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شبکه هاى اجتماعى ایرانى 
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 آیا
 مى دانستید

 نابــودى کوچک ترهــا و منفعت 
بزرگان

گرانى کاالها و بخصوص تلفن همراه، موج 
جدیــد دزدى و زورگیرى ایــن کاال را هم به 
وجود آورده اســت. هفته گذشته گوشى همسر 
یکى از دوســتان را ســرقت کردند و آنها پس 
از باطل کردن ســیمکارت، براى خرید گوشى 
جدید به یکى از مراکز نزدیک محل زندگیشان 

مراجعه کردند.
آنچــه در مراجعــه بــراى خریــد تعریف 
کردنــد جالب و ناراحت کننده بــود. آنها به هر 
فروشــگاهى که رفتــه بودند با ایــن جمله یا 
جمله اى مشابه مواجه شده بودند: «باید قیمت 
بگیریم. اگر واقعا خریدارید، تلفن بدهید تا بعد 
از قیمت گرفتن با شما تماس بگیریم و دوباره 
تشــریف بیاورید. نیم ساعت تا 45 دقیقه طول 

مى کشد.» 
آنهــا پــس از مراجعه به شــش مغازه در 
نزدیکى محل زندگیشــان و شنیدن این پاسخ، 
باالخــره به یکــى از مراکز بــزرگ فروش یا 
مال هاى شــمال شهر رفتند و گوشى را از آنجا 

تهیه کردند.
محلى  کوچک  مغازه هــاى  وضعیــت  این 

اســت؛ یا جنس ندارند یا اگر دارند مى ترســند 
بفروشــند، چراکــه فردا همان جنــس را باید 
گران تــر از نمایندگــى بخرند. آخر ســر هم 
مشــترى جذب مراکز بزرگ فروش و مال ها 
مى شود. به این ترتیب کسب و کارهاى کوچک 
عمال با تهدید جدى مواجه شده و واردکنندگان 

اصلى و فروشگاه هاى خیلى بزرگ تر همچنان 
سودآور هستند. 

 فهرست بدها
چندى پیش آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات 
و فناورى اطالعات، فهرســت شرکت هایى را 

کــه ارز دولتى گرفته اند تــا موبایل وارد کنند، 
منتشــر کرد. اقدامى که با تحســین اصحاب 
رســانه مواجه شــد و پس از آن فهرست هاى 
دیگرى نیز از سوى بانک مرکزى منتشر شد؛ 
شــرکت هاى تازه تاســیس فاوا که ارز دولتى 
گرفته و خورده اند، شــرکت هاى ساختمانى که 
براى خرید کاغذ روزنامه ارز دولتى گرفته اند و 
بنا به تحقیق برخى از روزنامه نگاران اقتصادى، 
تعدادى از این شرکت ها حتى در آدرسى که در 

ثبت آورده بودند هم موجود نبودند.
در بســیارى از موارد، اعضاى هیات مدیره 
چند شرکت را عده مشخصى تشکیل مى دهند 

که شرکت به شرکت نامشان تکرار شده بود.
 این افشــاگرى اتفاق افتاد، اما گویى قبح 
فساد خیلى پیشتر از اینها ریخته و تقریبا آب از 

آب تکان نخورد. 

 احتکار
چندى پیش و در برنامه اى تلویزیونى آذرى 
جهرمى، وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات از 
تدابیرى سخن گفت که ممکن است از طریق 

آن، بازار موبایل کمى سامان یابد.
او با اشــاره به ایجاد بــازار ثانویه ارز که از 
سه شــنبه دو هفته پیش کار خود را آغاز کرده، 
وعــده داد تا رفته رفته بازار به ثبات برســد. او 
گفت تعزیــرات تعداد زیادى از گوشــى هایى 
را که احتکار شــده بود، پلمــب کرده و انتظار 
مى رود در آینــده نزدیک شــاهد عرضه این 
گوشى هاى هوشمند به بازار باشیم تا با عرضه 
گوشى هاى احتکار شده در کنار افزایش فعالیت 
بازار ثانویه ارز، شــاهد ثبات بیشتر در 
هوشــمند  گوشــى هاى  بازار 

باشیم.
این درحالى اســت 
سیاســت هاى  کــه 
قبــال  در  دولــت 
شــرکت هایى که با 
دالر  دریافت  وجود 
اقدام  تومانى   4200
کرده  گران فروشى  به 
مشــخص  هنوز  بودند، 

نشده است. 

 سربازان استاد خیمه شب باز
در کنار تمــام هرج و 
دیگرى  خبــر  مرج ها، 
حاکى از دور زدن طرح 
توســط  رجیســترى 
مغزهاى متفکر سودجو 
از هرج و مرج منتشــر 
شــد. محبــى، رئیس 
خصوص  در  مخابراتى  دســتگاه هاى  اتحادیه 
واردات ســازماندهى شده تلفن همراه به بهانه 
واردات مسافرى گفت، به دالیلى که مشخص 
نیست، سیستم گمرك باز است و هر مسافر با 
یــک گذرنامــه مى تواند تا 5000 گوشــى را 
به صورت مســافرى وارد کشور کند. به همین 
دلیــل بازرگانان با پرداخت عوارض گوشــى 
مســافرى، اقدام به واردات گوشى مى کنند و 
دســت از واردات رســمى تجارى کشیده اند. 
هرچند ثبت 5000 گوشى کمى غیر واقعى به 
نظر مى رسد، اما روایت هاى تازه از واردکنندگان 
موبایل وقوع این تخلف در سطوح محدودتر را 
تائید مى کند. این مســافران، سربازان استادان 
خیمه شب بازى اند. اســتادانى که همیشه همه 

چیز به نفعشان تمام مى شود.

دلیل هرج و مرج بازار تلفن همراه چیست؟

همه چیز به نفع خیمه شب بازان
خبرها را همه دارند. وضعیت بازار همه کاالها مغشوش است. طمعکاران براى هرچه گران تر شدن قیمت ارز در برابر پول ملى دندان 

تیز کرده اند و کاالهاى خود را نمى فروشند. آنهایى هم که مى فروشند یا با احتساب گرانى هاى آینده یا با هر حساب و کتاب دیگرى 
گران فروشى مى کنند. 

در حالى که بســیارى از مردم با درآمدهاى ثابت طى همین مدت و با کاهش قدرت خرید ناشــى از کاهش ارزش ریال، عمال 
دارایى هایشان چهار برابر کمتر شده، عده دیگرى با انواع و اقسام روش هاى دور زدن قوانین و مقررات، نادیده گرفتن اخالق و 

انسانیت و سوءاستفاده از شرایط وخیم مشغول پول در آوردن آن هم به روش تصاعدى هستند. 
چند رویداد و خبر همزمان با هم در هفته هاى اخیر از هرج و مرج عجیب حاکم بر بازار حکایت مى کند؛ هرج و مرجى که در انتهاى 

سرنخ آن عده کمى از بازى گردانان بازار از گل آلودى آن ماهى مى گیرند.
 استادان خیمه شب بازى که خدا مى داند کیستند، همچنان منتفع مى شوند و با خیال آسوده از هر ضررى که کشور و ملت مى برد، 

فرصت مى سازند. 

محمدعلى پورخصالیان |کارشناس فاوا

محبى، رئیس 
اتحادیه دستگاه هاى 

مخابراتى در خصوص واردات 
سازماندهى شده تلفن همراه به بهانه 
واردات مسافرى گفت به دالیلى که 

مشخص نیست، سیستم گمرك باز است 
و هر مسافر با یک گذرنامه مى تواند 

تا 5000 گوشى را به صورت 
مسافرى وارد کشور کند
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 دیروز تا امروز
همین چند ســال پیش بود که شــبکه هاى 
اجتماعى تحت وب مثل فیســبوك سراسر دنیا 
را فــرا گرفت و پرجمعیت تریــن اجتماع جهان 
شد. فیسبوك حتى بیشتر از کشور چین جمعیت 
داشــت و افراد زیــادى در دنیا از آن اســتفاده 
مى کردند. نمونه هاى دیگرى چون گوگل پالس 
و توییتر هم به دنبال فیسبوك آمدند و طرفداران 
زیادى جذب کردند. در کشــور ما نیز شبکه هاى 
اجتماعى جایگزینى وارد شــدند، از کلوب گرفته 
تا فیس نما، فارس توییتر، هم میهن و افسران. اما 
تلفن هاى همراه هوشمند همه چیز را تغییر داد و 
موجب شد شبکه هاى اجتماعى به سمت ایجاد 

نگارش هاى تحت تلفن همراه رو بیاورند. 
در ایــران این مســاله با ایجاد شــبکه هاى 
اجتماعــى جدید پیش رفت و نســل جدیدى از 
شــبکه هاى اجتماعى در ایران شکل گرفت. در 
نسل جدید شبکه هاى اجتماعى، ارسال پیام که 
در شــبکه هاى اجتماعى قدیمى مانند فیسبوك 

مرسوم بود به عنوان یک اپلیکیشن تلفن همراه 
ظاهر و با استقبال خوبى روبه رو شد.

 رفاقت، سرگرمى و رقابت
امکانــات  کنــار  در 
اجتماعى  شــبکه هاى 
برخى  ایجــاد  خارجى، 
امکانات جذاب بومى در 
اجتماعى  شــبکه هاى 
مى توانــد نظــر مثبت 
کاربــران ایرانــى را به 
شــبکه هاى اجتماعــى داخلى جلــب کند. در 
سال هاى اخیر تیم هاى استارت آپى سعى کردند 
محصوالتى تولیــد کنند که با ایجاد مزیت هاى 
رقابتى بتوانند کاربران بیشــترى را جذب کنند. 
سپهر محمد، مدیر اپلیکیشن «پاتوق» به کلیک 
براى  محلى  اجتماعى،  مى گوید: «شــبکه هاى 
جمع شدن افراد و سپرى کردن اوقات فراغت و 
گاهى ارتباطات کارى یا درســى اســت. ایجاد 

بســترى مناسب در این حوزه موجب خواهد شد 
کاربران بتواننــد از امکانات اپلیکیشــن بومى 
استفاده کنند.» تیم او در سال هاى اخیر در تالش 
براى ایجاد شــبکه اى اجتماعى بوده که یکى از 
نیازهاى مهــم کاربــران ایرانى یعنــى خرید 
محصوالت اینترنتى را پوشش دهد و کار خود را 
با اپلیکیشن «پاساژ» شروع کرد. این اپلیکیشن با 
هدف ایجاد یک شبکه اجتماعى همه منظوره و 
در کنــار آن معرفى فروشــگاه هاى حضورى و 
محصوالت آنها منتشر شــد. به مرور زمان و با 
دریافت بازخورد کاربران و براســاس نیاز بازار، 
بخش معرفى محصوالت و فروشــگاه ها حذف 
شــد و تمام تمرکــز را روى شــبکه اجتماعى 
گذاشت. «پاتوق» محصول جدیدى بود که ایجاد 
شد. آنها سعى کردند امکانات مورد نیاز از جمله 
یافتن و دنبال کردن دوستان، به اشتراك گذارى 
عکــس و ویدئــو، پســند کــردن، نظردهى و 
گفت وگوى مستقیم و گروهى با دیگران را براى 

کاربران ایجاد کنند. 

سپهر محمد مى گوید: با توجه به شعار اصلى 
پاتــوق «رفاقت، ســرگرمى، رقابت»، تمرکز ما 
روى پیدا کردن دوستان، سرگرم شدن و رقابت 
با دیگران اســت. یکــى از ویژگى هاى متمایز 
پاتوق، امتیازدهى و رتبه بندى کاربران براساس 
فعالیت آنهاســت. این امتیاز با عنوان «شهرت»  
با پسند شدن پست ها و نظرات، انجام چالش ها 
و... به دست مى آید. همین طور تمرکز زیادى روى 
بازى و ســرگرمى در پاتوق وجود دارد، به طورى 
که چند بــازى در داخل پاتوق ایجاد شــده که 
کاربران مى توانند به صورت آنالین بازى کرده و 
براى کسب امتیاز بیشتر با هم رقابت کنند. ما در 
نظر داریم با ایجاد امکانات منحصر به فرد و بومى 

کاربران بیشترى را جذب کنیم.

 تولید محتواى ارزشمند
مساله بااهمیت دیگر در 
اجتماعى  شــبکه هاى 
ارزشمند  محتواى  تولید 
و متناســب با فرهنگ 
کشــورهاى  در  موجود 
مختلف اســت. یکى از 
چالش هــاى مهــم در 
شــبکه هاى اجتماعى بین المللى تفــاوت نگاه 
فرهنگى به محتواست. فضاى باز ایجاد محتوا از 
یک سو و رعایت فرهنگ هاى هر کشور از سوى 
دیگر نکته حائز اهمیتى است که باید در طراحى 
و تولید اپلیکیشــن هاى شــبکه هاى اجتماعى 
مد نظر قرار گیرد. آرش زارع از تیم اپلیکیشــن 
شبکه اجتماعى «نزدیکا» مى گوید: «نزدیکا یک 
پلتفرم آنالین شبکه اجتماعى بومى است که از 
روز اول با نگاه بومى شــروع بــه فعالیت کرده 
اســت. چابکى تیم تولید و کم تعداد نگه داشتن 
تیم فنى از جمله مســائلى است که موجب شده 
نزدیکا بتواند با سرعت بیشترى تغییرات فنى را 
در مسیر خود ایجاد کند. در حال حاضر نزدیکا بر 
تولید محتواى ارزشــمند تمرکز دارد.» از همان 
ابتدا کاربر یکى از مهم ترین اولویت هاى این تیم 
بود و دغدغه کیفیت چه در بخش کارکرد برنامه 
و چــه در بخش محتوایى ذهــن تیم را جهت 
مى داد. تشویق کاربران به ارائه محتواى باکیفیت 
با برگزارى مسابقات مختلف عکاسى، نویسندگى 
و فیلمســازى عالوه بر کیفیت فنى، از مزایاى 
«نزدیکا» نسبت به رقباى ایرانى و خارجى است.  
آرش زارع مى گوید: شبکه هاى اجتماعى ایرانى 
همــواره در تولیــد محتوا توســط کاربــران با 
معضل هاى مختلفى مواجه بوده اند. از محتواى 
نامناسب تا محتواى تکرارى و اینترنتى که صرفا 
بازنشــر محسوب مى شد. تشــویق کاربران در 
«نزدیکا» به تولید محتوا توانست اعتماد به نفس 
را نه فقط به قشــر حرفه اى و متمایز که به همه 
کاربران ایرانى بازگرداند و آنها را به سمت کشف 

استعدادهاى بالقوه خود سوق دهد.

 خانه ویدئوها
دســته بندى محتواى موجود در شبکه هاى 
اجتماعــى یکى از موارد بااهمیــت براى برخى 
کاربران اســت. «باهم»، دیگر اپلیکیشن ایرانى 
اســت که با تمرکز بر دســته بندى دقیق محتوا 
ســعى در ایجاد یــک مزیت رقابتــى دارد. در 
اپلیکیشن باهم، کاربران مى توانند به طور خاص 
دنبال کلیپ هاى ویدئویى باشند. امکاناتى از قبیل 
جمع آورى سکه در ازاى مشاهده یا پسند کردن 
پست ها نیز موجب شــده کاربران بتوانند با هم 

رقابت داشته باشند.

ذره بین

در گذشته اجتماعات شبکه اى، مردم را در یک خانه جمع و پاى تلویزیون میخکوب مى کرد. اجتماعاتى که با حضور افراد کنار هم شکل مى گرفت و با گپ و 
گفت جمعى همراه بود، اما امروزه شبکه هاى اجتماعى جایگزین اجتماعات شبکه اى شده است. با این تفاوت که شبکه هاى اجتماعى ارتباطات را به صورت 
مجازى برقرار کرده است. مساله اى که موجب شده فاصله ها کم شود و دیدارها ساده تر، اما مشکالتى را هم داشته است. از جمله این که حضور نداشتن 

افراد کنار هم باعث شده روابط عاطفى کمترى شکل گیرد.

شبکه هاى اجتماعى ایرانى چه ویژگى هایى دارند؟

از اجتماعات شبکه اى تا شبکه هاى اجتماعى
محسن سمسارپور

نظارت یا حمایت
روند افزایش استفاده از شبکه هاى اجتماعى با همه نکات خوب مى تواند همراه با چالش باشد. یکى از مسائل بااهمیت در شبکه هاى اجتماعى 
حجم باالى اســتفاده کنندگان و سپرى کردن زمان زیادى از شــبانه روز در این شبکه هاست. این فضا مى تواند براحتى توسط گروه هاى مختلف 
مدیریت شود. محتواى تولید شده و انتشار یافته در شبکه هاى اجتماعى مى تواند کامال برنامه ریزى شده و با اهداف مشخصى طراحى شده باشد. 

باال بردن ســطح آگاهى عمومى با اســتفاده از سواد رسانه اى یکى از راهکارهاى مناسب براى آشــنا کردن افراد است. به این ترتیب محتواى 
برنامه ریزى شده با اهداف مشخص توسط افراد استفاده کننده قابل شناسایى است و کمتر شاهد مشکالت هستیم. از طرفى ارتباطات از یک سو 
مثبت و از سوى دیگر مى تواند جنبه هاى منفى داشته باشد که لزوم نظارت بر این ارتباطات را مشخص مى کند، اما واقعا نظارت مستقیم مى تواند 
راهکار مناسبى باشد؟ به نظر مى رسد حمایت هاى دولتى از تولیدات داخلى مى تواند بستر امن ترى را در جامعه ایجاد کند، اما استفاده از شبکه هاى 
اجتماعى داخلى منوط به ایجاد احساس امنیت توسط کاربران است. همچنین کاربران باید هم سطح بودن محصوالت داخلى و خارجى را شاهد 
باشــند. حضور نمونه هاى داخلى شبکه هاى اجتماعى با امکانات مناسب و مزیت هاى رقابتى نسبت به نمونه هاى خارجى مى تواند موجب افزایش 
عالقه مندى کاربران به اســتفاده از این شــبکه هاى اجتماعى شود. در حال حاضر شــبکه هاى اجتماعى در کشور، ترافیک بسیار باالى مصرف 
اینترنت را دارند. هزینه هاى باالیى که در صورت حضور پرقدرت تر و استقبال هرچه بیشتر کاربران از شبکه هاى اجتماعى داخلى مى تواند کاهش 
چشمگیرى داشته باشد و از خارج شدن ارز از کشور نیز جلوگیرى کند. اما در این مساله نیازمند راهکارهاى هوشمندانه اى هستیم تا بتوانیم فضاى 

مناسبى را در جهت ایجاد عالقه مندى واقعى در کاربران براى استفاده از شبکه هاى اجتماعى داخلى فراهم آوریم.
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بازى  کده

خبر هفته
آغاز بزرگ ترین رقابت 
بازى سازى مستقل کشور

بازى ســازى بــراى رايانه هاى شــخصى 
حال خوشــى نــدارد و تعــداد بازى هاى اين 
پلتفرم در ايران به شــدت كم است. حال براى 
رونق بخشــيدن به اين حــوزه، دومين دوره 
Level Up ايــن بار با هدف توليد بازى هاى 
رايانه اى مســتقل در كشــور برگزار مى شود. 
شعار اين دوره «تيم بساز، بازى بساز» انتخاب 
شده تا بر اهميت تيم سازى و نگرش گروهى 
اميرحســين فصيحى، مديرعامل  تاكيد شود. 
شــركت فن افزار كه در كنار هيــوال (پلتفرم 
اين  كامپيوترى)  بازى هــاى  ديجيتال  عرضه 
رويــداد را برگزار مى كند در نشســت خبرى 
گفت: «امســال تــم ســاختارى و محتوايى 
براى بازى ها درنظر گرفته شــده اســت. تم 
ســاختارى، نوع بازى را مشخص كرده و تم 
محتوايى با تكيه بر فرهنگ و هنر ايرانى، حال 
و هواى كلى بازى را روايت مى كند.» حســن 
كريمى قدوسى، مديرعامل بنياد ملى بازى هاى 
رايانه اى نيــز درباره نقش حمايتى بنياد گفت: 
«صنعت بازى يكى از صنايع پرسود دنياست. 
ايــن بخش از صنعت ظرفيت بســيارى براى 
صادرات دارد و تاكنون چند تيم بازى ســازى 
ايرانى نشــان داده اند كه بازى ايرانى مى تواند 
مخاطبان بين المللى جــذب كند. بنياد ملى از 
هر رويــداد باكيفيتى كه باعث رشــد صنعت 
و تيم هاى بازى ســازى ايرانى شــود، حمايت 
مى كند.» ثبت نام ايــن رويداد از11 تا 22 تير 
در وبسايت levelup.fanafzar.com انجام 
شد و تيم ها هشت هفته فرصت دارند تا پروژه 

خود را بسازند.

وارهمر: اکشن ایزومتریک!
فرنچايــز Warhammer ايــن روزها 
البتــه خروجى هايى كه  مدام خروجى دارد؛ 
هم كشــش دارند هم ابهــت. پس چه بهتر 
از ايــن؟ در اين خروجى جديــد از فرنچايز 
Warhammer، با يك بازى اكشن طرف 
 Warhammer 40,000: هستيد. دوربين
Inquisitor – Martyr حالتــى بــاال به 
پاييــن دارد و تمركز اصلــى روى مبارزات 
نزديك و دور اســت. هم قهرمانان داستان 
و هم دشــمنان مى توانند پشت موانعى كه 
تخريب پذير هستند، پناه بگيرند. سيستم ارتقا 
و باال رفتن مرتبه شخصيت ها نيز در اين گيم 
وجــود دارد كه در كنار موجودى چند كالس 
مختلف شخصيت، باعث شده آن را با سرى 
Diablo قياس كنند. گفتنى است كه اين اثر 
را مى توان تك نفره و دو نفره تجربه كرد. اين 
 PC, XOne, PS4 بازى براى پلتفرم هاى

عرضه شده است. 

سیاوش شهبازى

شــاید گیمرهاى حرفه اى و هسته اى، یعنى 
 God Mode را روى God of War آنها که
 Dark کمرشــکن انجام داده یا با یک دســت
Souls و با دست دیگر چیپس مى زنند! یا آنها 
که توام با جادو و جنبل در Diablo یا مدیریت 
نیــرو در Warhammer پیامــک مى دهند و 
ناهار و شــام را میکس مى زننــد، با بازى هاى 

موبایلــى میانه خوبى نداشــته و گیمرهاى این 
مدیوم را از گروهى ســطح پاییــن تلقى کنند، 
اما اهــل فن مى دانند که در بــازار موبایل هم 
مواردى پیدا مى شود که باوجود سادگى ظاهرى، 
پیچیدگى هاى خاص خود را داشته و بازیکن را 
به چالش مى کشند.  محض تنوع بد نیست بین 
عناوین درجه یک، گریزى هم به آثار ســاده و 

دم دســتى بزنیــم؛ بخصوص براى ســفرهاى 
درون شهرى و برون شهرى که امکان دسترسى 
به کنسول حرفه اى وجود ندارد. پس سراغ چند 
گیم موبایلى دندان گیر مى رویم که تا این جاى 
سال جارى میالدى توانسته اند خودى نشان داده 
و گیم پلى گیرا، الیه دار و حتى به نوعى پیچیده 

عرضه کنند.

بهترین گیم هاى اندروید و آى اواس 

گل هاى موبایلى 2018

آن  از   PUBG
يك  درجه  پديده هاى 
گيم  صنعــت  ناب  و 
بود كــه بدون اغراق 
مى توان گفت صحنه 
ابد  تا  را  گيم  صنعت 
تغيير داده است. اين 
گيم پس از موفقيتى 

چشــمگير در پلتفرم رايانه هاى شخصى، براى 
گوشــى هاى موبايل هم ساخته شــد. شايد در 
نســخه موبايل، آن دقت هدفگيــرى را كه در 
PC وجود دارد نداشته باشيد، اما روح و روان اثر 
اصلى بخوبى حفظ و منتقل شده است. كمترين 
عناصر ممكن در راه اين پورت فدا شده اند. اندازه 
و جزئيات نقشه ها، تعداد شركت كنندگان و تمام 

سالح هايى كه در بازى اصلى شاهد هستيد، اينجا 
هم هســت. اگر تابه حال آن را تجربه نكرده ايد، 
به طــور مختصــر مى توان گفــت PUBG يا 
 ،PlayerUnknown’s Battlegrounds
در ســبك نوظهور battle royale كار شــده 
كه از شاخصه هاى آن، صحنه هاى نبرد و رقابت 
آنالين عظيم با شــركت چند بازيكن مختلف 

است. از رقباى اصلى آن، Fortnite است، 
اما تفاوت اين دو اثر با هم اين اســت كه 
PUBG بيشتر به يك شــوتر تاكتيكال شبيه 
اســت. پس اگر سبك مانع سازى Fortnite را 
نمى پســنديد و بيشــتر به جنگ رودررو تمايل 
داريــد، PUBG راســت كار شماســت. البته 
حقيقت اين است كه از نســخه موبايلى، نبايد 
آن لذت وافر نســخه PC را داشته باشيد، ولى 
شك نكنيد كه PUBG از بهترين شوترهايى 
اســت كه روى گوشى هاى هوشــمند عرضه 

شده است.

اثــر Fortnite: Battle Royale هــم 
ماننــد PUBG با موفقيت بــه موبايل پورت 
شــده است. همان نقشــه هاى بزرگ و همان 
نبردهاى صد بازيكنــه را تجربه خواهيد كرد، 
پس استراتژى هايى كه در نسخه PC و كنسول 
ياد گرفته ايد، اينجا هم به كارتان مى آيد. اما باز 
هم بايد توجه داشــت كه با يك بازى موبايل 

روبه رو هستيد. دشمنانى كه در دوردست هستند 
بــه اين راحتى ها ديده نمى شــوند و گاهى نيز 
كندى در اجرا را تجربه خواهيد كرد. البته مورد 
مثبت اين نســخه، اين است كه جهت شليك 
گلوله را نمايش مى دهــد و اين در مواقعى كه 
بخواهيد بى سروصدا بازى كنيد، مثال در اتوبوس 
يا ماشين و هرجا كه به هدفون دسترسى نداشته 
 PC باشــيد، به كارتان مى آيد.  اگر به نســخه

عادت داشته باشيد، كنار آمدن با كنترل نسخه 
موبايلى كمــى زمان مى برد، اما نــه آنقدر كه 
آزاردهنده شود. خوبى ديگر اثر اين است كه هر 
آيتمى را در نســخه PC يا كنسولى خريده ايد، 
اينجا هم مى توانيد داشــته باشيد و هرچه اينجا 
بخريد به آن نســخه نيز منتقل مى شود. اغلب 
به روزرسانى ها نيز همزمان براى تمام نسخه ها 
صادر مى شود كه اين خود امتيازى ديگر است. 
الزم به ذكر اســت كه هنوز نسخه اندرويد اين 
اثر منتشــر نشده و نســخه iOS آن نيز روى 

نسخه هاى ماقبل 11 اجرا نمى شود. 

PUBG Mobile

سبک  اندروید و آى اواس
قیمت  رایگان

Fortnite

سبک  آى اواس
قیمت  رایگان

عرصه عرض اندام ناشناس ها

قلعه و حصار

جنگ خوشمزه ها
حس  شــخصا  نگارنــده 
 Pokemon Go خوبى بــه
نــدارد، نه اين كه از آن بدش 
بيايد، اتفاقا مى داند كه ممكن 
است ســاعت هاى مديدى را 
در كوچــه و خيابان به دنبال 

پوكيمان بيفتد! اما نظــر نيمه حرفه اى خود را در ابتداى متن بيان 
كرده و گفتيم كه چرا گيم هاى پيچيده تر را به عناوينى مانند پوكيمان گو ترجيح 
مى دهيم.  حاال اگر شــما از جمله كسانى هستيد كه عالقه وافرى به پوكيمان 
دارند، اما ميانه شــان با پرســه زدن و واقعيت افزوده خوب نيســت، مى توانيد 
پوكيمان كوئســت را تجربه كنيد. در اين گيم، مى توانيد گروهى ســه تايى از 

پوكيمان ها بسازيد، در دنيايش جست وجو كنيد 
و با پوكيمان هاى ديگر بجنگيد، تجربه كســب كــرده و غنيمت جمع كنيد و 
دوســتان نازنين خود را ارتقا بدهيد. نحوه پوكيمان جمع كردن نيز با نســخه 
Go متفاوت اســت. موادى را طى مراحل جمــع مى كنيد كه در پايگاه خود با 
آنها آشپزى خواهيد كرد. هرتركيب غذايى نيز پوكيمانى خاص را به خود جذب 
مى كند. شــايد اين نسخه نيز به اندازه گيم هاى نقش آفرينى حرفه اى پوكيمان 
كه براى كنسول ها منتشر شده پيچيده نباشد، اما آنقدر از نظر بصرى زيبا و بامزه 

است كه بتواند اوقات خالى مخاطب را پر كند.

Pokemon Quest

سبک  اندروید و آى اواس
قیمت  رایگان
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 نور
هر کسى که حتى یک بار با دوربین یا موبایل 
عکس گرفته باشــد، مى داند یکى از مهم ترین 
عوامل خوب از آب درآمدن تصاویر، نور محیط 
است. نور کافى باعث مى شود عکس واضح تر 
و جزئیات بهتر مشــاهده شوند. در مقابل، نور 
کم نه تنها دوربین گوشــى، بلکه حتى بهترین 
دوربین ها را هم براى ثبت یک عکس خوب به 
زحمت مى اندازد. در ســلفى گرفتن نور اهمیت 
بیشــترى پیدا مى کند، زیرا دوربین هاى جلوى 
گوشــى ها اغلب چند پلــه ضعیف تر از دوربین 

پشت هستند.
اما میــزان نور تمام ماجرا نیســت. هنگام 
عکسبردارى حواســتان به نوع نور محیط هم 
باشد. بهترین نوع نور براى سلفى، نور طبیعى 
است. بنابراین اگر مى خواهید سلفى هاى جذابى 
داشته باشید، سعى کنید آنها را در فضاى آزاد یا 
حداقل نزدیک پنجره و در طول روز بگیرید. از 
نور المپ هاى فلورسنت (مثل مهتابى یا حتى 
فالش دوربین) هم برحذر باشــید، زیرا سلفى 
حتى در نور شمع بهتر از زیر نور المپ مهتابى 

خواهد بود!

 زاویه
یکى از موارد بسیار مهمى که اغلب هنگام 
سلفى گرفتن مغفول واقع مى شود، زاویه عکس 
اســت. حتما شما هم سلفى هاى فراوانى را که 
دوربین انگار از آسمان دارد بر سلفى گیرندگان 
مى نگرد، دیده اید و احتماال با من هم عقیده اید 
که این تصاویر آن قدرها جالب نیســت. البته از 
آن طرف پشت بام هم نیفتید که سلفى پایین 
به بــاال بگیرید، مگر این که بخواهید صورتتان 

کامال چاق دیده شود!

زاویــه براى گرفتن یک ســلفى  بهترین 
جذاب، کمى از باالســت. تقریبــا مانند آن که 
دوربیــن را داده باشــید کســى قدبلندتر تا از 
شما عکس بیندازد، ولى دوباره تاکید مى کنیم 

دوربین را زیاد باال نبرید، فقط کمى باالتر. 

 جهت صورت
خیلى  ســلفى ها  برخى 

خوب به نظــر مى آیند، 
دقیقا  نمى توانید  ولى 
چیز  چــه  بگوییــد 
باعث ایــن جذابیت 
شــده اســت. آنچه 
در  بخصــوص 

سلبریتى ها  سلفى هاى 
بیشــتر رعایت مى شود، 

جهت صورت است.
شــاید با خودتان بگویید مگر 

تفاوتى هم مى کند که تصویر از کدام ســمت 
صورت من گرفته شده باشد؟ بله، اگر خودتان 
هم به سلفى هاى مختلف تان نگاه کنید، متوجه 
مى شــوید که جهت صورتتان در زیباتر بودن 
ســلفى تاثیــر دارد. تا به حال دقــت کرده اید 
هنگامى که براى گرفتن عکس پرســنلى به 
عکاسى مى روید، عکس مســتقیما از روبه رو 
گرفته نمى شــود و عکاس معموال کمى زاویه 
به ســر شــما مى دهد؟ اینجا هم ماجرا تقریبا 

همین طور است. 
البته این نکته اى است که نمى توان نسخه 
بایــد خودتان حالت هاى  برایش پیچید.  کلى 
مختلــف صورتتان را آزمایــش کنید تا ببینید 
براى شــما چه جهتى از صــورت به بهترین 

سلفى ختم مى شود.

 فاصله با دوربین
ایــن نکته را معموال آنهایى که در ســلفى 
گرفتــن تازه کارند رعایــت نمى کنند. طورى 
ســلفى نگیرید که انگار بــا صورت به دوربین 
خورده اید! ببخشید، ولى دیدن سوراخ بینى تان 
بــراى بقیه جذاب نیســت، بنابراین فاصله 

معقول را از دوربین حفظ کنید!
از آن طــرف هــم اگر 
توجهى  قابل  چیز  واقعا 
در پس زمینه نیســت 
یــا تعداد افــراد در 
ســلفى زیاد نیستند، 
گوشى  ندارد  لزومى 
را بــا فاصله بســیار
(مثال با میله سلفى) از 

خود نگه دارید. 

 فیلترها
نمى توانیــم بگوییم هنگام گرفتن ســلفى 
اصال از فیلترها استفاده نکنید، ولى همیشه این 
را به عنوان یک اصل در نظر داشــته باشید که 
در ســلفى بهتر است خودتان باشید و بنابراین 
هرچه عکس طبیعى تر باشــد، جذاب تر است. 
بخصوص اگر در نور خوب سلفى بگیرید هیچ 
نیازى به بهبود وضعیت صورتتان با فیلترهایى 
مثل beautify یــا skin tone نخواهید 

داشت.
با این حــال، اگر هم مى خواهید فیلترى به 
کار ببرید، حواســتان باشــد آن قدر در استفاده 
از آن زیــاده روى نکنید تــا صورتتان به کل 
مصنوعــى بیفتد و البته دقت کنید افراد عموما 
مى توانند تشخیص دهند که در عکس فیلتر به 

کار رفته است!

دیگر زمانى که افراد دوربین یا موبایلشان را به دست کسى مى دادند تا از آنها عکس بگیرد گذشته، االن دور دور سلفى گرفتن است. آدم معروفى مى بینیم؟ 
به جاى امضا با او سلفى مى گیریم. جاى جالبى مى رویم؟ با منظره سلفى مى گیریم. همینطورى دور هم هستیم؟ خب با هم سلفى مى گیریم. سلفى گرفتن 
حتى کشته هم مى دهد! خالصه این پدیده همه جا و در هر موقعیتى هست و در دنیاى پُرسلفى امروز، اگر بلد نباشید چگونه سلفى هاى جذاب و حرفه اى 
بگیرید، کالهتان (یا بهتر است بگوییم موبایلتان) پس معرکه اســت! مى خواهیم نگاهى بیندازیم به تکنیک ها و نرم افزارهایى که به شما کمک مى کند 

سلفى هاى بعدى تان را طورى بگیرید که واقعا الیک داشته باشد! 

چگونه سلفى خوب بگیریم؟

سلف سلفى!
محمود صادقى

اگر مى خواهید 
سلفى هاى جذابى داشته 

باشید، سعى کنید آنها را در فضاى 
آزاد یا حداقل نزدیک پنجره و در طول 
روز بگیرید. از نور المپ هاى فلورسنت 
(مثل مهتابى یا حتى فالش دوربین) هم 
برحذر باشید، زیرا سلفى حتى در نور 

شمع هم بهتر از زیر نور المپ 
مهتابى خواهد بود!

کارگاه

 برنامه هاى خوب
براى سلفى

براى گرفتن یک سلفى خوب، عالوه 
بر رعایت قواعدى که در متن بیان شد، 
به یک نرم افزار با امکانات مناســب این 
کار هم نیاز اســت. برخى ســازندگان 
گوشــى، در برنامه دوربین قابلیت هاى 
خوبى براى ســلفى تعبیه مى کنند، ولى 
حتى در این گوشــى ها هــم مى توان 
از برنامه هاى مخصوص ســلفى براى 

داشتن عکس هاى جذاب تر بهره برد.
هنگام  دردسرســاز  مــوارد  از  یکى 
ســلفى گرفتن، زدن دکمه شــاتر روى 
صفحه همزمان با نگه داشــتن گوشى 
در زاویه مناسب است. دو برنامه رایگان
 Snapi و   (iOS (بــراى   GoCam
(براى اندروید) این معضل را با تشخیص 
حالت هاى دســت حل مى کنند. در این 
برنامه ها، ابتدا گوشى را با یک دست نگه 
داشته و کف دســت دیگرتان را جلوى 
دوربین مى گیرید. حاال وقتى دســتتان 
را مشــت کنید، شمارش معکوس براى 
گرفتن ســلفى آغاز مى شــود تا بتوانید 
حالــت خوبى بگیریــد و عکس گرفته 

مى شود.
 اگــر اهــل ســلفى بــا فیلترهاى 
اپ شــما  بــه  هســتید،  مختلــف 
و  اندروید  (براى   YouCam Perfect
iOS) را معرفــى مى کنیم. نکته اصلى 
این برنامه آن اســت که هــر فیلترى 
ســلفى تان  روى  مى خواهیــد  کــه  را 
اعمال کنید به صــورت پیش نمایش به 
شــما نشــان مى دهد. بنابراین پیش از 
گرفتــن، مى توانید فیلترهــاى مختلف 
را بســنجید و بعــد از آن کــه به گزینه 
مناســب رسیدید، عکســتان را بگیرید. 
شــرکت ســازنده این اپ عالوه بر آن، 
YouCam Fun دو برنامه دیگر به نام
و YouCam Makeup هــم بــراى 
اندرویــد عرضه کــرده که هــر کدام 
مجموعــه اى از فیلترهاى بامزه و جالب 
را بــراى اضافه کردن به ســلفى ها در 
اختیارتــان مى گــذارد. یکــى از دیگر 
از برنامه هــاى مشــهور در ایــن زمینه
 (iOS و  اندروید  (بــراى   FaceTune
است که سابقه زیادى دارد و حتى برخى 
به آن فتوشاپ سلفى مى گویند! این اپ با 
قابلیت هایى مانند سفید کردن دندان ها، 
حذف لک و پیس ها، تغییر شــکل چانه 
و صــورت و البته محو کردن پس زمینه، 
خوراك گرفتن یک ســلفى جذاب براى 
عکــس پروفایــل اســت! ویژگى ها و 
فیلترهاى برنامه فقط به هنگام ســلفى 
گرفتن ختم نمى شــود و شما مى توانید 
ویرایش و افزودن انواع و اقسام فیلترها 
را روى سلفى هاى گرفته شده هم اعمال 
کنیــد. از دیگر برنامه هــاى خوب براى 
ســلفى گرفتن در گوشى هاى اندرویدى 
مى توان به Candy Camera با کلى 
Sweet Selfie ،قابلیت کوچک و بزرگ
با فیلترهاى بالدرنگ و جذاب و همچنین 
B612 اشاره کرد که مى توانید رایگان از 

آنها استفاده کنید.

با این تکنیک ها 
و برنامه ها، 
سلفى هاى 

الیک دار بگیرید
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Switch red & blue

این جعبه هاى سرگرمى
هفته هاى گذشته آمارى از بازار بازى هاى رایانه اى در ایران کار کردیم که نشان از رشد و نفوذ چشمگیر آن در میان کاربران ایرانى داشت. در 
این میان سهم قابل توجه و البته رو به رشدى از آن مربوط به کنسول هاى بازى مى شود. این نشان دهنده آن است که این جعبه هاى سرگرمى 

بیشتر از گذشته محبوبیت پیدا کرده اند، اما سوال این است کدام کنسول انتخاب مناسبى براى شماست؟

وقتى صحبت از کنســول بازى مى شود با یک فهرست عجیب و 
غریب و طوالنى ســروکار ندارید و درواقع گزینه هاى شــما در میان 
دســت پخت هاى سه شــرکت مایکروسافت، ســونى و البته نینتندو 
خالصه مى شــود. در حال حاضر شــرکت هاى سونى و مایکروسافت 
آخرین محصوالتى که به بازار عرضه کرده اند، پلى استیشــن 4 پرو و 
ایکس باکس وان ایکس هست، اما واقعیت این است که قیمت باالى 
این محصوالت و البته توانایى ســخت افزارى خیلى باالیشــان این 
کنسول  گزینه ها را از فهرست ما حذف مى کند، اما نسل سبک این دو 

در کنار نینتندو سوئیچ به گزینه هاى اصلى ما تبدیل مى شود. 

بگذارید مقایســه را از رقباى اصلى یعنى ایکس باکس وان اس و 
پى اس 4 ســلیم شروع کنیم. این دو قهرمان سبک وزن از نظر مقدار 
رم، تراشــه پردازنده اصلى و حتى پردازنــده گرافیکى هیچ تفاوتى با 
یکدیگر ندارند، اما حافظه داخلــى ایکس باکس وان اس - با قیمتى 
نیم میلیون کمتر از ارزان ترین مدل ســونى یعنى پى اس 4 ســلیم - 
یک ترابایت بوده و دو برابر حافظه داخلى 500 گیگابایتى 4 اســلیم 
است. اگر واقعا سبک وزن بودن دستگاه برایتان مهم است باید بدانید 
ایکس باکس وان اس نزدیک به 800 گرم از سونى 4 اسلیم سنگین تر 

است تا حداقل در این مورد پى اس 4 پیش بیفتد.

راند اول

رقیب ســوم یعنى محصــول متفاوت 
شــرکت نینتندو با نام نینتندو ســوئیچ در 
عین حال که کنار ایکس باکس و پى اس4، 
کنســول خانگى به حســاب مى آید، اما 
مى تواند یک کنســول دستى تمام عیار و 
قدرتمند هم باشــد. نینتندو سوئیچ ابتداى 

عرضه چنــدان امیدوارکننده نبود، اما حاال 
که مدتــى از ورودش به بازار مى گذرد، با 
توجه به عنوان هاى بــازى متنوع، پلتفرم 
جــذاب و البته کاربرى بســیار مناســب 
توانسته نمره قبولى باالیى بگیرد. پردازنده 
گرافیکى و اصلى این دســتگاه از ســرى 

انویدیا تگراســت که براى این محصول 
اختصاصى ســازى شده است. دستگاه تنها 
32 گیگابایــت حافظه داخلــى دارد، اما با 
توجــه به نوع بازى ها و البته امکان اضافه 
کردن حافظه جانبى، نکته نگران کننده اى 

وجود ندارد.

راند دوم

اصلى ترین موضوع، بازى هاى این سه کنسول است؛ مساله اى که 
شــاید براى خیلى ها از ســخت افزار هم مهم تر باشد. از سوئیچ شروع 
کنیم، دســتگاهى که به دلیل ســاختار متفاوت خواستگاه بازى هاى 
اختصاصى و البته گاهى فیزیکى اســت. شاید تصور کنید عنوان هاى 
اصلى مانند فیفا، کال آودیوتى و… چى؟ تعجب آور اســت، اما تمام 
این بازى ها به غیر از عنوان هــاى اختصاصى ایکس باکس و پى اس 
روى این دســتگاه نیــز وجود دارد. در قدم بعدى باید ســراغ پى اس 

ســونى رفت. جایى که استودیوهاى انحصارى آن، کاربران را مجاب 
کرده که از این کنســول استفاده کنند. مگر مى شود اهل بازى باشید 
و وسوســه تجربه بازى «خداى جنگ» جدید یک بار هم از ذهنتان 
نگذشــته باشــد؟ این همان نقطه ضعف اصلى ایکس باکس در برابر 
پى اس اســت که البته با بازى PUBG براى اولین بار به طور کامل 
فراموش شد و این بار کاربران پى اس 4 بودند که حسرت داشتن این 

بازى را مى خوردند.

راند آخر

تومان2/550/000

نینتندو
Switch red & blue

مایکروسافت
 Xbox One S

2.1
کیلوگرم

2.9
کیلوگرم

Nvidia Tegra تراشه 

32 گیگابایت حافظه داخلى 

8 گیگابایت مقدار رم 

Nvidia Tegra  گرافیک

تعداد دسته   دو عدد 

تومان2/050/000

AMD Jaguar پردازنده 

1 ترابایت حافظه داخلى 

8 گیگابایت مقدار رم 

AMD Radeon  گرافیک

تعداد دسته   یک عدد

Xbox One S

تومان2/560/000

AMD Jaguar پردازنده 

500 گیگابایت حافظه داخلى 

8 گیگابایت مقدار رم 

AMD Radeon  گرافیک

تعداد دسته   یک عدد

تومان2/000/000 قیمت

Xbox One S مایکروسافت

تومان2/780/000 قیمت

Playstation 4 Slim W سونى

تومان2/650/000 قیمت

Switch Gray نینتندو

تومان2/750/000 قیمت

Playstation 4 Slim

5 پیشنهاد براى بازى

تومان4/150/000 قیمت

Xbox One X مایکروسافت

سونى

0.3
کیلوگرم

سونى
Playstation 4 Slim

Playstation 4 Slim
AMD Jaguar تراشه 

500 گیگابایت حافظه داخلى 

8 گیگابایت مقدار رم 

AMD Radeon  گرافیک

تعداد دسته   یک عدد 

Nvidia Tegra تراشه 

32 گیگابایت حافظه داخلى 

8 گیگابایت مقدار رم 

Nvidia Tegra  گرافیک

تعداد دسته   دو عدد 

 AMD Jaguar تراشه 

500 گیگابایت حافظه داخلى 

8 گیگابایت مقدار رم 

AMD Radeon  گرافیک

تعداد دسته   یک عدد 

customized Jaguar Evolved تراشه 

1 ترابایت حافظه داخلى 

12 گیگابایت مقدار رم 

 AMD Polaris GCN 4  گرافیک

تعداد دسته   یک عدد 

 AMD Jaguar تراشه 

1 ترابایت حافظه داخلى 

8 گیگابایت مقدار رم 

AMD Radeon  گرافیک

تعداد دسته   یک عدد 

2.1
کیلوگرم

5.6
کیلوگرم

0.3
کیلوگرم

2.1
کیلوگرم

2.9
کیلوگرم

آرش جهانگیرى
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کلیک شما

فایرفاکس در تاریکى
همان طور که مى دانید ویندوز 10 به پوســته تاریک و روشــن 
مجهز اســت. مرورگر فایرفاکس نیز قرار اســت در نســخه هاى 
آتــى خود پوســته تاریک را در وینــدوز 10 تشــخیص داده و به 
تبعیت از این پوســته، محیــط فایرفاکس را نیز بــه حالت تاریک
(Dark Mode) تغییــر دهــد. در این حالت نــوار آدرس و دیگر 
بخش هــا همچون نوار عنوان، فهرســت تب هــا و منوها به رنگ 
خاکســترى تیره خواهند بود و یکپارچگى پوسته تاریک در مرورگر 
نیز رعایت مى شود. نظرتان راجع به فعالسازى حالت تاریک پیش از 
انتشار رسمى نســخه جدید فایرفاکس چیست؟ اگر مى خواهید این 
قابلیــت را پیش از دیگر کاربران فعال کنید و فایرفاکس را در حالت 
تاریک مورد استفاده قرار دهید کافى است از این ترفند کمک بگیرید:

1   مرورگر فایرفاکس را اجرا کرده و از باال- سمت راست 
روى منوى اصلى که داراى یک آیکون همبرگرى شــکل است، 

کلیک کنید.
2  از منوى به نمایش درآمده روى Add-ons کلیک کرده 

و از سمت چپ، گزینه Themes را انتخاب کنید.
 Enable 3  از فهرست پوسته هاى پیش فرض، روى گزینه

در مقابل پوسته Dark کلیک کنید.
نکته: در صورتى که نوار عنوان رنگى در ویندوز فعال شــده 
باشــد، پوسته Default نیز با توجه به تغییر رنگ نوار عنوان در 

ویندوز، تغییر رنگ خواهد داد.
بــراى دریافت و نصب پوســته هاى بیشــتر روى فایرفاکس 

مى توانید به این لینک مراجعه کنید:
https://addons.mozilla.org/firefox/themes/

ــه  ــه ب ــا توج ــدام ب ــر ک ــف ه ــتم هاى عامل مختل سیس
ــى  ــام برخ ــراى انج ــى را ب ــود نرم افزارهای سیاســت هاى خ
از متداول تریــن کارهــا به صــورت پیشــفرض در اختیــار 
مــک،  سیســتم عامل  در  مثــال  مى دهنــد.  قــرار  شــما 
ــر  ــس، مرورگ ــتم عامل لینوک ــافارى، در سیس ــر س مرورگ
فایرفاکــس و در سیســتم عامل کــروم، مرورگــر کــروم روى 
ــون  ــرى همچ ــاى دیگ ــود و ابزاره ــب مى ش ــتگاه نص دس
ــى اســت  ــه برنامه های ــز از جمل ــرداز مایکروســافت نی واژه پ
ــدوز نصــب شــده اســت. کــه به صــورت پیشــفرض در وین
گاهــى کاربــران از ایــن انتخاب هــاى پیشــفرض راضــى 
ــلیقه  ــه س ــد ب ــا بای ــن انتخاب ه ــز ای ــى نی ــتند و گاه هس

کاربــر تغییــر کننــد.
بــراى تغییــر ابزارهــاى پیشــفرض در سیســتم عامل 
ــن  ــد طــى شــود. ای ــات نســبتا ســاده اى بای ــدوز، عملی وین

ــت از: ــارت اس ــات عب عملی
ــدوز  ــوى وین ــپ روى لوگ ــمت چ ــن- س 1   از پایی

کلیــک کــرده و در ادامــه روى آیکــون تنظیمــات کــه بــه 
ــد. ــک کنی ــت، کلی ــده اس ــک چرخ دن ــکل ی ش

2  روى گزینه Apps کلیک کنید.
ــپ،  ــمت چ ــود در س ــاى موج ــان گزینه ه 3   از می

ــد. ــاب کنی ــه Default Apps را انتخ گزین
4  حــاال فهرســتى از اپلیکیشــن هایى کــه بــراى 
انجــام امــور متــداول در وینــدوز انتخــاب شــده اند در 
ــک  ــک روى هری ــا کلی ــرد. ب ــرار مى گی ــما ق ــار ش اختی
بــا  اپلیکیشــن ها  دیگــر  از  فهرســتى  اپلیکیشــن ها،  از 
ــار  ــده در اختی ــدوز نصــب ش ــه در وین ــابه ک ــرد مش عملک
ــاى  ــک از گزینه ه ــت. روى هری ــد گرف ــرار خواه ــما ق ش
ــن  ــر، جایگزی ــزار موردنظ ــا نرم اف ــد ت ــک کنی ــواه کلی دلخ

ابــزار پیش فــرض وینــدوز شــود.
ــترى  ــرل بیش ــد کنت ــه مى خواهی ــه: در صورتى ک نکت
مى توانیــد  باشــید  داشــته  پیش فــرض  ابزارهــاى  روى 
کلیــک   Default apps by File Type گزینــه روى 
ــود در  ــل موج ــت فای ــر فرم ــت ه ــراى مدیری ــرده و ب ک

سیســتم عامل، ابــزار دلخواهتــان را انتخــاب کنیــد.

اپلیکیشن هاى پیشفرض ویندوز
امیر عصارى

 دکتر
کلیک

 مینا سهرابى از گلستان
رایانه من توســط اتصال وایرلس به مودم ADSL متصل اســت. 
بتازگى تلفن همــراه جدیدى خریدم و مى خواهم تلفنم را نیز به مودم منزل 
متصل کنم، اما رمز آن را فراموش کرده ام. چطور مى توانم رمز ذخیره شــده 
در رایانه را مشــاهده کنم تا براى اتصال تلفن به مودم از آن استفاده کنم؟ 

ویندوز رایانه 10 است.

 امیر نوبخت از تهران
من یک سایت فروشگاهى دارم و سرویس میزبانى سایتم گواهینامه رایگان SSL را نیز براى 
من فعال کرده و بخوبى ســایتم از پروتکل https در دسترس است. براى استفاده از امکانات سایت 
کلودفلر، دى ان اس هاى دامنه را به سرویس کلودفلر تغییر دادم تا از امکاناتى که این CDN در اختیار 
ســایت ها قرار مى دهد نیز استفاده کنم و در برابر حمالت DDOS نیز در امان باشم. از روزى که این 
سرویس را فعال کردم قابلیت SSL در سایت از کار افتاده و هرچه تالش مى کنم تا این قابلیت را در 
ســرویس کلودفلر فعال کنم هم گزینه مربوط به آن خاموش است. چطور مى توانم این مشکل را حل 

کنم؟ آیا کلودفلر هم سایت هاى ایرانى را تحریم کرده؟ دامنه سایت من ir. است.
استخراج رمز اتصال شبکه هاى بى سیم از ویندوز 10 نسبتا ساده است. 
براى انجــام این کار به منوى اســتارت مراجعه کــرده و روى گزینه 

Settings که به شکل یک چرخ دنده است کلیک کنید.
در ادامــه روى گزینه Network & Internet کلیک کنید و در صفحه 
باز شــده گزینــه Change adapter options را پیــدا کرده و روى آن 
کلیک کنید. از فهرســت اتصاالت موجود، روى گزینه مرتبط با شبکه واى فاى 
دوبار کلیک کرده (شبکه اى که متصل و فعال است) و در پنجره باز شده گزینه 

Wireless Properties را انتخاب کنید.
در پایــان تب Security را انتخاب کرده و عالمت چک مارك کنار گزینه 
Show Characters را فعــال کنیــد تــا رمز اتصال به شــبکه در مقابل 

Network Security Key نمایش داده شود.

خوشــبختانه سرویس کلودفلر سایت هاى ایرانى را تحریم نکرده و استفاده از سرویس رایگان آن نیز 
همچنان براى همه کاربران امکان پذیر است. باتوجه به نکته اى که در پایان سوال خود مطرح کردید 
(دامنه با پســوند ir.) و وجود محدودیت هایى که برخى گواهینامه هاى SSL براى دامنه با پسوند ir. دارند، 
ســرویس گواهینامه SSL کلودفلر نمى تواند براى شما فعال شود، چرا که کلودفلر از سرویس دهنده اى این 

گواهینامه ها را صادر مى کند که به دامنه هاى ir. سرویس نمى دهد.
در این شــرایط متاســفانه یا باید SSL را غیرفعال کنید یا با غیرفعال کردن کنترل ترافیک در کلودفلر 
صرفا دى ان اس هاى دامنه روى سرویس کلودفلر تنظیم شده باشد، اما ترافیک سایت شما توسط این سرویس 
کنترل نشود. براى این منظور کافیست پس از ورود به مدیریت حساب کاربرى خود در سرویس کلودفلر، به 

بخش DNS رفته و روى آیکون هاى ابر که به رنگ سبز هستند کلیک کنید تا غیرفعال شوند. 

سواالت خود را به clickhelp@jamejamonline.ir ایمیل کنید تا پاسخگوى شما باشیم. ذکر نام، نام خانوادگى 
و شهر یا روستاى محل اقامت خود را فراموش نکنید، زیرا به سواالت بدون نام و مشخصات پاسخ داده نمى شود.
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 فناورى هاى
نـو

نظرات و پیشنهاد هاى خود را درباره مطالب کلیک به نشانى تهران - بلوار میرداماد - 
جنب مسجد الغدیر- روزنامه جام جم یا پست الکترونیکى

 click@jamejamonline.ir بفرستید یا به شماره 300011226 پیامک بزنید. 
@clickjamejam

ما را 
در فضاى 

مجازى دنبال 
کنید

 ایربگ گوشى
انواع مختلفى از قاب گوشى براى محافظت 
از آن در برابر آسیب هایى نظیر خراش، ضربه و 
رطوبت در بازار وجود دارد. با این وجود، شــاید 
در برخى موارد ایــن تجهیزات نتوانند به خوبى 
از گوشى محافظت کنند. این اتفاقى بود که چند 
ســال پیش براى یک جوان آلمانــى افتاد و به 
آسیب جدى به آیفونش منجر شد. همین اتفاق 

او را بــه فکر طراحى یک قاب ویژه براى حفاظت از گوشــى در برابر ضربه انداخت. 
او و تیمش پس از دو ســال و نیم کار موفق به طراحى محصولى با نام اى دى کیس
(AD Case) شــدند. این قاب تعدادى حسگر دارد که مى تواند پرت شدن گوشى را 
تشخیص دهد. در این صورت، بالفاصله چند فنر در چهار طرف قاب باز شده و مانع 
از برخورد بدنه گوشى با سطح مى شوند. در واقع این قاب از عملکرد ایربگ خودروها 

الهام گرفته شده است. 

پهپادى که تغییر شکل مى دهد
ژاپنى ها بتازگى از نوعى پهپاد رونمایى کردند که مى تواند حین پرواز تغییر شــکل 
دهد. این پهپاد دراگون (DRAGON) نام دارد و براى طراحى آن از بادبادك هاى 
ســنتى ژاپنى الهام گرفته شده اســت. در این بادبادك ها، قسمت دم درواقع متشکل 
از چند بادبادك کوچک تر متصل به هم اســت. دراگون هم مجموعه اى از چند پهپاد 
کوچک تــر را در خود دارد که هر کدام داراى دو پره چرخنده هســتند. به این ترتیب، 
این پهپاد مى تواند به شکل هایى مثل دایره یا مربع درآید. باترى دراگون انرژى مورد 
نیاز آن را براى ســه دقیقه پرواز تامین مى کند. از دیگر قابلیت هاى جالب این پهپاد 
مى توان به امکان حمل بار اشاره کرد. تیم طراح 
دراگون بر این باور است که با توسعه بیشتر این 
گجت مى تــوان از آن براى کاربردهاى متنوعى 
نظیر عملیات هاى امداد و نجات اســتفاده کرد. 
این تیم همچنین در نظــر دارد امکان راه رفتن 

دراگون روى سطح زمین را نیز فراهم کند. 

شلوار هوشمند یوگا
نادى اکس (Nadi X) در ظاهر هیچ تفاوتى با شلوارهاى 
معمولى ورزشى ویژه یوگا ندارد، اما این محصول با برخوردارى 
از یک فناورى خاص مى تواند نقش یک مربى هوشمند را ایفا 
کند. حســگرهاى موجود در نادى اکس مى توانند حالت بدن 
کاربر را شناسایى کنند. این اطالعات به گوشى هوشمند کاربر 
ارسال شده و اپلیکیشن ویژه نادى اکس نیز توصیه هایى براى 
انجام درست حرکات مختلف یوگا به او ارائه مى دهد. لرزش 
یکى دیگر از قابلیت هاى شــلوار نادى اکس است. این شلوار 
بــراى اطالع بهتر کاربر از بخش هایى از بدن که باید حرکت 
دهد، لرزشى خفیف را به آن بخش وارد مى کند. به این ترتیب 
کاربر مى تواند حرکت موردنظر را به شــکلى بهتر و دقیق تر 
انجام دهد. همچنین الگوریتم هوش مصنوعى این محصول 
نیز بتدریــج خود را با نیازها و ویژگى هــاى کاربر هماهنگ 
مى کنــد. باترى نادى اکس انرژى مورد نیاز آن را تا 90 دقیقه 

تامین مى کند.

 اولین دوربین سه بعدى واقعیت مجازى
با افزایش محبوبیت عینک هاى واقعیــت مجازى، بازار 
تجهیزات جانبى مربوط به این صنعت نیز داغ شــده است. 
دیتو مکس (Detu MAX) یکى از جدیدترین گجت هاى 
مربوط به واقعیت مجازى اســت کــه امکان ثبت تصاویرى 
دوبعدى و سه بعدى بسیار باکیفیت را فراهم مى کند. دیتو مکس 
در واقع اولین دوربین سه بعدى 360 درجه اى واقعیت مجازى 
مجهز به تراشه هوش مصنوعى به شمار مى رود. این دوربین 
 12k مى تواند تصاویرى سه بعدى و 360 درجه اى را با کیفیت
تهیه کند. همچنین فیلم ســه بعدى 360 درجه اى تهیه شده 
توســط آن نیز کیفیتى برابر با 4k  دارد. این دوربین حرفه اى 
با برخوردارى از شش محور تعادل بخشى، قابلیت ضد لرزش 
باالیى دارد و کاربر مى تواند تصاویرى بســیار شــفاف را در 
موقعیت هاى در حال حرکت تهیه کند. شناســایى اشــیاى 
مختلف با هــوش مصنوعى از دیگر قابلیت هاى این دوربین 

است. دیتو مکس 3600 دالر قیمت دارد. 

کیبورد مچاله شونده!

صفحه کلیــد از قطعات جانبى ضرورى کار با رایانه و حتى گاهى تبلت و گوشــى هوشــمند به شــمار مــى رود. انواع مختلفى از 
صفحه کلیدهــاى جمع وجــور (اعم از صفحه کلیدهایى با ابعاد کوچک و مدل هایى با قابلیت لوله شــدن) در بــازار وجود دارد. در این 
میان، تیمى از پژوهشگران کره جنوبى توانستند به فناورى تولید این محصول با قابلیت مچاله شدن (crumple-able) دست یابند. 
به این ترتیــب، صفحه کلیــد را مى توان براحتى تا کرد و در جیب قرار داد. این صفحه کلید همچنین وزن بســیار کمى دارد، اما یکى از 
مهم ترین مزیت هاى آن را باید در قیمت بسیار پایین دانست. از آنجا که در ساخت این صفحه کلید از مواد کربنى ارزان قیمت استفاده 
مى شــود، قیمت نهایى آن براى مصرف کننده احتماال حدود یک دالر خواهــد بود. به همین دلیل، هیچ تعجبى ندارد که این نوآورى 

بتواند تحولى اساسى در صنعت قطعات جانبى رایانه ایجاد کند. 

گجتى براى خواب بهتر
زندگى شهرى و انبوهى از رفت وآمد در نزدیک خانه ها سبب ایجاد سروصدا و در نتیجه اختالل در خواب افراد مى شود. اگر شما 
هم جزو این افراد هستید، شاید گجت جدیدى با نام اسلیپ بادز (Sleepbuds) برایتان سودمند باشد. این گجت عملکردى دوگانه 
دارد. از یک ســو به شــکلى طراحى شده که با قرار دادن آن روى گوش، صداهاى اطراف تا حد زیادى براى کاربر کم مى شود. از 
ســوى دیگر، این گجت مى تواند صداهاى مشــخصى را که از پیش روى آن ذخیره شده پخش کند. اپلیکیشن اسلیپ بادز امکان 
انتخاب یکى از ده صداى آرامش بخش (نظیر دریا یا جنگل) را به کاربر مى دهد. قطر گوشــى هاى اســلیپ بادز بسیار اندك است و 
به همین دلیل کاربر براحتى هنگام خوابیدن به پهلو نیز مى تواند از آنها استفاده کند. باترى این گجت با هر بار شارژ تا 16 ساعت 

انرژى آن را تامین مى کند. اسلیپ بادز 250 دالر قیمت دارد. 

امنیت خانه با کمترین دردسر
اوالرم (Olarm) از نمونه هاى موفق از نسل سوم تجهیزات امنیت 
خانه است که مى تواند با کمترین هزینه، بیشترین کارایى را داشته باشد. 
اوالرم یک هاب و چند حسگر دارد. هاب که نقش مغز دستگاه را دارد، به 
گوشى هوشمند کاربر متصل مى شود. حسگرهاى اوالرم قادر است  موارد 
مختلفى نظیر حرکت، نشت آب، دما و رطوبت را شناسایى و ارزیابى کند. 
حسگر حرکتى نیاز به نور ندارد و از طریق امواج عمل مى کند. همچنین 
میکروفن هاى تعبیه شده در این گجت نیز مى توانند صداهاى محیط را 
ارزیابى و هر نوع صداى غیرعادى را شناسایى کنند. در صورت شناسایى 
هر نوع عامل مشکوك یا ظاهرا خطرناك، پیغامى به گوشى هوشمند 
کاربر ارسال مى شود. اوالرم همچنین از حضور یا نبود کاربر در خانه آگاهى 
مى یابد. هماهنگى با دستیارهاى خانگى نظیر الکسا یا نست و نصب آسان 

از دیگر موارد مهم اوالرم است. این گجت 230 دالر قیمت دارد. 

صالح سپهري فر
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