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ایالن ماسک؛ نابغه دیوانه679
شاید بتوان ایالن ماسک، مدیرعامل تا همین چند روز پیش شرکت تسال را جنجالى ترین چهره دنیاى تکنولوژى 
در چند سال اخیر دانست. نامى که هر روز با یک خبر تازه در میان تیترهاى سایت هاى تکنولوژى به چشم 
مى خورد. از پروژه جنجالى خودروهاى خودران تسال گرفته و رکوردهاى عجیب و غریبش تا پروژه عجیب 
اسپیس اکس که هدفش تسخیر فضا بود و به عنوان اولین شرکت خصوصى در جهان یک سفر فضایى را به واقعیت 
تبدیل کرد. مردى که با سرعت زیاد و بلندپروازى هایى که به همه آنها دست پیدا کرد، سوژه فوق العاده اى براى 
رسانه هایى بود که مى خواستند او را در قامت یک ابرقهرمان در دنیاى تکنولوژى بدانند. اما سبک زندگى متفاوت، 
چهره رسانه اى جنجالى و حساب توییترى که هر لحظه یک حاشیه تازه را براى او مى ساخت، نوار موفقیت هاى 
ایالن ماسک را پاره کرد تا تیتر روزنامه ها و سایت ها به یک باره تغییر کند و خبر اخراج او از مدیرعاملى شرکت 
تسال را روى خروجى شان بگذارند. به این ترتیب پدیده عجیب دنیاى تکنولوژى که تا به حال به نظر مى رسید 
رنگ شکست را ندیده، به یکى از بزرگ ترین بزنگاه هاى زندگى اش رسیده است تا سرنوشتى نامعلوم را براى 
خود و البته شرکت تسال و دیگر فعالیت هایى که به نام او گره خورده، ایجاد کند. در این گزارش نگاهى به زندگى 

ایالن ماسک مى اندازیم و در کنار آن عواقب این اخراج و جدایى او از تسال را بررسى خواهیم کرد.

وقتى ابرقهرمان دنیاى تکنولوژى تو  زرد  از آب در مى آید

ماجراى اخراج ایالن ماسک این طور شروع شد 
که او در یک توییت غیرمنتظره از خصوصى سازى 
کامل شرکت تسال خبر داد و همچنین عنوان 
کرد مبلغ الزم براى تأمین مالى شرکت تسال 
را با فروش هر ســهم این شرکت به 420 دالر 
فراهم کرده است. خیلى زود خبر دروغ بودن 
این اتفاق به گوش همه رسید و آسیب جدى 
به بازار این شرکت وارد کرد. این مساله باعث 
شد سرمایه گذارها این کار را یک کالهبردارى 
بدانند و از ایالن ماسک براى این اتفاق شکایت 

کنند. همین کافى بود تا تصمیم به کنار گذاشتن 
ایالن ماسک گرفته شود.  اما شروع بدبختى هاى 
ماسک از چند روز آن طرف تر کلید خورد. یعنى 
زمانى که با حضور در یک پادکست خبرى با 
مجرى گرى جو روگان اقدام به مصرف سیگار 
مارى جوآنا کرد. مجرى در این برنامه از ماسک 
مى پرسد که آیا قبال هم تجربه کردى و ایالن 
پاسخ مى دهد که بله یک بار(خنده).  صبح روز 
بعد سهام شرکت تسال  در بى سابقه ترین حالت 

خود تا 9 درصد کاهش پیدا کرد.

سهامى که در یک پُک، دود شد

ایالن یا ماسکى روى صورت استیو

شاید باورتان نشــود، اما تا همین چند وقت پیش، آینده ایالن ماسک اینچنین پیش بینى 
مى شد: 

 2020
ــــ ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ــــــ 

2021
ــــ ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ــــــ 

 2024
ــــ ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ــــــ 

2025
اما تمام این رویاهاى شــگفت انگیز حاال در هاله اى از ابهام قرار دارند و ممکن اســت دیگر 
هیچ وقت اتفاق نیفتند؛ چراکه همین حاال کارشناسان مختلفى کنار گذاشتن ماسک از تسال را 
یک اشتباه بزرگ مى دانند و ممکن است خیلى زود روى ارزش این برند تاثیر بگذارد؛تاثیرى که 

شاید با ماندن ماسک و اتفاقات پیش آمده بدتر از این هم مى شد.

نگاهى به زندگى ایالن ماســک به ما نشــان 
مى دهــد او از جهاتى شــباهاتى با اســتیو جابز، 
مدیرعامل فقید شــرکت اپــل دارد. هر دوى آنها 
از ثروت، محبوبیت و البته نبوغ چشــمگیرى در 
دنیاى تکنولوژى برخوردار بودند. استیو در جوانى 
بارها مارى جوآنا اســتفاده کرده بود و ایالن هم 
در عجیب ترین حالت ممکن دست به این کار زد 
تا نشان دهد در این زمینه بســیار باتجربه است. 
این مســاله براى هر دوى آنها پیامدهاى ناگوارى 
داشــت. در مورد جابز مى گویند «او کسى بود که 
آینده را تغییــر داد». در مورد ایالن ماســک هم 
مى گویند «او کسى است که آینده را تغییر خواهد 
داد». جابــز در کودکى از پدر و مــادر واقعى اش 
جدا شــده بود. ایالن هم در کودکى با جدایى پدر 
و مادرش از یکدیگر روبه رو شــده بــود تا از نظر 
شــرایط خانوادگى غیرمعمول هــم در کنار هم 
قرار بگیرند. عالوه بر اینها هــر دوى این چهره ها 

خالف جهت آب شنا کرده اند و با تفاوت در ایده ها 
و کارهایشــان مهم ترین شاخصه شان به حساب 
مى آید. اما مهم ترین تفاوت این دو، اخراج شــدن 
از شرکتى است که هویتش به شــکل عجیبى با 
نام آنها گره خورده اســت. زمانى که جابز از اپل و 
با رایزنى مارتین اسکولى اخراج شد، کمتر کسى 
فکر مى کرد که او بار دیگر به این شرکت برگردد و 
در نقش یک ناجى، اپل را به باارزش ترین برند دنیا 
تبدیل کند. حاال ماســک هم از مدیرعاملى تسال 
اخراج شده است. شرکتى که قرار بود نقش مهمى 
در آینده بازى کند، اما آیا تســالى بدون ماسک 
به همان جایى مى رسد که اپل بدون جابز رسیده 
بود؟ این سوالى است که فقط آینده مى تواند به آن 
پاسخ دهد. یا تسال از دوران پساماسک گذر مى کند 
و هویتى مســتقل پیدا مى کند یا ایالن این بار به 
شــکل یک ناجى باید براى نجات تسال برگردد و 

نقش ابرقهرمانى خود را ایفا کند. 

آینده نگارى هاى تباه شده

اولین قطار هایپرلوپ (قطار، مانند کپسولى در لوله هایى در شرایط خأل 
حرکت مى کند و خبرى از اصطکاك نخواهد بود. این قطارها سرعتى بالغ بر 

1220 کیلومتر بر ساعت خواهد داشت) فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. 

تسال باارزش ترین شرکت جهان خواهد شد. 
سال 2022 ایالن ماسک از شروع پروژه ماشین هاى پرنده خبر مى دهد.

پیش فروش سفر توریستى به مریخ به قیمت 500هزار دالر توسط 
اسپیس اکس آغاز خواهد شد.

اولین توریست سفر خود به مریخ را با اسپیس اکس تجربه خواهد کرد. 

28 سپتامبر 2018
طبق توافق بین ایالن ماسک و شرکت 

تسال قرار شد ماسک از مدیرعاملى شرکت 
کناره گیرى کند، اما همچنان در هیات مدیره 

تسال، باقى بماند.

مارس 2000
کارش را در شرکت پى پل آغاز 

کرد و با نامزدش جاستین ازدواج کرد.

ژوئن 2002
کار روى پروژه اسپیس اکس را آغاز 
کرد تا راکت اختصاصى خودش را بسازد.

1994
از دانشگاه وارتون فارغ التحصیل شد. 

بعد از آن فقط دو جلسه کالس هاى دکترا در 
دانشگاه استنفورد را تحمل کرد.

1995
پروژه zip2 را آغاز کردو شروع به 

برنامه نویسى براى این کار کرد. چهار سال 
بعد زیپ2 را به ارزش 22 میلیون دالر 

فروخت.

10 سالگى

زبان بیسیک را که باید
در 6 ماه یاد مى گرفت، 3 روزه 
فرا گرفت و در 12 سالگى اولین 
بازى خود را به قیمت 500 دالر 
فروخت.

28 ژوئن 1971

از یک پدر مهندس و مادر مدل 
به دنیا آمد.

9 سالگى

پدرومادرش از 
هم جدا شدند.

17سالگى
به کانادا مهاجرت کرد و براى روزانه 
18 دالر در یک اتاق دیگ بخار مشغول 

به کار شد.

آوریل 2004
سرمایه گذارى روى شرکت تسال را 

آغاز کردو به عنوان مدیرعامل این شرکت 
انتخاب شد.

مارس 2008
اولین خودروى تسال را به ارزش 

109هزار دالر به فروش رساند.

2 آگوست 2018
مصرف مارى جوآنا در یک برنامه زنده و 
سقوط چشمگیر ارزش سهام شرکت تسال. 

زبان بیسیک را که باید
6در 6در 6 ماه یاد مى گرفت، 

از یک پدر مهندس و مادر مدل 
به دنیا آمد.

آرش جهانگیرى
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ذره بین

سرعت هم سرمان را زیر آب مى کنند!

 در نقش یک مربى
نظرتان درباره آموزش از طریق پادکســت 
چیســت؟ همین حــاال در فضــاى مجازى، 
مربى هــاى موفقى در زمینه هاى خودســازى، 
خودبــاورى و اخــالق داریم که بــا محتوایى 
مشابه پادکست فعالیت مى کنند و اتفاقا کارشان 
رونق بســیار خوبى هم دارد. در زمینه انگیزش، 
متاسفانه شرایط نابســامانى را شاهد هستیم و 
سودجویان این عرصه به ندرت از تخت سلطنت 
افکار ســاده اندیش به زیر کشیده مى شوند، اما 
اقتصــاد، مهاجرت،  مواردى تخصصــى مثل 
زندگى زناشــویى و کال مــواردى که «راهکار 
حقیقــى» ارائــه مى دهند هم جایــگاه خوبى 
دارند، هم درآمد خوبى! هرچقدر نفوذ به دســته 
سودجویان – به مدد مافیاهاى قوى – سخت 
اســت، راه یافتن به جمع نخبه هاى موثر راحت 
است؛ به شــرطى که قبلش مرارت هاى الزم 
براى کسب ســواد را کشیده باشید. مخاطب را 
که مطیع کنید، دوره هایتان را با ولع خریدارى و 

استفاده خواهد کرد.

 بازاریابى رابطه مند
بازاریابــى رابطه مند هم از راه هایى اســت 
که در ایران مى توانــد جواب بدهد. قضیه اش 
هم این اســت که شما با وبســایتى – مانند 
فروشــگاه هاى لــوازم الکترونیکــى، کتاب و 
موســیقى – قــرارداد مى بندید تا بــه ازاى 
هر فروشى که از طریق سایت شما و به توصیه 
شما انجام مى شود، درصدى را تصاحب کنید. 
این بــار فرض کنید همکار ما هســتید و نقد 
«بــازى» یا لــوازم الکترونیکى مى نویســید. 
مثال فالن عنوان را بشــدت توصیه مى کنید و 
مخاطب هم مســتقیما از طریق پیج پادکست 
شــما به ســایت فروشــنده اش مراجعه کرده 
و خریــد را انجام مى دهد. فقــط در این مورد 
هم حواستان جمع باشد باید محتوایى با زبان 
و لحن مناســب تولید کنید که کار هر کسى 
نیســت. آنهایى که هرچه مى بینند به به و چه 
چه مى کنند، کم کم بى آبرو مى شوند و احیاى 
آبرویى که تدریجا از بین رفته کار حضرت فیل 

است!

 چاپ کتاب و کمک هاى مردمى
پادکست ســازانى بوده انــد کــه قریحه و 
عالقه نویســندگى هم داشته اند. این ها پس از 
چند وقت، محتواى پادکست هایشان را گلچین 
کــرده و به اضافه پانوشــت هاى خواندنى، به 
کتــاب تبدیل کــرده و پول خوبى به دســت 
آورده اند. یک راه دیگرش، دریافت کمک هاى 
مردمــى اســت که ســایت هاى معــروف و 
خوش نامى هم در این زمینه در ایران مشغول 
به کار هستند و خودتان مستقیم هم مى توانید 
وارد گود شوید. اگر بتوانید در طول دوره تولید 
پادکستتان، روابط خوبى ایجاد و مخاطب هاى 
تخصصى باارزشــى را دور خود جمع کنید – 
مثال اگــر به عنوان منتقــد و خبرنگار عرصه 
خودرو، دو هزار مخاطب نمایشــگاهى داشته 
باشــید، بســیار باارزش تر از بیست سى هزار 
مخاطب عشق ماشــین است که برایتان سود 

ندارند – مى توانید قدم هاى درشتى بردارید.
در نهایت، باز هــم تاکید مى کنیم فقط به 
صرف این که پادکســترى آینده دارد، وارد آن 
نشوید. فقط اگر تخصصى براى ارائه و حرفى 
بــراى گفتن دارید به این عرصــه پا بگذارید. 

صداقت و راستگویى را هم فراموش نکنید. 

 همکارى با اسپانسر 
زخم خورده ها مى دانند که همکارى با اسپانسر 
– بخصوص در کشــور ما که فاصله اى تقریبا 
زیاد بــا ایده آل هاى کارآفرینى دارد – به معنى 
دخالت هاى متعددى در سبک کاِر کننده اصلى 
است. این که چقدر از این دخالت ها بجا و چقدر 
نابجاست، به اسپانســر بستگى دارد، اما جدا از 
همکارى با اسپانسر به ساده ترین شکل ممکن، 
Cost Per Impression یــا CPM کــه
(همان هزینه بابت هر کلیک) اســت، راه هاى 
دیگرى وجود ندارد که بتوانید بدون رو انداختن 
به سرمایه گذار مداخله گر، کار خودتان را کرده و 

درآمد هم داشته باشید.

 ایجاد رابطه هاى کارى
یکــى از فرصت هایى که پادکســت پیش 
پایتــان مى گذارد، برقــرارى رابطه هاى کارى 
است. اصوال همه دوست دارند پادکست هایشان 
را با مهمان هاى دانه درشــت و معروف برگزار 
کنند – شــبیه برخى رســانه هاى فعال که به 
هر سلبریتى اى تریبون مى دهند –  اما به خاطر 
داشته باشــید این پادکست ها مى توانند بهترین 
موقعیت بــراى یافتن همکاران جدید باشــند. 

فرض کنیم دســتى در فروش ماشین دارید و 
از قضا عشــقتان به این مقوله، شما را مجاب 
به تولید پادکستى در زمینه خودرو کرده است. 
مى توانید کسانى را مهمان پادکست خود کنید 
که هم براى آنها خوب باشــد، هم بعدا بتوانید 
شراکت خوبى با آنها داشته باشید. این به معنى 

فدا کردن کیفیت پادکست شما نیست.
 اگر پادکســت را جوالنگاه شرکاى یاوه گو 
کنید، ریزش مخاطب و ســقوط ارزش کارتان 
تنها عایدى چشمگیر این تصمیم اشتباه خواهد 
بود. حاال فرض کنید مربى بدنســازى هستید 
و فروشــگاه مکمل هم دارید. از قضا از برخى 
خالف هاى بازار کار خود مطلع هستید – مثال 
مکمل هــاى تقلبى را خوب مى شناســید – و 
مى توانیــد مردم را در ایــن زمینه آگاه کنید. از 
این راه، در کنار تثبیت اعتبار و صداقت فردیتان 
مى توانید مغازه خود را هم به مردم معرفى کنید 
و با ارائــه تخفیف ها و امتیــازات خاص براى 
مخاطبان پادکســتتان، هم به پادکســت هاى 
بعدى رونق بدهید، هم مغازه تان. ناگفته روشن 
اســت این مورد هم الزمه اش صداقت است و 
اگر در دنیاى مجــازى بخواهیم زیرآبى برویم، 
به همان ســرعت که اوج مى گیریم، به همان 

یکشنبه هفته پیش (هشت مهر) روز جهانى پادکست بود. پادکست، به زبان ساده به محتواهاى 
سریالى و مرتبطى گفته مى شود که عمدتا به صورت صوتى و در اینترنت منتشر مى شوند. این 
پدیده، در سال هاى اخیر موفقیت زیادى داشته، تا جایى که این روزها شاهد برنامه هاى بسیار 
باکیفیت و اثرگذارى با فرمت پادکست هستیم. در کشور ما هم سال هاست افراد زیادى به این 
جریان پیوسته اند و محتواهاى متنوعى را – حتى شده به شکل غیرمستمر – تولید مى کنند و 
با مخاطبان عالقه مند به اشتراك مى گذارند. جالب این که از طریق تولید پادکست، مى توان 

درآمدزایى کرد، اما چگونه؟ 

سیاوش شهبازى

اسرار محکم کارى
در روز جهانــى پادکســت در ســالن 
همایش هــاى بین المللــى کتابخانه ملى 
ایران، رویدادى به نام «دغدغه هاى تولید 
پادکست در ایران» برگزار شد که مدیرعامل 
پلتفرم شنیدارى شنوتو، حرف هاى جالبى را 
درباره جایگاه این رســانه در ایران مطرح 
کرد. امیرحســین مددى با ذکر تاریخچه 
کوتاهى از پادکست، به رشد باالى میزان 
مخاطبان این رسانه طى سال هاى 2008 
تا 2018 اشاره کرد و از سهم 52 درصدى 
مــردان و 48 درصدى زنان در تشــکیل 
طیف مخاطبان جهانى پادکســت خبر داد. 
او نســبت مخاطبان زن به مــرد ایرانى را
65 بــه 35 اعالم کرد و با تاکید بر این که 
هنوز در جــذب مخاطبان خانم، فرصت و 
ظرفیت داریم، ابراز امیدوارى کرد تا دو سال 
آینــده در ایران نیز به آمارى مشــابه آمار 

جهانى دست بیابیم. 
در پنل اول این رویداد به نکات مفیدى 
در تولید پادکست اشــاره شد از جمله این 
که پادکست لزوما یک کار حرفه اى نیست، 
اما این دلیل نمى شــود که بى گدار به آب 
بزنیم و باید با تعییــن موضوع و محتواى 
مناسب و پایدار به طور مستمر در حال تولید 
باشیم. حفظ هویت و برندینگ پادکست نیز 
در طول تولید و انتشار بسیار اهمیت دارد. 
براى تولید محتواى خوب باید توجه خاصى 
هم به بازخوردهاى مخاطب داشته باشیم و 
آنهــا را در کارهاى بعدى لحاظ کنیم. باید 
از کپى و تقلیــد از نمونه هاى موفق پرهیز 
کرده و در فرآیند تولید تالش کنیم غیرقابل 
پیش بینى، عاطفه برانگیز و ساده عمل کنیم 
تــا بتوانیم احســاس و ادراك مخاطب را 

بخوبى قلقلک بدهیم. 

در پنــل دوم، بحــث درآمدزایــى از 
پادکست مطرح شــد. طبق صحبت هاى 
ســخنرانان این پنل مى توان نتیجه گیرى 
کرد کــه پادکســت یک محل کســب 
درآمد اســت و مدل کســب و کارى دارد، 
امــا در حــال حاضر این مقولــه در ایران 
چندان شــناخته شده نیســت و باید توجه 
شــرکت هاى تبلیغاتى را به آن جلب کرد 
تا بتوان درآمد خوبــى را روانه این عرصه 
در کشور کرد. پادکســت، لزوما محصول 
نهایى نیســت و مى توان به آن به عنوان 
محمل و واســطه اى براى درآمدزایى نگاه 
کرد. از آن جایى که پادکســت مخاطبان 
خــاص خود را دارد، مى تــوان از آن براى 
شبکه ســازى میان مخاطبان استفاده کرد. 
شاید ســاده ترین راه براى کسب درآمد از 
طریق پادکســت، جذب اسپانسر باشد که 
براى این مــورد، باید توانایى الزم را براى 
اقناع سرمایه گذار داشته باشید. البته ارزانى 
و سهولت دسترســى پادکست، کار شما را 
تسهیل مى کند. راه دیگر کسب درآمد نیز 
تولید محصوالت جانبى اســت. در نهایت، 
باید در جذب اسپانسر نهایت دقت را داشت 

و واقعا نیاز به داشتن آن را حس کرد. 

نگاهى به راه هاى درآمدزایى از طریق برنامه هاى سریالى صوتى

فوت و فن کوزه گــرى 
در چــرخه پادکست
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بازى  کده

بازي هفته

  یک تراژدى برادرانه
با این کــه دنیا و شــخصیت ها که عوامل 
مهمى در یک بازى ماجرایى هســتند حسابى 
ولــى عناصرى  تغییر شــده اند،  دســتخوش 
کــه Life is Strange را بــه تجربــه اى 
ماندنى تبدیل کردند هنوز در بازى وجود  یاد  به 
دارنــد. از جمله این که با یــک قصه زمینى و 
انســانى مواجه هســتیم کــه ویژگى هایى از 
قدرت هاى فرابشــرى و جادویى در آن رخنه 

کرده اند.
ماجرا از جایى شــروع مى شــود که زندگى 
شان و برادر کوچک ترش دنیل طى یک حادثه 
تراژیک از این رو به آن رو مى شود و مجبور به 
فرار و ترك خانه خود مى شــوند. از یک طرف 
پلیس دنبال آنهاســت و از طــرف دیگر دنیل 
هنوز با خود درگیر اســت تا از قدرت نهفته و 
بیاورد؛  در  تازه کشف شــده تلکینسیس اش سر 
قدرتــى که مى توانــد تاثیــر ویرانگرى روى 
افراد اطرافش بگذارد. هســته داســتان و در 
واقع بازى نیــز پیرامون رابطه ایــن دو برادر 
اســت. وقتى مى فهمید شان چقدر درگیر است 
تــا چه مقدار از حقیقتى را کــه در خانه اتفاق 
افتاده باید به بــرادر کوچک ترش منتقل کند 
و از طــرف دیگر بــرادرش را از میان خطرها 
و تهدیدهاى بى شــمار به سالمت عبور دهد، 
با او همذات پندارى مى کنید. از ســوى دیگر 
قدرت تلِکینســیس دنیل مى تواند بین رابطه 
دو بردار شــکاف ایجاد یا آنها را نزدیک تر کند، 
بخصوص این که بــا گذر زمان دو برادر درك 
بهترى نســبت به آنچه بر سرشــان آمده پیدا 
مى کنند.  با این که شان و دنیل از دست پلیس 

فرارى هســتند، اما این موضوع بهانه اى براى 
یک اکشن بدون وقفه نشده است.

 Life is Strange 2 اتفاقا در بخش هاى 
آرام تر درخشــان تر است و جاى شکرش باقى 
است که تعداد این بخش ها کم نیست. شان با 
آن ارتباط و مهــر برادرى اش به دنیل آموزش 
مى دهد که چگونه از روى ســنگ ها جســت 
بزنــد و تصویــر محیط ها یــا مناظرى خاص 
را بکشــد که البته شــگرد ماهرانه اى از سوى 
سازندگان براى به تصویر کشیدن دنیاى بازى 
از دید قهرمانان قصه اســت. همچنین گاهى 
تصمیم هایى پیش روى شــما گذاشته مى شود 
که خیلى حیاتى نیســتند، اما همچنان جذابیت 

روایت را افزایش مى دهند.

 تعامل و تصمیم گیرى هاى سفر
در Life is Strange 2 نیــز همچــون 
یــا  دیگــر  بازى هــاى ســریالى  بســیارى 
ماجراجویى هاى مدرن، حجم زیادى از گیم پلى 
و تعامالت شــما با بــازى در واقع به تعامل با 
شــخصیت هاى مختلف داستان مى گذرد. البته 

تصمیم هاى زیادى در مســیر باید بگیرید که 
تاثیرات مختلــف کوتاه و درازمــدت خواهند 
داشــت و هرچه محیط اطراف خود را بیشتر و 
بهتر جست وجو کنید، درك و شناخت بیشترى 
نیز نســبت به شــخصیت هاى داســتان پیدا 
خواهید کرد. بــه عنوان مثال در همان ابتداى 
بازى با شــان مى توانید در خانه بگردید و باال 
و پایین هاى زندگى این خانواده را بشناسید، از 
جمله زمانــى که در انبارى با دوچرخه دخترانه 
و جعبه هاى برچســب خورده «کاِرن» مواجه 
مى شــوید که با توجه به لحن صداى شــان 
مى توان نتیجه گرفت که این وســایل متعلق 
به مادر خانواده اســت کــه خبرى از حضور او 

در خانه نیست. 
و گذار  با این که ســاختار دیالوگ ها و گشت 
در محیط مشــابه نســخه هاى قبلى است، اما 
همچنان کارایى خــود را انجام مى دهند. البته 
تغییراتى جزئى باعث شــده تا صحبت کردن 
با شــخصیت هاى دیگر داستان، شما را بیشتر 
در تجربــه بــازى و دنیاى آن غــرق کند. به 
عنوان مثــال مى توان بــا چیزهایى که روى 
میز قرار دارند همزمــان چند کار را انجام داد، 
یعنــى در حالى که طرحى را روى برچســب 
نقاشــى مى کنید، از طریق اسکایپ با یکى از 
دوســتان تان نیز صحبت کنید. در قسمت اول 
این فصــل جدید، المان هاى گیم پلى مثل حل 
معما حضور بســیار کمرنگى در بازى دارند و 
در عوض تمرکز همه چیــز روى قصه گویى و 
شــخصیت پردازى اســت. بعضى وقت ها نیاز 
اســت یک شــىء را از جایى به جــاى دیگر 
بــرده و در مقطعى دیگــر از بازى از یک اتاق 
فرار کنید، اما روى هم رفته ســازندگان تالش 
کرده اند تا در این قســمت بازیکــن را خیلى 
درگیر مکانیک هاى بــازى نکرده و در عوض 
شخصیت ها را به بهترین شکل ممکن پردازش 
کنند. بیشــتر تصمیم هاى کلیــدى که در این 
قسمت مى گیرید در شــاخه «خوب» یا «بد» 
دسته بندى نمى شوند. براى مثال زنگ زدن به 
یک دوست قدیمى مى تواند نگرانى او را برطرف 
کند، اما از طرفى ممکن است او را در خطر نیز 
قرار دهد. این که نتیجه تصمیم ها تا چه اندازه 
مى تواند روى خط قصه تاثیرگذار باشد چیزى 
اســت که در ادامه و قسمت هاى بعدى متوجه 
خواهیم شد، تصمیم ها ممکن است فقط رنگ 
و لعابى خاص به روایت ببخشــند که البته در 
این صورت نیز تجربه کردن شان در یک بازى 

روایت محور خالى از لطف نیست. 

«نداى وظیفه» مجالى 
در بتل رویال مى یابد؟

بعیــد اســت در دنیاى تکنولــوژى این 
روزهــا زندگى کنید و خبــرى از بازى هاى
Battle Royale نشــنیده باشید. در حالى 
 PUBG که بــازار در دســت دو عنــوان
و Fortnite اســت، امــا آخر ایــن هفته 
رقیــب گردن کلفت و سرســختى منتشــر 
خواهد شــد که اتفاقا نســخه بتاى عمومى 
آن نیــز بــا تمجیــد فراوانى همــراه بود.
از   Call of Duty: Black Ops IV
راه مى رســد تا اولین عنوانى از این فرنچایز 
محبوب باشــد که فاقد بخش داستانى است 
و همچنین نســخه PC آن تنها روى پلتفرم 
شرکت بلیزارد یعنى بتل نت منتشر مى شود. 
مجموعه «نــداى وظیفه» طرفــداران زیاد 
بخش داســتانى را ناامید خواهد کرد، هرچند 
 Solo Missions به زور بخشى موسوم به
در آن گنجانده شــده که با شــخصیت هاى 
اصلــى بخــش چند نفــره بــازى که خط 
داستانى شان بین شماره دوم و سوم مجموعه
Black Ops قــرار دارد، کمــى بیشــتر 
کامال جدید و  آشنا شــوید. Blackout مد 
بتل رویــال این بازى اســت که صد بازیکن 
به صورت همزمــان را در خود جا خواهد داد. 
همچنین زامبى ها نیز در این نســخه حضور 

دارند.

کشتى کچ نمایشى 
به نسخه 19 رسید!

کشــتى کچ از آن ورزش هایى است که 
جنبه تبلیغاتى و نمایشى آن بسیار زیاد است 
و حتى شاید درســت نباشد نام آن را ورزش 
بگذاریم. به هرحــال WWE 19 این هفته 
از راه مى رســد تا طرفداران این مجموعه را 
که شمارشــان کم نیست، حسابى خوشحال 
کند. اولین نکته اى که توجه را جلب مى کند 
جزئیــات گرافیکى و انیمیشــن هاى فراوان 
و زیباى بازى اســت که نســخه به نسخه 
پیشــرفت مى کنند. همچنین در این نسخه 
با بزرگ تریــن تعداد مبارزهاى مرد و زن که 
تا به حــال در مجموعه وجود داشــته، مواجه 
خواهید شــد. ضمن این که مدهاى محبوب 
طرفداران نیز حضور دارند. همچون گذشــته 
در بخش داســتانى مى توانید شروع تالش 
قهرمانــى یک مبــارز از ابتدا تــا باالترین 
افتخارات لیگ و مســابقات را تجربه کنید. 
Daniel Bryan اســطوره اى و تعــدادى 
از شــخصیت هاى افســانه اى نیز در قالب 
شخصیت هاى قابل آزاد کردن در بازى وجود 
دارنــد که با تــالش در بخش هاى مختلف 

مى توانید به آنها دست یابید. 

مجید رحمانى

بعد از این که شــرکت Dontnod با معرفى دنیاى خاطره انگیز  Arcadia Bay و شخصیت هاى 
دوست داشتنى Life is Strange همه را حسابى با قدرت قصه گویى و شخصیت پردازى خود مسحور 
کرد، حاال با Life is Strange 2 دنیا و روایت جدیدى پیش رویمان مى گذارد که گرچه اعمال تغییرات 
جزئى روى سیستم دیالوگ هاى بازى، ظرافت و دقت خاصى به آنها بخشیده، اما همچنان تمرکز 
داستان روى روابط افراد با یکدیگر متمرکز است. در فصل جدید بازى شخصیت ها نیز کامال تازگى 
دارند، ما با Sean و Daniel آشنا مى شویم، دو برادرى که خانه خود را پشت سر گذاشته و در سفرى 

همراه با غم و مشقت، گذر عمر و یافتن هویت خویش دنبال شروعى مجدد هستند.

ماجراى 2 برادر
قصه اى انسانى که قدرت هاى فرابشرى و جادویى در آن 

رخنه کرده است

امتیاز

8/5

تــا چه مقدار از حقیقتى را کــه در خانه اتفاق 
افتاده باید به بــرادر کوچک ترش منتقل کند 
و از طــرف دیگر بــرادرش را از میان خطرها 
و تهدیدهاى بى شــمار به سالمت عبور دهد، 
با او همذات پندارى مى کنید. از ســوى دیگر 
قدرت تلِکینســیس دنیل مى تواند بین رابطه 
دو بردار شــکاف ایجاد یا آنها را نزدیک تر کند، 
بخصوص این که بــا گذر زمان دو برادر درك 
بهترى نســبت به آنچه بر سرشــان آمده پیدا 
مى کنند.  با این که شان و دنیل از دست پلیس 

Life is Strange 2:
Episode 1 - Roads

 Dontnod Entertainment  سازنده

Square Enix  ناشر

PC، PS4، Xbox One پلتفرم  

سبک  ماجرایى



یکشنبه  
15 مهر 1397 

شماره  679

اگر مطالب 
این صفحه را 
مى پسندید، 
عدد 5 679
را به شماره 

 300011226
پیامک کنید

5

 استارت آپى خانوادگى
کسب وکارهاى نوپا توانســته اند بسیارى از 
مشــکالت شــهرى را حل کرده و راهکارهاى 
عملیاتى جدیدى را طراحــى کنند. چند جوان 
خوش ذوق ایرانى با استفاده از فناورى اطالعات، 
راهکارى ســاده اما کاربردى بــراى پیدا کردن 
جاى پارك در شــهرهاى بزرگ طراحى و اجرا 
کرده اند. ســعید امینیان، دانشــجوى دکتراى 
مدیریت فناورى اطالعات و بنیانگذار الو پارك 
مى گوید: «ما سه برادر هستیم که همه در حوزه 
فناورى اطالعات تحصیل کرده ایم. هر جا جمع 
باشــیم در مورد فناورى اطالعات هم صحبت 
مى شود. چند وقتى بود به دلیل روحیه کارآفرینى 
به فکر راه اندازى کســب وکارى نوپا بودیم. در 
مورد همه مســائل و مشکالت روزمره صحبت 
و راهکارهاى رفع آن مشکل را بررسى کردیم تا 
به مشکل نبود جاى پارك مناسب رسیدیم. این 
مشــکل براى ما اهمیت بیشترى پیدا کرد و آن 
را به یک مســاله تبدیل و سعى کردیم راه حل 
مناسبى پیدا کنیم. داماد خانواده هم به این جمع 
اضافه شــد و تیم چهار نفره مــا راه حلى به نام 

پارك را پیشنهاد داد.» الو 

 چطور کار مى کند؟
اگر در مســیر حرکت، مقصد مشخص باشد 
احتماال نیاز به جاى پارك مناسب براى خودرو 
حس مى شــود. پلتفرم الو پارك به عنوان واسط 
بین شــخص یا مرکــزى کــه مى تواند جاى 
پارك مناســب ارائه دهد و راننده خودرو عمل 
مى کند. در کســب وکارهاى پلتفرمى دو گروه 
خدمت دهنــده و خدمت گیرنــده به هم متصل 
مى شوند. امینیان در مورد خدمت گیرندگان که 
دنبال جاى پارك مناســب براى خودروى خود 
هستند، مى گوید:  «فرض کنید کاربر مى خواهد 
در پارکینگى پارك کند. کافى اســت اپلیکیشن 
الو پارك را نصب کرده باشــد. این اپلیکیشــن 
مى تواند پارکینگ ها را بر اســاس نام محله، نام 
پارکینگ یا نقطه جغرافیایى انتخاب و ساعتى را 
مشخص کند. سپس هزینه نمایش داده مى شود 
و به صورت آنالین امــکان پرداخت وجود دارد. 
درنهایت یک کد رزرو براى راننده خودرو صادر 
مى شــود و با همان کد مى توانــد در پارکینگ 
پذیرش شــود. مشــترى هیچ هزینــه مازادى 
پرداخــت نمى کند. حتى مــا در حال حاضر 20 

درصد تخفیف به مشتریان مى دهیم.»
در سمت دیگر خدمت دهندگانى هستند که 
هــم مى توانند مراکزى باشــند که جاى پارك 
ارائــه مى دهند و هم افرادى که به هر شــکلى 
امکاناتى براى ارائه جاى پارك در اختیار دارند. 
به عنوان مثال شاید افراد ساکن در یک آپارتمان 
نیز بــا توافق بتواننــد پارکینگ هاى موجود در 
آپارتمــان را اجــاره دهند، امینیــان در این باره 

مى گوید: «الو پارك از تهران شــروع به فعالیت 
کرده و در حال حاضر حدود 70 پارکینگ قابل 
رزرو هســتند. فعال ما با پارکینگ هاى عمومى 
کار مى کنیم و به مرور به ســمت پارکینگ هاى 
خصوصى مانند منازل شخصى و پارکینگ هاى 
ســازمانى خواهیم رفت. برنامــه آتى ما فضاى 
پارك کنار خیابان هاى شهر است که باید تحت 
نظارت شهردارى و با تائید این نهاد انجام شود.» 
به نظر مى رسد تأمین محل پارك خودرو در 
مناطقى از شهر با ظرفیت موجود پارکینگ هاى 

عمومى و خصوصى حل شود، اما 
در مناطقى که حجم خودرو زیاد 
است و به طور خاص در ساعات 
ادارى شاید پارکینگ هاى موجود 
ظرفیت مناسب براى پاسخگویى 
به این حجم درخواست را نداشته 
باشند و اســتفاده از ظرفیت هاى 
دیگــر مانند فضاهــاى موجود 
خیابان ها، پارکینگ هاى خانگى و 
سازمانى بتواند کمک خوبى براى 

ساماندهى جاى پارك باشد.
نمونه  داخلــى،  نمونه   

خارجى
نمونه هــاى  بــه  اگــر 
ایرانى  نوپاى  کســب وکارهاى 
در کشورهاى دیگر سرى بزنیم 
احتمــاال براى هر کســب وکار 
کرد،  خواهیم  پیــدا  نمونه هایى 

اما موضوع اصلى پیاده سازى مناسب این گونه 
کسب وکارها در کشور است، چراکه تفاوت هاى 
جغرافیایى، فرهنگى، سیاسى و اجتماعى زیادى 
بین کشورها وجود دارد و شناسایى و مدیریت 
درست این تفاوت ها به موفقیت کسب وکارهاى 
نوپا کمک خواهد کرد. امینیان در مورد رقباى 
داخلى و خارجى الو پارك مى گوید: «نمونه هاى 
خارجى JustPark و ParkWhiz هستند 
که خدمات مشــابه ارائه مى دهند، ولى نمونه 
داخلى که عملیاتى شده باشد هنوز وجود ندارد. 
منظــور از عملیاتى شــدن این 
است که ما یک پلتفرم هستیم 
و باید تعدادى پارکینگ داشــته 
باشــیم و براى این پارکینگ ها 
مشــترى یا همان راننده جذب 
کنیم. با این تعریف کســى که 
کار عملیاتى کرده باشد و رایزنى 
خاصى با پارکینگ ها انجام داده 
باشد، در حال حاضر وجود ندارد. 
به طور  پــارك  الو  تاکنون فقط 
عملیاتى در حال فعالیت اســت، 
اما مــا مى دانیم که دوســتان 
دیگرى هم در حوزه رزرو جاى 
پارك شروع به فعالیت کرده اند 
و فکرهــاى خوبــى هــم در 
به مرور حتما  که  دارند  ذهنشان 
این  کــرد.»   خواهند  عملیاتى 
مســاله همیشه مطرح است که 

رقیب خوب است یا بد. با توجه به تجربه هاى 
موجود در کشــورهاى مختلــف و ایران وجود 
رقیب تا حد زیادى به توســعه و ارائه خدمات 
بهتر توسط کســب وکارها کمک مى کند. اگر 
کسب وکارى به طور انحصارى خدماتى را ارائه 
دهد ســطح خدمات را خود مشخص مى کند، 
اما وجود رقیــب موجب مى شــود کاربران و 
خدمت گیرندگان خدمات بهتر را انتخاب کنند 
و رقابتى بین ارائه دهندگان خدمت براى بهبود 
خدمات ایجاد شــود که درنتیجــه به افزایش 
کیفیت خدمات منجر مى شود. به گفته امینیان 
با توجه به این که آنها زودتر شــروع کرده اند، 
در حال حاضر نســبت به رقبا جلوتر هستند و 
پــس از رایزنى به مدل هاى همکارى برد-برد 
با پارکینگ ها دســت پیدا کرده اند، اما رقبا هم 
سرعت به آنها برسند و خدماتى در  مى توانند با 

سطح آنها یا بهتر ارائه کنند.

 حمایت، موجب شکوفایى
به طور معمــول کســب وکارهاى نوپا براى 
رفع مشــکالت مردم پا به عرصه مى گذارند و 
این موضوع موجب شده حمایت مردم برایشان 
از اهمیــت ویــژه اى برخوردار باشــد. اگر این 
کسب وکارها حمایت شوند در کنار حل مشکالت 
مى توانند به رشد و شکوفایى اقتصادى جامعه نیز 

کمک کنند.
در بسیارى موارد کسب وکارهاى نوپا موجب 
خواهند  درآمدزایــى  از ظرفیت هاى  اســتفاده 
شــد. به عنوان مثال الو پارك امکان استفاده از 
پارکینگ هاى خالى سازمان ها و منازل مسکونى 
را به عنوان منبع درآمدزایى فراهم کرده است. در 
کنار مردم، حمایت دولت نیز الزمه کار بسیارى 
از کسب وکارهاست. امینیان مى گوید: «با توجه 
به این که کســب وکار ما مرتبــط با جاى پارك 
اســت، بخش بزرگى از منابع جــاى پارك به 
شــهردارى ها و حمایت آنها منوط است. بعضى 
از مناطق شهردارى از ما حمایت مى کنند و حتى 
مشوق ما هســتند که این کسب وکار را توسعه 
دهیم. البته همین مناطق هم به طور مســتقیم 
نمى توانند حمایت کنند و پارکینگى را در اختیار 
ما قــرار بدهند، چون این کار نیازمند طى کردن 
فرآینــد قانونى اســت که باید طى شــود، اما 
همین که در کار ما اخاللى درست نشود، نوعى 

حمایت است.»

وسط خیابان هاى شهر، دو طرف خیابان پر شده از ماشین هایى که به صف کناره خیابان 
را قرق کرده اند و شمایید و مشکل پیدا کردن جاى پارك براى خودروى شخصى خود. 
پارکینگ هاى خصوصى و عمومى گزینه مناسبى براى رفع مشکل هستند، اما اطالع از 
این که نزدیک شما چه پارکینگ هایى وجود دارند و آیا خالى هستند یا نه مساله اى است 
که اکثر مردم در شهرهاى شلوغ با آن دست وپنجه نرم مى کنند. این روزها استفاده از 
فناورى اطالعات تا حد زیادى توانسته این مشکل را حل کند. استفاده از راهکارى نوین 
براى رزرو جاى پارك خودرو بهانه اى است براى گپ زدن با تیم جوان خالقى که توانسته 

به شهروندان براى رفع این مشکل کمک کند.

محسن سمسارپور

امینیــان  ســعید 
بنیان گذار الوپارك: 
اپلیکیشــن  ایــن 
مى تواند پارکینگ ها 
را بــر اســاس نام 
محله، نام پارکینگ 
یا نقطــه جغرافیایى 
انتخاب و ساعتى را 
مشخص کند. سپس 
هزینــه نمایش داده 
مى شود و به صورت 
امــکان  آنالیــن 
پرداخت وجود دارد

بررسى پلتفرم رزرو آنالین جاى پارك خودرو

کجا پارك کنم؟

تالش
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 دکتر
کلیک

برنامه هاى اخیر 
در موهاوى

نســخه جدیــد سیســتم عامل مــک 
نــام Mojave (موهاوى)  با  اواس ایکس 
امکانات متعــددى را در خود جاى داده که 
یکى از مشهودترین آنها، ایجاد فهرستى از 
نرم افزارهایى در نوار داك است که بتازگى 

در سیستم عامل اجرا شده اند.
این فهرست شــاید براى کاربران مفید 
باشــد، اما بــراى اغلب آنها فقــط ایجاد 
مزاحمت مى کند و باعث شلوغى نوار داك 

مى شود. 
چنانچه شما نیز جزو افرادى هستید که 
اســتفاده نکردن از این قابلیت را به شلوغ 
بودن نوار داك ترجیح مى دهید، کافى است 

از این ترفند کمک بگیرید:
1   بــه تنظیمـــــــات سیســــــتم
(System Preferences) مراجعه کنید.

2  به بخش Dock مراجعه کنید.
3  عالمــت چک مــارك کنــار گزینه 
 Show recent applications in Dock

را غیرفعال کنید.

اینســتاگرام بــا بیــش از 250 میلیــون 
کاربــر فعال روزانــه، یکــى از محبوب ترین 
سرویس هاى اشــتراك گذارى عکس است که 
عالوه بــر عکس ها به صورت پســت، قابلیت 
ارسال اســتورى را نیز در اختیار کاربران قرار 

مى دهــد. همان طور که مى دانید اســتورى ها 
پس از 24ساعت از دســترس خارج مى شوند 
و شــما مى توانید در صورت تمایل استورى ها 
را نشــانه گذارى کنید تــا در آینده نیز کاربران 

بتوانند به آنها دسترسى داشته باشند. 

در این میان گاهى ممکن است یک استورى 
را نشانه گذارى نکنید و بعد از مدتى دلتان هواى 
آن اســتورى را کند! در این شرایط مى توانید با 
یک ترفند ساده به همه استورى هایى که قبال 
ایجاد کرده اید، دسترسى یابید و در صورت نیاز 
آنها را نشــانه گذارى کنید یا حتى بدون نیاز به 
طراحى مجدد، اســتورى را دوباره در پروفایل 

خود قرار دهید.
براى انجام این کار کافى است این مراحل 

را دنبال کنید:
1    به حســاب کاربرى خود در اینستاگرام 

وارد شوید.
2   از پایین- ســمت راســت، روى آیکون 

پروفایل کاربرى خود فشار دهید.
3   از باال- ســمت راســت در کنار منوى 
اصلى، روى آیکون ســاعت که برگشت زمان 

را نشان مى دهد، فشار دهید.
4   اطمینــان پیــدا کنید در باال- ســمت 
چپ گزینه Stories Archive فعال اســت 
و در ادامــه پس از مــرور و انتخاب هریک از 
اســتورى هاى قبلى خود با اســتفاده از گزینه 
Share یا Highlight نسبت به انتشار مجدد 

یا نشانه گذارى استورى اقدام کنید.

بازنشر استورى ها در اینستاگرام
امیر عصارى

کلیک شما

 عماد کریمیان از اصفهان: 
لپ تــاپ Acer Aspire E1-570G دارم کــه از گرافیــک انویدیا

GeForce 820M یک گیگابایتى برخوردار است.
گرافیــک  پیــام   GeForce Experience نرم افــزار  از  اســتفاده  بــا 
Driver Booster شــما بــه روز اســت را نشــان مى دهــد و بــا نرم افــزار
چیــزى بــراى به روزرســانى وجــود نــدارد، همین طــور وینــدوز هــم کامال 
GeForce Experience به روزرســانى شده است. در گذشــته با اســتفاده از
همــه اطالعات کارت گرافیکم نشــان داده مى شــد، ولى مدتى اســت مى گوید 

اطالعات در دسترس نیست. 
حتى نسخه هاى مختلف را از سایت انویدیا گرفتم، ولى باز هم مشکل حل نشد.

 کلیک: باتوجه به تصویرى که ارسال کردید و موارد مشابه که با این مشکل مواجه بودند مى توان 
دو دلیل مهم را برشــمرد که هر دو دلیل به نوعى به دسترســى نداشتن به ســایت انویدیا مربوط 
مى شــود. دلیل اول ممکن است مسدودسازى دسترسى نرم افزار به سایت موردنظر توسط ابزارهاى امنیتى 
نصب شــده روى سیســتم عامل باشد که در این شرایط بهتر است براى تســت مشکل، نرم افزار امنیتى یا 
آنتى ویروس یــا هر ابزار امنیتى دیگر (حتــى ابزارهاى جلوگیرى از نمایش تبلیغات در سیســتم عامل) را 
غیرفعال کنید. در ادامه دلیل دیگرى که مى تواند موجب نمایش این خطا و دسترســى نداشتن به اطالعات 
درایور کارت گرافیک رایانه شــما شود، تحریم بودن ایران است. ممکن است در صورتى که بتوانید آى پى 
اینترنت خود را به آدرسى بجز ایران تغییر دهید دسترسى به سایت انویدیا فراهم شده و اطالعات براى شما 
نمایش داده شوند. در دیگر موارد فقط به روز بودن نرم افزار اشاره شده که باتوجه به اطالعات اعالمى شما، 

نرم افزار نصب شده به روز است و از این نظر نباید با مشکلى مواجه باشید.

سواالت خود را به نشانى 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.
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ویندوز 10 مایکروسافت به عقیده بسیارى بهترین سیستم عامل 
این شرکت به شمار مى آید که ویژگى هاى متعددى به آن افزوده 
شده است. بعضى از این ویژگى ها واضح و پراستفاده هستند، 
برخى دیگر مورد توجه درصد خاصى از کاربران قرار گرفته اند 
و در این میان کاربران با برخى ویژگى ها آنچنان که باید و شاید 
آشنا نیستند. این آشنا نبودن مى تواند به دلیل بى دقتى یا 
معرفى نشدن درست از طرف مایکروسافت باشد. دلیل این 
نادیده گرفته شدن هرچه باشد، در این مطلب نگاهى داریم 

به 10 ویژگى جالب، ولى مغفول ویندوز 10!

ویژگى هاى مغفول نسخه دهم ویندوز

10 گنــــج 
ــدوز 10 وینـ

1  صداى محیطى
اگر از هدفون یا دو بلندگو بــراى پخش صدا در کامپیوترتان 
اســتفاده مى کنید، صدا را به صورت استریو مى شنوید. این حالت 
البته کامال مناســب گوشــى دادن به موســیقى است، ولى براى 
بازى ها یــا فیلم هایى کــه خروجى صداى 5/1 دارند، شــنیدن 
صــدا به صــورت محیطــى جذاب تر اســت.  در به روزرســانى
Creators Update وینــدوز 10، مایکروســافت قابلیت جالبى 
را براى صداى محیطى مجازى اضافه کرده که ویندوز ســونیک 
(Windows Sonic) نام دارد. براى فعالسازى ویندوز سونیک، 
روى آیکــون بلندگو در نوار وظیفه ویندوز کلیک راســت کرده و 
گزینــه Playback devices را انتخــاب کنیــد. در پنجره اى 
که فهرســت دســتگاه هاى پخش نمایش داده مى شــود، روى 
Speakers دو بــار کلیک کنید تا دیالوگ مشــخصات آن باز 
شــود. حال از بخــش Spatial sound، فرمت صداى محیطى 
Windows Sonic for Headphones بــه   Off از  را 
 Turn on 7.1 virtual surround sound تغییر داده و تیک
را هــم بگذارید. البته قاعدتا این تنظیــم نمى تواند جایگزین یک 
سیستم صوتى اساسى شود، اما به هر حال بدون هیچ خرجى، تغییر 

در کیفیت صداى خروجى را حس خواهید کرد!

2  دسکتاپ هاى مجازى
دسکتاپ مجازى (یا همان چند دسکتاپى) یکى از پرتقاضاترین 
ویژگى هــا براى وینــدوز 10 بود، اما به طــرز عجیبى به یکى از 
مغفول مانده ترین ویژگى هاى این سیستم عامل تبدیل شده است! 
راه انداختن این قابلیت آســان اســت، کافى اســت ترکیب کلید 
وینــدوز + Tab را بزنید تا نمایش وظایف (Task View) فعال 
شــود که پنجره هاى برنامه هاى در حال اجرا را به شــما نشــان 
مى دهد، اما اگر به گوشه راست و پایین صفحه دقت کنید، گزینه 
دســکتاپ جدیــد (New Desktop) را مى بینید که با زدن آن 
یک دسکتاپ جدید ایجاد شده تا در آن جداى از دسکتاپ قبلى در 
محیط جدیدى کار کنید. براى کسانى که چند نمایشگر ندارند، این 

راه بسیار خوبى براى افزایش فضاى کارى است.

3  پاکسازى
در فهرســت تمام کارهایى که مى توانید وقت بگذارید و روى 
کامپیوترتــان انجام دهید، احتماال پــاك کردن فایل هاى قدیمى 
اولویــت چندانى ندارند! و البتــه اســتفاده از نرم افزارهایى مانند
Disk cleanup tool یــا حتــى CCleaner هــم چنــدان 
جالب نیســت. ولــى خوشــبختانه یکى از ویژگى هــاى مخفى 
وینــدوز10 به نــام Storage Sense این پاکســازى را برایتان 
ســاده و خودکار مى کنــد. از تنظیمات اصلى سیســتم به بخش 
سیســتم و ســپس حافظه (Storage) برویــد. در اینجا تیک
Storage sense را بگذارید تا این قابلیت فعال شود. با کلیک روى لینک

Change how we free up space هم مى توانید تعیین کنید 

ویندوز چه مواردى را هنگام پاکسازى حذف کند.
 

4 پشتیبان گیرى از تاریخچه فایل ها
پشــتیبان گیرى از جمله کارهایى اســت که اگر انجام ندهید، 
هنگام ایرادهاى سخت افزارى یا سیستمى بشدت پشیمان خواهید 
شــد! اما باید اذعان کرد عموم کاربران حوصلــه انجام این کار را 
به صورت دستى ندارند. ویندوز 10 امکانى به نام تاریخچه فایل ها 
(File History) براى این کار به شما ارائه مى کند. در تنظیمات، 
(Update & Security) وارد قســمت به روزرســانى و امنیت
تیــک بخــش،  ایــن  در  شــوید.   Backup ســپس  و 
Back up using File History را بزنیــد تــا ویندوز به طور 
خودکار مهم ترین فایل هاى شما را بک آپ بگیرد. توجه کنید براى 
این عمل به درایوى غیر از درایو سیســتم یا هارد اکســترنال نیاز 
خواهید داشــت. براى تنظیم دقیق تر موارد این قابلیت هم گزینه 

More options را بزنید.

5  کنترل به روزرسانى هاى ویندوز
اغلب کاربران دوســت دارنــد در مورد به روزرســانى هاى گاه 
و بیــگاه (و البته اجبارى) ویندوز نق بزنند! بخصوص ریســتارت 
کردن وســط کار! اما این کاربران زمانى نگذاشــته اند تا با انجام 
تنظیماتــى ســاده، کمــى از آزاردهندگــى این به روزرســانى ها 
 (Active Hours) بکاهنــد. اولین تنظیــم، ســاعات فعــال
اســت. در بخــش Windows Update در تنظیمــات، روى

 Change active hoursکلیک کرده و بازه زمانى را که معموال 
از کامپیوترتان استفاده مى کنید، تعیین کنید. در این ساعات، ویندوز 
براى پیاده سازى به روزرسانى ها کامپیوتر را ریستارت نخواهد کرد. 
در قســمت Restart options مى توانید به طور دقیق زمانى که 
مى خواهید ویندوز به روزرسانى ها را نصب کند، مشخص کنید. با این کار 
از شر گیر دادن هاى ویندوز خالص مى شوید و خیالتان هم راحت 
مى شود که به روزرسانى ها زمانى که شما در حال کار نیستید، اعمال 
(Advance Options) خواهند شد. از گزینه تنظیمات پیشرفته

هم غافل نشوید که با گذاشتن تیک Pause Updates مى توانید 
تا 35 روز تمام به روزرسانى ها را متوقف کنید!

6  اتصال گوشى
برنامه هاى مختلفى براى اتصال گوشــى ها به کامپیوتر وجود 
دارنــد، ولى مى دانســتید این امــکان داخل خود وینــدوز به طور 
مســتقیم تعبیه شده اســت؟ در به روزرســانى پاییزى ویندوز١٠ 
(Fall Creators Update)، گزینــه جدیدى به نام Phone به 
منوى تنظیمات اضافه شده است که به شما اجازه مى دهد گوشى 
اندرویــدى یا آیفون را به وینــدوز متصل کنید. در حال حاضر این 
قابلیت هنوز در ابتداى کار است و مى توان براى ارسال لینک ها یا 
دریافت اعالن ها از آن بهره برد، اما در ادامه مایکروسافت مطمئنا 

روى آن مانور زیادى خواهد داد.

7  قفل دینامیک
در ادامــه ارتبــاط تلفن همــراه و کامپیوتر، وینــدوز امکانى 
هم بــراى قفل کامپیوتــر هنگام فاصلــه داشــتن از آن ایجاد 
کرده اســت. براى راه انــدازى آن، ابتدا گوشــى تان را از طریق 
بلوتوث به ویندوز متصل مى کنید. ســپس از تنظیمات به بخش

Account و Sign-in optionsبروید.
اســکرول کنید تــا بــه Dynamic lock برســید و تیک

…Allow Windows to detect را بزنیــد. حــاال وینــدوز 
از نزدیکى گوشــى شــما براى باز کردن و از دور شدن آن براى 
قفل کردن کامپیوتر استفاده خواهد کرد. البته توجه داشته باشید که 
قفل شــدن کامپیوتر به صورت درجا اتفاق نمى افتد و فاصله زمانى 

کمى وجود خواهد داشت.

8  راه هاى ورود متفاوت
همه مى دانیم که رمزهاى عبور موجودات پردردســرى هستند 
که از یاد بردنشــان باعث فجایع زیادى در تاریخ کامپیوتر شــده 
اســت! بر این اســاس وینــدوز 10 روش هاى متفاوتــى مانند 
پین عــددى، رمز عبور تصویــرى و حتى اثر انگشــت و چهره 
(روى دســتگاه هاى خاص) را براى کاربران گذاشــته است. این 
روش ها از بخش Sign-in options در تنظیمات قابل دسترس 
و فعالسازى هســتند تا دیگر نیازى به تایپ مداوم رمز عبور روى 

کامپیوترتان نداشته باشید.

9  ابزارهاى بازى
ویندوز 10 گیمرها را جدى گرفته و براى آنها امکانات خاصى 
را ارائــه مى کند. این امکانات را در بخش Gaming در تنظیمات 
سیســتم مى توانید مشــاهده کنید. در این بخــش مى توانید نوار 
بازى(Game bar) را فعال کنید که در زمان بازى (با زدن ترکیب 
کلیدهاى میانبر) به شما اجازه مى دهد روند بازى را به صورت کلیپ 
ذخیره کنید، اسکرین شــات بگیرید و حتــى به صورت زنده آن را 
بــراى بقیه پخش کنید. عالوه بر این، با فعالســازى حالت بازى 
(Game Mode) مى توانید تجربه کارایى باالترى هنگام انجام 

بازى داشته باشید.

10  کورتانا
کورتانا، دستیار دیجیتالى مایکروسافت در ویندوز 10 را به هیچ 
عنوان دســت کم نگیرید! این دستیار قدرتمند مى تواند براى شما 
اطالعــات جمع کند، تنظیمات انجام دهــد، یادآور بگذارد و کلى 
کارهاى دیگر، بدون دســت زدن به ماوس یا کیبورد! اســتفاده از 
کورتانا هم ساده اســت، آیکون آن همیشه در نوار وظیفه ویندوز 
دم دســتتان است. از جمله نقاط قوت کورتانا، امکان اتصال آن به 
برنامه هاى جانبى است که به آن قابلیت هاى جالبى مى بخشد. مثال 
مى توانید با اتصال آن به نرم افــزار Wunderlist، براى افزودن 

موارد به فهرست هاى کارى از کورتانا کمک بگیرید.

محمود صادقى

کارگاه
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 فناورى هاى
نـو

بازى

کتاب ها و منابع

بازي

عکس و فیلم

 اندروید و آى اواس

اندروید و آى اواساندروید

اندروید

RedFish Game Studio 

سبکتو

57 و 151 مگابایت

6 مگابایت

41 مگابایت

 24 و 83 مگابایت

StoryArt سبکتو

جنگ كاغذی لیگ بدمینتون

آخرین بارى که ســرى به دکتر و مطب زدید کى بــود؟ از قبل وقت گرفتید؟ زمان 
زیادى طول کشید تا نوبت شما برسد؟ از ساعت کاریتان زدید و بعد از تحمل ترافیک 
ســنگین به مطب پزشک رســیدید و ســاعتى را هم آنجا گذراندید تا نوبتتان شود؟ 
اینها فرضیاتى است که سازندگان اپلیکیشــن مطپ براى کاربرانشان در نظر گرفته 
و راه حلى براى آن پیدا کرده اند. مطپ یک ســامانه براى ویزیت آنالین است. با کمک 
این اپلیکیشن مى توانید در لحظه با پزشــک تماس تصویرى و صوتى داشته باشید. 
مى توانید انتخاب کنید این تماس درلحظه باشد یا هر وقت نوبت پزشک رسید ارتباط 

برقرار شود. 
همچنین تخصص پزشک و جنسیت پزشــک معالج را هم مى توانید انتخاب کنید. 
در بخش دیگرى از اپ امکان انتخاب یک پزشــک اختصاصى براى خود وجود دارد تا 
همیشه همراه شما باشد و دیگر احتیاجى به پیدا کردن پزشک تصادفى نداشته باشید. 
این اپ رایگان است، اما باید ویزیت پزشــک را پرداخت کنید. البته این مبلغ به طور 
چشــمگیرى کمتر از ویزیت حضورى در مطب اســت. همچنین اپلیکیشن مطپ ابتدا 
یک تماس رایگان به شما هدیه مى دهد تا شناخت بهترى از خدمات اپ داشته باشید. 

سالمت

مطپ

جنگ راکت ها
ورزش بدمینتــون بین مــا ایرانى ها محبوبیت زیادى دارد. البته نه به عنوان ورزشــى که 
طرفدارانش به اســتادیوم بروند یا اخبار و مسابقه هایش را در تلویزیون دنبال کنند. طرفداران 
این ورزش در پارك ها هستند و با راکت هاى فلزى، توپ پردار را از این سو به آن سو پرتاب 
مى کننــد. حاال با بازى لیگ بدمینتون مى توانید این بازى محبوب را روى گوشــى خود هم 
تجربه کنید. این بازى به صورت آنالین و آفالین انجام مى شود و مى توانید در یک لیگ آنالین 
وارد یک رقابت جانانه شــوید. گیم پلى بازى سه بعدى و بسیار جذاب است و حسابى کاربران 
را جذب مى کند. شــما مى توانید دوســتان خود را هم به این بازى دعوت کنید تا این بازى را 
به صورت گروهى انجام دهید. لیگ بدمینتون امکان ساخت شخصیت اختصاصى هم به شما 

مى دهد و با انتخاب لباس، رنگ مو و پوست، کاراکتر خودتان را خواهید داشت.

پادکست کتاب
هفته گذشــته روز جهانى پادکســت بود. نوعى رســانه صوتى یا همان رادیو آنالین که 
محبوبیت زیادى در جهان دارد و در چند ســال اخیر در ایران نیز طرفدارانى پیدا کرده اســت. 
حاال گروه هاى مختلفى دســت به ساخت برنامه ها و پادکست هاى باکیفیت و خوب مى زنند و 
حتى چند اپلیکیشــن فارســى قابل قبول نیز در این کارزار فعالیت مى کنند. یکى از این اپ ها 
سبکتو است. اپى که مرزى میان پادکست و کتاب الکترونیک را براى خود انتخاب کرده است و 
مطالعه به روش میکروکتاب را در اختیار کاربرانش قرار مى دهد. میکروکتاب ها به نوعى خالصه 
یا همان چکیده اى از کتاب هاى اصلى هستند و جان مطلب را به شما انتقال مى دهند. اگر به 
مطالعه عالقه دارید، اما زمان کمى براى این کار دارید حتما سرى به اپلیکیشن سبکتو بزنید. 

در این اپ هم پادکست پیدا مى شود و هم میکروکتاب. 

نبرد به سبک دهه شصتى
آن زمان ها که خبرى از گوشــى هاى هوشــمند و همچنین بردگیم هــاى متنوع نبود، ما 
بچه هاى دهه شصتى از هر ابزارى براى سرگرم کردن خود استفاده مى کردیم. کافى بود یک 
کاغذ و قلم داشته باشیم تا از بازى فوتبال زیر جلد پالستیکى کتاب گرفته تا اسم و فامیل، نقطه 
بازى و… را انجام دهیم، امــا یکى از محبوب ترین بازى ها جنگى خیالى با نیروهاى نظامى 
بود. اول باید یک طرف کاغذ تانک ها، هواپیماها و نیروهاى زمینى خود را مســتقر مى کردید 
و ســپس طرف دیگر را در اختیار حریف قرار مى دادید. حاال زمان حمله بود. جایى که باید از 
پشت کاغذ با انتخاب یک نقطه، به نیروهاى حریف حمله مى کردید. اکنون بازى ایرانى جنگ 
کاغذى همین بازى را روى گوشــى هوشمند شبیه سازى کرده است؛ البته با گرافیکى آشنا و 
هیجانى باالتر. ویژگى هایش این بازى را به یک بازى در سبک استراتژیک تبدیل کرده است. 

 استورى بازى
شــاید زمانى که اینستاگرام به فکر راه اندازى استورى افتاد، خودش هم فکر نمى کرد روزى 
از پســت هاى عادى هم بیشتر بیننده داشته باشد و به یک ابزار بسیار پرطرفدار تبدیل شود، اما 
حاال بیشتر کاربران به جاى پست، ده ها استورى منتشر مى کنند. اگر مى خواهید استورى هایتان 
یک تفاوت آشــکار با دیگر کاربران داشته باشد مى توانید از اپ StoryArt استفاده کنید. این 
اپلیکیشن مجموعه اى از قابلیت هاى متنوع و جالب را در اختیارتان قرار مى دهد تا طراحى هاى 
جذاب ترى براى اســتورى هاى خود داشته باشــید. در بخش رایگان این اپ بیش از صد قالب 
متنوع وجود دارد و اگر بخواهید دست به جیب شوید تنوع آنها بیشتر هم مى شود. کار با اپ بسیار 
راحت است. یک قالب را انتخاب کرده و عکس دلخواهتان را به آن اضافه کنید. اگر مى خواهید 

متنى را هم کنار آن قرار دهید و حاال زمان انتشار با یک دکمه است.

goo.gl/KCwQES

ویزیت مجازىمطپ

 آب ھای خونین

an ouyang

https://bit.ly/2RbYzhT
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https://bit.ly/2NUhpMm https://bit.ly/2Qn06Ah

https://goo.gl/VLN3Zg

bit.ly/2NXmEuP

https://apple.co/2NcN3zn

https://goo.gl/sLo5J7

bit.ly/2IwT5dB

اندروید و آى اواس

21/9 مگابایت

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
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