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تالش

 شکست در دیده شو
یــک تیــم 5 نفــره از خراســان تصمیم 
گرفتند اســتارتاپی با نام «دیده شو» را راه 
بیندازند. دیده شــو قرار بود ویترین تبلیغاتی 
کسب وکارهاي مختلف باشد. باوجود انگیزه 
باالیی که تیم داشــت، این ایده خیلی زود 
با شکســت روبه رو شــد، چون بازار در این 
زمینه اشباع بود و رقباي قدرتمندي در آن 
حضور داشتند، اما اعضاي تیم ناامید نشدند 
و تصمیــم گرفتند ایــده اي دیگر را عملی 
کنند. این ایده، ســاخت یک اپلیکیشن در 

حوزه فین تک با محوریت سالمت بود. 

 کار در شــتاب دهنده، خواب در 
ترمینال! سالن 

این ایده، ســاخت یک اپلیکیشن گام شمار 
بود، اما با وجود زیاد بودن رقبا، شاید ایجاد 
یک اپلیکیشن فقط با همین قابلیت چندان 
درست نباشــد. به همین دلیل یک قابلیت 
کلیدي دیگر هم به این طرح اضافه شــد و 
آن هم امکان خرید از فروشگاه ویژه پیگام 
بود. تیم پیگام تصمیم می گیرد ایده خود را 
در یک شــتاب دهنده تهرانی پیاده کند، اما 
حضور در یک شــهر غریــب براي اعضاي 
این تیم به هیچ وجه آســان نبــود. از تیم 
قبلی فقط دو نفر باقــی ماندند. این دو نفر 
به همین دلیل چند شب مجبور می شوند در 
سالن استراحت ترمینال و نمازخانه فرودگاه 
بخوابنــد. این تیم دو نفــره طی حضور در 
شــتاب دهنده و انجام بررسی هاي بیشتر به 
این نتیجه رسید که راه اندازي یک فروشگاه 
مجزا چندان معقول نیســت و دلیل آن هم 

هزینه هاي باالیی اســت که راه اندازي، 
یک  تــدارکات  و  مالی  امــور  مدیریت، 

فروشگاه آنالین دارد. 
به همیــن دلیل، تیم پیــگام طرح اولیه 
خود را تغییر داد و تصمیم گرفت الگوي 
دیگري را پیاده کند. در این مدل جدید، 
به  کاربر  جســمی  تحرك  تبدیل  امکان 
ابزاري براي اســتخراج یک ارز دیجیتال 
(نظیر بیت کوین) فراهم می شــد. از آنجا 
کــه بیت کوین ماهیتی غیرشــفاف دارد 

و براســاس گزارش ها از آن براي خرید و 
فروش هاي غیرقانونی نیز استفاده می شود، 
تیم پیــگام تصمیم گرفت یک ارز دیجیتال 
ویــژه خود را عرضــه کنــد. به این ترتیب، 
امکان خریــد و فروش این ارز دیجیتال در 

بازار فراهم می شد. 

 آب سرد در الکامپ استارز
تیــم پیگام به دلیل ایــن ایده جدید موفق 

شد در نمایشــگاه الکامپ استارز سال 95 
شــرکت کند. اعضاي تیــم از این فرصت 
بســیار خوشــحال بودنــد، غافــل از خبر 
تکان دهنده اي که قرار بود در این نمایشگاه 
به آنها برسد. در یکی از روزهاي نمایشگاه، 
یکی از بنیانگذاران پیــگام به معرفی ایده 
آن در برابــر هیات داوران پرداخت. در آنجا 
بود که دیدگاه یکی از داوران همچون آب 
سردي بر ســر اعضاي تیم ریخت: «ایجاد 
ارز دیجیتال در ایران در حکم «خلق پول» 

بوده و در نتیجه غیرقانونی است!»
اما ظاهرا این تیم قــرار نبود به این زودي 
میدان را تــرك کند. اعضاي تیم پیگام که 
از شنیدن این مســاله حسابی ناراحت شده 
بودند، خیلی سریع خود را جمع وجور کردند 
و بــه فکر اصــالح مدل کسب وکارشــان 
افتادنــد. در این میان، ایــده تبدیل امتیاز 
بــه تخفیف خرید مطرح شــد. ایــن ایده 
مشــکالت قانونی نداشــت، اما آیا مردم از 

چنین محصولی استقبال می کردند؟ 

 از ساختمان بیرون بزنید!
اســتیو بلنــک (Steve Blank) یکی از 
چهره هاي شــناخته شده دنیاي استارتاپی و 
بنیانگذار رویدادهاي استارتاپ ویکند است. 
آقاي بلنک که ســابقه مشاوره به برخی از 

دارد،  را  دنیا  اســتارتاپ هاي  بزرگ ترین 
یک جملــه را بارها به تازه واردان این 

حوزه می گوید: «از ساختمان بیرون 
بزنید.» 

می گویــد:  اکبــري  حامــد 
موفقیت  براي  «اعتبارسنجی 

یک اســتارتاپ بسیار ضروري است. بعضی 
از برنامه نویســان جوان فکــر می کنند اگر 
در اتاق خود بمانند و اپلیکیشــن بنویسند، 
می توانند به موفقیت و درآمد باال برسند. در 
حالی که این تفکر کامال اشــتباه است.» او 
توضیح می دهد که براي اعتبارسنجی پیگام، 
گفت وگوهاي زیادي با مردم کوچه و بازار، 
با سن و سال هاي مختلف انجام دادند. این 
 بنیانگذار پیشــگام می گویــد: «گفت وگو با 
کســانی که می توانند کاربر بالقوه محصول 
شما باشند، همیشه اطالعات باارزشی را به 
شــما می دهد. صحبت با بازدیدکنندگان از 
نمایشــگاه هایی که در آن حضور داشــتیم 
نیز اطالعات خوبــی به ما داد. حتی از این 
طریق به چند ایراد فنی و یک شــیوه جدید 

کسب درآمد، براي پیگام نیز پی بردیم.» 
راهبرد بازاریابی به معناي مشــخص کردن 
مســیري اســت که یک اســتارتاپ براي 
رشــد طی می کنــد. با این که بســیاري از 
کســب وکارها کسب سود بیشــتر را هدف 
قرار می دهنــد، پیگام دنبــال جذب کاربر 
بیشــتر است. شــاید این کار براي بسیاري 
از افراد عجیب باشــد، اما واقعیت این است 
که کســب سهم قابل توجهی از بازار بعدها 
گفتنی  بینجامد.  درآمد  کســب  به  می تواند 

از  بســیاري  اســت 
شــرکت هاي بــزرگ 
نیــز  فیســبوك  نظیــر 
چنین راهبــردي را دنبال 

می کنند. 
پیــگام براي رســیدن به این 
هدف از ابزارهایی ساده استفاده 
محمدي  محمدحســن  می کنــد. 

در این بــاره می گوید: «ابتــدا در یکی از 
کانال هــاي تلگرامی، یک تصویر به همراه 
توضیحاتی کوتاه درباره این اپلیکیشن قرار 

دادیم.
 این پســت خیلــی زود نظر بســیاري از 
کاربران را جلب کرد و حتی متوجه شدیم 
در یک گروه بزرگ اســتارتاپی نیز قرار 
گرفتــه و گفت وگوهایی درباره آن شــده 
اســت. همین اقدام ســاده توانست حجم 
قابل توجهــی از کاربران را برایمان 

به همراه آورد.» 

اپلیکیشــن   
بازار  ایرانــی، 

جهانی
ایده پیــگام آنقدر 
جذابیــت دارد که 
توانســته کاربرانی 
از دیگر کشــورهاي 
جهــان را نیــز جذب 
کند. تیم پیگام در نظر دارد 
فعالیت هــاي خود را براي حضور در 
بازارهاي بین المللــی افزایش دهد و براي 
اسکاندیناوي  کشــورهاي  بازار  به  کار  این 
چشم دوخته اســت. حامد اکبري می گوید: 
«کاربران این کشــورها معموال از ایده هاي 
نو بیشتر استقبال می کنند و به همین دلیل 
به فکر برنامه ریزي بــراي حضور موثر در 

این کشورها هستیم.» 

درد دل استارتاپی

گالیه هاي  از  یکی  اکبري  حامد 
استارتاپ ها را دیدگاه سرمایه گذاران 
او  می دانــد.  ایــران  اکوسیســتم 
از  بســیاري  می گوید: «متاســفانه 
ایرانی  خطرپذیــر  ســرمایه گذاران 
بیشــتر بــه دنبــال نســخه هاي
 کپی شــده اســتارتاپ هاي موفق 
خارجی هستند. این دیدگاه شاید به 
دلیل باور نداشتن به ظرفیت جوانان 
ایرانی باشــد، اما واقعیت این است 
که روند جهانی به سمت حمایت از 
ایده هایی حرکت می کند که به خلق 
ارزش می پردازند و فکر می کنم ما 
نیز باید این دیدگاه را بیشتر مدنظر 

قرار دهیم.» 
نیــز  محمــدي  محمدحســن 
می گویــد: «به نظر مــن، آموزش 
ناکافی و نبــود ارتباطات قوي بین 
اکوسیســتم اســتارتاپی ایــران با 
دنیــا از ضعف هایی اســت که باید 
حضور  حتی  شــود.  پرداخته  آن  به 
چند اســتارتاپ موفــق خارجی در 
رویدادهایــی نظیــر الکامــپ هم 
می تواند گام اولیه خوبی به ســمت 

تقویت این ارتباطات باشد.» 

راه برو، تخفیف بگیر!
استارتاپ ایرانی پیگام با ارائه تخفیف خرید، کاربران خود را به فعالیت بدنی تشویق می کند

اپلیکیشن هاي مختلفی با محوریت سالمت و ورزش در دنیاي امروز وجود دارد. شاید شما یکی از این اپلیکیشن ها را که براي نمونه به شمارش گام هاي برداشته 
شده، تعیین مسافت طی شده و کالري مصرف شده می پردازد در گوشی تان داشته باشید، اما شاید وجود این ابزارها به تنهایی براي ورزش انگیزه بخش نباشد 
و کاربران به پاداشی جدي براي تحرك جسمی نیازمند باشند! در این صورت، پیگام راه حلی بسیار جذاب براي بسیاري از کاربران به شمار می رود. پیگام یک 
اپلیکیشن اندرویدي ویژه تلفن هاي هوشمند است که می تواند تعداد گام هاي کاربر را محاسبه و آنها را به سکه هایی مجازي تبدیل کند. کاربر می تواند پس از 
رسیدن این سکه ها به سقفی مشخص از آنها براي خرید اجناس مختلف با تخفیف هایی ویژه استفاده کند. براي استفاده از این اپلیکیشن حتما باید موقعیت یاب 
دستگاه تان روشن باشد و به همین دلیل با راه رفتن روي تریدمیل نمی توانید امتیازي به دست آورید! پیگام به کسب وکارها براي اجراي مسئولیت اجتماعی خود 
در حوزه سالمت کمک می کند. با این که چنین اپلیکیشنی جذاب به نظر می رسد، اما شاید شنیدن داستان حامد اکبري و محمدحسن محمدي که بنیانگذاران 

پیگام هستند، به مراتب جذاب تر باشد!

صالح سپهري فر

حامد اکبري: 
اعتبارسنجی براي موفقیت 

یک استارتاپ بسیار ضروري 
است. بعضی از برنامه نویسان جوان 
فکر می کنند اگر در اتاق خود بمانند 

و اپلیکیشن بنویسند، می توانند به 
موفقیت و درآمد باال برسند. در 

حالی که این تفکر کامال 
اشتباه است
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ذره بین

 هوشمندي در خانه
هوشــمندي خانه ها به مــواردي که گفته 
شد، محدود نمی شود. شکل ظاهري خانه هاي 
هوشــمند تفاوت چندانی با خانه هاي معمولی 
ندارد، ولی در عمل یک خانه هوشمند از جهات 
مختلف با یک خانه معمولی متفاوت اســت. در 
خانه هاي هوشمند از بدو ورود به خانه می توان 
تغییرات را مشــاهده کرد. درب هاي خانه هاي 
هوشمند می تواند کمی متفاوت تر عمل کند، به 
این صورت که با اســتفاده از رمز عبور، کارت 
شناســایی الکترونیکی، اثر انگشــت یا اسکن 
چشــم امکان ورود را به اعضاي تعریف شــده 
داد و بدون اســتفاده از این راهکارها کســی 
توانایی ورود به خانه را نداشــته باشد. همچنین 
این سیستم می تواند به زیر سیستم هایی براي 
اطالع رسانی از طریق پیامک یا رایانامه مجهز 
باشد و در صورت شناســایی افراد ناشناس به 
سرعت ورود آنها را به همراه تصویر به صاحب 
خانه اطالع دهد. المپ هاي خانه هاي هوشمند 
نیز کمــی متفاوت تر هســتند، سیســتم هاي 
نورپــردازي جهت بهینه ســازي مصرف برق، 
راهکارهــاي مختلفی را براي روشــنایی خانه 

در نظــر می گیرند. به عنــوان مثال در روز و با 
کرکره هاي  روشــنایی،  حسگرهاي  از  استفاده 
الکترونیکی پنجره ها طوري تنظیم می شــوند 
کــه محل هاي نورگیــر بدون نیــاز به المپ 
روشن شــوند، همچنین این سیستم ها معموال 
امکان شناســایی حرکت و حضــور افراد را در 
بخش هاي مختلف خانه داشــته و در صورتی 
که کســی در یکــی از اتاق ها نباشــد به طور 
خودکار المــپ را خاموش می کنــد.  به طور 
معمول سیستم روشــنایی توسط برنامه اي که 
روي تلفن همراه نصب می شود قابلیت تنظیم را 
دارد. در خانه هاي هوشمند سیستم روشنایی با 
کمک دیمرهایی که به المپ ها وصل شده اند، 
امکان تنظیم میزان روشنایی را نیز به افراد خانه 
می دهند. از طرف دیگر سیســتم تهویه مطبوع 
هوشمند با استفاده از حسگرهاي دما و رطوبت، 
توانایی تشخیص را دارد و در صورتی که هواي 
خانه مطبوع نباشد به صورت خودکار شروع به 
فعالیت می کند. این امر به بهینه شــدن مصرف 
انرژي و در نتیجــه صرفه جویی در مصرف آن 
کمک می کند.  در کنار موارد بیان شده می توان 
به سیستم هاي خودکار تشخیص حریق و حتی 

اطفــاي آن با اســتفاده 
خودکار  آبپاش هــاي  از 

اشاره کرد. اما موضوع مهم 
بخش هاي  این  که  است  این 

هوشــمند، نــه تنها بــه صورت 
جداگانه کار می کنند، بلکه با استفاده از اینترنت 
می توانند با هم در تعامل باشند. داشتن اینترنت 
در هر یک از اشــیا یعنی دسترســی به داده ها 
و اطالعاتی که قابل تجزیه و تحلیل هســتند. 
این مساله می تواند به بهینه سازي فعالیت خانه 
هوشمند کمک کند. وسایل خانه هاي هوشمند 
نیز هوشــمند تر از قبل عمل می کنند. با حضور 
اینترنت اشیا در خانه هاي هوشمند، کنترل خانه 
هوشمند به داخل خانه محدود نشده و از بیرون 

نیز می توان بسیاري از موارد را مدیریت کرد.

 امنیت خانه هاي هوشمند
امنیــت را از دو منظر می توان در خانه هاي 
هوشمند مورد بررســی قرار داد. شاید یکی از 
مهم ترین دالیل استفاده از خانه هاي هوشمند، 
افزایش امنیت و ایمنی خانه ها باشد. این که شما 
سیستم هاي قوي تر نسبت به حالت معمول خانه 

براي شناسایی افراد ناشناس دارید خود مزیتی 
اســت که از لحاظ امنیتی نسبت به خانه هاي 
معمول متمایز است. حتی در بسیاري از موارد، 
خانه هاي هوشمند در صورت نبود شما در خانه، 
توانایی انجــام عملیاتی را دارند که ســارقان 
گمان کنند شــما در خانه حضــور دارید. براي 
این کار رفتارهاي شــما در زمان حضور رصد 
شده و به صورت تصادفی برخی از کارهایی که 
شــما در زمان حضور در خانه انجام داده اید به 
طور خودکار در صورت عدم حضور شما انجام 
می شــود. به عنوان مثال تلویزیون در ساعات 
مشخصی به مدت زمان مشخص روشن شده 
و سپس خاموش می شود. سیستم نورپردازي به 
صورت تصادفی روشــن و خاموش می شود تا 
افرادي که به قصد سرقت فکر ورود به خانه را 
دارند، از این موضوع دست کشیده و وارد خانه 
نشــوند. اما امنیت در خانه هاي هوشمند جنبه 
دیگري هم دارد که به عنوان تهدیدات امنیتی 

خانه هاي هوشمند مطرح است.

 تهدیدات امنیتی خانه هاي هوشمند
همانطور که گفته شــد سیستم هاي موجود 
در خانه هاي هوشــمند رو بــه افزایش بوده و 
اینترنت اشــیا به عنوان یکــی از نوآوري ها در 
این زمینه در حال فراگیر شــدن اســت. از این 
رو امکان دسترســی و کنترل این سیستم ها از 
خارج از خانه نیز میســر اســت. به این ترتیب 
در صورت هک شــدن اینترنتی این سیستم ها 
کاربران بیرونی می توانند کنترل سیستم 
را در دست بگیرند. در ساده ترین 
حالت با استفاده از دوربین هایی 
که در خانه هوشــمند براي 
تعبیــه  امنیــت  برقــراري 
می توانند  مهاجمان  شده اند، 
از بخش هــاي مختلف خانه 
عکســبرداري کرده و وسایل 
موجود و نقشه خانه را مورد تجزیه 
و تحلیل قرار دهند. همچنین اگر افراد 
مهاجم قصد آزار واذیت یا از بین بردن وســایل 
برقی را داشته باشند می توانند با در دست گرفتن 
کنترل وســایل هوشمند به آنها آسیب برسانند. 
به عنوان مثل اگــر در خانه اي امکان خاموش 
و روشــن کردن تلویزیون، المپ هــا و دیگر 
وســایل برقی مانند یخچال و ... وجود داشــته 
باشد، مهاجمان پس از هک سیستم و در دست 
گرفتن کنتــرل آن می توانند در زمان نبود افراد 
در خانه، با خاموش و روشن کردن مکرر وسایل 
برقی به آنها آسیب هاي جدي برسانند.  اما این 
مســاله به همینجا ختم نمی شود. همانطور که 
گفته شــد یکی از مهم ترین مسائل استفاده از 
خانه هاي هوشــمند، امکان بهینه سازي ورود و 
خروج افراد اســت. همین مســاله نیز می تواند 
به عنوان یک تهدید مطرح باشــد. در بسیاري 
از مــوارد کنترل خانه هاي هوشــمند از راه دور 
توســط برنامه هایی که روي تلفن همراه نصب 
می شــوند انجام می شــود. این برنامه ها نیز در 
صورت رعایت نشــدن مسائل امنیتی می توانند 
اطالعات کاربران را در اختیار هکرها قرار دهند. 
این مساله تا جایی می تواند ادامه داشته باشد که 
حتی هکرها با تغییر رمز یا اثر انگشت کاربران 
اجازه ورود آنها به خانه خود را هم ندهند. موارد 
دیگر چون اســتراق سمع و بررسی و شناسایی 
حضور یا عدم حضور افراد در خانه با اســتفاده 
از حســگرهاي حرکتی و ... نیــز می تواند جزو 
تهدیداتی باشــد که ممکن است در خانه هاي 

هوشمند با آن روبه رو شویم.

روي مبل کنار شومینه در حال مشاهده مسابقه فوتبال، گوشی را برمی دارم، برنامه اي را در تلفن همراه خود اجرا و نور اتاق را کمی بیشتر می کنم، هواي اتاق هم 
کمی گرم است، سیستم هاي تهویه باید تنظیم شوند، به قسمت دیگر برنامه می روم و میزان دماي مطلوب را انتخاب می کنم تا تهویه خودکار هوا را دلپذیرتر 
کند. چند سال پیش، اینها رویایی بود که امروز به لطف فناوري به واقعیت پیوسته است. زمانی فکر این که بدون نزدیک شدن به تلویزیون بتوان صداي آن را 

تغییر داد یک رویا بود، ولی امروز به یک امر عادي در زندگی روزمره ما تبدیل شده است. خانه ها در حال هوشمند شدن هستند، اما این مورد تا 
زمانی که کنترل خانه هوشمند در دست ماست می تواند جذابیت داشته باشد. اگر احتمال هک شدن سیستم هاي خانه هوشمند را در نظر 

بگیریم، ممکن است کنترل خانه از دست ما خارج شده و مشکالتی را به همراه داشته باشد. این مساله اهمیت امنیت در کنار هوشمندي 
خانه ها را بیان می کند. درواقع در کنار هوشمندي باید به مسائل امنیتی خانه هاي هوشمند نیز دقت کرد، چراکه با افزایش امکانات 

و با توجه به این که اکثر خانه هاي هوشمند بر بستر اینترنت اشیاء پیاده سازي می شوند احتمال امکان نفوذ به آنها نیز وجود دارد.

خانه هوشمند و امنیت
نفوذگران می توانند کنترل وسایل خانه شما رادر دست گیرند

محسن سمسارپور

راهکارهاي امنیتی
با توجه به گســتردگی شــرکت هاي تولیدکننده ابزارها و سیستم هاي هوشمند ســازي خانه به نظر می رسد ایجاد یک استاندارد امنیتی نیازي 
ضروري است. درواقع وجود استانداردهاي امنیتی الزاماتی را به همراه خواهد داشت که شرکت هاي تولید کننده باید از آن تبعیت کنند تا بتوانند 
محصوالت خود را به عنوان یک محصول استاندارد عرضه کنند. موضوع دیگر، هوشمندي و هوشیاري کاربران است. همیشه تهدیدات مختلف 
امنیتی در کار با ابزارهاي متصل به اینترنت وجود دارد، اما رعایت نکات امنیتی توسط کاربران این سیستم ها تا حد زیادي احتمال تبدیل تهدید به 
حمله را کاهش می دهد. به عنوان نکته آخر، همکاري افراد با شرکت هاي سازنده سیستم هاي خانه  هوشمند، در بیان مسائل و مشکالت امنیتی 
و رفع مشکالت و به روزرسانی مستمر سیستم هاي موجود در خانه هاي هوشمند براي شناسایی حفره هاي امنیتی و جلوگیري از نفوذ می تواند به 

بهبود امنیت سیستم هاي خانه هوشمند کمک شایانی کند.

اینترنت اشیا به 
عنوان یکی از نوآوري ها 

در خانه هاى هوشمند در حال 
فراگیر شدن است. از این رو 
امکان دسترسی و کنترل این 

سیستم ها از خارج از خانه 
نیز میسر است
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بازى  کده

   پناهگاهی به نام جامعه
بــازي Frostpunk در مــورد مدیریــت 
جامعه اســت و پس از تجربه آن خواهید دانســت 
تئوري ها و دیدگاه هایتان تا چه اندازه کارآمد است. 
محوریت بازي در مورد گروهی انسان هاي بازمانده 
اســت که در یک دنیاي خیالی منشــعب شده از
 قرن 19 گرفتار شــروع عصــر یخبندان جدیدي 
شده اند. شــما به عنوان رهبر این گروه باید از آنها 
در مقابل بزرگ ترین تهدید پیش رو یعنی ســرماي 
مرگبار و کشنده محافظت کنید و براي این کار باید 
مدیریت جامعه کوچک خود را در دست بگیرید. از 
جمله فعالیت هایــی که باید انجام دهید جمع آوري 
آذوقه، توســعه جامعه و شهر کوچک خود، ارتقاي 
سازه ها و نیازهاي زندگی و در نهایت حداکثر میزان 
بقا در سرماي سرسخت و استخوان سوز بازي است. 
ایــن بازي بــه مخاطب آمــوزش می دهد که
 بــال زدن یــک پروانه، چگونــه توفانی عظیم را 
ایجاد می کند! تصمیم هایی که در طول بازي براي 
پیشــبرد داســتان باید انجام دهید به هیچ عنوان 
آسان نیســت و حتی ممکن است به خود بیایید و 
ببینید آرمان هایتان را هم زیر پا گذاشــته اید! مردم 
شما براي زنده ماندن در شرایط سخت دنیاي بازي 
نباید امیدشان را از دست بدهند، از طرفی مخالفان 
و شورشیانی هستند که شما را به عنوان رهبر قبول 
نداشــته و دست به اعتراض خواهند زد. این که چه 
برخوردي با مخالفت ها داشته باشید، این که اعمال 
زور تا چه اندازه براي بقاي جامعه تاثیرگذار خواهد 
بود و این که در مســیري که قصد درســت انجام 
دادنش را دارید، تا چه اندازه خطا و اشــتباه خواهید 
کرد و از خودتان فاصله خواهید گرفت، سوال هاي 
بنیادینی هستند که به راحتی نباید از کنار آنها حین 

تجربه بازي گذشت.

   این سرماي سوزان
تهیه کردن غذا، ســرپناه و گرماي کافی براي 
این که از ســرما یخ نزنید، کلیــت گیم پلی بخش 
داستانی بازي اســت و این هدف با در اختیار قرار 
دادن تعدادي ابزار ســاده و قابل فهم به مخاطب 
محقق می شــود. انتخاب هاي پیش روي شــما در 
بخش شهرسازي بازي غالبا بر مبناي ساختن مراکز 
درمانی، خانه و سرپناه و گشت هاي جمع آوري آذوقه 
اســت. تحقیق کردن روي تکنولوژي هاي جدید، 
کارآمدي سیستم شما را افزایش می دهد، ولی اگر 
یکی از کارگران کلیدي این سیستم مجروح شود، 
کارآمدي کاهش خواهــد یافت. حاال باید تصمیم 
بگیریــد که این عضو معیوب را قطــع کرده و به 
کناري بیندازید یا رفتاري انسان دوستانه تر در پیش 
گرفته و کار ســبک تري به او بدهید. هیچ کدام از 
این تصمیم ها بسته به موقعیت شما در بازي مطلقا 
صحیح یا غلط نیستند و ایجاد موقعیت هاي فراوان 
با این جنس تصمیم گیري ها دقیقا نقطه درخشش 

بازي Frostpunk به شمار می رود.
بازي شــما را در کابوسی قرار می دهد که فقط 
شدت آن کم و زیاد می شــود. هنر زنده ماندن در 
دنیاي بازي به برنامه داشــتن براي دو ســه اتفاق 
پیش رو خالصه می شــود و در ایــن میان نیروي 

انســانی چالش بزرگی است که همیشه باید با آن 
دست و پنجه نرم کنید. وقتی بوران مرگبار در شرف 
وقوع اســت، باید اولویت ها را تغییر داد و مطمئن 
شوید ژنراتوري که منشا تجمع و شکل گیري جامعه 
شما شــده، به اندازه کافی ســوخت و زغال سنگ 
ذخیره خواهد داشــت تا فعالیت هاي حیاتی شما را 
ســرپا نگه دارد. البته که این تصمیم بدون عقوبت 
نخواهــد بود و باید بدانید چــه چیزي را در عوض
 از دست می دهید.  تمام این مسائل شاید براي یک 
رهبر مادرزاد عادي باشــند، اما دردسر جدي جایی 
آغاز می شود که چند نیاز حیاتی ناگهان با یکدیگر 
ســر بیرون می آورند و نیروي انســانی شما براي 
پوشــش دادن تمام آنها کافی نخواهد بود. در این 
مواقع ممکن است ناسزا نثار سازنده کنید، اما یک 
بار دیگر تصمیم هاي خــود را مرور کنید تا متوجه 
شوید چگونه نحوه برخورد شما با یک شورش باعث 

کشانده شدن تان در این مسیر شده است.
Frostpunk شــما را بــه تفکــر می اندازد، 
قبــل از هر تصمیم باید خوب بــه نتایج و عواقب 
آن بیندیشید، حســابی فکر کنید که آیا کاري که 
انجام می دهید واقعــا ارزش دارد؟ بازي هاي کمی 
وجود دارند که خواب شب را به دلیل فشار روانی و 
احساســی از شما بربایند و چنان ذهن تان را درگیر 
کنند که بعد از هر بار تجربه بازي احساس کنید چیز 
جدیدي راجع به خود و دنیاي اطراف تان شناخته اید، 

اما Frostpunk بدون شک یکی از آنهاست!

   حرف آخر
از آنجــا که بــازي Frostpunk به شــدت 
قصه محور است، قصه اي که تا حد زیادي توسط 
خود بازیکن روایت می شــود، در نتیجه رویکرد 
کلــی آن خطی بوده و پس از چند بار شکســت 
خــوردن خواهید دید که با ســناریوها و اتفاقات 

آشنا مواجه خواهید شد.
 در واقــع ارزش تکــرار بازي بــه انتخاب 
یــک تصمیم دیگر در موقعیت هاي مشــخص 
قبلی اســت تا ببینید اگــر آن کار را می کردید، 
مســیر وقایع چگونه دســتخوش تغییر می شد. 
اگــر طرفدار یک بــازي پر مغز و دشــوار، اما 
رضایت بخش و فراموش نشدنی هستید فراموش 
نکنید که تجربه این بازي را هر طور شــده به 

دست بیاورید.

بازي هفته
بهشتی دیگر براي تصمیم گیري 

و نقش آفرینی
 Pillars of Eternity چند سال پیش
از راه رسید و جانی تازه به رگ بازي هاي 
نقش آفرینی کالســیک و آن بازي هایی 
بازي  قدیمی  کامپیوترهــاي  روي  کــه 
نســخه  هفته  این  بخشــید.  می کردیم، 
دوم بازي با پســوند Deadfire منتشر 
می شــود و شکی نیســت که طرفداران 
خواهند  خوشنود  حسابی   CRPG سبک 
 PC شــد و به احتمال زیاد بهترین بازي
ســال را تجربه می کنند. داســتان بازي 
از یــک تعقیب و گریــز ماجراجویانه در 
خشــکی و دریا شروع می شــود و شما 
به عنــوان ناخداي کشــتی باید اعضاي 
خود را از ســفرهاي دریایــی خطرناك 
محافظــت  ِددفایــر  مجمع الجزایــر  در 
کنید. جزئیات فراوان در شخصی ســازي 
در  کامــل  عمــل  آزادي  کاراکترهــا، 
جســت وجوي محیــط و تصمیم هــاي 
بامعناي فــراوان از امضاهاي این بازي 
شــخصیت  هفت  می رونــد.  شــمار  به 
می تواننــد عضــو گروه شــما باشــند، 
آنهــا تعامالت مخصوص بــه خود را با 
یکدیگــر دارند و توانایی ها و قابلیت هاي 
اســتثنایی با خود به میدان نبرد می آورند 
کــه شــناخت و اســتفاده مناســب از 
آنهــا کلید پیروزي شــما خواهــد بود. 
 Pillars of Eternity II: Deadfire
یکی از بهترین بازي هاي RPG امسال 
خواهــد بــود، تجربــه آن را به صورت 

انحصاري روي PC از دست ندهید. 

رنج هاي کنان در تبعید
دومین بازي هفته مناسب کسانی است 
که یک اکشن ماجرایی در دنیایی پهناور و 
سندباکس را دوست دارند، مخصوصا اگر 
در نقش یکی از چهره هاي شــناخته شده 
فانتزي یعنی Conan قرار داشته باشند. 
بــازي Conan Exiles که مدت ها در 
بخش اِرلی اکســس شبکه اســتیم قرار 
داشت سرانجام این هفته به صورت کامال 
همزمان با PC براي کنسول ها نیز منتشر 
خواهد شد. شما در ابتدا هیچ چیز در اختیار 
ندارید و باید با گشتن در محیط ابتدا ابزار 
الزم براي زنــده ماندن در دنیاي بازي را 
بسازید، به مرور می توانید براي خود خانه 
و قبیله تشکیل داده و دوستان و دشمنانی 
به دســت بیاورید و با تداوم این مسیر به 
تجهیزات مناســب تر و قدرت بیشــتري 
دست یابید و سرانجام فرمانرواي مملکتی 
شــوید که خودتــان از پایه ســاخته اید. 
ترکیب مکانیک هــاي مختلف و گیم پلی 
بازي هاي متفاوت در Conan Exiles از 
ویژگی هاي متمایز آن است. ضمن آن که 
شــما امکان تجربه آنالین بازي با دیگر 
بازیکنان را نیــز دارید که در این صورت 
دشمنان و دوستان شما از هوش مصنوعی 

به انسان هایی واقعی تغییر خواهند کرد. 

مجید رحمانی

بعضی از بازي ها، خارج از بُعد سرگرمی، جهان بینی و بینشی را به ما آموزش می دهند که هیچ دانشگاه و 
سیستم آموزشی کالسیکی قادر به انجام دادنش نیست. بازي هایی که با ایده آل هاي خود از حقوق بشر 
تجربه آنها را شروع می کنید، وقتی از پاي بازي بلند می شوید حسابی خودتان را محک زده اید که در عمل 
چقدر به آنها پایبند هستید. Frostpunk یک بازي استراتژي با تصمیم هاي اخالقی بسیار دشوار است 
که همچون This War of Mine در نهایت شما را با این سوال به چالش می کشد که آیا همچون دیدگاه 
ماکیاولی، هدف وسیله را توجیه می کند یا خیر؟ همان طور که سري بازي هاي Civilization به ما درك 
عمیق تري از سیاست، فرهنگ و روابط دیپلماتیک می دهند، شرکت bit 11 ثابت کرده که با بازي هایش 

قصد دارد شناخت بهتري از انسانیت و ذات فردي به مخاطبانش بدهد و در این مسیر موفق است.

غلبه بر سرما با گرماي جامعه
پس از تجربه Frostpunk خواهید دانست دیدگاه هایتان چقدر کارآمد است

9/0امتیاز

Frostpunk
bit studios 11 سازنده 
bit studios 11 ناشر 
PC پلتفرم  
سبک  استراتژي
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کارگاه

 کلیپ برد پیش فرض
در حالت پایه، کلیپ برد آیفون چندان چشمگیر 
نیســت. اپ خاصی براي نمایش کلیپ برد وجود 
ندارد و بنابراین نمی توان فهمید که در حال حاضر 
چه چیزي در این فضا ذخیره شــده است. این به 
دلیل آن است که آي اواس تنها آخرین تکه متنی 
را که کاربر کپی کرده، دارد. هر بار که شما گزینه 
پیست (Paste) را از منوي نگه داشتن تاچ انتخاب 
می کنید، این اطالعات ذخیره شــده مورد استفاده 
قرار می گیرد. اگــر کنجکاوید که چگونه می توان 
کلیپ برد آیفون را پاك کرد، باید بگوییم آي اواس 
راهکار خاصی براي این کار ندارد، ولی با کپی یک 
کاراکتر فاصله می توانید این کار را به طور تقریبی 
انجام دهید. کافی اســت ایــن کاراکتر را انتخاب 
و تــاچ را روي آن نگه دارید تا منو باز شــود و با 
زدن کپی وارد کلیپ برد شود. کلیپ برد پیش فرض 
آیفون نکته دیگري ندارد! پس بگذارید ببینیم با چه 

اپ هایی می توان این قابلیت را کمی تقویت کرد.

 پیست به توان 2
یکی از بهترین گزینه ها براي مدیریت کلیپ برد 
آیفون، نرم افزار Paste 2 اســت. این نرم افزار هر 
چیــزي را که کپی کنیــد، از متن و عکس گرفته 
تا لینک و فایل را براي دسترســی سریع و آسان 

ذخیره می کند.
وقــت  کــه  هنگامــی 
محتــواي  یــک  یافتــن 
می توانید  می رسد،  کپی شده 
تصویــري  تاریخچــه  در 
کلیپ بــرد حرکــت و بــه 
به راحتی  پیش نمایش  کمک 
پیدا  را  موردنظرتان  محتواي 

کنید. این اپ حتی فیلترهاي هوشــمندي را هم 
براي جســت وجوي محتوا در اختیارتان می گذارد. 
در قســمت تاریخچه،  اگر خواستید محتوایی را به 
کلیپ برد سیستمی آیفون بفرســتید، کافی است 
روي آن محتوا به ســمت راســت بکشید. براي 

کمک بــه طبقه بندي انواع مختلف محتوا، امکان 
ایجاد و شخصی سازي بخش هایی به نام پین برد 
(Pinboards) وجود دارد. اطالعات داخل این اپ 
 (Share Sheet) از طریق برگه به اشتراك گذاري
در اپ هاي دیگر قابل دسترســی است. همچنین، 
به یمن ســازگاري با iCloud می توانید محتواي 
اپ را بــا کامپیوتــر مــک خود همگام ســازي 
کنید. البتــه براي این کار باید نســخه مک این 
نرم افزار را روي آن کامپیوتر نصب داشــته باشید. 
Paste 2 را می توانید به رایگان از اپ استور دانلود 

و نصب کنید.

 کپی شده!

نرم افزار بسیار خوب دیگري که براي مدیریت 
کلیپ برد آیفون وجود دارد، Copied اســت. این 
اپ متن، لینــک و تصویر را به صــورت برش ها 
(Clippings) در خــود ذخیره می کند. وقتی هم 
می خواهید از یک برش اســتفاده کنید، نرم افزار را 
باز کرده و آن برش را به کلیپ برد سیستمی آیفون 

کپی کنید.
منحصربه فــرد ویژگی هــاي  از  یکــی 
 Copied، کیبورد همراه آن است! با این کیبورد 
تمام برش هاي ذخیره شده در دسترس تان است که 
در هر اپی،  مثل Messages یا مرورگرها از آنها 
استفاده کنید. همچنین می توانید همان جا و بدون 
نیاز به باز کردن خود نرم افزار روي 
متنی کــه انتخاب کرده اید 
دهید.  انجــام  ویرایش 
امکان ذخیره متن در 
به صورت  کلیپ برد 
مســتقیم از طریق 
هم  کیبــورد  این 
واضــح اســت! از 
امکانــات  دیگــر 
این نرم افــزار باید به 
متن هاي  تغییــر  امکان 
ذخیره شــده بــا گزینه هــاي 
مختلف فرمتی (Formatting) اشــاره 
کرد. شــما می توانید با استفاده از یک قالب، متن 
را به سرعت تغییر فرمت دهید و حتی امکان ایجاد 
قالب هاي مختلف براي کاربــران حرفه اي تر هم 
وجود دارد. این نرم افــزار به صورت رایگان در اپ 
استور موجود اســت و با پرداخت داخل برنامه اي، 
ویژگی هاي اضافــه اي مثل امکان ذخیره برش ها 
در لیســت ها، ایجاد قوانین مختلف براي مدیریت 
برش ها و همگام سازي با دســتگاه هاي دیگر بر 
بســتر iCloud به برنامه افزوده می شــود. مانند 
Paste 2، این نرم افزار هم یک نسخه مک (البته 
غیررایگان!) دارد که با همراهی آن  براحتی می توان 
یک کلیپ برد مشترك میان مک و آیفون داشت. 

 کلیپ پالس
اپ +Clip شــاید از نظر ذخیــره محتوا در 
کلیپ بــرد شــبیه دو اپ دیگر باشــد، اما یک 
ویژگی بارز دارد که آن را از بقیه متمایز می کند: 
تشــخیص نوع محتوا. براي مثــال هنگامی که 
شــما یک شماره تلفن را در آن ذخیره می کنید، 
امکان شــماره گیري آن را مستقیما از داخل اپ 
خواهید داشت. یک لینک ذخیره کرده اید؟ روي 
آیکون آن بزنید تا وارد ســایت شوید. کاربران 
همچنین امکان شخصی ســازي این ویژگی را 
نیز دارند و می توانند مثال باز کردن لینک ارسال 
ایمیل را بــه جاي اپ Mail، بــه اپ جیمیل 
نســبت دهند. این نرم افزار که بــراي آیفون و 
آیپد طراحی شــده اســت، قابلیت همگام سازي 
اطالعات میان چند دســتگاه  با سیســتم عامل 
آي اواس را از طریــق iCloud فراهم می کند 
که براي کســانی که می خواهند محتواي موقت 
را میان چند دســتگاه منتقل کنند، بســیار مفید 
خواهد بــود.  +Clip بر خــالف دو اپ دیگر 
رایگان نیســت و با قیمت 3 دالر در اپ استور 

عرضه می شود.

هر مدل جدید آیفون و آپدیتی که براي سیستم عامل آن یعنی iOS عرضه می شود، ویژگی هاي 
قوي تر و کاربردي تري را با خود به همراه می آورد تا کاربران پرتوقع آن را بتواند از این محصول راضی 
نگه دارد. در این میان بعضی از ویژگی ها هم تقریبا ثابت مانده و در تکامل سیستم عامل تغییر زیادي 
نمی کنند! یکی از این امکانات، کلیپ برد آیفون اســت. درست است که این کلیپ برد تا اندازه زیادي 
کار را راه می اندازد و استفاده از آن آنقدر عادي است که شاید اصال نیازي به به روزرسانی یا تقویت آن 
احســاس نشود، اما این قابلیت محدودیت هایی هم دارد که باعث می شود کاربران به فکر جایگزینی 

براي آن بیفتند. بیایید ابتدا نگاه دقیق تري به این امکان iOS و سپس جایگزینان آن بیندازیم.

با این نرم افزار ها جان تازه اي به کلیپ برد سیستم عامل آي اواس ببخشید

کپی پیست متفاوت در آیفون
محمود صادقی

انتخاب سه بعدي!
یکی از شاخص ترین ویژگی هایی که در چند مدل اخیر به آیفون افزوده شد، لمس 
ســه بعدي یا 3D Touch بود. این قابلیت که از آیفون 6s معرفی شد، کارکردهاي 
جدیدي را با افزایش فشــار لمــس روي صفحه به کاربر عرضه می کند. یکی از این 
کارکردهاي جالب که شاید به آن توجه شود، به کیبورد و به طور خاص نحوه انتخاب 
قسمتی از متن براي کپی مربوط می شود.  در حالت عادي، شما باید روي متن بزنید 
و با حرکت دادن انگشــت به راست و چپ و همچنین تنظیم اول و آخر قسمت هاي 
الیت شــده، متن موردنظرتان را انتخاب کرده و ســپس با زدن گزینه کپی، آن تکه 
متن را کپی کنید. این کار به کمک لمس سه بعدي بسیار آسان تر انجام می شود: روي 
کیبورد با فشار کم لمس کنید تا کلیدهاي محو شده و کیبورد عمال شبیه به یک تاچ پد 
عمل کند. در این حالت، بدون برداشــتن انگشتتان از روي صفحه و با حرکت دادن 
آن می توانید مکان نما را روي متن به سرعت حرکت دهید! حال اگر می خواهید عمل 
انتخاب بخشــی از متن را انجام دهید، مکان نما را به ابتداي آن بخش ببرید و فشار 
لمس روي صفحه را بیشتر کنید تا وارد حالت انتخاب متن شوید و با حرکت انگشت 
تا هر جاي متن را که می خواهید انتخاب کنید تا هاي الیت ادامه یابد. پس از آن با باز 

شدن منو، قسمت انتخابی را کپی کنید. 

اگر کنجکاو هستید 
که چگونه می توان کلیپ برد 

آیفون را پاك کرد، باید بگوییم 
آي اواس راهکار خاصی براي این کار ندارد، 
ولی با کپی یک کاراکتر فاصله می توانید این 
کار را به طور تقریبی انجام دهید. کافی است 

این کاراکتر را انتخاب و تاچ را روي آن 
نگه دارید تا منو باز شود و با زدن 

کپی وارد کلیپ برد شود
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جیمیل جذاب تر از همیشه
همان طور که می دانید جیمیل، سرویس ارائه ایمیلی است که گوگل 
در اختیار کاربران قرار داده است. این سرویس اکنون کاربران زیادي از 
سراســر دنیا دارد و تقریبا می توان گفت همچون جست وجوگر گوگل، 
گوي ســبقت را از رقبا ربوده و محبوب ترین سرویس مدیریت ایمیل 

در سراسر جهان است.
شــاید جیمیل از روز اولی که در اختیار کاربران قرار گرفت چندان 
تغییر خاصی نکرده باشد (به جز فرم ورود به آن که تغییري سراسري در 
کل سرویس هاي گوگل بود)، اما این روزها تغییرات زیادي در جیمیل 

رخ داده که آن را بیش از پیش جذاب و کاربردي کرده است.
دوســت دارید امکانــات و طراحی جدید جیمیل را روي حســاب 
کاربري خود فعال کنید و از همین حاال از جیمیل و قدرت هاي نهفته 

در آن استفاده کنید؟
1  به حساب کاربري خود در سرویس جیمیل وارد شوید.

2   از باالـ سمت راســت صفحه روي آیکون تنظیمات که به 
شکل یک چرخ دنده اســت کلیک کرده و از منوي به نمایش درآمده 

روي گزینه Try the new Gmail کلیک کنید.
3  به همین راحتی محیط جذاب و جدید جیمیل به همراه امکانات 

بیشتر در اختیار شما قرار می گیرد.
فضاي بیشتر

در صورتی که بخواهید فضاي کار بیشتري را به فهرست ایمیل ها 
اختصاص دهید کافیست روي آیکون منوي اصلی در باالـ  سمت چپ 
(کنار لوگوي جیمیل) کلیک کنید تا ستون سمت چپ نرم افزار به حالت 

جمع درآمده و فضاي میانی جیمیل بزرگ تر شود.
 ،Snooze نکته: امکاناتی همچون پاسخ هاي هوشمندانه، قابلیت
مدیریت تقویم، فهرســت کارها و یادداشت هاي همیشه همراه از جمله 
مواردي هستند که عالوه بر طراحی جدید در اختیار شما قرار می گیرند.

 Creators Update تقریبا یک ســال پیــش نســخه
ویندوز 10 منتشر شد و امکانات فراوانی را در خود جاي داد. 
یکی از این امکانات، قابلیتی پنهان اســت که کمتر کاربري 
با آن آشــنایی دارد. بــه کمک این قابلیــت در صورتی که 
تلفن همراهتان بیش از 10 متر از رایانه دور شــود، ویندوز 
به صورت خــودکار در وضعیت قفل صفحه قــرار گرفته و 
به این ترتیــب در صورتی که مکانی را ترك کرده و فراموش 
کرده باشــید رایانه را قفل کنیــد، می توانید بدون نگرانی از 
قفل شــدن رایانه به کارتان برسید. ویندوز به طور هوشمند 
دور شــدن شما از رایانه را تشــخیص داده و قفل صفحه را 
فعال می کند. براي فعال ســازي این قابلیت کافیســت این 

مراحل را دنبال کنید:
1  به منوي استارت مراجعه 

 Settings کرده و روي آیکون
چرخ دنده  یک  شکل  به  که 

است، کلیک کنید.
صفحــه  از    2
تنظیمــات بــه بخــش
 Devices مراجعه کنید.

ســتون  از    3
گزینــه چــپ،  ســمت 

 Bluetooth & other  
و  کــرده  انتخــاب  را   devices

پس از اطمینان از روشن بودن بلوتوث 
به روي تلفن همراه هوشــمند و رایانه (رایانه شما باید 

 Add Bluetooth or بلوتوث مجهز باشــد) روي گزینــه
other device کلیک کنید.

4 در پنجــره به نمایــش درآمــده Bluetooth را 
انتخــاب کرده و منتظر بمانید تا تلفن همراه شــما در رایانه 
شناســایی شود. سپس روي آن کلیک کرده و منتظر بمانید 

تــا پین کد اتصال دو دســتگاه به یکدیگر نمایان شــود. در 
ادامه روي هر دو دستگاه گزینه Pair یا Connect را براي 

برقراري ارتباط انتخاب کنید.
5   به صفحه اصلی Settings بازگردید و روي گزینه 

Accounts کلیک کنید.
 Sign-in options 6  از ســتون ســمت چپ روي

کلیک کنید.
7  در سمت راست، صفحه را به پایین اسکرول کرده و 
در بخش Dynamic Lock عالمت چک مارك کنار گزینه 
 Allow Windows to detect when you’re away

and automatically lock the device را فعال کنید.
8  یک مرتبه رایانه را ري استارت کنید.

9 از حاال به بعد هرگاه بلوتوث تلفن همراه شــما روشــن 
باشــد و پس از مدتی کار کردن با رایانه، از رایانه دور 
شــوید و فعالیتی با رایانه انجام نشود، حالت قفل 
صفحه فعال شــده و بــراي ورود مجدد به 
سیســتم عامل باید رمز عبور کاربري شما 

ثبت شود.
نکتــه: ایــن قابلیت فقــط براي
قفــل کردن کاربــرد دارد و براي ورود 
به سیســتم عامل نمی توان از آن کمک 

گرفت.

قفل ویندوز با تلفن همراه
امیر عصارى

نکته: در 
صورتی که قفل صفحه 

براي کاربري شما فعال نباشد عمال 
این قابلیت کاربرد خاصی نخواهد داشت. 

همچنین در صورتی قفل فعال می شود که ضمن 
دور شدن تلفن همراه از رایانه، فعالیت خاصی نیز 
با رایانه انجام نگیرد، چراکه این قابلیت در ویندوز 

به صورت هوشمندانه عمل می کند و در صورت 
فعال بودن کار با رایانه، ویندوز گمان می کند 

ارتباط بلوتوث شما قطع شده 
و در حال استفاده از 
رایانه هستید
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نبض بازار

DTEK60 BBA100 2Mate10 lite RNEGalaxy  J7 pro MS

تمشک وحشى و هم قطاران
شرکت بلک بري یکی از عجیب ترین تولیدکنندگان گوشی هوشمند در دنیا به حساب می آید. این شرکت آمریکایی که زمانی به گوشی هاي 
بسیار امن و البته محدود معروف بود، حاال یکی دو سالی است که براي برگشتن به بازار، سازوکار جدیدي را در پیش گرفته و به جرگه گوشی هاي 
اندرویدي اضافه شده است. در این شماره سراغ یک گوشی هوشمند بلک بري اندرویدي می رویم و آن را با دو رقیب هم رده مقایسه می کنیم. 

گوشــی بلک بري انتخابی ما DTEK60 BBA100-2 است و در 
کنار آن یک گوشــی گلکسیJ7 پرو شــرکت سامسونگ و یک گوشی 
Mate 10 lite RNE هوآوي قرار دارد. اگر بخواهیم از ظاهر دســتگاه 
شــروع کنیم، باید گفت این گوشی هوشمند، طراحی قابل قبولی دارد. 
بدنه آن از شیشــه و فلز پوشــانده شــده و در مجموع 165 گرم وزن 
دارد. در پشــت دســتگاه خبري از دوربین دوگانه نیست و بلک بري از 
یک دوربین ٢١ مگاپیکســلی بهره برده، اما حسگر اثرانگشت در پشت 

دســتگاه قرار گرفته است. تراشه استفاده شده در گوشی بلک بري یک 
اسنپدراگون 820 از شرکت کوآلکام است. تراشه اي که به نظر می رسد با 
توجه به رم چهار گیگابایتی، ترکیبی قدرتمند را در اختیار کاربرانش قرار 
داده است. در کنار اینها حافظه داخلی 32 گیگابایتی، پردازنده گرافیکی

Adreno 530 و امکان پشــتیبانی از حافظه داخلی 256 گیگابایتی را 
هم اضافه کنید تا خیالتان راحت باشد که با گوشی به نسبت پرقدرتی 

سروکار دارید.

راند اول

دومین گوشــی مــورد بررســی، یعنی
Mate 10 lite RNE شــرکت هــوآوي با 
ابعادي بزرگ تر نســبت بــه دو رقیب دیگر 
و با یــک صفحه نمایــش 5.9 اینچی به این 
مقایسه پا گذاشته اســت. این دستگاه هم از 
بدنه اي آلومینیومی و صفحه نمایش شیشه اي 
تشکیل شــده، اما جالب اســت که با وجود

 0.4 اینــچ صفحه نمایش بــزرگ تر، دقیقا 

یک گرم وزن کمتري دارد. هوآوي براي این 
گوشی نیز از پردازنده اختصاصی هاي سلیکون 
کرین استفاده کرده است. Kirin 659 از یک 
پردازنده T830 و چهار گیگابایت رم استفاده 
می کند که ترکیب قابل قبولی را ایجاد می کند. 
نکته جالب در مورد هــوآوي میت 10 الیت، 
دوربین دوگانه آن اســت که کار را نسبت به 
گوشی هاي دیگر متفاوت می کند. جالب تر 

این که هوآوي حتی در جلوي گوشــی نیز از 
دوربین دوگانه استفاده کرده که تقریبا بین 
گوشی هاي هوشمند نایاب به حساب می آید. 
حافظه داخلی دســتگاه نیز بیشتر از گوشی 
بلک بري است و با 64 گیگابایت حافظه داخلی 
و 256 گیگابایت امکان پشتیبانی از حافظه 
جانبی به یک رقیب جدي در این ســه گانه 

تبدیل شده است.

راند دوم

شاید جالب باشــد بدانید محبوب ترین گوشــی در ایران همین 
اعضاي خانواده جی گوشی هاي گلکســی سامسونگ است، اما نکته 
ناراحت کننده این است که گوشی  سامسونگ همیشه نسبت به دیگر 
گوشی هاي هوشمند هم قیمت ضعیف تر است. این نکته ناامید کننده 
در مورد گلکســی جی 7 پرو هم وجود دارد، چراکه این دســتگاه از 

تراشــه میان رده اختصاصی Exynos 7870 در کنار سه گیگابایت 
رم استفاده می کند و حافظه داخلی آن هم به هوآوي میت 10 الیت 
نمی رسد. طبیعی اســت در چنین فضایی نمی توان انتظار داشت که 
دوربین دستگاه نیز قوي باشــد ، چرا که  در 16 مگاپیکسل محدود 

شده است.

راند آخر

تومان1/760/000 تومان1/700/000 تومان1/900/000

5.9
اینچ

هوآوي

Mate 10
lite RNE 

اندورید 7اندورید 7اندروید 6

بلک برى

DTEK60
2-BBA100 

لنوو

Galaxy J7
Pro SM 

5.5
اینچ

5.5
اینچ

Exynos 7870 تراشه 

32 گیگابایت حافظه داخلى 

3 گیگابایت مقدار رم 

دوربین  16.0 مگاپیکسل

باترى   3600 میلى آمپر ساعت 

HiSilicon Kirin 659 تراشه 

64 گیگابایت حافظه داخلى 

4 گیگابایت مقدار رم 

دوربین  13.0 مگاپیکسل

باترى   3340 میلى آمپر ساعت 

Snapdragon 820 تراشه 

32 گیگابایت حافظه داخلى 

4 گیگابایت مقدار رم 

دوربین   21.0 مگاپیکسل

باترى   3000 میلى آمپر ساعت 

5 پیشنهاد مشابه

تومان1/840/000 قیمت

Galaxy J7 Prime2

Nova 3e ANE-LX1 هوآوي

تومان1/340/000 قیمت

سامسونگ

اندورید 7.1

اندورید 7.1

تومان1/250/000 قیمت

2-DTEK50 STH100 بلک بري

اندروید 6

5.2
اینچ

5.5
اینچ

5.5
اینچ

تومان1/050/000 قیمت

5 Dual SIM نوکیا

اندروید 7.1

5.2
اینچ

تومان1/200/000 قیمت

 Q6 Dual SIM ال جى

اندروید 7.1

5.5
اینچ

Exynos 7 Octa 7870  تراشه

32 گیگابایت حافظه داخلى 

3 گیگابایت مقدار رم 

13  مگاپیکسل دوربین 

باترى   3300 میلى آمپرساعت

Exynos 7 Octa 7870  تراشه

32 گیگابایت حافظه داخلى 

3 گیگابایت مقدار رم 

13  مگاپیکسل دوربین 

باترى   3300 میلى آمپرساعت

Snapdragon 430  تراشه

16 گیگابایت حافظه داخلى 

2 گیگابایت مقدار رم 

13  مگاپیکسل دوربین 

باترى   3000 میلى آمپر ساعت

Snapdragon 435  تراشه

32 گیگابایت حافظه داخلى 

3 گیگابایت مقدار رم 

13  مگاپیکسل دوربین 

باترى   3000 میلى آمپر ساعت

Snapdragon 617  تراشه

16 گیگابایت حافظه داخلى 

3 گیگابایت مقدار رم 

13  مگاپیکسل دوربین 

باترى   2610 میلى آمپر ساعت

آرش جهانگیري
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 زندگى
همراه

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

سفر

بازي

کاربردي

بازي

 اندروید و آي اواس

اندروید و آي اواساندروید

اندروید

Wikiloc Outdoor SL

وادا

71 مگابایت

30 مگابایت

10 مگابایت

141 مگابایت

Rise Up کارت لند

سورنا Wikiloc

چقدر اهل سفر هستید؟ اپلیکیشن Relive توانایی این را دارد که 
شما را عاشق سفر کرده یا به شــما کمک کند که دیگران را عاشق 
سفر کنید. Relive یک ابزار تصویري براي ثبت سفر شما به بهترین 

شکل ممکن اســت. با Relive می توانید مسیر سفرتان را روي نقشه ثبت کنید. براي این 
کار باید از لحظه اي که سفر را آغاز می کنید، شروع یک مسیر را روي اپ استارت بزنید. در 
مسیر می توانید نقطه هاي مختلف را ثبت کرده یا این که عکس ها و فیلم هایی از سفرتان را 
ذخیره کنید. حاال که به پایان مسیر رســیده اید می توانید نتیجه کار را ببینید. با زدن دکمه 
پایان سفر، Relive یک مدل سه بعدي از نقشه طی شده توسط شما را به نمایش گذاشته 
و مسیر دقیق شما را به صورت انیمیشن روي آن به تصویر می کشد. همچنین در هر نقطه اي 
که عکس یا فیلم گرفته باشــید، تصاویر مربوط به آن مکان نمایش داده می شود و پس از 
آن ادامه انیمیشن را می بینید. نتیجه کار انقدر هیجان انگیز است که بخواهید همین حاال بار 
ســفر را ببندید. اگر همسفرانتان نیز این اپ را روي گوشی خود داشته باشند، آنها نیز روي 
نقشه نمایش داده شده و بخشی از شاهکار شما خواهند بود. حاال زمان آن رسیده که ویدئو 

را ذخیره کنید و در دیگر شبکه هاي اجتماعی به اشتراك بگذارید. 

سفر

Relive B.V

ببین و برو
Relive کــه در همیــن صفحه و در ابتدا به آن اشــاره کردیم یک اپ فوق العاده اســت، 
امــا اگر می خواهید به دل طبیعت بزنید به یک راهنماي حســابی احتیــاج دارید تا مکمل اپ

 Relive باشــد. اپلیکیشن Wikiloc یک ابزار کاربردي براي این کار است. در ویکی لوك که 
یک دانشنامه موقعیت مکانی است شما می توانید مسیرهاي مختلف گردشگري را مشاهده کنید. 
مسیرهایی که به وسیله کاربران دیگر تعریف شده است. همچنین شما می توانید خودتان هم به 
این مسیرها اضافه کنید. به طور مثال مسیر رسیدن به یک چشمه در دل یک جنگل یا رفتن به 
قله یک کوه. Wikiloc باعث می شود هم راحت تر بتوانید نقاط دست نیافتنی را کشف کنید و هم 
تجربیات منحصربه فرد خود را با دیگران به اشــتراك بگذارید. همچنین شما می توانید اطالعات 
سفر خود را از اپ Wikiloc به اپ Relive نیز انتقال داده و یک ویدئوي شگفت انگیز از سفر 

هیجان انگیزتان تولید کنید. 

نبرد در سرزمین کارت ها
کارت بازي یکی از همین خاطرات اختصاصی دهه شصتی هاست. این بازي که در کوچه و 
خیابان هم انجام می شد به این صورت بود که هر طرف کارت هاي مخصوصی مانند تیم هاي 
جام جهانی، ماشــین هاي ابرقدرت، هواپیما و… را بعد از بُر زدن انتخاب می کردند و طرفی 
که کارتش شــرایط بهتري داشــت برنده بازي بود. حاال بازي «کارت لند» با همان قوانین 
کارت بازي دهه شصتى ها بار دیگر این خاطرات را روي گوشی هوشمند زنده کرده است. از 
بین چند دسته مختلف یکی را انتخاب کرده و بازي را شروع می کنید. به طور مثال اگر کارت 
برزیل در دســتتان باشــد با توجه به گل زده و تعداد بُرد برنده خواهید شد، اما تعداد باخت و 
گل خورده باعث می شود تیم ملی برزیل در مقابل ایران بازنده باشد. کارت هاي دیگري مانند 
ماشین هاي مســابقه اي، هواپیماهاي جنگی، ابرقهرمان ها و… نیز از دسته بندي هاي متنوع 

این بازي فارسی زبان است.

یک دستیار فارسی زبان
حتما با دســتیارهاي صوتی معروف شــرکت هاي اپل، گوگل و مایکروســافت آشنا هستید. 
ســیري اپل، google now و کورتاناي مایکروســافت هر کدام ویژگی هاي منحصربه فردي 
دارند و هر روز با ســرعت بیشتري در جهت هوشمند شدن در حرکت هستند، اما مشکل بزرگ 
این ابزارها عدم پشــتیبانی از زبان فارسی اســت که باعث می شود براي کاربران ایرانی به یک 
قابلیت بالاســتفاده تبدیل شوند. حاال دستیار صوتی فارسی سورنا آمده تا این خال را پرکند. شما 
می توانید کارهاي مختلفی مانند تماس صوتی، ارســال پیامک، تنظیم ساعت و… را با فرامین 
صوتی انجام دهید: دستوراتی مانند (به مامان زنگ بزن) یا (به علی پیام بده تو راهم). سورنا در 
صورت دسترسی داشتن به اپلیکیشن هاي دیگر می تواند دستورات صوتی پیشرفته تري نیز انجام 
دهد و اپ هاي دیگر را هم به دســتور شــما کنترل کند. تنظیمات ابتدایی گوشی مثل روشنایی 
صفحه نمایش، قطع یا وصل کردن صدا و ویبره گوشی و… از توانایی هاي این اپلیکیشن است.

محافظت از بادکنک سفید
باز هم یک بازي رکوردي دیگر و باز هم ســاعت هایی که قرار اســت صرف این بازي 
کنید. در جریان بازي Rise Up شما باید در نقش محافظ یک بادکنک سفید ظاهر شوید. 
یک بادکنک در حال باال رفتن است و شما باید از برخورد موانع با آن جلوگیري کنید. نکته 
جالب در مورد Rise Up این اســت که تقریبا از همین مراحل اول ســخت اســت و شما 
باید تمرکز و ســرعت عمل زیادي خرج کنید. مراحل نه شــبیه هم هستند و نه حتی ترتیب 
آنها همیشــه به یک شکل اســت. این باعث می شود کار از آنچه که باید هم سخت تر شود. 
Rise Up گرافیکی ساده و جذاب دارد. از طرف دیگر فیزیک بازي به صورت هوشمندانه اي 
طراحی شده و شــما وزن اجسام و موانع پیش رو را به نســبت اندازه شان به خوبی احساس 
می کنید. ســازندگان این بازي می گویند تنها یک درصد مردم دنیا توانایی پشت سرگذاشتن 

تمام مراحل این بازي را دارند.

goo.gl/KCwQES

Reliveیک سفر شگفت انگیز

گروه سورن
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