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 چين، دروازه نجات 
موتوروال از مرگ

مائده گيوه چين
ــركت موتوروال كه تا پيش از عرضه آيفون  ش
ــاخت موبايل هاي محبوب امپراتوري بزرگي  در س
ــت، در سال هاي اخير چنان در ورطه تكرار و  داش
ــي مانند گوگل  ــودي افتاد كه حتي غول بزرگ ناب
ــت آن را نجات دهد. هنگامي كه سال  نيز نتوانس
2011 گوگل روي موتوروال دست گذاشت و اين 
ــياري فكر مي كردند  ــركت را تصاحب كرد، بس ش
روزهاي روشني در انتظار موتوروال است. اما انگار 
ــق دوباره اين برند از  ــوگل نيز اميدش را به رون گ
دست داد، زيرا خيلي زود آن را به شركت ديگري 
ــار وظيفه احياي  ــركت چيني كه اين ب فروخت. ش
ــود. اين برند  ــان خريد، لنوو ب ــوروال را به ج موت
چيني كه در سال هاي اخير اعتبار و فروش خوبي 
ــت و پا كرده، پا را فراتر گذاشت و  براي خود دس
ــتر در بازار تلفن هاي همراه  براي تاثير گذاري بيش
هوشمند ريسك كرد و وارد معامله اي بزرگ شد. 
حال موتوروال با سري افراشته و پرغرور گزارش 
ــه در مالكيت لنوو بوده  ــن دوره مالي خود را ك اولي
ــت. اين توليدكننده در سه ماهه  ــر كرده اس منتش
ــال گذشته  ــبت به همين بازه زماني در س  اخير نس
ــته ده ميليون  ــته و توانس ــد داش ــد رش 118 درص
تلفن همراه به بازار مصرف كنندگان تزريق كند. براي 
ــركت بهتر  ــي بردن به عملكرد خوب مالي اين ش پ
ــت آن را با ديگر سازندگان مطرح مقايسه كنيم.  اس
در مقايسه بايد گفت فقط شركت شيائومي توانسته با 

رشد 178 درصدي خود از موتوروال پيشي گيرد. 
ــركت چيني  ــوروال كه در تصاحب يك ش موت
ــاال در چين چه  ــروش ب ــوب مي  داند ف ــت، خ اس
ــد روز پيش فروش  ــي دارد و چن ــاي مثبت پيامده
ــس پرو،  ــامل موتو ايك ــود را ش ــوالت خ  محص
موتو جي و موتو ايكس در چين آغاز كرد. از طرف 
ديگر، مسئول اجرايي موتوروال گفته اگر يك برند 
ــده نباشد، نمي تواند در  ــور چين شناخته ش در كش

عرصه جهاني نيز بازيگري بزرگ باشد. 
اين رشد صعودي نشان مي دهد شركت چيني 
ــبت به گوگل مالك داناتري است. ناگفته  لنوو نس
نماند رقابت در بازاري مانند چين چندان هم راحت 
نيست و موتوروال در اين كشور رقباي سرسختي 
ــيائومي را دارد. البته  ــد نوپاي ش ــد اپل و برن مانن
ــترلوه، مديرعامل موتوروال نقش گوگل  اريك اس
ــكار نمي كند و گفته  ــركتش را ان در بهبود برند ش
است: «گوگل در تامين و توسعه منابع و بازسازي 
ــت.» او  ــته اس ــي موتوروال نقش موثري داش كل
همچنين اذعان كرده آنها اكنون در يك موقعيت 
ــرا مي توانند از قدرت و  ــي قرار گرفته اند، زي طالي

نفوذ لنوو در چين بخوبي استفاده كنند. 
ــال ها  ــوالت موتوروال بعد از س ــون محص اكن
ــود و به نظر  ــور توزيع مي ش محدوديت در 50 كش
ــرفت موتوروال نيز مانند بسياري  مي رسد راه پيش
ــذرد. اين در حالي  ــا از چين مي گ ــر از برنده ديگ
ــن توليدكننده هاي  ــي از بزرگ تري ــت كه يك اس
ــت و  ــال نابودي اس ــا در ح ــي نوكي ــل يعن موباي
ــته خود را از دست داده  بلك بري نيز جايگاه گذش
ــال  ــير موتوروال كه در چند س ــت. با اين تفاس اس
ــازي خود افتاده، با ارائه گزارش  اخير به فكر بازس
مالي خود نشان داده وضعيت قابل قبول تري دارد. 
اين شركت پيش بيني كرده برند بعدي رو به افول 

سامسونگ خواهد بود!

مكث

ــايعات زيادي درباره استفاده از ياقوت كريستال در  حتما به خاطر داريد پيش از رونمايي از آيفون6 و 6 پالس، ش
صفحه نمايش اين محصوالت به گوش رسيد، ولي سرانجام شركتي كه وظيفه تامين اين ماده را براي اپل به عهده 

داشت، نتوانست توليد را به ميزان مورد نياز برساند و اپل تصميم گرفت اين پروژه را تعطيل كند. 
ــركت اعالم  ــام اپل با GT Advanced كافي بود اين ش ــريك تجاري بزرگ به ن ــكاري نكردن يك ش هم
ورشكستگي كند. حال اپل كه در ازاي خسارتش ساختمان اين شركت را از آن خود كرده بود، به اين نتيجه رسيده 
كه كارخانه GT Advanced را كه 440 ميليون دالر هزينه روي دستش گذاشته به طور كامل از دور خارج كرده 

و با سرمايه گذاري دو ميليارد دالري، ساختمان آن را در آريزونا به يك مركز ديتاسنتر تبديل كند. 
اپل در نظر دارد حدود 500 نفر نيرو را 
ــتقيم و غيرمستقيم در اين  به صورت مس
مركز به كار مشغول كند. انرژي اين مركز 
ــاي تجديدپذيري  ــتفاده از انرژي ه با اس
ــيد و باد تامين خواهد  مانند انرژي خورش
شد. طبق توافقاتي كه بين اين دو شركت 
صورت گرفته، GT Advanced حق 
ــال 2015 از اين مكان  ــان س ــا پاي دارد ت
ــس از آن اپل مي تواند  ــتفاده كرده و پ اس

ديتاسنتر خود را احداث كند.

ــه  ــرم يكپارچ ــي پلتف ــس معرف ــس از كنفران پ
ــافت، هفته هاي اخير  ــط مايكروس ــدوز10 توس وين
شايعه عرضه نسخه موبايلي آن در تاريخي نزديك 
ــد، اما باتوجه به اظهارنظرهاي بعضي از  ــنيده ش ش
مسئوالن مايكروسافت، اين خبر در حد شايعه باقي 
ــخه   ــه اين زودي ها منتظر ارائه نس ــده و نبايد ب مان

موبايلي ويندوز10 باشيم. 
ــوان كرده اند تيم  ــافت عن ــئوالن مايكروس مس
ــخه  ــدوز10 هنوز در حال كار روي نس ــعه وين توس
ــت  ــدوز10 موبايل بوده و بعيد اس پيش نمايش وين

ــدوز10 براي  ــاهد عرضه وين ــاي آينده ش در ماه ه
ــيم. همچنين گابريل آول كه  تلفن هاي همراه باش
ــت، در  ــعه ويندوز10 اس ــي از اعضاي تيم توس يك
ــي توئيتر  ــبكه اجتماع ــخصي خود در ش صفحه ش
ــرده: «ما در حال كار روي ويندوز10 براي  اعالم ك
موبايل هستيم و تاكنون به جاهاي خوبي رسيده ايم، 
ــت كه براي عرضه اين  اما چهارم فوريه زماني نيس
ــيم». بنابراين بايد منتظر  ــخه در نظر گرفته باش نس
ــه تصميمي درباره  ــافت چ ــد تا ببينيم مايكروس مان

تاريخ عرضه اين محصول گرفته است.

ــت چند ماه از عرضه آخرين  پس از گذش
پلتفرم اندرويد، هنوز هم آمار نااميدكننده درباره 
ــد5 يا همان اللي پاپ  مصرف كنندگان اندروي
بهبود چنداني پيدا نكرده است. در جديدترين 
ــط 1/6 درصد  ــتم عامل فق ــا اين سيس آماره
ــه خود اختصاص داده  ــهم بازار اندرويد را ب س
ــت كه آمار استفاده  ــت. اين در صورتي اس اس
از آخرين سيستم عامل دستگاه هاي همراه اپل 
 يعني آي.او.اس8 در زماني مشابه به باالتر از 
ــب اين كه تنها  ــت. جال ــيده اس 50 درصد رس
ــخه اندرويد 2/2 يعني فرويو با 0/4 درصد  نس

پايين تر از اندرويد 5 قرار دارد.
اين در شرايطي است كه اندرويد جلي بين 
ــترين سهم را در تصاحب  با 44/5 درصد بيش
ــس از آن  ــدي دارد و پ ــتگاه هاي اندروي دس

اندرويد 4/4 يا همان كيت كت با 39/7 درصد 
ــت. بايد بدانيد نسخه  ــتاده اس در مقام دوم ايس

ــابه به ــت در زماني مش ــد يعني كيت ك ــي اندروي  قبل
ــهم بازار رسيده بود. اين نشان مي دهد   1/8 درصد س
ــه در جذب  ــم در ماه هاي اولي ــه كيت كت ه با اين ك

ــبت به اندرويد  كاربر  ناكام بود، اما باز هم نس
ــتگاه هاي  5 آمار بهتري را رقم زد. اكنون تمام دس

ــوس، اچ تي سي وان M8 و همچنين محصوالتي  نكس
ــي اس5 از  ــون موتو ايكس، جي 3ال جي و گلكس همچ

اندرويد5 پشتيباني مي كنند.

كارخانه كريستال ياقوت به ديتاسنتر تبديل مي شود

ــز نمي تواند از عالقه  ــد هيچ چي به نظر مي رس
ــر روز به تعداد  ــدوز7 كم كند و ه ــران به وين كارب
ــود. طبق  ــتم عامل افزوده مي ش كاربران اين سيس
ــه NetMarketShare ارائه  آخرين آماري ك
ــهم بازار ويندوز7 به 55/92 درصد رسيده  كرده، س
ــواهد، فروش رايانه هاي خانگي  است. براساس ش
ــال 2015 باعث  و لپ تاپ ها در روزهاي ابتدايي س
اين افزايش كاربر شده است. البته نسخه هاي ديگر 
ــال ميالدي  ــدوز نيز از فروش ويژه آغازين س وين
ــته اند؛ به شكلي كه سهم ويندوز  سهم اندكي داش
8 و 8/1 در مجموع با جهشي چند دهم درصدي از 

13/52 به 13/83 درصد رسيده است. 
جالب اين كه ويندوز XP نيز از اين رشد سهم 
داشته و حتي شيب رشد آن از ويندوز8 نيز بيشتر 
بوده است. اين نسخه از سيستم عامل كه پيش از 
ــخير  ــن 18/26 درصد رايانه هاي دنيا را به تس اي
ــهمي 18/93 درصدي  خود درآورده بود، حال س
ــافت با  ــان مي دهد مايكروس دارد. اين آمارها نش
ــراي ترغيب كردن  ــي كه ب ــه به تمام تالش توج
ــتفاده از نسخه هاي جديدتر ويندوز  كاربران به اس
ــران تمايل چنداني به  ــد، اما هنوز هم كارب مي كن
ــتفاده از ويندوز8 ندارند. اين در حالي است كه  اس
ــورت پيش فرض با  ــتگاهي به ص اكنون هيچ دس
ــد. عالوه  ويندوز7 و ايكس پي به فروش نمي رس
ــتم عامل  بر اينها بقيه كاربران رايانه ها از دو سيس
ــدوز 10 با 0/05 درصد و مك او .اس ايكس با  وين

7/11 درصد استفاده مي كنند.

 كاربران ويندوز 7 
هر روز بيشتر از ديروز

از ويندوز 10 روي تلفن همراه چه خبر؟

 را دوست ندارد!كسي آبنبات چوبي را دوست ندارد!
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سوني براي جبران حمالت هكري 15 ميليون دالر به خرج افتاد
با اين كه چند ماه از حمله هكرها به سوني مي گذرد و سروصداي آن در خبرها خوابيده است، اما هنوز هم اين 
شركت ژاپني با مشكالت ناشي از آن دست وپنجه نرم مي كند. بتازگي شركت سوني اعالم كرده هزينه اي نزديك 
به 15 ميليون دالر را صرف باال بردن امنيت اين شركت و مقابله با حمالت سايبري كرده است. نكته جالب در مورد 
شركت سوني اين است كه عالوه بر مشكالتي كه براي بخش سينمايي اين شركت پيش آمده، تمام اسناد مالي و 
مدارك حسابرسي را نيز از دست داده و همين باعث شده اين شركت به جاي اعالم دقيق گزارش مالي ساالنه اش، 

به حدس زدن بسنده كند و نتواند گزارش دقيقي از عملكرد شركت در سال گذشته داشته باشد. 
سوني حدس مي زند در بازه زماني اكتبر تا دسامبر 2014 حدود 800 ميليون دالر سود خالص داشته است. همچنين 
شايعات زيادي درباره تعديل نيرو در بخش تلفن همراه سوني به گوش مي رسد و سوددهي پايين اين محصوالت باعث 

شده سوني به فكر كوچك كردن اين بخش بيفتد. جالب اين كه بخش سوني پيكچرز كه 
ميزبان اصلي حمالت هكري بوده، سود قابل توجه 20 ميليون دالري را روانه 

حساب هاي شركت سوني كرده است.

 Bridge 2014 ــس ــاه پيش كنفران چند م
ــگاه كاليفرنيا برگزار  ــتين بار در دانش ــراي نخس ب
ــي داخل و خارج  ــان ايران ــد و در آن كارآفرين ش
ــا تجربيات خود  ــدند ت ــور دور هم جمع ش از كش
ــد و چالش ها و  ــتراك بگذارن را با يكديگر به اش
ــش روي كارآفرينان حوزه فناوري  فرصت هاي پي
در ايران را مورد بررسي قرار دهند. بررسي ميزان 
ــتارت آپ ها، چگونگي جذب سرمايه گذار،  رشد اس
نحوه مواجهه با شكست و آشنايي با قوانين الزم 
ــان از مواردي  ــراي حمايت از كارآفرين مالياتي ب

است كه در اين كنفرانس به بحث گذاشته شد.
ــدگان كنفرانس بريج قصد  ــون برگزاركنن اكن
دارند براي بار دوم اين مراسم را در برلين كه اين 
روزها يكي از برجسته ترين كانون هاي كارآفريني 
ــزار كنند. غير از افراد  ــاب مي آيد، برگ دنيا به حس
ــم حضور  ايراني و خارجي موفق كه در اين مراس
ــد نفر از ايده پردازان  ــت بيش از ص دارند، قرار اس
ــوي برگزاركنندگان اين رويداد  داخل كشور از س
ــتاده شوند تا فرصت حضور در اين  به برلين فرس
مراسم و بازديد از پارك هاي علم و فناوري آلمان 
آورند. عالقه مندان  ــت  به دس را 
شركت در اين رويداد بايد شرح 
ايده خود را در قالب يك ويدئوي 
كوتاه يك دقيقه اي ضبط كرده 
ــايت  ــي ام بهمن به س ــا س و ت
ــنواره اين رقابت به نشاني  جش
 http: /  / goo.gl / l3mPfB
ــد. داوران مجرب،  ــال كنن ارس
ايده هاي ثبت شده را تا پانزدهم 
ــاوت قرار داده  ــفند مورد قض اس
ــت طرح هاي برگزيده  و در نهاي

انتخاب مي شوند.

شانس حضور در كنفرانس 
Bridge براي كارآفرينان ايراني ــا توجه به  ــد ب ــي مي ش ــه پيش بين ــور ك همان ط

ــراي پايين  ــركت هاي مختلف ب ــاي ش برنامه ريزي ه
ــرانجام دو موتور  ــيدن موتور جستجوي گوگل، س كش
ــتجوي ياهو و بينگ توانستند شرايط خود را كمي  جس
بهتر كنند و بعد از سال 2008 براي اولين بار سهم گوگل 
از كاربران جهاني به زير 75 درصد رسيد. گزارشي كه 
ــي StatCounter ارائه كرده از  ــه تحقيقات موسس
ــقوط سهم گوگل در تعداد كاربران موتور جستجو و  س
افزايش كم اما تاثيرگذار دو موتور جستجوي ديگر خبر 
ــت كه ياهو  مي دهد. اين دومين بار در چند ماه اخير اس
ــته سهم خود را افزايش دهد و آن را از 10/4 به  توانس
ــاند. پيشرفت قبلي ياهو به ماه نوامبر  10/9 درصد برس
ــود را تا باالي  ــهم 8/6 درصدي خ  بازمي گردد كه س
10 درصد رساند. موتور جستجوي بينگ مايكروسافت 
ــبت به ماه قبل  ــاه اخير 0/1 درصد نس ــز در يك م ني
كاهش داشته، اما باز هم شيب صعودي ماليم خود را 
حفظ كرده و سهم آن از بازار در مجموع به 12/4 درصد 
ــتان گوگل به صورت متفاوتي  ــيده است  و اما داس رس
روايت شده و سهم ماه ژانويه گوگل در بازار جستجوي 
ــان دهنده  ــقوط كرده كه نش آنالين به 74/8 درصد س

عقب نشيني آن در رقابت با ياهو و مايكروسافت است. 
اين بهترين رشد ياهو در پنج سال اخير است كه دليل 
اصلي آن تغيير موتور جستجوي مرورگر فايرفاكس از 

گوگل به ياهو بوده است. درصورتي كه ياهو بتواند اپل 
ــمت خود بكشاند، بعيد نيست مسير سقوط  را نيز به س

گوگل به همين شكل ادامه پيدا كند.

سهم موتور جستجوي گوگل به زير 75 درصد رسيد

عرضه اچ تي سي One M9 براي 2 پلتفرم ويندوز 10 و اندرويد 5
ــت بزودي در كنفرانس موبايل بارسلونا رونمايي شود.  ــايعات، پرچمدار جديد اچ تي سي قرار اس ــاس ش براس
ــت. طبق اطالعات  ــده اس ــركت، تقريبا همه اطالعات One M9 فاش ش با وجود تمام رازداري هاي اين ش
ــي هيما و  ــايت هاي خبري مختلف، اين محصول در دو اندازه و با نام هاي وان M9 و M9 پالس يا اچ تي س س
ــي هيما اولترا عرضه خواهد شد. در هفته هاي گذشته عكس ها و اطالعات زيادي از اين محصول روي  اچ تي س
سايت هاي مختلف قرار گرفت، اما تازه ترين خبر در مورد تلفن همراه هوشمند اچ تي سي، عرضه اين محصول با 
دو پلتفرم مختلف است؛ زيرا اين شركت تصميم دارد One M9 را عالوه بر اندرويد با سيستم عامل ويندوز10 

نيز عرضه كند. 
ــخه  ــراه دو پلتفرمي را در One M8 با نس ــي تلفن  هم ــه پيش از اين نيز اچ تي س ــت ك ــن در حالي اس  اي
ــايعات، نسخه  ــاس ش ــت؛ تجربه اي كه چندان هم براي برند تايواني موفق نبود. براس ويندوز 8 تجربه كرده اس
ــخت افزار اين دو نيز با  ــدارد و حتي س ــخه اندرويدي آن ن ــچ تفاوت ظاهري با نس ــدوزي One M9 هي وين
ــود،  ــت. در صورتي كه اين اتفاق به واقعيت تبديل ش ــتم  عامل آنهاس ــري مي كند و تنها تفاوت سيس ــم براب ه
مي تواند پيامدهاي مثبتي براي مايكروسافت داشته باشد؛ زيرا اكنون غير از لوميا هاي مايكروسافت، گوشي هاي 

ويندوزفوني هيچ توليدكننده  مصممي ندارند.

تبلت لوميا 2520 به خاطرات مي پيوندد
ــريك تجاري انتخاب كرد، به اين غول  ــافت را به عنوان ش ــك زماني كه مايكروس ــركت نوكيا بدون ش ش
ــافت تير  ــته نجات نگاه مي كرد، اما برخالف انتظار اين برند فنالندي، مايكروس ــزاري جهان به عنوان فرش نرم اف
ــود. انگار  ــاي نوكيا به طور كامل از دايره توليدكنندگان تلفن  همراه پاك ش ــليك كرد تا ردپ ــالص را به آنها ش خ
قطع كردن دست نوكيا از بازار تلفن  همراه براي مايكروسافت كافي نبود و حال با توقف توليد تبلت لوميا 2520 
ــافت تصميم دارد توليد تبلت  ــت. البته با توجه به اين كه مايكروس ــركت وارد كرده اس ضربه اي ديگر را به اين ش
سرفيس2 را نيز متوقف كند، به نظر مي رسد اين تصميم براساس كنار گذاشتن ويندوز آرتي گرفته شده باشد.  از 
آنجا كه لوميا 2520 آخرين محصولي است كه مايكروسافت با ويندوز آرتي توليد كرده، بايد توقف توليد آن را برابر 
ــركت مايكروسافت نيز اين مساله را تائيد كرده كه مايكروسافت توليد تبلت  ــخه از ويندوز بدانيم. سخنگوي ش با مرگ اين نس
لوميا 2520 نوكيا را به صورت رسمي متوقف كرده، اما مايكروسافت به فروش اين محصول ادامه خواهد داد. ويندوز آر تي كه 

پروژه مايكروسافت براي محصوالت لمسي بوده، با آمدن ويندوز 10 به پروژه اي شكست خورده تبديل شده است.

با مرگ اين نس
لوميا 2520
پروژه مايكرو
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اينترنت

آرش پارساپور

ــال است كه در  بازار خريد و فروش اينترنتي 35 س
دنيا به راه افتاده، ولي در ايران كمتر از يك دهه از عمر 
ــال اخير شاهد رشد  آن مي گذرد. با وجود اين در چند س
قارچ گونه فروشگاه هاي اينترنتي بوده ايم كه بسياري در 
ــوند؛ اما عده اي  ــان ماه هاي اول از دور خارج مي ش هم
ديگر به نظر مي رسد كم كم راه و رسم حرفه اي شدن را 
ياد گرفته اند. خريدوفروش مجازي را از زواياي مختلفي 
ــي كرد. مثال تاثير اقتصادي آنها كه گفته  مي توان بررس
ــگاه هاي اينترنتي فعال كشور  ــود بعضي از فروش مي ش
ــد دارند يا تاثيرات  ــه بيش از 600 هزار دالر درآم روزان
ــده اي معتقدند اين  ــه ع ــد اجتماعي آنها ك ــوب و ب خ
ــگاه ها بنياد خانواده را از بين مي برند، درحالي كه  فروش
ــد؛ زيرا مي توان  ــن نظر را دارن ــده اي ديگر خالف اي ع
ــه خريدهاي منزل را  ــواده بدون خروج از خان كنار خان
ــتر به چندوچون دنياي نوظهور  انجام داد. در ادامه بيش

فروشگاه هاي اينترنتي كشور مي پردازيم.

فروشگاه اينترنتي و انواع آن
ــود به صورت اينترنتي  ــن روزها همه چيز را مي ش اي
ــگاه هاي اينترنتي  ــي از فروش ــئول انبار يك خريد. مس
ــتر كاالها را در انبار  ــور مي گويد: «ما بيش معروف كش
ــته بندي مي كنيم. در اين  ــم و آنها را دس خودمان داري
ــراي كاربر  ــريع تر ب ــيار س صورت كاالي موردنظر بس
ــم رابط بين  ــي مواقع ه ــود البته بعض ــتاده مي ش فرس
ــه  ــود.» البت ــم ب ــتري خواهي ــده كاال و مش تامين كنن
ــگاه هايي هستند كه كاالي فيزيكي نمي فروشند.  فروش
ــت كه در بيشتر  ــرت اس نمونه بارز آن خريد بليت كنس
ــود يا  ــي فروخته مي ش ــط اينترنت ــران فق ــع در اي مواق
ــارژ اينترنتي كه در مقايسه با  ــگاه هاي كارت ش فروش
ــود.  ــرمايه راه اندازي مي ش ــا كمترين س ــر موارد ب ديگ
ــبكه هاي اجتماعي نيز اين روزها  همچنين فروش در ش

حسابي گل كرده است.
ــگاه هاي  ــال در حوزه تجارت آنالين، فروش اين فع
ــگاه هاي اينترنتي  ــارج از فروش ــف اينترنتي را خ تخفي
ــايت ها فقط درصدي از  تعريف مي كند، زيرا اين نوع س
ــايت آنها گذاشته،  آگهي را كه يك تامين كننده روي س
دريافت مي كنند و در حقيقت حق كميسيون مي گيرند.

سرمايه مالي و انساني
اين موضوع كامال به نوع فروشگاه بستگي دارد. شايد 
تا چند سال پيش مي شد با سرمايه، نيروي انساني و دانش 
ــگاه اينترنتي موفق  ــري يك فروش ــيار كمت رايانه اي بس
ــگاه ها و  راه اندازي كرد، اما امروزه به علت تنوع اين فروش
انواع خدمات جانبي كه به مشتريان خود ارائه مي كنند، بايد 

دنبال يك ايده خالقانه در اين اقيانوس باشيد.

بخش هاي فروشگاه اينترنتي
يك فروشگاه اينترنتي بزرگ از بخش هاي مختلفي 
ــده كه هر بخش به دست گروه هاي مختلف  تشكيل ش
ــامل افرادي  ــال تيم محتوا ش ــود. براي مث اداره مي ش
ــت كه اطالعات كاالها را در صفحات مربوط به آن  اس
مي نويسند؛ تيم بازاريابي به چند بخش كوچك و بزرگ 
ــود؛ تيم گرافيك كه مسئول عكس هاي  ــيم مي ش تقس
ــت؛ تيم پشتيباني مشتريان و تيم  محصوالت و بنرهاس
ــكيل مي دهد؛  ــيار بزرگي را تش انبارداري كه بخش بس
ــياري از تيم هاي  ــم تامين كاالها و بس ــم امنيتي، تي تي

ــد تا يك  ــت هم مي دهن ــت به دس ديگر كه همه دس
فروشگاه اينترنتي شكل گيرد.

دانستن زبان انگليسي يكي از مهم ترين بخش هاي 
ــوگ كاالهاي  ــل pdf كاتال ــت. دريافت فاي محتواس
خارجي و ترجمه آنها براي هر فروشگاه ضروري است. 
ــه كاالي  ــتجو در اينترنت و مقايس همچنين نحوه جس
داخل شركت با محصوالت سايت منبع از ديگر وظايف 
ــك محيط از  ــه معموال در ي ــت ك بخش محتوايي اس
ــل يا نرم افزارهاي خاص خود  ــده اكس پيش طراحي ش
شركت نوشته مي شود. همچنين نوشتن دقيق اطالعات 
ــگاه بهترين تاثير را روي خريد مخاطب  كاالهاي فروش
ــه به اين كه اطالعات  ــر اين با توج ــذارد. عالوه ب مي گ
ــي كاال (مثال  ــگاه ها با منبع اصل ــا در اين فروش كاال ه
سايت اپل) چك مي شود، اطالعات دقيق تر و جامع تري 
نسبت به مغازه داران در اختيار كاربر قرار مي گيرد. بخش 
ــوا به علت ورود كاالهاي جديد دائم در حال تغيير  محت

برنامه هاي پيش فرض خود است.

فروشگاه اينترنتي در ايران
ــايت باميلو معتقد  ــناس وبس خانم مقصودي، كارش
ــگاه اينترنتي در خارج از كشورمان كامال  ــت فروش اس
جاافتاده است؛ سال هاست از اين سيستم خريد و فروش 
ــود و آنها به خريد اينترنتي اعتماد كامل  استفاده مي ش
ــارت آنالين،  ــناس حوزه تج ــد. به گفته اين كارش دارن
ــور چند  ــتن به خريدوفروش آنالين در كش اعتماد نداش
ــتم پرداخت آنالين  دليل دارد كه مهم ترين  آن به سيس
ــر كوتاهش هنوز  ــران بازمي گردد كه با توجه به عم اي
ــت و به  ــگاه ها نيس ايرادهايي دارد كه مربوط به فروش
سيستم بانكي برمي گردد. البته بي اعتمادي خريداران به 
ــگاه هاي مجازي با وضع قوانين اينترنتي و روي  فروش
ــدن پليس فتا براي اجراي اين قوانين تا حدودي  كار آم
كمرنگ شده، ولي هنوز جاي كار دارد. همچنين قابليت 
چت آنالين با مشتري كه بتازگي در بعضي فروشگاه ها 

انجام مي شود، براي اعتمادسازي بسيار مفيد است.

چند توصيه
بيشتر سايت ها و تجارت هاي الكترونيك با گروهي 

ــت.  ــده و بعد اوج گرفته اس ــروع ش يك تا پنج نفره ش
ــش بازاريابي حرفه اي  ــم اوليه بخصوص در بخ اگر تي
ــد، زيرا  ــد، مي تواند گليم خود را از آب بيرون بكش باش
ــگان براحتي يك  ــا مي توان با قالب هاي راي اين روزه

فروشگاه اينترنتي ساخت.
ــي راه بيفتد و  ــگاه اينترنت قبل از اين كه يك فروش
ــتخدام  ــود، تيم آي .تي آن هكرهايي را اس ــناخته ش ش
ــتم خريد  ــه آنها بابت هر باگي كه در سيس مي كند و ب
ــردازد و به  اين  ترتيب  ــروش پيدا كنند، مبلغي مي پ و ف
ــدن و خرابي هاي سيستم فروشگاه در شروع  از هك ش
ــه در ايران تاكنون  ــود. جالب آن ك كار جلوگيري مي ش
هيچ گزارشي درباره هك شدن فروشگاه هاي اينترنتي 
منتشر نشده و اين نشان مي دهد تا امروز فروشگاه هاي 

بزرگ اينترنتي فعال در كشور، امنيت نسبي داشته اند.
بهتر است بدانيد كالهبرداري اينترنتي و هك كردن 
ــگاه اينترنتي بارها در كشورهاي مختلف رخ  يك فروش
ــاله امنيت را در وبسايت تان  ــت. پس حتما مس داده اس
ــت  مهم بدانيد. پيش بيني پهناي باند نيز كار ديگري اس
كه تيم آي. تي بيشتر فروشگاه ها بويژه زمان حراجي ها 

آن را به  عهده دارد.
ــاي الكترونيكي و پيامك هاي انبوه  ايجاد خبرنامه ه
ــود،  ــتاده مي ش ــه به صورت خودكار براي عموم فرس ك
ــت.  ــات براي خريداران اينترنتي اس ــن نوع تبليغ بهتري
ــات تلويزيوني براي  ــن بنرهاي خياباني و تبليغ همچني
ــال به باال با كاالها مناسب است.  ــنايي قشر ميانس آش
ــي همچون لباس كه مخاطب  در مورد فروش كاالهاي
ــرد، تخفيف و  ــق اينترنت مي خ ــخت تر آن را از طري س
ــرف اول را  ــنده از برند معتبر ح ــن كردن فروش مطمئ

مي زند.
ــالوه تيمي  ــي خوب بع ــتوانه مال ــر يك پش در آخ
ــگاه  ــدن يك فروش ــد روند بزرگ ش ــه اي مي توان حرف
اينترنتي را در يك بازه زماني بسيار كمتر از حالت عادي 
 eBay ــاند. ايده هايي مثل آمازون و ــرانجام برس به س
ــتند، به  ــگاه هاي اينترنتي هس كه از معروف ترين فروش
ــده و مي توان از ايده هاي جهاني در  نام كسي ثبت نش
ــي الهام گرفت و  ــا تغييراتي جزئي و كل ــازار داخلي ب ب

موفق بود.

بازار داغ فروشگاه هاي 
خانگي اينترنتي

شبكه اجتماعي اينستاگرام اين روزها به داغ ترين 
بازار اينترنتي كشور تبديل شده است. طوري كه وقتي 
ــبكه سر مي زنيد، بيشتر از عكس هاي زيبا  به اين ش
و لحظات خوش دوستانتان كه فلسفه اصلي ساخته 
ــبكه اجتماعي است، با انبوه تبليغات  شدن چنين ش
اينترنتي مواجه خواهيد شد. فروشندگان اين تبليغات 
آدم هاي مجازي هستند كه راه ارتباطي  بيشتر آنها با 
ــان يك حساب در شبكه هاي اجتماعي و  مشتريانش
ــان هايي مانند كيك و وايبر يا شماره تماسي  پيام رس

براي پيامك زدن است.
ــور كرد ايجاد  ــوه تبليغات نبايد تص با ديدن انب
ــگاهي در اين شبكه اجتماعي براي  صفحات فروش
ــبكه ها  ــود، در اين ش اين افراد رايگان تمام مي ش
ــادي را بايد  ــبتا زي ــاي جانبي تبليغاتي نس هزينه ه
پرداخت كه البته به گفته يكي از فروشندگان موفق 
ــبكه ها، اگر اين خرج ها درست باشد، چند  در اين ش

برابر آن در شش ماه يا كمتر بازمي گردد.
مخارجي مانند خريد و فروش صفحاتي با تعداد 
ــروش پروفايل هاي  ــده و حتي ف ــاالي دنبال كنن ب
دنبال كننده يا همان به  اصطالح فالوئر در بسته هاي 
ــندگان آنالين  هزارتايي و ده هزار تايي براي فروش
ــبكه هاي اجتماعي وجود دارد. نكته جالب آن كه  ش
ــي فالوئرها (يعني فالوئرهاى خارجي)  نوع بين الملل
ــوع وطني آن (يعني فالوئرهاي ايراني)  ارزان تر از ن
ــت. اين افزايش دنبال كننده ها باعث ديده شدن  اس
ــما در صفحات اول كاربران  عكس ها و صفحات ش
در بين ميليون ها صفحات اين شبكه هاي اجتماعي 

مي شود.
ــوگ خوب با  ــارج تهيه يك كاتال ــر مخ از ديگ
ــبكه ها  ــرا در اين ش ــت، زي ــي حرفه اي اس عكاس
ــه محصوالت  ــرف اول و آخر را در ارائ ــس ح عك
مي زند. كسب وكار هاي شخصي و كوچك بسياري 
ــتاگرام خود را به  ــته اند از طريق شبكه اينس توانس
ــال افراد هنرمند و  ــران معرفي كنند؛ براي مث ديگ
خانه دار زيادي هنرشان را در زمينه طراحي، لباس، 
صنايع دستي و خوراكي  به يك برند تبديل كرده اند. 
همچنين بعضي از مزون هاي خصوصي و شخصي 
كه نمايش هايي حتي در منزل شخصي افراد برگزار 

مي كنند، فروش هاي بسيار خوبي دارند.
ــه الي صفحات  ــادي كه در الب ــاي زي آگهي ه
ــبكه هاي اجتماعي به چشم مي خورد، اين روزها  ش
حتي به صفحات هنرمندان كشورمان هم نفود پيدا 
ــگاه خاصي را  ــرده و مثال هنرمند محبوبي آرايش ك
ــن بين قطعا  ــش توصيه مي كند. در اي ــه هواداران ب
ــي معتقدند  ــوب نيز داريم. بعض ــگاه بد و خ فروش
ــه مغازه دارها با  ــبت ب ــگاه هاي اينترنتي نس فروش
ــتند و بعضي كامال برعكس  مشتري صادق تر هس

فكر مي كنند. شما جزو كدام دسته هستيد؟

سبد خريدت را پـر كن
نگاهي به كسب و كارهاي اينترنتي در ايران
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 اينترنت

سجاد تقي زاده بهجتي

ــايت هايي  ــيد، حتما به وبس اگر اهل وب گردي باش
ــردن آنها راحت  ــورد كرده ايد كه هنگام زيرورو ك برخ
ــايت هايي كه در آنها دنبال منوي خاصي  هستيد؛ وبس
ــردرگم نمي شويد،  ــفارش خريد س نمي گرديد، براي س
ــز دقيقا همان  ــي حس مي كنيد همه چي به طور عجيب
ــت كه بايد باشد. شايد اين احساس را تجربه  جايي اس
ــم نكنيد، اما در واقعيت از  ــد يا حتي به آن فكر ه نكني
ــتر استفاده مي كنيد، چون با  آن سايت يا سايت ها بيش
آنها راحت هستيد. درست مثل وقتي كه منزل نزديكان 
ــد، زيرا جاي هر چيزي را  ــاس راحتي مي كني خود احس

مي دانيد، افراد حاضر در خانه را مي شناسيد. 
ــايل  ــن موضوع درخصوص وس ــر اين كه اي جالب ت
ــايل بدون  ــت، براي برخي وس ــف نيز صادق اس مختل
ــي ببينيد با اين كه پيچيدگي هايي  اين كه آموزش خاص
ــردرگم نشويد.  ــت كار كنيد و س دارند، مي توانيد درس
ــازي را تصور كنيد كه وقتي كتري را از روي آن  چايس
ــود. وقتي كتري را  برمي داريد، چراغش خاموش مي ش
ــت روي آن قرار ندهيد، چراغ آن روشن نمي شود.  درس
ــال تصور كنيد اين چنين نبود، يعني از هر طرفي كه  ح
ــتيد كتري را روي پايه آن قرار  ــتيد، مي توانس مي خواس
ــاد؟ بارها اين كار را مي كرديد  دهيد، چه اتفاقي مي افت
تا باالخره درست انجامش دهيد و بتوانيد آب را جوش 
كرده و يك استكان چاي ميل كنيد. به وسايل مختلف 
منزل نگاه كنيد؛ تلفن بي سيم، ريش تراش، يخچال و... 

با آنها راحت هستيد؟

تجربه كاربري
 User اين مفهوم امروزه با عنوان تجربه كاربري يا
Experience عنوان مي شود؛ تجربه اي كه افراد با 
ــايت دريافت  ــتفاده از يك محصول، خدمت يا وبس اس
ــه كاربري با هم  ــد. طراحان محصول در تجرب مي كنن
ــايت ها با تجربه كاربري  رقابت مي كنند، صاحبان وبس
 UX بهتر متمايز مي شوند و اتفاقات جالب ديگري كه
ــود اين رقابت ها را جذاب و از همه مهم تر  ناميده مي ش

براي كاربر لذت بخش تر كرده است. 
اما اينجا «كليك» است و بهتر است تجربه كاربري 
ــرج مي كنيد،  ــي كه در اينترنت خ ــاره كليك هاي را درب
ــخه واحدي براي تجربه  ــي كنيم. اول اين كه نس بررس
ــود گفت منو را سمت  كاربري وجود ندارد، يعني نمي ش
راست قرار دهيد، شعار را سمت چپ، سبد خريد را وسط 
و آفرين بر شما تجربه كاربري خوبي را ايجاد كرده ايد 
ــت، اين  و كاربر چه لذتي خواهد برد. قطعا اين طور نيس
موضوع در وبسايت هاي مختلف با موضوعات متفاوت 
فرق مي كند و از طرفي حتي براي شهرها و كشورهاي 
مختلف نيز يكسان نيست، زيرا فرهنگ و ديگر عوامل 

هم در اين موضوع دخيل هستند. 

اما نترسيد...
ــوان يك اصل  ــود دارد كه به عن ــي هم وج راه هاي
ــود. مثال  ــر اين كه خالف آن ثابت ش ــم، مگ مي پذيري
ــام دهد، اگر  ــد كليك زيادي انج ــب نخواهي از مخاط
ــرايط ويژه در  ــا تخفيف و ش ــوص محصولي ب درخص
ــد از اولين كليك امكانات  صفحه صحبت كرده ايد، بع
ــد و براي هر چيزي  ــار او قرار دهي ــف را در اختي مختل
كليك ديگري طلب نكنيد. مخاطب با هر كليك رشته 
ــده، وارد صفحه جديدي  ــارج ش ــب از فكرش خ مطل

مي شود كه احتماال به دليل سرعت خيلي خوب اينترنت 
tab ــن زمان اگر به ــد زماني هم صبر كند و در اي باي

ــغول  هاي ديگر مرورگر نرود و به كارهاي ديگري مش
ــت ادامه داده و پيگير شود. پس لطفا  نشود، ممكن اس

لقمه را دور سر خودتان و مخاطب نچرخانيد. 
ــه يك نگرش  ــت، بلك ــن و قواعد نيس UX قواني
ــت، يعني  ــري همين اس ــت تجربه كارب ــت. واقعي اس
ــخص كردن منوها، قرار  ــايت، مش هنگام طراحي وبس
ــه و ديگر مراحل،  ــاي مختلف در صفح دادن بخش ه
ــت، تصور  ــخت نيس فقط به تجربه كاربر فكر كنيد. س
ــايت براحتي استفاده  ــت از آن وبس كنيد كاربر قرار اس
ــه چيزهايي را  ــي را اول نياز دارد، چ ــد، چه چيزهاي كن
ــما دوست داريد كه  كمتر نياز دارد و چه چيزهايي را ش
ــاس با نوع طراحي خود،  ــال نياز ندارد؟بر اين اس او اص
ــايد «درباره  ــخص كنيد، آن وقت ش ــا را مش موقعيت ه
ــو نگذاريد! چون وقتي مخاطب  ما» را اولين گزينه من
ــي دي پلنگ صورتي بخرد، شايد برايش  مي خواهد س
ــما چه كسي هستيد. براي او مهم  اصال مهم نباشد ش
اين است فيلم هاي كارتوني كه ارائه مي  كنيد روي چه 
ــفارش ها چند روزه  ــا اين كه س ــود. ي CD كپي مي ش
ــايد الزم باشد در بخش باالي  ــتش مي رسد. ش به دس
سايت بنويسيد مثال سفارش هاي تهران يكروزه و ديگر 
ــال خواهد شد. نترسيد، در نهايت  ــهرها دو روزه ارس ش
ــما پول پرداخت كند، اوست  ــت كه بايد به ش كاربر اس
ــاس  ــما را بخواند، پس براس كه بايد مقاالت وبالگ ش
ــند كاربر بچينيد و تنظيم كنيد، بگذاريد راحت باشد  پس

و براي اين راحتي زياد به شما سر بزند.

آزمايش هاي متعدد
ــيده  ــدا كرديد، وقت آن رس ــن تفكر را پي وقتي اي
ــري يا UX نگاه  ــوع تجربه كارب ــر به موض حرفه اي ت
ــت، بلكه  ــما نيس ــاس ش ــه كاربري احس ــد. تجرب كني
ــايت شما  ــتفاده از وبس ــت كه كاربر در اس واقعيتي اس
ــن راه ها براي اين كه  ــه مي كند. يكي از موثرتري تجرب
ــت است،  تجربه كاربري خوبي را ايجاد كنيد A/B تس
ــت هاي مكرر بگير و به رفتار كاربر نگاه كن،  يعني تس
ــه مي گردد؟  ــكرول مي كند؟ به دنبال چ ــراي چي اس ب
ــدا مي كند؟  ــايت را پي ــت بخش هاي مختلف وبس راح
ــوالي در ذهنش  ــايت خريد مي كند؟ س براحتي از وبس
ــود؟ اينها  ــردرگم مي ش ــي نمي ماند؟ چه زماني س باق

ــنامه  ــت كه بتوانيد از طريق پرسش ــش هايي نيس پرس
ــما را بدهد  ــخ ش ــيد و كاربر هم خيلي راحت پاس بپرس
ــما هم سايتي داشته باشيد با تجربه كاربري عالي؛  و ش
ــش هايي است كه بايد از خودتان بپرسيد  نه، اينها پرس
ــخش را دريافت  ــدن در رفتار كاربر پاس ــق ش و از دقي

ــت ها، بخش هاي مختلف وبسايت  ــاس تس كنيد. براس
ــد. آن قدر اين كار  ــر داده و باز هم آزمايش كني را تغيي
ــخ ها لبخند رضايت  ــرار كنيد تا زماني كه از پاس را تك
ــما بر  ــما نقش ببندد. اين لبخند رضايت ش ــر لبان ش ب
ــتري نيز نمايان مي شود و آن وقت شما كاري  لبان مش

كرده ايد، كاربرستان! 
ــه مخاطب  ــي ك ــزرگ و آنهاي ــايت هاي ب ــه س البت
بين المللي دارند، عالوه بر اين گونه تست ها، آزمايش هاي 
ــي از معروف ترين هاي آن،  ــري هم دارند، مثال يك ديگ
ــه حركت ماوس  ــت، به اين معني ك ــت حرارتي اس تس
كاربر روي صفحه را ذخيره كرده، آنجا كه ماوس متوقف 
ــي را كه متوقف  ــد، مدت زمان ــود، حركت مي كن مي ش
ــايت مي بينند  ــد و... با رنگ هاي مختلف روي س مي مان
و براساس آن تصميم گيري مي كنند چه قسمت هايي از 
نظر كاربر مشخص نيست، چه بخش هايي محل توقف 

آنهاست و مواردي از اين دست.
ــرفته تر، محل نگاه مخاطب را نيز با  ــت هاي پيش  در تس
ــرده و از محل نگاه  ــتگاه هاي مجهز به دوربين دنبال ك دس
ــتري دريافت كرده و  ــيوه نگاه كردن نيز اطالعات بيش و ش
وبسايتشان را روزبه روز به كاربر نزديك تر مي كنند تا درنهايت 
ــتر به آنها سر  كاربر حس خوب راحتي را تجربه كرده و بيش
بزند. البته اين سرزدن ها بايد مفيدتر هم باشد، زيرا توقف بيجا 

مانع كسب است!

خانه دوم كاربران
چه وبسايت هايي تجربه كاربري بهتري را براي كاربران رقم مي زنند؟
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زندگى همراه

با بهترين ساعت هاي هوشمند  آ شنا شويد

اين هوشمند هاى مچى

بهترين در حالت كلي

سازگاري: اندرويد، آي.او.اس
شمارش ضربان قلب: ندارد

صفحه نمايش: 1/26 اينچ (سياه و سفيد)
مدت شارژدهي: 7 روز

بدنه  ساخته شده از فلز همراه صفحه نمايش گوريال گلس 
(نوعي شيشه مقاوم در برابر ضربه و خط و خش) گزينه هاي 
 Pebble Steel ــمند ــاعت هوش منحصر به فردي براي س

ــمار مي رود. اين ساعت در دو رنگ استيل و مشكي مات  به ش
توليد شده و شما مي توانيد بند چرمي درجه يك يا بند فلزي را به 

دلخواه خود براي آن انتخاب كنيد. همچنين به كمك فناوري جوهر الكترونيك به كار 
رفته در صفحه نمايش اين ساعت تجربه اي بي نظير از شارژدهي هفت روزه در اختيار 

شما قرار خواهد گرفت كه در هيچ يك از ساعت هاي ديگر مشاهده نمي شود.
ــاعت هاي هوشمند از فروشگاه  ــمند Pebble برخالف ديگر س ساعت هوش
نرم افزاري مستقل با بيش از هزار برنامه بهره مي برد و با همه دستگاه هاي مجهز 
ــتم عامل اندرويد و آي.او.اس نيز سازگار است. اين ساعت در ايران حدود  به سيس

يك ميليون و 450 هزار تومان قيمت دارد.

ارزان ترين

سازگاري: اندرويد، آي.او.اس
شمارش ضربان قلب: ندارد

صفحه نمايش: 1/26 اينچ (سياه و سفيد)
مدت شارژدهي: 7 روز

اگر دنبال ساعتي هوشمند با حداقل قيمت هستيد و مي خواهيد هديه اي ارزان قيمت، 
اما چشمگير را به عزيزان خود تقديم كنيد، Pebble بهترين گزينه است. اين مدل 
ــات Pebble Steel را در خود جاي داده و تنها تفاوت آن جنس  ــا تمام امكان تقريب
بدنه و بند ساعت است. اختالف قيمت اين مدل با مدل استيل حدود صد دالر است و 
مي توان گفت پرفروش ترين و ارزان ترين ساعت هوشمند همين مدل است؛ زيرا حدود 
صد دالر قيمت دارد. ساعت Pebble در پنج رنگ مشكي، خاكستري، نارنجي، سفيد 
و قرمز قابل خريداري است و از طراحي ضدآب بهره مي برد. همچون مدل استيل در 
 Pebble ــگاه ــده در فروش اين مدل نيز مي توانيد از بيش از هزار نرم افزار عرضه ش

بهره مند شويد. قيمت اين ساعت در ايران حدود 500 هزار تومان است.

بهترين با قابليت مكالمه

سازگاري: اندرويد
شمارش ضربان قلب: دارد

صفحه نمايش: 1/63 اينچ (رنگي)
مدت شارژدهي: 2 روز

ــته بازيگر فيلم، مچ دست خود را باال  ــياري از فيلم هاي تخيلي چند سال گذش در بس
مي گرفت و با استفاده از ساعت هوشمندي كه در آن زمان هيچ كس فكرش را هم نمي كرد 
ــود، تماس تلفني برقرار مي كرد.  ــه يكي از رايج ترين گجت هاي همراه تبديل ش روزي ب
سامسونگ Gear 2 بهترين گزينه با قابليت پشتيباني از مكالمه بدون نياز به خارج كردن 
تلفن همراه از جيب كت شماست. اين ساعت هوشمند به كمك ميكروفن داخلي و اسپيكر 
ــما اين امكان را مي دهد كه عالوه بر برقراري يا دريافت تماس ها، با استفاده از  خود به ش
ــونگ وضع آب و هوا و فهرست مخاطبانتان را نيز جستجو كنيد. دوربين  Svoice سامس
داخلي و شمارشگر ضربان قلب نيز از ديگر ويژگي هاي قابل ذكر اين مدل به شمار مي رود. 

با توجه به كمياب بودن اين مدل در ايران، قيمت درستى از آن در دست نداريم. 

بهترين براى پلتفرم گوگل

سازگاري: اندرويد
شمارش ضربان قلب: دارد

صفحه نمايش: 1/3 اينچ (رنگي)
مدت شارژدهي: 2 روز

ــمند LG G Watch R را  ساعت هوش
 Android Wear مي توان بهترين گزينه براي پلتفرم ساعت هوشمند گوگل يا همان
به شمار آورد. صفحه نمايش شفاف، شارژدهي طوالني مدت باتري و طراحي زيبا و جذاب 
از ويژگي هاي اين مدل است. صفحه نمايش دايره اي 1/3 اينچي بخوبي روي مچ دست 
ــما جاي مي گيرد و تصويري شفاف با رزولوشن (320 در 320) و تراكم پيكسلي باال  ش

(348 پي.پي.آي) را با عمر باتري دو روز در اختيار شما قرار مي دهد.
ــت، اما اكنون نيز با وجود صدها  ــعه اس پلتفرم اندرويد ور همچنان در حال توس
برنامه بهينه سازي شده براي اين پلتفرم G Watch R مي تواند همه هشدارها را 
روي ساعت هوشمند به شما نشان دهد و مسئوليت امور مختلفي همچون يادآوري 
ــنجش وضعيت ضربان قلب و  ــال پيام، پخش موسيقي و س ــت كارها، ارس فهرس
سالمت شما را بدون آن كه تلفن همراهتان را از جيبتان خارج كنيد، به عهده بگيرد. 

قيمت اين ساعت در ايران حدود يك ميليون و 400 هزار تومان است.

سـاعت هاي هوشـمند عضو تازه واردي به بازار دسـتگاه هاي هوشمند به شـمار مي روند و 
توانسته اند در مدت زماني كوتاه، نظر بسياري از كاربران را به خود جلب كنند. اگر خواننده 
پر و پا قرص كليك باشيد به ياد داريد كه در چند شماره پي در پي راهنماي خريد و انتخاب 
سـاعت هوشـمند را در اين ضميمه منتشـر كرديم. در ادامه نيز از شما خواستيم اگر عالقه 
داريد فهرسـتي از بهترين اين سـاعت ها منتشر شود به ما پيامك بزنيد كه با استقبال شما 
براي انجام اين كار مواجه شديم و اين هفته قصد داريم برخي از بهترين ها را در هر زمينه به 
شما معرفي كنيم. توجه داشته باشيد همان طور كه در مطالب راهنماي خريد ساعت هوشمند 
بارها تكرار كرديم، هر يك از ساعت ها عملكرد خاصي دارند. به عنوان مثال برخي مدل ها از 

قابليت نمايش هشدارهاي تلفن همراه پشتيباني مي كنند و برخي ديگر امكان مكالمه را نيز 
در اختيار شـما قرار مي دهند. همچنين به كمك برخي مدل ها مي توانيد موزيك پخش شده 
از روي تلفن همراه را مديريت كنيد و با كمك برخي ديگر مي توانيد از نرم افزارهاي تناسب 
اندام كمك گرفته و بررسي وضع سالمت خود را به ساعت هوشمندتان بسپاريد. با توجه به 
اين تفاوت ها در عملكرد، نمي توان يك ساعت را به عنوان بهترين ساعت از هر نظر انتخاب 
كرد و به همين دليل در هر زمينه، يكي از بهترين ها را به شما معرفي خواهيم كرد. البته سعي 
كرده ايـم بهترين گزينه براي خريد را نيز معرفي كنيـم، اما بهترين گزينه لزوما كامل ترين 

گزينه با پشتيباني از تمام امكانات ديگر ساعت ها نيست.

LG G Watch R Pebble Steel

PebbleSamsung Gear 2

موردانتظارترين

سازگاري: آي.او.اس
شمارش ضربان قلب: دارد

صفحه نمايش: رنگي
مدت شارژدهي: نامشخص

گويا اپل قصد دارد با ساعت 
ــمند خود تعريف جديدي را  هوش
ــمند ارائه كند. احتماال  ــاعت هوش از س
ــن محصول جذاب در ماه هاي پيش رو وارد بازار  اي
جهاني مي شود. اپل واچ با شروع قيمت از 349 دالر 
ــاعت هاي هوشمند به شمار  يكي از جذاب ترين س
ــازي با چهار  مي رود. دو اندازه متفاوت، شخصي س
قاب مختلف و حق انتخاب از ميان شش بند موجب 
ــاعت هوشمند  ــاعت منعطف ترين س ــده اين س ش

(شخصي سازي به سليقه كاربر) شناخته شود.
ــاعت هاي  ــون ديگر س ــاعت نيز همچ اين س
ــي مجهز است، اما دكمه  هوشمند به صفحه لمس
ــما اين  ــاعت به ش ــده در كنار س فيزيكي تعبيه ش
امكان را مي دهد براحتي در صفحه  كاربري حبابي 
ــما را ثبت و  ــت كنيد. اپل واچ حركات ش آن حرك
ــمارش مي كند. همچنين  ــان قلبتان را نيز ش ضرب
ــاعت امكان  ــده در اين س ــپ NFC تعبيه ش چي
پرداخت از طريق اين فناوري جديد را نيز در اختيار 
شما قرار مي دهد. پشتيباني از دستيار صوتي Siri و 
بسياري از امكانات هوشمندانه ديگر موجب مي شود 
قيمت باالي اين ساعت توجيه شود و آن را به يك 

گزينه  منحصربه فرد تبديل كند.

بهترين طراحي

سازگاري: اندرويد
شمارش ضربان قلب: دارد

صفحه نمايش: 1/56 اينچ (رنگي)
مدت شارژدهي: 2 روز

شايد عده اي از كاربران عقيده داشته باشند ساعت 
هوشمند بايد كامال از ساعت هاي ديگر متمايز باشد، 
اما از نظر بسياري از كاربران يكي از مشكالت بزرگ 
ساعت هاي هوشمند متفاوت بودن طراحي آنها و زياد 
از حد ساعت هوشمند بودن آنهاست! اين مشكل در 
ــيار زيباي Moto 360 حل شده، زيرا  طراحي بس
ــراه صفحه نمايش 320 در  ــتيل ناب هم طراحي اس
290 پيكسلي اين ساعت بي نظير، آن را به يك نمونه  
كالسيك بسيار ارزشمند تبديل كرده است. موتو360 
از پلتفرم اندرويدور بهره مند شده و ضمن پشتيباني 
 Google از فرمان هاي صوتي گوگل، هشدارهاي
now را نيز به نمايش درمي آورد و همه هشدارهاي 
ــما نشان مي دهد. اين  روي تلفن همراه را نيز به ش
ــت و صفحه نمايش آن با گوريال  ساعت ضدآب اس
ــود. از ديگر مختصات اين  گلس 3 محافظت مي ش
ــگر ضربان  ــاعت وجود شمارش س
ــارژ مجدد باتري  قلب و ش
به صورت وايرلس است. 
موتو 360 را مي توانيد 
با بند چرمي يا استيل 
ــن  ــد. اي ــه كني تهي
ساعت در ايران حدود 
ــون و 200  ميلي ــك  ي
ــون و 500هزار  ــا يك ميلي ت

تومان قيمت دارد.

Apple Watch

Moto 360

ال 
د 
 .
ن 
ر 
ز 
ن 
 .

و ي س
ــاعت وجود س
قلب و

بهص
م
ب
ت
س

ــك ي
ــا يك ت

تومان قيم

بهترين مربي

سازگاري: اندرويد
شمارش ضربان قلب: دارد

صفحه نمايش: 1/84 اينچ (رنگي)
مدت شارژدهي: 3 روز

ــالمت، عملكردي با شباهت بسيار  ــت بندهاي س ــل جديد دس نس

ــمند دارند. آنها مي توانند هشدارهاي روي تلفن  ــاعت هاي هوش به س
ــما اعم از تماس هاي دريافتي، پيام ها و ايميل ها را به نمايش  همراه ش
 OLED با صفحه نمايش خميده Gear Fit ــونگ درآورند. سامس
و شمارشگر ضربان قلب روي مچ دست شما لذت استفاده از دست بند 
سالمت را براي شما دوچندان خواهد كرد. همچنين اين مدل با ارائه 
ــما را تا رسيدن  ــنهادها در هر لحظه همانند يك مربي واقعي ش پيش
ــب اندام ياري مي كند. اين ساعت در ايران  به اهداف خود براي تناس

حدود 500 هزار تومان به فروش مي رود.

Samsung Gear Fit

مريم محمد بيكي فراهاني
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منبع باز

نسيم اسالم پور

ــتم عامل تان را از ويندوز به  ــد سيس ــد داري اگر قص
ــتي در  ــت خودتان هم دس لينوكس تغيير دهيد، بد نيس
كار داشته باشيد تا نه  فقط با مراحل و امكانات مختلف 
اين گذار آشنا شويد، بلكه از فرصت هاي متفاوتي كه در 
ــتفاده كنيد. در اين فرآيند،  اختيارتان قرار گرفته نيز اس
ــك اولين توزيع لينوكس كه نظرتان به آن جلب  بي ش
ــود؛ زيرا اين توزيع  ــد، اوبونتو LTS خواهد ب خواهد ش
ــابه، كاربري  ــخه هاي مش ــرد، از ديگر نس منحصر به ف
ــتر تازه واردان به دنياي لينوكس،  ــان تري دارد. بيش آس
ــخصي  ــزي دنبال قابليت  تنظيمات ش ــش از هر چي پي
ــتند و تصور عموم بر اين است  ــتم عامل هس اين سيس
ــناخت؛ اما  ــس را بايد با اين امكان خاص ش ــه لينوك ك
ــراي خود اين  ــت بدانيد گرچه اين موضوع ب جالب اس
ــياري صادق است، اما در مورد  ــتم عامل تا حد بس سيس
اوبونتو شاهد حالت تعديل شده تر اين گزينه هستيم كه 
با نوعي هماهنگي خاص همراه مي شود و اين توزيع را 
ــاوت و منحصربه فرد مي كند و البته،  بيش از پيش، متف
فرصت كار كردن با لينوكس را به شمايي كه تازه با آن 
ــنا شده ايد نيز خواهد داد. اگر مي خواهيد تنظيماتتان  آش
از حد موارد ساده اي مثل انتخاب تصوير پس زمينه فراتر 
ــد كه پيش از هر اقدامي بايد چند  ــتان باش برود، حواس
تغيير مختصر را اعمال كنيد. براي اين كه از چند و چون 

ماجرا باخبر شويد، قدم به قدم پيش خواهيم رفت.
توييك اوبونتو را نصب كنيد

توييك يكي از ابزارهاي بي نظيري است كه وظيفه  
ــت. اين ابزار، يكي  آن، دور زدن تنظيمات در اوبونتو اس
ــه هايي است كه به خيلي كارها مي آيد  از آن آچار فرانس
اما در اينجا صرفا به قابليت هايي اشاره خواهد شد كه به 

تغيير زمينه، قلم و ديگر موارد جزئي مربوط است. 
ــانـي  ــه نش بـــ ــك  ــب تـوييـ ــراي نصـــ  بـــ
كنيد.  ــه  مراجع   / http: /  / ubuntu-tweak.com
ــود» يا همان  ــمت «دانل ــت روي قس در آنجا كافي اس
ــتم،  ــد. سيس ــك كني «Download Now» كلي
ــي با فرمت ِدب يا همان فايل دب را دانلود مي كند  فايل
ــد فايل را  ــما فقط باي ــدن دانلود، ش و پس از كامل ش
ــود. حاال كه نصبش  ــد و صبر كنيد نصب ش راه  بيندازي

كرديد، مي توانيم وارد مرحله  دوم بشويم.
چند تم GTK  3 جور كنيد

اين مرحله يكي از جذاب ترين قسمت هاي كار است. 
ــي بگرديد كه قابليت  ــد دنبال تِم هاي ــما باي در اينجا ش
ــند. در اين  ــته باش راه اندازي روي اوبونتوي تان را داش
زمينه وبسايت هاي خوبي هم طراحي شده كه مي توانيد 
با مراجعه به آنها، تم مورد نظرتان را جستجو و دريافت 
ــن حيطه، بخش تم  ــي از بهترين هاي اي ــد، اما يك  كني
gtk 3 در وبسايت gnome-look.org است. يكي 
ــروع بد نيست  از تم هاي جالب و زيبايي كه به عنوان ش
 «MediterraneanNight Series» ،امتحانش كنيد
ــواع تم هاي مختلف  ــت كه در آن مجموعه اي از ان اس
ــليقه اي  ــت. به اين ترتيب با هر س ــده  اس جمع آوري ش
ــب از بين آن همه را  ــت كم يك تم مناس مي توان دس

انتخاب كرد.
ــوان آن را به عنوان  ــايت كه مي ت عالوه بر اين وبس
ــت  ــن گزينه براي انتخاب تم معرفي كرد، بد نيس بهتري
ــاره اي هم به ديگر دوستاني داشته باشيم كه آنها هم  اش
ــود هم تا اينجا  ــد و البته در نوع خ ــتي بر آتش دارن دس
خوب ظاهر شده اند. «DeviantArt» يكي از آنهاست 

ــود.  ــاطش پيدا مي ش كه تم هاي خوبي هم در بند و بس
گرچه تمامي تم هايي كه اينجا پيدا مي شوند، بي شك در 
ــتند، اما سر زدن به آن  gnome-look.org هم هس
ــت. دست كم مي توانيد به عنوان يك  خالي از لطف نيس

وبسايت خوب هم گاهي به آن سري بزنيد.
نصب و دريافت تم ها

حاال كه تم هاي مورد نظرتان را انتخاب و توييك را 
هم نصب كرده ايد، زمان آن رسيده تا تم هايتان را روي 
ــو نصب كنيد. براي اين كار قدم به قدم با  LTS اوبونت

يكديگر پيش خواهيم رفت:
ــه  «Home» را در فايل منيجرتان  قدم اول: پوش

كه در بيشتر موارد «Nautilus» است، باز كنيد.
قـدم دوم: كليدهاي «Ctrl+H» را روي صفحه 
ــان برايتان  ــي فايل هاي پنه ــان بگيريد تا تمام كليدت

نمايش داده شود.
ــه اي با نام «تم ها» بگرديد  قدم سـوم: دنبال پوش
ــت  ــه اي را در آنجا پيدا نكرديد، راس ــر چنين پوش و اگ
ــن نام يعني  ــدي را با همي ــرده و فولدر جدي ــك ك كلي

«themes» در آنجا ايجاد كنيد.
ــيو تم هايي كه لحظاتي قبل آنها  قدم چهارم: آرش
را دانلود كرده ايد، باز كنيد و پوشه ها را از آنجا به فولدر 

تمي كه ساخته ايد، انتقال دهيد.
ــو» را باز كرده و  قـدم پنجم: حاال «توييك اوبونت
ــره  «Tweaks» را باز و در آنجا روي  پس از آن پنج

قسمت «Theme» كليك كنيد.
ــاي «Gtk» و  ــاال مي توانيد تم ه قدم ششـم: ح

«Window» را به تم هاي دلخواهتان تغيير دهيد.
ــما به يكباره شاهد  پس از طي كردن اين مراحل، ش

ــتم خواهيد بود،  ــي در ظاهر كلي سيس ــري ناگهان تغيي
ــده و الگ اوت كنيد  ــد، يك بار خارج ش ــر چنين نش اگ
ــك اين بار غافلگير  ــتم بشويد. بي ش و دوباره وارد سيس

خواهيد شد.
آيكون ها را تغيير بدهيد

حاال كه تم را تغيير داده ايد، ممكن است به نظرتان 
ــند.  ــته باش ــا ديگر با تم تازه  همخواني نداش آيكون ه
ــما مي توانيد  ــن هم يك راهكار داريم. ش خب براي اي
ــكل دلخواهتان عوض كنيد.  براحتي آيكون ها را به ش
ــت نگاهي  ــراي دريافت آيكون هاي همخوان، بد نيس ب
gnome- به صفحه  مخصوص آيكون هاي وبسايت

look بيندازيد. در آنجا تا دلتان بخواهد تم هاي آيكون 
زيبا و جورواجور براي انتخاب هست. حاال، براي نصب 
ــر  ــت س تم آيكون ها نيز بايد چند مرحله  مختصر را پش

بگذاريد كه با هم آنها را طي خواهيم كرد:
ــدري با نام  ــان، فول ــه  خانگي ت قـدم اول: در پوش
ــد و فولدرهاي تم آيكوني را كه  «icons» ايجاد كني

دانلود كرده ايد، درون آن بريزيد.
قـدم دوم: توييك اوبونتو را باز كنيد و به ترتيب به 

اين قسمت ها وارد شويد:
Tweaks > Theme > Icon Theme

قـدم سـوم: تم آيكون را به تم مورد نظرتان تغيير 
ــه همين راحتي آيكون هايتان هم با تم مورد  بدهيد و ب

نظرتان جور خواهد شد.
تغيير قلم

براي عوض كردن قلم اوبونتو، درست مانند قبلي ها، 
ــك اوبونتو را باز كنيد و پس از آن، به ترتيب  ابتدا تويي
ــويد و  Tweaks > Fonts بش ــمت هاي  وارد قس

ــما همچنين  ــم را به نوع دلخواهتان تغيير بدهيد. ش قل
ــاي تازه را نيز به صورت آنالين دريافت  مي توانيد قلم ه
ــب قلم ها، در دايركتوري تان  كنيد. براي دريافت و نص
ــپس فولدر  يك فولدر با نام «Fonts» ايجاد كنيد  س

قلم هايتان را به آنجا انتقال دهيد. كار تمام است.
برخي جزئيات ديگر

ــاال كه تمام كارهاي الزم براي تغييرات دلخواه و  ح
تنظيمات مربوط به اوبونتو را از سر گذرانديد، مي توانيم 
قدم هايمان را كمي فراتر هم بگذاريم. اكنون مي توانيم 
ــوان براي  ــاي ديگري كه مي ت ــورد از كاره به چند م
ــام داد نيز نگاهي بيندازيم  ــر كردن اوبونتو انج دلخواه ت
ــيم كه در آن كامال  ــتمي مواجه باش تا در انتها با سيس

احساس راحتي كنيم.
تغيير ميزان شفافيت حاشيه  پنجره

ــت كه فكر مي كنم  ــت يكي از آنهايي اس اين قابلي
ــتر از آن خوشتان مي آيد. براي اين كه دست به كار  بيش
ــويد، بايد كليد هاي «Alt+Ctrl+T» را بگيريد و  ش
ــن عبارت را  ــود اي ــمتي كه به رويتان باز مي ش در قس
 sudo apt-get» :ــپ كنيد البته بدون گيومه ها تاي
ــه   ــه صفح ك ــد  بع و   «install gconf-editor
جديدي براي جستجو براي  «gconf-editor» باز 
ــد، به ترتيب وارد «apps > gwd» شده و از بين  ش
و   «metacity_theme_opacity» ــاي  گزينه ه
يكي   ««metacity_theme_active_opacity
ــفافيت  ــب عالقه تان انتخاب كنيد و ميزان ش را برحس

را تغيير دهيد.
تنظيم پهناي النچر 

ــكتاپ  دس روي  ــر،  النچ ــاي  پهن ــر  تغيي ــراي  ب
ــا،  گزينه ه ــن  بي از  و  ــد  كني ــك  كلي ــت   راس
«change desktop background» را انتخاب 
كنيد. در اين مرحله، پنجره اي در قسمت پاييني صفحه 
ــه اي تحـــــت عنوان  ــه گزين ــود ك  برايتان باز مي ش
ــاهده  مش آن  در  را   «Launcher Icon Size»
ــت. همان  مي كنيد كه مربوط به تغيير اندازه  النچر اس
ــدازه  دلخواهتان را  ــيد تا ان ــد و به اطراف بكش را بگيري

پيدا كنيد.
تعيين ميزان شفافيت النچر و پنل 

ــك اوبونتو  ــفافيت النچر، ابتدا تويي ــراي تغيير ش ب
ــويد:  ــمت ها ش ــن قس اي ــپس وارد  ــد س ــاز كني ب  را 
ــا دو  ــديد ب ــي وارد ش «Tweaks > Unity»، وقت
ــوط به ميزان  ــد كه يكي مرب ــه مواجه خواهيد ش گزين
ــت، يعني اين دو گزينه:   كدري النچر و ديگري پنل اس
 .«Panel Opacity» و «Launcher Opacity»
ــه به اين طرف و آن طرف، ميزان كدري  با لغزاندن نقط

دلخواهتان را تعيين كنيد.

ريش و قيچي اوبونتو را خودتان به دست بگيريد!

شخصى سازى نارنجي پوش محبوب

تغيير جاي گزينه هاي مخصوص پنجره
ــته افرادي هستيد كه قبال با ويندوز كار مي كرديد و بتازگي به لينوكس اسباب كشي كرده ايد،  اگر از آن دس

ــت هنوز به اين كه براي بستن پنجره به جاي باال، سمت  ممكن اس
ــمت چپ پنجره برويد، عادت  ــراغ قسمت باالي س ــت، بايد س راس
ــد. براي اين كه از  ــن موضوع تا حدي اذيتتان كن ــيد و اي نكرده باش
ــاده به شما معرفي  ــت اين مشكل خالص شويد يك راه حل س دس

مي كنم:
ــمت ها بشويد:  توييك اوبونتو را باز كنيد و به ترتيب وارد اين قس
ــمتي تحت عنوان  ــا با قس «Tweaks > Window»، در آنج
ــان  هم ــا  ي  «Window control button position»
ــد. در  كنترل جايگاه گزينه  پنجره، مواجه خواهيد ش
ــت»  اينجا فقط بايد گزينه را از «چپ» به «راس
تغيير بدهيد و كار تمام است. راحت باشيد، اينجا 

ديگر مثل خانه  خودتان شده است!
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 فروش بخش سرگرمي 
آنالين سوني

ــه  ــوم ب ــوني، موس ــن س ــرگرمي آنالي ــش س  بخ
Sony Online Entertainment فروخته شد و 
 Daybreak Game Company از اين پس با نام
فعاليت خواهد كرد. اين خريد كه از سوي شركت مديريت 
سرمايه گذاري Columbus Nova صورت گرفته، 
همه را متحير كرد. بخش سرگرمي آنالين سوني عمدتا 
روي بازي هاي MMO (مولتي پلير كالن آنالين) كار 
ــركت به  ــرد. طبق گفته هاي مدير SOE، اين ش مي ك
ــت ساخت خود ادامه خواهد داد  توليد بازي هاي در دس
ــوب پيش برود، چند عنوان ديگر نيز  و اگر همه چيز خ
ــت اين  ــد.گفتني اس ــه اين مجموعه اضافه خواهد ش ب
ــركت با تاكيد بر جدا شدن از سوني، استقالل خود را  ش
به فال نيك گرفته و وعده  داده بازي هايش از اين پس 
ــر شود. احتماال ضرري  روي پلتفرم هاي مختلفي منتش
ــوني سال گذشته از بخش بازي هاي آنالين خود  كه س
متحمل شده، علت اصلي اين معامله بوده است. در هر 

حال، رقم اين معامله هنوز مشخص نيست.

 Condemned 3 واگذاري ساخت
به يك استوديوي ايندي؟

 (Monolith) ــتوديوي مونوليت اين روزها همه اس
ــا، يعني  ــاب حلقه ه ــاي ارب ــر از دني ــاس اخي ــا اقتب را ب
 MiddleEarth: Shadow of Mordor
مي شناسند. با گذشت بيش از شش سال از عرضه  قسمت 
دوم سري بازي هاي Condemned، تعجبي ندارد كه 
بسياري از مخاطبان اين بازي موفق و موثر مونوليت را به 
خاطر نداشته باشند. بازي Condemned و Fear هر 
دو در يك سال از سوي مونوليت منتشر شده و نام مونوليت 
ــازنده  موفق سر زبان ها انداخت. هر دو  را به عنوان يك س
ــبك ترسناك تعريف كرده و با  بازي ژانر جديدي را در س
معرفي عناصر نو و اثرگذاري كه مو بر تن راست مي كرد، 
ــال 2008 كه  ــياري را به خود جلب كردند. از س توجه بس
قسمت دوم Condemned به بازار آمد، هنوز خبري از 
نسخه  بعدي نيست. براساس سخنان تازه  مديرعامل سابق 
مونوليت، آقاي ِجيس هال قرار است اين وضع تغيير كند. 
ــغله  زياد و پروژه هاي متعدد باعث شده از  به گفته  او، مش
سري Condemned غافل بماند. آقاي هال كه از اين 
وضع رضايت چنداني ندارد، با اعالم فراخواني در فيسبوك، 
ــازندگان مستقلي كه سابقه  درخشان داشته و در اين  از س
ــاخته اند، دعوت به همكاري كرده  سبك بازي موفقي س
ــت. او با اين كار هم مخاطبان منتظر را راضي خواهد  اس
ــتقل خوش ذوق كمك خواهد  كرد و هم به يك تيم مس
كرد كه با استفاده از برند تثبيت شده و خواهان دار اين سري 

بازي، خود را بيشتر مطرح كند.

خبر داغ

سياوش شهبازي

 ،Techland اثري ديگر از Dying Light بازي
سازنده  سري بازي هاي Dead Island است. با توجه 
به سابقه  سازندگان در عرضه  بازي هاي نيم پز اما جذاب، 
چندان دنبال كننده اخبار اين بازي نبوديم و حال كه اين 
عنوان به بازار آمده، بيش از پيش به خود حق مي دهيم! 
ــراي بازيكن فراهم  ــن بازي تكلند، فرصتي نو ب تازه تري
ــود را در دنياي زامبي زده رها كرده و از اين  مي كند تا خ
كابوس وحشتناك لذت ببرد. در اين راه نيز تا حد زيادي 
ــتم پاركور بازي واقعا خوب كار  ــت. سيس موفق بوده اس
شده است؛ پريدن بر فراز ساختمان ها و بام ها، لگد زدن 
ــينه  يك زامبي و تماشاي پرت شدنش روي ديگر  به س
زامبي ها و زمين خوردن همزمانشان و شب هاي خوفناك 
ــت كه جذابيت اين  و پرخطر، همگي از ويژگي هايي اس

بازي را دوچندان مي كند.

از سوي ديگر، طراحي مراحل اين بازي حتي از اولين 
قسمت Dead Island هم ضعيف تر است. مشكالت 
ــياري در طراحي مراحل DL وجود دارد كه موجب  بس
رنجش خاطر بازيكن مي شود. ممكن است در حال شنا 
زير آب باشيد كه فقط به خاطر اندكي تخطي از ضريب 
ثانيه وار بازي و سر بيرون آوردن، مورد اصابت چند تير از 
سوي تيراندازان قرار گرفته و بازي را واگذار كنيد. گاهي 
ميان يك مبارزه  حساس، تصوير چنان پر از گرد و خاك 
ــت مي دهيد. در  ــه ديد خود را از دس ــود ك و دوده مي ش
ــمت هايي از گيم پلي، بازيكن به انجام بعضي كارها  قس
وادار مي شود، اما در طراحي آن كارها دقت كافي به كار 
نرفته و همين به عذاب بيشتر بازيكن دامن مي زند. جالب 
اينجاست كه زيربناي اصلي بازي براي يك عنوان جهان 
باز قابل تامل كار شده، اما در عمل، طراحان مراحل بازي 

در بهره بردن از اين سيستم ناكام مانده اند.
آنهايي كه با بازي هاي تكلند آشنا هستند و تا امروز 
ــتي هاي بازي هاي اين شركت را ناديده گرفته و از  كاس
ــوب آن لذت برده اند، قطعا از اين بازي هم لذت  ابعاد خ
خواهند برد. زامبي هاي اين بازي يادآور همان زامبي هاي 
غريب و خوف آور نسخه  اول سري بازي هاي زامبي محور 
تكلند است. با اين حال، تفاوت هاي فاحشي بين دو بازي 

وجود دارد كه همان ابتدا بازيكن به آن پي مي برد.
داستان سري DL همواره آن قدر سطحي و غريب 
ــمت،  ــوخي مي ماند. اين قس ــتر به يك ش بوده كه بيش
ــار و مردمي عاجز و  ــهري گرفت ــتاني جدي تر از ش داس
نيازمند كمك را روايت مي كند. گاهي شوخي هاي بصري 
ــود، اما تعداد آنها در حدي است كه  در بازي ديده مي ش

ــتان و تم اصلي ضربه نمي زند. قرار است در اين  به داس
ــم خود ببينند.  مزارآباد آفت زده، همه مرگ را پيش چش

بازيكن هم از اين قاعده مستثنا نيست.
ــت كه براي  ــتان يك مامور اجرايي اس قهرمان داس
ــند محرمانه به شهر محل اتفاق  كشف و ضبط يك س
ــده است. بازيكن با ورود به شهر وادار  ماجرا فرستاده ش
ــئول،  ــود عالوه بر مخابره  گزارش به آژانس مس مي ش
مدام براي دو فرقه  حاكم بر اوضاع ماموريت انجام بدهد. 
داستان بازي سرشار از كليشه هاي سبك ترسناك، بويژه 
سينماي زامبي است، اما به عنوان يك نمونه  تقليدكننده 
خوب، شاهد پياده سازي قوي و قابل قبول اين كليشه ها 
ــگي خوب بازي هم به ايجاد فضاي  ــتيم. صداپيش هس

خاموشـي سوزاننقد و بررسي جديدترين بازي تكلند

افسانه هاي يونان در قاب مترويدوانيا

مجيد رحماني

ــه بازي ها گرافيك  ــت هم مي دانيد كه قرار نيس
ــند. نگاهي به  ــته باش ــاده و واقعگرايانه داش فوق الع
ــان  ــال اخير نش ــق و جذاب چند س ــاي موف بازي ه
ــبك هنري منحصربه فرد چقدر در جايگاه  مي دهد س
ــر مي كنند  ــت. خيلي ها فك ــته اس ــا تاثير گذاش آنه
ــتون هاي  ــرار دادن س ــه ق ــا ب ــازي بازي ه بومي س
ــيد و برج ميالد و بزرگراه هاي تهران در  تخت جمش
بازي خالصه مي شود، اما واقعيت چيز ديگري است؛ 
فرهنگ و هويت هر ملتي در دنيا را از آثار هنري آنها 
ــبك  مي توان فهميد. يك بازي را تصور كنيد كه س
هنري اش با الهام از مينياتورهاي ايراني طراحي شده 
ــد. اگر فكر مي كنيد اين كار ممكن نيست، پس  باش

ــت بدانيد عنوان موفق Apotheon كه  جالب اس
بتازگي منتشر شده، از نقاشي كوزه هاي سفالي يونان 
ــتان براي گرافيك خود الهام گرفته و نتيجه كار  باس

واقعا زيبا از آب درآمده است. 
هنرمندان تيم توليد آن قدر ذوق به خرج داده اند 
ــت هاي  ــي از بازي اثر دس ــي در بخش هاي ــه حت ك
ــي از تكسچر بازي لحاظ  سفالگر نيز به عنوان بخش
شده است. Apotheon بجز ظاهر زيبا و دلفريب، 
ــه دارد. قصه  بازي از  ــوارد ديگري هم براي عرض م
ــود كه زئوس، خداي خدايان در  ــروع مي ش جايي ش
ــتان تصميم مي گيرد انسان  ها  افسانه هاي يونان باس
ــه خدايان را نيز  ــان رها كند و بقي ــه حال خودش را ب
متقاعد مي كند همين كار را انجام دهند. بدون لطف 
ــود و  ــان، زمين پژمرده مي ش ــخاوتمندي خداي و س
ــه روي  آن زندگي مي كنند  ــان هايي ك همراه با انس

رو به مردن مي  رود. 
قهرمان داستان به نام نيكاندرئوس با ِهرا، همسر 
كينه توز زئوس متحد مي شود تا خدايان را يكي پس 
ــدرت ويژه  هر يك را  ــري از ميان بردارد و ق از ديگ
ــبك  ــالح جديدي كه از اصول س به عنوان ارتقا يا س

مترويدوانياست، تصاحب كند. 
ــتان بازي با مجموعه   ــباهت داس حتما متوجه ش
ــوني خداي جنگ شده ايد و از آنجا كه  انحصاري س

ــترك دارند، قياس كردن دو  ــتگاهي مش هر دو خاس
ــتر  ــت. ولي وقتي بيش ــازي با هم اجتناب ناپذير اس ب
ــويد، به تفاوت هاي بيشتري در  درگير آپوتئون مي ش

گيم پلي، اتمسفر و گرافيك بازي پي مي بريد. 
ــبيه عناوين تيراندازي  ــتم مبارزات بازي ش سيس
ــراي حركت  ــا آنالوگ چپ ب ــي كيبورد ي ــت، يعن اس
ــانه گيري  ــت براي نش كاراكتر و ماوس يا آنالوگ راس
ــود. براي مبارزات نزديك نيز مي توانيد  استفاده مي ش
ــط يا پايين گرفته و دفاع كنيد.  ــپر خود را باال، وس س
چند نوع حمله نزديك مثل چرخش يا ضربه از باال هم 
ــمن وارد كنيد. تيرهاي كمان و ديگر  مي توانيد به دش
سالح هاي دوربرد عالوه بر اين كه دقت بااليي دارند، 
براي شليك سريع نيز مورد استفاده قرار مي گيرند. اين 
ــده تا استراتژي در  تعادل بين حمالت و دفاع باعث ش
مبارزات بازي اندكي نمود پيدا كند ولي مبارزات روي 
هم رفته ساده بوده و در مواجهه با دشمنان ضعيف تر 
مي توانيد با رويكرد هك اند اسلش يا به زبان خودماني 

بزن بهادر مسير خود را باز كنيد. 
ــره بردن از  ــه  گيم پلي بازي به ــكات خالقان از ن
ــتم دوام و  ــت كه سيس ــاي نقش آفريني اس المان ه
ــود كه از اول تا آخر  ــالح ها مانع آن ش ماندگاري س
بازي فقط به يك سالح خاص اكتفا كنيد. در نتيجه 
ــزه، تبر و گرز  ــير، ني ــالح خود را مدام بين شمش س
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انحصاري مورد انتظار
ــن هفته يكي از انحصاري هاي خوب PS4 كه از  اي
ــر و صداي  مدت ها پيش خيلي ها منتظرش بوده اند و س
ــگاه هاي مختلف به پا  ــانه ها و نمايش زيادي هم در رس
ــما را  ــد. The Order: 1886 ش كرده از راه مي رس
ــت گروهي چهار  ــر ويكتوريا برده و هداي به لندن عص
ــما مي گذارد كه وظيفه  آنها مبارزه با  نفره را به عهده  ش

موجودات شيطاني و نفرين شده  است. 
ــبك  ــخص بوده و س ــوم ش ــه  دوربين بازي س زاوي
فيلمبرداري فيلم گونه  آن مورد توجه بسياري از مطبوعات 
و سايت ها قرار گرفته است. احتماال اين بازي از بهترين  
عناوين انحصاري سوني براي كنسول جديدش و بهترين 
بازي هاي عرضه شده در سال جديد ميالدي خواهد بود.

جنگ در پيش است!
ــراي معرفي بازي  ــته كه ب برخالف چند هفته  گذش
ــابي مشكل داشتيم، اين هفته بازار به يكباره شلوغ  حس
ــي از عناوين  ــم مي توانند يك ــده، زيرا PC بازها ه ش
ــي Total War: Attila را  ــود يعن ــاري خ انحص

تجربه كنند. 
نسخه  جديد از مجموعه  بسيار محبوب و منتقد پسند 
ــا تاكتيك هاي  ــي را ب ــتراتژي نوبت Total War اس
همزمان تركيب كرده تا تجربه اي مخوف، عظيم و زيبا 
ــاي قرن چهارم ميالدي را براي بازيكنان به  از جنگ  ه
ــما اين  ــده  بازي به ش ارمغان بياورد. فيزيك تقويت ش
ــگ واقعي، ويراني  ــد تا مانند يك جن ــكان را مي ده ام

به بار بياوريد.

فرزند شيطاني
ــوان به عنوان  ــن هفته مي ت ــاي اي ــر بازي ه از ديگ

ترسناك Lucius II اشاره كرد. 
ــخه  اول آن است،  ــتان بازي كه دنباله اي بر نس داس
ــي يكي از  ــق پيش بين ــت كه طب ــري اس ــراي پس ماج
ــده تا با عصايي آهني بر كل  نسخه هاي انجيل، زاده ش
جهان حكمراني كند. در نسخه  اول بازي قسمت اول اين 
پيش بيني به تصوير كشيده شد و حاال قرار است در اين 
نسخه شاهد ادامه  ماجراها باشيم. البته فضاي بازي را تا 

حدودي مي توان مشابه فيلم هاي طالع نحس دانست.

بازى هفته

مغموم بازي كمك مي كند.
ــت؛  ــده اس ــتم پاركور بازي واقعا خوب كار ش سيس
ــان مي برد؛ زيرا بايد  ــه عادت كردن به آن مدتي زم البت
هنگام پريدن از زاويه  خاصي به لبه  مورد نظر نگاه كنيد؛ 
ــفرهايي  ــتم خاص آن كنار بياييد، با س اما وقتي با سيس
ــام آور از خود پذيرايي خواهيد كرد. پاركور  سريع و سرس
ــود كه  ــردن بخصوص از نيمه  دوم بازي جذاب مي ش ك
ــاختمان هاي بلندتري زير پايتان قرار مي گيرد. مانند  س
ــن بايد با باال رفتن از  ــه در فاركراي ديده ايم، بازيك آنچ
ــيار بلندتر از برج هاي  ــتر آنها بس برج هاي بلند (كه بيش
فاركراي هستند) محيط اطراف را رصد و ماموريت هاي 
ــه دقت و ظرافت  ــاال رفتن از برج ها ب ــد باز كند. ب جدي

ــي عالي به بازيكن  ــاز دارد و از اين رو هيجان خاصي ني
تزريق مي كند.

ــت كه واقعا بازيكن را بترساند.  كمتر عنوان زامبي هس
ــباع شده از  ــت كه در بازاري اينچنين اش خيلي جالب اس
 Call of Duty بازي هاي زامبي محور، بخش زامبي هاي
ــت از خيلي عناوين كامل سرتر  از حيث هيجان و وحش
است. اصوال القاي هيجان، زماني كه كنترل خوبي براي 

بازي طراحي شده، كار چندان ساده اي نيست.
ــود تا  ــه بازيكن قدرت داده ش ــت اندكي ب كافي اس
ــم بيايد. تكلند در اين  ــازي» بودن يك بازي به چش «ب
ــت. كنترل ها واقعا خوب است. در  ــته اس مورد گل كاش
ــب رو لرزه به اندام  ــي ش عوض، وجود زامبي هاي وحش

بازيكن مي اندازد. روز در DL يعني گشت و گذار، كسب 
منابع و آرامش قبل از توفان! اما شب عمده كار بازيكن 
ــه اي از زامبي هاي  ــت و تالش براي اين كه گل فرار اس
وحشي او را تكه تكه نكنند. بازيكن مي تواند هر زمان كه 
بخواهد، به پشت سرش نگاه بيندازد. كافي است هنگام 
فرار از دست زامبي هاي مهاجم، به پشت خود نيم نگاهي 

بيندازيد تا معناي ترس را درك كنيد.
با وجود اين همه خوبي و يك سيستم ارتقاي متنوع، 
ــفانه  ديگر چه توقعي مي ماند؟ بله... مراحل خوب! متاس
ــتر مدت مجبور است گماشته گري كند و از  بازيكن بيش
نقطه اي به نقطه  ديگر سفر كند. وقتي هم كه بازي سعي 
در ارائه  ماموريت هاي عميق تر دارد، سطحي ترين هايش 
ــت.  را رو مي كند.گاف هاي طراحي مراحل واقعا زياد اس
ــما را از چشم زامبي ها پنهان  معجوني مي خوريد كه ش
مي كند، اما حركت كردنتان برعكس مي شود. زيپ الين 
ــه پايين مي پريد و نصف  ــير ب مي كنيد و در انتهاي مس
سالمتي خود را از دست مي دهيد. بعد از بررسي متوجه 
ــطل زباله اي بود كه با پريدن در آن  ــويد جلوتر س مي ش
ــتيد جلوي صدمه ديدن خود را بگيريد، اما ديد  مي توانس

محدود و نه چندان واضح مانع شده است!
خوشبختانه نيمه  دوم بازي بهتر كار شده و كمتر از اين 
خطاها ديده مي شود. در اين بخش از بازي هم مشكالت 
ــايي كه  ــود دارد، مثل زامبي هاي غول آس ــي وج فراوان
ضربه هايشان شما را پرت مي كند و همزمان مسمومتان 
ــات الزم را براي  ــد، اما حداقل در اين نيمه امكان مي كن
مديريت بحران داريد. اسلحه در اين بخش فراوان است 

و منابع به وفور يافت مي شود.
با وجود تمام انتقادها، بايد Dying Light را از 
ــت كه هر چند ايرادهاي غيرقابل  آن بازي هايي دانس
ــدر داراي جذابيت براي  ــا آن ق ــي دارند، ام چشم پوش
عرضه هستند كه تجربه  آنها به هيچ وجه خالي از لطف 
نيست. تجربه DL با هيچ عنوان مشابه ديگري قابل 
ــت. اگر اهل چنين فضايي هستيد، آن را  مقايسه نيس

از دست ندهيد.

ــود  ــر خواهيد دارد. البته اين ويژگي باعث مي ش تغيي
ــالح خوب، بيشتر بازي ها  ــت دادن س از ترس از دس
ــپري كرده و خوب ها را  ــالح هاي متوسط س را با س
نگه داريد براي مبارزه با غول هاي نهايي. از آنجا كه 
ــالح ها و امكانات  ــر لحظه مي توانيد به تمام س در ه
ــتي خود دسترسي داشته باشيد،  اينونتوري يا كوله پش
ــخيص دادن بهترين كاربرد يك سالح خاص در  تش

نقاطي از مرحله واقعا كارگشاست. 
در بازي هاي دو بعدي مترويدوانيا، طراحي مرحله 
ــي از موفقيت  ــت و بيش از نيم ــاده مهم اس فوق الع
ــاخت بودن اين بخش بستگي دارد.  بازي به خوش س
ــن كار را به زيبايي  ــبختانه آپوتئون نه فقط اي خوش

ــام داده، بلكه يكي از ويژگي هاي  ــمندانه انج و هوش
ــت كه تمام محيط و  حيرت آور مراحل بازي اين اس
ــده  ــاس خداي حاكم آن مرحله طراحي ش فضا براس

است. 
مراحل پوزايدون، شما را در اقيانوس و جزيره هايي 
ــرار داده و  ــياهچال هاي بازي را دارند ق ــه حكم س ك
ــي به زير  ــن گنجينه هاي مخف ــد براي يافت مي تواني
ــبكه  غارهاي به هم پيوسته را جستجو  آب رفته و ش
ــت  كنيد. در معبد آرس، رودخانه اي از خون جاري اس
ــودات ديوانه  آن خيلي زود به جان هم افتاده و  و موج
يكديگر را مي درند. آتنا در محيط بزرگ هزارتو مانندي 
ــه در حال چرخش بوده و مملو از تله ها و  قرار دارد ك

ــراي عبور از آنها  ــت كه ب معماهاي چالش انگيزي اس
ــاز داريد. منطقه  آرتميس،  به چابكي و قدرت ذهن ني
جنگلي است كه در آن موجودات شگفت انگيزي براي 
شكار كردن وجود دارد و در انتهاي آن نيز يك مبارزه 

با باس زيبا انتظارتان را مي كشد. 
ــتانداردهاي  ــه از اس ــه ك ــود نقش ــه لطف وج ب
ــمار مي رود، خيلي راحت مي توانيد  مترويدوانيا به ش
ــردد كنيد. خوبي  ــمت هاي مختلف مراحل ت بين قس
ــن حركت نيز  ــه مي توانيد در حي ــت ك قضيه آنجاس
ــاهده كرده و به توقف بازي نياز نداشته  نقشه را مش
ــيد. در اين حالت دشمنان مي توانند به شما حمله  باش
كنند، اما شما براي واكنش نشان دادن يا پريدن بايد 
ــويد. عالوه بر اين مي توانيد از مه  ــه ش بي خيال نقش
جنگ كه قسمت هايي از نقشه را از ديد پنهان كرده، 
استفاده كنيد.  بازي ضعف هاي جزئي هم دارد؛ مثال 
ــتي شما را ـ كه از  هنگام مبارزه با پوزايدون، او كش
ــت دادن وي به شمار مي رود ـ به  اركان اصلي شكس
خارج از كادر صفحه فرستاده و مجبور مي شويد چند 
ــت آخر همه چيز خوب  بار مبارزه را تكرار كنيد تا دس
ــادگي  پيش برود. البته اين نوع ضعف ها با آپديت بس
قابل رفع و رجوع بوده و احتماال تا چندي ديگر اثري 
ــد كه بازي را  ــد ماند. ناگفته نمان ــي نخواه از آن باق
ــتان  ــن و با يكي از دوس ــد به صورت آفالي مي تواني
به صورت مبارزه  رودررو نيز تجربه كنيد، اما آنچه مرا 
ــيفته  Apotheon كرده، بخش تك نفره  غني،  ش
ــاطير يونان، سبك هنري خارق العاده و  داستان و اس

ساختار طراحي مرحله است. 
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بررسى و مقايسه

آرش جهانگيري

با قدم گذاشتن شركت مايكروسافت به حوزه واقعيت 
افزوده به واسطه معرفي عينك HoloLens، بسياري از 
كاربران از خود مي پرسند، اين محصول جديد كه با سر و 
صداي زياد رونمايي شد، چطور با رقيب مدعي خود يعني 
ــازي Oculus Rift رقابت خواهد  عينك واقعيت مج
كرد؟ هردوي اين دستگاه ها نمايشگرهاي نصب شونده 
ــباهت ها، تفاوت هاي  ــتند، اما با وجود ش روي سر هس
ــت مجازي  ــت واقعي ــم دارند. هدس ــز با ه ــي ني اساس
ــه جهان مجازي  ــد كاربر را ب ــوس تالش مي كن اوكول
ــاس او را با جهان  ــارت ديگر تم ــل كند يا به عب منتق
ــافت بارها اعالم  ــراف كامال قطع كند. اما مايكروس اط
كرده هدف از توليد هدست واقعيت افزوده هولولنز نگه 
ــتن كاربر در دنياي واقعي همراه با افزودن محتوا و  داش
ــت. البته هنوز  اطالعات به صورت تصاوير هولوگرام اس
ــورت عمومي براي  ــتگاه به ص ــچ يك از اين دو دس هي
ــت در آينده  ــده و ممكن اس مصرف كنندگان عرضه نش
ــود.  ــخت افزار و نرم افزار آنها اعمال ش ــي در س تغييرات
ــخص نبودن قيمت مصرف كننده  همچنين به دليل مش
ــه كرد. به نظر شما  نمي توان قيمت آنها را با هم مقايس
ــانس بيشتري براي تسخير بازار خواهد  كدام مدعي، ش

داشت؟ در ادامه به اين مساله مي پردازيم.

طراحي
ــه اين دو  ــه زمان عرض ــوز چند ماه ب ــا اين كه هن ب
دستگاه مانده است، اما اطالعات بيشتري درباره نسخه 
نهايي اوكولوس ريفت وجود دارد. به نظر مي رسد نسخه 
نهايي كه شركت اوكولوس در حال آماده سازي آن براي 
ــت، شباهت زيادي به نسل  عرضه در ماه هاي آينده اس
ــت  قبلي خود يعني Crescent Bay دارد. اين هدس
ــوح 1440 در 2560 بهره  ــك صفحه نمايش با وض از ي
ــال زياد محصول نهايي نيز صفحه اي  مي برد و به احتم
ــزان تجديد تصوير  ــت. مي ــا همين وضوح خواهد داش ب
ــي «حداقل 90 بار  ــخه نهاي (refresh rate) در نس
ــت از ميدان ديد  در ثانيه» خواهد بود. بعالوه اين هدس
ــد كرد. همچنين  ــتيباني خواه تقريبا 100 درجه اي پش
يك واحد صوتي سه بعدي صداهاي محيط را با تصاوير 
ــاده اوكولوس ريفت  ــه بعدي فوق الع ــكوپ س استريواس
ــاز صدا  يكپارچه خواهد كرد. نحوه عملكرد اين شبيه س
به اين صورت است كه با توجه به مكان منبع توليد صدا 
ــبت به شنونده، شدت آن را تعيين مي كند. همچنين  نس
ــخه نهايي يك  ــش نيايد، در نس ــر ديگري پي اگر تغيي
دوربين خارجي وظيفه دنبال كردن موقعيت سر كاربر را 
به عهده خواهد داشت. از آن جا كه اين دوربين واقعيت 
مجازي ارتباط شما را با دنياي خارج قطع مي كند، اكنون 

براي استفاده به صورت ثابت در نظر گرفته شده است.
ــت، در هولولنز به دليل آنكه  برخالف اوكولوس ريف
ــتفاده از اين عينك، تصاوير واقعي و مجازي  هنگام اس
ــكلي براي  ــاهده مي كنيد، مش ــه طور همزمان مش را ب
ــت. تمام  ــت نخواهيد داش ــردن با اين هدس حركت ك

نكاتي كه تاكنون در سايت هاي مختلف درباره هولولنز 
ــته شده مربوط به نسخه هاي ابتدايي اين محصول  نوش
ــخه اي كه مايكروسافت از آن در كنفرانس  بوده، اما نس
ويندوز 10 رونمايي كرد، با تمام نمونه هاي قبلي تفاوت 
ــخه هاي ابتدايي براي انجام  ــمگيري دارد؛ زيرا نس چش
ــتند، اما  ــبات خود به يك رايانه خارجي نياز داش محاس
ــخه نهايي اين محصول كامال مستقل و بدون سيم  نس
خواهد بود و برخالف اوكولوس ريفت نيازمند اتصال به 
رايانه نيست. اين هدست در واقع خود يك رايانه كامل 
است كه از سيستم عامل ويندوز 10 استفاده خواهد كرد 
و به CPU، GPU و يك پردازنده جديد به اسم واحد 
پردازنده هولوگرافيك HPU مجهزاست كه همه چيز 

را با هم هماهنگ مي كند. 
اين عينك شباهت هايي با اوكولوس ريفت نيز دارد، 
از جمله پشتيباني از تصاوير سه بعدي استريواسكوپيك 
ــي بر مكان.  ــش صداي مبتن ــاي داراي پخ و بلندگوه
ــت از برخورداري  ــر ويژگي هاي هولولنز عبارت اس ديگ
ــنج، پشتيباني از فرامين حركتي دست و يك  از عمق س
ميكروفن داخلي. برخي از اين قابليت ها ممكن است به 
ــد به مرور  ــود و به نظر مي رس اوكولوس ريفت اضافه ش

زمان اين دو هدست هرچه بيشتر به هم شبيه شوند.
ــت در  يكي از تفاوت هاي بزرگ ميان اين دو هدس
شرايط فعلي، كمتر بودن ميدان ديد مجازي در دستگاه 
ــت. همچنين از كيفيت تصوير نهايي  مايكروسافت اس
 HD هولولنز صحبتي نشده و مايكروسافت به عبارت
ــگري با حداقل  ــنده كرده كه به معني وجود نمايش بس
ــاس  ــت. اگر بخواهيم براس ــت تصوير 720p اس كيفي
ــس ويندوز 10  ــده در كنفران ــش داده ش ــر نماي تصاوي
ــافت قضاوت كنيم بايد بگوييم كيفيت تصوير  مايكروس
ــت بسيار مناسب به نظر مي رسد، زيرا تصاوير  اين هدس
نمايش داده شده از دقت خوبي برخوردار بودند. از آنجا 
كه همه چيز روي هواست و طراحي و هنوز مشخصات 
فني دو محصول نهايي نشده، در اين قسمت نمي توان 

برنده اي مشخص كرد.
برنده: هنوز براي پيش بيني زود است

قابليت سفر به دنياي مجازي
ــتفاده از  ــت ها مي خواهند با اس ــر دوي اين هدس ه
توانايي انتقال كاربر به يك محيط مجازي مشتري جذب 
كنند، اما كداميك در خلق اين تجربه موفق تر خواهد بود؟ 
ــتگاه تجربه متفاوتي ارائه مي كند.  هر يك از اين دو دس
هولولنز مايكروسافت تالش نمي كند مانع درك موقعيت 
مكاني ازسوي كاربران شود، بلكه توانايي اصلي نمايش 
اشياي مجازي كه وجود خارجي ندارند در محيط اطراف 
ــت. با اين حال، از اين نظر برنده اوكولوس ريفت  شماس
خواهد بود، زيرا اگر همه چيز درست انجام شود، محصول 
ــما را متقاعد كند كه به كلي در  نهايي مي تواند بخوبي ش
ــا ايجاد محيطي  ــر مي بريد. مطمئن جهان ديگري به س
ــر خواهد بود و بازي ها  ــازي روي اين پلتفرم موفق ت مج
ــيد.  ــا اين فناوري مهيج تر و واقعي تر به نظر خواهد رس ب
ــترده تر است و  عالوه بر اين، ميدان ديد Oculus گس

اين مي تواند يك مزيت مهم به حساب آيد.
برنده: اوكولوس ريفت

بهره وري
در كنفرانس مطبوعاتي ويندوز 10 مايكروسافت، از 
ــد هولولنز را بر سر خود گذاشته  ــته ش خبرنگاران خواس
ــزار واقعي فيزيكي تعمير كنند.  ــك پريز برق را با اب و ي
شخصي كه نقش راهنما را داشت مي توانست با استفاده 
ــرويس Skype هر آنچه را كاربر ميديد، مشاهده  از س
ــمت  ــد و با لمس صفحه تبلت خود، به كاربران قس كن

مشكلدار را نشان دهد. با اين روش كار تعمير به همان 
ــد كه در زندگي واقعي كسي در كنار  ــادگي انجام ش س
شما راهنمايي تان كند. مي توان تصور كرد از اين قابليت 
ــتفاده  ــتفاده در اتاق عمل اس ــايل و اس براي تعمير وس
ــت  ــود. عالوه بر اين هولولنز از فرامين حركتي دس ش
ــتيباني خواهد كرد و با استفاده از اين حركات به  نيز پش
همراه نرم افزار HoloStudio مايكروسافت مي توان 
اجسام سه بعدي خلق كرد و بعد با استفاده از پرينترهاي 
ــه بعدي آنها را به اجسام واقعي تبديل كرد. با عينك  س
ــن دنياي واقعي و  ــافت مرز بي واقعيت افزوده مايكروس

ديجيتال باز هم باريك تر خواهد شد.
برنده: هولولنز

بازي
ــت چه بازي هايي را بايد  ــخص نيس هنوز كامال مش
ــيم. در اين مقطع  ــته باش از اوكولوس ريفت انتظار داش
ــي در حال  ــخص قديم ــاي اول ش ــياري از بازي ه بس
ــتند، اما شركت  ــدن با اين سيستم هس تطبيق داده ش
ــرده بهترين بازي هاي واقعيت  اوكولوس  بارها اعالم ك
ــوند كه  ــد از ابتدا براي اين محيط خلق ش ــازي باي مج
ــت، زيرا باتوجه به اين كه كاربر  ــتداللي منطقي اس اس
ــكاري ايجاد  ــت ندارد، بايد راه ــوس امكان حرك اوكول
ــم ها آن را درك  ــه چش ــازي  ك ــا حركت مج ــود ت ش
ــود در ضمن هنوز  ــز انتقال داده ش ــد به مغز ني مي كنن
يك كنترل كننده مناسب براي تعامل با اين جهان هاي 
ــعه داده نشده است. بازي كردن با هولولنز  مجازي توس
ــه صورت نظري  ــتري دارد، البته ب ــا و اگرهاي بيش ام
ــاده اي روي اين پلتفرم  ــق بازي هاي فوق الع امكان خل
ــد در محيط  ــي كه مثال مي توانن ــود دارد، بازي هاي وج
ــوند، اما مايكروسافت هنوز چيزي  منزل كاربر انجام ش
درباره سختي برنامه نويسي چنين بازي هايي اظهار نظر 

نكرده است.
ــازي براي  ــود، توليد ب ــات موج ــه به اطالع باتوج
اوكولوس راحت تر به نظر مي رسد، زيرا توسعه دهندگان 
ــرات جهان اطراف مقابله  ــائلي از جمله تغيي نبايد با مس
ــرك بهتري برخوردار  ــد. البته هولولنز از قدرت تح كنن
است و اين موضوع راه را براي خلق بازي هاي جديد باز 
مي كند. با اين كه به احتمال زياد بازي هاي جالبي براي 
ــعه داده خواهد شد، اما به نظر مي رسد  اين عينك توس

عناوين اصلي بازي براي اوكولوس توليد خواهد شد.
برنده: اوكولوس ليفت

نتيجه گيري
ــتگاه اهداف  ــد، اما در واقع اين دو دس با اين كه در ارزيابي ما اوكولوس در دو مورد از چهار مورد برنده ش
متفاوتي را دنبال مي كنند. زمان مشخص خواهد كرد آيا جا براي هر دوي آنها خواهد بود يا خير و شايد روزي 
ــيم كه قابليت هاي اين دو هدست را به طور يك جا ارائه كند. البته هر دوي اين دستگاه ها  ــاهد دستگاهي باش ش
ــت به يك پروژه  ــود ممكن اس ــانند. اگر اين كار بخوبي انجام نش ــوز بايد توانايي هاي خود را به اثبات برس هن

شكست خورده ديگر تبديل شود. 
ــتري دارد.  ــي قرار دهيم، اوكولوس مزيت رقابتي بيش اگر بخواهيم توان بالقوه اين دو رويكرد را مورد بررس
اكنون مردم با ايده واقعيت مجازي آشناتر هستند. در ضمن از آنجا كه تابه حال نسخه هاي متفاوتي از اوكولوس 
ــود كه اين محصول زودتر از ديگر رقيبش به مرحله بهره برداري  ــده پيش بيني مي ش رونمايي ش
ــود هر دوي اين  ــد. پيش بيني مي ش ــد كه اين مي تواند برگ برنده اوكولوس ريفت باش برس
ــوند و بايد منتظر بمانيم تا ببينيم كدام يك در  ــال ديگر وارد بازار ش ــتگاه ها حدود يك س دس

زمان ورود سر و صداي بيشتري خواهد كرد.

بررسي و مقايسه هدست واقعيت افزوده هولولنز چشم در برابر چشم

مايكروسافت با اوكولوس ريفت

Hololens

Oculus Rift (Crescent Bay)
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هنر ديجيتال

سياوش شهبازي

همه  ما مواقعي دچار ترديد شده ايم: «اين تلويزيون به درد من مي خورد 
ــمند اندرويدي، لپ تاپ  ــت يا تلفن هوش ــا آن يكي؟ آيفون بخرم بهتر اس ي

بخرم يا رايانه روميزي؟، پلي استيشن يا ايكس باكس؟» و....
ــن ابهامات و كمك به  ــياري از اي ــداف ما در كليك، رفع بس ــي از اه  يك
ــت. به همين دليل سلسله  مخاطب در گرفتن تصميم صحيح تر و صريح تر اس
ــن و رايانه هاي شخصي  مقاالتي در باب وجوه تمايز ايكس باكس، پلي استيش
در سايت كليك آنالين منتشر كرديم. حال نوبت آن است كه به يك موضوع 
ــي بازي هاي رايانه اي. براي  ــر بپردازيم؛ بحث تنظيمات گرافيك پيچيده ديگ
ــده و از تنظيمات پيش فرض بازي  ــتر ما پيش آمده كه وارد يك بازي ش بيش
خوشمان نيايد. احساس مي كنيم سيستمي كه خريده ايم بيشتر از اينها كشش 
دارد. پس حس ماجراجويي مان گل مي كند و به تنظيمات تخصصي بازي وارد 
ــتكاري مي كنيم و دوباره وارد  ــويم. هر جا به نظرمان منطقي بيايد، دس مي ش
بازي مي شويم. اين بار كيفيت بازي بهتر شده، اما تصوير مدام لنگ مي زند.

ــاره به تنظيمات مراجعه مي كنيم. چند تا از گزينه ها را غيرفعال كرده  دوب
يا كاهش مي دهيم. وارد بازي مي شويم و اين بار حس مي كنيم كيفيت بيش 
ــن دور باطل را تا جايي  ــرد. دوباره به تنظيمات مي رويم و اي ــد افت ك از ح
ــت كه به خود مي گوييم  ــته باشيم، ادامه مي دهيم. اينجاس كه حوصله داش
ــتري روي ذات اين تنظيمات داشتيم و اينجاست كه  ــراف بيش اي كاش اش
ــده موارد تا حد ممكن  ــعي ش ــته س كليك به كمك ما مي آيد. در اين نوش
ــادگي و صراحت بيان شود تا با يكى دو بار مطالعه، يك عمر خيالتان را  بس

راحت كند، بنابراين از ورود به جزئيات پيچيده  تكنيكي حذر شده است.

رزولوشن و فريم بر ثانيه
پيكسل (Pixel) ساده ترين واحد تصويري ديجيتال است – يك نقطه  ريز 
رنگي – و تفكيك نمايي يا رزولوشن به مجموعه اي از رديف و ستون پيكسل 
ــاختار تصوير مورد نمايش را  ــود كه س (مجموع افقي و عمودي) گفته مي ش

تشكيل مي دهد. فراگيرترين رزولوشن هاي امروزي عبارت است از:
1280×720 (720p), 1920×1080 (1080p), 2560×1440 (1440p) 

ــن هاي  ــه 4K يا ultraـ  HD. اينها رزولوش ــروف ب و 2160×3840 مع
مناسب نمايشگرهاي 16×9 است. براي نمايشگرهاي 16×10، رزولوشن ها 

اندكي تفاوت دارند ازجمله 1920×1200، 2560×1600 و…
ــني (تصاوير  ــلول هاي انيميش ــته از س ــازي را مجموعه اي پيوس ــر ب ــر ه اگ
ــم، فريم بر  ــش مي گذارند) بداني ــه نماي ــه  معين را ب ــه يك لحظ ــي ك بي حركت
ــود،  ــه اختصار FPS خوانده مي ش ــا Frames Per Second كه ب ــه ي ثاني
ــود. در مقابل ــد مي ش ــه تولي ــه در هر ثاني ــت ك ــري اس ــداد تصاوي ــف تع  واص

ــويه، فرهنگ  ــا آهنگ بازنيرودهي (واژه نامه  كامپيوتر دوس Refresh Rate ي
ــود. آهنگ  ــگر در ثانيه اطالق مي ش ــر) به تعداد آپديت هاي تصوير نمايش معاص
بازنيرودهي را با واحد هرتز (Hz) مي سنجند. هر هرتز يك دوره بر ثانيه است. با 
آگاهي به اين توضيحات، تمايز بين دو مورد آسان مي شود؛ يك مانيتور 60 هرتزي، 
60 بار در ثانيه آپديت تصوير انجام مي دهد و يك بازي رايانه اي كه سرعت رندرش 

60 فريم بر ثانيه است، بايد مانيتور را با همان مقدار فريم تغذيه كند.
ــتر به كارت گرافيك خود فشار بياوريد، سرعت فريم بر ثانيه   هر چه بيش
رندر بازي افت مي كند. اگر سرعت فريم زيادي پايين باشد، فريم ها به تكرار 
ــكته مي شود. بازيكناني كه اهل رقابت  افتاده و تصوير مورد نمايش دچار س
هستند (مانند كانتر استرايك يا دوتا بازها)، براي اجتناب از كندي تشخيص 
ــت كه  ــح مي دهند. اين در حالي اس ــم باال را ترجي ــرعت فري فرمان ها، س
ــرعت فريم را فداي ظاهر بهتر و رزولوشن  گيمرهاي نوپا عمدتا حاضرند س
باالتر كنند كه اصال صحيح نيست و به ضرري كه به چشم و فشاري كه به 
اعصاب و روان بازيكن وارد مي كند، نمي ارزد. گفتني است اين روزها ايده آل 

بيشتر بازي ها، رزولوشن 1080p  و فريم بر ثانيه  60 است.
ــتر بازي ها ابزار بنچ مارك داخلي ندارند، بد نيست از يك  از آنجا كه بيش
نرم افزار جدا بهره بگيريد. نرم افزارهاي Shadowplay و FRAPS براي 

اين كار مناسب است و مقياس فريم را پيوسته به شما گزارش مي كند.

 فزون مقياس و تخفيف الگو
Ryse: Son of Rome و ــد  مانن ــددي  ــاي متع بازي ه ــي   بتازگ

 rendering resolutionمجهز به تنظيمات Shadow of Mordor
منتشر شده اند. با استفاده از اين قابليت مي توانيد عالوه بر حفظ رزولوشن نمايشگر، 
رزولوشن بازي را دستكاري كنيد. اگر رزولوشن رندر بازي از رزولوشن نمايشگر 
پايين تر باشد، Upscale يا افزون بر مقياس باشد، با رزولوشن نمايشگر يكي 

مي شود كه معموال نتيجه اش زشت و زمخت خواهد شد.
ــگر  ــر از نمايش ــازي باالت ــدر ب ــن رن ــزان رزولوش ــر مي ــل اگ در مقاب
ــو صورت مي گيرد و با تطبيق  ــد،Downsampling  يا تخفيف الگ باش
ــه كارت گرافيك،  ــار دوچندان ب ــن، در ازاي تحميل فش ــدازه دو رزولوش ان

كيفيت بازي افزايش قابل توجهي پيدا مي كند.

عملكرد
ــدار  مق ــت  حقيق در  ــن  رزولوش
ــت كه كارت گرافيك  پيكسل هايي اس
بايد اجرا كند. پس تاثير مستقيمي روي 
ــا عملكرد دارد. از  Performance  ي
همين رو بيشتر بازي هاي كنسولي را كه 
با رزولوشن 1080p  اجرا مي شوند، از رزولوشن هاي پايين تر آپسكيل مي كنند. از 
 اين راه كنسول ها مي توانند در عين رندر كردن گرافيك هاي زيبا، سرعت فريم را نيز 

حفظ كنند.

همگام سازي عمودي و گسست تصوير
اگر چرخه  رندر نمايشگر با چرخه  رندر 
ــت  ــد، ممكن اس بازي هماهنگ نباش
ــم را نمايش  ــي يك فري ــر زمان تصوي
ــده  بدهد كه فريم بعدي هم تغذيه ش
ــت. در نتيجه يك شكست موسوم  اس
به Screen Tearing يا گسستگي 
ــم همزمان به  ــت تكه هاي دو يا چند فري ــد. در اين حال ــر رخ مي ده تصوي
ــمن يك گيمر  ــاس فريم پايين، دومين دش ــد. پس از مقي ــش درمي آي نماي
ــتفاده از  ــر، اس ــت تصوي ــاي مقابله با گسس ــي از راه ه ــت. يك ــن اس  همي
ــازي عمودي است. معموال اين  Vertical Sync(Vsync)c يا همگام س
ــتاب بازي در  گزينه در تنظيمات بازي وجود دارد و وظيفه اش جلوگيري از ش
ــفانه  ــي كه فريم به صورت كامل به نمايش دربيايد. متاس ــت؛ تا زمان رندر اس
vsync هم دردسرهاي خودش را دارد. در صورتي كه مقياس فريم بازي از 
مقياس بازنيرودهي نمايشگر بيشتر باشد، بازي دچار لگ در تشخيص ورودي 

(فرمان هاي بازيكن از طريق ماوس، كيبورد و ديگر كنترل ها) مي شود.

همگام سازي عمودي انطباقي
مشكل ديگر vsync زماني به چشم مي آيد كه مقياس فريم از مقياس 
ــود. اگر مقياس فريم از مقياس بازنيرودهي بيشتر باشد،  بازنيرودهي كمتر ش
ــد، به اجبار  ــا را تطبيق مي دهد، اما اگر مقياس فريم كمتر باش vsync آنه
ــد؛ براي مثال به 30  ــوئيچ مي كن ــخص ديگري س vsync، به مقياس مش
فريم بر ثانيه. اگر نوسان مقياس فريم زياد باشد، تصوير دچار سكته مي شود. 

قطعا هيچ كس چنين چيزي را نمي خواهد. 

انويديا چاره اي براي اين مشكل انديشيده است. هر بار كه مقياس فريم 
ــازي عمودي انويديا،  ــود، با دخالت همگام س از مقياس بازنيرودهي كمتر ش
 Nvidia ــود. اين گزينه را مي توان در كنترل پنل vsync غيرفعال مي ش
 vsync ــود) فعال كرد. اگر از (كه همراه درايور كارت گرافيك نصب مي ش

استفاده مي كنيد، حتما اين گزينه را فعال كنيد.

جي ـ سينك و فري ـ سينك
ــده هستند. منشا  ــكالت ياد ش فناوري هاي جديد در حال رفع كامل مش
ــت كه مقياس بازنيرودهي ثابتي دارند.  ــگرهايي اس تمام مشكالت، نمايش
ــگر را طوري تنظيم كرد كه با مقياس  ــود بازنيرودهي نمايش فرض كنيد بش
ــت تصوير و  ــكالت مانند گسس ــر كند. در اين صورت تمام مش ــم تغيي فري
مشكالت اعمال ورودي ناشي از vsync در يك آن حل خواهد شد. براي 
ــاز داشته باشيد. در  ــگر و كارت گرافيك همس چنين امري، بايد يك نمايش
ــوي انويديا و ديگري  ــن صورت دو فناوري جديد، يكيG-sync  از س اي

Project FreeSync از سوي اِي.ام.دي در راه بازار است.

ضد شكست
ــيد. مي توانيم بگوييم لبه هاي تيز  ــدادي مربع را در خطي مورب بكش تع
آنها حالتي پله مانند ايجاد كرده است. اين اثر پله اي زمخت را aliasing يا 
شكستگي مي نامند. ما آن را رندر رنده اي مي گوييم! اگر رزولوشن هاي امروزي 
ــتيم، اما اكنون بايد دست به دامان  ــيار باالتر بودند، چنين مشكلي نداش  بس

aliasingـ anti يا ضدشكستگي شويم. 
ــتگي داريم، اما يكي از بهترين  تكنيك هاي زيادي براي مقابله با شكس
ــت. در اين تكنيك، فريم ها  ــا  supersampling(SSAA) اس نمونه ه
ــني باالتر از رزولوشن نمايشگر رندر شده، سپس دوباره به اندازه   در رزولوش
ــوط به Downsampling بازي  ــي كاهش مي يابند. در تصوير مرب اصل
ــن  ــتگي را از رزولوش Shadow of Mordor مي توانيد اثر ضد شكس

5120×2880 به 1440 ببينيد.

يكي از آجرهاي نارنجي روي سقف 
ــل كناري آن  را در نظر بگيريد. پيكس
ــت، به رنگ  ــمان اس ــه نماينده  آس ك
ــت. اين دو پيكسل در  ــن اس آبي روش
ــته ايجاد  ــم حالتي تيز و شكس كنار ه
ــن چهار برابر رندر كنيم، هركدام  مي كنند. حال اگر اين صحنه را با رزولوش
ــد كه تعدادي همرنگ آجر  ــل ها، به چهار پيكسل تبديل خواهد ش از پيكس
ــتن اين پيكسل هاي  ــمانند. با كنار هم قرار داش و تعدادي ديگر همرنگ آس
چهارتايي، نتيجه چيزي مابين حالت حاضر خواهد بود. اگر اين عمل را روي 

كل صحنه انجام دهيم، تبديل ظريف تري صورت خواهد گرفت.
ــباتي بسيار  با وجود زيبايي حاصله، Supersampling از نظر محاس
ــنگين است. در اين حالت هر فريم با رزولوشني چند برابر رزولوشن بازي  س
كاربر رندر مي شود. حتي بسياري از كارت هاي گرافيك قدرتمند نيز از اجراي 
ــت و درمان اين تكنيك عاجزند. در عوض، تكنيك هاي ديگري براي  درس

نرم سازي شكستگي ها هست كه هفته  آينده به آ نها نيز خواهيم پرداخت.

قسمت اول

راهنماي مستطاب تنظيمات گرافيكى بازى
تنظيمات گرافيكي بازي هاي رايانه اي را به دلخواه خود تغيير دهيم
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كارگاه

تعادل ميان زمان كار و استراحت
Simple Pomodoro :نام افزونه

ــتر كارهاي خود را با مرورگرهاي اينترنتي و در محيط وب  اگر بيش
انجام مي دهيد، پيشنهاد مي كنيم همين حاال مرورگر كروم را نصب و 
ــما را  افزونه  Simple Pomodoro را به آن اضافه كنيد. اين افزونه ش
ــتفاده از تكنيك پومودورو، زمان را مديريت كنيد تا عالوه  قادر مي كند با اس

ــتراحت اختصاص  بر انجام تمام كارهاي موردنظرتان، زمان هايي را نيز به اس
داده و بهره وري خود را افزايش دهيد.ايجاد تعادل ميان زمان كار و استراحت 
ــود، بلكه استرس را از شما دور  ــما مي ش نه فقط موجب افزايش بهره وري ش

مي كند و روحيه شادي را براي شما به ارمغان مي آورد. 
ــت و اين افزونه  ابزاري بسياري عالي براي  هدف پومودورو نيز همين اس

دستيابي به اين هدف در مرورگر كروم است.
http: /  / goo.gl / WHFzxt

فته
ه ه

زون
اف

على ترابى

ــده و ممكن  يكي از مطالب طنزي كه بارها تكرار ش
ــت شما نيز آن را خوانده باشيد، اين جمله است: يه بار  اس
ــردا، بلند انداختم، افتاد  ــه ف اومدم كار امروز و بندازم واس
ــدن اين جمله خنده  ــفردا خيلي از ما به محض خوان پس
ــدد و برخي نيز همان لحظه پيش  بر لبانمان نقش مي بن

خودشان مي گويند دقيقا همين طور است. 
ــده  آيا مي دانيد اين جمله چندان هم ناگهاني گفته نش
و ساخته ذهن يك كاربر نيست؟ امروزه بسياري از مردم 
در سراسر دنيا به چنين مشكلي گرفتار شده اند، اما خيلي 
ــكلي خبر  ــان نيز از گرفتاري به چنين مش از آنها خودش
ندارند. دست دست كردن، به تعويق انداختن كارها، انجام 
ــاي كارهاي مهم  ــاي لذت بخش و كم اهميت به ج كاره
ــترس انجام ندادن كارهاي روزمره،  روزانه و زندگي با اس
ــان عنوان  ــي رود كه روان شناس ــمار م يك بيماري به ش

Procrastination را به آن اختصاص داده اند.
تست ابتال به اين بيماري

ــت داريد پيش از خواندن ادامه مطلب خودتان را  دوس
براي مبتال بودن به اين بيماري تست كنيد؟ موارد زير را 
ــرايط شما مطابقت  ــي كنيد و اگر يكي از آنها با ش بررس
ــت، جزو يكي از افرادي به شمار مي رويد كه كارهاي  داش

خود را به تعويق مي اندازند:
ـ كارهاي زيادي روي هم انباشته شده و وقت نداريد 

آنها را انجام دهيد؟
ـ روزانه پيش از شروع كارهاي خود به بررسي ايميل ها 
ــاي كم اهميت مي پردازيد، اما به جاي مدت زمان  يا كاره
ــت خود را به آن كار اختصاص  ــاه، مدت زيادي از وق كوت

مي دهيد؟

ــا غيرضروري را  ــاده و تقريب ـ كارهاي س
ــروع  ابتدا انجام مي دهيد و به محض ش

ــاي اصلي، ترجيح مي دهيد ابتدا  كاره
يك چاي بخوريد؟

ــي را  ــترس كارهاي ــواره اس ـ هم
داريد كه انجام نداده ايد، اما هيچ كدام از 

ــه برنامه ريزي مي كنيد انجام  آنها آن طور ك
نمي شود؟

ــا خودتان صادق  ــورد آخر اين كه ب ـ و م
ــيد! كارهايتان را بلند پرتاب مي كنيد و  باش

به جاي فردا، به پس فردا موكول مي شود؟
درمان قطعي با پومودورو

ــت باال متوجه شده ايد  اگر با انجام تس
ــه اين بيماري  ــما نيز جزو افراد مبتال ب ش
ــرا اين  ــيد؛ زي ــال نگران نباش ــتيد اص هس

ــت و درمان  ــي خوش خيم اس ــاري خيل بيم
ــيار راحتي كه به تكنيك  آن نيز به روش بس

Pomodoro يا همان گوجه فرنگي معروف 
است، صورت مي گيرد.

تكنيك پومودورو عبارت است از كسب بيشترين 
بهره وري با مديريت زمان؛ تبديل زمان به يك دوست 
ارزشمند براي كمك در به انجام رساندن كارهايي كه 

مي خواهيم انجام دهيم.

در تكنيك پومودورو يك اصل بسيار مهم بايد رعايت 
شود؛ كار كنيد، به اندازه كافي نيز استراحت كنيد. يكي از 
روش هاي ساده براي دستيابي به تكنيك پومودورو ايجاد 
وقفه ميان كارهاي مختلفي است كه انجام مي دهيد. براي 
مثال اگر قصد داريد مثل ما يك مطلب آموزشي بنويسيد، 
25 دقيقه را به نوشتن مطلب اختصاص دهيد و پنج دقيقه 
ــاره 25دقيقه مطلب  ــد. دوب ــتراحت كني اس
بنويسيد و پنج دقيقه استراحت كنيد. با 
اين روش كارهايي كه فكر مي كنيد 
نيازمند صرف ساعت ها وقت است، 
ــي 25 دقيقه اي  ــاي زمان در بازه ه
ــوند و در انتهاي روز  ــته مي ش شكس
مشاهده مي كنيد تعداد زيادي گوجه فرنگي 
ــان كرده ايد (در تكنيك پومودورو  را نوش ج
ــي معروف  ــك گوجه فرنگ ــه تكني ــه ب ك
ــان  ــت، تكميل هر چرخه  كاري با نش اس

گوجه فرنگي به نمايش درمي آيد).
ــود بازه هاي زماني  البته فراموش نش
ــن  ــتراحت در اي ــاي كار و اس و چرخه ه
تكنيك به دلخواه شما قابل تغيير است. 
به عنوان مثال شما مي توانيد 60 دقيقه را 
ــه كار كردن اختصاص دهيد و 15 دقيقه  ب
ــي 15 دقيقه كار به  ــتراحت كنيد. يا حت اس
ــتراحت را برگزينيد. هر  ــه اس همراه ده دقيق
ــيد،  ــي كه انتخاب كنيد و به آن پايبند باش روش
ــما را افزايش مي دهد. اگر هم  مطمئنا بهره وري ش
ــاده نيازمند كمك  ــدي به اين درمان س براي پايبن
گرفتن از فناوري هستيد، از نرم افزارهايي كه در اين 

مطلب معرفي مي كنيم، استفاده كنيد.
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مطلب معمعمعرفي

ClearFocus 
سيستم عامل: اندرويد

نرم افزار ClearFocus گزينه  كمكي بسيار خوبي براي كاربران 
ــتفاده از اين  ــتم عامل اندرويد است. اس ــتگاه هاي مجهز به سيس دس
ــاده است. در تنظيمات برنامه مدت زمان كاري،  نرم افزار نيز بسيار س
ــي و تعداد چرخه هاي  ــتراحت طوالن ــتراحت كوتاه، مدت اس مدت اس
ــتراحت طوالني را مشخص مي كنيد و هر  ــده براي اس كاري انجام ش

ــتيد روي دكمه  ــه تمايل داش زمان ك
تا  مي دهيد  ــار  فش ــروع  ش

نرم افزار، چرخه هاي كار 
و استراحت را محاسبه 
كرده و به شما اطالع 
ــود. همچنين  داده ش
دو  ــزار،  نرم اف ــن  اي
ــراي غيرفعال  ب گزينه  

اينترنتي  ــاط  ارتب كردن 
و صداها و موزيك دستگاه 

ــه  ــام كار را دارد ك ــگام انج هن
ــود فقط روي كارتان تمركز  موجب مي ش

داشته باشيد.
Google Play: http: /  / goo.gl / qc6VkC

Tomighty 
سيستم عامل: ويندوز و مك

ــياري از كاربران با استفاده از رايانه هاي مجهز به سيستم عامل  بس
ــود مي پردازند و نرم افزار  ــدوز و مك به اجراي كارهاي روزمره خ وين
ــودورو در اين  ــان از تكنيك پوم ــتفاده آس ــراي اس Tomighty ب
ــت. اين نرم افزار نيز مانند ديگر  ــده اس ــتم  هاي عامل طراحي ش سيس
نرم افزارهاي مرتبط با اين تكنيك به يك تايمر براي زمان بندي كار، 
ــتراحت كوتاه و استراحت طوالني مجهز است كه با قرار گرفتن در  اس
ــبكه در مك، شما  ــاعت و ش كنار نوار وظيفه ويندوز و كنار آيكون س

را از زمان باقيمانده براي انجام 
كار و زمان هاي استراحت آگاه 

مي كند.
ــن نرم افزار كامال رايگان  اي
ــتفاده از آن  ــت و براي اس اس
ــر دانلود از  ــد عالوه ب مي تواني
ــازنده، از لينك هاي  ــايت س س
دانلودي زير نيز كمك بگيريد: 

(لينك ها حساس به حروف كوچك و بزرگ)
http: /  / www.tomighty.org
Windows: http: /  / goo.gl / q7mKDm
Mac: http: /  / goo.gl / KEU3Zu

Focus Booster
سيستم عامل: ويندوز و مك

ــراي  ــنج ب ــوان زمان س ــزاري به عن ــال نرم اف ــان دنب ــر همچن اگ
ــگان  ــال راي ــخه  كام ــد از نس ــتيد، مي تواني ــودورو هس ــك پوم  تكني
ــخه  ــك بگيريد. اين نرم افزار فقط در نس ــز كم focus booster ني
ــاده براي تكنيك گوجه فرنگي را در  ــنج س رايگان خود قابليت زمان س
ــت، از امكانات بي نظير  ــد و عالوه بر اين قابلي ــما قرار مي ده اختيار ش
ــخه  ــه اين امكانات نيازمند خريد نس ــتيباني مي كند ك ديگري نيز پش

تجاري برنامه است. 
ــتيباني مي كند،  ــا پش ــه از آنه ــن برنام ــه اي ــي ك ــر امكانات ديگ
ــه به ازاي  ــران و اختصاص حق الزحم ــف كارب ــت از تعري عبارت اس
ــف پروژه ها  ــه، تعري ــا برنام ــده ب ــري ش ــاي كاري اندازه گي زمان ه
ــا از  ــه پروژه ه ــده ب ــاص داده ش ــاي اختص ــري زمان ه و اندازه گي
ــل از چگونگي  ــاي كام ــه گزارش ه ــاد و ارائ ــران، ايج ــوي كارب  س
ــام كارها و  ــي انج ــه زمان هاي قطع ــه ب ــا باتوج ــرفت پروژه ه پيش
ــده و  ــز دقيق فعاليت هاي انجام ش ــش از پروژه، آنالي ــل هربخ تكمي
ــخص كردن  ــاص زمان در هر بخش، مش ــي صرف و اختص  چگونگ
ــده از  ــب ش ــاي با باالترين ميزان بهره وري و ميزان درآمد كس روزه

انجام كارها.
نسخه هاي مختلف اين نرم افزار از لينك زير قابل دانلود است:

https: /  / www.focusboosterapp.com / download

چر و ي و ر
ــتراحت طوالني را مشخص ميكنيد و هر  اي اس

ــتيد روي دكمه  ش
تا ا  هيد 

كا ر 
ه 
ع 
ن 
و 
ل 

نتي 
دستگاه 

ــه  را دارد ك
ط روي كارتان تمركز 

امروز و فردا نكردن كارها    
با اين  نرم افزارها  مديريت زمان را در دست بگيريد
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نرم افزار

مائده گيوه چين

ــگام وبگردي به محتوا  براي همه ما پيش آمده هن
ــم، اما به داليل مختلف  ــا ويدئوي جالبي برخورد كني ي
ــتن يا قطع شدن اينترنت نتوانيم همان  مانند عجله داش
ــا كنيم. در  ــه آن لينك را با دقت بخوانيم يا تماش لحظ
ــت بي خيال آن سايت  شويم  چنين شرايطي ممكن اس
ــعي كنيم نشاني آن را به خاطر بسپاريم. شايد هم  يا س
مانند من لينك هاي جالب را براي خودتان ايميل كنيد 
ــب سراغشان برويد، اما معموال اين  تا در فرصتي مناس
ــود و  ــا ميان ايميل هاي متعدد روزانه گم مي ش ايميل ه
ــم. فناوري كه براي هر  ــراغي از آنها نمي گيري ديگر س

چيزي يك راه حل در آستين دارد، 
ــز غافل نبوده و  ــن معضل ني از اي
ــه روي  ــن Pocket ك اپليكيش
دستگاه هاي اندرويدي و آي .او.اس 
قابل نصب است، لينك هاي مورد 
نظر شما را ذخيره مي كند. اين اپ 
ــدا با نام Read It Later يا  ابت
همان «بعدا بخوان» شروع به كار 
ــرويس هنگام عرضه  كرد. اين س
ــره كردن  ــوص ذخي ــط مخص فق
ــا به يك  ــود، اما بعده ــا ب مقاله ه
ــرويس چندمنظوره تبديل شد  س
ــا و هر چيز ديگري را  كه ويدئوه

ــن  ذخيره مي كند. با تغيير هدف و طراحي اين اپليكيش
نام آن هم تغيير كرد و Pocket متولد شد. 

بعدا بخوان
ــرويس ساده است؛ شما فقط يك  ايده اصلي اين س
ــن هاي زيادي مي تواند  اكانت پاكت داريد، اما اپليكيش
ــراي خواندن در آينده  ــود تا محتوا را ب به آن متصل ش
ــود بوكماركلت ها و  ــد با وج ــايد بگويي ذخيره كنيد. ش
ــتفاده  ــت؟ اس ــن ها، چه نيازي به اين اپ هس اكستنش
ــوا براي خواندن  ــد بوكمارك كردن محت از پاكت مانن

ــي  وقت ــت.  نيس ــده  آين در 
ــاده  ــما بوكمارك هاي س ش
ــاد مي كنيد  ــر را ايج مرورگ
ــرويس  ــا لينك ها را در س ي
ــي  اجتماع ــگ  بوكماركتين
ذخيره مي كنيد، آنها همانجا 
فضايي  ــت،  پاك ــد.  مي مانن
ــراي لينك هاي  ــازي ب مج
ــا را از بوكمارك هاي دائمي  ــت و مي توانيد آنه گذراس
ــما اجازه مي دهد  ــد. همچنين پاكت به ش جدا نگه داري
ــوان خوانده  ــي را كه خوانديد به عن ــاني لينك هاي به آس
ــده ها عالمت بزنيد. اين كار راحت تر از اين است كه  ش

آنها را در يك محيط درهم وبرهم نگه داريد. 
ــت ولي  ــرويس انقالبي و جديد نيس ــت يك س پاك
بسيار كاربردي است، بخصوص اگر واقعا دوست داشته 
ــه آن برخورده ايد، بعدا  ــيد محتوايي را كه اتفاقي ب باش
بدون نياز به اينترنت روي تلفن هوشمند، تبلت يا رايانه 

مطالعه كنيد. ذخيره كردن مقاالت براي آن كه بعدا آنها 
را بخوانيد فقط يك لحظه از شما وقت مي گيرد. پاكت، 
ــش ديگري از شما نمي كند و تنها مقاله مورد نظر  پرس
ــما زمان كافي داريد،  را ذخيره مي كند. بعدا وقتي كه ش
ــته  ــي داش مي توانيد به اپ مبتني بر وب پاكت دسترس

باشيد يا از نسخه موبايلي آن استفاده كنيد و مقاالتي را 
كه ذخيره كرده ايد، در اوقات فراغت خود بخوانيد. 

فراتر از خواندن
ــيده  ــه خواندن را نيز بهبود بخش ــت حتي تجرب پاك
ــه  ــد كاري ك ــد، مانن ــر مي كن ــه را زيبات ــر مقال و ظاه
ــام مي دهد و نتيجه آن جمع آوري  Readability انج
ــت. در آخرين نسخه اين  بوكمارك هاي درهم و برهم اس
ــزار، اصول اصلي همان گونه مانده، اما قابليت هاي  نرم اف
ــخه  ــت. در نس ــده اس جديد و كاربردي به آن اضافه ش
ــود را در  ــد لينك هاي خ ــه مي تواني ــن برنام ــد اي جدي
دسته بندي هاي مختلف مانند مطالب كوتاه، مطالب بلند 
و مطالب برجسته قرار دهيد يا براي دسته بندي هاي خود 
ــازيد. به اين ترتيب راحت تر مي توانيد  تگ (برچسب) بس
ــتجو نيز  ــورد نظر خود را پيدا كنيد. امكان جس لينك م
يافتن لينك ها را راحت تر مي كند. برگ برنده پاكت اين 

است كه از Instapaper و ديگر رقبا بهتر است.
ــازگاري  ــي روان، ذخيره آفالين و س مزايـا: طراح
ــل و ديگر اپ هاي  ــتم هاي عام ــر با همه سيس بي نظي

مستقل
لينك دانلود براي اندرويد:

http: /  / goo.gl / R1qXRr
لينك دانلود براي آي.او.اس:

http: /  / goo.gl / ISaKLE
لينك دانلود افزونه كروم:

http: /  / zurl.ir / 968447 
لينك دانلود افزونه فايرفاكس:

http: /  / zurl.ir / 823458
http: /  / getpocket.com نسخه وب: 

Pocket :نام نرم افزار
پشتيباني از دسـتگاه ها: اندرويد، 
آي.او.اس، ويندوزفون، بلك بري، 
اي بوك ريدر، ويندوز، مك، كروم، 
به عنوان افزونه براي مرورگرهاي 
فايرفاكس، كروم، سافاري و اپرا

انـدازه: باتوجـه به دسـتگاه هاي 
مختلف متفاوت است

امتياز: 4/5 ستاره
قيمت: رايگان

روشي براي ذخيره سازي آفالين لينك هاي دلخواه شما

پس از خواندن بسوزان!

ويد
در

ان

س
او ا

ى 
آ
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ترفند

بازگشت به خانه
سطح: مبتدي

ــك دنبال  ــيرهاي پرپيچ و خم هارد ديس وقتي در مس
يك فايل يا پوشه  خاص هستيد، معموال متوجه مسيري 
ــي كه بخواهيد  ــويد، اما هنگام ــه طي كرده ايد نمي ش ك
ــه پي مي بريد.  ــه عمق فاجع ــه را بازگرديد ب ــير رفت مس
گاهي دسترسي به يك فايل يا پوشه نيازمند طي كردن 
ــيري طوالني و پرپيچ و خم (پوشه در پوشه) است و  مس
بالطبع بازگشت از اين مسير به پوشه  پيش فرض، نيازمند 
كليك هاي فراوان خواهد بود. دوست داريد بسرعت از هر 
پوشه اي به پوشه  پيش فرض فايندر بازگرديد، كافي است 
كليدهاي Command-Shift-H را همزمان فشار 
ــري از ثانيه كل مسير  ــار اين كليدها در كس دهيد. با فش

پيموده را بازخواهيد گشت.

حذف سريع فايل ها
سطح: مبتدي

سيستم عامل مك نيز همچون ويندوز از 
روش هاي مختلفي براي انتقال فايل ها و 
پوشه ها به سطل زباله (حذف اطالعات) 
پشتيباني مي كند. بيشتر كاربران مك 
ــراي حذف را  ــر ب ــات موردنظ اطالع
ــيدن و  ــاب كرده با عمليات كش انتخ
ــطل زباله مستقر  رها كردن درون س
ــه انجام  ــات را ب ــن عملي در داك، اي
ــانند، اما آيا مي دانيد انجام اين  مي رس
ــادگي و بدون نياز به عمليات  كار بس
ــت؟ كافي  ــا كردن اس ــيدن و ره كش
است فايل ها و پوشه هاي موردنظرتان 
را به حالت انتخاب درآوريد و كليدهاي 

ــار  فش را   Command-Delete
دهيد.

ــل موردنظر در  ــد فاي ــت داري ــر دوس اگ
ــك  يك مرحله به طور كامل از روي هارد ديس

ــطل زباله نيز  ــود و عمليات انتقال به س حذف ش
ــد Shift را نيز به  ــت كلي ــرد كافي اس ــورت نگي ص

انتخاب قبلي خود اضافه كنيد. به عبارت ديگر فايل هاي 
ــد و كليدهاي ــاب درآوري ــت انتخ ــه حال ــر را ب  موردنظ
ــد تا  ــار دهي Command-Shift-Delete را فش
عمليات حذف بدون انتقال به سطل زباله صورت گرفته و 

فايل هاي انتخاب شده از روي هارد ديسك حذف شود.

شخصي سازي نوار ابزار
سطح: متوسط

ــترس  ــدر كه در بخش بااليي در دس ــوار ابزار فاين ن
ــر بوده و مي توانيد  ــما قرار مي گيرد، كامال انعطاف پذي ش
ــليقه  خود  ــود در آن را به س ــا و ابزارهاي موج آيكون ه
ــي كنيد. حذف اطالعات، ايجاد پوشه  جديد، باز و  سفارش
بسته كردن درايو نوري و ويرايش برچسب هاي فايل جزو 
ــت كه مي توانيد به دلخواه خود به نوار ابزار  ابزارهايي اس
ــاده تر شود. براي  ــتفاده از آنها س فايندر اضافه كنيد تا اس
 View ــت از باالي فايندر روي انجام اين كار كافي اس

ــرده و Customize Toolbar را انتخاب  كليك ك
ــيدن و  كنيد. در پنجره  به نمايش درآمده مي توانيد با كش
ــردن آيكون هريك از گزينه هاي موردنظر، آنها را  رها ك

به نوار ابزار فايندر اضافه كنيد.
ــده راضي نبوديد و  در صورتي كه از تغييرات اعمال ش
قصد داشتيد نوار ابزار را به حالت اوليه خود بازگردانيد نيز 

ــد از default set در همين  مي تواني
ــك بگيريد. با  پنجره كم

ــيدن و رها كردن اين  كش
ــوار ابزار به  ــه آيكون هاي ن ــه، هم گزين

حالت پيش فرض تغيير خواهد كرد.

اساليدشو از نمايش سريع
سطح: متوسط

تابه حال از گزينه  Quick Look در فايندر استفاده 
كرده ايد؟ به كمك اين گزينه مي توانيد پيش نمايش فايل 
انتخاب شده را بدون نياز به اجراي برنامه  اضافه، مشاهده 
ــاب چند فايل  ــال از اين قابليت براي انتخ ــد. تابه ح كني
به طور همزمان استفاده كرده ايد؟ براي  مثال فرض كنيد 

مي خواهيد چند عكس را انتخاب و آنها را مشاهده كنيد. 
ــام اين كار  ــراي انج ــه مي توانيد ب ــد ديگري ك ترفن
ــك روي گزينه  تمام صفحه  ــتفاده قرار دهيد كلي مورد اس
 Quick Look  از باال سمت چپ پنجره  (fullscreen)
ــوي زيبايي از  ــت. با كليك روي اين گزينه، اساليدش اس
ــده به نمايش درخواهد آمد و مي توانيد  تصاوير انتخاب ش
ــه  ــريع هم ــش س ــي پيش نماي براحت
را  ــي  انتخاب ــاي  فايل ه

روش  ــد.  كني ــاهده  مش
ساده تر براي دسترسي به اين اساليدشو 
ــتن كليد  ــاب فايل هاي موردنظر، پايين نگه داش نيز انتخ
Option و كليك روي آيكون Quick Look است.
 Quick Look  ــه ــر قصد داريد كال روي گزين اگ
كليك نكنيد، مي توانيد پس از انتخاب فايل يا فايل هاي 
ــار  ــد فاصله مجازي (spacebar) را فش موردنظر كلي
دهيد تا پنجره  نمايش سريع فعال شود. همچنين با فشار 
ــوي تمام  كليدهاي Option-spacebar اساليدش
ــده در مراحل قبل براي شما به نمايش  صفحه   معرفي ش

درمي آيد.

تغيير عرض ستون ها در يك مرحله
سطح: مبتدي

ــاي نمايش مختلفي همچون  فايندر مك از حالت ه
ــتيباني مي كند. در حالت  ــت، آيكون و ستوني پش فهرس
نمايش ستوني نيز مي توانيد با كشيدن و رها كردن خطوط 
ــتون ها، آنها را تغيير اندازه دهيد. آيا مي دانيد  عمودي س
ــتون ها با يك بار كشيدن و رها كردن  تغيير اندازه تمام س
نيز امكان پذير است؟ براي انجام اين كار كافي است كليد 
ــپس عمليات كشيدن و رها  Option  را نگه داريد س

كردن را براي تغيير اندازه ستون اجرا كنيد.

تغيير نام همزمان
سطح: مبتدي

يكي از امكانات جديد سيستم عامل يوسميت 
ــت.  ــتيباني از تغيير نام همزمان فايل هاس پش
ــد فايل هاي  ــن قابليت مي تواني به كمك اي
ــه تغيير نام  ــود را در يك مرحل دلخواه خ
ــي را به نام آنها اضافه كنيد  دهيد، عبارت
يا عبارتي موجود در نام هاي فعلي را به 

عبارت دلخواه خود تغيير دهيد.
ــر نام يك  ــام اين تغيي براي انج
مرحله اي بايد ابتدا فايل هاي موردنظر 
ــپس  را به حالت انتخاب درآورده س
ــار داده  ــت ماوس را فش كليك راس
 Rename X Items  ــه و گزين
ــاب كنيد. در پنجره  به نمايش  را انتخ
ــد چگونگي تغيير نام  درآمده مي تواني
ــواه براي عنوان جديد را  و فرمت دلخ
 Rename وارد كنيد تا با كليك روي

عمليات تغيير نام آغاز شود.

گزينه هاي مورد عالقه
سطح: متوسط

ــما قرار  از ديگر امكاناتي كه فايندر در اختيار ش
ــت  مي دهد، افزودن گزينه هاي مورد عالقه به فهرس
ــمت چپ فايندر است. شما  ــتون س Favorites در س
ــه هاي مورد عالقه  خود را به اين  مي توانيد فايل ها يا پوش
فهرست اضافه كنيد تا هميشه در ستون سمت چپ فايندر 
به آنها دسترسي داشته باشيد. روش افزودن گزينه  جديد 
به اين فهرست نيز انتخاب كردن موارد دلخواه و كشيدن 
و رها كردن آنها روي Favorites در ستون سمت چپ 
است. روش ساده تر براي افزودن يك يا چند فايل انتخاب 
ــت مورد عالقه ها، انتخاب آنها و فشردن  ــده به فهرس ش

كليدهاي Command-Control-T است.
ــن مي توانيد براي حذف هريك از گزينه هاي  همچني
ــا را انتخاب و  ــه، آنه ــورد عالق ــت م ــود در فهرس موج
ــارج از فايندر  ــردن به خ ــيدن و رها ك ــا عمليات كش ب
ــن كار نيز  ــراي انجام اي ــر ب ــد. روش ديگ ــل كني منتق
ــاب گزينه  ــه  موردنظر و انتخ ــت روي گزين  كليك راس

ــش  ــوي به نماي Remove from Sidebar از من
درآمده است. 

ترفندهايي براي سيستم عامل يوسميت
امير عصاري

همان طور كه مي دانيد يوسميت (Yosemite) عنوان جديدترين نسخه سيستم عامل مك است و بسياري از كاربران اپل، دستگاه هاي خود را به اين نسخه از سيستم عامل مك او. اس. ايكس 
به روزرساني كرده اند. يوسميت و ديگر نسخه هاي سيستم عامل مك به بخشي با عنوان فايندر مجهز است. فايندر را مي توان گذرگاه اصلي يوسميت دانست كه با My Computer ويندوز برابري 
مي كند، زيرا دسترسي به همه فايل ها، پوشه ها و درايوها از طريق آن صورت مي گيرد و تسلط بر ترفندها و ميانبرهاي فايندر مي تواند بهره وري شما را بهبود بخشد و سرعت انجام امور و لذت انجام 

فعاليت ها با سيستم عامل مك را نيز افزايش دهد. در اين مطلب قصد داريم برخي كاربردي ترين گزينه ها براي به كارگيري در فايندر را به شما آموزش دهيم.
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كليك شما

حسن مروتي از تهران: حدود چهار ماه پيش براي اجراي نرم افزار 
خاصي مجبور شدم دو ويندوز روي رايانه خود داشته باشم كه نصب 
دو وينـدوز را فرد ديگري برايم انجام داد. حاال ديگر به آن نرم افزار 
كه در ويندوز اكس پي اجرا مي شـد، نيازي ندارم و مي خواهم ويندوز 
اكس پي را از رايانه خود حذف كرده و فقط ويندوز 7 داشـته باشـم. 
چگونه اين كار را انجام دهم؟ اين نكته را نيز بگويم ابتدا رايانه فقط 

ويندوز 7 داشت.
سـوال ديگـر اين كه در يـك ويندوز (هر نوعي كه باشـد) چگونه 

مي توان فهميد اين ويندوز 32 بيت است يا 64 بيت؟
ــش اول با توجه به اين كه ابتدا ويندوز 7  ــخ به پرس   در پاس
ــدوز اكس پي را كه قديمي تر  ــما نصب بوده و پس از آن وين روي رايانه  ش
ــدوز دوم را حذف كنيد،  ــز قصد داريد وين ــب كرديد و اكنون ني ــت، نص اس
مراحل كار پيچيده نيست. تنها كاري كه بايد انجام دهيد، اين است كه وارد 
ــده و ببينيد اين ويندوز در چه درايوي نصب شده است.  ويندوز اكس پي ش
پوشه هاي Windows , Program File در اين ويندوز نشان دهنده 

محل نصب ويندوز اكس پي روي هارد ديسك رايانه است.
ــت كرده و از ويندوز خارج شويد.  درايور مربوط به اين ويندوز را يادداش
 Computer ــدوز 7، روي آيكون ــوت كنيد. در وين ــال ويندوز 7 را ب ح
ــپس گزينه  properties را انتخاب كنيد. در ادامه از  ــت و س كليك راس
ستون سمت چپ روي Advanced system settings كليك كرده 
 Startup and Recovery ــش ــره به نمايش درآمده در بخ و در پنج

روي Settings كليك كنيد.
ــدوز 7 را  ــه  وين ــش Default operating System گزين در بخ
 Time to display list ــارت ــت چك مارك كنار عب انتخاب و عالم
ــت  ــال كنيد تا بدون نمايش فهرس of operating system  را غيرفع
ــتقيم به  ــاي قابل انتخاب هنگام بوت، عمليات بوت به صورت مس ويندوزه

ويندوز 7 انجام  گيرد.
ــدن به طور  ــما با هر بار بوت ش در ادامه پس از ذخيره تغييرات، رايانه  ش
ــد. براي  خودكار بدون نمايش گزينه هاي اضافه به ويندوز 7 بوت خواهد ش
ــت به درايو نصب اين ويندوز مراجعه  حذف كامل ويندوز اكس پي كافي اس

و پوشه هاي Program file و Windows را حذف كنيد.
توجه: چنانچه قادر به تشخيص اين پوشه ها نيستيد و اين احتمال وجود 
دارد كه پوشه هاي مربوط به ويندوز 7 را حذف كنيد، از اين اقدام صرف نظر 

كنيد. همچنين در صورتي كه هر دو ويندوز در يك درايو 
ــنهاد مي كنيم باز هم از اين كار  ــت، پيش ــده  اس نصب ش
ــوت چندگانه كه  ــد و با غيرفعال كردن ب صرف نظر كني
ــتفاده  با طي مراحل قبل صورت مي گيرد، از ويندوز 7 اس
ــوي ويندوز اكس پي  ــغال شده از س كرده و از فضاي اش

روي هارد ديسك چشم پوشي كنيد.
ــتيابي به پاسخ پرسش دوم (چند بيتي بودن  براي دس
ــده) نيز در هر ويندوزي مي توانيد  سيستم عامل نصب ش
ــون Computer و  ــت روي آيك ــك راس ضمن كلي
انتخاب گزينه  properties، اطالعات و نسخه ويندوز 
نصب شده روي رايانه را كه در صفحه  به  نمايش درآمده، 
ــاهده كنيد. اين اطالعات در ويندوز 7 مقابل عبارت  مش

System type  به نمايش درآمده است.

شـاهرخ سـامپور: متاسـفانه مدتي اسـت زمان 
اسـتفاده از مرورگـر فايرفاكـس، به محـض كليك 
راست در صفحه براي باز كردن لينك جديد يا ذخيره 
تصويـر و... يـك صفحه جديـد با تبليغات شـركت 
خاص باز مي شود و صفحه قبلي به طور خودكار وارد 

صفحه موردنظر مي شود. در حالي كه من فقط مي خواستم اين صفحه 
را در تب جديد ببينم و همچنين در قسمت باال، سمت راست مرورگر 
هم يك منو شـبيه كاله به نام Browse app hat درسـت شـده كه 

قابل حذف نيست.
ــروس (بدافزار)  ــرد وي ــد عملك ــا مانن ــما دقيق ــكل ش   مش
ــت. اين بدافزار پس از آلوده كردن سيستم به جمع آوري  Apps Hat اس
ــما را به  ــه  قرباني پرداخته و تبليغات مرتبط با فعاليت ش ــات از رايان اطالع
ــزار و فعاليت آن  ــز وجود اين بداف ــتر موارد ني ــش درمي آورد. در بيش  نماي
ــخيص داده  ــايت هاي تبليغاتي روي مرورگر تش ــاهده پنجره ها و س با مش
ــروم، اينترنت  ــت در مرورگرهاي مختلف اعم از ك ــود؛ زيرا قادر اس مي ش

اكسپلورر و فايرفاكس فعاليت كند.
ــه چند روش  ــت و ب ــوار نيس ــذف بدافزار Apps Hat چندان دش ح
ــي از مطمئن ترين اين روش ها  ــد اين بدافزار را حذف كنيد كه يك مي تواني
Malwarebytes Anti- ــزار ــتفاده از نرم اف ــودكار اس ــه  صورت خ ب

ــت بدافزارهاي ديگري  ــا توجه به اين كه ممكن اس ــت. ب Malware اس
ــتم شما وجود داشته باشد، استفاده از اين روش نرم افزاري را  نيز روي سيس
ــوند.  ــايي و حذف ش توصيه مي كنيم تا ديگر بدافزارهاي احتمالي نيز شناس

براي به كارگيري اين برنامه به روش زير عمل كنيد:
ــگان اين برنامه را كه براي  ــخه راي 1ـ به لينك زير مراجعه كرده و نس

كاربران خانگي طراحي شده است، دانلود كنيد: 
https://www.malwarebytes.org/mwb-download

2ـ نرم افزار را روي رايانه نصب و آن را اجرا كنيد. در ادامه در صورتي كه 
با پيغام به روزرساني بانك اطالعاتي نرم افزار مواجه شديد، آن را تائيد كرده 

و منتظر بمانيد تا بانك اطالعاتي برنامه به روز شود.
ــه   گزين ــاب  انتخ از  ــس  پ و  ــه  مراجع  Scanner ــب  ت ــه  ب  3ـ 

Perform full scan روي دكمه Scan كليك كنيد.
 malicious objects were ــكن با پيغام 4ـ در پايان عمليات اس
ــد. بدافزارهاي شناخته شده در اين مرحله را  detected مواجه خواهيد ش
انتخاب و گزينه Remove Selected را براي حذف آنها كليك كنيد.

ــيده و رايانه  شما از وجود چنين بدافزارهايي  5ـ مراحل كار به پايان رس
پاكسازي شده است.

عماد كريميان، بيسـت و پنج سـاله از اصفهان: مدتي است وقتي 
فلـش مموري خودم يا هر فلش ديگـري را به لپ تاپم وصل مي كنم، 
پيغام خطايي روي صفحه ظاهر مي شود كه در عملكرد فلش تاثيري 
نـدارد و مثل سـابق بـا آن كار مي كنـم و در آخر آن را بدون مشـكل 
remove مي كنـم. همين طـور آيكون فلش از حالت درايو به شـكل 
يـك حافظه ميكرو اس.دي تبديل مي شـود؛ دقيقـا مثل وقتي كه يك 
micro SD وصـل مي كنم، چطور مي توانم دوبـاره فلش را به حالت 

قبل برگردانم؟
لپ تاپ من مدل acer aspire E1-570G است كه روي آن ويندوز 
8/1 با آخرين به روز رسـاني ها نصب اسـت. همچنيـن نرم افزارهاي 

 malwarebytes anti-malware و Windows Defender امنيتي
كامال به روز شده، روي آن نصب كرده ام.

ــخبتانه مشكل خاصي نداريد. دليل بروز اين مشكل و    خوش
ــت براي ما ارسال كرديد، آلوده بودن فلش  پيغام خطايي كه در فايل پيوس
مموري شما در گذشته بوده است. اين آلودگي اكنون در فلش مموري وجود 
ــئوليت تغيير آيكون فلش و اجراي فايل  ــتمي كه مس ندارد، اما فايل سيس

آلوده را به عهده داشته، همچنان روي فلش شما وجود دارد.
اين فايل به تنهايي يك بدافزار مخرب يا ويروس نيست، اما تا زماني  كه 
از روي فلش حذف نشود، با هر بار اتصال فلش قصد دارد فايل آلوده را اجرا 
ــه همين نيافتن فايل موجب نمايش  ــود ك كند و موفق به يافتن آن نمي ش
ــود. تغيير آيكون نيز به وسيله همين فايل صورت  ــما مي ش پيغام خطا به  ش
ــت كه پس از مراجعه به  مي گيرد و تنها كاري كه  بايد انجام دهيد، اين اس
ــل ويندوز، روي Folder Options كليك كنيد. (مي توانيد از  كنترل پن

پنجره  اكسپلورر نيز به منوي Tools رفته و اين گزينه را كليك كنيد)
 View ــه تب ــتم عامل ويندوز، ب ــين سيس ــخه هاي پيش همچون نس
ــه و گزينه  Show hidden files را فعال كنيد. همچنين عالمت  مراجع
 Hide Protected Operating System Files  ــه چك مارك كنار گزين
ــده، كليد Yes را  ــدار به نمايش درآم ــرده و در پنجره  هش ــال ك را غيرفع
ــرات را ذخيره  ــه روي Apply OK كليك و تغيي ــد. در ادام ــك كني كلي
ــبت  ــد. با مراجعه به حافظه فلش، فايل هايي را به صورت كمرنگ (نس كني
ــت  ــاهده خواهيد كرد كه يكي از آنها نيز ممكن اس ــه ديگر فايل ها) مش  ب
ــد. هر فايلي را كه به  صورت كمرنگ به  ــته باش Autorun.inf نام داش
ــد، حذف كنيد. با  ــا روي فلش نيازي نداري ــش درآمده و به وجود آنه  نماي

يك بار راه اندازي مجدد رايانه مشكل شما حل مي شود.

پيام صانعى از تهران: سـالم، اول از همه تشكر مى كنم از مطالب 
مفيدتـان كـه باعث مى شـود من هر يكشـنبه فقط به عشـق كليك 
جام جـم بخـرم و بعد هم يك پيشـنهاد، بهتر نيسـت به جـاى نقد و 
بررسـى بازى هايـى كه هنـوز نيامده اند، ده ها بازى خوبـى كه آمده و 

بررسى شان نكرده ايد مثل The Crew را نقد و بررسى كنيد؟ 
ــهبازى از نويسندگان صفحه  ــنهاد شما را با سياوش ش   پيش

بازى در ميان گذاشتيم و پاسخ او به پرسش شما اين است:
ــوژه ها محدوديت وجود دارد، بايد  ــه اين كه در پرداختن به س با توجه ب
بين عناوين مورد معرفى گزينش كنيم. بنابراين مجبوريم 
گاهى روى بعضى از عناوين چشم ببنديم. گزينش بازى ها 
ــاس ضوابط خاصى صورت مى گيرد. اين  نيز عمدتا براس
ــه ارزش معنوى آن  ــامل موارد زيادى از جمل ضوابط ش
بازى، كيفيت، نوآورى، چارچوب هاى فرهنگى و سياسى 

مرتبط و... مى شود.
ــت نپرداختن به بازى The Crew از يك طرف  عل
ــره در آن بازه  زمانى بود از طرف  ــاد بازى هاى منتش ازدي
ــد، مدت زيادى از  ــلوغى بازار كاسته ش ديگر وقتى از ش
ــى آن صالح نبود.  ــت و نقد و بررس ــار آن مى گذش انتش
ــتون اخبار به موفق نبودن و ضعف اين  با اين حال در س

بازى اشاره هايى شد.
در مورد پيش نمايش ها نيز ما درخواست خوانندگانى را 
لبيك گفتيم كه عالقه مند بودند پيش از انتشار بازى هاى 
ــوند. با اين حال باز هم  ــتر با آنها آشنا ش درجه يك بيش
ــعى كرديم هفته هايى سراغ بازى هاى آينده برويم كه  س
يا كمبود محسوسى در عناوين جديد وجود داشت يا بازى 

قابل اعتنايى در بازار نبود.
ــاد بازى ها كامال  ــال ازدي ــد مقطع زمانى در س در چن
ــط تابستان  ــگاه  E3، اواس ــت. چند هفته  قبل و بعد نمايش ــوس اس محس
ــاى جديد فراوانى  ــال نوى ميالدى بازى ه ــد هفته  قبل و بعد عيد س و چن

رونمايى مى شود.
درواقع بيشترين حجم بازى هاى جديد در فصل پاييز و پس از آن، فصل 
بهار منتشر مى شود. ماه هاى ديگر سال از نظر تعداد بازى هاى معرفى شده 

عادى هستند.
ــرد كلى كليك،  ــت كه رويك ــال، بيان اين نكته هم الزم اس ــر ح در ه
ــت و اين رويكرد نيز ما را بيشتر  ــتفاده از فناورى اس ــترش فرهنگ اس گس
ــمت بازى هايى سوق مى دهد كه از نظر فرهنگى يا فنى حرفى براى  به س

گفتن داشته باشند.

clickhelp@jamejamonline.ir پرسش و پاسخ
پرسـش هاي زيـادي از شـما خواننـدگان كليك به دسـت 
مـا مي رسـد كـه به دليل حجـم زياد و گاهي تكـراري بودن 
نمي توانيم در اين صفحه پاسخگوي همه آنها باشيم. عالوه بر 
اين صفحه، مي توانيد پاسخ سواالت خود را در بخش پرسش و 
پاسخ سايت كليك به نشانيClick.jjo.ir نيز مطالعه كنيد. 
 clickhelp@jamejamonline.ir سـواالت خـود را بـه 
ايميـل كنيد تا پاسـخگوي شـما در كليك چاپـي يا آنالين 
باشـيم. ذكر نام، نام خانوادگي و نام شـهر يا روسـتاي محل 
اقامـت خـود را فراموش نكنيد، زيرا به سـواالت بدون نام و 

مشخصات پاسخ داده نمي شود.
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 50716 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

فناورى ديجيتال

ربات همه كاره
رباتي كه در تصوير 
ــد،  مي كني ــاهده  مش
ــايل و  ــه تمامي وس ب
هوشمند  دستگاه هاي 
ــود  خانه متصل مي ش
ــا را  ــات آنه و اطالع
خود  ــگر  نمايش روي 

نشان مي دهد. همچنين اين ربات به 
سيستم هوش مصنوعي مجهز است 
و جاي وسايل و اتاق ها را ياد مي گيرد و مي تواند در خانه پرسه بزند و از راه دور صاحب خود را از وضع 
ــش ها را نيز مي دهد، كيفيت هوا و دما را اندازه مي گيرد، صاحب  ــخ پرس خانه مطلع كند. اين ربات پاس

خود را به آرامي از خواب بيدار مي كند و شب ها برايش قصه مي گويد!

چشمي براي نابينايان
ــمند به دوربين مجهزند و قابليت برقراري  ــتر تلفن هاي هوش امروزه بيش
ــاس ويدئويي دارند. اين امكانات يك فرد نابيناي خالق را به فكر انداخته  تم
ــود. حاصل كار  ــه دامان فناوري ش ــت ب ــا براي جبران محروميت خود دس ت
ــالم. افراد سالم  ــت كه دو نوع كاربر دارد؛ افراد نابينا و افراد س ــني اس اپليكيش
درون اين اپليكيشن فهرست شده اند و فرد نابينا موقع نياز مي تواند يكي از آنها 
ــالم براي توصيف تصويري  را انتخاب و با برقراري تماس تصويري، از فرد س
ــتفاده كند و نيازش را براي مثال هنگام خريد يك  ــاهده مي كند، اس كه مش

كاال برطرف 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

مدارهاي خودترميم شونده 
ــرور داستان از  حتما در فيلم هاي علمي ـ تخيلي ديده ايد ربات ش
ــود را ترميم مي كند.  ــيب ديدن، باز هم خ ــا درنمي آيد و پس از آس پ
ــمندان موفق به توسعه مدارهايي شده اند كه مي توانند با  اكنون دانش
ــير جريان، عملكرد خود را تغيير دهند و وظيفه جديدي را  تغيير مس
به عهده بگيرند. عالوه بر اين، مدارهاي خودترميم شونده نيز در حال 
ــاخت چنين مدارهايي مي توان  ــعه است كه درصورت تحقق س توس
ــاخت و از راه دور ـ براي مثال فضا ـ آن  ــي چندمنظوره س ربات هاي

را ترميم كرد. 

نمايشگري كه خم مي شود 
ــگرهاي فول اچ دي و خميده مواجه شديم و حاال  ــال اخير با نمايش در چند س
ــگر  ــازنده هاي مطرح نمايش ــت. فعاليت س ــگرهاي قابل انعطاف اس نوبت نمايش
ــت.  ــش خميده متمركز بوده اس ــر روي توليد صفحه نماي ــال اخي ــي دو س در يك
ــد آينده اين صنعت از آن  ــر شده به نظر مي رس اكنون با توجه به خبرهاي منتش
ــگرهاي قابل انعطاف خواهد بود، زيرا دانشمندان انگليسي موفق به ساخت  نمايش
يك نمايشگر نيمه شفاف ال.اي.دي شده اند كه ضخامت بسيار كمي دارد و بدون 
ــتگي قابل انعطاف است. اين نمايشگر مخصوص تلفن هاي همراه، تبلت ها  شكس

و تلويزيون هاي آينده توسعه داده شده است.
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اين كيبورد عك

نحوه تايپ تان را مي فهمد
ــتر كيبوردها از سيستم مكانيكي بهره مي برند و فقط  بيش
ــار را براي عملكرد كليدهاي خود  ــار و غيرفش دو حالت فش
ــاخته شده كه ميزان فشار انگشت  دارند. اكنون كيبوردي س
ــبه كرده و آن را متوجه مي شود.  كاربر هنگام تايپ را محاس
اين صفحه كليد هوشمند كه با پالستيك ساخته شده، ضدآب 
ــازندگان اين كيبورد قصد دارند از آن براي روش  ــت. س اس
ــتفاده كنند، به اين شكل  جديدي از رمزگذاري بيومتريك اس
ــه الگوي تايپ كاربر ذخيره و فقط با همان نوع تايپ قفل  ك

دستگاه باز شود.
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گير انداختن دزد دوچرخه
ــمند زيادي تاكنون براي دوچرخه  قفل هاي هوش
ــازنده اين قفل از يك  ــده ولي اين بار س ــاخته ش س
ــتي براي اين كار استفاده كرده است.  چراغ خطر پش
ــنج مجهز  اين چراغ خطر به جي.پي.اس و شتاب س
است و موقعيت و وضع دوچرخه را زير نظر مي گيرد 
ــراي صاحب  ــوردن پيامكي ب ــض تكان خ و به مح
دوچرخه ارسال مي شود تا وضعيت مشكوك گزارش 
ــيمكارتي كه درون چراغ كار  ــود. از طريق س داده ش
گذاشته مي شود، اطالعات از فاصله دور به اپليكيشن 
ــا موقعيت دزد  ــود ت ــره مي ش ــوص آن مخاب  مخص

برمال شود.

يك بلندگو 
به جاي چند بلندگو 

ــش دادن 360 درجه اي  ــراي پوش ب
تمام فضاي اتاق با صدا به استفاده از چند 
ــينماي خانواده نياز  بلندگو يا سيستم س
ــال ايجاد نقطه  ــت كه درنهايت احتم اس
كور با چند بلندگو هم وجود دارد. به اين 
منظور بلندگوي يك تكه و واحدي كه در 
تصوير مشاهده مي كنيد، ساخته شده كه با بلوتوث 4 يا كابل به تلفن هاي اندرويدي و iOS وصل مي شود و قادر 

است يك فضاي 190 مترمربعي را با صداي 360 درجه سه بعدي پوشش دهد.
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هوشمندانه طناب بزنيد

يكي از استفاده هاي گسترده گجت هاي هوشمند، 
ــالمت است. بر اين اساس  كاربرد آنها براي اهداف س
ــده كه تعداد  ــاخته ش ــمندي س ــي هوش طناب ورزش
پرش ها و كالري سوزانده شده ورزشكار را به اپليكيشن 
ــمند او مي فرستد. قابليت رقابت  مخصوص تلفن هوش
ــدف به تكاپو  ــه با ه ــود دارد ك ــن وج درون اپليكيش
ــتر و ثبت ركورد باالتر  انداختن فرد براي تحرك بيش
نسبت به دوستانش در نظر گرفته شده است. نمايشگر 
كوچكي روي دسته طناب وجود دارد كه تعداد پرش ها 

را بدون نياز به تلفن همراه، به كاربر نشان مي دهد. 
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