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 آیا
 مى دانستید

خبر هفته
رونمایى از 10 سامانه مجازى

آستان قدس رضوى
هفته گذشــته، مرکز فناورى اطالعات و فضاى مجازى 
آستان قدس رضوى از 10 سامانه جدید خود رونمایى کرد که 

به اختصار به آنها اشاره مى کنیم:
1  از طریق ســامانه اینترنتى خیرات و نذورات رضوى به 
نشــانى nazr.razavi.ir خیرین مى توانند بخشى از اموال 
خود را صرف ترویج دین اســالم، امور خیــر، انفاق و یارى 
محرومــان کنند. آنها مى توانند نحوه مصرف صدقات خود را 
به صورت دقیق مشــخص کنند و عالوه بر دریافت رسید از 
بــدو امر، از طریق پیامک و پیام رســان ها از مراحل مختلف 
و تحقق نیات خود مطلع شــوند. هموطنان عالوه بر سایت 
مى توانند از اپ رضوان یا ســامانه ستاره هشت مربع (بدون 
نیاز به اتصال به اینترنت) نیز خیرات، نذورات و صدقات خود 

را پرداخت کنند.
2  طبــق اعالم این مرکــز، میانگین ماهانــه 200 هزار 
تماس تلفنى روى شــماره 32020 انجام مى شود. باتوجه به 
رشد تماس ها، ســامانه هوشمند و نوین مرکز پاسخگویى به 
سواالت دینى آســتان قدس رضوى راه اندازى شد تا امکان 

ارتباط مستقیم با اساتید پاسخگو فراهم شود.
3  ســامانه یکپارچــه مالــى نویــن آســتان در کمتر از 
شــش ماه باز طراحى شده است. این سامانه امکان دسترسى 
بــه اطالعات دقیق تر و کامل تر از درآمدها و هزینه هاى هر 

دوره را فراهم مى کند.
4  بــا راه اندازى ســامانه نرم افزارى جامــع و یکپارچه اى 
براى مدیریت امالك و اراضى وقفى آســتان قدس رضوى، 
امکان مدیریت یکپارچه منابع آب و خاك وقفى آستان قدس 
رضوى در بســتر یک ســامانه و پایگاه واحــد تحت وب و 

به صورت مکان محور فراهم شده است.
5  پیشــخوان مجازى امــالك و اراضى آســتان قدس 
رضوى با هدف ارائه خدمت تجدید اجاره و انتقال به مستأجر 
به صورت غیرحضورى طراحى شده و با راه اندازى آن در دفاتر 
ثبت اسناد مشهد از تردد غیرضرورى و اتالف وقت مراجعان 

جلوگیرى شده است. 
6  افتتاح ســامانه درخواســت هاى مردمى معاونت امداد 
مســتضعفین، عالوه بر حذف کامل گــردش کاغذى، بهبود 
فرآیندهــاى کارى و جلوگیــرى از ثبــت درخواســت هاى 
غیرواقعى، امکان رصد و پایش در لحظه همه درخواست هاى 
واصله، کاهش طول عمر رســیدگى به هر درخواست، اعمال 
کنترل هاى دقیق در هر مرحله از انجام فرآیند رســیدگى به 
درخواســت ها، تکریم بیشتر مراجعان و اطالع رسانى پیامکى 
بــه افراد متقاضــى و امکان تهیه گزارش هــاى گوناگون و 

مقایسه اى را فراهم کرده است.
7  ســامانه نوبت دهى خادم یاران حرم مطهر رضوى براى 
امکان انتخاب نوبت دهى متقاضیان خدمت حضورى در حرم 
مطهر بر اساس زمان و نوع خدمت براى خادم یاران (استانى 
و مؤسســات مختلف خادم یارى) راه اندازى شــده و تاکنون 

1339 خادم یار از طریق این سامانه ثبت شده اند.
8  آستان قدس رضوى، یکى از عظیم ترین مجموعه هاى 
ادارى کشــور، متشکل از ادارات و ســازمان ها، مؤسسات و 
بنگاه هاى اقتصادى موقوفاتى متعدد اســت، از این رو سامانه 
بانــک اطالعاتى جامع منابع انســانى، ابزار مناســبى براى 
برنامه ریزى دقیق تر و مدیریت بهتر ســرمایه انسانى آستان 

قدس رضوى است.
9  اکنون ســامانه الکترونیک غــذاى متبرك حرم مطهر 
رضوى براى تبرك جویان درگاه حضرتش آغاز به کار کرده 
و از طریق این ســامانه دعوت نامه الکترونیک از سر شماره 
پیامکى اختصاصــى 8800، به صورت تصادفى براى زائرین 
ارسال مى شــود، عالوه بر این امکان درخواست قرار گرفتن 
در فهرست انتظار دریافت غذاى متبرك حضرتى فراهم شده 
است. کافى است عدد 3 را به سرشماره پیامکى حرم رضوى 

ارسال کنید تا راهنمایى الزم براى شما ارسال شود.
10  ســامانه ستاره هشــت مربع براى کســانى که بستر 
USSD و بــدون اتصال به اینترنت را ترجیح مى دهند براى 

پرداخت خیرات، نذورات و صدقات درنظر گرفته شده است.

امیر عصارى

مهاجرت کار ساده اى نیست، بویژه اگر براى مدتى طوالنى در مکان اولیه خود 
مستقر بوده اید. حال و روز کسانى که از پیام رسان ها به عنوان ابزارى براى کارهاى 
خود استفاده مى کنند و حاال باید پیام رسان جایگزینى پیدا کنند نیز دست کمى از 
مهاجران ندارد. ممکن است به موانعى برخورد کنند یا سواالت متعددى برایشان 

مطرح شود که ما به متداول ترین آنها پاسخ داده ایم. 

رزرو کانال هاى معروف و داراى مجوز
اگر در تلگرام کانالى با هزاران عضو داشته اید یا کانال تلگرامى خود را در 
ســامانه صدور شناسه الکترونیکى محتواى دیجیتال (شامد) ثبت کرده اید و 
حاال با عضویت در پیام رسان هاى داخلى قادر به ثبت آیدى کانال تلگرامى 
خود نیستید یا آیدى توسط فرد دیگرى ثبت شده نگران نباشید، چراکه تمام 
پیام رسان هاى داخلى در راستاى حمایت از کانال هاى داراى مجوز یا معروف، 
امکان دریافت آیدى موردنظر را براى شــما فراهم خواهند کرد. تنها کارى 
که باید انجام دهید این اســت که در پیام رسان مربوطه به آیدى پشتیبان یا 
ربات پشتیبان پیام دهید و در صورت عدم دسترسى به پشتیبان در پیام رسان 
مربوطه نیز مى توانید از بخش تیکت در سایت samandehi.ir اقدام کرده 
و ضمن احراز هویت و مالکیت خود نســبت به کانال تلگرامى مورد اشاره، 

آیدى مربوطه در پیام رسان داخلى را براى خود به ثبت برسانید.

فقط با حکم قضایى وارد شوید!
همان طــور که براى بازرســى منزل 
شــما و ورود به حریم خصوصى شما نیاز 
به حکم قانونى اســت، براى دسترسى به 
هرگونه اطالعات از شما در پیام رسان هاى 
ایرانى نیز حکم قضایى نیاز است و حکم 
نیز هیچ گاه به مواردى همچون رصد همه 
پیام ها اشاره ندارد! ارائه صرفا شماره تلفن 
مرتبط با یک کاربر، ارائه چند پیام ارسالى 
یک کاربر به یک کاربر خاص در برهه اى 
از زمان به تشــخیص قاضــى و به دلیل 
وقوع یک جرم و مواردى از این قبیل جزو 
اطالعاتى است که فقط با حکم قضایى در 
اختیار مسئوالن قرار خواهد گرفت و این 
ذهنیت کــه همه پیام ها و محتواى تبادل 
شده میان کاربران در رصد مجموعه هاى 
نظامى و قضایى اســت اشــتباه و حتى 
مغایر بــا حقوق مرتبط با حریم خصوصى 
کاربران است. برخى از پیام رسان ها نیز در 
این رابطه با چالش هایى مواجه هســتند! 
به عنوان مثال یکى از پیام رسان ها با این 
چالش مواجه بود که رعایت حجاب جزو 
قوانین کشور ایران است و چنانچه کاربرى 
در تصویر پروفایل خود این قانون را رعایت 
نکرده باشــد چه اقدامى باید کرد؟ آیا باید 
در صــورت گزارش افراد عادى باتوجه به 
وجود قانون مشــخص در زمینه حجاب، 
تصاویر پروفایل مربوطه حذف یا دسترسى 
کاربر به حســاب کاربرى مســدود شود؟ 
پاســخ به این ســوال ممکن است اولین 
چالش در بحث قانون گذارى در شــرایط 
استفاده از پیام رســان هاى داخلى باشد تا 
کاربران نیز بدانند در چه مواردى مى توانند 
از شرکت خدمات دهنده پیام رسان شکایتى 

داشته باشند.

حریم خصوصى کاربران در پیام رسان هاى داخلى
یکى از دغدغه هاى کاربران هنگام صحبت از پیام رســان هاى داخلى، 
رعایــت حقوق مرتبط با حریم خصوصى اســت. ضمــن آن که در قانون 
اساسى کشور به این موضوع صراحتا اشاره شده و همه شرکت هاى دولتى 
و خصوصى نیز ملزم به رعایت قوانین مرتبط با حریم خصوصى هســتند 
ذکر این نکته خالى از لطف نیســت که دغدغه برخى از کاربران، سطوح 
دسترسى پرسنل مرتبط با پیام رســان ها در شرکت ها و گاهى نیز نگرانى 
از عدم طبقه بندى ســطوح دسترسى در شــرکت هاى خصوصى مرتبط با 
این پیام رسان هاســت. مطابق صحبت هاى به عمــل آمده با مدیران این 
پیام رســان ها (که هفته گذشته در کلیک خواندید)، در تمام این شرکت ها 
ضمن رعایت نکات امنیتى و سطوح دسترسى پرسنل مختلف، حتى براى 
افراد با بیشــترین دسترسى ها نیز نظارت هاى موازى برنامه ریزى شده و با 
ثبت گزارش فعالیت همه مدیران و پرسنل در بخش هاى مختلف سیستم، 
به جهت حفــظ حریم خصوصى کاربران، احتمال هرگونه سواســتفاده یا 

دسترسى غیرمجاز به اطالعات شخصى برابر با صفر خواهد بود.

گزارش هاى سرنوشت ساز
یکى دیگر از نکات قابل تامل در چگونگى بررسى محتوا 
و جلوگیرى از انتشــار محتواى مجرمانه در پیام رســان هاى 
داخلى، پردازش اطالعات و گزارش هاى کاربران اســت. در 
برخى پیام رســان ها کلیدى براى گزارش مشکل یا محتواى 
مجرمانه درنظر گرفته شــده و برخى دیگــر نیز فعال از این 
قابلیت بى بهره هســتند.  تجربه نشــان داده عدم وجود این 
گزینــه در یک پیام رســان ممکن اســت آن پیام رســان را 
حتى در صورتى که ایرانى باشــد، به محیطى مملو از جرایم 
رایانــه اى تبدیل کند! در حال حاضر باتوجه به بررســى هاى 
صــورت گرفتــه، حــذف هرگونــه محتــواى مجرمانه از 

پیام رســان ها صرفا پــس از دریافت گزارش هاى ارســالى 
توسط کاربران صورت مى گیرد و چنانچه محتوایى به صورت 
یکسان روى صد کانال منتشــر شده باشد، اما صرفا از یک 
کانال گزارش حذف آن دریافت شده باشد این محتوا قابلیت 
حذف از همان کانال را دارد و در دیگر کانال ها در دســترس 
خواهد بود.  همچنین در حال حاضر پردازش هوشــمندانه اى 
روى عکس ها یا ویدئوها صورت نمى گیرد و حتى در صورت 
انتشار تصاویر و ویدئوهاى غیراخالقى روى این پیام رسان ها 
نیز فقــط گزارش هاى مردمى مى تواند منجر به حذف محتوا 
یا مسدودســازى آن کانال شــود که نیازمند همکارى دیگر 

کاربران و اقدام سریع مسئوالن آن پیام رسان خواهد بود.

پاسخ به سوال هاى متداول درباره پیام رسان هاى داخلى

استقرار در 
اقامتگاه هاى بومى
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   اختالط مفاهیم
در این نوشــته بحث در مورد این نیســت 
که چرا ما عادت به ترجمه ناقص و نادرســت 
و اختــالط مفاهیــم داریم. ایــن نکته خود از 
مهم ترین نقایص ما در ارتباط با جهان خارج از 
حیطه فرهنگ و مرزهاى جغرافیایى مان است 
و به دلیل ســاده انگاشــتن و کم اهمیت دیده 
شــدن چنین موضوع مهمى از سوى غریب به 
اتفاق ما، از عموم مردم گرفته تا متخصصان و 
تصمیم گیران و بخصوص جامعه فرهیختگان و 
مهندســان، در هر حوزه اى از علوم و فناورى، 
با مشــکل هاى اساســى در درك و رسیدن به 
عمق مفاهیم مواجهیم و بازتاب همین نقیصه 
با مصداق هاى مختلفى در امور مختلف مرتبط 

با فناورى نمایان مى شود. 
مثال قابل درك تر از این که چرا روز جهانى 
ارتباطات و روابــط عمومى حاوى بار مفهومى 

نادرستى است را مى توان این گونه آورد: فرض 
کنید ما روزى داریم به نام «روز جهانى صنعت 
ســرگرمى و تله تئاتر». ترکیــب این دو با هم 
به عنوان یک روز چه معنى اى مى تواند داشــته 
باشــد؟ سرگرمى، صنعتى اســت بسیار عظیم 
با گردش مالى ســاالنه بســیار بزرگ و شامل 
بدنه اى از بخش هاى مختلف شــامل صنعت 
سینما، موسیقى، نشر، بازى هاى رایانه اى و... . 
تله تئاتر به تئاترهاى تلویزیونى گفته مى شــود 
که بخشــى از حوزه فعالیت در برنامه ســازى 
تلویزیونى اســت کــه خــود زیرمجموعه اى 
کوچک تــر اســت از صنعت ســرگرمى. حال 
ترکیب ایــن دو با هم در قالب یک روز، تاکید 
را به طرف زیرمجموعه مى بــرد تا مجموعه. 
یعنى اگر فرض کنیم چنین روزى وجود داشته 
باشد، برداشــتى که از این نامگذارى مى شود 
ما را بیشــتر متوجه روز تله تئاتر مى کند. گویى 

بزرگداشــت  هدف، 
روز تله تئاتر است که 

بخشى است از صنعت 
بسیار بزرگ سرگرمى. 

به همیــن ترتیب روزى 
که ما در ایران جشــن مى گیریم، 

اهمیــت و برجســته نمایى را از ارتباطــات و 
صنعت و حوزه بسیار بزرگ ارتباطات و فناورى 
اطالعات، به ســمت روابــط عمومى متمایل 
مى کند. اتفاقى که باوجود نهادینه شــدن آن 
توســط علما و فعاالن برجســته هر دو حوزه، 
عمــال از هدف اصلــى آن کــه پایه گذارش 
اتحادیه بین المللى ارتباطات اســت، بسیار دور 

مى شود.
اتحادیه بین المللى ارتباطات درباره این روز 
مى گویــد: «هدف روز جهانــى ارتباطات دور 
و جامعــه اطالعــات (WTISD) کمک به 

ارتقاى آگاهى از امکانات و راه هاى پل زدن بر 
شــکاف دیجیتالى است که استفاده از اینترنت 
و دیگــر فناورى هــاى اطالعاتــى و ارتباطى 
مى توانــد براى جوامــع و اقتصادها به ارمغان 
بیاورد.» این جمله ترجمه عین به عین عبارتى 
اســت که خود ITU به عنوان تعریف ساده از 
این روز منتشر کرده است. به این ترتیب هدف 
از روز ارتباطات آگاهى ســازى در مورد کاربرد 
فناورى اطالعــات و ارتباطات و زدودن 

شکاف دیجیتالى است. 

   تاکید روى همه 
مردم

مردم  ما  کشــور  در 
بــرزن،  و  کــوى  در 
شــادى  مهمانى هــاى 
و مراســم عــزا، مترو و 
زمان  در  حتــى  و  اتوبوس 
رانندگى سرشــان بــه موبایل 
گرم اســت و در کنار ایــن حقایق و 
واقعیت ها، شــعار امسال ITU را داریم. شعار 
روز جهانى ارتباطــات دور و جامعه اطالعات 
در سال 2018 «قابل ســازى استفاده مثبت از 
هوش مصنوعى براى همه» است. یعنى ایجاد 
قابلیت استفاده مثبت از هوش مصنوعى براى 
تمام مخلوقات زمین. شعارى که در پِس تعداد 
کم واژگانش، پیام مهمى دارد. تاکید بر استفاده 
مثبت از هوش مصنوعى و تاکید بر همه مهم 
است، چراکه اســتفاده باید مثبت باشد و همه 

شمول و نه به نفع گروهى خاص.
همانطــور که هدف از برگــزارى این روز، 
آگاهى دهى به مردم جهــان در حوزه فناورى 
اطالعات و ارتباطات و جامعه اطالعات است، 
استفاده از این فناورى کم کم ارتباط بسیارى از 
انســان ها را به هم و با محیط اطراف کمرنگ 
کرده اســت. مردم به طرز محسوســى با هم 
ارتبــاط کالمى و فیزیکــى نمى گیرند. این در 
ایران با گشــتى در شهر و ســوار اتوبوس یا 

تاکسى و مترو شدن کامال مشهود است. 
از  طیــف  دو  را  ارتباطــات  جهانــى  روز 
متخصصان مختلف در کشور گرامى مى دارند؛ 
متخصصان و فعاالن حوزه ارتباطات و فناورى 
اطالعــات و فعاالن حــوزه روابط عمومى که 
نگارنــده هم زمانى در هــر دوى این حوزه ها 
فعال بوده و اســت. ایــن روز بر این دو طیف 
از متخصصــان کشــور گرامى بــاد و در کنار 
گرامى داشت این روز، آگاهى از مزایا و معایب 
استفاده از فناورى و پاسداشت از فرهنگ بومى 

و ارتباطات انسانى، التزامى است واجب.

ذره بین

در ایران 27 اردیبهشت را با نام «روز جهانى ارتباطات و روابط عمومى» مى شناسیم. شاید بهتر باشد بگوییم در ایران این روز را به نام روز جهانى ارتباطات و 
روابط عمومى معرفى کرده اند. چنین ترکیبى از ارتباطات و روابط عمومى اصوال به هیچ وجه مد نظر اتحادیه بین المللى ارتباطات دور ITU نبوده و اختالط 

تقریبا بى ربط ارتباطات و روابط عمومى محصول بومى سازى برخى از فعاالن حوزه روابط عمومى در کشور است. البته چند سالى است که نام 
این روز توسط ITU به «روز جهانى ارتباطاِت دور و جامعه اطالعات» تغییر یافته است. ذکر این نکته خالى از لطف نیست که ترکیب روز 

جهانى ارتباطات و روابط عمومى در ایران شاید این تصور را به وجود بیاورد که به واسطه روز جهانى ارتباطات، روز روابط عمومى هم 
در این تاریخ روزى جهانى است، اما جالب اینجاست که نه تنها روزى به نام روز جهانى روابط عمومى وجود ندارد، بلکه چند کشور 

در تقویم خود تاریخ هاى متفاوتى را به عنوان روز ملى روابط عمومى گرامى مى دارند. اما دستاورد این روز چه مى تواند باشد؟

آگاهىآگاهى؛؛ پیام روز جهانى ارتباطات پیام روز جهانى ارتباطات
محمدعلى پورخصالیان| تحلیلگر حوزه فاوا

تاثیرات فناورى اطالعات
در سال جارى و سالى که گذشت وقایع مختلفى در حوزه ارتباطات و فناورى اطالعات رخ داده که تاثیر عجیب و شگفت آور فناورى اطالعات 
و ارتباطات در زندگى میلیاردها انسان را بخوبى براى ما قابل لمس مى کند. میلیون ها و شاید بیشتر انسان ها از قبال این فناورى ارتزاق مى کنند. 
چند صد میلیون اشتغال در سطح جهان وابسته به این فناورى است. جان میلیون ها انسان در هر ثانیه به صحت عملکرد این فناورى بستگى دارد؛ 
از سامانه هاى راهبرى هوایى، دریایى و زمینى حمل و نقل گرفته تا ارتباطات مورد استفاده در عملیات پزشکى و صدها موارد دیگر. امنیت کشورها 
به همراه نیروهاى تخصصى امنیتى و دفاعى، اتکاى زیادى به سامانه هاى نظارتى و پایشى دارد که با فناورى اطالعات و ارتباطات کار مى کند. 

با گذشت زمان این فناورى و استفاده از آن براى ما به قدرى روزمره شده که آن را مثل هوایى که تنفس مى کنیم نمى بینیم، اما از آن استفاده 
مى کنیم و تنها زمانى که با اختالل در آن مواجه هستیم متوجه اش مى شویم.

در ایران ما اســتفاده کننده این فناورى هســتیم. بدعت و تکامل این فناورى در کشورهاى دیگر و عمدتا در متهاجم ترین کشور جهان شکل 
گرفته اســت. امســال در خبرها داشــتیم که چگونه اطالعات کاربران حاضر و حتى غایب در زیرســاخت شــبکه اجتماعى فیسبوك، در جهت 
تاثیرگذارى عمومى بر افکار کاربران آمریکایى و راى دادن به دونالد ترامپ مورد استفاده قرار گرفته است. اخبارى مبنى بر این که هوش مصنوعى 
و تحلیل داده هاى بزرگ، تنها با کمک ده ها الیک مى تواند یک کاربر و روحیات متمایز او را حتى از مادر آن کاربر بهتر بشناسد، داشتیم. اخبارى 
داشــتیم از شــرکت هاى ارائه دهنده خدمات ارزیابى متقاضیان کار که رزومه ها و مصاحبه هاى صوتى و تصویرى مردم از طریق هوش مصنوعى 
بررســى مى شــود و این میلیون ها سطر برنامه و الگوریتم هستند که ممکن اســت در آینده اى نزدیک مردم را براى مصاحبه هاى شغلى انتخاب 
کنند. اخبارى داشتیم از تصادف هاى منجر به مرگ خودروهاى بى سرنشین با عابران پیاده و جاسوسى ها و کالهبردارى هاى سایبرى بین المللى. 

شعار روز 
جهانى ارتباطات دور و 

جامعه اطالعات در سال 2018 
«قابل سازى استفاده مثبت از هوش 
مصنوعى براى همه» است. یعنى 

ایجاد قابلیت استفاده مثبت از هوش 
مصنوعى براى تمام
 مخلوقات زمین
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بازى  کده

  کلیشه نجات دنیا با روایت استثنایى
نقش آفرینى هاى غربى اغلب در مورد نجات 
دنیا هســتند و اگــر بازى هایى را کــه تجربه 
کرده ایــد مرور کنید، به روشــنى این کلیشــه 
داســتانى را مشــاهده خواهید کرد، با این حال 
از دیالوگ ها گرفته تا ساختار روایى، قصه گویى 
Pillars II از درخشان ترین نقاط آن به شمار 
مى رود. داســتان از جایى آغاز مى شود که خانه 
و کاشــانه شــخصیت اصلى که از نسخه اول 
بازى براى خود فراهم کرده اســت توسط یک 
خداى باستانى تخریب مى شود، موجودى که به 
دالیلى نامعلوم ســر به دریاها مى گذارد. بیشتر 
خط اصلى قصه در مــورد دنبال کردن وقایع و 
اتفاقات فاجعه رخ داده اســت و در این مســیر 
شــما قدم به جزیره ها و فرهنگ هاى متنوعى 
مى گذارید کــه در مســیر خرابکارى هاى این 
خداى باستانى قرار داشته اند. پى بردن به انگیزه 
این موجــود از اقداماتش موضوعى اســت که 
در داســتان محوریت دارد. هرچه در این مسیر 
جلوتر مى روید، جزئیات بیشــتر به صورت متون 
نوشتارى یا دیالوگ براى شما بازگو خواهد شد 
و حــس این را خواهید داشــت که یک دانِجن 
مستر حرفه اى، دنیاى ذهنش را با گرافیک زیبا 
و مناظر بدیع همراه با احساسات قدرتمند براى 

شما به تصویر مى کشد. 
شــرکت Obsidian موفق شده تا کارى 
بســیار خوب در زمینــه الیه بنــدى عواقب و 
نتایــج تصمیم هایى که در خالل اکشــن ها یا 
صحبت هاى تان مى گیرید انجام دهد، به نحوى 
که بر اســاس آنها بعضى گزینه ها حذف شــده 
یا موارد جدیدى در دســترس قــرار مى گیرد. 
این که گروه هاى مختلف طرف حســاب شــما 
نســبت بــه تصمیم هاى تــان واکنش نشــان 
مى دهنــد و هردفعه به نحوى متفاوت با شــما 
برخــورد مى کنند از برجســته ترین ویژگى هاى 
روایى و داســتانى بازى است. مثال در صورتى 

که با افراد بومى بیشــتر ساخت و پاخت کنید، 
مشــاهده خواهید کرد که دزدان دریایى با شما 

سر ناسازگارى مى گذارند.
 این مســاله حتى در مورد روابط و ارتباطات 
اعضاى گروه خود نســبت به هم نیز مشــاهده 
مى شود، زیرا به شــدت تحت تاثیر تصمیم هاى 
اتخاذ شده یا مکالماتى است که برقرار مى کنید 

قرار دارند. 

  ماجرایى به وسعت دریاى پیش رو
در حالــى کــه داســتان و روایــت قصــه 
پرکشــش بازى شــما را پاى آن مى نشــاند، 
فرصت گشــت وگذارى که بــازى در اختیارتان 
قرار مى دهد شــما را به جلــو هدایت مى کند و 
مى توانید به صورت کامال اختیارى کشــتى خود 
را روانه جزیره ها، قلعه ها یا شــهرهاى مختلف 
کرده و اگرچــه دریانورى از نظر بصرى چندان 
رضایت بخش نیســت، اما همین کــه به مرور 
مى توانیــد ابــر ناشــناختگى را از روى مناطق 
مختلف نقشــه بردارید حس پیشرفت خوبى به 
آدم مى دهد. بیشــتر مبارزات بازى زمانى که در 
خشکى هستید جریان دارد، جایى که مى توانید 
مناطق مختلف آن را هر طور که دوست دارید، 
زیر پا بگذارید. شــهر بزرگ نِکتــاکا همچون 
یک محــل تجمع مرکزى بــراى فرهنگ ها و 
گروه هاى مختلف به شــمار مــى رود و تفاوت 
سطح اجتماعى بخوبى در آن به تصویر کشیده 
است. به هرحال هرجاى دنیاى ِددفایر که باشید 

آب و هواى پویا، طراحى محیط هاى چشــمنواز 
و NPCهاى باورپذیر هرچه بیشــتر به جهان 

مجازى بازى روح مى بخشد.
مبارزات بازى، بســته به درجه ســختى که 
انتخاب مى کنید از لحاظ ســطح تعامل متفاوت 
است مثال در سختى هاى پایین تر، تقریبا بیشتر 
کارها خودشــان انجام مى شــوند و کافى است 
هــر از گاهى نیروهاى خــود را درمان کرده، از 
آیتمى جادویى استفاده کنید یا هدف نیروهاى 
خــود را تغییر دهیــد. در ســختى هاى باالتر 
دشــمنان دمار از روزگارتان درمى آورند و دائما 
توانایى هــاى ذهنى و منطقى شــما در چیدن 
تاکتیک را به چالش مى کشند. نیروهایى را که 
به خوبى محافظت نشــده باشند مرتب تضعیف 
مى کنند و آنقدر این کار را انجام مى دهند تا به 
طرزى مفتضحانه ببازید. درك کردن اتفاقات و 
اکشــن هاى میدان مبارزه نیز نسبت به نسخه 

قبلى گویاتر و ساده تر شده است. 
مدیریــت کشــتى از دیگر جنبه هــاى تازه 
گیم پلى بازى اســت. شــما باید کشتى خود را 
ارتقــا داده و تجهیزات جدیدى براى آن بخرید 
و به خوبــى از تعمیر و نگهــدارى آن اطمینان 
یابید. همچنین اضافه کردن خدمه به کشتى یا
 پر کردن انبارهاى آن از دیگر کارهاى شماست 
که نتیجه تمــام این ها را مى توانید در نبردهاى 
دریایى که گهگاه به وقوع مى پیوندد مشــاهده 
کنیــد. هرچند که جذابیت اولیــه این نبردهاى 
دریایى به مرور مغلوب ساختار تکرارى گیم پلى 
آنها خواهد شــد و جاى خالى عمق را احساس 

خواهید کرد.  
 Pillars of Eternity II: Deadfire
در هر گوشــه و کنارش کلى قصه و ماموریت 
براى شما دارد. از ماموریت هاى اصلى و جانبى 
گرفته تا درخواست هاى شخصى اعضاى گروه 
و کارهایى که براى توســعه گروه هاى مختلف 

انجام مى دهید.

بازي هفته
پیش به سوى آزادى

بــراى  امســال  مى رســد  نظــر  بــه 
دارنــدگان کنســول PS4 مملــو از نعمت 
ایــن  عالــى  انحصارى هــاى  و  اســت 
کنســول تمامــى ندارند. ایــن هفته یکى 
از عناویــن مــورد انتظــار امســال یعنى
 Detroit Become Human عرضه 
مى شود. داســتان بازى در سال 2038 و در 
شهر دیترویت آمریکا جریان دارد، جایى که 
ربات هاى انسان نما در خیلى از امور جایگزین 
نیروهاى انسانى شده اند. ربات ها هرگز خسته 
نمى شــوند و هرگز نافرمانــى نمى کنند تا 
این که یک روز اوضاع تغییر مى کند. بعضى 
از ربات هــا کم کم رفتارهــاى غیرمنطقى از 
خود بروز مى دهند، گویى احساساتى را درك 
مى کنند. در این شرایط شما هدایت سه ربات 
را به دست مى گیرید تا در سفرشان براى پى 
بردن به هویت و ماهیت واقعى همراهى شان 
کنید. تصمیم ها و کارهایى که در طول بازى 
انجام مى دهید روى سرنوشت این ربات ها و 
حتى شاید آینده کل شهر دیترویت تاثیرگذار 

خواهد بود. 

جان بخشى طرفداران
کوجى ایگاراشــى، خالــق و مغز متفکر 
مجموعــه بازى هاى کِســلوانیا چند ســال 
پیــش کمپینــى در کیــک اســتارتر براى 
ســاخت بــازى جدیــدش تحــت عنوان
 Bloodstained: Ritual of  
خیلــى  و  انداخــت  راه   the Knight
زود توانســت بســیار بیشــتر از چیزى که 
نیــاز داشــت درآمــد به دســت بیــاورد و 
در نتیجــه پیش درآمــدى تحــت عنــوان

 Bloodstained: Curse of the  
Moon نیز براى آن ســاخته شــد. حاال با 
گذشت چند سال سرانجام این هفته مى توانیم 
این عنوان را روى PC و کنســول ها تجربه 
کنیم. این بازى با ســبک و سیاق پیکسلى 
و موسیقى هشــت بیتى خود ما را به دوران 
طالیــى بازى هــاى PS1 برمى گردانــد تا 
هدایت یک شیطان کش به اسم زانِگتسو را 
به دست بگیریم. او با کینه عمیقى که نسبت 
به شــیاطین در دل دارد، از ســرزمین هاى 
خطرناك عبور مى کند تا شیطانى قدرتمند را 
که در قلعه اى تاریک پرســه مى زند از پاى 
دربیاورد. شمشیر و شالق سالح هاى اصلى 
او در مبارزات هســتند و در طول مســیر با 
شــخصیت هاى دیگرى نیز آشنا خواهید شد 
که در قالب شــخصیت قابل بازى به شــما 
ملحق خواهند شد. ســاختار مترویدوانیا در 
طراحى مراحل بازى لحاظ شــده و تعویض 
بین شــخصیت هاى مختلفى که به دســت 
آورده اید، کلید دســت یافتن به قسمت هاى 

کشف نشده مراحل خواهد بود. 

مجید رحمانى

همان طور که Pillars of Eternity با انتشار در سال 2015 میالدى نشان داد، 
یک زیربنا و جهان سازى غنى و قدرتمند مى تواند شگفتى آفریده و زندگى 
را در رگ هاى ژانرى رو به مرگ جارى کند. نویسندگى و روایت تاثیرگذار 
همراه گیم پلى نام این مجموعه را سر زبان ها انداخت، ضمن آن که نحوه 
ارائه محتوا و اکشن بازى که بهبود یافته بازى هاى نزدیک به دو دهه پیش 
مثل Baldur’s Gate بود، طرفداران وفادار سبک نقش آفرینى سنتى یا 

کامپیوترى را کامال راضى کرد. نسخه دوم بازى با پسوند Deadfire که اخیرا 
منتشر شده مجموعه اى از بهبودهاى ریز و درشت به نسخه اول اضافه کرده، 
اما بدون شک گل سر سبد و ویژگى متمایز آن، دریانوردى و کشتى رانى 
است. ترکیب کردن جادوها، اژدهایان و خدایان باستانى با دزدان دریایى، 
دریانورى و یک سفر ماجراجویانه طوالنى براى پى بردن به ماهیت خطرهاى 
نهفته در افق هاى دور لذتى است که Pillars II به مخاطبانش ارائه مى دهد.

دریانوردى در مجمع الجزایر ِددفایر
Pillars of Eternity مشعل رو به خاموشى سبک نقش آفرینى کامپیوترى را روشن نگه داشته است!

9/5امتیاز

Pillars of Eternity II: Deadfire

 Obsidian Entertainment  سازنده
Versus Evil  ناشر
PC پلتفرم  
سبک  نقش آفرینى کامپیوترى
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 راه سریع و ساده
آســان ترین روش براى اضافــه کردن نوعى 
از کپى رایت به تصویرتان، اســتفاده از ابزار متن 
(Text Tool) در هــر برنامه ویرایش تصویرى 
 Paint اســت که با آن راحت تر هســتید (حتى
مایکروســافت هــم کار را راه مى انــدازد!) کافى 
اســت تصویر را در این برنامه باز کنید، ابزار متن 
را انتخــاب و نامتــان (یا هر عنــوان دیگرى) را 
روى آن بنویســید. این متن مى تواند کوچک در 
گوشه اى باشــد یا بزرگ و وسط تصویر مى تواند 

هررنگ یا فونتى داشته باشد که مى خواهید. همه 
اینها بستگى به خودتان دارد. پس از آن تصویر را 

ذخیره مى کنید و تمام.
خروجى این راهکار ممکن است چندان قشنگ 
از آب درنیاید، اما در عوض ســریع و راحت است. 
مثال اگر مى خواهیــد چند تصویر را براى انتخاب 
به کسى بفرستید، این روش احتماال کفایت کند. 

 استفاده از ابزارهاى آنالین
راهکار آسان دیگرى براى واترمارك کردن 

تصاویــر، بهره گیــرى از ابزارهــاى آنالینى 
ماننــد PicMarkr.com اســت. در ایــن 
ســایت مى توانیــد تا پنــج عکــس را آپلود 
کنیــد (یا از منابع دیگر وارد کنید)، ســپس از
 سه نوع واترمارکینگ موجود (متن، تصویر یا 
کاشى شــده) انتخاب کنید. واترمارك متن که 
مشخص اســت، واترمارك تصویر هم زمانى 
اســت که تصویر دیگرى (مانند لوگو) را روى 
تصویر اصلى اضافــه مى کنید. البته اندازه این 
تصویر را باید از قبل تنظیم کرده باشید. حالت 
ســوم هم عمال متن یا تصویرى را روى کل 
عکس تکرار مى کند. PicMarkr سایت بدى 
نیســت،  اما ایراد اصلــى آن نبود گزینه تعیین 
میزان شــفافیت واترمارك اســت که کار را 

محدود مى کند.
ســرویس   Watermark.ws ســایت 
دومى اســت که انعطاف پذیرى بیشترى ارائه 
مى کند و به شــما اجازه مى دهد متن یا تصویر 
را روى هر جاى تصویر که خواســتید بکشید. 
همچنین فونت، رنگ و شفافیت تصویر نیز در 
این ســایت امکان تغییر دارد که به کمک آن 
مى توانید وضوح واترمارك را به دلخواه تنظیم 
کنید. این سایت بین سایت هاى مشابه، تقریبا 

حرفه اى ترین خروجى را به شما مى دهد.
 Watermarkphotos.net از ســایت
استفاده  واترمارك  افزودن  براى  مى توانید  هم 
کنید. چیزى که این سایت را از دیگران متمایز 
مى کند آن است که تمام عملیات روى تصویر 
به صورت محلى انجام مى شود و محتواى شما 
به سرورشــان منتقل نخواهد شد. یعنى یک 
الیه امنیتى بیشــتر براى آنهایــى که نگران 

هستند!
 نرم افزارهاى خاص براى واترمارك

نرم افزارهــاى متنوعى، هــم رایگان و هم 
پولــى براى واترمارك کردن تصاویر هســتند 
که همان کار سرویس هاى آنالین معرفى شده 
را انجــام مى دهند، اما با توجــه به این که نیاز 
به آپلود و دانلود تصاویر ندارند، هم ســریع تر 
هســتند و هم براى وضعیت اینترنت ما گزینه 

بهترى به شمار مى آیند!
 Alamoon Watermark نرم افــزار 
یکــى از این نرم افزارهاســت که به کمک آن 
مى توانید عالوه بــر واترمارك اعمال دیگرى 
مثل برش، تغییر اندازه و تنظیم کیفیت تصویر 
را هــم انجام دهید. این نرم افزار را مى توانید از 

آدرس زیر دانلود کنید:
alamoon.com/
watermark-software.html

برنامــه،  ایــن  کنــار  در 
مانند  دیگــرى  گزینه هــاى 
یا   TSR Watermark
uMark هم هســتند که 
عمــل افــزودن واترمارك 
به وسیله آنها به راحتى انجام 
مى شــود. البته uMark در 
حالت عادى پولى اســت، ولى 
نســخه اى رایگان نیز بــا امکانات 
محدود دارد. این دو نرم افزار را نیز مى توانید 

از لینک هاى زیر دانلود کنید:
watermark-image.com
uconomix .com /Produc t s /
uMark/Default.aspx

اما پیش از آن که براى دانلود این برنامه ها 
دست به کار شوید، چک کنید، ممکن است در 
حال حاضر هم نرم افــزارى روى کامپیوترتان 
نصب داشــته باشــید که این امکان را داشته 
باشــد! برنامه هایى ماننــد IrfanView یا 
XnView کــه نرم افزارهاى نمایش تصویر 
محبوبى به شمار مى آیند، در داخل خود قابلیت 

افزودن واترمارك به عکس را دارند. 

 استفاده از ویرایشگرهاى تصویر
در حرفه اى تریــن مرحلــه، نرم افزارهــاى 
ویرایشگر تصویر مانند فوتوشاپ، GIMP یا 
Pixelmator قرار دارند که با استفاده از آنها 
مى توان واترمارکى دقیق با تنظیمات مشخص 
به تصویر اضافه کرد. این که واترمارك شــما 
از نظر گرافیکى در چه ســطحى باشد، بستگى 
به مهارت شــما با این نرم افزارها دارد، ولى در 

پایه ترین حالت به این صورت عمل کنید:
پس از بارگذارى تصویر اصلى در نرم افزار، 
متن مــورد نظر را روى آن بــا فونت و رنگ 
دلخواهتــان بنویســید. حال درجه شــفافیت 
(Opacity) را به میزانى تنظیم کنید که متن 
تا حدى در تصویر محو شود (عددى بین 40 تا 
60 درصد مى تواند مناسب باشد). در فوتوشاپ 
این عدد در قسمت الیه ها براى الیه متن قابل 

تنظیم است.
فوتوشاپ و برنامه هاى مشابه معموال گزینه 
ضبط و اتوماتیک سازى یک عمل مشخص را 
هم دارنــد. با بهره گیرى 
از ایــن قابلیت مى توانید 
روند افزودن واترمارك را 
به صــورت خودکار براى 
حجم زیــادى از تصاویر 

انجام دهید.

افزودن واترمارك (متن یا عالمت قرار گرفته روى تصویر اصلى) به تصاویر یکى از بهترین راه هاى جلوگیرى از کپى آنالین آن بدون 
اشاره به صاحب تصویر است. درست است که از دید بسیارى، این راهکار ایده آل نیست و شاید در کل چندان فایده نداشته باشد،  ولى 

در هر حال امروزه این روش راه حل غالب است و فعال هم خواهد بود. در این مطلب قصد داریم راه هاى مختلف اضافه کردن واترمارك به 
یک عکس، از آسان تا پیچیده را به شما معرفى کنیم.

ُمهرى بر تصویرچگونه به تصاویرمان واترمارك بیفزاییم؟

محمود صادقى

واترمارك در موبایل
گاهى مى خواهید تصویرى را در وب یا شــبکه هاى اجتماعى به اشــتراك 
بگذاریــد و براى افزودن واترمارك به کامپیوتر دسترســى ندارید. بنابراین باید 
این کار روى همان گوشــى یا تبلت انجام شــود. یکى از بهترین و قوى ترین 
ایــن اپ ها، iWatermark نام دارد که هم براى اندروید و هم iOS عرضه 
شــده اســت. با این برنامه تصویرتان را انتخاب کرده و در چند حرکت ســاده 
واترمــارك مورد نظرتان،  چه متن و چــه لوگو را به آن اضافه مى کنید. این اپ 
شــاید از نظر محیط چندان چشمگیر نباشد، ولى کار را راه مى اندازد و همچنین 
گزینه واترمارك کــردن چند تصویر به طور همزمان را هــم دارد که مى تواند 
بسیار کاربردى باشــد.  عالوه بر این برنامه، شرکت ادوبى هم براى واترمارك 
در موبایل گزینه اى به نام فوتوشــاپ میکس (Photoshop Mix) دارد که 
براى هر دو سیستم عامل قابل استفاده است. فوتوشاپ میکس امکانات متنوعى 
براى شخصى ســازى الیه واترمارك دارد که آن را در مقابل نمونه هاى مشابه 
قدرتمندتر مى کنــد. اما اگر مى خواهید واترمارکى را به جمعى از تصاویر اضافه 
کنید، میکس کمکى در این زمینه به شــما نمى کند! البته نبود این قابلیت به آن 
معناست که شما مى توانید واترمارك هر تصویر را به طور خاص در مکان معینى 
تنظیم کنید که در آن تصویر بهتر دیده شود و حداقل مزاحمت را داشته باشد!

کارگاه

برنامه هایى مانند 
 XnView یا IrfanView

که نرم افزارهاى نمایش تصویر 
محبوبى به شمار مى آیند 

در داخل خود قابلیت افزودن 
واترمارك به عکس

را دارند
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V30Plus 8 SiroccoMate 10 Pro

به بهانه ثبت لحظات

بگذارید کار را از هوآوى مدل Mate 10 Pro BLA-L29 شروع 
کنیم. گوشــى هوشمندى که با یک دوربین دوگانه کار را براى رقبایش 
حسابى سخت کرده است. در پشت دستگاه یک حسگر 20 مگاپیکسلى 
در کنار یک حسگر 12 مگاپیکسل قرار گرفته است. عالوه براین دستگاه 
داراى دریچه دیافراگم f/1.6 است تا عکاسى در شب با آن بسیار راحت 
باشد. لنزهاى دوربین نیز ساخت شرکت Leica است تا خیالتان بیشتر 
از قبل راحت شــود. اما در مورد فیلمبردارى باید گفت که این گوشى با 

ســرعت بــا   3840 در   2160 رزولوشــن  و   UHD کیفیــت 
 30 فریــم بر ثانیه فیلمبردارى مى کند؛ یعنــى نزدیک به 4k. دوربین 
جلوى دستگاه نیز هشت مگاپیکســل است و توانایى فیلمبردارى فول 
HD را دارد. در مورد مشخصات اصلى گوشى باید گفت که این دستگاه 
از یک پردازنده Hisilicon Kirin 970، شش گیگابایت حافظه رم و 
128 گیگابایــت حافظه داخلــى بهره مى برد. صفحه نمایش دســتگاه 

شش اینچ بوده و از آخرین نسخه اندروید یعنى 8 استفاده مى کند.

راند اول

 V30 plus نوبت به گوشــى ال جــى
مى رســد. گوشــى ال جى که بــه نوعى از 
پرچمــداران این شــرکت هم به حســاب 
مى آیــد، یک دوربیــن قدرتمنــد را براى 

کاربرانش قرار داده است.
این دســتگاه داراى دو دوربین در پشت 
گوشــى با حســگرهاى 16 مگاپیکسل به 

عالوه 13مگاپیکســل است. شما مى توانید 
با این دســتگاه مانند گوشــى هــوآوى با 
ســرعت و   3840 در   2160 رزولوشــن 
 30 فریم بر ثانیه فیلمبردارى کنید، اما نکته 
جالب در مورد گوشى ال جى این است که با 
کاهش رزولوشن مى توانید سرعت فریم بر 
ثانیه را تا 60 و 120 افزایش دهید و تصاویر 

آهســته فوق العاده اى ثبت کنیــد. دوربین 
جلویى دســتگاه داراى حسگر با رزولوشن 
پنج مگاپیکســل اســت و چنــدان به درد 
فیلمبردارى نمى خورد. پردازنده این دستگاه 
یک تراشه Snapdragon 835 است و در 
کنار آن چهار گیگابایت رم و 128گیگابایت 

حافظه داخلى قرار گرفته است.

راند دوم

و اما محصول سوم یعنى نوکیا 8 ســیروکو. این دستگاه باالترین 
قیمت را در بین ســه گوشــى هوشــمند انتخابى ما دارد و مانند دو 
دســتگاه دیگر از دوربین دوگانه اســتفاده مى کند، اما برخالف انتظار 
از دیگر رقباى خود ضعیف تر بوده و دو دوربین 12 مگاپیکســل را در 
کنار هم قرار داده اســت. جالب این که این مســاله تاثیرى در کیفیت 
فیلمبردارى دســتگاه نداشــته و همان رزولوشــن 2160 در 3840 و 

ســرعت 30 فریم بر ثانیه را در اختیارتان قرار مى دهد. دوربین جلویى 
 Full HD دستگاه نیز پنج مگاپیکسلى است که توانایى فیلمبردارى
را در اختیــار کاربرانش قرار مى دهد. نوکیا در این گوشــى از پردازنده 
Snapdragon 835 اســتفاده کرده تــا از این نظر تفاوتى با ال جى 
نداشته باشد، اما از نظر رم از یکى از رقبا پیشى گرفته و مانند هوآوى 
از رم شش گیگابایتى و حافظه داخلى 128 گیگابایتى استفاده مى کند.

راند آخر

تومان3/750/000 تومان4/700/000 تومان3/900/000

نوکیا
  8 Sirocco

اندروید 8اندروید 8اندروید 7.1

ال جى
V30 Plus

هوآوى
Mate 10 Pro

Hisilicon Kirin 970 تراشه 

128 گیگابایت حافظه داخلى 

6 گیگابایت مقدار رم 

دوربین  20 مگاپیکسل

باترى   4000 میلى آمپرساعت 

Snapdragon 835 تراشه 

128 گیگابایت حافظه داخلى 

6 گیگابایت مقدار رم 

دوربین  12 مگاپیکسل

باترى   3260 میلى آمپر ساعت 

Snapdragon 835 تراشه 

128 گیگابایت حافظه داخلى 

4 گیگابایت مقدار رم 

دوربین  16 مگاپیکسل

باترى   3300 میلى آمپر ساعت 

15
اینچ

5.5
اینچ

دوربین گوشى هوشــمند همیشــه یکى از اصلى ترین شاخص ها براى 
انتخاب است، اما بیشتر ما بررسى گوشى را در نگاه کردن به حسگر عکاسى 
و مگاپیکسل هاى آن خالصه مى کنیم، در صورتى که اگر دنبال ابزارى براى 
فیلمبردارى باکیفیت هستید، مگاپیکسل به تنهایى کمکى به شما نخواهد 

کرد. درواقع اگر از دوربین گوشى هوشمند انتظار یک فیلمبردارى فوق العاده 
دارید باید مسائل دیگرى مانند رزولوشن و سرعت فریم بر ثانیه دوربین را در 
نیز نظر بگیرید. در این شماره سراغ گوشى هایى رفته ایم که عالوه بر عکاسى، 
قابلیت فیلمبردارى خیلى خوبى نیز در اختیار کاربرانشان قرار مى دهند. البته 
این نکته را در نظر بگیرید که گوشى هایى مانند آیفون اپل و سرى گلکسى اس 

و نوت سامسونگ باالتر از سه گزینه موجود در این مقایسه قرار مى گیرند.

6
اینچ 6

اینچ

آرش جهانگیرى

5 پیشنهاد 
مشابه

تومان2/700/000 قیمت

G6 H870S

Mate 10 ALP هوآوى

تومان2/500/000 قیمت

ال جى

اندروید 7

اندورید 8

تومان3/100/000 قیمت

6-Motion BBD100 بلک بري 

5.5
اینچ

5.7
اینچ

5.9
اینچ

تومان2/400/000 قیمت

Galaxy A8 Plus سامسونگ

اندروید 7.1

6
اینچ

Hisilicon Kirin 970 تراشه 

64 گیگابایت حافظه داخلى 

4 گیگابایت مقدار رم 

دوربین  20 مگاپیکسل

باترى    4000 میلى آمپر ساعت

تومان1/100/000 قیمت

8DUAL SIM نوکیا

اندروید 7.1

Hisilicon Kirin 970 تراشه 

64 گیگابایت حافظه داخلى 

4 گیگابایت مقدار رم 

دوربین  16 مگاپیکسل

باترى    3500 میلى آمپر ساعت

اندروید 7.1

Snapdragon 625 تراشه 

32 گیگابایت حافظه داخلى 

4 گیگابایت مقدار رم 

دوربین  12 مگاپیکسل

باترى    4000 میلى آمپر ساعت

Snapdragon 430 تراشه 

13 گیگابایت حافظه داخلى 

2 گیگابایت مقدار رم 

دوربین  13 مگاپیکسل

باترى    3000 میلى آمپر ساعت

5.2
اینچ

Snapdragon 821 تراشه 

32 گیگابایت حافظه داخلى 

4 گیگابایت مقدار رم 

دوربین  13 مگاپیکسل

باترى    3300 میلى آمپر ساعت
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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.

 سورنا حاجی زاده از کرج: 
حدود سه بار تا االن این مشکل براي هارددیسک کامپیوتر من پیش 
آمده که با این که چند بار بایوس سیستم را جامپر کرده ام (با مطالعه دفترچه 
راهنماي مادربورد و انجام تمام مراحل به صورت دقیق) به تنظیمات بایوس 
دسترســی ندارم و سیستم هم به هیچ وجه روشن نمی شود. با زدن دو بوق 
کوتاه و یک بوق بلند صفحه ســیاه شــده و بوت هم نمی شود. چون فیلم و 

عکس خانوادگی زیاد دارم، نمی توانم به تعمیرگاه اعتماد کنم. 

 محدثه احمدي از تهران: 
من یک سایت وردپرسی دارم و می خواهم هاست آن را تغییر بدهم. همچنین می خواهم دامنه را نیز 
تغییر بدهم، زیرا دامنه بهتري براي سایتم ثبت کردم. براي تغییر دامنه و هاست چه کارهایی باید انجام 
دهم؟ چند بار به صورت تستی فایل هاي موجود در پوشه public_html را به هاست جدید منتقل کردم، 

اما با خطاهاي مختلفی مثل خطاي دسترسی به پایگاه داده مواجه شدم.

متاسفانه خطاهاي سخت افزاري نیازمند بررسی دقیق هستند و با حدس 
و گمان نمی توان خطایابی کرد. همچنین شــما به خطا در هارددیسک 
اشــاره و در ادامه عدم دسترســی به بایوس را مطرح کردید. اگر درست متوجه 
شــده باشیم رایانه شما بوت نمی شــود و خطاي آن با یک بوق ممتد و دو بوق 
کوتاه همراه اســت. این خطا در اغلب مادربوردها به معناي وجود مشــکل در 
سیستم گرافیک رایانه اســت. باید اتصال کابل از رایانه به نمایشگر را بررسی 
کرده و در ادامه کارت گرافیک روي مادربورد را نیز بررسی کنید. در صورتی که 
کارت گرافیک با مشکل ســخت افزاري مواجه نشده باشد ممکن است هنگام 

تغییر جامپرها، از جاي خود کمی بیرون آمده باشد. 
چنانچه نتوانســید مشــکل را رفع کنید نیز باید حتما بــه یک مرکز معتبر 
تعمیرات ســخت افزاري مراجعه کنید. قابل ذکر است باتوجه به قوانین موجود 
در کشور، مراجعه به مراکز معتبر و داراي مجوز با حفظ امنیت اطالعات ذخیره 

شده در رایانه شما همراه خواهد بود.

وردپرس یکی از محبوب ترین سیســتم هاي مدیریت محتوا در میان کاربران سراســر جهان است و 
همین محبوبیت موجب شــده تا ابزارهاي متنوعی براي انجام کارهاي مختلف توسط آن ایجاد شود. 
یکی از این ابزارها نیز افزونه Duplicator اســت که براي انتقال ســایت از هاستی به هاست دیگر یا از 
دامنــه اي بــه دامنه دیگــر کاربــرد دارد. در حالت کلی شــما باید عالوه بــر فایل هاي موجود در پوشــه 
Public_html به phpmyadmin نیز در هاست خود مراجعه کرده و نسخه کاملی از دیتابیس مربوط 
به سایت را Export کنید. سپس روي هاست جدید یک دیتابیس جدید ایجاد کرده و فایل بانک اطالعاتی 
را که از هاســت قبلی اســتخراج کردید روي هاســت جدید ایمپورت یا درون ریزي کنید. در ادامه باید فایل 
wp-config.php را نیز ویرایش کرده و اطالعات بانک اطالعاتی مربوط به هاست جدید را در آن ثبت 
کنید. همچنین پس از انجام همه این تغییرات باید نام دامنه قبلی را در بانک اطالعاتی جســت وجو کرده و 
همه گزینه هاي یافت شده را با نام دامنه جدید تعویض کنید. انجام این فرایند به صورت دستی کمی پیچیده 
و نیازمند وقت و دقت بســیار است، در صورتی که با استفاده از افزونه Duplicator می توانید به راحتی این 
کار را انجام دهید و همه موارد توسط این افزونه مدیریت می شود. براي استفاده از این افزونه نیازمند ساخت 
یک نســخه کپی از اطالعات ســایت فعلی و در ادامه بازنشــانی نسخه کپی روي ســایت جدید هستید که 

می توانید آموزش ویدئویی انجام آن را در لینک هاي زیر مشاهده کنید:
https://goo.gl/Y7JhmY  https://goo.gl/j1oBkh

مدیریت خودکار 
روشنایى در آى اواس11

مدیریت خودکار نور صفحه نمایش در سیســتم عامل آى اواس 
قابلیت جدیدى نیســت، اما در نســخه 11 این سیســتم عامل 
بســیارى از کاربرانى که تمایل داشــتند این قابلیت را غیرفعال 
کنند با مشکالتى مواجه شده و حتى تصور کردند امکان غیرفعال 
کردن تنظیم خودکار روشنایى در آى اواس 11 حذف شده است. 
خوشــبختانه این قابلیت همچنان در آى اواس 11 وجود دارد، اما 
به دالیلى نامعلوم دسترســى به آن کمى دشوار شده که در ادامه 
در صورتى که نیازمند غیرفعال سازى این قابلیت هستید مى توانید 
با طى مراحل زیر به این گزینه دور از دســترس، دسترسى داشته 

باشید.
1 از فهرست اپلیکیشن ها به Settings مراجعه کنید.

2 به بخش General بروید.
ادامــه  در  و  شــوید   Accessibility بخــش  وارد   3

Display Accommodations را فشار دهید.
4 صفحه را به پایین اســکرول کــرده و کلید وضعیت مقابل 

گزینه Autobrightness را به حالت خاموش تغییر دهید.
نکته: در صورتى که این قابلیت را غیرفعال کرده و نور صفحه 
را روى حالت حداکثر قرار دهید مصرف باترى به شــدت افزایش 
خواهــد یافت، اما چنانچه نور صفحــه را در حالت متعادلى قرار 
دهید، مى توانید مصرف باترى را نیز کنترل کنید و شــاهد تخلیه 
زودهنگام شــارژ باترى نخواهید بــود. همچنین در صورتى که با 
کمترین نور بتوانید از دســتگاه هوشــمند خود اســتفاده کنید، 

شارژدهى باترى براى شما بیش از گذشته خواهد بود.

مرورگــر اپــرا از جملــه مرورگرهایى اســت که در 
مقایسه با کروم و فایرفاکس کاربران کمترى را به خود 
اختصاص مى دهد، اما اغلب کاربرانى که از آن اســتفاده 
مى کننــد از عملکرد آن رضایت زیادى دارند و با تعصب 

بسیارى از امکانات و ویژگى هاى آن دفاع مى کنند.
این مرورگر در برخى موارد امکاناتى را در خود جاى 
مى دهد که پس از گذشــت ماه هــا در دیگر مرورگرها 
اضافه شده یا توسط افزونه ها در مرورگرهاى دیگر قابل 
اســتفاده خواهند بود که یکى از ایــن امکانات قابلیت 

پرش به باالى صفحات هنگام وبگردى است.
امروزه هنگام مشــاهده بســیارى از سایت ها پس از 
اســکرول کردن به پایین صفحــه گزینه اى براى پرش 
به باالى صفحه در همان ســایت در اختیار شــما قرار 
مى گیــرد و چنانچه در طراحى یک ســایت این گزینه 
وجود نداشته باشــد براى بازگشت به ابتداى محتوا باید 
از اســکرول به سمت باال کمک بگیرید، اما این قابلیت 

در مرورگر اپرا براى همه ســایت ها قابل استفاده است 
و نکته جالب تر آن که در اپرا مى توانید پس از برگشــت 
بــه ابتداى صفحه مجددا به موقعیــت قبلى صفحه نیز 

بازگردید.
براى اســتفاده از این قابلیت کافیســت این ترفند را 

انجام دهید:
1  مطمئن شــوید مرورگر اپرا (Opera) روى رایانه 

شما به آخرین نسخه به روزرسانى شده است.
2  به سایت موردنظر خود مراجعه کنید.

3 صفحه را کمى به پایین اســکرول کرده تا بتوانید 
جابه جایى و پرش به باالى صفحه را مشاهده کنید.

4 از فهرســت تب هاى بــاز در مرورگر، یک بار روى 
تب موردنظر کلیک کنید تا پرش به باالى صفحه انجام 

شود.
نکته: با کلیک مجدد روى تب مشاهده خواهید کرد 

که عملیات بازگشت به موقعیت قبلى اجرا مى شود.

پرش به باال در اپرا

 دکتر
کلیک

کلیک شما
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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. 
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Slack هارمونى

آساى موباجیم

این اپلیکیشن شاید بتواند جایگزین خوبى براى اینستاگرام باشد 
یا فضایى جدید براى کســانى که به عکاســى عالقه زیادى دارند.
EyeEm یک شــبکه اجتماعى عکس محور است که حاال جامعه 

بزرگى حدود 20 میلیون کاربر در آن حســاب کاربرى دارند. این اپ یک جورهایى به شبکه 
اجتماعى عکاس ها تبدیل شده و از همین رو جاى خوبى براى گرفتن ایده هاى تازه و تماشاى 
عکس هاى حرفه اى به حســاب آید. در این اپ بخشى به نام Discovery وجود دارد که 
عکس هایى را که نزدیک شما گرفته شده، به شما نشان مى دهد. همچنین مى توانید با دیگر 
کاربران EyeEm صحبت کنید، از ابزارهاى عکاسى این اپ استفاده کرده و با عکاس هاى 
حرفه اى بیشــترى را بشناسید. یک نکته جالب دیگر در مورد EyeEm این است که شما 
در اپى مانند اینســتاگرام خوب و بد بودن عکس هایتان را از روى الیک کاربران تشخیص 
مى دهید، اما EyeEm عالوه بر این به وسیله هوش مصنوعى نیز عکس هاى شما را بررسى 
مى کند. در بخش Picked by EyeEm Selects تمام عکس هاى کاربر با اســتفاده از 
الگوریتم هاى خاص مورد بررســى قرار مى گیرند و عکسى که باالترین نمره را از نظر علم 

زیبایى شناسى دریافت کند، توسط اپلیکیشن انتخاب مى شود.

عکاسى

EyEm Mobile

پاتوق گیمرها
اپلیکیشن «موباجیم» یک شــبکه اجتماعى مخصوص گیمرهاى فارسى زبان است؛ جایى 
که هیچ صحبتى به غیر از بازى در آن نمى شــود و همه کاربران آن از همین جنس هستند. در 
موباجیم شما مانند هر شــبکه اجتماعى دیگرى مى توانید صفحه شخصى خود را داشته باشید، 
پست بگذارید، با دیگر کاربران بحث و گفت وگو کنید، بازى هاى محبوب و دیگر کاربران را دنبال 
کنید و در مورد بازى هاى کامپیوترى و کنسول ها و حتى گوشى هاى هوشمند بیشتر از قبل بدانید 

و تبادل نظر کنید. 
همچنین شــما مى توانید در موباجیم وارد چالش ها و تورنمنت هاى مخلتف هم بشوید. یک 
نکته جالب در مورد این شبکه اجتماعى این است که مى توانید در آن امتیاز کسب کرده و جایگاه 
خود را نســبت به دیگر کاربران مقایســه کنید. هرچه باشد اینجا شبکه اجتماعى گیمرهاست و 

گیمرها هم عاشق رقابت هستند.

پازلى از جنس تقارن
اپلیکیشــن هارمونى یک بازى در سبک پازل و البته بسیار سرگرم کننده است. مانند هر 
بازى پازلى دیگرى، هارمونى هم از مجموعه اى معماها ســاخته شــده که شما را درگیر خود 
مى کند. در این بازى شــما مجموعه اى از بلوك ها و آینه ها دارید و باید بازى را جورى پیش 
ببرید که تقارن بلوك ها در آینه دیده شــود. با یکى دو دســت بازى به طور کل جذب بازى 
خواهید شــد و بعد از 10 دســت کار به جایى مى رسد که با چند آینه و بلوك هاى پیچیده در 
حال حل معما هستید، اما آن چیزى که باعث شده هارمونى با دیگر بازى ها یک تفاوت آشکار 
داشــته باشد این است که موسیقى بازى را خود شــما مى نوازید، آن هم در حین بازى. پس 
هدفون خود را در گوشــتان بگذارید و مشــغول این بازى تفاوت شوید تا معماها و موسیقى 

متفاوت آن، شما را درگیر خود کند.

خواب بى کابوس
اپلیکیشــن فارسى زبان آساى یک ابزار مناســب براى خواب است. در این اپ شما مى توانید 
موســیقى مناســب خواب براى خود پلى کنید یا از میان داستان ها و پادکست هاى مختلف یک 
داستان صوتى گوش دهید، ساعت را براى بیدارى فردا کوك کرده و حتى متن هاى مختلف در 
مورد نکات مربوط به خواب یا مطالب خواندنى و داستانى در اپ مطالعه کنید. کار به اینجا ختم 
نمى شــود؛ این اپ براى سنگین شدن پلک هاى شما نیز برنامه دارد و با بازى هاى خواب آور به 

جنگ شما مى آید. 
به تعبیر خواب اعتقاد دارید؟ به این فکر کرده اید که پشت رویاهاى شبانه تان ردى از واقعیت 
وجود دارد یا خیر؟ این مساله براى بعضى ها بسیار حیاتى و براى بعضى دیگر کامال جنبه سرگرمى 
دارد. با اپ آســاى مى توانید براى سرگرمى هم که شده نگاهى به تعبیر تصاویر رویاهاى شبانه 

خود بیندازید.

فقط حرف هاى کارى
بیشتر ما عادت کرده ایم که براى کارهاى مختلفى که درگیر آن هستیم یک گروه در 
یک پیام رسان با اعضاى آن تیم بسازیم. مثال کارمندان یک شرکت یا اعضاى یک پروژه 
و… . این کار باعث مى شود تا گفت وگوى بیشترى بین افراد تیم شکل بگیرد و اطالعات 
ساده تر رد و بدل شود، اما بیشتر پیام رسان هاى موجود چندان براى این نوع کارها ساخته 
نشــده اند و بهتر اســت از یک محیط اختصاصى براى این کار اســتفاده شود. اپلیکیشن 
Slack همان ابزارى است که مى تواند این نقش را بخوبى اجرا کند. این اپلیکیشن براى 
ایجاد ارتباط آســان بین کارکنان یک شــرکت و همکاران از طریق گوشى هاى هوشمند 
است. شما مى توانید یک پروژه تعریف کنید، اعضاى مختلف را به آن اضافه کرده و براى 
هر کارى یک تیم اختصاصى داشــته باشید. همچنین اســلک ابزارهاى فوق العاده اى در 

اختیارتان قرار مى دهد که باعث مى شود کار برایتان بسیار راحت تر شود.
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