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از دیرباز تا امروز در سراســر دنیا افراد در 
تالش هستند تا کارهاي روزمره را ساده کرده 
و تــا حد امکان آنها را بــه روندهاي خودکار 
تبدیل کنند. به عنوان مثال ماشین لباسشویی 
و ظرفشــویی توانســت در وقــت و انرژي 
ربات هاي  امــروزه  کند.  صرفه جویــی  افراد 
الکترونیکی و بات هایی کــه در تلفن همراه 
و سیســتم هاي رایانه اي مورد اســتفاده قرار 
می گیرند نیز همین نقــش را بازي می کنند. 

با توجه به پیشرفت این حوزه به نظر می رسد 
در ســال جدید استفاده از ربات ها و بات ها به 
یک روند پرکاربرد حــوزه فناوري اطالعات 

تبدیل شود. 
ربات هاي خانگی نمونه بارزي هستند که 
در ایران هم گروه هاي اســتارتاپی در تالش 
هستند تا بتوانند نمونه هاي مناسب و کاربردي 
را ایجاد کنند. این ربات هاي هوشمند قابلیت 
صحبت با کاربران و شناســایی آنها را دارند. 

در حوزه بات ها نیــز ابزارهاي مختلفی ایجاد 
شــده و نمونه هاي پرکاربردي در شبکه هاي 
اجتماعی و نرم افزارهاي پیام رسان وجود دارد 
که توانایی انجام بســیاري از کارها را دارند. 
ربات ها و بات ها می توانند با شناسایی محیط 
و شــرایط به عنوان یک کمک در کنار انسان 
فعالیت کنند و به نظر می رســد امسال سال 
اســتفاده بیش از پیش از ایــن حوزه فناوري 

اطالعات است.

 آیا
 مى دانستید

محسن سمسارپور

BIOT
سال گذشــته در مورد فناوري اینترنت 
کردیم.  صحبت  بالك چین  فناوري  و  اشیا 
دو حوزه از فناوري اطالعات که کم کم در 
حال تبدیل شــدن به روندهــاي پرکاربرد 
هستند. اینترنت اشیا کاربردهاي فراوانی در 
حوزه هاي مختلف دارد که به نظر می رسد 
در ســال جدید با توجه به رویکرد حمایتی 
وزیر ارتباطــات و فناوري اطالعات بتوان حضور فناوري اینترنت اشــیا را در بخش 
کشــاورزي براي کاهش مصرف آب مشاهده کرد. ســال گذشته فناوري بالك چین 
یکی دیگــر از موضوعاتی بود که بــه روندي پرکاربرد در حــوزه فناوري اطالعات 

تبدیل شد. 
نمونه بارز آن را می توان در افزایش قیمت ارزهاي رمزگذاري شده مانند بیت کوین 
مشــاهده کرد. البته فناوري بالك چین به عنوان یک کل و ارزهاي رمزگذاري شــده 
به عنوان یک جزء مــورد تحلیل قرار می گیرند و باید گفــت که بالك چین امکانات 
بســیار دیگري را در اختیار کاربران قرار می دهد و در حوزه هاي مختلف کاربرد دارد. 
پیش بینی می شــود ترکیب بالك چین و اینترنت اشیا به عنوان یک روند موثر در سال 
جدید مطرح شود، چراکه بالك چین توانایی شبکه سازي بسیار گسترده و توزیع شده را 
در اختیار کاربران قرار می دهد و اینترنت اشیا می تواند اشیا را به اینترنت متصل کرده 
و هوشمندي را نتیجه دهد. شاید مهم ترین کاربرد ترکیب اینترنت اشیا و بالك چین را 
بتوان در حوزه کاهش مصارف انرژي و آب در کشور مشاهده کرد. همچنین از ترکیب 
اینترنت اشــیا و بالك چین می توان در حــوزه راهنمایی رانندگی و کاهش ترافیک و 

تصادفات رانندگی سود برد.

داده کاوي
در ســال هاي اخیر تعداد دســتگاه هاي 
قابل حمل که داراي سنســورهاي مختلفی 
هستند زیاد شــده است. همچنین استفاده از 
شــبکه هاي اجتماعی به یک عادت همه گیر 
تبدیل شــده و افراد در حــال تولید محتوا با 
حجم بســیار باال هستند. در حوزه هاي دیگر 
نیز تولید داده ســرعت باالیــی پیدا کرده، 

به عنوان مثال در حوزه راهنمایــی و رانندگی دوربین هاي راهنمایی و رانندگی روزانه در 
حال ضبط و ذخیره تعداد زیادي تصویر هستند. به نظر می رسد سال جدید سال داده کاوي 
و تحلیل داده ها باشــد. داده کاوي امکانات بســیار زیادي را در اختیار کســب وکارها قرار 
می دهد. به عنوان مثال تحلیل و بررســی انواع تخلفات می تواند به کاهش تخلفات کمک 
کند. شناســایی ماشین هایی که بیشترین تخلف را می کنند می تواند اساس فرهنگ سازي 
و آموزش براي آن قشر را مشخص کند. در حوزه فروشگاهی شناسایی سالیق مشتریان 
از روي فاکتورهاي فروش می تواند موجب شــود فروشگاه پیشنهادات بهتري را در اختیار 
خریــداران قرار دهد و مشــتریان از خرید خود لذت ببرند. همچنین شناســایی نیازهاي 
مشترك مشتریان می تواند موجب شود نیازهاي پنهان آنها نیز پوشش داده شود. به عنوان 
مثال با تحلیل داده هاي فاکتورهاي فروش یک فروشــگاه ممکن است متوجه شویم که 
80 درصد افرادي که نوشــابه می خرند، پفک هم خریــداري می کنند. با قرار دادن پفک 
کنار نوشــابه (چیدمان کنار هم در قفسه) احتماال تعداد زیادي از افرادي که فقط نوشابه 
خریداري کرده اند (20 درصد باقیمانده) پفک هم خریداري می کنند. البته این یک حدس 
اســت و می توان داده هاي به دست آمده بعد از این تغییر چیدمان را نیز مورد بررسی قرار 

داد و براساس نتایج کسب شده پیشنهادات آتی فروش را برنامه ریزي کرد. 

 (Augmented reality) افزوده  واقعیت 
یکی دیگــر از حوزه هاي فنــاوري اطالعات 
اســت که به نظر می رسد در سال جدید یکی 
از روندهاي پرکاربرد این حوزه را تشکیل دهد. 
جذابیت هاي موجــود در واقعیت افزوده کمک 
کرده تــا افراد زیادي به عنوان اســتفاده کننده 
به ســمت این حــوزه از فنــاوري اطالعات 
روي آورند. در ســال هاي اخیر شاهد استفاده 
از این فناوري در حوزه هاي مختلف هســتیم. 
در کشــور هم در حوزه آمــوزش نمونه هایی 
از اســتفاده از این فناوري دیده شــده است. 
به عنوان مثال نشــریات و کتاب هاي ســنتی 

با اســتفاده از این فنــاوري محتواي صوتی و 
تصویــري را افزوده اند. یکــی از ویژگی هاي 
مثبت واقعیت افزوده این اســت که کاربران با 
اســتفاده از تلفن همراه یا دستگاه هاي مشابه 

می توانند از آن استفاده کنند و براي بهره بردن 
از آن نیاز به دستگاه جدید و مجزا وجود ندارد. 
این موضوع باعث شده تا هزینه هاي استفاده از 
این فناوري بسیار پایین باشد و بتوان از آن در 

حوزه هاي مختلف استفاده کرد. به عنوان مثال 
در مراکز گردشگري کشور شاهد هستیم که با 
استفاده از این فناوري، توضیحات و اطالعات 
مربــوط به اماکن تاریخی روي دســتگاه هاي 
تلفــن همراه و تبلــت کاربــران نمایش داده 
می شــود و کاربران می تواننــد از آن به عنوان 
یک راهنما اســتفاده کنند.  این حجم استفاده 
از فنــاوري واقعیت افزوده نشــان می دهد که 
احتماال سال جدید ســالی است که این روند 
به یکی از روندهاي پرکاربرد در حوزه فناوري 
اطالعات بدل خواهد شد و البته در حوزه هاي 

بیشتري مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

حوزه هاي پرکاربرد فناوري اطالعات در سال 1397

آینده تکنولوژي
دنیاي فناوري اطالعات هر سال شاهد تغییرات جدید است. علوم مختلف در حال پیشرفت است و فناوري اطالعات نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته سرعت تغییرات و پیشرفت فناوري اطالعات بسیار باالست. 
برخی از کارشناسان این حوزه معتقدند سرعت تغییرات در حوزه فناوري اطالعات آنقدر باالست که اگر افراد متخصص در این حوزه هر سال خود را به روز نکنند، ممکن است از قافله جا بمانند. فناوري اطالعات به 
شاخه هاي مختلفی تقسیم می شود که هر کدام دنیاي خاص خود را دارد. به طور معمول حوزه هاي جدید فناوري اطالعات در سال هاي اول عرضه ناشناخته هستند و تعداد افراد کمی که متخصص یا عالقه مند به این 
حوزه هستند از آن استفاده می کنند، اما به مرور زمان افراد استفاده کننده بیشتر شده و به جایی می رسد که اکثر افراد به استفاده کننده آن تبدیل می شوند. هر سال چند حوزه به حوزه هاي پرکاربرد فناوري اطالعات 

تبدیل می شوند که مهم ترین آنها در سال جدید را معرفی خواهیم کرد.

واقعیت افزوده

ربات ها و بات ها 
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 ردگیري اطالعات کاربران
اما رهگیــري کاربران و جمع آوري اطالعات 
از آنها در فضاي وب مســاله جدیدي نیســت. 
بســیاري از وبســایت ها داراي کدهایی هستند 
کــه می توانــد اطالعــات اولیــه اي نظیر نوع 
سیســتم عامل، ابعاد صفحه نمایش، زمان حضور 
در هر صفحه از وبســایت، وبســایتی که آنها را 
به آن صفحه هدایت کرده و نیز کلمات کلیدي 
جست وجو شده توســط کاربر را مشخص کنند. 
برخی دیگر از وبســایت ها نیز پــا از این فراتر 
گذاشــته و با بر جاي گذاشــتن یک رد کوچک 
بیشتري  اطالعات  کاربر،  مرورگر  روي  (کوکی) 
از او به دســت می آورند و براي نمونه، تبلیغاتی 
متناســب با موضوع ســابقه وبگردي او نمایش 

می دهند. 
اگر شــما هم جزو کسانی هستید که تمایلی 
به قرار گرفتن در معرض چنین مواردي نداشته و 
دنبال راهی براي حفظ بیشتر حریم خصوصی تان 
در فضاي وب هستید، شاید استفاده از ابزارهایی 
که در ادامه معرفی می کنیم، برایتان ســودمند 

باشد. 

 شبح شو!

بهتریــن  از  یکــی   Ghostery افزونــه 
گزینه ها براي کاربران اینترنت است. این افزونه 
نه تنهــا جلوي نمایش تبلیغــات و فعالیت انواع 
سامانه هاي ارزیابی کاربران را می گیرد، بلکه از 
بین بردن این موارد می تواند بر سرعت بارگذاري 

صفحات بیفزاید. 
پــس از نصب ایــن افزونــه روي مرورگر، 
اطالعاتــی نظیر تعــداد ســامانه هاي آماري و 
رهگیــري و نیز تبلیغات نمایش داده شــده در 
صفحــه وب موردنظــر نمایش داده می شــود. 
شــما به عنوان کاربر می توانید براحتی دسترسی 
این کدها را ممنوع کرده یا ســایت موردنظر را 
به عنوان «قابل اعتماد» به Ghostery معرفی 
کنید. این افزونه انتخاب هاي شــما را به خاطر 
سپرده و در دفعات بعدي براساس این تنظیمات 
بیشــتر  براي   Ghostery می کنــد.  عمــل 
فایرفاکس،  کــروم،  نظیر  اینترنتی  مرورگرهاي 

اپرا، اینترنت اکسپلورر و سافاري موجود است. 

 جنگجوي دیجیتال

Brave یک مرورگر اینترنتی جدید اســت 
که توســط تیمی متشــکل از برنامه نویسان و 
متخصصــان امنیت وب توســعه یافته اســت. 
ایــن مرورگر با هدف تجربه وبگردي ســریع تر 
و امن تر و با تجربه کاربري بهتر طراحی شــده 
اســت. Brave متن باز بوده و فقط نسخه اول 
آن منتشــر شده اســت. این مرورگر به صورت 
خــودکار هر نوع کــد رهگیــري و تبلیغات را 
تشــخیص می دهد و با حذف آنها سبب افزایش 
 Brave .ســرعت بارگذاري صفحات می شود
در قالب افزونه کروم نیز در دســترس کاربران 

قرار دارد. 

 یوماتریکس براي کاربران حرفه اي

بسیاري از افزونه ها و نرم افزارهایی که براي 
امنیــت کاربر در وب بــه کار می رود، به صورت 
پیش فــرض تنظیماتــی دارنــد که از ســوي 
ســازنده تعیین می شــود، اما اگر جزو کاربران 
حرفه اي هســتید و از اطالعات خوبی در زمینه 
امنیــت وب برخورداریــد، شــاید یوماتریکس 
باشــد.  برایتان  گزینه  بهتریــن   (uMatrix)
در واقــع کمتــر افزونــه اي را می تــوان یافت 
که ایــن حجــم از تنظیمات را بــه کاربر خود 
محــول کند. رابط کاربري ایــن افزونه انبوهی 
از تنظیمــات را در اختیارتان قــرار می دهد که 
شاید براي یک فرد با دانش پایین در این زمینه 
گیج کننده باشــد. با این حال، کاربران حرفه اي 
می توانند با تنظیم یوماتریکس براســاس نیازها 
و خواســته هاي خود به بهتریــن نتیجه ممکن 
دست یابند. این افزونه براي کروم و فایرفاکس 
در دسترس اســت. جلوگیري از نمایش تبلیغات 
و کوکی هــاي رهگیري از جملــه کاربردهاي 

یوماتریکس است. 

 خانه تکانی هدفمند
CC Cleaner نرم افــزاري اســت کــه 
می توانــد به حفظ حریــم خصوصی تان در وب 
کمــک کند. با وجــود این که ایــن نرم افزار در 
اصل براي پاك کردن اطالعــات زائد، فایل ها 
با پسوند ناشــناس، فایل هاي بی استفاده راهنما 

و البته افزایش سرعت هارددیسک طراحی شده 
است، اما می تواند با حذف کوکی هاي رهگیري 
وبســایت هاي مختلــف نیــز بــه کاربر کمک 
کند. اســتفاده از این نرم افــزار در کنار یکی از 
افزونه هاي معرفی شده در این صفحه می تواند 

بسیار سودمند باشد. 

امنیت

مدتی پیش خبر سوءاستفاده فیسبوك از اطالعات خصوصی کاربران، سروصداي زیادي در رسانه هاي جهان به پا کرد. ماجرا از این قرار بود که مشخص شد شرکت 
بریتانیایی کمبریج آنالیتیکا (Cambridge Analytica) به صورت غیرقانونی اطالعات مربوط به 50 میلیون کاربر فیسبوك را داده کاوي کرده است، اما ظاهرا کار 
به همین جا محدود نمی شود و این مساله نیز مطرح شده که از این اطالعات در جریان انتخابات ریاست جمهوري آمریکا و روي کار آمدن دونالد ترامپ نیز استفاده 
شده است. کمبریج آنالیتیکا یک شرکت فنی است که هدفش را «ایجاد تغییرات رفتاري از طریق پژوهش، داده، تحلیل و راهبرد براي مشتریان دولتی داخلی و 
بین المللی» عنوان می کند. ظاهرا این شرکت رویکرد سیاسی هر یک از کاربران را شناسایی و سپس اخباري جعلی را در راستاي تشویق کاربران براي راي به ترامپ 
منتشر کرده بود. مخالفت ها با اقدام فیسبوك به قدري جدي شد که موجی توئیتري با هشتگ #deletefacebook راه افتاد و حتی افراد مشهوري نظیر ایالن ماسک 

(میلیاردر معروف و بنیانگذار تنها آژانس خصوصی فضایی دنیا) نیز به آن پیوست. 

چگونه از حریم خصوصی خود در برابر شبکه هاي اجتماعی مانند فیسبوك محافظت کنیم؟

سپر آهنین در برابر وبسایت هاي فضول!
صالح سپهرى فر

براي  پایانی  بالك چین؛ 
یکه تازي شبکه هاي اجتماعی

هر نوشــته یا تصویــر جدیدي که در 
صفحه فیســبوك یا اینســتاگرام تان قرار 
می دهید، هر مطلبی که پسند می کنید، هر 
تقاضاي دوستی که می فرستید، هر کلیک 
و هر مشــاهده، همگی براي فیســبوك 

پولساز است، اما چطور؟ 
همه این شبکه هاي اجتماعی به دلیل 
برخورداري از تعداد زیادي کاربر به حجم 
باالیی از اطالعات آنها دسترســی دارند. 
استفاده از این شبکه هاي اجتماعی به این 
معناست که به آنها اجازه دسترسی و البته 
کســب درآمد از اطالعات شخصی تان را 
می دهید. امــا چرا این درآمد باید به جیب 
شــبکه هاي اجتماعــی بــرود و خودمان 
از آن بی نصیــب بمانیم؟ آیــا راهی براي 

بهره مندي از این درآمد وجود دارد؟ 
در این میان، شاید فناوري بالك چین 
را بتوان راه حلی براي این موضوع دانست. 
بالك چیــن در ابتــدا به عنــوان فناوري 
زیرســاختی ارز دیجیتال بیت کوین مطرح 
شد، اما امروزه اهمیت آن به مراتب بیش 
از گذشته شده اســت. بالك چین امکان 
ذخیــره اطالعات به صــورت غیرمتمرکز 
(یعنی برخالف الگوي فیســبوك و دیگر 
شبکه هاي اجتماعی که به صورت متمرکز 
عمل می کنند) را فراهم می کند. همچنین 
به کمک بالك چین امکان ایجاد شفافیت 
باال در گردش اطالعات و حتی اختصاص 
درآمــد به هر یــک از کاربــران به ازاي 

استفاده از اطالعات آنها وجود دارد. 
اســتیم (Steem.io) از جملــه این 
شــبکه هاي اجتماعی اســت. کاربران در 
اســتیم می توانند دوستانی بیابند و مطالب 
موردنظــر خود را منتشــر کننــد. جالب 
اینجاســت که در صورت اســتقبال دیگر 
کاربران از مطلب تان، مبلغی پول دیجیتال 

به عنوان پاداش به شما تعلق می گیرد!
ایندورس (Indorse) نیز یک شبکه 
اجتماعی دیگر مبتنی بر بالك چین است 
کــه مشــابه لینکدین (شــبکه اجتماعی 
شغلی) عمل می کند. برخالف لینکدین که 
از فروش اطالعات کاربران کســب درآمد 
می کنــد، در اینــدورس براحتی می توانید 
رزومــه کاري خود را قــرار دهید و حتی 
محتواي خود را به دیگر کاربران بفروشید. 
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بازى  کده

 آمریکاي افراطیون
فارکــراي 5 در Hope County ایالــت 
مونتانا اتفــاق می افتد، دنیایــی پهناور باب دل 
طبیعت دوســتان و البته مملــو از افراد زمخت 
و یک فرقــه مذهبی مــن درآوردي افراطی که 
ترسی از کشــتن انســان ها ندارند! اینجا جایی 
است که شــما می توانید از ابتدا تا انتهاي بازي 
را به صــورت Co-Op با دوســت خود تجربه 
کرده و به ماشین هاي حامل اسلحه و تجهیزات 
یورش ببرید، با تیرکمان به شــکار رفته یا حتی 
ماهیگیري کنید. به هرحال بــه مرور زمان لذت 
این چیزهاي به ظاهر جدید از بین می رود و شما 
می مانید و یک تجربه اســتاندارد و سرگرم کننده، 

اما یکنواخت دیگر! 
دنیاي بازي یعنی هوپ کانتی زیر نفود جوزف 
ســید، رهبر یک فرقه افراطی موسوم به «طرح 
بر دروازه بهشــت» اســت و ماجرا از جایی آغاز 
می شــود که بازیکن بعد از ساخت شخصیت خود 
به عنوان یــک نیروي تــازه کار پلیس، هجومی 
ناموفق را به مقر فرمانروایی جوزف ســید انجام 
می دهــد. در نتیجه این هجوم و باتوجه به تلفات 
باالي نیروهــاي پلیس، قهرمان داســتان تنها 
و دســت خالی در میان دنیایی ســتیزه جو باقی 

می ماند. 
اگرچه شروع داســتان خوب است، اما طولی 
نمی کشــد که گرفتار یکنواختی می شود. وظیفه 
شــما از بین بردن محل هایی است که در کنترل 
جوزف ســید قرار دارند و این کار را به هر راهی 
که می توانید باید انجام دهید. این هر راه معموال 
به دو روش کلی تسخیر کردن مقرهاي نگهبانی 
یا انجام دادن ماموریت هــاي جانبی براي مردم 

محلی تقسیم می شود. 
جوزف ســید ســرزمین بزرگــی را زیر نفوذ 

خــود دارد، امــا در انتخاب نماینــده براي خود 
نیــز بامهارت اســت. قاصدان فرقــه افراطی او 
جان ســید کاریزماتیک، جیکوب سید شکارچی 
انسان و هیپی نیمه روانی فیث سید هستند. این 
ســه شــخصیت که هر کدام کهن الگویی آشنا 
هســتند به جز نام فامیل شــان هیچ پیوستگی و 

ثباتی با یکدیگر ندارند.
داســتان فارکراي 5 آنقدر محرك نیست که 
شــروع خوبش ممکن اســت این باور را در شما 
ایجاد کند. تصویري که بازي از فرقه افراطی ارائه 
می دهد بیش از اندازه عجیب و غریب اســت که 
کســی آن را جدي بگیرد و تازه آن را هم با لحن 
خود جدي انگارانــه اي بیان می کند که مخاطب 
را پس می زند! شــما در بازي به طرز مسخره اي 
بارها بیهوش و ربوده شــده و به صندلی بســته 
خواهید شــد تا کاراکتر الل تــان حرف هاي آدم 
بدها را که به دلیل نبود دیالوگ شخصیت اصلی 
بیش از اندازه کشدار به نظر می رسند گوش کند 
و آنهــا هم مذبوحانه تالش می کنند که فلســفه 
نیمه پخته داستانی شــان را براي مخاطب توضیح 
دهنــد! گاهی بــازي می خواهد تکانــی به خود 
بدهــد و انتظارتان را بشــکند، اما این ســاختار 
در بهتریــن حالت چیزي بهتر از این نیســت که 
«راســتی به این فکر کردي کــه آدم بد واقعی 

خود تو هستی؟»

  تغییرات جزئی در اصل کلی
از آنجا که قطعا شما حداقل یکی از نسخه هاي 
قبلی فارکراي را تجربه کرده اید یا دســت کم به 
اندازه کافی در موردش شــنیده اید سر شما را با 
توضیــح کلیات گیم پلی بازي درد نمی آوریم و به 
تفاوت ها می پردازیــم. در فارکراي 5 دیگر براي 
مشــخص شــدن فضاي بیشــتري از نقشه نیاز 
نیســت از برج ها باال بروید، بلکه این کار توسط 
تکه نقشــه هایی انجام می شود که با انجام دادن 
ماموریت ها یا در ساختمان ها و سازه هاي مختلف 
پیدا می کنید. معماهاي محیطی همچنان بخشی 
از گیم پلــی بازي و اتفاقا از موارد بســیار جذاب 
فارکراي 5 به شــمار می رونــد، چراکه هر کدام 
شما را با یک چالش منحصربه فرد و سرگرم کننده 
مواجه می کند و در انتها نیز پاداش بسیار باارزشی 
به شــما می دهد. در نتیجه هرگاه بعد از صحبت 
با یک NPC نماد معماهاي محیطی در نقشــه 

ظاهر می شود کلی ذوق زده خواهید شد!
دیگر تفاوت بازي با نسخه هاي پیشین تقریبا 
از بین رفتن جنبه شکار در بازي است. دیگر نیاز 
نیســت براي ارتقاي تجهیزات خود شکار کنید، 
بلکه پوست حیوانات شکار شده را تنها می توانید 
در ازاي پول بفروشید. در عوض ارتقاي توانایی ها 
و تجهیزات کاراکتر به وســیله امتیازهاي تجربه 

انجام می شود. 

 خداحافظ تنهایی
Far Cry 5 تــالش کرده تا با امکان تجربه 
Co-Op بخش داســتانی کامــال بازیکن را از 
تنهایی نســخه هاي قبلی خارج کند، هرچند که 
پیشرفت شــما در بازي فقط براي میزبان ذخیره 
می شــود و مهمان باوجود حفظ شــدن آیتم ها و 
توانایی هاي شخصیتش مجبور است ماموریت ها 
را بعــدا دوباره تکــرار کنــد. همچنین 9 هوش 
مصنوعی با سالح ها و قدرت هاي مختلف به مرور 
به جمع یاران شــما ملحق می شوند که بسته به 
تاکتیــک حمله خود می توانید یکی دوتا از آنها را 
با خود همراه کرده و دســتوراتی نیز صادر کنید. 
این بازي حداقل 25 ســاعتی می تواند شــما را 
حسابی سرگرم کند، اما بدانید که شاید فقط 3-2 
ساعت احســاس دریافت محتواي تازه و جدید را 

داشته باشید. 

بازي هفته
در معرض انقراض 

ضمن تبریک سال نو، امیدواریم تعطیالت 
خوبی را پشــت سر گذاشــته و با عناوینی که 
در ایام نوروز منتشر شــدند حسابی خودتان را 
Ex- سرگرم کرده باشید. اولین بازي این هفته

tinction نام دارد که در سبک اکشن ماجرایی 
قرار داشــته و توسط شرکتی تولید شده که دو 
Killer In- و Divekick عنوان مبــارزه اي

stinct را در کارنامــه دارد. مبارزه و بخصوص 
درگیري نزدیک با سالح سرد از عناصر اصلی 
گیم پلی Extinction به شــمار می رود و شما 
می توانیــد کمبوها و حرکات مبارزه اي بســیار 
متنوعــی در بازي انجام دهیــد. از طرف دیگر 
عناصر ســکوبازي و باال رفتن از در و دیوار نیز 
الزمه پیشرفت شما در مراحل بازي است. ماجرا 
از جایی آغاز می شود که اُرك هایی غول پیکر که 
دنیاي بازي آنهــا را Ravenii خطاب می کند 
همراه با نوچه هایشان به شهرها هجوم می آورند 
و قهرمان قصه که جنگجویی باستانی به اسم 
Avil اســت، باید آنها را یکی پس از دیگري 
به زانو در بیــاورد. گرافیک فانتزي و پررنگ و 
لعاب بازي خشونت موجود در آن را تا حد زیادي 
تلطیف کرده و بــه همه چیز حس و حال یک 
دنیاي کارتونی بســیار پرجزئیات را داده است. 
ایــن بازي عالوه بر PC براي کنســول ها نیز 

منتشر خواهد شد.

دفاع از بشریت
دومین بازي این هفته به یک عنوان ژاپنی 
احتماال باب طبع JRPG دوســتان اختصاص 
دارد که تنها براي PC منتشــر خواهد شــد.
 Dark Rose Valkyrie در مــورد دفــاع 
از بشــریت در مقابل ویروس کایمراســت که 
به نظر می رســد انســان ها را بــه هیوالهاي 
عجیب و غریــب تبدیل می کند. گرافیک بازي 
ســه بعدي با جزئیات نه چندان زیاد اســت، اما 
هنگام کات ســین ها و روایت هاي داســتانی با 
طراحی هاي دوبعدي مرسوم انیمه ها و رمان هاي 
تعاملی ژاپنی ها مواجه هستیم. گیم پلی بازي در 
مورد مبارزه با کایمراهاست که این کار را باید به 
همراه تیمی چند نفره از شخصیت هاي مختلف 
با ویژگی ها و قدرت هاي خاص خود انجام دهید. 
همچنین باید به صورت مرتب وضعیت افراد خود 
را نیز بررسی کنید، زیرا به نظر می رسد یکی از 
آنها به صورت مخفیانه حامل ویروس کایمراست 
و بهتر اســت قبل از آن که به شما خیانت کند، 
پیدایش کنید! اگر طرفدار JRPGهاي گروهی 
ژاپنی هستید شاید بد نباشد نگاهی به این بازي 
بیندازید، اما اندکی صبر که سحر نزدیک است!

مجید رحمانى

بعد از آن که جرقه هاي فرمول موفق یوبی سافت پس از سفر به آفریقا در فارکراي 2 زده شد، در بهترین و 
عالی ترین نسخه فرنچایز یعنی فارکراي 3 به جزایر سر سبز استوایی رفتیم، در فارکراي 4 کشور تبت گونه 
و کوهستانی را که توسط حاکمی ظالم و کلیشه اي کنترل می شد درنوردیدیم و ناگهان با فارکراي عصر 
حجر به 10 هزار سال قبل از میالد حضرت مسیح (ع) رفتیم و به معدود انسان هاي آن دوران کمک کردیم 
تا در دنیاي خشن و مرگبار ببرهاي دندان خنجري زنده بمانند و با از بین بردن دشمنان شان بقاي خود را 
تضمین کنند. حاال در Far Cry 5 به نظر می رسد یوبی سافت خود را به آمریکا نزدیک تر می کند، فقط 

افسوس که بعد از این همه نسخه همچنان باید فرمولی را قورت دهیم که دیگر اشباع شده است!

شنیدن فریاد دور از حومه شهر
فارکراي 5، خالقیت هاي کوچکی به فرمول موفق و تکرار شده 3 نسخه پیشین اضافه کرده است

8/0امتیاز

خود براي ده نماین انتخاب در ا ام دارد، ود خ

Far Cry 5
 Ubisoft Montreal  سازنده
Ubisoft  ناشر
PC، PS4، Xbox One پلتفرم  
سبک  اکشن-ماجرایی
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1  پاك کردن کش
توقف اول براي خالــی کردن حافظه، کش 
(cache) برنامه هاست. اگر به قسمت برنامه ها 
در تنظیمــات اندروید مراجعه کنید و روي یکی 
از اپ هــا بزنید، در صفحــه مربوط به آن (یا در 
زیرمجموعه حافظه) بخشــی بــه نام داده هاي 
کش شــده (cached data) خواهیــد دید که 
حجــم آن می تواند از چنــد کیلوبایت جزئی تا 

صدها مگابایت باشد.
فایل هاي  عمــال  کش شــده  داده هاي  این 
خیال  با  می توانید  که  هســتند  بالاســتفاده اي 
راحت آنها را حذف کنید تا فضاي گرفته شــده 
توســط آنها آزاد شود. براي این کار کافی است 
 (Clear Cache) روي دکمه پاك کردن کش

بزنید تا از دست آنها خالص شوید.
اما چه کســی حوصله دارد تک تک برنامه ها 
را چک کــرده و کش هر کــدام را پاك کند؟ 
خوشــبختانه اندرویــد راهــکار آســانی براي 

حذف یکباره تمام کش ها گذاشــته اســت: در 
تنظیمات به قسمت حافظه بروید و روي گزینه 
داده هــاي کش شــده (Cached data) بزنید 
(در برخی گوشــی ها این گزینه از طریق منوي 
سه نقطه قابل دسترسی است). حال در دیالوگ 
نمایش داده شــده دکمه تائید را کلیک کنید تا 
همه کش برنامه ها به صورت یکجا پاك شود.  

Downloads 2  تمیز کردن فولدر
مانند پی سی و مک، دستگاه اندرویدي شما 
هم فولــدري به نــام Downloads دارد که 
جاي قایم شــدن انواع و اقسام فایل هایی است 
که توســط برنامه هاي مختلف از اینترنت دانلود 

می شود. 
با اســتفاده از برنامه مدیریــت فایل هایتان 
به ایــن فولدر برویــد و نگاهی بــه فایل هاي 
داخــل آن بیندازید. براي این که متوجه شــوید 
چه فایل هایی در این فولــدر حجم زیادتري را 
اشغال کرده اند، با استفاده از منوي برنامه، آنها را 

به ترتیب حجــم مرتب کنید. 
به  میانشــان  در  اگر  حال 

که  برخوردید  فایل هایی 
را  آنها  نداشتید،  نیازي 
فضاي  تــا  کنید  پاك 
مصرف شــده آنهــا به 

حافظه بازگردد.

3   مدیریت تصاویر
گرفته  شــده  عکس هــاي 

توسط دوربین  گوشی ها یکی از مصادیق 
بارز «قطره قطــره جمع گــردد، وانگهی دریا 
 n شــود» اســت! شــما هنگامی که با دوربین
مگاپیکسلی گوشــی سطح باالي اندرویدي تان 
عکس می گیرید، شــاید دقــت نکنید که حجم 
هر کدام از این عکس هاي گرفته شــده حدود 
2 تا 5 مگابایت است. بنابراین تنها 100 عدد از 
این عکس هــا می تواند حداقل 200 مگابایت از 
فضاي حافظه تلفن همراهتان را اشغال کند. اگر 

گوشــی تان امکان ذخیره تصاویر به صورت خام 
یا RAW را هم داشــته باشد که میزان مصرف 

حافظه چند برابر می شود. 
اگــر می خواهید حجم مصرفی توســط این 
تصاویر را آزاد کنیــد، در اولین قدم باید آنها را 
از روي گوشــی تان بردارید. حاال این که آنها را 
به کجا منتقل کنید بســتگی بــه خودتان دارد. 
یکــی از گزینه ها، ســرویس هاي ابــري مانند 
Google Photos است که اگر عکس هایتان 
خصوصی نیست و مشکلی هم بابت حجم آپلود 
ندارید، می تواند مقصد مناسبی باشد. گزینه دوم 
انتقــال عکس ها به کامپیوتر اســت که راهکار 

مرسوم و کاربردي است.
دقــت کنید کــه به هیچ وجــه عکس هاي 
برگشــت ناپذیر  محتواي  هــر  (یا  گرفته شــده 
دیگــر) را move نکنید! بلکــه ابتدا به مقصد 
کپی کرده و پــس از اطمینان از این که تصاویر 
بــا موفقیــت منتقل شــده اند، آنهــا را ار مبدا 

پاك کنید.

4   حذف برنامه هاي کم استفاده 
این مورد شــاید بدیهی به نظر برسد و شاید 
هم فکر کنید پاك کردن چند برنامه مگر چقدر 
می توانــد حافظه آزاد کند؟ بایــد بگوییم در هر 
دوي این موارد باید تجدید نظر کنید! بســیاري 
از کاربران توجه ندارند که یکی از آســان ترین و 
کاربردي ترین راهکارهاي آزادسازي 
حافظــه دســتگاه اندرویدي، 
برنامه هایی  کــردن  پاك 
اســت که به ندرت آنها 
را بــاز می کنیــد. این 
نکتــه را هــم در نظر 
داشــته باشید که پاك 
کردن یک برنامه، تنها 
آن  به معناي حذف خود 
نیست، بلکه در اغلب موارد 
داده هاي همراه با آن برنامه (که 
ممکن اســت چند مگابایت حجم داشته 

باشند) نیز پاك می شوند.
حاال ســوال اینجاست که چگونه برنامه هاي 
کم اســتفاده را کشــف کنیم؟ راهکار را گوگل 
در خــود پلی اســتور تعبیه کرده اســت. کافی 
اســت از صفحه اصلی آن به بخش برنامه ها و 
بازي هاي من (My apps & games) بروید 
و تب نصب شــده ها (Installed) را باز کنید. 
حال در قسمت باال ســمت راست، روي دکمه 
Sort بزنیــد و گزینــه Last Used یا آخرین 
استفاده شده ها را انتخاب کنید. در این حالت، در 
پایین فهرســت نرم افزارهایی قرار گرفته اند که 
کمترین میزان اســتفاده را داشته اند. حجم هر 
برنامه هم در زیر آن نوشــته شــده که کار شما 
را براي یافتــن و حذف برنامه هاي موردنظرتان 

آسان می کند.
بــه غیر از پلی اســتور، از اپ هــاي دیگري 
مانند App Usage یــا App Tracker هم 
می توانید براي پیدا کردن برنامه هاي کم استفاده 
بهــره بگیرید. برخی ســازندگان نیز این امکان 
را در قســمت برنامه ها در تنظیمات اصلی قرار 

داده اند.

کمتر خطایی مانند زمانی که اندروید به دلیل نبود فضاي کافی در حافظه به شما اجازه نصب یا به روزرسانی هیچ برنامه اي را نمی دهد، آزاردهنده است. حتی در 
گوشی هاي جدیدتر و با حافظه هاي بیشتر نیز این خطا شایع است، زیرا حجم برنامه ها و دیگر محتواها هم با همین روند رشد کرده است. خوشبختانه برطرف 
کردن این خطا چندان سخت یا پیچیده نیست، فقط کمی حوصله و البته سرك کشیدن به بخش هاي مختلف گوشی براي پیدا کردن مظنونین اشغال فضاي 
حافظه می خواهد!  در این مطلب قصد داریم چند راهکار سرراست و سریع را به شما معرفی کنیم تا به کمک آنها چند صدمگابایت و حتی یک یا دو گیگابایت از 

فضاي حافظه گوشی تان را آزاد کنید.

راه هایی سریع براي آزاد کردن فضاي حافظه در گوشی هاي اندرویدي

درمان کم حافظگی اندروید
محمود صادقى

دقت 
کنید که به هیچ 

وجه عکس هاي گرفته شده 
(یا هر محتواي برگشت ناپذیر 

دیگر) را move نکنید! بلکه ابتدا به 
مقصد کپی کرده و پس از اطمینان 
از این که تصاویر با موفقیت منتقل 

شده اند، آنها را ار مبدا پاك 
کنید

کارگاه

یکی براي همه!
اگر حوصله انجام راهکارهاي داخل متن را ندارید و دنبال راه حل دم دســت تر و بی دردسرتري می گردید، الزم نیست جاي دوري 
برویــد! خود گوگل نرم افزاري بــراي مدیریت فایل ها به نام File Go داده که با اســتفاده از آن براحتی می توانید این کارها را در 
داخل یک محیط انجام دهید. هنگامی که File Go را دانلود و نصب می کنید (از پلی استور یا مارکت هاي دیگر)، در همان صفحه 
اول موارد جالبی در فهرستی از کارت ها نمایش داده می شود: اپ هاي استفاده نشده 
(اگر داشته باشــید)، تصاویر و محتواي چندرسانه اي با کیفیت پایین، فایل هاي 
تکراري، دانلودها و همچنین فایل هایی که فضاي زیادي از حافظه را اشــغال 
کرده اند. با زدن روي هر کدام از این کارت ها، محتواي مربوط به آن دســته را 
مشاهده می کنید و می توانید مواردي را که می خواهید براي حذف انتخاب کنید. 
حتی گزینه فایل هاي موقت (Temporary Files) به شــما نشان می دهد 
چه اپ هایی از این داده ها استفاده می کنند تا اگر خواستید ترتیب شان را بدهید! 
اما صبر کنید، ویژگی هاي این برنامه به اینجا ختم نمی شــود. با انتخاب بخش 
فایل ها (Files) در نوار پایین، حافظه گوشــی تان را به صورت دسته بندي شده 
نشــان می دهد که با زدن روي هر دسته، همه فایل هاي مربوط به آن دسته را 
خواهید دید. اینجا می توانید فایل ها را براساس حجم مرتب سازي کنید تا متوجه 

شوید که کدام ها فضاي بیشتري گرفته اند و در صورت نیاز آنها را پاك کنید.
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آرش جهانگیرى

Nokia 5

جایگزینی براي گوشی هاي از دست رفته
امیدواریم تعطیالت نوروزي حسابی به شما خوش گذشته باشد و ســفرهاي بسیار خوبی را تجربه کرده باشید، اما آن روي سکه سفرهاي 
نوروزي، گوشی هاي برباد رفته است. تلفن هاي همراهی که شاید در جایی دور آن را جا گذاشته اید یا این که در آب افتاده باشد یا هر اتفاق 
بد دیگري مانند دزدیده شدن و خراب شدن. این اتفاقات بد ممکن است به جان شما افتاده باشد و گوشی عزیزتان را از دستتان خارج کرده 
باشد. این پایان ماجرا نیست، چراکه باید یک جایگزین براي گوشی از دست رفته تهیه کنید. ما در اینجا سه گوشی مقرون به صرفه برایتان 

آماده کردیم که با توجه به امنیت پول هاي جیبتان، کار شما را راه می اندازند.

براي شــروع بگذارید از نوکیا شروع کنیم. گوشی هوشمند نوکیا 5 
که تازه جاي خود را در بازار ایران باز کرده، یکی از گزینه هاي اصلی 
ماســت. این گوشــی 16 گیگابایت حافظه داخلی دارد و می تواند تا
 256 گیگابایــت حافظه جانبی نیز پشــتیبانی کند. ویژگی مثبت این 
گوشی، درگاه کارت حافظه تا سیمکارت دوم متفاوت است که می تواند 
به طور همزمان از دو ســیمکارت و یک کارت حافظه پشتیبانی کند. 

پردازنده این دستگاه Snapdragon 430 است که چندان تراشه رده 
باالیی نیســت. در کنار این پردازنده 1/4 گیگاهرتزي، یک پردازنده 
گرافیکی Adreno 505 قرار گرفته اســت. به اینها دو گیگابایت رم 
نیز اضافه کنید. این گوشــی میان رده از یک دوربین 13 مگاپیکسلی 
اســتفاده می کنــد و در جلوي دســتگاه نیز یک دوربین با سنســور 

8 مگاپیکسلی قرار دارد. 

راند اول

انتخاب دوم از خانواده نام آشــناي آنر 
شــرکت هوآوي که در ایــران محبوبیت 
اســت.  شــده  انتخــاب  دارد،  زیــادي 
Honor 5c Pro قیمت کمتري از نوکیا 
5 دارد، اما حافظه داخلی و رم آن از رقیب 
بیشتر اســت؛ 32 گیگابایت حافظه داخلی 
و ســه گیگابایت رم به همراه پشتیبانی از 
128 گیگابایــت حافظه جانبــی. پردازنده 

دســتگاه دقیقا مشــابه نوکیا 5 است و از 
اســتفاده   Snapdragon 430 همــان 
می کنــد. این تشــابه در مــورد پردازنده 
گرافیکــی Adreno 505 نیــز رعایت 
شده اســت. دیگر برتري دستگاه مربوط 
به برتــري نامحســوس باتــري 3020 
میلی آمپر ساعتی این دســتگاه به باتري 
3000 نوکیا است. البته اگر اندازه بزرگ تر 

صفحه نمایش نوکیا را هم در نظر بگیریم، 
به ایــن نتیجه خواهید رســید که باتري 
آنر عملکرد بهتري نســبت به رقیب دارد. 
آخرین مقایســه به دوربیــن باز می گردد؛ 
جایی که دوربین سلفی 5 مگاپیکسلی آنر، 
این گوشــی را از نوکیا عقب می اندازد، اما 
دوربین اصلی ماننــد رقیب همان دوربین 

13 مگاپیکسلی است.

راند دوم

آخرین رقیب یعنی گلکســی جی3 پرو، ســهم بیشتري از بازار را 
نســبت به رقبا دارد. جی3 پرو از پردازنده اختصاصی سامسونگ یعنی 
Exynos 7570 اســتفاده می کند. اما تفــاوت چندانی در عملکرد 
نسبت به پردازنده هاي اسنپدراگون ندارد و در واقع می توان گفت که 

تنها اسمشان عوض شده است. 
از نظر رم و حافظه داخلی، جی3 پرو دقیقا با نوکیا برابري می کند، 
بــا این تفاوت که این 16 گیگابایــت و 256 گیگابایت حافظه جانبی 

فقط در کنار یک ســیمکارت کار می کنند و خشــاب دیگر به صورت 
همزمان براي ســیمکارت دوم و کارت حافظه به کار می رود. دوربین 
اصلی این دستگاه نیز 13 مگاپیکسل است، اما دوربین جلویی دستگاه 
یک دوربین 5 مگاپیکسلی است تا در مجموع و روي کاغذ این گوشی 
پایین تر از دو گوشی دیگر قرار بگیرد. در هر صورت این گوشی یکی 
از محصوالت شــرکت سامسونگ است که طرفداران سفت و سخت 

خودش را دارد.

راند آخر

تومان820/000

سامسونگ

Galaxy
J3 Pro SM 

اندروید 7.1

نوکیا

Nokia
5 

5
اینچ

5,2
اینچ

Snapdragon 430 تراشه 

16 گیگابایت حافظه داخلى 

مقدار رم       2 گیگابایت

دوربین  13.0 مگاپیکسل

باترى   3000 میلى آمپر ساعت 

Honor 5c pro

تومان800/000

اندروید 7

Snapdragon 430 تراشه 

32 گیگابایت حافظه داخلى 

مقدار رم       3 گیگابایت

دوربین  13.0 مگاپیکسل

باترى   3020 میلى آمپر ساعت 

Galaxy J3 Pro SM 

تومان825/000

اندروید 7

Exynos 7570 تراشه 

16 گیگابایت حافظه داخلى 

مقدار رم       2 گیگابایت

دوربین  13.0 مگاپیکسل

باترى   2400 میلى آمپر ساعت 

هوآوى

Honor
5c Pro 

تومان820/000 قیمت

Honor 8 Lite هوآوى

تومان930/000 قیمت

 X Power2 ال جی

تومان890/000 قیمت

Galaxy J7 سامسونگ

تومان780/000 قیمت

Neffos X1 تی پی-لینک
5 پیشنهاد مشابه

تومان830/000 قیمت

Zenfone 4 Max ایسوس

5
اینچ

HiSilicon Kirin 655 تراشه 

16 گیگابایت حافظه داخلى 

3 گیگابایت مقدار رم 

دوربین  12 مگاپیکسل

باترى   3000 میلى آمپر ساعت 

Exynos 7870 تراشه 

16 گیگابایت حافظه داخلى 

2 گیگابایت مقدار رم 

دوربین  13 مگاپیکسل

باترى   3000 میلى آمپر ساعت 

Mediatek MT6750 تراشه 

16 گیگابایت حافظه داخلى 

2 گیگابایت مقدار رم 

دوربین  13 مگاپیکسل

باترى   4500 میلى آمپر ساعت 

Snapdragon 425 تراشه 

16 گیگابایت حافظه داخلى 

2 گیگابایت مقدار رم 

13 مگاپیکسل دوربین 

باترى   4100 میلى آمپر ساعت 

MediaTek Heilo P10 تراشه 

32 گیگابایت حافظه داخلى 

3 گیگابایت مقدار رم 

دوربین  13 مگاپیکسل

باترى   2250 میلى آمپر ساعت 

5.2
اینچ

اندروید 7

5.5
اینچ

اندروید 7

5.5
اینچ

اندروید 7

5.2
اینچ

اندروید 7

5
اینچ

اندروید 6
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اســکایپ (Skype) یکی از محبوب ترین و معروف ترین 
نرم افزارهایی اســت که براي برقــراري ارتباطات صوتی و 
تصویري رایگان میان کاربران سراسر دنیا مورد استفاده قرار 
می گیرد. این نرم افزار امروزه در بسیاري از شرکت ها نیز براي 
انجام مکالمات تجاري با دیگر شــرکت ها استفاده می شود و 
همین اســتفاده تجاري و شخصی از آن موجب شده برخی از 
کاربران نیازمند اجراي همزمان دو اسکایپ براي دسترسی به 
دو کاربري مجزا باشند که یکی از آنها همان کاربري شخصی 
و دیگري کاربري مربوط به شــرکت اســت. در این شرایط 
بســیاري از کاربران به ناچار یک نسخه از اپلیکیشن را روي 
رایانه اجرا کرده و براي دسترســی به کاربري دیگر از نسخه 
تحت وب اســکایپ کمک می گیرند. دوست دارید به صورت 
همزمان دو نســخه یا حتی بیشــتر از این نرم افزار را به طور 

همزمان در رایانه ویندوزي اجرا کنید؟
انجام این کار در ویندوزهاي 7 و 10 بســیار ســاده و به 

روش زیر است:
1 به مسیر محل نصب نرم افزار Skype در هارددیسک 

رایانه مراجعه کنید.
این مســیر به صــورت پیش فرض در نســخه 32 بیت و 

64 بیت ویندوز به شرح زیر است:

32-bit: C:\Program Files\Skype\Phone\
64-bit: C:\Program Files (x86)\Skype\
Phone\

2 روي فایــل Skype.exe کلیک راســت ماوس را 
 Send to فشــار داده و از منوي به نمایش درآمده به بخش

رفته و Desktop را کلیک کنید.
3 به دســکتاپ مراجعه کرده و روي آیکون نرم افزار که 

بتازگی به دسکتاپ اضافه شده کلیک راست کنید.
4 گزینــه Properties را کلیــک کــرده و تــب 

Shortcut را انتخاب کنید.
5 در انتهاي عبارت ثبت شده در بخش Target عبارت 
زیر را وارد کنید. (توجه داشته باشید این عبارت عینا پس از 

عالمت کوتیشن در انتهاي خط موجود، وارد شود)
secondary/

به عنوان مثال مســیر نهایی در بخش Target به شرح 
زیر خواهد بود:

“C:\Program Files\Skype\Phone\skype.exe” /
secondary

6 با کلیک روي اوکی تغییرات را ذخیره کنید.
7 از حــاال به بعد هرگاه به اجراي بیشــتر از یک مورد 
نرم افزار اسکایپ نیاز داشتید کافیست روي آیکون تغییر یافته 

در مرحله 6 دوبار کلیک کنید.

تا  کنید  ایمیل   clickhelp@jamejamonline.ir به  را  خود  سواالت 
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.

براى ارتباط بیشتر با ضمیمه فناورى روزنامه جام جم، کانال کلیک 
را در تلگرام به آدرس clickjamejam@ دنبال کرده یا نظرات 
تلگرام  در   @click_ jamejam کاربرى   حساب  به  را  خود 

ارسال کنید.

کلیک شما

 مینا یوسفی از همدان
مدتی اســت که در اپلیکیشن اینســتاگرام نمی توانم استوري هاي 
اشتراك گذاشته شده توسط دیگر دوستانم را ببینم. جالب این که اگر استوري 
آرشیو شده باشــد یا با جست وجوي یک کاربر در اینستاگرام به صفحه آن 
کاربر مراجعه کنم، می توانم اســتوري را ببینم، اما وقتی یک استوري توسط 
افرادي که آنها را دنبال می کنم منتشــر می شود، در فهرست استوري هاي 
صفحه اصلی خودم آنها را نمی بینم. اپلیکیشن اینستاگرام را به آخرین نسخه 
به روزرسانی کردم. چند مرتبه نیز آن را حذف و دوباره نصب کردم، اما مشکل 
رفع نشده است. تلفن همراه من آیفون 5 است و سیستم عامل دستگاه نیز 

به روزرسانی هاي خودکار را به صورت کامل دریافت کرده است.

 ماندانا پارسا از تهران
بــه دنبال ابزاري براي بزرگنمایــی بخش هاي مختلف ویندوز براي ضبط فیلم هاي آموزشــی از 
نرم افزارها در این سیستم عامل هســتم. ابزار Magnify را در ویندوز می شناسم، اما این ابزار عملکرد 
خوبی ندارد و براي ضبط فیلم حین آموزش نمی توان بخوبی از آن اســتفاده کرد و بسرعت هر بخشی را 

بزرگنمایی کرد. لطفا ابزاري براي این کار معرفی کنید.

این مشــکل یکی از مشــکالت نسبتا ناشــناخته براي کاربران آیفون 
به شــمار می رود و در برخی موارد دلیل مشخصی براي آن پیدا نشده و 
حدس زده می شــود که یک باگ در اینستاگرام باشد، اما در بسیاري از شرایط 
راهکار خالصی از آن بسیار ساده است. تنها کاري که باید انجام دهید این است 
که به تنظیمات ساعت و تاریخ دستگاه خود مراجعه کنید و آن را از حالت دستی 
به حالت خودکار تغییر دهید. اغلب کاربرانی که با این مشــکل مواجه می شوند 
تنظیمات تاریخ را روي حالت دستی و منطقه زمانی کشور محل اقامت خود قرار 
داده اند که به نظر می رسد اختالف زمانی در این شرایط توسط نرم افزار به درستی 
تشــخیص داده نمی شود و اســتوري ها نمی توانند تا 24 ســاعت در فهرست 
استوري هاي شما در دســترس قرار بگیرند. با تغییر تنظیمات به حالت خودکار 

این مشکل رفع می شود.

نرم افزارهاي مختلفی وجــود دارند که عالوه بر قابلیت تصویربرداري از صفحه نمایش، امکانات الزم 
براي بزرگنمایی حین تصویربرداري را نیز در اختیار شما قرار می دهند، اما به صورت مجزا نیز نرم افزار 
ZoomIt از جمله ابزارهایی است که مایکروسافت در بخش sysinternals در اختیار کاربران قرار داده 
اســت. این نرم افزار به شــما این امــکان را می دهد تا 
به راحتی بــا تعریف کلیدهاي میانبر، هرگاه به بزرگنمایی 
تصویر نیاز داشتید از این کلیدها کمک گرفته و با استفاده 
از اســکرول ماوس یا دیگر کلیدهاي ترکیبی مشــخص 
شده در برنامه، نســبت به تعیین میزان بزرگنمایی اقدام 

کنید. 
همچنیــن امکاناتی مثل تایپ روي هریک از بخش هاي 
صفحه یا رســم اشکال در رنگ هاي مختلف نیز از جمله 
مواردي است که توسط این نرم افزار کم حجم و کاربردي 
در اختیار شــما قرار می گیرد. ایــن نرم افزار از لینک زیر 

قابل دانلود است:
https://download.sysinternals.com/
files/ZoomIt.zip

توقف پخش خودکار ویدئوها در کروم

پخش خودکار ویدئوها در مرورگر از جمله امکاناتی به شــمار 
می رود که تقریبا تمام کاربران از وجود آن ابراز نارضایتی می کنند. 
البته دقیقا مشخص نیست چرا این نارضایتی کاربران راه به جایی 
نبرده و همچنان این قابلیت به صورت پیش فرض روي مرورگرها 
فعال اســت، اما نکته خوشحال کننده این است که کاربران کروم 
می تواننــد براحتی کنترل این قابلیت را در دســت گرفته و آن را 
غیرفعال کنند. انجام این کار نیازمند کمی کنجکاوي در تنظیمات 

پنهان کروم به این روش است:
1 مرورگر کروم را اجرا کرده و در نوار آدرس عبارت زیر را 

وارد کرده سپس کلید اینتر را فشار دهید:
chrome://flags/#autoplay-policy

2 اکنون گزینه Autoplay policy براي شما نمایش 
داده می شــود. روي منوي مقابل این گزینه کلیک کرده و گزینه 
Document user activation required را انتخــاب 

کنید.
 Relaunch 3 براي ذخیره ســازي تغییرات، روي گزینه

Now که در پایین صفحه نمایان می شود، کلیک کنید.
4 به همین ســادگی قابلیــت پخش خــودکار ویدئوها و 
موزیک ها در مرورگر غیرفعال می شــود و می توانید براي همیشه 

از این توقف پخش خودکار لذت ببرید.

2 اسکایپ همزمان
امیر عصارى

 دکتر
کلیک
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 زندگى
همراه

بازى

سرگرمی

بازي

عکاسی

اندروید

آي اواسآي اواس

آي او اس و اندروید

استودیو ناتیلوس

Semidome Inc.

٣٧٫٨ مگابایت

43,2 مگابایت

903,1 مگابایت

67/7 مگابایت

goo.gl/ShfysZ

goo.gl/Fe8B4S

Enlight Quickshot AR Runner

PUBG MOBILE88 امیرو ماهی بگیر

براي بســیاري از ما فصل بهار و بخصوص تعطیــالت نوروزي به معناي فرصتی براي 
ســفرهاي داخلی و ماجراجویانه اســت، اما معموال مشکالتی مانند پیدا کردن محل اقامت 
در شــهر مقصد یا قیمت باالي هتل ها و همچنین شلوغی  باعث می شود این تجربه چندان 
دلچسب نباشد. اپلیکیشن «تریپین» به عنوان مرجعی براي پیدا کردن اقامتگاه در شهرهاي 
توریستی می تواند این مشکل را براي همیشه حل کند. این اپلیکیشن فارسی زبان، مرجعی 
براي وصل شــدن مهمانان و میزبانان در ســفرهاي داخلی است. فرقی نمی کند شما قصد 
سفر دارید یا می خواهید خانه یا ویالي خود را براي میزبانی از مسافران معرفی کنید. تریپین 
جایی است که می توانید در آن به جست وجوي مخاطب خود بروید. براي استفاده از تریپین 
به عنوان یک مســافر ابتدا مقصد خود را تعیین کنید. حاال باتوجه به بودجه، خواســته ها و 
موقعیــت اقامتگاه ها گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنیــد. همچنین تریپین این امکان را 
ایجاد کرده تا میزبان و مهمان بتوانند در بســتر اپلیکیشــن با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و 
اطالعات بیشــتري در مورد محل اقامت و شرایط آن دریافت کنند. همچنین تمام مراودات 
مالی نیز در خود اپلیکیشــن صورت می گیرد تا از این نظر امنیت بیشــتري براي دو طرف 

ایجاد شود.

سیر و سفر

تریپین

پسرك ماهیگیر
می خواهیم یک بازي ایرانی فوق العاده را به شــما معرفــی کنیم. در این بازي که 
توانســته در هفتمین جشــنواره بازي هاي رایانه اي عنوان بهترین بازي ژانر ساده را از 
آن خود کند، شما در نقش «امیرو» یک پسر جنوبی ماهیگیر باید با غواصی و استفاده 
از نیزه، ماهی هاي بیشــتري شکار کنید. قوانین بازي بسیار ساده است، اما نوع طراحی 
مراحل و همچنین نیاز به سرعت عمل باال شما را درگیر بازي کرده و مرحله به مرحله 
کار را برایتان ســخت تر و جذاب تر می کند. یکــی از نقاط قوت بازي گرافیک و ظاهر 
جذاب بازي اســت. تصویرســازي هاي این بازي کامال بومی بوده و همراه با موسیقی 
درست و دقیق حس بی نظیري را به شما القا می کند. فیزیک بازي نیز به شکل خوبی 
عمل کرده و شــما می توانید وزن نیزه، مقاومــت آب و حتی برخورد نیزه با ماهی ها را 

بخوبی حس کنید. 

زمان، زمان دویدن است
چقــدر به ورزش و دوندگی عالقه دارید؟ اگر دنبال یک انگیزه جالب و بامزه براي این 
کار هســتید به شما پیشنهاد می کنم، اپلیکیشــن AR Runner را به هیچ وجه از دست 
ندهیــد. این اپ قابلیــت آن را دارد تا دویدن و ورزش را به یک ســرگرمی تبدیل کند. 
AR Runner همانطور که از اســمش پیداســت بر پایه واقعیت مجازي ســاخته شده 
است. گوشی را در دســت بگیرید تا محیط پیش رویتان به یک زمین ورزش نشانه گذاري 
شده تبدیل شــود. حاال زمان دویدن است. از نقطه شروع آغاز کرده و مسیر را طی کنید. 
AR Runner عالوه بر تعیین و ترسیم مسیر، مسافت طی شده و زمان و کالري تقریبی 
مصرفی را هم به شما اعالم می کند. اگر سرگرمی بیشتري می خواهید می توانید براي خود 
چالش ایجاد کرده و این مســیرهاي مجازي را در زمان تعیین شده طی کنید یا در مسیر 

با موانعی روبه رو شوید که کار را برایتان سخت تر کند. 

شما در جزیره تنها نیستید
PlayerUnknown’s Battle- اگر یــک گیمر حرفه اي هســتید حتما نــام بــازي
grounds یــا همان PUBG را شــنیده اید. بازي آنالین چند کاربــره اي که چند وقتی 
اســت براي اســتیم و اکس باکس به بــازار آمده و خیلی زود رکوردهاي ریز و درشــتی 
را جابه جــا کرده اســت. خبر خــوب این که حاال ایــن بازي جذاب براي گوشــی هاي 
هوشــمند نیز عرضه شده است. ســازوکار بازي PUBG به این شــکل است که شما 
بــه همــراه 99 نفر از کاربران آنالین، بــا چتر نجات در یک جزیره فــرود می آیید. این 
آغاز نبرد براي بقاســت. حاال باید در جزیره بچرخید و براي خود ســالح ســرد و گرم، 
ماشــین یا موتور و هر چیزي که به زنده ماندن بیشــتر شــما کمک می کند، پیدا کنید. 
هرچه بیشــتر زنده بمانید، امتیاز بیشــتري خواهید گرفت و رکوردهاي باالتري هم ثبت 
می کنید. دشــمنان شما چه کسانی هســتند؟ تمام آن 99 نفري که همراه با شما به این 

جزیره پا گذاشته اند. 

حرفه اي گري با دوربین
چند وقتی است شرکت Lightricks با اپلیکیشن هاي فوق حرفه اي خود توجه بسیاري از 
کاربران آیفونی را به خود جلب کرده اســت. این شرکت که پیش از این دو اپلیکیشن محبوب 
Enlight Photofox و videoleap را براي کاربران عالقه مند به عکاســی و فیلمبرداري 
معرفــی کرده بود، این بار با عرضــه Enlight Quickshot باز هم موج جدیدي از رضایت 
را بین کاربران ایجاد کرده اســت. Enlight Quickshot یک اپ فوق العاده براي عکاسی 
است که از تمام توانایی دوربین گوشی شما استفاده می کند. محیط کاربري و ابزارهاي موجود 
در این اپ ترکیبی از ســرعت، ســادگی و قدرت را براي کاربرانش به ارمغان می آورد. قابلیت 
Strobe در این اپ به شما این امکان را می دهد تا در زمان حرکت یک جسم یا انسان از آن 
عکس بگیرید و همه آن حرکات را در یک قاب داشته باشید. در حالت کوئیک شات، دوربین 
به صورت خودکار، کادر عکس را با توجه به زاویه افق تعیین می کند و دیگر الزم نیست نگران 

کج بودن دستتان هنگام عکاسی باشید.
goo.gl/KCwQES

در جست وجوي یک سرپناهتریپین

Tencent Mobile
International Limited 

Lightricks Ltd.

goo.gl/bdJE5M

goo.gl/rjR7Z1

iOSiOS

goo.gl/AdEK7C goo.gl/CVzoRt

اندروید
١٠٫٢ مگابایت
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