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آرش جهانگیری

شاید نام اكتبر آتشین یا  Techtoberرا شنیده باشید ،ماهی شلوغ در حوزه فناوری كه
این بار با رویداد اپل به پایان رسید .همانطور كه پیشبینی میشد مهمترین محصوالتی
كه اپل برای معرفی آورد ،آیپد پرو و مكبوكهای جدید بودند .این غول فناوری ،طراحی و
فناوری به كار رفته در آیفونهای جدید را میزبان دیگر محصوالتش نیز كرد تا پكپارچگی
اكوسیسم خود را حفظ كند .در رویداد اپل كه  ۸آبان ( ۳۰اكتبر) در نیویورك برگزار شد
تیم كوك ،مدیرعامل این شركت ،مكبوكها را تحسین كرد و گفت بیش از  ۵۱درصد

سبزترین مكبوك
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در آخرین كنفرانسی كه اپل مكبوكهای جدیدش را معرفی
كرد ،خبری از ســری محصوالت ایر نبود .با توجه به این كه
مكبوك پروهای جدید آن نســل ،به نازكی و سبكی لپتاپهای ایر
اپل رســیده بودند این شــایعه به وجود آمد كه مكبوك ایر از سبد
محصوالت اپل حذف خواهد شــد ،اما در رویداد هفته گذشته باز هم
یك مكبوك ایر جدید معرفی شــد .این محصول جدید از همیشه
ســبكتر و البته نازكتر است ،به شــكلی كه ضخامت و وزن آن
بهترتیب بــه  ۱۵میلیمتر و  1/25كیلوگرم میرســد؛ یعنی یك
پَروزن واقعی .از نظر ســختافزاری مك بوك ایر جدید درست
شــبیه مكبوكپروهای نســل قبل اســت؛ یعنی پردازنده دو
هســتهای و نســل هشــتمی Core i5اینتل با فركانس پایه
1/6گیگاهرتــز .بهصــورت پیشفــرض روی این دســتگاه
۸گیگابایت رم و  ۱۲۸گیگابایــت حافظه داخلی اساسدی
وجــود دارد ،اما اگر بخواهید میتوانید تا  ۱۶گرم و همچنین
1/5ترابایت حافظه داخلی اساسدی قرار دهید.
حتما ساختار قطرهمانند را در مكبوك ایر به یاد دارید،
لپتــاپ جدید نیز از همان بهره میبرد ،با این تفاوت كه
این بار از آلومینیوم صد درصد بازیافتی برای ساخت بدنه
مك استفاده شده است.
صفحه نمایش این دستگاه نیز نسبت به نسل قبلی
خود باریكتر شــده و حــاال ۱۷درصد حجم كمتری
دارد .در نســل  ۲۰۱۸مكبوك پروها ،اپل ســاختار
صفحــه كلید دســتگاه را به طور كلــی بازطراحی
كرد .طرحی كه به مــدل پروانهای معروف و تمام
دكمهها به صــورت اختصاصی از نــور برخوردار
هســتند .حاال مكبوك ایر هم به همین قابلیت
مجهز شــده ،اما باید دیــد كیبورد مكبوك ایر
هم مشــكالت مكبــوك پروهــای  ۲۰۱۸را
خواهد داشــت یا خیر؟ خبر خوب دیگر مربوط
به تركپد دســتگاه است كه ۲۰درصد نسبت
به نســل گذشته بزرگتر شده است .كسانی
كه بــا تركپد مكبوك پیــش از این كار
كرده باشند ،خوب میدانند كه با چه نعمت
بزرگی روبهرو هستند.
از دیگــر بهروز رســانیهای ایــن
محصــول میتــوان بــه بلندگوهای
استریوی دستگاه اشاره كرد كه باز هم
۲۶درصد قویتر شــده است ،اما خبر
بد محدود شــدن پورتهای دستگاه
است ،چرا كه مكبوكایر جدید تنها
دو پورت تاندربولــت 3چهاركاناله
و جــك 3/5میلیمتــری هدفون
همراه خود دارد كه دست كاربران
را حســابی میبندد .قیمت پایه
مكبوك ایــر كه در رنگهای
نقرهای ،خاكســتری و رزگلد
عرضه خواهد شــد از ۱۱۹۹
دالر شروع میشود.

كاربران مك جدید هســتند .او همچنین افزود ،در حال حاضر بیش از یکصد میلیون
مك رجیستر شده در حال استفاده است .تیم كوك ،مكهای اپل را یكی از گجتهایی
خواند كه كاربران رضایت باالیی از آن دارند و ما هم در این مورد با او همعقیده هستیم كه
مكبوكهای اپل باكیفیتتر و خالقانهتر از گوشیهای این شركت طراحی میشوند .اگر
میخواهید با محصوالت جدید اپل بیشتر آشنا شوید با ما همراه باشید .محصوالتی كه با
توجه به قیمتهای نجومی و تبدیل ارز در ایران احتماال طرفداران زیادی نخواهند داشت!

كوچكهای قدرتمند

محصول مكمینی اپل شاید در ایران چندان خواستار و طرفدار نداشته باشد،
اما جالب اســت بدانیــد  ۳۰درصد فروش رایانههای اپــل ،به این محصول
اختصــاص دارد .یعنی باالتر از مكپــرو و یك پله پایینتر از آیمك پرو .این رایانه
كوچك كه با وصل شــدن به یك نمایشــگر و مــاوس و كیبورد به یك آیمك
جمع و جور تبدیل میشود ،حاال وارد فاز جدیدی از قدرت شده است .تا پیش از
ایــن مكمینی یك محصول باصرفه اقتصادی مناســب بــود كه معموال با
سختافزار پایینتری نسبت به دیگر مكهای اپل عرضه میشد ،اما حاال
مك مینی با آن جثه كوچكش یك غول جیبی به تمام معناســت كه با
دو پردازنده نســل هشتمی شش هســتهای و چهار هستهای عرضه
خواهد شــد .این پردازندهها قدرت پردازش دستگاه را تا پنج برابر
افزایش دادهاند .داســتان وقتی هیجانانگیزتر میشود كه بدانید
عملكرد گرافیكی دستگاه تا  ۶۰درصد افزایش پیدا كرده است.
تازه میتوانید رم دســتگاه را تا  ۶۴گیگابایت افزایش دهید.
حافظه داخلی دستگاه نیز دو ترابایت اساسدی است .در
ضمن بدنه دستگاه مانند مك بوك ایر از آلومینیوم صد
درصد بازیافتی ساخته شده تا با وجود اینكه دشمن
جیب شماســت ،دوستدار محیط زیست باشد .این
هیوالی كوچــك با قیمت  ۷۹۹دالر وارد بازار
خواهد شد و رنگ آن نیز خاكستری فضایی
است ،درست شبیه مكبوكهای .۲۰۱۸

تبلتی كه رایانه است
اپل مدعی شــده آیپد پرو یك
رایانه است ،اما متفاوت از تعریف
متــداول رایانه عمــل میكند.
تبلت-رایانهای كه اپل برای رقابت با سرفیس پروی
مایكروسافت عرضه كرده است .اپل در این كنفرانس دو
آیپد پروی  ۱۱و  ۱۲.۹اینچی معرفی كرد .نكته جالب در
مورد این دو محصول تفاوت طراحی آنهاست ،چراكه مانند
آیفونهای سری  ،۱۰دكمه هوم از نسل جدید آیپد هم حذف
شده و قابلیت تشخیص چهره به این دستگاه نیز آمده است .همه
این محصوالت از پردازنده قدرتمند  A12X Bionicاپل استفاده
میكنند .نكته جالب این است كه دیگر خبری از پورت الیتنینگ در
این دســتگاه نیست و جای خود را به پورت  USB-Cداده است .این
پردازنده به آیپد این امكان را میدهد تا بدون هیچ مشــكلی از نسخه
كامل فتوشاپ شركت ادوب پشــتیبانی كند .تازه این تنها نرمافزار ادوبی
نیســت كه نسخه كاملش با آیپد میآید ،بلكه بیشتر محصوالت ادوبی در
این محصول اپل قابل استفاده هستند .نكته جالب دیگر در مورد آیپد پروی
اپل حافظه داخلی آن است كه شما میتوانید یك ترابایت حافظه داخلی در این
دستگاه داشته باشید .صفحه نمایش دستگاه كه با كمشدن حاشیهها یك افزایش
۱۷درصدی داشــته است ،از نمایشــگرهای  Liquid Retinaاستفاده میكند و با
فناوری  Pro Motionتصور خارقالعادهای را ارائه میکند .در هر سه تبلت جدید اپل،
عملكرد باتری ۱۵درصد افزایش پیدا كرده است .این محصوالت قرار است با سیستمعامل
 ۱۲.۱آیاواس عرضه شوند كه حداقل مدیرعامل اپل ادعا كرده بهینهترین سیستمعامل
این شركت تاكنون است .به روزرسانی دیگر اپل مربوط به قلم هوشمند دستگاه است .این
قلم كه به صورت حرفهای برای طراحان توسعه داده شده ،حاال به صورت مغناطیسی به بدنه
آیپد وصل و شارژ میشود و دیگر نیازی به گجت اضافه نیست.

فنی بگیرند و برخالف خودروهای شخصی كه
تا چهار سال معافیت معاینه فنی دارند ،معافیت
تاكســیها پس از ســال اول لغو میشود .هر
تاكســی پس از ده ســال فعالیت باید تعویض
شــود ،اما در كســبوكارهای اینترنتی ،ناوگان
نسبتا فرســودهتری در حال فعالیت است و هر
ماشینی با حداقل امكانات امكان فعالیت در این
كســبوكارها را دارد .این موضوع میتواند در
مقیاس بزرگ موجب افزایش آلودگی هوا شود.
در ضمن به دلیل كاهش هزینههای سفر ،تعداد
ســفرهای غیرضروری با تاكسیهای اینترنتی
افزایش داشــته كه این موضوع موجب افزایش
ترافیك شده است.
زمین بازی متفاوت
برای تغییر ناوگان حملونقل عمومی بدون
تهدید كسبوكارهای نوپا سالها فرصت وجود
داشــت ،اما رویكرد ســابق همچنان ادامه پیدا
كرد تا كســبوكارهای نوپا با استفاده از قدرت
اوضاع ناوگان حملونقل شهری اینترنتی در صورت سهمیهبندی سوخت
شــبكههای اینترنتی توانستند شــبكه انسانی
عظیمی برای خدمترسانی ایجاد كنند .در این
روند نظارت چندانی بر اینگونه كســبوكارها
وجود نداشــت و همین موجب شده كه فضای
مناسبی برای كسبوكارهای نوپا جهت افزایش
محسن سمسارپور
ناوگان وجود داشــته باشد .با بررسی كشورهای
چند سالی از اجرای طرح سهمیهبندی سوخت میگذرد؛ طرحی كه برای مدتی فعال و با تك نرخی شدن قیمت سوخت كنار گذاشته شد .كارتهای سوخت دیگر كــه در این حوزه فعال هســتند میتوان
خودروها این روزها گوشه و كناری افتاده و خاك میخورند ،اما چند وقتی است زمزمه سهمیهبندی سوخت دوباره سر زبانها افتاده و به نظر میرسد دولت دریافت كه الزامات خاصی متوجه كسبوكارهای
با رویكرد كاهش قاچاق سوخت ،قصد دارد دوباره سهمیهبندی سوخت را فعال كند .یكی از مسائلی كه در اجرای دوباره طرح بسیار چالش برانگیز شده ،نوپاســت .به ایجاد اشــتغال نگاه كنیم ،حضور
تاكســی اینترنتــی در نــگاه اول موجب ایجاد
حال و روز تاكسیهای اینترنتی است كه این روزها بخش بزرگی از حمل و نقل شهری را به خود اختصاص دادهاند .سواالت زیادی در مورد سهمیهبندی
شغل برای قشر زیادی از جامعه شده
سوخت برای این كسبوكارها مطرح است ،آیا سهمیه خاصی برای تاكسیهای اینترنتی در نظر گرفته میشود؟ میزان سهمیه مشخص
است ،اما اگر فكر مناسبی برای
است؟ در صورت اختصاص ندادن سهمیه مناسب به این كسبوكارها آینده آنها چه خواهد شد؟
در صورتی كه
تاكســیداران نشود احتماال
سهمیهای برای تاکسیهای
بسیاری از آنها با افزایش
كسبوكارهای نوپا سهمیه سوخت نوپــا) موجب شــده
دیجیتال در مقابل سنتی
آنالین در نظر گرفته نشود ،احتماال
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اینترنتی در سالهای اخیر
یافت .این موضوع میتواند به كاهش
ایجاد یك تناســب بین
را بین شهروندان پیدا كنند .استفاده از ظرفیت و توانستهاند بسیاری از مشكالت موجود را بهبود سهمیه خاص به این
استفاده شهروندان از خدمات این
فضای ســنتی و فضای
امكانات موجــود در فضای دیجیتال موجب ارائه دهند ،اما ادامه حیات كسبوكارهای نوپایی كه گروه بر زبانها جاری
كسبوكارها بینجامد و آنها را تا
پای ورشكستگی بكشاند
دیجیتال الزامی اســت .در
خدمات بهتر نســبت به ناوگان حملونقل سنتی با سوخت سروكار دارند بسته به تصمیماتی است شود.
حال حاضر تاكسیرانی دارای
علیرضــا قنــادان،
شد ،اما این روزها بحث سهمیهبندی سوخت ،این كه در طرح جدید ســهمیهبندی سوخت گرفته
الزاماتی برای تاكســیداران خود
كســبوكارها را دچار چالش كرده است .در طرح میشــود .اینكه كســبوكارهای نوپای حوزه مدیرعامل ســازمان تاكسیرانی
اســت ،پس احتماال هزینههای هر ســفر
سهمیهبندی سوخت در مرحله قبل برای موسسات حملونقل دسترسپذیری مردم را برای رسیدن تهــران در مصاحبــهای كــه بتازگی
اتومبیل كرایه و تاكسیهای شهری كه زیر نظر به تاكسی بهتر كردهاند و هزینههای حملونقل بــا یكی از ســایتهای حوزه فناوری داشــته ،افزایــش مییابد ،كســبوكارهای نوپا الزامات
شهرداری و تاكسیرانی فعالیت میكردند ،سهمیه شهری را تا حد زیادی برای شهروندان كاهش راهكار اختصاص ســهمیه خاص به این گروه كمتری دارند و هزینههای آنها نیز كمتر اســت،
خاصی در نظر گرفته شده بود .به نظر میرسد این دادهاند ،بر كسی پوشیده نیست .كاهش سفرهای را گرفتن مجوز از شهرداری عنوان كرده است .پس امكان كاهش هزینه سفر را دارند .از سوی
بار هم در طرح جدید سازوكاری برای تاكسیها بدون سرنشــین در برگشت (موسسات اتومبیل در حال حاضر كســبوكارهای نوپــا در حوزه دیگر ،تاكسیها امكانات ویژهای چون حضور در
و موسســات اتومبیل كرایه در نظر گرفته شود .كرایه) و اشــتغالزایی را هــم اگر به موارد قبل حملونقل از اتحادیه كســبوكارهای اینترنتی طرح ترافیك را دارند ،خدماتی چون بیمه برای
كســبوكارهای نوپا در حوزه حملونقل شهری اضافه كنیم ارزشــمندی این كسبوكارها بیش مجوز میگیرند ،اما قنادان معتقد اســت كه هر آنها لحاظ میشود و در پارهای از موارد امكاناتی
دارای خودروی شــخصی هســتند و در صورتی از پیش مشــهود خواهد شــد .اما دالیلی وجود صنفی نیازمند تخصص خاصی اســت و اینكه برای آنها در نظر گرفته میشــود ،اما رانندگان
كه سهمیهای برای این افراد در نظر گرفته نشود ،دارد كه ممكن اســت با همه این خدمات مثبت همه مجوزها از طریق یك اتحادیه صادر شــود تاكسی اینترنتی از این خدمات محروم هستند.
احتماال هزینههای سفر را افرایش خواهند داد .این با ز هم این كســبوكارها شــامل طرح سهمیه امكان نظارت دقیق را كاهش میدهد .در حال اگر قصد دو طرف (ســنتی و دیجیتال) كســب
موضوع میتواند به كاهش استفاده شهروندان از خاص نشوند .مواردی چون افزایش آلودگی هوا حاضر قوانین ســختگیرانهای برای تاكسیرانی درآمد در سایه خدمترسانی به شهروندان باشد،
خدمات آنها بینجامد و این كسبوكارها را تا پای و كاهش استفاده از حملونقل عمومی (به علت در نظر گرفته شــده اســت .تاكسیها برخالف احتماال رویكرد تركیبی میتواند بهترین نتیجه
كاهش هزینههای حملونقل در كسبوكارهای خودروهای شــخصی دو بار در سال باید معاینه را داشته باشد .كســبوكارهای نوپا دادهمحور
ورشكستگی بكشاند.
هستند و امكان ارائه این دادهها برای نهادهای
سیاستگذاری را دارند .در عوض نهادهای دولتی
مزایا و معایب طرح
میتوانند عملیات را به كسبوكارهای نوپا واگذار
كنند و بحث نظارتی را در نظر داشــته باشند .با
بیژن زنگه ،وزیر نفت یكم آبان در مصاحبهای رســمی میگوید« :ســهمیهبندی بنزین در دستور كار جدی قرار دارد ،اما قصد افزایش قیمتها را
این رویكرد تاكســی به كسانی داده میشود كه
نداریم .هدف كنترل مصرف سوخت ،جلوگیری از قاچاق آن و عدم وابستگی به واردات است .البته برای شهروندانی كه بیش از حد تعیین شده مصرف
بهترین عملكرد را از نظر مردم داشــته باشند و
داشــته باشند ،افزایش قیمت در نظر خواهیم گرفت ».در حال حاضر یارانه سوخت بهصورت عمومی اعمال میشود .با توجه به تفاوت شدید قیمت
به مرور زمان تاكسی اینترنتی هم موجب درآمد
ســوخت در كشــورهای همسایه استفاده از فناوری اطالعات و كارت سوخت میتواند جلوی قاچاق این كاالی باارزش را بگیرد .با كنترل مكانیزه و
كسبوكارهای نوپا میشود و هم حمایت دولت
دقیق میزان مصرف ،شناسایی افراد كممصرف و پرمصرف ممكن خواهد بود ،اما در همین امر هم متاسفانه چالشهایی وجود دارد .از یك سو باید
را به همراه دارد .چیزی كه دسترسی به آن دور
برای خودروهای خاص مثل تاكسیها و وانتبارهای عضو اتحادیه تاكسیرانی تمهیداتی لحاظ كرد ،از سوی دیگر همین سهمیه خاص بهدلیل نبود
از ذهن نیســت و با تالش میتوان به آن دست
امكان نظارت دقیق میتواند موجب سوءاستفاده احتمالی شود .موردی كه شاید در كسبوكارهای نوپای حوزه حملونقل بهدلیل وجود دادههای شفاف
یافت .راهكاری كه در بســیاری از كشــورهای
براحتی امكانپذیر باشد .اگر قرار باشد برای كسبوكارهای نوپای حوزه حملونقل در طرح جدید سهمیه در نظر گرفته شود ،وجود دادههای هر یك
جهان در موقعیت مشــابه انجام شده و به نظر
از رانندگان و مسیرهای طی شده آنها میتواند راهكار مناسبی برای ارائه سهمیه مشخص برای هر خودرو باشد.
نمیرسد نیاز به طراحی مجدد آن داشته باشیم.
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شبیهســاز عرضه شده اســت .شبیهساز پرواز
مایكروســافت یك بازی ویدئویی اســت كه
وضعیت هدایــت یك هواپیمــای غیرجنگی
را بــرای كاربر شبیهســازی میكند .در نتیجه
میتــوان از آن برای یادگیــری مهارتهای
خلبانی یا بهبود آن استفاده كرد.
غول دیگر صنعت دیجیتال ،یعنی آیبیام
( )IBMنیز حضوری جدی در حوزه بازیهای
جدی دارد .این شــركت در ســال  ۲۰۱۰یك
بازی جدی به نام سیتیوان ( )City Oneرا
به بازار عرضه كرد .این بازی فرآیند شهرسازی
و مدیریــت شــهری را شبیهســازی میكند.
كاربران در این بازی بــا چالشهای متعددی
روبهرو میشــوند و بایــد از ابزارهای فناورانه
برای حل آن اســتفاده كننــد .چالشهای این
بازی شباهت زیادی به دنیای واقعی دارد .برای
نمونه ،در صورت فرســودگی و خرابی سیستم
آب شهری ،كاربر باید بدون تحمیل هزینه زیاد
به شــهر ،مشــكل را حل كند .از نكات جالب
ایــن بازی ،معرفی انواع محصوالت و خدماتی
اســت كه میتواند برای حل مشكالت به كار
رود .بهاینترتیــب ،عالوه بــر اینكه كاربر با
ریزهكاریهای مربوط به مدیریت شهری آشنا
میشود ،اطالعات خوبی نیز درباره فناوریهای
نوین قابل استفاده به دست میآورد.

از زیرزمین تا اتاق عمل!

الپاروســكپی یكی از شــیوههای
جراحــی اندامهای داخلی بدن اســت.
در این شــیوه ،جــراح با اســتفاده از
دســتگاهی خاص و دوربینهای ویژه
روی بخشهــای مورد نظــر از اندام
داخلــی بیمار كار میكنــد .از آنجا كه
این جراحی از ظرافت زیادی برخوردار
اســت و هر نوع اشتباه میتواند موجب
به خطر افتادن ســامت و حتی زندگی
بیمار شود ،پزشكان باید تمرین زیادی
برای آن انجام دهند.
اما دانشــگاه پزشــكی گرونینگن
( )Groningenدر هلنــد ،شــیوهای
متفــاوت را برای تمریــن این مهارت
در پیــش گرفــت .در آزمایشــگاه
ایــن دانشــگاه ،دســتگاههای مجهز
شبیهســازی الپاروسكپی وجود داشت،
امــا دانشــجویان پزشــكی معمــوال
هیچ تمایلی به اســتفاده از آن نشــان
نمیدادند .در عوض ،بســیاری از آنها
ســاعتها وقت برای انجام بازیهایی
نظیر انگریبردز صرف میكردند!
در این میان ،یك پزشــك به ایده
جدیدی برای حل این مســاله دســت
یافت و این مســاله را با یك شــركت
بازیسازی در میان گذاشت .نتیجه این
همكاری نیز بهصورت یك بازی جدی
به میدان آمد .این بــازی «زیرزمین»
( )Undergroundنــام دارد .در این
بازی ،یك دختر شــجاع به نام ساری
( )Sariقصــد دارد رباتــش بــا نام
  SW4NKرا از معدنــی در زیرزمین
نجــات دهد .ظاهرا پدر ســاری از این
ربات ناراضی بوده و آن را به یك معدن
تبعید میكنــد .در این بازی ،كاربر باید
انــواع موانع مختلف را برای رســیدن
ایــن دو به خانه برطرف كرده و البته با
چالشها و دشمنان مبارزه كند.
شــركت نینتندو یك كنسول ویژه
بــرای این بــازی طراحی كــرده كه
شباهت زیادی به دستگاه الپاروسكپی
دارد .بــازی زیرزمیــن بســیار جذاب
اســت و در عین حال ،بــا هدف بهبود
مهارت الپاروسكپی طراحی شده است.
پژوهشهای انجام شده نشان میدهد
كار كــردن بــا این دســتگاه میتواند
درست به اندازه كار با دستگاه شبیهساز
معمولــی در بهبــود مهــارت جراحان
اثربخش باشد.
همچنیــن قیمت كنســول این بازی
فقــط  ۲۵۰یورو اســت كه نســبت به
قیمت  ۵۰تا  ۱۰۰هزار دالری
دستگاههای معمول شبیهساز
بسیار پایینتر است .از
همه مهمتر اینكه
د ا نشــجو یا ن
پزشــكی از
انگیــزه الزم
برای بهبود مهارت
جراحی الپاروسكپی
برخــوردار خواهند
شد!

بازیهای جدی باعث افزایش سرعت و كیفیت
آموزش میشود

یك قدم فراتر از سرگرمی

صالح سپهریفر

بازیهای دیجیتال ،حسابی در زندگی انسانها جا افتاده است .برخی گاهی سراغ این بازیها
میروند و برخی دیگر كه معموال گیمر نامیده میشوند ،بازه زمانی قابل توجهی را به آن اختصاص
میدهند .بازیسازی یكی از صنایع پررونق مرتبط با فناوری اطالعات است.
شاید «سرگرمی» اصلیترین هدف از تولید این محصوالت به نظر برسد ،اما واقعیت این است كه
دستهای از بازیها وجود دارد كه هدفی فراتر از سرگرم ساختن مخاطب را دنبال میكند  .این
دسته ،بازیهای جدی ( )Serious Gamesنامیده میشود .بازی جدی با اینكه مولفههای
جذاب یك بازی معمولی را دارد ،اما با طرحی از پیش تعیین شده ،دنبال انتقال تعدادی مفاهیم،
اطالعات و مهارتهای مشخص به كاربر است ،اما چرا باید به جای حضور در كالس حضوری یا
آنالین یا مطالعه جزوه از بازی برای آموزش استفاده كرد؟ اصلیترین هدف بازیهای جذاب،
افزایش سرعت یا كیفیت آموزش است .استفاده از مولفههای بازی سبب میشود كاربر (فراگیر)
بیشتر در فرآیند آموزش حضور موثر داشته باشد .تعامل موجود در بازی ،الگوی یك طرفه
آموزش را تا حد زیادی از بین میبرد .این تعامل كه در قالب رویارویی با چالشها ،موقعیتها
و مسائل متنوع روی میدهد ،در نهایت به افزایش سرعت یادگیری یا كیفیت آن میانجامد.

  شبیهسازها
شبیهســا ز ها

()Simulators

از انــواع بازیهای
جدی هستند .شبیهسازها
معموال برای آموزش مهارتهای
مربوط بــه موقعیتهای پیچیده
كاربــرد دارند .آمــوزش در این
موقعیتهــا بــه دلیــل وجــود
متغیرهــای مختلف و نیز گران یا
خطرناك بــودن حضور در فضای
فیزیكی معموال با محدودیتهای

اساســی روبهروســت .برای نمونه میتوان به
آمــوزش خلبانی ،هدایت كشــتی یا مدیریت
موقعیتهای پرتنش در سازمانها اشاره كرد.
شبیهســازها با قــرار دادن مولفههای بنیادین
مربوط به این موقعیتها ،امكان تعامل بیخطر
فراگیرنده و یادگیری مهارتهای مربوط به آن
را فراهم میكنند .شبیهساز پرواز مایكروسافت
( )Microsoft Flight Simulatorرا
میتــوان یكی از معروفترین بازیهای جدی
تاریخ دانست .این بازی با نام افاس  )FS1( 1
در ســال  ۱۹۸۲وارد بازار شــد و از آن زمان
تاكنون ،نسخههای بهروزشــده زیادی از این

  استفاده در رواندرمانی
رواندرمانی یكی دیگر از حوزههایی اســت
كه میتواند از بازیهای جدی بهرهمند شــود.
خانوادهدرمانی یكی از شــاخههایی اســت كه
ثابت كرده میتوان به شكلی موثر از بازیهای
جدی اســتفاده كــرد .خانوادهدرمانگران ابتدا
بایــد هدف درمــان را مشــخص كنند و یك
برنامهریزی اولیه بــرای آن به عمل آورند .با
این وجود ،به دلیــل پیچیدگیهای موجود در
روابط انســانی ،معموال این كار زمانبر بوده و
باچالشهایی اساسی روبهروست.
مدتــی اســت یــك تیــم از متخصصان
روانشناسان از مراجعهكنندگان خود میخواهند
بازی «نــوزی» ( )Knowsyرا انجام دهند.
این بــازی به افراد برای درك هرچه بیشــتر
افكار و ســلیقه طرف مقابــل كمك میكند.
بررســیهای این تیم نشان میدهد به كمك
ایــن بازی جــدی ،امكان برنامهریــزی و نیز
ارزیابی میزان پیشرفت در درمان آسانتر شده
است.
  بازار بزرگ بازیهای جدی
با افزایش وزن فنــاوری دیجیتال در همه
جنبههــای زندگی فردی و شــغلی ،بازیهای
جــدی نیــز جایــگاه مهمتــری مییابند .به
همین دلیل ،هیچ تردیدی نیســت كه گرایش
كســبوكارها و ســازمانهای مختلــف به
اســتفاده از این الگوی نوین برای حل مسائل
و چالشهای مختلف پیــش رو افزایش یابد.
از آنجا كه اثربخشــی این دسته از بازیها در
آموزش كامال اثباتشده است ،جریان مالی آن
نیز قابل توجه خواهد بود.
به همین دلیل ،شــاید توجه جدیتر به این
مقوله و ســرمایهگذاری بیشتر در آن بتواند به
نتایج ارزشــمندی در آینده بینجامد .همچنین،
گســترده بینالمللی بازار این محصوالت نیز
یكی دیگر از جذابیتهایی اســت كه ســبب
میشــود بازیهای جدی بهعنــوان گزینهای
مهم برای توسعه صنعت بازیسازی مورد نظر
قرار گیرد.
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رستگاری در غرب وحشی
سرانجام پس از  ۸سال ،قسمت دوم  Red Dead Redemptionمنتشر شد

سیاوش شهبازی

باالخره انتظارها به پایان رسید و هشت سال بعد از انتشار  Red Dead Redemptionقسمت دوم آن عرضه شد .دیگر جا افتاده است هرچه راكستار
بسازد ،طالست و مو ال درزش نمیرود .اینترنت با انتشار اولین عكس آن منفجر شد ،با اولین تریلرش به وجد آمد ،از یك ماه قبل از انتشار ،رسانههای
جمعی دچار بمباران پستها و میمهای مرتبط با آن شد و از یك هفته قبل اشتیاق كاربران ،رسانهها را تكان داد .حال از وقتی منتشر شده ،با وضعیت
عجیبی روبهرو هستیم .راكستار و گیمهایش ،فقط یك سازنده و تعدادی اثر نیستند؛ هرچه میسازد ،اگر انقالبی در صنعت گیم پدید نیاورد ،چنان قدر
و موقر است كه در زمره كالسیكها قرار میگیرد .قسمت دوم  Red Dead Redemptionنیز از این قاعده مستثنا نیست .زیبا ،خیرهكننده و تراژیك
است .بار خنده ،بغض ،عشق و نفرت را بر دوش دارد و مانند هر گیم دیگری از راكستار ،نیامده تا جرم و جنایت را زیبا جلوه دهد .سفری است فانتزی كه
ابعادی از بزه را نشان میدهد ،اما در نهایت به آن رنگ جذابیت نمیزند.

پیش از مارستِن
همانطــور كــه احتمــاال میدانیــد این
قســمت یك پیشدرآمد برای قســمت اول
 Redemptionاست و بهعبارتی ،داستانش
قبــل از آن اتفاق میافتد .ضــد قهرمان این
قســمت ،یك یاغی به نــام آرتور مورگان و از
اعضای گنگ داچ َون دِر لیند است .روایت بازی
به روابط میان اعضای گنگ ،سیاستهای اداره
گنگ و جنایات آنها میپردازد.
آرتور ،دست راست رئیس گنگ و در حقیقت
همهكاره اســت .پایگاه در دستان شماست و با
توجه به میزان پولی كه در آن ســرمایهگذاری
میكنید ،امتیازات و عایدیهای خوبی نصیبتان

میشود و اگر ســرمایهگذاری نكنید ،قطعا در
خرج و مخارج خود خواهید ماند!
در ایــن كه نقش آرتور بهعنوان یك یاغی،
منفی جلوه داده میشود و تالش مذبوحانهای
در تطهیر او انجام نشده ،بازیكن انتخابهایی
دارد كه تا حدی شخصیت او را پختهتر میكند.
میتوانید نقش یك یاغی افسارگسیخته را بازی
كرده و هر جا رســیدید ماشه را بكشید و همه
را به گلوله ببندید یا از راه دزدی و خفتگیری
درآمد كســب كنید و حتی قطــار بزنید .این
جور كارها ،حتی تفتیــش و غنیمتبرداری از
بیگناهان مرده ،همگی اعتبار شما را خدشهدار
كرده و نزد مردم نامحترم میكند.

نقض آزادی با اجبار یا سرنخ آگاهانه؟
همانطور كه از دنیای گیمهای راكستار انتظار میرود ،فعالیتهای زیادی
برای ســرگرم شدن وجود دارد .حال و هوای دنیای  Redemptionچنان
گیراســت كه حتی بعد از اتمام مراحل داســتانی هم خداحافظی با آن سخت
است .آزادی عمل تا حد زیادی وجود دارد ،اما در بعضی موارد ـ بخصوص در
مراحل داســتانی ـ این آزادی عمل از بازیكن سلب میشود و انتخاب چندانی
در چگونگی انجام ماموریت و پیامدهای آن وجود ندارد.
البته ما با شــخصیتی طرف هســتیم كه با خیلی از شــرایط موجود ســر
ناسازگاری دارد و دلش با این نیست كه هر چیزی را به او محول شد با خون و
خونریزی حل كند ،اما مجبور است از گنگ خود تبعیت كند( .درس زیرپوستی
دیگر بازی ،این اســت كه پس از قاطی شــدن با دنیای جرم و جنایت ،بیرون
آمدن از آن راحت نیست).
بنابراین ،ماموریتهای داستانی میتوانند بهمراتب خونبارتر و بیرحمانهتر از
ماموریتهای فرعی باشــند و صد البته اگر آزادی عمل وجود داشت و بازیكن
میتوانســت مانند خیلی آثار جهان باز دیگر ،بدون خونریزی و تنها با بیهوش
كردن و اجتناب از رویارویی كار را پیش ببرد ،آن تاثیرگذاری را نداشت.

از سوی دیگر میتوانید راه شرافتمندانهتری
را برگزینید ،به افراد ســرگردانی كه نیش مار
خورده یا در تله شكارچیان گیر افتادهاند ،كمك
كنید و آنها بموقع با پول خوب جبران میكنند.
میتوانیــد جایزهبگیریــد  -كه نســبتا خنثی
محسوب میشــود  -یا به زندانیهای فراری
كمك كنید .در این مورد ممكن اســت مجبور
به قتل مامور قانون بشوید كه در كمال حیرت،
باز هم شــما را نزد مردم محبوب میكند( .این
یكی از بینهایت جلوه زیبا در دنیای گیمهای
راكســتار است .در دنیای راكســتار ،هر كاری
كنیــد نمیتوانید چهره یك ضد قهرمان جانی
را تطهیر كنید.
حتــی اعتبــاری هم كه نزد مردم كســب
میكند ،به همین اندازه پوچ اســت! شاید قتل
مامــور قانون و فــراری دادن یك مجرم ،نزد
مردمــی كه از قانون دل خوشــی ندارند مایه
اعتبار باشد ،اما در نهایت ،كار صحیحی نیست.
به تبع آن ،به محبوبیت یك مجرم قانونشكن
هم اعتباری نیست!)
ایــن را باید تاكید كرد هر قدر در راســتای
خدمــت به مردم قــدم برداریــد و رفتارهای
انساندوســتانه بــه نمایش بگذارید ،با رشــد
اعتبارتان نزد آنها به امتیازات بیشــتری دست
پیــدا خواهید كرد .مثــا در مغازهها تخفیفات
بیشتری میگیرید.
نكته جالب دیگر این اثر كه از نظر خیلیها
پنهان میماند ،ژورنال آرتور اســت كه در آن،
خاطــرات ،كشــفیات و نظرات خــود را ثبت
میكند .این ژورنال نســبت به نوع رفتار شما،
دچار تغییر میشــود .مثال هرچــه رفتارهای
شــرافتمندانه از خــود بروز بدهیــد و خیرتان
به مردم برســد ،نوشــتههای آرتور نشانههای
بیشــتری از وجــدان و غیرت پیــدا كرده و
بهوضــوح میتوان تردید او را نســبت به نوع

زندگیای كه انتخاب كرده ،دید.
در وصف شخصیتپردازی و صداپیشگی و
توســعه كاراكترها هم نیازی به تحلیل نیست.
راكستار مثل همیشه توجه خاصی به این مساله
داشته و كال سازه اثر از پایه كه نویسندگی باشد
تــا اوجش كه به شــخصیتپردازی و پختگی
روایت میرسد ،كمنقص و خوشجلوه است.
جهان زنده
دنیای  Redemption2پر از فعالیتهای
جانبی است .بارها پیش میآید در طول سواری
با اســب خود ،با یك زخمــی ،گدا یا هر اتفاق
خاصی برخــورد كنید و از مســیر اصلی خود
منحرف شوید كه البته توصیه ما این است این
كار را بكنید .وقایع تصادفی به كنار ،بســیاری
از لحظات تاثیرگــذار و به یاد ماندنی بازی در
ماموریتهای فرعی برای بازیكن رخ میدهند.
راكستار عمدا ـ شــاید به منظور تشویق یا
حتی اجبار بازیكن ـ برای ماموریتهای فرعی
محدودیت زمانی گذاشــته اســت .یعنی اگر
از یك حدی بیشتر ســرتان به ماموریتهای
داســتانی گرم شــود ،خیلی از ماموریتهای
فرعی منقضی شــده و دیگر به آنها دسترسی
نخواهید داشت .پس توصیه میشود حواستان
به این قضیه باشد.
راكســتار غرب وحشــی را بــه زیبایی به
تصویر كشیده است .لحظاتی را در كوهستانی
پوشیده از برف ســر میكنید و لحظاتی دیگر
را در جنگلهای انبوه ســپری میكنید .ناحیه
نیو آستِن از قســمت قبلی در این قسمت هم
قابل دسترسی است .دیپ ســائوث با الهام از
لوئیزیانا ساخته شده و میتوان آثار باقی جنگ
داخلی را پس از 40سال در جای جای آن دید.
تفاوتهــای محض و مشــخصی بین مناطق
وجــود دارد .از طبیعت آن گرفتــه (لحظهای
زیر ســایه درختان هســتید و لحظهای دیگر
تا كمر در مــرداب محل زندگی سوســمارها
فــرو میروید) تا رفتار و خلــق و خوی مردم
(در بعضی مناطــق جلوههــای نژادگرایی به
چشــم میخورد و در مناطقــی دیگر ،عمال با
نژادستیزی و تندرویهای خونخواهانه روبهرو
میشــوید) خیلی چیزها رعایت شده است .به
مرور كه در داستان پیشروی میكنید ،تاسیس
ساختمانهای جدیدتری را میبینید.
كسانی كه با آنها اختالط میكنید ،مدتها
بعد در دیدار بعدی شــما را به یاد دارند (و چه
بهتر كه خاطره خوشــی از شما داشته باشند).
معمــوال در گیمها ،جزئیــات بصری خیلی به
چشم میآید (كه این گیم از این جهت كوالك
كرده و جزئیــات دیوانهواری را میتوان در آن
دیــد) و آنچه بیشــتر از نظر پنهــان میماند،
جزئیات فضاســازی و خلق اتمسفر است .قطعا
برخورد هشیارانه با این جزئیات ،تجربه بازیكن
را عمق و لذتی دوچندان میبخشد.
قطعــا چنین اثــر قدرتمنــدی احتیاجی به
تعریــف و توصیه مــا ندارد .تنهــا چیزی كه
میتوانیــم تاكیــد كنیم ،این اســت كه حتما
ردهبندی سنی آن را در نظر داشته باشید و این
كه هرقدر بیشتر بتوانید از داستان و روایت آن
سر در بیاورید ،تجربه زیباتر و پربارتری خواهد
بود .اكشن  Redemption 2عمال بینقص
است .مكانیك ،انیمیشن و كال همه چیز دست
به دســت هم میدهند تا تجربهای فوقالعاده
برایتان رقم بزنند ،اما این اثر تنها یك اكشــن
نیســت ،تجربهای اســت با عیار باال كه حیف
است سرسری آن را طی كنیم.
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تبدیل واحد با كمك اسپاتالیت
حسین سبزواری خوب
جستوجو در مك با اســتفاده از اسپاتالیت ()spotlight
بســیار ساده است ،اما آیا میدانید این ابزار تواناییهای بیشتری
نیز دارد؟ بهعنوان مثــال میتوانید براحتی واحدهای مختلف را
در ایــن ابزار به یكدیگر تبدیل كرده و بدون نیاز به هر نرمافزار
یا ابزار دیگــری در كوتاهترین زمان ممكــن نتیجه عملیات را
مشــاهده كنید .واحد پولی ،انرژی ،طول ،قدرت ،فشار ،سرعت،
دما ،زمان ،حجم و وزن از جمله مواردی اســت كه تبدیل آسان
آنها توسط اسپاتالیت به این روش امكانپذیر است:
 1كلیدهــای  Command + Spaceرا فشــار دهیــد تا
اسپاتالیت باز شود.
 2واحــد موردنظر را در كادر جســتوجو وارد كنید تا معادل
آن به دیگر واحدها نمایان شــود .بهعنــوان مثال با وارد كردن

دکتر
کلیک

عبارت  200 Secondsمعادل  200ثانیه به دقیقه ،ساعت ،روز
و هفته را خواهید دید .همچنین با وارد كردن عبارت 5 Meters
معــادل پنج متر را در واحدهای اینچ ،ســانتیمتر ،میلیمتر و ...
خواهید دید.

بستن اجباری برنامهها در مکبوک
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ســه كلیــد  Ctrl + Alt + Deleteبــرای كاربــران
سیســتمعامل ویندوز بســیار شناخته شده اســت و جزو اولین
ترفندهایی به شــمار میرود كه ویندوزیها با آن آشنا میشوند.
این كلیدها زمانی كاربرد دارد كه یك برنامه هنگ كند و نتوانید
در حالت عادی از آن خارج شــوید .در سیســتمعامل مك نیز
ممكن اســت این شــرایط رخ دهد و قابلیت بستن یك برنامه

بهصورت عادی عمل نكند .در چنین شــرایطی بســتن اجباری
تنها راهكار موجود خواهد بود و این اجبار در سیســتمعامل مك
توسط سه كلید نجاتبخش Option + Command + Esc
امكانپذیر است .كافی است این كلیدها را فشار دهید و در ادامه
از فهرســت بهنمایش درآمده ،نرمافــزار موردنظرتان را انتخاب
كرده و روی گزینه  Force Quitكلیك كنید.

تنظیم دقیق صدا در سیستمعامل مك
كلید كاهش و افزایش بلندی صدا در مكبوك به شما
این امكان را میدهــد تا براحتی صدا را كاهش و افزایش
دهید و از گوش دادن به موزیك دلخواهتان لذت ببرید.
گاهی این كاهش و افزایش با تغییر زیادی همراه است.
یــك درجه صدا را كم میكنید و دیگر واضح نیســت و از
طرف دیگر با یك درجه بلند كردن صدا نیز گوشتان اذیت
میشود.
دوست دارید با یك ترفند ساده با دقتی بهمراتب بیشتر
تنظیم صدا را مدیریت كنید؟ كافی اســت از این كلیدهای
میانبر كمك بگیرید:
كلیدهای  Shift + Optionرا فشــار داده و در ادامه
كلید افزایش یا كاهش شدت صوت از روی صفحهكلید را
فشــار دهید .در این حالت هر مرحله افزایش یا كاهش در
مقایسه با شرایط عادی به چهار مرحله تقسیم میشود.
نكتــه :برای افزایــش یا كاهش نــور صفحهنمایش
( )Brightnessنیــز میتوانید از تركیب كلیدهای میانبر
اشاره شــده به همراه كلید تنظیم نور صفحهنمایش كمك
بگیرید.

کلیک شما
سواالت خود را به  clickhelp@jamejamonline.irایمیل کنید تا
پاسخگوی شما باشیم .ذکر نام ،نام خانوادگی و شهر یا روستای محل اقامت خود
را فراموش نکنید ،زیرا به سواالت بدون نام و مشخصات پاسخ داده نمیشود.

الله هوشیار از تهران:
برای امنیت بیشــتر در حالت  Incognitoاز مرورگر كروم استفاده
میكنم و مشكل خاصی با وبگردی در این حالت ندارم .تنها مشكلم این است
كه از هیچ افزونهای ( )Extensionنمیتوانم اســتفاده كنم .وقتی به صفحه
یك افزونه در وب اســتور كروم مراجعه میكنم نیز گزینه Add to chrome
غیرفعال است.
گاهی هم این گزینه فعال است ،اما وقتی آن را روی مرورگر نصب میكنم
با این كه هیچ خطایی داده نمیشــود ،ولــی افزونه نیز روی مرورگر نمایش
داده نمیشــود .آیا در حالت  incognitoنمیتــوان یا نباید از هیچ افزونهای
روی مرورگر استفاده كرد؟

كلیك :افزونهها ممكن اســت اطالعاتی را از شــما ذخیره كنند كه ممكن است
محدودیتهای لحاظ شــده برای وبگردی در حالت  incognitoرا نقض كند .به
همین علت نیز اگر در یك پنجره مرورگر از نوع  incognitoبه وب استور كروم مراجعه كنید
امكان نصب یا فعالسازی افزونه را نخواهید داشت.
چنانچه به اســتفاده از یك افزونه اصرار دارید بایــد ابتدا یك پنجره از مرورگر كروم را در
حالت عادی باز كرده و ضمن مراجعه به صفحه افزونه در وب اســتور كروم ،نســبت به نصب
افزونه در مرورگر اقدام كنید.
پس از نصب افزونه برای اجرای آن در حالت  incognitoباید از منوی اصلی مرورگر روی
 More Toolsكلیك و سپس گزینه  Extensionsرا كلیك كنید.
در نهایــت روی گزینــه  Detailsمربوط بــه افزونه موردنظر كلیــك كنید و در بخش
 Allow in incognitoكلید وضعیت موجود را به حالت فعال تغییر دهید.

فكر نكنید استفاده
از نرمافزارهای
ایمیلی برای
قدیمیهاست!

به هیچ عنوان نباید آن را بد دانست .در واقع ،شاید
برای آنهایی كه با محیطهای قدیمیتر ایمیلها
راحتتر بودند ،این برنامه دقیقا همان چیزی باشد
كه میخواهند.
بهتریــن نكته در مورد ســیلفید این اســت
كــه میداند چه اســت؛ یك نرمافــزار مدیریت
ایمیل .بنابراین خودش را درگیر انواع و اقســام
ویژگیهــای اضافی و كماســتفاده نمیكند .به
جای این ،سیلفید تمركزش را روی سرعتعمل،
كارایی باال و ویژگیهای اساسی مانند جستوجو
و فیلتر ،رمزنگاری و قابلیت گســترش از طریق
پالگینها گذاشته است.
این نرمافزار ساده ،سبك و كامل را میتوانید
رایگان برای ویندوز ،مك و لینوكس از ســایت
 sylpheed.sraoss.jpدانلود كنید.

جذاب ،ولی متفاوت
میلبــرد ( )Mailbirdرا میتوان تالشــی
بهترین نرمافزارهای مدیریت ایمیل روی رایانه
بــرای بهینهســازی تجربه برنامههــای ایمیلی
دسكتاپ دانســت .اگر تا به حال هرگز از چنین
برنامههایی استفاده نكردهاید ،احتماال از میلبرد
خیلی خوشــتان خواهد آمد .اگــر از برنامههای
دیگر به این برنامه میآیید ،بستگی دارد! بعضی
محمود صادقی
قسمتها برایتان آشناست ،بعضی برایتان جذاب
از دید عدهای دوره استفاده ازنرمافزارهای دسكتاپی برای كار با ایمیل گذشته است ،البته تا حدی حق دارند ،سرویسهای وب ایمیل در طول دهه اخیر خواهد بود و حتما بخشهایی وجود دارد كه اصال
پیشرفت زیادی كرده و ویژگیهای بسیاری را در سبد خود قرار دادهاند .با تمام این اوصاف ،هنوز دالیل مختلفی برای كار كردن بانرمافزارهای ایمیلی نمیپسندید!
ولی در هر حال ،میلبرد برنامهای اســت كه
رایانه وجود دارد :مدیریت چند اكانت از سرویسهای متفاوت ،پشــتیبانیگیری مداوم از ایمیلها ،دسترسی آفالین و ...دو نرمافزاری كه معموال
به امتحان كردنش مــیارزد .محیطی
بهعنوان گزینههای اصلی ایمیل روی دسكتاپ به ذهن میرسند ،اَوتلوك مایكروسافت و پستباكس ( )Postboxهستند كه هیچكدام
شــیك و مدرن دارد و چیزهای
رایگان نیستند .در این مطلب بهترین نرمافزارهای ایمیلی رایگان برای رایانه را معرفی و بررسی كنیم.
سیلفید یكنرمافزار
خــوب زیــادی در مورد آن
مدیریت ایمیل است،
اســت .تنها مســاله در
و
انواع
بنابراین خود را درگیر
دیگری هــم در این زمینه وجــود دارد ،اما پر از به بازار عرضه شد
مرغ توفان
مورد این برنامه ،برخی
اقسام ویژگیهای اضافی و كماستفاده
كه به نظر میآمد
این نرمافزار را میتوان در یك جمله معرفی كرد :ایرادهای كاربری و اشكاالت نرمافزاری هستند.
محدودیتهای آن در
نمیكند .به جای این ،تمركزش را روی
بنابراین اگر دنبــالنرمافزاری كامال رایگان و بقیــه برنامههای
ثاندربرد ( )Thunderbirdنســبت به اَوتلوك
نســخه رایگان است،
سرعتعمل ،كارایی باال و ویژگیهای
ت اكسپلورر ،متنباز هستید كه بدون نیاز به محیط وب بتوانید ایمیلی را از گردونه
مثل فایرفاكس است نسبت به اینترن 
مثــل امــكان تنظیم
اساسی مانند جستوجو و فیلتر،
از شــركت موزیــا در مقابل مایكروســافت! با ایمیلهایتان را مدیریت كنیــد ،ثاندربرد بهترین كنار بزنــد ،اما این
حداكثر سه اكانت ایمیل.
رمزنگاری و قابلیت گسترش از
زیادی
اینكه توســعه ثاندربرد حدود شــش سال قبل گزینه برای شماســت .فیلترهــای مختلف برای هیجــان دوام
البته برای بیشتر كاربران
طریق پالگینها گذاشته
سال
اواسط
متوقف شد ،ولی هنوز بهروزرسانیهای نگهداری پیامها ،پاســخ خودكار به ایمیلهــا و امكانات و نداشــت و
ایــن محدودیتهــا خیلی
است
( )Maintenanceبــرای آن ارائــه میشــود .ترفندهای دیگر را میتوانید در ثاندربرد پیدا كنید .بعد ،تیم نرمافزاری آن اعالم
اذیتكننده نیست و امكانات دیگر
دانلود ثاندربرد برای ویندوز ،مك یا لینوكس ،از كردنــد دیگر روی نایلــس میل كار
بنابراین دیگــر نمیتوان انتظار ویژگیهای جدید
آن مانند اتصال بــه دراپباكس ،اورنوت،
نخواهند كرد و ســورس آن را هم برای استفاده گوگل داكس و سرعت باالی آن ،نسخه رایگان
برای آن را داشــت ،اما ثاندربرد هنوز یك گزینه این آدرس امكانپذیر است:
را به یك گزینه عالی برای استفاده عموم كاربران
 mozilla.org/en-US/thunderbirdعموم باز كردند.
بسیار خوب برای استفاده روزمره است.
ولی این پایان ماجرا نبود و یكی از افراد اصلی تبدیل كرده اســت .میلبرد فقط بــرای ویندوز
شاید گفتن این حرف كمی عجیب باشد ،ولی
تیــم ،پروژه را دوبــاره راه انداخت و اینگونه بود عرضه شــده اســت و آن را میتوانید در سایت
بازگشته با نام جدید
ثاندربرد تنها برنامه متنباز برای كار با ایمیلهاست
سال  ،۲۰۱۶نرمافزاری به نام  Nylas Mailكه میلاســپرینگ ( )Mailspringمتولد شد getmailbird.com .پیدا كنید.
كه به درد اســتفاده میخورد! گزینههای متنباز
او همچنین قســمتهای داخلی زیادی از برنامه
همهفن حریف
را هم بهبود داد تا همگامســازی سریعتر شود،
شــاید ایام كالینــت ( )eM Clientرا
نرمافزار مصرف رم كمتری داشته باشد ،سرعت
نرمافزارهای داخلی سیستمهایعامل
بتوان نزدیكتریــن برنامه از نظر حجم امكانات
آن باالتر رود و پیشرفتهای دیگر.
ثاندربرد ممكن اســت گزینه انتخابی كسانی و ویژگیها به اوتلوك مایكروســافت دانست.
برنامههایــی كه در متن اصلی معرفی كردیم ،با وجود رایگان بودن همگی
باشــد كه اطمینان و قدرت ماندگار میخواهند ،هــدف این برنامه ارائه یــك راهحل جامع برای
عالی هستند .بنابراین نگران نباشــید كه نتوانند كار شما را در زمینه مدیریت
ولی میلاســپرینگ برنامهای است برای آنهایی كارهای دفتری و ارتباطات كاری است .با وجود
ایمیلها راه بیندازند .هر كدام را خواســتید امتحان كنید و ببینید با كدامشــان
كه چیزی تــازه ،جذاب و هیجانانگیز نیاز دارند .آنكه ایام كالینت در اصل برای ایمیل طراحی
راحتتر هستید .اما اگر باز هم حس میكنید این نرمافزارها برای شما پیچیده
میلاسپرینگ رایگان اســت ،اما نسخه پرو هم شده ،اما در آن میتوانید تقویم ،مدیریت وظایف،
هستند و دنبال گزینههای عادیتر و سادهتر میگردید ،میتوانید به برنامههای
دارد كــه برخی از ویژگیهای پیشــرفتهتر مانند مدیریــت مخاطبان و حتی امــكان چت را هم
ایمیلی خود سیستمعاملتان ســر بزنید .نرمافزار میل ( )Mailدر ویندوز ۱۰
زمانبندی برای ارسال ایمیل در آینده یا پیگیری پیدا كنید .ایام كالینت در نســخه رایگان یك
برنامه خوب و كارایی اســت كه در محیط ســاده و واضحش میتوانید تمام
محدودیت بــزرگ دارد كه ممكن اســت برای
ایمیلها مخصوص آن نسخه است.
اكانتهــای ایمیلتــان را وارد و كنترل كنید .البته برخــی آن را یك برنامه
میلاســپرینگ را بــرای هــر ســه كاربران زیادی دردسرساز باشد؛ پشتیبانی از تنها
بیاســتفاده و اضافی میدانند ،ولی به نظر من برای بســیاری از كاربران یك
سیســتمعامل رایانه میتوانید از سایتش ،یعنی دو اكانت ایمیل .اگر مشــكلی با این محدودیت
گزینه عالی مدیریت ایمیلهاست.
ندارید یا بخواهید از نسخه پولی آن استفاده كنید،
 getmailspring.comدریافت كنید.
آنهایــی هم كــه از رایانههای مك اســتفاده میكنند ،حتمــا با اپل میل
ایام كالینت یك نرمافزار جامع و كامل است كه
( )Apple Mailآشــنا هستند كه سابقهای تقریبا به اندازه خود سیستمعامل
نیاز شما را به یك بسته نرمافزاری رفع میكند.
باسابقه و كارا
دارد .محیط اپل میل برای تازهكارها میتواند كمی پیچیده و آزاردهنده باشــد،
این برنامه با توجه به ســاختار و ارتباطاتش با
سیلفید ( )Sylpheedبا این اسم عجیبش كه
ولی اگر استفاده از آن را شروع کنید و كمی با چم و خمش آشنا شوید ،احتماال
بعید است تا به حال شنیده باشید ،برنامهای با  ۱۷دیگر برنامههای مایكروسافتی تنها برای ویندوز
از آن خوشتان خواهد آمد و همه كارهای ایمیلی خود را به آن خواهید سپرد.
سال سابقه است .با اینكه ظاهر آن در مقایسه با وجود دارد و آدرس دانلود آن emclient.com
نرمافزارهای نوینتر ،قدیمی به نظر میرسد ،اما است.
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به حرکت درآوردن بخشی از تصویر

StoryZ Photo Motion
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iOS

Android

اپلیكیشــن  StoryZبهصــورت اختصاصی برای ویرایش عكسهای اســتوریهای
اینســتاگرام ساخته شده اســت ،اما چیزی كه آن را به یك محصول متمایز تبدیل میكند،
قابلیت تبدیل عكسهای شما به فیلمهای تكرارپذیر است .اگر بخواهیم بهصورت دقیقتر
ایــن موضوع را توضیح بدهیــم باید گفت این قابلیت میتواند باعــث به حركت درآوردن
بخشی از تصویر شود ،مثال یك عكس از آبشار یا عكسی از ابرها در آسمان .شما میتوانید
براحتی آبهای آبشــار یا ابرهای آســمان را به حركت درآورده و باعث ساخت یك عكس
هیجانانگیز شوید .عالوه بر این بخش میتوانید ویدئوهای مختلف را هم به عكسهایتان
اضافه كنید .فرض كنید یك عكس از یك قاب روی دیوار دارید .حاال میتوانید یك ویدئو
را به قاب عكس انتقال دهید یا اینكه روی انعكاس شیشه عینك ،ویدئوی گذر ابرها را كه
خودتان ساختهاید ،قرار دهید .در كنار این دو ویژگی ،استوریز یك ابزار عالی برای ویرایش
عكس هم هســت ،به طوری كه میتوانید خیلــی راحت یك عكس را در ابعاد پیشفرض
ویرایش كنید و روی استوری اینستاگرام قرار دهید.
عكس و فیلم

اندروید و آیاواس

Andor

 ۵۲و  ۷۵مگابایت
https://goo.gl/oUVfF5

دیو و دیوار
بازی

مدریك

متن یار

اندروید

متن و ترجمه

اندروید

 ۵۱.۴مگابایت

ایران پردازش

 ۱۷.۱مگابایت

نبرد با دیوهای پشت دیوار

زندگی
همراه

«دیو و دیوار» ،شــما را با یك داستان ســاده به یك بازی ایرانی هیجانانگیز دعوت
میكند .در این بازی شــما باید از قلعه خود در برابر دیوهایی كه پشــت دیوارهای قلعه
ظاهر شدهاند ،دفاع كنید .راه و رسم دفاع از قلعه شبیه بازی  ۲۰۴۸و دقیقا مانند بازیهای
مرجكار و مرج پلین اســت .یعنی باید كارگران خود را به ســربازان حرفهای تبدیل كنید.
بــرای این كار باید هر دو كارگر را به یك آهنگر و هر دو آهنگر را به یك ســرباز پیاده
تبدیل كنید و این روند را ادامه دهید تا قدرت مبارزه با دیوهای پشت دیوار را داشته باشید.
با كشــتن هر دیو ،دیو قویتری جای آن را پشــت دیوار خواهد گرفت و شما باید نیروی
قویتری برای مبارزه با آنها داشــته باشید .تنها چیزی كه در بازی به شما كمك میكند
زمان است ،اما همین قوانین ساده شما را بشدت درگیر خواهد كرد.

تصویر را به متن تبدیل كنید

متنیار ،یك ابزار بسیار كاربردی برای كسانی است كه میخواهند از اسناد كاغذی و نوشتنی
نوتبرداری كنند یا آنها را بهصورت فایلهای متنی روی رایانه خود داشــته باشــند .متنیار به
دانشــجویان نیز كمك زیادی میكند ،چرا كه با عكس گرفتن از جزوات خود متن تایپی آن را
تحویل میگیرند .متنیار قابلیت تشــخیص كاغذ را دارد و این به شما كمك میكند با سرعت
بیشتری كار را انجام دهید و نیازی به تنظیم كردن دوربین آن هم بهصورت بسیار دقیق نباشد.
البته برای استفاده از متن یار الزم نیست حتما از دوربین گوشی استفاده كنید ،میتوانید با استفاده
از گالری گوشی ،عكسها و فایلهای پیدیافی را كه روی گوشی خود دارید ،وارد این اپ كرده
و آنها را به متن تبدیل كنید .این اپ فارسی زبان رایگان است ،اما برای استفادههای پیشرفتهتر
میتوانید از پرداخت درون برنامهای استفاده كنید.

https://goo.gl/7fU6MA

Three.do
مدیریت

Paul Danyliuk

https://goo.gl/qebKvD
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بازی

 ۲.۲مگابایت

Miniclip.com

یادآوری و مدیریت كارها

اگر مطالب
این صفحه را
میپسندید،
عدد 683 8
را به شماره
300011226
پیامککنید

https://goo.gl/Y4iT7s

اگر دنبال یك راه بســیار سریع برای یادآوری و مدیریت كارهایتان میگردید و اپهایی كه
تاب ه حال با آنها كار كردهاید ،فقط یك كار به كارهایتان اضافه كرده و چندان به مذاقتان خوش
نیامدهاند ،حتما سراغ اپلیكیشن  Three.doبروید .آنچه این اپ را نسبت به دیگر محصوالت
متفاوت میكند ،رابط كاربری كارآمد و كاربری بســیار مناسب آن است .مانند بیشتر اپهای
این سبكی میتوانید كارها ،یادآوریها و قرارهایتان را در این اپ ذخیره كنید ،برایشان زمان
یادآوری و تكرار قرار دهید یا اینكه در دستهبندیهای خاص بگذارید ،اما سادگی كار باعث
پیشرفت چشمگیر این اپ در كاربری شده است .شاید اضافه شدن قابلیتهای دیگری مانند
اضافــه كردن نام كاربران از دفترچه تلفن یا افــزودن فایلهای متنی و عكس بتواند باعث
كاملشدن این اپ شود ،اما واقعیت این است كه سادگی برگ برنده آن است.
https://goo.gl/c5k6Zs
goo.gl/KCwQES

نظرات و پیشنهادهای خود را درباره مطالب کلیک به نشانی تهران  -بلوار میرداماد -
جنب مسجد الغدیر -روزنامه جامجم یا پست الکترونیکی
 click@jamejamonline.irبفرستید یا به شماره  ۳۰۰۰۱۱2۲۶پیامک بزنید.

اندروید و آیاواس
 ۳۶و  ۱۲۰مگابایت

مبارزه در زمین گلف

شــركت مینیكلیپ كه همیشه توانسته با بازیهایش كاربران زیادی را دور هم جمع
كند ،این بار شــما را به یك نبرد در زمین گلف دعوت میكند .در بازی Golf Battle
باید با رقبای خود به مســابقه گلف بپردازید .در بازی دو روش كالســیك و راش وجود
دارد كه در هر دو مدل باید ســه رقیب خود را شكســت دهید و بــا آنها رقابت كنید .در
روش كالسیك باید بتوانید با كمترین ضربه توپ را به سوراخ برسانید .این همان روشی
اســت كه در تمام این ســالها در بازیهای مختلف تجربه كردهایم .از آن سو در مدل
راش ،ســرعتعمل مهم است ،چراكه هرچه ســریعتر بتوانید توپ را به سوراخ برسانید،
برنده خواهید بود .حاال میتوانید از چند ضربه با سرعت زیاد و دقت پایین یا برعكس آن
استفاده كنید .شما كدام روش را ترجیح میدهید ،كالسیك یا راش؟
https://goo.gl/kCSWN1

ما را
در فضای
مجازی دنبال
کنید

https://goo.gl/TrrTmn

@clickjamejam

