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خبر

یکــی از دغدغه هــاي همیشــگی ایرانیانی 
کــه به خارج از کشــور ســفر می کننــد، هزینه 
بــاالي رومینــگ بین المللی و اســتفاده از این 
خدمــات اســت که دردســرهاي آن در بیشــتر 
مواقــع کاربران را مجاب می کند گوشــی خود را 
خاموش کرده یا ســیمکارت خود را درآورند، اما 
با اعمــال قوانین جدید که از ابتــداي ماه آینده 
میالدي عملیاتی می شــود هزینه هــاي تماس، 
پیامک و دیتا در 28 کشــور عضــو اتحادیه اروپا 
تا 75 درصد کمتر از قبل خواهد شــد. همچنین 
براســاس این قانون از اوایل سال آینده میالدي 
کاربــران دیگر مجبــور به هیچ گونــه پرداخت 
اضافی هنگام رفتن از یک کشــور عضو به کشور 

دیگر نخواهند بود. 
بنــا بــر اعــالم وزارت ارتباطــات و فناوري 
اطالعــات، تمام اپراتورها شــامل ایــن قوانین 
می شوند و اپراتورهایی که خالف این قاعده عمل 

کنند بشــدت جریمه خواهند شــد. براین اساس 
کاربران ایرانــی می توانند در خــارج از مرزهاي 
کشــور بدون نگرانی بابت پرداخت هاي اضافه از 

خدمات تلفن هاي همراه خود استفاده کنند.

 اپراتورها در این 28 کشــور حداکثر پولی که 
می توانند از کاربر بگیرند شــامل سه پنی در هر 
دقیقه تماس، یک پنی براي هر پیامک و سه پنی 

براي هر مگابایت دیتا خواهد بود.

پس از مدت ها اختالف بین ســهامداران شرکت مخابرات براي تشکیل هیات 
مدیره جدید، ســرانجام صاحبان سهام مخابرات و وزارت ارتباطات درباره ترکیب 
مدیریتی شرکت مخابرات به توافق رسیدند. این توافق که در نشست سهامداران 

عمده شرکت مخابرات ایران در حضور اعضاي جدید هیات مدیره صورت گرفت، 
به تنظیم ســند توافق نامه شرکا انجامید که پس از تائید سهامداران براي اجرا به 
هیات مدیره شــرکت هاي مخابرات ایران و همراه اول ابالغ شــد. به گفته وزیر 
ارتباطات، پایان این اختالف نظر باعث شــد مشکالت و اختالف نظر براي تعیین 

سیاست هاي تجدیدنظر در تعرفه هاي مخابرات از سر راه برداشته شود.
محمــود واعظی همچنین در مورد احتمال افزایش تعرفه تلفن  ثابت مخابرات 
توضیح داد: «در ماه هاي اخیر شرکت مخابرات سرمایه گذاري هاي خوب و مناسبی 
را در حوزه مخابراتی انجام داده و ما فکر می کنیم هزینه 30 ریال براي هر دقیقه 
مکالمه و پرداخت 500 هزار ریال براي خرید یک خط تلفن در شرایط کنونی کم 
است و باید در آن تجدیدنظر شود.» در همین راستا قرار است یک ماه آینده تعرفه 
تلفن هــاي ثابت افزایش یافته و رقم دقیق آن از طرف شــرکت مخابرات اعالم 
شود. این در حالی است که تا پیش از این وزارت ارتباطات با افزایش تعرفه  تلفن 

ثابت که همواره از سوي مخابرات مطرح می شد بشدت مخالف بود.

کاهش 75 درصدي هزینه هاي رومینگ ایرانیان در 28 کشور اروپایی

پایان اختالف وزارت ارتباطات با مخابرات؛ تلفن ثابت گران شد

دوربین چشمی 
شرکت سونی که مدتی است تمرکز بخشی 
از تحقیقات خــود را روي آینــده دوربین هاي 
عکاسی و گجت هاي پوشیدنی گذاشته، بتازگی 
پتنت (حق اختراع) جدیدي ثبت کرده که از قرار 
گرفتن یک لنز دوربین روي عدســی چشم خبر 
می دهد. این گجت که قرار اســت روي چشم 
قرار بگیرد به دوربیــن داخلی، حافظه داخلی و 
قطعــه مخصوص انتقال محتوا مجهز شــده و 
بزرگنمایی  خودکار،  فوکوس  مانند  قابلیت هایی 
و کنترل دریچه دیافراگم را هم در اختیار کاربر 
قرار می دهد. این مدل مفهومی که به بخشــی 
از آینده تعلق دارد ماننــد دوربین هاي معمولی 
عمل کــرده و پلک زدن آگاهانــه کاربر حکم 
شــاتر دوربین را دارد و اختیار این گجت را در 
کنتــرل کاربران قرار می دهــد. البته در طرحی 
که ســونی براي ثبت اختراعات ارائه داده هنوز 
مشــخص نیســت کارهاي دیگر مانند کنترل 
دریچه دیافراگــم، بزرگنمایی، تثبیت عکس و 
کنتــرل فوکوس چگونه انجام خواهد شــد، اما 
مشخص شــده دوربین چشمی ســونی از این 
قابلیت ها اســتفاده خواهد کرد. پیش از این نیز 
شرکت هاي دیگري مانند گوگل، سامسونگ و... 
پتنت  لنزهاي مجهــز به دوربین را ثبت کردند، 
اما به نظر می رســد این اختراع سونی از دیگر 

مدل هاي مشابه پیشرفته تر باشد.

کورتانا دست گوگل را از ویندوز کوتاه می کند
شرکت مایکروسافت که سال هاست تالش می کند موتور جستجوي 
نه چنــدان جذاب خود یعنی bing را در میــان کاربرانش ترویج دهد و 
آنهــا را از گــوگل منصرف کند، این بار تصمیم گرفتــه از کورتانا براي 
دستیابی به این هدف اســتفاده کند. دستیار صوتی مایکروسافت که به 
نظر می رسد مدیران این شرکت عالقه زیادي به آن دارند در ویندوز 10

این قابلیت را به کاربران می دهد که با موتور جســتجوي دلخواه خود در 
وب جســتجو کنند، اما مایکروسافت تصمیم گرفته جستجوي کورتانا را 

به موتور جستجوي Bing محدود کند.
این محدودیت تنها به موتور جســتجو مربوط نیست و مایکروسافت، 
کورتانا را مجبور کرده عالوه بر موتور جســتجوي بینگ فقط از مرورگر 
Edge استفاده کند. البته مدیر بخش جستجو و کورتاناي مایکروسافت 
رایان گوین، دلیل این انحصارطلبی مایکروسافت را مورد دیگري دانسته 
و عنوان کرده اســتفاده از مرورگرها و موتورهاي جستجوي دیگر باعث 
اختالل در عملکرد این دســتیار صوتی شده و تجربه کاربري نه چندان 
مطلوبی را در اختیار کاربران قرار می دهد. البته خوشبختانه مایکروسافت 
هنوز استفاده از مرورگر و موتورهاي جستجوي دیگر را به صورت عادي 

محدود نکرده و این محدودیت فقط به کورتانا مربوط می شود.

سخت افزارهاي شکست ناپذیر 
شرکت ایسوس 
اقــدام  یــک  در 
تولید  خــط  جالب 
بــراي  جدیــدي 
قطعاتی  ســاخت 
ســخت افزاري راه 
بیشتر  که  انداخته 
شبیه ادوات جنگی 
رده  این  هســتند. 

خــاص که با عنــوان The Ultimate Force یــا به اختصار 
TUF شناخته می شود با هدف باالترین دوام و پایداري در شرایط 
کاري سخت تولید می شــود و قطعات تولید شده در این خط تولید 
داراي اســتانداردهاي دوام و پایداري رده نظامی هستند. طول عمر 
محصوالت این خط تولید جدید پنج برابر بیشــتر است و 20 درصد 
خنکی بیشتري نسبت به دیگر محصوالت تولید شده در بازار دارد.

در این سري از محصوالت با استفاده از چیپ TUF ICe خود 
مادربرد شرایط را بررســی کرده و می تواند در هر لحظه با استفاده 
از 12 حســگر دمایی، کل ســطح مادربرد را تحت نظر داشته و دما 
را پایین بیاورد. براي اطمینان از دوام این قطعات دفعات تســت60
درصد بیشــتر از دیگر مدل ها انجام می شــود. نکته جالب در مورد 
مراحل آزمایش این محصوالت این اســت که با 20 درصد رطوبت 
و دماي اضافه نسبت به حالت استاندارد نظامی صورت گرفته است. 
به شــکلی که شرایط عمومی تائید نظامی قطعات، دماي 50 درجه 
ســانتی گراد و رطوبت 80 درصد است، ولی اســتاندارد TUF در 

دماي 60 درجه و رطوبت 90 درصد گذرانده می شود.

چهره خالق «بیت کوین» فاش شد
زمانی که در ســال 2008 مقاله اي با نام نویســنده اي ناشــناس به 
نام ساتوشــی ناکاموتو ســرآغاز به وجود آمدن یک پدیده جدید به نام 
پول الکترونیکی بیت کوین شــد، کسی فکرش را نمی کرد هویت خالق 

بیت کوین به یک معما تبدیل شود.
نزدیک به هشــت ســال زمان الزم بود تا کنکاش هاي بســیاري 
براي پی بردن به شــخصیت حقیقی ساتوشــی ناکاموتو به نتیجه برسد 
و ســرانجام شــخصی به نام کرگ رایت اعالم کرده ساتوشی ناکاموتو 
واقعی، یعنی همان خالق بیت کوین اســت. جالــب این که در روزهاي 
پایانی ســال گذشته میالدي گزارش هایی منتشر شد که از گمانه زنی در 
مــورد یک متخصص آي تی اســترالیایی به عنوان خالق بیت کوین خبر 
مساله  همین  می داد. 
کرگ  شــد  باعــث 
بگیرد  تصمیم  رایت 
بــراي مدتی از انظار 
شــود.  دور  عمومی 
در خصــوص این که 
کرگ  ادعــاي  آیــا 
رایت در مورد هویت 
درست  خود  مجازي  
به  باید  نه  یا  اســت 
کرد  اشاره  نکته  این 
او پیــش از مطــرح 
کردن این ادعا، برخی اســناد و اطالعات را در اختیار رســانه هایی مانند 
اکونومیســت، بی بی سی و جی کیو قرار داده که گزارش هاي منتشر شده 

از طرف این رسانه ها مهري بر تائید این ادعاست. 
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 هنري از جنس نو
هرگونه اثر هنري را که در تمام یا قسمتی از فرآیند 
تولید آن از کامپیوتر کمک گرفته شده  می توان «هنر 
دیجیتال» نامید. این تعریف می تواند بسیار گسترده تر 
نیز باشــد و براي مثال اگر از فنــاوري دیجیتال در 
هــر یک از بخش هاي فرآینــد تولید، وجه بصري و 
موضوع اثر بهره گرفته  شده  باشد می توان آن  را هنر 
دیجیتال نامید. طبق این تعریف نقاشی هایی که روي 
کاغذ کشیده می شود سپس اسکن شده و در کامپیوتر 
مورد ویرایش قرار می گیرند، عکس هایی که اصالح 
می شــوند، شخصیت هاي ســه بعدي که با کامپیوتر 
ایجــاد می شــوند، موســیقی هاي الکترونیکی که با 
کامپیوتر تولید می شــوند و انیمیشــن هاي سه بعدي 

همگی در زمره هنرهاي دیجیتال قرار می گیرند. 
البتــه هنــر دیجیتال شــامل مــوارد دیگري از 
جملــه تصویرســازي هاي ســه بعدي و ســینمایی، 
بازي هــاي ویدئویی، طراحی ســایت هاي اینترنتی، 
نقاشی دیجیتال و مدل ســازي سه بعدي نیز می شود 
و می تــوان گفت هر فرم هنــري را که قابلیت بیان 
و اجرا در قالب رســانه هاي نوین را داشــته باشــد 
دربرمی گیرد. هنــر دیجیتال حتــی می تواند به طور 
کامل بدون دخالت انســان تولید شود که آثار هنري 

فراکتال که با اســتفاده از الگوریتم هاي ریاضی تولید 
می شود یا تصویرسازي هاي خودکار برنامه ریزي شده 
را می توان از این دســت شــمرد. اما امروزه آنچه به 
عنوان هنر دیجیتال یا دیجیتال آرت شناخته می شود 
نوعی از هنر مفهومی یا کانسپچوال آرت است که با 
استفاده از ابزارهاى دیجیتالی به خلق یک اثر هنري 

می انجامد. 
شــمایلی که از باند هاي صدا تشــکیل شــده و 
صداي شهر را برایتان تکرار می کند، بازوي رباتیکی 

که با اســتفاده از 
حسگرهاي متصل 
بــا آن روي یــک 
خط هاي  نقاشــی  بوم 
معنــی داري را رســم می کند یا 
حاالت  به  توجه  با  که  نورهایی 
و حرکت افراد محیط، 
رنگ هاي  و  حرکات 
فرد  بــه  منحصــر 
خلــق می کنند از 
هنر هاي  انــواع 
اســت  دیجیتالی 
مفهوم  بــر  تکیه  با  که 
استفاده  با  خالقانه  ایده  و 
از ابزارهاي دیجیتال، این 
روزها از گالري هاي هنري 

سردر می آورند.

تحول  دیجیتــال؛  هنر 
بعدي دنیاي هنر

زمانی که هنوز دوربین اختراع نشــده  
بود، وظیفــه هنرمندان تصویرگر نمایش 
دنیاي واقعی به شــمار می رفــت و فارغ از 
موضوع یا روش کار همیشه باید پنجره اي به دنیاي 
واقعی را به تصویر می کشیدند. اما با اختراع دوربین، 
هنرمندان متوجه شدند دیگر لزومی به نمایش دنیاي 
اطراف به آن صورتی که می بینیم وجود ندارد و آنها 
می توانند نقش خود را دوباره تعریف کنند. نتیجه این 
امر، به وجود آمدن ســبک هاي جدید نقاشی و ایجاد 
آثار هنــري با موضوعات انتزاعی در قرون اخیر بوده  
اســت. به همین شکل، با رشــد فناوري دیجیتال و 
شــروع به کارگیري کامپیوتر در خلق آثار هنري، بشر 
در آســتانه یک تحول دیگر در دنیاي هنر قرار دارد. 
در واقع هنرمندان با استفاده از این فناوري نوین قادر 
به خلق یا تصویر کردن مفاهیم و آثاري هســتند که 
تا پیش  از این امکان نداشت و می توان گفت مفهوم 
هنر به معنی سنتی آن در حال تغییر و تحول است. 

شاهد میرزایی، هنرمند شاخه حجمی می گوید: «به 
یک دغدغه انســانی فکر کنید. دوست داشتن، جنگ، 
زندگی شــهري، هرج و مرج، خانواده، فقر. یک نقاش 
براي خلق چنین آثاري تمام حسش را روي تابلو خرج 
می کند، یک مجسمه ساز سنگ را به شکلی مفهومی 
تراش می دهد و یک هنرمند دیجیتال نورهایی آبی را 
در یک صفحه سفید به تصویر می کشد که از نقطه هاي 
قرمز فرار می کنند. هدف یک چیز است، دست گذاشتن 
روي احساسات و دغدغه هاي انسانی، اما هر کس راه و 

رسم و وسیله خود را به دست می گیرد.»

هنر دیجیتال در ایران
هنر دیجیتال به دلیل ســابقه کم خود در کشور 

ما تقریبا نوپاست، هرچند اســتفاده از این ابزارهاي 
فناورانه بــراي ایجاد انواع مختلفــی از محصوالت 
فرهنگی به دلیــل وجود جمعیت جوان قابل توجه و 
افزایش نفوذ کامپیوتر رشــد بسیار سریعی را تجربه 
می کند. این هنرمندان عمدتا جوان در سال هاي اخیر 
در قالب نمایشگاه هاي انفرادي و عمومی به گسترش 
شــناخت درباره هنرهاي دیجیتال و ایجاد بسترهاي 
نوین براي عرضه این آثار هنري به وسیله رسانه هاي 

نوین کمک قابل مالحظه اي کرده اند. 
در کنار این تالش ها می توان از نمایشگاه ساالنه 
هنر دیجیتال تهران (TADAEX) به عنوان یکی 
از مطرح ترین رویدادهاي داخلی براي شناساندن هنر 
دیجیتال به عموم مردم و اشــاعه آن نام  برد. در این 
نمایشــگاه که از ســال 90 به صورت ساالنه برگزار 
می شــود، فضایی تخصصی براي تعامل هنرمندان 
و مخاطبان هنرهــاي دیجیتال و نیــز نمایش آثار 
برگزیده هنرمندان ایرانی و بین المللی فراهم شــده 

 است. 
اشــکین منصــوري کــه در ســه دوره از این 
نمایشــگاه ها در قالب هنرمند حضور داشته است، در 
مورد این شــاخه از هنر می گوید: «مخاطب هنوز با 
این نوع از آثار هنري ارتبــاط کامل برقرار نکرده و 
تصور بیشــتر مخاطبان از هنر یک تابلوى نقاشی از 
منظره دماونــد یا قندان و ظرف میوه اســت، اما با 
وجود این برگزاري این نمایشگاه ها به صورت دوره اي 
باعث شده عده اي از هنردوستان با ما همراه شوند و 
رفته رفته دو طرف درك متقابل بیشــتري نسبت به 

یکدیگر پیدا کنند.» 
ماهیت معمــوال غیرتجاري هنرهــاي دیجیتال 
در میــان هنرهاي معاصــر و هزینه هاي زیاد ابزار و 
تجهیزات به کارگرفته شــده در این زمینه باعث شده 
بسیاري از هنرمندان ایرانی توانایی مشارکت واقعی 
در صحنه جهانی را نداشته باشند. با این وصف ایران 
در میان کشورهاي منطقه بیشترین حجم تولید آثار 
هنــري دیجیتــال را دارد و در آینده و با گســترش 
شــناخت و جا افتــادن این فرم جدید، قطعا شــاهد 
ارتقاي کمی و کیفی آثار هنري دیجیتال خواهیم بود. 

هنري که هنر نیست
اما آیا هنر دیجیتال واقعا هنر محسوب می شود؟ 
برخی منتقــدان اعتقاد دارند هنــر دیجیتال به دلیل 
استفاده از کامپیوتر براي افزایش بهره وري هنرمند، 
وجود بی نهایت نســخه از هر اثر و نبود یک نسخه 
اصلــی و «اورجینال» به معنــی واقعی کلمه هنر به 
شــمار نمی رود؛ اگرچه امروزه هنر دیجیتال به دلیل 
نیاز به خالقیــت، دانش هنري و تســلط به اصول 
طراحی و نیــز فنــاوري کامپیوتــري، ریاضیات و 
مهارت هاي کاربري به صورت گسترده به عنوان یک 
فرم اصیل هنري به رســمیت شناخته  شده  است. در 
واقع وقتی یک هنر دیجیتال با مفهوم همراه می شود 
نتیجــه کار یک اثر منحصر به فرد و بی تکرار اســت. 
اثري که بیشــتر در دو قالب هنر حجمی و مفهومی 

عرضه می شود. 
ســروناز مســتوفی، یکی از فعــاالن این حوزه 
می گوید: «وقتی شــما به یک اثــر هنري می نگرید 
دیگر برایتان مهم نیست هنرمند از چه ابزاري براي 

خلق اثرش استفاده کرده است.
 رنگ روغن، پاســتل، کاردك یا قلم  مو تنها در 
وســایل کار خالصه می شود و این تاثیر یک تابلوى 
نقاشــی است که به آن ارزش می دهد. هنر دیجیتال 
هم در ابزار متفاوت بوده و اگر بتواند تاثیرگذاري خود 
را در ذهن مخاطب داشته باشد، پس می توان به آن 

لقب هنر را هدیه کرد.» 

همان طــور که اشــاره کردیم، هنر دیجیتال به معنی اســتفاده از فنــاوري کامپیوتري در هر یک از 
بخش هــاي فرآیند خلق اثر هنري اســت. یکی از هیجان انگیزترین رســانه هاي نوین که هنوز آنقدرها 
وارد بازار مصرف نشــده و می تواند انقالبی در زمینه ارائه هنــر دیجیتال به مخاطبان ایجاد کند، پلتفرم  
واقعیت افزوده اســت. نمایشــگاهی را تصور کنید که در آن هیچ اثر هنــري فیزیکی وجود ندارد و تنها 

یک ســالن خالی است، اما به همه شرکت کنندگان عینک هاي واقعیت افزوده 
داده می شــود تا بتوانند آثار حجمی هنرمندان را به صورت تصاویر 

واقعیــت افزوده در محیط مشــاهده کنند. این روش جدید 
ارائه محتوا می تواند تصویــر آینده گالري هاي هنري و 

نمایشگاه هاي تجسمی باشد و نحوه ارتباط و تعامل 
اثر هنــري، هنرمند و مخاطــب را به صورت 

بنیادین دگرگون کند.

صداي شهر را برایتان تکرار می کند، بازوي رباتیکی

دیجیتال هنر کردیم، اره اش که ور همانط
آینده هنر دیجیتال

دیجی آرتبررسى هنر دیجیتال در ایران و دنیا

آرش جهانگیري
هنر، انسانی ترین جنبه وجودي ما و متعالی ترین شکل بیان احساسات و افکار است. بنابراین مهم ترین 
رسالت اثر هنري، فارغ از فرم و تکنیک به کارگرفته  شــده، انتقال هرچه بهتر و ملموس تر این مفاهیم و 
احساسات است. به  همین دلیل، هنرمندان در طول تاریخ به دنبال یافتن روش هاي بهتر براي خلق آثاري 
پویا و گویا بوده اند. پیشرفت فناوري همواره باعث پیشرفت هنر نیز شده و با ایجاد روش ها و رسانه  هاي 
جدید براي خلق و انتقال آثار هنري  به تکامل و گسترش آن کمک کرده  است. یکی از بزرگ ترین تحوالت 
زندگی بشري، اختراع کامپیوتر و شروع عصر دیجیتال به شمار می رود؛ تحولی که به تمام جنبه هاي زندگی 
فردي و اجتماعی ما نفوذ کرده و باعث بازتعریف بسیاري از مفاهیم شده  است. در نتیجه شاهد پیدایش نسل 
جدیدي از هنرمندان هستیم که با کمک فناوري آثار هنري جدید خلق می کنند که از نظر فرم و تکنیک 
شبیه به هیچ  یک از اسالف خود نیستند، اما کماکان ظرفیت الزم براي انتقال احساس و ادراك هنرمند به 

مخاطب را دارند. این دسته از آثار هنري با نام «هنر دیجیتال» شناخته می شود.

گزارش داخلى
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گزارش داخلى 

 سیلیکون ولی
ســال هاي 1997 و 2000 شــرکت هاي  بین 
دات کامی متعــددي در آمریکا به وجــود آمد و به 
موازات آن استارت آپ هاي زیادي براي استفاده از 
ارزش و سود بازاري که توســط اینترنت به وجود 
آمــده بود، تالش کردند ایده هاي نو، محصوالت و 
خدمات جدید و جذابی بــه مردم ارائه دهند و آنها 
را جذب کنند. اوج شــکوفایی و رشد قارچ گونه این 
شرکت هاي نوپا در ســیلیکون ولی مربوط به یک 
شــرکت پخش موسیقی آنالین به نام نپستر است. 
این شــرکت به یک غول توخالی تمام عیار تبدیل 
شد و توانســت تمام بازار موســیقی آنالین را در 
انحصار خود درآورد. اما ناگهان ســال 1999 یک 
لغزش کوچک همه چیز را به باد داد و این کمپانی 
در جریــان شــکایتی که از آن شــد به طور کامل 
رو به نابودي رفت. نپســتر به عینی ترین ســقوط 
اقتصادي این دوره تبدیل شــد و نظریه اي معروف 
به «حباب نپســتر» مثالی تمام قد براي فروپاشی 
کسب وکارهاي نوپا در آن سال هاي دره سیلیکون 
بود. نظریــه اي که به واســطه آن بــه اصطالح 
حباب هاي تو خالی آنقدر بزرگ می شوند تا بترکند 
و کنار بروند و جا را براي ایده هایی با زیربناي بهتر 
و البتــه ماندگارتر باز کنند. فیســبوك و گروپان از 
جمله شــرکت هایی بودند که از مرحله استارت آپی 
شروع به کار کردند و به تدریج به کسب و کارشان 
رنگ و لعاب دیگري بخشــیدند و از آن سودهاي 

میلیاردي به دست آوردند.  
چشم دوختن به این سودها باعث وسوسه عده  
زیادي در کشــورهاي مختلف و از جمله ایران شد 
و آنهــا را به این فکر انداخت که چــرا وارد بازي 
نشوند؟ بنابراین دست به کار ایده پردازي و خالقیت 
در زمینه هاي مختلف شدند و نیاز آدم هاي مختلف، 
از طبقات متفاوت را شناســایی کردند و داستان به 
این سمت پیش رفت که طی دو سال، شرکت هاي 
متعــددي در ایران به وجود آمد که هر کدام ســاز 
تازه اي براي مشــتریان خود زدند، بعضی ها فروش 
اینترنتی از شیرمرغ تا جان آدمیزاد را فراهم کردند 
و بعضی  به مشتریان اجناس مختلف تخفیف دادند 
و برخی دیگر فروشگاه هاي اینترنتی تاسیس کرده 
و عده اي سفارش آنالین غذا را ممکن کردند؛ البته 

کوچکى  نمونه هــاى  اینها 
از اســتارت آپ ها هستند و 
دامنه آنها به همین جا ختم 

نمى شود. 
استارت آپ ها آنقدر رشد 
دولتی  نهادهاي  که  کردند 
براي  متعددي  خصوصی  و 
و  ایده پــردازان  از  حمایت 
کارآفرینان وارد عمل شدند 

و بــه ایده هاي ایده پردازان پروبال دادند، تا جایی که 
این روزها استارت آپ ویکندها و کارگاه هاي مختلفی 
براي تبادل ایده ها برگزار می شود؛ ایده هایی که شاید 
بیشترشان در کشــورهاي دیگر امتحان خود را پس 
داده و ســودهاي زیادي را نصیب صاحبانش کرده و 
همین موفقیت ها دلگرمی بزرگی براي بیشتر جوانان 
اســتارت آپی بود تا شــرکتی نوپا با ایده هایی خالق 
تاسیس کنند و دست به کارآفرینی بزنند، آن قدر که 
طی چند ماه، همه جا از ایده هاي بکري پر شــد که 
بعضی  از آنها هواداران زیادي داشــت و بعضی هاي 
دیگــر نه و هنوز چند ماهی از تولد آنها نگذشــته از 
دایره رقابت با بقیه خارج می شدند، اتفاقی که بیشتر 
کارشناســان آي تی آن را با نبود حامی، سرمایه گذار، 
ناآشنا بودن با تجارت و نبود امکان ارتباط با صاحبان 

تجارب موفق در این زمینه بی ارتباط نمی دانند.

 شهر استارت آ پ ها
تعبیرهــاي مختلفــی دربــاره رشــد فعالیت 
شرکت هاي استارت آپی در ایران وجود دارد. بعضی  
از فعــاالن کارآفرینی این جریان را طبیعی و راهی 
براي ظهور شــرکت هاي قدرتمنــد تکنولوژي در 
ایران می دانند و گروهی دیگر با بدبینی نســبت به 
فعالیت هاي استارت آپی می گویند این فعالیت ها در 
صورت نبود سرمایه گذاران جدي داخلی و خارجی، 

به حذف از بازار منجر می شود.
برخــی دیگر از کارشناســان هم که تعدادشــان 
کم نیســت، رشــد جریان شــکل گیري شرکت هاي 
استارت آپی در ایران را به رشد زیرساخت هاي ارتباطی 
و ارائــه خدمات الکترونیکی و خدماتی مثل بانکداري 
الکترونیک، دولت الکترونیک، ورود ابزارهاي نوین و 
هوشــمند ارتباطی و...  بی ارتباط نمی دانند. این دسته 

می گوینــد ابزارهاي تکنولوژي و فناوري ارتباطات به 
زندگــی روزمره مردم نفوذ کــرده و قدرت یادگیري 
نسبت به سال هاي گذشته با رشد قابل توجهی همراه 
بوده و همین موضوع باعث شــده بازارهاي جدید در 

مقابل بازارهاي سنتی قد علم کنند.
حمیدرضا احمدي، دبیر کانون کارآفرینی ایران 
به کلیــک می گوید: «مردم ما ذاتــا به تکنولوژي 
عالقه دارند و اگر کار ســنتی هم داشــته باشــند 
دوست دارند به طریقی از تکنولوژي استفاده کنند. 
از طرفی بودجه راه اندازي کسب وکارهاي اینترنتی 
می تواند خیلی پایین باشــد، شــما ممکن اســت 
40 یا 50 میلیون داشــته باشید و نتوانید با آن یک 
رســتوران یا کار جدیــد راه بیندازید، ولی با همین 

مبلغ می توانید یک استارت آپ داشته باشید.»
علیرضا صادقیان، مدیرعامل شرکت نت برگ که 
شــرکتش در زمینه خرید و تخفیف گروهی فعالیت 
می کند و یکی از اســتارت آپ هاي بزرگ محسوب 
می شود، درباره رشد سریع استارت آپ ها در چند سال 
گذشــته می گوید: «بحث کارآفرینی اتفاق جدیدي 
نبوده و از کارآفرینی سنتی سال هاست که می گذرد، 
اما مساله این است که زیرساخت ها فرق کرده است. 
مثال حدود ده سالی است که پرداخت و گرفتن پول 
به صورت آنالین باب شــده و تــا پیش از آن مردم 
به صورت آنالین پول کاالیی را پرداخت نمی کردند، 
بنابراین از وقتی پرداخت آنالین باب شد و به صورت 
یک فرهنگ درآمد، مردم فهمیدند از این طریق هم 
می شــود کارآفرینی کرد، بنابراین جوانان عالقه مند 
بــه ســمت کارآفرینــی نوین جذب شــدند، چون 
مشــکالت کارآفرینی ســنتی را نداشت و به فرض 
به 20 سال زمان احتیاج نبود که کاري نتیجه بدهد 
و فرد ثروتمند شــود. کار ســنتی هم ممکن است 
پنج ســال نتیجه بدهد، اما پروسه پولدارشدن کندتر 
است. مثال در صنعتی مثل صنایع غذایی تقریبا همه 
ایده ها اجرا شده و امتحان خود را در این صنعت پس 
داده است، اما در کارآفرینی جدید، شما با ایده اي نو 

سرو کار دارید و دستتان باز است.»
چشم دوختن به موفقیت استارت آپ هاي بزرگ 
یکی از دالیلی است که خیلی ها را وسوسه می کند 
و از خود می پرسند با داشتن ایده هاي بکر پس چرا 
آنها وارد عمل نشــوند و اســتارت آپی راه نیندازند. 
موفقیت شــرکت هایی مثل دیجــی کاال و کافه 
بازار، اتفاقی نیســت که از چشم کسی پنهان مانده 
باشد. از آن گذشته رویدادها و برنامه هاي مختلفی 
در فضــاي مجازي برگــزار می شــود و آدم هاي 
عالقه مند به کســب و کار جدید و کارآفرینی را با 
هم آشــنا می کند و آنها را به ســمت تشکیل یک 
تیم می کشــاند. این که تیم با هم هماهنگ باشند 
یــا نه یکی از معیارهاي اصلــی براي موفقیت هر 

استارت آپی است.  

راحله رسولی
اگر تا چند سال پیش کسی می گفت استارت آپ، همه با تعجب نگاهش می کردند و نمی دانستند 
این کلمه را از کجا آورده و معنی  آن چیســت، اما این روزها اگر وارد جمعی بخصوص 
جوان ها شوید تقریبا همه صحبت ها حول محور استارت  آپ می چرخد، شرکت هاي 
نوپا که از یک ایده شروع می شوند و کسب و کارشان را به تدریج و با استفاده از 
فناوري اینترنت بسط می دهند. چنین شرکت هایی قبال هم وجود داشته اند، 
ولی واژه استارت آپ معنایی دوباره به آنها داد و آنها را ورد زبان کرد. دوره، دوره 
کسب و کارهاي تازه است و دیگر از آن سال هایی که از مردم درباره شغل شان 
می پرسیدید و به فرض می گفتند در یک شرکت یا روزنامه کار می کنند، نجار 
هستند یا شرکت تبلیغاتی دارند، گذشته است. اگر در گذشته، هجرت و کوچ 
از یک نقطه به نقطه دیگر امیدي براي بهبود 
شرایط و وضع زندگی  مردم بود، این روزها 
به عقیده عده زیادي تشکیل استارت  آپ و 
خلق ایده هاي نو و استفاده از اینترنت براي 
پیش بردن این ایده ها حرف اول را می زند، 
آدم هایی که به امید درآمدهاي باال ممکن 
است حتی شغل هاي پردرآمد خود را رها 
کنند و به سوي راه انداختن استارت آپ بروند.

چرا تعداد شرکت هاي استارت آپی در ایران هر روز بیشتر می شود؟

سونامی سونامی 
استـارت آپـیاستـارت آپـی
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 شکست یک ایده
هرچند این روزها ســونامی اســتارت آپی ایران 
را فراگرفته و کم نیســتند آدم هایی که شب سر بر 
بالیــن می گذارند و صبح با ایــده جدیدي از خواب 
بیدار می شــوند و فکر می کنند که باید کسب و کار 
خودشــان را راه بیندازند و در پــس ذهن آنها یاد و 
خاطره اســتارت آپ هایی که به موفقیت رســیدند و 
پله هاي رشــد را طی کردند  می درخشــد، اما آمارها 
نشــان می دهد تنها درصد کمی از اســتارت آپ ها 
پله هــاي ترقی را طــی کرده، نظر مــردم را جلب 
می کنند و ســرپا می مانند و درصد زیادي از رقابت 
خارج می شــوند. عده اي این را به کم تجربگی ربط 
می دهند و نداشتن سرمایه گذار را دلیل آن می دانند 
و عده دیگري آن را اتفاقی طبیعی دانسته و عده اي 
دیگر، آن را راهی براي کســب تجربه می دانند که 
براي کارآفرینی هاي آینده به کار می آید، اما تا وقتی 
به نیازي به طور اساسی پاسخ می دهی، سرپا ماندنت 

هم تضمین می شود. 
حمیدرضا احمدي، دبیر کانون کارآفرینی ایران، 
در این باره می گوید: «قرار نیست همه موفق باشند، 
شکســت اســتارت آپ ها در دنیا 90 درصد اســت. 
تکنولوژي حوزه در حال تغییري است و اگر مشتري 
و محصول را خوب نشناســید و اعضاي یک تیم به 
اصطالح با هم نسازند، بعد از مدتی شما محکوم به 
شکست هستید، اما تا زمانی که مشکلی از مشتري 
حل می کنی و براي مشکلی که دارد، راه حل مناسبی 

ارائه می دهی، موفق می مانی.»
کم نیســتند آدم هایی که به استارت آپ به چشم 
جادویــی نگاه می کنند که می تواند زندگی شــان را 
از ایــن رو بــه آن رو کند، امــا مدیرعامل نت برگ 
نظر دیگري دارد و می گوید: «متاســفانه داســتان 
شکســت ها نادیده گرفته و خیلی کمتر از داســتان 
موفقیت ها به آن پرداخته می شــود. در صورتی که 
شانس موفقیت هر استارت آپی بیشتر از یک درصد 
نیســت و با رقابتی شدن فضا، شانس موفقیت کمتر 
شــده و بیشتر کسانی که  شکست می خورند تجربه 
و دانش کافی از مدیریت ندارند و از طرفی اطمینان 
ســرمایه گذار را هــم نمی توانند جــذب کنند؛ مثال 
نمی تواننــد این اطمینان را بدهند که تا چند ســال 
دیگر اســتارت آپ را می توان به نقطه اي رساند که 

سرمایه اولیه را برگرداند.»
اســتارت آپی  مــوج  صادقیــان، 

بــه راه افتاده را موقت می دانــد و توضیح می دهد: 
«همه فکــر می کنند با یک چیــز عجیب و غریب 
سروکار دارند که سود زیادي پشت آن خوابیده، ولی 
مدیریت رشد سریع، کار آسانی نیست. ما زمانی که 
نت برگ را راه انداختیم پنج نفر بیشــتر نبودیم، ولی 
االن نزدیک 200 نفر هســتیم و مدیریت این حجم 
از نیرو آسان نیســت. به نظرم موجی که راه افتاده 
موقت است و می گذرد و مردم می فهمند استارت آپ 
جادو نیست، اما اگر اســتارت آپی خوش ایده، پرکار 
و داراي خالقیت باشــد، امکان رشد سریع از طریق 

تکنولوژي براى آن وجود دارد.»
نــام  بــه  کابوســی   

شرکت هاي خارجی
عده زیــادي معتقدند دره هاي 
خطرناکی ســر راه اســتارت آپ ها 
و  کم تجربگــی  از  دارد؛  وجــود 

ناهماهنگی بین یک تیم گرفته تا لغو تحریم هاي 
اقتصادي که راه را براي ورود شرکت هاي خارجی 
به ایران هموار می کند، اتفاقی که بســیاري از آن 
به عنوان پایانی بر عمر اســتارت آپ هاي داخلی یاد 

می کنند. 
این عده می گویند تاکنــون بازار فناوري ایران 
به دلیل ریســک پذیري باال براي سرمایه گذاري، 
حضور نداشــتن رقباي خارجی در بازار داخلی و... 
دســت نخورده مانــده و هنوز جا بــراي ورود به 
این بخش براي فعاالن کارآفرین یا شــرکت هاي 
اســتارت آپی زیاد بــود، اما نگرانی زمانی شــروع 
می شود که کمر اســتارت آپ هاي ایرانی در مقابل 
موج خدمات و محصوالت شرکت هاي بزرگ دنیا 
بشــکند؛ حال عده اي به چشم یک فرصت به آن 
نــگاه می کنند و برخی دیگر با رد تاثیر منفی ورود 
شــرکت هاي خارجی می گویند این شــرکت ها به 
دلیل ناآشنایی با زبان و فرهنگ ایرانی نمی توانند 

کاري از پیش ببرند. 
برخــی نیــز از ورود شــرکت هاي 
خارجــی با خوش  بینی یــاد می کنند و 
معتقدند تاکنــون تحریم هاي ناعادالنه 
دسترســی به دانش را براي ایرانی هاي 
زیادي بسته بود و در حقیقت در فضاي 
بسته اي قرار داشتیم که رقابت با رقباي 
خارجی غیرمنصفانه و در فضایی نابرابر 
شــکل می گرفت، اما ورود ســرمایه و 
دانش جدید می تواند باعث توسعه پایدار 
شــود و قرار گرفتن این شــرکت هاي 
خارجــی در مقابل شــرکت هاي ایرانی 
می توانــد به ایجاد کار و ســبکی جدید 
کمــک کند، اما ایــن درصورتی خواهد 
بود که سرمایه گذاران خارجی در مقابل 
اســتارت آپ هاي ایرانی قرار نگیرند، چون در این 
صورت ســرمایه حیات اســتارت آپ ها را به تهدید 
کشــانده و ارزش هاي کارآفرینی را هم می توانند 

زیر سوال ببرند.

گزارش داخلى

حمیدرضا احمدي 
دبیر کانون 

کارآفرینی ایران:  
مردم ما ذاتا به 

تکنولوژي عالقه 
دارند و اگر کار 

سنتی هم داشته 
باشند دوست 

دارند به طریقی از 
تکنولوژي استفاده 

کنند 
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 انفجار بزرگ
توضیح این که ســاختار سیســتم ERP چگونه 
است و چطور عمل می کند از حوصله  این متن خارج 
اســت، اما به طور خالصــه، ERP مجموعه اي از 
ابزارهاست که شرکت ها براي جمع آوري، مدیریت و 
چون  فعالیت هایی  در  ســازمانی  داده هاي  تفســیر 
انبارداري، تولید و فروش استفاده می کنند. برگردیم 
به داستان، سپتامبر 1993، فاکس میر طرحى به نام 
دلتا III را با هدف استفاده از فناوري ERP شروع 
کرد و پس از بررســی ها و تحقیقات بازاري، سیستم  
 SAP را از شــرکت تولیدکننــده  آن یعنــی R/3
(بزرگ ترین شــرکت تولید نرم افزارهاي سازمانی در 
دنیا) خرید. عالوه بر این سیســتم، فاکس میر یک 
ســامانه  اتوماســیون انبار را هم از شــرکتی به نام 
Pinnacle خرید و شــرکت مشاوره اي اندرسون 
Anderson) را بــراي تجمیع  Sonsulting)
این دو سیســتم انتخاب کرد. با تکمیل پیش نیازها، 
پیاده ســازي پــروژه  دلتــا III در ســال 1994 و 
با بودجــه اي معــادل 65 میلیون دالر آغاز شــد. 

پیش بینی شده بود این پروژه ساالنه 
40 میلیــون دالر صرفه جویی براي 

فاکس میر به ارمغان بیاورد.
تا اینجــاي کار حرکــت نابه جایی 

انجام نگرفته بود، اما نخســتین اشتباه در نحوه  
اقتباس سیستم جدید صورت گرفت، 
یعنی اقتباس به شیوه  انفجار بزرگ 
 !(Big Bang Adoption)
فاکس میر بــه جاي آن کــه از دو 

اقتباس  یعنی  محتاطانه تر  اقتباسی  سیستم 
فاز به فــاز (Phased) یا اقتباس موازي 

(Parallel) کــه سیســتم جدید را فــاز به فاز یا 
به صورت موازي جایگزین سیســتم قدیمی می کند 
 استفاده کند، یک ضرب سراغ اقتباس انفجار بزرگ 
رفت. اقتباســی که در آن تمام کسانی که با سیستم 
قدیمی ارتباط دارند تا تاریخ خاصی به طور کامل از 
سیستم جدید استفاده می کنند؛ یعنی یک مهاجرت 
دسته جمعی آن هم در مدت زمان تخمینی 18 ماه! 

اما این تازه آغاز مشکالت بود... .

 مشکالت پیش بینی 
نشده

این اولین دومینوي سقوط 
طرح وقتــی اتفــاق افتاد که 
حس  انبار  کارمندان  و  کارگران 
 Pinnacle کردند سیســتم انبارداري
آن  و  شد  خواهد  آنها  جایگزین 
را تهدیدي جدي براي کارشان 
نبود  طرفی  از  کردنــد.  قلمداد 
ارتبــاط و اطالع رســانی میان 
مدیران و کارمنــدان انبارداري 
ســبب شــده بود آنها ایده اي 
نداشــته باشند که نقششان در سیستم جدید چیست 
و در تصویــر اصلــی در کجا قــرار می گیرند. این 
بی اعتمادي تا آنجا پیش رفت که جمعی از کارگران 
از انجام سفارش ها خودداري و حتی به صدمه  زدن 
به اموال موجود در انبار اقدام کردند! این آشفتگی به 
همراه ایرادهاي سیســتم جدید موجب از بین رفتن 

حدود 34 میلیون دالر از اموال شرکت شد.
مشکالت به اینجا ختم نشد. فاکس میر از اولین 

مشــتریان سیســتم جدید SAP R/3 بود و 
این جایی نبود که اولین بودن شــگون داشــته 
باشــد! کمی پس از آغاز طرح، شرکت، قرارداد 
بزرگی براي عرضه  محصــوالت دارویی با 
دانشگاه هاي  درمان  و  بهداشت  کنسرسیوم 
آمریکا امضا کرد. این قرارداد در بطن خود 
به انجام حجم بی سابقه اي از تراکنش ها در 
سیســتم R/3 نیاز داشت. بااین که تست هاي 
پیش از پیاده سازي نشان می داد این سیستم توانایی 
پشــتیبانی از چنین حجمی از ســفارش ها را داشته 
باشد، سال 1994، سیســتم R/3 روي سرورهاي 
جدید HP فقط می توانســت ده هزار ســفارش در 
روز داشته باشــد. در مقابل، سیستم  مین فریم اولیه  
فاکس میــر قدرت پردازش 420 هزار ســفارش در 
روز را داشــت! افزون بر ایــن، باگ هاي موجود در 
خود سیســتم باعث ناهماهنگی هــا میان داده هاي 
ســفارش ها شــد و همچنین از نظــر فیزیکی هم 
انبارهاي جدید شــرکت که مطابق با سیستم جدید 
ساخته شــده بودند،  مشکالت خودشــان را نشان 
دادند. این موج ایرادها ســبب شــد فاکس میر فقط
16 میلیون دالر در شــش هفته  آغازین طرح خرج 

رفع ایرادها و خطاهاي سیستم کند.

ایرادها ادامه دارد
به همه  اینها بی تجربگی مشاوران را اضافه کنید. 
با توجه به این که خود شــرکت فاکس میر از نیروي 
متخصص الزم براي پیاده ســازي پــروژه برخوردار 
نبود، به استخدام مشــاوران گروه اندرسون مجبور 
شــده بود تا سیســتم R/3 را پیاده سازي و آن را با 
سامانه  اتوماســیون انبارداري Pinnacle تجمیع 
کننــد، اما حتی این قســمت قضیه هم بدرســتی 
پیش نرفته بود. بــا این که در زمان اوج طرح حدود 
50 مشــاور در شرکت حضور داشــتند تا به رتق و 
فتــق کارها برســند، اغلــب آنهــا از تجربه  کافی 
برخوردار نبودند و گــردش کار اضافه، بار مضاعفی 

بر هزینه هاي شرکت شده بود.
در پایــان، تمــام ایــن مشــکالت، ایرادها و 
خرابکاري ها با هزینه اي نزدیک به صد میلیون دالر 
بر سر شرکت آوار شد و فاکس میر سال 1996 اعالم 
ورشکستگی کرد. پس از مدتی، یکی از شرکت هاي 
رقیب، این شــرکت را فقط به مبلغ 80 میلیون دالر 
 .III خریــد؛ یعنی کمی بیش از هزینه  پــروژه  دلتا
اما این صحنه  آخر نمایش نبود، حدود دو ســال بعد 
SAP از ورشکســتگی، فاکس میر از هر دو شرکت
یعنی تولیدکننده  نرم افزار و گروه اندرســون، مشاور 
پیاده ســازي به دادگاه شکایت کرد و البته در هر دو 
مورد شکســت خورد. رأي دادگاه در مورد شکست 

طرح، سوء مدیریت فاکس میر اعالم شد.

آیا می دانستید؟

محمود صادقی
یکی از بزرگ ترین و پربحث ترین تغییراتی که در شرکت هاي مختلف 

صورت می گیرد، مهاجرت از سیستم هاي قدیمی به انواع جدیدتر 
 legacy است. این سیستم هاي قدیمی که در اصطالح رایانه اي به آنها

گفته می شود، سیستم هایی هســتند که زمان خودشان بسیار 
کارا و به روز بوده اند، اما به مثابه ماشین  هاي قدیمی با گذشت 
زمان، هزینه  نگهداري آنها به حدي باال می رود که شرکت را 
به فکر جایگزینی آن با سیســتم جدید می اندازد. همان طور 
که هر کاربري که تا به حال سیســتم عامل رایانه اش را به روز 

کرده  باشد می داند، جاده  تغییر هرچه بزرگ تر باشد، 
دست اندازهاي خطرناك تري دارد! با این مقدمه، 
بگذارید صحنه را برایتان توصیف کنم: در نقش 
اول، یک شرکت بسیار بزرگ توزیع دارو قرار 
 .(FoxMeyer) دارد، یعنی شرکت  فاکس ِمیر

سال 1993  این شــرکت پنجمین شرکت بزرگ 
توزیع محصوالت دارویی در آمریکا بود؛ شرکتی با ارزش 

40 میلیارد دالر و با مبادالت ساالنه   به ارزش تقریبی پنج میلیارد دالر. با وجود 
این، فاکس میر در مقابل خود رقباي قدري در میان شرکت هاي توزیع کننده و 

تولید کننده  دارو می دید. بر این اساس، شرکت براي مقابله با این رقبا و دوام آوردن در بازار 
پرتالطم فروش محصوالت دارویی در آمریکا، تصمیمی جسورانه می گیرد؛ استفاده از سیستم 
ERP (Enterprise Resource Planning) براي بهبود روند انبار، توزیع و مدیریت محصوالت.

فناورى ERP در شرکت فاکس میر

جاده  پرخطر تغییر

امور مالى

منابع انسانى

تهیه و خرید

زنجیره تامین

  قدم هــا را کوچک بردارید! بخصوص وقتی زیرپایتان چندان مطمئن 
نیســت. اگر فاکس میر به جاي روش انفجار بــزرگ، پله پله و قدم به قدم 
سیســتم جدید را جایگزین می کرد، احتمال موفقیت باالتري داشــت و در 

صورت بروز مشکالت، هزینه  رفع آنها نیز بسیار پایین تر  بود.
  با کارمندانتان صحبت کنید! مطمئن شوید آنها می دانند چه می کنند 
و جایشــان در سیســتم جدید کجاســت. یک قایق جدید با پاروزنانی که 
نمی دانند کجا بنشــینند و به پاروهاي جدید عادت ندارند، فقط دور خودش 

می چرخد.
  کورکورانــه جلو نروید! حتی اگر حس می کنیــد زمان بندي اولیه را 
درست چیده اید. هر چند وقت بایستید، ببینید کجا هستید و به کجا می روید. 
چند درجه انحراف در ابتدا به چند کیلومتر فاصله از مقصد تبدیل خواهد شد.
سیســتم هاي خیلــی جدید و مدرن همیشــه هم خوب نیســت! 

حواســتان به خطري که در انتقال به آن متحمل می شــوید باشــد و فکر 
نکنید سیستم هاي جدید معجزه می کنند. وقتی سیستم  قبلی تان هنوز جواب 
می دهد و کارتان را راه می اندازد، با احتیاطی مضاعف ســراغ سیستم جدید 
بروید. در خیلی از اوقات هم ضرر نمی کنید اگر کمی صبر کنید تا سیســتم 

جدید جوابش را در جایی غیر از شرکت شما پس بدهد.
دقت کنید از چه مشاورانی بهره می گیرید! ضربه اي که یک مشاوره  
اشــتباه می تواند به شــرکت بزند گاهی می تواند حتی بیشتر از یک سیستم 

ُپر ایراد باشد.
  هیچ کس نمی خواهد طرحش زمین بخورد، اما با وجود این ، مطمئن 
شوید می توانید پس از شکست یک پروژه زنده بمانید؛ نه این که آن قدر سبد 
تخم مرغ هایتان را پر از تخم مرغ کنید که شکست یک پروژه به ورشکستگی 

کل شرکت بینجامد.

ک ک ا ا ه قد
درس ها
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تـالش 

 از بازي سازي تا آزمون سازي
مهدي می گوید: «حدود شــش ســال بود که در 
دبیرستان و دانشگاه برنامه نویسی تدریس می کردم.» 
یک روز کامــال اتفاقی با یک اپلیکیشــن اطالعات 
عمومی آشنا می شود که سوال و جواب دارد. اپلیکیشن 
جذابیــت دارد و با آن می توان اطالعــات عمومی را 
افزایــش داد، اما این جرقــه در ذهن مهدي می خورد 
که با اســتفاده از این اپ کارهاي بزرگ تري می توان 
انجــام داد، براي مثال آموزش مطالب درســی. البته 
ســابقه تدریس شــش ساله اش در شــکل گیري این 
تصمیم بی تاثیر نیست؛ مهدي می گوید: «در تمام مدت 
تدریس احساس می کردم به یک ابزار جدید و تعاملی 
نیاز است تا بتوان آموزش را براي دانش آموزان جذاب تر 
و موثرتر کرد. دانش آموز با استفاده از روش هاي تعاملی 
و جــذاب می تواند در 15 دقیقــه دو برابر حالت عادي 

یادگیري داشته باشد.»
او در مراسمی که کارآفرین ها دور هم جمع می شوند 
با شرکاي آینده اش آشنا می شود. همگی شور و شوق 
راه انداختن اســتارت آپ و کارآفرینــی دارند و به این 
نتیجه می رســند یک بازي بسازند. مهدي علت تغییر 
مسیرش را این گونه شرح می دهد: «اول قصد داشتیم 
یک بازي بســازیم، اما کمی بعد نظرمان عوض شد، 
زیرا بازي نیروهاي زیادي می خواهد که ما نداشــتیم. 
همچنین طول عمر بازي ها کوتاه اســت و نمی توان 
براي آینده بلندمدت روي آنها ســرمایه گذاري کرد.» 
مهدي معتقد است حتی بهترین بازي ها بیشتر از یک 
سال عمر ندارند و این دالیل باعث شده بازي نسازند.

 ایده تغییر می کند
اکنون که چراغ ایده خاموش شــده، مشعلی دیگر 
در ذهن مهدي برافروخته می شود. مهدي دوستانش را 
مجاب می کند روي یک ایده آموزشی کار کنند. او فکر 

می کند موبایل دستگاهی قدرتمند براي برآورده کردن 
نیازهاي آموزشی است و می توان از آن کسب و کاري 
ساخت که آینده دار است. مهدي می گوید آدم ها معموال 
از تحصیل کردن فراري هستند، اما جذابیت هایی وجود 

دارد که افراد را به درس خواندن تشویق می کند.
ایده نهایی می شود و کار را شروع می کنند. مهدي 
می گوید جایی براي کار کردن نداشته اند و از یک اتاق 
ده متري در پارکینگ خانه شان شروع کرده اند. به گفته 
این موســس ایده دوئل، کار کــردن در چنین فضایی 
آســان نبوده و گاهی از شدت ســرما نمی توانسته اند 
کار کنند. مهدي تعریف می کند: «عصرها به باشــگاه 
می رفتیم تا از شــدت کار و فعالیت بدن مان آســیب 
نبیند.» فقدان سرمایه گذار و پول هایی که از جیب خرج 
کرده اند باعث می شود وقتی یک نفر دیگر به تیم شان 
اضافه می شود از پارکینگ به دانشگاه نقل مکان کنند، 
زیــرا جاي کافی براي اضافه شــدن نفر جدید ندارند. 
مکان جدید طبقه هاي زیرین دانشــگاه امیرکبیر است 
که مهدي خاطرات جالبــی از آنجا تعریف می کند. او 

می گوید: «چون نمی خواســتیم دانشگاه متوجه بشود 
آنجــا کار می کنیــم، بچه ها مجبور بودنــد از درهاي 
مختلف دانشگاه وارد شوند و هر دفعه بهانه هایی براي 
ورود بیاورند.» با ایــن حال این ترفندها چندان پایدار 
نیست و مشکالتی برایشــان به وجود می آید. مهدي 
می گوید گاهی دوستان شــان به شــوخی گفته اند به 
طبقات باالي دانشــگاه هم ســر بزنید تا کمی آفتاب 
بخورید! مهدي از اسم underground (به معناي 
زیرزمین) که روي گروهشــان گذاشــته اند از خاطره 
همان دوران یاد می کند. حدود دو ماه و نیم هم با این 
شــرایط مخفیانه در دانشگاه کار می کنند تا این که دو 
هفته مانده به کنکور پس از چهار ماه تالش اپلیکیشن 
دوئل را منتشــر می کنند. پس از این انتشار دو نفر از 
هم تیمی ها کار را رها می کنند و پنج ماه طول می کشد 
تا مهدي و شــریکش افراد دیگري را پیدا کنند و وارد 

مرکز شتابدهی شوند.

وقت تان را تلف نکنید
مهدي در توضیح اپلیکیشــن دوئل می گوید: «با 
دوئل پشت کنکوري ها می توانند در درس هاي عمومی 
با بقیه کنکوري هاي سراســر کشــور مسابقه دهند و 
مهم تــر از همه این که نکته هاي مهم درس ها یک بار 
دیگر در قالب چالش براي فرد مرور می شــود.» این 
قابلیت، ویژگی اولیه دوئل است که  اکنون وجود دارد، 
اما مهدي به آن قانع نیســت و فکرهاي بزرگ تري را 
در ســر می پروراند. او می گوید قصد دارند کتاب هاي 
آموزشــی کنکوري را نیز وارد اپلیکیشن کنند و آن را 
توسعه دهند. به همین منظور برایمان تعریف می کند 
ســراغ انتشــاراتی هاي کتاب هاي کنکوري رفته اند، 
امــا یکی از آنهــا گفته وقت تان را تلــف نکنید، زیرا 
دانش آموزان از چنین سرویســی اســتفاده نمی کنند. 
با این تفاصیل از مهدي درباره آمار اســتفاده از دوئل 

می پرســیم و او پاسخ می دهد تاکنون اپلیکیشن دوئل 
13 هــزار بار دانلود شــده و 150 هزار نفر هم در این 
برنامه با یکدیگر رقابت کرده اند و بیش از یک میلیون 

و 700 هزار سوال روي اپ جواب داده شده است.

 چه کسی برنده دوئل می شود؟
از مهدي درباره آینده دوئل و آنچه برایش در نظر 
گرفته اند می پرســیم. او می گویــد روي پلتفرمی کار 
می کنند که افراد می توانند با آن روي تست ها کار کرده 
و مرحله به مرحله پیشــرفت کنند. این پلتفرم در حال 
حاضر فقط یک اپلیکیشــن است، اما به گفته مهدي، 
بزودي وبســایت دوئل نیز آماده می شــود. از طریق 
وبسایت دانش آموزها و دانشجویان می توانند به صورت 
تعاملی در امتحان شــرکت کرده و نتیجه و پیشرفت 
خود را قدم به قدم مشــاهده کننــد. این همان نقطه 
قوت دوئل است که مهدي روي آن تاکید می کند و 
می گوید تست هاي سنتی قابلیت تعامل ندارد و 
حتی در بهترین حالت دانش آموزان پس از 10 
ساعت از شرکت در آزمون نتیجه نمره خود 
را دریافت می کننــد. مهدي تعریف می کند 
دانش آموزان بیــش از 25 درصد کتاب هایی 
را که براي کنکــور می خرند نمی خوانند، زیرا 
از کتاب خسته می شــوند، در حالی که با استفاده 
از این سرویس قابلیت تعامل دارند و بابت جواب هاي 

درست یا غلط تشویق یا تنبیه می شوند. 
مهدي همچنین می گوید قصــد دارند کتاب هاي 
درســی و آموزشــی آزمون هاي کنکــور و همچنین 
زبان هاي خارجی همچون تافل یا آیلتس را وارد پلتفرم  
خود کنند، البته نه به صورت PDF، بلکه این کتاب ها 
نیز قرار است تعاملی باشند. براي مثال شخص نکات 
درســی را با ابزار مالتی مدیا (چندرسانه اي) می آموزد. 
وقتی به مهــدي می گوییم نرم افزارهاي مشــابه اي 
سال هاســت در بازار وجود دارند پاسخ می دهد مزیت 
رقابتی پلتفرم شــان این است که به روز و آنالین است 
و همچنین قابلیت تعاملی بیشــترى از آن نرم افزارها 
دارد. او همچنین می گوید دسترســی افراد در سراسر 
کشور به این ســرویس بسیار آســان تر و ارزان تر از 
نرم افزارهاي مشــابه اســت. نحوه درآمدزایی از دوئل 
به گفته مهدي، فروش حق عضویت براي شرکت در 
آزمون ها و فروش کتاب هاي آموزشی خواهد بود. یکی 
دیگر از برتري هاي سرویس شــان این است که افراد 
می تواننــد با هم در امتحان ها رقابت کنند. او می گوید 
جامعه هدفشــان حدود یک میلیون نفــر دانش آموز 
پشت کنکوري است که عمدتا هم در خارج از تهران و 
شهرهاي بزرگ زندگی می کنند و دسترسی درست و 

حسابی به منابع ندارند.
او در پایــان صحبت هایــش یــک توصیــه به 
کارآفرینانــی مانند خودش دارد و می گوید روي نمونه 
اولیه محصول شــان خیلی کار کنند تا حسابی ارزش 
داشته و عملی باشد. مهدي می گوید هر محصول زیبا 
و عالی الزاما کاربرپسند نیست و باید براساس تحقیق 

و نیاز کاربران محصول را توسعه داد.

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  شدید. ما را از شــنیدن داستان تالش 
خود محروم نکنید، کلیک منتظر شماســت.

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

رامین فتوت
اکنون که این مطلب را می خوانید یا ســال ها از کنکورتان گذشــته و اســترس روزهاي پرفشــار پیش از آزمون به یک خاطره تبدیل شده یا 

پشت کنکوري هستید و زمان اندکی تا شرکت در این ماراتن نفسگیر سنتی باقی مانده است. در هر صورت نزدیک به نیم قرن است جوانان ما با کنکور سروکار دارند 
و در برهه اي از زندگی شان درگیر آن شده اند. تالش هاي زیادي شد کنکور حذف شود و مسئوالن زیادي نوید از میان برداشتن آن را دادند، اما همچنان این امتحان 
به قوت خود پابرجاست، هرچند دیگر آن شور و حرارت گذشته را ندارد. کنکور از بین نرفت، اما یک تیم جوان استارت آپی، ایده اي را برگزیده تا جامعه گسترده پشت 
کنکوري هاي کشور آسوده تر از این سد بگذرد. دوئل نام اپلیکیشن و در آینده نزدیک یک پلتفرم جامع است که قصد دارد با ابزار ارتباطی و چندرسانه اي، آموزش 
و آزمون کنکور را سهل کند. دانش آموز با این سرویس می تواند از طریق وب و اپلیکیشن کتاب هاي کنکوري را بخواند، آزمون بدهد، در کسري از ثانیه از نمره  خود 

باخبر شود و جایگاه خود را نسبت به رقبایش بسنجد. تالش این هفته، گفت و گوي کلیک با مهدي کاظمی، یکی از موسسان این ایده است.

نبرد نبرد 
در میدان در میدان 
آزمونآزمون

با این ایده کنکوري ها می توانند آنالین رقابت کنند

ایده  موسســان  از  یکی  کاظمی،  مهدي 
دوئل

مهدي 27 سال دارد و مدرك کارشناسی 
خود را در رشــته ریاضی محض از دانشــگاه 
امیرکبیــر گرفته اســت. او در اوقات فراغت 

تایپ می کند و عاشق یادگیري زبان است.

دوئل نام ایده:  
bit.ly/1TkAPTN سایت: 
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مجید رحمانی
Alienation با دیدن تصاویر و ویدئوهاي بازي
و قبل از آن که سراغ تجربه آن بروید احتماال انتظار 
دو چیــز را دارید. یکی این که با یک عنوان اکشــن 
شــلوغ و آرکید مواجه خواهید شد، زیرا تیم سازنده، 
Resogun و Super Stardust HD بــازي
را در کارنامه دارد و کامال مشــخص اســت به این 
ساختار بازي هاي اکشن عالقه دارد. دومین موضوع 
این اســت که بــازي از نظر مفهومی چقدر شــبیه 
Arrowhead شــرکت  ساخته   ،Helldivers

اســت. اگرچه آن بازي دشــوار و خشن را تحسین 
می کنم، ولی تعدادي از بازیکنان تاب تحمل بعضی 
از ویژگی هاي آن ازجمله شلیک به خودي، مدیریت 
مهمات و تمام تصمیم گیري هاي ســختی را که در 
طراحی بازي لحاظ شده ندارند. خبر خوب براي این 
افراد این اســت که Alienation آشوب و هرج و 

مرجی لذتبخش را با آســان گرفتن به بازیکنان ارائه 
می کند و خوشبختانه این دو عنوان مجزا در عمل نیز 

چندان شانه به شانه یکدیگر نمی زنند.
ماجراي بازي از جایی آغاز می شود که سال ها از 
تهاجم هاي فضایی ها یا بیگانگان به زمین می گذرد 
و زمینی هــا تــا االن نتوانســته اند کاري قابل ذکر 

پیش ببرند. بازي ســه کاراکتر در قالب سه کالس 
متفاوت براي انتخاب در اختیار شما قرار می دهد که 
هر کدام لباســی مدرن و پیشــرفته به تن داشته و 
ماموریت شــان عقب راندن حمالت دشمن و ضربه 
زدن به آنهاســت. محوریت داســتان بازپس  گرفتن 
دنیا از فضایی ها و دینامیــک غالب بر گیم پلی فتح 

تهاجم بیگانگان PS4  ......................................پلتفرم
Housemarque ................. سازنده
 Sony Interactive ................ ناشر
Entertainment

سبک ................... اکشن ایزومتریک
8/0 ......................................... امتیاز

Alienation

سیاوش شهبازي
و   Remedy Entertainment داســتان 
نابغه ناکامش، ســم لیک از آن داستان هایی است که 
هر کســى آن را درك نمی کند. داســتان جاه طلبی و 
نبوغی که گاهی به هــدف و گاهی به بیراهه می زند. 
قیاس مع الفارق نیســت اگر سم لیک را (مکس پین، 
آالن ِویک و حاال شــکنج کوآنتومــی) با پیتر مولینیو 
(Black and White, Fable) مقایسه کنیم. هر 
دو در دوره اي بســیار ساده تر از امروز و در قدم هاي به 
نسبت اولیه، آثاري ساختند که از نسل خود جلوتر بود و 
تقلید هاي زیادي را سبب شد، اما پس از آن، جاه طلبی 
آنان چنان ســرعت گرفت که از صنعت گیم هم جلو 
زد و در نهایــت به تولید آثــاري انجامید که در عین 
سرشــاري از نبوغ و ایده هاي جذاب، در جاهاي دیگر 
لنگ می زند و نتوانستند موفقیت گذشته را تکرار کنند.
هنوز پس از چند ســال دست هواداران بازي آالن 
ِویک در حنا مانده و آن داستان گیرایی که خیلی ها را 
مجذوب خود کرده بود ناتمام مانده اســت. تازه ترین 
اثر ســازندگان آن بازي نیز نســبت به تمام حواشی و 

داســتان ها و تاخیرهایش، آن آش دهان سوزي نشده 
که بتواند با انحصاري هاي ســونی یــا نینتندو رقابت 
کند. کما این که مایکروســافت چند ســالی اســت با 
سیاست هاي تجارت گرایانه خود از ارائه انحصاري هاي 
درخور به هوادارانش سر باز زده و اغلب موارد یا با سر 
زمین خورده اند یا اصال در حد و اندازه هاي نمونه هاي 

رقبا نبوده اند.
به هرحال شــکنج کوآنتومی با وجــود انحصاري 
بودن براي مایکروســافت (براي کنسول XOne و 
رایانه هاي شخصی)، در بدو انتشار با مشکالت فراوان 
و باگ هاي متعدد به رایانه هاي شــخصی پا گذاشــت 
(نســخه XOne آن مشــکالت عدیده را نداشت). 
در عین حال، هما ن طور کــه از روي پیش نمایش ها 
پیش بینی می شــد، با وجود موفقیت سازندگان در به 
ثمر نشــاندن عناصري بسیار مهم از این گیم، سیستم 
تیرانــدازي و درگیري بــازي آن طور که باید خوب از 
آب درنیامــده و همین بزرگ تریــن لطمه را به تجربه 

بازیکن وارد می کند.
بــراي   Remedy Entertainment ایــده 
ساخت یک ســریال و ادغام آن با این گیم جدیدش، 
از آن ایده هایی اســت که معموال وقتی از طرف کسی 
مطرح می شــود، همه موضع می گیرند که «اشــتباه 
اســت!» و در این مورد حق را باید بــه ظنین ها داد، 
چراکه بــا وجود جذابیت ســکانس هاي 20 دقیقه اي 
زنده، وجود آنها بیشــتر به مثابه ســکته هایی در طول 
بازي می ماند کــه اتفاقا تجربه کلی گیمر را مخدوش 
می کند. گفته شده بود برخی کارهاي بازیکن در طول 
بــازي، روي فیلم هاي زنده آن تاثیر می گذارد؛ اما این 
تغییرات نیز چنان مشــهود و بزرگ نیست که موجب 

ترغیب بازیکن براي بازي چندباره شود.
در تولید ایــن فیلم ها از بازیگران بســیار خوب با 

توانایی هاي قابل ســتودن بهره گرفته شــده اســت.
با وجود این بازي هاي دیدنی، بســختی می توان روي 
طراحی البسه نه چندان دلنشین شخصیت ها و استفاده 
مکرر از یک خودرو در صحنه هاي تعقیب چشم بست.
البتــه می توان این صحنه ها را به کل رد کرد، ولی 
براي کسی که به داستان اهمیت زیادي ندهد. از سوي 
دیگر، گیم پلی بازي نیز دچار برخی صحنه ها و لحظات 
مالل آور اســت. آن طور که قبال گفته شده بود، تاکید 
زیادي روي مبارزه با محوریت زمان وجود دارد. بازیکن 
ابتدا توانایی کنترل زمان را به دست می آورد و می تواند 
زمان را آهسته کرده، سرعت جک (شخصیت اصلی) را 
باال برده، سپري بسازد که به محض برخورد، گلوله ها 
را متوقف کرده، یا بمب هایی را نزدیک دشمنان بی خبر 
منفجر کند. طولی نمی کشد بازیکن قلق ماجرا دستش 

زمان، بهترین طبیب نیست یک عنوان جاه طلبانه تر
ویچــر، بازي هــاي  ســري  ســازنده 
اعالمیــه اي  در   Projekt CD Red
شــرکت، ایــن  بعــدي  بــازي  کــرده  ادعــا 
Cyberpunk 2077 از هــر نظر جاه طلبانه تر از 
سري محبوب ویچر خواهد بود. مدیرعامل شرکت، 
مارســین ایوینســکی با اشــاره به موفقیت بزرگ 
(کــه تاکنون  The Witcher 3: Wild Hunt
حدود ده میلیون نسخه از آن شیپ شده است) اعالم 
کرد اکنون این شــرکت منابع و فرصت هاي الزم را 
در اختیــار دارد تا ســایبرپانک 2077 را بزرگ تر از 

ویچر بسازد.
پیش از این در گزارش مالی این شــرکت گفته 
شــده بود قرار است شــمار کارمندان شرکت را که 
اکنون حدود 400 نفر است، دو برابر کند. البته تمام 
این کارمندان قرار نیست در تولید سایبرپانک 2077
نقش داشته باشند، بلکه آنها را به چهار گروه مختلف 
تقسیم کنند که هرکدام روي بخش هایی خاص کار 
خواهند کرد. سایبرپانک 2077 بازیکن را به آینده اي 
ظلمانی در ســال 2077 می برد. بازي که مخاطب 
بزرگسال را هدف گرفته، داســتانی غیرخطی را در 
آرمانشهر نایت ســیتی روایت خواهد کرد. همچنین 
گفته شده این بازي عناصر سندباکس را هم در خود 

دارد که البته به جزئیات آن اشاره نکرده اند.
با این که ویچر یک موفقیت بزرگ بود، نتوانست 
در شــمار ده بازي پرفروش ســال 2015 جا خوش 
کند. رئیس شــرکت، آقاي کیسینســکی در ســال 
گذشته با اشاره به این مســاله اعالم کرد با این که 
خیلی ها ایــن گیم را بهترین بازي ســال می دانند، 

فروش آن نتوانست رکوردي را جابه جا کند.
سی دي پروجکت رد با اشاره به این مساله اعالم 
کرده از این پس از الگوي راکستار (سازنده بازي  هاي 
GTA و Red Dead Redemption) پیروي 
خواهد کرد. پروجکت رد می خواهد عین استودیوي 
نــام بــرده، بازي هایش بــا وجود طوالنی شــدن 
مــدت تولید و عرضه، همان احتــرام را از بازیکنان 
جلــب کننــد. ســایبرپانک 2077 در مقطع زمانی
2017ـ  2021 منتشــر خواهد شد. هنوز پلتفرم هاي 
مقصد آن مشــخص نشــده، اما انتشار آن روي سه 
پلتفرم XOne, PS4 و PC دور از انتظار نیست.

عرضه کنسول بعدي نینتندو 
در سال 2017

کنسول بعدي نینتندو، موسوم به NX با طرحی 
تازه در ســال 2017 به بازار خواهد آمد. کنســول 
خانگی کنونی نینتندو، یعنی WiiU همان طور که 
انتظار می رفت نتوانســت از نظر فروش با دو رقیب 
قدر خود رقابــت کند و امید مــی رود این هیوالي 
سرگرمی در کنسول بعدي از تجربیات کسب کرده 
 Legend of Zelda بهره بگیرد. همچنین بازي
که قرار بود در سال 2015 منتشر شود، باز هم تاخیر 
 WiiU و NX خورد تــا در 2017 همزمان براي

عرضه شود.

Xbox One، Windows    ........پلتفرم
Microsoft Studios ........... ناشر 
سازنده ..............................................
Remedy Entertainment

سبک ...................... اکشن/ ماجرایی 
شوتر سوم شخص
7/0 ......................................... امتیاز

Quantum Break
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قلمروســت. به هرحال همین داستان ساده و خطی 
با روایتی صداپیشگی شــده همراه است که ابتداي 
بازي نکته مثبتی به شمار می رود. با وجود این هرچه 
بیشتر در دل گیم پلی فرو رفته و تمرکزتان روي تکه 
پاره کردن و ترکاندن جانورهاي فضایی گوناگون به 
زیباترین شکل هاي ممکن معطوف می شود، متوجه 
می شــوید آن کالکتیبل هاي درخشان باقی مانده از 
دشمنان خیلی بیشتر از داستان و روایت قصه برایتان 

اهمیت دارد!
ســاختار بازي براســاس Dead Nation بنا 
شــده، ولی ریتــم و ضرباهنگ باالتــري دارد و تا 
حدودي نیز مکانیک هایی از Diablo یا بازي هاي 
مشــابه آن قرض گرفته اســت. آیتم هایــی که از 
دشــمنان بر زمین می افتد یــا در محیط آنها را پیدا 
می کنید بسته به ســادگی دست یافتن به آنها یعنی 
رایج یا نادر بودن آن شــیء، با رنگ هاي مختلفی از 
آبــی و بنفش گرفته تا نارنجی متمایز شــده اند. این 
آپگریدها را می توانید روي سالح ها و تجهیزات خود 
نصب کرده و ویژگی هاي جدیدي به آنها اضافه کنید 
یا این کــه آنها را خرد کــرده و تکه هاي کوچک را 
براي ارتقاي وضعیت هاي کلی کاراکتر یا سالح مثل 
میزان سالمتی، نرخ آتش سالح، دقت یا برد شلیک 
و این گونه مســائل خرج کنیــد. اینها ویژگی هایی 
نیســتند که قبال آنها را ندیده باشیم، ولی به هرحال 
در بازي بخوبی و نرمی پیاده ســازي شــده اند. حتی 
اگر این بازي چیز جدید و عجیبی هم نداشــته باشد، 
کنترل خــوب و این که در هر لحظــه از بازي یک 

چیزي منفجر می شــود حــس لذتبخش و خوبی به 
بازیکن می دهد؛ براي همین دیگر فرقی ندارد عامل 

انفجار شما باشید یا دشمنان.
در بازي هاي این ســبک هدایت کاراکتر را روي 
یک آنالوگ و نشــانه گیري و شلیک را روي آنالوگی 
دیگــر تنظیم می کننــد تا بســادگی بتوانید از پس 
دشمنان فراوانی که بازي روي سرتان می ریزد برآیید. 
در Alienation از عنکبوت هایــی که مثل مور و 
ملخ وجود دارند تا دشمنان اسنایپر، سپر تخریب کن 
یا بمب هاي متحرك که مثل تروریست هاي انتحاري 
عمل می کنند، چالش هاي شما در پیشبرد مراحل را 
شــکل می دهند. لذت واقعی بازي در میانه اکشن و 
شــلوغی گیم پلی خود را نمایــان می کند، جایی که 
مجبورید خیلی سریع تصمیم بگیرید بهترین سالح 
براي نابودي دشــمن کدام است، مرتب سالح هاي 
خود را تغییر دهید و حواس تان به تمام شدن خشاب 
باشد، بدانید چه زمانی باید به سمت دشمنان بدوید یا 
از دست آنها جاخالی داده و بهترین موقع براي بهره 
بردن از مکانیک هاي نبرد تن به تن چه زمانی است.
با هر بار ارتقا یافتن کاراکتر، امتیازي به شما داده 
می شــود که می توانید آن را روي سه ویژگی فعال 
 (Passive) غیرفعال  ویژگی  ســه  یا   (Active)
کاراکترهــا خرج کنیــد. یکــی از کاراکترها امکان 
درمان زخم هاي خود را داشــته و می تواند لشکري 
از نانوماشــین هاي گوشتخوار را به استقبال دشمنان 
بفرســتد، دیگري حکم تانک را داشــته می تواند به 
دل دشــمنان زده یــا در مقابل یورش آنها بیشــتر 

مقاومت کند و سومین کاراکتر نیز شمشیرزنی است 
که مخفیکاري را به اکشــن شــلوغ ترجیح می دهد. 
بازي این امکان را به بازیکن می دهد تا در هر لحظه 
امتیازهاي صرف شده روي توانایی ها را جا به جا کند، 
در نتیجه ترسی از اشتباه انتخاب کردن توانایی ها یا 
از دســت دادن منابع براي تغییر تصمیم گیري ها در 

این رابطه نیست.
بیشــتر مراحل بازي از ســاختاري خطی پیروي 
می کنند و شما را با تصرف نقطه به نقطه به سمت محل 
ماموریت هدایت می کنند. در بین راه چک پوینت هایی 
وجود دارد که در صورت کشــته شدن از آنجا بازي را 
ادامه خواهیــد داد با این تفاوت که ضریب امتیازهاي 
شما صفر می شود. با وجود این Alienation بازي 
سختگیرانه اي نیست و هر قدر بمیرید بازهم می توانید 
از چک پوینت ها شروع کرده و دوباره تالش کنید. تازه 
اگر بازي را همراه با دوســتان تجربه کنید، در بیشتر 
مواقع آنها می توانند با احیا کردن شــما مانع مرگ تان 
شــوند. از طرفی اگر دنبال امتیازهاي باالتر باشــید، 
می توانید نقــاط چک پوینت خود را نیــز نابود کنید. 
 PS4 گرافیک بازي نیز کامال متناســب با کنســول
طراحی شــده و حجم زیادي پارتیکل هاي موجود در 
صفحــه و آتش و دود تاثیري روي فریم بازي و لطمه 
خوردن به تجربه گیم پلی ندارد. Alienation عنوان 
منحصر به فردي نیست، ولی یک بازي اکشن تیراندازي 
کــه  اســت  خوش ســاخت   Twin-Stick
تجربــه آن بــراي دوســتداران این ســبک بازي ها 

لذتبخش خواهد بود.

می آید و چگونگی ارتبــاط دادن توانایی ها به یکدیگر 
را متوجه می شود.

دست بازیکن در استفاده از این مهارت ها باز است 
و به عنوان یک کل، پرداختن به آن لذتبخش اســت. 
نکات منفی را گفتیم، بهتر است از قوت هاي آن نیز یاد 
کنیم. طراحی گرافیکی بازي بشــدت چشمنواز است. 
همگام با فعال ســازي مهارت هاي دســتکاري زمانی 
جک، محیط اطراف دچار تغییر و شکنج شده و واکنش 
نشــان می دهد. مدل هاي شــخصیت ها با استادي و 
بسیار باورپذیر کار شــده است. تخریب پذیري محیط 
نیز عالی بوده و خرابی مــداوم جان پناه ها بازیکن را 

وامی دارد که دائم در حال حرکت باشد.
در مقابل، خود مکانیک هــاي تیراندازي گیم کار 
را خراب می کند. سیستم پناهجویی بازي حالتی پویا 

دارد و با حرکت کردن به سمت یک جان پناه خاص، 
جک به طور خودکار پشــت آن پناه می گیرد. در حالت 
نشسته می توان از نیروهاي کنترل زمان استفاده کرد، 
اما اســتفاده از اسلحه ممکن نیســت. بازیکن مجبور 
اســت هر بار بــراي تیراندازي بایســتد و خود را در 
معرض شلیک دشــمنان قرار دهد. در چنین لحظاتی 
تا به خود بیایید، از چنــد جهت مورد اصابت تیر قرار 

می گیرید.
تمام بازي به مبارزه نمی گذرد. جســتجو در محیط 
یکــی از جنبه هاي جالب آن اســت. در محیط اطراف 
می توان انواع اسناد و ایمیل هایی را یافت که اطالعات 
به نسبت جذابی از شخصیت هاي بازي ارائه می کنند. 
نمی دانیم مــا تغییر کرده ایم و عادت گرا شــده ایم، یا 
سازندگان بازي نخواسته اند از خط مشی مناسب پیروي 

کنند. در هر حال، انبوه متنی که در این اســناد وجود 
دارد، بیشتر براي یک بازي نقش آفرینی مناسب است 
تا اکشن و آن رغبت الزم براي پیگیري را در بازیکن 

ایجاد نمی کند.
ســازندگان ســعی کرده اند با گنجانــدن تعدادي 
چالش سکوبازي (پلتفرمینگ) به بازي تنوع ببخشند. 
متاســفانه تالش آنها در این بخــش نیز آن طور که 
باید جواب نداده اســت. حرکات جک بیش از حد شل 
و وا رفته اســت. حتی اشیا و ســکوهاي انحرافی که 
در این قســمت ها وجود دارند، فقط در ظاهر هستند، 
اما موجودیــت ندارند. برخورد به آنهــا هیچ واکنش 
درخوري را از جک به دنبــال ندارد. در بعضی از این 
سکانس ها، بازیکن باید با اتکا به مهارت هاي کنترل 
زمــان جک، صحنه را طوري بچینــد که راه براي او 
هموار شــود. تنها نکته چالش برانگیز این سکانس ها، 
مقطعی بودن قدرت هاســت که بازیکن را به هول و 

وال می اندازد.
متاسفانه، ترکیب مقاطع گیم پلی شکنج کوآنتومی 
بــه ضرر آن تمام شــده و با ذکر ایــن که درمجموع 
به همــراه ویدئوهاي زنده، طول بازي به ده ســاعت 
می رســد، می تــوان گفــت شــکنج کوآنتومی همه 
چیــز دارد و هیچ چیز ندارد! همچنان که پیشــتر هم 
گفتیم، تغییــر اقدامات بازیکن، هیچ تاثیر شــگرفی 
در پیامد داســتان ندارد و شــاید بهتر بود سازندگان 
با عبرت از تولیدکنندگان بزرگ ســبک نقش آفرینی 
مثــل Bioware یــا اســتادان گیم هــاي روایی، 
مثــل Telltale Games یــا حتــی عنوانی مثل

Black Ops II، فقط روي خود بازي مانور داده و 
گزینه هاي خود آن را افزایش می دادند.

زمانی که شــکنج کوآنتومی معرفی شد، تا مدت ها 
شعار ســازندگان این بود که قرار است این بازي یک 
ســریال همراه داشــته باشــد که هر دو روي هم اثر 
می گذارند! حرفی که یادآور وعده هاي بلندپروازانه پیتر 
مولینیو بود و حال پس از انتشار این بازي، می بینیم آن 

چیزي که ادعا شده بود محقق نشده است.

فته
ى ه

 باز
        

پایانی بر یک عمر ماجراجویی           

عجب هفته فوق العاده اي اســت! این هفته یکی 
از مورد انتظارترین بازي هاي نســل هشتم، عنوان 
انحصاري کنســول PS4 و اولین نســخه فرنچایز 
آنچارتد روي نسل جدید منتشــر می شود. خیلی ها 
سال هاست منتظر انتشار Uncharted 4 بوده اند و 
چند باري که تاریخ عرضه بازي با تاخیر همراه شد، 
حسابی خون به جگر آنها کرده است. ماجراي بازي 
چند سال پس از نسخه سوم جریان دارد، دورانی که 
نِیتــن دریک خود را از یافتن گنج و جواهرات پنهان 
بازنشســته کرده و همراه با همسرش اِلنا فیشر یک 
زندگی عادي را تجربه می کند، اما تعادل این زندگی 
زمانــی به هم می خورد که ناگهان ســر و کله برادر 
نِیتن که ســال ها گمان می رفت مرده، پیدا می شود 
و بــه کمک نِیتن نیاز پیدا می کنــد. آنها همراه هم 
عازم ســفري به دور دنیا می شوند تا پرده از توطئه 
پشت ماجراي Libertalia و بالیی که سر کلونی 
دزدان دریایی آمده، بردارند. البته در این ماجراجویی 
نیز گنج هــاي فراوانی وجود دارد کــه انگیزه نِیتن 
را چنــد برابر می کند. این بــازي پایانی بر مجموعه 
Uncharted و ماجراجویی هــاي نِیتــن دریک 
خواهد بود و در حال حاضر قرار نیســت پس از این 

نسخه، بازي دیگري از این مجموعه ساخته شود.

وقتی پدر از فرزند ارث می برد

دومین بــازي ایــن هفتــه نیز بــازي بزرگی 
چــون DOOM اســت که آخر هفتــه عالوه بر 
کنسول هاي نسل هشتم براي PC نیز در دسترس 
خواهد بود. همان طور کــه می دانید DOOM از 
بنیانگذاران سبک تیراندازي اول شخص و به نوعی 
پدر این ســبک به شــمار می رود که حاال شرکت 
id با گذشــت ســال ها از تولد این  Software
مجموعــه تصمیم گرفته بار دیگــر کل آن را از نو 
بسازد. بازي همان خشونت لذتبخش، سرعت باال و 
تفنگ هاي متنوع آشناي گذشته را به دنیاي امروزي 
آورده و در کنــار گرافیــک چشــمنواز و جلوه هاي 
بصري حیرت انگیز خود، المان هایی نیز از بازي هاي 
تیراندازي اول شخص مدرن و امروزي وام گرفته و 
در نهایــت تجربه اي را ارائــه می کند که هم حاوي 
نوســتالژي براي دوســتداران قدیمی این مجموعه 
بوده و هم بازیکنان نســل جدید را به ســمت خود 
جذب می کند. تقریبا یک ماه پیش نسخه بتا بخش 
چند نفره بازي براي مدت دو ســه روز در دسترس 
عالقه مندان قرار گرفت که البتــه با نارضایتی آنها 
به سبب شــبیه بودن ساختار بازي در این بخش به 
مجموعه Halo همراه بود. امیدوارم قبل از شروع 

امتحانات بتوانید از تجربه این عناوین لذت ببرید.
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نرم افزارهاي موبایل

کارهایتان را به کاردان بسپارید
در زندگی پرمشــغله شــهري امروز، هر یک از اعضاي جامعه، کارها و وظایف بســیاري دارند؛ 
کارهایی که بســیاري از آنها غیرضروري اســت و اگر مدیریت صحیح بر زمان نباشد، زندگی براي 
افراد ســخت می شود. براي مدیریت زمان و اســتفاده بهینه از آن می توانید از این اپلیکیشن استفاده 
کنید. با این اپلیکیشن می توانید کارهاي روزمره تان را به برنامه وارد و زمان هر کدام را نیز مشخص 
کنید سپس اپلیکیشن با دریافت این اطالعات کارهاي روزانه تان را یادآوري کرده و زمان  را مدیریت 
می کند. پس از ورود به برنامه، عالمت مثبت در گوشــه راســت صفحه را فشار دهید و کار یا وظیفه 
مورد نظر را وارد کنید. پس از این کار می توانید یادآوري کننده، تکرار یا یادداشت را نیز براي کارتان 
اضافه کنید. براي مثال با اضافه کردن یادآوري کننده، باید تاریخی انتخاب کنید تا با نزدیک شــدن 
به زمان موردنظر گوشــی با زنگ یادآوري کند. در منوي کشویی برنامه کارهاي روز، هفته جاري و 
کارهاي انجام شده اي که به اپلیکیشن داده اید فهرست می شود. به گفته سازنده، طراحی این برنامه 

به سبکی مدرن انجام شده و سادگی کاربري آن براي کاربر فارسی زبان قابل توجه است.

کاربردي

نادر قاضی

اندروید

4/5 مگابایت

دماي هوا روي تایم الین
تاکنــون در این صفحه چند اپلیکیشــن براي اطالع از وضع آب و هوا معرفــی کرده ایم، اما اپ 
موردنظر با نمونه هاي مشــابه  فرق دارد و به شکلی جالب و متفاوت این کار را انجام می دهد. با ورود 

به اپلیکیشن یک تایم الین گرافیکی در برابرتان قرار می گیرد. 
روي این تایم الین، 24 قســمت مجزا مشــخص شــده که هر بخش مربوط به یک ســاعت از 
شبانه روز است. در باالي عدد هر ساعت، دماي هواي آن ساعت نوشته شده و کاربر براحتی می تواند 
متوجه شــود در فالن ســاعت چه دماي هوایی را تجربه می کند. غیر از این قابلیت، می توانید کارها 
و مکان هایــی را که آن روز در برنامه تان اســت بــه تایم الین اضافه کنید. براي مثال اگر ســاعت

4 بعدازظهر قرار اســت به خرید بروید یا 7 صبح اتوبوس ســوار شوید، می توانید آنها را با آیکون هایی 
روي تایم الین بگذارید. 

با این کار هم برنامه روزانه تان را دارید و هم با یک نگاه در آغاز روز می دانید در ساعتی از روز که 
می خواهید فالن کار را انجام دهید، هوا چگونه خواهد بود.

پرداخت بدون دغدغه
در مســافرت ها یا دورهمی ها حتما پیش آمده مادرخرج شوید و حساب و کتاب جمع را به دست 
بگیرید. در این شرایط معموال همه از قلم و کاغذ استفاده می کنند، ممکن است خجالت بکشید و از 
برخی کمتر یا بیشــتر پول بگیرید. براي جلوگیري از بروز این گونه مشکالت و آسودگی در پرداخت 
بدون این که قرانی کم و زیاد شــود ، می توانید از این اپلیکیشن اســتفاده کنید. هنگام ورود به این 
برنامه همچون اپلیکیشن هاي پیام رسان، نخست الزم است شماره تلفن تان را وارد و ثبت نام کنید. با 
این کار عددي شش رقمی برایتان پیامک می شود که با وارد کردن آن به اپ، برنامه فعال می شود. 
پس از ورود به برنامه قبل از این که براي افراد قبض صادر کنید، نخســت الزم اســت یک حساب 
بانکی به اپلیکیشــن بدهید تا پول هاي واریزي افراد را به آن منتقل کند. اگر این کار را انجام دهید، 
می توانید براي هر شــخص بدهکار صورتحساب پرداخت بسازید و برا یشان ارسال کنید. شخصی که 
به شــما بدهکار اســت نیازي ندارد این اپلیکیشن را نصب کند، بلکه قبض براي او پیامک شده و با 

پرداخت پول هر دو طرف از انجام تراکنش با دریافت پیامکی باخبر می شوند.

مالی

باهمتا

 اندروید

3/1 مگابایت

دایره بازي
هیچ چیز جاي یک بازي ساده و سبک را براي سرگرم شدن با موبایل نمی گیرد. در این بازي تنها 
با ضربه دســت به یک توپ بازي می کنید، اما ممکن است ساعت ها درگیر آن شوید. روش بازي به 

این شکل است که دو دایره در یک صفحه دارید. 
یک دایره زرد رنگ اســت و بزرگ تر و دایره دیگري ســبز رنگ و کوچک تر اســت. دایره زرد به 
این طرف و آن طرف حرکت می کند و باید درســت در زمانی که این دایره در مقابل دایره ســبز قرار 
می گیرد با یک حرکت انگشــت دایره سبز را به سمت دایره زرد شلیک کنید. اگر بموقع عکس العمل 
نشان دهید و دایره سبز را به دایره در حال حرکت زرد بکوبید، امتیاز می گیرید و پیشرفت می کنید، اما 

اگر دایره تان به خطا برود باید از نو شروع کنید. 
اگر هم چند بار پشــت سر هم بســوزید باید یک تبلیغ 30 ثانیه اي را تحمل کرده تا دوباره بازي 
کنید. کسب امتیاز در بازي به صورت ثبت رکورد است و با هر بار ضربه موفق به توپ در حال حرکت، 

کارتان سخت تر می شود.

iOS  و اندرویدبازي

22 و 18 مگابایت
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iOS

Word Flow این صفحه کلید خم می شود
اگر از ظاهر یکنواخت کیبورد آیفون یا آیپد خود خســته شده اید، این اپلیکیشن را امتحان کنید که محصول 
جدید مایکروســافت است و براي تنوع هم شــده نصب آن ضرري ندارد. این کیبورد را می توان تالش جدید 
مایکروســافت براي حضور پررنگ در دنیاي اپلیکیشــن ها به حســاب آورد که لباس ویندوزفونی به آیفون 
می بخشــد. با نصب اپلیکیشن نخســت با راهنماي پنج صفحه اي آن روبه رو می شوید که به شما یاد می دهد 
چگونه این کیبورد را به کیبوردهاي دســتگاه تان اضافه کنید. پس از انجام این مراحل هنگام تایپ می توانید 
این کیبورد را انتخاب کنید. با انتخاب این کیبورد ظاهر صفحه کلید گوشی تان عوض شده و چیزي شبیه کیبورد 
دستگاه هاي ویندوزفونی می شود. تغییر کیبورد فقط در ظاهر آن خالصه نمی شود؛ مهم ترین قابلیت این کیبورد 
حالت آرك و سوآیپ آن است. با لمس و کشیدن آیکونی که شبیه ربع دایره است، کیبورد در یک گوشه صفحه 
حالت خمیده (آرك) به خود می گیرد. مایکروسافت معتقد است کیبورد کنونی گجت ها کسل کننده شده و با این 
کار قصد نوآوري در این زمینه را داشــته است. با تغییر حالت کیبورد به این شکل، تایپ با یک دست آسان تر 
می شود. دقت و سرعت قابلیت سوآیپ کیبورد نیز قابل توجه است. از درون اپلیکیشن می توانید تم هاي آن را 

عوض کنید. این کیبورد در حال حاضر فقط به زبان انگلیسی در دسترس است.

ابزار کاربردي
Microsoft Corporation

iO
S

bit.ly/1rcM8V2 bit.ly/1YQ4GoA

apple.co/1pynFIrapple.co/1Sqet4r bit.ly/1VUSt4a

apple.co/1VxvdsX

باهمتاکاردان

A Weather WayBoom Dots
iOS

Alfred AstortSven Magnus 16/8 مگابایت
آب و هوا
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 به روزرسانی هاي خودکار
طبق اعالم مایکروســافت، وینــدوز 10 آخرین 
نســخه از ســري وینــدوز خواهــد بود، امــا این 
به معناي آن نیســت که به روزرسانی جدیدي براي 
این ویندوز منتشــر نمی شــود، بلکه مایکروسافت 
بر این عقیده اســت کــه تمام به روزرســانی هاي 
موردنیــاز و حتی تغییرات بزرگ در سیســتم عامل 
وینــدوز در قالــب بســته هاي به روزرســانی براي 
وینــدوز 10 عرضه می شــود و وینــدوز جدیدتري 
عرضه نخواهد شــد. مایکروســافت براي دستیابی 
به این هدف و بهره مندســازي کاربــران از آخرین 
به روزرسانی ها به طور پیش فرض قابلیت به روزرسانی 
در وینــدوز را فعال کرده و غیرفعــال کردن آن را 
نیز با محدودیت هایی مواجه کرده اســت. بسیاري 
از کاربــران نیز به دلیل آشــنایی نداشــتن با روش 
غیرفعال سازي به روزرسانی ها، آن را به حال خود رها 
کرده و به این ترتیــب ترافیک اینترنتی خود را براي 
دانلود بســته هاي به روزسانی از دست می دهند و در 
مواردي که دانلود بســته هاي به روزرسانی در حال 

انجام است با افت سرعت اینترنت مواجه می شوند.
براي غیرفعال کردن به روزرسانی خودکار باید از 
روش هاي غیرمعمولی کمک بگیرید که معموال در 
صفحه ترفند آنها را معرفی می کنیم. در این شرایط 
نیز یکی از دو روش زیر را به شما پیشنهاد می کنیم:

Group Policy Editor استفاده از
1- کلیدهاي Start+R را از روي صفحه کلید 
فشــار داده و عبارت gpedit.msc را تایپ کرده 

کلید اینتر را فشار دهید.
 Group Policy Editor پنجــره  در   -2

مسیر زیر را دنبال کنید:
Computer Configuration>
Administrative Templates>
All Settings
Configure Automatic Updates -3

را پیدا کرده و پــس از دوبار کلیک روي آن، گزینه  
Disabled را انتخاب و Apply کنید.

4- بــراي بررســی اعمال تغییــرات، از بخش 
بخــش  بــه   (Settings) وینــدوز  تنظیمــات 
Windows update رفتــه و در ادامــه گزینه  
کنیــد.  کلیــک  را   Advanced Options
چنانچــه تغییرات به درســتی اعمال شــده باشــد 
وضعیــت  در  خــودکار  به روزرســانی 
Never check for updates

not) قرار دارد. recommended)
استفاده از سرویس ها

1- روي منوي اســتارت کلیــک کرده و پس از 

جســتجوي عبارت services کلید اینتر را فشار 
دهید.

گزینه مى توانیــد  ســرویس ها  پنجــره  در   -2
Windows را پیــدا کرده و روي آن  Update

دوبار کلیک کنید.
گزینــه    Startup type بخــش  در   -3
Disable را انتخاب کــرده و پس از کلیک روي 
Stop، گزینه  OK را براي اعمال تغییرات کلیک 

کنید.
4- با اجراي این عملیات هرگاه بخواهید عملیات 
بررسی براي به روزرسانی را اجرا کنید با خطا مواجه 

خواهید شــد و به روزرســانی هاي خــودکار متوقف 
می شوند.

نکتــه: براي فعال ســازي مجدد به روزرســانی 
توسط ســرویس ها کافی است مراحل اشاره شده را 
تکــرار کرده و در بخــش Startup type گزینه  

Manual را انتخاب و روي Start کلیک کنید.

اشتراك به روزرسانی ها
وینــدوز 10 بیــش از 2/4 میلیــون کاربر فعال 
دارد و ارائــه فایل هاي به روزرســان براي این تعداد 
از کاربــران بــا پیچیدگی هاي فنی زیــادي همراه 
اســت. مایکروســافت براي رهایی از این مشکل، 
وینــدوز 10 را به گونه اي طراحی کرده که هر کاربر 
آن در ارتباطی نظیر به نظیر، فایل هاي به روزرسان را 
در اختیار دیگر کاربران قرار می دهد. به عبارت دیگر 
شــما نه تنها سرویس گیرنده هســتید و فایل هاي 
به روزرســانی را دانلــود می کنید، بلکــه به عنوان 
سرویس دهنده بخشــی از فایل ها را در اختیار دیگر 
کاربــران قــرار می دهید. این شــرایط دقیقا همان 
ســرقت پهناي باند به شمار می رود. براي ممانعت از 

این سرقت نیز می توانید به روش زیر عمل کنید:
1- به منوي اســتارت مراجعه کــرده و پس از 

کلیک روي Settings مسیر زیر را دنبال کنید:
Update & Security >> Advanced 
options >> Choose how updates are 
delivered

2- کلید موجود در پنجره به نمایش درآمده را به 
حالت Off تغییر وضعیت دهید.

پهناي باند رزرو شده
حــدود   10 وینــدوز  نمی دانیــد  احتمــاال 
80 درصــد از پهنــاي باند ارتباط اینترنتی شــما را 
براي سیســتم عامل و برنامه هاي نصب شده در آن 
رزرو می کنــد و تنها 20 درصد از آن را در زمان اوج 
مصرف در اختیار شما قرار می دهد. براي آزادسازي 
این پهناي باند رزرو شــده نیز می توانید از روش زیر 

کمک بگیرید:
1- کلیدهاي Start+R را فشــار دهید تا ابزار 

Run اجرا شود.
2- عبارت gpedit.msc را تایپ کرده و کلید 

اینتر را فشار دهید.
3- مسیر زیر را دنبال کنید:

Computer Configuration >> 
Administrative Templates >> 
Network >> QoS Packet Scheduler

Limit را  reservable bandwidth -4
پیدا کرده و روي آن دوبار کلیک کنید.

5- حاال گزینــه  Enabled را فعال کرده و در 
کادر Bandwidth Limit مقــدار صفر را وارد 

کنید.
6- در پایــان با کلیــک روي OK تغییرات را 
ذخیره کرده و از افزایش سرعت اینترنت لذت ببرید.

امیر عصاري
همان طور که می دانید از مدت ها پیش ویندوز 10 به طور رســمی منتشــر شد و به صورت رایگان در 
قالب بسته به روزرسانی در اختیار کاربران ویندوزهاي 7، 8 و 8/1 قرار گرفته است. به روزرسانی رایگان، 
تبلیغات گسترده و اعمال تغییرات متعدد در این نسخه از ویندوز نیز موجب شده است تا کاربران زیادي 
به اســتفاده از آن روي آورند، اما بسیاري از این کاربران به محض به روزرسانی به ویندوز 10 و برقراري 
اولین اتصاالت اینترنتی خود با افت شدید سرعت اینترنت مواجه شده اند. شما نیز با این تغییر و این افت 
محسوس سرعت مواجه شده اید؟ آیا می دانید در مواردي امکانات جدید ویندوز 10 پهناي باند اینترنتی 
شما را سرقت کرده و در بخش هایی نیز ترافیک اینترنتی شما بیهوده و بدون اجازه مصرف می شود؟ اگر 
می خواهید ارتباطات اینترنتی ویندوز 10 را بهبود ببخشید و با ممانعت از هدر رفت ترافیک و پهناي باند 
ارتباط اینترنتی خود سرعت را تا بیش از 80 درصد افزایش دهید با کارگاه این هفته کلیک همراه شوید.

چنانچــه از وینــدوز 10 نســخه خانگــی 
(Home) اســتفاده می کنید و استفاده از ابزار
شــما  بــراي   Group Policy Editor
امکان پذیر نیست، می توانید پس از دانلود فایل 
زیر و نصب برنامه موجود، این ابزار را به نسخه 

خانگی ویندوز 10 نیز اضافه کنید.
http://j.mp/click_gpedit 

افزایش سرعت اینترنت در ویندوز 10

تخت گاز مـرور کنید

تغییر محیط کاربري از جمله امکاناتی اســت که در بخش شخصی سازي 
نرم افزارها و اپلیکیشن هاي مختلف در اختیار کاربران قرار می گیرد تا هر کاربر 
به ســلیقه خودش محیط کاربري را تغییر داده و لذت بیشتري را از آن برنامه 
تجربه کند. این قابلیت در شــبکه پیام رســان واتس اپ نیز وجود دارد و شما 
می توانید  بســادگی تصویر زمینه محیط هاي گفت وگو با دوســتانتان را تغییر 

دهید. براي انجام این کار کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:
1 ـ اپلیکیشن واتس اپ را اجرا کرده و پس از مراجعه به منوي اصلی روي 

Settings فشار دهید.
Wallpaper مراجعه کرده و روي Chats and Calls 2 ـ به بخش

فشار دهید.
3 ـ اکنون گزینه هاي مختلفی براي انتخاب در اختیار شــما قرار می گیرد 

که عبارت است از:
Android یــا Documents: بــا انتخــاب این گزینه  System
می توانید از میان عکس هاي موجود در دســتگاه خود یکی را به عنوان تصویر 

پس زمینه براي واتس اپ انتخاب کنید.
WhatsApp: چنانچــه مجموعــه تصاویر زمینه واتــس اپ را دانلود 
نکرده باشــید به لینک دانلود پکیج هدایت شــده و پــس از آن می توانید از 

میــان تصاویر موجود در این پکیج، گزینه دلخــواه را براي تصویر پس زمینه 
واتس اپ برگزینید.

Default: تغییرات احتمالی شــما حــذف و تصویر پیش فرض واتس اپ 
جایگزین تصاویر فعلی می شود.

No Wallpaper: اگر ســادگی را ترجیح می دهید این گزینه را فشــار 
دهید، زیرا با فشار این گزینه به طور کل تصویر زمینه حذف می شود.

تصاویر زمینه دلخواه در واتس اپ

فند
تر

کـارگـاه
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بازار

5 پیشنهاد مچی

تومان1/400/000 قیمت

One M9 Plus اچ تی سی

تومان2/100/000 قیمت

G5 H860 ال جی

تومان1/850/000 قیمت

Nexus p6 هوآوى

در میان شــرکت هایی کــه در تولید تبلت هاي 
اندرویدي دست دارند، می توان یکی از موفق ترین ها 
را در ســال هاي اخیر شــرکت لنوو دانســت. این 
شــرکت چینی که توانسته سهم چشــمگیري از 
بــازار لپ تاپ هــا را هم به خــود اختصاص دهد، 
بــا تولید تبلت هــاي هیبریــدي و معمولی در این 
صنعــت حرف هــاي زیادي بــراي گفتــن دارد. 
لنوو TAB2 A10 گزینه پیشنهادي ما به شما از 
میان تولیدات این شرکت است. این تبلت ده اینچی 

عملکرد ســخت افزاري مناســبی دارد و در میان 
تبلت هاي اندرویدي رده باال قرار می گیرد. نمایشگر 
این تبلت داراي رزولوشن 1200 در 1920 پیکسل 
است که براي تماشاي فیلم و عکس مناسب به نظر 
می رسد. همچنین باتري 7000 میلی آمپرساعتی این 
دستگاه با ظرفیتی بیشتر از گلکسی تب A می تواند 
ساعت هاي بیشتري براي شما کار کند. لنوو در این 
دستگاه دو دوربین هشت و پنج مگاپیکسل در پشت 

و جلوي آن قرار داده است.

همه کاره بی مدعا

تومان810/000

شــرکت کــره اي سامســونگ که یکــی از 
ســردمداران صنعت موبایل به حساب می آید، هیچ 
وقت نتوانست کاربرانش را متقاعد کند از تبلت هاي 
تولیدي این شرکت به اندازه تلفن هاي هوشمندش 
اســتقبال کنند، اما این به  معناي آن نیست که در 
میان تبلت هاي تولیدي شــرکت سامسونگ گزینه 
خوبی وجود ندارد. تبلت A سامســونگ از ســري 
گلکســی تب، یکی از بهترین گزینه هاي اندرویدي 

بــازار اســت. این تبلــت 9/7 اینچی بــا توجه به 
مشــخصات ســخت افزاري قابــل قبولش قیمت 
مناســبی دارد و با توجه به پشتیبانی از سیمکارت و 
قابلیت تماس می تواند مانند یک گوشی عمل کند. 
گلکسی تب A از دو گیگابایت رم و 16 گیگابایت 
حافظه داخلی بهره می برد و همچنین در بسته بندي 
این دستگاه یک قلم نیز وجود دارد که براي نوشتن 

و طراحی استفاده می شود.

یار قدیمی

تومان1/000/000 

با این که با روي کارآمدن گوشی هاي بزرگ 
باالي پنج اینچ، فبلت ها جایگزین تبلت ها شدند، 
اما هنوز هم ایــن ابزارهاي کاربردي طرفداران 
خــود را دارند و انتخاب یــک تبلت کار چندان 
آســانی نیســت. از میان گزینه هاي موجود در 
بازار، آیپد مینی 4 اپل یکی از بهترین هاســت. 
زمانی که براي اولین بار شــرکت اپل دست به 
عرضه این محصــول زد بســیاري از کاربران 
کالســیک آیپد اندازه 7/9 اینچی این دستگاه 

را ناکارآمــد اعالم کردند، اما حــاال این آیپد با 
اندازه خوش دست خود یکی از پرطرفدارهاست. 
آیپد مینی 4 نسبت به نسل قبلی خود باریک تر 
و سبک تر شــده و فقط 6/1 میلی متر ضخامت 
 A8  و 299 گــرم وزن دارد. پردازنده قدرتمند
این دســتگاه قابلیت اجراي تمام اپلیکیشن هاي 
اپ اســتور را دارد و باتري لیتیوم پلیمري آن با 
توانایی 9 ســاعت کار مداوم بــرگ برنده آیپد 

مینی 4 نسبت به دیگر رقباست.

خوش دست و خوش تراش

تومان1/800/000

تخته  سنگ هاي کاربردي

ابعاد:   5/3  اینچ

دوربین:  16  مگاپیکسل

حافظه داخلی:  32 گیگابایت       

اسنپدراگون 820  تراشه: 

اندروید 6 سیستم عامل: 

ابعاد:   5/7  اینچ

دوربین:  12  مگاپیکسل

حافظه داخلی:  64 گیگابایت       

اسنپدراگون 810  تراشه: 

اندروید 6 سیستم عامل: 

تومان2/300/000 قیمت

iPhone 6s اپل

ابعاد:   5/2  اینچ

دوربین:  20  مگاپیکسل

حافظه داخلی:  32 گیگابایت       

 MediaTek helio X10 تراشه: 

اندروید 5 سیستم عامل: 

5 پیشنهاد محبوب بازار

9/7 اینچ ابعاد:  

دوربین:  5 مگاپیکسل

حافظه داخلی:  16 گیگابایت       

Qualcomm APQ 8016 تراشه: 

اندروید 5 سیستم عامل: 

10/1 اینچ ابعاد:  

دوربین:  8 مگاپیکسل

حافظه داخلی:  16 گیگابایت       

MT8732 QC Chipset تراشه: 

اندروید 4.4 سیستم عامل: 

تومان2/000/000 قیمت

Galaxy S7 سامسونگ
ابعاد:   5/1  اینچ

دوربین:  12  مگاپیکسل

حافظه داخلی:  32 گیگابایت       

 Exynos 8890 تراشه: 

اندروید 6 سیستم عامل: 

ابعاد:   7/9 اینچ

دوربین:  8 مگاپیکسل

حافظه داخلی:  16 گیگابایت        

A8 تراشه: 

ios9 سیستم عامل: 

ابعاد:   4/7  اینچ

دوربین:  12  مگاپیکسل

حافظه داخلی:  16 گیگابایت       

 A9 تراشه: 

آي او اس 9 سیستم عامل: 

تومان1/100/000 قیمت

Moto 360 46mm موتوروال 

ابعاد:  1/56  اینچی

 Snapdragon 400  :تراشه

باتري:  400 میلی آمپرساعت

4 گیگابایت حافظه داخلی: 

سیستم عامل:  اندروید ویر

تومان1/140/000 قیمت

Watch Sport 38mm اپل

ابعاد:  1/32 اینچی

S1  :تراشه

باتري:  205 میلی آمپرساعت

8 گیگابایت حافظه داخلی: 

سیستم عامل:  واچ او اس

تومان1/070/000 قیمت

 Gear S2 سامسونگ

ابعاد:  1/2 اینچی

Exynos 3250  :تراشه

باتري:  250 میلی آمپرساعت

4 گیگابایت حافظه داخلی: 

سیستم عامل:  اندروید ویر

تومان900/000 قیمت

Urbane W150 ال جی

ابعاد:  1/3 اینچی

Snapdragon 400  :تراشه

باتري:  410 میلی آمپرساعت

4 گیگابایت حافظه داخلی: 

سیستم عامل:  اندروید ویر

تومان600/000 قیمت

TalkBand B2 هوآوي

ابعاد:  0/73 اینچی

Hw krin 3  :تراشه

باتري:  95  میلی آمپرساعت

128 مگابایت حافظه داخلی: 

سیستم عامل:  اندروید ویر

TAB 2A10
لنوو

Galaxy
Tab A
سامسونگ

Ipad
mini 4اپل
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دالیل متعددي می تواند شــما را مجبور به شارژ 
مستقیم باتري تلفن همراه خود کند. به عنوان مثال 
ممکن اســت شــارژر آن را همراه نداشته باشید یا 
درگاه اتصال کابل شــارژ آسیب دیده باشد و نتوانید 
از کابل و شــارژر موردنظر براي شارژ باتري کمک 
بگیرید. همچنین ممکن اســت به مســافرت رفته 
و شــارژر تلفن همراهتان را فراموش کرده باشید، 
در این شــرایط هر دستگاهی که از درگاه یو اس بی 
پشــتیبانی کند، می تواند براي اتصال کابل شارژ به 
شما کمک کرده و دســتگاه هوشمند شما را شارژ 
کند، اما فرض کنید کابل شــارژ تلفن همراهتان را 
نیــز به همراه ندارید و تنها کابلی که در دســترس 
شماست یک کابل یو اس بی ساده است! (این کابل 

در شرایط اضطراري می تواند کابل ماوس باشد)
آیا می دانید در این شــرایط نیز با همراه داشتن 
یک کابل ســاده یو اس بــی می توانیــد به صورت 
اضطراري باتري تلفن همراهتان را شارژ کنید؟ شارژ 
مستقیم باتري با استفاده از کابل یو اس بی به روش 

زیر امکان پذیر است:

1- پیــش از هر چیــز به یک کابــل یو اس بی 
نیاز خواهید داشــت. این کابل می تواند از ماوس یا 

صفحه کلیدهاي خراب شما جدا شده باشد.
2- یک سر کابل یو اس بی براي اتصال به درگاه 
یو اس بی طراحی شــده و نباید در آن تغییري ایجاد 
کنید، اما در ســمت دیگر باید روکش روي کابل را 
جدا کنید تا چهار ســیم به رنگ هاي مختلف براي 

شما نمایان شود.
3- سیم هاي مشــکی و قرمز رنگ را جدا کنید. 
(ممکن است در برخی کابل هاي ارزانقیمت نیازمند 

جداسازي سیم هایی به رنگ صورتی و آبی باشید)
4- سر سیم هاي جدا شــده (مشکی و قرمز) را 
لخت کرده و پس از خارج کردن باتري تلفن همراه 
خود سیم قرمز رنگ را به قطب مثبت باتري و سیم 
مشــکی را به قطب منفی آن متصــل کنید. (براي 
ثابت کردن اتصال می توانید از یک چسب نواري یا 

چسب برق کمک بگیرید)
5- حاال تنها کاري را که باید انجام دهید اتصال 
سر دیگر کابل به درگاه یو اس بی تلویزیون هوشمند، 

رایانه یا هر ابزار دیگر با پشتیبانی از این درگاه است.
6- پس از گذشــت مدت زمانــی بین 15 تا 20
دقیقه کابل را جدا کرده و با اتصال مجدد باتري، از 

تلفن همراه خود استفاده کنید.
نکات مهم:

   اجراي این روش در صورتی امکان پذیر است 
که بتوانید باتري دستگاه هوشمندتان را از آن خارج 

کنید.
   قطب مثبت و منفی باتري هاي دستگاه هاي 
هوشمند با کمی دقت روي بدنه باتري قابل مشاهده 

است.
   اســتفاده از ایــن روش فقــط در شــرایط 
اضطراري توصیه می شــود و باید به این نکته توجه 
داشته باشید که اتصال مســتقیم به کابل یو اس بی 
موجب می شــود تا ولتاژ وارد شــده به باتري کمی 
بیش از حد معمول آن باشــد و شارژ طوالنی مدت 
باتري در این حالت (بیش از 20 دقیقه) می تواند به 

باتري دستگاه شما آسیب بزند.

شارژ باتري تلفن همراه 
بدون شارژر

نمایش خودکار نوار منو 
در مک

هر سیســتم عامل با بهره مندي از یک منوي 
اصلی، امکانات مختلفــى را در اختیار کاربر قرار 
داده و دسترسی به بخش هاي متعدد سیستم عامل 
را بــراي او فراهــم می کنــد. سیســتم عامل 
مک او.اس.ایکس نیز از همین طراحی برخوردار 
اســت و اگر از کاربران این سیستم عامل باشید 
مطمئنا منوي اصلی آن را در باالي صفحه نمایش 
مشاهده و استفاده کرده اید. همان طور که می دانید 
این منو در تمام شرایط فعال بوده و قابل مشاهده 
و دسترســی است که این نمایش همیشگی یک 
مزیت به شــمار می رود، امــا گاهی همین مزیت 
مثال  به عنوان  باشــد.  دردسرساز  کمی  می تواند 
ممکن است به دالیل مختلف قصد داشته باشید 
از کل فضاي نمایشگر استفاده کنید و تمایلی به 
حضور این منو در صفحه نمایش نداشته باشید! در 
این شرایط می توانید از قابلیت نمایش خودکار در 
مک کمــک بگیرید تا نوار منو فقط زمانی ظاهر 
شــود که شــما به آن نیاز دارید. دوست دارید با 
چگونگی فعالســازي این قابلیت آشنا شوید؟ از 

روش زیر براي انجام این کار کمک بگیرید:

1 ـ از نــوار منو روي آیکون اپل کلیک کرده 
System را انتخاب کنید. Preferences و

2 ـ از میــان بخش هاي به نمایش درآمده در 
تنظیمات سیستم روي General کلیک کنید.

3 ـ در پایــان عالمت چک مارك کنار گزینه 
Automatically hide and show

the menu bar را فعــال کــرده و بــا تائید 
پنجره هاي فعال آنها را ببندید.

4 ـ پــس از اجراي مراحل گفته شــده، نوار 
منو از بــاالي صفحه نمایش حذف شــده و در 
صــورت نیاز با حرکت نشــانگر ماوس به باالي 
صفحه نمایش و کمی مکث در آن محدوده ظاهر 

می شود.

کارگاه
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ترفند

مجتبى محمد بیگى
به روزرسانی رســمی اندروید 6 با نام مارشمالو 
به سرعت براي دستگاه هاي مختلف عرضه می شود 
و این به روزرســانی موجب شده کاربران ترفندهاي 
اســتفاده از این سیســتم عامل جدید را جســتجو 
کنند. چنانچه دســتگاه شــما نیز به این نسخه از 
اندرویــد مجهز شــده و دنبال امکانــات جدید آن 
هســتید از قابلیت مدیریت مجوزهاي دسترســی 
(App Permissions) غافل نشــوید. شــما 
می توانیــد با اســتفاده از این قابلیــت و بدون نیاز 
به اپلیکیشــن هاي جانبی، دسترســی اپلیکیشن ها 
بــه بخش ها و ابزارهاي مختلــف را مدیریت کرده 
و به عنوان مثال چنانچه یک اپلیکیشــن چراغ قوه 
داراي دسترســی به گالري دستگاه است این مجوز 

دسترسی را غیرفعال کنید.
بــراي غیرفعال کــردن مجوزهاي دسترســی 
اختصاص یافته به هر اپلیکیشــن یا مشــاهده کل 
اپلیکیشــن هاي داراي یک مجوز دسترسی خاص 

در اندروید 6 می توانید از روش زیر کمک بگیرید:
1 ـ از فهرست برنامه ها به Settings بروید و 

روي Apps فشار دهید.
2 ـ پــس از به نمایــش درآمــدن فهرســت 
اپلیکیشــن ها، روي نام هریک از اپلیکیشــن هاي 
موردنظر خود فشــار داده و در صفحه مشــخصات 

اپلیکیشن روي Permissions فشار دهید.
3 ـ اکنون فهرســتی از مجوزهاي صادر شــده 
براي اپلیکیشــن موردنظر در اختیار شما قرار گرفته 
و کلیدي براي فعال یا غیرفعال کردن هر مجوز در 
مقابل آن مشــاهده می شود. شما می توانید با تغییر 
وضعیت کلید مقابل هــر گزینه به حالت غیرفعال، 

مجوز دسترسی را باطل کنید.
از  فهرســتی  می خواهیــد  چنانچــه  نکتــه: 
اپلیکیشــن هایی را کــه به یک بخش یــا ابزاري 
خاص دسترســی دارند مشــاهده کنیــد (به عنوان 
مثال می خواهیــد همه اپلیکیشــن هایی را که به 
دوربین دسترســی دارند مشاهده کنید)  باید پس از 

 Apps و ورود به بخش Settings مراجعه بــه
روي آیکون منوي اصلی که در باال ســمت راست 
به نمایش درآمده فشار داده و پس از انتخاب گزینه  
 App Permissions روي   Advanced
فشــار دهید. حاال با انتخــاب هریک از بخش ها یا 

ابزارهاي موردنظر، اپلیکیشن هایی که داراي مجوز 
دسترســی به آن ابزار هستند به صورت فهرست در 
اختیار شــما قرار می گیرد و بــا تغییر وضعیت کلید 
مقابل هر اپلیکیشــن می توانید مجوز دسترسی به 

قابلیت موردنظر را براي آن اپلیکیشن باطل کنید.

متوسط

مرورگر کروم قابلیت هاي بسیار خوبی را در خود جاي داده که یکی از این قابلیت ها 
پشتیبانی از میانُبرهاي کلیدي براي مدیریت تب هاي به نمایش درآمده در مرورگر است. 

اگر بخواهیم مروري روي این میانبرها داشته باشیم، مهم ترین آنها عبارت است از:
  میانبر Ctrl+T براي ایجاد تب جدید
  میانبر Ctrl+W براي بستن تب فعال

  میانبر Ctrl+Tab براي حرکت به تب بعدي
  میانبر Ctrl+Shift+Tab براي حرکت به تب قبلی

و آخرین میانبر که کمی براي کاربران ناشــناخته اســت میانبري براي حرکت میان 
تب ها باتوجه به ترتیب قرارگیري آنهاســت. شــما می توانید با فشار کلیدهاي Ctrl به 
همراه هریک از اعــداد روي صفحه کلید، به تب موردنظر پــرش کنید. به عنوان مثال 
چنانچه هشــت تب فعال روي مرورگر باز باشد و بخواهید به تب شماره 3 بروید کافی 

است کلید Ctrl+3 را فشار دهید.
و اما این پرش به تب دلخواه در صورتی آســان اســت که شماره تب موردنظر قابل 
مشاهده باشد و متاسفانه در حال پیش فرض این شماره در مرورگر نمایش داده نمی شود 

و شما می توانید با عملیات شمارش تب ها، جایگاه تب موردنظر را پیدا کنید.
حاال که با این قابلیت آشنا شدید چنانچه دوست دارید 
عملیات شــمارش را نیز رها کنید و براحتی از شماره هر 
تب مطلع شــوید پیشــنهاد می کنیم از ترفند زیر استفاده 

کنید:
1ـ  مرورگــر کروم را اجرا کرده و به لینک زیر مراجعه 

کنید:
http://j.mp/click_tabnumber

2ـ  افزونه Tab Number را در مرورگر نصب کنید.
3 ـ بدون نیاز به هیچ گونه فعالیت بیشتر، چنانچه تب 
جدیدي را در مرورگر باز کنید و کلید Ctrl را براي شروع 
استفاده از میانبرها فشــار دهید، خواهید دید جایگاه تب 
به صورت شــماره اي کنار آن نمایش داده می شود. از حاال 
به بعد براحتی می توانید طبق شماره هاي به نمایش درآمده 
براي هر تب، با اســتفاده از میانبري که پیشــتر به شما 

معرفی کردیم، پرش میان تب ها را اجرا کنید.

شماره تب ها در کروم
مبتدي

ویندوز 10، آخرین نســخه از سیستم عامل ویندوز اســت که در طول زمان به روزرسانی هاي متعددي براي آن منتشر 
می شــود، اما نســخه اصلی آن همچنان روي 10 باقی می ماند و احتماال هیچ نام جدیدي به ویندوز اختصاص داده نشود. 
مایکروســافت در این نســخه از ویندوز امکانات بســیاري را گنجانده که یکی از آنها مدیریت پیشرفته حساب کاربري و 
بهره مندي از قابلیت رمزگذاري روي عکس دلخواه است. با استفاده از این قابلیت می توانید عکسی را به دلخواه خود انتخاب 
کنید و در ســه مرحله، با استفاده از رســم دایره، خطوط یا حتی ضربه روي نقاطی خاص، رمز هایی سه بخشی ایجاد کنید 
که این رمز براي ورود به سیســتم عامل مورد اســتفاده قرار می گیرد. به این ترتیب رمز شما نه از نوع عدد است و نه از نوع 
حروف بلکه باید مکان هاي مشخص شده روي تصویر را به همان ترتیب و همان شکلی که مشخص کرده اید لمس کنید 

یا با استفاده از نشانگر ماوس به تصویر بکشید.
براي فعال سازي این رمزهاي حرفه اي و پیچیده می توانید به روش زیر عمل کنید:

1 ـ روي منوي استارت کلیک کرده و در باالي منوي استارت، روي نام/ تصویر پروفایل کاربر فعلی کلیک کنید.
2 ـ از منوي به نمایش درآمده گزینه Change Account Settings را انتخاب کنید.

3ـ  از ســمت چپ به بخش Sign-in Options رفته و پس از اســکرول کردن ســمت راست صفحه، در بخش 
Picture Password روي Add کلیک کنید.

4 ـ در صورت نیاز رمز خود را براي ورود به این بخش وارد کرده و در ادامه روي گزینه Choose Picture کلیک 
کنید.

5 ـ تصویر موردنظرتان را فراخوانی کرده و پس از جانمایی آن در صفحه، روي Use this picture کلیک کنید.
6 ـ حاال باید رمز خود را در سه بخش با حرکاتی همچون رسم دایره، رسم خطوط یا نقطه گذاري مشخص کنید. توجه 
داشته باشید جهت حرکت بسیار مهم است و به عنوان مثال می توانید تصویري همچون یک گربه را انتخاب کرده، دو چشم 

را با رسم دایره و فاصله بینی تا دهان را با رسم یک خط صاف از باال به پایین مشخص کنید.
از  پــس  ادامــه  در  ـ   7
مشــخص کردن رمز مربوط 
به هر سه بخش، وارد مرحله 
تائید رمز خواهید شد. در این 
مرحله  باید رمز وارد شــده را 

دوباره رسم کنید.
8 ـ پس از رســم صحیح 
مرحله 7،  در  تصویــري  رمز 
رمز شما تائید شده و با کلیک 
روي Finish مراحل کار به 
اتمام می رسد. اکنون با خروج 
از حســاب کاربــري فعلی و 
تکرار عملیات ورود، می توانید 
نتیجــه تغییرات را مشــاهده 

کنید.

حرفه اي

رمزهاي پیشرفته در ویندوز 10

ابطال مجوز اپلیکیشن ها در اندروید
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Construction
این واژه در علوم رایانه در بیشــتر موارد C کلمه اى اســت به معناي ساخت و ساز. 
هنگام دسترســی به برخی ســایت هاي 
 Under Construction به صــورت  اینترنتــی 
مشاهده می شــود و در حال ساخت (در دست ساخت) 
ترجمه می شــود. در حالت کلی اقدام براي ساخت هر 
چیزي یا ساختاربندي با واژه Construction بیان 
می شود. هنگامی که راه اندازي یک سایت اینترنتی یا 
اجراي یک پروژه در مراحل اولیه و آغازین خود باشد 

از این واژه استفاده می شود.

Maintenance
رایج ترین معناي این واژه، تعمیر کردن و  M در حالــت کلی انجــام هرگونه عملیات
براي حفظ شــرایط هرچیزي در بهترین 
حالت ممکن اســت. به عنوان مثال هنگامی که یک 
وبســایت براي انجام عملیاتی همچون به روزرسانی یا 
تغییراتی همچون جابه جایی ســرور و... از دســترس 
 Under Maintenance کاربران خارج شود از واژه
به معناي در دست تعمیر یا در حال تعمیر کمک گرفته 

می شود. 

 کلیک:خوشــبختانه این کار انجام پذیر است و با وجود آن که دستگاه شما 
روت شده بسادگی می توانید از روش ها و ابزارهاي موجود براي انجام این 
کار کمک بگیرید. پیشتر نیز در کلیک مطالب کاملی درباره انواع حافظه در اندروید 
به چاپ رســیده و دو ابزار منحصربه فرد براي انتقال اطالعات اپلیکیشن هاي نصب 
شده و دیتاي بازي ها به کارت حافظه خارجی دستگاه معرفی شده است. شما می توانید 

با مراجعه به لینک هاي زیر این مطالب را در سایت جام جم کلیک مشاهده کنید:
http: /  / jjo.ir / FtoREA
http: /  / jjo.ir / UdxFRc
http: /  / jjo.ir / mDvfVr

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. 

و ی

حمید عزیزي خانقاهی از شهرســتان 
سنقر: متاســفانه با باز کردن یک ایمیل 
ناشــناس، عکس هایم به مشکل برخورد کرده و 
باز نمی شــود. این عکس ها نتیجه چهار ســال 
عکاســی است و هیچ کدام از مهندسان کامپیوتر 
در شهر کوچک ما نتوانستند مشکل را حل کنند. 

امیدوارم شما بتوانید راهکاري برایم پیدا کنید.

خوي:  از  وکیلی  حامد   
گلکسی  گوشــی  من 

A7 دارم و سیستم عامل آن 
می خواهم  است.  شده  روت 

بدانم آیا روشی وجود دارد 
کــه دیتــاي بازي هاي 
 sdcard پرحجم را به

منتقل کنم؟

 کلیک: باتوجه بــه فایلی که به عنوان 
نمونــه براي ما ارســال کردید، فرمت 
عکس هاي شــما به vvv تغییر کرده و این نوع 
تغییــر فرمــت عملکــرد یکــی از مخرب ترین 
زورگیرهاي دیجیتالی (Ransomware) با نام 
زورگیرها  این  متاســفانه  است.   TeslaCrypt
پس از آلوده کردن رایانه، همه اطالعات شــما را 
رمزنگاري کرده و بازکردن اطالعات رمز شده را 
به پرداخت پول مشروط می کنند (مشخص نیست 
پس از پرداخت پول نیز اطالعات شــما از حالت 
رمز خارج شــود یا خیر). این باجگیر دیجیتال روز 
به روز روش عملکرد خود را تغییر می دهد و براي 
نمونه هاي قدیمی آن ابزاري جهت رمزگشــایی 
توسط کاربران ساخته شده، اما متاسفانه نوع جدید 
آن که رایانه شــما را آلوده کرده در حال حاضر با 
هیچ روشی قابل رمزگشایی نیست. به شما توصیه 
می کنیم پیش از هر کاري از اطالعات رمز شــده 
خود یک نسخه پشــتیبان تهیه کرده (سعی کنید 
این کار را با اســتفاده از دیسک هاي نجات بدون 
نیاز به سیســتم عامل انجام دهید و کامال احتیاط 
کنید هیچ فایل آلوده اي به رســانه ذخیره ساز شما 
وارد نشــود) و منتظر بمانید، چراکه شــاید روزي 
ابزاري براي این نوع از باجگیر تســال نیز طراحی 
شــود. در ادامه بدون ورود به سیســتم عامل و با 
اســتفاده از روش هاي مختلف بازیابی اطالعات، 
سعی کنید نسخه پیشین فایل ها را بازیابی کرده و 
در محلی مطمئن آنها را ذخیره کنید. در نهایت نیز 
همچون  مختلفــی  ابزارهــاي  از  اســتفاده  بــا 
Malware ـ Malwarebytes Anti رایانه 

خود را از آلودگی پاکسازي کنید.

مرتضی شایســته از شــهرکرد: من یک ســایت با وردپرس 
راه اندازي کرده ام و مدت ها نیز با آن مشــکلی نداشــتم. هرگاه 
به روزرسانی خودکار وردپرس هشدار 
براي به روزرســانی را نمایش 
عملیــات  می دهــد 
به روزرســانی را طی 
کــردم و پوســته، 
یــا  هســته 
را  پالگین هــا 
کــرده ام.  به روز 
این بار با مشکل 
ارتبــاط  در 
شاید  (و  اینترنتی 
سرور  در  مشــکل 
و  شدم  مواجه  سایت) 
پس از این که ســایت به 
حالــت تعمیر رفــت، عملیات 
حاال  و  شد  انجام  ناقص  به روزرســانی 
ســایت در وضعیت تعمیر باقی مانده است. هرکار 
می کنــم نمی توانم به بخش مدیریتی وردپرس وارد شــوم و پیغام زیر برایم 

نمایش داده می شود:
«ســایت به منظور انجام عملیات تعمیرات زمان بندي شــده براي مدت 

کوتاهی در دسترس نیست. یک دقیقه دیگر مراجعه کنید.»
چطور مشــکل را رفع کنم؟ دسترسی به سایت به هیچ وجه امکان پذیر 

نیست.
 کلیک: شما به یکی از رایج ترین مشکالت کاربرانی که از 

نیست.

می کنند،  استفاده  محتواي وردپرس  مدیریت  سیستم 
اشــاره کردید. همان طور که می دانیــد وردپرس هنگام 

اجراي عملیات به روزرسانی سایت شما را در حالت 
تعمیر قرار می دهد تا عملیــات دانلود فایل هاي 
به روزرســان و آپلود آنها روي سرور را براحتی و 
بدون هیچ مشکلی اجرا کند. گاهی این عملیات 
با مشکالتی مواجه می شود که یکی از آنها بروز 

مشکل در سرور است. 
در این شــرایط ممکن 

کار  انجام  زمان  اســت 
و  رســیده  پایــان  بــه 

مواجه  خطــا  با  وردپــرس 
شــود. در چنین وضعیتی باتوجه 

به این که عملیات موفقیت آمیز نبوده، 
سایت شما همچنان در حالت تعمیر باقی 

می ماند و ساده ترین روش براي خروج از این 
حالت، حذف دستی فایلی است که موجب شده سایت شما در حالت تعمیر 
قرار گیرد. چنانچه با اســتفاده از هریک از برنامه هاي مدیریت اف تی پی به 
محل نصب وردپرس در  هاســت خود مراجعه کنید (پوشه روت فایل هاي 
وردپــرس که فایل wp - config.php نیز در آن قرار دارد) فایلی با نام 

maintenance را مشــاهده خواهید کرد. چنانچه این فایل را حذف کنید 
همه چیز به حالت اولیه بازگشته و مشکل رفع می شود.

نکته: چنانچه این فایل را مشاهده نمی کنید ممکن است نمایش فایل هاي 
پنهان در برنامه اي که از آن استفاده می کنید غیرفعال باشد به عنوان مثال در 
نرم افزار فایل زیال (Filezilla) کافی است به منوي Server مراجعه کرده 

و گزینه  Force showing hidden files را فعال کنید.

علی شــیري ابقاء از استان قم: یک گوشی مدل گلکسی اس 3 
دارم کــه وقتــی وارد گالري می شــوم پوشــه هایی بــا عنوان 
Auto Backup در آن وجود دارد. داخل این پوشه ها خالی است و حذف 
نمی شوند. البته وقتی در جستجوگرهاي اینترنتی پیگیر این مطلب شدم یک 

راه براي حذف این پوشه هاي اضافه وجود داشت که این بود: 
Settings / Applications manager / All / Gallery

 و بعد از وارد شــدن به این قســمت باید گزینه هــاي Clear data و 
Clear  را انتخاب می کردم. این کار را انجام دادم و پوشــه موقت  cache
پاك شــد، ولی بعد از دو یا چند بار باز شــدن مجدد گالري، این پوشه ها نیز 

دوباره برمی گردند. لطفا روشی براي حذف دائم پوشه ها ارائه کنید.
 کلیک: این پوشه ها ارتباط مستقیمی با آلبوم هاي پیکاسا یا عکس هاي 

دوباره بر

Google) دارند. هنگامی که حســاب کاربري  Photos) گــوگل
گوگل را در دستگاه اندرویدي خود فعال می کنید، دیگر سرویس هاي گوگل 
همچون سرویس عکس گوگل یا آلبوم هاي پیکاسا نیز روي حساب کاربري 
گوگل شــما فعال و به دســتگاه تان اضافه می شــود. همچنیــن در حالت 
پیش فرض قابلیت هماهنگ سازي این سرویس هاي اضافه روي دستگاه شما 
نیز فعال است و این همان پوشه هایی است که به طور پیش فرض در سرویس 
عکس گوگل وجود دارند. هنگامی که شــما این پوشه را حذف می کنید پس 
از مدتی دوباره عملیات هماهنگ سازي با سرویس عکس گوگل اجرا شده و 
از آنجا که شما هیچ تصویري در این سرویس ذخیره نکرده اید، پوشه اي خالی 

به گالري شما اضافه می شود.
بــراي غیرفعال کردن این پوشــه  باید قابلیت هماهنگ ســازي اندروید 
با ســرویس عکس گــوگل را غیرفعــال کنید. 
براي انجــام این کار به تنظیمات دســتگاه 
مراجعــه کنید و در بخش حســاب هاي 
روي   (Accounts) کاربــري 
حســاب کاربري گوگل فشــار 
دهیــد. در ادامــه به بخش 
هماهنگ ســازي  تنظیمات 
بــه  مربــوط   (Sync)
حســاب کاربري گوگل مراجعه کرده و گزینه هاي
Sync Picasa یا Sync Google Photos

Web Albums را غیرفعال کنید. 
با غیرفعال کردن این گزینه ها پیدایش مجدد پوشه 
Auto Backup در گالري نیز غیرفعال می شود، اما 
براي حذف پوشه  فعلی  باید از روشی که پیش تر استفاده 
می کردیــد کمک گرفته و این پوشــه را حذف کنید؛ یعنی به 
تنظیمات اپلیکیشن هاي نصب شده روي دستگاه بروید، اپلیکیشن 

Gallery را انتخاب کرده و روي clear data فشار دهید.
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نجات غریق مچی
ورزش هــاي آبــی ماننــد قایقرانــی، 
موج ســواري، شــنا و غواصی کنــار تمام 
لذت و هیجانی که دارد همیشــه می تواند 
با خطرات جانی همراه باشــد. غرق شدن 
یا ناتوانی در برگشتن به سطح آب خطري 
اســت که در هر شرایطی وقتی که در آب 
به ســرمی برید، شــما را تهدیــد می کند. 

Kingii محصول جدیدي اســت که براي  حفظ جان ورزشــکاران ورزش هاي آبی طراحی 
شــده است. این وسیله مچ  بندي ساده است که با کمک اهرمی که دارد در کوتاه ترین  زمان 
ممکن، کیســه هواي داخل آن آزاد شده و فرد را به سطح آب برمی گرداند. نکته اصلی این 
وسیله این است که با حسگرهایش عملکرد قلب، اکسیژن دریافتی و عمق آب را اندازه گیري 
کرده و در صورتی که این عالئــم دریافتی را در موقعیت خطرناك ببیند به  صورت خودکار 
کیســه هوا را آزاد خواهد کرد. قیمت این دســتبند 84 دالر اســت و تا ماه آینده در اختیار 

ورزشکاران دنیا قرار می گیرد.

«بکشید و خلق کنید» این تمام چیزي است 
که می تــوان در مورد عملکرد قلم ســه بعدي 
این قلــم نوري که  AtmosFlare گفــت. 
کاربردي شبیه چاپگرهاي سه بعدي دارد به شما 
این امکان را می دهد با رسم اشکال سه بعدي و 
استفاده از این قلم، مدل هاي واقعی و سه بعدي 
بســازید. براي این کار باید قلــم را به کامپیوتر 
وصــل کرده و از طریق نرم افزار اختصاصی طرح خود را بــه آن انتقال دهید. در واقع کارکرد 
این قلم به گونه اي اســت که دست شما جاي بازوهاي رباتیک پرینترهاي سه بعدي را گرفته و 
نوك حساس این قلم با توجه به طرح اولیه دقیقا در همان نقاطی که باید، محتویات ساخت را 
به بیرون تراوش می کند. عمر باتري این قلم چهار ســاعت کار مداوم است که به نظر می رسد 
براي انجام یک طراحی حتی طوالنی کافی باشــد. این قلم با وجود قابلیت فوق العاده اش تنها 

30 دالر قیمت دارد، اما هنوز عرضه رسمی آن آغاز نشده است.

با این که هنوز مشــخص نیست هدســت هاي واقعیت مجازي قرار است کجاي زندگی به درد بخورند، 
تقریبا بیشــتر شــرکت هاي سازنده تلفن هاي هوشمند یا یک هدســت واقعیت مجازي روانه بازار کرده یا 
تلفن هاي هوشمند خود را براي هماهنگی با این هدست ها آماده کرده اند. اما همان طور که می دانید بیشتر 
این هدســت ها فقط با تلفن هاي هوشــمند کار می کنند یا این که باید یک تلفن هوشــمند درون آنها قرار 
بگیرد. هدســت واقعیت مجازي Opto با هدف استفاده در خانه و بدون وابستگی به تلفن هاي هوشمند 
وارد بازار شــده  است. این دستگاه که عالوه بر پخش تصاویر سه بعدي به دو اسپیکر براي پخش صدا نیز 
مجهز اســت، براي اتصال به تلویزیون هاي هوشمند، دستگاه هاي پخش چندرسانه اي و روترهاي حافظه 

طراحی شده است. 

نقاشی هاي 3 بعدي

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

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

300011226
پیامک بزنید

ما را در فضاي مجازي نیز دنبال کنید
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امنیت پوشیدنی
امیدواریم براي هیچ کس چنین شــرایطی 
پیش نیاید، اما ممکن اســت در شــرایطی 
قرار بگیریم که بخواهیم در کوتاه ترین زمان 
ممکــن نزدیکان خود را از خطــري که ما را 
تهدید می کند، مطلع کنیم. براي چنین کاري 
اولین راهی که به ذهن می رسد این است که 
گوشــی خود را از جیب بیرون آورده، شماره 
دوستان و آشــنایان خود را گرفته و مساله را 
به آنها بگوییم. اما همین کار به ظاهر ساده در 
یک موقعیت غیرمعمولی می تواند یک دردسر 
یک   ،Revolar پوشیدنی  گجت  باشد.  بزرگ 
تگ کوچک و ساده است که می تواند به صورت 
بچ سینه، جاسوئیچی و... همیشه نزدیک شما 
باشد و در لحظه خطر، وظیفه اطالع رسانی به 
نزدیکانتان را به عهده بگیرد. فقط کافی است 
در زمان الزم دو بــار روي صفحه این گجت 
ضربه بزنید تا یک پیــام متنی به افرادي که 
از قبل تعیین کرده اید، ارسال شود. همچنین 
Revolar موقعیت دقیق جغرافیایی شــما را 
روي گوگل مپ نشــان می دهد تا پیدا کردن 

شما براي دیگران راحت تر باشد.

ساعت بی خوابی
اگر تجربه ساعت هاي طوالنی رانندگی 
را داشته باشــید، حتما لحظاتی را به یاد 
می آورید که پلک هایتان چنان سنگین شده  
چشم هایتان  نگهداشــتن  باز  توانایی  که 
را از دســت داده اید. با این که رانندگی در 
است،  خطرناك  بسیار  خواب آلودگی  حالت 
بارها ممکن است براي همه ما پیش بیاید 
که بخواهیم خواب خــود را کنترل کرده و 
ساعت هاي بیشــتري بیدار بمانیم. ساعت 
براي  جدید  ابتکار  یک   NOZzER هوشمند 
جلوگیري از خواب رفتن است. این ساعت 
با کمــک حســگرهایش می تواند میزان 
هوشیاري صاحب خود را اندازه گیري کرده 
و با ارسال ســیگنال ها و جریان الکتریکی 
بسیار ضعیف به بدن کاربر به مدت دو دهم 
ثانیه از خواب رفتــن کاربر خود جلوگیري 
کنــد. NOZzER وســیله مناســبی براي 
نگهبان ها، راننده ها و دانشــجویانی است 
با  را  بیشتري  ســاعت هاي  می خواهند  که 

هوشیاري کامل بیدار بمانند. 

رزش هــاي
موج ســواري، شــنا و
لذت و هیجانی که دارد
با خطرات جانی همراه با
یا ناتوانی در برگشتن به
اســت که در هر شرای

د

دوربین عینکی
عینک گوگل را به یاد دارید؟ پروژه اي که هیچ وقت به سرانجام نرسید و شرکت گوگل در نهایت مجبور 

شد براي مدتی نامعلوم این محصول آینده نگرانه را به فراموشی بسپارد. حال شرکت 7(seven)، بخشی از قابلیت هاي 
این عینک هوشــمند را به وســیله اي جدید تبدیل کرده که به نظر می رسد بسیار سریع تر از محصول گوگل راه خود را به 

Theia یک دوربین هوشــمند اســت که به شکل یک دســته عینک جایگزین دسته معمولی عینک شده و  PRO .بازار پیدا کند
به عنوان چشــم ســوم کمک می کند همه تصاویر را از زاویه دید خود ثبت کنید. این دوربین کوچک که بیشتر مخصوص فیلمبرداري طراحی شده تا عکاسی، 

با حافظه داخلی 32 گیگابایتی خود و یک لنز قدرتمند که قابلیت ثبت تصاویر 1080  اچ دي را دارد، دست هاي شما را براي انجام باقی کارها آزاد می گذارد.
ایــن عینک وســیله خوبی براي گزارش هاي تصویري از یــک کنفرانس  خبري، ثبت گزارش اجتماعی یا تصویربرداري از یک پیاده روي اســت. همچنین 

می توانید این عینک دوست داشتنی  را با گوشی اندرویدي یا آیفون خود ست کرده و کنترل آن را با گوشی به دست بگیرید.

پیش از این در همین صفحه گجت هوشمندي را معرفی کردیم که با قرار گرفتن در انتهاي دسته وسایل 
مختلف ورزشــی مثل راکت تنیس، چوب بیس بال یا گلف، میزان قدرت ضربه شــما را ثبت می کرد. حال 
بتازگی گجت جدیدي با نام QLIPP براي راکت هاي تنیس طراحی شده که با قرار گرفتن روي تور راکت 
تنیس، محل دقیق برخورد توپ با راکت را مشــخص کرده و نیروي وارد شده از دست ورزشکار به راکت و 
همچنین نیروي وارد شده از توپ را اندازه گیري می کند. این حسگر با کمک نرم افزار خود می تواند زاویه اي 
را که به راکت داده اید اندازه گیري کند و نحوه بهتر زدن ضربه را به شما یادآور شود. با استفاده از این حسگر 
می توانید آموزش ببینید در مقابل توپ هاي مختلف به چه میزان قدرت و زاویه احتیاج دارید تا توپ دقیقا به 

همان شکلی که مى خواهید برگشت داده شود و در نتیجه امتیاز بیشتري دریافت کنید.

فناورى آینده
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