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 آیا
 مى دانستید

   آمارها گویا هستند
 

تصویرى که مشاهده مى کنید آمارهاى جست وجوى کلمه «رمضان» 
در موتور جســت وجوگر گوگل از ســال 2004 تاکنون را نشان مى دهد. 
بســادگى مى توان دید که مردم ایران هر سال در ماه مبارك رمضان این 
کلمه را بسیار زیادتر از حالت عادى جست وجو کرده اند. با بررسى کلمات 
مرتبــط دیگر نیز به همین نتیجه مى رســیم. رفتار ما به مرور زمان تغییر 
کرده اســت. اگر دقت کنید هر سال جست وجوى این کلمه بیشتر از سال 

قبل بوده و تقریبا رفتار صعودى مشخصى را دنبال کرده است.
 

با نگاهى به آمار بیشــتر جســت وجوها متوجه مى شویم که مناطقى 
که شــاید از نظر مــا جزو مناطق محروم تر از نظر دسترســى به فناورى 
اطالعات هستند، جســت وجوهاى بیشترى داشته و رتبه هاى باالترى را 

در جست وجوى کلمه «رمضان» در سال هاى 2004 تاکنون داشته اند. 
 

 البته نمودار پراکندگى نشان مى دهد در تمام 31 استان، جست وجوى 
کلمه «رمضان» به نســبت هاى مختلف وجود داشــته است. بخواهیم یا 
نخواهیم فناورى به خانه هاى ما وارد شده است و حتى در مسائل مذهبى 
از آن کمک مى گیریم. آمارها نشــان مى دهد که مردم در هر مناسبتى از 
ابزارهاى فناورى استفاده مى کنند تا به مقاصد خود دسترسى داشته باشند.

 

براى بررســى دقیق تر، دو عبارت «نماز» (با رنگ قرمز) و «روزه» (با 
رنگ زرد) را به نمودار اضافه کردیم. آمار نشــان مى دهد روزه که کامال 
با ماه مبارك رمضان در ارتباط است ساختارى کامال مشابه جست وجوى 
کلمه «رمضان» داشــته است. در واقع کلمه «روزه» با تعداد بسیار کمتر 
از «رمضان» مورد جســت وجو قرار گرفته، اما باز هم شاهد افزایش تعداد 
جست وجو در مورد کلمه «روزه» در ماه هاى مبارك رمضان بوده ایم. کلمه 
«نمــاز» که هم در ماه مبارك رمضان و هم غیر از این ماه مى تواند مورد 
جست وجو قرار گیرد با رنگ قرمز مشخص شده و با روندى نسبتا مشابه 
در ماه مبارك رمضان نسبت به ماه هاى دیگر جست وجوى بیشترى داشته 
است، اما فاصله بین ماه مبارك رمضان با دیگر ماه ها چندان زیاد نیست. 
روندها نشــان دهنده میزان باالى اســتفاده کاربران از ابزارهاى فناورى 

اطالعات است.

   نفوذ دنیاى دیجیتال
عصر فناورى اطالعات یا عصر دیجیتال، فصلى جدید در زندگى بشــر 
ایجاد کرده است. امروز بسیارى از نیازها با استفاده از دستاوردهاى نوین در 
حوزه فناورى اطالعات پاســخ داده مى شود. در موارد بیان شده ما فقط به 
آمارهاى کلمات جست وجو شده در موتور جست وجوگر گوگل اشاره کردیم، 
ابزارهاى دیگرى چون وبســایت ها، برنامه هاى تلفن همراه، نرم افزارهاى 
مختلف مولتى مدیا، ســى دى ها و دى وى دى هــاى صوتى و تصویرى و ... 
وجود دارند که احتماال با بررســى آمار استفاده از آنها در ماه مبارك رمضان 
یا هر مناسبت دیگرى مى توان به نفوذ دنیاى دیجیتال در سبک زندگى ما 
پى برد. شــاید بتوان گفت نفوذ دنیاى دیجیتال، آداب و رسوم ما را از بین 
نبرده و فقط رنگ و بوى جدید به آن داده اســت. لباســى نو براى همان 
اعتقادات و باورها، بهترین تفسیرى است که مى توان در مورد فناورى هاى 
جدید به کار برد. گاهى برداشت مى شود که حضور و ظهور فناورى ممکن 
اســت موجب تغییر باورها شــود و ما را از خودمان دور کند، اما با تحلیل و 
بررسى دقیق مى توان نتیجه گرفت که با استفاده درست و بجا از این ابزارها 

براحتى مى توان سرعت دسترسى به موارد مورد نیاز را بهبود بخشید.
امروزه حتى بســته هاى افطارى با انتخاب در یک وبســایت یا برنامه 
تلفن همراه در منزل یا محل برگزارى مراســم ها تحویل داده مى شــود و 

خرید آنالین این بسته ها نیز در حال تبدیل شدن به عادت است.
ســهولت اســتفاده و کاربردى بودن ابزارهاى نوین تا حدى است که 
افراد مختلف در ســنین متفاوت و با عقاید مختلف در حال استفاده از آنها 
هستند. در واقع ابزارهاى فناورى اطالعات به جزئى جدانشدنى از زندگى 
ما تبدیل شده اند. آمارها نشان مى دهد که این روند همچنان ادامه داشته 
و رو به رشد اســت. در حال حاضر نیمى از مردم کشور مشترك اینترنت 
هســتند و با افزایش امکانات و زیرساخت هاى فنى امکان دسترسى تعداد 

بیشترى از افراد فراهم خواهد شد.

معرفى چند ابزار
بازار استفاده از سایت ها و برنامه هاى 
تلفن همراه مرتبط با ماه مبارك رمضان 
این روزها داغ است. در این بخش قصد 
معرفى چند ابزار مناســب براى استفاده 

در ماه مبارك رمضان را داریم.
  وبســایت قرآنى: اگــر در ماه 
مبــارك رمضان دنبــال خواندن قرآن 
هســتید، وبســایت tanzil.net را به 
شما پیشــنهاد مى کنیم. در این سایت 
متن قرآن کریم به زبان عربى و ترجمه 
آن به چند زبان زنده دنیا از جمله فارسى 
وجود دارد. همچنین مى توانید کل قرآن 
را به صورت صوتى به زبان عربى توسط 
چند قــارى گوش کرده یــا به ترجمه 
صوتى قــرآن به زبان هاى دیگر ازجمله 
فارسى گوش کنید. همه بخش هاى این 
سایت به صورت آیه به آیه قابل انتخاب 
هســتند و خدمات این ســایت کامال 

رایگان ارائه مى شود.
آنالین:  افطارى  بســته هاى    
ســفارش بســته هاى افطارى، فعالیت 
جدیدى است که کســب وکارهاى نوپا 
چــون «مهمانو» و «ریحانو» شــروع 
کرده انــد. مهمانو که در حــوزه تامین 
بسته هاى مراســم ها فعال است امسال 
بــا ارائه بســته افطار در تالش اســت 
مراسم هاى مذهبى را نیز پوشش دهد. 
در ســایت مهمانو مى توانید از بســته 
پیش فرض اســتفاده کرده یا محتویات 
بســته مورد نظر خــود را انتخاب کنید. 
کســب وکار نوپاى ریحانو نیز با تمرکز 
روى تامین بســته هاى افطارى امسال 
کار خــود را در این حوزه شــروع کرده 
اســت. ریحانو دو بســته افطارى و دو 
پکیــج افطارى بــه همراه شــام را با 
قیمت هاى متفاوت براى پوشــش همه 

سلیقه ها ارائه مى دهد.
  ســایتى پر از ادعیه: شــب ها و 
روزهــاى ماه مبارك رمضــان، هر کدام 
ادعیه و اعمال خاصــى دارد. در این ماه 
شب هاى قدر و دعاهاى مخصوص به این 
شب ها نیز جز مهم ترین اعمالى است که 
روزه داران انجام مى دهند. وبسایت شهید 
آوینى با آرشــیوى کامــل از ادعیه همه 
ماه ها و به طور خاص ماه مبارك رمضان 
به صــورت متنــى، صوتــى و تصویرى، 

پاسخگوى نیازهاى کاربران است.
  دنیاى تلفن همراه: دنیاى تلفن 
همراه نیز پر است از برنامه هاى مرتبط با 
ماه مبارك رمضان، از اپلیکیشن آموزش 
نمــاز براى کودکان گرفتــه تا آموزش 
نمــاز بــراى جانبــازان، از برنامه هاى 
قرآنى تفســیر نور و حبل المتین گرفته 
تا مفاتیح الجنان صوتى و قلم هوشــمند 
ماه رمضــان، از اذانگوى بادصبا گرفته 
تا تقویم شمس مطهر، همه برنامه هایى 
هســتند که در این مــاه مى توان روى 
تلفن همراه نصب و از آنها استفاده کرد. 
اکثر برنامه هاى تلفــن همراه مرتبط با 
ماه مبارك رمضان یا به صورت رایگان 

یا با قیمت بسیار اندك عرضه شده اند.

محسن سمسارپور
 

سال هاى دور صداى در کردن توپ، کوبیدن به نقاره، گلدسته خوانى و حتى کوبیدن به دیوار همسایه، تماس تلفنى و صداى زنگ ساعت، روش هایى بودند 
که مردم را براى سحر بیدار مى کردند. برخى از این آداب و رسوم هنوز هم در بعضى روستاها اجرا مى شود، اما حضور در عصر دیجیتال، کمى آداب و رسوم 
را تغییر داده است. شاید امروز بیشتر به تلفن همراه براى انجام بسیارى از امور اکتفا کنیم. از روزهاى گوش دادن به نوار کاست تالوت قرآن توسط کسى 
که صوت و لحن خوبى داشت فاصله گرفته ایم و روى تلفن همراه و تبلت به صداى ضبط شده آیات قرآن گوش مى دهیم. به مناسبت ماه مبارك رمضان و 

شب هاى قدر قصد داریم کمى دقیق تر به آمار موجود نگاه کنیم و ظهور و حضور موارد دیجیتال را در تغییر سبک زندگى افراد بررسى کنیم.

ضیافت دیجیتال ضیافت دیجیتال 
 آمارها نشان مى دهد رفتار کاربران دنیاى مجازى در ماه رمضان تغییر مى کند آمارها نشان مى دهد رفتار کاربران دنیاى مجازى در ماه رمضان تغییر مى کند
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  گــران خواهد شــد، پــس گران 
مى فروشیم

بهانه براى گرانفروشى و کم فروشى، شاه کلید 
بســیارى از مصیبت هاى اقتصاد ماست، چرا؟ 
چون به طرز عجیبى، هم بسیارى از شهروندان 
و هم بســیارى از فعاالن بازار و خرده فروشى ها 
و دالالن، به ســود کم قناعت نمى کنند. همه 
دلشان مى خواهد نه تنها یک ریال ضرر نکنند، 
بلکه تحت هر شرایطى سود هم ببرند. به همین 

دلیل قیمت یک خودروى فرســوده، ســال به 
ســال به جاى این که پایین بیاید، باال مى رود. 
وقتى کاالى وارد شــده در کشــور با دالر مثال 
3200 تومانى خریدارى شــده، در لحظه اى که 
نــرخ دالر باال مى رود تمام کاالها در مغازه ها و 
زیرساخت هاى فروش اینترنتى هم باال مى رود 
این افزایش چه معنى اى دارد؟ فروشــندگان و 
چون  مى کنیم،  گــران  مى گویند  واردکنندگان 

حاال باید همان کاال را با دالر گران تر بخریم. 

با این منطق نگاهى 
به این زنجیره بیندازیم. 
دالر  قیمــت  بــا  کاال 

مثــال 3200 تومان ثبت 
ســفارش مى شود. در همان 

زمان که قیمت دالر 3200 تومان 
بوده، کاال به کشور مى رسد و ترخیص و 

روانه بازار مى شود. مدتى کاال با قیمتى براساس 
تومان در بازار است. در همان  همان ارز 3200 

شــرایط قیمت حدود 3200 تومان، نرخ ارز در 
بــازار و صرافى هــا نوســان دارد و قیمت کاال 
تغییر مى کند. قیمت ارز یکشــبه زیاد مى شود 
و بازار ملتهب. قیمت کاالى موردنظر نیز حاال 
به تناســب ارز و چه بسا بیشتر باال رفته است. 
خریــدار براى خرید لپ تاپ یا گوشــى به بازار 
مى رود و جنسى را که تا دیروز مثال چهار میلیون 
تومان بوده، شــش میلیون تومان مى خرد. چه 
اتفاقى افتاده اســت؟ در عمل فروشنده، واسطه 
و واردکننــده نه تنهــا ضرر نکرده انــد، بلکه 
سودشــان را هم برداشــته اند. واردکننده براى 
خریدهــاى آینده خود با دالر جدید از جنســى 
که با دالر قدیم خریده، پــول خود را درآورده، 
اما مصرف کننده، هزینه تمام آن پیش بینى ها و 
سود و منفعت هاى این زنجیره تهیه و عرضه را 
پرداخته است. پس تنها مصرف کننده ضرر کرده 
است. اگر قیمت ها بى محابا باال برود، مدتى بازار 
راکد مى ماند و مشــترى ها کم مى شود، اما در 
بلندمدت باالخــره نیاز بــه کاالهاى مختلف 
و افزایــش مجــدد ارز باعث مى شــود باز هم 
قیمت ها باالتر برود و همان ضرر رکود هم براى 

فروشندگان، واسطه ها و … جبران بشود. 

  تاثیر تحریم هاى نیامده
در روزهــاى اخیر اما از دالیل جدیدى براى 
گرانى کاالها و بخصــوص کاالهاى دیجیتال 
ارتباطى مانند لپ تاپ، تلفن همراه و تجهیزات 
تخصصى حوزه فنــاورى اطالعات و ارتباطات 
صحبت مى شــود. دالیلى که هم واقعى 
است و هم مى تواند بموقع خود 
به عنوان بهانه به حســاب 
بیاید و مصرف شود. این 
جدید  دالیل  از  دســته 
تحریم هاى  وضــع  به 
جدید آمریــکا در برابر 
مربــوط  کشــورمان 
تحریم هایى  مى شــود. 
که به مراتب از تحریم هاى 
پیشــین ســخت تر خواهد بود. 
با تحریم شــرکت هاى ژاپنى و کره اى 
و کشــورهاى اروپایى که ســازنده بسیارى از 
دســتگاه هاى ارتباطى با مصارف شــخصى و 
تخصصى هســتند، عمال ورود ایــن کاالها با 

اختالل زیادى به کشور مواجه خواهد شد. 
هرچند تحریم هاى گذشــته نیز جلوى ورود 
رســمى بســیارى از کاالها و فعالیت قانونمند 
بســیارى از شــرکت هاى خارجى را در کشور 
گرفته بود، اما با دور زدن تحریم ها، الاقل کاال 

به کشور مى رسید.
تــرس از تحریم هــاى آمریــکا و جریمه 
شــرکت هایى که با ایران مراوده دارند و عالوه 
بر آن نوســان شــدید نرخ ارز باعث شده حتى 
پیش از ســخنرانى رئیس جمهور آمریکا، برخى 
شرکت هاى خارجى و دفاتر نمایندگى ها نسبت 

به ثبت سفارش از بازار ایران مردد باشند. 
بنا به گفته منبع آگاهــى از دفتر نمایندگى 
یکى از شــرکت هاى شناخته شــده آسیایى در 
ایران، ایــن وضعیت از روزهاى پایانى ســال 
میالدى گذشــته یعنى از اواسط زمستان سال 
پیش آغاز شــده اســت. در این میان افزایش 
نرخ دالر مبادلــه اى از 3200 به 4200 تومان 
مشــکل هاى جدیدى را موجب شده است. این 
نرخ اواســط زمستان سال گذشته وضع شد، اما 
دســتورالعمل ها و ابالغیه هــاى آن با تاخیر به 

جریان افتاد.

ذره بین

روى گوشــى دو اپ آگهى رایگان دارم که هرچند روز در آن وقت مى گذرانم و آگهى هاى کاالهاى دست دوم خاصى را تفریحى نگاه مى کنم. یک کاالى 
دیجیتال خاص که همیشه آگهى آن را مى بینم، نزدیک به یک سال است آگهى مى شود. کاال مدلى است که براى مصارف عمومى ساخته شده، ولى برخى 
ویژگى هاى کاربرى تخصصى روى آن دستگاه باعث شده قیمت آن واقعا باال باشد. قیمت این کاال در مغازه و نمایندگى تا پیش از افزایش ارز در زمستان 

سال پیش، پنج میلیون و 600 هزار تومان بود. این آگهى دهنده که شهروندى عادى است نه فروشنده و دالل حرفه اى، این ساز را همان موقع 
پنج میلیون و 500 هزار تومان آگهى کرده بود. شبى که ترامپ رسما اعالم کرد آمریکا زیر قول و قرار خود مى زند، درست دو ساعت بعد 

از اعالم رسمى ترامپ، اتفاقى به همین آگهى برخورد کردم. قیمت آگهى هفت میلیون و 200 هزار تومان شده بود! گویا صاحب آگهى 
منتظر بهانه اى بود تا قیمت را باال ببرد. 

مشکالت واردات کاالى دیجیتال

بهانه هایى براى گرانفروشى
محمدعلى پورخصالیان | کارشناس ناوا

تعرفه گمرکى
دلیــل واقعى دیگرى کــه مى تواند به عنوان بهانــه اى براى گرانى 
بیشتر کاالهاى دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد به کاالهاى ثبت شده 
با دالر3200 تومانى و محاســبه تعرفه گمرکــى آن با توجه به قیمت 
کنونى دالر یعنى 4200 تومان مربوط مى شــود. این در حالى است که 
تعرفه گمرکى برخى کاالهاى دیجیتال ارتباطى مثل لپ تاپ به واسطه 
فعالیت هــاى بازرگانان ایرانى و تعامل آنها با وضع کننده تعرفه کاهش 
داشته که این خود خبر خوبى است. اما حاال همین بازرگانان مى گویند با 
این که تعرفه گمرکى برخى از این اقالم کاهش داشته، محاسبه مالیات 
و حســاب و کتاب گمرکى آن با نرخ 4200 براى کاالهایى که با دالر 
3200 تومانى خریدارى شــده باعث شده کاالهاى زیادى در انبارهاى 
گمرك بماند و ترخیص نشــود. بخش زیــادى از این گفته ها صحیح 
اســت، اما باالخره کاالها از گمرك ترخیص خواهند شد و اگر کاال نیاز 
مصرفى مردم باشد، ولو با قیمت گران باالخره متقاضى و مشترى دارد. 
این است که مشکل هاى مختلف و ضررهاى موجود و احتمالى با روش 
گرانفروشى به مصرف کننده براى بازار حل مى شود. حتى اطالع رسانى از 
مشکالت موجود مى تواند به منظور گرانى کاالها همچون ابزارى براى 

آماده سازى اذهان مورد استفاده قرار گیرد.
واقعیت این اســت که شرایط خاصى که توسط بازار براى خود بازار، 
مــردم و مصرف کنندگان کاالهاى وارداتى ایجاد شــده به این صورت 

است که هر حلقه اى از زنجیره تهیه، تامین و عرضه کاال سعى مى کند 
ضرر خود را از هر ناحیه به سوى حلقه پس از خود هدایت کند. این کار 
نه به صورت عادالنه بلکه به صورتى انجام مى شــود که تمام ضررهاى 
مالى بعالوه تلورانس ضررهاى مالى آتى نیز با باال بردن قیمت جبران 
شود. طى سالیان، این روش حتى به خریداران کاالها هم سرایت کرده 
و بســیارى از شــهروندان هم وقتى مى خواهند کاالیى مصرف شده را 
بفروشــند، ابتدا در ebay قیمــت دالرى آن را چک مى کنند و بعد با 
نقل  و  حساب و کتاب هاى دیگرى از جمله این که باالخره قیمت حمل 
هم دارد و …، یک کاالى دســت چندم را به قیمت روز و با مقایســه با 

نرخ روز دالر مى فروشند.

واردکننده براى 
خریدهاى آینده خود با 

دالر جدید از جنسى که با دالر 
قدیم خریده، پول خود را درآورده، 
اما مصرف کننده، هزینه تمام آن 

پیش بینى ها و سود و منفعت هاى این 
زنجیره تهیه و عرضه را 

پرداخته است
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بازى  کده

  از انسانیت چه مى دانیم؟
انســانیتى را که Detroit تصویر مى کند 
با نشــان دادن این که ما تا چه اندازه مســتعد 
حــرص و طمع، خشــونت و نفرت هســتیم، 
مى توان بشــریت در بدترین نوع خود دانست. 
بازى آینده اى ترسناك از جامعه آمریکا را نشان 
مى دهد که انســان ها در آن با هر فرصتى در 
حال بهره ورى و سوءاستفاده از ربات ها هستند. 
شــما این تلخى را خیلى خــوب درك خواهید 
کرد، زیرا شخصیت هاى اصلى بازى سه ربات 
است که هر کدام ویژگى ها و روابطى براى در 

نظر گرفتن دارد.
Alice بایــد از دختر بچه اى به نام Kara

در مقابل پــدر کــودك آزارش مراقبت کند و 
تصمیم بگیــرد براى این کــه زندگى بهترى 
Con- .داشــته باشــد، تا چه اندازه پیش برود
ner بایــد همنوعــان خود را از پــا دربیاورد، 
اختالل هــاى  اثــر  در  کــه  را  ربات هایــى 
ایجاد شــده، نشــانه هاى رفتار احساسى را از 
خود بروز مى دهند. در نهایت ضعیف ترین خط 
داســتانى مربوط به Markus مى شود؛ کسى 
که بعدا رهبر جنبش ربات ها مى شــود. با وجود 
این کــه پرداختن به زندگى گذشــته مارکوس 
به عنوان ربــات مراقب ســالمندان به زیبایى 
انجام شده، اما زمانى که نقش رهبرى او شروع 
مى شــود، تمام آنچه مى بینیم ســخنرانى هاى 
پیش بینى پذیــر و تصمیم هاى صرفا ســیاه یا 

سفید است. 

  تصمیم هایى براى روایت چند شاخه
نویســندگى و داســتان بــازى در لحظات 
معدودى که مربوط به شــکل دادن رابطه ها با 
افراد است در بهترین حال خود است، مثال کانر 
با Hank کار مى کند، او کارآگاه پلیســى است 

کــه از ربات ها متنفر اســت و دیدن تعامالت 
این دو بسیار جالب اســت. این که هدف کانر 
همیشــه انجام دادن ماموریت به هر شــکل 
ممکن است حسابى َهنک را عصبانى مى کند. 
از طرف دیگر کارا باید مراقب باشد آموزش چه 
چیزهایى به آلیس ضرورى اســت. آیا به او در 
مورد خشــونت دنیا و این که گاهى براى زنده 
ماندن باید کارهاى بد انجام داد چیزى خواهید 
گفت یا همیشه ترجیح مى دهید فارغ از توجیه 
وسیله براى هدف خوب، بهترین و درست ترین 
کار را انجام دهید؟ این که شــما روابط ربات ها 
را با انســان هایى که تعامل دارند چگونه شکل 
مى دهید در روند روایت بازى تاثیرگذار اســت 
تا جایى که پایتان را به مســیرهاى مختلف و 
مراحل مشخصى از قصه باز خواهد کرد. حتى 
برداشتن یک شىء کوچک مثل سالح یا یک 
عکس مى تواند مکالمات شنیده نشده اى را در 
فصل هاى آینده بازى در دسترستان قرار دهد.

مشــاهده کردن این که چگونه تصمیم هاى 
مختلف شــما روى یکدیگر و دنیاى بازى اثر 
مى گذارند بدون شــک نقطه درخشــان بازى 
به شــمار مى رود، امــا روى هم رفتــه روایت 
Detroit نقص هایــى دارد که به هیچ عنوان 
نمى توان از آنها چشم پوشــى کرد. یکى از این 
موارد کوبیدن حرف ها و ارجاع هاى بازى نسبت 

به جنبش حقوق شــهروندى سیاهپوستان در 
صورت مخاطب است! بهتر بود به جاى این که 
این حرف ها مســتقیم و به شــکل تبلیغات به 
مخاطب زده شــود، به بازیکنان اجازه مى دادند 
تا خود ارتباط بیــن وقایع خیالى بازى با تاریخ 

دنیا را کشف کنند. 
این در چشــم بازیکــن کــردن در مورد 
شــخصیت هاى جانبى بازى نیــز وجود دارد 
به نحوى که اکثر آنها بشــدت از کلیشه هاى 
رایج نشــأت گرفته اند. از جمله مى توان اشاره 
کــرد به پــدر الکلــى و کــودك آزار آلیس یا 
شــخصیت دیگرى که از ربات ها براى انجام 

آزمایش هایش استفاده مى کند.

  یک موقعیت و هزار احتمال
گل سر ســبد بازى Detroit تعداد حاالت 
ممکنى اســت که مى توانید روایت یک اتفاق 
را تغییــر دهید و واقعا حیــرت خواهید کرد از 
این کــه ببینید یک بخش از بــازى را چند بار 
به شــیوه هاى مختلــف مى توانیــد تجربه و 
تمــام کنید که هر کدام به نوبــه خود از لحاظ 
داستانى و روایى بامعنى و درست است. حجم 
انتخاب هایى کــه پیش روى بازیکن قرار داده 
مى شود و گســتردگى عواقبى که تصمیم هاى 
 Detroit شما در طول بازى مى گذارند، تجربه
را براى هر داستان دوســتى اجبارى مى کند. 
با وجود این گاهى مشــاهده خواهید کرد که 
بازى بخشى از پیچش هاى داستانى خود را به 
شکلى غیرقابل باور و نامنسجم با قصه اصلى 
قــرار داده و این باعث مى شــود گاهى بدون 
این که اطالعات کافى در اختیارتان گذاشــته 
شــود، تصمیم هایى بگیرید کــه در صورت 
دانســتن آن اطالعات طــور دیگرى برخورد 

مى کردید.

بازي هفته
خداحافظ دنیاى واقعى

حســابى  فانتزى  طرفــداران  هفته  این 
خوشحال خواهند شد، چرا که بسته الحاقى 
جدیدى بــراى بــازى نقش آفرینى آنالین 
The Elder Scrolls Online تحت عنوان 
Summerset منتشــر مى شــود تا شــما 
را با خــود از دنیاى واقعى جــدا کرده و به 
ســرزمین «هاى اِلف ها» ببرد! شما همراه با 
ده میلیون بازیکن دیگر، داســتانى جدید در 
دنیاى Tamriel را تجربــه خواهید کرد و 
تالشــتان این خواهد بود تا دنیا را از نابودى 
نجات دهید. داســتان بازى مربوط به عصر 
دوم دنیــاى تَمریل اســت، زمانى که تخت 
سلطنتى خالى مانده و تمام دشمنان باستانى 
با یکدیگر متحد شــده اند تا دنیاى انسان ها 
را به نابودى بکشــانند. این شما هستید که 
بایــد لباس رزم بر تن کــرده و براى آزادى 
تَمریل بجنگید.  هاى اِلف ها براى اولین بار در 
تاریخ درهاى قلمروى خود، ساِمرِســت را به 
روى بازدیدکننده هاى خارجى گشــوده اند و 
اینجاست که با کمک به جادوگرهایى مرموز 
مى توانید شاخه کامال جدیدى در توانایى هاى 
قدرتمند کاراکتر به دست بیاورید. جنگیدن، 
ساخت و ســاز و گشــت و گذار، محوریت 
کارهایى اســت که در گیم پلى بازى انجام 

خواهید داد.

دراکوال بازى 
در لندن قرن 20

احتمــاال اولیــن عنوانى که با شــنیدن 
نــام شــرکت DONTNOD به ذهن تان 
تحسین شــده و  ســریالى  بازى  مى رســد 

Life is Strange اســت و حتمــا خبــر 
دارید که این شرکت فرانسوى مدت هاست 
طرفداران خود را منتظر بازى جدیدش یعنى 

Vampyr نگه داشته است. 

خبر خــوب این که ســرانجام این هفته 
مى توانیم ســاخته جدید این شــرکت را که 
سریالى نیســت، تجربه کنیم. داستان بازى 
در اوایــل قرن 20 میالدى در ســال 1918 
در شــهر لندن جریان دارد. شخصیت اصلى 
بازى، پزشــکى به اسم جاناتان ِرید است که 
دســت بر قضا بتازگى به دراکوال تبدیل شده 
است! حاال او از طرفى مى خواهد شهر لندن را 
که گرفتار آنفلوآنزایى فراگیر شده نجات دهد و 
از طرف دیگر نیاز دراکوالیى اش ایجاب مى کند 
که از همان انســان هایى که ســوگند درمان 
آنها را خورده، تغذیه کنــد! این که تا چه اندازه 
به این هیوالى درون فرصت بروز داده شــود 
چیزى است که با انتخاب هاى بازیکن تعیین 
مى شود. به هرحال به عنوان یک دراکوال باید 
با شکارچیان دراکوال بجنگید و از آنجا که شما 
تنها موجود فانتزى دنیاى بازى نیستید، دشمنانى 
زامبــى مانند و دیگر عجایب المخلوقات را نیز 

مشاهده خواهید کرد. 

مجید رحمانى

به عنوان یک جامعه براى کاهش بار و فشارى که رویمان قرار دارد، دائما ســراغ تکنولوژى مى رویم و همین طور وابستگى مان به آن افزایش مى یابد. با 
ساخته شدن ماشین هاى خودران و ربات هایى که نیازهاى ما را برطرف مى کند، باید این سوال را از خود بپرسیم که این پیشرفت ها جامعه ما را – خوب 
یا بد – در آینده به چه سمتى مى برد؟ Detroit: Become Human با به تصویر کشــیدن دنیایى که در آن ربات ها با وجود برده خواسته هاى ما بودن، 
بیشتر به انسان شباهت دارند تا ماشین، در تالش است به این سوال پاســخ دهد. وعده اى که بازى به ما مى دهد و تنوع انتخاب هایى که پیش رویمان 
مى گذارد، حیرت انگیز است و هر دو در عین این که فشرده هســتند، اما تاثیرهایى طوالنى مدت خواهند داشت؛ خواه تصمیم ها در مورد نحوه شکل 
دادن یک رابطه باشد یا سوال هایى که مى پرسید، مهم این است که هر کدام تاثیرى غالبا پیش بینى ناپذیر خواهند داشت. نتیجه تصمیم هایتان چیزى 
نیست که بتوانید از آن روى برگردانید و شما را به فکر فرو خواهد برد، اما شاید همین مســاله و دقت زیاد روى آن به نوعى نقطه ضعف بازى هم باشد، 

چراکه شروع به پیدا کردن ناپایدارى داستانى یا اطالعات توضیح داده نشده خواهید کرد!

شکل گیرى احساسات با الگوریتم
دیوید کیج با ساخته جدید خود سراغ موضوعى رفته که حسابى محبوب شده؛ خودآگاهى هوش مصنوعى!

8/0امتیاز

Detroit: Become Human
 Quantic Dream   سازنده
Sony Computer Entertainment   ناشر
PS4 پلتفرم  
- ماجرایی سبک  اکشن 
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   مسدودسازى تماس در آیفون
اپل روند مسدودســازى تماس ها را روى آیفون 
خیلى ساده و سرراســت طراحى کرده است. اگر از 
iOS نسخه 7 به باال استفاده مى کنید (که اکثریت 
کاربران را شــامل مى شــود) براى مسدودســازى 
تماس هاى صوتى، پیامک هــا و حتى تماس هاى 
FaceTime مى توانید مراحل ذیل را طى کنید. 
 Phone تنظیمــات آیفون را بــاز کنیــد و روى
 General > Phone یــا   (11 آى اواس  (در 
 Call Blocking & بزنید. حال بــه بخــش
Identification در Calls برویــد. در اینجــا 
Block Contact را انتخاب کرده و شماره هایى 
را که مى خواهید تماس ورودى از آنها مسدود شود، 
تعیین کنید. اما همیشه شماره هایى که مى خواهیم 
تماس از آنها مسدود شود،  در فهرست مخاطبان ما 
نیستند. اپل به این حالت هم فکر کرده است. خود 
اپ Phone را باز کنید و به قســمت تماس هاى 
اخیر (Recents) بروید. از اینجا، روى آیکون i در 
کنار شماره اى که مى خواهید مسدود کنید، بزنید و 
گزینه Block this Caller را انتخاب کنید. اگر 
جزو اقلیتى هستید که هنوز آى اواس نسخه پایین تر 
از 7 دارند، کارتان کمى ســخت تر مى شــود، زیرا 
خود آى اواس گزینه اى براى این کار ارائه نمى کند 
و باید دســت به دامن برنامه هاى جانبى شــوید. 
برنامه هایى مانند iBlacklist (براى گوشى هاى 
جیلبرك شــده)، Hiya یــا TrueCaller جزو 

بهترین برنامه ها در این زمینه به شمار مى آیند.

  اندروید خالص
سراغ گوشى هاى اندرویدى مى رویم و از اندروید 
خالص یا اندروید وان شــروع مى کنیم که سه راه 
مختلف براى مسدودســازى در اختیــار کاربر قرار 

مى دهد.
روش اول این است که در برنامه Phone روى 
منوى سه نقطه بزنید و از تنظیمات، بخش شماره هاى 
مسدودشده (Blocked Numbers) را باز کنید. 
حال هر شماره اى را که مى خواهید به این فهرست 
اضافه کنید. راهکار دوم آن است که در همان اپ در 
بخش شماره هاى اخیر روى شماره مورد نظر بزنید و 

گزینه Block/report spam را انتخاب کنید.
به عنوان راهکار سوم، امکان مسدودسازى یک 
شماره از داخل اپ پیام ها (Messages) هم وجود 
دارد. کافى اســت در داخل آن، روى شماره اى که 
مى خواهید، تاچ را نگه داشته تا شماره انتخاب شده 
و از نوار باال روى آیکون مسدودســازى (دایره اى با 

خط رویش) بزنید.

  گوشى هاى سامسونگ
برخالف عادت سامســونگ، روند مسدودسازى 
تماس در تلفن هاى این شــرکت تا حد زیادى شبیه 
اندرویــد خالص طراحى شــده و انجام ایــن کار از 
دو طریق امکان پذیر اســت.  راه اول دقیقا شــبیه 
راهکارى اســت که براى اندرویــد خالص توضیح 
دادیــم. در تنظیمــات برنامــه Phone به بخش 
تماس هاى مسدودشــده مى روید و شماره اى را که 
مى خواهید، اضافه مى کنید. سامسونگ اینجا گزینه 
دیگرى هم به نام مسدودسازى تماس هاى نامعلوم
 Block unknown callers دارد کــه بــا 
فعــال کردن آن، تمام تماس هایى که در فهرســت 

شماره هایتان نباشد، مسدود مى شود. راهکار 
دوم هم مشابه است. یعنى شماره اى 

را که با شــما تماس گرفته از 
فهرست شــماره هاى اخیر 
سپس  و  مى کنید  انتخاب 
با زدن گزینه مسدودسازى 
از منوى سه نقطه آن را به 
فهرست شماره مسدودشده 

مى فرستید.

  گوشى هاى ال جى و 
اچ تى سى

در گوشى هاى ال جى و اچ تى سى هم روند کار 
تقریبا به صورت مشابهى طى مى شود. شماره مورد 
نظرتان را از فهرست تماس هاى اخیر انتخاب و با 
زدن گزینه Block number از منوى سه نقطه 
مسدود مى کنید.  براى نمایش یا تغییر در فهرست 
شــماره هاى مسدودشــده هم از منوى سه نقطه 
، (Call logs) در قســمت فهرســت تماس ها

 Call blocking & Decline with

message را انتخــاب کــرده و وارد بخــش 
 (Blocked numbers) شماره هاى مسدودشده
مى شوید. در گوشــى هاى اچ تى سى، این فهرست 
صرفــا بــا زدن روى آیکون ســه نقطه در برنامه 

Phone قابل دسترسى است.

  گوشى هاى هواوى
اگر بخواهید تماســى را در گوشى هاى هواوى 
مســدود کنید،  این شــرکت دو راه پیش پاى شما 
مى گذارد که کمى متفاوت از بقیه ســازندگان است. 
دلیل اصلى آن هم این است که هواوى به فهرست 
شماره هاى مسدودشده مى گوید لیست سیاه! در حالتى 
که شماره مورد نظرتان در فهرست مخاطبان 
 Phone اپ هســت،  گوشى تان 
را بــاز کــرده و به قســمت 
 (Contacts) مخاطبــان 
بروید. حــال مخاطبى که 
مى خواهید مسدود کنید را 
انتخاب کــرده و از منوى 
More در پایین صفحه، 
گزینه افزودن به لیست سیاه 
 (Add to blacklist)
را بزنیــد. عــالوه بر ایــن، قابلیت 
مسدودســازى شــماره ها از طریــق برنامه 
Phone Manager هم وجود دارد. براى این کار، 
 (Blocked) در داخل این اپ، قسمت مسدودشده ها
را باز کرده و روى آیکون چرخ دنده در گوشــه راست 
و باال بزنید.  ســپس به بخش لیست سیاه شماره ها
 (Numbers blacklist) بروید و با زدن گزینه 
افزودن (Add) شماره مورد نظرتان را به فهرست اضافه 

کنید.

محمود صادقى 

در دنیایى که ارتباطات اجتماعى هرچه بیشتر به سمت پیام و چت مى رود، تماس گرفتن و صحبت کردن هنوز هم حس بهترى دارد. با این حال، همه تماس ها 
خوشایند نیستند! غریبه هایى که نمى پذیرند اشتباه گرفته اند، تماس هاى تبلیغاتى روى اعصاب و هر نوع تماس ناخواسته دیگر. چه لزومى دارد این گونه 
تماس هاى نامطلوب را تحمل کنید؟ مسدودشان (block) کنید تا خیالتان راحت شود! خوشبختانه هم آیفون و هم گوشى هاى اندرویدى، راهکارهاى 

مختلفى براى این کار جلوى پایتان مى گذارند که در این مطلب آنها را به شما  معرفى مى کنیم. 

کارگاه

بالك کردن تماس هاى ناخواسته

تا اطالع ثـانوى 
مسدود است!

مسدودسازى 
در اندروید با برنامه ها

هیچ کدام  اندرویدى تان  گوشــى  در  اگر 
از گزینه هایــى که در متن اصلــى آوردیم 
بــه کار نیامد یــا به دنبال راهــکار جامع تر 
و کاربرپســندترى مى گردیــد، مى توانید از 
اپ هاى مختلفى اســتفاده کنیــد که براى 

مسدودسازى تماس ها عرضه شده اند.
Should I Answer ? برنامــه 
 (جواب بدهم؟) با اسم جالبش، یکى از بهترین 
گزینه ها در زمینه مسدودسازى به شمار مى آید 
که قابلیت هــاى آن فقط به این کار محدود 
نمى شود. عالوه بر مسدود کردن شماره هاى 
خاص یــا شــماره هایى که در فهرســت 
مخاطبان نباشد، این اپ به پایگاه داده اى از 
شماره هاى اسپم، تبلیغاتى و دیگر شماره هاى 
مسدودشــده متصل است که به وسیله خود 
کاربران گسترش مى یابد و هر کاربر مى تواند 
با امتیاز دادن به شــماره ها به مسدودسازى 
آن شــماره براى بقیه هــم کمک کند! این 
برنامه همچنین مى تواند شماره هاى مخفى، 
شماره هاى کشورهاى دیگر یا شماره هایى را 
که امتیاز پایینى دارند، فیلتر کند. اما از همه 
این ها بهتر آن کــه این قابلیت ها به صورت 
آفالیــن کار مى کند، زیرا اپ نســخه اى از 
امتیازبندى هــا را به صــورت محلى ذخیره 
مى کند. برنامه قدرتمند دیگرى که مى تواند 
کار مسدودســازى را براى شما آسان کند، 
Safest Call Blocker اســت. ایــن 
برنامه هم امکانات مرســوم مسدودســازى 
را در قالب یک لیســت ســیاه ارائه مى کند، 
امــا چیزى کــه آن را از بقیــه برنامه هاى 
مشــابه متمایــز مى کند، قابلیت مســدود 
کردن شــماره ها به صورت بازه اى به کمک 
wild card هاست. مثال در آن مى توانید 
تعیین کنید که تمام شــماره هایى که با یک 
پیش شماره خاص شــروع مى شوند مسدود 
شوند! این برنامه هنگامى که جلوى تماسى 
را بگیرد، به شما اعالن مى دهد و تماس هاى 
مسدودشده را هم به طور خودکار از فهرست 

تماس هایتان حذف مى کند.
Mr. Number هــم اپ محبوبى در 
این زمینه اســت. این اپ عمال جایگزینى 
بــراى اپ تلفــن و پیام رســان اســت که 
مسدودکننده قدرتمندى هم به شمار مى رود. 
شماره هاى  مى توانید   Mr. Number در
خاص یا کل شــماره هاى مربــوط به یک 
منطقه را مســدود کنیــد. در این برنامه هم 
کاربران مى توانند شــماره هاى مزاحم را به 

لیست سیاه عمومى اضافه کنند.

اگر 
بخواهید تماسى را 

در گوشى هاى هواوى مسدود 
کنید،  این شرکت دو راه پیش پاى 
شما مى گذارد که کمى متفاوت از 

بقیه سازندگان است. دلیل اصلى آن 
هم این است که هواوى به فهرست 

شماره هاى مسدودشده 
مى گوید لیست سیاه!



نبض بازار

اگر مطالب 
این صفحه را 
مى پسندید، 
عدد 6 661
را به شماره 
 300011226
پیامک کنید

یکشنبه  
13 خرداد 1397 

شماره  661

6

آرش جهانگیرى

SWR12Mi Band2Alta

تندرستى دور مچ شما

مقایسه این هفته کلیک را از نام آشناترین برند موجود بین سه محصول 
پیشنهادى، یعنى دستبند هوشمند سونى مدل SWR12 شروع مى کنیم. 
این گجت پوشیدنى، مخصوص کسانى است که چندان عالقه اى به این 
ابزارهاى تکنولوژى ندارند و به نوعى این دســتبندهاى دیجیتال تیپشان 
را خراب مى کند. SWR12 با همین هدف در ســاده ترین حالت ممکن 
طراحى شده و به عنوان یک دستبند ساده بدون هیچ چراغ ثابت و صفحه 

نمایش و دکمه مشخصى روى دست شما قرار مى گیرد. البته این مساله 
کمى کار با آن را سخت مى کند و شما فقط روى گوشیتان به اطالعات 
و وضعیت آن دسترسى دارید. این دستگاه از دو حسگر شمارشگر ضربان 
قلب و شتاب سنج استفاده مى کند و توانایى محاسبه میزان کالرى مصرفى 
شــمارش قدم هاى شما را هم دارد. باترى این دستبند بین دو تا پنج روز 

روشن مى ماند. 

شاید نام شرکت فیت بیت چندان برایتان آشنا نباشد، اما این شرکت یکى از 
اصلى ترین بازیگران بازار ابزارهاى تکنولوژى در زمینه سالمتى و تناسب اندام 
اســت. در میان دستبندهاى محبوب این شرکت ما سراغ مدل Alta رفتیم. 
دســتبند هوشمند فیت بیت مدل Alta طراحى بسیار زیبا و شیکى دارد و از 
دومحصول دیگر ظریف تر به نظر مى رسد. صفحه نمایش 1/4 اینچى دستگاه 

نیز به بهترین شــکل به دستبند متصل شــده، اما با وجود همه اینها و البته 
قیمت باالتر، این دستبند فقط به حسگر شتابسنج مجهز است. از قابلیت هاى 
این محصول مى توان به شمارش گام ها، محاسبه مسافت طى شده، محاسبه 
کالرى مصرف شده و پایش وضعیت خواب اشاره کرد. باترى این دستگاه نیز 

پنج تا هفت روز جواب کار شما را خواهد داد.

راند اول

راند سوم

محصول دوم یک دســتبند هوشمند از 
شــرکت غول چینى یعنى شــیائومى است. 
  Mi Band 2 دستبند هوشمند شیائومى مدل
از بیشتر جهات شبیه محصول سونى است. 
با این تفاوت که یک صفحه نمایش کوچک 

روى این دستبند کار شده است. حسگرهاى 
این دســتبند مقاوم در برابر آب و گرد و غبار، 
همان شمارشــگر ضربان قلب و شتاب سنج 
هستند که قابلیت هایى مانند شمارش گام ها، 
محاسبه مســافت طى شده، محاسبه کالرى 

مصرف شــده و پایش وضعیت خواب را در 
اختیار شما قرار مى دهند. شیائومى ادعا مى کند 
دستبند نســل دومش تا 20 روز احتیاجى به 
شــارژ نخواهد داشــت که مى توان از آن به 

عنوان برگ برنده این دستگاه یاد کرد. 

راند دوم

تومان680/000 تومان155/000 تومان340/000

شیائومى
   Mi Band 2

سونى
SWR 12

فیت بیت
Alta 5 پیشنهاد مشابه

تومان135/000 قیمت

LC-S1-Purple

G Band جى ال ایکس

تومان175/000 قیمت

لوك کر

تومان140/000 قیمت

M88 تی تی واي 

تومان90/000 قیمت

M2 smart Band m2

تومان190/000 قیمت

BK100 او اى ام 

شاید از نظر خیلى از کاربران، دستبندهاى تندرستى چندان کاربردى و به دردبخور نیستد. در واقع این گجت پوشیدنى نه امکانات ساعت هاى 
هوشمند را در اختیارتان قرار مى دهد و نه مى تواند نقش دستیار را براى گوشى هوشمندتان به صورت کامل ایفا کند، اما اگر فقط چند روز تجربه 
کار با این دســتبندها را داشته باشید، متوجه مى شــوید که مى تواند روى سالمتى و تندرستى شما تاثیر مستقیم داشته باشد. به طورى که تعداد 
قدم هاى روزانه برایتان مهم و کالرى هایى که ســوزانده اید به رکورد تبدیل مى شود که در روزهاى بعد به فکر شکستن آنها هستید. دستبندهاى 
هوشــمند به فعالیت هاى روزانه شــما معنا مى بخشــد و هر حرکت و تالش شــما را با اعداد اندازه گیرى مى کند. پس اگر شما هم به فکر ثبت 

رکوردهاى جدید هستید با نبض بازار این هفته همراه شوید.

ش د ت اتند ش تن

1.4اینچ صفحه نمایش 

آب مقاوم در برابر 

Bluetooth اتصاالت 

حسگرها  شتاب سنج

سازگاري با   اندروید و آى او اس 

10/42ینچ صفحه نمایش 

آب، گرد و غبار مقاوم در برابر 

Bluetooth اتصاالت 

حسگرها  ضربان قلب، شتاب سنج

سازگاري با   اندروید و آى او اس 

ندارد صفحه نمایش 

آب، گرد و غبار مقاوم در برابر 

Bluetooth , NFC اتصاالت 

حسگرها  ضربان قلب، شتاب سنج

سازگاري با   اندروید و آى او اس 

0.42اینچ صفحه نمایش 

آب مقاوم در برابر 

Bluetooth اتصاالت 

حسگرها  ضربان قلب، شتاب سنج

سازگاري با   اندروید و آى او اس

0.96اینچ صفحه نمایش 

آب,گرد و غبار, ضربه مقاوم در برابر 

Bluetooth اتصاالت 

حسگرها  ضربان قلب

سازگاري با   اندروید و آى او اس

1.4اینچ صفحه نمایش 

آب مقاوم در برابر 

Bluetooth اتصاالت 

حسگرها  شتاب سنج

سازگاري با   اندروید و آى او اس

1.4اینچ صفحه نمایش 

رطوبت مقاوم در برابر 

Bluetooth اتصاالت 

حسگرها  ضربان قلب

سازگاري با   اندروید و آى او اس

0.87اینچ صفحه نمایش 

رطوبت مقاوم در برابر 

Bluetooth اتصاالت 

حسگرها  ضربان قلب

سازگاري با   اندروید و آى او اس
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دالیــل متعددي می تواند وجود داشــته باشــد که 
بخواهیــد نمایش تصاویــر موجود در وبســایت ها را 
غیرفعال کنید. به عنوان مثال ممکن اســت ســرعت 
دسترســی به اینترنت براي شــما ضعیف باشد و صرفا 
به متون مقاالت، اخبار یا... در ســایت هاي مختلف نیاز 

داشته باشید. 
همچنین ممکن است براي صرفه جویی در ترافیک 
اینترنتــی خود بخواهید نمایــش تصاویر را در مرورگر 
غیرفعال کنید و فقط از محتواي متنی ذخیره شــده در 
صفحات بهره مند شوید. عدم نمایش تصاویر در مرورگر 
هر دلیلی که داشــته باشــد براحتی و با یک ترفند در 
مرورگر فایرفاکس قابل اجرا است. به کمک این ترفند 
می توانید مرورگر فایرفاکس را براي شرایطی که قصد 
دارید تصاویر نمایش داده نشــود انتخاب کنید و دیگر 
مرورگرها را در شــرایط عادي مورد استفاده قرار دهید.  
تصاویر در مرورگر فایرفاکس به ســه شــکل مختلف 

قابلیت نمایش دارند که عبارتند از:
1 نمایش تمام تصاویر

2 عدم نمایش تمام تصاویر
3 نمایش تصاویر مرتبط با سایت مربوطه و عدم نمایش 

تصاویر فراخوانی شده از دیگر سایت ها

اعمــال تغییــرات روي تنظیمــات مرورگر  براي 
کافیست از این روش کمک بگیرید:

1 مرورگــر فایرفاکس را اجرا کــرده و پس از تایپ 
عبارت about:config در نوار آدرس، کلید اینتر را 

فشار دهید.
گزینــه درآمــده  به نمایــش  صفحــه  در   2

 I accept the risk را کلیک کنید.
3 در کادر جست وجو عبارت زیر را وارد کرده و کلید 

اینتر را فشار دهید:
permissions.default.image

4 یکــی از گزینه هــاي موجود در فهرســت نتایج 
دقیقا مشــابه گزینه جست وجو شده و با مقدار 1 از نوع 
integer خواهــد بــود. روي آن دوبار کلیک کرده و 
مقدار دلخواهتان را از بین مقادیر 1 و 2 و 3 وارد کنید. 
(عملکرد هریک از این مقادیر پیش از اجراي مرحله 1 

شرح داده شد)
5  با کلیــک روي ok تغییــرات را ذخیره کرده و 
مرورگر را ببندیــد و آن را دوباره اجرا کنید تا تغییرات 

اعمال شود.
نکته: به عنــوان مثال چنانچه مقدار 2 را وارد کنید 
با اجراي مجدد مرورگر و مراجعه به سایت هاي دلخواه 
خود مشــاهده خواهید کرد که نمایش همه تصاویر در 

مرورگر غیرفعال شده است.

مهدى اسماعیلى از تهران
ما در محل کار یک فایل اکســل داریم کــه گزارش هاى مربوط به فعالیت هاى 
روزانه تولیدى و انبار در آن ثبت مى شود. چطور مى توان این فایل را در یک فضاى ابرى 
قابل دسترس ذخیره کرد که هر روز در پایان ساعت کارى به آخرین تغییرات دسترسى 

داشته باشیم؟ ضمنا این فایل به صورت اشتراکى در اختیار چند کاربر است.

 احسان نیرى از تهران
 من در اینستاگرام یک صفحه داشتم. گوشیم خراب شد، وقتى خواستم آن را براى 
تعمیر ببرم، براى امنیت بیشتر صفحه ام را پاك کردم، اما االن بعد از تعمیر نمى توانم دوباره 

با همان آدرس جیمیل یک اکانت دیگر درست کنم. خطا مى دهد. چه  کار باید کرد؟

 شما مى توانید از انواع سرویس هاى ذخیره ساز ابرى کمک بگیرید، اما باتوجه به نوع 
کار شــما و دسترســى همه کاربران به صورت همزمان پیشنهاد مى کنیم از سرویس 
گوگل شــیت در گوگل درایو کمک بگیرید. براى استفاده از این سرویس تنها کافى است در 
 http://drive.google.com یکى از سرویس هاى گوگل عضو باشید. سپس به لینک
مراجعه کرده و فایل موردنظر را در سرویس گوگل درایو آپلود کنید. در ادامه با اشتراك گذارى 
این فایل با دیگر کاربران موردنظر، همگى در سرویس گوگل درایو به آن دسترسى خواهید 
داشــت و در هر لحظه امکان مشــاهده و اعمال تغییرات در اختیار شما قرار خواهد گرفت. 
مزیت گوگل درایو این اســت که در هر زمان الزم باشــد، مى توانید گزارش همه تغییرات 
اعمــال شــده روى فایــل و کاربــرى را کــه تغییــرات را اعمال کــرده نیــز در اختیار 

داشته باشید.

 ممکن اســت شما عملیات حذف را به صورت موقت انجام داده و اکانت را مسدود کرده 
باشید. آنچه در تصویر ارسالى براى ما مشخص است، پیام خطاى زیر به شما نشان داده 

مى شود:
This email is taken by another account

و این پیام به این معناست که ایمیل شما داراى حساب کاربرى در سرویس اینستاگرام است 
و عضویت مجدد با همین ایمیل امکان پذیر نیست. تنها کارى که باید انجام دهید این است که 

روى گزینه Login کلیک کرده و در ادامه Forgot password را انتخاب کنید.
در کادر به نمایش درآمده آدرس ایمیل خود را وارد کنید و منتظر بمانید تا راهنماى الزم براى 
بازنشــانى رمز عبور ایمیل شود. با طى مراحل درج شــده در ایمیل مى توانید رمز جدیدى براى 

حساب کاربرى خود مشخص کرده و مجدد از آن استفاده کنید.

امیر عصارى

مدیریت تصاویر سایت ها در فایرفاکس

بستن سریع ویندوز اکسپلورر
محیــط دســکتاپ در رایانه هــاي مجهز بــه سیســتم عامل ویندوز و 
مــوارد دیگري همچون منــوي ویندوز و پنجره هایی که براي دسترســی 
به درایوها و فایل هاي هارددیســک باز می شــوند و در گذشــته به پنجره 
My Computer معروف بودند، همگی جزو بخش هاي ویندوز اکسپلورر 
به شمار می روند که در سیستم عامل با عنوان Explorer شناخته می شود.  
گاهی محیط اکسپلورر شما هنگ می کند یا کاهش سرعتی در آن مشاهده 
می شود که ممکن است قصد داشته باشید همچون دیگر برنامه ها بدون نیاز 
به ري استارت کردن رایانه یک بار آن را ببندید و دوباره اجرا کنید. براي بستن 

و اجراي مجدد کافی است از این روش کمک بگیرید:
  روش اول بستن اکسپلورر

1  کلیدهــاي Ctrl+Shift+Esc را به طور همزمان فشــار دهید تا 
پنجره Task Manager باز شود.
2 به تب Details مراجعه کنید.

3 از ســتون Name گزینه Explorer.exe را پیدا کرده و پس از 
کلیک راست روي آن گزینه End Task را کلیک کنید.

  روش دوم بستن اکسپلورر
1 کلیدهاي Ctrl+Shift را پایین نگه داشته و در بخشی خالی از نوار 

وظیفه (Taskbar) ویندوز کلیک راست ماوس را فشار دهید.
2 روي آخرین گزینه با عنوان Exit Explorer کلیک کنید.

  اجراي مجدد اکسپلورر
1 پس از بسته شدن ویندوز اکسپلورر دسترسی به آیکون هاي دسکتاپ 
و برخی موارد دیگر که ممکن اســت به عنوان میانبر براي دسترســی به 
فایل هاي هارددیســک موردنیاز باشــند، از بین می رود. در این شــرایط 
براي اجراي مجدد اکســپلورر کافی اســت از یک ترفنــد کمک بگیرید. 
کلیدهــاي Ctrl+Shift+Esc را به طور همزمان فشــار دهید تا پنجره 

Task Manager باز شود.
2 از منــوي File روي Run new task کلیــک کرده و در ادامه 

عبارت explorer را در کادر به نمایش درآمده وارد کنید.
3 بــا کلیک روي گزینه OK، نرم افزار اکســپلورر دوباره اجرا شــده و 

دسکتاپ به همراه منوي ویندوز و... در اختیار شما قرار می گیرد.

 دکتر
کلیک

کلیک شما
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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 زندگى
همراه

کاربردي

بازى

بازي

بازى

اندروید

اندروید و آى اواساندروید و آى اواس

آى اواس

Lazy Ninja 

Street Lamp Games

1/5 مگابایت

560 مگابایت

 131/5مگابایت

258/6 مگابایت

goo.gl/GxpRwZ

MARVEL Future Fight BOMBARIKA

 Phoenix II notin

شاید برایتان جالب باشد بدانید در چین کاربران گوشى هاى هوشمند براى کارهاى روزمره 
خود از اپلیکیشــن هاى محبوب دنیا استفاده نمى کنند. در واقع گوشى هاى چینى ساز خود را 
مى زنند و اســتورهاى چینى آنقدر متنوع و متفاوت هستند که کمتر کسى از اپلیکیشن هاى 
رایج کاربــران دیگر نقاط جهان اســتفاده مى کند. یکى از این اپ هــاى محبوب در چین، 
اپلیکیشــن FilmoraGo است که از ســال 2015 میلیون ها کاربر چینى را به خود جلب 
کرده است.FilmoraGo یک ابزار فوق العاده براى ویرایش ویدئو است. ویژگى استفاده از 
FilmoraGo این است که شما را در یک مسیر پله اى به سمت طراحى یک ویدئو کلیپ 
هیجان انگیز هدایت مى کند. اول انتخاب عکس یا ویدئو، دوم ویرایش (شامل انتخاب قالب، 
موزیک و فیلترهاى رنگى، تنظیم کادر و...) و در آخر اشتراك گذارى مستقیم در شبکه هاى 
اجتماعى. همچنین FilmoraGo به شــما این امــکان را مى دهد تا کنترل کاملى روى 
ســرعت نمایش ویدئو داشته باشید. اگر دوست دارید امضاى خود را روى ویدئوهایتان قبل 
از انتشار در شبکه هاى اجتماعى بگذارید، مى توانید از امکان Stamp استفاده کرده و براى 
تمام خروجى ها واترمارك ثابت بگذارید. اگر با FilmoraGo کار کنید قطعا به این نتیجه 

خواهید رسید که این یکى از راحت ترین ابزارها براى ساخت ویدئو است.
بازى

Street Lamp Games

نزدیک ترین راه یادداشت 
تا بــه حال برایتان پیش آمده که بخواهید نکته اى را خیلى ســریع روى گوشــیتان 
یادداشــت کنید؟ یک شــماره تلفن، یک آدرس یا حتى یک نکته براى یادآورى؟ براى 
چنین کارى باید اول گوشــى را آنالك کنید، سپس به اپلیکیشنى مانند نوت یا… بروید 
و بعد از باز کردن یک ســند جدید، متن را یادداشــت کنید. قطعا انجام چنین کارهایى 
آن هم در شــرایطى که عجله دارید زمان زیادى از شــما تلف مى کند. براى همین باید 
اپلیکیشــن notin را روى گوشیتان بریزید. نوتین به شــما این امکان را مى دهد تا در 
صفحه الك اسکرین و در کنار نوتیفیکیشن ها یادداشت هاى خود را قرار دهید. شما حتى 
مى توانیــد براى آنها زمان یادآورى هم تعریف کنید تا مثال یک ســاعت دیگر و فرداى 
آن روز بــه شــما یادآورى کند. نوتین به شــما کمک مى کند تا بــه کارهاى کوچک و 

کم اهمیت تان هم نظم دهید و براى آنها برنامه ریزى داشته باشید.

 بمبى در خانه 
مى خواهیــم یک بــازى را معرفى کنیم کــه نمى توانید از آن دســت بردارید. بازى 
Bombarika که ســر و صداى زیادى هم به پا کرده یک ســرگرمى جدید است که 
مى تواند ساعت ها شما را درگیر خود کند. در این بازى در هر مرحله بمب یا بمب هایى در 
خانه رها مى شــود و کار شما این است تا مانع انفجار آن شوید. حاال نکته جالب این است 
که باید از وســیله هاى خود خانه براى خنثى کــردن بمب ها کمک بگیرید. خانه را خوب 
بگردید، وســایل مختلف را انتخاب کرده و رابطه آنها را با از کار انداختن بمب ها کشــف 
کنید. خنثى کردن بمب به این شــکل است که باید شرایطى را ایجاد کنید که بمب خارج 
از خانه منفجر شود. مثال با روشن کردن پنکه، بمب را به خارج از اتاق هدایت کنید. بازى 
Bombarika مجموعه اى از معماهاى بى پایان اســت که حاال حاالها شــما را درگیر 

مى کند و رفته رفته پیچیده تر مى شود.

نجات کهکشان 
فونیکس 2، یک بازى ســرگرم کننده براى گوشــى هاى هوشــمند آیفون است. شما 
باید یک کهکشــان را از نیروهاى جهنمى نجات دهید. فضاى بازى شما را یاد نبردهاى 
فضایى جنگنده ها در جنگ هاى ســتاره اى مى اندازد. نبردى سراســر هیجان که بخش 
زیادى از ســرعت و تمرکز شــما را درگیر خواهد کرد. بــازى Phoenix II در گروه 
بازى هاى مرحله اى قرار مى گیرد و شــما با گذشتن هر مرحله مى توانید فضاپیماى خود 
 Phoenix II را قوى تر کرده و بیشــتر خود را آماده مبارزه هاى بعدى کنید. برگ برنده
ظاهر و گرافیک آن است، به طورى که بعد از گذشت چند دست عاشق انفجارها و بازى 
رنگ ها در فضاى این بازى مى شــوید. همچنین شــما مى توانید رکورد خود در این بازى 
را با دیگر کاربران مقایســه کرده و حتى دوستان نزدیک خود را به چالش هاى این بازى 

دعوت کنید.

 این جنگ بى پایان
اگــر از طرفداران دنیاى مارول و شــخصیت هاى ابرقهرمانى هســتید، حتما اتفاقات 
فیلــم «انتقام جویــان؛ جنگ بى پایان» حســابى ذهنتــان را درگیر کرده اســت. بازى 
MARVEL Future Fight شــاید بتواند پاسخ بســیارى از سوال هاى شما باشد؛ 
جایــى که باید بار دیگــر انتقام جویان را به صف کنید تا دوبــاره در برابر تانوس قدرتمند 
مبــارزه کننــد. این بــازى را مى تــوان محبوب ترین ســرى بازى هاى مارول دانســت. 
بازیســازى اســتودیوى  از  محصولــى  کــه   MARVEL Future Fight

 Netmarble Games است، تا به حال 100 میلیون بار دانلود شده است. بازى در دو حالت 
مرحله اى و مبارزه رودررو اجرا مى شــود. البته باید این نکته را بگوییم که بازى تماما به صورت 
آنالین است و حتما باید به اینترنت متصل باشید. شما باید یکى از شخصیت هاى محبوب خود را 
انتخاب کرده و با شخصیت هاى منفى مبارزه کنید تا دیگر شخصیت هاى قفل شده برایتان باز شود.
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اندروید و آى اواس
560 مگابایت

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
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