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ث
مك

نيمه پر ليوان

ــتتان نوروز را  تلفن را برمي داريد تا به دوس
تبريك بگوييد، شايد هم تولدش است. به هر 
ــت با او چه كار داريد، مهم اين  حال مهم نيس
ــراي برقراري اين  ــت كه از چه خدماتي ب اس
ارتباط استفاده مي كنيد؛ پيامك، اپليكيشن هاي 
ــبكه هاي اجتماعي؟ احتماال  ــان يا ش پيام رس
بيشترتان در پاسخ به اين سوال از پيام رسان ها 
و شبكه هاي اجتماعي ياد مي كنيد. آمارها هم 
پاسخ شما را تائيد مي كنند. تا همين چند سال 
ــتفاده مردم از  پيش، نوروز از ايامي بود كه اس
ــد و اپراتورهاي  ــا به اوج خود مي رس پيامك ه
ــد كالني در  ــور، درآم ــاي همراه كش تلفن ه
همين بازه زماني محدود كسب مي كردند. اما 
روزهاي پيامك بازي سپري شده و حاال تلگرام 
ــبكه اجتماعي جورواجور  و وايبر و هزار جور ش
جاي آن را گرفته است. پس چندان هم جاي 
ــت وقتي در خبرها مي خوانيم آمار  تعجب نيس
پيامك ها نسبت به سال گذشته كاهش داشته 

است.
ــفند 94 تا 6 فروردين  در بازه زماني 29 اس
ــالي  ــوع پيامك هاي دريافتي و ارس 95، مجم
ــه اپراتور همراه اول، ايرانسل و رايتل حدود  س
ــون و 699 هزار و  ــارد و 683 ميلي هفت ميلي
ــه روايتي اپراتورها حدود  229 پيامك بود و ب
200 ميليارد تومان ضرر كردند. اگر اين اعداد 
و ارقام باعث شده فكر كنيد اپراتورها در مقابله 
با شبكه هاي اجتماعي بازي را باخته اند، سخت 
اشتباه مي كنيد! يك روي ديگر سكه اين است 
ــل هاي دوم، سوم و  ــعه نس كه امروزه با توس
ــتفاده از  ــما براي اس چهارم اينترنت همراه، ش
شبكه هاي اجتماعي در بيشتر مواقع از اينترنت 
ــتفاده مي كنيد. اين استفاده در  موبايل خود اس
ــبكه واي فاي  ــفر كه به ش ــوروز و هنگام س ن
دسترسي نداريد بيشتر مي شود. پس به همان 
ــما از خدمات  ــبت كه از ميزان استفاده ش نس
ــود به خدمات اينترنتي  ــته مي ش پيامكي كاس

افزوده مي شود.
ــر ارتباطات و فناوري  ــه گفته معاون وزي ب
ــفند 94 تا 6 فروردين 95،  اطالعات از 29 اس
ــتركان اپراتورهاي  حجم اينترنت مصرفي مش
ــزار و 935 ترابايت  ــه هفت ه ــن همراه ب تلف
ــه و نيم برابر سال گذشته است.  ــيد كه س رس
ــالف اين كه در  ــب مي بينيد برخ ــه اين ترتي ب
نگاه اول شبكه هاي اجتماعي و در كل فضاي 

ــماره يك اپراتورهاي  مجازي دشمن ش
ــراه به نظر  ــن هم تلف
در  ــا  ام ــند،  مي رس
ــور  اينط ــت  حقيق
كاربران  و  ــت  نيس
از  ــتفاده  اس ــراي  ب
خدمات  به  اينترنت 

نيازمندند.  ــا  اپراتوره
ــا درك اين  ــا ب اپراتوره

ــعه شبكه هاي  ــاله، عالوه بر توس مس
ــته هاي تشويقي،  3G، 2G و 4G با ارائه بس
ــود همراه مي كنند و  ــتركان زيادي را با خ مش
ــال  ــاردي خود به دليل كاهش ارس ضرر ميلي

پيامك ها را از طريقي ديگر جبران مي كنند.

دبيركليك مائده گيوه چين

بازار سياه براي گوشي ارزان قيمت يك برند معروف
ــمي آيفون جديد اپل با نام SE به بازار جهاني مي گذرد، اما  ــيار كمي از عرضه رس با وجود اين كه زمان بس
ــد. وجه تاريك ماجرا اين  اين محصول اكنون در بازار ايران وجود دارد كه مي تواند نكته مثبت و خبر خوبي باش
ــياهي براي اين گوشي به وجود آمده و با قيمت هاي عجيبي به فروش مي رسد.  ــت كه در حال حاضر بازار س اس
ــرف اپل روانه بازار  ــد يك محصول ارزان قيمت از ط ــت پايه 400 دالر و در جهت تولي ــه با قيم ــون SE ك آيف
ــخه 64 گيگابايتي آن دو  ــت، اكنون مدل 16 گيگابايتي آن تقريبا دو ميليون و 350 هزار تومان و نس ــده اس ش
ميليون و 850 هزار تومان در بازار ايران فروخته مي شود. جالب اين كه 
اين قيمت هاي سرسام آور فقط به فروشگاه هاي موبايل فروشي 
ــايت هاي فروش آنالين  ــود و س مراكز تجاري محدود نمي ش
ــتفاده  نيز در قيمتگذاري خود از همين ارقام چند برابري اس
ــي اين محصول بايد  ــد. در صورتي كه قيمت واقع مي كنن
ــد. به نظر مي رسد نبود  چيزي كمتر از دو ميليون تومان باش
وجود نماينده رسمي براي برند پرطرفداري مانند اپل در ايران 

به ضرر كاربران و مشتريان ايراني تمام شده است.

 لپ تاپي به قطر يك مداد

ــوالت ديجيتالي  ــد محص ــالش براي تولي ت
ــي از دغدغه هاي اصلي  ــه يك ــبك ب نازك و س
ــت تا بتوانند نظر  ــده اس توليدكنندگان تبديل ش

مشتريان بيشتري را به خود جلب كنند. 
ــاس همين تمايل، شركت اچ پي كه به  براس
ــد در حال ايجاد يك انقالب داخلي  نظر مي رس
ــت از لپ تاپ جديد فوق نازك خود رونمايي  اس
ــوك اير اپل نيز نازك تر  كرده كه حتي از مك ب
است. Spectre 13,3 اچ پي تنها 10/4 ميلي متر 
ــي به اندازه يك مداد ضخامت دارد كه حتي  يعن
از نزديك ترين رقيب خود يعني مك بوك اير 12 

اينچ نيز 2/5 ميلي متر نازك تر است.
ــد فعاليت خود  ــركت كه در دور جدي  اين ش
ــي نماد تجاري يا همان لوگوي خود را تغيير  حت
ــت  ــاپ فوق نازكش از هش ــت، در لپ ت داده اس
ــه رم، 512 گيگابايت حافظه  ــت حافظ گيگاباي
 Core i7 و Core i5 و پردازنده هاي SSD

سري Skylake اينتل بهره برده است تا عالوه 
بر نازكي از قدرت بااليي نيز برخوردار باشد.

ــت هاي  تس در  ــه  ك ــول  محص ــن  اي  
ــاعت باتري نگه مي دارد قرار است با  اوليه 9 س
ــده به بازار جهاني  ــت 1169 دالر تا ماه آين قيم

عرضه شود.

است  ــالي  س چند 
ــدون  ب ــين هاي  ماش

خودران  و  راننده 

هم جاي خود را در خبرهاي تكنولوژي باز كرده اند 
و شركت هايي مانند گوگل و تسال از موفقيت هاي 
ــد، اما  ــت خبر مي دهن ــن صنع ــبي خود در اي نس
ــن خودروها به  ــت كه اي واقعيت اين اس
ــتند و تنها قابليت  ــبت كند هس نس
ــيرهاي از پيش  ــي كردن مس ط
ــوت را دارند.  ــده و خل تعيين ش
ــده  ــكالت باعث ش همين مش
ــوز آنقدر جدي  اين صنعت هن

گرفته نشود. 
ــركت  ــن ميان يك ش در اي
ــته  ــا را فراتر گذاش آمريكايي پ
ــاخت يك خودروي  و دست به س

ــدارد. اين  ــه راننده  احتياج ن ــابقه اي زده كه ب مس
ــركت آمريكايي كه Roborace نام دارد قرار  ش
است از اين اتومبيل خودران مسابقه اي - مفهومي 
ــابقه اي استفاده  در ليگ فرمول E خودروهاي مس
ــي، طراحي منحصر به فردي  كند. اين مدل مفهوم
ــود از قوانين  ــي باعث مي ش ــن طراح دارد و همي
آيروديناميك بيشترين بهره را ببرد. سازندگان اين 
ــده صنعت خودرو در اختيار  خودرو اعتقاد دارند آين
ــت و بعيد  ــمند و بدون راننده اس اتومبيلرانى هوش
ــت در چنين دنيايي در پيست هاي مسابقه نيز  نيس

ديگر خبري از قهرمانان اتوموبيلراني نباشد. 
ــت مي تواند در آينده  ــد اس Roborace معتق

صنعت خودرو نقش بسزايي بازي كند.

اولين ماشين مسابقه بدون راننده

با گسترش روزافزون كاربران ايراني 
ــور پررنگ  ــاي مجازي و حض در فض
آنالين ايرانيان دور از انتظار نيست كه 
ــكالت و سودجويي هاي  خطرات، مش

ــتر شود.  ــايبري نيز روز به روز بيش س
ــه و كنار خبرهايي  تا جايي كه از گوش
ــك، دزدي و نقض حريم  مربوط به ه
خصوصي كاربران به گوش مي رسد. از 

ــن رو پليس فتا در اطالعيه اي به  همي
كاربران ايراني گوشزد كرده فيشينگ 
ــب اطالعات  ــدي بگيرند و مراق را ج
كاربري خود باشند. فيشينگ كه يكي 
از رايج ترين روش هاي دزدي اطالعات 
بين هكرهاست به روشي گفته مي شود 
ــوردن از طرف  كه كاربران با فريب خ
ــتباه در  هكرها اطالعات خود را به اش
ــرار مي دهند. پليس  اختيار اين افراد ق
ــاي مجازي  ــه كاربران فض ــا نيز ب فت
ــق  ــتفاده از طري ــوص سوءاس درخص
ــرداري از طريق ايجاد صفحات  كالهب
ــينگ هشدار داد. سرگرد  جعلي يا فيش
علي كساني در اين خصوص مي گويد، 
برخي از سودجويان سايبري بتازگي با 

ــرقت  جعل نماد الكترونيك اقدام به س
مهم ترين  ــد.  مي كنن بانكي  اطالعات 
نكته براي دور ماندن از اين مشكالت، 
ــاده امنيتي همچون  ــت نكات س رعاي
ــايت و توجه به  تايپ كردن آدرس س
داشتن نماد الكترونيك است. همچنين 
كاربران بايد به ياد داشته باشند كه تمام 
 https ــم از پروتكل ــايت هاي مه س
براي سايت هاي خود استفاده مي كنند 
ــذاري اطالعات  ــتم كدگ ــه از سيس ك
استفاده مي كند. پيش از اين نيز پليس 
ــال از آلوده  ــا در روزهاي ابتدايي س فت
ــاي دانلود تقويم 95 خبر  بودن فايل ه
ــتم هاي  ــود كه ممكن بود سيس داده ب

كاربران را ويروسي كند.

پليس فتا: 
فيشينگ را 
جدي بگيريد

دستگيرى هكر 13 ساله توسط پليس
ــتگيري يك  ــس فتا از دس ــته پلي ــاي گذش در روزه
ــن و  ــاله خبر داد. اين هكر نوجوان كه كم س هكر 13 س
ــال ترين هكر ايران است، پيش از اين توانسته بود چند  س
سامانه بزرگ را در فضاي مجازي هك و به آنها نفوذ كند. 
ــد از تحقيقات به عمل آمده  ــت كه بع نكته جالب اين اس
ــن و سال اعتراف كرده هيچ انگيزه مالي  اين هكر كم س
يا سودجويانه  اى در خصوص جرائم سايبري  خود نداشته 
ــش توانايي هاي خود در  ــراي قدرتنمايي و آزماي و تنها ب
ــت به اين كار زده است. فارغ از عمل  فضاي مجازي دس
ــخص انجام داده، توجه به استعداد  غيرقانوني كه اين ش

كم نظير اين نوجوان ايراني نكته اي است كه انتظار مي رود مسئوالن رسيدگي به پرونده او به آن توجه كرده و در 
مسير درست هدايت كنند.
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واكاوى

آرش جهانگيرى
موفقيت اپل در بازار گوشى هاى هوشمند، چيزى 
ــركتى كه سال ها  ــبيه افسانه هاى خيالى است. ش ش
ــهمى  ــد كه هيچ  س پس از ديگر رقبا وارد بازارى ش
ــال توانست جايگاه  ــت س ــت، اما در هش از آن نداش
خود را به عنوان مطرح ترين بازيكن و صاحب بيش از 

90درصد سود خالص اين صنعت تثبيت كند. 
ــطه توليد يكى از  ــيرين به واس ــتان ش اين داس
ــت تبديل  ــوالت تاريخ به واقعي ــن محص موفق تري
ــمند آيفون. اين محصول انقالبى  ــد: گوشى هوش ش
ــتانداردهاى سازندگان و كاربران  توانست يكشبه اس
را تغيير دهد و نسل جديدى از دستگاه هاى هوشمند 
ــا كارايى هاى فراوان و جديد را به بازار عرضه كند.  ب
ــدازه آيفون  ــه هرچند به ان ــه عرضه آيپد ك در ادام
ــك گام بلند به جلو  ــى نبود، اما در نوع خود ي انقالب
ــد جايگاه اپل به عنوان  ــد، باعث ش ــوب مى ش محس
برترين سازنده ابزارهاى ديجيتال مستحكم شود، اما 
به نظر مى رسد اين روند، در سال هاى اخير وارد يك 
ــد؛ ديگر خبرى از محصوالت  دور تسلسل شده باش
ــت و تنها  ــگفت انگيز نيس انقالبى و نوآورى هاى ش
تفاوت دستگاه هاى جديد با نسل قديم در مشخصات 
ــتر خالصه  ــگر هاى بيش فنى كمى ارتقا يافته و حس

مى شود. 
ــايعات از  ــال، همان طور كه ش ــركت اپل امس ش
ــد، از محصولى جديد  ــر داده  بودن ــا پيش خب مدت ه
 SE ــى كرد: آيفون ــن حال تكرارى رونماي و در عي
ــان بدنه آيفون 5 با تجهيزات  كه مى توان آن را هم

آيفون 6s دانست. 
ــتثنا نيست  ــل  جديد آيپد نيز از اين قاعده مس نس
ــدن قلم  و غير از تغيير ابعاد صفحه نمايش، اضافه ش
ــخت افزار، نوآورى چندانى  ــى و البته ارتقاى س لمس
ــذارد. هرچند محصوالت اپل از  ــه نمايش نمى گ را ب
ــيار بااليى برخوردار هستند،  كيفيت و محبوبيت بس
ــه پايان اپل  ــن روند رو ب ــيد كه آيا اي ــا بايد پرس ام
ــط يكى از خالق ترين  ــركتى كه توس ــت؟ يا ش اس
ــده هنوز  ــخ بنا ش ــران تاري ــن مدي و خوش فكرتري
حرف هايى براى گفتن دارد؟ در ادامه در كنار بررسى 
ــوالت جديد اپل،  ــاى محص ــخصات و قابليت ه مش
ــتراتژى كلى  ــل عرضه آنها و اس ــى نيز به دلي نگاه
ــتگاه هاى هوشمند  ــركت در بازار پرتنش دس اين ش

خواهيم داشت.

آيفون SE؛ ارزان غيرپالستيكي
ــهورترين ميراث هاى استيو جابز  يكى از مش
ــختانه وى با  ــركت اپل، مخالفت سرس در ش
ــر از چهار اينچ  ــدازه باالت ــى با ان ارائه گوش
ــيارى از طرفداران اين  ــرى كه بس بود. ام
ــوان يكى  ــرگ وى به عن ــد پس از م برن
ــه ناپذير طراحى اپل از  ــول خدش از اص

ــاى بازار و  ــد، اما اقتض ــام مى بردن آن ن
ــى هاى با  ــتفاده از گوش ــل كاربران به اس تماي

ــن غول يكدنده  ــه نمايش بزرگ تر باالخره اي صفح
ــى هايى با  ــور به ارائه گوش ــاورى را مجب ــاى فن دني
ــچ كرد. حال اپل كه از نظر  ــتر از چهار اين اندازه بيش
ــى را در پيش گرفته  بود،  ــت تك محصول تنوع سياس
ــيده كه جاى يك گوشى كوچك ،  به اين نتيجه رس
ــت و ارزان تر براى جلب مشتريانى كه به  خوش دس
ــى هاى بسيار بزرگ عالقه اى ندارند يا آن كه از  گوش
نظر اقتصادى توانايى خريد گوشى هاى گرانقيمت را 

ندارند، ضرورى است. 
ــودآورى در حال  ــد اپل از نظر فروش و س هرچن
ــمند به شمار  ــى هاى هوش حاضر يكه تاز دنياى گوش
مى رود، اما نبايد از ياد برد كه رقبا با گستره وسيعى از 
محصوالت با ابعاد و قيمت هاى مختلف اين موقعيت 
ــى  ــند. نتيجه، ارائه يك گوش ــش مى كش را به چال

سخت افزارى  با  هوشمند 
ــت و  ــى خوش دس ــون 6 در شاس ــر از آيف قدرتمند ت

ثابت شده آيفون 5 با نام SE است.

اندازه دوست داشتني من
ــى مناسب تمام كسانى است كه ترجيح  اين گوش

ــت با گوشى خود كار كنند يا از  مى دهند با يك دس
ــته از كاربران  ــر بودجه محدوديت دارند. اين دس نظ
ــى استفاده  ــال از يك گوش ــتر از دو س معموال بيش
ــتگاهى داشته باشند  مى كنند و ترجيح مى دهند دس
ــانى هاى  ــدت از پس به روزرس ــه بتواند در اين م ك
سيستم عامل iOS برآيد. در واقع مى توان گفت اگر 
ــته قرار مى گيريد، اين گوشى  ــما هم در اين دس ش
ــمار مى رود. طراحى آن نسبت  بهترين انتخاب به ش
ــازى هاى  به آيفون 5 تغييرات كوچكى كرده و بهس
ــتر  ــادگى كاركرد و پايدارى بيش ــده در س انجام ش
ــهودى  مش ــر  تاثي ــر  كارب ــتان  دس در  آن 

داشته است. 
ــون 6s از  ــى مانند آيف اين گوش
ــراه دو گيگابايت  ــده A9 هم پردازن
ــره مى برد كه به آن  حافظه رم به
قدرتى در حد بهترين هاى 
بازار مى دهد. البته براى 
كاهش قيمت و افزايش 
احتمالى،  ــتريان  مش ــه  دامن
ــا تخفيف  ــور به حذف ي ــل مجب اپ
ــده   ــى خود نيز ش ــى قابليت هاى گوش برخ
ــيارى از موارد بى نقص  ــت. عملكرد SE در بس اس
و كامال در سطح 6s است و تنها در مقايسه رو در رو 
ــگر اثر انگشت يا  مى توانيد متوجه عملكرد بهتر حس
كنتراست بهتر صفحه نمايش در 6s شويد. همچنين 
ــت 4K و با دوربين اصلى 12 SE مى تواند با كيفي

مگاپيكسلى تصويربردارى كند كه از اين نظر باالتر 
از آيفون 6 قرار مى گيرد.

خداحافظ لمس جادويي
 ForceTouch ــر ــى از فناورى برت اين گوش

موجود در برادر بزرگ تر و گران تر خود بى بهره است 
ــه اختالف قيمت موجود ميان دو  كه البته با توجه ب
محصول كامال عادى به نظر مى رسد. در نهايت بايد 
ــى، تنها در صورتى براى شما جذاب  گفت اين گوش
نخواهد بود كه قبال به اندازه بزرگ تر صفحه نمايش 
ــيد و مزاياى مانيتور  آيفون 6 يا 6s عادت كرده باش
ــتفاده از گوشى با يك  دست  بزرگ تر را به قابليت اس
ترجيح دهيد. در صورتى كه شما از آن دسته افرادى 
هستيد كه هنوز آيفون 5 يا 5s خود را به دليل اندازه 
ــتى نگه   داشته ايد، اين گوشى  و خوش دس
ــت، اما  ــما ايده آل اس براى ش

ــى هاى بزرگ  اگر قبال وارد بازى گوش
ــد براى ارائه نسل بعدى  ــايد بهتر باش ــده ايد، ش ش
ــمند اپل صبر كنيد، چون بازگشت  گوشى هاى هوش
ــايندى  ــه چندان خوش ــه كوچك تر تجرب ــه صفح ب

نخواهد بود.

آيپد پرو؛ قهرمان كوچك مي شود
نسل جديد آيپد، پسوند Pro يا حرفه اى را يدك 
ــالف  ــد كه از نظر فرم ظاهرى تفاوتى با اس مى كش
خود ندارد و تنها بهسازى هاى جزئى در زبان طراحى 
آن به چشم مى خورد. همان طور كه از نام آن انتظار 
ــتر براى كاربران حرفه اى  مى رود اين محصول بيش
ــده تا عموم مردم. سخت افزار قدرتمند و  طراحى ش
ــدن قلم Apple Pencil به نسخه 9/7  اضافه  ش
ــراى رقابت با  ــان مى دهد اپل اين محصول را ب نش
Surface مايكروسافت به بازار عرضه كرده است. 

ــار عرضه اين محصول  ــه مى توان گفت اپل كن البت
به عنوان جايگزينى براى لپ تاپ ها، كاربرى معمول 
آن به عنوان يك وسيله سرگرمى و نه چندان جدى را 
از نظر دور نكرده و در نهايت به اندازه سرفيس براى 

ايفاى نقش ابزار كار بهينه سازى نشده است.

يك تير و دو نشان
ــخه 9/7 اينچى براى كسانى است  بايد گفت نس
كه دنبال قابليت هاى سرى Pro با ابعاد كوچك تر، 
ــتند، در حالى  ــر و كارايى بهتر دوربين هس وزن كمت
ــى  ــه همراه قلم لمس ــى ب ــخه 12/9 اينچ ــه نس ك
ــتان هنرمندان و گرافيست ها به يك  مى تواند در دس
ــواع آثار بصرى  ــردى براى خلق ان ــزار كامال كارب اب
تبديل شود. البته اپل همان قدر كه به كاربران هنرى 
ــته، تالش كرده به كاربرانى  اين محصول توجه داش
كه دنبال جايگزينى تبلت به جاى لپ تاپ خود براى 
انجام كارهاى ادارى و پردازش متن هستند نيز توجه 
ــمند داراى كيبورد نيز براى  كند. در نتيجه كاور هوش
ــورت تمايل و  ــده تا در ص ــن محصول عرضه ش اي
خريدارى توسط كاربر بتواند كنار قلم لمسى، جايگاه 
ــد. عملكرد روان،  آيپد را به  يك ابزار كار ارتقا بخش
ــده  ــه نمايش رتينا با كيفيت و وضوح اثبات ش صفح
ــن انجام  ــر قابل قبول در حي ــوب با عم ــرى خ و بات
ــود اين آيپد  چند كار به صورت همزمان باعث مى ش
بهترين عملكرد را در ميان اسالف خود داشته باشد. 
ــايد  ــتر و ابعاد كمى بزرگ  آن ش هرچند قيمت بيش
ــد، اما در  ــه كاربران جور نباش ــليقه هم با جيب و س
ــتن متنى كوتاه،  ــى كه غير از مرور وب و نوش صورت
ــرفيس بسيار  نياز به ابزارى توانمند تر داريد يا بايد س
ــان از لپ تاپ  ــا همچن ــاب كنيد ي ــر را انتخ گران ت

استفاده كنيد.

نگاهى به جديدترين محصوالت اپل

تاريخ تكرار مي شود

آيپد 9/7:
ــد و كارا با قيمت  ــبك، قدرتمن كوچك، س
ــبت به  ــرد دوربين بهتر نس ــب تر و عملك مناس

نسخه 12/3 اينچى 
آيپـد 12/9:

ــب تر  ــزرگ و باكيفيت، مناس صفحه نمايش ب
ــخت افزار  ــاى حرفه اى، س ــام كاره براى انج

قوى تر ولى با  وزن باال و جاگير

در يك نگاه

 يكى از 
ت تبديل 
 انقالبى 
 كاربران 
هوشمند 
ضه كند. 
ه آيفون 
د به جلو 
به عنوان 
شود، اما 
ارد يك 
صوالت 
ت و تنها 
شخصات 
 خالصه 

يعات از 

ــاى بازار و  ــد، اما اقتض ــام مى بردن آن ن
ــى هاى با  ــتفاده از گوش ــل كاربران به اس تماي

ــن غول يكدنده ــه نمايش بزرگ تر باالخره اي صفح
ــى هايى با ــور به ارائه گوش ــاورى را مجب ــاى فن دني
ظ ا ك ل ا ال ك ا ا ا ا ا

ن ى و ح ر
5 يا 5s خود را به دلي هستيد كه هنوز آيفون
ــتى نگه   داشته ايد، اين و خوش دس
ــما ايده آل اس براى ش

ــى هاى اگر قبال وارد بازى گوش
ــد براى ارائه نس ــايد بهتر باش ــده ايد، ش ش
ــمند اپل صبر كنيد، چون گوشى هاى هوش
ــه چندان خوش ــه كوچك تر تجرب ــه صفح ب

نخواهد بود.

آيپد پرو؛ قهرمان كوچك مي شود
ا ف ا P آ ل

آيپد 9/7:

در يك نگاه

مزايا:
ــار اينچى و  ــدازه محبوب چه ــك آيفون با ان ي
ــخت افزار قدرتمند، دوربين 12 مگاپيكسلى،  س
ــتفاده از قاب ها و لوازم جانبى آيفون  امكان اس
ــب  ــيار خوب، قيمت مناس 5s، عمر باترى بس

نسبت به امكانات
معايب:

ــى 128  ــه داخل ــا حافظ ــخه اى ب ــتن نس نداش
ــت  ــگر اثر انگش گيگابايت، عملكرد كند تر حس
ــا آيفون 6s، كيفيت پايين تر تصوير  در قياس ب

 6s نسبت به آيفون

در يك نگاه
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آيا اعتيادآور است؟
Digital drugها بخشي از Binural Beats هايي 

ــا  ــده ب ــاي توليدش ــا پالس ه ــد ب ــه مي توانن ــت ك اس
ــاوت براي هر گوش، ميزان دوپامين  فركانس هاي متف
ــد و تاثير خاصي بر بخش هاي مختلف  مغز را باال ببرن
ــز به وجود  ــه موادمخدر را در مغ ــز بگذارند و تجرب مغ
ــايعه اي از  ــياري معتقدند اين تنها ش آورند. هر چند بس
ــت، براي اين كه  ــرف توليدكنندگان اين آهنگ هاس ط
ــان ديده شود و به فروش برسد و هنوز راه  آهنگ هايش
ــادي تا اين كه آهنگ هاي صوتي بتوانند چنين اثري  زي
ــت و مخدرهاي ديجيتال از آن  را ايجاد كنند مانده اس

ــدر واقعي  ــتگي اي كه موادمخ نوع وابس
ــت،  ــراي آدم ها ايجاد مي كند به دور اس ب
ــمت ديگر ميدان، روان شناسان  اما در س
ــوش كردن  ــه مي گويند گ ــرار دارند ك ق
ــاي صوتي  ــدت به اين فايل ه طوالني م
اعتياد به همراه مي آورد. تا جايي كه مجبور 
مي شويد هر نوع فعاليت اجتماعي را همراه 

ــه اين فايل هاي  با گوش كردن ب
صوتي انجام دهيد، زيرا به مرور 
ترشح دوپامين در مغز وابسته به 
شنيدن اين فركانس ها مي شود 
ــز ديگر  ــادي مغ ــوارد ع و در م
كند.  ــح  ترش دوپامين  نمي تواند 
ــن حالت ها مثل  ــه اي البته هم
ــت كه شخص به  آن زماني اس

اينترنت اعتياد دارد، موضوعي كه خيلي 
از ما دچارش هستيم.

ــد فايل هاي صوتي  ــه معتقدن آنهايي ك
ــته باشند با  نمي توانند اثر موادمخدر را داش
استدالل هايي نسبتا قوي به ميدان آمده اند. 

اين گروه از محققان دست به انجام مطالعات ميداني 

ــادآور بودن فايل هاي  ــي زده اند و براي رد اعتي و تجرب
ــرار مي گيرند،  ــق دانلود در اختيار ق ــي كه از طري صوت
ــد. آنها مي گويند  ــي را پيش رويمان قرار مي دهن داليل
ــود درواقع معلول  ــتاده مي ش ــه از مغز فرس امواجي ك
فعاليت هاي شيميايي مغز است و نه علت آن، همان طور 
كه يك بلندگو بر اثر عبور جريان الكتريكي صداي بلند 
توليد مي كند. با صداي بلند نمي توان به همان سادگي 
ــان جريان الكتريكي را توليد كرد كه به بلندگو وارد  هم
ــه در مغز موجب  ــت ك ــيميايي اس ــده و اين مواد ش ش
ــوند كه بعضي از آثار آن به صورت امواج  اتفاقاتي مي ش
ــت و بازتوليد همان امواج  الكترونيكي قابل دريافت اس
ــه اندازه الزم براي  ــيميايي را ب نمي تواند همان مواد ش

مخدر بودن توليد كند.
ــم هاي  ــن، مغز مكانيس ــالوه بر اي ع
حفاظتي دارد كه در مقابل عوامل خارجي 
ــي كه تالش  ــت مي كند و تغييرات مقاوم
ــك فركانس صوتي به  مي كند با ايجاد ي

ــود از طرف مغز  ــز القا ش مغ
ــود  مي ش زده  واپس 
ديگري  امواج  مغز  و 
ــراي ايجاد تعادل  را ب

منتشر مي كند تا مانع اثرگذاري اين امواج شود.
ــته آنها مي گويند موادمخدر رايج  از همه اينها گذش
عالوه بر مغز، روي بخش هاي سيستم عصبي و اعضاي 
ــال فعلي تنها  ــر مي گذارند و مخدرهاي ديجيت بدن اث
مي توانند مغز را متاثر كنند و نمي توانند بخش هاي ديگر 
ــي بعضي ها معتقدند  ــدن را تحت تأثير قرار دهند. حت ب
ــا درد را كم مي كند يا  ــتگي ي ــترس، خس اين امواج اس
ــش وزن و تقويت حافظه نقش دارند كه اثر آن  در كاه

طوالني و ماندگار نيست.

مخدر ديجيتال از كجا مي آيد؟
تاريخچه شناخت اثر شنيدن فركانس هاي متفاوت 
ــال 1839 برمي گردد كه هاينريش  ــر گوش، به س از ه

ويلهلم داو اين اثر را كشف كرد.
براساس يافته ويلهلم داو، ضربه به دو گوش كمك 
مي كند آرامش، خالقيت و ديگر حاالت ذهني مطلوب 
ــتفاده از آن  ــي زود سوءاس ــود. بنابراين خيل حاصل ش

ــياري تالش كردند بگويند از طريق  همه گير شد و بس
گوش دادن به آهنگ هايشان مي توان به آرامش رسيد. 
ــال 2011 مدير مدرسه اي در اوكالهاماي آمريكا  اما س
در مورد مخدرهاي ديجيتال هشدار داد و بعد از آن اين 
ــري در ديگر نقاط دنيا صدا كرد  موضوع مثل بمب خب
ــانه هاي جهان در مورد آن هشدار دادند و شايد به  و رس
دليل همين هشدارها بود كه در فاصله سال هاي 2011 
ــت وجوي عبارت digital drugs در  تا 2014، جس
ــاهده و وارد ايران نيز  ــت و جوي گوگل مش موتور جس
ــد، ولي بسياري از تحقيقات صورت گرفته نشان داد  ش
ــال آن حالتي را كه موادمخدر واقعي  مخدرهاي ديجيت
ــدار  براي افراد ايجاد مي كند، ايجاد نمي كند و تنها هش
ــي رنج  ــد كه افراد از كمبودهاي عاطفي و حس مي دهن

مي برند.

تكذيب وجود مخدر ديجيتال در ايران
بسياري از كارشناسان و روان شناسان هر چند وجود 
ــال را در ايران رد نمي كنند، اما وجود  موادمخدر ديجيت
ــترش و  ــز تائيد نكرده و تنها درباره امكان گس آن را ني
ــدن آن هشدار مي دهند. چندي پيش سردار  همه گير ش
ــا موادمخدر ناجا،  ــدي، رئيس پليس مبارزه ب علي موي
ــور به  ــي و ديجيتال در كش ــاره وجود مخدر صوت درب
ــزاري مهر گفته بود: «تاكنون هيچ موردي درباره  خبرگ
ــتفاده از اين مخدرها گزارش نشده است، اما از آنجا  اس
ــاي مجازي به صورت  ــه دانلود اين موزيك ها در دني ك
ــس مبارزه با  ــان پلي ــود، كارشناس رايگان انجام مي ش
ــان پليس فتا در حال  ــدر با همكاري كارشناس موادمخ
ــتند كه اقدام به فروش يا دانلود  ــايت هايي هس رصد س

اين موزيك هاي مخدر مي كنند.»
ــروه كاهش تقاضاي  ــعيد صفاتيان، رئيس كارگ س
اعتياد كميته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخيص 
ــت نظام نيز در گفت و گو با كليك تاكيد مي كند  مصلح
ــده است. او  كه مخدرهاي ديجيتال اصال وارد ايران نش
ــا مراكز درماني هم صحبت كرده ام و  مي گويد: «بنده ب
هيچ موردي از مراجعه فردي به اين مراكز در اين زمينه 
نيز گزارش نشده است و اصال وجود ماده مخدر ديجيتال 
ــودي ندارد و  ــد س واقعيت ندارد، زيرا اگر ديجيتالي باش
قاچاقچيان موادمخدر تنها درصورتي كه ماده اي برايشان 

سود داشته باشد، اقدام به فروش آن مي كنند.»
ــه اعتياد نگاه  ــح  مي دهد: وقتي ب ــان توضي صفاتي
مي كنيم دو علت بيروني و دروني دارد كه در ايران دو 
ــل لذت و كنجكاوي از لحاظ بيروني باعث اعتياد  عام
ــيقي درست است  ــود. گوش دادن به موس افراد مي ش
ــود و اگر فردي معتاد باشد  كه باعث لذت افراد مي ش
به وسيله گوش دادن به موسيقي خماري اش برطرف 

مي شود، اما اعتياد به خود آن اثبات نشده است.
ــوي چلك، رئيس انجمن مددكاري  ــن موس سيدحس
اجتماعي ايران و مديركل دفتر آسيب هاي اجتماعي وزارت 
ــاي ديجيتال در  ــاون هم درباره وجود مخدره رفاه و تع
ايران به كليك گفت: «موسيقي درماني تكنيكي است كه 
متخصصان خاص خود را دارد، اما با توجه به ويژگي هاي 
ــدت و بروز مشكل، توانايي  فردي، ظرفيت هاي افراد، ش
ــخيص و با توجه به  فرد و رفتار خانواده بايد اختالل تش
ــيقي درماني تجويز  شود. در  آن به عنوان مثال موس
ــيقي درماني خود مي تواند راهكاري  حقيقت موس
ــد، اما اين كه كسي به آن اعتياد داشته باشد  باش
ــود مورد اثبات شده اي نيست،  يا باعث اعتياد ش
ــه اينترنت  ــا اعتياد ب ــه ب در مقايس
ــناختي  ــالل روانش ــه نوعي اخت ك
ــه آن  ــت و درنتيج ــي اس ـ اجتماع
ــه اي را  ــتگي بيمارگون ــرد دلبس ف
ــت و فعاليت هايي كه  ــه اينترن ب
ــام مي دهد،  ــه آن انج در حيط

احساس مي كند.»

گزارش داخلي

اگر مطالب اين صفحه را مى پسنديد، عدد 5614 را به شماره 300011226 پيامك كنيد4

كليك بررسي مي كند 
آيا اعتياد به مخدر شنيداري صحت دارد؟

افيون ديجيتالى

راحله رسولي
در دوره و زمانه اي زندگي مي كنيم كه همه چيز به سمت ديجيتال شدن پيش مي رود و هر قدر هم كه تالش كنيم از آن فاصله بگيريم بي فايده است. حاال اگر بگوييم 
موادمخدر هم از اين قاعده مستثنا نمانده تعجب مي كنيد؟ هر چند دور از واقعيت به نظر مي رسد، اما اين روزها كارشناسان از ديجيتالي شدن موادمخدر حرف 
مي زنند؛ ماده مخدري كه نه در دست ديلرهاي (خرده فروش) موادمخدر كه در فضاي مجازي دست به دست مي شود و به آن موادمخدر شنيداري هم مي گويند. 
موادمخدر ديجيتال يا شنيداري، آهنگ هايي است كه با گوش دادن به آنها حسي شبيه زماني كه موادمخدر اسـتعمال مي شود به آدم ها دست مي دهد، طوري  
كه هر آهنگ مخصوص يك ماده مخدر است و حسي شـبيه آن را دارد، مثال بعضي از آنها حسي شبيه كوكائين ايجاد مي كند و برخي ديگر اثري مثل ماري جوآنا 
دارند. ديجيتالي شـدن موادمخدر به حدي است كه در فهرسـت پيش بيني هاي بدبينانه براي سـال 2025 دنيايي به تصوير كشيده شـده كه در آن مخدرهاي
 سايبريـ  رواني خانواده ها و جوامع را تحت تاثير قرار داده اند. با اين وجود در صحت اين ادعاها ترديد وجود دارد و ما در كليك سعى داريم به اين پرسش پاسخ 

دهيم كه آيا مخدرهاى ديجيتالى واقعيت دارند؟

رئيس كارگروه كاهش 
تقاضاي اعتياد كميته 

مستقل مبارزه با 
موادمخدر مجمع 
تشخيص مصلحت 
نظام: مخدرهاي 

ديجيتال اصال وارد 
ايران نشده است
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واكاوى

تا تابستان صبر كنيد
ــدوز 10 موفق ترين  ــد وين ــان مي ده آمارها نش
ــنا بوده و طبق  ــتم عامل نام آش ــخه از اين سيس نس
ــافت، سريع ترين  ــط مايكروس ــده توس اعداد ارائه ش
ــاي قبلي را در تاريخ اين  نرخ جايگزيني با ويندوزه
ــان دهنده اقبال كاربران به آن  شركت داشته كه نش
ــت. طبق برنامه اعالم شده، امسال تابستان و در  اس
ــتين به روزرساني  ــالگرد ارائه اين محصول، نخس س
ــد كه  ــده ويندوز 10 به كاربران عرضه خواهد ش عم
ــي دارد و در اين  ــات جديد فراوان ــا و امكان قابليت ه
ــاره مي شود. اين به روزرساني براي  مطلب به آنها اش
تمام كساني كه  اكنون از ويندوز 10 استفاده مي كنند 
رايگان خواهد بود، هرچند مي توانيد در صورت تمايل 
با ثبت نام در برنامه Windows Insider نسخه 

آزمايشي آن را همين امروز دانلود و نصب كنيد.

اسكايپ بارديگر قد علم مي كند
ــان  ــرويس هاي پيام رس ــترش انفجاري س با گس
ــد سرويس Skype  ديگر آن  آنالين به نظر مي رس
فروغ و جايگاه سابق را ندارد و البته مايكروسافت در 
تالش است تا مزيت رقابتي اين سرويس را در مقابل 
ــال  ــظ كند. همان طور كه در كنفرانس امس رقبا حف
ــرويس  ــاي جديدي به اين س ــد، قابليت ه اعالم ش
ــدن  ــده  كه از جمله مي توان به يكپارچه ش افزوده ش
سرويس دستيار ديجيتال هوشمند كورتانا با اسكايپ 
و افزوده شدن قابليت استفاده از ربات هاي پيام رسان 
ــزودي قادر  ــرد. كاربران ب ــاره ك ــا Bot در آن اش ي
ــكايپ و تنها با مكالمه  ــتفاده از اس خواهند بود با اس
ــار بخرند، خريد كنند  ــا بليت هواپيما و قط با كورتان
ــد. طبق اعالم  ــود را تنظيم كنن ــا برنامه كاري خ ي
ــافت، هوش مصنوعي كورتانا با تشخيص  مايكروس
ــك ربات  ــر كاربر، ي ــركت مورد نظ ــرويس يا ش س
ــوم را به گفت وگو اضافه كرده و  پيام رسان طرف س
ــرويس مورد نظر كاربر،  ــس از انجام كار يا ارائه س پ

آن را از صفحه حذف مي كند.
ــكايپ قرار  ــن بنا به گفته مدير برنامه اس همچني
ــي Bot ويدئويي  ــر نوع ــه به نظ ــت قابليتي ك اس
ــتفاده از اين  ــد به آن اضافه شود. قابليت اس مي رس
ــزار كه همزمان  ــخه جديد اين نرم اف ربات ها به نس
ــت. بعالوه  ــده افزوده شده اس ــس ارائه ش ــا كنفران ب
ــعه دهندگان امكان دسترسي به كدهاي افزودن  توس
ــدا كرده اند،  ــه برنامه ها را پي ــان ب ربات هاي پيام رس
بنابراين بزودي شاهد ارائه انواع سرويس هاي متني 

خودكار در اسكايپ خواهيم بود.

سالم آقاي ربات
تالش مايكروسافت براي توسعه هوش  مصنوعي 
ــمند پردازش صوت به  ــزودن يك برنامه هوش به اف
سرويس هاي مختلف ختم  نشده است و اين شركت 
ــط كاربري را تا حد  ــد دارد اين اليه جديد از راب قص
ــان ها يكپارچه كند. به  ــكان با زندگي روزمره انس ام
ــتانه به حقيقت   ــاتيا نادال، بشر امروز در آس گفته س

پيوستن داستان هاي علمي – تخيلي زندگي مي كند، 
هرچند به اعتقاد او قرار نيست انسان و ماشين رو در 
ــان و ماشين كنار  روي يكديگر قرار گيرند، بلكه انس
ــت. يكي از بهترين نمونه  هاي  هم قرار خواهند داش
ــا هوش  ــان ب ــالمت آميز انس ــتي مس ــن هم زيس اي
مصنوعي، دستيار هوشمند ديجيتال مايكروسافت يا 
ــگي، كاربر را در تمام  ــت. اين خادم هميش كورتاناس
ــه ويندوز دنبال مي كند و جواب  پلتفرم هاي مجهز ب
ــد. به لطف نفوذ  ــش هاي مختلف وي را مي ده پرس
ــدن زندگي ما كورتانا  ــر اينترنت و ديجيتال ش فراگي
ــش از كدام  ــاورد كه چند روز پي ــد به ياد بي مي توان
ــگاه خريد كرديد، اسم كارگردان فيلمي را كه  فروش
ــما  ــت داريد به يادتان بيندازد يا حتي براي ش دوس

جوك تعريف كند!
ــه كورتانا ختم  ــركت ب ــه برنامه هاي اين ش البت
ــس از ابزارهاي جديدي  ــود و در اين كنفران نمي ش
ــد كه به كاربران و برنامه نويس ها امكان  رونمايي ش
ــمند و قوي بسازند.  ــيار هوش مي دهد Botهاي بس
ــافت به آينده و توانايي هاي بالقوه ربات ها  مايكروس
بسيار خوشبين است، زيرا به اعتقاد اين شركت آينده 
ــي گفت وگو  كننده خواهد  از آن هوش هاي مصنوع

ــتند كه  ــن هايي هس بود. اين ربات ها مانند اپليكيش
ــت در آينده  كاربر با آنها صحبت مي كند و ممكن اس
ــان ها با  ــان ها با يكديگر و انس ــداي از ارتباط انس ج
ــان نيز از طرف  ربات ها، خود اين ربات هاي پيام رس
ــا يكديگر وارد  ــران آنها ب ــران و به عنوان مباش كارب

گفت وگو شوند!

ردپاي لينوكس در ويندوز
ــط با آن  ــرويس هاي مرتب ــدوز و س ــد وين هرچن
ــمار  ــبد تمام كنفرانس هاي Build به ش گل  سرس
ــد اقبال مايكروسافت به  مي روند، اما روند رو به رش
ــتم عامل با ديگر پلتفرم ها و مطرح  ارتباط اين سيس
ــازگار  ــتاندارد جهاني س كردن آن به عنوان نوعي اس
ــتم ها به خبرهايي خوش براي كاربران  با تمام سيس
ــده است. طبق  ــعه دهندگان لينوكس منجر ش و توس
ــته Bash به  ــافت، قرار است پوس اعالم مايكروس
ــود. هرچند سال هاست برنامه هاي  ويندوز اضافه ش
ــار كاربران قرار  ــت  را در اختي ــوم اين قابلي طرف  س
ــا همكاري  ــافت ب ــركت مايكروس ــد، اما ش مي دهن
Canonical  (كه سازنده Ubuntu است)، اين 

پوسته را نه به عنوان يك پردازش مجازي يا كامپايلر 

ــرويس ذاتي به ويندوز  مياني، بلكه به صورت يك س
ــت. اين خبر براي كاربران لينوكس بسيار  افزوده اس
ــان دهنده رويكرد جديد مايكروسافت  خوشايند و نش

در قبال توسعه نرم افزار هاي متن باز است. 
كاربراني كه با سيستم عامل هاي پايه Unix، مانند 
ــا با فرامين خطي  ــد، حتم Linux و OS كار كرده ان

كنسول Bash آشنا هستند. اين حركت مايكروسافت 
ــعه دهندگان  ــران و نيز توس ــته از كارب ــراي اين دس ب
ــتفاده از تمام  نرم افزارهاي متن باز به معني قابليت اس
دستورهاي Bash در محيط ويندوز، آن هم به صورت 
ــن Bash براحتي  ــال طبيعي خواهد بود. اپليكيش كام
ــت و به  ــل دريافت اس از Windows Store قاب
ــكان را مي دهد تا از مجموعه  ــران ويندوز اين ام كارب
ــول، براي مديريت  ــيعي از فرامين خطي اين كنس وس
ــب برنامه ها  ــن  گرفته تا نص ــعه اپليكيش فايل و توس
ــتفاده از كنسول  ــتفاده كنند كه پيش از اين و با اس اس

فرمان خطي سبك DOS ويندوز ممكن نبود.

باز هم كورتانا
دستيار ديجيتال مايكروسافت، جدا از اضافه شدن 
ــكايپ قابليت هاي جديد ديگري نيز پيدا كرده  به اس
است. در آخرين به روزرساني ويندوز 10 كاربران قادر 
خواهند بود تا از صفحه Login و بدون وارد شدن 
ــلما  ــتفاده كنند (كه البته مس به ويندوز از كورتانا اس
بدون امكانات شخصي سازي خواهد بود). اين هوش 
ــده و تمام  ــمندتر ش مصنوعي كارآمد همچنين هوش
ــرويس هاي  اطالعاتي را كه درباره كاربر در تمام س
مايكروسافت دارد با هم يكپارچه مي كند و در نتيجه 
ــخ هايي بسيار دقيق تر و كاربردي تر به پرسش ها  پاس
ارائه مي كند. همچنين در ادامه سياست مايكروسافت 
ــعه دهندگان نرم افزار به استفاده  ــويق توس براي تش
ــتر از خدمات پلتفرم ويندوز اعالم شد كه  هرچه بيش
ــازندگان نرم افزار قرار خواهد  كورتانا نيز در اختيار س
گرفت تا قابليت هاي اپليكيشن  خود را با آن يكپارچه 
ــه كاربران  ــمندتري ب ــد و خدمات بهتر و هوش كنن

ارائه كنند.

در كنفرانس بيلد 2016 چه گذشت؟

قصه دنباله دار دهمين ويندوز و يارانش

 
 
 
 

ــي گفت وگو  كننده خواهد از آن هوش هاي مصنوع
هولولنز سرانجام در راه بازار

ــد عينك هاي واقعيت افزوده HoloLens اين شركت كه  اما در خبري متفاوت باالخره اعالم ش
در كنفرانس Build 2015 معرفي شده  بود، قرار است در اختيار توسعه دهندگان نرم افزار قرار گيرد. از 
يك ماه پيش امكان پيش خريد اين كيت توسعه  نرم افزار 3000 دالري تنها براي برنامه نويسان معتبري 

كه در آمريكاي شمالي و كانادا ساكن  هستند، فراهم شده  بود.
ــاي واقعيت افزوده هالوگرافيك  ــاخت برنامه ه ــعه دهندگان از اين نمونه هاي اوليه براي س اين توس
بسيار واقعي مخصوص پلتفرم مستقل HoloLens استفاده خواهند كرد، هرچند يك برنامه نمونه با 
نام Galaxy Explorer نيز به صورت پيش فرض روي اين عينك ها وجود دارد كه تصوير سياره ها 
ــرفته را به نمايش مي گذارد.  ــتارگان را روي تصوير واقعي نمايش داده و قابليت هاي اين ابزار پيش و س
هنوز معلوم نيست نسخه نهايي و تجاري اين محصول كي به بازار عرضه خواهد شد، اما مسلما به كار 
ــازي اين محصول و معرفي آن به عنوان  ــعه دهندگان نرم افزار گام نخست در راه تجاري س گرفتن توس

يك پلتفرم واقعي و كاربردي خواهد بود.

با اين كه كنفرانس ساالنه توسعه نرم افزار و وب مايكروسافت عمر چنداني ندارد، اما مي توان گفت در دنياي 
فناوري اطالعات از اهميت و تاثيرگذاري قابل توجهي برخوردار است. شركت بزرگي مثل مايكروسافت، 
با توان فني و مالي چشمگير خود از سال 2011 تاكنون كنفرانس Build را به جايگاهي رسانده كه از اواخر 
ماه مارس (اواسط فروردين) بيشتر كارشناسان و رسانه ها به دنبال اخبار اين كنفرانس و گمانه زني درباره 
فناوري ها و سرويس هاي معرفي شده توسط اين غول صنعت رايانه هستند. همان طور كه انتظار مي رفت 

كنفرانس Build 2016 مايكروسافت، در ادامه سياست كلي اين شركت در چند  سال اخير با تمركز كامل 
بر ويندوز 10 و گسترش سرويس هاي مبتني بر اين پلتفرم پيش رفت. البته اين امر جاي تعجب ندارد، زيرا 
همان طور كه از صحبت هاي ساتيا نادال، مديرعامل مايكروسافت برمي آيد گسترش هر چه بيشتر دامنه نفوذ 
اين نسخه از ويندوز براي اهالي ردموند از اهميت بسيار بااليي برخوردار است. با هم نگاهي مي اندازيم به تمام 

اتفاقات و تحوالت مهمي كه قرار است در آينده اي نه چندان دور در پلتفرم ويندوز با آن روبه رو شويم.
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آيا مي دانستيد؟

سيمكارت ها از كجا آمده اند؟
ــت، بهتر است از  براى اين كه بفهميم قضيه چيس
شبكه هاى مخابراتى شروع كنيم. در دنياى ارتباطات، 
دو نوع شبكه  اصلى و براساس آن دو نوع تلفن  همراه 

داريم:
  GSM (Global System for Mobile)
CDMA (Code Division Multiple Access)

ــوع در اينجا اهميتى  ــاوت اين دو ن ــح دقيق تف توضي
ندارد، بلكه نكته  مهم اين است كه سيمكارت ها براى 
ــبكه  GSM كه مورد استفاده در بيشتر كشورهاى  ش
 GSM دنياست، درست شده است. در داخل هر تلفن
ــى بتواند با  ــيمكارت قرار گيرد تا آن گوش بايد يك س
ــبكه  مورد نظر ارتباط برقرار كند. كلمه  SIM كه  ش
 Subscriber Identity Module ــف  مخف
ــت، نيز مطابق بر همين  (ماژول هويت مشترك) اس
كاربرد است. همان طور كه احتماال ديده ايد، تلفن هاى 
همراه بدون سيمكارت تنها قادر به گرفتن شماره هاى 

اورژانسى مثل پليس يا... هستند.
ــبكه هاى  ــيد پس ش ــت از خود بپرس ــن اس ممك
ــبكه ها،  CDMA چطور عمل مى كنند؟ در اين ش

 (ESN) ــى  الكترونيك ــريال  س ــماره   ش ــت  فهرس
ــبكه را دارند  ــى به ش ــه اجازه  دسترس ــى ك تلفن هاي
ــود. بنابراين با فعال شدن گوشى، آن  نگهدارى مى ش
ــده و  ــبكه  موردنظر متصل ش تلفن همراه فقط به ش
ــبكه هاى ديگر را نخواهد داشت.  امكان اتصال به ش
شبكه  CDMA بيشتر در آمريكا مورد استفاده است 
و در اروپا و ديگر كشورهاى دنيا، GSM شبكه  غالب 

ــمار مى آيد. البته بتازگى در  مخابراتى به ش
شبكه هاى CDMA نيز كارتى شبيه سيمكارت، 

ولى با نامى متفاوت مورد استفاده قرار مى گيرد.
سيمكارت ها براى نخستين بار سال 1992 همراه 
اولين موبايل هاى GSM معرفى شدند. گوشى نوكيا 
ــتين تلفن همراه GSM بود كه به  1011 هم نخس
ــد. برخالف شبكه هاى آنالوگ پيش از  بازار عرضه ش
ــاورى ديجيتال  ــاى GSM از فن GSM، موبايل ه

براى ارتباط سريع و امكانات ديگر بهره مى گيرند.

سيمكارت  چطور عمل مى كند؟
ــتانداردهاى  ــى از اس ــل بخش ــيمكارت در اص س
ــاس آن، تمام اطالعات  ــت كه براس ارتباطى اروپاس
ــپ ذخيره و  ــى موردنياز در يك چي ــى و امنيت هويت
ــيمكارت در داخل گوشى قرار مى گيرد.  به صورت س
ــورت، ديگر نيازى به حفظ حجم زيادى از  به اين ص
اطالعات در شبكه نيست و موبايل ها تا حد زيادى از 

شبكه هاى مخابراتى مستقل مى شوند. 
ــترك  ــايى هر مش ــاس، براى شناس ــن اس بر اي
ــبكه، از  ــيمكارت) در ش ــر، هر س ــارت ديگ ــه عب (ب

ــوان IMSI يا  ــا عن كدى ب
 International Mobile

ــراه يك كليد  ــه هم Subscriber Identity ب

احراز هويت استفاده مى شود. كد IMSI يك كد ده 
رقمى يا بيشتر (بسته به كشور) مختص هر سيمكارت 
ــت. در اين مجموعه ارقام، كد موبايل  توليد شده اس
كشور، كد شبكه و اطالعات ديگرى وجود دارد. كليد 
احراز هويت يا Ki، يك مقدار عددى 128 بيتى است 
كه مختص هر سيمكارت هنگام به نام زدن آن توليد 
ــود كه هم روى سيم و هم در پايگاه  داده اى در  مى ش

شبكه  اپراتور ذخيره مى شود. 
ــيمكارت در شبكه به  روند ثبت و احراز هويت يك س

اين صورت انجام مى شود:
ــى قرار  ــيم را در داخل گوش ــما س هنگامى كه ش 1 .
مى دهيد و آن را روشن مى كنيد، گوشى كد IMSI را 
از سيمكارت گرفته و به شبكه مى فرستد؛ درخواستى 

براى دسترسى.
ــر IMSI. 2 را دريافت كرده و كليد  اپراتور موردنظ

احراز هويت آن را از پايگاه  داده  خود پيدا مى كند.
ــد و آن را با  ــبكه يك عدد رندم تولي در اينجا، ش 3 .
ــت آمده  كليدى كه پيدا كرده رمز مى كند. عدد به دس
مقدارى است كه شبكه انتظار دريافت آن را از گوشى 

مشترك دارد.
شبكه عدد رندم توليد  شده (رمز نشده) را به تلفن  4 .
 همراه مى فرستد. گوشى با دريافت اين عدد، آن را به 
ــيمكارت داده و سيمكارت با استفاده از كليدى كه  س
ــبكه  ــده به ش دارد آن را رمز مى كند. اين عدد رمزش

فرستاده مى شود.
ــده   ــبكه و عدد رمز  ش ــده در ش ــر عدد رمز ش اگ 5 .
ــد، سيمكارت  دريافتى از تلفن  همراه با هم برابر باش
معتبر تشخيص داده شده و به مشترك دسترسى داده 

مى شود.
ــت كه چرا  ــخص اس ــه به اين روند، مش ــا توج ب
به راحتى مى توان سيمكارت را از تلفنى به تلفن ديگر 
ــا كرد، زيرا تمام اطالعات مورد نياز براى ثبت  جابه ج

ــخت افزار  ــيم وجود دارد و س ــبكه روى خود س در ش
گوشى نقشى در اين جريان ايفا نمى كند.

چه اطالعاتى در سيمكارت وجود دارد؟
ــمت پيشين توضيح  بجز كد IMSI و Ki كه در قس
ــيمكارت ها ذخيره  ــات ديگرى نيز در س ــد، اطالع داده ش
 ICCID مى شود. هر سيمكارت يك كد هويتى يكتا به نام
يا Integrated Circuit Card Identifier دارد 
ــخت افزارى در آن قرار گرفته است.  كه به صورت س
اين كد را همچنين با كمى دقت مى توانيد روى 
ــتيكى خود سيمكارت  قسمت پالس
ــه  بخوانيد. كد ICCID از س
ــده است: يك  عدد تشكيل ش
عدد هويتى براى اپراتورى كه 
سيمكارت را توليد كرده است، يك 
عدد هويتى براى آن كارت خاص و يك 
ــتر از دو  رقم برابرى كه براى امنيت بيش

عدد پيشين ساخته مى شود.
ــيمكارت ها قابليت ذخيره   ــن، س عالوه بر اي
ــت مخاطبان يا  ــاى عمومى ترى مانند فهرس داده ه
ــتفاده  پيامك ها را نيز دارند كه براى كاربران قابل اس
ــيمكارت ها ظرفيتى بين 32 تا 128  ــت. بيشتر س اس
كيلوبايت براى ذخيره  اين اطالعات دارند كه البته در 
مقابل حافظه  داخلى گوشى هاى جديد رقمى به شمار 
ــيمكارت ها عمال فقط به  نمى آيد. بنابراين امروزه س
قطعه  ارتباطى با شبكه  مخابراتى تبديل شده اند و خود 
تلفن هاى همراه وظيفه  ذخيره  مخاطبان و پيامك ها 

را به عهده گرفته اند.

سيمكارت ها چه ساختار و انواعى دارند؟
ــاده اى دارد كه عمال  ــيمكارت ساختار س يك س
ــكيل مى شود: يك چيپ كه  ــه بخش اصلى تش از س
ــاب مى آيد و تمام اطالعاتى  ــيمكارت به حس قلب س
ــدارات موردنياز  ــد و م ــش قبلى گفته ش ــه در بخ ك
ــراه با  ــاط تلفن  هم ــت. ارتب ــه اس ــرار گرفت در آن ق
ــال فلزى انجام  ــق يك اليه  اتص ــن چيپ از طري اي
ــود و البته  ــيمكارت ديده مى ش ــود كه روى س مى ش
ــراى محافظت  ــيمكارت كه ب ــتيكى س ــه  پالس بدن
ــال  اتص از  ــرى  جلوگي و  ــين  پيش ــمت  قس دو  از 

ناخواسته است.
ــيمكارت ها، اندازه   ــوم تر در مورد س اما نكته  مرس
ــيمكارت ها در سه  ــت. مى دانيد كه امروزه س آنهاس
ــيم عرضه  ــيم و نانوس ــتاندارد، ميكروس ــدازه  اس ان
ــيده ايد كه  ــوند؛ ولى آيا تا به حال از خود پرس مى ش
ــود؟  ــيمكارت گفته مى ش اصال چرا به اين قطعه س
ــه كارتى كه  ــى ب ــت نگاه ــواب كافى اس ــراى ج ب
سيمكارت را از آن جدا كرده ايد بيندازيد و سيم تان را 
دوباره در جاى خودش تصور كنيد تا به اندازه  واقعى 
سيمكارت برسيد! بله، نام اصلى اندازه  سيمكارتى كه 
االن استاندارد تصور مى شود، مينى سيم است! بر اين 
ــويد كه چرا به سيمكارت هاى  ــاس، متوجه مى ش اس
كوچك و كوچك تر به ترتيب ميكرو و نانوسيم گفته 

مى شود. 
ــاى 1FF تا 4FF نيز  ــكل با نام ه اين چهار ش
ــناخته مى شود. حاال  ــكال يك تا 4 ش به معناى اش
ــتيك اضافى  اين كه چرا از همان اول اين همه پالس
در طراحى سيمكارت وجود داشته را بايد از طراحان 

آن پرسيد!
ــيم (3FF) در سال  ــت بدانيد ميكروس جالب اس
ــد اما تا هفت  سال بعد  ــتاندارد ش 2003 طراحى و اس
ــد و پس از آن آيفون4 ــال 2010 و ارائه  آيپ يعنى س
ــتين  ــتفاده قرار نگرفت. اپل همچنين نخس مورد اس
ــال 2012 از  ــه با ارائه  آيفون 5 در س ــركتى بود ك ش

نانوسيم استفاده كرد. 
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از سير تا پياز سيمكارت ها

مستطيل هاى مخابراتى بريده 
محمود صادقي

ـ فلزى  همه  ما سيمكارت را مى شناسيم: قطعه  پالستيكى 
كوچكى كه داخل گوشى يا تبلت مى گذاريم تا بتوانيم 
به شبكه  مخابراتى متصل شويم و از سرويس هاى تماس 
يا داده استفاده كنيم. اپراتورهاى مختلف در سراسر 
دنيا هر روز ميليون ها عدد از اين سيمكارت ها را در 
انواع مختلف، از اسـتاندارد تا نانو، از 2G تا 4G و... 
در اختيـار كاربران مى گذارند. با گسـترش و قدرت 
گرفتن شبكه هاى داده  مخابراتى سيمكارت ها عمال 
به قطعات پازلى از دنياى ديجيتال تبديل شـده اند 
كه ابـزار ارتباط ميلياردهـا نفر را فراهـم مى كنند، 
اما بگذاريد نگاهى موشكافانه تر به اين قطعه  مهم و 
حياتى بيندازيم و ببينيم يك سيمكارت دقيقا چيست 

و چطور عمل مى كند.

ور ر و روپ ر و

ماجراى لبه  بريده
ــكل  ــورد ش ــه در م ــواالتى ك ــى از س يك

سيمكارت ها ذهن خيلى ها را مشغول مى كند 
اين است كه چرا لبه  سيمكارت 

بريده است؟ و چرا سيمكارت 
ــتطيل كامل  ــكل مس ــه ش ب

ــت؟ اين شكل  ــده اس طراحى نش
خاص دليل بسيار ساده اى دارد: براى 
اين كه سيمكارت را جابه جا نگذاريد! 

خط هايى كه شما روى فلز سيمكارت 
مى بينيد، در اصل جداكننده  شش پينى 

ــان در  ــتند كه بايد دقيقا به پين هاى معادلش هس
ــوند. موسسه  ISO ترتيب اين  گوشى متصل ش
پين ها را همراه شكل خاص سيمكارت استاندارد 
كرده تا مشكلى در نحوه  قرارگيرى و ارتباط 

تلفن با سيمكارت پيش نيايد.
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تـالش

تولد ايده از سرقت 
ــه عدد لپ تاپ از فروشگاه دوستم به سرقت رفت و با  ــتان 93 س «زمس
ــه بهروز فتح آبادي،  ــيد.» به گفت ــش از پليس كار به جايي نرس پيگيري هاي
ــكل گيري ايده همياب 24 بوده و باعث شده فكر  ــنگ بناي ش اين اتفاق س
ــيدي برسد. مهدي پس از  ــايتي به ذهن مهدي جمش راه انداختن چنين س
ــايتي راه بيندازد كه شخص بتواند قبل  ــد تا س اين اتفاق به ذهنش مي رس
ــماره سريال آن را در سايت وارد  از خريد يا فروش يك كاالي ديجيتال، ش
ــرقتي نبودن آن مطمئن شود. بهروز مي گويد  ــتعالم بگيرد و از س كند و اس

ــته مهندسي معدن بوده و  تحصيالتش در رش
ــته كار مي كرده، اما هميشه دوست  در اين رش
ــي انجام دهد و  ــته فعاليتي در دنياي آي ت داش

كسب و كاري اينترنتي داشته باشد. 
ــايت  ــراي راه اندازي س ــنهاد مهدي ب پيش
كاالهاي گمشده بهروز را تشويق مي كند تا به 
ايده همياب 24 فكر كند و كار به صورت رسمي 
ــود. چون بهروز  ــال 94 آغاز مي ش از ابتداي س
ــنايي قبلي دارد، به مهدي  با استارت آپ ها آش
ــنهاد مي دهد در مراسم استارت آپ ويكند  پيش
ــابور كه ارديبهشت برگزار مي شد، شركت  نيش
كنند. در اين مراسم شركت مي كنند و ايده شان، 
ايده برتر مراسم در ميان 51 ايده ديگر مي شود. 
ــود جدي تر به ايده فكر  اين رويداد باعث مي ش
ــكيل دهند.  كنند و ديگر يك تيم براي آن تش
بهروز مي گويد: «برادر مهدي، هادي به عنوان 

ــتادان  ــد و دكتر محمد حاجي بيگي لو، از اس ــس به تيم اضافه ش برنامه نوي
دانشگاه آزاد نيشابور نيز مديريت پروژه برنامه نويسي ايده را قبول كرد.» 

تحقيقات از نوع پليسي
ــق و جمع آوري اطالعات براي  ــم چهار نفره همياب 24 اكنون تحقي تي
ــايت را كه قرار است اطالعات كاالهاي ديجيتال به سرقت  طراحي يك س
رفته را داشته باشد، شروع مي كند. در مرحله اول سراغ مغازه دارها و افرادي 
ــرقت رفته مي روند. بهروز مي گويد: «متوجه شديم در  ــان به س كه كااليش
شهرمان (نيشابور) اگر كسي كااليش را گم كند يا به سرقت برود، اطالعات 
كااليش را به مغازه دارها مي دهد تا در صورت پيدا شدن خبرش كنند. با اين 

حال اين روش بندرت به پيدا شدن كاالي گمشده منجر مي شود، هرچند در 
شهرهاي بزرگ چنين كاري نيز اصال ممكن نيست.» 

ــمت مردم و  ــتقبال بااليي از س ــه انجام مي دهند با اس ــا تحقيقاتي ك ب
فروشندگان كاالهاي ديجيتال روبه رو مي شوند و پي مي برند كه چنين نيازي 
ــت. بهروز  واقعا در بين مردم وجود دارد. قدم بعدي تحقيقات نزد پليس اس
ــديم روش پليس در يافتن كاالهاي گمشده به  توضيح مي دهد: «متوجه ش
ــان انبوهي از  ــه مي گويد كااليت را از مي ــت كه به مالباخت اين صورت اس
ــهرهاي بزرگ و مراكز استان ها مراكزي  ــده پيدا كن. در ش كاالهاي گمش
وجود دارد كه كاالهاي گمشده توسط پليس به 
ــود. اگر مالباخته خوش شانس  آنجا منتقل مي ش
باشد مي تواند كاالي گمشده اش را در آنجا پيدا 
ــتر بهروز و اعضاي تيم  كند.» با تحقيقات بيش
ــت پيدا مي كنند. آنها متوجه  به نتايج جالبي دس
ــال 90 روزانه حدود هزار  ــوند فقط در س مي ش
درخواست رديابي گوشي سرقتي به اپراتورها در 
ــده و بيشتر زنداني هاي  سراسر كشور ارسال ش
ــت.  ــرقت يا مواد مخدر اس ــور مربوط به س كش
ــاني كه كاالي  ــروز مي گويد كس ــن به همچني
ــرقت مي كنند معموال آن را در شهر  ديجيتال س

ديگري مي فروشند. 

دردي به نام كمبود نيروي انساني
ــامانه  ــس از پايان تحقيقات مي خواهند س پ
ــتعالم كاالي ديجيتال گمشده  جست وجو و اس
ــاخت سايت، ديتابيس و مديريت چنين مجموعه اي  را راه اندازي كنند، اما س
به نيروهاي متخصص نياز دارد. بهروز مي گويد: «فرقي نمي كند در شهري 
ــيد يا كوچك، پيدا كردن آدم متخصص و كاربلد خارج از تهران،  بزرگ باش
ــت.» به گفته بهروز، ايده پروژه بزرگي بوده و به اين  ــختي اس كار واقعا س
ــيده اند كه به برنامه نويس بيشتر و گرافيست احتياج دارند. بخشي  نتيجه رس
ــان است انجام  ــي را هادي، برادر مهدي كه جزو موسس از كار برنامه نويس

مي دهد، اما براي اتمام كار به دو نفر ديگر هم نياز دارند. 
بهروز مي گويد مشكل كمبود نيروي متخصص باعث شده تا كارشان با 
كندي پيش برود و برخي مواقع با آزمون و خطا جلو بروند. در نهايت دو نفر 
ــتخدام مي كنند و در نمايشگاه الكامپ سال 94 از همياب 24 رونمايي  را اس

ــگاه توليدكننده محتوا، برنامه نويس  ــد. بهروز مي گويد پس از نمايش مي كنن
اپليكيشن و دو نفر برنامه نويس ديگر هم استخدام كرده اند و اكنون تيم شان 

ده نفره است. 

جويندگان، موتور محركه ادامه راه
ــرمايه و پول مورد  ــاني زبده، بهروز از تامين س غير از كمبود نيروي انس
نياز براي ايده صحبت به ميان مي آورد و مي گويد تاكنون از جيب شان خرج 
ــال گذشته تاكنون حدود 60 ميليون  ــت س كرده اند. به گفته وي از ارديبهش

تومان هزينه همياب 24 كرده اند. 
ــيم مي گويد: «در حال  ــان مي پرس وقتي از بهروز درباره آمار سرويس ش
ــه ماه است كه سايت مان آغاز به كار كرده و در اين مدت  حاضر بيش از س
روزانه بين 600 تا 700 بازديد از سايت انجام مي شود و تاكنون 770 كاالي 
ــده در همياب 24 ثبت شده است.» بهروز ادامه مي دهد كه همياب24  گمش
ــت  ــده به دس ــرقتي يا گمش ــده تا هفت مورد كاالي س ــون باعث ش تاكن
صاحبان شان برسد. او از اين هفت مورد به عنوان موتور محركه انگيزه بخش 
ــكر كرده اند.  ــراي ادامه كار ياد كرده و اضافه مي كند مالباخته ها خيلي تش ب
ــتان خراسان  ــان محدود به اس ــعت كارش بهروز مي  گويد در حال حاضر وس

است، اما اميدوارند بازارشان در سطح كشور گسترده شود. 

همياب 24 چگونه كار مي كند؟
ــمت  ــايت از چهار قس ــرويس دهي اين س به گفته بهروز فتح آبادي، س
ــت: ثبت كاالي نو، ثبت كاالي گمشده، ثبت كاالي پيدا  ــكيل شده اس تش
ــده و استعالم كاال. در بخش يك اين سايت كاربرها مي توانند اطالعات  ش
ــامل  ــدي را كه مي خرند وارد كنند. اين اطالعات ش ــال جدي كاالي ديجيت
مواردي همچون شماره سريال، نوع كاال، رنگ، شركت سازنده و توضيحات 

ــام كاربر  ــه به ن ــت ك جانبي اس
ــود. بهروز  ــايت ثبت مي ش در س
مي گويد به اين علت اين بخش 
ــد كه كاربرها  ــي كرده ان را طراح
اغلب جعبه وسايل ديجيتال شان 
را دور مي اندازند و شماره سريالي 
از محصول ندارند تا در زمان گم 
ــرقت رفتن آن را  ــدن يا به س ش

ارائه كنند. 
در بخش دوم سايت، كاربران اطالعات مربوط به كاالي گمشده شان را 
وارد مي كنند و در واقع اعالم مفقودي انجام مي شود. در بخش سوم سايت 
ــده را وارد كنند. بهروز  كاربران مي توانند اطالعات مربوط به كاالي پيدا ش
ــر يك كااليي در اتوبوس و مترو  ــح اين بخش مي گويد: «مثال اگ در توضي
پيدا كنيم چگونه به دست صاحبش برسانيم؟ اگر شخصي كااليي پيدا كرد 
مي تواند آن را وارد سايت كند و خودش كاال را به دست صاحبش برساند.» 
ــت و هر شخصي قبل از  ــتعالم كاالس ــايت هم كه اس بخش چهارم س
ــايت استعالم بگيرد تا خريدش در  خريد يك كاالي ديجيتال مي تواند از س
ــايت نباشد. به گفته بهروز، تمام  ــت دزدي ها يا مفقودي هاي س ميان فهرس
سرويس هاي اين سايت غير از مورد دوم رايگان است. ثبت كاالي گمشده 
ــه دارد و مالباخته حتي مي تواند مژدگاني براي كااليش  8400 تومان هزين
ــدام از اطالعات كاالهاي  ــران هيچ ك ــراي حفظ امنيت كارب ــالم كند. ب اع
ديجيتال در اختيار كسي قرار نمي گيرد. بهروز مي گويد: «مالباخته اطالعات 
ــت. اگر شخصي آن را پيدا و شماره  ــده اش را به سايت داده اس جنس گمش
سريال كاال را در سايت وارد كند به صورت خودكار شماره تماس يابنده براي 
مالباخته پيامك مي شود و با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند. ما در اين فرآيند 
ــتفاده اطالعاتي هم در اختيار  دخالتي نمي كنيم و براي جلوگيري از سوءاس
ــي قرار نمي دهيم.» به گفته بهروز، اين ايده بسيار وابسته به خردجمعي  كس

(كراود) است و با مشاركت بيشتر كاربران رشد مي كند.

بهروز فتح آبادي، از موسسان ايده همياب 24
ــدرك  م و  دارد  ــال  س  28 ــادي  فتح آب ــروز  به
ــد خود را در رشته معدن گرايش  كارشناسي ارش
ــگاه باهنر كرمان گرفته است.  ــتخراج از دانش اس
ــيون سنگ از  طبيعت گردي و جمع كردن كلكس

تفريح هاي اوست. 

همياب 24 نام ايده:  
hamyab24.com سايت: 

نظرتان در مورد اين ايده چيست؟ 
كليك حرف هاي شما را به گوش اين تيم   مي رسـاند. شايد در آينده 
نه چندان دور يكـي از اعضـاي اين تيم ها شـديد. ما را از شـنيدن 
داسـتان تـالش خـود محـروم نكنيـد، كليـك منتظر شماسـت.

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

جوينده، يابنده استجوينده، يابنده است
با اين ايده مي توان كاالي ديجيتال گمشده يا به سرقت رفته را پيدا كرد

رامين فتوت
در دوراني كه زندگي مان به گجت هاي ديجيتال وابسته است، گم كردن يا به سرقت رفتن اين كاالها مانند كابوسي تلخ مي ماند. مالباختگان معموال به 
پليس و دادگاه مراجعه مي كنند تا مسير قضايي را براي پيدا كردن كاالي شان پيش بگيرند، اما به دست آوردن دوباره كاالي ديجيتالي گم شده يا به 
سرقت رفته كامال به شانس بستگي دارد و اگر اطالعاتي از سارق در اختيار نداشته باشيد مثل پيدا كردن سوزن در انبار كاه مي ماند. متاسفانه در اين 
زمينه سازوكار سازمان يافته اي در كشور وجود ندارد و جاي خالي يك سيستم و شبكه كاالهاي گم شده يا به سرقت رفته بخوبي احساس مي شود.

اكنون يك تيم جوان از شهر نيشابور استارت آپي راه انداخته كه قصد دارد اين مشـكل را برطرف كند. البته توفيق اين سيستم بسيار به مشاركت 
كاربران در افزايش حجم ديتابيس آن بستگي دارد. براي آشنا شدن بيشـتر با اين ايده ، داسـتان آن را از زبان بهروز فتح آبادي، يكي از موسسان 

همياب 24 بخوانيد.
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بـازي

آغاز ارائه هولولنز 
به توسعه  دهندگان

مايكروسافت بتازگي عرضه دستگاه واقعيت مجازي  
خود به طرف هاي تجاري مختلف را آغاز و خبر آن را 
ــي Build علني كرد. ازجمله طرف هاي  در گردهماي
ــازمان هاي فولكس واگن، ناسا،  تجاري مي توان به س
ــه از حاميان  ــاره كرد ك ــاس، آئودي و تريمبل اش ايرب
اصلي طرح واقعيت مجازي مايكروسافت هستند. اولين 
ــترس خواهد  ــتگاه در دس نرم افزاري كه براي اين دس
 (Galaxy Explore) بود، جست و  جوي كهكشان

ــت كه به كاربر اجازه مي دهد با بازسازي مجازي  اس
ــان تعامل كند. كد سورس اين نرم افزار نيز به  كهكش
ــعه دهندگان ارائه خواهد شد تا محتواي بيشتري  توس

به آن بيفزايند.
ــن قابليت هاي گيمينگ اين  با اين كه پيش از اي
ــده بود، اين بار  ــتگاه به مخاطبان نشان داده ش دس
ــتگاه  ــه كاربري هاي ديگر اين دس ــافت ب مايكروس
ــجويان  ــت؛ ازجمله قابليت هاي آن براي دانش پرداخ
ــند يا ايجاد  ــدن را بهتر بشناس ــكي تا اجزاي ب پزش
ــط مدرسان  امكان برپايي كالس هاي مجازي توس

به وسيله نماي مجازي خود.
ــال جزئيات اين  ــافت در ماه فوريه امس مايكروس
ــتگاه «كامل و  ــتگاه را ارائه كرد و آن را يك دس دس
ــت نيازي به  ــي كرد كه براي فعالي ــتا» معرف خودايس
ــدارد. هولولنز همچنين  ــول ن اتصال به رايانه يا كنس
ــافت پيش از  ــت. مايكروس ــه ويندوز 10 مجهز اس ب
ــز را به  ــعه هولولن ــن، پيش فروش كيت هاي توس اي
ــا هنوز هم  ــاز كرده بود. قطع ــت 3000 دالر آغ قيم
ــتگاه در القاي يك تجربه  بايد به قابليت هاي اين دس
ــت. هنوز حتي  ــك نگريس ايده آل گيمينگ با ديده ش
ــا دموها و  ــول نهايي را ب ــته ايم تفاوت محص نتوانس
ــت.  ادعاها ببينيم و بر اين اصل براي قضاوت زود اس
ــع مختلف، از جمله معماري و هنر  نقش آن در صناي
ــه دموها و خبرهاي ارائه  ــت، اما ب غيرقابل كتمان اس
ــده تا امروز كه نگاه مي كنيم، بعيد مي دانيم بتواند  ش

صنعت گيم را دگرگون كند.

نسخه بعدي «اثر توده اي» 
با كهكشاني بدون وقفه و باز

بتازگي يك نظرسنجي با محوريت قسمت بعدي 
سري اثر توده اي موسوم به آندرومدا در اينترنت منتشر 
شده كه در آن اطالعاتي راجع به اين بازي بيان شده 
است. طبق اين نظرسنجي، محور اصلي قسمت بعدي 
ــيار  ــان آندرومدا، در نقطه اي بس ــر توده اي، كهكش اث
دورتر از زمين خواهد بود. انسان ها براي يافتن خانه اي 
جديد به آندرومدا حمله كرده اند و در اين قسمت حكم 
ــد. در عين حال مقيمان مصمم اين  مهاجمان را دارن
ــان قصد دارند پاي بشر را از خاك خود ببرند.  كهكش
ــياره اي تازه اي  ــز درگيري بين س ــن بحبوحه ني در اي

درمي گيرد و اوضاع وخيم تر مي شود... .
ــود عيد ميالدي  ــوده اي: آندرومدا» قرار ب «اثر ت
ــود، اما به داليلي انتشار آن را به  ــر ش امسال منتش

سال 2017 موكول كرده اند. 
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مجيد رحمانى
ــادگى  ــا بود صنعت بازى هاى ويدئويى به س مدت ه
ــت كم گرفتن بازيكنان عادت كرده بود. گيمرها  و دس
ــتند هنگام بازى  ــده بودند و نمى خواس آن قدر تنبل ش
ــان دهند كه  ــان نش ــارت خاصى از خود يا ذهن ش مه
ــبك ماجرايى در حال منقرض شدن بود. سال  حتى س
ــركت From Software با عرضه عنوان 2008 ش
ــنه   ــت كرد هنوز بعضى تش  Demon’s Souls ثاب
ــى هايى  ــه نوعى شورش ــتند و ب ــختى و چالش هس س
محسوب مى شوند در قلمرو گيمرهاى تنبل و نازپرورده. 

ــل مجموعه  ــركت مث ــر بازى هاى ديگر اين ش اگ
ــه  تجرب را   Bloodborne و   Dark Souls

ــتركى در  ــه ويژگى مش ــيد، احتماال متوج ــرده باش ك
ــبيه  ــويد. چيزى ش ــا مى ش ــى آنه ــاختار گيم پل دل س
ــده  ــر ش ــتقل و تازه منتش ــان ويژگى در بازى مس هم
Salt and Sanctuary نيز ديده مى شود. مردن در 

بازى هاى From Software اتفاقى رايج است و شما 

ــه خطر از دست دادن ارتقاها و  را مجبور مى كند هميش
دارايى ها را داشته باشيد. شخصيت ها را به شكل متنوع 
و درگيركننده اى مى توان شخصى سازى كرد تا جايى كه 
به شما اجازه داده مى شود محيط هاى مرگبار بازى را در 
قالب يك جادوگر، نينجا، شواليه يا چيزى بين آنها پشت 
سر بگذاريد. استرس احساس غالب در مبارزات بازى به 
شمار مى  رود، زيرا بايد حواس تان به دفع بموقع حمالت، 
ــتفاده  ــى دادن و اس ــب براى جاخال ــتك هاى مناس پش
استراتژيك از طلسم ها و جادو باشد تا مگر از مرگى بيش 

از اندازه زود ، جان سالم به در ببريد. 
ــه يك بازى  ــازى Salt and Sanctuary ك ب
ــت، كارى هنرمندانه  ــكوبازى دو بعدى اس ــن س اكش
ــاختار  ــام چنين مكانيك ها و ويژگى هايى در س در ادغ
ــه تنهايى دليل  ــا اين ب ــام داده، ام ــى خود انج گيم پل
موفقيت و استقبال فراوان جهانى از بازى نيست. آنچه 
ــدن بازى منجر شده، درك  ــش و متمايز ش به درخش
ــت كه به واسطه  ــاتى اس ــتش از احساس عميق و درس
ــود؛  ــده براى بازيكن ايجاد مى ش مكانيك هاى ذكر ش
ــتاورد را همگى به يك اندازه   ــهود و دس ــت، ش وحش

مناسب در بازى تجربه خواهيد كرد. 
ــه بجز  ــد ك ــروع مى كني ــرايطى ش ــازى را در ش ب
ــى كاراكتر، تقريبا  ــتاندارد كالس انتخاب قدرت هاى اس
ــالح يا قدرت ديگرى در اختيار نداريد. داستان  هيچ س
ــود كه از يك سانحه غرق  ــروع مى ش بازى از جايى ش

ــالم به در برده و قدم در ساحل  ــتى جان س ــدن كش ش
ــان مى گذاريد؛ در حالى كه هنوز  جزيره اى بى نام و نش
بازى توضيحات اندكى از انگيزه ابتدايى كاراكتر و دليل 
ــت. اهداف كاراكتر هرگز  ــفرش به بازيكن داده اس س
ــالل ديالوگ ها به آنها  ــا در خ ــده ي بصراحت بيان نش
اشاره اى نمى شود، اما اين گيم پلى و تجربه بازى است 
ــف  ــتيم تا بگرديم و كش كه به ما مى آموزد اينجا هس
كنيم، ارتقا بيابيم و زنده بمانيم. به دليل كمبود ارتباطات 
ــتقيم و صريح، دنياى بازى كوچك تر از آن چيزى  مس
كه واقعى است به نظر مى رسد و براى پى بردن به اين 
ــره افتاده، بايد  ــا چه اتفاقى در اين جزي قضيه كه واقع
ــيا و آيتم هاى مختلف را  ــد و توضيحات اش همت كني
بخوانيد يا صحبت هايى تاريخى با اندك شخصيت هاى 
ــفر ماجراجويانه خود مى بينيد،  ــرى كه در طول س ديگ
ــرفت شما در  ــده پيش رد و بدل كنيد. اين امر باعث ش
ــه اى از رمز و راز  ــط جزيره همواره با الي ــازى و محي ب

همراه باشد. 
ــود دارد كه  ــاى بازى وج ــوع خوبى در محيط ه تن
همگى به دليل وسعت و معمارى غول آسايى كه دارند 
ــخصيت در  هرچه بهتر در القاى حس كوچك بودن ش
مقايسه با موجودات و بناهايى كه با آنها مواجه مى شود، 
ــتحكم،  ــد. معابد بزرگ، قلعه هاى مس ــر مى گذارن تاثي
سياهچال هاى تاريك و نمور و باتالق هايى كه همگى 
ــكلى يكپارچه توسط مسيرهاى مخفى يا راه هاى  به ش

نمايش 2 بعدى جهان بينى ميازاكى PS4 .......................................پلتفرم
SKA Studios ..................... سازنده
SKA Studios ........................ ناشر
سبك ..................... اكشن سكوبازى
8/5 ........................................ امتياز
رده سنى .................. نوجوانان به باال

Salt and Sanctuary

سياوش شهبازي
ــت كه  ــي اس ــتين» از بازي هاي ــراي: نخس «فارك
ــگرف  ــتقيم و ش ــط و محل وقوع آن تاثيري مس محي
ــري بازي  ــمت از اين س بر همه اركانش دارد. اين قس
ــال  ــوب، برخالف برادران ديگرش در ده هزار س محب
ــيح اتفاق مي  افتد. قهرمان داستان، تاكار،  پيش از مس
ــده اش  ــت وجويي براي يافتن اعضاي قبيله گمش جس
ِونجا آغاز كرده است. محل پراكندگي آنان دّره اوروس 
ــاالب و غارهاي يخ زده  ــت، جايي مملو از جنگل، ت اس
ــاكنان عادي  كه ببرهاي خنجردندان و ماموت ها از س
آن هستند. بازيكن در قالب تاكار، دست در دست افراد 

ديگر، برپايي قبيله ونجاي جديد را آغاز مي كند. 
ــرفت  ــتم پيش ــتقيم بر سيس اين برپايي مجدد، مس
ــتن اعضاي قديم قبيله به  ــازي اثر مي گذارد. با پيوس ب
ــامان تنساي يا كاروش جنگجو، آيتم ها،  تاكار مانند ش
ــلحه و مهارت هاي جديد باز مي شود. فارغ از ظاهر  اس
ــتم قديمي اين  ــته جديد براي سيس بازي، با يك پوس
سري طرف هستيم؛ اما پوسته اي كه فراتر از حد انتظار 

ظاهر شده است. 
ــكيل مجدد قبيله، با گروه هاي ديگري  در حين تش
ــنا خواهيد شد كه عمدتا هدفي مغاير با هدف تاكار  آش
ــتان  ــه قبيله بازي و بده بس دارند. هويت هركدام از س
سياسي بين آنها، به برخوردها باطني طبيعي مي بخشد. 
ــتين» جريان دارد.  چنين خصلتي در كل دنياي «نخس
ــازي از محيط طبيعي  ــياري از برخوردهاي ب اتفاقا بس
ــي مي شود. سيستم كلي بازي هماني است كه  آن ناش

ــاهد بوده ايم و ديگر براحتي  ــمت هاي قبلي ش در قس
ــري فاركراي گرفتار همان  ــد كه س مي توان مدعي ش
دور باطلي شده كه زماني سري بازي كيش قاتل شده 
بود. انتظار مي رفت نخستين بتواند با روايت خاص خود 
ــد. اما فارغ از آن، دنياي  ــكند كه نش اين چرخه را بش
ــمت ديگر فاركراي وهم آميز  نخستين بيش از هر قس

و خطرآكنده است.
ــي به صورت  ــتين، حيوانات وحش ــاي نخس در دني

ــوند؛ حمالت ناگهاني به سمت  ــته اي ظاهر مي ش دس
ــام داده و افزون بر همه  ــاي مختلف بازي انج كمپ ه
ــتر و انواع متخاصم تري  ــب ها با تعداد بيش اينها، در ش
ــد حس  ــايد بد نباش ــتيد. ش از اين حيوانات طرف هس
 Dying Light ــازي ــا ب ــتين را ب ــب هاي نخس ش
ــتين بزرگ ترين  ــب هاي نخس ــد. در ش ــه كني مقايس
ــت كه چربي كافي براي روشن  نگراني بازيكن اين اس

نگه داشتن مشعلش داشته باشد.

Xbox One، PS4، PC    ............پلتفرم
Ubisoft .................................. ناشر
Ubisoft Montreal .......... سازنده
سبك .................... اكشن اول شخص
7/0 ......................................... امتياز

Farcry: Primal

نقد و بررسي بازي «فاركراي: نخنقد و بررسي بازي «فاركراي: نخستين»

بازگشت به روزهايبازگشت به روزهاي نخست
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سومين حكايت ارواح تاريك
ــحال كننده اى  ــر فوق  العاده خوش ــن هفته خب اي
ــى و بازى هاى  ــاكا ميازاك ــتداران هيدت ــراى دوس ب
ــومين  س ــم.  داري  From Software ــركت  ش
 Dark ــه   مجموع از  ــازى  ب ــن  آخري ــاال  احتم و 
ــر  ــدود دو هفته پيش در ژاپن منتش ــه ح Souls ك

ــراى پلتفرم هاى   ــده بود، حاال به صورت جهانى ب ش
ــود.  ــد ب ــترس خواه PS4 و Xbox One در دس
داستان بازى مربوط به دورانى است كه قدرت آتش 
ــده و دنيا در حال تبديل شدن به ويرانه است  كم ش
ــفرى خطرناك را در چنين جهانى  ــما بايد س كه ش
ــيار بزرگ تر  ــى بس ــمنان و محيط هاي ــو از دش ممل
نسبت به نسخه هاى قبلى در پيش بگيريد. به لطف 
ــتم مبارزات سخت  ــريع تر و تقويت سيس گيم پلى س
بازى، بازيكنان حسابى در اتمسفر حماسى و تاريك 

ــد. عالوه  ــولز 3 غوطه ور خواهند ش محيط دارك س
ــذاب و درگيركننده، گرافيك بازى نيز  بر گيم پلى ج
ــته و بدون شك طرفداران  ــرفتى چشمگير داش پيش
ــدن آن به وجد  ــى و مخاطبان تازه وارد از دي قديم
ــت داريد خوراك حداقل شش  خواهند آمد. اگر دوس
يا هفت ماه آينده خود را تامين كنيد، در خريد دارك 

سولز 3 ترديد به خود راه ندهيد. 

بازگشت كاراكترهاى 
دوست داشتنى سونى

شركت سونى از زمانى كه كار توليد كنسول هاى 
ــول هايش را با  ــواره كنس ــى را آغاز كرد، هم خانگ
ــخصيت هاى ويژه اى  بازى هاى خاص بخصوص ش
ــانه ظهور  ــدام به نوعى نش ــى كرده كه هر ك معرف
 Crash با PS1 .ــول ها بوده اند ــل جديد كنس نس
و   Uncharted ــد،  ش ــناخته  ش  Bandicoot

 PS3 نِيتن دِريك قصد داشتند چنين كارى را براى
ــاى واقعى موفق نبودند و اما  انجام دهند كه به معن
ــمگير  ــه تاثيرى چش Ratchet and Clank ك

ــه با بيش از  ــولى ك ــتند، كنس در فروش PS2 داش
ــورد پرفروش ترين  ــد ميليون فروش همچنان رك ص
ــود دارد. اين هفته  ــار خ ــخ را در اختي ــول تاري كنس
ــورت  به ص ــدى  جدي  Ratchet and Clank

ــر مى شود كه به نوعى  انحصارى براى PS4 منتش
بازسازى اولين نسخه  اين مجموعه به شمار مى رود. 
اين بازسازى با چيزى كه در مورد بيشتر بازى هاى 
ديگر گفته مى شود تفاوت دارد؛ زيرا عالوه بر تقويت 
ــخه اول بازى  ــود در نس ــاى موج ــام مكانيك ه تم
ــده و جذاب،  ــى خيره كنن ــه و خلق گرافيك مجموع
شاهد قدرت ها و ويژگى هاى ديگرى براى كاراكترها 
هستيم كه هر كدام از بهترين خصوصيت هاى ديگر 
ــمار مى رفته اند. از آن جمله  بازى هاى مجموعه به ش
مى توان به سيستم ارتقاى سالح ها و سالمتى اشاره 
كرد. سالح هاى جديدى مثل Pixelizer نيز براى 
ــمش  ــده اند كه همان طور كه از اس بازى طراحى ش
ــل هاى هشت بيتى  ــمنان را به پيكس ــت دش پيداس
تبديل مى كند! انتظار مى رود اين بازى به لندماركى 
ــدازى انحصارى  ــكوبازى - تيران ــراى عناوين س ب

كنسول PS4 تبديل شود.

ــى از تنوع  ــده اند، بخش ــه يكديگر متصل ش ــر ب ميانب
محيطى بازى را شامل مى شود. 

ــت  ــخت بازى را شكس ــمنان سرس زمانى كه دش
ــه Salt برجاى  ــوم ب ــود چيزى موس ــد، از خ مى دهي
ــع و تبديل كردنش  ــا جمع آورى اين منب مى گذارند. ب
ــخصيت خود را  ــد رتبه ش ــاز تجربه، مى تواني ــه امتي ب
ــما اين  ــار افزايش رتبه، به ش ــد. با هر ب ــش دهي افزاي
ــى از قدرت هاى موجود در  ــود تا يك امكان داده مى ش
ــان بازى را  ــترده و پر و پيم ــت توانايى هاى گس درخ
ــته باشيد باوجود  ــخصيت آزاد كنيد. توجه داش براى ش
ــى ظاهرى درخت توانايى ها، تعدادى از آنها در  پيچيدگ

ــاخه هاى معينى رشد مى كنند يا مناسب كالس هاى  ش
خاصى هستند. مثال رسيدن به تبحر در استفاده از جادو 
ممكن است براى كالس شواليه چندان مناسب نباشد، 
ــراى جادوگر  ــپر نيز ب ــور كه ارتقاى زره يا س همان ط
ــالح هاى مورد  ــت. از طرفى با توجه به س عاقالنه نيس
عالقه خود مى توانيد توانايى هايى در آن راستا به دست 
ــيم كه همه  بياوريد كه در نهايت به اين نتيجه مى رس
ــخصى بازى كردن شما بستگى دارد  چيز به سبك ش
ــيد با يك شخصيت يا  ــته باش و نمى توانيد انتظار داش

كالس، به تمام توانايى ها دسترسى پيدا كنيد. 
به طور خالصه سيستم ارتقاى شخصيت و پيشرفت 

ــاختار Sphere Grid در عنوان  ــابه س در بازى مش
ــاوت كه رنگ و  ــت، با اين تف ــزى 10 اس ــال فانت فاين
ــت. از طرف  ــود گرفته اس ــولزى به خ ــوى دارك س ب
ــاختار مترويدوانيا نيز در طراحى  ديگر نشانه هايى از س
ــى به  مراحل بازى وجود دارد؛ به اين معنى كه دسترس
قسمت هاى خاصى از محيط فقط زمانى برايتان ميسر 
مى شود كه به قدرت هاى مشخصى مثال حركت سريع 

در هوا، دست يافته باشيد. 
ــك پوينت هاى  ــود در بازى چ ــتم موج ديگر سيس
ــت كه به صورت پيش فرض همگى در دسترس  آن اس
ــق به كيش يا گروهى از  ــت. هر چك پوينت متعل نيس
ــيد  ــت كه فقط زمانى كه عضو فرقه آنها باش آدم هاس
ــن مكان ها  ــد. در اي ــترس خواهد ش برايتان قابل دس
ــخصيت و  ــازى هاى خود روى ش مى توانيد شخصى س
ــيرزن براى  ــش را انجام دهيد يا يك شمش توانايى هاي
ــتخدام كنيد تا در مبارزات به شما كمك كند؛  خود اس
ــخصيت  در اين حالت بازيكنى ديگر مى تواند نقش ش
ــه عهده بگيرد. البته تفاوت هايى بين امكاناتى  دوم را ب
ــما ارائه مى كنند و فرقه اى  كه اين چك پوينت ها به ش

كه عضوش هستيد وجود دارد. 
 Salt and Sanctuary ــورد ــق مطلب در م ح
ــت كه كارى تقريبا غيرممكن انجام داده است.  اين اس
ــك فرنچايز ديگر  ــش را از ي ــه مكانيك هاي ــا اين ك ب
الگوبردارى كرده، ولى ماهيت خودش را در خالل اين 
ــت نداده و سبك هنرى  ــتقاق و جدا شدگى از دس اش
ــودش را براى  ــى آن جذابيت هاى خاص خ و الوكرفت

دوستداران بازى هاى اكشن سكوبازى خواهد داشت.

ــر آن قابل حس  ــمت بر بقا در سراس تاكيد اين قس
ــرما به يكي از عوامل  ــت. در زمين هاي شمالي س اس
ــده و هر آتش روشن در دوردست را به  موثر تبديل ش
ــبز  بارقه اي از اميد تبديل مي كند. در تاالب هاي سرس
ــه الزم به نظر مي آيد، زيرا  آن نيز احتراز از آب هميش

آب در تصرف حيوانات شكارچي خطرناك است.
ــازي توانايي براي دفاع از خود  ــمت از ب در اين قس
ــيار محدودتر شده است. ديگر خبري از سالح هاي  بس

ــمت هاي قبل نيست. اينجا تير،  فراوان و قدرتمند قس
ــاله  ــم مي راند. همين مس ــزه و چماق حك ــان، ني كم
درگيري هاي اين بازي را سبك تر و كندتر كرده، اما از 
طرفي هويت خاص خود را به آن داده است. همچنين، 
ــتر  ــمت بيش با وجود اين كه راه هاي مردن در اين قس
ــت، تعادل خوبي در سختي بازي لحاظ شده كه از  اس

تبديل آن به شكنجه جلوگيري مي كند. 
كمبود امكانات در اين دنياي بي رحم و پر شقاوت، 
به حسي منحصر به فرد تبديل شده كه متاسفانه نواقص 
ــول اين بازي  ــراه دارد. هرچه از ط ــاص خود را هم خ
سپري مي شود، كمبود امكانات بازيكن در آن پررنگ تر 
مي شود. پس از مدتي بازيكن به اين نتيجه مي رسد كه 
سالح ايده آل براي زمان مخفيكاري تير و كمان، براي 
ــكار حيوانات نيزه  ــارزه از نزديك چماق و براي ش مب
است. ابزار متنوع ديگري براي اين اهداف وجود دارد، 
ــاص را ندارد. به طور  ــچ كدام اين اثرگذاري خ اما هي
ــده براي نخستين، بيشتر مانند  كل، موقعيت منظور ش
يك تنفس از وضعيت عناوين ديگر اين سري مي ماند 

تا يك قسمت پر و پيمان.
در اين گيم دشمناني وجود دارند كه زره هاي بيش 
ــي و وافي بازيكن  ــان مانع از لذت بردن كاف از حد آن
مي شود. حتي با بهترين ارتقاي ممكن نيزه هم ممكن 
ــي از اين  ــرنگون كردن يك ــت 30 ثانيه درگير س اس
ــه گرفته و به  ــيد كه قطعا از لذت فاصل ــمنان باش دش

ناراحتي مي انجامد.
در مقابل اين مساله، ركن جذاب رام سازي حيوانات 
وجود دارد كه شايد مهم ترين نوآوري در اين قسمت از 
بازي باشد (و نه در صنعت گيم، زيرا نمونه واقعا خوبي 
ــايه موردور ديده بوديم). با پيوستن اين  از آن را در س
ــري، مي توانيد حيوانات وحشي بازي را  ركن به اين س
ــكار، مبارزه و همراهي كنار  ــرده، از آنها براي ش رام ك

خود بهره ببريد.
جگوارها قادرند بدون مطلع كردن گروه هاي بزرگ تر، 
دشمنان را از پا دربياورند. گرگ ها كمانداران دور از شما 

ــانيد. همچنين  را درگير مي كنند تا خود را به معركه برس
مي توانيد از خرس ها و بچه ماموت ها سواري گرفته و با 
كمترين زحمتي دشمنان را قلع و قمع كنيد. جغدتان نيز 
مي تواند به امر شما دسته هاي دشمن را وارسي و اهداف 

را برايتان مشخص يا نارنجكي ميان آنها رها كند.
يادگيري قابليت هاي هركدام از اين حيوانات نقشي 
ــا ايفا مي كند.  ــزا در موفقيت بازيكن در درگيري ه بس
ــي جدايي ناپذير از  ــس از مدتي اين حيوانات به جزئ پ
ــور به انجام  ــد و تص ــازي بازيكن تبديل خواهند ش ب
رساندن اهداف بازي بدون آنان غيرممكن خواهد بود. 
ــت كه جذابيت حقيقي نخستين رخ  از اينجا به بعد اس

مي نمايد و حرارت آن دوچندان مي شود. 
ــافت مونتريال با رفتن به سراغ  ــازندگان يوبي س س
چنين موضوع و مقطعي از تاريخ، تصميم و خطر بزرگي 
اتخاذ كردند كه ممكن بود به يك موفقيت يا شكست 
ــد. به خصوص از آنجا كه برخالف تمام  فاحش بينجام
ــر تغيير ناگهاني محيط بازي و جهش  گمانه ها مبني ب
ــتان آن و  ــا! به داس ــا ورود فضايي ه ــده ي ــه آين آن ب
ــتفاده، به همان  ــالح هاي مورد اس ــدن س زير و رو ش
ــعي نكردند با  ــده و س ــادار مان ــتين وف ــط نخس محي
گيميك هاي (ترفندها) مختلف كار خود را راحت كنند. 
ــت كه خوب و بد را با هم  ــه، تجربه اي خاص اس نتيج
دارد. تنوع آن در ظاهر كم است، اما جذابيت ها و وفاي 
ــتي ها مي چربد. لحظاتي  به محيط آن به تمام اين كاس
ــازندگان بخوبي در آن  در بازي وجود دارد كه هدف س
ــت كه بازيكن حس بقا  موج مي زند. در آن لحظات اس
را بخوبي درك كرده و براي فراهم سازي كاستي هاي 
ــت و پا مي زند. زيبايي اين بازي هم  آن لحظه اش دس
ــد. تكرار كه  ــت كه رخ مي نماي ــن لحظات اس در همي
ــري را گرفت، در  در چهارمين فاركراي گريبان اين س
ــذارد. از آن توقع يك جهان باز پر  ــا كورس مي گ اينج
ــيد. اگر محيطش آن قدر برايتان  ــته باش از ماجرا نداش
ــم بپوشيد، آن را  ــتي چش جذابيت دارد كه از اين كاس

از دست ندهيد.

فته
ى ه
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 تصاوير متحرك خاطره انگيز
ــده و برخى شخصيت هاى اين  ــپرى ش ــيارى از ما با كارتون هاى والت ديزنى س دوران كودكى بس
ــن ها عالقه داريد و از  ــود. اگر شما هم به اين انيميش ــن ها همچنان در ذهن مان تداعى مى ش انيميش
ــن را دانلود كنيد و شخصيت هاى مورد  ــبكه هاى اجتماعى زياد استفاده مى كنيد، حتما اين اپليكيش ش
عالقه ديزنى را با دوستان تان به اشتراك بگذاريد. درون اين اپ مجموعه گسترده اى از تصاوير متحرك 
ــخصيت هاى محصوالت ديزنى وجود دارد كه  (GIF)، مربوط به صحنه هايى جالب از كارتون ها يا ش
ــانى مى توانيد هر كدام را روى گوشى ذخيره كنيد يا به اشتراك بگذاريد. با ورود به اپليكيشن با  به آس
صفحه اصلى آن روبه رو مى شويد كه پنج آيكون در زير آن وجود دارد. در صفحه اصلى برنامه، تصاوير 
متحرك منتخب به نمايش درمى آيد كه همواره در حال به روز شدن و تغيير است. با كليك روى آيكون 
دوم از سمت چپ تاريخچه gifهايى كه انتخاب كرده ايد فهرست مى شود و در صورت نياز مى توانيد 
سريع به آنها دسترسى پيدا كنيد. با انتخاب آيكون سوم كه يك اموجى خندان است دسته بندى تصاوير 

وجود دارد و با لمس آيكون چهارم دسته بندى براساس شركت سازنده انيميشن انجام شده است.

iOS و اندرويدابزارها

 Disney Electronic
Content, Inc

37/7 و 5/5 مگابايت 

لمس نت هاى موسيقى
ــت داريد مانند يك نوازنده واقعى موسيقى بنوازيد و سراغ سازهاى موسيقى برويد؟ چاره كار  دوس
ــيقى را درون خود دارد و صداى آنها را  ــن است كه انبوهى از سازهاى موس ــتفاده از يك اپليكيش اس
همچون ساز واقعى شبيه سازى مى كند. با توجه به تعداد اندك اپليكيشن هاى ويندوزفون در مقايسه 
با اندرويد و آى اواس اين اپ يكى از بهترين گزينه هاى توليد موسيقى روى اين پلتفرم است كه اگر 
ــيد، مى توانيد نسخه مخصوص دسكتاپ آن را نيز نصب كنيد  ــته باش ويندوز 10 روى رايانه خود داش

و از آن لذت ببريد. 
ــازنده آن ذكر كرده صداى سازهايى نظير پيانو آكوستيك، پيانو  ــن همان گونه كه س اين اپليكيش
الكتريك، گيتار آكوستيك و الكتريك، شيپور و ويلون را دارد. به گفته سازنده، تمام كليدهاى استاندارد 
ــده كه در اين صورت مى توانيد مانند يك پيانوى واقعى با اكتاوهاى  يك پيانو در اين اپ گنجانده ش
ــده درام كيت نيز در اين اپ وجود دارد و اپليكيشن از  ــازهاى ذكر ش زيادى موزيك بنوازيد. غير از س
ــه كليد را بفشاريد. گفتنى است اين اپليكيشن  ــتيبانى مى كند تا بتوانيد همزمان دو يا س مولتى تاچ پش

با نسخه هاى ويندوزفون 8، 8/1 و 10 سازگارى دارد.

My Piano Phone
iOS، اندرويد و ويندوزفونسرگرمى

Son Lam29/2، 9/1 و 26/32 مگابايت

 ستاره شويد
ــتم هاى محبوب سرگرمى است كه با آن مى توان آهنگ هاى مورد عالقه  كارائوكه يكى از سيس
ــتگاه  ــتم از يك دس را بدون كالم (بدون صداى خواننده) خواند. در دهه 80 و 90 ميالدى اين سيس
بزرگ و حجيم تشكيل شده بود كه تنها در مراكز تفريحى يافت مى شد، اما امروزه با يك اپليكيشن 
مى توان اين كار را انجام داد. با استفاده از اپ پيش رو مى توانيد از ميان ده ها آهنگ بى كالم معروف 
ــان روى آهنگ بخوانيد. طراحى و رابط كاربرى  ــپس با صداى خودت ايرانى يكى را انتخاب كنيد س
ــده تا كاربر بهترين تجربه را از استفاده اين اپ كسب كند. اين  ــن به نحوى سازماندهى ش اپليكيش
ــن قابليت هاى ديگرى نظير افكت ها و فيلترهاى صوتى دارد كه براى مثال مى توانيد افكت  اپليكيش
اكو يا استوديو را روى صدايتان اعمال كنيد. براى استفاده از اين اپ بايد حتما هدفن هاى گوشى را 
ــرده و با آن به موزيك گوش كنيد و با حفظ ريتم آهنگ بخوانيد تا صدا با باالترين  ــه آن وصل ك ب
كيفيت ممكن ضبط شود. پس از پايان كار مى توانيد فايل ضبط شده را با كاربران ديگر اين اپ به 

اشتراك بگذاريد يا به صورت مستقيم از طريق شبكه هاى اجتماعى براى دوستان تان بفرستيد.  

ميكروفن
اندرويدصوت و موسيقى

 33/5 مگابايت ميكروفن

ويدئوهايى براى ديده شدن
معموال اپليكيشن هاى ويرايش ويدئو براى سيستم عامل iOS پولى است و بندرت مى توان ابزارى 
ــت و  ــى هاى اپل پيدا كرد. با اين حال ظاهرا اين روند در حال تغيير اس كامل و قدرتمند براى گوش
اندك اندك اپ هايى منتشر مى شود كه به رايگان نيازهاى ابتدايى كاربر را براى ويرايش ويدئو رفع 
ــن نيز از آن دسته است. اگر شما هم نياز غيرحرفه اى به ويرايش ويدئو هايى  مى كند كه اين اپليكيش
كه با گوشى تان گرفته ايد، داريد و هدف تان سرگرمى است، در نصب اين اپ كه حجم بااليى ندارد، 
درنگ نكنيد. اين اپليكيشن با اين ايده ساخته شده تا انبوهى از فيلم ها و عكس هايى را كه در گالرى 
ــى وجود دارد به كليپ هاى كوتاه چند ثانيه اى تبديل كند. سازندگان اپ در شرح محصول شان  گوش
نوشته اند: «نگذاريد تا خاطرات تان به فراموشى سپرده شود.» كاربرى اين اپ همچون قابليت هايش 
با پيچيدگى همراه نيست؛ برنامه را باز كنيد، ويدئو ها و عكس هاى موردنظرتان را انتخاب كنيد سپس 
مشاهده مى كنيد در چند ثانيه موارد انتخابى تان به يك نماآهنگ كوتاه تبديل مى شود. اين اپ براى 
گنجاندن تمام عكس ها و ويدئوها در يك نماآهنگ چند ثانيه اى، سرعت پخش ويدئوها را باال مى برد 

كه مى توانيد سرعت پخش را كم يا زياد كنيد. 

 VideoSlam

iOSعكس و ويدئو

A Stellingwerff & M.L Sun42/2 مگابايت

اندرويد

 39/6 مگابايت 

 بلند آسمان جايگاه من استشكارچي
ــخير كرده  اند و قصد دارند تا قطره  آخر  ــتاها و شهرهاي اطراف حمله و آنها را تس ــت ها به روس تروريس
ــمان عقاب هاي تيزپرواز  ــتخراج كنند، اما به اين نكته توجه نكرده اند كه نمي توانند از چش ــان را اس نفت ش
ــرح مختصر داستان بازي «شكارچي» است كه بازيكن در نقش  نيروي هوايي ارتش ايران بگريزند. اين ش
ــمگين،  ــمنان مي رود. همچون بازي پرندگان خش يك خلبان هواپيماي جنگنده فانتوم F-4 به نبرد با دش
ــت ها در اختيار داريد حكم مي كند و بايد  قوانين فيزيك در پرتاب بمب هايي كه براي از بين بردن تروريس
حواس تان باشد تا با پرتاب بمب هاي كمتري بيشترين تعداد دشمن را نابود كنيد. بنابراين هرچه با بمب هاي 
ــاهده گرافيك و گيم پلي آن،  ــيد، امتياز باالتري مي گيريد. با ورود به بازي و مش كمتري به اين هدف برس
ــور (نيروي هوايي ارتش)  ــط يك نهاد نظامي و دولتي در كش اصال فكرش را نمي كنيد كه اين بازي توس
ساخته شده است. شكارچي به قدري جذابيت و سادگي دارد كه مي توانيد ساعت ها آن را بازي كنيد، بدون 
ــن اين كه بازي كامال  ــي درون بازي وجود دارد، ضم ــويد، زيرا مراحل و فضاهاي متنوع ــته ش اين كه خس

رايگان است.  

bit.ly/1RZRxuz

بازي
نهاجا

an
d

ro
id

bit.ly/1U6pAzA apple.co/1NxLPv7 bit.ly/1TDpGAs

apple.co/1QF5Sq8 bit.ly/1TDqLICbit.ly/1iAQZvo 

Disney Gif

apple.co/1Yls9yy
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كارگاه

داخلي و خارجي
ــتگاه هاي  ــوع حافظه در دس ــي دو ن ــت كل در حال
ــي  ــه داخل ــه آن را حافظ ــود دارد ك ــدي وج اندروي
ــذاري  نا مگ  (External) ــي  و خارج  (Internal)
ــا مي توانند به  ــن حافظه ه ــا هريك از اي ــد، ام مي كنن
ــوند كه  ــيم ش ــد زيرمجموعه و حافظه ديگر تقس چن
ــيم بندي در مورد حافظه داخلي موجب  گاهي اين تقس
مي شود كاربران نتوانند انواع آن را از يكديگر تشخيص 
ــت  ــابه اس ــد، زيرا انتخاب نام ها گاهي آن قدر مش دهن
ــت كه  ــا در صورتي ممكن اس ــخيص آن تنه كه تش
ــتگاه صرف نظر كرده و با  ــما از حافظه خارجي دس ش
تقسيم بندي گزينه هاي موجود، انواع حافظه داخلي در 

دسترس را از يكديگر متمايز كنيد.
ــرگاه گزينه  ــتباه ه ــران به اش نكتـه: برخي كارب
ــد  ــان مي كنن ــد گم ــاهده مي كنن SD Card را مش

ــت  ــور از كارت اس دي، همان حافظه خارجي اس منظ
ــتگاه  ــت حافظه داخلي دس ــه ممكن اس در صورتي ك
ــدي از دو بخش مجزاي داخلي و كارت اس دي  اندروي
تشكيل شده باشد و اين كارت اس دي با كارت حافظه 
ــا كارت اس دي  ــه كارت حافظه ي ــما كه ب خارجي ش

معروف است، تفاوت دارد.

حافظه داخلي ـ سيستمي
ــت  ــتگاهي در مجموع مجهز به هش ــه دس چنانچ
ــش  ــت ش ــد، ممكن اس گيگابايت حافظه داخلي باش
ــما قرار بگيرد، زيرا بخشي  گيگابايت از آن در اختيار ش
ــتم عامل و برنامه هاي  ــه در اختيار سيس ــن حافظ از اي
ــش از حافظه را  ــت. اين بخ ــده روي آن اس نصب ش
حافظه سيستمي (System Memory) نامگذاري 
ــر اطالعات مورد  ــد و رام اصلي به همراه ديگ مي كنن
نياز براي راه اندازي، بوت و عملكرد دستگاه شما روي 
ــده در اين  ــت. اطالعات ذخيره ش ــده اس آن ذخيره ش
ــاص (نصب رام جديد و ديگر  ــه بجز در موارد خ حافظ
ــل تغيير نخواهد  ــط كاربر قاب موارد از اين قبيل) توس
ــتمي  ــود. همچنين اطالعات مربوط به حافظه سيس ب
ــط سيستم عامل قابل مشاهده نباشد  ممكن است توس
ــما  ــن ها اين اطالعات را در اختيار ش و برخي اپليكيش

قرار مي دهند.

حافظه داخلي ـ پنهان
ــي  ــتم عامل و برنامه ها، بخش ــگام اجراي سيس هن
ــان  پنه ــه  حافظ در  ــده  ش ــردازش  پ ــات  اطالع از 
ــده و پس از اتمام  (Cache Memory) ذخيره ش
ــوند.  فعاليت برنامه موردنظر از اين حافظه پاك مي ش
ــتگاه هاي اندرويدي به حافظه كش  اين حافظه در دس
ــادي نمي توانند  ــت و كاربران در حالت ع معروف اس
ــازي  ــاهده كنند. عمليات ذخيره س ــات آن را مش جزئي
ــتم عامل  ــازي آن به عهده سيس در اين حافظه و پاكس
ــتفاده  ــت، اما كاربران مي توانند در موارد نياز با اس اس

از گزينه هاي موجود در سيستم عامل يا اپليكيشن هاي 
مخصوص به اين كار حافظه كش را پاكسازي كنند.

حافظه داخلي ـ داخلي
ــده براي اين  ــيم بندي درنظر گرفته ش ــايد تقس ش
ــي (Internal) به  ــه و اختصاص عنوان داخل حافظ
ــد، اما مهم ترين و  ــته باش آن ابهاماتي را به همراه داش
اصلي ترين بخش حافظه كه بروز بسياري از مشكالت 
ــتگاه هاي  ــي روي دس ــود فضاي خال ــط با كمب مرتب
ــت.  اندرويدي را با خود به همراه دارد، همين حافظه اس
ــتر موارد دستگاه هايي كه از هشت يا حتي 16  در بيش
ــتند نيز ممكن  ــت حافظه داخلي بهره مند هس گيگاباي
است فقط دو گيگابايت حافظه داخلي را پشتيباني كنند 
(ظرفيت باقيمانده، حافظه داخلي ـ جانبي است) كه از 
اين ميزان نيز ممكن است بخشي به حافظه سيستمي 
و بخشي به حافظه پنهان اختصاص داده شود و همين 
ــود به محض اتمام اين فضا، پيغام  عامل موجب مي ش

كمبود فضاي حافظه براي كاربر نمايش داده شود.
متاسفانه هنگامي كه كاربران با استفاده از گزينه هاي 
موجود در سيستم عامل، اطالعات بازي ها يا برنامه هاي 
نصب شده روي دستگاه را به حافظه جانبي يا خارجي 
ــن اطالعات به عنوان  ــي از اي منتقل مي كنند نيز بخش
ــتمي در حافظه داخليـ  داخلي  ــات پايه و سيس اطالع
ــود كاربر با  ــي مي ماند و همين عامل موجب مي ش باق
ــي يا حافظه  ــي روي حافظه جانب ــتن فضاي خال داش

خارجي، پيام خطاي كمبود فضا را مشاهده كند.

حافظه داخلي ـ جانبي
ــترس روي  ــه در دس ــان حافظ ــن حافظه هم  اي
ــت كه روي دستگاه هاي  ــتگاه هاي اندرويدي اس دس
ــي، حافظه  ــون حافظه جانب ــي همچ ــف عناوين مختل
ــه  ــراه ب ــن هم ــه تلف ــي، كارت اس دي و حافظ كمك
ــه  ــال چنانچ ــراي مث ــود. ب ــاص داده مي ش آن اختص
ــت گيگابايت حافظه مجهز باشد،  دستگاه شما به هش
ــما قابل  ــش گيگابايت از آن براي ش ــت ش ممكن اس
ــي از اطالعات اپليكيشن هاي  ــد. بخش ــترس باش دس
ــاب گزينه ــا انتخ ــما ب ــتگاه ش ــده روي دس نصب ش

Move to SD Move to Phone و ... به اين 

ــت  ــود و گاهي نيز ممكن اس حافظه انتقال داده مي ش
اپليكيشن ها به طور پيش فرض روي اين حافظه نصب 
 Move to SD Card ــوند و گزينه اي با عنوان ش
ــراي انتقال آنها  ــا Move to External SD ب ي
ــي در اختيار كاربران قرار گيرد.  به كارت حافظه خارج
ــز اطالعات پايه  ــرايط ني اما فراموش نكنيد در اين ش
ــه داخلي-داخلي  ــر برنامه در همان حافظ مرتبط با ه

(Internal) دستگاه ذخيره شده  است.

حافظه خارجي
ــت كه  ــن حافظه همان كارت حافظه جانبي اس  اي

شما مي توانيد دستگاه خود را به آن مجهز كنيد. كارت 
 SD Card ــورت ــه جانبي گاهي به همان ص حافظ
ــود (كه اين امر بروز خطا در تشخيص  نامگذاري مي ش
ــتگاه را به همراه  آن از حافظه داخلي- جانبي خود دس
 External SD Card دارد) و گاهي نيز از عبارت

براي معرفي آن كمك مي گيرند.
ــتگاه به گزينه  ــه داخلي ـ داخلي دس گاهي حافظ
ــيم  ــه داخلي ـ جانبي تقس ــون حافظ ــي همچ مجزاي
ــود و هنگامي كه شما انتقال اطالعات به كارت  نمي ش
ــات روي حافظه  ــرا مي كنيد، اين اطالع اس دي را اج
ــرد. همچنين در مواردي نيز گزينه   خارجي قرار مي گي
انتقال به كارت اس دي در دستگاه وجود دارد كه كاربر 
ــده  ــاهده اطالعات ذخيره ش پس از انتخاب آن و مش
ــود  در كارت حافظه خارجي براحتي مي تواند متوجه ش
ــور از كارت اس دي، همان حافظه داخليـ  جانبي  منظ
ــا منظور حافظه خارجي بوده و اطالعات به اين  بوده ي

حافظه انتقال داده شده  است.

كارت هاي حافظه خارجي با ظرفيت ها و كالس هاي 
مختلفي در بازار وجود دارند كه پيش تر آنها را در كليك 
ــما مي توانيد اين كارت ها را  كامل معرفي كرده ايم. ش
ــده براي دستگاه خود  باتوجه به اطالعات فني ارائه ش
ــتگاه  ــتن حافظه خارجي روي دس تهيه كرده و از داش

لذت ببريد.
نكته قابل ذكر ديگر اين است كه برخي كاربران براي 
مديريت بهتر حافظه خارجي، همچون هارد ديسك هاي 
ــن بندي اين حافظه  رايانه هاي روميزي اقدام به پارتيش
ــته باشيد شما  مي كنند. پس در صورتي كه تمايل داش
ــن بندي  نيز مي توانيد اين كار را انجام دهيد و با پارتيش
ــان را در  ــات موردنظرت ــه اطالع ــردن كارت حافظ ك
ــد. همچنين گاهي برخي  ــاي متعدد ذخيره كني درايوه
ــن ها از اين پارتيشن ها استفاده كرده و به شما  اپليكيش
ــده در كارت حافظه  ــن ايجاد ش اجازه مي دهند پارتيش
ــترش حافظه  ــوان فضايي براي گس ــي را به عن خارج

داخلي ـ داخلي مورد استفاده قرار دهيد.

امير عصاري
حافظه داخلي، حافظه خارجي، كارت حافظه داخلي، كارت حافظه خارجي، حافظه جانبي، حافظه تلفن همراه 
و... كلماتي است كه هنگام بررسي ميزان فضاي آزاد و فضاي اشغال شده در دستگاه هاي اندرويدي مشاهده 
مي كنيد، همچنين گاهي هنگام انتقال اطالعات اپليكيشـن ها از حافظه اي به حافظه ديگر نيز با عبارت هاي 
مشابهي برخورد خواهيد كرد، اما آيا تفاوت موجود ميان اين كلمات براي شما واضح و مشخص است؟ آيا مي دانيد 
در بسياري از موارد كه دستگاه شما خطاي كمبود فضاي خالي را نمايش مي دهد دقيقا به كدام حافظه اشاره 
مي كند و هنگامي كه قصد داريد فضاي خالي روي دستگاه را مديريت كنيد دقيقا  بايد روي كدام فضا تمركز 

داشته باشيد و خالي بودن كدام حافظه در افزايش سرعت و ثبات عملكرد دستگاه تاثيرگذار است؟ 

انواع حافظه هاي ذخيره سازي در اندرويد 

انبارهاي هزار نام و نشان
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بازار

كامپيوترهاى بدون كيس

تومان1/200/000 قيمت

 Galaxy A5 2016 سامسونگ

تومان7/600/000 قيمت

iMac MK472 اپل

تومان5/450/000 قيمت

AG220 ام اس آى

تومان2/200/000 قيمت

ET2232 ايسوس

990/000

1/980/000

تومان

تومان

قيمت

قيمت

K4 Note

AE200

لنوو

ام اس آى

تومان1/200/000 قيمت

One E9 Plus اچ تى سى

تومان1/650/000 قيمت

S20 لنوو

ــيائومي با  ــافرتي شركت چيني ش دوربين مس
ــي اش در گروه دوربين هاي حرفه اي  آن ظاهر رنگ
ــا توجه به قيمت و دوربين 16  قرار نمي گيرد، اما ب
مگاپيكسلي  يك وسيله مناسب براي مسافرت هاي 
ــت. در جعبه اين دوربين نه خبري از  خانوادگي اس
ــت و نه كارت حافظه، اما مي تواند  قاب ضدآب اس
ــا 64 گيگابايت  ــرو اس دي ت ــه ميك از كارت حافظ
ــتيباني كند. عملكرد باتري آن تا زماني كه به  پيش

تلفن همراه يا ريموت كنترل متصل نباشد مناسب 
است، اما استفاده از واي فاي يا بلوتوث عمر باتري را 
بشدت كاهش مي دهد. همچنين نبود صفحه نمايش 
روي دستگاه كه ميزان حافظه، عمر باتري يا حالت 
ــما خبر  عكس يا فيلمبرداري بودن دوربين را به ش
بدهد، كمي دردسرساز است. اين دوربين از قابليت 
ــر هم، فيلمبرداري آهسته و  ــت س عكس هاي پش

تصويربرداري دور تند نيز پشتيباني مي كند.

Yi Camera  رنگارنگ هيجانى
Travel Edition

تومان350/000

دوربين گمنام 420 بلك شركت رولي با توجه 
به كيفيت دوربين 12 مگاپيكسلي و فيلمبرداري 
ــما را به عنوان يك  ــاي ش ــد نيازه 4K  مي توان
ــن كمراي حرفه اي برآورده كند؛ بخصوص  اكش
ــيار  ــبت به دوربين گوپرو از قيمت بس اين كه نس
مناسب تري برخوردار است. اين دوربين اپليكيشن 
اختصاصي دارد كه استفاده از آن روي گوشي هاي 
ــدي و آي او اس را امكان پذير مي كند. قاب  اندروي

ــكان فيلمبرداري زير آب تا  ضدآب 420 بلك ام
ــدور مي كند. همچنين  ــما مق پنج متر را براي ش
برخالف بيشتر دوربين هاي اكشن كمرا در پشت 
ــك صفحه نمايش رنگي دو  ــن دوربين ي بدنه اي
ــد عكس هاي  ــه تا بتواني ــز قرار گرفت اينچي ني
ــد. اين دوربين  ــا كني ــود را همان لحظه تماش خ
قابليت پشتيباني از كارت حافظه پرسرعت تا 64 

گيگابايت را هم دارد.

سياه پوش ناشناس
رولى

420 Black
 Action Camera 

تومان800/000

فصل بهار يكي از بهترين فرصت ها براي سفر 
ــفرهاي هيجان انگيز هستيد  ــت، اما اگر اهل س اس
ــاج داريد. بهترين  ــن كمرا احتي ــا به يك اكش حتم
ــن كار در بازار مي توانيد پيدا  محصولي كه براي اي
كنيد دوربين هيرو 4 بلك اديشن شركت گوپرو است، 
ــا بايد نزديك به دو ميليون تومان پرداخت كنيد.  ام
ــراغ محصول ارزان تري كه اين  پس بهتر است س

شركت روانه بازار كرده برويد. گوپرو هيرو 4 سشن 
از دوربيني ضعيف تر و فيلمبرداري فول اچ دي بهره 
ــرد، اما بي نياز بودن به قاب اضافه و همچنين  مي ب
ظاهر و اندازه  كوچك تر، اين دوربين را به وسيله اي 
ــت. اين نكته را در  ــتني تبديل كرده اس دوست داش
ــن دوربين قابل تعويض  ــر بگيريد كه باتري اي نظ
نيست و براي هر بار استفاده بايد آن را شارژ كنيد.

كوچك تازه وارد

تومان1/200/000

دوربين هاى پرهيجان

5/5 اينچى ابعاد: 

دوربين:  13 مگاپيكسل

16 گيگابايت        حافظه داخلي:  

Mediatek MT6753 پردازنده: 

به روز رسانى به اندرويد 6 سيستم عامل: 

ابعاد:  19/5  اينچى

حافظه رم:  4 گيگابايت

حافظه داخلي:  500 گيگابايت       

AMD Quad Core  :پردازنده

ويندوز 8/1 سيستم عامل: 

5/5  اينچى ابعاد: 

20 مگاپيكسل دوربين: 

حافظه داخلي:  32 گيگابايت       

Mediatek MT6795M  :پردازنده

به روز رسانى به اندرويد 6 سيستم عامل: 

ابعاد:   19/5  اينچى

حافظه رم:  4 گيگابايت

500 گيگابايت        حافظه داخلي: 

 Intel J2900  :پردازنده

ويندوز 8 سيستم عامل: 

تومان1/100/000 قيمت

Honor 6 Plus هوآوي
ابعاد:   5/5 اينچ

دوربين:  8 مگاپيكسل

حافظه داخلي:  32 گيگابايت       

HiSilicon Kirin 925  :پردازنده

به روز رسانى به اندرويد 6 سيستم عامل: 

ابعاد:   21/5  اينچى

حافظه رم:  4 گيگابايت

حافظه داخلي:  500 گيگابايت       

 Intel J2900  :پردازنده

ويندوز 10 سيستم عامل: 

ابعاد:   21/5  اينچى

حافظه رم:  16 گيگابايت

حافظه داخلي:  يك ترابايت       

 Core i7  :پردازنده

ويندوز 10 سيستم عامل: 

5/2 اينچى ابعاد: 

13 مگاپيكسل دوربين: 

16 گيگابايت        حافظه داخلي: 

 Exynos 7580 پردازنده: 

سيستم عامل: به روز رسانى به اندرويد 6

ابعاد:   27  اينچى

حافظه رم:  8 گيگابايت

حافظه داخلي:  يك ترابايت       

 Core i5  :پردازنده

OSx 10.11 سيستم عامل: 

5 گوشى اندرويد 6

74 گرم وزن: 

دوربين:  8 مگاپيكسل

       Full HD  :فيلمبردارى

Micro SD كارت حافظه: 

ضد آب حساسيت: 

58 گرم وزن: 

دوربين:  12 مگاپيكسل

       4K  :فيلمبردارى

Micro SD كارت حافظه: 

داراى قاب ضد آب حساسيت: 

72 گرم وزن: 

16 مگاپيكسل دوربين:  

       Full HD  :فيلمبردارى

Micro SD كارت حافظه: 

فاقد قاب ضد آب حساسيت:  

تومان1/000/000 قيمت

Xperia C5 Ultra سونى
ابعاد:   6  اينچ

دوربين:  13 مگاپيكسل

حافظه داخلي:  16 گيگابايت       

 Mediatek MT6752 پردازنده: 

به روز رسانى به اندرويد 6 سيستم عامل: 

شيائومى

گوپرو

 HERO4
Session
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زندگى همراه

مبارز اصلي
هوآوي  جديد  گوشي  مورد  در  كه  چيزي  اولين 
وجود  با  كه  است  اين  مي كند  جلب  را  شما  نظر 
كه  گوشي  اين  كنار  پالس  نسخه  يك  حضور 
نشده  حاضر  هوآوي  دارد،  بزرگ تري  اندازه  قطعا 
با  را  آن  و  كند  كوچك تر  را  خود  اصلي  گوشي 
است.  كرده  توليد  اينچ  بزرگ5/2  نسبت  به  اندازه 
نمايش  صفحه  چنين  دادن  قرار  براي  شركت  اين 
بزرگي چندان بدنه تلفن همراه را بزرگ نكرده، بلكه 
فضاي اضافي را با حذف حاشيه دور صفحه نمايش 
نمايش  صفحه  اين  همچنين  است.  كرده  ايجاد 
آيفون  تاچ  فورس  به  شبيه  قابليتي  از  اچ دي  فول  
است.  حساس  انگشت  فشار  به  كه  مي كند  استفاده 
يعني  هوآوي  خود  اختصاصي  تراشه   P9 پردازنده 
Kirin 955 است كه به نظر مي رسد اين شركت 

اين  است.  اميدوار  آن  موفقيت  به  خيلي  چيني 
 Cortex-A72 هسته  چهار  پردازنده، 

هسته  چهار  و  گيگاهرتز   2/5 سرعت  با 
Cortex-A53 با سرعت 1/8 گيگاهرتز 
يك    Kirin 955 كنار  دارد. 
 Mali T880 گرافيكي  پردازنده 
نيز قرار داده شده است. اين گوشي 

قرار است در دو نسخه 32 و 64 گيگابايتي 
گيگابايت  چهار  و  سه  ترتيب  به  كه  شود  عرضه 

رم  دارند.
بدنه P9 مانند محصول مشترك گوگل و هوآوي 

است  شده  پوشيده  آلومينيوم  از   6P نكسوس  يعني 
سعي  هوآوي  گفت  مي توان  نيز  طراحي  نوع  در  و 
كرده شبيه ديگر محصوالت نباشد، اما اين متفاوت 
در  نكته  مهم ترين  نمي زند.  دل  به  چنگي  بودن 
دوگانه  دوربين هاي  چيني،  جديد  پرچمداران  مورد 
آنهاست كه از مدت ها پيش نظر رسانه ها را هم به 
 Leica شركت  با  همكاري  بود.  كرده  جلب  خود 
سرانجام نتيجه اش را در اين مدل نشان داده و دو 
دوربين 12مگاپيكسل معمولي و مونوكروم كنار هم 
تصاوير  ثبت  روي  زيادي  مانور  هوآوي  شده  باعث 
پرچمدارانش بدهد. دوربين دوگانه شركت اليكا 50 
درصد كنتراست تصاوير را افزايش مي دهد و همچنين 
نور ورودي به لنز دوربين را سه برابر مي كند. عالوه 
بر اين ميدان ديد لنزها 27 تا 35 ميلي متري خواهد 
ميلي آمپري   3000 باتري  انگشت،  اثر  حسگر  بود. 
ديگر  از   USB Type-C درگاه  و 

ويژگي هاي هوآوي P9 است.

چند  از  غير  به  دستگاه  اين  پالس  مدل  در  اما 
اين  است.  استاندارد  مدل  مانند  همه  چيز  مورد، 
برخوردار  اينچي   5/5 صفحه نمايش  يك  از  مدل 
با  همراه  گيگابايت  و 128  مدل 64  دو  در  و  است 
رم چهار گيگابايت عرضه خواهد شد. باتري گوشي 
به  و  شده  قوي تر  بزرگ تر  اندازه  واسطه  به  نيز 
3400ميلي آمپرساعت رسيده است. پرچمداران جديد 
هوآوي كه قرار است در ارديبهشت وارد بازار شوند، 
قيمتي حدود 430 دالر براي مدل P9 و 480 دالر 

براي مدل P9 Plus خواهد داشت.

چاشني اضافه
پرچمدار  دو  بر  عالوه  هوآوي  شركت 
معرفي  هم  هوشمند  دستبند  يك  جديدش، 
داشته  اضافه  چاشني  يك  كنفرانس  اين  تا  كرد 
باشد. TalkBand B3 همان طور كه از نامش 
پيداست سومين دستبند هوشمند اين شركت است 

متفاوت تر  طراحي  از  قبلي  نسخه هاي  به  نسبت  و 
 Active، Classic برخوردار است و در سه مدل

و Elite عرضه خواهد شد.
ــت كه  ــتبند اين اس نكته جالب در مورد اين دس
ــي از آن كه به عنوان صفحه نمايش قرار داده  بخش
ــده در اصل يك هندزفري بلوتوث نيز است و به  ش
ــاعت جدا  ــر اين امكان را مي دهد تا آن را از س كارب
ــتفاده كند. اين  ــرده و به صورت يك هندزفري اس ك
صفحه نمايش از نوع PMOLED بوده و وضوح 
ــكات بارز اين  ــر ن ــل دارد. از ديگ 128 در 80 پيكس
دستبند باتري آن است كه به صورت معمول بين دو 
ــه روز كارايي دارد و هندزفري نيز امكان پنج تا  تا س
ــاعت مكالمه را به شما مي دهد. قيمت اين  شش س
ــتبند هوشمند براي نسخه اكتيو 190 دالر، براي  دس
مدل كالسيك 225 دالر و براي مدل خاص تر اليت 
282 دالر اعالم شده است. هنوز زمان عرضه رسمي 

اين دستبند اعالم نشده است.

 تاجگذاري شاهزاده چيني در قلب لندن
هوآوي سرانجام از پرچمداران جديد خود رونمايي كرد

هفته گذشته شهر لندن شاهد يك ضيافت آسياي شرقي بود. البته نه از آن همنشيني هايي كه گانگسترهاي 
چشم بادامي در يك رستوران چيني برگزار مي كنند. اين بار چيني ها چيز ديگري را به لندن آورده بودند تا به 
رخ مخاطبان بكشند؛ پرچمداران جديد هوآوي كه بسياري از رسانه ها چند ماه بود انتظار آنها را مي كشيدند 
تا به شايعات پايان دهند. شركت چيني در اين كنفرانس از دو گوشي P9 و P9 پالس رونمايي كرد. دو محصول 

جديد كه به نظر مي رسد براي رقابتي جدي با پرچمداران موجود در بازار به ميدان آمده اند.
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ترفند

ــايت را  ــا اجراي مرورگر، چند س ــران عادت كرده اند ب ــي كارب برخ
ــت كاربر با هر بار اجراي  همزمان مرور كنند. به عنوان مثال ممكن اس
ــايت جام جم آنالين، جيميل و اينستاگرام را  ــي س مرورگر قصد بررس
ــتر موارد نيز اين گروه از كاربران با باز كردن  ــد و در بيش ــته باش داش
ــايت ها در نوار آدرس،  تب هاي جديد در مرورگر و وارد كردن آدرس س
ــا را در مرورگر فراخواني مي كنند. اما آيا مي دانيد انجام اين كار به  آنه

روش ساده تري نيز امكان پذير است؟ 
ــايت هاي موردنظر خود را در تنظيمات  ــما مي توانيد مجموعه س ش
ــا هربار  ــد ب ــر بخواهي ــب از مرورگ ــد و به اين ترتي ــر وارد كني مرورگ
ــما  ــودكار در تب هاي مجزا براي ش ــايت ها را به طور خ ــرا، اين س اج

اجرا كند:
1- مرورگر مورد نظر (اينترنت اكسپلورر، كروم، فايرفاكس) را اجرا 

كرده و با توجه به مرورگر، مراحل زير را دنبال كنيد:
 Internet روي   Tools ــوي  من از  اكسـپلورر:  اينترنـت 
ــب General، لينك  ــك كرده و پس از انتخاب ت Options كلي

ــره  به نمايش  ــود در باالي پنج ــر را در كادر موج ــايت هاي موردنظ س
درآمده وارد كنيد.

توجه داشته باشيد در هر خط يك لينك وارد شود.
ــد خط افقي  ــكل چن ــون منوي اصلي كه به ش كـروم: روي آيك
ــه  Settings را انتخاب كنيد.  ــده كليك كرده و گزين نمايش داده ش
 Open a specific page or  گزينه On Startup ــش در بخ
 Set pages را انتخاب كرده و در ادامه روي لينك set of pages

در مقابل اين عبارت كليك كنيد.
در كادر مقابل Add a new page لينك سايت موردنظر را وارد 
ــايت هاي  ــار دهيد. اين عمل را تا ورود همه س كنيد و كليد اينتر را فش

موردنظر تكرار كرده و در پايان روي Ok كليك كنيد.
فايرفاكس: روي آيكون منوي اصلي كه به شكل چند خط افقي 
ــت كليك كرده و گزينه  Settings را انتخاب  ــده اس نمايش داده ش

كنيد.
و  ــرده  ك ــاب  انتخ را   General ــه   گزين ــپ  چ ــمت  س از 
 When Firefox starts ــارت  عب ــل  مقاب ــت،  راس ــمت  س در 

 Show my home ــه   گزين
ــپس در كادر ــرده س ــال ك page را فع

ــاي موردنظرتان   Home Page لينك ه
ــر نيز از عالمت | (خط  ــازي آنها از يكديگ ــد و براي جداس را وارد كني
ــار  ــت و با فش ــاهده اس عمودي كه روي حروف صفحه كليد قابل مش
ــپ كنيد)  ــد آن را تاي ــر مي تواني ــد موردنظ ــد Shift و كلي دادن كلي

كمك بگيريد.
ــايت جيميل و جام جم  به عنوان مثال براي وارد كردن آدرس دو س

آنالين بايد آنها را به شكل زير در كادر موردنظر وارد كنيد:
http://gmail.com|http://jamejamonline.ir

مبتدى

ــياري  ــروزه با وجود نرم افزارهاي بس ام
كه براي سيستم عامل هاي مختلف طراحي 
ــده و به كمك سرويس هاي آناليني كه  ش
ــادي را در  ــگان امكانات زي ــورت راي به ص
ــد، تغيير اندازه  ــار كاربران قرار مي دهن اختي
ــاده انجام مي شود،  عكس ها با عملياتي س

ــاده نيز با امكانات  اما همين عمليات س
ــتم هاي عامل ساده تر  موجود در سيس
ــد بي نياز از  ــران مي توانن ــده و كارب ش
ــرويس هاي  س يا  متعدد  نرم افزارهاي 

آنالين آن را انجام دهند.
ــميت  يوس ــخه  نس ــبختانه  خوش
ــتم عامل مك او اس ايكس نيز از  سيس

ــره نمانده و مي توانيد  اين قابليت بي به
ــريع ترين زمان ممكن مديريت خوبي  در س

روي اندازه عكس هاي ذخيره شده در رايانه خود داشته باشيد. براي استفاده از اين ابزار و اعمال تغييرات 
دلخواه در اندازه عكس هاي خود مي توانيد از روش زير كمك بگيريد:

1- روي تصوير موردنظر كليك كنيد تا ابزار Preview در مك براي نمايش تصوير اجرا شود.
2- از باالي محيط كاربري برنامه، روي آيكون toolbox كه به شكل يك جعبه ابزار است كليك 

كنيد تا نوار ابزار موردنظر براي اعمال تغييرات روي عكس نمايش داده شود.
ــط دو عالمت پيكان مشخص شده كليك كرده و در  3- روي آيكون تغيير اندازه (resize) كه توس
پنجره به نمايش درآمده، تغييرات موردنظر را اعمال و در نهايت با كليك روي OK آن را ذخيره كنيد.

ــما مي توانيد گزينه هايي همچون واحد اندازه گيري، رزولوشن تصوير و چگونگي بزرگنمايي  نكته: ش
ــد. همچنين در صورتي كه بخواهيد  ــخص كني ــا كوچك نمايي هنگام تغيير اندازه را در اين بخش مش ي
ــتاندارد نمايشگرها تغيير اندازه دهيد مي توانيد از بخش Fit into كمك  تصاويرتان را در اندازه هاي اس

بگيريد.

تغيير اندازه همزمان
ــت تمام آنها را به  در صورتي كه قصد داريد چند تصوير را به طور همزمان تغيير اندازه دهيد كافي اس
ــا، عمليات نمايش در ابزار Preview را اجرا  ــاب درآوريد و با دوبار كليك روي يكي از آنه ــت انتخ حال
ــمت چپ، تصاويري بندانگشتي از تصاوير انتخابي  ــاهده خواهيد كرد كه در ستون س كنيد. در ادامه مش

شما نمايش داده شده است. 
ــتن كليد Shift آخرين  ــتي كليك كرده و با نگه داش ــن مرحله بايد روي اولين تصوير بندانگش در اي
ــپس روي آيكون  ــتي به حالت انتخاب درآيند س تصوير موجود را نيز كليك كنيد تا همه تصاوير بندانگش
ــر اندازه روي همه تصاوير را  ــرده و با كليك روي آيكون تغيير اندازه، عمليات تغيي ــه ابزار كليك ك جعب

به طور همزمان اجرا كنيد.

تغيير اندازه تصاوير در يوسميت
متوسط

ــاده ترين و  ــه جديد در ويندوز، از س ايجاد پوش
ــه كاربران مبتدي  ــت ك ابتدايي ترين كارهايي اس
ــد. همان طور كه  ــي آن را اجرا مي كنن نيز  براحت
ــام اين كار،  ــد رايج ترين روش براي انج مي داني
ــي از صفحه،  ــي خال ــت روي بخش ــك راس كلي
ــك روي گزينه   ــوي New و كلي ــه به من مراجع
ــه به حالت  ــت. در ادامه نيز نام پوش Folder اس

انتخاب درآمده و كاربر مي تواند نام دلخواه خود را 
به پوشه اختصاص دهد.

ــبتا ساده است،  انجام اين كار با اين روش نس
ــه  ــا فرض كنيد به داليلي قصد داريد چند پوش ام
ــرايطي  با نام هاي مختلف ايجاد كنيد. در چنين ش
ــته كننده و دشوار  تكرار اين عمليات مي تواند خس
ــت كه مي توانيد با كمك  ــد، اين در حالتي اس باش
 (Command Prompt ــزار خط فرمان (اب
ــورت همزمان با نام  ــه هاي موردنظر را به ص پوش

دلخواهتان ايجاد كنيد.
ــرض كنيد كه  ــرايطي را ف ــوان مثال ش به عن
ــي از اطالعات ساالنه  ــيو كردن بخش براي آرش
ــه با نام ماه هاي مختلف  خود قصد داريد 12 پوش
ايجاد كنيد. براي انجام اين كار مي توانيد از روش 

زير كمك بگيريد:
1- روي منوي استارت كليك كرده و در كادر 

جست و جو عبارت cmd را وارد كنيد.
2- روي نتيجه يافت شده كليك راست ماوس 
را فشار داده و Run as administrator را 

كليك كنيد.
ــر به درايو يا  ــتفاده از فرمان هاي زي 3- با اس
پوشه موردنظر كه قصد داريد پوشه هاي جديد در 

آن بسازيد، مراجعه كنيد:
Drive_Name:
CD Folder_Name

Drive_Name ــارت  عب ــاي  به ج نكته: 
ــو موردنظرتان را وارد كنيد، به عنوان   بايد نام دراي
مثال با وارد كردن :D وارد درايو D خواهيد شد. 

 Folder_Name ــارت ــاي عب همچنين به ج
ــود را وارد  ــر خ ــه موردنظ ــام پوش ــد ن ــز باي ني
ــردن عبارت ــا وارد ك ــال ب ــوان مث ــد. به عن كني
CD Jamejam عمليات ورود به پوشه جام جم 

اجرا مي شود.
ــير دلخواه،  4- در ادامه پس از مراجعه به مس
ــاي دلخواه و به تعداد  ــه با نام ه فرمان ايجاد پوش

موردنظر را در فرمت زير وارد كنيد:
 MD folder1 folder2 folder3
ــه پوشه با نام هاي  5- با اجراي اين فرمان، س

ــاد  ايج  Folder3 و   Folder1, Folder2
ــما مي توانيد با قرار دادن يك فاصله  مي شوند. ش
خالي و وارد كردن هر عبارت ديگر، تعداد پوشه ها 

را افزايش دهيد. 
ــه با  ــاد 12 پوش ــراي ايج ــال ب ــوان مث به عن
ــت از اين  ــذاري عددي از 1 تا 12 كافي اس نامگ

فرمان استفاده كنيد:
MD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ــا نام هاي  ــه ب ــراي ايجاد 3 پوش ــن ب همچني
فرماني   Click, Jamejam, Newsletter

به اين فرمت زير مورد نياز است:
MD Click Jamejam Newsletter

حرفه اي

ايجاد پوشه ها در خط فرمان ويندوز

امير عصاري
صفحات دلخواه با اجراي مرورگر
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Firmware
ــور به جاي رام  ــتر مواقع كلمه فريم بيش

 
F ،به كار برده مي شود و برعكس (ROM)

ــر تفاوت دارد.  ــا اين دو واژه با يكديگ ام
ــاره مي كند و رام  ــتم عامل اش ــته سيس فريمور به هس
ــر  ديگ ــراه  هم ــه  ب ــتم عامل  سيس از  ــه اي  مجموع
ــازي شده هاي موردنظر را با  اپليكيشن ها و شخصي س

خود به همراه دارد. 
ــاده يك ميان افزار به شمار مي رود  فريمورها در زبان س
ــبيه  ــده و عملكردي ش ــب ش ــتگاه نص ــه روي دس ك
سيستم عامل دارد و در مواردي نيز همان سيستم عامل 

به شمار مي رود. 

ــاني هاي اعمال شده روي فريمورها مي تواند  به روزرس
ــكالت امنيتي و عملكردي را به همراه داشته  رفع مش
ــتگاه به روزرساني  ــد و در مواردي كه رام يك دس باش
ــت عالوه بر به روزرساني فريمور،  ــود ممكن اس مي ش
ــازي  ــن ها و امكانات موجود نيز بهينه س ديگر اپليكيش

و به روزرساني شود. 
ــاني  ــتگاه به روزرس ــن در مواردي نيز رام دس همچني
ــاني  ــت در فريمور به روزرس ــا ممكن اس ــود، ام مي ش
ــن ممكن  ــد. همچني ــه باش ــورت نگرفت ــي ص خاص
ــي داراي  ــق خاص ــراي مناط ــتگاه ب ــت رام دس اس
ــرايط نيز  ــد، اما در اين ش ــات و تفاوت هايي باش امكان
ــور (به عنوان  ــت از يك فريم ــا ممكن اس ــه رام ه هم
ــتم عامل موردنظر)  ــت از سيس ــخه ثاب ــال يك نس مث

بهره مند باشد.

Spam
ــي نيز به صورت  ــن واژه در زبان فارس اي

 
S ــت، اما ــده و رايج اس ــناخته ش ــپم ش اس

ــي  ــان فارس ــب آن در زب ــه مناس ترجم
ــاي تبليغاتي گفته  ــت. هرزنامه به ايميل ه هرزنامه اس
ــا گروه هاي  ــت هاي ايميل ي ــود كه براي فهرس مي ش
ــود، اما امروزه باتوجه به گسترش  خبري ارسال مي ش
ــال پيام ميان كاربران، هر  نرم افزارها و روش هاي ارس
ــوت، ويدئو و...) كه  ــام و مطلبي را (اعم از متن، ص پي
ــد، اسپم يا  ــته باش براي كاربر مزاحمتي به همراه داش

پيام هرز نامگذاري مي كنند. 
ــياري از نرم افزارها و سرويس هاي  خوشبختانه در بس
ــال  ــري از ارس ــراي جلوگي ــي ب ــف، روش هاي مختل
ــه  ــران ب ــه كارب ــود دارد ك ــرز وج ــاي ه ــن پيام ه اي
ــي كه  ــپمرها (كاربران ــد از اس ــا مي توانن ــك آنه كم
ــاي آنها  ــد) و پيام ه ــر مي كنن ــرز را منتش ــب ه مطال

خالص شوند.

بروجـرد:  از  محمـد 
يوتيوب  سايت  از  چگونه 
ــدوز 10، حافظه  دانلود كنم؟ وين
رم چهار و گرافيك دو گيگابايتي 
ــه من  ــخصات رايان ــه مش ازجمل
ــه iDM هم نصب  ــت. برنام اس

كردم، اما نشد.

ــايت يوتيوب در ايران است. پس  ــيد فيلتر بودن س ــته باش  كليك: اولين نكته اي كه بايد به آن توجه داش
ــايت را دانلود كنيد موفق  ــتفاده از هر ابزار يا برنامه اي بخواهيد ويدئوهاي موجود در اين س چنانچه با اس
نخواهيد شد، زيرا همه نرم افزارهايي كه مورد استفاده قرار مي دهيد با عدم دسترسي به سايت مواجه مي شود و 

قادر به دانلود ويدئوها از اين سايت نخواهد بود.
ــايت نداريد، بهترين روش پيشنهادي  ــكلي با دسترسي به اين س ــتيد يا مش در صورتي كه خارج از ايران هس
ــتفاده از سرويس هاي آناليني است كه خدمات دانلود از سايت هاي آنالين اشتراك ويدئو در اختيار شما قرار  اس

مي دهند. سايت ClipConverter نمونه اي از اين سايت ها به شمار مي رود.

مازيار جباري از قائمشـهر: من قصد خريد يك گوشي ويندوزفوني 
ــيمكارت دارم كه يك گوشي اصل با رام فيليپيني  نوكيا لوميا تك س

است. چند سوال دارم:
ــكلي با آن از نظر  ــت و مش 1- آيا اين رام فيليپين، معتبر و با اصالت اس

برنامه ها و شارژ باتري يا ديگر موارد نخواهم داشت؟
2- شرايط به روزرساني براي اين رام چگونه است؟

ــري از گوشي كدام رام است؟ (در  3- معتبرترين و بهترين رام براي اين س
جست و جوي اينترنتي رام كشورهاي ايتاليا و فرانسه بهترين رام انتخاب شدند)

ــراي انتخاب رام بهتر و  ــي به تعويض رام ب ــا بعد از خريد اين گوش 4- آي
كاربردي تر نياز مي شود يا خير و رام مدنظر شما چگونه رامي است؟

ــي ها را براي دانلود  ــايتي رام هاي اصلي براي اين مدل از گوش 5- اگر س
قرار مي دهد، لطفا ذكر كنيد.

ــما با شناخت  ــش هاي ش ــخ پرس  كليك: پاس
ــاي  ــا و تفاوت ه ــتر از رام ه بيش

ــاي مناطق مختلف  ــود در رام ه موج
رفع مي شود.

مواردي كه در اين رابطه بايد بدانيد 
ــت كه رام دستگاه هيچ گاه  اين اس
دليلي بر اصالت يا اصالت نداشتن 
ــود؛ زيرا يك  ــول نخواهد ب محص

ــتگاه ها را با رام هاي  ــد، تمام دس برن
ــق مختلف توليد مي كند  مختص مناط

ــتم عامل) نصب  ــته سيس و رام (هس
ــتگاه نيز بخش  شده روي دس

نرم افزاري محصول نهايي 
به شمار مي رود. پيش 
رام ها  همه  انتشار  از 
ــون  همچ ــواردي  باتري، م ــرف  مص

شارژ، عملكرد بهينه و... از سوي شركت سازنده تست 
 مى شود سپس در اختيار مصرف كننده نهايي قرار مي گيرد 

ــخت افزاري دستگاه و  ــخصات س و همه رام ها نيز باتوجه به مش
ــده است (ممكن  امكانات خاصي كه باتوجه به هر منطقه در رام پيش بيني ش
است رام دستگاه براي اپراتور خاصي شخصي سازي شود) شامل به روزرساني 
ــابه روش  ــن كار در همه محصوالت با مدل مش ــده كه انجام اي احتمالي ش

يكساني دارد.
نكته ديگري كه بايد توجه داشته باشيد در خصوص انتخاب معتبرترين رام 
يا تعويض رام است. در حالت كلي نمي توان يك رام را معتبرترين رام به شمار 
ــول در منطقه موردنظر  ــه كاربرد نهايي محص ــرا هر رامي باتوجه ب آورد، زي
ــت امكاناتي را در خود جاي دهد. به عنوان  ــازي شده و ممكن اس شخصي س
ــت رامي كه به دستگاه هاي منطقه خاورميانه اختصاص داده  مثال ممكن اس
ــود، زبان هاي عربي، فارسي و... را نيز در خود جاي دهد و رام مختص  مي ش
كشور فرانسه اين فايل هاي زبان را نداشته باشد تا حجم كمتري نيز از حافظه 
دستگاه اشغال شود. تعويض رام نيز در شرايطي مفيد است كه رام نصب شده 
ــد، به عنوان مثال در موارد  ــتگاه شما پاسخگوي نيازهاي شما نباش روي دس
ــي يا پشتيباني از زبان فارسي  زيادي كاربران براي بهره مندي از منوي فارس
در پيام هاي كوتاه و... مجبور به نصب رام هاي منطقه خاورميانه يا رام هاي با 

پشتيباني از زبان عربي روي دستگاه خود مي شوند. 

ــمند بخش  ــتگاه هاي هوش ــت رام اصلي دس ــع براي درياف ــن منب بهتري
ــركت توليدكننده آن است. شما  ــتيباني محصول موردنظر روي سايت ش پش
ــده  ــر ش ــد با مراجعه به لينك زير، از آخرين اخبار و اطالعات منتش مي تواني

مرتبط با محصوالت نوكيا مطلع شويد:
http://www.nokiapoweruser.com/tag/firmware

ــده،  ــت تلگرام من ريپورت ش مصطفـي عرب تبار از سـاري: اكان
مي خواهم بدانم چطور از حالت ريپورت خارج شوم.

ــه در تلگرام براي ديگر كاربران به  ــاب هاي كاربري ك  كليك: حس
ــته باشند و توسط كاربران متعدد  هر دليلي مزاحمتي به همراه داش
ــاب هاي ريپورت شده در تلگرام  ــوند، جزو حس به عنوان مزاحم گزارش ش
ــال پيام هاي تبليغاتي، جستجوي نام هاي كاربري  قرار خواهند گرفت. ارس
ــال پيام هاي  ــت هاي بيهوده، ارس ــال درخواس مختلف و ارس
ــي كه كاربر مقابل تمايلي به دريافت آنها ندارد  متن
ــياري از موارد ديگر مي تواند مسدودي  و بس
ــما را به همراه داشته باشد. در  كاربري ش
صورتي كه براي اولين بار در فهرست 
ــده ها قرار بگيريد حداقل  ريپورت ش
ــد تا  ــه صبر كني ــك هفت ــد ي  باي
ــرايط قبل  ــي شما به ش دسترس
ــردد. در اين مدت مي توانيد  بازگ
ــت  ــي كه در فهرس ــه كاربران ب
ــد پيام  ــرار دارن ــان ق مخاطبانت
ــرام امكان  ــال كنيد، اما تلگ ارس
ــال پيام به ديگر كاربران را از  ارس
ــما سلب مي كند تا به نوعي شما  ش

را تنبيه كند!
ــدودي  در صورتي كه پس از رفع مس
دوباره فعاليت هاي مشابه توسط شما گزارش 
شود، مسدوديت مجدد صورت گرفته و مدت زمان 
مسدودي افزايش مي يابد و به همين ترتيب اين روال طي 
ــود و چنانچه شما همچنان به فعاليت هاي خود ادامه دهيد و تلگرام نيز  مي ش
ــدودي دائم نصيب  ــدود كند ممكن است در نهايت مس ــما را مس كاربري ش
ــماره و ايجاد حساب  ــرايط تنها راه حل، تعويض ش ــما بشود كه در اين ش ش
ــتباه در چنين  ــاره كرد وجود اش ــت. نكته اي كه بايد به آن اش كاربري جديد اس
spam@ ــئوالن تلگرام نيز به اين امر آگاه بوده و ايميل سيستم هايي است. مس

ــته از كاربراني كه گمان مي كنند به اشتباه  telegram.org را براي آن دس

حساب كاربريشان مسدود شده ايجاد كرده اند. 
چنانچه شما هيچ فعاليتي مغاير با قوانين تلگرام نداشته ايد، مي توانيد يك 
ــال كرده و در متن ايميل نيز  ــل با موضوع SPAM به اين آدرس ارس ايمي
شماره تلفن همراه خود را به همراه كد كشور وارد كنيد و در ادامه توضيحات 
كامل خود را يا حتي شرايطي كه موجب شده تلگرام به اشتباه شما را مزاحم 

قلمداد كند، شرح دهيد (به زبان انگليسي). 
ــورد قبول  ــما م ــات ش ــه توضيح ــل، در صورتي ك ــال ايمي ــس از ارس پ
ــورت هيچ  ــود؛ در غير اين ص ــاز مي ش ــما ب ــاب كاربري ش ــود حس واقع ش
ــان تنبيهي خود را  ــه مدت زم ــي نمي ماند، جز آن ك ــما باق ــي براي ش راه حل

پشت سر بگذاريد.

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

پاســخ داده نمي شــود.

براي ارتباط بيشــتر با ضميمه فناوري روزنامه جام جــم، كانال كليك را در تلگرام به آدرس clickjamejam @دنبــال كنيــد. 
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 شارژ زير نور خورشيد
ــي تان باز هم براي مسافرت  حتي با قوي ترين پاوربانك ها و باتري هاي اضافه براي گوش
ــويد، اما راه حل اين  ــارژي مواجه  ش ــكل بي ش ــت با مش چند روزه به دل طبيعت ممكن اس
ــگي چيست؟ يعني در جايي كه خبري از پريز برق نيست و باتري هاي اضافه  مشكل هميش

ــده اند، آيا راهي وجود دارد كه از طبيعت انرژي مورد نياز  هم خالي ش
ــي خود را تامين كنيد؟ راه حل شما استفاده از صفحات  براي گوش
ــت. اين صفحه خورشيدي سه تكه  ــيدي Solar E اس خورش

مانند يك پوشه تاشده و در كوله يا كيف شما جا مي شود و با 
ــتفاده از درگاه USB مي تواند هر وسيله برقي 12 واتي  اس

ــارژ كند. اين وسيله با پنج ساعت قرار گرفتن زير نور  را ش
ــيد مي تواند تا 12 ساعت گجتي مانند آيپد را شارژ  خورش

ــد. براي خريد چنين ابزار كاربردي بايد 70 تا  كن
صد دالر هزينه كنيد.

ــوص كودكان كه  ــا آمدن صندلي هاي مخص ب
ــتي ماشين قرار مي گيرد، خيال  در صندلي هاي پش
ــد و ديگر الزم  ــن از خيلي جهات راحت ش والدي
ــال خود  ــت براي محافظت از كودك خردس نيس
ــانند،  او را روي پا يا صندلي  جلو بنش
ــدن از  ــراي خبردار ش ــا باز هم ب ام
ــه روي صندلي  احوال كودك تان ك
شخصي اش لم داده يا در حال گريه 
كردن است، مجبوريد از مسير جلويتان 
ــركت Garmin كه babycam نام دارد  ــم برداريد و به كودك تان نگاه كنيد. دوربين ش چش
ــتگاه، تصويري ويدئويي از كودك روي  ــت صندلي است. اين دس ــدن به پش مخصوص وصل ش
ــتگاه جي پي اس يا تلفن همراه به  ــي مخصوص اش ثبت مي كند و به صورت زنده روي دس صندل
ــا 30 درجه از چهار جهت  ــت و ت ــش مي گذارد. همچنين لنز اين دوربين قابل جابه جايي اس نماي
ــما به نمايش بگذارد. با استفاده از اين  ــتري از پشت ماشين را براي ش ــمت هاي بيش مي تواند قس
ــود، تصوير  ــير پيش رويتان پرت ش ــما از مس دوربين مي توانيد هر لحظه بدون اين كه حواس ش

كودك تان را ببينيد.

ــخت ترين كارها راه اندازي  ــيد، حتما مي دانيد يكي از س ــفر به دل طبيعت باش اگر اهل كمپ زدن و س
ــيد تا ميخ هاي چادر را در جاي درست قرار دهيد يا  ــته باش ــت؛ اين كه نور كافي داش ــب اس چادر در دل ش
ــد كه از اتفاقات اطراف مطلع شويد. ميخ هاي هوشمند چادر  ــن باش آن كه دور تا دور چادرتان آن قدر روش
ــي هاي هوشمند كنترل مي شود به كمك چراغي كه در بدنه خود دارد  StakeLights كه از طريق گوش

نور ماليمي را به كمپ شما اضافه مي كند. اين ميخ ها كه هر كدام 13 دالر قيمت دارد نزديك 12 ساعت 
ــاعت انرژي الزم را دوباره در خود ذخيره مي كند. هر گوشي  ــن مي ماند و بعد از آن در كمتر از يك س روش
هوشمند مي تواند همزمان 17 عدد از اين ميخ ها را با خود كاليبره كند و به آنها براي روشنايي برنامه دهد. 

شك نكنيد نور اضافه در شب اصال چيز بدي نيست و مي تواند خيلي به كارتان بيايد.

ــاعت خوردن قرص هاي خود را فراموش كنيد؟ يا آن كه اصال  ــكل پيش آمده كه س ــما هم اين مش آيا براي ش
ــت خود يك ضربدر مي زنيد، به  ــرايطي چه كار مي كنيد؟ روي دس ــد بايد دارو مي خورديد؟ در چنين ش يادتان نباش
دوستان خود مي سپاريد تا به شما يادآوري كنند يا اين  كه...؟ همه اين موارد مي تواند بعضي مواقع به كارتان بيايد، 
ــتراحت داده و كارها را به يك قهرمان بسپاريد.  ــت. پس بهتر است به حافظه خود اس ــت نيس اما قطعا راه حل درس
ــيله اى براي مديريت قرص هاست. برنامه دارويي را در آن وارد كرده  اين محصول عجيب كه hero نام دارد، وس
و خيالتان راحت باشد كه hero از طريق تلفن همراه يا خود دستگاه شما را آگاه مي كند. hero قابليت نگهداري 
ــار داده تا يك قرص و ليوان در اختيارتان قرار  ــخص دكمه آن را فش ــت در زمان مش قرص ها را نيز دارد. كافي اس

دهد. اين دستگاه قابليت برنامه ريزي ده داروي مختلف براي پنج فرد را دارد.

 چشم سوم براي كودك

نظر و پيشنهادهاي خود را درباره مطالب كليك به 
نشاني تهران، بلوار ميرداماد، جنب مسجد الغدير، 

روزنامه جام جم با پست الكترونيكي
click@jamejamonline.ir بفرستيد يا به شماره 

300011226
پيامك بزنيد

ما را در فضاي مجازي نيز دنبال كنيد

@clickjamejam

ميخ چادر 
نوراني

قهرمان مديريت 
قرص ها

اگر مطالب اين صفحه را مى پسنديد، عدد 56116 را به شماره 300011226 پيامك كنيد
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 دلسوز دندان ها
ــواك زدن از آن اتفاقاتي  ــردن مس ــوش ك فرام
ــرود! بلكه  ــراغ آدم فضايي ها ب ــت كه فقط س نيس
ممكن است براي همه ما در يك روز نه تنها يك بار 
ــن چقدر خوب  ــار پيش بيايد. براي همي ــه چند ب ك
ــد اگر خود مسواك به ما يادآوري مي كرد كه  مي ش
ــواك  ــواك زدنمان را فراموش نكنيم. پايه مس مس
ــن كار را انجام مي دهد. اين  Bobble دقيقا همي

ــبه زمان آخرين باري كه مسواك  دستگاه با محاس
ــالع مي دهد زمان  ــما اط از پايه خود درآمده به ش

استفاده از مسواك فرا رسيده است.
ــي را تنظيم كنيد  ــما مي توانيد اين بازه زمان  ش
ــه بار در روز شما را از زمان  تا به طور مثال دو يا س
ــواك زدن مطلع كند. همچنين زمان استاندارد  مس
ــواك به طور ميانگين دو دقيقه است  براي زدن مس
كه اين پايه هوشمند به اين زمان هم حساس بوده 
ــواك را روي پايه  ــر در زماني كمتر از اين، مس و اگ
ــدار مي دهد. تمام اين  ــما هش خود قرار دهيد، به ش
اطالعات از طريق بلوتوث به گوشي شما نيز منتقل 

مي شود.

 قابي باب دل سلفي گيرها
ــي هاي هوشمند با قابليت هايي  با اين كه گوش
ــعي  ــردن آني صفحه نمايش س ــن ك مانند روش
ــلفي در نور كم  ــكل گرفتن عكس س كرده اند مش
ــن يك عكس  ــا هنوز هم گرفت ــل كنند، ام را ح
ــب از آن  ــب در ش ــور و كيفيت مناس ــلفي با ن س
ــوان براحتي از پس آن  ــت كه نمي ت كارهايي اس
برآمد. براي همين شركت Lumee كه در زمينه 
تجهيزات محافظ و قاب هاي گوشي هاي هوشمند 
ــي با نام ــت مي كند، بتازگي يك قاب گوش فعالي

ــه  ــرده ك ــازار ك ــه ب  Self-luminous روان
ــا ال اي دي هاي پرنوري  ــه نمايش را ب دور صفح
ــلفي،  ــگام ثبت عكس هاي س ــا هن ــاند ت مي پوش
ــور مورد  ــن و ن ــما كامال روش صحنه را براي ش
ــتيكي انرژي  نيازتان را تامين كند. اين قاب پالس
مورد نياز براي روشن كردن اين ال اي دي ها را از 
ــن نمي كند، بلكه براي  ــي تامي طريق باتري گوش
ــارژ گوشي  خود باتري مجزايي دارد كه هنگام ش
به صورت همزمان شار ژ مي شود. اين قاب نوراني 

49 دالر قيمت دارد.

حتي با قوي ترين پاور
چند روزه به دل طبيعت
ــگي چيس مشكل هميش
ــده اند، آي هم خالي ش
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ــتگاه، تصويري ويدئويي س
ــتگاه جي پي اس يا  روي دس
ــا درجه ــت و ت ه جايي اس
ــما به نمايش بگذارد. با ي ش
ــير پيش رويتان پرت  مس

باتري ساعت نما
ــدن  ــتگاه پاوربانك در كيف خود داريم تا زمان تمام ش ــتر ما يك دس در حال حاضر بيش
ــنگين مي تواند كاربردهاي ديگري  ــد، اما اين وسايل تقريبا س ــي به دادمان برس باتري گوش
هم داشته باشد. درست مانند محصولي كه شركت Perhaps روانه بازار كرده كه عالوه بر 
ــارژر گوشي، يك ساعت دقيق نيز است. پاوربانك ICY BOX با كمك صفحه نمايشي  ش
كه روي خود جا داده به محض وصل شدن به گوشي، اطالعات و تنظيمات ساعت گوشي را 
ــاس آن تنظيمات عمل مي كند. آب و هوا، هشدارهاي گوشي، تقويم هفتگي  ــته و براس برداش
و... در صفحه نمايش اين پاوربانك قابل دسترس است. هنگام خواب، گوشي را به پاوربانك 
ــي براي بيدار  وصل كنيد و كنار تخت قرار دهيد و ديگر نگران كم يا قطع بودن صداي گوش
شدن نباشيد، زيرا اين ابزار جديد مانند ساعت هاي كالسيك روميزي شما را سر ساعت بيدار 

مي كند. اين پاوربانك 10400 ميلي آمپري تنها 50 دالر قيمت دارد.
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