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خبر

به بهانه روز ارتباطات
مرزهاي بدون سیم خاردار

دبیرکلیک مائده گیوه چین
سال 1838 که ســاموئل مورس، استاد هنر 
و نقاشــی دانشگاه نیویورك، دستگاه تلگراف را 
معرفــی کرد، هیچ کس فکــر نمی کرد در طول 
ســال ها ارتباطات انسان ها این همه تغییر کند. 
چندي بعد، تلگراف به تنها وسیله ارتباطی مدرن 
براي انتقال پیام ها به فواصل دور تبدیل شــد. 
در تلگراف از یک فناوري ســیگنالی اســتفاده 
می کردنــد تا پیام به یک کد تبدیل شــود و از 
فرســتنده به گیرنده برســد. بعدها تلفن آمد و 
رادیــو، اما آنچه بیش از همــه دنیاي ارتباطات 
را تــکان داد اینترنت بود. با همگانی تر شــدن 
اینترنت، ایمیل دریچه جدیــدي را براي پیوند 
مردم از هر کجا و در هر زمان ممکن کرد. حاال 
بعد از گذشــت چند سال، ایمیل یک تکنولوژي 
قدیمی به  شمار می رود، زیرا با آمدن شبکه هاي 
اجتماعی و پیام رســان ها همه چیز تغییر کرده 
است. سرعت و راحتی ارتباط با کسی کیلومترها 
دورتر چیــزي نبود که حتی تا همین دهه پیش 

به این گستردگی در ذهن ما بگنجد. 
در تمام این سال ها و از زمان اختراع تلگراف 
تاکنون، همراه با گســترش دامنه ارتباطات در 
دنیا، نهادها و ســازمان هایی بــراي باالتر بردن 
ســطح توســعه در زمینه مخابــرات و فناوري 
اطالعــات و ارتباطــات به وجود آمدند. ســال 
1865 میالدي «اتحادیــه تلگرافی بین المللی» 
در پاریس تشــکیل شد. چندي بعد این اتحادیه 
تغییر کرد و سرانجام در 1906 میالدي «اتحادیه 
رادیو و تلگرافی بین المللی» نیز کنار آن شــکل 
گرفت. سال 1932 در کنفرانس جهانی مادرید، 
هر دو اتحادیه متحد شدند و «اتحادیه بین المللی 
ارتباطات دور» متولد شــد. ایــن اتحادیه  که به 
اختصار ITU خوانده می شــود، پس از تاسیس 
ســازمان ملل متحد از نهادهاي وابســته به آن 
شد. ایران نیز از همان سال هاي تشکیل اتحادیه 
تلگرافی بین المللی عضو آن شــد و اکنون بیش 
از صد ســال است که عضوي از این اتحادیه به 
شــمار می رود. روز جهانی ارتباطات مصادف با 
27 اردیبهشــت که در کشــورمان به عنوان روز 
ارتباطات و روابط عمومی شــناخته می شــود، 
حکایت تاســیس این اتحادیه ها براي پیشرفت 
ارتباطات اســت؛ روزي براي تقویت پیوندهاي 

اجتماعی بدون مرزبندي کشورها.
به هر حال دسترسی به شیوه هاي ارتباطی از 
گذشته هاي دور تاکنون یکی از دغدغه هاي بشر 
بوده که هنوز هم ادامه دارد. همان طور که گفته 
شد این دغدغه در گذر زمان تغییر کرده و باعث 
گسترش روابط انسان ها شده است. زبان مورس 
کــه روزي در تلگراف بــه کار می رفت، امروزه 
جاي خود را به کانال هــا و گروه هاي تلگرام و 
دیگر امکانات پیام رسان ها داده است. از تلگراف 
به تلگرام رســیده ایم و این روند تغییر همین جا 
متوقف نخواهد شــد و قطعا در سال هاي آینده 
شــاهد تکنولوژي هاي جدیدتــري خواهیم بود 
که باز هم ارتباط انســان ها را تغییر خواهند داد. 
فقط امیدواریم این تکنولوژي ها به معناي واقعی 
باعث پیوند انســان ها شوند، نه دورتر شدن آنها 

از هم.

ث
مک

 IPv6 ورود پروتکل
به اینترنت موبایل کشور

شــرکت ارتباطات زیرســاخت، با همکارى 
اپراتــور دوم تلفــن همراه موفق بــه آزمایش 
پروتکل اینترنت 6 یا IPv6 روى بستر موبایل 
شد. هر دستگاه متصل به اینترنت براى برقرارى 
ارتباط، به یک آدرس منحصر به فرد نیاز دارد که 
با نام IP دستگاه شناخته مى شود. در حال حاضر 
در کشــور ما از نســخه چهارم پروتکل اینترنت 
براى آدرس دهى اســتفاده مى شــود، هرچند به 
دلیــل فضاى 32 بیتى این پروتــکل و با توجه 
به رشــد روزافزون تعداد دستگاه  هاى متصل به 
اینترنت نیاز به جایگزین کردن آن هر روز بیشتر 
احساس مى شــود. پروتکل IPv6 از ساختارى 
128 بیتى برخوردار اســت و مى تواند چند برابر 

پروتکل قبلى آدرس منحصر به فرد تولید کند. 

رکود 13 درصدى فروش 
کامپیوترهاى شخصى

حتــى با نگاه کردن به اطــراف خود متوجه 
مى شــویم کامپیوترهاى رومیزى یا شــخصى 
دیگر آن ارج و قرب ســابق را ندارند و ســهم 
کمتــرى در کاربرى مردم نســبت بــه دیگر 
گجت هاى دیجیتال به خود اختصاص مى دهند. 
 Canalys یک موسســه تحقیقاتى به نــام
بــا آمارى که بتازگى اعالم کــرده مهر تائیدى 
بر این مساله زده است. براساس این آمار، فروش 
کامپیوترهاى شخصى در ســه ماهه اول سال 
2016 فقط 101 میلیون دستگاه بوده که نسبت 
به ســال گذشته 13 درصد کاهش داشته است. 
این موسســه در آمارگیرى خــود کامپیوترهاى 
و  هیبریدى  دستگاه هاى  نوت بوك ها،  رومیزى، 
تبلت ها را در گروه کامپیوترهاى شــخصى قرار 
داده اســت. در این بین شــرکت اپل بیشترین 
سهم را داشته و با فروش 14 میلیون دستگاه در 

صدر این آمار قرار دارد. 
پس از آن، شــرکت  لنوو بــا فروش نزدیک 
13 میلیون دستگاه جایگاه بعدى را کسب کرده 
اســت. همچنین ابزارهاى هیبریدى که به نظر 
مى رســد مورد توجه شــرکت هاى تولیدکننده 
بخصــوص ویندوزى قــرار گرفته بــا رکودى
15 درصدى مواجه بوده و 39 میلیون دســتگاه 
به فروش رسیده اســت. بنا به نظر تحلیلگران 
این موسسه، فروش ناامیدکننده در ابتداى سال 
میالدى مى تواند ادامه داشــته باشد و حتى در 

روند پیش رو شیب تندترى بگیرد.

«خطوط شــبکه موبایــل و واي فاي، سراســر 
کشــور را تحت پوشــش قرار می  دهد.» این جمله 
امیدوارکننده و خوشــحال کننده  را رئیس ســازمان 
فناورى اطالعــات ایران وعده داده تا ســال آینده 
به ســرانجام برســد. نصراهللا جهانگرد همچنین در 
بخش دیگــرى از صحبت هایش به اهمیت فناورى 
اطالعات در پیشبرد کشور و اقتصاد مقاومتى اشاره 
کــرد و گفت: «از 10 محور اقتصــاد مقاومتى یک 
محور آن به نقش IT برمى گردد که این امر حاکى 
از اهمیت ویژه این بخش اســت. از همین رو ما باید 

به سمت خلق کســب و کار و ثروت آفرینى برویم، 
زیــرا در این زمینــه آمادگى هــاى الزم را داریم.» 
رئیس ســازمان فناورى اطالعات ایران در حالى از 
پوشش سراسرى شبکه موبایل و واى فاى در سراسر 
کشور تا ســال آینده خبر داد که تاکنون نزدیک به 
صد درصد شــهرهاى کشور یعنى 1120 شهر تحت 
پوشش این شبکه قرار دارد و براین اساس 99 درصد 
از جاده هــاى اصلى، 80 درصــد جاده هاى فرعى و 
82 درصد مســیر ریلى کشــور تحت پوشش شبکه 

موبایل مخابرات قرار دارد.

در روزهاى گذشته، معاون دولت الکترونیک سازمان فناورى اطالعات از افتتاح فاز نخست پروژه هاى دولت 
الکترونیک خبر داد. به گفته رضا باقرى اصل، این پروژه در دو بخش «درگاه واحد خدمات دولت» و «گذرگاه 
خدمات دولت» از همین هفته فعالیت خود را شروع مى کند. درگاه واحد خدمات دولت که قرار است به صورت 
یا دولت به مردم صورت گیرد در جهت خدمت رسانی بهتر به مردم و مدیریت یکپارچه خدمات عمومی  G2C
کشــور انجام شده و خدمات ملی و انواع خدمات ارزش افزوده را در اختیار کاربران قرار می دهد. این درگاه که 
قرار اســت در سه شــاخه به مردم عرضه شود در شاخه نخســت، خدماتی مانند خدمات شناسنامه  اي، سامانه 
پاسخگویی 195، ایران 141، مشاغل خانگی و خدمات پستی را در دسترس عموم قرار می دهد. در شاخه دوم، 
بخش هاي گسترده اي مانند آموزش و پژوهش، فناوري اطالعات و ارتباطات، اقتصادي و مالی، امنیت و مدیریت 
بحران، امور بین الملل، امور داخلی کشــور، انرژي، حقوقی و قضایی، حمل  و نقل و شهرســازي، رفاه و تأمین 
اجتماعی، ســالمت و بهداشت، صنعت و تجارت، فرهنگی و اجتماعی، محیط  زیست، منابع طبیعی و کشاورزي 
جاي گرفته اند. شــاخه سوم نیز شامل 800 نوع خدمت از طریق سازوکارها و دستگاه هایی است که در اختیار 

مردم قرار می گیرد. 
باقــري  همچنیــن 
این  بــا  اســت  امیدوار 
گــردش  سازوکــــار، 
نیز  دولــت  اطالعــات 
در بیــن ســازمان هاي 
و  شده  نظام مند  مختلف 
عالوه بر خدمات مردمی 
باعــث رونق کســب و 

کارهاي مختلف شود.

ایران، زیر چتر واى فاى

توسعه دولت الکترونیک؛ از همین هفته

25 ساعت زندگى در واقعیت مجازى
اگر از هدســت هاى واقعیت مجازى اســتفاده کرده باشــید حتما متوجه شده اید این ابزارها 
عالوه بر هیجان انگیز بودن و تجربه متفاوتشــان، وســیله خوبى براى استفاده بلندمدت نبوده 
و بعــد از مدتى موجب ســرگیجه و حالت تهوع کاربر مى شــوند. پس مى تــوان نیتجه گرفت 
این تکنولوژى نوپا چندان ابزار مناســبى براى اســتفاده بلندمدت نیست. همین سختى استفاده 
طوالنى از هدســت هاى واقعیت مجازى باعث شده فردى به فکر رکورد زدن حضور در دنیاى 
واقعیت مجازى بیفتد. این مرد میانسال که درك وسترمن نام دارد، توانسته با تحمل 25 ساعت 
گذاشتن هدست واقعیت مجازى بر چشم، رکورد جهانى بزند و نام خود را در کتاب گینس ثبت 
Tilt بوده و  Brush کند. او در تمام این 25 ساعت مشغول یک بازى نقاشى سه بعدى به نام
کارهاى حیاتى مانند غذا خوردن و دفع را هم در همین حالت انجام داده است. جالب این که این 
رکورددار پس از 17 ســاعت استفاده از هدست سرانجام دچار سرگیجه و تهوع شده و با وجود 
باال آوردن باز هم دســت از ادامه برنداشته و از واقعیت مجازى خارج نشده است. وسترمن پس 
از 25 ساعت به مدت یک روز تحت مراقبت ویژه قرار داشته تا بدنش به حالت عادى برگردد.
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گزارش داخلى

چند پرسش خودمانی
هر چند نمونه هاي خوبی در میان چنین خدمات 
بومی وجــود دارد و به  عنوان مثال می توان به یکی 
از خدمات پست الکترونیکی اشاره کرد، اما آیا واقعا 
چنیــن پروژه هایی که به نیت کــوچ کاربران ایرانی 
از خدمات و شــبکه هاي خارجی به مشــابه داخلی 
طراحی و ســاخته شــده و طی بیش از یک دهه از 
دولت بودجه و حمایت هم دریافت کرده، موفق بوده 
است؟ آیا می توان نمونه اي از این پروژه ها یافت که 
در عرصه بازار توانسته رقابتی کار کند و کاربر واقعی 
و نه اجباري به ســوي خود جذب کند؟ آیا نمونه اي 
از نظر مالی توانســته متکی بــه خود و نه متکی به 
خزانه دولت باشــد؟ آیا نمونه اي پیدا می شود که در 
ترکیب با خدمات دیگر به عنوان «نیروي محرکه» و 
دهد  تشکیل  را  معنی داري  مجموعه  «توانمندساز»، 
که از نظر مالی تامین باشد؟ آیا شبکه ملی اطالعات 
که قرار است زیرســاخت بسیاري از چنین خدماتی 
باشــد و این همه سال اســت درباره آن می خوانیم 
و با این همه قول و قرار از ســوي مسئوالن مواجه 
می شــویم که تاریخ هر کدام از مهلت اعالم شــده 
خود گذشته، راه اندازي شده است؟ پس این خدمات 
بر بســتر کدام اینترنت کار می کننــد و تاکنون کار 
می کرده اند؟ آیا این مســاله خودش با دغدغه هایی 
که دلیل اصلی تعریف و راه اندازي چنین پروژه هایی 
است، تناقض ندارد؟ دغدغه هاي فرهنگی و امنیتی  
که مرتب می گوید چرا براي جستجوي فالن بانک 
دولتــی، اطالعات باید دوري شمســی قمري را تا 
سرورهاي گوگل در آمریکا و سرورهاي شرکت هاي 

داخلی در کانادا طی کند؟

باز هم پروژه اي دیگر
چندي پیش خبري از قول ابوالحسن فیروزآبادي، 
دبیر شــوراي عالی فضاي مجازي منتشر شد که او 
درباره این که شــوراي عالی فضاي مجازي چگونه 
می خواهد فضاي امنی را براي کاربران ایرانی ایجاد 
کند تا کاربران کمتر سراغ شبکه هاي خارجی بروند، 
گفته بود: «شوراي عالی فضاي مجازي طرح حمایت 
از سه شبکه پیام رسان را در دستور کار دارد که هنوز 
در مورد آن در شورا صحبت نشده است. به دنبال این 
هستیم که این سه شبکه را حمایت کنیم، طوري که 
این شــبکه ها به توانمندي شبکه هاي خارجی دست 

یابند.»
او در ادامه بحث خود در مورد این ســه شــبکه 
پیام رســان که قرار اســت با تلگــرام و برنامه هاي 
خارجی از این دســت رقابت کنند بــه نکات قابل 

توجهی اشاره کرده بود.
او گفته بود طرح حمایت از سه پیام رسان ایرانی 

یکساله اســت و براي مشترکان شبکه هاي خارجی 
الزاماتی ایجاد خواهد کرد که همه باید از آن تبعیت 

کنند.
این خبــر در آخرین روزهاي فروردین امســال 
منتشر شد و حاوي نکات حســاس و جالب زیادي 
است، اما پیش از این که به نکات این خبر بپردازیم 
و در مورد آن کمی تامل کنیم، جالب اســت بدانیم 
چرا دولت دوســت دارد روي ســه شبکه پیام رسان 
ســرمایه گذاري کند؟ چندي پیــش وایبر و اکنون 
تلگرام، کانون توجه مخالفان استفاده کاربران ایرانی 

از این برنامه هاي کاربردي موبایل هستند.
کوچ کاربران ایرانی از وایبر به تلگرام در یکماهه 
اول خود رکورد مهاجرت دیجیتالی کاربران ایرانی را 
شکسته و گفته می شود نزدیک به 15 میلیون کاربر 

وایبر  که  اول  مــاه  همان 
با مشــکالت ارتباطی 
مواجــه و تلگرام هم 
وارد میدان شــد، از 
وایبر به تلگرام کوچ 

کردند.
برنامــه  هــدف 
از  دولــت  حمایتــی 

شــبکه هاي  راه اندازي 
داخلــی، جذب یــا قاپیدن 
کاربران ایرانی از تلگرام و 
وایبر به سوي شبکه هاي 

بومی است.

مسئوالن، کوچی بزرگ را از شبکه هاي خارجی 
به شبکه هاي اجتماعی و برنامه هاي کاربردي داخلی 

پیام رسان براي هدف خود متصور هستند.
الزم است گفته شــود انتقاد از طرح هاي داخلی 
بــه معنی طرفداري از برنامه هــاي خارجی نبوده و 
صحبتی که در اینجا مطرح می شــود در مورد وایبر 
یا تلگرام نیســت. ما در مورد این دو شــبکه بحث 
نمی کنیم و این که آیا این شــبکه ها خوب هستند یا 
بد. این شــبکه ها متعلق به افراد دیگري بجز من و 

شما هستند و منافع آنها براي خودشان است.
بنابراین کســی داعیــه دار و حافظ منافع این دو 
برنامه نیست، اما می توان در مورد پولی که از خزانه 
دولت خودمان براي پروژه هاي داخلی خرج می شود 
و قرار اســت ما کاربران ایرانی از حاصل آن استفاده 
کنیم بحث و از آن دفاع 

کرد یا منتقد آن بود.

 خودمانیم، اما؟
و  امنیتی  دغدغــه 
اصلی ترین  فرهنگــی، 
پروژه ها  دغدغه هــاي 
و طرح هاي مشابه ســازي و 
بومی ســازي داخلی اســت. 
برخی از ایــن پروژه ها براي 
بالیدن در میان کشــورهاي 
اسالمی کاربرد دارد. در موارد 
اندکی هم دغدغه هاي اقتصادي 

و تجاري به عنوان دلیل راه اندازي چنین پروژه هایی 
عنوان می شود.

پروژه هایی که از ســوي دولت حمایت می شود، 
مجري آن معموال دانشگاه هاي دولتی یا شرکت هاي 
نیمه دولتی یا خصوصی خاص هستند، اما نتیجه کار 
در موارد زیادي مورد رضایت خود دولت هم نیست.

در مورد پیام رسان هاي داخلی که ظاهرا هنوز یا 
حداقل تا زمان انتشــار خبــر آن در آخرین روزهاي 
فروردین ســال جاري، به طور صددرصد تکلیف آن 
مشــخص نشــده و طبق گفته دبیر شــوراي عالی 
فضاي مجازي هنوز در مورد آن در شــورا صحبت 

نشده می توان به نکاتی توجه کرد.
اول این که چرا سه شبکه؟ آیا واجب است حتما از 
سه شبکه پیام رسان حمایت شود؟ براي این تصمیم 
کــه تمام توان و بودجه در یــک پروژه قوي صرف 
نشــود و تکثر داشته باشــد، باید دلیل قانع کننده اي  

وجود داشته باشد.
به  عنوان مثال ایــن موازي کاري به معنی ایجاد 
رقابت بوده یا قرار اســت این شــبکه ها کارکردي 

متفاوت داشته باشد؟
مساله دیگر که می توان حتی پیش از پرسش هاي 
قبلی پرســید این است که چرا دولت باید وارد شود؟ 
اگر این حــوزه درآمدزا بــوده و حداقل درصدي از 
موفقیت در آنها براي ســرمایه گذاران مخاطره آمیز 
وجود داشــته باشد، چرا بخش خصوصی به این فکر 
نیافتاده و دولت وارد بازي شده است؟ همان طور که 
می دانید چنین مدل هایی حتی در خارج از کشور در 

هسته اولیه خود با حمایت دولت تشکیل نشده اند.
دولت در این پروژه ها معمــوال اهدافی دارد که 
مشمول صرف هزینه بوده و خود هدف مهم است و 
نه این که آیا پروژه ســودده باشد یا زیان ده. بنابراین 
تکلیف بخشــی از پرســش معلوم می شود. احتماال 
این پروژه ها بیش از یک ســالی که در سخنان دبیر 
شــوراي عالی فضاي مجازي آمده به حمایت دولت 

نیاز خواهد داشت.
در غیر این صورت اگــر این پروژه ها و تصوري 
که از آن می شــود، این گونه باشــد که باید پس از 
مدتی روي پاي خود بایستد، باید مدل تجاري داشته 
باشــد. آیا هرکدام از این پروژه ها جزیره  مجزا از هم 
هســتند یا در قالب مجموعه اي مرتبط با خود یا با 
مجموعه هایی از نیرومحرکه ها و توانمندســازها کار 

می کنند؟
نکته دیگر این اســت که باید بررســی شــود 
توانمندي شبکه هاي خارجی چیست که شبکه هاي 
ما باید به آن دســت یابد و مقایســه از پایین به باال 
از همان ابتدا به نتیجه اي کمتر منجر خواهد شــد، 
زیرا تغییرات و به روزرســانی هاي شبکه هاي خارجی 

مداوم است.
مشخص نیســت این ســه پروژه یا بهتر است 
بگوییم ســه پیام رســان ایرانی، از چه بستري براي 
انتقــال داده و ارائه خدمت اســتفاده خواهند کرد، 

اینترنت؟ شبکه ملی اطالعات؟ اینترانت؟
و در پایان نســخه اي که از سوي شوراي عالی 
فضاي مجازي و به گفته دبیرش، در قالب «الزامات» 
براي مشترکان شبکه هاي خارجی ایجاد خواهد شد 
چه خواهد بود؟ الزاماتی که طبق خبر همه مشترکان 

شبکه هاي خارجی باید از آن تبعیت کنند.

چند پرسش درباره راه اندازي 3 پیام رسان با بودجه دولت

مسیر  پر ابهام جذب کاربران تلگرام و وایبر
محمدعلی پورخصالیان

چند کاربر ایرانی اینترنت در حال حاضر براي جستجو در اینترنت از گوگل استفاده نمی کنند؟ چند نفر از خدمات رایگان پست الکترونیک جیمیل یا یاهو استفاده 
نمی کنند؟ چند نفر تلفن همراه هوشمند دارند و تلگرام روي گوشی خود ندارند؟ اي کاش آمار دقیق و قابل اتکایی از این موارد بود، اما اجازه دهید سوال را طور 
دیگري بپرسیم؛ چند کاربر ایرانی اینترنت از جویشگرهاي بومی براي جستجوي اینترنتی استفاده می کنند؟ چند کاربر ایرانی، به غیر از آنهایی که به اجبار و به دلیل 
شغل یا موارد دیگر مجبور به استفاده از خدمات پست الکترونیکی داخلی هستند، واقعا از پست الکترونیکی ایرانی استفاده می کنند؟ چند کاربر ایرانی تلفن همراه 

هوشمند دوست دارند از مشابه داخلی پیام رسان ها استفاده کنند؟ باز هم نمی توان براي این پرسش ها جواب مشخصی براساس آمار و ارقام پیدا کرد.
هر چند دور از ذهن نیست که استقبال کاربران ایرانی از روز اول در مورد چنین پروژه هایی کم بوده است. بسیاري از این پروژه ها یا نابود شده اند یا تغییر نام 
و ساختار داده اند یا محدودیت هاي عجیب و مشکالت فنی زیادي در مقایسه با مشابه خارجی دارند، یا کاربران به دلیل این که فکر می کنند ممکن است اطالعات 

شخصیشان هک شود، از این خدمات استفاده نکرده یا کمتر استفاده می کنند.
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گزارش داخلى 

مائده گیوه چین
شــهر آفتاب؛ اینجــا مکان جدیــد برگزاري 
اصلی  محوطــه  وارد  اســت.  کتاب  نمایشــگاه 
می شویم، از یک مامور اطالعات، نقشه نمایشگاه 
را می گیریم و دنبال سالن رســانه هاي دیجیتال 
می گردیم. ســالن رســانه هاي دیجیتال انتهاي 
نقشــه قرار دارد، جایی که ســالن هاي اصلی به 
پایــان رســیده و آن طرف تر هیچ چیز نیســت. 
نقشــه به دست راه می افتیم، مردم را می بینیم که 
بیشــتر آنها یک گوشی هوشمند در دست دارند و 
ســالن  ها و غرفه ها را باال و پایین می کنند. سالن 
رســانه هاي دیجیتال روي نقشــه بزرگ است، 
وقتی به آن می رسیم، تصمیم می گیریم گشتی در 
آن بزنیم و بعد بــا غرفه دارها گپ بزنیم، اما هنوز 
گشت و گذار ما شروع نشده، سالن تمام می شود! 
سهم رســانه هاي دیجیتال در جامعه اي که بیشتر 
افراد آن یک گوشــی هوشــمند در دست دارند و 
راه و رســم زندگی در بســتر فنــاوري را آزمون 
می کنند، همین ســالن کوچک اســت به اضافه 
نیمی از یک ســالن دیگر. گفته می شود ناشران 
الکترونیک، آینده صنعت نشــر را در دست دارند، 
اما سهم آنها از نمایشگاه ناچیز است و حتی این 
ســهم ناچیز از آنچه امروزه در دنیا به عنوان نشر 
الکترونیک شناخته می شود چند گام عقب تر است. 
هرچند طبق اطالعات منتشر شده از سوي ناشران 
الکترونیک، بیش از 114 شرکت و موسسه تولید 
بیست و نهمین  در  الکترونیک  محصوالت  عرضه  و 
کردند،  شرکت  تهران  کتاب  بین المللی  نمایشگاه 
اما پلتفرم هاي موبایلی حاضر در نمایشگاه به تعداد 
انگشتان یک دســت هم نمی رسد! با تمام اینها، 
تالش هایی شایســته و درخور در همین مقیاس 
کوچک به چشــم می خورد که روزنه اي است به 

آینده صنعت نشر.

 از مصلی تا شهر آفتاب
امسال اولین سالی است که نمایشگاه 
کتاب از مصلی بزرگ امام خمینی(ره) به 
شهر آفتاب منتقل شده است. هرچند راه 
دور است، اما وقتی وارد نمایشگاه می شوید 
احســاس نمی کنید تعداد بازدیدکنندگان 

کمتر شده است. سال گذشته ناشران دیجیتال از مکانی 
که در مصلی به آنها اختصاص داده شــده بود، گله مند 
بودند (می توانید گزارش کامل کلیک از وضعیت ناشران 
دیجیتال در نمایشــگاه کتاب سال گذشته را در کلیک 
518 به آدرس http: /  / bit.ly / 24Ght0O بخوانید)، 
امســال نیز با وجود تغییر مکان نمایشــگاه مشکالتی 
وجود داشــت. محمد صدوقی که سال گذشته، ایبوك 
استورش (فروشگاه اینترنتی فروش کتاب) با نام طاقچه 
در بخش رســانه هاي دیجیتال به عنوان غرفه برگزیده 
انتخاب شــد، می گوید: «امسال موقعیت مکانی بدتر از 
ســال گذشته است. پشــت فنس قرار داریم، به همین 
دلیل کســی که داخل محوطه می گردد، ما را نمی بیند. 
قرار بود سالن 112 را به رسانه هاي دیجیتال بدهند که 
نشد. این قســمت کنونی را به نمایشگاه اضافه کردند 

به همین دلیل تهویه و نور مناســب ندارد 
و بسیار کوچک اســت. فضاي کم باعث 
شد تعدادى از ناشران نتوانند شرکت کنند 
و دیگــران هم فضایی که براي غرفه خود 
ســفارش داده بودند کمتر شده است. البته 

چون فضاي اینجا کم بــود با رایزنی ها 
نصف فضاي ســالن روبــه رو نیز به 

اختصاص  دیجیتال  رســانه هاي 
داده شد.»

دامــون آذري، مدیرعامل آوانامــه نیز در گفت و گو 
با خبرنگار کلیک مزایا و معایب نمایشــگاه امســال را 
این گونه بیان می کند: «یکی از بزرگ ترین معایب این 
بوده که در جانمایی غرفه هــا ناهماهنگی هاي زیادي 
بــه وجود آمد. به تعدادي از ناشــران غرفه نرســیده و 
غرفه هاي بســیاري هم کوچک شده است. مهم ترین 
مشکل هم سیســتم تهویه است که ظهر بسیار گرم و 
عمال غیرقابل اســتفاده است.» او از محاسن امسال به 
هزینه زیاد دولت براي دادن بن به عالقه مندان اشــاره 
کرده و اضافه می کند: «تبلیغات قابل قبول تري شــده و 
موقعیت مکانی سوله ناشران دیجیتال در مقایسه با سال 

گذشته بهتر است.»
مجید قاسمی، موســس فیدیبو از شیوه جایگذاري 
غرفه ها راضی تر است: «امســال هرچند جا کوچک تر 
اســت، ولی گزینشــی تر عمل شــده و جایگذاري ها 
هوشمندانه تر بوده است. ســال گذشته تعداد زیادي از 
غرفه هایی که در سالن رسانه هاي دیجیتال قرار داشتند 
فقط CD و DVD و نرم افزار می فروختند، ولی امسال 
آنها در بخش هاي دیگر نمایشگاه قرار گرفته اند و وقتی 
وارد سالن رسانه هاي دیجیتال می شوید چندان خبري از 
آنها نیست. این مساله باعث شده در فضاي آرام تري با 

مخاطبان خود تعامل برقرار کنیم.»

 

دور از ناشران عمومی
کسی که می خواهد به ســالن رسانه هاي دیجیتال 
مراجعــه کند باید دنبال آن بگــردد، یعنی باید دغدغه 
رســانه هاي دیجیتال داشته باشد. «ایبوك استور، آینده 
نشر است و باید وسط سالن عمومی باشد. اصل حضور 
ما در نمایشــگاه براي ارتباط با ناشران است، در طول 
سال ارتباط ما با مخاطبان از طریق فضاي مجازي اتفاق 
می افتد.» اینها بخشی از ســخنان مدیر پروژه طاقچه 
است، شرکتی که با شعار نزدیک ترین کتابفروشی شهر 
کار خود را آغاز کرده و انوع و اقسام نشریات و کتاب ها 
را روي پلتفــرم خود براي خرید یــا دانلود رایگان قرار 
می دهد. صدوقی تاکید می کند: «جایگذاري  ناشــران 
دیجیتال باید طوري باشــد تــا مردمی که از این حوزه 
اطالع ندارند نیز با آن آشنا شوند. االن بازدیدکنندگان، 
معموال ما را می شناســند و با این حوزه آشنا هستند.» 
صدوقی معتقد اســت نمایشــگاه کتاب باید نمایشگاه 
B2B باشــد نه فروشــگاه؛ باید فضایی براي تعامل

 B2C باشــد نه Business to Business یــا
Business. او در ایــن باره  to Customer یــا
می گویــد: «در نمایشــگاه کتاب باید براي ناشــران 
دیجیتالی که مستقیم با کتاب در ارتباط هستند حرکت 
ویژه اي انجام شــود. به نظر من باید در سالن عمومی، 
بخشــی به ناشــران دیجیتال اختصاص داده شود تا 

فروشگاه هایی که به صورت مستقیم با کتاب در ارتباط 
هستند آنجا قرار بگیرند. اگر قرار است ناشران در سالن 
عمومــی نفع ببرند از فعالیت ما نیز نفع می برند، زیرا ما 

محتواي آنها را توسعه داده و می فروشیم.»
مجید قاســمی، مدیر فیدیبو نظــر متفاوتی درباره 
جایگذاري ناشــران دیجیتــال دارد: «در صورتی این 
ایده خوب اســت که نگاه ما به نمایشگاه کتاب تهران 
شبیه به نمایشــگاه کتاب لندن یا فرانکفورت باشد که 
جنبه اطالع رسانی صنعت را دارد و فرصتی است براي 
رونمایی از تکنولوژي ها و خدمات جدید، اما نمایشــگاه 
کتاب تهران، یک رویداد بزرگ براي عرضه کتاب است. 
پس رویکرد نمایشــگاهی نیست، بنابراین کنار ناشران 

عمومی بودن با اینجا بودن خیلی فرقی ندارد.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا این دور بودن باعث 
نمی شود مشتریان جدیدي را که می توانند جذب کنند از 
دست بدهند، می گوید: «قبول دارم تعدادي مشتري را از 
دست می دهیم، ولی راه هاي جایگزین و حتی ارزان تري 
براي جــذب مخاطب وجود دارد، مانند تبلیغات آنالین، 
احتمال این که کسی در تبلیغات آنالین به کاربر تبدیل 
شود بیشتر است تا کســانی که در نمایشگاه با ما آشنا 

می شوند.» 

پایان امپراتوري سی دي ها
آمارها نشان می دهد ضریب نفوذ تلفن هاي هوشمند 
در کشــور روزبه روز بیشتر می شود و بسیاري از افراد از 
تلفن هاي هوشمند استفاده می کنند. این افزایش ضریب 
نفوذ باعث شده بسیاري از ما در خانه و محل کار تقریبا 
بــا CD و DVD خداحافظــی کــرده و از امکانات 
نرم افزاري جایگزین مانند فضاي ابري، اپلیکیشــن ها 
و... استفاده کنیم. بیشتر غرفه داران نیز اعتراف می کنند 
هرچند تعــداد بازدیدکننده ها تفاوت جــدي نکرده، اما 
اطالعات مردم بسیار بیشتر شــده است. با وجود این، 
در بخش رســانه هاي دیجیتال نمایشگاه کتاب هرچند 
تعداد عرضه کنندگان CD و DVD نســبت به سال 
گذشته به صورت محسوسی کاهش یافته، اما هنوز تعداد 

خدمات مرتبط با موبایل کمتر است. 
مدیرعامــل فیدیبو که خــود پلتفرمی آنالین براي 
عرضه کتــاب راه اندازي کرده درباره کــم بودن تعداد 
خدمات مبتنی بر پلتفرم می گوید: «جامعه ما در عرضه 
پلتفرم هــا و محتواي مبتنی بر پلتفــرم به اندازه کافی 
توسعه نیافته و محتواي غنی به اندازه کافی تولید نشده 
اســت. نوپا بودن صنعت پلتفرم ها باعث می شود سهم 
بســیار اندکی از تولید محتوا داشــته باشد. از آن طرف 
سال هاســت براي CD محتوا تولید می شود. مثال اگر 
بخواهید CD دیکشــنري بخرید، آن قدر محتوا براي 
آن تولید شــده که می توانید یــک نمونه خوب از میان 
این همه گزینه پیدا کنید، اما پلتفرم هاي آنالین عرضه 
محتوا به دلیل جدید بودن بازار و محصول، نبود تجربه 
کافی و کم بودن اعتماد از ســوي ارائه دهندگان محتوا، 
نویسندگان، ناشران و... هنوز به آن غنا نرسیده 
کــه همه نیازها را جواب دهد.» البته قاســمی 
بســیار به این قضیه خوشــبین اســت و فکر 
می کند این مســاله بسیار راحت حل می شود و 
الزم نیست کسی کاري بکند. به گفته او مساله 
عرضه و تقاضاست، باید نیازي وجود داشته باشد 
تا عرضه صورت بگیرد. هرچقدر به مرور زمان 
تقاضا بیشتر شود، عرضه نیز بیشتر شده و این 

پلتفرم توسعه پیدا می کند.   
دامــون آذري که در کســب و کار خود، 
کتاب هــاي چاپی را به صــوت تبدیل 
نشــر  «در  می گویــد:  می کنــد، 
الکترونیک نسبت به کشورهاي 
پیشرفته بسیار عقب هستیم. 
کتاب هــاي  زدن  ورق 

شبه جزیره اى به نام 
ناشران دیجیتال

به مناسبت برگزارى بیست ونهمین نمایشگاه بین المللى کتاب 
کلیک بررسى مى کند:
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گزارش داخلى

چاپــی مزایــاي خــود را دارد و کتاب هــاي صوتی یا 
مالتی مدیا هم جایگاه خــود را دارد. ما هم روزبه روز در 
حال پیشرفت هستیم و در همین نمایشگاه غرفه هایی 
را می بینید که در زمینه نشــر الکترونیک دیگر CD یا 
DVD عرضه نمی کنند.» آقاي آذري سه شیوه را براي 
عرضه محصول خود درنظر گرفته است: CD، سایت و 
اپلیکیشن تا هم آنها که هنوز به CD و DVD عادت 
دارند و هم جدید تر ها که اهل سایت و اپلیکیشن هستند، 
بتوانند محتواي مورد عالقه خود را تهیه کنند. با وجود 
این می گوید: «بــراي خود ما هم راحت تر و به صرفه تر 
اســت که کاربران از سایت یا اپلیکیشن محصوالت را 

دانلود کنند.»

 بُن کارت، زیرساخت نمی شود
همان طور که اشاره شد، امسال مزایاي زیادي براي 
ناشــران دیجیتال فراهم کردند، براي مثال در گوشه اي 
از ســالن بن کارت رســانه هاي دیجیتال می فروختند 
و عالقه منــدان با ارائه کارت ملــی و پرداخت 10 هزار 
تومــان، یــک کارت بانکی 20 هــزار تومانی دریافت 
می کردند. باتوجه بــه این که بن هاي کتاب همه کارت 
بانکی شــده و این کارت هاي بانکی فقط روي دستگاه 
ُپز ناشران کار می کند، مرکز رسانه هاي دیجیتال براي 
ایبوك اســتورها هم دســتگاه پز مخصوص بن کتاب 
اختصاص داده بود. فرهنگ کارت نیز ایده دیگري است 
که استارت آن در نمایشــگاه زده شد. محمد صدوقی، 
مدیر طاقچه هرچنــد از این تالش ها قدردانی می کند، 
اما معتقد است دادن بن راه درست نیست: «اینها ُمَسکن 
اســت. راهش این اســت که ناشــران دیجیتال جایی 

قرار بگیرند که مردم به آن ســر بزنند 
و دیده شــوند.» او می گوید: «به دلیل 
دور بودن ما از بخش اصلی نمایشگاه 
و اطالع رسانی ضعیف، ما حتی دستگاه 
پز را هم نگرفتیم. در واقع ایده ها خوب 
است، به شرط این که خوب اجرا شود.»
بــه اعتقــاد این فعال حوزه نشــر 
دیجیتال  رسانه هاي  مرکز  الکترونیک، 
و ارشــاد نباید بن بدهند: «به نظر من 
بهتر است کار را تسهیل کنند، ناشران 
دیجیتال می دانند چگونه خودشــان را 
معرفــی کنند. این نهادها زیرســاخت 
را فراهــم کننــد، االن هیچ کــدام از 
نرم افزاري  ما  مانند  که  شــرکت هایی 
هســتند دیتا سنتر درســت و حسابی 
ندارند و هرچند وقت یک بار مشــکل 
داریم. به جاي این که این شــکلی پول 
داده شود، این پول در جایی خرج شود 
که زیرساختی باشد. در صورت فراهم 
شدن زیرساخت، ما می توانیم خودمان 

را به مخاطب بشناسانیم. اگر هم قرار است یارانه اي داده 
شود باید به تولیدکننده تعلق بگیرد، نه مصرف کننده.»

 کسی به فکر ایبوك ریدرها نیست
مساله دیگر، سخت افزارهایی است که در همه جاي 
دنیا به وسیله آنها کتاب هاي الکترونیک خوانده می شود. 
ایبوك ریدرها، تبلت هایی هســتند که صفحه نمایش، 
سیستم عامل و همه چیز آنها براي کتابخوان ها طراحی 
شــده تا هم آسیب کمتري به چشمان شما وارد شود و 
هم در محیط کاربري مناسب کتابخانه الکترونیک خود 
را گســترش دهید. ضمن این که این دستگاه ها به دلیل 
کاربري ویژه خود، قیمت بسیار کمتري نسبت به تبلت ها 

و تلفن هاي همراه دارند. 
متاســفانه هیــچ گاه آن طــور کــه باید و شــاید 
ایبوك ریدرهــا در ایران مورد اســتقبال قرار نگرفتند. 

البته به اعتقاد بســیاري از کارشناســان، وقتی سرانه 
مطالعه در جامعه اي پایین است، نمی توان توقع داشت 
نشــر الکترونیک و ابزار وابسته به آن محبوبیت داشته 
باشند. هرچند این نکته درست به نظر می رسد، اما همه 
ماجرا نیســت، ایبوك ریدرها معموال سیســتم عامل و 
فروشــگاه اختصاصی خود را دارند که امکان دانلود و 
استفاده از ایبوك استورهاي ایرانی (فروشگاه اینترنتی 
کتاب هاي الکترونیک) روي آنها وجود ندارد. از طرفی 
ایبوك ریدرها، فروشــگاه هاي آنالینی را در اختیار شما 
قرار می دهند که بیشتر کتاب هاي انگلیسی زبان دارند 
و درنتیجــه براي یک کتابخوان فارســی زبان جذابیت 
چندانــی ندارند. بــا این حــال می توان 
واردکنندگان این دستگاه ها را مجاب کرد 
با یک ایبوك استور داخلی قرارداد ببندند 
و آن ایبوك استور را به صورت پیش فرض 
روي این دســتگاه ها قرار دهند. به همین 
دلیل بســیاري از ناشران دیجیتال ترجیح 
می دهند حداقل چند واردکننده ایبوك ریدر 
هــم در نمایشــگاه حاضر شــوند تا این 
فروشندگان ایبوك ریدرها با ناشران تعامل 

داشته باشند. 

 جاي خالی فرهنگسازي
بیشــتر مــا هــر روز ســاعت ها در 
شبکه هاي اجتماعی و بویژه تلگرام پرسه 
می زنیــم و همه گروه ها و کانال ها را باال 
و پایین می کنیــم. در واقع عادت کردیم 
خبر،  ســرگرمی،  ازجمله  روز  محتــواي 
تحلیل و... را از طریق تلفن هاي هوشمند 
دریافت کنیم. کمی با خودمان رو راســت 
باشــیم، در روز چنــد بار بــه بهانه هاي 
مختلف تلفن خود را بی دلیل برمی داریم و شــبکه هاي 
اجتماعی را رصد می کنیم؟ چرا چند دقیقه از این چند 
ســاعت را به محتوایی غنی به نــام کتاب اختصاص 
نمی دهیم؟ به نظر می رســد هرچنــد اطالعات مردم 
درباره تکنولوژي با سرعت زیادي در حال اوج گرفتن 
است، اما هنوز بســیاري از مردم با نشر الکترونیک و 
فواید آن آشنا نیســتند. در حال حاضر چند اپلیکیشن  
باکیفیت و قانونی وجود دارد که از طریق آنها می توانید 
کتاب ها یا نشریات مورد عالقه خود را به صورت فایل 
PDF کــم حجم دانلود کنیــد و از آن صد باري که 
روزانه به گوشی خود سر می زنید یک بار را به خواندن 

محتواي باارزش اختصاص دهید. 
کتاب هــاي گــوش دادنی یکــی دیگــر از انواع 
محتواهاي نشر الکترونیک هستند که وقت هاي ُمرده 
شــما را به وقت مفید تبدیل می کنند. فرض کنید در 

ترافیک گیر کرده اید، قطعا از شــما انتظار نداریم حین 
رانندگی در ترافیک کتاب به دســت بگیرید، در چنین 
شــرایطی کتاب هاي صوتی بهترین جایگزین هستند. 
آذري، مدیرعامل آوانامــه می گوید: «ما اعتقاد نداریم 
کتاب صوتی جایگزین کتاب کاغذي شــود. هر کدام 
از این هــا جایگاه ویژه خــود را دارد و از هرکدام باید 
در زمان مناسب استفاده کرد.» آذري درباره مشکالت 
این حوزه می گوید: «یکی از مشــکالت این است که 
ناشــران ســنتی هنوز با این حوزه خوب آشنا نیستند 
و نســبت به آن ترس دارند، زیرا انســان ها نسبت به 
آنچه برایشان ناشــناخته است، ترس دارند. اگر بتوان 
فرهنگ سازي انجام داد که ناشران سنتی متوجه شوند 
این یک تکنولوژي جدید براي استفاده از کتاب هاست 
که به نفع خود آنهاست به ما نیز کمک بزرگی می شود. 

اگر مسئوالن نشست هاي مشترکی را بین ما و ناشران 
سنتی برگزار کنند، بسیار خوب است.» آذري، ناشران 
دیجیتال را هــم موظف می داند کارهاي باکیفیت تري 
تولید کرده و ناشران سنتی را مجاب کنند که این کار 
چه فوایدي دارد. او به جز ناشــران، معتقد است مردم 
نیز باید با این حوزه آشــنا شوند و بدانند االن در یک 
تبلــت می توان اندازه یک کتابخانــه، کتاب نگهداري 

کرد.
مدیر ایبوك اســتور طاقچه با دید انتقادي تري به 
مســاله نگاه می کند و می گوید: «مرکز رســانه هاي 
دیجیتال آن طور که باید و شــاید پیشــرو نیست. این 
مرکــز باید براي ما قانون و آیین نامه تعیین کند. االن 
ما خواهان این هستیم که براي ما قانون تصویب کنند، 
هرچند امیدواري هایی وجود دارد، ولی آن طور که باید 
و شــاید نیســت.» به اعتقاد صدوقی، حدود 600 نفر 
کاربر وجود دارد که بیشتر ایبوك استورهاي موجود را 
روي گوشی خود نصب دارند، بنابراین احساس می شود 
کل کسانی که در کشور نشر الکترونیک را می شناسند 
همین 600 نفر هســتند که در مقایسه با جمعیت 70

میلیونی امیدوارکننده نیســت و این مساله ما را به این 
نتیجه می رساند که باید فرهنگ سازي شود.

در طرف مقابل قاســمی، مدیر فیدیبو معتقد است: 
«مرکز رســانه هاي دیجیتال در حــال انجام کارهاي 
خوبی اســت، مثال در چند ماه گذشــته تعداد زیادي 
ســایت غیرقانونی دانلود کتاب فیلتر شد و کسانی که 
در وبالگ هاي خود کتاب هاي قدیمی را می گذاشــتند 
اخطار گرفتند. به نظر می رســد رویکــرد آنها در حال 
عوض شدن است و شکایت هایی که در جلسات مطرح 
می کنیم از آن طرف به نتیجه می رسد. همان قدر که ما 
در قبال مشتریان خود یاد می گیریم، قانونگذار هم در 

مقابل صنعت و فعالیت ما خواهد آموخت.»
محمد صدوقى، 

مدیر طاقچه:
در نمایشگاه کتاب 
باید براي ناشران 

دیجیتالی که 
مستقیم با کتاب 
در ارتباط هستند 

حرکت ویژه اي 
انجام شود. به نظر 
من باید در سالن 

عمومی، بخشی به 
ناشران دیجیتال 

اختصاص داده شود 
تا فروشگاه هایی که 
به صورت مستقیم 
با کتاب در ارتباط 
هستند آنجا قرار 

بگیرند
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آیا می دانستید؟

 رقابت با ویندوز
ســال 1995 اســت. این سال شــما را یاد چیز 
خاصی نمی اندازد؟ درست است، یکی از مشهورترین 
سیستم  هاي عامل  تاریخ؛ ویندوز 95. سیستم عاملی 
که امروز شــاید وقتی محیطــش را ببینید، به خنده 
بیفتید که چقدر سطح پایین و ساده بوده است، ولی 
اگر از کاربران رایانــه در دهه  90 بودید، ویندوز 95 
اتفاق بزرگی در سیستم  هاي عامل  به شمار می آمد. 
کافی اســت آن را با سیســتم عامل پیشینش یعنی 
وینــدوز 3/1 مقایســه کنید. ویندوز 95 نخســتین 
ویندوزي بود که محیط گرافیکی به معناي درســت 
کلمه داشــت، اولین ویندوزي که به دکمه  استارت 
و taskbar مجهز شــد، نخســتین ویندوزي که 
از اینترنــت اکســپلورر برخــوردار بود و بســیاري 

نخستین هاي دیگر. 
بگذاریــد فضــا را بهتــر برایتان ترســیم کنم: 
مایکروسافت را کمی شبیه اپل امروزي تصور کنید 
و بیل گیتس را در اوج! مایکروسافت میلیون ها دالر 
براي تبلیغات ویندوز 95 خرج می کرد؛ از آهنگ هاي 
مشهور آن زمان تا استفاده از بازیگران سریال بسیار 
محبوب «دوســتان»، لوگوي وینــدوز همه جا بود و 
حتی مردم براي خرید ویندوز 95 صف می کشیدند!

البد بــا خودتان می گویید این شــلوغ بازي هاي 
وینــدوز 95 چه ارتباطی به اپل دارد؟  براي پاســخ 
بد نیســت وضعیت اپــل آن زمان را هــم در نظر 
بگیریــد؛ مدیرعامــل بتازگی تغییر کــرده، اوضاع 
فروش کامپیوترهاي مکینتاش چندان جالب نیست، 
سیستم  هاي عامل قدیمی شده یکی پس از دیگري 
با تفاوت هاي اندك عرضه می شــود، شرکت دنبال 
پروژه هایی است که بتواند دوباره خودي نشان بدهد و 
البته استیو جابز هم نیست که با کاریزماي مثال زدنی  
خود محصوالت را به خورد بازار بدهد. چند ســالی 
System 7 از ارائه  سیســتم عامل شماره  7 اپل یا

می گذرد و اپل تــازه System 7.5 را ارائه کرده 
اســت. با تمام این اوصاف وینــدوز 95 یک تهدید 
بزرگ به شــمار می آید، نه به دلیل محیط گرافیکی 
(که اپل بهترش را داشــت) یا آن دکمه  اســتارت 
کذایی، نه؛ چیزي عمیق تر در درون این هیوال وجود 
داشــت که مدیران و مهندسان اپل را به یک اندازه 

به وحشت انداخته بود: مدیریت وظایف.

 عامل موفقیت ویندوز
مدیریــت وظایــف را بــه هیچ وجــه بدیهــی 
فــرض نکنید. ویندوز 95 در ایــن زمینه دو ویژگی 
فوق العاده داشت که بسیار آینده نگرانه طراحی شده 
بــود. اول، خاصیتی به نام عملکــرد چندوظیفه اي 
 ،(Preemptive Multitasking) پیشگیرانه 
اما ایــن خاصیت مهم چیســت؟ در سیســتم  هاي 
عامل  اپــل، هر برنامــه تعیین می کرد چــه مقدار 
از زمان پردازنــده  را براي اجرا بــه خود اختصاص 
اشــتراکی  چندوظیفه اي  عملکــرد  یعنــی  دهــد؛ 
تــازه   .(Cooperative Multitasking)
همیــن عملکرد چندوظیفه اي خــودش نوعی کلک 
هوشــمندانه به شــمار می رفت که از ســال 85 در 
سیســتم  هاي عامل  تک وظیفه اي اپل گنجانده شده 
بود. ولی هرکــس که کمی از دانــش رایانه بداند، 
براحتی متوجه می شــود ایراد سیستم اشتراکی کجا 

بود: کافی بــود نرم افزاري زمان زیادي از 
پــردازش پردازنده را بگیــرد و بعد به هر 

دلیل کرش بخورد، کل سیستم همراه 
آن کرش خواهد خورد! در مقابل 
سیستم پیشگیرانه  مایکروسافت 

به ایــن صورت عمل می کرد که 
هر  به  می کرد  تعیین  سیســتم عامل 

پردازنده  زمان  میزان  چه  برنامه 
نسبت داده شود. 

ویژگــی  دوم، تخصیــص حافظــه  دینامیــک 
بود.   (Dynamic Memory Allocation)
در سیســتم عامل اپــل که از مدل اســتاتیک بهره 
می برد، هر برنامه ابتدا درخواست می کرد چه میزان 
حافظــه  رم نیاز دارد و سیســتم عامل این میزان را 
به صورت یک تکه و بالك هاي پشــت  ســر  هم به 
آن می داد. این باعث می شد پس از مدتی حافظه  رم 
شبیه هارد دیســک قطعه قطعه شود. در حالی که در 
مــدل دینامیک ویندوز، هر برنامه به میزانی که نیاز 
داشــت و به صورت دینامیک قطعات مجزایی از رم 

را دریافت می کرد.

 سیستم شماره  8
با در نظر گرفتن این واقعیت که سیستم هاي  عامل  
اپل عمرشــان را کرده اند، مدیــران اپل به این فکر 
افتادند شرکت به یک سیستم عامل کامال جدید نیاز 
دارد. این گونه بود که پروژه  کاپ لند (بر گرفته از نام 
یک آهنگساز آمریکایی) در سال 1994 استارت زده 
شــد؛ سیســتم عاملی که قرار بود اواخر سال 96 با 

عنوان System 8 به بازار عرضه شود.
تغییرات مثل عادت همیشــگی اپل از ظاهر آغاز 
شــد؛ تمی کامال جدید با نام پالتینیــوم براي این 
سیستم عامل طراحی شد. تمی کم و بیش سه بعدي 
با رنگ و ســایه (در مقابل نسخه هاي قدیمی تر که 
بیشــتر سیاه و ســفید بودند). همچنین دو تم دیگر 
نیز به پالتینیوم اضافه شــد و سیســتم عامل طوري 
طراحی شــده بود که کاربــران قابلیت 
نیز  را  دیگــر  تم هــاي  افــزودن 
داشــته باشــند، اما قسمتی که 
بیشــترین تغییرات را داشــت 
Finder (برنامــه  مدیریــت 
فایل) بــود. جایی که عالوه بر 
عملکرد  باالخره  تمیز تر،  ظاهر 

پیشگیرانه  وظایف پیاده سازي شد. زمان پاسخگویی 
سیستم عامل کاهش یافته بود و کاربران می توانستند 
چند عمل کپی را با هم شــروع کنند. در کنار اینها، 
سیستم گرفتن و انداختن فایل ها در فولدرها پیشرفت 
 tab قابل مالحظه اي کرده و حتی سیســتمی شبیه
در فایندر قرار داده شــده بود که کاربر می توانســت 
فولدرهایــی را در پایین صفحه قرار دهد تا هر موقع 

که به آن نیاز داشت با یک کلیک آنها را باز کند.
افزون بر اینها، تغییرات اصلی عمیق تري هم در 
راه بود. معماري سیســتم عامل تفاوتی اساسی کرده 
بود و برخالف نســخه هاي پیشــین، سیستم عامل 
به صــورت بومــی (Native) بــا پردازنده هــاي 
PowerPC که در آن زمان در کامپیوتر هاي اپل 
به کار می رفت، کار می کرد. حتی کرنل سیستم عامل 
هم دچار تغییر شــد و کاپ لند از مدل مایکروکرنل 

(MicroKernel) که مدرن تر بود بهره می برد.

 آغازي بر یک پایان
تا اینجاي کار اگر خودتان را جاي مهندسان اپل 
بگذارید، می گویید: «این ویژگی ها تا همین جا خوب 
است دیگر! سیســتم عامل را آماده و عرضه کنیم.» 
حدس می زنم آنها نیز بعدها با خودشــان می گفتند 
کاش همین  کار را کرده بودند، اما مگر ایده آلیســم 
افراطی اپل می گذاشــت! خاصیتی که کار را خراب 
پیشگیرانه بود. ویژگی اي  کرد، همان چند وظیفه اي 
که زمان زیادي براي پیاده سازي برد و مهندسان با 
خودشان فکر کردند به موازات آن، چند چیز دیگر را 
هم اضافه کنند. اینجا بود که ویژگی ها یکی از پس 
دیگــري به کاپ لند اضافه می شــدند: جاوا، نمایش 
سه بعدي، سیستم جدید شبکه، ارتباط اشیا در داخل 

برنامه ها و حتی قابلیت چند کاربري.
طولی نکشــید کاپ لند بیش از آن که شباهتی به 
یک سیستم عامل داشته باشد، به مجموعه اي عظیم 
از ویژگی ها تبدیل شــد. با این روند رشــد، تست و 
آزمایش سیستم عامل هم ســخت تر می شد. کار به 
جایی رســید که مشخص شد سیستم عامل به زمان 
معین نمی رسد و حتی در داخل اپل عده اي به شوخی 
می گفتند سیســتم عامل احتماال تا حدود 2030 به 
بازار عرضه شود! کارایی اســفبار سیستم عامل هم 
WWDC مزیــد بر علت شــده بود. در مراســم
ســال 96، دموي بســیار محدودي از سیستم عامل 
نمایش داده شد که حتی با همین محدودیت هنگ 

می کرد و کرش می خورد! 
پــس از آن نمایش فضاحت بار، وضعیت بد ادامه 
پیــدا کرد و مدیرعامل آن زمان اپل یعنی گیل املیو 
(Gil Amelio) به این نتیجه رســید که فکري 
جدي براي ایــن قضیه بکند. براین اســاس، املیو 
 (Ellen Hancock) خانمی به نــام الن هنکاك
را از یک شــرکت سخت افزاري اســتخدام کرد تا 
مدیریت تیم مهندســی را به عهده بگیرد. این مدیر 
جدید عاقالنه تریــن تصمیم ممکن را در آن اوضاع 
گرفت: پــروژه  کاپ لند به صورت موجود کنســل و 
ویژگی هاي آن مرحله اي و به صورت نســخه اي به 
سیســتم عامل قبلی اضافه شــود. همچنین شرکت 
براي ســاختار اصلی به دنبال خرید یک سیســتم 
بیرونی باشد. بر این اساس، پس از مذاکرات طوالنی 
و بررسی گزینه هاي مختلف، مدیران اپل تصمیمی 
گرفتند که آینده  خودشــان و آینــده  دنیاي رایانه را 
تغییر دهند: خرید شــرکت NeXT و سیستم عامل 
آن یعنی NeXTSTEP. اما نکته  تاریخی در این 
خرید، خود سیستم عامل نبود؛ بلکه مؤسس شرکت 
NeXT بود که به واســطه  این خرید به شــرکت 

اصلی اش بازگشت: استیو جابز. 

کاپ لند اپل؛ شکست و بازگشت
محمود صادقی

امروزه با قدرت و هیبتی که سیب نقره اي به هم زده،  تصور وضعیت مستاصل شرکت اپل در دهه  90 چندان ساده نیست. چه باور کنید و چه نه، اپل زمانی این 
 (Copland) همه طرفدار را نداشت و مانند هر شرکت دیگري دست به اجراي پروژه هایی می زد که حتی به مرحله عرضه  در بازار هم نمی رسید. پروژه  کاپ لند

نمونه اي از این پروژه هاست.

  مراقب خزش ویژگی ها (Feature Creep) باشید! همیشه  هنگام 
افزودن ویژگی ها هدف پروژه را در نظر داشــته باشــید و نگذارید ویژگی ها 

تحریکتان کنند.
  گاهی الزم اســت کمی از غرورتان کــم کنید و از افراد دیگر براي 
حل مشــکل کمک بگیرید. حتی اگر این غرور مردانه باشد و یک زن دید 

مدیریتی بهتري نسبت به شما داشته باشد.
  ترکیــب و همکاري را چه در محصول و چه در شــرکت فراموش 
نکنیــد. جمله  گیل املیو در مورد کاپ لنــد این بود: «مجموعه اي از قطعات 
جداگانه، هر کدام توســط یک تیم متفــاوت... که انتظار می رفت به نحوي 

جادویی با هم کار کنند!» 

وی خزش مراقب
درس ها
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 کارآفرینی گیمرها
بهرام از معدود موسســان اســتارت آپ است که 
تا پیــش از ورود به مرکز شــتابدهی هیچ ذهنیتی 
از استارت آپ نداشته اســت. حق هم دارد، ایده اش 
به ســال 91 برمی گردد که هنوز استارت آپ واژه اي 
غریب بود. بهــرام می گوید: «اولین جرقه هاي ایده، 
ســال 91 به ذهن من و دوستم امید رسید. ما گیمر 
بودیم، تندتند قطعات رایانه مان را عوض می کردیم 
و همیشــه نیاز داشــتیم یک مرجعی باشد تا براي 

خریدهایمان اطالعات کسب کنیم.» 
بهــرام و دوســتش از دبیرســتان بــا یکدیگر 
همکالســی بودند و رابطــه خوبی دارنــد. هر دو 
عالقــه زیادي به بازي هاي رایانــه اي دارند و چون 
براي خریــد قطعه مدام به بــازار مراجعه می کنند، 
متوجه می شــوند یک جــاي کار می لنگــد. بهرام 
تعریف می کند همیشه پیش از خرید، سایت سازنده 
قطعه هاي رایانه اي را چک می کردند و قیمت دالري 
آن را به ذهن  می ســپردند. با این حال وقتی به بازار 
مراجعه می کردند متوجه می شــدند هر مغازه قیمت 
متفاوتی از یک جنس اعــالم می کند و پیدا کردن 
جنس مرغوب دشوار است. بهرام می گوید یک بار از 
جستجو براي یافتن کاالي مناسب با قیمت معقول 
خســته شــده اند و امید گفته: «کاش نهادي بود تا 
براساس عملکرد و نظرات مشتري ها برچسب امتیاز 

از پنج ستاره به مغازه ها می داد.» 

 ما مکان صحیح را می شناسیم
هنوز ســال 91 است و بهرام و امید آراسته راهی 
براي نیازشان پیدا نکرده اند که تصمیم می گیرند در 
اینترنت جســتجو کنند و ببینند آیا سایتی وجود دارد 
که اطالعات کافی در مورد قطعات رایانه اي بدهد و 
سیستم نقد و بررسی و امتیازدهی داشته باشد. گرچه 
در آن ســال خرید آنالین در ایران ناشناخته بود، اما 
دور از ذهن نیســت که این دو دوست خیلی زود با 

ســایت دیجی کاال آشنا می شوند. با کمی ممارست 
بیشتر ســایت یلپ (Yelp) را پیدا می کنند که در 
آمریکا راه اندازي شده و با شعار «ما مکان صحیح را 
می شناســیم» فعالیت می کند. در این سایت خارجی 
می توان با جســتجوي نام هر مکانــی براي مثال 
رستوران، ســالن زیبایی، تعمیرگاه و … اطالعات 
هر مــکان از قبیل آدرس، نظــرات و نمره کاربران 
دیگر را مشــاهده کرد. حتی غیــر از این اطالعات 
می توان نزدیک ترین مکان نسبت به موقعیت فعلی 
جغرافیایی را نیز یافت. طرز کار این ســایت که آن 
ســال ها هنوز در کشورمان خیلی غریبه و ناآشنا بود 
این ایده را به بهرام می دهد تا نمونه اي وطنی درست 

کند، زیرا اعتقاد دارد در ایران به آن نیاز است. 

دنیا منتظر ما نیست
پس از این اتفاق، تازه کارشــان شروع می شود. 
بهرام می گوید اینترنت را زیر و رو می کنند تا ببینند 
آیا سیستم مشــابهی در کشور وجود دارد یا خیر. او 
می گویــد: «وقتی تحقیق کردیم متوجه شــدیم در 

ایران عین آن چیزي که می خواســتیم وجود ندارد، 
امــا دیتابیس هایی مثل کتــاب اول بود. با این حال 
ســایتی که دنبالش بودیم کامال با کتاب اول فرق 
داشت.» بهرام در ادامه توضیح می دهد اهمیت چنین 
پایگاه هاي اطالعاتی چقدر زیاد است. او می گوید با 
تحقیق هایی که انجام داده اند متوجه می شــوند هر 
ستاره اي که ســایت یلپ به کسب و کارها می دهد 
20 درصد در رونق کارشــان تاثیر دارد. این ستاره ها 
از پنج است و براساس نظرات کاربران ثبت می شود. 
گرماي اولین ماه تابســتان 92 امانشان را می برد 
کــه اســتارت کار را می زنند. چهار نفر از دوســتان 
دیگرشــان را هــم مجاب می کنند کــه دنیا منتظر 
چنین ایده اي است. بهرام می گوید: «شهریور همان 
سال کارمان متوقف شد و هر کدام در دانشگاه هاي 
مختلفی قبول شدیم. آن موقع فهمیدیم دنیا منتظر 
ما نیست و همه چیز آن طور که فکر می کردیم پیش 

نمی رود.» 

 شکست دوباره
کار را رها می کنند، بهرام به دانشگاه یزد می رود 
تا تحصیلش را ادامه دهــد. او می گوید: «آن موقع 
پروژه موتور جستجوي پارسی جو را در دانشگاه انجام 
می دادنــد. وقتی این پروژه را دیدم به فکرم رســید 
ایده اي را که رویش کار کــرده بودیم، مطرح کنم. 
یکی از اســتادها از طرحم خوشش آمد و قبول کرد 
ایده ام را به عنوان بخشــی از موتور جســتجو اضافه 

کنند.» 
بهرام با انرژي وصف ناپذیري کار را آغاز می کند، 
اما می گوید پس از مدتی چون به درآمد نیاز داشــته 
همزمان در تهران هم در یک شرکت مشغول به کار 
می شود. چند روز تهران است و در شرکت کار می کند 
و بقیه روزها را در یزد می گذراند و روي پارســی جو 
کار می کند. او از ســختی آن روزها تعریف می کند 
و می گویــد مجبور بوده در قطــار کمبود خوابش را 

جبران کند، زیرا زمان کافی براي استراحت نداشته 
است. شــش ماه به این منوال می گذرد تا بهرام به 
این نتیجه می رسد با این روش نمی تواند به کارش 
ادامه دهد. یک روز به مدیر پارســی جو و استادش 
می گویــد قرارداد امضا کنند تــا کارش را در تهران 
رها کرده و اختصاصی براي پارســی جو کار کند تا 
بازدهی اش بــاال برود. بهرام می گویــد از آنجا که 
مدیریــت کامل پروژه با اســتادش نبوده قراردادي 
امضا نمی شود و او هم پروژه را رها می کند. این گونه 

است که دوباره ایده اش شکست می خورد.

 پیش به سوي موفقیت
این بار ماه ســرد ســال فرا رســیده که دوباره 
کورســوي امید در دل بهرام و امید روشن می شود. 
بهرام می گوید: «اســفند 93 یک استاد در دانشگاه 
یزد از ایده خوشش آمد و 30 میلیون تومان پول به 
من و امید قرض داد تا روي پروژه مان کار کنیم. ما 
هم در ازاي این پول 10 درصد سهم را به استادمان 

دادیم.» 
اکنون پول و انگیزه براي کار دارند، اما جا ندارند. 
بهــرام می گوید بعد از کلی مصاحبه و ســختگیري 
در مرکز رشــد دانشــگاه امیرکبیر قبول می شوند، 
اما درســت زمانی که می خواهند اسباب کشی کنند، 
دانشــگاه می گوید هنوز جا آماده نیســت و باید دو 
ماه صبر کنند. تا آن موقع یعنی شــهریور 94 هنوز 
چیزي از اســتارت آپ نمی دانند تا این که چیزهایی 
از ســرمایه گذاران خارجی همچون شــرکت راکت 
اینترنت، ام تی ان و یک شــرکت سوئدي می شنوند. 
او می گویــد: «به همــه  آنها ایمیــل زدم و پیش 
خــودم گفتم باالخره یکی جــواب می دهد.» مدتی 
می گذرد تا این که شــرکت سوئدي پاسخ می دهد و 
می گوید مشابه ایده بهرام را چندي پیش در روسیه 
سرمایه گذاري کرده اســت. بهرام می گوید شرکت 
سوئدي گفته چرا با شرکت هاي سرمایه گذار ایرانی 
این کار را انجام نمی دهید؟ در این حین اســت که 
بهرام و امید تازه با مرکز شــتابدهی آشنا می شوند و 
می توانند خودشــان را به دور سوم استارت آپ هاي 
یکی از مراکز شــتابدهی برسانند. او اضافه مى کند 
پس از باال آوردن ســایت  تازه متوجه شده اند مردم 
بیش از امتیازدهی به کســب و کارها، به دیتابیسی 
نیاز دارند تا نیازهایشــان را پیــدا کنند. او و تیمش 
اکنون در حال تکمیل این بخش از پروژه هســتند 
و چهار ماه از آغاز کار سایتشان می گذرد که روزانه 
حدود 6000 بازدید دارند. بهرام می گوید قرار نیست 
از مردم پول بگیرند، بلکه نحوه درآمدشــان فروش 
دیتا، داشــبورد ارتباط با مشتري ها، جستجو و تبلیغ 
براي صاحبان مشــاغل اســت. البته او صحبتش را 
تکمیل می کند که از خرداد 96 تازه درآمدزایی شان 

شروع خواهد شد.

تـالش 

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
عصر اطالعات است و اطالعات حرف اول را می زند. یکی از استفاده هاي سودمند اطالعات، بانک اطالعاتی براي خدمات شهري است. تصور کنید در شهري 
به بزرگی تهران دنبال رستورانی هستید که هم جاي پارك داشته باشد، هم ارزان باشد و هم چلوکباب لقمه نگین دار سرو کند. یا اصال دنبال مکانیکی هستید که 
در فالن نقطه شــهر خدمات تخصصی دیاگ خودرو انجام می دهد. جواب تمام این سوال ها را به همراه نظرات مشتري هاي آن کسب و کار می توانید در سایتی 
بیابید که «دیتاشهر» نام دارد و اکنون در آغاز راه است. تالش این هفته داستان راه اندازي این استارت آپ از زبان بهرام مشرفی، ایده پرداز و موسس آن است.

بهرام مشرفی، موســس و صاحب ایده 
دیتاشهر

بهرام 27 ســاله فارغ التحصیل رشته هوش 
مصنوعی از دانشگاه سراســري یزد در مقطع 
کارشناســی ارشد است. وقت آزادش خیلی کم 

است و معموال صرف بازي رایانه اي می شود.

دیتاشهر نام ایده:  
datashahr.com سایت: 

یک شهر، یک کتاب
استارت آپی که بانک اطالعات شهري را ارائه می کند
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اگر یک بازي باشد که ثابت کند هنوز هم رمقی 
در رگ هاي ســبک پلتفرمر یا سکوبازي سه بعدي 
مانده، همین «رچت و کلنک» اســت. این قسمت 
از این گیم، بیشــتر از این که بازآفرینی باشد، یک 
بازگشت به سبک، احیا و به روزرسانی این عنوان، در 
عین حفظ سالح خالقانه، جهان هاي بیگانه و طنز 
بامزه اش است. احیاي یک فرنچایز قدیمی ، ریسکی 
است که کمتر سازنده و ناشري به آن تن می دهد، 
اما این بار اتفاق افتاده و درست هم رخ داده است.

رچت و کلنک در اصل نسخه به روز شده عنوان 
کالسیک کنســول PS2، با بهینه سازي هاي فنی 
اســت. باز هم با دنیایی مملــو از موجودات بانمک 
بیگانــه طرف هســتیم و با ســفر چندگانه رچت و 
کلنــک به ســیاره هاي متعدد. مانند قســمت هاي 
جالبی  و  خالقانه  فوق العاده  ســالح هاي  پیشــین، 
در بــازي وجود دارد کــه هر کدام اســتفاده هاي 
متنوعی در نبرد دارد. اســلحه پیکسالیزر، دشمنان 

را به نسخه هاي هشــت بیتی خودشان تبدیل شده 
و سپس به شــکل مربع هاي رنگی منفجر می کند.
Bomb باز هم به عنوان یک نارنجک انداز  Glove

قوي براي دســت به ســر کردن گروهی دشمنان 
بازگشته اســت. Groovitron نیز دشمنان را به 
ادا و اطوار واداشــته و حواسشــان را از حمله کردن 

پیکسل هاي پیکساري سونی PS4  ......................................پلتفرم
Insomniac Games .......... سازنده
 Sony Computer ................. ناشر
Entertainment

سبک ......... اکشن پلتفرمر سه بعدي
8/0 ......................................... امتیاز

Ratchet and Clanck

سیاوش شهبازي
Offworld رقابت تنگاتنگ شــرکت هایی را 
در عرصه فرازمینی براي احتکار منابع و ســوداگري 
به نمایش می گذارد؛ رقابتی که در آن هیچ کســی 
از رفتارهاي زشــت و پلید ابا ندارد و با انواع اعمال 
غیرقانونی و مخرب، سعی در نابودي کسب و کار رقبا 

و یکه تازي در عرصه تجارت را دارد.
Offworld از آن گیم هایــی اســت که کنار 
فرحبخشــی، پرورش را نیز فرامــوش نکرده و به 
دامنه اطالعات و تصــورات بازیکن می افزاید. یکی 
از بهترین انــواع تربیت و آمــوزش، بیان خطاها و 
اشــتباه هاي دیگران به عنوان اندرز و به قصد عبرت 
اســت و چه عبرت و جانب احتیاطی بهتر از این که 
با تجربه مجــازي نصایح مورد بحث، تحلیل آنها را 

نهادینه کنیم؟
دنیاي رسانه با دروغ و تزویر پر نمی شود. بهترین 
راه براي گریز از گزند این دروغ ها، ســرگرم شدن با 
محصولی اســت که در عین کفایت در عرصه خود، 
نه پیرو مقاصد و دروغ هاي سیاســی باشــد (مانند 
بازي هاي  تبلیغاتــی  معموال  داســتانی  بخش هاي 
Call of Duty و Battlefield) و نه سرگرمی 
کاذب و مایــه اتالف وقت. (مانند تعــداد زیادي از 

بازي هاي بی هدف و بی ارزش موبایلی) 
چه دانش کافی از زبان انگلیســی داشته باشید 
چه نــه، تجربه این بازي را از دســت ندهید؛ ضرر 
نــدارد! یک دیکشــنري روي گوشــی خود نصب 
کنید و کنار دست داشــته باشید. شک نکنید لغاتی 
کــه از چنین بازي هایی فرا خواهید گرفت، بســیار 
باارزش تر و کارآمدتر از دامنه واژگان بازي هایی مثل
Candy Crush یا Call of Duty خواهد بود!

Offworld  فقــط نمایانگر اســتراتژي هاي 
پلید دنیاي اقتصاد نیســت. در آن، مانند بسیاري از 
گیم هاي هم ســبک، مهارت هــاي فکري جنگی و 
اســتراتژیک موقعیت مبنا را هم فرا می گیرید. براي 
مثــال، اگر نقاط اصلی حفاري خــود را بیش از حد 
نزدیک به هم قرار دهید، ممکن است همه را یکجا 
از دســت داده و به خاك سیاه بنشینید. ممکن است 
در لحظه اي ناخوانده، یکی از دشمنان با انفجار بمب 
EMP، نیروگاه هاي شما را از کار انداخته و مجبور 

شوید به راه هاي دیگري متوسل شوید.
در همان حال قیمت برق نیز افزایشی تصاعدي 
یافته و اینجاست که باید قید بازي منصفانه را بزنید 
و شمشــیرتان را از رو ببندید. این بار پس از احداث 
چند نیروگاه برق، می توانید تعدادي هکر اســتخدام 
کنید تا قیمت برق را بیــش از پیش افزایش دهند. 
پس از آن گزینه هایی رندانه تر، مانند کار گذاشــتن 
دینامیت یا ترغیب کارگران کارخانه هاي دشــمن به 
اعتصــاب را به کار ببندید تا چوب الي چرخشــان 
کرده باشــید. پــس از این که به تنهــا توزیع کننده 
نیروي برق تبدیل شــوید، می توانید دمار از روزگار 
همه درآورده و خیلی زود ارزش سهام خود را به اوج 
برســانید سپس با فروش بخشی از دارایی ها و خرید 

سهام حریف، بازي را خواهید بُرد !

در این بازي از نبرد و نزاع خبري نیســت. فقط 
تجارت آزاد اســت و ســبک رقابت کاپیتالیستی که 
نشــان می دهد چطور با کوتاه شدن دست قانون و 
دولت از بازار، رقابتی بیرحمانه شکل می گیرد. وظیفه 
گیمــر در هر مرحله فروش و تولید مازاد نســبت به 
تمام شــرکت هاي رقیب است. ابزار موجود، سهام و 

قیمت کاالست. 
گیمر بــا انتخاب محلی براي تاســیس، تجارت 
را شــروع می کند. از اینجا به بعد باید مناسب ترین 
کاالها را براي بازار موجــود انتخاب و آنها را تولید 
کنید. همه چیز را باید در این تصمیم در نظر گرفت. 
اگر شرکت شــما در نزدیکی یک منبع غنی کربن 
قرار دارد، اما مجبور باشــید کارگــران تان را به آن 

سوداي سیاه اقتصاد ِگرِز 100 میلیون دالري
سایت پولیگون در مطلبی، تاریخ استودیوي اپیک 
و چگونگی جدا شدن اعضاي اصلی آن را نوشته که 
در آن، مدیرعامل اپیک، آقاي تیم سویینی چگونگی 
و دالیل تغییر رویکرد استودیو را در مدل تجاریشان 

شرح داده است.
وي در این مصاحبــه از انفجار هزینه هاي تولید 
Gears و اختالف هایشــان با  of War ســري
مایکروســافت گفته که در نهایت به تغییر خط  مشی 
شرکت به سوي مدل تجربه رایگان ختم شده است.
به گفته آقاي ســویینی، قسمت اول سري ابزار 
جنگ که ســال 2006 براي X360 منتشــر شد، 
12 میلیون دالر هزینه داشت و درنهایت حدود صد 
میلیون دالر درآمد عاید شــرکت کــرد. با این حال 
بودجه قســمت هاي بعدي به طور تساعدي افزایش 
یافت. قســمت ســوم این بازي حدود چهار یا پنج 
برابر قسمت اول، بین 48 تا 60 میلیون دالر هزینه

در بر داشته است. برنامه اپیک براي قسمت چهارم و 
پیش از فروش حقوق فرنچایز به مایکروسافت، این 

بود که صد میلیون دالر هزینه تولید کند.

ســویینی افزود: «ســودمان طی ســال ها کمتر 
می شد. حساب و کتاب کردیم و دیدیم بودجه الزم 
براي Gears of War 4 بیش از صد میلیون دالر 
بود و در صورت موفقیت بزرگ آن، تازه سودمان با 
هزینه ها سر به سر می شد. همین باعث شد دست از 

این سري بکشیم و الگوي کارمان را تغییر دهیم.»
بازي بعدي اپیــک، Paragon نام دارد که به 
سبک MOBA و به صورت تجربه رایگان عرضه 
خواهد شــد. قرار است نســخه اي به صورت تجربه 
Unreal Tournament رایگان نیز از بــازي
منتشر شــود. این در حالی است که هنوز برنامه اي 
بــراي الگوي عرضــه Fortnite در ســبک بقا 

مشخص نشده است.
در پرونــده پولیگون همچنین بــه اختالف بین 
مایکروســافت و اپیک اشاره شــده که محوریتش 
Gears اســت که  of War: Judgment گیم
استودیوي People Can Fly آن را ساخته بود. 
ظاهرا پس از انتشــار Judgment توســط اپیک 
گیمز، به دلیل برخی شــکایات از طرف بازیکنان به 
بازي درباره بخش مولتی پلیر بازي، مسئوالن اپیک 
به مایکروســافت مراجعه کرده و پیشنهاد بهسازي 
بخش مولتی پلیر بازي و انتشــار نســخه اي دیگر را 
دادند که با مخالفت مســئوالن و این پاســخ که در 
برنامه تجاري مایکروســافت نمی گنجد، دســت از 

پیشنهاد خود کشیدند. 
اینجا نگرانی هاي آقاي سویینی باال گرفت، زیرا 
خود را کنار شــرکتی می دید که بین گیم و گیمرها 

مانع می شود.
بــا اختالفی که میــان مایکروســافت و اپیک 
گیمز پیــش آمد و موجب ســپردن ایــن بازي به 
Coalition شــد، فقط می توانیــم راجع به آینده 
این بــازي گمانه زنی کنیم. هنــوز خبرهاي موثقی 
از قســمت چهارم بازي منتشر نشده، اما ویدئوهاي 
کوتاهی که از آن روي اینترنت دیده می شــود، قطعا 

انتظارها را باال برده است.

PC    ............................................پلتفرم
Stardock, Kalypso .......... ناشر 
Mohawk Games  ............ سازنده
سبک ........ استراتژي موقعیت سیال
9/0 .......................................... امتیاز
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می زداید. هر ســالح قواعــد و خاصیت هاي خود را 
داشــته و هرکدام به یک درخت ارتقاي قوي مجهز 
است که به قابلیت ها و جذابیت هاي آنان می افزاید. 

تعداد گجت ها نیز کم نیست؛ براي مثال با یک 
دســتکاري خاص می توان کلنــک را به جت پک 
تبدیــل کرد یا به عنوان یــک نمونه دیگر می توان 
به دستگاه تخطی (Trespasser) اشاره کرد که 
با آن و از طریق یــک مینی گیم کوتاه می توان به 
مناطــق جدید راه پیدا کــرد. از آنجا که هر مرحله 
از ترکیبی خاص از آیتم هاي گردآوري شــده بهره 
می گیــرد، آیتم هــا را می توان به ســالح ها ارجح 
دانست. براي تسریع روند بازي، بخش هاي کلیدي 
در تعدادي نقاط تعامل در رســته رچت مشــخص 
می شوند و بازیکن را براي استفاده و ارتقاي سالح 

راحت می گذارند.
مانند بیشتر بازي هاي این سبک، خیري در هر 
مرحله نهفته است که با بازگشت به آنها و جستجو 
با آیتم هاي نویافته، آنها را خواهید یافت. با این که 
این نسخه، عمدتا از همان نقشه ها و فضاي محدود 
نســخه اول بهره برده، وســعت عمودي زیادي به 
بازي داده شــده که کنار عناصر مخفی بیشــتر و 
ماموریت هاي فرعی در هر مرحله، جذابیت تازه اي 

به این بازي کالسیک بخشیده است.
داســتان بــازي مطابــق همان چیزي اســت 
که در قســمت هاي دیگر آن نیــز دیده ایم. در هر 
مرحله، ســیاره اي تازه به مشکل برخورده و رچت 
و کلنک نیز براي نجاتش اقدام می کنند. با این که 

ماموریت هــا بندرت تغییر می کننــد، طریقه انجام 
آنهــا با یکدیگر تفاوت دارد. ممکن اســت در یک 
مرحله در نزاعی فضایی درگیر شــده و وادار شوید 
با ســفینه خود به جنگ سفینه هاي دشمن بروید و 
در مرحله اي دیگر، معمایی بی سر و صداتر را براي 

کلنک تجربه کنید.
رچت و کلنــک از آن طنزهاي خاص و بانمک 
لورل هاردي مانند را در خود دارد. شــخصیت ها با 
جسارت نسبت به بازي بودن خود معترف هستند. 
چنیــن ُجک ســازي هایی به مهارتی خــاص نیاز 
دارد تا درســت از آب در بیاید و دســت اندرکاران 
Insomniac مثل همیشه از پس آن برآمده اند. 
تمام شــخصیت هاي بازي، بخصوص شــخصیت 
منفی آن، روح و جــان خاصی دارند که بازیکن را 
شیفته خود می کند. کاپیتان کوآرك که نقش منفی 
اصلی داستان اســت، در طول ماجرا، خاطراتش را 
از رویارویی هایــش با رچت بیــان می کند و گاهی 
نظراتی می دهد که انتظارش را نداریم. براي مثال 
ممکن اســت هنگامی که به در بسته می خورد، با 
نظر او راجــع به نبود ابزار الزم در دســتان رچت 

برخورد کنیم که جالب و مفید است.
همان طور که گفته شد، این خواص جذاب را تمام 
شخصیت هاي بازي دارند. براي مثال، مکانیکی که 
ســفینه رچت را برایش تعمیر کرده، ابراز امیدواري 
می کند که در بازآفرینی بعــدي او را مالقات کند! 
جاي شــکرش باقی اســت که این شخصیت ها تا 
این حد پولیش شده و جذاب هستند، چون داستان 

بازي که براي دورانی بسیار ساده تر از دوران کنونی 
طراحی شده بود، کشش و گیرایی الزم را ندارد. این 
را می توان به خوبی هاي دیگر روایت بازي بخشید، 
اما قطعا از پایان سرســري و نه چندان تاثیرگذارش 

نمی توان براحتی چشم پوشید.
شــاید ندانید تاکنــون بارها به دلیــل توانایی 
انیمیشن هاي  ســاخت  در  گیمز»  «اینســومنیاك 
ممتاز، به آن لقب پیکســار صنعت گیم را داده اند. 
در این نســخه نیز می توانید مصــداق این قیاس 
خوشــایند را ببینید. انیمیشــن ها حســابی نرم و 
روان اســت و میمیک شــخصیت ها واقعا به دل 
می نشیند. صداپیشــگان نیز کم نگذاشته و به این 

شخصیت هاي انیمیشنى جان بخشیده اند. 
گرافیک بازي تا حدي خوب اســت که شــاید 
بتوان آن را از بهترین ارکانش به شمار آورد؛ حتی با 
این که همه چیز بی نقص نیست. طراحی هر سیاره 
با سیاره قبل متفاوت بوده و رنگ آمیزي هاي شاد و 
خوش نقش آنها چشمنواز است. طراحی شخصیت ها 
نیز با خصیصه ها و صداهایشــان همخوانی دارد و 

همین آنها را به یاد ماندنی تر می کند. 
گول بازآفرینی نصفــه نیمه را نخورید! رچت و 
کلنــک به همان اندازه جذاب و فرح بخش اســت 
که بازي کالســیک ســال 2002 بود. اگر دنبال 
یــک گزینه عالی بــراي کوچک ترهــاي خانواده 
هستید یا مثل ما دوســت دارید انرژي منفی خود 
را بــا یک اثر ســرحال خالی کنید، ایــن بازي را 

امتحان کنید.

سوي نقشه بفرستید تا برایتان سیلیکون فراهم کنند، 
به ســوختی دو چندان نیاز خواهید داشــت. سوخت 
بیشتر به این معناست که باید براي آن منبع خاص، 
مبلغی به نســبت بیشتر از شــرکت هاي دیگر خرج 
کنید. حتی در باب ساده ترین منابع خاص مانند آب، 
برق، کربن، سیلیکون، آهن و آلومینیوم هم گزینه ها 
و انتخاب هاي زیادي وجــود دارد که باید در اتخاذ 

آنان کفایت و سرعت الزم را به خرج دهید.
رکن مهمی از بازي به بازار ســیاه موسوم است. 
تعدادي شــگرد غیرقانونی وجــود دارد که می توان 
براي خراب کردن کاسبی حریفان به کار بست. مثال 
می توان ساختارهاي اصلی آنان را با دینامیت تخریب 
کرد. همه چیز در بــازي، جز مقر حریف را می توان 

از بیــن برد یا با برپایی یک نیروگاه اتمی زیرزمینی، 
دسترسی حریف را به منابع الزم محدود کرد.

به مرور که بازي توســعه می یابد، وادار می شوید 
براي بقاي خود دســت به دامان بازار سیاه شوید که 
البته اجبار بازار رقابتی بی حد و مرز است. گزینه هاي 
بازار ســیاه، دســت بازیکن را بــراي عملکردهاي 
متفاوت تــر باز کــرده و هر بار بــازي را از بار قبل 

متمایز می کند.
این گزینه ها، فرصت هاي تازه اي را براي توسعه 
قدرت بازیکن پدیــد می آورد. بــراي مثال ابتداي 
بازي، ساختارهاي شرکت کامال ساده است؛ مواردي 
از قبیل مزرعه، پمپ آب، معدن و … وجود دارد، اما 
با رونق گرفتن شرکت می توان فناوري هاي پیشرفته 

تولید کرد یا با ســاخت زاغه مناسب، تعدادي هکر 
را ســازماندهی کرد تا قیمت هاي بازار را دستکاري 
کننــد. در صورت لــزوم می توانید با ســاخت یک 
هولوگرام غیرقانونی، هکرها را مخفی کنید یا اصال 
کنترل یک بازار تجاري خارجی را در دست بگیرید 

و از ماحصل آن لذت ببرید.
اولویت  پیشرفته اي  ساختمان هاي  چنین  ساخت 
اول بازیکن اســت و پس از آن چند گزینه متفاوت 
به رســته بازیکن افزوده می شــود. براي مثال اگر 
محموله هایتــان بیــش از حــد مورد ســرقت قرار 
می گیرد، می توانیــد درباره راه هاي بهتر و جوابگوتر 
تحقیق کرده یــا درصورت افت قیمــت در مریخ، 
می توانیــد محصوالت خود را بــه مقصدهاي دیگر 

صادر کنید.
شــاید یکی از معــدود نقاط ضعف بــازي این 
باشــد که با وجود هشت بازیکن در یک نقشه، آمار 
تخریب کاري ها و جاسوســی آن قدر باال می رود که 
نمی توان به همه آنها رسیدگی کرد. اطالعات مدام 
در گوشه تصویر به روز می شود و بازیکن را در جریان 
وقایع قرار می دهد. البته بازي گزینه اي دارد که با آن 
می توان ســرعت جریان ها را کاهش داد و با صبر و 

حوصله بیشتري آن را پیش برد.
نکته قابل توجه بازي، فراوانی گزینه هاي موجود 
اســت. Offworld  هیچ وقت دســت بازیکن را 
نبســته و در هر موقعیت خاص، گزینه هاي مناسب 
بــراي برخورد با شــرایط رخ داده وجود دارد. دیگر 
ریش و قیچی دست بازیکن است که با عکس العمل 

 بموقع نسبت به مقابله با حریف اقدام کند. 
Offworld به هیچ وجــه یک بــازي آماتوري 
نیست. در یک کالم سخت است، مگر این که خوب 
و درست بازي کنید. خوشبختانه تعدادي آموزش در 
بازي گنجانده شده که بازیکن را با ساز و کار آن آشنا 
می کند. دیالوگ هاي کاراکترها و نوشــته هاي درون 
بازي نیز طنز و شیرینی سطحی، اما جالبی دارند که 

براي عالقه مندان خالی از لطف نخواهد بود.

فته
ى ه

 باز
        

جرئیات Call of Duty بعدي           
 Call of duty: Infinite Warfare بازي
چند وقتى اســت که تائید شده و اطالعات متعددي 
درباره آن درز کرده اســت. این هفته، فهرســتی از 
موارد تائید شــده درباره قســمت بعدي از ســري 

بازي هاي نداي وظیفه تهیه کرده ایم.
داستان

بازیکنــان پــا در 
رایس  کاپیتان  کفش 
خواهند کــرد؛ خلبان 
ردیف یکــم عملیات 
سکان داري  که  ویژه 
آخرین  از  رتریبیوشن، 

ســفینه هاي جنگی زمین را به عهــده دارد. در این 
روایــت، رایس هدایت باقیمانــده نیروهاي ائتالفی 
متحد علیــه دشــمنی بی رحم را عهده دار اســت. 
بازیکنان در بخش داســتانی به بخش هاي مختلف 
منظومه شمسی ســفر کرده و در فضاهایی از جمله 

زمین نزاعی بزرگ خواهند داشت.
صحنه وقوع

«تسلیحات الیتناهی» در آینده وقوع می یابد. بر 
اثر رشد شدید جمعیت و توسعه صنعتی، منابع حیاتی 
زمین به پایان رســیده  است. باقی ســاکنان زمین 
به مســتعمره هاي ساخته شــده در دیگر سیاره هاي 
منظومه شمســی رو آورده اند تا با حفاري در آنها و 
سیارك هاي اطرافشــان منابع الزم را فراهم کنند. 
ارزش ایــن پایگاه ها، رادیکال هاي شــبه نظامی را 
به حملــه و تصرف آنهــا ترغیب می کنــد؛ عملی 
که کشــورهاي زمینی را در موقعیتــی ناگوار قرار 
می دهد. اینجاســت که اتحادي فضایی به وساطت 
ســازمان ملل تشکیل می شــود. البته هنوز جزئیات 
زیادي از نقش و هدف این اتحاد منتشر نشده است.

دشمن احتمالی
 The Settlement از  کــه  توضیحاتــی 
Defense Front (جبهــه اســکان دفاعی) یا 
Front ارائه شده از آن به عنوان جنبش سرکشان 
یاد می کند که طی درگیري تجزیه به اتحاد فضایی 
پشــت کرده اند. ایــن ماجراها البته بــراي پیش از 
 Front ماجــراي تســلیحات الیتناهی اســت. از
به عنوان «نیروي فاشیست» هم یاد می شود. پس از 
سال ها اسکان پردردسر در Front، روابط تا جایی 
به زوال می رود که تمام منظومه شمسی در معرض 

جنگی فراگیر قرار می گیرد.
مولتی پلیر

هنــوز خیلی چیزهــا راجع به ایــن بخش بازي 
نمی دانیــم، اما اکتیویــژن گفته سیســتم حرکتی 
مولتی پلیــر این قســمت نســخه اي پیشــرفته از 
قســمت هاي قبلی نداي وظیفه، با تاکید بر درگیري 
خــط مقدم خواهد بود. بعید نیســت نقشــه هایی با 
فضاي عمــودي بیشــتر ببینیم؛ چیزي شــبیه به 
تایتان فــال. ظاهــرا بازیکنان می توانند براســاس 
سبک بازي خود از راه هاي متعددي به هدف دست 

پیدا کنند.
سفینه هاي جنگی

مبارزه هوایی و فضایی در بخش داســتانی بازي 
نقشی پررنگ خواهد داشت. رتریبیوشن نقش خانه 
بازیکن و خدمــه اش را دارد. به گفته ســازندگان، 
بازیکنان به این وســیله متکی و در قبالش مسئول 
خواهنــد بود. بعــالوه، بازیکنــان هدایت یک جت 
جنگنده فضایی به نام شغال را هم انجام خواهند داد.

تاریخ عرضه
قرار است این بازي چهارم نوامبر2016 ( 14 آبان 

95) به بازار بیاید.
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نرم افزارهاي موبایل

رادیو، رسانه جاودان
با ظهور اشــکال مختلف رسانه هاي ارتباطی و شــبکه هاي اجتماعی، رادیو هنوز هم طرفداران 
خــاص خود را دارد و نمی تــوان با هیچ چیز جایگزینش کرد. با توجه به این موضوع اگر شــما هم 
رادیو دوســت دارید، اما نمی توانید از تلفن همراه دل بکنید، پس بهتر اســت رادیو را به تلفن همراه 
خود بیاورید. با استفاده از اپلیکیشن «ایران صدا» می توانید به 14 شبکه رادیویی صدا و سیما گوش 
دهید؛ از رادیو آوا گرفته تا رادیو فرهنگ و تهران. با ورود به اپلیکیشــن، شبکه هاي رادیویی با لوگو 
و نامشــان در یک صفحه فهرست شده اند. غیر از این، نام برنامه در حال پخش همراه ساعت شروع 
و مدت آن نیز در همین صفحه  نمایش داده می شــود. کیفیت صداي پخش رادیو با اینترنت معمولی 
مطلوب است و مهم تر از همه این که با این اپ می توانید به آرشیو رادیو نیز دسترسی پیدا کنید. براي 
این کار دو گزینه «آرشــیو برنامه اي» و «آرشیو زمانی» وجود دارد که با پخش هر ایستگاه رادیویی 
در دسترس تان قرار می گیرد. با انتخاب هر نوع آرشیو نام برنامه ها و مدت زمان  آن در یک تایم الین 

به نمایش درمی آید.

صوت و موسیقی

رسانه نوین رادیو

اندروید

7 / 11 مگابایت 

شکر بد است!
روزي نیست در رسانه هاي جمعی بخصوص آنهایی که در حوزه سالمت فعالیت می کنند در مورد 
مضرات قند و شکر نخوانیم. همه می دانیم شکر ضرر دارد، اما تا این ماده را می بینیم همه چیز یادمان 
می رود. با این تفاصیل بد نیست از این اپلیکیشن استفاده کنیم که به صورت اختصاصی براي کاهش 
مصرف شــکر منتشر شده اســت. با این برنامه می توانید متوجه شــوید چه مقدار شکر به غذایی که 
می خورید افزوده شــده است. براي این کار فقط کافی است بارکد محصول غذایی را در برابر دوربین 
گوشــی قرار داده و به اپلیکیشن اجازه دهید آن را اسکن کند. سازنده این اپ می گوید این اپلیکیشن 
قادر اســت فرق میان قند طبیعی و افزوده شده به هر محصول غذایی را تشخیص دهد. آمارها نشان 
می دهد هر فرد در آمریکا ســاالنه 45 کیلوگرم شــکر مصرف می کند که کشورمان نیز از این نظر در 
شــرایط چندان مساعدي به ســر نمی برد. اکنون که به اهمیت چنین اپلیکیشنی پی بردید، بسادگی 
از میزان شــکر غذاهایی که مصرف می کنید مطلع شــوید. این اپلیکیشن پس از اعالم میزان قند هر 

محصول، نکاتی مفید در مورد مضرات شکر را گوشزد می کند. 

استودیوي فیلمسازي در جیب شما
وجود اپلیکیشن هاي ویرایش فیلم و عکس روي هر تلفن هوشمندي الزم و ضروري است. بدون 
این اپلیکیشن ها معلوم نبود محتواي تصویري شبکه هاي اجتماعی که توسط کاربران منتشر می شود 
چه اوضاعی داشت. با توجه به این موضوع Videorama یکی از اپ هاي جدید در زمینه ویرایش 
ویدئو است که در میان برترین هاي اپ استور جا دارد و با نصب آن می توانید به امکانات زیر دسترسی 
پیدا کنید. با این اپلیکیشن روي گوشی خود می توانید بخشی از ویدئوها را جدا کرده و عکس و فیلم 
را ترکیب کنید. می توانید روي فیلم  خود متن اضافه کنید یا یک قطعه موســیقی از حافظه گوشی و 
افکت هاي صوتی به ویدئویتان بیفزایید. جالب تر از همه می توانید افکت هاي جلوه هاي ویژه سینمایی 
به فیلم هایتان اضافه کنید. وقتی یک کلیپ را انتخاب می کنید صفحه اي پیش رویتان قرار می گیرد 
که یادآور اینستاگرام است. کلی فیلتر و ابزار زیر نمایشگر می بینید که از میان آنها می توانید انتخاب 
کنید و کارهایی را که گفتیم انجام دهید. ســازنده اپلیکیشــن از آن با عنوان استودیوي هالیوود در 

گوشی یاد می کند. جالب تر از همه این اپ قابلیت autosave براي پروژه ها را حین کار دارد.

iOSعکس و ویدئو

2 / 78 مگابایت 

دولت الکترونیک در خانه
براى ســهولت در دریافت پاره اى از خدمات دفاتر دولت الکترونیک مى توانید از اپلیکیشن «شارژ» 
اســتفاده کنید و بدون مراجعه حضورى کارتان را راه بیندازید. ویژگى دیگر این اپلیکیشــن این است 
که به حفظ کردن نشــانى وبســایت هاى نهادهاى مختلف براى دریافت خدمات نیاز ندارید و همگى 
توسط یک اپ انجام مى شود. ابتدایى ترین قابلیت این اپ که هنگام ورود به آن مشاهده مى کنید این 
اســت که مى توانید شــارژ خط هر یک از سه اپراتور را خریدارى کنید. غیر از این راهنماى بسته هاى 
اینترنتى، طرح هاى تشــویقى، کدهاى آهنگ پیشواز و سرویس هاى دیگر اپراتورها هم وجود دارد. در 
منوى اصلى اپلیکیشن، گزینه «پرداخت قبوض» وجود دارد که امکان پرداخت همه قبوض را فراهم 
مى کند. در بخش «خدمات پیشخوان دولت» مى توانید نمره منفى گواهینامه تان را ببینید یا از وضعیت 
نظام وظیفه  خود مطلع شوید. در این بخش خدمات دیگرى که در دفاتر پیشخوان دولت ارائه مى شود 
نیز وجود دارد. در آخر گفتنى اســت این اپلیکیشــن امکان دریافت خالفى خودرو را نیز ارائه مى کند. 

استفاده از این اپلیکیشن کامال رایگان است.

خرید

خدمات پشتیبانى مشترى

اندروید
2/3 مگابایت

378 و 319 مگابایت 

iOS  و اندروید

 Angry Birds Action یک، دو، سه، حرکت
بکشید، نشانه بگیرید و اکشن! بازي اي که دنیا را تکان داد در همین گزاره دستوري کوتاه خالصه می شود. 
این بار سازنده این بازي، داستان پرندگان خشمگین را به شکل متفاوتی روایت می کند و در فضایی سه بعدي 
به جنگ خوك ها می روید. در این بازي دیگر خبري از محیط دوبعدي کارتونی نیست و بازي به شیوه اي قابل 
پیش بینی جلو نمی رود. به عنوان بازیکن وظیفه دارید با پرتاب پرنده ها همچون یک گلوله، دیوارها و موانع را 
خراب کنید و تخم مرغ ها را نجات دهید. در این نسخه از بازي زاویه دوربین از باالست و در برخی موارد 360 
درجه می چرخد. هنگام ورود به بازي متوجه شلوغ بازي به کار رفته در جریان بازي می شوید. سازنده بازي در 
توصیف آن می گوید این بازي شبیه فیلم کارتونی آن است که بتازگی در سینماهاي جهان به اکران درآمده و 
از سه کاراکتري که در آیکون بازي می بینید به عنوان قهرمان هایی یاد می کند که در فیلم پرندگان خشمگین 
حضور دارند. یکی از ویژگی هاي جالب این بازي ســورپرایزي اســت که سازندگان آن براي بازیکنان در نظر 
گرفته اند؛ وقتی فیلم این بازي را تماشــا کردید و نام عوامل ســازنده فیلم را روي صفحه دیدید می توانید این 
بازي را روي گوشی خود باز کنید و منتظر اتفاق جالبی باشید. سازنده بازي صحبتی از نحوه انجام این کار و 

سورپرایزش به میان نیاورده، اما هرچه است جالب به نظر می رسد.

بازي
Rovio Entertainment

iO
S

A
n

d
ro

id

bit.ly / 1YW4C6I

bit.ly / 1UwIX69

apple.co / 1NjVZCIbit.ly/1Mo6e8C

apple.co / 1TKD5Uu

apple.co / 1SMxpKV

ایران صدا 

شارژ  Sugar Rush

 Videorama

iOS

Fooducate Ltd

Apperto Bilgi

1 / 4 مگابایت 
سالمت
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 پاسخ فنی: بله
شــرکت کوچکی به نــام اندرویــد روي پروژه 
طراحی سیستم عاملی منبع باز براي تلفن هاي همراه 
کار می کرد، این شرکت در سال 2005 توسط گوگل 
خریداري شــد و پروژه تولید سیستم عامل منبع باز 
بــا نام اندروید و با پشــتیبانی گوگل فعالیت خود را 
آغاز کرد. این سیســتم عامل اکنون به محبوب ترین 
سیستم عامل در دنیاي دستگاه هاي هوشمند تبدیل 
شده و گوگل، رهبري توســعه و انتشار نسخه هاي 

جدید آن را به عهده دارد.
از نظر فنی اندروید یک سیســتم عامل منبع باز 
(متن باز) بر پایه لینوکس، براي دستگاه هاي همراه 
همچون تلفن همراه و تبلت اســت. پروژه منبع باز 
اندرویــد با عنوان اختصــاري AOSP برگرفته از 
 Android Open Source Project عبارت
در اختیــار تمام شــرکت ها و کاربرانی قرار دارد که 
بخواهنــد آن را بــراي نیازهاي خــود و باتوجه به 
دانش فنی خود توســعه دهند. ایــن پروژه منبع باز 
در تلفن هاي همراه، تبلت ها، دوربین هاي دیجیتال، 
لــوازم خانگی و هر وســیله کوچــک و بزرگی که 
فکرش را بکنید قابل اســتفاده است و شرکت هاي 
متعــدد بدون نیــاز به پرداخت هزینــه می توانند از 
آن اســتفاده کنند، اما با تمام این توضیحات گاهی 
هنگامی که سیســتم هاي  عامل  منبع باز همچون 
توزیع هاي مختلــف لینوکســی روي رایانه ها را با 
اندروید مقایســه می کنیم، چندان هم اندروید منبع 
باز نیســت یا حتی در مقایســه ظاهــري با دیگر 
سیستم  هاى عامل همچون iOS و ویندوز موبایل، 
حرف خاصی براي گفتن ندارد. دوســت دارید بدانید 
چه دالیلی منبع باز بودن اندروید را با شــک و تردید 

همراه می کند؟

 در ظاهر: قفل شده
اپلیکیشــن هایی بــا منابع بســته: اندروید 
یک سیســتم عامل منبع باز اســت، اما بسیاري از 
اپلیکیشــن هایی که روي این سیســتم عامل اجرا 
می شوند منابع بسته اي دارند و توسعه دهندگان این 
توزیع هاي  دیگر  نرم افزارهاي  برخالف  اپلیکیشن ها 
لینوکســی که کدهاي برنامــه را در اختیار کاربران 

قرار می دهند، منابع اپلیکیشن هاي اندرویدي 
را قفــل می کنند. وقتی بــه این منابع 

قفل شــده نگاه می کنیم و می بینیم 
حتی النچــر گوگل و بســیاري از 
اپلیکیشــن هاي همین شــرکت نیز 

با منابع بســته ارائه می شــود و دیگر 
شــرکت هاي تولیدکننده دستگاه هاي 

هوشمند نیز اپلیکیشــن هاي خود را با 
منابعی قفل شــده در اختیار کاربران قرار 
می دهنــد، این طور دریافت می شــود که 

سیســتم عاملی با منابع بسته در اختیار کاربران قرار 
گرفته است.

توســعه بدون کمک کاربران: همان طور که 
می دانید بسیاري از توزیع هاي لینوکسی و در حالت 
کلی نرم افزارهاي منبع باز، توســط کاربران سراسر 
دنیا توســعه یافته و به صورت پکیج هایی منتشــر 
می شوند. مدیریت امکانات و انتشار پکیج هاي نهایی 
ممکن است توســط یک شرکت یا تعداد محدودي 
از کاربران صــورت گیرد، اما جمع آوري اطالعات و 
نیازها، توســعه تکه برنامه ها و رفع مشکالت توسط 
کاربرانی که در قالب انجمن هاي توســعه دهندگان 
آن ابزار فعالیت می کنند صــورت می گیرد. اندروید 
برخالف دیگر نرم افزارهاي منبع باز، توســط شرکت 
گوگل توســعه مى یابد و ســالی یک یــا دو مرتبه 

نســخه جدیدي از آن منتشر می شود. طی سال نیز 
ممکن اســت چند اصالحیه براي نسخه هاي ارائه 
شده منتشــر شــود، اما انجمن هاي کاربرمحور در 
توســعه اندروید نقش چندانی ندارند و رهبري این 

سیستم عامل در اختیار گوگل است.
کنترل همــراه با محدودیت: یکــی دیگر از 
مواردي که منبع باز بودن اندروید را با شک و تردید 
همراه می کند ناتوانی در کنترل بدون محدودیت آن 
است. به عبارت دقیق تر چنانچه بخواهید در کدهاي 
توزیع هاي لینوکسی منبع باز کنجکاوي کنید براحتی 
می توانید این کار را انجام دهید (البته ممکن اســت 
کدها براي شما بسیار پیچیده باشند، اما محدودیتی 
در دسترسی به کدها وجود ندارد)، اما همان طور که 
انجام این کار در سیستم هاى عاملی همچون ویندوز 

و مک.او.اس.ایکس امکان پذیر نیســت در اندروید 
نیز نمی توانید بدون دسترســی روت و باطل کردن 
گارانتی دســتگاه از این قابلیت بهره مند شوید. شما 
نمی توانید با دستکاري در کدهاي این سیستم عامل 
لوگــوي شــروع آن را تغییر دهید یــا حتی توزیع 

دیگري از اندروید را روي آن نصب کنید.

 در واقعیت: منبع باز
شــاید دالیل ظاهري اشاره شــده نشان دهنده 
تفاوت هاي اندروید با دیگر سیســتم هاى عامل منبع 
باز باشــد، اما در واقعیت این سیستم عامل منبع باز 
است و این نشــانه ها هیچ چیزي را تغییر نمی دهد، 
چراکــه این نشــانه ها فقــط محدودیت هایی گذرا 
به شمار می رود و کاربران می توانند از آن  عبور کنند.

وجود رام هاي شخصی سازي شده: همان طور 
که اشــاره کردیم سیســتم عامل اندروید، نســخه 
 (AOSP) توسعه یافته اي از پروژه منبع باز اندروید
است، پس هسته این سیستم عامل منبع باز است و 
توزیع هاي دیگري از این هســته نیز می تواند وجود 
 (CyanogenMod) داشته باشد. ســیانوژن مد
یکــی از معروف ترین این توزیع ها بــر پایه پلتفرم 
اندرویــد اســت که به صــورت متن باز بر اســاس 
نســخه هاي رســمی اندروید توســعه یافته است. 
ســیانوژن از رابط کاربري مشــابه اندروید بهره مند 
اســت، اما محدودیت هاي ظاهري اندروید را ندارد 
و همچون دیگر سیســتم هاى عامل منبع باز، آزادي 
در انتخــاب و عمل را در اختیار شــما قرار می دهد. 
ســیانوژن همچون بســیاري از پروژه هاي منبع باز 
توســط انجمن هــاي کاربرمحور توســعه یافته و 

تکه برنامه هاي زیادي براي آن منتشر می شود.
منبع بازهاي مبتنی بر اندروید: یکی دیگر از 
دالیلی که براي اثبات منبع باز بودن اندروید به آن 
استناد می شــود، دیگر سیستم هاى عامل منبع بازي 
است که هرکدام به نوعی با اندروید سر و کار دارند. 
به عنوان مثال Sailfish مبتنی بر اندروید نیست، 
اما به شــما این امکان را می دهد تا اپلیکیشن هاي 
اندرویــدي را در آن نصــب کنید یا سیســتم عامل 
فایرفاکس به صورت اپلیکیشنی قابل اجرا در اندروید 
ارائه شــده و می توانید آن را روي دســتگاه 
اندرویدي خود مورد اســتفاده قرار دهید. 
به نظر شــما اگر اندروید را منبع بســته 
فــرض کنیم، دیگر سیســتم هاى عامل 
کــه مبتنی بر آن منبع بســته طراحی 
می شــوند می توانند عنوان منبع باز 
را با خــود یدك بکشــند؟ مطمئنا 

این طور نخواهد بود.
محدودیــت: بــدون  کنتــرل 

همان طور که اشاره کردیم در ظاهر محدودیت هایی 
براي دسترسی به ریشــه اندروید و اعمال تغییرات 
در آن وجود دارد، امــا در واقعیت این محدودیت ها 
همیشگی نیســتند. سازندگان دستگاه هاي هوشمند 
براي پیشگیري از بروز مشکالت، محدودیت هایی را 
در دسترسی به ریشه سیستم عامل و اعمال تغییرات 
در آن ایجــاد می کنند، اما تنها مانع براي انجام این 
کار باطل شدن گارانتی دســتگاه است و هیچ منع 
دیگري در انجــام این کار ندارید. شــما می توانید 
با روت کردن دســتگاه خــود به منابع ریشــه اي 
سیستم عامل دسترسی یافته، قفل بوت را باز کنید، 
رام دیگري را روي دســتگاه خود نصب کنید (فلش 
کردن)، لوگوي سیستم عامل را تغییر دهید و توسط 
بســیاري از تکه برنامه هاي قابل اجرا روي هســته 
سیستم عامل، تغییراتی را در هسته ایجاد کرده و آن 

را مطابق سلیقه خود شخصی سازي کنید.

به طور قطع می توان اندروید را سیســتم عاملی منبع باز به شمار آورد که 
هر فرد یا شــرکتی می تواند باتوجه به نیاز خود نسبت به شخصی سازي و 
توســعه آن (پروژه منبع باز اندروید) اقدام کند. این سیســتم عامل به دلیل 
رایگان و منبع باز بودن مورد توجه بســیاري از شــرکت ها قرار گرفته و به 
یک اکوسیستم قدرتمند در زمینه ساخت دستگاه هاي هوشمند تبدیل شده 
است و در مواردي نیز به دلیل منبع باز بودن و بهره مندي از قابلیت کنترل 
پردازش هاي انجام شــده روي اطالعات، ممانعــت از انجام فعالیت هاي 
جاسوســی و بررسی کامل همه فعالیت ها در هسته سیستم عامل، به عنوان 
یکی از گزینه هاي مناســب در حفظ امنیت اطالعات به شمار می رود. این 
سیســتم عامل برخالف دیگر سیســتم هاى عامل که شــما را به استفاده از 
ســخت افزارهاي جدیدتر محدود می کنند این امکان را براي شــما فراهم 

کرده آن را با هر سخت افزاري هماهنگ کنید و حتی براي سخت افزارهایی 
که از رده خارج شده اند و توسط دیگر سیستم عامل ها قابل استفاده نیستند، 

یک سکوي پرتاب جدید طراحی کرده تا از آنها استفاده کنید.
و کالم آخر آن که شــاید در مقایسه سرعت و امکانات تلفن هاي همراه 
و تبلت هاي شــرکت اپل یا مایکروسافت امتیاز کمتري نصیب محصوالت 
اندرویدي شرکت هاي متعدد شــود، اما در واقعیت نمی توان تنوع و قیمت 
پایین تــر محصوالت اندرویــدي را نادیده گرفت و ایــن نکته را فراموش 
نکنید پروژه منبع باز اندروید روز به روز در حال توســعه است و اکوسیستم 
اندرویــدي در محصوالت هوشــمند خانگی اعم از تلویزیــون، یخچال، 
لباسشــویی، المپ، دوچرخه و هر وســیله دیگري که فکرش را بکنید در 

حال گسترش است.

باز یا بسته؟

آیا واقعا اندروید منبع باز است؟

بخشنده اي با درهاي بازبخشنده اي با درهاي باز
امیر عصاري

همان طور که می دانید بســیاري از سیستم   هاى عامل  همچون iOS و ویندوزموبایل منابعی بسته 
دارند (دسترسی به کدهاي هسته مرکزي سیستم عامل امکان پذیر نیست و توسعه دهندگان نمی توانند 
تغییري در آن ایجاد کنند)، اما اندروید با شعار سیستم عاملی با منابع باز (Open Source) منتشر 
شده و در اختیار کاربران قرار گرفته است. به نظر شما همین شعار منبع باز بودن اندروید موجب شده 
امروزه به یکی از فراگیرترین و محبوب ترین سیســتم هاي عامل براي دستگاه هاي هوشمند تبدیل 
شود؟ آیا واقعا اندروید منبع باز است و هر کاربري یا هر شرکتی می تواند آن را توسعه دهد و توزیع هاي 
مختلف اندرویدي خودش را منتشر کند؟ در مطلب این هفته قصد داریم با بررسی دقیق تر باز یا بسته 
بودن کدهاي منبع اندروید، به این پرسش ها پاسخ دهیم تا دلیلی منطقی براي محبوبیت اندروید پیدا 
کنیم. چنانچه این سوال ذهن شما را نیز به خود مشغول کرده و جزو عالقه مندان توزیع هاي منبع باز 

لینوکسی به شمار می روید، پیشنهاد می کنیم این مطلب را تا انتها بخوانید.

واکاوي
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بازار
5 پیشنهاد گرافیکى

تومان1/400/000 قیمت

Xperia Z5 سونی

تومان750/000 قیمت

TURBOGTX960 ایسوس

تومان970/000 قیمت

GV N960G1 گیگابایت

تومان860/000 قیمت

R9 270X ام اس آي

2/080/000

100/000

تومان

تومان

قیمت

قیمت

Galaxy Note 5

5450

سامسونگ

اف ایکس اف

تومان2/100/000 قیمت

G5 H860 ال جی

170/000 قیمت

ZT 60601 زوتاك

تومان

اگر دنبال یک دســتگاه ارزان قیمت هســتید 
و نمی خواهیــد زیاد پول خرج کنید، بهتراســت از 
همیــن ابتدا دنبــال یک مادربورد ارزان تر باشــید 
تــا هزینه هاي دیگرتــان هم کاهــش یابد. براي 
همین پیشــنهاد مــا مدل A78-G41 شــرکت 
ام اس آي  اســت.  ایــن گزینــه ارزان قیمــت، اما 
توانا قابلیــت پشــتیبانی از پردازنده هاي اي ام دي 
پردازنده هــاي از  آن  بــراي  می تــوان  و  دارد  را 
Athlon / A- Series اســتفاده کرد. دو عدد 

اسالت براي نصب حافظه رم نیز امکان استفاده از 
32 گیگابایــت رم را برآورده می کند. همچنین این 
مادربورد عالوه بر داشتن یک کارت گرافیک آنبورد، 
با داشــتن دو اسالت می تواند از دو کارت گرافیک 
دیگر هم پشتیبانی کند تا نتیجه کار از آنچه تصور 
می کنید بسیار قدرتمندتر شــود.  همچنین در این 
 SATA3.0 محصول نیز از شــش عدد کانکتور
و دو عدد کانکتور SATA2.0 براي اســتفاده از 

هاردها و درایوهاي نوري بهره خواهید برد.

A 78    ارزان راهگشا
G41

تومان260/000

در میــان رایانــه هــاي رومیــزي معموال 
قوي تریــن کیس ها براي رایانــه هاي گیمینگ 
جمع می شــود ؛ پس با داشــتن یک رایانه  قوي 
مخصوص بازي می توانید اطمینان داشــته باشید 
که از پس کارهاي دیگــر هم بخوبی برمی آیید. 
به همین دلیــل، گزینه دوم ما مادربورد گیمینگ 
V5 از سري E3 پرو شرکت ایسوس است. این 
مادربــورد هم مانند مدل قبلی از چهار اســالت 

رم که معادل 64 گیگابایت اســت، بهره می برد. 
ایسوس شش کانکتور SATA3.0 و دو کانکتور 
SATA2.0 را روي این مادربورد طراحی کرده 
تا هیــچ محدودیتی بــراي اســتفاده از هارد ها 
و درایوهاي نوري متعدد وجود نداشــته باشــد. 
چهار عدد پــورت USB3.0 و یک عدد پورت

USB Type-C خیال شــما را از پشتیبانی از 
نسل بعدي یو اس بی ها راحت می کند.

بازي ادامه دارد
ایسوس

E3 PRO
GAMING V5 

تومان560/000

هرقدر هم لپ تاپ هــا و تبلت ها هیجان انگیز 
و کاربردي باشــند، بــاز هم نمی شــود از نقش 
پررنگ رایانه هاي رومیــزي صرف نظر کرد، زیرا 
هنوز هم بیشــتر کارهاي جدي از دل کیس هاي 
رایانــه بیرون می  آید. پس اگــر قصد جمع کردن 
یک رایانه خانگی را داریــد ، قبل از هر چیز باید 
مادربورد مناســب انتخاب کنیــد. اگر دنبال یک 
دستگاه براي انجام بازي هاي رایانه اي هستید، ابَر 

مادربورد جی اي زد 170 ایکس شرکت گیگابایت، 
قدرتمندترین محصولی است که می توانید سراغش 
بروید. این محصــول می توانــد از پردازنده هاي 
Core i7 پشــتیبانی کند و با داشــتن چهار عدد 
درگاه رم، قابلیــت پشــتیبانی از 64 گیگابایت رم 
DDR4 را دارد. این مادربورد چهار عدد اســالت

PCI Express x16 براي نصب کارت گرافیک 
دارد که امکان اورکالك را هم به کاربران می دهد. 

عشق گیمرها

تومان1/930/000

5/7  اینچ صفحه نمایش: 

16 مگاپیکسل دوربین: 

64 گیگابایت        حافظه داخلی: 

 Exynos 7420 تراشه: 

اندروید 5/1   سیستم عامل: 

Radeon  HD 5450 تراشه: 

ATI  :سازنده تراشه

1 گیگابایت مقدار حافظه: 

GDDR3 نوع حافظه:  

2 تعداد مانیتور قابل اتصال: 

5/3  اینچ صفحه نمایش: 

16 مگاپیکسل دوربین: 

32 گیگابایت        حافظه داخلی: 

اسنپ دراگون 820  تراشه: 

اندروید 6 سیستم عامل: 

GeForce GT 610 تراشه: 

NVIDIA  :سازنده تراشه

2 گیگابایت مقدار حافظه: 

GDDR3 نوع حافظه:  

2 تعداد مانیتور قابل اتصال: 

تومان3/200/000 قیمت

iPhone 6s Plus اپل
5/5  اینچ صفحه نمایش: 

12 مگاپیکسل دوربین: 

128 گیگابایت        حافظه داخلی: 

   A9 تراشه: 

آي او اس 9 سیستم عامل: 

Radeon R9 270X تراشه: 

AMD  :سازنده تراشه

2 گیگابایت مقدار حافظه: 

GDDR5 نوع حافظه:  

4 تعداد مانیتور قابل اتصال: 

GeForce GTX 960 تراشه: 

NVIDIA  :سازنده تراشه

4 گیگابایت مقدار حافظه: 

GDDR5 نوع حافظه:  

4 تعداد مانیتور قابل اتصال: 

5/2  اینچ صفحه نمایش: 

32 مگاپیکسل دوربین: 

32 گیگابایت        حافظه داخلی: 

اسنپ دراگون 810  تراشه: 

اندروید 5/1 سیستم عامل: 

5 پیشنهاد جدید

Intel LGA 1151 نوع سوکت پردازنده: 

4 عدد تعداد اسالت رم: 

4 عدد  :PCI Express x16 اسالت

7 عدد   :USB 3.0 پورت

HDMI  :پورت گرافیکی

Intel LGA 1151 نوع سوکت پردازنده: 

4 عدد تعداد اسالت رم: 

2 عدد  :PCI Express x16 اسالت

4 عدد   :USB 3.0 پورت

پورت گرافیکی:  گرافیک آنبرد ندارد

AMD نوع سوکت پردازنده: 

2عدد تعداد اسالت رم: 

2 عدد  :PCI Express x16 اسالت

2 عدد   :USB 3.0 پورت

VGA,HDMI,Dvi  :پورت گرافیکی

تومان2/300/000 قیمت

Galaxy S7 Edge سامسونگ
5/5  اینچ صفحه نمایش: 

12 مگاپیکسل دوربین: 

32 گیگابایت        حافظه داخلی: 

  Exynos 8890 تراشه: 

اندروید 6   سیستم عامل: 

ام اس آي

گیگابایت

xGA
GA-Z170X  

قیقی

ام ا

تال ا ت ا گا گ 64 ل ا که

ایسوس

E3 PRO
GAMING V5 

تراش

ساز

مقد

تعد
Intel LGA

4 عدد

2 عدد

4 عدد

د ندارد

ز

اسالت براي نصب حافظه رم نیز امکان استفاده از ت هســتید 

A 78
G41

س

م

ن

ت

ت

AMD

2عدد

2 عدد

ددعدددد  2

VGA

ام اس آي

GeForce GTX 960 تراشه: 

NVIDIA  :سازنده تراشه

2 گیگابایت مقدار حافظه: 

GDDR5 نوع حافظه:  

4 تعداد مانیتور قابل اتصال: 

مادران صفر و یکی
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کارگاه

فعال سازي
اولین اقدام براي اعمال محدودیت روي امکانات 
موجود در سیستم عامل و نظارت بر فعالیت فرزندان، 
فعال سازي قابلیت Parental Controls است. 

براي انجام این کار  باید مراحل زیر را دنبال کنید:
 1 ـ بــه System Preferences بروید و 

Parental کلیک کنید. Controls روي
2 ـ در پنجره به نمایش درآمده روي آیکون قفلی 
که در پایین ســمت چپ صفحه به چشم می خورد 
کلیک کرده و نام کاربري و رمز عبور مدیر سیســتم 

را براي فعال سازي این قابلیت وارد کنید.
3ـ  پس از فعال سازي قابلیت هاي کنترلی والدین 
 باید روي آیکون افزودن که به شــکل «+» اســت 
کلیک کنید و همه فیلدهاي مشــخص شــده براي 
ایجاد حســاب کاربري جدیــد را تکمیل کنید. (این 

حساب کاربري براي فرزند شما خواهد بود)
4ـ  بــا طــی ایــن مراحــل، حســاب کاربري 
جدیدي بــراي فرزند شــما ایجاد شــده و اکنون 
می توانید با انتخاب این حســاب کاربري از فهرست 
ســمت چــپ، محدودیت هــاي موردنظرتــان را 

روي آن اعمال کنید.
نکته: ممکن اســت گزینه هاي موجود در بخش 
اعمال محدودیت ها باتوجه به نســخه سیستم عامل 

مورد استفاده شما تفاوت هایی داشته باشد.

 محدودیت اجراي برنامه ها
اولین تبی که در بخش محدودســازي مشاهده 
خواهید کرد، Apps نام دارد. در این بخش امکانات 
مختلفی براي مدیریت دسترسی به اپلیکیشن ها در 

اختیار شما قرار می گیرد. 
کــردن فعــال  بــا  مثــال  به عنــوان 
فاینــدر  محیــط   ،Use Simple Finder
به صورت ابتدایی و ساده براي کودکان یا سالمندان 
تغییــر وضعیت می دهد یــا با فعال ســازي قابلیت 
براي  الزم  گزینه هاي   Limit Applications
محدودیت در اجراي اپلیکیشن ها در اختیار شما قرار 

می گیرد.

محدودیت هاي اینترنتی
یکی از مهم تریــن گزینه ها براي کنترل فعالیت 
فرزنــدان، نظارت بر عملکرد آنها در دسترســی به 

 Web محتواي ســایت هاي اینترنتی اســت. تب
گزینه هــاي مختلفــی را بــراي دسترســی بدون 
محدودیت به ســایت هاي اینترنتی، محدودیت در 
دسترســی به ســایت هاي مخصوص بزرگساالن و 
دسترســی به ســایت هاي موجود در فهرست سفید 
در اختیار شــما قرار می دهد. بــا انتخاب هریک از 
ایــن گزینه هــا و کلیــک روي Customize یا 
آیکون هــاي حــذف و اضافه می توانید نســبت به 
شخصی ســازي فهرست ســایت هاي موجود اقدام 

کنید.

 محدودیت هاي ارتباطی
بسیاري از والدین به برقراري ارتباط فرزندانشان با 
افراد غریبه حس خوبی ندارند و باتوجه به همین، تب 
People مجموعه گزینه هاي الزم را براي مدیریت 
ارتباطات مجازي فرزند شما در خود جاي داده است. 
اعمال محدودیت در بازي هاي شبکه اي، محدودیت 
در افزودن دوســتان مجازي به بازي، محدودیت در 
ارســال ایمیل به افراد ناشناس و حتی محدودیت در 
ارسال پیام به این افراد از جمله امکاناتی است که در 

این بخش می توانید از آنها استفاده کنید.

محدودیت زمانی
یکــی دیگــر از کاربردي تریــن بخش هــا در 
ابزارهــاي کنترلی والدین، اعمــال محدودیت هاي 
زمانــی در دسترســی بــه رایانه اســت. در بخش

Time شــما می توانید مدت زمان مجاز  Limits
دسترســی به رایانه در روزهاي کاري و آخر هفته را 
مشخص کرده و همچنین بازه هاي زمانی غیرمجاز 
دسترسی به رایانه طی شبانه روز در روزهاي کاري و 

آخر هفته را معین کنید. 
به عنوان مثال می توانید دسترســی به رایانه در 
طول شــبانه روز را به سه ســاعت محدود کرده و 
همین دسترسی سه ســاعته را از ساعت 8 صبح تا 

16 غیرفعال کنید.

دیگر محدودیت ها
دسترســی به وب کــم، مدیریــت چاپگر، رایت 
دیســک هاي نــوري و بســیاري از موارد 
دیگر که در دیگــر تب ها وجود 
ندارد ممکن اســت در این 
کنترل  بــراي  بخــش 
فرزندان  روي  بیشتر 
قرار  شما  اختیار  در 
داده شــود. شــما 
می توانید با مراجعه 
بــه ایــن بخش و 
هریک  فعال سازي 
از مــوارد موجود در 
اعمال  به  نســبت  آن 
بیشــتر  محدودیت هاي 
اقدام کــرده و تا حد زیادي از 
بروز مشــکالت احتمالی در استفاده 

فرزندتان از رایانه جلوگیري کنید.

 مشاهده گزارش ها
عــالوه بــر اعمــال محدودیت در اســتفاده از 
امکانات، بررسی گزارش هاي دسترسی به سایت ها، 
برنامه هاي اســتفاده شده، ایمیل هاي ارسال شده و 
دیگر موارد می تواند نظارتی نامحسوس روي فعالیت 
فرزندان را براي شما فراهم کند. براي دسترسی به 
این گزارش ها کافی است در هر بخش روي گزینه  

logs کلیک کنید.

رایانه ها به همان میزان که براي کاربران مفید هســتند، می توانند خطراتی را نیز به همراه 
داشته باشند. خطرات رایانه می تواند دالیل متعددي داشته باشد که برخی از آنها عبارت 

است از: استفاده از یک نرم افزار، اجراي یک بازي، دسترسی به یک سایت اینترنتی 
یا حتی ارسال ایمیل براي فردي ناشناس. همان طور که می دانید این خطرات تمام 

کاربران را تهدید می کند، اما در این میان کودکان و در حالت کلی کاربران کم سن 
و ســال بیش از دیگر کاربران در معرض خطرات استفاده از رایانه ها قرار دارند، 
چراکه خرابکاران در بیشــتر موارد قربانیان خود را از این گروه انتخاب می کنند. 
خوشــبختانه براي جلوگیري از بروز این مشکالت، سیستم هاي عامل، ابزاري را 
در خــود جاي داده اند که به کمک آنها والدیــن می توانند براي کودك یا نوجوان 

خود هنگام اســتفاده از رایانه محدودیت هایی را تعیین کنند. چنانچه رایانه  مجهز 
به سیســتم عامل مک را در اختیار دارید و می خواهید با محدودسازي برخی امکانات 

براي فرزند خود، خطرات این چاقوي دو لبه را به صفر برسانید با کارگاه این هفته کلیک 
همراه شوید.

ابزارهاي کنترلی والدین در مک

نظارت نظارت 
غیرمستقیمغیرمستقیم
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ترفند

مجتبى محمدبیگى
کاربران ســرویس گوگل درایو روز به روز در حال افزایش است و 
هر کاربر نیز به مرور زمان اطالعات بیشتري را در این سرویس ذخیره 
می کند. ازجمله اطالعاتی که این روزها در گوگل درایو کاربران ذخیره 
می شــود، مجموعه فایل هاي متنی از نوع Doc و فایل هاي اکســل 
است. این ذخیره سازي آنالین موجب می شود کاربر بتواند در هر زمان 
و از هر دستگاهی به اطالعات خود دسترسی داشته باشد و در صورت 
نیاز نیز این اطالعات می تواند با دیگر کاربران به اشــتراك گذاشــته 
شــود. البته در مواردي نیز این اشتراك گذاري می تواند همراه با مجوز 
ویرایش باشــد که در این صورت مجموعــه اي از کاربران به صورت 

گروهی می توانند عملیات ویرایش روي فایل موردنظر را اجرا کنند. 
آیــا می دانید گوگل درایو پس از اعمال هر تغییري در فایل شــما 
به صورت خودکار تغییرات را ذخیره می کند و این امکان را براي شــما 
فراهم می کند تا تاریخچه اي از ویرایش هاي صورت گرفته روي فایل 
را مشــاهده کرده و در صورت نیاز فایل خود را به هریک از تاریخ هاي 
موردنظر بازگردانی کنید؟ اگر می خواهید با این قابلیت و روش استفاده 

از آن آشنا شوید کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:
1 ـ  ایــن لینک را در نوار آدرس مرورگر وارد کنید و به حســاب 

کاربري خود در سرویس گوگل درایو وارد شوید.
http: /  / drive.google.com

 2 ـ  پــس از ورود به محیط کاربري خــود، روي هریک از 
فایل هایی که قصد دارید نسخه هاي پیشین آن را نیز مشاهده 

کنید، دو بار کلیک کنید تا در ویرایشــگر آنالین گوگل باز 
شود.

گزینــه فایــل برویــد و  بــه منــوي  3 ـ  حــاال 
 See Revision History را کلیک کنید.

4 ـ  در ســمت راســت پنجــره به نمایــش درآمــده 
مجموعــه اي از تاریخ هایی که تغییراتی روي فایل شــما 

صورت گرفته قابل مشــاهده است. با کلیک روي هر یک از 
این تاریخ ها فایل موردنظر فراخوانی شده و تغییرات اعمال شده 

به صورت متفاوت (با رنگی متمایز) به نمایش در می آید. (با برداشــتن 
عالمت چک مارك کنار گزینه  Show Changes نمایش تغییرات 

غیرفعال می شود)
5 ـ  چنانچــه آخریــن ویرایش صــورت گرفته روي فایل شــما 
موجــب بــروز اشــکال در آن شــده یا به دلیــل بروز یک اشــتباه، 
اطالعــات مهمی را از فایل خود پاك کرده ایــد با انتخاب هر یک از 

 Restore this revision نســخه هاي پیشــین و کلیک روي
می توانید نسخه انتخاب شده را جایگزین نسخه فعلی کنید.

 Show more detailed revisions نکته: با کلیک روي
فهرســت نسخه هاي پیشــین گســترش یافته و تغییرات با جزئیات 

بیشتري براي شما قابل مشاهده خواهد بود.

متوسط

دالیل مختلفی ممکن اســت شــما را 
مجــاب کند تا از یک ســایت اینترنتی، 
تصویــري تهیه کنید. ایــن دلیل هرچه 
باشــد یکی از ساده ترین روش هایی که 
کاربران براي پاسخ به این نیاز انتخاب 
می کنند، استفاده از قابلیت تهیه عکس 
از صفحه نمایش توسط رایانه یا دستگاه 
هوشــمند همچون تلفن همراه و تبلت 
اســت. یکی از مشکالتی که این روش 
دارد تهیه تصویــر از محدوده به نمایش 
درآمده اســت و در صورتی که ســایت 

موردنظر شــما داراي اســکرول به سمت 
پایین یا حتی چپ و راســت باشد، براي پوشــش دادن این محدوده ها باید چند تصویر 
از صفحه نمایــش تهیه کرده و آنها را به صورت مجزا مشــاهده کرده یا با اســتفاده از 
نرم افزارهــاي گرافیکی در کنار یکدیگر قرار دهیــد. همان طور که می دانید کاربران در 
رایانه هاي شــخصی خود می توانند به کمک نرم افزارهاي متعدد از این مشــکل رهایی 
یافته و تصاویري تمام صفحه را از ســایت هاي موردنظر خود به ثبت برســانند، اما اگر 
رایانه اي در اختیار نداشته باشید و بخواهید بدون نیاز به نرم افزارهاي جانبی این کار را به 
وسیله تلفن همراه یا تبلت هوشمند خود انجام دهید، چه روشی را براي این کار انتخاب 
می کنید؟ در ادامه شــما را با روشی بسیار ســاده که روي همه دستگاه هاي هوشمند، 
رایانه ها و هر دستگاه مجهز به مرورگر اینترنتی دیگر قابل استفاده است آشنا می کنیم:

1ـ با استفاده از هریک از مرورگرهاي اینترنتی موجود در دستگاه مورد استفاده (تلفن 
همراه، تبلت یا رایانه) به لینک زیر مراجعه کنید:

http: /  / j.mp / click_ss
2ـ با ورود به این لینک، صفحه اي براي شــما نمایش داده می شــود که می توانید 
آدرس ســایت موردنظرتان را در کادر موجود در آن وارد کنید. (به عنوان مثال می توانید 

آدرس سایت جام جم کلیک را در این بخش وارد کنید)
3ـ در نهایــت روي گزینه  Capture Screenshot کلیک کرده و منتظر بمانید 
Download براي ذخیره سازي  Image  ضمن تهیه تصویر سایت موردنظر، گزینه

تصویر روي کارت حافظه یا هارد دیسک رایانه براي شما نمایش داده شود.
Download می توانید تصویر موردنظر را در  Image  4ـ با کلیــک روي گزینه
محل دلخواه ذخیره کرده و با کلیک روي New Capture درخواســت تهیه تصویر 

از لینک دیگري را به ثبت برسانید.

تصویر تمام صفحه سایت ها 
در تلفن همراه

متوسط

برخی امکانات در سیستم عامل ویندوز براي کاربران بسیار حرفه اي نیز ناشناخته است. البته این ناشناخته بودن امکانات 
به معناي دشــوار بودن یا پیچیده بودن نیســت، بلکه گاهی برخی قابلیت ها از چشم تمام کاربران پنهان می ماند. یکی از 
این گزینه هاي پنهان، بستن پنجره هاي فعال بدون کلیک روي آیکون بستن است. همان طور که می دانید براي بستن هر 
پنجره در سیســتم عامل ویندوز، می توان از باال ســمت راست نوار عنوان آن برنامه، روي آیکون بستن (Close) کلیک 
کرد، اما آیا می دانید روي همین نوار عنوان، یک مکان مخفی نیز وجود دارد که به کمک آن نیز می توانید عملیات بستن 
را اجرا کنید؟ دوســت دارید با این مکان مخفی آشنا شــوید و برخالف تمام کاربران بدون نیاز به گزینه بستن که در باال 

سمت راست نوار عنوان قرار دارد، عملیات بستن پنجره ها را اجرا کنید؟
1ـ پنجره دلخواه خود را اعم از برنامه هاي موردنظر یا فهرســت درایوها یا هر بخش از سیســتم عامل که قصد دارید با 

این ترفند آن را ببندید اجرا کنید.
2ـ تنها کاري که اکنون باید انجام دهید دو بار کلیک در باال ســمت چپ نوار عنوان اســت. این مکان دقیقا مشابه با 

مکان همیشگی آیکون بستن است، اما در طرف چپ نوار عنوان قرار دارد. 
نکته: با یک بار کلیک روي این مکان، منویی براي شما نمایش داده می شود و بدون توجه به این منو کافی است یک  

بار دیگر کلیک ماوس را فشار دهید تا عملیات دو بار کلیک اجرا شده و پنجره موردنظر بسته شود.

میانبري براي سطل آشغال
یکــی دیگر از ترفندهــاي مخفی در سیســتم عامل 
ویندوز، قرار دادن سطل زباله در هر بخش دلخواه است. 
به عنوان مثال ممکن است بخواهید در روت هر درایو نیز 
میانبري از سطل زباله ویندوز را قرار دهید تا از هر بخشی 
به آن دسترســی داشته باشید. انجام این کار با یک ترفند 

ساده و ایجاد یک پوشه جدید امکان پذیر است:
1ـ به مسیر دلخواه از هارد دیسک مراجعه کنید و پس 
از فشار کلیک راست ماوس در بخشی خالی از صفحه، به 
منــوي New رفته و گزینه  Folder را انتخاب کنید. 
(می توانید از کلیدهاي میانبر Ctrl+Shift+N نیز براي 

ایجاد پوشه جدید کمک بگیرید)
2ـ اکنون پوشــه جدید شــما در حالت نامگذاري قرار 
دارد. نــام زیر را براي آن وارد کرده و کلید اینتر را فشــار 

دهید:
Click.{645FF040 -5081 - 101B - 9F08 - 00AA002F954E}

3ـ همان طور که مشــاهده می کنید میانبري از ســطل زباله ویندوز با نام Click براي شــما ایجاد شــده است. شما 
می توانید این میانبر را حذف کرده یا با استفاده از قابلیت Rename همچون دیگر اطالعات ذخیره شده در هارددیسک، 
نام آن را تغییر دهید. همچنین با وارد کردن نام دلخواه خود به جاي واژه Click در عبارت گفته شده، می توانید نام دلخواه 

خود را هنگام ایجاد میانبر نیز به آن اختصاص دهید.

مبتدى

عجایب ویندوز

تاریخچه ویرایش ها در گوگل درایو
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Export
علوم بازرگانی همواره کنار کلمه واردات E صــادرات ازجمله کلماتی اســت که در 
به کار گرفته می شــود. این واژه در علوم 
رایانه نیز در بســیاري از مــوارد در منویی که گزینه  
Import نیز وجود داشته باشد به چشم می خورد و به 
معنــاي صادر کردن یا تهیه خروجی اســتاندارد براي 
واردات در آینده اســت. به عبارت دقیق تر هنگامی که 
بخواهیــد از اطالعات موجــود در یــک نرم افزار یا 
ســرویس، نسخه پشتیبان قابل ورود در برنامه هایی با 
عملکــرد مشــابه تهیه کنیــد  باید آنهــا را در فرمت 
استانداردي که موردنیاز است صادر (اکسپورت) کنید.

* هنگامی کــه از اطالعات مخاطبان تلفن همراه 
خود یک نســخه پشــتیبان تهیه می کنید تا آنها را در 
دیگر دســتگاه هاي هوشــمند یا حتی سرویس ایمیل 

خود فراخوانی کنید، عملیات اکسپورت اجرا می شود.

Import
واردات یا وارد کــردن بهترین معنا براي  I این واژه به شمار می رود. این معنا در علوم
رایانــه نیز بخوبی عملکرد خود را شــرح 
می دهــد. به عنوان مثال هنگامی که در یک نرم افزار یا 
سرویس وب قصد داشــته باشید اطالعاتی را از منبعی 
دیگر به نرم افزار یا سرویس موردنظرتان وارد کنید، باید 
از قابلیت ایمپورت یا همان وارد کردن کمک بگیرید. در 
این روش ورود اطالعات، استانداردهایی که نرم افزار یا 
ســرویس موردنظر براي ورود اطالعات به آنها نیازمند 
است باید در فایل آماده واردات شما وجود داشته باشد. 
* هنگامی که اطالعات مخاطبان تلفن همراهتان 
را از ســیمکارت بــه حافظــه داخلی تلفــن همراه 

منتقل /  کپی می کنید عملیات ایمپورت اجرا می شود.

 کلیک: در پاسخ به این پرسش باید به چند نکته توجه داشته باشید.
نکته اول این که دستگاه شما پخش خانگی دیسک هاي DVD با قابلیت پشتیبانی از 
فرمت هاي استاندارد دیسک هاي DVD ویدئو است و این در حالی است که برخی دستگاه هاي 
جدید از فرمت هاي MKV و AVI نیز پشتیبانی می کنند و براي مشاهده ویدئوهاي دانلودي 
روي این دســتگاه هاي جدید تنها کاري که باید انجام دهید رایت اطالعات دانلود شــده روي 

دیسک موردنظر بدون تغییر فرمت به صورت دیتاست.
نکته دیگري که باید به آن توجه داشــته باشید تفاوت الگوریتم هاي فشرده سازي فایل هاي 
ویدئویی است. باتوجه به این که دستگاه شما قادر به پخش فرمت هاي MKV و AVI نیست 
بناچار  باید عملیات تبدیل از این فرمت هاي فشــرده به فرمت اســتاندارد را اجرا کنید که مسلما 
ایــن تبدیل فرمت با افزایش حجم همراه خواهد بود. پــس باتوجه به این که افزایش حجم نیز 
فقط در حد ظرفیت یک دیسک دي وي دي 4/7 گیگابایتی امکان پذیر است، کامال طبیعی است 
که کیفیت فیلم تبدیل شده نســبت به فیلم اولیه که از الگوریتم هاي جدید فشرده سازي کمک 
گرفته کمتر خواهد شد. پس اجراي عملیات تبدیل فرمت در ظرفیت محدود، بدون افت کیفیت 

غیرممکن است.
و اما در پاســخ به بخش آخر پرسش شــما در رابطه با ایجاد 
منو روي DVD رایت شــده نیز این منو اختیاري اســت و شما 
 Nero می توانیــد با غیرفعال کردن گزینــه موردنظر در نرم افزار
Express ایجاد آن را غیرفعال کنید. در ادامه نیز به شما پیشنهاد 
 Wondershare DVD Creator می کنیــم از نرم افــزار
براي ســاخت دیســک هاي DVD قابل پخش در دستگاه هاي 
پخش خانگی کمک بگیرید، زیرا این نرم افزار با سرعت بسیار باال 
و پشــتیبانی از فرمت هاي MKV و AVI شما را قادر می کند 
بــا کمترین افت کیفیت و در کوتاه ترین زمــان، فیلم هاي خود را 
روي دیســک هاي DVD قابل پخش در دســتگاه هاي خانگی 

رایت کنید.
http: /  / j.mp / click_wsdc

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. 

 امید محمدي از شهرســتان بوکان: روي 
سیستم خود ویندوز 7 داشتم. پارتیشن ویندوز 
را فرمت کرده و آخرین نســخه رســمی ویندوز 10 را 
روي سیستم نصب کردم. حاال بعد از ري استارت کردن 
رایانه، همه restore pointهاي ایجاد شــده پاك 
می شوند. (هم آنهایی که به صورت دستی ایجاد شده اند 
و هم آنهایی که توسط خود سیستم عامل ایجاد شده اند) 
البته اگر سیســتم را خاموش کرده سپس آن را روشن 
کنم این مشــکل وجــود ندارد؛ یعنی فقــط در حالت 
قابلیــت  دارم.  را  مشــکل  ایــن  ري اســتارت 
System Protection هــم بــراي تمام درایوها 
فعال اســت و یک گیگابایت هم براي هرکدام حجم 
تعیین کردم. مطمئنم سیستم ویروسی نیست، چون با 
قوي ترین آنتی ویروس ها بررسی کردم. حتی در حالتی 
که هیچ برنامه اي روي سیستم نصب نباشد این مشکل 
وجود دارد. از برنامه هاي بهینه سازي هم اصال استفاده 
نمی کنم. در ویندوز 7 هم این مشــکل را دارم. از نظر 

فضاي ذخیره سازي هم مشکلی وجود 
ندارد.

شما  خوشبختانه  کلیک:   
ندارد.

اطالعات بســیار کامل و 
شفافی را در اختیار ما قرار دادید 

و بســیاري از گزینه هاي احتمالی 
ویندوز  بــا  دوگانه  بــوت  همچون 
برنامه هاي  از  اســتفاده  اکس پــی، 
فایل هــاي  در  مشــکل  جانبــی، 
هارد دیسک و... از میان برداشته شد. 

ما نیز پاســخی بســیار خالصه و شاید 

تعجب برانگیز را در اختیارتان قرار دهیم، شاید باورتان 
نشود خودتان به مهم ترین نکته براي بروز این مشکل 
اشاره کرده اید! در بخشی از متن سوال اشاره کردید که 
یــک گیگابایت فضا بــراي ذخیره ســازي فایل هاي 
Restore Point اختصاص داده اید و مشکل نیز به 
همین اختصاص فضا مربوط اســت! یــک گیگابایت 
ســایه  نســخه هاي  ذخیره ســازي  بــراي  فضــا 
(Shadow Copy) از اطالعات، فضاي کمی است 
و شــما  باید این مقدار فضا را افزایش دهید. (به عنوان 
مثال مقدار آن را به 10 گیگابایت براي هر درایو تغییر 
دهید و حتی در صــورت نیاز مقدار اختصاص یافته به 
درایو شــامل فایل هاي ویندوزي را تــا 20 گیگابایت 
افزایــش دهیــد) چنانچه بــه لینک زیر در ســایت 
مایکروسافت نیز مراجعه کنید مشاهده خواهید کرد که 
این مشــکل بسیار رایج اســت و پاسخ قاطع و شفاف 

مایکروسافت نیز به همین موضوع اشاره دارد.
http: /  / j.mp / click_kb2506576

توجه داشته باشــید فضاي خالی روي هارددیسک 
رایانه ممکن اســت زیاد باشــد و مشکلی از 
نظــر ذخیره ســازي روي هارد دیســک 
نداشــته باشــید، امــا هنگامــی که 
به  یافته  اختصــاص  فضاي 
را  Restore Pointهــا 
محدود می کنید این مشکل 
ایجاد می شود و با وجود چند 
خالی  فضاي  گیگابایت  صد 
روي هارد دیسک نیز مشکل 

پابرجا خواهد بود.

 محمد درخواه از قم: من قبال نرم افزار tipard را که جایگزینی براي آي تیونز اســت دانلود و 
آن را روي رایانه مجهز به ویندوزم نصب کرده ام. حاال چطور می توانم آهنگ یا ویدئوي موردنظرم 

را بین آیفون و رایانه انتقال دهم؟
 کلیک: پیش از هر چیز  باید مطمئن شــوید نرم افــزار Tipard iPhone Transfer را روي 

را بین آ

رایانــه خود نصب کرده اید، چراکه مجموعه نرم افزاري Tipard ابزارهاي دیگري را نیز در اختیار 
کاربران قرار می دهد که براي انجام این کار کاربردي ندارد. 

در ادامــه ایــن نکته را 
فراموش نکنید بســیاري 
از برنامه هــاي جایگزین 
آي تیونز در صورتی قابل 
اســتفاده هستند که شما 
نســخه اي از آي تیونز را 
نصب  خود  رایانــه  روي 
کنید تا عملیات شناسایی 
دســتگاه اپل شما هنگام 
با  رایانــه  بــه  اتصــال 

موفقیت انجام شود.
سیســتم عامل  (چنانچه 
را  آیفــون  گوشــی 

 Tipard iPhone Transfer به روزرســانی کرده اید حتما از جدیدترین نســخه آي تیونز و نرم افزار
اســتفاده کنیــد، چراکه ممکن اســت نســخه هاي قدیمی ایــن برنامه ها از نســخه جدیــد آي او اس 
پشــتیبانی نکننــد) پس از اطمینان از شــرایط ذکر شــده، براي اســتفاده از برنامــه و انتقال اطالعات 
میان دســتگاه و رایانه کافی اســت دســتگاه خود را با کابل یو اس بی به رایانه متصــل کرده و نرم افزار

 Tipard iPhone Transfer را اجرا کنید. 
پس از شناســایی دستگاه توســط نرم افزار گزینه هاي مختلفی همچون Media ، Photos و... را در 
سمت چپ مشاهده خواهید کرد. با مراجعه به هر بخش می توانید محتواي موجود در آن بخش را مشاهده 
و با انتخاب موارد دلخواه و کلیک روي گزینه  Export عملیات انتقال اطالعات به رایانه و با کلیک روي 

Add یا Import عملیات فراخوانی و ورود اطالعات به دستگاه هوشمند خود را اجرا کنید.

 علی زند: به طور خالصه می خواستم 
بپرســم آیا فیلم هایی را که از روي 
ســایت هاي اینترنتی دانلود می کنیم می شود 
روي DVD رایت کرد که در دســتگاه هاي 

پخش DVD نیز قابل پخش باشند؟ 
البته می خواهم بــدون هیچ گونه دخل و 
تصــرف داخل فیلم و با همــان کیفیت اولیه 
این کار انجام شود. منظورم از دخل و تصرف 
این اســت که وقتی با نرم افزار نرو اکسپرس 
(Nero Express) و در حالت دیتا، فیلم را 
اضافه و بعد رایت می کنیم منوي دست سازي 
به آن اضافه می شود و کیفیت فیلم هم خیلی 
پایین می آید. اگر فرمت فیلم ها را تغییر دهم 
نیز دســتگاه پخش DVD پیغامی مبنی بر 

شناسایی  عدم 
نمایش  را  فیلم 

می دهد.
کیفیــت 

اصلی فیلم هاي 
من  موردنظــر 
و   Bluray
 D V D r i p
فرمــت  در  و 
و   MKV

AVI است.
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آینه  هوشمند براي حمام
آواز خوانــدن در حمام از کارهایی 
است که خودتان از آن لذت می برید، 
اما ممکن است مایه عذاب اطرافیان 
شــود! شــاید گــوش دادن به یک 
موســیقی در حمام این عــادت را از 
محصول  چگونه؟  اما  بیندازد،  سرتان 
 Ryan Nelwan جدیــدي کــه
عرضه کــرده یک آینه هوشــمند و 

لمســی جدید اســت که امکان پخش موســیقی و فیلم را در اختیارتان قرار می دهد و حتی 
عکس هاي دلخواهتان را به نمایش می گذارد. همچنین اگر کارتان در حمام زیاد طول کشید، 
می توانید از طریق همین آینه صفحات وب را باز کرده و به وبگردي مشــغول شــوید. البته 
احتمال این آخري بســیار کم است! این آینه هوشمند که هنوز نامی براي آن انتخاب نشده، 
در مرحله آزمایشی قرار دارد و دقیقا مانند یک تبلت بزرگ لمسی عمل کرده و حتی توانایی 

راه اندازي اپلیکیشن هاي مختلف را هم دارد.

در مجالس، جشــن ها، تولدها و مراسم شادي، 
یکــی از ابزارهــاي کاربردي کــه می تواند محیط 
پیرامون شما را زیبا و شادتر کند ریسه هاي نور است. 
صدها المپ و دیود رنگی که با خاموش و روشــن 
شــدن  ، رنگ و روي جالبی به یک مهمانی یا جشن 
می دهند. اما آیا به این فکــر کرده اید که می توانید 
این ریسه هاي نورانی را به کنترل خود درآورید و با 
توجه به حال و هواي مهمانی آنها را هدایت کنید؟ 
 Flickerstrip این دقیقا همان کاري اســت که
از عهــده آن برمی آید. Flickerstrip  یک روتر و ریســه هاي نوري مخصوص اســت که 
با اســتفاده از واي  فاي به گوشی هوشمند وصل شــده و با استفاده از اپلیکیشن خود به کاربر 
این امکان را می دهد برنامه دقیقی از نحوه خاموش و روشــن شدن نورها، سرعت و توالی آنها 
طراحی کنید. اشــتباه نکنید کار آن قدرها هم سخت نیست، فقط به یک پریز برق براي وصل 

کردن نورها و یک گوشی  احتیاج دارید و باقی کارها با توجه به روحیات شما انجام می شود. 

بعد از دســتبند، کفش و جوراب هوشــمند این بار نوبت بند کفش اســت که به خانواده هوشــمندها 
اضافه شــود. HICKIES 2.0  یک محصول دیجیتال جدید اســت که می توانــد جایگزین بند کفش 
ورزشــی شما شــود و بدون این که الزم باشــد هزینه زیادي براي خرید یک کفش ورزشی با حسگرهاي 
حرکتی پرداخت کنید، اطالعات فیزیکی مختلفی مانند شــتاب، سرعت، تعداد قدم ها، حرارت پاها، میزان 
گردش خون در پا و مســافت طی شــده را اندازه گیري می کند. همچنیــن HICKIES 2.0 می تواند 
نوع حرکت شــما را تشخیص دهد و مشخص کند چه میزان از مســیر را پیاده روي کرده ، تند راه رفته  یا 
دویده اید. این بند کفش فقط 15 دالر قیمت دارد و با استفاده از اپلیکیشنی به همین نام با گوشی اندرویدي 

یا آیفون ارتباط برقرار می کند.

نورها را به رقص آورید

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

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

300011226
پیامک بزنید

ما را در فضاي مجازي نیز دنبال کنید

@clickjamejam
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چند لنز در یک قاب
اگر از آیفون اســتفاده کرده باشــید به 
احتمال زیاد با لنزهــاي اضافه اي که براي 
آشنا  شــده  طراحی  گوشــی  این  دوربین 
هســتید. این لنزهاي بیرونی اضافه قدرت 
بزرگنمایی دوربین گوشــی شما را افزایش 
می دهد، اما حمل همیشــگی و جا انداختن 
این لنزهــا آن هم زمانی کــه بخواهید از 
چند لنز متفاوت اســتفاده کنید دردسرهاي 
iZZi Re- خودش را دارد. حال قاب آیفون
mix 6 با قرار دادن ســه لنز در بدنه خود 
این امکان را می دهد که همزمان از سه لنز 
مایکرو10xو 12x و زوم دو برابر اســتفاده 
کنید. براي اســتفاده از این لنزها فقط کافی 
است اهرم پشــتی قاب را حول یک دایره 
چرخانده و لنز مــورد عالقه خود را انتخاب 
کنید. ایــن قاب با قیمــت 130 دالري در 
رنگ هاي سیاه، بنفش، قرمز، آبی و نقره اي 

به بازار عرضه شده است.

پایان ترس از پنچري
به دفعات ممکن اســت پیش آمده باشد 
صبح که ســراغ ماشــین خــود می رویم با 
الستیک بی باد خودرو مواجه شویم یا در یک 
حرکت کردن  بد  متوجه  تابســتانی  گرم  روز 
خودرو و در نتیجه پنچري آن بشــویم. براى 
رهایى از چنین شــرایطى بهتر است سراغ 
 FOBO سیستم هوشمند کنترل باد السیتک
بروید. این حسگر جمع و جور که روي بخش 
با  می گیرد  قرار  ماشــین  تایر  هواي  ورودي 
اســتفاده از بلوتوث، اطالعــات جالبی را به 
گوشی هوشمند شما مخابره کرده و با نشان 
دادن وضعیت الســتیک ها به شــما گوشزد 
باد،  کم  وضعیت  در  الســتیک  کدام  می کند 
فشار زیاد و حتی در آستانه پنچري قرار دارد. 
فقط کافی اســت این گجت را به تایر وصل 
کرده تا از طریق بلوتوث همیشــه از وضعیت 
 FOBO الستیک خود باخبر شوید. یک بسته
که شامل چهار حسگر براي چهار چرخ یک 

ماشین است، 180 دالر قیمت دارد.

و
ست که خودتان از آن

اما ممکن است مایه عذ
شــود! شــاید گــوش
موســیقی در حمام این
چگ اما  بیندازد،  سرتان 

ه ک دي

چشم مچی
به ترکیب یک اکشن کمرا و ساعت هوشمند فکر کنید، قطعا محصول هیجان انگیزي می شود. این همان 
حســی است که سازندگان Frodo را مجاب کرده دست به ســاخت چنین محصولی بزنند. Frodo  یک 
دوربین ورزشی یا همان اکشن کمراست که با بند مخصوص به مچ دست بسته می شود و عکس و فیلمبرداري 
در شرایط خاص را براي شما ممکن می کند. این دوربین که قابلیت فیلمبرداري در حالت اچ دي را دارد ضدآب 
و ضدتکان بوده تا خیالتان از بابت همراهی همیشگی آن راحت باشد. این دوربین مخصوص کسانی است که 
با دوچرخه سفر کرده و می خواهند مسیر سفر خود را از روي همان دوچرخه بدون مزاحمت اضافه فیلمبرداري 
کنند. این دوربین از طریق شبکه واي فاي داخلی خود با گوشی هوشمند ارتباط برقرار کرده و انتقال عکس ها 
و همچنین کنترل از راه دور دوربین را ممکن می کند. همچنین می توانید Frodo را از بند دستی جدا کرده و 

مانند دیگر دوربین هاي ورزشی از آن استفاده کنید. این دوربین قیمتی معادل 239 دالر دارد و قرار است تابستان امسال به بازار جهانی عرضه شود.

مونوپادها یا همان دسته هاي بلندي که دوربین یا گوشی را در فاصله اي دورتر از شما نگه می دارد، کار را 
براي ثبت عکس هاي سلفی بسیار راحت کرده، اما نکته عذاب آور در مورد این دسته هاي بدقواره این است 
که بخشی از عکس شما را اشغال کرده و حتی ممکن است عکس شما را خراب کند. پس براي گرفتن یک 
عکس ســلفی، نظرتان در مورد یک دوربین پرنده چیست؟ The Hover Camera یک ِدرون پرنده 
«عمود پرواز» است که چندان قدرت مانوردهی و پرواز ندارد، اما کافی است آن را روشن کرده و در ارتفاع 
دلخواهتان بین زمین و آســمان رها کنید تا همان جا ثابت بماند. این دوربین کوچک با چهار پَره خود فشار 
الزم را براي غلبه بر جاذبه زمین تامین کرده تا دوربین درســت در همان نقطه موردنظر معلق بایستد. این 

وسیله با دوربین 13 مگاپیکسلی و قابلیت فیلمبرداري 4K هنوز به بازار نیامده است.
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