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امکان اجراي اپلیکیشن هاي 
اندرویدي در کروم 

در یک سال اخیر متخصصان شرکت گوگل تالش 
ــتم  عامل خود یعنی  ــد تا رابطه دو سیس زیادي کرده ان
ــش از قبل به هم نزدیک کرده و  ــروم و اندروید را بی ک
آنها را از دو شبه جزیره جدا و نامربوط به یک اکوسیستم 
ــن اتفاق به  ــد. هر چند تاکنون ای ــترك تبدیل کنن مش
ــده، با این حال اقدامات اخیر گوگل  واقعیت نزدیک نش
ــاهد فصل جدیدي از رابطه این دو  باعث شده است ش

سیستم  عامل باشیم. 

ــد Dalvik گوگل  ــین مجازي جدی از این رو، ماش
ــت کدهاي اندروید را با سرعت قابل قبولی در  قادر اس
ــه اجرا درآورد و  ــتم  عامل و البته مرورگر کروم ب سیس
تعدادي از اپلیکیشن هاي این سیستم عامل تلفن همراه 

را روي رایانه اجرا کند. 
ــه  افزون ــا  ی ــن  اپلیکیش ــد  بای کار  ــن  ای ــراي   ب
ــل یا مرورگر  ــتم  عام ARC Welder را روي سیس
 APK ــراغ فایل ــس از آن س ــرده و پ ــود نصب ک خ
ــر گذاشتن تنظیمات  ــن رفته و پس از پشت س اپلیکیش

مربوط به حالت نمایش، از آن استفاده کنید. 
البته این روش بیشتر براي راحتی کار توسعه دهندگان 
ــن ها طراحی شده و به  براي آزمایش لحظه اي اپلیکیش
ــره را ندارد.  ــتیبانی کاربري روزم ــه قابلیت پش هیچ وج
ــه در این حالت  ــن هایی ک عالوه بر این تعداد اپلیکیش

قابل استفاده هستند، نیز بسیار محدود است.

ــه هاي تلفن  ــرکت کوالکام و برهم زدن اپراتوري بی چون و چراي اینتل در زمینه تولید تراش با روي کارآمدن ش
ــرکت  ــدند. اکنون ش ــت ها رنگ و روي تازه اي به خود گرفت و رقباي تازه اي وارد این بازار ش همراه، بازار چیپ س
کوالکام که می تواند موفق ترین شرکت در این زمینه باشد، شرکت مدیا تک را به عنوان رقیب اصلی و البته بی دردسر 
 Helio خود در پیش رو دارد. از همین رو شرکت مدیا تک تصمیم دارد با ورود سري جدید چیپ ست هاي خود با نام

فصل جدیدي را در رقابت تراشه هاي هوشمند آغاز کند.
این سري از چیپ ست هاي مدیا تک از دو مدل Helio X و Helio P تشکیل شده و در میان تراشه هاي رده 

باالي موجود در بازار قرار می گیرد. 
هنوز اطالعات خاصی درخصوص 
Helio P در اختیار عالقه مندان 
 Heliox قرار نگرفته، اما در مورد
ــت ــک چیپ س ــت از ی ــد گف  بای
ــته هس ــت  هش ــا  ب ــی  بیت  64   

ــس  فرکان و   Cortex ـ   A 53
ــاخته شده است.  2.2 گیگاهرتز س
ــت  ــه این که قرار اس ــه ب ــا توج ب
ــدار اصلی این  Helio P پرچم
ــد، باید انتظار داشت  ــرکت باش ش
پردازنده P با مشخصاتی ایده آل تر 

و باالتر از X روانه بازار شود.

شرکت نرم افزاري مایکروسافت، بتازگی اپلیکیشین 
ــرده که  ــه بازار ک ــز را روان ــام آفیس لن ــا ن ــدي ب جدی
ــه نرم افزارهاي  ــب در زمین ــاق جال ــد یک اتف می توان
ــد. اپلیکیشن آفیس لنز که براي دو پلتفرم  موبایلی باش
ــازي  ــده، به ثبت و بازس اندروید و آي. او. اس عرضه ش
ــت که معموال  ــناد، جزوه ها و نمودارهایی مربوط اس اس
ــاي موبایل از ثبت بدون خطا و با کیفیت  آنها  دوربین ه

عاجز هستند. 
ــد تصویر  ــس لنز می توان ــتفاده از آفی ــا اس ــر ب کارب
ــپس  ــر را در زاویه هاي مختلف ثبت کرده س ــورد نظ م
ــوص آن، تصویر مورد نظر  ــن مخص به کمک اپلیکیش
ــده  ــازي ش را در زاویه اي متعارف و البته کیفیتی بازس
دریافت کند. همچنین آفیس لنز قادر است تصاویر مورد 
ــما را در قالب اسناد نرم افزار مایکروسافت آفیس  نظر ش
ــت خود روي آنها کار یا  درآورد تا کاربر بتواند به خواس

تغییر ایجاد کند. 
ــبت به دیگر رقبایش  ویژگی اصلی این نرم افزار نس

ــتن محدودیت در زاویه لنز دوربین است.  در بازار، نداش
ــما از هر جهت و با هر زاویه اي، تصویر و سند مورد  ش
ــد. همچنین این محصول  ــود را دریافت می کنی نظر خ

ــار کاربران قرار  ــی آن در اختی ــخه آزمایش که فقط نس
ــناد مختلف  ــه ، به کاربر اجازه خروجی pdf از اس گرفت

نیز می دهد.

آفیس لنز، ابزاري جدید براي اندروید و آي .او .اس

رقیب جدید کوالکام و سامسونگ از راه می رسد

با وجود تمام اختالفات ریز و درشت دو شرکت 
اپل و سامسونگ، به نظر می رسد این دو همتاي 
ــه همکاري با  ــره اي چندان هم ب ــی و ک آمریکای
ــتند. به گزارش بلومبرگ،  یکدیگر بی عالقه نیس
ــرکت اپل تصمیم دارد وظیفه تولید تراشه هاي  ش
ــرکت را که قرار است در نسل بعدي  A9 این ش
ــمند اپل مورد استفاده قرار بگیرد،  تلفن هاي هوش

به عهده سامسونگ بگذارد. 
شرکت اپل که پیش از این نیز سابقه همکاري 
ــونگ داشته، سال گذشته بیشتر  طوالنی با سامس
ــود را به یک  ــه هاي A8 خ ــد تراش ــهم تولی س
ــده تایوانی با نام TSMC واگذار کرده  تولیدکنن
 A8 بود و سهم سامسونگ از کل پردازشگرهاي

نزدیک به 40 درصد بود.
ــار تمام  ــد دارد این ب ــن اپل قص ــا وجود ای ب
ــدي خود  ــل بع ــه هاي نس ــئولیت تولید تراش مس
ــد. به گزارش  ــونگ قرار ده ــار سامس را در اختی
ــتفاده از  بلومبرگ، دلیل اصلی این اقدام اپل، اس
ــت  ــه اس فناوري 14 نانومتري در تولید این تراش
ــرمایه گذاري 15 میلیارد دالري  که با توجه به س
جدید سامسونگ در زمینه توسعه فناوري ساخت 
ــره اي می تواند بخوبی  ــرکت ک ــه ها، این ش تراش
ــل  ــس آن برآید. با این که هنوز در مورد نس از پ
ــت،  ــات دقیقی موجود نیس ــدي آیفون اطالع بع
ــت مغز متفکر این تلفن همراه  ــخص اس اما مش
ــونگ بیرون  ــرکت کره اي سامس  از خط تولید ش

خواهد آمد.

 تراشه هاي A9 اپل 
از سامسونگ می آید

ــون 6 و ــمند آیف ــه تلفن هاي هوش ــان عرض  زم
ــش از همه اهمیت پیدا  ــالس اپل، خبري که بی  6 پ
ــانه اي آن زمان را به خود اختصاص  کرد و فضاي رس
داد، خم شدن این گوشی در برابر فشار بود. اتفاقی که 

از طرف دیگر شرکت هاي رقیب نیز بسیار مورد توجه 
ــرکت  ــرار گرفت و به ابزاري براي ضربه زدن به ش ق
ــه عرضه پرچمداران  ــد. حال با توجه ب اپل تبدیل ش
ــده تلفن همراه  ــرکت هاي تولیدکنن ــر ش ــد دیگ جدی

ــر تلفن هاي  ــا دیگ ــش می آید که آی ــوال پی ــن س ای
ــتند یا نه؟  ــکل روبه رو هس ــمند نیز با این مش هوش
ــرکت SquareTrade با انجام آزمایشی روي  ش
ــی اس 6 اج، آیفون 6 پالس و  ــتگاه گلکس ــه دس  س
ــش  ــه این پرس ــرده ب ــعی ک  HTC One M9 س

پاسخ دهد. 
در این آزمایش سه گوشی مورد نظر با دستگاهی 
ــرار گرفته اند تا  ــار ق ــام BendBot مورد فش ــه ن ب
ــود مقاومت هر کدام چقدر است. نتیجه  مشخص ش
ــان می دهد برخالف تصورات موجود  این آزمایش نش
ــت  ــبت به دیگر رقبا مقاوم تر اس آیفون 6 پالس نس
ــود،  ــکلی روبه رو نمی ش ــار 110 پوند با مش و تا فش
ــابه با  ــاري مش ــی که دو رقیب دیگر با فش در صورت
ــتن و خرابی مواجه می شوند. در مجموع فشار  شکس
ــک به 180  ــت کامل آیفون نزدی ــراي شکس الزم ب
ــت و در شرایط مشابه براي شکست گلکسی  پوند اس
ــار احتیاج دارید. همچنین  اس 6 اج به 150 پوند فش

ــار 150 پوند مقاومت   HTC One M9 نیز تا فش
ــان می دهد، اما بعد از آن به شکل  ــبی از خود نش نس

دلخراشی متالشی می شود.

گلکسی اس 6 نیز خم می شود
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انتخاب مدیر گروه 
در اپلیکیشن هاي پیام رسان

ــی از اصلی ترین  ــر یک ــذب کارب ــت در ج رقاب
دغدغه هاي اپلیکیشن هاي پیام رسان است که این 
ــیاري پیدا کرده اند و تا حدودي  روزها محبوبیت بس
ــا خطوط ثابت را به  ــاي پیامک و تماس تلفنی ب ج

خود اختصاص داده اند. 
ــعه دهندگان این اپلیکیشن ها از هر تالشی  توس
ــتر و افزودن  ــت آوردن کاربران بیش ــراي به دس ب
ــابه دریغ نمی کنند. از  قابلیت هاي جدید و البته مش
همین رو اپلیکیشن واتس آپ که پیش از این امکان 
ــاس صوتی همزمان در آن امکان پذیر نبود، این  تم
ــی هاي اندرویدي افزوده و از این  قابلیت را به گوش
ــن  ــانی اپلیکیش پس کاربران اندرویدي با به روزرس
ــتفاده  ــد از این امکان اس ــود می توانن واتس آپ خ
ــانی در هفته هاي  کنند. انتظار می رود این به روزرس
ــتم عامل آي. او. اس نیز  ــود را به سیس ــده راه خ آین
ــه تماس هاي تلفنی ــا کاربران راحت تر ب  باز کند ت

خود بپردازند.
ــکان تعیین  ــر نیز ام ــوب وایب ــن محب اپلیکیش
ــرده و از این  ــش را ایجاد ک ــراي گروه های مدیر ب
ــراي گروه هاي خود  ــران می توانند ب ــد کارب ــه بع ب
ــن کنند تا راحت تر  ــک مدیر یا همان ادمین تعیی ی
را  ــو  گفت وگ ــاي  گرو ه ه ــاي  اعض و  ــات   محتوی

مدیریت کنند. 
ــروه می تواند نزدیک به  ــه از آنجا که هر گ البت
ــته باشد، کسی می تواند ادمین گروه  صد کاربر داش
ــراي تعیین خود  ــر کاربران ب ــود که قبل از دیگ ش
ــراي این کار به  ــوان مدیر گروه اقدام کند. ب به عن
ــد و گزینه اي با عنوان  ــوي تنظیمات گروه بروی  من
ــا  ــد ت ــک کنی Add Me As Admin را کلی

ادمین گروه تان شوید.

«اپل پی» روى 66 درصد از آیفون هاي 6 فعال است
ــتد را در اینترنت به صورت گسترده و همه گیر تجربه  ــاید براي کاربران ایرانی که بتازگی تجربه داد و س ش
ــرویس پرداخت الکترونیک اپل را به عنوان ابزاري کارآمد تصور کنند.  ــد که س کرده اند، چندان قابل باور نباش
ــتر از 66 درصد کاربران تلفن هاي هوشمند این شرکت که از آیفون 6 و 6 پالس  ــت که بیش اما واقعیت این اس

استفاده می کنند تاکنون سرویس اپل پی را فعال کرده اند. 
ــتم پرداخت الکترونیک اپل پی مجهز شده که باال بودن عدد آن از نظر  ــگاه به سیس اکنون 700 هزار فروش
مدیران این شرکت قدم کوچکی در زمینه پوشش سراسري این محصول به حساب می آید. اپل همچنین اعالم 
کرده قصد دارد تا پایان سال 2014 یک سوم از دستگاه هاي خودپرداخت مجهز به NFC را قادر به پشتیبانی 
از سرویس اپل پی کند و این آمار را به 50 درصد برساند. طبق گزارش بانک مرکزي آمریکا، تاکنون 800 هزار 
شهروند آمریکایی 1/1 میلیون کارت اعتباري را براي استفاده در سرویس پرداخت الکترونیک اپل به این شبکه 
ــتري ها به رفتن به فروشگاه هایی خبر داده که از  ــرکت ویزاکارت نیز از تمایل مش متصل کرده اند. همچنین ش

سرویس اپل پی پشتیبانی می کنند و این می تواند نشانه اي بسیار خوب براي مدیران اپل باشد.

مایکروسافت از فروش جداگانه کینکت براي رایانه منصرف شد
همزمان با عرضه نسل جدید کنسول بازي مایکروسافت، 
این شرکت، نسخه اي از کینکت اکس باکس  وان را براي 
ــخه هاي 8  ــتفاده در ویندوز عرضه کرد تا کاربران نس اس
ــد از کینکت روي  ــتم عامل ویندوز نیز بتوانن به بعد سیس
ــتفاده کنند، اما با گذشت چند ماه  لپ تاپ یا دسکتاپ اس
از این موضوع مایکروسافت تصمیم گرفته عرضه جداگانه 
کینکت براي رایانه را به صورت کامل تعطیل کند و دیگر 
ــت ویندوز را در اختیار کاربران قرار  محصولی با نام کینک
ــدن از کینکت در  ــتفاده نش ندهد. البته این به معناي اس
ویندوز نیست، زیرا مایکروسافت تصمیم دارد براي هر دو 

پلتفرم اکس باکس وان و ویندوز 8 به باال، یک نوع کینکت عرضه کند که قابلیت پشتیبانی از هردوي آنها را داشته 
باشد. همچنین مایکروسافت اعالم کرده به هیچ وجه تصمیم ندارد، پشتیبانی از این محصول مستقل را تعطیل کند 

و کاربرانی که این دستگاه را خریده اند می توانند با خیال راحت از آن استفاده کنند.

ــد دنبال یک  ــرار باش ــر ق ــتم هاي عامل اگ ــام سیس ــان تم در می
ــرزمین بدافزارها یکی  ــیم، شاید س ــنا براي اندروید باش صفت نام آش
ــتن  ــتم عامل تلفن همراه با توجه به نداش ــد. این سیس از گزینه ها باش
ــگاه هاي  ــود فروش ــتم هاي عامل و وج ــر سیس ــاي دیگ محدودیت ه
ــتر از رقباي دیگر در معرض آلوده  ــمار براي آن، بیش نرم افزاري بی ش
 شدن به بد افزارهاي گوناگون قرار گرفته و بیشترین تعداد بد افزار را در 

سیستم هاي عامل  دارد.
ــده گوگل به فکر پیدا کردن راه حلی براي  ــاله باعث ش همین مس
امنیت ربات سبزش بیفتد و راهکارهاي امنیتی سفت و سخت تري را 
ــاس آماري که بتازگی یک شرکت امنیتی منتشر  درنظر بگیرد. براس
ــته میزان بد افزارهاي اندروید را 50 درصد کاهش  کرده، گوگل توانس
ــاي همراه  ــه یک درصد تلفن ه ــال 2014 نزدیک ب ــد. یعنی، س ده
ــرب اقدام کرده اند که  ــدي به ذخیره و نصب نرم افزارهاي مخ اندروی
ــت. باال رفتن  ــهم گوگل پلی از این یک درصد تنها 0/15 بوده اس س
امنیت کاربران اندرویدي که جمعیتی میلیونی دارند، فارغ از رقابت هاي 
بین سیستم عاملی، می تواند خبر خوبی براي دنیاي دیجیتال در زمینه 

امنیت اطالعات باشد.

کاهش 50 درصدي بدافزارهاي اندروید در سال 2014

سونی سرویس بازي onlive را خرید
ــرگرمی هاي ویدئویی بخصوص بازي هاي رایانه اي  ــونی که در زمینه س شرکت س
 OnLive ــتریم بازي ــته اعالم کرد سرویس اس ــترده اي دارد، هفته گذش فعالیت گس
ــرویس دیگر خطري براي این شرکت  ــت تا این س ــخصی خریده اس را به قیمت نامش
ــته باشد. سونی اعالم کرده آخر این ماه این سرویس را تعطیل  ژاپنی نداش
ــرد. OnLive  نیز در اطالعیه اي کاربرانش را از تعطیلی  خواهد ک
ــرویس در دهم اردیبهشت باخبر و اعالم کرده کاربران بدون  این س
ــتفاده  ــه پولی پرداخت کنند می توانند تا آخر این تاریخ از آن اس این ک
کنند. مدیران آن الیو در بخشی از این اطالعیه عنوان کرده اند؛ باعث تاسف 
بسیار است که باید سرویس بازي OnLive را تعطیل کنیم. همچنین کاربرانی که بازي هاي این شرکت را خریده اند، 

دیگر نمی توانند آنها را ادامه دهند یا از کنسول OnLive  و کنترلر آن روي کنسول هاي دیگر استفاده کنند. 

مکث

از قطار فناوري جا نمانیم
رامین فتوت

«سیلیکون ولی» یا همان دره سیلیکون آمریکایی ها 
منطقه  این  دارد.  فناوري  دنیاي  در  را  هالیوود  حکم 
همچون زمین حاصلخیزي است که محصول آن به جاي 
نخستین  دست  به  که  است  پیشرفته  تراشه هاي  طعام، 
شرکت هاي فنـــــاوري ساخته و باعث شده طی گذر 
سال هاي نه چندان طوالنی مهد ظهور و رشد کارتل هاي 
دنیاي  سردمداران  اکنون  که  کارتل هایی  شود؛  فناوري 
فناوري هستند و در پهنه فراخ دره اقامت دارند. گرچه 
بی اهمیت  منطقه  یک  در  فناوري  غول هاي  همسایگی 
شرکت هاي  عرض  و  طول  و  همجواري  اما  نیست، 
مستقر در سیلیکون ولی نبوده که اسم این منطقه را بر 
سر زبان ها انداخته، بلکه فرهنگی است که در زیر پوست 
بیشتر کسب و کارهاي این منطقه در جریان است؛ یعنی 
فرهنگ کارآفرینی. داستان تالش کارآفرین هاي جوانی 
اقتصاد  اکنون  گاراژ کوچک شروع کردند و  از یک  که 
کشور وامدار آنهاست، آن قدر در این منطقه تکرار شده 
که به ایجاد خرده فرهنگی به نام کارآفرینی منجر شده 
که همچون یک قطار از ایستگاه کالیفرنیا راه افتاده و 
در حال صدور این فرهنگ به اقصی نقاط جهان است. 
این  کنیم،  فرض  فناوري  هالیوود  را  سیلیکون ولی  اگر 
نیست؛  آمریکا  مرزهاي  انحصار  در  هالیوود  این   بار 
آن،  بارقه هاي  که  خورشیدي  همچون  سیلیکون ولی 
 جنبش فرهنگی فناوري است، آرام آرام در کشورهاي دیگر 

در حال پدیدار شدن است.

طی  که  رویدادهایی  و  موضوع  این  به  توجه  با 
کار  و  کسب  راه اندازي  براي  ایران  در  اخیر  سال  سه 
در زمینه آي.تی یا همان استارت آپ به وقوع پیوسته، 
بعدي  سیلیکون ولی  را  کشورمان  اگر  است  بی انصافی 
ندانیم، گرچه کماکان راه درازي در پیش داریم. بدون 
شک خیلی وقت است قطار حامل جنبش سیلیکون ولی 
به ایستگاه ایران رسیده و به این زودي ها قصد ترك 
اعتماد  توانسته  کشور  آي.تی  صنعت  زیرا  ندارد،  را  آن 
سرمایه گذاران را به خود جلب کند و بازار بکر جدیدي 
را در مقابل متموالنی قرار دهد که تا چندي پیش پول 
در آوردن را در خرید و فروش و ساخت و ساز می دیدند. 
عمده  که  جوانانی  وجود  سرمایه گذاران،  اعتماد  از  غیر 
جمعیت این کشور را تشکیل داده اند و بناي آتی کشور 
پولدار  رویاي  و  بیکاري  دغدغه  و  است  دوش شان  بر 
ایران  حاصلخیزي  دیگر  دلیل  دارند،  سر  در  را  شدن 
به سیلیکون ولی بعدي است،  زمین براي تبدیل شدن 
ناگفته نماند تاسیس مراکز کارآفرینی و شتاب دهی در 

این جنبش بی تاثیر نبوده است.
با تکیه بر این دالیل، قطعا استارت آپ هاي فناوري 
و  پررنگ  نقشی  کشور  اقتصاد  آینده  و  جدید  سال  در 
کلیدي خواهند داشت، پس حواس مان باشد از این قطار 
فرهنگ  که  نرود  یادمان  هم  نکته  این  اما  نمانیم.  جا 
در  زیرا  فرد،  نه  است  استوار  تیم  محور  بر  سیلیکونی 
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تقریبا یک ماه از معرفی آخرین عضو خانواده گجت هاي هوشمند 
اپل می گذرد؛ ساعت هوشمندي که فارغ از توانایی هاي داشته و نداشته اش، 

طراحی و خوش ساخت بودنش بیشتر مورد توجه قرار گرفت (براي اطالعات 
ــاعت می توانید به گزارش خبري رونمایی از این ساعت  ــتر درباره این س بیش
به نشانی http: /  / bit.ly / 1GsoOpT که در کلیک شماره 511چاپ شد، 
ــی که به ذهن بسیاري از کاربران  ــش هاي اساس مراجعه کنید). یکی از پرس
ــن مدل آن از  ــاعت که قیمت پایه اي تری ــت که آیا این س ــد، این اس می رس
ــوئیس باالتر است، بدون آیفون نیز کارایی  ــیاري از ساعت هاي ساخت س بس
خواهد داشت؟ مسلم است که این ساعت باید بتواند برخی کارکردهاي اولیه 
ــیاري از  ــتقل ارائه کند، ولی حدود توانایی هاي آن براي بس را به  صورت مس
ــت. در ادامه توانایی هاي مستقل این ساعت در کنار  عالقه مندان روشن نیس
قابلیت هاي وابسته به آیفون بررسی می شود. اگر شما هم تمایل دارید بدانید 
ــی، چه قابلیت هایی  ــاعت درجه یک سوئیس با هزینه اي برابر با خرید یک س

نصیب کاربران ساعت هوشمند اپل می شود، این مطلب را از دست ندهید.

توانایی هاي مستقل
ــترش قابلیت هاي آن  ــاعت به منظور تکمیل آیفون و گس با این که این س
ارائه شده، اما بدون تردید به تنهایی نیز یک گجت با کارایی هاي جداگانه به 
حساب می آید. در مواقعی که آیفون خود را در منزل جا گذاشته اید، یا به هر 
ــی آن را همراه ندارید، می توانید از برخی قابلیت هاي آن که در ادامه به  دلیل

آنها اشاره می شود، بهره ببرید.

نمایش زمان
ــاعت را یدك می کشد،  ــتگاهی که نام س ــلما اصلی ترین وظیفه دس مس
ــت. ساعت هوشمند اپل با دقت بسیار این کار را براي شما  نمایش زمان اس
انجام می دهد و عالوه بر آن قادر خواهید بود جزئیات تقویم شخصی خود را 
مشاهده کرده، از تایمر و کرنومتر آن استفاده و براي زمان دلخواه خود زنگ 
ــاعت  ــدار تعیین کنید. در این زمینه تنها چیزي که با نبود آیفون کنار س هش
ــت که از یکسان بودن ساعت نمایش داده شده  ــت می رود، پینگی اس از دس
ــاعت استاندارد شبکه که به تلفن  همراه اعالم می شود، اطمینان حاصل  و س
می کند. این موضوع اهمیت چندانی نخواهد داشت، مگر آن که تصمیم داشته 
باشید تلفن  همراه خود را چند ماهی جا بگذارید! حتی در کنفرانس مطبوعاتی 
ــانی که تمایل داشته باشند می توانند از  ــد کس معرفی این محصول اعالم ش
این محصول فقط به عنوان یک ساعت استفاده کنند که طبق ادعاي اپل در 

این صورت بسیار دیر به دیر به شارژ ساعت خود نیاز خواهید داشت.

پخش موسیقی و نمایش عکس ها
ساعت هوشمند اپل از فضاي ذخیره سازي اطالعات کلی به حجم هشت 
گیگابایت برخوردار است، اما تمام این فضا به کارکردهاي وابسته اختصاص 
ــمند خود را همراه نداشته باشید نیز  ــده است. حتی وقتی تلفن هوش داده نش
ــت آهنگ هاي ذخیره  ــتفاده از هدفن هاي بلوتوث به فهرس ــد با اس می توانی

ــده خود دسترسی داشته باشید (اعالم شده تا دو گیگابایت از  ش
ــیقی تعلق گرفته شده  فضاي داخلی به صورت اختصاصی به موس
است). همچنین قادر خواهید بود تا حجم 75 مگابایت از عکس هایی 
ــاعت خود در اختیار  ــرویس iCloud ذخیره کرده اید، روي س ــه در س را ک
داشته باشید و در صورت تمایل آنها را به صورت یک نمایش اسالید مشاهده 
ــی خواهد ماند،  ــالم باق ــما صحیح و س کنید. بقیه عکس ها و آهنگ هاي ش
ــی  ــاعت را دوباره به تلفن متصل نکنید، به آنها دسترس ــا تا زمانی که س ام

نخواهید داشت.

ثبت و ضبط فعالیت ورزشی
ــغول شوید،  ــتن آیفون خود به تمرین یا دویدن مش اگر بدون همراه داش
ــاعت هوشمندتان کماکان فعالیت شما را زیر نظر خواهد داشت که شامل  س
ــمارش پله هاي باال رفته و نسبت نشستن  ــمارش گام ها، ش ضربان قلب،  ش

به ایستادن می شود. 
ــده و به  محض  ــاعت ذخیره ش تمام این داده ها به  صورت محلی روي س
این که در برد مفید جفت شدن ساعت و تلفن  همراه قرار بگیرید، با اپلیکیشن 
ــود. البته بدون همراه داشتن آیفون  ــازي می ش ــی همزمان س سالمت گوش
ــیرهاي بخصوص را محاسبه کنید، زیرا  ــافت طی شده یا مس نمی توانید مس

ساعت آنتن مستقل GPS ندارد.

Passbook و Apple Pay استفاده از
ــال کرده اند، با جا  ــل پی خود را فع ــرویس اپ ــاعت که س کاربران این س
ــتن تلفن همراه از بابت پرداخت الکترونیکی هزینه ها نگرانی نخواهند  گذاش
ــمند اپل کارت هاي پرداخت Apple Pay را در خود  ــت، ساعت هوش داش
ــرویس را در نزدیکی یک پایانه پرداخت  ذخیره می کند و هنگامی که این س
NFC فعال کنید، ساعت عملیات پرداخت را انجام داده و اطالعات کاربري 
ــتن تلفن  همراه  را تائید می کند. همچنین کاربران می توانند بدون همراه داش
ــتفاده کرده و کارت هاي هدیه، بلیت هواپیما،  ــرویس Passbook اس از س
 sync ــاعت خود کارت اتاق هتل و دیگر کارت هاي پرداختی را که با س
ــته باشند. البته  ــتن تلفن  همراه در اختیار داش کرده اند، بدون همراه داش
ــورهاي  ویژگی هاي پرداخت آنالین براي کاربرانی که در ایران یا کش
ــت و امکان  ــتفاده می کنند، غیرفعال اس ــاعت اس ــابه از این س مش

استفاده از آن وجود ندارد.

استفاده به عنوان کنترل از راه دور 
ــت تاپ باکس اینترنتی اپل  ــتگاه س ــما از دس با فرض این که ش
 iTunes Radio استفاده می کنید یا در مکان هایی قرار دارید که
ــتفاده از تلفن  ــدون نیاز به اس ــت، می توانید ب ــترس اس در آن در دس
ــاي تلویزیون دیجیتال  ــاعت، برنامه ه ــراه و فقط با لمس صفحه س  هم
ــتن تصویر یا ضبط آن  ــورت لزوم به نگه داش ــر داده یا در ص ــود را تغیی  خ

اقدام کنید. 
همچنین می توانید با استفاده از این ساعت به تمام فایل هاي چندرسانه اي 
موجود روي iTunes دستگاه مک یا ویندوز خود دسترسی داشته باشید و 

آنها را با استفاده از Apple TV پخش کنید.

پرداخت با تلفن هاي هوشمند قدیمی تر
ــرویس پرداخت با استفاده  همان طور که می دانید Apple Pay یک س
ــد. با  ــا معرفی آیفون 6 ارائه ش ــت که همزمان ب ــاي NFC اس از پایانه ه
استفاده از این سرویس، کاربران امکان این را دارند تمام کارت هاي پرداخت 
ــره کرده اند،  ــن Passbook ذخی ــه کاربران در اپلیکیش ــی را ک  الکترونیک
به طور همزمان روي گوشی شان داشته باشند و تنها با نزدیک کردن ساعت 
ــرکت اپل  ــت، خرید خود را انجام دهند. خبر خوب آن که ش ــه پایانه پرداخ ب
ساعت خود را به نسل آخر آیفون محدود نکرده و از آیفون 5 به بعد با ساعت 

هوشمند اپل سازگار خواهد بود. 
ــتند نیز  ــون 5S ،5 و  5C که به آنتن NFC مجهز نیس ــن آیف همچنی
ــاعت  ــتفاده از س ــاي پرداخت الکترونیکی اپل، با اس ــد از قابلیت ه می توانن
ــتفاده کنند که در نوع خود انعطاف پذیري  ــمند Apple Watch اس هوش
ــد این را هم در نظر  ــاب می آید، البته بای ــل توجهی از طرف اپل به حس قاب
داشت که این شرکت با این رویه بیش از 200 میلیون مشتري بالقوه در دنیا 

براي خود دست و پا کرده است.

این هوشمند زیباى وابسته
ــمند اپل براي کارکرد کامال مستقل در نظر گرفته نشده،  ــاعت هوش س
ــتن در محدوده ارتباط با  در نتیجه برخی کارکردهاي آن منوط به قرار داش
آیفون خواهد بود که از این جمله برنامه هاي پیام رسان، ایمیل، هشدارهاي 

ــن  همراه،  ــرل از راه دور دوربین تلف ــی، کنت ــاس تلفن تم
ــرد. تمام این  ــار را می توان نام ب ــی و اخب هواشناس

 GPS ــیگنال ــرویس ها به ارتباط دیتا یا س س
ــاعت به تنهایی مقدور  نیاز دارند که براي س
ــمند اپل، Siri نیز از  نیست. دستیار هوش
این قاعده مستثنا نیست، زیرا براي انتقال 
دستورها به ارتباط با شبکه نیاز دارد، پس 
در صورتی که گوشی خود را همراه ندارید، 
ــمند و  از لذت مصاحبت با این ربات هوش
ــا فرامین صوتی  ــام کارهاي متفرقه ب انج

محروم خواهید بود.
ــده براي  ــن هاي ارائه ش دیگر اپلیکیش
ــاعت هوشمند اپل نیز در واقع گسترش  س
ــمند روي ساعت به  برنامه هاي تلفن  هوش
ــتقلی  ــاب می آیند و تاکنون برنامه مس حس

ــمند اپل ارائه نشده است.  براي ساعت هوش
ــاعت انجام می دهد، نمایش  تنها کاري که س

ــود. البته این موضوع  ــري این برنامه ها روي مچ کاربر خواهد ب ــط کارب راب
ــگی نخواهد بود و توسعه دهندگان بسیاري براي ساخت برنامه هاي  همیش
کاربردي اختصاصی براي ساعت هوشمند اپل شروع به کار کرده اند. از این 
جمله می توان به شرکت Honewell اشاره کرد که برنامه 
ــط آن به کاربر امکان می دهد  ــعه  داده شده توس توس
ــمند را فقط با استفاده  تمام بخش هاي خانه هوش

از ساعت کنترل کنند.
ــاعت  با وجود این می توان گفت س
ــون و البته  ــمند اپل بدون آیف هوش
ــن هایی که قرار است با آن  اپلیکیش
همراه شود، برگ برنده اي نسبت به 
دیگر ساعت هاي هوشمند ندارد و در 
ــتم  واقع حلقه اي کوچک از اکوسیس
اپل را تشکیل می دهد، اما مانند تمام 
ــمند آنچه قدرت و  محصوالت هوش
ــن محصوالت را  ــرد واقعی ای عملک
نشان می دهد، پشتیبانی نرم افزاري و 
اپلیکیشن هاي آنهاست؛ یعنی درست 
ــه تاریک اپل واچ که هنوز  همان نیم
به طور کامل از آن رونمایی نشده است.

ساعت هوشمند اپل بدون تلفن هوشمند آیفون چقدر کارایی دارد؟

غول ساعت جادو
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کارگاه

علی ترابی

ــاپ یکی از قدیمی ترین و آشناترین برنامه ها  فتوش
ــت که تقریبا تمام  ــاي نرم افزارهاي رایانه اي اس در دنی
ــتند. این نرم افزار قدرتمند  ــنا هس کاربران با نام آن آش
ــاي داده و  ــود ج ــادي را در خ ــات زی ــی امکان گرافیک
ــرکاري در دنیاي  ــرد انجام ه ــوان ادعا ک ــا می ت تقریب
ــن برنامه امکان پذیر  ــتفاده از ای گرافیک دوبعدي با اس
ــت. در کشور ما به دلیل نبود امکانات و شرایط براي  اس
ــخه هاي اصلی برنامه ها؛ تقریبا تمام کاربران  خرید نس
ــتفاده می کنند و  ــده این برنامه اس ــخه  کرك ش از نس
ــه قیمت این نرم افزار  ــود که ب کمتر کاربري پیدا می ش
ــخه  اصلی این  ــمند توجه کند اما اگر بخواهید نس ارزش
ــد، هزینه  باالیی را  باید  ــتفاده کنی برنامه را بخرید و اس
ــرایط است که اولین جرقه ها براي  بپردازید و در این ش
 استفاده از نرم افزارهاي جایگزین فتوشاپ به ذهن شما 

خطور می کند. 
ــده را  ــخه هاي کرك ش ــاید بگویید حاال که نس ش
ــت.  ــتفاده می کنیم به ابزارهاي جایگزین نیازي نیس اس
پیشنهاد می کنیم عجله نکنید و همواره به دلیل معروف 
بودن و محبوبیت یک نرم افزار، استفاده از آن را به تمام 
ــرا برنامه هاي زیادي وجود  ــا ترجیح ندهید، زی برنامه ه
ــابه با فتوشاپ روش  ــتن امکاناتی مش دارند که با داش
ــران مبتدي نیز  ــاده تري دارند و کارب ــیار س کارکرد بس
می توانند  براحتی به طراحی و ویرایش عکس هاي خود 
بپردازند. همچنین بسیاري از این برنامه ها کامال رایگان 
ــاپ پس از نصب روي رایانه  شما  بوده و برخالف فتوش
فضاي زیادي از هارد دیسک را اشغال نمی کند. دوست 

دارید با این برنامه ها نیز آشنا شوید؟

برادر کوچک فتوشاپ
ــاپ، نسخه  سبک  ــتی فتوش اولین جایگزین دم دس
 Adobe .ــت ــاپ اکسپرس اس ــاپ با نام فتوش فتوش
ــه  اولی ــات  امکان ــام  تم  Photoshop Express
ــاي داده و بدون نیاز به  ــاپ را در خود ج نرم افزار فتوش
نصب در مرورگر رایانه  شما قابل استفاده است. همچنین 
ــتم عامل اندروید، آي.او.اس  ــب سیس نسخه هاي مناس
ــده و می توانید از آن در  ــز ارائه ش ــون آن نی و ویندوزف
ــتفاده کنید.توجه داشته  ــتگاه هاي هوشمند خود اس دس
ــید به طور میانگین بسیاري از کاربران در استفاده از  باش
فتوشاپ از امکانات پایه و عمومی آن بهره مند می شوند 
و این نسخه  نیز همه این امکانات را در اختیار شما قرار 
ــپرس  ــخه اکس می دهد. پس نگران کمبود امکانات نس

نباشید و با خیال راحت از آن بهره ببرید.
Web: http: /  / www.photoshop.
com / tools
Android: http: /  / goo.gl / LGaiJN
iOS: http: /  / goo.gl / INt2cH
Windows Phone: http: /  / goo.
gl / HuvXc5

اولین جایگزین
 Gnu Image مخفف عبارت GIMP نرم افزار
ــوان  ــوال به عن Manipulation Program معم
ــود و  ــاپ مطرح می ش ــن جایگزین نرم افزار فتوش اولی
ــد را در خود  ــات این نرم افزار قدرتمن ــیاري از امکان بس
ــانی  ــیار آس جاي می دهد. این برنامه روش کارکرد بس
ــق  دارد و کاربران مبتدي نیز در مدت زمانی کوتاه عاش

استفاده از آن می شوند.
ویندوز، مک و توزیع هاي مختلف لینوکسی از جمله 
ــتم  هاي عامل  پشتیبانی شده در این نرم افزار است  سیس
و با مراجعه به این لینک می توانید هریک از نسخه هاي 

مورد نظر را دانلود کنید:
http: /  / www.gimp.org / downloads

ویرایشگر آنالین
یکی دیگر از نرم افزارهایی که با داشتن نسخه هاي 
ــخه   ــک، اندروید، آي.او.اس و نس ــدوز، م مختلف وین
ــاپ را در محیطی  ــات بی نظیر فتوش ــت وب، امکان تح
ــما قرار  ــاپ در اختیار ش ــزار فتوش ــبیه نرم اف ــیار ش بس
ــه تنها یکی از  ــن نرم افزار ن ــت. ای می دهد Pixlr  اس
ــگرهاي آنالین تصاویر به شمار می رود،  بهترین ویرایش
ــت وب نیز  ــن نرم افزارهاي تح ــی از بهتری ــه یک بلک
ــی با نام هاي ــرا برنامه هاي مختلف ــود، زی  قلمداد می ش
 Pixlr  ـO  ـMatic  و  Pixlr Editor ،Pixlr Express"
را با قابلیت اجرا با مرورگر در اختیار شما قرار می دهد.

شباهت این مجموعه نرم افزاري به فتوشاپ موجب 
شده بسیاري از کاربران نرم افزار فتوشاپ نیز هنگام نیاز 
به ابزارهاي مشابه از هرجاي دنیا به سرویس تحت وب 
ــت  ــن نرم افزار مراجعه کرده و از آن بهره ببرند. دوس ای
ــران Pixlr بپیوندید؟  ــع کارب ــما هم به جم دارید ش
ــام این کار  ــاي زیر براي انج ــن حاال از لینک ه همی

کمک بگیرید:
Web: http: /  / apps.pixlr.com / editor
Android: http: /  / goo.gl / Af2fWh
iOS: http: /  / goo.gl / bp4xQI
Windows, Mac: https: /  / pixlr.
com / desktop

ساده اما گیرا
ــیم  نرم افزار Paint یا همان ابزار پیش فرض ترس
ــیاري از کاربران آشناست.  نقاشی در ویندوز براي بس
ــتفاده از این نرم افزار آن قدر ساده است که کودکان  اس
 سه ساله هم گاهی هنگام استفاده از رایانه با آن خود را 

سرگرم می کنند. 
همان طور که می دانید نرم افزار Paint در ویندوز، 
ــت که بیشتر جنبه  ــیار ساده اي اس داراي امکانات بس
ــرگرمی کودکان را دارد. در این میان براي افزایش  س
امکانات این نرم افزار پروژه  Paint.NET آغاز به کار 
ــه یکی از گزینه هاي  ــال ها ب کرده و اکنون پس از س
انتخابی کاربران براي طراحی و ویرایش تصاویر تبدیل 
شده است. نرم افزار Paint.NET امکاناتی بمراتب 
ــتفاده از  کمتر از GIMP را در خود جاي داده اما اس
آن به همان سادگی نرم افزار پیش فرض ویندوز یعنی 
"Paint است و هر کاربري اعم از مبتدي و حرفه اي را 

راضی می کند.
ــی،  ــتیبانی از الیه ها، افکت ها، تصاویر هندس پش
ــی از امکانات این  ــرش و ... برخ ــو، ابزارهاي ب قلم م
نرم افزار به شمار می روند. همچنین می توانید به کمک 
ــده براي این برنامه، عکس هاي  پالگین هاي ارائه ش
ــون را در آن فراخوانی  ــف در فرمت هاي گوناگ مختل

کرده و ویرایش کنید.
ــخه هاي مختلف  این نرم افزار با قابلیت اجرا در نس
ــتم عامل ویندوز و با پشتیبانی از زبان فارسی، از  سیس

لینک زیر قابل دانلود است:
http: /  / www.getpaint.net / download.
html

 طرح هاى 
از پیش آماده

نرم افزار 
 PicMonkey

را نمی توان 
جایگزینی براي 
انجام کارهاي 

مشابه در نرم افزار 
فتوشاپ به شمار آورد، زیرا با استفاده 

از این ابزار نمی توانید روي سر خود یک کاله 
قرار دهید یا عکس هاي عروسی خود را طراحی کنید.

ــاي  نرم افزاره ــر  دیگ ــالف  برخ ــزار  نرم اف ــن  ای  
ــاي حرفه اي  ــراي انجام کاره ــده، ابزاري ب معرفی ش
ــاده روي عکس هاي خاطره انگیز  ــیار س ــی بس  به روش

شماست. 
ــتفاده  ــت دارند به جاي اس ــیاري از کاربران دوس بس
ــاپ،  ــاي گرافیکی پیچیده همچون فتوش از نرم افزاره
ــاي از  ــاخته و طرح ه ــاي پیش س ــا الگوه ــزاري ب اب
ــر  ــال روي تصاوی ــراي اعم ــده را ب ــاده ش ــش آم پی
ــان کاري  ــه این هم ــند ک ــته باش ــود در اختیار داش خ
ــام  انج ــما  ش ــراي  ب  PicMonkey ــه  ک ــت   اس

داده است.

 

ــک  به کم
ــرویس  س ــن  ای

ــد  ــت وب می توانی تح
ــرده و آنها را  ــود را تزئین ک ــی عکس هاي خ براحت

ــار در صفحات اینستاگرام و دیگر شبکه هاي  براي انتش
اجتماعی یا حتی چاپ به صورت تابلو آماده کنید.

ــاخت کالژ، طراحی کارت پستال، رتوش تصاویر  س
ــت که  و ویرایش با ابزارهاي پایه برخی از امکاناتی اس
ابزارهاي مختلف PicMonkey به صورت آنالین در 

اختیار شما قرار می دهند.
http: /  / www.picmonkey.com

جانشینان رایگان فتوشاپ
این برنامه ها دست کمی از فتوشاپ ندارند
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زندگى همراه

مریم محمد بیکی فراهانی

رسمی  نسخه   آخرین  حاضر  حال  در   8/1 ویندوز 
و  رایانه ها  براي  مایکروسافت  سیستم  عامل   شده  منتشر 
دستگاه هاي مجهز به ویندوزفون است. این شرکت براي 
دستیابی به جایگاهی مناسب در بازار سیستم هاي عامل 
تصمیم  هوشمند،  دستگاه هاي  و  شخصی  رایانه هاي 
با  و   10 ویندوز  نام  با  را  خود  جدید  ویندوز  تا  گرفته 
پشتیبانی از قابلیت نصب روي دستگاه هاي مختلف از 

جمله رایانه، تلفن هاي همراه و تبلت منتشر کند.
به گفته  مایکروسافت، این نسخه از سیستم عامل 
آن  با  سازگار  دستگاه هاي  تمام  روي  ویندوز 
عملکردي یکپارچه و هماهنگ دارد و نرم افزارهاي 
دستگاه هاي  همه  روي  نیز  آن  براي  شده  ارائه 

مجهز به ویندوز 10 قابلیت اجرا خواهد داشت.
همچنین، مایکروسافت، انتشار رسمی ویندوز 10 را در 

تابستان امسال نوید داده و پیش از آن نیز نسخه هاي مختلفی 
 Windows 10 Technical Preview را با عنوان
عالقه مندان  اختیار  در   (10 ویندوز  فنی  (پیش نمایش 
عنوان با  نیز  نسخه اي  است.  داده  قرار  ویندوز   این 

 Windows 10 Technical Preview for phones 
همراه)  تلفن هاي  براي   10 ویندوز  فنی  (پیش نمایش 
براي  ویندوز  از  نسخه  این  عالقه مندان  اختیار  در 
بسیاري  که  شده  منتشر  همراه  تلفن هاي  روي  نصب 
از سایت ها نیز آموزش هایی را براي نصب و حذف این 
آن  با  سازگار  دستگاه هاي  روي  سیستم عامل  از  نسخه 
منتشر کرده اند، ما نیز در این مطلب قصد داریم آموزش 
در  حرفه اي  تا  مبتدي  کاربران  براي  را  کاملی  و  جامع 
اختیار شما قرار دهیم تا چنانچه از یک دستگاه سازگار با 
ویندوز 10 برخوردار هستید، براحتی آن را به جدیدترین 
نسخه از سیستم عامل همراه مایکروسافت به روزرسانی 
ویندوزفون  به روزرسانی  چگونگی  مطلب  این  در  کنید. 
8/1 به این نسخه از ویندوز موبایلی را روي دستگاه هاي 

سازگار با آن در اختیار شما قرار می دهیم.

قدم اول
 پشتیبان گیري

شاید برخی بر این عقیده باشند که ابتدا باید بدانیم 
پس  و  خیر  یا  است  سازگار  ویندوز  این  با  دستگاهمان 
از آن نسبت به پشتیبان گیري از اطالعات ذخیره شده 
روي آن اقدام کنیم. اما ما بر این باوریم که اولین اقدام 
پشتیبان گیري است، زیرا بسیاري از کاربران هیچ گاه از 
پشتیبان  نسخه  خود  دستگاه  در  شده  ذخیره  اطالعات 
این  فکر  به  مشکل،  بروز  محض  به  و  نمی کنند  تهیه 
که  می خورند  را  این  حسرت  نیز  گاهی  و  افتاده  عمل 

چرا انجام نداده اند. 
این  بعدي  مراحل  ندارید  قصد  اگر  حتی  پس 
نسخه  یک  حاال  همین  حتما  کنید،  طی  را  آموزش 
خود  دستگاه  در  شده  ذخیره  اطالعات  از   پشتیبان 

تهیه کنید.

قدم دوم
 سازگارپذیري

دستگاه هاي  فهرست  با  را  خود  دستگاه  اکنون  باید 
اکنون  دهید.  مطابقت  موبایل   10 ویندوز  با  سازگار 
لومیا 630، 635، 636، 638، 730 و 830 در فهرست 
اما  شده اند،  منتشر  نسخه  این  با  سازگار  دستگاه هاي 
 30 از  بیش  به  فهرست  این  بزودي  زیاد،  احتمال  به 

به روزرسانی  مختلف  مدل 
سري  دیگر  مدل هاي  چنانچه  پس  شد.  خواهد 

دارید،  اختیار  در  را  لومیا  مایکروسافت  و  لومیا 
ادامه  را  کار  مراحل  و  نشوید  ناامید  می کنیم  پیشنهاد 
در  جدید  دستگاه هاي  قرارگیري  به محض  تا  دهید 
شما  به  نسخه،  این  با  سازگار  دستگاه هاي   فهرست 

اطالع رسانی شود.
این  به  به روزرسانی  پیش نیاز  باشید  داشته  توجه 
نسخه، برخورداري از ویندوزفون 8/1، سازگاري دستگاه 
با مدل هاي ارائه شده و داشتن یک اکانت مایکروسافت 

همراه با ارتباط اینترنتی روي تلفن همراه است.

قدم سوم
 ریسک پذیر باشید

همواره براي استفاده از نسخه هاي پیش نمایش باید 
باشید،  داشته  نظر  در  را  عملکردي  و  امنیتی   خطرات 
حتی  و  نرم افزاري  باگ هاي  از  مملو  نسخه ها  این  زیرا 
از  استفاده  نیز  دلیل  به همین  و  است  امنیتی  حفره هاي 
آنها روي دستگاه هایی جز دستگاه اصلی شما پیشنهاد 

می شود. 
اشتیاق  و  دارید  اختیار  در  همراه  تلفن  یک  اگر  اما 
فنی  پیش نمایش  نسخه   به  به روزرسانی  براي  بسیاري 
ویندوز 10 را دارید، بهتر است یک بار دیگر به مشکالت 
فایل هاي  ناگهانی  شدن  حذف  جمله  از  آن  احتمالی 
همچون  تجهیزات  برخی  کارکرد  عدم  شده،  ذخیره 
بلوتوث، اجرا نشدن برخی نرم افزارها و... فکر کنید. در 
قدم  در  دارید،  کار  این  براي  قطعی  تصمیم  صورتی که 

چهارم با ما همراه شوید.
توجه: از آنجا که در اولین مرحله از اطالعات خود 
صورتی که  در  و  کرده اید  تهیه  پشتیبان  نسخه  یک 
ذخیره  دستگاه  روي  این  از  پس  را  مهمی  اطالعات 
نمی کنید، می توانید با خیال راحت نسخه  پیش نمایش را 
نصب کنید؛ زیرا در هر لحظه امکان بازگشت به نسخه  

پایدار ویندوزفون 8/1 براي شما وجود دارد.

قدم چهارم
ساخت کاربري در مایکروسافت

دارید،  کاربري  نام  مایکروسافت  سایت  در  چنانچه 
به  این صورت  غیر  در  کنید.  صرف نظر  مرحله  این  از 
لینک زیر بروید و با پر کردن فرم موجود، یک کاربري 
اختصاصی به صورت user@outlook.com براي 

خود ایجاد کنید.

https: /  / signup.live.com

قدم پنجم
Windows Insider پیوستن به 

 Get Started  ـ با مراجعه به لینک زیر،  روي گزینه
کلیک کنید:

https: /  / insider.windows.com
ـ اطالعات کاربري مایکروسافت را وارد کرده و روي 

Sign in کلیک کنید.
 I accept the گزینه   کنار  چک مارك  عالمت  ـ 
و  کرده  فعال  را   terms of this agreement

روي Submit کلیک کنید.

روي  و  کرده  اسکرول  پایین  به  را  جدید  صفحه   ـ 
Phone کلیک کنید.

ـ صفحه را به پایین اسکــرول کرده و روي 
Get the preview کلیک کنید.

قدم ششم: دانلود و به روزرسانی
ـ به لینک زیر مراجعه کرده و پس از 
 ،Windows Insiderنرم افزار دانلود 
آن را روي دستگاه ویندوزفونی خود نصب 

کنید:
http: /  / go.microsoft.
com / fwlink / ?LinkId=522524

اطالعات  با  و  کرده  اجرا  را  نرم افزار  ـ 
کاربري مایکروسافت خود به آن وارد شوید.

 Get preview builds  ـ روي گزینه
 Insider گزینه هاي  از  یکی  و  داده  فشار 
Fast (به روزرسانی سریع و دریــــــافت همه 
 Insider Slow یا  شده)  ارائه  نسخه هاي 
داراي  نسخه هاي  دریافت  و  آهسته  به روزرسانی 

مشکالت کمتر و پایدارتر) را انتخاب کنید.
ـ در نهایت روي Accept فشار داده و با فشار کلید 
ویندوز روي دستگاه خود، به Settings بروید و در بخش 
 Check for updates  گزینه ،Phone Update
را فشار دهید.اکنون دانلود فایل هاي مورد نیاز آغاز شده 
و در پایان، دستگاه شما به نسخه  پیش نمایش فنـــی 

ویندوز 10 به روزرسانی می شود.
توجه: از داشتن فضاي خالی روي دستگاه مطمئن 
خود  همراه  تلفن  به روزرسانی،  عملیات  از  پیش  و  شده 
را به شارژر متصل کنید تا مشکلی به  دلیل اتمام شارژ 

باتري رخ ندهد.

به روزرسانی تلفن هاي همراه ویندوزي به نسخه 10 

صعـود ویندوزفونی ها به پلـه دهم

عقبگرد
نسخه   به  به روزرسانی  از  پس 
موبایل،   10 ویندوز  فنی  پیش نمایش 
خوشتان  آن  از  دلیلی  هر  به  است  ممکن 
از  گذشته  همچون  دهید  ترجیح  و  نیاید 
این  با  اگر  کنید.  استفاده  ویندوزفون 8/1 
شرایط مواجه شدید جاي هیچ گونه نگرانی 
پشیمانی  براي  مایکروسافت  زیرا  نیست؛ 

شما راه حل مناسبی ارائه کرده است.
 Windows Phone نرم افزار 
Recovery Tool با روش کار آسان به 
زمان،  هر  در  براحتی  می کند  کمک  شما 
رسمی  نسخه   (آخرین   8/1 ویندوزفون 
منتشر شده مایکروسافت) را روي دستگاه 

خود نصب کنید.
توجه: هنگام اجراي این روش همه اطالعات ذخیره 
شده در دستگاه از جمله عکس ها و دیگر اطالعات از 
روي آن حذف می شوند. همواره توصیه می شود پیش از 
این عملیات از اطالعات ذخیره شده در کارت حافظه 
تهیه  پشتیبان  نسخه  یک  موردنظر  اطالعات  دیگر  و 
کنید. به این منظور کافی است با مراجعه به لینک زیر، 

نسخه اي از این برنامه را روي رایانه دانلود کنید:
http: //go.microsoft.com/fwlink/
p/?LinkId=522381
در ادامه برنامه را نصب و اجرا کرده و تلفن همراه 

خود را با کابل به رایانه متصل کنید. (نرم افزار به طور 
خودکار دستگاه شما را شناسایی خواهد کرد)

کلیک   reinstall software روي  پایان  در 
کنید و منتظر بمانید تا ویندوزفون 8/1 دانلود شده و 

روي دستگاه شما نصب شود.
 Windows Insider نرم افزار  حذف  توجه: 
دستگاه شما را به نسخه  قبلی دانگرید نخواهد کرد و 
تنها ابزار رسمی منتشر شده براي دانگرید به ویندوز 8/1 
Windows Phone Recovery Tool نرم افزار 

است.
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تالش

رامین فتوت

به  ورود  ابتداي  همان  از  اتاقی اش  هم  و  اِدي 
بودند.  شخصی  شرکت  تاسیس  فکر  در  دانشگاه 
داشت  سر  در  عالی  ایده اي  که  سام  با  آشنایی 

شخصی  شرکت  راه اندازي  رویاي  ولی 
تا  بود  مناسب  فرصتی  نبود،  دغدغه اش 
یک  راه اندازي  براي  تیم  گمشده  حلقه 
کسب و کار شخصی پیدا شود. ایده سام 
داشت  قصد  او  بود؛  نرم افزاري  ایده اي 
به تنهایی  سام  کند.  تولید  نو  اپلیکیشنی 
سرمایه گذار  حتی  و  آغاز  را  خود  تالش 
شرط  نخستین  اما  بود،  کرده  پیدا  هم 
روي  سرمایه گذاري  براي  سرمایه گذار 
ایده، داشتن یک تیم منسجم و باانگیزه 
سام  و  ادي  آشنایی  دلیل  به همین  بود. 

شروع یک اتفاق خوشایند را نوید می داد و هر دو طرف 
چیزي را که دنبالش بودند، یافتند.

سام خوشحال از این که یک تیم تشکیل داده است، 
فورا درخواست خود را براي سرمایه گذار فرستاد و موفق 
به گذاشتن جلسه با کسی شد که آینده موفقیت اش را 
در دستان او می دید. اما تیم کوچک سام با همان انرژي 
شنیدن  از  پس  سرمایه گذار  نشد؛  خارج  جلسه  از  اولیه 
حرف هاي سام گفت: «تیم خیلی خوبی دارید، ولی براي 

سرمایه گذاري من باید ایده تان را تغییر دهید!»

ایده
یک  به  داد  پیشنهاد  و  بود  مایوس  جلسه  از  سام 
کافه بروند. در کافه هر قدر بیشتر فکر می کردند و نظر 
از  بهتر  نمی توانند  که  می رسیدند  باور  این  به  می دادند 
آن اپلیکیشنی بسازند تا نظر سرمایه گذار را جلب کند. 
دیگري  ایده  روي  که  افتادند  فکر  این  به  بنابراین آنها 
کار کنند یا سراغ سرمایه گذاري دیگر بروند که ناگهان 
پیغامی براي ادي آمد. دوستش از او خواسته بود عکسش 

را همان لحظه برایش بفرستد.
ادي فورا یک ِسلفی (عکس از خود) با تلفن همراهش 
گرفت و براي دوستش فرستاد و بدون این که در موردش 
کنیم.  کار  سلفی  ایده  روي  گفت  شوخی  به  کند  فکر 
سام و دوست دیگرشان که ذهن شان روي همان ایده 
اپلیکیشن گیر کرده بود، حرف ادي را جدي گرفتند و 
به او مثل یک فرشته نگاه  کردند که بهشت را به آنها 

نشان داده بود.
ادي  ایده  مورد  در  گفت وگو  و  تحقیق  نظر،  حرف، 
آغاز شد و نتیجه این بود که بیشتر عکس هاي سلفی 
لرزش  نیست.  مناسب  چندان  می کنند  ثبت  مردم  که 
مشکل  این  عمده  دالیل  نامناسب  قاب بندي  و  دست 
یا  مونوپاد  شد  مشخص  تحقیق ها  در  همچنین  بود. 
همان عصایی که در یک سر تلفن همراه را به آن وصل 
می کنند و در سر دیگر با فشار دکمه عکس می گیرند 

به  نتایج  نیست.  گرفتن  سلفی  براي  ایده آلی  ابزار  هم 
دست آمده، وجود یک تیم باانگیزه و مشتاق و نیاز به 
شوخی  ایده  تا  دادند  هم  دست  به  دست  نو  ایده  یک 
سرمایه گذار  که  شود  چیزي  همان  و  شده  جدي  ادي 
خواهانش بود. ایده این بود که سلفی گرفتن آسان شود، 
اسم ایده را پودو (Podo) گذاشتند و به صورت رسمی 

کار را شروع کردند.

تالش
همان طور که پیشتر تحقیق کرده بودند روش هایی 
براي سلفی گرفتن آسان ابداع شده بود، اما ادي دنبال 
روشی سهل تر از کمک گرفتن از یک عصا بود. براي 
رفع این مشکل به این نتیجه رسیدند یک دوربین مجزا 
هر  در  آن  دادن  قرار  با  بتوان  تا  بسازند  تلفن همراه  از 
جایی سلفی گرفت. مزیت دوربین جداگانه این بود که 
کادربندي و تنظیم آن بسیار بهتر و دقیق تر از تلفن همراه 
بود و می شد از یک دوربین بسیار با کیفیت براي ثبت 

تصویر استفاده کرد.
ادي با هوشمندي پیش از آغاز هر کاري طرح پودو را 
در شبکه هاي اجتماعی مطرح کرد و با استقبالی روبه رو 
شد که فکرش را نمی کرد؛ او متوجه شد این روزها سلفی 

گرفتن براي بعضی مردم از نان شب هم واجب تر شده 
ادي  انرژي  و  انگیزه  شد  باعث  بازخوردها  این  است! 
چند برابر شود و تصمیم بگیرد هر طور شده ایده را به 

محصول تبدیل کند. 
آنها می دانستند براي عملی کردن پودو باید درگیر 
تولید و ساخت یک قطعه سخت افزاري شوند که گاهی 
مشکل  دچار  آن  با  مواجهه  در  هم  بزرگ  شرکت هاي 
شتاب دهی  مرکز  ادي،  خوب  شانس  از  می شوند، 
سخت افزاري تاسیس شده بود که به ایده هاي اینچنینی 
کمک می کرد نمونه اولیه اي از محصول خود را بسازند. 
مرکز شتاب دهی داراي زنجیره کاملی از بخش طراحی 
تا خط تولید است و به استارت آپ ها کمک می کند ایده 

خود را از روي کاغذ به واقعیت تبدیل کنند.
در  کمک  از  غیر  شتاب دهی  مرکز  به  شدن  وارد   
مسئوالن  داشت؛  هم  دیگري  مزیت  محصول،  ساخت 
مردمی،  کمک  از  استفاده  با  سرمایه گذاري  سایت هاي 
از  و  داشتند  آمد  و  رفت  آنجا  در  کیک استارتر  همچون 
این  از  یکی  در  بار  یک  می زدند.  سر  تیم ها  به  نزدیک 
بازدیدها نماینده اي از کیک استارتر مجذوب تیم جوان و 
ایده پودو شد و به ادي پیشنهاد حضور در کیک استارتر 
را داد. ادي با این که دلش به همان سرمایه گذار ایده سام 
کیک استارتر  نماینده  پیشنهاد  مشتاقانه  اما  بود،  خوش 
که  طور  همان  حال،  این  با  کرد.  قبول  و  پذیرفت  را 
نماینده هم به او گوشزد کرد هنوز پودو ضعف داشت 
و باید روي عملکرد و کاربري آسان آن کار می کردند 
تا محصولی به درد بخور روانه بازار کنند، در غیر این 

صورت سرمایه گذاري مطلوبی روي ایده نمی شد.

چالش ها
ایده ساخت یک دوربین جداگانه میان اعضاي تیم 
باشد،  شکلی  چه  دوربین  این که  اما  رسید،  تصویب  به 
چه کیفیتی داشته باشد، چطور عکس بیندازد و مهم تر 
از همه، چگونه به تلفن وصل شود، چالش هاي اساسی 

پیش روي ادي و دوستانش بود که کار را با مشکل 
مرکز  قوانین  چالش ها  این  کنار  در  می کرد.  مواجه 
ساخت  براي  را  خطا  و  آزمون  اجازه  هم  شتاب دهی 
قطعه نمی داد. در واقع همین نکته است که بسیاري از 
استارت آپ ها را از ساخت سخت افزار منصرف می کند 
و  اپلیکیشن ها  دنیاي  در  گذاشتن  قدم  به  را  آنها  و 

نرم افزار سوق می دهد. 
موجود،  چالش هاي  بر  کردن  غلبه 
زمان  که  بود  کار  مرحله  سخت ترین 
بعضی  و  گرفت  تیم  از  زیادي  انرژي  و 
اما  کرد،  دلسردشان  کال  هم  موقع ها 
که  هدفی  به  اعتماد  و  صبر  نهایت  در 
به وسعت کاربران شبکه هاي اجتماعی 
خواهان داشت، باعث شد پودو به یک 
همان  و  شده  تبدیل  جذاب  محصول 

چیزي شود که رویایش را داشتند. 
پس از ساخت پودو، اصلی ترین چالش 
قرار دادن آن در جایی مناسب بود تا یک سلفی خوب 
توسط کاربر انداخته شود، اما قرار نبود از یک دسته یا عصا 
استفاده کنند، به همین دلیل باید جوري آن را می ساختند 
تا به سطح بچسبد. اگر از چسب معمولی استفاده می کردند 
نه تنها سطح را کثیف می کرد بلکه بعد از مدتی خاصیت 
با  منظور  همین  به  می داد،  دست  از  را  خود  چسبندگی 
چسبی به نام میکروساکشن آشنا شدند که به آسانی به 
هر سطحی می چسبد و در صورت کثیف شدن با شستن 
دوباره خاصیت خود را به دست می آورد. اما چسبیدن به 
سطح تنها مشکل پودو نبود، زاویه صحیح قرارگیري هم 
مساله مهمی بود که براي رفع آن یک پایه که با لوال 
به پشت گجت متصل است ساختند که پس از چسبیدن 
به سطح مشکل زاویه آن را حل می کند، زیرا به آسانی 

می توان دوربین را باال و پایین کرد.

آینده
اکنون چند برابر رقمی که براي تولید پودو تخمین 
ادي  و  شده  جمع  پول  کیک استارتر  روي  بودند  زده 
به  را  پودو  نمونه هاي  اولین  زودتر  هرچه  است  امیدوار 
گرفتن  سلفی  از  غیر  او  برساند.  آن  خریداران  دست 
فکر  به  و  دارد  سر  در  پودو  براي  دیگري  کاربردهاي 
یک اپلیکیشن کامل هم براي آن است. براي مثال ادي 
در  را  پودو  چند  کنسرت  یک  در  می توان  می کند  فکر 
با  شرکت کننده ها  تا  کرد  نصب  سالن  مختلف  جاهاي 
تلفن هاي خود از هر زاویه اي که دوست دارند به کمک 

اپ مخصوص پودو کنسرت را تماشا کنند.
او پیشرفتش را نتیجه عضویت در یک تیم با انرژي 
براي  عامل  مهم ترین  است  معتقد  و  می داند  خالق  و 
راه اندازي یک استارت آپ پیش از هر چیز یارکشی خوب 

براي تشکیل یک تیم قوي است.

نظرتان در مورد این ایده چیست؟ پیشنهادها 
و انتقادهاي خـود را درباره تالش این هفته 
بـا ما در میـان بگذاریـد. کلیـک حرف هاي 
شـما را به گوش اِدي لی می رسـاند. شاید 
در آینـده نـه چنـدان دور یکـی از اعضاي 
طرح او شـدید. عالوه بر این،  کلیک دسـت 
افـرادي که توانسـته اند ایده دانـش بنیان 
خـود در فضـاي آي.تی را به یک کسـب و 
کار تبدیل کنند به گرمی می فشـارد. ما را از 
 شـنیدن ایده هاي خود محروم نکنید، کلیک 

بی صبرانه منتظر شماست. 
شماره پیامک: 300011226 
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با یک اشاره سلفی بگیرید
گجتی که با چسبیدن به سطوح و بدون سیم سلفی می گیرد

دوربین  یک  را  آن  می توان  خالصه  به صورت  که  است  کوچکی  گجت  پودو 
یک  سانتی متر   5 در   5 شکل  مربعی  گجت  این  درون  کرد.  تعریف  بی سیم 
هشت  همراه   (720p) اچ دي  فیلمبرداري  قابلیت  با  مگاپیکسلی  هشت  دوربین 
فالش ال اي دي براي عکسبرداري در تاریکی وجود دارد. در کنار دوربین از یک 
شتاب سنج، چهار گیگابایت حافظه داخلی و یک باتري 600 میلی آمپري هم استفاده 
شده است. پودو به کمک چسب مخصوص و آهنربایی که در پشت آن تعبیه شده 
به آسانی به هر سطحی می چسبد و می توان از طریق بلوتوث آن را به تلفن همراه 
از  الزم  تنظیم هاي  مخصوص  اپلیکیشن  با  گوشی  به  اتصال  از  پس  کرد.  وصل 
گونه اي  به  اپلیکیشن  گرفت.  سلفی  می توان  سپس  می گیرد  صورت  کاربر  سوي 
طراحی شده تا با تنظیم شمارش معکوس عکس بگیرد و حسگر شتاب سنج نیز 
 این اجازه را می دهد با چسباندن پودو به هر سطحی عکس ها صاف و در زاویه 

مناسب انداخته شوند.

پس از گرفتن عکس، تصویر در حافظه داخلی پودو ذخیره می شود و می توان در 
لحظه یا بعد عکس ها را به تلفن همراه منتقل کرد. دوربین پودو به کمک فالشی 
که دارد می تواند در تاریکی هم عکس هاي مناسبی ثبت کند، ضمن این که قابلیت 
burst مود هم دارد. براي سهولت کاربري گجت، امکان اشتراك مستقیم روي 
 15 ویدئوهاي  می توان  و  شده  گنجانده  پودو  اپلیکیشن  در  اجتماعی  شبکه هاي 
ثانیه اي مخصوص اینستاگرام را با پودو ضبط کرد. همچنین این گجت خروجی 
عکس با فرمت GIF (تصویر متحرك) هم می دهد. غیر از این قابلیت ها، پودو 
می تواند به صورت خودکار مثال هر ده دقیقه یک عکس بگیرد یا چند ثانیه ویدئو 
یو. اس. بی  میکرو  پورت  با  شارژ پودو  قابل  باتري  کند.  ضبط  آهسته  صحنه  حتی 
موجود روي آن شارژ می شود و براي نگهداري شارژ بیشتر قابلیت خواب و آماده باش 
براي آن در نظر گرفته شده و با دو لمس پیاپی پودو از حالت خواب روشن می شود. 
این گجت هنوز در بازار موجود نیست ولی بزودي نمونه هاي اولیه آن با قیمت 89 

دالر به دست نخستین سفارش دهنده هایش می رسد.

پودو چیست؟
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ماجراجویی در «شهر بختک ها»
شهر بختک ها عنوان جدیدي از استودیوي بازیسازي 
مدریک است که در سبک ماجرایی اشاره و کلیک ساخته 
شده و قرار است به صورت اپیزودیک (دنباله دار) منتشر 
شود. استودیوي خوشنام مدریک که پیش از این بازي 
«خروس جنگی» را در کارنامه  خود داشته، بیش از یک 
سال است که روي تولید این بازي کار می کند. براي این 
بازي میان پرده ها و انیمیشن هاي اختصاصی ساخته شده 
است. قهرمان داستان یک بختک جوان است که داستان 

را به کمک مردي کبوترباز پیش می برد.

 انتشار«شلیک هاي آتشین»
 در نوروز

این بازي در سبک اکشن براي تلفن هاي هوشمند 
با  آتشین  شلیک هاي  است.  شده  منتشر  کافه بازار  در  و 
از  آن  در  دارد.  آنالین  محوریت  سه بعدي،  گرافیک 
امکان  که  شده  استفاده  دیتا  بالدرنگ  انتقال  سیستم 
تجربه  نبردهاي نفسگیر موقعیت سیال را فراهم می آورد. 
از محتواهاي این بازي می توان به مواردي مانند ده ها 
مدل تانک و سیستم اجاره  آیتم اشاره کرد. همچنین بازي 
به طور منظم و ماهانه به روزرسانی می شود. ارتقاهایی که 
با پیشرفت در مراحل باز می شود نیز نقش پررنگی در 

اثبات برتري یک بازیکن به دیگري دارد.

تکمیل مرحله  تولید بازي 
«سنگ اژدها»

 (Dragon Stone) اژدها»  «سنگ  ایرانی  بازي 
سوي  از  و  سریر  نرم افزار  توسعه  شرکت  سرمایه گذاري  با 
شرکت بازیسازان آبی تولید شده و با طی مراحل نهایی تا آخر 
فروردین 94 براي عرضه  سراسري آماده خواهد شد. این بازي 
در سبک رانر تولید شده است. سازندگان مدعی نوآوري در 
این سبک بازي هستند و از مصادیق آن، حرکت نیم دایره اي 
دوربین به اطراف را مثال زده اند که هنگام حرکت بازیکن به 
طرفین رخ می دهد. در عمده  بازي هاي رانر سه الین براي 
حرکت وجود دارد، اما در این بازي حرکت شکلی آزاد دارد 
و بازیکن براي دریافت سکه ها باید دقت بیشتري به خرج 
بدهد. از دیگر ویژگی هاي این بازي داشتن یک راوي است 
که عملکرد شما را روایت می کند. همچنین از میان پرده هاي 
متنوعی براي عمق بخشیدن به بازي استفاده شده است. به 

احتمال زیاد این بازي تابستان امسال وارد بازار خواهد شد.
«حفاري بی نهایت» عرضه شد

سورنا،  استودیو  از  اثري  بی نهایت،  حفاري  بازي 
و  استور  اپ  بازار،  شبکه   در  سیاوش  بازي   سازنده  
زدن  ضربه  با  باید  بازي  این  در  شد.  منتشر  پلی  گوگل 
برداشته  میان  از  تا  کنید  حذف  را  آنها  سنگ ها،  روي 
شوند. براي پیشرفت در این بازي به سرعت عمل خوبی 
نیاز خواهید داشت. از قابلیت هاي دیگر این بازي می توان 

به رقابت آنالین با بازیکنان دیگر اشاره کرد.

سیاوش شهبازي

دوران  میراث   From Software بازي هاي 
هر  که  زمانی  است؛  ویدئویی  بازي هاي  خاطره انگیز 
فرد مدت ها با یک بازي درگیر بوده و گذرش از هر 
مرحله به معناي یک موفقیت دلچسب بود. آن موقع 
القاي یک تجربه  منحصر به فرد به اندازه  دستاوردهاي 
فناورانه ارزش داشت. شاید بتوان گفت همین خصیصه  
در آن زمان به موقعیتی لعنت/ نعمت مانند تبدیل شد و 
جامعه گیمرها را به یک دایره  خاص محدود کرد. اما با 
حرکت صنعت گیم به سوي همه گیرکردن بازي هاي 
ویدئویی، بازي ها به سمت سادگی سوق یافت و اینجا 

بود که فریاد گیمرهاي زبده درآمد.
این  از  را  خود  نگرانی  سال ها  حرفه اي  گیمرهاي 
بسیار  خرج  زیرا  نبود؛  چاره اي  اما  کردند،  ابراز  افول 
ساخت  و  سازنده ها  کردن  خطر  جلوي  تولید،  باالي 
هم  باز  میان  این  در  می گرفت.  را  پیچیده تر  عناوین 
خود،  فرادنیوي  ایده هاي  با  دوست داشتنی  ژاپنی هاي 
نبود  چیزي  چالش  این  کردند.  فراهم  واقعی  چالشی 

جز بازي Demon’s Souls که بعدها با دو قسمت 
به  بازار  نیاز  گواه  شد.  دنبال   Dark Souls بازي 
چنین عناوینی، سایت ها و انجمن هاي اینترنتی است 
و  شده  داده  اختصاص  بازي ها  از  سري  این  به  که 

هوادارانش را گردهم آورده است.
نام  با  بازي  سري  این  از  عنوان  تازه ترین 
هشتم  نسل  کنسول  براي  فقط   ،Bloodborne
سونی، یعنی PS4 به بازار آمده است. اگر بازي هاي 
انحصاري را آبروي یک کنسول بدانیم، فرام سافتور 
حقیقتا آبروي سونی را خریده است. بالدبورن یکی از 
بهترین بازي هایی است که در این نسل به بازار آمده 
خواهد  برترین ها  جزو  هشتم  نسل  انتهاي  تا  قطعا  و 

ماند.
داستان بالدبورن در شهري گوتیک به نام یارنهام 
اقصی  از  بسیاري  مردم  سال  سالیان  می شود.  روایت 
نقاط جهان براي درمان بیماري هاي خود به این شهر 
افراد  این  از  یکی  نیز  ما  قهرمان  می کردند.  مراجعه 
است. منتها به محض این که او به شهر پا می گذارد، 
متوجه می شود مردمش دچار طلسمی مخوف شده و 

چهره هایی کریه و شیطانی پیدا کرده اند.
و  بوده  استادي  نهایت  در  بازي  گرافیک  طراحی 
کسانی که نیم نگاهی به فشن و طراحی هاي گوتیک 
برد.  خواهند  آن  از  زایدالوصفی  لذت  باشند،  داشته 
شاید بتوان طراحی هنري بالدبورن را اوج زیبایی در 
کارهاي فرام سافتور دانست. البته موافقت دیگران با 
این نظر به تعریف آنها از زیبایی بستگی دارد. مفهوم 
و  دارد  تفاوت  آن  عامیانه   تعریف  با  هنر  در  زیبایی 

براساس آن می توانیم هنر و قریحه  سازندگان در به 
تصویر کشیدن کریه ترین و رعب آورترین دشمنان را 

زیبایی ستودنی بدانیم.
در این عنوان، طراحی ظلمانی و غمبار با گیم پلی 
پدید  ایده آل  ترکیبی  و  شده  آمیخته  دشوار  و  سخت 
در  که  است  عناوینی  نادر  از  بالدبورن  است.  آورده  
آن ترس و تنش را یکجا تجربه خواهید کرد. بازیکن 
در  ببرد.  پناه  امن  مناطق  به  استراحت  براي  می تواند 
این صورت سالمتش را بازخواهد یافت، اما دشمنانش 
در دنیاي پیرامون دوباره ظاهر خواهند شد. مبارزه ها 
آ نها  هجومی  رویکردي  با  باید  و  دارد  باالیی  سرعت 

مجید رحمانی

 «Ori and the Blind Forest»  از بازي هاي
 مستقلی است که منتظر عرضه اش بودیم تا ببینیم 
ــا و نمایش هاي جذاب و زیبایی که  آن همه تریلره
در نمایشگاه هاي مختلف از بازي ارائه می شد، چقدر 
صادقانه بوده است. حال باید گفت همان چند دقیقه  
ــا بازي خوبی  ــوید، ب ــی گیم پلی متوجه می ش ابتدای
ــزه  الزم براي ادامه  ــتید و بالفاصله انگی طرف هس
ــما شکل می گیرد. داستان  و تمام کردن بازي در ش
بازي از مضمون معروف و آشناي «درخت زندگی» 
ــاي آن را در فیلم ها و  ــره می برد که قبال نمونه ه به
ــیاري دیده ایم. با وجود این روایت زیبا  بازي هاي بس
ــت که باعث می شود به این  وجه   ــتادانه  آن اس و اس

داستان سخت نگیریم. 

ــم این درخت Spirit Tree است و  در بازي اس
آن طور که به نظر می رسد سرچشمه  طراوت و زندگی 
ــاکن هستند.  ــت که در آن س جنگل و موجوداتی اس
ــهمگین  ــود که توفانی س ــرا از جایی آغاز می ش ماج
ضربات خصمانه  به درخت وارد می کند و باد یک برگ 
ــان جادویی آن را با خود به دوردست ها می برد.  درخش
به نظر می رسد برگ هاي درخت موجوداتی شبیه گربه 
ــد کامل نرسیده اند، به هرحال  هستند که هنوز به رش
موجود جنگلی مهربانی به نام Naru یکی از آنها را 
که Ori است نجات می دهد. «نارو» همچون مادري 
ــد و این دو مدت ها  ــوز از «اري» مراقبت می کن دلس
ــغول زندگی هستند  ــی کنار هم مش به خوبی و خوش
ــب آن درخت زندگی فاسد می شود،  تا این که یک ش
ــایه  مرگ  ــت و تاریکی جنگل را فرا گرفته و س ظلم
بر درختان جنگل می افتد. در حالی که تمام چیزهایی 
ــت به خطر می افتد، او  ــمند اس که براي «اُري» ارزش
ــام Sein  که زاده   ــري به ن ــود جادویی دیگ با موج
درخت زندگی است مالقات می کند و تصمیم می  گیرد 
ــرده و به این ترتیب جنگل و  ــت زندگى را احیا ک درخ

موجوداتش را نیز نجات دهد. 
ــتان جدید و نوآورانه نیست، ولى  گرچه کلیت داس
ــتان  ــازى با هنرمندى و توانایى به کاراکترهاى داس ب
ــا از دیالوگ  ــیده بدون این که تقریب ــخصیت بخش ش

ــى کامال در  ــرد. دقایق ابتدایى گیم پل ــى بهره بب خط
ــت و به زیبایى تمام کاراکترهاى  ــتان اس خدمت داس
ــان  ــرده، رابطه  عاطفى آنها را نش ــى را معرفى ک اصل
داده و احساسات بازیکن را برمى انگیزند. در کنار اینها 
ــتثنایى بازى توجه هر  ــیار چشم نواز و اس گرافیک بس
ــد. تیم هنرى بازى  ــده اى را به خود جلب مى کن بینن
ــت. عالوه بر  ــق کرده  اس ــیار زیبا خل ــرى بس تصاوی
ــود، آنها را در  الیه   اصلى که بازى در آن دنبال مى ش
ــرار داده اند تا حس  ــاى پس و جلو زمینه هم ق الیه ه
ــتن  ــور در جنگل بودن و جریان داش ــرى از حض بهت

زندگى در آن به بازیکن منتقل شود. 
ــن ها نیز به گونه اى طراحى شده   همچنین انیمیش
که حال و هواى کاراکتر اصلى را در هر لحظه از بازى 
بخوبى منتقل مى کنند؛ مثال ناراحت یا خوشحال بودن 
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ازي

 مورتال کامبت
خشن تر از همیشه

ــبک مبارزه اى  این هفته یکى از بازى هاى بزرگ س
ــتاقانه منتظرش بوده اند  ــاید خیلى ها مش و عنوانى که ش
ــود. Mortal Kombat X اولین بازى  عرضه مى ش
ــت که  ــتم کنسول هاس ــل هش ــن مجموعه براى نس ای
ــیار هیجان انگیز بوده است.  نمایش هایش تا به اینجا بس
ــه نوعى ویژگى تبلیغاتى بازى  ــکات حائز اهمیت و ب از ن
ــده، ترکیب کردن  که مانور زیادى هم روى آن انجام ش
ــینمایى با گیم پلى مبارزه اى بازى است،  سکانس هاى س
به گونه اى که در هریک از زمین هاى بازى قسمت هاى 
مشخصى وجود دارد که در آنها مى توان با محیط و فضاى 

اطراف تعامل داشت و تجربه اى جالب به دست آورد. 
بازگشت کابوى ها

ــتقل به نام  ــه عنوانى مس ــن هفت ــن بازى ای دومی
ــه  ــت ک Westerado Double Barreled اس
ــگاه  هاى مطرح بازى هاى  ــنواره ها و نمایش قبال در جش
ــتان  ــت. داس ــده اس ــاد از آن قدردانی ش ــتقل زی مس
ــت  ــت که خانواده اش به دس بازى در مورد کابویى اس
ــند و در نتیجه او هم  ــکارى مرموز به قتل مى رس جنایت
ــوزان غرب  به خونخواهى آنها قدم در صحراى داغ و س
ــر تفنگ ها و مهارت هاى  ــى مى گذارد تا با تکیه ب وحش
ــى را که جان  ــود و آنهای ــت خ تیراندازى اش، سرنوش

خانواده اش را ستاندند، رقم بزند. 
روح تایتان ها

ــازى Titan Souls، روح  تایتان ها که  ــه قول ب ب
ــأ  میان دنیاى ما و دنیایى فراتر از آن قرار دارد، سرمنش
سرشت و مجموع تمام چیزهایى است که زنده هستند. 
ــده و مجسمه هاى  حاال این روح در ویرانه ها پراکنده ش
ــا از آنها مراقبت مى کنند تا این که یک قهرمان  تایتان ه
با تنها سالحش، یعنی کمانی که همیشه همراه اوست، 
برمی خیزد تا در ماموریتی براي یافتن حقیقت و قدرت، 
تکه هاي پراکنده را گرد آورده و روح تایتان ها را دوباره 
ــن با زاویه  دوربین باال به  شکل دهد. سبک بازي اکش

پایین و گرافیک پیکسلی است.

را انجام داد. سیستم «خطر در ازاي پاداش» بازیکن 
را ترغیب می کند با بازي تهاجمی تر و انجام حرکات 

خطرناك تر، مقداري از سالمت خود را بازیابی کند.
که  دارد  استفاده  حالت  دو  سرد  سالح  هاي  بیشتر 
هر یک نحوه  خاصی از مبارزه را می طلبد. براي مثال 
اولیه  حالت  در  می توان  را  بازي  سالح هاي  از  یکی 
براي از بین بردن سریع دشمنان در محیط هاي بسته 
براي  آن  از  می توان  دوم  حالت  در  و  کرد  استفاده 
مقابله با توده هاي دشمنان بهره برد. بازیکن می تواند 
سالح گرمی را هم در دست چپ خود استفاده کند که 
استفاده  اصلی آن در گیج کردن دشمنان و آسیب پذیر 

ساختن شان در مقابل ضربات مهلک است.
تجربه  امتیازات  ظلمانی،  ارواح  عناوین  مانند 
دشمنان  از   Blood Echoes قالب  در  را 
تمام بمیرید،  که  صورتی  در  می آورید.   به دست 

Blood Echo ها را از دست داده و براي به دست 
آوردن مجدد آنها باید به نقطه  مرگ خود رجوع کنید. 
غصب  را  شما  رفته   دست  از  BCهاي  دشمنی  اگر 
و  درخشان  چشمان  روي  از  را  او  می توانید   کند، 
بنفش  رنگش بشناسید. شکست دادن آن دشمن تمام

دشمنان  از  برمی گرداند.  را  رفته  دست  از  BCهاي 
آیتم هایی مانند معجون سالمت و گلوله نیز به دست 

می آید. گفتنی است بازیکن می تواند سالمت خود را 
فدا کرده و براي سالحش گلوله بسازد.

اما  شده،  محدودتر  کمی  بازي  مولتی پلیر  بخش 
هنوز حضور پررنگی دارد. بازیکنان می توانند بازیکنان 
دیگر را خبر کرده و با کمک آنها رئیس هاي مشکل 
البته  بدهند.  شکست  را  دشمنان  بزرگ  گروه هاي  و 
مهاجم ها  مقابل  در  را  بازیکن  حالت،  این  از  استفاده 

آسیب پذیر می کند.
آن  از  پیش  بازي هاي  یا  بالدبورن  نیست  شکی 
براي بازیکنان تفننی ساخته نشده و زدن به دل آنها 
تجربه و صبر پوالدین می خواهد. اما با توجه به این 
مشکل ساز  زیادي  بالدبورن  دنیاي  گاهی  حقیقت، 
را  بازیکن  روشن،  نقشه   و  راهنمایی ها  نبود  می شود. 
هم  را  باتجربه ترین ها  حتی  و  کرده  سردرگمی  دچار 
بازیکن  نظر  به  هم  مساله  این  البته  می کند.  اذیت 
بستگی دارد. بعضی چنین ساختاري را با همه  حس 
اگر  نبود  بد  حال  این  با  می خرند.  جان  به  انزوایش 
انتخابی بین این وضع و حالتی با نقشه و راهنماهاي 
دقیق تر وجود داشت. در هر حال، اگر آن قدر بازي هاي 
ویدئویی را با عشق دنبال می کنید که زحمت خرید 
یک عدد PS4 را به خود داده اید، در خرید این بازي 
بازي هایش  که  نو  کنسول  یک  خرید  نکنید.  شک 
را  انسان  خرید،  اصل  صورت  به  می توان  فقط  را 

وامی دارد که بیشتر قدر خرید خود را بداند. 
ارزشمند  اثري  به  را  وقتمان  و  پول  بهتر  چه 
اختصاص دهیم که مهارت هاي ما را به عنوان یک 

گیمر ارتقا دهد.
باشند،  افراد  کنونی  مهارت  حد  در  که  بازي هایی 
بسیار است و فراوان بازي می شوند. بیشتر این بازي ها 
چیزي به انسان اضافه نمی کند. اگر بازي هاي شوتر 
اول شخص و سوم شخص را قدم اول در آشنایی با 
دنیاي بازي هاي حرفه اي بدانیم، سبک هاي استراتژي 
و نقش آفرینی سطوح بعدي مانند آموزگاري واقعی به 

مهارت ما اضافه می کنند.

ــهود است. موسیقى  ــیوه  راه رفتنش کامال مش او از ش
ــر جنبه هاى  ــنیدنى بازى نیز از دیگ ــترال و ش ارکس
ــمار مى رود که بخوبى از پس  مثبت این عنوان به ش
لحظه هاى احساسى داستان برآمده و در دیگر لحظات 

نیز به جذابیت گیم پلى کمک مى کند. 
در بازى هاى مترویدوانیا بر خالف دیگر بازى هاى 
دو بعدى شما با یک تجربه  خطى مواجه نیستید، بلکه 
ــه  کلى و به هم پیوسته وجود دارد که بازى  یک نقش
ــرده و رفته رفته به دیگر  ــاز ک ــمتى از آن آغ را از قس
قسمت هاى آن نیز دسترسى پیدا مى کنید. نکته  مهمى 
که در این بازى ها وجود دارد رفت و برگشت مکرر بین 
محیط هاست در نتیجه دشمنانى که در هر منطقه نابود 
ــوند تا مرحله  مى کنید، پس از مدتى دوباره احیا مى ش

چالش خود را در مسیر برگشت نیز حفظ کند. 

در Ori and the Blind Forest جنگل به 
ــیم شده  که بیشه هاى انبوه و سرسبز،  چند بخش تقس
ــتان هاى سرد و آتشفشان  فضاهاى باتالقى و کوهس
ــما به لطف Sein که در  ــود. ش ــامل مى ش گرم را ش
ــمنان  تمام بازى همراهى تان مى کند مى توانید به دش
ــرده و از موانع مختلف عبور کنید؛ منتها ابتدا  حمله ک
قدرت کافى براى انجام تمام کارها را ندارید و به مرور 
توانایى هاى جدیدى به شما داده مى شود تا با استفاده 
ــا بتوانید از موانعى که قبال امکان عبور از آنها را  از آنه
نداشتید گذر کنید. اکتشاف و جستجوي محیط، کارى 
ــت که در بازى باید زیاد انجام دهید، تقریبا آزادانه  اس
ــدوده توانایى تان  ــر مکانی که در مح مى توانید به ه
ــت  ــع کردنى هاى بازى را به دس ــت بروید و جم اس
ــن واحد جمع کردنى بازى گوى هاى  آورید. اصلى تری
ــتن دشمنان به دست  ــت که بیشتر با کش طالیى اس
ــا مى توانید توانایى ها و  ــتفاده از همان ه آورده و با اس
ــاخه  براى «اُرى» آزاد  مهارت هاى جدیدى در سه ش
ــد. با وجود  ــاى موجود را ارتقا دهی ــد یا توانایى ه کنی
ــه وجود دارد که  ــن محیط هاى مخفى نیز در مرحل ای
مى توانید در آنها گوى هاى مربوط به ارتقاى توانایى ها 

را کامل به دست آورده و از آنها استفاده کنید. 
ــراى کاراکتر  ــما با دو منبع اصلى ب در گیم پلى ش
ــالمت و دیگرى هم  ــر و کار دارید؛ یکى میزان س س
ــا گوى هایى نمایش داده  ــزان جادو. این دو مورد ب می
مى شود که ابتداى بازى تعداد کمى دارند و به مرور با 
یافتن گوى هاى سالمت و جادویى که در سراسر نقشه  
بازى پراکنده شده اند، مى توانید تعداد و ظرفیت آنها را 
افزایش دهید. همچنین گل ها یا کریستال هایى نیز در 
ــمتان مى خورد که با آنها مى توانید  طول بازى به چش

به ترتیب سالمت و جادوى خود را شارژ کنید. افزایش 
ــت که  ــادو بخصوص از این نظر مهم اس ــت ج ظرفی
ــتانى که در بخش هایى از  ــودن درهاى باس براي گش
ــد حداقل چهار گوى جادو را به  مراحل وجود دارد بای
ــن درهاى دیگرى  ــورت یکجا خرج کنید. همچنی ص
ــدن به دو یا چهار  ــوده ش نیز وجود دارد که براى گش
ــه مى توانید آنها را در  ــتانى نیاز دارند که البت تکه  باس
منطقه  مجاور درها پیدا کنید. گاهى نیز با سنگ هایى 
ــکل نیم دایره برخورد مى کنید که در صورت به  به ش
ــده از آن مى توانید نقشه   دست آوردن یک تکه  گمش
ــت که  ــه را آزاد کنید.  نکته  جالب اینجاس کل منطق
ــمت هاى مرحله  ــدن بعضى قس ــترس واقع ش در دس
ــرفت  ربطى به توانایى هاى کاراکتر ندارد، بلکه به پیش
صورت گرفته در داستان مربوط است. به عنوان مثال 
ــزه  را به درخت خاص  ــأ آب پاکی تا زمانى که سرمنش
ــانید، در هیچ یک از دریاچه ها و چاله هاى  خودش نرس
ــري که نباید  ــوید. مورد دیگ ــد وارد ش آب نمى توانی
فراموش شود ذخیره  دستى بازى است. شما هر موقع 
که بخواهید مى توانید با استفاده از گوى انرژى، بازى 
ــتراتژى به  را ذخیره کنید و همین نکته عنصرى از اس
گیم پلى اضافه کرده و در صورت ذخیره  نکردن بجا و 
کشته شدن، احتماال از این که مجبور مى شوید مسیرى 

طوالنى را دوباره طى کنید ناراحت خواهید شد.
 «Ori and the Blind Forest» یک بازى 
ــیار سرگرم کننده با گرافیک فوق العاده و  کوچک و بس
تجربه اى خاطره انگیز است که حدود ده ساعت از وقت 
ــما را به خود اختصاص خواهد داد و تازه پس از آن  ش
ــوید چرا همه از بازى تعریف  ــت که متوجه مى ش اس

کرده اند.

بازى هفته
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نرم افزار

نسیم اسالم پور

ــت تا فکرهاي  ــال جدید، بهانه  خوبی اس ــروع س ش
ــیم تا پایان سال  بکري براي زندگی مان بکنیم و بکوش
آنها را محقق کنیم. هنوز ماه اول سال است و آن قدرها 
ــده، اما اگر همین طور دست دست کنید، ناگهان  دیر نش

ــته و  ــال گذش به خودتان می آیید و می بینید نیمی از س
هنوز فکري براي یک مساله  مهم نکرده اید. کم تحرکی 
ــر زندگی مدرن  ــزاي جدایی ناپذی ــالم، اج و تغذیه  ناس
هستند که پیامدهاي سخت و جبران ناپذیري دارند؛ پس 
چه تصمیمی بهتر از این که با توجه بیشتر به این مساله، 
ــالم تر و  ــگیري و روزهاي س ــرگ خاموش مان پیش از م

شاداب تري را براي خودمان رقم بزنیم. از آنجا که رفیق 
ــمند  ــتر افراد جامعه، تلفن همراه هوش جدایی ناپذیر بیش
ــت، چرا از همراهی شان براي این منظور  یا تبلتشان اس

استفاده نکنیم؟ 
ــت تبدیل  ــد را به فرص ــد تهدی ــه بای ــت ک اینجاس
ــی به عنوان ابزاري  ــالن اصلی کم تحرک ــرد و از عام ک

ــختی  ــت. کار س ــود جس ــراي مبارزه با این معضل س  ب
نیست. 

اول از همه باید همت کنید و بعد از آن، اپلیکیشن هاي 
ــیر را با انرژي ادامه  ــازي را نصب کرده و بقیه مس بدنس
ــماره هاي بعدي فکري هم  بدهید. نگران نباشید؛ در ش

براي رژیم غذایی تان خواهیم کرد.

بدنسازي با دوست کوچک هوشمند 
با اپلیکیشن هاي تناسب اندام سالمت خود را کنترل کنید

Up by Jawbone :نام نرم افزار
iOS سیستم عامل: اندروید و

حجم: 47/6 مگابایت
امتیاز: 5 ستاره

 Jawbone  صرف نظر از این که برنامه
را روي تلفن همراه هوشمندتان داشته باشید 
یا نه می توانید از برنامه  Up استفاده کنید. 

ندارد،  ضرري  هم   Jawbone نصب  اما 
تمرین هاي  بر  ناظر  نوعی  برنامه،  این  زیرا 

هماهنگی  در  می تواند  و  می شود  محسوب  شما 
و  برساند  بهتري  نتیجه   به  را  شما  نهایت  در   ،Up با 

مسیر تمرین هایتان را نیز هموارتر کند. در هر حال، اگر برنامه  
Jawbone را داشته باشید، Up  با آن هماهنگ خواهد شد 
که  داخلی اي  حسگِر  هر  با  می تواند  برنامه  این  نه،  هم  اگر  و 
شده،  نصب  شما  هوشمند  دستگاه  روي  پیش فرض  به صورت 
کار کند. در نتیجه این همکاري اطالعات دقیقی درباره دنبال 
کردن فواصل تمرین و نوع و میزان آنها، نظیر تعداد قدم هایی 
که برداشته اید، کالري مصرفی یا شدت فعالیت ارائه می شود. 

در این برنامه، امکان افزودن دستی ردیابی 
خوراك و میزان خواب روزانه را نیز خواهید 

داشت.
همراه   Up ماجرا نیست، با پایان  این 
شوید تا ببینید چطور می توانید از این برنامه، 
در کنار دیگر برنامه ها براي بهبود تناسب 
اندامتان استفاده کنید و از قابلیت همگامی 
آن لذت ببرید. با Up، گویی دو اپلیکیشن 
نه   که  همراهی  یار  دو  دارید،  هم  کنار  را 

فقط کنار یکدیگر شما را راهنمایی و هدایت خواهند 
کرد، بلکه به دلیل سازگاري و هماهنگی باال 
هرچه  استفاده   در  شما  به  هوشمندشان،  و 
موجود  مشابه  برنامه هاي  دیگر  از  بیشتر 
این  به  می کنند.  کمک  دستگاهتان،  در 
به  زدن  سر  از  زیادي  حد  تا  شما  طریق، 
دردسرهایش  و  مختلف  اپلیکیشن هاي 
از  آرامش،  با  می توانید  و  شده  خالص 
کردن  تلف  بدون  و  برده  لذت   Up امکانات 

وقت، حواستان به راهنمایی دیگران هم باشد.
ایران،  در  که  است  بهترین هایی  از  اپلیکیشن،  این 
بی هیچ مشکلی همراه شما خواهد بود و باگ هاي برنامه هاي 
دستبند  راحت  خیال  با  پس  داشت؛  نخواهد  نیز  را  مشابه 
مخصوص را تهیه کرده و خودتان را براي مسیري هیجان انگیز 

در جاده  سالمت و بدنسازي آماده کنید.
http: /  / bit.ly / 1Gfvmbd  :دانلود از کافه بازار

http: /  / apple.co / 1xxNqMp  :دانلود از آي تیونز

JEFIT  :نام نرم افزار
iOS سیستم عامل: اندروید و

حجم: 14/1 مگابایت
امتیاز: 4/5 ستاره

اگر هر روز ورزش و تمرین دارید 
است  منظم  اغلب  رفتن تان  باشگاه  و 
و با برنامه  خاصی پیش می روید و به 
ورزش  نیمه حرفه اي  به صورت  نوعی 

دست  از  را  اپلیکیشن  این  می کنید، 
خواهد  شما  رفیق  نه تنها   JEFIT ندهید. 

بود، بلکه با داشتن داده هاي متنوعی از هزاران 
بدن  مختلف  نقاط  قوي سازي  براي  که  تمرینی  مدل 

و کار کردن روي عضالت خاصی به صورت جداگانه یا همگام تنظیم شده اند، مثل یک 
مربی دلسوز برنامه هاي شما را در اختیارتان قرار خواهد داد. این موضوع وقتی مهم تر 
می شود که بدانید دستورالعمل مربوط به هر یک از حرکت ها به صورت جزء به جزء با 
مواردي نظیر ارائه  برنامه  روزانه، ارائه  گزارش عملکرد روزانه تمرین ها، ردیاب پیشرفت 
در  و  خاص  تمرین هاي  با  مرتبط  و  مختلف  انواع  در  متعدد  زمان سنج هاي  مراحل،  در 
نهایت همگام سازي تمامی این موارد با پروفایل JEFITتان؛ همراه شده و در نهایت 

شما را با تمرین هاي بدون نقص و نتیجه اي هیجان انگیز مواجه خواهد کرد. 
بتکانید،  را  جیب تان  بخواهید  اگر  که  است  این  بدانید،  نیست  بد  که  آخري  نکته  
می توانید از نسخه  پولی این برنامه هم استفاده کنید. این نسخه، تبلیغات ندارد و امکانات 
دیگري هم مضاف بر آنچه ذکر شد در اختیارتان قرار می دهد، اما در هر صورت نسخه  
خشخاش  به  مته  حد  از  بیش  نخواهید  اگر  و  است  کامل  کافی  اندازه   به  هم  رایگان 
بگذارید، به جرات می توان همین نسخه را نیز یکی از بهترین ها دانست. براي شروع، 

نگران نداشتن امکانات اضافی موجود در نسخه  پولی نباشید.
http: /  / bit.ly / 19ImjCR : دانلود از کافه بازار

http: /  / apple.co / 1C6pAm9 :دانلود از آي تیونز

1

Workout Trainer  :نام نرم افزار
iOS سیستم عامل: اندروید و

حجم: 14/3 مگابایت
امتیاز: 4 ستاره

اگر تصور می کنید عنوان «مربی» براي این اپلیکیشن، تا حد زیادي غلو محسوب می شود تا انتهاي مطلب 
را همراه ما باشید. بیایید اول با یکدیگر مرور کنیم که وظایف مربی چیست؟ او با شما حرف می زند، برنامه  
صحیحی را با توجه به توانایی ها و اهداف شما در اختیارتان قرار می دهد و مسائل مربوط به هر حرکت را با 
شما در میان گذاشته و راهنمایی تان می کند. این برنامه هم تمام موارد ذکر شده را به صورت دستورالعمل هاي 
گام به گام صوتی و تصویري در اختیارتان قرار می دهد. همچنین سیستمی درون برنامه اي به شما امکان 
شخصی سازي تمرین هایتان را می دهد و به این طریق، هر کاربر می تواند برنامه  تمرین خودش را ایجاد کرده و 
در مراحل مختلف آن را تغییر بدهد و با توجه به میزان پیشرفت، آن را سبک  یا سنگین تر کند. نکته  جالب در این 
اپلیکیشن این است که در نهایت شما را به مربی کوچکی تبدیل می کند که دست کم، پس از شناخت بدن تان و 
توانایی هایش می توانید برحسب پارامترهاي تعیین شده در اپلیکیشن، براي خودتان برنامه  تمرین بنویسید. البته 

مراقب باشید بیش از حد به خودتان اعتماد نکنید و تا حد ممکن، با پیش فرض هاي 
خود اپلیکیشن پیش بروید تا از بروز هرگونه آسیب احتمالی نیز پیشگیري کرده باشید؛ 
زیرا در تمرین هاي این چنینی، اگر مراقب حرکات تان نباشید و به مربی تان دقیق 
گوش ندهید، ممکن است دچار مشکالتی بشوید که گاهی جبران ناپذیر خواهد بود. 
امکان تصویري موجود در این اپلیکیشن، راه را بر هر نوع خطاي احتمالی شما خواهد 

بست، پس خوب چشم و گوشتان را باز کنید.
http: /  / bit.ly / 1Cw6Dgm :دانلود از کافه بازار
http: /  / apple.co / 1xxPofF :دانلود از آي تیونز

Runkeeper  :نام نرم افزار
iOS سیستم عامل: اندروید و

حجم: 23/4 مگابایت
امتیاز: 4/5 ستاره

شنیدن  به  را  ساعاتی  روزانه،  تقریبا  و  هستید  دویدن  اهل  اگر 
موسیقی و دویدن در پارك یا مکان هاي دیگر اختصاص می دهید، 
این یکی براي شما مناسب خواهد بود. با ارائه  iOS 8، سالمت 
و مسائل مربوط به آن، به عنوان یکی از دغدغه هاي اصلی شرکت 
اپل، در محصوالتش نیز متبلور شد. این موضوع را بخوبی می توان 
نیز  داده  مانور  آنها  روي  بتازگی  که  مخصوصی  اپلیکیشن هاي  از 

فهمید. یکی از آنها، همین Runkeeper است که بخشی مخصوص به خودش را در GPS آیفون هاي 
iOS 6.0 به باال اختصاص داده و از طریق آن، می توان اطالعات مربوط به زمان، سرعت، میزان کالري 
مصرفی و طول فاصله اي را که دویده اید، مشاهده کنید. این برنامه، شما را طی دویدن تنها نگذاشته و در میانه  
راه با اخطارهاي صوتی، شما را براي داشتن سرعتی مناسب با مسافتی که دویده اید راهنمایی می کند و در 
کنار آن، زمان و میزان راهی را که آمده اید نیز به شما اطالع خواهد داد. امکان جالب دیگر این بخش، تنظیم 
گزارش دویدن هاي شما با ارائه  جدول و نقشه هاي منظم و جمع و جور است که به این طریق می توانید با چند 
اشاره، نموداري تمام و کمال از میزان پیشرفت یا نقاط ضعف دوندگی تان را داشته باشید. این بخش به عنوان 
 اپلیکیشن براي سیستم عامل اندروید نیز طراحی شده و امکاناتی را که ذکر شد نیز تا حد زیادي به همان شکل 

پوشش می دهد.
http: /  / bit.ly / 1GKyn41  :دانلود از کافه بازار

http: /  / apple.co / WKXaBD  :دانلود از آي تیونز
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امیر آقاطهرانی

ــپلورر براي دو دهه، بخصوص  مرورگر اینترنت اکس
ــتر کاربران  ــال پیش، دروازه ورود بیش ــا همین چند س ت
ــاب می آمد. یکی از دالیل این  به دنیاي اینترنت به حس
ــتردگی این است که اکسپلورر به صورت پیش فرض  گس
ــیاري از سیستم هاي  ــت و بس مرورگر اصلی ویندوز اس
اداري و شرکتی سازمان هاي مختلف بر مبناي استفاده از 
ــود. دلیل دیگر این است که حتی براي  آن طراحی می ش
ــت و  ــت و نصب مرورگرهاي دیگر به IE نیاز اس دریاف
ــراغ امتحان  ــیاري از کاربران کمتر حرفه اي هرگز س بس
ــد؛ روندي که البته در  ــردن مرورگرهاي دیگر نمی رون ک

سال هاي اخیر تغییر کرده است. 
ــیار  ــال در دنیاي فناوري زمانی بس به هر حال 20 س
ــتی  ــافت بدرس ــاب می آید و مایکروس ــی به حس طوالن
ــتم عامل خود گرفته  تصمیم به تغییر مرورگر اصلی سیس
ــهم خود از این بازار را دوباره افزایش  ــاید بتواند س تا ش
ــوي مایکروسافت  دهد. این مرورگر جدید که هنوز از س
پروژه اسپارتان نامیده می شود، بسیاري از محدودیت هاي 
ساختاري اکسپلورر را که توسعه سایت ها و اپلیکیشن هاي 
ــاخته، برطرف خواهد  ــیار دشوار س جدید را براي آن بس
ــر جدید از قابلیت هاي تازه و  ــرد. عالوه بر این، مرورگ ک
متعددي از جمله ساختار مرتبط مایکروسافت و نیز دستیار 
هوشمند صوتی آن یعنی Cortana پشتیبانی می کند. 
در ادامه به معرفی بیشتر هر دو مرورگر و آینده احتمالی 

آنها می پردازیم.

اینترنت اکسپلورر
ــازار  ــپلورر از ب ــت اکس ــهم اینترن ــال 2002، س س
ــی از این موفقیت  ــید. بخش مرورگرها به 95 درصد رس
ــی نیز به دلیل ساختار  به دلیل نبود رقابت جدي و بخش
ــود. موضوعی که باعث  ــپلورر و ویندوز ب ــه اکس یکپارچ
ــراض دولت هاي اروپایی و آمریکا از رفتار غیررقابتی  اعت
ــد و در نهایت جریمه مالی این شرکت  مایکروسافت ش
ــه را در  ــت در این زمین ــن رقاب ــه پذیرفت ــار آن ب  و اجب
ــهم IE از بازار  ــت س ــل مهم تر اف ــت. اما دلی ــی داش پ
ــاختاري و محدودیت هاي این  ــکالت س مرورگرها، مش
ــعه دهندگان و کاربران  ــر بود که کار را براي توس مرورگ
ــکل اصلی پشتیبانی ناکافی  ــیار دشوار کرده بود. مش بس
ــی وب بود.  ــتانداردهاي برنامه نویس ــن مرورگر از اس ای
ــافاري از این  ــام رقبا، از جمله کروم، فایرفاکس و س تم
استانداردها به صورت معقولی پشتیبانی می کنند، در حالی 
ــپلورر تنها از بخشی از این استانداردها پشتیبانی  که اکس
می کند یا در مواردي به کل استانداردها را ندیده می گیرد. 
این امر از آن جهت براي توسعه دهندگان وب مشکل ساز 
بود که یک صفحه وب باید در تمامی مرورگرها به یک 
ــتفاده باشد و به منظور  ــکل بارگذاري شده و قابل اس ش
ــري پایگاه یا صفحه وب  حصول اطمینان از تطبیق پذی
با مرورگر اکسپلورر به برنامه نویسی اضافی و صرف وقت 
ــتر نیاز بود. بنابراین جاي تعجب نیست این  و هزینه بیش

مرورگر محبوب برنامه نویسان وب نبود. 
ــرعت ناکافی، رابط کاربري ضعیف و قدیمی، نبود  س
نوآوري و پشتیبانی نکردن از افزونه ها نیز جزو عمده ترین 
دالیل نارضایتی کاربران از این مرورگر به حساب می آید. 
هرچند مایکروسافت در نسخه هاي جدیدتر سعی در بهبود 
ــخه آخر این مرورگر، یعنی ــکالت IE داشته و نس  مش

ــتانداردها هم ردیف  ــر تطبیق پذیري با اس  IE 11 از نظ
ــرد، با این حال  ــر مرورگرهاي مطرح قرار می گی با دیگ

ــرکت مایکروسافت نیز فهمیده زمان  به نظر می رسد ش
ــت. البته اکسپلورر به این  ــروعی دوباره فرا رسیده اس ش
زودي حذف نشده و تا آینده قابل پیش بینی به حیات خود 
ادامه خواهد داد و این مساله شاید براي برنامه نویسان و 

توسعه دهندگان وب چندان خوشایند نباشد.

تغییرات بازار
با آن که خبر کنار رفتن اکسپلورر سر و صداي زیادي 
ــافت پرسش هایی را نیز  به پا کرد، اما تصمیم مایکروس
ایجاد کرده است. همان طور که اشاره شد، یکی از دالیل 
ــهم رو به کاهش اکسپلورر از بازار  اصلی این تصمیم س
ــال 2002 تاکنون بوده است. در حالی که  مرورگرها از س
ــهم بازار  ــرکت گوگل با 9 / 43 درصد س مرورگر کروم ش
ــاب می آید، سهم اکسپلورر  محبوب ترین مرورگر به حس
ــته به 1 / 16 درصد  ــال با کاهشی پیوس تا فروردین امس

رسید. 

اما این تمام ماجرا نیست، زیرا نقش مرورگر اینترنت 
ــیاري از  ــت. در بس ــز در حال یافتن تعریفی جدید اس نی
ــیاري  ــرکت ها مرورگر، رابط کاربري اصلی براي بس ش
ــده و به نوعی  ــازمانی محسوب ش ــن هاي س از اپلیکیش
ــروزه  غیر از  ــمار می آید. ام ــی به ش ــتم عامل واقع سیس
ــن، کارکردهاي  ــاي آنالی ــا بازي ه ــرویس ایمیل ی س
ــتم هاي آموزشی مدرسه و  ــیار دیگري از جمله سیس بس

ــگاه ها، اینترانت هاي شرکتی، سیستم هاي مدیریت  دانش
منابع انسانی و دسترسی به محل کار از راه دور کامال به 

مرورگر اینترنت وابسته است. 
ــتم هاي IT در ساختار شرکت ها و  با گسترش سیس
ــازمان ها، این نهادها هرچه بیشتر به مرورگر اینترنت  س
ــد و در نتیجه، طراحی و  ــاي آن تکیه می کنن و قابلیت ه
ــتم هاي فراگیر IT در سازمان ها به  ــعه مجدد سیس توس
ــود  ــانی نیاز دارد که باعث می ش منابع عظیم مالی و انس
ــخه هاي قدیمی تر  ــازمان ها استفاده از نس بیشتر این س

ویندوز و مرورگر اکسپلورر را ادامه دهند. 
ــاله براي مایکروسافت یک مشکل مضاعف  این مس
ــینه» کاربران  ــد، زیرا باید کنار حفظ «پیش ایجاد می کن
ــش را افزایش دهد تا  ــود، توان رقابتی محصول فعلی خ
بتواند پا به پاي دیگر رقبا پیش رود. راه حل مایکروسافت، 
توسعه یک مرورگر جدید کنار حفظ و ارتقاي محصول جا 
افتاده فعلی است، راهبردي که تا اثبات موفقیت خود راه 

درازي در پیش دارد.

ظهور اسپارتان
 IE ــوان مرورگر جایگزین ــپارتان که به عن پروژه اس
ــده، به مایکروسافت این امکان  در ویندوز 10 معرفی ش
ــروع کند. با این که این  ــد همه چیز را از نو ش را می ده
مرورگر از برخی فناوري هاي موجود در اکسپلورر استفاده 
می کند، اما در بسیاري از زمینه ها با سلف خود تفاوت هاي 
ــده براي  ــارزي دارد. از جمله ویژگی هاي پیش بینی ش ب

این مرورگر می توان به این موارد اشاره کرد:
ظاهر و تجربه کاربري مشابه کروم: مرورگر آینده 
مایکروسافت همانند کروم رابط کاربري ساده و ساختاري 

سبک و روان خواهد داشت.
پشـتیبانی از افزونه ها: افزونه ها جزو محبوب ترین 
ــس و کروم  ــد فایرفاک ــی مانن ــاي مرورگرهای قابلیت ه
ــده و قابلیت  ــت، برنامه هایی که به مرورگر اضافه ش اس
ــد. قابلیت اضافه  ــازي آن را افزایش می دهن شخصی س
شدن افزونه هایی مانند دانلودکننده ویدئو یا پاپ آپ بالکر 

می تواند محبوبیت مرورگر جدید را بیشتر کند.
یکپارچه شدن با دستیار هوشمند مایکروسافت: 
Cortana دستیار هوشمند صوتی مایکروسافت اولین 

بار با نسخه جدید ویندوزفون معرفی شد، اما از قرار معلوم 
در ویندوز 10 حضوري همه جانبه خواهد داشت. اسپارتان 
ــت و کاربران می توانند با  ــتثنا نیس نیز از این قاعده مس
ــتفاده از فرامین صوتی به مرور صفحات وب و انجام  اس

کارهاي مختلف بپردازند.
ــیاري از  قابلیـت ایجـاد گـروه بـراي تب ها: بس
ــر پنجره هاي متعددي را  ــران در حال کار با مرورگ کارب
ــر جدید می توانید براحتی براي  باز می گذارند. در مرورگ
ــاد کرده و راحت تر آنها را  تب هاي باز مرورگر گروه ایج

مدیریت کنید.
قابلیت تبدیل صفحـات وب زنده به حالت ثابت 
و ایجاد یادداشـت و نوشته: در مرورگر جدید می توان 
ــتفاده از قلم هاي  ــا اس ــات وب و ب ــی روي صفح براحت
ــتن یادداشت یا عالمت گذاري  Stylus یا موس به نوش
بخش هاي دلخواه اقدام کرد و نتیجه را با دیگر کاربران 

به اشتراك گذاشت.
دریافـت مرورگـر به عنوان یک اپلیکیشـن قابل 
ــپلورر  دانلـود: به احتمال زیاد این مرورگر برخالف اکس
ــتم نصب نخواهد بود،  ــورت پیش فرض روي سیس به ص
ــار افزایش حق  ــکان دانلود آن، در کن ــه با ایجاد ام بلک
ــگاه اپلیکیشن  انتخاب کاربران و میزان مراجعه به فروش
ــانی ها نیز براي  ــکان مدیریت بهتر به روزرس ویندوز، ام

مایکروسافت فراهم خواهد شد.
ــا در رابطه با مرورگر  ــاید یکی از مهم ترین خبره ش
ــایت ها و  ــپارتان از س ــردن اس ــتیبانی نک ــد، پش جدی
ــخه هاي  ــده براي نس ــعه داده ش ــن هاي توس اپلیکیش

قدیمی تر اکسپلورر باشد. 
براي رفع مشکل، مایکروسافت کماکان نسخه نهایی 
ــظ خواهد کرد تا کاربران  ــپلورر را در ویندوز 10 حف اکس
قادر به مشاهده این سایت هاي قدیمی باشند. این به این 
ــت که کاربران خانگی احتماال مرورگر جدید را  معنی اس
انتخاب خواهند کرد، در حالی که سازمان ها و شرکت ها 
به منظور پشتیبانی از سیستم IT فعلی خود به استفاده از 
اکسپلورر ادامه خواهند داد. در نتیجه توسعه دهندگان وب 
ــته  ــاکان باید IE را در طراحی هاي خود در نظر داش کم
ــنا  ــند و هنوز وقت خداحافظی با این مرورگر دیرآش باش

فرا نرسیده است.

«اکسپلورر» زیر تیغ اسپارتـان
مرورگر جدید مایکرو سافت به مقابله با «اکسپلورر» می آید
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راهنما

سیاوش شهبازي

ــورد  ــی در م ــانه هاي ایران ــت رس ــال اس ــد س چن
ــدي بازي هاي  ــبت به درجه بن ــهل انگاري والدین نس س
ــیارتر  ــان عمومی را هوش ــدار داده و اذه ــه اي هش رایان
کرده اند. متاسفانه به علت گسترش سریع صنعت بازي، 
ــان بدون انجام تحقیقات مستند و قابل  برخی کارشناس

ــرات بازي هاي رایانه اي  ــخنان خود را به مض اثبات، س
ــاص می دهند و آنها را عامل انزوا و جامعه گریزي  اختص
ــنا به  کودکان و نوجوانان می دانند، در حالی که افراد آش
ــالیان اخیر این صنعت براي  این حیطه به تالش هاي س
ــه گرفتن آنها از نوعی  ــی کردن بازي ها و فاصل اجتماع

تفریح انفرادي آگاهی دارند.
براساس این نگرش گروهی از والدین بکلی فرزندان 

ــود را از انجام این بازي ها منع کرده یا با تعیین حد و  خ
ــرگرمی سازنده  زمان، فرصتی را که می تواند به یک س
ــود، به تفریحی صرف و سبک تبدیل می کنند.  تبدیل ش
ــت  تعدادي دیگر نیز جبهه اي کامال مخالف گزیده، دس
فرزند خود را از هر لحاظ باز گذاشته، او را در میان انواع 

محتواي سازنده و مخرب رها می کنند.
ــی به بهبود نگرش  ــه این نظرات غیرکارشناس نتیج

والدین و در پی آن فرزندانشان به این سرگرمی کمکى 
نمی کند.

ــات  ــی از مطالع ــاس یک ــه براس ــه ک ــن مقال  در ای
ــت، تعدادي از بازي هاي مناسب  «PC Gamer» اس
ــودکان و نوجوانان ایرانی را معرفی می کنیم که  براي ک
ــار از  ــن کیفیت قابل توجه مراحل تولید آ ن سرش در عی

فرصت هاي آموزشی است.

بازي هاي مناسب براي کودکان ایرانی
بازي هایی که در آموزش کودکان و نوجوانان موثر است 

  Minecraft  :عنوان بازى
سیستم ها: ویندوز، او.اس.اکس، لینوکس، جاوا، 
ــد، آي.او.اس، ویندوزفون، اکس باکس 360،  اندروی
ــن 3، پلی استیشن 4 و   اکس باکس وان، پلی استیش

Vita پلی استیشن
ــد، به  ــناختی نداری ــازي ش ــوز از این ب ــر هن اگ
ــد. ماین کرفت را  ــه اش کنی ــاد کرده و تهی ــا اعتم م
ــول قدیمی ترها  ــازي «لگو» یا به ق می توان یک ب
ــت. در این بازي انواع مکعب ها  «خانه سازي» دانس
ــا در اختیار بازیکن قرار دارد تا با آنها دنیاي  و الگوه
ــازد.  در وصف تاثیر این بازي  رویایی خویش را بس
همین بس که در صدها مدرسه  سراسر دنیا به عنوان 
یک بازي آموزشی از آن استفاده می شود (حتی یکی 
ــت.)  ــتکهلم آن را اجباري کرده اس ــدارس اس از م
ــی ساده است. براي  ماین کرفت مثل یک بوم نقاش
کسی که تازه قلم به دست گرفته، زمینی براي آرام 
ــت و براي آن کس که افق هاي  رفتن و آموختن اس
ــاوري دارد، عرصه اي براي ابراز وجود.  خالقیت پهن

ماین کرفت براي هشت تا هشتاد ساله هاست.

Portal 2  :عنوان بازى
لینوکس،  ــس،  او.اس.اک ــدوز،  وین سیسـتم ها: 

پلی استیشن 3 و  اکس باکس 360
ــوش آوازه   ــرکت خ ــی ش ــاهکار فیزیک ــن ش ای
ــال  ــن و س ــد تجربه کنند. س ــه بای Valve را هم
ــتان غنی و  ــد، اما بدانید این بازي با داس نمی شناس
ــیار سودمند  ــما بس مراحل غنی تر، براي فرزندان ش
ــه درك خیلی  ــازي ب ــن ب ــان در ای ــت. بازیکن اس
ــید  ــه و فیزیک خواهند رس ــی از محیط، هندس خوب
ــی آنها را  ــات و تجربیات حقیق ــا در مطالع  که قطع

یاري خواهد کرد.

  Besiege  :عنوان بازى:  عنوان بازى
سیستم : ویندوز

ــبکه  آنالین استیم قابل تهیه  این بازي که از ش
است، هنوز به طور رسمی عرضه نشده، اما نسخه  اي 
از آن در اختیار مخاطبان عالقه مند قرار گرفته است. 
ــتفاده از انواع قطعات،  ــازي بازیکنان با اس در این ب
دست به ساخت ماشین هاي جنگی به سبک دوران 
قرون وسطی می زنند و تجهیزات دشمن را تخریب 
 Tower ــازي را یک ــاید بتوان این ب می کنند. ش
ــاص توصیف کرد که در آن بازیکن  Defense خ
ــازد. فرزند شما  ــالحش را خودش بس قادر است س
ــاده مانند مدیریت  می تواند بعضی از فنون ذهنی س
ــات مختلف  ــازي قطع ــم طرح و شبیه س فضا، تجس

هندسی را از این بازي یاد بگیرد.

The Sims 4  :عنوان بازى
سیستم ها: ویندوز و او.اس.اکس

ــان می دهد  ــن فرصت را به بازیکن ــیمز ای دنیاي س
ــز و مثبتی را  ــس کرده و نکات ری ــاي خود را لم رویاه
از زندگی دریابند. درك نمی کند محیط خانه نباید شلوغ 
باشد؟ وقتی خانه مجازي اش را با وسایل پر کرده و خطر 
ــت  ــوزي را افزایش داد، با این بالي طبیعی دس آتش س
ــتش می آید. نظم  ــاب کار دس و پنجه نرم می کند و حس
ندارد؟ این فرصت را در اختیارش بگذارید شغلی در سیمز 
اختیار کرده، ذره ذره پله هاي ترقی را طی و جریمه شود 
تا این عبرت را به زندگی حقیقی اش منتقل کند. زبانش 
تند است و مهارت اجتماعی ندارد؟ بگذارید با گزینه هاي 
سخنوري بازي سر و کله بزند و چند شخصیت را از خود 
ــتنی به این راحتی ها  ــد تا یاد بگیرد هر دل شکس برنجان
قابل جبران نیست. دنیاي سیمز پر است از درس هایی که 
می تواند از فرزند شما انسانی بهتر بسازد. حتی قادر است 
ــلیقه  او را هم بهبود ببخشد. فقط  مراقب تفاوت هاي  س
فرهنگی درون بازي با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی بوده و 

نگاه ناظر خود را از فرزندتان دریغ نکنید.

LEGO Marvel Super Heroes  :عنوان بازى
آي.او.اس،  ــس،  او.اس.اک ویندوز،  سیسـتم ها: 
اکس باکس 360، اکس باکس وان، پلی استیشن 3، 

Wii U پلی استیشن 4، پلی استیشن ویتا و
ــل قبول  ــري LEGO قاب ــه بازي هاي س هم
ــرگرمی  ــتند. این بازي ها فرصت خوبی براي س هس

والدین و فرزندان کنار هم فراهم می کند. 
ــاد  ــا واقعا ش ــري بازي ه ــی این س ــاي کل فض
ــود صحنه هاي  ــت نگران وج ــت، پس الزم نیس اس
ــت از اشیاي  ــر مراحل پر اس ــید. سرتاس  خشن باش

قابل شکستن. 
ــالتان با آنها  می توانید در حالی که کودك خردس
ــت، خودتان ماموریت ها را انجام بدهید.  سرگرم اس
ــما، به تقلید رو  ــاهده  بازي ش کودك به مرور با مش
ــازي را یاد خواهد گرفت. از  آورده و مکانیک هاي ب
ــکویی  ــن حیث، بازي هاي LEGO می توانند س ای
ــاي ابتدایی  ــتنی ها و مهارت ه ــوزش دانس براي آم
 بازي ها باشند و به مرور کودکتان را تا سطح خودتان 

پیشرفت بدهند.

 Plants vs Zombies  :عنوان بازى
ــس، آي. او.اس،  سیسـتم ها: ویندوز، او.اس.اک
 ،Xbox Live Arcade ،ــون ــد، ویندوزف اندروی

پلی استیشن Network و پلی استیشن ویتا
دوست دارید فرزندتان به یک نظریه پرداز واقعی 
ــود و قدرت تحلیل و سنجش نسبتا خوبی  تبدیل ش
ــان علیه زامبی ها»  ــد؟ او را با دنیاي «گیاه پیدا کن
ــنا کرده و بقیه اش را به عهده  این بازي بگذارید.  آش
فرزندانتان از طریق این بازي درس هاي ارزشمندي 
ــازي تاکتیکی، ترکیب  در زمینه  مدیریت منابع، جاس
واحدها و استراتژي هاي واکنشی یاد خواهند گرفت.

  Turbo Dismount  :عنوان بازى
سیستم: رایانه هاي شخصی

ــتن هستند. بسیاري از  بچه ها عاشق چیز شکس
ــدان خود امان  ــیطنت هاي فرزن ــت ش والدین از دس
ــت؟ این بازي کمابیش آمیزه اي از  ندارند. چاره چیس
خرابکاري هاي تعمدي است که برخالف سگرمه هاي 
ــیطنت هاي بازیکنان را پاداش  در هم پدر و مادر، ش
ــد. با این بازي می توانید در کنار تخلیه  انرژي  می ده
فزاینده  کودکان خود، ایده اي نسبتا جامع از تصادف 
و تصادم را براي آنها جا بیندازید. براي سنین پایین تر 
که درك دقیقی از اطراف ندارند، حضور والدین براي 

توضیح و رفع ابهام  هاي پیش آمده الزم است.

Scratch  :عنوان بازى
سیستم: ویندوز

Scratch مجموعه اي از بازي هاي ساده است 
ــبک  ــاده، به س ــی س که بازیکنان را به برنامه نویس
ــدا با  ــد. ابت ــویق می کن Drag and Drop تش
ــاده آغاز خواهید کرد، اما به مرور  ــیار س ابزاري بس
ــگ و بویی جدي تر  ــده و بازي رن فضا پیچیده تر ش
ــاز بودن و فعالیت  ــاس کارس به خود می گیرد. احس
ــما را به تالش بیشتر در  مثمر در این بازي، فرزند ش
درك منطق و ریاضیات و به طور کلی علوم تشویق 

خواهد کرد.

 Towerfall: Ascension  :عنوان بازى
Ouya  سیستم ها: ویندوز، او.اس.اکس، لینوکس، پلی استیشن 4 و

ــد.  ــل نکنی ــد؟ تعل ــان را بریده ان ــو امان ت ــاي کوچول ــا مهمان ه ــته اند؟ ی ــان گذاش ــه را روي سرش ــان خان  چندقلوهایت
Towerfall: Ascension را در دستگاه گذاشته و دسته ها را تقدیمشان کنید. در این بازي تا چهار نفر می توانند با کنترل هایی 
بسیار ساده بازي کرده و انرژي خود را تخلیه کنند. البته بازي به همین بسنده نکرده و محیط تخریب پذیرش عمقی قابل توجه به 
بازي بخشیده است. یک مد کاوش (تکنفره) هم براي بازي اندیشیده شده، اما بخش چندنفره  آن است که واقعا جلب توجه می کند. 
اگر هم سادگی این بازي حوصله شان را سر برد، می توانید بازي Nidhogg را برایشان بگذارید تا طعم رقابت واقعی را بچشند.

 Terraria  :عنوان بازى
 ،Xbox Live Arcade ،ــس وان ــد، آي.او.اس، اکس باکس 360، اکس باک سیسـتم ها: ویندوز، اندروی

Network پلی استیشن 3، پلی استیشن 4 و پلی استیشن
 این عنوان دوبعدي شاخص مشترکات زیادي با ماین کرفت دارد. در این بازي نیز اصل بر ساختن و پرداختن است، با این 
تفاوت که چگونگی ترکیب آیتم ها براي ساخت سالح  قوي تر و سرکوب دشمنان، همچنین چگونگی احضار سرگروه هاي 
قوي تر که غنایم بیشتري نصیبتان کنند، از دیگر ابعاد اساسی بازي هستند. صعود در تریریا به این سادگی ها نیست و در طول 

یادگیري و تسلط بر بازي، آشنایی قابل توجهی با استراتژي هاي بدوي و سازوکار هاي نقش آفرینی حاصل می شود.
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راهنما

آزاده ارشدي

ــتم عامل که به آن عادت کرده ایم و سال ها  معموال دل کندن از یک سیس
روي رایانه خانگی یا لپ تاپ مان داشته ایم ، کار راحتی نیست. شاید همین دلیل 
اصلی محبوبیت ویندوز نسبت به دیگر رقبا باشد. با وجود این راه هاي دیگري 
ــتم عامل  ــتن سیس ــما اجازه می دهد بدون کنار گذاش هم وجود دارد که به ش
محبوب تان، کار کردن با سیستم عامل دیگري را روي رایانه خود تجربه کنید. 
ــنا می شویم که براي کاربران  این هفته با یک نرم افزار براي مرورگر کروم آش
ــتم هاي عامل ویندوز و مک.او.اس این امکان را ایجاد می کند تا چیزي  سیس
شبیه آنچه در سیستم عامل کروم گوگل اتفاق می افتد، روي دستگاه خود داشته 
باشند. «النچر اپلیکیشن کروم» (chrome app launcher) میانبري به 
صفحه اول مرورگر کروم است که با دانلود آن آیکون مربع شکلی در تسک بار 
محیط هاي مک و ویندوز و نیز بزودي لینوکس قرار می گیرد و امکان دسترسی 
سریع به سرویس هایی مانند جیمیل یا گوگل درایو را فراهم می کند. براي دانلود 

این النچر می توانید به این لینک مراجعه کنید:
https: /  / www.google.com / chrome / browser / deskt
op / index.html

استفاده از دکمه جستجو
 CapsLock ــرد، دکمه ــورد کروم بوك را طراحی ک وقتی گوگل کیب
ــتجو (Search) را قرار داد  ــاي آن دکمه جس ــرد و به ج ــذف ک را از آن ح
ــري هم انجام می دهد. با این  ــتجوي گوگل، وظایف دیگ که البته کنار جس
ــوند و  ــایت جدیدي ش دکمه کاربران می توانند هر زمان که بخواهند وارد س
ــا Ctrl+T  را بگیرند، تنها دکمه  ــاي این که تب جدیدي را باز کنند ی به ج
ــار دهند و نام سایت مورد نظر خود را تایپ کنند. کروم بوك  ــتجو را فش جس
ــتجو، بوك مارك ها و سایت هایی  ــت پیشنهادي از تاریخچه جس هم فهرس
ــوگل از اینترنت و ــودکار گ ــنهادهاي خ ــده و نیز پیش ــتر بازدید ش  که بیش

 Web Store کروم را ارائه می  کند. با فشردن دکمه اینتر مى توانید یکى 
از آن پیشنهادها را امتحان کنید.

ــد که النچر  ــراى ورود به وب، هرچن ــن روش ب ــتفاده از ای ــس از اس پ
ــل ویندوز یا ــتم هاى عام ــابهى را در سیس ــروم وظایف مش ــن ک  اپلیکیش
ــه مى  کند، اما به دلیل این که میانبر کیبورد اصلى در رایانه هاى   OS X ارائ

غیر کروم بوك وجود ندارد، این سیستم هاى عامل کند به نظر مى رسند.

ماشین حساب و تبدیل واحد 
ــاب اعداد و ارقام به ماشین حساب روى میزتان  به جاى این که براى حس
ــاب تلفن همراهتان مراجعه کنید، مى توانید با فشردن دکمه  ــین حس یا ماش
جستجو در کروم بوك خود و تایپ اعداد این کار را براحتى انجام دهید. جمع 
ــاز به بازکردن تب جدیدى  ــن بدون نی و تفریق ها در باکس النچر اپلیکیش

نمایان مى شود.
ــتورات کیبورد هم مستقیم شما را به هدف مى رسانند مثال با استفاده  دس
ــیم و با X ضرب  از فلش جلو (forward slash) مى توانید تفریق و تقس
ــم وارد تب مرورگر جدیدى همراه  ــردن دکمه اینتر ه را انجام دهید، با فش
ماشین حساب مى شوید که مى توانید از آن براى انجام حساب هاى دیگرتان 
ــپزى یا  ــل واحدهایى مانند پیمانه آش ــن براى تبدی ــتفاده کنید. همچنی اس
ــاب  ــن کروم حس ــاى دیگر هم مى توانید روى النچر اپلیکیش اندازه گیرى ه
کنید، اما متاسفانه این النچر هنوز نمى تواند واحدهاى ارزى را تبدیل کند. 

اپلیکیشن  ها را صدا کنید
ــیرى  ــتیارهاي صوتی مانند س ــتفاده روز افزون از دس ــاهد اس امروزه ش
ــوگل نیز با ــه گ ــی ک ــتیم. امکان ــمند هس ــاى هوش ــا در تلفن ه  و کورتان

 Google Now براي کاربرانش محقق می کند. با فشردن دکمه جستجو 
و گفتن عبارت Ok Google نیز مى توانید هر دستورى را که مى خواهید 
ــى به رایانه خود بدهید. همچنین دستورات صوتى قابل  البته به زبان انگلیس
ــخیص، وظایف دیگرى مانند تنظیم زمان یا ایجاد یادآورى را به عهده  تش
ــد. البته حرف زدن با  ــینک خواهد ش ــتگاهى با کروم س دارند که در هر دس
رایانه کمى غیرعادى است، اما خیلى از اوقات استفاده از دستور صوتى زمان 

کوتاه ترى مى برد تا این که دستور را تایپ کنیم.

باز کردن اپلیکیشن  ها 
ــت روى آیکون اپلیکیشن یا با ضربه زدن دو انگشت روى  با کلیک راس
ــال در صورتى که  ــید. مث ــترى مى رس ترك پد کروم بوك به گزینه هاى بیش
بخواهید تجربه تایپ در محیط دسکتاپ به وسیله اپلیکیشن هاى مختلف یا 
ــرویس هاى وبى را که به طور مجزا اجرا مى شوند داشته باشید، مى توانید  س

کروم را در پنجره خودش باز کنید.
ــن در النچر مى توانید آن را  ــت روى اپلیکیش عالوه بر این با کلیک راس
ــال از کروم خارج کنید. همچنین با کلیک روى App Info مى توانید  کام
ــن همیشه به عنوان یک تب معمولى باز  تعیین کنید آیا مى خواهید اپلیکیش
شود یا تبى پین شده یا این که در پنجره خود باز  یا حتی مثال بزرگ شود.

سینک پوشه هاى اپلیکیشن
ــن کروم نیز به شما امکان  ــت مانند تلفن هوشمند، النچر اپلیکیش درس
درگ و دراپ برنامه ها را براى مرتب کردن بیشتر پوشه ها مى دهد. در واقع 
ــه هاى شما به رایانه هاى دیگرى منتقل نمى شوند، مگر این که عالمت  پوش
ــینک تنظیمات در کروم بوك هاى مختلف یا  ــما امکان س کروم را که به ش
رایانه هاى ویندوزى و مک هایى را که النچر اپلیکیشن کروم را نصب دارند 

مى دهد، به طور دستى فعال کنید. 
در  را   chrome://flags ــارت  عب ــد  بای ــم  ه کارى  ــن  چنی ــراى  ب
ــال sync-app-list بگردید و آن  ــپس دنب omnibox تایپ کرده س
ــوید یا  ــخص دیگرى وارد ش ــال کنید.  بار دیگر که به کروم بوك  ش را فع
ــازماندهى کنید که  ــت دوباره آن را س کروم بوك جدیدى بخرید، الزم نیس
ــع این روزها که  ــما در کجاى النچر قرار بگیرند. درواق ــن  هاى ش اپلیکیش
ــتفاده از میانبرهاى معرفى شده، در وقت  ــت، مى توان با اس زمان نایاب اس

خود صرفه جویى کنید.

میانبرى براي استفاده از کروم روي ویندوز و مک 
«النچر اپلیکیشن کروم » کارها را آسان  می کند
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ترفند

کانال هاي گروه بندي شده در یوتیوب
بسیاري از شما ممکن است شبکه هاي مختلفی در سایت یوتیوب را 
دنبال کنید. به  عنوان مثال ممکن است به عضویت شبکه هاي آموزش 
تعمیر رایانه درآمده باشید یا کانال جام جم آنالین را در یوتیوب دنبال کنید: 
https: /  / www.youtube.com / user / JamejamonlineIr

مشاهده   و  کانال ها  این  به  دسترسی  می دانید  که  همان طور 
از  یکی  اما  است  امکان پذیر  براحتی  کانال  هر  در  موجود  ویدئوهاي 
مشکالتی که بسیاري از کاربران با افزایش تعداد کانال هاي خود با آن 
مواجه می شوند سردرگمی و دشواري در پیدا کردن ویدئوهاي مرتبط 
کانال  صدها  و  ده ها  در  کنید  فرض  مثال  براي  است.  کانال  یک  با 
مختلف عضو شده اید و اکنون قصد دارید ویدئوهاي آموزش آشپزي را مشاهده کنید. مطمئنا پیدا کردن ویدئوهاي 
نظر  مورد  کانال  به  بخواهید  اگر  و  است  دشوار  بسیار  کاري  غیرمرتبط  ویدئوي  هزاران  میان  در  آشپزي  آموزش 
نیز مراجعه کنید این احتمال وجود دارد که به عضویت ده ها کانال با این موضوع درآمده باشید و بخواهید آخرین 
ویدئوهاي آنها را یکجا مشاهده کنید. براي رفع این مشکل می توانید از قابلیت گروه بندي کانال ها در یوتیوب کمک 
بگیرید اما از آنجا که این قابلیت چندان شناخته شده نیست، در این ترفند قصد داریم روش گروه بندي کانال ها در 

یوتیوب را به شما آموزش دهیم:
(https: /  / youtube.com) 1ـ به محوطه کاربري خود در سایت یوتیوب وارد شوید

2ـ  اگر پنل سمت چپ را مشاهده نمی کنید روي آیکون منو که به شکل سه خط افقی در کنار لوگوي یوتیوب 
وجود دارد کلیک کرده و بخش Subscriptions را انتخاب کنید.

کلید روي  است.  مشاهده  قابل   Collections عنوان  با  گزینه  اي  بخش  این  باالي  در   3ـ 
 Create new collection  در این بخش کلیک کرده و پس از به نمایش درآمدن پنجره پاپ آپ، عنوانی 

دلخواه براي گروه کانال هاي خود انتخاب کنید.
4ـ در ادامه فهرستی از کانال هایی را که به عضویت آنها درآمده اید، مشاهده خواهید کرد. با کلیک روي تصویر هریک 
از آنها عبارت Added روي آن به نمایش درخواهد آمد که به منزله  اضافه شدن کانال مورد نظر در گروه جدید است. پس 
از انتخاب همه کانال هاي دلخواه روي Save کلیک کنید تا گروه جدید همراه کانال هاي اضافه شده در آن ذخیره شود. 

توجه: این عملیات را براي ایجاد گروه هاي مختلف و افزودن کانال هاي موردنظر به هر گروه تکرار کنید.
آنها  به   Subscriptions بخش  به  مراجعه  با  می توانید  دلخواه  گروه هاي  ایجاد  از  پس  ـ   5
روي  راست  سمت  باال  از  گروه  انتخاب  از  پس  می توانید  نیز  گروه  هر  مدیریت  براي  باشید.  داشته   دسترسی 
Manage collection کلیک کنید. در این بخش قابلیت تغیر نام گروه، اضافه کردن کانال هاي بیشتر و حذف 
کانال هاي فعلی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. همچنین با کلیک روي Delete Collection می توانید گروه 

مورد نظر را حذف کنید. (با حذف گروه، عضویت شما در کانال هاي موجود در آن گروه لغو نخواهد شد.)

امیر عصاري

سال  چند  زیرا  باشد  تکراري  کاربران  برخی  براي  ترفند  این  شاید 
ارائه شد و ممکن است بسیاري  قبل این روش پنهان سازي اطالعات 
از کاربران حرفه اي همچنان از آن استفاده کنند. اما قصد داریم در این 
مطلب دوباره این ترفند بسیار کاربردي را به شما معرفی کنیم تا براحتی 

و بدون هیچ نرم افزار اضافه اي، اطالعات مهم و محرمانه خود 
را در دل تصاویر پنهان کنید. توجه داشته باشید با استفاده از 
این ترفند می توانید هرنوع فایلی را در دل یک تصویر پنهان 

صدمه اي  عکس ها،  در  اطالعات  پنهان سازي  این  و  کنید 
فایل  که  کاربري  هر  و  نمی کند  وارد  شما  عکس  به 

عکس مورد نظر را باز کند، تصویر اصلی آن را نیز 
مشاهده خواهد کرد پس هیچ جاي شکی براي 
شده  ذخیره  فایل  که  ندارد  وجود  بیگانه  افراد 
یک عکس است و ممکن نیست در این شرایط 
کاربر بتواند حدس بزند در این تصویر به نمایش 

درآمده اطالعاتی محرمانه قرار گرفته است.
اطالعات  بازیابی  و  پنهان سازي 

محرمانه در دل تصاویر:
1ـ به محل ذخیره سازي فایل هاي موردنظر 
در هارد دیسک بروید و آنها را به حالت انتخاب 

درآورید.
از  فشرده  فایل  یک  به  را  شده  انتخاب  فایل هاي  2ـ 

آنها  روي  است  کافی  کار  این  انجام  براي  کنید.  تبدیل   Zip نوع 

روي  درآمده  به نمایش  منوي  از  و  داده  فشار  را  ماوس  راست  کلیک 
 Compressed (zipped folder) کلیک کرده و Send  گزینه

را انتخاب کنید.
3ـ اکنون مجموعه فایل هاي موردنظر شما در یک فایل فشرده قرار 
گرفته اند. پیشنهاد می کنیم براي اجراي راحت تر دستورات مراحل بعد، 
این فایل فشرده را به روت یکی از درایوهاي هارد دیسک انتقال 
دهید. به عنوان مثال به درایو C یا D مراجعه کرده و بدون 
 Paste ورود به پوشه هاي دیگر، همان جا فایل مورد نظر را

کنید.
4ـ تصویر موردنظرتان را از میان تصاویر ذخیره 
شده در هارد دیسک انتخاب کرده و آن را نیز به همان 

محلی که فایل فشرده را قرار داده اید منتقل کنید.
و   Click.zip نام  فشرده  فایل  چنانچه  توجه: 
 Jamejamclick.jpg تصویر انتخاب شده نام
ذخیره   D درایو  در  را  آنها  و  باشد  داشته  را 
کرده باشید مسیر دسترسی به آنها به صورت 

زیر خواهد بود:
D:\Click.zip
D:\jamejamclick.jpg

5 ـ روي منوي استارت کلیک کرده 
را   CMD عبارت  جستجو  کادر  در  و 
نتایج  فهرست  از  سپس  کنید.  تایپ 
و  کرده  راست  کلیک   CMD روي 
 Run as Administrator  گزینه

را انتخاب کنید.
6 ـ اکنون پنجره  خط فرمان براي شما باز شده و می توانید با استفاده 
از فرمانی یک خطی، فایل فشرده را در دل عکس موردنظر مخفی کنید. 
براي انجام این کار ابتدا عبارت  :Dرا وارد کنید تا خط فرمان به روت 

درایو  D وارد شود.
7ـ در ادامه فرمان زیر را براي اجراي عملیات مخفی سازي فایل در 

تصویر وارد کنید:
copy / b filename_of_image + filename_of_
zipped_folder

توجه داشته باشید این فرمان شامل نام فایل عکس و فایل فشرده 
است. به  عنوان مثال باتوجه به نام هاي اختصاص یافته به فایل هاي این 

ترفند، این فرمان به شکل زیر خواهد بود:
copy / b Jamejamclick.jpg + Click.zip

8 ـ پس از تایپ فرمان باال کلید اینتر را فشار دهید و در صورتی که 
  1 file<s> copied تمام مراحل را بدرستی طی کرده باشید با پیغام

مواجه خواهید شد.
9ـ اکنون عکس انتخابی شما فایل فشرده را نیز در دل خود جاي 
داده است و چنانچه به حجم آن دقت کنید، با توجه به حجم فایل فشرده 

 باید مقدار افزایش حجم عکس قابل مشاهده باشد.
10ـ چنانچه به اطالعات مخفی شده در دل تصاویر خود نیاز داشتید 
فشرده  فایل هاي  مدیریت  نرم افزارهاي  از  یکی  اجراي  با  می توانید 
فایل هاي  شامل  عکس  فایل   (  Winzip یا    Winrar (همچون 
پنهان را انتخاب کرده و با استفاده از گزینه  Extract، اطالعات ذخیره 

شده در دل عکس را استخراج کنید.

اجراي آفیس 2015 با صفحه  خالی
برنامه هاي  از  هریک  روي  که  هنگامی  آفیس  نرم افزاري  مجموعه  مختلف  نسخه هاي   در 
براي  برنامه  آن  از  خالی  صفحه اي  می کنید،  کلیک  بار  دو    PowerPoint یا   Word، Excel
شما به  نمایش درمی آید. این ساختار در نسخه  2015 مجموعه آفیس کمی فرق کرده است، زیرا با 
اجراي هر یک از برنامه هاي این نسخه، صفحه  شروع یا همان Start Screen شامل فهرستی از 
 blankگزینه نیز  آنها  از  یکی  که  است  مختلف  الگوهاي  در  شده  پیش طراحی  از  صفحات  و  اسناد 

document به شمار می رود. 
اگر شما نیز ترجیح می دهید بدون مشاهده  صفحه  شروع، یک صفحه  خالی جدید برایتان باز شود و 
از نرم افزار مورد نظر استفاده کنید، می توانید از روش زیر کمک بگیرید تا Start Screen را غیرفعال 
کنید. (این روش در آفیس 2015 نسخه  مک قابل اجراست اما با کمی تغییرات در عنوان گزینه هاي 

اشاره شده در نسخه هاي دیگر نیز می توانید از آن استفاده کنید.)
1ـ  نرم افزار موردنظرتان را از مجموعه نرم افزاري آفیس اجرا کنید. (نرم افزار Word، Excel و 

(PowerPoint
توجه داشته باشید براي غیرفعال کردن صفحه  شروع در تمام این نرم افزارها  باید این عملیات را به 

 صورت مجزا در تمام آنها اجرا کنید.
کلید  (می توانید  کنید.  انتخاب  را   Preferences گزینه   و  کرده  کلیک  برنامه  لوگوي  روي  2ـ 

Command را نیز از روي صفحه کلید فشار دهید)
 Show Word Document  بروید و عالمت چک مارك کنار گزینه General 3ـ  به بخش

Gallery when opening Word  را غیرفعال کنید.
 Open Workbook Gallery when opening گزینه   اکسل  باید  نرم افزار  در  ـ   
 Show the Start screen when this را غیرفعال کنید و در نرم افزار پاورپوینت نیز Excel

application starts را غیرفعال کنید.
4ـ از صفحه  تنظیمات خارج شوید و بدون مشاهده  دوباره صفحه  شروع از نرم افزار استفاده کنید.

مبتدي متوسط

حرفه اي

پنهان کردن فایل ها در دل عکس ها
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کلیک شما

اگر مطالب این صفحه برایتان مفید است ، عدد 51115 را به شماره 300011226 پیامک کنید

رضـا. ن از شـوش: چگونـه می تـوان از اینترنـت لپ تـاپ روي 
یـک گوشـی با قابلیت واي فاي اسـتفاده کرد؟ آیا می تـوان از برنامه 

shareit استفاده کرد؟

  چنانچه ارتباط اینترنتی لپ تاپ شما به صورت کابلی برقرار 
ــاي تبدیل کنید. در این  ــد آن را به یک نقطه اتصال واي ف ــد، می توانی باش
ــبکه وایرلس لپ تاپ شما به نقطه اتصال واي فاي تبدیل  شرایط، کارت ش
ــتگاه هاي مجهز به قابلیت واي فاي می توانند با اتصال به  ــده و دیگر دس ش
 shareit ــوند. نرم افزار این نقطه از اینترنت متصل به لپ تاپ بهره مند ش

براي تبدیل لپ تاپ به نقطه اتصال اینترنتی کاربرد ندارد.

 dv6-6090 مدل HP علیرضـا عباس زاده از قم: من یک لپ تاپ
دارم که از نظر سخت افزاري هیچ مشکلی براي اجراي بازي ها ندارد، 
ولی تمام بازي ها را تیکدار اجرا کرده و امکان انجام بازي وجود ندارد. 

همچنین مانیتور، سـیاه و لپ تاپ هم بشـدت داغ می کند و باید 
سیسـتم را ري اسـتارت کنم. هنگام باال آمدن 

 system fan ویندوز، هشداري به نام
داده می شـود کـه اگر بعـد از 15 

ثانیـه، کلیدي را فشـار ندهم، 
سیسـتم به صورت خودکار 

خاموش می شود.

ــه  توج ــا  ب  
ــکل هنگام  ــروز مش ــه ب ب
احتمال  به  بازي ها،  اجراي 
ــتم خنک کننده  ــاد سیس زی

ــگر گرافیک دستگاه  پردازش
ــکل مواجه است.  ــما با مش ش

کارت  ــت  فعالی ــه  ک ــی  هنگام
ــد، حرارت  ــک افزایش می یاب گرافی

ــه و فن خنک کننده  ــز افزایش یافت آن نی
ــد، در نتیجه  ــرارت را کاهش ده نمی تواند ح

ــیاه می شود و حرارت زیاد، دستگاه را قطع  تصویر س
ــه دلیل حرارت  ــتارت مجدد نیز ب ــد و هنگام ري اس می کن

ــتم خنک کننده مواجه  ــدار خطا در سیس ــتگاه، با هش باالي دس
می شوید.

ــار روي فن  ــرد و غب ــه، وجود گ ــورت گرفت ــاي ص در راهنمایی ه
ــایع ترین دلیل بروز این مشکل عنوان شده است. در ادامه  خنک کننده، ش
ــانی بایوس نیز براي رفع این مشکل مفید باشد،  ــت به روزرس ممکن اس

ــید این راهنمایی ها در صورتی ارائه شده که دستگاه  ــته باش البته توجه داش
ــرایط مختلف و به طور اتفاقی پیغام خطاي System Fan را  شما در ش

ــس از اجراي بازي ها  ــش دهد. با توجه به نمایش این خطا پ نمای
ــریع تر لپ تاپ  ــنهاد می کنیم هرچه س ــکالت، پیش و این مش

ــخت افزاري  ــاز تعمیرات س ــی از مراکز مج ــود را به یک خ
ــتم خنک کننده آن  ــک و سیس ــگر گرافی ــرده تا پردازش  ب

بررسی  شود.

محمود مرادي از قزوین: مدتی است وقتی هریک 
از صفحـات وب را ذخیره و سـپس بـاز می کنم، حرف 

«یــ» کوتـاه به شـکل «ي» بزرگ نمایـش داده می شـود. ویندوز را 
تعویض کردم، اما درسـت نشـد. ویندوز سیسـتم من 7 است، البته 

فلش پلیر هم نصب کردم، باز هم جواب نگرفتم.

  منشأ بروز این مشکل، فونت هاي مورد استفاده است. گاهی 
فونت ها از سمت طراحان وب با مشکل مواجه هستند و 
ــده در رایانه کاربر  گاهی نیز فونت هاي نصب ش
موجب بروز مشکل می شود. در هر حال 
ــما فقط به رایانه خودتان دسترسی  ش
ــکل  ــع این مش ــراي رف ــد و ب داری
ــتجو در  ــنهاد می کنیم با جس پیش
فونت هاي  ــه  مجموع ــت،  اینترن
ــرده و آنها را  ــی را دانلود ک فارس
ــد، البته  ــدوز نصب کنی روي وین
ــت اکنون نسخه عربی  ممکن اس
از فونت هاي فارسی روي دستگاه 
شما نصب شده باشد. در نسخه جدیدتر 
ــکالت رفع  ــی این مش  فونت هاي فارس

شده است. 
 Arial و Tahoma ــفرض همچون همچنین برخی فونت هاي پیش
ــخه قدیمی تر  ــه دلیل نصب برخی برنامه ها روي ویندوز با فونت هاي نس ب
جایگزین می شوند و این مشکالت را دارند. براي رفع این مشکل نیز باید 

این فونت ها را به فونت هاي اصالح شده تغییر دهید.

بهرام قلعه سري از مازندران: چند پرسش دارم:
1ـ آیا هنگام بازي کردن با لپ تاپ، باتري در شـارژ باشـد 

براي باتري ضرر دارد؟
2ـ آیـا نرم افزاري وجود دارد که بتـوان رمز واي فاي را به 

دست آورد؟

ــش اول را بارها در کلیک داده ایم. با توجه به  ــخ پرس    پاس
ــارژ باتري هاي لیتیوم - یونی و لیتیوم - پلیمري و  ــیکل ش س
ــارژ باتري، متصل بودن باتري به  عملکرد لپ تاپ ها در ش
ــتگاه براي باتري ضرري  ــارژر هنگام استفاده از دس ش
ندارد، اما توصیه می شود چنانچه همیشه دستگاه خود 
ــد، باتري آن را  ــتفاده می کنی ــا اتصال به برق اس را ب
ــدا کرده و به  ــتگاه ج ــارژ از دس با 30 تا 40 درصد ش
ــد. (در صورتی که گاهی  ــورت مجزا نگهداري کنی ص
ــارژ استفاده می کنید نیز  لپ تاپ را با باتري متصل به ش

جاي نگرانی وجود ندارد)
ــته باشید رمز  ــما در صورتی که قصد داش ــش دوم ش ــخ به پرس در پاس
ــده در ویندوز را به دست آورید، می توانید از نرم افزارهاي  واي فاي ذخیره ش
ــد، اما اگر منظورتان  ــده در ویندوز کمک بگیری بازیابی رمزهاي ذخیره ش
ــف رمز اتصال دیگر شبکه هاي واي فاي است، انجام این  هک کردن و کش
ــت، البته  ــود الگوریتم هاي رمزنگاري جدید تقریبا غیرممکن اس کار با وج
ابزارهاي مختلفی براي ردگیري بسته هاي رد و بدل شده وجود دارد که در 
ــک هاي بوت همراه با سیستم عامل  مبتنی بر لینوکس همچون  قالب دیس
ــود و با استفاده از برخی مدل هاي کارت شبکه  BackTrack ارائه می ش
وایرلس قادر به استخراج کلمات عبور رمزنگاري شده هستند، اما فراموش 
ــده بوده و استخراج عبارت  نکنید این کلمات عبور به صورت رمزنگاري ش
رمز شده از آنها کار ساده اي نیست و در برخی موارد که این رمزها طوالنی و 

پیچیده باشد نیز می توان گفت انجام این کار غیرممکن است.

رضـا از مشـهد: خطـاي ذیل باعث توقف سیسـتم شـده و مجبور به 
ري استارت دستگاه می شوم. در ضمن هر دو یا سه هفته یک بار این خطا 

رخ می دهد:
Log Name: System
Source: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Date: 1 / 27 / 2015 10:23:36 AM
Event ID: 41
Task Category: (63)
Level: Critical 
Keywords: (2) 
User: SYSTEM 

ــکر می کنیم، زیرا اولین فردي  ــما تش    پیش از هر چیز از ش
ــتفاده از گزارش هاي  ــتید که جزئیات یک خطا را به طور کامل و با اس هس
ــال کردید. (البته ما متن خطاي  ــتم عامل براي ما ارس ــده در سیس ایجاد ش
ــور کامل چاپ  ــاي چاپی به ط ــل محدودیت فض ــده را به دلی ــال ش ارس

نکرده ایم.)
ــما دالیل متعددي دارد  ــده در دستگاه ش ــفانه خطاي رخ داده ش متاس
ــاره کرد، اما این دالیل در  ــه طور دقیق به عامل بروز آن اش ــوان ب و نمی ت
ــود که براي رسیدن به پاسخ باید هر پنج مورد را  پنج گزینه خالصه می ش

بررسی کنید:
1ـ اورکالك: اگر دستگاه خود را Overclock کرده اید، آن را به حالت 

اولیه بازگردانید. اورکالك یکی از دالیل بروز این مشکل است.
ــوید  ــی کرده و مطمئن ش 2ـ مشـکالت حافظـه: حافظه رم را بررس
رم هاي نصب شده از سرعت یکسانی برخوردارند. شما می توانید از ابزارهاي 

memory checker کمک بگیرید.
ــوید منبع تغذیه از ولتاژ کافی براي بر ق رسانی  3ـ منبع تغذیه: مطمئن ش
ــت. گاهی ممکن است یک رم جدید به دستگاه  به قطعات مختلف برخوردار اس
اضافه کنید، درایور جدیدي را نصب کنید یا حتی از وسایل جانبی جدیدي مانند 
دانگل هاي یو.اس.بی استفاده کنید که نیازمند مصرف انرژي است و منبع تغذیه 
براي تامین انرژي موردنیاز با مشکل مواجه شود. ناتوانی در برق رسانی به قطعات 

نیز یکی دیگر از دالیل بروز این مشکل است.
4ـ گرما: گرماي بیش از حد و کار نکردن صحیح فن هاي خنک کننده 

نیز می تواند این خطا و ري استارت شدن دستگاه را به همراه داشته باشد.
5ـ تنظیمات پیشـفرض: چنانچه تغییراتی در بایوس اعمال کرده اید، 

آنها را به حالت پیشفرض و پایدار برگردانید.

clickhelp@jamejamonline.ir پرسش و پاسخ

 clickhelp@jamejamonline.ir سـواالت خـود را بـه 
ایمیل کنید تا پاسـخگوي شـما در کلیک چاپی یا آنالین به 
نشـانى Click.jjo.ir باشـیم. ذکر نام، نـام خانوادگی و نام 
شـهر یا روسـتاي محل اقامت خود را فراموش نکنید، زیرا به 

سواالت بدون نام و مشخصات پاسخ داده نمی شود.

توجه

نمایش رمزها در مرورگر
Show My Password :نام افزونه

مرورگر: فایرفاکس
ــتگان خود مقابل رایانه  ــرض کنید کنار خواهر، برادر یا یکی از بس ف
ــخصی خود وارد شوید. پس از باز  ــته اید و قصد دارید به ایمیل ش نشس
ــرویس دهنده ایمیل نام کاربري خود را وارد می کنید و  ــایت س کردن س
ــتاره   ــک از کاراکترهاي رمز عبور، یک دایره یا س ــردن هر ی ــا وارد ک  ب
ــود تا افرادي که کنار شما هستند،  ــکی رنگ به جاي آن وارد می ش مش
ــاهده کنند. تبدیل کاراکترهاي رمزعبور به  ــده را مش نتوانند رمز وارد ش
ــما صورت  ــظ امنیت و حریم خصوصی ش ــتاره به منظور حف دایره یا س
ــکایت دارند. این  ــران از این قابلیت ش ــا گاهی برخی کارب ــرد ام می گی

کاربران بر این عقیده هستند که هیچ فردي جز خودشان در مقابل رایانه 
آنها نمی نشیند و ترجیح می دهند هنگامی که کاراکترهاي مربوط به رمز 
ــا را ببینند، زیرا گاهی وارد کردن یک  ــور را وارد می کنند، بتوانند آنه عب
ــود عملیات ورود با شکست مواجه شود  ــتباهی موجب می ش کاراکتر اش

و مجبور به تایپ مجدد همه کاراکترهاي رمز 
ــما چه نظري دارید؟ جزو همین  ــوند. ش می ش
ــتید یا به دالیل دیگري  دسته از کاربران هس
ــح می دهید رمز عبوري که وارد می کنید  ترجی
برایتان نمایش داده شود تا بدون عجله، بدون 
ــوش کنید کدام  ــه فرام ــتباه و بدون آن ک اش
کاراکترها را وارد کرده اید، رمزهاي عبور را در 

کادرهاي مورد نظر تایپ کنید؟

ــما و دیگر کاربرانی  ــراي ش ــه  Show My Password ب افزون
ــت. با نصب این افزونه  ــده اس که به این قابلیت عالقه دارند طراحی ش
ــانگر ماوس  ــس، براحتی می توانید با حرکت نش ــر فایرفاک روي مرورگ
ــده را  ــث روي آنها، رمز وارد ش ــز عبور و کمی مک ــاي رم روي کادره
ــاهده کنید. همچنین با مراجعه به بخش  مش
ــت  ــد قابلی ــه می توانی ــن افزون ــات ای تنظیم
ــازي کاراکترهاي رمز، مدت  نمایش / پنهان س
ــش کاراکترهاي رمز،  ــث براي نمای زمان مک
ــه کادر رمزعبور و کاراکترهاي رمز  رنگ زمین
ــاس به حروف  و ... را تغییر دهید. (لینک حس

کوچک و بزرگ) 
http: /  / goo.gl / TeHDG4
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اگر مطالب این صفحه برایتان مفید است ، عدد 51116 را به شماره 300011226 پیامک کنید

فناورى دیجیتال

 کنترل قفل هوشمند 
از راه دور

فرایدي (Friday) یک قفل هوشمند است که 
ــانی روي در نصب شده و از  به ادعاي سازنده به آس
ــق واي ـ  فاي یا بلوتوث به تلفن همراه متصل  طری
ــرون از خانه و از  ــود. صاحب خانه می تواند بی می ش
ــراد قابل اعتماد،  ــرده و براي اف ــاز ک راه دور در را ب
دسترسی تعریف کند تا به محض نزدیک شدن به 
ــود. فرایدي این قابلیت را دارد تا در  در، قفل باز ش
صورت دستکاري در و قفل، هشداري براي صاحب 
ــتد. طراحی زیبا و قیمت زیر صد دالر از  خود بفرس
ویژگی هاي متمایز کننده این قفل به شمار می آید. 

قاب محافظ براي شارژ تلفن همراه 
ــک را ندارید،  ــا پاوربان ــل باتري اضافه ی ــر حوصله حم اگ
ــتفاده کنید. این وسیله عالوه  می توانید از CrankCase اس
ــت، تلفنتان را هم شارژ می کند. این  بر این که قاب محافظ اس

ــت خود یک دسته چرخان  قاب در پش
ــا در آوردن و چرخاندن  ــه با از ج دارد ک
ــی را شارژ کرد.  آن می توان باتري گوش
ــاخته  این محصول فعال براي آیفون س
شده، اما یک پورت یو.اس.بی هم روي 
ــیله دیگري را  آن وجود دارد که هر وس
هم شارژ می کند. به گفته سازنده با پنج 
دقیقه چرخاندن دسته این قاب می توان 
ــه، باتري  ــزان 15 دقیقه مکالم ــه می ب

تلفن همراه را شارژ کرد.

نظر و پیشنهاد خود را درباره همه مطالب 
کلیک به نشانی: تهران، بلوار میرداماد، 
 جنب مسجد الغدیر،  روزنامه جام جم 

 یا پست الکترونیکی 
 click@jamejamonline.ir

 بفرستید 
یا به شماره 300011226   پیامک بزنید

براى خواندن مطالب بیشتر درباره 
دنیاى فناورى به سایت جام جم کلیک 
به نشانى click.jjo.ir مراجعه کنید

کار با تلفن همراه پشت فرمان

وابستگی به تلفن همراه به قدري شدت گرفته که گاهی رانندگی نیز 
ــم مان را از صفحه تلفن جدا کند. براي بهبود این شرایط  نمی تواند چش
ــده که  ــاخته ش و جلوگیري از وقوع تصادف، گجتی به نام RayGo س
ــود و فقط کلیدي چهار طرفه دارد. این  روي فرمان خودرو نصب می ش
گجت یک اپلکیشن مخصوص نیز دارد که به بیشتر اپ ها و سرویس ها 
ــکایپ و... وصل می شود و با گرافیکی ساده  همچون جیمیل، وایبر، اس
ــا را نمایش می دهد. راننده می تواند  ــه حواس راننده را پرت نکند، آنه ک
ــه جلو، با این گجت اپ هایش را بسرعت  با نصب تلفن همراه روي شیش

چک کند.
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ساعت هوشمند دیواري
ساعت  رقابت  اسیر  کوچک  و  بزرگ  شرکت هاي  که  حالی  در 
هوشمند مچی هستند، یک استارت آپ اتریشی مسیر متفاوتی را در 
پیش گرفته و ساعت هوشمند دیواري تولید کرده است. این ساعت 
در واقع یک پروژکتور است که تصویر ساعت را روي دیوار می تاباند 
و به تلفن همراه وصل می شود. البته با اپلیکیشنی مخصوص می توان 
از میان ده ها تم موجود، یکی را براي نمایش ساعت انتخاب کرد. اما 
این پایان ماجرا نیست، زیرا نمایش پست هاي شبکه هاي اجتماعی، 
ویژگی هاي  دیگر  از  دور،  راه  از  مکانی  موقعیت  حتی  و  هوا  و  آب 

Coolest Clock است.  in
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ُمسکن دیجیتالی
ــکن  ــاي کار روي یک داروي مس ــکی به ج ــک گروه پزش ی
ــاهده  جدید از فناوري کمک گرفته و گجتی را که در تصویر مش
ــبی به  ــل (Quell) با یک بند چس ــت. کوئ می کنید، ساخته اس
ــود و به ادعاي سازنده با  ــمت باالیی ساق پا بسته می ش دور قس
ــتاده  الکترودي که دارد، می تواند کاري کند پیام درد به مغز فرس
ــود و فرد احساس درد و ناراحتی نکند. البته عمر الکترودهاي  نش
ــت و به تعویض نیاز دارد. همراه  به کار رفته در کوئل یکروزه اس
ــن مخصوصی هم عرضه شده که اطالعات  این وسیله اپلیکیش

مربوط به سالمت فرد را به تلفن همراه مخابره می کند.

با یک کلیک خرید کنید
دیوار  به  که  است  آمازون  از  جدید  و  خالقانه  محصولی  می کنید  مشاهده  تصویر  در  که  گجتی 
می چسبد و می توان با یک فشار دکمه روي آن محصول برندي را که اسمش روي گجت است از 

 آمازون سفارش داد و خرید. این گجت که 
اپلیکیشن  با  دارد  نام   Dash Button
آمازون روي تلفن همراه ارتباط برقرار می کند 
و باتوجه به تنظیم کاربر (براي وزن و تعداد 
جنس) با فشار دکمه سفارش، او را به سایت 
ارسال می کند تا محصول به خانه اش ارسال 
شود. یک سال پیش آمازون محصول مشابه 
اسکن  و  صوتی  سفارش  قابلیت  با  دیگري 

بارکد معرفی کرد.
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کیف مخصوص گیک ها
یک استارت آپ کیف مخصوصی براي افراد گیک ساخته که البته با توجه به طراحی 
خاص آن، کسانی که رابطه خوبی با فناوري ندارند هم می توانند مشتري اش باشند. 
"HiSmart نام این کیف است که به آسانی تغییر شکل می دهد و می تواند از یک 
ویژگی  اما  شود.  تبدیل  آویز  کیف  یک  به  کوله پشتی 
مهم این کیف در دایره استیلی روي آن نهفته است که 
می شود.  وصل  تلفن هوشمند  به  خود  درون  چیپ هاي  با 
همچنین می توان هدفن به آن وصل کرد و بدون دست 
زدن به تلفن همراه، موزیک گوش داد، تماس پاسخ داد، 

صدا ضبط کرد و حتی عکس سلفی گرفت. 

شارژر متصل به پریز برق
باعث  آن  دائم  کردن  گم  و  همراه  تلفن  شارژ  آداپتور  دنبال  به  گشتن 
شد تا یک مخترع به این فکر بیفتد تا شارژر را با پریز یکی کند، به این 
امید که دیگر هیچ گاه آن را فراموش نکند. پریزي که در تصویر مشاهده 
می کنید SnapPower نام دارد و در واقع با پوشش قدیمی پریز تعویض 
می شود و ضمن داشتن خروجی براي اتصال دو شاخه، یک پورت یو اس بی 
در قسمت پایینی خود دارد که با توان یک آمپر می تواند هر نوع وسیله اي 

را شارژ کند. 
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