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درآمد 920 میلیارد تومانى بازى هاى دیجیتال در کشور

طعم سرگرمى؛ جنس زندگى

اعتیاد تکنولوژیک چگونه به وجود مى آید؟
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 آیا
 مى دانستید

مواردى چون سیگار، مواد مخدر، مشروبات الکلى، 
و... موضوعاتى هستند که تا امروز اعتیاد به آنها 
به عنوان بیمارى در علوم روان شناسى ثبت شده، 
اما در مورد استفاده از ابزارهاى دیجیتال و اینترنت 
چطور؟ آیا ممکن است شخصى به استفاده از این 
ابزارها اعتیاد پیدا کرده باشد؟ در صورت مثبت بودن 

پاسخ آیا این موضوع نیز مى تواند اعتیاد محسوب 
شود یا فقط استفاده نادرست از این ابزارها خواهد 
بود؟ بررسى این موضوع از این نگاه که حتى اگر آن 
را اعتیاد در نظر بگیریم، علت این اعتیاد خود این 
ابزارها هستند یا مسائل دیگر تاثیرگذارند نیز بسیار 
اهمیت دارد. درست یا نادرست، استفاده بیش از حد 

از ابزارهاى دیجیتال، اینترنت و شبکه هاى اجتماعى 
یا حتى بازى هاى رایانه اى مشکالتى را به همراه داشته 
که نگاه اکثر پژوهشگران را به خود جلب کرده است. 
تحقیقات متنوعى در این حوزه انجام شده و حتى 
آزمون هایى براى تشخیص اعتیاد به آنها طراحى 

شده که آنها را بررسى مى کنیم.

محسن سمسارپور

  اعتیاد تکنولوژیک
اعتیاد تکنولوژیک واژه نسبتا جدیدى است، 
این که افراد تا چه میزان از ابزارهاى دیجیتال 
و شــبکه هاى اجتماعــى اســتفاده مى کنند، 

اعتیاد  عدم  یــا  اعتیاد  مى تواند 
آنها به تکنولوژى را مشــخص 
دارینى،  مهرنــوش  دکتر  کند؟ 
روان شــناس و مدرس دانشگاه 
مى گوید:  کلیک  با  گفت وگو  در 
«امــروز بــا پدیــده اى روبه رو 
هستیم که میزان وابستگى افراد 
به ابزارهاى دیجیتال آنقدر زیاد 
شــده که موجب خلل و مشکل 

در زندگى آنها شده است. 
در حــال حاضــر اعتیاد به 
وبگــردى، فضــاى مجــازى، 
پیام رسان ها، بازى هاى رایانه اى 
و… گونه هــاى مختلف اعتیاد 
تکنولوژیک را شامل مى شوند.» 
در کشــور ما نیــز ضریب نفوذ 
الکترونیک  ابزارهاى  و  اینترنت 
بسیار باالســت و افراد مختلف 
در سنین مختلف از این ابزارها 
هر  از  استفاده  مى کنند.  استفاده 

ابزارى به طور عام دو لبــه مثبت و منفى دارد 
و این افراد و فرهنگ اســتفاده از آن است که 
موجب استفاده از لبه مثبت یا منفى آن خواهد 
شــد.  دو دیدگاه کلى نســبت به مساله اعتیاد 
تکنولوژیک وجــود دارد، در دیدگاه اول اعتیاد 
به خود ابزارهاى دیجیتال مطرح مى شود، ولى 
در دیدگاه دوم عوامل دیگرى مى تواند موجب 
اســتفاده بیش از حد از این ابزارها شــود، ولى 
الزاما اعتیاد به این ابزارها مطرح نیست. دارینى 
مى گوید: «بیمارى هاى مختلفى از قدیم وجود 
داشــته که امروز بــه کمک ابزارهــاى نوین 
شکلى جدیدتر به خود گرفته اند، به عنوان مثال 
ســال هاى نه چندان دور افراد با شــماره گیرى 
تلفن به صورت تصادفــى مزاحمت هایى ایجاد 
مى کردنــد، آن بحــث امروز در شــبکه هاى 
اجتماعــى با ابزارهاى جدید و شــکلى نو خود 

را عیان کرده اســت. تاکید ما این اســت که 
استفاده درست از ابزارهاى دیجیتال، اینترنت و 
شبکه هاى اجتماعى نه تنها ضررى ندارد، بلکه 
داراى منافعى اســت که این ابزارها به هرچه 
بیشتر شدن آن کمک کرده اند. 
اما مســائلى چون تنهایى افراد، 
درســت  برقرارى  در  ناتوانــى 
روابط بین فــردى، کمبودهاى 
خودشــیفتگى  روانى،  و  روحى 
خلل  بروز  موجب  مى توانند  و... 
در رفتار انسانى استفاده کنندگان 
اینترنت  و  دیجیتال  ابزارهاى  از 
شوند.» به گفته این روان شناس 
به طور طبیعى افــرادى که این 
مشــکالت را دارند در استفاده 
از ایــن ابزارها شــکل منطقى 
نخواهنــد داشــت. نمونه هایى 
از  طوالنــى  اســتفاده  چــون 
ابزارهاى دیجیتــال یا برنامه ها 
و بازى ها، میزان اشتغال فکرى 
زیاد به این ابزارها و... عالئمى 
است که مشــکل رفتارى افراد 
در استفاده درســت از این گونه 

ابزارها را نشان مى دهد.

  فرهنگ سازى و هنجارها
براى شناسایى روش هاى درست استفاده از 
هر ابزارى ابتدا باید شناخت کافى از ماهیت و 
کارکرد هر یک از این ابزارها داشته باشیم، در 
بسیارى از موارد کشــور ما واردکننده مواردى 
است که هنوز فرهنگ استفاده از آن وارد نشده 
است. به تعبیر بهتر فرهنگ استفاده از ابزارها 
معموال دیرتر از خود ابزارها وارد مى شوند. در 
حال حاضر در بخش هــاى مختلف فناورى 
نیازمند فرهنگ ســازى هستیم. فرهنگى که 

به نظر مى رســد برعکس تصور که باید نگاه 
باال به پایین به آن داشــته باشیم بهتر است از 
دل مردم شکل بگیرد. به هر دلیل اگر فرهنگ 
مناسب و درســت و همین طور شناخت خوب 
از ابزارهاى دیجیتال در کشــور شکل نگرفته 

به نظر مى رســد با یــک خرد جمعى مى توان 
فرهنگ ســازى را از الیه هاى پایین یا به بیان 

ساده تر از دل مردم ایجاد کرد. 
به طور طبیعى حضــور هر تکنولوژى جدید 
در هــر فرهنگى با مقاومت هایى روبه روســت 
تا زمانى که شــناخت مناســبى از آن توسط 
اکثریت کســانى که از آن اســتفاده مى کنند، 
به دســت آید. بر همین اســاس دکتر دارینى 
مى گویــد: «کارکردهاى بســیار مناســبى از 
ابزارهاى دیجیتــال را مى توان متصور بود که 
به ما کمک هاى شــایانى مى کننــد، به عنوان 
مثال اســتفاده از بازى بــراى کودکان موجب 
ایجاد فعالیت در هر دو نیم کره مغز شــده و به 
دست ورزى کودکان کمک مى کند، اما نباید از 
مســائل مشــکل دار این ابزارها نیز غافل شد، 
چراکه در صورت وابســتگى بیمارگون به این 
ابزارها خلل و مشکل در زندگى روزمره ایجاد 
خواهد شــد. یک روش ســاده براى شناسایى 
اعتیاد افــراد به این گونه ابزارهــا، جدا کردن 
مقطعــى آنها از این ابزارهاســت. اگر فرهنگ 
درســت اســتفاده وجود نداشته باشــد افراد 
جایگزین مناسبى براى سرگرم شدن نخواهند 
داشت. اتفاقا توصیه ما به افراد استفاده مناسب 
از این گونــه ابزارها براى بهبــود عملکرد در 

زندگــى روزمره اســت تا جایى 
که خللــى در رفتار روزمره 

ایجــاد  زندگى شــان 
نکند.»
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آزمون هاى 
اعتیاد

براى شناســایى این کــه افراد به 
اینترنــت اعتیاد دارند یــا نه، آزمون 
اســتانداردى به نام تســت اعتیاد به 
با  که  دارد  وجــود   (IAT) اینترنــت 
اســتفاده از این آزمون و پاسخگویى 
به ســواالت آن مى توان میزان اعتیاد 
سواالت  کرد.  مشخص  را  اینترنت  به 
حوزه هاى  در  آزمــون  این  به  مربوط 
زمانى  میزان  مى شود:  مطرح  مختلفى 
که افراد در اینترنت هســتند، ترجیح 
ماندن در اینترنــت به حضور در کنار 
خانواده، افــت کارى در کار یا درس، 
میزان کاهــش تمرکز و این که چقدر 
بــدون اینترنت، زندگى بــراى افراد 
است  موضوعاتى  مى شود،  کسالت آور 

که نظر کاربر بررسى مى شود. 
البته نگارش خاصى از این آزمون 
نیز بــراى گــروه نوجــوان و جوان 
طراحى شــده که علت ایــن امر به 
در  افراد  ذهنــى  مدل  تفــاوت  دلیل 
این دو گروه ســنى است. شاید علت 
این باشــد که افــراد نوجوان و جوان 
زمانــى که به دنیــا آمده اند ابزارهاى 
افراد  ولى  داشــته اند،  وجود  دیجیتال 
مسن تر تولد بسیارى از این ابزارها را 
به چشــم دیده اند، پس قاعدتا دو نوع 
دارینى  دکتــر  دارند.  متفــاوت  تفکر 
در این بــاره مى گویــد: «آزمون هاى 
استاندارد براى کشورهاى آمریکایى و 
اروپایى طراحى شــده و اگر قرار باشد 
از آن براى ایران اســتفاده شــود نیاز 
به بومى ســازى است. باید هنجارها و 
طبق  و  شده  شناســایى  ناهنجارى ها 
فرهنــگ موجود در ایــران آزمون ها 
بومى شــود. اما از نظــر ظاهرى در 
بســیارى از مــوارد افــرادى که به 
استفاده از اینترنت اعتیاد دارند توسط 
هستند.  شناسایى  قابل  روانشناســان 
وجود  شناسایى  براى  معیارهایى  البته 
دارد، امــا  ایــن موارد باید درســت 
مثال  به عنوان  شــود.  داده  تشخیص 
افرادى که کســب و کارى مرتبط با 
ابزارهاى دیجیتال دارند یا کار آنها با 
تکنولوژى عجین شــده، ممکن است 
در شبانه روز هشت ساعت یا بیشتر از 
این گونه ابزارها استفاده کنند، اما این 
نمى تواند دلیل خوبى براى اعتیاد آنها 
ساعت  هشت  همین  اگر  اما  باشد، 
براى سرگرمى و گذران وقت 
زیاد  احتمــال  به  باشــد 
را  اعتیاد  از  گونه اى 
شاهد هستیم.» 

دکتــــر دارینــــى 
روان شــــــناس: 
نمونه هایــى چــون 
اســتفاده طوالنى از 
ابزارهاى دیجیتال یا 
برنامه هـــا و بازى ها، 
میزان اشتغال فکرى 
زیاد به ایــن ابزارها 
و... عالئمى هســتند 
رفتارى  مشــکل  که 
افراد در اســتفاده از 
ابزارهـــاى دیجیتال 
را نشــان مى دهــد

زندگــى روزمره اســت تا جایى 
که خللــى در رفتار روزمره 

ایجــاد  زندگى شــان 
نکند.»

در شبانه روز هشت ساعت
این گونه ابزارها استفاده
نمى تواند دلیل خوبى برا
همین  اگر  اما  باشد، 
براى سرگرمى و
اح به  باشــد 
گونه اى
شا
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طعم سرگرمى؛ جنس زندگى
درآمد 920 میلیارد تومانى بازى هاى دیجیتال در کشور

اگر فکر مى کنید بازى هاى دیجیتال موضوعى بى اهمیت و فقط براى سرگرمى است سخت 
در اشتباهید. نگاهى به اینفوگرافى این صفحه بیندازید. نزدیک به 30 میلیون نفر در ایران 
درگیر این سرگرمى هستند. یعنى 6 برابر جمعیت کشورى مثل جمهورى ایرلند. اگر هنوز 
متوجه عمق ماجرا نشده اید باید گفت از هر 100 ایرانى 35 نفر بازیکن هستند. از هر 100 زن 

در ایران 24 نفر بازیکن و از هر 100 مرد در ایران 45 نفر بازیکن هستند.

رها شده 
در  دنیاى بیکران

فــرض کنید در حــال انجام 
یک بــازى جهان باز هســتید، 
دنیایى که بایــد با هدفى خاص 
در آن حرکــت کنید و داســتان 
بازى را جلو ببرید، اما شــما سوار 
بر اسب در یک دشت مى تازید و 
براى ساعت هاى طوالنى مشغول 
ترســاندن جوجه تیغى ها هستید. 
روایت بــاال را گیمرهــا بخوبى 
درك مى کننــد. یعنــى با وجود 
بازى  براى  ساعت ها  شما  این که 
وقت گذاشته اید، اما در اصل هیچ 
کار مفیدى براى پیشــرفت خط 
داســتانى نکرده ایــد. این همان 
اتفاقى است که در بازار بازى هاى 
دیجیتال بــراى گیم هاى ایرانى
- البته با کمى سختگیرى- اتفاق 

مى افتد. 
آمارها فوق العاده اســت، هم 
سهم بازى هاى بومى رشد داشته 
و هم توانسته رشدى چشمگیر در 
زمینه درآمدزایى داشته باشد، اما 
نگاهى به مهم ترین و موفق ترین 
عناوین بــازى ایرانى در یکى دو 
ســال اخیر بیندازید. در نگاه اول 
تعداد زیادى کپى موفق و شــاید 
به  ایرانى  بازى هاى  از  غیرموفق 
چشــم مى خــورد. در قدم بعدى 
داســتان،  بى چون و چراى  خــأل 
روایت یا هر چیزى که شما را به 
سمت یک مفهوم خاص هدایت 
کند. تکــرار زامبى وار بازى هایى 
با فرهنگ «فیلمفارسى» که هر 
روز به تعداد آنها اضافه مى شود. 

اینها همان نقاط نگران کننده 
بازار بازى هاى دیجیتال بومى در 
ایران اســت. بازارى که هر روز 
بیشترى  سهم  مى شود،  بزرگ تر 
از درآمد کل را به خود اختصاص 
مى دهد، اما با چشــمانى بســته 
در یک دشــت بیکران، سوار بر 
که  تکرارى  اســت.  تکرار  اسب 
البته بســیار با کیفیت تر از قبل و 

چشم نوازتر شده است. 
از طــرف دیگر جالب اســت 
بدانیــد که با وجــود نزدیک به 
30 میلیون کاربر ایرانى، هنوز هم 
کافه بازار به عنوان یک فروشگاه 
عمومى اپ بیشترین نقش را در 
ایــن بازار بــازى مى کند و هیچ 
فروشــگاه، منتشر کننده یا مرجع 
دیگرى نتوانســته نقشى کلیدى 
در این صنعت بازى کند. صنعتى 
که آمارها نشان مى دهد کاربران 
ابایى از پرداخت پول و خرج کردن 
در آن ندارند. صنعتى که ســرانه 
مصرفش در ایــران 31دقیقه در 
روز بــه ازاى هر ایرانى اســت. 
این عــدد را در کنــار 12 دقیقه 
سرانه مطالعه قرار دهید تا متوجه 

ضریب نفوذ باالى آن بشوید. 
در واقــع باید گفــت اگر این 
رشــد قابل قبول و فوق العاده باز 
هم بخواهد با چشــمانى بسته و 
فقط در مسیر کمیت حرکت کند، 
شاید بیشتر شــبیه به یک توده 
متراکم شــود تا سازه اى عظیم و 

تاثیرگذار.

%31 %36
زیر 12 سال 12 تا 19 سال

%26%6%1
باالى 60 سال35 تا 59 سال20 تا 34 سال

%35%65

نفر بازیکن وجود دارددر ایران نزدیک به 

سالمتوسط سن بازیکنان ایرانى  19
100

111555 222666999 333777111000 444888

پرطرفدارترین بازى ها
درآمد بازار بازى هاى دیجیتال کشور به تومان

سهم بازى هاى 
بومى از 
درآمد بازار

سهم بازى هاى 
غیر بومى از 
درآمد بازار

%18 %82
سهم سخت افزار

میلیارد تومان

سهم بازى

525

395
میلیارد تومان

بازى هاى موبایل

میلیارد تومان
سهم کنسول 

و رایانه

229

233
میلیارد تومان

مجرد

متاهل 
داراى فرزند

متاهل 
بدون فرزند

%78

%15

%6

18%کنسول

88%موبایل

28%رایانه 

آرش جهانگیرى    طراح بازى

0
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43XS41243LJ55000GI43XS412

تلویزیون گیرى از بازار گل آلود

همان طور که در مقدمه گفته شــد، سراغ سه محصول پرفروش 
بــازار رفته ایــم. سامســونگ مــدل 43MU7980، ال جى مدل

 43XS412 43 و در آخر تلویزیون اکس ویژن مدلLJ55000GI 
که هر ســه محصول از صفحه نمایش 43 اینچ اســتفاده مى کنند، 
اما بین این ســه محصول، تلویزیون سامســونگ در همان 43 اینچ 
تصویر 4K ارائه مى دهد کــه دو برابر کیفیت تصویر تلویزیون هاى 
فول اچ دى ال جى و اکس ویژن است. هر سه تلویزیون نسبت تصویر 
استاندارد 16 به 9 را در اختیار کاربر قرار مى دهند که بهترین نسبت 

تصویر ممکن اســت. فناورى تصویر هر سه تلویزیون LED است 
تــا از این نظر هم در کنــار یکدیگر قرار بگیرند و تفاوتى نداشــته

 باشند. 
تلویزیون هاى سامســونگ و اکس ویژن امکان تنظیمات تصویر 
را ماننــد هــر تلویزیون دیگــرى در اختیارتان قــرار مى دهند، اما 
تلویزیون ال جى با داشــتن هشــت حالت تصویر با توجه به چیزى 
که تماشا مى کنید و همچنین نور محیط به صورت هوشمند بهترین 

حالت تصویر ممکن را برایتان انتخاب مى کند.

اگــر مصرف انرژى برایتان مهم اســت و دنبــال یک محصول 
کم مصرف مى گردید باید بدانید ال جى در این مورد پیش قدم اســت، 
اما این اختالف به قدرى ناچیز اســت که شــاید معیار خوبى براى 
انتخاب نباشد. مساله مهم تر، خروجى ها و ورودى هاى دستگاه است. 
LED سامســونگ دو درگاه یواس بى 2، ســه درگاه HDMI و 
یک عــدد رابط کامپوزیت و کامپوننت دارد. همچنین قابلیت اتصال 

بــه اینترنت نیز در این دســتگاه وجــود دارد. در تلویزیون ال جى 
تعداد یــواس بى به یک کاهش یافته و خبــرى از رابط کامپوزیت 
نیســت، اما تلویزیون اکس ویژن از نظر خروجى ها دقیقا با تلویزیون 
سامســونگ برابرى مى کند، اما قابلیت اتصال به واى فاى را ندارد. 
هر سه تلویزیون از دو بلندگوى 10 وات استفاده مى کنند تا خروجى 

صدا نیز شبیه به هم باشد.

راند اول

راند سوم

مســاله مهم در مــورد تلویزیون هاى 
خانگى طراحى ظاهرى آنهاســت، چراکه 
بخــش مهمى از خانه شــما توســط این 
محصول پر مى شــود و چه بهتر که ظاهر 
زیبایى داشته باشد. مقایسه این سه محصول 
آن هم به صورت کیفى چندان کار ساده اى 

نیســت. در بین ســه تلویزیون، محصول 
شرکت سامسونگ کمترین حاشیه را دارد 
و بیشتر صفحه نمایش را LED تشکیل 

داده است. 
در کنار آن ال جــى نازك ترین و البته 
سبک ترین محصول اســت، اما تلویزیون 

اکس ویژن نیز با وجود این تفاوت ها نسبت 
به قیمتش طراحى به روز و قابل قبولى دارد. 
هر سه تلویزیون قابلیت اتصال به دیوار را 
هم دارند و این دیگر به انتخاب شما بستگى 
دارد کــه چه جایى از خانــه خود را به آنها 

اختصاص دهید.

راند دوم

تومان2/690/000 تومان2/215/000 تومان1/826/000

ال جى
43LJ55000GI

اکس ویژن
43XS412

سامسونگ
43MU7980 5 پیشنهاد مشابه

تومان1/980/000 قیمت

DUHD-43H7000

40M5850 پروسا

تومان2/640/000 قیمت

دوو

تومان1/800/000 قیمت

43XTY410 اکس ویژن

تومان2/950/000 قیمت

43PFT6100 فیلیپس

تومان2/800/000 قیمت

43KU7970 سامسونگ
این روزها بازار آشفته ترین دوران خود را سپرى مى کند. دالر هر روز قیمتى جدید دارد و اجناس با شیبى نجومى گران تر مى شوند. تا جایى که اگر 
سرى به مجتمع پایتخت تهران بزنید، قیمت گوشى هوشمند را ساعتى به شما اعالم مى کنند. در چنین شرایطى شاید خرید چندان منطقى نباشد 
و ترجیح بدهید تا آرام شدن شرایط بازار صبر کنید، اما براى کسانى که جام جهانى را در تلویزیون هاى کوچک و قدیمى دیده اند، شاید این صبر 
چندان دوام نداشته باشد و بخواهند هرچه زودتر از شر آن قاب هاى کوچک خالص شوند. ما براى این گروه خاص، در این هفته نبض بازار سراغ 

پرفروش ترین تلویزیون هاى بازار رفته ایم.

43 اینچ صفحه نمایش 

LED تکنولوژي 

2 عدد تعداد یواس بى 

اچ دى ام آى   3 عدد

وزن    11 کیلوگرم 

43 اینچ صفحه نمایش 

LED تکنولوژي 

1 عدد تعداد یواس بى 

اچ دى ام آى   3 عدد

وزن    8.4 کیلوگرم 

43 اینچ صفحه نمایش 

LED تکنولوژي 

2 عدد تعداد یواس بى 

اچ دى ام آى   3 عدد

وزن    10.2 کیلوگرم 

43 اینچ صفحه نمایش 

LED تکنولوژي 

2 عدد تعداد یواس بى 

اچ دى ام آى   2 عدد

43 اینچ صفحه نمایش 

LED تکنولوژي 

2 عدد تعداد یواس بى 

اچ دى ام آى   3 عدد

43 اینچ صفحه نمایش 

LED تکنولوژي 

2 عدد تعداد یواس بى 

اچ دى ام آى   3 عدد

43 اینچ صفحه نمایش 

LED تکنولوژي 

2 عدد تعداد یواس بى 

اچ دى ام آى   3 عدد

40 اینچ صفحه نمایش 

LED تکنولوژي 

1 عدد تعداد یواس بى 

اچ دى ام آى   2 عدد

آرش جهانگیرى

نبض بازار
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کلیک شما

 شکیبا رضایى از تهران
براى چاپ از یادداشِت آیفون (Note) و هر قسمت دیگر چه اپلیکیشنى را پیشنهاد مى کنید؟ 
پرینتر من hp Laser jet pro M12w اســت. در ضمن، یک بار هم یک اپلیکیشن از اپ استور 
دانلود کردم، اما وقتى خواستم از نُِت گوشیم پرینت بگیرم در قسمت select printer با این پیغام 

روبه رو شدم: No AirPrint was found در حالى که برنامه آن را داشتم.

فیروزه امامى از تهران
 Total Commander من مدت ها در سیستم عامل ویندوز از نرم افزار
براى مدیریت فایل ها استفاده مى کردم و امکانات متعددى که این برنامه براى 
تغییر نام گروهى، جست وجوى حرفه اى و ... در اختیارم قرار مى داد، فوق العاده 
بود. به دالیلى مجبور شدم سیستم عامل رایانه را به لینوکس تغییر دهم و دنبال 
ابزارى مشابه همان نرم افزار در سیستم عامل لینوکس هستم. لطفا کامل ترین 
برنامه مشابه Total Commander را براى استفاده در لینوکس معرفى کنید.

 نکته اى که باید به آن توجه داشــته باشید این است که دســتگاه هاى هوشمند شرکت اپل در 
صورتى قادر به چاپ مســتقیم اطالعات از اپلیکیشن هاى مختلف روى دستگاه شما خواهند بود 
که چاپگر شما مجهز به تکنولوژى Airprint باشد. چاپگر HP Laserjet Pro M12w متاسفانه از 
این قابلیت پشتیبانى نمى کند و شما نمى توانید در حالت عادى از این چاپگر براى چاپ مستقیم اطالعات 
از تلفن همراه خود کمک بگیرید. در چنین شــرایطى باید از اپلیکیشــن رسمى ارائه شده توسط سازنده 
دســتگاه کمک گرفته و ضمن نصب آن روى تلفن همراه خود، شــبکه مستقیم واى فاى را روى چاپگر 
فعال کرده و با مراجعه به فهرست شبکه هاى واى فاى روى دستگاه هوشمندتان به شبکه اى که توسط 
چاپگر ایجاد مى شــود، متصل شوید. در ادامه با استفاده از اپلیکیشن چاپگر که روى دستگاه خود نصب 
کرده اید، مى توانید نســبت به چاپ از تلفن همراه توســط چاپگر نیز اقدام کنید. براى دریافت اپلیکیشن 
HP ePrint بــه لینک زیر مراجعه کرده و این اپلیکیشــن را در فهرســت موجــود در مقابل گزینه

 HP LaserJet Pro M12w Printer دانلود کنید.
http://tiny.cc/hpm12w
براى آشنایى بیشتر با نحوه استفاده از این اپلیکیشن نیز مى توانید به راهنماى موجود در لینک زیر مراجعه کنید :
http://tiny.cc/hpm12w-help

 همان طور که اشــاره کردید نرم افــزار Total Commander یکى از 
کامل تریــن ابزارهاى وینــدوزى براى مدیریت فایل به شــمار مى رود، اما 
مهم ترین محدودیت آن وابســته بودن به سیستم عامل و نبود امکان استفاده از آن 
در توزیع هــاى لینوکس اســت. نرم افــزار Double Commander از جمله 
برنامه هاى کامال رایگان و البته مســتقل از سیستم عامل با قابلیت اجرا در ویندوز، 
لینوکس و مک اســت که شــباهت زیادى بــه Total Commander دارد و 
بســیارى از ابزارها و امکانات این نرم افزار قدرتمند را در خود جاى داده است. نکته 
جالب این که بســیارى از ابزارها دقیقا در همان موقعیت منوهایى قرار دارند که در 

نرم افزار Total Commander وجود دارند.
براى دانلود این نرم افزار و آشــنایى بیشتر با امکانات آن مى توانید به سایت آن 

در لینک زیر مراجعه کنید:
https://doublecmd.sourceforge.io

همــواره روى هــر دســتگاه هوشــمندى بــا هر 
سیســتم عاملى ممکن اســت یک برنامه با مشکل در 
اجرا همراه شود یا در اثر تداخل با یک اپلیکیشن دیگر، 
منابع دستگاه را اشغال کرده و حتى موجب هنگ کردن 
سیســتم عامل شود. در چنین شرایطى بستن اپلیکیشنى 
که مشکل ساز اســت بهترین راهکار به شمار مى رود و 
روش انجام این کار در اغلب دســتگاه هاى هوشــمند 
نیز مشــخص اســت. در تلفن هاى همــراه مجهز به 
سیستم عامل آى اواس نیز بســتن اجبارى برنامه ها کار 
دشوارى نیست، ولى باتوجه به این که آیفون جدید فاقد 
کلید صفحه اصلى (Home) اســت شــاید فکر کنید 

بستن اجبارى برنامه ها در این مدل حذف شده است.
اگر شــما نیز آیفون دارید و دنبال روشى براى بستن 
اجبارى برنامه ها هســتید، مى توانید ضمن آشــنایى با 
روش بســتن اجبارى برنامه ها در مدل هاى قدیمى تر، 
بخــش دوم این ترفند را که آمــوزش انجام این کار در 

آیفون 10 است، مطالعه کنید.

  بســتن اجبارى در آیفــون 8 و مدل هاى 
قدیمى تر

1  در هر برنامه یا صفحه اى از سیســتم عامل که 
هستید، دوبار کلید صفحه اصلى (Home) را فشار دهید.

2  در صفحه برنامه هاى اخیر با کشیدن برنامه ها 
به سمت چپ یا راســت، اپلیکیشن موردنظر را انتخاب 
کرده و با کشــیدن اپلیکیشن به ســمت باال، عملیات 

بستن اجبارى را براى آن اجرا کنید.
3  براى بستن برنامه هاى بیشتر مى توانید مرحله 2 
را تکــرار کنیــد. در پایان نیز براى خروج از فهرســت 
برنامه هاى اخیر، یک مرتبه کلید صفحه اصلى را فشــار 

دهید.

  بستن اجبارى در آیفون 10
1   در هر برنامه یا صفحه اى که هستید، از سمت 
پایین، صفحه را به باال بکشید تا صفحه اصلى براى شما 

در دسترس قرار گیرد.
2  حاال دوباره صفحه را کمى به باال بکشید و در 

میانه هاى صفحه توقف کنید.
3  فهرســت برنامه هاى اخیر براى شــما باز شده 
و مى توانید ضمــن انتخاب هریک از اپلیکیشــن هاى 
موردنظر با حرکت به چپ و راســت، پــس از انتخاب 
اپلیکیشــن موردنظر، آن را به ســمت باال کشیده و به 
بیرون از صفحه پرتاب کنید تا عملیات بســتن اجبارى 

روى آن اجرا شود.
4  براى بســتن فهرســت برنامه هاى اخیر کافى 
اســت دوباره صفحه را از پایین به باال بکشید تا صفحه 

اصلى نمایان شود.

بستن اجبارى  در آیفون
امیر عصارى

مدیریت چرخش خودکار در ویندوز
شاید فکر کنید چرخش خودکار صفحه نمایش فقط مخصوص دستگاه هاى 
هوشمند مجهز به اندروید و آى اواس است، اما اگر تبلت هاى ویندوزى یا یک  
لپ تاپ مجهز به صفحه نمایش با قابلیت چرخش 360 درجه در اختیار داشــته 
باشــید نظرتان تغییر مى کند و دنبال گزینه اى براى مدیریت چرخش خودکار 

صفحه نمایش خواهید بود.
اگر یکى از این دســتگاه هاى هوشــمند را داریــد و مى خواهید مدیریت 
صفحه نمایش را در دســت بگیرید تا در صورت لــزوم، صفحه نمایش به طور 
خودکار بچرخد و در مواردى که نیازى به آن ندارید نیز مانع از چرخش صفحه 

شوید کافى است از این روش کمک بگیرید:
 Action) آیکون میانبر مدیریت چرخش صفحه نمایش در مرکز عملیات
Center) قابل دسترسى است. براى دسترسى به این میانبر از پایین- سمت 
راست صفحه روى آیکون مرکز عملیات کلیک کرده و در ادامه با کلیک روى 
آیکون Rotation Lock چرخش خودکار را متوقف کنید. (هنگامى که این 
گزینه روشن باشــد یعنى چرخش صفحه غیرفعال است و خاموش بودن این 

گزینه به معنى فعال بودن چرخش خودکار صفحه نمایش است.)
نکته: در صورتى که این آیکون را نمى بینید احتماال صفحه نمایش دستگاه 
شــما از چرخش خودکار پشتیبانى نمى کند. همچنین ممکن است در عملیات 
شخصى ســازى ابزارهاى مرکز عملیات، این ابزار را حذف کرده باشید که در 

این صورت نیازمند افزودن مجدد آن به این بخش خواهید بود.
توجه: شــما مى توانید بــا مراجعه بــه Settings وینــدوز به بخش 
System رفته و در ادامه پــس از انتخاب گزینه Display کلید وضعیت 
مقابل Rotation Lock را براى غیرفعال کردن چرخش خودکار به حالت 

روشن تغییر دهید.
نکته: چنانچه صفحه کلید به تبلت شــما متصل شــده باشــد یا دستگاه 
هوشــمند مجهز به صفحه نمایش 360 درجه اى شما در حالت لپ تاپ باشد، 
مطمئنا آیکون چرخش خودکار براى شما به رنگ خاکسترى خواهد بود. براى 
فعال شــدن این ابزار در چنین شرایطى باید صفحه کلید را از دستگاه جدا کنید 

یا در صورت قرار داشتن در حالت لپ تاپ، آن را در وضعیت تبلت قرار دهید.

دکتر کلیک

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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کنید

حمام در کوله پشتى
گیسر سیســتم (Geyser System) یک دوش 
قابل حمل اســت که مى توان از آن در هر جایى براى 
شست وشوى بدن استفاده کرد. مخزن این گجت ظرفیت 
3/8 لیتر آب را دارد. براى استفاده از گیسرسیستم کافى 
اســت آن را به باترى خودرو وصل کرد تا المنت هاى 
موجود در دستگاه، آب موجود در مخزن را گرم کند. بنا 

به ادعاى ســازندگان، این کار بین 15 تا 35 دقیقه طول مى کشد. آب گرم شده سپس به 
سمت اسفنج انتهاى لوله پمپاژ مى شود. خروجى این آب مى تواند بین 2/5 تا 3/8  لیتر در 
دقیقه باشد. اســتفاده از اسفنج در انتهاى لوله به صرفه جویى در مصرف آب و کمک به 
تمیز کردن بهتر بدن مى انجامد. گفتنى است سه ترموستات نیز وظیفه کنترل دماى آب 
را بر عهده دارد. در صورت افت دماى آب، این دستگاه به صورت خودکار دوباره آب را به 

دماى مورد نظر مى رساند. 

مسواك هوشمند بدون دسته
عمل کردن به توصیه دندانپزشــکان براى مســواك زدن معموال کارى دشوار است. 
براى نمونه شاید بســیارى از ما نتوانیم زاویه 45 درجه بین مسواك و دندان ها را رعایت 
 (CHIIZ) کنیم و همین به از بین نرفتن برخى مــواد زاید روى دندان مى انجامد. چیز
مسواك جدیدى است که ساختارى کامال متفاوت دارد. این مسواك بدون دسته از امواج 
صوتى (لرزشى) براى تمیز کردن دندان ها استفاده مى کند. کافى است مقدارى خمیردندان 
مخصوص روى برس هاى این مســواك ریخته و آن را فقط به مدت 30 ثانیه در دهان 
خود قرار دهیم. موتور این گجت 25 هزار حرکت خفیف لرزشــى در دقیقه انجام مى دهد 
و همین به تمیز کردن کامل دندان ها مى انجامد. 
چیز ضــدآب و ضدباکترى بوده و پس از مصرف 
به راحتى با آب تمیز مى شود. گجت چیز مى تواند 
مسواك زدن را به شکلى ساده، هوشمند و درست 

انجام دهد. قیمت این گجت 140 دالر است.

گجتى براى افزایش توجه
وجــود انواع مختلفى از محرك هاى محیطى ســبب شــده 
 (FOCI) تمرکزکردن به مراتب از گذشــته دشوارتر شود. فوسى
ابزارى هوشمند است که مى تواند به ما براى حفظ تمرکز و جلوگیرى 
از پرت شــدن حواس کمک کند. فوسى با استفاده از حسگرهاى 
بیومتریک مى تواند شش حالت مختلف یعنى حواس پرتى، خستگى، 
آرامش، تمرکز، تمرکز شــدید و تنش ذهنى را شناسایى کند. این 
گجت 10 گرمى به شکل یک گیره روى شلوار کاربر قرار مى گیرد 
و اطالعات دریافتى درباره وضعیت ذهنى او را به اپلیکیشن ویژه 
فوسى روى گوشى هوشمند ارسال مى کند. کاربر مى تواند وضعیت 
آنى ذهنى و نیز توزیع وضعیت ذهنى در ســاعات مختلف روز را 
مشاهده کند. به این ترتیب امکان برنامه ریزى بهتر عملکرد براى 
کاربر فراهم مى شود. اپلیکیشن فوسى با استفاده از هوش مصنوعى 
مى تواند آموزش هایى ویژه را براى بهبود وضعیت ذهنى و کاهش 

تنش به کاربر ارائه دهد. فوسى 109 دالر قیمت دارد. 

نمایشگر دوم براى لپ تاپ
بســیارى از افراد براى انجــام فعالیت هاى روزمره خود 
باید به صورت همزمــان روى دو یا چند برنامه مختلف کار 
کنند. برنامه نویسان، حسابداران و مدیران از جمله این افراد 
هستند. در حال حاضر، بیشــتر این کاربران مجبورند بارها 
بین پنجره هاى مختلف این برنامه ها جابه جا شــوند که این 
 (Duo) ســبب کاهش قابل توجه بهره ورى مى شود. دوو
یک نمایشگر دوم براى لپ تاپ است که براى همین منظور 
طراحى شده است. براى استفاده از دوو کافى است آن را به 
پشت لپ تاپ بچسبانیم و سپس نمایشگر دوم را به صورت 
کشــویى بیرون بکشــیم. به این ترتیب، یک نمایشگر با 
رزولوشن 1080p در کنار نمایشگر اصلى قرار مى گیرد. این 
دستگاه در مجموع 680 گرم وزن داشته و در موقعیت هاى 
مختلف نظیر دفتر کار یا حتى در ســفر کاربرد دارد. دوو با 
انواع لپ تاپ هاى موجود در بازار سازگار است. این محصول 
بزودى با قیمت 210 دالر به بازار جهانى عرضه خواهد شد. 

یک ماوس متفاوت

ماوس ابزارى ســاده و در عین حال بســیار کاربردى براى استفاده از رایانه است، اما این وسیله معموال به دلیل طراحى خاصى که 
دارد مى تواند به بروز مشکالتى نظیر فشار به مچ، درد و پیامدهاى ناخوشایند دیگرى بینجامند. پروپوینت (Propoint) یک ماوس 
جدید است که قابلیت هایى جذاب دارد. این وسیله از ماوس هاى معمولى کوچک تر است و به دلیل طراحى ارگونومیک، فشار چندانى 
به دســت وارد نمى کند. پروپوینت داراى یک ژیروســکوپ داخلى است که سبب مى شود ابزارى ایده آل براى طراحان سه بعدى باشد. 
همچنین ســه دکمه اضافه نیز روى این گجت وجود دارد که قابل برنامه ریزى بوده و کاربر مى تواند کاربردهاى مورد نظر را براى آن 
اختصاص دهد. پروپوینت طى 30 ثانیه شارژ شده و با هر بار شارژ نیز یک ساعت کار مى کند. پروپوینت همچنین براى استفاده روى 

آیپد نیز کاربرد دارد. این گجت همچنین مى تواند به عنوان پرزنتر براى ارائه اسالید در جلسات نیز به کار رود. 

کوچک ترین سخت جان نسل چهارم
اتم (Atom) کوچک ترین گوشــى هوشــمند نسل چهارم (4G) است که از مقاومت باالیى در برابر آسیب هاى مختلف برخوردار است. اتم با برخوردارى از 
استاندارد IP68 ضدآب، ضدغبار و ضد ضربه است. به همین دلیل گزینه اى ایده آل براى سفر در طبیعت و حتى غواصى به شمار مى رود. این گوشى هوشمند 
داراى دو دوربین 16 مگاپیکســلى (جلو) و 8 مگاپیکســلى (عقب) است. همچنین رم دستگاه نیز 4 گیگابایت بوده و مى توان تا 64 گیگابایت اطالعات را روى 
حافظه داخلى آن ذخیره کرد. باترى اتم نیز از ظرفیت 2000 میلى آمپر برخوردار اســت. یکى از قابلیت هاى جالب اتم، وجود یک دکمه قابل برنامه ریزى روى 
بدنه است که کاربر مى توان عملکرد مورد نظر (نظیر گرفتن عکس) را به دلخواه به آن اختصاص دهد. گوشى هوشمند اتم که قرار است با سیستم عامل اندروید 

8/1 اورئو عرضه شود با قیمت 300 دالر به دست مشتریان مى رسد. 

کاله ایمنى با سامانه صوتى پیشرفته
تاکنون چند مدل کاله ایمنى داراى قابلیت پخش صدا به بازار 
آمده اســت، اما این محصوالت عیب هایــى عمده دارند. صداى 
تولید شــده در این کاله هاى ایمنى ســبب مى شود کاربر نتواند 
صداهاى اطراف را بخوبى بشنود و این امر بویژه در موتورسوارى 
 (Domio Pro) در شهر مى تواند خطرناك باشــد. دومیو پرو
یک کاله ایمنى نوآورانه است که راه حلى جالب براى این مساله 
دارد. دومیــو پرو از یک فناورى خاص به نام مایکرووایبریشــن 
بهــره برده و صدا را در قالب ارتعاشــاتى بــه داخل کاله ایمنى 
منتقل مى کند. به همین دلیل، کاربر به راحتى مى تواند صداهاى 
محیط را نیز بشــنود. دومیو پرو صدایى با کیفیت بســیار باال و 
360درجه اى تولید مى کند. این محصول نوآورانه همچنین داراى 
یک میکروفن ویژه است که با استفاده از آن امکان ارتباط صوتى 
نیز فراهم مى شــود. این میکروفن مى تواند نویزهاى محیطى را 

نیز خنثى کند. دومیو پرو 199 دالر قیمت دارد. 

صالح سپهري فر
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