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 آیا
 مى دانستید

 بسترهاى انتشار کتاب دیجیتال
بســترهاى انتشــار کتاب در جهان با رویکرد 
ساده ســازى فرآیند عرضه و انتشــار کتب و 
خریدارى آنالین آن با حفظ حقوق ناشــران و 

مولفان طراحى و پیاده سازى شده اند.
آمازون یکى از پیشتازان در این حوزه بوده و 
پس از فروش فیزیکى و دیجیتال کتاب روى 
سایت خود وارد حوزه تولید سخت افزارى شد تا
متون  مطالعه  براى  را   Amazon Kindle

الکترونیکى عرضه کند.
اپلیکیشـن  سخت افــــزارى،  دیـد  از  خــــارج 
سیسـتم هاى   بـا  مناسـب    Amazon   Kindle
عامـل اندرویـد، آى اواس، وینـدوز و ... تولیـد 

و عرضه شـده اسـت.
اپلیکیشــن یــک  تنهــا  اپلیکیشــن  ایــن 

 کتابخوان به شــمار نمــى رود و هدف اصلى 
عرضه آن ارائــه یک پلتفــرم جامع خرید و 
فروش کتاب هاى آنالین بوده است. با نصب 
و راه اندازى کیندل روى تلفن همراه، شما به 
میلیون هــا کتاب دسترســى دارید. اطالعات 
کامل کتاب ها در این اپلیکیشــن وجود دارد 
و شــما مى توانید بر اساس دســته بندى هاى 
موجود یا جست وجو کتاب هاى خود را انتخاب 
و خریدارى کنید. کتاب هاى خریده شــده با 
حساب  کاربرى شــما امکان مطالعه را دارند. 
همه کتاب ها و مجالت ناشران مختلف براى 
و  شده اند  بهینه  الکترونیکى  به صورت  مطالعه 
مطالعه آنها در گوشى، تبلت یا کیندل آمازون 
خاطره خوشى را براى کاربران به همراه دارد. 

در کنار این موارد مطالعه کتب در اپلیکیشــن 
کینــدل مزایاى دیگــرى را بــراى کاربران 
به همراه دارد. کیندل به صورت پیش فرض به 
فرهنگ لغات، گوگل و ویکى پدیا مجهز است 
و کاربران در زمان مطالعه مى توانند اطالعات 
کاملــى از هر یــک از کلمات مد نظرشــان 
به  همگام ســازى  قابلیــت  آورند.  به دســت 

کاربران این اجــازه را مى دهد که کتاب هاى
 خریدارى شــده و مــورد عالقه خود را روى 
سیســتم هاى عامل  با  مختلف  دســتگاه هاى 
متفــاوت مطالعــه کننــد. این امــکان تمام 
بوکمارك هــا، صفحات مطالعه شــده، نکات 
کتاب  مختلف  صفحات  روى  شــده  نوشــته 
توســط کاربــر و... را بین تمام دســتگاه ها

 به صورت یکســان ارائه مى دهــد. به عنوان 
مثــال شــما روى تلفن همراه خــود در حال 
مطالعه کتابى هستید، پس از رسیدن به منزل 
قصد دارید ادامه آن را با استفاده از تبلتى که 
مجهز به سیستم iOS اســت مطالعه کنید، 
این امکان براى شــما فراهم اســت و جاى 
نگرانى نیست. خواندن بخشى از کتاب قبل از 
خرید آن هم یکى دیگر از امکاناتى است که 
بســتر آمازون براى کاربران خود فراهم کرده 
اســت. در زمان مطالعه کتــاب هر دو حالت 
افقى و عمودى دســتگاه در نظر گرفته شده 
و کاربران به راحتــى مى توانند کتاب بخوانند. 
 Google چــون  دیگرى  بســترهاى  البته 
Book و iBook اپل هم براى انتشــار و 
عرضه کتاب هاى دیجیتالــى وجود دارند که 
امکاناتــى مانند آمازون کینــدل را در اختیار 

کاربران قرار مى دهند.

 نمونه هاى ایرانى
در ایران نیز نمونه هایى از بســترهاى فروش 
آنالین کتــاب وجود دارد که فیدیبو و طاقچه 
یا  آوابوك  هســتند.  معروف ترین هــا  جــزو 
فراکتاب امروزى، خــط و کتاب راه هم دیگر 
اپلیکیشن هایى هستند که در این حوزه فعالیت 
مشــابه  امکاناتى  اپلیکیشــن ها  این  مى کند. 
نمونه هــاى خارجى دارند، بــا این تفاوت که 
براى فونت و خط فارسى بهینه سازى شده اند 
و به راحتى مى توان از خواندن کتاب فارســى 
در آنهــا لذت برد. مانند آمازون که دســتگاه 

کتابخــوان الکترونیکى خــود را با نام کیندل 
معرفى کرده فیدیبو نیز فیدیبوك را معرفى و 
به بازار عرضه کرده کــه مانند نمونه خارجى 
خود قابلیت نمایش فرمت هاى مختلف کتاب 
از جملــه PDF و ePub را دارد و به طــور 
کامل از فارسى پشــتیبانى مى کند. همچنین 
باید اشاره کرد که با افزایش بسترهاى انتشار 
کتب به صورت دیجیتال ناشــران و مولفان و 
و  داشــته  انتخاب  امکان  خریداران  همچنین 
رقابت بین عرضه کنندگان بســترهاى نشــر 
هرچه  پیشــرفت  موجب  مى تواند  دیجیتــال 
بیشــتر در این حوزه شود.  از آنجا که امکان 
مطالعــه نظرات دیگر کاربــران و کتاب هاى 
مشــابه و همچنین نمایش امتیاز داده شــده 
به کتاب در حال حاضر در این اپلیکیشــن ها 
فراهم شده کاربران بهتر مى توانند کتاب خود 
را انتخاب کننــد. در ضمن با توجه به این که 
نیاز به حفظ حقوق ناشران و مولفان احساس 
مى شــود، امکان کپى بردارى و انتشــار تمام 
یا بخشــى از کتاب وجود ندارد. به این ترتیب 
ناشــران و مولفان با اطمینان مى توانند کتب 

خود را روى این بسترها منتشر کنند. 

  حفظ حقوق ناشران و مولفان
بســترهاى انتشــار کتب الکترونیکى در کنار 
خدماتى که بــه کاربران براى خرید و مطالعه 
کتاب ارائــه مى دهند، امکانــات خوبى براى 
ناشــران هم در نظر گرفته اند. در نگاه سنتى 

هزینه تولید کتاب بســیار باالســت و به جز 
هزینه تالیف و نوشتن کتاب، هزینه هاى تولید 
کتاب مانند کاغذ و چاپ موجب مى شــود تا 
قیمت تمام شــده کتاب باال باشــد. در حالت 
کاهش  بســیار  تولید  هزینه هاى  دیجیتالــى 
یافتــه و ناشــران مى توانند کتب خــود را با 
قیمت مناســب عرضه کننــد. از طرف دیگر 
تعداد کاربران بســیار باالى این اپلیکیشن ها 
کمک شــایانى به افزایش فروش کتب کرده 
اســت. براى حفظ حقوق ناشــران و مولفان 
همه کتب به صــورت کامال قانونى به فروش 
مى رســند و حق کپى رایت آن براى ناشران و 
مولفان محفوظ خواهد ماند. ارائه بســترهاى 
مناســب پرداخت یکپارچه مالى نیز به ناشران 
و مولفــان کمک کرده تا بدون دغدغه بتوانند 

کتاب هاى خود را به فروش برسانند.

 حضور ناشران
 دیجیتال در نمایشگاه

کتاب امسال

همیــن چنــد روز پیش نمایشــگاه 
بین المللى کتاب تهران برگزار شــد و اما 
نکته جالب در نمایشــگاه امســال حضور 
چشمگیر ناشران دیجیتال در کنار ناشران 
ســنتى بود. محمدرضــا کاوه، قائم مقام 
بخش ناشــران دیجیتال ســى و یکمین 
نمایشــگاه بین المللى کتاب تهران درباره 
اســتقبال کم نظیــر ناشــران دیجیتال 
براى حضور در ســى و یکمین نمایشگاه 
بین المللــى کتــاب تهران گفــت: «ابتدا 
140 ناشــر دیجیتال تمایل خود را براى 
حضــور در این دوره از نمایشــگاه اعالم 
کردند، اما در نهایت 90 ناشر مجوز حضور 
را دریافت کردند.» این اســتقبال ناشران 
نشــان از تغییر ذائقه خواننــدگان کتاب 
مى دهد و به نظر مى رسد در سال هاى آتى 
استقبال بیشترى از کتب دیجیتال نسبت 
به کتب سنتى را شاهد باشیم. کاوه با اشاره 
به گستردگى حوزه نشــر دیجیتال گفت: 
«اگر حوزه نشــر را به دو دسته مکتوب و 
نوین یا به عبارتى دیجیتال تقسیم کنیم، 
بســتر ارائه اطالعات در دومین دسته به 
جاى کاغــذ، دى وى دى، فلــش و دیگر 
حامل هاى اطالعاتى اســت و حوزه هاى 
مختلفى چون آموزشى، کودك، دانشگاهى 
و زبان هــاى خارجــى را در برمى گیرد.» 
البته بسترهاى ارائه کتب دیجیتالى روى 
اپلیکیشن هاى تلفن همراه را نیز مى توان 

به این طیف گسترده اضافه کرد.

آشنایى با بسترهاى نشر دیجیتال

کتابخانه بى انتها
ورق مى زنیم، مى خوانیم و همراه مى شویم با کتاب و داستان ها ما را به رویاها و وقایع دور از ذهن مى برد؛ از رفتن به کشورهاى دیگر و دیدن عجایب جهان 
گرفته تا افزایش علم در مورد فناورى هاى جدید. امروز به لطف همین فناورى هاى جدید، امکان عرضه کتاب به صورت دیجیتالى فراهم شده است. خرید 
قانونى کتاب با رعایت حق مولفان و ناشران با قیمتى مناسب تر نسبت به نگارش هاى چاپى موجب استقبال خوانندگان کتاب از کتب دیجیتالى و بسترهاى 

ارائه آن در ایران و خارج از کشور شده است.

محسن سمسارپور

اصالحیه
در مطلب با عنوان «راه برو، تخفیف بگیر» که در شماره 657 کلیک (هفته گذشته) منتشر شد، 
به دلیل اشــتباهى ســهوى تیترى براى این مقاله در نظر گرفته شد که مخاطب را گمراه مى کرد. 
استارتاپ پیگام که با شــعار «قدم هات رو سکه کن» فعالیت خود را آغاز کرده، به کاربران امکان 
امتیاز گرفتن به ازاى پیاده روى را مى دهد که در نهایت امتیازها تبدیل به ارزشى مى شود که قابل 

خرج در بین کسب و کارهاى فیزیکى و اینترنتى خواهد بود، بنابراین خبرى از تخفیف نیست.
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ذره بین

بر  کسى پوشیده نیست که اطالعات در دنیاى امروز ارزش زیادى براى دولت ها و شرکت ها دارد و 
کاربران در برخى موارد قربانى اهداف سازمان هاى جاسوسى و دولت هاى بیگانه مى شوند. یکى از 
ساده ترین روش هایى که مى توان به اطالعاتى بسیار جامع از کاربران دسترسى داشت، شبکه هاى 
اجتماعى است که بارها نیز خبرهاى مختلفى درخصوص همکارى موسسان آنها با شبکه هاى جاسوسى 
یا شرکت هاى تبلیغاتى منتشر شده است. تلگرام نیز اطالعات بسیارى از کاربران را در اختیار دارد 
و مشخص نیست صحت گفته هاى موسسان آن تا چه حد درست باشد و در کنار هزاران مطلب مفید 
و کاربردى، هزاران مطلب جعلى یا شایعه نیز در آن منتشر شده و با سوءاستفاده برخى کاربران به 
محیطى براى انجام انواع کالهبردارى ها و اخاذى هاى سایبرى تبدیل شده است. قوه قضاییه اخیرا 
در اقدامى دسترسى به پیام رسان محبوب ایرانى ها را مسدود کرد که مورد تایید شوراى عالى فضاى 
مجازى قرار گرفت. به دنبال این اقدام، تقویت پیام رسان هاى ایرانى در راستاى پایان دادن به انواع 
مشکالت پیش آمده توسط تلگرام در دستور کار قرار گرفت. سوالى که مطرح مى شود این است که 
کدام پیام رسان مى تواند در شرایط فعلى و حواشى ایجاد شده درباره پیام رسان ها، گزینه انتخابى 
اکثر مردم باشد؟ در این مطلب قصد داریم کمى بیشــتر با برخى از این پیام رسان ها آشنا شویم تا 

بتوانیم انتخابى دقیق تر و به دور از شایعات داشته باشیم.

شبکه هاى اجتماعى ایرانى را بیشتر بشناسید

فصل پیام رسان هاى 
بومى

امیر عصارى

سروش؛بیشترین کاربر
ســروش به دلیل پشــتیبانى از امکانات مختلــف جزو یکى از 
بهترین ها در نگاه کاربران به شــمار مى رود، اما مشکالتى همچون 
ســرعت پایین تبادل اطالعات و عدم دسترسى در برخى اوقات از 

جمله اشــکاالت وارده به این پیام رسان توسط کاربران به شمار مى رود. این پیام رسان در 
مقایسه با دیگر پیام رسان ها از کاربران بیشترى برخوردار بوده (بیش از ده میلیون کاربر) و 
قابلیت هایى با مصرف منابع بیشتر همچون تماس صوتى رایگان را نیز در اختیار کاربران 
قرار مى دهد که همین موارد ممکن اســت دلیلى بر اختالل ها یا کاهش ســرعت حین 
اســتفاده از این پیام رسان باشند. اپلیکیشن قابل اجرا در سیستم هاى عامل مختلف نیز از 
دیگر مزایاى سروش به شمار مى رود، اما همچون دیگر پیام رسان ها نصب این اپلیکیشن 
در آى اواس با مشکالت بسیارى همراه است و مطابق گزارش هاى کاربران و تست هاى 
انجام شده، به رابط کاربرى این پیام رسان در دستگاه هاى مختلف از جمله آیفون 10 توجه 
نشــده و در آخرین به روزرسانى نیز این مشکل براى کاربران آیفون 10 حل نشده است. 
یکى دیگر از مشــکالتى که مدیران کانال ها در سروش با آن مواجه هستند عدم امکان 
حذف پیام ارســال شده در کانال است که باتوجه به وجود این قابلیت در تلگرام، یکى از 

بدیهى ترین نیازهاى مدیران کانال ها در پیام رسان ها به شمار مى رود.
https://soroush-app.ir

رینگ ؛ کپى از یک پیام رسان دیگر
اگر کاربر گپ باشید حتما در رینگ هم در دسترس خواهید بود! 
شــاید این قابلیت در نگاه اول یک امکان مفید باشد، اما به عقیده 
بسیارى از کاربران، گپ و رینگ صرفا یک پیام رسان با دو آیکون 

و دو نام متفاوت اســت، چراکه هنگام عضویت در گپ، کاربرانى که در پیام رسان رینگ 
حضور دارند از عضویت شما مطلع خواهند شد و چنانچه کاربرى در رینگ عضو شود، شما 
در پیام رسان گپ از این اتفاق مطلع شده و هر پیامى که شما صرفا در گپ براى مخاطبان 
خود ارسال کنید نیز با نصب رینگ در تاریخچه مکالمات شما قابل مشاهده خواهد بود! 
این رفتار عجیب و البته توضیحات یکى از مسئوالن مرتبط با پیام رسان رینگ گواه بر آن 
است که هر دو پیام رسان از سورس مشابه و حتى یکسانى بهره مند هستند که صرفا در 
برخى امکانات با یکدیگر تفاوت هایى جزئى دارند و در آینده قرار است هدف مختلفى را 

دنبال کنند و توسعه متفاوتى نسبت به یکدیگر داشته باشند. 
در حال حاضر آنچه مشخص است یک پیام رسان با دو آیکون و نام متفاوت ارائه شده 
و نمى توان انتشار چند باره یک پیام رسان با نام ها و آیکون هاى مختلف توسط شرکت هاى 
متفاوت را دســتاوردى قابل تقدیر به شــمار آورد. (جالب تر آن که با ورود به سایت هر دو 
پیام رســان نیز احساس ورود به یک سایت کامال یکسان را خواهید داشت!) گرچه رینگ 
توسط شرکتى با سابقه پشتیبانى مى شود و گپ نیز به تنهایى توانسته موفق ظاهر شود، 
اما ترکیب این دو پیام رســان با یکدیگر و عملکرد مشابه و یکسان هر دو واکنش مثبت 

کاربران را به دنبال نداشته است.
https://ringmsg.com/fa

بله؛ با چاشنى اموربانکى
طراحى آن شــبیه به پیام رسان نیست، اما یکى از بهترین ها از 
نگاه کاربران بخصوص در زمینه پرداخت هاى آنالین و انجام امور 

بانکى و تراکنش هاى مالى است. 
این پیام رسان با استقرار در دو دیتاسنتر داخلى، فاقد نرم افزار قابل اجرا در رایانه است، 
اما نسخه تحت وب آن به خوبى کار مى کند و مشکالتى جزئى همچون عدم ارسال کد 
ورود به ســامانه از طریق پیام کوتاه را دارد که به گفته مهندس یاراحمدى، مدیر روابط 
عمومى این مشــکالت نیز مقطعى بوده و «بله» روزبه روز در حال به روزرســانى است. 
مزیت بله نسبت به دیگر رقبا تیم فنى قدرتمند آن است که با اتکا بر دانش و تخصص 
خود همگام با علم روز دنیا از تکنولوژى هاى جدید در پیاده ســازى زیرساخت ها استفاده 
کرده و معمارى پایگاه داده و سیســتم هاى ذخیره سازى را به بهترین شکل بنا نهاده تا 
در آینده و همزمان با اســتقبال کاربران از پیام رسان، بتواند با اتکا بر مقیاس پذیر بودن، 

کاربران بیشتر را با کیفیت مناسب پاسخگو باشد.
درحــال حاضر بله مشــکالتى در بخش جســت وجو دارد و قابلیــت نمایش تعداد 
بازدیدهاى صورت گرفته از یک مطلب در کانال را نیز پشــتیبانى نمى کند. (قرار اســت 
قابلیتى مشابه سرویس Insight به این پیام رسان اضافه شود) شاید شما هم ماجراى 
اخذ نوبت در بانک ملى با پیام رســان بله را شنیده باشــید! یاراحمدى در پاسخ به این 
ســوال به خبرنگار کلیک گفت: «اخذ نوبت با پیام رســان، توسط فردى عالقه مند به 
برنامه نویســى شکل گرفته که از پرسنل بانک ملى در یکى از شعب این بانک در شهر 
یزد بوده اســت. این قابلیت با استفاده از api پیام رسان بله ایجاد شده و به عنوان یک 
امکان بیشــتر براى شعبه مربوطه لحاظ شده بود که متاســفانه به دلیل خطا در نحوه 
نگارش متن مربوطه، کاربران گمان کردند اخذ نوبت صرفا با پیام رسان 
امکان پذیر اســت و آن را اقدامــى در جهت نصب اجبارى منظور 
کردند که اصال اینطور نبود.» بله توســط هلدینگ ســداد بانک 
ملى پشتیبانى مى شــود و یکى از مشکالت مشاهده شده در آن، 
دسترسى مســتقیم و بدون محدودیت به عکس هاى ارسالى در 

پیام رسان با استفاده از لینک کپى شده از روى تصاویر است. 
https://bale.ai

َگپ؛ داراى سه دیتاسنتر
گپ یکى از پیام رســان هاى با  حواشــى زیاد است، چراکه در 
مواردى تبلیغات این پیام رسان در نرم افزارهاى عبور از فیلترینگ 
مشاهده شده و در مواردى نیز به دلیل شباهت زیاد این پیام رسان 

با یک پیام رسان دیگر، نشانه هایى از بى اعتمادى در ذهن کاربران نقش بسته است. در 
گفت وگوى کلیک با مهندس اَنجیَدنى، بنیانگذار اپ آنچه مشخص است این پیام رسان 
توانسته آمار عضویت نســبتا خوبى را داشته باشد و به گفته مدیرعامل آن، با استقرار 
ســرورهاى مختلف این پیام رسان در سه دیتاســنتر داخل کشور، این پیام رسان هیچ 
محدودیتى در خدمت رســانى به کاربران ندارد و با مشکلى در آینده نیز مواجه نخواهد 
شــد. این در حالى اســت که کاربران در گزارش هاى مختلف به پایین بودن سرعت 
انتقال اطالعات و کند بودن تبادل پیام اشــاره کرده اند. همچنین درخصوص شایعات 
مطرح شده در خصوص تبلیغات در اپلیکیشن هاى عبور از فیلترینگ و سایر سایت هاى 
خارجى نیز اینطور بیان شــد که تبلیغات در اختیار یکى از آژانس هاى تبلیغاتى بوده و 
موارد اندکى از نمایش تبلیغات در منابع مورد اشــاره مشاهده شده و اقدامات الزم در 

جهت عدم نمایش مجدد آنها صورت گرفته است.
بــه گفته مدیرعامل این پیام رســان، گپ توانســته 1/2 میلیون کاربــر با فعالیت 
به صورت همزمان را پاســخگو باشــد و در حال حاضر حدود 2/3 میلیون کاربر عضو 
شده را به خود اختصاص داده است. امکان ارسال فایل تا حجم 1/5 گیگابایت در گپ 
وجود دارد و تقریبا از تمام سیستم عامل ها نیز پشتیبانى مى شود، اما نکته اى که کاربران 
به آن اشــاره کردند هنگ هاى مداوم نسخه آى اواس و عدم بهره مندى از پلیر صوتى 
در این نسخه است. قابل ذکر اســت نصب گپ روى سیستم عامل آى اواس همچون 
دیگر پیام رســان هاى ایرانى با دردسرهاى بســیارى همراه است، اما این اپلیکیشن در 
ســیب اپ نیز ارائه شده و کاربرانى که با کمک این اپ اســتور ایرانى اقدام به نصب 
اپلیکیشن کردند با مشکل خاصى مواجه نشده اند. پرتال کسب و کار گپ و تمرکز روى 
استارتاپ ها و کسب و کارهاى ایرانى از جمله ویژگى هاى بارز این پیام رسان نسبت به 
دیگر پیام رســان ها به شمار مى رود و به گفته مدیرعامل آن، کامل 
نبودن نســخه تحت وب نسبت به اپلیکیشــن اندروید یکى از 
مهم ترین ضعف هاى گپ اســت. درحال حاضر بزرگ ترین مانع 
بر ســر راه گپ، بى اعتمادى کاربران به این پیام رسان به دلیل 
شباهت زیاد آن با رینگ است که در بررسى رینگ به آن اشاره 

شده است.
https://gap.im - https://my.gap.im
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بازى  کده

 صبر ایوب الزم است
اگــر اهل بازى هاى فکرى رومیزى باشــید، 
BattleTech مى توانــد برایتان جالب باشــد. 
انتخاب سبک اســتراتژى نوبتى براى تولید این 
گیم، یک تصمیم کامال منطقى و آگاهانه بوده و 
به خوبى با ذات محتواى آن جور اســت. ماحصل 
کار هم اثرى قوى و پرمایه است، اما آنچه باعث 
مى شود مخاطبان غیرحرفه اى را بر حذر بداریم، 
سختى و پیچیدگى این گیم است. براى هر کسى 
مدتى طول مى کشد تا به این ها عادت کرده و بر 
جزئیاتش مسلط شود، اما اگر صبورى کنید، لذت 

وافرى از نبردها خواهید برد.
ماموریت هــاى گیم هر کدام حدود 45 دقیقه 
وقت مى برد. شما به یک گروه چهارتایى دستگاه 
جنگى فرمان مى دهید که هرکدام توسط خلبان 
متخصص خود کنترل مى شــود. وظیفه تان هم 
عموما این اســت که چیــزى را منفجر کنید یا 
مانع از انفجار چیزى شــوید. این دســتگاه هاى 
عظیم الجثه، همان طور که از ظاهرشــان معلوم 
است، بشدت کند و سالنه سالنه حرکت مى کنند 
و گســتره وســیع نقشــه ها نیز به درد بازیکن 

مى افزاید.
به تماشا نشســتن ذره ذره لحظاِت حرکت و 
حمله نیروها واقعــا صبر ایوب مى خواهد. نیروها 
یواش یواش مى روند، به آهســتگى مى چرخند و 
به کندى سالحشــان را آتش کرده و سر فرصت 

گزارش آسیب وارده را به شما مى دهند. 
مصادیق ناخوشــایند دیگرى نیز در این گیم 
دیده مى شــود. براى مثــال، در ماموریتى باید 
کاروانــى را همراهــى کنید که توســط هوش 
مصنوعى کنترل مى شــود. معلوم نیست چرا، اما 
این کاروان حتما باید یک به یک به سمت مقصد 
حرکت کند. همین ها حداقل در ساعات آغازین، 

خون به جگر بازیکن مى کنند.

  اما ارزش دارد
پس از چند ســاعت، کم کم کــه به زیر و بم 
بازى مسلط شــوید، از تک تک تصمیم هایى که 
با موفقیــت انجام مى دهید، لذتى فراوان خواهید 
 BattleTech برد. در ظاهر و گونه سبک، شاید
یادآور گیم معرکه XCOM باشد، اما در باطن با 
ماهیتى وحشى تر و کوبنده تر طرفید. در آن گیم، 
همیشه احتمال این هست که بتوانید با چیدمان 
و تصمیم گیرى صحیح بدون خراشــى جزئى به 
نیروهایتان از نبرد خارج شــوید، اما اینجا نبردها 
توفانى تر اســت و خیلى مواقع براى گذر از یک 
ســد و مرحله وادار مى شوید یکى از ماشین ها یا 

حتى راننده هایشان را قربانى کنید. 
در این گیم خیلى مهم اســت که هر تصمیم 
را با توجه به چند عامل مجزا بگیرید و به آگاهى 
دائمى نیاز اســت. شــما چهار ماشین مکانیکى 
دارید که با آنها باید تعداد بیشترى دشمن از بین 
ببرید. پس باید حرکات خود را چنان هوشمندانه 
برگزینید که کمترین حد ممکن آسیب را متحمل 
شــوید. براى مثال، باید نقشه را به خوبى ارزیابى 
کرده و بهترین نقطه را براى پناه گرفتن انتخاب 
کنید. باید چشمتان کار کند و پشت ساختمان ها، 
بیشــه ها یا کوه هایى بایستید که کمترین آسیب 
بهتان برســد. در ســطوح باالتر، این استراتژى 
بشــدت جزئى تر مى شــود. جایى مى رســد که 
مجبورید مثال ماشــین مکانیکى خود را از کمر 
بچرخانید تا آن پهلویى که بیشــتر آسیب دیده، 

از تیررس حریف دور مانده و با پهلوى ســالم تر 
مبارزه کنید. تحمل آســیب بیش از حد از سوى 
یک قســمت مى تواند به آســیب داخلى یا حتى 
نقص عضو و باالتر از آن، کشــته شــدن راننده 
منجر شود.  از سوى دیگر، گاهى مجبورید براى 
اجتناب از داغ کردن ماشین، بعضى از اسلحه ها را 
غیرفعال کنید؛ چون داغى بیش از حد، صدمات 
جبران ناپذیرى ایجاد مى کند. یا فرض کنید یکى 
از ماشــین هایتان مهمات تمام کــرده، اما هنوز 
قادرید آن را از ارتفاع روى سر دشمن پرت کنید. 
آیا حاضرید به قیمت نابودى دشمن، خطر از بین 

رفتن ماشین را بپذیرید؟

 سیاست نبرد
ممکن است طى یک نبرد، بازنده بودن خود 
را باور کنید. این گزینه را دارید که از آن عملیات 
پا پــس بکشــید. البته بهاى ســنگین دیگرى 
مى پردازید که خدشه دار شــدن اعتبارتان پیش 
قبیله اى است که شــما را اجیر کرده. این روى 
شرایط مالى شما تاثیر بسزایى گذاشته و در ادامه 

کار را برایتان سخت مى کند. 
به طــور کلى بحث مالى در این گیم بســیار 
پررنگ اســت. همانقدر که باید ماشین هایتان را 
در نبــرد مدیریت کنید، باید هواى مدیریت مالى 
خود را هم داشــته باشــید؛ تا آنجا که در ابتداى 
هــر ماموریت وارد مذاکره شــده و باید به قبیله 
سفارش دهنده کار قیمت بدهید. این قیمت، پس 
از کسر هزینه هاى نبرد و…، نقشى تعیین کننده 

در دوام کار شما خواهد داشت.
ســپرى کردن زمــان در گاراژ ماشــین ها و 
دســتکارى آنها و ســاخت موارد جدید نیز لطف 

خاص خود را دارد. 
درمجموع، گرافیک، صداگذارى، نویسندگى، 
رابط کاربرى و دیگر عناصر همه در سطح بسیار 
خوبى قرار دارند که تماشا و غوطه ورى در دنیاى 
آن را لذتبخــش مى کند. اگــر حوصله و تحمل 
چند ساعت آغازین را دارید، به هیچ عنوان از این 

اثر غافل نشوید. 

بازي هفته

تاج اژدها
یکــى از عناویــن خوبــى کــه ایــن 
کنســول هاى  بــراى  مى توانیــد  هفتــه 
کنیــد تهیــه   PS Vita و   PS4، PS3

کــه  اســت   Dragon’s Crown Pro
نامش به عنــوان یکى از نقش آفرینى هاى 
دوبعدى ممتاز ســر زبان هــا افتاد. در این 
گیم بــه دنیایى فانتزى در قرون وســطى 
مى روید، سرشــار از دخمه هاى هزارتو که 
منتظر شــما هستند تا رازشــان را کشف 
کنید. در کنارش انواع و اقســام موجودات 
اهریمنى که نابودیشــان دســت شــما را 
مى بوســد و همچنین قریــب به بى نهایت 
ماجراجویــى آنالین وجود دارد. شــما در 
ایــن گیم باید غنایم را پیدا کنید و در عین 
حال، جویاى پرده بــردارى از راز اژدهایى 
خواهیــد بود کــه دنیاى آن را تســخیر و 
هراسیده کرده است. کنترل ساده این گیم 
غیرحرفه اى ها  حرفه اى و  تا  مى کند  کمک 
به راحتى بتوانند از آن لــذت ببرند. عالوه 
بر زمان فــراوان و مفید گیم پلى، مجموعه 
خوش بنیه اى از شخصى ســازى کاراکتر در 
اختیار شما قرار خواهد داشت که مى توانید 
بر شــش شخصیت بسیار متفاوت – هم از 

حیث ظاهر هم کنترل – اعمال کنید.

خطه زوال
شــاید نام بازى State of Decay را 
شنیده باشید. ماجراى این سرى گیم بسیار 
موفق و پرمخاطب از این قرار است که شما 
در قالب یک کاراکتر شخصى سازى شــده، 
وارد دنیایى آفت زده مى شــوید؛ دنیایى که 
آن  سکنه  از  بســیارى  واگیردارى  بیمارى 
را به زامبى تبدیل کرده اســت. در این راه 
مى توانیــد تنها قدم بگذاریــد یا به صورت 

آنالین با دیگر بازیکنان همکارى کنید. 
در State of Decay 2 تا سه بازیکن 
مى توانند با شــما همراه شوند. باید با یارى 
آنان براى خود پایگاهى دســت و پا کرده 
و کم کــم یک جامعه مختــص به خود را 
ایجاد کنید و توســعه بدهید. در این بین، 
نه تنها زامبى ها، که انســان هاى دیگر هم 
سد راهتان مى شوند و باید با آنها نیز مقابله 

کنید. 
 این گیم در ســبک «اکشــن ادونچر» 
و «جهان بــاز» بــراى دو پلتفــرم ویندوز 
مایکروســافت و XOne منتشــر مى شود 
از کــه  اســت  ایــن  آن  امتیــازات  از  و 

 cross-play بیــن ایــن دو پلتفرم بهره 
مى برد. به عبارتــى، بازیکنان هر دو پلتفرم 
به یک مرکز داده وصل شده و مى توانند با 

هم رقابت کنند.

سیاوش شهبازى

BattleTech یکى از عناوین بسیار مطرح در بازار گیم هاى رومیزى (همان بازى فکرى خودمان) 
است که عالوه بر بازى هاى فکرى متفرقه فراوان، بالغ بر صد رمان، چند داستان مصور، یک برنامه 

تلویزیونى و… بر اساس آن ساخته شده و حتى حقوق تولید اقتباس سینمایى آن نیز خریدارى شده 
است. این عنوان در حوزه گیم کامپیوترى نیز حضور خوبى داشته و اقتباس هایى که از آن ساخته 
شده، با استقبال و امتیازات خوبى روبه رو شده است. این نسخه جدید هم از همان اقبال برخوردار 

بوده و به یکى از جذاب ترین عناوین حال حاضر بازار تبدیل شده است. 

BattleTech نقد و بررسى

نقدینگى و صنعتگرى

8/0امتیاز

BattleTech
 Harebrained Schemes  سازنده
Paradox Interactive  ناشر
PC, OS X, Linux پلتفرم  
استراتژى نوبتى سبک 
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 نصب فونت
نخســتین قدم در مورد هر فونتى، نصب 
آن در سیستم عامل است. در مک اواس دو راه 
براى این کار وجود دارد: راه اول آن اســت 
.otf و .ttf که روى فایل فونت (فونت هاى
دیگــر فرمت هــا) دو بار کلیــک کنید و در 
پنجره پیش نمایش (Preview) باز شــده، 
روى دکمــه Install Font بزنید تا فونت 

در سیستم نصب شود. 
این راه فقط مخصوص نصب یک فونت 
اســت و براى چند فونت باید براى هر کدام 
جداگانــه این روند را تکرار کنید. راه دوم که 
براى نصب چند فونــت به صورت همزمان 
مناســب تر اســت، از داخل خود فونت بوك 
انجام مى شــود. به این صورت که از منوى 
File نرم افزار، گزینه Add Fonts را کلیک 
مى کنید و ســپس مجموعه تمام فونت هایى 
را که مى خواهید نصب شــود از داخل فولدر 
موردنظرتــان انتخاب کرده و دکمه نصب را 

مى زنید.

 ساخت کتابخانه ها و مجموعه ها
اگر جزو کاربرانى هستید که با فونت زیاد 
ســر و کار دارند و حجم زیــادى از فونت ها 
را روى سیستم شان نگهدارى مى کنند، ایده 
خوبى است که سیســتمى براى دسته بندى 
و مرتب سازى آنها داشــته باشید. اینجاست 
که کتابخانه هــا و مجموعه هاى فونت وارد 
مى شــوند. همان طور که در نوار سمت چپ 
در فونت بوك دیده مى شود، تعدادى کتابخانه 
 (User All، Fonts، Computer و  )
به صورت پیش فرض روى سیستم تان وجود 
دارد. براى ساخت یک کتابخانه جدید کافى 
 New Library گزینه File است از منوى
یا کتابخانه جدید را انتخاب کنید. وقتى این 
کتابخانه ساخته شد، مى توانید فونت ها را از 
کتابخانــه All Fonts بگیرید و داخل آن 

بیندازید تا به این کتابخانه افزوده شوند.
عالوه بر کتابخانــه، از مجموعه فونت ها 
هــم مى توانید بــراى مرتب کردن بیشــتر 
مجموعه  یــک  ببرید.  بهــره  فونت هایتان 

جدید را هم مانند کتابخانه مى توانید از طریق 
New Collection منوى فایــل و گزینه

ایجاد کنید و فونت ها را داخل آن بیندازید!
اما تفاوت این دو چیســت؟ مجموعه ها 
را مى توانید نوعــى زیرمجموعه کتابخانه ها 
بر اســاس یک تــم ببینید. بــا نگاهى به 
یعنى سیســتم  پیش فرض  مجموعه هــاى 

 Fun یــا Modern، این مفهوم بیشــتر 
مشــخص مى شــود. براى مثال، مى توانید 
فونت هایــى را که به نظرتــان نوع خاصى 
هســتند در یک مجموعــه بگنجانید تا هر 

زمان که خواســتید راحت تر به آنها 
دسترسى داشته باشید.

تفــاوت مهــم دیگــر 
برخالف  که  اســت  آن 
کتابخانه ها، مجموعه ها 
اشــاره گرهایى  صرفا 
هســتند.  فونت ها  به 
هنگامى که فونتى را به 

مى افزایید،  کتابخانه اى 
در  فونت  آن  فایل  درواقع 

فولدر کتابخانه کپى مى شود، 
نیســتند  این گونه  مجموعه ها  اما 

و بنابراین مى توانید بــدون نگرانى از تکرار 
فایل ها، یک فونت را در هر چند مجموعه اى 

که خواستید قرار دهید.

 مجموعه هاى هوشمند
تصور کنید مى خواهید تمام فونت هاى از 
نوع OpenType را از میان تمام کتابخانه ها 
جدا کرده و در یک جا قرار دهید. این کار را 
مى توانید به کمک مجموعه هاى هوشــمند 
که  دهید  انجــام   (Smart Collection)
به شــما اجازه مى دهد با استفاده از شرایط 
مختلف فونت ها را فیلتر و در یک مجموعه 
جمع آورى کنیــد. براى ایجاد یک مجموعه 
هوشــمند جدیــد، از منوى فایــل، گزینه 
New Smart Collection را انتخــاب 
کنید. با این کار، دیالوگى براى تعیین شرایط 
این مجموعه باز خواهد شــد. خوشــبختانه 
شــرایط در این پنجره، کاربرپســند طراحى 
شــده و براحتى مى توانیــد مجموعه مورد 

نظرتان را با تعیین شرایط مختلف بسازید.
مجموعه هاى هوشمند هم از نظر ساختار 
مانند مجموعه هاى عادى هســتند و عمال 
فایلى از کتابخانه خارج نمى شود، بلکه صرفا 
اشاره گرهایى به این فایل ها در مجموعه قرار 

مى گیرد.

 غیرفعالسازى و حذف فونت ها
فونت بوك براى کنار گذاشتن فونت هایى 
که به آنها نیــاز ندارید چند گزینه پیش پاى 
غیرفعالســازى  اول  گزینه  مى گذارد.  شــما 
اســت. با این کار، فونت عمال از فهرســت 

فونت ها در نرم افزارها خارج مى شــود، اما آن 
فونت کماکان در سیســتم وجود دارد تا اگر 
خواستید در آینده بتوانید دوباره از آن استفاده 
کنید. براى غیرفعال کــردن یک فونت، آن 
را در فونت بــوك انتخاب کــرده و از منوى 
Edit، گزینــه Disable را بزنیــد. پس از 
تائید این عمل در دیالوگ بعدى، در کنار آن 
فونت کلمه Off را خواهید دید که نشــانگر 
غیرفعال بودنش است. براى فعالسازى دوباره 
فونت هــم مى توانید گزینــه Enable را از 
همان منو انتخاب کنیــد. دقیقا مانند همین 
عمــل را براى یــک مجموعه 
دهید  انجام  مى توانید  هم 
و بــا ایــن کار تمــام 
آن  داخل  فونت هاى 
عملکرد  چرخــه  از 
اگر  مى شوند.  خارج 
مى خواهیــد یــک 
به طــور  را  فونــت 
سیســتم  از  کامــل 
حذف کنیــد، مى توانید 
بــا انتخــاب آن از داخل 
 Delete کتابخانه و زدن کلید
این کار را انجام دهید. دقت کنید که اگر این 
کار را با انتخاب از داخل یک مجموعه انجام 
دهید، آن فونت فقط از مجموعه حذف شــده 
و در کتابخانه ها کماکان وجود خواهد داشت. 

 یافتن فونت هاى بد یا نامعتبر
فونت هاى خــراب ممکن اســت باعث 
مشــکالت کاربرى در مــک اواس و حتى 
کرش کردن برنامه ها شــوند. خوشــبختانه 
فونت بوك مى تواند فونت هــا را از این نظر 
براى شــما چک کند. بــراى این کار کافى 
اســت فونت هاى مــورد نظرتــان (یا حتى 
همــه فونت ها) را انتخاب کــرده و از منوى 
کلیک راست، Validate Font را بزنید. با 
این کار در پنجره اى فهرســت این فونت ها 
به همــراه عالمتى در جلــوى آنها نمایش 
داده خواهــد شــد. اگر ایــن عالمت تیک 
در دایره ســبز باشــد، یعنى آن فونت سالم 
اســت، اما عالمت ضربدر قرمز، مشکل دار 
بــودن فونت را نشــان مى دهد. براى حذف 
فونت هاى مشــکل دار کافى است تیک کنار 
Remove Checked آنها را زده و دکمه

را در پایین پنجره بزنید.

نصب و مدیریت فونت ها در یک سیستم عامل از جمله کارهایى است که شاید کاربران به طور مرتب انجام ندهند، ولى در مواقعى الزم مى شود و بهتر است 
هر کسى با انجام آن که کار سختى هم نیست، آشنا باشد. در ویندوز، فونت ها همه در یک فولدر نصب مى شوند و مدیریت آنها پیچیدگى خاصى ندارد، اما 
نرم افزارى سیستمى به نام فونت بوك (Font Book) در مک اواس وجود دارد که همه اعمال مربوط به فونت ها از طریق آن انجام مى شود. در این مطلب 

قصد داریم انواع کارهایى را که مى توان داخل این برنامه جالب براى مدیریت فونت ها انجام داد، بررسى کنیم.

راهکارهایى براى نظم دادن به فونت ها در مک اواس

مدیریت فونتى!
محمود صادقى 

نقل مکان فونت ها
گاهى مى خواهید فونت هایتــان را از یک کامپیوتر مک به مک دیگرى 
منتقل کنید. براى این کار فونت هایى را که مى خواهید در فونت بوك انتخاب 
کنید و ســپس از منوى فایــل Export Fonts را بزنید تا این فونت ها در 
فولدر مورد نظرتان کپى شــوند. حال این فونت ها را مى توانید در کامپیوتر 
جدید به همان صورتى که در بخش اصلى توضیح دادیم نصب کنید. عالوه 
بــر فونت ها، کتابخانه ها و مجموعه ها نیز قابلیت جابه جایى دارند. براى آنها 
مى توانیــد پس از انتخاب، از گزینه Export Collection در منوى فایل 
اســتفاده کنید.  ممکن است برایتان ســوال باشد که انتقال از مک اواس به 
ویندوز چگونه خواهد بود؟ با توجه به آن که در ویندوز کتابخانه یا مجموعه 
نداریم، انتقال آنها عمال منتفى اســت. اما فایل هاى فونت ها را مى توانید با 
کپى از مک، در ویندوز هم نصب کنید. البته حواستان باشد که فرمت هایى 
براى فونت ها وجود دارد که تنها توسط مک اواس پشتیبانى مى شود و براى 
نصب آنها در ویندوز به مشــکل برمى خوریــد. بنابراین اگر مى خواهید این 
 Library>Fonts کار را به صورت دستى و با کپى فایل فونت ها از فولدر
در مک انجام دهید تا پسوند فونت ها را ببینید، آنهایى را براى کپى انتخاب 

کنید که به صورت  ttf. و otf. هستند.

اگر 
جزو کاربرانى 

هستید که با فونت زیاد
 سر و کار دارند و حجم زیادى از 

فونت ها را روى سیستم شان نگهدارى 
مى کنند، ایده خوبى است که سیستمى 

براى دسته بندى و مرتب سازى 
آنها داشته باشید. اینجاست که 

کتابخانه ها و مجموعه هاى 
فونت وارد مى شوند

کارگاه

فونت بوك، مرکز 
فرماندهى فونت ها 
در مک اواس است 
بنابراین بهتر است 

ترفندهاى آن را 
بدانید
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این بازى، بازى صداهاست
گوش دادن به موسیقى یک لذت تکرار نشدنى است، اما این لذت هم اگر با ابزار مناسب همراه نباشد، چندان مطلوب نخواهد بود. یکى از 
اصلى ترین ابزارها براى گوش دادن به موسیقى، یک هدفون حرفه اى است. در این شماره از بازار کلیک مى خواهیم سراغ سه هدفون حرفه اى 
در سه رده قیمتى مختلف برویم تا دست شما را براى انتخاب آگاهانه باز بگذاریم. این شما و این هم رقابت فیلیپس، سنهایزر و بیرداینامیک.

بگذارید مقایســه را با یک سوال شروع کنیم. به نظر شما هدفون هاى 
وایرلس بهتر هســتند یا معمولى؟ پاسخ بیشــتر کاربران بى سیم یا همان 
وایرلس خواهد بود، اما یک مشــکل هدفون هاى بى سیم کیفیت آنهاست، 
چراکه اگر مى خواهید همان کیفیت انتقال صدا در هدفون هاى معمولى را 
به صورت بى ســیم داشته باشید باید پول زیادى براى یک هدفون پرداخت 
کنیــد. براى همین پیدا کردن یک هدفــون وایرلس با کیفیت و با قیمت 
مناسب کار راحتى نیست، اما هدفون فیلیپس SHD8600 به دلیل همین 

ویژگى در فهرست هدفون هاى پیشنهادى ما قرار گرفته است. این هدفون 
با وزن کم 220 گرمى خود یک انتخاب عقالنى براى کســانى است که در 
کنار داشــتن یک هدفون حرفه اى، عالقه اى به پرداخت پول زیاد ندارند. 
این هدفون تا 10 ساعت شارژ نگه مى دارد و رنج فرکانسى آن 20 هرتز تا

 20 کیلو هرتز اســت. همچنین در جعبه دستگاه یک استند یا همان پایه 
براى هدفون قرار دارد که نقش شــارژر دســتگاه را بازى مى کند تا درگیر 

کابل هاى دست و پا گیر نشوید.

راند اول

اگر براساس قیمت بخواهیم پیش برویم، 
دومیــن محصــول یک هدفون از شــرکت
 نام آشناى سنهایزر است. ویژگى هدفون هاى 
سنهایزر این اســت که تجربه یک موسیقى 
زنــده را برایتان ایجاد مى کنــد، انگار که در 
حضور شــما اجرا شده اســت. این ویژگى در 
مورد هدفون HD6MIX هم صدق مى کند. 

البته به دلیل وزن نســبتا بــاال، این هدفون 
براى استفاده طوالنى چندان مناسب نیست.  
نقطه ضعف این دســتگاه نسبت به هدفون 
فیلیپس، بى ســیم نبودن آن است، اما کیفیت 
صدا به صورت قابل لمسى، متفاوت و قوى تر 
است. تفکیک صدا در این هدفون قابل توجه 
است و مى تواند یک ابزار خوب براى کارهاى 

حرفه اى مانند صداگذارى، تدوین و کارهایى 
از این دســت باشــد. یکى از نــکات منفى 
دستگاه، نویز کنســلر یا همان محدودکننده 
صــداى محیط نه چندان قوى این دســتگاه 
است، به طورى که هم صداى محیط به گوش 
شما مى رسد و هم صداى موسیقى در محیط 

اطراف شنیده مى شود.

راند دوم

آخرین محصول که دقیقا براى کار طراحى شده نه فقط گوش دادن به 
موسیقى، یک هدفون از شرکت بیرداینامیک است که در یکى دو سال اخیر 
محبوبیت زیادى به دســت آورده است. DT770PRO گوشى هاى بسیار 
بزرگى دارد که به صورت کامل گوش شــما را در برمى گیرد. پوشش بسیار 
نرم و فرم مناسب از دیگر ویژگى هاى این هدفون است که باعث مى شود 
بتوانید براى ســاعت ها از آن استفاده کنید. کیفیت صداى دستگاه شبیه به 
رقیب قبلى یعنى نماینده سنهایزر است، اما تفکیک صدا و نویز کنسلر به طور 

قابل توجهى بهتر اســت. DT770PRO یک ویژگى دیگر هم دارد که 
شاید در بیشتر هدفون هاى مشابه آن پیدا نشود. آن هم قابل تعویض بودن 
تمام قطعات آن اســت که باعث مى شود تعمیر دستگاه بسیار راحت بوده و 
عمر مفید آن افزایش پیدا کند.  کابل متصل به دستگاه نیز سه متر است و 
نوع طراحى مارپیچ آن باعث مى شــود هنگام استفاده روزانه، این متراژ باال 
برایتان دست و پاگیر باشد. پس اگر دنبال یک هدفون براى مانیتورینگ یا 

دیگر مصارف استودیویى هستید از این هدفون براحتى نگذرید.

راند آخر

تومان990/000 تومان520/000 تومان790/000

220
گرم

فیلیپس
SHD8600

284
گرم

3 متر صاف طول کابل 

95 اهم امپدانس 

115 دسى بل حساسیت 

قدرت ورودى  500 میلى وات

فیش   3.5 میلی مترى 

3 متر صاف طول کابل 

95 اهم امپدانس 

115 دسى بل حساسیت 

قدرت ورودى  500 میلى وات

فیش   3.5 میلی مترى 

3 متر صاف طول کابل 

95 اهم امپدانس 

115 دسى بل حساسیت 

قدرت ورودى  500 میلى وات

فیش   3.5 میلی مترى 

5 پیشنهاد مشابه

تومان980/000 قیمت

Monitor

HE400i Planar هاى فاى من

تومان1/340/000 قیمت

مارشال

تومان610/000 قیمت

HD 280 Pro سنهایزر

تومان1/050/000 قیمت

HESH 3 اسکول کندى

تومان850/000 قیمت

Custom One PRO بیرداینامین

سنهایزر
HD6MIX

270
گرم

بیرداینامیک
DT770PRO

1.5 متر صاف طول کابل 

35 اهم امپدانس 

96 دسى بل حساسیت 

قدرت ورودى  271 میلى وات

فیش   3.5 میلی مترى

1 متر صاف طول کابل 

25 اهم امپدانس 

94 دسى بل حساسیت 

قدرت ورودى  250 میلى وات

وایرلس فیش 

1.3 متر صاف طول کابل 

16 اهم امپدانس 

96 دسى بل حساسیت 

قدرت ورودى  100 میلى وات

فیش   3.5 میلی مترى

1 متر صاف طول کابل 

64 اهم امپدانس 

102 دسى بل حساسیت 

قدرت ورودى  500 میلى وات

فیش   3.5 میلی مترى

2 متر صاف طول کابل 

110 اهم امپدانس 

210 دسى بل حساسیت 

قدرت ورودى  500 میلى وات

فیش   3.5 میلی مترى

280
گرم

294
گرم

245
گرم

225
گرم

230
گرم

آرش جهانگیرى
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ردیف یا ستون بیشتر در اکسل
یکی از امکاناتی که نرم افزار اکسل در اختیار شما قرار می دهد 
اضافه کردن ردیف یا ستون بیشتر به محیط شبکه بندي شده آن 
اســت. همان طور که می دانید ســاده ترین روش براي انجام این 
کار، انتخاب نام ســتون یا شــماره ردیف دلخواه و کلیک راست 
ماوس روي آن و در پایان نیز کلیک روي گزینه Insert اســت 
تا یک ردیف یا ستون جدید پیش از ستون یا ردیف انتخاب شده 

ایجاد شود.
تابه حــال به ایجاد چند ردیف یا ســتون جدید نیــاز پیدا کرده اید؟ 
به عنوان مثال اگــر بخواهید پیش از ردیف 20، 50 ردیف جدید ایجاد 
کنیــد چه کاري انجــام می دهید؟ آیا 50 مرتبــه و به صورت تک تک 
ردیف هاي موردنظر را ایجاد می کنید؟ اگر بخواهید همین تعداد ستون 
پیش از ســتون W ایجاد کنید چطور؟ در این شرایط براحتی و با یک 
ترفند می توانید در یک مرحله به تعداد دلخواه خود ستون و ردیف جدید 
ایجاد کنید. تنها کاري که باید انجام دهید انتخاب چند سطر یا ستون 
پیش از ردیف یا ســتون موردنظر است. به عنوان مثال چنانچه پیش از 
انتخاب ستون W، حدود 10 ستون دیگر را به حالت انتخاب درآورید 
و کلیک راست ماوس را فشار داده و روي گزینه Insert کلیک کنید 
به طور همزمان 10 ستون جدید براي شما ایجاد می شود. می توانید این 
کار را براي ردیف هاي موجود نیز انجام دهید و به هر تعداد که ســتون 
یا ردیف ها را پیش از کلیک روي گزینه Insert انتخاب کرده باشید، 

به همان تعداد ستون یا ردیف جدید در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

سیســتم عامل ویندوز از ابتداي انتشــار تا آخرین نسخه 
که ویندوز 10 اســت همواره با ابزارهــاي مخفی و گاهی 
نیز کدها و شیرین کاري هاي مهندسان مایکروسافت همراه 
بوده است. در ویندوز 10 نیز برخی از این کدها و ابزارهاي 
مخفــی همچنان وجود دارد و می توانید با اجراي آنها میزان 
مهارت و تســلط خود به سیســتم عامل را به رخ دوستان و 
آشنایان بکشید! دوست دارید در ویندوز جنگ ستارگان راه 
بیندازید یا به شــکلی جالب رایانه خود را خاموش کنید؟ در 
این ترفند شما را با دو نمونه از کارهاي جالبی که در ویندوز 

می توان انجام داد، آشنا می کنیم:
جنگ ستارگان در ویندوز

1 کلیدهــاي Windows + Q را به طــور همزمان 
فشار داده و عبارت Telnet را تایپ کنید.

گزینــه روي  نتایــج  فهرســت  در   2
 Turn Windows features on or off from the results 

کنید. کلیک 
3 پنجره باز شــده را به پایین اسکرول کرده تا گزینه 
Telnet Client را پیدا کنید. در ادامه عالمت چک مارك 
کنار ایــن گزینه را فعال کــرده و روي گزینه OK کلیک 

کنید.
4 منتظر بمانید تا این قابلیت در ویندوز فعال شــده و 

در پایان با کلیک روي Close پنجره را ببندید.
5 کلیدهــاي Windows + R را فشــار داده و در 
پنجره Run عبارت CMD را وارد کنید تا ابزار خط فرمان 

اجرا شود.
6 عبــارت زیر را در خط فرمان وارد کرده و کلید اینتر 

را فشار دهید تا جنگ ستارگان آغاز شود:
telnet towel.blinkenlights.nl

خاموشی به سبک جدید
سیســتم عامل ویندوز یک فایل اجرایــی مخفی به نام 
SlideToShutDown دارد کــه عملیات خاموش کردن 

رایانه را به شــکلی جدید در اختیار شــما قرار می دهد. اگر 
رایانه شــما به صفحه نمایش لمسی مجهز است می توانید با 
فعال سازي حالت تبلت و فشــار 3 تا 5 ثانیه اي روي دکمه 
پاور، این ســبک جدید را مشــاهده کنید، اما در صورتی که 
قصد دارید در حالت دســکتاپ از این حالت خاموش کردن 
رایانه بهره مند شــده و متفاوت از دیگر کاربران، رایانه خود 

این ترفند کمک بگیرید: کنید، کافیست از  خاموش  را 
1 یک پنجره ویندوز اکســپلورر باز کرده و به مســیر 

زیر مراجعه کنید:
C:\Windows\System32

2 روي فایــل SlideToShutDown.exe دوبــار 
کنید. کلیک 

3 همانطور که مشاهده می کنید خاموش کردن ویندوز 
به شکل جدیدي در اختیار شــما قرار می گیرد و با کشیدن 
تصویر به ســمت پایین می توانید عملیات خاموش کردن را 

کنید. تائید 
شــما می توانید با ایجــاد میانبر از این فایــل، آن را به 
دســکتاپ منتقل کرده یا با اختصــاص کلیدهاي میانبر، با 
فشــار چند کلید این ابزار را براي خاموش کردن رایانه اجرا 

کنید.

مخفی ها در ویندوز

 دکتر
کلیک

تا  کنید  ایمیل   clickhelp@jamejamonline.ir به  را  خود  سواالت 
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 
تلگرام  در   @click_ jamejam کاربرى   حساب  به  را  خود 

ارسال کنید.

کلیک شما

 مهدي از مشهد:
وقتی با اپلیکیشــن زاپیا، نرم افزار و بازي براي کسی می فرستم، 
هنگام نصب با خطا مواجه می شــود. مشکل چیست؟ (من عموما اپلیکیشن 

و بازي ها را از گوگل پلی دریافت می کنم و گوشیم Huawei p8 lite است)

 هانیه محمدي: 
فایلی با نــام hiberfil.sys روي درایو C ویندوز من وجود دارد که نمی توانم آن را حذف کنم. 
حجم فایل حدود 7 گیگابایت است و ظرفیت درایو به دلیل وجود آن پر شده است. این فایل چیست و از 

کجا آمده؟ آیا رایانه ویروس گرفته است؟

 شــما دقیقا به پیام خطا اشــاره اي نکرده اید، اما در اغلب موارد 
ایــن خطا می تواند مربــوط به تنظیمات امنیتی سیســتم عامل 
اندروید باشــد. در حالت پیش فرض، نصب اپلیکیشن ها فقط از پلی استور 
گوگل امکان پذیر است تا دستگاه شما به بدافزارها و اپلیکیشن هاي حاوي 

کدهاي مخرب آلوده نشود. 
هنگامی که شــما فایل یک نرم افــزار یا بازي را به طور مســتقیم به 
دســتگاه دوســتان خود منتقل می کنید این قابلیت امنیتی براي حفاظت 
از دســتگاه فعال شــده و مانع از نصب فایل هاي دریافت شــده از منابع 

ناشناس می شود. 
در صورتی کــه اطمینــان داریــد نرم افزارها و بازي هــا از منابع معتبر 
دریافــت شــده اند باید بــه بخش Settings روي دســتگاه هوشــمند
 مراجعه کــرده و در بخش تنظیمــات امنیتی کــه Security نام دارد 
گزینه اي با عنوان Unknown Source یا منابع ناشناخته را فعال کنید.

پس از فعال کردن این گزینه سد حفاظتی در مقابل نصب اپلیکیشن ها 
از منابع مختلف باز شــده و می توانید نرم افزارها و بازي هاي دریافت شده 

توسط زاپیا را روي دستگاه هوشمند نصب کنید.

خوشبختانه وجود این فایل نشانی از آلوده شدن رایانه به ویروس نیست. رایانه شما به سیستم عامل ویندوز 
مجهز اســت و در سیســتم عامل ویندوز روش هاي مختلفی براي خاموش شــدن رایانه یا ورود به حالت 
نیمه خامــوش وجود دارد. حالت Hibernate از جمله حالت هایی اســت که رایانه شــما در آن به طور کامل خاموش 
نمی شود و جریان برق در برد اصلی رایانه وجود دارد، اما براي صرفه جویی در مصرف انرژي و در ادامه دسترسی مجدد 
به سیستم عامل و نرم افزارهاي درحال اجرا، اطالعات ذخیره شده در حافظه رم رایانه به فایل hiberfil.sys منتقل شده 
و در هارددیسک ذخیره می شود. در این شرایط هنگامی که شما نشانگر ماوس را تکان می دهید یا کلیدي از صفحه کلید 

را فشار می دهید، رایانه به سرعت روشن شده و برنامه ها در همان وضعیت قبلی خود در اختیار شما قرار می گیرند. 
بــراي حذف این فایل باید قابلیت Hibernate را در ویندوز غیرفعال کنید. انجام این کار به این روش امکان پذیر 

است:
 روي منوي استارت کلیک کرده و در کادر جست وجو عبارت CMD را تایپ کنید. سپس از فهرست نتایج روي 

Command Prompt کلیک راست کرده و گزینه Run as Administrator را انتخاب کنید.
 ،Hibernate عبارت زیر را در خط فرمان تایپ کرده و کلید اینتر را فشار دهید تا ضمن غیرفعال شدن قابلیت 

فایل Hiberfil.sys نیز از روي هارددیسک رایانه شما حذف شود.
powercfg -h off

نکته: براي فعالســازي مجدد این قابلیت کافی اســت ضمن تکرار مراحل اشاره شده، فرمان زیر را در خط فرمان 
وارد کنید:

powercfg -h on
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مجازى دنبال 
کنید

 دوربینى براى مشاهده صدا
دســتگاه هاى مختلفى براى نمایش تصویرى منشا صدا و میزان شدت آن در بازار 
وجود دارد، اما این دســتگاه ها معموال بسیار گران بوده و باالى 100 هزار یورو قیمت 
دارنــد. به همین دلیل صنایع کوچک و کاربران عــادى از توان مالى براى خرید آن 
برخوردار نیستند. ســاوندکم (SoundCam) اولین دوربین صدا براى کاربران عادى 
اســت که ضمن کاهش هزینه اولیه، کاربرى ســاده اى دارد. این گجت هشت هزار 
یورویى مى تواند موقعیت منشا انواع صداهاى ریز و درشت را شناسایى کرده و نتایج آن 
را به همراه جزئیاتى فنى روى نمایشگر به اطالع کاربر برساند. از این دستگاه مى توان 
براى شناسایى صداهاى محیطى، صداى دستگاه ها و حتى برخى کارهاى دقیق نظیر 
استفاده کرد.  لوله ها  نشت  محل  شناسایى 
براى اســتفاده از ساوندکم کافى است آن 
را به ســمت مورد نظر بگیریم. این گجت 
ســه کیلوگرم وزن داشــته و یک باترى
 لیتیوم -یونــى نیز تا 2/5 ســاعت انرژى 

دستگاه را تامین مى کند. 

دو دوربین در یک بدن
کوکم (QooCam) اولین دوربین در دنیاســت کــه مى تواند فیلمبردارى 
360درجه با کیفیت 4K و نیز ســه بعدى بــا زاویه ١٨٠ درجه 
را به انجام رســاند. درواقع کوکــم، کار دو دوربین مجزا را به 

انجام مى رساند.
 این گجت به ســه لنز مجهز اســت که با اســتفاده از آن 
مى توان تا ســرعت 120 فریم در ثانیه فیلمبردارى کرد. سامانه 
لرزه گیر داخلى این دوربین نیز امکان تهیه فیلم در موقعیت هاى 
پرتحرکى نظیر سفر یا ورزش را فراهم مى کند. کوکم را مى توان 
براحتى به پهپاد، کاله ایمنى، ســه پایه یا دسته سلفى گیر متصل 
کرد و تصاویر و فیلم هاى تهیه شــده را روى کارت حافظه 
(با حداکثر ظرفیت 256 گیگابایــت) ذخیره کرد. همچنین 
ایــن گجت مى تواند تصاویر دریافتــى را به صورت زنده 
به گوشى و از آن طریق به شبکه هاى اجتماعى ارسال 
کند. کوکم قرار اســت به زودى بــا قیمت 399 دالر به 

بازار عرضه شود. 

 پاهایت چقدر توان دارد؟
بررسى دقیق عملکرد ورزشى از اهمیت زیادى براى مربیان 
و ورزشــکاران حرفه اى برخوردار است. دوچرخه سوارى یکى از 
ورزش هایى است که با داشــتن اطالعات درباره عملکرد پاها 
در پــدال زدن مى توان برنامه ریزى خوبى براى بهبود آن انجام 
داد. مشــکل اینجاست که دستگاه هاى ارزیابى انرژى مصرفى 
توسط ورزشکار معموال گران هستند و فرآیند پیچیده و دشوارى 
بــراى نصب دارند. به همین دلیل یک تیم نوآور براى حل این 
مســاله دست به کار شد و گجتى را براى این کار طراحى کرد. 
این گجت کمتر از نصف قیمت ارزان ترین دســتگاه مشابه در 
بازار به مشتریان عرضه مى شــود. این دستگاه که سایکلینگ 
پاورمیتــر (Cycling Power Meter) نام دارد ضدآب بوده 
و از نصب ساده اى نیز برخوردار است. اطالعات دریافتى درباره 
انرژى مصرفى دوچرخه سوار از طریق ارتباط بلوتوثى به گوشى 
هوشمند او یا مربى ارســال مى شود. سایکلینگ پاورمیتر فقط
 30 گرم وزن داشته و باترى قابل تعویض آن نیز تا 200 ساعت 

کارکرد مداوم را پشتیبانى مى کند. 

ساعت هوشمند 
با نمایشگر نامرئى

برخى افراد براى انتخاب بین دو گزینه ساعت مچى زیباى 
عقربه اى و ساعت مچى هوشــمند داراى قابلیت هاى مختلف 
 (mim X) دچار تردید هســتند. براى این افراد شاید میم اکس
انتخابى ایده آل باشد. میم اکس، اولین ساعت هوشمند دنیاست 
که با اســتفاده از فناورى تى ال دى، یک صفحه نمایش نامرئى 
را طراحى کرده اســت. در نگاه اول شما یک ساعت عقربه اى 
معمولى را مى بینید، در حالى که نمایشــگر این ســاعت روى 
شیشــه آن قرار دارد و پیام ها روى آن نمایش داده مى شود. این 
گجت کاربردهایى نظیر دستبندهاى هوشمند نیز دارد و مى تواند 
فعالیت جســمى و نیــز ضربان قلب را مــورد پایش قرار دهد. 
همچنین کاربر با اســتفاده از آن مى تواند از کیفیت خواب خود 
نیز آگاه شــود. دریافت تماس تلفنى و نیز پیام هاى شبکه هاى 
اجتماعــى از دیگر کاربردهاى میم اکس اســت. این ســاعت 

هوشمند قرار است تا اواسط سال جارى به بازار عرضه شود. 

 ساعت هوشمند با صفحه نمایش روى دست
مدت هاســت ایده نمایش تصاویر دیجیتال روى ســطح بدن و تبدیل آن به نمایشگر مطرح بوده است. با این وجود، تاکنون شاهد 
محصولى کاربردى که بتوان این ایده را عملى کند نبودیم، اما بتازگى تیمى از پژوهشــگران توانســتند یک ســاعت هوشــمند با نام 
لومى واچ (LumiWatch) طراحى کنند که مى تواند تصاویر صفحه نمایشگر خود را روى ساعد کاربر به نمایش درآورد. صفحه نمایش 
این ســاعت 5 سانتى مترى اســت. بخش لیزر ساعت هوشمند لومى واچ نیز در کنارش قرار دارد و با نور قرمز، آبى و سبز تصاویرى را 
نمایش مى دهد. این نور به اندازه کافى قدرتمند اســت و حتى در یک روز آفتابى نیز کاربر مى تواند تصاویر ایجاد شــده روى ساعدش 
را ببیند. لومى واچ به یک پردازنده چهارهســته اى کوالکوم، 768 مگابایت رم و 4 گیگابایت حافظه مجهز اســت و از اندروید 5/1 بهره 

مى برد. قیمت این ساعت هوشمند نیز احتماال 600 دالر خواهد بود. 

حلقه جادویى
زنزو اس - رینگ (Xenxo S-Ring) در نگاه اول تفاوت چندانى با یک حلقه فانتزى معمولى ندارد، اما مدار الکترونیکى پیشــرفته موجود در 
آن، این گجت را وســیله اى اســتثنایى کرده اســت. این حلقه مى تواند از طریق بلوتوث به گوشى متصل شده و صداى مخاطب آن سوى خط را از 

طریق استخوان انگشت و فک به گوش شما برساند. 
ایــن صــدا کیفیت باالیى دارد و در عین حال هیچ فرد دیگرى نمى تواند متوجه آن شــود. اس - رینگ مانند یک فلش ممورى نیز عمل مى کند 
و مى توان از آن براى ذخیره و نیز انتقال اطالعات به رایانه اســتفاده کرد.  حســگرهاى موجود در این حلقه حرکات را شناســایى مى کنند و امکان 
اســتفاده از آن براى کنترل موســیقى (باال و پایین بردن صدا و تغییر فایل در حال پخش) را فراهم مى کنند. فناورى NFC موجود در این حلقه نیز 

امــکان پرداخت در پایانه هاى فروش داراى این فناورى را به کاربر مى دهد. این حلقه جادویى 279 دالر قیمت دارد. 

دکمه یادآورى کننده
همــه مــا در برخــى دوره ها شــاید بیمــار شــویم و به 
مصــرف منظم داروهایى خاص نیاز داشــته باشــیم. بى تردید 
مصرف نکــردن مرتب داروها مى تواند به روند درمان آســیب 
وارد کنــد. کلیک کیت (Klikkit) ابزارى اســت که به ما در 
مصرف مرتب داروها یا انجام هر کار دیگرى که باید به صورت 
مرتب در هــر روز انجام دهیم، کمــک مى کند. کلیک کیت را 
مى توان روى اشــیاى مختلف (نظیر جعبه قرص یا بطرى آب) 
چسباند. سپس کافى است با اســتفاده از اپلیکیشن آن، عنوان 
یــادآورى موردنظــر و زمان آن را ثبت کــرد. در این صورت، 
کلیک کیــت با پخش صدایى خاص و نیز ارســال اعالن متنى 
به گوشــى در زمان مقرر، آن را به ما یادآورى مى کند. پس از 
انجام کار موردنظر هم کافى اســت دکمه روى کلیک کیت را 
فشــار دهیم. این گجت بویژه براى سالمندان و بیماران بسیار 
کاربردى اســت، زیرا به راحتى مى توان سابقه مصرف داروها را 

نیز روى اپلیکیشن مشاهده کرد. 

صالح سپهري فر
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