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ذره بین

چند روز پیش خبري هولناك از قلب یوتیوب، جهان را تکان داد. دختري ایرانی االصل به دلیل گذاشــتن محدودیت سنی براي فیلم هایش از سوي 
یوتیوب، وارد دفتر این شرکت می شود و پس از مجروح کردن چند نفر از کارمندان دفتر یوتیوب خودکشی مى کند. این دختر چند سال پیش با انتشار 
یک ویدئوي هجو معروف شد و پس از آن شروع به تولید محتواي بی ارزش، نامناسب و هجو کرد. نکته تاسف برانگیز این ماجرا، الیک ها و کامنت هاي 
بیشماري است که در صفحات شبکه هاي اجتماعی این دختر و امثال او به چشم می خورد. چرا مردم چنین محتواي بی ارزشی را تماشا و الیک می کنند 
و براي منتشرکننده کامنت می گذارند؟ حواسمان هست که تک تک الیک ها و کامنت هاي کاربران شبکه هاي اجتماعی بود که این دختر را به یکی از 

سلبریتی هاي فضاي مجازي به ویژه یوتیوب تبدیل کرد؟

محسن سمسارپور

   امکانات رایگان در اختیار همه
یکی از ویژگی هاي مهم و شــاید کاربردي 
شــبکه هاي اجتماعی ارائه خدمــات رایگان به 
همه کاربران اســت. این ویژگی فضاي آزاد را 
در اختیار کاربران قرار داده اســت، اما مســاله 
بــا اهمیت این که آیا تمام افــرادي که در این 
شبکه ها مشغول فعالیت هســتند افراد معقول 
و مورد تائید جامعه هســتند؟ امروزه متاســفانه 
شاهد فعالیت افرادي هستیم که خارج از عرف 
و با بیان مطالب کــم ارزش و گاهی بی ارزش 
نظر کاربران زیادي را به خود معطوف کرده اند، 
امــا این که آیا ایــن افــراد در ازاي این همه 
دنبال کننده رفتار کنترل شــده اي از خود ارائه 

می دهند، جاي سوال است.

   پاداش آنی، پاداش آتی
افراد مختلفی با اهداف و انگیزه هاي متفاوت 
در شــبکه هاي اجتماعی مشــغول به فعالیت 
هســتند. اگر به دسته اي از افراد که تولیدکننده 
محتوا هســتند نگاه کنیم شاید بتوان دو دسته 
کلی را در نظر گرفت، دسته اول افرادي هستند 
که در تالش براي تولید محتواي مفید هستند 
و دســته دوم افرادي که در تالش براي تولید 
محتواي جذاب به هر شکلی هستند. در همین 
راســتا دکتر عباس اســدي، اســتاد ارتباطات 
دانشــگاه عالمه طباطبائی می گوید: «افراد به 
دو دسته کلی تقسیم می شوند؛ دسته اول براي 
انجام کار به دنبال پادش آنی هســتند و دسته 
دوم بــه دنبال پاداش آتی، انســان هایی که در 
زندگی مســئولیت پذیر هستند و خود را در برابر 
جامعه مسئول می دادنند به طور معمول افرادي 
هســتند که به پاداش آتی فکــر می کنند. این 
دســته از افراد در تولید محتوا براي شبکه هاي 
اجتماعــی اصل ارزش را مد نظر قرار می دهند. 
ســعی دارند حرکتی در جامعه ایجاد کنند و به 
دنبــال افزایش دانش و آگاهــی افراد جامعه و 
در عین حال خود هســتند. متاسفانه تعداد این 

افراد در شبکه هاي اجتماعی کم 
دنبال  به  دیگري  دســته  است. 
پاداش آنی هســتند. ارزش کار 
الیک  نیســت،  مهم  آنها  براي 
کردن لحظــه اي کاربران براي 
می کند.  ایجــاد  جذابیت  آنهــا 
آنها  کنندگانشان  دنبال  افزایش 
را مسرور می کند. آنها مسئولیتی 
نسبت به زندگی خود و دیگران 
در ذهــن ندارنــد و متاســفانه 
شــبکه هاي  در  افراد  این  تعداد 
اجتماعی زیاد اســت.» با همین 
تقســیم بندي افــرادي را که به 
تولیدات این دو گروه توجه دارند 
هم می توان به دو دســته کلی 
تقســیم کرد؛ دسته اول افرادي 
کــه محتواي تولیــدي را بدون 
دقت بــه جزئیات می پســندند، 

کاربران تولیدکننــده را بی دلیل دنبال و براي 
ســرگرمی زیر محتواهاي تولیــدي نظر درج 
می کنند، اما دسته دوم افرادي هستند که حتی 
بــراي همین کارها هم ارزش قائل هســتند و 

خود را مسئول می دانند.

   توهم خودباوري
بــه اتفــاق تلخی کــه در 

15 فروردین امسال افتاد برمی گردیم. 
احتمــاال خانم ایرانــی االصل را باید 
در گروه عالقه منــدان به پاداش آنی 
در نظــر بگیریم. خانــواده این خانم 
ادعــا می کننــد که علــت قتل هایی 
گذاشتن  داده  انجام  فرزندشــان  که 

محدودیت ســنی براي فیلم هایی 
به  یوتیوب  در  او  کــه  اســت 

است،  گذاشــته  اشــتراك 
اما در مــورد دالیل این 
اتفاق، نظر دکتر اســدي 

را جویا شــدیم و او در این باره 
گفت: «برخی از افراد در جوامع 
کوچک یا بزرگ دچار مشکالتی 
هســتند که به مرور زمان این 
مشــکالت به عقده هایی تبدیل 
می شود که می تواند موجب بروز 
رفتار غیرعادي در افراد شــود. 
افرادي که به خاطر کم توجهی 
دچار مشــکالت روحی شده اند 
فضــاي مجازي و شــبکه هاي 
بهتریــن فرصت  را  اجتماعــی 
بــراي دیده شــدن می دانند. از 
ســوي دیگر تعــداد افرادي که 
با کم توجهــی و بی توجهی به 
محتواي ارائه شــده توسط این 
کمک  آنهــا  شــهرت  به  افراد 
می کنند کم نیستند. بسیار دیده 
سرگرمی  روي  از  افراد  که  شده 
اقدام به پسندیدن یا دنبال کردن افراد کرده اند. 
به مرور زمان افرادي که دچار مشکالت روحی 
و روانی هســتند به توهم خودباوري می رسند. 

در نمونه اخیر خانــم ایرانی با کمک الیک ها 
و نظرات بیشمار خود را آدم معروف و محبوبی 
می بیند. این توهم موجب می شــود که به خود 
اجازه دهد هر کار غیرمعقولی را انجام دهد. در 
واقع می توان گفت ذره ذره عدم توجه به محتوا 
و دنبال کردن اینگونه محتواها به پیشرفت در 
مسیر اشــتباه این خانم کمک کرد تا در نتیجه 
فاجعه اي اینگونه رخ دهد.» شــاید در نگاه اول 
الیک ها و نظرات ما تنها از سر وقت گذراندن 
باشــد، اما باید باور داشته باشیم که می تواند به 
دامن زدن رفتارهایی دور از عرف جامعه کمک 

کند.

   کنجکاوي و تعارف
به طــور کلــی بســیاري از بازخوردها در 
شــبکه هاي اجتماعی واقعی نیســتند. احتماال 
براي شما هم پیش آمده که از دوستان در مورد 
مطلبی که به اشتراك گذاشته اید سوال می کنید 
و آنها اظهــار بی اطالعی می کنند در حالی که 
شــما الیک کردن این مطلب توســط آنها را 
دیده اید. این مســاله زمانــی اتفاق می افتد که 
بازخوردها بدون تمرکز صورت می گیرد. گاهی 
از روي کنجکاوي به مطالب سرك می کشیم و 
گاهی براي این که با دیگران تعارف داریم حتی 
بدون مطالعه مطلب دیگري الیک می کنیم و 
یا می نویسیم عالی است. دکتر اسدي می گوید: 
«ایران دچار فرهنگ شــفاهی است. به دلیل 
ســرانه پایین مطالعه کتــاب در ایران معموال 
افراد ســطحی نگر هستند و تفکر عمیق ندارند. 
در عیــن حال فرهنگ تعارفی بودن نیز موجب 
شــده تفاوت افراد در حالت حضوري با حالت 
مجازي بســیار زیاد باشــد. به نوعی می توان 
گفــت ترکیب ایــن دو فرهنــگ موجب بروز 
بازخوردهایی می شــود که می توانــد در افراد 
غرور کاذب ایجاد کند. مثال معروفی است که 
فردي عالقه مند به چاپ شــدن تصویرش در 
روزنامــه و معروفیت از این طریق بوده و براي 
این کار دســت به دزدي می زند و خودش را به 
پلیس معرفی می کند. شــاید در نگاه اول این 
مثال خنده دار به نظر برســد، اما باید باور کنیم 
عالقه به شهرت آنچنان ذهن این گونه افراد را 
درگیر خود مى کند که ممکن اســت دست به 
هر کاري بزنند و چــون به دنبال بازخورد آنی 
و سریع هستند براي رســیدن به هدف نیز به 

دنبال سریع ترین راه هستند.»

   تفکر انتقادي، نگاه منتقدانه
به عنوان یک راهکار عملی براي جلوگیري 
از بروز چنین مشــکالتی باید تفکر انتقادي و 
نــگاه منتقدانه را در نظر داشــت. بخواهیم یا 
نخواهیــم جزئی از جامعه بزرگی هســتیم که 
رفتار هر کدام از مــا می تواند بر دیگري تاثیر 
داشــته باشد. امروزه با حجم عظیمی از پیام در 
زندگــی روزمره مواجه هســتیم. در 
باید تفکر  پیام هــا  این  با  برخورد 
کنیم و بدون تفکر در مورد هیچ 
ندهیم.  نظــر  پیام ها  از  کــدام 
دیگر  رفتار  به  ما  بازخوردهاي 
ارتقاي  در  می توانــد  کاربران 
آنها در مسیر مثبت یا در سرعت 
بخشــیدن به حرکــت آنها در 
مســیر منفی کمــک کند پس 
باید باسوادتر باشیم. سواد نگاه 
می تواند  نقادانه  و  متفکرانه 
ما را در تصمیم گیري بهتر 
و در نتیجــه ارائه بهترین 

بازخورد یاري رساند. 
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دکتر عباس اسدي: 
افراد به دو دسته کلی 

تقسیم می شوند
دسته اول براي انجام 

کار به دنبال پادش آنی 
هستند و دسته دوم 
به دنبال پاداش آتی.
 انسان هایی که در 

زندگی مسئولیت پذیر 
هستند و خود را در برابر 
جامعه مسئول می دادند 

به طور معمول افرادي 
هستند که به پاداش 

آتی فکر می کنند



اگر مطالب 
این صفحه را 
مى پسندید، 
عدد 3 654
را به شماره 

 300011226
پیامک کنید

یکشنبه  
26  فروردین  1397 

شماره  654 

3

   حذف اپ هایی که نیاز ندارید
این واضح ترین و بدیهی ترین نقطه شــروع 
اســت. اگر به فهرســت برنامه هایتان نگاهی 
بیندازید، حتما اپ هایی را پیدا می کنید که فقط 
یکبار اســتفاده کرده یا اپ مشــابه و بهتري را 
جایگزینشان کرده اید. با حذف این اپ ها براحتی 
می توانید تا چند صد مگابایت از فضاي حافظه 

گوشی تان را خالی کنید.
بــراي این کــه بدانیــد هــر برنامــه چه 
میــزان فضــا اشــغال کــرده، بــه قســمت 
 General در بخــش iPhone Storage
تنظیمات بروید (در نســخه هاي قدیمی تر باید 
Storage & iCloud Usage را انتخاب 
کرده و سپس Manager Storage را بزنید). 
پس از چند ثانیه، فهرستی از اپ هاي مرتب شده 
بر اساس میزان مصرف حافظه به شما نمایش 
داده می شــود. به کمک این فهرست می توانید 
اپ هاي حجیمی را که نیاز ندارید شناســایی و 

حذف کنید! در این فهرســت، عالوه بر میزان 
مصــرف حافظه، iOS به شــما زمان آخرین 
استفاده از اپ ها را هم نشان می دهد که کارتان 
را براي پیدا کردن اپ هاي بالاســتفاده یا کمتر 

استفاده شده آسان تر می کند.
ممکن اســت بگویید برخــی اپ ها به این 
راحتــی قابل حذف نیســتند، زیرا اپــل آنها را 
به طور پیش فــرض روي آیفــون نصب کرده 
اســت. بله، درســت اســت و اپ هایی مانند 
 Stocks، Game Center، Notes، Calendar
و تعــدادي برنامه دیگر از این نوع هســتند، اما 
 ios10 خبــر خوش آن اســت که از نســخه
شــما می توانید برخی از ایــن اپ هاي از پیش 
نصب شــده مانند Stocks، FaceTime یا 
Mail را پاك کنید. حواستان باشد که در اصل 
شما این اپ ها را مخفی می کنید و نه حذف، اما 
چون با همین مخفی کردن داده هاي این اپ ها 
پاك می شــود، فضایی که این داده ها گرفته اند 

می شــود.  آزاد  نیــز 
البته همــه برنامه ها 
اینگونه نیستند و مثال 

در مــورد Safari یا 
نمی توان   Messages

این کار را انجام داد. 

   فکري به حال پیام ها کنید
یکــی از مواردي که شــاید کمتــر به آن 
توجه می شــود، پیام هاي جابه جا شده در برنامه 
Messages است که اگر مدت زیادي از این 
پیام رسان اســتفاده کرده باشید می تواند حجم 
زیادي را اشغال کند، حتی تا حد چند گیگابایت!
ممکن اســت پاك کردن پیام ها به نظرتان 
فرآیند طاقت فرسایی بیاید، اما لزومی ندارد این 
 iOS .کار را به صــورت تک تک انجــام دهید
این قابلیت جالب را دارد که به آن بگویید تمام 
پیام هایی را که زمانی طوالنى روي دســتگاه 

بوده اند (مثال پیام هاي قدیمی تر از یک ســال) 
به طور یکجا پاك کند. براي این کار به تنظیمات 
گوشی تان بروید و بخش Messages را باز 
کنید. در این قســمت Keep Message را 
بزنید، مدت زمانی را که می خواهید پیام ها حفظ 
شوند، تعیین کرده و روي Delete کلیک کنید 
تا تمام پیام هــاي قدیمی تر از آن بازه از حافظه 
حذف شوند. البته قبل از انجام این کار مطمئن 
شوید که پیام ارزشمندي در میان پیام هاي 
قدیمی تر نباشد که این وسط پاك شود!
اگــر نمی خواهیــد پیام هایتان در 
Messages را پــاك کنیــد، یکی 
دیگــر از راه هــاي آزاد کردن حافظه، 
حذف تصاویر و ویدئوهاي منتقل شده 
در iMessage اســت. بــراي این کار، 
در فضــاي یک مکالمه، دکمه | را در قســمت 
باال سمت راســت بزنید و گزینه Images یا 
Attachments را انتخــاب کنید. وقتی که 
تصاویر و دیگر موارد نمایش داده شد، براى چند 
لحظه روى یک تصویر، انگشتتان را نگه دارید 
و More یا بیشــتر را بزنید تا کنار همه موارد 
دایــره خالی بیاید. حال با تیک زدن تمام موارد 
غیرملزوم و زدن آیکون ســطل آشغال، آنها را 

حذف و فضاي خوبی را آزاد کنید!

   مدیریت تصاویر و ویدئوها
این کــه تصاویــر و ویدئوهاي حجیم 
از متهمــان ردیــف اول گرفتن 
و  هســتند  حافظه  فضــاي 
حذف هــر تعــداد از آنها 
(البته با پشــتیبان گیري) 
می توانــد کمک زیادي 
بــه آزادســازي حافظه 
کند، واضح اســت، ولی 
هســت  هم  راهکارهایی 
کــه بــدون نیاز بــه پاك 
کــردن عکس ها یــا فیلم ها به 
خالی کردن فضا و جلوگیري از اشغال 

بی مورد آن در آینده کمک می کند.
نکته نخســت، بحث تصاویر گرفته شده در 
حالت HDR اســت. امروزه حالت HDR در 
بســیاري از مواقع به صورت پیش فرض روشن 
است تا عکس هاي بهتر و جذاب تري ثبت شود. 
 HDR در آیفون هاي قدیمی تر، با توجه به آن که
ممکن است به خوبی عمل نکند، گزینه اي براي 
حفظ تصویر معمــول (Normal) وجود دارد، 
اما در آیفون هــاي جدیدتر HDR آنقدر خوب 
هســت که بتوانید بی خیال تصاویر عادي شوید! 
بنابراین، به قســمت دوربیــن (Camera) در 
تنظیمات گوشــی تان برویــد و گزینه نگهداري 
تصویر معمول (Keep Normal Photo) را 

غیرفعال کنید.
جــزو  رزولوشــن  فیلمبــرداري،  در 
مواردي اســت کــه تاثیر به ســزایی در حجم 
فیلم هــا دارد. همان طــور کــه در توضیحات 
آیفــون  در  رزولوشــن  تنظیمــات  بخــش 
 (Settings > Camera > Record Video)
ذکر شــده اســت، یک دقیقه فیلــم 4K در 
حالــت 30fps (30 فریــم بــر ثانیه) حجمی 
معــادل 170 مگابایــت خواهــد داشــت. در 
 1080p حالی که این عــدد براي رزولوشــن
حتــی در 60fps حــدود 90 مگابایت، یعنی 
تقریبــا نصف خواهــد بود. بنابرایــن به جز در 
مــواردي که واقعا نیاز به رزولوشــن باال دارید، 
می توانید با فیلمبــرداري به صورت 1080p و 
60fps یا حتی 30fps، ویدئوهاي باکیفیت اما 

با حجم معقول تري داشته باشید!

کارگاه

هفته گذشته روش هایی براي آزاد کردن حافظه گوشی هاي اندرویدي مطرح کردیم، اما کمبود حافظه یک مشکل جدي براي خیلی از کاربران آیفون 
هم است، حاال می خواهد به دلیل اپ هاي زیاد باشــد یا عکس ها و ویدئوهاي حجیم. هرچه هست، حافظه آیفون بیشتر کاربران باالخره 

پر می شود و برخالف برخی گوشی هاي اندرویدي، امکان افزایش حافظه در آیفون وجود ندارد، اما اگر به این مشکل برخورده اید، 
نگران نباشید! در این مطلب سعی می کنیم بهترین نکات و ترفندهاي مدیریت حافظه در گوشی آیفون را بررسی کنیم تا بتوانید 

از فضاي حافظه آیفونتان استفاده بیشتري ببرید.

چگونه فضاي حافظه آیفون را آزاد کنیم؟

حافظه خالی، گوشی عالی!
محمود صادقی

بهینه سازي فضا از بیرون

اگر حافظه 
آیفونتان پر شده
 نگران نباشید 

و از ترفندهاي این 
صفحه براي آزادسازي 

آن بهره بگیرید

اگر 
به فهرست 

برنامه هایتان نگاهی بیندازید، 
حتما اپ هایی را پیدا می کنید که 

فقط یکبار استفاده کرده یا اپ مشابه و 
بهتري را جایگزینشان کرده اید. 

با حذف این اپ ها براحتی می توانید 
تا چند صد مگابایت از فضاي 

حافظه گوشی تان را 
خالی کنید

همانگونه که از متن اصلی متوجه شــده اید، راه هاي مختلفی براي 
آزادســازي فضاي حافظه در آیفــون وجود دارد. از ســویی همه این 
راه ها ســریع نیســتند و باید براي انجام برخی از آنهــا وقت بگذارید. 
از طرف دیگر، برنامه هایی جانبی هم هســتند کــه می توانند این کار 
را ســریع تر و آســان تر براي شــما انجام دهند. یکی از این برنامه ها 
iMyFone Umate است که به کمک آن می توان حجم عظیمی 
از حافظــه آیفون را آزاد کرد. پس از نصب این نرم افزار روي ویندوز یا 
مک، گوشــی تان را به کامپیوتر متصل کرده تا اسکن اولیه انجام شود 
و برنامه به شــما بگوید امکان تخلیه چه میزان از حافظه با حذف چه 
نوع از داده هایی (فایل هاي موقتی، تصاویر با پشتیبان گیري، فایل هاي 
بزرگ و بالاســتفاده و همچنین اپ ها) وجود دارد. یکی از ویژگی هاي 
جالب iMyFone Umate قابلیت فشرده ســازي تصاویر به جاي 
حذف کامل آنهاســت. در این حالت، پس از پشــتیبان گیري از تصاویر 
اصلی، تمام تصاویر فشرده ســازي می شــوند که می تواند تا 75 درصد 

از فضاي حافظه گرفته شده توســط آنها را آزاد کند. این نرم افزار پولی 
است، اما نسخه آزمایشی آن را می توانید از این آدرس دانلود کنید: 

imyfone.com/iphone-data-eraser
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بازى  کده
   این گوي و این سکان

دریاي دزدان، به سبک اکشن ماجرایی است. 
به صــورت تک نفره و چندنفره (آنالین و کراس 
پلتفرم – بین کنسول ایکس باکس وان و ویندوز 
مایکروســافت) قابل بازي است. درگیري ها نیز 
نه تنها بین بازیکنان با هوش مصنوعی، که بین 
بازیکنان با بازیکنان دیگر نیز قابل وقوع است، 
یعنی بازیکنان در هر زمان می توانند به یکدیگر 
خیانت کرده و غنائم حاصل از ماموریت را براي 
خود باال بکشند. این ایده اي است که می توانست 
به یک تجربه فوق العاده جذاب تبدیل شود، اما 
متاسفانه به دلیل خامی محتوا، اغلب اوقات مایه 

حرص و حسرت بازیکن می شود. 
ایده کلی این اســت که تعدادي شخصیت، 
سوار یک کشتی دزدان دریایی به جست وجو در 
دریا می پردازند و در این ســفر، هر کدام نقش 
خاصی را بر عهده می گیرنــد، از جمله هدایت 
کشتی، کنترل بادبان ها، مســیریابی و شلیک 
توپ. این سفر به فعالیت هایی مانند شرکت در 
ماموریت هاي نه چندان متنوع، گردآوري غنائم و 
درگیري با دیگر بازیکنان منتهی می شود. گفتنی 
است جهان دریاي دزدان یک «جهان مشترك» 
است. به این معنا که دسته هاي بازیکنان به کرات 
با یکدیگر برخورد و تعامــل دارند. گرافیک اثر 
حالت کارتونی و فیزیک آن خاصیتی اغراق آمیز 
دارد که به بازیکنان اجازه انجام حرکات عجیب 
مانند پرتاب خود از توپ هاي کشــتی به بیرون 

را می دهد. 
بازیکنان می توانند با شرکت در ماموریت هایی 
موســوم به Voyage (ُویاژ) با حمله به دیگر 
کشتی ها یا به دژهاي اسکلت ها، غنائم فراوانی به 
دست بیاورند. از طالهاي به دست آورده می توان 
براي خرید خنزر پنزرهاي متنوعی مانند اسلحه 
با ظاهر متفاوت، بادبان و تجهیزات جدید براي 
کشتی و … استفاده کرد که هیچ کدام اثري در 
دادن به بازو  مبارزات نداشته و عمال حکم حجم 
با تجمع آب زیر پوست را دارند. به عالقه مندان 

بــه کاســتومایز کردن هاي 
به  می کنیم  توصیه  بیهوده 
جاي هزینه براي این گیم، 
Poo را روي گوشی خود 

نصب کنند.
ســالحی  گیم،  ابتداي 

با پنــج تیر بــه بازیکن داده 
می شــود و پس از آن باید براي 

پر کردنش دنبــال جعبه مهمات بگردند. 
چهار نوع سالِح فلینت الك (تفنگ چخماقی)، 
بالندربــاس، یک تفنگ بلند و یک شمشــیر، 
مجموعه تسلیحاتی این گیم را تشکیل می دهند 
کــه در هر زمان می توانید دو تا از آنها را همراه 

داشته باشید. 

   دریاي سرمازده
دریاي دزدان در جامعه منتقدان با اســتقبال 
نه چندان گرمی روبه رو شــده و حتی گیمرها 

را هم آنچنــان ناامید کرده که تصاویر خنده دار 
زیادي براي آن ســاخته و حتــی آن را با گیم 
No Man’s Sky کــه هایــپ مشــابهی 
ایجاد و در نهایت همه را ناامید کرد، مقایســه 

کرده اند. 
بسیاري از منتقدان به فقدان محتواي کافی 
در این گیم انتقاد داشته و قیمت برابر این گیم 
بــا گیم هاي بنیه دار دیگر را مــورد مذمت قرار 
داده انــد. بعضی از صاحب نظران، چند ســاعت 
ابتدایــی این گیم را بشــدت ســتوده و آن را 
مصداق بارز یک گیم با محوریت دزدان دریایی 
دانسته اند، اما تجربه پس از آن ساعات آغازین 

را خسته کننده و مالل آور خوانده اند. 
پیکان بیشتر انتقادها، ماموریت هاي تکراري 
خســته کننده، نبــود تنوع دشــمنان (در عمده 
موارد، ســازندگان به اســکلت هاي رنگارنگ 
اکتفا کرده اند) و نبود پیشــرفت محســوس در 
تجربه بازیکن را نشانه رفته است. البته در کنار 
این موارد، جالب اســت به مشــکل ورود تعداد 
قابل توجهی از مخاطبان به گیم در بازه ابتدایی 
پس از انتشار اشــاره کنیم. استودیو Rare در 
پاسخی بسیار جالب، این طور گفته که به علت 
استقبالی فراتر از آنچه پیش بینی می شده، براي 
اجتناب از سقوط سرورها مجبور شده اند از ورود 

بخشی از مخاطب ها به بازي جلوگیري کنند!

   َشماي صوري پیشرفت
هدف اصلی از ســیر و سیاحت در این گیم، 
تبدیل شدن به یک دزد دریایی مطرح 
این  براي  است.  شناخته شده  و 
خود  اعتبار  بایــد  مطلوب، 
را نزد ســه فرقه مختلف 
نهایت  بــه  گیم  این  در 
راه  ایــن  در  برســانید. 
را  ماموریت هایی  بایــد 
عمدتا  کــه  بدهید  انجام 
یکی از ســه موضوع «نبرد 
با اســتخوان هاي جــان گرفته 
ناخدایــان دزدان دریایــی گذشــته»، 
«کشف گنج هاي مدفون» و «اسیر کردن مرغ 

و جانوران با رنگ مشخص» است! 
در میــان ایــن ماموریت هــاي کم تنوع و 
دلســردکننده، جاي تعجبی نیست که بسیاري 
از بازیکن ها براي کســب اعتبار و ثروت بیشتر 
بــه خیانــت و دور زدن هم بازي هــاي خــود 

رو می آورند. 
شاید دلسردکننده تر از هر چیز، این باشد که 
تنها عایدي در ازاي تبدیل شــدن به یک دزد 
دریایی زبانزد، دسترســی به البسه و زر و زیور 
اضافه اي است که جز تغییر قیافه، هیچ ثمره اي 
براي شما ندارند و حتی آنچه به عنوان تغییرات 
در اسلحه عرضه و لحاظ می شود، یک ذره هم 
به نیــروي وارده، هدفگیري یــا هر چیز دیگر 

نمی افزاید.
با همه این اوصاف، باید از روانی مبارزات و 
کنترل آن بخصوص در کنترل کشتی ها تقدیر 
کــرد، اما بهترین کاتاناي دنیــا را هم بخري و 
تنها اســتفاده ات این باشد که آویزان کنی روي 
دیوار خاك بخورد، نمی ارزد. طبعا تا وقتی عمده 
شــالوده این گیم را ماموریت هــاي بیهوده و 
تکراري تشکیل می دهد، نمی توان چشم امیدي 
به آن داشــت و توصیه اش کرد. شاید در پچ ها 
و بســته هاي قابل دانلود پــس از عرضه، طی 
ماه هاي متوالی، به مرور بخشی از این ضعف ها 
جبران شــود. شــاید هم بهتر این اســت یک 
عنوان بهتر و قابل تامل تر را براي صرف وقت 

انتخاب کنیم.

بازي هفته
خداي جنگ در غربت

تازه ترین عنوان از سري خداي جنگ هم 
حکــم بازآفرینی آن را دارد (به تبع نامش) و 
هم ادامه داســتان چند عنوانی است که در 
گذشته و دوران PS2 و PS3 و PSP تجربه 
 God of War کردیم. تصمیم ســازندگان
بــراي تغییر زاویه دوربیــن و نحوه روایت، 
تصمیمی بود که از نظر نگارنده کامال قابل 
ستایش اســت، چراکه در قسمت هاي اخیر 
این آي.پی، کم کم شاهد تکراري شدن روند 

و فرمول آن بودیم.
در ایــن قســمت کــه 31 فروردین 97 
منتشر می شود، کریتوس (یا کراتوس) خود 
را در دنیاي غریب اســاطیر نروژي می یابد، 
با همســر و فرزندي جدید و انبوهی مرکب 
از احســاس عشق، محبت، گیجی و گنگی. 
کریتــوس جدید، آن موجود مغرور ســابق 
نیســت و وجود فرزند تازه اش نرمی خاصی 
به او بخشــیده اســت. البته اگر ویدئوهاي 
منتشر شده از این اثر را دیده باشید، می دانید 
کریتوس باز هم آن خشم افسار گسیخته اش 
را بــه نمایش می گــذارد، اما ایــن بار امید 
می رود با این ارتباط بده بستان بین کریتوس 
و پســرش که یادآور جوئل و اِلی «آخرینان 

ما» است، شاهد داستانی دلچسب تر باشیم.

یاکوزا 6 : نغمه حیات
تازه ترین  می توانند  یاکوزا  سري  هواداران 
قســمت از این مجموعه را کــه اتفاقا یکی 
از بهترین هــاي آن هم هســت تهیه کرده 
و لــذت ببرند. طبــق معموِل این ســري،

نیــز   Yakuza 6: The Song of Life
به صــورت انحصــاري براي PS4 منتشــر 
می شــود. نقدهاي آن هم قبال انجام شده و 
امتیاز میانگین 83 را از آن خود کرده که واقعا 

مطلوب است. 

در ایــن قســمت، کریــو متوجــه این 
می شــود که افراد مختلف تا چه حد حاضرند 
بــراي خانواده خــود – چه خانــواده خونی، 
چه معنوي – فداکاري کننــد و این مهم را 
از طریق درگیري با یک ســري وقایع مرموز 
یــاد می گیرد کــه نزدیک ترین افــراد او را 
تحت الشــعاع قرار می دهند. کریو که پس از 
سه ســال حبس با کوله باري تجربه از زندان 
آزاد شــده، متوجه مفقودي دخترخوانده اش، 
هاروکا می شود. سرنخ ها به این حقیقت ناگوار 
ختم می شــود که هاروکا بر اثر یک سانحه 
رانندگــی در کما فرو رفته اســت. عالوه بر 
این ها، هاروکا صاحب یک فرزند پســر هم 
شده که اکنون بار مراقبت از او بر دوش کریو 
قــرار دارد. ماجراهاي بعــدي، او را به همراه 
ایــن کودك صغیر به اونومیچی هیروشــیما 
کشــانده و او را از حقیقتــی هولناك درباره 
هاروکا، پســرش و یاکوزاي هیروشیما آگاه 
می کند. از این قســمت که 28 فروردین 97 
منتشر می شود انتظار همان مبارزات جذاب و 
جنون آمیزي را داشته باشید که این سري به 

داشتن آنها معروف شده است. 

سیاوش شهبازي 

 Rare می دانی دلیل ساخته شدن اثري مثل «دریاي دزدان»، نوستالژي هاي فراوان هواداران استودیو
و کالسیک هاي آن در سبک پلتفرمر و مهم تر از آن، پولساز بودن عناوینی است که نام این استودیو را 
یدك می کشند؛ اما هیچ وقت وجود آن برایت مهم نیست و پس از ساعت ها بازي سرانجام کاسه صبرت 
لبریز شده، دسته را زمین گذاشته و می روي سر کار یا پاي درس و مشقت و می دانی این ها برایت آب و نان 
نمی شود! خالصه کنیم دریاي دزدان، اثر انحصاري دیگري براي پلتفرم مایکروسافت است که بیشتر به 

توهینی به هواداران این پلتفرم می ماند تا سرمایه اي که بتواند مایه فخر آنها باشد.

دریاي بی در و پیکر
ایده «دریاي دزدان» می توانست به تجربه اي فوق العاده 

تبدیل شود، اما خامی محتوا مایه حسرت می شود 

6/5امتیاز

Sea of Thieves
 Rare  سازنده
Microsoft Studios  ناشر

Xbox One، Microsoft Windows پلتفرم  
سبک  اکشن-ماجرایی

بعضی 
چند ساعت 

ابتدایی این گیم را بشدت 
ستوده و آن را مصداق بارز یک 
گیم با محوریت دزدان دریایی 
دانسته اند، اما تجربه پس از آن 

ساعات آغازین را 
خسته کننده و مالل آور 

خوانده اند
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کلیک

شتاب دهندگان اینترنت
استفاده از ســرویس هاي دي ان اس (DNS) عمومی یکی از 
رایج ترین روش هاي افزایش سرعت دسترسی به سایت ها و مرور 

صفحات وب به شمار می رود. 
معروف تریــن ســرویس دي ان اس عمومــی نیز ســرویس 
گوگل اســت که با آي پی 8.8.8.8 و 8.8.4.4 توســط کاربران 
شناخته می شــود. آیا می دانید ســرویس هاي دي ان اس دیگري 
نیــز وجود دارنــد که بــا پیکربنــدي آنها روي سیســتم عامل 
می توانید ســرعت گشــت وگذار در اینترنت را افزایش دهید؟ در 
این ترفند ضمن آشــنایی با روش یافتن ســریع ترین ســرویس 
دي ان اس، چگونگی اســتفاده از آن در سیستم عامل ویندوز را نیز 

فرا خواهید گرفت.
1  بــه لینک زیر مراجعه کــرده و آخرین نســخه از نرم افزار 

DNS Benchmark را دانلود و اجرا کنید:
https://www.grc.com/files/DNSBench.exe

2  پس از اجراي نرم افزار بــه تب Nameservers رفته و 
روي گزینه Run Benchmark کلیک کنید.

3  منتظر بمانید تا عملیات بررســی ســرویس هاي دي ان اس 
باتوجه به اتصال اینترنتی شما به اتمام برسد. (حین بررسی فایلی 
دانلود نکنید یا به ســایتی مراجعه نکنید تا نتایج با دقت بیشتري 

همراه باشد)
4  مطمئن شــوید در باالي فهرست نتایج عالمت چک مارك 

کنار گزینه Sort Fastest First فعال است. 
5  کلیدهاي Win+R را فشار دهید تا پنجره Run اجرا شود.

را  اینتــر  کلیــد  و  کــرده  وارد  را   ncpa.cpl عبــارت    6
فشــار دهیــد تا پنجــره مدیریت اتصاالت شــبکه براي شــما 

باز شود.
7  از فهرســت اتصاالت موجود، اتصال مرتبــط با اینترنت را 
مشــخص کرده و پس از کلیک راســت ماوس روي آن، گزینه 

Properties را انتخاب کنید.
8  پــس از انتخــاب تــب Networking روي گزینــه 

Internet Protocol Version 4 دوبار کلیک کنید.
 Use the following گزینــه General 9  در تــب

DNS server address را انتخاب کنید.
 DNS Benchmark 10  بــه فهرســت نتایــج برنامــه
مراجعه کــرده و آي پی دو ســرویس دي ان اس را که در ابتداي 
فهرســت وجود دارند در بخش هاي به نمایش درآمده در مرحله 9 

وارد کنید.
نکتــه: ســرویس هاي دي ان اس 1.1.1.1 و 1.0.0.1 دو 
ســرویس دي ان اس جدید از Cloudflare هســتند که ادعا 
می کند ســریع تر از دیگر ســرویس هاي دي ان اس اســت. شما 
می توانید از این دو ســرویس دي ان اس نیز بهره مند شــوید و در 
صورتی که با اعمال تنظیمات دي ان اس در ویندوز با مشکلی مواجه 
شدید یا قصد داشتید تنظیمات دي ان اس در دیگر سیستم عامل ها 
را نیز اجرا کنید کافی اســت به سایت https://1.1.1.1 مراجعه 
کنید تا ضمن تشــخیص خودکار سیســتم عامل دســتگاه شما، 
مراحــل تغییر ســرویس دي ان اس در همان سیســتم عامل نیز 

آموزش داده شود.

باز شــدن پنجره هــاي مزاحم پاپ آپ، ایجــاد تب هاي 
جدید به طور خودکار، تغییر صفحه خانگی یا جســت وجوگر 
پیش فــرض مرورگر بدون اجازه شــما، نصب و فعالســازي 
افزونه هــاي مرورگــر به صورت خــودکار، هدایت شــما به 

ســایت هاي ناخواســته و هرگونــه فعالیــت 
پیام هاي  نمایش  شامل  دیگر  خرابکارانه 

دروغین مبنی بر آلوده شــدن رایانه 
بــه ویروس ها از جملــه مواردي 
اســت کــه وجــود بدافزارها و 
ویروس هــا در رایانــه و مرورگر 
شما را به همراه دارند. همه این 
مشکالتی  شایع ترین  جزو  موارد 

به شــمار می رود که ممکن است 
هر رایانــه فاقد نرم افزارهاي امنیتی 

و آنتی ویــروس به آن دچار شــود و 
همین مســاله موجب شــده تا گــوگل با 

همکاري شرکت Eset قابلیت اسکن بدافزارها و ویروس ها 
را به صورت رایگان به مرورگر کروم اضافه کند. دوست دارید 
همین حاال یک اســکن رایگان را توسط مرورگر کروم اجرا 
کرده و از ســالمتی و پــاك بودن رایانه از انــواع بدافزارها 

اطمینان حاصل کنید؟
1  پیــش از هر چیز مطمئن شــوید مرورگــر کروم را به 
آخرین نســخه به روزرسانی کرده اید و در ادامه 

آن را اجرا کنید.
2 عبارت زیر را در نوار آدرس وارد 

کرده و کلید اینتر را فشار دهید:
chrome://settings/
cleanup
 Find 3  در مقابل عبــارت
 and remove harmful
 Find گزینه  روي   software
کلیــک کــرده و منتظــر بمانیــد 
تــا عملیات اســکن توســط مرورگر 

انجام شود.

حداکثر 10 تالش ناموفق در آیفون
حفــظ امنیت اطالعــات یکی از مهم تریــن اولویت هاي 
شــرکت اپل بوده و به همین علت نیــز در تلفن هاي همراه 
هوشــمند خود یعنی آیفون ها از انــواع روش ها براي تامین 

امنیت اطالعات کاربران استفاده کرده است. 
یکی از این روش ها، انهدام (پاکســازي غیرقابل برگشت) 
اطالعات ذخیره شــده در دســتگاه پس از ده مرتبه تالش 
ناموفق براي باز کردن قفل دســتگاه اســت. با فعالســازي 
این قابلیت در صورتی که دســتگاه هوشــمند شــما سرقت 
یا مفقود شــود می توانید اطمینان داشــته باشــید که سارق 
یــا هر کاربر غیرمجــاز دیگر حداکثر تــا 10 مرتبه می تواند 
براي دسترســی به اطالعات شــما تالش کند و پس از آن 
حتی در صورتی که موفق به حدس زدن رمز دســتگاه شــود 
نیز هیچ اطالعاتی از شــما در اختیار نخواهد داشــت، چراکه 
سیســتم امنیتی آیفون همــه اطالعات را به روشــی ایمن 

حذف کرده است.
دوســت دارید همیــن حاال این قابلیت را روي دســتگاه 
هوشــمندتان فعال کنیــد؟ در صورتی که مطمئن هســتید 
کودکتــان از روي کنجــکاوي رمــز دســتگاه هوشــمند 

شــما را اشــتباه وارد نمی کنــد و به صــورت ناخواســته 
اطالعاتتــان با فعال شــدن ایــن قابلیت حذف نمی شــود، 
می توانیــد با انجام مراحل ذکر شــده این قابلیــت مفید را 

فعال کنید:
1  از فهرست اپلیکیشن ها روي Settings فشار دهید.

2  صفحــه تنظیمــات را بــه پاییــن کشــیده و روي 
Touch ID & Passcode فشار دهید.

3  رمز ورود خود را وارد کرده و در ادامه صفحه را به پایین 
بکشید تا گزینه Erase Data را مشاهده کنید.

4  کلیــد مقابل گزینه Erase Data را به وضعیت فعال 
تغییــر داده و با انتخاب گزینــه Enable ادامه عملیات را 

تائید کنید.
5  فعالســازي حــذف اطالعات به صورت خــودکار پس 
از ده مرتبــه تــالش ناموفق براي قفل گشــایی دســتگاه 
انجام شــده و از این پس چنانچه تالش هــاي ناموفقی در 
قفل گشــایی رخ دهد، تعداد آن در صفحــه مربوطه نمایان 

می شود.

حرفه اي

متوسط

امیر عصارى

سطح 
حرفه اى

نکته: 
در صورتی که 

بدافزاري روي رایانه شما 
پیدا شود گزینه اي براي حذف آن 

با عنوان Remove در اختیار شما قرار 
خواهد گرفت و در صورتی که مشکلی 

وجود نداشته باشد نیز عبارت
 No harmful software found 

براي شما نمایان 
خواهد شد

ویروس یابی 
با کروم
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I7S-TWS

تمام رقباى جدى و غیرجدى اپل

ویژگی هدفون بلوتوث اپل این اســت که شما همان هدفون هاي 
ســابق را در گوشتان قرار می دهید، با این تفاوت که خبري از سیم و 
تشکیالت دیگر نیست. گزینه هاي مورد بررسی ما هم همین فرمول 
را در پیــش گرفته اند و با یک کپی تمــام عیار از روي محصول اپل 
در تالش براي جذاب بخشــی از مخاطبان هستند، اما همه این رقبا، 
چنــدان توانایی باالیی ندارند و نمی تــوان آنها را یک رقیب جدي به 

حساب آورد. البته قیمتی بسیار پایین تر از مدل اپل دارند. 

اولین گزینه هندزفري بلوتوث مدلI7 Mini اســت. این دستگاه 
بیشــترین شباهت را بین محصوالت مورد بررسی دارد، اما تنها براي 
گوش راست طراحی شده است. دیگر قابلیت ها مثل کنترل موسیقی 
و صدا در این دســتگاه طراحی نشــده و فقط یــک راهنماي صوتی 
اســت که قابلیت پشــتیبانى از آهنگ ها را نیــز دارد. یک دکمه در 
پشت گوشــی قرار دارد که امکان پاســخگویی به تماس را برایتان 

امکان پذیر می کند. 

راند اول

کامل تر  محصــول  یــک  گزینــه دوم 
اســت. هدفون بی ســیم اچ بــی کیو مدل
I7S-TWS حتی باکس شــارژ ایرپاد اپل 
را هم کپی کرده تــا از این نظر نیز تفاوتی 
با دستگاه اصلی نداشته باشد. این محصول 
که در دو رنگ مشکی و سفید طراحی شده، 
براي هر دو گوش بوده و قابلیت پاسخگویی 
بــه تماس را هــم دارد. البته باکس هدفون 

بی ســیم اچ بی کیو که براي شــارژ کردن 
دستگاه به کار می رود، خودش باتري داخلی 
نیز داشــته و فقط به عنوان یک داك شارژ 
عمل نمی کند. همچنیــن روي بدنه باکس 
چهار چراغ ال اي دي وجــود دارد که میزان 
شارژ هدفون ها را نمایش می دهد. عمر باتري 
دستگاه در حالت اســتندباي تا 100 ساعت 
هم می رسد، اما اگر می خواهید با آن موسیقی 

گوش دهید یا مکالمه کنید، تنها 4 ســاعت 
شــما را همراهی می کند. البته دستگاه یک 
 I7S-TWS .می شــود کامل  شارژ  ساعته 
صداي قابل قبولی دارد و حساســیت آن نیز 
42 دسی بل است که می تواند جواب کار شما 
براي مکالمه هــاي روزانه را بدهد. همچنین 
این هدفون قابلیت حذف نویز را هم دارد، اما 

چندان عملکرد قابل قبول ندارد.

راند دوم

گزینه دیگر و شــاید قابل قبول ترین گزینه در بین ســه محصول 
معرفی شده، هدســت بلوتوثی مدل Air7e است. اولین ویژگی این 
دســتگاه امکان مکالمه با هر دو گوشــی به صورت جداگانه اســت، 
چراکــه میکروفــون برعکس مــدل قبلی فقط در یک گوشــی کار 
گذاشــته نشده است. ویژگی دیگر دســتگاه وزن بسیار کم آن است. 
به طوري که هر گوشــی تنها 5 گرم وزن دارد. شاید از نظر شباهت، 
هدست بلوتوثی لیفتک کپی برابر با اصلی ایرپاد اپل نباشد، اما باکس 
دســتگاه و عملکرد خود هدفون بسیار شبیه اپل است، البته با کیفیتی 
پایین تر. تک دکمه طراحی شــده روي دستگاه توانایی پاسخگویی و 
همچنین پخش یا قطع موسیقی را هم به شما می دهد و عالوه بر آن 

می توانید از دســتیار صوتی بسیار محدود گوشــی هم استفاده کنید. 
Air7e امکان گوش دادن به موسیقی براي 4 ساعت را دارد و تا 120 
ساعت به صورت استندباي روشن می ماند. همچنین باکس هدفون تا 

دو بار می تواند دستگاه را شارژ کند. 
اما شــاید جدي ترین رقیب در بین همذات هاي ایرپاد اپل، محصول 
جدید هوآوي یعنی FreeBuds باشد. این دستگاه که بتازگی معرفی 
 P20 شده و هنوز به بازار ایران راه پیدا نکرده، در کنار دو گوشی هواوي
و هواوي P 20 Pro معرفی شــده و تا احتماال تا چند ماه دیگر از بازار 
ایران سر درمی آورد، اما از آنجایی که هنوز قیمت آن مشخص نشده در 
این مقایسه تنها به آن اشاره کرده و وارد جزئیات بیشتر آن نمی شویم.

راند آخر

تومان220/000

AOWO
Air7e 

اندروید و آى او اس

دارد کیس 

4.1 بلوتوث 

32 اهم امپدانس 

6 گرم وزن 

مدت زمان شارژ باترى براى مکالمه   3 ساعت

17MINI

تومان120/000

اندروید و آى او اس

ندارد کیس 

4 بلوتوث 

32 اهم امپدانس 

5 گرم وزن 

مدت زمان شارژ باترى براى مکالمه   4 ساعت

 Air7e

تومان350/000

اندروید و آى او اس

دارد کیس 

4.2 بلوتوث 

32 اهم امپدانس 

6 گرم وزن 

مدت زمان شارژ باترى براى مکالمه   4 ساعت

تومان65/000 قیمت

RB-T10 ریمکس

تومان60/000 قیمت

I7s اچ بى کیو

تومان85/000 قیمت

BC3 بروفون

تومان230/000 قیمت

Q29 Pro کیو سی واي
5 پیشنهاد مشابه

تومان150/000 قیمت

 SOUL 5 ایکس.سل

ندارد کیس 

4.1 بلوتوث 

32 اهم امپدانس 

7 گرم وزن 

باترى   3 ساعت

ندارد کیس 

4.1 بلوتوث 

42 اهم امپدانس 

10 گرم وزن 

باترى   5 ساعت

دارد کیس 

4.1 بلوتوث 

42 اهم امپدانس 

5 گرم وزن 

باترى   3 ساعت

دارد کیس 

4.1 بلوتوث 

32 اهم امپدانس 

وزن  5.3 گرم

باترى   3 ساعت

اچ بى کیو
I7S-TWS

هوآوى
FreeBuds

اچ بى کیو
I7 Mini

ندارد کیس 

4 بلوتوث 

42 اهم امپدانس 

4 گرم وزن 

باترى   4 ساعت

آرش جهانگیري
حتما با ایرپاد شرکت اپل آشنا هستید. هندزفري بلوتوثی که به دلیل طراحی متفاوتش توجه بسیاري را به خود جلب کرده و بیشتر دارندگان گوشی هاي 
آیفون یا به آن عالقه مند هستند یا یکی از این هدفون هاي بی سیم روي گوششان جا خوش کرده است. اگر شما هم به چنین محصولی عالقه دارید، 
اما حاضر نیستید براي آن مبلغی نزدیک به یک میلیون تومان پرداخت کنید، باید بدانید گزینه هاي دیگري هم وجود دارد که با طراحی نزدیک به 

محصول اپل می تواند تا حدودي جاي آن را پر کند. 
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 کلیک
شما

سواالت خود را به clickhelp@jamejamonline.ir ایمیل کنید تا پاسخگوى شما 
باشیم. ذکر نام، نام خانوادگى و شهر یا روستاى محل اقامت خود را فراموش نکنید، 

زیرا به سواالت بدون نام و مشخصات پاسخ داده نمى شود.

 مریم عادلی از مراغه

من براي جمع آوري مجموعه اي از فایل هاي گرافیکی، از یک سایت فروش فایل هاي گرافیکی اشتراك 
تهیه کردم. هر روز برخی از فایل هاي موجود در سایت را براي آرشیو کردن در رایانه دانلود می کنم. 
مشکلم این است که بعد از یک هفته که این کار را انجام دادم حس کردم برخی تصاویر را تکراري 
دانلود می کنم. لینک فایل ها را در یک فایل متنی قرار دادم و حاال پیش از دانلود فایل هاي جدید آنها را 
در انتهاي فهرست اضافه می کنم. به دنبال روشی هستم تا در نرم افزار اکسل بتوانم به صورت خودکار 
لینک هاي تکراري را پیدا کنم. منظورم این است اگر یک لینک جدید در فایل اکسل اضافه کردم و این 
لینک قبال هم ثبت شــده بود، مشخص شود تکراري است تا آن را حذف کنم و دوباره دانلود فایل را 

انجام ندهم. لطفا روشی براي شناسایی خودکار لینک هاي تکراري در اکسل معرفی کنید.

خوشبختانه انجام این کار در اکسل بسیار ساده است. فرض کنید 
فهرست لینک هاي شما در ســلول هاي ستون A نرم افزار اکسل 
 Home کلیک کرده و از تب A قرار گرفته اســت. روي عنوان ســتون

گزینه Conditional Formatting را انتخاب کنید.
 Highlight Cells Rules در ادامه از منوي به نمایش درآمده گزینه

را انتخاب کرده و روي Duplicate Values کلیک کنید.
در پنجــره به نمایــش درآمــده می توانید چگونگی مشــخص کردن 
گزینه هاي تکراري را نیز مشــخص کرده و با کلیک روي OK تغییرات 
را تائید کنید. از این پس هر مقداري در ســلول هاي ســتون A وارد شود 
و با دیگر مقادیر موجود در ســلول هاي این ستون مشابه باشد براي شما 

مشخص خواهد شد.

 Google Play Services به روزرسانی
بــراي کاربران ایرانی همواره با مشــکالتی 
همراه بــوده، اما انجام ایــن کار آن قدر هم پیچیده 
نیســت و با دسترسی مســتقیم به فایل نصب این 
نرم افزار می توان براحتی نســبت به نصب آن روي 

دستگاه هوشمند اقدام کرد.
تنهــا نکته قابــل توجه در نصب ایــن نرم افزار، 
هماهنگ بودن آن با دســتگاه شــما است که براي 
تشخیص این هماهنگی کافیست ابتدا از روي نسخه 
نصب شــده روي دستگاه هوشــمندتان، جزئیات را 

استخراج کرده سپس نسخه مرتبط با دستگاهتان را دانلود کنید.
1  از فهرست اپلیکیشن ها با انتخاب اپلیکیشن Settings به بخش تنظیمات دستگاه 

مراجعه کنید.
2  روي گزینه More فشار داده و Application Manager را انتخاب کنید.

3  از فهرســت اپلیکیشــن ها روي نام Google Play Services فشار دهید تا 
جزئیات آن نمایان شود.

4  در زیر عنوان اپلیکیشــن، اطالعاتی شــامل شماره نسخه و یک شماره دیگر داخل 
پرانتز براي شما نمایش داده می شود. اطالعات داخل پرانتز نیز به دو بخش تقسیم می شود 
که بخش دوم یک شــماره ســه رقمی است. این شماره سه رقمی را یادداشت کرده و به 

لینک زیر مراجعه کنید:
https://goo.gl/q1wFg9

5  تنها کاري که باید انجام دهید این که نســخه سیســتم عامل 
دســتگاه خود را انتخاب کنیــد و در ادامه طبق عدد ســه رقمی 
مشــخص شــده در مرحله 4، فایل مورد نیاز را دانلود کنید. مثال 
اگر شماره مشخص شده 036 بوده و سیستم عامل 
دســتگاه شــما اندرویــد 4 اســت بایــد فایل 
Google Play services 12.2.21 (036) را دانلود 

کرده و روي دستگاه هوشمندتان نصب کنید.
همچنین ما به شما پیشنهاد مى کنیم که پیام رسان 
سروش را به جاى تلگرام روى گوشى خود نصب کنید. 
این پیام رسان را مى توانید با یک جست و جوى ساده در 

مارکت ها پیدا کنید.

امیر نعمتی از گیالن
بتازگی اپلیکیشــن تلگرام را در تلفن همراهم به آخرین نســخه به روزرسانی 
کردم. بعد از به روزرســانی به طور مرتب خطایی مربوط به سرویس گوگل پلی 
نمایش داده می شــود با این مفهوم که تلگرام براي اجراي صحیح به نســخه 
به روزرسانی شده Google Play Services نیازمند است. براي به روزرسانی 
ســرویس گوگل پلی نیز هر کاري می کنم موفق نمی شــوم. با جست وجوي این 
اپلیکیشن در پلی استور گوگل، خطایی مبنی بر نبود این اپلیکیشن در کشور فعلی 
نمایش داده می شود و با جست وجوي آن در کافه بازار نیز نسخه قدیمی نمایش 
داده می شــود و گزینه اي براي به روزرسانی در اختیار ندارم. چند روز است قادر 
به استفاده از تلگرام نیستم و به طور مرتب این خطا روي گوشی نمایان می شود. 

لطفا راه حلی براي به روزرسانی سرویس گوگل پلی روي گوشی معرفی کنید.
گوشی من سامسونگ گلکسی اس 3 (نسخه i9300) است.

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

کاربرى  click_ jamejam@ در تلگرام ارسال کنید.

شیما اسدي از کرمان

بتازگی گوشــی شــیائومی Mi 4i خریدم. لطفا اپلیکیشن یا روشی براي انتقال 
بی دردسر فایل ها به رایانه یا برعکس معرفی کنید.

روش هاي  و  اپلیکیشــن ها 
انتقــال  بــراي  مختلفــی 
اطالعــات از رایانــه به گوشــی یا 
برعکس وجود دارد. اتصال دستگاه 
توســط کابل یواس بی به رایانه نیز 
انجام این کار را بســیار راحت کرده 
است، اما احتماال شــما قصد دارید 
را  اطالعات  کابــل  اتصــال  بدون 
انتقال دهید که در این شــرایط باید 
اتصــال به یــک شــبکه وایرلس 

یکسان برقرار باشد. 
با فــرض این که رایانه و دســتگاه 
هوشمند شما در یک شبکه وایرلس 
یکســان قــرار دارنــد می توانید از 
 File Manager اپلیکیشــن 
کــه در دســتگاه هوشــمندتان در 
اختیار شــما قــرار گرفتــه کمک 
بگیریــد. اپلیکیشــن مدیریت فایل 
در Mi 4i به شــما ایــن امکان را 
می دهــد تا بــا مراجعه بــه آدرس 

ســرور FTP مشــخص شــده از روي رایانه به دســتگاه هوشــمندتان متصل شــده 
و فایــل از روي دســتگاه کپــی کنیــد یــا فایلــی را از رایانه به دســتگاه هوشــمند 

کپی کنید.
براي انجام این کار اپلیکیشن File Manager را در دستگاه هوشمندتان اجرا کرده 
و پس از اطمینان از اتصال هر دو دستگاه به یک شبکه یکسان، از باال- سمت چپ روي 

آیکون همبرگري منوي اصلی فشار داده و در ادامه گزینه FTP را فشار دهید.
با فشــار گزینه Start، سرور اف تی پی فعال شده و باید داخل رایانه خود یک صفحه 

ویندوز اکسپلورر باز کنید. (می توانید کلیدهاي Win+E را فشار دهید) 
آدرس به نمایش درآمده در دســتگاه هوشمندتان را به طور کامل در نوار آدرس صفحه 
ویندوز اکسپلورر وارد کرده و کلید اینتر را فشار دهید. اکنون می توانید براحتی در فایل هاي 
ذخیره شده در دستگاه هوشمند پیمایش کنید و افزودن فایل یا کپی کردن فایل به رایانه 

را انجام دهید.

علی محمدي از تالش

آیا آنتی ویروس پادویش براي گوشی هم عرضه شده است؟

بله. این محصول امنیتی براي تلفن هاي همراه هوشــمند مجهز به سیستم عامل 
اندرویــد نیز طراحی شــده و می توانید با مراجعه به ســایت ســازنده محصول 
از بخــش محصوالت خانگی نســبت بــه دریافت نســخه رایگان یا تجاري مناســب 

سیستم عامل اندروید اقدام کنید.
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 فناورى هاى
نـو

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

ماساژور ریزه میزه
براي رفع خســتگی و تنش عضالنی ناشی از فعالیت هاي 
جســمی روزمره، شــیوه هاي نوینی همچــون صندلی هاي 
ماساژدهنده یا دســتگاه هاي قابل حمل ماساژ وجود دارد، اما 
محصول جدید یک استارتاپ هنگ کنگی با همه اینها متفاوت 
اســت. کاردلکس (Cardlax) یک دستگاه گجت کوچک 
است که با ارســال پالس هاي ضعیف الکتریکی و انتقال آن 
به بدن موجب انقباض و انبســاط سریع ماهیچه ها می شود و 

حسی مانند یک ماساژ واقعی را براي کاربر به همراه می آورد. ابعاد این دستگاه به اندازه 
یک کارت عابربانک اســت و فقط 4/7 میلی متر قطر دارد. به این ترتیب می توان آن را 
براحتی حتی در کیف پول قرار داد. همچنین کاربر می تواند با دکمه تنظیم این دستگاه، 
شدت ماساژ الکتریکی آن را تعیین کند. اپلیکیشن ویژه کاردلکس نیز که با بلوتوث به آن 
متصل می شود، امکان کنترل آن با گوشی را در اختیار کاربر قرار می دهد. گفتنی است 

باتري کاردلکس با هر بار شارژ تا 10 ساعت انرژي آن را تامین می کند. 

فشار گوِشت رو تنظیم کن!
اســترس و فشارهاي زندگی ممکن است ســبب ایجاد بروز انواع سردردها شود. 

همچنین برخی افراد دچار میگرن مزمن هستند و این مساله زندگی فردي، 
خانوادگــی و شــغلی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از شــیوه هاي 
پزشــکی براي کاهش سردرد، تنظیم فشــار گوش درونی است. با این 
وجــود، این کار براي کاربران معمولی امکان پذیر نیســت. در این میان، 

یک شــرکت نوآور توانسته وسیله اي کوچک طراحی کند که می تواند این 
کار را بخوبی انجام دهد. این گجت به نام زوك (Zok) یک بالن کوچک 
و یــک لوله دارد که این لوله درون گوش قرار مى گیرد و کاربر با فشــار 

دادن بالن می تواند فشــار گوش درونی را تغییر دهد. این گجت نتایج 
بالینی مثبتی به همراه داشــته و به همین دلیل شــرکت طراح براي 
تامین مالی جمعی پروژه، آن را در وبســایت کیک استارتر قرار داده 
اســت. زوك در صورت تامین ســرمایه تا چند مــاه دیگر وارد بازار 

خواهد شد. 

بیشتر بپر!
یک تیم دانشــجویی در دانشگاه توکیو موفق به طراحی 
گجتی شد که امکان پرش بلندتر و طوالنی مدت را به کاربر 
می دهد. براي اســتفاده از این گجت جدیــد به نام لوناویتی 
کافی اســت آن را به شــکل یک کوله پشتی روي پشت مان 
قرار دهیم. این گجت داراي یکســري دایره است که درون 
هر کــدام یک موتور الکتریکی بزرگ قرار دارد. این موتورها 
از تــوان الزم براي باال بردن و ایجــاد حالت پرواز برخوردار 
نیســتند، اما می توانند چند ثانیه بــه معلق ماندن فرد در هوا 
بیانجامند. با استفاده از لوناویتی می توان دو یا سه برابر فاصله 
معمول را پرید، اما این گجت چه کاربردي دارد؟ ســازندگان 
لوناویتی می گویند از آن می توان براي شبیه سازي محیط هاي 
داراي جاذبه اندك (نظیر ســطح ماه) کمک کرد. به هرحال 
هنوز جزئیات بیشــتري از قیمت ایــن محصول و این که آیا 
اصــال برنامه اي براي تولید انبوه آن وجــود دارد یا نه اعالم 

نشده است. 

کلید خانه براي آیفون ایکس
آیفون ایکس، کلید هوم و اســکنر اثرانگشــت ندارد و 
درعوض به فناوري فیس آي دي (یک ســامانه پیشرفته 
تشــخیص هویت با چهره) مجهز اســت، اما شاید برخی 
از کاربران تمایلی به اســتفاده از این فناوري نو نداشــته 
باشــند. به همین دلیل، اپل یک وســیله جانبی که کلید 
خانه و نیز اسکنر اثرانگشت را در خود دارد به بازار عرضه 
کرد. این دســتگاه کوچک که ابعادي 29 در 30 میلی متر 
و قطري برابر با 3/9  میلی متر دارد شبیه آیپاد شافل است 
و از طریق درگاه الیتنینگ به آیفون متصل می شــود. این 
وســیله از جنس پالســتیک بوده و فقط روي دایره دکمه 
آن شیشــه اي اســت. با اتصال آن به گوشی، یک درگاه 
الیتنینگ و نیز یک جک 3/5 میلی متري خروجی صدا نیز 
در اختیار کاربر قرار می گیــرد. به این ترتیب دیگر کاربران 
آیفون ایکس نیازي به خرید هدفون بیســیم براي استفاده 

از آن ندارند. قیمت این گجت 70 دالر است. 

قابی براي ماژوالر ساختن گوشی
دو شــرکت موتوروال و ال جی توانســتند ایده تولید گوشی هاي ماژوالر (داراي قســمت هاي از هم جدا شونده) را عملی کنند، ولی 
موفق نبودن در بازار سبب شد این رویه ادامه نیابد. در این میان، یک استارتاپ، قابی ویژه طراحی کرده که با استفاده از آن می توان 
گوشــی هاي اندرویدي و آیفون را ماژوالر کرد. این قاب به همراه یک ماژول اســپیکر و شارژر عرضه می شود. ماژول اسپیکر ضد آب 
بوده و یک میکروفن ویژه در آن قرار داده شــده اســت. این اسپیکر با هر بار شــارژ 12 ساعت کار می کند. همچنین ماژول شارژ نیز 
می تواند ســه گوشــی را به طور کامل شارژ کند. بنابر اعالم شرکت سازنده، این مجموعه براي 30 نوع آیفون و گوشی اندرویدي قابل 
استفاده است. همچنین قرار است ماژول پروژکتور و نیز ماژول کنترل پهپاد نیز به این مجموعه افزوده شود. این مجموعه در دو رنگ 

سفید و مشکی به بازار عرضه شده است. 

ایرفون جدید هوآوي
شــرکت هوآوي بتازگی از یکی از محصوالت ســري جدید 
P20 بــا نــام FreeBuds رونمایی کرده اســت. این ایرفون 
بی ســیم در نگاه اول شــباهت زیادي با محصول مشابه شرکت 
اپل یعنی AirPods دارد. با این وجود، تفاوت هایی اساسی بین 
این دو وجود دارد. دوام شــارژ ایرفون هاي بی سیم همواره یکی از 
دغدغه هاي اصلی کاربران آن بوده است. هوآوي در این محصول 
جدید از فناوري بلوتوث 5 و نیز چیپ کوالکوم بهره گرفته است. با 
هر بار شــارژ، کاربر می تواند از FreeBuds به مدت 10 ساعت 
اســتفاده کند. این در حالی است که مدت مشابه براي رقیب اپلی 
فقط 5 ساعت اســت. همچنین کیف کوچک ویژه قرار دادن این 
ایرفون نیــز داراي پاوربانک بوده و می تواند بر زمان شــارژدهی 
بیافزاید. شــرکت سازنده ادعا می کند ساختار این گجت به شکلی 
طراحی شده که نویز محیطی کمتري نسبت به محصوالت مشابه 

را به گوش کاربر می رساند. این محصول 159 یورو قیمت دارد. 

صالح سپهري فر

فیت بیت ورسا
شــرکت فیت بیت که بــه طراحی و تولیــد انواع گجت هاي پوشــیدنی 
و پایش ســالمت معروف اســت، دومین ساعت هوشــمند خود را روانه بازار 
کــرد. این محصول جدید، فیت بیت ورســا (Fitbit Versa) نام دارد. این 
ساعت هوشمند مانند محصول پیشین این شرکت یعنی آیونیک (Ionic) از 
سیســتم عامل ویژه فیت بیت او اس 2 بهره می برد. باتري آن طی 2 ساعت از 
صفر تا 100 درصد شــارژ می شود و کاربر می تواند تا چهار روز از آن استفاده 

کند. صفحه نمایش این ساعت از نور کافی براي مشاهده جزئیات حتی در زیر 
نور آفتاب نیز برخوردار اســت. فیت بیت ورسا همچنین ضدآب بوده و تا عمق 
50 متري آســیبی به آن وارد نمی شود. برخورداري از چیپ ان اف سی از دیگر 
مزایاي این گجت جدید اســت. به این ترتیب کاربر می تواند براحتی از آن در 
پایانه هاي فروش اســتفاده کند. قابلیت نمایش اعالنات گوشی و نیز ارزیابی 

ضربان قلب از دیگر قابلیت هاي فیت بیت ورسا است. 
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