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اينترنت كم سرعت كشور 
بر فراز آسمان!
دبيركليك مائده گيوه چين

در هفته هاي اخير سرعت اينترنت كشور بسيار 
ــي از اين اختالل به قطعي  فيبر  كند بود كه بخش
ــبت  ــير تنگه باب المندب و تركيه نس نوري در مس
ــرعت اينترنت ايران  داده شد. اختالل و كندي س
ــران ايراني به  ــت و براي كارب پديده جديدي نيس
مشكلي روزانه تبديل شده كه هميشه و همه جا با 
ــت و پنجه نرم مي كنند. در چنين شرايطي  آن دس
ــي در ايران (به هر دليل)  ــه ارائه خدمات اينترنت ك
ــعه  ــت، معاون طرح و توس ــكل مواجه اس ــا مش ب
ــاخت،  ــركت ارتباطات زيرس فناوري هاي نوين ش
به تازگي از اجراي يك پروژه جديد براي دسترسي 
ــت خبر داده  ــار و هواپيما به اينترن ــافران قط مس
است . به گفته مهدي كريمي نيسياني، چند پروژه 
در دست اجرا براي بهبود زيرساخت ارتباطي كشور 
ــاره به اجراي پروژه  ــت. او با اش ــده اس تعريف ش
ــتم  ــواره اي ايران (هما) به عنوان سيس هاب ماه
ــش ظرفيت ارتباطي ايران،  ماهواره اي براي افزاي
ــراي اين پروژه  ــر گفت: «با اج ــه خبرگزاري مه ب
ــايت ماهواره اي بومهن كه سال ها غيرفعال بود  س
در قالب اين پروژه وارد اكوسيستم ارتباطي كشور 
شد. اين سرويس عالوه بر خدمات رساني در مواقع 
بحران به مشتريان در حركت مانند مسافران قطار 
ــرويس  ــا اين امكان را مي دهد كه از س و هواپيم

اينترنت استفاده كنند.» 
ــود در شرايطي  ــش مطرح مي ش حال اين پرس
كه اينترنت كشور هنوز روي زمين و در مكان هاي 
ــهري بسيار كندتر از استانداردهاي جهاني است  ش
چگونه قرار است در آسمان و حين حركت اينترنت 

پرسرعت داشته باشيم؟ 
ــتفاده از اينترنت در هواپيماها هنوز  هرچند اس
ــدن يكي از  ــود، اما ناپديد ش ــي تلقي مي ش تجمل
ــاله را دوباره مطرح كرد  پروازهاي مالزي اين مس
كه چرا نبايد ارتباطي بين مسافران هواپيما با زمين 
ــرايط بحراني خدمات واي فاي  برقرار شود؟ در ش
ــال پيامك و... در خطوط هوايي ممكن است  ارس
ــري كند يا گره معماي گم  بتواند از فجايع جلوگي
شدن بعضي از پروازها را بگشايد. استفاده از اينترنت 
ــورهاي اتحاديه اروپا و  هنگام پرواز در آمريكا، كش
ــورهاي پيشرفته آسيايي چند سالي است  حتي كش
ــود. در بعضي از خطوط پروازي  كه پيگيري مي ش
ــود تا در ارتفاع  ــافران امكاناتي داده مي ش به مس
ــاالي 3000 متر از فناوري هاي ارتباطي وايرلس  ب
استفاده كنند. براي نمونه خطوط هواپيمايي نروژ، 
ــا و نوك اير تايلند  ــت بلو، هنگ كنگ، اير چاين ج
ــاي محدود رايگان را  ــي كاربران به واي ف دسترس
فراهم كرده اند. با وجود اين، سرعت پايين اينترنت 
ــده يكي از  ــات ارائه ش ــدن مكرر خدم و قطع ش
ــل از روزنامه  ــت. به نق معضالت اين خدمات اس
ــه از خدمات واي فاي  ــر ده كاربري ك ــران از ه اي
ــر از كيفيت  ــتفاده كرده اند، 9 نف ــگام پرواز اس هن
ــه همين دليل  ــرويس ها راضي نبوده اند. ب اين س
ــب در طول  هم تامين اينترنت با پهناي باند مناس
سفر يكي از مواردي است كه شركت هاي مختلفي 
روي آن كار مي كنند. حال به نظر مي رسد ادعاي 
ــتن اينترنت روي آسمان براي كاربران ايراني  داش
ــد، هرچند تاريخ دقيقي  ــترس باش كمي دور از دس
براي ارائه اين خدمات اعالم نشده و ممكن است 
اجرايي شدن آن با توجه به ظرفيت هاي موجود در 

كشور سال ها به طول بينجامد.  

ــته اينترنت ايران روزهاي بدي را  هفته گذش
پشت سر گذاشت و كندي و قطعي آن كاربران 
زيادي را كالفه كرد. اين اختالالت ابتدا با كندي 
بعضي سرويس هاي آنالين همراه بود و بسياري 
از كاربران هنگام استفاده از شبكه هاي اجتماعي 
سرويس هاي آنالين بازي، اتصال به سرور هاي 
ــرويس هاي استريمينگ مشكل  كنسول ها و س
ــالالت اينچنيني به  ــتند، اما از آنجا كه اخت داش
ــت با  ــده اس يك عادت براي كاربران تبديل ش
واكنش چنداني روبه رو نبود. تا اين كه به فاصله 
دو روز، اختالالت درون اپليكيشني به قطع چند 
ــرويس  هاي اينترنتي  ــاعته يا حتي بيشتر س س
ــد، طوري  كه  ــران منجر ش ــراي بعضي كارب ب
ــاني وزارت ارتباطات  روابط عمومي و اطالع رس
ــخگويي  ــور به پاس ــات مجب ــاوري اطالع و فن
ــي تركيه و  ــير هاي ارتباط ــد و از قطعي مس ش
ــي از  ــده بخش باب المندب خبر داد كه باعث ش
ــورهاي منطقه ازجمله  ــات بين الملل كش ارتباط
ــود. در ادامه نيز اطمينان  ــران دچار كندي ش اي
ــاخت و ديگر  ــركت ارتباطات زيرس داده شد ش
ــكل ايجاد شده را  ــركت هاي بين المللي مش ش

رفع مى كنند. 
ــرام در  ــن تلگ ــن بين قطعي اپليكيش در اي
ــرورها و همچنين اختالل به وجود  بعضي از س
ــاالي آن در  ــداد كاربران ب ــده باتوجه به تع آم
كشور با سر و صداي زيادي همراه شد و شايعه 
ــر زبان ها افتاد. توييتي كه  فيلتر شدن آن بر س
ــت ايران براي  مدير تلگرام با مضمون درخواس

ــر  ــي به اطالعات كاربران ايراني منتش دسترس
كرد نيز آتش شايعات را بيشتر از قبل كرد و وزير 
ارتباطات به آن پاسخ داد. حال با رفع اختالالت 
ــد اين بار  ــكل كامل به نظر مي رس البته نه به ش
ــي سپرده خواهد شد و تا  هم موضوع به فراموش
ــي درخصوص علت  اختالل بعدي اينترنت كس

اصلي اين اتفاق حرفي نخواهد زد.

اينترنت ايران؛ هرروز كندتر از ديروز

پوست اندازى ويندوز 10
شركت مايكروسافت 
اميد واري هاي  ــا  ب ــه  ك
را   10 ــدوز  وين ــيار  بس
ــن  جديدتري ــوان  به عن
ــه  ــدوز روان ــخه وين نس
ــت،  اس ــرده  ك ــازار  ب
آينده  ماه  گفته  به تازگي 
ــتم عامل عرضه خواهد كرد. نكته جالب  ــاني جديدي براي اين سيس به روزرس
ــت كه مايكروسافت چندان تمايلي براي  ــاني اين اس در مورد آخرين به روزرس
ــدارد، هرچند با توجه به اين  ــاني هاي نزديك به هم و متوالي ن ارائه به روزرس
ــت بهترين سيستم عامل اين شركت در زمان خود  ادعا كه ويندوز 10 قرار اس
ــيد ردموندي ها تغييراتي در روند هميشگي خود داده اند.  ــد، به نظر مي رس باش
اين به روزرساني كه براي رفع باگ هاي ويندوز 10 و بهينه سازي رابط كاربري 
عرضه خواهد شد، در عملكرد ويندوز نيز بهبود ايجاد مي كند. از اين پس يك 
ستون جديد در منوي شروع ويندوز 10 اضافه خواهد شد و كاربران مي توانند 
از نوارهاي عنوان رنگي براي برنامه هاي دسكتاپ كه كاربردي شبيه تگ هاي 
ــتفاده كنند. همچنين دستيار صوتي ويندوز يعني كورتانا نيز  مك او اس دارد اس

از اين پس امكان ارسال پيام را خواهد داشت.

خانه اي نو براي «كلش » باز ها
ــينكي فنالند، ميزبان يكي از بزرگ ترين گردهمايي طرفداران  ــهر هلس ش
ــت. شركت فنالندي سوپرسل كه يكي از پردرآمدترين  بازي كلش آو  كلنز اس
 ClashCon شركت هاي بازي سازي محسوب مي شود، با برگزاري مراسم
ــر جهان دور خود جمع كرده و يك  ده ها طرفدار و كاربر اين بازي را از سراس
ــابقه بين تيم هايي از سوئد، فنالند، چين، كره و ژاپن راه انداخته است، اما  مس
مهم ترين خبر اين روزهاي كلش بازها به نتايج مسابقات مربوط نمي شود، بلكه 
ــرانجام به صورت رسمي اعالم  ــيه اين نمايشگاه شركت سوپرسل س در حاش
ــركت  كرد كه تاون هال لول 11 اين بازي در راه خواهد بود. همچنين اين ش
ــي جديد و همچنين  ــاختمان دفاع ــاني از يك س ــد دارد در اين به روزرس قص

ــر نيز  ــرباز ديگ ــك س ي
ــل  رونمايي كند. سوپرس
در  حضور  ــوان  فراخ كه 
 ClashCon ــم  مراس
ــل از  ــاه قب ــد م را از چن
كلش آوكلنز  بازي  طريق 
ــاني كرده بود،  اطالع رس

ــت كه خود را به هلسينكي  ــور دنياس اكنون ميزبان 1200 بازيكن، از 39 كش
رسانده اند تا در بزرگ ترين رويداد تاريخ Clash of Clans شركت كنند.

ــگاه جيتكس (صفحه 5  ــزارش نمايش ــور كه هفته پيش در گ همان ط
ــد و نمايندگان ايران  ــهر دبي برگزار ش ــك) خوانديد، اين رويداد در ش كلي
ــد ماحصل حضور در جيتكس و  ــتند. به نظر مي رس نيز حضور پررنگي داش
مذاكره با شركت هاي بزرگ فناوري، سفر قريب الوقوع مديران ارشد شركت 

اوراكل به ايران باشد. 
ــيه اين نمايش باعث  ــرات اوراكل با مديران ايراني در حاش نتايج مذاك
ــده تا اين شركت كه در حال گسترش فعاليت تجاري خود در خاورميانه  ش

ــران اعالم كند. به گفته  ــراز عالقه خود را براي حضور در بازار اي ــت، اب اس
ــئوالن، اين شركت اواسط آبان را براي حضور در ايران اعالم كرده اند.  مس
ــي شرايط  ــعه همكاري ها و بررس ــنيده ها اين حضور در جهت توس بنا بر ش
ــركت در كشورمان خواهد بود.  ــمي اين ش بازار ايران براي افتتاح دفتر رس
ــاز كرده يكي از  ــال 1977 آغ ــركت آمريكايي كه كار خود را از س ــن ش اي
بزرگ ترين شركت هاي فعال در زمينه مديريت پايگاه داده ها و نرم افزارهاي 

مربوط به آن است.

ــت حرف و  ــال اخير پاي ثاب ــه در يك س ــيائومي ك ــركت چيني ش ش
ــايعه  ــت، به تازگي ش حديث هاي بازار تلفن همراه به ويژه در بازار آسياس

ــاالت متحده  ــورش در بازار اي حض
ــد. مدير  ــوش مي رس ــه گ نيز ب
ــز احتمال  ــيائومي، بين لين ني ش

ورود به بازار اياالت متحده و عرضه 
ــان به اين كشور را به صورت  محصوالتش
ــن موضوع  ــت. اي ــمي اعالم كرده اس رس

مي تواند زنگ خطر بزرگي براي شركت هاي 
ــيائومي  ــد ؛ زيرا ش توليدكننده تلفن همراه باش

ــان داده توانايي تصاحب بازار بزرگي مانند چين را دارد و توانسته  نش
ــونگ  ــايه سامس اين بازار را از زير س
ــركت  ــد. همچنين ش ــارج كن خ
ــش از اين  ــه پي ــيائومي ك ش
ــتر در زمينه تلفن همراه  بيش
ــود، با معرفي  فعاليت كرده ب
جديد  محصوالت  از  شاخه اي 
ــكوتر Ninebot و  ــد اس مانن
تلويزيون Mi TV 3 اثبات كرد 

تمايل زيادي براي گسترش بازار خود دارد.

اوراكل در راه ايران

شيائومي به سرزمين يانكي ها وارد مي شود
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 2 دهه انتظار
ــئوالن امر  در طول اين دو دهه (1374 تا 1394) مس
در گفته هايشان برخالف وعده هاي مختلف براي اجراي 
كامل طرح، يا هيچ دليلي را براي اجرا نشدن آن نياوردند 

ــدن اين طرح  ــا اگر هم در مورد داليل عملياتي نش ي
ــي  ــانه ها صحبتي كرده اند، از داليل ناملموس در رس

چون اعمال سليقه و برخورد شخصي برخي از 
مسئوالن يا آماده نبودن زيرساخت گفته اند. 
ــي  ــت كه كس ــن داليل آن قدر كلي اس اي

نمي تواند برداشت مشخصي از آن داشته باشد. 
در نوشته هاى مختلف از اين طرح با عنوان هايي 

ــالمت الكترونيك، پرونده الكترونيك  مانند س
ــده  ــكي از دور و... نامبرده ش ــالمت، پزش س
ــالمت الكترونيك»  است، اما به راستي «س
ــالمت الكترونيك و پرونده  ــت؟ آيا س چيس
ــكي از دور يكي  ــالمت و پزش الكترونيك س

هستند؟ با توجه به اجراي متفاوت طرح هايي از اين 
ــورهاي مختلف، آيا آنچه در كشور ما اجرا  دست در كش
خواهد شد يك خدمت است يا يك زيرساخت يا تركيبي 

از زيرساختي كه خدمت رساني را تسهيل مي كند؟ 
ــالمت الكترونيك» در متون تخصصي با اين كه «س

قوانين و مقررات، سياستگذاري ها و در گفته هاي بسياري 
ــه تعريف واضحي  ــت ك ــده، اما واقعيت اين اس آورده ش
ــان دو حوزه  ــدارد و غير از كارشناس ــن واژه وجود ن از اي
ــكان و متخصصان فناوري اطالعات و  درگير يعني پزش
ارتباطات، اين واژه براي عموم مردم ملموس نيست. دليل 
اين امر هم مي تواند در تعريف ها و تعبيرهاي مختلف در 
ــي  ــان خود اهل فن و در متون فارس ــورد اين واژه مي م
ــن واژه فراتر از مرزهاي ما  ــد؛ زيرا اي و ديگر زبان ها باش
ــت.   نيز با تعريف ها و تعبيرهاي مختلفي مواجه بوده اس
ــه در زبان  ــي ك ــوند «الكترونيك» در زبان انگليس پيش
ــالمت مي شود، بايد در واقعيت به  فارسي پسوند واژه س
باال رفتن عيني و عملي كيفيت در خدمت رساني در حوزه 
سالمت منجر شود. يكي از اهداف سالمت الكترونيك، 
ــتي و درنتيجه  ــي مراقبت هاي بهداش ــش اثربخش افزاي
ــاال بردن كيفيت  ــت كه اين كار با ب ــش هزينه هاس كاه
ــه هاي مراقبت بهداشتي  و تقويت ارتباطات بين موسس
ــالمت» فايلي  ــود. «پرونده الكترونيك س حاصل مي ش
ــابقه او در  ــت كه حاوي اطالعات بيمار و س ديجيتال اس
امور درماني، مراجعه به پزشك، آزمايش ها و نسخه هاي 
ــكي از راه دور به استفاده  اوست. «دور پزشكي» يا پزش
ــالمت،  از فناوري اطالعات و ارتباطات براي مراقبت س
خدمات پزشكي و حمايت از بيمار يا امدادشونده در زماني 
ــكي و گيرنده خدمات  ــن دو گروه پزش ــه فاصله اي بي ك

پزشكي وجود داشته باشد، گفته مي شود.

 آمار و ارقام ضد و نقيض
با اين كه يكي از اهداف اجراي طرح سالمت الكترونيك 
ــورهاي جهان، يكپارچگي در سامانه ذخيره و  در تمام كش
ــكي مردم است، در خبرهايي  بهره برداري از اطالعات پزش
كه طي اين 20 سال منتشر شده و به ويژه در اخبار دو سه 
ــال اخير، نه تنها اثري از يكپارچگي وجود ندارد بلكه هر  س
خبر به نقل از منبعي كه دارد، عدد و رقم مختلفي را براي 

ــرفت كار عنوان كرده است. مثال براساس  پيش
خبري كه مرداد 94 منتشر شده و به گفته مدير 
ــكي از  ــركت هايي كه در زمينه پزش يكي از ش
ــال 200 هزار  ــت مي كند در آن س راه دور فعالي
ــالمت الكترونيك براي  ــده س ــر داراي پرون نف
ــكي از راه دور بودند  بهره گيري از خدمات پزش
ــال 94 از مرز 320 هزار  ــن رقم تا پايان س و اي

نفر خواهد گذشت.
ــر 1394 آخرين  ــق خبر ديگري در تي طب
ــت در اين زمينه نشان  اقدامات وزارت بهداش
ــتي و  ــزار نقطه بهداش ــد حدود 57 ه مي ده

ــور وجود دارد كه بر اساس برنامه  ــطح كش درماني در س
ــعه، حدود 27 هزار نقطه بايد به «شبكه ملي  پنجم توس
سالمت» مجهز شوند، اما آخرين اقدامات اين وزارتخانه 
ــان مي دهد تشكيل 4/5 ميليون پرونده  در اين حوزه نش
ــت،  ــالمت، مهم ترين اقدام وزارت بهداش الكترونيك س

درمان و آموزش پزشكي در حوزه فناوري 
اطالعات در سال گذشته بوده است.

ــال  ــر ديگري كه آن هم س در خب
1394 منتشر شده، آمده است: «تا آذر 
ــزار نقطه در  ــال 1393 حدود ده ه س
كل كشور از سطح خانه هاي بهداشت 
ــوق تخصصي به  ــطح مراكز ف ــا س ت
ــالمت» مجهز شده   ــبكه ملي س «ش
ــت. پرونده الكترونيك سالمت نيز  اس
تا همين تاريخ در 26 استان راه اندازي 
شده و ظرف دو سال گذشته 9 ميليون 
و 500 هزار پرونده الكترونيك تشكيل 
ــوي  ــت و آن طور كه از س ــده اس ش
ــت وعده داده شده قرار است تا پايان بهار،  وزارت بهداش
استان هاي باقي مانده نيز به سامانه سپاس متصل شوند.»

ــداد پرونده هاي  ــت تع ــوم نيس ــن ترتيب معل ــه اي ب
الكترونيكي سالمت 200 هزار است يا چهار و نيم ميليون 

يا نه و نيم ميليون. 

 واقعيت ها
در سند مربوط به اين طرح از اهداف اجراي برنامه 
ــالمت الكترونيك يا هر نام ديگري كه به آن داده  س
ــازي اطالعات سالمت شهروندان،  شده به يكپارچه س
ــتي و درماني، توزيع  ــات بهداش ــاي كيفيت خدم ارتق
ــرف منابع  ــازي مص ــالمت، بهينه س عادالنه منابع س
سالمت و اصالح مديريت نظام سالمت كشور مبتني 
بر اطالعات صحيح، دقيق و با قابليت دسترسي سريع، 
ــهيل توليد و مديريت دانش پزشكي و  ــريع و تس تس
ــكي مبتني بر شواهد،  ــتي، كمك به توسعه پزش زيس
كاهش عوارض ناشي از اشتباهات پرسنل پزشكي، 
ــتي درماني،  ــات بهداش ــش هزينه هاي خدم كاه
ــالمت، نقش نظارت در  افزايش امنيت اطالعات س
ــالمت، بهبود كيفيت آموزش پزشكي، ارائه  نظام س
ــازي كسب و كار  خدمات نوين الكترونيكي و بهينه س
نظام سالمت كشور اشاره شده است. اما آيا اين اهداف 

در گرو اجراي سالمت الكترونيك در كشور است؟ 
ــخ را مي توان در هر بيمارستان طرف قرارداد با  پاس

شركت هاي بيمه يافت. 
ــاي محرك عزم  ــه از نيروه ــركت هاي بيمه ك ش
ــاب مي آيند،  ــازي اين طرح به حس دولت براي پياده س
ــر قيمتي پيگيري مي كنند  كاهش هزينه را به ه
اما بيمارستان هاي طرف قرارداد شركت هاي 
ــه صف هاي طوالني  ــه، همه در صحن بيم
ــه از  ــي ك ــان بيماران ــاي همراه و چادره
ــتان هاي دور و نزديك براي درمان  شهرس
ــهرهاي بزرگ آمده اند، با هم  بيمار خود به ش

اشتراك دارند. 
ــطح  ــكي در س ــت در حوزه خدمات پزش محرومي
ــود پراكندگي  ــود دارد و فقدان عدالت با نب ــيع وج وس
ــب مراكز خدمات پزشكي در شهرها خودنمايي  متناس
مي كند. اضافه شدن سامانه اي الكترونيك كه نيازمند 
ساماندهي موارد گوناگوني از جمله تجميع بيمه ها، يكي 
ــالمت با كارت ملي  كردن كارت پرونده الكترونيك س
ــاماندهي تولي گري امضاي  ــه صورت جداگانه، س يا ب
ديجيتال و اعمال آن در كشور، امنيت اطالعات پرونده 
Big) ــاماندهي داده هاي بزرگ پزشكي ديجيتال، س
Data)، فراهم كردن زيرساخت هاي كارآمد ارتباطي، 

ارتقاي ضريب نفوذ اينترنت، انتخاب نحوه دسترسي با 
استفاده از اينترنت يا اينترانت يا شبكه ملي اطالعات، 
ــكان، سواد ديجيتال مردم،  سواد ديجيتال جامعه پزش
ــي  ــورد نياز براي دسترس ــخت افزاري م تجهيزات س
ــالمت الكترونيك،  ــده س ــه پرون ــات ب و ورود اطالع
ــتانداردها، وضع و به روزرساني قوانين  به روزرساني اس
ــت، نمي تواند معجزه كرده و اهداف  و مقررات و... اس
ــازي طرح سالمت الكترونيك را  مورد نظر در پياده س

محقق كند. 

طرح سالمت الكترونيك ايران؛ جنيني 20 ساله
محمدعلي پورخصاليان

هرچند آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي اولين مراكزي بودند كه در ايران از رايانه استفاده كردند، اما صحبت از پرونده الكترونيك سالمت از اواسط دهه 70 
در وزارت بهداشت آغاز شد. سال 1374 رايانه در اداره ها، بانك ها و بيمارستان ها به عنوان ابزاري كمكي به كار گرفته مي شد و اينترنت با شرايط خاص و به طور 
محدود در كشور وجود داشت. اكنون درست 20 سال از مطرح شدن اين طرح در وزارت بهداشت مي گذرد و هنوز اين طرح عملياتي نشده است. در اين 20 سال 
فناوري اطالعات و ارتباطات چند تحول بزرگ را پشت سر گذاشته و در هر دوره  مسئوالن امر در نهادهاي متولي خبر از اجرايي شدن اين طرح تا يك يا دو سال 

آينده يا تا پايان فالن برنامه پنج ساله داده اند. 

در وب چه مي گذرد
نگاهي به چند سايت مرتبط با اين حوزه نتايج جالبي را نشان مي دهد. تعدادي 
سايت رسمي براي اين پروژه و تعداد ديگري سايت كه مربوط به بخش خصوصي 
ــالمت الكترونيك  ــه و انجمن هاي صنفي مرتبط با حوزه س ــال در اين زمين فع
ــايت هاي اصلي اين حوزه كه مهم ترين آنها نيز  ــتند، وجود دارد. يكي از س هس
ــايت جلب توجه  ــت، نكات جالبي دارد. در اولين نگاه، آدرس اينترنتي اين س اس

مي كند:
behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=101&siteid=101&
pageid=20351

ــه تعداد زيادي عالئم و اعداد  ــت، بلك اين آدرس اينترنتي نه تنها راحت نيس
دارد و براي دسترسي به آن يا بايد عينا آدرس را داشته باشيم يا نام سامانه پرونده 
ــالمت را در موتور جست وجو دنبال كنيم. مورد بعدي وقتي ظهور  الكترونيك س
ــدن كنيم كه با كليك بر  ــايت دي مي كند كه بخواهيم از بخش هاي مختلف س
يكي از بخش ها به نام فايل هاي آموزشي به پيغام خطايي به بزرگي يك صفحه 

نمايش 15 اينچي بر مي خوريم. 

ــايت است. در سايت ديگري كه مربوط  اين تنها دو نمونه از ايرادهاي اين س
به حوزه آموزش پزشكي در پروژه مرتبط با سالمت الكترونيك است به آرشيوي 
از مطالب كه در سال هاي 91 و 92 بارگذاري شده برمي خوريم. سايتي كه نشان 
ــده است. سايت ديگري كه در اين  ــال تاكنون به روزرساني نش مي دهد از آن س
حوزه وجود دارد مربوط به انجمن صنفي مرتبط با حوزه سالمت الكترونيك است. 
ــه عضوگيري و پرداخت  ــايت بخش هاي مربوط ب تنها بخش هاي فعال اين س
ــركت در جلسات آموزشي و كنفرانس هاي برگزار شده از سوي اين  پول براي ش

انجمن است. 
ــليقگى در اجراي اين طرح باشد.  ــايت ها نمي تواند مصداقي از بدس آيا اين س
وقتي نمي توان سايتي را كه با يك اپراتور به روزرساني مي شود به روز نگه داشت، 
ــوزه تنها به چند خبر و تعدادي  ــايت انجمني صنفي در اين ح وقتي محتواي س
ــنده مي كند، وقتي  ــي بس فرم آنالين عضويت و تبليغ برگزاري دوره هاي آموزش
صفحه هاي خالي و پيغام هاي خطا در اين سايت ها وجود دارد، چگونه بايد انتظار 
داشت آنچه حاصل خواهد شد، مانند همين سايت ها پر خطا و بي كاربرد نباشد؟ 

با نگاهي گذرا به 
اخبار منتشر شده 

درباره طرح سالمت 
الكترونيك، آمار و 
ارقام  و سايت هاي 

فعال مربوط به 
اين حوزه مي توان 

دريافت هنوز 
راهي طوالني تا 

پياده سازي كامل 
اين طرح مانده است
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اگر مطالب اين صفحه را مى پسنديد، عدد 5414 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

 فالوئر بيشتر، مشروعيت بيشتر
ــتاگرام  تعداد فالوئرهاي بعضي از اكانت هاي اينس
ــت. اين شبكه اجتماعي كه با افول  تعجب برانگيز اس
فيسبوك روزهاي اوج خود را سپري مي كند، پر است 
ــون فالوئر دارند  ــي كه بيش از چند ميلي از اكانت هاي
ــلبريتي ها  اعدادي كه حتي در صفحات مربوط به س
ــاني هستند  ــت. اما اين فالوئرها چه كس هم نادر اس
ــه معمولي را فالو  ــده اند يك صفح ــرا ترغيب ش و چ

كنند؟ 
ــندگان اليك و فالوئر در گفت و گو  يكي از فروش
ــرهاي مختلفي  با كليك مي گويد: «خريداران ما قش
هستند، اما بيشتر آنها يا صفحات تجاري دارند كه در 
ــند و تبليغ مي كنند يا جزو  آن محصولي را مي فروش
افراد مشهور (مانند بازيگران، خوانندگان، ورزشكاران 
و...) هستند. عده اي ديگر نيز يك صفحه رسمي براي 
اطالع رساني (در حوزه هاي مختلف) راه  انداخته اند و 
ــريع تر ديده شوند. تعدادي افراد  مي خواهند هر چه س

معمولي هم فقط دنبال جلب توجه هستند.»
ــود را از ميان  ــد فالوئرهاي خ ــا مي توانن خريداره
ــك) انتخاب كنند.  ــا تقلبي (في ــاي واقعي ي اكانت ه
ــتري  ــت اكانت هاي واقعي قيمت بيش ــخص اس مش
دارند. اكانت ها دو دسته هستند؛ خارجي و ايراني كه 
ــتري دارند. براي مثال هر 5000  ايراني ها قيمت بيش
ــزار تومان قيمت دارد، در  فالوئر خارجي حدود 80 ه
ــر ايراني 429 هزار  ــه خريد همين تعداد فالوئ حالي ك

تومان تمام مي شود.
ــت تاثير مي گذارد، تعداد  نكته ديگري كه بر قيم
ــد صد فالوئر  ــت كه مي خريد. مثال خري فالوئري اس
ــد 2500 فالوئر 230  ــزار تومان و خري ــي 15 ه ايران
ــن ترتيب هر چه تعداد  ــزار تومان خرج دارد. به اي ه
ــتر باشد، قيمت هر فالوئر  فالوئر درخواستي شما بيش

نيز كمتر مي شود.
ــر تعداد فالوئرهايي كه خريده ايد كمتر از 30 يا  اگ
40 هزار نفر باشد معموال به سرعت و در چند ساعت 
ــما اضافه مي شود، اما اگر  اين تعداد به فالوئرهاي ش

تعداد خريد شما باال باشد گاهي بايد چند روز 
دندان روي جگر بگذاريد.

 فالوئرهاي تقلبي
دالالن اين بازار با هك 
اكانت هاي  ــي،  كدنويس و 
ــازند.  ــي زيادي مي س تقلب
وجود  ــي  تقلب ــاي  فالوئره
ــن  ــد، بنابراي ــي ندارن خارج

ــا باال  ــل خريد آنه ــا دلي تنه
ــت. افرادي  بردن تعداد فالوئرهاس

ــاي تقلبي  ــد فالوئره ــه بابت خري ك
ــد، معتقدند هرچند اين  پول مي پردازن

ــتري  ــا وجود ندارند كه مش فالوئره
ــتن  ــوند، ولي داش واقعي آنها ش

جذب  باعث  زياد  فالوئرهاي 
ديگران به صفحات آنها 

ــه عبارتي  ــده و ب ش

بازار گرمي محسوب مي شود.
ــي به كليك  ــداران فالوئرهاي تقلب ــي از خري يك
ــتم از اكانتم رونمايي كنم، ولي  مي گويد: «مي خواس
صفحه خالي كه فقط فرصت كرده بودم چند عكس 
در آن بگذارم بدون فالوئر، وجه خوبي نداشت. بنابراين 
ــداد فالوئرهايم را  ــم گرفتم با كمي هزينه تع تصمي
ــب وكارم موجه به  افزايش دهم تا كس
ــر بيايد. اين كار را براي رونق  نظ
ــاره  ــام دادم.» او درب كارم انج
ــن كار خود  ــا از اي ــه آي اين ك
راضي است و آيا صفحه اش 
رونق يافته مي گويد: «فكر 
ــر كردن و  مي كنم صب
فالوئر  آوردن  دست  به 
از  ــي  واقع ــك  الي و 
خوب  خدمت رساني  طريق 
ــم و اصولي  ــت منظ و فعالي
بهتر  اجتماعي  شبكه هاي  در 
ــد در كوتاه مدت  ــد. هرچن باش
ــيدم،  به هدفم كه افزايش فالوئر بود رس
ولي فكر نمي كنم هيچ كدام از آنها به 
مشتريان و مخاطبان واقعي من 

تبديل شده باشند.»

 پيدايش مشاغل جديد
ــازي، بازاري براي  ــگاه اقتصادي به فضاي مج ن
ــر راه انداخته و حتي  ــك و فالوئ ــد و فروش الي خري
ــازي به عنوان  ــاغلي براي مديريت صفحات مج مش
«ادمين» به وجود آمده است. صاحبان كسب و كارها 
و برندهاي تجاري وقتي فعاليتشان در دنياي مجازي 
ــان  ــق مي گيرد، معموال فرصت نمي كنند خودش رون
ــه همين دليل هم  ــا را به عهده بگيرند. ب همه كاره
سراغ نيروي اضافه اي مي روند تا شبكه هاي اجتماعي 

آنها را مديريت كند. 
ــناخت  ــا اين كار به تخصص و ش ــد در دني هرچن
رسانه نياز دارد و چنين شغلي جا افتاده است، ولي در 
ــناخت  ايران معموال اين فعاليت به افراد بيكار كه ش
ــبكه هاي اجتماعي ندارند با حقوقي  خاصي هم از ش

حداقلي داده مي شود. 
ــبكه اجتماعي  يك ادمين حرفه اي، ادبيات هر ش
ــتي در همان فضا براي جذب  را مي شناسد و به درس
ــتراتژي  ــد. چنين فردي اس ــب حركت مي كن مخاط
ــي براي فعاليت هاي خود تعريف مي كند و تمام  خاص
ــبكه هاي اجتماعي  وقتش به مديريت اكانت ها در ش
ــذرد، در حالي كه يك  ــا مخاطبان مي گ ــنايي ب و آش
ــاعت يا كمتر براي  ادمين معمولي فقط روزي دو س
ــت ادمين ها با  ــخص اس اين كار وقت مي گذارد. مش

توجه به حرفه اي بودن يا نبودن و اهميت صفحه اي 
ــپرده مي شود، دستمزدهاي  كه مديريت آن به آنها س

متفاوتي دريافت مي كنند.

 خريد و فروش صفحات
عده اي از كاربران شبكه هاي اجتماعي مي خواهند 
راه صد ساله را يكشبه طي كنند. اين كاربران معموال 
سراغ خريد يك اكانت آماده مي روند كه تعداد زيادي 
ــان بازاريابي، اين كار  ــه نظر كارشناس ــر دارد. ب فالوئ
توجيهي ندارد و بهتر است صاحبان كاالها و خدمات 
ــدازي كرده و  ــخصي را از ابتدا راه ان ــك صفحه ش ي
ــد، زيرا هر  ــك ارزش تجاري تبديل كنن ــه ي آن را ب
ــودش را دارد. به  ــان خاص خ ــب و كاري مخاطب كس
ــش از اين به فروش  ــال صفحه اي كه پي ــوان مث عن
آنالين پوشاك برندهاي ترك اختصاص داشته، حتي 
ــد با تبديل شدن  ــته باش اگر تعداد زيادي فالوئر داش
ــر، مخاطبان خود را از  ــه يك كاربري متفاوت ديگ ب

دست مي دهد. 

 شات كردن عكس و صفحه
كسب و كارها مدت هاست از شبكه هاي اجتماعي 
ــتفاده مي كنند و  ــود اس ــيدن به اهداف خ ــراي رس ب
امروزه اينستاگرام بيش از هر شبكه اجتماعي ميزبان 
كسب و كارهاي كوچك است. حضور كسب و كارهاي 
ــده  ــناخته ش بزرگ (برندها) كه تقريبا براي همه ش
ــراي فروش  ــي نه ب ــبكه هاي اجتماع ــتند در ش هس
ــاني و ارتباط  آنالين و تبليغات، بلكه براي اطالع رس
با مشتريان است. در حالي كه كسب و كارهاي كوچك 
ــبكه هاي اجتماعي  و خانگي با هدفي متفاوت وارد ش
ــب و كارها نياز به معرفي، تبليغ و  ــوند. اين كس مي ش
ديده شدن دارند تا بتوانند محصوالت يا خدمات خود 
ــي به صورت آنالين  ــبكه هاي اجتماع را از طريق ش

بفروشند يا فروش حضوري خود را افزايش دهند. 
با يك مثال مساله شفاف تر مي شود؛ برندي مانند 
آديداس يا روزنامه اي مانند رويترز آن قدر شناخته شده 
ــتند كه حضورشان در شبكه هاي اجتماعي براي  هس
تبليغ و افزايش فروش نيست. در حالي كه يك مزون 
ــاس خود به فالوئرهاي زياد  آنالين براي فروش اجن
ــت  و تبليغات نياز دارد. به همين دليل هم ممكن اس
ــتاگرام به  ــي كه يكي از اين مزون ها در اينس عكس
ــته  ــي كه آديداس گذاش ــتراك مي گذارد از عكس اش

اليك بيشتري بخورد. 
ــوم هم وجود دارد. اين  در اين ميان يك گروه س
گروه سوم، اكانت هايي هستند كه در آنها محتواهاي 
ــلبريتي ها) و گاهي  ــار س ــد اخب ــرگرم كننده (مانن س
ــراي ورزش كردن در خانه)  ــي (مانند نكاتي ب آموزش
به اشتراك گذاشته مي شود. اين گروه هم نياز به ديده 

شدن دارد. 
ــب و كارهاي كوچك و  ــه كس ــه به اين ك ــا توج ب
اكانت هاي گروه سوم يك هدف دارند، براي رسيدن 
ــار هم قرار مي گيرند. معموال اين  به آن هدف در كن
ــه تبليغ يك  ــر را تبليغ مي كنند. ب ــات يكديگ صفح
عكس يا صفحه در صفحه اي ديگر در اينستاگرام به 
اصطالح شات كردن عكس يا صفحه گفته مي شود. 
شات كردن عكس يا صفحه نيز با توجه به پرطرفدار 
بودن صفحه تبليغ كننده قيمت هاي متفاوتي دارد كه 

مي تواند بين 80 هزار تا يك ميليون تومان باشد. 
ــه خود هر  ــدار كردن صفح ــي براي پرطرف بعض
ــايعه درست كردن يا منتشر كردن  كاري از جمله ش
ــهور و ديگر كاربران  عكس هاي خصوصي افراد مش
ــات كردن عكس يا صفحات  مي كنند تا بتوانند با ش
ــب كنند. گاهي نيز اين معامله در  ديگران درآمد كس
ــات كردن متقابل صورت مي گيرد كه اهالي  ازاي ش

اينستاگرام به آن تبادل مي گويند.

رمزگشايي از خريد و فروش «اليك» و «فالوئر»

جيب خالى، اليك عالى

مائده گيوه چين
در شـبكه هاي اجتماعي غرق شـده ايم و آن قدر در اعماق اين اقيانوس فريبنده فرو رفته ايم كه از 
دوسـتان مجازي خود طلب اليك (پسـنديدن) و فالوئر (دنبال كننده) مي كنيم. روزانه بارها اكانت هاي 
خود را در شـبكه هاي اجتماعي باال و پايين مي كنيم، آن هم نه براي اطالع از خبرها و احوال دوسـتان 
بلكه تنها براي مطمئن شـدن از اين كه از جانب ديگران تاييد شـده ايم و پسـت يا عكس ما را ديگران 
هـم پسـنديده اند. اهميت اين ديگران تا جايي پيش رفته كه بسـياري از ما به ديگـران غيرواقعي هم 
راضي شده ايم و حاضريم در ازاي پرداخت پول، تعدادي اكانت جعلي، ما را در شبكه هاي اجتماعي مانند 
اينستاگرام فالو كرده و پست هاي ما را اليك كنند. عده اي هم به داليلي مانند رونق دادن به اكانت هاي 
تجاري خود دنبال اليك، فالوئر و حتي كامنت هسـتند. به هر حال اين تقاضا باعث به وجود آمدن بازار 

تازه اي براي فروش اليك و فالوئر شده؛ بازاري كه اين روزها حسابي گرم است.

ي ر ب ب يلو ب

وقتي كساني را كه نمي شناسيم به صفحه خود در شبكه هاي اجتماعي راه 
مي دهيم، صفحه اي را كه پيش از اين متعلق به ديگري بوده است مي خريم 
و... امنيت خود را در فضاي مجازي به خطر انداخته ايم. فروشندگان اليك و 
ــر مي توانند با تصاحب نام كاربري و رمز عبور افراد، صفحات آنها را در  فالوئ
ــتفاده كنند. پس هيچ گاه رمز خود را  اختيار بگيرند و از آن براي هر هدفي اس

به بهانه خريد فالوئر و اليك در اختيار ديگران قرار ندهيد. 
ــدا مي كنيد كه  ــرعت نرم افزارهايي را پي ــه س ــت و جو در گوگل ب ــا جس ب
ــند. اين  ــته باش ــتري داش ــه كاربران كمك مي كنند تا فالوئر و اليك بيش ب

ــمي مانند گوگل پلي  ــگاه هاي رس ــاي ايراني هيچ كدام روي فروش نرم افزاره
ــگاه ها به رعايت  ــن در اين فروش ــرا قرار گرفت ــرار ندارند؛ زي ــتور ق و اپ اس
استانداردها و ضوابطي نياز دارد كه در اين نرم افزارها ديده نمي شود. بنابراين 
ــت از امنيت پاييني  ــن هاي خريد و فروش اليك و فالوئر ممكن اس اپليكيش
ــان اين اپ ها آنهايي  ــند. در مي ــوردار بوده يا حتي متعلق به هكرها باش برخ
ــتند كه براي الگين كردن (ورود) شما را به صفحه رسمي  قابل اطمينان هس
 URL ــد. پس بايد به ــتاگرام (instagram.com) هدايت مي كنن اينس

صفحه اي كه در آن الگين مي كنيد، دقت كنيد. 

امنيت از دست رفته

اينترنت
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امنيت

تراشـه  بـا  همـراه  تلفـن  هـك   
زيرپوستي

ــت واهل از جمله افرادي است كه تراشه اي  س
را زير پوست دست خود دارد. او كه در يك شركت 
دانش بنيان به نام «اي.پي.اي وايرلس» مشغول 
ــت. بيوهكر  ــع يك بيوهكر اس ــت، در واق كار اس
ــت كه به كمك فناوري هاي گوناگون  ــي اس كس
ــان چيره شده و  بر برخي محدوديت هاي بدن انس

توانايي هايي فراطبيعي به دست مي آورد.
ــه اي كه در زير پوست دست واهل وجود  تراش
ــراي امنيت  ــن ب ــه چندان روش ــده اي ن دارد، آين
ــان  ــي در آينده را به ما نش ــتگاه هاي ديجيتال دس
ــي درباره  ــد ماه پيش در كنفرانس ــد. او چن مي ده
ــت با كمك همين  موضوع امنيت ديجيتال، توانس
ــي هوشمند دوست خود را هك كند.  تراشه، گوش
ــتفاده  ــه هدف از اين كار، خرابكاري و سوءاس البت
ــود كه  ــن موضوع ب ــان دادن اي ــه نش ــود بلك نب
تلفن هاي هوشمند فعلي بسيار آسيب پذير هستند.

 تراشه اي كوچك با قابليت هاي زياد
ــت و مي تواند  ــه از نوع RFID اس اين تراش
ــته و  حجم اندكي از اطالعات را در خود نگه داش
با دستگاه هاي ديجيتال اطراف خود ارتباط برقرار 
كند. اما چگونه يك تراشه زيرپوست مي تواند يك 
تلفن هوشمند را هك كند؟ تراشه RFID به يك 
آنتن ويژه NFC مجهز است. واژه NFC مخفف 
ــت. فناوري  عبارت «ارتباطات ميدان نزديك» اس
ــياري از مدل هاي جديدتر  ــروزه در بس NFC ام

تلفن هوشمند توليد شده توسط شركت هاي معتبر 
وجود دارد.

ــت امواجي  ــود در زيرپوس ــه موج ــن تراش آنت
ــتگاه هوشمند مجاور  راديويي توليد كرده و با دس
ــرار مي كند. البته هيچ لزومي ندارد اين  ارتباط برق
ــمند فقط يك تلفن هوشمند باشد،  ــتگاه هوش دس
ــيله مجهز به اين فناوري (نظير تلويزيون)  هر وس

هم مي تواند باشد.
ــت  ــتش را در دس ــي دوس ــي واهل گوش وقت

ــال مي شود و  ــيگنال به آن ارس مي گيرد، يك س
ــاهده مي كند پيغامي در گوشي او پديدار  كاربر مش
ــده و از او مي خواهد لينكي را باز كند. اگر كاربر  ش
در اين تله بيفتد و پاسخ مثبتي به پيغام بدهد، اين 
لينك يك فايل آلوده را روي گوشي نصب مي كند 
ــي به يك رايانه كه در جايي  و به اين ترتيب گوش
ديگر قرار دارد مرتبط مي شود آن گاه گوشي هك 
ــه مي تواند از داده هاي  ــود و كاربر اين رايان مي ش

داخل گوشي استفاده كند.
ــما هم جزو كساني باشيد كه هر  البته شايد ش
ــاز نمي كنيد و به پيغامي اين چنيني به  لينكي را ب
ديده ترديد مي نگريد، اما اين هكرها بر اين باورند 
كه مي توان پيغام مذكور را به شكلي قانع كننده تر 
ــه آن را در قالب يك پيغام  ــه كرد. براي نمون ارائ
ــه يكي از  ــام مربوط ب ــت و حتي پيغ ــراي آپدي ب
نرم افزارهاي بازي موجود روي گوشي به مخاطب 
فرستاد. در اين صورت احتمال افتادن مخاطب در 

دام هكرها به شدت افزايش مي يابد.

 روي ديگر سكه
شايد تصور كنيد فناوري NFC بيش از داشتن 
مزايا، موجب بروز دردسرهايي براي ما خواهد شد، 
ــت. بي ترديد  اما احتماال براي اين قضاوت زود اس
ــه مثبت يا منفي  ــاوري مي توان در زمين از هر فن
 NFC ــتفاده كرد، ولي جنبه مثبت استفاده از اس
ــتي به چه شكل خواهد  ــكل زيرپوس آن هم به ش
ــايد شركت سوئدي «اپيسنتر» را بتوان در  بود؟ ش

اين زمينه پيشگام دانست.
اين شركت دانش بنيان مستقر در استكهلم كه 
700 كارمند دارد، چند ماه پيش سوژه رسانه هاي 

خبري دنيا شد. ماجرا از اين قرار بود كه اين شركت 
ــه NFC در  برنامه اي براي قرار دادن يك تراش
ــت كارمندانش را آغاز كرده است.  زير پوست دس
ــه كه تعدادي اطالعات در مورد صاحب  اين تراش
ــته  ــود دارد، مي تواند كاربردهاي گوناگوني داش خ
ــت كارمندان  ــه ديگر الزم نيس ــد. براي نمون باش
براي ورود به اتاق هاي خود، كليدي همراه داشته 
ــند؛ كافي است دست خود را نزديك دستگيره  باش

ــازي به بيرون  ــد. همچنين ديگر ني ــاق ببرن در ات
ــول نقد براي پرداخت  ــاري يا پ آوردن كارت اعتب
ــركت نخواهد بود و  ــه ناهار در غذاخوري ش هزين
ــه خودش اين كار را انجام مي دهد. همه  اين تراش
ــود ديگر نيازي به حمل  اين اقدامات سبب مي ش
ــد و روند فعاليت در محل  چند كارت و كليد نباش
ــاده تر شود، اما اين اقدام هم  كار براي كاركنان س

مي تواند دردسرهايي داشته باشد.

 نگراني از نقض حريم خصوصي
ــد عده اي با  ــوئدي سبب ش ــركت س اقدام ش
ــه  ــتفاده از تراش ــت كنند. مخالفان اس آن مخالف
ــبب  ــن باورند كه اين فناوري س ــتي بر اي زيرپوس
ــود حريم خصوصي كارمندان نقض شده و  مي ش
ــياري از اطالعاتي كه تا پيش از اين به نوعي  بس
محرمانه مي مانده در دسترس مديران قرار بگيرد. 
ــاه چقدر براي  ــه كارمند در م ــراي نمونه اين ك ب
ــار صرف كرده يا اطالعاتي از اين قبيل، ديگر  ناه
ــن دليل برخي  ــد ماند. به همي ــي نخواه خصوص
ــاوري را ناقض حريم  ــا به كارگيري اين فن گروه ه

خصوصي و آزادي فرد در محل كار مي دانند.
ــتي مي توانند  ــه هاي زيرپوس به هر حال، تراش
ــته باشند  در آينده نزديك كاربردهاي زيادي داش
ــي از آنها  ــكالت احتمالي ناش ــنايي با مش و با آش
ــتفاده  ــت آن اس ــاي مثب ــوان از جنبه ه ــايد بت ش

بيشتري كرد.

فناوري  ارتباط زيرپوستي
با قرار دادن يك تراشه در زير پوست مي توان دستگاه هاي هوشمند را هك كرد

صالح سپهري فر
سال 1998، يك دانشمند انگليسي به نام كوين 
وارويك تراشـه اي ديجيتال را زير پوست خود قرار 
داد. او طي 9 روزي كه اين تراشـه را همراه داشـت 
مي توانست كارهاي متعددي نظير باز كردن درها و 
روشن كردن المپ هاي دفتر خود را انجام دهد. اين 
فناوري شگفت انگيز مورد استفاده توسط وارويك، 
چيـزي جز يك تراشـه RFID نبود، اما شـايد آن 
روزها كسـي فكر نمي كـرد بتوان با ايـن فناوري، 

دستگاه هاي هوشمند اطراف را هك كرد.

ر ر ش و ي و ل و ي پيشو چ ر ر

يك تهديد امنيتي جدي
ــي از طريق تراشه زيرپوستي، تنها يك نمونه از آينده اي است  ــي هك يك گوش اجراي آزمايش
كه مي تواند بر اساس استفاده از تراشه هاي مختلف متصل به بدن يا درون آن روي دهد. همچنين 
ــد. براي نمونه،  ــدن يك تلفن همراه باش ــاله مي تواند به مراتب فراتر از هك ش پيامدهاي اين مس
ــامانه هاي پرداخت با كارت هاي اعتباري، سامانه هاي پرداخت همراه نظير «اَپِل پي» يا «گوگل  س
والت»، كارت هاي كليد ويژه هتل يا مكان هاي نيازمند امنيت باال و حتي برخي تجهيزات پزشكي 
ــي با يكي از اين  ــتفاده مي كنند. براي اين كه كس ــامانه NFC براي ارتباط با هم اس امروزه از س
تراشه ها بتواند كنترل اين تجهيزات را در دست گيرد، كافي است در فاصله اي نزديك از آنها بايستد 

و آنگاه بايد منتظر پيامدهاي هول انگيزي از فعاليت هاي خرابكارانه باشيم.
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آيا مى دانستيد؟

 پيدايش و تاريخچه
اولين ربات تميزكننده  از سوي شركت الكترولوكس 
ــد. عرضه اين  ــال 1997 توليد و به بازار عرضه ش در س
ــت آن زمان نويدي براي  ربات كه Trilobite نام داش
ــال تا 2002،  ــده اي رباتيك در خانه بود، اما از آن س آين
ــتند  ــده نتوانس هيچ كدام از ربات هاي جاروبرقي توليدش
ــركت  ــتريان را براي خريد جلب كنند. حتي ش توجه مش
ــون كه مخترع جاروبرقي به شمار مي آيد،  انگليسي دايس
 DC06 ــدل ــال 2001 با معرفي م ــانس خود را س ش
ــاالي آن، هرگز روي  ــرد كه به دليل قيمت ب امتحان ك

بازار را به خود نديد.
 iRobot سال 2002 شركت آمريكايي
(كه ارتباطي به شركت اپل ندارد) يك ربات 
جاروبرقي  با نام Roomba با توليد محدود 
ــرعت  ــه بازار ارائه كرد. اين محصول به س ب
مورد استقبال مصرف كنندگان قرار گرفت و 
ــدد از آن به فروش  ــال 50 هزار ع همان س
ــگاه هاي  رفت. به دنبال اين موفقيت، فروش
ــروع به عرضه  اين ربات  بزرگ در آمريكا ش

جاروبرقي مشهور كردند.
ــراغ  ــركت هاي ديگر هم س پس از آن ش
ــات جاروبرقي رفتند؛  ــد انواع مختلف رب تولي
ــركت كانادايي bObsweep كه  مانند ش

مدلي را با قابليت همزمان جارو و تميز كردن كف معرفي 
كرد، يا شركت هايي مثل ال جي و سامسونگ كه شروع 
به عرضه  ربات  جاروبرقي هايي با امكانات و قابليت هاي 

متنوع براي عقب نماندن از اين بازار جديد كردند.
ــركت ها و مدل هاي  ــا با وجود حضور تمام اين ش ام
ــده،  هنوز شركت iRobot و محصول  گوناگون ارائه  ش
Roomba آن در فناوري و جلب مشتريان حرف اول 

را مي زند.

 مشخصات
ــرفت زيادي  ــي پيش ــاي  جاروبرق ــروزه، ربات ه ام
ــته  و انواع بسياري پيدا  ــبت به مدل هاي اوليه داش نس
ــف و قيمت هايي از 50 تا  ــا برندهاي مختل ــد. ب كرده ان
ــش از هزار دالر؛ اما چيزي كه تقريبا ميان تمام آنها  بي

ــترك است، شكل ظاهري آنهاست كه جمع و جور  مش
ــد به راحتي به زير  ــوند تا بتوانن و كوچك طراحي مي ش
ــي داشته  مبلمان خانه حركت كنند و به نقاطي دسترس
ــند كه در حالت عادي نمي توان آنها را جارو كرد. با  باش
ــدگان اين ربات ها هم  ــي خود توليدكنن وجود اين، حت
معتقدند نمي توان آنها را جايگزيني براي جاروبرقي هاي 
عادي دانست و فقط به عنوان مكملي براي آن در نظر 

گرفته مي شوند.
ــهورترين  ــات  جاروبرقي رومبا كه مش ــدل پايه  رب م
ــت، به  ــي، حداقل در بازار آمريكاس ــد ربات  جاروبرق برن
ــكل با قطر 33 سانتي متر و ارتفاع  صورت استوانه اي ش
ــده كه از دو  ــانتي متر طراحي ش 9 س
ــي و مخزن ضايعات  بخش بدنه   اصل
قابل انفصال تشكيل شده است. انرژي 
ــارژي  اين جاروبرقي از يك باتري ش
ــه آمپرساعت  NiMH با ظرفيت س

(تقريبا به اندازه  باتري هاي گوشي هاي 
ــن ربات به  ــود. اي جديد) تامين مي ش
ــاعت زمان براي شارژ كامل  هفت س
نياز دارد كه البته در مدل هاي جديدتر 
ــه ساعت كاهش يافته  اين زمان به س
است. رومبا با اين شارژ كامل مي تواند 
ــاعت اتاق هاي شما را جارو كند؛  دو س
بنابراين تقريبا بعد از تميز كردن دو اتاق با اندازه  متوسط 

خسته مي شود و به شارژ نياز پيدا مي كند.
ــي، در كاركرد  ــاي ربات هاي جارو برق ديگر مدل ه
اصلي بسيار شبيه رومبا عمل مي كنند و تمايز ميان آنها 
بيشتر در امكانات اضافه مانند قابليت تميز كردن، تصفيه  

هوا يا قابليت كنترل از راه دور است.

 طرز كار
ــاي رومبا براي حركت، از دو چرخ  ربات  جاروبرقي ه
آجدار در دو سمت زير آن بهره مي گيرند كه براي قدرت 
مانور در جهت هاي مختلف، به وسيله  دو موتور جداگانه و 
ــتقل از يكديگر كنترل مي شوند. به جز اين دو موتور،  مس
ــم دارد: موتور محرك مكنده ،  ــه موتور ديگر ه رومبا س

موتور محرك برس ها و موتور جمع كننده  گرد و خاك.

ــمت يك ربات جاروبرقي، سيستم  اما مهم ترين قس
مسيريابي آن است كه دقت حسگرهاي آن، اصلي ترين 
ــمار  عامل تفاوت قيمت ميان مدل هاي مختلف نيز به ش
ــتم AWARE كه از سوي  مي آيد. ربات رومبا از سيس
خود شركت iRobot توسعه يافته، براي تصميم گيري 
ــتم AWARE از چند  در حركت بهره مي گيرد. سيس
حسگر تشكيل شده است كه اطالعات محيط را دريافت 
كرده و به ميكروپروسسور ربات مي فرستد تا حركت هاي 

آن بر اين اساس تعيين شود.
به گفته  شركت سازنده، اين سيستم مي تواند خود را 
ــي تا 67 بار در ثانيه تطبيق  با ورودي هاي جديد محيط

دهد. 

 اين ربات چطور مسيريابي مي كند؟ 
پس از اين كه شما دكمه  clean روي آن را مي زنيد، 
اولين كاري كه رومبا انجام مي دهد، محاسبه  اندازه  اتاق 
است. البته نحوه  انجام اين عمل چندان به صورت واضح 
ــركت iRobot توضيح داده نشده است، اما  توسط ش
ــد اين كاركرد با استفاده از محاسبه  زمان  به نظر مي رس
رفت و برگشت سيگنال هاي مادون  قرمز ميان دستگاه 
ــدن اندازه   ــخص ش ديوارها صورت بپذيرد. پس از مش
ــراي تميز كردن  ــات مي داند چه مقدار زمان ب اتاق، رب

آن نياز دارد.
ــردن، رومبا مراقب پله ها (يا هر تغيير  هنگام تميز ك
ارتفاع ديگري) است و اين قابليت را مديون چهار حسگر 
مادون قرمز قسمت جلوي آن است. اين حسگرها كه با 
ــناخته مي شود، به طور مدام در  نام cliff sensors ش
ــتادن امواج مادون قرمز هستند و رومبا انتظار  حال فرس

ــه آن بازگردند. وقتي  ــرعت ب ــه اين امواج به س دارد ك
ربات به لبه يك پله  برسد، برگشتي از اين امواج در كار 
نخواهد بود و به اين صورت رومبا مي فهمد بايد مسيرش 

را تغيير دهد تا از پله پايين نيفتد.
ــمي برخورد مي كند، حسگرهاي  وقتي رومبا به جس
ــده،  فعال  ــپر جلويي آن تعبيه ش ــت س ــيا كه در پش اش
ــپس، ربات به صورت  ــود تا برخورد ثبت شود. س مي ش
تناوبي حركت بازگشت، چرخش و رفت را تا جايي انجام 
ــير باز برسد. البته رومبا حسگري هم  مي دهد كه به مس
ــخيص ديوار دارد كه به  ــمت راست آن براي تش در قس
ربات اجازه مي دهد در كنار ديوار يا اشياي ديگري مانند 
ــدون آن كه به آنها  ــت كرده و تميز كند ب مبلمان حرك
برخورد كند. اين قابليت عمال پايه  الگوريتم تعيين مسير 
ــاب مي آيد. با اين حال، با  تميز كردن اين ربات به حس
ــده است، به نظر مي رسد  توجه به آنچه در عمل ديده ش
ــردن يك اتاق، نه  ــل تعيين كننده  اتمام كار تميز ك عام
ــده، بلكه زمان است؛ يعني ربات به اندازه   مسير طي ش
ــاز كار، عمل جارو كردن را  ــان زمان تخميني در آغ هم
ــبات، در  ــام مي دهد و انتظار دارد با توجه به محاس انج
ــش داده شده باشد. اما  ــطح كف پوش پايان آن، تمام س
پاسخ اين كه آيا واقعا در عمل اين اتفاق مي افتد يا خير، 

هميشه مثبت نيست.

 ابزارهاي رومبا
يكي از ابزارهاي جانبي رومبا، خود ـ شارژر است كه 
ــد. با داشتن اين ابزار، ديگر  همراه آن به فروش مي رس
نيازي به شارژ رومبا به صورت دستي نيست؛ بلكه زماني 
ــارژ ربات به حداقل برسد، به كمك سيگنال هاي  كه ش
ــارژر روي ديوار، مكان آن را  مادون قرمز ميان خود و ش
ــمت آن مي شتابد. بعضي  ــارژ به س پيدا كرده و براي ش
ــاره به محل قبلي  ــدن، دوب ــارژ ش از مدل ها، پس از ش

برمي گردند و ادامه  كار را پي مي گيرند.
ــتن يك ربات گرد بامزه به خودي خود  اگر چه داش
ــت، اما وظيفه  اصلي اين ربات ها، جارو كردن  جالب اس

است. سيستم تميز كردن رومبا سه بخش دارد:
دو برس: يك برس  چرخشي در كنار آن كه از بدنه 
ــتگاه  ــت تا به نقاطي كه به زير دس كمي بيرون زده اس
نمي رسند، دسترسي داشته باشد. اين برس گرد و خاك 
ــمت قسمت مكنده  دستگاه  را از كناره  ديوارها و... به س
ــمت مخالف  ــك برس ثابت در قس ــت مي كند. ي هداي
ــتگاه  ــمت زيرين دس كه مانع خروج گرد و خاك از قس

مي شود. 
ــمت با  قسـمت جمع كننـده  گرد و خاك: اين قس
ــتفاده  از دو برس، گرد و خاك را جمع و وارد مخزن  اس

مي كند.
ــغا ل ها را به  ــا حركت ربات، آش سيسـتم مكنده: ب

داخل مخزن مكش هدايت مي كند.
ــتم، رومبا مي تواند تا حدودي مدل  در كنار اين سيس
ــا وقتي متوجه  ــان را نيز تقليد كند. م ــارو كردن انس ج
ــويم نقطه  اي كثيف تر از جاهاي ديگر است، آن را  مي ش
ــبيه همين عمل را به  ــيم. رومبا ش چند بار جارو مي كش
ــر خود دارد  ــرد و خاكي كه در زي ــگرهاي گ كمك حس
ــخيص  ــگرها تش ــام مي دهد. يعني وقتي اين حس انج
ــت، ربات حركتش را  ــمت كثيف تر اس مي دهند اين قس

در آن محل تكرار مي كند.

ربات هاي جارو برقي چگونه بوجود آمدند؟
خانه هاي آينده در تسخير جاروبات ها

انتظار مي رود در 
سال هاي آينده 

ربات هاي خانگي با 
قابليت هايي چون 

اتصال به اينترنت يا 
پخش موسيقي 

هنگام جارو كردن 
كامل تر شوند

محمود صادقي
بعضي ها خانه شان را هر هفته تميز مي كنند، عده اي وقتي مهمان دارند به تكاپو مي افتند، خانه تكاني عيد هم كه جاي خود را دارد. جارو كردن يكي از اموري 
است كه براي تميز كردن خانه  انجام مي دهيم و قطعا نمي توان از جذابيت جاروبرقي الكترونيكي كوچكي كه بدون دخالت انسان، خودش زمين را تميز مي كند، 

چشم پوشيد. همين امر سبب راه يافتن جاروبات ها (ربات هاي جارو برقي) به خانه ها و رونق بازار آنها شده است.

آينده  ربات هاي جارو برقي
ــرفت هاي سال هاي اخير مي توان پيش بيني كرد اين ربات ها بيشتر به سمت   با توجه به روند پيش
كامل تر شدن پيش مي روند تا دقيق تر شدن. البته شكي در روند بهبود دقت حسگرها يا الگوريتم هاي 
ــد گرايش شركت ها  ــت؛ اما با توجه به امكانات مدل هاي گران تر به نظر مي رس اين جاروبات ها نيس
ــيقي  ــاخت ربات هاي خانگي كامل تر با قابليت هايي چون اتصال به اينترنت يا حتي پخش موس به س

هنگام جارو كردن باشد.
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 همه چيز از يك كتاب شروع شد
ــهند و دو نفر از  ــه س ــال 90 بود ك ــتان س تابس
ــتانش اتفاقي تصميم گرفتند يك بازي كوچك  دوس
ــازند، بدون اين كه هيچ تجربه اي از اين  موبايلي بس
كار داشته باشند. ايده هاي زيادي را مطرح كردند، اما 
ــتند و براي ساخت بازي  چون هيچ كدام Mac نداش
ــان را به كل عوض  براي iOS به آن نياز بود، نظرش
ــراغ سبك مورد عالقه شان يعني ادونچر  كردند و س

دوبعدي رفتند.
ــتان بازي فكر  ــت در بحبوحه اي كه به داس درس
مى كردند، سهند و يكي از دوستانش در حال خواندن 
كتابي مشترك بودند. «آن موقع موراكامي نويسنده 
ــود، اما كتاب هاي كمي از  ــهوري در دنيا ب خيلي مش
ــود. يك روز درباره كتابي  ــده ب او در ايران ترجمه ش
ــتم صحبت كردم  ــتم از او مي خواندم با دوس كه داش
كه متوجه شديم هر دو داريم يك كتاب مي خوانيم. 
ــاني كه كتاب هاي اين نويسنده ژاپني را خوانده  كس
ــه واقعيت اين  ــك ب ــاي خيالي نزدي ــند با فض باش
ــتند. جذابيت داستان باعث شد به  نويسنده آشنا هس
ــه درد بازي مي خورد.»  ــوخي بگوييم اين كتاب ب ش
ــود و از چند  ــريع جدي مي ش ــوخي خيلي س اين ش
داستان كوتاه موراكامي كمك مي گيرند تا سناريوي 
ــهند در اين باره مي گويد همراه  بازي را بنويسند. س
ــروع كرديم، اما نفرات  ــتانم كار را ش دو نفر از دوس
ديگر همچون گرافيست و برنامه نويس خيلي اتفاقي 

به تيم مان اضافه شد.

كاراكتري كه شـبيه مهـران غفوريان 
شد

ــتي كه  ــروع مي كنند، اما دوس طراحي بازي را ش

ــروع  ــازي را كار كند قبل از ش ــرار بود گرافيك ب ق
ــر مهاجرت مي كند، ولي  ــوري ديگ جدي كار به كش
ــت ديگري پيدا مي كنند. تبحر  ــبختانه گرافيس خوش
ــش از اين تجربه  ــت جديد در حالي كه تا پي گرافيس
ــازي ندارد به قدري است كه تنها با چند خط  بازي س
ــهند كاراكترها را مي سازد. سهند در رابطه  تعريف س
با طراحي بازي از اين خاطره ياد مي كند كه يك بار 
ــت  همين طور كاراكتر مورد نظرش را براي گرافيس
ــبيه مهران  ــورد نظر ش ــا كاراكتر م ــرح داده، ام ش
ــه كل تغييرش  ــده اند ب ــده و مجبور ش غفوريان ش
ــال دوست برنامه نويس نيز  بدهند. بعد از حدود دو س
از تيم جدا مي شود و مجبور مي شوند كار را با موتور 
ــازي ديگريـ  موتور گيم ميكرـ  از نو شروع  بازي س
ــث تاخيرهاي  ــي از اين رفت وآمدها باع كنند. بعض
ــود و كار به  جايي مي رسد كه  طوالني در كار مي ش
ــند و  ــان براي خنده، حالي از بازي مي پرس دوستانش

ديگر اميدي به جدي بودن كار ندارند.

 مموراندا، يك استارت آپ واقعي
ــدون اين كه  ــورد و ب ــازي مي خ ــاخت ب كليد س
ــود  ــرمايه گذاري جذب كنند يا كمكي دريافت ش س
ــد: «اين بازي را  ــهند مي گوي ــازند. س بازي را مي س
ــخصي پيش برده ايم، چون از ابتدا  كامال با هزينه  ش
ــتيم وارد مراحل  هدفمان بازار خارجي بود نمي خواس
اداري براي دريافت كمك هزينه بشويم؛ سبك بازي 
ــت كه در داخل كشور عالقه مندان  ما نيز طوري اس
ــرمايه گذارها تمايل  ــي زيادي ندارد و مطمئنا س خيل
ــتند.  ــت هزينه هاي آن نداش ــراي پرداخ ــي ب چندان
ــتر  ــرمايه  اوليه بيش در حقيقت، آزادي عمل را به س
ــفانه بسياري از بازي سازهاي ما  ترجيح داديم. متاس

ــان  ــيار بلندپروازانه اي را براي خودش پروژه هاي بس
ــن يا دومين  ــد و مي خواهند در اولي ــيم مي كنن ترس
ــازي خارجي رقابت كنند،  تجربه با غول هاي بازي س
ــرمايه  نيز بيشتر به سمت اين گونه بازي ها سرازير  س
ــود، در صورتي  كه نه در داخل فروش مناسبي  مي ش
دارند و نه در كشورهاي ديگر عرضه مي شوند. البته 
ــت بازي هاي ويدئويي  خود من عقيده دارم بهتر اس
ــود تا هم  ــاخته ش بدون كمك هزينه هاي دولتي س
ــتر بدانند و هم تالش  ــدر پول را بيش ــازها ق بازي س

كنند بعدها از آن درآمدي داشته باشند.»

ــاخت  ــه با هزينه اي كه صرف س ــهند در رابط س
ــال كار  ــد، مي گويد: «اگر چهار س ــدا كرده ان مموران
ــم، هزينه اي كه براي  ــدون حقوق را در نظر نگيري ب
بازي شده كمتر از 30 ميليون تومان است. البته اين 
ــانس ما بود كه اعضاي تيم هيچ كدام اولويت شان  ش
ــود و ابتدا موفقيت و  ــاله مالي نب براي همكاري مس

اتمام پروژه را مدنظر داشتند.»

حمايت خارجي بيشتر از داخلي
ــرفت مي كند  ــدود 90 درصد پيش ــا ح ــروژه ت پ
ــود اما  ــار نزديك مي ش ــه روزهاي انتش ــازي ب و ب
ــاي كار  ــيقي آن ج ــذاري و موس ــان صداگ همچن
ــوند بايد براي  ــه مي ش ــازه متوج ــن ت دارد. در ضم
ــد. با توجه به اين كه  ــازي بازاريابي و تبليغات كنن ب
ــان را هم از همان ابتدا، بازار خارج از ايران  هدف ش
ــخت تري براي معرفي  ــيار س تعيين كرده اند راه بس

ــهند توضيح مي دهد كه  ــتند. س بازي در پيش داش
به فكر سايت هاي جمع آوري اعانه خارجي مي افتند 
ــان هدر  و اگر اين كار را نكرده بودند همه زحماتش
ــود نيروي  ــه دليل كمب ــفانه ما ب ــت. «متاس مي رف
انساني، تبليغات خاصي براي بازي مان انجام نداده 
ــت يك  بوديم و اين بزرگ ترين عامل براي شكس
ــتارتر را قرار  ــت. كيك اس بازي در بازار خارجي اس
ــدازي كنيم كه به دليل  ــي وقت پيش راه ان بود خيل
ــور دست نگه داشته  ــتن حساب در خارج كش نداش
ــي كه مي تواند با  ــتيم تنها روش بوديم، اما مي دانس
ــوان تبليغات عمل  ــان به  عن ــن هزينه و زم كمتري
ــتارتر  ــدازي كمپين در كيك اس ــن راه ان ــد همي كن
ــت.» بازي روي كيك استارتر مي رود و برخالف  اس
ــي بيش از رقمي  ــان كمتر از دو هفته رقم تصورش
ــن كرده اند يعني 18 هزار  ــه به عنوان هدف تعيي ك
ــود. با  ــادا از كمك هاي مردمي جمع  مي ش دالر كان
ــت كه در  اين رقم مموراندا دومين بازي ايراني اس

كيك استارتر به توفيق جذب سرمايه مي رسد.
كار كه به اينجا مي رسد، نويسنده كتاب هايي كه 
از داستان هايش الهام گرفته اند، خبر ساخت مموراندا 
ــبوك خود به اشتراك مي گذارد  را روي صفحه فيس
ــود. سهند مي گويد  ــروصداي زيادي به پا مي ش و س
همين امر باعث شد ناگهان توجه وبسايت هاي بازي 
ــايت هاي ادبي و هنري به آن جلب  زيادي، حتي س
ــود و طرفداران ادبيات نيز به حاميان مالي پروژه  ش

بپيوندند.
ــتارتر و توصيه  ــس از معرفي بازي در كيك اس پ
ــت از گيمرها  ــداد زيادي كاربر اينترن ــي، تع موراكام
ــر نقاط جهان به  ــا آدم هاي عادي از سراس گرفته ت
ــل مي زنند و براي كمك  ــهند و اعضاي تيم ايمي س
ــد: «واقعا  ــهند مي گوي ــي مي كنند. س ــالم آمادگ اع
ــازان ايراني از كيك استارتر  پيشنهاد مي كنم بازي س
ــياري در آن محيط وجود  ــراد بس ــوند. اف ــل نش غاف
ــما كمك مي كنند  ــت به ش دارند كه بدون چشمداش
ــادت و رقابت ناسالم چيزي  ــناخته شويد و حس تا ش
است كه شايد هيچ گاه به چشم تان نيايد. در اين سه 
هفته دوستان زيادي از كشورهاي مختلف پيدا كردم 
و بسياري از آنها در زمينه هاي مختلف پيشنهاد هاي 
ــك براي اين پروژه يا  ــوب يا قول همكاري و كم خ
ديگر پروژه ها را داده اند. متاسفانه تصور نمي كنم در 
آينده اي نزديك وبسايت هاي ايراني مشابه كه البته 
ــان راه اندازي شده اند، با استقبال روبه رو  چند موردش
ــت كه  ــاد به فرد غريبه چيزي اس ــوند چون اعتم ش

روزبه روز در حال كمرنگ تر شدن است.»
ــش مان كه با توجه  ــهند در پاسخ به اين پرس س
ــه اين موفقيت آيا قصد ترك ايران را ندارند جواب  ب
ــت دارد در ايران كار  ــي مي دهد و مي گويد دوس منف
ــازد  كند، اما همچنان بازي هايي براي بازار خارج بس
ــد. او همچنين از  ــاله منافاتي نمي بين ــن مس و در اي
ــاخت بازي هاي ديگر و انتشار  ــان براي س برنامه ش
ــد، هر چند با  ــرم iOS مي گوي ــدا براي پلتف مموران
ــده اين گونه حرفش را تمام مي كند كه هنوز هم  خن

مك ندارد.

تـالش

نظرتان در مورد اين ايده چيست؟ 
 كليك حرف هاي شما را به گوش تيم مموراندا 
مي رساند. شايد در آينده نه چندان دور يكي از 
اعضاي اين تيم شديد. ما را از شنيدن داستان 
تالش خود محروم نكنيد، كليك منتظر شماست.

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

ــتي كه  ــروع مي كنند، اما دوس ــفانه بطراحي بازي را ش ترجيح داديم. متاس

داستان بازي چيست؟
مموراندا (Memoranda) در لغت به معناي يادداشت براي يادآوري انجام كاري است كه چندان 
ــت. داستان بازي اين است كه شخصيت هاي آن دچار نوعي فراموشي  ــتان بازي بيگانه نيس هم با داس
شده اند كه با يادداشت گذاشتن هم برطرف نمي شود. اين شخصيت ها نام و هويتشان را از دست داده اند؛ 
براي مثال شخصيت پرنده اين بازي خوي حيواني اش را از دست داده و كت وشلوار تنش مي كند. بازي 
در محيطي شبيه روستاهاي اروپايي نقل مي شود و بازيكن بايد كاري كند تا اين شخصيت ها به كمك 
ــت و در سبك  ــتان بازي الهام گرفته از ادبيات معاصر اس ــان را پيدا كنند. داس ديگران خود گمشده ش
دوبعدي اشاره و كليك براي مك و پي سي عرضه خواهد شد. اين بازي در پنجمين جشنواره بازي هاي 

رايانه اي تهران توانسته غزال زرين بهترين بازي ماجرايي را كسب كند.

سهند سعيدي، موسس بازي مموراندا
ــال دارد و كارشناسي ارشدش  سهند 35 س
ــته مهندسى معدن با گرايش مكانيك  را در رش
ــگاه تربيت مدرس گرفته است.  سنگ از دانش
ــناريو نويسي و  ــس بازي، س او به عنوان موس
طراحي را به عهده داشته و بازي كردن، ادبيات 

و موسيقي اوقات فراغتش را پر مي كند.

(Memoranda) بازي مموراندا نام ايده:  
bitbyterz.com  :سايت

در جست و جوي هويت گمشده
بازي ايراني در آستانه انتشار توانسته توجه جهانيان را جلب كند

رامين فتوت
يك تيم مستقل بازي سازي كوچك در ايران، مموراندا را ساخته، اما هنوز عرضه نشده توجه هاي جهاني را به خود جلب كرده است؛ از رسانه هاي خارجي گرفته تا 
نويسنده شهير ژاپني، موراكامي از آن تعريف و تمجيد كرده اند.اين بازي غير از ماهيت قابل تقديرش در دنياي گيم، از چند جهت حائز اهميت است. نخست اين كه 
با رعايت استانداردها و متريك هاي بين المللي در ايران ساخته شده است. نكته ديگر اين كه بازي و تيم سازنده اش مورد حمايت هيچ نهاد و سازماني قرار نگرفته اند 
و بازي كامال مستقل از ابتدا تا انتها توليد شده است. سوم اين كه اعضاي تيم بدون سرمايه گذار و دستمزد روي چنين پروژه اي چند سال كار كرده اند و اكنون به 

مرحله اي رسيده اند كه در حال جذب سرمايه هستند كه اين موارد دقيقا خصوصيات يك استارت آپ است.
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درايورهاي  دانلود  امكان  حذف 
انويديا از سايت

ــدي ديگر  ــركت انويديا، از چن ــق اعالم ش طب
ــاي  ــاي كارت گرافيك ه ــود درايوره ــكان دانل ام
ــايت  ــق س ــورس) از طري ــي ف ــركت (ج ــن ش اي
ــاني اين  ــود و به روزرس ــد ب ــركت مهيا نخواه ش
ــراي نرم افزار  ــط از طريق نصب و اج ــا فق درايوره
ــن خواهد بود.  GeForce Experience ممك

نمايندگان شركت مدعي هستند علت اين كار، اقبال 
جي فورس اكسپرينس و كاهش استقبال مخاطبان 
ــايت انويدياست. اين  از دانلود درايورها از طريق س
ــد پروژه جي  ــه انويديا مي خواه ــت ك در حالي اس
فورس اكسپرينس را تقويت كرده و امكاناتي مانند 
استريمينگ قوي تر و دسترسي پيش از موعد را به 
آن بيفزايد. برخي كارشناسان معتقدند دليل تصميم 
انويديا همين بوده تا همه مخاطبان خود را زير يك 

چتر جمع كند.

سايه كالوسوس به PC مي آيد

Shadow of the Colossus هنوز هم 

ــوني و پلي استيشن بوده و ديدن  تحت انحصار س
آن روي پلتفرم PC محال است، اما عنواني براي 
ــت ساخت است كه از  رايانه هاي شخصي در دس
ــبيه است؛ عنواني  ــياري جهات به آن بازي ش بس
كه از زمان اعالم وجودش، حسابي دهان گيمرها 
ــايه  ــت. در اين بازي برخالف س را آب انداخته اس
ــتر در فضايي سرسبز جريان  ــوس كه بيش كالوس
ــرزميني برفي به  ــخصيت اصلي در س ــت، ش داش
ــازنده  مصاف هيوالهاي غول پيكر مي رود. تيم س
ــكيل شده،  ــه نفر تش بازي، No Matter از س
ــوي تبليغاتي از اين بازي،  ــا اين حال اولين ويدئ ب

نشان از خبرگي سازندگان دارد.

Allison Road فسخ كيك استارتر
ــاوري خيلي  ــز در كمال ناب ــايلنت هيل پروژه س
ــا همان  ــت. ام ــه تاريخ پيوس ــد و ب ــل ش زود كنس
ــاه بازي كه  ــدي دموي كوت ــال و ان حضور يك س
ــده بود، هم توانست شهادتي  ــر ش با نام PT منتش
ــد،  ــت باش بر كارگرداني خوب در القاي حس وحش
ــا خود  ــويق كند ت ــب و تش ــياري را ترغي ــم بس ه
ــازند.  ــك PT ديگر بس ــده و ي ــه كار ش ــت ب دس
.Lilith Ltd يكي از تيم هايي بود كه خيزش كرد 
ــاس  ــه نام Allison Road را براس ــا عنواني ب ت
ــرمايه را از كيك  ــازد. آنها جذب س دموي PT بس
ــا 9 روز زمان تا پايان مهلت،  ــتارتر آغاز كرده و ب اس
146 هزار از 250 هزار دالر الزم را جذب كرده بودند 
ــتارتر اقدام كردند تا قراردادي  كه به فسخ كيك اس
ــتر با  با  Team17  منعقد كنند. Team17 را بيش
ــان كرم هاي جنگجوي  فرنچايز Worms يا هم
ــند. .Lilith Ltd همكاري با  ــان مي شناس خودم
ــي مغتنم براي توليد اين بازي،  Team17 را فرصت
ــت.  ــته اس بدون اجبار محدوديت هاي خالقانه دانس
ــد با تيم رويايي  ــتقل نمي توان قطعا كار اين تيم مس
ــت يك  كوجيما و دل تورو رقابت كند، اما بعيد نيس

اثر به ياد ماندني از دل اين تالش بيرون بيايد.
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 مدار آپسـيلون به عنوان اثري كه 
نيمي بازي، نيمـي برنامه تلويزيوني 
تلقي مي شـود، توجه زيادي به خود 
جلب كرده اسـت. مي شـود از منبع 
الهام خود در سـاخت و پرداخت اين 

عنوان بگوييد؟
ــود را مديون  ــادي از انگيزه خ ــش زي بخ
ــتيم. آن  ــانه دخمه هس بازي قبلي مان، افس
ــكن بود و از طرفي  بازي هم كمي ساختارش
مساله «مرگ دائمي» در بازي هاي مولتي پلير 
و ايجاد ساختاري واقعگرا براي ارتباط مردم با 
ــر در فضاي آنالين نيز ذهنم را درگير  يكديگ
ــي را ببينم  ــتم فضاي ــت داش كرده بود. دوس
ــه ديدار به جان هم  كه مردم در همان لحظ
ــوند. در واقعيت نمي توان  نيفتاده و درگير نش
كسي را كشت و باز زنده كرد، به همين دليل 
ــم. در ظاهر كليد  از درگيري اجتناب مي كني
اين امر «مرگ دائمي» بود، اما نمي شود مردم 
را به تجربه يكباره وادار كرد. قطعا مردم راهي 

براي دور زدنش پيدا مي كردند.
ــاي  ــانه دخمه، به تماش ــد از اتمام افس بع
ــتيم  ــتريم هاي زنده نشس تعداد زيادي از اس
ــتيم  ــد. خواس ــل ش ــان تكمي ــا ايده م و آنج
ــي غيربازيكنان هم به  ــازيم كه حت اثري بس
ــينند. جايي كه بازيكنان فقط  تماشايش بنش
يكبار فرصت زندگي داشته باشند و به عواقب 

تصميمات خود فكر كنند.

 اين يكبار يعنـي واقعا يكبار؟ اگر 
مسـائل بيروني مانند قطع برق مانع 

شد چه؟
فقط يكبار! اما قطعا در صورت پيشامدهاي 

ــكايات رسيدگي كرده و  ناگوار آنچناني، به ش
ــخص بازي رفع  ــكل را در چارچوب مش مش

مي كنيم.

 بـه نظر مي آيد قصـد داريد با اين 
بـازي فضايـي مشـابه دورهمي هاي 
خانوادگي فراهم كنيد. درست است؟

ــا حتي يـ ــه. م البت
ــركت ــم مختص ش ه
ك ــازيم. همچنان مي س
ــت، د قابل نمايش اس
ــتگاه هاي ه طريق دس
ــت ــا دوس ــند. م باش
قهرمان و ضدقهرمان
ــردم قهرمان مورد ع م
كرده و با مرگ او غص

ــدگان ــار بينن ــر ب ه
مي شوند، يكي از دو تي
ــركت كنندگان وقتي ش
ــ ــد، تجربه كس مي برن
ــت كه ه بينندگان اس
ــه ــازات تجرب آن امتي
ــد.  كنن ــان  قهرمانش
ــدادي ميني گيم هم تع
ــا را از بين مي هيواله
اين ميني گيم ها به دسـ
ميني گيم ها جوايزي در
ــه دنياي ــد ب مي توانن

آپس ــدار  ــي «م طرف از 
ــي د ــاي عظيم معماه
ــره بازيكنان قادر نخ نف
تنهايي حل كنند و نياز

خواهند داشت.

 كار تيمي چقدر
دو تيـم براي رسـ
رقابت مي كنند؟

هم تي ــا  ب ــتي  دوس
بينندگان احتمال مرگ

گفت و گو با خالق يك بازي  عجيب كه مرگ در آن پايان بازي است

گيم اُِور يعني واقعا گيم اُِور!
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بـازي

سياوش شهبازي
ــا يادآور  ــاز هم به م ــازي «80 روز» ب ب
ــتون اصلي هر بناي فرهنگي و  ــود س مي ش
ــال  ــت. اين بازي س ــري، فكر و قلم اس هن
گذشته براي پلتفرم هاي اندرويد و آي او اس 
ــت افتخارهاي زيادي را  به بازار آمد و توانس
نصيب خود كند. اين بازي در حالي به عنوان 
ــال 2014»  ــي از «بهترين رمان هاي س يك
ــب گرفت كه  ــراف لق ــط روزنامه تلگ توس
ــت، اما عنوان بهترين بازي سال  رمان نيس
ــن دريافت  ــم و همچني ــط تاي 2014 توس
ــتان  انگلس ــندگان  نويس ــه  اتحادي ــزه  جاي
ــنده اصلي بازي، مگ جايانف  ــط نويس توس
ــار نامزدي در بافتا  ــت. به اينها چه كم نيس
ــينمايى و  ــي هنرهاى س ــنواره آكادم (جش
ــا) در زمينه هاي بهترين  ــى بريتاني تلويزيون
ــتان، بهترين  ــازي بريتانيايي، بهترين داس ب
بازي تلفن همراه، بهترين خالقيت در توليد 
ــنواره  ــه نامزدي در جش گيم و همچنين س
ــال 2014  ــتقل (IGF) س ــاي مس بازي ه
براي برتري در طراحي، برتري در روايت و 
ــاخه جايزه بزرگ را اضافه كنيد  همچنين ش
ــا به بزرگي اين بازي به ظاهر كوچك پي  ت

ببريد.
ــان  رم از  آزاد  ــاس  اقتب ــك  ي روز   80
ــبك  ــنده بزرگ س معروف و محبوب نويس
ــت. در كتاب  علمي ـ تخيلي، ژول ورن اس

ــا در 80 روز» مي خوانيم فردي به  «دور دني
نام فيليوس فاگ با دوستان خود در باشگاه، 

ــرط مي بندد كه  ــر مبلغ 20 هزار پوند ش س
ــر بپيمايد.  ــي 80 روز يا كمت ــا را ط دور دني
ــپارتو،  ــان در اين گيم در لباس پاس بازيكن
ــده و سرنوشت اين  خدمتكار فاگ ظاهر ش

سفر را رقم مي زنند.
ــار زيرزميني  ــس از ترك لندن، به قط پ
ــوار مي شويد و انتخاب  به مقصد پاريس س
ــت.  ــيرهاي بعدي به عهده بازيكنان اس مس
ــي خاص  ــواي رواي ــفر محت ــهر و س هر ش
ــدود 500 هزار  ــود را دارد. براي بازي ح خ
ــده كه بنا به تخمين  ــته ش كلمه محتوا نوش
ــام بازي، بازيكن  ــازندگان، در هر بار اتم س

حدود 3 درصد از اين محتوا را مي بيند.
بازيكنان در نقش خدمتكار فاگ، بايد به 
ــد مديريت وقت و زمان، حفظ  وظايفي مانن

ــد و فروش آيتم هاي  ــالمت ارباب و خري س
متنوع در بازارهاي مختلف عمل كنند.

ــا و پايان هاي  ــام محتواه ــواع و اقس ان
ــده كه بعضي از  مخفي براي بازي خلق ش
آنها را تا به  حال فقط چهار بازيكن ديده اند! 
ــز در بازي  ــتيم پانك ني ــبك اس الهام از س
ــت و مي توان مواردي مانند وسايط  هويداس
ــت، زيردريايي و  ــمند، هاوركراف نقليه هوش
ــهرهايي را ديد كه روي چهار پاي  حتي ش
ــد. در كل فضاي  ــي حركت مي كنن مكانيك
ــد تاريخ حقيقي و فضاي علمي  80 روز پيون
ــانه اي و  ــت و اين فضاي افس ـ تخيلي اس
ــي اش بازيكن را  ــات غيرقابل پيش بين اتفاق
ــتاق اتفاقات غيرعادي بعدي نگه  مدام مش

مي دارد.
ــان،  ــش روي بازيكن ــي پي ــش اصل چال
ــريع ترين و مناسب ترين مسير در  انتخاب س
ــش از آن كه مهلت 80  ــت، پي طول دنياس
روزه به پايان برسد. سيستم هاي گيم پلي با 
ــر در كاخ روايي بازي  ــي هرچه تمام ت كفايت
حل شده اند. سفر و اقامت در هتل ها هزينه 
دارد، بنابراين مديريت اموال الزم است. در 
عين حال اگر سفرتان بيش از حد مشقت بار 
باشد، سالمت فاگ تحت الشعاع قرار گرفته 
و روي تصميمات بعدي اثرگذار خواهد بود. 
ــپارتو نيز كم  ــده بر پاس مصائب وارد ش
ــان را بزنند، به  ــت جيبت ــت؛ ممكن اس نيس

ــدان بيفتيد يا به قتل زن
ــت هواپيما ممكن اس
ــم ي سقوط كند و خش
برانگيزيد. چيزي كه ز
است كه مدام سر راهت
ــفر ــار اول نتوانيد س ب
ــانيد، اما به قطع برس
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 امتياز.................................... 9/0

80 Days

دور دنيا با 80 تصميم

مدار آپسـيلون (Upsilon Circuit) جزو بازي هاي خبرسـازي اسـت كه طي يكسال 
گذشـته توجه  بسياري را به خود معطوف كرده است. اين بازي يك تفاوتي خاص با ديگر 
عناويـن موجود دارد؛ اگر در اين بازي بميريد، ديگر بازگشـتي نخواهيد داشـت. محتواي 
غيرمعمول و هنجارشكن اين بازي باعث شده سايت N4G سراغ خالق اين بازي، كالوين 
گوبل رفته و با او به مصاحبه بنشـيند. نتيجه اين گفت و گو بسـيار خواندني و حاوي نكات 

ارزشمند است.
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نيروي سياه بازمي گردد

ــده ايم.  ــم ش ــت گي ــزي صنع ــان پايي وارد توف
ــه بازي هاي  ــن هفت ــه اي ــد ك ــا را ببندي كمربنده
ــن هفته  ــود. اي ــازار مي ش ــني وارد ب ــريع و خش س
ــري Black Ops از مجموعه ــمت سوم از س قس

ــاني كه  ــد. كس ــازار مي آي ــه ب Call of Duty ب

ــتند،  ــتر هس ــن فرنچايز بالك باس ــده اي دنبال كنن
مي دانند سري بلك آپس از نظر داستان، دست باالتر 
ــبت به ديگر آي.پي هاي اين مجموعه دارد و  را نس
قطعا براي انتشار اين نسخه لحظه شماري مي كنند. 
ــخه 40 سال پس از بلك آپس 2 و  داستان اين نس
سال 2065 رخ مي دهد. حتي اگر داستان هم برايتان 
مهم نباشد، چه كسي مي تواند از ُمد زامبي ها بگذرد؟ 
اين بازي براي ويندوز مايكروسافت، پلي استيشن4 
ــك ماه بعد  ــده و ي ــر ش ــس وان منتش و ايكس باك
نسخه اي از آن براي دو كنسول PS3 و X360 به 

بازار مي آيد كه فاقد بخش داستاني خواهد بود.

احتراقي ديگر
ــوان مرجع در  ــت  و يكمين عن ــن هفته بيس اي
ــه Need for Speed به بازار مي آيد؛  مجموع
ــت  و يكمين عنواني كه قرار است بازآفريني  بيس
ــتم  ــخه سيس ــد. در اين نس اين مجموعه هم باش
دستكاري خودروها (اسپورت كردن) را بهبود داده  
ــوم به «دوربين تعقيب» را به آن  و عنصري موس
ــا، به ويژه در  ــر پيچ ه افزوده اند كه خودروها را س
حين دريفت دنبال مي كند. نسخه پلي استيشن 4 
و ايكس باكس وان اين بازي در اين هفته منتشر 
ــخه ويندوز به نيمه اول 2016  ــده و عرضه نس ش

موكول خواهد شد. 

كليد شهر

ــا در  ــن بازي ه ــي از محبوب تري ANNO يك

ــازي و اقتصاد است كه تا به  حال چند  زمينه شهرس
قسمت از آن منتشر شده است. اين هفته رايانه هاي 
ــمت از اين بازي،  ــخصي ميزبان جديدترين قس ش
ــوم به ANNO 2205 هستند. همچنان كه  موس
ــازي در آينده رخ مي دهد  ــش برمي آيد، اين ب از نام
ــاه را كلنيزه كرده و در آن  ــان قادرند كره م و بازيكن
ساخت و ساز كنند. اين دومين قسمت آنو (با احتساب 
ــاي محتواي  ــه به ج ــت ك ANNO 2070) اس

تاريخي به دامنه علمي ـ  تخيلي پا مي گذارد. 

ديگر عناوين
 Lords of theــازي ــاني كه تاكنون ب كس
ــت بجنبانند كه  Fallen را تجربه نكرده اند، دس

ــخه Complete Edition آن،  اين هفته نس
براي PC و كنسول هاي نسل هشتم منتشر شده 

است.
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ــت موبايل  ــك كالين
ــاچيان در بازي  ت تماش
ــازي از تلويزيون   كه ب
يگران هم مي توانند از 
ــا آن در ارتباط  همراه ب
ــم از بازيكنانمان   داري
ــازيم. مي خواهيم   بس
ــويق  عالقه خود را تش

صه دار شوند. 
ــق  ــازي ملح ــه ب ن ب
يم را انتخاب مي كنند. 
ــي را از بين  ن هيوالي
ــد و اين با  ــب مي كنن
هر طور صالح مي دانند 
ــرف قابليت هاي   را ص
ــدگان  بينن ــن  همچني
ــد. بازيكنان كه  م دارن
ي برند، ژتون هايي براي 
ــت مي آيد. انجام اين 
ر پي دارد كه بينندگان 
ــال كنند.  ــازي ارس  ب
و  ــتان  داس ــيلون»  س
ــه دو تيم چهار  دارد ك
خواهند بود بعضي را به 
ــراكت بينندگان  ز به ش

ر مهم است؟ ظاهرا 
ـيدن به يك هدف 

ــن  همچني و  ــا  يمي ه
گ دائمي يا ادامه حيات 

ــد. گاهي هر چهار عضو تيم  را تعيين مي كن
بايد همكاري كنند. هر تيم به دنبال تكه هاي 
ــوم به «دريم تك» مي گردد.  كريستالي موس
ــده كه  اين تكه ها در دنيايي عظيم پنهان ش
به مرور شكل مي گيرد. افراد قادرند با يافتن 
ــه ديگر اعضا  ــرعت ب ــاي تلپورت به س پده
ــده و با هم به دنبال تكه ها بگردند.  ملحق ش
ــه ديگر  ــرض نمي توان ب ــت پيش ف در حال
بازيكنان آسيب زد، اما با خاموش كردن اين 
ــيب  ــيب زد و هم آس گزينه هم مي توان آس
خورد، حتي از بازيكنان هم تيمي. از آنجا كه 
ــت رفتن تمام دارايي ها  مرگ موجب از دس
مي شود، مي توان اهميت اعتماد در اين بازي 

را بيش از هر عنوان ديگري دانست.

 مي دانيم در اين بازي تماشاگران 
قادرند بـه محـض اراده هيوالهايي 
را خريده و سـر راه تيـم رقيب قرار 
دهنـد. از سـوي ديگر ايـن امكان 
ميسـر اسـت كه با خريد بخش هاي 
تقويتي و ماننـد آن به تيم محبوب 
بيشـتر  مي شـود  كنند.  كمك  خود 
راجع به انواع تعامل تماشـاچي ها با 

بازيكنان توضيح دهيد؟
هم خريد مثبت داريم هم منفي. از جمله 
بخش هاي مثبت تقويت كننده ها، مهارت هاي 
ــت. همچنين هواداران  موقت و سالمتي اس
ــتقيم دهند تا  ــان پيام مس ــد به بازيكن قادرن

صدايشان در سيل گفت وگوها شنيده شود.

 بازخوردهاي مدار پسيلون چطور 
بوده است؟

ــته ايم. از اين  ــور بازخوردي داش همه ج
ــي بي اعتنا نبوده است.  ــحاليم كه كس خوش
ــن بازي  ــدت از اي ــد كه به ش ــاني بودن كس
ــه تمام اصول  ــاد كرده و آن را خيانت ب انتق
ــته اند. فقط اميدوارم كم كم  بازي سازي دانس
ــنه هشت  ــالوده اين بازي بر پاش بفهمند ش
ــه ركن اصلي آن را  ــن نمي چرخد، بلك بازيك
ــكيل مي دهند. فعال بيشتر  ــاگران تش تماش

پاسخ ها مثبت بوده است.

 شـنيده ام مدتـي بـا همسـرتان 
در خانـه اي درختـي زندگـي و كار 
مي كرديد. مي شود از تجربه ساخت 
بـازي در يك خانه چوبـي و گذران 
زندگي با نيروي خورشيد بگوييد؟

ــاده بايد نيم  ــر ج ــب معركه بود. از س خ
ــاعت تا آنجا پياده مي رفتيم. راه ماشين رو  س
ــت. خودم همه مصالح را بردم آنجا. آن  نداش
ــاكن  ــاي جيمي منتزل س ــدت در زمين ه م
ــش ربات  ــگ هواپيماي ــم. او در پاركين بودي
ــتيم، اما از  ــاخت. اينترنت بيسيم داش مي س
آب چشمه مصرف مي كرديم. هر روز با يك 
منظره فوق العاده روبه رو مي شديم. تجربه اي 
ــت دارم باز هم  ــه دوس ــي بود ك به يادماندن

طعمش را بچشم.

 چه چيزهاي ديگري روي شما اثر 
گذاشته است؟

ــن مي گفتند  ــز. مثال به م ــب همه چي خ
ــتم اين طور  ــم، در حالي كه مي دانس بي ارزش
ــور  همين ط ــك،  ژنتي و  ــه  تجرب ــت.  نيس

كارتون هاي شنبه صبح و استار تِِرك.

 شما و آلكس بازي سازي را تجربي 
ياد گرفته ايد. درسـت است؟ زندگي 
مشـترك يك زوج خالق چه حس و 

حالي دارد؟
ــس بهترين  ــود. آلك ــر از اين نمي ش بهت
ــت و همكاري با او بهترين  ــت من اس دوس
از  ــه  ك ــه اي  ده ــك  ي در  ــن.  ممك ــذت  ل
ــل  ــابي در تعام ــذرد حس ــان مي گ ازدواجم
ــده ايم. بدون ترس از سركوب،  با هم خبره ش
ايده هايمان را به اشتراك مي گذاريم و بدون 
ــد مي كنيم. به نظرم  حس كدورت آنها را نق
همين، يك جريان خالقانه كاوشگرانه براي 
ــيلون  ــاخته كه به آثاري مثل مدار آپس ما س

ختم مي شود. 

 چه توصيـه اي براي بازي سـازان 
آينده داريد؟ 

ــگاه نيست،  اول اين كه فقط درس و دانش
ــد كار و تالش كنند. دوم بدانند اين حرفه  باي
ــاده نيست. بارها زمين خواهند خورد.  اصال س
ــان  حتي بعد از موفقيت هم خيلي ها از بازيش
متنفر خواهند بود و از ابراز تنفر هم ابا نخواهند 
ــت؛ آن هم نسبت به چيزي كه اين همه  داش
وقت صرفش كرده اند. اگر آدم منطقي باشيد، 
ــه روال عادي  ــرده و ب ــه مرا گوش ك توصي
ــت؛ اگر هم مثل ما  زندگي تان بازخواهيد گش
ــيد،  ــتيد و بايد به مراد دلتان برس مجنون هس

پس با همديگر هم نظريم. موفق باشيد!
ــيد،  ــتتان رس ــوم هر چيزي كه دم دس س
نسازيد. چيزي بسازيد كه پول دربياورد. زياد 
ــه فكر كنيد. به آن رنگ و لعاب  به اين مقول

بدهيد تا توجه مردم را جلب كند. 

ــويد. حتي  ل متهم ش
يتان در اقيانوس آرام 
يك قبيله دورافتاده را 
زياد است، دردسرهايي 
تان سبز مي شود. شايد 
ر را در 80 روز به اتمام 
 يقين هرچه پيش آيد، 

ــراه خواهد  ــما هم خاطره اي خوش را با ش
كرد.

ــاي روايي بازي  ــات و ريزه كاري ه جزئي
ــه خصوصيات تك تك  ــت. ب فوق العاده اس
ــازي نيز توجه  ــخصيت هاي غيراصلي ب ش
ــت. براي مثال فاگ در طول بازي  شده اس
ــائل نداشته و در مقابل  توجه خاصي به مس

ــش رو  ــگفت انگيز پي ــوارد ش ــياري از م بس
ــت مانند افراد مبادي  سكوت مي كند؛ درس
ــاگ گاهي در  ــي، اما همان ف آداب انگليس
ــرايط پرخطر، به تكاپو افتاده و احساسات  ش

خود را نمايان مي كند.
80 روز پستي و بلندي هاي زيادي دارد: 
ــخت است و شرور، گاهي محزون  گاهي س

ــرور. همه چيز بستگي  ــاد و پرس و گاهي ش
ــير را برگزينيد و  ــن دارد كه كدام مس به اي
ــم را بهتر بدانيد. نحوه پرداختن  كدام تصمي
ــتي و  ــائلي مانند نژادپرس ــن بازي به مس اي
استعمارگري، بسيار هوشمندانه تر از بسياري 
ــابه است. هر سفر مثل رودي  بازي هاي مش

سرريز و متالطم از شور و ماجراست.
ــتان كه نام  ــراوان داس ــعاب هاي ف انش
ــي از ممتازترين  ــازي را به عنوان يك اين ب
ــر زبان ها  ــعابي س ــت انش ــاي رواي نمونه ه
ــرار بي نظيري به  ــت، ارزش تك انداخته اس
ــت. هر بار كه زمين را دور  ــيده اس آن بخش
ــع و ماجراهاي جديد  مي زنيد، تعدادي وقاي
ــما را به تكرار مجدد بازي  رخ مي دهد و ش
ــب مي كند. از طرفي رابط كاربري آن،  ترغي
چنان ساده و دست يافتني كار شده كه حتي 
ــا بازي هاي ويدئويي نيز  غريبه ترين افراد ب
ــرار كنند. با اين  ــد با آن ارتباط برق مي توانن
ــاده طرف  حال تصور نكنيد با يك بازي س
ــتيد. اتمام بازي در زمان مشخص شده  هس

يك چالش حقيقي است.
ــپارتو است،  ــتاره حقيقي 80 روز پاس س
ــفر  ــدن با او در اين س ــاگ. همراه ش ــه ف ن
ــب ديدگاه هاي  ــرارت، كس ــقت و ح پرمش
ــاي جذاب،  ــيدن طعم ماجراه جديد و چش
ــر دارد. تحرير قدرتمند و  ــي وصف ناپذي لذت
هنرمندانه مگ جايانف، به تك تك لحظات 
ــتثنايي اين بازي، خواه پراحساس، خواه  اس
ــت، جان بخشيده است.  ــرت و وحش پرحس
ــول 80 روز، بازيكن در فكر اين  در تمام ط
است قدم بعدي يا مقصد بعدي، چه داستاني 

برايش در آستين خواهد داشت.
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نرم افزارهاي موبايل

iOS و اندرويد

92/2 و 36 مگابايت

bit.ly/1MJ3RGMbit.ly/1MJ3RGM

ماشين حساب را شخصي كنيد
چقدر از ماشين حساب گوشي خود استفاده مي كنيد؟ اصال ماشين حساب به كارتان مي آيد؟ هر قدر هم 
كه محاسبه تان دقيق باشد باز هم براي محكم كاري به يك ماشين حساب نياز داريد. اگر از ماشين حساب 
ــن را امتحان كنيد كه يك نمونه قابل شخصي سازي كامل  گوشي تان راضي نيستيد، اين اپليكيش
است. با اين حال توقع انجام محاسبات ديگري غير از چهار عمل اصلي را از اين برنامه نداشته باشيد؛ 
زيرا فقط جمع و تفريق يا ضرب و تقسيم را انجام مي دهد. با ورود به اين اپليكيشن با انواعي از رنگ، 
تم و فونت روبه رو مي شويد كه مي توانيد بنا بر سليقه تان يكي را برگزينيد. براي مثال غير از اين كه 
مي توانيد تم كلي ماشين حساب را تغيير دهيد، امكان شخصي سازي ظاهر كليدها و فونت به نمايش 
درآمده در نمايشگر حاصل محاسبات نيز شدني است. از قابليت هاي ظاهري اين اپ كه بگذريم در 
بخش محاسبات نيز توانمند است. هر يك از اعمال محاسبه در يك خط به نمايش درمي آيد و اگر در 
يك محاسبه طوالني اشتباه كرديد، مي توانيد به عقب بازگرديد و خطاي خود را اصالح كنيد. پس از 

انجام اين كارها مي توانيد محاسباتي را كه انجام داده ايد با دوستان تان به اشتراك بگذاريد.

اندرويد ابزارها

AppPlus.Mobi 2/5 مگابايت

bit.ly/1Ku3aQbapple.co/1NrHPeF bit.ly/1Ku3aQbapple.co/1NrHPeF

رايگان سايت بسازيد
ساخت وبسايت به دانش فني و هزينه نياز دارد، بنابراين شايد شما هم مانند خيلي هاي ديگر از ساخت 
آن منصرف شده باشيد. با اين حال نااميد نشويد، زيرا مي توانيد از ابزار سايت ساز رايگاني استفاده 
كنيد كه يك سايت قابل قبول برايتان مي سازد و كارتان را راه مي اندازد. «ويبلي» اپليكيشني است 
ــازنده بيش از 30 ميليون نفر در دنيا از آن استفاده كرده اند. اگر تبلت داشته باشيد  كه به گفته س
چه بهتر، اگر نه با گوشي تان نيز مي توانيد از آن استفاده كنيد. ابزار اين برنامه به صورت درگـ  اند 
ـ دراپ طراحي شده، يعني براي طراحي المان ها و قرار دادن بخش هايي كه به آن احتياج داريد، 
ــيد و رها كنيد. به اين ترتيب بدون دانستن  كافي است موارد مورد نياز را در قسمت دلخواه بكش
برنامه نويسي مي توانيد سايت بسازيد. ديگر ويژگي قدرتمند اين ابزار امكان آپلود كردن عكس درون 
قالب و همچنين كار آفالين روي سايت است. از همه اينها كه بگذريم، ويبلى يك ابزار آمارگيرى 
هم درون خود دارد و مى توان به وسيله آن تعداد ويزيت هاى يك بازه زمانى مشخص، صفحه هاى 

ديده شده و كانال هاى ورودى لينك شده به سايت را توسط آن مشاهده كرد.

گ

 Weebly
iOS و اندرويدكاربردي

Weebly, Inc 59/3 و 25/7 مگابايت

دفترچه خاطراتي براي ثبت حاالت روحي
دوست داريد يك مشاور همراه داشته باشيد تا هر موقع كه به آن نياز داشتيد فاصله اش با شما به اندازه نوك 
انگشتان تان باشد؟ اين اپليكيشن مشاور شخصي شماست و به گونه اي طراحي شده تا خلق و خويتان را زير 
نظر داشته باشد، عوامل استرس زاي موثر بر روحيه تان را تشخيص دهد و كاري كند تا اعتماد به نفس باالتر و 
شخصيت اجتماعي قوي تري داشته باشيد. در واقع با اين برنامه مي توانيد بازتاب خودتان را به دست خودتان 
بسازيد، هر روز حالت هاي روحي تان را ثبت كنيد، گاهي مرورشان كنيد و در آينده تجربه هاي بد را تكرار 
نكنيد. سازنده هاي اين اپليكيشن با علم به اين موضوع كه انسان امروز زندگي بسيار شلوغي دارد، اين برنامه 
را طراحي كرده اند تا شخص حواسش به رفتار و حالت هاي روحي اش باشد. با ورود به اين اپليكيشن كه در 
ميان برگزيده هاي اپ استور قرار دارد مي توانيد در هر ساعت از شبانه روز وضع روحي تان را ثبت كنيد. اين 
اپليكيشن اين نقاط حساس را درون خود ذخيره كرده و بر اساس آنها نمودارهايي رسم مي كند كه هر كدام 
از عوامل مخرب همچون استرس را به صورت دقيق نشان مي دهد. همچنين اين اپ با قابليت مكان ياب خود 

نوع حال تان را روي نقشه نيز ثبت مي كند تا بدانيد كجاي اين كره خاكي ناخوش بوده ايد.

 Realifex
iOSسالمت

Realifex Pty. Ltd 17/3 مگابايت

bit.ly/203PczLbit.ly/203PczL

سوژه هاي متحرك در بومرنگ
ــيد به احتمال زياد اين روزها ويدئوهاي كوتاهي را  اگر از كاربران شبكه اجتماعي اينستاگرام باش
مشاهده كرده ايد كه همچون عكس با فرمت GIF صحنه كوتاهي را نشان مي دهد كه مدام تكرار 
مي شود. شايد در نگاه نخست متعجب شويد كه دوست تان به چه مهارتي در فيلمبرداري با گوشي 
دست يافته يا با چه نرم افزار حرفه اي اين كار را انجام داده است. واقعيت اين است كه اين آثار هنري 
با حقه اي خلق مي شوند كه رازش در دست اينستاگرام است. اينستاگرام به تازگي اپليكيشن سبك 
و خوش ساختي را منتشر كرده كه به كمك آن مي توان ويدئوهاي كوتاه (4 ثانيه) ضبط كرد. كافي 
ــت پيدا كنيد و دكمه گرد شاتر اين اپ  است يك شيء متحرك يا فردي را كه در حال حركت اس
ــود. در اين مدت ده عكس در حالت برست مود  را كمي نگه داريد تا يك دايره به دور آن كامل ش
(انفجاري) گرفته مي شود، سپس عكس ها با هم تركيب شده و يك ويدئوي كوتاه چهار ثانيه حاصل 
مي شود. ويدئوي ضبط شده بدون صداست و مي توان مستقيم آن را روي اينستاگرام و شبكه هاي 

اجتماعي به اشتراك گذاشت.

 Boomerang
iOS و اندرويدعكس و ويدئو

Instagram, Inc 11/2 و 4/8 مگابايت
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Minions Paradiseبهشت مينيون هابهشت مينيون ها
شادي حاجي علي نقي

«مينيون ها موجودات تك سلولي هستند كه در طول قرن ها تكامل پيدا كردند و در تمام اين مدت هدف شان 
اين بوده است تا به نفرت انگيزترين استادان خدمت كنند.» اين نقل قولي كوتاه از داستان «مينيون ها» است 
كه شخصيت محبوب فيلم انيميشني «من نفرت انگيز» هستند. با توجه به محبوبيت مينيون ها در دنياي سينما، 
سازنده هاي بازي فورا مجذوب آن شدند و بازي هايي را از روي آنها ساختند كه نمونه حاضر، يكي از جديدترين 
نسخه هاي آن است كه از سوي استوديوي الكترونيك آرتز عرضه شده است. تفاوت اين بازي اين است كه با 
كمك سازنده هاي فيلمش ساخته شده و كاربر با يك بازي استراتژيك روبه روست. اين بازي توانسته در ميان 
برترين هاي اپ استور جا بگيرد و به قول سردبيرهاي آي تيونز يك بازي ضروري براي طرفداران اين فيلم است. 
سبك بازي شبيه كلش آو كلنز است و ظاهرا پاياني ندارد؛ شما به عنوان بازيكن بايد در جزيره اي كه مينيون ها 
زندگي مي كنند امكانات تفريحي برپا كنيد و به تماشاي خنگ بازي هايشان بنشينيد. در اين ميان خالقيت 
شما به عنوان بازيكن نقش بسيار پررنگي دارد و بايد بكوشيد مينيون ها را راضي نگه داريد. اين بازي براي هر 

دو پلتفرم آي اواس و اندرويد عرضه شده و در نمايشگرهاي بزرگ تجربه بازي بهتري را ارائه مي كند.

apple.co/1W9bZpj
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Electronic Arts

iO
S

A
n

d
ro

id

apple.co/1PLwbxN

apple.co/203PbvV

bit.ly/1OWndgc



يكشنبه  10  آبان 1394 / شماره   541

11 اگر مطالب اين صفحه را مى پسنديد، عدد 54111 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

بررسى و مقايسه

 طراحي
ــك طراحي و خوب و بد بودن آن به سليقه  بى ش
كاربر بازمي گردد و عوامل موثر در طراحي، بر حسب 
كاربرد و انتظارات خريدار مي تواند عاملي جذب كننده 
باشد يا كاربر را فراري دهد. آيفون 6S Plus همان 
ــبت به آيفون 6 تفاوتي  ــين را دارد و نس طراحي پيش
ــت. بدنه اش آلومينيومي بوده و با در نظر  ــته اس نداش
ــد اذعان كرد  ــن صفحه نمايش 5/5 اينچي باي گرفت
ــتانداردهاي موجود بزرگ تر  ــي كمي از اس اين گوش
ــي باعث شده  ــت. همچنين لبه هاي منحني گوش اس
ــي از آسيب پذير بودن گوشي القا شده و تقريبا  تا حس
ــز براي آن  ــي يك كاور ني ــه كاربران اين گوش هم
 6S خريداري كنند. با اين حال نمي توان گفت آيفون
پالس يك گوشي زشت است. قطعا لبه هاي منحني 
ــي (و حتي  ــار بدنه آلومينيوم ــت كم در كن و ضخام
ــي) براي بسياري جذاب  ــت گوش لوگوي اپل در پش
خواهد بود. آيفون در اين نسل يك رنگ جديد به نام

Rose Gold نيز به مجموعه خود افزوده است.

ــبك  ــوت 5 همان س ــي ن ــونگ در گلكس سامس
ــري Galaxy S6 را در پيش گرفته و  ــي س طراح
ــت شيشه اي  محصولي با فريم آلومينيومي و قاب پش
ــت. با آن كه صفحه نمايش 5/7 اينچي  ارائه كرده اس
 6S ــش آيفون ــر از صفحه نماي ــي بزرگ ت اين گوش
ــته به خوبي اين  ــونگ توانس ــت، اما سامس پالس اس
ــش را روي بدنه اي با اندازه كوچك تر در  صفحه نماي
پالس  قرار دهد. گلكسي نوت 5 6S مقايسه با آيفون

گوشي خوش ساخت و باكيفيتي است و خميدگي قاب 
ــده تا اين محصول  ــه اي پشت گوشي باعث ش شيش
ــت قرار گيرد. قلم نوري نيز  ــكل بهتري در دس به ش
ــدني از سري نوت به شمار مي آيد و در  جزئي جدانش
ــي دقت آن در مقايسه با نسل قبل باز هم  اين گوش

بهبود يافته است.
ــي تازه Xperia Z5 (كه سه  ــوني نيز گوش س
ــده است) را با همان  ــخه مختلف از آن معرفي ش نس
سبك و سياق سابق طراحي كرده است. به نحوي كه 
اگر به جزئيات جايگيري دكمه ها و موارد ديگر توجه 
ــين سوني  ــي پيش ــت آن را با گوش نكنيد، ممكن اس
ــبت صفحه نمايش 5/2 اينچي به  اشتباه بگيريد. نس
ــن يعني فضاي  ــت و اي ــه حدود 69/6 درصد اس بدن
ــبتا زياد است. البته  خالي در اطراف صفحه نمايش نس
كيفيت ساخت اين گوشي بسيار باالست و همچنان از 
 (IP68 با استاندارد) قابليت ضد آب و ضد گرد و غبار
پشتيباني مي كند. تغيير مهم ديگر درباره اين گوشي 

ــدن  ش افزوده 
ــگر اثر انگشت به  حس

ــن و خاموش در لبه كنار  دكمه روش
ــت. يك نكته عجيب در طراحي نيز  ــي اس گوش

ديده مي شود و آن محل قرارگيري دكمه تغيير حجم 
صداست كه چندان مكان مناسبي ندارد. 

 صفحه نمايش
ــي  ــداد و ارقام توجه كنيم، گوش ــر فقط به اع اگ
گلكسي نوت 5 مقام بهترين صفحه نمايش را دريافت 
ــي در كنار  مي كند. صفحه نمايش QHD اين گوش
ــل Super AMOLED به خوبي جزئيات را  پان
ــاال در نمايش رنگ ها  ــيده و دقتي ب ــه تصوير كش ب
  Gorilla glass4 دارد. همچنين روكش ضد خش
ــه مقاومت در برابر  ــن اطمينان را به ما مي دهد ك اي
ــت. در عمل نيز  ــطحي مناسب اس خط و خش در س
ــاده اي به جاي  ــي فوق الع ــن صفحه نمايش كاراي اي
ــب  ــت باال و كارايي مناس مي گذارد. در كنار كنتراس
در نور مستقيم روز، افزايش دقت تصوير ممكن است 
ــد؛  ــه نظر امري بي فايده و غيرضروري به نظر برس ب
ــات در اين صفحه نمايش  اما در عمل وقتي به جزئي
ــول اچ دي در  ــا صفحه نمايش ف ــد و آن را ب مي نگري
ــه مي كنيد، به خوبي مي توان ديد  اندازه مشابه مقايس
ــر تاثيري مثبت در نمايش موارد  افزايش دقت تصوي
ــاي  ــته و لذت تماش ــف در صفحه نمايش داش مختل

محتواي مختلف روي آن را دوچندان مي كند.
ــا صفحه نمايش 5/5 اينچي  ــون 6S پالس ب آيف
ــت. آيفون طبق  ــول اچ دي اس ــود داراي دقت ف خ
ــتفاده  معمول از پانل IPS در صفحه نمايش خود اس
ــژه اي در نمايش صحيح رنگ ها  ــرده و توانايي وي ك
ــش،  ــن صفحه نماي ــرد در اي ــه منحصربه ف دارد. نكت
ــار وارده  ــار و تشخيص مقدار فش ــيت به فش حساس
ــي اي به نام ــت. اين قابليت در گوش ــي اس به گوش

ــاي تازه اي  ــده و قابليت ه ــناخته ش 3DTouch ش
ــت كه در  ــي افزوده اس ــط كاربري اين گوش ــه راب ب

گوشي هاي قبلي آيفون وجود ندارد. 
سوني نيز از دقت فول اچ دي روي صفحه نمايش 
5/2 اينچي خود بهره مي برد. اين شركت اعالم كرده 
ــاره اي به  ــش روكش ضد خش دارد و اش صفحه نماي
نوع آن نداشته است. اميدواريم نوع روكش ضد خش 
ــته تغيير كرده باشد؛ زيرا در غير  ــه با گذش در مقايس
ــاهد ثبت  ــد در مدت زماني كوتاه ش ــن صورت باي اي

انواع خط و خش ها 
روي صفحه گوشي باشيم. 

ــش از پانل IPS بهره برده،  صفحه نماي
ــبتا  ــت و حداكثر نور صفحه نمايش نس ميزان كنتراس

قابل قبول است.

 دوربين
ــه قدري  ــروزي ب ــي هاي ام ــا در گوش دوربين ه
پيشرفت كرده اند كه به خوبي مي توانند با دوربين هاي 
عكاسي كامپكت رقابت كنند. هر سه گوشي حاضر در 
ــيار باال دارند.  رقابت ما نيز دوربين هايي با كيفيت بس
ــت، ميزان حداكثر  آنچه در اين دوربين ها متفاوت اس
ــط هر گوشي است.  دقت عكس هاي قابل ثبت توس
آيفون 6S پالس حسگري 12 مگاپيكسلي با سيستم 
لرزش گير اپتيكال دارد و از فالش دوگانه براي ثبت 
ــرد. دوربين  ــور كم بهره مي ب ــاي بهتر در ن عكس ه
ــي نوت 5 با دقت 16 مگاپيكسل  ــونگ گلكس سامس
ــت و عملكردي عالي در  داراي لرزش گير اپتيكال اس
ــات با دقت باال  ــوري مختلف و ثبت جزئي ــرايط ن ش
ــوني گوشي خود را به يك حسگر  دارد. در نهايت س
ــه مي تواند  ــل مجهز كرده ك ــت 23 مگاپيكس با دق
ــفانه  عكس هايي با كيفيت فوق العاده ثبت كند. متاس
ــوني لرزش گير اپتيكال براي دوربين گوشي  هنوز س
ــنده  در نظر نگرفته و به يك لرزش گير ديجيتال بس
ــت. همچنين فالش اين گوشي فقط از يك  كرده اس

ــكيل شده است. در ضمن تمام  LED تك رنگ تش

گوشي ها قابليت فيلمبرداري با دقت 4K را دارند. 

 سخت افزار
ــن  بهتري از  ــواره  هم ــركت  ش ــر  ه ــداران  پرچم
ــود بهره برده اند  ــخت افزار موجود در محصوالت خ س
ــد به خوبي عمل  ــف بتوانن ــرايط كاري مختل تا در ش
ــوارترين  ــرده و در كمترين زمان ممكن بتوانند دش ك
ــي را انجام دهند. سامسونگ از چيپ ست  امور پردازش
ــي نوت 5  اختصاصي خود Exynos 7420 در گلكس
ــته پردازشي  ــامل هشت هس ــتفاده مي كند كه ش اس
مي شود. اين چيپ ست در كنار چهار گيگابايت حافظه 
ــي از پس انجام امور مختلف برآمده و  RAM به خوب

توان مصرفي بهينه اي نيز دارد. در طرف مقابل، سوني 
به سراغ قدرتمندترين چيپ ست شركت كوالكام يعني 
اسنپ دراگون 810 رفته كه محصولي قدرتمند به شمار 
ــاي زيادي درباره داغ  ــد، اما در عين حال خبره مي آي
ــريع آن از گوشه و كنار به گوش مي رسد. به  شدن س
همين دليل نيز سوني با تعبيه يك لوله انتقال حرارت 
ــاختار خنك كننده اين گوشي سعي كرده  ــي در س مس
ــار بيايد. در نهايت  ــكل بهتري با گرماي آن كن به ش
ــه با گوشي هاي  ــاختاري متفاوت در مقايس اپل كه س
ــدي دارد، براي اولين بار از دو گيگابايت حافظه  اندروي
ــي جديد آيفون 6S خود بهره گرفته  RAM در گوش

است. گفته مي شود چيپ ست A9 اپل به كار رفته در 
اين گوشي دو هسته پردازشي دارد.

بابك ولي زاده
دنياي تلفن هاي هوشمند پر از محصوالت متنوع است كه هريك برتري ها و محدوديت هايي نسبت به ديگري دارد. 
از ميان انواع و اقسام گوشي ها، شركت هاي سازنده توجه و تمركز ويژه اي روي محصوالت برتر خود كه با نام پرچمدار 
شناخته مي شد، داشته و همواره سعي دارند با در نظر گرفتن بهترين امكانات و قابليت هاي منحصر به فرد، خود را 
در دل كاربران جاي دهند. اين كار مانند طراحي يك ماشين رالي براي حضور قدرتمند در يك مسابقه است؛ با اين 
تفاوت كه برخالف ماشين هاي رالي كه دست رانندگان حرفه اي قرار دارند، گوشي هاي حرفه اي قرار است نيازهاي 
كاربران را به بهترين شكل ممكن برآورده كرده و اوقات خوشي برايشان فراهم كنند. ما نيز سراغ چند نمونه از 
مهم ترين گوشي هاي برتر بازار رفته ايم تا ببينيم هريك چه ويژگي هايي داشته و از ميان آنها كدام يك در اولويت 

انتخاب قرار مي گيرند. اين هفته سراغ آيفون 6 اس 
پالس، گلكسي نوت 5 و اكسپريا زد 5 
رفته و آنها را با هم مقايسه 

مي كنيم.

كدام بهتر است؟
ــوار  ــت واقعا دش ــي بهترين اس اين كه به طور صددرصد و با اطمينان تمام بتوان گفت كدام گوش
ــد. به طور قطع كاربران  ــان پيچي ــخه اي يكس بوده و نمي توان براي كاربران با نيازهاي مختلف نس
محصوالت اپل براي ادامه زندگي در دنياي گوشي هاي هوشمند مدرن به سراغ آيفون جديد خواهند 
رفت و از قابليت هاي ويژه آن همچون دوربين با دقت باالتر و 3DTouch بهره خواهند گرفت. اما 
ــده گوشي سوني اكسپريا Z5 شرايط سختي  ــيار باال باعث ش در ميان دو رقيب اندرويدي، قيمت بس
پيش رو داشته باشد. از اين رو به نظر مي رسد گلكسي نوت 5 از شركت سامسونگ انتخابي منطقي تر 
ــمند مدرن محصولي در اختيار داشته  ــت كه قصد دارند در دنياي گوشي هاي هوش ــاني اس براي كس

باشند كه از هر بابت عملكردي مناسب داشته و يك همراه واقعي به شمار بيايد.

برترين هاي همراه
با پرچمداران دنياي تلفن هاي هوشمند آشنا شويد
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كـارگـاه

ــركت هاي  ــط ش ــاي حفاظت از باتري كه توس 1ـ از نرم افزاره
ــن نرم افزارها با  ــك بگيريد. اي ــود كم ــازنده لپ تاپ ارائه مي ش س
ــارژ، عمر باتري دستگاه شما را  ــارژ و تخليه ش مديريت عمليات ش

طوالني تر مي كنند.
ــت و لپ تاپ خود را در  ــعي كنيد تلفن همراه، تبل 2ـ همواره س
ــتفاده كنيد. تهويه مناسب هوا در اطراف  محيطي به دور از گرما اس
ــدن بيش از حد آن  ــما و جلوگيري از داغ ش ــمند ش ــتگاه هوش دس

افزايش عمر باتري را به  همراه دارد.
ــت كه نياز  ــه  نمايش از ديگر مواردي اس ــش نور صفح 3ـ كاه
ــتگاه شما كمتر  ــارژ مجدد را كاهش داده و هر چه باتري دس به ش
ــتري مي توانيد از آن استفاده كنيد. هر  ــارژ شود، مدت زمان بيش ش
ــارژ و تخليه  ــري در حالت كلي به دفعات محدودي از قابليت ش بات

پشتيباني مي كند.

ــت از نرم افزارهاي ذخيره انرژي كمك  4ـ در تلفن همراه و تبل
بگيريد.

5ـ در مواردي كه قصد داريد در فاصله زماني كوتاه مدت دوباره 
ــتفاده كنيد، به جاي خاموش كردن كامل دستگاه  از لپ تاپ خود اس

از قابليت Sleep كمك بگيريد.
ــود را كاليبره  ــتگاه خ ــاي زماني مختلف باتري دس 6ـ در بازه ه
ــاره  كاليبره كردن باتري را مي توانيد در  كنيد. توضيحات كامل درب

شماره هاي گذشته كليك بخوانيد.
7ـ اجازه ندهيد باتري لپ تاپ، تلفن همراه و تبلت شما به صورت 
ــارژ نيز اجازه ندهيد عمليات شارژ در  ــود و هنگام ش كامل تخليه ش
ــده است شارژ باتري  حالت صددرصد باقي بماند. همواره توصيه ش

را بين 20 تا 80 درصد حفظ كنيد.
ــارژ باتري بايد مصرف انرژي را در  8ـ به  منظور كاهش دفعات ش
دستگاه خود بهينه كنيد. با استفاده از نرم افزارهاي مختلف و يادگيري 
ــتگاه صرفه جويي  ــد مصرف، در انرژي مصرفي دس عادت هاي جدي
كرده و با كاهش دفعات شارژ باتري، عمر آن را افزايش دهيد. برخي 

روش هاي بهينه سازي مصرف در همين مطلب ذكر شده است.

 ذخيره گر انرژي
ــدوز 10 براي  ــن گزينه اي كه وين ــن و بهتري اولي
ــما  ــارژدهي باتري در اختيار ش افزايش مدت زمان ش
ــت. قابليت  ــرار مي دهد، تنظيمات ذخيره انرژي اس ق
ــت  Battery Saver از جمله امكانات جديدي اس

ــده و به شما  ــخه از ويندوز طراحي ش كه در اين نس
ــارژ باتري  ــكان را مي دهد تا در صورتي كه ش اين ام
ــخصي كاهش يافت، تغييرات متعددي  به ميزان مش
ــازي آن  ــت مصرف انرژي و بهينه س ــراي مديري را ب

اعمال كنيد.
ــدارهاي به نمايش  ــوان مثال مي توانيد هش به  عن
ــال كنيد يا نور  ــا را غيرفع ــوي برنامه ه درآمده از س

صفحه نمايش را كاهش دهيد.
 Settings براي دسترسي به اين بخش  بايد ابزار
ــش System مراجعه كنيد و  ــرده، به بخ را اجرا ك
ــك كنيد. همه  ــه Battery saver را كلي در ادام
تنظيمات موردنياز براي فعالسازي و غيرفعالسازي اين 
قابليت در اختيار شما قرار مي گيرد و امكانات ديگري 
همچون نمايش مدت زمان تخميني شارژدهي باتري 
ــد  ــتگاه به منبع تغذيه متصل باش (در صورتي كه دس
مدت زمان الزم براي شارژ كامل باتري نمايش داده 

مي شود) نيز از همين بخش قابل دسترسي است.
ــاي موردنظرتان را  ــما مي توانيد برخي برنامه ه ش
ــت گزينه هاي معاف از قوانين قرار دهيد تا  در فهرس
ــده براي بهينه سازي مصرف انرژي  قوانين اعمال ش
ــد. در اين بخش  ــته باش در عملكرد آنها تاثيري نداش
ــترين  ــتي از برنامه هايي را كه بيش ــد فهرس مي تواني
ــه خود اختصاص مي دهند  ــزان مصرف انرژي را ب مي

نيز مشاهده كنيد.

زمان هـاي  مديريـت   
بيكاري

ــر امكاناتي كه در  از ديگ
ــه  البت و  ــدوز 10  وين

پيشين  نسخه هاي 
اختيار  در  ــدوز  وين
مي گيرد  قرار  ــما  ش
ــاي  طرح ه ــاد  ايج

ــرژي  ــرف انــ مصــ
مديريت  ــور  بـه منظــ

ــتگاه  ــتفاده بودن از دس ــرف در زمان هاي بي اس مص
ــش  بخ در   Power & sleep ــه   گزين ــت.  اس
ــما اين امكان  ــات ويندوز به ش System از تنظيم

ــدن  ــان الزم براي خاموش ش ــد مدت زم را مي ده
 ،Sleep ــت ــش، ورود به حال ــودكار صفحه  نماي خ
روشنايي صفحه  نمايش و حتي عملكرد هارد ديسك 
ــد با كليك روي گزينه   ــما مي تواني را كنترل كنيد. ش
ــه   ــه صفح Additional power settings ب

ــرژي مراجعه كنيد و  ــات مصرف ان ــيك تنظيم كالس
همچون نسخه هاي پيشين ويندوز مصرف انرژي را در 

زمان هاي استفاده نكردن از دستگاه مديريت كنيد.

 مديريت ارتباطات بي سيم
ــمند به خوبي مي دانند  ــتگاه هاي هوش كاربران دس
ــاي و بلوتوث تا حد  ــردن ارتباطات واي ف ــال ك غيرفع
زيادي موجب صرفه جويي در مصرف انرژي مي شود. اين 
عمليات در رايانه هاي مجهز به ويندوز نيز همين نتيجه 
ــا غيرفعال كردن اين  ــما مي توانيد ب را در پي دارد و ش
ــات، مصرف انرژي را تا حد زيادي كاهش دهيد.  ارتباط
ــتفاده از اينترنت هستيد  البته در صورتي كه نيازمند اس
ــي داريد پيشنهاد مي كنيم از  و به شبكه  كابلي دسترس
ــه با ارتباط  اين نوع اتصال كمك بگيريد؛ زيرا در مقايس

واي فاي مصرف انرژي كمتري دارد.
ــردن هر دو  ــال ك ــراي غيرفع ــن روش ب بهتري
ــازي  فعـالس ــه ،  گزينــ
ــا همان  ــت پرواز ي حال
ــا  (ي  Flight mode

 (Airplane mode حتي
ــازي اين قابليت  ــت. براي فعالس اس
 Settings كافي است پس از مراجعه به
 Network & internet ــش به بخ
ــاب انتخ از  ــس  پ و  ــرده  ك ــه  مراجع
ــه  ــت آن را ب Flight mode وضعي

حالت On تغيير دهيد.

 به روزرسـاني را فرامـوش 
نكنيد

متاسفانه يا خوشبختانه مايكروسافت 
در نسخه  جديد ويندوز كاربران را درگير 
ــاني نمي كند و  ــائل پيچيده  به روزرس مس
ــما عمليات به روزرساني را به طور  ويندوز ش
ــاني در  ــد. به روزرس ــام مي ده ــودكار انج خ
شرايطي كه رايانه  شما به برق متصل نيست مي تواند 
ــود اختصاص دهد و  ــرژي زيادي از باتري را به خ ان
براي جلوگيري از اين مصرف انرژي پيشنهاد مي كنيم 
پيش از خروج از منزل و استفاده از دستگاه با استفاده 

از باتري، آن را به شارژر متصل كرده و بگذاريد تا چند 
ساعت روشن بماند بلكه به روزرساني هاي موردنياز در 
همان زمان دريافت شده و روي رايانه نصب شود. در 
صورتي كه نيازمند استفاده از اينترنت نيستيد مي توانيد 
ــه اينترنت و  ــي ب ــازي حالت پرواز، دسترس با فعالس
ــان را از شب قبل غيرفعال  دانلود فايل هاي به روزرس
ــيد هيچ گونه عمليات نصب فايل  كنيد تا مطمئن باش

به روزرساني در دستگاه شما اجرا نمي شود.
ــيد  ــته باش ــري كه بايد توجه داش ــكات ديگ از ن
ــاني درايورها و نرم افزارهاي ارائه شده براي  به روزرس
ــركت هاي سازنده با  ــتگاه شماست. بسياري از ش دس
ــاني نرم افزارهاي مرتبط با محصوالت خود،  به روزرس
ــرف انرژي را در آنها بهينه كرده و به اين  ميزان مص
ــتري مي توانيد از دستگاه خود  ترتيب مدت زمان بيش

استفاده كنيد.

 مديريت شدت صوت
ــده از  ــدي صداي پخش ش ــايد فكر كنيد بلن ش
ــدارد، اما  ــي در مصرف انرژي ن ــتگاه تاثير چندان دس
ــتباه است؛ زيرا پخش فيلم يا  اين طرز فكر كامال اش
ــرعت موجب تخليه شارژ  موزيك با صداي بلند، به س
ــتگاه شما مي شود. تا حد امكان سعي كنيد  باتري دس
ــدا را كاهش دهيد، در صورتي كه به  ميزان بلندي ص
هدفن دسترسي داريد از آن كمك بگيريد و با اين كار 
ــتگاه را غيرفعال كنيد. در صورتي كه  اسپيكرهاي دس
ــنهاد مي شود به طور  نيازمند پخش صدا نيستيد پيش
ــا حتي صداي  ــع (Mute) كنيد ت ــدا را قط كل ص
ــده در ويندوز نيز پخش  ــدارهاي به نمايش درآم هش
ــات صدا كافي  ــريع تنظيم ــود. براي مديريت س نش
ــت وجوي منوي استارت عبارت  ــت در كادر جس اس

mobility center را جست وجو كنيد.

 مديريت اتصاالت غيرضروري
ــراي  ب ــافت  مايكروس ــنهادهاي  پيش از  ــي  يك
ــازي اتصاالت  صرفه جويي در مصرف انرژي، جداس
ــت.  ــتگاه اس ــتفاده از دس ــگام اس ــروري هن غيرض
ــترنال، چاپگر، كارت هاي حافظه،  ــك اكس هارد ديس
حافظه هاي فلش، ليوان هاي گرم نگه دارنده اي كه به 
درگاه يو .اس. بي متصل مي شوند و ديگر دستگاه هاي 
ــما  ــاي مختلف رايانه ش ــه درگاه ه ــي متصل ب جانب
مقداري از شارژ دستگاه را به خود اختصاص مي دهند 
كه مصرف همين مقدار كم انرژي نيز در مدت زماني 
مشخص مي تواند توان شارژدهي باتري دستگاه را تا 

چند ساعت كاهش دهد.
ــرايط بحراني كه نيازمند  جالب است بدانيد در ش
روشن نگه داشتن لپ تاپ هستيد جدا كردن ماوس از 
ــتفاده از ترك پد نيز مي تواند مدت زمان  لپ تاپ و اس

شارژدهي را افزايش دهد.

چگونه مصرف انرژي را در ويندوز 10 بهينه سازي كنيم؟
شارژدهي طوالني تر باتري

امير عصاري
تخليـه زودهنگام شـارژ باتـري در رايانه هاي قابل حمـل، تبلت ها و تلفن هاي همراه هوشـمند جزو 
مشـكالتي اسـت كه هنوز هم كاربران با آن مواجه بوده و راه حل مناسـبي براي آن ارائه نشـده اسـت. 
به صورت كلي در بسـياري از روش هاي پيشـنهادي براي رهايي نسبي از اين مشكل، چگونگي استفاده 
كاربران از دستگاه و امكانات موجود در آن بررسي و اصالح شده است. به عبارت ديگر اكنون تنها روش 
رهايي از اين مشـكل به خصوص در شـرايطي كه دسترسي به برق شهري وجود ندارد و تنها منبع تغذيه 
براي دستگاه هوشمند شما باتري آن است، بهينه سازي مصرف انرژي به شمار مي رود. با توجه به انتشار 
جديدترين نسخه سيستم  عامل ويندوز يعني ويندوز 10 اين هفته قصد داريم شما را با مجموعه ابزارها و 

روش هاي بهينه سازي مصرف انرژي در اين نسخه آشنا كنيم.

نكات طاليي نگهداري از باتري
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همان طور كه مي دانيد آيفون 6 اس قابليت 
ضبط ويدئوها با كيفيت 4K را در اختيار كاربران 
ــايد وجود اين قابليت در  خود قرار مي دهد. ش

ــد، اما  ــتگاه جالب و جذاب باش اين دس
ــراي كاربراني كه  ــت ب اين قابلي

اين  گيگابايتي  مدل هاي 16 
ــتگاه را در اختيار دارند  دس
كمي دردسرساز است؛ زيرا 
در اين شرايط كاربران بدون 

آن كه اطالعاتي روي دستگاه 
ــند، فقط  خود ذخيره كرده باش

ــل  ــه فاي ــد 40 دقيق ــي توانن م
ــت 4K را روي  ويدئويي با كيفي

ــتگاه خود ذخيره كنند و در ادامه  دس
با پيغام كمبود فضاي خالي مواجه خواهند شد.

ــيم به راحتي مي توان  اگر كمي واقع بين باش
 4K ــا كيفيت ــط ويدئوها ب ــه گرفت ضب نتيج
ــرا هنگام  ــذاب نخواهد بود؛ زي ــم ج چندان ه
مشاهده آنها روي نمايشگر كوچك دستگاه هاي 
ــاس نمي شود و نه تنها هيچ  همراه تفاوتي احس
ــتيبان گيري اطالعات  مزيتي ندارد بلكه در پش
ــانه هاي  ــر رس ــري و ديگ ــرورهاي اب روي س
ــاز نيز وقت زيادي هدر رفته و فضاي  ذخيره س
ــياري نيز اشغال مي شود. چنانچه شما نيز با  بس
ــتيد يا حتي از آيفون 6  ــكل مواجه هس اين مش
ــتفاده مي كنيد  يا مدل هاي قديمي تر آيفون اس
ــتگاه خود را به آي او اس 9  ــتم عامل دس و سيس
به روزرساني كرده ايد، مي توانيد رزولوشن ضبط 
ــد. با تغيير  ــه دلخواه خود تغيير دهي ــو را ب ويدئ
ــتگاه و  ــه به فضاي خالي دس ــن باتوج رزولوش
ــده  ــت مورد نظر براي ويدئوهاي ضبط ش كيفي
ــره وري را از اين  ــترين به ــود، مي توانيد بيش خ

قابليت كسب كنيد:
ــون گزينه  ــا در آيف ــت برنامه ه 1ـ از فهرس

Settings  را فشار دهيد.

ــكرول  ــه تنظيمات را به پايين اس 2ـ صفح
كرده و روي  Photos & Camera فشار 

دهيد.
ــه براي  ــش Camera دو گزين 3ـ در بخ

رزولوشن  تغيير 
ــما  ش ــار  اختي در 
ــت.  گرف ــد  خواه ــرار  ق
 Record Video ــه  گزين
ــاي  ــن ويدئوه ــر رزولوش ــراي تغيي ب
ــي و گزينه ــت معمول ــده در حال ــط ش ضب
ــن  ــراي تغيير رزولوش Record Slo-mo ب

ــده در حالت آهسته كاربرد  ويدئوهاي ضبط ش
دارد.

4ـ در آيفون 6 اس كيفيت ضبط پيش فرض 
ــت  ــراي ويدئوهاي معمولي در حالت 4K اس ب
ــن كيفيت روي 1080P قرار  و در آيفون 6 اي
دارد. شما مي توانيد با انتخاب كيفيت 720P با 
ــر ثانيه تا حد زيادي حجم فايل  30 فريم در ه

نهايي را كاهش دهيد.
ــل، فايل  ــركت اپ ــالم ش ــق اع نكتـه: طب
ــي يك دقيقه اي در كيفيت هاي مختلف  ويدئوي

حجم هايي به شرح زير دارد:
ــم در هر ثانيه:  ــت 720P با 30 فري ـ كيفي

60 مگابايت
ــت 1080P با 30 فريم در هر ثانيه:  ـ كيفي

130 مگابايت
ـ كيفيت 1080P  با 60 فريم در هر ثانيه: 

200 مگابايت
ــته نيز  ــت ضبط به صورت آهس ـ  در حال  5
ــرار خواهد گرفت.  ــما ق دو انتخاب در اختيار ش
كيفيت 720P با 120 فريم در هر ثانيه (حجم 
تقريبي 230 مگابايت در هر دقيقه فيلمبرداري) 
ــم در هر ثانيه  ــا 240 فري ــت 720P ب و كيفي
ــم تقريبي 300 مگابايت در هر دقيقه) كه  (حج
ــن،  ــن حالت نيز مي توانيد با تغيير رزولوش در اي

حجم فايل نهايي را كاهش دهيد.

روزنامه نگار علم فرانك فراهاني جم
شهرداري تهران به منظور سهولت دسترسي و پيشگيري از سودجويي هاي احتمالي از طريق كد 
ــامانه اي را براي فروش مجوز طرح ترافيك روزانه راه اندازي كرده است. به  USSD تلفن همراه س

اين ترتيب بدون نياز به ايستگاه هاي فروش مجوز طرح ترافيك روزانه با مراجعه به پايگاه اينترنتي 
ــوز روزانه كنيد. براي  ــتفاده از تلفن همراه خود اقدام به خريد مج ــران مي توانيد با اس ــهرداري ته ش
ــماره گيري كنيد تا به راحتي  ــت كد #1*3*137* را از طريق تلفن همراه خود ش اين كار كافي اس
ــراي خريد مجوز طرح ترافيك از طريق تلفن همراه الزاما نبايد  ــوز طرح ترافيك روزانه بخريد. ب مج
ــي هاي هوشمند استفاده كنيد، بلكه حتي با استفاده از يك تلفن همراه ساده نيز انجام چنين  از گوش

كاري امكان پذير است.
ــماره گيري اين كد،  پس از ش
ــگر تلفن  ــه روي نمايش دو گزين
ــاهده مي كنيد. با  همراه خود مش
ــك مي توانيد با  ــال گزينه ي ارس
پيش  ــتر  بيش هزينه اي  پرداخت 
از ساعت 10 صبح وارد محدوده 
طرح ترافيك شويد، اما با ارسال 
ــه هزينه  ــي ك ــه دو در حال گزين
ــت مي كنيد مجاز  كمتري پرداخ
ــتيد پس از ساعت 10 صبح  هس
ــرح ترافيك تردد  در محدوده ط
داشته باشيد. پس از انتخاب يكي از گزينه ها در مرحله بعد بايد دو شماره سمت راست پالك خودرو 
ــت ارسال كنيد. در مرحله بعد الزم است دو رقم سمت  ــده اس را كه در باالي آن كلمه ايران درج ش

چپ پالك خودرو را ارسال كنيد. 
پس از آن عدد معادل حرف يا نشان موجود در پالك خودرو را وارد كنيد. توجه داشته باشيد براي 
ــده است. (براي مثال  ــي در نظر گرفته ش هر حرف، عددي معادل جايگاه اين حرف در الفباي فارس
براي حرف «الف» عدد يك و براي حرف «ي» عدد 32) چنانچه به جاي حرف نشان ديگري روي 
ــد بايد عدد 33 را ارسال كنيد. البته با ارسال عدد صفر، كد حروف پالك براي  ــده باش پالك درج ش
ــخصات خودرو بايد سه رقم باقيمانده پالك را كه  ــما ارسال خواهد شد. در مرحله بعد از ثبت مش ش

بعد از حرف مياني آمده است، ارسال كنيد.
ــماره كارت  ــيد. در اين مرحله ش ــس از ورود اطالعات پالك خودرو، به مرحله پرداخت مي رس پ
ــما به نمايش  ــگر تلفن همراه ش ــپس پيامي روي نمايش بانكي خود را بدون فاصله وارد مي كنيد س
ــان مي دهد. پس از ورود رمز عبور و  ــما را نش ــده و نوع طرح انتخابي ش درمي آيد كه پالك وارد ش
كليك روي گزينه تاييد، پرداخت انجام مي شود. اگر عمليات پرداخت با موفقيت انجام شده باشد كد 
ــان داده مي شود و يك پيام كوتاه شامل اطالعات طرح و كد  پيگيري خريد طرح ترافيك روزانه نش

رهگيري به تلفن همراه شما ارسال مي شود.
ــتين لحظات بامداد تا ساعت  ــت طرح ترافيك روزانه از طريق تلفن همراه از نخس براي درخواس
17 فرصت داريد. اگر يك بار از طريق يك سيمكارت از اين سامانه مجوز طرح ترافيك خريده باشيد 
اطالعات پالك شما ثبت خواهد شد و ديگر به ثبت اين اطالعات نيازي نداريد. چنانچه شماره پالك 

خودرو را اشتباه ثبت كرده باشيد مي توانيد با شماره 87500 تماس بگيريد.

تغيير رزولوشن ضبط ويدئو در آيفون خريد طرح ترافيك روزانه با استفاده از تلفن همراه
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اگر مطالب اين صفحه را مى پسنديد، عدد 54114 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

ترفند

امير عصاري
يكي از امكانات جديدي كه به ويندوز 10 اضافه شده است، نصب 
ــت. كاربراني  ــخه از ويندوز اس پيش فرض OneDrive در اين نس
ــد از فعال  ــتفاده مي كنن ــافت اس ــرويس ابري مايكروس ــه از اين س ك
ــتند، اما كاربراني  ــيار راضي هس بودن اين قابليت در ويندوز جديد بس
ــتفاده از  ــرويس هاي ابري ديگر را انتخاب كرده يا تمايلي به اس كه س
ــراي حذف اين ابزار  ــرويس هاي ابري ندارند، به دنبال روش هايي ب س
ــافت براي انجام اين كار روش  ــتند. متاسفانه مايكروس از ويندوز هس
ــتفاده از دو ترفند  ــرار نداده و با اس ــش روي كاربران ق ــاده اي را پي س
ــازي وان درايو و  ــوان اين كار را انجام داد. روش اول غيرفعال س مي ت
ــپلورر است و روش دوم موجب  نمايش ندادن آيكون آن در فايل اكس
ــود. در ادامه شما را با هر دو  حذف كامل وان درايو از ويندوز 10 مي ش

روش آشنا مي كنيم:

 روش اول: غيرفعال كردن وان درايو
نكته: استفاده از اين ترفند در ويندوز 10 نسخه  خانگي امكان پذير 
 Group Policy ــت زيرا در اين نسخه دسترسي به ويرايشگر نيس

امكان پذير نبوده و اين ترفند نيازمند دسترسي به اين ابزار است.
ــتارت مراجعه كرده و عبارت gpedit.msc را در  1ـ به منوي اس

كادر جست وجو وارد كنيد.
ــت نتايج، ويرايشگر  ــده در فهرس 2ـ با كليك روي گزينه  يافت ش

Group Policy را اجرا كرده و مسير زير را در آن دنبال كنيد:

 Local Computer Policy > Computer
 Configuration > Administrative Templates >
Windows Components > OneDrive

 Enable ــت انتخاب كرده و آن را ــمت راس 3ـ اين گزينه  را از س
كنيد:

Prevent the usage of OneDrive for file storage
4ـ اكنون وان درايو غيرفعال شده و آيكون آن نيز از فايل اكسپلورر 
ــازي مجدد آن كافي است اين مراحل را  ــود. براي فعال س حذف مي ش
ــه حالت Disable تغيير وضعيت  ــرار كرده و گزينه  مورد نظر را ب تك

دهيد.

 روش دوم: حذف كامل وان درايو
1ـ روي آيكون منوي استارت كليك راست ماوس را فشار داده و گزينه
ــك كنيد تا ابزار خط  Command Prompt (Admin) را كلي

فرمان با سطح دسترسي مدير سيستم اجرا شود.
2ـ فرمان زير را در خط فرمان وارد كرده و كليد اينتر را فشار دهيد 

تا همه پردازش هاي مرتبط با وان درايو متوقف شوند:
taskkill /f /im OneDrive.exe

3ـ چنانچه از ويندوز 10 نسخه 32 بيت استفاده مي كنيد فرمان زير 
را وارد كرده و كليد اينتر را فشار دهيد:

%SystemRoot%\System32\OneDriveSetup.exe/
uninstall

ــخه  64 بيت اين ويندوز استفاده مي كنيد از فرمان  و چنانچه از نس
زير كمك بگيريد:

%SystemRoot%\SysWOW64\ OneDriveSetup.
exe/uninstall

ــراي اين فرمان پنجره  تاييد يا تكميل عمليات حذف را براي  4ـ اج
ــراي اين فرمان چنانچه  ــما به نمايش درنخواهد آورد، اما پس از اج ش
ــد اثري از آن پيدا نخواهيد  ــت وجو كني وان درايو را در رايانه  خود جس
كرد. (قابل ذكر است پوشه ها و فايل هاي مرتبط با وان درايو همچنان 
ــما قابل دسترسي است و در صورت نياز مي توانيد آنها را  روي رايانه ش

نيز از روي هارد ديسك حذف كنيد)
ــت به پوشه  System32 يا  براي نصب مجدد وان درايو كافي اس
ــه  سيستمي ويندوز مراجعه كرده و با اجراي  SysWOW64 در پوش

فايل OneDriveSetup.exe عمليات نصب را آغاز كنيد. 

حرفه اي

مبتدى

متوسط

برخي ترفندها پس از گذشت مدتي در ميان تمام كاربران رواج يافته و به 
نوعي از حالت ترفند خارج شده و به يك كار ساده تبديل مي شوند. گاهي نيز 
ــند و در شرايط خاص و براي  برخي ترفندها چندان كاربردي به نظر نمي رس
ــالوه بر كاربرد عمومي،  ــاص كاربرد دارند؛ اما برخي ترفندها ع كاربراني خ
ــتند و در اصطالح خودماني تر هر كسي از آنها خبر ندارد.  ــيار خاص هس بس
ــد و ممكن است مثل ترفندي كه  ــيار پيچيده باش اين ترفندها حتما نبايد بس

قصد داريم به شما معرفي كنيم بسيار ساده باشد.
ــا  ب ــد  داري ــت  دوس
در  ــي  مخف ــري  ميانب
مرورگرهاي مختلف آشنا 
شويد؟ كليد S را از روي 
صفحه كليد فشار دهيد و 
ــك از تصاوير  روي هري
ــود در صفحات وب  موج
ــت ماوس را  كليك راس
كار  نتيجه   دهيد.  ــار  فش
ــت  اس ترفندي  خروجي 

كه شما به كار برده ايد.
ــك از تصاوير در اين  ــت روي هري ــار كليد S و كليك راس كروم: با فش
ــر در بخش تصاوير  ــال تصوير مورد نظ ــت وجو به دنب مرورگر، عمليات جس
ــابه به آن تصوير در اختيار شما  ــتي از تصاوير مش ــده و فهرس گوگل آغاز ش

قرار مي گيرد.
ــار كليد S و كليك راست ماوس  ــت بدانيد با فش فايرفاكس: جالب اس
روي تصاوير در مرورگر فايرفاكس، پنجره  اختصاص تصوير به عنوان تصوير 
ــن ترفند هر  ــما مي توانيد با اي ــود. ش ــه  ويندوز نمايش داده مي ش پس زمين
ــتقيم به تصوير پس زمينه  ويندوز  ــري را از صفحات وب به صورت مس تصوي

تبديل كنيد.
ــپلورر پنجره   ــراي اين ترفند در اينترنت اكس اينترنت اكسـپلورر: با اج

ذخيره تصوير در پوشه  Pictures براي شما به نمايش درخواهد آمد.
ــبيه  ــيار ش ــافاري بس ــر س ــد در مرورگ ــن ترفن ــرد اي سـافاري: عملك
ــت ماوس  ــد S و كليك راس ــردن كلي ــت. با فش ــس اس ــر فايرفاك مرورگ
ــه  ــده و گزين ــاز ش ــت ب ــك راس ــوي كلي ــر، من ــك از تصاوي روي هري

Use image as desktop picture به حالت انتخاب درمي آيد. 

ــتگاه هاي هوشمند  ــياري از دس يكي از امكانات جالبي كه بس
اندرويدي از آن پشتيباني مي كنند، اطالع رساني و نمايش هشدار 
هنگام دريافت پيام يا تماس جديد با استفاده از LED تعبيه شده 
ــت. خاموش و روشن شدن چراغ ال اي دي  روي اين دستگاه هاس
ــدار مطلع كرده  ــر را از وجود يك هش ــتگاه ها كارب روي اين دس
ــاي دريافتي جديد  ــي كاربران از تماس ه ــن ترتيب به راحت و به اي
ــفانه  ــده اطالع مي يابند. متاس ــاهده نش يا پيام هاي دريافتي مش
ــت و كاربران اين  ــدار بي بهره اس ــون از چراغ ال اي دي هش آيف
ــتگاه هوشمند لوكس نمي توانند قابليت مشابه در دستگاه هاي  دس
ــاده  ــون خود تجربه كنند، اما با يك ترفند س ــدي را در آيف اندروي
ــت آيفون به هشداردهنده  رخدادها  مي توان چراغ فالش را در پش
ــون داريد و به  ــما نيز آيف ــتگاه تبديل كرد. چنانچه ش در اين دس
ــد مي توانيد از روش زير كمك  ــتفاده از اين قابليت عالقه مندي اس
بگيريد تا در شرايطي كه دستگاه شما روي حالت بي صدا قرار دارد 

نيز از رويدادهاي مختلف آگاه شويد:

1ـ از فهرست برنامه ها روي Settings فشار داده و به بخش 
General وارد شويد.

ــد مقابل گزينه   ــش Accessibility برويد و كلي ــه بخ 2ـ ب
LED Flash for Alerts را به حالت فعال تغيير وضعيت دهيد.

ــما با  ــمند ش ــتگاه هوش 3ـ از حاال به بعد همه رخدادهاي دس
خاموش و روشن شدن چراغ ال اي دي پشت دستگاه اطالع رساني 
ــود. قابل ذكر است اين قابليت براي كاربران داراي مشكل  مي ش
ــنوايي طراحي شده است، اما استفاده از آن براي ديگر كاربران  ش

نيز خالي از لطف نيست. 

ــتاگرام در اختيار  ــور كه مي دانيد يكي از امكاناتي كه اينس همان ط
شما قرار مي دهد قابليت دنبال كردن افراد دلخواه است.

ــد، مطالب  ــرد را دنبال مي كني ــا چند ف ــما يك ي ــي كه ش هنگام
ــما  ــتاگرام ش ــوي آن افراد در صفحه  اصلي اينس ــده از س ــر ش منتش
ــت شما به عكس هاي  ــرايط ممكن اس به نمايش درمى آيد. در اين ش
ــوي برخي كاربران تمايل بيشتري داشته و  اشتراك گذاشته شده از س
بخواهيد سريع تر مطالب منتشر شده 
از سوي او را مشاهده كنيد. درحالت 
ــته  ــه قصد داش ــرض چنانچ پيش ف
ــده از افراد  ــيد مطالب منتشر ش باش
خاصي را مشاهده كنيد بايد در ميان 
انبوه عكس هاي موجود در صفحه  
ــب فرد مورد  اصلي به دنبال مطال

نظر بوده يا با مراجعه به صفحه  پروفايل هر كاربر، مطالب اختصاصي 
ــك از كاربران دلخواه در  ــد.  آگاهي از فعاليت هري ــاهده كني او را مش

اينستاگرام به راحتي و با استفاده از ترفند زير امكان پذير است:
1ـ نرم افزار اينستاگرام را اجرا كرده و پس از انتخاب يكي از تصاوير 
اشتراك گذاشته شده از سوي كاربر موردنظر، از باال سمت چپ صفحه 

روي نام كاربر فشار داده و به صفحه  پروفايل كاربر وارد شويد.
ــت صفحه روي آيكون منو كه به شكل سه  ــمت راس 2ـ از باال س
ــت فشار داده و از منوي به نمايش  نقطه عمودي به نمايش درآمده اس
ــاب  ــه  Turn on Post Notifications را انتخ ــده گزين درآم

كنيد.
ــما مطلب جديدي  3ـ از حاال به بعد هنگامي كه كاربر موردنظر ش
ــتاگرام منتشر كند به سرعت هشدار مورد نظر در اختيار شما  را در اينس

قرار خواهد گرفت. 

فالش هشداردهنده آيفونميانبري مخفي در مرورگر

اطالع از فعاليت كاربران دلخواه در اينستاگرام

مبتدي
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پاســخ داده نمي شــود.
Microcontroller

تراشه يكپارچه اي است كه تمام اجزاي 
M ــامل ــك كنترل كننده را ش ــاز ي موردني

ــز به يك  ــه مجه ــود. اين تراش مي ش
 ،Ram ــه ــزي، حافظ ــگر مرك پردازش
ــاي ROM و گذرگاه هاي ورودي و  يكي از مدل ه
ــياري از دستگاه هاي هوشمند  ــت. در بس خروجي اس
و...  ــويي  لباسش ــال،  يخچ ــون  همچ ــي  خانگ
ــام  انج ــت ورودي،  درياف ــه   ــا وظيف ميكروكنترلره
محاسبات و اجراي پردازش يا عملكرد خروجي را به 
ــه با ميكرو  ــرو كنترلرها در مقايس ــده دارند. ميك عه
ــري را فراهم مي كنند،  ــا عملكرد محدودت پردازنده ه
ــزاي الزم، قيمت كلي  ــي اج ــل يكپارچگ ــا به دلي ام

سيستم را كاهش مي دهند.

Microprocessor
ــه سيليكوني شامل پردازشگر  يك تراش

M ــام ــه انج ــه وظيف ــت ك ــزي اس مرك
ــتم هاي رايانه اي را  محاسبات در سيس
ــرو پردازنده ها در  ــده دارد. ميك ــه عه ب
ــتر رايانه هاي شخصي با نام (CPU) پردازشگر  بيش
ــتم  ــوند و در قلب هر سيس ــناخته مي ش مركزي) ش
ــخصي مطمئنا يك ميكرو پردازنده وجود  رايانه اي ش

دارد.
تفاوت ميكرو پردازنده و ميكرو كنترلر

ــرو پردازنده ها  ــم داخل ميك ــور كه گفتي همان ط
ــده  ــگر مركزي  (CPU)  تعبيه ش فقط يك پردازش
ــت. پردازنده هاي پنتيوم اينتل نمونه اي از ميكرو  اس
ــن ميكرو پردازنده ها  ــمار مي روند. اي پردازنده ها به ش
ــي  ــات جانب ــر قطع ــه  Ram، Rom  و ديگ حافظ
ــتمي بايد براي  ــه ها را ندارند و هر طراح سيس تراش
ــر قطعات را  ــن پردازنده ها، ديگ ــردن اي عملياتي ك
ــد. ميكرو  ــا تعبيه كن ــزا در كنار آنه ــورت مج به ص
ــا و  ــزي، لپ تاپ ه ــاي رومي ــا در رايانه ه پردازنده ه
ــتم هاي رايانه اي بزرگ و نيازمند توسعه كاربرد  سيس

دارند.
ميكرو كنترلرها برخالف ميكرو پردازنده ها عالوه 
ــخصي از حافظه   ــزي، ميزان مش ــگر مرك بر پردازش
Ram ،Rom و ديگر قطعات جانبي را نيز در خود 

جاي مي دهند و در واقع يك ميني رايانه يا يك رايانه  
مستقل روي يك تراشه به شمار مي رود.

ــددي ميكروكنترلرها  ــروزه توليدكنندگان متع ام
در  و  ــخصات  مش از  ــترده اي  گس ــف  طي در  را 
ــازار مي كنند.  ــد و روانه  ب ــف تولي ــخه هاي مختل نس
ــخصي  ــراي وظايف مش ــراي اج ــا ب ميكروكنترلره
ــخص،  ــده اند و منظور از اين وظايف مش طراحي ش
ــا ارتباط ورودي  ــت كه در آنه همان برنامه هايي اس
ــده است. (براساس ورودي هاي  و خروجي تعريف ش
ــود  ــي فرآيندها انجام ش ــد برخ ــده باي ــت ش درياف

تا خروجي حاصل شود)
ــده ايد  ــه ش ــات متوج ــن توضيح ــا اي ــا ب مطمئن
ــدود و كوچك  ــتم هاي مح ميكروكنترلرها در سيس
ــن علت نيز از قيمت  ــوند و به همي به كار برده مي ش
بسيار كمتري برخوردارند اما چنانچه بخواهيم ميكرو 
پردازنده را با ميكرو كنترلر از نظر قيمت بررسي كنيم 
ــه  عادالنه اي را انجام نداده ايم؛ زيرا نمي توان  مقايس
ــتفاده  ميكروكنترلرها را به جاي ميكرو پردازنده ها اس
ــت. هريك  كرد و عكس اين صحبت نيز صحيح اس
ــه ها درجاي مناسب و در سيستم مناسب  از اين تراش
وظيفه  خود را به انجام مي رسانند و هيچ گاه نمي توان 
ــرا انجام اين كار  ــي را جايگزين ديگري كرد، زي يك

به هيچ وجه منطقي نيست.

 مهدي محمدي از شاهرود: يك هارد 
اكسترنال يك ترابايتي خريدم و 
روي آن نرم افزار USB Security نصب 
كردم تا چندي پيش با آن كار مي كردم و 
مشكلي نداشتم ولي به تازگي به رايانه كه 
وصل مي كنم خطاي رمز را نمايش داده و 
باز نمي شود. آيا راهي وجود دارد كه بدون 
فرمت كردن هارد اكسترنال آن را باز كنم 

و اطالعاتم از بين نرود؟

ــده براي   كليك:  همان طور كه در توضيحات نرم افزار Kakasoft USB Security درج ش
ــت.  ــز اين نرم افزار هيچ راه نفوذي وجود ندارد پس تنها راه حل يادآوري رمز عبور اس ــور از رم عب
ــال كرديد و متن يادآوري رمزعبوري كه روي برنامه تعيين كرده ايد  باتوجه به تصويري كه براي ما ارس
ــما تركيبي از نام و نام خانوادگي به زبان فارسي است. اين احتمال وجود دارد كه  ــخص است رمز ش مش
تغييراتي در تنظيمات زبان روي رايانه  شما صورت گرفته باشد و حروفي همچون «ي»، «ك» و برخي 
حروف ديگر قبال به صورت فارسي يا عربي بوده و اكنون برعكس شده باشد. به شما پيشنهاد مي كنيم با 
ــي در اينترنت يا روي رايانه هاي ديگر مرحله  وارد كردن رمز عبور را در  ــتفاده از ابزارهاي تايپ فارس اس
حالت هاي نوشتاري مختلف بررسي كنيد. به عنوان مثال مي توان كلمه  «اميري» را به صورت «اميري» 

نيز تايپ كرد كه تفاوت ميان اين دو كلمه در حرف «ي» آخر مشخص است.

 الهام نصيري از اراك: براي 
ــد 2012 روي  ــب اتوك نص
ــخه  64 بيت، با پيغام  ويندوز 7 نس
ــب دايركت ايكس  خطاي عدم نص
روي ويندوز مواجه مي شوم. آخرين 
ــخه  دايركت ايكس را از سايت  نس
مايكروسافت و حتي منابع ديگر دانلود 
كرده ام، اما هنگام نصب خطاي زير 

نمايش داده مي شود:
An internal system error occurred. Please refer to 
DXError.log and DirectX.log in your Windows 
folder to determine the problem.

ــخه اي را نيز نمي توانم  ــم دايركت ايكس را حذف كنم و هيچ نس نمي توان
ــخه  مخصوص ويندوز 64 بيت را دانلود  روي ويندوز نصب كنم. مطمئنم نس
ــت. چطور  ــته اس ــكلي در فايل دانلودي و... هم وجود نداش كردم و هيچ مش

مي توانم مشكل را رفع كنم؟ بايد ويندوز را مجدد نصب كنم؟
 كليك:  ابزارهاي مختلفي براي حذف دايركت ايكس از روي ويندوز 
ــزار از روي ويندوز توصيه  ــود دارد، اما در حالت كلي حذف اين اب وج
ــكالت متعددي براي نصب مجدد يا اجراي  ــود؛ زيرا ممكن است مش نمي ش
ــنهاد  ــكل ابتدا پيش ــه آن رخ دهد. براي رفع اين مش ــد ب ــاي نيازمن برنامه ه
ــتگاه را به روزرساني كنيد، زيرا در مواردي  مي كنيم درايور كارت گرافيك دس
ــت و برخالف  ــخه  به روز دايركت ايكس اس ــامل نس ــته نصب درايور ش بس
مشكالت رايج در نصب از سوي شما، اين بسته ها روي ويندوز نصب شده و 
ــد. در ادامه مي توانيد با  ــكالت احتمالي در دايركت ايكس را رفع مي كنن مش
كمك ترفند زير كاري كنيد تا ويندوز گمان كند نسخه اي قديمي از دايركت 
ــت ايكس را  ــد تا دايرك ــما بده ــن امكان را به ش ــده و اي ــس نصب ش ايك

به روزرساني كنيد. براي انجام اين كار بايد به روش زير عمل كنيد:
ــار داده و عبارت Regedit را تايپ كرده  1ـ كليدهاي Win+R را فش

كليد اينتر را فشار دهيد تا ويرايشگر رجيستري ويندوز اجرا شود.
2ـ مسير زير را در رجيستري دنبال كنيد:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
Microsoft\DirectX\

3ـ در ستون سمت راست گزينه اي با عنوان Version مشاهده خواهيد 
ــك كرده و مقدار آن را از 4,09,00,0904 به  ــرد. روي اين گزينه دوبار كلي ك

4,08,00,0904 تغيير دهيد.
4ـ رجيستري را ببنديد و يك بار ديگر براي نصب دايركت ايكس از طريق 
ــافت اقدام كنيد. به احتمال زياد مشكل  ــده از سايت مايكروس فايل دانلود ش

شما رفع و دايركت ايكس به راحتي نصب مي شود.

 Huawei Honor امير 22 سـاله از گيالن: خواستم بدانم گوشي 
3C Lite را چطور و با چه نرم افزاري بدون نياز به رايانه مي توانم 

صد درصد روت كنم؟
  KingRoot ــا نرم افزار ــي را ب  قبال يك بار گوش
ــاز هم بعضي از نرم افزارهايي كه نياز  روت كردم ولي ب
ــتند مشكل داشتند و فقط به ظاهر دستگاه  به روت داش

روت شده بود.
ــن  ــه بهتري ــزار iRoot ازجمل  كليـك:  نرم اف
ــت كه گوشي شما را روت مي كند.  ابزارهايي اس
ــما  ــخه  ويندوزي اين ابزار را به ش ــتفاده از نس ابتدا اس
ــه اين كه قصد نداريد از  ــنهاد مي كنيم؛ اما باتوجه ب پيش

ــتم عامل اندرويد اين  ــخه  مخصوص سيس ــه كمك بگيريد مي توانيد نس رايان
برنامه را دانلود كنيد.

نسخه  اندرويدي اين نرم افزار از لينك زير قابل دريافت است:
http://www.mgyun.com/m/en

ــما مي توانيد با مراجعه به لينك زير عالوه بر كسب اطالعات  همچنين ش
بيشتر نسخه  مناسب ويندوز را نيز دريافت كنيد:

http://www.mgyun.com/en/GetIRoot

 واعظي از مشهد مقدس: لطفا براي iOS چند برنامه مديريت دانلود 
ــون 4 قابل  ــازي asphalt8 در آيف ــا ب ــي كنيد و آي خوب معرف

اجراست؟
و   Download Manager Pro ــاي  نرم افزاره كليـك:    
 Download Mega و    Download Accelerator

ــود در آي او اس  ــاي مديريت دانل ــي از ابزاره Manager pro  نمونه هاي

به شمار مي رود.
ــگاه محصوالت اپل  ــك از اين نرم افزارها از لينك هاي زير در فروش هري

قابل دريافت است:
http://jjo.ir/ZMyAib
http://jjo.ir/oRvZLP
http://jjo.ir/gCHyqH

 Asphalt 8 ــا بازي ــده در صفحه  مرتبط ب ــه به اطالعات ارائه ش باتوج
ــون 4 و مدل هاي جديدتر مجهز به آي او اس 6,1,6 و باالتر  اين بازي در آيف

قابل اجراست.
http://jjo.ir/jxfJrN

 فرزاد گودرزي (يك كليكي پير) از تهران: پردازنده هاي استفاده شده 
ــمند و... از نوع ميكرو پروسسور هستند يا  در تبلت، گوشي هوش

ميكروكنترلر؟
ــي اندرويد به  ــود برنامه نويس و اين كه گفته مي ش
نحوي است كه هيچ بدافزاري روي آن اجرا نمي شود 

و سيستم آلوده نمي شود درست است يا خير؟
ــيار جالبي درباره ميكرو  ــش بس  كليك:  پرس
ــخ  پردازنده و ميكرو كنترلر مطرح كرديد. پاس
به اين پرسش نيازمند شرح تفاوت ميان ميكروكنترلر 
ــگ واژگان همين  ــت (در فرهن و ميكروپردازنده اس
شماره اين تفاوت شرح داده شده است) اما در نهايت 
بايد بگوييم دستگاه هاي هوشمند امروزي چند ميكرو 

ــده و ميكرو كنترلر را در خود جاي داده اند. پردازنده اصلي يك  پردازن
ــت كه با ميكرو كنتلرهاي ديگر در ارتباط است. تلفن هاي  ميكرو پردازنده اس
ــي،  ــگر لمس ــتند كه نمايش ــراه و تبلت مجهز به چند ميكرو كنترلر هس هم

حسگرهاي مختلف، دوربين، صدا و... را كنترل مي كنند.
ــه گاهي احتمال دارد يك تلفن فقط  ــت ك البته ذكر اين نكته ضروري اس
ــتفاده كند و در مواردي نيز (در دستگاه هاي هوشمند)  از يك ميكروكنترلر اس

ميكروكنترلرها در كنار ميكرو پردازنده ها استفاده مي شوند.
ــيد امروزه اپليكيشن هاي  ــته باش ــش دوم نيز توجه داش ــخ به پرس در پاس
ــر شده كه اين نشان دهنده   ــياري براي سيستم عامل اندرويد منتش امنيتي بس
ــيب پذيري اين سيستم عامل نسبت به برنامه هاي مخرب و بدافزارهاست.  آس
ــيب پذيري زماني  ــي روي اندرويد قابل اجرا بوده و اين آس ــا به راحت بدافزاره
ــناخته را در تنظيمات  ــود كه كاربران گزينه  نصب از منابع ناش ــتر مي ش بيش

امنيتي دستگاه خود فعال كرده باشند.
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فناوري آينده

ساعت هوشمندي متعلق به آينده
ــن انتقادهايي  يكي از بزرگ تري
ــمند وارد  ــاعت هاي هوش كه به س
ــر عادت  ــت كه كارب ــده اين اس ش
كرده سال ها از يك ساعت استفاده 
ــاعت هاي  ــا در دنياي س ــد، ام كن
ــايد  ــال (يا ش ــمند بايد هر س هوش
ــا مدلي نو  ــاعت خود را ب كمتر) س
ــون موبايل.  ــن كند، همچ جايگزي
ــوع يك تيم  ــا توجه به اين موض ب
هوشمندي  ساعت  انگليسي  خالق 

ــدني دارد كه درون بند آن قرار مي گيرد. به اين ترتيب نه تنها اين  ــاخته كه قطعات جداش س
ــود بلكه مي توان قابليت هايي به آن اضافه كرد كه به  ــاعت قديمي و دورانداختني نمي ش س
ــه Blocks نام دارد  ــاعت ك ــود. براي مثال مي توان به بند اين س مرور زمان اختراع مي ش
ــته چند برابر  ــاعت توانس ــنج اضافه كرد. اين س ماژول هايي همچون باتري اضافه و شتاب س

بودجه مورد نيازش را از كيك استارتر طي مدت زمان بسيار كوتاهي جمع آوري كند.

ــوان از دوربين  ــتيد مي ت ــا مي دانس آي
ــكنر استفاده  تلفن همراه همچون يك اس
ــوع گجت  ــه اين موض ــا توجه ب كرد؟ ب
ــاهده  ــر مش ــه در تصوي ــه اي ك خالقان
مي كنيد به نام scanPAD ساخته شده 
كه مي توان با قرار دادن گوشي روي آن 
ــناد، عكس هاي چاپي يا هر چيزي  از اس
عكس گرفت. ويژگي scanPAD اين 
ــي بدون تكان خوردن به  است كه گوش
ــيله قابليتي دارد كه  ــبد و عكس هاي بدون لرزش ثبت مي كند. صفحه زيرين اين وس آن مي چس
ــكن كردن، مي توان از اين پايه براي مكالمه  ــطح آن مي چسبد. غير از قابليت اس ورق كاغذ به س

تصويري نيز استفاده كرد. اين وسيله را يك تيم آلماني ساخته و 99 يورو قيمت خواهد داشت.

گوش دادن به موزيك 
با بلندگوهاي قديمي

ضبـط  سـنگين  و  بـزرگ  باندهـاي 
قديمي تـان همچنان كار مي كنـد، اما چون 
بـا فناوري روز سـازگار نيسـت گوشـه اي 
افتـاده و خـاك مي خـورد. براي رفـع اين 
موضوع گجتي كه مشاهده مي كنيد ساخته 
شـده اسـت. bluMe دسـتگاهي كوچك 
بـه اندازه يك مودم اينترنت اسـت، با اين 
تفاوت كه در يك سـر با سـيم به بلندگو و 
سيسـتم هاي صوتي قديمي متصل مي شود 
و در سـر ديگر بدون سيم به گوشي و همه 
دستگاه هايي كه به بلوتوث مجهز است. با 
اين حساب مي توان موسيقي سرويس هاي 
اسـتريم آناليـن و روي گوشـي را با همان 
بلندگوهـاي قديمي گـوش داد. اين گجت 
غير از گيرنده، يك مبدل صوتي ديجيتال به 
آنالوگ نيز هست و اطالعات هشت دستگاه 
را در حافظه خود نگهداري مي كند. «بلومي» 

هنگام عرضه 169 دالر قيمت دارد.

دستبند موج سواري
دنياي گجت هاي پوشيدني آن قدر جذاب است 
كه به تازگي براي موج سواري نيز دستبندي 
مخصوص سـاخته شده اسـت.  اين دستبند 
براي جمع آوري كمك هاي مردمي روي سايت 
ايندي گوگـو در حال جذب سـرمايه اسـت. 
Glassy Zone  با استفاده از امواج جي پي اس 

موقعيت مكاني فرد را تشخيص مي دهد، تعداد 
امواج را مي شمارد، سرعت باد را اندازه مي گيرد 
و كيفيت موج سواري شـخص را به او گوشزد 
مي كند تا ورزشكار هر بار بهتر اين كار انجام 
دهد. عالوه بر اينها، اين گجت نوتيفيكشن ها 
را دريافت مي كند و دعوت دوستان موج سوار 
ديگر را كه از اين دستبند استفاده مي كنند به 
اطالع شخص مي رساند. Glassy Zone  حتي 
اطالعات خواب و تحرك صاحب خود را محاسبه 
و ميزان اشعه UV را نيز اعالم مي كند. تمام اين 
اطالعات روي اپليكيشن مخصوص اين گجت 

قابل مشاهده است.
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يك مكان ياب از راه  دور جديد از سوي يك تيم نوپا ساخته شده است كه توانسته به كمك سايت هاي 
ــت كه  ــابه اين اس جمع آوري اعانه 12 هزار دالر جمع آوري كند. تفاوت مينت (Mynt) با نمونه هاي مش
ــيار كمي دارد و تا 45 متر به لطف فناوري بلوتوث 4 از سوي گجت هاي ديگر قابل شناسايي  ضخامت بس
ــت و باتري اش تا يكسال دوام مي آورد. غير از اين كه با استفاده از  ــت. اين گجت در برابر آب مقاوم اس اس
اين گجت مي توان وسايلي همچون دسته كليد را از راه  دور با تلفن هوشمند پيدا كرد، مي توان با فشار دادن 
ــده مكان تلفن را نيز پيدا كرد. همچنين مي توان دستورهاي ساده اي  دكمه اي كه روي اين گجت تعبيه ش

مثل گرفتن عكس يا پخش موسيقي را از راه دور به گوشي ارسال كرد.

ــيد و مقدار كافئين جذب شده را زير  ــالمت تان نيز باش ــت مراقب س ــيد، بد نيس اگر زياد قهوه مي نوش
ــن مخصوصي براي دو  ــاخته كه اپليكيش ــيد.  يك تيم هنگ كنگي SmartCup را س ــته باش نظر داش

سيستم عامل اندرويد و آي اواس دارد. 
ــتفاده از آن مي توانيد ميزان  ــمند حدود 450 گرم مايع را درون خود نگه مي دارد. با اس اين ليوان هوش
قهوه و انواع ديگر نوشيدني هايي را كه روزانه مي نوشيد محاسبه و براي خود هدف تعيين كنيد تا با رسيدن 
ــخص حجم مشخصي از آن نوشيده باشيد. اين ليوان حتي مي تواند ميزان كافئين دريافتي  به تاريخي مش

را محاسبه كند. قيمت اين ليوان 60 دالر است.

نظر و پيشنهاد خود را درباره مطالب كليك 
به نشاني تهران، بلوار ميرداماد، جنب مسجد 
الغدير،  روزنامه جام جم يا پست الكترونيكي 

click@jamejamonline.ir
بفرستيد يا به شماره

 300011226
پيامك بزنيد

اسكنري به نام تلفن همراه

ا ا ك ك ان ت ك ا ش اخ ا ن ت ك ا

جوينده 
يابنده است

د اش ز ن تتان ال اق ت ن د د ش ن قه اد ز اگ

ليواني براي 
حفظ سالمت

تلفن
كر

مري به نام تلف

ــن انتقادهايي ري
ــمند وار هاي هوش
ــر عاد ـت كه كارب
 يك ساعت است

ــاعت هاي دنياي س
ــاي ــال (يا ش س

ي
رد

ه
ي
يد

يك كنترل تمام عيار
گجتي كه در تصوير مشاهده مي كنيد به اندازه يك فلش يواس بي است، اما كلي قابليت 
ــتانداردهاي ارتباطي همچون  ــياري از اس دارد. B.One  اين امكان را دارد تا از طريق بس
ــتگاه هاي الكترونيكي وصل شود و آنها  بلوتوث، واي  فاي، DLNA و زيگ بي به تمام دس
ــازگار است. اما ويژگي قابل  ــمند نيز س را كنترل كند. اين گجت با تجهيزات خانه هاي هوش
ــاس آنها  ــت كه عادت ها و اعمال كاربر را زير نظر مي گيرد و براس توجه «بي وان» اين اس
ــمندانه تنظيماتش را انجام مي دهد. اين گجت به ضبط صوت و تلويزيون هاي قديمي  هوش
ــود و تمام اطالعاتش را به اپليكيشن مخصوصش روي تلفن هوشمند ارسال  نيز وصل مي ش
مي كند. به اين ترتيب مي توان همه لوازم الكترونيك خانه را از راه دور با بي وان كنترل كرد. 

اين گجت هنگام عرضه 89 دالر قيمت خواهد داشت.
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