
7 5
گفت وگو با ايده پرداز «بام» كه قصد دارد استفاده از مكان هاي عمومي 

را براي معلوالن آسان كند

تالش
آيا مى دانستيد؟

بازي
8و9

كارگاه

تضرع 
يك فرنچايز

داغ ترين نرم افزارهاي موبايل| با احساس چت كنيدپيشنهاد هفته

يكشنبه 11  مرداد  1394/ شماره 528

معلوليت
 نه محدوديت

انقالب در 
فروشگاه هاي 

هوشمند

جاي خالي 
هوشمندي

 كارزار(كمپين)هاى تبليغات اينترنتي در ايران 
شناختي از مخاطب ندارند

نگاهي به فناوري هاي جديد در بخش فروش

Tamriel Unlimited نقد و بررسي

10

يك حمله 
رباتى

گاگ اكا
133

طرح: آرش جهانگيرى

صفحه 4



اگر مطالب اين صفحه را مى پسنديد، عدد 5282 را به شماره 300011226 پيامك كنيد2

يكشنبه  11  مرداد  1394/ شماره   528 

خــبر

ث
مك

ديواري به نام موبايل
    

دبيركليك مائده گيوه چين
ــبكه هاي  ــري در ش ــر تصاوي ــاي اخي در هفته ه
ــياري از ما  ــد كه بس ــت ش ــت به دس اجتماعي دس
ــرو برد. اين  ــراي مدتي كوتاه به فكر ف ــر چند ب را ه
ــي در پكن  تصاوير را يك مركز تحقيقات روان شناس
ــفارش داده تا آثار  ــي Ogilvy س ــه كانون تبليغات ب
ــمند را در زندگي روزمره به  ــرب تلفن هاي هوش مخ
ــد. در اين مجموعه، تلفن هاي هوشمند  تصوير بكش
ــد اعضاي خانواده را از يكديگر جدا  مانند ديواري بلن
ــادر و فرزند روي كاناپه اي  ــت. براي نمونه م كرده اس
نشسته اند و هرچند در چنين شرايطي بايد با يكديگر 
ارتباط برقرار كنند، ولي يك موبايل ميان آنها طوري 
ــع توجه آنها به  ــدي مان ــا خوش كرده كه مانند س ج
يكديگر مي شود. يا در شرايطي ديگر، اعضاي خانواده 
ــتند، اما به جاي اين كه با  در حال خوردن صبحانه هس
ــوند، تمام حواسشان به تلفن يا  يكديگر وارد تعامل ش

تبلت شان است.

ــتگي بيش از حد افراد به  سال هاست درباره وابس
ــه گرفتن آنها از روابط  ــاوري در حد اعتياد و فاصل فن
ــود. والدين و فرزنداني  اجتماعي واقعي صحبت مي ش
ــراه يا لپ تاپ خود به خواب مي روند و  كه با تلفن هم
با همين ها از خواب برمي خيزند، زير ذره بين بسياري 
ــا فناوري، افراد بويژه  ــدان رفته اند. اما آيا واقع از منتق
ــم دور مي كند؟ تحقيقات  ــاي خانواده ها را از ه اعض
ــده  ــات يا رد اين فرضيه انجام ش ــي براي اثب مختلف
ــايد قبل از  ــا نگاهي گذرا مي توان گفت ش ــت و ب اس
ــتفاده ما از فناوري  هر چيز صحت اين فرضيه به اس
بازمي گردد. فناوري نيز مانند بيشتر پديده ها دو روي 
ــادي از قدرت  ــي دارد. خانواده هاي زي ــت و منف مثب
ــان و دنياي مجازي براي ارتباط  ــبكه هاي پيام رس ش
ــتاني كه فرصت  ــواده و دوس ــا اعضاي خان ــتر ب بيش
ــدا مي كنند،  ــا را در دنياي واقعي كمتر پي ــدن آنه دي
ــتفاده مي كنند. براي مثال، شما خواهر يا برادري  اس
ــت نمي كنيد هر روز  ــه ازدواج كرده و فرص ــد ك داري
ــي يا تصويري  ــر روز با او صوت ــد، ولي ه او را ببيني
ــان ها را  ارتباط برقرار مي كنيد. در اينجا فناوري، انس
ــمند و  به هم نزديك مي كند. در واقع تلفن هاي هوش
اپليكيشن هاي گوناگون نوع ارتباطات ما را تغيير داده 
ــت. اما همين  و حتي پيوند جديدي به وجود آورده اس
ــما را آن قدر غرق كند كه يادتان  فناوري مي تواند ش
برود كنار همان انسان هايي نشسته ايد كه دوستشان 
ــات مجازي را كنار  ــن بار مي توانيد ارتباط داريد و اي
ــته، با آنها وارد گفت وگو شويد و تصوير آنها را  گذاش

از نزديك ببينيد.
بيشتر ما اين موضوع را تجربه كرده ايم كه به يك 
ــده  و بعد از دقايقي  مهماني يا جمع چند نفره وارد ش
ــي خود سرگرم هستند و گاهي  ديده ايم همه با گوش
ــد مي خوانند يا تصوير يا ويدئويي را  هم چيزي را بلن
به ديگران نشان مي دهند. بهترين كار شايد اين باشد 
كه وقتي در جمع هستيم تلفن همراه را كنار بگذاريم، 
ــا همين خواندن پيام ها با صداي بلند و وارد كردن  ام
جمع به يك موضوع مشترك نيز مي تواند ديوار حائل 

بين انسان ها را كوتاه تر كند.

ــى تحريم ها ــي آن لغو احتمال ــورهاي 1+5 و در پ ــران با كش ــترك اي ــس از بيانيه مش  پ
ــد. يكي از حوزه هايي كه صحبت از تغيير  ــا تصويب توافق، بازار ايران دچار تحول خواهد ش ب
اساسي در آن مي شود، حوزه فناوري، اقالم و تجهيزات رايانه اي است. البته به گفته سيدمهدي 
ــدن  ميرمهدي، رئيس اتحاديه صنف رايانه اين تغيير در قيمت ها نخواهد بود و تنها بر وارد ش
نمايندگي هاي اصلي كاالهاي ديجيتال به كشور تاثير خواهد گذاشت. به گفته او، بحث قيمت 
ــتر تحت تاثير موارد داخلي است كه تا آنها حل نشود شاهد كاهش قيمت نخواهيم  كاالها بيش
ــتري به حضور در ايران تمايل دارند كه همين  بود. پس از لغو تحريم ها، برندهاي جهاني بيش
ــرد. رئيس اتحاديه صنف  ــود در خدمات پس از فروش را برطرف خواهد ك ــفتگي موج امر آش
رايانه از تاثير حضور نمايندگي ها در ايران چنين مي گويد: «حضور برندهاي جهاني در كشور و 
آمادگي آنها براي راه اندازي نمايندگي با اين كه بر قيمت كاالها تاثير چنداني نخواهد گذاشت، 

مشكالتي را كه خريداران با خدمات پس از فروش دارند، برطرف خواهد كرد.»
ــاره كرد: خريداراني كه طي اين چند هفته منتظر كاهش قيمت ها بوده اند، انتظار تغيير  ــور در حوزه فناوري صحبت و اش ميرمهدي از ظرفيت باالي كش

چشمگير در اين زمينه را نداشته باشند. تنها زماني تغيير ايجاد خواهد شد كه قيمت ارز پايين بيايد.

ــد در  ــش نمي خواه ــافت دل ــا مايكروس گوي
ــت  ــتراتژي از توليد لومياهايش دس حين تغيير اس
ــاخت  ــوص آنهايي كه در حال س ــردارد، بخص ب
ــنيده ها غول نرم افزاري دنيا  ــتند. براساس ش هس
ــدار لوميا 940 و  ــازي دو پرچم ــغول آماده س مش
ــخصات صفحه نمايش  ــا مش ــا 940XL ب لومي
 ،810 ــنپدراگون  اس ــده  پردازن ــد،  آمول  QHD
ــه  ــلي و س دوربين PureView 20  مگاپيكس
ــمند مقرون به صرفه است. طبق سند  تلفن هوش
ــه تلفن هوشمند ميان رده شركت  منتشر شده، س
ــا 550،750 و 850 عرضه خواهد  با نام هاي لومي

شد.
ــج اينچي  ــه  نمايش پن ــه صفح ــا 550 ب لومي

ــون 210 با چهار  ــنپ دراگ QHD، پردازنده اس
ــزي  Cortex-A7، رابط  ــته يك گيگاهرت هس
ــو 304، رم يك گيگابايتي، دوربين  گرافيكي آدرن
ــلي AF و دو مگاپيكسلي در جلو،  پنج مگاپيكس
ــت گيگابايتي با قابليت ارتقا و  حافظه داخلي هش

يك باتري 1905 ميلي آمپري مجهز است.
ــوان به  ــم مي ت ــا 750 ه ــخصات لومي از مش
ــن اچ دي،  ــش پنج اينچي با رزولوش صفحه  نماي
ــنپ دراگون 410 با چهار هسته 1,2  پردازنده اس
ــط گرافيكي  ــزي Cortex-A53، راب گيگاهرت
ــي، دوربين اصلي  ــك گيگابايت ــو 306، رم ي آدرن
ــلي با لنز زيس، دوربين جلوي  ــت مگاپيكس هش
پنج مگاپيكسلي، حافظه داخلي هشت گيگابايتي 

ــري 2650 ميلي آمپري  ــا قابليت ارتقا و يك بات ب
اشاره كرد.

ــه  نمايش  ــا 850 با صفح ــم لومي ــر ه در آخ
ــنپ  ــن 768p، پردازنده اس پنج اينچي با رزولوش
ــي، دوربين ده  ــك گيگابايت ــون 410، رم ي دراگ
مگاپيكسلي با لنز زيس، دوربين پنج مگاپيكسلي 
در جلو، 16 گيگابايت حافظه داخلي و يك باتري 

2650 ميلي آمپري عرضه خواهد شد.
ــه تلفن هوشمند با اليه  صفحه  نمايش هر س
ــوند. اين  محافظ گوريال گلس 3 محافظت مي ش
ــاي  ــتيباني از LTE  و واي ـ ف ــن پش ــه تلف س
ــتم عامل آنها ويندوز 10 در  دوبانده ندارند و سيس

نظر گرفته شده است.

مشخصات لوميا 550، 750 و 850 فاش شد

تاثير لغو تحريم بر بازار خدمات رايانه اي

 اندرويدي ها 
بيش از پيش خواهان آيفون مي شوند

شـايد فروش آيفون در سـه ماه اخير چندان جالب نباشد، اما اپل هنوز 
هـم باور دارد آيفون ها قدرت هميشـگي را دارند و چيـزي از جذابيت آنها 
بـراي كاربران حتـي آنهايي كـه اكنـون از تلفن هاي اندرويدي اسـتفاده 

مي كنند، كم نشده است.
در جلسـه گزارش هاي مالي شـركت، تيم كـوك، مديرعامل اپل اعالم 
كرد در حال حاضر تعداد كاربران اندرويدي كه به سمت آيفون مي آيند در 
بيشـترين حد خود قرار دارد. اين اتفاق خيلي دور از ذهن نيسـت، از آنجا 
كه دو آيفون جديد صفحات بزرگ تري نسبت به آيفون هاي پيشين دارند، 
احتماال براي كاربران اندرويدي بيش از پيش جذاب به نظر مي رسـند. اما 
برخي تحليلگران باور دارند ديگر جايي براي پيشرفت آيفون باقي نمانده، 
زيرا آيفون 6 تا به حال به بهترين شكل عمل كرده است. ولي فروش كمتر 
سـه ماه دوم از اين نگراني كاسـت. در واقع با آمـدن كاربران اندرويدي 
بـه سـوي آيفون، اپل مي تواند با اعتماد به نفـس كامل اعالم كند هنوز هم 

آيفون هايش در حال رشد است.  
البتـه آقاي كوك در ميـان صحبت هايش و ارائه آمار، اشـاره دقيقي به 

تعـداد دقيـق كاربـران اندرويـدي خواهـان 
آيفـون نكرد، هـر چند از اسـتراتژي هايي 

كـه شـركت در مناطـق مختلـف براي 
كشـاندن كاربران اندرويد به سمت 
آيفون اسـتفاده مي كنـد، حرف هايي 
زد. به ياد داشته باشيد اين اولين بار 
نيست اپل از افزايش تعداد كاربران 
اندرويـدي خواهـان آيفـون حـرف 
مي زنـد. در گـزارش مالي گذشـته، 
تيم كوك اشـاره كرده بود اين تعداد 
نسـبت به گذشـته پنج برابر شـده 

است.

 امكان همگام سازي 
فايل هاي آفيس با گوگل درايو

ــتفاده از وان درايو  ــت اس ــدوز قابلي ــافت آفيس وين مايكروس
ــو را ترجيح  ــادي گوگل دراي ــا افراد زي ــس را دارد، ام و دراپ باك
ــد گوگل درايو  ــب پالگين جدي ــون با دانلود و نص ــد. اكن مي دهن
ــو  ــوگل دراي ــا گ ب ــس  ــاي آفي ــازي فايل ه ــكان همگام س  ام
ــت. اين كاربران  ــده اس ــراي كاربران ويندوزي آفيس فراهم ش ب
مي توانند فايل هاي ورد، اكسل و پاور پوينت را به صورت مستقيم 
ــپس فايل هاي  ــرده و ويرايش كنند و س ــاز ك ــوگل درايو ب از گ

ويرايش شده را دوباره در درايو ذخيره كنند.

گوگل اعالم كرده اگر مشغول كار روي فايلي هستيد كه روي 
ــتقيم و پس از  ــت، مي توانيد آن را به صورت مس درايو ذخيره نيس
ــن حافظه مجازي ذخيره كنيد. اين قابليت براي  ويرايش روي اي
آنهايي كه مي خواهند از حافظه ابري به عنوان حافظه اصلي خود 

استفاده كنند، بسيار كاربردي است. 
ــتم خود نصب داريد،  اگر اكنون برنامه گوگل درايو را روي سيس
ــت. اپليكيشن گوگل درايو به طور  به نصب پالگين مذكور نياز نيس
ــازي  ــتم را با گوگل درايو همگام س ــودكار فايل هاي روي سيس خ
ــه درون رايانه،  ــد. اين يعني با باز كردن فايل آفيس از پوش مي كن
ــد همگام مي كند. در  ــر تغييري را كه ايجاد مي كني گوگل درايو ه
ــت كه نمي خواهند فايل هاي  ــاني اس واقع پالگين جديد براي كس
سيستم شان با گوگل درايو همگام شود. فعال اين ويژگي فقط براي 
ــافت  ــت و اميدواريم بزودي مايكروس ــران ويندوزي فعال اس كارب

فكري هم براي اضافه كردن آن به موبايل ها بكند.
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خــبر

پهناي باند اينترنت كشور 
افزايش مي يابد

وزير ارتباطات و فناوري از افزايش پهناي باند 
كشور خبر داد. پس از خبر تجهيز 25 هزار روستا 
ــال صورت مي گيرد،  به اينترنت كه تا پايان امس
ــدن پهناي باند هم از سوي وزارت  خبر اضافه ش
ــده است. محمود  ــر ش ارتباطات و فناوري منتش
واعظي در اين خبر به مقايسه وضعيت اينترنت تا 
ــش از آغاز به كار دولت جديد پرداخت و گفت:  پي
ــتا اكنون اينترنت دارند و اين رقم تا  8000 روس

پايان سال به 25 هزار روستا خواهد رسيد.

ــتركان اينترنت  ــداد مش ــد تع ــت جدي در دول
موبايل كشور هم با پيشرفت چشمگيري از 200 

هزار نفر به 12 ميليون نفر رسيده است.
ــت، تعداد  ــه كار دول ــاز ب ــداي آغ ــالوه ابت بع
ــتركان اينترنت ثابت سه ميليون و 200 هزار  مش
نفر بود كه اين مقدار اكنون سه برابر شده و به 9 
ــيده است. به گفته او، پهناي باند  ميليون نفر رس
ــتر شده  اينترنت هم در دولت جديد بيش
ــر 2400 گيگابيت در  و در حال حاض
ثانيه است. وزير ارتباطات اضافه كرد 
ــدار به 4000  ــال اين مق تا پايان س

گيگابيت در ثانيه خواهد رسيد.

ارمغان نسل ششم اينتل، قدرت و سرعت بيشتر

پلي استيشن 4 ريموت دار شد

ــاليدهاي درز كرده از شركت اينتل، مشخصاتي از چيپ  بتازگي براساس اس
ــكاي ليك (Skylake) منتشر شده است؛ مشخصاتي كه همگي نويد  جديد اس
ــتر، گرافيك بهتر و البته عمر بيشتر باتري و مصرف كمتر  ــرعت بيش قدرت و س

را مي دهند.
ــم پردازنده هاي اينتل بوده و اساليدهاي درز كرده  ــكاي ليك، نسل شش اس
نشان مي دهد كه شامل چهار سريY، U، H و S (سري مخصوص دسكتاپ) 
است. در اين اساليدها و در ميان اطالعات درز كرده مشخص شده نسل جديد 
ــردازش و 16 تا 41 درصد در زمينه  ــا 11 درصد در زمينه كارايي پ ــت ت قادر اس

گرافيك نسبت به نسل پيشين برادول پيشرفت و بهبود داشته باشد.
ــران موبايل، تبلت و لپ تاپ  ــود كارب مصرف كمتر اين پردازنده باعث مي ش
بتوانند بيشتر از دستگاهشان استفاده كنند؛ زيرا اسكاي ليك قول داده 30 درصد 
 Y به عمر باتري بيفزايد. همچنين شركت سازنده، اينتل ادعا مي كند سري هاي

و U مي تواند 1/4 ساعت به عمر باتري دستگاه تجهيز شده اضافه كنند.
طبق گفته سايت ويندوز سنترال، زمان آغاز به كار اين پردازنده، اكتبر (مهر و 
آبان) و همزمان با آمدن سرفيس پرو 4 خواهد بود. در واقع اولين دستگاهي كه 
به اسكاي ليك مجهز خواهد شد سرفيس پرو 4 است. اينتل پيش از اين اعالم 

كرده بود چيپ مذكور نيمه دوم امسال خواهد آمد.
اسكاي ليك براي گيمرها هم يك همراه خوب و دوست داشتني خواهد شد. 
اين چيپ جديد قادر است به دليل بهبود ايجاد شده در بخش حافظه 50 درصد 

عملكرد بازي هاي سه بعدي را نسبت به توانايي چيپ برادول ارتقا دهد.
ــول اچ دى و همچنين  ــا 4 دوربين ف ــاى 4K و ت ــك از دوربين ه ــكاى لي اس
ــن   ــتيباني از دوربي ــد. پش ــتيبانى مى كن ــل پش ــن RealSense 3D اينت  دوربي
ــه  ــز ب ــتگاه هاي مجه ــس دس ــن پ ــود از اي ــث مي ش  RealSense 3D باع
Windows Hello (سيستم امنيتي بيومتريك ويندوز) بيشتري را در بازار ببينيم. 
البته اساليدهاي نامبرده را يك سايت شخص ثالث با نام Fanless Tech منتشر 

كرده و هنوز هيچ يك از اين اطالعات از سوي اينتل تائيد نشده  است.

 PS4 ــم از حضور يك ريموت كنترل براي ــس از مدت ها باالخره مي تواني پ
خوشحال باشيم. با وجود تعداد كم بازي هاي روي اين كنسول، ظاهرا بيشتر مورد 
ــتفاده آن به استريم آنالين و البته پخش بلو-ري خالصه شده است و وقتي  اس
ــتگاهي براي پخش و تماشاي ويدئو استفاده شود، قطعا نياز به يك ريموت  دس
كنترل بسيار حس خواهد شد. ايكس باكس وان و كنسول هاي ديگر پيش از اين 
از اين نوع ريموت ها داشتند و هنوز مشخص نيست چرا PS4 تا االن براي داشتن 
آن صبر كرده است. پيش فروش اين ريموت اكنون در سايت هاي معتبري چون 
آمازون به قيمت 30 دالر آغاز شده است. PDP، سايت منتشركننده تصوير و خبر 

تبط  مر
ــن  اي ــه  ب

ــوت كنترل اعالم  ريم
ــد از آن  ــران مي توانن كرده كارب

ــد. براي  ــتفاده كنن ــتگاه اس براي چهار دس
ــده روي  ــتفاده ويژه PS4 بايد ابتدا دكمه تعبيه ش اس

ــرد معمولي مي تواند تا  ــرد. باتري اين ريموت با كارب آن را فش
شش ماه دوام بياورد.

ــت كه باتري قابل  ــال 2015 اس ــي جي 4 از معدود پرچمداران س ال ج
ــازنده اي چونMugen  يك  ــبب شده س تعويض دارد. همين ويژگي س
ــام HLI-G4XL براي اين تلفن همراه  ــري جديد ليتيوم ـ يوني با ن بات
ــن مقدار بيش از دو  ــت. اي ــه كند كه ظرفيت آن 6200 ميلي آمپر اس عرض
ــول عمر 2/07 برابري  ــت و ط برابر ظرفيت باتري اصلي اين پرچمدار اس

را ارائه مي كند. 
ــت بنچمارك باتري 6 ساعت و 6 دقيقه دوام آورد  ال جي جي 4 در تس

كه براي يك دستگاه مجهز به صفحه نمايش QHD بد نيست. 
ــترس است، اما از آنجا  HLI-G4XL با قيمت 89/50 دالر قابل دس
كه بزرگ تر و ضخيم تر از باتري اصلي جي 4 است، با يك كاور مخصوص 

با رنگ هاي مشكي، سفيد و طاليي عرضه مي شود.

داشبورد هوندا هم هوشمند مي شود
ــع در ماونتين  ــعه واق ــز جديد تحقيق و توس ــازي هوندا در مرك ــزرگ خودروس ــركت ب ش
ــتم ــزودي در خودروهاي آينده اش از دو سيس ــرد ب ــي رويدادي اعالم ك ــا و ط ــو كاليفرني  وي

Apple CarPlay و Android Auto بهره خواهد برد. اولين مدلي كه اين دو سيستم 
ــودرو در رويداد مذكور  ــورد 2016 خواهد بود كه از اين خ ــد، هوندا آك ــه خواهد ش در آن تعبي

پرده برداري شد.
عالوه بر اعالم خبر پشتيباني خودروهاي آينده از دو سيستم ارتباط تلفن هوشمند با خودرو، 
 Uni-Cub جديدش را نيز براي صندلي هاي چرخان معرفي كرد. نام اين رابط API هوندا
است. Uni-Cub پاييز براي هر يك از سازندگاني كه به ايجاد اپليكيشن براي صندلي هاي 

چرخان ادارات عالقه دارند، قابل دسترس خواهد بود.
ــت تجربه اي بسيار  ــبوردي CarPlay اپل و Auto از اندرويد قرار اس ــتم داش دو سيس
ــمند را در اختيار كاربران خودروهاي تجهيز شده قرار  ــتفاده از تلفن هوش ــابه به تجربه اس مش
دهند. پيش از اين شركت هاي بزرگي چون بنز، ولوو، شورولت، هيوندايي و... از اين دو سيستم 

جديد بهره برده اند.

ــته در سه ماهه دوم 2015 در جايگاه نخست  ــر شده از سوي TrendForce، سامسونگ توانس طبق گزارش منتش
فهرست سازندگان تلفن همراه قرار بگيرد. سهم اين شركت در مدت مذكور 26/8 درصد بوده و مشخص است اين سهم 
ــت. در اين آمار اپل جايگاه دوم را با سهم 16/4 درصد دارد كه اين  ــت آمده اس ــركت به دس از فروش موفق دو پرچمدار ش

شركت هم جايگاهش را مديون دو پرچمدار جديدش آيفون هاي 6 و 6 پالس است.
نكته جالب اين آمار قرار گرفتن هوآوي در جايگاه سوم و البته رتبه اول بين برندهاي چيني است. اين شركت با داشتن 
سهم كلي 7/6 درصد بين برندهاي جهاني و 18/3 درصد بين برندهاي چيني توانسته پرفروش ترين برند چيني در جهان 
ــد. اين شركت قصد دارد امسال حدود صد  و خانه باش

ميليون دستگاه را روانه بازار كند.
ــخص مي شود  ــت موردنظر مش ــاهده فهرس با مش
ــت. اين  ــم جالب توجه بوده اس ــيائومي ه عملكرد ش
ــتن دو برند مطرح لنوو و  ــر گذاش ــركت با پشت س ش

ال جي جايگاه چهارم را به خود اختصاص داده است.
ــن TrendForce پيش بيني مي كند  با وجود اي
عرضه محصوالت امسال و در مقايسه با سال گذشته 
ــا و وضعيت اقتصادي  ــون كاهش تقاض به داليلي چ

نامطلوب در جهان كاهش يابد.

بزرگترين سازندگان تلفن هاي هوشمند در 3 ماهه دوم 2015

باتري 6200 ميلي آمپري براي جي 4
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گزارش داخلي

 ما و دنيا
ــيوه سنتي تقريبا منسوخ  در دنيا تبليغات بنري به ش
شده و جاي خود را با تبليغات هوشمند عوض كرده است. 
اين شكل از تبليغات، يك تعامل دوسويه بين تبليغ كننده 
و مخاطب ايجاد مي كند. تبليغات اينترنتي به دليل قابليت 
ــخص مخاطبان، امكان طراحي  هدف گيري دقيق و مش
ــبك از  ــته هاي آنها را دارد. اين س پيام  منطبق با خواس
تبليغات حتي به دليل ماهيت ديجيتال از قابليت آناليز و 
اندازه گيري بااليي برخوردار است. براي ردگيري، ارزيابي 
ــنجش اثربخشي آگهي هاي اينترنتي نيز از  عملكرد و س

روش هاي گوناگوني استفاده مي شود.
فرض كنيد در سايت آمازون، تبليغ يك اسباب بازي 
ــايت ديگري در حال خواندن  ــپس در س را مي بينيد، س
ــتيد كه ناگهان تبليغ  ــه اي با مضمون خالقيت هس مقال

همان اسباب بازي جلوي چشم تان ظاهر مي شود. 
ــاس رفتار مخاطب قابل  تبليغات اينترنتي حتي براس
ــيوه، با توجه به رصد كردن رفتار  ــت. در اين ش تغيير اس
ــاني و تبليغات انجام مي شود. به  مخاطب، كار اطالع رس
ــب ها عادت به چك  ــت شما ش عنوان مثال، ممكن اس
كردن ايميل تان داشته باشيد، بنابراين تبليغي كه برايتان 
ــود محتوايي متفاوت و مختصر با تركيب  ــال مي ش ارس
ــي خواهد داشت. محتواي اين تبليغ،  رنگي آرامش بخش
ــادت به چك كردن ايميلش  ــراي فردي كه صبح ها ع ب

دارد، قطعا فرق خواهد داشت.
ــرات آب و هوايي  ــات اينترنتي با توجه به تغيي تبليغ
ــازگار مي كنند. مثال  ــود را س ــهرهاي مختلف نيز خ ش
ــز، بنري با حال  ــهر باران خي ــايتي در يك ش كاربران س
ــاهده مي كنند  ــي را روي مانيتور خود مش ــواي باران و ه
ــهري آفتابي، بنري را كه  ــايت در ش و كاربران همان س

مناسب حال و هواي گرم آن خطه است، مي بينند.

 تبليغات هدفمند
بسياري از شركت هاي اروپايي، تبليغات خود را روي 
ــايت گوگل مي گذارند و برخالف شركت هاي ايراني  س
كه به جنبه تبليغات صرف و مستقيم توجه دارند، تمركز 
خود را به بازاريابي محتوا معطوف كرده اند. آنها معتقدند 
ــت.  تبليغات فقط به معناي نصب بنر يا پخش تيزر نيس

بنابراين كمپين هاي محتوايي به راه  انداخته اند تا با تبليغ 
غيرمستقيم، پيام را به مخاطب برسانند. به عنوان نمونه 
ــي  ترجيح مي دهند براي يك محصول جديد نقد و بررس
ــند تا آگهي اش را مستقيم در چشم مخاطب فرو  بنويس

كنند. 
ــات اينترنتي فارغ از محدوديت  از طرف ديگر، تبليغ
ــبانه روز مي تواند در  ــاعت از ش زماني و مكاني در هر س
ــانس ديده  ــد و اين قابليت، ش معرض ديد مخاطب باش
ــركت تبليغ كننده مي دهد. اما از  ــدن بيشتري را به ش ش
ــوي ديگر، اين در معرض عموم بودن مداوم مي تواند  س
ــه تعبير برخي  ــد. ب ــته باش ــت ضدتبليغ هم داش خاصي
ــي بنرها و  ــات، گاه وزن منف ــوزه تبليغ ــان ح كارشناس
آگهي هاي اينترنتي آن قدر بر جنبه مثبت آن مي چربد كه 
ــب را به فرار از موقعيتي كه در آن قرار  ناخودآگاه مخاط
ــرايط، كاربري كه به قصد  گرفته وادار مي كند؛ در اين ش
دريافت اطالعات، صفحه وبگاهي را مقابل خود باز كرده، 
ــا قرار گرفتن در يك بمباران تبليغاتي، بناچار صفحه را  ب

مي بندد و عطاي دريافت پيام را به لقايش مي بخشد.

 شيوه هاي تبليغاتي
ــاي تبليغاتي در ايران  ــل دهه 1380 آژانس ه از اواي
ــي بردند كه اينترنت نيز به مثابه ديگر  به اين موضوع پ
ابزارهاي اطالع رساني اعم از مطبوعات، راديو و تلويزيون 
ــاي منحصر به فرد  ــتن ويژگي ه ــت و با داش قدرتمند اس
مي تواند در مواقعي حتي كانال محبوب تري براي پخش 
تيزرهاي تبليغاتي به شمار بيايد. از اين رو تقريبا از همان 
سال ها شركت هايي مختص تبليغات اينترنتي در كشور 

متولد شدند. 
ــه شيوه  تبليغات اينترنتي در ايران به طور كلي به س
ــن آژانس هاي  ــروه اول مختص همي ــود. گ انجام مي ش
ــا تعرفه خدمات و جاگيري  ــت. اين آژانس ه تبليغاتي اس
ــايت خود  ــاي مختلف را روي وبس ــي در جايگاه ه آگه
ــته اند. آنها طي انعقاد قراردادي با يك سايت خبري  نوش
يا فروشگاه اينترنتي يا هر شركتي كه بخواهد به عنوان 
ــر واريز مبلغي مشخص در  همكار با آنها فعاليت كند، س
ــند؛ اما بر سر اين كه آگهي  پايان هر ماه به توافق مي رس

مشتري را در كدام قسمت از سايت اين همكار بگذارند، 
اختيار عمل دارند.

ــيوه دوم، سايت ها مستقل عمل مي كنند. يعني  در ش
آگهي دهنده به طور مستقل به سايت خاصي كه مي خواهد 
تبليغ محصول يا خدمتش در آن وبگاه درج شود، مراجعه 
ــايت بر سر  ــتقيم با مدير همان س كرده و به صورت مس

جاگيري بنر تبليغاتي و قيمت به توافق مي رسند. 
ــوم مختص تبليغات كليكي است كه به  اما شيوه س
آن تبليغات هوشمند هم مي گويند. در اين روش مي توان 
با توجه به حيطه تخصصي فعاليت هاي متفاوت، كمپين 
تبليغاتي به راه انداخت و كميت و كيفيت تبليغ را همزمان 
ــيوه، عدد ثابتي از آگهي دهنده گرفته  سنجيد. در اين ش
ــاس تعداد كليك هاي خورده شده روي  ــود و براس مي ش

آگهي از مبلغ پرداختي كسر مي شود. 
ولي در هر دو روش  نخست مورد اشاره، مبلغ پرداختي 
ــتقيمي با رتبه بندي، ميزان  بابت تبليغ، رابطه بسيار مس
ترافيك و بازديد سايت دارد. يعني هر قدر سايتي معتبرتر 
ــته باشد، به همان  ــتري داش بوده و بازديد عمومي بيش
نسبت رتبه اش در سايت Alexa در جايگاه بهتري قرار 
مي گيرد. بنابراين بديهي است كه رقم پرداختي براي درج 

آگهي در اين سايت نيز باالتر مي رود.

 متولي در دسترس نيست
ــي در آژانس هاي تبليغات اينترنتي، اين  با زدن چرخ
ــده از سوي  ــت مي آيد كه خدمات ارائه  ش نتيجه به دس
ــن موضوع از آنجا  ــايت ها تعرفه معيني ندارند. اي اين س
ــات مي گيرد كه متولي مشخصي روي فرآيند كاري  نش

اين آژانس هاي تبليغاتي نظارتي نمي كند. 
اما يك شيوه ديگر از تبليغات، مختص پاپ آپ هاست. 
ــي انجام نمي دهند، اما  ــا گرچه كاري غيرقانون پاپ آپ ه
 Alexa ــايت ها در ــدي براي پايين آوردن رتبه س ترفن
ــوند. در اين روش، مخاطب وقتي روي  ــوب مي ش محس
ــته وارد صفحه آگهي  صفحه اي كليك مي كند، ناخواس
ــود كه ازدياد آن، اين روزها امان كاربران  ديگري مي ش
ــايت هاي  ــت. بايد گفت س ــاي مجازي را بريده اس فض
معتبر، ديگر كمتر از اين شيوه تبليغاتي استفاده مي كنند 
و بيشتر سايت هايي كه مخصوص دانلود موسيقي  هستند 
ــوند از پا پ آپ  ــايت هاي غيررسمي محسوب مي ش يا س

استفاده مي كنند.

 تعرفه هاي تبليغاتي
ــت و معموال  تعرفه ماهانه تبليغات اينترنتي متغير اس
ــروع مي شود و حتي به عدد  از حدود 500 هزار تومان ش
ــد. اما اين تعرفه  تعجب برانگيز 25 ميليون تومان مي رس
ــي آگهي دهنده متفاوت  ــتم هاي تبليغات كليك در سيس
ــاس تعداد كليك هاي زده شده روي آگهي  است و براس
محاسبه مي شود. يعني آگهي دهنده بر اساس مدت زمان 
يا تعداد نمايش تبليغ، اندازه يا نوع آگهي، هزينه پرداخت 

نمي كند.
ــط از 120  ــت پايه براي هر كليك به طور متوس قيم
ــروع مي شود و با توجه به انتخاب انواع تبليغ تا  تومان ش
ــد. در اين شيوه، آگهي دهنده  مرز 750 تومان هم مي رس
مي تواند براي هدفمندي بيشتر تبليغش، انواع گزينه هاي 
تبليغ اعم از موضوعي، پخش در استان ها، پخش فقط در 
ايران يا خارج از ايران، عدم پخش شبانه (يك بامداد تا 8 
صبح) و... را با هم تركيب كند. به عنوان مثال، با پرداخت 
ــت ميليون بار آگهي روي  يك ميليون تومان، حدود هش

سايت نمايش داده مي شود و 10 هزار كليك مي خورد.

جاي خالي هوشمندي
كارزار(كمپين)هاي تبليغات اينترنتي در ايران، شناختي از مخاطب ندارند

فاطمه عبدالعلي پور
شـكل تبليغات در دنياي امروز عوض شـده است. تقريبا از زماني كه اينترنت وارد جريان غالب زندگي 
عموم مردم شـد، توانسـت به عنوان يك رسـانه جذاب، سـبك جديدي از روش هاي تبليغاتي و اقناع 
مخاطب را پيش روي صاحبان كسـب و كار بگذارد. بـه مرور، كمپين هاي اينترنتي به راه افتاد و كارزار 

تبليغات، رنگ و بوي تازه اي به خود گرفت؛ اما در ايران هنوز در سال هاي اوليه تبليغات مانده ايم.

ــد  ــبب ش ــال هاي اخير س ــد تصاعدي كاربران اينترنت طي س اگرچه رش
ــا ويژگي هاي متمايزي  ــر در امر تبليغات ب ــانه موث اينترنت به عنوان يك رس
ــبت به ديگر رسانه ها مطرح شود؛ اما فقدان چشم هاي ناظر بر اين گردونه  نس
ــيوه هاي  ــون مدوني براي چگونگي ش ــد. نبود قان ــيب زننده باش مي تواند آس
ــار محتوا را در  ــبت معادله جاگيري تبليغ در كن ــغ در فضاي مجازي، نس تبلي
ــت. برخالف ايران،  ــب را آزرده خاطر كرده اس ــم ريخته و مخاط ــران به ه اي
ــورهاي دنيا، ديگر قوانين مربوط به تبليغات را گسترش داده اند و  ــتر كش بيش
 تبليغات اينترنتي را با تغييراتي جزئي به آن افزوده اند. اگرچه قوانيني همچون 
ــپم بودن را  ــخص، مصاديق اس Can-Spam وجود دارد كه به صورت مش
تعيين كرده و از سرويس هاي ارائه كننده ايميل تا مجموعه هاي تبليغاتي، ملزم 

به رعايت كردن آن هستند.
ــياري از شركت هاي بزرگ دنيا به طور  توجه به اين موضوع كه امروزه بس
ــه اينترنت اختصاص  ــان را ب ــط نزديك به 15 درصد بودجه تبليغاتي ش متوس
ــد، از اهميت تبليغات در فضاي مجازي حكايت دارد و بر لزوم نظارت  مي دهن

هدفمند تبليغات اينترنتي تاكيد مي كند.
ــود،  آنچه به عنوان تبليغات اينترنتي در ايران به خورد مخاطب داده مي ش
ــت. در ايران  ــكل مدرن از تبليغات اس ــال متفاوت از ماهيت اصلي اين ش كام
ــوك و توخالي دارد.  ــته اي پ ــت و پوس ــده  اس تبليغات كاغذي فقط آنالين ش
ــي محتوا جايي براي عرض اندام ندارد و مهم ترين فاكتوري كه ناديده  بازارياب

ــي مخاطب است. برخالف آن كه تبليغات اينترنتي  گرفته مي شود، رفتارشناس
ــناخت مخاطبان به اثربخشي و هوشمندي مشهورند،  به دليل رصد كردن و ش
نمي توان اين ويژگي بارز را در ايران برايشان قائل شد. عاليق كاربر ايراني در 
ــوي خط، كسي شناختي  دريافت نوع محتواي تبليغاتي جايي ندارد؛ زيرا آن س
ــال  ــاي كاربر ايراني ندارد. به همين دليل فرقي ندارد كه يك خردس از نيازه
پشت مانيتور نشسته يا فردي بالغ، همه به پاپ آپي هدايت مي شوند كه گاهي 
ــال مناسب نيست. يا حتي فرقي ندارد چه واژه اي را جستجو  براي يك خردس

كرده ايد، به همين دليل معموال بي ربط ترين تبليغات را مشاهده مي كنيد.
ــي دارند، اما  ــگ و لعاب جذاب ــا اگرچه رن ــور م ــات اينترنتي در كش تبليغ
ــان با يك بيلبورد تبليغاتي كه وسط يك بزرگراه نصب شده تفاوتي  ماهيت ش
ــهر  ــت، زيرا هر بيلبوردي در ش ــطحش از آن هم پايين تر اس ندارد و گاهي س
اجازه نصب پيدا نمي كند ولي هر تبليغي حتي گاهي بدون توجه به معيارهاي 
اخالقي جامعه در اينترنت منتشر مي شود. فارغ از عالقه مندي هاي فرد، هنگام 
ــاص، كاربر در معرض بمباراني از  ــايت هاي خبري يا مطالعه متني خ ديدن س
ــايد از  انواع تبليغات قرار مي گيرد كه هيچ كاربردي برايش ندارد. اين اتفاق ش
آنجا نشات مي گيرد كه هنوز ديدگاه درستي نسبت به كاركرد تبليغات اينترنتي 
در ايران نداريم. صاحبان كسب و كارها گمان مي كنند اينترنت، فضايي براي 
ــن فضا براي جذب  ــت، در حالي كه مي توان از اي ــتر اس ــتريان بيش جذب مش

مشترياني با اطالعات مديريت شده و گران تر استفاده كرد.

ــت.  ميبندد و عطاي دريافت پيام راتبليغات فقط به معناي نصب بنر يا پخش تيزر نيس
پوسته هاي پوشالي
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 خريد غيرحضوري
 بليت قطار

اگر قصد سفر داريد و از بين وسايل نقليه 
ــاب كرده ايد، مي توانيد  عمومي قطار را انتخ
بليت خود را اينترنتي و بدون مراجعه حضوري 
به مراكز فروش بليت تهيه كنيد. سفر با قطار 
ــن و اقتصادي ترين راه هاي  يكي از ايمن تري
سفر با وسايل نقليه است. در كشور ما اگرچه 
سيستم حمل و نقل ريلي در مقايسه با ديگر 
كشورها پيشرفت زيادي نداشته است و كمتر 
ــاي نوين را در  ــوان ردپايي از فناوري ه مي ت
ــامانه حمل و نقل ريلي يافت، اما همچنان  س
بسياري از مردم سفر با قطار را به اتوبوس و 

هواپيما ترجيح مي دهند.
با توجه به اين كه اين روزها ارائه بسياري 
ــوي الكترونيك به خود  ــات رنگ و ب از خدم
گرفته است، شركت حمل و نقل ريلي راه آهن 
جمهوري اسالمي ايران با هدف پاسخگويي 
به نيازهاي مخاطبان خود سامانه اي را براي 
http:// خريد اينترنتي بليت قطار به نشاني

ticket2.raja.ir راه اندازي كرده است. 
ــامانه خريد اينترنتي  ــتفاده از س براي اس
ــامانه  ــد عضو اين س ــدا باي ــار ابت ــت قط بلي
ــا قوانين  ــتين مرحله موافقت ب ــويد. نخس ش
ــت. پس از تائيد و  ــامانه اس و مقررات اين س
ثبت موافقت، در مرحله دوم بايد فرم ثبت نام 
ــاني  ــل كنيد. در فرم ثبت نام بايد نش را تكمي
پست الكترونيك شخصي خود را ثبت كنيد. 
نشاني ايميل تان نام كاربري شماست و پس 
از تائيد فرم ثبت نام، نامه اي به صندوق پست 
ــما ارسال خواهد شد كه حاوي  الكترونيك ش

لينك فعالسازي است. 
ــك فرآيند ثبت نام  با كليك روي اين لين
تكميل مي شود. پس از اين مرحله مي توانيد 
در صفحه اصلي سامانه از طريق نام كاربري 
ــد اينترنتي  ــتم خري ــه عبور وارد سيس و كلم
ــويد. پس از ورود به اين سامانه 30 دقيقه  ش
ــت اقدام  ــبت به خريد بلي ــت داريد نس فرص

كنيد.
براي خريد بليت ابتدا بايد بر اساس مبدا و 
ــير (رفت يا  مقصد مورد نظر، انتخاب نوع مس
رفت و برگشت)، جنسيت مسافر و تعداد افراد 
جستجو كنيد. اگر قصد خريد بليت براي يك 
ــيد بايد تعداد افراد  ــت داشته باش كوپه دربس
ــپس گزينه  ــن آنها وارد كنيد. س را همراه س
كوپه دربست را عالمت بزنيد. پس از نمايش 
ــد گزينه دلخواه خود  ــتجو مي تواني نتايج جس
ــتجو عالوه  ــد. در نتايج جس ــاب كني را انتخ
ــما هنگام جستجو،  بر گزينه هاي انتخابي ش
ــوان واگن،  ــري از قبيل عن ــات ديگ اطالع
ــري، ظرفيت كوپه،  ــات صوتي و تصوي امكان
ــت و موجودي  ــان حركت، قيم ــخ و زم تاري
ــت. پس از انتخاب قطار  ــده اس بليت ذكر ش
مورد نظر در صفحه بعد بايد نام افراد و بانك 
ــد. پس از ورود  ــل پرداخت را تعيين كني عام
ــافران، نام  ــماره كد ملي و تاريخ تولد مس ش
ــود. پس از پرداخت  ــراد نمايش داده مي ش اف
اينترنتي بليت ها نمايش داده مي شود كه بايد 

بليت ها را چاپ كنيد و نزد خود نگه داريد.
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 اسكنر هاي هوشمند خريد كاال
تصور كنيد يك روز تعطيل پس از صرف صبحانه 
ــتيد  در حال تميز كردن ظروف و جمع كردن ميز هس
ــير را مي خواهيد دور بيندازيد، اما قبل  و پاكت خالي ش
ــكنر جديد خود باركد روي پاكت  ــتگاه اس از آن با دس
ــكن مي كنيد و بعد جعبه خالي را دور مي اندازيد.  را اس
اين اسكنر با حساب كاربري آنالين شما در فروشگاه 
ــير پاكتي به  ــده است و بالفاصله ش همگام سازي ش
ــما اضافه مي شود. پس از باز  فهرست خريد بعدي ش
ــويد تخم مرغ، كره و  ــردن در يخچال متوجه مي ش ك
ــدن است؛ پس آنها را هم  آبميوه هم در حال تمام ش
ــت خريد خود اضافه  ــكن كرده و به فهرس براحتي اس
مي كنيد. آيا فكر مي كنيد چنين قابليتي باعث راحت تر 
ــدن خريد از  ــما و حتي جذاب تر ش ــدن زندگي ش ش
  Waitroseفروشگاه خواهد شد؟ فروشگاه زنجيره اي
در انگلستان بر اين باور است و پس از گذراندن مراحل 
ــكنر خانگي  hiku، آن را تا پايان  نهايي آزمايش اس
ــتريان عرضه خواهد كرد. اين دستگاه در  سال به مش
واقع مثل برچسب هاي مغناطيسي روي يخچال است 
ــد آنالين را از  ــده و خري ــكنر مجهز ش كه به يك اس
ــپزخانه خواهد آورد. جالب  صفحه رايانه به فضاي آش
آن كه اين اسكنر به فناوري تشخيص صدا نيز مجهز 
شده و مي توانيد با گفتن نام اقالم مورد نياز، آنها را به 

فهرست كاالهاي خريد بعدي خود اضافه كنيد.

BLE برچسب هاي 
ــف  مخف ــه  ك ــاوري  فن ــن   اي
ــوث  بلوت ــا  ي   Bluetooth Low Energy
كم مصرف است، شبيه فناوري NFC عمل مي كند؛ 
ــدارد. اين  ــرد ن ــر ب ــاي آن را از نظ ــا محدوديت ه ام
ــب ها در نقاط مختلف فروشگاه ها نصب خواهد  برچس
شد و همان طور كه در فروشگاه قدم مي زنيد، تبليغات 
ــمندتان ظاهر  ــما روي صفحه تلفن هوش مرتبط با ش
ــما يادآوري  ــد. براي مثال اين پيام ها به ش خواهد ش
خواهد كرد دسر شكالتي را كه هفته پيش خريده بوديد 
اين هفته فراموش نكنيد يا براي توت فرنگي هايي كه 
ــتني وانيلي نيز خريداري  خريده ايد با نصف قيمت بس
ــت و ارائه  كنيد. البته اين تمام كاربرد اين فناوري نيس

اطالعات درباره كاالها، خريد الكترونيك در پايانه هاي 
بدون تماس، خبررساني درباره حراجي ها و اقالم شامل 
تخفيف و خودكارسازي برخي فرآيند هاي خريد نيز از 

جمله كاربردهاي ديگر آن به شمار مي رود.

  پنجره هاي تعاملي
ــگاه ها  ــه جلوي فروش در آينده نه چندان دور شيش
ــد آمد و  ــي در خواه ــگرهاي تعامل ــورت نمايش به ص
انقالبي در معماري فضاهاي فروشگاهي و خيابان هاي 
پررفت و آمد به پا خواهد كرد. ديگر تنها اين پنجره ها 
ــد بود، بلكه  ــگاهي نخواه محل نمايش اقالم فروش
ــه پنجره از  ــتريان قادر خواهند بود با لمس شيش مش
ــاعات تعطيل به كاتالوگ  بيرون فروشگاه حتي در س
ــده و ديگر اطالعات  ــاس، حراجي هاي آين ــام اجن تم
ــت پيدا كنند. اين نمايشگرهاي شفاف كه  مرتبط دس
بتازگي توسط دانشمندان دانشگاه MIT توسعه داده 
ــي اجناس از ديگر زوايا،  ــده اند، حتي امكان بازرس ش
ــي پخش تصاوير  ــش 360 درجه محصول و حت نماي
ويدئويي را ممكن مي كنند. از اين نمايشگرها مي توان 

در اتاق هاي پرو نيز استفاده كرد و بدون محدود كردن 
ديد مشتري اطالعات مفيدي درباره محصول، از جمله 
ــوالت مكمل را به او  ــايزبندي و محص رنگ بندي، س

نمايش داد.

  فروشگاه هاي هولوگرافيك
ــب پروژكتورهاي  ــاخت و نص ــادگي س به دليل س
 HoloLensهولوگرام و واقعيت افزوده (مانند عينك
ــافت) به احتمال زياد در آينده نزديك شاهد  مايكروس
ــگاه هاي بزرگ  ــدن اين وسايل در فروش همه گير ش
ــتريان قادر خواهند بود با استفاده از  خواهيم بود و مش
پروژكتورهاي هولوگرام در اتاق هاي پرو بدون نياز به 
تعويض لباس، پوشاك مورد نظر خود را امتحان كنند. 
همچنين به وسيله عينك هاي هوشمند مشتريان قادر 
ــاوري تصاوير هولوگرام،  ــتفاده از فن خواهند بود با اس
ــه ها را  ــات تكميلي درباره كاالهاي روي قفس اطالع
ــواد غذايي را كه باعث  ــاهده كرده و براي مثال م مش
ــود با رنگي  ــاي آلرژيك در بدن فرد مي ش واكنش ه
ــگاه ها  ــاوت ببينند. اين فناوري مي تواند به فروش متف
ــتفاده كنند و  نيز كمك كند بهتر از فضاي موجود اس
ــته باشند و ديگر  ــطح زيربناي كمتري نياز داش به س
نيازي به مانكن ها، قفسه ها و رگال هاي لباس نخواهد 
بود. با فناوري واقعيت افزوده، فروشگاه ها قادر خواهند 
ــال تغيير در  ــمگير و مدام در ح ــود نمايش هاي چش ب
ــگاه را براي  ــطح فروش ــخصي از س ــاي مش بخش ه
ــت براي هر  ــش دهند؛ فقط كافي اس ــتريان نماي مش
مشتري يك عينك واقعيت افزوده در نظر گرفته شود. 
ــراي مثال در صورتي كه يك لباس را انتخاب كنيد،  ب
ــراه اطالعات  ــايل جانبي و زيورآالت مرتبط هم وس

قيمت و تخفيف براي شما به نمايش در خواهد آمد.

نگاهي به فناوري هاي جديد در بخش فروش

انقالب در فروشگاه هاي هوشمند
منبع: گاردين كاوه راد

فناوري ديجيتال به سطحي از تكامل رسيده كه به بخشي از تار و پود زندگي 
روزمره ما تبديل شده و ديگر كمتر جنبه اي از فعاليت هاي انساني را مي توان 
يافت كه از پيشـرفت هاي به دست آمده در اين صنعت تاثير نپذيرفته باشد. 
برهمين اسـاس صاحبان مشـاغل مختلف در تالش هستند تا ضمن تطبيق 
يافتن با رشـد روزافزون و پرسـرعت فناوري ديجيتال، از مزاياي آن نيز در 

تجارت خود به نحو مطلوب استفاده كنند.
 يكـي از اوليـن كاربردهاي تجـاري اينترنت، خريد آنالين يـا پرداخت وجه 
به صورت الكترونيك براي دريافت كاال از يك وبسـايت يا سرويس اينترنتي 

بوده اسـت، اما امروزه تنها ارائه فهرسـتي از اقالم موجود در يك صفحه وب 
و تحويل كاالهاي خريداري شـده به منزل خريدار يك سـرويس فناورانه به 
شـمار نمي آيد و براي جذب مشـتريان و افزايش فروش بايد دست به دامان 

فناوري هاي جديد شد.
 از اسـكنرهاي هوشـمند گرفته تا برچسب هاي هوشـمند BLE و اتاق هاي 
پـرو هولوگرافيك، فناوري هاي جديد در حـال ورود به دنياي خريد و فروش 
و متحول كردن نگاه مشـتريان و شـيوه خريد آنها هستند. در ادامه تعدادي 
از فناوري هـاي موجود يا در حال ورود را معرفي مي كنيم تا از فروشـگاه هاي 

آينده و امكانات و قابليت هاي آنها تصوير بهتري داشته باشيد.

ــت و ارائه  ويدئويي را ممكن ميكنند. از اين نمايشگكنيد. البته اين تمام كاربرد اين فناوري نيس
تحول رباتيك

پيشرفت هاي به دست آمده در زمينه رباتيك به معني امكان دستيابي به بهره وري بيشتر در 
 AndyVison بخش فروش و نيز نياز به آموزش مناسب كاركنان انساني خواهد بود. براي مثال
رباتي كه به صورت مشترك توسط دانشگاه Carnegie Mellon و شركت اينتل توسعه داده 
ــان مجموعه اي از اقالم را براي فروش آماده كند، براي آنها در  ــده، قادر است مانند يك انس ش
سطح فروشگاه تبليغ كرده و در صورت صالحديد به مشتريان تخفيف شخصي نيز بدهد. البته 
اين پيشرفت ها نبايد باعث نگراني درباره به كار نگرفتن نيروهاي انساني شود، زيرا هرچند فرآيند 
ــد، اما خود اين امر باعث ارزش  ــگاه ها تا حد زيادي خودكار خواهد ش عرضه محصول در فروش

هر چه بيشتر ارتباطات فردي فروشندگان با مشتريان مي شود.

آيا مي دانستيد؟

روزنامه نگار علم
فرانك فراهاني جم
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 انقالب موبايلي
ــترش چشمگيرساخت و امكانات  با توجه به گس
ــتفاده از  ــمند، نحوه اس ــاي هوش ــود در تلفن ه موج
ــت. ديگر شايد  اطالعات در جهان در حال تغيير اس
همچون گذشته نشستن در برابر صفحه رايانه براي 
خيلي ها تنها گزينه موجود نباشد. در عوض تلفن هاي 
ــمند همه جا همراه افراد هستند و حتي بسياري  هوش
از مردم تا پيش از خوابيدن در رختخواب هم از تلفن 

استفاده مي كنند.
ــران تلفن هاي  ــياري از كارب ــان، بس ــن مي در اي
هوشمند به جاي اين كه وقت خود را در وبسايت هاي 
ــتفاده از  ــه اس ــتر ب ــد، بيش ــپري كنن ــف س مختل
ــن هاي مختلف روي مي آورند. به  اين ترتيب  اپليكيش
ــتجو در  اصلي ترين منبع درآمد گوگل كه همان جس
ــايت هاي اينترنتي است، با تهديدي جدي  ميان وبس

روبه رو خواهد شد.
ــردم از  ــش م ــه افزاي ــترده و روب ــتقبال گس اس
ــبب شده رقيبان زيادي براي  گوشي هاي هوشمند س
موتور جستجوي گوگل شكل بگيرد. با اين كه گوگل 
ــوددهي را ميان  ــد و البته س ــترين رش هنوز هم بيش
ــي دارد، اما رقيباني كه  ــتجوي موبايل موتورهاي جس
ــال ها وارد ميدان شده اند مي توانند در آينده  در اين س
ــگ كنند. با اين كه برخي  ــركت تن عرصه را بر اين ش
ــتارتاپ هاي كوچكي هستند كه  از اين شركت ها، اس
گوگل با ثروت افسانه اي خود مي تواند آنها را تصاحب 
كند، اما بازيگران مهمي همچون اپل نيز در اين ميدان 
ــور دارند. براي نمونه چندي پيش اپل اعالم كرد  حض
ــود قصد دارد امكان  ــتم عامل iOS بعدي خ در سيس
جستجوي موسيقي، اپليكيشن ها و نيز خدمات محلي 
ــم كند و به  اين  ــران آيفون و آيپد فراه ــراي كارب را ب

 ترتيب نياز كاربران خود را به گوگل كاهش دهد.

 نيازهاي يك صفحه نمايش كوچك
ــتفاده از تلفن و  يكي از بزرگ ترين تفاوت هاي اس

ــتفاده از موتور  ــت كه اس رايانه اين اس
ــنتي يعني وارد  ــتجو به  صورت س جس
ــدن به سايت موتور جستجو و تايپ  ش
ــد از آن  ــارت موردنظر و بع ــردن عب ك
ــي نتايج ارائه شده و انتخاب يك  بررس
ــمند  يا چند تا از آنها در تلفن هاي هوش
ــت. دليل اين امر نيز  ــواري اس كار دش
كوچك بودن نمايشگر تلفن  هوشمند و 
نيز دشواري تايپ كردن روي آن است. 

همچنين اين روند روي ساعت هاي هوشمند، كاري به 
مراتب زجرآورتر خواهد بود. به همين دليل الزم است 
ــگر بزرگ  رويه هايي كه تاكنون براي صفحات نمايش
رايانه ها جواب داده، به دليل نياز ويژه كاربران صفحات 

كوچك تلفن هاي هوشمند تغيير يابد.

 پاسخ هاي از پيش آماده
ــتجو به  ــس ديگر ترديدي نمي ماند، انجام جس پ
ــتجو در عصر  ــنتي و تايپ در باكس جس ــيوه س ش
ــش كوچك  ــات نماي ــمند و صفح ــاي هوش تلفن ه

ديگر همانند گذشته كارآمد نيست، اما 
ــكل وجود  چه راهي براي حل اين مش

دارد؟
ــتين راه حل هايي كه  ــي از نخس يك
ــكل ارائه شده، پيش بيني  براي اين مش
ــش هاي كاربر و تعيين پاسخ آنها  پرس
يا الگوريتمي براي تعيين بهترين پاسخ 
به آن است. يكي از نخستين پيشتازان 
ــخ دهي به  ــتم پاس در اين زمينه، سيس
ــيري (Siri) بود كه از سوي شركت  پرسش هاي س
ــد. در اين سامانه، كاربر  ولفرام براي اپل طراحي ش
پرسش خود را به صورت صوتي مي پرسيد و پاسخي 
ــن الگوريتم برخي  ــرد. در اي ــب دريافت مي ك مناس
ــر «نزديك ترين پمپ بنزين  ــش هاي رايج نظي پرس
ــك همبرگر چقدر  ــت؟» يا «قيمت ي به من كجاس
ــده بود. براي ديگر پرسش هاي  ــت؟» تعريف ش اس
ــتجوگر  ــامانه از موتورهاي جس پيچيده تر نيز اين س

استفاده مي كرد.
گوگل نيز در چند سال اخير با استفاده از پروژه اي 
 (Knowledge Graph) ــش ــام گراف دان به ن
ــش هاي  ــراي برخي پرس ــتاندارد ب ــخ هايي اس پاس
ــر همين حاال  ــرد. براي نمونه اگ ــران تعيين ك كارب
ــي) در گوگل جستجو  نام يك بيماري را (به انگليس
ــاري و حتي تصويري  ــد، اطالعاتي در مورد بيم كني
ــن بيماري  ــه دليل اي ــدن كه ب ــي از ب از بخش هاي
ــمت راست  تحت تاثير قرار مي گيرد، در كادري در س

صفحه گوگل ظاهر مي شود.
خالصه اين كه هر قدر موتورهاي جستجو بتوانند 
ــر پيش بيني كنند، نياز  ــخ مدنظر كاربر را دقيق ت پاس
ــي تك تك نتايج موجود در صفحه  كاربر براي بررس
ــدن مطالبي كه  ــك روي آنها و خوان ــتجو، كلي جس
مشخص نيست تا چه اندازه مي تواند نيازش را تامين 

كند، از بين خواهد رفت.

 مهمان جديد اندرويدي
ــتر  ــر چه بيش ــد ه ــه بتوان ــراي اين ك ــوگل ب گ
ــخ  ــمند پاس ــران تلفن هاي هوش ــه نيازهاي كارب ب
ــپ  ــاو آن ت ــام ن ــه ن ــزاري ب ــي نرم اف ــد، حت  ده
ــت. اين  ــي كرده اس (Now on Tap)  را طراح
برنامه كه روي سيستم عامل اندرويد نصب مي شود، 

ــتجوي دروني براي تلفن هوشمند  نوعي موتور جس
خواهد بود كه مي تواند جستجوهاي مختلفي را ميان 
اطالعات موجود در خود تلفن (نظير متن پيامك ها، 
ــت  ــاند. كافي اس تصاوير يا نرم افزارها) به انجام رس
كاربر براي چند ثانيه دكمه «هوم» روي تلفن را نگه 

دارد تا بتواند از اين ويژگي استفاده كند.
ــترين تمركز خود را روي  ــا اين حال، گوگل بيش ب
تغيير ساختار اصلي ترين منبع درآمد خود يعني موتور 
جستجو قرار داده تا كار با آن و نيز نتايج به دست آمده 

را براي كاربران موبايل به دست خوشايندتر كند.

 الگوريتم جديد گوگل
ــده از سوي گوگل، حجم  طبق آمارهاي اعالم ش
ــتجوهاي صورت گرفته در اين موتور  زيادي از جس
جستجو در چند ماه اخير به جستجوهاي انجام شده 
ــا تبلت اختصاص  ــتفاده از تلفن هاي همراه ي ــا اس ب
ــته است. همچنين آمار اين نوع از جستجوها به  داش
ــمگيري در حال افزايش است. به همين  شكل چش
ــترش  ــدي نمي ماند كه در آينده و با گس دليل تردي
هرچه بيشتر تلفن هاي همراه هوشمند، بر حجم اين 

نوع از جستجوها افزوده شود.
ــدي را براي  ــل، گوگل تدابير جدي به همين دلي
ــاه پيش،  ــت. از چند م ــر گرف ــور در نظ ــن منظ اي
ــود  ــتجوي خ ــم جس ــي در الگوريت ــوگل تغييرات گ
ــايت هايي  ــن تغييرات، س ــاس اي ــاد كرد. براس ايج
ــند» ــان «موبايل پس ــا موبايل يا هم ــازگار ب  كه س

ــتند در رتبه باالتري  (mobile-friendly) هس
ــده توسط تلفن هاي هوشمند  در ميان نتايج انجام ش

قرار مي گيرد.
منظور از موبايل پسند بودن اين است كه اندازه و 
ــاختار صفحات مختلف هر وبسايت بايد بر حسب  س
ــتفاده تغيير  ــتگاه مورد اس اندازه صفحه نمايش دس
ــخگو  ــوع از طراحي را در اصطالح پاس ــد. اين ن ياب
ــن  ترتيب كاربر  ــه  اي ــد. ب (responsive) مي نامن
ــمت راست و  ــت براي ديدن س تلفن ديگر الزم نيس
ــكرول استفاده كند. همچنين  چپ صفحه از نوار اس
ــز بايد براي كاربر  ــايت ني اندازه فونت صفحات وبس
تلفن همراه با اندازه هاي مختلف صفحه خوانا باشد.

ــه  ــايت هايي ك ــوگل، وبس ــالم گ ــاس اع براس
ــگاه خوبي در  ــتند، نمي توانند جاي ــند نيس موبايل پس
ــده داشته باشند.  ــتجوهاي انجام ش ميان نتايج جس
ــتجوهاي به  ــت اين تغييرات فقط در جس گفتني اس
ــمند  ــراي كاربران تلفن هاي هوش نمايش درآمده ب
ــتجو كاربران  ــود و ربطي به نتايج جس اعمال مي ش

رايانه هاي روميزي يا لپ تاپ ندارد.
ــت به نفع  ــوگل در نهاي ــدام جديد گ ــا اين اق ام
ــايت ها نيز خواهد بود. از آنجا كه اكنون  صاحبان وبس
ــي خود به اينترنت  ــداد كاربراني كه از طريق گوش تع
متصل شده و از وبسايت هاي مختلف بازديد مي كنند 
ــز پيش بيني ادامه  ــي يافته و ني ــش قابل توجه افزاي
ــايت به  ــد در آينده، ايجاد اصالحاتي در وبس اين رون
منظور هماهنگ سازي آن براي نمايش در تلفن هاي 
هوشمند، نه فقط به افزايش رتبه سايت در گوگل بلكه 
در نهايت به تجربه خوشايندتري براي كاربران در آن 

وبسايت و در نتيجه استقبال بيشتر از آن مي انجامد.

دنياي جديد گوگل براي تلفن هاي همراه
صالح سپهري فر

گـوگل همـواره يكـي از اصلي تريـن شـركت هاي تاثيرگـذار بر 
شـكل گيري دنياي ديجيتال بوده اسـت. اين شـركت بزرگ ترين 
موتـور جسـتجوي اينترنتـي را در اختيار دارد، پراسـتفاده ترين 

سيسـتم  عامـل گوشـي هاي هوشـمند را عرضـه كـرده و ده ها 
 سـرويس ريز و درشـت ديگر بـه كاربران خود در سراسـر جهان 

ارائه مي كند. 
اما روند فناوري هاي نو هميشـه به گونه اي اسـت كـه فرصت ها و 
البتـه تهديداتي كامال متفاوت از گذشـته در آن پديدار مي شـود 

و اين موضوع مي تواند روند موفقيت آميز شركت هاي پيشتاز را با 
چالش روبه رو كند. به نظر مي رسـد اصلي ترين تهديدي كه گوگل 
بـه  عنوان يكي از پيشـتازان در حوزه فناوري با آن روبه روسـت، 
وسـيله كوچكي است كه هر روز در دسـتان من و شما قرار دارد؛ 

اين وسيله چيزي نيست جز تلفن هوشمند.

چند ابزار براي بررسي موبايل پسند بودن وبسايت
اگر مي خواهيد بدانيد آيا گوگل وبسايت شما را به عنوان يك وبسايت موبايل پسند شناسايي كرده 
ــت يا نه، مي توانيد از يكي از قابليت هاي سرويس «وب مسترز» گوگل كه براي اين كار طراحي  اس

شده استفاده كنيد.
ــاني  ــه نش ــن كار ب ــراي اي ب
 http : / /goo .gl/qISfpq
ــتفاده  مراجعه كنيد. البته براي اس
ــامانه  از اين قابليت بايد قبال در س
گوگل وب سمترز ثبت نام كرده و 
ــايت خود را در آن ثبت كرده  وبس
ــيد. همچنين اين نكته را نيز  باش
ــايد گوگل با  فراموش نكنيد كه ش
اندكي تاخير صفحات موبايل پسند 

وبسايت شما را شناسايي كند.
ــند بودن  ــش Mobile Usability مي توانيد ميزان موبايل پس ــه بخ ــا مراجعه ب ــن ب همچني

صفحات مختلف وبسايت و نيز صفحاتي را كه نياز به اصالحات دارند مشاهده كنيد.
ــايي مي كند،  ــايت را شناس ــده در وبس با توجه به اين كه گوگل با اندكي تاخير، تغييرات ايجاد ش
ــترز وجود دارد براي ثبت هر چه  ــامانه وب مس مي توانيد از گزينه Fetch as Google  كه در س

سريع تر تغييرات و اصالحاتي كه در وبسايت خود ايجاد كرده ايد، استفاده كنيد.

گوگل اقدامات 
ساختاري زيادي را 
براي سازگار كردن 
خدمات خود با نياز 
كاربران گوشي هاي 

 هوشمند انجام
 داده است

اينترنت
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تـالش

 بام چيست؟
ــالمندان، آسيب ديده ها و  افراد داراي معلوليت، س
زنان باردار براي استفاده از امكانات جامعه با مشكل 
ــراي مثال فكر كنيد فردي  و محدوديت مواجهند؛ ب
كه روي ويلچر مي نشيند بخواهد به يك كافي شاپ 
برود، چند تا كافي شاپ مخصوص اين افراد داريم يا 
ــده  ــال كجا وجود دارد كه اين مكان ها معرفي ش اص

باشند؟
در شهري مانند تهران فضاهاي قابل  استفاده زيادي 
براي افراد داراي معلوليت وجود دارد، اما به دليل نبود 
ــاني، اين فضاها مورد استفاده افراد نيازمند  اطالع رس
قرار نمي گيرد. اين در حالي است كه اگر معرفي دقيقي 
از اين خدمات و ميزان دسترسي و استفاده از آنها براي 
افراد داراي معلوليت صورت پذيرد، هم امكان مراجعه 
به آن فضاها را افزايش مي دهد و هم جامعه از نيروي 
بالقوه اين افراد كه به دليل شرايط نامناسب گوشه گير 

شده اند، استفاده مي كند.
ــده  اكنون اطالعاتي كه به صورت جامع و به  روز ش
در اين حوزه وجود داشته باشد، در دسترس نيست. اين 
اطالعات بيشتر به صورت تجربيات شخصي، بدون كار 
تخصصي و به صورت دهان به دهان منتقل مي شود. 
ــات خود را مثال  ــن صورت كه هر فردي تجربي به اي
اين كه فالن رستوران امكان استفاده دارد يا سرويس 
ــت يا كارمندانش همكاري  ــتي آن مناسب اس بهداش
مي كنند، در گفت وگوهاي روزمره و به صورت پيشنهاد 
ــتان خود بازگو مي كند. كارهاي پراكنده اي از  به دوس
ــت، اما  ــوي ارگان هاي مختلف صورت گرفته اس س
اطالعات مكاني و توصيفي جامع تدوين شده اي براي 
ارزيابي دقيق وضعيت موجود اماكن عمومي به صورت 
ابزارهاي مدرن و با استفاده از فناوري هاي كاربر پسند 

وجود ندارد.
ــده بام با تحقيق و بازديدهاي ميداني از اماكن  اي
ــا را با  ــهر تهران، وضعيت آنه ــاخص عمومي ش ش
ــتانداردهايي كه بدقت تنظيم شده اند،  استفاده از اس
ارزيابي مي كند. پس از جمع آوري داده ها و بررسي و 
پردازش آنها، بانك اطالعاتي جامع از اماكن مناسب 
افراد معلول در وبسايت و اپليكيشن موبايل همراه با 
نقشه هاي قابل جستجوي آنالين براي استفاده اين 

نوع كاربران قابل استفاده خواهد بود.

 ايده چطور به ذهن تان رسيد؟
ــخصي به اين ايده  ــاده و از يك نياز ش خيلي س
ــيديم. من بر اثر يك حادثه در دوران نوجواني ام  رس

ــدم و از آن به بعد از ويلچر  ــيب نخاعي ش دچار آس
استفاده مي كنم. من در انجمن معلوالن عضو هستم. 
ــگي ما از هم اين است كه رستوران  ــش هميش پرس
ــي؟ براي ورزش به كدام  خوب بدون پله را مي شناس
استخر مي توان رفت؟ كدام شعبه بانك امكان ورود 
ــودم فكر مي كردم  ــه با خ ويلچر را دارد؟ من هميش
ــد كه در آن بتوان به  ــايتي وجود داشته باش كاش س
ــت پيدا كرد. در همين حين بود  چنين اطالعاتي دس
ــي از اماكن  ــدازي يك بانك اطالعات ــه ايده راه ان ك
ــب  ــترس تفريحي، فرهنگي و اداري مناس قابل دس

افراد معلول به ذهنم رسيد.
ــتانم  ــر از بهترين دوس ــه كمك دو نف ــده را ب اي
ــي، پروژه  ــم مهندس آيال تنهاي ــعه داديم. خان توس
ــاظ ضوابط معماري و  ــاي فني و به لح را از جنبه ه
ــتانداردها، چگونگي بازديد و ارزيابي  شهرسازي، اس

ــهري  ــازي هر مكان عمومي يا فضاي ش مناسب س
ــليماني هم در  ــام س ــد. آقاي بهن ــت مي كن مديري
ــازي پروژه، يار و همكار  جنبه هاي اجرايي و عملي س
ــت. اما بخش مهمي از كار ما، بازديدهاي  ما بوده اس
ــر  ــي بود و بازديد بيش از هزار نقطه در سراس ميدان
ــت كار يكي ـ دو نفر باشد. تيم هاي  شهر نمي توانس
ــد، چند نفر همكار  ــي با ما همكاري مي كنن گوناگون
ثابت ما بوده اند و تاكنون حدود 20 نفر از دانشجويان 
معماري داوطلبانه در بازديدها ما را همراهي كرده اند. 
ما اين مسير را با توجه به هدف اجتماعي و ترويجي 
ــتري  ــه مي دهيم و از داوطلبان بيش ــن پروژه ادام اي

درخواست همكاري خواهيم داشت.

چـه  كار  كـردن  عملـي  مسـير  در   
چالش هايي داشتيد؟

مسلما كاري كه براي نخستين بار در كشور اجرا 
ــماري هم خواهد داشت.  ــود، چالش هاي پرش مي ش
ــكل از  ــتي متش ــيدن به تهيه فهرس اولين قدم، رس
استانداردهايي بود كه يك مكان واجد شرايط بايد به 

موارد آن مجهز باشد.
ــال  ــه پلتفرمي آنالين براي ارس ــدي تهي گام بع
ــتاندارد از سوي تيم بازديدكننده بود كه  فرم هاي اس
ــاده و سريع باشد  ما را از كاغذبازي بي نياز كرده، س
ــيو قابل جستجو و به روز همه مكان ها را براي  و آرش

مديران پروژه در دسترس قرار دهد.
بعد از اين كارها بايد سراغ اماكن عمومي شاخص 
شهر، مرتب سازي آدرس ها و آماده سازي فهرست ها 
ــم بازديد مي رفتيم. خيلي از دايركتوري هاي  براي تي

ــي كرديم  ــن مثل كتاب اول و فيديليو را بررس آنالي
ــت  ــهرداري و فهرس ــي ش ــاي اطالعات و از بانك ه
گردشگري مهمان تهران هم مدد گرفتيم. در موارد 
ــل اماكني كه تغيير  ــته خورديم، مث زيادي به در بس
كاربري داده اند، تعطيل شده اند، مواردي كه آدرس ها 
اشتباه ثبت شده يا حتي آن خيابان ديگر وجود ندارد 
و اتوبان از وسط آن رد شده است. حتي مواردي هم 
داشتيم كه حراست يا مديريت ساختمان اجازه ورود 

يا بازديد به همكاران ما ندادند!

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

ــخه  ــيده و از نس ــه اول پروژه به پايان رس مرحل
ــم. مرحله دوم  ــايت رونمايي كرده اي ــي وبس آزمايش
ــران و ورود  ــاي مناطق ته ــامل تكميل بازديده ش
ــن  ــار اپليكيش ــه ديتابيس پروژه و انتش اطالعات ب
ــاي آن را انجام  ــت كه از االن طراحي ه موبايل اس
ــعه بانك  داده ايم. برنامه بعدي مان تالش براي توس
ــه مردم و  ــكاري داوطلبان ــي از طريق هم اطالعات
ــرد و كمك جمعي  ــتفاده از روش هاي اتكا به خ اس
ــاني وضعيت اماكن موجود از طريق  است. به روزرس
ــن ايده به  ــترش اي ــز گس ــاي دوره اي و ني پايش ه
ــهرهاي ديگر است. دوست داريم در اين وبسايت  ش
همه شهرهاي ايران قابل جستجو باشد و افراد داراي 

معلوليت در همه ايران بتوانند از آن استفاده كنند.

 توصيه تـان بـه افـراد كارآفرين مثل 
خودتان كه تازه مي خواهند شـروع كنند، 

چيست؟
ــدي براي  ــروژه درس هاي جدي ــدم اين پ هر ق
ــاظ جنبه هاي معماري،  ــته و دارد، چه به لح ما داش
ــازي شهري، چه  ــازي و مشكالت مناسب س شهرس
ــازي  ــاي مبتني بر وب، پياده س ــه لحاظ فناوري ه ب
نقشه هاي آنالين و طراحي و برنامه نويسي وبسايت 
و چه به لحاظ مديريت پروژه اي گسترده با همكاران 

متعدد.
ــر كردن به  ــم برنامه ريزي و فك ــد بگوي ــا باي ام
ــي مواجهه با چالش ها را  ــت آمادگ جوانب كار توانس
ــا تقويت كند. به داليل گوناگون از تولد ايده تا  در م
شروع پروژه براي ما بسيار طول كشيد و اين فرصت 
ــا همكاران مان بحث و  ــاعت ها ب مغتنمي بود كه س
ــيم و در دوره هاي آموزشي و  ــته باش تبادل نظر داش
ــركت كنيم.  ــا مديريت پروژه ش ــي مرتبط ب مديريت
ــروع  ــا و گفت وگوهاي قبل از ش ــدر اين فكره آن ق
ــت كه تقريبا در 90 درصد  كار به ما كمك كرده اس
ــطوح گوناگون،  ــات ارائه و دفاع از پروژه در س جلس
ــت كه قبال به آن نپرداخته  ــش يا موردي نيس پرس

باشيم و پاسخ مستدلي برايش آماده نكرده باشيم.
ــتاني كه در موقعيت  ــنهادم به دوس بنابراين پيش
ــروع يك ايده نوين قرار دارند، اين است   ــابه ش مش
ــات مواردي  ــت دارند به جزئي ــا مي توانند و فرص ت
ــروژه پيش بيايد  ــت در حين اجراي پ كه ممكن اس
ــرفت كار را  ــناريوهاي گوناگون پيش بينديشند و س

بررسي كنند.

گفت وگو با ايده پرداز «بام» كه قصد دارد استفاده از مكان هاي عمومي را براي معلوالن آسان كند

معلوليت نه محدوديت
رامين فتوت

اگـر از وسـايل نقليه عمومي همچون اتوبوس اسـتفاده كنيد حتما عالمت جايگاه مخصوص معلوالن به چشـم تان خورده اسـت، قسـمتي كه بـراي افرادي با 
محدوديت هاي جسماني در نظر گرفته شده است. همچون وسايل نقليه عمومي افراد معلول حق استفاده از اماكن عمومي نظير پارك، كتابخانه و... را دارند، اما 

فراواني اين مكان ها و امكان دسترسي به آنها زياد نيست و همچنين اين افراد بسختي مي توانند از وجود امكاناتي براي رفع محدوديت شان باخبر شوند.
ماني رضوي زاده برخواسـته از دل افرادي كه با محدوديت  جسـماني زندگي مي كنند با عالقه اي كه به رايانه داشته ايده اي را اجرا كرده تا از طريق يك سايت و 

اپليكيشن مكان هاي عمومي آماده براي استفاده معلوالن را اعالم كند. تالش اين هفته گفت و گو با اين كارآفرين موفق است.

ماني رضوي زاده، موسس و ايده پرداز بام
ماني ليسانس رياضي كاربردي دارد و طراح 
ــتر اوقات فراغت خود را به  ــت. او بيش وب اس

مشاهده فيلم و كار با رايانه مي گذراند.

بام (بانك اطالعات مناسب سازي) نام ايده:  
monasebsazi.com سايت: 

نظرتان در مورد اين ايده چيست؟ 
نظرتـان در مـورد اين ايـده چيسـت؟ كليك 
حرف هاي شما را به گوش اعضاي تيم بام 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

خوانندگان زيادي نظرهايشان را در مورد ايده نامليك كه در صفحه تالش 
ــماره 527) چاپ شده بود، برايمان ارسال كرده اند. ايده  هفته پيش (كليك ش
در مورد سرويسي است كه مطالب برگزيده از سايت هاي خبري، تحليلي را به 
ــت در اختيار كاربران  كمك گوينده هاي خود در قالب فايل هاي صوتي پادكس

اينترنت قرار مي دهد. 
افشين روحاني راد از پاكدشت نوشته «نامليك» چگونه از كسب و كار خود 
ــخ به اين پرسش سراغ رضا رضايي، موسس  ــب مي كند؟ براي پاس درآمد كس

ــا در نظر دارند ويژگي هايي را  ــرداز نامليك رفتيم. به گفته رضايي آنه و ايده پ
ــن نامليك بگنجانند كه كاربر براي بهره مندي از آنها پول پرداخت  در اپليكيش
كند. همچنين يكي ديگر از مدل هاي درآمدي شان پخش آگهي هاي تبليغاتي 
بين قطعات پادكست است، همچون سرويس اسپاتيفاي. خواننده ديگري هم 
ــت دارد يكي از گوينده هاي  ــتقبال كرده و گفته دوس ــدت اس از اين ايده بش
ــد. كليك نيز براساس چارچوب كاري و رسالتي كه دارد بسرعت  نامليك باش

اين خواننده را به تيم نامليك وصل كرد.

ــيديم. من بر اثر يك حادثه در دوران نوجوانيام  ــتانداردها، چگونرس شهرسازي، اس

كيوسك تالش



پايان انحصار «مهاجم مقبره»
ــافت به انحصارى بودن  مدتى است مايكروس
ــمت دوم مهاجم مقبره براى كنسولش  زمانى قس
ــس از گمانه هاى  ــال پ ــت. ح ــراف كرده اس اعت
فراوان سرانجام عرضه اين بازى براى رايانه هاى 
ــمى اعالم شد و دوستدارانش  شخصى به طور رس
را از نگرانى درآورد. دارندگان رايانه هاى شخصى 
ــن عنوان براى  ــه ماه پس از عرضه اي بايد دو س
ــاب بياورند.  ــول هاى X360 و XOne ت كنس
ــت مهاجم مقبره اواخر سال 2016 نيز  گفتنى اس

براى كنسول PS4 منتشر مى شود.

Devil’s Third
به رايانه شخصى مى آيد

ــى  بخوب ــب  ــاى مهارت طل بازى ه ــداران  طرف
ــن  ــند. اي ــى را مى شناس ــو ايتاگاك ــتاد تومونوب اس
ــد Dead of  Alive و  ــخص بازى هايى مانن  ش
ــه هنرى خود دارد  Ninja Gaiden را در كارنام
كه هر كدام در نوع خود از بزرگ ترين فرنچايزهاى 
تاريخ گيم است. او چند سالى است كه به توليد بازى 
ــت؛ اثرى كه ابتدا  ــغول اس Devil’s Third مش
ــن فوق العاده هيجانى مثل نينجا  به عنوان يك اكش
ــن هم به آن  ــد و بعد بخش آنالي ــدن مطرح ش گاي
اضافه شد. اكتيويژن به عنوان ناشر شانه خالى كرد و 
نينتندو آن را به انحصار خود درآورد. با تمام احترام و 
اعتمادى كه نسبت به جناب ايتاگاكى داريم، تا اينجا 
ــان از آشفتگى  پيش نمايش هاى تصويرى بازى نش
بنيان بازى دارند. تالش زيادى شده كه تصويرهاى 
گيم پلى تا حد زيادى موجز باشند و ماهيت كلى آن 
ــد كه  را لو ندهند. اگر بازى نهايى همان چيزى باش
ــت كم از نظر ظاهرى  در دموها نظاره گر بوديم، دس
ــت انداز خواهد خورد.  ــده اين بازى به دس هم كه ش
ــورت گرفته، قرار  ــا نينتندو ص ــق توافقاتي كه ب طب
ــت بخش آنالين بازي براي رايانه هاي شخصي  اس
نيز با سياق Free-to-Play  منتشر شود. بخش 
تك نفره و داستاني بازي بهWiiU منحصر خواهد 
ــت كه چندي پيش تعدادي از  ماند. اين در حالي اس
ــدند، از آن  ــرادي كه موفق به تجربه اين بازي ش اف
ــتاد ايتاگاكي به فقدان  ــاد كردند. انتقادي كه اس انتق
ــخه آنالين  ــبت داد! در هر حال نس مهارت آنها نس

DT پاييز امسال براي PC منتشر مي شود.

«شنمو 3» ركورد زد
ــرمايه  ــاه از آغاز جذب س ــدود دو م ــت ح با گذش
ــراى  ــتارتر ب ــك اس ــايت كي ــوى س ــى از س  مردم
ــت براحتى بودجه  ــن بازى توانس Shenmue 3، اي
ابتدايى، يعنى دو ميليون دالر را كسب كرده و به شش 
ميليون دالر نزديك شود. آخرين ركورد كيك استارتر 
ــازى Bloodstained با  ــوى ب ــن اواخر از س همي
5/45 ميليون دالر ثبت شد كه در نوع خود بى نظير بود. 
ظاهرا دنيا بشدت منتظر دنباله اين كالسيك كنسول 
ــت. البته گفتنى است استاد يوسوزوكى،  گيم كيوب اس
خالق شنمو، وعده بهترين تجربه جهان  باز از شنمو را با 
رقم 10 ميليون دالر داده است. تا آن رقم فاصله بسيار 

است، اما در دنياى كيك استارتر كم پديده نديده ايم.
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مجيد رحماني
ــين جنگي داريد كه  تصور كنيد يك ماش
ــنگ مي تواند  ــك، تير و فش ــه نوع موش هم
ــما بخواهند تا  ــد هم از ش ــليك كند و بع ش
ــن فوتبال  ــويد كه يك زمي ــي ش وارد قفس
داخلش جا داده اند و در نهايت هم يك توپ 
عظيم الجثه بيندازند وسط زمين تا با استفاده 
ــين تان با ديگر بازيكنان فوتبال بازي  از ماش
ــايد اين ايده  كنيد و به يكديگر گل بزنيد. ش
ــخره  ــگاه اول به نظرتان احمقانه و مس در ن
ــد، ولي شركت Psyonix اين  به نظر برس
ــام داده و با توجه به بازخوردهاي  كار را انج
ــه بازي ــازات خوبي ك ــيار مثبت و امتي  بس

Rocket League  دريافت كرده، به نظر 
مي رسد مردم عاشق ديوانه بازي هستند!

متاسفانه در حال حاضر كيفيت سرورهاي 
ــازي چنگي به دل نمي زند، ولي در  آنالين ب
ــاعد باشد بدون شك  مواقعي كه اوضاع مس
ــن،  اكش ــه اي  تجرب  Rocket League
ــرگرم كننده  س ــاده  فوق الع و  روان  ــريع،  س

ــما رقم  ــكاري تيمي براي ش ــي بر هم مبتن
مي زند كه هدف ساده هر دست بازي كردن 
ــاع براي  ــراي گل زدن و دف ــم ب آن، تهاج
ــكات جالب  ــت. يكي از ن ــوردن اس گل نخ
درخصوص بازي اين است كه ابتدا در قالب 
يك ماد (Mod) براي بازي رايگان و فوق 
ــي  ــوب Team Fortress 2  طراح محب
شده بود و بعد از موفقيت و استقبال از آن از 
ــازنده ها تصميم گرفتند آن  سوي كاربران س

ــتقل و مجزا منتشر  را در قالب يك بازي مس
ــتيد در  ــما مي توانس كنند. در بازي اصلي ش
رقابت هاي يك به يك، دو به دو يا چهار به 
ــار مقابل تيمي ديگر قرار گرفته و تالش  چه
كنيد توپ را همسو با هدف خود در زمين به 

گردش بياوريد.
ــاله نوآورانه در طراحي بازي اين بود  مس
ــابقات ماشين سواري يا  ــي با مس كه اگر كس
ــنايي كافي نداشت نيز به  ورزش فوتبال آش

ــيار سـ دليل قوانين بس
ــت از براحتي مي توانس
فقط كافي بود با نهايت
زمين هاي نوراني بازي
ــد به طور مداو مي كردي
د ــط ميدان قرار در وس
ــود محدوديت حس نب
ــ ــين ها را مي تواني ماش
Rocket League

جنگ ماشين ها براي گل زنى
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بـازي

سياوش شهبازي
ــال يكي از مهم ترين آرزوهاي  ــاليان س س
ــن بود كه  ــول هاي خانگي اي ــدگان كنس دارن
ــي مولتي پلير  ــازي نقش آفرين ــك ب ــد ي بتوانن
ــود  خ ــوص  مخص  (MMORPG) كالن 
ــند. البته نمونه هايي معرفي شد، اما  ــته باش داش
ــمگيري نبود كه اختصاصي در  هيچ عنوان چش
ــود. سرانجام در نسل قبل  اين سبك ساخته ش
ــد و يك عنوان مهم براي  ــته ش طلسم شكس
ــول هاي نسل هفتم سپس دو عنوان براي  كنس
كنسول هاي نسل هشتم به بازار آمد كه هر دو 
ــر كالن بودند. يكي از آنها  ــبك مولتي پلي در س
ــد، ابتدا با  كه Final Fantasy XIV  باش
ــه براي رايانه هاي  ــنيع و باطني كري ظاهري ش
ــد و خيلي زود مورد هجمه  ــخصي عرضه ش ش
بحق منتقدان و مخاطبان قرار گرفت، تا جايي 
كه اسكواِر اينكس يك تجديدنظر كامل در آن 
 PS3 ــال بعد آن را براي ــه س صورت داد و س
ــتاد. اين نسخه نيز در حد  و PS4 به بازار فرس
شاهكارهاي قديم تر اينكس نبود، اما آن قدر وجه 

مثبت داشت كه جايگاه خود را تثبيت كند. 
ــدان پا  ــن مي ــه اي ــه ب ــدي ك ــوان بع عن
ــود  ــت،Elder Scrolls Online  ب گذاش
ــد. حداقل  ــه ش ــراي PC عرض ــدا ب ــه ابت ك
ــي اش كمابيش در  ــخه ابتداي ــي نس ــن يك اي
ــخه دوم FF XIV   (با نام  ــدازه نس ــد و ان  ح
ــال  A Realm Reborn) بود. حال يك س
ــدد اين بازي (با  ــاهد عرضه مج پس از آن، ش
ــار  ــن ب ــام Tamriel Unlimited) و اي ن
براي كنسول هاي خانگي نسل هشتم هستيم. 
ــخصي از زمان عرضه چند بار  (نسخه رايانه ش
ــده و بعيد است نسخه فيزيكي  به روزرساني ش

بازنشر آن موجود باشد)
در توصيف و تفسير نسخه جديد طومارهاي 
ــخت مي توان يكدست سخن گفت.  باستاني س

ــازي آنالين مانند كاوش ها كه  ابعادي از اين ب
ــت،  ــدران خود به ارث برده  اس ــجام را از پ انس
ــه دارد و ابعادي ديگر  ــا رنگ و بوي حماس واقع
ــخصيت هاي  ــطحي و ش مانند ديالوگ هاي س
نچسب، ارتباط بازيكن با بازي را بشدت سخت 
ــون بهترين گزينه  ــك اكن مي كند. اما بدون ش
ــد نقش آفريني براي  ــول باز هاي عالقه من كنس
تجربه يك عنوان مولتي پلير كالن قطعا همين 

است.
ظاهر اين ورودي موجه در فهرست پرافتخار 
سري بازي هاي طومارهاي باستاني واقعا به دل 
مي نشيند. رنگ آميزي، طراحي و خالقيت به كار 
گرفته شده در طراحي بازي واقعا چشم را خيره 
ــواس طراحان روي نفس دادن به  مي كند و وس
روح و روان بازي جاي احسنت دارد. در طراحي 
ــات در نظر گرفته  هر منطقه تعدادي خصوصي
شده كه آن را به شكلي فاحش از ديگر مناطق 

جدا مي كند.
ــال پيش از  ــازي به هزار س ــتان اين ب داس
ــكايريم بازمي گردد. بازيكن نقش  ماجراهاي اس
وستيژ، ماجراجويي بي روح را اختيار مي كند كه 
ــراف زاده اي بدطينت به  توسط خدمتگزاران اش
ــيده و حال فرصتي دوباره براي زندگي  قتل رس
يافته است. بازيكن در نقش وستيژ قاره تمريل 
ــود را درگير يورش هاي  ــتجو كرده و خ را جس

ــيطاني و جدال هاي سياسي سه فرقه مرجع  ش
ارتشي مي كند. فعاليت هاي بازي را به طور كلي 
ــه مورد كاوش، مبارزه و جستجو  مي توان در س
ــازش كوك  ــه كرد. آن گاه كه تمريل س خالص
ــت، با تعدادي از بهترين تجربه هاي ممكن  اس
ــد و زماني كه فالش  ــن پذيرايي مي كن از بازيك
ــتاويز به برخي كليشه هاي كهنه  مي زند، با دس

سبك نقش آفريني بازيكن را آزار مي دهد.
در كاوش هاي تمريل خبري از وظايفي مثل 
«فالن مقدار دشمن را بكش» يا «فالن مقدار 
ــي از كاوش ها  ــت. خيل آيتم را جمع كن» نيس

ــكايريم ــازي اس مانند ب
درست به محض اين كه
يكي رسيده ايد، تازه پلي
ــود كه از يك مقط مي ش
ــ ــه تمريل كم همين ب
بازيكن جايي باز كند؛ ام

برمي آيد.
ــن ج ــفانه همي متاس
طراحي كاوش ها به ضر
ــك بالن بزرگ زماني ي
ــواي آفتابي با گاز كاف ه

PC ، PS4   .......................پلتفرم
Psyonix ........................... ناشر
Psyonix ....................... سازنده 
سبك ............  مسابقه اي ورزشي
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Rocket League

 PC، XOne ، PS4 ..........پلتفرم 
 ناشر ............................................
Bethesda Softworks
سازنده ........................................
ZeniMax Online Studios
سبك .......................... استراتژي
7/0 ...................................  امتياز

 The Elder Scrolls Online:
Tamriel Unlimited

Tamriel Unlimited نقد و بررسي

تضرع يك فرنچا

اگر مطالب اين صفحه را مى پسنديد، عدد 5288 را به شماره 300011226 پيامك كنيد



اگر مطالب اين صفحه را مى پسنديد، عدد 5289 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

تلفيق دو فرهنگ

ــوم هاي فراواني وجود دارد  در دنيا فرهنگ و رس
ــر رفته و جنبه  ــرو و خاك خود فرات ــه از مرز قلم ك
ــت. بعضي از آنها قدمتي بسيار  جهاني پيدا كرده اس
طوالني دارند و بعضي ديگر تازه تر به نظر مي رسند. 
ــامورايي ژاپني ها حسابي در دنيا شناخته  فرهنگ س
ــده است و طرفداران خاص خودش را هم دارد و  ش
ــاس آن توليد شده  فيلم ها و بازي هاي فراوان بر اس
است. از طرفي فرهنگ سياهپوست ها و جهان بيني 
ــت كه ممكن است مشتاقان  آنها نيز موضوعي اس
خود را داشته باشد. كار جالب را چند سال پيش بازي 
Afro Samurai  انجام داد كه يك سياهپوست 
را در لباس سامورايي قرار دارد، تركيبي كه تا قبل از 
اين بندرت از آن استفاده شده بود. اين هفته شماره 
دوم بازي منتشر خواهد شد. همچنان سكانس هاي 
ــن زياد و همراه با خشونت از مولفه هاي اصلي  اكش
ــتر روي  ــتان بيش ــمار مي رود، ولي داس بازي به ش
ــتان دوران  ــن دوس ــي از نزديك تري Kumo يك
كودكي آفرو متمركز است. بعد از اين كه او سالخي 
ــم  ــت دارد به چش ــام افرادي را كه دوس ــدن تم ش
ــاي مرگ مي رود، پس از به  ــد و خود نيز تا پ مي بين
دست آوردن سالمتش، تنها يك هدف براي زندگي 
و غلبه بر دشواري ها براي خود در نظر مي گيرد و آن  

هم انتقامي خشن از متوليان جنايت است. 

خواسته  پادشاه

ــه معرفي مي كنيم،  ــازي كه اين هفت دومين ب
ــام دارد، يك عنوان فانتزي  King’s Quest ن
ــاره و كليك كه مدت ها بود  در سبك ماجرايي اش
جاي خالي اين سبك بازي ها را احساس مي كرديم 
ــراي يك عنوان  ــي دلمان لك زده بود ب و به قول
ــار سريالي  ماجرايي خوب. از قرار معلوم روند انتش
ــي رود تا به يكي  ــمت هاي متفاوت م بازي در قس
ــتانداردهاي بازي هاي ماجرايي نوين تبديل  از اس
ــود؛ زيرا King’s Quest نيز در قسمت هاي  ش
ــتان بازي  ــد. كليت داس مختلف عرضه خواهد ش
ــخصيتي به نام گراهام را بازگويي  ــت ش سرگذش
ــت  ــمت بازي قرار اس مي كند و هر يك از پنج قس
ــي از اين قصه كلي را روايت  به صورت مجزا بخش
ــاي متنوع و معماهاي جالب  كنند. بازي كاراكتره
داشته و البته مسير كاراكتر در رسيدن به اهدافش 
ــك بازي فانتزي  ــت. گرافي خالي از خطر هم نيس
بوده و از رنگ هاي روشن زيادي در آن بهره گرفته 
شده است. همچنين به نظر مي رسد تركيبي از هنر 
دوبعدي و سه بعدي براي تصويرسازي بازي به كار 
ــت. اين بازي نيز همچون عنوان  ــده اس گرفته ش

بااليي براي PC منتشر مي شود.
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ــاده و قابل فهم بازي  س
ز تجربه آن لذت ببرد. 
ت سرعت در پيست ها و 
ي گاز مي داديد و تالش 
وم به توپ گنده اي كه 
ــت بكوبيد. همين   داش
ــرل و هدايت  ت در كنت
ــب و ماهيت  ــد در قل
ــاهده كنيد.  ــز مش   ني

ــك وجود چنين موضوعي را مديون  بدون ش
ــتيم كه به صورت  ــاختار فيزيك بازي هس س
ــي مثل  ــاي واقع ــن دني ــته قواني خودخواس
ــتاور را به سخره گرفته و عالوه  جاذبه و گش

ــين خود را به روي  ــر اين كه مي توانيد ماش ب
ــد، بلكه در ميان  ــقف ببري ديوارها و حتي س
ــين خود را تغيير  هوا نيز مي توانيد جهت ماش
ــاده، كامال آركيد  دهيد. اين حركات فوق الع
ــت و آن قدر  ــده  اس ــازي ش و جذاب پياده س
ــرعت مي كند كه  ــما را درگير اكشن و س  ش
ــان يادآوري كنيد  ــر از گاهي بايد به خودت ه
ــت از آن  ــك ترمز هم وجود دارد و بد نيس ي

هم استفاده اي كنيد.
ــادگي،  ــن س ــازي در عي ــاي ب كنترل ه
شگردهايي در خود دارد كه به استفاده درست 
ــتراتژيك  ــب جنبه اس از آنها در زمان مناس
ــراي حرفه اي  ــويد ب مي دهد و متوجه مي ش
  Rocket League ــردن و دقيق بازي ك
ــت بي نظمي و  ــد فقط خودتان را به دس نباي
ــين هاي آهني به  ــدن ماش ــاري كوبي ناهنج
ــپاريد. به عنوان مثال مي توانيد با  يكديگر بس
ــردن دكمه پرش به هوا بپريد و  يك بار فش
اگر در بين زمين و هوا يك بار ديگر اين كار را 
انجام دهيد همچون حركات دوچرخه سوارها و 
ــوارها مي توان ژانگولر بازي درآورد و  موتورس

كارهاي عجيب انجام داد.
ــه خودي خود  ــام اين كارها ب ــايد انج ش
چندان پيچيده نباشد، ولي چالش وقتي نمود 

ــدا مي كند كه بخواهيد يك توپ بزرگ را  پي
به سمت دروازه دشمن هدايت كنيد و جهت 
ــما به توپ كامال در مسير  و شدت ضربه ش

حركت آن تاثير دارد. 
ــيدن  ــادت كردن به اين جزئيات و رس ع
ــطح از توانايي كه بتوانيد در مقابل  به آن س
ــاي آنالين قد علم كنيد  رقيب هاي قدر فض
ــي شويد، مقداري زمان  و براي خودتان كس
مي برد اما وقتي اعضاي تيم كامال با يكديگر 
ــتان تان را  ــند و يكي از دوس ــگ باش هماهن
ــت  ببينيد كه با يك ترمز و تنظيم زاويه  درس
ــوي دروازه  ــتثنايي برايتان جل ــانتري اس س
ارسال كند و شما هم با يك حركت نمايشي 
دقيق و زيبا توپ را به گل تبديل كنيد، بسيار 

رضايتبخش است.
ــابقه مقداري امتياز  با پيروزي در هر مس
به شما تعلق مي گيرد كه با رسيدن به مقدار 
ــطح منجر مي شود  ــخصي به ارتقاي س مش
ــين هاي  ــه اين امر مي توانيد ماش و در نتيج
جديدي براي مسابقه دادن خريداري كنيد يا 
براي ماشين هايي كه داريد، تجهيزات بخريد 

و قدرت و كارآمدي آنها را بهبود بخشيد.
ــين هاي  ــود چون قدرت  ماش ــا اين وج ب
ــابقه  مختلف و كارهايي كه مي توانند در مس
ــت و  ــام دهند چندان منحصر به فرد نيس انج
ــي خاصي براي هر كدام از آنها تعريف  ويژگ
ــده، در نتيجه بازي كردن با يك ماشين  نش
اسپورت تفاوت چنداني با يك وانت سنگين 

ــين بستني فروشي كه  يا كاميون و حتي ماش
ــخه PS4  است، ندارد و متاسفانه  خاص نس
ــين هاي جديد و استفاده از آنها  خريدن ماش
ــرفت در بازي و تغيير  ــاس پيش چندان احس
ــب ايجاد  ــي را براي مخاط ــد گيم پل در رون
ــايد بتوان اين موضوع را در  نمي كند. البته ش
جهت اهداف تجربه آنالين بازي توجيه كرد، 
ولي واقعيت اين است كه هر بازيكني انتظار 
دارد، مثال ماشين هايي مثل كاميون و ون از 
لحاظ سرعت و قدرت با ماشين هاي لوكس 
ــپرت متفاوت باشند كه متاسفانه اكنون  و اس
ــت. اگر چنين اين امكاني وجود  اين طور نيس
ــين هاي  ــت، آن وقت جمع كردن ماش داش
ــتري  ــخصي مفهوم بيش مختلف در گاراژ ش
پيدا مي كرد و مهم تر از همه تفاوت تيم هاي 
ــد عالوه بر توانايي بازيكن ها،  موفق را مي ش
به تركيب ماشين هاي آنها و هماهنگي شان 

با يكديگر نيز نسبت داد.
ــل نبودن  ــرور و تقريبا متص ــت س كيفي
ــر براي  ــه يكديگ ــان PC و PS4 ب بازيكن
ــترك عمده ترين ضعف  ــه آنالين مش تجرب
ــبختانه به  ــمار مي رود، ولي خوش بازي به ش
ــد و كارآمد  ــوش مصنوعي قدرتمن ــف ه لط
بازي هم براي رقيبان و هم براي هم تيمي ها 
مي توانيد روي تجربه آفالين بازي نيز حساب 
باز كنيد و Rocket League  موفق شده 
ــدن آفالين  كاري كند كه صرفا با تجربه  ش

نيز چيزي از دست ندهد.

نى

ــده و  م چند اليه كار ش
ه خيال مي كنيد به پايان 
ي ديگر پيش پايتان سبز 
ــر خبر مي دهد.  طع ديگ
ــد در خاطره  ـك مي كن
مري كه از كمتر عنواني 

ــازندگان در  جاه طلبي س
ــود.  رر بازي تمام مي ش
ــم مي آيد كه در   به چش
في و طراحي زيبا به هوا 

ــود. در تمريل از آن گاز مناسب كه  فرستاده ش
در اصل عنصر روايي قوي باشد، خبري نيست. 
اينجاست كه بازي نااميدتان مي كند و از تبديل 

شدن به يك شاهكار ديگر وامي ماند.
ــاي مولتي پلير كالن  ــت بازي ه ــي اس مدت
ــمنان از  ــش (حذف دش ــا ران از Phasing ي
ــد تا در  ــده) بهره مي گيرن ــاي فتح ش بخش ه
ــاي بازي از  ــل بازيكن با دني ــن بهبود تعام عي
ــوردن بخش آنالين و تجربه اجتماعي  لطمه خ
جلوگيري كنند. تمريل از اين تكنيك زياد بهره 
ــت. به جاي  ــه آن طور كه موجه اس ــرده، اما ن ب

حذف دشمنان از نقاطي كه فتح كرده ايد، رفتار 
ــود. زياد اتفاق مي افتد كه  دشمنان خنثى مى ش
دشمنان خنثي شده يك منطقه، پيش چشمتان 
ــوي ديگر  ــان ديگر حمله كنند. از س به بازيكن
ــف از يك  ــكل مختل ــي همزمان چند ش گاه
ــد يا  ــه مي زنن ــدوده پرس ــك مح NPC در ي
دشمني كه به داليل روايي فقط شما بايد با آن 
درگير شويد، در كمال تعجب چند بازيكن ديگر 

به سمتش حمله ور مي شوند. 
ــازي در  ــكالت بزرگ ب ــي ديگر از مش يك
ــمنان  ــالمت دش گيم پلي به نبود وضوح حد س

برمي گردد. همين موضوع هر درگيري را تا حد 
ــايندي نامفهوم و نامعلوم جلوه مي دهد.  ناخوش
همچنين كافي است تا بازيكن به جاي پرداختن 
ــاز مهارت ها،  ــاخه هاي درخت ب ــي از ش به يك
خوش اشتهايي كند و چند قابليت را برگزيند. در 
ــطوح باالتر و هنگام مقابله  چنين صورتي در س
ــخت تر دچار مشكل شديدي  ــمنان سرس با دش
ــكالت، يكي از  ــن مش ــد. جدا از اي ــد ش خواه
خوشايندترين جنبه هاي بازي، همگامي مناسب 
آن با دسته هاي بازي است كه با محدود كردن 
ــحرهاي بازيكن، ــته مهارت ها و س  منطقي رس

به هم ريختگي بازي را كنترل مي كند.
ــازي توي ذوق  ــري كه در اين ب نكته ديگ
ــتر فضاهاي داخلي  ــود تنوع در بيش مي زند، نب
ــطح  ــوي ديگر براي باال بردن س ــت. از س اس
ــارزه با  ــل اعتنا از مب ــا نتيجه قاب ــر، تنه كاراكت
ــياري از  ــود و بس ديگر بازيكنان حاصل مي ش

كاوش هاي بازي پيامد مناسبي ندارند. 
نقشه PvP (بازيكن عليه بازيكن) قوي  ترين 
ــاحتى فراتر از بازى  ــت كه مس بخش بازى اس
ــا اين حال اين بخش نيز  Oblivion دارد. ب
از مشكالت در امان نمانده است. از يك طرف 
ــت تا مدت زيادى بازيكنان ديگر در  ممكن اس
نظرتان پديدار نشوند. از سوى ديگر ممكن است 
ــفر نيم ساعته براى هدفى كه آن  در راه يك س
ــه قرار دارد، با يك بازيكن غريبه در  سوى نقش
سطح باالتر روبه رو شده و خيلى راحت ببازيد و 

مجبور شويد كل مسير را از ابتدا آغاز كنيد.
ــن خطاها،  ــود تمام اي ــال، با وج ــر ح در ه
ــت كه بازيكن  جادوى خاصى در اين بازى هس
ــمتش مى كشاند. اگر اهل بازى با رايانه  را به س
ــما  ــتيد، گزينه هاى خيلى بهترى براى ش هس
وجود دارد. اما اگر با كنسول بازى مى كنيد، اين 
عنوان از معدود عناوين موجود در بازار است كه 

مى تواند عطش شما را فرو بنشاند.

ايز
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 iOS

31/5 مگابايت

goo.gl/SVojmD

دوبلور شويد
وقتي مي خواهيد عكسي را روي شبكه هاي اجتماعي همچون اينستاگرام به اشتراك بگذاريد، انواع 
و اقسام ابزارها براي ويرايش و افكت گذاري روي تصوير وجود دارد كه حتما از يكي از آنها استفاده 
مي كنيد؛ اما زماني كه نوبت ويدئو مي رسد انتخاب محدود مي شود. اگر دوست داريد ويدئوهاي 
دستكاري شده درست كنيد كه هر كسي مجذوب آن شود، با اپليكيشن «داب اسمش» آشنا شويد 
كه اين روزها حسابي غوغا به پا كرده است. با اين برنامه مي توانيد روي ويدئوتان صدا گذاري كرده 

و آن را در اينترنت به اشتراك بگذاريد.
ــت از ميان صداهاي موجود يكي را انتخاب مي كنيد. اين صداها  پس از ورود به اپليكيشن، نخس
 ديالوگ هايي از فيلم و سريال هاي معروف يا بخشي از يك آهنگ است كه در اين اپ وجود دارد، 
هر چند شما يا كاربران ديگر هم مي توانيد به فايل هاي آن اضافه كنيد. پس از انتخاب صدا  از خودتان 
در حالي كه صدا پخش مي شود فيلم مي گيريد و مثل دوبلورها همزمان با صدا حرف مي زنيد. با اين 

كار ويدئو دوبله شده آماده است و مي توانيد آن را به اشتراك بگذاريد.

iOS و اندرويدسرگرمي

Mobile Motion GmbH27/3 و 8/2 مگابايت

goo.gl/VgyKuV

apple.co/1DEs9Oj

پيامك هايم را برگردان
ــتم عامل  ــت تماس ها يكي از قابليت هاي پيش فرض سيس ــتيبان گيري از پيامك ها و فهرس پش
ــاني قابل بازيابي دوباره است و اطالعات مهم  آي او اس بوده كه پس از ريست شدن گوشي به آس
ــرض روي اندرويد وجود ندارد و  ــن قابليت به صورت پيش ف كاربر را برمي گرداند، در حالي كه اي
ــن جديد  ــوان يافت. اكنون با اپليكيش ــن نمي ت  روش جايگزين موثري هم غير از چند اپليكيش
Telephony Backup  مي توان به آساني پشتيبان گيري كرد. اين اپ به صورت خودكار از پيامك ها 
و فهرست تماس گوشي تان پشتيبان مي گيرد و ديگر اجازه نمي دهد با پاك يا خالي كردن صندوق 
ــت بدهيد. غير از بكاپ گرفتن، امكان برقراري تماس،  دريافت پيامك ها، اتفاقي موردي را از دس
مسدود كردن و پاسخ به پيامك ها از محيط داخل اپليكيشن وجود دارد و مي توان از آن به عنوان 
يك اپ مستقل براي اين امور گوشي استفاده كرد. يكي ديگر از قابليت هاي جالب اين اپليكيشن 
امكان خروجي گرفتن از اطالعات پشتيبان گرفته شده آن در قالب يك فايل اكسل است. يادتان 

نرود مي توانيد با انتخاب فيلتر فقط تماس و پيامك هاي يك مخاطب را مشاهده كنيد.

Telephony Backup
اندرويدابزارها

RYO Software3/5 مگابايت

ماجراجويي در وسط جزيره
اگر دلتان براي يك بازي هيجاني پراسترس تنگ شده با «جزاير نونو» آشنا شويد كه توانسته در 

ميان برترين هاي اپ استور جا بگيرد و نظر كاربران را به خود جلب كند.
ــتيد و بايد با پرش از ستون هاي كوتاه و بلند سنگي در مسيري   شما يكه و تنها در جزاير نونو هس
كه پيش رويتان است، پيشروي كنيد و خود را به جزاير ديگر برسانيد. هر قدم اشتباه در اين مسير 
مساوي است با سرنوشت تلخي كه سقوط از روي ستون ها را در پي دارد. حال حمله كوسه ها، تغيير 
جهت ناگهاني مسير و انواع و اقسام خطراتي را كه سر راهتان پيش مى آيد هم به آن اضافه كنيد. 
گيم پلي بازي بخوبي طراحي شده و گرافيك سه بعدي روان و چرخش دوربين براي چنين بازي با 

اين حجم كم قابل توجه است. 
ــي را انتخاب و بازي را آغاز كنيد. در  در ابتداي بازي دو كاراكتر با نام «ماجراجو» داريد و بايد يك
ــش مرحله را بايد طي كنيد تا پس از رسيدن به هواپيماي ملخي، خود را به جزيره  شروع بازي ش

بعدي برسانيد. حواستان باشد سكه ها را فراموش نكنيد.

Nono Islands
iOS بازي

Illusion Labs AB69/9 مگابايت

goo.gl/it2TjO

فايل هايتان را شوت كنيد
براي انتقال عكس و فيلم هايتان از يك گوشي به گوشي ديگري در نزديكي از چه ابزاري استفاده 
مي كنيد؟ بلوتوث؟ خيلي قديمي است. حال اگر بخواهيد از آي او اس به اندرويد يا بر عكس بفرستيد 
ــويد كه محصولي از بيت تورنت سرويس معروف اشتراك گذاري  چه؟ با اپليكيشن شوت آشنا ش
ــاني عكس و ويدئوهاي حجيم را براي دوستان  فايل هاي گوناگون است. با اين اپ مي توان به آس
فرستاد. براي استفاده از اين اپليكيشن به صرف وقت فراوان نياز نداريد، وقتي آن را باز كنيد با دو 
ــويد. با فشردن گزينه send وارد گالري گوشي  گزينه ارسال و دريافت روي صفحه مواجه مي ش
ــس از اين كار اپ يك كد  ــويد و مي توانيد از ميان فايل ها يكي يا چند تا را انتخاب كنيد. پ مي ش
ــوت روي آن نصب  ــي دريافت كننده فايل كه ش QR روي صفحه نمايش مي دهد كه بايد با گوش
است، كد را اسكن كنيد. حاال همه چيز آماده است و رد و بدل شدن فايل ها خودكار انجام مي شود. 
جالب است بدانيد اين اپليكيشن از امواج وايـ  فاي محلي يك مودم براي انتقال كمك مي گيرد 

و سرعت قابل قبولي دارد.

BitTorrent Shoot
iOS و اندرويدعكس و ويدئو

BitTorrent, Inc19/2 و 8/1 مگابايت
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 Nodبا احساس چت كنيد
شادي حاجي علي نقي

از برنامه هاي پيام رسان فعلي خسته شده ايد و ديگر حوصله تايپ كردن نداريد؟ با اپليكيشن جديد پيام رسان 
Nod آشنا شويد كه شيوه جديدي از چت را به گوشي كاربران دنياي ديجيتال آورده است. اپليكيشن، محيط 
بسيار خلوت و ساده اي دارد و تا اين لحظه كاربران آن در كشـورمان محدود است. براي استفاده از آن بايد نام 
كاربري و رمز عبور را وارد كنيد،  هر چند مي توانيد شماره تان را هم به آن بدهيد، ولي فعال فقط شمار ه هاي كشور 
آمريكا قابل قبول است. با ورود به اپ با دو كاراكتر پسر و دختر روبه رو مي شويد كه نماد جنسيت كاربر است. پس 
از انتخاب آن مي توانيد از ميان تعداد زيادي عينك، مدل مو و ريش يكي را انتخاب كنيد و رنگ هر كدام را عوض 
كنيد تا آواتارتان ساخته شود. پس از ورود به چت غير از متن، شكلك هاي آماده اي وجود دارد كه مي توانيد هر 
كدامشان را انتخاب كنيد. براي مثال در ميان اين شكلك ها صورت هايي با حالت هاي مختلف وجود دارد كه مي تواند 
نشان دهنده حالت فعلي تان باشد، حتي دسته بازي هم وجود دارد كه با ارسال آن كاراكترتان جوي استيك به 
دست مي گيرد و بازي مي كند. ممكن است در نگاه اول اين اپ مناسب كودكان به نظر برسد، اما بسيار مناسب 

زماني است كه حوصله تايپ نداريد و مي خواهيد با يك حركت منظورتان را به طرف مقابل برسانيد. 

apple.co/1OkxL6Y

شبكه اجتماعي
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بـررسي

  4K به چه معناست؟
عبارت 4K از فرمت استاندارد صنعت فيلمسازي 
ــتق شده و به وجود  ــل) مش (2160 در 4096 پيكس

4000 پيكسل در صفحه  نمايش اشاره دارد.
ــكني در  ــه نوعي يك سنت ش ــذاري 4K ب نامگ
ــازي  ــذاري صفحات نمايش در صنعت فيلمس نامگ
ــته تعداد پيكسل ها يا  ــمار مي رود، زيرا در گذش به ش
خطوط پيكسل هاي تصوير از باال تا پايين براي اين 
ــد. به  عنوان مثال نمايشگر  نامگذاري استفاده مي ش
اچ دي 720 خط پيكسل از باال تا پايين دارد و صفحه 
نمايش 720P نامگذاري مي شود و نسل جديد اين 
نمايشگرها با بهره مندي از 1080 خط پيكسل از باال 

به پايين، به صورت 1080P نامگذاري مي شود.

  تفاوت اولترا اچ دي با 4K استاندارد
ــداد 2160 در  ــتاندارد 4K تع آيا مي دانيد در اس
ــت و تلويزيون ها و  ــل تعريف شده اس 4096 پيكس
ــگرهاي توليد شده با عنوان 4K به 2160 در  نمايش

3840 پيكسل مجهز است؟ 
ــتفاده از واژه 4K در تلويزيون ها و  ــفانه اس متاس
ــگرهاي توليد شده موجب شده است تا برخي  نمايش
كاربران در مقايسه اندازه تصوير و تعداد پيكسل هاي 
ــده براي اين كيفيت تصوير دچار ابهاماتي  عنوان ش
ــت بدانيد تلويزيون هايي با كيفيت  ــوند. جالب اس ش
 HD 720P را  ــل  ــر 720 در 1280 پيكس تصوي
را  ــل  پيكس  1920 در   1080 ــاي  تلويزيون ه  و 
ــن تلويزيون هاي  ــد. همچني HD 1080P مي نامن
ــر 2160 در 3840  ــت تصوي ــا كيفي ــرا اچ دي ب اولت
 4K/UHD ــا  ي   4K/Ultra HD را  ــل  پيكس
نامگذاري مي كنند. گاهي در تبليغات اين دستگاه ها 
ــود. استفاده از واژه  ــتفاده مي ش فقط عبارت 4K اس
ــار برابر بودن  ــذاري به  دليل چه ــن نامگ 4K در اي
در 3840   2160) ــري  تصوي ــل هاي  پيكس ــداد  تع

ــبت به كيفيت اچ دي (1080 در 1920  پيكسل) نس
پيكسل) است.

  مزاياي اولترا اچ دي
ــل هاي  ــر چه تعداد پيكس ــت ه كامال واضح اس
ــد، جزئيات بيشتري قابل مشاهده  تصوير بيشتر باش
ــري با كيفيت  ــال چنانچه تصوي ــت. به عنوان مث اس
ــايه محوي  ــون اچ دي با س ــرا اچ دي، در تلويزي اولت
ــد (به دليل ريز بودن  ــان ها همراه باش از حركت انس
ــان ها) در تلويزيون اولترا اچ دي، جزئيات  تصاوير انس
بيشتري از انسان هاي موجود را به نمايش مي گذارد. 
ــوي به نمايش درآمده  ــن در صورتي كه ويدئ همچني
ــته باشد، با افزايش وضوح تصوير  كيفيت اچ دي داش
ــب به 4K مي تواند جزئيات بيشتر را  و تبديل مناس

براي شما به  نمايش درآورد.
از ديگر مزاياي كيفيت تصوير اولترا اچ دي، مي توان 
ــاي هم اندازه در  ــاهده تصاوير در تلويزيون ه به مش
ــاره كرد. به عنوان مثال فرض  فاصله هاي نزديك اش
كنيد در يك تلويزيون اچ دي 50 اينچي هنگامي كه 
ــويد ممكن  به فاصله دو متري تصوير نزديك مي ش
است قادر به تفكيك پيكسل ها و مشاهده رنگ هاي 
ــيد، اما در صورتي كه تلويزيون 50  ــل باش هر پيكس
ــرا اچ دي مجهز  ــما به كيفيت تصوير اولت اينچي ش
ــيار ريزتر شده و ممكن است از  باشد، پيكسل ها بس
فاصله يك متري نيز قادر به تفكيك آنها از يكديگر 
نباشيد، پس مي توانيد از فاصله نزديك تر نيز تصاوير 
را با همان كيفيت مشاهده كنيد. طيف رنگ گسترده 
ــف ديناميكي  (Wide Color Gamut)  و طي
ــه  ــترده (High Dynamic Range  ـ ب گس
صورت مخفف: HDR) از ديگر امكاناتي است كه 
ــتيباني مي شود و  در برخي مدل هاي اولترا اچ دي پش
ــه بعدي يا حتي مشاهده  بدون نياز به عينك هاي س
ــش درآمده را  ــه بعدي، تصاوير به نماي ــاي س فيلم ه

به صورت سه بعدي نمايش مي دهد.
ــندگان تجهيزات  ــق پيش بيني انجمن فروش طب
ــال 2016 تقريبا تمام نمايشگرهاي  الكترونيكي، س

ــر از آن از كيفيت تصوير اولترا  ــي و بزرگ ت 50 اينچ
اچ دي / 4K يو اچ دي برخوردار خواهد بود.

  نكته مهم هنگام خريد
ــيار بزرگ و  اولين تلويزيون هاي اولترا اچ دي بس
گرانقيمت بود؛  طوري كه سال 2013 يك تلويزيون 
ــاخت شركت سوني، بيش از  اولترا اچ دي 84 اينچ س
ــا امروزه افت قيمت  ــت، ام 25 هزار دالر قيمت داش
ــديدي داشته  و مدل هايي با قيمت كمتر از 1000  ش
دالر هم مي توان در بازار پيدا كرد. توجه داشته باشيد 
افت قيمت تلويزيون ها عالوه  بر گذشت زمان و رشد 
ــدازه و تجهيزات به كار  ــريع فناوري، به تنوع در ان س
رفته در آنها نيز مرتبط است. براي مثال ممكن است 
بتوانيد تلويزيون اولترا اچ دي را با قيمت بسيار ارزاني 
ــد پيش از خريد مدل هاي  ــازار پيدا كنيد، اما باي در ب

ــيار ارزان به پردازنده تصوير آنها توجه كنيد؛ زيرا  بس
ــيار  ــون ويدئوهاي داراي كيفيت اولترا اچ دي بس اكن
ــوارد، تلويزيون هاي اولترا  ــتر م اندك بوده و در بيش
ــود ويدئوهاي  ــده تصوير خ ــك پردازن اچ دي به كم
ــرا اچ دي نزديك مي كند و  ــه كيفيت اولت اچ دي را ب
ــما از پردازنده خوبي براي  در صورتي كه تلويزيون ش
ــاهده  ــد، تفاوتي در مش انجام اين كار برخوردار نباش
ــا تلويزيون اولترا  ــك تلويزيون اچ دي ب تصوير در ي
ــت  ــاهده نخواهيد كرد. گفتني اس ــود مش اچ دي خ
ــت اچ دي نيز در  ــاي كيفي ــر ويدئوه ــال حاض در ح
ــت و نمي توان انتظار داشت  ــيار اندك اس ايران بس
ــرا اچ دي در پخش ويدئوهايي با  تلويزيون هاي اولت

كيفيت پايين تر از اچ دي معجزه كند.

  بهترين منابع محتوايي اولترا اچ دي
ــط تصاوير  ــتگاه هاي ضب ــياري از دس امروزه بس
ويدئويي از رزولوشن اولترا اچ دي پشتيباني مي كنند، 
ــده از طريق اين  ــا هنگامي كه محتواي ضبط ش ام
ــتگاه ها به شبكه نمايش خانگي يا تلويزيون هاي  دس
شما مي رسد، كاهش كيفيت تا مرحله اچ دي و حتي 
كمتر روي آن اعمال مي شود. ويدئوهاي داراي كيفيت 
ــه ابتدا به پخش  ــالف ويدئوهاي اچ دي ك 4K برخ
ــرويس هاي  ــا راه پيدا كردند، به س روي تلويزيون ه
ــك هاي نوري  آنالين راه يافته و پس از آن به ديس
و در نهايت به شبكه هاي ماهواره اي و كابلي خواهد 
ــتراك گذاري آنالين  ــيد. اكنون سرويس هاي اش رس
 Vimeo ،ويدئو اعم از آمازون، نت فليكس، يوتيوب
و برخي سرويس هاي ديگر ويدئوهاي داراي كيفيت 

اولترا اچ دي را در اختيار كاربران قرار مي دهد.

از  ويدئـو  دشـوار  تشـخيص   ،8K   
واقعيت

هنوز كيفيت تصوير 4K با مشكالت زيادي همراه 
است و زمان زيادي نياز دارد تا به فرمت رايج پخش 
تصاوير در ميان مردم و شبكه هاي تلويزيوني تبديل 
ــي  ــود؛ اما برخي توليدكنندگان نمونه هاي نمايش ش
ــز به كيفيت  ــگرهاي مجه ــا و نمايش از تلويزيون ه
8K 8 خود را ارائه كرده اند. نمايشگرهايK پخش

ــل خواهد  تصاويري در اندازه 4320 در 7680 پيكس
ــه تحقيقاتي ژاپني،  ــت و به عقيده يك موسس داش
هنگامي كه نمايشگرها و دستگاه هاي ضبط تصاوير 
ــود، تشخيص ويدئو از آنچه  به اين كيفيت مجهز ش
ــمان خود به صورت زنده مي بينيم  در واقعيت با چش

بسيار دشوار خواهد بود.

مريم محمدبيكي فراهاني
تلويزيون هـاي 4K كه به آنهـا تلويزيون هاي اولتـرا اچ دي (UHD) نيز مي گويند، جديدترين نسـل 
تلويزيون هاي امروزي به شـمار مي رود. كيفيت تصوير 4K چهار برابر بيشتر از كيفيت نسل پيشين يعني 
اچ دي (HD) اسـت و اين كيفيت تصوير ابتدا براي تلويزيون هاي خيلي بزرگ اسـتفاده مي شـد؛ اما اين 
روزها بيشتر توليدكنندگان، اولترا اچ دي را به محصوالت كوچك تر تا 40 اينچ نيز آورده و حتي لپ تاپ ها و 
نمايشگرهاي رايانه هاي روميزي را به اين كيفيت مجهز كرده اند. تلويزيون هاي 4K به واسطه رزولوشن تصوير 

خود به اين نام مشهور شده  و ممكن است در برخي موارد از آنها با نام اولترا اچ دي و يو اچ دي نيز ياد شود.

ــه صفحه نمايش، توليد  طيف رنگ هايي ك
ــتردگي  ــي آورد گس ــش درم ــه  نماي ــرده و ب ك
 محدوده رنگ ها يا طيف گاموت صفحه نمايش 
در  دارد.  ــام  ن  (Wide Color Gamut)
ــته به مدت چند دهه تلويزيون ها از طيف  گذش
ــد، اما طي  ــوردار بودن ــدودي برخ ــوت مح گام
ــال هاي اخير به  كمك فناوري هاي بهتر، نور  س
زمينه ال اي دي، فيلترهاي تقويتي و حتي استفاده 
از ليزرها در توليد رنگ هاي با كيفيت، تلويزيون ها 
از طيف گاموت وسيع تري بهره مند شده و تصاوير 

واقعي تري را به نمايش درمي آورد.

ــرا اچ دي توليد  ــي تلويزيون هاي اولت برخ
ــال 2015 با طيف گاموت وسيع  ــده در س ش
ــاد را براي  ــت تصويري با كيفيت زي قادر اس
ــن تلويزيون ها با  ــش درآورد. اي ــما به نماي ش
ــازي كيفيت فيلم هاي معمولي به آنها  بهينه س
جاني دوباره مي بخشد و تصاوير واقعي تري را 

پديد مي آورد.

صفحهنمايش ه ك رنگهاي طيف

طيف گاموت صفحه نمايش

بررسي ويژگي هاي تلويزيون هاي اولترا اچ دي

كيفيت تصوير 4 برابر مى شود

ــيع ديناميك (High Dynamic Range)، همه رنگ هايي را كه (از سياه واقعي تا  طيف وس
سفيد واقعي) يك دوربين مي تواند شكار كند يا يك صفحه مي تواند نشان دهد شامل مي شود.

ــان بهره مند هستند، اما  ــابه چشم انس ــيع ديناميك مش بهترين دوربين هاي ديجيتال از طيف وس
ــتي هايي دارند. چنانچه در محيطي نسبتا تاريك كه  ــه با چشم انسان كاس صفحات نمايش در مقايس
ــت، دوربين تلفن همراه خود را روشن كنيد،  ــختي قادر به مشاهده اجسام محيط اس ــم انسان بس چش
ــاهده خواهيد كرد كه تصوير مقابل دوربين كامال سياه است، اين اتفاق در نور زمينه بسيار روشن  مش

نيز رخ مي دهد و تصويري كامال سفيد براي شما نمايش داده مي شود.
فناوري هاي جديد OLED كه شامل 
ــور مجزا  ــه رنگ ها به ط ــف كامل هم طي
ــه رنگ اصلي)  (به جاي ايجاد رنگ ها از س
ــك باكيفيت تري  ــتند، تصاوير دينامي هس
ــاي قديمي تر توليد  ــبت به فناوري ه را نس
ــده  ــش درآم ــر به نماي ــد. در تصاوي مي كن
ــيع  ــاي مجهز به طيف وس در تلويزيون ه
ديناميك، جزئيات بيشتري در بخش هاي 
بسيار روشن يا بسيار تاريك صفحه نمايش 

ــفيد يا سياه  ــت، در صورتي كه در نمونه هاي قديمي تر اين بخش ها به طور كامل س ــاهده اس قابل مش
مشاهده مي شد.

كه را رنگهاي همه ،(High Dynamic Range) ديناميك يع وس طيف

طيف وسيع ديناميك
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كـارگـاه

 روي لغو عضويت كليك نكنيد
ــپمرها  ــت اس ــا مي دانيد قرار گرفتن در فهرس آي
ــت كه خود كاربران  ــتباه هايي اس معموال به دليل اش
ــت بدانيد برخي از اين  ــوند؟ جالب اس مرتكب مي ش
ــتباه ها را كاربران نيمه حرفه اي مرتكب مي شوند،  اش
ــت  ــعي دارند از فهرس ــان س ــرا به عقيده خودش زي
ــي ضمن تائيد  ــوند، اما با اقدامات ــپمرها خارج ش اس
هويت خود، براي دريافت ايميل هاي هرز مهر تائيد 

مي زنند.
ــران  كارب از  ــياري  بس ــه  ك ــتباهي  اش ــن  اولي
ــت ايميل هاي تبليغاتي و  نيمه حرفه اي هنگام درياف
ــتجوي كليد لغو عضويت  مزاحم انجام مي دهند، جس
(unsubscribe) و كليك روي آن براي خروج از 
فهرست دريافت كنندگان ايميل است. اين روش براي 
ــرويس هاي داراي فعاليت قانوني  لغو عضويت در س
ــت، اما بسياري از سرويس هاي  مفيد و كاربردي اس
ــابه در  ــا قرار دادن گزينه مش ــال هرزنامه نيز ب ارس
ــما را به اشتباه مي اندازند، طوري  ايميل هاي خود، ش
ــا، دريافت ايميل و  ــك روي اين گزينه ه ــه با كلي ك
فعال بودن آدرس ايميل تائيد مي شود. به اين ترتيب 
ــت اهداف تبليغاتي سرويس موردنظر ثبت  در فهرس
ــه ايميل هاي مزاحم براي شما  ــده و براي هميش ش

ارسال مي شود.
ــنهاد كليك: پيشنهاد مي كنيم در اين شرايط  پيش
ــي  ــل دريافت ــرده و ايمي ــك ك روي Delete كلي
ــرويس  ــد. همچنين در صورتي كه س ــذف كني را ح
ــتفاده شما از قابليت گزارش هرزنامه  ايميل مورد اس
ــا  ــد، روي Report Spam ي ــتيباني مي كن پش
نشانه گذاري به عنوان Spam كليك كرده و به اين 
ترتيب از سرويس دهنده ايميل بخواهيد اين ايميل ها 

را در فهرست هرزنامه ها قرار دهد.
 به ايميل هاي هرز پاسخ ندهيد

 پاسخ دادن به ايميل هاي هرز از ديگر اشتباه هايي 
ــهو يا عمد انجام شود.  ــت كه ممكن است به س اس
ــالي به  ــخ هاي ارس گاهي كاربران فكر مي كنند پاس
ــخي با متن «لطفا  ــاهده مي شود و پاس ايميل ها مش
ــال كننده ايميل  عضويت من را لغو كنيد» براي ارس
هرز مي فرستند. اين پاسخ دادن ها به ايميل هاي هرز 

دو مشكل اساسي دارد:
ــود اعالم  ــرويس دهنده ايميل خ ــه س ــما ب - ش
ــيد و  ــال كننده ايميل هرز را مي شناس ــد ارس مي كني
آدرس آن را در فهرست سفيد ارسال كنندگان ايميل 
به خود قرار مي دهيد. استدالل سرويس دهنده ساده 
ــخ مي دهيد، پس براي يكديگر شناخته  است؛ «پاس

شده هستيد.»
ــال هرزنامه اطالع مي دهيد  ــرويس ارس - به س
ــما فعال است و به اين ترتيب آدرس ايميل  ايميل ش
ــت ايميل هاي تائيد شده براي ارسال  شما در فهرس

هرزنامه ثبت مي شود.
ــل، ايميل را  ــنهاد كليك: همچون روش قب پيش
ــپم گزارش  ــذف كرده و آن را به صورت ايميل اس ح
ــن ايميل ها  ــخي براي اي ــد. همچنين هيچ پاس كني

ــخ خودكار به  ــال نكنيد و در صورت امكان پاس ارس
ــوري تنظيم كنيد كه  ــاي دريافتي را نيز ط ايميل ه
ــما  ــت مخاطبان ش ــه ايميل هاي موجود در فهرس ب
ــو عضويت در اين  ــخ دهند. روي لينك هاي لغ پاس
ايميل ها كليك نكنيد و هيچ يك از لينك هاي داخلي 
ــده به اين ايميل ها را نيز باز  يا فايل هاي پيوست ش

نكنيد.
 از CC استفاده نكنيد

متاسفانه بسياري از كاربراني كه قصد دارند براي 
ــود ايميلي را  ــنايان خ ــتان و آش مجموعه اي از دوس
ــال كنند از گزينه CC براي  به صورت گروهي ارس
ــك مي گيرند.  ــل كم ــاي ايمي ــردن آدرس ه وارد ك

ــده در بخش  همان طور كه مي دانيد اعضاي وارد ش
ــك از دريافت كنندگان  ــط هري ــا توس CC ايميل ه
ــكل زماني پديد  ــاهده هستند و مش ايميل قابل مش
ــت  مي آيد كه ايميل يكي از دريافت كنندگان فهرس
ــد. در اين صورت فهرست كل  ــما هك شده باش ش
ــرويس  ــده ايميل در اختيار س ــاي دريافت كنن اعض
ارسال هرزنامه قرار گرفته و ايميل شما نيز به همين 

سادگي اسپم مي شود.
ــتانتان بخواهيد هنگام  ــنهاد كليك: از دوس پيش
ــي از بخش BCC  براي  ــال ايميل هاي گروه ارس
ــت دريافت كنندگان ايميل كمك  وارد كردن فهرس
ــه را فراموش  ــان نيز همواره اين نكت بگيرند. خودت

 CC ــود به جاي ــد و در ايميل هاي گروهي خ نكني
ــتفاده كنيد. توجه داشته باشيد هريك  از BCC اس
ــده در فهرست BCC نيز ايميل  از اعضاي وارد ش
ــت ديگر  ــد، اما فهرس ــت مي كن ــر را درياف موردنظ

دريافت كنندگان براي آنها قابل مشاهده نيست.
را  سـايت ها  در  عضويـت  شـرايط   

بخوانيد
ــتفاده از خدمات ارائه شده در برخي سايت ها  اس
ــت و كاربران نيز  ــايت اس نيازمند عضويت در آن س
ــادگي و بدون مطالعه قوانين و مقررات عضويت،  بس
ــل و اطالعات كاربري خود را وارد كرده  آدرس ايمي
ــد. اين  ــورد نظر درمي آين ــايت م ــه عضويت س و ب
ــياري از موارد با دريافت ايميل هاي  عضويت در بس
ــايت يا حتي هرزنامه هايي از ديگر  خبرنامه همان س
ــت.  توجه داشته باشيد برخي  ــرويس ها همراه اس س
سايت ها از آدرس ايميل شما براي ارسال ايميل هرز 
ــتفاده مي كنند و برخي ديگر نيز  توسط خودشان اس
ــرايط عضويت قيد مي كنند آدرس هاي ايميل  در ش
ــب درآمد در اختيار شركت هاي تبليغاتي  را براي كس
قرار مي دهند. هنگامي كه شما بدون خواندن قوانين 
و مقررات اقدام به عضويت در اين سايت ها مي كنيد، 
ــت ايميل هاي  ــان آدرس ايميلتان را در فهرس خودت

تبليغاتي اين شركت ها ثبت مي كنيد.
ــگام عضويت در  ــواره هن ــك: هم ــنهاد كلي پيش
ــرويس هاي آنالين به گزينه عضويت در خبرنامه،  س
انتشار ايميل براي كاربران و ديگر گزينه هاي مشابه 
ــما را صادر  ــتفاده از ايميل ش كه اجازه نمايش و اس
مي كند توجه داشته و آنها را غيرفعال كنيد. همچنين 
ــايت مورد نظر از امنيت  در صورتي كه عضويت در س
ــت و مهم نيست كاربري شما  خاصي برخوردار نيس
ــرار گيرد،  ــتفاده ق ــر نيز مورد اس ــط افراد ديگ توس
ــرويس هاي ارائه كننده ايميل  پيشنهاد مي كنيم از س
ــك بگيريد.  ــون mailinator كم ــت همچ موق
ــرويس  ــن مي توانيد ايميل هاي خود را در س همچني
جيميل با يك عالمت «+» به آدرس ايميل مجازي 
ــوان مثال چنانچه  ــل كنترل تبديل كنيد. به عن و قاب
ايميل شما click@gmail.com است مي توانيد 
ــك  از آدرس click+site1@gmail.com كم
ــالي به اين آدرس ايميل نيز  بگيريد. ايميل هاي ارس
در صندوق پستيclick@gmail.com  دريافت 
ــالي  ــه ايميل هاي هرز ارس ــود و در صورتي ك مي ش
ــاخت يك  ــود، مي توانيد با س ــه اين آدرس زياد ش ب
ــالي به  ــاده در جيميل، همه ايميل هاي ارس فيلتر س
click+site1@gmail.com  را به عنوان اسپم 
ــب آدرس ايميل  ــه اين ترتي ــانه گذاري كنيد. (ب نش

حقيقي شما هميشه محفوظ مي ماند)

چگونه هدف ايميل هاي اسپم(Spam) نشويم؟

خاك كردن هرزنامه ها 
امير عصاري

ايميل هاي ناشناس، تبليغاتي، مخرب و حتي ايميل هاي جعلي براي سرقت رمزعبورهاي شما از جمله مواردي است كه به آنها هرزنامه گفته مي شود؛ زيرا اين 
ايميل هاي هرز به خواسته شما برايتان ارسال نشده  است و نيازي به آنها نداريد، درحالي كه عالوه بر اشغال كردن فضاي خالي سرويس ايميل شما، ممكن است 
رايانه تان را به بدافزارها آلوده يا اطالعات كارت هاي اعتباري و سـرويس هاي آنالين شـما را نيز سرقت كنند. روش هاي متعددي براي خالصي از اين هرزنامه ها 
وجود دارد و بسياري از كاربران نيز سعي مي كنند با استفاده از اين روش ها خودشان را از چشم اسپمرها دور نگه دارند، اما در كمال ناباوري مشاهده مي كنند كه 

همچنان روزانه ده ها و حتي صدها ايميل بيهوده برايشان ارسال مي شود.

Clipboard Master  :نام نرم افزار
ــيار كاربردي  ــت (Clipboard) در ويندوز از امكانات بس ــه موق حافظ
ــمار مي رود، اما همان طور كه مي دانيد مهم ترين  ــتم عامل به ش در اين سيس
نقطه ضعف اين قابليت، حافظه فراموشكار آن است. هنگامي كه شما كليدهاي 
ــار مي دهيد اطالعات مورد نظر در حافظه موقت ثبت شده  Ctrl+C  را فش
و به محض فشار دوباره اين كليدها، اطالعات قبلي حذف و اطالعات جديد 
ــود. گاهي نيز هنگام تكرار عمليات Copy Paste اين  جايگزين آن مي ش
ــتباه فشار داده مي شوند و اطالعات اشتباهي از محلي به محل  كليدها به اش
ديگر منتقل مي شوند. نرم افزار قدرتمند Clipboard Master به صورت 
كامال رايگان با امكانات بسيار بيشتر به همين منظور طراحي شده است. اين 
نرم افزار قابليت كپي، مديريت، دسته بندي و ذخيره سازي انواع اطالعات اعم 
ــما قرار مي دهد و به كمك آن  ــه را در اختيار ش از متن، عكس، فايل و پوش

مي توانيد بيش از 10 هزار داده مختلف را در حافظه موقت كپي كنيد.
تهيه اسكرين شات از صفحه  نمايش، اختصاص ميانبر به اطالعات كپي شده 
ــتيباني از قالب هاي  در حافظه، بهره مندي از ابزار مديريت رمزهاي عبور و پش

متني پيش ساخته براي استفاده در متن ايميل ها و ... جزو امكاناتي است كه اين 
برنامه در اختيار شما قرار مي دهد. اين نرم افزار با قابليت اجرا در همه نسخه هاي 

32 و 64 بيت سيستم عامل ويندوز از لينك زير قابل دانلود است:
https://www.clipboardmaster.com

 
 
 
 

ــك ميگيرند.  ــل كم ــاي ايمي ــردن آدرسه ــاوارد ك بگيرند. خودت
استاد حافظه

فته
ر ه

فزا
رم ا
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Jaconda 
ــه به طور  ــت ك ــن ربات يك موتور جستجوس اي
ــتجو مي كند.  ــما جس ــرام براي ش ــتقيم در تلگ مس
ــتفاده  ــتجو كه از گوگل اس ــرد اين موتور جس عملك
ــت، در هر بار يك نتيجه  ــد چندان جالب نيس مي كن
ــود اين براي پيدا  ــان را پيدا مي كند، اما با وج يكس
كردن يك موضوع دم دستي يا افزودن سرعت عمل 
ــخص معروفي مي تواند  ــدا كردن عكس ش براي پي
ــما مي توانيد موضوعات مختلف مثل  جالب باشد. ش
ــايت و  ــا فرمت gif،jpg و … يا س عكس هايي ب

اطالعات را با اين ربات جستجو كنيد. 

 img my text/ كافي است از دستوراتي مانند
يا /g my text براي پيدا كردن موضوع مورد نظر 
 my text ــتفاده كنيد. توجه كنيد به جاي خود اس

بايد عبارت موردنظر خود را بنويسيد.

toucan 
ــر ايرانى در تلگرام  ــن ربات متفك toucan اولي
ــي زبان به شما اين امكان را  ــت. اين ربات فارس اس
ــكه، وضعيت  مي دهد اطالعاتي همچون نرخ ارز، س
ــي خود دريافت كنيد.  ــوا و … را روي گوش آب و ه
اطالعاتي كه براي دسترسي به هركدام بايد يك اپ 

جدا يا يك سايت 
ــاز كنيد.  متفاوت را ب

ــتورات  دس دريافت  ــراي  ب
 help استفاده از اين ربات عبارت

ــال كنيد تا بتوانيد با دستوراتي مانند  را براي آن ارس
sekke، football و … آشنا شويد.

KraBot 
ــه كاره و  ــا هم ــي تقريب ــات ايران ــك رب ــن ي اي
سرگرم كننده است، با استفاده از krabot مي توانيد 
ــاي مختلفي مانند تبديل متن به باركد و كيو آر  كاره
كد، دريافت تصادفي تصاوير از 9gag، كوتاه كردن 
ــر متحرك و چند كار ديگر را  لينك، دريافت تصاوي
ــي krabot را اد كرده و  ــات ايران ــام دهيد. رب انج
ــت  ــال كنيد تا فهرس عبارت !help را براي آن ارس

كارايي هايش را به شما نشان دهد.

pollbot 
ــتفاده  ــيله كاربردي براي اس ــن بات يك وس اي
ــه در مورد  ــت ك ــي با كاربران زياد اس در گروه هاي
ــادل نظر  ــر بحث و تب ــي با يكديگ ــوع خاص موض
مي كنند. pollbot امكان راه اندازي نظرسنجي را 
ــر مي كند. شما با استفاده از پل بات  در گروه ها ميس

ــد  ني مي توا
موضوعي  ــر  ه
ــش  ــوان پرس به عن را 
ــداد براي آن  ــرده و تا هر تع ــنجي تعيين ك نظرس
ــخ تعريف كنيد.  ــاي مختلفي به عنوان پاس گزينه ه
ــنجي شركت  كاربران ديگر مي توانند در اين نظرس
ــان را  ــن گزينه ها، جواب مورد نظرش ــرده و از بي ك
انتخاب كنند. همچنين هر يك از كاربران مي توانند 
ــردن results/ از نتيجه  ــا وارد ك ــر زماني ب در ه

نظرسنجي مطلع شوند.

Clippy 
ــن بات هايي  ــده و پركاربردتري ــناخته ش يكي از ش
ــت. اين  ــود، كليپي اس ــتفاده مي ش كه در تلگرام اس
ــودكار و در كمترين زمان ممكن  ــات به صورت خ رب
ــل مي كند.  ــتيكر تبدي ــه اس ــما را ب ــاي ش عكس ه
ــري بگيريد بايد  ــه مطلوب ت ــد نتيج ــر مي خواهي اگ
ــتيد با يك  ــن ربات مي فرس ــي كه به اي عكس هاي
پس زمينه يكدست مثال سفيد يا مشكي باشند. توجه 
ــتيكرهايي را كه با كليپي مي سازيد،  داشته باشيد اس
ــد آنها را  ــط مي تواني ــره كنيد و فق ــد ذخي نمي تواني

فوروارد (ارسال) كنيد.

يك حمله رباتى
ربات هاى تلگرام، تجربه تقابل با هوش مصنوعى را براى شما ايجاد مي كند

آرش جهانگيري
تلگرام حسابي بازار را قبضه كرده است و از ديگر پيام رسان ها خبري نيست. البته در هفته هاى اخير اين سرويس 
در ايران مشكالتى مانند كندى داشته است، اما از امنيت و سرعت خوب آن در شرايط عادى كه بگذريم، اين شبكه 
پيام رسان جذابيت هاي ديگري هم دارد؛ براي نمونه ربات هاي تلگرام كه ممكن است با آنها روبه رو شده باشيد. اين 
بات ها، كدهاي رايانه اي هوشـمندي اسـت كه به شكل يك كاربر در تلگرام حضور داشته و هر كدام وظيفه اي را به 
عهده دارد. جستجوي عكس، پاسخ به پرسش هاي متداول، راه اندازي نظرسنجي يا خبردار شدن از نرخ سكه و ارز 
از كارهايي است كه امكان دارد در طول روز براي آنها وقت بگذاريد. حال تمام اين كارها با استفاده از بات ها در همان 

فضاي تلگرام امكان پذير شده است. در ادامه با پنج باتي كه تجربه آنها خالي از لطف نيست، آشنا مي شويد.

اطالعاتي كه براي دسترسي به هراطالعات را با اين ربات جستجو كنيد. 
نحوه اضافه كردن بات ها به تلگرام

ــتقيم از آنها، كار بسيار راحتي است و  ــتفاده مس معموال اضافه كردن يك ربات به يك گروه يا اس
ــماره تلفن يا يك نام كاربري به فهرست شخصيتان دارد. براي  عملكردي مانند اضافه كردن يك ش
اين كار مي توانيد ابتدا نام ربات را با عالمت @ تايپ كرده و روي آن لمس كنيد يا با رفتن به آدرس 
ــي پيدا كنيد. توجه كنيد به  https://telegram.me/robotname به پروفايل ربات دسترس
ــاهده صفحه پروفايل  ــر خود را قرار  دهيد. با مش ــام كاربري ربات موردنظ ــاي robotname ن ج
ــه باالي آن موجود است ضربه بزنيد. از منوي باز  ــكل   در گوش ربات روي دكمه تنظيمات كه به ش
ــر خود اضافه كنيد. البته براي  ــس كرده و ربات را به گروه مورد نظ ــده Add to group را لم ش
ــكان add to group براي آنها وجود ندارد.  ــت و ام ــي از ربات ها عملكرد كمي متفاوت اس بعض
ــط خود كاربر  ــن ربات هايي بايد توس چني
رجيستر شود. شما مي توانيد با ارسال يك 
ــه اين ربات ها اطالعات الزم  پيام خالي ب
ــتفاده از آن را دريافت كنيد و در  براي اس
99 درصد موارد فقط آدرس ايميل شما را 

براي ثبت نام درخواست مي كند.

كـارگـاه
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ترفند

امير عصاري
ــس با  ــك او.اس.ايك ــتم عامل م ــران سيس كارب
ــتم عامل  ــت و پركاربرد اين سيس ــن خوش دس ذره بي
ــپات اليت را  ــنايي دارند. اس ــپات اليت آش ــا نام اس ب
ــتم عامل مك دانست؛ زيرا  مي توان مغز متفكر سيس
ــر اطالعاتي را كه در  ــن زمان ممكن ه در كوتاه تري
ــتگاه خود ذخيره كرده باشيد، در اختيار شما قرار  دس
ــتجوي سريع انواع اطالعات در مك به  مي دهد. جس

ــپات اليت مزاياي بي شماري را براي  كمك اس
كاربران دارد؛ اما ممكن است يك كاربر 

اطالعات ارزشمند و محرمانه اي را 
رايانه ذخيره  ــك  روي هارد ديس
ــد  ــته باش كرده و تمايلي نداش
اسپات اليت براحتي مكان آنها 

را شناسايي كند.
ــن  چني ــز  ني ــما  ش ــر  اگ
ــتم عامل  سيس در  ــي  اطالعات

ــره  ذخي ــس  مك.او.اس.ايك
ــي براي  ــد و به دنبال روش كرده اي

ــپات اليت هستيد،  حذف اين اطالعات از ايندكس اس
استفاده از ترفند زير را پيشنهاد مي كنيم:

ــا توجه به  ــن ترفند ب ــراي اي ــل اج ــه: مراح توج
ــل يعني ــد اپ ــتم عامل جدي ــري سيس ــط كارب  محي

ــت.  ــده اس ــرح داده ش OS X El Capitan ش
 OS X Yosemite ــت را در ــد اين قابلي مي تواني

نيز اجرا كنيد.
ــمت چپ  ــود را به باال س ــاوس خ ــانگر م 1ـ نش
ــرده و پس از  ــل ك ــش منتق ــه  نماي صفح
ــل، گزينه  ــوي اپ ــك روي لوگ  كلي
  System Preferences
را در منوي به  نمايش درآمده 

كليك كنيد.
اول  ــف  ردي از  2ـ 
ــش  به نماي ــاي  آيكون ه
 Spotlight درآمده روي

كليك كنيد.
3ـ پنجره اسپات اليت به 
دو تب Search Results و 

 Privacy ــيم شده است. روي تب Privacy تقس
ــمت چپ روي آيكون «+»  كليك كرده و از پايين س

كليك كنيد.
4ـ در پنجره به نمايش درآمده پوشه هاي موردنظر 
ــتجو را انتخاب و  ــت نتايج جس براي حذف از فهرس

روي گزينه Choose كليك كنيد.
ــد داريد  ــيد در صورتي كه قص ــته باش ــه داش توج
ــت نتايج  ــا مجموعه اي از فايل ها را از فهرس فايل ي
ــاخت يك پوشه جديد و انتقال  حذف كنيد، بايد با س
ــا را در يك  ــه، آنه ــاي مورد نظر به اين پوش فايل ه
ــه قرار داده و در نهايت با انتخاب پوشه، آن را از  پوش

فهرست نتايج حذف كنيد.
ــه هاي  ــه يا پوش 5ـ پس از طي اين مراحل، پوش
 Privacy ــود در بخش ــما در كادر موج انتخابي ش
ــاي فعال را  ــده و مي توانيد پنجره ه ــش درآم به نماي

ببنديد.
ــدون  ــتجو ب ــات جس ــد عملي ــه بع ــاال ب  6ـ از ح
ــه هاي  ــده در پوش در نظر گرفتن اطالعات ذخيره ش

مشخص شده در بخش Privacy اجرا مي شود.

تصوير زمينه 
دلخواه در جي ميل

تفاوت آشكار سرويس پست الكترونيكي 
ــت  ــرويس ها، امكاناتي اس گوگل با ديگر س
ــازي در اختيار شما قرار  كه براي شخصي س
مي دهد. آزمايشگاه گوگل ابزارهاي متنوعي 
ــما قرار مي دهد كه به دلخواه  را در اختيار ش
ــود مي توانيد هر يك از آنها را فعال كنيد.  خ
ابزارهاي مديريتي، فيلترهاي متعدد و ديگر 
ــوارد و امكاناتي  ــه م ــز از جمل ــا ني گزينه ه
ــازي  ــمار مي رود كه قابليت شخصي س به ش
ــتر جيميل را در اختيار شما قرار  هر چه بيش
مي دهد. در اين ميان البته تصوير زمينه يكي 
از مهم ترين موارد شخصي سازي در جيميل 
ــمار مي رود، زيرا هر كاربر سليقه خاص  به ش
ــت داريد منظره مورد  ــودش را دارد. دوس خ
عالقه تان را به  عنوان تصوير زمينه جيميل 
برگزينيد يا ترجيح مي دهيد عكس فرزندتان 
را به تصوير منتخب در اين سرويس تبديل 
كنيد؟ انتخاب هر يك از اين تصاوير براحتي 

و با استفاده از روش زير امكان پذير است:
ــك لين ــه  ب ــه  مراجع ــا  ب ــدا  ابت  1ـ 

ــري خود  ــات كارب  gmail.com، اطالع
ــخصي  را وارد كرده و به محوطه كاربري ش

خود وارد شويد.
ــت صفحه روي  ــمت راس ــاال س 2ـ از ب
آيكون تنظيمات كه به شكل يك چرخ دنده 

كوچك است كليك كنيد.
ــده روي  ــش درآم ــوي به نماي 3ـ از من
ــك كرده و يكي از تصاوير  Themes كلي
ــه دلخواه خود  ــه به نمايش درآمده را ب زمين
ــتفاده  انتخاب كنيد. (در  صورتي كه قصد اس
ــود را نداريد به  ــك از تصاوير موج از هيچ ي

مرحله  بعد برويد)
ــه گزين روي  ــك  كلي ــا  ب  4ـ 

ــاهده  ــر مش ــالوه ب More Images ع
ــوگل، پنجره آپلود  ــه تصاوير منتخب گ هم
ــش درآمده  ــي نيز به نماي ــر اختصاص تصوي
ــاي از گزينه ه ــي  ــك روي يك ــا كلي ب  و 

  Paste a URL يا Upload a photo
مي توانيد لينك تصوير مورد نظر خود را آپلود 

يا تايپ كنيد.
ــس از انتخاب تصوير مورد نظر نيز  5ـ پ
گزينه هايي براي شخصي سازي بيشتر رنگ 
ــما  متن ها و محو كردن تصوير در اختيار ش

قرار خواهد گرفت.
 Save 6ـ در نهايت با كليك روي گزينه
پوسته دلخواه شما به عنوان پوسته سرويس 
جيميل فعال شده و در صورت نياز با كليك 
ــده تنظيمات و انتخاب  روي آيكون چرخ دن
گزينه Share your theme  مي توانيد 

آن را با ديگر كاربران به اشتراك  بگذاريد.

متوسط

ــرا  اپ ــر  مرورگ
ــان  مي در   (Opera)
كاربران تلفن هاي همراه 
ــزاري محبوب  و تبلت اب
ــده است.  ــناخته ش و ش
ــخه  ــن مرورگر از نس اي
ــوص  ــكتاپي (مخص دس
ــزي و  ــاي رومي رايانه ه
ــز برخوردار  ــاپ) ني لپ ت
است و با وجود محبوبيت 
ــه ديگر  ــبت ب كمتر نس
مرورگرها همچون كروم 
ــتريان  و فايرفاكس، مش

پروپاقرصي دارد.
اين  اگر نسخه جديد 
ــتگاه  مرورگر را روي دس
ــنا  ــيد، مطمئنا با قابليت جديد Tab Menu در اين مرورگر آش خود نصب كرده باش
ــتيد. اين قابليت موجب مي شود باالي نوار آدرس مرورگر منويي نمايش داده شود  هس
ــود. اين منو  ــتي از تب هاي فعال در مرورگر نمايش داده ش كه با كليك روي آن فهرس
به شما امكان مي دهد براحتي ميان تب ها حركت كنيد تا عالوه بر دسترسي به هر يك 
ــط فهرست تب ها، به  كمك فهرست عمودي موجود در منو نيز به روشي  از تب ها توس

ساده تر و سريع تر به آنها دسترسي داشته باشيد.
ــي امكانات جديد را  ــت، اما تعدادي از كاربران برخ ــيار كاربردي اس اين قابليت بس
ــما نيز جزو همين دسته از  ــندند و ترجيح مي دهند آنها را غيرفعال كنند. اگر ش نمي پس
ــت Tab Menu را در مرورگر اپرا غيرفعال كنيد  ــتيد و مي خواهيد قابلي كاربران هس

از روش زير كمك بگيريد:
ــز رنگ اپرا كليك  ــمت چپ روي آيكون قرم ــرا كرده و از باال س ــر را اج 1ـ مرورگ

كنيد.
ــك كنيد.  ــده روي Settings كلي ــش درآم ــوي به نماي 2ـ از من
ــي به بخش  ــاي ميانبر Alt+P نيز براي دسترس ــد از كليده (مي تواني

تنظيمات كمك بگيريد.)
 User ــكرول كنيد تا به بخش 3ـ صفحه تنظيمات را به پايين اس
ــار گزينه  ــارك كن ــت چك م ــه عالم ــيد و در ادام Interface برس

Enable tab menu را غيرفعال كنيد.
ــمت  ــرعت از باال س ــاهده خواهيد كرد كه منوي تب ها بس 4ـ مش

راست مرورگر شما حذف مي شود.

يكي از امكانات بسيار خوبي كه مرورگرهاي امروزي از آن پشتيباني 
مي كنند، نمايش صفحات وب در تب هاي مجزا در باالي مرورگر است. 
ــدن نوار وظيفه ويندوز مي شود، بلكه با  ــلوغ ش اين تب ها نه تنها مانع ش
كشيدن و رها كردن هر يك از آنها مي توان آنها را مرتب كرد. به عنوان 
ــما مي توانيد تب هاي مرتبط با يكديگر را كنار هم قرار دهيد يا  مثال ش
ــاهده كرده و آنها را ببنديد، در  ــريع تر مش تب هايي را كه قصد داريد س

ابتداي فهرست خود قرار دهيد.
ممكن است بسياري از كاربران با عمليات كشيدن و رها كردن براي 
ــند، اما كمتر كاربري جابه جايي همزمان  ــنا باش جابه جا كردن تب ها آش
ــت داريد چند تب را  ــت. دوس ــا را به اين روش آزمايش كرده اس تب ه
ــيدن و رها كردن به مكان مورد نظر خود  همزمان و در يك مرحله كش

منتقل كنيد؟
ــار داده و تب هاي  ــد Ctrl را از روي صفحه كليد رايانه فش 1ـ كلي

مورد نظر را انتخاب كنيد.
ــته  ــا نكته اي كه پس از انتخاب تب ها بايد به آن توجه داش 2ـ تنه
ــن تب مورد نظر  ــد كنترل پس از انتخاب آخري ــيد رها نكردن كلي باش
ــا كردن كليد  ــز انتخاب كرده و بدون ره ــس آخرين تب را ني ــت. پ اس

كنترل، عمليات كشيدن و رها كردن را در مكان جديد اجرا كنيد.
ــما به مكان  ــيده و تب هاي مورد نظر ش 3ـ مراحل كار به اتمام رس

جديد در فهرست تب ها منتقل شده  است.
نكته: شما مي توانيد با استفاده از اين روش، تب هاي موجود در يك 
پنجره مرورگر را به مرورگر كروم در يك پنجره ديگر نيز منتقل كنيد.

جابه جايي همزمان تب هاي كروم
مبتدى مبتدى

پنهان كردن فايل ها و پوشه ها از اسپات اليت
مبتدى

غيرفعال كردن Tab Menu در اپرا
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Android M
ــت كه گوگل  ــد M عنواني اس اندروي

A براي نسخه جديد سيستم عامل اندرويد
ــمند به آن  براي تلفن هاي همراه هوش
ــخه  ــن نس ــت. اولي ــرده اس ــاره ك اش
ــتم عامل ــن سيس ــعه دهندگان اي ــش توس  پيش نماي

ــاخت MPZ44Q براي  ــماره س  7 خرداد 94 با ش
نكسوس 5، نكسوس 6، نكسوس 9 و نكسوس پلير 
ــر شده و پيش نمايش شماره 2 توسعه دهندگان  منتش
 MPZ79M ــاخت ــتم عامل با شماره س اين سيس
ــوس 5، نكسوس 6، نكسوس 9 و شماره  براي نكس
ــاخت MPZ79N براي نكسوس پلير در 18 تير  س
ــكالت موجود،  ــع مش ــت. رف ــه اس ــار يافت 94 انتش
ــي همچون  ــزودن امكانات ــي و اف ــاي امنيت بهبوده
ــت و فناوري يو اس بي  ــتيباني از حسگر اثر انگش پش
ــمار  ــخه به ش Type-c ازجمله قابليت هاي اين نس

مي رود.

Index
ــات ايندكس كردن در علوم رايانه  عملي

I ــاخت جداول مرتب شده از به معناي س
ــاره  اطالعات (ايندكس ها) با قابليت اش
ــا و ديگر  ــه ها، فايل ه ــه جايگاه پوش ب
ــت. ايندكس ها باتوجه به  ــده اس اطالعات ذخيره ش
ــت نام فايل،  ــاد آنها ممكن اس ــدف نهايي از ايج ه
ــدي، محتواي  ــا ويرايش، كلمات كلي ــخ ايجاد ي تاري
ــتم عامل ويندوز  متني و ... را در خود جاي دهد. سيس
ــاخت ايندكس هايي از اطالعات ذخيره شده  نيز با س
ــده در آن  ــب ش ــاي نص ــك و برنامه ه در هارد ديس

قابليت جستجو در ويندوز را مديريت مي كند.

Troubleshoot
به صورت خالصه، عمليات عيب يابي و 

T را آن  ــع  رف ــراي  ب ــكار  راه ــه  ارائ
در  مي نامند.   Troubleshooting
ــتر موارد عيب يابي در رايانه شامل  بيش
ــخت افزاري و  ــكل از نوع س ــخيص مش عمليات تش
ــه نوع عيب  ــه باتوجه ب ــت و در ادام ــزاري اس نرم اف
ــي ارائه  ــاي احتمال ــده، راهكاره ــخيص داده ش تش

مي شود.

محمد اكبري از مازندران:  يك لپ تاپ لنوو 
با حافظه 500 گيگابايت دارم. آيا مي توانم 
ــترنال مجزا تبديل  هارد اين لپ تاپ را به هارد اكس

كرده و از آن استفاده كنم؟ 
اين هارد كيفيت هارد اكسترنال هاي موجود در بازار 

را دارد يا نه؟

ــما مي توانيد براحتي هارد لپ تاپ خود را به هارد ديسك اكسترنال   كليك:  چرا كه نه! ش
ــاده بدون نياز به آداپتور برق از  قابل حمل تبديل كرده و با كمك يك كابل يو اس بي س
آن استفاده كنيد. اين هارد صرف نظر از سرعت تبادل اطالعات در مقايسه با هاردهاي جديد مجهز 
ــترنال موجود در بازار نخواهد داشت. البته توجه  به فناوري USB3 تفاوت خاصي با هاردهاي اكس
ــتفاده از اين هارد بايد ابتدا يك كيس مناسب براي آن تهيه كنيد. اين كيس  ــته باشيد براي اس داش

مي تواند ضد آب و حتي ضد ضربه باشد تا از آسيب هاي احتمالي به هارد نيز جلوگيري شود.

 اشكان 20 سـاله از تهران: از وقتي ويندوز 
ــتم خود را  عوض كردم،  سيس
قسمت جستجو در استارت ويندوز مشكل 

پيدا كرده است؛ مثال وقتي يك برنامه را 
جستجو مي كنم مي نويسد برنامه موجود نيست. 

ــكل نه فقط براي برنامه ها بلكه براي تمام  اين مش
فايل ها با همه فرمت ها وجود دارد. چند بار ويندوز عوض 

ــف، 32 بيتي  ــركت هاي مختل ــراي ش ــار ب ــر ب ــردم ه  ك
ــتم ام هم  ــن 7 و سيس ــد. ويندوز م ــي نمي كن ــي فرق  و 64 بيت

به روز است.
ــف روي رايانه، نمي توان  ــب ويندوزهاي مختل  كليـك: باتوجه به نص
ــخصي براي اين مشكل ارائه كرد. پيش از هر چيز پيشنهاد  راه حل مش
ــودن ابزارهاي  ــرده و از نصب نب ــي ك ــن ها را بررس ــم فرمت پارتيش مي كني
ــويد. در ادامه  ــك مطمئن ش ــگاري براي قفل كردن اطالعات هارد ديس رمزن

موارد زير را بررسي و آزمايش كنيد:
-  به كنترل پنل ويندوز برويد و Indexing Options را كليك كنيد.

ــد در بخش  ــره جدي ــرده و در پنج ــك ك ــه  Advanced كلي -  روي گزين
Troubleshooting  گزينه  Rebuild را كليك كنيد.

ــه  ــد از گزين ــدوز مي تواني ــط وين ــكل توس ــي مش ــراي بررس ــه ب - در ادام
Troubleshoot search and indexing  نيز كمك بگيريد.

- مي توانيد با مراجعه به تب File Types  نيز همه فرمت هاي موجود را به 
حالت انتخاب درآورده و با كليك روي Ok  پنجره هاي فعال را ببنديد.

ــت، ــال اس ــدوز فع ــتجو در وين ــت جس ــرض قابلي ــت پيش ف ــه: در حال  توج
ــه  ب ــه  مراجع ــا  ب ــد  مي تواني ــوع  موض ــن  اي از  ــان  اطمين ــراي  ب ــا   ام
ــش Programs and Features روي گزينه  ــل و ورود به بخ كنترل پن
ــت  ــرده و عالم ــك ك Turn windows features on or off كلي

چك مارك كنار گزينه Windows Search را فعال كنيد.
 Sony Xperia M2 Aqua D2403عرفان حسين زاده از رشت: آيا 
ــتيباني مي كند؟ براي اين آپديت حداقل به چه  از اندرويد M پش

سخت افزاري نياز دارد؟
 كليك: آخرين رام رسمي منتشر شده براي دستگاه شما اكنون اندرويد 

سختاف

ــاني اندرويد 5/1 نيز  ــت و در آينده نزديك به روزرس ــت 4,4,2 اس كيت ك
ــفانه فعال براي به روزرساني اين  ــود. متاس ــر مي ش براي آن منتش
ــزي صورت نگرفته و  ــتگاه به اندرويد M هيچ برنامه ري دس
ــتگاه ارائه  ــن آپديتي براي اين دس ــد مي دانيم چني بعي
ــد  ــرا  Xperia M4 Aqua فرزن ــود؛ زي ش
جديدي در اين خانواده به شمار مي رود  و 
ــز  ــد M ني ــت از اندروي ــرار اس  ق

پشتيباني كند.
ــب اطالعات درخصوص  براي كس
ــز مي توانيد از  ــش خود ني ــش دوم پرس بخ

لينك زير در سايت گوگل كمك بگيريد. 
همه اطالعات موردنياز براي آشنايي با دستگاه هاي سازگار با سيستم عامل 
ــخت افزاري هر دستگاه باتوجه  اندرويد و حداقل نيازمندي هاي نرم افزاري و س
ــخه هاي منتشر شده از سيستم عامل اندرويد در اين لينك قابل مشاهده  به نس

است:
http://source.android.com/compatibility/index.html

 كيارش محموديان از قزوين: لطفا يك نرم افزار معرفي كنيد كه بتواند 
در محيط ويندوز كارهاي از پيش تعيين شده را راس ساعت خاصي 
شروع و تمام كند. مثال يك نرم افزار را در ساعت مشخصي باز كند و در ساعت 

معين شده ببندد.
 Task Scheduler ــد از ابزار  كليـك: براي انجام اين كار مي تواني
ــت در  ــي به اين ابزار كافي اس ــدوز كمك بگيريد. براي دسترس در وين
ــتارت عبارت sched را وارد كرده و كليد اينتر را  ــتجوي منوي اس كادر جس
ــار دهيد. در ادامه با كليك روي Create Basic Task مي توانيد يك  فش
ــخص  ــت جديد ايجاد كنيد و با طي مراحل به نمايش درآمده ، ضمن مش فعالي
ــت فعاليت هاي  ــود، فعاليت مورد نظر را به فهرس ــرايط و نيازهاي خ كردن ش

قابل انجام به صورت خودكار اضافه كنيد.
ــد از نرم افزار System Scheduler نيز براي انجام اين كار كمك  مي تواني
ــتر و روش كار ساده تري دارد و از لينك زير  بگيريد. اين نرم افزار امكانات بيش

قابل دانلود است:
http://www.splinterware.com/products/wincron.htm

 محمد عزيزي از اسالمشهر: آيا با پيشرفت فناوري و افزايش روزافزون برنامه هاي اندرويد 
و آي او اس از جمله برنامه هاي هك و جاسوسي كه گاهي توسط سازنده گوشي و برخي 
ــدن ها را  ــه بتواند جلوي اين بدافزارها و هك ش ــود، برنامه اي وجود دارد ك افراد طراحي مي ش

بگيرد؟
ــت   كليك:  هيچ گاه نمي توان امنيت را به طور صد درصد برقرار كرد؛ زيرا همواره ممكن اس
ــگيري از بروز مشكالت بهترين راه حل است و براي اين  ــته باشد. پيش راه نفوذي وجود داش
ــود دارد. همچنين  ــمند وج ــتگاه هاي هوش ــتفاده از دس ــياري در اس كار نيز توصيه هاي امنيتي بس
ــتگاه هاي  ــده در دس ــيار معتبري نيز براي حفظ امنيت اطالعات ذخيره ش ــاي امنيتي بس نرم افزاره
ــت كه مي توانيد با دانلود و نصب آنها  ــمند طراحي شده اس هوش
ــده در  ــا حد امكان از اطالعات ذخيره ش ــتگاه خود ت روي دس
ــفانه گاهي برخي سازندگان به  ــتگاه محافظت كنيد. متاس دس
ــي از كاربران در  عمد ابزارها يا راه هاي نفوذي را براي جاسوس
دستگاه هاي خود تعبيه مي كنند كه اين روش جاسوسي تا مدت ها 
از ديد كاربران و حتي كارشناسان امنيتي مخفي مي ماند. اگر امنيت 
ــما از اهميت بسيار بااليي برخوردار است و عالوه بر  اطالعات براي ش
ــخصي و محرمانه  ــرقت اطالعات ش رعايت توصيه هاي امنيتي نگران س
ــياري از كشورها براي  ــنهاد مي كنيم راهكاري را كه بس خود هستيد، پيش
ــران دولتي خود درپيش گرفته اند، انتخاب كنيد. اين راهكار  افراد نظامي و س
بسيار ساده است. دستگاه هاي هوشمند را كنار بگذاريد و از تلفن همراه ساده با 

امكانات اوليه تماس صوتي و ارسال پيام كوتاه بهره مند شويد!

ــي پردازنده   علي بابايي از كوهدشـت: بتازگ
مادربورد خود را تعويض كرده ام، اما هنگام كار 

با رايانه، صداي فن پردازنده با صداي بلند شنيده مي شود. 
قبال اين مشكل را نداشتم. آيا به فن قوي تري نياز دارم؟ 

click.) ــايت كليك ــرا برخي لينك هاي س ــوال ديگر اين كه چ س
ــود؟ بخصوص در  ــت و باز نمي ش ــر اس jamejamonline.ir) فيلت

بخش پرسش و پاسخ.
ــت. ممكن است  ــي از وجود گرد و غبار در فن يا خرابي آن اس ــتر موارد ناش  كليك: صداي بلند فن در بيش
ــديدتر شده يا فن را در جاي مناسب خود  ــكل ش ــته كردن فن، اين مش به دليل تعويض پردازنده و باز و بس
ــس چنانچه دماي  ــت پ ــته نيس ــيد. افزايش صداي فن به كم بودن قدرت خنك كنندگي آن وابس ــرار نداده باش ق
ــه مي كنيم وضعيت  ــتر نياز نداريد؛ اما توصي ــد به تهيه فن با قدرت بيش ــما افزايش نمي ياب ــگر مركزي ش پردازش
ــنهاد نيز مي توانيد  ــي كنيد. به عنوان يك پيش ــن روي پردازنده و وجود گرد و غبار روي آن را بررس ــري ف قرارگي
ــط فن را بلند كرده و محور مياني آن را كمي چرب كنيد. انجام اين كار تا مدتي حركت فن را روان  ــب وس برچس

كرده و صداي آن را كاهش مي دهد.
ــفانه گاهي براي ارائه توضيحات تكميلي، ناچار به ارائه لينك هايي در  ــما نيز متاس ــش دوم ش ــخ به پرس در پاس
ــرويس دهنده براي كاربران ايراني مسدود مي شود  ــمت س ــتيم. برخي لينك ها از س ــخ هس ــش و پاس بخش پرس
(به دليل تحريم هاي موجود) و برخي لينك ها نيز به دليل طوالني بودن توسط سرويس هاي كوتاه كننده لينك كوتاه 
ــوند، اما اين سرويس ها به دليل انجام برخي فعاليت ها و پنهان سازي مقصد توسط سرويس هاي داخلي فيلتر  مي ش
مي شوند. همواره سعي مان بر اين است تا صحت لينك ها را بررسي و در صورت امكان لينك هايي را منتشر كنيم 

كه با چنين مشكالتي مواجه نباشند.
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فناوري آينده

ميانجيگري براي اتصال به اينترنت
استفاده از اينترنت رايگان 
مكان هاي  و  ــاپ ها  كافي ش
ــت،  اس راه انداز  كار  عمومي 
ــه اين خطر را در  اما هميش
ــه اطالعات رد و  پي دارد ك
ــده از سوي شخص  بدل ش
ــا  ب ــود.  ــد ش ــري رص ديگ
ــن موضوع، يك  توجه به اي
گجت  هلندي،  ــتارت آپ  اس

Keezel را طراحي كرده و ساخته است. اين گجت درواقع يك ميانجي بين مودم و گوشي 
يا لپ تاپ كاربر است، ابتدا اين وسيله را به شبكه اينترنت وصل مي كنيد، سپس دستگاه تان 
را به اين گجت. به  اين  ترتيب داده هاي رد و بدل شده ايمن مي ماند، ضمن اين كه مي توان 
با پرداخت حق اشتراك و بدون محدوديت توسط سرورهاي ديگري از اينترنت استفاده كرد. 
كيزل با همه پلتفرم ها سازگاري دارد و باتري دروني اش مي تواند نقش يك پاوربانك را هم 

بازي كرده و گوشي را شارژ كند.

چتري كه در تصوير مشاهده مي كنيد، 
ــر تفاوتي با چترهاي ديگر ندارد،  در ظاه
ــه آن را از همتاهاي  اما امكاناتي دارد ك
ــد. HAZ محصول  ــود متمايز مي كن خ
ــت كه  ــاي تايواني اس ــركت نوپ يك ش
ــار  ــمندي دارد و با فش قابليت هاي هوش
يك دكمه به آساني باز يا بسته مي شود، 
ــارژ  براي اين كار موتور و باتري قابل ش
درون اين چتر استفاده شده است. غير از 
اين قابليت، چتر موقعيت مكاني اش را با 
ــمند ارسال  اتصال بلوتوث به تلفن هوش
ــي كاربر،  ــن به گوش ــال نوتيفيكيش ــدن خود جلوگيري مي كند! همچنين با ارس كرده و از گم ش

گوي جادواطالعات آب و هوايي را به او يادآوري مي كند.
حتما با گوي جادو آشـنا هستيد؛ همان 
گويي كه جادوگرها براي پيشگويي آينده 
از آن استفاده مي كنند. اكنون مي خواهيم 
شما را با يك گوي آشنا كنيم كه از گوي 
جادو كـم ندارد. گجـت Branto كه در 
تصوير مشـاهده مي كنيـد، درون خود 
دوربيني دارد كه 360 درجه مي چرخد و 
تمام محيط اطراف را پوشش مي دهد. اين 
گوي به تلفن وصل مي شود و تصوير فول 
اچ.دي خود را زنده روي گوشـي نمايش 
مي دهد. به اين ترتيب مي تواند در نقش 
ابزاري براي مراقبـت از خانه از راه دور يا 
برقراري تماس ويدئويي استفاده شود. 
غير از اين برانتو مي تواند تمام وسـايل 
مجهز به ديود مادون قرمز را كنترل كرده 
و موزيك هـاي روي گوشـي تان را نيز با 

بلندگوي خود پخش كند. 

 نوازنده شدن 
در يك چشم برهم زدن

يادگيري موسيقي مستلزم شناخت و به خاطر 
سپردن نت هاست؛ البته آموزش آن هزينه و 
زمان زيادي مي خواهد. اگر شما هم عالقه مند 
موسيقي هستيد، ولي زمان و هزينه يادگيري 
 The ONE آن را نداريد، با پيانوي هوشمند
آشنا شـويد. تبلت اندرويدي يا آيپد به اين 
پيانو وصل مي شود و با اپليكيشن مخصوص 
صفحه پيانو را نمايش مي دهد. روي هريك از 
شاسي هاي اين پيانو يك ديود قرمز يا آبي رنگ 
وجود دارد كه اپ به نوبت هـر كدام از آنها را 
روشـن مي كند. به اين ترتيب با روشن شدن 
هر چراغ، كاربر متوجه مي شود چه كليدي را 

رفشار دهد تا موسيقي نواخته شود. ي لب ي بر ري
ن 
ي 

ر 
و 

ـا 
ك 
ت 

ــتن به وجود آورده، باز هم قلم و كاغذ حس خالص و  ــرفت هايي كه فناوري در عرصه نوش با همه پيش
ــده كه از چهار  ــاخته ش ــتگاه Paper4Everyone  س منحصربه فردي دارد. با توجه به اين موضوع دس
ــمند، گيرنده و يك نرم افزار رايانه اي تشكيل شده است. با استفاده  بخش نوعي كاغذ مخصوص، قلم هوش
از اين وسيله چند نفر مثال كارمندان يك شركت مي توانند در جلسه هر كدام نوشته هاي خود را روي كاغذ 
رسم كنند و تصوير آن را به  صورت مجزا روي نمايشگر ببينند. نمايش نوشته ها روي نمايشگر به  صورت 
ــود و مي توان آن را با ديگر اعضاي جلسه آنالين به اشتراك گذاشت يا براي استفاده  همزمان انجام مي ش

در زماني ديگر از آن خروجي گرفت و ذخيره كرد.

ــاده ترين ايده ها با اتكا به اين جمله مي تواند  ــت و گاهي س ــادگي نهايت پيچيدگي اس به قول داوينچي، س
ــتارت آپ كانادايي است و توانسته طي زمان  ــد، همچون گجت ZNAPS كه محصول يك اس موفق ترين باش
كوتاهي چند برابر سرمايه مورد نياز خود پول براي ايده اش جمع آوري كند، اما طرز كار اين گجت چگونه است؟ 
اين گجت مانند يك درپوش درون پورت ميكرو يو.اس.بي يا اليتنينگ محصوالت اپل مي رود و مي توان كابل 
شارژ گوشي را بدون سيم به دستگاه متصل كرد. براي اتصال از يك رابط استفاده شده كه سر كابل شارژ درون 
آن مي رود و با نيروي آهنربايي به درپوش مي چسبد. مزيت استفاده از اين گجت اين است كه كابل بدون سيم و 
به آساني به گوشي متصل شده، ضمن اين كه از ورود گرد و خاك و مايعات به پورت گوشي جلوگيري مي شود.

 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

پيدا كردن شيء گمشده آسان نيست، اما وقتي پاي فناوري به ميان 
مي آيد، داستان متفاوت مي شود.

Smart Tracker2 محصولي از يك شركت نوپاي سوئيسي است 
كه كمك مي كند هر چيزي را كه گم كرده ايد، پيدا كنيد. اين گجت 
درون خود سيمكارت دارد و به ادعاي سازنده در همه كشورها كار 
مي كند. سيمكارت، موقعيت جغرافيايي ردياب را آنالين به اپليكيشن 
ــال مي كند و همچنين مي تواند اطالعات مكاني را  تحت وب ارس
روي خود براي استفاده بعدي ذخيره كند. غير از اين، با اين گجت 
مي توان ارتباط دوطرفه برقرار كرده و با شخصي كه آن را در دست 

دارد، گفت وگو كرد.
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