت زنده نرم افزار  ــما مي توانيد با استفاده از ديس ش
ــد، رايانه  خود را  ــاده كرده اي ــن بندي كه استف پارتيش

ــتم عامل بوت كرده و پس از انتخاب  بدون سيس
پارتيشن موردنظر به درايو C (چنانچه ويندوز 

ــو ديگري نصب كرده ايد همان  را در دراي
پارتيشن را انتخاب كنيد)، آن را به صورت 
پارتيشن Active تغيير وضعيت دهيد.

ــام خطاي ــه با پي ــي  ك ــن در صورت همچني
ــز مي توانيد از گزينه   ــويد ني MBR  مواجه مي ش

ــن بندي  پارتيش ــاي  نرم افزاره در   Rebuild MBR"
كمك بگيريد.

 ميـالد دلـدار: هنگامي كه CD را وارد رايانه (مجهز به ويندوز 8/1) مي كنم، هيچ چيز 
ــك با  ــدد به ويندوز 7 عمليات فراخواني ديس ــود. جالب اين كه با تغيير مج ــرا نمي ش اج

موفقيت انجام مي گيرد. فكر نكنم مشكل از رايانه باشد. بايد چه كار كنم؟
ــما   كليـك: متاسفانه پرسش ش
كمي مبهم است. آيا درايو ديسك 
ــناسايي مي شود؟  نوري در ويندوز 8/1 ش
ــناسايي صورت مي گيرد،  اگر عمليات ش
ــك پخش  ــده در ديس محتواي ذخيره ش
ــر خالي بودن  ــود يا پيامي مبني ب نمي ش
ديسك نوري مشاهده مي كنيد؟ همچنين 
ــك موردنظر از نوع سي دي است يا  ديس
ــتباه از  دي وي دي (گاهي كاربران به اش
واژه سي دي استفاده مي كنند). راه حل هاي 

احتمالي كه بايد آزمايش كنيد عبارت است از:
ــما از نوع سي دي درايو است، احتمال دارد  ــود و درايو ش ــناسايي نمي ش -  چنانچه درايو نوري ش
ــته باشيد. (ممكن است شناسايي نكردن  ــناسايي آن در ويندوز 8/1 نياز داش به دانلود درايور و ش

به دليل سازگار نبودن با ويندوز 8/1 باشد)
 - ممكن است بوت سريع در ويندوز 8/1 مانع شناسايي درايو نوري شود. براي رفع اين مشكل 
ــنهاد مي كنيم با مراجعه به تنظيمات ويندوز، قابليت بوت سريع را غيرفعال كنيد. مي توانيد از  پيش

ترفندي كه براي انجام اين كار در كليك به چاپ رسيده است، كمك بگيريد:
http://bit.ly/click_fastboot

-  در نهايت، چنانچه درايو نوري در فهرست درايوهاي شما وجود دارد اما محتواي ديسك پخش 
نمي شود، ممكن است به دليل پشتيباني نكردن ويندوز 8/1 از پخش ويدئوهاي دي وي دي باشد. 

با دانلود نرم افزارهايي همچون VLC Player ممكن است مشكل رفع شود.
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فناوري آينده

 ضبط صدا در هر مكان و زمان
در  ــه  ك ــي  گجت
ــاهده  مش ــر  تصوي
 Instamic مي كنيد
ــام دارد و سازنده آن  ن
ــد دارد  ــد قص مي گوي
ــون  همچ ــي  انقالب
ــرو  ــاي گوپ دوربين ه
ــا اين  ــدا ب ــراي ص ب
ــد.  ــق كن ــت خل گج
ــبد و صدا  ــت حافظه داخلي به آساني به هر سطحي آسان مي چس ــتاميك با 2 گيگاباي اينس
ضبط مى كند. اين گجت در دو نمونه ساخته شده كه مدل پيشرفته ترش به ميكروفن دوگانه 
ــارژ دوباره آن به 2 ساعت زمان  (استريو) مجهز و قادر است تا 4 ساعت صدا ضبط كند و ش
ــن مخصوص خود با تلفن  نياز دارد. به غير از ضبط در حافظه دروني، اين گجت با اپليكيش

هوشمند ارتباط برقرار مي كند و از راه دور نيز مي توان تا فاصله 10 متري كنترلش كرد.

گجتي كه در تصوير مشاهده 
ــد Flir One نام دارد و  مي كني

ــمند متصل مي شود. اين گجت قادر است در  ــگر حرارتي است كه به تلفن هوش يك دوربين حس
ــخيص دهد و نيز مي توان از پخت كامل غذا  ــي، در ميان دود و مه حرارت بدن افراد را تش تاريك
ــد. ساده ترين كاربرد اين گجت پيدا كردن نشتي يك لوله است. دوربين اين  توسط آن مطمئن ش
گجت مي تواند دماي بين منفي 4 تا 248 درجه سانتي گراد را حس كند و با داشتن باتري جداگانه 
از باتري گوشي نمي كاهد. اين دوربين حرارتي فعال براي آيفون با قيمت 250 دالر عرضه شده و 

 نوشتن روي هر سطحي قرار است نمونه ميكرو يو.اس.بي آن نيز معرفي شود.
با قلم بي رنگ

تا به حال شده چيزي به ذهن تان برسد و 
دوست داشته باشيد آن را روي هر سطحي 
كه دم دست تان است بنويسيد؟ طبيعتا با 
خودكار نمي توانيد اين كار را بكنيد، اما قلم 
مخصوصي ساخته شده كه به آساني اين 
كار را برايتان انجام مي دهد، بدون اين كه 
ردي از خود به جابگذارد. در نوك اين قلم 
كه Phree نام دارد يك حسـگر ليزري 
سه بعدي با وضوح 2000dpi وجود دارد 
كه بازتاب نور با هر سطحي را مي خواند. 
قلم با اتصال به اپليكيشـن مخصوص به 
صورت زنده نوشته را روي نمايشگر تلفن 
يا مانيتور نمايش مي دهد. اين قلم 30 گرمي 
بسيار مناسب طراحان بوده و باتري آن تا 

يك هفته دوام مي آورد.

موسيقي زير آب
با كمي گشت و گذار در بازار يا اينترنت 
كلي هدفن متنـوع از با سـيم گرفته تا 
بي سـيم پيدا مي كنيد كه همـه آنها در 
مواجهه با آب رنـگ مي بازند، اما هدفن 
Kuai  درون گوش فرد قرار مي گيرد و تا 
عمق سه متري آب دوام مي آورد و مي توان 

با آن به موسيقي گوش داد. 
امكانات اين هدفن بي سيم به همين جا ختم 
نمي شود،Kuai  به هشت گيگابايت حافظه 
دروني براي پخش موسيقي، شتاب سنج و 
حسگر اندازه گير ضربان مجهز است. اين 
هدفن مي تواند ميزان كالري سوزانده شده، 
سرعت و ضربان قلب تان را محاسبه و اين 
اطالعات را در گوشتان زمزمه  كند. اين 
هدفن كالهك هاي گوناگوني دارد كه غير 
از شـنا، آن را براي ورزش هاي ديگر هم 

كاربردي مي كند.
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گجتي كه در تصوير مشاهده
م دارد و Flir One ــد كني

ــگر حرارتي است  دوربين حس
ي، در ميان دود و مه ح

ش

ه
و

حسگر گلف باز
اكنون كه حسگرهاي ورزشي متنوع شده اند با گجت مخصوص بازي گلف با نام PIQ آشنا شويد. اين 
ــتكش گلف بازيكن متصل مي شود و به يك شتاب سنج 13 محوره مجهز  گجت 9 گرمي به پشت دس
ــت را دريافت مي كند و آمار امتياز دريافتي را به  است. شتاب سنج اطالعات مربوط به ضربه هاي دس
ــن اطالعات مربوط به باشگاه هاي مختلف گلف را  اپليكيشن مخصوص خود ارسال مي كند. اپليكيش
دارد و بازي هاي صاحبش را همراه با ذكر مكان و جزئيات روي نقشه نشان مي دهد. با اپليكيشن اين 

گجت افراد مي توانند بازيكنان ديگر را پيدا كنند و با آنها مسابقه دهند.

كفش 100 رنگه
ــت قدم هايتان را بشمارد يا كالري هاي  ــمند است، اما قرار نيس ــي كه در تصوير مشاهده مي كنيد هوش كفش
ــمند وصل مي شود.  ــده را محاسبه كند. اين كفش Orphe نام دارد و از طريق بلوتوث به تلفن هوش سوزانده ش
ــادر است تا صد نوع رنگ متفاوت را توليد كند. براي  ــده كه ق ــر يك جفت اين كفش چراغ هايي تعبيه ش روي ه
ــكاران با پوشيدن اين كفش مي توانند  ــي خود استفاده كنيد. حال هنرمندان و ورزش تعويض رنگ ها بايد از گوش
اثري جالب از خود در لنز دوربين به جا بگذارند. اپ مخصوص اين كفش مي تواند طرح هاي فرد را درون خود ثبت 

كند و با ديگر كاربران به اشتراك بگذارد.

نظر و پيشنهاد خود را درباره همه مطالب كليك 
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شخصي سازي صفحه كليد
ــي تان قابل  ــر تاكنون فكر مي كرديد كه فقط صفحه كليد گوش اگ
تغيير است در اشتباه هستيد، زيرا يك استارت آپ استراليايي كيبوردي 
فيزيكي به نام Sonder keyboard ساخته كه زير كليدهاي آن 
ــگر e-ink  وجود دارد و مي توان آن را مطابق ميل خود چيد.  نمايش
ــدد آن قابل تغيير است و مي توان  ــن گجت 78 كليد دارد كه 50 ع اي
ــاپ كليدهاي  ــراي نرم افزارهاي مختلف همچون فتوش ــه نياز ب بنا ب
ــرد. غير از ميانبر، امكان نمايش  ــر را با نماد وظيفه آن تعريف ك ميانب
ــي روي كليدها وجود دارد و مي توان  زبان هاي مختلف همچون چين
شخصي سازي كليدها را با ديگران به اشتراك گذاشت. اين صفحه كليد 

300 دالر قيمت دارد و با مك، پي سي و تبلت  هم سازگار است. 

ك ــي  گجت
ــاه مش ــر  تصوي

nstamic د مي
م دارد و سازنده آن
ــد دار ــد قص وي مي

ــ همچ ــي  انقالب
ــاي دوربينه
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