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ذره بین
محسن سمسارپور

   ایران دیجیتال، از بیم تا امید
ایران دیجیتــال که این چنــد روز به عنوان 
هشتگ توســط آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات و 
فناورى اطالعات نیز اســتفاده مى شود، مسیرى 
اســت در جهت فعالیت بیــش از پیش در حوزه 
دیجیتال کشــور. در همین راستا مهدى شامى 
زنجانــى، عضو هیات علمى دانشــگاه تهران و 
مشــاور تحول دیجیتال مى گوید: «داده ها نفت 
دنیــاى امروز هســتند، اگر امروز بــه تحلیل و 
ارزشمندســازى آن نپردازیم معلوم نیســت چه 
آینده اى را باید براى کشــور متصور بود. امروز در 
فضاى دیجیتال ارزهایى ظهور و بروز کرده اند که 
دیگر محدود به بانک هاى مرکزى نیستند. خدماتى 
به کاربران داده مى شود که شاید سرویس دهنده 
آن دیگر بومى نیست و از خارج از کشور در حال 
سرویس دهى به مردم کشور است. پارادایم عصر 
حاضر دیجیتالى شدن است و اگر به فکر تحول 
دیجیتالى در کشــور نباشیم ممکن است فاصله 
زیادى با کشورهاى دیگر حتى کشورهاى منطقه 
پیدا کنیم. امروز دیجیتالى شــدن در حوزه هاى 
مختلف نفوذ کرده، در جامعه دیجیتالى هشتگ 
معنادار است. اگر هشتگى در یک شبکه اجتماعى 
باال آمده اســت حتما دغدغه اى از مردم را نشان 
مى دهد. این موارد نشــان مى دهد ما نمى توانیم 
به دیجیتالى شــدن بى تفاوت باشیم. براى اثبات 
صحبت هاى خود مى گویم آیا کســى هست که 
یک روز بدون فناورى را براى خود تعریف کند و 

در انتهاى روز حال خوبى داشته باشد؟»

   چرا ایران دیجیتال؟
 یکــى از دغدغه هــاى مهــم کشــور در 

ســال هاى اخیر بحث اشــتغال اســت. حوزه 
دیجیتــال مى تواند با ایجاد مشــاغل جدید و 
تغییر مشاغل سنتى، فضاى مناسب بیشترى را 
براى اشــتغال افراد فراهم کند. شامى زنجانى، 
پژوهشگر دانشــگاه مى گوید: «سال هاست که 
در صنایع مختلــف با دیگر کشــورها فاصله 
چشــمگیرى داریم، به عنوان مثال در صنعت 
خودروســازى این فاصله کامال مشهود است، 
ســال ها تالش براى رســیدن بــه غول هاى 
این صنعت نتیجه مناســبى نداده و بعید است 
بتوانیــم فاصله اى که با این شــرکت ها ایجاد 
شــده را جبران کنیم، اما در حــوزه دیجیتال، 
شــرکت هاى مطرح حدود 15 ســال است در 
دنیا فعالیت مى کنند. شــاید ایــن فاصله کم 

ایران با دیگر کشورهاســت که این فرصت را 
در اختیار ما قرار داده تا بتوانیم اقتصاد کشــور 
را به ســمت دیجیتالى شــدن سوق دهیم و با 
کارآفرینــى و نوآورى در حوزه دیجیتال ایرانى 
قدرتمند از لحاظ اقتصادى داشته باشیم. شاید 
در صنایع سنتى نتوانیم مزیت رقابتى در سطح 
جهانى ایجــاد کنیم، ولى ظرفیت ایجاد مزیت 
رقابتى را در حوزه دیجیتال داریم. ایران حدود 
5 تا 6 ســال دیگر این میزان از نسل جوان را 
خواهد داشت و این نیروى جوان آموزش دیده 
و متخصص مى توانند فضاى مناســبى را براى 
رشــد اقتصادى کشــور ایجاد کنند.  این بازه 
زمانى بهترین فرصتى اســت کــه مى توان با 
عزم همگانى افــرادى را تربیت کنیم که دید 

اســتارت آپى و نوآورانه به کســب وکار دارند و 
دیگــر دنبال کار براى یک شــرکت به صورت 
نیروى کارمند نیســتند.»  البته باید این نکته 
را در نظر گرفت که درســت است فاصله ما با 
دنیا در حوزه دیجیتال زیاد نیســت، ولى دنیاى 
دیجیتال با سرعت باالیى در حال حرکت است. 
شــامى زنجانــى در ایــن بــاره مى گوید: 
طبق گــزارش معتبر گارتنر در ســال 2030 
رشــد اقتصــادى از طریق هــوش مصنوعى 
به دو برابر خواهد رســید، اما به واقع کســانى 
مى توانند در این رشــد شریک باشند که امروز 
فکرى براى فــردا کرده اند. نکتــه با اهمیت 
اقتصــاد دیجیتال محور این اســت که نیازى 
به ســرمایه گذارى زیاد دولت نیست. دولت با 
ایجاد و تامین زیرســاخت مناسب، مى تواند به 
این مســیر کمک کند. در حال حاضر متاسفانه 
برخى از بخش هاى دولتى منتظر بزرگ شدن 
اســتارت آپ ها هستند تا آنها را خریدارى کنند. 
رقابت امروز ما در منطقه رقابت بر سر اقتصاد 
دیجیتال اســت، طبق گزارش مکنزى 2016 
با عنوان خاورمیانــه دیجیتال، بحرین برترین 
کشــور از نظر فناورى اطالعات و ارتباطات در 
خاورمیانه است و کشور ما فاصله زیادى با این 

کشور دارد. 

   گفت وگوى سازنده
شــاید جنبه اقتصادى ایران دیجیتال مهم 
باشــد، اما جنبه اجتماعى آن بــه مراتب حائز 
اهمیت تر اســت. امروز فضــاى مجازى محل 
حضور اقشــار مختلف است. شــامى زنجانى 
مى گوید: «امروز در دنیا دولت اجتماعى نقش 
کلیدى بازى مى کند. دولت ها با دانشــى که از 
رفتار اقشــار مختلف در شــبکه هاى اجتماعى 
به دســت مى آورند، مى توانند تصمیمات خود را 

بهتر از قبل بگیرند. 
در دنیاى امروز جامعه خبرگان در شبکه هاى 
اجتماعــى دور هم جمع شــده اند و مى توانند 
مشــکالت کشــور را بــا همفکــرى براحتى 
حل کنند. ســال ها قبل بــراى کمک گرفتن 
از خبــرگان هر عرصه آنها را زیر یک ســقف 
جمع مى کردیم، اما به واقــع چند نفر خبره را 
مى تــوان کنار هم جمع کــرد؟ امروزه فضاى 
مجازى حضــور خبره ها میلیونــى را براى ما 
به ارمغان آورده و دیجیتالى شــدن مى تواند به 
تصمیمات بهتر براى آینده اى بهتر براى ایران 
منجر شود.» باید توجه داشته باشیم در دنیاى 
دیجیتــال، به جز شــبکه هاى اجتماعى داراى 
شبکه هاى انسانى هســتیم که ابزار دیجیتال 
این افراد را به هم متصل کرده است. نخبگان 
کشورى ممکن اســت به صورت کامال رایگان 
مشاوره هایى براى بهبود کشور داشته باشند و 
از این شبکه انسانى آن را به دولتمردان منتقل 

کنند.

   اقتصاد شفاف
ایــن روزها یکــى از مشــکالت در حوزه 
فســادهاى مالى، عدم شــفافیت است. شامى 
زنجانــى مى گوید: در ایــران دیجیتال، ایرانى 
شفاف خواهیم داشــت. باید بگویم این اتفاق 
یکباره صورت نمى گیرد و ما ایرانى ها مســیر 
شــفاف را پیش بینى مى کنیــم. طى یک بازه 
تــا 15 ســاله مى توانیم ایرانــى دیجیتال و  ده 
شفاف داشته باشــیم که بتواند جلوى فساد را 
بگیرد. منطق دیجیتال، منطق تعامل اســت. 
ایران دیجیتال موجب بیشتر شدن گفت وگوها 

خواهد شد.

گپ و گفتى در حوزه تحول دیجیتالى 

ایران دیجیتال، خیلى دور خیلى نزدیک
اگر به 50سال گذشته برگردیم، شرکت هاى بزرگ در حوزه هاى انرژى هاى فسیلى و شرکت هاى تولید کننده خودرو جزو ثروتمندترین شرکت ها بودند. 
با نگاهى دقیق تر مى توان دریافت که قدرت این شرکت ها نیز در محدوده فعالیت خود بوده و پا را فراتر از حوزه تخصصى خود نمى گذاشتند، اما امروز 
حوزه دیجیتال سکان دار قدرت و ثروت جهانى است. اگر نگاهى به شرکت هاى ثروتمند جهان در سال هاى اخیر بیندازیم با اسامى غول هاى فناورى مانند 
گوگل و اپل روبه رو خواهیم شد. در کنار ثروت، این شرکت ها در حال شکل دهى قدرتى فراتر از حوزه فعالیت خود هستند. امروز شرکت هاى بزرگ حوزه 
دیجیتال، در حال قدرت نمایى در حوزه هاى دیگرى چون فرهنگ، اقتصاد، اجتماعى و حکمرانى نیز هستند. در حال حاضر سود برخى شرکت هاى حوزه 

دیجیتال با درآمد نفتى یکساله کشور برابرى کرده و این، اهمیت پرداختن به حوزه دیجیتال را بیش از پیش بیان مى کند.

راه درمان اقتصاد کشور

تحول دیجیتال به معناى الکترونیکى کردن تمام اتفاقات اطراف 
ما نیســت. دیجیتالــى کردن یعنى ترکیبــى از خدمات آنالین و 
آفالین کنار هم به نحوى کــه بتواند حال خوبى را براى خدمت 
گیرنده ایجاد کند. آمازون نمونه جالبى از این اتفاق است. شرکتى 
که به صورت دیجیتالى محصوالت را عرضه مى کرده، امروز شعب 
آمازون گو را راه اندازى کــرده که به صورت فیزیکى خدمت ارائه 
مى کنند. الزاما الکترونیکى کردن فرآیندها نمى تواند موجب اســتفاده بجا و مناسب از حوزه 
دیجیتال باشــد. دکتر شــامى زنجانى مى گوید: «ایران دیجیتال، ایرانى شفاف، بدون فساد 
سیستمى، اهل گفت وگو و به دنبال تبادل نظر و اندیشه و داراى اقتصادى پویا و جوان محور 
در ســطح منطقه اســت. تا زمانى که تفکر دیجیتال نداشته باشــیم و به این باور نرسیم که 
دیجیتالى شدن راه درمان کشور است، ایران دیجیتال خیلى دور بوده و قابل دسترس نیست، 
ولى اگر بتوانیم این تفکر را همه گیر کنیم با ســرعت باال مى توانیم پیشــرفت کنیم، چراکه 

دنیاى دیجیتال فضاى پیشرفت با سرعت باال را فراهم کرده است.»
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   سالن الکام استارز را که محل تجمع 
ارزیابى  چگونه  امســال  استارت آپ هاست، 

مى کنید؟
هرچه جلوتر مى رویم به لحاظ فیزیک اجرا 
بهبود محسوسى مى بینیم: جانمایى غرفه هاى 
اســتارت آپ ها در فضایــى منطقى تر شــکل 
مى گیــرد و برنامه هاى جنبــى مانند داورى، 
سخنرانى و پنل شکل بهترى پیدا کرده است. 
در کیفیــت اســتارت آپ ها خیلــى ارتقاى 
محسوسى نسبت به سال گذشته دیده نمى شود. 
آنهایى که خوب بودند همچنان هســتند و در 
برخورد اول با اســتارت آپ هاى جدید به نظر 
مى آید تعداد استارت آپ هاى تکرارى باال رفته 
است. شاید بچه ها در پیدا کردن ایده هاى جدید 
دچار مشکل شده اند یا این که ایده ها ته کشیده 

و مجبور هستند قبلى ها را بهتر کنند. 
اتفاق مهمى که امســال افتــاد این بود که 
ســال گذشــته ما خودمان اســتارت آپ ها را 
پیدا مى کردیم، امســال آنها در یک اشل نسبتا 

انبوه مراجعه کردند. 
پرسش و پاســخ ها و این که شتاب دهنده یا 
صندوق هاى ســرمایه گذارى قرار است چه کار 
کنند، کمى هدفمندتر شــده است. این مسائل 
براى اســتارت آپ ها بیشــتر جاافتاده، ولى من 
فکر مى کنم آنها همچنان آمادگى و استراتژى 
درستى براى صحبت با یک سرمایه گذار ندارند 

و باید بیشتر روى آن کار کنند. 

   آنچه براى من بســیار محسوس بود 
و هنگام گشــتن در ســالن الکام استارز به 
چشــم مى آمد، تکرارى شدن ایده ها و افراد 

بود. از طرف دیگر بســیارى از استارت آپ ها 
چند سال است در نمایشگاه شرکت مى کنند 
بازدیدکننــدگان تکرارى  نیز بــراى  آنها  و 
شــده اند و به نظر مى رســد در این مدت یا 
باید رشــد مى کردند و از حالت استارت آپى 

شکست  یا  مى شــدند  خارج 
به  میــدان  از  و  مى خوردنــد 
به نظر شــما  در مى شــدند. 
در  نوآور  اســتارت آپ هاى  آیا 
نمایشگاه شرکت نکرده بودند 
یا جریان اســتارت آپى کشور 
همین اســت که در نمایشگاه 

مى بینیم؟
بخشــى از آن به این دلیل 
استارت آپى  اولیه  موج  که  است 
اســت  در حال فروکش کردن 
و در حــال ورود بــه موج دوم 

هستیم. 
در موج اول آنهایى که خوب 
و حرفــه اى بودند و توانســتند 
حمایت جذب کننــد خیلى زود 
توانســتند رشــد کنند و عمال 
به  نیستند و  دیگر اســتارت آپ 
تبدیل  بالغ تر  کســب و کارهاى 
به عنوان موج  آنهایى که  شدند. 
دوم وارد گود شــدند، بخشى از 
همان آدم هاى شکســت خورده 
مــوج اول هســتند و بخشــى 
از  که  هســتند  کســانى  دیگر 
بیرون جذب مى شوند. نمى توانم 
تحلیل درستى ارائه کنم که این 

خوب است یا بد. از طرفى آدم تکرارى مى تواند 
نوید دهد که آنها قبال یک یا دو اســتارت آپ 
زمین زده اند و االن مى توانند استارت آپ سوم 
را بهتر کار کنند، از ســوى دیگــر کال بودن 
در فضــاى اســتارت آپى براى عده اى شــغل 
به حســاب مى آیــد و این افراد 
مى خواهند دائم در فضایى خود 
مطرح  اســتارت آپ  به عنوان  را 
متاســفانه جو شویى که  کنند. 
دارد  اکوسیســتم وجود  این  در 
ممکن است بعضى از دوستان را 
گول بزند که این بخش بزرگى 

از کار است.
ایــن  از  بعضــى  مثــال 
اســتارت آپ ها کــه االن بــه 
الکامــپ آمده انــد چنــد هفته 
قبل در نمایشــگاه اینوتکس و 
دو هفتــه قبل تر در نمایشــگاه 
دیگرى بودند. اینها در شش ماه 
گذشــته در همه نمایشــگاه ها 
شرکت کرده اند، پس کى وقت 
به کسب وکار خودشان  مى کنند 
برســند؟ از این نظــر مقدارى 

نگران مى شویم. 
در خــود نمایشــگاه هم ما 
خیلى مشــتاق هستیم که بحث 
(ادغــام) چه در الیه  مرجینگ 
تیم و چه در الیه اســتارت آپ 
اتفاق بیفتد، اما این مســاله به 
است.  فرهنگى ســخت  دالیل 
در کل «ماســت بندى فالنــى 

شــعبه دیگرى ندارد!» در این الیه نیز برایمان 
دشــوار است که به سمت ســاخت تیم برویم. 
مضاف بر این که وقتى استارت آپ هاى تکرارى 
یکدیگر را مى بینند، خیلى ســریع گارد رقابتى 
مى گیرند، در حالى که اصال بازارى وجود ندارد 

که بخواهند سرش رقابت کنند.
آنهــا مى توانند به یکدیگــر کمک کرده و 
ســرویس هاى خود را ادغام کننــد و به جاى 
این که هر دو، شــش ماه دیگــر بمیرند، یکى 
شــوند تا شاید این شــانس را داشته باشند که 

رشد کنند. 
در کل بحث تیم ســازى هنوز در کشور ما 
جا نیفتاده و یکى از مشــکالت اکوسیستم این 
است که افراد براى تیم ســازى سراغ افرادى 
شبیه و همفکر خودشــان مى روند، این باعث 
مى شود افرادى شــبیه هم تیم تشکیل دهند 
و در حوزه هایى که تخصصشــان نیست دچار 

مشکل مى شوند.
 

   آیا در طول مدت برگزارى نمایشگاه 
مجموعه  که  بودند  استارت آپ هایى  الکامپ، 

شما را به سرمایه گذارى ترغیب کنند؟
ما در تریگ آپ (مرکز شتابدهى نوآورى) روى 
(post-acceleration) پساشتابدهى  بحث 
تجربــه خیلــى خوبــى داریــم، تیم هایى که 
از شــتابدهى بیــرون مى آیند، هــم به دلیل 
با سرمایه گذار  مذاکره شان  زمان  طوالنى بودن 
و هــم به این دلیل که در ســطحى هســتند 
که مدل کسب وکار ســاده اى را به درآمدزایى 
رسانده اند، عمال امکان توسعه آنها وجود دارد. 
این دوره پساشــتابدهى کمــک مى کند افراد 
بتوانند با جذب منابع مالى نســبتا محدود مثال 
حدود 100 تا 200 میلیون که قابل پرداخت تر 
اســت، در یک بازه زمانى مشــخص اتفاقات 
بزرگ ترى را رقم بزنند، مثال تســت بازارشان 
را قوى تر کنند یا بیشــتر روى برندشــان کار 
کنند. وقتى در الکامپ شــرکت کردیم یکى از 
اهدافمان پیدا کردن تیم در الیه پساشتابدهى 
بود. تا قبل از این تیم هایى که در این قســمت 
از شــتابدهنده تریگ آپ مى نشستند تیم هایى 
بودند کــه خروجى خود تریــگ آپ بودند، اما 
اکنون این توانایى را داریم که از خروجى دیگر 

شتابدهنده ها نیز جذب کنیم. 
در این الیه مــا چند بیزینس جذاب دیدیم 
که باید کمــى جدى تر صحبت کنیم. چند تیم 
هم براى ورود به بحث شتابدهى مناسب بودند. 

   شــرایط اقتصادى چقدر روى بازار 
کســب وکارهاى نوپا و جذب ســرمایه گذار 

تاثیر گذاشته است؟
طبیعتــا وقتــى کل بدنه اقتصــاد به دلیل 
ضربه هایى که مى خــورد، فروکش مى کند ما 
هم جزئى از آن هســتیم. ما یــک نهاد مالى 
هستیم و در شــرایطى که حال اقتصاد خوب 
نیست، بالطبع ما هم صدمه و آسیب مى بینیم، 
اما این شانس براى استارت آپ هایى که بتوانند 
از یک فاکتور بین المللى بهره ببرند وجود دارد. 
مثال به نوعى بتواننــد محصول خود را به 

بازار آن طرف برسانند. 
این اتفاقاتــى که در حوزه اقتصــاد افتاده 
شــاید یک تریگرى باشــد براى استارت آپ ها 
که قدرى بیشــتر و سریع تر - گرچه آماتورتر و 
نیازمند به حمایت بیشتر- به خارج از کشور با 
دید بازترى نگاه کنند. حتما الزم نیست سراغ 
بازار همسایه ها  بازارهاى جهانى خاص بروند، 

نیز مى تواند برایشان مفید باشد.

ذره بین یکى از ویژگى هاى الکامپ 97، زیر یک چتر آوردن استارت آپ ها، سرمایه گذاران و شتاب دهنده ها بود که باعث مى شد استارت آپ ها راحت تر در مسیر 
یافتن شتاب دهنده و سرمایه گذار قرار گیرند. شناسا، یکى از سرمایه گذاران حاضر در الکامپ بود. این مجموعه در حوزه سرمایه گذارى ماجراجویانه 
(Venture capital) فعالیت مى کند و تاکنون روى استارت آپ هاى متعددى سرمایه گذارى کرده است. در حاشیه الکامپ که از 4 تا 6 مرداد برگزار شد و 
گزارش آن را هفته گذشته در کلیک خواندید، گپ وگفتى با سجاد اکباتانى، مدیر توسعه کسب وکار این شرکت سرمایه گذارى ماجراجویانه داشتیم. این 
گفت وگو با یک عضو از خانواده اى سرمایه گذار شاید دید جامع ترى نسبت به فضاى کسب وکارهاى نوپاى کشور به ما دهد، کسب وکارهایى که با ایده هاى 

نوآورانه و استفاده از فناورى در تالش هستند زندگى افراد را بهبود بخشند و گفته مى شود مى توانند نقش تعیین کننده اى در اقتصاد کشور ایفا کنند.

یک کارشناس سرمایه گذارى خطرپذیر از حال و روز کسب وکارهاى نوپا مى گوید

نگاه به بازارهاى جهانى 
برگ برنده استارت آپ ها
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   مرگ پایان نیستبازى  کده
همان طور که مى دانیــد، مردن و یاد گرفتن از 
تجربه هاى قبلى یکى از ویژگى هاى اساسى سبک 
روگ الیک به شــمار مى رود. از طرفى سیســتم 
تصادفى بودن مراحل نیز باعث مى شــود با هر بار 
مردن یک تجربه جدید انتظار شــما را بکشــد و 
تا حد امکان از یکنواخت شــدن مســیر و مرحله 
جلوگیرى شود. با این حال نمى توان منکر آن بود 
که بازیکنان به هرحال مردن را دوســت ندارند و 
نمى خواهنــد نتیجه زحمات و تالش هایشــان از 
دست برود. Dead Cells با اطمینان پیدا کردن 
از این که قسمت عمده اى از دستاوردهاى بازیکنان 
قبل از بیرون دادن آخرین نفس، تاثیرى چشمگیر 
و معنــادار در روند تالش هــاى بعدى آنها خواهد 
داشت، موفق شــده حس ناامیدى و سرخوردگى 
ناشــى از شکســت خوردن و کشــته شــدن را 
بــراى بازیکن کاهــش دهد. به واســطه همین 
سیستم، تالش بعدى شــما با تجربه و وقتى که 
سرمایه گذارى کرده اید، نتیجه بهترى در پى خواهد 
داشــت و همین طور در بازى بهتر مى شوید. البته 
بدانید این مساله از یک منظر Dead Cells را 
به بازى خطرناکى تبدیل مى کند، چون شما مدام با 
این وعده به خود که «فقط یک دست دیگر» ادامه 
مى دهم، خوابى را که تمــام روز منتظرش بودید 
ممکن اســت تا ســپیده دم صبح به چشم نبینید! 
الزم به ذکر اســت در این مدت با به دست آوردن 
ســالح ها، قدرت هاى ویژه و مناطق جدیدى که 
موفق به کشــف و گذر در آنها شده اید چنان حس 
رضایتى خواهید داشــت که دوست ندارید بازى را 

کنار بگذارید و به بقیه امورات زندگى خود برسید.
در این بازى نباید دنبال داستان بود. تمام آنچه 
نیاز دارید این اســت که قهرمان بى نام و نشــان 
بازى خــوب یاد گرفته با شکســت خوردن کنار 
بیاید و اولین چیزى که با شروع بازى خواهید دید، 
احیا شدن و به زندگى بازگشتن قهرمان است که 
به واسطه ماده اى متشکل از آتش و دود که جاى 
سر روى بدن او قرار مى گیرد انجام مى شود. این 
ماده با جذب کردن روح شــیاطین و دشمنانى که 

کشته مى شوند قوى تر شــده و به همین دلیل از 
اینجاى داستان به بعد تمام تالش شما باید کشتن 
شیاطینى باشد که در مسیرتان قرار دارند. اگر بین 
راه کشــته شوید تمام آنچه را به دست آورده اید از 
دســت مى دهید، اما اگر بتوانید قبل از مرگ، خود 
را به جایى امن برسانید مى توانید داشته هاى خود 
را روى سالح ها، ویژگى هاى کاراکتر یا قدرت هاى 
ویژه اى که به صورت تصادفى در مرحله به شــما 
داده مى شوند سرمایه گذارى کرده و تاثیر آن تا ابد 
باقى خواهد ماند تا در تالش هاى بعدى قدرتمندتر 

شروع کنید.

   در جست وجوى قدرت
قدرت بیشــتر! این چیزى اســت که اســاس 
گیم پلى بازى را شکل داده و انگیزه بازیکن براى 
 Dead Cells تالش هاى پى در پى اســت. در
چنــد منطقه مختلف وجود دارد کــه هر کدام تم 
مخصــوص به خــود از شــبکه هاى فاضالب و 
قلعه هاى قدیمى گرفته تا بندر دزدان دریایى و … 
را شــامل مى شــود. توالى این محیط ها در بازى 
تصادفى نیســت و شما به مرور یاد خواهید گرفت 
که قبــل و بعد هر منطقه کدام منطقه بود. عالوه 
بر بحث بصرى که با گرافیک پیکســلى بازى هم 
بسیار متنوع و زیبا به تصویر کشیده شده، مهم ترین 
تفاوت هر منطقه با یکدیگر دشمنان و چالش هایى 
است که پیش روى تان قرار مى دهد. شما با ورود به 
یک منطقه جدید باید انتظار معرفى دشمن جدید 
را نیز داشــته باشــید. بعضى از این دشمنان گونه 
ارتقا یافته اى از دشــمنان قبلى هستند، اما بعضى 

کامال جدیــد بوده و رفتارهاى جدیدى دارند. البته 
وجود دشمنان مناطق قبلى در مناطق بعدى نیز به 

هرحال طبیعى و اقتضاى بازى است. 
Dead Cells دشــمنان و چالش هاى بازى 
را خیلى خــوب به بازیکن معرفــى مى کند، زیرا 
رویکرد و ابزار بازیکن براى شکست دادن آنهاست 
که اساس لذت و ســرگرم کنندگى تجربه بازى را 
شــکل مى دهد. تمام دشــمنان بازى، رفتارهاى 
خاصى دارند که به خوبى از انیمیشن هایشــان به 
بازیکن آموزش داده مى شوند و شما به مرور همه 
آنها را یاد خواهید گرفت، از طرفى هر رفتار آنقدر 
مجزا و مشخص اســت که در صحنه هاى شلوغ 
که انواع دشــمنان حضور دارند نیز مشــکلى در 
تشخیص این که چه اتفاقى در حال رخ دادن است، 
نخواهید داشــت.  اما در بطــن طراحى هر بازى، 
چالش همیشــه با ابزار و توانایى ها براى غلبه بر 
آن سنجیده مى شود. در این راستا کاراکتر همیشه 
دو ســالح مى تواند حمل کرده و دو فضاى خالى 
براى قدرت هــا و توانایى هایى که در طول مرحله 
وجود دارند در اختیار دارید. تصمیم شما به انتخاب 
بهترین ترکیب براى سبک بازى خود در گیم پلى 
مربوط مى شود. ضمن این که سالح ها و قدرت ها 
و توانایى ها را مى توانید ارتقا داده و تاثیرگذارى یا 
ظرفیت شــان را بهبود دهید. همچنین ارتقاهایى 
نیز روى میزان ســالمتى و قدرت ضربه مى توانید 
داشته باشید که البته بر خالف ارتقاهاى قبلى، بعد 

از مردن آنها را از دست خواهید داد. 

   جمع بندى
Dead Cells از بازى هایى اســت که باید 
روى سیســتم خود داشته باشید و فکر نکنید مثال 
طى 3 ـ 2 روز تمامش مى کنید. رویکردتان بیشتر 
 Dead Cells این باشــد که امروز چند دست
بازى کنید و به بقیه کارها برسید. سیستم مبارزات 
نرم و بســیار راضى کننــده در کنار حس و پاداش 
خوب گشتن در محیط و سادگى و در دسترس بودن 
بازى باعث شده بتوان آن را از بهترین هاى مستقل 

امسال در نظر گرفت.

بازي هفته

ما چند خوشحال اندك!
اولین بازى این هفته که قصد معرفى آن 
را داریم به دلیل ماهیت مســتقل تیم سازنده 
ممکن اســت خیلى براى عمــوم نام بزرگى 
نباشد، اما افرادى که پیگیر بازى هاى خالقانه 
و خاص هستند حتما با آن آشنا بوده و احتماال 
خبر خروجش از بخش دسترســى زودهنگام 
استیم و انتشار نسخه کاملش، خبرى خوشایند 
خواهــد بــود. We Happy Few عنوان 
به شدت اتمسفریک و قصه محورى که شاید 
بیشتر از دو سال در بخش دسترسى زودهنگام 
اســتیم قرار داشــت، این هفته براى PC و 
کنسول ها منتشر مى شود. قصه بازى در مورد 
نسخه اى خودســاخته از انگلستان دهه1960 
میالدى اســت، جایى که استفاده از یک ماده 
توهم زا به شدت رونق گرفته و دولت انگلستان 
تــالش مى کند با ترویج این ماده، شــادى و 
خوشــى مصنوعى براى مردم ایجاد کند. در 
این شرایط قهرمانان داستان که سه شخصیت 
هستند با این مضمون که واقعیتى که مى بینند، 
توهمى بیش نیست چشم باز کرده و در تالش 
براى دســتیابى و به دست آوردن حقیقت قدم 
به ماجراهاى اکشن ماجرایى بازى مى گذارند. 
اگر فضا و اتمســفر سرى بازى هاى بایوشاك 
را دوســت دارید، تجربه این بازى را نیز نباید 

از دست بدهید.

آخرین فصل قصه کلِمنتاین
چنــد ســالى از زمانى که بــا کلِمنتاین، 
دختربچه اى که در خانــه درختى اش پنهان 
شــده بود آشــنا شــدیم مى گذرد. در طول 
این مــدت و در قالب ماجراها و ســفرهاى 
ســخت و دشــوار، او بزرگ شده و حاال این 
هفته مى توانیم با انتشــار اولین قســمت از
 The Walking Dead: The Final Season
شــاهد تمام شــدن قصه او در دنیاى زامبى 
رابرت کرکمن باشیم. آخرین فصل بازى حول 
پیــدا کردن نقطه اى امن براى شــکل دادن 
زندگى، محافظت از آن و البته فداکارى هایى 
است که باید انجام گیرد. با تصمیم هایى که 
بازى پیش روى تان قرار مى دهد تعیین خواهید 
کرد که قصه و سرنوشت کلمنتاین بعد از تمام 
این سال ها چگونه رقم بخورد. در این نسخه 
گرافیک بازى نیز اندکى دستخوش تغییر شده 
تا هرچه بیشــتر به فضاى کامیک ها نزدیک 
شــود. همچنین با تغییراتى در زاویه دوربین 
و بزرگ تر شــدن محیط ها، بیشــتر و بهتر 
مى توانید خود را در محیط اطراف تان احساس 
کنید. شاید از تکنیک شرکت Telltale براى 
روایت قصه خسته شده باشــیم، ولى بیایید 

داستانى را که شروع کرده ایم، تمام کنیم.

مجید رحمانى

اولین بار در یک سوم پایانى دوران خدمت سربازى یعنى حدود یک سال و نیم پیش توسط یکى از دوستان با بازى Dead Cells آشنا شدم. یک تجربه 
عجیب، تازه و بسیار سرگرم کننده که با ترکیب ساختار روگ الیک ساید اسکرولینگ با الهامات فراوانى که از سرى بازى هاى Castlevania در آن مشاهده 
مى شد، توانسته بود به فرمولى موفق دست یابد. حاال با گذشت این مدت و خارج شدن بازى از بخش دسترسى زودهنگام استیم و انتشار رسمى اش، شاهد 

درخشش هرچه بیشتر بازى و بهتر شدن همه جنبه هاى آن هستیم.

 Dead Cells نقد و بررسى بازى

قهرمانى بى نام که به شما قدرت مى بخشد

امتیاز

9/5 

در این بازى نباید دنبال داستان بود. تمام آنچه 
نیاز دارید این اســت که قهرمان بى نام و نشــان 
بازى خــوب یاد گرفته با شکســت خوردن کنار 
بیاید و اولین چیزى که با شروع بازى خواهید دید، 
احیا شدن و به زندگى بازگشتن قهرمان است که 
به واسطه ماده اى متشکل از آتش و دود که جاى 
سر روى بدن او قرار مى گیرد انجام مى شود. این 
ماده با جذب کردن روح شــیاطین و دشمنانى که 

Dead Cells
 Motion Twin  سازنده

Motion Twin  ناشر

Xbox One، PS4، PC، Switch   پلتفرم

سبک  روگ الیک مترویدوانیا
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EPUB   
فایل  فرمت  اصلى تریــن  و  مشــهورترین 
(مخفــف   EPUB دیجیتــال،  کتاب هــاى 
Electronic Publication) توســط فروم 
بین المللى نشــر دیجیتال که اکنون بخشى از 
کنسرسیوم WWW به حساب مى آید، توسعه 
یافته اســت. فرمت EPUB در اصل در ادامه 
یک فرمت قدیمى تر به نام OEB سال 2007 

ایجاد شد.
رایــگان بودن، اســتاندارد باز و اســتقالل 
از ســازند گان اصلى تریــن دالیلى اســت که 
EPUB را بــه مرســوم ترین فرمــت کتاب 
دیجیتــال تبدیل کرده اســت. از این دیدگاه، 
EPUB را مى توان معــادل MP3 در دنیاى 
نشــر موزیک دیجیتال دانســت. تقریبا تمام 
کتابخوان هاى دیجیتال و سیســتم هاى عامل 
از این فرمت پشــتیبانى مى کنند، اما به دلیل 
باز بــودن اســتاندارد آن، ناشــران مى توانند 
محتواى تولید شــده با این فرمت را به همراه 
سیســتم DRM دلخواهشان عرضه کنند که 
براى مشتریان دردسرساز است! تنها استثنا در 
محبوبیــت و فراگیر بودن EPUB، کتابخوان 
کیندل شرکت آمازون است که به طرز عجیبى 
از این فرمت پشتیبانى نمى کند و با فرمت خود 

یعنى MOBI کار مى کند.
یکى از نــکات جالب در مورد EPUB که 

کمتر مورد توجه قرار مى گیرد آن است که این 
 ،SVG فرمــت از تصاویر رنگى، گرافیک هاى
المان هاى متحرك و حتى ویدئو به طور کامل 

پشتیبانى مى کند!

MOBI   
فرمت MOBI دســتپخت یک شــرکت 
فرانســوى به نام Mobipocket اســت که 
سال2000 آن را بر اساس همان فرمت قدیمى 
OEB ایجــاد کرد تا براى نمایش کتاب ها در 
کتابخــوان Mobipocket Reader خــود 
استفاده کند. ســال 2005 آمازون این شرکت 
را خرید و موبى پاکت تحــت آمازون به مدت 
11 ســال فعالیت کرد تا ســال 2016 آمازون 
عمال نام و ســرورهاى آن را بست، ولى فرمت 

MOBI را نگه داشت.
چند تفــاوت کلیــدى میــان EPUB و 
MOBI وجود دارد. مهم ترین آنها، باز نبودن 
استاندارد فرمت MOBI است و بنابراین، این 
فرمت به صورت عمومى در دســترس نیست. 
عالوه بر ایــن، MOBI امکان پخش صدا یا 

ویدئو را هم ندارد.
MOBI از نظــر فراگیــرى تقریبا در حد 
EPUB اســت و به جــز کتابخــوان نوك 
(Nook) از شــرکت بارنــز و نوبــل، دیگر 
کتابخوان هاى دیجیتال از این فرمت پشتیبانى 

مى کنند. حاال این پشــتیبانى بــه دلیل خود 
فرمت است یا غول پشتش جاى بحث دارد!

برخالف فرمــت EPUB که فایل هایش 
تنهــا یــک پســوند epub. دارند،  

 MOBI فرمت  بــا  فایل هاى 
مى توانند عالوه بر پســوند 

mobi.، پســوند prc. را 
نیز داشته باشند.

AZW3 و AZW   
 AZW فرمت هــاى

AZW3 فرمت هــاى  و 
اختصاصــى آمــازون براى 

دیجیتال عرضه شده  کتاب هاى 
در فروشگاهش است. AZW فرمت 

قدیمى تر است که همزمان با اولین کتابخوان 
کیندل در سال 2007 ارائه شد. فرمت جدیدتر 
یعنى AZW3 چهار ســال بعــد و با عرضه 

Kindle Fire در سال 2011 معرفى شد.
تمــام کتاب هایى که از آمــازون خریدارى 
و دانلود مى شــوند در یکــى از این دو فرمت 
 AZW پیشرفته تر از AZW3 هســتند. البته
اســت و از اســتایل ها، فونت هــا و همچنین 

چیدمان هاى بیشترى پشتیبانى مى کند.
در پس پرده، هر دوى این فرمت ها از نظر 
فنى بسیار شــبیه به فرمت MOBI هستند. 
این شــباهت تا آنجاست که تقریبا فرض همه 
بر این اســت که آمازون براى این شــرکت 
موبى پاکت را خرید که از تکنولوژى فرمت آن 
براى ساخت فرمت AZW خود استفاده کند! 
البته برخالف MOBI، فرمت هاى آمازون از 

ویدئو و صدا پشتیبانى مى کنند.
با توجه بــه اختصاصى بودن AZW، این 
فرمت به اندازه EPUB یا MOBI گسترده 
نیســت و بجز کیندل آمازون، کتابخوان هاى 
ساخت شرکت هاى مشــهور دیگر مثل نوك 
یا کوبــو (Kobo) نمى توانند فایل هاى با این 
فرمت را باز کنند. البته وضعیت در سیستم هاى 
عامل موبایل کمى متفاوت است و در اندروید 
و آى اواس هــر دو، امکان باز کردن و نمایش 

فرمت AZW وجود دارد. 

IBA   
یکى دیگر از فرمت هاى مرسوم کتاب هاى 
دیجیتال IBA اســت. البته این فرمت نسبت 
به فرمت هاى قبلى کمتر شــناخته شده است، 

به این دلیل که تنها کتاب هاى ساخته شده در 
برنامه iBooks Author شــرکت اپل با این 

فرمت ارائه مى شوند.
از دیــد فنى، ایــن فرمت 
زیــادى  شــباهت هاى 
 EPUB به فرمــت 
دارد. بــا این حال، 
نمایــش  بــراى 
بــه کــد   IBA
در  موجود  خاص 
نرم افزار اپل بوکز 
نیــاز   (Books)
است و بنابراین روى 
کتابخوان هــا  همــه 
این  با  کتاب هــاى  نمى توان 
فرمــت را خوانــد. البته دقــت کنید این 
فرمت فقط براى کتاب هاى نوشــته شــده در
iBooks Author اســت و نــه کتاب هایى 
که در فروشــگاه آى تیونز عرضه مى شــوند. 
این کتاب ها با همــان فرمت EPUB دانلود 

.(DRM ولى همراه با) مى شوند
IBA فرمت قدرتمندى اســت که از تمام 
محتواهاى ویدئویى، صدا، تصاویر و المان هاى 

متحرك پشتیبانى مى کند.

PDF   
PDF فرمتى نیســت که بــه توضیح نیاز 
داشــته باشــد و به دلیل کارکرد فراوان آن در 
کامپیوتــر و موبایل به قالــب محبوبى براى 

کتاب هاى دیجیتال نیز تبدیل شده است.
امــا پى دى اف یک ضعف بــزرگ دارد که 
باعث مى شــود فرمت خوبى بــراى خواندن 
کتاب نباشد. این ایراد نبود ساختار «بازنشانى» 
(reflowing) اســت.  بازنشانى، خاصیتى در 
یک فایل اســت که به آن اجازه مى دهد خود 
را نسبت به اندازه صفحه یا تنظیمات انتخابى 
توســط کاربر منطبق کند. تمــام فرمت هاى 
مخصــوص کتاب هاى دیجیتــال داراى این 
خاصیــت هســتند و کاربــر مى توانــد اندازه 
متــن، فونت، فاصله خطوط و مــوارد دیگر را 
براى تجربــه بهتر خواندن تغییــر دهد. نکته 
مثبت پى دى اف، عمومى بودن اســتاندارد آن 
(ISO32000) و همچنین امکان استفاده از 
تگ ها براى حرکت در ساختار یک فایل است، 
اما اینها کماکان پى دى اف را به فرمت مناسب 

کتاب دیجیتال تبدیل نمى کند!

هرچند برخى کتابخوان هاى حرفه اى پاى این حرف پافشارى مى کنند که لذت خواندن کتاب فیزیکى 
قابل مقایسه با نسخه دیجیتال آن نیســت و این نوع از کتاب ها هیچ وقت جاى کتاب هاى فیزیکى 
را نخواهند گرفت، اما نمى توان انکار کرد که کتاب هاى دیجیتال بتدریج جایگاهشــان را در میان 
کتابخوان هاى آماتور و حرفه اى باز مى کند! آسانى و راحتى خواندن این گونه کتاب ها بخصوص روى 
دستگاه هاى کتابخوان مخصوص که بتازگى در کشورمان هم عرضه شده، براى آنهایى که اهل خواندن 
کتاب در همه جا هستند، بسیار جذاب است. بر همین اساس در این مطلب نگاهى داریم به انواع فرمت 

کتاب هاى دیجیتال و تفاوت ها میان آنها تا بهتر با دنیاى این کتاب ها آشنا شوید.

از فرمت هاى کتاب دیجیتال چه مى دانید؟

تورق صفر و یکى
محمود صادقى

دیگر فرمت هاى موجود
عــالوه بر فرمت هایى که در متن اصلى آوردیــم، فرمت هاى دیگرى هم وجود 
دارند که چندان مطرح نیســتند، ولى ممکن اســت گاهى در زمینه هاى مختلف با 
آنها برخورد کنید! از جمله این فرمت ها شــرکت سونى سه فرمت LRS، LRF و 
LRX را مثل فرمت هاى اختصاصــى دیگرش براى کتابخوان هاى دیجیتالى خود 
ایجاد کرده بود. در حال حاضر LRS یک فرمت اســتاندارد باز است، ولى دو فرمت 
 EPUB دیگر اســتاندارد نیستند و البته ســونى هم کال بى خیال هر سه شده و از

استفاده مى کند! 
فرمت نســبتا مشهور دیگر DJVU اســت که تیپ هاى دانشگاهى بیشتر با آن 
آشنا هستند. قدرت اصلى این فرمت در فشرده سازى بسیار باالى آن (تقریبا 10 برابر 
پى دى اف!) اســت. به طورى که با آن مى توان بیش از 100 صفحه اسکن شده را در 

کمتر از یک مگابایت جا داد! 
 LIT مایکروسافت هم طبق عادت، زمانى در این زمینه هم فرمت خود را با نام
درســت کرده بود که فقط امکان خواندن روى نرم افزار مایکروسافت Reader را 
داشت. این شــرکت هم فرمت LIT را سال 2011 کنار گذاشت و نرم افزارش هم 

با آن حذف شد!
فرمت RTF یا همان Rich Text Format را هم که تقریبا همه مى شناسند. 
RTF فرمتــى شــبیه به TXT عادى اســت با ایــن تفاوت کــه در آن مى توان 
کاراکترهاى خاص داشــت و از امکان بازنشــانى و فرمت متن برخوردار بود. نکته 

مثبت؟ بعید است کتابخوانى را پیدا کنید که نتواند فایل RTF را نمایش دهد!

MOBI از نظر 
فراگیرى تقریبا در حد 

EPUB است و بجز کتابخوان 
نوك از شرکت بارنز و نوبل، دیگر 

کتابخوان هاى دیجیتال از این فرمت 
پشتیبانى مى کنند. حاال این پشتیبانى 

به دلیل خود فرمت است یا غول 
پشتش مطلبى است که جاى 

بحث دارد!

کارگاه

فرمت هاى 
کتاب هاى دیجیتال 
مثل شخصیت هاى 

این کتاب ها مى مانند: 
برخى مشهور، بقیه 

ناشناس!
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 دکتر
کلیک

کلیک شما

 امیرمهدى قنبرى از اسالم آباد غرب:
من یک گوشى S8 سامسونگ دارم. بعد از این که رمز قفل گوشى 
را فراموش کــردم آن را به تنظیمات کارخانه برگرداندم، اما از آن زمان 
نماى ظاهرى برنامه هاى اصلى گوشى (مانند گوگل پلى، کروم و...) تغییر 
کرده و داراى حاشیه شده است. از طریق کادر نما در تنظیمات روى گزینه 
فقط نماد زدم، اما مشکل حل نشد. همچنین اندروید گوشى را نیز به اوریو 

آپدیت کردم که فایده نداشت.

 نگار علیمردانى از ارومیه:
من بتازگى کار با فتوشــاپ را شروع کردم و در فتوشاپى که استفاده مى کنم مشکلى با تایپ به زبان 
فارسى وجود ندارد. براى انجام یک کار طراحى جدید، فایل آماده اى را از اینترنت دانلود کردم و قصد داشتم 
روى آن تغییراتى ایجاد کنم، اما مشــکلى که با آن مواجه شــدم، جابه جا شدن حروف زبان فارسى و تبدیل 

شدن همه حروف به حروف بزرگ است. 
به عنوان مثال وقتى به زبان فارســى عبارت جام جم را تایپ مى کنم به صورت «م ج م اج» تایپ مى شــود. 
جالب این که همه تنظیمات نرم افزار فتوشاپ و حتى ویندوز درست است و در صورتى که یک فایل جدید در 
فتوشــاپ ایجاد کنم و عملیات تایپ به زبان فارسى را انجام دهم هیچ مشکلى وجود ندارد، اما نمى دانم چرا 
روى فایلى که از اینترنت دانلود کرده ام، هر کارى مى کنم متون فارسى درست تایپ نمى شوند. از تغییر فونت 
و حتى گزینه Reset براى بازنشــانى تنظیمات حالت نوشتار متن هم کمک گرفتم، اما مشکل رفع نشد. از 

فتوشاپ CC نسخه 2017 روى ویندوز 10 استفاده مى کنم.

 کلیک: باتوجه به شرح کاملى که ارائه کردید مطمئنا فایل دانلودى شما یک طرح آماده در زبان انگلیسى 
است. گاهى تنظیمات نوشتارى متن در طرح هاى آماده انگلیسى به نحوى تغییر مى کند که با تایپ متون 
فارسى این مشکل رخ مى دهد و خوشبختانه راه حل آن بسیار ساده است. تنها کارى که باید انجام دهید این است 
که متن موردنظر خود را به حالت انتخاب درآورید. ســپس از منوى Type به منوى Panels رفته و روى گزینه 

Paragraph Panel کلیک کنید.
 Middle در ادامه از باال- ســمت راست پنجره به نمایش درآمده روى آیکون همبرگرى کلیک کرده و گزینه

Eastern and South Asian Layout را فعال کنید.

 کلیک: آن طور که در تصاویر ارســالى توسط شما مشخص است 
النچر قبلى تلفن همراه شــما شبیه النچر مدل S9 است و احتماال 
فارغ از النچر پیش فرض گوشى، یک اپلیکیشن دیگر نیز براى اضافه کردن 
این النچر روى دســتگاه هوشمند شــما نصب بوده است. شما مى توانید با 
مراجعــه به لینک زیــر، اپلیکیشــن S S9 Launcher را دریافت و روى 
گوشى هوشمند خود نصب کنید. با این النچر دوباره قادر خواهید بود النچر 
S9 را کــه تصویــر آیکون هــاى آن موردنظرتان اســت، به عنوان النچر 
پیش فرض سیستم عامل اندروید انتخاب کنید و مانند گذشته از امکانات این 

النچر بهره مند شوید.
http://tiny.cc/s9launcher

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.

یکى از بزرگ ترین چالش هایى که صاحبان 
مباحث  داراى  سایت ها بخصوص ســایت هاى 
آموزش هــاى ویدئویــى آنالین بــا آن مواجه 
هستند، میزبانى فایل هاى ویدئویى روى هاست 
شــخصى و پخــش بى دردســر ویدئوها بدون 
پرداخت هزینه هاى زیاد براى سرور اختصاصى 

یا سرویس هاى پخش ویدئوست. 
دوســت دارید بدون نیاز به ســرویس هاى 
اشتراك گذارى ویدئو و بدون پرداخت هزینه هاى 
زیاد براى خرید ســرور یا ســرویس هاى ویژه 
پخش ویدئــو براحتى ویدئوهــاى موردنظر را 
تحت نام و نشــان تجارى خود در وب سایت تان 
براى بازدیدکنندگان به نمایش بگذارید و در هیچ 
بخشى نیز منابع سرویس میزبانى وب شما اشغال 
نشــود؟ براى انجام این کار کافى است از یک 
ســرویس کامال رایگان همراه این ترفند کمک 

بگیرید:
1 به ســایت زیر وارد شــوید و یک حساب 
کاربــرى رایگان براى خود ایجــاد کنید تا یک 

پارتیشــن 5 گیگابایتى به صورت رایگان به شما 
اختصاص داده شود:

https://poshtiban.com
2 پس از ورود به حســاب کاربــرى خود، از 
باال- سمت راست روى آیکون منوى همبرگرى 
کلیک کــرده و از بخش ویرایش پروفایل، یک 
نام کاربرى براى خود اختصاص دهید. (این نام 
کاربرى در مســیر فایل هاى شــما نمایش داده 

مى شود.)
3  در ویرایش پروفایل، قابلیت لینک مستقیم 
پیش فرض را نیز فعال کنید تا ویدئوهاى آپلودى 

براى همه کاربران در دسترس باشند.
4 به صفحه اصلى بازگشته و پس از پیمایش 
به مسیر دلخواه، پوشه هاى موردنظر خود را ایجاد 
و فایل هاى ویدئویى موردنظرتان را در آنها آپلود 

کنید.
5  با کلیک روى آیکون زنجیر مقابل نام هر 
فایل، لینک دسترسى به آن فایل براى شما کپى 

مى شود.

6  به سایت خود مراجعه و لینک ویدئوى آپلود 
شده را در پخش کننده اختصاصى خود وارد کنید.

توجه: در صورتى که سایت شما پخش کننده 
اختصاصى ندارد و مى خواهید به صورت خودکار 
لینک شما به یک پخش کننده اختصاصى مجهز 
شــود کافى اســت در انتهاى لینک فایل مقدار 

player=1? را وارد کنید.
بدون  ویدئویــى  فایــل  مثــال  به عنــوان 
پخش کننــده موزیک و همراه بــا پخش کننده 

موزیک داراى چنین لینکى خواهد بود:
https://site.com/video.mp4
https://site.com/video.mp4?player=1

دردسر ویدئوها  آپلود و پخش بى 
در سایت هاى شخصى

 پوریا صادقی از تهران: 
یک سایت فروشگاهی دارم. براي امنیت بیشتر سایت و جلوگیري 
از هشــدار خطاي امنیتی توسط مرورگر کروم، گواهینامه امنیتی SSL را 
که به صورت رایگان در کنترل پانل دایرکت ادمین در ســرویس میزبانی 

وب سایتم وجود داشت، فعال کردم. 
گواهینامه امنیتی به خوبی نصب و فعال شــد، اما وقتی آدرس سایت را با 
https وارد می کنم تا به نســخه امن وارد شوم پیغام زیر نمایش داده 

می شود:
 To change this page, upload a new index.html to your

private_html folder
چه کاري باید انجام دهم؟ ســایت از آدرس http در دسترس است، اما 
وقتی https را می زنم این خطا نمایش داده می شــود. چند روز هم صبر 
کردم تا شاید اعمال تغییرات نیازمند گذشت زمان باشد، اما هیچ فرقی 

نکرد و نمی توانم به سایت از آدرس https دسترسی داشته باشم.

 کلیک: خوشبختانه شما کنترل پانلی را که سرویس «هاست» شما به آن مجهز است نام بردید و این مشکل 
یکی از شایع ترین مشکالت کاربران پس از فعال سازي SSL روي دایرکت ادمین است. توجه داشته باشید بعد 
از فعال سازي گواهینامه امنیتی در دایرکت ادمین این امکان در اختیار شما قرار داده می شود تا فایل هاي مرتبط با نسخه 
غیر امن را در پوشه Public_html ذخیره کنید و یک پوشه دیگر با نام Private_html نیز براي میزبانی از فایل ها 
در نسخه امن در اختیار شما قرار می گیرد. در صورتی که می خواهید فایل هاي فعلی از پروتکل https نیز فراخوانی شده 
و به عبارتی هر دو پروتکل به یک مجموعه از فایل ها اشــاره کنند و نیازمند کپی تمام فایل ها در پوشه محتواي امن 

نباشید باید طبق این روش، قابلیت symbolic link را فعال کنید:
1  به بخش مدیریتی دایرکت ادمین در هاست خود مراجعه کنید.

2 روي گزینه Domain Setup کلیک کنید.
3 روي نام دامنه خود کلیک کنید.

Use a symbolic link from private_html to pub- 4 در میــان صفحه کلید رادیویی مربوط به گزینــه
lic_html را فعال و روي گزینه Save کلیک کنید.

5 از حاال به بعد هنگام درخواســت محتواي پوشه Private_html نیز محتواي پوشه Public_html در اختیار 
کاربر قرار خواهد گرفت.
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اینستاگرام از شبکه هاى اجتماعى محبوبى است که محتوایش گاهى خرج روى 
دســت کاربران مى گذارد، چراکه این شــبکه اجتماعى مملو از عکس و ویدئوهایى 
است که توســط کاربران مختلف اشتراك گذارى مى شــود و نمایش یا پخش این 

محتوا اینترنت زیادى را مصرف مى کند.
اگر مى خواهید در هزینه هاى اینترنت خود بخصوص هنگام اســتفاده از اینترنت 
سیمکارت صرفه جویى کنید، کافى  است کمى سرعت بارگذارى محتوا در این شبکه 
اجتماعــى محبوب را کاهش دهید. انجام این کار نیازمند نرم افزار خاصى نیســت و 

به راحتى با اجراى این ترفند مى توانید آن را انجام دهید:
1  به حساب کاربرى خود در اینستاگرام وارد شوید.

2  از پایین- ســمت راســت روى آیکون پروفایل خود فشــار دهید و به صفحه 
پروفایلتان وارد شوید.

3  از باال- ســمت راســت روى آیکون منوى اصلى که به شــکل سه نقطه زیر 
یکدیگر است فشار دهید.

 Use Less فشــار داده و گزینــه Cellular Data Use 4  روى گزینــه
Data را فعال کنید.

5  مراحل کار به اتمام رسیده و مى توانید از صفحه تنظیمات خارج شوید.
نکتــه: این گزینه فقط هنگام اتصال به اینترنت همراه محدودیت ســرعتى در 
نمایش محتواى اینستاگرام ایجاد خواهد کرد و هنگام اتصال به شبکه هاى واى فاى 

همچون گذشته مى توانید به محتوا دسترسى داشته باشید.

مصرف کمتر اینترنت توسط اینستاگرام

دسترسى سریع به نسخه آرشیو شده

آفیس در تاریکى

در مقاالت متعدد از اطالعاتى که شــبکه هاى اجتماعى و پیام رسان ها از کاربران 
در اختیــار دارند صحبت مى شــود و ایــن صحبت ها موجب مى شــود کاربران نیز 
عالقه مند باشند بدانند سرویس هاى مختلف چقدر آنها را مى شناسند و چه اطالعاتى 
از آنهــا در اختیار دارند. به عنوان مثال بتازگى یکى از کاربران اســپاتیفاى تاریخچه 
اطالعات خود را از این شــرکت درخواست کرده و متوجه شده که نام برند هدفون 
مورد اســتفاده خود براى گوش دادن به موزیک ها نیز در این شــرکت ثبت شــده 
اســت.  دوست دارید بدانید واتس اپ چه اطالعاتى از شما را ذخیره کرده است؟ اگر 
مى خواهید به این کنجــکاوى پایان دهید یا حتى قصد دارید از این اطالعات براى 
استفاده در اپلیکیشــن دیگرى کمک بگیرید، مى توانید بسادگى این اطالعات را از 
واتس اپ درخواســت کنید و طى چند روز، اطالعــات خود را تحویل بگیرید. روش 

انجام کار به این شرح است:
1   به حساب کاربرى خود در اپلیکیشن واتس اپ وارد شوید.

 settings 2  از باال- سمت راست روى آیکون منوى اصلى فشار داده و گزینه
را انتخاب کنید.

3  روى گزینه Account فشار دهید.
4  روى request account info فشار دهید.

5  در صفحه به نمایش درآمده روى گزینه request report فشار دهید.
6  با طى این مراحل، پیامى کنار آیکون ســاعت براى شــما نمایان شده و تاریخ 
آماده ســازى اطالعات درخواســتى در مقابل آن مشخص مى شود. هنگامى که این 
اطالعات آماده شــود هشــدارى روى اپلیکیشــن واتس اپ دریافت خواهید کرد و 
مى توانید اطالعات موردنظر را دانلود کنید. همچنین قابل ذکر اســت این اطالعات 

به مدت چند هفته براى شما قابل دانلود است و پس از آن حذف مى شود.
نکته: اطالعاتى که توســط واتس اپ براى شما آماده مى شــود فاقد پیام هاى 

ارسالى و دریافتى شما در این اپلیکیشن است.

واتس اپ چه مى داند؟

این روزها اغلب نرم افزارها به پوســته تاریک مجهزند و همان طور که پیش تر در 
شماره هاى قبلى اشاره کردیم، سیســتم عامل ویندوز نیز به این ویژگى مجهز شده 
است. یکى از نکاتى که در فعالسازى این ویژگى در ویندوز وجود دارد تبعیت نکردن 
مجموعه نرم افزارى آفیس از پوســته تاریک در ویندوز است، اما این تبعیت نکردن 
به معناى ناتوانى در اســتفاده از پوسته تاریک در مجموعه نرم افزارى آفیس نیست و 
چنانچه تمایل داشته باشید محیط این نرم افزار قدرتمند را نیز به حالت تاریک تغییر 

دهید کافى  است از یک ترفند ساده کمک بگیرید.
1  یکى از نرم افزارهاى مجموعه آفیس را به دلخواه اجرا کنید.

2  از منوى File روى گزینه Account کلیک کنید.
3  از منــوى Office Theme یکى از حالت هاى رنگى موجود اعم از رنگى، 
ســفید، سیاه یا خاکســترى را انتخاب کنید. ( براى فعالسازى پوسته تاریک یکى از 

گزینه هاى Dark Gray یا Black را انتخاب کنید)
نکته: ممکن است رنگ سیاه در برخى نسخه ها نمایش داده نشود.

چنانچــه دنبال یک ترفند ســریع 
و کاربردى هســتید پیشنهاد مى کنیم 
ترفند دسترســى ســریع به نســخه 
آرشیو شــده صفحــات وب را به خاطر 

بسپارید.
 اگر به ســایتى مراجعه کردید و این 
سایت در دسترس نبود یا مطلب خاصى را 
مى خواهید که در حال حاضر در دسترس 
نیســت و مى دانید نسخه آرشیو شده آن 
توسط گوگل Cache شده کافى  است 

ابتداى نوار آدرس در مرورگر عبارت :Cache را تایپ کنید تا در کوتاه ترین زمان ممکن 
آخرین نســخه ذخیره شده در حافظه گوگل براى شما نمایش داده شود.  به عنوان مثال 
براى دسترســى به نسخه آرشیو شده صفحه اول سایت جام جم آنالین در گوگل کافى  

است این عبارت را در نوار آدرس مرورگر خود وارد کنید:
Cache:jamejamonline.ir 
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Off The road طوفان مرگ 3

هفت نت Wifi Heatmap

ســفر گروهى با دوستان، تفریح دســته جمعى یا حتى برگزارى یک مراسم با گروهى از 
همکاران و هم دانشــگاهى ها؛ همه اینها خرج هایى دارد که حســاب کتابش یک مادرخرج 
حســابگر مى خواهد. اما از آنجا که این کار ســخت و پردردسر اســت، یا به یک نفر فشار 
مالــى زیادى مى آورد یــا این که دخل و خرج ها به هم نمى خورد. براى همین الزم اســت 
یک حســابگر کاربلد کنار خود داشــته باشید. Splitwise به شــما کمک مى کند تا این 
هزینه ها را به صورت درستى حسابرسى کنید. براى برنامه تان یک گروه بسازید و همه افراد 
را به گروه اضافه کنید. حاال کافى  است افراد هر هزینه اى را که مى کنند وارد سیستم کنند. 
Splitwise به طور خودکار بدهکارى ها و طلبکارى هاى هر کدام از کاربران را حساب کرده 
و به شــما اطالع مى دهد براى هر کدام از اعضا باید چقدر پول بریزید یا از هر کدام چقدر 
پول دریافت کنید. در قســمت Activity فهرست پرداخت ها قابل مشاهده است. با لمس 
+ یک صورتحســاب جدید را اضافه کنید. این صورت حســاب مى تواند بین شما و یکى از 
دوستانتان یا گروهى از آنها باشد. در بخش دوستان مى توانید براساس شماره تلفن یا ایمیل، 
دوستانتان را اضافه کنید. شماره کارت یا واحد پولى را هم مى توانید تنظیم کنید. در جلوى 
اسم هر کدام از کاربران یک عدد نمایش داده شده که نارنجى به معناى بدهکار و سبز به 

معناى طلب کار بودن شما از دوستانتان است.
پرداخت

Splitwise, Inc

کجا اینترنت سریع تر است؟
حتما براى شما هم پیش آمده که بارها دنبال بهترین نقطه خانه که واى فاى بهتر از جاهاى 
دیگر آنتن مى دهد، بگردید. این مســاله در دفتر کار و حتى محیط هاى عمومى که از واى فاى 
اســتفاده مى کنند هم یک مشکل جدى است. اپلیکیشــن Wifi Heatmap به شما کمک 
مى کند روى نقشه دقیقا ببینید بهترین نقطه پوشش دهى واى فاى کجاست. این نقشه به صورت 
حرارتى عمل مى کند و مناطق سبز نشان دهنده کیفیت پوشش دهى است. به همین ترتیب نقاط 
زرد کیفیت کمترى در پوشــش دهى دارند و نقاط قرمز خارج از پوشش واى فاى هستند. شما 
مى توانید با انتخاب مودم این پوشش دهى را به صورت تفکیک شده براى هر کانکشن بررسى 
کنید. در بخش دیگرى از این اپلیکیشن مى توانید محل مناسب قرار دادن مودم را هم ببینید تا 

به این صورت مودم واى فاى توانایى بیشترى براى پوشش دهى داشته باشد. 

یک نفس تا هیجان
در میان بازى هــاى ویدئویى و البته موبایلى یکــى از محبوب ترین ژانرها، بازى هاى 
مبارزه اى و رودرروســت. بازى هایى که شــما را به یک مبارزه تمــام عیار دعوت مى کند 
و هیجان تان را به باالترین حد مى رســاند. ســرى بازى هاى طوفان مرگ که حاال نسخه 
ســوم آن عرضه شــده در گروه همین بازى ها قرار مى گیرد. شــما در این بازى در نقش 
یک گالدیاتور هستید که خود را از دست داده و حاال دنبال هر نشانه اى از زندگى از دست 
رفته تان مى گردید. این بازى، گرافیک، خط داســتانى و موسیقى قابل توجه و جذابى دارد، 
اما کمى تمرکز روى گیم پلى نشــان مى دهد آن قدر که باید روان نیست و جاهایى باعث 
آزار شــما مى شود. کنترل بازى بسیار راحت تر اســت و سازندگان در تعریف این کنترلرها 

بخوبى عمل کرده اند.

آموزش موسیقى در خانه
به یادگیرى موسیقى عالقه دارید، اما روزمرگى، هزینه ها و زمان کم اجازه نمى دهد به 
خواســته ها و آرزوهایتان برسید؟ هفت نت که یک اپلیکیشن فارسى است ابزارى مناسب 
براى رسیدن به عالقه هاى هنرى تان اســت. شما مى توانید آموزش پیانو، ارگ (کیبورد) 
و ســازهاى کالویه اى را در این اپ دنبال کنید تا به عنوان یک موزیسین مبتدى توانایى 
نواختن ساز را به شما بدهد. شما مى توانید در این اپلیکیشن تا 15 جلسه آموزش موسیقى 
را به صورت تئورى و عملى دنبال کنید و از آن لذت ببرید. تفاوت این اپ با اپلیکیشن هاى 
خارجى مشــابه، به غیر از زبان فارسى، امکان تمرین آهنگ هاى محبوب ایرانى است. در 
بخش هاى مختلف این اپلیکیشن مى توانید آموزش نت، آکورد، ریتم، گام، هارمونى و… 

را دریافت کرده و گوشتان را هم در کالس هاى مجازى این اپ تقویت کنید. 

آفرود برانید
به رانندگى خارج از جاده عالقه دارید؟ دوســت دارید ماشین سنگین عضالنى و قدرتمندتان 
را برداریــد و به جاده هاى خاکــى بروید و به قول معروف تن به رانندگــى آفرود بدهید؟ بازى

Off The Road یک شبیه سازى فوق العاده از رانندگى آفرود است که بدون هیچ محدودیتى و 
در جهانى باز شما را به چالشى جدید دعوت مى کند. در هر گوشه اى از جهان بى انتهاى این بازى، 
یک مسابقه جدید و چالش هیجان انگیز براى شما تعریف شده که مى توانید با شرکت کردن در 
آن خود را سرگرم کنید. عالوه بر مسابقه هاى مختلف مى توانید ماشین هاى متعددى را امتحان 
کنید، آن را ارتقا دهید و یک خودروى قدرتمند بســازید. البتــه تمام اتفاقات فقط به چرخ دارها 
محدود نمى شــود و مى توانید سوار قایق شوید و مسابقه خود را در جزیره اى جدید دنبال کنید یا 

حتى سوار بر بالگرد بر فراز کوه ها پرواز و چالش هاى جدیدى را تجربه کنید.

goo.gl/KCwQES

Splitwiseدنگى دونگى حساب کنید
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