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تقلبی هایی که 
جاي اصل فروخته می شود 
دبیرکلیک مائده گیوه چین

چنــد روز پیش دوســتم گفت شــارژر تلفن 
همراهش را گم کرده و مجبور شــده 480 هزار 
 6S تومــان براي خرید یک شــارژر اصل آیفون
بپردازد. اولین پرسشــی که به ذهنم رسید و با او 
در میان گذاشــتم این بود که چگونه متوجه شده 
شــارژري که خریده اصل است؟ کمی فکر کرد و 
گفــت از پولی که پرداخت کــرده، ولی بالفاصله 
فهمید جوابش قانع کننده نیســت و نگران شــد 
نکند شــارژري که خریده اصل نباشــد. حقیقت 
این است که در این مورد خاص یعنی شارژر اپل، 
مدل هایی از 30 هزار تومان تا قیمتی مانند آنچه 
دوست من پرداخت کرده وجود دارد و تقریبا همه 
آنهایی که شــارژرهایی گران می فروشند مدعی 
هستند شــارژر آنها اصل است. آن ارزان ها ظاهر 
خوبی ندارند و راحت می شود فهمید اصل نیست، 
اما تشخیص اصل بودن یا نبودن مدل هاي گران 

سخت است. 
حال این مورد را به دیگر قطعات سخت افزاري 
تلفن هاي همــراه مانند باتــري، صفحه نمایش 
و… تعمیم دهید، قطعاتی کــه نه تنها یک کاربر 
نمی توانــد به اصل یا تقلبی بــودن آنها پی ببرد، 
بلکه حتی خود کســبه هم در بسیاري از موارد به 
اصل بــودن قطعاتی که می خرند اطمینان ندارند. 
به گفته رئیس انجمن فروشــندگان ســیمکارت، 
موبایل و تجهیــزات جانبی معموال حجم قطعات 
جانبی قاچاق نســبت به گوشی هاي قاچاق بیشتر 
اســت و هیچ راهی براي تشــخیص این که این 
محصوالت قاچاق اســت یا خیر وجود ندارد! پس 
با چه ضمانتــی می توان این قطعــات را خرید؟ 
افشــار فروتن پیشنهاد می کند کاربران در صورت 
تصمیم به تغییر قطعاتی مانند باتري یا شارژر و… 
به نمایندگی هاي برنــد موردنظر مراجعه کنند تا 
احتمال مواجهه با مشکل کمتر شود. اما بالفاصله 
اضافه می کند حتــی در این صورت نیز نمی توان 
به صــورت قطعی مطمئن بود کاالي تهیه شــده 

اصل و باکیفیت است. 
مثال ســاده باال نشــان می دهد عده زیادي 
درگیر کشــف تقلبی یا اصل بودن قطعات جانبی 
تلفن هاي هوشمند خود هستند و لزوم اصالح بازار 
بخوبی حس می شود، اما رئیس انجمن فروشندگان 
سیمکارت، موبایل و تجهیزات جانبی معتقد است 
این آشفتگی به دلیل افزایش تعرفه واردات گوشی 
است که باعث قاچاق گوشی و بیشتر از آن قاچاق 
لوازم جانبی شــده و در این شرایط نمی توان روي 
کیفیت قطعــات موجود در بازار کنترل داشــت. 
او چــاره را تجدیدنظــر روي تعرفه هاي گمرکی 
می داند و می گویــد افزایش تعرفــه واردات که 
براي حمایت از تولیدکنندگان داخل کشور انجام 
می شود، در عمل به تولیدات بومی کمک چندانی 
نکرده و فقط باعث سوءاستفاده عده اي از این فضا 
مى شود و در این شرایط همه ضرر می کنند. البته 
جریمه هایی نیز براي کسانی که جنس هاي تقلبی 
می فروشند درنظر گرفته شده که با تکرار این کار 
میزان جریمه نیز افزایش می یابد، اما تاکنون این 
جریمه ها نتوانسته مانع فروش اجناس تقلبی شود. 
حال باید دید آیا تغییري در تعرفه واردات گوشی 
که اکنون جزو کاالهاي لوکس محسوب می شود، 

رخ خواهد داد یا خیر.

ث
دفتر بررسی هاي فنی - اقتصادي معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي مک

وزارت ارتباطــات بتازگی آمار و ارقامی از پیشــرفت ها در حوزه ارتباطات و 
فناوري اطالعات را در 11 پارامتر مختلف ارائه کرده اســت. این آمار و اعداد 
بامعنا، دانش جالبی از نوع فعالیت کاربران ایرانی در حوزه ارتباطات و فناوري 
اطالعات را در اختیارتان قرار می دهد. از نکات جالب این 11 پارامتر می توان 
به تعداد تلفن ثابت در کشــور تا پایان آذر 94 اشــاره کرد که 30 میلیون و 
82 هزار و 526 شــماره بوده اســت. اما در نقطه مقابل تعداد سیمکارت هاي 
واگذار شــده تلفن همراه با فاصله اي زیاد 147 میلیون و 750 هزار و 77 خط 
اســت که از این تعــداد نزدیک به 74 میلیون ســیمکارت فعال وجود دارد. 
این آمار نشــان می دهد ضریب نفوذ تلفن ثابت 38/19 درصد و تلفن همراه 

94/22درصد است. 
در مورد اینترنت و کاربران آنالین نیز اطالعات جالبی به دســت آمده که 
نشــان می دهد تعداد خطوط پرسرعت اینترنت ADSL نصب شده در کشور 
9 میلیون و 750 هزار و 821 خط اســت که هشــت میلیون فعال و در حال 
اســتفاده اســت. با وجود این که زمان زیادي از ورود اینترنت تلفن همراه به 

ایران نمی گذرد، اما بیشترین تعداد مشترکان مربوط به همین سرویس است 
و توانســته با بیش از 15 میلیون و 913 هزار و 352 نفر کاربر در جایگاه اول 

قرار بگیرد.

پنجشنبه گذشته فضاي آي تی ایران شاهد گردهمایی 
بزرگ برنامه نویسان و توسعه دهندگان صنعت اپلیکیشن 
و موبایل بود. این همایش که مانند سال 93 به تالش 
کافه بازار و با نام «5شــنبه بازار» برگزار شد، بیش از 

700 طراح، توسعه دهنده و برنامه نویس را دور هم 

جمع کرد تا شاهد یکی از بزرگ ترین گردهمایی هاي حوزه فناوري باشیم. 
هدف همایش، تبــادل تجربه و تالش براي ارتقاي کیفیت نرم افزارهاي 
موبایل و ایجاد فضاي کسب و کار پویا بود و 8 و 9 اردیبهشت 
در ســالن همایش هاي برج میالد برگزار شــد. 
برنامه هــاي این رویداد از ســاعت 9 و 30 
دقیقــه صبح تا 5 بعد از ظهر ادامه داشــت و 
در حین این رویداد عالوه بر توســعه دهندگان 
و برنامه نویســان موفق که در قالــب کارگاه، 
ســخنرانی و گفت و گو تجربیات خود را در میان 
 گذاشــتند، چهره هاي سرشــناس غیرایرانی نیز با 
برگزاري  پنل هاي توســعه در ســطح جهانی، چطور 

خود  را زنــده نگاه داریم؟ و چطور یک کســب و کار آنالین کسب و کار 
موبایلــی را طــی 30 روز متحول کنیم؟ اطالعات و دانش خــود را در اختیار 
توسعه دهندگان و دارندگان کسب و کارهاي حوزه فناوري در ایران قرار دادند.

16 میلیون کاربر ایرانی اینترنت همراه

مرد اول گوگل 
در بین 100 شخصیت اثرگذار سال

ساندار پیچاي، مدیرعامل وقت گوگل که از تابستان سال گذشته فعالیت 
خود را به عنوان مرد اول این شــرکت اینترنتی آغاز کرده، بتازگی توانســته 
بین صد مرد تاثیرگذار ســال که مجله تایم انتخاب می کند قرار بگیرد. این 
مرد ســبزه روي هندي که در پرونده کاري خود ریاست اندروید و کروم را 
بر عهده داشــته در این فهرست رقباي دیگري مانند مارك زاکربرگ و تیم 
کوك هم دارد. از دوران طالیی ساندرا پیچاي در گوگل می توان به فعالیت 
او در راس مدیریت گوگل درایو اشــاره کرد که توانست این سرویس ابري 

را به یکی از مهم ترین ســرویس هاي گــوگل تبدیل کند. نکته جالب در 
مورد او این اســت که ساندار در شهري به نام چناي در هندوستان 

به دنیا آمده و دوران کودکی خود را در دســت و پنجه نرم کردن 
با فقر گذرانده اســت. او سال 2004 به گوگل پیوست و به عنوان 
مدیر محصول، مدیر تیم نوآوري پروژه گوگل کروم مشــغول به 
کار شد. سال 2011 مدیران توئیتر قصد استخدام او را داشتند که 
پیشنهاد 50 میلیون دالري گوگل او را در این شرکت ماندگار کرد.

400 هزار خودروي خودران «تسال» 
در راه است

با وجود این که هنوز تصور ماشــین هاي بدون سرنشین در خیابان هاي 
شــهرها دور از ذهن است، اما شرکت تسال تمرکز اصلی خود را روي تولید 
چنین محصوالتی گذاشته و از پیش فروش شگفت انگیز جدید ترین خودروي 
خود خبر داده اســت. ایالن ماسک، مدیرعامل و مالک این شرکت بتازگی 
اعالم کرده خودوري تســال model 3 که قرار اســت سال 2017 روانه 
بازار شــود تنها دو هفته پس از شــروع پیش فروش، تعداد سفارش ها را به 
400 هزار دستگاه رسانده است. ایالن ماسک در مورد این استقبال چشمگیر 
گفته حتــی در پیش بینی هایمان هم تصور نمی کردیم با چنین اســتقبالی 
روبه رو شــویم و پیش بینی هاي ما نزدیک به نیمــی از این مقدار بود. این 
خودروي الکتریکی که قرار اســت تا سال دیگر وارد خیابان ها شود قیمتی 
نزدیک به 35 هزار دالر خواهد داشــت و مدل هاي باالتر با قیمتی بیشــتر 
عرضه خواهد شــد. نکته جالب این که شــرکت تسال در حال حاضر در هر 
سه ماه 15هزار دستگاه تولید می کند که با یک حساب سرانگشتی می توان 
پیش بینــی کرد زمان تحویل آخرین خودروي سفارشــی چیزي نزدیک به 
پنج ســال دیگر خواهد بود. ایالن ماسک معتقد است تسال مدل3 به آینده 
تعلق دارد و می تواند آمار تصادفات را تا 

50 درصد کاهش دهد.

برنامه نویسان فارسی زبان زیر یک سقف
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کنترل المپ از راه دور
هر سه دانشجوي رشته کامپیوتر دانشگاه صنعتی 
شــاهرود هستند و از ابتداي آشنایی با هم رویاي راه 
انداختن کسب و کار را داشــته اند. امیر احسانی جم، 
یکــی از اعضــاي موســس اســتارت آپ جرمینال 
می گوید: «من و دو دوســتم یعنی علی شــکري و 
حسن نجفی از ابتداي آشنایی مان کارهاي مختلفی را 
با همکالسی ها و دوستان دیگرمان راه می انداختیم، 
اما پس از مدتی بچه ها یکی یکی می رفتند و ایده مان 
شکست می خورد.» این روزهاي نافرجام می گذرد تا 
این که ترم آخر دانشگاه فرا می رسد و این سه دوست 
در حال کار روي یک اپلیکیشــن اندرویدي هستند 
که توسط آن می توان رنگ نمایشگر گوشی را تغییر 
داد. حین کار کردن روي این اپلیکیشن، ناگهان یکی 
از این سه دوســت می گوید: «وقتی می توانیم رنگ 
روي نمایشــگر را تغییر بدهیم، حتما راهی هم براي 
تغییررنگ یک المپ وجود دارد!» همین کنجکاوي 
ساده به ایده اي تبدیل می شود که علی شکري هشت 
ماه آینــده را روي آن کار می کند و در نهایت المپی 
می ســازد که با ارتباط بی ســیم و از راه دور قابلیت 
کنتــرل و تغییــر رنگ را دارد. این جمــالت را امیر 
برایمان با حسی آمیخته به مرور خاطرات بیان می کند 
و می گوید پس از ســاخت آن به این فکر افتاده اند تا 
چطور براي المپ شــان بازاریابی کنند. براي شروع 
سراغ یک صاحب کارخانه تولیدکننده المپ می روند 
کــه از قضا خیلی از المــپ چندرنگ این تیم جوان 
خوشش می آید. امیر می گوید: «صاحب کارخانه گفت 
امتیاز المپ را به وي بدهیم تا تولیدش را شروع کند. 
ما این روش را دوســت نداشتیم. با وجود این متوجه 
شــدیم حتما این المپ ارزش سرمایه گذاري دارد که 

یک کارخانه حاضر به تولید آن شده است.»

کاربرد المپ کنترلی
با حس خوبی که از این اتفاق به دست می آورند، 

ناگهان حسن نجفی با مرکز شتابدهی آشنا می شود. 
در مورد مرکز شــتابدهی تحقیــق می کنند و متوجه 
می شوند آنجا روي ایده شان ســرمایه گذاري خواهد 
شــد و آموزش هاي الزم در اختیارشان قرار می گیرد؛ 
درواقــع مرکز شــتابدهی اســتارت آپ ها، همچون 
دانشگاهی براي دانشجویان عاشق کارآفرینی است. 
در این مرحله این ســه یار شــفیق بار سفر می بندند 
و عازم تهران می شــوند تا شانس شــان را در مرکز 
شــتابدهی بیازمایند. امیر می گوید در مرکز شتابدهی 

ثبت نام کرده  و توانسته اند وارد آن بشوند.
در مرکــز شــتابدهی پیش از شــروع کار روي 
ایده شان، نخســت باید تحقیقات میدانی الزم براي 
درك نیــاز بازار را انجام می دادند. امیر می گوید بارها 
بین مردم رفته  و از آنها پرســیده اند آیا به المپی نیاز 
دارند که تغییر رنگ بدهد؟ وقتی از امیر درباره برخورد 
و واکنش مردم می پرسیم با خنده می گوید رفتار مردم 
همیشــه مثبت نبوده است: «بارها نه شنیدیم و افراد 
زیادي می گفتنــد براي صحبت با مــا وقت ندارند. 
خیلی ها هم می گفتند چه نیازي به کنترل المپ از راه 

دور است؟ می گفتند خودم با کلید المپ را خاموش و 
روشن می کنم و این طوري راحت تر هستم!»

 شکست، ایده جدیدي می آفریند
«نه» شــنیدن ها این تیم ســه نفــره را مایوس 
نمی کنــد، اما صحبــت با مردم این ایــده را به آنها 
می دهــد تــا روي پروژه جدیــدي کار کننــد. امیر 
می گویــد: «در صحبت با مردم متوجه شــدیم مردم 
به المپ هوشــمند نیازي ندارند، بلکه دنبال گجتی 
هســتند تا وسایل شان را پیدا کنند. آنها می گفتند اگر 
چنین وسیله اي باشد حاضریم برایش هزینه کنیم.» 
چهار هفتــه روي ایده المپ هوشــمند کار کرده  و 
تقریبا نیمی از زمان شــان را در مرکز شــتابدهی از 
دســت داده اند که نتیجه تحقیقات از ســاخت المپ 
منصرف شــان می کند و تصمیــم می گیرند گجتی 
براي پیدا کردن وســایل گمشده بســازند. اسمش 
را می گذارنــد «فایندیمــا» و کار را از صفر شــروع 
می کنند. دوباره با مــردم مصاحبه می کنند و این بار 
متوجه می شــوند چقدر نظرات مثبت اســت و واقعا 
چنین نیازي بین افراد جامعه وجود دارد. اکنون که از 
نظرات مردم باخبر می شوند، سراغ بررسی نمونه هاي 
خارجی می روند، زیرا نمونه مشابه از این گجت خارج 
از کشــور ساخته شده است. آنها مدل هاي خارجی را 
بررسی کرده و پیش بینی هاي الزم در صورت واردات 
آن گجت ها را نیز انجام داده اند. امیر توضیح می دهد: 
«ایده ما خیلی شبیه Tile است. بررسی کردیم تایل 
چه چیزهایی دارد و اگر وارد ایران بشود آیا می توانیم 

با آن رقابت کنیم یا خیر؟»

 فایندیما چگونه کار می کند؟
امیر می گوید پس از بررسی ها یک نمونه آزمایشی 
(پروتوتایپ) از ایده شان را ساخته اند. به گفته وي، این 
گجت که فایندیما نام دارد از طریق بلوتوث نســخه 
4 با تلفن  هوشــمند ارتباط برقــرار می کند. فایندیما 

با اتصال به دســته کلید، کیف یا هر وسیله دیگري 
موقعیت آن وســیله را به تلفــن صاحب خود اعالم 
می کنــد. اگر ارتبــاط این گجت از یــک محدوده 
معینی با تلفن بیشــتر شــود، با آالرم صاحب وسیله 
را مطلــع می کند. همچنین روي این گجت دکمه اي 
وجود دارد که با فشــار دادن آن از تلفن آالرم پخش 
می شــود و می توان گوشی را پیدا کرد. به گفته امیر، 
برد ارتباطی این گجت در فضاي باز 60 متر اســت و 
باتري آن تا یک سال دوام می آورد. این قابلیت ها را 
در نمونه آزمایشــی می سازند، اما امیر تعریف می کند 
ســاخت فایندیما به این راحتی ها نبوده و از مصائب 
ســاخت یک گجت در داخل کشور صحبت به میان 
می آورد. آنها هنگام ساخت متوجه شده اند دقت تولید 
چنین گجتی باید خیلی باال باشد. او توضیح می دهد: 
«دنبال چیپی بودیم تــا بتوانیم کد به آن وارد کنیم. 
چنین چیپی در ایران نبود. مشــابه اش را پیدا کردیم، 
اما وســیله برنامه ریزي اش نبود. در نهایت چیپ را از 
یک شــرکت نروژي به قیمت 9 دالر و دستگاه 
برنامه ریزي (پروگرمینگ) آن را نیز 450 هزار 

تومان خریدیم.»

 در انتظار کمک هاي مردمی
همان طور که مشــخص است براي 
تولید در داخل کشور کار به جایی نمی رسد 
و به قول امیر پس از کلی جســت و جو در 
نهایت تولیدکننده اي را پیدا نمی کنند که بتواند 
فایندیمــا را به صورت تولید انبــوه با کیفیت و دقتی 
که مد نظرشان اســت تولید کند. این عضو موسس 
فایندیمــا می گویــد در آخر ســفارش تولید گجت 
را بــه همان شــرکت نروژي داده انــد. وقتی از وي 
درباره روند تولید می پرســیم، پاسخ می دهد طراحی 
صنعتی، طراحی مدار و کنار هم گذاشتن این قطعات 
کار خودشــان بوده و در نهایت تولید توسط شرکت 
دیگري انجام می شــود. امیر می گوید: «آن شرکت 
نروژي نیز ســفارش هایش توسط یک شرکت چینی 
اسمبل می شود.»  اکنون 300 عدد از گجت فایندیما 
را ســفارش داده اند، اما منتظر هستند پول مورد نیاز 
براي این گجت ها جمع آوري شود تا سفارش ساخت 
را به شــرکت نروژي بدهند. امیــر می گوید در تمام 
دنیا چنین روشــی مرسوم اســت و استارت آپ هاي 
ســخت افزاري نخســت ســفارش و پــول از مردم 
در ســایت هاي حمایت جمعی نظیر کیک اســتارتر 
می گیرند، ســپس ســفارش تولید به یک کارخانه را 
می دهنــد. به گفته امیر، چون اســتارت آپ ها بودجه 
کافی براي چنین کاري را ندارند از این روش کمک 
می گیرند. براي پیش فروش گجت هاي شان با سایت 
دونیت (معرفی شــده در صفحه تالش کلیک 518

مورخ 27 اردیبهشــت 94) همکاري می کنند و این 
سایت تاکنون بخشی از مبلغ موردنیاز براي سفارش 
فایندیما را جمع آوري کرده اســت. قیمت نهایی این 
گجت 50 هزار تومان اســت، اما 60 نفر اولی که از 
دونیت ســفارش بدهند فایندیما را با قیمت 40 هزار 

تومان می خرند.

نظرتان در مورد این ایده چیست؟ 
کلیک حرف هاي شما را به گوش این تیم   می رساند. 
شــاید در آینده نه چندان دور یکی از اعضاي 
این تیم ها شدید. ما را از شنیدن داستان تالش 
خود محروم نکنید، کلیک منتظر شماســت.

شماره پیامک: 300011226
Click@jamejamonline.irClick@jamejamonline.ir

رامین فتوت
حتما تاکنون برایتان پیش آمده وســایل تان را جا بگذارید. اگر این اتفاق در خانه بیفتد که خوش شــانس هســتید، اما اگر بیرون از 

خانه باشــد آن وقت دیگر وسیله تان را گم کرده اید. گم کردن یک وسیله هزینه و ناراحتی براي صاحب خود به همراه دارد، اما روش هاي 
کم هزینه تري هم وجود دارد تا بتوان از این اتفاق جلوگیري کرد. خوشبختانه دنیاي دیجیتال راهکاري را براي جلوگیري از گم کردن وسایل 

تدارك دیده و گجت فایندیما نمونه اي از آن است. این گجت محصولی از یک تیم جوان است که زمان زیادي را صرف تحقیق و توسعه آن کرده  
و اکنون در مرحله جذب ســرمایه و کمک هاي مردمی براي ارائه آن به بازار است. البته نمونه این گجت در دنیا وجود دارد، اما کیفیت، دقت و تالش 

ستودنی تیم سازنده در کنار قیمت پایین این نمونه وطنی، ما را مجاب کرد تا به داستان ساخت این گجت از زبان سازنده هاي آن گوش دهیم. «تالش» این هفته حاصل 
گفت و گوي کلیک با امیر احسانی جم، یکی از موسسان جرمینال است. جرمینال نامی است که این گروه براي شرکت تازه تاسیس خود برگزیده اند.

گجت یابنده

با این گجت نگران گم کردن وسایل تان نباشید

موسســان  از  یکی  جم،  احســانی  امیر 
جرمینال

امیر 24 ســال دارد و در رشــته مهندسی 
کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشــگاه صنعتی 
شــاهرود مدرك کارشناسی گرفته است. او به 
ورزش و موسیقی عالقه دارد و از بودن در جمع 

دوستان لذت می برد.

فایندیما نام ایده:  
germinal.ir سایت: 

تـالش
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کلنز من را کلش نکن!
هادي کافی

معاون ارتباطات بنیاد ملی بازي هاي رایانه اي
این روزهاي هنر ـ صنعت ـ رسانه بازي هاي ویدئویی 
براي خودش غم نامه اي اســت. بیایید یــک بار از باال به 
وضعیت بازي هاي ویدئویی که نزدیک به نیمی از جامعه 
ما را درگیر خــودش کرده نگاهی بیندازیم؛ در این جامعه 
کــم و بیش بی قانون ما، هر نســخه از بازي هاي خارجی 
قیمتــی حدود 5 تا 10 هزار تومان دارد و بازي ایرانی هم 
که چند صباحی است متولد شــده تقریبا با همین قیمت 

عرضه می شود. 
کمتر از این هم نمی شــود فروخــت. مثال هزار تومان 
را نمی شــود براي بــازي ایرانی قیمت گــذاري کرد. بعد 
مشــتري ایرانــی در این بــازار می گوید بــازي خارجی 
(5000 تومان) از بازي ایرانی (5000 تومان) بهتر اســت. 
خب معلوم اســت که بازي ایرانــی در این بازار نمی تواند 
با بــازي خارجی رقابت کند. مفهوم رقابت یعنی نســبت 
قیمت با کیفیت؛ یعنــی پراید 20 میلیون تومانی می تواند 
با مرســدس بنز 400 میلیون تومانی رقابت کند و بیشتر 
مــردم پراید می خرند نه بنز. قصــه دردآور بازي ایرانی از 
همین جا شروع می شــود که بازي ایرانی 5000 تومانی با 
بازي خارجی که متوســط 60 دالر معــادل تقریبی 220 
هزار تومان قیمتش اســت نمی توانــد رقابت کند، چون 
همان بازي خارجی که بیــش از 200 میلیون دالر براي 
تولیدش هزینه شده به قیمت بازي ایرانی فروخته می شود 
و غوغــاي این بازار این اســت که همیــن بازي خارجی 
5000  تومانــی براي کپی کننده (بخوانید دزد محصوالت 

هنري) ایرانی بسیار سودآورتر است.
قصه اینجا تمام نمی شــود. وقتی جوان ایرانی باهوش 
پرتالش هنرمند و هزار صفت مثبت دیگر می آید پاي کار 
و ایــران را وارد چرخه اي می کند بــه نام تولید بازي هاي 
ویدئویی که جزو تکنولوژي برتر محســوب می شود و در 
نهایت ســالی نزدیک به 100 عنوان بــازي ایرانی تولید 
می شود، با همه این ظلمی که وجود دارد بازي اش را وارد 
بــازار می کند و حاال نیــاز دارد حداقل به گوش مخاطب 
ایرانی برســد این بازي تولید شــده و حاال اینجاي قصه 
گوش هاي مدیران بازرگانی رسانه ها تیز می شود که بازي 
یک صنعت اســت و باید براي اطالع رسانی و تبلیغ پول 
پرداخت کند. نه این که از صبح تا نصف شــب کلی برنامه 
و صفحه مجله و روزنامه و صفحات وب به تبلیغ و معرفی 
بازي هاي خارجی اختصاص ندارد، حاال نوبت بازي ایرانی 
که می شــود به عنوان یک محصول تجاري با آن برخورد 

می شود.
آن طــرف ماجــرا جالب تر اســت؛ اســم فرهنگ و 
جنگ نرم و جهانی نشــدن و امپریالیسم که می آید همه 
دســتگاه هاي دولتی و حکومتی فریــاد اي واي فرهنگ 
ایرانی سر می دهند و پروژه تعریف می کنند براي برگزاري 
یک همایش و نشســت و...  و وقتی صحبت از یک ابزار 
استراتژیک و بسیار اثرگذار به نام بازي ویدئویی می شود، 
همه مسئوالن به سمت بنیادي به نام بنیاد ملی بازي هاي 
رایانه اي اشــاره می کنند و براي حمایت از آن شــانه باال 

می اندازند.
اشــکالی ندارد؛ بنیاد ملی بازي هــاي رایانه اي متولی 
این هنر ـ صنعت اســت و همه تالشش را بدون حمایت 
می کند، اما همیشــه تصور می کنم که انگار دارم در جایی 
مثل سازمان ســینمایی 60 ســال پیش کار می کنم که 
فیلم هاي خارجی یکه تاز سینماهاي ایران بودند و اگر نامی 
از داشــتن یک سینماي بومی و ملی می بردي مسخره ات 
می کردند و حاال ما ســینماي ملی داریم. شــاید 30 سال 
دیگر ما صنعت بازي هاي ملی داشــته باشیم و «کلش آو 

کلنز» نیاید همه مخاطب من را ببلعد. 

گاه
ن
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شیفتگان بازي چند نفرند؟
براســاس آمار بنیاد ملی بازي هاي رایانه اي 
ایران، فروش جهانی بازي هاي رایانه اي در سال 
2015 نزدیک بــه 95/2 میلیارد دالر و فروش 
بازي هاي موبایلی 30/7 میلیارد دالر بوده است 
 Call of Duty و بازي هاي پرطرفداري مثل
حــدود 1200 میلیــون دالر GTA 5 نزدیک 
  Clash of Clans به 3200 میلیــون دالر و
حــدود 3200 میلیــون دالر درآمد داشــته  اند. 
براســاس همین آمار گیمرهاي بیش از 36 سال 
39 درصد، بین 18 تا 35 سال 29 درصد و کمتر 

از 18 سال 32 درصد از گیمرها هستند.
ایــن آمار در ایران از بقیــه دنیا و بخصوص 
آمریکا به عنوان بزرگ ترین دارنده جامعه آماري 
گیمرها متفاوت است. براساس آمار همین مرکز، 
در ســال 92 و با وجود جمعیت 78 میلیونی آن 
زمان، میــزان کاربران بازي هــاي رایانه اي در 
ایران 18 و نیم میلیون نفر بوده و بیشتر گیمرها 
متوسط سنی 16 ســال داشته اند. میزان فروش 
بازي هاي داخلی 5 میلیون دالر و ســهم فروش 

بازي هاي ایرانی از فروش داخلی 4 درصد بوده 
اســت. هرچند این آمار به ســال 2014 مربوط 
اســت و پس از آن و با رشــد اســتارت آپ ها و 
اپلیکیشــن هاي بــازي در ایران بــه گیمرها و 
شــیفتگان بازي هم اضافه شده است. همچنین 
بنا به گفته شــوراي عالی فضاي مجازي در آذر 
سال گذشته، 25 میلیون گیمر ایرانی روزانه یک 

ساعت و نیم بازي ویدئویی انجام می دهند. 
موسسه  نظرسنجی  براساس 
پژوهشــی Newzoo کــه در 
شــبکه الیــن و از بیش از 800
کاربر انجام شــده، یــک نفر از 
هــر پنج نفــر (19 درصد) براي 
و  می کند  خــرج  پــول  بازي ها 
اپلیکیشــن هاي  از  گیمرها  بقیه 
استفاده  دیگري  شــخص  بازي 
می کنند. مــالك اصلی انتخاب 
دوســتان  توصیه  هــم  بــازي 
(52 درصــد)، امتیــاز بازي (47

درصــد) و اخبار یا مجالت (28 درصد) اســت، 

در نتیجه اگر کســی بــازي اي را توصیه نکند، 
همچنین  نمی رونــد.  ســراغش  هــم  دیگران 
84 درصــد گیمرهــا از گوشــی هاي اندروید و

13 درصد از پلتفرم iOS استفاده می کنند. 
شــرکت Gameguise که یک شرکت 
نشر بازي هاي کامپیوتري است نیز نظرسنجی 
جدیدي را در بازه زمانی 25 تا 28 ژانویه 2016
انجام داده اســت. براساس اطالعات ارائه داده 
شــده این شــرکت که نزدیک به 
حرفه اي  گیمرهاي  از  نفــر   2687
چیزي  کرده انــد،  شــرکت  آن  در 
نزدیک بــه 49 درصد از گیمر هاي 
ایرانی حداقل یک بار در طول روز 
بازي هاي کامپیوتري انجام داده و 
26 درصــد از آنهــا روزي چند بار 
این کار را انجام می دهند. در واقع 
نزدیک بــه 54 درصد از گیمرهاي 
ایرانی روزانه یک ســاعت سرگرم 
بازي هــاي کامپیوتري هســتند و 
آمار کســانی که بیش از 3 ســاعت در طول 
روز بازي می کنند، 22 درصد اســت. همچنین 
نزدیــک به 5 درصد از گیمرهــاي ایرانی هم 
بیــش از 5 ســاعت از کل زمــان مفید روز را 
به بازي هاي کامپیوتــري اختصاص می دهند. 
براساس نظرســنجی این شرکت 27 درصد از 
گیمرهاي ایرانی دانش آموز هستند و 17 درصد 

آنها شغلی ندارند.

بعضی ها خشنش را دوست دارند
فراگیر شدن گوشــی هاي هوشمند امکانات 
زیــادي را فراهم کــرده و دیگــر آن دوره اي 
کــه تنها چنــد انتخــاب محدود بــراي بازي 
وجود داشــت، گذشــته اســت. حاال دنیایی از 
انتخاب ها پیش رویتان اســت؛ گاهی می توانید 
ژانر وحشــت را بــراي بازي انتخــاب کنید و 

بررسى وضعیت گیمرها 
در ایران

بازیگران 
دنیاى 

بــازى
راحله رسولی

چند وقت پیش سوار تاکسی بودم و راننده با تلفنش حرف می زد و به آن طرف خط می گفت ساعت سه نیمه شب قرار است دسته جمعی حمله 
کنند! من و مسافرهاي دیگر هاج و واج ماندیم که نکند با سرکرده باندي تروریستی سر و کار داریم و سفت دستگیره ها را چسبیدیم و زودتر از 
مقصد پیاده شدیم. بعد که براي یکی قضیه را تعریف کردم گفت راننده داشته از «کلش آو کلنز» حرف می زده و بعدها با آدم هاي بیشتري برخورد 
کردم که به نوعی معتاد این بازي یا بازي هاي مشــابه بودند. تصویر آدم هایی که از هر موقعیتی براي بازي اســتفاده می کنند، دیگر به تصویري 
همیشگی تبدیل شده است. در ایستگاه اتوبوس نشسته اید و ناگهان می بینید بغل دستی تان در حالی که گوشی دستش است باال و پایین می پرد 
و چند دقیقه بعد متوجه می شوید که رکوردش را جا به جا کرده است. براي بعضی ها بازي  کردن حالت سرگرمی دارد و بعضی هاي دیگر را از نان 
خوردن می اندازد. هرچند که هر روز به تعداد عالقه مندان به بازي هاي رایانه اي یا موبایلی اضافه  می شود، اما داستان آن در ایران متفاوت تر است. 

در آن طرف آب ها، آدم ها و شرکت هاي سازنده بازي ها را به دالیل مختلف جدي تر می گیرند.

شهریار شاکى:
روند بازي سازي 

در ایران عقب تر از 
دنیاست و بیشتر 
گیمرها به سمت 
بازي هاي خارجی 

کشیده می شوند تا 
بازي هاي داخل
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گزارش داخلى

وقتی رکورد زدید یا از بازي کردن خســته شــدید 
ســراغ ژانر دیگــري برویــد. نتایج نظرســنجی 
شــرکت Gameguise نشــان می دهد ســبک 
اکشــن– ماجرایی، محبوب ترین ســبک بازي در 
میان گیمر هاي ایرانی محســوب می شود و نزدیک 
بــه 47 درصد از گیمرهاي ایرانی این ســبک را به 
ســبک هاي دیگــر بازي هاي کامپیوتــري ترجیح 
می دهند. بازي هاي ورزشــی هم با 21 درصد از کل 
آمــار در مقام دوم قــرار دارد و مجموعه بازي  هاي 
FIFA به عنوان محبوب ترین سري ورزشی در ایران 

شناخته می شود.

 محبوب ترین کنسول ها
محبوب تریــن  میــدان،  دیگــر  طــرف  در 
کنســول  دارد.  قــرار  خانگــی  کنســول هاي 
Xbox360 با 42 درصــد، پرچمدار محبوب ترین 
کنسول خانگی در ایران است. وجود بازي هاي کپی 
و ارزان قیمت براي این کنسول و کم دردسر بودن 
آن از جمله دالیل محبوبیت آن به شــمار می رود. 
کنسول PS3 با 33 درصد و کنسول نسل هشتمی 
PS4 بــا 31 درصد در رتبه هاي بعــدي قرار دارند 
که این آخرین محبوب ترین کنســول نسل هشتمی 
در ایران نیز به شــمار می رود.  پس از این کنسول 
نســل هشتمی مایکروسافت و کنسول خانگی نسل 
هفتمی نینتندو یعنــی Wii جاي دارند که محبوب 

گیمرهاي ایرانی  هستند.
محبوبیــت  دلیــل  کارشناســان  از  بســیاري 
زیــاد کنســول PS4 نســبت بــه رقیــب خود 
Xbox One  را مجموعــه اي ازعوامل مثل وجود 
به روزرســانی هاي کم حجم تر، سرعت نصب باالتر 
بازي هــا و همچنین وجود عناوین منتشــر شــده 

متنوع تر براي آن می دانند.

 بازي با اعمال شاقه
براي من و شــمایی که شــیفته بازي هستیم و 
می خواهیم بازي هاي مختلف را تجربه کنیم، بازي 
کــردن و انتخاب چندان ســاده نیســت. به عقیده 
بســیاري از گیمرها کند بودن ســرعت اینترنت در 
ایران و قطع و وصل شــدن مداوم ســرورها کار را 
سخت و انتخاب ها را محدود می کند. شما مجبورید 
از بازي هــاي ثابتی اســتفاده کنید و کمتر ســراغ 
بازي هــاي آنالین بروید و در صورت رفتن ســراغ 
بازي هاي آنالین باید عواقبش را هم به جان بخرید. 
گاهی یک ســاعت می گذرد بــدون این که بازي را 

چندان پیــش برده باشــید و در 
می   آیید  خودتــان  به  آخر 
جز  چیــزى  مى بینیــد  و 
اعصابى خرد برایتان باقی 

نمانده است.
گیمرهــا  داســتان 
هم  دیگري  تفاوت هــاي 
با بقیــه دنیا دارد، در اینجا 
و آن طــور که آمار نشــان 

که  آنهایی  تعــداد  می دهــد 
حاضرنــد بــراي بازي ها 

پول بپردازند و درگیر شبکه پیچیده پرداختی شوند، 
تقریبا انگشت شمار است و خیلی ها بازي هاي ثابت 
و رایگان را به بازي هاي پولی ترجیح می دهند. یعنی 
درحقیقت در ایران بیشــتر بازي  ها یک سرگرمی و 
وســیله اي براي وقت گذرانی است تا منبع درآمد و 
همین باعث می شــود خیلی ها به آن به چشم شغل 

نگاه نکنند.

کسی آنها را جدي نمی گیرد
اپلیکیشن هاي  و  استارت آپ ها  سربرآوردن  دوره 
مختلف اســت و فعاالن این حوزه از دنیاي گیم هم 
غافل نمانده اند، اما به عقیــده آنها هنوز راه درازي 
مانده که بازي ســازان ایرانی بتوانند نظر مســاعد 
شــیفتگان بازي را بخصوص در حــوزه بازى هاى 
ویدئویى جلب کنند. شــهریار شاکی، از گیمرهایی 
است که به صورت حرفه اي بازي می کند و می گوید  
کــه قبال 5 یــا 6 ســاعت از وقتش را بــه بازي 
اختصاص می داد، بازي هایی مثل ژنرال، استایکرفت 
و وایکرفت، ولی این روزها به دلیل آموزش اینترنتی 
بازي به شــاگردانش، وقت زیادي براي بازي ندارد. 
شــاکی که 40 قهرمانی کشــوري داشــته و براي 
باشگاه هاي خارجی هم بازي  کرده، علت پرطرفدار 
بــودن بازي هــاي خارجی را در مقایســه با داخلی 
کم بودن امکانات ایــن بازي ها می داند و می گوید: 
«روند بازي ســازي در ایران عقب تر از دنیاســت و 
بیشتر گیمرها به ســمت بازي هاي خارجی کشیده 
می شوند تا بازي هاي داخل، چراکه امکانات و تجربه 
بازي ســازي در ایران خیلی کم اســت و گرافیک و 
تکنولوژي به کار رفته در بازي هاي 
داخلــی، زمیــن تــا 
آســمان با بازي هاي 
می کند.  فرق  خارجی 
بازي هاي  وقتی  شما 
بــازي   را  خارجــی 
می کنیــد بــا یــک 
ســروکار  واقعی  چیز 
داریــد، درصورتی که 
ایرانی  بازي هاي  هنگام 
می کنید  احساس 

تصاویر و تکنولوژي به کار رفته براي 
10 سال قبل است، بنابراین توي ذوق 
می خورد و کششــی براي بــار دوم و 
ســوم تجربه بازي نیســت. به همین 
طرفدار  خارجی  بازي هــاي  هم  دلیل 
دارد و ســاالنه میلیون هــا دالر ارز از 

ایران خارج می شود.»
او توضیح می دهد: «گیمرها در ایران 
درآمد خاصی ندارند و هیچ نهاد، انجمن 
یا ســازمانی آنها را حمایــت نمی کند. 
شما کمتر کسی را می بینید که به گیم 
به عنوان یک شــغل و منبع درآمد نگاه 

کند و علتش هم این است که به درستی اطالع رسانی  
از طرف هیچ فرد یا ســازمانی براي آن انجام نشده، 

وگرنه ارز زیادي ساالنه وارد ایران می شد.» 

اما حسین مزروعی، یکی از بنیان گذاران استدیو 
بازي ســازي پاپاتا، نبود قانون کپی رایت در ایران را 
از جمله مشــکالت صنعت گیم و نرم افزار و کشش 
به سمت بازي هاي خارجی می داند و می گوید: «به 
دلیل رعایت نشــدن کپی رایت، رابطه نابرابري بین 
بازي ســازان داخلی و خارجی وجود دارد. به عنوان 
مثال یک بازي  خارجی 70 دالر اســت اما در اینجا 
2000 تومان فروخته می شــود و بازي ســاز ایرانی 
هم وقتی می خواهد بازي  بســازد باید با یک بازي 
70 دالري رقابــت کند. مــردم می گویند چرا بازي 
خارجــی را 2000 تومان بخریم ولــی براي بازي 
ایرانی این همه هزینه کنیم. در حقیقت مردم حاضر 
نیســتند یک بازي ایرانی را به قیمت زیادي بخرند 
و به همین دلیل هم بازي هاي فاخر در اینجا تولید 

نمی شود.» 
این برگزارکننده استارت آپ ویکند 
بازي ســازي توضیح  می دهد: «حجم 
ســرمایه گذاري در ایران بــا بقیه دنیا 
فرق می کند و در اینجا کسی بازي را 
جدي نمی گیرد و برایش بودجه اي هم 
در نظر گرفته نمی شود و از طرف دیگر 
مردم عادت کرده اند بابت نرم افزار پول 
پرداخــت نکننــد و از کپی ها و دانلود 
غیرقانونی اســتفاده کنند و به همین 
دلیل هــم کمتر حاضرنــد بابت یک 
بــازي هزینه اي پرداخــت کنند. البته 
بایــد به این نکته هم اشــاره کنم که 
در چند ســال گذشته و با بیشتر شدن 
گوشی هاي هوشمند در دست مردم، بازي سازان هم 
وارد عرصه شده اند و تیم هاي بازي سازي  توانسته اند 

کارشان را خارج از ایران هم منتشر کنند.»

در سال 92 و با 
وجود جمعیت 78 
میلیونی آن زمان، 

میزان کاربران 
بازي هاي رایانه اي 
در ایران 18 و نیم 
میلیون نفر بوده 
و بیشتر گیمرها 
متوسط سنی 16 
سال داشته اند
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حسن تصادف
در ســال هاي اخیر با گســترش ضریــب نفوذ 
گوشی هاي هوشمند و اینترنت همراه، پیام رسان هاي 
آنالین نیز رشــدي انفجاري داشته اند و تقریبا تمام 
کاربران گوشی هاي هوشمند دستکم از یکی از این 
سرویس ها استفاده می کنند. در ایران همه گیر شدن 
این برنامه ها نخســتین بار با Viber آغاز شد. این 
نرم افزار رایگان به کاربر اجازه می داد بدون پرداخت 
هزینه اشــتراك از طریق متن، پیام صوتی، تماس 
تلفنی و ویدئوکنفرانس بــا اطرافیان خود در ارتباط 
باشــد. هرچند حضور وایبر در ایران با موفقیت آغاز 
شد، اما انتقادها از منشــأ مشکوك این برنامه و نیز 
اتهاماتــی که بــه آن وارد بود باعث شــد با در نظر 
گرفتن برخی حساســیت ها، این اپلیکیشــن حداقل 
به صورت غیررســمی مختل شود، اما کاربران ایرانی 
به استفاده از پلتفرم هاي آنالین عادت کرده بودند و 
با کند شــدن وایبر، در آســتانه یک مهاجرت بزرگ 
به تلگرام قرار گرفتند. ســابقه اپلیکیشــن تلگرام به 
قبل از این اتفاق بازمی گردد. در واقع، تلگرام از بهار 
2013 به گوشــی ها راه پیدا کرد و تا قبل از اختالل 
در عملکرد وایبر کمتر کسی در میان کاربران ایرانی 
از آن استفاده می کرد، اما این روند ناگهان تغییر کرد 
و در مدتی کمتر از دو سال، کار به جایی رسیده است 
که بیش از 46 درصد کل ترافیک سرورهاي تلگرام 
و 81 درصد از ترافیک سرورهاي کانال هاي تلگرام 

را کاربران ایرانی اشغال کرده اند.

 رشد سوال برانگیز
پاســخ به این پرســش که چرا یک اپلیکیشــن 
توانســت در مدتی کوتاه تا این حد کاربران ایرانی را 
به خود جذب کند و تبعات این کوچ دسته جمعی چه  
می تواند باشد، نیازمند یک تحقیق مفصل است، اما 
به گفته دکتر علی اســدي، استاد ارتباطات دانشگاه 

عالمه طباطبایی اصلی ترین دلیل محبوبیت تلگرام 
در ایران فیلتر نبودن و دسترسی عمومی به آن است. 
دلیل دیگر نیز امکاناتی نظیر ارســال و دریافت انواع 
فایــل و پیام هاي صوتی و تصویري اســت که این 
پلتفرم به صورت رایگان و با سرعت مناسب در اختیار 
کاربران قرار می دهد. همچنین این اپلیکیشن دامنه 
خدمات خود را گســترش داده و امکان دسترسی به 
بسیاري از ســرویس هاي اینترنتی را از طریق خود 
این اپلیکیشــن ایجاد کرده که تمام اینها به افزایش 

محبوبیت آن کمک بسزایی می کنند.
البته این تمام داستان نیست، زیرا این اپلیکیشن 
در کنار قابلیت هاي ذکر شــده، ویژگی هاي دیگري 
نیز دارد که باعث می شــود بــراي کاربران مطلوب 
باشــد. یکی از این ویژگی هاي فنی عبارت  اســت 
از ارائه ســرویس ابري کــه از طریق تمام پلتفرم ها 
(گوشی، کامپیوتر و وب) قابل دسترس است و سطح 
باالیی از امنیت را براي کاربر ایجاد می کند. در واقع 
یکی از عوامل شهرت تلگرام پروتکل امنیتی متن باز 
MTProto است که توسط یکی از سازندگان این 
اپلیکیشن توسعه داده  شــده  است. تلگرام آن قدر به 
امنیــت رمزنگاري خود اطمینــان دارد که جایزه اي 
300 هزار دالري براي کســی که بتواند آن را هک 
کند تعیین کرده که البته هنوز هم کســی نتوانسته 
این جایزه را بگیرد. موضوع دیگر وابسته نبودن این 
شرکت به هیچ سازمان خصوصی و دولتی است که 
عالوه بــر ارائه خدمات بدون تبلیغــات تجاري، به 
کاربران در زمینه ایمن بودن اطالعات فردي ذخیره 
 شــده در حساب کاربري اطمینان می دهد. با وجود 

این، مســائل فنــی و قابلیت هاي این 
دلیل  تنها  نمی تواند  اپلیکیشــن 

رشد بی ســابقه محبوبیت آن 
در ایران باشد. 

یک  وقتــی  بعــالوه، 

اپلیکیشــن تا این حد در میان مردم یک کشور رواج 
پیدا می کند، مســلما تبعات فرهنگــی و اجتماعی 
مختلفی در جامعه شــکل خواهد گرفــت. به گفته 
محبوبه اکبري، جامعه شــناس و استاد دانشگاه آزاد 
اســالمی، یکی از مســائل موثر در رشد این رسانه 
تبدیل شــدن تلگرام و خــرده  فرهنگ مرتبط با آن 
به عرف اجتماعی اســت که امکان دارد باعث شود 
کســانی که از این دایره بیرون مانده اند احســاس 
جدا شــدن از جمع را پیــدا کننــد. در نتیجه خود 
این موضوع باعث گرایش بیشــتر کاربران می شود. 
عالوه بر این، به گفته دکتر اســدي مزیت هاي چنین 
رسانه اي مانند سرعت عمل باال و دسترسی عمومی 
را می تــوان از جمله عوامل هم افزایی محبوبیت این 
اپلیکیشن برشمرد؛ اما مضرات قابل مشاهده اي نیز 
درباره نحوه اســتفاده ما از این برنامه وجود دارد، که 
می توان به اعتیاد تدریجی کاربران به استفاده از این 
برنامه و صرف وقت غیرمعمول براي فعالیت در این 
شبکه اجتماعی اشاره کرد. همچنین رسانه اي با این 
ابعاد به ســختی قابل کنترل است و شاید در برخی 
کانال ها یا توســط برخی افــراد مطالب غیراخالقی 
انتشــار پیدا کند که با فرهنگ جامعه ما همخوانی 

نداشته باشد.

 چرا ایران؟
این کارشــناس حوزه ارتباطــات درباره تاثیرات 
تلگرام بر رفتار و ســلیقه مخاطب می گوید: «مردم 
ایران بیشتر یک جامعه شفاهی هستند تا یک جامعه 
مکتوب. به این دلیــل گفت وگو و گپ زدن میان ما 
رایج است و تلگرام تنها ابزار الزم براي 
برقراري این ارتباط را در اختیار ما 
قــرار می دهد. البته باید به این 
مســاله نیز اشــاره کنیم که 
بیشتر گفت وگوهاي صورت 

گرفته در این شبکه  اجتماعی سطحی است و مطالب 
عمق پیدا نمی کند، اما براي فرار از چنین معضلی به 
نظر می رسد فرهنگ سازي می تواند چاره ساز باشد.» 
به عقیده دکتر اســدي، اولیــن قدم براي فراهم 
کردن بستر فرهنگی مناســب به منظور استفاده از 
این نوع پیام رسان ها، باال بردن سواد رسانه اي مردم 
اســت. از جمله این که به زمان مناســب استفاده از 
هر رســانه آگاه باشــیم و براي مثال در محل کار یا 
مهمانی هاي خانوادگی از هر رسانه اي استفاده نکنیم. 
این کاربــرد خارج از حد می تواند به زندگی و کار ما 
آسیب برســاند. این مدرس دانشگاه می افزاید نحوه 
استفاده از این ابزار به خود ما بازمی گردد و می توانیم 
از همین تلگرام به بهترین نحو استفاده کنیم که باید 
اعتراف کرد این اتفاق همین حاال بســیار کم افتاده 
اســت. در جوامع پیشــرفته مطالعه کتاب و مطالبی 
که بتواند ما را روشــن کند یا اطالعات ارزشــمند و 
عمیقی درباره موضوعی خاص به ما بدهد، از اولویت 
باالتري نســبت به اســتفاده از مطالــب موجود در 

شبکه هاي اجتماعی برخوردار است.
این مــدرس ارتباطات می گوید: «با اســتفاده از 
این پیام رســان نمی توانیم شناخت کافی درباره یک 
موضوع به دســت آوریم و تنها با ســرتیتر حوادث و 
رویدادها آشنا می شویم. براي مثال دانشجویان من 
از تمام اخبار روز آگاه  هســتند، اما راجع به تاریخچه 
ایــن تحــوالت از نظر سیاســی و اجتماعی آگاهی 
ندارند. در واقع جامعه امروز ما از خبر اشــباع شــده 
و بیشــتر به تحلیل ها نیاز داریم تا اطالعات بیشتر. 
بنابراین اســتفاده زیاد از تلگــرام باعث ایجاد نوعی 
تنبلی نســبت به مطالعه در جامعه می شــود و افراد 
حس می کننــد می توانند تمام اطالعات مورد نیاز را 
از همین تلگرام به دســت آورند. شاید یکی از دالیل 
اقبال کاربران ایرانی به این شبکه نیز همین موضوع 
باشــد که مطالعه در میان مــا رواج چندانی ندارد و 
ما وقت بســیاري از روز خود را صرف کار کردن با 
موبایل می کنیم، اما تیراژ کتاب در ایران بسیار پایین  

است.»
در میان تمام این تحلیل ها یک نظریه هم وجود 
دارد که محبوبیت تلگــرام در ایران به دلیل ضعف 
رســانه هاي سنتی تشدید  شــده، اما در حال حاضر 
مشاهده می شــود که بیشتر رســانه هاي سنتی در 
حال استفاده از تلگرام به عنوان مکمل فعالیت هاي 
رســانه اي خود هستند و به نظر می رسد عمده دلیل 
اقبال مردم به تلگرام به عنوان رســانه مرجع ناشی 
از همین طبع شــفاهی جامعه ایرانی و تمایل براي 
انتقال اخبار به صورت دهان به دهان باشد. به عقیده 
محبوبــه اکبري، تلگرام به یک زبان جدید گفت و گو 
تبدیل شــده و در جامعه اي که تعداد زیادي از مردم 
به این زبان صحبت می کنند، پیوستن به آن به امري 

اجتناب ناپذیر تبدیل می شود.

کارشناسان در گفت وگو با کلیک از دالیل محبوبیت تلگرام می گویند

بومـی ترین فناوري غیربومـی
 آرش جهانگیري

خبر کوتاه و تا حدي شگفت انگیز بود؛ بیش از نیمی از کاربران تلگرام ایرانی هستند! این خبر، با توجه به اعالم خود تلگرام که از وجود بیش از صد میلیون 
کاربر فعال در ماه خبر داده بود، به معنی استفاده نزدیک به 50 میلیون ایرانی از این اپلیکیشن پیام رسان است. آمار منتشر شده براساس تحلیل سایت الکسا 
تهیه شده و مالك را مقدار ترافیک سرورهاي کشورها قرار داده بود. البته موسس شرکت و خالق برنامه تلگرام در حساب توئیتر خود تصریح کرد آمار اعالم 
شده صحیح نیست و تنها 20 درصد کاربران تلگرام ساکن ایران هستند. با حسابی سرانگشتی این رقم چیزي نزدیک به 22 میلیون نفر می شود که باز هم 
موضوعی عجیب را نشان می دهد؛ دلیل این اشتیاق فراگیر ایرانی ها به این پلتفرم پیام رسان چیست؟ آیا تمام کاربران ایرانی با مقایسه و انتخابی آگاهانه این 
برنامــه را بــراي رد و بدل کردن پیام هاي خود، از خصوصی ترین تا اخبار عمومی انتخاب کرده اند یا دالیل دیگري براي این انتخاب وجود دارد؟  بعالوه، وقتی 
یک بستر رسانه اي تا این حد در جامعه فراگیر می شود، تبعات خواسته و ناخواسته فراوانی براي آن جامعه خواهد داشت. آیا ما براي استفاده از این فناوري و 

روبه رو شدن با تبعات آن آمادگی داریم؟

ر ي یی ییرر وو ووروو ي وو وو وورر یی لل رر پپ

گزارش داخلی
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باشگاه مشتزنی 100 میلیونی

شروع کار: خرداد 1392

امکان ارسال پیام  با تایمر بدون تبلیغات
نابودى خودکار

نفر باالى 18 سال 
در ایران 

عضو تلگرام هستند

از کسانى که حداقل 
عضو یکى از شبکه هاى 

اجتماعى هستند، 
عضو تلگرام نیز هستند

مردم شهر تهران گفته اند 
عضو تلگرام هستند

تلگرام خوب است

تلگرام بد است

نظري ندارم
دالر

درصد

درصد

درصد

68

46

38

26

در صورت انتخاب 
کاربر پیام ها از هر دو 
سر رمزنگارى مى شود

کاربران مى توانند به راحتى 
گفت و گو کنند، پیام هاى 
چندرسانه اى بفرستند

کاربران براى استفاده از مزایاى 
رمزنگارى دو طرفه باید خودشان 
Secret Chat را انتخاب کنند

رمزنگارى با 
پروتکل متن باز

امکان عضویت در گروه هایى 
با حداکثر 1000 عضو

مایکروسافتاندرویداپل

سازندگان:  پشتیبانی

مزایا

معایب احتمالى

آیا مى دانستید؟

روزانه روزانه 

پیام در تلگرام رد و 
نفر از این اپلیکیشن بدل مى شود

براى کسى که بتواند استفاده مى کنند
تلگرام را  هک کند

روزانه بیش از 

نفر عضو جدید

1,000,000+
پس از فیلتر شدن موقت 

WhatsApp در برزیل، 

میلیون ها کاربر یکشبه به 
تلگرام مهاجرت کردند

100,000,000تلگرام اکنون بیش از 
کاربر فعال دارد

درصد  از 
کاربران  عضو 

گروه هاى طنز و 
جوك هستند 

درصد  از کاربران  
عضو گروه هاى 

مطالب علمى 
هستند 

درصد  از کاربران  
عضو گروه هاى 

خبري هستند 

درصد  از 
کاربران  عضو 

گروه هاى 
خانوادگی هستند 
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آمارى جالب درباره تلگرام
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بـازي

انتشار بازي ایرانی جنگل لرزان

 (Wobbly Jungle)  بازي ایرانی جنگل لرزان
تولید شده در استودیو سورنا (سازنده بازي سیاوش) در 
شبکه استیم منتشر شد. این بازي در سبک پلتفرمر یا 
سکوبازي دوبعدي ســاخته شده و از تمام دسته هاي 
بازي موجود پشــتیبانی می کند. بازي جنگل لرزان با 
دو شخصیت به نام سینا و مینا آغاز می شود که براي 
بوییــدن گل هاي تازه به اطــراف می روند و ناگهان 
شیئى عجیب را مشــاهده می کنند که دزدیده شدن 
مینا را رقم می زند. وظیفه بازیکن هدایت سینا از میان 

معماها و موانع بازي است.

جزئیات بیشتر از مافیا 3
سازندگان این بازي هنوز از اعالم دقیق یا حتی 
حدودي اتمــام این بازي طفره رفتــه و تا اینجا به 
همین بســنده کرده اند که بازي ساعت هاي مدیدي 
به طول خواهد انجامید و همچنین نیت بر این است 
که ارزش بارها تکرار را داشــته باشد. ِهیدن بکمن، 
مدیر اســتودیوي Hangar 13 با ذکر این نکات 
گفته بعضی از صحنه هاي جذاب با یکبار اتمام بازي 
دیده نخواهد شد که امید می رود این مساله بازیکنان 
را بــه تکرار بازي ترغیب کنــد. وي در ادامه افزود 
سازندگان در استودیوي Hangar 13 با شعار خلق 
داســتان خاص براي هر بازیکن و هم قلم کردن او 
در آفرینــش روایت پا به عرصه فعالیت گذاشــته اند 
و دوســت دارند در مافیا 3 به این شعار جامه عمل 

بپوشانند. 
روایت مافیا 3 در نیواورلینز 1968 واقع شــده و 
ماجراي فردي به نام لینکولن ِکلِی، یک کهنه سرباز 
در جنــگ ویتنام را روایت خواهد کــرد که پس از 
بازگشــت به وطن، خانه اش را خرابــه اي می یابد. 
مافیاي ایتالیایــی بر نیواورلینــز حکمرانی مى کند 
و ِکلِی، دار و دســته ایرلندي منطقــه و افراد دیگر 
می خواهند این ســازمان مخــوف را از درون نابود 
کننــد. مافیــا 3 در 16 مهر 95 بــراي پلتفرم هاي

PC، PS4 و XOne منتشر خواهد شد.

ایکس باکس هاي جدید مایکروسافت

ظاهرا مایکروســافت در حال تســت و بررسی 
نمونه هاي اولیه جدیدي از دســتگاه نسل هشتمی  
خود است که بعضی هایشان مثل رایانه هاي شخصی 
قابلیــت تعویض قطعه و ارتقــا دارند. بتازگی رئیس 
بخش ایکس باکِس مایکروســافت، فیل اسپنسر در 
مصاحبه اي اعالم کرده عالقه اي به عرضه کنسولی 
میان نسلی نداشته و می خواهد کنسول بعدي شرکت 

یک ارتقاي حقیقی بر XOne باشد.

فته
ر ه
خبا

       ا
    

سیاوش شهبازي
 (Dark Souls) سري بازي هاي ارواح ظلمانی
چند سال است که گیمرهاي هاردکور و عالقه مندان  
تجربه هاي چالشی را مسخ خود کرده است. قسمت 
اول این ســري که دنباله اي بر بازي ارواح اهریمنی 
Demon) بــود، مانند توفانی کوبنده در  Souls)
دنیاي بازي هایی که روز به روز تفننی تر می شــدند، 
ظاهر شــد و کاري کرد کارســتان تا آنها که ثمره 
حقیقــی را در تــالش مضاعــف می دیدنــد، لذت 
مضاعفــی را در قالب یک عنوان بزرگ و درجه یک 
نصیب خود کنند. قســمت دوم که گویا هدایت مبرم 
هیدتاکا میازاکی را پشــت خود نداشــت، از جهاتی 
مورد نقد هواداران قــرار گرفت؛ هرچند این انتقادها 
از ارزش هــاي آن بازي کم نمی کنــد. با این حال 
آقاي میازاکی در تولید قســمت سوم نقشی پررنگ 
داشــته و حضور ذهن و زبــان او در این اثر کامال 
قابل لمس است. باز هم زبان مبهم بازي برداشت از 
پیام بســیاري صحنه ها را به بازیکن سپرده که البته 

خواندن آنها نگاهی دقیق می خواهد.
ارواح ظلمانــی مانند قســمت هاي قبل ، روایتی 
ژاپنی مســلک با الهام از اساطیر و عوالم غربی است. 
روال بازي هنوز کشــتن هیوالها، گردآوري انفاس 
و بهره گیــري از آنها براي ارتقاي خصایص اســت. 
در صورت کشــته شــدن، تمام انفاس جمع شده از 
دســت می رود و از آخرین آتش افروخته به گیم باز 
می گردید. ســپس باید از نو تالش کنید و در اسرع 

وقت به انفاس از دســت رفته برسید تا بتوانید آنها را 
پس بگیرید. مرگ مجــدد پیش از گردآوري انفاس 
باخته، به معنی از دست رفتن تمام و کمال آنهاست. 
چنین سیستم بی رحمانه اي که بندرت به بازیکن باج 
می دهد، او را بــه مراقبت دوچندان وادار کرده و هر 

لحظه را براي او سرشار از تنش می کند.
در این قســمت دشــمنان بیشــتري در تصویر 
ظاهر می شــوند و قطعا بازي با مراقبت بیشتر به نفع 

پایان شب سیه Xbox One، PS4، PC ........پلتفرم
From Software ................ سازنده
  Bandai Namco Games ..... ناشر
From Software

سبک ................ اکشن/ نقش آفرینی
9/0 .......................................... امتیاز
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مجید رحمانی
یکی از بازي هاي مستقل درخشان و خوش ساختی 
که طی دهه درخشش بازي هاي مستقل ساخته شده، 
The اســت. یک بازي  Banner Saga عنــوان
در ســبک نقش آفرینی تاکتیکی با سیستم مبارزات 
نوبتــی و تصمیم هــاي اســتراتژي فــراوان که در 
سرنوشــت یاران تان در طول داســتان غنی و جذاب 
بازي تاثیرگذار اســت. همچنین ایــن بازي به دلیل 
موسیقی شاهکار و هماهنگی کامل آن با حال و هوا 
و فضاسازي بازي، جایزه ارزشمند BAFTA را براي 
Aus به ارمغان آورده  n Wintory آهنگساز آن
است. داستان بازي به سرگذشت قومی از وایکینگ ها 
مربوط اســت که به دلیل مشــکالت آب و هوایی و 
مصائبی دیگر به کوچ و مهاجرت مجبور می شــوند؛ 
سفري بســیار دشوار و خطرناك که مرگ هاي پیاپی 
در پی دارد و چالش ها و سختی هایی بروز می کند که 

گویا پایانی براي آنها وجود ندارد.
داستان نسخه دوم بازي از ادامه جایی که قسمت 

اول تمام شــد، ادامه می یابد و خوشبختانه همچنان 
«آســتین وینتوري» وظیفه آهنگســازي این بازي 
را به عهده داشــته اســت، بنابراین در کنار گیم پلی 
درگیرکننــده، گرافیــک دوبعدي زیبا و چشــمگیر، 
داســتان قوي و فضاســازي هوشــمندانه، موسیقی 
دلنشــین، هیجان انگیز و فراموش نشدنی نیز انتظار 

شما را می کشد.
دنیاي وایکینگ ها ســرد، خشــن و تاریک است 
و دمدمه هــاي بــه پایان رســیدن این دنیا، بســتر 
شــکل گیري حوادث نســخه دوم است. براي این که 
کاروان وایکینگ هاي مهاجر بتوانند به مقصد نهایی 
خود برســند و از انقراض نسل خود جلوگیري کنند، 
چه کاراکترها و شــخصیت هاي دوست داشتنی اي در 
شــماره اول خود را قربانی گشایش راه و پیمودن این 

مسیر کرده اند.
ساختار گیم پلی بازي نقش آفرینی تاکتیکی است 
به این معنی که حرکت شــما توسط موزائیک هایی 
(Tiles) مشخص محدود شــده است. در هر نوبت 
از بازي تعداد محدودي حرکت می توانید انجام دهید 
که شــامل تغییر موقعیت کاراکتر و فرامین تدافعی یا 
تهاجمی می شــود. نســخه دوم بازي تالش کرده با 
اضافه کردن کالس هــا به همراه توانایی هاي جدید، 
ساختار نسخه قبلی را تقویت کند. موقعیت نیروهاي 
خودي و دشــمن در صحنه نبرد و مدیریت چیدمان 
آنها اساس استراتژي و تاکتیکی است که قلب تپنده 
سیستم مبارزات بازي به شمار می رود. به عنوان مثال 
می توانید Varl را که کاراکتري بزرگ جثه و تنومند 
اســت در خط مقدم نبــرد قرار داده و با اســتفاده از 
کمانداران حرفه اي یــا جادوگرهاي قدرتمند، او را از 

پشت جبهه درگیري پشتیبانی کنید.
بــازي وظیفه مدیریت و هدایت دو گروه اصلی را 
به شما محول می کند که هر کدام از آنها شخصیت ها 
و کاراکترهاي منحصر به فردي داشــته و به توانایی ها 
و استراتژي هاي خاصی براي نبردها نیاز دارند. یکی 
از این گروه ها، بازماندگان و انســان هایی هستند که 
از حوادث نسخه قبلی موفق بیرون آمده اند که بسته 
به انتخاب هاي شما در آن نسخه ممکن است توسط 
Ale رهبري شوند. این در واقع مسیر  e یا Rook

PC ،MAC    ...............................پلتفرم
Versus Evil .......................... ناشر
Stoic ................................... سازنده
سبک  نقش آفرینى / استراتژي نوبتی
8/0 ......................................... امتیاز
رده سنى..................... نوجوان به باال
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گیمر اســت. این بار ممکن است حتی از اوایل بازي 
همزمان با دشــمنانی از چند جنس مختلف روبه رو 
شوید. همین مســاله موجب می شود بازیکن از ابتدا 
حواس خود را شــش دانگ جمع کرده و اهدافش را 
اولویت بخشی کند. هنوز هم دفاع و جاخالی دادن از 
ارکان مهم بازي به شمار می رود و بدون آنها یا بدون 
احتیاط کافی و با بی گدار به آب زدن، ممکن اســت 
خیلی ســاده قافیه را باخته و بــازي را واگذار کنید. 
دوربین بازي نیز با وجود بهبود قابل توجه نسبت به 
قسمت هاي قبل، هر از گاهی جلوي دید را گرفته و 

مرگ هاي ناخواسته اى را رقم می زند.
تنوع طراحی دشمنان از همیشه بیشتر است و به 
مقتضاي آن، ُطُرق کشته شدن در بازي نیز افزایش 
یافته است. تمام دشــمنان بازي به تنهایی مصائب 
خود را دارند، اما بندرت تنها ظاهر می شوند. با وجود 
ایــن، مکانیک هــاي گیم پلی و طراحــی مراحل به 
گونه اي اســت که اجازه استراتژي چیدن و فرارهاي 
بموقع را بــه بازیکن می دهد. ارواح ظلمانی 3 از آن 
گیم هایی اســت که کمر به شکنجه بازیکن نبسته، 
بلکه ســختی هاي موجود در  آن، همیشه در خدمت 

خلق فضایی سرشار از یاس و بیچارگی بوده است.
یکــی از تغییــرات اساســی و بحث برانگیز این 
قسمت، شکست ســاختاري در طراحی رئیس هاي 
بازي است. یکی از اضالع محبوبیت سري بازي هاي 
ارواح، رئیس هاي ســخت و طاقت فرســاي آن بوده 
است. با این حال در قسمت جدید، بعضی از رئیس ها 
به نسبت ساده تر طراحی شــده اند تا در تقویت پیام 

بازي سهیم باشند. 

البته هنوز براي فائق آمدن بر روســاي بازي به 
دقت و ســرعت عمل خوبی نیاز اســت؛ اما بعضی 
از درگیري ها بازیکن را مقابل دشــمنی عظیم الجثه 
قرار می دهــد که نابودي اش چند مرحله متمایز دارد 
و بعضی دیگر به روســایی حقیر می کشد که گاهی 
دل آدم را بــه درد می آورند. انیمیشــن ها و گیم پلی 
این مقاطع از بازي با اســتادي کار شده و موسیقی 
فوق العــاده اي که آنها را همراهــی می کند به تنش 

موجود در لحظات، قوتی دوچندان می بخشد.
تنــوع در گیم پلــی و تجهیزات در دســت واقعا 
عالی است. ممکن اســت با یکبار اتمام بازي، فقط 
جزئی از تمام آنچه را براي عرضه دارد تجربه کرده 
باشید. این تنوع بازیکن را ترغیب می کند تا با بازي 
در آمیزد و هرچه بیشتر داشته هایش را امتحان کند.

در این قســمت، بازي در مقابل گیمرهاي دیگر 
Ember نیــز وجود دارد. براي این رخداد باید یک
ببلعید. با این کار مقدار زیادي به سالمتی شما اضافه 
شده و در مقابل جهانتان به روي بازیکنان دیگر باز 
می شــود و هر آن ممکن اســت به شما حمله کنند. 
رقابــت با گیمرهــاي دیگر، هنوز جزئــی غیرقابل 
پیش بینــی از این بازي فوق العاده پخته محســوب 
می شــود که هر آن نمک بازي را زیاد می کند. البته 
در حال حاضر این بخش مشــکالت کوچک خاص 
خود را دارد که امید می رود با به روزرسانی هاي بعدي 

مرتفع شود.
از آنجــا کــه در ایــن بــازي نقشــه اي وجود 
ندارد، باید ســازه ها و فضاهاي نقشــه بــازي را به 
خاطر بســپارید و از روي آنها مســیر بعدي خود را 

مشخص کنید. برخالف طراحی درهم تنیده مراحل 
ارواح اهریمنی 1، در این قسمت با مناطق به مراتب 
مجزا طرف هستید که البته از حیث پیچیدگی چیزي 
کم ندارد. هر منطقه هزار تویی مملو از چند راهی ها 
و طبقات متعدد عمودي، با اسرار فراوان است. صبر 
پیشــه کردن و توجه به جزئیات و مجراهاي متعدد 
نقشــه بازي، بهترین کاري اســت کــه یک گیمر 
می تواند در این بازي انجام دهد. گاهی ممکن است 
راه فرار از عذاب یک ساعت درگیري با یک دشمن 

خاص، در روزنه اي نه چندان مشخص باشد. 
چنین دقتی در درك داستان نیز الزم است. عمده 
بار روایی بازي به دوش محیط و شخصیت هاي آن 
گذاشته شده است. وقتی به دنبال یک هدف خاص 
نقشه بازي را زیر و رو می کنید، تک تک دشمنانی که 
در آن مسیر به راهتان گسیل می شوند، با چهره ها و 
تن هاي زخم خورده و آلوده، خبر از وقایع رخ داده اي 
می دهند که لذت تحلیل و ســر در آوردن از آنها اگر 
به  اندازه مسرت شکست روساي بازي نباشد، چندان 

کمتر از آن نیست.
From در ایــن  So ware تــالش تیــم
قسمت تحســین برانگیز اســت. این گیم نه تنها از 
منظر گرافیک که از حیث صدا، داستان، فضاسازي، 
انیمیشن و هر آنچه از یک بازي عالی انتظار می رود، 
کم نظیر ظاهر شده است. تمام ارکان بازي دست به 
دست هم داده اند تا یک روایت کامل و یکپارچه را بر 
بوم صنعت گیم بکشند. اتمام بازي حدود 40 ساعت 
وقت بازیکن را می گیــرد که براي اهلش، ذره اي از 

آن اتالف محسوب نخواهد شد.

ســنتی و اصلی بازي به شمار می رود که با نبردهاي 
سریع و مکرر و در اختیار داشتن حق انتخابی گسترده 
در شخصی ســازي ســبک بازي تقریبا مشابه همان 
تجربه نســخه قبلی است. البته افزوده شدن دشمنان 
جدید ممکن است جلوه جدیدي به بعضی از مبارزات 

ببخشد.
گروه دوم Ravens هستند که توسط شخصیتی 
جالــب توجــه و بی کله به نــام Bolverk رهبري 
می شوند. از آنجا که ترکیب بندي تیم بیشتر به محور 

تبدیل کردن بولِورك به کاراکتري غیرقابل شکست 
با اســتفاده از پشــتیبانی قوي و تجهیزات مناســب 
است، تجربه بازي در نقش این کاراکتر و نیروهایش 
جذاب تر و سرگرم کننده تر به نظر می رسد. با حمایت 
و پشتیبانی می توان بولِورك را به خونخواري وحشی 
که بسادگی از میان سد دشمنان عبور می کند، تبدیل 
کرد. نکته جالب توجه اینجاست که هنگام باال گرفتن 
و تشــدید درگیري، بی کلگی بولِورك باعث می شود 
تا فرق بین دوســت و دشمن را تشــخیص ندهد و 

به هر کس که دم دســتش برسد، حمله کند. از اینرو 
خیلی باید حواس تان جمع باشد که دیگر نیروهایتان 

را به چه فاصله اي از او قرار می دهید.
با این که تنوع بیشــتري به نســبت نسخه قبلی 
در نوع مبارزات بازي ایجاد شــده اســت، اما ساختار 
مبــارزات و گیم پلی بازي در این قســمت همچنان 
از جایی به بعد یکنواخت و خســته کننده می شود که 
بدون شــک به لذت تجربه بازي لطمه وارد می کند. 
با این که داستان بازي می خواهد ما را عمیق تر درگیر 
قصه و نشــانه ها کند، ولی رویدادهــاي تصادفی یا 
تعامالت با دنیا و محیط پیرامون کسل کننده هستند. 
چنــدان فرقی ندارد که انتخــاب کنید با کدام جبهه 
درگیر نبرد شــوید، زیرا به نظر می رسد این اتفاقات 
وزن و تاثیر زیادي روي روایت داستان و نتیجه قصه 
نخواهد داشــت. راهزنان یا روستاییان خشمگین به 
دفعات زیادي که گویا پایانی بر آن نیست، به صورت 
تصادفــی در همه جاي بازي به شــما حمله خواهند 
کرد و این یکنواختی ها روي هم رفته باعث شــده تا 
احســاس کنیم این جنبه هاي داستان عمق و قدرت 

کافی حتی نسخه قبلی را نیز ندارند.
The Banner Saga 2 روي هــم رفته این 
مجموعــه را مقــداري به جلو هــل داده و با این که 
قدم هایــی رو به جلو در راســتاي خلق تصمیم  هاي 
اســتراتژیک جذاب تــر و امکانــات بیشــتر بــراي 
شخصی ســازي برداشته اســت، اما به نظر می رسد 
در جهت خاطره انگیز کــردن تجربه و به یاد ماندنی 
بودن سفر شــما در دنیاي بازي عقبگرد کرده است. 
اگر نسخه قبلی را بازي کرده اید، شماره دوم بازي از 
انتهاي همان داستان شــروع می شود و کامال براي 
آن آماده خواهیــد بود، ولی در صورتی که شــماره 
اول را هنــوز تجربه نکرده اید، توصیه اکید می شــود 
قبل از تجربه نســخه جدید سراغ آن بروید و حماسه 

وایکینگ ها را از ابتداي روایتش پیگیري کنید.

فته
ى ه

 باز
        

زاده شده براي نبرد           

اولین عنوان ایــن هفته یک بازي MOBA مانند 
DOTA 2 و LoL در ســبک تیراندازي اول شخص 
Ba اســت. این بازي را شــرکت  leborn بــه نام
Gearbox کــه بیــش از هر چیز به  So ware
دلیل مجموعه Borderlands معروف است ساخته، 
بنابراین از بابت تبحر و مهارت تیم ســازنده در ساخت 
بازي هاي تیراندازي اول شخص نیازي نیست نگرانی 
بــه دل خود راه بدهید. این عنــوان هنگام عرضه 25

شــخصیت قابل بازي دارد که بازیکنان با انتخاب آنها 
می توانند وارد رقابت با یکدیگر شــوند. مانند ســاختار 
بازي هاي ُمبا، تمام توانایی ها و قدرت هاي شخصیت ها 
از همان ابتدا در دسترس نیست، بلکه با توجه به امتیاز 
تجربه و مهارتی که حین رقابت آنالین از خود نشــان 
می دهید، به مرور ایــن قدرت ها در قالب انتخاب هایی 
ســه گانه با هر بار ارتقاي کاراکتــر پیش روي بازیکن 
قــرار داده می شــود. عالوه بر رقابــت آنالین، بخش 
داستانی نیز براي بازي در نظر گرفته شده که می توانید 
به صــورت انفرادي یا در قالــب Co-Op نهایتا چهار 
نفره، این بخش را که با ساختار ماموریت محور روایت 
می شــود، دنبال کنید. به زعم عده اي از کارشناســان 
عنوان  رقیب  اصلی ترین   Ba leborn بین المللــی 
Overwatch ســاخته شــرکت بلیزارد با ســاختار 

گیم پلی مشابه به شمار می رود.

ربایش مدرن پرنسس

دومین بازي این هفته بازسازي یا بازآفرینی یکی از 
اولین عناوین انحصاري کنسول X360 مایکروسافت 
اســت که به صورت دیجیتال در فروشگاه این کنسول 
Shadow عنوان  Complex .منتشــر شــده بود
اکشن سکوبازي با دوربین دوبعدي ساید-اسکرول بود، 
ولی تمام کاراکترها و اجزاي محیط، مدل هایی سه بعدي 
بودند. عالوه بــر این امکان درگیر شــدن و مبارزه با 
دشمنانی که در عمق تصویر قرار داشتند به بازیکن داده 
می شد. به عبارت بهتر این دست بازي ها را به اصطالح 
دو و نیم بعدي (2/5D) می نامند. این در حالی است که 
ساختار طراحی مرحله آن نیز مترویدوانیا بوده و با بیش 
از 10 ساعت گیم پلی، بازیکن را حسابی با گشت وگذار 
در محیط خود ســرگرم می کرد. حاال کاربران کنسول 
PS4 و مدت کوتاهی بعد PCبازها می توانند نســخه 
بهبود یافته بازي با پسوند Remastered را تهیه و 
تجربه کنند. گرافیک و جلوه هاي بصري تقویت شده که 
براي کنسول هاي نسل حاضر مناسب تر به نظر می رسد، 
اضافه شــدن بخش Challenges یــا چالش ها از 
ویژگی هاي نسخه جدید بازي به شمار می رود. گیم پلی 
بازي ضرباهنگ باالیی داشته و محوریت داستان ربوده 
شدن همسر کاراکتر اصلی توســط سازمانی نظامی و 
تالش براي نجات اوســت. امیدواریــم از تجربه این 

بازي ها لذت ببرید.
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نرم افزارهاي موبایل

کالس درس در موبایل
یکی از بهترین کاربرد اپلیکیشن ها جنبه آموزشی آنهاست. «مکتب خونه» نمونه اي از این اپ هاست 
که این رســالت را بخوبی انجام می دهد. پیرو وب سایت آموزشــی مکتب خونه اکنون شاهد اپلیکیشنی 
از این ســرویس هستیم که به قول سازنده دسترســی رایگان به فیلم هاي دروس برترین دانشگاه هاي 
ایران را فراهم می کند. با این اپلیکیشن می توانید به بیش از 5000 ساعت ویدئو از حدود 200 درس از 
دانشگاه هاي صنعتی شریف، تهران، امیرکبیر و... به صورت رایگان دسترسی داشته باشید. عوامل سازنده 
این اپ در هر ترم تحصیلی، تعداد مشــخصی دروس دانشــگاه هاي برتر کشــور را با هماهنگی استاد 
فیلمبرداري می کنند. ســپس در طول ترم با ضبط جلســات درس، جلسات به صورت منظم و به مرور 
زمان با کمترین فاصله از برگزاري آن کالس در دانشگاه، روي وبسایت و این اپلیکشین قرار می گیرد. 
با ورود به هر درس مورد نظر، هر جلسه به صورت مشخص نشان داده شده و اطالعات کوتاهی نیز در 
مــورد مدرس وجود دارد. با انتخاب هــر درس، می توانید فیلم مربوط به آن را با دو کیفیت دانلود کنید. 

غیر از دروس دانشگاهی، آموزش نرم افزارهاي پرکاربرد نیز در این اپلیکیشن یافت می شود.

آموزش

مکتب خونه

اندروید

4/1 مگابایت 

یک استودیوي حرفه اي
این اپ یکی از جدیدترین  اپلیکیشــن هاي افکت گذاري و ویرایش ویدئو بوده که در ساخت آن از 
ابتکار جالبی اســتفاده شده است. با این اپلیکیشن، کلیپ هاي ویدئویی کوتاه خنده دار می سازید. براي 
این کار می توانید از متن و نوشته روي فیلم استفاده کنید یا تصویر سر شخص دیگري را با سوژه فیلم 
عوض کنید. براي اســتفاده از این اپلیکیشن باید با شماره تلفن تان ثبت نام کنید یا با اکانت فیسبوك 

داخل شوید. 
اگر با شــماره تلفن ثبت نام کنید باید نام کاربري براي خودتان بســازید. پس از ورود براي شروع 
باید یکی از کلیپ هاي درون گوشــی را انتخاب کنید یا با دوربین گوشی فیلم بگیرید. پس از این که 
فیلم تان آماده شد گزینه هایی پیش رو دارید که در کمتر اپلیکیشن رایگانی با این حجم در اختیارتان 
قــرار می گیــرد و از این نظر می توان این اپ را بی رقیب خواند. بــراي ویرایش ویدئو می توانید روي 
کلیپ متن اضافه کرده، صداي کلیپ را عوض کنید و همچنین انیمیشن هایی را که افکت هاي جالبی 
هســتند بیفزایید. جالب ترین قابلیت این اپ قرار دادن صورت افراد مشهور به جاي صورت فرد درون 

فیلم است.

چالش از نوع لوگو
حدس زدن لوگوي برندها ســوژه جذابی براي تعدادي اپلیکیشن خارجی بود که اکنون یک 
ســازنده ایرانی آن را بومی ســازي کرده اســت. «لوگو ایرانی» نام اپلیکیشنی است که باید نام 
لوگوهاي ایرانی را درون آن حدس بزنید. به گفته ســازنده درون این اپلیکیشــن بیش از 180
لوگو وجود دارد و داراي دو حالت بازي آزاد و زمانی اســت. محیط اپلیکیشــن کامال ساده است 
و از همان لحظه ورود متوجه این موضوع خواهید شــد. براي بازي کردن باید یکی از حالت ها 
را انتخــاب کنیــد؛ حالت آزاد یا زمانی. در نوع زمانی بایــد در 60 ثانیه رکورد بزنید. با این حال 
براي ورود به حالت زمانی باید حداقل صد لوگو را در حالت آزاد حل کرده باشــید. با شــروع در 
حالت آزاد 9 لوگو پیش رویتان اســت و به انتخاب خودتان می توانید هر لوگو را براي حل کردن 
انتخــاب کنید. با انتخاب هر لوگو مجموعه اي از حروف به هم ریخته نمایش داده شــده و باید 
نام لوگو را توســط آنها کامل کنید. توجه کنید تصویر لوگوها نیز کامل نیست تا حدس زدن نام 

آنها با سختی همراه شود. 

بازي

سنجاقک

iOS و اندروید

26/4 و 5/8 مگابایت 

هوشمندانه خبر بخوانید
با اســتفاده از این اپلیکیشن می توانید عالقه مندي هاي خود براي دریافت اخبار را مشخص کنید و 
همچنین متوجه شوید دوستان تان یا افراد مهم چه مطالبی را می خوانند. غیر از این با این اپ می توانید 
مطالب ســایت هایی را که دوست دارید همیشه پیگیري کنید و چیزي را از دست ندهید. سازنده این 
اپلیکیشــن در توضیح آن می گوید با این برنامه دیگر الزم نیســت به دنبال مطالب مورد عالقه تان 

بگردید و می توانید در وقت تان صرفه جویی کنید. 
براي اســتفاده از این اپ حتما بایــد ثبت نام کنید. براي ثبت نام نخســت باید موضوع هاي مورد 
عالقه تان را انتخاب کنید که کمتر از پنج مورد نمی تواند باشــد. پس از این کار مطالب گلچین شــده 
بر اساس تگ هایی که انتخاب کرده اید فهرست وار نمایش داده می شود. با کلیک روي هر خبر سایت 
مرجع باز شده و می توانید متن را بخوانید. باز کردن سایت منبع و تبلیغات دو نقطه ضعف بزرگ این 
اپلیکیشن است، اما طراحی و رابط کاربري قابل قبول است. با استفاده از ابزار موجود در زیر هر مطلب 

می توانید آن را به اشتراك گذاشته یا الیک کنید.

اندرویداخبار و مجالت

3/3 مگابایت کشکول

51/8 و 34 مگابایت 

iOS و اندروید

 Recolorرنگ آمیزي دفتر نقاشی
کتاب هاي نقاشی دوران کودکی را به یاد دارید؟ همان کتاب هایی که شکل تصاویر مختلفی را داشتند 
و باید با مداد رنگی رنگشان می کردیم؟ اگر دلتان براي آن کتاب ها تنگ شده ،توصیه می کنیم اپلیکیشن 
Recolor را روي گوشــی خود نصب کنید تا خاطرات کودکی شما زنده شود. با این اپلیکیشن می توانید 
همچــون همان کتاب ها، طرح هاي مختلف بدون رنگ را انتخاب کرده و با رنگ هاي متنوعی که در اختیار 
دارید رنگ آمیزي شان کنید. با ورود به اپلیکیشن در صفحه اول آن، انواع و اقسام طرح ها را با موضوعات 
متنوع مشــاهده می کنید. براي شــروع می توانید هر یک از این طرح ها را انتخاب کنید، اما اگر چیزي 
نظرتان را جلب نکرد می توانید یکی از عکس هاي گالري گوشــی تان را انتخاب کنید یا در همان لحظه 
از یک شــیء عکس بگیرید تا اپلیکیشن آن را به یک شکل بدون رنگ تبدیل کند.  با انتخاب یک طرح 
اکنون یک دوجین رنگ دارید تا ناحیه سفید شکل را رنگ آمیزي کنید. با انتخاب هر رنگ فقط کافی است 
یک بار انگشــت تان را روي نقطه مورد نظر بزنید تا با رنگ پر شود. پس از پایان کار، قابلیت جالب این 
اپلیکیشــن در فیلترهایی است که در اختیارتان قرار می دهد. با این فیلترها می توانید طرح بخصوصی را 

روي شکل اعمال کرده یا نحوه رنگ آمیزي شکل را به یک کلیپ چندثانیه اي تبدیل کنید. 

سرگرمی
Sumoing Ltd
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bit.ly/1S6r6l8apple.co/1VyyMyI bit.ly/1SOmPyB

apple.co/20ejyQibit.ly/1Njx9Tc

apple.co/1MrwjwY

لوگو ایرانیمکتب خونه

کشکول  Spun
iOS

Remix Media, Inc 39 مگابایت
عکس و ویدئو

bit.ly/1SVfOMH
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 آغاز راه
ماجرا از حدود ســال 1980 آغاز می شود، وقتی 
شــرکت Knight-Ridder کــه در آن زمــان 
دومین شــرکت بزرگ چاپ روزنامه در آمریکا بود، 
تصمیم می گیرد سیستمی را راه اندازي کند که افراد 
بتواننــد در خانه و روي صفحــه  تلویزیون، مطالب 
روزنامه هاي مختلف را بخوانند، به مطالب آموزشی 
بخصوص براي بچه ها دسترسی داشته باشند و حتی 
از ســرویس هاي مالی و اعتباري هم استفاده کنند. 
البته باید بدانید این سرویس اولین نبوده است؛ پیش 
از آن پست انگلستان در این کشور سرویس مشابهی 

با نام Prestel را ایجاد کرده بود.
Knight-Ridder می دانســت کــه بــراي 
راه اندازي چنین سرویسی دو مولفه مورد نیاز است؛ 
بخشــی براي تولیــد و تهیه  محتــوا که تخصص 
خود آن شــرکت بود و بخش دیگــري براي تأمین 
زیرســاخت فنی. این شــرکت براي بخش دوم به 
ســراغ محتمل تریــن گزینه یعنــی AT&T رفت؛ 
شــرکتی که هم می توانست دسترسی به بستر خط 
تلفن بــه خانه ها و هــم ترمینال مــورد نظر براي 
نصب و اســتفاده از ســرویس ویوتران را ارائه کند. 
این دستگاه که Sceptre نام داشت، عمال چیزي 
شبیه همین دستگاه هاي ســت آپ باکس امروزي 
بود، اما پیشرفته تر و با عملکردي شبیه به یک رایانه  

شخصی (در آن زمان).
از دیــدگاه فنی، Sceptre از یک پردازنده  اینتل 
 IBM PC  مــدل 8088، همان مدلی کــه در رایانه
مورد اســتفاده قرار گرفت، به همــراه 128 کیلوبایت 
حافظه  ROM و 48 کیلوبایت حافظه  رم بهره می برد؛ 
مشخصاتی که آن زمان سطح باال به حساب می آمد. 
به اینها یک مودم داخلی و کیبورد بی سیم مادون قرمز 
را اضافه کنید، اما ســخت افزار Sceptre تنها نکته  
جالب آن نبود. این دســتگاه از یــک زبان گرافیکی 
منحصر به فرد به نام NAPLPS براي نمایش تصاویر 
به صورت صفحه بــه صفحه بهره می گرفت و قابلیت 
اســتفاده از 256 رنگ را براي این کار داشت. جالب 
 NAPLPS در ،HTML اســت بدانیــد برخــالف
قســمت هایی از صفحه هنگام تغییــر به صفحه بعد 
ثابت می ماند که با توجه به پهناي باند پایین شبکه ها 

در آن زمان، نقطه  قوت بزرگی به شمار می رفت.

قیمت گران
ســرویس ویوتران پیش از راه اندازي رســمی، 

به صورت آزمایشــی از ســال 1980 تا 1981 
تحت نــام «Bowsprit» (دماغه  کشــتی)، 

در شــهر کوچکــی در ایالت فلوریدا ارائه شــد. 
براي این بازه  آزمایشــی، 125 خانه  با درآمد  باال 

به عنوان مشــتریان اولیه انتخاب شــده بود. پس از 
گذشت این دوره، در 30 اکتبر سال 1983، ویوتران 
به صورت رســمی در جنوب فلوریدا بــه خانواده ها 
Miami  عرضه شــد. مطالب خبــري از روزنامه
Herald (که براي خود Knight-Ridder بود) 
Associated در قلب این ســرویس  Press و
قرار داشتند، اما در حول آن دایره اي از سرویس هاي 
مختلف مانند هواشناسی، خدمات مالی و بانکداري 
مجــازي، نرم افزارهاي آموزشــی بــراي فرزندان، 
اطالعات حراجی هاي آنالین و حتی قیمت امالك و 
مستغالت قرار داشت. ویوتران به نوعی قصد داشت 

به «مک دونالد ویدئوتکست» تبدیل شود!
با وجود بســتر مناســب، همکاري با شرکت هاي 
بــزرگ و تنوع ســرویس ها، روند رشــد ویوتران در 
ســال اول به هیــچ عنوان طبق انتظــارات مدیران 
پیش نرفت. ســرویس موفق به جــذب تنها 2700

مشترك شده 
که  حالــی  در  بــود، 
تخمین  آن حــدود 5000 بود. ضرر

Knight-Ridder در سال 1984 چیزي حدود 
17 میلیون دالر بود. اما مشکل کجا بود؟ کامال واضح 
بود: قیمت. ویوتران براي خانواده ها گران درمی آمد؛ 
ترمینــال Sceptre مــورد نیــاز براي ســرویس
600 دالر قیمت داشت. غیر از این، هزینه  استفاده از 
سرویس 12 دالر در ماه بود. قبض سرویس به اینجا 
هم ختم نمی شــد، بابت اســتفاده از خط تلفن براي 

سرویس هم باید ساعتی یک دالر پرداخت می شد.

 مدیران سرسخت
اگر فکر می کنید سرنوشــت این ســرویس هم 

مانند صدها ســرویس دیگري بود که پس از همان 
شکست اولیه از دور خارج می شود، مدیران سرسخت 
آنها  نشــناخته اید!  را   Knight-Ridder شرکت 
فکر می کردند با ادامه دادن سرویس و گسترش آن 
می توان این شکســت اولیه و ضرر سال نخست را 

جبران کرد. 
بخشــی از این امید ناشی از تخمینی بود که تیم 
ساخت ویوتران داده بود که هزینه  ها و درآمدها پس 
از دو سال سربه سر می شود؛ اتفاقی که هرگز نیفتاد. 
البته پس از شکست سال اول و براي بهبود اوضاع، 
تغییراتی در ســاختار ویوتران ایجاد شــد: به جاي 
فروختن دســتگاه Sceptre، آن را به مشترکان 
بابــت 40 دالر در ماه اجــاره می دادند که این مبلغ 
شامل حق اســتفاده از سرویس هم می شد. باوجود 
تصمیمات اولیه  شــرکت، خدمات دیگري همچون 
ایمیل و چت براي جذب مشتریان بیشتر به ویوتران 
افزوده شــد.  خدماتی که حتی پس از ارائه ، شرکت 
عالقــه اي به تبلیغ مشــترکان به اســتفاده از آنها 
نداشــت. در کنار اینها، سرویس به صورت کشوري 
هم در ایالت هاي مختلف عرضه شــد و توانست به 

حدود 20 هزار کاربر برسد.
اما هیچ کدام از این اســتراتژي ها و حتی رشــد 
مشترکان فایده اي به حال ویوتران نداشت. در افق 
موج عظیم رایانه هاي شخصی از سوي شرکت هاي 
اپل و IBM دیده می شد و شرکت چاره  اي جز ارائه  
ســرویس تحت نام Viewdata براي رایانه هاي 
شخصی نداشت. ولی تیر خالص به ویوتران وقتی 
شلیک شد که مدیران فهمیدند بیشتر کاربران پس 
از شــش ماه سرویس شــان را لغو می کنند و بدتر 
از آن، در میــان کاربران باقیمانــده، پرطرفدارترین 
سرویس ها نه مطالب خبري که ایمیل و چت است! 
ســرویس هایی که هیچ نفعی براي عرضه کنندگان 

ویوتران نداشت.
سرویس ویوترون هیچ گاه به سوددهی نرسید و 
در مارس 1986 با گذاشتن ضرر تقریبی 50 میلیون 
دالري روي دست سازندگانش به طور رسمی بسته 
شــد. حتی تالش گــروه commodore براي 

خرید آن هم ناموفق بود.

  بخش اقتصادي روزنامه  نیویورك تایمز در آن زمان نوشت: «ویوتران تالش کرد چیزهاي زیادي 
به مردم عرضه کند که عالقه  چندانی به آن  نداشتند». همیشه بازار هدفتان را رصد کنید. ارائه  بهترین 
محصوالت و ســرویس ها وقتی که مشتریان عالقه اي به استفاده از آن نداشته باشند، هیچ فایده اي نه 

به حال شما و نه به حال آنها نخواهد داشت.
  پایداري روي اهداف از ابعاد شــخصیتی بسیار خوبی اســت که هر مدیري باید داشته باشد، اما 
حواســمان باشــد وقتی این پایداري به لجبازي برسد، سقوط آغاز می شود. یک مدیر همیشه نگاهی به 

آینده داشته و جرأت قبول شکست و جلوگیري از ضررهاي بعدي را دارد.
  همیشــه و در هر مرحله از تولید و عرضه، هدف تان را مدنظر داشــته باشــید. مراقب باشید با 
محصوالت تان هدف خود را نقض نکنید. نمی توان هم مک دونالد بود و هم غذاهاي گران قیمت عرضه 

کرد.
  آینده نگري الزم اســت، اما آن قدر هم به افق چشــم ندوزید که چاله  جلوي پایتان را نبینید! از 
آمارها و بازخوردهاي بازه اي غافل نشوید که باید پارامترهاي مهمی در تصمیم گیري  شما به عنوان یک 

مدیر براي ادامه  روند کار باشند.
  هر ســرویس یا محصولــی را در فضاي خودش و بــا دید مختص خــودش بنگرید. نگذارید 
قیاس هاي مع الفارق باعث منحرف شدن طراحی و تولید محصول شود. مدیر اخبار و تحقیقات محتواي 
شرکت Knight-Ridder در مورد ویوتران گفته بود: «اشتباه ما این بود که داشتیم در مورد سرویس 
به صورت روزنامه اي فکر می کردیم. ترمینال را یک دســتگاه چاپ می دیدیم و ســیم ها را کامیون هاي 
حمــل روزنامه... به دنبال مدلی مثل توزیع روزنامه بودیــم، ولی بدون هزینه هاي کاغذ، جوهر و حمل 

و نقل».

درس ها

درس ها و شکست ها؛ بلند پروازانه ترین پروژه  ویدئوتکست

نمایشی گران و بى موقع
محمود صادقی

فرض کنید در خانه رایانه  ندارید (یعنی رایانه  خانگی  به آن مفهوم هنوز وجود ندارد که داشــته باشید) 
و تصمیم می گیرید چیزي مثل اینترنت داشــته باشــید تا بتوانید با آن صفحــات مختلف را ببینید، مطلب 

بخوانیــد و کارهاي مختلف دیگــر را انجام دهید؛ چه ایده اي به ذهن تان می رســد؟ احتماال با نگاهی 
به اطرافتان به دنبال دســتگاهی می گردید که بتوان به جاي رایانه  از آن اســتفاده کرد. پاسخ چندان 
سخت نیست، دستگاهی که همه  ما در اتاق نشیمن داریم: تلویزیون! اما مواد الزم دیگر چیست؟ ست 
آپ باکس دارید؟ تله تکســت را که یادتان است؟ خط تلفن هم که دارید. حاال اینها را با هم ترکیب 

کنید و زمان را هم حدود 40 ســال به عقب برگردانید تا برســید به مفهومی به نام «ویدئوتکست»
(videoetext). اگر این کلمه به نظرتان عجیب می رســد، احتماال از این که در دیکشنري انگلیسی 
وجود دارد، بیشــتر تعجب خواهید کرد! حال که فهمیدید ویدئوتکست چیست، برسیم به داستان 
«ویوتران» (Viewtron)، بزرگ ترین و بلند پروازانه ترین پروژه  ویدئوتکست در آمریکا؛ سرویسی 
که توسط شرکت عظیم رســانه اي Knight-Ridder با همکاري بزرگ ترین شرکت  مخابراتی 
آمریکا یعنی AT&T در دهه  80 میالدي کلید زده شــد و در شکست  آن همین  بس که االن حتی 

باسابقه هاي فناوري هم نام آن را به یاد نمی آورند!

آیا می دانستید؟
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بازار

5 پیشنهاد سرگرم کننده

تومان430/000 قیمت

Galaxy J1 سامسونگ

تومان1/480/000 قیمت

Xbox One مایکروسافت

تومان1/520/000 قیمت

PS4 سونى

تومان1/420/000 قیمت

Xbox 360 مایکروسافت

740/000

1/200/000

تومان

تومان

قیمت

قیمت

Xperia C4

PS3

سونى

سونى

تومان640/000 قیمت

Honor 4X هوآوى

تومان1/420/000 قیمت

Wii U نینتندو
شاید شرکت موتوروال از انتخاب هاي همیشگی 
براي کاربران ایرانی نباشــد، اما ســابقه درخشان 
این شــرکت در طراحی و ســاخت گوشــی هاي 
باکیفیــت این برند را صاحب اعتبــاري ویژه کرده 
اســت. موتوروال کــه قبــل از ال جــی و هوآوي 
وظیفه ساخت نکســوس گوگل را به عهده داشت، 
تجربه هاي ســاخت آن گوشــی را به موتو ایکس 
مدل اســتایل نیز آورده اســت. اندروید اختصاصی 
و کامال خالص این دســتگاه از اولین شباهت هایی 
اســت که در کنار طراحی، شما را به یاد نکسوس6 

می اندازد. موتوروال در دوربین ســنگ تمام گذاشته 
و قدرتمندترین مدل ســري موتو ایکس را با یک 
دوربین 21 مگاپیکســلی روانه بازار کرده است که 
با آن صفحه نمایش بــزرگ، تصاویر فوق العاده اي 
ثبت می کند. صداي این دســتگاه از انتظار شــما 
کمی  باالتر اســت و می تواند بــراي پر کردن یک 
اتاق کوچک مناسب باشــد، اما مگر می شود چنین 
تلفن همراهی را با یــک باتري 3000 میلی آمپري 
رها کرد و انتظار داشت تمام روز شارژ داشته باشد؟ 

از حاال به فکر یک پاوربانک هم باشید.

عظیم حرفه اى

تومان1/780/000

قدرتمند ترین محصول شــرکت ال جی بعد از 
پرچمدار جدیدش، از آن پیشنهادهاي غیرقابل رد 
کردن اســت. این تلفن همراه ضدضربه، ضدآب 
و ضدخش، خیال شــما را از مشــکل همیشگی 
گوشی هاي بزرگ یعنی پرت شدن و صدمه دیدن 
راحت می کنــد. پردازنده قدرتمند اســنپدراگون 
 Adreno 418 808 در کنار پردازنده گرافیک
و چهــار گیگابایت رم از نظر ســخت افزاري این 

محصــول را به یک ایده آل تبدیل کرده اســت. 
همچنیــن V10 تا 128 گیگابایت حافظه جانبی 
را پشــتیبانی می کنــد. از ویژگی هــاي بارز این 
گوشی می توان به دوربین قدرتمند آن اشاره کرد 
که کامال شما را راضی می کند. وزن تقریبا باالي 
192 گرمی و باتري کم جان از مختصات نه چندان 
دوست داشتنی این گوشی است، اما قیمت مناسب 

آن می تواند این نقاط ضعف را برطرف کند.

نفوذ ناپذیر

تومان1/720/000

داشتن گوشــی هاي بزرگ مشکالتی دارد که 
شــاید خیلی ها را از خریدن آنهــا منصرف کند. 
مثال ساده اش این اســت که هر بار گوشی خود 
را از جیبتان بیرون می آورید باید با شــوخی هاي 
دوســتانتان مانند عبارت «باز تلویزیونتو با خودت 
آوردي» روبه رو شوید، اما چه کسی از کار کردن 
با یک گوشــی با صفحه بزرگ لذت نمی برد؟ در 
میان موبایل هاي صفحه بزرگ، ســري گلکسی 
نوت سامســونگ از محبوب ترین هاي بازار است. 

نــوت 5 به عنــوان آخرین محصول این ســري 
می تواند انتخاب مناســبی براي شــما باشد. این 
گوشی از پردازنده بسیار خوبی برخوردار است و با 
چهار گیگ رم هیچ مشکلی در اجراي نرم افزارهاي 
مختلف ندارد و با وجــود صفحه نمایش بزرگ و 
براق، باتري 3000 میلی آمپري آن از پس کاربري 
روزانه شــما برمی آید، اما قیمت به نسبت باال و 
پشــتیبانی نکردن از کارت حافظه جانبی از نقاط 

ضعف آن است. 

غول کره اى

تومان2/120/000

رقابت درشت قامتان

ابعاد:   5/5  اینچ

دوربین:  13 مگاپیکسل

حافظه داخلی:  16 گیگابایت       

 Mediatek MT6752 تراشه: 

اندروید 5 سیستم عامل: 

Cell Processor   :پردازشگر

Nvidia RSX  :کارت گرافیک

320 گیگابایت حافظه : 

 DVD و Blu-ray درایو: 

دسته قابل شارژ سایر امکانات: 

ابعاد:  5/5 اینچ

دوربین:  13 مگاپیکسل

حافظه داخلی:  8 گیگابایت       

 Kirin 620 تراشه: 

اندروید 5 سیستم عامل: 

تومان1/000/000 قیمت

One M8 اچ تی سی
ابعاد:   5  اینچ

دوربین:  4  مگاپیکسل

حافظه داخلی:  16 گیگابایت       

اسنپدراگون 801  تراشه: 

اندروید 4/4 سیستم عامل: 

AMD  Jaguar   :پردازشگر

Amd Radeon  :کارت گرافیک

500 گیگابایت حافظه: 

 DVD و Blu-ray                   :درایو

دسته قابل شارژ سایر امکانات: 

ابعاد:  4/3 اینچ

دوربین:  5 مگاپیکسل

4 گیگابایت        حافظه داخلی:  

 Spreadtrum تراشه: 

اندروید 4/4 سیستم عامل: 

AMD Jaguar   :پردازشگر

Amd Radeon  :کارت گرافیک

حافظه :                                500 گیگابایت

 DVD و Blu-ray درایو: 

Kinect سایر امکانات: 

5 پیشنهاد محبوب بازار

ابعاد:   5/7 اینچ

دوربین:  16 مگاپیکسل

حافظه داخلی:  32 گیگابایت       

Exynos 7420 پردازنده: 

اندروید 5/1 سیستم عامل: 

ابعاد:   5/7 اینچ

دوربین:  16 مگاپیکسل

حافظه داخلی:  32 گیگابایت       

Snapdragon 808 پردازنده: 

اندروید 5/1 سیستم عامل: 

ابعاد:   5/7 اینچ

دوربین:  21 مگاپیکسل

حافظه داخلی:  32 گیگابایت       

Snapdragon 808 پردازنده: 

اندروید 5/1 سیستم عامل: 

تومان640/000 قیمت

K10 ال جى
ابعاد:  5/3 اینچ

13 مگاپیکسل دوربین:  

16 گیگابایت        حافظه داخلی:  

 MediaTek MT6753 تراشه: 

اندروید 5/1 سیستم عامل: 

IBM Power   :پردازشگر

AMD Radeon  :کارت گرافیک

حافظه :                     32 گیگابایت

 DVD-ROM درایو: 

جوى استیک حرکتى سایر امکانات: 

IBM PowerPC   :پردازشگر

ATI Xbox 360  :کارت گرافیک

250 گیگابایت حافظه : 

 DVD-ROM درایو: 

Kinect سایر امکانات: 

سامسونگ

ال جی

موتوروال
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 ویندوز همیشه محبوب
تا پیش از آمــدن دو رگه هاي جدیــد به بازار، 
با در اختیار داشــتن تبلت هاي مجهــز به اندروید 
و حتــی آیپد هاي اپــل، کاربران می توانســتند از 
صفحه کلیدهاي طراحی شده براي این محصوالت 
اســتفاده کنند، اما هیچ گاه این محصوالت یک دو 
رگه به شــمار نرفتند، زیــرا مهم ترین محدودیت و 
تفاوت آنها با دیگر لپ تاپ ها در سیستم عامل نصب 

شده روي آنها بود. 
کاربران زیــادي از سیســتم عامل ویندوز روي 
لپ تاپ هــاي خود اســتفاده می کردنــد و تنها در 
صورتی می توانستند لپ تاپ خود را کنار بگذارند که 
همین سیستم عامل با امکانات مشابه در محصولی 
جدید در اختیارشــان قرار بگیرد. پاسخ به این نیاز 
کاربران زمانی به تحقق پیوســت که مایکروسافت 
ویندوز 10 را با محیط کاربري کامال لمسی و با در 
نظر گرفتن تمام خواسته هاي کاربران دستگاه هاي 
هوشــمند منتشر کرد. با انتشار ویندوز 10 زمان آن 
فرا رســید تا لپ تاپ ها کوچک شوند، نمایشگر آنها 
لمســی شــود و صفحه کلید و ترك پد به عضوي 
جدایی پذیر در آن تبدیل شــوند. این تغییرات، یک 
رایانــه دو در یک یا دو رگه را خلق کرد که نه تنها 
امکانات لپ تاپ را در خود جاي داده، بلکه در ظاهر 
نیز شبیه یک تبلت جمع وجور و سبک است. به نظر 
شــما همین دلیل براي خرید یــک دو رگه به جاي 

لپ تاپ هاي سنگین کافی نیست؟

 قیمت مناسب
در کمتر از یک ســال پیش چنانچه صحبت از 
یک رایانه ویندوزي با نمایشــگر لمســی به میان 
می آمد ناخــودآگاه محصوالتی با قیمتی به مراتب 
بــاال ذهن کاربران را به خود مشــغول می کرد، اما 
در ســال 2016 و با عرضه دو رگه هاي ویندوزي 
این قیمت هاي نســبتا باال جاي خــود را به اعداد 
و ارقامی به مراتب کمتــر از لپ تاپ هاي امروزي 
داده اند (شروع قیمت از 500 هزار تومان) و با تنوع 
زیاد این امکان را به کاربــران می دهند تا بهترین 
گزینــه را با توجه به بودجه اي کــه در اختیار دارند 

تهیه کنند.
دو رگه ها باتوجه به حجم هارد دیســک (فضاي 
ذخیره سازي)، اندازه صفحه نمایش و میزان حافظه 
رم در طیف گســترده اي قابل خریداري اســت و 
همیــن تنوع باال جزو دالیلی به شــمار می رود که 
می تواند شما را به داشتن یکی از آنها ترغیب کند. 

نظر شما براي خرید این محصول چیست؟ 

فیلم ببینید و لذت ببرید
باالخره هرقدر هم اهل کار باشــید ممکن است 
در اوقات فراغت خود تصمیم بگیرید فیلم تماشــا 
کنید. تماشــاي فیلم از جمله لذت هایی اســت که 
بــا یک دو رگه دوچندان می شــود. هنگامی که با 
دو رگه هــا در تخت خود فیلم مــورد عالقه تان را 
تماشــا می کنید نگران وزن سنگین لپ تاپ، زاویه 

نامناسب صفحه نمایش و حتی صفحه کلید دست و 
پــا گیر آن نخواهید بود، زیرا صفحه کلید دو رگه ها 
در بیشــتر موارد از آنها جدا شــده یا همچون یک 
پایه، نمایشــگر را در وضعیتی که مناسب تماشاي 

فیلم باشد قرار می دهد. 

 بخوانید و بگردید
مطالعــه  درس،  کالس  در  یادداشــت برداري 
کتاب هاي الکترونیک و مرور سایت هاي خبري از 
جمله کارهایی اســت که انجام آنها با اســتفاده از 
ماوس و صفحه کلید در لپ تاپ هاي بزرگ و نسبتا 
ســنگین دشوار اســت، اما در مقابل، انجام همین 
کارها با تبلتی نسبتا سبک  و پیمایش محتوا توسط 
انگشــتان دســت بی نیاز از مــاوس و صفحه کلید 
بســیار لذتبخش اســت. یکی دیگر از قابلیت هاي 
دو رگه هاي ویندوزي نیز همین است. شما می توانید 
روزنامه هاي  اینترنت گشت وگذار کنید،   براحتی در 
آنالین را همچون روزنامه هاي کاغذي در دســت 
بگیریــد و مطالعه کنید، بازي هاي جذاب قابل اجرا 
روي دســتگاه هاي لمســی را بازي کنید و از همه 
مهم تر آن که وزن کم این دســتگاه ها به هیچ وجه 

شما را اذیت نمی کند.

حرفه اي باشید
یکی از مزایاي لپ تاپ هاي ویندوزي، بهره مندي 
از ماوس و صفحه کلید و پشتیبانی از قابلیت نصب 

انواع نرم افزارهاي ویندوزي همچون مجموعه 
آفیس، فتوشــاپ، ابزارهاي میکس و مونتاژ فیلم 
و بســیاري از نرم افزارهاي دیگر است که موجب 
می شــود هر کاربــري نتواند دســتگاه دیگري را 
جایگزین آنها کند. دو در یک هاي ویندوزي در این 
زمینه نیز موفق ظاهر شده اند، چراکه سیستم عامل 
ویندوز با توان پردازشــی باال و حافظه رم در کنار 
حافظــه ذخیره ســاز جانبی در این دســتگاه ها به 
کاربر این امکان را می دهد تــا همه نرم افزارهاي 
موردنظــر را که از قابلیت نصــب در لپ تاپ هاي 
ویندوزي برخوردارند روي این دستگاه ها نیز نصب 
کند. همچنین در صورت لــزوم کاربران می توانند 
با اتصال مــاوس و صفحه کلید معمولی به این دو 
رگه ها از آنها همچون یک رایانه رومیزي که فقط 

نمایشگر آن کوچک شده استفاده کنند.

 هرآنچه بخواهید
عالوه بر تمام موارد اشاره شده، مزایاي بی شمار 
دیگري همچون وزن کم، قدرت پردازش باال، ابعاد 
کوچک، شــارژ سریع و شــارژدهی طوالنی مدت 
(در مواردي بیش از 10 ســاعت)، کاربري بســیار 
ساده، طراحی هوشــمندانه، انعطاف پذیري در کنار 
هماهنگی در برقراري ارتباط با دیگر دستگاه هاي 
هوشمند و پشــتیبانی از سیمکارت براي اتصال به 
دیتاي شــبکه یا حتی مکالمه از جمله ویژگی هاي 

یک رایانه دو در یک به شمار می رود.

دالیل خرید یک لپ تاپ 2 در یک

نصف لپ تاپ، نصف تبلت
امیر عصاري

دو رگه ، دو در یک، لپ تاپ هاي تبلتی، تبلت هاي لپ تاپی، تب-تاپ و حتی لپ-لت از واژه هایی است که براي معرفی نسل 
جدید رایانه هاي شخصی به کار گرفته می شود، اما آیا می دانید این دو رگه ها چه هستند و چرا چنین نامی را به خود اختصاص 
می دهند؟ رایانه هاي دو رگه یا  دو در یک (Two-In-One) محصوالتی با دو کاربرد هستند. این محصوالت در نگاه اول شبیه 
یک لپ تاپ هستند که به نمایشگر لمسی و صفحه کلید مجهز است، اما به شما این قابلیت را می دهد تا صفحه کلید را به پشت 
نمایشگر خم کرده یا حتی به طور کامل آن را از نمایشگر جدا کنید تا لپ تاپ شما به یک تبلت تبدیل شود. دو رگه ها در مقایسه 
با تبلت ها و لپ تاپ ها مزایایی دارند که همین مزایا موجب شده این رایانه هاي دو کاره به یکی از محبوب ترین گزینه ها براي 

خرید تبدیل شوند. اگر به داشتن یکی از این دو رگه ها عالقه مند هستید و می خواهید با دالیلی محکم، تصمیمی قطعی براي خرید این 
محصول بگیرید ، با کلیک این هفته همراه شوید.

کارگاه
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ترفند

اسکایپ ازجمله ســرویس هایی است که بسیاري از کاربران براي 
برقراري ارتباطات صوتی رایگان با آن آشــنایی دارند. این ســرویس 
عالوه بــر قابلیت برقراري مکالمات صوتی، امکانات دیگري همچون 
کنفرانــس صوتی و تصویري، انتقال فایــل، مکاتبات متنی و... را نیز 
بــراي کاربر فراهم می کند و همین امکانات موجب شــده روز به روز 

تعداد کاربران آن افزایش یابد. 
اگر از کاربران این ســرویس باشــید مطمئنا می دانید اســتفاده از 
نرم افزار اســکایپ در سیســتم عامل ویندوز فقط براي یک حســاب 
کاربــري امکان پذیــر اســت و چنانچه شــما یک حســاب کاربري 
بــراي انجام کارهاي اداري و حســاب دیگري بــراي انجام کارهاي 
شــخصی خود داشــته باشــید، نمی توانیــد هر دو حســاب کاربري

را به طور همزمان اجرا و از آنها اســتفاده کنید. دوســت دارید از این 
محدودیت عبور کنید و به طور همزمان چند حســاب کاربري اسکایپ 

را اجرا کنید؟
روش اول: اسکایپ وب

1- اولین روش پیشنهادي براي عبور از این محدودیت، استفاده از 
سرویس اسکایپ تحت وب است. براي استفاده از این سرویس کافی 

است به لینک زیر مراجعه کنید:
https://web.skype.com

2- در ادامه پس از ورود به حســاب کاربري خود براي فعالسازي 

حساب کاربري دیگر می توانید نســخه تحت ویندوز را نیز اجرا کرده 
و عملیات ورود به آن حســاب را اجرا کنیــد. همچنین در صورتی که 
نرم افــزار دســکتاپی را روي رایانه خود نصب نکرده ایــد، می توانید با 
اجراي یک مرورگر دیگر و ورود مجدد به نســخه تحت وب سرویس 
اســکایپ، وارد حساب کاربري دیگر شــده و استفاده همزمان از چند 

حساب کاربري اسکایپ را تجربه کنید.
توجه: شــما می توانید بــا افزودن مرورگرهاي نصب شــده روي 
دستگاه و نصب نســخه دسکتاپی تا چهار و حتی پنج حساب کاربري 

اسکایپ را به طور همزمان مورد استفاده قرار دهید.
روش دوم: ترفند خط فرمان

1- روش دوم هیــچ محدودیتی در تعــداد کاربران فعال ندارد، اما 
اســتفاده از آن نیازمند نصب بودن نرم افزار اسکایپ در سیستم عامل 
ویندوز اســت. براي بهره مندي از این ترفند کافی است پس از مراجعه 
به منوي اســتارت عبارت CMD را وارد کــرده و در ادامه ابزار خط 
 (Run as Administrator) فرمان را با دسترســی مدیر سیستم

اجرا کنید.
2- حــاال باید فرمان زیر را در خــط فرمان وارد کرده و کلید اینتر 

را فشار دهید:
C:\ProgramFiles (x86)\Skype\Phone\Skype.
exe”\secondary

3- پس از اجراي نرم افزار اسکایپ می توانید عملیات ورود به اولین 
حســاب کاربري را انجام داده و در ادامه مراحل 2 و 3 را براي اجراي 
نســخه هاي دیگر نرم افزار و ورود به حساب هاي کاربري دیگر تکرار 

کنید.
توجه: شــما می توانید با افزودن عبارت secondary\ به مسیر 
اجرایی میانبر نرم افزار اســکایپ نیز این قابلیت را به آن اضافه کرده و 
با هر بار کلیک روي فایل میانبر، یک اســکایپ مستقل براي ورود به 

حساب کاربري موردنظرتان را به اجرا درآورید.

مبتدى

یکی از مشــکالتی که کاربران دســتگاه هاي اندرویدي براي حفظ حریم خصوصی 
دســتگاه هوشــمند خود با آن مواجه هســتند، نمایش خودکار عکس هاي دریافتی از 
نرم افزارهاي پیام رســان همچون واتس اپ در گالري تصاویر دســتگاه است. گاهی این 
تصاویر توسط افرادي ناشــناس ارسال شده و گاهی نیز عضویت در گروه هاي مختلف 
موجب می شــود تصاویري که خودتان نیز آنها را مشاهده نکرده اید در گالري و در میان 

عکس هاي ثبت شده توسط خودتان نمایش داده شود.
نمایش  دارید  دوست 
ایــن تصاویر را غیرفعال 
کنیــد و در حالت کلی با 
ترفنــدي قابلیت نمایش 
تصاویر ذخیره شــده در 
دلخواهتان  پوشــه هاي 
انجام  کنید؟  غیرفعال  را 
ایــن کار بــدون نیاز به 
قفل گذار  اپلیکیشن هاي 

و  براحتی با اجراي این ترفند امکان پذیر است:
1- پیش از هر چیز نیازمند ابزاري براي مدیریت فایل هاي ذخیره شده روي دستگاه 
خواهید بود. براي انجام این کار پیشــنهاد می کنیم اپلیکیشن ES File Explorer را 

از مارکت  اندرویدي موردنظرتان دانلود و روي دستگاه هوشمندتان نصب کنید.
http://j.mp/click_esfile

2- پس از نصب و اجراي مرورگر فایل ES در دســتگاه هوشمند خود، مسیر زیر را 
که محل قرارگیري عکس هاي دریافتی توسط اپلیکیشن واتس اپ است دنبال کنید:

sdcard/WhatsApp/Media/WhatsApp Images
3- در ادامه پس از مراجعه به مسیر گفته شده، روي آیکون آبی رنگی که با عالمت 

«+» به نمایش درآمده است فشار دهید و گزینه File را انتخاب کنید.
 OK را به فایل جدید اختصاص داده و روي .nomedia 4- حاال کافی اســت نام

فشار دهید تا فایلی با این نام در پوشه  WhatsApp Images ایجاد شود.
5- چنانچه اپلیکیشــن گالري را اجرا کنید مشــاهده خواهید کرد همه عکس هاي 

ذخیره شده در پوشه  جدید از دید گالري پنهان شده است .
نکته: با اســتفاده از این ترفنــد می توانید عملیات پنهان ســازي هر گونه محتواي 
چندرســانه اي را در گالري اجرا کنید. تنها کاري که باید انجام دهید مراجعه به پوشــه  
شامل فایل هاي چندرسانه اي و ایجاد فایلی با نام nomedia. در پوشه  موردنظر است.

نشان ندادن تصاویر واتس اپ در گالري
حرفه اي

اگر جزو کاربران سیستم عامل مک او اس ایکس باشید مطمئنا 
تعصب خاصی به این سیستم عامل دارید، چراکه اپل از نسخه هاي 
اولیه این سیستم عامل تالش کرده از رقباي خود همچون ویندوز 
جلوتر باشــد. خوشبختانه اپل در این راه موفق بوده، زیرا بسیاري 
از کاربران سیستم عامل مک از این سیستم عامل رضایت دارند و 
این رضایتمندي نه تنها به واسطه سرعت مناسب و عملکرد بهینه 
اســت، بلکه امکانات متنوع زیادي توســط آن در اختیار کاربران 

قرار می گیرد که موجب می شود رضایت هر کاربري جلب شود.
یکــی از این امکانات، میانبرهــاي اختصاصی در هر برنامه 

است. همان طور که می دانید همه سیستم عامل ها براي اجراي برخی کارها همچون بستن پنجره ها، باز کردن فرم جستجو 
و... میانبرهایی را در خود جاي داده اند و همچنین در مواردي نیز می توانید با اختصاص میانبرهایی به جاي جســت و جوي 
نام برنامه ها و کلیک روي آنها با اســتفاده از این میانبرها عملیات اجراي برنامه موردنظر را آغاز کنید. در این میان ممکن 
است یک برنامه از ابزارهاي متعددي پشتیبانی کند و شما قصد داشته باشید میانبر مربوط به یک ابزار خاص را تغییر دهید 
یا حتی این ابزار داراي میانبر نباشد و بخواهید یک میانبر به آن اختصاص دهید. به نظر شما در چنین شرایطی سیستم عامل 

می تواند نیاز شما را برآورده کند یا نیازمند استفاده از ابزارهاي جانبی و اعمال تغییرات در تنظیمات برنامه هستید؟
خوشبختانه سیستم عامل مک او اس ایکس در این موارد راهکار بسیار خوبی را در اختیار کاربران خود قرار داده که به کمک 
آن می تواننــد براي همه ابزارهاي موجود در منوهاي یک برنامه، میانبري ایجاد کرده یا میانبر موجود را تغییر دهند. چنانچه به 

انجام این کار عالقه مندید می توانید از روش زیر کمک بگیرید:
1- روي منوي اصلی اپل کلیک کرده و System Preferences را انتخاب کنید.

 Shortcuts کلیک کرده و در پنجره  تنظیمات صفحه کلید، تب Keyboard 2- از فهرست به نمایش درآمده روي
را انتخاب کنید.

3- در ادامه از فهرســت سمت چپ گزینه  App Shortcuts را انتخاب کرده و پس از آن روي آیکون «+» که در 
بخش زیرین فهرست سمت راست به چشم می خورد کلیک کنید.

4- پنجره اي براي شما نمایش داده می شود که می توانید نرم افزار موردنظرتان را از فهرست موجود در آن انتخاب کنید.
5- پس از انتخاب نرم افزار موردنظر با دو کادر Menu Title و Keyboard Shortcut سر و کار خواهید داشت. 
در کادر Menu Title بایــد دقیقا عنوانی را که در منوي نرم افزار به چشــم می خورد وارد کنید. به عنوان مثال چنانچه 
در یــک برنامه براي افزایش اندازه متن به نمایش درآمده گزینه اي با عنوان Increase Font در منوها وجود دارد  باید 
دقیقا همین عبارت را در کادر وارد کنید. (توجه داشته باشید چنانچه در انتهاي عنوان منو، سه نقطه وجود دارد باید در این 

بخش نیز سه نقطه متوالی را تایپ کنید)
6- در ادامه در کادر Keyboard Shortcut کلیک کرده و کلیدهاي ترکیبی موردنظر را فشار دهید.

7- پس از اجراي همه مراحل روي گزینه  Add کلیک کرده، رایانه را یک بار ري استارت کنید و پس از اجراي برنامه 
موردنظر با فشار کلید میانبر جدید عملکرد آن را بررسی کنید.

متوسط

میانبرهاي اختصاصی در مک او اس ایکس

اجراي چند اسکایپ در یک رایانه
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Market و Store
دو واژه استور و مارکت، معناي فروشگاه و  M مغازه را به خود اختصاص می دهند. (واژه
اســتور هنگامی که به صورت فعل به کار 
گرفته شــود به معناي ذخیره و انبار کردن است) در این 
میــان این واژه ها ممکن اســت بــا واژه هاي دیگري 
همچون Android یا App همراه شوند که همراهی 
با این واژه ها همان معناي اولیه را با مفهوم بیشــتر در 
مثــال  به عنــوان  می دهــد.  قــرار  کاربــر  اختیــار 
Android Market به فروشــگاهی اشاره دارد که 
اپلیکیشن ها و محصوالتی براي سیستم عامل اندروید را 
در خود جاي داده یا App Store به فروشگاهی اشاره 
دارد که محصوالت نرم افزاري (اپلیکیشــن) را در خود 
جاي داده اســت. البته ذکر این نکته ضروري است که 
اپ اســتور در بیشــتر موارد به فروشــگاه محصوالت 
نرم افــزاري اپل اشــاره می کند و در حالــت کلی این 
فروشــگاه هاي نرم افزاري محیطی براي دسترســی به 
محصوالت نرم افزاري و دانلــود یا خرید آنها به منظور 
نصب روي دســتگاه هاي مختلف با سیستم عامل هاي 
مختلف به شمار می رود. واژه استور و مارکت ممکن است 
براي فروشگاه هاي محصوالت فیزیکی نیز استفاده شود.

Vocal
اگر یک فایل صوتی را به دو بخش صداي  V اصلی و صــداي زمینه یا همــان موزیک
 Vocal همان  اصلی  صداي  کنیم،  تقسیم 
به شمار می رود که در بیشتر موارد صداي خواننده موزیک 
 Vocal را به خــود اختصاص می دهد. به عبــارت دیگر
همان بخشی از قطعات موسیقی است که خوانده می شود.

 کلیک:  انجام این کار غیرممکن نیست، اما نکته اي که باید به آن توجه داشته باشید این است که در بسیاري از روش ها 
و با کمک بســیاري از نرم افزارها عملیات تفکیک کانال هاي مختلف صوتی صورت گرفته و در مواردي 
نیــز با کاهش کیفیت، افزایش بلندي صداي موزیک و کاهش صداي خواننده (Vocal Voice)، خروجی در 
اختیار شــما قرار می گیرد و این خروجی در صورتی که فایل مورد اســتفاده شما در فرمت MP3 باشد به دلیل 

فشرده سازي هاي صورت گرفته روي آن از کیفیت بسیار کمتري برخوردار خواهد بود، زیرا عملیات 
تفکیک صدا در این فایل بسختی صورت می گیرد.

در ادامه با مراجعه به لینک هاي زیر می توانید روش انجام این کار با اســتفاده از چند نرم افزار 
مختلف را مشاهده کنید.

http://j.mp/click_karaoke
http://j.mp/click_karaoke2

چنانچه به دنبال خروجی با کیفیت از موزیک مورد عالقه خود هســتید پیشــنهاد می کنیم پیش از انجام این عملیات، در اینترنت جست و جو کنید، زیرا 
ممکن است موزیک مورد عالقه شما با کیفیت باال جهت دانلود (در مواردي نیز فروش با قیمت پایین) در دسترس باشد.

 نادر قاســمی نژاد از اراك: همان طور کــه بازارهاي گوناگون 
نرم افزاري بــراي اندروید وجود دارد، آیا ویندوز هم بازار نرم افزار 
مجــزا دارد؟ ســوال دوم ایــن  که آیــا براي 
گوشــی هاي اندرویــد فقــط بایــد از 
گوگل پلی دانلــود کرد؟ چون وقتی از 
دیگــر منابع می خواهیــم نرم افزار 
بگیریم اخطار ناامن بودن آن 
و احتمال خراب شدن گوشی 
نمایش داده می شــود. سوال 
سوم این که مارکتی در حد و 
اندازه و اعتبار گوگل پلی وجود 
دارد؟ اگرموجــود اســت چند 

مورد نام ببرید.
 کلیک:  در حال حاضر 

مورد نام

بازار مــوازي با ویندوز 
اســتور طراحی نشده است، اما ســایت ایرانی پاستیل 
h) براي رفع مشــکالت دسترسی کاربران ایرانی به  p://paasteel.ir)
ویندوز اســتور و گردآوري اپلیکیشن هاي فارسی زبان، استوري را ایجاد کرده 
که با نصب روي دســتگاه هاي مجهز به ویندوز 10 موبایل قابلیت دسترسی 
به این اپلیکیشــن ها و نصب و به روزرســانی آنهــا را در اختیار کاربران قرار 
می دهد. قابل ذکر است این سرویس در ابتداي راه بوده و ممکن است تعداد 

اپلیکیشن هاي موجود در آن چندان زیاد نباشد.
در پاســخ به پرســش دوم نیز همواره توصیه می شود از معتبرترین منبع 

که همان گوگل پلی اســت عملیات دانلود را اجرا کنید، زیرا اپلیکیشن هاي 
موجود در دیگر منابع ممکن اســت مشکالت امنیتی داشته و حتی 

دربردارنده کدهاي مخربی باشند و به دلیل نبود نظارت کافی 
پیش از انتشار در آن منبع، موجب بروز مشکالتی در دستگاه 

کاربران شوند.
پرســش ســوم شــما را می تــوان بــا تجربــه و نظر 

کاربــران بــه دو بخــش ایرانی و خارجی تقســیم کــرد. در 
بخــش مارکت هــاي خارجــی می توانیــد از مارکــت آمازون 
کــه  بگیریــد  کمــک   (h p://j.mp/click_amazon)
همچــون گوگل پلی اعتبار قابل قبولــی دارد. در بخش ایرانی نیز 
مارکت هاي بازار، مایکت و کندو توانســته اند نظر مخاطبان را به 

خود جلب کنند. قابل ذکر اســت مارکت آمازون بخش جدیدي با عنوان 
اپلیکیشن هاي زیرزمینی را به خود اختصاص داده که بسیاري از بازي ها 
و اپلیکیشن هاي تجاري به صورت کامال رایگان در آن منتشر می شوند.

 کیهان حســین زاده از تهران: آیا فضاي ذخیره ساز ابري که 
ظرفیت نامحدودي داشــته باشد وجود دارد؟ اگر وجود دارد روش 

عضویت در آن و استفاده از آن چگونه است؟
 کلیــک:  به صورت کلــی چنین سرویســی وجود دارد، امــا تعداد 

عضویت

ســرویس دهندگان محدود بوده و ذکر این نکته ضروري اســت که 
هیچ کدام از سرویس دهندگان در حال حاضر این سرویس را به صورت رایگان 
ارائه نمی کنند. برخی از آنها این ســرویس را با محدودیت در ذخیره ســازي 
فرمت هاي مشخص همچون فقط تصاویر عرضه کرده و برخی دیگر نیز این 
سرویس را به مدت فقط یک ســال ارائه می کنند و ممکن است سال آینده 
این ســرویس ارائه نشــود. همچنین در مواردي نیز این سرویس براي تهیه 
نســخه پشــتیبان از اطالعات ذخیره شــده در رایانه ارائه می شود و امکان 

ذخیره سازي اطالعاتی خارج از رایانه را به شما نمی دهد.
در تمام این ســرویس ها روش عضویت تفاوت هــاي اندکی دارد، اما در 
حالت کلی پس از کلیک روي گزینه  Sign up باید ســرویس موردنظرتان 
را انتخاب کرده و در ادامه پس از تکمیل فرم هاي به نمایش درآمده (همچون 
نام کاربــري، رمز عبور و آدرس ایمیل) مراحــل عضویت را کامل کنید. در 
پایان نیز با اســتفاده از ابزارهاي ارائه شده توســط هر سرویس دهنده و نیز 
محیط کاربري تحت وبی که در اختیار شــما قرار می گیرد می توانید عملیات 
ذخیره سازي فایل ها و دسترسی به فایل هاي ذخیره شده روي سرویس ابري 

را اجرا کنید.
چنانچه به استفاده از سرویس هاي ابري رایگان و در اختیار داشتن حجم 
ذخیره سازي بیشتر عالقه دارید، می توانید از سرویس MultCloud کمک 
بگیرید. براي استفاده از این سرویس ابتدا  باید در سرویس هاي ذخیره ساز ابري 
مختلف عضو شــده باشید و در ادامه پس از 
 ،MultCloud عضویت در سایت
اطالعــات عضویــت در دیگر 
ســرویس هاي ذخیره ســاز 
ایــن  در  را  ابــري 
وارد  ســرویس 
این  بــه  کنیــد. 
شــما  ترتیــب 
می توانیــد فضاي 
ارائه شــده توسط تمام 
سرویس ها را به صورت 
که  سرویسی  در  یکجا 
در   MultCloud
اختیار شــما قرار می دهد 
مدیریت کرده و با اســتفاده از 
یک سرویس از مجموع فضایی 
که در اختیار دارید براي ذخیره سازي 

اطالعات خود بهره مند شوید.
www.multcloud.com

سواالت خود را به clickhelp@jamejamonline.ir ایمیل کنید تا پاســخگوي شما باشیم. 
ذکر نام، نام خانوادگی و نشانى شهر یا روســتاي محل اقامت خود را فراموش نکنید، زیرا به ســواالت بدون نام و مشخصات 

پاسخ داده نمی شود.

براي ارتباط بیشــتر با ضمیمه فناوري روزنامه جام جم، کانال کلیک را در تلگــرام به آدرس clickjamejam @دنبال کنید. 

همان بخشی از قطعات موسیقی است که خوانده می شود.
امیرحســین رحمتی: من قبال مجموعه 
آفیــس را حذف کــردم، امــا حاال که 
می خواهــم دوبــاره آن را نصب کنــم، در حین 

عملیات نصب با خطاي زیر مواجه می شوم:
Error 25004. The product key you 
entered cannot be used on this 
machine. This is most likely due 
to previously Office 2013 trials 
being installed.

 مازیار جباري از قائمشــهر: دنبال نرم افزاري هســتم که صداي خواننده را از آهنگ هایی که داراي فرمت MP3 هستند (تاکید می کنم 
فایل MP3) بدون افت کیفیت صداي خروجی استخراج کند و خروجی آن موزیک خالی باشد.

being installed.

 کلیک:  این خطا هنگامــی نمایش داده 
می شود که شــما پیش از نصب مجموعه 
آفیس، نســخه اي را قبال روي رایانه خود نصب 
داشته باشید و عملیات حذف آن نسخه به صورت 
کامل اجرا نشده باشــد و به عبارت دیگر ردپاي 
نســخه قبلی همچنان در ویندوز و رجیستري آن 
وجود داشــته باشد. رفع این مشــکل باتوجه به 
عمومــی بــودن آن نســبتا ســاده اســت، زیرا 
مایکروسافت ابزاري را براي حذف کامل مجموعه 
آفیس از روي رایانه ارائه کرده که تنها کاري که 
 باید انجام دهید اجراي آن و طی مراحل به نمایش 
درآمده است. براي انجام این کار باید به لینک زیر 
مراجعه کرده و پس از اســکرول کردن صفحه به 
پایین، در بخش Option 2 یکی از مرورگرهاي 
به نمایش درآمده را انتخاب کرده و عملیات دانلود 

فایل اصالحیه و اجراي آن را آغاز کنید.
http://support.microsoft.com/kb/2739501

نکته: این لینک شــامل فایل اصالحیه براي حذف 
آفیــس 2013، 2016 و آفیــس 365 اســت پس در 
صورتی که نیازمند حذف دیگر نســخه ها از روي رایانه 
خود هستید از بخش زیرین صفحه روي لینک به نمایش 
درآمده در مقابل مجموعه آفیس موردنظر کلیک کنید تا 

اصالحیه هاي موردنظر در اختیار شما قرار گیرد.
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هیجان را به چشم خود ببینید
اســتفاده از دوربین هــاي ورزشــی یــا همان 

اکشــن کمراها بســیار جالب و هیجان انگیز 
اســت، اما مشــکل اصلی ایــن دوربین ها 
این اســت که هنگام فیلمبــرداري با چنین 
ابزارهایــی امــکان دیــدن تصویــر از لنز 

دوربین امکان پذیر نیســت و حتما باید دســت 
به دامن گوشــی هاي هوشمند شــوید که البته این هم 

محدودیت هایی را ایجاد کرده و تســلط شما به سوژه ها را 
کاهش می دهد. شرکت گوپرو به عنوان پیشرو در این زمینه راه حل جدیدي رو کرده و طرحی 
مفهومی از یک عینک واقعیت مجازي را رونمایی کرده است که به کاربران گوپرو این امکان 
را می دهد تا با اســتفاده از آن تصاویر لنز دوربین گوپرو را در همان لحظه روي چشــم خود 
ببینند. این می تواند خبر هیجان انگیزي براي کســانی باشد که عکس ها و فیلم هاي زیادي را 
به دلیل رعایت نکردن کادر مناســب از دست داده اند. این عینک که Vuzix نام دارد تا 300 

متر برد داشته، اما تاریخ و قیمت عرضه آن هنوز مشخص نشده است.

حتما شــنیده اید بیــن 60 تا 70 درصد 
وزن بدن انسان از آب تشکیل شده است. 
این مساله نشان می دهد آب نقش مهمی 
در سالمت انســان دارد. بخش بزرگی از 
این میزان با نوشــیدن آب تامین می شود، 
اما ســوالی که پیش می آید این است که 
عالوه بر حس تشنگی چه زمانی بدن ما به 
آب احتیاج دارد؟ براي پاســخ دادن به این 
پرسش محققان دانشــگاه فیالدلفیا از اختراع جدیدي رونمایی کرده اند که یک تی شرت ساده به 
نظر می آید، اما قابلیت این را دارد که به شــما نشــان دهد در طول روز چه وقت و به چه مقدار 
آب احتیاج دارید. این تی شــرت با استفاده از حسگرهایی که در خود جاي داده است، رطوبت بدن 
را اندازه گیري کرده و با توجه به نوع فعالیت بدن این اطالعات را روي گوشــی کاربر به نمایش 
می گذارد. البته این تنها کاري نیســت که اختراع دانشگاه فیالدلفیا قابلیت اندازه گیري آن را دارد، 

بلکه عالئم حیاتی مانند ضربان قلب و میزان کالري مصرفی نیز قابل اندازه گیري است.

تا به حال به ماهیگیري رفته اید؟ ممکن اســت ســاعت ها قالب خود را در آب بیندازید، اما حتی یک 
لنگه کفش یا قوطی کنسرو خالی نیز به قالب شما گیر نکند. فناوري براي فرار از این ناکامی راه حلی پیدا 
کرده اســت. ibobber یک ابزار مخصوص ماهیگیري است که به انتهاي قالب وصل شده و مشخص 
می کند ماهی در کدام قسمت از آب قرار دارد و همچنین عمق آب در آن منطقه چقدر است. با نمایش این 
اطالعات روي گوشی هوشمند، ماهیگیر قادر خواهد بود قالب را به عمق مورد نظر فرستاده و شانس خود 
را براي یک صید خوب بیشتر کند. این گجت تا عمق 40 متري قابل استفاده است و عالوه بر قابلیت هاي 
قبلــی زمانی را که ماهی به قالب گیر کند به کاربر اطالع می دهد. همچنین ارائه اطالعاتی مانند اندازه و 
بزرگی ماهی، دماي آب و یک تقویم از زمان و مکان ایده آل براي ماهیگیري از دیگر قابلیت هاي آن است.

لباسی که می فهمد به آب نیاز دارید

نظر و پیشنهادهاي خود را درباره مطالب کلیک به 
نشانی تهران، بلوار میرداماد، جنب مسجد الغدیر، 

روزنامه جام جم با پست الکترونیکی
click@jamejamonline.ir بفرستید یا به شماره 

300011226
پیامک بزنید

ما را در فضاي مجازي نیز دنبال کنید

@clickjamejam

بهترین طعمه 
براي ماهی ها

زیردریایی 
آکواریومی
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آندوسکوپی موبایلی
با  پزشکی  و مســتندهاي  فیلم ها  در  حتما 
که  رباتیک  لوله اي  شده اید؛  آشنا  آندوسکوپی 
با اســتفاده از دوربینی که در ســر خود دارد، 
از اعضــاي داخلی و مجراي گوارشــی بدن 
فیلمبرداري می کند. آیــا به این فکر کرده اید 
 BlueFire چنین وســیله اي را امتحان کنید؟
نام یک ابزار اضافی براي گوشی هاي هوشمند 
است که دقیقا مانند دستگاه آندوسکوپی عمل 
می کنــد. BlueFire یک کابــل بلند رباتیک 
شــبیه کابل شارژ گوشی اســت که به درگاه 
میکرو USB یا الیتنینگ تلفن هاي همراه وصل 
می شود و با اســتفاده از اپلیکیشنی به همین 
نام تصاویر ضبط شــده از دوربینی را که در 
سر دیگر کابل است به نمایش می گذارد. البته 
براي امتحان کردن این وسیله الزم نیست به 
سراغ امعا و احشاي انسانی بروید، بلکه این 
تنگ  مسیرهاي  از  تصویربرداري  براي  وسیله 
و غیرقابل عبوري که رد شــدن از آنها چندان 

راحت نیست، مناسب است.

هواي تازه تر
همان طــور که جهان هــر روز آلوده تر 
می شود، می توانید مطمئن باشید انواع مختلف 
دستگاه هاي جدید و امکانات تکنولوژیک که 
براي  را  لذتبخش تري  زندگــی  دارند  قصد 
شما بســازند، اختراع خواهند شد. یکی از 
این اختراعات Air Quality است که محیط 
خانه را بــراي زندگی قابل تحمل تر می کند. 
این دســتگاه 249 دالري یک تصفیه کننده 
دارد که با استفاده از فیلترهاي متعدد، گرد و 
غبار و ذراتی به کوچکی 0/3 میکرون موجود 
در هواي اتاق را جذب کرده و هوایی 99/97 
درصد تمیز را براي کاربرانش ایجاد می کند. 
این تصفیه هوا با استفاده از حسگرهایی که 
دارد با تغییر رنگ نشان می دهد که وضعیت 
هوا در چه شرایطی قرار دارد. قرمز به معنی 
بســیار کثیف، بنفش کثیف و آبی نشــانگر 
هواي تمیز اســت. عالوه بر اینها می توانید 
اطالعاتی ماننــد میزان رطوبت هوا و درصد 
در  موجود  مونواکسید  و  دي اکسید  اکسیژن، 
هوا و همچنین مقــدار ذرات معلق در هوا را 

روي گوشی خود ببینید.

ز
کشــن کمراها بســی

اســت، اما مشــکل اص
این اســت که هنگام فیل
ابزارهایــی امــکان دیـ
دوربین امکان پذیر نیس

گوش من

16

با خیال راحت کلیدهایتان را جا بگذارید
اگر قرار باشــد تعداد کسانی که تا به حال دسته کلید خانه یا محل کار خود را جا نگذاشته اند شمرده 
شــود، قطعا یک گروه بســیار کوچک خواهند بود؛ اتفاقی که می تواند براي هر کسی دردسرهاي زیادي 
ایجاد کند و وقت زیادي را هدر بدهد. براي همین شــرکت سامســونگ دست به ساخت دستگاهی زده 
که می تواند دواي درد بی کلیدي باشــد. قفل در هوشمند این شرکت (Digital Door Lock) احتیاج 
شما به کلید براي باز کردن در را از بین می برد و به جاي کلید می توانید از رمز عبور و حسگر اثر انگشت 
استفاده کنید. عالوه بر اینها شما تنها با داشتن یک کلید مخصوص می توانید درهایی را که از این قفل 
اســتفاده کرده و با کلید شما کالیبره شده اند باز کنید. همچنین اپلیکیشن اختصاصی این دستگاه که تنها 
با گوشــی هاي سامسونگ کار می کند این امکان را به کاربر می دهد تا با استفاده از فناوري NFC درها 

را باز کنند. قیمت این دستگاه 349 دالر است.

اگر مطالب این صفحه را مى پسندید، عدد 56416 را به شماره 300011226 پیامک کنید

هرچه عکس هاى شما در شبکه هاى اجتماعى خاص تر و دیدنی تر باشند، افراد بیشتري از آنها استقبال 
می کنند؛ مثال عکاسی از زیر آب، اما برخالف تصور شما این کار نه احتیاج به خیس شدن لباس هایتان دارد 
و نه الزم است از غواصی و تجهیزات حرفه اي فیلمبرداري زیر آب سردربیاورید، چراکه ِدرون (ربات پرنده) 
sub 112 که یک زیردریایی کوچک اســت، این امکان را به شما می دهد تا با کنترل از راه دور این ربات 
کوچک را کنترل کرده و با اســتفاده از دوربین آن از زیر آب عکاســی کنید. sub 112 را در آکواریوم رها 
کنید و از نزدیک ترین فاصله ممکن از ماهی هاي داخل آکواریوم پرتره هاي فوق العاده بگیرید. این ربات که 
به یک فلش و چراغ نیز مجهز است با داشتن 256 مگابایت حافظه داخلی امکان ثبت 800 عکس و ویدئو 

500 دقیقه اي را به شما می دهد. 

فناورى آینده
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