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طرح تعویض اپراتور موبایل 
بدون تغییر شماره بزودي اجرا می شود

مدتی اســت رگوالتوري درصدد اجراي طرح 
ترابردپذیــري تلفن همراه در کشــور اســت. در 
صورت اجرایی شدن این طرح، مشتریان اپراتورها 
می تواننــد بدون تغییر شــماره خود اپراتورشــان 
را تعویــض کنند. بتازگی معاون ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با مهر از 
قرار گرفتن این طرح در مراحل تست نهایی براي 

اطمینــان از عملکرد خبر داده و گفته اوایل امســال 
(سه ماه اول ســال 95) اجرا می شود. به گفته صادق 

عباس شــاهکوه هدف از اجراي این طــرح، افزایش 
کیفیت فضاي رقابت در بازار اپراتورهاي موبایل عنوان شده است: 

«براي ما اســتقبال کم یا زیاد از این طرح مطرح نیست و حتی اگر 2 درصد مشترکان، تصمیم 
به تعویض اپراتور خود بگیرند ما به هدفمان رســیده ایم، زیرا اپراتور براي حفظ مشــترك خود، 

تالش مضاعف می کند و سرویس بهتري ارائه خواهد داد.» 
پیش بینی می شــود ابتداي اجراي طرح ترابردپذیري، استقبال خوبی از آن شود، زیرا جمعیت 
جوان کشــور خواهان امتحان دیگر اپراتورها خواهد بود، امــا در ایران هم احتماال مانند دیگر 
کشــورها پس از مدتی استقبال از آن کاهش می یابد. معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی به کاربران توصیه می کند قبل از تعویض اپراتور خود از شــرایط دیگر اپراتورها و نحوه 
سرویس دهی آنها اطالع کافی کسب کنند، زیرا هر متقاضی در سال فقط دو بار می تواند اپراتور 
خــود را تغییر دهد، پس باید آگاهانه این انتخاب صورت گیرد. به گفته او با توجه به سیســتم 
نرم افزاري که رگوالتوري تهیه و تســت کرده اســت، کاربران تمــام مراحل تعویض اپراتور را 
غیرحضوري و به صورت الکترونیکی انجام خواهند داد و فقط براي تعویض سیمکارت خود باید 

به صورت حضوري یا از طریق پست اقدام کنند.

کاهش واردات قانونی تلفن 
همراه در سال 94 

آمارهاي ثبت شده نشان می دهد بازار تلفن همراه ایران 
در ســالی که گذشت شــاهد یک اتفاق عجیب بود، 
زیرا با وجود این که هر سال میزان واردات قانونی 
محصوالت دیجیتــال بخصوص تلفن هاي همراه 
رو به افزایش اســت، اما در سال 94 این میزان با 
کاهش چشمگیري روبه رو بوده است. واردات تلفن 
همراه در سال گذشــته با حذف عراق از فهرست 
واردکنندگان از کشــورهاي امــارات،  کره جنوبی، 
چین، ویتنــام، هنگ کنگ، تایوان و دانمارك انجام 
شده اســت. میزان این واردات از مرزهاي تجاري 
ایــران 509 هزار کیلوگرم تلفن همراه به ارزشــی 
نزدیک به 600 میلیــارد تومان (حدود 203 میلیون 

دالر) بوده است. 
این رقم زمانی بحث برانگیز بودن خود را نشان می دهد 
که مشخص می شود در مقایســه با سال پیش 24 درصد 
وزنــی و 26 درصــد از نظر ارزش دالري کاهش داشــته 
است. طبق اعداد ثبت شده در سال 93 واردکنندگان تلفن 
همراه کشورهاي امارات،  کره جنوبی، چین، ویتنام، عراق، 
هنگ کنگ و تایوان بودند که مجموع تلفن هاي وارد شده از 
این کشورها، 672 هزار کیلوگرم وزن و ارزشی حدود 815 
میلیارد تومان (306,2 میلیون دالر) داشته است. این مساله 
نشــان می دهد درهاي غیرقانونی ورود کاالهاي دیجیتال 
مانند تلفن همراه در ایران نســبت به سال قبل بازتر بوده 
و بخشــی از بازار داخلی از مسیر دیگري تغذیه شده است. 
واردات قانونی تلفن همراه بعد از گذشــت یک سال با تمام 
تالش هایی که براي جلوگیري از قاچاق می شــود به نقطه 
قبل برگشته و نسبت به سال 92 اندکی افزایش یافته است. 
واردات تلفن همراه در ســال 92 حدود 611 هزار کیلوگرم 
وزن داشــت  و از لحاظ ارزش ریالی حــدود 455 میلیارد 

تومان (معادل 182/5 میلیون دالر) بود.

تلویزیون هاي هوشمند 
در خدمت 

افراد کم بینا یا نابینا
شاید تعجب کنید، ولی تلویزیون هاي هوشمندي 
ویژه افراد کم بینا و نابینا در دنیا ســاخته می شود تا 
این افراد نیز بتوانند به تماشــاي تلویزیون بنشینند. 
توجه ویژه به این افراد خاص موجب شده تا سازنده 
این نوع تلویزیون هاي هوشــمند، جایزه خالقیت و 
نوآوري را به دلیل ایجاد رابطه کاربري و دسترسی 
مناســب براي افراد نابینا و کم بینا از سوي موسسه 

ملی سلطنتی نابینایان بریتانیا دریافت کند. 
شرکت هایی که تکنولوژي هاي خالقانه اي براي 
افــراد نابینا و کم بینا عرضه می کنند تا آنها راحت تر 

و مســتقل تر از قبل زندگی کنند، موفق به دریافت 
این جایزه می شوند. شرکت سامسونگ که برنده این 
جایزه شــده از سال 2012 با موسسه ملی سلطنتی 
نابینایــان بریتانیا همکاري خود را شــروع کرده و 
توانســته با ارتقاي دسترسی و امکان استفاده آسان 
از محصــوالت صوتی تصویري خود، بســیاري از 
نابینایان و کم بینایان را با این محصوالت همراه کند. 
تا پیش از این کاربران براي تعامل با تلویزیون ها به 
دیدن آنچه روي صفحه تلویزیون نقش می بســت 
نیاز داشتند، اما اکنون این کاربران خاص می توانند 
از راهنماي صوتی براي انجام بخشی از کارها مانند 
عوض کــردن کانال، وبگردي، توصیف برنامه هاي 

در حال نمایش و… استفاده کنند. 
صدا به این افراد کمک می کند تا اپلیکیشن هاي 
موردنظر خــود را مدیریت کنند، برنامه هاي دلخواه 
را ضبط کنند، درخواســت پخــش برنامه بعدي را 
صــادر کنند و در کل راحت تر بــا تلویزیون ارتباط 

برقرار کنند.

شــاید بزرگ تریــن آرزوي مشــترك کاربــران و 
تولیدکنندگان گوشــی هاي همراه، داشــتن باتري هاي 
قدرتمندي است که بتواند تا چند روز دوام بیاورد و دیگر 
خبري از عمر کوتاه شارژ باتري نباشد. آرزویی که براي 
رسیدن به آن تالش هایی هم شده است و هر چند وقت 
یــک بار خبري مبنی بر تالش دانشــمندان براي تولید 
باتري هاي با دوام تر به گوش می رسد. اما به عقیده یک 
شیمیدان، این رویا هیچ وقت به حقیقت تبدیل نمی شود 
و گوشی هاي هوشمند هر چقدر هم که پیشرفت کنند باز 
هم عمر کوتاه شارژ باتري آنها ضعفی است که قرار است 
همیشه همراه آنها باشد. به اعتقاد دي استرند، شیمیدان 
برجسته اي که در وبسایت رد دیت نظریه هاي خود را ثبت 
کرده است به دلیل نوع کاربري گوشی هاي هوشمند که 
هر روز پرمصرف تر و پیچیده تر می شود شاید هیچ وقت 
شاهد تولید باتري لیتیوم یونی که بتواند 2 یا 3 روز انرژي 
تامین کند نباشــیم. باتري لیتیوم یونی مورد استفاده در 
تلفن هاي هوشــمند در ســال هاي اخیر پیشرفت هایی 
داشته  اســت و از طرف دیگر پردازنده هاي کم مصرف 

سعی کرده اند که فشار وارده به این باتري ها را کم کنند؛ 
اما سخت افزار مورد استفاده در این گوشی هاي هوشمند 
نیز هر روز پیشرفت می کند و این پیشرفت به معناي نیاز 

به انرژي بیشتر است.

مایکروسافت در روزهاي اخیر، سرویس 
ترجمه آفالین خود را براي سیســتم عامل 
iOS عرضه کرده است. این شرکت حدود 
دو ماه پیش، اپلیکیشــن مترجم متن خود 
را براي اندروید به روزرسانی کرد و قابلیت 
ترجمــه آفالین را بــه آن افزود. حاال این 
ویژگی را مهمان اپلیکیشن نسخه آي او اس 
خود نیز کرده است. این اپلیکیشن، میلیون ها 
واژه را در خود ذخیره دارد و ســعی می کند 
ترجمه نهایی آفالین، کیفیتی در حد نمونه 
آنالین داشته باشد. این سرویس بر مبناي 
هوش مصنوعی کار می کند و با فراگیري 
داده ها می تواند پیشرفت کند. هرچند شاید 
در مواردي این کیفیت و میزان دقت به پاي 
ســرویس ترجمه آنالین نرسد، اما با توجه 
به صرفه جویی در زمان و هزینه و قابلیت 
همیشــه در دسترس بودن، مزایاي زیادي 
دارد. از این پس کاربران می توانند هر متنی 

را حتــی عکس هاي حاوي متن را به زبان 
دلخواه خود به صورت آفالین ترجمه کنند. 
اپ ترجمه مایکروسافت براي آي او اس از 
43 زبان پشتیبانی می کند، اما براي استفاده 
آفالین از آن باید بسته زبان موردنظر خود 
را دانلود کنید. در حال حاضر این بســته ها 
در نســخه اندروید فقط بــراي 9 زبان از 
جمله عربی، چینی، فرانســوي، ایتالیایی، 
اســپانیایی، ژاپنی، کره اي و روسی عرضه 
شــده، ولی به گفته ســازندگان زبان هاي 
بیشتري به آن افزوده خواهد شد. با توجه 
بــه ویژگی هاي جدید اپلیکیشــن ترجمه 
مایکروسافت به نظر می رسد، رقابتی جدي  
میان این شرکت و گوگل در گرفته است. 
البته نسخه آي او اس اپلیکیشن گوگل فقط 
به صورت آنالین قابل اســتفاده است. شما 
استفاده از کدام سرویس ترجمه را ترجیح 

می دهید؟ مایکروسافت یا گوگل؟
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پشتیبانی مایکروسافت از ترجمه آفالین 
در آي او اس

 عمر باتري گوشی ها هرگز به 2 یا 3 روز نخواهد رسید



یکشنبه 29 فروردین  1395 / شماره  562

3 اگر مطالب این صفحه را مى پسندید، عدد 5623 را به شماره 300011226 پیامک کنید

واکاوى

صالح سپهري فر

شاید کمتر کسی را بیابید که روي تلفن هوشمند 
خود یک یا چند بازي مختلف نداشته باشد. برخالف 
یک یا دو دهه گذشــته که بــازي رایانه اي نیازمند 
اســتفاده از کنســول هاي ویژه بود، این روزها و با 
افزایش کیفیت و کارکــرد تلفن هاي همراه از یک 
سو و افزایش ضریب نفوذ آن بر محبوبیت بازي هاي 
مختلف ویژه تلفن همراه نیز افزوده می شود. بااین که 
نخستین برداشتی که همه ما از بازي داریم به تفریح 
یــا لذت بردن از وقت محدود می شــود، هر ســاله 
بازي هایی در دنیا طراحی و به بازار عرضه می شــود 
کــه هدفی فراتــر از تفریح و ســرگرمی دارد. این 
بازي ها در یک دســته بندي کلی به نام «بازي هاي 

جدي» جاي می گیرند. 

بازي جدي چیست؟
همان طور که شــاید از نامش حدس زده باشید، 
یک بازي جدي نوعی ســرگرمی دیجیتال است که 
هدفی فراتر از تفریح کاربــر را دنبال می کند. براي 
نمونه یک بازي ویژه تلفن همراه که هدفش آموزش 
الفبا یا جمع و تفریق به کودکان است جزو بازي هاي 
جدي به شمار می رود. البته دامنه کاربران بازي هاي 
جدي به کودکان یا حتی نوجوانان محدود نمی شود. 
اگر به فهرســت بازي هاي جدي که هر ساله تولید 
می شــود نگاهی بیندازیم، بازي هایی را می بینیم که 
براي نمونه ویژه پزشــکان جراح یا مدیران ارشــد 

طراحی شده است. 
بازي هاي جدي پدیده نوینی به شــمار نمی آید. 
در ســال هاي دهــه 1960 و 1970 میالدي، موج 
جدیــدي از بازي ها براي مقاصد آموزشــی در دنیا 
ایجاد شــد که هدف از آنها بازآموزي و نیز افزایش 
عالقه دانش آموزان به درس هاي مدرسه بود. بیشتر 
این بازي ها دیجیتال نبود، زیرا هنوز رایانه به صورت 

جدي وارد جامعه نشده بود.
Castle of) «بــازي «قلعــه دکتــر بریــن

Dr.Brain) یکی از نخســتین بازي هاي رایانه اي 

بود که جزو بازي هاي جدي به شــمار می رفت. در 
ایــن بازي کــه در قلعه مخوف دانشــمندي به نام 
دکتر بریــن صورت می گرفت، کاربــر باید تعدادي 
پــازل  را کامل می کــرد. این پازل هــا، درس هاي 

مختلفی نظیر ریاضــی و فیزیک را در برمی گرفت. 
این رویــه همچنان ادامه یافت و با ورود اینترنت و 

کنســول هاي جدید، افزایش استفاده از رایانه و 
نیز گوشی هاي هوشمند، بتدریج بازي هاي 

جدي بیشــتري وارد بازار شــد. اما شاید 
براي شما هم این سوال ایجاد شده که 
دسته بندي هایی  چه  جدي  بازي هاي 
داشته و براي چه گروه هاي دیگري 
کاربرد دارد. بیایید چند دسته اصلی 
بازي هــاي  زیرمجموعه هــاي  از 

جدي را بررسی کنیم. 

بازي هاي آموزشی
همان طور که اشاره شد، بازي هاي 

ویژه اي به ترکیب «آموزش و تفریح» 
این  می پــردازد.   (edutainment)

بازي هــا می تواند براي ســنین مختلف 
کاربــرد داشــته باشــد و بــراي نمونه از 

پایه اي ترین ســطوح آموزش مدرســه اي براي 
آمــوزش الفبــا و اعــداد گرفته تا آمــوزش برخی 
دروس جدي تر دبیرســتانی نظیر فیزیک یا شیمی 
را دربرگیــرد. البتــه بازي هاي آموزشــی فقط به 
دانش آموزان محدود نمی شــود و بازي هایی جدي 
براي تدریــس مهارت هاي گوناگون مورد نیاز براي 
مشــاغل مختلف نیز در دنیا وجود دارد. براي نمونه 
بازي هایی براي آموزش روش هاي درست مذاکره یا 

مکانیک خودرو نیز در بازار موجود است. 

بازي هاي تبلیغاتی
بازي هاي تبلیغاتــی (advergames) یکی از 
زیرمجموعه هاي بازي هاي جدي اســت که هدفش 
معرفی محصوالت یا خدمات یک یا چند شــرکت 
اســت. یکــی از معروف ترین بازي هــاي تبلیغاتی 
دنیا، چند ســال پیش بــراي یکــی از بزرگ ترین 
رســتوران هاي زنجیره اي عرضه کننده فســت فود 
ســاخته شد. در این بازي که به نوعی تقلید از بازي 
معروف «انگري بردز» بــود، کاربر باید جوجه هاي 

ســوخاري با برند این رســتوران را به 
سمت درستی پرتاب می کرد. 

بسیاري از شــرکت ها براي افزایش 
عالقه منــدي کاربــران بــه بازي هاي 
تبلیغاتــی اختصاصی خــود، این امکان 
را فراهم کرده اند که در صورت کســب 
مقدار مشــخصی امتیاز از سوي کاربر، 
تخفیف  مشــخصی  مقدار  بتوانــد  وي 
دریافت کرده یــا در مثالی که در مورد 
وعده  یک  زدیم،  رســتوران  ویژه  بازي 

غذاي رایگان دریافت کند. 

بازي هاي شبیه سازي
بازي هاي  زیرمجموعه هاي  مهم تریــن  از  یکی 
جــدي که کاربردهــاي زیادي دارد بــه بازي هاي 
 Simulation) شبیه ســازي 
دارد.  اختصــاص   (Games

شبیه ســازي محیط درونــی هواپیما 
یــا کامیون براي آمــوزش خلبانی و 
رانندگــی از جمله این بازي هاســت. 
حــوزه مدیریت یکــی از بخش هایی 
است که در چند ســال گذشته توجه 
نشــان  جدي  بازي هاي  بــه  زیادي 
داده و به این ترتیب کاربران می توانند 
مفاهیمــی را که شــاید یادگیري و 
تجربه آنها خــارج از محیط آکادمیک 
دشوار باشــد، بهتر بیاموزند. شبیه سازي 
وضعیت مدیریت در برخی صنایع، شبیه ســازي بازار 
بورس و حتی مدیریــت بحران از جمله کاربردهاي 

این بازي ها در حوزه مدیریت است. 

بازي هاي ورزشی
یکی از قابلیت هایی که در سال هاي اخیر موردتوجه 
ســازندگان بازي ها قرار گرفته، امکان تعامل بیشتر با 
دنیاي واقعی اطراف کاربر اســت. برخی کنسول ها و 
نیز بازي ها با استفاده از دوربین یا حسگرهاي مختلف 

می توانند ویژگی هاي محیط کاربر را شناسایی و آن را 
به صورت آنی در قالب تصویر نشان دهند. این قابلیت 
سبب شــده نوعی جدید از بازي ها به نام بازي هاي 
شــوند.  میــدان  وارد   (Exergames) ورزشــی 
بازي هاي ورزشــی دســته اي از بازي هاي رایانه اي 
هستند که در آن کاربر باید به نوعی در برابر دستگاه 
ورزش یا نرمــش کند و این حــرکات عینا در قاب 
تصویر بیاید. براي نمونه کاربر روي صفحه نمایشگر 
تعدادي دایره رنگــی می بیند که با پریدن به 
ســمت چپ و راست در دنیاي واقعی، در 
تصویر نمایشگر روي این دایره ها قرار 
انگیزه  می تواند  رویه  این  می گیرد. 
بیشــتر بــراي ورزش و فعالیت 
جسمی براي کاربر را به همراه 

داشته باشد. 

بازي هاي سالمت
کاربردهــاي  از  یکــی 
جالب بازي هــاي جدي، به 
درمان مشکالت و اختالالت 
دارد.  اختصــاص  روانــی 
براي نمونــه کاهش و درمان 
اضطــراب، ترس یا وســواس از 
می توان  که  اســت  مواردي  جمله 
آنهــا را در قالب یک بــازي قرار داد. 
از آنجا که شــاید برخی افــراد عالقه اي 
به حضــور در کلینیک هاي روان شناســی یا 
روانپزشکی نداشته باشند، این بازي ها 
می تواند تا حدي درمان هاي رایج براي 
این مشــکالت را به شکلی مستقل در 

اختیار کاربر قرار دهد. 

بازي هاي خبري
چنــد ســالی اســت کــه برخی 
ســازمان هاي مردم نهاد که به انجام 
دســت  انساندوســتانه  فعالیت هــاي 
می زنند، از بازي هــاي دیجیتال براي 
نشــان دادن وضعیت بغرنج و غم انگیز 
موجــود در برخی نقاط دنیا اســتفاده 
می کنند. ایــن بازي ها که در اصطــالح بازي هاي 
خبري (Newsgames) نام دارد، با درگیر کردن 
کاربران در موقعیت موجود در این مناطق، می تواند 
درك بهتري از این شرایط را براي آنها ایجاد کند. 

وضعیت بازي هاي جدي در ایران 
نگاهی به فهرست بازي هایی که هر ساله در ایران 
ساخته می شــود نشان می دهد بازي هاي جدي هنوز 
جایگاه خوبی در کشــورمان نیافته اند و تعداد اندکی 
هم که وجود دارند، بیشتر به مواردي همچون آموزش 
کودکان پیش دبســتانی و دبســتانی محدود هستند. 
اگر بخواهیــم دالیل این وضعیــت را مورد واکاوي 
قرار دهیم، شــاید به دو دلیل اصلی برسیم. نخست 
کاربردهاي  از  بــازي  توســعه دهندگان  کم اطالعی 
مختلفی است که یک بازي می تواند فراتر از سرگرمی 
داشــته باشــد. دوم نیز آشــنا نبودن مردم و بویژه 
کارفرمایان با روند جهانی توجه به بازي هاي جدي و 
کاربردهاي بالقوه اي است که می تواند براي آنها داشته 
باشــد. براي نمونه اگر صاحبان کسب و کار از تاثیر 
مثبتی که بازي هاي تبلیغاتی می تواند بر کسب درآمد 
آنها آگاهی داشته باشــد یا نهادهاي متولی سالمت 
روان با کاربرد بازي هاي جدي در حوزه تخصصی خود 
آشنا باشند، شــاید این دسته مهم از بازي ها در ایران 
نیز رونق خوبی یافته و حتی فرصتی براي شرکت هاي 
فعالی در زمینه توسعه این بازي ها براي فروش آن به 

بازارهاي بین المللی نیز فراهم شود. 

نگاهی به بازي هاي رایانه اي و موبایلی جدي

همیشه پاي تفریح درمیان نیست

بازي هاي جدي مانند 
بازي هاي آموزشی، 
شبیه سازي، ورزشی 

و سالمت عالوه بر 
سرگرمی می تواند 

سودمندي هاي زیادي 
براي کاربران و حتی 
جامعه همراه داشته 

باشد
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می تواند بازي هاي جدي مانند

دارفور دارد می میرد
دارفور منطقه اي در غرب ســودان است که نبردهایی 
بین جدایی طلبان این منطقه و دولت مرکزي این کشور در 
آن جریان دارد. این نبرد در کشــور خشک و فقیر سودان 
ســبب بروز فاجعه اي انســانی در منطقه دارفور شده که 
نتیجــه آن مرگ صدها هزار نفر و نیز آوارگی تعداد زیادي 

از ســاکنان این منطقه است. کمبود شدید آب، مواد غذایی و 
مواد دارویی جان هزاران انسانی را که در اردوگاه هاي دارفور ساکن هستند، تهدید می کند. 

چند سال، یک دانشجوي نرم افزار در ایالت متحده که بشدت تحت تاثیر اوضاع غم انگیز مردم دارفور 
قرار گرفته بود، تصمیم گرفت یک بازي رایانه اي ساخته و اوضاع مردم این منطقه را به جهانیان نشان 
Darfur) نام داشت و با فناوري فلش ساخته  Is Dying) «دهد. این بازي که «دارفور دارد می میرد
شــده بود، بشــدت مورد استقبال قرار گرفت و توانســت تا حدي نگاه جهانیان را به این فاجعه انسانی 
جلب کند. در این بازي، کاربر باید یک خانواده ســاکن در اردوگاه را انتخاب و مســیر چادر تا چاه آب 
و برعکس را دنبال می کرد. در این مســیر خطراتی مانند نیروهاي مسلح شورشی که پناهجویان را به 

اسارت می گرفتند وجود داشت. تاکنون میلیون ها نفر این بازي را انجام داده اند.

ش
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آرش جهانگیري
زمانی که هنوز تلفن هاي هوشــمند به 
معناي امــروزي روي کار نیامــده بودند و 
تلفن هاي همراه با تجهیز شــدن به صفحه 

نمایش بزرگ تر، دوربین هاي عکاسی و امکاناتی 
از این قبیل روند پیشرفت را طی می کردند، معیارهاي 
انتخاب براي یک گوشی مناسب در کیفیت دوربین، 

حافظه داخلی و میزان صدا خالصه می شد. 
اما با شــروع عصر تلفن هاي هوشــمند و اضافه 
شــدن قابلیت هاي خالقانه، دیگر این سه شاخص، 
برگ برنده تلفن هــاي همراه نبود و عوامل دیگري 
مانند طراحی، سیســتم عامل، رابــط کاربري، نوع 
پردازنده و ایده هاي خالقانه نقش اصلی را در جلب 
نظر کاربــران بازي می  کرد. حال با نزدیک شــدن 
رقابت در باالترین ســطح تولید تلفن هاي هوشمند 
و بــه نوعی رخت بربســتن خالقیــت از خط تولید 
کارخانه هــا، یک بار دیگر زمان به عقب بازگشــته 
اســت. گول فناوري هاي جدید و گوشی هاي هزار 
رنــگ را نخورید، زیرا باز هم دوربین، حافظه داخلی 
و شاید قدرت باتري گوشی هاست که کاربران را به 

سمت خود می کشد. 
در چنین رقابت نزدیکی چیزي که بیشتر از همه 
می توانــد به مورد توجه قــرار گرفتن یک محصول 
کمک کند، متفاوت بودن آن اســت. حال بار دیگر 
رقابت بیــن تولیدکنندگان تلفن هاي هوشــمند به 
اوج خود رســیده و ســه برند ال جی، سامسونگ و 
هــوآوي پرچمداران خود را بــراي یک رقابت تمام 
 ،P9 عیار اندرویــدي روانه بازار کرده انــد. هوآوي
سامسونگ گلکســی اس 7 و ال جیG5 محصوالتی 
اســت که هرکدام به دنبال متفــاوت بودن در میان 

دیگر رقباي خود هســتند. در ایــن گزارش نگاهی 
مقایسه اي خواهیم داشت به این سه محصول.

طراحی: خط و خطوط دلربا
شرکت سامســونگ همان طراحی را که در مدل 
قبلی خود به آن رســیده بود و با اســتقبال خوبی از 
ســوي کاربران نیز مواجه شــده بــود، ادامه داده و 
اس7 نیــز از بدنه اي تمام فلزي و اســتفاده بهینه از 
شیشــه بهره برده است. ابعاد این دستگاه 142/4 در 
69/6 در 7/9 میلی متر اســت و در مجموع با توجه 

به صفحه نمایش 5/1 اینچی 152 گرم 
وزن دارد. نکتــه جالب در مورد طراحی 
بدنه گلکسی جدید ضد آب و ضد بخار 
بودن آن اســت که یک ســبقت خوب 

نسبت به دیگر رقبا محسوب می شود. 
شــرکت هــوآوي در طراحی بدنه 
محصول خود از فلز اســتفاده کرده و با 
ابعــاد 145 در 70/9 در 6/95 میلی متر 
و یــک صفحه نمایــش 5/2 اینچــی 
تنها 144گــرم وزن دارد. این یعنی با 
این کــه صفحه نمایــش P9 بزرگ تر 
از اس7 اســت، اما هم ســبک تر بوده 

و هــم از ضخامت کمتري نســبت بــه رقیب خود 
برخوردار است. 

صفحه نمایــش بزرگ تري  ال جی نیز  شــرکت 

براي گوشــی خود انتخاب کــرده و با یک صفحه 
 نمایــش 5/3 اینچــی در ابعــاد 149/4 در 73/9 
در 7/7 میلی متــر وزن خــود را بــه 159 گــرم 
رســانده اســت. در مورد جنس بدنه این دســتگاه 
حــرف و حدیث هاي زیــادي مطرح شــده که از 
پالستیک ســاخته شده اســت نه فلز. اما براساس 
آخرین اعالم این شــرکت بدنه G5 از فلز ســاخته 
شــده و براي جلوگیري از خــط و خش یک الیه 
پالســتیکی روي آن قرار گرفته است. اما مهم ترین 
ویژگی در طراحی G5 بخش ماژوالر گوشی است. 
طراحی منحصربه فرد این دســتگاه به شــما اجازه 
می دهد با بازکردن پایین قاب گوشــی 
گســتره متنوعی از تجهیــزات جانبی 
کاربردي از جملــه باتري اضافی براي 
گوشــی  هوشمند،  کاري  عمر  افزایش 
افزایش  قابلیــت  دوربین بــا  افزونــه 
کاربري دوربیــن و افزایش عمر باتري 
به صــورت همزمــان، افزونــه بهبود 
دهنــده صــداي خروجــی هدفن که 
توســط Bang & Olufsen توسعه 
داده شــده و کیفیــت صداي گوشــی 
شــما را در حد سیســتم هاي حرفه اي 
بــاال می  برد، اشــاره کــرد. نکته آخر 
این که حســگر اثر انگشــت و حساســیت فشــار 
در صفحه نمایــش یــا همــان فــورس تــاچ در 

سه گوشی مشترك است. 

دوربین: اهرم قدرت
همان طور که هفته گذشــته در نشــریه کلیک 
مطالعه کردید، شــرکت هــوآوي تمرکــز زیادي 
روي دوربین گوشــی خــود کرده و بــا همکاري 
شــرکت Leica یک دوربین دوگانــه که از دو لنز 
12مگاپیکسلی اســتفاده می کند، روي دستگاه خود 
قرار داده اســت. یک دوربین هشــت مگاپیکسلی 
هم در جلوي دســتگاه قرار دارد کــه براي گرفتن 
عکس هاي ســلفی بسیار مناسب اســت. گلکسی 
نیــز از یک دوربین 12پیکســلی بــا اف 1/7 بهره 
می برد که عکاســی در نور کم را با کیفیت باالتري 

بررسى و مقایسه
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گول فناوري هاي 
جدید و گوشی هاي 
هزار رنگ را نخورید 
زیرا باز هم دوربین 
حافظه داخلی و 

شاید قدرت باتري 
گوشی هاست که 

کاربران را به سمت 
خود می کشد

حافظه دوربینمدل گوشی
صفحهوزنرمپردازندهداخلی

 نمایش

64/32 12 مگاپیکسلگلکسی اس 7
گیگابایت

Exynos 8890 Octa1/5 اینچ152 گرم4 گیگابایت

32 16 مگاپیکسلجی 5
گیگابایت

Snapdragon 8203/5 اینچ159 گرم4 گیگابایت

32 12 مگاپیکسلپی 9
گیگابایت

HiSilicon Kirin 9552/5 اینچ144 گرم3 گیگابایت

پرداخت جرایم رانندگی 
از طریق سامانه راهور

فرانک فراهانی جم

براي اطــالع از مبلــغ جرایــم رانندگی 
دو راهکار ســاده پیش روي شماست؛ یکی از 
راه ها این اســت که شــماره شناسه خودرو یا 
VIN را که در قسمت پشت کارت خودرو به 
طور عمودي درج شده است، به سامانه پیامکی 
1101202020 ارســال کنید تا از مبلغ جرایم 
رانندگی خودرویی که شناســه آن ارسال شده 

مطلع شوید. 
روش دیگر براي دسترسی به این اطالعات 
مراجعه به ســامانه راهور به نشــانی اینترنتی 
این  از  پیش  است.   www.rahvar120.ir
در همین ســتون دربــاره روش هاي اطالع از 
مبلغ جرایــم رانندگی به طور مفصل اطالعاتی 

ارائه شده است.
پلیس راهور براي پرداخت جرایم رانندگی 
نیز خدماتی را ارائه کرده است. شما می توانید 
از طریــق ســامانه پیامکــی 1101202020 
نســبت به پرداخــت جرایم رانندگــی اقدام 
کنیــد. فقــط کافی اســت در پایان شناســه 
خودرو یک ســتاره (*) اضافه کنید تا شناسه 
قبض و پرداخت نیز براي شــما ارســال شود. 
همچنیــن می توانید براي پرداخت مبلغ جرایم 
رانندگی به ســامانه اینترنتی راهور به نشانی

www.rahvar120.ir مراجعه کنید.
پــس از ثبت بارکد پســتی درج شــده در 
پشــت کارت خــودرو می توانیــد از وضعیت 
تخلفات رانندگی خود مطلع شوید و با دریافت 
شناسه قبض و پرداخت، نسبت به پرداخت آن 
اقدام کنید. از آنجا که ممکن اســت بعضی از 
اقتصادي،  مشکالت  دلیل  به  نتوانند  رانندگان 
مبلغ جریمه تخلفات رانندگی را یکجا پرداخت 

کنند، پلیس راهور نیــروي انتظامی براي این 
گروه از افراد تدابیري اندیشــیده است. بر این 
جریمه هاي  نمی توانند  که  رانندگانی  اســاس 
معوقه را یکجا پرداخت کنند، می توانند بخشی 
از مبلــغ جرایم تخلفــات رانندگی را به روش 
اقساطی پرداخت کنند. این گروه از متقاضیان 
می توانند پس از مراجعه به سامانه راهور 120 
وارد بخش اســتعالم شــوند. در این بخش از 
ســامانه مذکور درگاهی به نام پرداخت جرایم 
رانندگی وجود دارد که در این درگاه دو امکان 
پرداخت کل جرایم یا بخشــی از آنها در نظر 

گرفته شده است.
البتــه آن دســته از رانندگانی که از امکان 
مراجعه به سامانه اینترنتی راهور ناجا برخوردار 
نیســتند، می توانند از دســتگاه هاي خودپرداز 
براي پرداخت جرایم رانندگی اســتفاده کنند. 
امــکان پرداخــت جرایم رانندگــی از طریق 
دســتگاه هاي خودپــرداز از دیگــر خدمــات 
فراهم شده از ســوي پلیس راهور است که از 

مدتی پیش در اختیار مردم قرار گرفته است. 

جدول مقایسه  اى 3 گوشى گلکسی اس7، جی 5 و پی 9

مند
وش

ر ه
شه

هوآوي پی 9، سامسونگ گلکسی اس 7 و  ال جی جی 5؛ کدام متفاوت تر است؟

نبرد در خاور دور
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انجــام می دهد. در جلــوي این دســتگاه نیز یک 
دوربین پنج مگاپیکســلی قرار گرفته است. شرکت 
ال جــی نیز مانند هــوآوي از یــک دوربین دوگانه 
اســتفاده می کند کــه ترکیبــی از یــک دوربین 
16مگاپیکســلی و یک دوربین هشت مگاپیکسلی 
است. این ترکیب باعث می شود دوربین این گوشی 
قابلیت ثبت تصاویر در زاویه 135 درجه را داشــته 
باشــد که نزدیک به دید چشم انسان است. ال جی 
بــراي دوربین ســلفی نیز از یک دوربین هشــت 

مگاپیکسلی با F2 استفاده کرده است. 

سخت افزار: پشت پرده چه می گذرد؟
شــرکت ال جی بــراي مغز متفکر دســتگاه خود 
به ســراغ آخرین دســتاورد شــرکت کوآلکام یعنی 
اســنپدراگون 820 رفته و با یک رم چهار گیگابایتی و 

حافظه داخلی 32 گیگابایتی سعی 
کرده توان ســخت افزاري خوبی 
بــراي پرچمدارش ایجــاد کند. 
همچنین امکان پشتیبانی از کارت 
حافظه جانبی در هر سه محصول 
دارد،  وجود  مشــترك  به صورت 
اما شــرکت هوآوي باز هم سراغ 
یعنی  خود  اختصاصــی  پردازنده 
Kirin رفته و دو مدل 32 955

و 64 گیگابایتی را با سه گیگابایت 
حافظــه روانه بازار کرده اســت. 
هــوآوي در P9 از یک پردازنده 
گرافیکی کمکی نیز استفاده کرده 
که پردازش گرافیکی آن را نسبت 
به مدل قبلی 125 درصد افزایش 
داده اســت. شــرکت سامسونگ در 
مورد اســتفاده از پردازنده اختصاصی خود خطر نکرده و 

گلکســی اس7 را در دو مدل با دو پردازنده متفاوت 
اســنپدراگون 820 و پردازنده اختصاصی اکسینوس 
تولید کرده است. رم چهار گیگابایت در هر دو مدل 
32 و 64 گیگابایتی گلکسی اس7 مشترك است. از 
لحــاظ باتري P9 هوآوي وضعیــت متعادلی دارد 
و با یــک باتري 3000 میلی آمپر ســاعت از پس 
کارهاي روزانه بر می آید. این شــرایط در گلکسی 
اس 7 هم به همین شــکل است و با داشتن یک 
باتري غیرقابل تعویض 3000 میلی آمپر ســاعت 
مانند P9 عملکــرد قابل قبولی دارد. اما در مورد 
G5 داســتان جور دیگري روایت می شود، زیرا 
این گوشی از یک باتري 2800 میلی آمپر ساعت 
قابل تعویض اســتفاده می کند کــه از دیگر رقبا 
ضعیف تر اســت ؛ اما وقتی از ماژول دوربین این 

گوشی استفاده می کنید 1200میلی آمپر ساعت به این 
ظرفیت اضافه شــده و به 4000 می رســد. همچنین 
USB این قابلیت را به G5 داده  C استفاده از پورت
تا نســبت به دیگر رقبا هم سریع تر شارژ شود و هم 

انتقال فایل ها در آن سریع تر باشد.

نرم افزار: یک حرف مشترك
هســته مرکزي نرم افزاري این ســه گوشی نسخه 
نهایی سیســتم عامل گوگل یعنی اندرویــد 6 یا همان 
مارشــملو اســت. اما در بحث رابط کاربــري هر کدام 
از محصــوالت ســعی کرده اند ســاز خــود را بزنند و 
رابــط کاربري اختصاصی خود را روي محصوالتشــان 
ســوار کننــد. هــوآوي P9 از سیســتم نرم افــزاري

EMUI 4/1 استفاده می کند که نسبت به نسخه هاي 
قبلی تفاوت بسیاري کرده و با اضافه کردن تعداد زیادي 
میانبر و ترندهاي نرم افزاري ســعی کــرده تا این رابط 
کاربري را به محیــط تعاملی و کاربردي تبدیل کند. اما 

همین ترندهاي بی شمار گاهی دست و پا گیر می شود و 
انجام یک کار ساده را پردردسر می کند. 

گلکســی اس 7 نیز از رابط گرافیکی معروف تاچ ویز 
اســتفاده کرده است. تاچ ویز مانند نسخه هاي قبل براي 
کاربرانی که به آن عادت ندارند چندان دلچسب نیست و 
از طرفی نرم افزارهاي پیش فرض نیز هنوز شما را مجاب 
به استفاده نمی کنند. اما با وجود این تاچ ویز اس 7 نسبت 
به نســخه هاي قبلی روان تر، زیباتر و مینیمال تر اســت. 
شــرکت ال جی از Optimus UX اســتفاده کرده و 
هنوز هم روي سیاست ساده ســازي تمرکز دارد. همین 
موضوع باعث شده رابط کاربري G5 شباهت زیادي به 
اندروید خالص داشته باشد. با این حال هنوز جسجرهاي 
اختصاصی Optimus UX می تواند در صورت آشنایی 
با آنها به کار شما بیاید. در مجموع برگ برنده G5 همین 

خلوتی و سادگی رابط کاربري  آن است.

نتیجه نهایی: دست نگه دارید
با بررســی ویژگی هاي این ســه گوشی می توان 
نتیجــه گرفت پرچمدار شــرکت ال جی با اختالف 
کمی حداقل روي کاغذ در بعضی موارد جلوتر از دو 
پرچمدار دیگر قرار می گیرد. اما نکته اصلی این است 
که نوع کاربري، سلیقه و حتی عالقه به برند می تواند 
این اختالف کم را بین کاربران مختلف از بین ببرد 
یا بــه آن اضافه کند.  با تمام ایــن اوصاف با توجه 
بــه این که تلفن همراه P9 هــوآوي هنوز به صورت 
رســمی به ایران راه پیدا نکرده و دو محصول دیگر 
نیز هنوز در بازار قیمت متعادلی ندارند بهتر اســت 
کمی براي خرید بهترین پرچمدار اندرویدي دست 
نگه داریــد. این زمان اضافه کمــک می کند تا این 
محصوالت امتحان خود را در بازار جهانی پس داده 

و از بازخوردهاي آنها نیز مطلع شوید. و ی ر چه رم و ر ون ر پ

نگارش آسان و سریع آیات قرآنی
عنوان: نویسیار قرآن کریم

نویســیار قرآن کریم یکی از بهترین و کامل ترین ابزارهایی اســت که به صورت کامال رایگان در 
اختیار کاربران قرار گرفته و این امکان را فراهم می کند تا به راحتی در نرم افزارهاي واژه پرداز همچون 

Word و Notepad متن سوره ها و آیات مورد نظرتان را درج کنید.

این نرم افزار با پشــتیبانی از امکاناتی بی نظیر به شما امکان می دهد تا متن قرآن کریم را به زبان 
عربی، ترجمه فارســی (داراي سه ترجمه فارسی)، ترجمه انگلیســی (داراي چهار ترجمه انگلیسی)، 
ترجمه روسی (داراي دو ترجمه روسی) و بیش از 11 ترجمه دیگر به زبان هاي آذربایجانی، بوسنیایی، 
هلندي، فرانســوى، آلمانی، اندونزیایی، ایتالیایی، ماالیایی، پرتغالی، اسپانیایی و اردو به همراه نشانی 
(نام سوره، شماره آیه و شــماره صفحه) با اعراب گذاري کامل (زبان عربی) در واژه پرداز دلخواه خود 

درج کنید.
محیط کاربري این نرم افزار از ســه زبان فارسی، عربی و انگلیســی پشتیبانی می کند و امکانات 
دیگري همچون انتخاب ســوره طبق نام یا شماره سوره، انتخاب آیه، انتخاب جزء و انتخاب صفحه 
به همراه قابلیت جستجوي بسیار پیشرفته در بخش هاي مختلفی همچون متن آیات، ترجمه آیات و 

نشانی آنها ازجمله ویژگی هاي قابل ذکر در این برنامه به شمار می رود.
روش اســتفاده: پس از نصب و فعال سازي برنامه می توانید با کلیک روي میانبر آن در دسکتاپ 

یا منوي استارت، برنامه را اجرا کنید. 
در ادامه واژه پــرداز متنی دلخواهتان (به عنوان مثال نرم افــزار Word) را اجرا کرده و کلیدهاي 

Ctrl+Q را فشار دهید. (می توانید روي آیکون برنامه کنار ساعت ویندوز نیز دوبار کلیک کنید)
پــس از به نمایش درآمــدن پنجره اصلی برنامه ضمن مراجعه به ســوره، آیه یا صفحه مورد نظر 
 باید روي آیات موردنظر دو بار کلیک کنید تا عملیات درج خودکار در ســند متنی اجرا شود. همچنین 
می توانید با فعال کردن عالمت چک مارك مقابل آیات و کلیک روي گزینه  «درج در ســند» عملیات 
درج همزمــان چند آیه را اجرا کنید. با کلیک روي عالمــت پیکان کوچکی که کنار گزینه  «درج در 
سند» مشاهده می شــود، می توانید قابلیت نمایش متن قرآن، ترجمه یا نشانی آن را فعال و غیرفعال 
کنید و در صورت نیاز نســبت به تغییر زبان ترجمه نیز اقدام کنید. شایان ذکر است این نرم افزار براي 
استفاده بدون محدودیت نیازمند کد فعال سازي است که این کد توسط سازندگان برنامه به صورت رایگان 
در اختیار کاربران عزیز قرار گرفته اســت. شــما می توانید ضمن مراجعه به لینک زیر و دریافت آخرین 
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گزارش داخلى

یک حس تکراري
هفته آخر ســال 94 هفته اي شلوغ بود. همچون 
بســیاري دیگر، انگار تمام روزهاي ســال به حساب 
نیامده و بایــد چند کار عقب افتاده را حتما در آخرین 
روزهاي ســال انجــام داد. هرچند آنچــه در ادامه 
می خوانید یکی از کارهاي عقب افتاده من نبود، بلکه 
اجابت درخواســت دوســتی بود که چون می دانست 
مسیر من به خیابان جمهوري و تقاطع حافظ که مرکز 
چند پاســاژ بزرگ و معروف خریــد و فروش موبایل 
می افتد، از من خواسته بود یک تلفن هوشمند از یکی 
از ســه برند پرفروش گوشی برایش بخرم. این گونه 
شد تا در روزهاي پایانی سال که براي پروژه دیگري 
تقریبا هفته اي دوبار به خیابــان جمهوري می رفتم، 
برنامه ریزي کنم تا در یکی از آن روزها گوشی دوستم 
را هم برایش بخرم. او انتظارهاي خاصی از گوشــی 
داشــت و انتظارهاي خاص دیگري را هم نداشــت! 
بنابراین خیلی راحت می شد از میان مدل هایی کمتر 
از تعداد انگشتان یک دست، یکی را برایش خریداري 
کرد. دو روز مانده به پایان سال براي خرید وارد پاساژ 
می شوم و اولین فروشگاه بزرگ که ظاهرا باید یکی از 
نمایندگی هاي برند مورد نظرم باشد، مملو از جمعیت 
اســت و کارکنانش گویی آن قدر به سوال هاي مردم 
پاسخ داده اند که با هیچ چیزي نمی توان ترشرویی شان 

را تحمل کرد.
 وقتی باالخره یک نفر پاسخ داد که قیمت گوشی 
چند اســت، پس از کمی فکر کــردن و چک کردن 
قیمت از اینترنت، پاي صندوق رفتم. در لحظه اي که 
پاي صندوق رسیدم متصدي گفت مدل گوشی مورد 

نظرم تمام شد و دیگر موجود نیست تا بعد از عید!
به مغازه کناري رفتم. قیمتش کمی کمتر بود، اما 

رنگ مورد نظر دوســتم را نداشت. به مغازه دیگري 
رفتم که نمایندگی انحصــاري نبود و چند برند را در 
مغازه می فروخــت. او گفت رنگ مورد نظر تنها یک 
عدد موجود اســت و قیمتی کــه داد از همه پایین تر 
بود. گفتم گوشی نو اســت که ان شاءاهللا؟ گفت بله! 
جعبه پلمب شــده را باز کرد و با احتیاط گوشی را از 
کناره هاي قاب در دســت گرفت تا مبادا دســتش به 
صفحــه نمایش بخورد. من هم گوشــی را با همان 
احتیــاط گرفتــم، اما وقتــی نور بــه صفحه نمایش 
گوشــی افتاد انگار کــه نور به قبر شــرلوك هولمز 
رســیده باشد، چند اثر انگشــت بزرگ و واضح روي 

صفحه نمایش بود. 
کامال معلوم بود که گوشی حداقل و در بهترین حالت 
در جعبه پلمب شده نبوده و پلمب جعبه جعلی است. به 
مغازه دیگــري رفتم که قیمتش به مقدار قابل توجهی 
کمتر از قیمت نمایندگی بود و همان شــرایط گارانتی 
نمایندگی را داشــت، اما رنگ هاي گوشی قیمت هاي 
مختلفی داشت. سرآخر به یکی از نمایندگی هاي صاحب 
نام مراجعه کردم و در صف پیشــخوان مغازه ایستاده 
بودم که خانمی با یک دسته ورقه پرینت شده به سمت 
متصدیان پیشــخوان مغازه آمد و گفت قیمت ها عوض 

شده این قیمت هاي جدید است. 
او ورقه ها را بین متصدیان باجه تحویل و صندوق 
توزیع کرد و یکی از آن ورقه ها را به جاي فهرســت 
قیمت هاي قبلی به دیوار زد. با این فکر که شاید 30، 
40 هزار تومان به قیمت گوشــی مورد نظرم اضافه 
شده به شوخی از متصدي صندوق پرسیدم که گوشی 
مورد نظرم چقدر ارزان تر شده؟ او نگاهی به من کرد 
و گفت: مثل این که دفعه اولتان اســت که شب عید 
موبایل می خرید. گوشی شــما نزدیک به 200 هزار 

تومان گران تر شد! 
از مغازه خارج شــدم و به دیگر مغازه ها ســر زدم. 
اپیدمی افزایش قیمت، همزمان در تمام پاساژ شیوع 
پیدا کرده بود. به دوســتم زنــگ زدم و گفتم که چه 
شده اســت. او گفت صبر می کند تا بعد از عید شاید 
این افزایش قیمت کاذب شب عید فروکش کند. آري 
در عــرض چند دقیقه، قیمت هــاي یک مدل خاص 
از گوشــی، 20 درصد گران شــد و دامنه آن به تمام 

فروشگاه هاي موبایل کشور رسید. 

کف و سقف 
در بسیاري از کشورهایی که نظام سرمایه داري 
بر اقتصاد حاکم است چیزي به نام «سقف قیمت» 
وجود ندارد. هرکس می تواند کاالي خود را تا جایی 
که ممکن است گران بفروشــد و کسی هم کاري 
ندارد. هرچند تمام تئوري هاي اقتصادي و مدل هاي 
مختلف از جمله سقف قیمت که اکنون کنار گذاشته 
شــده، ابتدا و در دوره هاي خاصی از زمان در همین 
کشورها اجرایی شده و به دیگر کشورها منتقل شده 
اســت و همچنان در مورد کاالها و خدمات خاصی 
هنوز اجرا می شــود؛ اما در همین اقتصادها طراحی 
سیســتم به گونه اي  اســت که خریدار حق انتخاب 

داشته باشد.
 این یعنی حق همیشه و «واقعا» با 
مشتري است و براي احقاق حق مشتري 
و فروشــنده راه هاي مناسب آن هم در 
نظر گرفته شده و دوم این که «رقابت» 
در بــازار مانع می شــود تــا قیمت ها 
بی جهت باال باشــد و اگر ثابت شــود 
که قیمت بــاال در ازاي ارائه اطالعات 
نادرســت بوده و به مشتري دروغ گفته 
شــده یا به عبارت دیگر مشتري گول 
خورده، این مساله قابل پیگیري قانونی 
است. رقابت در بازار، مساله سقف قیمت 

را حل کرده اســت، یعنی اگر شــرکتی یا شخصی 
قیمت کاال یا خدمات خود را بدون حســاب و کتاب 
باال ببرد، بازار را به رقیبان دیگر خود که قیمتشــان 

پایین تر است باخته. 
در بیشتر کشــورها، این «کف قیمت» است که 
در موردش نظارت می شــود و از حساسیت بیشتري 
برخوردار اســت. کف قیمت نباید به گونه اي باشد که 
به حذف رقبا منجر شود، به عبارت دیگر «دامپینگ»، 
یــا بیرون رانــدن رقباي بازار بر اثــر قیمت کمتر از 
قیمت تمام شــده یا قیمت کمتر از قیمت تحویل به 
خرده فروشــی هاي بزرگ، نباید اتفاق بیفتد. در مورد 
کف قیمت ها، نهادهاي نظارتی بازار را پایش می کنند. 

افت هایی معتدل و خیزهایی شدید
این خبــر را بخوانید: «دولت هنــد چندي پیش 

تمام ناشــران دیجیتال کتاب را مجبــور کرد تا براي 
در دســترس شدن کتاب دیجیتال در هند و باال رفتن 
سرانه مطالعه مردم این کشور، قیمت تمام کتاب هاي 
دیجیتال در هند را حداقل تا 25 درصد کاهش دهند». 
وقتی این خبــر در مطبوعات تخصصی حوزه نشــر 
دیجیتال و تجارت الکترونیک منتشر شد، تحلیلگران 
کشــورهاي توســعه یافته دادشــان به هوا رفت که 
چگونه اســت که دولتی می آیــد و پا در کفش بخش 
خصوصی می کنــد و برایش در حــوزه قیمت تعیین 

تکلیف می کند؟
ســقف قیمــت داراي مزایا و معایبی اســت که 
می توان در مورد هر کــدام به تفصیل نکاتی را ارائه 
کرد، اما براي شرایط خاص اقتصادي، شاید مدل هایی 
که در شرایط معمولی دچار نقصان هایی باشد، جواب 
خوبی بدهد. در کشور ما سیاست هاي سقف قیمت را 
می توان در ایام محرم و ماه رمضان و روزهاي پایان 
سال و در مورد مواد خوراکی شاهد بود. همین دست 
از اقالم در زمان هاي دیگر سال مشمول نوسان قیمت 
هســتند. کاالهاي دیجیتال، اما چون وارد می شوند و 
چون قیمــت دالر هم هر ســاعت تغییر می کند، به 
همراه قیمت دالر مشمول افت و خیز قیمت می شوند؛ 

افت هایی معتدل و خیزهایی شدید!

قیمت ها در بازار دیجیتال کشور
شــرایط خاص بازار کاالهاي دیجیتال و بخصوص 
بازار کاالیی مثل تلفن همراه هوشــمند در کشــور ما 
به گونه اي اســت که مشکل کف قیمت هیچ گاه وجود 
نداشــته، اما به نظر می رســد اگر سیاست هاي سقف 
قیمــت در مورد برخــی از کاالهــاي غیرخوراکی در 
کشور اعمال شود ممکن اســت تجربه خرید ایرانیان 
و احســاس آنان پس از خرید را بهتر کند. هرچند ثبات 
قیمت ها و ســقف قیمت در کشــور ما پدیده ملموسی 
نیســت، اما وقتی در برهه خــاص و در مورد کاالهاي 
خــاص می توان آن را اجرا کرد، شــاید بتــوان آن را 
تعمیــم داد. در مورد بازار کاالهــاي دیجیتال ارتباطی 
مثل تلفن همراه، شــرایط خاصی وجود دارد که نبود یا 
نادیده گرفته شدن کنترل بر قیمت باعث شده قیمت ها 
در مورد این کاال افسارگســیخته باشــد. 
حقایق بــازار تلفن همراه مــا به قدري 
وحشتناك و تکان دهنده است که قبح آن 
از شدت زیاد مولفه هاي عجیب و غریب 
و بد، مدت هاست شکسته. چند سال پیش 
بود که مقایسه آمار واردات گمرك کشور 
و برآورد میزان فروش تلفن همراه کشور 
نشــان می داد که فقط حــدود 9 درصد 
گوشی هاي خارجی فروش رفته در کشور 
از مبادي رسمی و حدود 91 درصد آنها از 
مبادي غیررسمی و از طریق قاچاق وارد 
کشور می شود. این مساله یعنی بیش از 90

درصد تلفن هاي همراه موجود در بازار ایران، به قیمتی 
بســیار کمتر از قیمت تمام شــده از ویترین مغازه هاي 
کوچک و بزرگ و ســایت هاي تجــارت الکترونیکی 

سر درمی آورد. 
در برابر مشــکالت موجود در بازار بخصوص در 
حوزه کاالهاي فناورانه، تاکنون راهکارهاي جدي و 
کارا به کار گرفته نشده اســت. راهکارها خواسته و 
ناخواسته یا انحراف از مشکل موجود یا پاك کردن 
صورت مســاله و افزودن به مشــکل با استفاده از 
راه حل هاي اتخاذ شــده در مورد مشکل بوده است. 
بارزترین این راهکارهاي ناکارآمــد، تاکید بر تولید 
داخلی گوشــی و تبلت به جاي پایش بازار و اعمال 
قانون بوده است. با تمام این اوصاف شاید بد نباشد 
اگر سیاست هاي سقف قیمت در مورد برخی از اقالم 

مثل تلفن همراه هوشمند اعمال شود. 

6

جاي خالی سیاست هاي کنترل قیمت در بازار کاالهاي دیجیتال

داستان حباب  
قیمت ها

محمدعلی پورخصالیان
حس مشترکی در بسیاري از ما ایرانی ها وجود دارد. نه 
همه اما بسیاري پس از خرید، با هر قیمتی این حس را 
داریم که به هرحال سرمان کاله رفته است؛ حاال یا چند 
سانت و تا باالي ابروها یا نیم وجب و تا پایین بینی! این 
حس بخصوص هنگام خرید اقالمی چون تلفن همراه، 
الاقل براي خود من چند بار به وجود آمده است. فرقی 
هم نمی کند که شما از فالن نمایندگی و بهمان فروشگاه 
بزرگ خرید کرده باشید یا فروشگاهی به بزرگی یک میز 
کوچک کنفرانس! در هرصورت حسی در اعماق و شاید 
ته الیه هاي ذهن بسیاري از ما ایرانی ها نهفته باشد که 
هنگام خرید بیدار می شود و به ما می گوید: «درست 
است که ده تا مغازه را دیدي، درست است که از چند 
سایت اطالعات جمع کردي، درست است که یک بلد راه 
و چاه را هم همراه خود به خرید آورده اي، اما خودمانیم 
باز هم اطمینانی نداري که قیمت عادالنه باشد، باز هم 
مطمئن نیستی که این جنس واقعا همانی باشد که ادعا 
شده و...» حس کاله رفتن بر سر براي خرید و بخصوص 
خرید تلفن هوشمند، حسی است که چه بخواهی و چه 

نخواهی، همراهت است.

اگر سیاست هاي 
سقف قیمت در مورد 

برخی از کاالهاي 
غیرخوراکی در کشور 

اعمال شود ممکن 
است تجربه خرید 
ایرانیان و احساس 
آنان پس از خرید را 

بهتر کند
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تـالش

ایده از کجا آمد؟
قصه از دو سال پیش شروع می شود. فرناز ولوي 
و فرزاد حقیقت دو همکار هســتند که در پروژه هاي 
مختلــف آي تی با هــم کار می کنند، امــا دغدغه 
اصلی شان آشــپزي است و می خواهند در این زمینه 
کار ماندگاري انجام بدهند، بخصوص آشپزي براي 
فرناز ولوي از آنجا که دو فرزند دارد، دغدغه پررنگی 
در زندگی اســت که مشــکالتی هم دارد. «یکی از 
موضوعاتی که همیشه ذهن من درگیر آن بوده این 
اســت که به عنوان یک مادر شــاغل و گرفتار شام 
چی درســت کنم که هم جدید و ســالم باشد و هم 
همســر و فرزندانم آن را با اشــتیاق بخورند؟ مواد 
اولیه پختن غــذا را در خانه دارم یــا باید از بیرون 
تهیه کنم؟ همین همیشــه مشکل بزرگی براي من 
بوده و می دانم براي خیلی ها هم این مشکل بزرگی 
اســت. از طرفی همیشه آشــپزي را دوست داشتم 
و مجالت و ســایت هاي آشــپزي را می دیدم، ولی 
در بیشــتر مواقع وقتی تصمیــم می گرفتم آن غذا 
را درســت کنم چون موادش را در خانه نداشــتم یا 
نمی دانســتم چه مقدار از هر چیز باید در غذا بریزم 
یا بعدا نمی دانستم با مواد اضافه آن چه کنم، از این 
کار منصرف می شــدم.» این بخشــی از حرف هاي 
ولوي است و ذهنش مشغول آن بوده تا این که فرزاد 
حقیقت با او درباره ایده میل کیت و بسته هاي غذایی 
ســورپرایزي در آن طرف آب هــا صحبت می کند و 
با اســتقبال ولوي و طرح این ســوال که «چرا در 
ایران این ایده را اجرایی نکنیم؟» تصمیم به اجراي 

ایده شان می گیرند. 
بعــد از انتخــاب ایــده، حدود شــش مــاه در 

کارگاه هــاي مرتبط با اســتارت آپ که بیشــتر در 
شــتاب دهنده آواتــک برگزار می شــود، شــرکت 
می کنند و تیم و ایده شــان در میان ایده هاي دیگر 
پذیرفته و از آذر ســال گذشــته سنگ بناي ایزي پز 
گذاشته می شــود. به گفته ولوي، درحال حاضر تیم 
ایزي پز یک تیم پنج نفره اســت کــه بجز ولوي و 
حقیقــت، یک مســئول امور مشــتریان و فروش، 
تولیدکننــده محتوا و یــک برنامه نویس هم دارد و 
عالوه بر آن دو سرآشپز براي انتخاب و تهیه دستور 
پخت ها به صورت پاره وقت با آنها همکاري دارند و 

در حوزه پشتیبانی هم تیم در حال گسترش است. 

پیش به سوي آشپزى آسان
حال ایده میل کیت که مورد نظر ایزي پز است چه 
کار می کنــد؟ در ایده میل کیت از کاربران ذائقه آنها 
پرسیده می شود که گیاهخوار هستند یا گوشتخوار و 
به چه مواد غذایی حساسیت دارند و مطابق ذائقه آنها 
هر هفته تعدادي غذا پیشــنهاد می شود و در صورت 
سفارش، مواد اولیه تازه و با کیفیت اندازه گیري شده 
 همراه دســتور پخت آن به دست مشتریان می رسد. 
ولوي در ایــن باره می گوید: «این غذا هاي ســاده 
و متنــوع، مدت پخت 30 تــا 40 دقیقه  اي دارند و 
چــون مواد اولیه آن اندازه گیري شــده اند، به   صرفه 
هســتند یعنی مواد مازاد در خانه انبار یا دور ریخته 

نمی شود.»

این ایده چه کار می کند؟
اگر یک آدم پرمشــغله با هزار و یک کار باشید 
که وقت ســر خارانــدن هم ندارد، غــذا پختن هر 
روزه برایتان دشــوار می شــود؛ یا دنبــال غذاهاي 
حاضري هســتید یا دنبال غذاهایی که وقت زیادي 
را نمی گیرد. ولوي درباره راهکار ایزي پز در این مورد 
می گوید: «ایده ما می گوید دو یا ســه روز با دستور 
پخت هاي ســاده ما و مواد تازه، غذاي جدید بپزید و 

در رفت وآمد و هزینه ها صرفه جویی کنید. 
در حقیقت ما ســالمت و آرامــش را به خانه ها 
می بریم. با اســتفاده از بســته هاي ایزي پز و حذف 
فرآینــد خرید، مــردم می توانند در وقــت و هزینه 
صرفه جویــی کنند، چون وقتی مردم خرید می کنند، 
غیــر از چیزهایی که بــه آن نیاز دارنــد، چیزهاي 
غیرضروري هــم می خرند و عالوه بر آن در ترافیک 

خیابان ها گرفتار می شــوند، امــا تیمی مثل ایزي پز 
همه اینها را به حداقل می رساند.»

این ایده چطور کار می کند؟
هر هفته سرآشــپزهاي ایزي پز که بیشترشــان 
مدرك بین المللی در این زمینه یا ســابقه آشپزي در 
رستوران هاي معتبر را دارند دستور پخت غذاهایی را 
که بیشــتر براي دیگر ملل است و با ذائقه مردم در 
ایران جور است مطابق با محصوالت فصلی انتخاب 

می کنند. 
این غذاها مطابق دستورپخت  تهیه شده و مرحله 
به مرحله از آن عکس و فیلم گرفته می شــود و در 
صورت اطمینان از طعم، به عنــوان غذاي هفته در 
سایت قرار می گیرد و کنار هر غذا میزان کالري هاي 
موجود در آن هم نوشــته می شــود تا کسانی که از 
رژیم خاصی پیروي می کنند حق انتخاب بیشــتري 
داشته باشــند. در مرحله بعد به طور آنالین یا تلفنی 
سفارش گرفته می شــود و با توجه به زمان تحویل 
آن کــه در حال حاضــر یک روز اســت، مواداولیه 
آن تهیه می شــود. معمــوال صبح ها خریــد انجام 
می شــود که حتما باید مواد تازه خریداري شــود و 
در مرحله بعدي مواد اندازه گیري و بســته بندي شده 
و همراه دســتورپخت به ســفارش دهنده تحویل 
داده می شــود. به گفته ولوي، بســته ها حداقل دو 
غذاي دو نفــره دارند و خود بســته بندي ها امکان 

بازیافت دارند. 
آن طــور که ولــوي می گوید قرار اســت غیر از 
غذاهاي ملــل، ارائه غذاهاي ســالم با زمان پخت 
کوتــاه، غذاهــاي کم کالري و رژیمی بــا توجه به 
توصیه کارشناســان تغذیه و دسر و نوشیدنی ها هم 
در دستور کار این تیم قرار بگیرد. اپلیکیشن  ایزي پز 
هم طی دو تا ســه هفته دیگر راه اندازي می شــود 
که پروسه گرفتن ســفارش و معرفی بیشتر ایده را 

آسان می کند.

چالش هاي تیم آشپزي آسان
کارکــردن به صورت اســتارت آپی روي ایده اي 
که ابهام زیادي دارد و آینده اش مشــخص نیست، 
با خطرات زیادي همراه است. ممکن است ایده تان 
بگیرد و نامتان بر ســر زبان ها بیفتد یا ممکن است 
پل هاي پشــت ســرتان را هم خــراب کنید. ولوي 
درباره چالش هاي کارش توضیــح می دهد: «براي 
فردي مثــل من که 13 ســال در محیط کارمندي 
با پروژه هاي مشــخص کار کــرده ام، کار کردن در 
اســتارت آپ خیلی سخت اســت ؛ ولی وقتی هدف 
بزرگی داشته باشید همان چالش هم جذاب می شود. 
براي ما کــه در ابتداي راه هســتیم معرفی ایده و 
انتخاب غذاهایی که با ذائقــه ایرانی ها جوردربیاید 
بزرگ ترین چالش اســت. تامین مــواد اولیه تازه از 
تامین کنندگان معتبر و رساندن آن به دست مشتري 
مســاله بعدي است، ولی فکر می کنم این موارد هم 

به مرور زمان حل شود.»

فرناز ولوي: مدیرعامل ایده ایزي پز

فرناز ولوي 39 ســاله متاهل اســت و دو 
فرزند دارد. او لیسانســش را در رشته نرم افزار 
از دانشــگاه آزاد تهران مرکز گرفته اســت و 
13 ســال ســابقه کار در صنعت خودروسازي 
و بانکــداري دارد. اوقــات فراغت کمی دارد و 
دوست دارد اوقات بیکاري اش را با بچه هایش 

به پارك برود یا کتاب بخواند.

ایزي پز نام ایده:  
easypaz.com سایت: 

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

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

یک لقمه غذاى آسان
با این ایده می شود دستورپخت و مواد اولیه غذاها را 
درب منزل تحویل گرفت 

راحله رسولی
تقریبا روزي نیست که استارت آپی در زمینه آشپزي یا ســفارش غذا پا به منصه ظهور نگذارد. خیلی ها می گویند «پول توي غذاست» و دروغ هم نمی گویند. غیر از 
رستوران ها و کافه هایی که هر روزه سر برمی آورند، حاال چند وقتی است سفارش آنالین غذا هم باب شده است. غذا و حواشی آن طرفداران زیادي دارد و این حقیقتی 
است که نمی شود منکر آن شد و کم می شود آدمی را پیدا کرد که به غذا پختن و چشــیدن مزه هاي جدید بی عالقه باشد. ولی اگر پاي درد دل آنهایی که همیشه غذا 
می پزند بنشینید، یکی از سختی هاي همیشگی را انتخاب غذا می دانند. سوال همیشگی «چی بخوریم؟» ذهن خیلی  از آنهایی را که آشپزي می کنند درگیر کرده و در 
مرحله بعدي نداشتن مواد اولیه براي پختن غذا یا نداشتن وقت و حوصله از دالیل دیگري است که آنها با دلخوري بیان می کنند. حاال چند وقتی است که استارت آپی به 
اسم «ایزي پز» یا آشپزي آسان کار خود را شروع کرده که کارش نه سفارش آنالین غذا و معرفی رستوران که فرستادن دستورپخت و مواد اولیه هر غذاست. شعار ایزي پز 

این است: ما همه چیز را آماده می کنیم، شما فقط بپزید. فرناز ولوي، مدیرعامل این استار ت آپ درباره شکل گیري ایزي پز بیشتر می گوید.
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بـازي

فال اوت 4 بازي سال شد
در مراســم BAFTA یــا مراســم جوایز گیم 
آکادمی انگلســتان مقام بهترین بازي سال به بازي 
Fallout 4 رسید. این بازي پیش از این در مراسم 
DICE Awards که در فوریه (بهمن) برگزار شده 
بود نیز توانست همین مقام را به دست بیاورد. جشنواره 
جوایز گیم بفتا هر ساله با همکاري آکادمی هنرهاي 
فیلم و تلویزیون انگلستان برگزار می شود که امسال 
از بیــن نامزدهاي مهمی چون ویچر 3، راکت لیگ، 
 Life is Strange، Everybody’s Gone
to The Rapture و متال گیر ســالید 5: فانتوم 
 Fallout 4 پیــن، مقام بهترین بازي ســال بــه

رسید.
در همیــن مراســم، آقاي جــان کارمک، طراح 
بازي هاي Doom و Quake براي پیشکســوتی 
در هنرهاي ســه بعدي، جایزه فلوشیپ آکادمی را از 
آن خود کرد که باالترین افتخاري است که بفتا هر 
ســال به یک فرد اعطا می کند. افرادي که پیش از 
این توانسته اند این جایزه را از آن خود کنند، کسانی 
چون شیگرو میاموتو، ویل رایت، پیتر مولینیو و ِگیب 

نیوِول بوده اند. 
در جشنواره امســال، تیم هاي سازنده بازي هاي 
اساســین کرید: سیندیکت، بتمن: شــوالیه آرکهام، 
 ،Everybody’s Gone to the Rapture

متــال گیــر ســالید 5 : فانتــوم پیــن، ویچر 3 و
 Ori and the Blind Forest نامــزد دریافت 
بهترین دســتاورد هنري بودند کــه جایزه موردنظر 
به گــروه آخر رســید. در بخش دســتاورد صوتی، 
تیم هاي سازنده اساســین کرید: سیندیکت ، بتمن، 
 ،Everybody’s Gone to the Rapture
جنــگ  پیــن،  فانتــوم   :5 ســالید  گیــر  متــال 
ســتارگان: جبهه نبــرد و ویچر3 نامــزد بودند که 
Everybody’s Gone ... بــه  آن  جایــزه 
بازي هــاي اول،  بــازي  بخــش  در  رســید. 
Her Story، Keep Talking and Nobody
 Explodes، Lovers in a Dangerous
Spacetime، Mini Metro، Ori and the

Blind Forest و Prune نامزد شــدند که برنده 
این بخش Her Story بود. 

در بخــش بــازي مناســب خانواده نیــز بازي 
راکت لیگ توانســت مقام برتر را کسب کند. جایزه 
طراحی بازي نیز به Bloodborne، ســاخته تیم 

FromSoftware رسید. 
در بخــش خالقیت در بــازي و همچنین بازي 
موبایل نیز سم بارلو با بازي Her Story توانست 

جایزه مرتبط را به خود اختصاص بدهد.
بهتریــن جایــزه مولتی پلیر آنچنــان که انتظار 
می رفــت به بازي  راکت لیگ داده شــد و بهترین 
…Everybody’s Gone موسیقی نیز به بازي

تعلق گرفت. 
بــازي Until Dawn در بخــش مایملــک 
ِمــرل  و  رســیده  برتــر  مقــام  بــه  اورجینــال 
دندریــج نیــز در نقــش کیــت کالینــز در بازي 
Everybody’s Gone… جایزه بهترین بازیگر 

را به خود اختصاص داد.
بــازي  بهتریــن  نیــز   Prison Architect
مزمــن شــناخته شــده و راکــت لیگ با پیشــی 
گرفتــن از بازي هایی چون فیفا و فــورزا به عنوان 
بهترین بازي ورزشــی شناخته شــد. جایزه بهترین 
 Life is Strange بــازي  بــه  نیــز  داســتان 

تعلق گرفت. 

فته
ر ه
خبا

       ا
    

مجید رحمانی
فضــاي دنیاي پس از آخرالزمان را دارد به همان 
مسیري می رود که تا چند سال پیش تم جنگ جهانی 
دوم رفته بــود. تاکنون فیلم ها و بازي هاي زیادي را 
دیده ایم که حول این فضاســازي شــکل گرفته  و 
باعث شــده اند دنیاي پســاآخرالزمانی به موضوعی 
بیش از حد تکراري و کلیشــه اي و حتی ســخیف 

تبدیل شود. 
ما ایــن دنیا ها را همه جوره دیده ایم؛ از زامبی ها، 
جهــش یافته هــا و فضایی هــا گرفته تــا دزدها و 
متجاوزهاي به قدرت رســیده، دنیاي جهنم شــده 
و حتی بازگشــت دایناســورها! بــراي همین واقعا 
کار ســختی اســت که کســی بخواهــد موضوع 
پایــان دنیا را بــار دیگر جذاب نمایــش دهد. ولی 
تالش دارد  Hyper Light Drifter (HLD)
راهی براي ایــن کار پیدا کند. بــه همین منظور و 
به عنوان اولین حرکت، بــازي خود را دقیقا در نقطه 

مقابل فضاســازي و تصویرگري هاي رایج دیگران 
از یک دنیاي پســاآخرالزمانی قرار داده اســت. در 
نتیجه شــاهد دنیایی زیبا، با سبک و سیاق و همراه 
با حس و حال هســتیم که در تضــاد با موضوعاتی 
چــون مردگی، یاس و پوچی اســت. بــازي چنین 
دنیایــی را از لنز گرافیک پیکســلی 8 و 16 بیتی به 
ما نمایــش می دهد که باعث شــده این حرکت در 
عین تازگی و نو بودن، حســی نوستالژیک نیز در ما 

زنده کند. 
دیــد HLD به یــک دنیاي پســاآخرالزمانی با 
جذابیت هــاي زیادي همراه اســت و دلربایی خاص 
خــودش را دارد. بازي از شــما می خواهد تا در این 
دنیاي رو به نابودي جســتجو کنید و براي این کار 

تقریبا هیچ راهنمایی به شما نمی کند. 
ماجرا از جایی شــروع می شــود که کاراکتر در 
دهکده  زیبا که از نظر موقعیت در مرکز جهان بازي 
قرار دارد از خواب بیدار شــده و بــازي به نوعی به 
شــما سقلمه می زند که به سمت شــمال بروید، اما 
هیچ دلیلی براي نرفتن به جنوب، شــرق یا غرب نیز 
وجود ندارد. بازي از شــما انتظار ندارد که بدانید به 
کجا می خواهید بروید و درخشــش آن نیز در همین 
نبود قطعیت است. به صورت کلی از مشخص نبودن 
مسیر اصلی حرکت و حتی هدف نهایی شما در بازي 
گرفته تا به صورت جزئی طراحی ظریف قسمت هایی 

از مراحل، کشف و شهود کلید دستیابی به همه چیز 
به شمار می رود. معموال در هر لحظه دو، سه یا چهار 
راه پیش روي شما قرار خواهد داشت، ولی متاسفانه 
تمام آنها همیشه در دسترس نیستند و براي استفاده 
از آنها شاید باید به سمت دیگري از نقشه بازگردید. 
خوشــبختانه رفت و برگشــت به محیط  هاي قبلی 
حس تکرار به شــما نمی دهد، زیــرا این کار را می 
توانید معموال به واســطه پرتال هاي مسافرت سریع 

انجام دهید. 
از دیگــر جنبه هاي بازي که بدون شــک توجه 
شــما را به خود جلب خواهد کرد، دنیاي پیکســلی 
و طراحی هاي هوشــمندانه  هنرمندان تیم ســازنده 
اســت. واقعا تمام فریم ها و صحنه هاي بازي زیبایی 
بخصوصی دارنــد و این موضوع نه تنها در مورد دنیا 
و کاراکتر صادق اســت، بلکــه در طراحی منوها نیز 
دیده می شــود. همچنین با گشت و گذار در محیط 
بازي و تمام کردن آن که چیزي بین شش تا هشت 
ســاعت به طول خواهد انجامید، متوجه خواهید شد 
که این پیکســل هاي زیبا در نقاط بســیاري وظیفه 
قصه گویی محیطــی را نیز به عهــده دارند و مدام 
ســوال هایی از این دســت که چه بالیی بر سر این 
دنیــا آمده و ویرانه هایی که باقیمانده به چه ســبب 
ایجاد شــده اند در ذهن شما شکل خواهد گرفت. به 
هرحال با انتهاي بازي درخواهید یافت که بیشتر این 

روزهاي واپسین
PC، Mac، Linux ...............پلتفرم
 Heart Machine ................ سازنده
Heart Machine ................... ناشر
سبک ....................... اکشن ماجرایی
9/0 .......................................... امتیاز
رده سنى .................. نوجوانان به باال

Hyper Light Drifter

سیاوش شهبازي
پیش از آغاز بررسی این قسمت از سري بازي هاي 
هیتمن، بهتر اســت بــر نکته اي مهــم تاکید کنیم. 
بازي هاي رایانه اي یا هر مدیوم دیگري (ازجمله مدیوم 
ســینما یا حتی کتاب هاي تخیلی) راهی براي زیستن 
فانتزي هاي مخاطبان یا حتی تجربه نگاه هاي متفاوت 
اســت. تا زمانی که فرد دچار اختــالل روانی نبوده و 
در تمییز دادن حقیقت از تخیل گرفتار کاستی نباشد، 
تصور این که کشتن در یک خروجی تخیلی، به تقلید 
از آن در دنیاي واقعی دامن بزند، فرافکنی و بدباوري 
است. فرو رفتن در هیبت ضدقهرمانی چون مامور 47 
که از راه کشــتن افراد مختلــف ارتزاق می کند، فقط 
جنبه خیالپردازي دارد و در بدترین حالت متصور، راهی 
براي ارضاي تمایالت سیاه درونی است که شاید اگر 
در چنین فضایی تخلیه نشود، در جاي دیگر بروز کند. 
ذهن هوشیار، تفاوت کشتن در یک بازي ویدئویی را 
با قتل در دنیاي حقیقی درك کرده و با تماشاي چنین 
صحنه هایــی در یک بازي ویدئویی، به ارتکاب آن در 
عمل تشــویق نمی شود. هیچ انسان عاقلی نیست که 
کشتن، آن هم براي پول را اینچنین تبلیغ کند و هیچ 
انســان عاقلی نیز از چنان تبلیغی تبعیت نخواهد کرد. 
با این مقدمه، ســراغ نقد این قسمت از سري هیتمن 

می رویم.
تازه ترین عنوان از سري بازي هاي هیتمن آغازي 
مناســب دارد. ماجرا ابتدا از آمــوزش مامور 47 براي 

تبدیــل به یک قاتل حرفه اي آغاز شــده و چگونگی 
شراکت وي در سازمان موردنظر را به تصویر می کشد. 
همچنین به عنوان جزئی از این قســمت، شاهد نفوذ 
مامــور 47 به یک گردهمایی فشــن بــا امنیت باال 

هستیم.
ســازندگان بــه وعده هــاي خود عمــل کرده و 
گزینه هاي فراوانی را پیش روي بازیکنان نهاده اند تا با 
استفاده از آنها و هر طور که صالح می دانند به هدف 

تعیین شده نائل شــوند. راه هاي زیادي براي ورود و 
خروج از ســه قسمت امنیتی بازي وجود دارد که کنار 
آن امکانات فراوان براي انتخاب و اعمال، ارزش تکرار 
باالیی به بازي می بخشــد. خوشبختانه این تنوع فقط 
صــوري نبوده و روي نحوه عملکرد و رویکرد بازیکن 

اثر می گذارد.
می توان به محل اختفاي هدف نفوذ کرده و نفسش 
را با ســیم قطع کرد یا در نوشــیدنی مورد عالقه اش 

Xbox One، PS4، PC    ............پلتفرم
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کونامی، یوفا 2016 را 
روانه بازار می کند

بســیاري از عالقه منــدان فوتبــال معتقدند اگر 
تیم هــاي آرژانتیــن و برزیل بــه رقابت هاي جام 
ملت هــاي اروپا اضافه شــوند، این مســابقات در 
ســطحی حتی باالتر از جام جهانی قــرار می گیرد. 
همین اظهار نظر نشــان دهنده اهمیت این مسابقات 
اســت. حال شرکت بازیســازي کونامی که پوشش 
تمام رقابت هــاي اروپایی فوتبــال را تحت عنوان 
بــازي محبــوب PES در اختیــار دارد، این هفته 

نســخه اختصاصی جــام ملت هاي اروپــا یا همان 
UEFA Euro 2016 را روانــه بازار خواهد کرد. 
این بازي که قرار اســت اول اردیبهشــت در مرحله 
اول براي کنســول هاي پلی استیشــن 3 و 4 عرضه 
شــود، یک شبیه ســازي کامل از این مسابقات و با 
حضور تمام تیم هاي اروپایی است. به گفته کونامی، 
 PES 2016 یک قدم از UEFA Euro 2016
نیــز جلوتر قرار می گیرد و تمام نقایص آن نســخه 
را برطرف کرده اســت. گیمرهــا می توانند در قالب 
یک بازیکن، تیم یا مربی وارد این رقابت ها شــوند 
و به صــورت آنالین و آفالین براي فتح قاره ســبز 
جدال کنند. روي جلد این بازي نیز ستاره ولزي رئال 

مادرید، گرت بیل قرار دارد.
 

بار دیگر بشر و فضا
P.O.L.L.E.N  عنوانــی در ســبک کشــف 
و گــذار از زاویه دید اول شــخص اســت که تمی 
علمی  ـ تخیلی داشته و روي هم رفته می توان آن را 
بشدت  بازي اي اتمسفریک، درگیرکننده و  به عنوان 
تعاملی دانســت که قمر سیاره زحل به نام تایتان را 
بســتر شــکل گیري وقایع خود قرار داده است. شما 
در یک آزمایشــگاه تحقیقاتی موســوم به M قرار 
داریــد که به لطف گرافیک زیبا و پرجزئیات بازي از 
گشــت و گذار در آن خسته نخواهید شد. در محیط 
آزمایشــگاه و سطح قمر تایتان اشیا یا نقاط بسیاري 
وجود دارند که شــما می توانید با آنها تعامل داشــته 
باشید. هرچه بیشتر موفق به کشف و شناسایی این 
نقاط و تعامل با آنها شــوید، بــه اطالعات ریزتر و 
دقیق تري نســبت به رازي که زیر پوســته  این قمر 

نهفته دست خواهید یافت. 
اگر از افرادي هســتید که دوست دارند فیلم هاي 
منبــع الهام بازي هــا را نیز نگاه کنند، شــایان ذکر 
است که آثاري چون Solaris، 2001: یک ادیسه  
فضایی و Moon فیلم هایی اســت که ســازندگان 
بازي به عنوان منابع الهام خــود از آنها یاد کرده اند. 
بااین که به صــورت عادي نیــز می توانید تجربه اي 
لذتبخش از بازي داشــته باشــید، اما گفتنی است 
P.O.L.L.E.N به نوعــی از اولیــن بازي هــاي 
اختصاصی هدســت هاي واقعیت مجازي که نسخه  
HTC Vive آن بتازگی منتشــر شــده، به شمار 
می رود که بدون شک تجربه و لذتی وصف نشدنی 

برایتان به ارمغان خواهد آورد. 

پرسش ها بدون پاسخ باقی خواهند ماند، شاید به این 
دلیل که در حین تجربه بازي به اندازه کافی کشــف 
و گذار نکرده اید یا فقط به این دلیل که ســازنده ها 
دوست داشته اند تا بخشی از داستان را در ذهن شما 
نگه دارند تا آنجا براي خودش روایت هاي گوناگونی 

را تجربه کند. 
دنیاي HLD شــاید رو به ویرانی باشــد، اما به 
معنی خطرناك نبودن آن نیســت. مبارزه ها در بازي 

سریع و سرگرم کننده بوده و البته گاهی ممکن است 
دلســردکننده نیز بشود. بیشــتر مبارزه هاي بازي بر 
مبناي از بین بردن تمام دشمنانی که در یک منطقه 
با آنها مواجه می شــوید اســتوار است که با تکنیک 
جاخالــی دادن و ضربه زدن تقریبــا می توانید این 

چالش ها را پشت سر بگذارید. 
اما گاهی با باس فایت ها یا دشمنان سرسخت تري 
مواجه می شوید که دشــواري بازي در آنجا بیش از 

هرجاي دیگر جلوي چشم تان می آید و تنها راه گذر 
از این چالش ها تمرین مکرر براي رسیدن به توانایی و 

مهارت الزم است. 
براي پیــروزي در مبــارزات بایــد مهارت ها و 
توانایی هایتــان را بخوبی مدیریــت کنید. با این که 
کمبوي سه ضربه اي شمشــیر حمله اصلی کاراکتر 
به شــمار می رود، ولــی باید بدانید چــه زمان بهتر 
است از ســالح هاي گرم خود نیز اســتفاده کنید یا 
بهترین زمان براي شــلیک کور چه موقع اســت یا 
حتی این که کی باید نشســته و بــا یک هدفگیري 
دقیق دشــمن هایی را که در فواصل دور هســتند، 
هدف قــرار دهیــد. مســافت و ســرعت جاخالی 
دادن نیــز بعد دیگري از شــخصیت و توانایی هاي 
کاراکتر شماســت که براي اجتناب از گرفتار شــدن 
در موج دشــمنان یا موانع محیطی چون سکوهاي 
غیب شــونده و... نیاز دارید تا در اســتفاده از آن به 

مهارت باالیی برسید.
Hyper Light Drifter  یک بازي بشــدت 
ســخت محســوب می شــود که چند بار پشت سر 
هم مــردن گزینه ســختی کمتــر را پیش رویتان 
قــرار نمی دهد. گیر افتادن در یــک باس فایت که 
احتمــاال دچارش نیز خواهید شــد بــا یک معجزه 
از غیــب یا پــی بردن بــه راه و روشــی مخفی از 
اینترنت قابل حل شــدن نیســت، بلکه یاد گرفتن 
الگوهــا و تکیه بر مهارت و توانایی خود اســت که 
موقعیت ها  ســخت ترین  دل  از  می تواند  ســرانجام 

نجات تان دهد.    

زهــر ریخت. اینها فقط دو تــا از راه هاي متعدد براي 
عمل کردن در این بازي است. حتی می توانید احتیاط 
را کنار گذاشــته و وســط جمعیت اقدام به تیراندازي 
کنیــد. البته در این صــورت باید از قبــل راه خروج 
مناسبی اندیشیده باشید؛ زیرا دشمنان چنین کاري را 

ساده نمی گیرند.
در این قســمت بیشتر از گذشته روي استتار ظاهر 
تاکید شده اســت. براي دوري از شناسایی و همرنگ 

شــدن با محیط اطراف، مدام باید تغییر قیافه داده و 
لباس مبدل بپوشــید که گاهی آزاردهنده می شود، اما 
این مشکل توسط گزینه هاي بسیاري که پیش روي 

بازیکن قرار دارد، رفع شده است.
هر ســه نقشــه موجود در اپیــزود اول هیتمن، 
گزینه هاي خاص خــود را پیــش روي بازیکن قرار 
می دهد که به مراتب خوشــایندتر از قدم گذاشــتن 
مســتقیم به حیطه هدف و شــلیک کردن به اوست. 
براي مثال می توانید جتی را که هدف شما در آن سوار 
است، دستکاري کنید تا اجکت صندلی اش خطا دهد و 

به مرگی دردناك دچار شود.
نمایش فشنی که پیشــتر ذکر شد، حد کمال این 
قســمت از بازي اســت که پیچیدگی بازي را بخوبی 
به نمایش می گــذارد. در این بخش چنــد باغ براي 
عبور مخفیانه، یک انبار نوشیدنی براي بررسی و یک

(catwalk) مملــو از جمعیت براي اســتتار، در کنار 
چند اتاق و راهرو وجود دارد که بهره جســتن از تمام 
زیر و زبر آن قطعا چند دســت پرداختن به این گیم را 

می طلبد.
فراتر از اشــیا و عناصر موجــود در صحنه ها، این 
رابط کاربري بازي است. امکان استفاده از قابلیت هایی 
همچون دیدن آن سوي دیوارها وجود دارد، اما امکان 
دارد تمام گزینه هاي کمکی بازي را غیرفعال کرده و 
فقط روي چالــش موجود تمرکز کنید. قطعا در چنین 
حالتی و در حضور آن همه شــخصیت که مامور 47

را محاط کرده اند، ســربلند بیرون آمدن از ماموریت ها 
به مراتب ســخت تر و در عیــن حال رضایت بخش تر 

خواهد بود.
کار بازیکــن در این اپیزود فقــط به یک بار اتمام 
خالصه نمی شــود. تازه اینجاســت که ماموریت هاي 
Escalation هویــدا می شــود. ایــن ماموریت ها 

یک ســري هدف جدید براي بازیکن تعیین کرده و 
در عیــن حال محدودیت هاي تــازه اي روي عملکرد 
و قابلیت هاي موجــود اعمال کرده و حتی لباس هاي 

مبدل الزم براي انجام آنها را به بازیکن دیکته می کند 
که جذابیت خاص خود را دارد.

از آنجا که فعال فقط یک اپیزود از این بازي منتشر 
شده، توصیه می کنیم تا انتشار بسته کامل صبر کنید تا 
بتوانید از موهبت بخش داستانی کامل و فاصله جستن 
از ماموریت هــاي آغازین بهره بگیرید. در این صورت 
لذت غرق شــدن در فضاي بازي دیرتر قربانی خواهد 
شد. باوجود تمام اهداف جانبی و فعالیت هاي امري که 
تنش بازي را تشــدید می کند، باز هم آن حس یکی 
شــدن با محیط خیلی زود از بازیکن دوري جسته و 

کمرنگ خواهد شد.
با وجــود عمق دلپذیر بازي، بعضــی نکات مانند 
هوش مصنوعی مضــروب آن از لذت بازي می کاهد. 
براي مثــال، تا زمانی که وارد حیطه دید یک کاراکتر 
نشده اید، خیلی راحت می توانید از پشت سر آنها دست 
دراز کرده و آیتمی را از روي میز جلویشــان بردارید. 
فقط کافی است آنقدر نزدیک شوید تا عالمت دکمه 

موردنظر روي تصویر ظاهر شود. 
از طرفی دیگر این که پس از کشــتن چند نفر از 
حضار در صحنه، باز هم بدون دردسر بتوانید از محل 
بگریزید، چندان منطقی به نظر نمی رسد، اما امکانش 
وجود دارد. چنین مواردي، ممکن است براي بعضی از 
بازیکن ها خوشایند باشد، اما کسی که هیتمن را براي 
ادعایش به عنوان یــک بازي مخفیکارانه بخواهد، از 

چنین مسائلی خرسند نخواهد بود.
داســتان بازي نیز آنچنان که باید عمیق نیســت. 
افراد عادي با مشــاهده مامــور 47 در لباس مبدل، با 
او درباره شغلشان صحبت می کنند، اما شخصیت هاي 
اصلی بازي اغلب خشک و تک بعدي ظاهر می شوند. 
این تضــاد معکوس و پارادوکس ماننــد چندان براي 
شاکله بازي سودمند  ظاهر نمی شود. زمان بارگذاري 
بازي نیز بشدت زیاد است. با وجود این، موقعیت هاي 
متغیر در بازي آنچنان زیاد و جذاب است که بازیکن را 

به دنبال خود بکشاند.

فته
ى ه

 باز
        

د نقد و بررسی بازي «هیتمن: اپیزود 11  »  »  

هرماناولین حرکت  ضد قهرمان
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نرم افزارهاي موبایل

 بازى با تمرکز
باز هم پاى اســتودیوى «کچاپ» در میان است و یک بازى ساده، اما درگیرکننده. «ذن» همان 
طور که بخشــى از نام این بازى اســت به مکتبى در مذهب بودایى اطالق مى شود که بر تمرکز و 
ژرف نگرى تاکید دارد. به نظر نمى رســد ســازنده هاى این بازى بى دلیل این نام را براى آن انتخاب 
کرده باشند؛ زیرا ماهیت بازى بر پایه تمرکز و دقت بسیار باال همچون مکتب ذن استوار شده است، 
اما از اینها که بگذریم به روش این بازى مى رســیم که بســیار ساده است، اما ادامه دادن آن بسیار 
دشوار. در این بازى یک توپ در حال حرکت در مسیرى رو به باالست، اما این مسیر مستقیم نیست 
و انواع پیچ و خم و موانعى در را هتان وجود دارد. توجه کنید که رنگ قرمز دشــمن و رنگ ســبز 
دوست شماست و نباید به هیچ شى، دیوار یا مانع قرمز برخورد کنید. با کشیدن انگشت در هر جاى 
صفحه به ســمت چپ یا راست، توپ این طرف و آن طرف مى رود. با هر بار شکست، بازى از ابتدا 

و به شکل متفاوتى آغاز مى شود و امتیاز باالتر رکورد بیشترى را ثبت مى کند. 

iOS و اندرویدبازى

Ketchapp حجم: 11/6 و 7/5 مگابایت

 الگو بسازید
آیا تاکنون به برخی تصاویر پس زمینه گوشــی توجه کرده اید که یک الگوي تکراري درون شــان 
وجود دارد؟ به تصاویر پس زمینه در اپلیکیشــن هایی همچون تلگرام یا وایبر چطور؟ آیا می دانستید 
شــما هم می توانید به آســانی از این نوع تصاویر با یک الگوي دلخواه بسازید، آن هم با هر عکس 
و الگویی که دوســت دارید؟ با استفاده از این اپلیکیشن می توانید به آسانی و در زمانی کوتاه تصویر 
خود را بســازید. استفاده از این اپلیکیشن کامال رایگان است، اما روي تصویر خروجی لوگوي سازنده 
درج می شود که براي حذف آن باید هزینه کنید. با ورود به اپلیکیشن با چهار آیکون میانی در پایین 
صفحه کار دارید. با لمس آیکون اموجی خندان می توانید از میان تصاویر موجود یا گالري گوشی یکی 
را انتخاب کنید. با انتخاب هر تصویر مشــاهده می کنید که طرح مورد نظر به دفعات در صفحه کپی 
می شود. می توانید رنگ پس زمینه، تعداد تکثیر طرح، زاویه و اندازه و بسیاري دیگر از پارامترها را در 
کسري از ثانیه با این اپ ویرایش کنید که ساعت ها زمان با نرم افزارهاي تخصصی می طلبد. به گفته 

سازنده، خروجی این اپلیکیشن را می توانید حتی روي کاور محافظ گوشی نیز چاپ کنید.

iOSعکس و ویدئو

Bazaart Ltd حجم: 24/4 مگابایت

 کتاب آسمانی همراه
بســیاري از مســلمانان دوســت دارند همواره یک قرآن کوچک در جیب  داشــته باشــند، اما 
مکــروه بــودن این عمل در برخی شــرایط و مکان ها از نظر شــرعی مســلمانان را با محدودیت 
مواجه می کند. با توجه به این موضوع می توانید از یک اپلیکیشــن اســتفاده کنید که نه تنها قرآن را 
به صورت کامل دارد، بلکه قرائت هر آیه را برا یتان پخش می کند. اپلیکیشــن «قرآن هدایت» یکی 
از جدیدترین اپلیکیشــن هاي قرآنی براي اندروید اســت که با استاندارد باالیی ساخته شده است. با 
ورود به این اپلیکیشــن هر یک از سوره هاي قرآن در یک صفحه جداگانه نمایش داده می شود که 
با اســکرول کردن می توان آیه هاي دیگر را خواند. هر آیه به صورت جداگانه همراه با ترجمه فارسی 
مشخص شــده و با لمس آیکون «پخش» در پاییــن صفحه می توانید به قرائت آن آیه گوش کنید. 
درون این برنامه بیش از 130 ترجمه و تفسیر قرآن و 40 قرائت و ترجمه صوتی وجود دارد. فهرست 
ســوره هاي این قرآن دیجیتال نیز بر اســاس نام ســوره، ترتیب نزول، آیات، صفحه و حزب قابل 

دسته بندي و مرتب کردن است. 

قرآن صوتی هدایت
اندرویدمذهبی

20 مگابایتگران تک

ورزش با پیاده روي
اگر اهل پیاده روي هستید و روزانه براي مسافت کوتاهی هم شده پیاده راه می روید این اپلیکیشن 
را جدي بگیرید. با استفاده از «Runkeeper» می توانید پیاده روي هاي منظم یا غیرمنظم روزانه تان 
را ثبت و ضبط کنید و از این فعالیت براي ورزش و رسیدن به وزن و تناسب اندام ایده آل بهره بگیرید. 
هنگام اســتفاده از این اپلیکیشن می توانید همزمان به موســیقی هم گوش کنید و از پیاده روي لذت 
ببرید. براي اســتفاده از این برنامه باید نوع ورزش را انتخاب کنید و دکمه شــروع را بزنید. با این کار 
اپلیکیشــن با اســتفاده از اطالعاتی که از حسگرهاي گوشــی جمع آوري می کند داده هاي مفیدي را 
در اختیارتان می گذارد. براي مثال توســط GPS مســیرتان را روي نقشه ترسیم می کند و می توانید 
متوجه شوید در فالن تاریخ، کدام مسیر و چه مسافتی را پیموده اید و چه میزان کالري سوزانده اید. با 
اتصال گجت هاي سالمتی به گوشی تان، این اپ اطالعات بیشتري از عملکردتان به دست می آورد و 
نمودارهاي بیشــتري ترسیم می کند. در آخر می توانید اطالعات اپلیکیشن را با دوستان تان به اشتراك 

بگذارید و از نتایج تمرین آنها نیز با خبر شوید. 

iOS و اندرویدسالمت

RunKeeper, LLCحجم: 49/7 و 39/8 مگابایت

iOS و اندروید

12/8 و 3/8 مگابایت

CallPlease
 انضباط تماس ها

اگر از افرادي هستید که فهرست تماس هاي شلوغی دارید و روزانه به دفعات زیاد گوشی تان 
زنگ می خورد یا به دیگران زنگ می زنید، این اپلیکیشن را از دست ندهید. این اپلیکیشن بر پایه 
کالود (ابري) کار می کند و فهرســت تماس ها (log) و وضعیت آنها را درون خود نگه می دارد. از 
همین رو این اپلیکیشــن غیر از نسخه اندروید و آي اواس، نسخه وب هم دارد که از طریق رایانه 
رومیزي قابل دسترسی اســت و تمام اطالعات سینک می شود. در توضیح این اپ آمده که این 
برنامه بســیار مناسب افراد با تماس هاي زیاد و همچنین منشی ها یا اپراتورهاي تلفنی است که 
سرشان شلوغ اســت. با ورود به اپلیکیشن نخست راهنماي آن را مشاهده می کنید سپس باید 
ثبت نام کنید. در نظر داشته باشید که بدون ثبت نام و ساخت حساب کاربري نمی توانید از این 
اپلیکیشن استفاده کنید. اکنون که وارد برنامه شدید می توانید یک فهرست تماس از مخاطبانی 
بسازید که می خواهید به آنها زنگ بزنید. با استفاده از آیکون مثبت در گوشه نمایشگر این کار را 
انجام دهید. پس از این کار می توانید کنار نام هر مخاطب که با وي تماس گرفته اید یادداشــت 
بگذارید؛ براي مثال می توانید بنویســید «جوابی نگرفتم» یا «دوباره تماس می گیرم». با این کار 

فهرستی مرتب از وضعیت تماس هایتان دارید.

bit.ly/1MbNoRL

کسب و کار
CallPlease Inc

an
d

ro
id

iO
S

bit.ly/1ZYI7ze apple.co/1L9UzJR bit.ly/1OXhB1h

apple.co/1S8yOqr bit.ly/1MbRSbh apple.co/WKXaBD

apple.co/22zSXkh

The Line Zen

Patternator  Runkeeper
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کارگاه

خارجی به جاي داخلی
در شماره هاي پیشین کلیک 
حافظه  انواع  به  راجع  اطالعاتی 
در  اندرویدي  دســتگاه هاي  در 
اختیار شــما قرار دادیم. مطمئنا 
پس از آشنایی با انواع حافظه در 
اندروید متوجه شده اید که بخش 
عمده اي از مشــکالت مرتبط با 
کمبود حافظه در دســتگاه هاي 
حافظه  بــه  مربوط  اندرویــدي 
داخلــی ایــن دستگاه هاســت. 

باتوجه بــه اهمیت حافظه داخلی در دســتگاه هاي 
اندرویدي، قصــد داریم اپلیکیشــنی منحصر به فرد 
را به شــما معرفی کنیــم تا به کمــک آن، کارت 
حافظه خارجی را جایگزین حافظه داخلی دســتگاه 
کــرده و عملیات انتقال اطالعــات به جاي مانده در 
حافظــه داخلی بــه حافظه خارجی را نیــز براحتی 

اجرا کنید.
اپلیکیشــن Link2SD کلید حل مشــکالت 
حافظه ذخیره سازي در اندروید به شمار می رود، زیرا 
با امکانات ویــژه و منحصربه فرد آن می توانید همه 
اطالعات ذخیره شــده در دستگاه هاي اندرویدي را 
بــه کارت حافظه خارجی منتقل کنید و به این ترتیب 
همواره حافظه داخلی دســتگاه را خالی نگه داشته و 

هنگام نیاز به فضاي بیشتر براي 
به  فقط  اطالعات،  ذخیره سازي 
خریــد کارت حافظــه جانبی با 

ظرفیت بیشتر فکر کنید.
نصب  از  پس  اپلیکیشن  این 
روي دســتگاه شــما، مدیریت 
روي  اطالعــات  مســیریابی 
حافظه هاي مختلف اندروید را در دست 
می گیرد و با هدایت سیســتم عامل به 
حافظــه خارجی، شــرایط الزم براي 
را  اپلیکیشن ها  اطالعات  به  دسترسی 

از روي همین حافظه فراهم می کند.

نکات ضروري
پیش از شــروع عملیات انتقال اطالعات ذخیره 
شــده در حافظه داخلی بــه کارت حافظه خارجی با 
استفاده از اپلیکیشن Link2SD  باید به چند نکته 

توجه داشته باشید که عبارت است از:
 ایــن اپلیکیشــن و دیگر اپلیکیشــن هاي با 
عملکرد مشــابه، براي اجرا نیازمند دسترسی روت 
هستند. پیش از هر اقدامی ابتدا دستگاه خود را روت 

کنید.
 از اطالعــات ذخیــره شــده در کارت حافظه 
خارجی خود یک نسخه پشتیبان تهیه کنید؛ زیرا در 

مراحــل بعدي باید کارت حافظه را پارتیشــن بندي 
کنید که موجب حذف اطالعات ذخیره شــده در آن 

می شود.
 توصیه می کنیم پیش از استفاده از این برنامه 
اپلیکیشــنی را به کارت حافظه خارجی انتقال نداده 
باشــید، زیــرا در حالــت معمول، همــه اطالعات 
اپلیکیشــن به کارت حافظه خارجی منتقل نشده و 
ممکن است با مشکالتی در انتقال اطالعات همراه 
شوید. در صورت بروز این شرایط نیز می توانید آنها 

را به حافظه داخلی دستگاه بازگردانید.

پارتیشن بندي کارت حافظه
1- پــس از کســب اطمینــان از رعایت نکات 
ضروري،  باید کارت حافظه خارجی دستگاه را براي 
ذخیره ســازي اطالعات اپلیکیشن ها پارتیشن بندي 
کنید. در این روش دو پارتیشــن primary براي 
کارت حافظه خارجی ایجاد می شود که پارتیشن اول 
از نوع FAT32 براي ذخیره سازي اطالعات متفرقه 
روي کارت حافظه خارجی مورد استفاده قرار می گیرد 
(همچــون موزیک، ویدئو، عکس و دیگر اطالعاتی 
که خودتان آنها را روي کارت حافظه دستگاه ذخیره 

 ext3 یا ext2 می کنید) و پارتیشــن دوم از نــوع
یا ext4 براي ذخیره سازي اطالعات حافظه داخلی 
دستگاه و به عنوان جایگزینی براي این حافظه ایجاد 

می شود. 
2- براي انجام این کار ابتدا کارت حافظه خارجی 
خود را به وسیله یک کارتخوان به رایانه متصل کرده، 
ســپس یکی از نرم افزارهاي پارتیشن بندي همچون 
EaseUS Partition Master Free را اجــرا 
کنید. (بــراي دانلود این برنامــه می توانید به لینک 

http://j.mp/click_easeus مراجعه کنید)
3- پس از اجراي نرم افزار پارتیشــن بندي ابتدا 
روي همه پارتیشــن هاي مرتبط بــا کارت حافظه 
خارجی کلیک راســت کــرده و گزینه Delete را 
انتخاب کنید. در ادامه با تبدیل شدن کارت حافظه 
به پارتیشن Unallocated روي آن کلیک راست 

کرده و گزینه  Create را انتخاب کنید.
4- نوع پارتیشــن را primary و فایل سیستم 
FAT32 را انتخاب کنید. پس از مشــخص کردن 
فضاي دلخواه (حداقــل 70 درصد فضاي کل را به 
این پارتیشن اختصاص دهید) روي Ok کلیک کنید.

5- دوباره روي فضاي خالی باقیمانده از حافظه 
کلیک راست کرده و گزینه  Create را انتخاب کنید 
سپس در پنجره  به نمایش درآمده نوع Primary و 
فایل سیســتم EXT2 یا EXT3 را انتخاب کرده 
و روي OK کلیک کنید تا همه فضاي باقیمانده به 

این پارتیشن اختصاص یابد.
6- در پایان روي گزینه  Apply کلیک کرده 
و منتظر بمانید تا پارتیشــن بندي کارت حافظه به 

پایان برسد.

انتقال اطالعات به کارت حافظه
 مرحله پایانی فرا رسیده است و  باید با مراجعه 
به پلی استور گوگل یا جستجو در سایت هاي فارسی 
زبان، نســخه اي از اپلیکیشن Link2SD را دانلود 
کرده و روي دســتگاه خود نصب کنید. پیشــنهاد 
می کنیم از ســایت هاي دانلودي فارسی زبان براي 
دانلود نســخه کامل برنامه کمــک بگیرید، زیرا در 
نســخه رایگان محدودیت هایی در انتقال اطالعات 
وجود دارد. پس از نصب و اجراي برنامه تنها کاري 
که باید انجــام دهید انتخاب برنامه هاي موردنظر و 
انتقال اطالعات به پارتیشــن دوم یا کارت حافظه 
خارجی اســت. بــراي انجام ایــن کار می توانید از 
محیط کاربــري برنامه روي اپلیکیشــن موردنظر 
فشــار داده و در صفحه به نمایش درآمده هریک از 
 Move to و Linkto SD Card گزینه هــاي
SD Card را بــراي انتقال اطالعات سیســتمی 
اپلیکیشن به پارتیشــن دوم کارت حافظه یا انتقال 
دیتاي اپلیکیشن به پارتیشــن اصلی کارت حافظه 

خارجی انتخاب کنید.

حافظه خارجی، جایگزین حافظه داخلی

انبارگردانی اندروید 

ی ر ی ر و

بی دردسر بازي کنید

FolderMount :عنوان اپلیکیشن
1/8 مگابایت سیستم عامل مورد نیاز:

حافظه داخلی دســتگاه هوشــمند برخی از کاربران چندان کم نیست، اما 
این دســته از کاربران نیز ممکن اســت براي نصب بازي ها و اپلیکیشن هاي 
داراي فایل هاي دیتاي چند گیگابایتی نیازمند حافظه اي بیش از حافظه داخلی 
دســتگاه خود باشــند. در این موارد بهترین پیشــنهاد در دنیاي اندرویدي ها 
استفاده از اپلیکیشن قدرتمند FolderMount است. این اپلیکیشن با روش 
کار ســاده خود شــما را قادر می کند تا پوشــه دیتاي هر بازي یا اپلیکیشــن 
موردنظرتان را به کارت حافظه خارجــی انتقال داده و به این ترتیب براحتی با 
تهیه کارت هاي حافظه در حجم هاي باالتر، مشکل کمبود فضاي خالی روي 

حافظه داخلی دستگاه را رفع کنید. 
اپلیکیشن FolderMount با شبیه سازي فایل هاي موردنیاز روي حافظه 
داخلی و ذخیره ســازي واقعی این فایل ها در کارت حافظه خارجی این امکان 
را فراهــم می کند تا اطالعات موردنظر براي اجراي بازي ها و اپلیکیشــن ها، 
در صورت درخواســت سیســتم عامل در اختیار آن قرار گرفته و به این ترتیب 
نیازي به حذف برنامه هاي نصب شــده براي خالی کردن فضاي ذخیره سازي 

نداشته باشید.
نکته اي که باید پیش از استفاده از این برنامه به آن توجه داشته باشید نیاز 
این برنامه به دسترسی روت روي دستگاه شماست. پس چنانچه دستگاه خود 
را روت نکرده ایــد، همین حاال این کار را انجام دهید، زیرا در غیر این صورت 

این اپلیکیشــن براي شما اجرا 
نخواهد شد!

یکی دیگــر از نــکات مهم 
هنــگام اجــراي ایــن برنامه نیز 

روش کار آن اســت. شما می توانید 
پس از نصب هریک از اپلیکیشن هاي 

موردنظر و کپی فایل هــاي دیتاي موردنظر در محل اصلی خود، 
این اپلیکیشن را اجرا کرده و با انتخاب برنامه موردنظر و مشخص سازي مسیر 
فایل دیتــا، آن را به کارت حافظه خارجی منتقــل کنید. این عملکرد ممکن 
اســت در شــرایطی براي کاربرانی که با محدودیت در فضاي حافظه داخلی 
مواجه هســتند مشکل ساز باشــد، زیرا به عنوان مثال ممکن است یک کاربر 
حدود یک گیگابایت فضاي خالی روي حافظه داخلی دســتگاه داشته باشد و 
فایل دیتا بازي موردنظرش دو گیگابایت باشد. در این شرایط نیز بدون نیاز به 
کپی کردن فایل دیتا روي دستگاه خود می توانید پوشه دیتا را بدون هیچ گونه 
محتوایی (پوشــه دیتاي خالی) روي محــل اصلی خود در حافظه داخلی کپی 
کرده و پوشه دیتاي اصلی بازي را نیز در کارت حافظه خارجی (جایی که دیگر 
پوشه هاي اپلیکیشن FolderMount در آن قرار گرفته اند) کپی کنید. این 
اپلیکیشــن با میلیون ها نصب موفق و قابلیت اجرا در اندروید 2/3 و باالتر از 

پلی استور گوگل قابل دانلود است.
http://j.mp/click_foldermount

امیر عصاري
بسیاري از کاربران دستگاه هاي هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید از مشکلی به نام کمبود فضاي خالی روي دستگاه خود رنج می برند و این مشکل 
باعث می شود با در اختیار داشتن کارت هاي حافظه جانبی با ظرفیت هایی بیش از 32 گیگابایت نیز نتوانند آن طور که دلشان می خواهد روي دستگاهشان 
بازي نصب کنند یا تعداد برنامه هاي آن را افزایش دهند. متاســفانه در مواردي نسخه اندروید نصب شده روي دستگاه کاربران، امکان انتقال اطالعات 
از دستگاه به کارت حافظه جانبی را در اختیار کاربر قرار نمی دهد و در مواردي نیز این انتقال صورت می گیرد، اما باز هم مشکل کمبود حافظه مشاهده 
می شود. آیا می دانید چرا با وجود استفاده از کارت هاي حافظه چند گیگابایتی و آزاد بودن بخش عمده اي از فضا روي این کارت هاي حافظه، مشکل کمبود 
فضاي خالی روي دستگاه هاي اندرویدي مشاهده می شود؟ دوست دارید بدون این مشکالت، بازي هایی با فایل هاي دیتاي چند گیگابایتی را روي دستگاه 

خود نصب کنید و نگران پشتیبانی دستگاه از قابلیت انتقال اطالعات به کارت حافظه جانبی نباشید؟

فته
ن ه

یش
لیک

اپ
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اگر مطالب این صفحه را مى پسندید، عدد 56212 را به شماره 300011226 پیامک کنید

بازار

5 پیشنهادخانگى

تومان59/000 قیمت

Z7 جى فایو

تومان1/905/000 قیمت

40J6950 سامسونگ

تومان1/635/000 قیمت

40L1433 توشیبا

تومان1/400/000 قیمت

40LE3550X شارپ

49/000

1/250/000

تومان

تومان

قیمت

قیمت

R528

XS4020

زد تى ئى

ایکس ویژن

تومان65/000 قیمت

B8 جى ال ایکس

تومان1/850/000 قیمت

42LN54400 ال جى

اولین نکتــه اي که در مــورد محصول متفاوت 
شرکت ایسر نظر شما را جلب می کند، طراحی 
آن است. طراحی این محصول هیبریدي 13/3 
اینچی به این شکل است که صفحه نمایش مانند 
دیگر لپ تاپ ها، از قسمت پایین به بدنه متصل 
نیست؛ بلکه دو پایه از دو طرف بدنه  لپ تاپ، صفحه  
نمایش را نگه می دارند. این قابلیت کنار جذاب 
بودن و کارایی مناسب، می تواند دردسرساز هم 
باشد و در حالت عادي باعث تکان هاي بیجاي 

صفحه نمایش می شود.
پردازنده  مرکــزي Core i5 421DU اینتل، 
هشــت گیگابایت رم و 128گیگابایت حافظه  
داخلی از نوع SSD، سرعت و توان قابل قبولی 
براي اجراي نرم افزارهاي محاسباتی ارائه می کند. 
باتري 3220 میلی آمپر ساعتى این دستگاه، در 
شرایط اتصال به واي فاي نزدیک به هفت ساعت 
قابلیت نگهداري شارژ دارد که به نظر می رسد 

بتواند نظر کاربران را جالب کند.

Aspire  یک چرخش اضافه
R7 - 371T

تومان2/300/000

عضو قدیمی شرکت ایسوس، جزو اولین محصوالتی 
بود که به خانواده لپ تاپ هاي صفحه لمسی اضافه 
پیوست. این لپ تاپ 13 اینچی با توجه به نوع 
طراحی اش یک ابزار مناسب براي کاربري هاي 
کاري و اداري است، زیرا رم هشت گیگابایتی و 
پردازنده اینتل Corei7 قدرت خوبی براي انجام 

این دست کارها در اختیارتان قرار می دهد. 
صفحه لمسی این دستگاه حساسیت خوبی دارد، 

هرچند عملکرد آن در ویندوز 8/1 چندان چنگی 
به دل نمی زد، اما با روي کار آمدن ویندوز 10 این 

عملکرد بهبود پیدا کرده است
. از نقاط منفی این محصول می توان به عمر باتري 
نه چندان قوي آن اشاره کرد که هنگام استفاده 
از صفحه لمسی کمتر از حد ممکن می رسد. این 
لپ تاپ از یک کارت گرافیک آنبورد شــرکت 

انویدیا بهره می برد.

یک لمس جدى
ایسوس

Zenbook 
  UX301LA

تومان3/700/000

روي کار آمــدن تبلت ها و تجربــه کار با صفحه 
لمســى بزرگ تر، بسیاري از شــرکت ها را بر آن 
داشت این قابلیت را به محصوالت بزرگ تر خود 
یعنــی لپ تاپ ها هم بیاورنــد. نتیجه این تالش 
تولید محصوالتی بود که امــروزه آنها را به عنوان 
هیبریدي یا دو رگه می شناسیم. حال لپ تاپ هاي 
صفحه لمسی محبوبیت خاصی بین کاربران پیدا 
کرده اند و یکی از قدرتمند ترین محصوالت موجود 

در بازار یوگا 900 شرکت لنوو است. این محصول از 
لحاظ سخت افزاري کامال یک محصول تمام عیار 
و قدرتمند است و عملکرد صفحه لمسی آن نیز 
با توجه به ارتباط کاربري اختصاصی اش، با دیگر 
محصوالت مشابه قابل مقایسه نیست. وزن سبک، 
وضوح تصویر فوق العاده و عمر باتري هشت ساعته 
باعث شده قیمت باالي این محصول براي کاربرانش 

قابل درك شود.

انعطاف پذیر همه کاره

تومان5/800/000

ابعاد:   1/8 اینچ

دوربین:  وى جى اى

حافظه داخلی:  32 مگابایت       

59 گرم  وزن: 

400 میلى آمپر باترى: 

ابعاد:   40  اینچى

 Full HD  : دقت تصویر

       HDMI , USB 2.0  : اتصاالت

10/5 کیلوگرم  وزن: 

LED نوع پنل : 

ابعاد:   2/5 اینچ

دوربین:  وى جى اى

حافظه داخلی:  64 مگابایت       

90 گرم  وزن: 

1000 میلى آمپر باترى: 

ابعاد:   42  اینچى

 Full HD  : دقت تصویر

       HDMI , USB 2.0  : اتصاالت

وزن:  9/3 کیلوگرم 

LED نوع پنل : 

تومان145/000 قیمت

B350E سامسونگ
ابعاد:   2/4 اینچ

دوربین:  2 مگاپیکسل

حافظه داخلی:  32 مگابایت       

89 گرم  وزن: 

1200 میلى آمپر باترى: 

ابعاد:   40  اینچى

 Full HD  : دقت تصویر

       HDMI , USB 2.0  : اتصاالت

وزن:  13/5 کیلوگرم 

LED نوع پنل : 

ابعاد:   40  اینچى

 Full HD  : دقت تصویر

HDMI , USB 2.0  : اتصاالت

وزن:  9/5 کیلوگرم 

LED نوع پنل : 

ابعاد:   1/8 اینچ

دوربین:  وى جى اى

حافظه داخلی:  32 مگابایت       

70 گرم  وزن: 

1000 میلى آمپر باترى: 

ابعاد:   40  اینچى

 Full HD  : دقت تصویر

HDMI , USB 2.0  : اتصاالت

وزن:  8/7 کیلوگرم 

LED  : نوع پنل

5 پیشنهادکالسیک

1/3 کیلوگرم وزن: 

512 گیگابایت حافظه داخلى: 

حافظه رم:  16 گیگابایت

Core i7 پردازنده: 

Windows 10 سیستم عامل: 

1/4 کیلوگرم وزن: 

256 گیگابایت حافظه داخلى: 

حافظه رم:  8 گیگابایت

Core i7 پردازنده: 

Windows 10 سیستم عامل: 

1/5 کیلوگرم وزن: 

128 گیگابایت حافظه داخلى: 

حافظه رم:  8 گیگابایت

Core i5 پردازنده: 

Windows 8.1 سیستم عامل: 

تومان55/000 قیمت

1016D آلکاتل وان تاچ
ابعاد:   1/8 اینچ

دوربین:  ندارد

حافظه داخلی:  4 مگابایت       

63 گرم  وزن: 

400 میلى آمپر باترى: 

ایسر

لنوو

Yoga 
  900

لمسى هاى درشت قامت
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زندگى همراه

غالف تمام فلزي
HTC 10 مانند هم نسالن قبلی خود از بدنه اي تمام 
فلزي ساخته شده است. لبه هاي گرد، حاشیه هاي تراش 
خورده و انحناي قســمت پشــتی گوشی از مشخصات 
طراحی بدنه این گوشی اســت. وزن 161 این دستگاه 
نسبت به پرچمداران شرکت هاى  دیگر چند گرمی بیشتر 
است تا هنگام به دست گرفتن آن این تفاوت را احساس 
کنید. در بخش جلویی گوشی یک صفحه نمایش 2 / 5 
اینچی با حاشیه بسیار کم نسبت به بدنه وجود دارد که 
با تراکم پیکســل 1440 در 2560 از 16 میلیون رنگ 
پشــتیبانی می کند. میزان حساسیت صفحه لمسی این 
گوشی نسبت به M9 حدود 30 درصد افزایش یافته و 
سازندگان آن معتقدند نسبت به دیگر محصوالت موجود 

در بازار بیشترین حساسیت را دارد. 

عوامل پشت صحنه
آخرین محصول شرکت تایوانی مانند G5 ال جی 

و بعضــی از مدل هاي گلکســی اس7 از جدید ترین 
پردازنده شرکت کوآلکام، اســنپدراگون 820 استفاده 

کرده است. 
همچنین این گوشــی که قرار اســت در دو مدل 
32 و 64 گیگابایــت عرضه شــود از چهار گیگابایت 
رم هم اســتفاده می کند تا از رقباي اصلی اش چیزي 
کم نداشــته باشــد. عالوه بر این HTC 10 از یک 
پردازنده گرافیکــی Adreno 530 بهره می برد تا 
بتوانــد نرم افزارها و بازي هاي گرافیکی ســنگین را 
بخوبی اجــرا کند. وجود یک خشــاب کارت حافظه 
جانبی نیز به این گوشی این قابلیت را می دهد تا 200 
گیگابایت به حافظه خود اضافه کند. تمام این اجزاي 
سخت افزاري این امکان را به اچ تی سی داده تا آخرین 
به روزرســانی اندروید، یعنی نسخه 1 / 0 / 6 را روي این 

گوشی قرار دهد. 

برگ برنده؛ یک دوربین عجیب
گوشــی جدیــد اچ تی ســی از یــک دوربین 12 

مگاپیکســلی در قسمت پشتی گوشی استفاده می کند 
و از دوربین دوگانه در این گوشــی خبري  نیست تا در 
این مســاله با گلکســی  اس7 برابري کند و از ال جی 
G5 و هوآوي P9 عقب بماند. اما مســاله اصلی این 
اســت که همین دوربین 12 مگاپیکسلی با اف 8 / 1 و 
اتوفوکوس هوشــمند توانسته نمره بسیار باالي 88 را 
از ســایت معتبر DXOMark کسب کند تا حتی از 
دوربین آخرین محصول سامسونگ جلو بزند. همچنین 
رابط کاربري به روزرسانی شده دوربین اچ تی سی امکان 
عکاسی با این گوشی را به صورت مقابل توجهی بهبود 
بخشیده اســت. در جلوي این گوشی نیز یک دوربین 
پنج مگاپیکسلی قرار دارد تا باز هم از ال جی G5 عقب 
مانده و شانه به شــانه پرچمدار سامسونگ قرار گیرد. 
در شرایط نور کم، عملکرد بسیار  HTC 10 دوربین
خوبی دارد و به لطف بهره گیري از لرزش گیر اپتیکال 
در دوربین جلو و عقب، احتمال تار شدن عکس ها نیز 

بشدت کاهش یافته است.

گوش کن؛ صداي من خوب است
شاید کمتر کسی میزان صداي بلندگوهاي گوشی 
برایش مهم باشد، این مساله براي مهندسان اچ تی سی 
 HTC از اهمیــت باالیی برخوردار بوده اســت، زیرا
10 خروجی صداي فوق العاده اي دارد. همچنین براي 
هدفن گوشی نیز از یک آمپلی فایر اختصاصی استفاده 
شــده که صدا را تا دو برابر بیشــتر می کند. عالوه بر 
این اچ تی سی اعالم کرده جدیدترین پرچمدارش تنها 
محصول موجود در بازار است که از قابلیت ضبط صدا 
24 بیت بهره می برد. این گوشی قادر است صدا را 256

بار با کیفیت تــر از ضبط معمولی صدا ذخیره کند. این 
گوشــی در رنگ هاي خاکستري، طالیی و مشکی به 
فروش خواهد رســید و قیمت پیش خرید آن 99 / 699 
دالر تعیین شــده اســت تا از لحاظ قیمت نیز در کنار 

سه رقیب اصلی اش قرار بگیرد.

آرش جهانگیري
درست زمانی که دلداده هاي سیستم عامل اندروید در حال کلنجار رفتن با خودشان بودند که با یکی از پرچمداران 
تازه به میدان آمده شرکت هاي تولیدکننده مانند سامسونگ، ال جی و هوآوي کنار بیایند، شرکت اچ تی سی با 
رونمایی از محصول جدیدش کار را حسابی براي آنها سخت کرد. پرچمدار جدید اچ تی سی که HTC 10  نام دارد 
شاید امیدوارکننده ترین تالش این شرکت براي بازگرداندن روز هاي خوش گذشته است. زمانی نه چندان دور این 
شرکت تایوانی به عنوان یکی از پیشروهاي صنعت گوشی هاي هوشمند توانسته بود طرفداران زیادي را براي خود 
دست و پا کند و به یکی از برندهاي موفق این عرصه تبدیل شود، اما همزمان با قدرت  گرفتن برندهاي دیگر ناگهان 
کاخ رویاهاي اچ تی سی نیز فرو ریخت و این شرکت سیر نزولی خود را در از دست دادن بازار آغاز کرد. تالش شرکت 
اچ تی سی در یکی دو سال اخیر با تکیه بر پرچمدارانش راه به جایی نبرد تا بسیاري از کارشناسان سرنوشتی شبیه 
به نوکیا را براي این برند پیش بینی کنند. اما حاال در سال 2016، اچ تی سی با ناجی جدید برگشته که بدبین ترین ها 

را هم به آینده خوش بین می کند. با هم نگاهی خواهیم انداخت به HTC 10 و تمام ویژگی هایش.

نگاهی به HTC 10، جدیدترین گوشی هوشمند این شرکت

امید دوباره 
در ارتش تایوانی
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ترفند

امیر عصاري
تا به حــال دو ایمیل از یــک ســرویس دهنده را در یک مرورگر 
بــاز کرده ایــد؟ اگر این کار را انجام داده باشــید متوجه شــده اید که 
پــس از ورود به یکی از حســاب هاي کاربري خــود چنانچه دوباره 
لینک ســرویس دهنده ایمیل را وارد کنید، عملیات ورود به حســاب 
کاربــري قبلی انجــام شــده و شــما نمی توانید به حســاب جدید 

وارد شوید. 
در این شرایط تنها راه حل موجود این است که از حساب قبلی خارج 
شده و به حساب شماره 2 وارد شوید یا با استفاده از یک مرورگر دیگر 

به محیط کاربري حساب شماره 2 وارد شوید.
آیا می دانید در این شــرایط بــدون اســتفاده از مرورگر دیگر نیز 
می توانید دو حســاب کاربــري از یک ایمیل را به صــورت همزمان 
مدیریــت کنیــد؟ انجام ایــن کار در مرورگرهــاي مختلف همچون 
کروم، فایرفاکس و اج مایکروســافت امکان پذیر بوده و روش آن نیز 

به شرح زیر است:

1- ابتدا مرورگر دلخواه خود را اجرا کرده و به حالت معمول لینک 
ســرویس دهنده ایمیل را وارد کرده و پس از تکمیل اطالعات حساب 
کاربري خود در کادرهاي مورد نظر، عملیات ورود به حســاب کاربري 

را اجرا کنید.
2- اکنون زمان آن فرا رسیده تا حساب شماره 2 را نیز در همین 

مرورگــر اجرا کنید! ترفندي که براي انجام این کار  باید اعمال 
کنید، استفاده از قابلیت مرور مخفی یا مرور خصوصی در مرورگر 
است. در مرورگرهاي مختلف با مراجعه به منوي اصلی و انتخاب 
گزینــه  New Incognito Window (در مرورگر کروم) یا

یــا  فایرفاکــس)  مرورگــر  (در   New Private Window
New InPrivate Windows (در مرورگر اج) می توانید قابلیت 
مــرور مخفی را فعال کنید و در ادامــه تنها کاري که باید انجام دهید 
مراجعه به سرویس دهنده ایمیل و وارد کردن اطالعات حساب کاربري 
شماره 2 براي ورود همزمان به هر دو حساب کاربري موردنظر است.

3- توجه داشته باشید که با اجراي این ترفند دو پنجره کامال مجزا 

از مرورگر موردنظر براي شــما اجرا می شود و عملیات ورود به حساب 
کاربري یا خروج از هریک از حســاب ها روي پنجــره دیگر مرورگر 

تاثیرگذار نخواهد بود.

مبتدى

کاربران ویندوزهاي اکس پی، ویســتا و 7 با پوشه  Accessories و ابزارهاي موجود در آن بخوبی 
آشــنا هستند، چرا که این پوشــه در بیشتر موارد نخستین مکان نمایش پوشــه هاي منوي شروع را به 
خود اختصاص می داده و دسترســی به ابزارهاي متنوع و کاربردي همچون ماشــین حســاب، نقاشی، 
تهیــه عکــس از صفحــه، صفحه کلید 
یادداشــت،  فرمــان،  خــط  مجــازي، 
ذره بیــن و... را بــراي کاربــران فراهم 

می کرده است. 
متاســفانه این پوشه در نسخه جدید 
ویندوز یعنــی ویندوز 10 از دید کاربران 
پنهان مانده و بسیاري از کاربران به ناچار 
بــراي دسترســی به ابزارهــاي موجود 
در این پوشــه از قابلیت جستجو کمک 
می گیرنــد. پنهان ماندن این پوشــه از 
دید کاربران موجب شــده پیدا کردن آن به یک ترفند تبدیل شــود، چرا که حوصله بســیار کم کاربران 
حرفه اي نیز در موارد زیادي موجب شــده آنها نیز نتوانند این پوشــه را در ویندوز 10 پیدا کنند. شــما 
چطور؟ می دانید این پوشــه در چه بخشــی از ویندوز 10 قرار دارد؟ اگر جــزو همان کاربران بی حوصله 
به شــمار می روید ترفند زیر را بخوانید تا براحتی همچون گذشــته دسترســی به این پوشــه براي شما 

فراهم شود:
1- روي منوي شروع (استارت) کلیک کنید.

All را کلیک کنید تا فهرست برنامه هاي نصب شده و ابزارهاي موجود در ویندوز  Apps 2- گزینه
براي شما نمایش داده شود.

3- همان طور که مشاهده می کنید ابتداي این فهرست اعداد صفر تا 9 مشخص شده است و در ادامه 
نیز برنامه هاي موجود در گروه هاي مجزا به تفکیک حروف الفباي التین قرار گرفته اند. 

4- صفحه را به پایین اســکرول کنید تا به حرف W برســید. (براي دسترسی سریع تر به این گروه 
می توانید روي یکی از حروف همچون A کلیک کرده و از صفحه به نمایش درآمده حرف W را کلیک 

کنید)
5- احتماال تعجب کرده اید، زیرا پوشــه  Windows Accessories در مقابل چشمان شما قابل 
 (W شروع کلمه ویندوز با حرف) مشــاهده است. به دلیل تغییراتی که در نام این پوشه ایجاد شده است
اولویتی به مراتب پایین تر در منوي شــروع به آن اختصاص یافته و همین عامل موجب شده بسیاري از 

کاربران کم حوصله نتوانند آن را در این نسخه از ویندوز پیدا کنند!
نکته: براي دسترســی سریع تر به این پوشــه می توانید یک میانبر در دسکتاپ یا هر بخش دیگر از 

ویندوز ایجاد کنید و مسیر زیر را به آن اختصاص دهید:
 C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows
Accessories

نکته: وارد کردن این آدرس در نوار آدرس ویندوز اکســپلورر نیز شما را به فهرست ابزارهاي جانبی 
موجود در ویندوز هدایت می کند.

دسترسی به ابزارهاي جانبی ویندوز 10
متوسط

اگــر به بخش مخاطبان آیفــون خود مراجعه 
کنیــد، گزینه اي با عنــوان Groups را در آن 
مشاهده خواهید کرد. گروه ها می توانند اطالعات 
چند مخاطب را در خود جاي دهند و شــما را قادر 
می کنند تا یک پیام را بی نیاز از آن که به تک تک 
افراد را انتخاب کنید، براحتی براي کل مخاطبان 

گروه ارسال کنید. 
متاسفانه این بخش فقط گروه هاي موجود در 
بخش مخاطبان شــما را به نمایش در می آورد که 
این گروه ها ممکن است توسط ابزارهاي مختلف 
ایجاد یا در فراخوانی از ســرویس هایی همچون 
ســرویس ایمیل و... به فهرســت مخاطبان شما 

اضافه شده باشند. 
در این شرایط چنانچه کاربران بخواهند گروه 
جدیدي را ایجاد کنند و مخاطبان موردنظرشان را 
در گروه موردنظر قــرار دهند، آیفون هیچ ابزاري 
را در اختیارشــان قرار نخواهد داد، اما نکته جالب 
این است که شما با اســتفاده از یک ترفند ساده 
و به کارگیري حساب کاربري آي کالود می توانید 

این کار را نیز انجام دهید.
1- به حساب کاربري iCloud در آیفون خود 
وارد شــوید. روي Settings فشــار داده و پس از 
 Mail, Contacts, Calendars ورود به بخش
گزینه  Add Account را فشــار داده و اطالعات 
حساب کاربري آي کالود را وارد کنید، همچنین در 
صورتی که حساب کاربري آي کالود ندارید می توانید 
با جســتجو در گوگل چگونگی ساخت این حساب 
کاربــري را فرا گرفتــه و یک حســاب کاربري 

آي کالود براي خودتان ایجاد کنید.
2- در ادامه پــس از مراجعه مجدد به بخش 
روي   Mail, Contacts, Calendars
گزینه  iCloud فشــار داده و کلید مقابل گزینه  
Contacts را در وضعیــت فعال قــرار دهید تا 
ســرویس  مخاطبان  اطالعات  هماهنگ ســازي 

آي کالود با تلفن همراه شما فعال شود.
3- بــا اســتفاده از یــک رایانــه بــه لینک 

www.icloud.com مراجعــه کنیــد. (توجه 
داشته باشــید این کار نباید با استفاده از مرورگر 

سافاري روي آیفون انجام شود)
4- پس از ورود به محیط کاربري ســرویس 
آي کالود روي Contacts کلیــک کرده و در 
ادامه از پایین ســمت چپ صفحــه روي گزینه  
افزودن که با عالمت «+» به نمایش درآمده است 

کلیک کنید.
5- گزینه  New Group را انتخاب کرده و 
نام دلخواهتان را به گروه جدید اختصاص دهید. 

(به عنوان مثال گروه دوستان یا خانواده)
6- روي All Contacts کلیــک کــرده و 
پس از به نمایش درآمدن فهرســت مخاطبان، با 
استفاده از عملیات کشیدن و رها کردن، مخاطبان 

موردنظرتــان را به گروه جدیدي که در مرحله 5
ایجاد کرده اید، منتقل کنید.

7- مراحــل کار به اتمام رســیده و با مراجعه 
بــه بخــش Contacts در تلفن همــراه خود 
و انتخــاب گزینــه  Groups می توانیــد گروه 
مخاطبــان جدیــد را در تلفــن همراهتــان نیز 

مشاهده کنید.

حرفه اي

ایجاد گروه مخاطبان در آیفون

مدیریت 2 ایمیل در یک مرورگر
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کلیک شما
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ژگ
گ وا
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Virtual Machineف

ماشــین مجازي بــه فضــاي عملکرد 
V مســتقلی گفته می شود که همچون یک

رایانــه مســتقل و مجزا رفتــار می کند. 
به عنــوان مثــال اپلت هــا یــا برنامک هــاي جاوا 
(Java applets) در ماشــین مجــازي جــاوا اجرا 
می شوند و دسترسی به سیســتم عامل میزبان ندارند. 

این روش عملکرد دو مزیت عمده دارد:
مستقل از سیســتم عامل: در این روش عملکرد، 
نتیجه همیشه ثابت و مستقل از نرم افزارها و سخت افزارهاي 
موجود در سیستم است، زیرا اجرا وابسته به ماشین مجازي 

است و ماشین مجازي نیز شرایط ثابتی دارد.
امنیــت: به دلیل نبــود ارتباط مســتقیم محتواي 
درون ماشــین مجازي با سیســتم عامل، احتمال بروز 
ناســازگاري میان ابزارهاي موجود در ماشین مجازي با 
دیگر برنامه ها و ابزارهاي درون سیستم عامل به حداقل 
می رسد. امروزه ماشین هاي مجازي به صورت رایانه هاي 
 VMware مستقل نیز توسط نرم افزارهایی همچون
شبیه سازي می شــوند که به کمک آنها کاربر می تواند 
سیســتم عامل دلخواه خود را روي یک رایانه مجازي 
نصب و از آن استفاده کند. همچنین در مواردي استفاده 
از رایانه هــاي مجازي این امــکان را فراهم می کند تا 
کاربران فعالیت هایی همچون شبکه کردن چند رایانه، 
اســتفاده از ابزارهاي مختلف و بسیاري از موارد دیگر را 

که نیازمند چند رایانه است تجربه کنند.
شــما می توانید براحتی در سیستم عاملی همچون 
وینــدوز، نرم افزار ایجاد ماشــین مجــازي همچون 
VMware, Virtual PC و... را نصــب کــرده و 
پس از ایجاد یک ماشــین مجازي، سیستم   هاي عامل  
دیگــر همچون توزیع هاي مختلــف لینوکس یا دیگر 
نسخه هاي ویندوز را روي این ماشین ها نصب کرده و 
به طور همزمان هرکدام را در سیستم عامل اصلی رایانه 

خود اجرا کنید. 

مهدي رجایی فرد از 
برنامه  بــا  ایــالم: 
acronis از سیستمی تحت 

پســوند  با  ایمیجی  لینوکس، 
براي  است.  شــده  تهیه   tib
اجراي ایمیج به صورت مجازي 
 VMware برنامه  توســط 

چه کاري باید انجام داد؟

 کلیک: روش کار نسبتا ساده است و براي انجام این کار می توانید از دو روش کمک بگیرید.
روش اول این اســت که با استفاده از VMware یک ماشــین مجازي (Virtual Machine) ایجاد کرده و 
نسخه لینوکس را روي آن نصب کنید. پس از نصب لینوکس نیز دوباره برنامه Acronis را نصب کرده و با استفاده 
از گزینه هاي موجود در برنامه براي بازگردانی (Restore) فایل پشــتیبان، فایل ایمیج را فراخوانی کرده و اطالعات موردنظر 

را بازگردانی کنید.
روش دوم که نسبتا سریع تر و ساده تر است، استفاده از دیسک راه انداز یا همان دیسک بوت نرم افزار Acronis است. 
شما می توانید در VMware یک ماشین مجازي ایجاد کنید و آن را توسط دیسک بوت Acronis بوت کنید. پس از 
بوت شدن دستگاه توسط این دیسک بوت می توانید با استفاده از گزینه هاي موجود در ابزار فراخوانی شده، فایل پشتیبان را 

بازگردانی کنید تا سیستم عامل و اطالعات موجود در فایل پشتیبان روي رایانه مجازي شما بازنشانی شوند.

محمد حسین آرونی از جنوب تهران: چرا شرکت هاي سازنده تلفن 
همراه مثل سامســونگ، ال جی و... براي به روز رســانی گوشی هاي 
فروخته شده  خود بخصوص به روزرسانی اندروید، فایل به روزرسان را ابتدا براي 
یک منطقه و کشور و سپس با گذشت مدتی براي دیگر کشورها همچون ایران 

ارسال می کنند؟ 

 کلیک: سوال جالبی مطرح کردید، زیرا این سوال ممکن است به ذهن 
کاربران متعددي خطور کرده باشد. ابتدا باید این نکته را یادآور شویم که 
به روزرســانی دســتگاه هاي اندرویدي با توجه به تعداد زیــاد کاربران، تعداد 
شرکت هاي تولید کننده این دستگاه ها و تنوع در مدل هاي عرضه شده به بازار، 
پیچیدگی هاي فنی بسیاري دارد که براي توضیح تمام موارد آن نیازمند حداقل 
دو صفحه از کلیک هستیم. اما در حالت کلی اندروید توسط گوگل به روزرسانی 
می شــود و در گــروه پایه سیســتم عامل در اختیار شــرکت هاي تولیدکننده 
دستگاه هاي هوشمند قرار می گیرد. هرکدام از این شرکت ها پیش از این ممکن 
است شخصی سازي هاي متعددي را روي نسخه قبلی سیستم عامل اعمال کرده 
و براي سازگارپذیري بیشتر سیستم عامل قبلی با دستگاه هوشمند خود مجبور 
به اعمال تغییراتی در آن نیز شده باشند. پس کامال واضح است به محض انتشار 
نسخه جدید سیستم عامل نمی توانند آن را با محصوالت پیشین خود هماهنگ 
کرده و گاهی نیز براي فروش بیشــتر محصوالت جدید این به روزرسانی را به 

برخی کشورها محدود کرده یا اصال آن را ارائه نمی کنند. 
دیگر موارد قابــل توجه در محدودیت به روزرســانی در 
مناطق مختلف نیز ناشــی از بازار هدف، فروش محصوالت 
جدید در آن منطقه و ســازگار بودن یا نبودن محصوالت ارائه 

شده در آن منطقه است. همان طور که می دانید برخی دستگاه هاي 
هوشمند داراي نســخه هاي ساخت متعددي است که این نسخه هاي ساخت 
مربوط به تولید در کشــورهاي مختلف اســت و گاهی موجب می شود برخی 
قطعات سخت افزاري در محصوالت تولیدي تفاوت هایی داشته یا سیستم عامل 
باتوجه به اپراتور موجود در کشور مقصد دستگاه تولیدي داراي تغییراتی باشد. 
تمام این تغییرات، محدودیت هاي ســخت افزاري و... موجب می شــود فایل 
به روزرسان براي برخی مناطق انتشار یافته و براي برخی دیگر این کار صورت 
نگیرد. البته ممکن است برخی کاربران براي دریافت سریع تر این به روزرسانی، 
نسخه ارائه شده براي دیگر مناطق را روي دستگاه خود نصب کنند، اما انجام 
این کار نیز ممکن اســت در مواردي مشکالتی همچون بوت نشدن دستگاه، 
مشکل در تایپ، مشکل در عکاسی یا فیلمبرداري و... را به همراه داشته باشد 
که براحتی با بررسی مشــکالت کاربران در به روزرسانی هاي غیر رسمی این 

موارد را مشاهده خواهید کرد.

مشــکلی که مدتی است براي من پیش  محمدیار برنداف از تهران:
آمده این است که بازي هایی که لپ تاپم قبال براحتی اجرا می کرد، حاال 
با مشــکل مواجه شده اند و از همان شــروع بازي با لگ زیادي همراه هستند 
بــازي  مثــال  داد.  ادامــه  را  بــازي  نمی تــوان  اصــال  به طوري کــه 
The را که قبال براحتی بازي می کردم اصال  Amazing Spider Man 2
نمی توان بازي کرد. از زمان شروع بازي پردازشگر مرکزي (CPU) به میزان 
صد درصد اشــغال شده و نمی دانم این مشکل چرا ایجاد شده و روش رفع آن 

چیست؟
ســوال دیگرم این اســت که موقع نصب درایور کارت گرافیک، وسط مراحل 
نصــب یکباره تصویر مــی رود و بعد از چند دقیقه که رایانــه در همان حالت 

مانده اســت، خود به خود خاموش می شــود و مجبورم دوباره آن را روشــن 
کنم و پس از روشــن شــدن مجدد نیز درایور نصب نشده است. لپ تاپ من 
مــدلDell Vostro 1520 بــا چهــار گیگابایت حافظــه رم و گرافیک

NVIDIA است. 9300

 کلیک:مشکل شما می تواند دالیل متعددي داشته باشد، اما هرچه باشد، 
هر دو بخش از ســوال شــما با یکدیگر مرتبط بوده و رفع آن می تواند 

موجب رفع هر دو مشکل شود.

اولیــن نکته در رفع این مشــکل توجه به نصب صحیــح درایور کارت 
گرافیک اســت. متاسفانه نسخه سیســتم عامل مورد استفاده را ذکر نکردید 
و نمی توانیم لینک دانلود آخرین نســخه از درایور کارت گرافیک را در اختیار 
شــما قرار دهیم، اما توصیه می کنیم به سایت رسمی Dell مراجعه کرده و 
پس از جست وجوي لپ تاپ خود، ضمن انتخاب سیستم عامل هاي پشتیبانی 
شده توسط لپ تاپ، درایور گرافیک مورد نظر را دانلود و روي دستگاه نصب 
کنید. چنانچه عملیات نصب با موفقیت همراه باشــد به احتمال زیاد مشکل 

اجراي بازي ها نیز حل می شود. 
در غیر این صورت چنانچه درایــور صحیح را انتخاب کرده و حین نصب 
با مشکل مواجه باشید ممکن اســت مشکلی نرم افزاري یا سخت افزاري در 
دستگاه شما وجود داشته باشد که تشخیص آن نیازمند بررسی بیشتر و گاهی 
سعی و خطاست. (براي تشــخیص عیوب سخت افزاري باید به مراکز تعمیر 

تخصصی لپ تاپ مراجعه کنید)
این مشکل می تواند ناشــی از نصب یک نرم افزار و بروز ناهماهنگی در 
رایانه باشــد یا ممکن است سخت افزار دستگاه شما با مشکالتی مواجه شده 
باشد که این مشکالت هنگام انجام پردازش هاي سنگین گرافیکی نمود پیدا 
می کند. نکته اي که  باید به آن توجه داشته باشید نصب سیستم عامل سازگار 
با لپ تاپ است. به عبارت دقیق تر دستگاه شما با ویندوزهاي اکس پی، ویستا 
و 7 ســازگار اســت و این احتمال وجود دارد که نصب نســخه هاي جدیدتر 
ویندوز همچون ویندوز 8/1 یا 10 با مشکالت مطرح شده و مشکالتی دیگر 

از این قبیل همراه باشد.

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

پاسخ داده نمی شود.

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

تا حاال لینک هر کدام از نرم افزارهایی را 
که در صفحه 10 می گذارید نتوانســته ام 
دانلود کنم، مشکل از کجاست؟ مگر اینها لینک 

دانلود نیستند، پس چرا دانلود نمی شوند؟

 کلیک: توجــه کنید لینک هایــی که در 
صفحــه «نرم افزارهــاي موبایــل» چاپ 
می شــود به حروف کوچک و بزرگ حساس است؛ 
با توجــه به این موضوع هنــگام تایپ لینک هاي 
کوتاه حروف لینک را دقیقا مانند آنچه چاپ شــده 
در مرورگر خود تایپ کنید. الزم به ذکر اســت این 
لینک ها توسط سرویس کوتاه کننده لینک بیتلی به 
نشــانی bitly.com کوتاه می شــود که یکی از 
معتبرترین ســرویس ها در نوع خود است. اگر این 
نکتــه را نیز رعایت کردید و همچنان در باز کردن 
لینک ها مشــکل دارید، احتماال ســرویس دهنده 
اینترنتی تان به صورت موقت سایت بیتلی را مسدود 
کرده است. در این حالت می توانید نام اپلیکیشن را 
همچون آنچه در کلیک چاپ شده در فروشگاه هاي 
موردنظر یعنی اپ اســتور، گوگل پلی، کافه بازار یا 
ویندوزفون اســتور جســتجو کنید. به عنوان مثال 
لینک زیر مربوط به بازي «شکارچی» بوده که در 
کلیک معرفی شده است، توجه کنید حروف پس از 
خط مــورب را عینا با رعایت کوچکــی و بزرگی 

حروف در مرورگرتان تایپ کنید.
bit.ly/1RZRxuz
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 ارتباط با قهوه جوش
هیچ چیز مثل یک فنجان قهوه یا چاي داغ زمان بازگشــت به منزل بعد از ساعت ها کار 
مداوم نمی تواند خستگی را از تن خارج کند. اما معموال کسی نیست که این فنجان داغ را به 
دست شما بدهد و خستگی تمام روز را از روي دوشتان بردارد. از طرف دیگر احتماال انرژي 

الزم را براي این که خودتان دســت به کار شوید ندارید. اما قهوه ساز هوشمند 
Behmor این امکان را به شما می دهد تا در هر جایی که هستید به صورت 

آنالین آن را کنترل کرده و چند دقیقه قبل از ورود به منزل قهوه خود را آماده 
کنید. همچنین می توانید یک برنامه کامل به دســتگاه بدهید تا نوشیدنی شما 
را در طول روز گرم نگه دارد. Behmor به شــما این قابلیت را می دهد تا 

دماي دستگاه را تا 210 درجه فارنهایت افزایش دهید. حتی شما می توانید 
15 ثانیه قبل از این که وارد خانه شــوید، یعنی زمانی که الزم دارید 
تــا پله ها را باال بیایید قهوه جوش را آماده کرده و یک فنجان قوه 

تازه سرو کنید.

تا به حــال فکــر کرده ایــد مثل 
در  بتوانید  فوق حرفــه اي  ســربازهاي 
تاریکــی مطلــق محیــط اطرافتان را 
ببینید؟ بــراي این  کار بــه تجهیزات 

نظامی احتیاج دارید که بتواند با استفاده 
از امواج مادون قرمز شب را مثل روز روشن 

کند. اما اســتفاده از چنین تجهیزاتی به همین 
راحتی ها نیســت، پس بهتر است به دنبال راه حل راحت تري براي 
این کار باشــید. دوربین Snooperscope با نصب شدن روي 
بدنه تلفن همراهتان به  عنوان یک لنز دید در شب، تصاویر دوربین 

گوشیتان را به رنگ سبز درآورده و هرچیزي را که در تاریکی شب پنهان 
شــده براي شــما به نمایش می گذارد. این لنز عالوه بر قابلیت دید در شــب امکان تغییر حالت 
لنز دوربین را هم به شــما داده و تا چهار برابر تصاویر را بزرگ تر نشان داده یا زاویه دید بیشتري 
را در اختیارتــان قرار می دهد. این لنز به شــارژ نیاز دارد و تا چهار ســاعت فیلمبرداري مداوم را 
امکان پذیر می کند. این محصول 140 دالر قیمت داشته و با تمام گوشی هاي اندرویدي و آي او اسی 

سازگار است.

تصور این که هرچه را که روي یک تخته وایت بورد می نویســید، همان لحظه با دیگران به اشــتراك 
بگذارید، بســیار هیجان انگیز است. تخته هوشــمند kapp 42 وسیله اي است که این تصور را به واقعیت 
تبدیل می کند. این تخته 24 اینچی عالوه بر این که کار یک تخته ســاده را براي نمایش نوشته هاي شما 
انجام می دهد، این امکان را فراهم می کند تا با گوشی هاي مختلف ارتباط برقرار کرده و تصویر و نوشته هاي 
درج شده را به آنها انتقال دهد. همچنین این تخته هوشمند تصاویر را در حافظه خود ذخیره کرده و روي 
فضاي ابري اختصاصی خود ذخیره  می کند. نکته جالب این  که kapp 42 امکان اتصال به 250 گوشــی 
مختلف را مهیا می کند که می تواند براي کنفرانس هاي بزرگ و ســخنرانی هاي دانشگاهی بسیار مناسب 

باشد. این محصول قرار است تا پایان امسال وارد بازار شده و 848 یورو قیمت خواهد داشت.

دید در شب تلفن همراه

نظر و پیشنهادهاي خود را درباره مطالب کلیک به 
نشانی تهران، بلوار میرداماد، جنب مسجد الغدیر، 
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click@jamejamonline.ir بفرستید یا به شماره 
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 استوانه اي از نور و صدا
لذت بردن از یک چراغ خواب زیبا که هم بتواند 
برایتــان الالیــی بخواند و هم نور مناســب براي 
کتاب خواندن را برایتان تامین کند براي هر کسی 
خوشایند است. المپ Mulite S با طراحی خاص 
یک وســیله کاربردي جالب براي کسانی است که 
عالقه خاصــی به گجت هاي مختلــف دارند. این 
محصول در واقع ســه کار را با هم انجام می دهد، 
زیرا عالوه بر چراغ ســیار بــودن، از طریق کابل و 
بلوتوث به تلفن همراه متصل شده و در نقش یک 
اسپیکر عمل می کند. همچنین در بدنه این دستگاه 
یک پاور بانک جاســازي شــده که می توانید تلفن 
 Mulite S همراه خود را با آن شارژ کنید. المپ
قابلیت تغییر رنگ نیز دارد و شما می توانید با کمک 
اپلیکیشــن مخصوص این دستگاه روي تلفن هاي 

همراه رنگ دلخواه خود را تنظیم کنید. 
Mulite S از یک باتري 12هزار میلی آمپرساعت 
بهره می برد که عــالوه بر تامین انرژي خود، به داد 
باتري  گوشی شما نیز می رســد. این محصول قرار 
اســت با قیمت اندك 49 دالر وارد بازارهاي خارجی 

شود.

 کداك پرتحرك می شود
شــرکت کداك کــه در ســال هاي خیلی دور 
یکه تــاز دنیاي دوربین ها بود، چند ســالی اســت 
فعالیت خود را در صنعــت دوربین هاي دیجیتال از 
سرگرفته اســت. این شرکت در آخرین تالش خود 
براي بازگشــت به چرخه این بازار دست به ساخت 
یک اکشــن کمرا زده است. این محصول جدید که

PIXPRO SP1 نــام دارد قابلیــت عکاســی 
14میلیون عکس با سرعت بسیار باال را دارد. همچنین 
PIXPRO SP1 ضدآب بوده و بدون نیاز به قاب 
خاصی قابلیت عکســبرداري در عمق ده متر زیر آب 
را دارد. اگر به هر دلیل این دوربین از ارتفاع دو متري 
سقوط کرد، الزم نیست نگران خراب شدن آن باشید ؛ 
چرا که سازندگان به قدر کافی آن را مقاوم ساخته اند. 
عملکرد مناســب در دماي 10 درجه زیر صفر را هم 
به آن اضافه کنید تا خیالتان راحت شــود که به این 
راحتی ها قرار نیســت دوربین جدید کداك صدمه اي 
ببیند. این دوربیــن قابلیت فیلمبــرداري با کیفیت 
full HD را دارد و بــا ســرعت ده فریــم بر ثانیه 
عکاســی می کند. این محصول قرار است 330 دالر 

قیمت داشته باشد.

هیچ چیز مثل یک فن
مداوم نمی تواند خستگی
دست شما بدهد و خست

الزم را براي این که
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 دوربین 
ریکی شب پنهان 

ه بر قابلیت دید در شــب امکا
ر را بزرگ تر نشان داده یا زاویه
ارد و تا چهار ســاعت فیلمبر
 با تمام گوشی هاي اندروی

یک خواب آرام
تجربه خواب آرام و بی دردسر که طول شب به دالیل مختلف بیدار نشوید براي خیلی ها آرزوست. سیستم 
هوشمند کنترل خواب Mooring با استفاده از حسگرهایی که به تخت شما متصل می شود خواب شما را 
آنالیز کرده و با کنترل دما در زمان هاي مختلف، بهترین تجربه خواب را ممکن می کند. این سیستم کنترل 
دما با توجه به دماي بدن شما می تواند تشخیص دهد بهترین دماي ممکن در آن لحظه چیست. همچنین این 
سیستم از یک حسگر دو وضعیتی براي تخت هاي دو خوابه نیز بهره برده و می تواند به صورت همزمان دماي 
 Mooring مناســب براي دو نفر را هم کنترل کند. عالوه بر اینها می توانید ساعت بیدار شدن خود را به
بدهید تا در بهترین زمان ممکن با هشدارهاي غیرصدایی شما را از خواب بیدار کند. می توانید برنامه خواب 
خود را در تلفن همراهتان هم ببینید تا متوجه شوید روند خواب مناسبی دارید یا خیر. سیستم کنترل خواب 

هوشمند Mooring قرار است تا پایان سال میالدي با قیمت 169 دالر وارد بازار شود.

غواصــی از آن ورزش هایــی اســت که با تمــام جذابیت و تجهیزاتی کــه دارد باز هــم می تواند خطرات 
خود را داشــته باشــد. براي همین یک همراه همیشــگی که عالئم حیاتی شــما را زیر نظر داشــته باشــد و 
همچنین حرکات و نوع شــناي شــما را بررســی کند، براي چنین ورزشــی الزامی اســت. ســاعت هوشمند 
Suunto Zoop Novo که مخصوص غواصان طراحی شده است، تمام عالئم حیاتی شما را در زیر آب ثبت 
کرده و در صورتی که این عالئم به هر دلیلی از روند طبیعی خارج شــود به اطالع کاربر می رســاند. این عالئم 
شامل میزان اکسیژن دریافتی، ضربان قلب، میزان مصرف کالري، میزان دي اکسید موجود در تنفس و… است. 
اما عملکرد اصلی ساعت هوشمند Suunto Zoop Novo زمانی است که تمام مسیر طی شده در آب توسط 

غواص را آنالیز کرده و به صورت الگوریتم هاي ریاضی ثبت می کند.
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