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خــبر

 Strix GTX 980 Ti  رونمايي از كارت گرافيك

ث
مك

 از ديپلماسي بالكني
 تا ديپلماسي مجازي

    
مائده گيوه چيندبيركليك

ــانه هاي  ــتر رس ــت بيش ــه اي كه گذش در هفت
ــته اي ايران  ــمي لحظه به لحظه مذاكرات هس رس
ــاي مجازي نيز  ــوتر دني را دنبال كردند، اما آن س
ــود، حتي اولين  ــل و قال دور نب ــا از اين قي نه تنه
ــمي  ــانه هاي رس منبع خبري براي كاربران و رس
محسوب مي شد. بسياري از رسانه ها اولين خبرها 
را از توييتر اشخاص حاضر در مذاكره مانند اكانت 
ــري دريافت مي كردند.  ظريف، موگريني و جان ك
ــز كاربران را با  ــگاران ايراني عازم به وين ني خبرن
پست هاي خود در شبكه هاي اجتماعي از تازه ترين 

اخبار مذاكرات مطلع مي كردند. 
ــترده خبرنگاران و كاربران ايراني و  فعاليت گس
ــيت موضوع در دنيا باعث شد هشتگ هاي  حساس
ــران مانند:  ــته اي اي ــرات هس ــه مذاك ــوط ب  مرب
 IranDeal ،#IranTalks ،#IranWinsPeace# و 
در  ــار  ب ــا  ميليون ه و...  ــته اي  هس ـ  ــق  تواف  #
ــته شود تا  ــبكه هاي اجتماعي به اشتراك گذاش ش
ــخنراني رئيس جمهور ايران  ــس از س ــي كه پ جاي
  IranDeal ــتگ ــته اي، هش ــاره توافق هس درب
ــي درباره  ــر (توييت هاي ــد توييت ــن ترن ــه دومي ب
ــاركت كننده در  ــترين مش ــاص با بيش ــي خ مبحث
ــنايي با  ــد. (براي آش ــد زماني روز) تبديل ش واح
ــماره 524 به نشاني  ــتگ مي توانيد كليك ش  هش

http://bit.ly/1Smt6lv را بخوانيد)
در سال هاي اخير كاربران شبكه هاي اجتماعي 
توانسته اند از ظرفيت شبكه هاي اجتماعي استفاده 
ــهروند ـ خبرنگار تبديل شوند و  كرده و به يك ش
هنگام وقوع وقايعي كه مردم قبل از خبرنگارها در 
صحنه حضور دارند خبرها را با ديگران به اشتراك 
بگذارند. در واقع تلفن هاي هوشمند و مجهز شدن 
ــرعت، اين فرصت را به وجود  آنها به اينترنت  پرس
ــان  ــادي نيز بتوانند هم خودش ــا مردم ع آورده  ت
اطالعات را به اشتراك بگذارند و هم در كمتر از 

چند ثانيه به اطالعات ديگران دست يابند. 
ــته اي در  در اين ميان بازتاب مذاكرات هس
شبكه هاي اجتماعي بار ديگر نشان داد عالوه بر 

ــهروند ـ خبرنگارها از اين  كاربراني كه در نقش ش
شبكه ها استفاده مي كنند، خبرنگاران ايراني حاضر 
ــخصيت هاي  ــز مذاكره كننده ها و ش ــن و ني در وي
ــبكه ها در عالم  ــي نيز به تاثيرگذاري اين ش سياس
ــه توييت ظريف به  ــت پي ببرند. براي نمون سياس
زبان انگليسي با مضمون «شما نمي توانيد اسب ها 
را وسط مسير عوض كنيد» آن هم درست ساعتي 
ــيار  ــه جان كري با خبرنگاران، بس ــل از مصاحب قب

هوشمندانه به تغيير جهتگيري رسانه ها انجاميد.
ــا ورود ظريف و موگريني  ــه ديگر اين كه ب نكت
ــتند  ــگاران در آن حضور داش ــالني كه خبرن به س
ــق، عالوه  ــترك آنها از تواف ــه مش ــت بياني و قرائ
ــگاران نيز  ــتر خبرن ــر تيم هاي فيلمبرداري، بيش ب
تلفن هاي هوشمند خود را باال برده بودند تا تصوير 
ــت عكسي در  اين صحنه را ثبت كنند. مدت هاس
شبكه هاي اجتماعي منتشر شده كه نشان مي دهد 
ــتفاده از مونوپاد و تلفن  يك خبرنگار چگونه با اس
ــري را ضبط  ــودش فيلم گرفته و خب ــراه از خ هم
ــانه ها به امري  مي كند، ولي هنوز اين اتفاق در رس
ــت. بنابراين بعيد نيست  ــده اس متداول تبديل نش
ــتن تلفن  ــر در آينده اي نزديك يك فرد با داش اگ
ــكاس و هم  ــد، هم ع ــمند هم خبرنگار باش هوش

فيلمبردار.

ــام  ن ــا  ب ــك  گرافي كارت  ــك  ي از  ــوس   ايس
ــت. عملكرد اين  Strix GTX 980 Ti پرده برداش
كارت گرافيك جديد در حوزه بازي ارتقا داشته، ساخت 

آن عالي بوده و از نظر طول عمر تائيد شده است.
ــاي پردازش  ــي به آخرين واحده ــن رابط ويدئوي اي

ــز  ــك GeForce GTX 980 Ti  مجه گرافي
ــرعت آن در حالت بازي  ــر س ــوده و حداكث ب

ــز و در حالت OC  نيز  ــه 1291 مگاهرت ب
ــه مي تواند  ــد ك به 1317 مگاهرتز مي رس
ــبت به  ــا 24 درصد بهتر نس ــردي ت عملك

Witcher 3 داشته باشد.
ــوس  ــه فناوري انحصاري ايس ــن كارت گرافيك ب اي

ــت كه  ــن كامال بي صدا مجهز اس ــه ف DirectCU III و س
ــود عملكرد كارت هنگام بازي هاي سنگين تا 30 درصد كمتر  باعث مي ش

دما توليد كند و از نظر صداي توليدي كاهشي سه برابري داشته باشد.
ــت موجب بيشترين جريان  ــركت بوده، قادر اس فن جديد كه ويژه خود ش
ــود. با وجود اين سه فن كه سه  ــتاتيك به سينك حرارتي ش ــار اس هوا و فش
ــر بي صداتر از مدل مرجع عمل مي كند، DirectCU III بي صداترين  براب
ــاخته شده است.  ــت كه تا امروز س ــتم خنك كننده اي اس و خنك ترين سيس
ــم مي كند كه هنگام انجام  ــاوري 0dB fan اين امكان را فراه  به عالوه فن

ــود تا صدا با  ــبك تر، فن خاموش ش بازي هاي س
بازي تداخل نداشته باشد.

ــده در  ــتفاده ش از چند ويژگي برتر اس
ــه  ــوان ب Strix GTX 980 Ti مي ت
انحصاري   Auto-Extreme فناوري 
ــاره كرد. با كمك اين فناوري عمليات  اش
ــاخت صددرصد مكانيزه بوده و دخالت  س
ــود هرگونه  ــان احتمال وج ــتن انس نداش

مشكلي در كارايي را از بين برده است.
ــرد و غبار و  ــكل گ ــن فناوري مش همي
ــت.  ــيون و اثرات جانبي را نيز كامال برطرف كرده اس ــده اكسيداس پدي
ــتدار محيط زيست بوده و در  به عالوه  Auto-Extreme  كامال دوس

ساختش تا 50 درصد انرژي كمتري مصرف شده است.
ــت كه احتمال  ــاختار محكم بدنه كارت اس ويژگي منحصر به فرد ديگر س
ــدن را تقريبا صفر مي كند. با كمك نسخه  ــيدن به آن يا خم ش ــيب رس آس
ــان تر از  ــزار GPU Tweak II  بازي و اوركالك كردن آس ــد نرم اف جدي
ــرفته براي حرفه اي ها  ــت. البته هنوز هم گزينه هاي پيش ــده اس ــته ش گذش
ــي  ــت Gaming Booster كاراي ــك قابلي ــك كلي ــا ي ــود دارد. ب وج
ــترس ــذف فرآيندهاي زائد و اختصاص تمام منابع قابل دس ــتم را با ح  سيس

به حداكثر مي رساند.

ــر اضافه كردن  ــس از مدت ها بحث بر س پ
خدمات پرداخت الكترونيكي به خودروها، اين بار 
يك شركت دانش بنيان در زمينه فناوري توانسته 
اين طرح را به مرحله اجرا برساند. اجرايي شدن 

اين طرح نه تنها مشكالت پرداخت در تاكسي ها 
ــدن  اعم از نبودن پول خرد كافي و رد و بدل ش
ــرف مي كند، بلكه  ــكناس هاي كهنه را برط اس
خدمات جديد و غيرمستقيمي هم به كاربران ارائه 
مي كند. بعالوه با استفاده از اين فناوري مي توان 
كارايي شبكه حمل و نقل را بهبود بخشيد. پروژه 
مذكور با همكاري شبكه هاي بانكي، وزارت راه، 
بهره برداران خصوصي بزرگراه ها و پليس راهور 
در مرحله سخت افزاري و در صورت ايجاد بستر 
فرهنگي مناسب و رفع شدن مسائل قانوني قابل 

اجرا خواهد بود.

با كمك اين فناوري درباره تصادفات و وجود 
ــه راننده داده  ــوار، اطالعات الزم ب ــوادث ناگ ح
مي شود تا از اين طريق پيش از رسيدن به محل 

بروز حادثه تصميم الزم را اتخاذ كند.
ــرح به  ــدن اين ط ــت اجرا ش ــخص اس مش
ــاز دارد، زيرا  ــم ني ــازان ه ــكاري خودروس هم
ــداي  ــد در ابت ــه باي ــت ك ــي الزم اس تجهيزات
ــاخت روي هر ماشين تعبيه شود. خوشبختانه  س
پيش بيني مي شود تا چند سال آينده پروژه هاي 
اينچنيني اجرايي شده و ارتباط ميان خودروها و 
تجهيزات جاده اي به صورت اجباري لحاظ شود.

نسخه جديد ساعت هوشمند پبل ؛ 
بزودى در بازار

پبل، شركت سازنده ساعت هاي هوشمند، بتازگي اعالم كرده قصد دارد نسخه 
ــالدي عرضه كند.  ــان ماه جاري مي ــا پاي ــد Pebble Time Steel را ت جدي
ــاعت جديد، نسخه پيشرفته تر مدل تايم اصلي است. بدنه اين ساعت از جنس  س
ــتيل بوده و باتري آن طبق گفته شركت سازنده مي تواند با يك بار شارژ تا ده  اس
ــاعت قبلي مي توانست با يك بار شارژ  ــت كه س روز دوام بياورد. اين در حالي اس

هفت روز كار كند.
ــخه  به دليل ارتقاي باتري، ضخامت نس
ــتر  ــك ميلي متر بيش ــد ي جدي
شده است. هر دو ساعت 
اندرويد  با  پبل  هوشمند 
ــل  قاب آي.او.اس  و 
استفاده بوده و از رابط 
پبل  تايم الين  كاربري 

استفاده مي كنند.
اين ساعت براي حاميان 
كمپين پشتيباني مالي در دو 
نسخه با بند فلزي و چرم عرضه خواهد 
ــوازم جانبي خواهد بود. البته  ــراي ديگر افراد بند فلزي جزو ل ــد، در حالي كه ب ش
ــركت اعالم كرده تمام حاميان نسخه فلزي را همزمان دريافت نخواهند كرد و  ش
به دليل مشكالت پيش آمده در توليد و عرضه، نسخه بند فلزي به مرور در اختيار 

آنها قرار خواهد گرفت.
ــكي و طاليي با قيمت  Pebble Time Steel  در رنگ هاي نقره اي، مش

299 دالر عرضه خواهد شد.

 نوكيا ب  باز هم 
تلفن هوشمند مى سازد

ــخنگوي بخش فناوري نوكيا، رابرت مورلينو،  طبق گفته هاي س
شركت قصد دارد به حوزه توليد تلفن  هاي هوشمند بازگردد؛ اما اين  

بار اين كار را تنها انجام نخواهد داد.
به گفته مورلينو، زماني كه نوكيا تجارت، خدمات و دستگاه هايش 
را به مايكروسافت واگذار كرد، بخش ساخت، بازاريابي و توانايي هاي 
ــت به  ــت بازگش ــع كانالي را هم متوقف كرد. بنابراين راه درس توزي
ــاري و در واقع  ــريك تج ــش موبايل را از طريق يافتن يك ش بخ
ــازي مي داند؛ يعني نوكيا وارد توليد نخواهد شد. اين شريك  برندس
ــئوليت ساخت، فروش و بازاريابي را به عهده بگيرد  تجاري بايد مس
ــد. تنها مسئوليت نوكيا در اين  ــتيباني را هم داشته باش و بخش پش

فرآيند طراحي و تمايز فناوري محصوالت خواهد بود.
ــده تا پايان زمان قراردادش با مايكروسافت  البته نوكيا متذكر ش
ــمند نوكيايي را به بازار نخواهد فرستاد. شايان ذكر  هيچ تلفن  هوش

است اين قرارداد سه ماهه چهارم سال 2016 به پايان مي رسد.
اكنون نوكيا براي تبلت اندرويدي N1 از همين روش برندسازي 
ــتفاده كرده است؛ تبلتي كه با كمك Foxconn ساخته شده و  اس

به فروش مي رسد.

پرداخت كرايه تاكسى  الكترونيكي  مي شود
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خــبر

ادامه جدال مخابرات و زيرساخت
ــررات و  ــازمان تنظيم مق ــش س ــدي پي چن
ارتباطات راديويي، دستور توقف فروش اينترنت 
مخابرات را به دليل كيفيت پايين در شش استان 
صادر و رسانه اي كرد. شركت ارتباطات زيرساخت 
نيز براي حمايت از حقوق مصرف كنندگان اعالم 
ــويه  كرد تا زماني كه مخابرات بدهي خود را تس
نكند، به درخواست اين شركت براي پهناي باند 

بيشتر پاسخ نخواهد داد.
ــوي  ــات نه چندان با كيفيت از س ــه خدم ارائ
ــاخت  ــرات و بدهي 350 ميليوني به زيرس مخاب
ــده فروش اينترنت در اين شش استان  باعث ش
ــرقي، اصفهان،  ــان ش ــود. آذربايج ــف ش متوق
ــزي و همدان  ــان، مرك ــان رضوي، كرم خراس
ــت كه در آنها به دليل وضعيت  ــتان هايي اس اس
ــت مصرفي، ديگر  ــاي باند اينترن نامطلوب پهن

امكان خريد اينترنت از مخابرات وجود ندارد.
ــارت و  ــاون نظ ــا داداش زاده، مع  غالمرض
ــررات و  ــم مق ــازمان تنظي ــررات س ــال مق اعم
ارتباطات راديويي اعالم كرده اين توقف به دليل 
ــكل و جلوگيري از ضرر و  ــيدگي به اين مش رس
ــت. به اعتقاد او، جذب  ــتريان بوده اس زيان مش
ــكالت پيشين  ــترك جديد تا زماني كه مش مش

برطرف نشده مانند كم فروشي است.
ــت كه مخابرات گفته حدود  اين در حالي اس
ــت براي برطرف كردن مشكل در  چهار ماه اس

ــت حدود 4650  ــتان مذكور درخواس ــش اس ش
مگابيت پهناي باند اينترنت به شركت ارتباطات 
زيرساخت ارائه كرده كه تاكنون پاسخي دريافت 

نكرده است.
ــركت حل  ــت اين ش ــان، معاون داوود زارعي
ــدن  ــه پذيرفته ش ــوط ب ــور را من ــكل مذك مش
ــات مي داند.  ــت هايش از وزارت ارتباط درخواس
ــوي ديگر وزارت ارتباطات هم اعالم كرده  از س
ــد و  ــرات وضعيت فعلي را بهبود نبخش تا مخاب
ــتش  ــويه نكند، به درخواس ــش را تس بدهي هاي

براي خريد پهناي باند پاسخ نخواهد داد.
در چند هفته اخير بحث  و جدل ها درباره بدهي 
ــات آنها و موافقت  ــرات، كيفيت پايين خدم مخاب
نكردن دولت با افزايش نرخ مكالمات باال گرفته، 
ــهم  ــوري كه مالك 51 درصدي مخابرات، س  ط
خود را به صورت نمادين براي فروش گذاشت كه 

بيشتر جنبه اعتراضي به دولت داشت. از همين رو 
ــركل روابط عمومي  ــي زاد، مدي ــا فرنق محمدرض
وزارت ارتباطات از مسئوالن مخابرات درخواست 
كرده اين روند رسانه اي را ادامه ندهند. او با بيان 
ــه هيچ عنوان به زمين خوردن مخابرات  اين كه ب
ــت، ادامه داد: ديد وزارت ارتباطات به  راضي نيس
بخش خصوصي ديد پدرانه است، اما نه پدري كه 
اجازه دهد فرزندش هر كاري مي خواهد انجام دهد.

مديركل روابط عمومي وزارت ارتباطات با تاكيد 
بر اين كه خصومتي با مخابرات ندارد، اعالم كرد 
هدف وزارت ارتباطات تنها خدمت رساني مطلوب 
ــت و اين خدمت رساني بايد با هزينه  به مردم اس
كمتر و كيفيت بهتر در اختيار آنها قرار بگيرد. به 
اعتقاد فرنقي زاد، اين مخابرات است كه به مساله 
دامن مي زند و دوست دارد با رسانه اي كردن آن 

بر ضعف مديريتي اش سرپوش گذارد.

ــمند 3G و 4G در چين به سرعت در حال افزايشند  كاربران تلفن  هاي همراه هوش
ــال ميالدي جاري دو سوم كل اتصال موبايل كشور  ــود تا پايان س و تخمين زده مي ش

را پوشش دهند.
ــال  ــبكه هاي تلفن همراه) تا پايان س طبق گزارش GSMA (انجمن بين المللي ش
ــد كه اين تعداد 63  ــتگاه مي رس ــمند در چين به 913 ميليون دس تعداد تلفن  هاي هوش
ــت، تشكيل مي دهد.  ــتگاه اس ــور را كه 1/3 ميليارد دس درصد كل تلفن هاي همراه كش
ــمند در چين 62 درصد از تعداد كل بوده  ــال سهم تلفن  هاي هوش ــه ماه اول امس در س
ــت و اين تعداد توانسته سهم ميانگين 55 درصدي تلفن  هاي هوشمند را در اروپا نيز  اس

پشت سر بگذارد.
ــبكه هاي تلفن  ــتراتژي انجمن بين المللي ش ــد بخش اس هيون مي يانگ، مدير ارش
 4G ــاره كرده كه سرمايه گذاري هاي عظيم در بخش زيرساخت همراه به اين نكته اش

از سوي سه اپراتور اصلي اين كشور باعث اين رشد شده است.
مطالعه اي كه از سوي انجمن بين المللي شبكه هاي تلفن همراه انجام شده پيش بيني 
ــد. اين  ــمند 4G چين به يك ميليارد برس ــال 2020 تعداد تلفن  هاي هوش مي كند تا س
سازمان علت رشد را محبوبيت برندهايي چون اپل، سامسونگ و برندهاي خانگي چون 

شيائومي، لنوو و هواوي مي داند.
به عالوه انجمن بين المللي شبكه هاي تلفن همراه، قيمت مناسب تلفن  هاي هوشمند 
ــه، قيمت ميانگين يك  ــاس تحقيقات اين موسس ــد مي داند. براس را دليل ديگر اين رش
ــمند در چين برابر با 175 دالر است؛ حدود 150 دالر براي انواع خانگي  تلفن  هاي هوش

و 285 دالر براي تلفن  هاي هوشمند بين المللي.

ــرمايه از طريق  ــت كمپين Indiegogo و جذب س در پي موفقي
ــتراك بگذاريد)  ــازيد، تجربه كنيد و به اش مردم، پروژه MESH  (بس
ــركت سوني به آمريكا راه يافت. MESH بخشي از ابتكارات جديد  ش
ــت كه توانسته پس از موفقيت در ژاپن به  كارآفريني شركت سوني اس

آمريكا رفته و از طريق سايت آمازون به فروش برسد.
به گفته هيروكي توتوكي، رئيس و مدير ارشد اجرايي شركت سوني، 
ــام تمركزش را روي بخش  ــركت نمي خواهد براي بهبود تجارت تم ش

ــاركت در ايجاد  ــعه فناوري هاي نوين و مش ــمت چگونگي توس ــت به س ــمند بگذارد، بلكه در تالش اس تلفن هاي هوش
فرصت ها براي توسعه كارآفريني حركت كند.

اساس پروژه مش «خودت بساز» يا DIY  است. اين اصطالح از دهه 50 ميالدي در برخي كشورهاي غربي بويژه 
آمريكا رواج يافت و اساسش انجام كارها توسط خود افراد بدون نياز به كمك گرفتن از متخصصان و كارشناسان بود. با 
مش هر كسي در هر سني مي تواند مخترع باشد، بدون آن كه نيازي به ابزارآالت الكتريكي، سخت افزار خاص يا مهارت 
ويژه اي داشته باشد. پروژه مش در واقع متشكل از دو جزء اصلي و اساسي است؛ يكي رابط Canvas كه يك اپليكيشن 
بصري و ساده برنامه نويسي است و ديگري تگ ها كه هر كدام كارايي ويژه خودشان را دارند. اكنون تنها چهار نوع تگ 
وجود دارد كه با نام هاي Button، LED،Move  و GPIO قابل دسترسند. با كمك مش نيازي به كدنويسي نيست 

و تنها با چند حركت كشيدن و رها كردن ساده در نرم افزار موردنظر مي توان به نتايج بسيار جالب توجه رسيد.
بتازگي سوني با تاسيس شركتي با نام US sales office of Seed Acceleration Program LLC در 
ــركت را به بازار روانه كرده و در اين  ــتاب دهنده ايده هاي بالقوه ش ــان ماتيو، قصد ارائه محصوالت و خدمات برنامه ش س

ميان MESH اولين محصول قابل ارائه است.

ــوي وبسايت بنچمارك انتوتو منتشر شده كه  گزارش جديدي از س
در آن نام ده تلفن هوشمند برتر نيمه اول سال 2015 اعالم شده است. 
ــت مانند گزارشي كه چند ماه پيش منتشر شده بود، دو نماينده از  درس
ــي اس 6 اج در دو جايگاه  ــي اس 6 و گلكس ــونگ يعني گلكس سامس
نخست قرار دارند. جايگاه سوم از آن شيائومي مي نوت پرو بوده كه به 

اسنپدراگون 810 مجهز است.
در هفت جايگاه بعدي LeTV 1 Pro در رتبه چهارم، ZTE Nubia Z9 Max  در رتبه پنجم، HTC One M9 در 
رتبه ششم، ZTE Nubia Z9 در رتبه هفتم، LeTV 1 در رتبه هشتم، سامسونگ گلكسي اس 5 در رتبه نهم و در رتبه دهم 
نيز گوگل نكسوس 6 قرار دارد. غير از انتشار اسامي برترين تلفن هاي هوشمند انتوتو، اين سايت بنچمارك، نام پردازنده هايي 
را نيز كه باعث شده اند اين تلفن هاي هوشمند جزو برترين ها شوند منتشر كرده است. در اين ميان اسنپدراگون 810 سهم 50  
ــت داشته و پس از آن اگزينوس 7420 با سهم 20 درصدي رتبه دوم را دارد.  ــمند اين فهرس درصدي در برتري تلفن هاي هوش

مديا تك هم با 10 درصد رتبه آخري را دارد و تنها در يك تلفن هوشمند LeTV 1 حضور داشته است.

رويداد انحصاري 
 مايكروسافت 

براي ويندوز 10
مايكروسـافت براي IFA كه 4 سـپتامبر 
(سيزدهم شهريور) در برلين برگزار مي شود، 
يـك كنفرانس و رويداد ويـژه در نظر گرفته 
اسـت. در ايـن كنفرانـس قـرار اسـت بـه 
دسـتگاه هاي مجهز به وينـدوز 10 پرداخته 
شود. طبق گفته شركت در اين كنفرانس هيچ 
دسـتگاه لوميا يا سرفيسـي معرفي نمي شود 
و پاركـر، نايـب رئيـس بخـش توليدكننده 
تجهيـزات اصلي قصـد دارد محـدوده اي از 
دسـتگاه هاي ويندوز10 را كه شامل تبلت ها، 
پيشـرفته،  نوت بوك هـاي  هيبريدي هـا، 
كنسول هاي بازي و all-in-oneها مي شود، 
بـه نمايش بگذارد. البته اين امكان هم وجود 
دارد كه مايكروسـافت رويداد دومي را براي 

معرفي لومياهاي جديدش اختصاص دهد.

10 تلفن هوشمند برتر براساس بنچمارك انتوتو

پروژه ابتكاري MESH سوني به آمريكا مي رود

 تعداد كاربران تلفن هاي هوشمند
در چين به يك ميليارد مي رسد
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 بازار، مهم ترين داشته 
در شرايط پساتحريم

مديرعامل فناپ شهاب جوانمردي
ــته اي  ــال ها انتظار باالخره مذاكرات هس ــس از س پ
ــيد؛ صرف نظر از اثرگذاري  نتايج اين  ــرانجام رس به س
ــي،  بخشى از اثرات بيشترين آن  مذاكرات بر ابعاد سياس

را مي توان در ابعاد اقتصادي ايران متصور شد.
ــت،  ــل پيش بيني نيس ــدان قاب ــده چن ــرات آين تغيي
ــي ايران و توان  ــازار بكر 80 ميليون ــش هجمه به ب عط
ــه وجود  ــي و حتي ب ــركت هاي خارج ــكني ش قيمت ش
آوردن دست اندازهايي جديد براي شركت هاي ايراني را 
ــرايط حاضر تصور كرد؛  مي توان از رويدادهاي جدي ش
ــايد نتوان درخصوص وقوع قطعي هر يك از آنها  اما ش
ــايد نياز باشد قدري بيشتر از گذشته  حكم نهايي داد. ش
ــگرهاي قوي تر منافذ بازار را  ــرات را دنبال و با حس تغيي

شناسايي كنيم.
ــركت هاي فناوري اطالعات  ــت، صنعت و ش حاكمي
ــد كه بايد  ــكل مي ده ــات، اضالع مثلثي را ش و ارتباط
ــدت و بلندمدت  ــراي اقداماتي كوتاه مدت، ميان م با اج
ــرده و با اتخاذ  ــران دفاع ك ــازار ICT اي ــت ب از تمامي
تصميمات بجا از منافع مشترك همديگر پشتيباني كنند. 
ــه گانه حياتي،  حاكميت به عنوان يكي از اعضاي اين س
ــازمان  ــام  مي دهد و بايد با كمك س ــوري را انج رگوالت
ــور به عنوان نماينده صنعت و  نظام صنفي رايانه اي كش
ــوم يعني شركت ها تصميماتي بگيرند  همراهي عامل س

كه به ضرر ديگري منتهي نشود.
ــورت گرفته  ــتان هاي ص ــر، بده بس ــرايط حاض در ش
ــت بايد به  ــت. در وهله نخس ــيار حائز اهميت اس نيز بس
ــت چه بخش هايي از بازار  ــش هايي چون «قرار اس پرس
ــده و مابه ازاي آن چه چيزي دريافت شود؟» و  واگذار ش
«آيا گرفتن نمايندگي فروش، انتقال فناوري، مبادله بازار 
ــطه جذب  ــا يكديگر و حتي گرفتن بازار منطقه به واس ب
دانش فني هدف است؟» پاسخ داده شود؛ زيرا آنچه امروز 

مساله ساز است، امتياز دادن و امتياز نگرفتن است.
ــي ديگر مانند نگاه  ــايد بتوان علت را در موضوع ش
ــركت هايي كه  ــب و كارها يافت. ش ــدت به كس كوتاه م
ــنجي متفاوتي  ــطح بازارس ــوند از س به ايران وارد مي ش
ــركت ها در  ــي از اين ش ــراي مثال برخ ــد؛ ب برخوردارن
ــي يك ماه،  ــال يا حت ــاي زماني متفاوت يك س بازه ه
ــت، دولت  ــغول مطالعه بازار ايران بوده اند؛ الزم اس مش
ــب  صرف نظر از ميزان تمركز آنها بر بازار ايران و دلچس
ــان، سياست و خط مشي مشخصي  بودن پيشنهادهايش
ــركت ها و كسب و كارهاي  ــته باشند و كشورها، ش داش

با اولويت را تشخيص دهند.
ــطح يعني نه  دولت، نه  ــه س تقريبا در هيچ يك از س
صنعت و نه كسب و كار، آمادگي و برنامه  مشخصي براي 
رويارويي با شرايط جديد نداريم. از اين رو، سناريوسازي 
ــناريوهاي  ــتن س ــت و بايد با نوش امري گريزناپذير اس
مختلف آماده باشيم؛ زيرا فارغ از فناوري و محصوالت، 
ــت و بايد به گونه اي از آن  ــته مان اس بازار مهم ترين داش
ــي اينچنيني، تالطمي  ــت كرد كه با آمدن موج محافظ

روي ندهد. 
ــك ذي نفعان  ــت به تك ت ــراي حفظ بازار الزم اس ب
ــريك، رگوالتور و  ــتري، تامين كننده، ش آن اعم از مش
ــركت ها و مجموعه ها معموال به  محصول  توجه كرد. ش
قاعده 20 تا 80 پايبند هستند؛ يعني 80 درصد درآمدشان 
از 20 درصد كسب و كارشان حاصل مي شود كه با قرار 
ــوان كمربند محكمي را  ــرايط جديد، مي ت گرفتن در ش
ــت تا بازار  ــب و كارها بس دور 20 درصد درآمدهاي كس
ــرايط فناورانه دنيا  ــد ش ــويي، رص ــت نرود. از س از دس
ــرايط ايران به اتخاذ  ــتن گام هايي متوازن با ش و برداش

تصميمات بهتري منجر مي شود.

 از بين رفتن محدوديت  سرويس ها
ــان ثبت نام   ــش آمده زم ــما هم پي حتما براي ش
ــني  ــتفاده از اپليكيش ــرويس يك نرم افزار يا اس در س
ــما استفاده از اين  ــور ش با عبارت هايي مانند «در كش
ــده باشيد.  ــت» روبه رو ش ــرويس امكان پذير نيس س
ــوي  ــتر از س ــن محدوديت هاي منطقه اي كه بيش اي
ــورها از جمله  ــراي بعضي كش ــركت هاي بزرگ ب ش
ــت، بعد از لغو تحريم ها  ــده اس ايران در نظر گرفته ش
دليل اقتصادي و امنيتي  براي ماندنشان وجود ندارد و 
اين يعني ورود كاربر ايراني به دنياي جديد. در چنين 

ــي مانند  ــركت هاي بزرگ ــرايطي ش ش
ــرويس هاي  ــوگل مجبورند دروازه س گ
ــد و كاربران  ــود را باز كنن ــوب خ محب
ــت از  ــدون محدودي ــد ب ــي بتوانن ايران
ــرويس هايي مانند گوگل ناو، گوگل  س
آناليتيكس يا گوگل پلي  استفاده كنند. 
ــامل  ــه اين نبود محدوديت فقط ش البت
كاربران نمي شود، براي توسعه دهندگان 
ــي هاي جديد ايجاد  ايراني نيز دسترس
ــرويس هاي برنامه نويسي   ــود. س مي ش
ــي و دات نت  ــد، كانتل ــد گوگل ك مانن
ــون به طور قانوني امكان  نيوك كه اكن
ــعه دهندگان  ــتفاده از آنها براي توس اس
ــه در اختيار  ــود ندارد، در صورتي ك وج
ــرد،  ــرار بگي ــي ق ــان ايران برنامه نويس
ــاي ايراني را  ــد اين صنعت نوپ مي توان

به طور كامل متحول كند.
سينا كه در زمينه توسعه اپليكيشن 
ــن خصوص به  ــت مي كند، در اي فعالي

ــتن به  ــي نداش ــگار كليك مي گويد: «دسترس خبرن
ــود نتوانيم بسياري  ــياري از امكانات باعث مي ش بس
ــزاري خود را با كيفيت باال توليد  از محصوالت نرم اف
ــن هاي ما نيز  ــاله در امنيت اپليكيش كنيم.» اين مس

بسيار تاثيرگذار است.
ــرورها  ــبكه ها و س ــد كه در زمينه امنيت ش محم
ــود چنين  ــح مي دهد: «وج ــد، توضي ــت مي كن فعالي
ــود براي انجام يك كار  محدوديت هايي باعث مي ش
ــاعت ها مسيرهاي نامتعارف را  ساده مجبور باشيم س
طي كنيم تا كاري را كه دنبال آن هستيم انجام دهيم 
ــياري از موارد اين كار حتي غيرممكن  كه البته در بس
هم مي شود. صرف انرژي و زمان بيشتر گاهي باعث 

باال رفتن هزينه نهايي كار مي شود.»

 اينترنت كم سرعت مي ماند؟
ــگي كاربران ايراني در  ــكالت هميش يكي از مش
مسائل مربوط به آي تي، سرعت بسيار پايين اينترنت 
ــت كه  ــت. واقعيت اين اس در اپراتورهاي مختلف اس
سرعت اينترنت در ايران ارتباط  چندانى به تحريم ها 
ندارد و به صورت طبيعي نبايد تحوالت بعد از توافقات 

تاثير چنداني روي اين مساله داشته باشد.
ــبيني در اين بخش نيز مي توان  اما با كمي خوش
ــد ناچيز بود؛  ــر تحوالتي هرچن منتظ
زيرا با توجه با تغييرات در حال وقوع، 
ــرعت  ــد منتظر ورود فناوري با س باي
ــيم و اين نكته  بيشتري به ايران باش
ــود ايران راحت تر از قبل  باعث مي ش
ــود را تكميل كند.  ــاخت هاي خ زيرس
ــت  نبود محدوديت هاي اقتصادي دس
ــات الزم نيز  ــران را در خريد امكان اي
بسيار بازتر از قبل مي گذارد و مي توان 
ــدوار بود در درازمدت اين آزادي ها  امي
ــاخت هاي اينترنتي  ــاي زيرس به ارتق
كشور منجر شود و سرعت اينترنت در 

ايران نيز افزايش يابد.

 بازار اپليكيشن ها
و  ــران  اي ــه  علي ــا  تحريم ه
ــده از طرف  محدوديت هاي ايجاد ش
ارائه كننده خدمات باعث  شركت هاي 
ــن ساده  ــده دريافت يك اپليكيش ش
موبايل به كاري دشوار تبديل شود. دو سرويس دهنده 
اصلي سيستم عامل تلفن همراه يعني اپل و گوگل هر 
ــاي زيادي براي كاربران  كدام به نوعي محدوديت ه
ــگاه هاي  ــتفاده از فروش ــاد كرده اند تا اس ايراني ايج
ــمي آنها به يك معضل براي كاربران  ــن رس اپليكيش
تبديل شود. به همين دليل در كشور ما فروشگاه هاي 
ــكل به وجود آمده اند.  بومي زيادي براي رفع اين مش
ــني كه بعضي بسيار پركاربر و  فروشگاه هاي اپليكيش
ــش پيش مي آيد اگر  ــتند. حال اين پرس پررونق هس
محدوديت ها برداشته شود و كاربران بتوانند بودن هيچ 
ــگاه هاي اصلي اندرويد و آي او اس  ــكلي از فروش مش
ــگاه هاي  ــر فروش ــتقيم كنند، چه بر س ــتفاده مس اس

ــاله  ــت كه اين مس ــد؟ واقعيت اين اس ــي مي آي بوم
ــن  ــگاه هاي ايراني اپليكيش مي تواند به اقتصاد فروش
ــه راه اندازي يكي از  ــروش كه در زمين ضربه بزند. س
همين فروشگاه ها فعاليت مي كند، به خبرنگار كليك 
ــتم  ــد: «چنين تحولي براي كاربران دو سيس مي گوي
ــد مي تواند بازخوردي كامال  ــل آي او اس و اندروي عام
متفاوت داشته باشد؛ زيرا تعداد كاربران فروشگاه هاي 
ايراني آي او اس با اندرويد قابل مقايسه نيست و تعداد 
ــت  ــيار محدودتر اس آنها در مورد محصوالت اپل بس
ــتفاده از  ــي از روي اجبار به اس ــتر كاربران اپل و بيش
ــگاه هاي ايراني روي آورده اند. پس بايد انتظار  فروش
ــگاه ها در آينده كم فروغ تر از قبل  ــت اين فروش داش
ــده و حتي به فراموشي سپرده شوند، اما اين مساله  ش
ــت؛  ــران اندرويدي كامال متفاوت اس ــورد كارب در م
ــگاه هاي  ــتر كاربران ايراني اندرويد از فروش زيرا بيش
ــتند و محدوديت استفاده از  ايراني موجود راضي هس
گوگل پلي را چندان احساس نمي كنند. همين رويكرد 
باعث مي شود پيش بيني آينده فروشگاه هاي اينچنيني 
در ايران بسيار سخت باشد، اما طبيعي است كه حجم 
زيادي از كاربران ترجيح دهند محصول موردنظر خود 

را از مسير مستقيم تر تامين كنند.»

 ورود برند ها
ــه پس از  مذاكرات  ــن حدس و گمان هايي ك اولي
ــد به ورود  ــورد فضاي آي تي ايران زده ش ــن در م وي
ــوط بود. ورود  ــرح خارجي به ايران مرب برند هاي مط
ــت  ــران، در نگاه اول ممكن اس ــمي برند ها به اي رس
ــد، زيرا مي تواند در قدم اول  ــيار هيجان انگيز باش بس
نابساماني قيمت هاي محصوالت را در كشور تا حدود 
ــادي برطرف كند. از طرف ديگر در صورت ورود و  زي
ــركت ها در بازار ايران مي توان  سرمايه گذاري اين ش
ــد و انتقال دانش فناوري به  ــتغالزايي و رش شاهد اش
ــور بود. كشور ما با توجه به جوان بودن جمعيتش  كش
و فرهنگ مصرف كنندگي باال،  يك بازار بكر و بسيار 
ــركت هاي تكنولوژي خواهد بود و  ــب براي ش مناس
ــروه تمايل زيادي  ــن انتظار مي رود اين گ براي همي
براي ورود به بازار ايران داشته باشند. تا همين لحظه 
ــايعاتي در رسانه هاي خارجي مانند وال استريت  نيز ش
ــي مانند اپل و  ــورد تمايل ورود برند هاي ژورنال در م

جنرال الكتريك به ايران به گوش مي رسد.
ــت و طرف ديگر  ــكه اس اما اين تنها يك روي س
ماجرا مي تواند چندان مطلوب نباشد. رضا پديدار، عضو 
ــات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران درباره وارادات  هي
ــك مي گويد: «در  ــه خبرنگار كلي ــد از تحريم ها ب بع
صورت آزاد شدن پول هاي بلوكه شده ايران و افزايش 
ــور، بايد منتظر موج جديدي از تورم در  واردات به كش
بازار باشيم، زيرا نبود تعادل بين عرضه و تقاضا اقتصاد 
ــور را ملتهب مي كند و باعث به وجود آمدن تورم  كش

نيمه پنهان و در مرحله بعد تورم آشكار مي شود.»
ــرده است  ــور كامال فش اكنون فنر واردات به كش
ــكل فزاينده اي آماده  ــا لغو تحريم ها اين فنر به ش و ب
ــدن است كه  به افزايش واردات به ايران منجر  رها ش
ــت را در نظر  ــرف ديگر بايد اين واقعي ــود. از ط مي ش
گرفت كه ورود برند هاي خارجي به ايران با وجود تمام 
تمايالت دوطرفه، چندان هم قريب الوقوع نيست، زيرا 
طرف هاي خارجي تنها در صورتي به عرصه اقتصادي 
ــب و كار ايران با  ــا مي گذارند كه قوانين كس ــران پ اي
خواسته ها و قوانين آنها همسو باشد؛ اتفاقي كه اكنون 
ــارغ از اين نكات  به  ــت. اما ف چندان امكان پذير نيس
ــاى دانش و  ــكار اصلى براى ارتق ــد راه نظر مى رس
فناورى آى تى در ايران عبور از مسير اقتصاد مقاومتى 
و خود اتكايى است چنانكه به رغم تحريم هاى متنوع 
ــته اند در عرصه  ــمندان و محققان ايرانى  توانس دانش

فناورى هاى آى تى گام هاى بلندى بردارند.

نگاهى به تحوالت آي تي در دوران پسا تحريم

فردا روشن است؟
آرش جهانگيري

 با جمع بندى مذاكرات وين  و تصويب قطعنامه شوراى امنيت و در حالى كه تا اجرايى شدن نتايج 
مذاكرات در قالب توافقنامه، مسـير هاى قانونى بايد طى شـود ، گمانه زني هاي زيادي درباره آينده 
ايران در حوزه هاي مختلف شـده اسـت. آينده آي تي ايران نيز يكي از همين حوزه هاسـت كه لغو 
تحريم ها مي تواند قوانين حاكم بر اقتصاد  اين بخش  را دستخوش تغيير كند. در اين گزارش نگاهي 

مي اندازيم به مهم ترين تحوالت احتمالي آي تي ايران در زمان پساتحريم.

فارغ از اين نكات  
به نظر مى رسد 

راهكار اصلى براى 
ارتقاى دانش و 

فناورى آى تى در 
ايران عبور از مسير 

اقتصاد مقاومتى 
و خود اتكايى 

است چنانكه به 
رغم تحريم هاى 

متنوع دانشمندان 
و محققان ايرانى  

توانسته اند در 
عرصه فناورى هاى 

آى تى  گام هاى 
بلندى بردارند
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بررسى

 پهپاد؛ ربات پرنده
«پهپاد» يا همان «پرنده هدايت پذير از دور» يكي 
از حوزه هايي است كه در چند سال اخير عالقه بسياري 
از كارشناسان رباتيك را به خود جذب كرده است. يكي 
از موارد مهم در طراحي پهپادها وزن آن است. هر قدر 
ــد، قابليت هاي آن بيشتر  وزن اين محصول كمتر باش
ــتفاده كرد.  ــر مي توان از آن اس ــد و راحت ت خواهد ش
ــي هاي هوشمند مي تواند بسيار  در اينجا فناوري گوش

سودمند باشد. 
درون بسياري از گوشي هاي هوشمند، پردازنده هاي 
ــته اي، مدارهاي مرتبط با موقعيت يابي،  قوي چندهس
ــرار دارد. همه اين  ــاي ق ــز ارتباط واي ف ــن و ني دوربي
ــود و  ــات مي توانند در يك پهپاد به كار گرفته ش امكان

قابليت هاي گوناگوني به آن ببخشد.
ــيار  ــي از انواع پهپادهايي كه اكنون در بازار بس يك
ــتگاه هاي «كوادكوپتر»  ــرار گرفته، دس ــورد توجه ق م
مجهز به دوربين است كه مي توان از آن براي گرفتن 
ــن واقعيت را  ــتفاده كرد، اما نبايد اي ــلفي از باال اس س
ــتگاه مي تواند كاربردهاي  ــده بگيريم كه اين دس نادي
ــته باشد كه در درازمدت به نفع جامعه  ديگري نيز داش
خواهد بود. براي نمونه مي توان از اين تجهيزات براي 
ــا و حتي تعمير و  ــزارع يا جنگل ه ــرداري از م تصويرب
ــتفاده كرد. براي نمونه  نگهداري از پل هاي بزرگ اس
اين پهپادها مي توانند به جاي نيروي انساني در مزارع 
يا پارك هاي جنگلي و محافظت شده گشت بزنند، در 
ــكوك با دوربين  ــاهده هر نوع فعاليت مش صورت مش
ــال كنند.  روي آن زوم كرده و اطالعاتي به مركز ارس
ــه كار رفته در  ــري از تجهيزات ب ــه هر حال بهره گي ب
ــمند مي تواند به طراحي پهپادهايي  ــي هاي هوش گوش

بسيار كاربردي تر كمك كند. 

 پهپادهاي بسته رسان
ــان يا بسته رسان از  پهپادهاي نامه رس
ــب توجه ربات هاي  ديگر كاربردهاي جال
ــد  ــه مي توانن ــت ك ــده اس ــمند پرن هوش
ــته هاي مختلفي را از مكانى به مكاني  بس
ــب براي اين  ــانند. به  اين  ترتي ديگر برس
ــتي  ــتم پس ــتفاده از سيس كار ديگر به اس
ــكل  نياز نخواهد بود و افزون بر اين، مش
تاخير پيك هاي بسته رسان نيز كه معموال 
ــير روي  به دليل حجم باالي ترافيك مس

مي دهد، از بين خواهد رفت.
ــكل  ــان هنوز با ش با اين حال، پهپادهاي بسته رس
ــادي دارد.  ــم، فاصله زي ــن داري ــه در ذه ــي ك ايده آل

ــود،  موج ــت  محدودي ــن  اصلي تري
ــت.  ــتقل بودن اين پهپادهاس غيرمس
ــته  درواقع اكنون براي انتقال يك بس
ــت كه  از جايي به جاي ديگر، نياز اس
ــتفاده از دوربين هاي  يك انسان با اس
ــير حركت  ــه بدنه پهپاد، مس متصل ب
ــتگاه را به  ــرده و اين دس ــن ك را تعيي
ــيدن به مقصد  ــته تا رس  صورت پيوس

هدايت كند.
ــتفاده از  ــترش اس ــراي گس ــا ب ام
ــان، بايد تجهيزات  پهپادهاي بسته رس
ــي هاي  ــي موجود در گوش مختلف ارتباطي و پردازش
هوشمند و البته الگوريتم هايي مناسب را روي پهپادها 
ــتقل روي خود  ــرار داد تا اين عمليات به صورت مس ق

پهپاد به انجام رسد. به  اين  ترتيب اين پهپادها قابليت 
عملكرد گسترده تري يافته و مي توانند هرچه بيشتر در 

زندگي روزمره به كار گرفته شوند. 

 ربات هاي خدماتي
ــي هتل يا  ربات هاي خدماتي نظير ربات هاي منش
نگهبان، به  صورت دائمي مشغول فعاليت نيستند و هر 
ــپري  روز زمان زيادي را به  صورت آماده به خدمت س
مي كنند. اينجاست كه به كارگيري پردازنده هاي نسل 
جديد كه انرژي كمتري مصرف مي كند، مي تواند بسيار 
سودمند باشد. درواقع به  اين  ترتيب ميزان انرژي مورد 
ــل توجهي يافته و در نتيجه  ــتفاده ربات كاهش قاب اس
ــا در بازه هاي زماني طوالني تر  مي توان از اين ربات ه

بهره گرفت. 

 ربات هايي كه مي آموزند
ــه  ــش رو در زمين ــواري هاي پي ــي از دش يك
ــرد يا همان  ــات، تهيه الگوريتم عملك طراحي رب
ــان ربات ها  ــت. طراح ــراي آن اس ــزي ب برنامه ري
ــوال موقعيت هاي مختلفي را كه يك ربات در  معم
ــر آن قرار مي گيرد، پيش بيني كرده و عملكرد  براب
درستي را كه ربات بايد در آن موقعيت نشان دهد، 

تعيين مي كنند.
ــاي واقعي، با  ــه در دني ــت ك ــكل اينجاس اما مش
ــتيم كه  ــي از موقعيت هاي مختلف روبه رو هس انبوه
ــد.  ــوار باش ــايد پيش بيني همه آنها در آغاز كار دش ش
ــت يادگيري به يك ربات  ــت كه افزودن قابلي اينجاس
مي تواند به عملكرد بهتر آن در موقعيت هاي پيش بيني 

نشده بينجامد.
ــير خود  فرض كنيد يك ربات امداد و نجات در مس
ــود. اگر اين سنگ  ــنگ بزرگ روبه رو مي ش با يك س
ــده باشد، ربات نمي تواند از آن  در الگوريتم تعريف نش
ــر الگوريتم ربات به گونه اي  ــور كند. با اين حال اگ عب
طراحي شده باشد كه خودش بتواند موقعيت هاي ناآشنا 
ــكل  ــل كرده و راه حلي براي آن بيابد، اين مش را تحلي

رفع خواهد شد.
ــام «زيروث»  ــه ن ــي ب ــكام پلتفرم ــركت كوال ش
ــت. اين پلتفرم امكان  ــي كرده اس (Zeroth) طراح
ــاختن  يادگيري ربات از محيط اطراف و هماهنگ س
ــته  ــركت تاكنون توانس خود را با آن مي دهد. اين ش
ــازي كند. يكي  اين الگوريتم را در چند ربات پياده س
از اين ربات ها، يك مهماندار هوشمند در هواپيماست 
ــورت هر يك از  ــي تصاوير ص ــه مي تواند با بررس ك
ــايي كند. براي نمونه  ــافران، نيازهاي او را شناس مس
ــابه اي را به يك مسافر بدهد و او  اگر اين ربات، نوش
نگاهي همراه با ناراحتي به بطري نوشابه داشته باشد، 
ــابه معمولي مصرف كرده و به  احتماال نمي تواند نوش

نوشابه رژيمي نياز دارد.

 اطالعات، پردازش و اجرا
كارشناسان رباتيك بر اين باورند ساخت ربات هاي 
ــتقلي هم دارند، به چرخه  هوشمندي كه عملكرد مس
ــتگي دارد. منظور از  ــات، پردازش و اجرا» بس «اطالع
«اطالعات» اين است كه ربات بايد داده هاي مختلفي 
ــط را دريافت كند. اين داده ها مي تواند در قالب  از محي
ــكل هاي ديگر باشد.  اطالعات تصويري، صوتي يا ش
ــد. اين پردازش  ــد نوبت به پردازش مي رس در گام بع
ابتدا براساس الگوريتم هاي از پيش تعريف شده صورت 
مي گيرد. در گام بعدي هم ربات بايد تصميمات اتخاذ 

شده براساس الگوريتم را اجرا كند.
آنچه در اين ميان اهميت دارد، ضرورت تكرار اين 
ــات كاري را اجرا كرد،  ــت. پس از اين كه رب چرخه اس
ــراي آن را دوباره دريافت  ــد اطالعات مربوط به اج باي
كرده و يك بار ديگر عمل پردازش را به انجام برساند. 
ــده توسط ربات  ــت كار اجرا ش براي نمونه ممكن اس
موفقيت آميز نباشد. در اين صورت اطالعات مربوط به 
آن دوباره پردازش شده و به  اين  ترتيب ربات، چيزهاي 
ــد در نهايت به  ــن اطالعات جدي ــد مي آموزد. اي جدي

تكميل الگوريتم قبلي ربات مي انجامد. 

 آموزش رباتيك به كودكان
ــتن يك گوشي هوشمند براي بسياري  امروزه داش
ــت. به همين دليل  ــوزان يك امر عادي اس از دانش آم
ــيوه طراحي  ــيله براي آموزش ش ــوان از اين وس مي ت
ــيوه هاي  ربات به آنها بهره گرفت. درواقع برخالف ش
ــنتي آموزش الكترونيك كه با انواع مدارها و قطعات  س
الكترونيكي ناآشنا انجام مي شد، احساس راحتي بچه ها 
ــمند مي تواند فرصتي مناسب را براي  ــي هوش با گوش

آموزش اصول عملكرد ربات ها به آنها فراهم كند.

گوشي هاي هوشمند، توسعه ربات هاي فردا
qualcomm.com :منبع صالح سپهري فر

وقتي حرف از ربات هاي هوشمند به ميان مي آيد، بسياري به ياد فيلم معروف «ترميناتور» و آدم آهني هاي فيلم هاي علميـ  تخيلي مي افتند. همه اين ربات ها 
با ويژگي هايي بسيار شبيه انسان مي توانستند فعاليت هاي مختلف و روزمره را انجام دهند، اما روند توسعه ربات ها در دنياي امروز به گونه اي است كه شايد آينده 
حوزه رباتيك به ربات هايي اينچنين تعلق نداشته باشد. در حقيقت، فناوري رباتيك اكنون به سمت طراحي ربات هاي كوچك تر و با كاربري هاي محدود و مشخص 
و البته قيمتي پايين تر مي رود.  جالب است بدانيم گوشي هاي هوشمند مي توانند مسير طراحي و ساخت اين ربات هاي هوشمند را فراهم كنند. شركت «كوالكام»، 
 (SnapDragon) «از شركت هاي پيشتاز  در توليد پردازنده گوشي هاي هوشمند است و احتماال نام اين شركت را به دليل توليد تراشه هاي معروف «اسنپ دراگون
كه در بسياري از گوشي هاي توليدي شركت هاي مطرح وجود دارد، شنيده ايد. اين شركت در سال هاي اخير به طور جدي به فكر طراحي شيوه هايي براي تسهيل 

طراحي و ساخت انواع ربات با استفاده از گوشي هاي هوشمند افتاده است. 

ــادي دارد.  ــم، فاصله زي ــن داري ــه در ذه ــي ك ــرار داد تا اين عمليات بهصورت مسايدهآل ق
دنيايي بزرگ در يك قاب كوچك

ــمند به جزئي عادي از زندگي ما تبديل شده، اما اين وسيله كوچك  ــي هاي هوش با اين كه گوش
ــت. اگرچه علم رباتيك در نگاه  ــيار بااليي در دريافت و پردازش اطالعات برخوردار اس از توان بس
اول بسيار پيچيده جلوه مي كند، اما بهره گيري از توان سخت افزاري گوشي هاي هوشمند و در كنار 
ــي ها براي آموزش طراحي ربات مي تواند راه را براي به ميدان آمدن طيف  ــتفاده از اين گوش آن اس

گسترده اي از ربات هاي هوشمند و مستقل آماده كند.

استفاده از توان 
پردازشي و كاربردي 

گوشي هاي 
هوشمند مي تواند 
به طراحي انواع 

گوناگون از ربات ها 
با قابليت هاي متنوع 

بينجامد
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اينترنت

 نخوانده هاي مهجور
چرا؟ براي اين كه زمان شما محدود است و تمام 
اطرافتان را محتوا احاطه كرده است؛ محتواهايي كه 
ــذب كرده و بعد  ــما را ج گاهي با عناويني جذاب ش
ــت. محتواهايي كه  ــد چيز خاصي نبوده اس فهميده اي
براي درك مشترك، اسم آن را «محتواي محترم نما» 
ــخصيت خود را  مي گذاريم، آنچه ابتدا محترم و با ش
ــان مي دهد و تا نزديك تر مي شويد، چهره واقعي  نش
ــوا گاهي در لباس  ــان مي دهد. اين محت خود را نش
ــايت هاي خبري ظاهر  ــمك زن كنار س تبليغات چش
ــود و گاهي در ايميل و بتازگي هم كه در وايبر  مي ش
ــاي دريافتي البه الي  ــرده كه ديگر پيغام ه كاري ك

اين پيام هاي محترم نما مدفون شده اند.
اين يكي از داليلي است كه مطالب را نمي خوانيم، 
ــتن و  ــت كه گش يكي ديگر از داليل جالب اين اس
ــبكه هاي اجتماعي ما را صاحب  ــت كردن با ش رفاق
ــت. در فيسبوك پست هاي  اخالق مروري كرده اس
زيادي مي بينيم و بسرعت اسكرول مي كنيم، گاهي 
ــرعت را كم كرده يك مرور كلي و دوباره سرعت  س
مي گيريم، در اينستاگرام چطور؟ در وايبر و تلگرام و... 
چطور؟ وقتي كمي دقت كنيد متوجه اخالق مروري 
خود در شبكه هاي اجتماعي مي شويد. هر روز حجم 
زيادي از محتواهاي متنوع را در شبكه هاي اجتماعي 
ــه در موضوعي  ــرور مي كنيم، بدون آن ك مختلف م
ــراي آن زمان بگذاريم و  ــده و فكر كنيم، ب عميق ش

بخشي را براي خود يادداشت برداري كنيم.
ــده ايم اين  ــي ديگر از داليلي كه مرور ِگرا ش يك
است كه مي خواهيم انتخاب كنيم، مطلب خوبي را از 
ميان صدها مطلب جدا و كامل آن را بررسي كنيم و 
ــپس بخوانيم. يك مرور كلي مي كنيم و با نگاهي  س
ــراغ مطلب  ــت و س كلي مي گوييم چيز خاصي نداش
ــن چرخه ادامه دارد و معموال هم  بعدي مي رويم. اي

به مطلب خاصي ختم نمي شود.
دليل ديگر موضوعي است كه اسم آن را «ترس 
ــكرول» يا «اسكرول ترسي» مي گذاريم، يعني  از اس
ــه مي كند، نگاهي به  ــما مراجع مخاطب به مطلب ش
ــكرول كرده و تب و لرز مي كند، هر قدر اسكرول  اس
ــت!  ــتر اس ــد، ميزان تب و لرز هم بيش ــتر باش بيش
ــعي مي كند به صورت  ــه مخاطب س ــود ك اين مي ش
ــي مرور ِگرا شود و به جاي خواننده مطلب  نامحسوس

شما، مرور كننده آن باقي بماند.

 با مرور شدن بسوزيم و بسازيم؟
ــتم، اما ساختنش خوب  ــوختنش را موافق نيس س
ــت، از آخر يعني اسكرول ترسي شروع كنيم، راه  اس
چاره چيست؟ گاهي مخاطب از توهم طوالني بودن 
مطلب ترسيده و شما مطلب بلندي منتشر نكرده ايد، 
ــادي از كاربران قرار  ــما نظرات زي انتهاي مطلب ش
ــان  گرفته كه مطلب را به صورت غيرطبيعي بلند نش
ــابه را به كاربر معرفي  مي دهد يا اين كه مطالب مش
كرده ايد كه باز هم به جاي ابرو برداشتن سراغ چشم 
ــد. در اين موارد مي توانيد تا  ــور كردن آن رفته اي و ك
ــيده نظرات و  زماني كه كاربر به انتهاي مطلب نرس
ــر بلندنماها را به او نمايش ندهيد. ظاهرا از نظر  ديگ

فني استفاده از تكنيك هاي ايجكس اين كار را براي 
ــه در مخاطب  ــان مي كند، مورد ديگري ك ــما آس ش
ــتفاده از تصاوير  ــم بلندپنداري ايجاد مي كند اس توه
ــت، بخصوص اگر اين تصاوير عمودي  در مطلب اس
ــد، اين توهم قوي تر خواهد شد. پس بهتر است  باش
وقتي مطلبي درج مي كنيم مخاطب بالفاصله پس از 
مراجعه به صفحه، اسكرولي كه مي بيند فقط مربوط 
به طول مطلب باشد نه موضوعات ديگري كه ارتباط 

مستقيمي با مطلب ندارد.

 مي تونـم چنـد دقيقـه وقت شـما را 
بگيرم؟

ــت، قرار  ــد دقيقه؟ بله چند دقيقه آن مهم اس چن
ــت مخاطب براي مطالعه مطلب شما چقدر زمان  اس
ــتفاده از تايمر  ــي از تكنيك ها اس ــد؟ يك ــرف كن ص
ــت. براي اين كه به صورت شفاف بگويد ببخشيد  اس
ــرم؟ در اين  ــما را بگي ــم هفت دقيقه وقت ش مي تون
ــت يا هفت  ــخص اس ــت مخاطب تكليفش مش حال
ــراغ مطلب  ــر، اگر دارد س ــان دارد يا خي ــه زم دقيق
مي آيد و اگر ندارد مطالب ديگري را انتخاب مي كند. 
ــت، هر  ــده را مبتكرانه اجرا كرده اس ــايتي اين اي س
ــد، اين زمان اعالمي هم  ــكرول مي كني زمان كه اس
ــال دو دقيقه تا  ــويد مث تغيير مي كند و متوجه مي ش
ــان مطلب زمان نياز داريد. راه ديگري به نظرتان  پاي
مي رسد؟ راه ديگري كه زمان كمك كند تا مخاطب 

ترس زده از اسكرول را نجات دهيد.

 تصاوير دو زيست
براي كمك به رهايي مخاطب از توهم اسكرول 
ــدازه كوچك قرار  ــر مطلب را با ان ــم تصاوي مي تواني
ــود روي آنها  ــا نياز خ ــب ب ــم و مخاطب متناس دهي
ــر اصلي را ببيند.  ــود يا تصوي كليك كند تا بزرگ ش
ــراه در انتهاي  ــكار مي تواند يك گالري هم اين راه

مقاله هم باشد.

 تايمر مرور و تايمر مطالعه 
ــكرول ترسي  يكي از راهكارها براي رهايي از اس
ــت؛ يك تايمر براي مرور و  ــتفاده از دو تايمر اس اس
ــل. به  اين  صورت كه  ــر ديگر براي مطالعه كام تايم
ــرمه اي رنگي را مشاهده مي كند  كاربر مثال تايمر س
ــته است سه دقيقه ، يعني براي مرور به سه  كه نوش
ــته  ــي از نوش ــه زمان نياز داريد. از طرفي بخش دقيق
ــرمه اي  ــت، س را كه به نوعي خالصه كل مطلب اس

ــدن مطالب  ــه را با خوان ــه دقيق ــا آن س ــد ت كرده اي
ــپري كند. در باالي همان مطلب، تايمر  سرمه اي س
ديگري قرار داده ايد كه نوشته ده دقيقه براي مطالعه 
كل مطلب، مشخص است كه هر شخصي كه طالب 
ــد، به ده دقيقه زمان و تمركز  مطالعه كل مطلب باش

نياز دارد.

 مرور كنترل شده
ــن است اين است كه مخاطب مطالب  آنچه روش
ــده و  ــد و مرور مي كند، مرور كنترل نش را نمي خوان
براساس تصميم و انتخاب شخصي كه خوب نيست، 
ــت بخشي از مطلب شما را مرور كند  زيرا ممكن اس
ــت و ارزش و اعتبار  ــي اس ــه حاوي اطالعات كل ك
چنداني ندارد، پس بهتر است ابتدا اين واقعيت را كه 
ــوند، بپذيريم و بعد از آن سعي  مطالب ما مرور مي ش
كنيم كنترل اين مرورها را در دست گرفته و مخاطب 
را خودمان هدايت كنيم. بسياري از اوقات عنوان ها و 
زيرعنوان ها همين كار را با مخاطب مي كنند، درصد 
ــي ابتدا عنوان ها  ــادي از مخاطبان براي مرور كل زي
ــد و بعد تصميم مي گيرند  و زيرعنوان ها را مي خوانن
ــراغ مطلب ديگري  ــرور خود را جزئي تر كرده يا س م
ــاب الزم است بخش زيادي از اين  بروند. با اين حس
مسئوليت را به عهده عنوان ها و زير عنوان ها بگذاريم 
و براي اين اتفاق يعني تدوين آنها هم زمان بيشتري 
بگذاريم. تمام تالش خود را به كار گيريم عنوان هايي 
ــا را با رابطه اي  ــيم، عنوان ه ــن بنويس جذاب و روش
ــخص به هم مرتبط كنيم تا مخاطب طي مرور  مش
آنها يك كليتي از مطلب را متوجه شده تا در صورت 

جذابيت، خواندن مطلب را ادامه دهد.

 مختصر و مفيد
وقتي قرار است مطلب ما مرور شود، مي توانيم با 
زبان خوش تسليم شده و خودمان بخشي براي مرور 
ــي به  نام مختصر و  ــوندگي قرار دهيم، مثال بخش ش
ــد ابتداي مطلبمان قرار دهيم و همه موضوعاتي  مفي
ــه  صورت كلي  ــش داده ايم، ب ــه در مطلب پوش را ك
ــرح كنيم، با اين كار به مخاطب اجازه نمي دهيم  مط
ــودش صفحه را باال و پايين كند و از هر پاراگراف  خ

بخش هاي مختلف را ناخنك بزند.

استراتژيست محتوا و كپى رايتر سجاد تقي زاده بهجتي
عنوان مطلب را درست خوانده ايد، مطالبي كه با تالش زياد نوشته مي شود و خوانده نمي شود، شايد همين مطلب هم كامل خوانده نشود و فقط مرور شود؛ مروري 
كلي براساس انتخاب شما، مروري كه من در آن نقشي نداشته و ندارم. در البه الي ورق زدن كليك اين مطلب را ديده ايد، كمي توقف كرده و با يك مرور كلي سراغ 

مطلب بعدي مي رويد. شايد مرورتان در حد خواندن همين چند جمله ابتدايي باشد، شايد از هر پاراگراف چند كلمه، شايد هم فقط انتهاي آن را بخوانيد.

اخالق مروري كاربران
مطالب شما در اينترنت خوانده نمي شود، مرور مي شود

پاراگراف هاي تحريك كننده 
ــت؛ پاراگراف هايي كه به  ــتفاده از پاراگراف هاي تحريك كننده اس ــيوه هاي پرطرفدار، اس يكي از ش
ــرار مي كنند،  طوري كه  ــد و جذاب ترين هاي متن تا آنجا را تك ــيوه اي متفاوت در متن قرار مي گيرن ش
كاربر با خواندن آن حس كند در متن چيز مهمي بوده كه ممكن است از دست داده باشد، در اين حالت 
ــيار  ــده، به باال برمي گردد و متن را از بخش باالتري مي خواند. اين تكنيك در روزنامه ها بس تحريك ش
ــتفاده مي شود. براي اين كه احتمال بيشتري بدهيم كه پاراگراف مورد نظر خوانده مي شود، مي توانيم  اس

رنگ پس زمينه آن را عوض كرده و با فاصله اي مناسب در متن قرار دهيم.
اميدوارم اين مطلب را به  صورت كامل خوانده باشيد يا حداقل بخش هاي خوبي از آن را مرور كرده 
ــوند،  ــيم، اين روزها در فضاي آنالين متن ها خوانده نمي ش ــته باش ــيد. به  طور كل بايد در نظر داش باش
ــت متن ها را طوري تنظيم كنيم كه مروركننده آن كليتي  ــوند. با اين پذيرش بهتر اس بلكه مرور مي ش
ــراغ متن بيايد و از باال تا انتها را  ــت، س ــب كند و اگر موضوع برايش جذابيت داش خوب از مطلب كس

مطالعه كند.
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 نامليك چيست؟
ــايتي است كه در آن  نامليك وبس
ــر  ــي از مطالب متني منتش گزيده هاي
ــي در فايل  ــده در سايت هاي فارس ش

ــود.  مي ش ــت  ياف ــي  صوت
معموال  ــع  منب ــايت هاي  س
ــد  هرچن ــتند،  هس ــري  خب
ــا مطالبي در  ــي ب پايگاه هاي
ــاي ديگر غير خبري  حوزه ه
ــا در  ــد. م ــود دارن ــز وج ني
نامليك اين مطالب را براي 
ــردم جمع آوري مي كنيم و  م
ــم گويندگاني كه داريم  با تي
ــته ها را به فايل صوتي  نوش
ــعي ما بر  تبديل مي كنيم. س
اين است مطالبي را انتخاب 
ــه درد كاربران  ــه ب كنيم ك

ــان هدر  بخورد و وقت ش
مطالب جمع آوري  نرود. 

ــانه هاي  رس از  ــده  ش
نوشتاري، در نامليك به صورت 

فايل هاي صوتي كم حجم درمي آيد. در صورت عالقه 
كاربر مي تواند مطالب نامليك را با صداي دوستانش 
ــي مي تواند يكي از گوينده هاي  ــنود، زيرا هر كس بش
ــود. استفاده از نامليك با مراجعه به سايت  نامليك ش
ــن روي گوشي هوشمند ميسر است  يا نصب اپليكيش
و مي توانيد با دنبال كردن رسانه هاي مختلفي كه در 
ــوش كنيد يا در  ــتند مطالبي را مرتب گ نامليك هس
ميان فايل هاي صوتي موجود كه پيش تر منتشر شده 

جستجو كنيد.
هدف تمام اعضاي تيم ساخت محصولي است كه 
ــت و محتواي صوتي را  تجربه  گوش دادن به پادكس
ارتقا بدهد. مااميدواريم رسانه اي مناسب براي استفاده 
ــريع فعلي ايجاد كنيم تا  ــبك زندگي شلوغ و س در س
همه بتوانند در كمترين زمان و به ساده ترين روش به 
مطالب ارزشمند دسترسي داشته و از زمان هاي مرده  

خود به بهترين نحو استفاده كنند.

 چطور اين ايده 
در ذهن تان جرقه زد؟

من در شركتي كار مي كردم 
كه فاصله اش تا خانه بسيار زياد 
بود و روزانه نزديك دو ساعت 
ــت و آمد  ــرف رف ــم ص از وقت
مي شد. هميشه دنبال اين بودم 
ــوش دادن  ــي غير از گ با روش
ــيقي يا بازي كردن از  به موس
ــتفاده كنم،  اين زمان مرده اس
ــي دادم از اين زمان  ــح م ترجي
ــتفاده كنم اما  براي مطالعه اس
ــت، ازدحام  ــي وجود داش موانع

ــايل نقليه عمومي اغلب مانع مطالعه بود. از طرف  وس
ديگر تعويض مكرر خط مترو، اتوبوس يا تاكسي باعث 
مي شد تمركز الزم را براي مطالعه نداشته باشم. گزينه 
ــن زمان ها، گوش  ــتفاده از اي مطلوب ديگرم براي اس

ــت بود.   دادن به پادكس
مي آيد  ــادم  ي ــار  ب يك 
ــدت دنبال پادكست  بش
فارسي گشتم، اما چيزي 
پيدا نكردم و آنهايي هم 
مرتب  داشتند  وجود  كه 
به روز نمي شدند. شرايط 
ــوال بود تا  به همين من
ــه چند ماه پيش با  اين ك
خارجي  ــرويس  س يك 
ــنا  به نام umano آش
ــدم. روش كار اومانو  ش
ــورت بود  ــن ص ــه اي ب
ــده در  ــر ش ــه گروهي از گوينده ها محتواهاي منتش ك
ــانه هاي متني را به صوت تبديل مي كردند و روي  رس
ــبت به  ــتند. امتيازي كه اومانو نس پلتفرم آن مي گذاش
پادكست ها داشت و آن را براي من جذاب مي كرد كوتاه 
بودن فايل ها و دسته بندي  خوب مطالب بود. آشنايي با 
ــخه فارسي را به  ــرويس ايده راه اندازي يك نس اين س
ذهنم رساند، ايده نامليك هم در واقع نسخه بومي شده 

سرويس umano به زبان فارسي است.
ــايت ها را  ــر از افرادي كه روزانه س همچنين غي
ــتند، بقيه مردم  ما  چك مي كنند و روزنامه خوان هس
ــتند، طوري كه سرانه مطالعه  كمتر اهل مطالعه هس
ــن را هم در نظر  ــت. اي ــورمان خيلي كم اس در كش
ــته  تازه  منتشر  بگيريد كه هر روز در ميان صدها نوش
ــي، مطالبي است كه هرگز  شده در رسانه هاي فارس
ــرد. اين دو  ــان قرار نمي گي ــمان مخاطب مقابل چش
ــيار برايم انگيزه بخش بود تا اين ايده را   نكته هم بس

عملي كنم.

 رسانه ها را چطور انتخاب مي كنيد؟
در مورد انتخاب رسانه ها من و اعضاي تيم، تحقيق 
ــع و موضوعات  ــته هم مناب ــم و در دو ماه گذش كردي
ــدي  ــم. جمع بن ــي كردي ــت و ارزياب ــي را تس متفاوت
بازخوردهايي كه از كاربرانمان گرفتيم در مورد مطالب 
اين بود كه مخاطبان ما به شنيدن مطالبي عالقه مندند 
كه براي تعريف كردن و به اشتراك گذاشتن با ديگران 
جذاب باشد. اين مطالب عمدتا از جنس مطالبي است 
كه حول يك موضوع و مساله خاص، تحليل نويسنده 
را همراه بعضي از فكت هاي علمي همراه داشته باشد. 
ــعي كرديم مخاطبان  عالوه بر اين ما در مرحله اول س
و عالقه مندان حوزه هاي فناوري، كسب و كار و سبك 
زندگي را جذب كنيم. دو مورد باال خطوط اصلي ما در 

انتخاب محتوا و منابع است.

 توصيه تـان بـه افـراد كارآفريـن مثل 
خودتـان كه تازه مي خواهند شـروع كنند، 

چيست؟
نكته اول اين كه 90 درصد ايده هايي كه به ذهنمان 
ــاخته شده و  ــد حتما يك جاي ديگر در دنيا س مي رس
ــت. بنابراين اولين قدم  ــن اصال نكته اي منفي نيس اي
ــت كه در مورد ايده ها كامال تحقيق  به نظرم اين اس
ــتارت اپ هاي مشابه را  كنند و مصاحبه بنيانگذاران اس
ــب و كار و چالش هاي آنها  بخوانند. در مورد مدل كس
ــت بياورند.  تحقيق كنند تا درك بهتري از فضا به دس
ــو بودن  ــد موضوع انتخاب تيم و همس ــه بع در مرحل
ــه نظرم در مراحل  ــت. ب اهداف اعضاي تيم مهم اس
اوليه كار بايد به صورت جدي در مورد چشم اندازي كه 
هر يك از اعضاي تيم درباره پروژه دارند صحبت كرد 
ــخص شود.  تا هدف و ماموريت پروژه بر اين مبنا مش
قدم بعدي استفاده از يك راهكار خاص براي ساخت 
ــان است. رايج ترين  ــب و كار و محصولش كس
 lean startup ــتارت اپ ها روش براي اس
بوده و استفاده و مقيد بودن به اين راه فعاليت ها 
و تالش هاي شما را در ساخت كسب و كار و محصول 
ــن روش تمام ايده هاي احتمالي  جهت مي دهد. در اي
ــرعت آزمايش مي شود  ــتارت اپ بس پيرامون يك اس
ــريع ترين راه براي موفق شدن پيدا  تا موثرترين و س
ــند تا مدت زيادي بايد به  ــود. در آخر هم آماده باش ش
خودشان انگيزه بدهند و از انگيزه شان براي جلو رفتن 

استفاده كنند.

 برنامه تـان براي آينده چيسـت و فكر 
مي كنيد به كجا برسيد؟

اكنون در مركز شتاب دهي مستقر هستيم و بشدت 
ــم. در زمينه خود محصول  ــان كار مي كني روي ايده م
ــايت، اپليكيشن موبايل نامليك را آماده  هم غير از س
ــا تامين كنندگان  ــتر ب كرده ايم و دنبال همكاري بيش
ــوا و توليد محتواي صوتي با كيفيت تر و جذاب تر  محت
ــترش گويندگاني هستيم كه با ما كار  با كمك و گس
ــاني كه  ــالوه بر اين، برنامه  داريم از كس مي كنند. ع
اكنون پادكست توليد مي كنند دعوت كنيم كانالي در 

سيستم ما داشته باشند. 

تـالش

رامين فتوت
براي كسب اخبار و اطالعات معموال چه مي كنيد؟ مجله و روزنامه مي خوانيد يا به راديو و تلويزيون گوش مي دهيد؟ اين روزها سايت ها نيز نقش بسيار مهمي 
در گسترش اخبار و دانش دارند؛ بنابراين مي توان گفت ساختار رسانه ها در دنياي امروز تغيير كرده است. مردم دوست دارند در كوتاه ترين زمان ممكن بيشترين 
اطالعات را به دسـت بياورند و با روش هاي سـنتي اين امر امكان پذير نيست.  يكي از بهترين روش ها براي دريافت اخبار و اطالعات در عصر ديجيتال استفاده 
از پادكست هاست، رسانه نسبتا جديدي كه عمر آن به ده سال مي رسد. پادكست، راديويي سرشار از مطالب آموزشي يا خبرهايي است كه به صورت گزيده در 
قالب يك فايل صوتي منتشر مي شود و مزيتش اين است كه هر زمان مي توان به آن دسترسي داشت. اكنون يك تيم استارت آپ ايراني متشكل از چند جوان 
سـختكوش «نامليك» را راه اندازي كرده اند؛ ايده اي كه گزيده اي از بهترين مطالب رسـانه ها را به صورت صوتي گلچين مي كند و در قالب پادكسـت در اختيار 

مشتركانش قرار مي دهد. براي آشنايي بيشتر با اين ايده با موسس و ايده پرداز آن گفت وگو كرديم كه در ادامه مي خوانيد.

گفت وگو با ايده پرداز «نامليك»  كه گوش دادن به نوشته هاي دلخواه را ممكن كرده است

زنده باد زمان هاى مرده

نظرتان در مورد اين ايده چيست؟ 
نظرتان در مورد اين ايده چيست؟ كليك حرف هاي 
شـما را به گوش اعضاي تيم نامليك مي رساند. 
شـايد در آينده نه چنـدان دور يكـي از اعضاي 
اين تيم شـديد! ما را از شـنيدن داستان تالش 
خود محـروم نكنيـد، كليك منتظر شماسـت.

شماره پيامك: 300011226
Click@jamejamonline.ir

ا و رين به ب او براي رم ي وب

كيوسك تالش
ــي روال كار برخي  ــته وقت ــده همپاتريپ (كليك 525) يكي از خواننده ها برايمان نوش ــاره اي درب
مخترعان را كه مطالعه مي كنيم، متوجه مي شويم نه در برنامه نويسي و نه در سخت افزار سررشته اي 
ندارند؛ ولي خوب تحقيق مي كنند و دستور مي دهند. اين خواننده پرسيده كار اين افراد فقط نظر دادن 
ــخ بايد بگوييم همه كارآفرين ها اين گونه نيستند، هر چند عده اي به قول  ــت؟ در پاس و ايده دادن اس
شما تخصص مربوط با ايده شان را ندارند، اما توجه كنيد موفقيت اين افراد تصادفي نيست و اراده و 

پشتكار ضمن توانايي مديريت يك تيم راز پيروزي شان است.
آقاي حسيني از بوشهر خود را كارشناس ارشد رشته مترجمي معرفي كرده و درباره ايده بيت وام 
(كليك 526) گفته پيشنهاد مي كنم روي جزئيات طرح خيلي كار كنند و به امنيت آن اهميت بدهند 
ــته  ــود. خواننده ديگري هم نوش ــون مي تواند باعث افزايش يا كاهش كار همپاتريپ در جامعه ش چ

مطمئنا اين ايده از تاكسي ياب بدتر است.
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رضا رضايي، موسس و ايده پرداز نامليك

ــش را  ــال دارد و مدرك ليسانس رضا 28 س
در رشته صنايع از دانشگاه دولتي باهنر كرمان 
گرفته است. اوقات فراغت رضا را تماشاي فيلم، 

سريال و عكاسي پر مي كند.

نامليك نام ايده:  
namlik.me سايت: 



بسته هاي الحاقي «ويچر3»

ــازي  ب ــواداران  ه ــراي  ب ــوش  خ ــري  خب
 CD Projekt Red 3؛  ــر  ويچ ــاده  فوق الع
ــام ــا ن ــي ب ــي، اول ــته الحاق ــرده دو بس ــالم ك  اع

ــاعت گيم پلي و دومي  Hearts of  Stone، ده س
ــاعت گيم پلي  ــا نام Blood and Wine، 20 س ب
ــد كرد كه از نظر زماني  ــه بازي اصلي اضافه خواهن ب
ــاعات بازي ويچر 2 برابري مي كند. طبق  تقريبا با س
ــازندگان اين بسته هاي الحاقي هر كدام يك  گفته س
ــته و تمام عناصر  ــتاني مختص خود را داش خط داس
بازي اصلي (مانند ميان پرده ها، شخصيت هاي جديد، 
ــاي گوئنت جديد) را در بر  ــاي جديد و كارت ه آيتم ه
ــت. بسته الحاقي اول پاييز امسال و بسته  خواهد داش
دوم سال 2016 منتشر خواهد شد. همچنين سازندگان 
وعده يك به روزرساني بزرگ را براي تمام پلتفرم هاي 

اين بازي (PC ، XOne و PS4) داده اند.

«جزيره مردگان» يتيم شد!

 ،Deep Silver ــه ــت ك ــا حاكي اس خبره
كار   ،Dead Island ــاي  بازي ه ــر  ناش
ــازنده  (س  Yager ــتوديوي  اس ــا  ب را  ــود  خ
ــت.  اس داده  ــان  پاي  (SpecOps:TheLine
ــته  ــتوديو نتوانس ظاهرا نتيجه تالش هاي اين اس
ــه Deep Silver را جلب كند و به همين  توج

دليل ترجيح داده اند سازنده ديگري پيدا كنند.
ــوب  محب ــازي  ب دوم  ــمت  قس ــاخت  س
ــي  ــته و ط ــال گذش DeadIsland در E3 س
ــوني اعالم شد. اين بازي عالوه  كنفرانس خبري س
ــراي XOne و PC نيز عرضه خواهد  بر PS4، ب
ــاخصه هاي اين بازي مي توان به عناصر  ــد. از ش ش
نقش آفريني و همچنين اسلحه دست ساز اشاره كرد 

كه بويژه در اين بازي ديده خواهد شد. 
ــاي  مبن ــر  ب  Dead Island دوم  ــمت  قس
 Unreal Engine4 ــي   گرافيك ــور  موت
ــد  ــي مانن ــع آن در مكان هاي ــده و وقاي ــاخته ش  س
و  ــكو  سانفرانسيس  Golden Gate Bridge
ــن وعده يك مد  ــاحل ونيز رخ مي دهد. همچني س
مولتي پلير خيلي خوب با پشتيباني از هشت بازيكن 
ــده كه طبق توضيحات سازندگان، بازيكنان  داده ش
ــت يا صرفا  ــكاري، رقاب ــا يكديگر هم ــد ب مي توانن

همزيستي كنند. 
ــاهد  ــت در اين بازي ش ــرار اس ــدا از اينها ق ج
كالس هاي مختلفي باشيم كه هر كدام سبك بازي 
خاص خود را ارائه خواهند كرد. البته اين تنها پروژه در 
حال توليدي نيست كه نام Dead Island را يدك 
 مي كشد. يك بازي ديگر به سبك MOBA و با نام

Dead Island Epidemic نيز در حال ساخت 
است كه اكنون بتاي آزاد آن در دسترس است. 
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مجيد رحماني
ــه از عناوين  ــتون بازي هفت ــا در س باره
ــخن  ــتيم س ــش Early Access اس بخ
ــي  ــر آنها را نقد و بررس ــم، ولي كمت گفته اي
ــتن  ــم. از اين هفته قصد داريم نوش كرده اي
ــس را شروع كنيم،  نقد بازي هاي ارلي اكس
ــد به اين نكته توجه  ــي قبل از هر چيز باي ول
كرد كه بازي هاي قرار گرفته در بخش ارلي 
اكسس استيم كامل نيست و قرار است روند 
ــدن آنها با استفاده از بازخوردهاي  تكميل ش
ــود.  ــرمايه آنها انجام ش مخاطبان و البته س
ــازنده  ــن احتمال هم وجود دارد كه تيم س اي
ــاخت بازي ادامه دهد و در  ديگر نتواند به س
ــه پايان واقعي  ــه محصول هيچ وقت ب نتيج

ــد. با وجود اين شركت هاي مطرح  خود نرس
و بزرگي نيز مدت هاست كه بازي هايي را در 
ــس قرار داده اند و به طور مرتب در  ارلي اكس

حال به روزرساني آنها هستند.
عنوان DayZ از سردمداران بازي هاي 
ــت كه تقريبا  ــس استيم اس موفق ارلي اكس
ــن بخش در  ــدن اي ــداي روي كار آم از ابت

ــتيم قرار گرفت. Rust و H1Z1 ديگر  اس
ــب اين بخش  ــاي موفق و پرمخاط نمونه ه
ــت كه بيش از يك ميليون نسخه فروش  اس
داشته اند. طي چند ماه گذشته بازي جديدي 
  ARK Survival Evolved ــام ــه ن ب
وارد ارلي اكسس شده كه به تازگي آن نيز به 
باشگاه يك ميليوني هاي فروش پيوست. در 

تمام بازي هاي اشاره ش
ــط بزرگ در يك محي
ــتجوي آ آن براي جس
ــايلي كه به بقاي ب وس
كمك كند از اركان اص
ــت مي رود. تا زمان نوش
ــا و خصوص از ويژگي ه
ــال به وفور در بازي را قب
ــي نمي توان ادعا و حت
مكانيك ها و ساختارها
از ديگر بازي هاي مش

است. بازي در مقاطعي
ــوص ــي به خص و گاه
ايرادهاي فني نااميدكن
مي رسد، ولي نظر قطع
ــخه نهايي بازي به نس
مشخص نيست كي ع
ــ با شروع بازي، ش
ــه د ــرار مي گيريد ك ق
ــوش مي آيد و او به ه
ــو ــا خ ــازي همين ج ب
Performance ض
ا نيز مثل ديگر عناوين

ــكالت به وجود اين مش
با اين حال هنوز در مق

نقد و بررسي بازي هاي بخش ارلي اكسس استيم

پارك ژوراسيك نوين
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بـازي

سياوش شهبازي
ــاي  بازي ه ــري  س ورودي  ــومين  س
ــي  ــه پرونده قهرمان خفاش Arkham، ب
ــمت  ــد. در اين قس ــان مي ده ــوب پاي محب
ــت (ضدقهرمان)  بتمن در كنار دو آنتاگونيس
اصلي، با چند دشمن ديگر دست و پنجه نرم 
مي كند. شواليه آرخام، فردي مرموز است كه 
ــعي مي كند  ــابه بتمن س با لباس و نقابي مش
ــوي ديگر،  ــد و از س ــوش بدوان در كار او م
مترسك (Scarecrow)، با تهديد به حمله 
ــردم را وادار به تخليه  ــيميايي به آرخام، م ش

شهر كرده است. 
ــر بتمن تنگ  ــه ب ــه بيش از هميش قافي
ــل اتحاد ميان  ــده و بايد هر چه زودتر قف آم
ــته و شهر  ــمن قدرتمند را شكس اين دو دش
ــر حضورشان نجات بدهد. اين  آرخام را از ش
ــتر شده،  بار گجت هاي بتمن متحول و بيش
ــده  ــين معروف او نيز به بازي اضافه ش ماش
ــت؛ موردي كه مدت هاست هواداران اين  اس
سري را بي قرار كرده است. وسعت بسيار زياد 
نقشه نسبت به نسخه هاي قبلي نيز نكته اي 
ــازي مي افزايد. در  ــت كه به ارزش اين ب اس
ــن عالي  كنار روايت خوب، گرافيك، انيميش
ــنيدني گويندگان  ــگي هميشه ش و صداپيش
ــه اين بازي  ــه ايراد گرفتن ب ــرده ك كاري ك
ــاهد  ــرا تا اين حد ش ــد. پس چ ــت نباش راح
تفاوت امتيازات نسخه هاي مختلف اين بازي 

هستيم؟
ــل  ــول هاي نس ــي كه يكي از كنس آنهاي
هشتم را تهيه كرده باشند، خوش به حالشان 
ــت، زيرا به نسخه كامل و تقريبا بي نقص  اس
بازي دسترسي دارند. اما دارندگان رايانه هاي 
ــر خطا و باگ  ــخه اي سراس ــخصي با نس ش
روبه رو شدند كه عمال انجام آن را غيرممكن 
مي كند؛ نسخه اي كه شركت برادران وارنر را 
ــگاه استيم  مجبور كرد بازي  خود را از فروش
ــال تغييرات الزم، دوباره  خارج كند تا با اعم
ــد. قطعا نبايد تصميم غلط ناشر  آن را بفروش

را كه بنا به ادعاي يكي از سازندگان از ماه ها 
ــخه PC واقف بوده با  قبل به خطاهاي نس
ــرده و قضاوت كنيم. اميد  خود بازي يكي ك
 ،PC ــت كه با عرضه نسخه سالم بر اين اس
امتياز آن تفاوت فاحشي با حالت كنوني پيدا 

كند. 
ــخه  ــي راجع به اين نس ــرات مختلف نظ
ــت. بعضي ها روايت  ــده اس ــازي داده ش از ب
ــته و برخي ديگر آن  ــتان را عالي دانس داس
ــهل انگاري در ديالوگ پردازي و  را مملو از س
ــتاني دانسته اند؛ چيدماني  چيدمان وقايع داس
ــتاني را از پيش  كه راز خيلي از گره هاي داس

لو مي دهد. 
ــه تاكيد  ــه ديگر متوج ــاد قابل توج انتق
ــتن بتمن از  ــز بازي بر دوري جس تناقض آمي
حمالت كشنده به دشمنانش است؛ تاكيدي 
ــي قابليت هاي  ــادل كه با بعض ــزون بر تع اف
ــور در نمي آيد. به نظر مي آيد  جديد بتمن ج
ــتخوان هاي  ــاي بتمن، خرد كردن اس در دني
دشمنان و درد دائمي بخشيدن به آنها مجاز 
ــت! در  و خالص كردن آني آنها غيرمجاز اس
ــري از بت  ــه نحوه بهره گي ــبت ب نظرات نس
موبيل هم دودستگي ديده مي شود. با اين كه 
ــر كنترل دقيق و خوب آن اجماع  همه بر س
ــد، اما خيلي ها از تكراري بودن مراحل و  دارن
ــتفاده از آن براي تنوعي  اجبار بازيكن به اس

نه چندان كارآمد به بازي ِشكوه كرده اند.

ــورت، همه درباره ارزش باالي  در هر ص
ــته و ميانگين حدود  اين بازي اتفاق نظر داش
ــايت هاي متا، اين  88 از 100 اين بازي در س
مورد را تائيد مي كند. ماموريت هاي داستاني 
بازي كه حدود 12 ساعت گيم پلي را تشكيل 
ــراي بازيكن رقم  ــد، اوقات خوبي را ب مي ده
ــط  ــواليه آرخام در اواس ــد. ماجراي ش مي زن
داستان كم و بيش رنگ باخته و قادر نيست 
ــمت وعده  آن طور كه نامش در تيتر اين قس
ــن حال ماجراي  ــد. با اي مي دهد، جلودار باش
ــي او با بتمن، به  ــك و بازي هاي روان مترس
ــخصيت هاي داستاني ديگر، عمقي  اضافه ش

خوشايند به بازي مي بخشند.
ــمت هم خوش  ــگان در اين قس صداپيش

درخشيده و بازي بي نقص
هميل در نقش جوكر باز
نيز بخوبي توانسته به بت
نوبل نيز براي شخصيت
و صداي اين كاراكتر در
هميشه حس و حال يك
به بازيكن منتقل مي كن
ــم ــعت اين قس وس
است. سه جزيره زير پا
جزئيات طراحي آن مخ
ــد. نورپردازي با مي كن
ــطوح را بازت بخوبي س
حال با وجود اقتضاي

ــاره دارد، آرخا شهر اش

PC   .................................پلتفرم
Studio Wildcard .......... ناشر
 سازنده ........................................
 Studio Wildcard, Instinct
 Games, Efecto Studios,
Virtual Basement
Survival MMO  ........... سبك
امتياز........................................ 8
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 پلتفرم......................................... 
 Xbox One، PS4، Windows
 OSX، Linux
 ناشر ............................................
 Warner Bros. Interactive
Entertainment
Rocksteady Studios  سازنده
سبك ................ اكشن/ ماجرايي
8/5 ..................................  امتياز

Batman: Arkham Knight



احياي كرم ها

ــاي متعددي  ــر بازي ه ــال اخي در يكي دو س
ــازي عناوين قديمي است.  ــده كه بازس منتشر ش
ــن بازي هاي  ــن و جذاب تري ــي از محبوب تري يك
ــه خيلي ها خاطرات زيادي در كودكي  چند نفره ك
ــت،  ــد، مجموعه Worms اس ــا آن دارن  خود ب
ــي از قوي ترين بازي هاي  World Party يك
اين مجموعه بخصوص در بخش تجربه چند نفره 
ــخه Remastered آن  است كه اين هفته نس
ــود. گيم پلي بازي دقيقا همان چيزي  منتشر مي ش
ــي مثل ليدربرد  ــت كه قبال بوده و ويژگي هاي اس
ــت تصوير 1080 و  ــتيم، كيفي و اچيومنت هاي اس
ــت. شما  ــده اس 60 فريم بر ثانيه به آن اضافه ش
ــره يا 6 نفره  ــد بازي را به صورت تك نف مي تواني

آفالين يا آنالين همراه دوستان تجربه كنيد.

صعود تا قله المپ
ــن سكوبازي  ديگر بازي اين هفته، عنوان اكش
ــت  هداي ــما  ش ــت.  اس  Olympia Rising
ــه عهده  ــام Lola را ب ــه ن ــوي جواني ب جنگج
ــيده  مي گيريد كه زندگي اش ناگهان به پايان رس

و به جهان زيرين هبوط كرده است. 
ــد از گذرگاه ها و مناطق  ــش او باي ــاال در نق ح
ــد و براي فرار از  ــده ماواي هادس عبور كني پيچي
ــمنان و  ــام دش جهان زيرين، از ميان انواع و اقس
تله ها زنده بيرون بياييد و خود را به نوك قله كوه 
ــانيد. گرافيك پيكسلي و انيميشن هاي  المپ برس
ــاي  دني ــن  اي در  ــر  كاراكت ــركات  ح ــه  ب  روان 
منحصر به فرد جذابيت و زيبايي خاصي بخشيده اند. 
ــن و هيجان بازي  ــالل تجربه مملو از اكش در خ
ــن از بازي هاي  ــانه هاي الهام گرفت مي توانيد نش
 مطرحي چون كسلوانيا، سونيك و كيد ايكاروس را 

نيز مشاهده كنيد.

اسرار جنگل

سومين و آخرين بازي اين هفته عنوان مستقل 
ــي توليد،  ــد از زمان طوالن ــه بع ــت ك Feist اس
ــر مي شود. در اين بازي  ــرانجام اين هفته منتش س
ــفر درگيركننده،  زيبا، با گرافيك هنرمندانه و اتمس
ــرار داريد كه به  ــما در نقش موجود كوچكي ق ش
ــت. نكته  ــن اس دنبال بقا در دنيايي مرموز و خش
ــاختار  ــمنان و س جالب بازي هوش مصنوعي دش
تله هاي بازي است كه به گونه اي طراحي شده اند 
تا نسبت به اكشن هاي بازيكن واكنش نشان دهند 
و همين مساله پيش بيني پذيري مراحل را افزايش 
ــا هر بار تكرار مجدد تجربه اي جديدي به  داده و ب

شما ارائه مي كند.
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فته
ي ه

باز

شده قرار دادن بازيكن 
ــردش آزادانه در  گ و گ
آيتم ها و ساخت ابزار و 
ــتر در دنياي بازي  بيش
ــمار  صلي گيم پلي به ش
ــياري  تن اين نقد، بس
 ARK صيات گيم پلي
ــاي ديگر ديده ايم  ي ه
ــرد اين بازي چنين   ك
ايي را بهتر و كارآمدتر 
ــابه پياده سازي كرده  ش
ي جذاب و درگيركننده 
ــل باگ ها و  ــه دلي ص ب
ننده و پس زننده به نظر 
عي در اين مورد را بايد 
ي موكول كرد كه هنوز 

عرضه مي شود.
ـما در نقش كاراكتري 
ــره مرموز  در يك جزي
ــل پس زننده  ولين عام
ــد،  ــان مي ده ود را نش
ــف. البته اين بازي  ضعي
ــبت  ــس نس  ارلي اكس
ت هشدار مي دهد ولي 
ــه با رقيبانش گير  قايس

ــتري دارد. در  ــور و گاهي گليچ هاي بيش و گ
ــل توجهي را در  ــد زمان قاب ــه مجبوري نتيج
ــازي بگذرانيد و  منوي تنظيمات گرافيكي ب
ــرانجام ميزان  آنها را آن قدر تغيير دهيد تا س
فريم ريت به اندازه اي برسد كه بتوان حداقل 
ــل كرد، هر چند اين كار به قيمت  آن را تحم
ــري و گرافيك  ــت بص ــت دادن كيفي از دس
ــود. اگر بتوان بازي  ــاي بازي تمام مي ش زيب
ــات تجربه كرد، آن وقت  را با حداكثر تنظيم
مي توانيد از مناظر پهناور جنگلي، چمن هاي 
ــارها و  ــاد مي رقصند و آبش ــدي كه در ب بلن
نهرهايي كه از دل كوه ها جريان دارند، لذت 
ببريد ولي بعيد مي دانم در نسخه فعلي بازي 
ــات گرافيكي بهتر از  ــي بتواند به تنظيم كس
ــت يابد و اين  ــط و ضعيف دس تركيب متوس
يعني از فاصله نزديك مي توانيد پيكسل هاي 

خيلي از چيزها را مشاهده كنيد.
در شروع بازي مي توانيد جنسيت كاراكتر 
و ظاهر خود را با آزادي عمل شخصي سازي 
ــن آزادي  ــد همي ــد ولي حواس تان باش كني
ــده عده اي از كاربران رواني  فراوان باعث ش
ــه و زننده اي  ــاي كري ــت به خالقيت ه دس
ــما در جزيره اي به  ــد. به هرحال ش ــز بزنن ني
ــو از ديگر بازيكنان،  ــوش مي آييد كه ممل ه
ــيك و موجودات  ــورهاي عصر ژوراس دايناس

ــورت پيش فرض  ــه به ص ــت ك ــري اس ديگ
همگي مي خواهند سر به تن تان نباشد.

بازي نقشه اي دارد كه به مرور و با گشتن 
ــتري  بيش ــمت هاي  قس جزيره،  محيط هاي 
ــود و براي انجام اين  ــخص مي ش از آن مش
ــه فاكتور حياتي ميزان  كار همواره بايد به س
سالمت، تشنگي و گشنگي توجه كنيد. ورود 
ــش  ــرد بدون پوش ــيار س به محيط هاي بس
ــت دادن  ــب براي كاراكتر باعث از دس مناس
سالمت مي شود، حرارت و آتش بشدت روي 
ــدن تاثير مي گذارد و  ــنگي و آب ب ميزان تش
ــي مملو از دود  ــدن در ميان جنگل مثال دوي
ــما را به جايي مي رساند كه  خيلي زود كار ش
ــت به هر  براي پيدا كردن چند قطره آب دس
ــون DayZ گاهي با مه  كاري بزنيد. همچ
ــويد كه  يا بارش باران در جزيره مواجه مي ش
اكنون فايده اي جز پايين آوردن هرچه بيشتر 

فريم ريت ندارند.
ــاز شبيه  ــاخت و س ــاختار مكانيك س س
ــت يعني شما به  ــابه اس ديگر بازي هاي مش
ــواد خام موجود در  جمع آوري ابتدايي ترين م
ــنگ هاي روي  ــط اقدام مي كنيد مثل س محي
ــت زدن به  ــه با مش ــا چوب هايي ك ــن ي زمي
ــپس آنها را با  ــود و س درخت ها حاصل مي ش
يكديگر تركيب كرده و ابزاري مي سازيد كه به 

ــت مواد خام ديگري كمك مي كند. باز  برداش
از تركيب كردن آنها با يكديگر يا ابزار موجود 
مي توانيد به دستورالعمل هاي ساخت بيشتر يا 

ابزار جديدتر و بهتر دسترسي پيدا كنيد.
 ARK ــب توجه ــن عامل جل اصلي تري
دايناسورهاي آن است كه در ابعاد كوچك و 
بزرگ، محيط جزيره را اشغال كرده اند. البته 
انتظار نداشته باشيد همچون فيلم هاي پارك 
ــيك با يك محيط دايناميك و شلوغ  ژوراس
ــورها مواجه شويد، ولي به هر حال  از دايناس
ــاي الزم و دقت  ــاختن ابزاره مي توانيد با س
كافي، بعضي از دايناسورها را به كنترل خود 
ــك حيوان اهلي چنان  درآورده و همچون ي
ــراي حمل بار يا  ــان كنيد كه از آنها ب رامش
ــره ببريد.  ــريع در محيط جزيره به ــردد س ت
ــتند  جالب تر از همه، گونه هاي پرنده ها هس
ــه با در اختيار گرفتن آنها مي توانيد بر فراز  ك
ــرواز كنيد و بر همه چيز احاطه پيدا  جزيره پ
كنيد البته اگر ديگر كاربران به شما حسودي 
ــام سالح ها  نكرده و خيلي زود با انواع و اقس
ــوري دمار از  ــاي دايناس ــب و گريزه و تعقي
روزگارتان در نياورند كه حتما مي آورند. اين 
قول را به شما مي دهيم پس از انتشار نسخه  
نهايي ARK Survival Evolved نقد 

و بررسي كامل تر و دقيق تري ارائه كنيم.

صي ارائه كرده اند. مارك 
زگشته و كوين كانروي 
تمن جان ببخشد. جان 
ت مترسك كم نگذاشته 
ــمت بيش از  ر اين قس
ك شخصيت بدطينت را 

ند.
ــل مالحظه  مت نيز قاب
اي بتمن قرار دارد كه 
ــگفت زده  خاطب را ش
ــده و   مهارت انجام ش
تاب مي دهد. در همان 
ــتان كه به تخليه   داس
ام از هميشه زنده تر به 

ــد. جنايتكاران مدام از محلي به  نظر مي رس
محل ديگر در رفت و آمد بوده و با نيروهاي 

پليس درگير مي شوند.
ــمت مكانيك هاي نقل مكان  در اين قس
ــتخوش تحولي اساسي شده اند.  در بازي دس
ــه  ــاده تر از هميش ــنل، بهتر و س گاليد با ش
ــت. در عين حال Grapnel نيز  ــده اس ش
ــت.  كارايي قابل مالحظه تري پيدا كرده اس
ــري، بت  اما واضح ترين مدخل جديد اين س
ــت. با نگه داشتن دكمه مورد نظر،  موبيل اس
ــده و به  ــرعت درآم ــت موبيل از حالت س ب
ــك  ــود كه موش تانكي نيرومند تبديل مي ش
ــودرو براي  ــليك مي كند. از اين حالت خ ش
مقابله با دستگاه هاي رباتيك دشمن استفاده 

ــمت انسان ها  ــود. در صورتي كه به س مي ش
ــنده جاي خود را  ــليك كنيد، تيرهاي كش ش
به تيرهاي غيرمهلك مي دهد. امكان كنترل 
ــت موبيل از راه دور، موقعيت هاي جالبي را  ب
ــت. براي مثال در  ــازي فراهم آورده اس در ب
ــر  ــدن از ش تنگنا، مي توانيد براي خالص ش

برخي دشمنان، از آن بهره بگيريد. 
ــتم  ــل توجهي نيز در سيس ــرات قاب تغيي
ــت.  ــده اس ــال ش ــازي اعم ــي كاري ب مخف
ــبت به  ــترده تر تجهيزات بتمن نس تنوع گس
ــمت هاي قبلي به ارزش اين رويكرد در  قس
ــت. تجهيزات و قابليت هاي  بازي افزوده اس
جديد بتمن فقط شامل مخفي كاري نمي شود. 
ــت گرفتن  ــا مي توانيد با دس طي درگيري ه

ــمنان را راحت تر سركوب  چوب و چماق، دش
ــت Multi-Takedown به  كنيد. قابلي
بازيكن اجازه مي دهد در مواقعي خاص، چند 
دشمن را يكجا از پا دربياورد. گجت صداساز 
ــمنان را به سمت تله هدايت  ــت دش قادر اس
ــه قدرت بتمن را  ــد. با وجود همه اينها ك كن
دوچندان مي كند، تنوع دشمنان آن قدر زياد 
ــت كه مي تواند بدون استراتژي درست و  اس
دقت به انواع دشمنان حاضر در صحنه مانعي 

براي پيشروي سرسري بازيكن باشد.
ــاده  ــاي فوق الع ــر از افزونه ه ــي ديگ يك
ــارزه در  ــمت از بازي، مب ــايند اين قس خوش
كنار قهرمانان ديگر است. در اين مبارزات با 
ــاني مانند رابين، زن گربه اي، نايت وينگ  كس
ــا  پ از  ــمنان را  ــده و دش ــت ش و... همدس
درمي آوريد. هاياليت اين مبارزات حمالت دو 
نفره اي است كه بتمن و قهرمان ديگر با هم 
ــي اين حركات مي توانيد  ترتيب مي دهند. ط
ــبي روي كاراكتر دوم  ــه اي هر چند نس احاط
ــا آن قدر جذاب  ــيد. اين بخش ه ــته باش داش
ــاس فايت ها  ــت كه بتوانيم حذف كلي ب اس
ــيم. مبارزه با بيشتر  ــمت ببخش را از اين قس
ــخصيت هاي منفي اين قسمت آن طور كه  ش
ــت و همين كمي  ــايد مستقيم نيس بايد و ش

جاي حسرت باقي مي گذارد.
ــتاني اصلي بازي، چند  در كنار بخش داس
ــود دارد كه در آنها  ــت جانبي هم وج ماموري
ــام مقابله مي كنيد.  ــر جنايتكاران گات با ديگ
ــته از اين ماموريت ها سبك گيم پلي  هر دس
ــد و همين باعث  خاص خود را پيش مي كش

شده تنوع مضاعفي به بازي داده شود.
ــواليه آرخام بخوبي  ــرف آخر اين كه ش ح
ــخه هاي قبلي سوار شده  ــته روي نس توانس
ــر ديدني آرخام  ــايد تكرار تاثي و با اين كه ش
ــد، آن هم پس از  ــيتي برايش محال باش س
ــوان يك بازي  ــخه PC، به عن ــاح نس افتض
ــاخت و برازنده  ــتقل، فوق العاده خوش س مس
ــني اش،  ــت. آن را با توجه به رده بندي س اس

به عالقه مندان توصيه مي كنيم.

نقد و بررسي آخرين نسخه بتمن

آخر َبت نامه
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نرم افزارهاي موبايل

iOS و اندرويد

75/4 مگابايت

goo.gl/TU5IVM

بازنشر عكس هاي اينستاگرام 
اگر گوشي هوشمند داريد حتما اينستاگرام هم داريد و احتماال زياد به آن سر مي زنيد تا جديدترين 
ــي در اين شبكه خوشتان  ــاني را كه دنبال مي كنيد، ببينيد. آيا تاكنون شده از عكس تصاوير كس
بيايد و بخواهيد آن را با حساب كاربري خودتان براي فالوئرهايتان به اشتراك بگذاريد؟ اپليكيشن 
اينستاگرام چنين قابليتي را ندارد و نمي توانيد تصاوير را ذخيره كنيد يا دوباره به اشتراك بگذاريد، 
اما اپليكيشن هاي ديگري وجود دارد كه يكي از بهترين هاي آن Insave است. نسخه اندرويدي 
ــتاگرام خود را باز كنيد و زير عكس  اين اپليكيشن نيازي به الگين كردن ندارد؛ كافي است اينس
گزينه سه نقطه را فشار دهيد سپس copy url را بزنيد. سپس لينك كپي شده را در اپ وارد كنيد 
و به آساني تصوير مورد نظرتان در حافظه گوشي كپي مي شود و مي توانيد آن را بازنشر كنيد. اما در 
نسخه iOS بايد با اطالعات كاربري حساب اينستاگرام خود وارد شويد تا برنامه به عكس هايتان 
دسترسي پيدا كند و آنها را نمايش دهد. مي توانيد با انتخاب هر عكس، آن را ذخيره كنيد يا دوباره 

با اكانت خودتان به اشتراك بگذاريد.

iOS و اندرويدعكس و ويدئو

Anton Lobovkin1/4 و 2/7 مگابايت

goo.gl/zLkSCdapple.co/1RGnu57

apple.co/1NP9lSo

آموزش زبان به كمك معلم مجازي 
دلتان مي خواهد يك زبان جديد ياد بگيريد اما حوصله مطالعه و كالس رفتن نداريد؟ پس با اپليكيشن 
«ممريس» آشنا شويد كه به آساني همچون يك معلم صبور به شما زبان ياد مي دهد. محيط اپليكيشن 
ــده و با ورود به آن با صفحه اي روبه رو مي شويد كه مي توانيد از ميان زبان هاي  كامال ساده طراحي ش

موجود كه حدود صدتاست يكي را انتخاب كنيد. 
ــيمي و … وجود دارد كه مي توانيد در آنها نيز  غير از زبان موضوعات ديگري مانند هنر، رياضي، ش
ماهر شويد، براي مثال مي توانيد عناصر جدول تناوبي را حفظ كنيد. اما روش آموزش به گفته سازنده 
ــت؛ با ورود به هر دوره آموزشي  ــده كه كارآمد اس به روش علمي و گروهي از متخصصان طراحي ش
لغات با روش خاصي آموزش داده شده و بالفاصله آزمون گرفته مي شود، به گونه اي كه نكات در ذهن 

كاربر حك شود. 
به ادعاي سازنده، با اين روش در هر ساعت مي توان 44 لغت ياد گرفت. پس از اتمام هر دوره آموزشي 

امتياز مي گيريد و مي توانيد رتبه خود را در مقايسه با ديگر كاربران مشاهده كنيد. 

Memrise
iOS و اندرويدآموزش

Memrise17/6 و 15/4 مگابايت

goo.gl/6SpPK4

قرار مالقات به سبك آنالين 
اين روزها گزينه هاي زيادي براي تفريح كردن وجود دارد، اما قرار گذاشتن براي يك دورهمي ساده 
سخت تر از گذشته شده است. تصورش را بكنيد بخواهيد با دوستانتان براي رفتن به يك رستوران قرار 
بگذاريد، هر كس ساز خودش را مي زند و هرقدر تعداد افراد بيشتر باشد، هماهنگي سخت تر خواهد 
بود. براي سهولت در اين كار مايكروسافت دست به كار شده و اپليكيشن «تاس آپ» را منتشر كرده 
است. براي استفاده از اين اپ نخست بايد شما و دوستانتان همگي تاس آپ را روي گوشي خود نصب 
كنيد، سپس با ورود به آن يك پيشنهاد مي دهيد، مثال آخر هفته برويم پينت بال. سپس دوستانتان 
مي توانند پيشنهاد شما را ببينند و در مورد زمان يا نوع آن نظر بدهند كه آيا مي توانند حضور داشته 
ــند از طريق پيامك مي توانند در بحث  ــتانتان اپ را نصب نداشته باش ــند يا خير. حتي اگر دوس باش
ــده را به تقويم تان اضافه مي كند. براي رسيدن  مشاركت كنند و در نهايت اپليكيشن، قرار تنظيم ش
به توافق، اپ گزينه هاي آماده اي درون خود دارد كه مي توان از آنها استفاده كرد ضمن اين كه امكان 

چت هم وجود دارد.

Tossup
iOS و اندرويدسودمندي

Microsoft Corporation15/8 و 8/4 مگابايت

goo.gl/iTrGVy

كتاب هاي خود را از تاقچه برداريد
سرانه مطالعه كتاب در كشور ما پايين است؛ كتاب براي بيشتر مردم گران است و با گوشي ها و تبلت هاي 
رنگارنگ ديگر زمان فراغتي براي مردم نمي ماند تا بخشي از آن را به مطالعه اختصاص دهند. همه اينها 
ــده است. براي التيام اين وضع توصيه  حكايت وضع كتابخواني در كشور ماست كه به معضل بدل ش
ــن تاقچه را نصب كنيد، هر چند مطالعه كتاب چاپي حال ديگري دارد. كتابخوان  مي كنيم اپليكيش
تاقچه نسخه الكترونيك كتاب ها، مجالت و روزنامه ها را با رعايت حقوق پديدآورندگان در اختيارتان 
ــه در آرشيو حساب كاربري تان در سرور تاقچه  قرار مي دهد. كتاب هايي كه دريافت مي كنيد هميش
ــتگاه، مي توانيد آنها را دوباره دريافت كنيد. با ورود به  ــازي يا تعويض دس مي ماند و در صورت پاكس
اپ، فهرست كتاب ها و مجله ها با دسته بندي هايي نظير تازه ها، پرفروش ها، رايگان و … وجود دارد 
ــران معروف كه در تاقچه وجود دارند بخريد.  و مي توانيد كتاب هاي تازه منتشر شده را از برخي ناش
ــهولت در دسترسي  ــتجو در عناوين، مواردي كه انتخاب كنيد در هدر باالي اپ براي س پس از جس

نمايش داده مي شود.

Taaghche
iOS و اندرويدكتاب

Sadjad Bonabi11/7 و 11 مگابايت
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UNWYND پازلي براي تفكر
شادي حاجي علي نقي

دوست داريد ذهنتان را به چالش بكشيد و فكرتان را پرورش دهيد؟ با بازي «آنوايند» آشنا شويد كه توانسته 
در ميان بهترين بازي هاي جديد فروشـگاه اپ اسـتور اپل جا بگيرد و حاصل كار دو جوان هندي است كه از 
دانشگاه انصراف دادند و اسم شـركت خود را «بازي هاي انصرافي ها» گذاشتند. سـبك بازي الهام گرفته از 
بازي «دوز» است، همان ضربدر و دايره هايي كه بايد در يك خط جور شوند. اين بازي بيش از 90 مرحله دارد و 
محيط آن كامال مينيمال و ساده طراحي شده و با ورود به آن نخست چند مرحله آسان آموزشي را مي گذرانيد 
سپس وارد بازي اصلي مي شويد. در محيط بازي با مربع هايي روبه رو مي شويد كه فقط دو رنگ دارند؛ قرمز و 
سبز. تعدادي دايره و ضربدر نيز در باال وجود دارد. بازي به اين صورت است كه روي هر يك از مربع ها حركت 
سوآيپ انجام مي دهيد و هر مربع مي چرخد و عالمت زير خود را آشكار مي كند. زير هر مربع يا عالمت ضربدر 
است يا دايره كه با نمايان شـدن هر كدام از دايره و ضربدرهايي كه در باال وجود دارد كاسته مي شود. وظيفه 
شما اين اسـت كه مربع ها را جوري كنار هم جفت و جور كنيد تا تمام دايره ها و ضربدرهايي كه در هر مرحله 

وجود دارد بدون كم و كاست از بين برود.

apple.co/1LSEKog

بازي

Dropout Games IO
S

apple.co/1goNuXp

apple.co/1CpYI7Y
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كـارگـاه

گمشده ها را در اينترنت 
جستجو كنيد

روزنامه نگار فرانك فراهاني جم
ــترده و  ــات گس ــه خدم ــا ارائ ــاي وب ب دني
ــهيل كرده  ــياري از كارها را تس متنوع، انجام بس
ــات اينترنتي  ــتره خدم ــر گس ــز ب ــه روز ني و روزب
ــد بدانيد حتي  ــايد جالب باش ــود. ش افزوده مي ش
ــدارك و خودروهاي  ــيا، م ــدا كردن اش ــراي پي ب
ــه در وب  ــد از خدماتي ك ــم مي تواني ــده ه گمش
ــت يافته  ــامانه پس ــود، بهره ببريد. س ارائه مي ش
ــت جمهوري اسالمي ايران به نشاني  شركت پس

postyafteh.post.ir با اين هدف راه اندازي 
شده است. 

ــت سال ها  ــركت پس البته بخش يافته هاي ش
ــد و با پيشرفت فناوري و گسترش  پيش متولد ش
ــت، اين واحد  ــر اينترن ــات مبتني ب ــرد خدم كارب
ــردم از  ــالع م ــراي اط ــي را ب ــامانه اي اينترنت س
ــده به وجود آورد. به  اين  ترتيب در  ــايل گمش وس
ــود مي توانيد آن  ــدن مدارك خ صورت مفقود ش
ــامانه مديريت اطالعات اشيا و مدارك  را در «س
ــده» جستجو كنيد و در صورتي كه بتوانيد  پيدا ش
ــده خود را پيدا كنيد،  ــامانه گمش از طريق اين س
ــتم، در زمان  ــت در سيس ــا تكميل فرم درخواس ب

كوتاهي آن را دريافت خواهيد كرد. 
ــامل  ــامانه ش ــده در اين س اطالعات ثبت ش
اطالعات كل كشور است و هر ده روز يكبار به روز 
مي شود. پس از ورود به سامانه مديريت اطالعات 
ــده شركت پست جمهوري  اشيا و مدارك پيدا ش
اسالمي ايران، روي گزينه جستجوي پيدا شده ها 
ــه جديدي باز  ــد.  به اين ترتيب صفح ــك كني كلي
ــود كه عالوه بر نام، نام خانوادگي و نام پدر  مي ش
بايد گم كرده خود را انتخاب كنيد؛ البته مي توانيد 
به جاي مشخص كردن گمشده، اين قسمت را در 
حالت پيش فرض قرار دهيد كه شامل همه موارد 
ــنامه تا گواهينامه، دفترچه بيمه،  ــت؛ از شناس اس
ــي، كارت بيمه خودرو،  ــاي اعتباري بانك كارت ه
لوازم خانگي، انواع چك، طال و جواهر و خالصه 
هر وسيله ديگري را كه گم كرده باشيد، مي توانيد 

از طريق اين سامانه جستجو كنيد.
ــتجوي خودرو يا مدارك  اين سايت براي جس
مربوط به وسايل نقليه صفحه جداگانه اي در نظر 
ــن صفحه مي توانيد  ــت كه از طريق اي گرفته اس
ــتجو كنيد. پس از  ــده خود را جس خودروي گمش
ــده ها  ــتجوي پيدا ش ــه «جس ــك روي گزين كلي
ــويد. در اين  ــن صفحه مي ش ــودرو)» وارد اي (خ
ــتجو ابتدا نام مالك خودرو،  صفحه بايد براي جس
ــماره پالك خودروي  ــام خانوادگي، نام پدر و ش ن
ــده  ــر خودروي گمش ــد. اگ ــده را وارد كني گمش
ــده ها وجود  ــت پيدا ش ــما در فهرس مورد نظر ش
ــد، پس از كليك روي گزينه جستجو،  داشته باش
ــما نمايش داده  ــات مربوط به آن براي ش اطالع
ــدن تا  ــه مدارك از زمان پيدا ش ــد. هم خواهد ش
سه ماه در شركت پست نگهداري مي شود و پس 
ــازمان  ــده به س ــر يك از مدارك پيدا ش از آن ه

صادركننده آن مدرك تحويل داده مي شود.
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 به روزرساني آي .او. اس 8/4
ــاني خود، كار را براي  اپل در آخرين به روزرس
كاربرانش راحت تر كرده است. بويژه براي كساني 
ــا حجم هاي كم مانند 16 گيگ  كه آيفون هايي ب
ــت. در اين  ــيار خوب اس ــد، اين يك خبر بس دارن
به روزرساني شما بايد 225 مگابايت حافظه اضافي 
صرف اين سيستم عامل كنيد و براي آيپد نيز اين 
فضا به 187 مگابايت مي رسد و ديگر الزم نيست 
ــه يا چهار گيگ  ــته س مانند آي .او .اس 8 در گذش
فضا براي به روزرساني خالي كنيد. با اين حال اگر 
ــراي اين كار را نداريد،  ــاز هم فضاي مورد نياز ب ب

ــتفاده از رايانه و نرم افزار آي تيونز  مي توانيد با اس
ــا اين كار ديگر  ــن كار را انجام دهيد. ب اي
احتياجي نيست فايل هاي اضافي يا حياتي 
ــود را پاك كنيد. بعد از اين مرحله حدود  خ
سه دقيقه يا بيشتر طول مي كشد تا آيفون 
يا آيپد شما به روزرساني خود را كامل كند.

music ورود به اپ 
ــاني و  ــام به روزرس ــس از اتم پ

ــتم عامل، با يك  باال آمدن سيس
ــويد  مي ش مواجه  جديد  آيكون 
ــه جاي رنگ قرمز  كه اين بار ب
ــيقي به رنگ  ــك نوت موس از ي

ــده  ــتفاده ش رنگين كمان در آن اس
ــن و باز شدن  ــت. با لمس كردن اين اپليكيش اس
ــويد. در  ــامدگويي مواجه مي ش آن با صفحه خوش
ــرويس موسيقي استريم خود را  اينجا مي توانيد س
راه اندازي كنيد يا به قسمت موسيقي هاي موجود 

در گجت تان هدايت شويد.
ــتفاده  ــاه اس ــه م ــش س ــراي كاربران ــل ب اپ
ــر كرده  ــرويس را امكان پذي ــن س ــگان از اي راي
ــگ، عبارت  ــه قرمزرن ــراي همين دكم ــت، ب  اس
start3 month free trial را به معناي شروع 

سرويس سه ماهه رايگان به نمايش مي گذارد. 
با انتخاب دكمه قرمز رنگ، سرويس سه ماهه 
ــما شروع مي شود و بايد تنظيمات الزم  رايگان ش
ــتفاده از آن تكميل كنيد. در قدم اول  ــراي اس را ب
ــخصي  ــرويس ش ــاب كنيد مي خواهيد از س انتخ
ــتفاده كنيد يا از امكان موسيقي هاي  يك نفره اس
ــما حالت  ــد. اگر انتخاب ش ــي بهره ببري خانوادگ
ــتفاده از  ــد براي هر ماه اس ــد، كاربر باي اول باش
ــت كند و  ــه 10 دالر پرداخ ــرويس ماهان اين س
ــي مي توانيد  ــاب حالت خانوادگ ــورت انتخ در ص
ــر ماه، اين  ــه 15 دالر براي ه ــا پرداخت ماهان ب
ــرويس را با افراد ديگري تا سقف شش نفر به  س
اشتراك بگذاريد. پس از انتخاب هر يك از اين دو 
ــز خود را وارد كنيد.  ــت، بايد اپل آي دي و رم حال
پس از اين مرحله و شناسايي شما به عنوان عضو 
ــي به بخش هاي مختلف نرم افزار  جديد، دسترس

ــود و مي توانيد  براي كاربر باز مي ش
ــتفاده از نوار  ــن اپ با اس ــر صفحه اي از اي در ه
ــود را پيدا كنيد.  ــورد عالقه خ ــتجو آهنگ م جس
ــرايط هنوز تمام تنظيمات الزم انجام  اما با اين ش
نشده است تا بتوانيد از حداكثر توان اين سرويس 

استفاده كنيد.

 دنبال كردن سليقه شخصي
ــه كاربري اين  ــي از لذت تجرب ــش بزرگ بخ
ــه بخش For you بازمي گردد كه با يك  اپ ب
ــده است. اين بخش  عالمت قلب نمايش داده ش
به صورت هوشمند سليقه شما را كنترل مي كند و 
فهرست هاي موسيقي و آهنگ هاي مورد عالقه 
ــنهاد مي دهد. نحوه كار اين بخش  ــما را پيش ش
ــه به اطالعاتي  ــت كه با توج به  اين صورت اس
ــابقه كارتان با آي تيونز،  كه از شما مي گيرد و س
ــاند تا بتواند خدمات  سليقه تان را به ثبت مي رس
ــن مي توانيد  ــمندانه تري ارائه كند. همچني هوش
ــتفاده از يك رابط كاربري هيجان انگيز كه  با اس
ــتقيم سال گذشته به مبلغ سه ميليارد  به طور مس
دالر به همراه شركت بيتز خريداري شده، سليقه 
ــيقي خود را ثبت كنيد. دايره هاي قرمزرنگ  موس
ــبكي از  ــان دهنده س ــدام نش ــن صفحه هرك اي
ــت توجه شما را به  ــيقي بوده كه ممكن اس موس
ــت كه فقط  ــود جلب كند. نكته جالب اين اس خ
امكان انتخاب سبك هاي مختلف را نداريد، بلكه 

ــه هركدام  ــدت عالقه خود را ب ــد ش مي تواني
ــتر  ــار دادن دوباره دايره مربوط به آن بيش با فش
ــتي با همين  ــد. در صفحه بعدي نيز، فهرس كني
ــه كاربران امكان  ــط كاربري وجود دارد كه ب راب
انتخاب خواننده يا نوازنده مورد عالقه  را مي دهد. 
اين بخش نيز مانند بخش قبلي بشدت به عالقه 
كاربر، حساس است. اين سرويس كامال هوشمند 
ــت و با توجه به نحوه كاربري، موسيقي هاي  اس
ــه  ــوش دادن ب ــاعت هاي گ ــه و س ــورد عالق م
ــيقي ها، اطالعات خود را تكميل مي كند و  موس

باهوش تر از قبل مي شود. 

 گوش بده و لذت ببر
ــران به طور  ــرويس در اي ــبختانه اين س خوش
كامل قابل استفاده است و هيچ محدوديتي براي 
ــت مراحل ثبت نام  كاربران ايراني ندارد. كافي اس
را كامل كنيد تا اپل موزيك براي شما فعال شود. 
ــرويس مورد نظرتان،  البته بايد هنگام انتخاب س
ــما وجود  ــاب كاربري ش ــغ مورد نظر در حس مبل
ــته باشد. (10 دالر براي اكانت معمولي يا 15  داش

دالر براي اكانت خانوادگي)
ــته باشيد پس از ثبت نام هيچ مبلغي  توجه داش
از حساب شما كسر نخواهد شد و تا سه ماه آينده 
ــرويس كامال رايگان است. پس از سه ماه  اين س
ــرويس نبوديد  ــتفاده از اين س نيز اگر مايل به اس
ــوش دادن به  ــن اپ تنها براي گ ــد از اي مي تواني

موسيقي هاي شخصي تان استفاده كنيد.

راهنمايي ساده براي استفاده از سرويس جديد موسيقي اپل

آشنايي با سيب آوازه خوان
آرش جهانگيري

شركت اپل بتازگي پروژه بلندپروازانه موسيقي استريم جديد خود را راه اندازي كرده است. اگر آخرين به روزرساني سيستم عامل گوشي يا تبلت اپلي 
خود را دريافت و نصب كرده باشيد، حتما متوجه تغييراتي در اپ موسيقي اين سيستم عامل شده ايد. تغييراتي كه به ادعاي مديران اين شركت، خروج از 
روش قديمي به فضايي كامال جديد بوده است. البته اين تحول چندان هم به مذاق تمام كاربران اپل خوش نيامده و مي توان گفت صفحات جديد و رابط 
كاربري اين سرويس مي تواند گيج كننده هم باشد. اين در حالي است كه اپل ادعا مي كند نه تنها اپل موزيك يك سرويس استريم موسيقي است، بلكه 
يك ايستگاه راديويي تكامل يافته، شبكه اجتماعي و آرشيو بزرگي از موسيقي را نيز در خود جاي داده است. با وجود اين، مهاجرت اپل از اپ سنتي اش 
به music مي تواند براي كسـاني كه با سـرويس هايي مانند Spotify يا Rdio آشـنا نيستند كمي غريب باشد. اگر شما هم از افرادي هستيد كه آماده 

تجربه يك تحول جديد هستيد، اما به كمك احتياج داريد با ما همراه باشيد تا با ساده ترين راه براي استفاده از سرويس موسيقي اپل آشنا شويد.
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كـارگـاه

 عكس هاي ديگـران را ذخيره 
كنيد

اپليكيشن اينستاگرام در حالت پيش فرض 
ــا يا حتي بزرگنمايي  قابليت دانلود عكس ه
ــرار نمي دهد. در  ــما ق ــا را در اختيار ش آنه
شماره هاي پيشين كليك شما را با ترفندي 
ــتگاه هاي هوشمند  براي بزرگنمايي در دس
اندرويدي آشنا كرديم، در ادامه نيز نرم افزار 
ــازي اين  ــراي ذخيره س InstaSave را ب

تصاوير به شما پيشنهاد مي كنيم.
1 ـ ابتدا با مراجعه به لينك زير، آخرين 
ــود و روي  ــزار را دانل ــن نرم اف ــخه از اي نس

دستگاه اندرويدي خود نصب كنيد:
http://bit.ly/click_instasave

ــزار را اجرا كرده و با اطالعات  2 ـ نرم اف
ــتاگرام  كاربري خود به محيط كاربري اينس

وارد شويد.
ــبيه گالري براي  3 ـ اكنون محيطي ش
ــت. تصاوير  ــده اس ــش درآم ــما به نماي ش
موردنظرتان را انتخاب كرده و روي آيكون 
ــك  ــكل يك فالپي ديس ــه به ش Save ك

نمايش داده شده فشار دهيد.
4 ـ مسير ذخيره سازي تصاوير روي دستگاه براي شما نمايش داده 

مي شود و پس از فشردن گزينه Yes عمليات دانلود اجرا مي شود.
ــيد بدون نياز  ــته باش ــه بعد هر زمان كه تمايل داش ــاال ب 5 ـ  از ح
ــتگاه يا محل  ــا مراجعه به گالري دس ــز مي توانيد ب ــتاگرام ني به اينس

ذخيره سازي تصاوير روي حافظه، موارد انتخابي را مشاهده كنيد.

 عكس هاي خودتان را دانلود كنيد
اپليكيشن اينستاگرام در حالت پيش فرض گزينه اي را براي ذخيره 
ــده در اين سرويس در اختيار شما  ــخه پشتيبان از تصاوير آپلود ش نس
قرار مي دهد. اين گزينه به صورت پيش فرض فعال است و يك نسخه 
از تمام عكس ها و حتي ويدئوهاي آپلودي شما در پوشه اي در حافظه 

دستگاه ذخيره مي شود. با اين حال چنانچه 
احتمال مي دهيد اين گزينه غيرفعال باشد 
ــتر مي خواهيد آن را  يا براي اطمينان بيش
دوباره بررسي كنيد مي توانيد از روش زير 

كمك بگيريد:
1 ـ اپليكيشن اينستاگرام را اجرا كرده 

و به صفحه پروفايل خود مراجعه كنيد.
ــمت راست، روي آيكون  2 ـ از باال س
ــه عمودي  ــه نقط ــه به صورت س ــو ك من

به نمايش درآمده است، فشار دهيد.
ــكرول  ــن اس ــه پايي ــه را ب 3 ـ صفح
ــاي  گزينه ه ــويد  ش ــن  مطمئ و  ــرده   ك
و    Save original photos"
 Save Videos After Posting

در وضعيت فعال قرار دارند.
ــتيبان گيري خودكار  ــت پش ممكن اس
در اپليكيشن اينستاگرام را غيرفعال كرده 
ــل مختلف (مثال  ــي به دالي ــيد يا حت باش
ــر ذخيره  ــراه) تصاوي ــردن تلفن هم گم ك
شده در تلفن همراه شما حذف يا غيرقابل 
ــد و بخواهيد عكس هاي  ــي باش دسترس
ــود را روي  ــتاگرام خ ــده در اينس آپلود ش
ــتفاده از  ــرايط اس رايانه يا تلفن همراه جديدتان ذخيره كنيد. در اين ش

روش زير را به شما پيشنهاد مي كنيم:
 (http://instaport.me) 1 ـ  با استفاده از رايانه، به سايت اينستاپورت

وارد شويد.
ــك روي Sign in with Instagram به محيط  ــا كلي 2 ـ ب

كاربري خود در سرويس اينستاگرام وارد شويد.
ــي از گزينه هاي موجود براي دانلود برخي تصاوير يا دانلود  3 ـ يك

تمام تصاوير را انتخاب كنيد.
4 ـ  تصاوير را روي رايانه ذخيره كنيد.

ــه، تصاوير را به  ــا اتصال تلفن همراه به رايان ــورت نياز ب 5 ـ در ص
حافظه  تلفن همراه يا ديگر رسانه هاي ذخيره ساز انتقال دهيد.

 جنگ برفك ها 
براي فعال كردن پيكسل هاي گيركرده

ــاي همراه و تبلت ها از نوع  ــگر رايانه ها، تلفن ه اين روزها معموال نمايش
LCD يا LED هستند و يكي از شايع ترين مشكالت اين نوع نمايشگرها 
ــت از شانس بدتان براي شما نيز رخ داده باشد، وجود پيكسل  كه ممكن اس
سوخته يا پيكسل گير كرده در تصوير است. در شرايطي مي گويند نمايشگر 
پيكسل سوخته دارد كه بخشي از تصوير (حتي به اندازه نوك سوزن) به رنگ 
ــكي باقي مانده و در رنگ هاي زمينه سفيد يا ديگر رنگ ها نيز به صورت  مش
ــگر به چشم بخورد. پيكسل گير كرده نيز به مواردي  نقطه اي تيره در نمايش
ــود كه نقطه يا نقاط گيركرده تصوير، پيكسل سياه نيستند، اما  اطالق مي ش
ــك رنگ ثابت باقي مانده و با تعويض رنگ صفحه نمايش هيچ تغييري  در ي
ــتر موارد نيازمند تعمير از نوع  ــكل در بيش ــود. اين مش در آنها ايجاد نمي ش
ــده و بدون نياز به  ــت اما گاهي با كمي تحريك فعال ش ــخت افزاري اس س

صرف هزينه و تعمير سخت افزاري مي توانيد اين پيكسل ها را زنده كنيد.
ــيب دچار  ــما نيز به اين آس ــگر رايانه، تلفن همراه يا تبلت ش ــر نمايش اگ
ــرويس وب ــتيد، س ــده و به دنبال راه حلي ارزان قيمت براي رفع آن هس ش

ــما پيشنهاد مي كنيم. استفاده از اين روش فقط به  JScreenFix  را به ش
ــتيد  ده دقيقه زمان نياز دارد و هيچ هزينه اي نيز ندارد. (در صورتي كه نتوانس
با اين روش مشكل را رفع كنيد مي توانيد به ديگر روش هاي تعميراتي فكر 
كنيد) JScreenFix  سرويسي تحت وب است كه شما را قادر مي كند در 
هر دستگاه با مراجعه به سايت موردنظر، ابزار تحريك رنگ ها را اجرا كنيد تا 
ــيار سريع و مداوم رنگ ها در نمايشگر دستگاه شما، پيكسل هاي  با تغيير بس

گير كرده به زندگي بازگردند!
روش استفاده از اين ابزار به شرح زير است:

1ـ ابتدا به سايت www.jscreenfix.com وارد شويد.
ــه كليك  ــط صفح ــد Launch JScreenFix  در وس 2ـ روي كلي

كنيد.
ــكلي شامل تصويري همچون جنگ برفك ها  3ـ  اكنون پنجره مربعي ش
ــما به نمايش درخواهد آمد  (زماني كه تلويزيون هيچ برنامه اي ندارد) براي ش
كه با كشيدن و رها كردن آن روي منطقه داراي پيكسل گير كرده مي توانيد 

عمليات رفع مشكل را آغاز كنيد.
ــاهده كنيد. اگر  4 ـ پس از ده دقيقه صفحه را ببنديد و نتيجه كار را مش

خوش شانس باشيد در همين ده دقيقه مشكل نمايشگر شما رفع مي شود.

qSnap :نام افزونه
مرورگر: كروم، فايرفاكس، اپرا، سافاري، اينترنت اكسپلورر

ــتريان خاص خودش را دارد، اما  ــبرداري از صفحات وب مش عكس
ــد. فرض كنيد در حال  ــادي نيز نياز به اين كار دارن ــي كاربران ع گاه
مشاهده يك سايت هستيد و قصد داريد محتواي به  نمايش درآمده را 
به همان شكل و شمايل براي دوستانتان ايميل كنيد. همچنين ممكن 
ــت بخواهيد تصويري از صفحه به نمايش درآمده را در نرم افزارهاي  اس
ــتراك بگذاريد يا ممكن است به حرفه طراحي سايت  پيام رسان به اش
ــاتي از وبسايت تازه طراحي شده  مشغول باشيد و بخواهيد اسكرين ش
خود را به صورت كامل در اختيار كارفرما قرار دهيد يا به عنوان نمونه كار 
در سايت خود بارگذاري كنيد. برخي كاربران در اين شرايط با استفاده از 
كليد Print Screen  و ديگر ابزارهاي تهيه تصوير از صفحه نمايش 
تصويري از محتواي به  نمايش درآمده را ثبت و ذخيره مي كنند، اما در 
صورتي كه بخواهيد از يك سايت با اسكرول عمودي عكس بگيريد چه 
ــي را انتخاب مي كنيد؟ اگر بخواهيد از روش هاي معمول در انجام  روش
اين كار كمك بگيريد بايد با هر بار اسكرول كردن صفحه، يك عكس 

مجزا تهيه كنيد و پس از آن با استفاده از نرم افزارهاي ويرايش تصاوير 
ــاپ، تصاوير را كامل روي يكديگر منطبق كنيد تا يك  همچون فتوش

تصوير بزرگ و يكدست در اختيار داشته باشيد.
ــايتي به هر شكلي  ــاده و در هر س ــت داريد با يك كليك س دوس
ــايت  ــاهده يا تمام صفحه) از س ــتيد (صفحه قابل مش كه تمايل داش

موردنظرتان عكس بگيريد؟
ــتقل از مرورگر است كه  افزونه قدرتمند qSnap تنها افزونه مس

ــما اين امكان را مي دهد با يك  با قابليت اجرا در همه مرورگرها به ش
ــات به نمايش درآمده در مرورگر را ثبت و  كليك ماوس، تصوير صفح
روي هارد ديسك رايانه خود ذخيره كنيد.  به كمك اين افزونه مي توانيد 
ــده را نيز انجام  ــانه گذاري روي تصاوير ثبت ش عمليات ويرايش و نش
داده و در صورت نياز عالوه بر ذخيره سازي يا چاپ، نسبت به ذخيره و 

اشتراك گذاري تصوير در سرورهاي qSnap اقدام كنيد.
ــت روي آيكون دايره اي  ــس از نصب افزونه در مرورگر، كافي اس پ
ــكل آن كليك كنيد تا تصويري از محتواي به  نمايش درآمده براي  ش
ــود. همچنين با كليك روي عالمت پيكان كوچك كنار  ــما ثبت ش ش
ــاب گزينه Capture Full Page  تصوير تمام  اين آيكون و انتخ
ــكرول عمودي براي شما ثبت مي شود.  ــايت هاي شامل اس صفحه  س
توجه داشته باشيد با هربار كليك بيشتر روي آيكون افزونه، تصويري از 
صفحه براي شما ثبت مي شود كه در ادامه پس از اعمال ويرايش هاي 
ــد تصاوير نهايي را  ــه Share مي تواني ــر و كليك روي گزين موردنظ

ذخيره سازي كنيد.
https://qsnapnet.com

عكاسي از صفحات وب

فته
ه ه

زون
اف

ذخيره سازي عكس هاي اينستاگرام
امير عصارى   

اينسـتاگرام بهترين مكان براي طرفداران عكس و عكاسي به شـمار مي رود. گاهي برخي كاربران تصاوير بي نظير و بسيار زيبايي را در 
اينستاگرام به اشتراك مي گذارند كه در هيچ جاي ديگري قادر به جستجو و مشاهده آنها نيستيد. يكي از روش هاي متداول براي مشاهده 
مجدد يا نمايش اين تصاوير، ذخيره سازي در دستگاه هوشمند است كه متاسفانه به طور پيش فرض اين قابليت در اينستاگرام وجود ندارد.

دوسـت داريد تصاويري را كه در اينستاگرام مشـاهده مي كنيد براحتي روي حافظه دستگاه خود ذخيره كنيد يا حتي تصاويري را كه 
مدت ها پيش در محوطه كاربري خود براي ديگر كاربران به اشتراك گذاشته و فايل اصلي آنها را از دستگاه خود حذف كرده ايد، دوباره روي 

حافظه دستگاه ذخيره كنيد؟
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آيا مي دانستيد؟

 پخش رايحه
ــتارت آپ  اس ــال  امس ــز   پايي
Vapor Communications قرار است چند 
ــتگاه كه قادر به پخش رايحه هستند معرفي كند. دس

 ،oPhone Duoاين شركت قصد دارد توليد انبوه
دستگاه هاي روميزي خود را كه توانايي انتشار رايحه 

را دارند آغاز كند. 
ــش از اين  ــود دارد كه پي ــري وج ــركت ديگ ش
ــوالت اينچنيني خودش را به بازار عرضه كرده  محص
ــج دارد كه به جك  ــك كارتري ــت. Scentee  ي اس
ــود و مي تواند با  ــمند متصل مي ش هدفن تلفن  هوش
هماهنگي يك اپليكيشن، رايحه اي را هنگام دريافت 

پيام متني يا ايميل در هوا پخش كند.
ــند بو را به حوزه  ــركت ها سال هاست در تالش ش
ــاني بيفزايند. سينماها  سرگرمي هاي مدرن و پيام رس
دهه هاست مي خواهند بعد رايحه را به تجربه تماشاي 
ــت بدانيد نيم قرن پيش  فيلم اضافه كنند و جالب اس
ــاي  Smell-O-Vision  و  ــاوري با نام ه دو فن
ــينما،  ــگام پخش فيلم در س AromaRama هن

رايحه در فضا پخش مي كردند.

 پيام هاي بويايي خصوصي
از  ــي  يك   Vapor Communications
ــار)  فعاالن در اين زمينه از pellets (ماده تحت فش
ــت استفاده  ــتيك كوچكي كه حاوي رايحه اس پالس
ــده  مي كند. بوي اين پلت ها در تماس با هوا فعال ش
ــش  ــود، ولي حوزه اي كه پوش و در فضا پخش مي ش

مي دهد گسترده نيست.
به گفته ديويد ادواردز ، يكي از سه موسس شركت

Vapor Communications، در واقع همين 
ــود پيام هاي رايحه دار خصوصي باقي  امر باعث مي ش
ــكايتي از طرف اطرافيان كه دوست ندارند  بمانند و ش

بويي به مشام شان برسد، دريافت نشود.
در تمام محصوالت اينچنيني از پلت هاي پالستيكي 
 "O" استفاده مي شود. حرف oChipكوچكي با نام
ــه Olfactory به معناي حس  در واقع ابتداي كلم
بويايي است. در محصولي چون oPhone  هر يك 
ــتند و  ــامل يك تا چهار رايحه هس از اين چيپ ها ش
ــت تايي به فروش مي رسند كه هر  در بسته هاي هش
ــل قهوه، غذاها و  ــته به يك گروه از رايحه ها مث بس
خاطره تعلق دارد. مثال اگر كاربري بخواهد بوي سس 

ــتا به مشامش برسد بايد به دستگاه دستور رايحه  پاس
ــت كه  گوجه، رزماري و جعفري را بدهد. اين گونه اس
ــوا روي رايحه هاي مورد نظر جريان پيدا مي كند و  ه
تركيبي از آنها كه بوي سس پاستا را مي دهد در فضا 
ــود. اين پلت ها توانايي ايجاد 300 هزار  پخش مي ش
بوي متفاوت را دارد و هر كدام از آنها تا هزار بار مورد 

استفاده قرار مي گيرد و قيمت آنها هم 2 دالر است.

 طريقه كار
ــه در oPhone Duo به  ــت رايح براي درياف
ــت. اين دريافت كننده  دريافت كننده روميزي نياز اس
ــوده و اندازه يك  ــتيك ب ــس آلومينيوم و پالس از جن
جعبه كفش است. پس از اين كه چيپ ها درونش قرار 

مي گيرد، پلير آماده دريافت پيام رايحه دار مي شود.
ــال پيام هاي حاوي رايحه چنين است:  فرآيند ارس
فرستنده بايد عكسي را با برنامه oSnap تگ بزند. 
با تگ عكس، فرستنده امكان ارسال هشت رايحه را 
ايجاد مي كند. به محض ارسال عكس، دريافت كننده 
ــد ايجاد كند.  ــي را كه مي خواه ــد رايحه هاي مي توان
ــرض جريان هوا قرار  ــه چيپ هايي را كه در مع برنام
دارند، به دريافت كننده پيام نشان مي دهد. فن شروع 
ــه مورد نظر از يك يا دو  ــه چرخيدن مي كند و رايح ب

برجك دستگاه پخش مي شود.
ــود بيشتر كاربرد خانگي  اندازه Duo باعث مي ش
داشته باشد. به همين دليل شركت درصدد است سال 
ــخه Uno  را كه قابل حمل تر خواهد بود،  2016 نس

عرضه كند. اين برنامه فعال براي كاربران آيفون قابل 
دسترس بوده و به صورت رايگان عرضه مي شود. البته 
ــازگار با اندرويد  ــال 2016  منتظر برنامه س بايد تا س

بمانيم.

 هر اليك، يك رايحه
ــال از عمرش در بازار  Scentee  كه تقريبا دو س
ــت. اين گجت  ــاده تر اس ــذرد، يك محصول س مي گ
ــكل يك دانگل  ــك 70 دالر قيمت دارد و به ش كوچ
ــفيد به جك هدفن تلفن  هوشمند متصل مي شود  س
ــه كارتريج رايحه دار است. مايع خوشبوي  و حاوي س
درون كارتريج ها با كمك يك موتور كوچك در فضا 
پخش مي شوند. در ميان اين رايحه ها مي توان به بوي 
قهوه، توت فرنگي، اسطوخودوس، رز و رزماري اشاره 
ــا قيمت 7/5  ــدام از آنها را ب ــرد كه مي توان هر ك ك
دالر تهيه كرد. هر كارتريج  گنجايش 200 بار اسپري 
ــدن را دارد. با كمك برنامه اي سازگار با «سنتي»،  ش
كاربر مي تواند مدت  و فاصله بين هر اسپري را تعيين 
ــام تنظيمات الزم مي توان هنگام دريافت  كند. با انج
ــدن پستي در فيسبوك رايحه  پيام، ايميل يا اليك ش

ويژه اي را دريافت كرد.
ــازندگان oPhone اين محصول  ــار س اولين ب
ــا نام «گلديالك و  ــان ب را با اولين كتاب رايحه دارش
ــر متحرك» به نمايش  ــه خرس» در موزه «تصوي س
ــتند اين كتاب  ــدگان مي توانس ــتند. بازديدكنن گذاش
ــه روي آن بوي جنگل  ــال را خوانده و با ضرب ديجيت

را حس كنند.
ــان  از موسس ــي  ــكي، يك ــه دان زرس ــه گفت  ب
Vapor Communications در دنياي امروز 
بو فراموش شده است، اما با وجود اين محصوالت اين 

حس به زندگي و ارتباط هايمان بازخواهد گشت.

پيام هاي بو دار!
محققان در تالش هستند بو را به ارتباطات ديجيتال بيفزايند

منبع: نيويورك تايمز سارا صريحي
ارتباطات مجازي، بسـياري از ابعاد ارتباطي انسـان ها را از بين برده  است؛ ابعادي كه در به ياد آوردن 
خاطرات نقش بسيار مهمي دارد. حتما مي دانيد حافظه بويايي آخرين حافظه اي است كه از بين مي رود و 
همين واقعيت اهميت اين ويژگي مغز ما را بيشتر نشان مي دهد. ارتباطات ديجيتال اكنون با صدا و تصوير 
همراه اسـت، اما بو اين ميان نقشـي ندارد. از آنجا كه محدوديتي در فناوري و توانايي بشـر در ايجاد آن 
وجود ندارد، زمزمه هايي به گوش مي رسد كه سازندگان مشغول ارائه آيتم هايي هستند كه از طريق آنها 

مصرف كننده بتواند بو را به پيام ديجيتال بيفزايد.
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ترفند

مريم محمد بيكي فراهاني
ــتارت ويندوز، يكي  ــتجو در منوي اس كادر جس
ــران حرفه اي  ــا براي كارب ــن ابزاره از پركاربردتري
ــن كاربران با  ــياري از اي ــت. بس و نيمه حرفه اي اس
ــدي ابزارهاي  ــا و كلمات كلي ــتفاده از فرمان ه اس
ــرده و عالوه  ــريع اجرا ك ــر خود، آنها را س موردنظ
ــات موردنياز نيز  ــي به اطالع بر آن هنگام دسترس
ــتجو ميان اطالعات كمك مي گيرند.  از قابليت جس
ــده كه  ــن قابليت در ويندوز 10 دچار تغييراتي ش اي
ــتجو در وب به  ــزودن قابليت جس ــن آن اف مهم تري
ــخه از  ــما مي توانيد در اين نس ــت. ش اين كادر اس
ــود را وارد و آنها را در  ــارات موردنظر خ ويندوز عب
ــتي از كلمات  ــد. همچنين فهرس ــتجو كني وب جس
پيشنهادي براي جستجو در وب نيز به شما نمايش 
ــتفاده از آن مي توانيد كلمات  داده مي شود كه با اس
مناسب براي جستجو را مشاهده كنيد. چنانچه قصد 
ــد اين قابليت جديد را غيرفعال كنيد تا عمليات  داري
ــتجو به اطالعات ذخيره شده در رايانه محدود  جس

باشد، مي توانيد از روش زير كمك بگيريد:
ــف  مختل ــخه هاي  نس در  روش  ــن  اي نكتـه: 
ــت شده و قابل اجراست. ممكن است  ويندوز 10 تس
در نسخه نهايي ويندوز، گزينه اي براي غيرفعالسازي 

سريع اين قابليت در اختيار كاربران قرار گيرد.

1- كليد ويندوز را از روي صفحه كليد فشار داده 
ــارت gpedit.msc را در كادر موردنظر وارد  و عب

كرده كليد اينتر را فشار دهيد.
 Group ــگر  ويرايش در  را  ــر  زي ــير  مس  -2

Policy دنبال كنيد:
 Local Computer Policy >
 Computer Configuration >
 Administrative Templates >
Windows Components > Search

ــه  ــرده، در ادام ــدا ك ــر را پي ــاي زي 3- گزينه ه
ــدام از آنها دوبار  ــك روي هرك ــورت تك به ت به ص
ــش درآمده گزينه  ــك كرده و در صفحه به نماي كلي

enabled را انتخاب كنيد.
Do not allow web search

 Don't search the web or display
web results in Search

 Don't search the web or display
 web results in Search over
metered connections

ــتجو در وب غيرفعال  ــا اين بخش از كار، جس ت
ــنهادي براي جستجو  ــت، اما كلمات پيش ــده اس ش
ــض وارد كردن هر  ــوده و به مح ــان فعال ب همچن

عبارتي در فهرست، پيشنهاد هايي براي شما نمايش 
داده مي شود. براي غيرفعال كردن اين عبارات بايد 
ــتجوگر بينگ مايكروسافت را از  ــي به جس دسترس
ــدود كنيد. انجام اين كار  طريق فايروال ويندوز مس

به روش زير امكان پذير است:
1- روي كليد ويندوز فشار داده و پس از وارد كردن 

عبارت Firewall كليد اينتر را فشار دهيد.
روي  ــپ  چ ــمت  س ــتون  س از   -2 

Advanced settings كليك كنيد.
3- روي Outbound Rules كليك كرده 

و گزينه New Rule را انتخاب كنيد.

 Custom 4- در اولين پنجره به نمايش درآمده
ــه Program بدون  ــرده و در صفح را كليك ك

اعمال تغييرات روي Next كليك كنيد.
ــه Protocol and Ports را نيز  5- صفح

بدون تغييرات با كليك روي Next ادامه دهيد.
6- در بخش:

 Which remote IP addresses
 does this rule apply to
ــاب  ــه These IP addresses را انتخ گزين
ــرده و آدرس 204,79,197,200 را در كادر مورد  ك

نظر وارد كنيد.
 Next آن  از  ــس  پ و   Ok ــاي  گزينه ه  -7
ــه Next را در صفحات  ــرده و گزين ــك ك را كلي
ــدون اعمال تغييرات  ــز ب Action و Profile ني

كليك كنيد.
8- توضيح دلخواهي را براي پروفايل جديد وارد 

كرده و روي Finish كليك كنيد.
9- از اكنون فايروال مانع از دسترسي ويندوز به سرور 
سايت بينگ شده و فهرست پيشنهادهاي اين سايت در 
ــتارت نيز غيرفعال مي شود.  ــتجوي منوي اس كادر جس
توجه داشته باشيد با اعمال اين محدوديت، دسترسي به 
سايت بينگ نيز ممنوع شده و براي جستجو در وب بايد 

از ديگر جستجوگرهاي اينترنتي كمك بگيريد. 

حرفه اي

مبتدى

متوسط

به روزرساني آي ديوايس ها به آخرين نسخه از سيستم عامل آي.او.اس همواره 
با مزاياي بسياري همراه بوده است، اما گاهي برخي كاربران به داليل متعدد از 
جمله جيلبريك بودن دستگاه و ناتواني در جيلبريك كردن مجدد نسخه جديد، 
ــاني به طور خودكار  تمايلي به انجام اين كار ندارند. گاهي نيز عمليات به روزرس
ــده و به محض ارتباط دستگاه با اينترنت، دانلود فايل به روزرسان نيز  فعال ش
ــرايطي چنانچه به بخش به روزرساني مراجعه كنيد  ــود. در چنين ش آغاز مي ش
ــاهده خواهيد كرد گزينه اي براي توقف عمليات به روزرساني وجود ندارد.  مش
ــي براي قطع اين عمليات و توقف دانلود و به روزرساني حين  اگر به دنبال روش

عمليات دانلود هستيد، پيشنهاد مي كنيم از ترفند زير كمك بگيريد:
ــيده  ــات دانلود به اتمام نرس ــويد عملي ــر چيز مطمئن ش ــش از ه 1- پي
ــت  ــام اين كار از فهرس ــت. براي انج اس
ــه Settings مراجعه كرده،  ــا ب برنامه ه
ــار داده و به بخش  روي General فش

Software update وارد شويد.
2- در اين مرحله چنانچه عمليات دانلود 
ــت دانلود و  ــد، نوار وضعي درحال اجرا باش
مدت زمان تخميني باقيمانده از دانلود فايل به روزرسان را مشاهده خواهيد كرد. 

چنانچه عمليات دانلود در حال اجراست مراحل زير را بسرعت دنبال كنيد.
3- روي كليد Home فشار داده تا به صفحه اصلي وارد شويد.

4- روي Settings فشار داده و به بخش General وارد شويد.
5- روي گزينه Usage فشار دهيد.

ــغال شده  ــتي از برنامه ها همراه ميزان حجم اش 6- در اين مرحله فهرس
ــكرول كنيد تا  ــت را به پايين اس آنها در اختيارتان قرار خواهد گرفت. فهرس
ــماره نسخه  سيستم عامل آي.او.اس در حال دانلود را  گزينه اي با عنوان و ش

(iOS 8.3 به عنوان مثال) .مشاهده كنيد
 Delete ــه ــار داده و در صفحه جديد گزين ــه فش ــن گزين 7- روي اي

Update را انتخاب كنيد.
ــدار به نمايش درآمده نيز Delete Update را فشار  8- در پنجره هش

داده و منتظر بمانيد عمليات دانلود به روزرساني متوقف شود. 
ــان مي توانيد مراحل  ــود فايل به روزرس ــراي اطمينان از توقف دانل  9- ب

1 و 2 را تكرار كنيد.

ــته  مرور خاطرات گذش
ــياري از كاربران شيرين است و هنگامي كه  براي بس
ــد شيريني آنها بيش از  اين خاطرات، بازي هاي زمان كودكي باش
ــود. بازي هاي آتاري را به خاطر داريد؟ دوست داريد در  پيش مي ش
ــد و بازي هاي خاطره انگيز  ــته ها بروي اوقات فراغت خود به گذش
ــايد  ــاي قدرتمند امروزي تجربه كنيد؟ يا ش ــاري را در رايانه ه آت
ــرگرم كردن  ــكيل خانواده داده ايد و بازي هايي براي س اكنون تش
ــد. در اين ترفند مجموعه اي با بيش  ــتجو مي كني كودكتان را جس
ــول هاي قديمي را به شما معرفي مي كنيم  از ده ها هزار بازي كنس
ــي را براي  تا در هر زمان و مكان بتوانيد اوقات فراغت لذت بخش

خود فراهم كنيد: 
ــي خود را  ــر اينترنت ــت. مرورگ ــاده اس ــيار س 1- روش كار بس
ــد: (هر لينك  ــاي زير مراجعه كني ــه يكي از لينك ه ــاز كرده و ب ب
ــايت  ــط س ــده توس ــامل مجموعه اي از بازي هاي جمع آوري ش  ش
ــاز كنسول بازي  ــتفاده از شبيه س ــت كه با اس archive.org اس

موردنظر، اجراي بازي در مرورگر را در اختيار شما قرار مي دهد)
http://j.mp/click_dos_games
http://j.mp/click_classic_games
http://j.mp/click_console_games
http://j.mp/click_arcade_games
http://j.mp/click_atari

2- در هر لينك، مجموعه اي از بازي ها  همراه تصوير و نام بازي 
مشاهده مي شود. با كليك روي هر عنوان، صفحه اختصاصي بازي 
به نمايش درآمده و با كليك روي بازي، عمليات بارگذاري و اجراي 

شبيه ساز فعال شده و مي توانيد بازي را اجرا كنيد.
 River Raid ــز ــازي خاطره انگي ــان راجع به اجراي ب نظرت
ــق اجراي اين بازي  ــت؟ اگر مواف (هواپيماي معروف آتاري) چيس
هستيد به لينك زير مراجعه كنيد: (كليد Ctrl و كليدهاي جهت نما 

براي پرتاب تير و حركت به طرفين كاربرد دارند)
http://j.mp/click_riverraid

تابه حال به آيكون پروفايل كاربري خود در مرورگر كروم توجه 
ــتفاده اشتراكي  كرده ايد؟ كاربراني كه از چند نام كاربري براي اس
ــده روي يك رايانه بهره مند مي شوند، با  از مرورگر كروم نصب ش
اين قابليت آشنايي دارند و اين قابليت را يكي از مهم ترين مزاياي 
كروم به شمار مي آورند، اما برخي كاربران كه به صورت شخصي و 
انفرادي از اين مرورگر استفاده مي كنند، چندان دل خوشي از اين 
ــي از  گزينه ندارند؛ زيرا به عقيده آنها وجود اين آيكون فقط بخش
فضا را اشغال مي كند و كاربرد ديگري ندارد. چنانچه شما نيز جزو 
ــتيد و آيكون انتخاب پروفايل كاربر در باال سمت  ــته دوم هس دس
ــما كاربردي  ــمت چپ گزينه كمينه) براي ش ــت مرورگر (س راس
ندارد، مي توانيد با ترفند زير نمايش اين آيكون را غيرفعال كنيد.

ــارت  ــوار آدرس عب ــرده، در ن ــرا ك ــروم را اج ــر ك 1- مرورگ
chrome://flags را وارد كنيد و كليد اينتر را فشار دهيد.

ــه به نمايش  2- در صفح
 Ctrl+F ــده كليدهاي درآم
كادر  در  و  داده  ــار  فش را 

 new profile management system جستجو عبارت
را جستجو كنيد.

3- اكنون روي منوي افتادني گزينه يافت شده كليك كرده و 
از فهرست گزينه ها روي Disabled كليك كنيد.

4- از پايين صفحه روي Relaunch Now كليك كرده و 
كمي صبر كنيد تا مرورگر دوباره براي شما باز شود. در اين مرحله 

مشاهده مي كنيد آيكون انتخاب پروفايل حذف شده است.
ــازي مجدد اين آيكون كافي است مراحل  توجـه: براي فعالس
ذكر شده را تكرار كرده و در مرحله 3 گزينه Default را انتخاب 

كنيد. 

توقف به روزرساني 
آي.او.اس هنگام دانلود

تجربه آنالين بازي هاي لذتبخش آتاري

حذف آيكون پروفايل كاربر در كروم

متوسط

توقف جستجوي وب در منوي استارت ويندوز 10
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ســواالت خود را به clickhelp@jamejamonline.ir ايميل كنيد تا پاســخگوي شــما باشــيم. 
ذكر نام، نام خانوادگي و نشانى شــهر يا روســتاي محل اقامت خود را فراموش نكنيد، زيرا به سواالت بدون نام و مشــخصات 

پاســخ داده نمي شــود.

وژ
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Apple ID
شناسه انحصاري و چندمنظوره شركت 

 A ــتفاده در محصوالت اين ــل براي اس اپ
ــركت و دسترسي به ديگر نرم افزارها  ش
ــمار مي رود. داشتن  و خدمات اپل به ش
ــواع ــتفاده از ان ــراي اس ــازي ب ــل آي د ي پيش ني  اپ

ــمار  ــم از آيفون، آيپد و آيپاد به ش ــا اع آي.ديوايس ه
ــرويس ها و نرم افزارهايي  ــي به س مي رود و دسترس
همچون iWork،iCloud، آي تيونز استور و اپل 

استور نيز منوط به داشتن اپل آي دي است.

iOS
ــي محصوالت  ــتم عامل اختصاص سيس

I ــمند و قابل حمل شركت اپل اعم هوش
ــاد، آي.او.اس نام  ــون، آيپد و آيپ از آيف
ــتم عامل اولين بار سال  دارد. اين سيس
ــده و در ادامه ديگر ــد ش ــون تولي ــراي آيف  2007 ب

ــدند. اكنون   آي.ديوايس هاي اپل نيز به آن مجهز ش
آخرين نسخه رسمي اين سيستم عامل iOS8 است 
و نسخه جديد آن يعني iOS9 نيز بزودي در اختيار 

كاربران قرار مي گيرد.

Portable application
 Portable App, Portable Software گاهي

P ــده و به يا Standalone نامگذاري ش
نرم افزارهايي گفته مي شود كه براي اجرا 
ــازگار نيازمند  ــل س ــتم  هاي عام در سيس
ــتمي و تنظيمات  ــرات در فايل هاي سيس ــال تغيي اعم
سيستم عامل ميزبان خود نيستند. اين نرم افزارها بدون 
ــد  ــازي مانن ــانه هاي ذخيره س ــب در رس ــه نص ــاز ب ني
ــترنال و حافظه هاي فلش قابل  ــك هاي اكس هارد ديس
ــتم  هاي عامل  ــازي بوده و در هريك از سيس ذخيره س
ــازگار با خود اجرا مي شود. گاهي نرم افزارهاي پرتابل  س
براي اجرا به نوشتن هيچ گونه اطالعات اضافه اي روي 
هارد ديسك يا رسانه ذخيره شده در آن نياز ندارد كه در 
ــما مي توانيد آنها را از ديسك هاي نوري  اين شرايط ش
ــرا كنيد. در  ــا دي وي دي نيز اج ــي دي ي ــون س همچ
مواردي نيز اين نرم افزارها براي اجراي صحيح نيازمند 
ــانه  ــده در رس ــه ذخيره ش ــي در پوش ــره اطالعات ذخي
ــتند كه در اين شرايط قابليت  ــاز موردنظر هس ذخيره س
ــدارد، اما  ــوري وجود ن ــك هاي ن ــراي آنها از ديس اج
ــكل از روي حافظه هاي فلش يا ...  مي توانيد بدون مش

آنها را اجرا كنيد.

اميرحسين قسمت پور از رضوانشهر:من 
 Galaxy Note 10.1 N8000    تبلت
دارم كه اندرويد آن 4/1 است. هنگامي كه مي خواهم 
ــتگاه را به اندرويد 4,4 آپديت كنم، با اين اخطار  دس

روبه رو مي شوم و به روز نمي شود:
 Your device has been modified. 
Software updates are not
 available.

ــت و چطور مي توانم دستگاه را   مشكل چيس
آپديت كنم؟

 كليك:  اين مشكل مي تواند داليل متعددي داشته باشد، ازجمله اين كه:
ــتگاه را از حالت روت خارج كنيد، ممكن است مشكل  ــدن دستگاه (دس - روت ش

رفع شود)
ــتفاده از رام هاي غيررسمي (در صورت استفاده از رام هاي غيررسمي نبايد پيغامي مبني  - اس
ــمي نيز اين پيام براي  ــاني را دريافت كنيد، اما گاهي با نصب رام هاي غيررس بر وجود به روزرس
ــما نمايش داده مي شود. (رام دستگاه را با استفاده از برنامه Odin به رام رسمي برگردانده و  ش

دوباره براي به روزرساني تالش كنيد)
ــنهاد مي كنيم خارج كردن كارت حافظه از  ــكل پيش - روش جالبي را كه براي رفع اين مش
دستگاه است. در موارد بسيار زيادي گزارش شده كه خارج كردن كارت حافظه و يك بار خاموش 

و روشن كردن دستگاه، مشكل را رفع كرده و كاربر براحتي توانسته رام دستگاه را آپديت كند.

ــت. داده  ــي من Galaxy J1 اس حبيـب احمدي:گوش
ــا دريافت  ــال ي ــود، اما ارس ــن همراه من فعال مي ش تلف

نمي شود. لطفا راهنمايي كنيد.
ــيد فعال كردن داده تلفن همراه  ــته باش  كليك: توجه داش
ــما  ــتگاه ش ــدن اينترنت روي دس لزوما به معناي فعال ش
نيست، زيرا پيش از فعال كردن اين قابليت بايد تنظيمات صحيح 
ــتگاه خود وارد كرده  ــتفاده از اينترنت همراه را نيز در دس براي اس

باشيد.
چنانچه دستگاه شما به يك سيمكارت مجهز است بايد تنظيمات 
اتصال به اينترنت همراه را در دستگاه خود بررسي كنيد. همچنين 
ــيمكارت مجهز است بايد  ــما به دو س ــتگاه ش در صورتي كه دس
ــت اتصال از روي هريك از  ــي اين تنظيمات، قابلي عالوه بر بررس

سيمكارت ها و سيمكارت پيش فرض براي بهره مندي از اينترنت همراه را نيز بررسي كنيد. با مراجعه به هريك از لينك هاي زير مي توانيد 
جزئيات بيشتر درباره فعالسازي و روش استفاده از اينترنت همراه در هر سه اپراتور تلفن همراه را مشاهده كنيد:

http://www.mci.ir/web/guest/gprs-and-mms-settings
http://irancell.ir/portal/home/?61891/2
http://www.rightel.ir/setting-internet

ــخصي  علي نظري از اروميه: چگونه مي توان برنامه هاي رايانه ش
ــش مموري قابل حمل نصب كرد؟ آيا مي توان آن را در  را روي فل

رايانه ديگري اجرا كرد؟
ــما مي توانيد با استفاده از نرم افزارهاي مختلفي كه براي   كليك: ش
تبديل برنامه هاي نصبي به نسخه هاي قابل حمل ساخته شده است، 
 (portable) ــل ــه برنامه هاي قابل حم ــان را ب ــاي موردنظرت نرم افزاره

تبديل كنيد. برخي از معروف ترين اين ابزارها عبارت است از:
 VMware ThinApp, Cameyo, Spoon Studio,
 Enigma Virtual Box, Evalaze
ــد اطالعات كامل تري از  ــك از اين ابزارها مي تواني ــتجوي نام هري با جس
ــخه Portable از  ــس از ايجاد نس ــت پ ــب كنيد. قابل ذكر اس آنها كس
ــتگاه ها نيز اجرا كنيد.  نرم افزارهاي مورد نظر، مي توانيد آنها را درديگر دس
ــيد در مواردي ممكن است تنظيمات ذخيره شده نرم افزار  توجه داشته باش
ــتگاه ديگر بازنشاني شده باشد  ــتگاه، هنگام اجرا برنامه در دس در يك دس
ــازي تنظيمات برنامه هنگام  ــاني تنظيمات به نحوه ذخيره س كه اين بازنش
ــك رايانه  ــرا (در فايل هاي نرم افزار روي حافظه فلش يا روي هارد ديس اج

ميزبان) بستگي دارد.

ــماره 523 كليك قسمت پرسش و پاسخ،  محمد طوسي از تهران: در ش
برنامه zapya را معرفي كرديد. من مشكلي از اين برنامه ديدم كه در 
گوشي هاي ديگر هم وجود دارد و آن را حذف كردم. اين برنامه نمي دانم 
ــيار بااليي از اينترنت براي  چه چيزي دانلود مي كند، اما از حجم بس
دانلود در پس زمينه استفاده مي كند. اگر جايگزين مناسبي داريد كه 

اين مشكل را ندارد، لطفا معرفي كنيد.
ــن ابزارهاي جايگزين  ــزار SHAREit يكي از بهتري  كليـك: نرم اف
ــما مي توانيد با مراجعه به سايت رسمي  ــمار مي رود. ش Zapya به ش
ــد: (چنانچه به دليل  ــتم عامل موردنظر را دانلود كني ــخه سيس اين نرم افزار، نس
ــايت موردنظر براي شما امكان پذير نبود، مي توانيد با  تحريم ها دسترسي به س

جستجو در سايت هاي فارسي زبان آن را پيدا كنيد. 
http://shareit.lenovo.com

ــد، انتخاب  ــته در صفحه 10 كليك معرفى ش نرم افزار portal كه هفته گذش
مناسبى است.

 iOS8.3 دارم از وقتي به  iPhone4S حميد رضا سرشار از اصفهان:  من
آپديت كردم ديگر نمي توانم از طريق iTools فايل هايي را كه با اپليكيشن ها 
دانلود كرده ام به رايانه كپي يا منتقل كنم. از طرفي فضاي خالي كمي دارم 

و نمي خواهم اين فايل ها را از دست بدهم.
 كليك: به روزرساني سيستم عامل مشكلي در عملكرد دستگاه ايجاد 
ــخه نرم افزار iTools در رايانه شما  ــت نس نمي كند، اما ممكن اس
ــما مي توانيد با مراجعه به  ــتيباني نكند. ش ــد و از آي.او.اس 8/3 پش قديمي باش
ــخه 3,1,8,7) اين نرم افزار را دانلود و روي  ــخه رسمي (نس لينك زير، آخرين نس
http://pro.itools.cn/itools3_en دستگاه خود نصب كنيد:  

واعظي از مشهد: آيا مي شود روي آيفوني كه اپل آي دي دارد، اپل آي دي 
ديگري بسازيم؟

ــما مي توانيد در هر زمان كه تمايل داشته باشيد اپل آي دي   كليك: ش
ثبت شده در دستگاه خود را تعويض كنيد. 

ــس از مراجعه به Settings روي  ــت پ براي انجام اين كار كافي اس
iTunes & App Store فشار داده و پس از انتخاب اپل آي دي 
ــتگاه، گزينه Sign out را فشار دهيد. اكنون شما  ثبت شده در دس

مي توانيد هر اپل آي دي ديگري را كه ساخته ايد در دستگاه ثبت كنيد.

ــل آي دي قبلي دانلود  ــيد برنامه هايي كه از طريق اپ ــته باش نكتـه: توجه داش
ــتفاده نخواهد بود و براي دانلود  ــتور قابل اس ــد، در اپ اس ــده باش و نصب ش

برنامه هاي جديد بايد از اپل آى دى جديد كمك بگيريد.
بهدين كريمي: در ويندوز قبلي من كه ويندوز7 بود، هروقت به من ايميلي 
ارسال مي شد، به محض اتصال به اينترنت حتي اگر مرورگري را بازنكرده 
ــما يك ايميل جديد داريد، اما در  بودم، پيامي به من داده مي شد كه ش

ويندوز جديدم كه آن هم 7 است، اين اتفاق نمي افتد، چه كاركنم؟ 
 Marshal ME_2240 پرسش ديگر اين كه ضبط خودروي من
ــا را مي خواند، اما فلش  ــاي PNY به آن مي خورد و ضبط آنه ــت، فلش ه اس
ــت گيگابايتي HP_v224w در آن شناسايي نمي شود. فلش اچ پي را در  هش
ــال و ديگر برندها امتحان كردم، درست كار مي كرد. آيا  ضبط هاي ديگر مارش

ضبط من نمي تواند فلش اچ پي را بخواند؟
ــما نرم افزاري براي مديريت ايميل ها   كليك: مطمئنا در ويندوز قبلي ش
ــده بوده كه بررسي و نمايش هشدار در صورت دريافت ايميل  نصب ش
ــتفاده  ــرويس ايميل مورد اس ــت. باتوجه به س ــته اس ــه عهده داش ــد را ب جدي
ــل روي ويندوز جديد كمك بگيريد تا  ــد از نرم افزارهاي مديريت ايمي مي تواني
ــرويس دهنده ايميل  ــته در صورت دريافت ايميل جديد روي س همچون گذش

خود به شما اطالع  داده شود.
ــاي  ــه ابزاره Gmail Notifier و Mozilla Thunderbird از جمل

مناسب براي اين كار به شمار مي رود.
ــخ به پرسش دوم نيز، باتوجه به عملكرد ذخيره سازي روي حافظه هاي  در پاس
ــاز، تفاوت در برند  ــانه هاي ذخيره س فلش و خواندن اطالعات از روي اين رس
ــتن آن با دستگاه ها نخواهد بود. ممكن است مشكل  دليلي بر همخواني نداش
دستگاه شما با حافظه  فلش اچ پي ناشي از فايل سيستم فلش اچ پي يا ظرفيت 
ــويد  ــه به دفترچه راهنماي ضبط خودروي خود مطمئن ش ــد. با مراجع آن باش
حافظه فلش با ظرفيت هشت گيگابايت نيز در آن پشتيباني مي شود. همچنين 
ــتم آن را  ــه فلش به رايانه و انتخاب گزينه فرمت، فايل سيس ــا اتصال حافظ ب
 NTFS ــتم ــت فايل سيس از NTFS به Fat32 تغيير دهيد؛ زيرا ممكن اس
ــط ضبط شما پشتيباني نشود و ديگر مدل ها اين فايل سيستم را پشتيباني  توس
ــتن اطالعات نيز ممكن  ــرعت حافظه فلش در خواندن و نوش ــد. گاهي س كنن

است در شناسايي آن توسط ضبط شما تاثيرگذار باشد.



اگر مطالب اين صفحه را مى پسنديد، عدد 527016 را به شماره 300011226 پيامك كنيد16

يكشنبه  4  مرداد  1394/ شماره   527 

فناوري آينده

عالجي براي فراموشكاران
ــد بار  ــال چن ــه ح ــا ب ت
ــروج از خانه  ــده هنگام خ ش
ــا  ج را  ــه  زبال ــه هاي  كيس
بگذاريد يا فراموش كنيد در 
ــل كنيد؟ كيف تان چه،  را قف
ــته ايد؟ براي  آيا آن را برداش
ــرايط  ــن ش ــري از اي جلوگي
ــاخته  گجت WeNote س
ــده  يادآوري كنن ــه  ك ــده  ش
ــتفاده از اين  است. براي اس

گجت بايد نخست اپليكيشن  آن را نصب كرده و پيام هايي را كه احتمال دارد فراموش كنيد، 
درون آن بنويسيد. با قرار دادن گجت در مكان مورد نظرتان هرگاه گوشي تان به آن نزديك 
شود اخطاري برايتان ارسال شده و پيام تان را گوشزد مي كند؛ مثال وقتي به در نزديك شويد 
«زباله ها را فراموش نكني!» را روي گوشي خود مي بينيد. عالوه بر اين مي توان از راه دور نيز 

براي اين گجت وظايفي تعريف كرد تا براي مثال همسرتان كارهايش را فراموش نكند.

ــيقي  ناكامي يك جوان هلندي در يادگيري موس
ــرافكنده شود، اما  ــد س به صورت آكادميك باعث ش
ــتعدادش هدر برود. او دست به كار شد  اجازه نداد اس
و گجتي ساخت كه در تصوير مشاهده مي كنيد. اين 
ــت OWOW نام دارد و از پنج قطعه متفاوت  گج
تشكيل شده كه هر كدام به شكل متفاوتي موسيقي 
توليد مي كند. يكي از اين گجت ها غير تماسي است، 
با تكان دادن دست روي آن بدون حتي كوچك ترين 
ــود و ديگري با  ــس صداهاي مختلف توليد مي ش لم
ــت گرفتن و حركت  ــاي آن يا در دس ــار دكمه ه فش
ــيدن گجت روي آن  ــم خط روي كاغذ و كش دادن صدا پخش مي كند. حتي قطعه اي از آن با رس

 پياده روي صدا ايجاد مي كند.
با تخته چرخدار

پياده روي يكي از آسان ترين فعاليت هاي 
فيزيكي براي ورزش كردن در زندگي شلوغ 
امروزي است، اما دستگاهي كه مشاهده 
مي كنيد تحرك را نيز ماشيني مي كند. 
RevoBot تختـه چرخداري اسـت كه 
نيروي محركه آن به وسيله موتور تامين 
مي شود و مي تواند تا ده كيلومتر بر ساعت 
سرعت بگيرد. شـخص با ايستادن روي 
اين تخته مي تواند به آساني حركت كند 
و با تكان دادن خود به هر سمتي، سكان 
دستگاه را به دست بگيرد. اين وسيله به 
تلفن هوشمند وصل مي شود و از طريق 
بلوتـوث موزيك هاي روي گوشـي را با 
بلندگوهايش پخش مي كند. باتري اين 
وسيله تا 16 كيلومتر دوام مي آورد و ظرف 

دو ساعت شارژ مي شود.

 ظرف آب هوشمند 
براي گربه ها

گربه نيز همچون انسـان روزانـه بايد حجم 
مشخصي آب بنوشد، اما بعيد به نظر مي رسد 
حيوان بتواند نظم غذايي خود را رعايت كند، 
بخصوص اگر خانگي باشـد. دستگاهي به نام 
Pura مقدار آبي را كه گربه مي خورد اندازه گيري 
مي كند. به كمك اپليكيشني كه براي اين وسيله 
طراحي شده، صاحب گربه اطالعات آن را به 
برنامه وارد كرده و براساس آن دستگاه اعالم 
مي كند چقدر آب نياز است و آيا كم نوشيده 
شـده يا زياد. طراحي اين وسـيله به گونه اي 
است كه آب خوردن حيوان را آسان مي كند 
و با تگ هايي هوشمند چند گربه مي توانند از 

نآن استفاده كنند. و ر ي جيبر
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ه 
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پاوربانك  آن قدر در دنياي تلفن هاي همراه امروزي ضروري است كه هر روز نمونه اي جديد از آن ساخته 
مي شود. Beacon Box پاوربانك جديدي است كه ويژگي هاي جالب توجهي دارد. نخست اين كه اين 
ــود و مي تواند با باتري 15 هزار ميلي آمپري  گجت با پنل خورشيدي كه روي آن نصب شده شارژ مي ش
خود به سه دستگاه همزمان شارژدهي كند. عالوه بر اين  قابليت شارژدهي القايي نيز دارد. اين پاوربانك 
ــي درون آن حتي زير آب هم دوام  همچون يك جعبه ساخته شده كه ضدآب است و با قرار دادن گوش
مي آورد و از ضربه نيز تلفن تان را محافظت مي كند. غير از اينها اين گجت روي خود ال.اي.دي هايي دارد 

كه تا مسافت زيادي نور آن قابل تشخيص است.

ــوري در آينه هاي خود باعث به وجود آوردن تصاويري با  ــت كه با بازتاب متعدد پرتوهاي ن زيبابين، دوربيني اس
تقارن مركزي و خطوط تقارن محوري متعدد مي شود. گجتي كه در تصوير مشاهده مي كنيد روي گوشي هاي آيفون 

5 به بعد سوار مي شود تا عكس هايي با افكت يك زيبابين ثبت كند. 
ــتيكي روي دوربين گوشي بسته مي شود و از طريق اپليكيشن مخصوص  ــيله يك قطعه پالس اين گجت به وس
ــيار مناسب ثبت ويدئوهايي است  ــازي، افكت حاصل از زيبابين بس خود تصاويري زيبا خلق مي كند. غير از تصويرس
ــت اين گجت 90 دالر قيمت دارد و در دو مدل عرضه  ــود. گفتني اس ــلوغ با جزئيات زياد ضبط ش كه در محيطي ش

شده است.

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

click@jamejamonline.ir
بفرستيد يا به شماره

 300011226
پيامك بزنيد

پخش موسيقي جادويي

اين عينك آفتابي، تغيير رنگ مي دهد
تغيير ناگهاني نور محيط، عاملي مزاحم براي چشم است و اين مساله براي 
ورزشكاران بيش از بقيه مي تواند اذيت كننده باشد. عينك آفتابي هوشمندي 
به نام CTRL ONE به صورت خودكار رنگ لنزهايش را باتوجه به نور محيط 

تغيير مي دهد و باعث مي شود چشم فرد اذيت نشود. 
تغيير رنگ در كسري از ثانيه (يكصدم ثانيه) به كمك حسگرهايي كه روي فريم 
تعبيه شده انجام مي شود، هرچند كنترل دستي هم ممكن است. دسته ها و 
فريم اين عينك قابل تنظيم است و به گفته سازنده، لنزهاي آن ضد گلوله است  

و بيشتر مخصوص مصارف نظامي و دوچرخه سواران طراحي شده است.
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