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كاهش 50 دالرى قيمت 
ايكس باكس وان

ــه پايانى  ــافت كه در هفت ــركت مايكروس ش
ــال 2014 براى افزايش فروش كنسول بازى  س
ــش داده بود، در  ــود قيمت آن را 50 دالر كاه خ
ــن محصول را  ــاى ابتدايى قيمت اي همان روز ه
ــركت  ــابق برگرداند تا ش ــه همان 400 دالر س ب
ــت چند هفته  ــود. حال با گذش متحمل ضرر نش
ــافت  ــو و تجربه خوبى كه مايكروس ــال ن آغاز س
ــس وان در هفته  ــابقه ايكس باك ــروش بى س از ف
ــركت تصميم گرفته  ــت، اين ش ــر 2014 داش آخ
ــر  ــار ديگ ــد را ب ــول قدرتمن ــن كنس ــت اي  قيم

به 349 دالر برساند. 
ــت مايكروسافت تصميمى  البته مشخص اس
ــى قيمت اين  ــوص كاهش دائم ــى در خص قطع
محصول ندارد و آن را به صورت طرحى تشويقى 
ــت در هفته هاى آينده  ــرده و بعيد نيس ــوان ك عن
شاهد افزايش دوباره قيمت اين محصول باشيم. 

ــافت كه تجربه ناموفقى در روزهاى  مايكروس
ــا  ــت ب ــولش در رقاب ــى از كنس ــى رونماي ابتداي
ــن4 داشته، با اين روش جديد توانست  پلى استيش
ــر بگذارد و حتى فروش  ــت س روزهاى بد را پش
ــن4  ــامبر به باالتر از پلى استيش خود را در ماه دس
ــاند. با اين حال هنوز كفه ترازوى فروش دو  برس
ــل آخر به نفع پلى استيشن4 سنگينى  كنسول نس
مى كند. آمارى كه بعيد نيست با برنامه هاى جديد 
مايكروسافت و ورود زودهنگام نسل جديد كنسول 

نينتندو، دستخوش تغييرات ديگرى بشود.
ــرويس مترجم  ــته گوگل س چند هفته گذش
ــتخوش تغييرات زيادى كرد و قابليت  خود را دس
ــد.  ــليت اضافه ش ــه گوگل ترنس ــه آنى ب ترجم
ــركت تصميم دارد با به روز رسانى  حال اين ش
ــن گوگل ترنسليت در iOS پاى اين  اپليكيش
قابليت را به محصوالت اپل باز كند. از اين به 
بعد كاربران اپل مى توانند از طريق تلفن همراه 
ــرى را با  ــى و تصوي ــه آنى صوت ــود ترجم خ

ــتفاده از اين سرويس كافى است دروبين تلفن همراه خود را روى  ــتفاده از دوربين تلفن همراه تجربه كنند. با اس اس
نوشته موردنظر قرار دهيد تا گوگل با استفاده از داده هاى زبانى خود آن عبارت را به زبانى ديگر ترجمه كند.

ــركت Word Lens به گوگل اضافه شده و مى تواند  ــال پيش با خريد ش اين ويژگى جديد گوگل، از يك س
ــرويس از چند زبان محدود مانند انگليسى،  ــد. اكنون اين س ــته باش ــرفت مترجم گوگل داش نقش پررنگى در پيش
ــتيبانى مى كند، اما مانند روال هميشگى در آينده به زبان هايى  ــپانيايى پش ــه، پرتغالى، ايتاليايى، آلمانى و اس فرانس
ــد. همچنين گوگل در نظر دارد اين  ــتفاده از اين ويژگى به ترجمه  آنها پرداخت، اضافه خواهد ش كه مى توان با اس
ــا اينترنت ارتباط ندارند از آن  ــن خود فعال كند تا حتى تلفن هايى كه ب ــت را به صورت آفالين روى اپليكيش قابلي

استفاده كنند.

نسل پنجم اينترنت 
تلفن همراه در راه ايران

رئيس پژوهشگاه ارتباطات و فناورى اطالعات 
ــور در اظهارنظرى عجيب عنوان كرد در حال  كش
ــل پنجم  ــازى امكانات الزم براى ورود نس آماده س
ــبكه هاى تلفن  همراه به ايران در شش ماه آينده  ش
ــتند. محمد خوانسارى، در حالى از ورود شبكه  هس
نسل پنجم تلفن همراه به ايران صحبت مى كند كه 
هنوز نسل سه و چهار به طور همگانى بهره بردارى 
ــيارى از كاربران تلفن همراه  ــتفاده نشده و بس و اس
ــى هايى استفاده مى كنند كه حتى  در ايران از گوش

امكان پشتيبانى از نسل چهارم را ندارند.
ــترى در مورد  ــح بيش ــارى توضي ــه خوانس البت
ــده براى ورود اين فناورى به  تالش هاى انجام ش
ــده  ــران نداد و فقط از برنامه ريزى هاى انجام ش اي
ــبكه هاى مخابراتى و  براى ورود به نسل پنجم ش
ــر داد. اين در حالى  ــش ماه آينده خب موبايل در ش
ــه اپراتور تلفن همراه در ايران بتازگى  ــت كه س اس
ــدازى اينترنت  ــراى راه ان ــادى را ب ــاى زي هزينه ه
پرسرعت تلفن همراه در ايران انجام داده اند و هنوز 
هم نتوانسته اند اين فناورى را به صورت همگانى و 

يكپارچه در اختيار كاربرانشان قرار دهند.
ــك تحقق ورود نسل پنجم تلفن همراه  بدون ش
ــى، يك اتفاق  ــم در چنين زمان كم ــه ايران آن ه ب
بزرگ محسوب مى شود، اما با توجه به زيرساخت ها و 
هزينه هاى الزم و البته آماده سازى بستر مناسب براى 
ــاهد  ــد به اين زودى ها ش اين كار، بعيد به  نظر مى رس

ورود شبكه نسل پنجم تلفن همراه به ايران باشيم.

ــراى رقابت با يكديگر  ــاى دنياى فناورى ب غول ه
ــى صرف نظر  ــتر از هيچ تالش ــترى بيش و جلب مش
ــاى رقابت كه چندان  ــد. يكى از اين روش ه نمى كنن
هم جوانمردانه به حساب نمى آيد، تمسخر و زير سوال 
ــت. شما اين نكته  بردن محصوالت ديگر شركت هاس
را به دفعات در تبليغات  شركت هاى مختلف ديده ايد. 
ــركت هايى كه اين روش را پيوسته براى  يكى از ش
ــافت  ــام مى داد، مايكروس ــب رقيبى خاص انج تخري
ــايتى را با نام ــال 2012 وبس ــت. اين شركت از س اس

Scroogled  راه اندازى كرد كه لوگويى شبيه گوگل 
ــرويس  ــركت  از قبيل س ــت و محصوالت اين ش داش
ــگاه اينترنتى گوگل پلى و  جيميل، مرورگر كروم، فروش
كروم بوك ها را نقد كرده و برترى هاى محصوالت خود 

را در قالبى طنزآميز و البته توهين كننده بيان مى كرد.
ــگاهى  ــايت فروش ــر از اين وبس ــمتى ديگ در قس
ــرت ها و ليوان هايى با  ــود كه تى ش ــده ب راه اندازى ش
ــيد؛ اما  ــاى ضدگوگل در آن به فروش مى رس طرح ه

ــده  ــافت باعث ش ــگار تغييرات مديريتى مايكروس ان
ــراى تخريب حريف،  ــركت در تصميم خود ب ــن ش اي

تجديدنظر كرده و اين پروزه را متوقف كند.
ــاني اين سايت  ــت وقتى به نش حدود دو هفته اس
ــت و  ــرى از  Scroogled نيس ــد ديگر خب مى روي

  WhyMicrosoft.comــايت وبس آن  ــاى  به ج
ــه   ــايت جديدى كه در آن با مقايس ــود؛ وبس باز مى ش
ــركت ها روبه رو  ــافت با ديگر ش محصوالت مايكروس
ــه ها كامال  ــتيد، اما نوع بيان و ادبيات اين مقايس هس

رسمى و به دور از تمسخر است.

مايكروسافت دست از تمسخر گوگل برداشت
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ترجمه با دوربين، هديه گوگل به اپل

اپل، رقيب بالقوه دوربين هاى گوپرو
ــال هاى اخير با دعواهاى حقوقى درباره حق انحصارى اختراع، گره خورده است. اين بار قرعه به  ــركت اپل در س نام ش
نام شركت موفق  GoPro افتاده كه از سال 2002 تاكنون بازار دوربين هاى قابل حمل ورزشى را تقريبا به طور كامل در 
ــيه نگه دارد. داستان از آنجا شروع شد كه روز سه شنبه اداره ثبت اختراع و  ــته تمامى رقيبان را در حاش اختيار گرفته و توانس
عالئم تجارى اياالت متحده به شركت اپل بيش از 30 حق اختراع در زمينه دوربين هاى قابل حمل اعطا كرد كه ثبت آنها 
ــال 2012 بازمى گردد. نكته جالب تر اين كه بيشتر اين حقوق ثبت شده شامل نقاط ضعف دوربين هاى گوپرو، از جمله  به س
ــات شديد و مقاومت زياد در برابر فشار هواست. دوربين هاى پيشنهادى اپل اين مشكالت را  ــيب پذيرى در برابر ارتعاش آس
ــدا و تصويربردارى زير آب را به همراه  ــد كرد و در عين حال قابليت هاى هيجان انگيز جديدى مانند ضبط ص ــع خواهن رف

خواهند داشت.
ــى  به محض اعالم خبر ثبت حقوق اختراع اپل در زمينه دوربين هاى ورزش
قابل حمل، سهام شركت سازنده گوپرو به زير 50دالر رسيد و بيش از 12درصد 
افت كرد. برخى تحليلگران معتقدند ورود اپل به بازار ساخت دوربين هاى قابل 
ــمند  ــابه ورود آيفون به بازار تلفن هاى همراه هوش ــل مى تواند تاثيرى مش حم
داشته باشد؛ محصولى كه با ورود خود سهم ديگر شركت هاى رقيب را تصاحب 

كرد و تقريبا بازار را در انحصار خود درآورد.
ــابقه زيادى در زمينه ثبت ايده هاى بسيار كه هيچ گاه  ــركت اپل س البته ش
ــر از تحليلگران معتقدند گوپرو  ــوند، دارد. همچنين برخى ديگ پيگيرى نمى ش
ــركت اپل را خواهد داشت. اپل هنوز در مورد حقوق  قابليت تحمل رقابت با ش
ــركت اظهارنظرى نكرده و بايد ديد آيا اين غول  ــده به اين ش اختراع اعطا ش

دنياى فناورى قصد زورآزمايى جديدى را خواهد داشت يا خير.
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از همان زمان كه گوگل از 
ــمند رونمايى  پروژه عينك هوش

ــه يكى از  ــن محصول ب ــرد، اي ك
ــروصداترين  پرس و  ــن  جذاب تري

ــر تبديل  ــال هاى اخي ــاى س گجت ه
ــوگل كه بر  ــد. محصول خالقانه گ ش
ــتفاده از فناورى جديد واقعيت  پايه اس
ــده، مسير جديدى را  افزوده طراحى ش
ــيدنى ايجاد  ــه گجت هاى پوش در زمين

ــيارى از كاربران را چشم انتظار  كرد و بس
ــت. اما هندوانه سربسته گوگل  خود نگه داش
ــى اين محصول با  ــس از رونمايى آزمايش پ
ــد و  غير  ــديدى روبه رو ش بازخورد منفى ش
ــران عادى  ــتر كارب ــده اى خاص، بيش از ع

ــتياق خود را براى خريد آن از دست دادند.  اش
حال به گفته گوگل، اين عينك هوشمند پس از دو سال مراحل آزمايشى خود را 
ــت سرگذاشته و وارد فصل جديدى از زندگى خود يعنى آمادگى براى ورود  پش

به بازار شده است. 
با توجه به اين موضوع كه بسيارى از منتقدان اعتقاد دارند گوگل گلس جايى 
ــت به كار شده و با هزينه سه  ــركت گوگل نيز دس در بازار پيدا نخواهد كرد، ش

ميليارد دالرى شركت Nest را از آن 
خود كرده تا مدير سابق اين شركت را 
به عنوان سرپرست پروژه گوگل گلس به 
ــابقه بسيار  خدمت بگيرد. تونى فدل كه س
ــانى محصوالت  ــى در توليد و به سودرس موفق
ــازى عينك  ــاوت دارد، وظيفه آماده س ــد و متف جدي
ــده دارد. البته با توجه  ــه بازار به عه ــوگل را براى ورود ب گ
ــتن بازار به اين محصول، كار فدل بسيار سخت است.  به تمايل نداش
ــركت  ــليقه بازار نزديك كند، اين ش اگر نتواند محصول جنجالى گوگل را به س
ــد. همچنين اين مدير باتجربه در  ــت تجارى بزرگى روبه رو خواهد ش با شكس
ــوان كرده بايد  ــخصى توييترش انجام داده، عن ــرى كه در صفحه ش اظهارنظ
ــيم. بنابراين به  ــزى متفاوت تر از آنچه تا امروز ديده ايم، باش ــزودى منتظر چي ب
ــتخوش تغييرات زيادى  ــل از ورود به بازار، دس ــال زياد عينك گوگل قب احتم

خواهد شد.

 گوگل گلس به پايان 
مرحله آزمايشى رسيد

حسگر اثرانگشت در نسل بعدى گوشى هاى سامسونگ

رونمايى همزمان از آى .او.اس 2 / 8 واپل واچ
طبق سنت هميشگى، شركت اپل پس از رونمايى از هر نسل از سيستم عامل آى. او. اس 
ــخه هاى به روزرسانى آن را يكى پس از ديگرى روانه آيفون و آيپد مى كند. اين بار  خود، نس
به روزرسانى جديد اپل براى دستگاه هاى آى. او. اس با داستان جديدى همراه است و احتماال 
اين محصوالت آماده همنشينى با ساعت هوشمند اپل مى شوند. اين اطالعات كه از طريق 

ــايت 9to5mac  از آنها  ــات هايى كه س اسكرين  ش
پرده بردارى كرده به دست آمده، نشان مى دهد اپل 
به طور كامل خود را براى ورود به بازار ساعت هاى 
ــتيبانى نرم افزارى  ــمند آماده كرده و حتى پش هوش
ــت. بنابراين در  ــده اس ــروع ش اين گجت ها نيز ش
ــاهد رونمايى از اين اتفاق مهم  هفته هاى آينده ش

در دنياى فناورى خواهيم بود.
عالوه بر اين، تغيير ديگرى كه اين سيستم عامل 
ــخه 2 / 8 با آن روبه رو مى شود، اضافه شدن  در نس

ــرويس  ــد به س ــت جدي ــد قابلي چن
ــه پيش از  ــت ك ــالمت اپل اس س

اين استفاده از آنها غيرفعال بود. 
 واضح است به محض رونمايى از 
آى. او .اس 2 / 8 ساعت هوشمند 
ــد. از  اپل نيز رونمايى خواهد ش
ــاى ابتدايى  ــر كاربران روزه نظ
ــن زمان براى  ــار، باورپذيرتري به

ورود اپل واچ به بازار است.

مكث
نقش واقعيت مجازي 

در بهبود سالمت احساسى
سياوش شهبازى

ــگاه لندن  ــد كه در دانش ــي جدي طبق آزمايش
ــازي مي توان براي  صورت گرفته، از واقعيت مج
ــاس عالقه به نفس استفاده كرد. اين  بهبود احس
رويكرد خالقانه نشان دهنده كاهش عيب جويي از 
ــود عالقه به نفس در افرادي بوده كه  نفس و بهب
بالفطره خودستيز هستند. به گفته محققان مي توان 
از اين فن براي بهبود بسياري از اختالالت رواني 

مانند افسردگي بهره جست.
ــگاه  ــان دانش ــكل از روان شناس گروهي متش
لندن، دانشگاه بارسلونا و دانشگاه دربي، روشي را 
ــي كرده اند كه مي تواند عالقه به نفس افراد  طراح
را، از طريق فراهم كردن يك موقعيت تك به تك 
ــيله فناوري بازي و استفاده از آواتار افزايش  به وس
بدهد. پيش از اين از فناوري واقعيت مجازي براي 
درمان انواع فوبيا و اختالالت روان پريشي استفاده 
ــق روي كاربردي  ــده بود، اما تمركز اين تحقي ش

جديد براي بهبود سالمت احساسي فرد بود.

ــتيز با  ــالم، اما خودس در اين تحقيق 43 زن س
ــتفاده از حالت واقعيت مجازي، خود را در قالب  اس
زني هم جثه خود مشاهده كردند. روبه روي هركدام 
آواتار (نماينده مجازي) يك دخترك غمگين قرار 
ــت آزمايش  ــه خانم هاي تح ــش ب ــت. از پي داش
ــدردي و آرام كردن دختربچه را  راه هاي ابراز هم
ياد داده بودند. زماني كه خانم ها با دخترك گريان 
ــت مي كردند، چهره او حالت گوش كردن را  صحب

به نمايش گذاشته و پاسخ مثبت مي داد.
پس از اين، زاويه ديد شركت كننده ها را عوض 
كردند. 22 نفر اين بار از زاويه كودك به صحبت ها 
ــال خود  ــده نمونه بزرگس و عملكردهاي ضبط ش
ــم سپردند و 21 نفر هم از زاويه سوم  گوش و چش
ــع را در آينه اي  ــخص در حالي كه بازتاب وقاي ش
ــاهد اين تعامل شدند. قبل و بعد  نيز مي ديدند، ش
ــاس، وضع و خصوصيات  ــام آزمايش، احس از انج
ــت هاي تائيد  ــركت كننده ها با تس ــخصيت ش ش

شده اي بررسي شد.
ــگاه  ــليتر، از دانش ــور مل اس ــه گفته پروفس ب
ــك واقعيت مجازي را به  ــلونا، وقتي فرد عين بارس
چشم زده و به نمونه مجازي خودش نگاه مي كند 
ــت مي كند و حرف مي زند،  كه مانند خودش حرك
ــود و پيامي  ــم مزيد بر علت مي ش ــر آينه ه تصوي
ــده و آن بدن را بدن خود  ــوي به مغز مخابره ش ق
ــده اگر فرد در قالب  مي داند. پيش از اين ثابت ش
ــود و دنياي  ــتش از خ ــودك قرار بگيرد، برداش ك
ــن آزمايش،  ــود. در اي ــز بچگانه مي ش ــراف ني اط
ــان را  ــنيدن از زبان بالغ خودش ــداري ش  افراد دل

تجربه كردند.

اليت روم سر از اندرويد درآورد
ــى  يك ــه  ك ــى  ادوب ــركت  ش
ــدگان  توليدكنن ــن  بزرگ تري از 
ــت،  اس ــى  گرافيك ــاى  نرم افزاره
ــزار ويرايش عكس  ــى نرم اف بتازگ
ــت روم را پس از مدت ها انتظار  الي
ــى هاى اندرويدى كرده  روانه گوش
ــه باتوجه به  ــت. اين نرم افزار ك اس
سادگى و سرعت عملكردش، بين 

ــته قسمت كوچكى از  ــمگيرى دارد و توانس ــان حرفه اى محبوبيت چش عكاس
ــش راه خود را به  ــال پي ــده بگيرد، از حدود دو س ــاپ را برعه ــف فوتوش وظاي
ــهمى از اين محصول ادوبى  ــرد، اما كاربران اندرويد س ــوالت اپل باز ك محص
ــتفاده از اليت روم، ضمن  ــتند. حال كاربران اندرويدى نيز مى توانند با اس نداش
ــى هاى اندرويدى خود را از طريق  ويرايش عكس هاى خود، تمام تصاوير گوش

Lightroom دسته بندى كنند.
ــا كاربران بتوانند  ــت روم قرار داده ت ــن الي ــى اين قابليت را در اپليكيش ادوب
ــتگاه هاى اندرويدى  ــر دس ــزى خود و ديگ ــا رايانه رومي ــاى خود را ب عكس ه
ــازى كنند و براحتى عكس هاى خود را روى چند دستگاه داشته باشند.  همگام س
همچنين ادوبى براى كاربرانى كه از شبكه  اجتماعى اينستاگرام استفاده مى كنند 
نيز ويژگى هاى منحصربه فردى قرار داده است. اين كاربران مى توانند از اپليكيشن 
ــش كرده و از همان جا در  ــتاگرام ويراي اليت روم، عكس ها را با افكت هاى اينس
ــتراك بگذارند. اين برنامه پركاربرد، به صورت نسخه  ــبكه اجتماعى به اش اين ش
آزمايشى به فروش مى رسد و به مدت 30 روز پس از نصب رايگان بوده و سپس 

بايد هر ماه براى استفاده از آن پولى به ادوبى پرداخت كنيد.

اين اولين بار نيست كه سامسونگ تصميم گرفته وارد مسيرى شود كه اپل آن را طى كرده است. از همين رو اين 
شركت كره اى كه قصد داشت در واكنش به قابليت تاچ آى دى اپل، از حسگر حركتى اثرانگشت استفاده كند، حاال 
ــى اس5 به اين نتيجه رسيده كه سراغ حسگرى دقيقا مشابه حسگر  ــتفاده از آن روى گلكس با توجه به تجربه اس

اثرانگشت اپل برود. 
حسگر حركتى سامسونگ كه پيش از اين روى گوشى هاى سطح باالى اين شركت قرار داشت، با توجه 

به سخت بودن استفاده از آن، با واكنش شديد كاربران مواجه شده است. 
ــى پنج اينچى مهارت خاصى  ــت ها روى دكمه هوم يك گوش تصور كنيد حركت دادن يكى از انگش

مى خواهد كه از عهده هركسى برنخواهد آمد. 
ــونگ بايد شاهد بزرگ تر شدن دكمه هوم  ــخه هاى بعدى تلفن هاى همراه سامس بنابراين در نس
ــت در طراحى  ــرد. تغييرى كه ممكن اس ــت را در بربگي ــطح نوك انگش ــيم تا بتواند تمام س باش
ــك خواهد كرد با  ــونگ كم ــول نيز تحوالتى ايجاد كند. اين قابليت به سامس ــى اين محص كل
امكانات بيشترى به پيشرفت سرويس هايش بپردازد و قابليت هاى تاچ ويز و سرويس پرداخت 

PayPal را روى حسگر اثر انگشت خود فعال كند.
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واكاوى

صالح سپهري فر

ــروع شد. وقتي يوشي يوكي  همه چيز از يك رويا ش
ــاله بود، كتابي علميـ  تخيلي با نام «من، ربات» را  9 س
مطالعه كرد. از آن هنگام بشدت به ربات ها عالقه مند شد. 
او از همان كودكي به نحوه كاركرد اعضاي مختلف بدن 
ــتياق جديد به ربات ها سبب  ــت و اين اش هم عالقه داش
ــد رويايي جديد در ذهنش شكل گيرد؛ اين كه چگونه  ش
مي توان با استفاده از فناوري هاي مختلف به انسان هاي 

ناتوان از حركت كمك كرد تا بر اين مشكل غلبه كنند.
ــت از روياهاي خود برنداشت. در  ــي يوكي دس يوش
ــرد و موفق به  ــي تحصيل ك ــته مهندس جواني در رش
ــوع پايان نامه اش نيز به  ــد. موض اخذ مدرك دكتري ش
ــت. از آن به بعد  ــي اختصاص داش ــاي مصنوع اندام ه
تصميم گرفت گام هايي جدي براي عملي سازي روياي 

ديرينه اش بردارد. 
ــال 1991 كار روي  ــانكاي از س ــي س ــي يوك يوش
ــكلت خارجي براي  ــاخت نوعي اس ــروژه اي براي س پ
ــراد ناتوان را آغاز كرد. او اين پروژه را «عضو كمكي  اف
ــاخت چنين  چندگانه» يا به اختصار HAL نام نهاد. س
ــاده نبود، زيرا فقط به درك  ــتگاهي به هيچ وجه س دس
ــت، بلكه بايد از  اصول مكانيك و الكترونيك نياز نداش

سازوكارهاي عصبي بدن نيز اطالع كسب مي كرد. 

چرا دست و پايمان حركت مي كند؟
ــت و پايمان را  ــايد صدها بار در روز دس با اين كه ش
حركت مي دهيم، اما اين حركت از جزئيات بسيار دقيق 

ــدا پيغامي بيوالكتريك  ــت. ابت و پيچيده اي برخوردار اس
ــت و پا  ــال و از طريق نخاع به دس ــوي مغز ارس از س
ــپس ماهيچه ها براساس اين سيگنال ها كه  مي رسد. س

حكم دستور را دارند، حركت مي كنند.
ــت دچار  ــه داليل متعددي ممكن اس ــن فرآيند ب اي
ــن  ــود. براي نمونه افزايش س ــالل و حتي وقفه ش اخت
ــكل  ــيب هاي نخاعي مي تواند به بروز مش يا برخي آس
ــر بتوان اين  ــي در راه رفتن بينجامد. اگ ــي ناتوان و حت
ــت و از آنها براي حركت  ــيگنال هاي مغزي را درياف س
ــايد  ــتفاده كرد، ش دادن اندام هاي مختلف نظير پاها اس
بتوان مشكل بزرگي را كه صدها هزار نفر در دنيا به آن 

گرفتارند، برطرف كرد.

اسكلت پوشيدني چيست؟
ــي در واقع  ــكلت خارج ــا اس ــيدني ي ــكلت پوش اس
ــت كه  ــطه اس ــك و الكترونيك واس ــاختاري مكاني س
ــژه حركت را دريافت  ــيگنال هاي عصبي وي مي تواند س
ــاي  ــت درآوردن موتوره ــه حرك ــق ب ــرده و از طري ك
ــتگاه كه حركت  ــود در بخش هاي مختلفي از دس موج
ــازي مي كنند، به حركت  ــاي مختلف را شبيه س اندام ه
ــوان  ــب مي ت ــد. به اين ترتي ــك كن ــرد كم ــي ف طبيع
ــتن يا حتي  ــتادن، نشس ــي مانند راه رفتن، ايس كارهاي
ــمي  ــراد ناتوان جس ــراي اف ــا را ب ــن از پله ه ــاال رفت  ب

امكان پذير كرد.

مسيري پر فراز و نشيب
ــش سال پس از اين كه يوشي يوكي سانكاي پروژه  ش

ــكلت مصنوعي را آغاز كرد، موفق به طراحي  ــاخت اس س
ــپس به فكر  ــد. او س ــتگاه ش ــه اوليه اي از اين دس نمون
تجاري سازي اين فناوري شگفت انگيز افتاد، غافل از اين كه 

گام در راهي پرچالش نهاده است. 
ــي چندگانه» با  ــوه «عضو كمك ــد انب ــراي تولي او ب
ــن وارد مذاكره  ــركت هاي حوزه فناوري ژاپ برترين ش
ــورت گرفته  ــركت ها از پژوهش هاي ص ــن ش ــد. اي ش
ــتقبال كردند، اما  ــكلت خارجي اس ــراي توليد اين اس ب
ــرمايه گذاري براي محصولي  در مقابل تمايلي براي س
ــت، از  كه هيچ نمونه ديگري برايش در دنيا وجود نداش
خود نشان ندادند. به همين دليل يوشي يوكي سانكاي 
ــركتي  ــده و ش ــودش وارد عمل ش ــم گرفت خ تصمي
ــن محصول نوآورانه  ــازي اي  دانش بنيان براي تجاري س

پايه گذاري كند.

از پژوهش تا كسب و كار دانش بنيان
ــركت هاي  ــم عبارت ش ــما ه ــايد اين روزها ش ش

دانش بنيان را زياد شنيده باشيد. شركت هاي دانش بنيان 
به طور كلي به فعاليت هاي اقتصادي اطالق مي شود كه 
ــت مي آيد. به زبان  در آن، ارزش افزوده فراواني به دس
ــاده تر، شايد اين شركت ها از ماشين آالت گران قيمت  س
ــت خدمات و  ــي كه پش ــا دانش ــند، ام ــوردار نباش برخ
محصوالت آنها قرار دارد سبب ارزشمند بودن خروجي 

آنها مي شود. 
ــي ارائه  ــع حلقه نهاي ــان در واق ــركت دانش بني ش
ــه معموال در  ــت ك ــتريان اس محصول پژوهش به مش
ــنا  ــوند و آن هم آش ــكل مي ش ــه دچار مش ــك زمين ي
ــمندان)  ــگران و دانش ــودن پايه گذاران آنها (پژوهش نب
ــي مديريت منابع و  ــازار، گردش مالي و به طور كل  با ب

كسب وكار است. 
ــكلي  ــا چنين مش ــم ب ــانكاي ه ــي س ــي يوك يوش
ــاخته بود  ــول كامال جديدي س ــود. او محص ــه رو ب روب
ــان  ــياري از مردم و حتي كارشناس ــه هنوز براي بس ك
ــوال براي  ــاله معم ــناخته بود. اين مس ــكان ناش و پزش
ــاي  ــا روي ــد، ام ــي روي مي ده ــي اينچنين محصوالت
ــكالت  ــليم اين مش ــد كه تس ــع مي ش ــي او مان  كودك

و چالش ها شود.
او در اين سال ها براي معرفي اين محصول به مراكز 
ــت. شركت  درماني و تحقيقاتي، تالش زيادي كرده اس
او اكنون «عضو كمكي چندگانه» را براي استفاده افراد 
ناتوان جسمي به اين مراكز امانت مي دهد. اين شركت 
ــتفاده از اين اسكلت  ــيوه اس همچنين ش
ــراد ناتوان آموزش  ــي را به اين اف خارج
مي دهد. شركت او همچنين برنامه هايي 
ــت خود  ــوزه فعالي ــترش ح ــراي گس  ب

در آينده دارد.
ــانكاي درباره دليل پايداري اش در  س
ــي كه مرا به  ــير مي گويد: «دليل اين مس
ــاده  ــوق مي دهد، س ــير س ادامه اين مس
ــزه روي آوردن به اين  ــر انگي ــت. اگ اس
ــايد آن را ادامه  ــروژه چيز ديگر بود، ش پ
ــن پروژه به دليل چيزي  نمي دادم، اما اي
ــمه  ــه از درونم سرچش ــكل گرفته ك ش

مي گيرد.»

اسكلت پوشيدني
اندام هاي مصنوعي كه به انسان ها قدرت مي دهند

هارديمن
ــركت جنرال الكتريك در قالب  ــتين تالش ها براي ساخت اسكلت پوشيدني، توسط پژوهشگران ش نخس
ــمندان براي اولين بار در سال 1965، طرحي براي  ــد. اين دانش پروژه «هارديمن» (Hardiman) انجام ش
ساخت اسكلتي فلزي براي انسان ارائه كردند. اين اسكلت 680 كيلوگرم وزن داشت، اما در عمل ناكام ماند. 
از اين پروژه امكان شناسايي و بهره گيري دقيق از سيگنال هاي عصبي مغز و انتقال آن به موتورهاي دستگاه 
ــد هرگونه انحراف، به شكل گيري حركات بسيار  ــت. افزون بر اين، وزن زياد دستگاه سبب مي ش وجود نداش

شديد و خطرناك بينجامد.
ــتگاهي براي شبيه سازي  ــاخت دس ــمندان در ادامه، به جاي پرداختن به تمام بدن، توان خود را بر س دانش
ــت باري با وزن 349 كيلوگرم  ــت ساخته شده مي توانس ــت متمركز كردند. با اين كه اين دس حركت يك دس

ــم حدود ــودش ه ــا خ ــد، ام ــد كن ــن بلن  را از زمي
ــع وزن زيادي  ــت. در واق ــرم وزن داش  750 كيلوگ
ــدي آن در دنياي  ــت مصنوعي، به ناركارآم  اين دس

واقعي انجاميد.
ــكلت هاي پوشيدني  ــت، امروزه در اس گفتني اس
ــت و حتي نانوله هاي  ــاي فلز، از مواد كامپوزي به ج
كربني استفاده مي شود. اين مواد ضمن برخورداري 
از استحكام بسيار باال، وزن به مراتب كمتري نسبت 

به فلزات دارند.

كاربردهاي اسكلت خارجي
در نخستين بازي جام جهاني 2014 فوتبال در برزيل، كودكي كه از ناتواني جسمي برخوردار بود، با استفاده 
ــمي  ــت به توپ در اين بازي ضربه بزند. اين اقدام نمادين را مي توان اعالم رس ــكلت خارجي توانس از يك اس

عصري جديد براي بهره گيري از اين فناوري براي كاهش ناتواني هاي مختلف جسمي دانست. 
كاربردهاي اين فناوري فقط به اين دسته از افراد محدود نمي شود. درواقع حتي افراد معمولي هم مي توانند 

با بهره گيري از اين فناوري به توانايي هايي فراانساني دست يابند.
ــركت كره اي موفق به  ــد، يك ش چند ماه پيش در اخبار اعالم ش
ــه آن را به تن  ــده كه به فردي ك ــكلت خارجي ش طراحي نوعي اس
ــياي بسيار سنگين را مي دهد. اين اسكلت  دارد امكان بلند كردن اش
خارجي با وزن حدود 28 كيلوگرم و بهره مندي از مفاصل هيدروليك 
ــط كارگر حمل  ــتي، وزن باري را كه توس ــد همچون داربس مي توان

مي شود، دريافت كرده و مانع ورود فشار به بدن كارگر شود. 
همچنين چند نمونه از اسكلت هاي خارجي طراحي شده  است كه 
ــد و حتي دويدن كمك كرده و به  ــتن گام هاي بلن مي تواند به برداش
اين ترتيب، كاربر پس از طي مسافت هاي طوالني احساس خستگي 
ــژه در امور نظامي مورد  ــكلت خارجي مي تواند بوي نكند. اين نوع اس

استفاده گسترده قرار گيرد.
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آيا مى دانستيد؟

بابك ولي زاده

نمايشگاه CES 2015 كه به عنوان بزرگ ترين رويداد 
ــد،  ــال، دو هفته پيش در الس وگاس برگزار ش ــاوري س فن
ــتداران تلفن هاي هوشمند و تبلت ها پربار  چندان براي دوس
ــگاه، با  نبود. اما اينتل در كنفرانس خبري خود در اين نمايش
ــان داد سال 2015 بهترين  معرفي فناوري هاي مختلف نش
زمان براي ارتقاي لپ تاپ و خريد يك دستگاه ايده آل براي 
ــه اينتل قولش را به كاربران  ــت. آنچ انجام امور مختلف اس
ــتگاه هايي با وزن كمتر، كارايي بهتر و عمر باتري  داده، دس
ــك فناوري ها و پلتفرم  ــت. تمام اين موارد به كم باالتر اس
جديد اينتل ميسر شده و شركت هاي سازنده لپ تاپ نيز در 
ــگاه تمام و كمال به استقبال اين پلتفرم تازه رفتند. با  نمايش
كليك همراه باشيد تا بيشتر با آنچه اينتل براي سال 2015 

آماده كرده، آشنا شويم.

بازگشت به اوج
چند سالي است كه همه منتظرند لپ تاپ ها كم كم ميدان 
ــكان كشتي پردازش هاي عمومي و امور  را خالي كنند و س
روزمره را به تبلت ها بسپارند. انعطاف پذيري باالتر تبلت ها در 
كنار وزن كمتر كه حمل آن را ساده تر مي كند، باعث شده هر 
روز به تعداد كاربران تبلت ها افزوده شود؛ اما كنفرانس اينتل 
ــركت هاي بسيار مهم دنياي فناوري است و  ـ كه يكي از ش
ــي تعيين كننده در آينده محصوالت ديجيتال دارد ـ در  نقش
CES2015 اعالم كرد زمان آن رسيده تا شاهد بازگشت 
ــيم و نقش  ــان باش ــا به دوران طاليي ش ــاره لپ تاپ ه دوب

پررنگ تر آنها در امور روزمره و كاري را بيشتر حس كنيم.
ــاهد افزايش كارايي لپ تاپ ها بوده ايم، اما  ــال ش هر س
ــبت به قبل كمي  ــد رويكرد اينتل نس اين بار به نظر مي رس
 Broadwell متفاوت است. امسال باالخره اينتل از پلتفرم
ــي و  ــخه هاي آزمايش ــه تا پيش از اين فقط در قالب نس ك
ــگاه ها و كنفرانس هاي مختلف بود،  نمايشي مهمان نمايش

به صورت نسخه نهايي رونمايي كرد.
ــري  نانومت  14 ــاخت  س ــاري  معم از   Broadwell
ــتيباني مي كند و همزمان با معرفي نسخه نهايي توسط  پش
اينتل، مجموعه كاملي از پردازنده هاي ساخته شده براساس 
ــا در رده ها و گروه هاي  ــراي انواع لپ تاپ ه ــن معماري ب اي
ــا Core i7 و  ــلرون گرفته ت ــف (از پردازنده هاي س مختل
پردازنده جديد Core M) نيز معرفي شدند تا نياز كاربران 
در تمامي سطوح را پوشش دهند. طبق آماري كه اينتل ارائه 
ــر دنيا نزديك به چهار  ــرده، 600 ميليون رايانه در سراس ك
سال است كه به روزرساني نشده اند و ارائه Broadwell با 
مشخصات بسيار مناسب مي تواند فرصت خوبي براي ارتقاي 

محصوالت مختلف باشد.

چرا Broadwell مهم است؟
 Haswell آخرين نسل از پردازنده هاي اينتل كه با نام
ــتورهايي با اندازه 22نانومتري  شناخته مي شوند، از ترانزيس
ــن اندازه به 14 نانومتر  ــره مي برند. در Broadwell اي به

ــتري  كاهش يافته و اين يعني اينتل مي تواند تعداد بيش
ــابه با قبل جاي دهد (يك  ــتور را در فضاي مش ترانزيس
پردازنده دو هسته اي از اين سري 9 / 1 ميليارد ترانزيستور 
دارد). افزايش تعداد ترانزيستور به معني افزايش كارايي 
ــتفاده از پردازنده هايي با اندازه  ــد بود و به علت اس خواه
ــردازش و همچنين توان  ــي از پ كوچك تر، گرماي ناش

مصرفي نيز كاهش خواهد يافت.
ــتر  ــت كه بيش ــي تا آنجاس ــوان مصرف ــش ت كاه
ــط 15 وات توان مصرفي  ــري فق ــاي اين س پردازنده ه
ــته و اين يعني عمر لپ تاپ جديد شما در مقايسه با  داش
نمونه هاي مشابه پيشين حدود 30 درصد افزايش يافته 
است. اينتل اعالم كرده پردازنده گرافيكي نيز نسبت به 
قبل ارتقا يافته، اما از آنجا كه اين شركت در زمينه ارتقاي 
قدرت پردازش همواره پيشرفت كندي داشته، بعيد است 
اين ارتقاي گرافيكي به معني اجراي جديدترين بازي ها 

ــب روي لپ تاپ هاي فاقد كارت  ــا جزئيات گرافيكي مناس ب
گرافيك مجزا باشد.

به گفته اينتل، حتي در سيستم هاي دسكتاپ نيز ممكن 
ــتفاده شود كه اين  ــت از پردازنده هاي لپ تاپ اينتل اس اس
ــن پردازنده هاي  ــدن مرز بي ــاله به معني كمرنگ تر ش مس

ــت. لپ تاپ هاي جديد مي توانند از  دسكتاپ و لپ تاپ اس
يك دستيار صوتي جديد بهره ببرند و به كمك نسخه تازه 
ــيم به تلويزيون  ــر 4K را به صورت بي س WiDi، تصوي
ــي اينتل براي  ــد (WiDi فناوري اختصاص ــال كنن ارس
ــتقيم و بي سيم بين لپ تاپ و صفحه  برقراري اتصال مس

نمايش هاي مختلف براي انتقال صدا و تصوير است.)
ــت كه امكان  فناوري جالب ديگر Realsense اس
ــكن فضاي جلوي لپ تاپ را فراهم كرده و كاربر اين  اس
امكان را مي يابد با حركات دست، دستورات مختلف را اجرا 

كرده يا از انجام بازي مورد عالقه خود لذت ببرد.

اسباب بازي هاي تازه
ــاپ از جمله دل،  ــازندگان مطرح لپ ت ــا تمام س تقريب
ايسوس، اچ پي، لنوو و ايسر ، همگي محصوالت خود را به 
Broadwell ارتقا داده اند. تشابه پين هاي پردازنده هاي 
جديد اينتل با نمونه هاي قبلي باعث شده سازندگان لپ تاپ 
ــوالت خود را ارتقاي كلي و  ــد محص بدون آن كه نياز باش
ــاده بايوس و نصب  همه جانبه دهند و بتوانند با ارتقاي س
پردازنده هاي جديد، همان محصوالت سال قبل خود را با 
ــتند. به همين دليل ممكن است  كالبدي تازه به بازار بفرس
در ميان محصوالت جديد معرفي شده، مدل هايي را ببينيد 

كه بسيار مشابه قبل هستند، اما از پردازنده جديد اينتل بهره 
مي برند.

ــوص بازي (مانند محصوالت  حتي لپ تاپ هاي مخص
Alienware از زيرمجموعه هاي Dell) نيز ارتقا يافته 
و در نمونه هاي جديد شاهد كاهش وزن و ضخامت هستيم 

ــك لپ تاپ مخصوص بازي كه عموما  (اين موارد براي ي
وزن و ضخامت زيادي دارند نكته مثبتي به شمار مي آيد). 
ــت  صفحه نمايش هايي با دقت 4K نيز قابليت ديگري اس
كه در برخي لپ تاپ هاي جديد شاهد استفاده از آن خواهيم 

بود.
ــاني كه به محصوالتي غير از ويندوز عالقه مندند،  كس
ــركت هاي  مي توانند از Chromebookهاي جديد ش
ــا ديگر  ــه ب ــه در مقايس ــتفاده كنند ك ــز اس ــف ني مختل
ــاده مي تواند  ــاختاري س ــوالت، ارزان تر بوده و با س محص
ــطح نياز ساده و معمولي  بهترين گزينه براي كاربراني با س
باشد. عالقه مندان محصوالت اپل نيز بايد خوشحال باشند، 
ــد همزمان با عرضه اين پلتفرم جديد از  زيرا به نظر  مي رس
ــت يك نسخه 12 اينچي از  ــوي اينتل، اپل نيز قرار اس س
ــرم تازه به بازار عرضه  ــا اين پلتف Macbook Air را ب
كند. مي توان انتظار داشت نسخه جديد مك بوك اير كارايي 
ــتري در مقايسه با نسل قبل داشته  بهتر و عمر باتري بيش

باشد.

از قافله عقب نمانيد
اگر شما هم يكي از 600 ميليون رايانه هاي ذكر شده در 
آمار اينتل را در اختيار داريد، بهتر است دست به كار شده و 
با ارتقاي سيستم خود در سال 2015، مجموعه فناوري هاي 
جديد اينتل را در اختيار داشته و زندگي ديجيتال تازه اي را 
آغاز كنيد. عالوه بر كارايي، توان مصرفي كم نيز مي تواند 
عامل جذاب ديگري براي ارتقا به شمار آيد. در ضمن ديگر 
ــنگين و حجيم را جابه جا كرده و  ــت لپ تاپ س الزم نيس
ــر كنيد. در نسل تازه، وعده وزن و  آخر روز را با كمردرد س

ضخامت كم، مي تواند هر كسي را مجذوب خود كند.

سـال خريـد!
بهترين زمان براي ارتقاي لپ تاپ فرارسيده است
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زندگى همراه

ــين هنگام بررسى  در راهنماهاى پيش
ــودن صفحات  ــفيد يا رنگى ب ــياه و س س
ــاعت هاى هوشمند توضيحاتى  نمايش س
ــرف انرژى  ــه باترى و ميزان مص راجع ب
ــتگاه هاى مجهز به صفحه نمايش  در دس
ــگرهاى جوهر الكترونيك  رنگى و نمايش

ارائه كرديم.
همان طور كه پيش تر نيز اشاره كرديم در 
بهترين شرايط يك ساعت هوشمند مجهز 
ــول  به جوهر الكترونيك يا فناورى ميراس
ــش روز  ــكام مى تواند بين چهار تا ش كوال
ــارژ مجدد قابل استفاده باشد.  بى نياز از ش
ــت كه در بهترين شرايط،  اين درحالى اس
ــمند مجهز به صفحات  ساعت هاى هوش
ــش رنگى حداكثر يك تا دو روز قابل  نماي
ــتند. (در بيشتر موارد كمتر از  استفاده هس
يك روز مى توانيد بدون نياز به شارژ از اين 
ــتفاده كنيد) اين مدت زمان  ــاعت ها اس س
ــرايطى كه از قابليت مكالمه ساعت  در ش
ــمند نيز بهره مند شويد، ممكن است  هوش

فقط شش ساعت باشد.
ــرايط، ابتدا  بايد انگيزه  با وجود اين ش
خود را از خريد ساعت هوشمند مشخص 
ــاهده زمان يا مشاهده  كنيد. مكالمه، مش
ــش درآمده  ــواى به نماي ــر و محت تصاوي
ــدام از اين  ــورت كامال رنگى؟ هرك به ص
ــرف انرژى تاثيرگذار  موارد در ميزان مص
بوده و در شرايطى كه شارژ باترى ساعت 
ــتبند  ــود، عمال  جز يك دس ــما تمام ش ش
پالستيكى يا شايد فلزى چيز ديگرى روى 

مچ شما نيست.
ــرى كه هنگام  ــيار مهم ديگ نكته  بس
ــمند  بايد به آن توجه  ــاعت هوش خريد س

ــل  ــيد، درگاه و كاب ــته باش داش

ــارژ ساعت است. فرض  موردنياز براى ش
كنيد ساعت شما از يك كابل مخصوص 
ــما در  ــك مى گيرد و ش ــارژ كم براى ش
ــى كه اين  ــتيد يا در مكان ــافرت هس مس
ــما  كابل را با خود همراه نداريد. به نظر ش
ــرايط استفاده از ساعت هوشمند  در اين ش
ــخ منفى  ــت؟ مطمئنا پاس امكان پذير اس

است.
باتوجه به اهميت اين موضوع بسيارى 
ــمند موجود در بازار از  از ساعت هاى هوش
ــا درگاه اتصالى ميكرو  ــتاندارد ب  كابل اس
ــارژ كمك مى گيرند و  يو .اس .بى براى ش
ــما مي توانيد هر جايى با استفاده از اين  ش
كابل كه اين روزها همراه هر تبلت يا تلفن 
همراهى مشاهده مى شود، دستگاه خود را 

شارژ كنيد.
ــيد همواره مدل هايى  توجه داشته باش
  Pebble Steel ــد ــز وجود دارد (مانن ني
و Pebble ) كه نيازمند كابل اختصاصى 
ــتند يا وجود  ــارژ باترى هس خود براى ش
ــود  تفاوت هايى در كابل آنها موجب مى ش
نتوانيد از كابل هاى رايج ميكرو يو .اس. بى 

براى شارژ باترى كمك بگيريد.
توصيه كليـك: مدت زمان شارژ دهى 
از مهم ترين مواردى است كه شركت هاى 
ــل  ــل حم ــاى قاب ــده گجت ه توليدكنن
نتوانسته اند بخوبى پاسخگوى نياز كاربران 
ــد در آينده از خريد  ــند. اگر مى خواهي باش
ــويد يا ساعتى كه روى  خود پشيمان نش
ــراى چند  ــتتان مى بنديد فقط ب ــچ دس م
ــاعت در روز قابل استفاده نباشد، حتما  س
ــط با باترى، مصرف انرژى و  عوامل مرتب
در نتيجه مدت زمان شارژدهى را در نظر 

داشته باشيد.

Look at me :عنوان نرم افزار
سيستم عامل: اندرويد

ــراه در حوزه  ــرد تلفن هم ــا كارب ــن روزه اي
ــت. اين گجت  ــالمت بر كسي پوشيده نيس س
آنقدر هوشمند و به حسگرهاي مختلفي مجهز 
ــت كه مي توان از آن استفاده هاي گوناگوني  شده اس
ــني با موضوع سالمت  كرد. به همين منظور اپليكيش
ــده كه مي تواند از امكانات دستگاه  ــر ش تهيه و منتش
ــمند اندرويدي بهره بگيرد و به بيماران مبتال به  هوش

اوتيسم كمك كند.
ــم كه اكنون جامعه اي 60  بيماران مبتال به اوتيس
ــد، در ارتباطات كالمي و  ــاب مي آين ميليوني به حس

ــالت اجتماعي و فعاليت هاي مربوط  غيركالمي، تعام
به سرگرمي مشكل دارند. اين اختالل برقراري ارتباط 
ــواري روبه رو مي كند،  اين بيماران با ديگران را با دش
در حالي كه اگر اين بيماري در سنين پايين و كودكي 
ــت. در تحقيقات  ــگيري اس ــود، قابل پيش ــان ش درم
ــخص  ــم مش ــورت گرفته روي مبتاليان به اوتيس ص
ــده اين بيماران عالقه خاصي به فناوري و استفاده  ش

ــام گجت ها و  ــم از انواع و اقس ــوالت آن اع از محص
رايانه ها دارند. كشف اين راز توسط يك غول فناوري 
ــني  ــود و اپليكيش ــت به كار ش كافي بوده تا فورا دس
ــم بسازد تا ضمن كمك  براي كمك به بيماران اوتيس
ــئوليت هاي اجتماعي   به اين افراد، قدمي موثر در مس

خويش هم بردارند.
 Look at ــه نام ــن فعاليت برنامكي ب حاصل اي
ــه با همكاري  ــت ك ــه من نگاه كن ـ  اس me   ـ ب
ــتادان دانشگاه  ــترك سامسونگ با پزشكان و اس مش
ــئول و دانشگاه يون سي (Yonsei) طراحي  ملي س
ــت هفته روي 20 كودك، مورد  ــده و به مدت هش ش

آزمايش قرار گرفته و تائيد شده است.
ــن آموزشي  «به من نگاه كن» گرچه يك اپليكيش
ــت، ولي محيط ساده اي دارد و به شكل يك بازي  اس

ــك والدين  ــده كه كودك مي تواند به كم ــاخته ش س
ــد. گذراندن مراحل اين  ــود مراحل آن را انجام ده خ
نرم افزار مهارت برقراري ارتباط بصري و درك كودك 
ــك اين نرم افزار و دوربين  ــش مي دهد. به كم را افزاي
ــمند، كودك مي تواند فرم چهره افراد را  دستگاه هوش
بخواند، قيافه ها را به ياد بسپارد و از خود در حالت هاي 
ــف عكس بگيرد. Look at me هفت مرحله  مختل
ــه براي كاربر  ــت و با درگيري ك ــه تعاملي اس دارد ك

ايجاد مي كند انگيزه تالش بيشتر به او مي دهد. 
ــن در مدت زمان 15 تا 20  هر مرحله اين اپليكيش
ــگاه كن به صورت  ــد. به من ن دقيقه به پايان مي رس
ــمند  كامال رايگان از گوگل پلي براي تلفن هاي هوش

اندرويدي از لينك زير قابل دانلود است:
http: /  / goo.gl / UmkbTW 

فته
ن ه

كيش
اپلي

مريم محمدبيكي فراهاني

ــما بر اثر نصب يك نرم افزار يا به روزرسانى  تابه حال گوشى ش
ــده است؟ گاهى به  ــكل مواجه ش ناتمام يا هر فعاليت ديگر با مش
ــى شما با  ــت عملكرد گوش محض نصب يك نرم افزار ممكن اس
اشكال مواجه شود كه در اين شرايط اولين كارى كه انجام مى دهيد 
حذف برنامه و بازگردانى عملكرد گوشى به حالت اوليه است. گاهى 
نيز بروز مشكل به دليل انجام  به روزرسانى يا  به روزرسانى ناتمام رخ 
ــرايط نيز اولين قدم حذف به روزرسانى است؛  مي دهد كه در اين ش
اما ممكن است عمليات حذف امكان پذير نباشد. در اين شرايط چه 

راهكارى براى رهايى از مشكل انتخاب مى كنيد؟ 
ــرايط،  ــن ش ــا اي ــدن ب ــه ش ــس از مواج ــران پ ــى كارب برخ
ــى وضعيت  ــات و بازگردان ــام اطالع ــذف تم ــل را ح ــا راه ح تنه
ــد تلفن هاى  ــا مى داني ــد. آي ــه اى مى دانن ــات كارخان ــه تنظيم ب
ــان ــا هم ــن ي ــت ام ــوت در حال ــت ب ــى قابلي ــراه گلكس  هم
 Safe Mode  را دارند و مى توانيد با بوت كردن دستگاه در اين 

حالت، گزينه هاى موردنظر را حذف كنيد تا مشكل رفع شود؟
توجه: دقت داشته باشيد اين آموزش مختص تلفن هاى همراه 
سامسونگ سرى گلكسى است و احتمال دارد در ديگر دستگاه هاى 

مجهز به سيستم عامل اندرويد قابل استفاده نباشد.
بوت در حالت امن

ــما اين امكان را مى دهد دستگاه خود   بوت در حالت امن به ش
را با امكانات پايه سيستمى بوت كنيد. در اين حالت اجراى خودكار 
برنامه ها غيرفعال مى شود و مى توانيد نرم افزارها يا به روزرسانى هاى 
ــتگاه در حالت امن به  موردنظر را حذف كنيد. براى بوت كردن دس

روش زير عمل كنيد:
ــن كار كليد  ــراى انجام اي ــد. ب ــوش كني ــتگاه را خام 1ـ   دس
Power را فشار داده و نگه داريد. اگر دستگاه هنگ كرده است و 
دكمه خاموش /  روشن عمل نمى كند، باترى دستگاه را خارج كرده 

و دوباره به آن وصل كنيد.
2ـ   پس از خاموش شدن دستگاه، مجدد دكمه خاموش / روشن 
را فشار داده و نگه داريد تا لوگوى سامسونگ روى دستگاه به نمايش 
 (Volume) درآيد. به محض مشاهده اين لوگو كليد تنظيم صدا

را فشار داده و نگه داريد تا سيستم عامل به طور كامل بوت شود.
ــيد، پس از  ــتى انجام داده باش 3ـ   چنانچه اين مراحل را بدرس
  Safe mode  بوت شدن دستگاه در پايين سمت چپ آن گزينه

مشاهده مى شود.
4ـ   اكنون مى توانيد به اعمال تغييرات موردنظر همچون حذف 
ــكل تاثير دارند، اقدام  ــى كه حدس مى زنيد در بروز مش برنامه هاي

كنيد.
بازگشت به بوت عادى

ــتارت كردن  پس از اعمال تغييرات موردنظر مى توانيد با رى اس
ــگى بوت كنيد. ممكن  ــتگاه خود را در شرايط هميش معمولى دس
ــت پس از رى استارت شدن دستگاه نيز عمليات بوت به حالت  اس
امن انجام گيرد كه در اين شرايط براى بازگشت به بوت عادى  بايد 
ــتگاه را در حالت دانلود بوت كرده، سپس از اين حالت  يك بار دس

خارج شويد. براى انجام اين كار از روش زير كمك بگيريد:
1 ـ  تلفن همراه خود را خاموش كنيد.

ــوت (Volume Down) و  ــدت ص 2 ـ  دكمه كاهش ش
ــپس بدون رها كردن  ــار داده و نگه داريد. س كليد Home را فش
اين كليدها دكمه  خاموش /  روشن را نيز فشار دهيد و منتظر بمانيد 
تا دستگاه روشن شود. (هر سه كليد را نگه داريد تا دستگاه به حالت 

دانلود بوت شود)
ــتگاه در حالت دانلود، هر سه كليد  ــدن دس 3 ـ  پس از بوت ش
ــار دهيد تا از ادامه  ــدت صوت را فش را رها كرده و كليد كاهش ش

عمليات صرف نظر و دستگاه رى استارت شود.
ــتارت شده و  ــما رى اس ــتگاه ش 4 ـ  با اجراى اين مراحل دس

به صورت عادى بوت مى شود.

تقويت مهارت هاي ارتباطي

قسمت چهارم
راهنماى خريد ساعت هوشمند
شارژدهى باترى

رفع مشكالت 
 كهكشانى ها  

 در حالت
Safe Mode 
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تالش

رامين فتوت

ــايند باعث مي شود جرقه اى در  گاهى حوادث ناخوش
ــت،  ــه نتيجه آن يك ايده ناب اس ــود ك ذهن ايجاد  ش
ــغلش  ــده فرانك دوبارى. فرانك به دليل ش همچون اي
ــافرت با آن  ــود. گرچه از هواپيما و مس ــفر ب دائم در س
ــت، ولى به دليل تعداد باالى سفرها و زمان  هراس داش
ــاله  ــت. اين مس ــم، راهى جز حمل و نقل هوايى نداش ك
ــد هراس از پرواز كم كم برايش عادى شود تا  باعث ش

اين كه يك اتفاق ناخوشايند اوضاع را تغيير داد.

تولد ايده
در يكى از سفرها فرانك برخالف هميشه كه با يك 
ــد، چمدان كوچكى هم  كيف دستى سوار هواپيما مى ش
داشت كه به قسمت بار تحويل داد؛ اما نتوانست چمدانش 
ــيدن به مقصد تحويل  ــتن و رس را پس از به زمين نشس
ــد. گم شدن چمدان باعث شد بار  بگيرد و چمدان گم ش
ديگر فرانك به سفر هوايي بى اعتماد شود و تا مدت ها با 
ــتى سفر كند. تا اين كه يك روز با آگهى جالبى  كيف دس
ــد كه متعلق به يكى از شركت هاى پستى بود  روبه رو ش
ــد: «آيا مى دانيد روزانه 90  ــش شروع مى ش و با اين پرس
ــود كه  ــزار كيف در پروازهاى خطوط هوايى گم مى ش ه

3000تاى آن هيچ گاه پيدا نمى شود؟»
ــا فرانك به فكر فرو برود.  همين آگهى كافى بود ت
ــيار باالى مفقودى بار در سفرهاى هوايى  او از رقم بس
ــرد اگر بتوان  ــده بود و با خود فكر مى ك ــگفت زده ش ش
ــود،  ــفر رديابى ش كارى كرد كه كيف و چمدان در س

ــدن بار مسافران خيلى كم  احتمال گم ش
مى شود. ايده اى به ذهن فرانك رسيد 

كه چمدان ها را رديابى كند!

تالش
فرانك فقط يك ايده كلى و خام در 
ــفر را رديابى كند.  ــر داشت كه بار س س
در نخستين اقدام شروع كرد به جستجو 
ــت  در اينترنت تا چيزى را كه مى خواس
بيابد، اما پس از ساعت ها زير و روكردن 
ــرد. با چند  ــدا نك ــايت ها چيزى پي س
ــه معموال با  ــركت خطوط هوايى ك ش
آنها سفرهايش را انجام مى داد تماس 

ــابه را جويا شد  ــتگاه يا سيستمى مش گرفت و وجود دس
ــت. اين كار گرچه براى  كه در نهايت نتيجه اى در بر نداش
ــاد و پرانگيزه بود چون  ــته كننده بود، ولى ش فرانك خس

مى دانست يك ايده ناب در سر دارد.
سرانجام روزى تلفن را برداشت و با دوستانى كه گمان 
ــرد مى توانند كمكش كنند، تماس گرفت. تماس با  مى ك
ــت بى نتيجه بود، بجز يكى كه شخصي را  آن همه دوس
به فرانك معرفى كرد كه مى توانست موثر باشد. فرانك 
ــرح  درنگ نكرد، با آن فرد تماس گرفت و ايده اش را ش
ــده يك كارآفرين بود كه سابقه ايجاد  داد. فرد معرفى ش
يك كسب وكار نوپا و كم رمق را داشت. او بشدت فرانك 
را تشويق كرد و براى اين كه ثابت كند مى خواهد كمك 
ــاعت با فرانك تماس گرفت و در  كند، به فاصله چند س

مركز شتاب دهنده اى با فرانك قرار گذاشت.
ــتاب دهنده حس عجيبى  ــك با ورود به مركز ش فران
ــدت  ــت؛ تعداد زيادى آدم آنجا بود كه هر كدام بش داش
ــغول كار بودند، انگار مى خواستند تا دقايقى  و جدى مش
ديگر يك فضاپيما روانه آسمان كنند! فرانك ايده اش را 
با يك مربى در ميان گذاشت. تا آن لحظه هنوز نتوانسته 
ــه ايده اش را  ــد كه چگون بود به يك كليتى برس
ــش  ــا وقتى با پرس ــى كند، ام عمل
ــد، بى اختيار گفت  مربى مواجه ش
ــت دارم دستگاهى بسازم كه  دوس
ــدان و كيف را در  بتوان با آن چم
پرواز رديابى كرد. او اين را گفت و 
فكرش را نمى كرد ايده اش روزى 
به چيزى تبديل شود كه بعدا آن را 
 (Smart Unit) اسمارت يونيت

ناميدند.

چالش
ــه آن  ــان جلس ــس از پاي پ
ــتاب دهى كار  ــز ش روز در مرك

به صورت جدى آغاز شد. قرار شد دستگاهى ساخته شود 
ــتگاه بايد چگونه  كه چمدان را رديابى  كند. اما اين دس
ــافر پرواز ارتباط برقرار  ــد؟ چطور با مس ــاخته مى ش س
مى كرد؟ اينها چالش هاى ابتدايى بود كه فرانك در آغاز 
كار با آنها مواجه شد. پس از بحث و بررسى هاى فراوان 
با اعضاى تيمى كه آن مركز در اختيار فرانك قرار داده 
ــت آمد كه يك گجت جمع و جور  بود، اين نتيجه به دس
طراحى شود تا مسافر آن را درون كيف يا چمدانش قرار 

دهد و در طول پرواز با گجت ارتباط برقرار كند. 
ــوه ارتباط گجت با كاربر و موقعيت يابى گجت دو  نح
چالش جديد بود كه به اين سادگى ها نمى شد از آنها عبور 
كرد. سرانجام با همفكرى و مشورت، اين راهكار به دست 
ــمند و يك  آمد كه كاربر براى ارتباط گجت از تلفن هوش
اپليكيشن مخصوص استفاده كند و براى اين منظور نيز 

به قابليت جى.پى.اس و شبكه GSM متوسل شدند.
ــت آمد و اكنون به  طرح اوليه گجت موردنظر به دس
پول نياز بود تا ساخت و توليد به صورت جدى شروع شود. 
باتوجه به اين كه محصول ايده يك قطعه سخت افزارى 
بود، توليد آن هزينه بااليى نياز داشت كه گروه بسادگى 
ــس آن برنمى آمد. به همين منظور، آنها طرح را روى  از پ
يكى از سايت هاى جمع آورى كمك مردمى به نام كيك 
ــتند پول مورد نياز  ــتارتر به اشتراك گذاشتند و توانس اس

براى آغاز كار را جمع آوى كنند.

آينده
اكنون فرانك توانسته نمونه هاى اوليه اسمارت يونيت 
ــى را براى آن به وجود بياورد.  ــازد و تقاضاى خوب را بس
ــت  ــزودى محصول نهايى را به دس ــت ب او منتظر اس
ــت همه كسانى كه با  ــتريانش برساند و اميدوار اس مش
ــت را بخرند تا  ــر و كار دارند، اين گج ــرواز هوايي س پ

چمدان يا كيفشان هيچ گاه گم نشود.
فرانك موفقيتش را جدى گرفتن اتفاقى مى داند كه 
ــد در دنياى شلوغ امروزى بسادگى از آن گذشت.  مى ش
ــق به حل يك مشكل و ساختن دنياى بهتر، او  اما عش

را از پشتكار و كوشش منصرف نكرد.

Smart Unit  چيست؟
ــمارت يونيت يك گجت نسبتا جمع و جور و شبيه  اس
ــوان آن را درون  ــت كه مى ت ــترنال اس يك هارد اكس
ــراه اين گجت يك  ــفر قرار داد. هم چمدان يا كيف س
اپليكيشن مخصوص هم وجود دارد كه روى تلفن هاى 
ــود و با  ــا آى.او.اس نصب مى ش ــمند اندرويدى ي هوش
ــراه ارتباط برقرار مى كند. اين گجت به گونه اى  تلفن هم
ــگرهاى خود برخاستن و فرود  ــده كه با حس ساخته ش
ــيمكارتى كه  ــود و آن را با س ــا را متوجه مى ش هواپيم
ــى.اس.ام (موبايل) به  ــبكه ج ــده و ش درونش تعبيه ش

اطالع كاربر مى رساند.
ــعاع 30 مترى كاربر،  ــدن چمدان به ش با نزديك ش
ــتفاده مى كند و ورود خودش را به  ــت از بلوتوث اس گج
ــرودگاه اعالم مى كند. همچنين  نوار نقاله تحويل بار ف
اگر كسى چمدان را به عمد يا اشتباهى بردارد، به وسيله 
ــريع كاربر در جريان  ــده س تكانى كه به چمدان وارد ش

قرار مى گيرد.
ــن قابليت  ــمارت يونيت اي ــر از اين امكانات، اس غي
ــدان يا كيف، به  ــدن در چم ــا در صورت باز ش را دارد ت
ــمارت يونيت قابليتي  ــن اس صاحبش خبر دهد. اپليكيش
ــتراك  دارد كه مى توان اين گجت را با ديگران نيز به اش
ــن اين گجت قرار است بزودى براى  گذاشت. اپليكيش
ــود. درون اسمارت  تلفن هاى ويندوزفونى نيز عرضه ش
يونيت از باترى ليتيوم پليمرى استفاده شده كه استفاده 

يك هفته اى از آن را تضمين مى كند.

ــماره  است كه «كيوسك تالش» براى ايجاد پلى بين خوانندگان اين  چند ش
ــما خوانندگان عزيز درباره  ــود. پيام هاى زيادى از ش صفحه و كليك چاپ مى ش
ــرقت ممنوع»  ــم دى 93 با عنوان «س ــت و يك ــماره 502 مورخ بيس تالش ش
به دست ما رسيد. «سرقت ممنوع» داستان كيف ضدسرقتى بود كه با ايده آقاى 
ــت. آقاى خليلى از زاهدان پيشنهادى در مورد  ــور ساخته شده اس زاهدى در كش
ــبكه ارتباطى زنجيره اى براى اين كيف  اين ايده داده و گفته اند اگر از قابليت ش
ــت. اين خواننده منظورش را به تفصيل شرح داده:  ــتفاده شود، خيلى بهتر اس اس

ــرقت از كنار همتايش  ــتفاده از اين قابليت هنگام عبور يك كيف ضدس «با اس
ــود.» او  ــال مى ش پيامكى حاوى موقعيت جغرافيايى آن براى صاحب كيف ارس
ــف داده  كه از چهره  ــزودن يك دوربين مخفى را هم روى كي ــنهاد اف حتى پيش

سارق عكس بگيرد تا او را از كرده خود پشيمان كند!
خواننده  ديگرى نيز پيشنهاد داده  است سيستم قفل كيف بايد بسيار پيچيده تر از 
اين باشد، اما همچون نامشان در مورد اين «پيچيدگى»  هم چيزي نگفته اند. آقاى 
صفارى هم خواسته اند با آقاى زاهدى جلسه اى داشته باشند. طبق قولى كه همواره 
در صفحه تالش مي دهيم، حتما نظرات شما را به گوش آقاى زاهدى مى رسانيم. 
در آخر خواهش مى كنيم حتما نام و نام خانوادگى و شهرتان را در پيام ها بنويسيد.

نظرتـان در مـورد ايـن ايـده چيسـت؟ 
پيشـنهادها و انتقادهـاى خـود را درباره 
تـالش اين هفته با مـا در ميان بگذاريد. 
كليك حرف هاى شـما را به گوش فرانك 
دوبارى مى رساند. شايد در آينده نه چندان 
دور يكى از اعضاى طرح او شديد! عالوه 
بر اين،  كليك دست افرادى كه توانسته اند 
ايده دانش بنيان خود در فضاى آى.تى را 
به يك كسـب و كار تبديل كنند به گرمى 
مى فشـارد. ما را از شـنيدن داستان هاى 
خـود محـروم نكنيـد، كليك بـى صبرانه 

منتظر شماسـت!
شماره پيامك: 300011226 
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با

جاى خالى ورزش هاى 
الكترونيك در المپيك 

ــازنده  ــركت س ــابق بليزارد (ش ــاردو، مدير س راب پ
ــراى ظرفيت ورزش هاى  ــاى واركرافت)، داليلى را ب دني
ــي  ــته ورزش الكترونيك به عنوان در نظر گرفتن يك رش
المپيك ذكر مى كند. او با اشاره به گستردگى اين ورزش 
ــودن و مهارت هاى الزم براى  ــرى، راجع به رقابتى ب فك
شركت در اين مسابقات مطالبى را عنوان كرد. به گفته او، 
ــويم،  اگر در رفتار و حركات گيمرهاى حرفه اى دقيق ش
ــام آور آنها و مهارتشان در  بسادگى متوجه سرعت سرس
ــويم. وقتى حركات يك گيمر  تصميم گيرى سيال مى ش
ــابقه را زير نظر بگيريم، مى بينيم در يك  حرفه اى در مس

دقيقه بيش از 300 حركت از آنها سر مى زند. 
ــد: اگر بخواهيم به ورزش فقط  پاردو تصريح مي كن
ــخت مى توان  ــم فعاليتى فيزيكى نگاه كنيم، س به چش
ــاب آورد، اما  ــاى ويدئويى را يك ورزش به حس بازى ه
ــور فكر كنيم، بعضى از ورزش هاى  از نظر او اگر اين ط

كنونى المپيك نيز زير سوال هستند.
ــابقات  ــت مس ــى ESPN مدتى اس ــبكه ورزش ش
ــاخه  Dota 2 و League of Legends را از ش
ــد. با اين حال از  ــود ESPN 3 پخش مى كن آنالين خ
ــكيپر، بازى هاى ويدئويى را  ــبكه، جان اس نظر مدير ش
مى توان يك رقابت مثل شطرنج دانست، اما مقايسه آن 

با ورزش هاى المپيك چندان صحيح نيست.

جنگجوى عرب در تِكن 7
خبرها حاكى است كه قسمت بعدى سرى بازى هاى 
تكن (در ايران معروف به تيكن) ميزبان يك شخصيت 
ــردان بازى،  ــود. كارگ ــاهين خواهد ب ــام ش ــرب به ن ع
ــش در  ــخصيت را همراه عكس ــيرو هارا، اين ش كاتوش
شبكه اجتماعى توييتر با هواداران به اشتراك گذاشت.

ــخصيت از يك سال پيش و با درخواست  خلق اين ش
ــرقى براى بيان نظرها و  ــازنده  بازى از هواداران ش تيم س
ــازنده  تكن پيش از اين نيز  ــد. تيم س ــان آغاز ش ساليقش
براى بازى Tekken Revolution نظرات مخاطبان 
ــخصيت  ــع آوري كرده بود. مخاطبان از بين چند ش را جم
پيشنهادى، يكى را براى گنجاندن در بازى انتخاب كردند.

ــت كه  ــه را هم ذكر كرده  اس ــه هارادا اين نكت البت
ــان، حضور اين  ــت مخاطب ــود واكنش هاى مثب ــا وج ب

ــمت بعدى تكن  شخصيت عرب در قس
ــر اكنون  ــت و اين كاراكت ــى نيس حتم

ــك طراحى مفهومى  فقط در حد ي
ــت؛ البته بعيد نيست اين تاكيد  اس

ــد.  ــر احتياط باش هارادا از س
ــى پيش  اتفاقات و حواش
آمده در اين چند سال و 
بازيكنان  تند  اعتراضات 

ــت ها و اخبار انتشار  به سياس
ــارات را  ــه انتظ ــه اي ك يافت
باعث  ــد،  نكرده ان ــرآورده  ب
ــيار  بس ــازندگان  س ــده  ش

محافظه كارتر عمل كنند.

سياوش شهبازى

ــرى بازى هاى Mortal Kombat از  س
كالسيك هاى بى بديل سبك مبارزه اى به شمار  
ــت روزگار سرنوشت اين  ــفانه دس مى آيد. متاس
سرى بازى را دچار تالطمى ناخوشايند كرد و هر 
قسمت شاهد افول كيفى اين بازى بوديم؛ تا جايى 
كه طراحى شخصيت هاى بعضى قسمت هاى آن 
ــن كارهاى گرافيكى  ــوان در زمره بدتري را مى ت

تاريخ اين صنعت طبقه بندى كرد. اين بال به جان گيم پلى 
ــال شاهد ساده تر و ضعيف تر  ــال به س بازى نيز افتاد و س
 ،Midway شدن بازى بوديم. تا اين كه باالخره شركت
ــار اين بازى، چهارگوشه رينگ اين  ــئول اصلى انتش مس

كارزار طاقت فرسا را بوسيد و كار را به اهلش سپرد.
ــازى برادران وارنر  قسمت نهم بازى در بخش بازيس
ساخته شد. اين قسمت از بازى هيچ شماره يا اسم اضافه اى 
نداشت؛ حركتى كه از بازگشت اين سرى به ريشه هايش 
ــازار آمد و عالوه براين كه به  ــر مى داد. اين عنوان به ب خب
پرفروش ترين قسمت سرى بازى هاى MK تبديل شد، 

نظر تمام منتقدان و مخاطبان را هم به خود جلب كرد. 
در اين قسمت تمام نقاط قوت بازى هاى قبلى، مانند 
ــد و در كنار بعضى از عناصر نو،  ــته بودن فتاليتى ها بازگش
Mortal Kombat را به يكى از خاص ترين و برترين 
ــل كردند. تجربه موفق  ــبك مبارزه اى تبدي بازى هاى س
 Injustice: Gods ــى مورتال كامبت با بازى بازآفرين
ــاس دنياى  Among Us، يك عنوان مبارزه اى براس

كاميك هاى DC ادامه پيدا كرد. 
ــمت بعدى اين سرى  ــه ماه به عرضه قس كمتر از س
ــى Mortal Kombat X مانده  ــازى محبوب، يعن ب
است. تمام پيش نمايش ها و دموهاى عرضه شده از بازى 
ــازندگان براى تثبيت هر چه بيشتر  از تالش بى شائبه س
ــرفت  ــرى بازى خبر مى دهند. گرافيك بازى پيش اين س
محسوسى داشته و طراحى كاراكترها بهتر از قسمت قبلى 
ــت. عالوه بر اينها شخصيت هاى جديدى براى  شده اس
ــازه اى به گيم پلى اضافه  ــازى طراحى و مكانيك هاى ت ب

شده است كه عمق آن را دوچندان مى كند.
ــمت از بازى،  ــتان اين قس ــازندگان، داس  به گفته س
ــازندگان  ــد، خاص و غيرخطى خواهد بود. اين كه س جدي
ــازى را غيرخطى ارائه  ــتان اين ب ــور مى خواهند داس چط
ــه راضى كننده خواهد بود يا خير،  كنند و اين كه آيا نتيج
ــتان اين  ــد. تكيه داس ــخص خواهد ش فقط با زمان مش
ــمت از بازى، طبق معمول اين سرى، روى بعضى از  قس
دانه درشت هاى مورتال كامبت، مانند اسكورپيون و ساب 

زيرو خواهد بود. گفته شده داستان از انتهاى قسمت قبلى 
ــال به آينده مى رود. بنابراين بايد  ــود و 25 س آغاز مي ش
خود را براى مشاهده چهره هاى جاافتاده ترى از قهرمانان 

محبوبتان و فرزندان آنها آماده كنيد.
گيم پلى بازى مطابق قسمت هاى قبل است. دو مبارز 
ــد و بدون كوچك ترين  ــر قرار مى گيرن رو در روى يكديگ
ــد. دامنه حركات را انواع  رحمى با يكديگر مبارزه مى كنن
ــاى معروف اين  ــاده، فنون خاص و فتاليتى ه ضربات س
ــرى تشكيل مى دهند. نوار انرژى كه براى اولين بار در  س
قسمت قبلى معرفى شد و به محبوبيت خوبى دست پيدا 
ــه  ــمت حضور دارد. اين نوار كه س كرد، دوباره در اين قس
قسمت دارد، با پر شدن، اجازه اجراى حركات خاص ترى 

را به بازيكن مى دهد. 
ــطح اول و دوم بازيكن مى تواند حركات قدرتى  در س
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مجيد رحمانى

ــت. ما براى شنيدن قصه سراغ  بشر تشنه  قصه اس
ــريال ها، كتاب ها و بازى ها مى رويم و پدران  فيلم ها، س
ــان احتماال خاطرات فراوانى از قصه هايى كه  و مادرانم
ــد، دارند. همچنين  ــى تعريف مى ش شب ها پاى كرس
اجدادمان اتفاقات و ماجراهايى را كه مى دانستند نسل به 
نسل منتقل مى كردند يا بر ديواره  غارها رسم مى كردند 
تا آيندگان را دنبال قصه هاى خود بكشانند. به طور كلى 
مى توان گفت تمام قصه  ها و داستان ها در تالش هستند 
با روايت خود پيامى اخالقى، اجتماعى يا روان شناختي را 

به مخاطب منتقل كنند. 
ــود را وقف قدرت  ــتر بازى ها خ ــود اين بيش ــا وج ب
ــاى حيرت آور  ــا خلق صحنه ه ــيدن به بازيكن ي بخش
ــه پيامى كه  ــر توجهى ب ــرده و كمت ــگفت انگيز ك و ش
ــوى ديگر  ــود، دارند. از س ــل مى ش ــه مخاطب منتق  ب
The Talos Principle شاهكارى از ديد سرگرمى 
و هنرى است كه حدود يك ماه و نيم پيش منتشر شده 
ــى كه بخوبى لذتى را كه از يك بازى ويدئويى  و در حال
ــما دعوت  انتظار مى رود به بازيكن ارزانى مى دارد، از ش
مى كند به خودنگرى پرداخته و در مورد جهان، آفرينش 

و جايگاه خود در آن تامل كنيد. 
ــه درون يك  ــود كه ب ــى آغاز مى ش ــازى از جاي ب
جنگل متروكه مملو از ويرانه هاى تمدن يونانى انداخته 
مى شويد، صداى موجودى بى جسم به نام Elohim را 
ــت شما را خلق كرده و از شما  مى شنويد كه مدعى اس
مى خواهد در دنيايى كه پيش رو داريد گردش كنيد و با 

چالش هاى او رو به رو شويد. 
ــتر در دل بازى فرو مى رويد، نشانه هاى  هرچه بيش
ــود پيدا مى كند.  ــتر نم ــادى بودن دنياى آن بيش غيرع
ــا تغييراتى همراه  ــمت هايى از محيط ب در مواقعى قس
مى شود تا به آن پويايى بخشيده و از استاتيك ماندنش 
جلوگيرى كند. اگر در محيط به جستجو بپردازيد، قطعا 

با پايگاه هاى رايانه اى مواجه مى شويد كه به شما اجازه 
مى دهند با يك هوش مصنوعى كه حكم دستيار شما را 
دارد، مكاتبه و صحبت كنيد. اين دستيار معموال از شما 
ــفى خود را بيان  دعوت مى كند تعدادى از تمايالت فلس

كرده و توضيح دهيد. 
اتمسفر آرام و در عين حال گيراى بازى به مرور شما 
را به عمق خود مى كشاند تا جايى كه به داستان پيچيده 
و ناراحت كننده  آن در مورد به پايان رسيدن تمدن بشر و 
كار خسته  كننده  باقى نگاه داشتن تاريخ پى ببريد. داشتن 
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ازي

ــتداران زامبى ها  اين هفته يكى از عناوينى كه دوس
ــد.  ــتند، از راه مى رس ــش هس ــه كردن ــتاق تجرب  مش
ــخص، شما را در  Dying Light با زاويه  ديد اول ش
ــيع قرار مى دهد تا با استفاده از توانايى  يك محيط وس
ــتر شبيه حركات پاركور است، در آن   كاراكترها كه بيش

سير و سلوك كنيد. 
ــيع مملو از  ــه مى دانيد اين دنياى وس ــور ك همان ط
ــهر را بسيار  ــت كه گردش در ش زامبى هاى مختلف اس
خطرناك كرده اند. در طول روز بايد با جستجو در شهر، 
به دنبال مواد غذايى، تجهيزات و سالح براى محافظت 
ــيد. در شب اين موجودات  از خود در مقابل زامبى ها باش
ــت به تهاجم مى  زنند، پس بهتر  ــده و دس وحشى تر ش
است قبل از آن كه در خيابان  ها گير بيفتيد به فكر جايى 
ــراى در امان ماندن و تجهيزات و امكانات كافى براى  ب

زنده ماندن باشيد. 
ــب  ــا در طول روز و ش ــدن با زامبى ه ــراى جنگي ب
ــتفاده  ــرد و گرم اس ــالح هاى س ــد از انواع س مى تواني
ــالح مورد  ــرده و حتي با جمع آورى مواد مورد نياز س ك
ــازيد. بازى عالوه بر كنسول هاى سونى و  نظرتان را بس

مايكروسافت، براى PC نيز عرضه مى شود.

ــود را  ــازار خ ــريالى، ب ــاى س ــا بازى ه ــن روزه اي
ــه يعنى  ــازى اين هفت ــد. دومين ب ــت مى آورن ــه دس  ب
ــمت  ــت در پنج قس ــز قرار اس Life is Strange ني
ــما فرصت مى دهد به گذشته،  ــود. بازى به ش عرضه ش
ــرده و روى بعضى از اتفاقات تاثير  ــفر ك حال و آينده س

بگذاريد. 
سازنده ها ادعا كرده اند مى خواهند با اين كار انقالبى 
ــتان  ــاهده  تاثير آن در داس ــاب و مش ــاختار انتخ در س
ــازى Max كه قابليت  ــخصيت اصلى ب ايجاد كنند. ش
ــت و  ــان را دارد، يك عكاس حرفه اى اس ــفر در زم س
ــتش  ــتفاده از قدرت خاصش، جان دوس ــته با اس توانس
ــالش مى كنند با  ــن دو ت ــد. اي ــات ده Chloe را نج
ــت  ــورد اتفاقات دس ــه حقايقى در م ــان ب ــفر در زم س
ــته در بعضى  ــوند تغيير دادن گذش يابند و متوجه مى ش
ــوردن آينده اى تاريك  و  ــوارد مى تواند موجب رقم خ  م

ويران تر شود.

عادى خود را با قدرتى مضاعف بارور كرده و با وارد كردن 
صدمه بيشترى به حريف، كمبوهاى خود يا حريف را در 
ــوم نيز مى تواند حريف را با  ميانه قطع كند و در درجه س
فنونى بشدت آسيب رسان هدف قرار بدهد. اين فنون كه 
به فنون «اشعه ايكس» معروف است، صحنه هاى خشنى 
ــيب هاى وارده به  را به نمايش درمى آورد كه طى آن آس
بدن حريف با جزئيات تمام به نمايش درمى آيد. در قسمت 
جديد عالوه بر تنوع حركات خلق شده، دستكارى ها براى 

بهبود عملكرد سيستم صورت گرفته است.
در سيستمى مشابه، بازى خوشنام ديگر برادران وارنر 
ــرى مورتال  ــت كارگردان محبوب س (كه آن هم به دس
ــت) شخصيت هاى  ــده اس كامبت، اد بون، كارگردانى ش
بازى قادرند با محيط اطراف خود تعامل داشته و از عناصر 
ــد. در دموهاى نمايش داده  ــتفاده كنن آن به نفع خود اس

شده، اين سيستم بخوبى خودنمايى مى كرد. 
از  ــر  نف دو   ،Kove ــه  ب ــوم  موس ــه اى  در صحن
ــكله اى  ــازى را در حال نبرد روى اس ــخصيت هاى ب ش
ــواج گاهى يك  ــم ديديم. ام ــى پرتالط ــه درياي در ميان
ــت  ــر بى جان را با خود مى آورد كه بازيكن مى توانس پيك
ــيب به  ــر بى جان را گرفته و براى وارد كردن آس آن پيك
ــمت حريف پرتاب كند. در صحنه اى ديگر كه در يك  س
ــت، مى توان يك كولى و گداى گوژپشت  بازار مى گذش
ــابه همان صحنه Kove به سمت حريف پرتاب  را مش
ــزرگ روى زمين خوابيده  كرد. در همان صحنه ببرى ب
ــت با پريدن روى سرش پرشى  بود كه بازيكن مى توانس

بسيار بلند انجام دهد. 
ــه اى يكى از حجره ها نيز  ــقف پارچ با پريدن روى س
ــر حريف نقل مكان كرد. در  ــريع به پشت س مى شد س

ــت،  ــه اى ديگر كه در يك جنگل تاريك مى گذش صحن
ــاهد پريدن و جا عوض كردن شخصيت ها با استفاده  ش
از شاخه درختان يا استفاده از شاخه ها براى آسيب زدن به 
يكديگر بوديم. قطعا تمام اين فرصت ها به روان تر شدن 

گيم پلى كمك خواهد كرد.
صحبت از روانى گيم پلى شد. در دموهاى به نمايش 
ــى در گيم پلى بازى  ــرفت محسوس ــاهد پيش درآمده ش
ــمت دهم مورتال كامبت  ــتيم. بدون هيچ غلو، قس هس
ــمت در اين سرى بازى طوالنى  بهترين و روان ترين قس
خواهد بود. صحنه هاى به نمايش درآمده از فرط سيالى 
تنه به تنه دانه درشت هاى اين سبك مانند استريت فايتر 

و تِكن مى زنند. 
ــد  ــركات جدي ــد و ح ــخصيت هاى جدي ــز ش بج
شخصيت هاى قديمى تر، قرار است هر كاراكتر به سه 
سيستم مبارزه اى مختلف مجهز باشد. به عنوان مثال، 
جواهر تاج اين سرى، شخصيت اسكورپيون سه حالت 
در  دارد.  را   Inferno و   Hellfire  ،Ninjutsu
ــكورپيون مجهز به دو شمشير به ميدان  حالت اول، اس
ــبار  پا مى گذارد؛ در حالت دوم دامنه حركات ويژه آتش
ــوم قادر است  ــود و در حالت س ــترده تر مى ش وي گس
مريدان دوزخى خود را براى آسيب رساندن به دشمن 

احضار كند. 
تا اينجا چهار شخصيت جديد براى اين بازى تائيد 
ــى كيج كه دختر سونيا بليد و جانى كيج  شده اند؛ كس
است؛ ِدُورا، زنى با نيروهايى كه از حشرات الهام گرفته 
شده؛ ِفرا و تور، زنى كوچك و مردى تنومند كه به كمك 
يكديگر با دشمن مقابله مى كنند. فرا، حكم مغز متفكر 
ــن زوج را دارد و در بحبوحه نبرد حركات متمايزى  اي
ــمگين  ــه زخمى كردن تور با خنجر براى خش از جمل
ــده  ــان مى دهد. كاراكتر معرفى ش كردنش از خود نش
ــت؛ خداى خون، الهام گرفته شده  ديگر كتل كان اس
از عقايد آزتك كه ظاهرا پس از وقايع مورتال كامبت 

قبلى، پا جا پاى شو كان گذاشته است.
ــت روى  ــمت از بازى قرار اس ــت اين قس گفتنى اس
رايانه هاى شخصى و كنسول هاى نسل هشت با كيفيت 
1080p و سرعت 60 فريم بر ثانيه اجرا شود. نسخه هاى 

نسل هفتم توسط استوديوى ديگرى پورت خواهد شد.

بازى هفته

ــتانى غنى براى يك عنوان معمايى برگ برنده اى  داس
ــادگى مى تواند آن را متمايز كند. ولى در  ــت كه بس اس
ــيارى پازل يا  ــتانى بازى، تعداد بس خالل تعامالت داس
ــمندانه وجود دارد كه از شما مى خواهد  معماهاى هوش
با پيدا كردن عالئمي رمزگونه ، از آنها به عنوان كليد باز 
كردن درهاى قفل استفاده كرده و به مناطق جديدى از 
ــت يابيد كه هر كدام حاوى معماهاى  دنياى بازى دس

محيطى متنوع ديگرى است. 
ــروع مى شوند و براى  ــاده ش معماهاى بازى ابتدا س

ــت از ربات هاى در حال انفجار  حل كردن آنها كافى اس
فاصله گرفته يا از سالح هاى خودكار مخفيانه عبور كنيد؛ 
ــا بازى، عناصر جديدى براى معماها به گيم پلى خود  ام
اضافه مى كند كه باعث مى شود هر يك از معماهاى آن 
تازه و هيجان انگيز باقى بمانند. اختاللگرهاى الكتريكى 
ــتزنى  ــاى متخاصمى را كه به گش ــد ربات ه مى توانن
ــاى انرژى را كه  ــد، از كار بيندازند يا ديواره ه مى پردازن

حكم مانع دارند، از بين ببرند. 
تيرهاى اتصال به شما كمك مى كنند مسير ليزرها را 
از منبع آنها تغيير داده و به سمتى هدايت كنيد كه موجب 
فعال شدن يك در يا دريچه مى  شود. ضبط كننده ها اين 
امكان را به  بازيكن مى دهند نسخه اى از فعاليت هاى خود 
ــه كرده و آنها را روى كپى يا كلونى از خود كاراكتر  تهي
اجرا كنند كه براى حل كردن معماهايى كه يك جفت 

دست براى آنها كافى نيست، حسابى به كار مى آيد. 
ــد با پيشرفت بازى، سختى  همان طور كه گفته ش
ــدرت موقعيتى پيش  ــرد، اما بن ــا نيز اوج مى گي معماه
ــاس ناتوانى  مى آيد كه با گير كردن در يك محيط احس
و سرافكندگى كنيد. حتي پرزحمت ترين خواسته ها براى 
انجام دادن نيز با تسلط داشتن روى ابزارى كه داريد و در 
نظر گرفتن اين كه هر كدام از آنها مى توانند كاربردهايى 
ــند، در نهايت راه حل هايى را  ــته باش ــيار متنوع داش بس
ــيدن به آنها حسابى  پيش رويتان قرار مى دهد كه از رس

لذت خواهيد برد. 

ــد نمى توانيد جلوتر برويد يا يك  ابتدا گمان مى كني
ــپس محيط و توانايى هاى خود را  جاى كار مى لنگد. س
ــان راه حل در ذهن تان  ــى مى كنيد و ناگه با دقت بررس
جرقه مي زند. از آن پس تمام كارهايى كه به ترتيب براى 
ــدنى در  حل كردن معما انجام مى دهيد، لذتى وصف نش
پي دارد؛ زيرا دقيقا مى دانيد چه نتيجه اى دارند و چه كار 

مى خواهيد بكنيد.
ــيارى   The Talos Principle با اين كه از بس
جهات بازى كامل و بى نقصى است، اما متاسفانه در تعداد 
ــبك  ــنا در س اندكى از معماهاى خود گرفتار ضعفى آش
معمايى شده است. بازيكن مجبور مى شود مسافت هاى 
به نسبت طوالنى را پيموده و براى به دست آوردن ابزار 
مورد نياز براي حل معما، از يك هزارتوى محيطى چند 
ــت با اين  ــار عبور كند. تعدادى از بازيكنان ممكن اس ب
ــند، اما عده اى ديگر معماى  مساله مشكلى نداشته باش
ــر را با در نظر  ــده  مناطق ديگ بازكردن درهاى قفل ش
گرفتن اين كه چند بار در طول بازى به يك شكل انجام 

خواهد شد، تكرارى مى دانند. 
ــخه  بازى «پرتال» از بهترين تجربه هاى  اگر دو نس
معمايى عمر تان است و براى يك عنوان معمايى درست 
ــاعت ها شما را سرگرم نگه دارد،  و حسابى كه بتواند س
دلتان تنگ شده، The Talos Principle  به شما 
ــتثنايى اش را حل كرده و  فرصت مى دهد معماهاى اس

احساس خوبى داشته باشيد. 
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راهنما

پشتيبـان 
 انـــرژي 
در ســفر

نگاهي به پاوربانك ها، دستگاه هاي 
شارژ كننده تجهيزات همراه

سارا بصيري

ــارژر مي تواند بهترين  اين ش
گزينه براي شما باشد وقتي كه 
ــر افتاده ايد.  ــط ناكجاآباد گي وس
ــارژر را به  ــن ش ــت اي كافي اس
ــاعت  ــت س ــدت هفت، هش م

ــود. اين  ــتفاده ش زير نور آفتاب قرار دهيد تا آماده اس
ــارژر 5000 ميلي آمپر ساعتي، ضدآب، ضدشوك و  ش
ضد گردوغبار است و به يك چراغ قوه نيز مجهز شده 
ــت. همچنين چهار ال اي دي ميزان شارژ را نشان  اس

مي دهند. 
قيمت: حدود 100 هزار تومان

اندازه: 6 / 5 در 95 / 2 در 54 / 0 اينچ
وزن: 150 گرم

ــادوام، ضد آب، ضد  ــيار مقاوم، ب ــارژر بس اين ش
گردوغبار و ضد شوك بوده و به دو پورت يو.اس. بي 
ــتگاه را به طور همزمان شارژ  ــت و دو دس مجهز اس
ــري 12 هزار  ــك بات ــن پاوربانك از ي ــد. اي مي كن
ميلي آمپرساعتي بهره برده و براي آيپد و تبلت داراي 
خروجي دو آمپر و براي آيفون و تلفن هاي هوشمند 

داراي خروجي يك آمپر است. 
قيمت: حدود 260 هزار تومان
اندازه: 2 / 5 در 8 / 2 در 2 / 1اينچ

وزن: 363 گرم

ــزار  ه  24 ــارژر  ش ــن  اي
بهترين  ــاعتي،  س ــر  ميلي آمپ
ــام تلفن هاي  ــه براي تم گزين
ــمند، تبلت ها، لپ تاپ ها  هوش
ــد داريد  ــت. اگر قص و ... اس
ــفر طوالني برويد،  به يك س
اين پاوربانك براي شارژ تمام 
ــما كفايت مي كند  ــايل ش وس

ــتگاه ها  ــارژ دس ــد چند بار از آن براي ش و مي تواني
ــارژر يك چراغ قوه هم دارد  ــتفاده كنيد. اين ش اس
ــارژ آن دو برابر ديگر شارژرهاست و  ــرعت ش و س
مي تواند چهار دستگاه را به طور همزمان شارژ كند. 
ــته خريداري شده عالوه بر شارژر يك كابل  در بس

ميكرو يو.اس. بي و ضمانت 12ماهه قرار دارد. 
قيمت: حدود 540 هزار تومان

اندازه: 1 / 6 در 94 / 0 در 11 / 3 اينچ
وزن: 503 گرم

اين شارژر بزرگ، ضدآب، ضد شوك و ضد گردوغبار 
ــت و با داشتن باتري 9000 ميلي آمپر ساعتي براي  اس

فعاليت هاي خارج از خانه بسيار مفيد است. 
قيمت: حدود 150 هزار تومان
اندازه: 5 / 4در 6 / 2 در 3 / 9 اينچ

وزن: 263 گرم
ــاي مختلف ديگري از پاوربانك ها  اكنون مدل ه
ــت كه قيمت آنها بين رقم هايي  در ايران موجود اس
ــد. براي سفارش  ــت كه براي موارد باال گفته ش اس
هريك از پاوربانك هاي توضيح داده شده مي توانيد 
از سايت هايي خريد آنالين يا مراكز و فروشگاه هاي 

معتبر فروش وسايل ديجيتال كمك بگيريد

 Levin Solstar Solar Panel

New Trent PowerPakxtreme

Limefuel 24000mAh

Photive BOLT

ــردن نيازهاي اوليه  ــراي برطرف ك ــن پاوربانك ب اي
ــتفاده مي شود. بسيار  ــما براي شارژ دستگاه ها اس ش
جمع وجور است و زماني كه در شرايط بحراني هستيد 
ــم بگيريد، ولي  ــد يك تماس خيلي مه و مي خواهي
شارژتان تمام شده، مي توانيد از آن استفاده كنيد. اين 
شارژر مي تواند آيفون6 يا آيفون 5S و 5C را بيش از 
 S5 يك بار، نكسوس را پنج بار، سامسونگ گلكسي

را 8 / 0، گلكسي نوت 3 را 7 / 0، اچ تي سي وان M8 را 9 / 0 و آيپدميني را 5 / 0 بار شارژ 
كند. با استفاده از اين شارژر 3200 ميلي آمپر ساعتي، روي آيفون  5 و قديمي تر از آن 
مي توانيد 9 ساعت مكالمه و روي بيشتر تلفن ها بيش از 90 ساعت پخش صوتي داشته 
ــيد. درون بسته خريداري شده، عالوه بر شارژر، يك كابل ميكرويو .اس. بي، يك  باش

كيسه مسافرتي، دفترچه راهنما و يك برگ ضمانت 18 ماهه قرار دارد. 
قيمت: حدود 60 هزار تومان

اندازه: 5 / 3 در 9 / 0در 9 / 0 اينچ
وزن: 78 گرم

Anker 2nd Gen Astro Mini

ــزار  ــارژر 15 ه ــن ش اي
ميلي آمپرساعتي قادر به شارژ 
دستگاه هاي مختلف از قبيل 
اپل  آيفون6پالس،  آيفون6، 
ــد اير ميني،  5S و 5C، آيپ
 ،S5 ــي ــونگ گلكس سامس
گلكسي S4، گلكسي نوت4، 
گلكسي نوت3، گلكسي تب4 
ــوس،  نكس ــوگل  گ ــرو،  پ

اچ تي سي وان M8، ال جي G3، موتو ايكس، سوني اريكسون و ... است. همچنين 
ــارژ را به شما نشان مي دهد و داراي يك چراغ قوه  چهار ال اي دي دارد كه ميزان ش

است كه مي توانيد در محيط هاي تاريك از آن استفاده كنيد. 
قيمت: حدود 160 هزار تومان

اندازه: 5 در 87 / 0 در 1919 / 3 اينچ
وزن: 1020 گرم

RAVPower 3rd Gen Deluxe 

ــش رنگ  ــيار ظريف و جمع وجور، ظاهري جذاب دارد و در ش ــارژر بس اين ش
متفاوت عرضه شده است. اين پاوربانك مي تواند سامسونگ گلكسي S5 را 5 / 2 
بار، آيفون 5S را 5 / 4 بار، آيفون 6 را چهار بار، آيپد اير را حدود يك بار، اچ تي سي 
 Z3 و سوني اكسپريا G3 موتو ايكس و نكسوس 5 را سه بار، ال جي ،M8 وان
را بيش از دو بار شارژ كند. اين شارژر عالوه بر داشتن يك باتري ده هزار ميلي آمپر 
ــت. خروجي يو.اس. بي اول 5 ولت و  ــاعتي، به دو خروجي يو.اس. بي مجهز اس س

1 / 2 آمپر و خروجي دوم 5 ولت و 5 / 1 آمپر است. 
قيمت: حدود 900 هزار تومان

اندازه: 2 / 5 در 8 / 2 در 6 / 0 اينچ
وزن: 240 گرم

EasyAcc

 5S اين شارژر 13 هزار ميلي آمپرساعتي مي تواند آيفون6 را حدود پنج بار، آيفون
را 6 بار، آيپد اير را يك بار، آيپد ميني را 5 / 1 بار، سامسونگ گلكسي S5 را 3/5بار، 
سامسونگ گلكسي نوت4 و نوت3 را 75 / 2 بار و گوگل نكسوس 7 را 2/5 بار شارژ 
ــده عالوه بر شارژر، يك ميكرو يو.اس. بي، كيف سفري،  كند. در بسته خريداري ش

دفترچه راهنما، 18ماه ضمانت و خدمات پس از فروش قرار دارد. 
قيمت: حدود 324 هزار تومان

اندازه: 9 / 5 در 44 / 2 در 91 / 0 اينچ
وزن: 295 گرم

Anker 2nd Gen Astro E4

ــاعتي  ــارژر 6000 ميلي آمپر س اين ش
ــيار بادوام، جمع وجور و سبك است و  بس
ــود، به طور  ــتگاه وصل مي ش وقتي به دس
ــروع به شارژ  ــده و ش ــن ش خودكار روش
دستگاه مي كند. شارژر Zendure سري 
ــمند، تبلت ها و  A با تمام تلفن هاي هوش
ــتگاه هاي اپل و اندرويد سازگار  ديگر دس

ــوس، ال جي G2 و برخي دستگاه هاي  ــت. با اين حال، آيپاد نانو، تبلت هاي ايس اس
ــته خريداري شده عالوه بر  ــتيباني نمي كند. در هر بس جي .پي .اس و بلوتوث را پش

شارژر، يك كيف سفري و كابل شارژ يو .اس .بي 6 ميكرو قرار دارد. 
قيمت: حدود 170 هزار تومان

اندازه: 6 / 3 در 9 / 1 در 94 / 0اينچ
وزن: 136 گرم

zendure A2

ــر  ميلي آمپ  5000 ــارژر  ش ــن  اي
ــبك و ظريف و در  ــاعتي، بسيار س س
رنگ هاي سبز، زرد و سفيد توليد شده 
ــت. اين پاوربانك عالوه بر نشان  اس
ــارژ باقيمانده مي تواند  دادن مقدار ش
ــالس را 5 / 1 بار، آيفون 6 را  آيفون6پ
ــونگ گلكسي S5 را  5 / 2 بار و سامس

6 / 1 بار شارژ كند. 
قيمت: حدود 110 هزار تومان

اندازه: 04 / 5 در 52 / 0 در 54 / 2 اينچ
وزن: 140 گرم

Slim - Lepow POKI Ultra

تصـور كنيـد به يك سـفر كوتاه بـه دل كوير رفته ايد و تمام ارتباط شـما بـا دنياي بيـرون از طريق تلفن 
هوشمندتان ميسر مي شود. در چنين شرايطي تمام شدن شارژ باتري گوشي مي تواند برايتان بسيار گران 
تمام شـود. داسـتان را كمي سـاده تر تصور كنيم، به اين ترتيب كه به واسطه فشـار كاري، وقت نكرده ايد 
تلفن همراه  خود را شـارژ كنيد و باتريتان نيز كفاف بقيه روز را نمي دهد. چنين اتفاقي مي تواند دردسـرهاي 
زيادي براي شـما ايجاد كند و شـما را از انجام كارهاي روزانه  باز دارد. همه ما احتماال با اين مساله روبه رو 
شـديم كه شـارژ تلفن همراهمان درست زماني كه به آن نياز داشتيم، تمام شده است. اين مشكل با وجود 
پاوربانك ها براحتي حل شده است. پاوربانك، يك شارژر همراه است كه دستگاه شما را بدون نياز به پريز 
برق شـارژ مي كند. بنابراين اگر از افرادي هسـتيد كه زياد سـفر مي رويد، داشتن يك پاوربانك براي شما 
بسـيار ضـروري اسـت. اما قبل از خريد پاوربانك نكاتـي را بايد در نظر بگيريد؛ مثال اين كه چند وسـيله را 
مي خواهيد با پاوربانك شارژ كنيد، يا اين كه دستگاه هاي شما از چه نوع و برندي هستند. در ادامه ده مدل از 
بهترين شارژرهاي همراه را معرفي مي كنيم تا بدانيد با توجه به دستگاهي كه از آن استفاده مي كنيد (تلفن 
هوشـمند، تبلت، لپ تاپ، نت بوك و...). كدام يك مناسـب تر خواهد بود. تمام شارژرهاي همراه كه در ادامه 
توضيح داده شـده با دستگاه هاي مجهز به سيسـتم  هاي عامل  آي .او.اس، اندرويد و ويندوز از قبيل آيفون، 
آيپد، آيپاد تاچ، تلفن هاي هوشمند و تبلت هاي سامسونگ گلكسي، اچ تي سي، گوگل نكسوس، سري ال جي، 
سـري سوني اكسـپريا، موتو ايكس / جي، سري نوكيا لوميا، ايسوس مموپد، ايسـوس ترنسفورمر و ايسر 

آيكونيا سازگار است.
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بررسى

آنچه خوبان همه دارند

ــاخته نشده كه دوربين  تا امروز تلفن همراهي س
ــوب  ــك دوربين ايده آل و فوق حرفه اي محس آن ي
ــن تلفن هاي همراه  ــت دوربي ــوز كيفي ــود و هن  ش
ــه دارد. اما  ــاي حرفه اي فاصل ــا كيفيت دوربين ه ب
ــه دوربين هاي  ــه اي نزديك ب ــر بخواهيم گزين اگ
ــاب ما آيفون6پالس  ــه اي انتخاب كنيم، انتخ حرف
ــلي iSight آن است.  ــت مگاپيكس و دوربين هش
ــريع آيفون6 پالس باعث  ويژگي فوكوس بسيار س
ــبت به ديگر رقبا  ــده دوربين اين تلفن  همراه نس ش
ــرعت روي سوژه دلخواه  ــد و بتوانيد بس متمايز باش
ــوژه  ــود را روي س ــا فوكوس خ ــوس كرده ي فوك
 موردنظر قفل كند. مهم ترين برتري آيفون6پالس 

سرعت آن است. 
سيستم لرزشگير دستي پرچمدار فعلي اپل حتي 
ــت. اين  ــه آيفون6 متمايز كرده اس ــبت ب آن را نس
ويژگي كه در محصوالت اپل فقط در آيفون6پالس 
ديده مي شود، باعث شده لرزش دستان شما به فيلم 
ــود و بخوبي بتوانيد از هر سوژه  يا عكس منتقل نش
عكس هايي شفاف و واضح تهيه كنيد. اين سيستم 
لرزشگير به   اين صورت است كه زمان فيلمبرداري 
يا عكاسي از پردازنده  A8، پردازنده M8 و حسگر 
ــتفاده كرده و در عمل لنز  ــكوپ گوشي اس ژايروس
شما به صورت شناور در مي آيد. بنابراين دقيقا خالف 
حركات دست شما تكان خورده و تكان هاي شما را 
ــت شما به هيچ  خنثي مي كند، در نتيجه لرزش دس

عنوان به تصوير نهايي منتقل نمي شود. 
ــوش كنيم كه فيلمبرداري  اين را نيز نبايد فرام
ــي، تجربه اي  ــن گوش ــه در اي ــر ثاني ــم ب 240 فري
ــم خواهد زد.  ــرداري را رق ــرد در فيلمب منحصر به ف
ــخت افزاري كنار  ــاي س ــن ويژگي ه ــت اي در   نهاي
ــده بعد از  ــاي نرم افزاري iOS8 باعث ش ويژگي ه
ــا آيفون6پالس از ديدن نتيجه آن  گرفتن عكس ب

رضايت كاملي داشته باشيم.

ويژگي هاي بي نظير

اگر بخواهيم ويژگي هاي دوربين تلفن هاي  همراه 
ــه كنيم،  ــا را مقايس ــرار داده و آنه ــم ق ــار ه را كن
ــي اس5  ــونگ يعني گلكس آخرين پرچمدار سامس
ــيار خوبي كسب كند. سامسونگ  مي تواند رتبه بس
ــگر  ــن پرچمدار خود از يك دوربين با حس در آخري
ــلي بهره برده تا آن را به يك دوربين  16 مگاپيكس
قدرتمند و تقريبا بي رقيب تبديل كند. گلكسي اس 5 
نيز مانند آيفون6پالس فوكوس بسيار سريعي دارد 
ــه زمان نياز  ــوژه فقط به 0/3 ثاني ــكار س و براي ش
ــي اس 5  ــي با گلكس ــد؛ به اين معني كه عكاس داري

بسرعت پلك زدن خواهد بود. 
ــي اس 5  ــود دوربين گلكس چيزي كه باعث مي ش
متمايز شود، ويژگي هاي نرم افزاري آن است. تنظيماتي 
ــريع چهره هاي حاضر در عكس،  ــخيص س نظير تش
قابليت عكسبرداري سريع و پشت سرهم براي انتخاب 
ــس مختلف، امكان  ــن عكس از بين چند عك بهتري
پيشرفته تنظيم نور عكس و در   نهايت قابليت جذاب 
فوكوس انتخابي باعث شده دوربين گلكسي اس 5 يك 

دوربين خاص محسوب شود. 
ــوس انتخابي مي توانيد بعد  با كمك قابليت فوك
از عكاسي از سوژه مشخص كنيد فوكوس يا تمركز 
ــرض كنيد با  ــد. ف ــدام بخش از عكس باش روي ك
دوستانتان در يك رديف و پشت سر هم ايستاده ايد و 
از خود عكس مي گيريد. با كمك اين قابليت مي توانيد 
مشخص كنيد صورت كداميك از دوستانتان شفاف 
ــد و درواقع سوژه عكس خود را بعد از  و بقيه تار باش
ــي تغيير دهيد. اين قابليت در آخرين پرچمدار  عكاس

اچ تي سي يعني M8 نيز ديده مي شود. 
ــي را خاص  قابليت ديگري كه دوربين اين گوش
ــت زماني مفيد  ــت. اين قابلي كرده، زوم صوتي اس
ــود كه در يك جمع در حال فيلمبرداري  واقع مي ش
ــفاف تر  ــوده و مي خواهيد صحبت هاي گوينده ش ب
ــنيده شود. با قابليت زوم صوتي مي توانيد صداي  ش

فرد گوينده را بسيار شفاف گوش كنيد.

سلفي دوستان بشتابند!
اشاره كرديم عصر سلفي فرارسيده و در هر مكان، مهماني 
ــغول گرفتن  ــمي امكان ندارد افرادي را نبينيم كه مش و مراس
ــلفي باشند. تب سلفي گرفتن باعث شده شركت هاي سازنده  س
ــد، زيرا در  ــت دوربين جلو بيفتن ــه فكر تقوي ــراه نيز ب تلفن هم
ــلفي مهم ترين عامل، دوربين جلوي تلفن همراه است. كار به  س
ــيده كه براي گرفتن سلفي هايي با حضور افراد بيشتر،  جايي رس
ــتگاهي به نام مونوپاد توليد شده تا شما با نصب گوشي روي  دس

آن بتوانيد دوربين را از خود و دوستانتان دور كرده و در نتيجه يك سلفي با حضور افراد بيشتري بگيريد. 
ــده است، اما حاال اين سوال پيش  ــاده رفع ش ــتگاه س ــت در دور كردن دوربين از خود با اين دس در واقع محدوديت دس
ــت؟ انتخاب ما بدون شك گوشي اچ تي سي ديزاير آي  ــلفي كدام اس مي آيد كه بهترين دوربين براي گرفتن عكس هاي س
است. دوربين جلو و عقب اين گوشي هر دو 13 مگاپيكسلي بوده، اما از نظر اندازه لنز با يكديگر تفاوت دارند. دوربين جلوي 
ــت  اين تلفن همراه فاصله كانوني 22 ميلي متري و دوربين عقب آن فاصله كانوني 28 ميلي متري دارد.  نكته جالب اين اس
ــد و مي توانيد حتي در شب و نور كم نيز سلفي هاي باكيفيتي  ــما در اين تلفن همراه با فلش جلو نيز رو به رو خواهيد ش كه ش
ــابه آن را پيش از اين در آيفون ديده  ــاره كرد كه نمونه مش بگيريد. از ويژگي هاي اين فلش مي توان به دوگانه بودن آن اش
ــده و در نتيجه تركيب اين دو نور  ــوژه عكس تابانده ش ــرد و گرم به س ــود همزمان نور س  بوديم. فلش دوگانه باعث مي ش
ــد. پس اگر از عالقه مندان گرفتن عكس هاي  ــيار واضح و طبيعي به نظر مي رس ــوژه عكس در نور تاريك بس با يكديگر، س

سلفي هستيد، بدون ترديد، اچ تي سي ديزاير آي بهترين انتخاب شما محسوب مي شود.

حرفه اي ها هم راضي مي شوند
ــختگيري بيشتري نسبت به  معموال عكاس ها، س
كاربران معمولي درباره عكس هاي خود دارند. بنابراين 
ــند گاهي دوربين حرفه اي خود  ــت داشته باش اگر دوس
ــته و با دوربين تلفن همراه عكاسي كنند،  را كنار گذاش
ترجيح مي دهند اين دوربين نيز بتواند نيازهاي حرفه اي 
ــادي دنبال يك  ــايد كاربران ع ــخ دهد. ش ــا را پاس آنه
ــته باشد، اما  ــند كه دوربين ايده آلي داش تلفن همراه باش

ــند كه يك تلفن همراه نيز باشد؛ همين باعث مي شود  ــته باش ــان ترجيح مي دهند يك دوربين ايده آل داش عكاس
انتخاب اين دو قشر متفاوت شود. 

ــونيك لوميكس CM1 است؛ شايد بهتر است بگوييم دوربين  بهترين گزينه براي اين افراد تلفن همراه پاناس
ــت عكس هاي  ــونيك قادر اس لوميكس CM1 كه به كاربر اجازه تماس گرفتن نيز مي دهد. دوربين تلفن پاناس
ــگر آن است كه  ــلي و ويدئوهايي باكيفيت 4K را ضبط كند. نكته مهم در اين دوربين، اندازه حس 20 مگاپيكس
فقط يك اينچ است، يعني هم اندازه حسگري كه در دوربين هاي حرفه اي نظير CX نيكون يا RX100 سوني 

به كار گرفته شده است. 
ــبت به لنزهاي رايج  ــت كه در يك تلفن همراه به كار گرفته شده و نس ــگري اس ــگر، بزرگ ترين حس اين حس
ــود، هفت برابر بزرگ تر است. همين سبب مي شود شما با يك دوربين  ــتفاده مي ش كه روي تلفن هاي همراه اس
ــت. DMC-CM1 با اندرويد 4/4  ــيد كه قابليت تماس نيز به آن اضافه شده اس ــر وكار داشته باش حرفه اي س
ــمند  ــتيد، تلفن هوش ــما را از لحاظ نرم افزاري نيز بي نياز مي كند. پس اگر عكاس حرفه اي هس ــده و ش عرضه ش

پاناسونيك براي شما ساخته شده است. 

كيفيت باورنكردني
امكان ندارد نامي از دوربين تلفن همراه 
ــادي نكنيم. اين  ــد و از لوميا 1020 ي بياي
ــلي بخوبي مي تواند  دوربين 41 مگاپيكس
ــما  بهترين عكس ها را به آلبوم خاطرات ش
اضافه كند. شايد تنها ضعفي كه باعث شده 
لوميا 1020 در صدر دوربين تلفن هاي همراه 
ــت. شما براي گرفتن قرار نگيرد، سرعت كم آن است كه ناشي از  ــي لوميا 1020 اس نرم افزار عكاس

هر عكس با لوميا 1020 به حدود چهار ثانيه زمان نياز داريد كه اين نسبت به رقباي اين گوشي عدد 
ــايد با ديدن نتيجه كار و كيفيت باالي عكس هاي اين دوربين  ــد. با اين حال ش خوبي به نظرنمي رس
ــكات مثبت ديگر اين  ــه ارزش صبر كردن را دارد. يكي از ن ــيد كه اين چهار ثاني ــه اين نتيجه برس ب
ــاهد افت كيفيت عكس نخواهيد بود كه اين نكته  ــت،  طوري كه بعد از آن، ش دوربين بزرگنمايي اس
ــود. در مجموع اگر كيفيت عكس مد نظر است و به سرعت در عكاسي  ــوب مي ش قابل توجهي محس

نياز نداريد، لوميا 1020 يكي از بهترين انتخاب هاست.
ــوني  ــوان عكس هاي فوق العاده اي ثبت كرد. لوميا يا س ــاي همراه ديگر نيز مي ت ــا با تلفن ه قطع
ــيار خوبي دارند، اما اگر بخواهيم همه موارد را در نظر  ــتند كه كيفيت عكس بس ــي هايي هس از گوش
ــا در رده خود  ــا نام برديم، بهترين ه ــاي همراهي كه از آنه ــوان گفت دوربين تلفن ه ــم، مي ت  بگيري

محسوب مي شوند.

ميالد احرامپوش

ــي مي گفت روزي بيشتر عكس هاي روزانه خود را با تلفن همراهتان ثبت  ــايد تا همين چند سال پيش اگر كس ش
ــاي افراد براي خريد  ــا امروزه دوربين يكي از مهم ترين مالك ه ــت مي كرديد؛ ام ــوخي برداش خواهيد كرد، آن را ش
تلفن همراه محسوب مي شود. اگر به سوال خريداران تلفن همراه توجه كنيد، معموال اولين سوال اين است كه دوربين 
ــد، عامل برتري است. داستان دوربين تلفن هاي همراه طي  ــل است و اين قابليت هرچه باال تر باش آن چند مگاپيكس
ــته و كم كم دوربين جلويي نيز مهم شد. تا چندي پيش براي بيشتر كاربران مهم نبود دوربين  ــال ها ادامه داش اين س
جلوي تلفن همراه آنها چه كيفيتي دارد و عمدتا دوربين جلو را يك قطعه بدون استفاده فرض مي كردند؛ اما با پيدايش 

كلمه سلفي، دوربين جلو نيز اهميت پيدا كرده است. 
ــود كه فرد از خود و با دوربين جلوي  ــتيد، اين را بدانيد به عكس هايي سلفي گفته مي ش ــنا نيس ــلفي آش اگر با واژه س
تلفن همراه مي گيرد. بنابراين مهم ترين عامل در سلفي، داشتن يك دوربين جلوي قوي است. پيدايش شبكه هاي اجتماعي 
عكس محور نظير اينستاگرام نيز باعث شد كيفيت دوربين تلفن همراه اهميت زيادي پيدا كند. كار به جايي رسيده كه بعضي 
از تلفن هاي همراه دوربين جلوي قوي تر يا همتراز با دوربين عقب خود دارند. به نظر  مي رسد آينده از آن تلفن هاي همراهي 
است كه دوربين هاي سلفي يا جلوي قوي تري داشته باشند. اگر دوست داريد بدانيد چه تلفن هاي همراهي در سال گذشته 

ميالدي بهترين دوربين ها را داشته اند، در كليك اين هفته اين موضوع را بررسي كرده ايم.

بهترين دوربين  تلفن هاي همراه به انتخاب كليك

جادوي پيكسل ها
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كارگاه

امير عصاري

ــن مرورگرها براي  ــر كروم يكي از امن تري مرورگ
وبگردي در دنياي اينترنت است. اين مرورگر امكانات 
بسياري را براي حفاظت از اطالعات شخصي و مرور 
ــما قرار مي دهد، اما در  امن صفحات وب در اختيار ش
ــاي امنيتي مرورگر در  ــياري از موارد نيز دروازه ه بس
ــراي تامين امنيت  ــت. پس ب حالت پيش فرض باز اس
ــتفاده از مرورگر، نسبت  بيشتر  بايد پيش از شروع اس
به بستن اين دروازه ها اقدام كنيد. آيا مي دانيد رعايت 
ــب افزايش امنيت  ــوارد امنيتي در كروم موج كدام م
ــما در وبگردي  ــخصي ش ــت از اطالعات ش و حفاظ
ــود؟ در اين مطلب برخي از مهم ترين اين موارد  مي ش

را به شما معرفي خواهيم كرد.
حريم خصوصي

ــي همچون جلوگيري از  ــر كروم به امكانات مرورگ
ورود اشتباه به سايت هاي خطرناك به دليل اشتباه در 
ــن اين مرورگر از  ــت، همچني خطاي تايپي مجهز اس
ــيار كاملي از سايت ها و صفحات  بانك اطالعاتي بس
ــما  مخرب وب بهره مي برد كه در صورتي كه رايانه  ش
ــاي امنيتي مجهز  ــاب و ديگر نرم افزاره به ويروس ي

ــد، هنگام مراجعه به اين سايت ها با هشدارهاي  نباش
امنيتي كروم مواجه خواهيد شد.

ــي در اين  ــي امنيت ــاي تكميل ــوان گزينه ه به عن
ــازي  ــد قابليت هايي همچون فعالس مرورگر مي تواني
جاوا اسكريپت، اجراي خودكار پالگين ها (فلش پلير)، 
ــال موقعيت  ــش پاپ آپ ها، نمايش تصاوير، ارس نماي
ــاوس، دانلود  ــانگر م ــي، غيرفعال كردن نش جغرافياي
ــن و وب كم را محدود  ــي به ميكروف خودكار، دسترس
ــط  ــتفاده از اين امكانات توس كرده يا به طور كامل اس
مرورگر را غيرفعال كنيد، زيرا هريك از اين گزينه ها، 

به نوعي ناقض حريم خصوصي شماست.
براي مديريت اين موارد  بايد از منوي اصلي مرورگر 
ــپس لينك ــه  Settings كليك كرده، س  روي گزين
ــاب و   Show advanced settings  را انتخ
ــار  ــت گزينه  Content Settings را فش در نهاي

دهيد.
ــد  مي تواني  Content Settings ــره   پنج در 
ــود، امنيت  ــك از موارد موج ــا غيرفعال كردن هري ب

وبگردي را افزايش دهيد.
حفاظت از رمزهاي ذخيره شده

ــي كاربران گزينه اي  ــتر مرورگرها براي راحت بيش

ــد رمزعبور  ــرار مي دهند تا بتوانن ــار آنها ق را در اختي
ــايت هاي مختلف را در حافظه مرورگر ذخيره كنند  س
ــدي بي نياز از وارد كردن رمز عبور،  و در مراجعات بع
ــايت موردنظر استفاده كنند. اين قابليت  از خدمات س
بسيار مفيد است، اما همواره مشكالت امنيتي بسياري 
ــي افراد غيرمجاز به  ــته است. دسترس نيز در پي داش
رايانه، هك شدن حساب كاربري و آلوده شدن رايانه 
ــت كه موجب مي شود اين  به بدافزارها از مواردي اس
ــي در اختيار افراد بيگانه قرار گيرد. براي  رمزها براحت
ــكالت پيشنهاد مي كنيم از  جلوگيري از بروز اين مش
ــايKeePass  و LastPass در مرورگر  افزونه ه

كروم كمك بگيريد.
براي دانلود هريك از اين افزونه ها كافي است نام 

آنها را در فروشگاه محصوالت كروم جستجو كنيد:
 https:  /    /  chrome.google.com  /
  webstore

افزونه هاي امنيتي
ــورد اول كه  ــده بخصوص م ــاره ش دو گزينه  اش
ــه حريم خصوصي را در خود جاي  ــات مربوط ب تنظيم
ــد، از مهم ترين موارد امنيتي در مرورگر كروم  مي دهن
به شمار مي روند. عالوه بر اين موارد، افزونه هاي زيادي 
ــود دارد كه با ابزارهاي مختلف و امكاناتي كه  نيز وج
در اختيار شما قرار مي دهند، سعي مي كنند امنيت شما 
ــتفاده از اين مرورگر افزايش دهند. برخي از  را در اس

اين افزونه ها عبارتند از:
ــرات  ــزان خط ــش مي  Web of Trust:  نماي

امنيتي سايت ها
ــردن تبليغات آنالين  ــال ك  AdBlock:  غيرفع

بخصوص تبليغات شامل كدهاي مخرب
 View Thru: نمايش مقصد نهايي لينك هاي 

كوتاه شده
ــتفاده از  ــار به اس  KB SSL Enforcer: اجب
ــايت هايي كه از  ــگاري HTTPS  /  SSL در س رمزن

اين قابليت پشتيباني مي كنند.
ــه مي كنيم از اين افزونه ها نيز براي افزايش  توصي
ــت مرورگر كمك بگيريد. اين نكته را نيز مدنظر  امني
ــيد نصب بيش از حد افزونه روي مرورگر  ــته باش داش
ــت و احتمال دارد حفره هاي امنيتي  ــتباه اس كاري اش
ــكالت  ــن افزونه ها موجب بروز مش ــك از اي در هري
ــواره افزونه هاي  ــود. (هم ــما ش امنيتي براي رايانه ش
ــده را از بخش افزونه هاي كروم  ــناخته ش معتبر و ش

دانلود كنيد)

گروه بندي يادداشت هاي 
گوگل كيپ در تب ها

ــين كليك سرويس گوگل كيپ  ــماره هاي پيش در ش
ــد.  ش ــي  معرف  (http:  /    /  keep.google.com)
ــرويس  ــك اين س ــه كم ــد ب ــه مي داني ــور ك همان ط
ــتر كنار  ــت هاي روزمره اي را كه بيش مي توانيد يادداش
ــبانند، در  ــگر رايانه، روي در يخچال و... مي چس نمايش
ــبانيد و از گوگل بخواهيد در زمان  صفحه مرورگر بچس
ــما هشدار  ــخصي نيز زمان انجام يك كار را به ش مش
ــت هاي گوگل كيپ  ــك يادداش ــد. همچنين به كم ده
ــت كارهاي روزانه خود را ايجاد كرده و  مي توانيد فهرس
پس از انجام هر كار با عالمت زدن كار موردنظر، آن را 

از فهرست حذف كنيد.
با استفاده از اين سرويس براحتي مي توانيد كارهاي 
ــه كاغذهاي  ــر ب ــد و ديگ ــت كني ــان را مديري روزانه ت
ــب دار نيازي نداريد و در منزل يا محل كار فهرست  چس

يادداشت ها و برنامه روزانه خود را مشاهده كنيد.
ــيد، متوجه  ــتفاده كرده باش ــرويس اس اگر از اين س
شده ايد كه يكي از قابليت هاي بسيار خوب يادداشت هاي 
ــت است. شما  گوگل كيپ، اختصاص رنگ به هر يادداش
مي توانيد از ميان هشت رنگ موجود، كاغذهاي يادداشت 
خود را رنگي كرده تا بتوانيد به اين وسيله يادداشت هاي 
ــال مي توانيد از  ــد. به عنوان مث ــود را طبقه بندي كني خ
ــت هاي قرمز رنگ براي مشخص كردن كارها و  يادداش
موارد بسيار ضروري كمك بگيريد و يادداشت هاي سفيد 

رنگ را براي موارد نه چندان مهم برگزينيد.
ــالوه بر اين  ــت داريد ع دوس
ــته بندي  ــات از قابليت دس امكان
ــردن  ــر ك فيلت و  ــگ  رن ــق  طب
ــه رنگ  ــا توجه ب ــت ها ب يادداش
ــويد؟ اگر از  ــا نيز بهره مند ش آنه
ــتفاده مي كنيد به احتمال زياد  ــرويس گوگل كيپ اس س
ــتيد. اكنون كه گوگل را براي  ــر مرورگر كروم هس كارب
ــام كارهاي روزانه خود انتخاب كرده ايد مي توانيد از  انج
  Category Tabs for Google Keep  افزونه
ــپ را در مرورگر كروم به  ــز كمك گرفته و گوگل كي ني

تب هاي دسته بندي يادداشت ها مجهز كنيد.
ــت: (حساس  اين افزونه از لينك زير قابل دانلود اس

به حروف كوچك و بزرگ)
http:  /    /  goo.gl  /  5WQ5pa

 پس از دريافت و فعالسازي اين افزونه  روي مرورگر 
ــر، گروه هاي  ــتفاده از روش زي ــد با اس ــروم مي تواني ك
موردنظرتان را مشخص كرده و يادداشت هاي دلخواه را 

به هر گروه اختصاص دهيد:
1 ـ از منوي اصلي مرورگر روي Settings كليك 

كنيد.
ــار  ــمت چپ گزينه  Extensions را فش 2ـ  از س
ــه  Options مربوط به  ــه روي گزين ــد و در ادام دهي
  Category Tabs for Google Keep  افزونه

كليك كنيد.
3 ـ نام دلخواه خود را به هريك از 9 رنگ به نمايش 
ــكي براي نمايش  ــاص دهيد. (رنگ مش درآمده اختص

تمام يادداشت ها كاربرد دارد)
ــرويس گوگل كيپ،  ــه س ــا مراجعه ب ــون ب 4 ـ اكن
ــت ها مشاهده خواهيد كرد و  تب هايي را باالي يادداش
مي توانيد با اختصاص رنگ هاي دلخواه به هر يادداشت، 

آن را در گروه مورد نظرتان قرار دهيد.
ــه  ــر ب ــاي موردنظ ــاص رنگ ه ــس از اختص 5 ـ پ
يادداشت ها با كليك روي هريك از تب ها، قابليت فيلتر 
ــده و فقط يادداشت هايي كه در آن گروه قرار  اعمال ش

دارند، براي شما نمايش داده مي شود.

افزونه هفته

حذف بي بازگشت اطالعات از آي ديوايس ها
 Wondershare به جرأت مي توانيم بگوييم محصوالت نرم افزاري شركت
ــمار مي رود. در ضميمه كليك نيز نرم افزارهاي  در هر زمينه اي جزو بهترين ها به ش
ــركت چيني را معرفي كرده ايم كه هريك در دنياي نرم افزارهاي  مختلفي از اين ش

رايانه اي و ابزارهاي هوشمند همچون تلفن همراه و 
تبلت محبوبيت فراواني ميان كاربران دارد.

اين هفته قصد داريم يكي ديگر از نرم افزارهاي 
ــركت با نام  ــردي اين ش ــوب و كارب ــيار محب بس
ــه  ب را    Wondershare SafeEraser
ــما معرفي كنيم. اين نرم افزار راه حلي مناسب و  ش
ــخصي و محرمانه  ــذف اطالعات ش موثر براي ح
ــون، آيپد و آيپاد تاچ  ــا اعم از آيف از آي دي وايس ه

است.
ــر ده نفر يك  ــتري آمريكا، از ه ــمي وزارت دادگس ــاس گزارش هاي رس براس
ــي از اين  ــما يك ــت. اگر مي خواهيد ش ــخصي اس ــرقت اطالعات ش نفر قرباني س
ــار اطالعات  ــاهد انتش ــاندن آي ديوايس خود ش ــيد و با به فروش رس ده نفر نباش
ــتفاده از  ــيد، اس ــاي پهناور اينترنت نباش ــاي مجازي و دني ــود در فض ــخصي خ ش

Wondershare  SafeEraser  را به شما توصيه مي كنيم.

ــتاندارد حذف بي بازگشت اطالعات، حذف سريع  بهره مندي از الگوريتم هاي اس
ــا و گزارش هاي  ــازي و تخليه تمام ردپاه ــت بازيابي، پاكس ــات بدون قابلي اطالع
ــاني تنظيمات كارخانه، حذف  ــده از فعاليت هاي مختلف بدون نياز به بازنش ثبت ش
ــه از ويژگي هاي قابل ذكر اين  ــاي بيهوده براي افزايش فضاي خالي حافظ فايل ه

نرم افزار به شمار مي رود.
ــل  كام ــذف  ح در  ــزار  نرم اف ــن  اي ــن  همچني
 ،iOS  ــتم عامل از سيس ــر  ــاي موردنظ نرم افزاره
پاكسازي اطالعات به جا مانده از فايل هايي كه پيش 
ــتگاه شما حذف شده اند  از نصب نرم افزار از روي دس
ــتيباني از اطالعات مختلف (تاريخچه تماس،  و پش
ــت ها، پيام هاي صوتي،  مخاطبان، ايميل ها، يادداش
ــافاري، برنامه ها،  تصاوير، ويدئوها، بوكمارك هاي س
كش صفحه كليد، پيام هاي كوتاه، مركز بازي، وضع 

آب و هوا و...) به شما كمك مي كند.
ــا قابليت اجرا  ــخه رايگان آن را ب ــن نرم افزار مي توانيد نس ــتفاده از اي براي اس
ــتجوي اين  ــدت 15 روز از لينك زير دانلود كنيد: (با جس ــورت محدود و به م به ص
ــخه كامل آن را نيز از سايت هاي دانلودي فارسي  نرم افزار در اينترنت مي توانيد نس

زبان دانلود كنيد)
http:  /    /  www.wondershare.com  /  iphone ـ data ـ erase

نرم افزار هفته

پيش از وبگردي، اين موارد امنيتي را كنترل كنيد

امنيت بيشتر در كروم
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كارگاه

آزاده ارشدي

خريد رايانه جديد مانند خودروي نو نيست كه سوئيچ 
ــار دهيد و حركت! بايد  ــد، پا را روي پدال فش را بچرخاني
ــن مي كنيد،  ــراي اولين بار رايانه  نو خود را روش وقتي ب
ــاده و كوچكي را انجام دهيد تا بهتر، سريع تر  كارهاي س

و ايمن تر كار كند.

اولين گام، به روزرساني است. ابتدا رايانه خود 1 به روز رساني
را به اينترنت متصل و بعد كنترل پنل ويندوز را باز كرده و 
 System and Security>Windows به مسير
ــود  ــد. خ Update>Check for Updates بروي
ــتم  به روزرساني ها را جستجو مي كند. پس از يافتن  سيس
ــاني ها، آنها را دانلود و نصب كنيد. سپس رايانه  به روزرس
خود را ري استارت كرده و دوباره اين كار را انجام دهيد تا 

چك كردن به روزرساني ها تمام شود. 
ويندوز در دفعات بعد به روزرساني هاي جديد را دانلود 
ــربلند  ــت از اين مرحله س و نصب مي كند، مهم اين اس
ــط درباره  ــوش نكنيد اين فق ــد. البته فرام ــرون بيايي بي
ــخه هاي اصلي ويندوز است و نمي توانيد نسخه هاي  نس
قفل شكسته اي را كه روي رايانه  خود نصب كرده ايد، به 
اين روش به روزرساني كنيد. براي به روز رساني نسخه هاي 
ــته بايد سراغ پچ هايي برويد كه در سايت هاي  قفل شكس
ــتفاده از آنها هم خطرناك  متفرقه قرار مي گيرد. البته اس

است و امنيت دستگاه شما را پايين مي آورد.

ــك ديوار دفاعي 2 اول ايمني، بعد كار ــا اين كه همراه ويندوز ي ب
 Windows  ــراه ــود و مثال ويندوز 8 هم ارائه مي ش
ــده، اما سيستم شما كامال ايمن  Defender عرضه ش

ــي نصب  ــت، بلكه روي رايانه حتما بايد آنتي ويروس نيس
ــماره 502، بهترين آنتي ويروس ها را  ــود. در كليك ش ش
معرفي كرديم  (http: /  / bit.ly / 1yqEsgX). با انتخاب 
ــت، از نفوذ  ــب شماس ــب هركدام از آنها كه مناس و نص

بدافزارها و ويروس ها به سيستم خود جلوگيري كنيد. 

ــت تا با 3 نصب مرورگر دلخواه ــدي، نصب مرورگر دلخواه اس گام بع
ــاس  ــپلورر احس آن وبگردي كنيد. پس اگر با اينترنت اكس
ــد، مرورگرهاي متداول ديگري مانند كروم،  راحتي نمي كني
فايرفاكس، سافاري و اپرا را امتحان كنيد. خوشبختانه تمام 
اين مرورگرها آخرين نسخه نرم افزارشان را به صورت رايگان 

روي سايت خود قرار مي دهند تا دانلود و استفاده كنيد.

ــت. اگر خود ويندوز 4 تميز كردن رايانه ــن مرحله اختياري اس اي
ــب كرده ايد، مي توانيد از آن صرف نظر كنيد،  رايانه را نص
اما رايانه هايي كه همراه با سيستم عامل فروخته مي شود، 
ــه دارد. پس  ــزار اضاف ــود تعدادي نرم اف ــوال روي خ معم
ــت اين نرم افزارها خالص  مي توانيد بعد از خريداري از دس
ــراغ  ــويد و رايانه خود را تميز كنيد. براي اين كار بايد س ش
ــه Add or Remove Programs در كنترل  گزين
پنل برويد و نرم افزارهاي اضافي را پاك كنيد. مراقب باشيد 

به اشتباه يك درايور يا نرم افزار حياتي را پاك نكنيد. 
ــب نرم افزار ــا دانلود و نص ــت كه ب ــر اين اس  راه ديگ

ــكن و فايل هاي   PC Decrapifier  رايانه خود را اس
ــريع تر از  ــن ابزار خيلي س ــاك كنيد. با اي ــرد را پ بي كارب
ــن كار را انجام دهيد، به  ــطه كنترل پنل اي اين كه به واس
ــيد و اگر نرم افزار اشتباهي  را انتخاب كرديد،  هدف مي رس

ــما اخطار مي دهد با مشكل   PC Decrapifier  به ش
روبه رو نشويد.

ــگان PC Decrapifier را مي توانيد  نرم افزار راي
ــم1/90  ــا حج ب  http: /  / bit.ly / 1G6taoE آدرس  از 
ــدوز 7 و 1 / 8 دانلود كنيد. پس از  ــازگار با وين مگابايت س
نصب و راه اندازي با صفحه اصلي نرم افزار روبه رو مي شويد 
ــه نام Analyze دارد. با كليك  كه يك دكمه بزرگ ب

كردن روي آن، كار نرم افزار شروع مي شود.

ــدوز 7 يكي از 5 نصب درايورها ــل از وين ــخه هاي قب در نس
پردردسرترين كارها پس از خريد و راه اندازي يك رايانه، 
ــتر  ــما بايد بيش ــردن درايور هاي آن بود؛ زيرا ش فعال ك
سخت افزارها را جداگانه به ويندوز شناسانده و درايور هاي 
ــتر  ــا اكنون كه بيش ــب مي كرديد. ام ــدام را نص ــر ك ه
ــتفاده  ــخه 7 و باالتر از آن اس رايانه هاي ويندوزي از نس
مي كنند، اين مشكل كمتر شده و غير از يك يا دو مورد، 
بيشتر سخت افزارها به صورت خودكار شناسايي مي شوند. 
ــما بدون اين درايورها نيز مي تواند كار كند،  رايانه ش
اما صرف نظر كردن از نصب درايورها اشتباه است؛ زيرا 
ــما هيچ وقت نمايان نمي شود و  قدرت اصلي دستگاه ش

سرعت دستگاه نيز تا حدود زيادي كاهش مي يابد. 
ــخت افزارهاي است  كارت گرافيك يكي از همان س
ــود. براي  ــود كار نصب نمي ش ــوال به صورت خ كه معم

ــا نرم افزارهاي گرافيكي و بازي  ــال براي انجام كار ب مث
ــه اي يا حتي ديدن فيلم هايي با كيفيت  با گيم هاي رايان
ــك را نصب و  ــد درايورهاي كارت گرافي ــاال حتما باي ب

به روزرساني كنيد. 

اين كار باعث مي شود هروقت و به هر دليلي 6 تهيه نسخه پشتيبان
قصد نصب دوباره ويندوز را داشتيد، آن را در كوتاه ترين 
ــد. بنابراين بايد يك  ــن و براحتي نصب كني زمان ممك
ــود بگيريد و آن را  ــا ايميج از هارددرايو اوليه خ كلون ي
ــد. با اين كار مي توانيد  در هارددرايو ديگري ذخيره كني
در هر زماني از بوت آپ ويندوز خود با بازگرداندن نسخه 

پشتيبان، ويندوز جديدي داشته باشيد. 
ــت كه كلون، كپي  ــرق بين كلون و ايميج اين اس ف
ــما در درايو ديگري ايجاد مي كند  دقيقي از هارددرايو ش
ــو يكي براي مبدا  ــام آن نيز به دو هارددراي و براي انج
ــاز داريد. اما ايميج را مي توانيد  و ديگري براي مقصد ني
روي يكي از درايو هاي هارد مانند درايو D بگيريد و در 
زمان الزم از آن استفاده كنيد. نرم افزارهاي زيادي مانند 
R- Drive Image ،Macrium Reflect Free و 
ــراي گرفتن كلون ها و  EaseUS Todo Backup  ب

ايميج ها وجود دارد.

اين 6 واجب فوري
كارهايي كه بايد هنگام استفاده از رايانه جديد انجام دهيد
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ترفند

جستجوى بازه  عددى در گوگل
ــما  ــيارى از ش همان طور كه بس
ــتجوى گوگل  مى دانيد، موتور جس
ــدى و ترفندهاى  ــات كلي ــه كلم ب
ــتجوى خاصى مجهز است كه  جس
ــر را در  ــتجوى بهتر و دقيق ت جس
ــي دارد.  ــتجو در پ ــن موتور جس اي
برخى از اين ترفندها براى همگان 
ــال چنانچه  ــت؛ به عنوان مث آشناس
بخواهيد يك كلمه يا چند عبارت را 
عينا در گوگل جستجو كنيد، كافى 

ــن «به اين شكل» قرار دهيد. در اين ترفند مى خواهيم  ــت عبارت موردنظرتان را بين دو عالمت كوتيش اس
يكى از ترفندهايى را كه كمتر به آن پرداخته شده يعنى استفاده از دو نقطه ميان دو مقدار عددى را (به عنوان 

مثال 1380..1385) به شما معرفى كنيم.
ــتجو كنيد، مى توانيد از عبارت كليدى دو نقطه در  چنانچه قصد داريد مطالبى را در يك بازه  عددى جس
كنار يكديگر كمك بگيريد. به عنوان مثال چنانچه  دنبال اتفاقات سال 1380 تا 1390 هستيد و نمى خواهيد 
تك به تك عبارت هايى همچون اتفاقات سال 1380، اتفاقات سال 1381، اتفاقات سال 1382 و... را جستجو 

كنيد كافى است عبارت اتفاقات سال 1380..1390 را در كادر جستجو وارد كنيد.
ــود در بازه  عددى  ــودكار تمام اعداد موج ــتجوگر گوگل به طور خ ــردن اين عبارت، موتور جس ــا وارد ك ب
مشخص شده را به عنوان مقادير متغير جستجو فرض كرده و نتيجه  جستجو را با تمام متغيرها در اختيار شما 

قرار مى دهد. اين بازه  عددى مى تواند اندازه، آمار، تاريخ يا هر مقدار عددى ديگرى باشد.

بازيابى نسخه هاى پيشين فايل ها در وان درايو
ــت كه با استفاده از آن  ــازى فايل به صورت آنالين اس ــرويس هاى محبوب ذخيره س وان درايو يكى از س
ــل را به صورت آنالين ذخيره كرده و از هر  مى توانيد فايل هاى مختلفى همچون فايل هاى متنى ورد يا اكس

جايى روى دستگاه موردنظر خود فراخوانى و استفاده كنيد.
ممكن است اين فايل ها را به دليل يك خطاى سهوى حذف كنيد يا فايل هاى شما به بدافزارهاى باج گير 
ــتفاده كنيد و در مواردى نيز  ــود نتوانيد از آنها اس ــدن فايل ها روى رايانه موجب مى ش ــوند. آلوده ش آلوده ش
ــما پول طلب مى كنند. در شرايطى كه فايل هايتان  ــايى قفل فايل از ش اين بدافزارهاى باج گير براى بازگش
ــرويس وان درايو خود هماهنگ مى كنيد  را (همچون فايل هاى Word ) در رايانه ايجاد كرده و آن را با س
اين بدافزارها مى توانند فايل قفل شده را روى سرويس وان درايو شما نيز قرار دهند و به اين ترتيب حتى در 

سرويس وان  درايو نيز با يك فايل رمزنگارى شده با بدافزار مواجه مى شويد.
ــاز ابرى همچون  ــرويس هاى ذخيره س ــتفاده از س ــكالت هنگام اس يكى از روش هاى رهايى از اين مش
وان درايو، بهره مندى از قابليت بازيابى نسخه هاى پيشين فايل است. به عبارت ديگر چنانچه امروز رايانه شما 
به بدافزارى آلوده شده و اين بدافزار به آخرين فايل ذخيره شده روى وان درايو نيز سرايت كرده، كافى است 
ــته، بازيابى كنيد تا به محتواى آن دسترسى يابيد. براى  ــرويس وجود داش فايلى را كه تا ديروز روى اين س

انجام اين كار از روش زير كمك بگيريد:
ــت. ابتدا با مراجعه به لينك https://onedrive.live.com وارد  ــاده اس ــيار س 1ـ مراحل كار بس

محوطه كاربرى خود شويد.
2ـ به پوشه اى كه فايل خود را در آن ذخيره كرده ايد، مراجعه كنيد و پس از مشاهده فايل موردنظر، روى 

آن كليك راست ماوس را فشار داده گزينه  version history را انتخاب كنيد.
ــده براى شما به نمايش درخواهد آمد و مى توانيد  ــخه هاى ذخيره ش 3ـ در اين مرحله پنجره  تاريخچه  نس
ــخه فعلى  ــت روى هريك از فايل هاى موجود و انتخاب گزينه  Restore آن را جايگزين نس با كليك راس
كنيد. (همچنين مى توانيد با استفاده از گزينه  Download يك كپى از فايل موردنظر را روى هارد ديسك 

رايانه نيز ذخيره كنيد)

فعال سازى حالت شبانه در آى.او.اس 8
ــك  ــم كلي ــايت جام ج ــب س ــى از مطال در يك
تحقيقات  نتيجه   ،  (http://goo.gl/W7eubd)
ــتفاده  ــمندان در ارتباط با خطرناك بودن اس دانش
ــد.  ــر ش از تلفن همراه و تبلت پيش از خواب منتش
ــده كه مشاهده   ــاره ش در اين تحقيقات بوضوح اش
ــتگاه ها پيش از خواب و در  صفحه نمايش اين دس
محيط تاريك بسيار خطرناك بوده و براى سالمت 
ــفانه بسيارى از  ــت. متاس ــان بشدت مضر اس انس

كاربران پس از خواندن اين مطلب عنوان كردند همواره پيش از خواب و در محيط هاى تاريك از تلفن همراه 
ــتفاده از آيفون و آيپد در  ــرايط، تصميم گرفتيم ترفندى براى اس ــتفاده مى كنند. باتوجه به اين ش يا تبلت اس

محيط هاى تاريك معرفى كنيم تا حداقل با كاهش نور صفحه تا حد امكان از خطرات آن كاسته شود.
توجه: اين ترفند در دستگاه هاى مجهز به سيستم عامل آى.او.اس نسخه 8 قابل اجراست.

ــش General روى  ــس از مراجعه به بخ ــار داده و پ ــا روى Settings فش ــت برنامه ه 1ـ از فهرس
Accessibility  فشار دهيد.

ــار داده و كليد Show Controller را به حالت فعال درآوريد تا رنگ سبز آن  2ـ روى Zoom فش
روشن شود.

ــبز تغيير وضع داده و فعال شود.  ــار دهيد تا اين كليد نيز به رنگ س 3ـ اكنون روى كليد Zoom نيز فش
ــود و آيكون دايره اى خاكسترى همراه چهار عالمت پيكان  ــت صفحه نمايش كمى برجسته تر ش (ممكن اس

در اطراف آن به نمايش درآيد)
4ـ روى آيكون دايره اى شكل به نمايش درآمده در وسط صفحه فشار دهيد و پس از مشاهده  منوى جديد، 
 Choose Filter ــمت چپ كشيده و در ادامه روى ــاليدر بزرگ نمايى را به ابتداى نوار موجود يعنى س اس

فشار داده و Low Light را انتخاب كنيد.
ـ  در هرجايى از صفحه جز روى ابزارهاى كنترل بزرگنمايى فشار دهيد تا منو پنهان شود.  5

ــال كنيد. اكنون نور صفحه  نمايش  ــار داده و آن را غيرفع ــه  Show Controller فش 6 ـ روى گزين
بسيار كم شده است.

ــد، روى  ــما فعال نش ــتگاه ش نكته: چنانچه به هر دليلى پس از انجام اين مراحل، حالت تاريك در دس
Zoom Region  فشار داده و Full Screen Zoom را انتخاب كنيد.

دسترسى سريع به حالت شبانه
ــوار است. كامال حق با  ــى به اين قابليت كمى دش ــايد فكر كنيد انجام اين مراحل براى هربار دسترس ش

شماست، اما براى دسترسى سريع تر به اين قابليت مى توانيد در ادامه  از روش زير كمك بگيريد:
 Accessibility Shortcut روى Accessibility ــش ــرده و از بخ ــك را تكرار ك ــه  ي 1ـ مرحل

فشار دهيد.
2ـ گزينه  Zoom را در اين بخش انتخاب كنيد.

3ـ از اين پس هرگاه بخواهيد حالت شبانه فعال شود، كافى است سه مرتبه روى دكمه Home فشار دهيد.

تغيير ميانبرهاى صفحه كليد در مك
امير عصارى

ــاى  از كليده ــتفاده  اس
ميانبر در هر سيستم عاملى 
ــد  رون ــريع  تس ــث  باع
ــود.  مى ش ــا  كاره ــام  انج
ــز  ــك ني ــتم عامل م سيس
ميانبرهاى سودمندى دارد، 
اما بخاطر سپردن بعضى از 
ــوار  اين ميانبرها كمى دش
ــت داريد  ــت. اگر دوس اس
ــاى صفحه كليد در  ميانبره

سيستم عامل مك را مديريت كرده و گزينه هاى دشوار را به دلخواه خود به ميانبرهاى ساده ترى تبديل كنيد، 
مى توانيد از روش زير كمك بگيريد:

ــش درآمده روى ــوى به نماي ــرده و از من ــل كليك ك ــه روى لوگوى اپ ــپ صفح ــمت چ ــاال س  1ـ از ب
 System Preferences  كليك كنيد.

ــد. (براى يافتن اين گزينه  ــتم، روى Keyboard كليك كني ــف دوم صفحه  تنظيمات سيس 2ـ در ردي
مى توانيد عبارت Keyboard را در كادر جستجو نيز وارد كنيد)

ــمت چپ، هريك از  ــت س ــات صفحه كليد به تب Shortcuts برويد و از فهرس ــره  تنظيم 3ـ در پنج
گروه هاى ميانبرى را كه قصد ويرايش آنها را داريد، انتخاب كنيد.

 Return 4ـ براى تغيير هريك از ميانبرهاى موجود روى آنها از ستون سمت راست كليك كرده و كليد
صفحه كليد را فشار دهيد. در ادامه كليدهاى ميانبرى را كه قصد داريد به گزينه انتخابى اختصاص داده شوند، 

فشار دهيد تا به طور خودكار ثبت شده و ميانبر تغيير كند.
ــش كليدهاى ميانبر موجود، مى توانيد ميانبرهاى جديدى نيز براى اجراى برنامه هاى  ــالوه بر ويراي 5ـ  ع
ــپس روى گزينه   ــت گروه App Shortcuts را انتخاب كرده، س مورد عالقه  خود ايجاد كنيد. كافى اس
«+» از پايين صفحه كليك كنيد. برنامه موردنظر را از فهرست انتخاب كرده، يك نام به آن اختصاص دهيد 

و پس از مشخص كردن كليد ميانبر موردنظر، روى Add كليك كنيد.
توجه: چنانچه با ويرايش ميانبرها يا ايجاد ميانبرهاى جديد، گزينه هاى تكرارى به وجود آمد يا مشكلى 

ايجاد شد، مى توانيد با استفاده از Restore Defaults ميانبرها را به حالت اوليه خود بازگردانيد.
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كليك شما

جعفـر مصطفـوي از بندرعبـاس: مـادر بـورد رايانـه مـن ايسـوس 
مـدل H61M-A/USB اسـت. درون پـك مادربـورد، دي.وي.دي 
آنتي ويروس نورتون هم گذاشـته شده اسـت. اين آنتي ويروس بعد 
از نصـب فقط يك ماه فعال اسـت و بعد از آن مرتـب پيغام مي دهد 
product key را وارد كنيـد، در حالي كه در راهنماي سـايت نوشـته 
شده همراه با محصول خريده شده product key نيز موجود است، 

اما هرچه گشتم آن را پيدا نكردم.
ــخه  ــيد در برخي محصوالت مي توانيد از نس ــته باش   توجه داش
ــودن اين  ــه همراه ب ــتفاده كنيد و هميش ــون اس ــزار نورت ــي نرم اف نمايش
ــازي نيست. اگر مطمئن هستيد  ــتن كد فعال س آنتي ويروس به معناي داش
ــون به صورت رايگان با مدت  ــخه اي از آنتي ويروس نورت اين محصول، نس
زمان استفاده بيش از 30 روز است،  بايد كد فعال سازي را در جعبه مادربورد 
يا روي ديسك نصب نرم افزار جستجو كنيد.  ممكن است پشت جعبه، روي 
ــك نصب نرم افزار يا حتي به صورت كارتي مجزا داخل جعبه مادربورد  ديس
اين كد حك شده باشد. اين نرم افزار سريال فعال سازي را فقط به اين روش 
ــما قرار  ــده ندارند، در اختيار ش ــي كه حالت از پيش نصب ش در محصوالت
مي دهد. به عنوان مثال ويندوزهاي نصب شده روي لپ تاپ ها ممكن است 
ــته باشند. چنانچه موفق  ــازي شده نورتون را نيز نصب داش نسخه فعال س
ــنهاد مي كنيم با شركت گارانتي كننده  ــازي نشديد، پيش به يافتن كدفعال س

مادربورد تماس گرفته و جزئيات را جويا شويد.

محمد اميري از بندرگناوه: من يك تبلت گلكسـي نوت  N8000 دارم 
كه اندرويد 4,1,2 روي آن نصب اسـت. وقتي مي خواهم نرم افزار را 
بـه روز كنم، پيام مي دهد آخرين آپديت ها نصب شـده، درحالي كه در 
سـايت هاي زيادي كيت كت 4,4 براي اين مدل موجود است. آيا اين 
نسخه به صورت اختصاصي بايد براي ايران منتشر شود؟ آيا دستگاه 
من از نسخه 5 اندرويد هم پشتيباني مي كند؟ در ضمن چگونه فايلي 
را به وسـيله كابل  OTG به حافظه فلش انتقـال دهم؟ و آخر اين كه 

چگونه تبلت را به رايانه وصل كنم تا شناسايي شود؟
ــما آخرين به روزرساني عرضه شده براي زبان فارسي و    تبلت ش
كشور ايران را دارد. به همين دليل به روزرساني خودكار دستگاه هيچ نسخه 
ــما مي توانيد از به روزرساني هاي ارائه  ــما پيدا نمي كند. ش جديدي براي ش
شده مناسب ديگر كشورها نيز كمك گرفته و سيستم عامل دستگاه خود را 
به روز كنيد. با مراجعه به لينك زير و جستجوي عبارت N8000 مي توانيد 

ــي  ــتگاه دسترس ــده براي اين دس به مجموعه اي از فريم ورهاي ارائه ش
ــاني نيز مي توانيد با جستجو در اينترنت از انواع  يابيد. براي به روزرس

آموزش ها بهره مند شويد.
http://www.sammobile.com/firmwares / 
ــتگاه هاي مختلف  ــار اندرويد نسخه 5 براي دس درباره انتش
ــي هايي كه  ــت، اما با بررس ــت نيس هنوز خبر دقيقي در دس
ــمي اندرويد 5 را نيز روي  انجام داديم، مي توانيد رام غيررس
ــاس به حروف كوچك  ــتگاهتان نصب كنيد. (لينك حس دس

و بزرگ)
http://goo.gl/7PrzhW

ــاني به رام هاي غيررسمي و  ــئوليت به روزرس ــته باشيد مس توجه داش
ــتفاده از روش هاي به روزرساني بجز روش هاي معمول و رايج، به عهده  اس
شماست. ممكن است دستگاه شما با مشكالتي از جمله بوت نشدن صحيح 
ــده روي آن را از دست بدهيد. بنابراين  ــده يا اطالعات ذخيره ش مواجه ش
ــخه پشتيبان از اطالعات ذخيره شده روي  پيش از انجام هر كاري يك نس

دستگاه تهيه كنيد.
ــت كابل را به  ــراي انتقال فايل به حافظه فلش با كابل OTG كافي اس ب
درگاه يو. اس. بي تبلت متصل كرده، سپس حافظه فلش را به سر ديگر كابل 
ــد. در ادامه با مراجعه به ابزار File manager در تبلت خود  متصل كني
مي توانيد محتواي ذخيره شده در فلش را نيز مشاهده كرده يا با مراجعه به 
ــده در حافظه دستگاه و استفاده از قابليت كپي، محتواي  محتواي ذخيره ش

موردنظر را در حافظه فلش كپي كنيد.
ــتفاده از كابل اتصال به رايانه نيز به طور خودكار دستگاه شما با رايانه  با اس
ــده و مي توانيد با مراجعه به My Computer، روي درايو  شناسايي ش
ــده در آن را  ــرده و اطالعات ذخيره ش ــتگاه دوبار كليك ك ــط با دس مرتب
 AirDroid مشاهده كنيد. همچنين با استفاده از نرم افزارهايي همچون
ــتگاه اندرويدي خود را بدون نياز به  نيز مي توانيد عمليات مديريت روي دس

اتصال كابل انجام دهيد.

مهـدي ميرزايي از تالـش: لطفا نرم افزاري براي ارسـال ايميل انبوه 
معرفي كنيد.

ــاي  نرم افزاره از  ــتفاده  اس دوران  ــت  گف ــوان  مي ت ــا  تقريب   
ــا نيازمند  ــال اين ايميل ه ــيده، زيرا ارس ــل انبوه به پايان رس ــال ايمي ارس
ــت  ــختگيرانه اس ــيار س ــي بس ــت قوانين ــده و رعاي ــيار پيچي ــرايط بس ش
ــش  ــا (بي ــياري از ايميل ه ــزاري، بس ــاي نرم اف ــتفاده از روش ه و در اس
ــما  ــورت ش ــوند. درهرص ــال مي ش ــپم ارس ــه اس ــه پوش ــد) ب از 99 درص
ــا ي  Email  Marketing  Software ــارت  عب ــتجوي  جس ــا   ب

ــي  ــن نرم افزارها دسترس ــتي از اي ــه فهرس  Bulk Email Sender ب
ــنهاد مي كنيم از خدمات آنالين سايت هايي  ــما پيش مي يابيد. در ادامه به ش
همچون Mailchimp براي ارسال ايميل هاي انبوه كمك بگيريد. اين 
ــايت ها با فراهم كردن شرايط استاندارد ارسال ايميل و ارائه گزارش هاي  س
ــما اين امكان را  ــرورهاي ارسال ايميل، به ش ــتن س الزم و در اختيار داش
ــال كرده و  ــت مورد نظرتان ارس ــا ايميل هايتان را براي فهرس ــد ت مي دهن
ــتي دريافت كنندگان  ــه اسپم صندوق پس ــيد ايميل ها در پوش مطمئن باش
قرار نمي گيرند. برخي از بهترين سرويس  دهنده هاي آنالين خدمات ارسال 

ايميل انبوه عبارت است از:
www.constantcontact.com
www.mailchimp.com
www.myemma.com
www.aweber.com
www.infusionsoft.com

راميـن رهبـري از اهـواز: تبلت من 
سامسـونگ تب3 است و زماني كه 
مي خواهم نرم افـزار جديدي روي 
آن نصـب كنـم، نمي توانـم گزينه  

Install را انتخاب كنم. 
  متاسفانه دقيقا مشكل شما 
را متوجه نشديم. اگر هنگام اجراي فايل 
apk با پيغام امنيتي عدم امكان نصب 

 Security ــتگاه به ــويد،  بايد از بخش تنظيمات دس نرم افزار مواجه مي ش
ــال كنيد. چنانچه روي  ــه و گزينه  unknown Sources را فع مراجع
ــما به نمايش درمي آيد،  ــار مي دهيد و صفحه  نصب براي ش فايل نصبي فش
ــار دهيد يا صفحه را به پايين اسكرول كنيد تا گزينه   بايد روي Next فش

Install را مشاهده كنيد.
چنانچه از ماركت هاي اندرويدي استفاده مي كنيد و گزينه Install در اين 
ــود، ممكن است مشكل به دليل  ــتگاه شما فعال نمي ش ماركت ها روي دس

پشتيباني نكردن دستگاه شما از اين نرم افزار باشد.
ــود، نصب  ــكل مي ش ــايع ترين مواردي كه موجب بروز اين مش ــي از ش يك

ــت. چنانچه اين نرم افزار روي  نرم افزارهايي همچون Screen Filter اس
دستگاه شما نصب شده، آن را حذف يا غيرفعال كنيد تا مشكلتان رفع شود.

ــوارد ديگري نيز  بايد به تنظيمات برويد و از بخش مديريت  همچنين در م
ــده برويد و روي  نرم افزارها، بعد از آن به بخش تمام نرم افزارهاي نصب ش

media storage فشار داده و clear data را فشار دهيد.

ستار غالمي از سمنان: چند سوال دارم:
1 ـ چطور مي توان سـي دي ويندوزي را سـاخت كـه همراه با نصب 
وينـدوز، نرم افزارهايـي كه مدنظرمان اسـت نيز نصب شـود و حتي 

يك سري تنظيمات نيز به طور خودكار اعمال شود؟
2 ـ چطور مي توان سخت افزاري را كه با ويندوز شناسايي نمي شود، 

با ويندوز شناسايي كرد؟
3 ـ آيا روشي وجود دارد بفهميم چه اطالعاتي از روي هارد ديسك به 

حافظه هاي فلش منتقل شده است؟
4 ـ نحوه مانيتور كردن ترافيك مصرفي با وايرلس چگونه است؟

5 ـ نحوه ساختن برنامه هاي پرتابل و كم حجم چگونه است؟
ــه با توجه  ــت ك ــر چيز ذكر اين نكته ضروري اس ــش از ه   پي
ــش هاي خوانندگان عزيز  ــه محدوديت در حجم صفحه و تعداد زياد پرس ب
كليك، نمي توانيم به پرسش هايي از اين دست پاسخ دهيم يا دست كم بايد 

چند بخش از سوال را حذف كنيم.
ــما به همان ترتيبي كه مطرح كرديد عبارت  ــش هاي ش ــخ پرس و اما پاس

است از:
ــن  ــن و كامل تري ــي از بهتري ــزار Almeza MultiSet يك 1 ـ نرم اف
ــي نصب ويندوز است. به كمك اين  ــاخت ديسك هاي سفارش ابزارهاي س
ــك نصب ويندوز اعمال  برنامه مي توانيد تمام موارد موردنظرتان را در ديس

و يك ديسك سفارشي ايجاد كنيد.
اطالعات بيشتر و لينك دانلود نرم افزار در نشاني زير قابل دسترسي است:
http://www.almeza.com

2ـ  هنگامي كه ويندوز نتواند سخت افزاري را شناسايي كند، بايد از درايورهايي 
كه همراه با هر يك از سخت افزارها ارائه مي شوند، كمك بگيريد. در بيشتر 
ــي دي يا دي وي دي هايي كه همراه با سخت افزار  موارد اين درايورها در س
ــته  ــي نداش ــتند، وجود دارند. در صورتي كه به درايور مورد نظر دسترس هس
باشيد، مي توانيد با مراجعه به صفحه اختصاصي سخت افزار مربوط در سايت 
 سازنده، فايل درايور را دانلود كنيد يا با استفاده از مجموعه هاي درايور مانند

ــب درايورهاي  ــايي و نص ــات شناس Driver Pack Solution عملي
موردنياز را به طور خودكار انجام دهيد.

http://drp.su
ــاي كنترلي امنيتي روي  ــي و در رايانه اي كه ابزاره ــرايط معمول 3 ـ در ش
ــت؛ اما چنانچه قصد داريد  ــد، اين كار امكان پذير نيس ــده باش آن نصب نش
ــيد مي توانيد  ــته باش از حاال به بعد روي درگاه هاي يو. اس. بي نظارت داش
ــزار امكانات  ــن نرم اف ــد. اي ــك بگيري از USB Security Suite كم
مختلفي را براي حذف ويروس هاي اتوران در حافظه هاي فلش، مانيتور 
كردن فعاليت هاي صورت گرفته در حافظه ها اعم از كپي، حذف، 
ــاي يو. اس. بي و ايجاد محيط  ــدود كردن درگاه ه تغييرنام، مس
ــدن  ــي ش ايزوله براي درگاه هاي فلش و جلوگيري از ويروس

حافظه هاي فلش در اختيار شما قرار مي دهد.
http://www.dynamikode.com/products/
usb ـ security ـ suite

ــت كه  ــي اس ــات وايرلس ــان ارتباط ــه منظورت 4ـ  چنانچ
ــتراكي استفاده مي شود و قصد داريد ترافيك  به صورت اش
هر كاربر را كنترل يا محدود كنيد، اين قابليت وجود ندارد؛ 
ــتفاده مي كنيد  اما چنانچه به صورت وايرلس از اينترنت اس
ــبه كنيد،  ــد داريد ترافيك مصرفي اينترنت را محاس و قص

مي توانيد از نرم افزارهاي مختلفي مانند BWMeter  كمك بگيريد.
اين نرم افزار نيز در سايت جام جم كليك معرفي شده است:

http://click.jamejamonline.ir/NewsPreview?id=175
2863627492705486

ــب) مي توانيد از  ــدون نياز به نص ــاخت برنامه هاي پرتابل (ب ــراي س 5 ـ ب
ابزارهاي مختلفي از جمله

 VMware ThinApp، Cameyo، Spoon Studio،
Enigma Virtual Box، Evalaze كمك بگيريد. با جستجوي نام 

هريك از اين نرم افزارها  مي توانيد به سايت سازنده آنها دسترسي يابيد.

clickhelp@jamejamonline.ir پرسش و پاسخ

پرسـش هاي زيادي از شـما خوانندگان كليك به دست ما 
مي رسـد كه بـه دليل حجم زيـاد و گاهي تكـراري بودن 
نمي توانيـم در اين صفحه پاسـخگوي همه آنها باشـيم. 
عـالوه بر ايـن صفحـه، مي توانيد پاسـخ سـواالت خود 
 را در بخـش پرسـش و پاسـخ سـايت كليك به نشـاني
Click.jjo.ir نيـز مطالعـه كنيـد. سـواالت خـود را به 
تـا  كنيـد  ايميـل   clickhelp@jamejamonline.ir
پاسخگوي شما در كليك چاپي يا آنالين باشيم. ذكر نام، 
نام خانوادگي و نام شـهر يا روسـتاي محل اقامت خود را 
فرامـوش نكنيد، زيرا به سـواالت بدون نام و مشـخصات 

پاسخ داده نمي شود.

ارتباط با كليك
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پيشگيري از ضربه به سر 
ــاالنه 3/8 ميليون نفر هنگام فعاليت هاي ورزشي دچار صدمه مغزي مي شوند.  س
ــازنده Linx تصميم گرفته  ــن رو س از همي
ــگري به اندازه يك سكه بسازد كه زير  حس
ــرد. اين گجت با  ــربند يا كاله قرار مي گي س
ــن مخصوص خود با تلفن  هوشمند  اپليكيش
ارتباط برقرار كرده و به محض ضربه به سر، 

اپليكيشن را خبردار مي كند. همچنين مي تواند شدت ضربه 
ــك را به اطالع دكتر برساند. 128 عدد  و نياز به معاينه پزش
ــگرها را مي توان به يك دستگاه هوشمند وصل  از اين حس

كرد كه در ورزش هاي تيمي بسيار كاربرد دارد.

تعميركار هوشمند

ــاوري،  ــاي فن ــردمداران دني ــه س ــي  ك در حال
ــود را براي ارتباط  ــتم هاي راهنماي صوتي خ سيس
انسان با ماشين معرفي مي كنند، ال جي از سيستمي 
ــته كه  ــام Smart Diagnosis پرده برداش به ن
ــهولت ارتباط ماشين با انسان شده است.  موجب س
ــتم عيب يابي  ــن مخصوص سيس با نصب اپليكيش
ــك كردن آن  ــراه و نزدي ــمند روي تلفن هم هوش
ــويي كه از اين  ــايلي نظير يخچال يا لباسش به وس
ــرض چند ثانيه  ــتم بهره مندند، مي توان در ع سيس
ــن  منظور 80 نوع  ــتگاه را پيدا كرد. به  اي عيب دس
ــيگنال خاص تعريف شده كه هر يك حاوي پيام  س

مربوط به قسمتي از دستگاه است. اپليكيشن در صورت موفق نشدن در فهم 
پيام، آن را به مركز خدمات مي فرستد تا اقدام الزم صورت گيرد.

اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 50416 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

فناورى ديجيتال

كنترل درون كفش با تلفن همراه
اگر در كف پاي خود احساس درد و ناراحتي مي كنيد يا از كفي فعلي كفش 
 Digitsole .خود خسته شده ايد، مي توانيد از اين كفي هوشمند استفاده كنيد
كفي هوشمندي است كه از طريق بلوتوث با تلفن همراه هوشمند ارتباط برقرار 
ــاي كفي را تنظيم  ــن مخصوص آن مي توان دم ــيله اپليكيش مي كند و به وس
كرد. غير از تنظيم دما، اين كفي هوشمند قدم ها را مي شمارد و ميزان كالري 
ــبه مي كند. اين كفي فقط 100 گرم به وزن كفش  ــده را محاس ــوزانده ش س
مي افزايد و با باتري قابل شارژ خود تا هشت ساعت استفاده مداوم را تضمين 

مي كند.

نظر و پيشنهاد خود را درباره همه 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

براى خواندن مطالب بيشتر درباره 
دنياى فناورى به سايت جام جم كليك 

به نشانى click.jjo.ir مراجعه كنيد

چاپ عكس ها از روي تلفن همراه
عكس هاي ديجيتال در چند سال اخير دنياي عكاسي را متحول 
كرده، اما همچنان عكس چاپ شده روي كاغذ، رنگ و بوي ديگري 
ــركت پوالرويد معروف، پرينتري جيبي و قابل  دارد. به اين منظور ش
حمل مخصوص تلفن هاي هوشمند ساخته كه مي تواند عكس هاي 
ــن را روي كاغذ چاپ كند. اين پرينتر با نام Zip از باتري قابل  تلف
ــارژ پر چاپ مي كند. براي  ــارژ بهره مي برد و 25 عكس را با ش ش

چاپ عكس از سيستمي استفاده شده كه 
با انتشار حرارت در نواحي خاص، 

ــوند.  رنگ ها ظاهر مي ش
ــك  ــر كوچ ــن پرينت درون اي

ــج  كارتري از  ــري  خب
جوهر نيست.

نظارت بر خانه از راه دور
يكي از پيام هاي مهم نمايشگاه CES امسال اهميت جدي 
خانه هاي هوشمند بود و Oco يكي از محصوالتي است كه با 
اين محوريت معرفي شد. چند عدد از اين دوربين را مي توان در 
ــخيص  مكان هاي مختلفي از خانه نصب كرد تا به  محض تش
ــر مربوط به او را  ــناس، اين گجت تصوي ــدا يا ورود فرد ناش ص
روي تلفن همراه براي صاحبخانه استريم كند. كاربر مي تواند از 
هر جاي دنيا، خانه اش را زير نظر داشته باشد و همچون بي سيم 
با افراد داخل خانه صحبت كند. كيفيت استريم 720 پيكسل با 

زاويه ديد 120 درجه اي از ويژگي هاي اين دوربين است.
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NFC كارت حافظه با قابليت
ــه با دوربين  ــان براي انتقال عكس هايي ك عكاس
ــد كارت حافظه را مدام از  ــود ثبت كرده اند، مجبورن خ
ــه رايانه متصل كنند. حال تصور  ــتگاه خود جدا و ب دس
ــد  ــد تعداد كارت هاي حافظه يك عكاس زياد باش كني
ــه عكس هايي  ــامل چ ــر كارت حافظه  ش ــد ه و ندان

ــت. براي سهولت كار  اس
حافظه  كارت  توشيبا 
ــاخته كه  جديدي س
لمس  ــاوري  فن ــه  ب
 (NFC) ــك  نزدي
مجهز است. با نصب 
اپليكيشن مخصوص 
اين كارت روي تلفن  
هوشمند، كافي است 
تلفن را نزديك كارت 
گرفت تا عكس هاي 
ــوري كارت روي  مم
نمايشگر ظاهر شود.
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ــخصيت هاي كارتوني گاهي آن قدر خوب پرداخته  ش
ــينما ماندگار مي شوند. اگر دلتان  ــده اند كه در تاريخ س ش
ــخصيت ها تنگ شده، ديزني راهكار  براي يكي از آن ش
جالبي دارد. غول انيميشن سازي بتازگي رباتي ساخته كه 
ــكل شخصيت هاي كارتوني را روي شن هاي  مي تواند ش
كنار ساحل بكشد. BeachBot شبيه الك پشت ساخته 
ــده و با دريافت عكس كاراكتر كارتوني از نرم افزار، آن  ش
ــيده شده، فرآيند  را خلق مي كند. غير از عكس هاي كش
ــن، از جذابيت بااليي  ــي كشيدن اين ربات روي ش نقاش

برخوردار است.
دسته هايي براي دوچرخه سواري هوشمند

ــايل نقليه بشر  پيوند فناوري با دوچرخه، يكي از وس
ــاختار سنتي خود  كه از ابتداي پيدايش  آن تا امروز س
ــاي كار زيادي  ــت كه ج ــظ كرده، حوزه اي اس را حف

دارد. به همين منظور گجت لوله اي شكلي ساخته شده 
كه درون دو سر دسته فرمان دوچرخه قرار مي گيرد و طي برقراري 

ــن مخصوص خود و ايجاد لرزش، به دوچرخه سوار هشدار  ارتباط با اپليكيش
ــمت چپ يا راست بپيچد. غير از اين كاربرد، در صورت گم يا دزديده  مي دهد به س
شدن دوچرخه، smrtGRiPS  مي تواند تا شعاع صد متري، هر كدام از همتايان 

خود را رديابي كند و مكان آن را به شبكه اطالع دهد تا دوچرخه مفقود شده پيدا شود.
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