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بزرگ ترین نمایشگاه فناورى کشور 24 ساله شد

الکامپ در گذر زمان

6 اسباب بازى هایى از دنیاى آدم بزرگ ها
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سرورهاى اینترنتى؛ بالى جان محیط زیست
حتى تماشاى فیلمى کوتاه روى گوشى به آلودگى زمین مى انجامد!
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 آیا
   الکامپ از دیرباز تاکنون مى دانستید

نمایشــگاه الکامپ سه دهه قبل با تمرکز بر 
حــوزه کامپیوتر، برق، الکترونیــک و ارتباطات 
شــکل گرفت. آن زمان برگزارى این نمایشگاه 
عهده شرکت سهامى نمایشگاه هاى بین المللى  بر 
تهــران بود. چند ســال پس از برگــزارى این 
نمایشــگاه، صنعت برق از تمرکز این نمایشگاه 

خارج شد. 
برگزارى نمایشــگاه نیز با مشارکت بخش 
خصوصــى، شــکل خصولتى به خــود گرفت. 
مــرور، صنعت مخابــرات نیز از نمایشــگاه  به 
الکامپ جدا شــد و نمایشــگاه تلکام در حوزه 
مخابرات شکل گرفت. با توجه به پیشرفت هاى 
حوزه ارتباطى و صنایع مخابراتى در حوزه تامین 
زیرساخت، این نمایشگاه نیز به موازات نمایشگاه 
الکامپ هر ساله برگزار مى شود. (هرچند امروزه 
باز هم صحبت از ادغام تلکام با الکامپ مى شود) 
در سال هاى اخیر برگزارى این نمایشگاه به عهده 
بخش خصوصى سپرده شد و امسال چهارمین 
ســال متوالى است که ســازمان نظام صنفى 
رایانه اى کشور مسئولیت برگزارى آن را بر عهده 
گرفته است. این نمایشگاه در سال هاى مختلف 
با فراز و نشیب هایى همراه بوده که در سال هاى 
اخیر با عهده دارى مســئولیت برگزارى توسط 
بخش خصوصى، تغییراتــى در نحوه برگزارى 

صورت گرفته و منظم تر شده است. 

   نمایشگاه ایرانى با پیشوندى جهانى
قــرار بوده حضــور کشــورهاى مختلف در 
الکامپ یکى از مزیت هایى باشد که موجب روند 
رشد آن شود.  اما هر سال تعداد شرکت هاى  به  رو 
پیشــروى بین المللى در الکامپ کمتر مى شود، 
به طورى که به نظر مى رســد مى توان پیشــوند 
بین المللى را از این نمایشگاه برداشت. البته ایران 
در نمایشگاه هاى مشابه جهانى مانند سبیت آلمان 
و جیتکس دبى نمایندگانى دارد. الکامپ بجز شهر 
سال برگزار مى شود، در استان هاى  تهران که هر 

مختلف نیز به همت سازمان نظام صنفى رایانه اى 
کشور برپا مى شــود تا افرادى که امکان سفر به 
تهران براى شــرکت در این نمایشگاه بزرگ را 
ندارند حداقل بتوانند با تازه هاى فناورى شــهر و 
استان خود و دیگر اســتان هاى کشور در محل 

زندگى شان آشنا شوند.

   خصوصى سازى و تازه هاى نمایشگاه
بــا توجه به این کــه برگــزارى الکامپ در 
چند سال اخیر توســط بخش خصوصى انجام 
مى شــود، شــاهد تغییراتى در نحوه اجراى آن 
جمله مى توان به تغییر زمان برگزارى  هستیم. از 
نمایشــگاه از فصل پاییز به تابستان اشاره کرد. 
دوره گذشــته اولین بار بود که الکامپ به جاى 
آذر در اواخــر تیــر و اوایل مرداد برگزار شــد. 
امســال نیز همین روند تکرار شده و نمایشگاه 
در مرداد برگزار شــده اســت. این تغییر زمانى 
فرصت مناسب ترى را براى شرکت کنندگان با 
توجه به تعطیالت تابستانى فراهم کرده است. 
دانشــجویان و دانش آموزان که نســل جوان و 
نوجوان کشور را تشکیل مى دهند شاید بیشترین 
بهره را از این تغییر زمانى ببرند.  از طرف دیگر 
چند ســالى اســت که بخش هاى جدیدى به 
الکامپ افزوده شــده که هیجان این نمایشگاه 
پیــش کرده اســت. اولیــن تغییر در  از  را بیش 
سال هاى اخیر، اضافه شدن بخش الکام استارز 
اســت. این بخش که براى استارتاپ ها در نظر 
گرفته شده به همراه رویداد رقابتى براى انتخاب 
برترین اســتارتاپ هاى شــرکت کننده، موجب 

افزایش شــور و هیجان نمایشــگاه شده است. 
بعد از الکام اســتارز که با استقبال خوبى روبه رو 
شــده الکام گیمز بخش دیگرى اســت که دو 
دور قبل براى اولین بار به الکامپ افزوده شــد و 
اکنون براى دومین بار در الکامپ 24 و با قدرت 
بیشتر بازگشته است. از قدیم تا امروز دو بخش 
ســخت افزار و نرم افزار در نمایشــگاه به وضوح 
قابل مشــاهده بودند. در سال هاى دورتر تمرکز 
بیشــترى روى بحث سخت افزارى بود، اما این 
روزها تمرکز بیشــترى روى حوزه نرم افزارى و 
اســتارتاپى است. یکى از دالیل حضور کمرنگ 
ســخت افزارى ها در این ســال ها و بخصوص 
امســال، تغییــرات ارزى و تاثیــرى که روى 

کسب وکار آنها داشته، بیان شده است. 

   3 رویداد جانبى جذاب
امســال در نمایشگاه الکامپ ســه رویداد 
جانبــى با نام هاى اتاق شــتاب، الــکام پیچ و 
آوردگاه ســرمایه برگزار مى شود. در اتاق شتاب 
که شــرکت در آن بــا پرداخــت هزینه 150 
هزار تومانــى براى عموم آزاد اســت فرصتى 
براى گفت وگو و انتقال تجربــه با خبرنگاران، 
مشــاوران و بنیانگذاران اســتارتاپ هاى بزرگ 
ایران و اروپا فراهم شــده اســت. در الکام پیچ، 
کسب وکارشــان  معرفى  فرصت  اســتارتاپ ها 
را در زمانــى محــدود در مقابــل داوران خبره 
دارنــد و مى توانند در پایان نظــرات داوران را 
دریافت کننــد. در انتهاى نمایشــگاه تیم هاى 
برتر الکامپ پیچ معرفى خواهند شــد. آوردگاه 
ســرمایه موقعیتى اســت براى کسب وکارهاى 
نوپا که نیازمند توسعه و سرمایه گذارى هستند. 
در این رویداد استارتاپ ها مى توانند براى جذب 
سرمایه گذار خود را معرفى کنند. در این رویداد 
ســرمایه گذاران پرتجربه و فعال در بخش هاى 
مختلف اقتصادى و صنعتى کشور حضور دارند 
تا صحبت هاى کسب وکارهاى نوپا را شنیده و با 

آنها در تعامل باشند.

نمایشگاهى پرشور 
طبق آمار

در دوره گذشــته ایــن نمایشــگاه، 
شرکت  شرکت داخلى در قالب 381   831
شــرکت اســتارتاپ و  تجــارى و 450 
شــرکت خارجــى در فضایــى بــه   39
از  مترمربع   400 و  هــزار   55 مســاحت 
21 کشــور حضور داشــتند که در طول 
برپایــى نمایشــگاه توانمندى هاى خود 
را ارائه کردند. امســال نیز آمارها نشان 
خواهیم  پرشــورى  نمایشــگاه  مى دهد 
حالى که برگزارى نمایشگاه  داشــت. در 
به دســت بخش خصوصى سپرده شده 
است، اما دولتى ها به روال سال هاى قبل 
با حضور 41 دســتگاه خود 314 خدمت 
آمارها  مى کنند.  معرفــى  را  الکترونیکى 
نشــان مى دهد حضور ســخت افزارى ها 
کمتر و حضور شرکت هاى نوپا در زمینه 
اینترنت اشــیا، فینتک ها و شهر هوشمند 
بیشتر شــده است. امســال استارتاپ ها 
رشد چشــمگیرى داشته اند، سال گذشته 
99 غرفــه مخصوص اســتارتاپ ها بود 
که امســال به 232 غرفه ارتقا پیدا کرده 
است. در مجموع امســال غرفه داران و 
کانترداران اســتارتاپى 424 کســب وکار 
خواهند بود. در ظاهر و از نظر کمى این 
وضعیت  بهبود  نوید دهنده  مى تواند  رشد 
اســتارتاپ ها در ایران باشد، ولى باید تا 
پایان برگزارى نمایشــگاه منتظر ماند و 
تحلیل کیفى از حضور اســتارتاپ ها در 
نمایشگاه، وضعیت واقعى حوزه استارتاپ 

در ایران را نشان دهد.
حــوزه بــازى و گیــم نیز امســال 
نماینده دارد و بــا توجه به این که در   30
ســال هاى اخیر به بــازى به عنوان یک 
صنعت نگاه شــده، مى توان امیدوار بود 
مانند  بازى ســازى  خاص  جنبه هاى  که 
داستان نویســى و طراحى تا گرافیک و 
برنامه نویســى مورد توجه بیشترى قرار 
گیــرد. از طرف دیگر حضور 30 صندوق 
رشد  مراکز  شتاب دهنده،  سرمایه گذارى، 
و پارك هــاى علم و فناورى نیز به عنوان 
تکمیل کننده چرخه زیست بوم استارتاپ ها 
در سالن الکام استارز به عنوان نقطه عطفى 
مطرح است. این مهم موجب خواهد شد 
تا رویدادهاى اصلى و جانبى نمایشگاه در 
ارتقاى سطح کمى و کیفى حوزه فناورى 
باشند.  داشته  شــایانى  کمک  اطالعات 
به طور کلى امســال حدود 600 شرکت 
براى حضور در نمایشگاه الکامپ 2018 
تهران ثبت نام کرده اند و این نمایشــگاه 
در محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى 
تهران در فضایى بالغ بر 32هزار مترمربع 

برگزار مى شود.
البتــه ایــن نمایشــگاه بــا توجه به 
مشــکالت ترافیکى احتمالــى در محل 
برگــزارى نمایشــگاه هاى بین المللــى 
تهران و به دســتور وزیر صنعت قرار بود 
به شــهر آفتاب منتقل شود که این اتفاق 
امســال نیفتاد و باید دید آیا شهر آفتاب 
ظرفیت مناســب براى برگــزارى چنین 

رویدادى را دارد یا خیر.

بزرگ ترین نمایشگاه فناورى کشور 24 ساله شد

الکامپ در گذر زمان
هر وقت اسم نمایشگاه مى آید، همه براى دیدن دستاوردهاى جدید آماده مى شوند. نمایشگاه مکانى است براى عرضه محصوالت و نوآورى هاى جدید 
در صنایع مختلف و در عصر حاضر، شاید الکامپ یکى از مهم ترین نمایشگاه هایى باشد که در کشور برگزار مى شود. نمایشگاه الکامپ امسال 24 ساله 
شد. این نمایشگاه ابتدا با نام نمایشــگاه بین المللى کامپیوتر، برق، الکترونیک و ارتباطات در یک چادر بادى برپا شد، اما امروز به یکى از معتبرترین 
نمایشگاه هاى حوزه فناورى بدل شده است. دیروز بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللى الکترونیک، رایانه و تجارت الکترونیک شروع به کار کرد و تا 

9 مرداد ادامه خواهد داشت. 

محسن سمسارپور

غرفه الکام استارز 
در بیست و سومین 
نمایشگاه الکامپ
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   نقش مراکز داده
شــاید تاکنون نــام منطقه لــودون کانتى 
(Loudoun County) در ایاالت متحــده به 
گوش تان نخورده باشــد، اما جالب است بدانید 
بســیارى از محتواهایى که هر روز در اینترنت 
با آنها روبه رو مى شــویم (اعــم از متن، تصویر 
یا فیلم) از ســرورهاى مستقر در این منطقه به 
دست مان مى رســد. تعداد زیادى مرکز داده در 
لودون کانتى قرار دارد و ســرورهاى آن میزبان 

انواع محتواى وب سایت هاى مختلف هستند. 
بیشتر برق این منطقه و مراکز داده حاضر در آن 
(Dominion) توسط شرکتى به نام دومینیون

تامیــن مى شــود. بر اســاس گزارشــى که 
سال 2017 منتشر شد، فقط یک درصد از برق 
این شــرکت از منابع تجدیدپذیر (نظیر انرژى 
خورشــیدى یا بادى) و 2 درصد از نیروگاه هاى 

برق آبى تامین مى شود.
 در مقابــل، بقیــه بــرق ایــن منطقه از 
زغال ســنگ، گاز و انرژى هســته اى به دست 
مى آید. درواقع بسیارى از کاربران براى مشاهده 
محتوا در بسیارى از وب سایت هاى معروف دنیا 
به شــکلى غیرمســتقیم از این انرژى استفاده 
مى کنند. به عبارت دیگر، دسترسى به داده هاى 
این سرورها به قیمت سوزانده شدن مقدار قابل 

توجهى سوخت فسیلى است. 
البته این آمار هراس انگیز فقط به این شهر 
در ایاالت متحده محدود نمى شــود. این پدیده 
جهانى اســت و بسیارى از کشورهاى دیگر نیز 
روندى مشــابه را تجربه مى کنند. براى نمونه، 
مطالعه اى جدید نشــان مى دهد تا سال 2030، 
انرژى مورد نیاز در ژاپن براى خدمات دیجیتال 
از مجموع ظرفیــت تولید انرژى این کشــور 

آسیایى در حال حاضر پیشى مى گیرد. 
گزارش دیگرى نیز که ســال 2013 منتشر 
شــد نشــان مى دهد انرژى مصرف شــده در 
مراکز داده به منظور ایجاد امکان اســتفاده یک 
کاربر گوشى هوشــمند یا تبلت براى تماشاى 
ســاعت ویدئو در هر هفته با انرژى مورد  یک 

استفاده توسط دو یخچال خانگى برابر است!

   انگشت اتهام به سوى اینترنت اشیا
اینترنت اشــیا یا همان امــکان ارتباط بین 
تجهیزات مختلف هوشمند، یکى از حوزه هایى 
اســت که در چند ســال اخیر از رشــد خوبى 
برخوردار بوده و در سال هاى آینده نیز با روندى 
پرشتاب به حرکت ادامه مى دهد. امروزه هر کاربر 

مى توانــد تجهیزات مختلفــى (از تلویزیون و 
یخچال گرفته تا روشــنایى و ســامانه امنیتى 
منزل) را به شــبکه اى متصل و آنها را مدیریت 
کند. این ارتباط میان تجهیزات مختلف نیازمند 
ارســال و دریافت مداوم داده است که بى تردید 
انرژى مصرف مى کند. گســترش اینترنت اشیا 
به خانه ها و سازمان ها به معناى مصرف هرچه 

بیشتر انرژى توسط این شبکه خواهد بود. 
خودروهــاى هوشــمند نیز یکى 

دیگر از نوآورى هایى اســت که 
احتماال تا چند سال آینده در 

فراگیر  جاده ها  و  خیابان ها 
خواهد شــد. این نوآورى 
نیز نیازمند تبادل داده و در 
نتیجه مصرف انرژى است. 

مى تــوان  آیــا     
صرفه جویى کرد؟ 

روزگارى بــه شــهروندان توصیه مى شــد 
بــراى مصرف انرژى، المپ هــاى اضافه خود 
را خامــوش کننــد و در ســاعات پرمصرف از 
وســایلى نظیر جاروبرقى یا ماشین لباسشویى 

کنند.  استفاده 
شــکلى  به  کنونى  روند  اما 
اســت که اینترنت و تبادل 
به  دیجیتــال  داده هــاى 
بخش جدانشدنى و حیاتى 
از زندگى ما بدل مى شود. 
در این صــورت، چه باید 
کرد؟ آیــا مى توان خودروى 
بدون راننده را وسط خیابان در 
ساعت اوج مصرف خاموش کرد؟ آیا 
مى توان سامانه امنیتى منزل یا محل کار را در 
آن بازه زمانى از کار انداخت؟ به نظر مى رســد 
استفاده نکردن از تجهیزات دیجیتال نمى تواند 
راه حلى بــراى مصرف کمتر انرژى و در نتیجه 
جلوگیرى از آسیب بیشتر به محیط زیست باشد.

سیلیکون ولى  در  مستقر  بزرگ  شرکت هاى 
متوجــه این وضعیت ناخوشــایند شــده اند و 

برنامه اى براى مقابله با آن دارند. 
فیس بوك یکى از اولین شرکت هایى بود که 
اعالم کرد قصد دارد بزودى 100 درصد انرژى 
مورد نیاز سرورهاى خود را از منابع تجدیدپذیر 
و پــاك تهیه کند. گوگل و اپل نیز برنامه هایى 

مشــابه دارند، اما نیاز روزافزون این شرکت ها 
به انرژى ســبب مى شــود ظرفیت الزم براى 
بهره گیرى از انرژى پاك را در اختیار نداشــته 

باشند.
به همین دلیل، این شرکت ها گزینه دیگرى 
را مد نظر قرار مى دهنــد و آن هم اقدام براى 
پاك کردن آالینده هاى کربنى است. اقداماتى 
نظیر کاشــت درخت از جمله مواردى است که 

در این زمینه به انجام مى رسد. 

   آمازون هم همراه مى شود؟
میان فهرســت شــرکت هاى بــزرگ که 
اقدامات ســودمندى را در زمینه تامین انرژى 
پاك براى سرورهاى خود انجام مى دهند، جاى 
یک شرکت بزرگ خالى است: آمازون! آمازون 
عالوه بر فروش انواع محصوالت در فروشگاه 
 AWS خود، یک شــرکت زیرمجموعه به نام
نیز دارد که در زمینه ارائه خدمات رایانش ابرى 
فعالیت مى کند. ســرورهاى این شــرکت که 
مشــتریان فراوانى از سراسر جهان دارد، حجم 

زیادى انرژى مصرف مى کند.
وب سایت نتفلیکس که امکان تماشاى انواع 
فیلم و سریال را به کاربران مى دهد روى همین 

سرورها میزبانى مى شود.
امــا ظاهــرا آمــازون نتوانســته در زمینه 
جایگزینى منابع پاك انرژى موفق باشد. جالب 
اینجاست این شرکت از سال 2016 به این سو 
دیگر گزارش ســاالنه اى درباره پیشرفت هاى 
خود در زمینه بهره گیــرى از منابع تجدیدپذیر 

منتشر نکرده است. 
اگر ســراغ اقدامات کشــورها برویم، باید 
بگوییــم چین یکى از کشــورهایى اســت که 
همواره از تعهــدات بین المللى براى کاســتن 
آالینده هاى محیطى شــانه خالى کرده است. 
شرکت هاى چینى نیز این قاعده مستثنا نیستند. 
براى نمونــه، غول هاى اینترنتــى چین نظیر 
على بابا و بایدو هیچ نوع گزارشــى از عملکرد 

خود در زمینه مصرف انرژى منتشر نمى کنند.

ذره بین

بسیارى از ما هر روز بخشى از وقت خود را در شبکه هاى اجتماعى و وب سایت هاى مختلف مى گذرانیم. 
داده هایى که با آنها سروکار داریم در سرورهایى در سراسر جهان قرار دارند. آماده سازى این داده ها و 
نهایت  ارسال آن براى کاربران، نیازمند سخت افزارهاى مختلف و البته مصرف انرژى است. مصرفى که در 
به ضرر محیط زیست و موجودات زنده زمین تمام مى شود. حتى این میزان از آلودگى امروزه با آلودگى 
ناشى از پرواز هواپیماها مقایسه مى شود. هواپیماها حجم زیادى از سوخت را مصرف مى کنند، با وجود 
این محاسبات پژوهشگران نشان مى دهد مصرف انرژى در مراکز داده اینترنتى بزودى از کل مصرف 
سال  انرژى در صنایع هوایى نیز پیشى مى گیرد. در واقع، انرژى مصرفى توسط مراکز داده در چهار 

گذشته دو برابر شده و انتظار مى رود این میزان طى ده سال آینده نیز سه برابر شود. 

سرورهاى اینترنتى
بالى جان محیط زیست

حتى تماشاى فیلمى کوتاه روى گوشى به آلودگى زمین 
مى انجامد!

صالح سپهرى فر

روندى نگران کننده
بســیارى از شــرکت هاى بزرگ در دنیاى دیجیتال اقداماتى را براى کاهش اثرات منفى 
زیســت محیطى فعالیت ســرورهاى خود انجام مى دهند، اما واقعیت این اســت این اقدامات 
به هیچ وجه کافى نیســت. پیش بینى کارشناســان گویاى آن اســت که صنعت ارتباطات تا 
ســال 2014 عامل تولید 14 درصد از مجموع آالینده هــاى کربنى در دنیا خواهد بود. درصد 
قابل توجهى از برق مورد اســتفاده در مراکز داده دنیا از منابع فســیلى و غیرقابل تجدیدپذیر 

مى آید و از آن مهم تر این که، سهم این نوع انرژى بشدت در حال افزایش است.  به دست 
نگاهــى گذرا به روند کنونى نمى تواند آینده اى امیدبخــش را براى مصرف باالى انرژى 
به دســت آمده از منابع غیرتجدیدپذیر توســط مراکز داده اینترنتى ترسیم کند. با وجود این، 
شــاید بهبود کارایى سخت افزارهاى به کار گرفته شده در ســرورها به منظور مصرف کمتر 
انرژى و نیز افزایش کارایى شیوه هاى جایگزین تولید برق (نظیر پنل هاى خورشیدى) بتوانند 

راه حل هایى براى این مشکل نگران کننده باشند.

 انرژى مصرفى 
توسط مراکز داده 
در چهار سال گذشته 
دو برابر شده و انتظار 
مى رود این میزان طى 
ده سال آینده نیز 
سه برابر شود

مطالعه اى جدید 
نشان مى دهد تا سال 2030 

انرژى مورد نیاز در ژاپن براى 
خدمات دیجیتال از مجموع 

ظرفیت تولید انرژى این کشور 
آسیایى در حال حاضر پیشى 

مى گیرد
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بازى  کده

   این کامواهاى دوست داشتنى
وقتى Unravel را بازى مى کنید تجربه تان 
بر مبناى دو چیز شــکل مى گیرد؛ سکانس هاى 
سکوبازى هیجان انگیز که به لطف مکانیک هاى 
فیزیک محــور بــازى ایجاد شــده و معماهاى 
محیطــى خالقانه کــه البته به دفعــات تکرار 
مى شوند. داستان نسخه قبل در مورد پیرزنى بود 
که شما در نقش یک عروسک کاموایى برخاسته 
از گوله کامواهاى او، عازم ســفرى در خاطرات 
 Unravel Two .و گذشــته پیرزن مى شــدید
که دومین نســخه از بازى است تفاوت بارزى در 
ساختار نسخه قبلى ایجاد نکرده جز این که یک 
کاراکتر کاموایى دیگر اضافه شــده که مى توانید 
دو کاراکتر را به صورت انفرادى یا همراه با یکى 
از دوســتان به صــورت Co-Op هدایت کنید. 
به هرحال همین اضافه شــدن یک شــخصیت 
دیگر باعث شــده بتوان با رویکــردى جدید با 
موقعیت هاى قبلى مواجه شــد و ساختار گیم پلى 
بازى به منظور ارائه یک تجربه بهتر توسعه یابد.

در بخــش داســتانى بازى، دو شــخصیت 
 Co-Op کاموایى اصلــى وجود دارند که تجربه
هدایت شخصیت دوم را به بازیکن دیگر مى دهد. 
البته در صورت تجربه انفــرادى بازى مى توانید 
دو کاراکتــر را در یکدیگــر هم ادغــام کنید تا 
سرعت حرکت و پیشروى در مرحله بیشتر شود. 
مکانیک هاى گیم پلى همان قالب انداختن، تاب 
خوردن، کشیدن و هل دادن و پریدن هایى است 
که در نسخه قبل هم وجود داشت با این تفاوت 
که اینجا همه چیز ضربدر 2 شــده اســت. البته 
مکانیک تاب خوردن به طرز چشمگیرى روان تر 
شده و یک مکانیک جدید دیگر به آن اضافه شده 
که شــخصیت ها مى توانند با تکیه بر دیگرى از 
هر نقطه اى تاب بخورند. این مکانیک بخصوص 

در حل معماهاى محیطى بازى که از ویژگى هاى 
اصلى بازى به شمار مى رود کارکرد بسیار خالقانه 
و جالبى پیدا کرده و راه هاى جدیدى پیش روى 

شما قرار مى دهد. 
ساختار ساده گیم پلى بازى منجر شده تا تجربه 
دو نفره بازى براى هر دو بازیکن در دســترس و 
لذتبخش باشد و مثال یک بازیکن مجبور نباشد 
بار همراه خود را نیز به دوش بکشــد! همچنین 
تجربه Co-Op باعث مى شــود ریتم و سرعت 
پیشرفت در بازى نیز بیشتر شود، زیرا دیگر نیازى 
نیست در نقاطى ایستاده و شخصیت هاى خود را 

تعویض کنید. 

   تاب خوردن حول چالش ها
تعویض کاراکترها و تاب خوردن براى رسیدن 
به قسمت هاى مختلف مرحله تقریبا راه حل غالب 
در مواجهه با معماها و چالش هاى بازى اســت و 
شما را تشویق مى کند تا با ذهن باز و با تکیه به 
راهکارهاى عجیب و غریب به استقبال معماهاى 
بازى یا چالش هاى ســکوبازى بروید. به عنوان 
مثال در یک مرحله مرغــى دنبال کاراکترهاى 
بازى کرده و شما باید دائما با یک کاراکتر حواس 
مــرغ را پرت کرده و بــا کاراکتر دیگر در مرحله 

پیشروى کنید. 

فرقى نــدارد که بازى را تنهایــى یا دو نفره 
تجربه کنید به هرحــال از آنجا که کاراکترها به 
یکدیگر گره خورده اند، نمى توانید خیلى دور از هم 
باشید. هرچند که شما خیلى زود یاد مى گیرید تا از 
این ویژگى به نفع خود بهره ببرید، چراکه به شما 
این امکان را مى دهد تا از هر لبه اى آویزان شوید 
 Unravel Two یا به هر جا تــاب بخورید. در
نیز همچون نسخه قبلى با مراحلى نسبتا طوالنى 
مواجه هســتیم کــه باعث مى شــود هفت عدد 
بودن مراحل بازى لزوما بــه معناى زمان کوتاه 
آن نباشــد. گیم پلى بازى روى هم رفته نرم تر و 
لذتبخش تر از قبل شــده، اما سکانس هاى تاب 
خوردن هاى پشت سر هم بدون شک از بهترین 

لحظات آن هستند.

   تعبیر یک قصه
Unravel در نســخه قبلى نیز داستانش را 
بدون دیالوگ و متــن روایت مى کرد، اما در این 
نســخه به صورت خاص روى تصاویر شبح مانند 
پس زمینه متمرکز شــده که ماجراى دو پسربچه 
را در گذر از مشکالت مختلف به تصویر مى کشد 
و آزادید هر تفسیرى از آن بکنید. به هرحال این 
ساختار باعث شده داستان و گیم پلى آن طور که 
باید به یکدیگر چفت نشــوند و کال دنبال کردن 
داســتان خیلى برایتان جذاب نباشــد. شاید این 
اواخر بازى باشــد که تازه مقدارى دقت و توجه 
وقف داستان خواهید کرد که آن زمان هم طبیعتا 

دیگر دیر است. 
اگر از داســتان و بخش داستانى بازى خسته 
شدید، همیشــه مى توانید قسمت مراحل چالشى 
را تجربه کنید. در این بخش 20 مرحله بســیار 
کوتاه تــر به نســبت مراحل اصلى وجــود دارد، 
اما اصال تعجــب نکنید که هر کــدام به اندازه 
یک مرحله بخش داستانى طول بکشد، زیرا تمام 
مهارت ها و توانایى هاى شــما در سکوبازى را در 

بهترین سطح طلب مى کنند! 

   جمع بندى
Unravel Two با گیم پلى خوش ساخت 
و متفکرانه، Co-Op جــذاب و خاطره انگیز و 
مراحل چالش برانگیز و بخش داســتانى خوب، 
یک تجربــه خوب بــراى تمــام بازیکنان به 
ارمغان مــى آورد. گرافیک و زیبایى هاى بصرى 
و موســیقى و صداگذارى بســیار خوب نیز در 
بهتر کردن تجربه شــما سنگ تمام مى گذارند. 
این بازى همزمان با کنفرانس مایکروسافت در 

E3 عرضه شد.

بازي هفته
یاکوزا از نقطه صفر

چند ماه پیش شــرکت Sega ناگهان 
کنســولى  بازى هاى  از  تعدادى  کرد  اعالم 
خود را براى رایانه هاى شــخصى نیز منتشر 
خواهــد کرد کــه البته در صــدر تمام آنها 
ســرى بازى هاى Yakuza بود که سال ها 
در انحصار ســونى و کنسول هایش بود. این 
 PC را روى Yakuza 0 هفته مى توانیــد
تجربه کنید! در این نســخه از بازى شما در 
نقش دو یاکوزاى جوان به اسم هاى کیریو و 
ماجیما قرار خواهید گرفت و مى توانید ژاپن 
دهه 80 میالدى را در شــهرهاى توکیو و 

اوساکا تجربه کنید.
بازى Yakuza 0 تجربــه نیمه دنیاى 
باز به شــما مى دهد تا در شــهرهاى ژاپن 
گشــته و فعالیت هاى مختلفى انجام دهید. 
قسمت عمده مبارزات بازى بدون سالح و با 
تکیه بر فنون رزمى است. بازیکن مى تواند 
سه سبک مبارزه اى مجزا براى خود انتخاب 
کند و با اراذل و اوباش، قلدرها و دار و دسته 
دیگر خانواده هــاى یاکوزایى مبارزه کند. از 
ویژگى هاى اصلى مبارزات بازى استفاده از 
محیط مثل دوچرخه، ماشــین ها و... براى 
وارد کــردن ضربات اساســى و مرگبار به 
دشمنان اســت.  در Yakuza 0 هر گوشه 
و کنار شهر یک سرگرمى و داستانکى براى 

شما خواهد داشت.

دومین روایت از کارآگاه 
و دستیاران

خیلى جالب است، در حالى که در بازى اول 
هفته در نقش یک یاکوزا قرار دارید، در بازى 
This is the Police 2 دوم هفته یعنــى
مدیریت یک کالنتــر و نیروهاى پلیس زیر 
دســتش را به عهده خواهید گرفت. شما در 
این بازى که ترکیبى از سبک هاى ماجرایى و 
استراتژى است مى توانید قانون را هر طور که 
دوست دارید تفسیر کنید! با مدیریت پاسگاه 
پلیس و نیروهایتان باید گزارش هاى ارسالى 
را رســیدگى کنید، مظنونان را بازداشــت و 
بازجویى کرده و با اتخاذ تصمیم هاى سختى 
که در مســیر قصه پیش پایتان قرار مى گیرد 
تالش کنید تا به زنــدان نیفتید! ماجراهاى 
 Sharpwood بــازى در شــهرى به نــام
جریــان دارد، جایى که مردم همســایه هاى 
خود را به اســم مى شناسند و فارغ از این که 
سنت ها و رسوم شــان تا چه اندازه مى تواند 
بربرگونه باشد، خیلى وفادارانه به آنها پایبند 

هستند. 
قاچاقچى هــا، اراذل و اوباش و فرقه هاى 
افراطى عجیب و غریب این شهر را خانه خود 
مى نامند و با وجود آنها ناامیدى و خشــونت 
مثل ســرطان بین اهالى شهر در حال شیوع 
است. این وظیفه شما به عنوان کالنتر جدید 

است تا شهر را نجات دهید.

مجید رحمانى

گاهى بازى هاى مستقل قربانى شلوغى بازار و گم شدن در میان سیل بازى هاى بزرگ تر یا شناخته شده تر 
مى شوند، اما گاهى این تصمیم هاى ناشر بازى اســت که دسترسى به آن را براى عده زیادى دشوار 
مى کند. Unravel یکى از این بازى هاست، یک بازى سکوبازى با معماهاى محیطى و سبک گرافیکى 
و مکانیک هاى گیم پلى جالب توجه که متاسفانه در زمان عرضه آن طور که باید مورد استقبال قرار 
نگرفت و دلیل آن هم بیش از هر چیز انتشار نسخه PC بازى روى سرویس Origin شرکت EA به 
جاى Steam بود. این رویکرد براى نسخه دوم بازى نیز وجود دارد و اگر امکان تجربه نسخه PC آن 

را ندارید، بهتر است براى PS4 یا Xbox One برنامه ریزى کنید. 

قصه کاموایى دو نفره
نسخه دوم Unravel به صورت دو نفره هم قابل تجربه است

8/5امتیاز

Unravel Two
 Coldwood Interactive  سازنده
Electronic Arts   ناشر
Xbox One، PS4، PC   پلتفرم
سبک  سکوبازى
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کاربران زیادى دوست دارند در فضاى مجازى دیده شوند و از هر 
روشى براى رسیدن به این هدف کمک مى گیرند. بخش هایى 
همچون تصویر پروفایل یا شــرح مختصر در اپلیکیشــن هاى 
پیام رسان همچون واتس اپ نیز یکى از روش هاى دیده شدن 
براى این دسته از کاربران به شــمار مى رود و در آن مى توانند 
معرفى مختصرى از خود داشته باشند. در نقطه مقابل گاهى نیز 
کاربرانى مشــاهده مى شوند که همواره دوست دارند در فضاى 
مجازى مخفى بمانند و اطالعات هویتى یا شــخصیتى خود را 
هیچ جا منتشــر نکنند. این کاربران همواره دنبال این هستند 
که تصویر پروفایل خود را خالى بگذارند یا متن شــرح مختصر 
مربوط به معرفى خود را ثبت نکنند یا با ثبت موارد غیر، خود را 
پشــت نقاب هایى مخفى نگه دارند. اگر شما نیز جزو دسته دوم 
هستید و مى خواهید اطالعات هویتى خود را براى همه یا صرفا 
براى غریبه ها مخفى کنید انجام این کار در پیام رسان واتس اپ 
براحتى امکان پذیر اســت. در ادامه دو ترفند براى پنهان سازى 

شرح مختصر و تصویر پروفایل را به شما معرفى مى کنیم:

1  اپلیکیشن واتس اپ را در دستگاه هوشمند خود اجرا کنید. 
(مراحل کار باتوجه به سیســتم عامل اندروید شــرح داده شده 

است)
2   از باال ســمت راســت روى منوى اصلى که با سه نقطه 

مشخص شده فشار دهید. 
3  روى گزینــه settings فشــار دهیــد و در ادامه گزینه

Account را انتخاب کنید.
4  روى گزینه Privacy فشار دهید.

 About و   Profile Photo و   Last seen مــوارد    5
بــه ترتیب براى نمایــش آخرین وضعیت آنالین بودن شــما 
در پیام رســان، تصویــر پروفایل شــما و شــرح مختصرى از 
شــما هستند. با فشــار هریک از این گزینه ها و انتخاب گزینه
Nobody ایــن اطالعات از دید همــه کاربران پنهان خواهد 
ماند. همچنین بــا انتخاب گزینــه My Contacts نمایش 

اطالعات به مخاطبان شما محدود مى شود.

پنهان سازى اطالعات شخصى در واتس اپ
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5 پیشنهاد موبایلى

تومان1/840/000 قیمت

Galaxy J7 Prime2

Nova 3e ANE-LX1 هوآوي

تومان1/340/000 قیمت

سامسونگ

اندورید 7

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

Hi silicon kirin 659  تراشه

64 گیگابایت حافظه داخلى 

4 گیگابایت مقدار رم 

13  مگاپیکسل دوربین 

باترى   3300 میلى آمپرساعت

Exynos 7870 Octa  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

Galaxy Tab A 8.0ZenPad 3Yoga Tab 3 

اسباب بازى هایى از دنیاى آدم بزرگ ها
آمارها نشان مى دهد محبوب ترین دســتگاه دیجیتالى در میان کودکان، تبلت است. بیش از 90 درصد کودکان زیر ده سال براى انجام بازى هاى 
روى دستگاه هاى همراه، گوش دادن به داستان یا دیدن برنامه هاى مناسب سن خود از این دستگاه ها استفاده مى کنند. این در حالى است که در 
دنیاى بزرگسال ها تبلت ها به فراموشى نزدیک شده و تعداد کاربرانشان کمتر مى شود. این دستگاه ها به دلیل صفحه بزرگ تر وسیله مناسب ترى 
براى کودکان هستند تا گوشى هاى هوشمند، اما مشکل این است تبلت هایى که براى کودکان ساخته مى شود معموال بى کیفیت است و فقط جیب 

والدین را خالى مى کند، پس شاید انتخاب بین تبلت هاى معمولى راحت تر باشد.

طبق روال معمول نبض بازار در این شــماره هم سراغ سه گزینه 
براى بررســى رفته ایم. اولین گزینه از شرکت سامسونگ است. سرى 
گلکسى تب سامسونگ که یکى از قدیمى ترین تولیدکنندگان تبلت به 
حســاب مى آید با تبلت گلکسى تب A 8.0 به این رقابت آمده است. 
این تبلت از تراشه QualcommAPQ8016 استفاده مى کند و 1/5 
گیگابایت رم و 16گیگابایت حافظه داخلى دارد. همچنین مى توانید تا 

128گیگابایت حافظه داخلى نیز به این دستگاه اضافه کنید. این تبلت 
313 گرم وزن دارد. وزنى که به نظر ناچیز اســت، اما زمانى که قرار 
باشد توسط کودکانتان مورد اســتفاده قرار بگیرد، اهمیت باالیى پیدا 
مى کند. صفحه نمایش گلکســى تب A 8.0 همان طور که در نامش 
مشخص است 8 اینچى بوده و تراکم پیکسل آن 160پیکسل بر اینچ 

است که با توجه به استانداردهاى موجود چنگى به دل نمى زند. 

راند اول

Yoga Tab 3 8.0 تبلت انتخابى بعدى ما
اســت. این دســتگاه نیز صفحه نمایش 
8 اینچــى دارد، امــا تراکم پیکســل آن 
189پیکســل بر اینچ اســت که نسبت به 
رقیبش چشمگیرتر اســت. نسبت تصویر 
در این تبلت 16 به 10 اســت که نســبت 
استانداردترى در مقایسه با 3 به 4 سامسونگ 

است. تراشــه به کار رفته در این دستگاه
اســت   Qualcomm MSM8909
و از یــک گیگابایــت رم و 16گیگابایت 
حافظه داخلى اســتفاده مى کند. باترى این 
دســتگاه 6200 میلى آمپر ساعت است که 
در برابــر باترى 4200 میلى آمپر ســاعت 
تبلت سامســونگ به مراتب بهتر اســت. 

معموال نبایــد چندان روى دوربین تبلت ها 
چندان حســاب کــرد، اما باز هــم با این 
وجود یوگا تب بهتر از سامســونگ بوده و 
دوربین 8 مگاپیکسلى در برابر یک  از یک 
دوربین 5مگاپیکسلى استفاده مى کند. یوگا 
گرم وزن دارد که یک نکته منفى  تب 472 

است.

راند دوم

گزینه سوم این مقایسه، یعنى ZenPad 3 شرکت ایسوس مانند 
دو رقیب قبلى باز هم از یک صفحه نمایش 8 اینچى استفاده مى کند. 
این همان جایى اســت که ZenPad اولین برترى خود را به رخ دیگر 
رقبا مى کشــد، چراکه تراکم پیکســل در این دســتگاه 320 پیکسل 

اینچ است.  بر 

دوربین دســتگاه نیز 8 مگاپیکسل اســت و در کنار یوگا تب قرار 
مى گیــرد. 320 گــرم وزن، کار را براى رقابت از قبل هم ســخت تر 
مى کند، اما تراشــه اسنپدراگون 650 دیگر برگ برنده زن پد 3 است و 
در کنار آن 4گیگابایت رم و 32گیگابایت حافظه داخلى وجود دارد که 

تیر خالصى بر پیکر دو دستگاه دیگر به حساب مى آید.

راند آخر

تومان1/800/000 تومان2/280/000 تومان2/200/000

ایسوس

ZenPad
  Z581KL  3 

اندورید 5اندورید 6اندروید 5

سامسونگ

Galaxy
 Tab A 8.0 

لنوو

Yoga
 Tab 3 

8
اینچ

8
اینچ

Qualcomm MSM8909 تراشه 

16 گیگابایت حافظه داخلى 

2 گیگابایت مقدار رم 

دوربین  8 مگاپیکسل

باترى   6200 میلى آمپر ساعت 

Snapdragon 650 تراشه 

32 گیگابایت حافظه داخلى 

4 گیگابایت مقدار رم 

دوربین  8 مگاپیکسل

باترى   4680 میلى آمپر ساعت 

Qualcomm APQ 8016 تراشه 

32 گیگابایت حافظه داخلى 

4 گیگابایت مقدار رم 

دوربین   5 مگاپیکسل

باترى   4200 میلى آمپر ساعت 

8
اینچ

آرش جهانگیرى
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   راهکارهاى باسیم
اگر دنبــال بازتاب صفحــه موبایلتان روى 
تلویزیون هستید و مى خواهید این کار با حداکثر 
ســرعت و حداقل تاخیر انجام شــود، بهترین 
گزینه اتصال گوشــى یا تبلت به تلویزیون به 
وســیله کابل اســت. با توجه به آن که تقریبا 
تمام تلویزیون هــا ورودى HDMI دارند، باید 
از مبدل هایى بــراى تبدیل پورت گوشــى یا 

تبلت تان به HDMI استفاده کنید.
بـــــراى گوشــــــى هاى آیفـــــــون 
و تبلت هــاى آیپــد جدیــد، مبدلــى بــه نام

Lightning Digital AV Adapter توسط 
خود اپل و البته شرکت هاى دیگر ارائه مى شود 
که پــورت الیتنینگ را بــه HDMI تبدیل 
مى کند. اگر مدل دســتگاه اپل تــان قدیمى تر 

اســت، باید معادل همین مبدل را براى اتصال 
30 پین تهیه و استفاده کنید.

در مورد گوشــى ها و تبلت هاى اندرویدى، 
بــه دلیل وجود اســتانداردهاى مختلف، قضیه 
چنــد حالت پیدا مى کند! حالت اول براى برخى 
گوشى ها یا تبلت هاى اندرویدى نسبتا قدیمى تر 
است که مستقیما خروجى HDMI را به صورت 
یک پــورت Micro HDMI دارند. پورتى از 
نظر اندازه شبیه به میکرو USB معمولى، ولى 
با شــکل متفاوت و عالمت HDMI. اتصال 
در این حالت ســاده اســت: یک کابل میکرو 
HDMI به HDMI استاندارد بخرید و وصل 

کنید!
 MHL حالت بعدى، اســتانداردى بــه نام
 Micro High-Definition Link یــا 

اســت که در سال 2010 
شــرکت هاى  همــکارى  با 

توشیبا  و  نوکیا، سامسونگ، سونى 
براى اتصال دستگاه ها به تلویزیون ایجاد شد. 
گوشــى ها یا تبلت هایى که از این اســتاندارد 
پشــتیبانى مى کنند، پورت اضافه ندارند، بلکه 
همان پــورت میکــرو USB آنهــا مى تواند 
خروجى محتواى HD را نیز داشــته باشد. در 
ســمت تلویزیون هم باید ببینیــد اگر در کنار 
 MHL عبارت HDMI یکــى از ورودى هاى
 MHL درج شده باشد،  پشــتیبانى از ورودى
وجود دارد. در حالت پشــتیبانى هر دو دستگاه 
 MHL مى توانید با اتصال یک کابل مستقیم
صفحه موبایلتان را روى تلویزیون داشته باشید. 
براى دیدن فهرست رســمى دستگاه هایى که 
از MHL پشــتیبانى مى کننــد به این صفحه 

مراجعه کنید:
 www.mhltech.org/devices.aspx

جدیــدى  اســتاندارد  ســوم،  حالــت 
شــبیه بــه MHL بــه نــام اســلیم پورت

(SlimPort) اســت که هم براى پورت هاى 
میکرو USB و هم USB-C طراحى شــده 
است. برخالف MHL، براى اتصال به کمک 
اســلیم پورت حتما به یک تبدیــل نیاز دارید، 
اما مزیت اســلیم پورت آن اســت که نیازى به 
دســتگاه هاى  در  ندارد،  تلویزیون  پشــتیبانى 
(S8 گلکســى  سامســونگ  (مثــل  جدیــد 

از رزولوشــن 4K پشتیبانى مى کند و به کمک 
آن دستگاه تان هم شارژ مى شود. یکى دیگر از 
نکات جالب اســلیم پورت آن است که تنها به 
HDMI محدود نمى شود و مى توانید آن را به 
VGA هم تبدیل کنید. فهرست دستگاه هاى 
با قابلیت اسلیم پورت را در این سایت مى توانید 

پیدا کنید:
 http://gb.slimportconnect.com/
slimport-supported-devices

اما اگر گوشى یا تبلتى دارید که از هیچ کدام 
از این اســتانداردها پشــتیبانى نمى کند، ناامید 
نشــوید! مى توانید از تبدیــل میکرو USB به 
HDMI براى اتصال آن به تلویزیون استفاده 
کنید، ولى با ایــن نکته منفى که این تبدیل ها 
به صــورت فعال (active) هســتند و به پاور 
جداگانه نیاز دارند. بنابراین باید یک شــارژر یا 
پاوربانک به خود تبدیل متصل شــود تا امکان 

استفاده از آن باشد.

   راهکارهاى بى سیم
درســت اســت که پخش محتوا به صورت 
بى سیم به سرعت باســیم نیست، ولى راحتى 
و جذابیت آن قابل مقایســه نیســت! یکى از 
اصلى ترین استانداردهاى اتصال بى سیم گوشى 
یا تبلت بــه تلویزیون، Miracast نام دارد که 
 (Wi-Fi Alliance) توســط اتحاد واى فاى
که مسئولیت خود استاندارد واى فاى را بر عهده 
دارد، مدیریت شــده و توسعه مى یابد. هنگامى 
که موبایل و تلویزیون، هر دو از این اســتاندارد 
پیشــتیبانى کنند، بازتاب صفحه 
به آســانى و بدون نیاز به 
هیچ دستگاه اضافه اى 
شــبکه  حتى  یــا 
داخلى  واى فــاى 
مى شــود.  انجام 
به ایــن صورت 
که تلویزیون یک 
واى فاى  شــبکه 
و  مى کند  ایجــاد 
تنظیمــات  از  شــما 
قســمت  وارد  موبایلتان 
Wireless Display شده و 
با انتخاب این شــبکه به تلویزیون متصل 
دستگاه هایتان  ببینید  این که  براى  مى شــوید. 
از این استاندارد پشــتیبانى مى کنند یا خیر، به 

سایت اتحاد واى فاى مراجعه کنید:
 www.wi-fi.org/product-
finder-results?capabilities=2 

اگر تنها موبایلتان این پشتیبانى را داشت (که 
احتمال آن زیاد است)، مى توانید دانگل هایى که 
این استاندارد را دارند به تلویزیون وصل کنید و 

با موبایل به آن متصل شوید.
نوع دیگــر اتصال بى ســیم، بهره گیرى از 
استاندارد dlna است که دستگاه هاى زیادى از 
آن پشتیبانى مى کنند. در این استاندارد برخالف 
Miracast، هر دو دستگاه باید به یک شبکه 
واى فاى متصل باشند و انتقال داده بر پایه این 
شــبکه داخلى صورت مى گیــرد. بنابراین اگر 
تلویزیون تان قابلیت اتصال به شبکه یا واى فاى 
را ندارد، نمى توانیــد از این حالت براى بازتاب 

صفحه موبایل روى آن استفاده کنید.
در حالتــى کــه تلویزیون تــان هوشــمند 
نیســت و امکان اتصال از طریق دو استاندارد 
اشــاره شــده را ندارید، گزینه اى که پیش پاى 
شماست استفاده از دانگل هایى مثل کروم کست

مشابه  نمونه هاى  یا  گوگل   (Chromecast)
آن اســت که عالوه بر اتصال به یک شــبکه 
واى فاى داخلى باید نرم افزار مخصوص شان را 
هم روى موبایل تان نصب کنید تا امکان اتصال 

و پخش محتوا فراهم شود. 
ژالبته این روش بسته به دانگلى که استفاده 
مى کنید، معموال با لگ و تاخیر در پخش همراه 
است و نمى توانید انتظار اتصال مستقیم یا حتى 
به وسیله اســتانداردهایى مثل Miracast را از 

آن داشته باشید.

امروزه تلفن هاى همراه، بازیگران همه فن حریف دنیاى دیجیتال به شمار مى آیند که انواع نقش ها را از وسیله ارتباطى تا دوربین 
عکاسى در زندگى کاربران بازى مى کنند. بر همین اساس، محدودیت هاى این دستگاه ها کمرنگ تر مى شوند تا کاربران نیازى 
به دستگاه دیگرى احساس نکنند. با این حال، هنوز یک محدودیت بزرگ در گوشى ها وجود دارد: کوچکى صفحه نمایش. این 
محدودیت سبب مى شود تماشاى فیلم ها، نمایش پرزنتیشن و حتى دیدن تصاویر روى آنها به جذابیت صفحه بزرگ تلویزیون 
نباشد، اما مساله اینجاست که محتوایى که کاربر مى خواهد تماشا یا پخش کند، روى گوشى اش است. بنابراین بسیارى از افراد 

دنبال راه هایى براى پخش محتوا از تلفن همراهشان روى تلویزیون هستند. 

راهکارهاى پخش محتوا از گوشى روى تلویزیون

آینه محتوا
محمود صادقى

بازتاب یا پخش؟
در بحث پخش محتوا از گوشى یا تبلت روى تلویزیون بد نیست دو مفهوم بازتاب 
صفحــه (Screen Mirroring) و پخــش صفحــه (Screen Casting) را که 

معموال با هم اشتباه مى شوند کمى روشن تر توضیح دهیم.
«بازتاب صفحه» همان گونه که از نامش پیداست، نمایش کامل آنچه روى صفحه 
موبایل یا تبلت دیده مى شــود، در تلویزیون است؛ مى خواهد یک کلیپ در حال پخش 
باشــد یا صفحه یک پیام رســان. در این حالت اگر صفحه موبایل خاموش شــود، در 
صفحــه تلویزیون هم دقیقا همین اتفاق خواهد افتــاد! در مقابل، «پخش صفحه» یا 
«پخش محتوا» به حالتى اطالق مى شــود که یک محتوا (معموال ویدئویى) که روى 
موبایل وجود دارد (یا در حال استریم روى موبایل است)، روى تلویزیون پخش شود.

تفــاوت اصلى این دو مفهــوم در دو نکته خالصه مى شــود: اول آن که پخش یا 
Casting محدود به انواع خاصى از محتوا و اپ هاســت و لزوما هر چیز (مثال کلیپ 
داخل یک اپ شبکه اجتماعى) را نمى توان از طریق آن پخش کرد. دوم این که هنگام 
پخش صفحه، کاربر مى تواند همزمان با موبایل یا تبلت کار کند و اختاللى در ارســال 
محتوا به وجود نمى آید، در حالى که هنگام بازتاب صفحه، کارکرد عمال محدود به آن 
چیــزى خواهد بود که روى صفحه دیده مى شــود. حالت بازتاب صفحه معموال براى 
پرزنت کردن، نمایش تصاویر یا دموى محتواى روى صفحه موبایل مناســب است و 

پخش صفحه براى تماشاى ویدئو و فیلم از موبایل روى تلویزیون.

مزیت اسلیم پورت 
آن است که به پشتیبانى 

تلویزیون نیاز ندارد، در دستگاه هاى 
جدید (مثل سامسونگ گلکسى S8) از 

رزولوشن 4K پشتیبانى مى کند و به کمک 
آن دستگاه تان هم شارژ مى شود. یکى دیگر 

از نکات جالب اسلیم پورت آن است 
که تنها به HDMI محدود نشده و 

مى توانید آن را به VGA هم 
تبدیل کنید

کارگاه

راه هاى متنوعى 
براى پخش محتوا 

از موبایل روى 
تلویزیون وجود دارد
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EasyTouch دالور

WeTransfer Head ball 2

صحبت کردن به زبان بین المللى انگلیسى آن هم به صورت بسیار روان، بى شک آرزوى هر 
کسى مى تواند باشد، اما به دست آوردن این دانش چندان راحت نیست و احتیاج به زمان، تمرین 
و البته عالقه دارد که در این روزهاى پر مشغله وقت گذاشتن براى کالس زبان شاید براى همه 
مقدور نباشد. براى همین یک اپلیکیشن آموزش زبان مى تواند جایگزین خوبى باشد. اپلیکیشن 
فارسى زبان تیکا یکى از مناسب ترین ابزارها براى آموزش زبان است. تیکا محیط کاربرى بسیار 
زیبایى دارد و کار کردن با آن بســیار راحت و جذاب اســت، اما نکته مهم این اپ به کودکان 
مربوط مى شود، چراکه این اپ با شبیه سازى محیط آموزشى به یک بازى مى تواند آموزش را به 
راهى سرگرم کننده براى کودکان تبدیل کند. در این روایت آموزشى، تیکا یک پرنده کمیاب در 
جنگل هاى شــمال ایران است که مجبور مى شود براى فرار از دست شکارچى هایى که همیشه 
دنبالش هستند، از ایران به خارج مهاجرت کند، اما این مهاجرت دردسرهاى زیادى برایش ایجاد 
مى کند که اصلى ترین آن حرف زدن با آدم هاى اطرافش به زبان آنهاست. این متد آموزشى بسیار 

جدید مى تواند کودکان را به انجام آن عالقه مند کند.
آموزشى

تیکا

فوتبال با یک پا
بگذاریــد از همیــن ابتدا بــدون هیچ حــرف اضافه اى به شــما بگویــم این بازى 
درگیرکننده تریــن اپى بود که در چند ماه اخیر تجربه کــردم. یک بازى فوتبالى متفاوت 
که شــخصیت هاى آن فوتبالیست هاى معروف با یک سر بزرگ و تنها یک پا هستند! اما 
همین یک پا کافى است که شما را حسابى درگیر کند. شما در 90 ثانیه باید گل بیشترى 

به حریف خود بزنید و برنده بازى باشید. 
در طول این 90 ثانیه براى این که گل هاى بیشترى بزنید یا جلوى گل زدن حریف را 
بگیرید، مى توانید از قدرت هاى اضافه اى که در اختیار دارید اســتفاده کنید. هر هفته شما 
در یک لیگ قرار دارید و با توجه به امتیازهایى که به دســت مى آورید به لیگ هاى باالتر 
رفتــه یا این که به لیگ هاى پایین تر ســقوط مى کنید. هدبال 2 از آنچه فکر مى کنید هم 

جذاب تر است و شما را شیفته خود مى کند. 

آخرین سرباز
«دالور» یک بازى سرگرم کننده ایرانى و با کیفیتى قابل قبول است. این بازى سه بعدى 
با دوربین ثابت، شما را در نقش آخرین سرباز یک ارتش نشان مى دهد که تمام همرزمانش 
از بیــن رفته اند و حاال یکه و تنها باید دالورانه از ســنگر دفــاع کند. ویژگى بازى فیزیک 
خوب، موسیقى و صداگذارى مناسب و البته تنوع مراحل است. با وجود این که شما باید در 
هر مرحله یک کار را انجام دهید، اما بازى جورى طراحى شده که تجربه کاربرى هر مرحله 
با مرحله دیگر کامال متفاوت اســت. بازى فارســى زبان دالور به صورت رکوردى بوده و 
هرچقدر دشمنان بیشترى بکشید و مراحل بیشترى طى کنید، امتیاز باالترى خواهید گرفت. 
در بخش فروشــگاه، انواع اسلحه هاى مختلف وجود دارد که به شما کمک مى کند به مبارز 
بهترى تبدیل شوید و مراحل بیشترى را پشت سر بگذارید. این بازى در حال حاضر نزدیک 

به 50 مرحله مختلف دارد و قرار است بزودى به این مراحل اضافه شود.

دیوار ایده هاى نو
اگر عالقه زیادى به اشتراك گذارى ایده هایتان دارید یا براى تکمیل آنها نظر کاربران 
دیگر کمکتان مى کند مى توانید روى اپ WeTransfer حســاب کنید. این اپلیکیشن 
یک فضاى بسیار عالى براى اشتراك گذارى ایده هاست. فرض کنید در حال ایده پردازى 
براى طراحى یک سالن هســتید؛ از جنس دیوارها، صندلى ها، موسیقى اى که قرار است 
در ســالن پخش شــود و هر چیز دیگر را مى توانید با هم و در قالــب ایده پردازى براى 
طراحى یک ســالن به اشــتراك بگذارید. در واقع WeTransfer یک شبکه اجتماعى 
براى فکرهاى شماســت. اینجا ذهن و ایده شماســت که حرف اول را مى زند، حاال مهم 
نیســت، عکس، فیلم، موسیقى یا متن باشد. عالوه بر اینها مى توانید بوردهاى مختلفى را 
که از ایده خود ساخته اید در هر شبکه اجتماعى یا پیام رسان دیگرى به راحتى و در مقابل 

یک لینک به اشتراك بگذارید.

مرکز دکمه هاى اضافه
داســتان دکمه هــاى مجازى از آنجایى آغاز شــد که دکمه خانه گوشــى هاى هوشــمند 
اپــل به دلیل اســتفاده بســیار بــاال خــراب مى شــد. از همانجا بود کــه ابزارى به اســم
Assistive Touch ســر از گوشــى هاى آیفون درآورد؛ یک دکمه مجازى که کار با گوشى 
را براى خیلى ها راحت تر مى کرد. اما ســهم گوشــى هاى اندرویدى از این راحتى چیست؟ این 
دقیقا همانجایى اســت که EasyTouch به عنوان جایگزینــى البته پرکاربردتر وارد صحنه 
مى شــود. EasyTouch یک اپلیکیشن اســت که دکمه مجازى را با قابلیت شخصى سازى 
براى گوشى هاى اندرویدى فعال مى کند، به صورتى که مى توانید براى هر کار و هر اپلیکیشنى 
میان بر تعریف کنید و با همان دکمه مجازى به آن بخش سر بزنید. اگر پیش از این آیفون  یک 
داشته و حسابى به اســتفاده از Assistive Touch عادت کرده اید، EasyTouch باعث 
مى شود به فضاى آى اواس نزدیک تر شوید و با سرعت بیشترى با گوشى اندرویدى خود کار کنید. 
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به زبان پرنده آبىتیكا
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SHERE WORKSHOP
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