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Lost Paradise  نقد و بررسى بازى

مشت آهنین

چگونه 
داده هاى مورد نظرمان 
را در اینترنت پیدا کنیم؟
صد دانه داده 
دسته به دسته!

چطور فایل هاى 
موسیقى را از iOS  به 
Android انتقال بدهیم؟

اسباب کشى 
آسان

57

شکست انحصار کپى رایتشکست انحصار کپى رایت
به لطف کپى لفت، افراد مى توانند نرم افزار اصلى را توسعه دهندبه لطف کپى لفت، افراد مى توانند نرم افزار اصلى را توسعه دهند
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 آیا
 مى دانستید

آرش جهانگیرى
 22 اکتبر 2008 شرکت گوگل که درست چند ماه قبل از آن، سیستم عامل اندروید را روانه بازار 
کرده بود، از فروشگاه رسمى نرم افزارى خود براى این سیستم عامل رونمایى کرد. فروشگاهى که 
در روزهاى اول یک کپى زشت و خنده دار از اپ استور به حساب مى آمد، حاال بعد از ده سال دو برابر 
فروشگاه نرم افزارى اپل، آمار دانلود روزانه دارد و نزدیک به 70 درصد سهم دانلود اپلیکیشن را 
به خود اختصاص داده است. به مناسبت ده سالگى این اپلیکیشن که دوشنبه هفته گذشته بود، 
مى خواهیم نگاهى دقیق به آن بیندازیم و فعالیتش را در این ده سال بررسى کنیم. البته نگاهى 
به درآمد گوگل پلى و اپ استور در این سال ها نشان مى دهد اپ استور 66 درصد هزینه هایى را که 
کاربران براى اپلیکیشن انجام مى دهند به خود اختصاص داده است و رشد دو برابرى گوگل پلى 
در دانلود باعث نشده تا سهم اپ استور در درآمد کاهش پیدا کند. در واقع سهم زیاد گوگل پلى در 
دانلود تنها به دلیل حجم زیاد گوشى هاى اندرویدى ارزان قیمتى است که توسط شرکت هاى مختلف 
نکاتولید شده و باعث ضریب نفود سیستم عامل اندروید بین کاربران گوشى هاى هوشمند شده است. یدب لاند ستمعاملاندرویدبینکارببعا

App Storeکمپانى

سال تاسیس

تعداد اپلیکیشن

گوگل پلى به صورت میانگین از سال 
2008 تا 2018  ساالنه یک میلیون 
اپلیکیشن منتشر کرده است.

با وجود این که 41 درصد اپ هاى 
دانلودى گوگل پلى بازى ها هستند، 
اما سهم این دسته بندى در درآمد 
گوگل پلى به تنهایى 81 درصد است. 

هر کاربر به صورت میانگین
60 اپ روى گوشى خود نصب کرده
و هر ماه 20 اپ را به صورت میانگین 
استفاده مى کند

از کل هزینه اى که کاربران براى 
اپلیکیشن ها مى کنند، 66 درصد سهم 

آن براى اپ استور و 34 درصد سهم 
گوگل پلى است 

گوگل پلى بزرگ ترین بازار را در کشور ژاپن 
دارد. البته نکته اصلى این است که ژاپن 

نقش هاب منطقه را بازى مى کند و فروش 
گوگل در کشورهاى همسایه ژاپن نیز به 

حساب این کشور نوشته مى شود.

کشور هند با این که حتى در بین 
10کشور اول در درآمد گوگل پلى 
نیست، اما باالترین آمار دانلود را براى 
خود ثبت کرده است. بین دسته بندى هاى مختلف 

اپلیکیشن ها، بازى ها بیشترین آمار 
دانلود را در گوگل پلى دارند.

انتشار ساالنه

سهم اپ هاى مختلف در درآمد

اپلیکیشن هاى فعال روى گوشى

31 تیر 11386 آبان 1387

2میلیون و 200 هزار

40 میلیارد

25 میلیارد 64 میلیارد دالر

82 میلیارد

2میلیون و 700 هزار

هزینه براى اپلیکیشن

سهم گوگل پلى در کشورها

            25/1ژاپن
            19/3آمریکا

دانلود کننده ها

بیشترین دانلود

sub game inApp

%81

%7%12

مجموع دانلود

درآمد

سهم بازار

اپ استور
%66%34

گوگل پلى

بازى
%41

میلیارد دالر

میلیارد دالر

میلیارد دالر

20 60

36/9            
35/1            
25/2            

میلیارد دانلود

میلیارد دانلود

میلیارد دانلود

هند

آمریکا

برزیل

google apple

22 October, 200810Jully, 2007

2,200,000 2,700,000

40,000,000,000

25,000,000,000 64,000,000,000

82,000,000,000

%70 %30

سوپرمارکت گوگل 10 ساله شد
بررسى فروشگاه اپلیکیشن گوگل پلى پس از 10 سال

            11/2کره جنوبى
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  جلوگیرى از انحصار
کپى رایــت در عمل موجب ایجاد انحصار در 
اثر اســت. در واقع حق انتشــار اثر براى خالق 
آن به طــور منحصر به فرد محفوظ مى ماند. این 
قانون براى جلوگیرى از به ســود رسیدن افراد 
سودجو وضع شد و در این امر بسیار موفق عمل 
کرده اســت. انحصار در کنار مزایا، معایبى نیز 
دارد. یکى از معایــب انحصار، بهبود نیافتن اثر 
و محدود ماندن آن در حد دانش خالق اثر است. 
فرض کنید اثرى در اختیــار عموم قرار گیرد و 
همــه افراد اجازه دخل و تصرف، ایجاد تغییرات 
کلى یا جزئى و بهبود اثر را داشته باشند. احتماال 
نگارش هاى زیادى از اثر اولیه ایجاد مى شود که 
شاید هیچ گاه به ذهن خالق اولیه اثر هم خطور 
نمى کرد. این مســاله مهم باعث شد تا قانونى 
به نام قانون کپى لفت از قانون کپى رایت منشق 
شود. در این قانون حقوق هر اثر براى خالق آن 
محفوظ است، اما دیگران امکان تغییرات روى 

اثر و انتشار نگارش جدیدى از آن را به نام خود 
دارند.

  ارتقاى دانش با کپى لفت
امکان شخصى ســازى محصوالت یکى از 
دغدغه هاى مهــم کاربران در حــوزه فناورى 
اطالعات اســت. یک رویاى شــیرین که این 
روزها به لطــف کپى لفت به واقعیت پیوســته 
امکان شخصى ســازى تمــام بخش هاى یک 
اثر (به عنوان مثال یک نرم افزار) اســت. خالق 
یک اثر هر چقدر هم تالش کند ممکن اســت 
همه نیازهاى مشــترى را نتواند پوشش دهد. با 
استفاده از کپى لفت هسته مرکزى اثر به صورت 
رایــگان و آزاد در اختیار عموم قرار مى گیرد. هر 
شــخص یا گروهى مى تواند بر اساس نیاز خود 
محصــول اصلى را ارتقا دهــد و تغییرات مورد 
نظر خود را روى آن اعمال کند. نگارش جدید، 
همه حقوق خالق اثــر را حفظ مى کند و حقوق 

بخش هاى تغییر یافته براى توســعه دهنده آن 
نیز محفوظ اســت. به این ترتیب امکان ارتقاى 
دانش وجود دارد. محمــد جعفر نعناکار، وکیل 
پایه یک دادگســترى و استاد دانشگاه در رشته 
حقوق بین الملل عمومى در گفت و گو با کلیک 
مى گویــد: «غرب که مبدع قانــون کپى رایت 
اســت این روزها به این نتیجه رســیده که اگر 
قانون کپى رایت تغییر کند، امکان ارتقاى دانش 
با سرعت بســیار باالتر وجود دارد. تا زمانى که 
قانون کپى رایت در جوامع حاکم اســت دانش 
در اختیار تعداد محدودى از افراد باقى مى ماند. 
کپى لفت توســعه دهنده دانش بشرى به صورت 
حقوقى است. در واقع افراد با مجوزهاى حقوقى 
امکان توســعه دانش و ارتقاى آن را دارند، کما 
این که نام پدیدآورنده و ناشران اصلى اثر همواره 

حفظ مى شود.»

  اجازه نامه هاى کپى لفت

در حوزه فنــاورى اطالعــات، چند مجوز 
براى اســتفاده از قانون کپى لفــت وجود دارد. 
این اجازه نامه ها ســطوح مختلف دسترســى و 

حوزه هاى آن را مشخص مى کنند.
1  اجازه نامه جامــع و عمومى گنو: 
مطرح ترین مجوز کپى لفت در حوزه نرم افزارى 
اســت که در آن اجازه استفاده آزاد و رایگان از 
نرم افزار و کد منبع آن براى عموم داده شــده 
است. در ضمن هیچ کس نمى تواند این آزادى 

را از افراد بگیرد.
2  اجازه نامه کوچک جامــع و عمومى گنو: 
در توســعه هــر نرم افــزار از کتابخانه هایــى 
استفاده مى شود. (بســته کدهاى آماده اى که 
براى مقاصد مختلف از پیش نوشــته شــده اند 
و در اختیار توســعه دهندگان قرار گرفته است) 
ایــن اجازه نامه به توســعه دهندگان این مجوز 
را مى دهــد کــه از کتابخانه هــاى رایگان و 
آزادى که تحت این مجوز منتشــر شده اند، در 
برنامه هاى آزاد و انحصارى خود استفاده کنند. 
همچنین توسعه دهندگان امکان توسعه و بهبود 

کتابخانه ها را دارند.
3  اجازه نامــه مســتندات آزاد گنو: 
مســتندات، بخش بســیار مهم توســعه هر 
نرم افزار هستند. مســتندات کمک مى کنند تا 
توســعه دهندگان محصول، بهتر با بخش هاى 
آن و نحوه پیاده ســازى محصول آشــنا شوند. 
این اجازه نامه کمک مى کند تا توسعه دهندگان 
اجــازه دخــل و تصرف و اعمــال تغییرات در 
مستندات محصوالت آزاد را داشته باشند و این 
مستندات را ارتقا دهند. سازمان ها و موسسات 
دیگرى چون دانشــگاه MIT و برخى دیگر از 
موسسات نیز روى مجوزهاى آزاد محصوالت 
فعالیــت مى کنند که هر یک مجوزهاى خاص 

خود را ارائه مى دهند.

  نمونه استفاده هاى کپى لفت
در حوزه فناورى اطالعات محصوالت زیادى 
وجود دارد کــه با اســتفاده از قانون کپى لفت 
ارتقا پیدا کرده اســت. سیســتم هاى مدیریت 
محتوا مانند وردپرس شــاید یکى از نمونه هاى 
بارز رعایــت قانون کپى لفت باشــد. در مجوز 
جامع و عمومى گنو اجازه اســتفاده از نرم افزار 
براى هر مقصودى داده شــده است. همچنین 
توســعه دهندگان امکان اعمال تغییرات خود و 
اشــتراك گذارى آن با دیگران را دارند. در حال 
حاضر نمونه هاى بســیار زیادى از ســایت هاى 
وردپرســى تولید شده که همه از هسته مرکزى 
وردپرس استفاده مى کنند، اما تغییرات مد نظر در 
هر یک از آنها توسط توسعه دهندگان اعمال شده 
است. نعناکار مى گوید: «فرانسه قبل از عضویت 
در سازمان تجارت جهانى (WTO)، تصمیمات 
جالبــى در حوزه نرم افزارى اتخــاذ کرد. دولت 
فرانسه همه سیستم هاى عامل خود را از ویندوز 
به لینوکس تغییر داد. این دولت ویرایشگرهاى 
متنى خود را از مایکروسافت ورد به نرم افزارهاى 
رایگان و آزاد در این حوزه تغییر داد. این اقدامات 
براى جلوگیرى از پرداخت غرامت به شــرکت 
مایکروســافت صورت گرفت و نمونه اى جذاب 
از اســتفاده از کپى لفــت بود.» بــه دلیل عضو 
نبودن ایران در ســازمان تجارت جهانى شــاید 
مساله مطرح شــده در مورد فرانسه ملموس به 
نظر نرســد، اما میزان هزینه بــاال براى تامین 
ابزارها و نرم افزارهاى حوزه فناورى اطالعات و 
تهیه مجوزهاى اســتفاده از آنها موجب شده تا 
کشــورهاى عضو در سازمان تجارت جهانى به 

سمت کپى لفت روى آورند.

ذره بین

قانون کپى رایت یا حق نشر، حقوق انتشار اثر را براى پدید آورنده آن محفوظ مى داند. این قانون سال هاست که از کپى بردارى اثر بدون مجوز صاحب اثر 
محافظت مى کند. اختراع، کتاب، موسیقى، نرم افزار و هر نوع اثرى مى تواند داراى قانون کپى رایت باشد. قانون کپى رایت در عین حال که حقوق مولف را 
حفظ مى کند، اما از بازنشر و امکان تغییرات در اثر جلوگیرى مى کند و این باعث عدم انتشار سریع دانش مى شود. دانشى که در صورت انتشار مى تواند 
تغییر کند و به مرور زمان تکمیل شود. در زبان انگلیسى لفت به معناى چپ در مقابل رایت به معناى راست است. همین بازى با کلمات باعث شد تا قانون 

جدیدى به نام قانون کپى لفت وضع شود. قانونى که از کپى رایت گرفته شده و کامل کننده آن است.

محسن سمسارپور

مجوز حق انتشار مشارکت خالقانه
کپى رایــت همه حقوق اثر را براى صاحب اثر محفوظ مى داند، کپى لفــت نیز در مورد همه حقوق اثر مجوز صادر مى کند، اما مجوز حق 
انتشــار مشــارکت خالقانه (Creative Commons) به صاحب اثر اجازه مى دهد بخشى از حقوق اثر خود را آزاد و بخش دیگر را محفوظ 
نگــه دارد. در این مدل کــه روى خرد جمعى تاکید دارد خالق هر اثر گزینه هاى مختلفى دارد تــا بتواند بخش هایى از اثر خود را محفوظ و 
بخش هایى از اثر خود را آزاد در نظر بگیرد. مجوز حق انتشــار مشــارکت خالقانه به توســعه دهندگان این امکان را مى دهد بخش هاى آزاد 
هر اثر را توســعه داده و بر اســاس قواعدى که صاحب اثر در نظر گرفته مرجع دهى را انجام دهد. در ضمن توسعه دهنده اجازه ندارد تغییرات 
اعمال شــده روى اثر را به نام صاحب اثر منتشــر کند. در واقع توسعه دهنده باید مشخص کند که چه تغییراتى را روى اثر اصلى انجام داده و 

چه بخش هایى تغییر کرده است.

در کپى لفت، هر اثر 
براى خالق آن محفوظ 

است، اما دیگران 
امکان انتشار نگارش 
جدیدى از آن را به 

نام خود دارند

شکست انحصار کپى رایت
به لطف کپى لفت، افراد مى توانند نرم افزار اصلى را توسعه دهند
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بازى  کده

  قهرمان باسابقه
کنشیرو، قهرمان ســرى مانگا و انیمه مشت 
ســتاره شــمال به لطف ســبک خاص اجراى 
عدالتش توانست هواداران را شیفته کند. کنشیرو، 
مردى مســلط به فنون رزمى است که با حمله 
و اجراى ضرباتــى کارى به اعضاى داخلى بدن 
دشمن آسیب رسانده و او را به مرگى فجیع دچار 
 ،RRG Studios مى کند. این چیزى است که
سازنده سرى یاکوزا بخوبى رویش مانور داده تا از 
تازه ترین اثر خود یک نمونه جذاب بسازد. از همان 
ابتداى امر، به انواع لوازم براى قلع و قمع راهزنان 
بیابانــى و دمار در آوردن از روزگارشــان مجهز 
هســتید. در همان حال، دقت خوب ســازندگان 
به داســتان و روایت ماجرا، به بهبود فضاسازى 
انجامیــده و در عین ارائه صحنه هاى دراماتیکى 
که یادآور عناصر جذاب محصوالت قدیمى این 
مجموعه اســت، آن را به نمک طنز هم آغشته 
و جهت دهى هاى هیجان انگیزى برایش تعریف 
کرده اســت. البته در این راه، کاســتى هایى هم 
مرتکب شده که واقعا چندان اهمیتى ندارند و در 
نهایت، آنچه که باید ارائه شود – حس فرو رفتن 
در قالب رزمى کارى که در راه اجراى عدالت هیچ 

خط قرمزى نمى شناسد – خوب است. 
در Lost Paradise بــا تایم الین یا ســیر 
داستانى متفاوتى نسبت به محتواى منبع مشت 
ستاره شــمال روبه رو هســتیم. شخصیت ها و 
اتفاقات کامال جدید هستند. البته از نظر پیچیدگى 
داستانى نباید توقع چیزى در حد سرى یاکوزا را 
داشته باشید، اما آن قدر جزئیات به آن تافته شده 
که بازیکن را درگیر کند. شخصیت هاى متفرقه 
هم به نوبه خود جذابند و هر کدام مشــکالت و 
مقاصدى دارند که همذات پندارى با آنها را آسان 

مى کند. 

ســتاره  دنیاى  در  یاکوزایى  طنز    
شمالى

سعى شده در داســتان، هم محتواى جدید 
ارائه و هم اشــارات و ارجاعاتى به انیمه قدیمى 
این سرى داده شود تا کار دچار یکنواختى نشود. 
تعدادى از شــخصیت ها آنطور که باید ســاخته 
و پرداخته نشــده اند که البته مى توان روى این 
چشم بســت، اما شــاید نکته جذاب تر، حال و 
هواى شــوخى در گیم باشد. همانطور که اشاره 
شد، ســازنده این گیم، سازنده یاکوزا هم است؛ 
طنز افسارگســیخته و عجیب و غریب هم در 
یاکوزا فراوان است. این را در «بهشت گمشده» 
هم مى توان دید. ســناریوهاى بســیار جالبى 
پیــش روى بازیکن قرار دارد که هر کدام لطف 
خاص خود را دارند.  کنشــیرو به طور ضمنى و 
در محتواى منبع، شــخصیتى آرام و کم حرف 
اســت، اما ســازندگان براى تطبیق او با حال و 
هواى گیم پلى، دیالوگ هاى بیشترى براى او کار 
کرده اند و این قطعا هم براى مخاطبان قدیمى 

و هم عالقه مندان جدید، خوشایند خواهد بود.

  ستاره اصلى
در کنار جذابیت روایى اثر، گیم پلى مبارزات 

هم بخوبى آبرودارى مى کند. سیستم غیرپیچیده 
«بزن بهادرى» ســرى یاکوزا، در اینجا بخوبى 
روى کار نشسته است و دسترسى ساده و خوبى 
به حرکات جذاب و کشــنده فراهم مى کند. جدا 
از تنوع خوب کمبوها، هرچــه جلوتر مى روید، 
توانایى هاى بیشــترى به دست آورده و پختگى 
قدرت کنشــیرو را حس خواهید کرد. مشت ها، 
لگدهــا و دیگر حرکات آنچنــان خوب طراحى 
شــده اند که هزار بار هم هر کمبو را اجرا کنید، 

از آن خسته نخواهید شد.
مبارزات بازى اصال ســخت نیستند، اما این 
تا حد زیادى به نفع این گیم عمل کرده اســت. 
دشــمنان را با یکى دو کمبو و QTE مى توان 
ناکار کرد. با چنین قدرتى، تشــویق مى شوید با 
دشمنان خود بیشتر بازى و سعى کنید به جاى 
تالش براى بقا و تکرر حرکات به عملکرد خود 
تنوع دهیــد و از انواع حمالت اســتفاده کنید. 
پس از چندى، صحنه نبرد برایتان به ســکوى 
نمایشى تبدیل مى شــود که نگاه کردن به آن 

واقعا لذتبخش خواهد بود.
نقشــه این اثر از نظر وسعت به پاى عناوین 
یاکوزا نمى رسد، اما در هر گوشه و کنارش آنقدر 
فعالیت و سرگرمى هست که هم سرگرمتان کند 
و هــم هر کدام به نوبه خود بــا ارائه آیتم ها یا 
امتیازات تجربه به قدرت شــما بیفزاید. ممکن 
اســت فعالیت مذکــور، یک مینى گیــم بامزه 
باشــد که از انجامش امتیاز مى گیرید یا سیستم 
ســرمایه گذارى یا سیستم جایزه گیرى که اتفاقا 
این یکى داســتان خاص خــود را دارد. در کل، 
هر کدام از این تنوعــات، روایتى نو رقم زده و 

هیچ وقت شما را کسل نمى کنند.
خوبى هایــش را گفتیــم، معایبــش را هم 
بگوییم! متاســفانه گرافیک کار در بعضى موارد 
مشــکل دارد. گاهــى بافت ها ناقــص به نظر 
مى رسند و گاهى انیمیشن خشک شخصیت ها 
در میان پرده ها توى ذوق مى زند. ظاهر کلى اثر 
هم انگار چند ســالى از صنعت گیم عقب مانده 
و آنقدر به دل نمى نشــیند کــه بخواهیم قربان 
صدقه اش برویم! گاهى نیز مشکالت بیگارى به 
آن اضافه مى شود و باید تعدادى مسیر را بیهوده 
و بدون توجیه طى کنید که تا حدى به اثر لطمه 

مى زنند.
در کل، RRG Studios با موفقیت توانسته 
اثرى خلق کند که نه تنها از نظر داستانى، که از 
نظر گیم پلى هم جذاب است. اگر اهل گیم هاى 
بزن بهادرى هســتید و ظاهر و گرافیک آنچنان 

برایتان اهمیت ندارد، این اثر را تجربه کنید.

بازي هفته
شغل مرگبار

ایــن هفته عنــوان در خــورى داریم که 
توصیه مى شــود ابتدا منتظر انتشار امتیازاتش 
باشید و ســپس براى خرید اقدام کنید. عنوان
 Call of Cthulhu: The Official
Video Game بر اســاس داســتان کوتاه

Call of Cthulhu از اچ.پى.الوکَرفــت، از 
اساتید بى بدیل ادبیات سبک وحشت است که 
پیــش از این هم اقتباس هایى از آن در صنعت 
گیم شده اســت. این اثر که براى پلتفرم هاى 
PC, PS4, XOne و Switch منتشر خواهد 
شد، توسط استودیو Cyanide تولید مى شود 
که ید طوالیى در ساخت عناوین متوسط، مانند
 Of Orcs and Men، Game of Thrones

و Styx دارد.
اثر جدید ســایاناید، در ســبک وحشت ـ 
نقش آفرینى تولید شده ـ که براى این استودیو 
بیش از حد سنگین به نظر مى رسد ـ و داستان 
بازرســى به نام ادوارد پیرس را روایت مى کند 
که دچار یک بحران هویت شــده است. شهر 
بوستون ســال 1942، پرونده خاصى در اختیار 
او نمى گذارد و این کهنه رزمنده، از رنج بیکارى 
به دامن الکل و قرص هاى مخدر پناه مى برد. 
تا ایــن که روزى پرونده اى مشــکوك درباره 
مرگ یک خانواده در آتش به دستش مى رسد 
رمز و راز  و همین آغازى مى شود بر سفرى پر 

و وهم آلود.

مرد لب به مهر
Human Head Studios این هفته مجموعه

کــه روزگارى عنوان اول Prey را ســاخت و 
از آخریــن عناوین حائز اهمیتــش مى توان به 
اشــاره   Batman: Arkham Origins
 The Quiet Man کــرد، اثــرى بــه نــام
را در ســبک اکشــن - ماجرایــى و از طریق
پلتفرم هــاى بــراى   ،Square Enix
Windows و PS4 بــه بــازار عرضه خواهد 
کــرد.  داســتان این گیم کــه قهرمانش یک 
ناشنواســت، در نیویورك سیتى اتفاق مى افتد. 
بارخوردهاى ابتدایى، از زمــان معرفى این اثر 
و بیش  تاکنون اغلب مثبت بوده و مى توان کم 
به برخى جنبه هاى مثبت اثر شهادت داد. یکى 
از ویژگى هاى این عنوان (که در عین نادر بودن، 
اصال جدید نیست و قبال هم انجام شده) استفاده 
از صحنه هــاى زنده با بازى بازیگران واقعى در 
کنــار صحنه هــاى ســى.جى.آى و گرافیک 
رایانه اى است. نکته جالب دیگر این است که 
ظاهرا در اندك زمانى مى توان آن را تمام کرد. 
متاســفانه بیش از این ها چیز خاص دیگرى از 
این عنوان منتشــر نشده است. با این وضعیتى 
که مى بینیم، اگر این هفته متوجه شــدید که 

منتشر نشده، غافلگیر نشوید.

سیاوش شهبازى

مشت ستاره شمال یا Fist of the North Star، یکى از مطرح ترین و به یادماندنى ترین مانگاها 
و انیمه هاى تاریخ است که جایگاهى ویژه در دل هواداران این سبک محتوا دارد و بارها به فهرست 
صد عنوان برتر از نگاه منتقدان راه پیدا کرده است. تاکنون چند بازى رایانه اى هم بر اساس این عنوان 
ساخته شده که عناوین خوبى بینشان بوده، ولى اغلب – از جمله دو عنوانى که در نسل هفتم کنسول ها 
منتشر شد – ضعیف بودند. خوشبختانه این بار، کار دست حرفه اى ها افتاده و شاهد نمونه اى تعریفى 
هستیم که با الهام از سبک مبارزات سرى Yakuza توانسته توجه مخاطبان و منتقدان را جلب کند.

Lost Paradise نقد و بررسى بازى

مشت آهنین

8امتیاز

Fist of the North Star: 
Lost Paradise

 Ryu Ga Gotoku Studio  سازنده
Sega  ناشر
PS4 پلتفرم  
سبک  اکشن-ماجرایی
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  مجموعه داده هاى دولت ها و سازمان هاى بین المللى
دولــت کشــورهاى مختلف بر اســاس قوانین خــود اقدام 
به انتشــار مجموعه داده هــاى مربوط به آن کشــور مى کنند. 
مشهورترین این گونه منابع، ســایت data.gov است که بیش 
از 300 هزار مجموعه داده کشــور آمریــکا در آن جمع آورى و 
به صــورت رایگان براى دانلود قرار گرفته اســت. این مجموعه 
داده هــا در زمینه هاى گوناگونى ماننــد آب و هوا، انرژى، تولید 
و... ارائــه شــده اند. ســایت opendatanetwork.com نیز 
شــامل مجموعه بزرگــى از داده هــاى مربوط بــه ایالت هاى 
مختلــف آمریکاســت. در همین راســتا، پایگاه دسترســى به 
مجموعــه داده هــاى اتحادیــه اروپــا را مى توانید در ســایت
data.europa.eu/euodp/en/data بیابیــد کــه حدود 12 
هزار مجموعه داده در موضوعات مختلف از سیاسى و اجتماعى 

تا حمل ونقل در آن وجود دارد. 
کشــورهاى دیگر مانند انگلســتان (data.gov.uk) و کانادا 
مجموعــه  هــم   (open.canada.ca/en/open-data)

داده هایشان را براى تحلیل در اختیار پژوهشگران قرار داده اند.
ســازمان هاى بین المللــى مهــم نیــز پرتال هایــى بــراى 
دسترســى به مجموعه داده هایشــان ایجــاد کرده اند. داده هاى 
جمع آورى شــده توسط سازمان ملل در سایت data.un.org (با 

شــش میلیون رکورد)، مجموعه داده هاى یونیســف در ســایت
data.unicef.org/resources/resource-type/datasets
در جهانــى  ســالمت  ســازمان  داده هــاى  مجموعــه 
در جهانــى  بانــک  و   who.int/healthinfo/statistics
data.worldbank.org براى تحلیلگران قابل دسترسى است.

  مجموعه داده هاى عمومى
همیشــه این گونه نیست که پژوهشگران دقیقا 

مجموعه داده اى در یــک زمینه خاص را نیاز 
داشــته باشــند، بلکه گاهى نــوع یا حجم 
داده هــا بیشــتر از خود موضــوع اهمیت 
دارد. در ایــن مواقــع ســایت هایى مثل
مفید  مى تواند   kaggle.com/datasets
واقع شود. این ســایت نزدیک به 11 هزار 

و 500 مجموعه داده شامل موضوعات بسیار 
متنوع از آتشفشــان ها تا اپ هاى پلى اســتور را 

که توســط افراد مختلف آپلود شــده است، در اختیار 
مى گذارد. یکى از بزرگ ترین نقاط قوت این ســایت، جست وجو 
براســاس برچسب و همچنین فیلتر کردن مجموعه ها بر اساس 
حجم یا فرمت فایل اســت که به شــما اجازه مى دهد دقیق تر 

مجموعه داده موردنظرتان را بیابید.
یکى دیگر از منابع بسیار خوب براى مجموعه داده هاى با تنوع باال،
github.com/awesomedata/awesome-public-datasets

است. این مخزن گیت هاب عمال مثل یک ایندکس براى مجموعه 
داده هــاى عمومى عمل مى کند که به تعداد زیادى مجموعه ذیل 
موضوعات مختلف لینک مى دهد. بنابراین حتى اگر به طور دقیق 
هم نمى دانید از کجا باید دنبال مجموعه داده مورد نظرتان بگردید، 

این سایت نقطه شروع بسیار خوبى خواهد بود.
kdnuggets.com/datasets شبیه این سایت، مى توانید از
هم بــراى دسترســى به تعــداد فراوانــى مجموعــه داده هاى 
گوناگون کمک بگیرید. ظاهر این ســایت شــاید حدود ده سالى 
از بقیه اینترنت عقب باشــد، اما ارزش آن در ایجاد دسترســى به 
مجموعــه داده هایى که شــاید در حالت عــادى اصال به ذهنتان 
هم خطور نمى کرد که وجود داشــته باشــند، باالســت! شرکت 
آمازون هــم مجموعه داده هاى بازش را در ســایتى به نشــانى
registry.opendata.aws در اختیــار پژوهشــگران قرار داده 
اســت. در حال حاضر تعداد مجموعه داده هاى روى این ســایت 
چندان زیاد نیســت (85)، ولى ارزش مجموعه داده هاى موجود در 
آن را دســت کم نگیرید! براى مثال، نظرتــان درباره متاداده هاى 
حدود یک میلیون آهنگ (با حجمى حدود 500 گیگابایت) چیست؟

  مجموعه داده هاى هوش مصنوعى و یادگیرى ماشین
مجموعه داده هاى مرتب شــده و با ساختار مشخص از جمله 
ملزومات بسیار اساسى براى دانشجویان و پژوهشگرانى است که 
در زمینه یادگیرى ماشین یا زمینه هاى زیرمجموعه هوش مصنوعى 
مانند بینایى ماشین و پردازش زبان طبیعى فعال هستند. یکى از 
مهم ترین و کالسیک ترین منابع براى این گونه مجموعه داده ها، 
مخزن داده هاى یادگیرى ماشین دانشگاه UCI است که از نشانى

http://mlr.cs.umass.edu/ml قابل دسترس است. در این 
مخزن، 22 مجموعه داده اســتاندارد در موضوعات مختلف ارائه 
مى شود که به آسانى قابل دریافت و استفاده است. عالوه بر این، 
کســانى که مى خواهند روى داده هاى ویدئویى کار کنند، پروژه
Youtube-8M (research.google.com/youtube8m)

 منبع عظیمى از اطالعات حدود شــش میلیون کلیپ همراه 
350 هزار ســاعت ویدئو اســت که به صورت خاص جمع آورى 
و فشرده ســازى شده اســت تا مناسب اســتفاده محققان شود. 
ایــن داده ها تحت فرمت مناســب موتــور تحلیل 

TensorFlow گوگل ارائه مى شود.

جســت وجوى  موتورهــاى    
مجموعه داده ها

احتماال تا این جــاى مطلب به این 
نتیجه رســیده اید که پیــدا کردن یک 
مجموعــه داده خــاص و در زمینــه اى 
مشخص چندان ســاده نیست. فقط شما 
نیســتید، گوگل هم به همین نتیجه رسیده 
و براى تســهیل آن، این شــرکت اخیــرا (یعنى 
حدود یک ماه پیش) موتور جســت وجوى مجموعه داده هاى 
موجود در اینترنت را ایجاد کرده اســت. یعنى چیزى مانند گوگل
Scholar امــا بــا تمرکــز کامــل روى مجموعــه داده هــا. 

مجموعه داده هاى گوگل را مى توانید در این نشانى پیدا کنید: 
toolbox.google.com/datasetsearch

در عرضــه اولیــه، فعال مجموعــه داده هایــى در زمینه هاى 
محیط زیســت، دولتى، علــوم اجتماعى و خبــرى در این موتور 
جست وجو ایندکس شــده اند، ولى با چیزى که از گوگل دیده ایم، 
باید منتظر افزایش نتایج موجود در این سایت و پوشش دهى بازه 
بزرگى از موضوعات توسط آن باشیم و این طور که گفته مى شود، 
خود گوگل هم ممکن اســت مجموعه داده هــاى خود را در این 

جست وجوى مجموعه داده ها بگنجاند!
البتــه گــوگل در این زمینه تنها نیســت و ســایت دیگرى 
به نــام schema.org هم دقیقا براى همین کار، اما با ســابقه 
بیشــترى مشغول به فعالیت است. در این سایت با نشانى دقیق تر
بــا  مى تــوان  هــم   schema.org/docs/schemas.html
جست وجو یا انتخاب از فهرســت به مجموعه داده هاى مختلفى 

از سراسر اینترنت دسترسى پیدا کرد.

دنیاى امروز، دنیاى داده هاست. داده هایى در هر موضوعى از سیاســى، اقتصادى، بهداشت و درمان گرفته تا محیط زیست و بسیارى 
زمینه هاى دیگر. از سویى با پیشرفت تکنولوژى، ابزارهاى جمع آورى داده ها نیز قدرتمندتر شده اند و از سوى دیگر، به  اشتراك گذارى 
اطالعات نیز به امرى رایج تبدیل شده است، اما داده ها در شکل خام و بى نظم کارکرد پایینى دارند، زیرا تحلیل و بررسى آنها آسان نیست. 
بر این اساس، مجموعه داده ها (Datasets) شکل گرفته اند که حجم باالیى از داده هاى جمع آورى شده در یک موضوع مشخص هستند 
که به صورت جدولى منظم ذخیره شده اند. این مجموعه داده ها نقش بسیار مهمى در انجام تحلیل ها در زمینه هاى مختلف بخصوص 
یادگیرى ماشین و هوش مصنوعى دارند. برخى مجموعه داده ها خصوصى هستند، ولى مجموعه داده هاى فراوانى هم به صورت رایگان 

در اختیار عموم قرار دارند، فقط باید بدانید کجا دنبالشان باشید.

چگونه داده هاى مورد نظرمان را در اینترنت پیدا کنیم؟

صد دانه داده، دسته به دسته!
محمود صادقى

مجموعه داده هاى فارسى
براى پژوهشگرانى که در زمینه متون فارسى کار تحقیقاتى انجام مى دهند، پیدا کردن مجموعه داده هاى مناسب و 
ساختارمند چندان آسان نیست، زیرا درصد باالیى از مجموعه داده هاى موجود در اینترنت براى زبان هایى غیر از فارسى 
ایجاد شده اند. خوشبختانه با گسترش مباحث داده کاوى و علوم داده در کشورمان، منابعى هم براى دسترسى بهتر به 
مجموعه داده هاى فارسى به راه افتاده اند. یکى از بهترین نمونه ها در این موضوع، سایت dataheart.ir است که در آن 
مى توانید مجموعه داده هاى متنوعى را در زمینه هاى مختلف به زبان فارسى دانلود و استفاده کنید. براى مثال، داده هاى 
توییت فارسى در یک موضوع از جمله مجموعه داده هاى ارزشمندى است که به عنوان پایه بسیارى از پژوهش هاى 
peykaregan.ir/dataset داده کاوى متن فارســى مطرح است. عالوه بر این، سایت پیکره گان به نشــانى
هــم با جمع آورى حــدود 70 مجموعه داده زبان فارســى، قــدم خوبى را در این زمینه برداشــته اســت. براى 
(bigdata-ir.com) عالقه مندند، ســایت بیگ دیتاى ایــران (Big Data) آنهایــى هم که بــه کالن داده

منبع بسیار خوبى براى دسترسى به مجموعه داده مورد نیاز براى انجام پژوهش در این زمینه است.

گوگل 
حدود یک ماه 

پیش، موتور جست وجوى 
مجموعه داده هاى موجود در 

اینترنت را با نام toolbox ایجاد 
کرده است. یعنى چیزى مانند 
گوگل Scholar، اما با تمرکز 

کامل روى مجموعه 
داده ها

کارگاه
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کارت ویزیت، یکى از بهترین ابزارها براى 
ارائه اطالعات تماس شما به دیگر کاربران 
به شــمار مى رود، امــا در دنیــاى امروزى 
کارت ویزیت به ســبک سنتى پاسخگوى 
نیاز کاربران نیســت، چرا که به عنوان مثال 
ممکن است بخواهید آیدى اینستاگرام خود 
را روى کارت ویزیــت چــاپ کنید و حتى 
پــس از آماده ســازى کارت ویزیت، تایپ 
آیدى هاى دشــوار و طوالنى براى کاربران 
خسته کننده خواهد بود. براى رهایى از این 
مشــکل، بارکدهاى QR راهکارى نســبتا 
مناسب به شمار مى روند، اما این بارکدها نیز 
مشــکالت خاص خود را دارند و بخصوص 
در مواردى که آنها را چاپ مى کنید، ممکن 
اســت ناخوانا شــوند! در چنین شــرایطى 
نیازهاى  براى  جایگزیــن  راهکارهاى  باید 
جدید کاربران طراحى شــود کــه یکى از 
یا   Nametag خالقانــه،  راهکارهاى  این 
برچسب نام در اینستاگرام است. با فعالسازى 
برچســب نام اختصاصى خود در اینستاگرام 
مى توانید براحتى آیدى اینستاگرام خود را در 
اختیار دیگر عالقه مندان قرار دهید تا بدون 

دردسرهایى همچون تایپ کردن آیدى هاى 
طوالنى بتوانند شما را دنبال کنند.

دوست دارید برچسب نام اختصاصى خود 
را همین حاال ایجاد کنید؟ این مراحل را در 
اپلیکیشن اینستاگرام روى دستگاه هوشمند 

مجهز به اندروید یا آى اواس دنبال کنید:
1  پیــش از هــر چیــز مطمئن شــوید 
اپلیکیشن اینســتاگرام را به آخرین نسخه 

به روزرسانى کرده اید.

2  اپلیکیشن را روى دستگاه هوشمندتان 
اجرا کنید و از پایین، ســمت راســت روى 

آیکون پروفایل فشار دهید.
3  از باال، ســمت راســت صفحه روى 
آیکون Nametag کــه دومین آیکون از 
سمت راست است فشار دهید. (ممکن است 
در برخى گوشى ها نیازمند فشار روى منوى 
 Nametag اصلى و در ادامه انتخاب گزینه

باشید)

4  صفحه اختصاصى تولید برچســب نام 
براى شما باز شده و مى توانید با فشار روى 
عنوانى که در باال، وســط صفحه به نمایش 
درآمده نوع برچســب نام را به حالت هایى 
همچــون رنگ زمینــه، تصویر ســلفى یا 

ایموجى تغییر دهید.
بــا انتخــاب هریــک از حالت هــا نیــز 
مى توانید با فشــار در محدوده برچســب نام، 

شخصى سازى هایى را اعمال کنید.
به عنوان مثــال با انتحاب حالت ایموجى و 
فشــار در محدوده موردنظر مى توانید ایموجى 
دلخواهتــان را از فهرســت انتخاب کنید یا با 
انتخاب گزینــه Selfie مى توانید ضمن تهیه 
یک عکس ســلفى، با فشــار روى محدوده 
موردنظر، تصاویر روى عکــس خود را تغییر 

دهید.
نکته: در صورتى که بخواهید برچســب  
نام دیگر کاربران را استفاده کنید کافى است 
به بخش Nametag مراجعه کنید و گزینه 
Scan a nametag را فشــار داده، سپس 
تلفن همراه هوشمند خود را مقابل برچسب 

نام موردنظر قرار دهید.

برچسب نام در اینستاگرام
امیر عصارى

تاریخچه واى فاى خود را در ویندوز بیابیم 

سیســتم عامل ویندوز قابلیت هاى فراوانى دارد که برخــى از آنها کمتر معرفى 
شــده اند. یکى از این قابلیت هاى نســبتا پنهان در ویندوز 10، فرمانى است که به 
کمک آن مى توانید گزارش کاملى همچون شــبکه هاى متصل شده، مدت اتصال، 
خطاهاى احتمالى و... از اتصاالت شــبکه واى فاى به دســت آورید و به کمک این 
اطالعات، مشــکالت شبکه بى سیم خود را بررسى و عیب یابى کنید. استخراج این 

تاریخچه به شرطى که با فرمان آن آشنا باشید، نسبتا ساده و سریع است:
1  به منوى استارت مراجعه کرده و عبارت CMD را جست وجو کنید.

2  از فهرســت نتایج روى گزینه Command Prompt کلیک راست کرده و 
گزینه Run as administrator را انتخاب کنید.

3  در خط فرمان، دستور زیر را تایپ کنید و کلید اینتر را فشار دهید:
netsh wlan show wlanreport

4  با وارد کــردن این فرمان، گزارش کاملى از بخش هاى مختلف براى شــما 
آماده شــده و در پایان پیامى مبنى بر ذخیره سازى گزارش در مسیر زیر براى شما 

نمایش داده مى شود:
C:/ProgramData/Microsoft /Windows/WlanReport/
wlan-report-latest.html by default.

5  مى توانید با مراجعه به مســیر مشــخص شــده و دوبار کلیــک روى فایل 
wlan-report-latest.html گزارش آماده شــده را باز کرده و اطالعات موجود 

در آن را بررسى کنید.

اسکرین شات سریع  در موهاوى

تهیه اسکرین شــات در سیســتم عامل مک اواس ایکس نســبتا ســاده است و 
به عنوان مثال براى تهیه اسکرین شــات از فضاى موردنظر کافى اســت کلیدهاى 
میانبر Command-Shift-4 را با هم فشــار دهید و فضاى دلخواهتان را براى 
انجــام این کار مشــخص کنید.  انجام این کار در نســخه هاى قبل از موهاوى با 
ذخیره ســازى سریع تصویر در دسکتاپ همراه بود، اما در موهاوى تغییر کوچکى در 
این قابلیت ایجاد شــده و پس از تهیه اسکرین شات، تصویرى بندانگشتى در گوشه 
پایین، سمت راست صفحه نمایش داده مى شود تا با کلیک روى آن، ویرایش هاى 
احتمالى را روى تصویر اعمال کنید و در نهایت ذخیره ســازى روى دسکتاپ انجام 
مى شــود. ویرایش قبل از ذخیره سازى نهایى گاهى مفید است، اما برخى از کاربران 
از تاخیر به وجود آمده تا ذخیره ســازى فایل روى دســکتاپ رضایت ندارند و دنبال 
روشى براى ذخیره سازى اسکرین شات ها همچون نسخه هاى قبلى هستند. چنانچه 

شما نیز به انجام این کار عالقه مند هستید، مى توانید از این ترفند کمک بگیرید:
1  به بخــش Applications برویــد و پس از مراجعه بــه Utilities ابزار 

Screenshots را اجرا کنید.
2  پــس از اجــراى برنامه، نــوارى در پاییــن صفحه نمایش داده مى شــود. 
روى گزینــه Options کلیــک کــرده و عالمــت چک مــارك کنــار گزینــه 

Show Floating Thumbnail را غیرفعال کنید.
3  از حاال به بعد، اسکرین شات ها همچون گذشته بسرعت روى دسکتاپ ذخیره 

مى شوند.
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کلیک شما

 مارال رحیمى از اصفهان:
براى حفظ امنیت رایانه ام از آنتى ویروس کسپرســکى 
اســتفاده مى کنم و مدیریت رمزهاى ســایت هاى مختلف هم 
توسط نرم افزار Lastpass انجام مى دهم. با استفاده از این دو 
نرم افزار تقریبا خیالم از رمزهاى دشــوار و آلوده نشدن رایانه 
 Safe money به ویروس راحت اســت، اما مشــکلم با قابلیت
آنتى ویروس است. این قابلیت هنگام ورود به سایت هاى بانکى 
فعال مى شــود و صفحه مرورگر جدیدى برایــم باز مى کند که 
Lastpass در آن فعال نیســت. با این که نرم افزار Lastpass را 
در حالت پنهــان هم فعال کردم، اما باز هم نمى توانم در پنجره 
مرورگرى که قابلیت Safe money باز مى کند از آن استفاده کنم 
و همین اســتفاده نکردن موجب شده تا همیشه نگران از دست 
رفتن یا سرقت رمز حساب بانکى خود باشم. لطفا راه حلى براى 
فعال کردن Lastpass یا غیرفعال کردن قابلیت safe money در 

سرویس هاى اینترنت بانک ارائه کنید.

 کلیک: 
خوشبختانه شما از دو نرم افزار عالى در زمینه جلوگیرى از آلودگى رایانه به بدافزار و مدیریت 
رمزهاى عبور اســتفاده مى کنید و مشــکلى که با آن مواجه هستید نیز براحتى قابل رفع است. در حالت 
کلى چنانچه بخواهید لینکى در Safe money باز نشود کافى است نرم افزار کسپرسکى را اجرا کنید و 
در بخش Safe money روى گزینه add website کلیک کرده و پس از وارد کردن نشــانى سایت 

موردنظرتان، گزینه Do not run protected browser را فعال کنید.
امــا غیرفعال کردن این حالت را در صفحات اینترنت بانک به شــما توصیه نمى کنیم، چراکه با یک 
ترفند ســاده مى توانید Lastpass را در پنجره اى که Safe money باز مى کند نیز اجرا کنید. به این 
منظور کافى است هنگامى که پنجره Safe money باز مى شود به صفحه افزودن Extension در 
مرورگر کروم مراجعه کرده و پس از جســت وجوى عبارت Lastpass، گزینه اضافه کردن این افزونه 

به کروم را کلیک کنید.
پس از اضافه شدن افزونه به مرورگر در حالت Safe money از منوى اصلى به تنظیمات افزونه هاى 

مرورگر مراجعه کرده و گزینه فعال سازى افزونه را کلیک کنید.
از این پس ابزار Lastpass در حالت Safe money نیز در مرورگر کروم فعال و براى شــما قابل 

استفاده خواهد بود.

 دکتر
کلیک

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.

   سینک موسیقى با آى تیونز
اگر نحوه مدیریت فایل هاى موســیقى شما 
در گوشــیتان با iTunes در یک راســتا باشد، 
این نرم افزار واقعا مى تواند در این راه به شــما 
کمک کند. اگر از قبل فایل هاى موســیقى تان 
را با آرشــیو آى تیونز خود سینک کرده باشید، 
نیمــى از راه را رفته اید. در غیــر این صورت، 
بایــد ابتدا آیفون خود را با آى تیونز ســینک و 
اطمینان حاصل کنید تمام فایل هاى موســیقى 
در این آرشیو قرار گرفته اند. براى سینک کردن 
فایل هاى آیفون با آى تیونز هم باید دو چیز را 

به یاد داشته باشید:
حتما از یک سیســتم قانونى و محرز شــده 

اســتفاده کنید تا بتوانید تمام خریدهاى خود از 
iTunes Store را به رایانه منتقل کنید.

 iOS اگــر تیون ها یا موزیک هاى گوشــى
خود را از طریــق iTunes Store نخریده اید 
و به Apple IDتان متصل نیستند، باید براى 
انتقالشان از یک نرم افزار شخص ثالث استفاده 

کنید.

   انتقال موسیقى آیفون به اندروید از 
طریق ویندوز

پس از این که تمام موســیقى ها را با آرشیو 
آى تیونز خود ســینک کردیــد، مى توانید قدم 
بعدى را برداشــته و آنها را از طریق دســتگاه 

وینــدوزى خود به دســتگاه اندرویدى مد نظر 
منتقل کنید.

iTunes 1 را بــاز کنیــد. تحــت شــاخه
Library یــا همان آرشــیوى که مد نظرمان 
اســت، موســیقى هایى را که مایلید به دستگاه 

اندرویتان منتقل شود، انتخاب کنید.
2  فایل هــا را به یک فولــدر تازه روى رایانه 

خود منتقل کنید.
3 دســتگاه اندرویدتان را بــه رایانه متصل 

کرده، سپس به فولدر موسیقى آن وارد شوید.
4 موســیقى هایى را کــه مى خواهید انتقال 

دهید، کپى و الصاق کنید.
5 از موسیقى هایتان در دستگاه اندروید خود 

لذت ببرید.

   انتقال موسیقى هاى آیفون به اندروید 
از طریق مک

اگــر از رایانه اپــل اســتفاده مى کنید، چند 
گزینه مختلف براى انتقال موســیقى هاى مورد 

عالقه تان به دستگاه اندرویدى دارید.

Google Play Music استفاده از 
1 مرورگـــــــر خــود را باز کـــــــرده،
 Google Play Music را دانلود، نصب و باز کنید.

2  با همان حســاب کاربــرى گوگلى که به 
دستگاه اندرویدیتان شناسانده اید، وارد شوید.

3  روى دکمه Menu در گوشــه چِپ باال 
کلیک کرده و موزیکى را که مایلید اضافه کنید 

انتخاب کنید.
Select from your comput- روى   4

er کلیک کنید و موزیک هایى مورد نظرتان را  
بیفزایید.

5 پس از این که موسیقى هاى مورد نظر آپلود 
Google Play Music شــدند، اپلیکیشــن

را روى دستگاه اندرویدى خود باز کنید.
6 از ایــن به بعــد، هر زمان کــه اینترنتتان 
فعال باشــد، مى توانیــد موســیقى هاى مورد 
عالقه خــود را اجرا کنید. البتــه اگر مطلوبتان 
این نیســت هم مى توانیــد موزیک هایتان را از
Google Play Music دانلــود کنیــد و به 

صورت آفالین گوش بدهید.

 Android File از  اســتفاده   
Transfer

Android File Transfer 1 مرورگر را باز و
را جست وجو کنید.

2 نرم افزار را دانلود و نصب کنید.
 Mac 3 دســتگاه اندروید خــود را به رایانه

متصل کنید.
Android File Transfer 4 اپلیکیشــن

را باز کنید.
5 فایل هایــى را که مى خواهید به دســتگاه 

اندروید انتقال دهید، کپى و الصاق کنید.
6 پس از اتمام انتقال، دستگاه اندرویدى خود 

را جدا کنید و لذت ببرید.

چطور فایل هاى موسیقى را از iOS  به Android انتقال بدهیم؟

اسباب کشى آسان
معموال افراد براى انتقال فایل هاى موسیقى خود از دستگاه iOS به سیستم عامل اندروید زحمت زیادى را متحمل مى شوند، اما راه هایى هست که چه از 
ویندوز استفاده کنید، چه از macOS، این کار را آسان تر مى کند. در ویندوز، فایل هاى موسیقى را که سینک کنید، فرآیند انجام این کار به مراتب ساده تر 
مى شود، اما در رایانه هاى Mac باید از نرم افزارهاى شــخص ثالثى مانند Google Play Music یا Android File Transfer استفاده کنید تا بتوانید 

فایل هاى موسیقى خود را با دستگاه اندرویدیتان سینک کنید. 
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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

ترکیب طبیعت و فناورى
چــوب یکى از مواد طبیعى اســت که مى تواند 
حس آرامش بخشى در فضا به وجود بیاورد. یک تیم 
نــوآور ژاپنى به فکر ترکیب آن با فناورى دیجیتال 
افتاد تا طبیعت و فناورى را کنار هم در خانه داشته 
باشیم. این گجت، موى (Mui) نام دارد و مى تواند 
به عنوان بخشى از یک خانه هوشمند استفاده شود. 
مــوى در نگاه اول فقط یک قطعــه چوب به نظر 

مى رســد، اما با لمس آن، کاربردهایش مشخص مى شود. این گجت یک منو در برابر 
کاربر قرار مى دهد و ارســال و دریافت پیام متنى و صوتى یکى از کاربردهاى آن است. 
کافى است مخاطب خود را از فهرست موى انتخاب کنید و پیام خود را به صورت صوتى 
به او برسانید. دریافت کننده نیز مى تواند پیام صوتى یا متنى برایمان ارسال کند. اعالم 
وضعیت هوا، پخش موســیقى، تنظیم نور المپ هوشمند خانه و یادآورى مناسبت هاى 

مهم (براساس تقویم گوگل) از جمله قابلیت هاى دیگر موى است.

نگهدارى بهتر از پوست
پوســت یکى از مهم ترین بخش هاى بدن انسان است که عالوه بر زیبایى، نقش 
مهمى در محافظت از بدن دارد. اســمارکین (Smarkin) گجتى است که به حفظ 
بهتر پوســت کمک مى کند. این گجت از چنــد فناورى مختلف نظیر امواج رادیویى، 
تحریک الکترومغناطیسى و نیز لرزش هاى ریز درمانى استفاده مى کند. این قابلیت ها 
در کاهش چین وچروك پوســت، کاهش آکنه و نیز دیگر مشکالت مربوط به پوست 
موثر اســت. یکى از قابلیت هاى جذاب اســمارکین، اپلیکیشن آن است. نوع پوست 
هر انســانى با دیگرى متفاوت است، اما با کمک این اپلیکیشن براحتى مى توانیم نوع 
پوســت خود را از میان 16 نوع تعریف شده در آن 
بیابیم. سپس این اپلیکیشن، برنامه اى متناسب با 
نوع پوســتمان را پیشنهاد مى کند. کاربر همچنین 
مى توانــد از ویدئوهاى آموزشــى نحوه درســت 
اســتفاده از دستگاه نیز اســتفاده کند. اسمارکین 

200 دالر قیمت دارد.

میکروسکوپى براى گوشى شما
آى مایکــرو (iMicro) گجتــى اســت کــه به کمک 
آن مى توانیــم تصاویــرى با بزرگ نمایى بســیار باال یعنى 
800 برابــر تهیه کنیم. این بزرگ نمایــى تقریبا با عملکرد 
میکروســکوپ هاى معمولى رومیزى برابر اســت. با وجود 
این، آى مایکرو به مراتب کم هزینه تر بوده و فقط یک درصد 
میکروسکوپ هاى رومیزى قیمت دارد. استفاده از آى مایکرو 
ساده اســت؛ کافى اســت آن را جلوى لنز دوربین گوشى 
هوشــمندمان قرار دهیم. وجود یک الیه نانو خاص موجب 
مى شود این گجت به صورت موقت به بدنه دوربین بچسبد. 
همچنین با اســتفاده از برگه راهنمــاى این گجت مى توان 
ابعاد دقیق تصاویر گرفته شــده را نیز تعیین کرد. بســیارى 
از لنزهاى کوچک بزرگنمایى تصاویر موجب درهم ریختگى 
تصاویر و ایجاد انحنا در آنها مى شود، اما آى مایکرو این گونه 
نیســت و تصاویرى بدون درهم ریختگــى را ایجاد مى کند. 
آى مایکــرو 30 دالر قیمت دارد و در صــورت تامین مالى 

پروژه بهار 98 به بازار عرضه خواهد شد.

رفع کوفتگى به سبک امروزى
تحــرك زیاد در یک بازه زمانى کوتاه مى تواند ســبب 
ایجــاد کوفتگى در برخى ماهیچه ها شــود. طب ســنتى 
چین، روشــى به نام «حرارت درمانى» دارد که به وســیله 
آن مى تــوان تا حد زیــادى این کوفتگــى را از بین برد. 
گجــت آیجو (ijoou) ابزارى اســت که در قالبى مدرن، 
این شیوه سنتى درمانى را در اختیار کاربران قرار مى دهد. 
این دســتگاه با تحریک الکتریکى ماهیچه ها به رفع درد 
و اســترس کمک کرده و مى توانــد جریان خون را بهبود 
بخشد. براى استفاده از آیجو کافى است آن را روى بخش 
مورد نظر از بدن قرار دهیم و ســپس از طریق اپلیکیشن 

آیجو، دماى مورد نظر را انتخاب کنیم.
آیجو فقط 29 گرم وزن دارد و قطر آن نیز 45 میلى متر 
است؛ به همین دلیل براحتى مى توان از آن در خانه، محل 
کار یا حتى هنگام ورزش اســتفاده کرد. همچنین باترى 
آیجو با هر بار شــارژ، تا یک ســاعت انرژى آن را تامین 

مى کند.

 ماندگارى باالتر مواد غذایى

هر ساله، حجم زیادى از مواد غذایى دور ریخته مى شود که یکى از اصلى ترین دالیل آن واکنش این مواد با اکسیژن است. سایلو 
(Silo) گجت جدیدى است که به ما کمک مى کند مواد غذایى را در بازه زمانى طوالنى ترى حفظ کنیم. براى استفاده از سایلو کافى 
است ماده غذایى مورد نظر را درون ظرف ویژه آن قرار دهیم، آن را روى دستگاه بگذاریم و دکمه شروع را فشار دهیم. ظرف سایلو به 
شکلى طراحى شده که مى تواند هوا را از روى سطح ماده غذایى جذب کند. این فرآیند فقط چند ثانیه طول مى کشد، ولى به افزایش 
قابل توجه عمر مواد غذایى مى انجامد. براى استفاده از ماده غذایى موجود در ظرف نیز کافى است دریچه ویژه روى آن را باز کرد تا 
هوا دوباره وارد آن شود. سایلو به دستیار الکسا نیز مجهز است. با گفتن نام ماده غذایى موجود در ظرف سایلو، الکسا مى تواند حداکثر 

زمان حفظ آن توسط سایلو را اعالم کند.

باریک ترین کیف پول هوشمند دنیا
گم شدن کیف پول، بویژه اگر حاوى مدارك یا پول قابل توجهى باشد، مى تواند به یکى از تلخ ترین خاطرات هر یک از ما تبدیل شود. با اکستر 
(EKSTER) دیگر الزم نیســت نگران این مســاله باشیم. اکستر که لقب باریک ترین کیف پول هوشمند دنیا را یدك مى کشد، فقط 38 میلى متر 
ضخامت دارد. این کیف  پول داراى یک ردیاب جى پى اس است که با انرژى خورشیدى شارژ مى شود و فقط با قرارگیرى در برابر آفتاب به مدت سه 
ســاعت، انرژى مورد نیاز براى دو ماه کارکرد را به دســت مى آورد. به محض این که متوجه شدید کیف پولتان را جا گذاشتید، کافى است اپلیکیشن 
اکستر را با گوشى هوشمندتان باز کرده و دکمه یافتن کیف پول را فشار دهید. به این ترتیب، موقعیت مکانى کیف پول بالفاصله روى نقشه نمایش 

داده مى شود. این محصول قرار است از سال آینده میالدى به بازار عرضه شود. 

اسپیکر براى آموزش
اُدکس (Audx) یک اسپیکر است که عالوه بر کاربرد عمومى 
(براى پخش موسیقى و فایل هاى صوتى دیگر) مى تواند به کاربر 
براى یادگیرى مفاهیم اساسى برنامه نویسى و الکترونیکى نیز کمک 
کند. اُدکس در قالب یک کیت عرضه مى شود و کاربر باید بر اساس 
نقشــه موجود یا فیلم آموزشى تهیه شــده، آن را مونتاژ کند. این 
فرآیند به شکلى طراحى شده که کاربر با قطعات اصلى موجود در 
اسپیکر و نیز مبانى الکترونیکى عملکرد آن آشنا مى شود، اما شاید 
جذاب تریــن بخش اُدکس، بخش نمایــش تصویرى (ویژوالیزر) 
آن اســت. کاربر مى تواند با اتصال اُدکس به رایانه و اســتفاده از 
فریمورك هاى برنامه نویسى، تصاویر مورد نظرش را براى نمایش 
مشخص کند. براى اســتفاده از اُدکس به عنوان اسپیکر نیز کافى 
است آن را با اســتفاده از کابل AUX به گوشى یا رایانه متصل 
کنیم. همچنین با اتصال یک گیرنده بلوتوث به اُدکس نیز مى توان 

فایل موردنظر را از طریق این فناورى پخش کرد.

صالح سپهري فر
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