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ذره بین

بحث داغ ارز دیجیتال
در روز اول الکامــپ، پیش نویس الیحه صیانت از اطالعات و داده هاى شــخصى افراد به 
امضاى وزیر ارتباطات و نمایندگان مجلس رسید. در حاشیه این رونمایى، آذرى جهرمى، وزیر 
ارتباطات در پاسخ به ســوال یک خبرنگار به دور زدن تحریم ها توسط ارز مجازى اشاره کرد 
و گفت: «رایج شــدن ارزهاى دیجیتال خارجى در ایران اگر قانونى باشد شاید بتواند تحریم ها 
را در برخى موارد دور بزند. سیاســت گذارى این حوزه بــه وزارتخانه ما دخلى ندارد، ولى نظر 
شخصى من این است که مى توان از این ارزها استفاده هاى مفیدى کرد. البته ادعاى دور زدن 

تحریم ها جاى مطالعه دارد و لزوما اثبات شــده نیســت.» او همچنین درباره شایعاتى مبنى بر 
رونمایــى از ارز ملــى مجازى گفت: «خود من هم در حد خبر شــنیدم که شــرکت خدمات 
انفورماتیک اعالم کرده قصد رونمایى از اولین ارز دیجیتال بر پایه ریال را دارد که نویدبخش 
اخبار خوبى است. اما کارى که ما در وزارتخانه پیرامون ارزهاى مجازى انجام مى دهیم، شکل 
و هویت دیگرى دارد.» البته وزیر تاکید کرد ارز ملى مجازى در صورتى مى تواند راهگشا باشد 
که در مجامع بین المللى نیز پذیرفته شود و اگر فقط در داخل به رسمیت شناخته شود، فایده اى 
ندارد. فیروز آبادى، دبیر شوراى عالى فضاى مجازى نیز در بازدید از الکامپ اظهار کرد ارزهاى 

مجازى احتماال به زودى قانونى مى شوند.

«ما در کشور به جز کم آبى با چالش هاى زیادى مواجه ایم. همه 
تجربه تلخ قطع برق را حــس کرده ایم. تجربه هاى تلخى هم از 

بروکراسى ادارى داریم. 
در کنار این چالش ها جوان هایى داریم که در شــرایط سخت 

پیشرفت کرده اند.
در همه دنیا تقابل چالش و ظرفیت، رشد را مى سازد. » الکامپ 
امسال با این سخنان وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات آغاز شد. 
سخنانى که برخالف معمول به جاى تمجید از دستاوردها یکراست 

سراغ چالش ها مى رود.
او با برشمردن بســیارى از چالش هاى بزرگ، راه حل ذخیره و 
استفاده صحیح از منابع را در فناورى مى بیند. جوان ترین وزیر 
کابینه از «تالش هاى خارجى و حتى داخلى براى متوقف کردن 

مسیر توسعه دیجیتالى» انتقاد کرد. 
 با وجود همه چالش هایى که وزیر بدون تعارف سراغشان رفت، 
الکامپ براى بیست وچهارمین بار برگزار شد. الکامپ 24 به داغى 
این روزهاى تابستان نبود، ولى هنوز هم مهم ترین و بزرگ ترین 

رویداد فناورى کشور محسوب مى شود.

   آزمونى دشوار

ســازمان نظام صنفى که از سال 94 برگزارى الکامپ را 
برعهده داشته، امســال آزمون بزرگى را پشت سر گذاشت. 
شــرایط سازمان امســال از دو جهت متفاوت بود: از طرفى 
7خرداد، محمدباقر اثنى عشرى، رئیس جدید سازمان نظام 
صنفى رایانه اى به صورت رســمى و با امضاى رئیس جمهور 
منصوب شــد و تیم جدید اولین بار بود که برگزارى الکامپ 
را به عنوان ویترینى براى صنف برعهده داشــت و بنابراین 
عملکرد ســازمان زیر ذره بین بود. از طرف دیگر، مشکالت 
ارزى، فیلترینگ ها و … شــرایط را براى حضور شرکت ها 
بخصوص سخت افزارى ها سخت تر کرده بود.  به عنوان یک 
بازدیدکننده، الکامپ 24 را خلوت تر از ســال هاى قبل دیدم 
که قطعا زمان برگزارى آن بى تاثیر نیست. این نمایشگاه از 
شنبه 6 تا سه شنبه 9 مرداد برگزار شد و هیچ روز تعطیلى در 
تقویم کارى این نمایشگاه نبود. همین مساله مى تواند باعث 
شود بســیارى از عالقه مندان فرصت کافى براى حضور در 
نمایشگاه که امسال با شعار «پیش به سوى اقتصاد دیجیتال 
با توان ایرانى» برگزار شــد، پیدا نکنند. با این حال استقبال 
قابل قبولى از الکامپ بخصوص سالن هاى استارت آپ ها شد.

چهار ســال پیش که ســازمان نظام صنفــى عهده دار 
برگزارى الکامپ شــد، یک نوآورى به خرج داد و گوشه اى 
از نمایشگاه را به اســتارت آپ ها سپرد. همان سال استقبال 
از ایــن بخش به قــدرى بود که همه را شــگفت زده کرد و 
هر ســال به فضاى اختصاص یافته به استارت آپ ها افزوده 
شد تا این که امســال این فضا به پنج سالن رسید. همچنان 
شــلوغ ترین و پرتکاپوترین قسمت الکامپ، الکام استارز بود. 
امسال آوردگاه سرمایه، الکام پیچ، نیترو و تاکز از بخش هاى 

ویژه الکام استارز بودند.
هرچند الکام گیمز هم در دل الکام اســتارز گنجانده شده 
بود و بیش از 30 بازیســاز در الکام گیمز شرکت کرده بودند، 
ولى به نظر مى رســید این بخش به پختگى الزم نرسیده و 

باید بیشتر روى آن کار شود. 
اســتارت آپ هاى غیر بــازى نیز هرچنــد از لحاظ کمى 
رشــد کرده بودند و شــرایط فیزیکى غرفه ها بسیار بهتر از 
ســال گذشــته بود، ولى تکرارى بودن ایده ها و حتى دیدن 
اســتارت آپ هاى قدیمى که در این چند سال همه جا دیده 
مى شوند، به چشم مى آمد. على رحمانپور، از موسسان لینکپ 

که راهکارهاى یکپارچه اینترنت اشیا در حوزه هوشمند سازى 
محیطى ارائه مى کند، در این باره گفت: «سال 95 نسبت به 
ســال 94 رشد بســیار قابل توجهى در بخش استارت آپ ها 
داشــتیم، امسال نسبت به سال گذشــته از لحاظ کمى این 
بخش بزرگ تر شــده، ولى از لحاظ کیفى شــاید مانند سال 
قبل نباشــد.» او افزود: «به نظر من چالش الکام استارز این 
است که بسیارى از شــرکت ها با این که قدیمى هستند، در 
این بخش غرفه دارند. مثال ما سه دوره است در الکام استارز 
شرکت مى کنیم. به نظرم باید محدودیتى وجود داشته باشد 
که بعد از چند دوره نتوانند در سالن الکام استارز حضور داشته 
باشــند، زیرا این باعث نابرابرى مى شود و تیم هایى که باید 
دیده شوند اتفاقا کمتر دیده مى شوند. این سالن براى کسانى 
اســت که مى خواهند با تیم هاى جدید آشــنا شوند و ببینند 
چه ایده هاى جدیدى آمده اســت. االن این تیم ها در حاشیه 
هستند و در سالن به چشم نمى آیند. با توجه به این که سال 
گذشته استندها بخش اصلى الکام اســتارز بود، این معضل 
مهم ترین مشکل امسال است.» او درباره بازدیدکنندگان نیز 
گفت: «هم بازدیدکنندگان تخصصى داریم و هم عمومى.»

   فناورى با چاشنى نوآورى

گزارشى از بیست وچهارمین نمایشگاه الکامپ

اینجا فناورى حرف اول و آخر را مى زند
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ذره بین

41 دســتگاه دولتــى در فضایــى به وســعت 2500 مترمربع 
حضــور داشــتند و طبــق گفته دکتر رســول ســراییان، رئیس 
ســازمان فناورى اطالعات، 314 خدمت الکترونیکى معرفى شد. 
اپلیکیشن مزاج ســنجى با هدف رفع نیاز مردم درخصوص آگاهى 
از خصوصیات روانى و جســمانى خود، یکــى از خدماتى بود که 
در نمایشــگاه توســط دفتر طب ایرانى وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکى رونمایى شد. زهرا رفیعى، مسئول این پروژه گفت: 
«این سامانه که به صورت وب اپلیکیشن طراحى شده است، امکان 
آگاهى مردم از خصوصیات جسمانى و روانى خود را از طریق تست 

آنالین و نیز برمبناى تشخیص طب ایرانى فراهم مى کند.»
از دیگر خدمات معرفى شده توسط وزارت بهداشت مى توان به 
اپلیکیشن تى تک (TTAC) اشاره کرد. به گفته محمد منتظرى، 
مسئول این پروژه، تى تک اصالت تمام فرآورده هاى سالمت محور 
و دارویى شــامل فرآورده و کاتالوگ الکترونیکى دارو، تجهیزات 
پزشکى و دارویى، فرآورده هاى طبیعى گیاهى و سنتى، مکمل هاى 
غذایى و دارویى، محصوالت آرایشــى و بهداشتى و فرآورده هاى 
غذایى را بررســى مى کند. همچنین امکان اطالع از عوارض این 

فرآورده ها و ثبت گزارش درباره آنها نیز وجود دارد.
امکان فعال سازى غیرحضورى کارپوشه ملى ایرانیان، از دیگر 
خدماتى بود که در الکامپ مطرح شــد. این کارپوشه چندى پیش 
براى ارســال الکترونیکى اعالن هاى رسمى دستگاه هاى اجرایى 
به متقاضیان دریافت خدمات دولتى معرفى شــد تا نامه هایى که 
از ســوى حاکمیت براى مردم ارســال مى شــود در این کارپوشه 
قــرار بگیرد، اما براى فعال ســازى این ســامانه الکترونیکى نیاز 
بــه مراجعه حضــورى بود! حمیدرضــا هادى پور، معــاون دولت 

الکترونیکى ســازمان فناورى اطالعات در الکامپ از اضافه شدن 
فعال ســازى غیرحضورى این کارپوشه خبر داد. کاربران مى توانند 
برنامــه کاربــرى دولت همــراه را از طریــق mob.gov.ir یا
inbox.iran.gov.ir یــا دیگر بازارهاى برنامه هاى اندرویدى 

نصب و کارپوشه ملى ایرانیان را فعال کنند.
خدمت الکترونیکى دیگرى که شاید براى بسیارى کاربردى و 
جالب باشد، یکپارچه شدن سامانه فروش اینترنتى بلیت موزه هاست. 
این ســامانه پس از موفقیت در چهار موزه بزرگ کشور، قرار بود 
از هفته پیش براى موزه هاى اســتان تهران اجرایى شود. دریافت 
غیرحضورى گواهینامه الکترونیکى، اپلیکیشــن اطالع رســانى و 
پیام رســانى دارکوب وزارت صنعت، سامانه کشورى کسب وکار به 
کسب وکار وزارت صنعت (ســککوك)، سامانه شناسایى و ردیابى 
اصالت اسب، استعالم ممنوع الخروجى اشخاص در غرفه سازمان 
ثبت اسناد و… از خدماتى بودند که در الکامپ 24 رونمایى شدند. 

در بســیارى از حوزه ها، حضور زنان کمرنگ تر از مردان است. 
این مســاله در همه جاى دنیا حتى در پیشرفته ترین کشورها دیده 
مى شود. فناورى یکى از حوزه هایى است که مردان سهم بیشترى 
در آن دارند. این مســاله در ایران هم دیده مى شود. آزاده داننده، 
رئیس ســابق ســازمان نظام صنفى رایانه اى در پنل تخصصى با 
موضوع تحوالت راهبردى دریافت نیروى انسانى حوزه ICT در 
حاشــیه الکامپ گفت: «کشور ما در زمینه تحوالت نیروى انسانى 
در حوزه ICT آمار دقیقى ندارد، اما طبق آمار اتحادیه اروپا حدود 
83 درصد شاغلین حوزه ICT آقایان هستند که این آمار در سال 
2006 میالدى 79 درصد بوده که نشان از افزایش این روند دارد.» 
به گفته او کارشناســان دلیل حضور کــم زنان در حوزه ICT یا 
دیگر رشــته هاى مهندسى را وجود استرس و فشــار کارى زیاد 
عنوان مى کنند. داننده درباره شرایط ایران گفت: «فارغ التحصیالن 
خانم دانشگاه زیاد است و در بازار کار 60 درصد نیروى کار انسانى 
در مقطع کارشناســى خانم هســتند که گاهى مشــاهده مى شود 
مدیران مجموعه ها از این مســاله شــکایت دارند، زیرا خانم ها به 
دلیل مســئولیت هاى خانه امکان حضور بیشتر در شرکت ندارند یا 
مرخصى زایمان آنها براى شرکت ها دردسرساز است.» او از طرف 
دیگر در صحبت هاى خود به فضا و پشتیبانى هاى اجتماعى اشاره 
کرد که طبق نیاز خانم هاى شاغل برنامه ریزى نشده مانند ساعت 
کارى مهدکودك هــا که نتیجه آن انتخــاب بین کار یا بچه دارى 

خواهد بود.
در غرفه الکام تاکز نیز پنلى با عنوان «زنان در آینده اکوسیستم 
اســتارت آپى» برگزار شــد که وزیر ارتباطات در آن حضور یافت. 
در این نشســت، آرزو خسروى از مدیران کسب وکار فرش آنالین 

گفت: «آقاى وزیر حمایتى از طرف شــما از ما زنان نبوده است و 
حتى در نشست هایتان هم از کسب و کارهاى بانوان خیلى دعوت 
نکردید. تا االن تنها حمایتى که انجام شــده، حمایت هاى مالى و 
معنوى کمیســیون فرهنگى مجلس از ما بوده است. ما به عنوان 
فرش آنالین توانســتیم وارد بازار ســنتى شده و فرش ایران را به 
خارج از کشــور ببریم و این توانایى هاى ما بوده که به عنوان یک 

زن توانستیم این کار را براى ایران انجام دهیم.»
آذرى جهرمى نیز در جــواب گفت: «قطعا زنان توانمند ایرانى 
بیش از اینها در عرصه حضور دارند. خصلت این کســب و کارها 
این اســت که دخالت و تصدى گرى دولت در آنها کمتر اســت و 
باید روى پاى خود بایستند، اما ما باید اکوسیستم را درست کنیم. 
این کار را در یک سال گذشته با جدیت پیگیرى کردیم. البته اگر 
مشــکالتى دارید - از تامین منابع مالى تا تسهیل مقررات- که ما 
بتوانیم حل کنیم، کمک مى کنیــم و اطمینان داریم بانوان ایران 

ارزش و توانمندى شان باالتر از اینهاست.»

   دولتى ها دست خالى نبودند

   زنان توانمند ایرانى

پیام هاى امن 
در پیام رسانى ایرانى

در حاشیه الکامپ، پیام رسان ایرانى 
بیســفون از ویژگى جدیــد خود یعنى 

«پیام امن» رونمایى کرد.
بیسفون، در سال 1393 همزمان با 
پیام رسان هاى جهانى دیگر مانند وایبر 
و وى چــت و قبــل از رواج تلگرام در 
ایران، نسخه اولیه خود را منتشر کرد. 
حاال که تلگرام فیلتر شــده و کاربران 
مســاله امنیت پیام رسان هاى داخلى را 
پیش کشیده اند، بیسفون سعى کرده با 
ویژگى «پیام امــن» به این نگرانى و 

شبهات مطرح شده پاسخ دهد. 
احتمــاال تبلیغــات خیابانــى این 
پیام رسان با شــعار «نگران تیک سوم 
نباشید» را دیده اید! اما پیام امن چیست 
و آیــا واقعا امنیت کاربــران را تامین 
مى کند؟ میالد موحدین، مدیر ارشــد 
نشست  در  بیســفون  نرم افزار  اجرایى 
خبرى که در الکامپ برگزار شد، درباره 
این ویژگى گفت: «در قابلیت پیام امن 
کل پیام ها شــامل متن، عکس، فایل، 
لوکیشن و... در مبدا رمزگذارى خواهد 
شد و کلید رمزگشایى آن تنها به مقصد 
ارسال مى شود تا وظیفه رمزگشایى را 

انجام دهد.» 
او همچنین در پاســخ به این سوال 
کــه در صورت وجود دســتور قضایى 
نیز گفت: «اگر  مى کند  چه  بیســفون 
دســتور قضایى براى شــنود یا رصد 
پیام ها وجود داشــته باشــد با توجه به 
الگوریتم ایجاد شده هیچ گونه گزارشى 
را نمى توانیم به مراجــع قضایى ارائه 
دهیم و این مورد براســاس اصل 25 
قانون اساسى اســت و نگرانى خاصى 
براى اعمال فشار از طرف حاکمیت نیز 
نخواهیم داشــت.» البته او اضافه کرد 
تا این لحظه هیچ گونه دســتور قضایى 
براى رصد پیام هــاى کاربران به آنها 
ابالغ نشــده است.  موحدین همچنین 
درباره قدمت و ریشه بیسفون توضیح 
داد آنها تجربــه تماس هاى بین المللى 
خــود را با نام تجارى بیســتاك دارند 
و بــه هیچ عنوان هیچ ریشــه دولتى 
و شــبه دولتى ندارند. بیسفون اکنون 
چهار میلیون کاربر داشــته و به گفته 
مدیر ارشد اجرایى این نرم افزار، توانایى 
میزبانــى 10 تا 12 میلیون کاربر را نیز 

دارد.
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بازى کده

   خانه شانزدهم
قســمت جدید Banner Saga مانند قسمت 
دوم از ادامه داســتان یکپارچه و ادامه دار مجموعه 
آغاز مى شود؛ یعنى از فصل شانزدهم. بنابراین اگر 
مى خواهید این نسخه را تهیه و تجربه کنید، حتى 
ویدئوى خالصه داستان دو قسمت قبل کمکى به 
شــما نخواهد کرد. قطعا با گنگى بسیارى روبه رو 
شــده و مجبورید بارها چند بلوك فرضى روایت را 
با تخیل خود بســازید و کنار هم بچینید. اما فارغ 
از این مســاله که بنا به دغدغه، سلیقه و فرصت 
روزانه مخاطب مى تواند منفى یا مثبت محســوب 
شود، هنوز هم با طراحى بسیار چشمنواز و گیرایى 
روبه رو هستیم که کنار یک سیستم مبارزه موفق 
و موســیقى ارکسترال و گوشــنواز، با قدرت تمام 
فرمــول کوبنده و حالل دو قســمت قبل را ادامه 
داده و با پایانى دیدنى و بــه یادماندنى، هواداران 

را بدرقه مى کنند.

   بحران در بحران
در حالــى که مبنــاى قســمت اول روایتى از 
جنگ بود و قســمت دوم هجرت، قســمت سوم 
بر محور حزن و درماندگى اســتوار است. ظلمتى 
عالمگیر به آرامى دنیــا را مى بلعد، در این مهلکه 
دو گروه پررنگ تر از دیگران هستند. یکى قبیله اى 
بزرگ با نژادى مرکب که همگى خود را در شهر 
آربرانگ به عنوان آخرین جبهه امن حبس کرده اند 
و گروه دیگر، فرقه اى محــدود از مزدوران که با 
اســکورتى سحرآمیز به ســمت کانون ظلمت در 
حرکتنــد، به این امید که شــاید بتوانند اثر آن را 
خنثى کنند. برخالف قسمت هاى قبلى، خبرى از 
یک دشمن خاص نیســت و این بار، بزرگ ترین 
هماورد بازیکــن، درگیرى هاى داخلى بین افراد و 

اختالف هاى ریشه سوزانى است که مدام اوضاع را 
خراب تر مى کند. 

اوضاع وخیم تر از همیشه است و فتنه هاى پیاپى 
میان رجال سیاسى شهر عرصه را بر همه تنگ تر 
مى کند و همیــن امر موجب وخامــت لحظه به 
لحظه اوضاع شده و باعث مى شود شخصیت هاى 
اصلــى تصمیم هاى خطرناك تر گرفته و دســت 
به ریســک هاى بزرگ تــر بزنند که بر اســاس 
تصمیم هاى گذشــته شما ممکن است به از دست 

رفتن دائمى شان منجر شود.
اگر یک راســت سراغ قســمت جدید بروید، 
از نظر سیســتم مبارزه با مشــکل خاصى روبه رو 
نخواهید شــد، اما از نظر داســتان، همان طور که 
اشاره شد به مشکل مى خورید. براى مثال، بعضى 
شخصیت هاى قســمت دوم-که عالى کار شده و 
روند پختگى را از ابتدا تــا انتها طى کرده بودند- 
در قسمت ســوم نهایتا چند خط دیالوگ دارند که 
ممکن اســت به شــخصیت پردازى ضعیف تعبیر 
شــود. از طرف دیگر، در آغاز یکباره بخش سوم، 
تنها یک تصمیم بزرِگ انتهاى قسمت دوم به شما 
ارائه مى شود و بقیه تصمیم ها را خود گیم برایتان 
مى گیــرد و روایت از آنجا آغاز مى شــود. درباره  

خاصى  توضیح  هم  شــخصیت ها  بده بستان هاى 
دریافت نخواهید کرد.

اما اگر دو نسخه قبل را طى کرده و فایل هاى 
ذخیره آنها را داشته باشید، قسمت سوم با توجه به 
شــخصیت هایى که توانسته اید زنده به این بخش 
منتقل کنید و مجموع منابعى که در طول دو گیم 
گردآورى کرده اید، با زیرکى و استادى تمام روایت 
را شــکل و شــما را در تنگنا قرار داده و بحران و 

فاجعه را برایتان تعریف مى کند. 

   نبردهایى نفسگیر
سیســتم مبارزه با وجود برخى تغییرات، همان 
کلیت ســابق را حفظ کرده است. سیستم نبردها 
سبک و سیاق جدول گونه و تاکتیکى دارد. عنصرى 
موســوم به Strength معرف همزمان سالمت و 
قدرت ضربات شــخصیت است. به این معنى که 
دریافت ضربات متعدد از دشمن، نه تنها از سالمت 
شخصیت کاسته، که قدرت ضربات او نیز کاهش 
مى یابد. عنصر دیگرى به نام Armor یا همان زره 
نیز وجود دارد و این با بازیکن است که تمرکز را بر 
تقویت کدامیک بگذارد. عالوه بر نبردهاى معمول 
این ســرى، بخش هاى موجى نیز اضافه شده که 
طى آنها باید با چند نیرو در مقابل سپاهیان دشمن 
ایســتادگى کنید. در صورت تضعیف شدن، گزینه 
فرار از صحنه را دارید، اما اگر تا پایان دوام بیاورید، 
آیتم هاى درجــه یکى دریافــت خواهید کرد که 

حسابى به دردتان مى خورد. 
ترکیــب فاکتورهایى مانند تایمــر رو به پایان 
روزهاى پایــان دنیا، انتخاب بین وقت طالیى که 
یا باید صرف رزمنده هاى بر خــاك افتاده کرد یا 
نادیده گرفتن شان، عمق استراتژیک و استرس آورى 
به بازى مى بخشــد. سیســتم substitution یا 
جایگزین سازى در این قســمت، با توجه به تعداد 
شخصیت هایى که توانسته باشید در دو قسمت قبل 
زنده نگه دارید، مى تواند به شدت هیجان انگیز باشد. 
اگر تعداد شخصیت هایتان کم باشد، باید استرس 
از دست دادنشــان را داشته باشید و اگر تعدادشان 
باال باشد، براى اســتفاده از همه و تنوع بخشیدن 
به گیم پلــى – که لذت وافرى دارد – باید زحمت 

بیشترى براى مدیریت و تقویت دائم آنها بکشید.
به تمــام این موارد، دشــمنانى را اضافه کنید 
که از قسمت هاى قبل قوى تر و وحشى تر هستند 
و بعضى پس از نابودى منفجر مى شــوند و خانه 
چهارگــوش محــل حضور خود را طــورى ترك 
مى کننــد که پا گذاردن در آن به از دســت رفتن 
ســالمتى منجر مى شــود و باید بشــدت احتیاط 

کنید!

بازي هفته
در کارزار بقا

مى توانند   PS4 دارنــدگان  هفتــه  این 
عنوان محبــوب Daybreak Games را 
که مدتى پیش براى PC منتشر شد تجربه 
کنند. این روزها، روزهاى بتل رویال هاست 
و جنگ هاى جمعى و شــدیدا پر زد و خورد. 
H1Z1 خــود را به عنوان یک شــوتر بتل 
رویال ســرعتى و بشــدت رقابتى معرفى 
مى کند. ابرى سمى، نقشه زمین مبارزه را در 
بر مى گیرد و کم کم به سمت مرکز آن شیوع 
مى یابد. شما باید تنها یا به عنوان عضوى از 
یــک تیم پنج نفره پا به میــدان بگذارید و 

براى بقاى خود بجنگید. 
در این نســخه، مد جدید اتــو رویال را 
خواهید داشــت. در این مد، چهار تایى سوار 
بر خودرو وارد میدان مبارزه مى شوید و باید 
تمام ســعى و توان خود را بــه کار بگیرید 
تــا رقبــا را از میدان به در کنیــد و آخرین 
خودرویى باشید که در صحنه باقى مى ماند. 
چهــار نفر باید نهایت همکارى را داشــته، 
آیتم هاى قدرتى به دست آورده و خودروهاى 
دشمن را یکى پس از دیگرى از بین ببرند و 
در عین حال از ابر ســمى نیز بگریزند. یکى 
از هم تیمى ها هدایت خودرو و سه نفر دیگر 
متعدد  تهدیدهاى  کردن  خنثى  و  تیراندازى 

دشمن را بر عهده دارند! 

تب پیکسلى
Dead Cells از عناوینــى اســت که 
ویدئوهاى معرفى اش بــه تنهایى مى توانند 
ضامن قوت و موفقیتش باشــند. در معرفى 
این اثــر آمده که Dead Cells داســتان 
مخلــوق یک آزمایش ناموفــق کیمیاگرى 
اســت کــه ســعى دارد بفهمــد در جزیره 
چه  شــده  گرفتارش  کــه  دائم المتغیــرى 
مى گذرد. مبارزات ســخت، امــا منصفانه، 
کنترل هــاى دقیق و پاســخگو، دشــمنان 
چالش برانگیز و مرگ دائمى تجربه اى خاص 

را براى شما رقم مى زند.
ســبک این گیم حالت هک اند اسلش/ 
پلتفرمینگ دارد. بیش از 90 ســالح و جادو 
در آن وجود داشــته و نوع پیشروى در آن، 
قالبــى غیرخطى دارد و از این حیث شــبیه 
عنوان کالسیک کســلوانیا است و این که 
براى رسیدن به پایان داستان از کدام مسیر 
پیــش روى کنید به خودتان بســتگى دارد. 
انواع و اقســام اتاق هاى سرى، گذرگاه هاى 
مخفى و مناظر و گرافیک چشمنواز از دیگر 
امتیــازات این گیم هســتند. این گیم براى 
 PC, PS4, XOne, Switch پلتفرم هاى

منتشر مى شود.

سیاوش شهبازى

البه الى محتواها و آثار متعددى که براساس فرهنگ ها، تاریخ ها و اساطیر مختلف تولید مى شود، آثارى 
که درباره اساطیر وایکینگ ها ساخته شوند، بسیار کم هستند و میان آثارى با تم یونانى گم مى شوند. 
(البته این مظلومیت، بیش از هر چیز شامل حال فرهنگ هاى غنى ایران، هند، چین و دیگر کشورهایى 
مى شود که مانند معادن طالى خفته در انتظار حفارى هستند) اما اگر به فرهنگ وایکینگ ها عالقه مند 
باشید، Banner Saga مى تواند برایتان جذاب باشد. قسمت سوم این سرى، مانند دو سرى قبل، 
توسط stoic ساخته شده و اگر نمى دانید Stoic به دست کارمندان سابق Bioware (خالق مس 
افکت و دراگون اِیج) تاسیس شده است. دو قسمت قبلى این نقش آفرینى در به دست آوردن دل 
مخاطبان و صاحب نظران موفق بود و مطابق انتظارات، این قسمت هم توانسته به خوبى عرض اندام کند.

The Banner Saga 3 نقد و بررسى گیم

سفر به فرهنگ وایکینگ ها

8/0امتیاز

 The Banner Saga 3
 Stoic 
 Versus Evil

 Xbox One، PS4، Nintendo 

Switch، macOS، Windows

نقش آفرینى تاکتیکى 

سازنده
ناشر

پلتفرم

سبک
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کارگاه

عرضه گوشى هاى هوشمند جدید با انواع و اقســام تکنولوژى ها و قابلیت ها معموال هیجان انگیز 
است، ولى این هیجان اغلب براى نوجوانان و جوانان است که براحتى مى توانند این تغییرات را یاد 
بگیرند. براى افراد مسن که یادگیرى چیزهاى جدید با سرعت کمترى صورت مى گیرد، استفاده از 

این گوشى ها و تبلت ها آسان نیست. 

در برخى گوشى هاى اندرویدى آن قدر تنظیمات و گزینه ها زیاد شده است که حتى نمى توان فهرست 
نامشان را به خاطر سپرد! گوشى هاى آیفون به دلیل یکنواختى تجربه کاربرى کمى بهتر هستند،  
ولى استفاده از ویژگى هاى آنها هم گاهى چندان سرراست نیست. در این وضعیت راه حل چیست؟ 

معلوم است، ساده تر کردن تجربه کاربرى این گوشى ها!

چگونه تلفن همراه را براى استفاده بهتر افراد سن باال تغییر دهیم؟

گوشى دست مسن ترها
محمود صادقى

1 تنظیمات امنیتى
بــراى همــه مــا پیــش مى آیــد کــه رمز 
عبورمــان را فرامــوش کنیم، اما ممکن اســت 
ایــن مســاله بــراى افــراد مســن بیشــتر رخ 
دهــد. بر این اســاس، راهــکار بهتر اســتفاده از 
Touch ID یــا Face ID در آیفون X اســت

(Settings > Touch ID & Passcode) که 
نگرانى از فراموشى رمز عبور را به کلى از بین ببرد.
مــن» آیفــون  «یافتــن  گزینــه 
(Find My iPhone) یکى دیگر از مواردى 
اســت که فعالســازى آن روى گوشــى هاى 
کاربران مســن تر مى تواند بســیار مفید باشد. 
نه تنها به دلیل گم شــدن گوشــى، بلکه حتى 
براى امکان یافتن خود فرد براى کســانى که 
از نظر حافظه ممکن است دچار مشکل باشند. 

این تنظیــم در iOS 11 زیرمجموعه 
 iCloud پروفایل و در قسمت

قرار دارد.
بــراى افــرادى که 
مشــکالت پزشــکى 
دارنــد، اپل کارتى به 
 Medical ID نــام
پزشکى  شناسنامه  یا 

 Health اپ  در 
مى توانند  که  کرده  تعبیه 

خونى،  گروه  شرایطشــان، 
شــماره تماس ضــرورى و موارد 

دیگر را در آن اضافه کنند. نکته جالب در مورد 
این شناســنامه آن است که مى توان بدون باز 
کردن قفل صفحه آن را مشاهده کرد که براى 

موارد اورژانسى مى تواند حیاتى باشد.

2 تنظیمات حسى!
ضعیف تر شــدن حواس بینایى و شنوایى با 
باال رفتن ســن امرى طبیعى به شمار مى رود 
و این مساله خود را در دو مورد نشان مى دهد: 
مشکل در خواندن متون روى صفحه موبایل 
و سخت بودن شــنیدن صداى آالرم یا زنگ 
گوشــى. براى مشــکل اول، بــه تنظیمات و 
قسمت Display & Brightness بروید و 
در بخش اندازه متن (Text Size)، اندازه آن 
را به میزان مناســبى افزایش دهید. همچنین 

مى توانید گزینه متن بولد را هم فعال کنید. اگر 
حداکثر این اندازه هم کافى نیســت، در بخش 
تنظیمات  زیرمجموعــه   Accessibility
عمومــى (General) هم گزینــه اى به نام 
Larger Text براى بزرگ تــر کردن اندازه 
وجود دارد. صداى زنــگ و آالرم ها را هم در 
بخــش Sounds مى توانید بــاال ببرید. این 
نکته را هم در نظــر بگیرید که برخى ممکن 
اســت به طور تصادفــى بــا زدن دکمه ولوم 
پایین، صداى زنگ آیفــون را خاموش کنند. 
براى جلوگیرى از ایــن اتفاق، مى توانید تیک 
Change with Buttons را کــه در زیــر 

درجه صداست غیرفعال کنید.

3 تنظیم اپ ها، سایت ها و مخاطبان
تعــداد زیادى برنامه هــاى مختلف 
به صــورت پیش فــرض روى 
که  آیفون نصب هســتند 
خیلــى از آنهــا بندرت 
مــورد اســتفاده قرار 
مى گیرند. خوشبختانه 
از iOS نســخه 11 
اپل امکان حذف آنها 
را به کاربر داده است. 
براى این که صفحه اصلى 
گوشــى را کمــى خلوت تر 
کنیــد، مى توانیــد اپ هایى مثل

iMovie، Numbers و Stocks را پــاك 
کنید. اگر کاربر مســن گوشــى اهل اینترنت 
باشد، به احتمال زیاد به جاى وبگردى جوان ها، 
ســایت هاى مشــخصى را به طور مداوم چک 
مى کند.  براى این که این سایت ها در دسترس 
باشند، کافى اســت در مرورگر سافارى آنها را 
باز کرده و سپس از منوى Share، افزودن به 
صفحه اصلى (Add to Home Screen) را 
انتخاب کنید. یکى از قسمت هاى مهم و بسیار 
کاربردى گوشى که استفاده اش براى پیرترها 
مى تواند کمى گیج کننده باشد، بخش مخاطبان 
و تمــاس اســت. در ایــن بخــش مى توانید 
مخاطبان مهم مثل افراد خانواده را به قسمت
Favorites اضافه کنید (با زدن عالمت +) تا 

تماس با آنها آسان و راحت شود.

ساده سازى اندرویدساده سازى آیفون

1 النچر و حالت ساده
واضح اســت که النچر اندروید تاثیر به سزایى 
در تجربــه اســتفاده از آن دارد و اگــر بخواهیم 
یک گوشــى اندرویدى را براى افراد مسن ساده 
کنیم، بایــد از این جا شــروع کنیــم. در برخى 
گوشى هاى اندرویدى به صورت پیش فرض حالتى 
به نــام «حالت ســاده» (Easy Mode) تعبیه 
شده است که عمال بخش هاى اضافه و شلوغ را 
حذف کرده و گوشــى را به شکلى ساده و خلوت 
در اختیار کاربر مى گذارد. این گزینه را معموال در 
بخش شخصى سازى (Personalization) پیدا 
مى کنید. اگر این حالت در گوشــى نبود، به جاى 
آن مى توانید از النچرهاى ســاده دیگر اســتفاده 
کنید. Necta و Wiser دو النچرى هستند که 
مخصوص این کار توســعه یافته اند و با محیطى 
ســاده، اپ ها و تنظیمات اصلى را در دســترس 
مى گذارند. پس از نصب هر کدام از این النچرها،  
کافى است دکمه خانه گوشى را زده و این النچر 
را انتخاب کنید. گزینه «همیشــه» را هم بزنید تا 

این النچر به صورت پیش فرض فعال شود.

2  کیبورد
تایپ با کلیدهاى کوچک کیبورد گوشى هاى 

هوشمند براى مسن ترها چندان آسان نیست. 
از  کــه  همان طــور   Huge Keyboard
نامش مشــخص اســت، کیبوردى با کلیدهاى 
واقعــا بزرگ اســت که امــکان تغییر انــدازه و 
MessageE- دارد.  هــم  را  شخصى ســازى 
ase کیبــوردى اســت که با شــکل عجیبش 
شــما را یاد دوران گوشــى هاى نوکیا مى اندازد! 
که البتــه با کلیدهاى بزرگش اصال بد نیســت. 
کیبوردهاى دیگر مانند 1C Big Keyboard یا

Big Button Keyboard هم با حفظ ساختار 
کیبوردهاى استاندارد، تایپ را با کلیدهاى بزرگ 

آسان مى کنند.

3 تنظیمات حسى!
مانند آیفون، در اندرویــد هم مى توانید اندازه 
متون، ولوم و همچنین روشــنایى صفحه را براى 

استفاده راحت تر مسن ترها تغییر دهید.
براى بزرگ کردن اندازه متن، دو راه دارید: در 
برخى گوشــى ها، این تغییر را مى توان از قسمت 
Display و بخش تنظیمات فونت انجام داد، اما 
اگر به هر دلیل این گزینه را نداشــتید، به قسمت 
Accessibility در تنظیمــات برویــد و گزینه 
«متن بزرگ» (Large Text) را انتخاب کنید. 
از برنامه Big Font هم براى این کار مى توانید 
اســتفاده کنید. تنظیمات روشنایى صفحه و صدا 
هم که در گوشى هاى اندرویدى مشخص است. 
بــراى روشــنایى صفحه اگــر مى خواهید کمى 
پیشرفته تر عمل کنید، مى توانید اپ Lux را نصب 

کرده و به طور دقیق میزان آن را تنظیم کنید.

4  تنظیمات امنیتى و سالمتى
در گوشــى هاى اندرویدى جدید هم مى توانید 
نحوه باز کردن قفل صفحه را بر اساس سنسور اثر 
انگشــت تنظیم کنید تا نیازى به حفظ کردن رمز 
گوشى نباشد. این مورد را از قسمت Security یا

Lock Screen در گوشــى انجــام دهید. اگر 
 Find My نگران گم شــدن گوشى هستید، اپ
Device را که خود گوگل عرضه کرده اســت 
نصب کنید تا با اتصــال آن به اکانت گوگل تان 
بتوانید براحتى مکان گوشى را پیدا کنید. این اپ 
همچنین قابلیت آن را دارد که اگر گوشى نزدیک 
اســت، با پخش صدایى مکانش را اعالم کند! در 
زمینه سالمتى نیز تلفن هاى همراه جدید معموال 
 Health به صورت پیش فرض برنامه اى با عنوان
یا شبیه به آن را نصب دارند که به کمک داده هاى 
دریافتى از سنســور ضربان قلب یا قدم شــمار، 
پروفایلــى براى بررســى ســالمتى کاربر ایجاد 

مى کنند که مى تواند براى افراد مسن مفید باشد.

در برخى گوشى هاى 
اندروید به صورت پیش فرض 

حالتى به نام «حالت ساده» تعبیه 
شده که عمال بخش هاى اضافه و شلوغ 

را حذف کرده و گوشى را به شکلى ساده 
و خلوت در اختیار کاربر مى گذارد. 

این گزینه را معموال در بخش 
شخصى سازى پیدا مى کنید
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قیمت ھا باباپز

Ninja dash Icon Pack

اپلیکیشــن PhotoPills یک ابزار حرفه اى براى عکاسان است. عکاس هایى که از دوربین هاى 
 PhotoPills حرفه اى استفاده مى کنند و زمان زیادى را براى تنظیم آن مى گذارند، مى توانند از اپ
اســتفاده کنند. PhotoPills با اســتفاده از موقعیت ماه و خورشید، ساعت روز و نور محیط بهترین 
شرایط ممکن براى عکاسى را پیش بینى کرده و به شما اطالع مى دهد که تنظیمات مختلف دوربین را 
دقیقا روى چه حالتى قرار دهید. نتیجه استفاده از PhotoPills بسیار بهتر از سیستم خودکار دوربین 
است و به شما کمک مى کند دوربینتان را مانند یک عکاس حرفه اى تنظیم کنید. شاخصه هاى اصلى 
مانند ویزور، سرعت شاتر، دریچه دیافراگم، ایزو و… در این اپ قابل مشاهده است و کار را برایتان 
راحت مى کند. عالوه بر این PhotoPills حتى کار را حرفه اى تر هم مى کند؛ کافى است بگویید با چه 
دوربین و چه لنزى در حال عکاسى هستید تا از فاصله الزم با اجسام تا هر تنظیم دیگرى را از این اپ 
دریافت کنید. در بخش واقعیت افزوده اپ مى توانید تمام این تنظیمات را در دوربین گوشى به صورت 
AR روى تصویر ببینید. تمام اطالعات به صورت دو بعدى نمایش داده مى شــوند و درك عمیقى از 
هر زاویه یا هر جســمى را به شما انتقال مى دهد. پس اگر مى خواهید یک عکاس حرفه اى باشید و 
اعداد پیچیده تنظیمات دوربین شــما را مى ترساند، با PhotoPills شروع کنید. این اپلیکیشن براى 

گوشى هاى اندرویدى رایگان است، ولى دارندگان آیفون باید 10دالر پرداخت کنند.

عکس و ویدئو
PhotoPills S.L.

ظاهرى زیبا براى اندروید
اپلیکیشنIcon pack با نام کامل Icon Pack - Android Oreo 8.0 یک ابزار 
مناســب براى کسانى است که مى خواهند رنگ و بوى تازه اى به سیستم عامل اندرویدى 
خــود بدهند و ظاهرش را به اندروید 8 نزدیک کننــد. البتهIcon pack فقط یک قالب 
براى گوشــى نیست و به شــما کمک مى کند تا هر کدام از اپ هاى گوشى خود را تغییر 
دهید و آیکونى جدید برایش انتخاب کنید. جالب است بدانید این نرم افزار محبوب توانسته 
رتبه 4/8 از 5 را در گوگل پلى کسب کند. کار کردن با این اپ بسیار راحت است و شاید 
مهم ترین نکته این باشــد که کاربر با هیچ تبلیغى روبه رو نیســت و این اپ رایگان بدون 
آگهى هاى عذاب آور روى گوشــى شما کار مى کند. Icon Pack به رابط کاربرى محدود 

نمى شود، حتى صداها، زنگ ها و اعالن ها نیز قابل تغییر است.

از فالفلى تا کبابى
تا حاال فکر کرده اید یک رســتوران داشــته باشید؟ ساندویچى یا حتى فالفلى چطور؟ 
دوست دارید این کار را هم تجربه کنید؟ مشترى ها را یکى پس از دیگرى راضى از مغازه 
بدرقــه و حال و هواى تازه اى را تجربه کنید؟ همه این کارها با بازى جذاب و ایرانى باباپز 
امکانپذیر اســت. در این بازى شما کســب و کارتان را از یک فالفلى شروع مى کنید. بعد 
از چند مرحله ســاندویچ سوسیس و همبرگر هم به منوى شما اضافه مى شود و مشترى ها 
پاشنه در مغازه شما را در مى آورند. حاال وقتش رسیده تجربه تازه اى را پشت سر بگذارید و 
ســراغ اداره کردن یک کبابى یا پیتزایى بروید. طولى نمى کشد که کل رستوران هاى شهر 
تهران توسط شما مدیریت مى شود و همه عاشق غذاهاى باباپز مى شوند. اگر فکر مى کنید 
ایــن بازى مرحله اى چندان نمى تواند جذبتان کند، حتما یک بار امتحان کنید تا حســابى 

درگیر این بازى خوش ساخت و روان ایرانى شوید.

 نینجا سرعتى
بازى Ninja dash شما را با تمام وجود به دنیاى مرموز این جنگجویان ژاپنى مى برد. 
دنیایــى که باید با پلیدى ها بجنگید و با ســریع ترین عکس العمل ها به جنگ دشــمنانتان 
بروید. داستان بازى از آنجا شــروع مى شود که شما به عنوان یک جنگجو، دوران آموزش 
نینجایى خود را پشــت سر گذاشته اید و حاال باید به نینجا جنگجوى نهایى تبدیل شوید و 
به دنیاى واقعى پا بگذارید. اگر از این ژانر خوشتان مى آید و دلتان براى یک عنوان جدید و 
سرگرم کننده لک زده است، حتما بازى Ninja dash را امتحان کنید. این بازى اکشن در 
گروه بازى هاى runner قرار مى گیرد، با این تفاوت که رکوردى در کار نیســت و شما باید 
از مرحله اى به مرحله دیگر بروید و بیشتر از قبل پیشرفت کنید. گرافیک، موسیقى و فیزیک 

بازى برگ برنده این بازى نینجایى جدید است که مى تواند نظر شما را جلب کند.

نبض بازار در دست شما
روزهــاى عجیب و غریب اقتصاد ایران هر روز عجیب تر مى شــود و قیمت ها از ارز و 
طــال گرفته تا قطعات کامپیوترى و… هر لحظه تغییــر مى کند. این تغییرات طورى به 
زندگى ما گره خورده که هر لحظه مى خواهیم از آن باخبر شــویم و لحظه به لحظه اخبار 

آن را دنبال کنیم. 
اپلیکیشن قیمت ها، ابزارى اســت که مى تواند کار شما را راه بیندازد. شما مى توانید با 
این اپ، قیمت زنده و لحظه اى شــاخص هاى ارز و طــال و فلزات گران بها و قیمت هاى 
روز کاالها را دنبــال کنید. همچنیــن مى توانید اخبار، گزارش هــا، تحلیل ها و حتى  بــه 
نمودارهاى تغییرات بازار را در اپلیکیشن فارسى زبان قیمت ها ببینید. این اپلیکیشن توسط 
شــبکه اطالع رسانى اتحادیه طال و جواهر توسعه داده شده است و قیمت هاى واقعى در 

اختیار کاربرانش قرار مى دهد.

goo.gl/KCwQES

photo pillsیک عکاسى کهکشانى

Genera Games

شرکت وندا

https://goo.gl/uMPQ2c

https://goo.gl/Ghor3s iO
S

iO
S

A
nd

ro
id

A
nd

ro
id

https://goo.gl/TPhzi7

https://goo.gl/EtQkiF

https://goo.gl/a9mnVm

اندروید و آى اواس
 9,5 و 57 مگابایت
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 دکتر
کلیک

Trello لیست کارها در
ســرویس ترلــو (Trello) یک اپلیکیشــن مدیریت 
پروژه تحت وب با کاربرى بســیار ســاده و تشکیل شده 
از کارت هاى مختلف است که کاربران مى توانند به صورت 
انفرادى یا گروهى، وظایف را در آن مشــخص و از کارتى 
به کارت دیگر منتقل کنند. بسیارى از کاربران این روزها از 
این سرویس براى مدیریت پروژه ها و حتى امور روزانه خود 
کمک مى گیرند، اما قابلیتى که در این سرویس به آن نیاز 
است و مى تواند همچون یک لیست کار به کمک کاربران 
بیایــد، افزودن همه امور در یــک کارت و خط زدن امور 
تکمیل شده با فعالسازى چک مارك کنار هر وظیفه است.

دوست دارید پیش از این که این قابلیت به صورت رسمى 
به ترلو اضافه شود، آن را در سرویس خود فعال کنید؟

1  با استفاده از مرورگر کروم به حساب کاربرى خود 
در سرویس ترلو وارد شوید.

 Tasks for Trello 2 به لینک زیــر رفته و افزونه
را بــا کلیک روى گزینــه ADD TO CHROME به 

مرورگر کروم اضافه کنید.
http://tiny.cc/tftrello

3  اکنون کافى است از باال- سمت راست کارت هاى 
 Enable را در وضعیت Tasks for Trello خود، قابلیت
قرار دهیــد و در ادامه براى کامل کــردن وظایف موجود 
در کارت مربوطــه، عالمت چک مــارك کنار هر گزینه را 

فعال کنید.

کلیک شما

 الهه راستى از یزد:
چند روزى اســت به یک ســایت از مرورگر کروم دسترسى ندارم. از چند نفر کمک گرفتم 
و ســایت هاى مختلف را جســت وجو کردم، در همه آنها پاك کردن اطالعات کوکى ذخیره شده در 
مرورگر عنوان شــده بود. مشکل این است که با تخلیه کوکى هاى ذخیره شده در مرورگر، اطالعات 
کوکى مربوط به دیگر ســایت ها نیز حذف مى شود و رمز ورود به برخى سایت ها را در اختیار ندارم 
و نمى توانم آنها را بازیابى کنم. هرچه جســت وجو کردم نتوانستم فهرست کوکى هاى مربوط به هر 
سایت را به صورت جدا در کروم پیدا کنم و دقیقا کوکى مربوط به همان سایتى را که در باز کردن آن 
با مشکل مواجه هستم، حذف کنم. آیا مى توان کوکى یک سایت را دقیقا حذف کرد؟ اگر ممکن است 

چطور این کار را در کروم انجام دهم؟

 على رهنانى از اصفهان:
هنگام ورود به بعضى ســایت هاى وردپرســى براى امنیت بیشتر یک کد 
امنیتى به آدرس ایمیلم ارسال مى شود. من هم بتازگى یک سایت وردپرسى براى 
خــود راه اندازى کرده و مى خواهم چنین قابلیتى بــه آن اضافه کنم تا هم کاربران 
سایت هک نشوند و هم کاربرى خودم که مدیر سایت هستم امن باشد و در صورت 
فاش شدن رمز عبورم، کسى نتواند به بخش مدیریت سایت وارد شود. چطور باید 
این کار را انجام دهم؟ آیا به کدنویســى خاصى نیاز است یا باید از سرویس هاى 

خاصى مثل سرویس ریکپچاى گوگل استفاده کرد؟

 کلیک: خوشــبختانه مدیریت کوکى ها در همه مرورگرها از جمله کروم به تفکیک هر سایت 
امکان پذیر است. به این منظور باید پس از اجراى مرورگر، از باال سمت راست روى آیکون منو 
کلیــک کــرده و گزینه Settings را انتخاب کنیــد. در ادامه عبــارت Content Settings را در کادر 
جست وجو وارد کرده و پس از مشاهده گزینه Content Settings روى عالمت پیکان مقابل آن کلیک 
کنید. حاال باید روى گزینه اول یعنى Cookies کلیک کنید تا پنجره مدیریت کوکى ها باز شــود. در این 
پنجره گزینه اى با عنوان See all cookies and site data قابل مشاهده است؛ روى آن کلیک کنید. 
حاال با وارد کردن نام دامنه ســایت موردنظر در کادر جست وجوى به نمایش درآمده، کوکى هاى مربوط به 
آن ســایت را مشاهده خواهید کرد و با کلیک روى آیکون ســطل زباله در مقابل نام دامنه مى توانید کل 

کوکى هاى مربوط به آن دامنه را حذف کنید.
نکته: در صورتى که بخواهید کوکى هاى مربوط به یک دامنه را به صورت تک تک بررســى یا حذف 
کنید کافى است روى دامنه موردنظر در مرحله پیش کلیک کرده و در صفحه جدید نسبت به حذف هریک 

از کوکى ها در فهرست اقدام کنید.

 کلیک: در اغلب موارد چنانچه روى یک سایت عالوه بر رمز عبور، یک کد 
تائید نیز درخواســت شود، از روش تائید هویت دوعاملى استفاده شده است. 
تائید هویت دوعاملى نیز گاهى با استفاده از ارسال کد به شماره تلفن همراه کاربر انجام 
مى شــود و گاهى نیز با ارســال کد به ایمیل. در مواردى نیز ممکن اســت توســط 
اپلیکیشــن هاى واســط همچون Google authenticator کدهاى یکبار مصرف 
باتوجــه به زمان و الگوریتم هاى ایجاد این کدها در اختیار شــما قــرار گیرد. یکى از 
افزونه هاى معروف وردپرسى که این قابلیت را بدون نیاز به کدنویسى در حالت ارسال 
افزونــه مى کنــد،  فراهــم  شــما  بــراى  واســط  اپلیکیشــن هاى  و  ایمیــل 
ithemes security pro اســت. شــما مى توانید با جســت وجوى عبــارت افزونه 
ithemes security pro نســخه حرفه اى این افزونه را از ســایت هاى فارسى زبان 
دانلود یا خریدارى کنید و روى ســایت وردپرســى خود از آن کمک بگیرید. همچنین 
نسخه رایگان این افزونه نیز امکانات متعددى براى افزایش امنیت سایت در اختیار شما 
قرار مى دهد که مى توانید آن را از مخزن وردپرس دانلود کنید. (قابل ذکر اســت نسخه 

رایگان، قابلیتى را که موردنظر شماست ندارد)

مى خواهیــد رایانه خود را به دو نمایشــگر مجهز کنید، اما فقط یک 
نمایشــگر در اختیار دارید؟ اگر فقط یک لپ تاپ نیز در اختیار داشته 
باشــید مى توانید به کمک این ترفند بدون نیاز به کابل، از نمایشگر 
لپ تــاپ خود به عنوان دومین نمایشــگر کمــک گرفته و تصویرى 
بزرگ تر داشته باشید. براى اســتفاده از این ترفند کافى است هر دو 
رایانه (لپ تاپ و یک لپ تاپ یا رایانه دیگر) در یک شــبکه واى فاى 

یکسان قرار گرفته باشند و هر دو نیز به ویندوز10 مجهز باشند.
1  در لپ تــاپ دوم کــه قصد دارید از نمایشــگر آن اســتفاده 
 Projecting کنیــد روى گوى وینــدوز کلیک کــرده و عبــارت
را تایــپ کنید. ســپس از فهرســت نتایج جســت وجو روى گزینه

Projecting to this PC کلیک کنید.
پیــام  بــا  شــده  اشــاره  صفحــه  در  چنانچــه  نکتــه: 
 This device doesn’t support receiving Miracast
مواجه شدید به این معناست که لپ تاپ شما از فناورى موردنیاز براى 

دریافت تصویر به صورت بى سیم پشتیبانى نمى کند.
را   Always Off گزینــه  اول  بخــش  از  ادامــه  در     2
یــا  Available everywhere گزینه هــاى  از  یکــى  بــه 

Available everywhere on secure networks تغییر دهید.
3  براى امنیت بیشــتر، گزینه Require PIN for pairing را 

نیز فعال کنید.
4  حــاال باید ســراغ رایانه اول بروید که قصــد دارید تصویرش 
را بــه نمایشــگر لپ تاپ منتقل کنیــد. روى این رایانــه کلیدهاى
Windows+P را فشــار داده و از منــوى بــاز شــده روى لینک
Connect to a wireless display در پایین صفحه کلیک کنید.

5  پس از مشــاهده نام نمایشــگر مرتبط با لپ تاپ خود، آن را از 
فهرســت موجود انتخاب و با ثبت پین کد اتصال، عملیات اتصال را 

تائید کنید.
6  اکنون تصویر رایانه اول روى نمایشگر لپ تاپ به صورت آینه اى 
(Mirror) پخش مى شود. در صورت نیاز به افزایش فضاى تصویر 
و تقســیم فضا میان دو نمایشــگر باید در رایانه اصلى خود عبارت 
Change display settings را جســت وجو کــرده و روى گزینه 

یافته شده با همین عنوان کلیک کنید.
و کــرده  بــاز  را   Multiple Displays منــوى    7

Extend these displays را انتخاب کنید.
گزینــه درآمــده  به نمایــش  هشــدار  صفحــه  روى    8

Keep changes را انتخاب کنید و از تقسیم فضا بین دو نمایشگر 
لذت ببرید.

نکته: براى قطع اتصال بین دو نمایشگر کافى است روى رایانه اصلى 
کلیدهاى Windows+P را فشار دهید و از منوى به نمایش درآمده 

گزینه Disconnect را انتخاب کنید.

لپ تاپ به عنوان نمایشگر دوم
امیر عصارى

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
نو

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

نور درمانى براى خواب بهتر
انبوه تنش هاى روزمره ســبب مى شود بسیارى 
از افراد در خواب شــبانه دچار مشــکل شوند. اگر 
شــما هم جزو این دســته از افراد هستید، احتماال 
عینک جدید نور درمانى با نام اســمارت اســلیپ 
گلســز 3 (Smart Sleep Glasses II) برایتان 

ســودمند خواهد بود. این گجت که شباهت زیادى به 
عینک معروف گوگل دارد، داراى چند المپ با نورى تقریبا ســبز است. 

قرارگیرى چشــم در برابر این نور ســبب تنظیم تولید مالتونین (هورمون خواب) در 
بدن کاربر مى شــود. بر اساس اعالم شرکت سازنده، هفت روز پس از آغاز استفاده از 
این گجت، کاربر مى تواند نتایج ملموس آن را در کیفیت و کمیت خواب خود مشاهده 
کند. این گجت 48 گرم وزن داشــته و شــارژ کامل باتــرى آن نیز 70 دقیقه طول 
مى کشد. همچنین اپلیکیشن ویژه گوشى این گجت هم مى تواند کیفیت خواب کاربر 

را مورد پایش قرار دهد و پیشنهاداتى کاربردى براى بهبود آن ارائه کند. 

ساعت هوشمند ویژه کودکان
شرکت چینى شیائومى بتازگى محصولى ویژه کودکان روانه بازار کرده است. این محصول 
که یک ســاعت هوشــمند اســت، مى بانى واچ ٣ (Mi Bunny Watch 3) نام دارد. این 
ســاعت هوشمند از فناورى ارتباطى 4G LTE پشتیبانى مى کند و براى استفاده از آن کافى 
اســت یک سیمکارت نانو را در شیار ویژه اى قرار دهید. صفحه نمایش Amoled با وضوح 
360 در 320 و دوربین HD دو مگاپیکســلى از دیگر قابلیت هاى این ساعت هوشمند است. 
مى بانى واچ 3 داراى استاندارد IPX7 است که همین، خیال 
والدین را از مقاومت بــاالى آن در برابر آب بازى و دیگر 
بازیگوشى هاى کودکان راحت مى کند. همچنین فناورى 
GPS به کار رفته در آن به والدین امکان شناســایى 
مکان دقیق فرزندشان را مى دهد. شارژ کامل این گجت 
50 دقیقه طول مى کشــد و با هر بار شــارژ انرژى مورد 
نیاز براى 30ساعت کار تامین مى شود. این ساعت هوشمند 

90دالر قیمت دارد. 

نمایشگر تصاویر هولوگرافیک
تصاویــر هولوگرافیــک، یکــى از صحنه هــاى رایج در 
بسیارى از فیلم هاى علمى-تخیلى است. هولوگرام، تصویرى 
سه بعدى و بسیار نزدیک به واقعیت است. با این که با استفاده 
از عینک هــاى واقعیت مجازى یا ابزارهــاى واقعیت افزوده 
مى توان چنین تصاویرى را مشــاهده کــرد، گجت جدیدى 
به نــام لوکینــگ گلــس (Looking Glass) مى تواند 
به عنوان یک نمایشــگر رومیزى ویژه این کار استفاده شود. 
براى اســتفاده از این گجت کافى اســت آن را به رایانه تان 
وصل کنید. لوکینگ گلس به صــورت همزمان 45 تصویر را 
با ســرعت 60 فریم در ثانیه به نمایــش در مى آورد. به این 
ترتیب طراحان گرافیکى مى توانند تصاویر ســه بعدى خود را 
به شــکلى زنده نمایش دهند. لوکینگ گلس امکان تعامل با 
تصاویر به نمایش درآمده را نیز براى کاربر فراهم مى کند. این 
وسیله مى تواند براى سرگرمى به کار رود یا از آن براى مقاصد 
آموزشى (نظیر تشریح عملکرد اعضاى زنده بدن) بهره گرفت.

تفنگ آبى نوآور
همــه ما احتماال خاطرات خوبى از بازى با تفنگ آبى در 
تابستان داریم. استفاده از این وسیله بازى یکى از محبوب ترین 
سرگرمى هاى تابستانى در بسیارى از کشورهاى دنیا به شمار 
مى رود که البته با توجه به مشــکالت کمبود آب در کشور، 
این بازى دیگر توصیه نمى شــود. بتازگــى یک تیم نوآور، 
نوعــى تفنگ آبى جدید طراحى کرده که یک ســروگردن 
از انواع مشــابه باالتر اســت. این تفنگ آبى که اسپیرا وان 
(Spyra One) نام دارد، برخالف دیگر مدل هاى مشــابه، 
آب را به صورت تکه تکه (یعنى مانند گلوله) شلیک مى کند. 
این تفنگ به شکلى طراحى شده که مى تواند برد زیادى و 
تا فاصله 12 مترى را پوشــش دهد. این در حالى است که 
بهترین رکورد براى تفنگ هاى آبى معمولى حدود هفت متر 
است. همچنین صفحه نمایشــگر دیجیتال این تفنگ نیز 
میــزان آب باقیمانده و تعداد شــلیک هاى صورت گرفته با 

کردن را نیز نشان مى دهد. بار پر  هر 

کوچک ترین پهپاد دوربین دار دنیا
بیشــتر پهپادهاى دوربین دار دنیا بزرگ، ســنگین و البته گران قیمت هستند، اما اســکاى نانو 2 (Skeye Nano 2) با همه آنها 
متفاوت اســت. این گجت 59 دالرى که در کف دســت هم جا مى شــود توانســته لقب کوچک ترین پهپاد دوربین دار دنیا را به خود 
اختصاص دهد. یک دوربین با کیفیت فیلمبردارى HD دارد و کاربر با اســتفاده از فناورى واى فاى قادر به کنترل آن خواهد بود. این 
گجت داراى ژیروســکوپ داخلى اســت و در نتیجه کنترل آن حتى براى تازه کاران نیز ساده است. کاربر مى تواند اسکاى نانو 2 را از 
فاصلــه 50 مترى نیز کنترل کند. این پهپاد از قابلیت هایى نظیر چرخش آکروباتیک در هوا برخوردار اســت و به لطف برخوردارى از 
المپ هاى LED  در شــب نیز مى توان از آن اســتفاده کرد. باترى این گجت با هر بار شــارژ تا 5 دقیقه انرژى مورد نیازش را تامین 

مى کند. باترى دسته کنترل این دستگاه از نوع قلمى معمولى است. 

گلدانى که نور را تعقیب مى کند
داشــتن گل و گیاه یکى از مواردى اســت که تا حدى مى تواند حس طراوت را به زندگى شــهرى بازگرداند. بسیارى از ساکنان 
آپارتمان ها دوســت دارند از انواع گیاهان مراقب کنند، اما شــاید مشغله هاى مختلف کارى مانع مراقبت مداوم گیاهان شود. در این 
میان، یک شــرکت نوآور چینى به نام وینکراس (vincross) به فکر طراحى نوعى گلدان افتاده که مى تواند نور خورشید را دنبال 
کند. این گلدان داراى چند جفت پاى رباتیک است و پس از شناسایى محل نور و تغییر موقعیت آن، گلدان را به همان سو مى برد. 
ایــن کار مى تواند مرگ زودرس گیاه به دلیل نبود نور یا رشــد نامتوازن آن به خاطر برخوردارى از نور روى بخشــى از برگ ها را 
کاهش دهد. این گجت همچنین از قابلیت تشــخیص شــدت نیاز گیاه به آب و اعالم آن به کاربر نیز برخوردار است. گفتنى است 

هنوز قیمت نهایى این گجت اعالم نشده است. 

امنیت در کنار نور
لیت مــور (Litmor) یک گجت براى تامین امنیت خانه یا محل 
کار است که تفاوت هایى با دیگر ابزارهاى مشابه خود دارد. این گجت 
که توسط یک تیم هنگ کنگى طراحى شده داراى دو بخش روشنایى 
و دوربین با کیفیت باالست. اصلى ترین وجه تمایز این گجت با دیگر 
گجت هاى امنیتى را باید در الگوریتم بســیار پیشــرفته آن دانست. 
این الگوریتم هوش مصنوعى داراى چهــار مرحله براى فیلتر دقیق 
اطالعات اســت. به این ترتیب احتمال دریافت هشدارهاى نادرست از 
سوى این سامانه به حداقل مى رسد. این الگوریتم مى تواند تفاوت بین 
موجودات زنده با اشیا و نیز تفاوت بین انسان با حیوانات را تشخیص 
دهد. لیت مور همچنین قادر به شناســایى اعضاى خانواده و همچنین 
تمایز رفتارهاى مشکوك از عادى است. لیت مور از نور زیادى در شب 
برخوردار است و مى تواند ضمن تامین نور مورد نیاز، تصاویرى باکیفیت 

عرضه کند. این گجت 400 دالر قیمت دارد.

صالح سپهري فر
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