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آشتی فعاالن و عالقه مندان 
محمدصــادق افراســیابی، مشــاور رئیس 
اطالعات  فنــاوري  مرکز 
و رســانه هاي دیجیتــال  
خبرنگار  بــا  گفت و گو  در 
کلیــک، مهم ترین اهداف 
را  امســال  نمایشــگاه 
معرفــی فعاالن حوزه رســانه هاي دیجیتال به 
نخبــگان و عالقه مندان تخصصی به این حوزه 
عنــوان کرد. از دیگــر اهداف این نمایشــگاه 
می توان به بسترســازي مناسب براي حمایت از 
تولیدکنندگان ملی محتــواي دیجیتال، تالش 
براي صادرات محصوالت دیجیتال، توسعه خط 
و زبان فارســی در محیط دیجیتال و همچنین 
ایجاد جایگاهی براي عرضه محصوالت در حوزه 

رسانه هاي دیجیتال اشاره کرد.

  ظاهري آرام، باطنی فعال
با یک گشت وگذار ساده در روزهاي مختلف 
در نمایشــگاه رســانه هاي دیجیتال امســال 
می توانستید تفاوت میزان مراجعه کننده در چند 
ســال قبل با سال هاي اخیر را مشاهده کنید. از 
نظر کمی، تعــداد مراجعه کنندگان کاهش یافته 
است. یکی از بازدیدکنندگان نمایشگاه می گوید: 
«امسال تعداد مؤسساتی که در نمایشگاه شرکت 
کرده اند نسبت به سال گذشته بیشتر شده، بازدید 
هم نسبت به سال گذشته بهتر است، اما نسبت 
به چند سال گذشته که من در نمایشگاه حضور 
داشــتم بازدید ها بســیار کاهش  یافته است.» 
در همین راســتا محمد صادق افراسیابی که از 
سال 85 با عناوین مختلف در برگزاري نمایشگاه 

نقش داشته در گفت و گو با خبرنگار کلیک با تائید 
کاهش بازدیدها نسبت به چند سال قبل، به این 
نکته اشاره می کند: «در بررسی هاي انجام  شده 
عوامــل مختلفــی موجب این کاهــش بازدید 
بوده اســت. اول این که در ســال هاي گذشته 
بن تخفیف خرید محصوالت حوزه رســانه هاي 
دیجیتال ارائه می شــد، اما رویکرد دولت جدید 
حمایت به گونه اي دیگر اســت؛ به همین دلیل 
بن خرید در حوزه هاي فرهنگی حتی نمایشگاه 
کتاب هم به صورت کامال هدفمند ارائه می شود. 
موضــوع بعدي این که با توجه بــه اهداف این 
نمایشــگاه شــاید حضور عامه مردم نسبت به 
حضور خبرگان دولتی و دانشــگاهی اثربخشی 
کیفی کمتري داشــته و صحبت هاي میدانی و 
تحقیقات انجام گرفته نشان دهنده رضایت کامل 

شرکت کنندگان در نمایشگاه است.» 
درواقــع باید گفت نمایشــگاه رســانه هاي 

دیجیتال به سمت تخصصی تر شدن در حرکت 
اســت و حضور نمایندگان مؤسســات دولتی و 
خصوصی براي عقد قراردادها و همچنین ارائه 
دســتاوردهاي مؤسســات حاضر در نمایشگاه 
سبک جدیدي از نمایشگاه رسانه هاي دیجیتال 
را ایجاد کرده اســت. در کنار این موارد استفاده 
بیش ازپیش مردم کشور از رسانه هاي دیجیتال 
و شــبکه هاي اجتماعــی تغییراتی در ســبک 
زندگی افراد ایجاد کرده که موجب شــده کمتر 
به نمایشــگاه هاي فیزیکی مراجعــه کنند. در 
همین رابطه محمدصادق افراســیابی می گوید: 
«با بررســی هاي ما مردم عالقه مندي بیشتري 
به مطالعه رســانه هاي دیجیتال و مجازي پیدا 
کرده انــد و این در نمایشــگاه مطبوعات کامال 
مشــهود بود. از نظر ما این که مردم به ســمت 
رسانه هاي دیجیتال و مجازي وارد شوند در کنار 

افزایش سواد رسانه اي می تواند به بهبود شرایط 
کمک کند. بنابرایــن حضور نیافتن عامه مردم 
می تواند نشانه خوبی از استفاده درست مردم از 

رسانه هاي دیجیتال باشد.»

  بخش هاي نمایشگاه و تازه هاي امسال
امســال 120 کارگاه و نشست تخصصی در 
حوزه رســانه هاي دیجیتال در نمایشگاه برگزار 
شد. به گفته مســئوالن این بخش درصورتی  
که کاربران در این دوره ها از قبل روي ســایت 
ســرآمد به صورت رایگان ثبت نام کرده  بودند، 
می توانستند گواهی شرکت در این دوره ها را هم 

دریافت کنند. 
امســال بخش هاي جدیدي به نمایشــگاه 
اضافه  شــده بود تــا حال و هــواي آن کمی 
متفاوت تــر از ســال گذشــته باشــد. یکی از 
جذاب تریــن بخش هایــی که در نمایشــگاه 
رســانه هاي دیجیتال امسال به چشم می خورد 
حضور 250 شــرکت یا گروه استارت آپی براي 
اولین بار در این نمایشــگاه بود. براي تک تک 
این شرکت ها یا گروه ها فضاي مناسبی در نظر 
گرفته  شده بود و مراجعه کنندگان می توانستند با 
محصوالت و خدمات آنها آشنا شوند. عبدالرضا 
کردي، مشــاور پژوهش، خالقیــت و نوآوري 
شــهرداري  هنري  فرهنگی،  ســازمان  رئیس 
تهران در همین رابطه گفت: «در این نمایشگاه 
به لحاظ تولید محتواي خالق نســبت به سال 

گذشته رشد 800درصدي داشته ایم.»
از سوي دیگر پوشش خبرهاي نمایشگاه و 
گپ و گفت دوســتانه با متخصصان این حوزه 
در اولین استودیوي نمایشگاهی ضبط و به طور 
همزمــان روي صفحات اینســتاگرامی کانال 
تلویزیونی نمایشــگاه پخش می شد. تازه هاي 
این نمایشــگاه بــه همین ها ختم نمی شــد؛ 
در حــوزه بازي هــاي رایانه اي نیــز موضوع 
بازي هاي موبایلی براي اولین بار برگزار شــد. 
پس از چند ســالی که توجه هــا به بازي هاي 
رایانه اي جلب شــده، حمایت از تولیدکنندگان 
بازي هاي موبایلی ایرانی و برگزاري لیگ روي 
ایــن بازي ها موضوع جدیــدي بود که در این 

نمایشگاه به آن پرداخته شد.

سواد رسانه اي، الزام یا انتظار 
از دیگر موضوعات نمایشگاه امسال، بخش 
ســواد رســانه اي و اطالعاتی بود که در آن بر 
آمــوزش خانواده ها و باال بردن ســطح دانش 
رسانه اي تاکید شــده بود. با افزایش روزافزون 
اســتفاده مردم کشور از شــبکه هاي اجتماعی 
و رســانه هاي دیجیتال، دســت اندرکاران این 
حوزه در تالش هســتند با افزایش سطح دانش 
خانواده ها و مصرف کنندگان این حوزه به بهبود 
شرایط و اســتفاده درست از این امکانات دست 
یابند. در نمایشــگاه امسال بخش خاصی براي 
خانواده ها در نظر گرفته شده 
بود تا با برگزاري دوره هاي 
نشســت هاي  آموزشــی، 
تخصصــی و همچنین ارائه 
خدمــات و اطالعــات بــه 
مراجعین، آنها را با بحث سواد 
رسانه اي آشــنا کرده و سطح 
این ســواد را بهبود ببخشند.  
کمپیــن مصــرف رســانه اي 
نیز با هدف بررســی میزان مصرف مناســب و 
درســت رســانه هاي دیجیتال در سطح کشور، 
در نمایشگاه رســانه هاي دیجیتال فعالیت خود 

را آغاز کرد.
2

ذره بین
محسن سمسارپور

در گشــت و گذار معمول در نمایشگاه می توانستید افزایش 
اســتفاده از واقعیت افــزوده (Virtual Reality) را حس 
کنید. مؤسســاتی که در سال هاي گذشته خدمات مذهبی ارائه 
می دادند، از این تکنولوژي براي زیارت مجازي اســتفاده کرده 
بودند و برخی مؤسسات فرهنگی و هنري از آن براي تشخیص 

خالقیت هنري کودکان و نوجوانان و مؤسســات ارائه دهنده خدمات بازي و ســرگرمی نیز از این 
تکنولــوژي براي پر کردن اوقات فراغت مراجعه کنندگان بهــره می بردند. به هر حال باید در نظر 
داشــت واقعیت مجازي در سال هاي اخیر با استقبال خوبی رو به رو شده و به نظر می رسد می توان 
از این تکنولوژي در ســال هاي آتی براي ارائه مطالب مفید و درگیر کردن حواس مختلف در حوزه 

رسانه هاي دیجیتال استفاده کرد. 

«واقعیت افزوده»؛ شکل جدید خدمات

در یازدهمین نمایشگاه رسانه هاي دیجیتال چه گذشت؟

گردهمایی فیزیکی
 براي عرضه دستاوردهاي مجازي

در هواي نسبتا خنک پاییزي و در بیستمین روز از هشتمین ماه سال 96 شاهد شروع برگزاري نمایشگاهی در مرکز شهر تهران یعنی مصالي بزرگ امام خمینی(ره) 
بودیم. شبستان مصلی از 20 تا 26 آبان پذیراي عالقه مندان به حوزه فناوري اطالعات و رسانه هاي دیجیتال بود. هرچند از ابتداي سال تاکنون الکامپ، تلکام و 
مطبوعات نمایشگاه هایی بودند که شباهت هایی به این نمایشگاه در زمینه هاي مختلف داشتند، اما ترکیب رسانه و دیجیتال، نمایشگاه رسانه هاي دیجیتال را 
کمی متفاوت تر کرد. شاید بتوان گفت امسال استفاده از فضاي دیجیتال در کشور به اوج خود رسید و لزوم برگزاري چنین نمایشگاهی کامال احساس می شد. 
البته این یازدهمین سالی است که این نمایشگاه در حال برگزاري است. اگر سال هاي قبل بازار سی دي هاي صوتی و تصویري و بعد از آن سی دي هاي چندرسانه اي 

گرم بود، در سال هاي اخیر برنامه هاي تلفن همراه و شبکه هاي اجتماعی و همچنین دنیاي جذاب بازي جاي نسل هاي قبل را گرفته اند.
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ذره بین

  اجتماع صفر و یکی
بی تردید شبکه هاي اجتماعی نقشی بسیار مهم را پس از وقوع 
زلزله غرب کشــور ایفا کردند. اطالع رســانی درباره ابعاد مختلف 
این حادثه و به تصویر کشــیدن مشکالت و اندوه آسیب دیدگان 
نقش مهمی در برانگیخته شدن حس نوع دوستی و اشتیاق براي 
کمک به هموطنان داشــت. اما کارکردهاي شبکه اجتماعی فقط 
به همین مورد محدود نمی شــود. یکی از کارکردهاي شبکه هاي 
اجتماعی در چنین رویدادهایی در سراســر جهان، ترسیم بهتر و 
سریع تر نقشه اي از مناطق آسیب دیده و میزان خسارت هاي وارد 

شده است. 
ایــن روزها که حتی بســیاري از روســتاهاي کشــور نیز به 
شــبکه مخابرات همراه دسترســی دارند، هر کســی می تواند با 
ارســال محتوا به دیگران، گزارشــی غیررســمی و البته محدود 
از میزان خســارت هاي وارد شــده به منطقه خود تهیه کند. این 
گزارش هــا در کنار هم به ایجاد تصویري بهتر از موقعیت مناطق 
آســیب دیده کمک می کند. البته شاید اصلی ترین مشکلی که در 
این میان وجود داشــته باشد، گســتردگی شبکه هاي اجتماعی و 
نبود ســازوکاري متمرکز براي تجمیع اطالعات ارزشمند موجود 
در آنهاست. در اینجاست که سامانه هاي متمرکز مدیریت بالیاي 
طبیعی که از الگوي جمع ســپاري اســتفاده می کنند، می توانند 

سودمند باشند. 

  کار را به مردم بسپار
برخی از کشــورهایی کــه هر ســال درگیر انــواع بالیاي 
طبیعــی نظیر زلزله، توفان یا ســیالب هســتند به اســتفاده از 
سامانه هاي جمع سپاري اطالع رســانی روي آورده اند. ایبیانیهان 
(eBayanihan) یکــی از این سامانه هاســت کــه در آن هر 
کاربر می تواند اطالعات مختلفی را درباره منطقه محل ســکونت 
یا حضور خود که به خاطر بالیاي طبیعی آسیب دیده ارسال کند. 
همچنین امکان ارســال اطالعات تکمیلی نظیر نوع کمک هاي 
مــورد نیاز و حتی مهارت ّهاي مشــخصی که در آن منطقه مورد 
نیاز اســت را اعالم کند. از آنجا که همه این اطالعات به صورت 
متمرکز قابل مشاهده است، تیم هاي امداد و نجات بهتر می توانند 
نیازهاي آســیب دیدگان را اولویت بندي کنند. بهره گیري از چنین 
سامانه هایی به کاهش هزینه، افزایش سرعت عمل و نیز افزایش 
اثربخشــی عملیات امداد و نجات می انجامــد. با نگاهی به اخبار 
مربوط به زلزله کرمانشاه و برخی ناهماهنگی ها که در زمینه توزیع 
درست منابع و نیروي انسانی در مناطق آسیب دیده وجود داشت، 
به نظر می رسد بومی سازي چنین ســامانه اي یکی از ضروریات 
پیــش رو به منظور بهبود کیفیت عملیات امداد و نجات در ایران 

به شمار می رود. 

  براي روزهاي بدون اینترنت
دسترســی به شــبکه هاي اجتماعــی و ســامانه  هایی نظیر 
eBayanihan نیازمند اینترنت اســت. یکی از مشکالتی که 
ممکن اســت در هر منطقه آسیب دیده از بالیاي طبیعی ایجاد 
شــود، آسیب دیدن زیرساخت هاي مخابراتی و در نتیجه امکان 
از بین رفتن فرصت دسترســی به اینترنت است. در این صورت 
شاید به نظر برسد دیگر نمی توان از گوشی هوشمند براي ارتباط 
 (peer to peer) استفاده کرد. اما فناوري ارتباط نظیر به نظیر
mesh) نیز نامیده  networking) که گاهی شــبکه تــوري
می شــود، راه حلی براي این مســاله اســت. در این فناوري یک 
گوشی هوشــمند به جاي این که از شبکه مخابراتی موجود براي 
ارتباط با گوشی هوشــمند دیگر استفاده کند، به صورت مستقیم 
به آن گوشی متصل می شــود و در صورت حضور تعداد زیادي 
گوشــی در فواصل نزدیک به هم، این شبکه تا حدي می تواند 
جایگزین شبکه آسیب دیده مخابرات همراه شود. یک اپلیکیشن 
بــه نام فایرچت آلرتس (FireChat Alerts) دقیقا با همین 
هدف طراحی شده است. این نرم افزار به تیم هاي امداد و نجات 
حاضر در منطقه آســیب دیده امکان می دهد پیام هایی مشخص 
را به همه گوشــی هاي هوشــمند موجود در ناحیه اي مشخص 
ارســال کنند. گفتنی است این اپلیکیشــن در فیلیپین (که هر 
سال شاهد گردبادهاي شدید و آســیب هاي ناشی از آن است) 
مورد آزمایش قرار گرفته و به نتایج مطلوبی رسیده است.  البته 
اســتفاده از فناوري اینترنت بالنی نیز یکی دیگر از راهکارهاي 
ارزشمندي است که می تواند به صورت موقت براي جبران نقص 
در زیرساخت هاي مخابرات همراه به کار رود. در زلزله کرمانشاه 
نیز بالنی که براي مراســم اربعین تهیه شده بود، به این منطقه 

اعزام شد تا زیرساخت هاي مخابراتی مختل نشوند.

فناوري  فضایی براي نجات زلزله زدگان
پژوهش هاي فضایی معموال بســیار پرهزینه هســتند و در 
نگاه اول به نظر می رســد این پژوهش ها فقط براي کاوش هاي 
فضایــی کاربرد دارند، اما واقعیت این اســت کــه در چند دهه 
اخیر از فناوري هاي به دســت آمده در پژوهشکده هاي فضایی 
در زمینه  هاي مختلفی روي زمین اســتفاده مى شــود. یکی از 
فناوري هایی که براي اولین بار در ناســا طراحی شــد و پس از 
زمین لرزه مکزیک مورد استفاده قرار گرفت، نوعی رادار ریزموج 
بود. این رادار که «فایندر» (Finder) نام دارد به دلیل ماهیت 
امواجی که ســاطع می کند، می تواند حرکات بسیار جزیی نظیر 
تنفس یا تپش قلب را در زیر آوار شناسایی کند. بر اساس اعالم 
پژوهشگران ناســا با اســتفاده از این رادار می توان بازماندگان 
زلزلــه را در عمق 9 متري زیر آوار یــا حتی 6 متري زیر بتون 
شناســایی کرد. چنین فناوري هایی در کنار شــیوه هاي مرسوم 
نظیر ســگ هاي زنده یاب یا فناوري هایی نظیر ربات هاي امداد 
و نجات می توانند به تسریع نجات بازماندگان و افزایش کیفیت 

این عملیات کمک کنند. 

گلریزان به سبک دیجیتال
 تامین مالــی جمعــی (Crowd Funding) می تواند در 
نخستین روزهاي پس از بالیاي طبیعی و با هدف تامین 
نیازمندي هاي ضروري و اولیه آســیب دیدگان به انجام 
رسد. با وجود این که در زلزله کرمانشاه شاهد کمک هاي 
داوطلبانــه مردم از طریق واریز مبلــغ به ویژه از طریق 
شــیو ه هایی نظیر واریز کارت به کارت یا اینترنت بانک 
بودیم، اما با گســترش فعالیت کسب وکارهاي فناوري 
حوزه مالی (موســوم به فین تک) ایــن کار می تواند به 
شــکلی ســاده تر (مثال از طریــق انتقال پــول درون 
برنامه اي از طریق شبکه هاي اجتماعی) صورت گیرد.  
تامین مالی جمعی به هیچ وجه به تامین نیازهاي اولیه 
محدود نمی شود. در اینجاســت که سامانه هاي مختلف تامین 
مالی جمعی می توانند وارد عمل شــوند و با تعریف پروژه هاي 
مختلف مثل ساخت مدرسه یا بیمارستان و تعریف حداقل مبلغ 
مــورد نیاز و مهلــت زمانی براي تامین مالی آن، در راســتاي 
بازگرداندن شــرایط زندگی عادي به مناطق آسیب دیده نقشی 

موثر بازي کنند. 

زلزله کرمانشاه و مشاهده درد و رنج ساکنان مناطق آسیب دیده موجب شد زندگی به کام هموطنان سراسر ایران تلخ شود. با توجه 
به این که زلزله برخالف بسیاري از بالیاي طبیعی قابل پیش بینی نیست، تنها راه براي کاهش اثرات ناخوشایند آن، طراحی سازه ها 
و زیرساخت ها به شکلی که در برابر این بالي طبیعی مقاوم باشند و نیز بهره گیري موثر از فناوري به منظور مدیریت بهتر عملیات 
امداد و نجات است. خوشبختانه فناوري  هاي دیجیتال فرصتی را براي مدیریت هرچه بهتر پیامدهاي زلزله فراهم کرده است. برخی 

کاربردهاي فناوري  پس از بروز بالیاي طبیعی را بررسی می کنیم. 

مرهمی دیجیتال براي 
دردهاي زلزله

فناوري می تواند نقش مهمی در کاهش اثرات بالیاي طبیعی 
و مدیریت بحران داشته باشد

رباتیک یکی از مهم ترین فناوري هایی اســت که نقش 
مهمی در شــکل دهی به آینده بشــر خواهد داشت. تاکنون 
ربات هاي زیادي با کارکردهاي مختلف طراحی شــده اند که 
برخی از آنها به طور ویژه در عملیات امداد و نجات در بالیاي 

طبیعی و سوانح مختلف کاربرد دارند.  یکی از این ربات ها که چندي پیش و پس از زلزله 7/1 ریشتري مکزیک کاربرد داشت، ربات 
ماري (snake robot) بود. این ربات همانطور که از نامش پیداست ساختاري شبیه به بدن مار دارد. این وسیله به دلیل اندازه 
کوچک خود می تواند در محیط هاي تنگ و باریک نظیر آوار ساختمان هاي ریزش کرده حرکت کند و تصاویر مختلفی را از طریق 
دوربین خود به مرکز کنترل بفرستد. به این ترتیب تیم هاي امداد و نجات می توانند از وجود بازماندگان احتمالی در موقعیت هایی که 

دسترسی به آنها به صورت طبیعی ممکن نیست، آگاه شوند.

ربات هاي ناجی

راه اندازى بالن 
اینترنت پرسرعت 
در سر پل ذهاب
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  از خنده  پیروزي تا عرق مبارزه
وقتی طمع یک پیروزي دیگر داشته باشید، 
نباید از سقوط شــگفت زده شوید! بله ماجراي 
 Cuphead بازي مســتقل و بســیار زیباي
همین است. ماجرا از جایی شروع می شود که 
در دنیایــی که اهالی آن فنجان و کتري و این 
دست وسایل هستند، دو برادر در بازي رومیزي 
با دیگران مدام به پیروزي می رسند و بی رقیب 
جلوه می کنند. درســت قبل از این که بازي را 
ترك کنند، موجودي که در واقع شیطان است 
آنها را وسوسه می کند تا یک دست دیگر بازي 
کنند، اما اگر ببازند باید به شیطان خدمت کنند 

و اگر پیروز شــوند، جایــزه  هنگفتی دریافت 
می کنند. اینجاســت که به دلیل طمع، این دو 
برادر یک دست دیگر بازي می کنند و می بازند 
و براي خارج شــدن از معامله اي که کرده اند 
راهی براي شــان باقی نمی مانــد جز این که 
خواسته هاي شــیطان را انجام دهند تا بتوانند 
جواز دیدار مجدد او را به دســت آورند و آنجا 

بتوانند شیطان را هم شکست دهند. 
براي دستیابى به این هدف و یافتن محل 
اختفاي شــیطان، این دو بــرادر فنجونی باید 
در ســه جزیره  که دنیاي کلی بازي را شــکل 
می دهد، باس ها و آدم بد ها را شکست دهند و 

با برگه  تائیدي که بعد از هر پیروزي به دست 
می آورنــد، راه خود را به شــرط از بین بردن 
تمام دشمنان یک جزیره، به جزیره  بعدي باز 
کنند. در این بین دوســتانی نیز هستند که با 
کمک هاي جزئی خود به شما در مسیر سخت 

و دشواري که پیش رو دارید یاري می رسانند.

  یک اکشن خیلی قدیمی
Cuphead در گیم پلی خود کامال روي 
اکشــن بودن تمــام اتفاقــات و حرکاتی که 
بازیکن انجــام می دهد تاکید دارد تا جایی که 
در هــر جزیره تنها دو مرحله وجود دارد که به 
نوعی ســاختار مرحله و 
پیشروي رو به جلو دارد 
باید  مراحل  مابقی  در  و 
باس هایی را که هر کدام 
از چند فاز حمله تشکیل 
دهید.  شکســت  شده ، 
تنــوع ســاختار مراحل 
به  عمده  به طــور  بازي 
همیــن دو مــورد ختم 
می شود، ولی یک بخش 
جانبی هــم وجود دارد که بایــد از یک کوزه 
خاکستر در مقابل روح هاي سرگردان مراقبت 
کنید. مبارزه با باس ها به این صورت است که 
آنقــدر باید به باس تیر بزنیــد و از حمله هاي 
مختلفی که به سمت شما می فرستند، اجتناب 
کنید تا ســرانجام او را شکست دهید. اگر فکر 
می کنید میزان پیشرفت شما در آسیب به باس 
با نوار ســالمتی نمایش داده می شود، اشتباه 
می کنید. یک نوار وجــود دارد که البته بعد از 
مردن آن را می بینید و به شــما نشان می دهد 
چقدر تا شکست دادن باس پیش رفته بودید، 
ولــی حین گیم پلی تغییر فاز و الگوي حمالت 

باس نشــان می  دهد یک قدم به شکست او 
نزدیک تر شده اید. 

Cuphead بازي بســیار سختی است و 
حتی زمانی که دو نفره به صورت Co-Op آن 
را تجربه می کنید، این سختی نسبتا بیشتر هم 
می شود. دلیل عمده سختی بازي ناجوانمردي 
آن نیست، اتفاقا دوست دارم Cuphead را 
سلطان انیمیشــن هاي قبل از حمله  دشمنان 
بنامم. انیمیشن هاي بازي جدا از کیفیت بسیار 
باالي هنري و زیبایی بصري که دارند، کامال 
به شــما هشــدار می دهند که االن قرار است 
در صفحــه  بازي چه اتفاقــی بیفتد. به نوعی 
که اگر خوب بــه آنها دقت کنید حتی ممکن 
است تعدادي از مراحل را بدون شکست پشت 
ســر بگذارید. با این حال آنچه باعث سختی 
بازي می شــود این است که در هر لحظه باید 
حواس تان به همه جا باشد و این خستگی ناشی 
از فشار تمرکز زیاد اســت که به مرور شما را 

از پا می اندازد! 

  یک فنجان معرکه گیري
Cuphead از نظــر بصــري و ســبک 
گرافیکی به همراه صداگذاري و موسیقی جز 
استثنایی اش بی شــک می تواند حداقل نامزد 
بهترین بازي مستقل ســال باشد و تا سال ها 
همه از انیمیشن ها و افکت هاي کارتونی دستی 
بازي حرف خواهنــد زد و حس و تجربه اي را 
که به شما منتقل می کند همچون کارتون تام 
و جــري احتماال تا باقی عمــر به یاد خواهید 
داشت. نه تنها رفتار شخصیت اصلی و دشمن ها 
با جزئیات فراوان انیمیت شده، بلکه در محیط 
نیز ســازندگان به ریزه کاري هایی بها داده اند 
که با دیدن آنها کاري جز تحســین و ستایش 

نمی توان کرد.
بــا  می توانیــد  شــما   Cuphead در 
ســکه هایی که در طول مراحل به دست 
می آوریــد ســالح، قدرت هــاي ویژه و 
توانایی هاي خاص به دســت آورید که با 
توجه به این که در حین مبارزه می توانید بین 
دو سالحی که از قبل انتخاب کرده اید تعویض 
کنیــد یــا از قدرت هایی کــه روي مکانیک 
Dash بازي بــراي جاخالــی دادن تعریف 
کرده اید بهره ببرید، ترکیبی که قبل از مرحله 
براي خود انتخاب می کنید تا حدودي تاثیرگذار 
است. با این حال بیشــتر از معنادار بودن این 
انتخاب ها، مکانیک Parry کردن است که به 
کمک شما می آید، زیرا با این کار می توانید نوار 
خشم کاراکتر را سریع تر پر کرده و آسیب هاي 

بیشتري به دشمنان وارد کنید.
Cuphead را حتمــا بــازي کنید، 
یک بازي به یاد ماندنی خواهد شد؛ هم به 
دلیل ســختی  زیادش و هم سبک و سیاق 
اســتثنایی گرافیکش که تماشا کردن آن را به 

اندازه  بازي کردنش لذتبخش می کند.

بازي هفته
روزگاري که مدت ها گذشته

دومین بــازي هفته یک عنوان مســتقل 
دنیــاي باز بــا دوربین ایزومتریک و ســبک 
 Seven: The Days نقش آفرینی به اسم
Long Gone است. شخصیت اصلی بازي 
یک دزد بسیار حرفه اي به اسم Teriel است 
که به دلیل مطابق نقشه پیش نرفتن یکی از 
سرقت هایش ســر از جزیره  Peh درمی آورد، 
جایی که اصال دوســت نــدارد. او باید براي 
خالصی از مخمصــه، ماموریتی را که به وي 
داده شــده انجام دهد و براي این کار باید از 
تمــام توانایی هــا و مهارت هــاي مخفیانه و 
جنگاوري خود نهایت بهــره را ببرد. از زمانی 
که پــاي کاراکتر به جزیره  Peh می رســد، 
بازیکن می تواند آزادانه در دنیاي باز آن گشته 
و هیچ مانعی براي این کار ندارد جز پست هاي 
امنیتی، مناطق انباشــته شــده از هیوالها و 
گروه هــاي خطرناکی که جزیــره را بین خود 
تقسیم کرده اند. شــما می توانید از توانایی ها 
و تجهیــزات کاراکتر یا محیــط براي اهداف 
مخفی کاري خود بهره گرفته یا به دل دشمن 
زده و با قدرت هاي جادویی Teriel بجنگید. 
Seven عنوان امیدوارکننده اي براي PC به 

نظر می رسد.

دنباله اي بر ترس 
با واقعیت مجازي

بعد از موج بازي هــاي پاییزي حاال باید 
تقریبا تا اواخــر دي  صبر کنیم تا موج جدید 
از راه برسد، ولی در این میان بازي هاي نسبتا 
مطرحی هم منتشــر خواهد شد. یکی از آنها 
The Inpatient است، دنباله اي بر بازي 
 PS4 موفق و ترســناك انحصاري کنسول
در ســال 94 به اســم Until Dawn که 
جوایز بسیاري از جمله BAFTA را نصیب 
سازنده اش کرد. The Inpatient به صورت 
انحصاري بــراي هدســت واقعیت مجازي 
ســونی یعنی PS VR تولید شده و داستان 
آن به حوادث 60 ســال قبــل از ماجراهاي 

Until Dawn مربوط می شود. بازیکن 
در نقش یکی از بیمارهاي آسایشــگاه 
روانی شــهر بلک وود قرار دارد و باید 
قبل از آن که دیر شود دریابد چه کسی 

است و چرا به آسایشگاه روانی آورده شده. 
بــا وجود این که گیم پلی بازي به ســمت 
واقعیت مجازي تغییر کرده، اما ســاختار 
روایــت بازي مانند عنوان قبلی اســت، 
یعنی در طول مســیر انتخاب هاي زیادي 

پیش روي شــما قرار می گیرد کــه روایت را 
چند شاخه کرده و در نهایت روي پایان بازي 
نیز تاثیر می گذارد. قوانین و شــرایط بازي بر 
اساس انتخاب هاي شما تغییر کرده و به لطف 
واقعیت مجازي عواقــب تصمیمات خود را 
خیلی بهتــر درك خواهید کرد! احتماال عده  
کمی می توانند The Inpatient را تجربه 

کنند، زیرا PS4 داشــتن یک چیز است و 
PS VR یک چیز دیگر، اما به هرحال 
از عناوین بزرگــی بود که باید معرفی 

می شد. 

کده با زى 

4

Studio MDHR Entertainment Inc سازنده 
 Studio MDHR Entertainment Inc  ناشر

 PC، Xbox One   پلتفرم
اکشن سبک  
تمام سنین رده سنى  

Cuphead

وقتی 2 فنجان برادر، اشتباهی با شیطان معامله می کنند

ماجراهاي کله فنجانی
در یک دهه  اخیر بازي هاي مستقل ثابت کرده اند که خالقیت، زیبایی و تحسین را باید از آنها آموخت. در مقطعی که همه به 
فکر گرافیگ باالتر یا شبیه سازهاي راه رفتن و قصه گویی هاي پیچیده هستند، Cuphead که توسط دو برادر تولید شده 
سبک گرافیکی کارتون هاي والت دیزنی در سال هاي 1920 را منبع الهام خود قرار داده و گیم پلی اي ارائه می دهد که در عمل 
جز از بین بردن باس هاي متنوع نیست. هدفی که تا حدودي با آزمون و خطا و مهارت هاي یاد گرفته شده از پشت سر گذاشتن 

آزمون هاي سخت بازي به دست می آید.

مجید رحمانی 9امتیاز
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کارگاه

زمانی دستیاران دیجیتال تنها به فیلم هاي علمی- تخیلی تعلق داشت و شخصیت هاي این فیلم ها بودند که با این موجودات 
مجازي صحبت می کردند و کارهایشان را به آنها می سپردند، اما پیشرفت هوش  مصنوعی آن قدر سریع بود که امروزه دیگر 
در بسیاري از تلفن هاي همراه، تبلت ها و حتی ساعت هاي هوشمند، شــاهد حضور همراهی دیجیتالی هستیم که می  تواند 
جست وجو کرده، قرارهایمان را تنظیم کند و حتی مکالمه داشته باشــد. نخستین دستیار مجازي مدرن سیري (Siri) اپل 
بود که 6 سال پیش عرضه شد و پس از آن غول هاي دنیاي تکنولوژي یکی پس از دیگري رقباي آن را معرفی کردند. الکساي 
آمازون، دستیار دیجیتال گوگل، کورتاناي مایکروسافت و بیکسبی سامسونگ به همراه سیري، پنج دستیار دیجیتال اصلی 

دنیاي امروز را تشکیل می دهند.

محمود صادقى

معرفی و مقایسه  5 دستیار دیجیتال

تعامل با دستگاه هاي بی جان

(Siri) سیري(Cortana) کورتانا

(Bixby) بیکسبی

(Google Assistant) دستیار گوگل

سیري باسابقه ترین دســتیار هوشمند در میان 
رقبایش به شــمار می آید کــه از زمان معرفی 
iOS5 در سال 2011 همراه با این سیستم عامل 
پیشرفت کرده و بهبود یافته است. توانایی هاي 
سیري در اوایل کار محدود به موارد معمولی مانند 
آب و هــوا و پیام ها بود، اما اکنون با قرار گرفتن 
در کامپیوترها و ســاعت اپــل، کارکردهاي آن 

گسترش و بهبود قابل مالحظه اي یافته است.

برخالف برخی دستیاران دیحیتالی دیگر که 
ورودي متنی را هم می پذیرند، اپل تمرکز سیري 
را بر دستورات صوتی گذاشــته و در این زمینه 
واقعــا هم قوي عمل می کنــد. می توانید از آن 
بخواهید تماس بگیرد، پیام بفرستد، قرار مالقات 
تنظیم کرده، نرم افزار اجرا کند، سوال جواب دهد، 
آهنگ پخش کند و بسیاري عملکردهاي دیگر 
که روز به روز در حال پیشــرفت است. اخیرا نیز 
اپل با افزودن قابلیت اتصال نرم افزارها به سیري، 
فاز جدید و الزمی را به دستیار دیجیتالش افزود 
که به آن کمک می کند در حوزه هاي وسیع تري 

فعالیت کند.
در کنــار تمام اینها، ســیري دو نقطه ضعف 
بــزرگ دارد: اول آن که به نظر می رســد کندتر 
از رقبایش پیشــرفت می کند و عــالوه بر این، 
محدود بودن آن به محصوالت و اکوسیســتم 
اپل، کاربران دیگر سیســتم عامل ها، چه موبایل 

و چه دسکتاپ را بیرون در نگه می دارد.

 هنگامی که مایکروسافت کورتانا را همراه با ویندوز 10 معرفی کرد، خیلی 
از کاربران فرض کردند این دســتیار مجــازي هم در زمره  پروژه هایی  
است که مایکروسافت صرفا براي عقب نماندن از دیگران ایجاد کرده 
و نمی تــوان حســاب چندانی روي آن باز کرد، اما بــا مرور زمان این 
نظر کمرنگ تر شد. با افزایش محبوبیت ویندوز 10، ایکس باکس  جدید 
و البته عرضه  سري ســرفیس، کورتانا گسترش فوق العاده اي داشته و 

چشم انداز مایکروسافت تبدیل آن به یک دستیار واقعی است. 
بر اســاس این نقش، کورتانا سعی می  کند اطالعات متنوعی مانند 
مخاطبان مهم، عالقه مندي ها، ســاعات عدم مزاحمت و مانند آن را از 
کاربرش جمع آوري و پــردازش کند تا بتواند کارکرد مفیدتري برایش 

 (Notebook) «داشته باشد. این اطالعات در قســمتی به نام «دفترچه
ذخیره می شــود که کاربر می تواند به آن دسترســی داشته و حتی آن را 

ویرایش کند.
کورتانا از دیدگاه هوش  مصنوعی هم در جایگاه خوبی قرار دارد و مکالمه 
با آن تجربه  لذتبخش تري نسبت به سیري است، زیرا کاربر می تواند سؤال 
و جواب رفت و برگشتی شبیه به یک مکالمه  واقعی با کورتانا داشته باشد. 
مایکروسافت همچنین با هوشــمندي کورتانا را براي اندروید و iOS هم 

ارائه داد تا نشان دهد در این رقابت بسیار جدي است!

مگر می شــود بازاري در دنیاي دیجیتال وجود داشــته باشــد و 
سامســونگ وارد آن نشود؟! بیکســبی تازه وارد، دستیار مجازي 
 (S8 یعنی گلکسی) این شــرکت است که اگر از گوشی  جدیدش
استفاده کرده باشــید، احتماال با آن برخورد کرده اید. سامسونگ 
کارکرد بیکسبی را به سه بخش تقسیم کرده است: صوت، خانه و 
دید. صوت، بخش سوال و جواب و دستورات است که عملکردي 
شبیه به سیري یا کورتانا را ارائه می کند. خانه، اطالعاتی است که 
بیکســبی از منابع متنوع براي شــما جمع آوري و عرضه می کند. 
دید (Vision) هم که خاص ترین ســرویس این دستیار است، 
با تحلیل تصویر گرفته شــده توسط دوربین به شما اجازه می دهد 
اعمال مختلفی را بر اساس محتواي داخل عکس انجام دهید! این 
ویژگی آن قدر ظرفیت دارد که به برگ  برنده  سامســونگ در این 

رقابت تبدیل شود. 
بیکســبی خیلی جوان است و تا رفع ایرادات آن و پیشرفت سطح 
یادگیــري اش هنوز راه زیادي را باید طی کند، اما با توجه به تنوع 
محصوالت سامســونگ، تعجب نکنید اگر چند ســال دیگر، با 

بیکسبی روي تلویزیون یا یخچالتان آشنا شدید!

دســتیار گوگل همان طور که از بی نامی اش پیداست، بیشتر از آن که شخصیت 
داشته باشــد، کارایی دارد! این دستیار ابتدا فقط روي اندروید اجرا می شد ولی 
کمی بعد، گوگل نســخه  iOS آن را براي رقابت با ســیري ارائه کرد و روي 

دسکتاپ هم امکان استفاده از آن از طریق مرورگر کروم وجود دارد.
همراهی دســتیار گوگل با موتور جست وجوي این شرکت، آن را به یکی از 
قوي ترین دستیاران دیجیتال مبدل ساخته که به یمن اقیانوس پهناور اینترنت 
تقریبا ســوالی نیست که از پاسخ آن دربماند! این دستیار هوشمند در تشخیص 
جمالت و دستورات بسیار عالی عمل می کند و قدرت مکالمه اي باالیی دارد. مثال 
هنگامی که شما سوالی در مورد یک فرد مشهور بپرسید و پس از دریافت پاسخ، سن 
او را با به کارگیري یک ضمیر بپرسید، دستیار گوگل این اشاره را تشخیص داده و 

به درستی پاسخ خواهد داد.
با ورود گوگل هوم (Google Home) به خانه ها، دســتیار گوگل که در 
بازار رقابت روي دســتگاه هاي همراه قرار داشت، بازار دستیار قدرتمند دیگري 
یعنی الکسا را هدفگیري کرده است. حاال باید منتظر ماند و دید برنده  این بازار 

پرتالطم کدام یک خواهند بود.

(Alexa) الکسا
شــاید تا به حال کمتر اسم دستیار دیجیتالی شرکت آمازون را 
شنیده باشــید که به دلیل نبود محصوالت آن در کشورمان تا 
حدي طبیعی است، اما الکسا در حال حاضر یکی از قوي ترین و 

جذاب ترین دستیاران مجازي دنیا به شمار می آید!
الکســا ابتدا فقط در داخل بلندگوهاي هوشــمند (اکو) آمازون 
عرضــه شــد و هنوز هــم تا حد زیــادي محــدود به همین 
دستگاه هاســت، اما این محدودیت سبب نشده قدرت هاي آن 
به چشم نیاید. الکسا ذاتا مکالمه اي است و جمالت و معانی را 
بسیار خوب تشخیص می دهد. از طرفی نبودن روي موبایل ها 
هــم  کامپیوترهــا  و 
مزیتی براي آن است 
کــه می توانــد بدون 
مزاحمت در روند کار، 
یک همراه هوشــمند 

در خانه باشد!
آمازون اخیرا به کمک 
یــک نرم افزار کمکی 
امکان افزودن و تغییر 
قابلیت هاي مختلف -که نام آنها را مهارت (skill) گذاشــته- 
را براي الکســا در نظر گرفته که براي کســانی که عالقه به 

دستیارشــان  جالب سفارشی ســازي  بســیار  باشند،  داشته 
است.است.

ام مثل مسنجر
در دنیاي دســتیاران دیجیتالی یک نام بزرگ به 
اسم فیس بوك غایب بود که آن هم دست به کار شده 
و دســتیارش به نــام ام (M) را بتازگی معرفی کرده 
اســت. ام که فعال به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی و 
فقط در آمریکا عرضه شــده است، به جاي آن که در 
موبایل یا کامپیوتر یا حتی وب حضور داشــته باشد، 
در پیام رسان فیس بوك یعنی مسنجر فعالیت می کند! 
ام از هوش  مصنوعی ســاخت خود فیس بوك قدرت 
می گیرد و نحوه  کارکرد آن به این صورت اســت که 
هنگامی که در میان مکالمه  شــما حس کند می تواند 
کمکی کند، می پرد وســط و پیشــنهادهاى مختلفی 
می دهد! مثال شــما در چت می نویسید که می خواهید 
فــالن فیلم را ببینید یــا به فالن مــکان بروید، ام 
اطالعاتی در آن فیلم و گزینه  گرفتن ماشــین با اوبر 
یــا لیفت را در اختیارتان می گذارد. ام شــاید در حال 
حاضر به اندازه  دیگر دســتیاران دیجیتال سر و صدا 
نداشته باشــد، ولی با قدرت و اطالعاتی که شرکت 
ســازنده اش دارد، می تواند به یکی از هوشــمندترین 

دستیاران مجازي دنیا تبدیل شود. 
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Nokia 6Zenfone 4 MaxMate 10 lite

تازه واردان مدعى
مدت ها خبري از شرکت نوکیا در بازار موبایل نبود؛ البته اگر از گوشی هاي آنالوگ بسیار ساده این شرکت که یاد 1100هاي قدیمی را زنده می کنند، 
بگذریم حاال نوکیا با سیستم عامل اندروید بازگشته تا خاطرات کاربران یک نسل پیش خود را زنده کند، اما گوشی هاي نوکیا تنها تازه واردهاي بازار 
نیستند و براي سفت کردن جاي پاي خود مسیر سختی را  در پیش دارند. یکی از همین تازه واردها، سري جدید گوشی هاي ذنفون شرکت ایسوس 

است که با چند محصول متنوع، رنگ و بوي تازه  اي به گوشی هاي میان رده اندرویدي داده  است.

در این رقابت ســه گوشی ذنفون 4 مکس، نوکیا 6 و میت 10 الیت 
هوآوي در کنار هم قرار گرفته اند. گوشی هایی که روي کاغذ می توانند 
رقباي خوبی براي یکدیگر باشــند.  سري جدید گوشی هاي ذنفون با 
طراحی جدید، بدنه  آلومینیومی و دوربین دوگانه به محصولی قابل توجه 
تبدیل شده اند. دوربین دوگانه 13مگاپیکسلی این دستگاه دید بهتري به 
کاربر داده و امکان عکاســی از زاویه بیشتري را می دهد. ایسوس براي 
دوربین ثانویه هم از یک حســگر 8 مگاپیکســلی استفاده کرده است. 

میــت 10 الیت هــوآوي هم از دوربیــن دوگانه اســتفاده می کند، با 
این تفاوت که یک حســگر 16 مگاپیکســلی در کنــار یک دوربین 2 
مگاپیکسلی قرار گرفته است. لنز دوم تنها وظیفه جذب نور بیشتر را دارد 
که باعث می شــود مرزهاي روشنایی و تاریکی در عکس هاي هوآوي 
میت 10 الیت شفاف تر باشد، اما گوشی نوکیا هنوز سراغ دوربین دوگانه 
نرفته و خود را به یک حسگر 16 مگاپیکسلى مجهز کرده است. دوربین 

سلفی 8 مگاپیکسلی در هر سه دستگاه مشترك است.

یکی از مســائل بســیار مهم در مورد گوشــی هاي هوشمند، 
باتري آنهاســت؛ جایی که ایســوس ذنفون 4 مکــس با باتري 
4100 میلی آمپــري، برگ برنده اصلی را در دســت دارد. این در 
حالی است که گوشی هوشمند ایسوس کوچک ترین صفحه نمایش 
را نســبت به رقبایش دارد و همین مساله باعث می شود عملکرد 
باتري بهتر باشــد. بعد از ایســوس، گوشی هوآوي قرار دارد که با 

3340 میلی آمپر توان قابل قبولی را ایجاد می کند تا توان روشــن 
نگهداشتن صفحه نمایش 5/9 اینچی دستگاه را داشته باشد. البته 
پردازشگر کم مصرف و صفحه نمایش کوچک تر 5/5 اینچی نوکیا 
باعث شــده مصرف باتري آن با هوآوي میــت 10 الیت برابري 
کنــد و باتــري 3000 میلی آمپــري آن چندان تفاوتــی با رقیب 

نداشته باشد.

راند دوم

مهم تریــن بخــش رقابــت مربوط بــه پردازنــده و ویژگی هاي 
سخت افزاري گوشــی ها می شود. جایی که ســرانجام هوآوي دلیل 
قیمــت باالتر خــود را توجیه می کند و از رقبایــش جلو می افتد. این 
دســتگاه از 64 گیگابایــت حافظــه داخلی، 4 گیگابایــت رم و یک 
پردازنــده 2,36 گیگاهرتــزي هاي ســیلیکون کرین 659 اســتفاده 
می کنــد تــا به یک گوشــی رده باال تبدیل شــود. بعــد از هوآوي 
میت 10 الیت، گوشــی جدیــد نوکیا یعنی نوکیا 6 قــرار دارد که از 

پردازنده اسنپ دراگون 430 شــرکت کوآلکام استفاده کرده است. در 
کنــار این پردازنــده، 3 گیگابایــت رم و 32 گیگابایت حافظه داخلی 

قرار دارد. 
شرکت ایسوس نیز به غیر از پردازنده اصلی که یک اسنپ دراگون 
425 است، در دیگر مشخصات مانند نوکیا بوده و از همان رم حافظه 
داخلی اســتفاده می کند. در مورد سیســتم عامل، هرسه محصول به 

اندروید نوقا یا 7 مجهز شده اند.

راند آخر

تومان1/450/000تومان790/000 تومان900/000

Zenfone 4 Max
ایسوس

راند اول

5 پیشنهاد مشابه

تومان1/000/000 قیمت

Mi Note

Xperia XA Ultra سونی

تومان1/100/000 قیمت

شیائومی

 Snapdragon 625  تراشه

32 گیگابایت حافظه داخلى 

3 گیگابایت مقدار رم 

دوربین  16 مگاپیکسل

اندروید 6باترى   2600 میلى آمپر ساعت 

 Mediatek MT6755  تراشه

16 گیگابایت حافظه داخلى 

3 گیگابایت مقدار رم 

دوربین  21.5 مگاپیکسل

اندروید 6باترى   2700 میلى آمپر ساعت 

تومان1/030/000 قیمت

Pro 6 میزو

اندروید 6

5,2
اینچ

اینچ5.2

6
اینچ

 HiSilicon Kirin 655  تراشه

32 گیگابایت حافظه داخلى 

3 گیگابایت مقدار رم 

دوربین  12 مگاپیکسل

3340 میلى آمپر ساعت  باترى 

تومان820/000 قیمت

6X BLN-L21 هوآوي

اندورید 6

اینچ5.5

تومان890/000 قیمت

Q6 ال جی
Snapdragon 435  تراشه

32 گیگابایت حافظه داخلى 

3 گیگابایت مقدار رم 

دوربین  13 مگاپیکسل

اندروید 7.1باترى   3000 میلى آمپر ساعت

اینچ5.5

 Mediatek MT6797T  تراشه

32 گیگابایت حافظه داخلى 

4 گیگابایت مقدار رم 

دوربین  21 مگاپیکسل

باترى   2560 میلى آمپر ساعت

Snapdragon 430 تراشه 

32 گیگابایت حافظه داخلى 

3 گیگابایت مقدار رم 

دوربین اصلى   16 مگاپیکسل

3000  میلى آمپر  باترى 

Snapdragon 425 تراشه 

32 گیگابایت حافظه داخلى 

3 گیگابایت مقدار رم 

دوربین اصلى   5+ 13 مگاپیکسل دوگانه

4100  میلى آمپر  باترى 

HiSilicon Kirin 659 تراشه 

64 گیگابایت حافظه داخلى 

4 گیگابایت مقدار رم 

دوربین اصلى   16 مگاپیکسل

3340  میلى آمپر  باترى 

5.9
اینچ

5.5
اینچ

Mate 10 lite
هوآوى

Nokia 6
نوکیا

اندروید 7/1اندروید 7اندروید 7.1

5.2
اینچ

نبض بازار
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سواالت خود را به clickhelp@jamejamonline.ir ایمیل کنید تا 
پاسخگوى شما باشیم. ذکر نام، نام خانوادگى و شهر یا روستاى محل 
اقامت خود را فراموش نکنید، زیرا به سواالت بدون نام و مشخصات 

پاسخ داده نمى شود.

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

یا نظرات خود را به حساب کاربرى  click_ jamejam@ در 
تلگرام ارسال کنید.

باالخره پس از مدت ها فایرفاکس با انتشــار 
نســخه کوانتــوم (Quantum) دوبــاره این 
مرورگر را به جمع رقباي سرســخت کروم وارد 
کــرد. کوانتوم امکانات بســیاري را در خود جاي 
 (Photon) داده و از ظاهــر گرافیکی فوتــون
بهره مند شده است. این ظاهر گرافیکی، کوانتوم 
را بســیار زیبا کرده و کار کردن با آن لذت بخش 
است، اما در مواردي نیز وجود برخی تغییرات براي 
کاربران ناراحت کننده است. به عنوان مثال وجود 
برخی فاصله هاي خالــی در نوار منو و... از جمله 
معایب این ظاهر پیشــرفته به شمار می روند. اگر 
دوست دارید کوانتوم فایرفاکس را به دلخواه خود 
شخصی ســازي کنید و آن را به سلیقه خود تغییر 
دهید با مجموعه ترفندهاي این شــماره کلیک 

همراه شوید.

حذف سریع آیکون ها از نوار ابزار
ســاده ترین چیــزي که ممکن اســت به آن 
نیاز داشــته باشــید حذف آیکون هــاي اضافه و 
فاصله هاي خالــی موجود در نوار ابــزار کوانتوم 
اســت. براي انجــام این کار کافی اســت روي 
آیکــون موردنظر (یــا فاصله خالی کــه اضافه 
است) کلیک راست ماوس را فشار دهید و گزینه 

Remove را انتخاب کنید. fromToolbar

اضافه و مرتب سازي آیکون ها
براي اضافــه کردن ابزارهــاي جدید به نوار 
ابزار کافی اســت در هر بخشــی از نــوار ابزار 
(به جز نوار آدرس) کلیک راســت ماوس را فشار 
داده و گزینــه Customize را انتخاب کنید. 
حــاال کافی اســت از میان گزینه هــاي موجود 
در ســمت چــپ، گزینه دلخواه را با کشــیدن و 
رهــا کردن به مکان دلخواه در نــوار ابزار انتقال 
دهید. همچنیــن براي اضافه کــردن ابزارها به 
بخــش overflow (منویی که در نــوار ابزار 
بــا کلیک روي دو آیکون پیکان قابل دســترس 
اســت) کافی اســت آنهــا را به بخش ســمت 
راســت منتقل کنیــد. عملیات کشــیدن و رها 
کردن هریک از گزینه هــاي موجود در نوار ابزار 
نیز بــراي جابه جایی این گزینه هــا در نوار ابزار 

کاربرد دارد.

  نصب پوسته هاي جدید
کوانتوم از سه پوســته پیش فرض پشتیبانی 
می کند و امکان استفاده از پوسته هاي بیشتر نیز 
در اختیار شــما قرار گرفته است. براي استفاده از 
این پوسته ها کافی اســت پس از ورود به بخش 
شخصی سازي (در روش قبل به آن اشاره کردیم) 

روي گزینه Themes از 
پایین صفحه کلیک کنید.

ســه پوســته پیش فرض 
،Default نــام  بــا 

Light و Dark قابل مشاهده است که 
پیشنهاد می کنیم در صورت استفاده از لپ تاپ یا 
نیازمندي به صرفه جویی در مصرف انرژي، پوسته 
Dark را انتخاب کنید. همچنین با کلیک روي 
Get می توانید به  More Themes گزینــه
مجموعه پوســته هاي رایگانی که فایرفاکس در 

اختیار شما قرار می دهد دسترسی یابید.

وقتی همه چیز کوچک می شود
یکــی دیگــر از امکاناتــی کــه کوانتوم در 
Density اختیار شــما قــرار می دهد تغییــر

اســت. با اعمال تغییر در ایــن بخش می توانید 
فضــاي اختصاص یافته به صفحــات وب را با 
کوچک تر کردن آیکون ها و نوار ابزار بیشتر کرده 
یا با بزرگ تر کردن آیکون ها و نوار ابزار، استفاده 
از آنهــا را راحت تــر و به طبع ایــن کار، فضاي 

اختصاص یافته به صفحات وب را کمتر کنید.
براي دسترســی به این بخش کافی اســت 
پس از کلیک راســت روي یکــی از گزینه هاي 
 Customize نــوار ابزار و انتخــاب گزینــه
روي گزینــه Density کلیک کــرده و یکی 

از موارد موجود اعم از Compact (فشــرده)، 
Touch (بزرگ - مناســب صفحات لمسی) یا 

Normal (عادي) را انتخاب کنید.

  بازگشت رفقاي قدیمی
نوار بوکمارك ها، نــوار عنوان و نوار منوهاي 
نرم افــزار از مجموعــه گزینه هایی هســتند که 
در نســخه هاي قدیمی مرورگر در اختیار شــما 
قرار می گرفتند و چنانچــه بخواهید این 
رفقــاي قدیمــی را در کوانتوم نیز 
کافی  باشید  داشــته  اختیار  در 
اســت پــس از مراجعــه به 
روي  شخصی سازي  بخش 
کلیک   Toolbars گزینه 
کــرده و در ادامــه عالمت 
گزینه هاي  کنــار  چک مارك 
Bookmarks و  Toolbar
Menu Bar را فعــال کنید تا نوار 
بوکمارك ها و نوار منو به مرورگر  اضافه شوند.
همچنین براي فعال سازي نوار عنوان نیز کافی 
است از پایین- سمت چپ صفحه شخصی سازي، 
عالمت چک مارك کنــار گزینه Title Bar را 

فعال کنید.

عملکرد خودکار آیکون دانلود
در کوانتــوم هنگامی که عملیات دانلود آغاز 
می شود آیکون دانلود نیز به طور خودکار به نوار 
ابزار اضافه می شــود و با قطــع عملیات دانلود 
نیــز این آیکون به طور خودکار محو می شــود. 
اگر بــه این عملکرد خــودکار تمایلی ندارید و 
می خواهید همواره آیکون دانلود را در نوار ابزار 
مشاهده کنید کافی است هنگامی که به صفحه 
شخصی ســازي مراجعه می کنیــد روي آیکون 
دانلــود در نوار ابــزار کلیک کــرده و در ادامه 
گزینــه Auto-hide را  عالمت چک مارك 
که در کنار آن نمایش داده می شود فعال کنید. 
به همین سادگی با صرف چند دقیقه می توانید 
کوانتــوم فایرفاکس را کامال مطابق با ســلیقه 

خودتان شخصی سازي کنید.

کلیک شما

علی سراج از یزد
بعد از به روزرسانی ویندوز 10 به Fall Creators حجم زیادي از درایو C رایانه اشغال شده و پوشه اي 
با نام Windows.old نیز به آن اضافه شــده است. چطور باید حجم اضافه شده را تخلیه کرد یا این پوشه را 

بدون بروز مشکل در عملکرد ویندوز حذف کرد؟

زهره نمازي از شیراز
بتازگی ویندوز رایانه را عوض کردم و با توجه به عادتی که در 
تایپ کردن دارم، صفحه کلید استاندارد فارسی را فعال نکردم. براي 
تایپ حروف «پ» و «ژ» با مشــکل مواجه هستم و می خواهم همچون 
ویندوز قبلی این حروف را همان طور که روي صفحه کلید مشــخص 

شده اند تایپ کنم. ویندوز 10 و لپ تاپ اچ پی دارم.
 سیستم عامل ویندوز پس از به روزرسانی خودکار به نسخه اي جدید، یک نسخه پشتیبان از ویندوز قبلی را در 
پوشــه Windows.old براي شما نگهداري می کند تا در صورتی که استفاده از ویندوز جدید مشکالتی را 
براي شــما به وجود آورد، بتوانید نســخه قبلی را بازگردانــی کنید. در صورتی که به ایــن بازگردانی نیازي ندارید و 
می خواهید فضاي اشــغال شده توسط این پوشه را آزاد کنید کافی اســت از ابزار پاکسازي دیسک در ویندوز کمک 

بگیرید. براي استفاده از این ابزار و حذف فایل هاي مرتبط با ویندوز قبلی به این روش عمل کنید:
1  به منوي استارت مراجعه کرده و در کادر جست وجو عبارت cleanmgr را وارد کرده و کلید اینتر را فشار دهید.
2 پس از اجراي ابزار Disk Cleanup، درایو حاوي فایل هاي ویندوز را انتخاب کرده و روي OK کلیک کنید.

3 در پنجره به نمایش درآمده روي گزینه Cleanup System Files کلیک کنید.
4 دوباره درایو حاوي ویندوز را انتخاب کرده و روي OK کلیک کنید.

5  در این مرحله عملیات جست وجو به دنبال نسخه هاي قبلی ویندوز آغاز شده و پس از پایان این عملیات فهرستی 
از فایل هاي قابل حذف براي شما نمایش داده می شود.

 Previous Windows Installation یا Windows Upgrade Log file 6  با انتخاب گزینه هاي
می توانید اطالعات مرتبط با به روزرسانی ویندوز را پاکسازي کنید.

نکته: فاصله هاي خالی
 در کوانتوم چندان هم بی مصرف 
نیستند و می توانید با کشیدن و

 رها کردن آنها عملیات 
جابه جایی پنجره هاي مرورگر 

را اجرا کنید

استفاده از صفحه کلید استاندارد فارسی در ویندوز به رفع این مشکل 
کمک می کند و پیشنهاد می کنیم براي مواجهه نشدن با این مشکل 
روي انواع رایانه ها، به اســتفاده از صفحه کلید استاندارد عادت کنید. در ادامه 
براي رفع این مشکل می توانید از نرم افزارهاي ویرایش صفحه کلید همچون 
Keyboard Layout Manager کمک بگیرید.  با مراجعه به لینک 
زیر نسخه رایگان این نرم افزار را باتوجه به ویندوز خود دانلود کرده و پس از 
نصب و اجراي آن در حالت Administrator، شــکل صفحه کلید رایانه 
خــود را انتخاب کــرده و با انتخاب هریک از کلیدهــاي صفحه کلید، کلید 
دلخواهتان را از فهرســت کلیدهاي قابل اســتفاده انتخاب کرده و پس از 

ذخیره سازي تغییرات، رایانه را ري استارت کنید.
http://www.klm32.com/Download.html
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 اولین هدفون ورزشی بی نیاز از گوشی
همه هدفون ها و دستبندهاي ورزشی براي ارائه اطالعات دقیق 

به کاربر به اتصال گوشــی یا ساعت هوشمند نیاز دارند، اما 
وینچی 2 (Vinci 2.0) محصولی متفاوت است که می تواند 

به صورت کامال مســتقل و بدون نیاز به ارتباط با گوشــی یا 
ساعت هوشمند، طیف متنوعی از اطالعات مورد نیاز کاربر را 
به اطالع او برســاند. وینچی 2، سیمکارتخور بوده و از فناوري 

نســل ســوم ارتباط همراه (3G) برخوردار است. این هدفون را 
می تــوان به طور کامل بــا صدا کنترل کــرد. وینچی 2 پس از 

اتصال به سرویس هاي پخش زنده موســیقی (نظیر اسپاتیفاي) موسیقی موردنظر کاربر 
را پخش می کند. همچنین به لطف قابلیت ارتباط با الکســاي آمازون می تواند اطالعاتی 
نظیر وضعیت جوي، موقعیت مکانی یا اخبار را از طریق صدا به اطالع کاربر برساند. این 
گجت همچنین ده دســته اطالعات مربوط به ورزش (نظیر ضربان قلب یا مسافت طی 

شده) را ارزیابی می کند. 

  قفل هوشمند
امروزه به دلیل استقبال شهروندان از فروشگاه هاي اینترنتی شاهد افزایش تعداد و حجم 
بسته هاي ارسال شده به منازل هستیم. گاهی تحویل این بسته ها با موانعی روبه رو می شود 
که براي نمونه می توان به نبود گیرنده در منزل 
اشــاره کرد. باکس الك (BoxLock) راه حلی 
جالب براي تحویل ایمن مرسوله به گیرنده ارائه 
کرده است. براي اســتفاده از باکس الك کافی 
است آن را روي صندوق پستی یا جعبه اي بزرگ 
و محکم که بیرون خانه قرار داده اید نصب کنید. 
پستچی یا مسئول تحویل بسته می تواند با فشار 
دادن دکمه اي روي این گجت، دســتگاه بارکدخــوان آن را فعال کند. به محض این که 
باکس الك بارکد حاوي آدرس همان منزل را شناسایی کرد، قفل آن به صورت خودکار باز 
شده و مسئول تحویل می تواند بسته را درون جعبه یا صندوق پستی قرار داده و دوباره آن 

را ببندد. باکس الك از سال آینده با قیمت 130 دالر عرضه خواهد شد. 

قمقمه شارژي
کوارتز (QUARTZ) گجتی است که می تواند آبی سالم 
را به کاربران خود تحویل دهد. این گجت داراي المپی ویژه 
با نور فرابنفش نوع سی (UVC) است که انواع میکروب هاي 
بیماري زا و مضر موجــود در آب را تا 99/99 درصد از میان 
می برد. به این ترتیــب در موقعیت هایی که از ســالمت آب 
اطمینان نداریم، کافی است آن را درون این قمقمه ریخته و 
60 ثانیه منتظر بمانیم تا عملیات ضدعفونی انجام شــود. اما 
کوارتز مزایاي دیگري نیز دارد. شســتن قمقمه هاي معمولی 
دشــوار است و در صورت شسته نشدن، به دلیل حضور انواع 
میکروب ها ممکن است بوي ناخوشایندي در آن ایجاد شود، 
کوارتز این مشکل را نیز حل می کند. المپ فرابنفش موجود 
در این قمقمه هر 4 ساعت یک بار روشن شده و به این ترتیب 
هــر نوع میکروب موجود در ســطح داخلــی از بین می رود. 
کوارتز با اســتفاده از درگاه USB شارژ می شود و با هر بار 

شارژ نیز می توان تا دو ماه از آن استفاده کرد. 

 ربات ویژه خواب
هر انسان حدود یک سوم عمر خود را در خواب می گذراند و 
خواب شــبانه نقش مهمی در سالمت و کیفیت عملکرد روزانه 
دارد، به همین دلیل انبوهی از اپلیکیشــن ها و گجت هاي ویژه 
خواب به بازار عرضه شده اند. سامنوکس (Somnox) نخستین 
ربات ویژه خواب اســت که با قابلیت هــاي مختلف خود وعده 
خوابی بهتر را به کاربران می دهد. این ربات به شکل یک بالش 
اســت که کاربر، آن را در کنار خود قــرار می دهد. این ربات با 
ایجاد حرکاتی مشــابه تنفس آرام بــه تنظیم تنفس کاربر و در 
نتیجه افزایش کیفیت خواب او کمــک می کند. همچنین این 
ربــات از توانایی پخش طیف متنوعی از فایل هاي صوتی نظیر 
موســیقی آرامش بخش یا الالیی برخوردار است. سامنوکس از 
قابلیت یادگیري ماشــینی برخوردار است و با استفاده بیشتر از 
آن، بهتــر با ویژگی هاي کاربر هماهنگ می شــود. البته قیمت 

650 یورویی این محصول شاید خواب را از سرتان بپراند! 

دکمه سخنگو
همه بچه ها از گفت وگوي خیالی با عروسک هایشــان لــذت می برند. در این میان گجتی به نام چپت 
(Chappet) امــکان تعاملی جذاب تر را با عروســک ها فراهم می کند. چپت در واقع یک اســپیکر 

اســت که به وسیله اپلیکیشنی ویژه گوشی هوشمند می توان آن را کنترل کرد. والدین از طریق این 
اپلیکیشن می توانند با فرزند خود حرف بزنند. البته صداي پدر یا مادر پس از تبدیل شدن به صدایی 

کودکانه از طریق چپت پخش می شــود. به این ترتیب ارتباط کودك با عروســک می تواند جذاب تر شــود. همچنین پدر یا مادر 
می توانند از میان ترانه ها و نیز قصه هایی که به صورت پیش فرض در این اپلیکیشــن قرار داده شده انتخاب کرده و آن را براي 
فرزندشان پخش کنند. چپت مدتی پیش به صورت آزمایشی در ژاپن استفاده شد و به علت استقبال گسترده، تیم سازنده به فکر 

عرضه آن به بازارهاي جهانی افتاد. 

آزمایشگاه همراه هوا
آلودگی هوا هر ســاله موجب مرگ حدود هفت میلیون 
نفر در سراســر جهان می شــود. آگاهی داشتن از وضعیت 
کیفیت هوا می توانــد در برخی مواقع به تصمیم گیري بهتر 
و درنتیجه افزایش ســالمت ما کمک کنــد، اما در برخی 
محیط ها شــاید از میزان آلودگی هوا اطالع نداشته باشیم. 
پاکت لب (PocketLab) میزان دي اکســیدکربن، ذرات 
معلق، ازن، رطوبت و نیز فشــار هــوا را ارزیابی کرده و این 
اطالعات را به گوشــی هوشــمند ارســال می کند. یکی از 
قابلیت هاي این گجت امکان به اشــتراك گذاري اطالعات 
به دست آمده با مراکز تحقیقاتی است. به این ترتیب اجتماع 
کاربــران پاکت لب  می توانند انبوهی از داده ها درباره کیفیت 
هواي مناطق مختلف جهان را به مراکز پژوهشی فرستاده و 
در نتیجه در فرآیند مطالعه هرچه بهتر پدیده گرمایش زمین 
مشــارکت کنند. این گجت با قیمت 300 دالر از سال آینده 

میالدي وارد بازار می شود. 

 شبیه سازي ساختار عصبی
مغز و شــبکه عصبی پیچیدگی هاي زیادي دارد و هنوز هم جزئیات زیادي را در رابطه با آن نمی دانیم. در این میان آشــنا کردن هرچه 
بهتر دانش آموزان با این ســاختار و عملکرد آن می تواند نقش مهمی در پیشــبرد دانش داشته باشد. نوروبایتس (NeuroBytes) گجتی 
کمک آموزشی است که مفاهیم پایه دانش عصب شناسی را به زبانی ساده توضیح می دهد و در عین حال خالقیت کاربر را نیز تقویت می کند. 
هر یک از این گجت ها که در واقع یک مدار الکتریکی هستند می توانند نور، صدا و لمس را دریافت کرده و براساس آن واکنش نشان دهند. 
به این ترتیب می توان از این مدارها که هر کدام نقش یک نورون را ایفا می کنند براي ساخت انواع ربات هاي ساده استفاده کرد. هر نوروبایت 

مانند یک بلوك بوده و در نتیجه می توان آنها را به شکل هاي مختلفی به یکدیگر متصل کرد و کارکردهاي مختلفی را شکل داد. 
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