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 پیوند موسیقی و دیجیتال
تاثیر موســیقی بر اعصاب و روان به صورت 
علمی ثابت شده و می توان آن را به عنوان یکی 
از غنی ترین  هنرهاي جهان برشمرد. موسیقی 
از دیرباز تا امروز بین انســان ها به صورت رسم 
و گاهی آیین مورد اســتفاده قــرار می گرفته 
اســت. جنگ ها، شــادي ها و غم ها همیشه با 
انواع موســیقی همراه بوده و مردم بخشــی از 
سرگرمی خود را موسیقی می دانستند. این بستر 
مناسب موجب شده راه هاي درآمدزایی زیادي 
در ایــن حوزه ایجاد شــود. حضور محصوالت 
دیجیتالی در ایران ابتــدا موجب موج عظیمی 
از نقــض قانون کپی رایت شــد و این موضوع 
باعث شد بسیاري از تولیدکنندگان موسیقی و 
حتی توزیع کنندگان آن متضرر شــوند. به مرور 
گروه هاي کوچک اســتارتاپی چون بیپ تونز و 
نواك از تولیدکنندگان موسیقی حمایت کردند 
و امروز موسیقی دیجیتال به عنوان یک کاال و 

به صورت قانونی عرضه می شود.

 فروش آلبوم یا فروش اشتراك
در حالت ســنتی موســیقی روي صفحه، 
نوار کاست، ســی دي و دي وي دي به فروش 
می رفــت، اما در حالت دیجیتــال دو رویکرد 
بــراي فروش موســیقی وجــود دارد. برخی 
از کســب وکارها موســیقی را به صورت یک 
آلبوم که چند قطعه موســیقی دارد به فروش 
می رســانند. در این حالت کاربر با خرید آلبوم 
قادر اســت هر زمان موارد هر یک از قطعات 
آلبوم یــا کل آن را دانلود کــرده و به صورت 
آفالیــن از آن اســتفاده کنــد. بعضی دیگر 
از کســب وکارها اقــدام به فروش اشــتراك 
می کننــد. در ایــن حالت فایل هــاي صوتی 
در اختیــار کاربــران قرار نمی گیــرد و کاربر 
می تواند به صورت آنالین قطعه موســیقی را 
داخل برنامه مخصوص گــوش دهد. درواقع 
در رویکرد اول فایــل محتوا و مالکیت آن در 
اختیار کاربــر قرارگرفته و می تواند از آن فایل 
روي هربســتري به صورت مجزا استفاده کند، 
ولــی در حالت دوم کاربران تنها قادر به گوش 
دادن موســیقی داخل برنامه هستند. دو برنامه 
ایرانی معتبر در این حــوزه بیپ تونز و نواك، 
هرکــدام یکی از ایــن رویکردها را براي خود 
انتخاب کرده اند. امیر شبانی، مدیر مارکتینگ 
بیپ  تونز می گوید: «مــا رویکرد فروش فایل 
را براي کســب وکار خود انتخاب کردیم، ولی 
نواك با تمرکز بر فروش اشــتراك به کاربران 
براي گوش دادن به موسیقی به صورت آنالین 

و آفالین شروع به فعالیت کرده است.»

 ایده خارجی، تولید داخلی
برنامه هــاي تلفــن همراه در حــوزه ارائه 

موسیقی چند ســالی است که 
در سراســر جهان مطرح است، 
را  اســپاتی فاي  شــبانی،  امیر 
معتبرتریــن می داند. شــرکت 
اپل نیز سال هاســت با تمرکز 
محصوالت  موسیقی،  حوزه  بر 
مختلفی را ارائه می دهد که در 
حوزه نشر موسیقی دو محصول 
 Apple و iTunes با نام هاي
می دهــد.  ارائــه  را   Music
 iTunes از لحــاظ رویکــرد
فروش فایــل را در نظر گرفته 
فروش  بر   Apple Music و 
اشــتراك براي گــوش کردن 
موســیقی  آفالین  و  آنالیــن 

تمرکز دارد. 
ایده  مورد  در  شــبانی  امیر 
می گوید:  بیپ  تونــز  راه اندازي 
«ما مدعی داشــتن ایده جدید 
نیســتیم، ایده راه انــدازي این 
پلتفرم کامال از شرکت خارجی 
اپل گرفته شــده و حتی در نام 

هم ســعی کردیم نامی شبیه به این محصول 
داشته باشیم، اما هدف ما حمایت از افرادي بود 
که در حوزه موسیقی ایران زحمت می کشیدند 
و به دلیل نبود بســتر مناســب درآمدي از آن 
نداشــتند، در ســال هاي اولیــه ورود به حوزه 
دیجیتال بسیاري از ســایت ها با نقض قوانین 

کپی رایــت به درآمــد باالیی رســیدند، حال  
آنکه تولیدکنندگان موســیقی غنی ایرانی هیچ 
بهــره اي از آن نمی بردند. البته 
در کنــار این هدف ما ســعی 
کردیــم محتواي مناســب در 
حوزه موســیقی فارسی و علم 
موســیقی تولید کنیــم و چند 
ســري پادکســت با محتواي 
کارشناسی شده ارائه شده است. 
اســتقبال  به  باتوجه  همچنین 
بی نظیر ایرانیان از این بسترها، 
تخصصی  گزارش  ارائه  امکان 
از بازار موسیقی ایران براي ما 
مهیا شــده که در حال حاضر 
این گزارش هــا در بازه زمانی 

مشخص ارائه می شود.» 
گاهی اســتفاده از ایده هاي 
خارجی و بومی ســازي مناسب 
ایــن ایده هــا می تواند موجب 
کاربــران  مناســب  اســتفاده 
گزارش هاي  طبق  شود.  ایرانی 
ارائه شــده بیپ تونــز بــه مرز 
ثبت نام  شده  کاربر  یک میلیون 
رسیده و این نشان از استقبال 

کاربران ایرانی دارد.

 ورود ارز به کشور با چاشنی نوآوري
یکی از مهم ترین مسائل امروز تالش براي 
عدم وابســتگی به فروش نفت اســت. شاید 
بپرســید این چه ربطی به فنــاوري اطالعات 

دارد؟  تالش هــاي جوانان ایرانی در این حوزه 
می تواند موجب عــدم خروج ارز و حتی گاهی 
ورود ارز به کشــور شــود. تا قبــل از حضور 
ســرویس هاي ایرانی بــراي ارائه موســیقی 
دیجیتال، کاربران ایرانی با مشکالت عمده اي 
روبه رو بودند، درصورتی که کاربري قصد خرید 
یــک آلبوم را از نرم افزارهــاي موجود خارجی 
داشــت با دو مشــکل عمده مواجه بود، اول 
این که امکان پرداخــت اینترنتی از درگاه هاي 
خارج از کشور براي بسیاري از کاربران ایرانی 
میسر نیست، دوم این که بسیاري از آلبوم هاي 
خارجی  نرم افزارهاي  روي  ایرانــی  هنرمندان 
وجود نداشــت. بیپ  تونز براي رفع این مشکل 

شروع به فعالیت کرد. 
امروز کاربران ایرانی براي خرید محصوالت 
تولید داخــل و حتی تولیــدات خارجی داراي 
مجوز ارشــاد نیازي به پرداخت ارزي ندارند و 
به این ترتیب ارز از کشــور خارج نمی شود. البته 
بیپ تونز اقدامات دیگري در حوزه ورود ارز به 
ایران انجام داده اســت. امیر شبانی می گوید: 
«ما براي کاربــران ایرانی خارج از کشــور و 
کاربــران خارجی که عالقه مند به موســیقی 
ایرانی هســتند امکان پرداخــت ارزي را ارائه 
می دهیم. با اســتفاده از این امــکان، کاربران 
ایرانــی خارج از کشــور به راحتــی می توانند 
به صــورت قانونی آلبوم هاي موســیقی داراي 

مجوز را خریداري کنند.» 
در نگاه اول این خدمــت به ایرانیان خارج 
از کشــور و به عالقه مندان موسیقی ایرانی که 
امکان خرید ریالی نداشتند کمک خواهد کرد، 

ذره بین

طبق آمارها گوش دادن به موسیقی یکی از پنج 
عالقه مندي اصلی کاربران ایرانی است. از طرفی 
رشد استفاده از ابزارهاي دیجیتالی مانند تلفن 
همراه و تبلت در سال هاي اخیر در ایران باالست. 
این دو موضوع باعث شده تا جوانان ایرانی با هدف 
حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و ارائه خدمات 
به مصرف کنندگان دست به تولید محصوالتی 

ایرانی بزنند در حد و اندازه  نمونه هاي جهانی.

محسن سمسارپور

حمایت دیجیتال ازموسیقی                      

امیر شبانى:
به نظر می رسد با 
بهبود سیاست ها 

در بحث فیلترینگ 
می توان به نتایج 

بهتري رسید. اگر قرار 
باشد موسیقی فاخر 
و ارزشمند به صورت 
پولی خریداري شود 
و در کنار آن موسیقی 

بی ارزش به راحتی 
و رایگان در اختیار 

کاربران قرار بگیرد 
رقابت سختی را پیش 

رو خواهیم داشت

بررسی پلتفرم هاي ایرانی ارائه موسیقی بر بستر دیجیتال
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ذره بین

حالــت مخصــوص شــب یــا همــان 
Night Shift از جمله امکاناتی است که در 
آي اواس  سیستم عامل  به  مجهز  دستگاه هاي 
از جمله آیفون طراحی شده تا کاربران بتوانند 
با فعالســازي آن خطرات نــور صفحه نمایش 
در محیط هــاي تاریــک را کاهش دهند. این 
قابلیت بسیار مفید است، اما طبق گزارش هاي 
کاربران، فعال بودن این قابلیت براي جلوگیري 
از خطرات مشــاهده صفحه نمایش در تاریکی 
کافــی نیســت و بــراي پیشــگیري از بروز 
مشکالت بینایی باید کاهش نور صفحه نمایش 
به میزان بیشــتري باشد که این کاهش نور تا 
حدي توســط آي اواس محدود شــده و براي 
عبور از این محدودیت باید از یک ترفند کمک 
گرفت! ترفندي که در ادامه به شــما معرفی 
می کنیم براي عبور از محدودیت آي اواس در 
کاهش میزان نور صفحه نمایش کاربرد دارد و 

شــما را قادر می کند تا بیش از استانداردهاي 
تعیین شــده توســط آي اواس، نور صفحه را 

کاهش دهید.
1  اپلیکیشــن Settings را اجرا کرده و 

روي General فشار دهید.
بخــش  بــه    2
شــده  وارد   Accessibility
 Display گزینــه  روي  و 
Accommodations فشار 

دهید.
 Reduce 3   کلیــد وضعیــت مقابــل
White Point را فشار دهید تا فعال شود.

4  پــس از فعال شــدن این گزینــه، نوار 
لغزنــده اي براي تاریک و روشــن کردن نور 
صفحه نمایــش در اختیار شــما قرار می گیرد. 
در این مرحله کافی اســت با کشیدن نشانگر 
روي نوار به سمت چپ یا راست، نور صفحه را 
افزایش یا کاهش دهید. (هرچه میزان درصد 
نمایش داده شده بیشتر باشد، صفحه تاریک تر 
خواهد شد و به عبارتی نور صفحه کمتر خواهد 

شد)
را روي  نشــانگر  چنانچــه  ادامــه  5  در 
100درصــد قرار داده و همچنان از کاهش نور 

راضــی نبودید، می توانید 
از ابزار اصلی کاهش نور 
صفحــه در مرکز کنترل 
نیز کمک بگیرید، چراکه 
ایــن دو ابــزار به صورت 
مکمل یکدیگر عمل کرده 

و هر دو نور صفحه را کاهش می دهند.
6  در پایان براي فعالسازي و غیرفعالسازي 
این حالت نمایش در زمانی کوتاه تر می توانید 
میانبري را به آن اختصاص دهید. براي انجام 
این کار به بخش Accessibility (مرحله2) 
 Accessibility Shortcut وارد شده و روي

فشار دهید.
7  گزینه Reduce White Point را 

انتخاب کنید.
8  از حــاال به بعد هــرگاه وارد محیط هاي 
تاریک شــدید و قصد داشتید نور صفحه را تا 
حداکثر میزان ممکن کاهش دهید، کافی است 
سه مرتبه روي دکمه صفحه اصلی فشار دهید.

ولی در نگاهی کلی تر این خدمت موجب ورود 
ارز به کشور و رونق تولید ملی در حوزه موسیقی 

غنی ایرانی خواهد شد.

 تحلیل رفتار کاربر
فروش ســنتی موســیقی تنها آمار فروش 
محصوالت را ارائه مــی داد، اما فروش آنالین 
و دیجیتالی موســیقی می توانــد گزارش هاي 
دقیق تــري را ارائه دهد. از آنجــا  که در زمان 
عضویــت در چنیــن سیســتم هایی کاربران، 
اطالعات اولیه خــود را وارد می کنند می توان 
میزان عالقه مندي اقشــار مختلــف جامعه و 
گروه هاي مختلف ســنی را به انواع موســیقی 
تحلیل کرد. امیر شبانی در همین باره می گوید: 
مختلف  اطالعات خریدهاي  سال هاســت  «ما 
را جمع آوري کرده ایــم و رفتار کاربران را رصد 
می کنیم. بتازگی برنامه هاي توسعه اي داریم تا 
بتوانیم تولیدکنندگان را به ســمت عالقه مندي 

کاربران سوق دهیم.» 
نواك دیگر پلتفرم ارائه موســیقی دیجیتال 
ایرانــی در این حــوزه بر پایه پیشــنهاد هاي 
مناسب به کاربران پایه ریزي شده است. نواك 
براســاس تجربه کاربري ثبت شده کاربران به 
آنها موســیقی موردعالقه شان را ارائه می دهد. 
همچنین کاربران می توانند فهرست موردعالقه 
خود را ایجاد کنند. درواقع در بیپ  تونز شما آلبوم 
موسیقی مشخصی را خریداري می کنید، اما در 
نــواك می توانید آلبوم موســیقی خود را ایجاد 
کنید. این آلبــوم می تواند ترکیبی از چند قطعه 

موسیقی از خوانندگان متفاوت باشد.

 حمایت از کاال و موسیقی ایرانی
شــاید زمانی کــه اســم کاالي ایرانی را 
می شــنویم، به یاد فرش ایرانی یا کفش ایرانی 
بیفتیــم، اما درواقــع ایران محصــوالت فاخر 
دیگري نیــز دارد که حمایــت از هرکدام آنها 
می تواند موجب پیشــرفت شــاخص هاي مهم 
کشــورمان باشــد. در گفت وگو با امیر شبانی 
دربــاره حمایت از موســیقی ایرانی وى گفت: 
«در حال حاضر حمایت بهتري نســبت به قبل 
از موسیقی می شــود، ولی بسیاري از سایت ها 
و برنامه هــاي تلفن همراه بدون مجوز در حال 
ارائه هر نوع موسیقی هستند که بسیاري از آنها 
ارزش مناســبی ندارند. به نظر می رسد با بهبود 
سیاست ها در بحث فیلترینگ می توان به نتایج 

بهتري رسید. اگر قرار باشــد موسیقی فاخر و 
ارزشــمند به صورت پولی خریداري شود و در 
کنار آن موســیقی بی ارزش به راحتی و رایگان 
در اختیار کاربران قرار بگیرد رقابت ســختی را 
پیش رو خواهیم داشت.»  بخش خصوصی در 
حوزه حمایت از موسیقی ایرانی فعالیت خود را 
آغاز کرده و به نظر می رسد دولت نیز باید دست 
 به  کار شود. در حال حاضر براي دریافت مجوز 
براي قطعات موســیقی تمام مراحل به صورت 
حضوري انجام می شود، که با ایجاد بسترهاي 

آنالین جهت دریافت مجوز براي قطعات 
موســیقی مراحل آن براي تولیدکنندگان 

موسیقی بسیار ساده تر خواهد بود.

 حمایت از نیروي ایرانی
نتیجه حمایت از کاالي ایرانی، بهبود شرایط 
نیروهاي متخصص ایرانی خواهد بود. بیپ تونز، 
نواك و سرویس هاي مشابه با تالش متخصصان 
ایرانی و بومی فعال شده اند. اگر این گونه مشاغل 
که با رویکرد حمایت از تولید ملی و کاالي ایرانی 
ایجاد شده اند حمایت شوند، نیروهاي متخصص 
فنی نیز امنیت شغلی باالتري خواهند داشت. به 
گفته امیر شــبانی «ایران بازار بسیار بزرگی در 
زمینه موسیقی دارد که می تواند مشاغل زیادي 
را ایجاد کند. اگر به درســتی از فعالیت هاي این 
حوزه حمایت شــود شاهد بهبود شرایط خواهیم 
بــود. ما و نواك با دو رویکــرد جداگانه (فروش 

آلبوم و فروش اشتراك) در کنار 
هم در این بــازار حضور داریم و 
حضور تیم هاي جوان و تازه نفس می تواند موجب 

انگیزه براي بهبود شرایط ما شود.»

 جایگزین هاي صادرات نفت 
سال هاســت که وابستگی کشــور و بودجه 
آن به نفت اســت. محصوالت دانش بنیان در 
مناسبی  جایگزین  می توانند  مختلف  حوزه هاي 
براي صادرات نفت باشند. اهمیت دادن به این 
حــوزه و حمایت دقیق و منطقی از آن می تواند 
از فرار مغزها به کشورهاي دیگر کمک شایانی 
کند. به عنوان نمونه موسیقی دیجیتال یکی از 
حوزه هایی اســت که در سال هاي اخیر موجب 
عــدم خــروج ارز و حتی موجــب ورود ارز به 
کشور شده است. در همین راستا آذري جهرمی 
وزیر ارتباطــات و فناوري اطالعات در یکی از 
توییت هــاي خود می گوید: «بیپ  تونز و نواك، 
ســرویس هاي خوبی هستند که توسط جوانان 
ایرانی توســعه داده شده اند. استفاده از آن را به 

عالقه مندان موسیقی توصیه می کنم.»

آذري جهرمی 
وزیر ارتباطات و فناوري 

اطالعات در یکی از توییت هاي 
خود می گوید: بیپ  تونز و نواك 

سرویس هاي خوبی هستند که توسط 
جوانان ایرانی توسعه داده شده اند 

استفاده از آن را به عالقه مندان 
موسیقی توصیه می کنم

ترفندرفع محدودیت کاهش نور آیفون
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بازى  کده

 یک قصه فانتزي آشنا
قصه بازي در این نسخه در مورد حاکم جوانی 
به اســم Evan اســت که طی اتفاقاتی مجبور 
می شــود ســرزمین مادري خود را تــرك کرده و 
یک پادشــاهی جدید را از نو بسازد. نمی توان دقیقا 
ادعا کرد که داســتان و روایت بازي بد است، اما از 
یک قصه سرراست و فرمولی قصه هاي پریان هم 
فراتر نمی رود و چیز جدیدي ندارد.  هدف «ایوان» 
ساختن دنیایی بدون جنگ است و به همین دلیل 
باید قلمروهاي پادشــاهی مختلف را یک به یک 
با خود متحــد کند. در طول مســیر قصه نفرات 
جدیدي که منطبق بر کهن الگوهاي آشنا هستند 
به گروه شــما اضافه شده، اما بعد از معرفی اولیه، 
در پس زمینه بازي و داستان محو می شوند و هیچ 
نقش قابل ذکــري در اتفاقات و رویدادهاي بازي 
ایفا نمی کنند. در نتیجه بسیاري از شخصیت هاي 
بازي هرگز رشد نمی کنند؛ مثال در مورد پرنسسی 
که ظاهر دزد دریایی هاي سوار بر کشتی هاي پرنده 

را دارد باید افســوس خورد کــه تمام چیزي را که 
نیاز است در مورد این شخصیت بدانید در سکانس 
معرفی او در اوایل بازي که به گروه شــما ملحق 
می شود به دســت خواهید آورد و بعد از آن خبري 
از رشد و شخصیت پردازي نیست.  این مساله آنجا 
یک مقدار آزاردهنده می شود که شما مجبور خواهید 
بود تعدادي زیادي متن دیالوگ را خوانده یا رد کنید 
بدون این که چیزي از شخصیت و روحیات کاراکترها 
دســتگیرتان بشود و درنهایت شخصیت هاي بازي 
و جایگاه شــان در قصــه چندان اهمیتی نداشــته 
باشــد و شــبیه به عروســک هایی مقوایی باشند 
کــه می توان آنها را برداشــت و جابه جا با یکدیگر 

به کار برد. 

 چرخه اي از تالش و شهرسازي
شاید داســتان Ni No Kuni II برخالف 
نسخه اول بازي عامل خیلی مهمی براي جذب 
کردن و ادامــه دادن بازي نباشــد، اما به لطف 
بازي،  هوشــمندانه  بسیار  شهرســازي  سیستم 
گیم پلی آن حسابی شما را سرگرم و درگیر خواهد 
کرد. سرزمین شما که Evermore نام دارد در 
ابتدا یک اردوگاه ضعیف و کوچک اســت، اما به 
مرور با ارتقاي توانایی هایتان، استخدام نیروهاي 
متخصص و ســاخت و ســازهایی مثل مزارع و 
فروشــگاه ها به شهري گسترده و پراکنده تبدیل 

می شود. 
از برترین نکات بازي این اســت که چگونه 
توســعه Evermore میزان پیشرفت شما در 
بــازي را نمایش می دهد. اگر به زره و لباس هاي 
بهتر نیاز دارید بایــد مغازه هاي تامین کننده آنها 
را ارتقــا دهید، اگــر به دنبال آیتم ها و اشــیاي 
بهتــر می گردیــد، روي مغازه فــروش اجناس 
سرمایه گذاري کنید. همچنین با تحقیق و توسعه 
 XP می توانید مزیت هایی مثل دریافت بیشــتر
را به دســت آورده یا شهر خود را بهینه تر توسعه 
دهید. این چرخه، هســته اصلی گیم پلی بازي را 
شکل داده و آنقدر قدرتمند طراحی شده که خیلی 

زود و آسان شما را درگیر می کند. 
انجام دادن ماموریت هاي جانبی نیز بســیار 
هدفمند و با معناســت، زیرا باعث آمدن ساکنان 
جدید به سرزمین و شهر شما می شود که آنها هم 
به نوبه خود فرصت هاي جدیدي براي تحقیق و 
ساخت وساز پیش روي شما قرار می دهند. فراوانی 
مسئولیت ها و کارهایی که در بازي می توان انجام 
داد باعث شده همیشه کاري جذاب و هیجان انگیز 

براي انجام داشته باشید. 
از آنجا که ســاخت اسلحه و ارتقاي افسون ها 
و طلســم ها نیز بخشی جدانشدنی از توسعه شهر 
فانتزي بازي به شمار می رود، بیشترین کاربرد آنها 
را در سیستم مبارزات بازي می توان دید. مبارزات 
بازي بســیار روان و مبتنی بر اکشن بوده و شما 
به همــراه اعضاي گروه خــود می توانید در آنها 
شــرکت کرده و با تکنیک هاي مختلف جمعیت 
هیوالها و موجوداتی را که رودرروي شــما قرار 
می گیرند، مغلوب کنیــد. با وجود این که مبارزات 
بازي سرگرم کننده است، اما چالش بزرگی ایجاد 
نمی کنند درنتیجه شــما نیاز به یادگیري بیشتر 
پیچیدگی هاي آن را چندان احساس نخواهید کرد. 
به نوعی که با همــان حمله هاي پایه و معمولی 
نیز تقریبا مشکلی براي شکست دشمنان نخواهید 
داشت و این قضیه سرمایه گذاري روي افسون ها 

را کم اهمیت و غیرتاثیرگذار جلوه می دهد.
بخش دیگري از سیســتم مبارزات بازي نیز 
براي هدایت ارتشــی کوچک بــوده که کامال 
معلوم است این ایده خوب پخته نشده، زیرا شرط 
پیروزي را خیلی ساده، محاسبات مبتنی بر سنگ، 
کاغذ و قیچی تعیین می کند و نیروهایی که براي 
مبارزه انتخــاب می کنید تاثیر تاکتیکی بســیار 
بیشتري نســبت به تصمیم هاي شما در میدان 
نبرد خواهند داشت. لحظاتی از بازي که مشغول 
این نبردها می شوید سرگرم کننده هستند و تنوع 
خوبــی در ریتم کلی بازي ایجــاد می کنند، ولی 
جذابیت دیگر بخش هاي بازي آنقدر بیشتر است 
که انجام این قبیل مبــارزات معموال در انتهاي 
فهرســت کارهایی که دوست دارید انجام دهید، 

قرار می گیرند.

مجید رحمانى
Ni No Kuni از آن بازي هایی است که توانست 
عرضه بسیار موفقی را روي کنسول PS3 تجربه 
کند و به یکی از بهترین بازي هاي نقش آفرینی 
این کنسول تبدیل شــود، اما اگر آن را تجربه 
نکرده اید جاي نگرانی نیســت، زیرا نسخه دوم 
بازي یک داستان کامال مستقل را روایت خواهد 
کرد که نیازي نیست حتما با نسخه اول آشنایی 
داشــته باشــید. همچنین گیم پلی بازي در
 Ni No Kuni II مقداري دستخوش تغییر شده 
و عالوه بر جنبه گشت وگذار در محیط و مبارزه 
با دشمنان، شــما درگیر گیم پلی شهرسازي و 
استراتژي همزمان نیز خواهید شد. تمام این ها 
روي کاغذ جذاب به نظر می رســد، ولی آیا بازي 
توانسته این جذابیت را در تجربه اي که به مخاطب 

ارائه می دهد بگنجاند؟

Ni No Kuni II: 
The Revenant Kingdom

 Level-5  سازنده
Bandai Namco  ناشر
PC، PS4 پلتفرم  
سبک  نقش آفرینى
رده سنى  حداقل نوجوانان

بازي تجربه اي متشکل از نقش آفرینی، شهرسازي و استراتژي همزمان را ارائه می دهد
قلمرویی براي صلحقلمرویی براي صلح

8/5امتیاز
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یکی از مشکالتی که بزرگ تر شدن صفحه نمایش تلفن هاي همراه هوشمند به همراه داشته، 
ســخت تر شــدن دسترســی به نوار آدرس مرورگرها همچون کروم روي این دستگاه ها براي 
وبگردي است. اگر تلفن همراه هوشمند شما نیز صفحه اي با ابعاد 5 اینچ و بزرگ تر داشته باشد، 
مطمئنا هنگام وبگردي و وارد کردن آدرس ســایت مورد عالقه خود با مشکل مواجه می شوید 

و مجبور هستید به سختی به باالي صفحه دسترسی پیدا کنید.
دوست دارید این مشکل را با یک راهکار ساده حل کنید؟ با این ترفند می توانید نوار آدرس 
را در مرورگر کروم روي دســتگاه هاي هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید به بخش پایینی 

صفحه نمایش منتقل کرده و یک بار براي همیشه این مشکل را رفع کنید:
1 مرورگر کروم را در دستگاه هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید اجرا کنید.

2  عبارت زیر را در نوار آدرس وارد کرده و به آدرس مراجعه کنید:
chrome://flags

3 پس از باز شــدن صفحه جدید، در فرم جســت وجوي به نمایش درآمده در صفحه، عبارت 
Home را وارد کنیــد و کلید اینتر روي صفحه کلید تلفن 

همراه را فشار دهید.
4 نتایــج مختلفی شــامل عبارت home را مشــاهده 
 Chrome home خواهید کرد، اما یکی از این نتایج دقیقا
اســت. روي منوي کشویی مربوط به این گزینه فشار داده 
و Enabled را انتخــاب کنید. (در صورتی که این گزینه را 
مشاهده نمی کنید احتماال مرورگر نصب شده روي دستگاه 

هوشمند شما نیازمند به روزرسانی است)
5 درخواســت کروم مبنی بر ري استارت کردن مرورگر 
را تائید کنید و منتظر بمانید تا مرورگر بســته شده و به طور 
خودکار دوباره اجرا شود. (در صورتی که نوار آدرس به پایین 
صفحه منتقل نشــده بود فهرست برنامه هاي باز مرورگر را 

به طور کامل بسته و سپس دوباره آن را اجرا کنید)

متوسط

 Time همــان  یــا  زمــان  ماشــین 
مــک  سیســتم عامل  در   Machine
اواس ایکس یکی از بهتریــن ابزارهاي تهیه 
نسخه پشــتیبان از اطالعات ذخیره شده در 
ماشین  است.  خودکار  به صورت  سیستم عامل 
زمان به شــما این امکان را می دهد تا یک بار 
تنظیمات آن را انجام دهید و بدون دردسر از 
سیستم عامل استفاده کرده و فقط در صورت 
نیاز، اطالعات موردنظر در زمان هاي گذشته 

را با استفاده از آن بازیابی کنید.
گاهی ممکن اســت خطایی مبنی بر زیاد 
بــودن حجم فایل پشــتیبان بــراي فضاي 
ذخیره ســازي به شــما نمایش داده شود که 
در این شرایط باید از پاکسازي پشتیبان هاي 
قدیمی در ماشین زمان کمک بگیرید. حذف 
ایــن فایل ها از ماشــین زمان بــه دو روش 

امکان پذیر است:
روش اول:

1  درایو پشتیبان را به رایانه متصل کنید.
2  از نــوار منو روي آیکون ماشــین زمان 

کلیک کنید.
3  نســخه هاي پشــتیبان موجود را مرور 

کرده و نســخه موردنظــر را براي 
حذف انتخاب کنید.

4  روي آیکون تنظیمات که به شکل یک 
چرخ دنده است، کلیک کنید.

5  گزینه Delete Backup را انتخاب 
کــرده و پیام به نمایش درآمــده در صفحه را 

تائید کنید.
6  رمز حســاب کاربري خود را براي انجام 

عملیات وارد کنید.
روش دوم:

1  فایندر را اجرا کنید.
2  درایو پشــتیبان را به رایانه متصل کرده 
و منتظر بمانید تا در ستون سمت چپ نمایان 

شود.
در   Backups.backupdb بــه    3
درایو پشــتیبان مراجعه کرده و پوشه اي با نام 
کاربري خود در رایانه مک را در آن پیدا کنید.
4  در ایــن بخــش فهرســتی طوالنی از 
پوشه هاي مختلف که طبق تاریخ گروه بندي 
شــده اند، مشــاهده خواهید کــرد. می توانید 
به دلخــواه خود نســبت به حــذف هریک از 

پوشه ها اقدام کنید. 

حذف خودکار پشتیبان هاي ماشین زمان
سطح امیر عصارى

مبتدى

جابه جایی نوار آدرس در کروم
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 ظاهري فریبنده
اگر می خواهیــد tabها را بــا ظاهري خوب 
به اکســپلورر بیفزایید، Clover براي شماست! 
 tabها در این برنامه دقیقــا مانند مرورگر کروم 
طراحی شــده اند و کســانی که با این مرورگر کار 

می کنند، حس آشنایی را تجربه خواهند کرد.
Clover را که اکنون نسخه سوم آن عرضه 
en.ejie.  شــده است، می توانید رایگان از سایت
me دانلود و نصب کنید. پس از نصب، این برنامه 
عمال جایگزین اکسپلورر شــده و با اجراي آن با 
پنجره اي مشــابه اکســپلورر روبه رو خواهید شد،  
با این تفاوت که در قســمت بــاال tabها افزوده 

شده اند. کار با tabها در Clover به آسانی 
کار بــا آنها در مرورگر اســت. عالوه بر 

باز کردنشان که به طور عادي با کلیک 
روي عالمت + انجام مى شــود، این 
امکان نیز قابل فعالسازي در تنظیمات 

اســت که با کلیک دکمه وسط ماوس 
روي یــک فولدر، آن را در یک tab جدید 

باز کند. با کلیک راست روي یک فولدر و انتخاب 
گزینه Open in new window نیز همین 

اتفاق می افتد.
در Clover امــکان نمایش نــوار بوك مارك 
(bookmark) هم گنجانده شــده اســت که به 
همراه قابلیت بوك مارك کردن یک tab می تواند 
براي حرکت سریع میان مقاصد مختلف کاربردي 
باشد. سازنده این برنامه همچنین بخوبی میانبرهاي 
مرســوم در مرورگرها را در Clover تعبیه کرده 
اســت: Ctrl+T براي باز کردن یک tab جدید، 
Ctrl+Shift+T یک tab بسته شده را دوباره 
باز می کند و همچنین Ctrl+D که tab فعال را 
بوك مارك می کند. فهرست کامل این میانبرها را 

می توانید در دیالوگ تنظیمات برنامه ببینید.

 بدون تغییر محیط اکسپلورر
QTTabBar شاید از دید ظاهري به جذابیت 
Clover نباشــد، اما با بیش از یک دهه سابقه، 
یکی از قدیمی ترین ها در این زمینه به شمار می آید 
 Clover و یکــی از مهم ترین برتري هاي آن بر
این است که عمال در داخل خوِد اکسپلورر اضافه 

شده و حداقل تغییر را به محیط آن می دهد.
پــس از نصــب QTTabBar، هنگامی که 
براي اولین بار اکســپلورر را باز می کنید، متوجه 
می شــوید که محیط آن هیــچ تفاوتی نکرده 
اســت! نوار حاوي tabها به اکســپلورر اضافه 
شده است، اما مســاله اینجاست که باید آن را 
به صورت دستی فعال کنید! براي این کار، کلید 
Alt را بزنیــد و از منوي Organize ســپس

 Menu bar، Layout را انتخــاب کنید. حال 
منــوي View را زده و در Toolbars، روي 

QT TabBar کلیک کنید تا tabها در 
قسمت زیر نوار آدرس نمایش داده شوند.

tabها در QTTabBar قدرتمند هســتند! 
عالوه بر اعمال عادي می توانید آنها  را گروه بندي 
کنید یا فولــدري را بگیریــد و روي نوار tabها 
رها کنیــد تا در tab جدید باز شــود. این برنامه 
فایل هاي  پیش نمایش  چون  دیگري  ویژگی هاي 
متنی و چندرســانه اي، شیوه هاي نمایش مختلف 
فولدرهــا (مثــل نمایــش دو قســمتی)، النچر 
نرم افزارها و حتی امکان اسکریپت نویســی را هم 
به اکسپلورر شــما می افزاید. اگر هم تمام این ها 
 QTTabBar کافی نیست، همیشه پالگین هاي
(در وبســایت آن) براي اضافه کردن انواع و اقسام 

قابلیت هاي دیگر هستند! 
 

 ساده، ولی رهاشده
اگر هیچ کدام از دو گزینه قبلی را نپســندیدید، 
 TabExplorer می توانیــد گزینه آخر یعنــی
را امتحــان کنیــد. البتــه حواســتان باشــد که 
TabExplorer عمــال یک برنامه رهاشــده 

به حســاب می آید و آخرین به روزرســانی آن  به 
شــش ســال پیش برمی گردد! بنابراین در عین 
حال کــه ایــن برنامــه به خوبــی کار می کند، 
بــا اطمینــان می تــوان گفت کــه هر ایــراد یا 
مشــکلی در آن پیــدا شــود، هرگــز برطــرف 

نخواهد شد!
پــس از نصــب TabExplorer، پنجره اي 
بــراي فعالســازي آن نمایش داده می شــود (که 
QTTabBar باید از آن یــاد بگیرد!) و همراه 
با آن دو گزینه tabهاي رنگین کمانی و شروع با 
باال آمدن ویندوز نیز هستند که به دلخواه می توانید 
آنها را فعال کنید. نگران نباشــید، این تنظیمات را 
بعدا هم می توانیــد انجام دهید. جایگاه tabها در 
TabExplorer از Clover هم باالتر و عمال 

بیرون از پنجره اکسپلورر است!
TabExplorer در مقایســه با دو نرم افزار 
معرفی شــده دیگر، ســاده تر و سرراست تر است 
و صرفا بــراي افزودن tab به اکســپلورر بدون 
ویژگی خاص اضافه اي طراحی شــده است. البته 
این بــدان معنا نیســت که امکانــات مربوط به
 tabهــا در آن ضعیــف باشــد. امکاناتی مانند 
جابه جایی، نامگــذاري، پین کردن یــا تکرار در 
tabهاي این برنامه وجود دارد. بزرگ ترین ایرادي 
کــه می تــوان بــه TabExplorer گرفت در 
بحث کارایی آن اســت. با وجود سادگی آن، کار 
کــردن بــا TabExplorer در مواقعی با کندي 
و لگ همراه اســت که با در نظر گرفتن قدیمی 
بودن و عدم به روزرســانی آن، تــا حدي طبیعی 

به نظر می رسد.
مخصوصــی  ســایت   TabExplorer
نــدارد و می توانیــد آن را از ســایت هایی مانند

 Softpedia.com دانلود کنید.

شاید باورش سخت باشد، اما استفاده از tabها در رابط کاربري سابقه اي حدود 30 سال دارد و شروع آن به زمان نخستین PCهاي ساخت شرکت IBM بازمی گردد! 
با این حال، اکثر کاربران این مکانیزم را از مرورگرهاي وب می شناسند که امروزه دیگر به جزو الینفکی از آنها تبدیل شده است. tabها امروزه در محیط بسیاري از 

نرم افزارهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته است به جز یک نرم افزار اساسی: فایل اکسپلورر ویندوز! سیستم هاي عامل 
دیگر مانند لینوکس و مک اواس این قابلیت را در برنامه مدیریت فایل هایشان دارند و در مورد ویندوز، مایکروسافت 

وعده افزودن آن به ویندوز 10 را براي پایان امسال داده است، ولی تا آن زمان یا براي کسانی که ویندوز 10 ندارند، 
چه گزینه هایی وجود دارد؟

محمود صادقی

کارگاه

نســخه  داخلی  پیش نمایش هــاي 
جدید وینــدوز 10 از ویژگی اي به نام 
دارد  حکایــت  مجموعه ها  یــا   Sets
که نشــان می دهد مایکروســافت به 
مفهومی فراتــر از tabهاي معمولی 
براي اکسپلورر می اندیشد. به کمک 
مجموعه ها، عالوه بر افزوده شــدن 
tabها بــه اکســپلورر، این امکان 
به برنامه هــاي دیگر مانند نوت پد یا 
داده  نیــز   command prompt
شده تا بتوانند در یک tab در کنار بقیه 

قرار گیرند! جالب است، نه؟
نظرتان چیســت که این قابلیت را 
همین االن و پیش از ارائه رســمی اش 
در ویندوزتــان داشــته باشــید؟ براي 
دارد:  وجــود  نرم افــزار  دو  کار  ایــن 
 .WindowsTabs و   TidyTabs
ایده  نرم افــزار TidyTabs بــا این 
توسعه یافته که به هر برنامه استاندارد 
وینــدوز tab اضافه کنــد و باید گفت 
در انجــام این کار تــا حد خوبی موفق 
 TidyTabs ،شده است. پس از نصب
در system trey قــرار می گیــرد و 
در قســمت باالي پنجــره برنامه هاي 
مختلف، نــوار tab افزوده می شــود. 
قابلیــت جالب این برنامه در گروه بندي 
tabهاست که به شــما اجازه می دهد 
tabهایــی از برنامه هاي مختلف را در 
کنار tabهاي اکســپلورر قرار دهید تا 
عمال کارکردي شبیه به مجموعه ها در 
 TidyTabs .ویندوزتان داشــته باشید
در دو نســخه رایــگان و پولی عرضه 
nurgo-software.com/) می شود 

products/tidytabs) کــه نســخه 
رایگان آن محدودیت هایی از جمله در 

تعداد tabهاي قابل گروه بندي دارد.
ساختاري  نیز   WindowsTabs
حتی  دارد،   TidyTabs مشابه  بسیار 
در حد محدودیت هاي نســخه رایگان. 
اما این نرم افزار عالوه بر کارکرد مشابه 
در مورد افــزودن tabها به برنامه هاي 
وینــدوز و گروه بندي آنها، دو برتري بر 
tabها  آن که  اول  دارد:   TidyTabs
در آن مثل Clover هســتند و ظاهر 
خیلی بهتــري دارنــد و از آن مهم تر 
نسخه پرتابل آن است که بدون نصب 
و با حداقل مصرف منابع سیســتمی به 
شما اجازه می دهد در همه جاي ویندوز 

tab داشته باشید!

راه هاي افزودن TAB به فایل اکسپلورر ویندوز

چند «تب» اضافهچند «تب» اضافه

QTTabBar شاید از دید ظاهري 
به جذابیت Clover نباشد، اما با بیش از 

یک دهه سابقه، یکی از قدیمی ترین ها در 
این زمینه به شمار می آید و یکی از مهم ترین 
برتري هاي آن بر Clover این است که عمال 

در داخل خوِد اکسپلورر اضافه شده و 
حداقل تغییر را محیط آن می دهد

Tabها براي
همه چیز!

کسی هست که 
 tab اکسپلورر با
دوست نداشته 

باشد؟
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  زندگى
همراه

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

بازي

کاربردي

سالمت

سبک زندگی

 اندروید و آي اواس

اندرویداندروید

اندروید

Illusion Labs

حسین صفایی

371/9 مگابایت

2/5 مگابایت

4/9 مگابایت

85/1 مگابایت

Baby monitor دایرا

لک لک Touchgrind BMX 2

فعالیت در شــبکه هاي اجتماعی، راه و رسم خاصی دارد. مثال در 
شــبکه اجتماعی عکس و ویدئومحوري مانند اینستاگرام براي دیده 
شــدن باید مسیر درســتی را دنبال کنید. فرض کنید یک صفحه در 

چنین شــبکه اي دارید که عکس هاي ســفرهایتان را در آن منتشر می کنید. اگر می خواهید 
عالقه مندان به ســفر از تمام دنیا به صفحه شــما بیایند و عکس هایتــان را ببینند، باید 
هوشــمندانه و هدفمند از هشتگ استفاده کنید، اما اگر یک بار این کار را انجام داده باشید، 
حتما می دانید که حوصله سربر و وقت گیر است، بخصوص اگر بخواهید آن را اصولی و دقیق 
انجام بدهید. اپلیکیشن Hashme این کار را به بهترین شکل ممکن برایتان انجام می دهد. 
Hashme می تواند متناسب با عکس یا ویدئوي شما، هشتگ هاي دقیق و آنهایی که بیشترین 

بازدید را دارند به شما پیشنهاد بدهد. Hashme را باز کرده و با رفتن به گالري عکس هایتان 
عکس موردنظر را انتخاب کنید. حاال زمان آن رســیده که Hashme عکس شــما را اسکن 
کند. تنها چند ثانیه طول می کشد تا با نتیجه روبه رو شوید و از میان هشتگ هاي پیشنهادي، 
هشتگ هاي موردنظرتان را کپی کنید. فراموش نکنید که تاثیر هشتگ ها زمانی بیشتر می شود 

که در همان زمان انتشار عکس در شبکه هاي اجتماعی استفاده شوند.

عکس و ویدئو

Elephant Enterprises LLC

دوچرخه انگشتی
گوشی بازهاي قدیمی خوب یادشان هست که شش هفت سال پیش یک بازي موبایلی به نام 
Touchgrind BMX حسابی سر و صدا به پا کرد و به یک بازي محبوب بین کاربران موبایلی 
تبدیل شد. اما دیگر این عنوان موفق، به روزرسانی نشد تا بعد از هفت سال نسخه دوم آن براي 
گوشی هاي آیفون منتشر شود. در این بازي انگشت هاي شما نقش یک دوچرخه سوار کوهستان 
را بازي می کند. به صورتی که با نگه داشــتن انگشت روي فرمون، دوچرخه حرکت کرده و اگر 
زین را نگه دارید ترمز می کند. براي این که امتیاز بیشتري دریافت کنید می توانید هنگام پریدن از 
بلندي ها با حرکت انگشتان خود حرکات نمایشی انجام داده و رکورد خود را باالتر ببرید. به شما 
پیشــنهاد می کنم براي یک بار هم که شده این بازي با فیزیک و گرافیک عالی را تجربه کنید. 
خبر بد این که هنوز نسخه اندرویدي Touchgrind BMX 2 عرضه نشده است، اما به گفته 

ناشران، این محصول بزودي براي اندرویدي ها هم عرضه خواهد شد. 

دفتر خاطرات من
شــاید براي نوجوانان نسل امروز داشــتن دفترچه خاطرات عجیب باشد، اما همین یک 
دهه قبل و قبل از این که گوشــی هاي هوشــمند در دست جوانان و نوجوانان جا خوش کند، 
خاطره بازي و خاطره نویســی، یک امر همه گیر و محبوب بود. حاال اپلیکیشــن فارسی زبان 
«دایــرا» می خواهــد این حس را بار دیگر براي کاربرانش زنده کند. شــما می توانید در یک 
تایم الین روزانه خاطرات و یادداشــت هاي خود را براســاس زمــان در این اپ ذخیره کنید. 
بــراي هر کدام از خاطرات خود یک حالت روحی تعیین کرده و خوشــحالی یا ناراحتی خود 
را هم ثبت کنید. در پایان هر روز می توانید ببینید که چند خاطره شــاد یا ناراحت کننده ثبت 
کرده ایــد. همچنیــن می توانید براي ورود بــه این اپ یک رمز عبور تعییــن کنید تا امنیت 
اطالعات شــخصی تان رعایت شود. دایرا، خاطرات شما را به صورت کد گذاري شده و امن در 
یک سرویس ابري ذخیره می کند و شما می توانید در هر جایی به آنها دسترسی داشته باشد.

مادرانه، محرمانه
اپلیکیشــن لک لک، یک شــبکه اجتماعی فارســی زبان براي مادران است. اگر مادر 
هســتید یا بتازگی مادر شــده اید یا حتی تصمیم گرفته اید مادر شوید، این اپ با محیطی 
امن می تواند کمک زیادي به شــما کند. شــما می توانید در اپ لک لک با دیگر کاربران 
گپ وگفت کنید، ســواالت مختلف مادرانه خود را از کارشناســان بپرســید یا اگر مطلبی 
براي اشتراك گذاري دارید، با دیگر کاربران به اشتراك بگذارید. یک نکته جالب در مورد 
لک لک این اســت که محیطی کامال زنانه دارد و ورود آقایان به این اپ ممنوع اســت. 
درواقع شــما بعد از اجراي برنامه باید شماره تلفن، کد ملی و تاریخ تولد خود را وارد کرده 
تا بتوانید از اپ اســتفاده کنید. عالوه بر این می توانید سواالت خود را به صورت ناشناس 
مطرح کنید. شــما با لک لک می توانید براي بیشتر ســوال هاي پزشکی زنانه، بارداري و 

فرزندداري خود پاسخ هاي خوبی از کارشناسان و دیگر مادران دریافت کنید.

پرستار کودك
بعــد از معرفی اپلیکیشــن لک لــک براي مادران، ســراغ اپــی می رویم کــه پدرها هم 
می تواننــد از آن بهره ببرند. اپلیکیشــنی که می تواند در نقش یک پرســتار براي کودك ظاهر 
شــده و درنهایت به آرامش بیشــتر والدین ختم شــود. اپ Baby monitor به شــما اجازه 
می دهــد یک یا دو تلفن همــراه را به تلفن همراه دیگري وصل کــرده و کنار تخت فرزندتان 
قــرار دهید. Baby monitor در طول شــب به صداي کودك گــوش می دهد و به محض 
بیدار شــدن او، شــما را بــا زنگ یا پیامــک آگاه می کنــد. همچنین می توانیــد تصویر زنده 
کودك دلبندتان را داشــته باشــید، برایش الالیــی بگذارید یا حتی خودتــان الالیی بخوانید.
 Baby monitor می تواند شما را از زابراه شدن هاي شبانه خالص کند. البته این ویژگی ها مربوط 
به گوشی هاي آیفون است و اپ مشابهی با نام WiFi Baby Monitor: Free & Lite براي 

گوشی هاي اندرویدي وجود دارد که به رد و بدل شدن صدا خالصه می شود.
goo.gl/KCwQES
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