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راز نفوذ به آیفون 
در دست هکرها

حتما به خاطر دارید که سال گذشته یکی 
از جنجالی ترین و حاشیه سازترین اتفاقاتی که 
در حوزه آي تی روي  داد، دعواي شرکت اپل 
و اف بی آي براي اجازه ورود به یک گوشــی 
آیفون 5ســی بود. ماجرایی کــه با مخالفت 
آشکار و تمام عیار اپل مواجه شد و سرانجام 
اف بی آي بعد از هفته ها و جلسات پی در پی 
دادگاهی بــه دنبال راه دیگري براي ورود به 
گوشی هاي هوشمند این شرکت رفت. چندي 
بعد اف بی اي مدعی شد یک شرکت اسرائیلی 
به نام Cellebrite راه ورود به گوشی هاي 
هوشــمند اپل را پیدا کرده است. ادعایی که 
هیچ وقت صحت آن مشــخص نشد و بعد از 

مدتی به فراموشی سپرده شد. 
حال با گذشــت یک ســال از آن ماجرا، 
گروه هکري ناشــناخته اي عنــوان کرده با 
 Cellebrite هک کردن اطالعات شرکت
به راز نفوذ به آیفون دســت پیدا کرده است. 
ابزاري که براساس شایعات حتی به یک فرد 
عادي که اطالعات زیادي از آي تی ندارد این 
توانایی را می دهد به راحتی وارد یک دستگاه 
آیفون شــود. اما جالب این که ســخنگوي 
شرکت Cellebrite گفته اطالعات دزدي 
شده، اطالعات اصلی نیست و تنها مربوط به 
یک پکیج امنیتی بوده است. فارغ از دروغ یا 
راســت بودن این ادعاها، مشخص است به 
روش آن شــرکت نمی توان به گوشــی هاي 

جدید تر آیفون نفوذ 
پیدا کرد.

همانطــور کــه از قبل اعالم شــده بود، 
ســرانجام هجدهم بهمن 95 فاز دوم شبکه 
ملی اطالعات به بهره برداري رسید. این فاز 
که با هدف تقویت زیرســاخت هاي ارتباطی 
تغییرات  می تواند  شــده،  راه اندازي  کشــور 

ســاختاري زیادي در بســتر اینترنت کشور 
ایجاد کند. 

دیگــر اهداف این فاز که با نام «رشــد» 
از آن یاد می شــود مربوط به خدماتی مانند 
ویدئوي اچ دي داخلی با هزینه قابل قبول در 

شهر هاي بزرگ، کاهش هزینه ارائه محتوا و 
خدمات پهن باند داخلی و همچنین افزایش 
پوشــش پهن باند ثابت و سیار در شهرهاي 

کشور است. 
همچنین بنــا بر آمارهاي ارائه شــده از 
سوي وزارت ارتباطات و شوراي عالی فضاي 
مجازي، با شــروع فعالیت این فاز متوســط 

سرعت دسترسی پهن باند ثابت کشور به 
4 مگابیت بر ثانیه و متوسط پهن باند 
سیار نیز به 3 مگابیت بر ثانیه خواهد 
رســید. تاکنون در سال 95 فاز یک و 

دو شــبکه ملی اطالعــات در ماه هاي 
شــهریور و بهمن به بهره برداري رســیده و 
قرار اســت فاز سوم این طرح نیز اردیبهشت 
96 و همزمــان بــا روز جهانــی مخابرات 

بهره برداري شود.

اگــر جزو معــدود افراد عالقه منــد به پلتفــرم موبایل 
مایکروســافت و سیســتم عامل وینــدوز بــوده و امیدوار 
هستید ســال آینده این شرکت با محصوالت جدیدي مثل 
ســرفیس فون بار دیگر به چرخه بازار تلفن همراه برگردد، 
باید با این واقعیت روبه رو شــوید که حداقل در یک ســال 
آینده خبري از ویندوزفون و پروژه هاي مربوط به آن نیست. 
داستان از این قرار است که شرکت مایکروسافت، کنفرانس 
رسمی ســاالنه خود به نام WinHEC را در شهر شنژن 
چین برگزار و سرفصل هاي اصلی فعالیت خود را براي سال 
آینده میالدي عنوان کرده است که در آنها هیچ 

خبري از ویندوزفون یافت نمی شود. 
این سرفصل ها شامل رایانه هایی براي کاربران 
خــالق و ایده پرداز، تجهیزات جانبــی براي همه، 
واقعیت افزوده، رایانه هایی براي بازي و رسانه ها و اینترنت 
اشیاست. بر اساس این اطالعات، شرکت آمریکایی 
بیشــتر مانور خود را روي ویندوز 10 براي رایانه ها، 
تبلت هــا و تجهیزات جانبی آن قرار داده تا کورتانا، 
ویندوز ِهلــو و ویندوز اینک به مهم ترین اهداف این 
شرکت تبدیل شــود. حال باید منتظر ماند و دید این 
غول نرم افزاري براي کنفرانس اختصاصی خود در بهار 

سال آینده چه برنامه هایی در نظر گرفته است.

 سرانجام فاز دوم شبکه ملی اطالعات

 سال 2017 بدون ویندوزفون

شاید شــنیدن این حرف ها کمی تکراري 
شده باشــد، اما بار دیگر باالترین مقام حوزه 
فنــاوري، یعنی وزیــر ارتباطــات، از تغییر 
تعرفه هــاي اینترنت تلفن همــراه و افزایش 
کیفیــت آن خبر داد. محمود واعظی در حالی 
قــول این تحول را داد که به گفته خودش، با 
اجراي فاز دوم شــبکه ملی اطالعات، هزینه 

دسترســی مــردم به اینترنت نصف شــده و 
افزایش کیفیت نیز به وجود خواهد آمد. 

همچنیــن او از تفکیک قیمــت اینترنت 
گفــت:  و  داد  خبــر  خارجــی  و  داخلــی 
«ســرویس دهندگان بایــد تفکیــک قیمت 
ترافیک داخلی و خارجی را اعالم کنند، چراکه 
تعرفه ترافیک داخلی بر بســتر شــبکه ملی 

اطالعــات، نصف تعرفه اســتفاده از اینترنت 
خواهــد بــود و دلیلی ندارد کاربــران هزینه 
یکســان پرداخت کنند.» همچنین بر اساس 
دیگر گفته هاي وزیر ارتباطات، طبق مذاکرات 
صورت گرفته، ظرفیت ترانزیت ترافیک ایران 
نیز تا اواسط ســال آینده تا 10 برابر افزایش 

خواهد یافت.

جی میل هم از اکس پی و ویستا 
رو برگرداند

مدت هاســت شرکت مایکروســافت اعالم 
کرده از وینــدوز کهنــه کار و محبوبش یعنی 
ویندوز اکس پی دیگر پشــتیبانی نرم افزاري و 
امنیتی نمی کند و به نوعی آن را به فراموشــی 
سپرده است تا بتواند کاربران آن را به نسل هاي 
جدید تر و نســخه هاي به روزتر سیستم عاملش 

بکشاند. 
حال خبرها حاکی از آن اســت که شرکت 
گوگل نیز با مایکروســافت همگام شده و روي 
خوش را از ویندوز اکس پی و ویســتا برگردانده 
اســت. به طوري که از این پــس کاربران این 
دو سیستم عامل نمی توانند با استفاده از گوگل 

کروم، به سرویس جیمیل خود وارد شوند. 
بــه گفته گوگل، ســرویس جیمیل تا اواخر 
سال 2017 به شکلی عادي به سرویس رسانی 
خــود ادامه خواهد داد، اما پس از آن در صورت 
ورود به ایمیل به طور خودکار،  جیمیل در حالت 
HTML باال آمده که خطرات امنیتی بســیار 
بــاال و امکانات بســیار کمی را دارد. شــرکت 
گوگل که پیش از این با انتشار نسخه 49 براي 
مرورگر خود از پشــتیبانی از ویندوز اکس پی و 
ویســتا دست برنداشته بود، سرانجام با توجه به 
تصمیمات مایکروسافت، به این پشتیبانی پایان 
داد تا کار براي کاربران ســنتی آن سخت تر از 

قبل شود.

قول وزیر ارتباطات به کاربران:
کاهش 50 درصدي  قیمت اینترنت و افزایش کیفیت
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عید 93 پویان ابراهیمی و امیرحسین نوازي که 
در حوزه شبکه هاي رایانه اي کار می کنند، تصمیم 
می گیرنــد مهمان بازي را تعطیل کنند، چند کتاب 
میکروتیــک و یک دســتگاه ارزانقیمت آن را نیز 
بخرند و شــروع  کنند به خواندن و آموختن. ابتدا 
قصدشان یادگیري و استفاده از آن در مکان هاي 
دیگر بود، اما کمی بعد متوجه می شــوند مدیریت 
اینترنت حوزه اي اســت که می تــوان از آن پول 
درآورد. شهریور همان سال تصمیم می گیرند بدون 
سرمایه کمی جدي تر کار کنند. این ایده را اولین بار 
در کافی شاپ یکی از دوستان امیرحسین عملیاتی 
می کنند. دوستشــان به آنهــا می گوید چه خوب 
اســت اگر بک گراند آن را عوض کنید، ولی آنها 
هیچ کدام کدنویسی بلد نبودند. تصمیم می گیرند 
این دســتگاه را باهوش تر کنند و برادر امیرحسین 
که کدنویس ماهري اســت به کمکشان می آید. 
همزمان با نوشتن پنل توسط برادر امیرحسین، آنها 
با یکی از دوستانشــان بازاریابی را آغاز می کنند. 
سوار موتور دوســت مشترکشان می شوند، به دل 
خیابــان می زنند و 300 مورد را حضوري بازاریابی 
می کنند، اما در شــش ماه فقط ســه مشــتري 
می گیرند. ســال 94 پویان از پســرعمه  و همسر 
او می خواهد به آنها بپیوندند: «من و پســر عمه ام 
در خیابان شــماره جمع می کردیم و همسرش نیز 
تلفنی برایمان قرار می گذاشــت. دشواري کار این 
بود هر جا می فهمیدنــد در حال حاضر فقط یک 

جا سرویس ما نصب شده، می گفتند برو بیرون!»
در اردیبهشت 94 میزان مراجعات به مجموعه 
آنها بیشتر می شود، زیرا کار دستشان آمده بود. از 
اینجا بازي شــروع می شود و پس از چند ماه تازه 
توانستند از پارك و یک اتاق در منزل خارج شده 
و در یک دفتر کنار هم مســتقر شوند. امیرحسین 
نیــز کار پردرآمد خود را رها می کند و در کنار تیم 

قرار می گیرد.

 وایرلس هوشمند چه کار می کند؟
یک کافی شــاپ وقتی اینترنت به مشــتریان 
خود ارائه می کند، مجبور اســت پســورد مودم را 
به مشــتریان بدهد. در این حالــت هر کس هر 
قدر بخواهد از اینترنت اســتفاده می کند. ممکن 
است همســایه ها پسورد را داشته باشند، کارکنان 

زیاد دانلود کنند یا مشتریان 
مالحظه نکنند. پویــان درباره راه حل این 

موضوع می گوید: «می تــوان در مراحل اولیه 
سیســتم هاي پیش پا افتاده و ساده اي راه اندازي 
کرد که فقط اینترنت را مدیریت کنند، اما ما عالوه 
بر این که مشکل مدیریت اینترنت را حل کردیم، 
در بخش بازاریابی و بازرگانی اماکن عمومی نیز 
یک اثر مثبت گذاشــتیم. براي این که بخواهید از 
اینترنت یک مکان عمومی اســتفاده کنید، حتما 
باید احراز هویت شوید، زیرا در مکان هاي عمومی 
اگر شــما کاري غیرقانونی با استفاده از اینترنت 
آن مکان انجام دهید، مالک آن اذیت می شــود. 
بنابراین احراز هویت باعث می شود سیستم کمی 
امن تر شــود.» به گفته او احراز هویت یک سري 
خواص بازاریابی دارد؛ به عنوان مثال وقتی کسی 
می خواهد وارد اینترنت شــود شماره موبایلش را 
وارد می کند. ســپس یک کد فعال سازي (مانند 
اینســتاگرام) برایش ارسال می شــود که با وارد 
کــردن این کد در سیســتم وایرلس هوشــمند 
می توانــد از اینترنت اســتفاده کند. اولین مزیت 
وایرلس هوشــمند صرفه جویی در هزینه هاست. 
فرض کنید جایی مثل یک فودکورت که ممکن 
اســت روزي 20 گیگ از اینترنتش استفاده شود، 
اگر سیستمش را مدیریت کند، هفته اي 20 گیگ 
مصرف می شــود. یعنی تقریبا ســالی ده میلیون 
کاهش هزینه. این بــه مجموعه کمک می کند 
عالوه بر این که کلــی هزینه هاي اینترنت را کم 
 کند، شماره موبایل هاي مشتري هایش نیز ذخیره 
شــود تا وقتی می خواهد براي بازاریابی اقدام کند 

به مشتري هایش دسترسی داشته باشد. 
وایرلــس هوشــمند که سرویســی شــامل 
ســخت افزار و نرم  افزار است، هر جاي عمومی از 
کارواش و بیمارســتان تا مطب دکتر که عده اي 
انتظار می کشــند، قابل راه اندازي است. پویان در 
این باره می گوید: «مدیر می تواند اطالعاتی عالوه 
بر شماره تماس از مشتري هاي خود داشته باشد، 
ازجملــه تاریخ تولد. وایرلس هوشــمند روزهاي 
تولد مشــتریان را به صورت خــودکار و با متنی 

کــه مدیر انتخــاب کرده 
تبریک می گوید. ایــن تبریک تولد تاکنون 
براي مشــتریان بسیار غافلگیرکننده بوده و حتی 
می پرسند از کجا می دانستید تولد من است. مثال 
یک کافه می تواند به مشــتري خود بگوید امروز 
کیک تولدت را مهمان من هســتی، با دوستانت 

بیا اینجا.»

 ثبت نام کن، اینترنت بگیر
شاید شــما نیز مانند من این ســوال برایتان 
مطرح شــده باشد که وقتی مشــتري باید براي 
استفاده از اینترنت ثبت نام کند آیا چنین سرویسی 
عالوه بر فروشــنده، به نفع او نیز اســت؟ پویان 
در پاســخ این پرســش می گوید: «قبال مشتري 

وقتــی در کافی شــاپ به 
می شــد،  وصل  اینترنــت 

پهناي باند به او نمی رسید تا بتواند از آن استفاده 
کند. بنابراین شــاید این ثبت نام کمتر از ده ثانیه 
وقتش را بگیرد، ولی در عوض نهایت ســرعتی 
که می تواند استفاده کند به دستش می رسد. ما در 
نســخه دوم که هنوز رونمایی نشده حتی مشکل 
ثبت نام را نیز حل کرده ایم، کافی اســت مشتري 
یــک بار احراز هویت کنــد، از دفعه  بعد وایرلس 
هوشمند او را می شناسد.» او اضافه می کند: «در 
شیوه استاندارد حتما احراز هویت و مدیریت وجود 
دارد. در تمام فرودگاه هاي دنیا حتما احراز هویت 

انجام می شود.»

 فالوئر بگیر
یکــی از معضالت جدید بیشــتر مکان هاي 
عمومی بازاریابی دیجیتال است، مثال می خواهند 
فالوئر اینستاگرامشان زیاد شود. وایرلس هوشمند 
تنهــا یــک مدیریت کننــده اینترنت نیســت و 
راهکارهــاي بازاریابی دیجیتــال را نیز در اختیار 
اماکن عمومــی قرار می دهد. در این ســرویس 
مردم بعد از اتصال وارد اینســتاگرام آن مجموعه 

می شوند.
یک سیستم نظرســنجی هم روي واي فاي 
قرار دارد و مشــتریان می توانند وارد آن شوند که 
نسبت به نظرسنجی کاغذي مزایاي زیادي دارد. 

در نظرسنجی مدیر مجموعه این 
امــکان را دارد تا در پنل کاربري 

خود در وایرلس هوشمند تعریف 
کند که نسبت به سوال کیفیت غذا 
حساس است و هرکه گزینه ضعیف 

را انتخاب کرد من باید همان لحظه خبردار شوم. 
ســپس مدیر می تواند به آن شماره موبایل زنگ 
بزند و بپرسد کجا نشســته و چرا ناراضی است.   
روي وایرلس هوشــمند، منوي خدمات آن مکان 
نیز وجود دارد. در واقع مشتري با ورود به صفحه 
اولی که برایش باز می شود می تواند گزینه ثبت نام، 
ورود به اینترنت، منو و نظرسنجی را انتخاب کند.

 4 توصیه کلیدي
«ما هر روز 6 و 30 دقیقه صبح تا 11 شــب 
کار می کنیم.» این جمله رمز موفقیت این تیم را 
نشان می دهد. پویان به کسانی که تازه می خواهند 
وارد فضاي استارت آپی شوند، چهار توصیه دارد: 
«این توصیه را از زبان کسی که یک شتابدهنده 

در سیلیکون ولی دارد، شنیده ام. 
1 به موقع وارد بازار شدن: به عنوان مثال 
اگر االن استارت آپی شبیه اسنپ و تپسی به بازار 

بیاید بموقع وارد بازار نشده است. 
2 داشتن تیم خوب: ما تیم خوبی هستیم 
که صادقانــه و کنار هم تالش می کنیم. اگر من 
به عنوان مدیر مجموعــه نمی رفتم کف خیابان 
و کاتالوگ جمع نمی کردم، االن نمی توانستم به 

بازاریاب تیم بگویم چه چالش هایی دارد.
3 ایــده: در ایران ایده زیــاد و اجراي خوب   
کــم داریم. باید براي مشــتري ارزش قائل بود. 
همان طــور که اســتیو جابز به تجربــه کاربري 
(UX) بسیار اهمیت می داد، نباید فکر کنید وقتی 

تکنیکال خوب هستید کار تمام است.
4 سرمایه گذار: مــا ســرمایه گذار نداشتیم و 
توانســتیم از پس آن برآییم، ولــی به بعضی از 
استارت آپ ها توصیه می کنیم وارد شتاب دهنده ها 

شوند و سرمایه گذار پیدا کنند.»
پویان تمــام مدت گفت و گو تاکیــد دارد که 
اســمارت واي فاي تازه اول راه است و قطعا سال 

آینده بسیار تغییر خواهد کرد.

  پویان ابراهیمی
موسس اسمارت واي فاي

30 ســال دارد و کارشناســی 
در  را  اطالعــات  فنــاوري 

دانشگاه آزاد خوانده است. 
بازي  فراغــت  اوقــات  در 
مطالعــه  و  می کنــد 
دیگــر  از  نیــز 
عالقه مندي هاي 

اوست.

  امیرحسین نوازي
موسس اسمارت واي فاي

28 ســال دارد و کارشناسی 
در  را  اطالعــات  فنــاوري 
دانشــگاه آزاد خوانده است. 

فقــط کار می کنــد و 
کد می زند. شــاید 
دو  یکی  هفته اي 
ساعت بازي کند.

امروزه بیشتر مکان هاي عمومی، واي فاي رایگان در اختیار مشتریان 
و مراجعه کنندگان قرار می دهند، اما ارائه اینترنت در اماکن پررفت 
و آمد معضالتی نیز دارد که مهم ترین آن استفاده بی رویه افراد و خرج 

روي دست مالک گذاشتن است. در دنیا بیشتر اماکن عمومی مانند هتل ها 
و فرودگاه ها براي ارائه اینترنت خود از یک استاندارد استفاده می کنند، اما این 

استاندارد همه جا قابل پیاده سازي نیست، استارت آپ «اسمارت 
واي فاي» براي کنترل اینترنت دست به کار شده تا اماکن عمومی 

بتوانند عالوه بر مدیریت اینترنت خود از خدمات دیگري مانند 
بازاریابی دیجیتال بهره ببرند. این هفته پاي صحبت هاي 

پرشور و حرارت پویان ابراهیمی، یکی از موسسان ایده اسمارت 
واي فاي یا وایرلس هوشمند نشستیم.

جیره بندى اینترنت
مائده گیوه چین

این ایده 
عالوه بر مدیریت اینترنت 

اماکن هاى عمومى 
راهکارهاى بازاریابى 

دیجیتال را نیز 
فراهم مى کند

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

نکنید، کلیک منتظر شماست.
شماره پیامک: 300011226

@Click_ jamejam : آى دى تلگرام

 فرض کنید 
جایی مثل یک 
فودکورت که 

ممکن است روزي 20 گیگ از 
اینترنتش استفاده شود 

اگر سیستمش را مدیریت کند 
هفته اي 20 گیگ مصرف می شود
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 دست به طال
تاریخ نشــان داده کنار گذاشتن پلتفرمی 
که براي شــما پول تولید می کند و شروع از 
پایه کار آســانی نیســت. کافی است از اپل 
و مایکروســافت بپرســید سیستم هاي عامل 
نسل جدیدشــان در دهه 90 («کاپلند» اپل 
و «کایرو» مایکروســافت) سال ها بی هدف 
توســعه یافت تا ســرانجام با نسل دیگري 
هم  موبایل  بازار  ســاختار  شــود.  جایگزین 
تفاوتی نمی کند. کلی روند بســرعت به یک 
جنگ داخلــی تمام عیار تبدیل می شــود و 
کاربران هم در این میان از دســت می روند! 
 palmOne سال 2004 نیز شرکت پام (یا
که در آن زمان به این نام خوانده می شــد) 

خودش را دقیقا در چنین موقعیتی می دید.
البته این آغــاز پام نیســت. اجازه دهید 
بــه طــور خالصــه رونــد وقایــع عجیب 
و غریــب شــرکت را تــا ایــن زمــان با 
هم مــرور کنیــم: شــرکت رایانــه اي پام 
  (Palm Computing Inc.)
هاوکینــز  جــف  توســط   1992 ســال 
(Jeff Hawkins) تأســیس می شود که 
ابتدا کارشــان نوشــتن نرم افزار براي یک 
دستگاه PDA (دستیار دیجیتالی شخصی) 
بــه نام زومر بود که شــرکت کاســیو تولید 

می کرد. 
زومر از نظر تجاري شکست خورد، اما پام 
با نوشتن نرم افزار براي دستگاه هاي شرکت 
HP و سیســتم تشخیص دســتخط براي 
اپل نیوتن (که پیشــتر شکســتش را در این 
صفحه خوانده بودیم) درآمد کســب می کرد. 
ســه سال بعد و در ســال 1995، شرکت یو 
اس رباتیکــس (U.S. Robotics) پام را 
می خرد. دو سال بعد از آن، خود این شرکت 
توسط تري کام (3Com) خریداري می شود 

و پام هم می شود جزئی از تري کام! 
یک سال بعد (1998)، موسسان ناراضی 
پام از تري کام جدا می شــوند و شرکت تولید 
را   (Handspring) هندسپرینگ   PDA
تاسیس می کنند. تري کام هم پام را به صورت 
مســتقل وارد بورس می کند و از شانس آن 
ورودش همراه است با اوج حباب دات کام که 
پس از سقوط این حباب، سهام پام 90 درصد 
سقوط می کند! ســال 2002، پام اجازه نامه 
سیستم عامل Palm OS را از هندسپرینگ 
می خرد و تیم توســعه آن را به شــرکتی به 

نــام PalmSource تبدیل می کند. یک 
ســال بعد هم قسمت ســخت افزاري پام با 
هندســپرینگ ادغام و تبدیل می شود به ... 

!palmOne :درست حدس زدید
حاال که متوجه شــدید «پام وان» از کجا 
آمد، برمی گردیم به داســتان. با وضعیتی که 
پام وان در سال 2004 دارد، تصمیم می گیرد 
 Palm دستگاهی با نسخه 6 سیستم عاملش
OS عرضــه نکنــد و کماکان بــه عرضه 
موبایل ها با نســخه 5 ادامــه دهد و در کنار 
آن ســري Treo با وینــدوز موبایل براي 
کاربــران حرفه اي تر به بازار داده می شــود. 
ســال هاي 2005 و 2006 به همین ترتیب 
سپري می شود. اما شرکت که می داند امیدي 
بــه ادامه Palm OS نیســت، کل بخش 
PalmSource را به سازنده موبایل ژاپنی 
به نام Access می فروشــد و همان بخش 
پام وان تحت نام «پام» ادامه حیات می دهد. 

 چند گل تا بهار
 Paul) مرســر  پــل  کــه  اینجاســت 

Mercer) مهندس ســابق اپل و موسس 
شــرکت ایونتر (Iventor) وارد می شــود. 
مرسر در ایونتر روي سیستم عاملی سبک وزن 
با محیطی دینامیک براي سیستم هاي موبایل 
کار می کرد. مدیران پام که بشدت به چنین 
سیستم عاملی نیاز داشتند و حتی توسعه آن را 
تحت نام مستعار «نُوا» (Nova) آغاز کرده 
بودند، تصمیم به اســتخدام مرســر و حتی 
خرید کل شــرکت ایونتر می گیرند. همزمان 
با این مســاله، دو اتفاق بســیار مهم دیگر 
هم در تاریخ پام می افتد؛ اول، یک شــرکت 
 325 می شود  حاضر  ســرمایه گذاري  بزرگ 
میلیــون دالر روي پام و سیســتم آینده اش 
ســرمایه گذاري کند. دوم، پام موفق می شود 
یکی از معاونان ارشــد سابق اپل به نام جان 
روبنستاین (Jon Rubinstein) را هم به 

عنوان مدیر اجرایی شرکت منصوب کند. 
روبنستاین که مدیري با ارتباطات فراوان 
است، شــروع به جذب استعدادها مى کند. از 
اپل مهندســانی چون اندي گریگنان و راب 
ســوك می آیند. از مایکروسافت مایک ابوت 

براي مدیریت تیم نرم افزار اســتخدام 
 Matias) می شــود و البته ماتیاس دوارته
Duarte)، طراح واســط کاربري، پیشنهاد 
گــوگل را رد می کند و به تیــم قدرتمند پام 
می پیوندد. کار آن قدر باال می گیرد که استیو 
جابز به کالیگن، مدیر عامل پام درخواســت 
قراردادي براي اســتخدام نکردن افراد میان 
دو شــرکت می دهد که با پاسخ سرد کالیگن 
روبه رو می شــود. پام در این بــازه به قطبی 
از اســتعدادهاي فوق العاده در دره سیلیکون 

تبدیل می شود.
در همین حال، شرکت براي فروش گوشی 
 (Verizon) آینده اش بــا اپراتور ورایــزن
به توافق نمی رســد و مجبور به عقد قرارداد 
با اپراتور ســوم آمریــکا، یعنی اســپرینت 
(Sprint) می شــود. قراردادي که به عقیده 
بســیاري نه تنها اشــتباه پام بلکــه یکی از 
بزرگ ترین اشــتبا هات در تاریخ فناوري به 
شــمار می آید. عالوه بر این، مشکالت پام با 
ســقوط ویندوز موبایل و به همراهش سري 

Treo بیش از پیش بغرنج می شود.

 آواز قو
اما پام مشکل بزرگ تري دارد. پلتفرمی که 
مرسر به شرکت آورده (تحت عنوان پریما)، 
چیز به درد نخوري اســت! برنامه نویسان از 
ســاختارهاي نامناسب آن شــاکی هستند و 
دوارته و تیمش هم امیدي به پیاده سازي یک 
طراحی خــوب روي آن ندارند. در میان این 
نابسامانی ها، معاون شرکت، گریگنان و مدیر 
پلتفرم، ســایمن، ایده عجیــب و خالقانه اي 
براي برون رفت پام از این باتالق به ذهنشان 
می رسد: اســتفاده از موتور متن باز وب کیت 
مرورگرهــاي  پایــه  (موتــور   (Webkit)
ســافاري اپل و گوگل کروم) براي ســاخت 

واسط کاربري سیستم عامل! 
ایده بسیار امیدوارکننده به نظر می رسید، 
ولی در عمل به این سادگی ها هم نبود. پلتفرم 
موبایل با پردازش و رم پایین بستري مناسب 
براي چنین موتوري به شــمار نمی رفت. اما 
سایمون و گریگنان که راه حل دیگري پیش 
پایشــان نمی بینند، با نمایش دمویی از آن، 
نظر مثبت مدیران پام را جلب می کنند تا به 
این دو اجــازه دهند با ده نفر از کارمندان در 
طول یک ماه، یــک پروتوتایپ آماده کنند. 

این پروژه «لونا» (Luna) نام می گیرد.
تیم ده نفره قدرتمند لونا کارشــان را مثل 

آیا مى دانستید

31 ماه؛ مدت زمانی اســت که پام (Palm) از 
اوج و تحسین در نمایشگاه CES سال 2009 
 HP به حضیض و تحقیر در بخش بی اهمیتی در
برسد؛ بدون هیچ ســخت افزاري، بدون هیچ 
رویایی و آینده اي. داستان شرکت پام از ظهور 
تا اوج و سپس تا سقوط، مثل حرکت یک ترن 
هوایی، پر از فراز و نشیب ها و اتفاقات کوچک و 
بزرگ است. از اشتباه هاي کوچک تا استراتژیک، 
از رقابت هاي جزئی تا دشمنی ها، از استعدادهاي 
معمولی تا نابغه ها و از قراردادهاي دم دستی تا 
نابودکننده، همه این پرده ها در اپراي غمناك 

پام به نمایش درمی آید.

محمود صادقی

درس ها
  در انتخاب شــرکا دقت کنید و شــتاب زده قرارداد نبندید! شــاید اگر پام در قرارداد با 
اسپرینت، ورایزن و حتی فروش شرکت به HP سنجیده تر عمل کرده بود، چنین سرنوشت 

تلخی در انتظارش نبود. 
  تمام تخم مرغ هایتان را در یک سبد نگذارید! همیشه راه هاي جایگزین داشته باشید که 
اگر مسیر اصلی به ســرانجام نرسید، همه چیز را از دست ندهید. هیچ گاه نخواهید توانست 

همه چیز را تحت کنترل داشته باشید. 
  قــدر یک تیم قدرتمند و افرادش را بدانید. براي حفظ آنها بجنگید و تمام تالشــتان را 
براي جذب اســتعدادها به کار گیرید. ســرمایه هاي اصلی یک شرکت، کارمندان مستعد و 

متعهد آن هستند. 

پام Pre، یکی از 
جالب ترین و در عین حال 
بدشانس ترین گوشی هاي 

تولیدشده 
در تاریخ  فناوري

داستان شرکت پام، از اوج تا سقوط

روزگار سپرى شده پـام



یک اســتارت آپ در داخل پــام آغاز کردند؛ 
اتاق جلســه اي را در دفتر شــرکت 

مرکز فعالیتشــان قــرار دادند و 
پرده هــا را کشــیدند. آنهــا با 
تمام وجــود روي پروژه اي که 
تنهــا راه نجات پــام از بازار 
پرتالطــم تلفن هــاي همراه 
بــود، کار می کردنــد و پس 
تالش هاي  ایــن  ماه،  یک  از 
شبانه روزي به ثمر می نشیند و 

لونا جواب می دهد! شادي تیم غیرقابل وصف 
است و آنها یک جشن حسابی می گیرند که 
چند هزار دالر خرج روي دســت شــرکت 

می گذارد!
اوایل ســال 2008  لونا بــه یک گزینه 
جدي به عنوان مســیر آینده شرکت مطرح 
مى شــود، اما هنــوز تا یک سیســتم عامل 
بخصوص  داشــت؛  فاصلــه  خیلــی  خوب 
در بحــث مصــرف منابع روي دســتگاهی 
بــا تنهــا 256مگابایــت رم. بــراي بهبود 
ســرعت، تیم لونا تصمیم می گیرد از موتور 
جاوا اســکریپت گوگل، V8 اســتفاده کند. 
امــا ورود یک بازیگــر دیگــر، وضعیت را 
حســاس تر می کند: گوگل اندروید را معرفی 
می کنــد و تنهــا چند ماه تا عرضه گوشــی 
G1 بــا این سیســتم عامل فاصله اســت. 
رقابــت بــراي رســیدن به بــازاري عظیم 

به اوج خود می رسد.
در داخل شرکت هم دعوا میان 

لونا و پریمــا عمال به یک 
داخلی  عیار  تمام  جنگ 

بدل شده بود. شرکت 
براي این که این دعوا 
کند،  آرام  کمــی  را 
راه  به  رقابت هایــی 
در  که  می انداخــت 

تالش  تیــم  دو  آن، 
عملکردهاي  می کردند 

بهترین  بــه  را  اساســی 
حالــت و در زمان مشــخص 

پیاده ســازي کنند. لونا تقریبا همیشه 
تیم برتر بود؛ چه در زمینه سرعت پیاده سازي 
و چه کیفیت خروجی. با رسیدن سال 2008 
به میانه، دیگر تقریبا همه می دانســتند لونا 
سیســتمی است که شرکت باید ادامه دهد و 
در نهایت ابوت کنارگــذاري پریما را اعالم 
می کنــد. تصمیمی حیاتی و تنها شــش ماه 

.CES مانده به رونمایی بزرگ در
در این زمــان، تغییراتی اساســی نیز در 
واسط کاربري سیستم عامل انجام می شود تا 
همه چیز تمیزتر و کاربرپســندتر شود. هسته 
سیســتم عامل هم که بر پایه جاوا بود، هنوز 
خیلی کار داشت و تیم فقط به دنبال راه هایی 

بود که واسط کاربري بتواند با این هسته کار 
کند. کم کــم دوارته، کالیگن و روبنســتاین 
شــروع به تمرین اجراي مراسم رونمایی با 
حضور مهندسان می کنند. آنها می دانستند که 
شرکت باید محصولی عالی معرفی و همه را 
میخکوب کند. شــانس دوباره اي در کار نبود 
و بــه گفته یکی از کارمندان پام، «ما طوري 

تمرین می کردیم که انگار مراسم اپل بود»!

 پادشاه بی لباس
مراســم رونمایی گوشــی پري (Pre) و 
در   (webOS) وب اواس  سیســتم عامل 
ژانویه 2009 واقعــا میخکوب کننده بود. هم 
نرم افزار و هم سخت افزار حاضران سالن را به 
وجد آورد و ســایت ها نوشتند: «یک پیروزي 
عظیم براي پام. کاربران هیجان زده اند». البته 
دو چیز کام این معرفــی فوق العاده را کمی 
تلخ کــرد؛ این که Pre فقــط روي اپراتور 
اسپرینت (که اپراتور کوچکی با شبکه 
و  می کرد  کار  بود)   CDMA
دیگر زمان عرضه آن که به 
شــکلی مبهم «نیمه اول 
سال 2009» اعالم شده 
بــود. اما در هــر حال، 
می توانستید  بســختی 
مورد  در  منفــی  نظري 
پیــدا   Pre و  وب اواس 

کنید.
دموهاي Pre ســاختگی 
از  بزرگی  بخش هــاي  ولی  نبود، 
کارکردهاي حیاتــی نیز هنوز آماده نبود و 
همه می دانستند دستگاه کار زیادي دارد تا به 
حد عرضه برسد. بر این اساس، شرکت یک 
تصمیم جنجالی می گیــرد و به هیچ کس از 
اعضاي رسانه ها اجازه کار با گوشی را تا پیش 
از عرضه به بازار نمی دهد. حرکتی که تعجب 
زیــادي را بر می انگیزد و بســیاري آمادگی 
شــرکت براي فروش تلفن مرموزش را زیر 

سوال می برند.
پام خلف وعده نمی کند و Pre پنجم ژوئن 
2009 به بازار آمریکا عرضه می شود. اما این 
گوشی به دستگاه پرفروشی تبدیل نمی شود 

که همه انتظارش را دارند. خیلی ها تقصیر 

فروش  انحصار  تصمیم  متوجه  را  اصلی 
گوشی با اسپرینت می دانند و اوضاع 

با تبلیغات عجیب و غریب این 
اپراتور براي Pre هم تشدید 

می شود!
در ایــن میان، شــرکت 
بی توجــه بــه انتقــادات و 

فروش پایین، در حال بستن 
یک قرارداد اساســی با ورایزن 

اســت که از ابتدا بــه دنبالش بود. 
ورایــزن تعداد زیادي از نســخه هاي بعدي، 
یعنی Pre Plus و Pixi Plus را سفارش 
می دهد و وعده می دهد Pre Plus گوشی 
پرچمــدارش در ابتداي ســال 2010 خواهد 
بود. اما پام از پشت خنجر می خورد و ورایزن 
 (Droid) در نوامبــر 2009 موتوروال دروید
را به بــازار عرضه می کنــد. دروید به طرز 
خارق العاده اي موفق می شــود و ورایزن هم 
دیگر تالشی براي فروش Pre Plus ندارد. 
سفارش ها روي دست شــرکت می ماند و با 
ضربه اي چند صد میلیــون دالري، ورایزن 
آخریــن میخ را بــر تابوت پــام می کوبد. با 
ایــن اوصاف، مدیران پام چاره اي جز فروش 

شرکت را پیش پایشان نمی بینند.

 از چاله به چاه
پس از مذاکرات و بررســی پیشنهادها از 
شرکت هاي مختلف، شرکت HP به عنوان 
خریدار اصلی مشــخص می شود. معامله در 
آوریل 2010 با رقم تقریبی 1.2 میلیارد دالر 
صورت می گیــرد و مدیرعامل اچ پی، مایک 
هرد (Mike Hurd) که بــاور زیادي به 
پــام و وب اواس دارد، قول می دهد توســعه 
این سیستم عامل را شتاب بخشد. اما تیم پام 
که در حال توسعه سخت افزاري و نرم افزاري 
نسخه بعدي گوشــی (Pre 3) است، دیوار 
بزرگی را سر راهش می بیند. اپل با آیفونش 
بــه غولی در بــازار موبایل مبدل شــده که 
تقریبا تمام منابع را می بلعد. شــرکت سراغ 
صفحه نمایــش براي گوشــی اش می رود، 
پاسخ می شــنود اپل تمامش را خریده است! 

همین اتفاق در مورد دوربین و قطعات دیگر 
هم می افتد. وضعیت طوري 
می شــود که پام مجبور به 
اســتفاده از قطعات اضافی 

تولیدکنندگان می شود!
در گیــر و دار این جنگ 
منابع و فرسایشــی شــدن 
توسعه نسخه دوم وب اواس، 
افــراد کلیدي پــروژه هم 
یکی یکی شــرکت را ترك 
ابوت،  مایــک  می کننــد. 
مســئول نرم افزار، از اچ پی 
به توییتر می رود. پس از او، 
نوبت به ماتیاس دوارته می رســد 
و  کند  اعالم  را  جدایــی اش  که 
به تیم اندروید در گوگل بپیوندد 
(شــاید برایتان جالب باشــد که 
دستپخت  اندروید  متریال  طراحی 
همین جناب دوارته است). اما تاریخ 
دوباره براي پام تکرار می شــود و حامی 
اصلی پام، مایک هرد یکباره استعفا می کند.

جانشــین هرد که اعتقاد چندانی به پام و 
محصوالتش نــدارد، تنها به تولید یک تبلت 
چراغ ســبز می دهد و به ایــن ترتیب، تاچ پد 
(TouchPad)، نخستین تبلت با وب اواس 
که با قطعات مردودي آیپد تولید شده بود، در 
سال 2011 به بازار عرضه می شود. ولی این 
محصول با قیمت باال و کیفیت پایینش، یک 
فاجعه تمام عیار اســت! حجمی عظیم از این 
تبلت هاي نگون بخت روي دست فروشنده ها 
می ماند و هیچ کس حاضر نیســت در مقابل 
آیپد 2 اپل، این تبلت را بخرد! مدیران اچ پی 
که منتظر چنین فرصتی هســتند، کل بخش 
ســخت افزاري پام را هم بــا این تبلت دفن 

می کنند. 
در این میان، سرنوشــت سیســتم عامل 
پام، یعنی وب اواس هــم در هاله اي از ابهام 
قرار می گیرد. اما پیــش از آن که مدیرعامل 
HP در ایــن زمینــه تصمیم گیــري کند، 
عزل می شــود و مــگ ویت مــن به عنوان 
مدیرعامل جدیــد، تصمیمی عجیب در قبال 
webOS اتخــاذ می کند. بخش اعظمی از 
وب اواس بــه صورت متن باز در اختیار جامعه 
توســعه دهندگان قرار می گیرد. دو سال پس 
از آن نیــز افراد باقیمانده تیم webOS که 
تحت عنوان گرم (gram) در اچ پی فعالیت 
می کردند، به همراه متن کد سیســتم عامل، 
مستندات و موارد ثبت شده در اختیار شرکت 
ال جی قرار می گیرند. در حال حاضر می توانید 
پاي تلویزیون هاي هوشمند ال جی بنشینید و 
قدرت وب اواس را در پشت صفحه آن ببینید!
آخرین اپیزود ســریال پام هــم ابتداي 
2015 اتفــاق افتاد. زمانی کــه اچ پی برند 
پام (Palm) را به شــرکت TCL فروخت 
تا آینــده این برند پر ماجرا در دســتان این 
شــرکت و وعــده اش بــراي بازخلــق آن 

قرار گیرد.
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اگر مطالب 
این صفحه را 
مى پسندید، 

عدد5 603 را
 به شماره 
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پیامک کنید

اچ پی
 در تاریخ به عنوان 

نابودکننده پام 
براي همیشه از 

خود چهره اي منفور 
برجاي گذاشت

آیا مى دانستید
مراسم رونمایی 

گوشی Pre و سیستم عامل 
وب اواس در ژانویه 2009 واقعا 
میخکوب کننده بود. هم نرم افزار 
و هم سخت افزار حاضران سالن را 
به وجد آورد و سایت ها نوشتند: 

«یک پیروزي عظیم
 براي پام» 

افراد باقیمانده تیم 
webOS که تحت عنوان گرم 

(gram) در HP فعالیت می کردند به 
همراه متن کد سیستم عامل، مستندات و 
موارد ثبت شده در اختیار شرکت ال جی
 قرار می گیرند. در حال حاضر می توانید 
پاي تلویزیون هاي هوشمند ال جی بنشینید
 و قدرت وب اواس را در پشت صفحه

 آن ببینید!
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بلیت هاي جشــنواره فجر امســال را نامی 
ناشناخته در میان اهالی صنعت فناوري اطالعات 
بانکــی و پرداخت به عهده گرفــت. قرار بود از 

طریق وبسایتی که هیچ سابقه اي 
در زمینه فروش بلیت الکترونیکی 
ندارد، مردم بلیت هاي جشــنواره 
فیلم فجر را پیش خرید کنند و بعد 
از طریق پیک، بلیت هاي کاغذي 
براي آنها ارسال شود. امسال هم 
مثل هر ســال شــاهد فاجعه اي 
در فــروش بلیت هاي جشــنواره 
بودیم و بــار دیگر صف هایی که 
به دور از کرامت انســانی اســت 
جلوي ســینماها شــکل گرفت. 
جشــنواره فیلم فجر مثالی است 
از عدم کاربــرد فناوري هایی که 
سال هاست در کشور وجود دارد و 
ورود آنهــا به عرصه هاي مختلف 
بیشتري  شفافیت  و  نظم  می تواند 

براي مردم به ارمغان بیاورد. 

همین ماجرا را به شــکل دیگري در فروش 
بلیت هاي فوتبال داریم. گویا هر جا که بازار سیاه 
و زیرزمینی وجود دارد به این راحتی ها نمی توان 
ابزارهاي فناورانه را جــا انداخت. فناوري هرجا 
که قدم بگذارد پشــت بندش نبود شــفافیت و 
مــی رود.  بیرون  بی نظمــی 
نبود  در  کــه  کســانی  منتها 
شفافیت بهتر فعالیت می کنند 
بخش هاي  در  سال ها  این  در 
مختلــف نفــوذ کرده انــد و 
همین ها معمــوال مانع کاربرد 
می شــوند.  فناوري  درســت 
این پرســش ها بی پاسخ مانده 
اســت که چرا بلیت  فیلم هاي 
روش هاي  با  فجر  جشــنواره 
فناورانــه فروخته نمی شــود؟ 
چرا در وبســایت فروش بلیت 
بیشــتر پردیس هاي سینمایی 
موبایل  با  اســت  شده  نوشته 
خرید نکنید؟ چــرا در فوتبال 
ســنتی  صورت  به  بلیت هــا 
فروخته می شــود؟ چرا تجربه 

خــوب فروش بلیت هاي والیبــال به حوزه هاي 
دیگر تعمیــم داده نمی شــود؟ در این گزارش 
بــه انواع روش هایــی که براي فــروش بلیت 
وجــود دارد، می پردازیم. قبل از آن هم توضیح 
مختصري بدهیم کــه وقتی صحبت از فروش 
بلیت می کنیم منظورمــان بلیت براي هرحوزه 
قابل تصوري اســت؛ از ســینما و تئاتر گرفته 
تا مســابقات ورزشــی و حمل ونقــل عمومی. 
در ســال هاي گذشــته فروش بلیت در برخی 
بخش هــاي حمل ونقــل عمومی دچــار تغییر 
و تحوالتی شــده اســت، اما هنوز بسیاري از 
بخش هاي حمل و نقل عمومی مانند تاکســی ها 

از روش هاي سنتی استفاده می کنند. 
در حال حاضر براي بلیــت دو روش اصلی 
وجود دارد؛ فناوري هاي تماســی و فناوري هاي 

بدون تماس.

فناوري هاي تماسی
در فناوري هاي داراي تماس همیشــه پاي 
یک کارت در میان اســت. کارت ها هم معموال 
کارت هاي مگنت یا مغناطیســی بــوده که با 
نوار ســیاه رنگی که دارند مشخص است. البته 

بلیت هاي کاغذي قدیمی هم مانند همین کارت 
بــوده و منطق بلیت در هر دوي آنها یکســان 
اســت. این روش مشــکالت زیــادي دارد که 
ازجمله آنها طوالنی بودن زمان انجام تراکنش 
اســت. در بلیت چیزي که کم است زمان است 
و اگر قرار باشــد تراکنش زیاد طول بکشد، این 
روش مناســب نیســت. کارت هاي مغناطیسی 
هم اطالعات خاصی در خــود ندارند و معموال 
باید به صورت آنالین اســتفاده شوند که همین 
موضوع باعث می شــود رمز عبور یک ضرورت 

باشد و این یعنی زمان زیاد تراکنش.

 فناوري هاي بدون تماس
فناوري هاي بدون تماس هم دو دسته کلی 
هســتند؛ آنهایی که باز پاي کارت وسط است و 
آنهایــی که پاي تلفن همراه. وقتی کارت پایش 
وســط اســت به جاي کارت هاي مغناطیسی از 
کارت هایی با فناوري RFID استفاده می شود. 
در بلیت هــاي مترو و اتوبــوس از این فناوري 
استفاده می شود و این کارت ها معموال به صورت 
آفالیــن کار می کنند و نیازي به وارد کردن رمز 
عبور نیســت. در این کارت هــا اعتباري درون 
کارت ذخیره شــده که با هر بار اســتفاده این 

اعتبار مصرف می  شود.  
در سال هاي گذشــته با توسعه تلفن همراه 
فناوري هــاي مختلــف مرتبط بــا تلفن همراه 
ســعی کرده انــد جایشــان را میان مــردم باز 
کنند. سه فناوري در ســال هاي گذشته تالش 
زیــادي براي نفــوذ بین مردم انجــام داده اند: 
NFC نام .QR و کدهــاي NFC،  BLE
از بس شنیده شده تقریبا همه چیزي درباره آن 
می دانند. BLE احتماال کمتر شناخته شده که 
بهتر است در این حد بگوییم که نوعی فناوري 
مبتنی بر بلوتوث اســت. برخــی تصور می کنند 

BLE قاتل NFC است.
قبلــی  روش  دو  برخــالف  امــا   QR
بی ســروصداتر و فراگیرتر اســت. ایــن روزها 
بســیاري از نمایشــگاه ها و همایش هاي دنیا و 
حتی در همین ایران، بلیت هایشــان را از طریق 

کد QR صادر می کنند. 
تولید این کدهــا از طریق اپلیکیشــن ها و 
نرم افزارهاي نســبتا ســاده اســت و اطالعات 
متنوعی می تــوان در آنها ذخیره کرد. نســبت 
بــه بارکدهاي دوبعدي اطالعات بیشــتري در 
این بارکدهاي ســه بعدي ذخیره می شود و ابزار 
مناســبی براي صدور بلیت است.  در سال هاي 
گذشته هنوز در جاي مهمی مثل جشنواره فجر 
بلیت هاي کاغذي حذف نشــده و این در حالی 
اســت که حتی کارت هاي بلیت هم دوره شان 
تمام شــده و فناوري هاي مبتنی بر تلفن همراه 
تغییر زیادي در شــیوه اســتفاده از بلیت ایجاد 
کرده اســت؛ ولی هنوز در وبسایت بزرگ ترین 
پردیس هاي سینمایی ایران می نویسند با موبایل 

بلیت نخرید!
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در حال حاضر براي 
بلیت دو روش 

اصلی وجود دارد؛ 
فناوري هاي تماسی 
و فناوري هاي بدون 

تماس
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تعداد کاربران پرداخت هاى همراه از طریق NFC در سراسر جهان از سال 2012 تا 2018 (میلیون)
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خــوب فروش بلیت هاهاهاي والیبــال به حوزه هاييي
زگزارارارششش نمی شــود؟ در این  دیگر تعمیــم دادههه

ششوشهه هایــی که براي فــروششش بلیت  بــه انواع ر
توضیح  هه هم وجــود دارد،د،د، می پردازیم. قبل از آن
از فروش  ييري بدهیم کــه وقتی صحبحبحبتتت مختص
براي هرحوزه  بلیت میمیمی کنیم منظورمــان بلیتتت
ـســــینما و تئاتر گرفته  تصوري اســت؛ از  قابللل
حمل ونقــل عمومی.  مســابقات ورزشــی ووو تتتااا
فروش بلیت در برخییی در ســال هاي گذشــتتـتههه

غغتغییر  بخش هــاي حملل ونونونقققــل عمومی دچــار 
ددـده اســت، اما هنوز بسیاایاررري از  و تحوالتی شـ
ککاکســی ها  خش هاي حملململ و نقل عمومی مانند ت

ددند.  سنتی استفاده می کن روش هاييي
حححاالال حاضر براي بلیــت دددو روش اصلی ر

دارد؛ فناوري هاي تماســــی و فناوري
تماس.

ري هاي تماسی
يياي داراي تماس ري ه

ر م م میان اســت.
گنت یا مغنا
ی که د

آفالییی
عععبببور نیســ

کارت ذخیره شـ
ووشو اعتبار مصرف می

در سال هاي گذذگذشــته
مممختلــف مرتبط فناوري هــاييي

ننان ددردههه انــد جایشــان را می ســعی ک
گگگذشته تال فناوري در ســال هاييي کنند. سههه
انجــام داده دردممم زیــاديديدي براي نفــوذ بین م
C نام .QR Rو کدهــاييي NFC، BLLLEE

ییریبابابا همه چیزي ازازاز بس شنیده شده تق
متممااال کمتر شنا اح BLE .می دانند
حح حد بگوییم که بهتر است در این

ثوثث اســت. برخـ مبتنی بر بلوت
NFCCC است BLE قاتللل
برخــال ااامــا  QR

بی ســـروصداتر و فر
ـســـیاري از نمایش ب

حححتی در همین
ص QR Rکد

تولید
نرم افز

متن

چالشی به نام بلیت دیجـیتال
چرا بلیت  جشنواره هابا روش 
فناورانه فروخته نمى شود؟

این پرسش ها بی پاسخ 
مانده است که چرا بلیت  
فیلم هاي جشنواره فجر 
با روش هــاي فناورانه 
فروختــه نمی شــود؟ 
وبســایت  در  چــرا 
فــروش بلیت بیشــتر 
سینمایی  پردیس هاي 
نوشته شــده است با 
موبایل خریــد نکنید؟
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ذره بین

انســان ها  از  مجموعه اي  شــرکت  یک 
را دور هــم گــرد آورده و بــه همین دلیل، 
تعجبی نــدارد که تمایالت انسان دوســتانه 
نیز در شــرکت ها جاي داشــته باشــد. در 
واقع مفهوم مســئولیت اجتماعی شــرکتی 
 (Corporate Social Responsibility)
عبارتی است که براي توصیف اقدامات غیرانتفاعی 
و نوعدوســتی توسط شرکت هاي مختلف به کار 
برده می شــود. شــرکت هاي کوچک و بزرگ در 
سراسر ایران، اقداماتی مختلف را فارغ از سود مالی 
براي اداي دین خود به اجتماع انجام می دهند. این 
کمک ها می تواند در قالب یاري رسانی مستقیم به 
افراد نیازمند یا حتی کمک به حفظ محیط زیست 
باشد. در این میان، شــرکت هاي فعال در حوزه 
فنــاوري نیز از این قافله عقــب نمانده اند. جالب 
اینجاست که برخی از این شرکت ها نظیر گوگل، 
همواره در آمارهاي رســمی منتشر شده در رتبه 
شرکت هایی با بهترین عملکرد در زمینه مسئولیت 
اجتماعی جاي می گیرند. آشنایی با برخی اقدامات 
متنوع این شــرکت ها می تواند براي سازمان هاي 
دیگري که می خواهند رویکردي مشابه را در پیش 

بگیرند جالب و آموزنده باشد. 

گوگل
شــرکت گوگل از ســال 2007 پــروژه اي را 
 (Google Green) به نــام گــوگل ســبز
آغــار کرد. هــدف از اجراي این پــروژه، تامین 
انرژي مــورد نیاز دیتاســنترهاي این شــرکت 
بود. گوگل بــا کمک این پروژه توانســت تاثیر 
زیست محیطی خود در تولید آالینده هاي کربنی 
را به صفر برســاند. عالوه بــر این که حجم قابل 
توجهی از برق دیتاســنترهاي گــوگل از طریق 
انرژي هاي پاك نظیر انرژي خورشیدي، بادي یا 
زمین گرمایی تامین می شد، ســاختار این مراکز 
داده نیز به گونه اي طراحی شــده که تا 50درصد 
انرژي کمتري را نسبت به دیتاسنترهاي معمولی 
مصرف کنند.  گوگل همچنیــن کارمندان خود 
را به مشــارکت در طرح هاي انسان دوســتانه و 
خیریه دعوت می کنــد. در برنامه خدمت گوگل 
(GoogleServe) کــه هر ســاله از ســوي 
گــوگل برگزار می شــود، صدهــا کارمند گوگل 
یــک هفته فرصت دارنــد در پروژه هاي مختلف 
نظیــر آموزش در مــدارس محــروم، کمک به 
موسسات خیریه و نیز اجراي پروژه هاي مختلف 
زیست محیطی نظیر کاشت درخت حضور یابند. 
گفتنی اســت هر سال تعداد کارکنانی که در این 

برنامه جالب حضور می یابند افزایش می یابد. 
در ماجراي شــیوع تب زیکا در برخی مناطق 

جهــان، گوگل ضمن اعطاي یــک میلیون دالر 
کمک نقدي به یونیسف، برخی متخصصان خود 
را به این مناطق فرستاد تا به کارشناسان حاضر در 
محل در تدوین نقشه اي از مناطق آلوده و طراحی 
الگوریتمــی براي پیش بینی شــیوع این بیماري 
کمک کنند. گوگل از سال 2010 به این سو، بیش 
از 40 میلیون دالر را به اجراي برنامه هاي آموزشی 
براي کودکان و نوجوانان بویژه در مناطق محروم 
اختصاص داده است. هدف از اجراي این برنامه ها، 
افزایش دانش فناوري بویژه آموزش برنامه نویسی 

به این بچه هاست. 

 مایکروسافت
مایکروســافت نیز مانند گــوگل، برنامه هایی 
براي کاهش آالینده هاي کربنی خود اجرا کرده و 
در چند سال اخیر توانسته با جایگزینی انرژي هاي 
پــاك و تجدیدپذیر، تا حد زیادي در این مســیر 

موفق باشد. 

زپوس
شــرکت زپوس (Zappos) که فروشگاهی 
آنالین و بین المللی است، برنامه هاي جالبی براي 
اجــراي وظیفه اجتماعی خود دارد. این شــرکت 
عالوه بر این که هر سال انواع محصوالت مختلف 
مورد نیاز موسسات خیریه را به صورت رایگان به 
آنها می دهد، براي کارکنان خود نیز این امکان را 
فراهم می کند تــا در صورت انجام انواع کارهاي 
انسان دوســتانه در خــارج از محیط شــرکت، از 

مرخصی با حقوق برخوردار شوند. 

 سیسکو
جزو   (Cisco) سیســکو  معروف  شــرکت 
ســازمان هاي پیشــرو در زمینــه ارائــه انواع 
کمک هــاي غیرانتفاعی اســت. این شــرکت 
هرســاله طرح هاي مختلفى را نظیــر آموزش، 
ســالمت، توانمندســازي اقتصادي و نیز کمک 
بــه بازماندگان بالیــاي طبیعی اجــرا می کند. 
همچنیــن هر ســال صدهــا نفــر از کارکنان 
ایــن شــرکت در انــواع پروژه هــاي خیریــه 

شرکت می کنند. 

 دل
بــه  ســال  هــر   (Dell) دل  شــرکت 
موسســات خیریه مختلف کمک مالی می کند. 
ایــن شــرکت همچنیــن در طرحــی بــا نام 
امکانات   (YouthConnect) کانکــت  یــوث 
آموزشــی  و فناوري  را براي مــدارس محروم 
در برخی کشــورهاي جهان فراهم می آورد. ارائه 
کمــک هزینــه تحصیلی بــه دانش آمــوزان و 
دانشــجویان نیازمنــد نیــز از دیگــر اقدامات 

دگرخواهانه دل به شمار می رود. 

  آي.بی.ام
شــرکت آي.بی.ام (IBM) به عنوان یکی 
از پیشــتازان صنعت رایانه، برنامه اي با نام جشن 
Celebration) را  of Service) خدمــت

اجــرا می کند. این برنامه که ســابقه اي طوالنی 
دارد، فرصت هاي مختلفــی را که براي کارکنان 
این شــرکت در سراســر دنیا به منظور کمک به 
افراد نیازمند وجود دارد، اعالم می کند. بر اساس 
آمار اعالمی از سوي این شرکت، تاکنون بیش از 
ســه میلیون و 200 هزار ساعت کار داوطلبانه از 
سوي کارکنان این شرکت براي کمک به جامعه 

به انجام رسیده است. 

  تارگت
بزرگ  فروشــگاه  دومین   (Target) تارگت 
البته  که  دنیاست  خرده فروشــی  زنجیره اي 
سال هاســت فروش آنالین نیــز دارد و 
اکنون بخشــی قابل توجــه از مجموع 
فروش این فروشگاه به صورت آنالین 

صورت می گیرد. 
شــرکت تارگــت از ســال 2010 
برنامه اي را براي کمک به شــهروندان 
محــروم ایاالت متحده و نیز چند کشــور 
دیگــر دنیــا اختصــاص داد. این شــرکت 
تصمیم گرفت 5 درصد ســود خود را براي امور 
انسان دوســتانه و خیریه اختصاص دهد. شرکت 
تارگت در سال 2015 توانست به هدف تعیین شده 
خود یعنی یک میلیارد دالر کمک انسان دوستانه 
دســت یابد.  کمک هاي خیریه تارگت بیشــتر 
به بهبود وضعیت دانش آمــوزان محروم مربوط 
می شود. یکی از این کمک ها اختصاص بودجه اي 
براي ناهار دانش آموزان در مدارس مناطق محروم 
اســت. تارگت همچنین بیش از 400 هزار دالر 
به بیش از 120 هزار مدرســه بــراي خرید انواع 
تجهیزات آموزشــی کمک کرده اســت. خرید و 
اهداي کتاب به دانش آموزان نیازمند و نیز تامین 
کمک هزینه تحصیلــی آنها از دیگر بخش هاي 

این پروژه شرکت تارگت بوده است. 

  اتودسک
شــرکت اتودســک (Autodesk) یکی از 
معروف ترین شــرکت هاي نرم افزاري دنیاســت 
که در زمینه تولید انــواع نرم افزارهاي معماري، 
مهندســی و طراحــی صنعتــی فعالیــت دارد. 
بیشترین کارکنان این شرکت متخصصان فنی و 
برنامه نویس هســتند. با این اوصاف این شرکت 
برنامه هــاي متنوعی را براي تشــویق کارکنان 
خود براي کمک به جامعه در نظر گرفته اســت.  
در یکــی از ایــن برنامه ها کارکنان اتودســک 
ایــن فرصت را دارنــد که به مــدت چند هفته 
ســر کار خــود حاضر نشــوند و در عــوض، در 
طرح هاي مختلف انسان دوســتانه اي که از سوي 
شرکت طراحی شــده حضور یابند. برخی از این 
طرح ها بیشتر بر توانایی هاي فنی استوار است که 
براي نمونه می توان به کمک براي تهیه دســت 
و پاي مصنوعی براي افراد نیازمند اشــاره کرد. 
همچنین برخی دیگر از کمک ها نظیر بسته بندي 
غذا براي مدارس محروم یا مناطق آســیب دیده 
از بالیاي طبیعی از دیگر کمک هایی اســت که 
از ســوي کارکنان این شــرکت به مردم عرضه 
رویکردي  همچنین  اتودســک  می شود. شرکت 
مســئوالنه را در قبال محیط زیســت در پیش 
گرفته اســت. این شــرکت دوره هاي آنالینی را 
بــراي آموزش اصول طراحی خانه یا محصوالت 
مختلف به شکلی دوستدار محیط زیست طراحی 
کرده است. این دوره هاي آنالین به مهندسان 
و دانشــجویان عالقه مند در سراسر جهان 

به صورت رایگان عرضه می شود. 

شــرکت هاي مختلف فعال در حــوزه فناوري در ایران نیز در چند ســال اخیر اقدامات 
خوبــی را در زمینه مســئولیت اجتماعی خود به انجام رســانده اند. براي نمونه، یکی از 
معروف ترین فروشــگاه هاي آنالین ایران در ماه رمضان امســال، کمپینی را با نام «به 
رنگ مهربانی» راه اندازي کرد که در آن، 5 درصد مجموع فروش محصوالتی مشخص 

برنامه هایــی به چند موسسه خیریه مردم نهاد اهدا شد. شرکت ال جی و گلدیران نیز 
براي تجهیز مدارس مناطق محروم به ســامانه هاي گرمایشی 

و سرمایشــی و نیز توزیع کیف و نوشــت افزار در میان این 
دانش آموزان داشــته اند. این دو شــرکت همچنین پروژه 
ویژه اي را براي شناسایی و اســتعدادیابی کودکان نخبه 

ایرانی به اجرا می رسانند. شرکت سامسونگ نیز در 
ایران با کمپین «کودکان امید» گام هاي خوبی در 
زمینه تجهیز مدارس محروم برداشته است. ایجاد 

کتابخانــه گویا براي نابینایان و کم بینایان و درختکاري 
در شــمال ایران از دیگر اقدامات این شــرکت 

کره اي در راستاي عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود بوده است.

گلریزان فناوري
شرکت هاي فناوري
 چه وظایف اجتماعی اى دارند؟
 

صالح سپهري فر 

مسئولیت اجتماعی شرکت هاي فناوري در ایران

«گلریزان» براي بازاري هاي قدیمی ایران واژه اي آشناست. کسب درآمد و رقابت همیشه یکی از واقعیت هاي بازار است، اما 
در این رقابت، نباید چشم را روي انسانیت بست. به همین دلیل است که هنوز در میان بسیاري از بازاري ها، کمک هاي خیریه 

و یاري به همنوعان به عنوان بخشی جدانشدنی از فعالیت اقتصادي سالم شمرده می شود. اما آیا در دنیاي امروز که کم کم حجره ها و 
مغازه ها به شرکت تبدیل می شوند هم می توان چنین رویکردهایی را دید؟ 

7

مفهوم مسئولیت اجتماعی 
شرکتی

 عبارتی است که براي 
توصیف اقدامات غیرانتفاعی 

و نوعدوستی توسط 
شرکت هاي مختلف به کار 

برده می شود
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 PS4 ،ایــن طور کــه از شــواهد پیداســت
ســالی بســیار خوب را پیش رو خواهد داشــت. 
با نگاهــی به یک ماه گذشــته از ســال جدید 
موفقی  انحصــاري  عناوین  می بینیــم  میالدي 
 ،Yakuza 0، Gravity Rush 2 چــون 
 ،Resident Evil 7 بــازي   VR نســخه  
محبــوب بــازى    و   Tales of Berseria

Kingdom Hearts 2.8  بــراي این کنســول 
منتشر شده اند. هنوز دومین ماه میالدي به میانه 
نرسیده که شــاهد انتشــار Nioh نیز هستیم، 
عنوانی در ســبک اکشن سوم شخص با مبارزات 
Hack and Slash که مشابه سري بازي هاي 

Souls سخت و چالش انگیز است.
Nioh تالش هایی براي روایت داستان کرده 
که نتیجه اش بیشتر بهانه اي براي پیشبرد اکشن 
گیم پلی اســت و البته از یک بازي در این سبک 
نیز خیلی بیشتر از این انتظار نمی رود. به  هر حال 
کلیت داستان بازي در مورد فردي به اسم ویلیام 
اســت که براساس شــخصیت تاریخی واقعی و 
اولین سامورایی غربی یعنی ویلیام آدامز طراحی 
شده است. او ماموریت پیدا می کند Amrita را 
پیدا کند، نوعی از انرژي که اجازه  فرمانروایی بر 
دنیا را به مالکــش می دهد و به این ترتیب ویلیام 

آدامز از ژاپن سر درمی آورد.

 سفر به ژاپن باستان
بــا  را   Sengoku دوره   ژاپــن   Nioh
جزئیات بــه تصویر می کشــد. از معماري هاي 
پیکچرســک گرفته تا مناظر خیره کننده  حومه  
ژاپن بــه زیبایی در بازي بازســازي شــده اند 
تــا ســفري خاطره انگیز بــه یکــی از مقاطع 
هیجان انگیز تاریخــی را تجربه کنید. به نوعی 
بازي فرمول موفق Assassin’s Creed را 
در بازآفرینی تاریخ ادامه می دهد و در این میان 

با شخصیت هایی مطرح چون Tokugawa و 
Oda Nobunaga نیز مالقات خواهید کرد. 
البته داستان گاهی پرش ها و برش هایی دارد که 
با یکدیگر خوب جور درنمی آید، شخصیت هاي 
جدید با سرعت زیادي به بازیکن معرفی شده و 
قبل از آن که بخواهیم آنها را بشناســیم از قصه 
کنار گذاشته می شوند. با این اوصاف براي یک 
عنوان اکشن در همین حد هم کفایت می کند و 
مابقی داســتان را اتمسفر و اطالعات پس زمینه 

در طول گیم پلی تامین می کند.
وقتــی که Nioh را آغــاز می کنید، ممکن 
است ســاختار ماموریتی آن ابتدا توي ذوق تان 
بخورد و حســرت یــک دنیاي بــاز پهناور را 
بخورید، اما به مرور که در بازي پیش می روید 
و مکانیک ها و سیســتم هاي گیم پلی بیشتر با 
یکدیگر چفت می شــوند، به ساختار ماموریتی 
نیز عــادت خواهید کرد. Nioh از بســیاري 
جهات شبیه ســري بازي هاي Souls است، 
ولی وجه اشتراك هاي زیادي با عناوین اکشن 

نینتندوي ناکام

بازي سوپر ماریو ران براي سیستم عامل 
آي او اس تاکنــون 78 میلیــون بــار نصب 
شــده، اما تنها 5 درصد ایــن افراد برایش 
پول پرداخت کرده اند. البته همین 5 درصد 
ناقابل هــم 39 میلیــون دالر درآمد براي 
نینتندو داشــته است. این گیم در ماه مارس 

براي اندروید منتشر خواهد شد.
 WiiU خبر دیگر از نینتندو این که تولید
به صورت رسمی مختومه شد. این کنسول 
از ســال 2012 تاکنون فقط 13/56 میلیون 
نســخه فروش کرده و بشــدت ضعیف تر 
از Wii ظاهر شــد. البتــه نینتندو این خبر 
ناگوار را ســال قبل داده بــود. از خبر تلخ 
ختم تولید WiiU کــه بگذریم، جا دارد به 
انتشار اولین گیم «تجربه رایگان» موبایلی 
از ســوي نینتندو اشــاره کنیم. این گیم که 
Fire Emblem Heroes نــام دارد، در 
ســبک نقش آفرینی اســتراتژیک براي دو 
سیستم عامل اندروید و آي او اس منتشر شده 

است. 

اعتراض به اقدام ترامپ

یکــی از توســعه دهندگان خوب گیم به 
اســم Devolver داوطلب شده گیم هاي 
توســعه دهندگانی را کــه شــامل قانــون 
مهاجــرت ترامپ می شــود در GDC یا 
کنفرانس توسعه دهندگان گیم نمایش دهد. 
 Broforce دیولور که ناشر عناوینی مانند
و Hotline Miami بــوده، اعالم کرده 
هر ســازنده اي که به دلیل این قانون جدید 
قادر نیســت به سانفرانسیســکو سفر کند، 
می تواند گیم خود را در اختیار آنها قرار دهد 
تا برایشان معرفی کنند. متقاضیان می توانند 
 gdc.devolverdigital.com در 

ثبت نام کنند.
طی مدتی کــه از اعالم قانــون جدید 
مهاجرت ترامپ می گذرد، تعداد قابل توجهی 
از توسعه دهندگان در اعتراض به آن بخشی 
از درآمد خود را به اتحادیه حقوق شهروندي 
آمریکا اهدا کرده اند تا جایی که براي مدت 
مشــخصی، تمام درآمد عنوان Fez به این 
توسعه دهندگان  یافت.  اختصاص  ســازمان 
دیگر مانند اینســومنیاك و هارمونیکس نیز 

بشدت این قانون را محکوم کرده اند. 

 PC فاینال فانتزي 15 به
خواهد آمد؟

زیاد امیدوار نباشید؛ فعال در حد حرف و 
حدیث است، اما کارگردان این گیم موفق، 
هاجیمه تاباتا در مصاحبه اي گفته دوســت 
روي  را   Final Fantasy XV دارد 
PC منتشــر کند و اجرایــش را روي یک 
سیستم کارآمد ببیند. به گفته او، در صورت 
موافقت اســکواِر اینکس، این کار یک سال 

زمان خواهد برد. 

خبر هفته

کده با زى 

   عنوان بازى:
Nioh

   پلتفرم:
PS4

    ناشر:
Sony Interactive Entertainment

    سازنده:
Team Ninja

    سبک:
اکشن

   رده سنى:
بزرگساالن

  هر گردي گردو نیست
متاسفانه بســیاري از افراد هنگام ترجمه 
متــن یا عبارتــی خاص، صرفا بــه آنچه در 
دیکشــنري دوزبانه آمده اکتفا کرده و زمانی 
براي جست وجوي ریشه کلمات نمی گذارند. 
این کــه دقیقا از کجا خلط معنا ایجاد شــده 
و روایت مســیحیت از پایــان دنیا با مفهوم 
مــا از آخرالزمان و قیامت یکی شــده معلوم 
نیســت. امــا معلوم اســت که خــود کلمه 
Apocalypse در دوران مدرن به معناي 
پایان دنیاســت و در لغــت و آنچنان که در 
انجیل بــه کار رفته، به معناي مکاشــفه یا 
افشاســت و در زبان انگلیسی براي اشاره به 
مفهوم قیامت یا آخرالزمان، از الفاظ دیگري 
مانند end times یا eschaton استفاده 

شده است. 
لفــظ  کنــار؛  بــه  اینهــا  تمــام 
post-apocalyptic یا آنچه در زبان ما 
عمدتا پسا آخرالزمانی گفته می شود، متفاوت 

با روایات مذهبی ما است. 
می گوینــد اگــر دربــاره ایــن ســبک 
مطالعه کنیــد، خواهید دیــد چکیده ادبیات 
پسامکاشفه اي، ســقوط تمدن فناورانه زمین 
است. ســقوطی که حال یا به صورت جنگ 

هسته اي نمود پیدا می کند، یا یک جور بالي 
طبیعــی یا هر مضمون دیگــري. آنچه این 
گیم ها در دستورالعمل دارند، نمایش آینده اي 
ســیاه اســت که ریشــه در اعمال ظلمانی 
امروز ماننــد جنگ افــروزي دارد که برخی 
ضعیف و ســخیف ظاهر می شــوند و برخی 
دیگر با موفقیت از عاقبت بی اعتنایی بشــر 
به انســانیت و زمین خبر داده و بخوبی او را 

آگاه می کنند. 
به عبارت بهتر، عناوین پســا مکاشفه اي 
درباره دنیاي پس از قیامت نبوده، بلکه مانند 
دیگري،  آگاهانه  داســتان پردازي  سبک  هر 
ســرگرمی را در کنــار فرهنگســازي ارائه 

می کنند.

سیاوش شهبازى

تجربه اي تعاملی
 Apocalypse Now فیلم

در قالب  یک گیم مهمان گیمرها می شود

فیلم «اینک آخرالزمان» از فرانسیس فورد 
کاپوال یکی از اثرگذارترین فیلم هاي تاریخ 
سینماســت. پس این خبر که قرار است در 
قالب یک گیم، آن هم در سبک نقش آفرینی 
ـ بقا مهمان گیمرها شود، حس و حال  ـ  وحشت 
خوشایندي دارد. بخصوص که این گیم ثمره 
همکاري استودیوي فیلمسازي کاپوال، یعنی 
آمریکن زیوتــروپ و تعدادي از کهنه کاران 

صنعت بازي خواهد بود.

روح 
سـامورایی
Nioh؛ عنوانی در سبک 
اکشن سوم شخص با 
مبارزات سخت 
و چالش انگیز منتشر شد

مجید رحمانی

این گیم بتازگی 
وارد کیک استارتر شده و 

قرار است با مشارکت مردمی 
ساخته شود. پلتفرم اصلی آن طبعا 

PC خواهد بود، اما سازندگان 
مشتاقند آن را براي کنسول ها، 

بخصوص PS4 هم منتشر 
کنند
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Devil یا  May Cry کالســیک مثــل
Ninja Gaiden Black نیز دارد. بازي 
تمرکــز زیادي روي مبــارزات دارد، به لطف 
نرخ فریم 60 شــاهد حرکات و انیمیشن هایی 
ســریع تر هســتیم و یک مکانیــک بزرگ و 
فوق العاده تاثیرگذار به اســم Ki Pulse هم 

در اینجا حضور دارد.

مبارزه  غربی به سبک شرقی
 Hack and ژاپنی ها عموما در بازي هاي
Slash  خــود یــک مکانیک اساســی قرار 
می دهند که ضمن افزایــش عمق گیم پلی و 
البته پیچیدگی آن، حساب شان را از بازي هاي 
مشــابه تا حدودي جدا می کنــد. درخصوص 
Ki اســت.  Pulse ایــن مکانیک Nioh
کاراکتر شــما ویلیام در مجموع با چهار سبک 
مبارزه  مختلف می تواند با دشمنان مبارزه کند. 
یکی از آنها براي ســاختار تهاجمی، دیگري 
براي دفاعــی و یکی هم ترکیبــی از هر دو 

مناســب است، ولی ســاختار چهارم به نوعی 
ریسک ـ پاداش به شــمار می رود. کاراکتر با 
هر ضربه   عادي یا ســنگین، دفــاع کردن یا 
Ki جاخالی دادن مقداري انرژي موســوم به

مصرف می کند.
نرخ کاهش این انرژي به نسبت بازي هاي 
مشابه سریع تر است، اما شما می توانید با تغییر 
مداوم ســبک مبارزه  ویلیام در میان درگیري، 
به کارآمدترین حالت مبارزه با دشمن برسید و 
انرژي کمتري مصرف کنید. البته عادت کردن 
به این قضیه کــه در میان کمبوهاي مختلف 
مدام R1 را براي تغییر حالت مبارزه بزنید، کار 

ساده اي نیست و مدت زمان قابل 
توجهی می برد؛ ولی وقتی به 

این سطح از مهارت دست 
یابیــد، آن وقت مبارزه 
و  سخت تر  دشمنان  با 
باز کــردن راه از میان 
مسیرهایی که عبور از 
آنها غیرممکن به نظر 

معنا  نه تنها  می رســید، 
جذابیت  بلکه  می کند  پیدا 

بیشتري هم برا یتان به ارمغان 
می آورد.

در Nioh شــما نمی توانیــد دشــمنان را 
همین طــور با کوبیــدن روي دکمه ها از بین 
ببریــد یا با جاخالــی دادن و فــرار کردن به 
ســمت مســیرتان پیش  بروید بلکه نیاز است 
در ســبک هاي مختلــف مبارزه بــه مهارتی 
قابل قبول برســید. به این ترتیب Nioh  را 
می توان در دســته  بازي هــاي کامال هاردکور 
دســته بندي کرد که تجربه  آن براي مخاطبان 
کم سن و سال تر یا افرادي که سابقه  بازي هاي 
Hack  مشابه را ندارند، بسیار  and Slash

دشوار خواهد بود.

  قفس بزرگ
قبال اشاره شد به مرور به ساختار ماموریتی 

بازي عادت خواهید کرد، ولی به این معنی نیست 
که این ســاختار خالی از ایراد است. هر کدام از 
ماموریت هــاي بازي اغلب در محیطی بزرگ و 
پهناور رخ می دهد که منطقا باید در یک دنیاي 
یکپارچه به یکدیگر متصل باشــند، اما نیستند. 
در نتیجه خیلی جاها به مناطقی می رســید که 
به شیوه اي مصنوعی راه تان سد شده و مدام از 
خود می پرسید چرا نمی توانم آنجا بروم؟ از طرف 
دیگر براي این که در خط داســتانی بازي پیش 
رفتــه و ماموریت هاي بعــدي را هم آزاد کنید، 
باید با دشمنان و باس  هاي دشواري مبارزه کنید 
که راســتش اصال حس خوبی به آدم نمی دهد 
که پیشــرفتش در بــازي این گونه 
محدود شود، بخصوص این که 
شده  خرد  هم  اعصاب تان 

باشد!
بعضی  انجــام  بجز 
انگیزه   جانبی،  کارهاي 
تجربه   بــراي  چندانی 
ماموریت هــا  مجــدد 
ولی  نمی مانــد،  باقــی 
خوشــبختانه اگر بخواهید 
ایــن کار را انجام دهید، تنوع 
زیادي هم از نظر روز و شب و هم 
مسیر پیشــروي برایتان وجود دارد تا همچون 
مجبــور نباشــید یک  Devil May Cry 4
مرحله را عینا به همان شــکلی که بود دوباره 

تجربه کنید.
با تمرکــز زیاد روي مبــارزات چالش انگیز 
و بهره گیري از داســتانی ســاده، Nioh  این 
احســاس را در مخاطب ایجــاد می کند که در 
حال تجربه  دنباله  اي موفق از سري بازي هاي 
Ninja Gaiden بــوده که خألهاي آن با 
سري بازي هاي Souls رفع شده است. اگر 
از تجربه  انفرادي بازي خســته شده اید، شاید 
 ،Souls  بد نباشــد با همان ساختار مجموعه
نگاهی هم به تجربه  آنالین آن با دوســتان یا 

در مقابل دیگر بازیکنان داشته باشید.

وایکینگ، شوالیه و سامورایی

یکی از بازي هاي مورد انتظار امسال عنوان 
 Ubisoft شــرکت  ســاخته   For Honor
اســت که از زمان معرفی تاکنون توجه  زیادي 
را به خود جذب کرده اســت. بازي در ســبک 
اکشــن قرار دارد و مبارزات آن با ســالح هاي 
ســرد اســت. فضا و اتمســفر بازي ما را یاد 
جنگ هاي قرون وسطی می اندازد، ولی عالوه 
اســکاندیناوي هاي  اروپایی،  شــوالیه هاي  بر 
وایکینگ و ژاپنی هاي ســامورایی نیز در بازي 
وجود دارند و به طور کلی ساختار بازي در مورد 
نزاع بین این ســه جبهه است. هر کدام از این 
سه گروه، ســالح هاي ویژه  خود را داشته و از 
ســبک مبارزه  منحصر به فرد بهره می برند و 

شخصی سازي هاي متفاوتی نیز دارند.
در بخــش داســتانی، اهــداف ماموریت ها 
معموال حمله بــه قلعه هاي گوناگون یا دفاع از 
آنها در برابر هجوم دشــمنان است. به عبارت 
دیگــر همه چیز طوري چیده شــده تا شــما 
بهانه اي براي درگیري بیشتر با سیستم مبارزه  

بازي داشته باشید.
بخش چند نفره از دیگر ویژگی هاي اصلی 
For Honor به شــمار می رود که می توانید 
همراه با دوســتان با بازیکنان دیگر نبرد کنید. 
آنچه ابتدا بازي را نســبت به دیگر عناوینی که 
در این مســیر تالش کرده اند متفاوت می کند، 
توجــه ویژه به مبارزات تن به تن با فرماندهان 
لشکر دشــمن بود. امیدواریم ســاختار مراحل 
و مســیر بازي به گونه اي نباشــد که مبارزات 
آن بشدت تکراري شــده و آن انتظاري که از 
For Honor مــی رود، برآورده نشــود. بازي 
بــراي کنســول هاي PS4، Xbox One  و 

PC منتشر می شود.

جنگ در کادر یک دوربین

دومین بازي این هفته، چهارمین نســخه از 
ســري بازي هایی اســت که جنگ جهانی را از 
دیدگاهی نســبتا جدیدتر به مخاطبان ارائه کرد.
Sniper Elite مجموعه اي اســت که شما در 
آن نقش یک تک تیرانداز را به عهده می گیرید و 
ضمن مخفیکاري در قالب اکشن سوم شخص 
ماموریت می یابید اهداف مهمی از جبهه  نازي ها 
را از بیــن ببرید. در هر نســخه، جنــگ را در 
قســمتی از دنیا تجربه خواهیــد کرد و حاال در  
Sniper Elite 4 شما به ایتالیا در سال 1943 
میالدي سفر می کنید. در این نسخه بزرگ ترین 
محیط هایــی را که تا به حال بــراي مجموعه 
ساخته شده خواهید دید، گرافیک بازي روند رو 
به رشد خود را ادامه داده و مکانیک هایی بیشتر 
به گیم پلی اضافه شده است. آن کارگردانی هاي 
دوربین در دنبال کردن گلوله  اســنایپر و افکت 
ایکــس ري ماننــد هنــگام برخــورد گلوله با 
بــدن اهداف کــه به نوعی امضــاي مجموعه  
Sniper Elite به شــمار مــی رود، در این 
نســخه نیز به قوت خود باقی اســت. عالوه بر 
این گیم پلی متمرکز بر مخفیکاري را نیز شاهد 
 PS4، هستیم. این بازي نیز براي کنسول هاي

Xbox One  و PC منتشر می شود.

بازى  هفته

کده با زى 

کلیت امتیاز5/ 8
داستان بازي در 

مورد فردي به اسم ویلیام 
است که براساس اولین سامورایی 

غربی یعنی ویلیام آدامز طراحی شده 
است. او ماموریت پیدا می کند

 Amrita را پیدا کند، نوعی از انرژي 
که اجازه  فرمانروایی بر دنیا را 

به مالکش می دهد

  یک عشق سوزنده
کاپــوال در مصاحبــه اي به عشــقی که 
40 ســال پیش باعــث شــد کاري فاخر و 
تاثیرگذار بسازد، اشــاره و بر این تاکید کرده 
که افرادي با همان جســارت در کنارش قرار 
گرفته اند کــه می خواهند این فیلم را به گیم 

تبدیل کنند. 

در این گیم قرار است بازیکنان نقش کاپیتان 
ویلِرد را داشــته و در هیبت او براي کشــتن 
کلنل کرتز اقدام کنند. گفته شــده بازیکنان 
قادر خواهند بود در طــول بازى، برخی ابعاد 
داســتان را تغییر دهند. مونتگمري مارکلند از 
دست اندرکاران این گیمـ  که تهیه کننده ارشد
Wasteland 2 بــوده ـ در صحبت هایــی 
کم وبیــش جاه طلبانه ادعا کــرده از این گیم 
تجربه اي تعاملی در سطحی باال خواهند ساخت 
که در صنعت به نسبت ساکن گیم بر خیلی ها 

خواهد چربید. 
جدا از مارکلند، راب اوتن ـ از نویسندگان 
 Gears of War، Battlefield،
Tom Clancy عناویــن  و   Far Cry
ـ نیز به این پروژه پیوســته و جاش سایر از 
Obsidian هــم به  Entertainment
عنوان مشاور ویژه در بخش طراحی گیم پلی 
و جــذب بودجــه مردمی با آنهــا همکاري 

می کند.
این گیم بتازگی وارد کیک اســتارتر شده 
و قرار است با مشارکت مردمی ساخته شود. 
پلتفرم اصلی آن طبعــا PC خواهد بود، اما 
سازندگان مشــتاقند آن را براي کنسول ها، 
بخصــوص PS4 هم منتشــر کننــد. همه 
چیز بســتگی به این دارد که سه چهار سال 
دیگر، بازار چه توقعی داشته باشد. سازندگان 
احتمال پشتیبانی آن از واقعیت مجازي را هم 

رد نکرده اند. 
آنهــا همچنین در پرســش و پاســخ با 
مخاطبــان گفته انــد از حیــث صداپردازي 
دســت خــود را بــاز گذاشــته اند و تا جاي 

ممکن از بازیگران فیلم براي صداپیشــگی 
بهــره خواهنــد بــرد و در صــورت لــزوم 
براي موســیقی اثــر حتی بــه چارت هاي 
موســیقی پاپ از دهه 60 تاکنون هم ســر 

خواهند زد. 
از حیــث خلق یک دنیــاي نقش آفرینی 
هــم ســازندگان جاه طلبی خاصــی دارند، 
مشــابه آنچه پیتر مولینیو در گیم هاي ِفیبِل 
اعمال کرده یــا در َمس اِِفکت دیده ایم. آنها 
نقش آفرینی ها،  اغلــب  برخالف  می خواهند 
بازتاب رفتار و تصمیمات بازیکن را در رفتار 
و تصمیمــات متقابل NPCهــا، حتی در 

مکالمات داشته باشند.
از  پاســخ ها  و  پرســش  در  ســازندگان 
 The Chronicles و   Goldeneye
of Riddick: Escape from

بهتریــن  به عنــوان   Butcher Bay
اقتباس هاي ویدئوگیم از فیلم یاد کرده اند که 
بســیاري از منتقدان با آنها هم نظر هستند و 

همین نشانه خوبی است. 
همچنیــن برخی مخاطبان بــه ماجراي 
گیم پدرخوانده و ناکامی آن اشــاره کرده اند 
که سازندگان در جواب از اظهارنظر مستقیم 
اجتنــاب کرده، امــا بر این تاکید داشــته اند 
که علت دخالت ندادِن شــرکت هاي بزرگ 
تولیــد گیــم در این پــروژه این بــوده که 
ســازندگان فقط به کاپوال و مخاطبان جواب 
بدهند، نــه تهیه کنندگان. تــا اینجا حداقل 
صحبت هاي ســازندگان خبر از یک عنوان 
فاخــر را می دهد، به هر حال باید ماند و دید 

چه می شود. 

   عنوان بازى:
Apocalypse Now

   پلتفرم:
PC

    تاریخ انتشار:
نامعلوم
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goo.gl/T0VlTL

goo.gl/VNlMzT

http://goo.gl/4SLnz4

گشت پلیس Cinema FV-5 Lite

story Corps الفبا

یک کوله بردارید و به دل جاده و دشت و جنگل بزنید. اگر حتى یک بار هم این تجربه 
را از سر گذرانده باشید حتما مى دانید چه لذت عجیب و غریبى دارد و اوج ماجراجویى است. 
حال تصور کنید همین تجربه را هر روز در میان زندگى شــلوغ ماشینى و در دنیاى مجازى 
تجربه کنید. بازى The Trail دقیقا همین تجربه را برایتان ایجاد کرده و شما را به یک 
ماجراجویى تمام عیار دعوت مى کند. در این بازى شــما به مناطق متنوع قدم مى گذارید و 
از مناظــر و محیط هاى زیبا لذت مى برید؛ درســت مثل یک جهانگرد. نکته جالب در مورد 
The این اســت که براى کنترل آن تنها به یک انگشــت نیاز دارید و قرار نیست  Trail

تمام تمرکز و حواس شما را بگیرد. 
با توجه به این ویژگى مى توان نتیجه گرفت این بازى براى تمام گروه هاى سنى مناسب 
است و زیبایى بصرى آن کامال شما را جذب مى کند. نکته جالب این که بازى آنالین بوده 
و در جریان گشــت و گذارهایتان ممکن است با کاربران دیگر برخورد کرده یا از شهر هایى 

که کاربران دیگر آن را دایر کرده اند، گذر کنید. 

آى او اسبازى

Kongregate

iO
S

529 مگابایت

یک معلم مجازى
زمان تحصیلتان چقدر با کتاب هاى کمک درســى و حل المسائل سرو کار داشتید؟ کافى 
است کمى در درس هایتان ضعیف باشید تا مجبور شوید کوهى از کتاب هاى کمک درسى 
را با خود بار کنید و از سویى به سوى دیگر ببرید، اما اپلیکیشن «الفبا» شما را از شر خریدن 
کتاب هاى کمک درسى که ممکن است بیشتر آنها به کارتان نیاید، راحت مى کند. برنامه 
«الفبا» یک معلم مجازى اســت که تنها کافى است عکس مسائل و صفحاتى از کتاب را 
که در حل آن عاجز مانده اید براى آن بفرســتید تا حل مساله با توضیحات برایتان ارسال 
شود. همچنین عالوه بر این مى توانید کتاب هاى آموزشى مورد نیاز خود را دانلود کرده و 
در محیط نرم افزار داشته باشید. نکته جالب دیگر در مورد الفبا، امکان اشتراك گذارى است 
و مى توانید هر مساله یا هر صفحه اى را براى دوستان و همکالسى هاى خود ارسال کنید. 
در آخر اگر حال حمل جزوه هاى خود را ندارید، مى توانید آنها را هم به اپلیکیشــن اضافه 

کنید تا دیگر خیالتان از بابت تمام درس ها، کتاب ها و جزوه ها راحت شود.

سینماى حرفه اى در گوشى
یکى از برترى هاى همیشــگى سیســتم عامل آى او اس به اندروید، اپ هاى اختصاصى و 
باکیفیت است که باعث مى شــود کاربران گوشى هاى آیفون حسابى با آن فخر بفروشند، 
اما اپلیکیشــن فوق العاده Cinema FV-5 Lite از آن اپ هایى اســت که قطعا کاربران 
آى او اس حســرت آن را خواهند خورد. این اپ یک ابزار تخصصى براى فیلمبردارى است 
و مانند یک دوربین فیلمبردارى حرفه اى اجازه دسترســى به تنظیمات دســتى را به کاربر 
مى دهد؛ تنظیماتى فراتر از اپ پیش فرض دوربین گوشى. این اپ حتى امکان صدابردارى 
جداگانه را به شــما مى دهد و کافى است یک میکروفن به گوشى وصل کنید تا صدا را به 
صورت حرفه اى تر ذخیره کنید. این اپ همچنین از کیفیت تصویربردارى 4k نیز پشتیبانى 
مى کند تا در این مســاله نیز به یک اپ قدرتمند تبدیل شــود. بدیهى اســت نسخه پولى 
Cinema FV-5 Lite قابلیت هاى بیشــترى نسبت به نسخه رایگان در اختیارتان قرار 

مى دهد، اما براى خرید آن باید چهار دالر هزینه کنید.

همنشینى صداها
شــبکه هاى اجتماعى زیادى وجود دارد که مى توانید تصاویر، ویدئوها، موسیقى هاى مورد 
عالقه و ... را با دوستان و دیگر کاربران شبکه هاى اجتماعى به اشتراك بگذارید، اما قطعا 
صداها و حرف ها از مواردى اســت که در این بازار داغ شــبکه هاى اجتماعى به حقشان 
نرســیده اند، حال story Corps دقیقا جایى براى اشتراك گذارى همین گپ ها و گفت 
و گوها و صداهاى شماســت. در این شبکه اجتماعى مى توانید صدا به اشتراك بگذارید؛ 
از مصاحبه با یک شــخصیت معــروف گرفته تا گپ و گفت با پدربــزرگ یا خواهرزاده 
کوچکتان. story Corps اولین شــبکه اجتماعى اشتراك گذارى صداهاى ذخیره شده 
اســت. شــما مى توانید دوســتان خود را به آن دعوت کنید یا آنهایى را که عضو هستند 
جســت و جو کرده و دنبال کنید. براى هر صدا مى توانید یک عکس به عنوان کاور و متنى 

به عنوان توضیحات نیز انتخاب کنید. 

هیجان در خیابان هاى تهران
شــما در نقش یک پلیس موتورســوار در ســطح شــهر تهران دنبال دزدها و مجرم ها 
مى گردید. بازى بســیار هیجان انگیز اســت، چون در خیابان هاى تهران اتفاق مى افتد و 
همه قسمت هاى شهر و همین طور ماشین ها براى شما آشناست. در ضمن در این بازى از 
صداى دوبلورهاى معروف استفاده شده است. این بازى در مقایسه با استاندارد بازى هاى 
ایرانى واقعا جذاب است. بیش از 32 هزار شىء در محیط بازى، بیش از 40 دقیقه نریشن، 
ده ها کلیپ انیمیشــن سه بعدى و بیش از 40 موشــن کمیک در بازى استفاده شده که 
فضاى آن را بســیار حرفه اى مى کند. در گشت پلیس عملیات  مختلفى انجام مى دهید. در 
هر لحظه اطالعاتى مانند نقشــه، میزان سرعت، نام محله اى که در آن هستید و... روى 
صفحه نمایش داده مى شــود. با زوایایى مختلف از پشت موتور مى توانید جلو را ببینید. در 
ایــن بازى مى توانید بدون انجام عملیات در حالت «گشــت آزاد» در خیابان هاى مختلف 

تهران دور بزنید و از فضاى بازى لذت ببرید.

goo.gl/RK42z4

goo.gl/KCwQES

The Trailماجراجویى تمام عیار
سیاوش رحمانى

StoryCorps

استودیو هنر نور و حرکت

goo.gl/QwbTVD

goo.gl/JTg1gd
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االن که دســتمان به گوشی هاي پیکسل 
گوگل نمی رســد، چرا از النچرهایی اســتفاده 
نکنیم کــه تجربه مــان را تا حد امــکان به 
ایــن گوشــی ها و فضــاي طراحــی متریال 

(Material Design) نزدیک کنند؟
یکــی از محبوب تریــن النچرهــا در این 
زمینه، Action Launcher 3 اســت که به 
گفته  ســازندگانش هدف ایجاد آن اجماع تمام 
و  نکسوس/پیکســل  النچرهاي  ویژگی هاي 
بهبود آنهاســت. پایه  این النچر همان فضاي 
جذاب متریال است، اما با ویژگی هاي خاصی 
که به آن افزوده شده است. ویژگی هایی مانند 
Quicktheme کــه رنگ هــاي صفحات 
خانه را بر اســاس پس زمینــه تنظیم می کند، 
Shutters که با کشــیدن رو به باال ویجت 
اپ نمایش داده می شــود یــا Covers که 
مدلی جدید از فولدرها را به شما ارائه می کند. 
البته نســخه  رایگان این النچــر تنها برخی 
امکانات را عرضه می کند و دسترســی به بقیه 

تنها در نسخه  پولی آن امکان پذیر است.
 Google Now Launcher النچــر
همان گونه که از نامش بر می آید، توسط خود 
گوگل عرضه شده اســت. این النچر رایگان، 
تجربــه اي کامل از فضاي متریــال و محیط 
اندروید خالص را در اختیار شــما قرار می دهد. 
GNL امکانات زیاد یــا قابلیت هاي خاصی 
براي شخصی سازي ندارد، اما سبکی، سرعت 
و کارایــی باال آن را جبران می کند. این النچر 
به طور پیش فــرض ”Okey, Google“ را 

هم تعبیــه دارد که با گفتن آن 
می توانید از دســتورات صوتی 
مختلف بــراي انجــام اعمال 

مختلف بهره ببرید.
النچر دیگــري هم در این 
گروه هســت که عرضه  پر سر 
بتدریج  ولی  نداشت،  صدایی  و 
جاي خود را در گوشی  کاربران 
 Evie Launcher .پیدا کرد
که در سال 2016 معرفی شد، 
بخوبی توانســته از قابلیت هاي 
و  بگیرد  الگو  پیکســل  محیط 

فضایی تمیز و شکیل ایجاد کند. با این النچر 
ســبک و رایگان می توانید فهرست نرم افزارها 
را مانند پیکســل با کشیدن رو به باال باز کنید 
 (iOS به ســبک) و از فولدرهاي تمام صفحه
لذت ببریــد. ایوي همچنیــن امکانات جالبی 
مانند نمایش تعداد پیام هاي جدید روي آیکون  
اپ ها، تنظیم یا حذف ردیف آیکون هاي پایین 
صفحه (Dock) و قفل صفحه با دوبار لمس 

را هم در فهرست قابلیت هایش دارد.

  براي حرفه اي ها
برخی کاربران دوســت دارند همیشه همه 
چیز در کنترلشــان باشــد و فقط امکان تغییر 
همه چیــز راضی شــان می کنــد. النچرهایی 
مخصوص این گروه وجود دارد که دستشــان 

را در تغییرات فراوان باز می گذارد.
کمتــر النچــري در اندروید به شــهرت 
النچر  این  می رســد.   Nova Launcher
مثل یــک بنز قدیمــی می ماند کــه هنوز از 
بســیاري از النچرهــاي دیگر جلــو می زند! 

نووا النچر کاربر را در کابین خلبان می نشاند 
و انواع و اقسام کنترل ها، تغییرات 

در  را  شخصی ســازي ها  و 
می دهد.  قــرار  اختیارش 

در نــووا می توانید ظاهر 
نمایــش اپ ها را تغییر 
عوض  پوســته  دهید، 
را  آیکون هــا  کنیــد، 
بچینید،  دلخــواه  بــه 

را  نرم افزارها  فهرســت 
و  کنیــد  شخصی ســازي 

جالب  دیگر.  امکانات  بسیاري 
اینجاســت که با تمام این امکانات، 

سرعت به روزرســانی آن هم بسیار باالست و 
این النچر روز به روز بهتر از پیش می شــود. 
نووا النچر به عقیده  بسیاري، بهترین النچري 
اســت که اندروید تا به امروز داشــته و دانلود 
بــاالي ده میلیونی آن بــا امتیاز 4/6 هم مهر 

تائیدي بر این محبوبیت است.
رقیــب اصلی نــووا در دســته  النچرهاي 

اســت   Apex Launcher قدرتمنــد، 
کــه آن هم از النچرهاي باســابقه به شــمار 
می آید. با اپکس می توانید روي شــبکه بندي 
کنتــرل  صفحــات  آیکون هــاي   (Grid)
داشته باشــید، براي حرکت میان صفحات 
و فهرســت نرم افزارهــا افکت هاي جالب 
بگذارید، فولدرها را بــه مدل هاي مختلف 
نمایش دهید، ظاهر و مرتب ســازي فهرست 
نرم افزارها را شخصی سازي کنید، از ژست هاي 
حرکتــی (Gestures) بهــره بگیریــد و از 
امکانات فراوان دیگري که اپکس در نســخه 
رایگان خــود عرضه می کند، اســتفاده کنید. 
ویژگی هاي فراوان به همراه ســرعت عملکرد 
باال، اپکس النچر را اغلب در فهرست بهترین 
النچرهاي اندروید قرار می دهد که طرفداران 

بسیاري را با خود همراه کرده است.

  براي خاص پسندان
گاهــی مــزه  یک النچــر به این اســت 
کــه آنقدر خاص باشــد که بقیه شــک کنند 
اصال سیســتم عامل گوشــی اندروید اســت 
یا نه! خوشــبختانه شــرکت هایی هستند که 
النچرهایی بسیار متفاوت از النچرهاي معمول 

ارائه می کنند.
هــم  مایکروســافت  می کردیــد  فکــر 
بــراي اندروید، النچــر عرضه کرده باشــد؟
غــول  دســتپخت   Arrow Launcher
نرم افــزاري دنیا بــراي اندروید اســت که با 
تمــام النچرهایی که تا امــروز دیده اید فرق 
دارد! مایکروســافت که دید کامال متفاوتی به 
یک النچــر دارد، اَرو را بر اســاس پنج فضا 
تنظیم کرده اســت: «Apps» که فهرست 
نرم افزارهــا را بــه دلخواه شــما 
مرتب سازي می کند و نمایش 
 «Recent» می دهــد، 
بــراي نمایــش تمــام 
شما،  اخیر  فعالیت هاي 
تا  گرفته  تماس هــا  از 
نصب هاي  و  تصاویــر 
 «People» جدیــد، 
مخاطبان،  نمایش  براي 
کــه   «Reminders»
بــا اســتفاده از واندرلیســت 
یادآوري هــاي   (Wunderlist)
 «Documents» شما را مدیریت می کند و
براي نمایش اســناد. جالب است نه؟ میلیون ها 
کاربري که این النچر رایگان را دانلود کرده اند 

هم همین عقیده را دارند!
 Aviate Launcher ،النچر خاص دیگر
ساخت شرکت یاهوست که ابتدا به صورت یک 
پروژه  اســتارت آپی بوده و یاهو چند سال پیش 
آن را خریداري کرد. این النچر رایگان، فضایی 
شــیک و ســاده  دارد، اما با یک ایده  عجیب: 
هوشمندســازي! اِیویت النچر بر این اساس بنا 
شده که تشخیص دهد شما چه اپ یا اطالعاتی 
را در چه زمان یــا مکانی نیاز دارید تا آن را دم 
دستتان بگذارد! البته در کنار این عملکرد خاص، 
شما ویژگی هاي جالبی مانند چیدمان نرم افزارها 
بر اســاس کارکرد، دسترســی بــه مخاطبان 
محبــوب بــا یک حرکــت و محافــظ باتري 
(Battery Saver) را هــم در ایــن النچر 
خواهید داشت. وقتی یاهو و مایکروسافت النچر 
می دهند، چرا شرکتی مانند نوکیا این کار را نکند؟ 
Z Launcher نام النچر ساخت نوکیاست 
کــه با وجود بتا بودن، کاربــران فراوانی دارد. 
زد النچــر را در یک جملــه می توان توصیف 
کرد: مینیمال تریــن النچر اندروید! این النچر 
یک صفحه  اصلی دارد، یک فهرست نرم افزار 
و همین! هــر چیزي هم کــه می خواهید در 
گوشــی تان پیدا کنید، از مخاطب گرفته تا اپ 
کافی اســت روي صفحه نامش را بنویسید تا 

زد النچر برایتان جست وجو کند!

فکر می کردید 
مایکروسافت هم براي 

اندروید، النچر عرضه کرده 
 Arrow Launcher باشد؟
دستپخت غول نرم افزاري دنیا 
براي اندروید است که با تمام 

النچرهایی که تا امروز 
دیده اید فرق دارد!

کارگاه

نحوه  نصب و تغییر النچر
النچرهاي اندروید را مانند نرم افزارهاي عادي می توانید از مارکت هاي مختلف یا پلی  استور 
گوگل دانلود و نصب کنید. در حالت پیش فرض، گوشــی شــما از النچري استفاده می کند 
که شــرکت سازنده روي آن قرار داده اســت، اما هنگامی که یک النچر جدید نصب کنید، 
بــا لمس کلید خانه (Home)، منویی براي تعیین النچر پیش فرض نمایش داده می شــود 
کــه در آن می توانید النچر موردنظرتــان را انتخاب کنید. در تنظیمات اصلی گوشــی هم 
بخشــی به نام «صفحــه  خانه» 
«خانه»  یا   (Home Screen)
وجــود دارد کــه در آن می توانید 
النچرتان را تغییر دهید. این نکته 
را هــم بدانید که بــا تغییر النچر، 
مانند  پیشــین  النچر  اطالعــات 
چیدمان  آیکون هــا، تنظیمات و... 
از بین نمی رود و با برگشت دوباره 
به آن النچر، فضاي آن مانند قبل 

خواهد بود.

از ظاهر صفحات گوشی  اندرویدي تان خوشتان نمی آید؟ دوست دارید فهرست نرم افزارهایتان به شکل دیگري نمایش داده می شد؟ کاري ندارد، یک 
النچر جدید دانلود کنید و با نصبش این موارد را تغییر  دهید! النچرهاي گوناگون در طول سال ها، جزو الینفکی از تجربه  کاربري اندروید بوده اند که تنوع 
فراوانی هم دارند. این النچرها گاه ساده و مینیمال است و گاه جعبه  ابزاري از قابلیت هاي گوناگون در اختیار کاربر می گذارند تا اندروید را آنگونه که مایل 

است شکل دهد. در این مطلب تعدادي از مشهورترین این النچرها را براي سالیق مختلف معرفی می کنیم.

محمود صادقی

 Nova Launcher
مثل یک بنز قدیمی 
می ماند که هنوز از 

بسیاري از النچرهاي 
دیگر جلو می زند! 

 جدید
 شکلی

ف، سر و
ي مختل

النچرها
با 

 بدهید
ویدتان

به اندر
 

نگارنـگ
خانه هاي ر
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نبض بازار

Exynos 3 Quad 3475  تراشه

8 گیگابایت حافظه داخلى 

2 مگاپیکسل دوربین جلو 

دوربین عقب  5 مگاپیکسل

باترى  2050 میلى آمپر ساعت

MediaTek MT8735P  تراشه

16 گیگابایت حافظه داخلى 

2 مگاپیکسل دوربین جلو 

دوربین عقب  5 مگاپیکسل

باترى  3450 میلى آمپر ساعت

بســیاري از کاربران گوشی هاي همراه وقتی تصمیم به خرید یک گوشی هوشمند 
می گیرند، دوســت دارند آن را با دیگر رقبایش مقایســه کنند. به همین دلیل با ورود 
گوشــی هوشــمند جدید هوآوي با نام هانر 6x به ایران تصمیم گرفتیم آن را با یکی 
از گوشــی هاي هوشمند دیگر مقایسه کنیم. رقیب این گوشی هوشمند، V20 ال جی 
است که مانند هانر 6x از دو دوربین همزمان در پشت گوشی استفاده می کند. ال جی 
در فبلت پرچمدار خود از دو دوربین 16 و 8 مگاپیکســلی در کنار هم اســتفاده کرده 
که تغییري در کیفیت عکس ایجاد نمی کند، اما دید دوربین را بشــدت افزایش داده و 
تصویري واید (گســترده تر) را در اختیارتان قرار می دهد. یکی از نکات مثبت یا شاید 
منفی دوربین V20 این است که تمام عکس ها به صورت خودکار ویرایش شده و یک 
فیلتر نویزگیر روي آنها اجرا می شــود. این مساله باعث می شود عکس ها کمترین نویز 
ممکن را داشــته باشــند، اما از طرفی وقتی در محیطی مناسب و نور خوب عکاسی 
می کنید، افکت نویزگیر باعث می شــود فوکوس 100 درصد نداشته باشید. با این حال 

در مجموع عملکرد دوربین را می توان مثبت در نظر گرفت.

5 پیشنهاد 
ارزان قیمت

1/100/0002/000/000 تومانتومان

V 20
ال جى

Honor 6x
هوآووى

5.7
 اینچ

5.5
 اینچ

جدال دو چشم ها

540/000640/000

480/0001/250/000

تومانتومان

تومانتومان

قیمتقیمت

قیمتقیمت

Desire 820G PlusZenPad 8 Z380KNL

K8 K350Mediapad M2 10.0

ایسوساچ تى سى

هوآوىال جى

 Mediatek MT6592  تراشه

16 گیگابایت حافظه داخلى 

دوربین جلو  8 مگاپیکسل

دوربین عقب  13 مگاپیکسل

باترى  2600 میلى آمپر ساعت

 Snapdragon 410  تراشه

16 گیگابایت حافظه داخلى 

دوربین جلو  2 مگاپیکسل

دوربین عقب  5 مگاپیکسل

باترى  3600 میلى آمپر ساعت

 Mediatek MT6735  تراشه

8 گیگابایت حافظه داخلى 

دوربین جلو  5 مگاپیکسل

دوربین عقب  8 مگاپیکسل

باترى  2125 میلى آمپر ساعت

 Hisilicon Kirin 930  تراشه

16 گیگابایت حافظه داخلى 

دوربین جلو  5 مگاپیکسل

دوربین عقب  13 مگاپیکسل

باترى  6660 میلى آمپر ساعت

اندروید 6اندروید 4.4

اندروید 5.1اندروید 6

5.5
اینچ

8
اینچ

اینچ10,1اینچ5

Galaxy J1 2016Tab 3 7 4G

500/000420/000 تومانتومان قیمتقیمت

لنووسامسونگ

اندروید 6اندروید 5.1

4.5
اینچ

7
اینچ

   Mediatek MT6735   تراشه

16 گیگابایت حافظه داخلى 

5 مگاپیکسل دوربین جلو 

دوربین عقب  8 مگاپیکسل

باترى  2200 میلى آمپر ساعت

   Intel Atom x5-Z8350   تراشه

32 گیگابایت حافظه داخلى 

2 مگاپیکسل دوربین جلو 

دوربین عقب  5 مگاپیکسل

باترى  5830 میلى آمپر ساعت

455/0001/280/000 تومانتومان قیمتقیمت

 Neffos C5 Plus 10 آلکاتل تى پى-لینک

ویندوز 10اندروید 5.1

اینچ5

10,1
اینچ

تومان570/000 قیمت

Y6 II CAM-L21 هوآوى

HiSilicon Kirin 620  تراشه

16 گیگابایت حافظه داخلى 

8 مگاپیکسل دوربین جلو 

دوربین عقب  13 مگاپیکسل

اندروید 6باترى  3100 میلى آمپر ساعت

5.5
اینچ

تومان800/000 قیمت

Galaxy Tab A 7.0 سامسونگ

Spreadtrum SC7731  تراشه

8 گیگابایت حافظه داخلى 

1.92 مگاپیکسل دوربین جلو 

دوربین عقب  5 مگاپیکسل

اندروید 5.1باترى  4000 میلى آمپر ساعت

7
اینچ

اندروید 7 اندروید 6

در مورد گوشی تازه وارد هوآوي با یک نکته عجیب روبه رو هستیم. آن هم استفاده 
از یک دوربین 2مگاپیکســل در کنار دوربین 12 مگاپیکســل در پشت دستگاه است 
کــه به نوعی تفاوت چندانی در توانایی دوربین ایجاد نمی کند. اما در جلوي دســتگاه 
داستان جور دیگري روایت می شود، چراکه Honor 6x از یک دوربین 8 مگاپیکسلی 
براي عکس هاي ســلفی اســتفاده کرده که از دوربین 5 مگاپیکســلی V20 قوي تر 
است. در بخش ســخت افزار، هوآوي بار دیگر ســراغ پردازنده اختصاصی خود یعنی 
HiSilicon Kirin 655 رفتــه و ال جی یکی از قوي ترین پردازنده هاي شــرکت 
 Kirin 655 را انتخاب کرده است. شاید عملکرد Snapdragon 820 کوآلکام یعنی
روي این دســتگاه مناسب باشد، اما به هر حال اسنپدراگون 820 امتحان خود را بارها 
پس داده است. رقابت در بخش رم و حافظه داخلی نیز کامال برابر است و عملکرد دو 

گوشی نیز این برابري را تائید می کند.
اما در بحث طراحی بدنه، هر دو گوشــی از فلز استفاده کرده اند. بنا به گفته ال جی 
بدنه این دســتگاه از آلومینیوم مورد اســتفاده در بدنه هواپیما ساخته شده که کیفیت 
مرغوب تــري دارد. در بخش مقاوم  بودن در برابر گرد و غبار هر دو مثل هم هســتند 
و در واقع چنگی به دل نمی زنند، به طوري که گرد هاي جمع شــده در درز بین بدنه و 

صفحه نمایش خیلی زود روي  اعصابتان می رود. 

 5 پیشنهاد
تبلتى

HiSilicon Kirin 655  تراشه

حافظه داخلى:  64 گیگابایت

دوربین جلو:  8 مگاپیکسل

دوگانه 12 + 2 مگاپیکسل دوربین عقب:  

باترى  3340 میلى آمپر ساعت

Snapdragon 820

64/32 گیگابایت

5 مگاپیکسل

دوگانه 16 + 8 مگاپیکسل

3200 میلى آمپر ساعت

LG V 20 Huawei Honor 6X

VS.

در صفحه نمایش باز هم قدرت به سمت V20 می چربد. این دستگاه از یک صفحه 
نمایش بزرگ تر 5/7 اینچی و با تراکم پیکســل بیشــتر 513 پیکسلی بهره می برد تا 
در مجموع تصویــري 2560 × 1440 در اختیارتان قرار دهد. در مقابل صفحه نمایش 
5/5 اینچی گوشــی هواوي، 401 پیکســل بر اینچ تراکــم دارد و تصویر فول اچ دي
1920 × 1080 به شما تحویل می دهد. در مجموع V20 با 12 گرم وزن بیشتر و باتري  
کمی ضعیف تر، گوشی قوي تري نسبت به رقیب خود به حساب می آید، اما این نکته را 

در نظر بگیرید که قیمت این دستگاه نیز بیشتر از رقیب چینی  است.
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همان طــور که گفته شــد، هنگام فروش 
نکات  مهم ترین  از  یکى  هوشــمند،  گوشــى 
پاك کردن اطالعات شــخصى از تلفن همراه 
است. در بیشتر گوشى هاى هوشمند اندرویدى 
و آى او اس تنظیماتــى براى پاکســازى کامل 
گوشى وجود دارد که به اصطالح، تلفن همراه 
شما را به تنظیمات کارخانه بازمى گرداند. براى 
این کار در گوشى هاى اندرویدى باید به بخش 
Settings یا همان تنظیمات بروید و سپس 
به بخش Privacy سر بزنید. در این قسمت 
 Factory data reset  بخشــى به نــام
وجود دارد که تمام حالت هاى گوشى را به روز 

اول برمى گرداند. 
ساز و کار در گوشــى هاى آیفون نیز شبیه 
همین اســت. ابتــدا در Settings به بخش 
General برویــد و گزینــه Reset را پیدا 
کنید. در این بخــش گزینه هاى زیادى وجود 
دارد که هرکدام یکى از تنظیمات گوشــى را 
به حالت کارخانه بازمى گرداند، اما گزینه مورد 

 Erase All Content and نظــر شــما
Settings است. 

بــا انتخاب ایــن گزینه، تلفــن همراه رمز 
ورودى دســتگاه، پســورد اپل آیدى را از شما 
مى خواهــد، تا مطمئن شــود صاحــب واقعى 
گوشــى هستید و کسى قصد نابود کردن تلفن 
همراه شــما را ندارد. در اینجا کار تمام اســت 
تلفن همراه بــه تنظیمات کارخانه بازگشــته 
است، اما گاهى ردپایى از شما در گوشى باقى 
مى ماند، براى همین بهتر اســت یک بار دیگر 
سراغ گوشــى بروید و مواردى مانند فهرست 
شــماره هاى تماس، گالــرى عکس ها، ایمیل 
و پیام ها را بررســى کنید. به یاد داشته باشید 
در صــورت وجود کارت حافظه در دســتگاه، 
حتمــا آن را پیــش خود نگه داریــد و به فکر 
فروش آن نباشــید، چراکــه بازیابى اطالعات 
کارت حافظه جانبى چندان ســخت نیســت و 
ده ها برنامه رایــگان در اینترنت براى این کار 

وجود دارد. 

  عیب یابى قبل از فروش
حال که گوشــى هوشــمندتان هیچ 

خود  در  گذشــته  از  محتویاتــى 
مراحل  سراغ  مى توانید  ندارد 

بعــد بروید. شــاید تصور 
کنید بــراى فروش یک 
چندان  کرده  کار  گوشى 
آن  سالمت  نیست  الزم 
را چــک کنید و خیالتان 

راحت باشــد که مشکلى 
نــدارد. درســت برعکس، 

چراکه شــما باید اولین کسى 
باشــید که از مشــکالت گوشــى 

خبردار است و نه خریدار. 
درواقع وجود هر مشــکلى در گوشى، حتى 
ابتدایى و بى اهمیت که از طرف خریدار کشــف 
شــود، باعث ایجاد بى اعتمادى یا پایین آمدن 
قیمت پیشنهادى مى شود، پس الزم است قبل 
از فروش گوشــى حتما از ســالمت آن خبردار 

شــوید و در صورت وجود مشکل یا آن را تعمیر 
کنید یا به خریدار گوشى اطالع دهید. در شماره 
قبل اپ هایى را براى بررســى سالمت گوشى 
معرفى کردیم که در اینجــا نیز مى تواند به 
 AnTuTu Tester کارتــان بیایــد
بــراى   Screen Touch Test و 
اپلیکیشــن  و  اندرویدى  گوشــى هاى 
Check & Test براى گوشــى هاى 
آیفون، اما پیشنهاد ما این است که حتما 
تلفن همراه خود را به یک تعمیرکار نشان 

دهید. 

  اخالقى عمل کنید
زمان آن رســیده که یــار قدیمى خود را 
به دســت بگیرید و براى فروش آن به مراکز 
فروش تلفن همراه بروید یا به دوست و آشنایى 
که قصد خریــد تلفن همراه دارد بگویید. حتما 
جیبتان  در  را  گوشى  همین طورى  نمى خواهید 

بگذارید و به بازار بروید؟ 
قبــل از این کــه پایتــان را از خانه بیرون 
بگذاریــد باید چند نکته دیگــر را هم رعایت 
کنید. اول از هر چیز کمى به ظاهر گوشى خود 
برسید و ســعى کنید آلودگى ها و نکاتى را که 
باعث ناخوشایند شدن ظاهر گوشى مى شوند، 
از بین ببرید. به طور مثال اگر یک قاب قدیمى 
یا یک محافظ ال ســى دى زهوار در رفته روى 
گوشــى را گرفته، خیلى راحت از آن بگذرید. 
البته مى توانید یک باترى  نو نیز روى گوشــى 

بگذارید، اما چندان حیاتى نیست. 
در مرحله بعد زمان آن رســیده که گوشى 
را در جعبــه اش قرار دهید و بــه نوعى دوباره 
آن را بســته بندى کنیــد. قرار دادن شــارژر، 
هندزفرى و هر تجهیزاتى که همراه گوشــى 
بوده، بسیار مهم  اســت. همان طور که گفتیم 
هنگام فروش دستگاه تا جاى ممکن اطالعات 
درســت و واقعى در اختیار مشترى قرار دهید. 
تعمیرات پیشین، ضربه خوردگى ها و مشکالت 
آن را حتمــا به خریــدار اطالع دهید تا 
با به وجــود آمدن حس اعتماد، 
کار برایتان راحت تر شــود. 
یــک نکتــه را فراموش 
نکنیــد: معمــوال اولین 
نهایى  خریدار  مشترى، 
شما نخواهد بود، چراکه 
گوشــى  به  نگاه  اولین 
عیب هــاى  مى توانــد 
پنهــان را آشــکار کند و 
این به شــما اجــازه مى دهد 
دیــد بهتــرى بــه جنــس خود 

داشته باشید. 
مشکالتى مانند عدم آنتن دهى و مشکالت 
شــبکه، مسائلى اســت که حتما باید خودتان 
به فکر تعمیرش باشــید، چراکه باعث مى شود 
خریدار به شــکل یک پاره آجر به دستگاه شما 
نگاه کند، امــا در مورد قیمت گذارى محصول، 
همان طور که در شــماره قبل نیز گفته شــد، 
گوشى دســته دوم سالم شما را نزدیک به 30 
درصد کمتر از قیمت نو همان محصول در بازار 
مى خرند و در صورتى که گوشــى مشــکالت 
دیگرى داشته باشد یا از مدل و عمر آن زمان 
زیادى گذشــته باشــد، این قیمت 

کمتر مى شود.

فلش بک: بازگشت از نقطه قبلى
مى خواهیم به نقطه اول بازگردیم، اما این بازگشــت فقط مربوط به این گزارش و مراحل فروش گوشــى نمى شــود، در واقع شــما را هم دقیقا به جایى 
بازمى گرداند که از گوشى قدیمى خود خداحافظى کردید. در واقع مساله اى که قبل از هر چیز باید به آن فکر کنید راهى براى بازیابى اطالعات یا انتقال 

به گوشى هوشمند جدیدتان است. براى این کار راه هاى زیادى وجود دارد. راحت ترین راه براى کاربران آى او اس است، فقط کافى است 
گوشــى را با کابل یو اس بى به کامپیوتر وصل کنید و از طریق آى تیونز، یک نســخه backup از آن بگیرید. همچنین با 

استفاده از تنظیمات آى کلود و بخش Settings مى توانید شماره تلفن ها، عکس ها، یادداشت ها و اطالعات تقویم تان 
را به سرویس ابریتان انتقال دهید. حال فقط کافى است زمان خرید یک آیفون جدید، آن را به آى تیونز متصل کرده 

و اطالعات را از نسخه بک آپ به دستگاه جدید انتقال دهید. 
براى گوشى هاى اندروید نیز امکاناتى مشابه وجود دارد، به طور مثال اگر به تنظیمات دفترچه تلفن دستگاه خود 
بروید، مى توانید شماره ها را با آدرس جیمیل خود سینک کنید که در آنجا ذخیره شود. اگر سیستم عامل اندرویدتان 

جدید باشــد، نرم افزار گوگل فوتو از عکس هاى شما محافظت مى کند، اما براى گرفتن نسخه backup از گوشى 
اندرویدى به یک نرم افزار اضافى روى دستگاه خود احتیاج دارید. نرم افزار My Backup Pro مى تواند این کار را برایتان 

انجام دهد. این نرم افزار از بیشتر گوشى هاى اندرویدى پیشتیبانى مى کند و مى توانید بدون نگرانى، مراحل ذخیره و پس 
از آن بازیابى اطالعات را انجام دهید.

در بیشتر 
گوشى هاى هوشمند 

اندرویدى و آى او اس تنظیماتى 
براى پاکسازى کامل گوشى وجود 
دارد که به اصطالح، تلفن همراه 
شما را به تنظیمات کارخانه باز 

مى گرداند

راهنما

آرش جهانگیرى

در شماره قبل کلیک، نکاتى را که باید قبل از خرید گوشى دست دوم رعایت کنیم، بررسى کردیم، اما این بار مى خواهیم ماجرا را از سمت دیگرى نگاه کنیم 
و سراغ کاربرانى برویم که مى خواهند گوشى هوشمند  کار کرده خود را به هر دلیلى بفروشند. این اتفاق ممکن است براى خیلى از ما پیش بیاید. آمدن 
مدل هاى جدید تر، قدیمى شدن گوشى یا هر دلیلى که باعث شده تلفن همراه فعلیتان دلتان را بزند و به فکر تعویض یا فروش آن بیفتید، اما اگر مى خواهید 
هنگام فروش «تو سر مال» نزنند و به قول معروف جنستان را خوب بخرند، بهتر است نکاتى را در نظر داشته باشید. البته مساله دیگرى که وجود دارد 
امنیت اطالعات شماست. خالصه تلفن همراه شما براى مدتى با شما همراه بوده و حاوى اطالعاتى است که مى تواند برایتان بسیار باارزش باشد و دوست 

نداشته باشید دست صاحب بعدى آن بیفتد. با ما همراه باشید تا در معامله گوشى دست دوم خود نه بازنده باشید و نه بى انصاف.

نکاتى که باید هنگام فروش گوشى دست دوم خود رعایت کنید

خداحافظى با یار دیرین
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 گوگل درایو در لینوکس
سطح 
متوسط

هنگام فیلمبرداري با تلفــن همراه همواره توصیه 
می شــود دســتگاه خود را در حالت افقی در دســت 
نگه دارید تا بتوانید تصویري عریض در اختیار داشــته 
باشــید. بســیاري از کاربران نیز هنگام فیلمبرداري با 
تلفن همراه خود به این مســاله توجه دارند، اما گاهی 
به دلیل عجله در فیلمبرداري این نکته مهم فراموش 
می شــود و تصویر عمودي می شــود. در مواردي نیز 
شرایط بدتر می شود و کاربر فراموش می کند دوربین را 
از کدام جهت در دست بگیرد و در این موارد هنگامی 
که ویدئــوي نهایی در رایانه پخش می شــود تصویر 

برعکس است! 
همان طــور که می دانید دســتگاه هاي هوشــمند 
همچون تلفن همراه به کمک حســگر شتاب ســنج 
خــود عملیــات چرخش خــودکار فایــل ویدئویی را 
انجــام داده و همــواره آن را در جهــت صحیح براي 
شــما نمایش می دهنــد، اما هنگامی کــه این ویدئو 
به رایانه منتقل شــود انجــام ایــن کار نیازمند طی 
مراحلی اســت که در ادامه شــما را با روش چرخاندن 
انــواع فایل هــاي ویدئویــی در سیســتم عامل مک 

آشنا می کنیم:

برنامــه  در  را  موردنظــر  ویدئــوي  ابتــدا   1
QuickTime فراخوانی کنید.

2 از نوار منو روي گزینه Edit کلیک کرده و یکی 
,Rotate Right, Rotate Left از گزینه هــاي

را   Flip Vertical یــا   Flip Horizontal
انتخاب کنید.

3  تا زمانی که تصویر در جهت صحیح نمایش داده 
شــود می توانید مرحله دو را تکرار کنید و در ادامه پس 
 File از نمایش ویدئــو در جهت صحیح، روي گزینه

کلیک کرده و Save را انتخاب کنید.
نکتــه: چنانچه ویدئــوي موردنظر شــما به ابزار 
Photos وارد شــده اســت، براي چرخش آن باید 
ابتــدا ویدئو را با عملیات کشــیدن و رهــا کردن به 
دســکتاپ منتقل کرده و ســپس با اجــراي ویدئو در 

QuickTime عملیات را اجرا کنید.

مبتدي

چرخش ویدئوها در مک

اســتفاده از تلگرام روي دستگاه هاي هوشمند همچون تلفن 
همراه و تبلت، عالوه بر جذابیت هزینه هایی نیز دارد. همان طور 
که می دانید براي دسترســی به این پیام رسان محبوب، نیازمند 
اتصال دســتگاه هوشمند خود به شــبکه جهانی اینترنت هستید 
و اطالعات مبادله شــده در این سرویس بخصوص در گروه هاي 

تلگرامی بسیار زیاد است. 
این حجــم زیاد تبــادل اطالعــات نیز بســرعت ترافیک 
اینترنتــی شــما را مصــرف می کنــد و در بســیاري از موارد 
کاربران با اتمام بســته اینترنتی یا ترافیک مصرفی ماهانه خود 

مواجه می شوند.
تابه حــال به این فکــر کرده اید که تلگــرام چقدر از 

ترافیــک اینترنتــی شــما را مصــرف می کند؟ آیا 
می دانید با بررســی میزان ترافیک مصرفی 

توسط این اپلیکیشن به صورت نسبتا 
می توانید  هوشــمندانه   و  دقیق 

بســته یا ســرویس اینترنتی 
موردنظرتان را انتخاب کنید 
ترافیک  نباشــید  مجبور  تا 
اضافه را با هزینه اي بیشتر 

تهیه کنید؟

اگــر دوســت داریــد میــزان ترافیــک مصرفی توســط 
از  اســتفاده  مختلــف  حالت هــاي  در  تلگــرام  اپلیکیشــن 
دیتــاي ســیمکارت، اتصــال بــه شــبکه هاي واي فــاي یا 
حتــی در اتصــاالت رومینــگ را بررســی کنیــد از این روش 

کمک بگیرید:
1 پیــش از هر چیــز اپلیکیشــن تلگرام نصب شــده روي 
دســتگاه هوشــمند خود را بــه آخرین نســخه (3/16 و باالتر) 

ارتقا دهید.
2 اپلیکیشــن تلگرام را اجرا کرده و روي آیکون منوي اصلی 

فشار دهید.
3 از منوي اصلی گزینه Settings را فشار دهید.

4 گزینه Data and Storage را فشار دهید.
5 در بخــش Disk and network usage بــا فشــار 
 Mobile Data Usage, Wi-Fi هریک از گزینه هــاي
Data Usage, Roaming Data Usage می توانیــد 
میزان ترافیک مصرفی در هریک از اتصاالت به روش دیتاي 
سیمکارت، شبکه هاي واي فاي و رومینگ را مشاهده کنید.
این اطالعات کامال تفکیک شــده هستند و می توانید 
میزان ارســال و دریافت هاي خود را بــه تفکیک عکس، 

ویدئو، پیام صوتی، فایل و پیام متنی مشاهده کنید.

حدود پنج ســال پیش گوگل از ســرویس گوگل درایو رونمایی 
کــرد و در آن زمان وعده داد بزودي این ســرویس براي لینوکس 
نیز عرضه می شــود، اما امروز بعد از گذشــت پنج ســال همچنان 
نسخه رســمی از این ابزار براي سیســتم عامل لینوکس ارائه نشده 
و کاربران لینوکســی براي استفاده از ســرویس گوگل درایو باید از 
 drive.google.com نســخه تحت وب این سرویس در آدرس
بهره مند شــوند. دسترســی به اطالعات ذخیره شده در فضاي ابري 
گوگل درایو از سرویس وب چندان دشوار نیست، اما هنگامی که این 
دسترسی به صورت مســتمر و مداوم باشد، کاربران ترجیح می دهند 
از یک نرم افزار کمک بگیرند یا همچون دیگر فایل ها با اســتفاده از 
مرورگر فایل سیستم عامل به مشاهده و مدیریت فایل ها و پوشه هاي 
ذخیره شده در این سرویس بپردازند. اگر شما نیز جزو همین دسته از 
کاربران هستید و به دنبال روشی براي دسترسی به این فایل ها روي 
سیستم عامل لینوکس می گردید استفاده از این ترفند را در توزیع هاي 

مجهز به میزکار گنوم و سیستم عامل اوبونتو پیشنهاد می کنیم.

سیستم عامل اوبونتو
1  این سیســتم عامل به میــز کار یونیتی مجهز اســت که این 
میزکار بخشــی از گنوم 3/14 به شمار می رود. در این نسخه از گنوم 
پشــتیبانی از گوگل درایو به طور پیش فرض وجود ندارد و شما  باید با 
طی مراحلی این قابلیت را به آن اضافه کنید. براي انجام این کار ابتدا 
 GNOME Online Accounts و GNOME Control Center
را نصب کنید. پس ابتدا پنجره ترمینال را فراخوانی کرده سپس این 

فرمان را در آن وارد کنید:
sudo apt install gnome-control-center gnome-
online-accounts

2 در صورتی که رمز عبور کاربر مدیر سیســتم از شما درخواست 
شــد، رمز را وارد کرده و هنگامی که از شما مجوز نصب خواسته شد 

کلید Y را از روي صفحه کلید فشار دهید.
3 پس از اجراي این فرمان و نصب پکیج هاي موردنظر، به ابزار دش 

(Dash) مراجعــه کرده و عبارت GNOME Control Center را 
جست وجو کنید.

4 در فهرســت نتایج روي Settings کلیک کــرده و در ادامه 
گزینه Online Accounts را انتخاب کنید.

5 روي گزینــه Add Account کلیک کرده و از فهرســت 
موجود گزینه Google را انتخاب کنید.

6 به حســاب کاربري خود در گوگل وارد شوید و مجوز دسترسی 
میزکار گنوم به حساب کاربري را نیز صادر کنید. 

 Use for 7 در پایان مطمئن شــوید در سمت راست در بخش
گزینه Files در وضعیت فعال قرار دارد.

 (File Manager) 8  اکنون می توانید با مراجعه به مدیریت فایل
حســاب کاربري گوگل خود را در زیر گزینه Computer در نوار 
سمت چپ مشاهده کنید. با کلیک روي این گزینه فایل هاي موجود 
در سرویس گوگل درایو براي شما به نمایش درآمده و می توانید ضمن 
مشــاهده یا اعمال تغییرات در آنها، نسبت به افزودن فایل جدید نیز 

اقدام کنید.
توجه: براي دسترسی به فایل ها و اعمال تغییرات روي آنها  باید به 
اینترنت دسترسی داشته باشید و پیشمایش آفالین فایل ها امکان پذیر 

نیست.

میز کار گنوم
1  در توزیع هاي لینوکســی مجهز به میزکار گنوم نســخه 3/18 
یا باالتر، مراحل کار بســیار ساده است و شــما به افزودن هیچ ابزار 
اضافه اي براي مدیریت حساب کاربري خود در سرویس گوگل درایو 
 GNOME Control نیاز ندارید. براي انجام این کار کافی است
 Online Accounts را اجرا و روي Settings یــا Center

کلیک کنید.
2  در ادامه با انتخاب گزینه Google اطالعات حساب کاربري 
خــود را وارد کــرده و در پایان با مراجعه به ابــزار مدیریت فایل، به 

مجموعه فایل هاي ذخیره شده در این سرویس دسترسی یابید.
توجــه: در میزکار گنوم نیز پیشــمایش اطالعات در این شــرایط 

به صورت آفالین امکان پذیر نیست.

مبتدياشتهاي تلگرام چقدر است؟

امیر عصاري

نکته: 
براي ریست کردن هریک 
از موارد و محاسبه مجدد 
میزان مصرف، کافی است از
 انتهاي صفحه روي گزینه 

 Reset Statistics 
فشار دهید
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سواالت خود را به clickhelp@jamejamonline.ir ایمیل کنید تا پاسخگوى شما 
باشیم. ذکر نام، نام خانوادگى و شهر یا روستاى محل اقامت خود را فراموش نکنید، 

زیرا به سواالت بدون نام و مشخصات پاسخ داده نمى شود.

clickhelp@jamejamonline.ir@clickjamejam

آنیتا قریب از تهران
من با اســتفاده از یــک برنامه، 
فلشم را Bootable کردم. بعد خواستم 
فرمتش کنم که خطا داد سیستم قادر به 
فرمت نیست و بالفاصله درایو فلش پاك 
شــد. حاال فلش را روي هر دســتگاهی 
امتحــان می کنــم چراغ فلش روشــن 
می شود، ولی در ماي کامپیوتر درایو فلش 
نشان داده نمی شود. آیا می شود فلش را 

درست کرد؟

این خطا ممکن است به دلیل بروز اشکال در سکتورهاي حافظه فلش رخ داده باشد و همین طور ممکن است کامال اتفاقی فلش شما 
از نظر فیزیکی آسیب دیده باشد. در صورتی که مشکل فیزیکی باشد باید به طور کامل بررسی شود که آیا صرفا درگاه ارتباطی با مشکل 
مواجه شده است (به عنوان مثال ممکن است فلش کمی کج شده و برخی اتصاالت آن قطع شده باشد) یا این که به طور کل حافظه مشکل پیدا 
کرده است. در صورتی که مشکل نرم افزاري باشد و جداول پارتیشن فلش به هم ریخته باشد ممکن است بتوانید با استفاده از نرم افزارهاي فرمت 
ســطح پایین که به Low Level Format معروف هستند، فلش را فرمت کرده و دوباره قابل استفاده کنید. براي استفاده از این نرم افزارها 
بهتر است باتوجه به مدل فلش خود به سایت سازنده آن مراجعه کرده و ابزار موردنظر را دانلود کنید. در صورتی که سازنده فلش چنین ابزاري 
ارائــه نکرده یا می خواهید از نرم افزارهاي جایگزین کمک بگیرید می توانید با مراجعه به لینک هاي زیر نرم افزارهاي مختلفی را که وجود دارد 

دانلود و نصب کرده و با آزمایش روي فلش، عملیات فرمت را بررسی کنید.
http://tiny.cc/click_hddllf 
http://tiny.cc/click_adata
http://tiny.cc/click_transcend

حسین از تهران
در صورت امکان به سواالت زیر پاسخ دهید:

 آیا درســت است که می گویند سیســتم عامل گوشی نیز هک 
می شود؟ چطور از آن جلوگیري کنیم؟

 اپلیکیشن هاي Galaxy Apps چند تا هستند و چطور می توان 
آنها را خریداري کرد؟

 هنگام خرید پاوربانک و هندزفري، داشــتن گارانتی و خدمات 
پس از فروش مهم است؟

 استفاده از حروف بزرگ و کوچک در رمز ایمیل چه کاربردي دارد 
و مثالی براي یک رمز مناسب بزنید.

ســواالت شــما را به طور خالصه و به ترتیب مطرح شده پاسخ 
می دهیم:

 چرا که نه! هر سیســتم عاملی قابل هک شدن است و بهترین روش 
براي جلوگیري از هک شدن، به روز نگاه داشتن برنامه ها و سیستم عامل، 
مراجعه نکردن به سایت هاي ناشناس و باز نکردن فایل هاي ناشناخته یا 
حتی دریافت نکردن فایل از کاربرانی است که آنها را نمی شناسید. نصب 
اپلیکیشن هاي امنیتی همچون آنتی ویروس  و فایروال نیز می تواند در این 

زمینه به شما کمک کند.
 تعداد دقیقی از این مجموعه در اختیار نداریم، اما توجه داشــته باشید 
این مجموعه همچون دیگر بازارهاي اپلیکیشنی اندروید، مجموعه اي از 
اپلیکیشــن هاي قابل نصب در سیستم عامل اندروید را در اختیار شما قرار 
می دهد. این اپلیکیشن ها نسبت به دیگر موارد موجود براي دستگاه هاي 
سامسونگی دستچین شده و در مواردي نیز شما می توانید اپلیکیشن هاي 
تجاري را از این بازارچه به صورت رایگان براي محصول سامسونگی خود 
تهیه کنیــد. درخصوص خرید محصوالت نیز از ایــن مجموعه یا دیگر 
مجموعه ها همچون پلی استور گوگل  باید از کارت هاي اعتباري بین المللی 

همچون ویزا یا مسترکارت استفاده کنید.
 فــرض کنید پاوربانکی تهیه کردید و بعد از یک هفته متوجه شــدید 
باتري آن فاســد بوده و شارژ را در خود ذخیره نمی کند یا در مدتی کوتاه 
تخلیه می شــود. همچنین فرض کنید هندزفري که بتازگی تهیه کرده اید 
خراب شــده یا صــدا را بخوبی انتقال نمی دهد. در این شــرایط مطمئنا 
خدمات پس از فروش و گارانتی داراي اهمیت است. پس هنگام خرید نیز 

توجه به این موارد اهمیت دارد.
 رمزهاي ســاده به راحتی حدس زده می شــود یا توسط سیستم هاي 
رایانه اي با کنار هم قرار دادن اعداد و حروف پیدا می شــوند. چنانچه شما 
از اعداد، حروف کوچک و حروف بزرگ به صورت ترکیبی اســتفاده کنید 
نه تنها حدس زدن رمز دشــوار می شود، بلکه سیستم هاي رایانه اي نیز با 
محاسبات بسیار زیاد قادر به کشف رمز نخواهند بود. به عنوان مثال رمزي 
که شماره همراه شما باشــد صرفا با بررسی عدد 1 تا 9,999,999,999
کشف می شود و بررســی این تعداد عدد براي یک سیستم رایانه اي کار 
بســیار ساده اي اســت. اما اگر همین شــماره با دو حرف و یک عالمت 
همچون @ همراه شــود و ایــن دو حرف نیز به صورت کوچک و بزرگ 
نوشته شــوند کشف آن تقریبا غیرممکن می شود. عبارت زیر نمونه اي از 

یک رمز پیچیده و مناسب است:
@@n22315N!(

 آن طور که مشخص است شما با نصب ویندوز و 
نرم افزارهاي آن براي کاربران مختلف سر و کار 
داریــد و به احتمال زیاد در شــرایط متفاوت و باتوجه به 
سخت افزار رایانه کاربران مجبور خواهید بود نسخه هاي 
مختلف وینــدوز یا نرم افزارها را نصــب کنید. به عبارت 
دقیق تر ممکن اســت روي یک رایانه ویندوز 10 نسخه 
64 بیت را همراه برنامه هاي کاربردي نســخه 64 بیت 
نصب کنیــد و روي رایانه دیگر نســخه 32 بیت همان 
برنامه ها را اجرا کنید. در این شــرایط مطمئنا یک بسته 
نصبی از نرم افزارها مشــکل شــما را حل نخواهد کرد، 
چرا که هر بســته نصبی نهایتا براي یک سیســتم عامل 
مفیــد بــوده و یــک نســخه را پوشــش می دهــد. 
راهکار پیشــنهادي مــا به شــما اســتفاده از نرم افزار 
Acronis Universal Restore است. به کمک 
این نرم افزار می توانید یک مرحله نســخه اي از ویندوز را 
نصب کــرده و برنامه هاي موردنیاز را نیز روي آن نصب 
کنید. ســپس یک کپی از سیستم عامل به همراه برنامه ها 
تهیه کرده و با اســتفاده از دیسک بوتی که همین برنامه 
در اختیار شما قرار می دهد، ویندوز و نرم افزارهاي نصب 
شده روي آن را در کمتر از 10دقیقه روي هر رایانه اي با 

سخت افزار متفاوت بازگردانی کنید.
شــما می توانید در صورت نیــاز از ویندوزهاي رایج 
همچــون ویندوز 7، 8/1 و 10، در هر دو نســخه 32 و 
64 بیت یک فایل ایمیــج ایجاد کرده و روي یک هارد 
اکســترنال ذخیره کنید و با توجه بــه موارد کاري خود، 

نسخه موردنظر را بازگردانی کنید.
ایــن نرم افــزار به شــما امــکان می دهد تــا حتی 
پارتیشن هاي هارد دیســک را نیز هنگام بازگردانی فایل 
ایمیج ایجاد کنید و به نوعی از پارتیشــن بندي رایانه ها یا 

لپ تاپ هایی که تازه اسمبل شده اند نیز خالص شوید.
براي کســب اطالعات بیشــتر درباره ایــن نرم افزار 
می توانید از لینک زیر کمک بگیرید و براي دریافت این 
نرم افزار نیز می توانید با جست وجویی ساده در سایت هاي 
دانلودي فارسی زبان به نسخه کامل آن دسترسی یابید:
http://tiny.cc/click_acronisur

فرهنگ واژگان

IFTTT

امیر شفیعی از اردبیل
درخواســت بنده معرفی یک نرم افزار براي 
ساخت فایل نصبی است. من کارم طوري است که 
ویندوز و نصب کردن برنامه زیاد برایم پیش می آید. 
بعد از نصب ویندوز، نصب کــردن برنامه ها وقت و 
حوصله بسیاري نیاز دارد. من دنبال برنامه اي هستم 
که مجموع ایــن برنامه هاي کاربردي را به یک فایل 
نصبی تبدیل کند. به طوري که فایل ســاخته شده 
را بــراي نصب بزنم و برنامه هــاي کاربردي یک جا 
و به طــور خودکار نصــب شــوند. برنامه هایی مثل 
 Deploy Master و Multi set، Create install
را تســت کردم که جواب نگرفتم. در شــماره  قبل 
برنامه  Ninite را معرفی کردید که آنالین اســت و 
برنامه هاي خودش را معرفی و دانلود می کند و به کار 

من نیامد. لطفا برنامه اي معرفی کنید.

براى ارتباط بیشتر با ضمیمه فناورى روزنامه جام جم، کانال کلیک را در 
تلگرام به آدرس clickjamejam@ دنبال کرده یا نظرات خود را به حساب 

کاربرى  click_ jamejam@ در تلگرام ارسال کنید.

این واژه جزو واژه هاي رایج در 
علوم رایانه نیســت، چراکه مخفف 
 If This Then That عبارت 
بوده و معرف سرویســی با همین 
 IFTTT عنوان اســت. سرویس
این روزها امکانات متعددي را براي 
و  خودکار  به صــورت  کارها  انجام 
هوشــمندانه در اختیار کاربران قرار 
می دهد که به همین علت آشنایی 
بــا واژه IFTTT خالــی از لطف 
نیســت، زیرا ممکن اســت هنگام 
استفاده از بسیاري از سرویس ها با 
این واژه روبه رو شوید و از خودتان 
بپرسید منظور از این واژه چیست. 
همان طــور که از معنــاي عبارت
 If This Then That
مشــخص اســت به کمــک این 
ســرویس می توانید یــک عمل و 
تعریف  را  شــرطی  عکس العمــل 
کنید. به صورت فارسی این عملیات 
عبارت اســت از: اگر این طور بود، 

آنگاه این کار را انجام بده!
تاریخ  اگــر  مثــال  به عنــوان 
20 اســفند بود، یــک ایمیل براي 
ســایت  روي  اگر  بفرســت،  پدرم 
جام جم آنالین مطلب جدید منتشر 
شــد به من پیامک بزن یا اگر هوا 
برفی بود به من در تلگرام هشــدار 

بده و ....
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 شارژر خورشیدي همراه
اگر خاطره تلخ تمام شــدن شــارژ گوشی و 
همراه نداشتن شــارژر را در ذهن دارید، احتماال 
پاکت پاور (Pocket Power) برایتان جذاب 
اســت. پاکت پاور یک کیت خورشیدي جمع و 
جور اســت که جاي زیــادي نمی گیرد و امکان 
استفاده از انرژي خورشیدي را براي شارژ گوشی، 
تبلــت، پاوربانک یا هر نوع گجت دیگري که از 
طریق پورت USB 2.0 شــارژ می شود، فراهم می کند. ابعاد پاکت پاور در حالت بسته 

حدود 14 در 10سانتی متر است و فقط 200 گرم وزن دارد. پاکت پاور را می توان 
روي زمین یا روي شیشه قرار داد و وسیله مورد نظر را براي شارژ به 
آن متصل کرد. همچنین امکان قرار دادن آن روي کوله پشتی هنگام 

راه رفتن نیز وجود دارد. تمیز کردن پاکت پاور بسیار ساده بوده و در صورت 
کثیف شدن به راحتی می توان آن را پاك کرد. بازه کارکرد آن نیز بین 

منهاي 20 تا 70 درجه سانتی گراد است. 

نظرات و پیشنهاد هاى خود را درباره مطالب کلیک به نشانى تهران - بلوار میرداماد - 
جنب مسجد الغدیر- روزنامه جام جم یا پست الکترونیکى

 click@jamejamonline.ir بفرستید یا به شماره 300011226 پیامک بزنید. 
@clickjamejam

ما را 
در فضاى 

مجازى دنبال 
کنید

همــه ما هــر از گاهی 
وبسایت  در  اســت  ممکن 

جدیدي ثبت نام کنیم. یادآوري 
نام کاربري و گذرواژه همه این سایت ها 

کاري مشکل است. 
اگر حفظ کردن شماره کارت بانکی، تاریخ 

انقضا و رمــز آن را هم اضافه کنیم، داســتان از 
این هم مشکل تر می شــود. با این که تاکنون سامانه ها و 

نــرم افزارهایی مختلف بــراي ذخیره این 
اطالعات عرضه شــده اند، اما این سامانه ها 

هم چندان ایمن نیستند. 
در این میان، کیوکی (QKey) می تواند 
همــه اطالعات مــورد نیــاز بــراي ورود به 
وبســایت هاي مختلف یا پرداخت هــاي آنالین را 

در جیب شــما قرار دهد! 
کیوکی در نگاه اول شبیه یک 

فلش مموري است.
 این دستگاه کوچک با برخورداري از فناوري رمزگذاري بسیار 
ایمن، می تواند انواع اطالعات مختلف شــخصی و مالی کاربر 
نظیر نشانی خانه یا محل کار، نام کاربري و گذرواژه سایت هاي 
مختلــف و نیز اطالعــات انواع کارت هــاي بانکی را در خود 

ذخیره کند. 

 واقعیت مجازي با کمترین قیمت
تاکنــون چند ابزار با قیمت پایین به عنوان جایگزین عینک هاي گرانقیمت واقعیت 
مجــازي به بازار عرضه شــده اند. نولو (Nolo) یکی از این گجت هاســت که امکان 
استفاده از واقعیت مجازي را با کمترین قیمت براي کاربران فراهم می کند. براي استفاده 
از نولو، کافی اســت بازي مورد نظر را روي رایانه اجرا کرده و گوشی هوشمند را درون 
قابی ویژه واقعیت مجازي قرار داده و بخش هاي مختلف نولو را به این تجهیزات متصل 
کنید. نولو داراي سه بخش اصلی است؛ بخش اول که ایستگاه نام دارد، به رایانه کاربر 
متصل می شود. بخش دوم که به صورت بی سیم کار می کند، روي قاب واقعیت مجازي 
قــرار می گیــرد و در نهایت کاربــر، یکی از دو 
کنترلرهاي دستی نولو را در هر دست 
خود می گیــرد. نولو عالوه بر 
گوشی هاي اندرویدي با آیفون 
نیز سازگار است. مجموعه نولو 
در حــال حاضر بــا قیمت 99 دالر 

پیش فروش می شود. 

مسواکی براي صورت!
در چند ســال اخیر، مســواك هاي برقی مختلفی به بازار 
عرضه شده اســت. در ایــن میان، یک فرد نــوآور موفق به 
طراحی مسواکی برقی شــده که می توان از آن براي ماساژ 
 (3Deep) صورت هم اســتفاده کرد. مبتکر مسواك 3دیپ
پس از مدت ها بررســی به این نتیجه رسید که مسواك هاي 
برقی موجود در بــازار نمی توانند بخوبی پالك هاي دندان را 
از بیــن ببرند. به همین دلیل، فناوري جدیدي را براي ایجاد 
لرزش آن هم با اســتفاده از امــواج صوتی طراحی کرد. این 
امواج صوتی انواع آلودگی موجود روي سطح میناي دندان را 
به شــکلی موثرتر از بین می برد. قابلیت جالب این مسواك، 
امکان تعویض سر آن اســت و به این ترتیب می توان از آن 
براي ماســاژ و تمیز کردن صورت اســتفاده کرد. این گجت 
ضدآب بوده و داراي باتري شــارژ شــدنی اســت. مسواك 
3Deep قــرار اســت بزودي بــا قیمت 49 دالر بــه بازار 

عرضه شود. 

ایرفونی با نور رنگی
نایت ریتم (Night Rythm) ایرفونی اســت که سیم 
آن با اســتفاده از نوعی فناوري ویژه طراحی شــده اســت. 
وقتی با این ایرفون به موســیقی خاصــی گوش می دهیم، 
نور این ســیم بر اساس ریتم موســیقی کم و زیاد می شود. 
این قابلیت می تواند در بسیاري از موقعیت ها نظیر ورزش در 
شــب یا حضور در یک مهمانی خانوادگی جذاب باشد. کاربر 
نایت ریتم می تواند با استفاده از دکمه کنترل روي این سیم، 
حالت نور یکنواخت را فعال کند. این ویژگی بویژه در مواردي 
که در خیابانی تاریک در حال قدم زدن هستیم و می خواهیم 
رانندگان متوجه حضور ما به عنوان عابر پیاده شــوند، کاربرد 
دارد. باتري نایت ریتم قابل شــارژ بوده و با هر بار شــارژ تا 
3 ســاعت کار می کند. نایت ریتم قرار اســت در پنج رنگ 
صورتی، ارغوانی، نارنجی، سبز و آبی تولید شود. این ایرفون 

احتماال با قیمت 80 دالر به بازار عرضه خواهد شد. 

 چوب جادویی دیجیتال
پیکسلوار (Pixelvar) یک میله نورانی است که با استفاده 
از آن می توانیــم با تکان دادن آن در هوا، نوشــته ها یا تصاویر 
مورد نظرمان را به شــکل جالبی نمایش دهیــم. براي کار با 
پیکســلوار ابتدا باید اپلیکیشن آن را روي گوشی هوشمند خود 
نصب کنیم. سپس با اســتفاده از ابزارهاي مختلفی که در این 
اپلیکیشــن وجود دارد، متن یا تصویر مــورد نظر خود را روي 
بلوك هــاي کوچکی وارد کنید. پس از ذخیره کردن طرح مورد 
نظر، این اپلیکیشــن آن را به دستگاه پیکسلوار ارسال می کند. 
به این ترتیب فقط کافی اســت پیکسلوار را در اتاقی تاریک به 
صورت رفت و برگشــتی (مثل تکان دادن بادبزن) تکان دهیم 
تا نوشــته یا تصویر مورد نظرمان در هوا ایجاد شود. پیکسلوار 
داراي مجموعه اي از LED اســت که هر کدام قابلیت تولید 
ســه رنگ اصلــی را دارد. مدل 32 المپی پیکســلوار 28 دالر 

قیمت دارد. 

 فناورى هاى
نو

 ربات نقاش
الین آپ (Line-up) رباتی اســت که می تواند طرح هایی را که در صفحه نمایشگر گوشی یا تبلت می کشید روي کاغذ 
پیاده کند. کافی است اپلیکیشن ویژه این ربات را روي گوشی یا رایانه خود نصب کنید. پس از برقراري ارتباط بین دستگاه 
اصلی و ربات و پس از دادن دستور کشیدن به این ربات، شاهد کشیده شدن طرح مورد نظرتان روي کاغذ خواهید بود. 
صفحه ریز این ربات که کاغذ روي آن قرار می گیرد آهنربایی بوده و به راحتی می توان آن را حتی روي ســطوح عمودي 

نظیر دِر یخچال هم قرار داد. 
یکی از قابلیت هاي جالب این ربات، امکان برنامه نویسی براي آن است. براي این منظور حتی می توان از برنامه هاي ساده 
کدنویســی نظیر اسکرچ (Scratch) هم اســتفاده کرد. به این ترتیب کاربر می تواند به قابلیت هاي مختلف نظیر امکان 

نقاشی با آبرنگ یا حتی نواختن یک ساز کوبه اي کودکانه نظیر بلز نیز دست یابد. 

 گذرواژه ها در جیب!
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