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 آیا
 مى دانستید

ماه رمضان، ماه مهمانى خداست و مسلمانان روزه دار در این ماه از نعمت هاى خاص خداوند بهره مند مى شوند. فضایل و ویژگى هاى 
خاص این ماه موجب شده روزه داران تالش کنند تا از تمام فضایل بهره ببرند و به بهترین نحو اعمال این ماه را انجام دهند. روزه دارى، 
تغذیه مناسب، تالوت قرآن و ادعیه، اقامه نماز اول وقت و حضور در هیات ها یا حتى آماده سازى غذاها و دسرهاى ماه مبارك رمضان 
از جمله مواردى به شمار مى رود که در ماه رمضان عالقه مندان بسیارى را به خود اختصاص مى دهد. در این مطلب قصد داریم با معرفى 

اپلیکیشن ها و سایت هاى مختلف، ضمن معرفى منابع معتبر در این حوزه، دسترسى شما را به این محتوا تسریع کنیم.

امیر عصارى

با این اپلیکیشن ها، از ماه خدا بیشتر بهره ببریدبا این اپلیکیشن ها، از ماه خدا بیشتر بهره ببرید

ره توشه هاى رمضانىره توشه هاى رمضانى

جدیدترین  به دنبــال  ندارد  فرقى 
اخبــار مرتبط با ماه رمضان باشــید 
یا دستور آشــپزى یا دعاهاى مرتبط 
بــا این مــاه مبارك. ســایت جامع 
رمضان با پوشــش نسبتا کامل تمام 

موضوعات مربوط به ماه مبارك رمضان و بهره مندى از آرشــیو 
کامل نواها و نماهاى این مــاه، اطالعات جامع و مفیدى را در 

اختیار شما قرار مى دهد. 
عالوه بر موارد اشــاره شده، بخش پرســش و پاسخ در این 
سایت پاســخ بســیارى از ابهامات شــما در مورد روزه دارى و 
مبطالت روزه را در خود جاى داده و امکان دسترســى به هشت 
مرکز آنالین پاسخگویى به سواالت شرعى را نیز در اختیار شما 
قرار مى دهد. ســایت جامع ماه مبارك رمضان از این لینک قابل 

دسترسى است:
http://ramezan.com

شــرح دعاى روزهاى مختلف ماه 
مبارك رمضان و ارســال ســواالت 
شرعى و مشاهده همه احکام شرعى 
محتواى  جملــه  از  روزه  بــا  مرتبط 
پربازدید پایگاه اطالع رســانى مرجع 

عالیقدر آیت ا... مکارم شــیرازى به شــمار مى رود. این سایت به 
سامانه پاســخگویى برخط به صورت شبانه روزى (در ماه مبارك 
رمضان) مجهز اســت و شما مى توانید از بخش ارسال سوال نیز 

استفتائات خود را ثبت کنید.
https://makarem.ir
http://online.makarem.ir

از  یکــى  اذان گــو،  اپلیکیشــن 
بهترین اپلیکیشــن ها بــراى پخش 
و محاســبه زمــان اذان باتوجــه به 
اســت.  کاربران  جغرافیایى  موقعیت 
این اپلیکیشــن با طراحى استاندارد و 

قابلیت اجرا در سیستم هاى عامل اندروید و آى اواس به شما این 
امکان را مى دهد تا ضمــن پخش اذان با صداى موذن دلخواه، 
از امکانات دیگرى همچون اطالع رسانى در مورد نزدیک شدن 
به زمان قضاى نمازهاى پنج گانه یا نزدیک شــدن به زمان اذان 
و قبله نماى دقیــق مطابق با موقعیــت جغرافیایى نیز بهره مند 
شوید. اپلیکیشن اذان گو از اپ استور اپل و پلى استور گوگل قابل 
دریافت است و شما مى توانید براى دسترسى به مجموعه کامل 

لینک هاى دانلود این اپلیکیشن به این سایت مراجعه کنید:
http://azangoo.mobi

وبســایت موسســه فرهنگــى و 
اطالع رســانى تبیــان، یکــى دیگر 
از ســایت هاى با محتــواى غنى در 
حوزه هاى مختلف علمى، آموزشى و 

مذهبى اســت که این روزها حال و هواى ماه مبارك رمضان در 
آن مشهود است. 

مصاحبه هاى اختصاصى با پزشــکان درخصوص روزه داران و 
بیمارانى که داراى معذوریت هایى براى روزه هستند، توصیه هاى 
پزشــکى، ادعیــه روزانه مــاه مبــارك رمضــان و فایل هاى 
چندرســانه اى مخصوص این ماه از جمله محتواهایى هســتند 
که در ســایت تبیان به مناســبت ماه رمضان در اختیار کاربران 

عالقه مند قرار داده شده است. 
همچنین در باشــگاه کاربران این سایت، مسابقات مختلفى 
برگزار مى شود و یکى دیگر از اطالعات جالبى که در این سایت 
در اختیار کاربران قرار گرفته، فهرست هیات هاى مناطق مختلف 
تهران شامل نام هیات، سخنران و مداح، نشانى و تاریخ و ساعت 
برگزارى مراســم است. براى دسترســى به محتواى این سایت 
و همچنین دسترســى به فهرســت هیات هاى فعال در این ماه 

مبارك مى توانید از این لینک ها کمک بگیرید:
https://tebyan.net
https://goo.gl/jZg9Ts

«ربنــا فقط مختص مــاه مبارك 
رمضان نیســت»؛ این شعارى است 
که ســازندگان ربنا براى اپلیکیشــن 
جامع مذهبى خــود انتخاب کرده اند. 
این اپلیکیشــن از امکاناتى همچون 

ذکر شــمار، قبله نما، اوقات شــرعى، ادعیه روزهاى ماه مبارك 
رمضان (متن و قرائت)، اعمال و فضیلت شــب هاى قدر، احکام 
روزه و ... پشــتیبانى مى کند و از رابط کاربرى بسیار ساده و روانى 
برخوردار اســت. ربنا براى سیســتم عامل اندروید ارائه شده و از 

ایران اپس و کافه بازار قابل دانلود است:
http://rabbana-app.ir

قلم هوشمند، یک اپلیکیشن کامال 
صوتى بــراى ماه رمضان اســت. این 
اپلیکیشن ادعیه هاى مناسبتى بخصوص 
ادعیه هاى ماه رمضان را با نواى مداحان 
مختلف در خود جاى داده و متن کامل 

قرآن همراه جزءخوانى آن را نیز شامل مى شود. دعاهاى روزانه ماه 
مبارك رمضان، ممانعت از به خواب رفتن دستگاه و عملکرد سریع و 

بدون مشکل از ویژگى هاى این اپلیکیشن به شمار مى رود:
https://cafebazaar.ir/app/ir.sabapp.Ramezan

اندرویدى  اپلیکیشــن  محتــواى 
معتبــر  منابــع  از  رمضان المعظــم 
شــیعى جمع آورى شــده و در قالب 
یــک اپلیکیشــن جامــع در اختیار 
عالقه منــدان قرار گرفته اســت. این 

اپلیکیشــن عالوه بــر اعمال کامل ماه مبــارك رمضان و متون 
مناجات هــاى شــب هاى قدر، بیــش از 40 ســخنرانى کوتاه و 
90 ســخنرانى بلند با موضوعات مرتبط با ماه رمضان را در خود 
جاى داده است. همچنین سه دور شرح دعاهاى روزانه ماه رمضان 
به همراه 300 اســتفتاء به صورت پرســش و پاسخ و 245 مساله 
راجع به احکام روزه و فطریه در این اپلیکیشن گنجانده شده است:
https://cafebazaar.ir/app/vaez.hl.yek

آشــپزى کردن در رمضــان نیز از 
جذابیت هــاى خاصى برخوردار اســت. 
دســتور پخت دســرها، آش ها و انواع 
غذاهاى دیگر کــه روزه داران را در این 
ماه همراهــى مى کنند از جمله مواردى 

هستند که در اپلیکیشن غذاى رمضان با بیانى ساده و آموزشى کامل 
در اختیار شما قرار مى گیرند. انواع فرنى و حلوا، انواع آش و سوپ همراه 
آموزش تهیه انواع مربا با تصاویر زیبا و واقعى از همه غذاها، شما را تا 

آماده سازى یک غذاى سالم و خوشمزه همراهى مى کنند:
https://cafebazaar.ir/app/islamic.ramazan.ghaza

انتخاب و آماده سازى یک افطارى 
خوشمزه پس از 18 ساعت روزه دارى 
با درنظر گرفتــن این نکته که معده 
افراد دچار مشکل نشود و مواد مغذى 

و ویتامین هاى موردنیاز بدن نیز تامین شــود کارى نسبتا دشوار 
است، اما با وجود اپلیکیشن آشپزى رمضان شما به مجموعه اى 
از غذاها و دســرهاى جذاب دسترســى دارید که مواد اولیه آنها 
در بســیارى از خانه ها وجود دارد. آشــپزى رمضــان نیز براى 
سیستم عامل اندروید منتشر شده و از کافه بازار قابل دانلود است:
https://cafebazaar.ir/app/ir.payman.ramazancook

کوکپد برخالف دیگراپلیکیشن هاى 
آموزش آشــپزى فقط یک اپلیکیشن 
نیســت، بلکه یک شــبکه اجتماعى 
مبتنى بر آشــپزهاى حرفه اى خانگى 
اســت کــه تجربیات خــود از پخت 

انــواع غذاها را در اختیار دیگران قــرار داده و از تجربه دیگران 
در این زمینه نیز بهره مند مى شــوند. کوکپد در حال حاضر بیش 
از 4000دســتور پخت غــذاى کامال امتحان شــده را در خود 
جاى داده و هدف آن تبدیل کردن آشــپزى به یک ســرگرمى 
لذت بخش براى همه عالقه مندان به آشپزى است. کوکپد عالوه 
بر اپلیکیشــن اندرویدى، از هر دستگاه مجهز به مرورگر وب نیز 
قابل دسترسى اســت و براحتى مى توانید در تبلت و تلفن همراه 

مجهز به سیستم عامل آى اواس نیز از آن بهره مند شوید:
https://cookpad.com/ir
https://goo.gl/inL6zD

قلم هوشمند ماه رمضان

رمضان المعظم

آشپزى در رمضان دفتر آیت اهللا مکارم شیرازى سایت جامع رمضان

سحرى و افطارى اذان گو

تبیان

کوکپد

ربنا
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   داستان دراپز
شــیوه خــاص پس انداز کردن ارســالن 
یارویسى، دانشجوى دکترى مدیریت فناورى 
اطالعات دانشگاه تهران جرقه اى براى ایجاد 
ارسالن  بود.  دراپز  اســتارتاپ  شــکل گیرى 
توانســته بود با روشى خاص، پس انداز خوبى 
داشــته باشــد. این نکته ذهن او را مشغول 
کرده بود و با بررســى هایى که در اطرافیان 
انجام داد متوجه شــد که این شــیوه آنقدرها 
هم عجیب نیست و در بسیارى از افراد شاهد 
روشى ساده، اما کارآمد براى پس انداز کردن 
هســتیم. در عین حال بســیارى از افراد هم 
توجه خاصى به پس انداز کردن ندارند و بدون 
حســاب و کتاب دقیق در بهترین حالت دخل 
و خرج یکسانى دارند و چیزى براى پس انداز 

نمى ماند. باقى 
در همین راستا ارسالن یارویسى، بنیانگذار 
دارپز مى گوید: «ما بــا افراد مختلف راجع به 
مســائلى که در مدیریت مالى شخصى خود 
دارنــد صحبت کردیم و اســاس آکادمیک و 

علمى پس انداز نکردن را هم در روان شناسى 
مالى و اقتصاد رفتارى پیــدا کردیم. تصمیم 
گرفتیــم محصولــى تولیــد کنیم کــه نیاز 
پس انداز کردن را براى کسانى که مى خواهند 
ایــن کار را انجــام دهند، ولى تــوان انجام 
آن را ندارنــد، برطرف کند. در این مســیر از 
تخصص خود در علم داده ها و الگوریتم هاى 
فرا ابتکارى هم در طراحى موتور هوشــمند 
تحلیلگرى که بتواند مســاله پیچیده پس انداز 
کــردن هدفمند را حل کند، اســتفاده کردیم 
و محصول را به مرحله تجارى رســاندیم. در 
ادامه مسیر، باتوجه به این که پس انداز در خأل 
اتفاق نمى افتد و ســالمت مالى هر شخصى 
وابســته به یکســرى از موارد به هم مرتبط 
و سیســتماتیک اســت (که پس انداز یکى از 
آنهاست)، ســعى کردیم در راستاى ماموریت 
افزایش ســالمت مالى جامعه حرکت کنیم و 
محصوالت مکمل دراپز را هم طراحى کرده 
و در قالب یک پلتفرم، مساله سالمت مالى را 

هدف قرار بدهیم.»

 تحلیل رفتار مالى
به طور عادى هر انســانى در ازاى شغلش 
درآمدى کســب کــرده و طبق یــک رفتار 
مشــخص در طول مــاه آن را خرج مى کند. 
این که هر فرد برنامه مشخصى براى مدیریت 
دخــل و خرج خود دارد عادى اســت، اما آیا 
راهکارى وجود دارد کــه با هر نوع درآمد و 
هر میــزان خرج باز هم بتوان پس انداز کرد؟ 
ارســالن یارویســى مى گوید: «کارى که ما 
در دراپز انجام مى دهیم بســیار ساده است، 
در این روش شــما با نصب اپلیکیشن اجازه 
مدیریت حســاب هاى بانکى خود را به دراپز 
مى دهید، دراپز شــروع به تحلیل رفتار شما 
مى کنــد و به مرور زمــان متوجه رفتار مالى 
شما مى شود. در این مرحله شما امکان ایجاد 
اهــداف مالى آینده خــود را دارید و دراپز با 
استفاده از دسترسى که به حساب بانکى شما 
دارد به مرور زمان و بدون این که شما متوجه 

شوید پولتان را پس انداز مى کند.» 
اگر با نگاهى ســاده به این روش بنگریم 

جذابیت هاى زیادى را شاهد هستیم، در عین 
حال دغدغــه افراد بــراى این که اطالعات 
حساب شــان در اختیار یک اپلیکیشــن قرار 
مى گیــرد هم جاى بحــث دارد، اما در یک 
مثال ساده مى توان گفت اگر شما قصد خرید 
یک لپ تاپ در شــش ماه آینده را داشــته 
باشید با اســتفاده از دراپز و تعیین این هدف 
خود  اقتصادى  فعالیت هاى  براحتى  مى توانید 
را مدیریــت کنید و دراپز به مرور زمان میزان 
عدد مورد نظر شــما را در حساب نگاه داشته 
و اجازه دسترســى به آن را تا شش ماه آینده 
به شما نمى دهد و شما بعد از شش ماه داراى 

پس انداز مورد نظر خود مى شوید.

 چالش هاى استارتاپى
هر یــک از کســب وکارهاى نوپــا دچار 
مشــکالت و دغدغه هایى هستند که هر روز 

شکل جدیدى به خود مى گیرند.

 ارســالن یارویســى در همیــن راســتا 
مى گوید: «ما کار را ســه نفره شروع کردیم، 
ســه متولــد 1366، بجز من، محمدســجاد 
فالح، کارشناس ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه 
امیرکبیر بــه عنوان مدیر فنى و امید جعفرى 
متقى، کارشــناس ارشــد فیزیک محاسباتى 
دانشــگاه امیرکبیر به عنوان مدیر محصول، 
دراپــز را همراهــى مى کردند، امــا امروز به 
گســترده شــدن تیم نیاز داریم، امسال افراد 
جدیدى به تیم ما اضافه شده اند، اما همچنان 
نیازمنــد افراد مســتعد و باهوش هســتیم و 
خوشحال مى شویم که این افراد با ما از طریق

 hello@drupz.ir در ارتبــاط باشــند. از 
سرمایه گذار  انتخاب  مشــکالت  دیگر  طرف 
مناســب هم مانند بسیارى از کسب وکارهاى 

نوپا ما را دچار چالش کرده است. 
شــناخت  ســرمایه گذاران  از  بســیارى 
مناســبى از فضاى کســب وکارها در حوزه 
مالــى و بانکــى ندارنــد. ما دنبــال حضور 
ایــن  در  تخصصى تــر  ســرمایه گذاران 
حوزه هســتیم و خوشــحال خواهیم شــد 
اگــر ســرمایه گذاران از طریــق وبســایت
 www.drupz.ir با ما در ارتباط باشند.» 

تالش

تالش امروز ما براى ساخت فردایى روشن است، اما خیلى وقت ها همه چیز در حال تمام مى شود، بخصوص پول! هر کس در زندگى روش مشخصى براى 
مدیریت مالى دارد، از درآمد کسب شده تا هزینه ها و پس انداز، اما در بسیارى از موارد اگر بتوانیم رفتار مالى خود را درست تحلیل کنیم، مى توانیم در کنار 
خرج کردن مناسب و متناسب با دریافتى، پس انداز خوبى هم داشته باشیم. از حق نگذریم داشتن حساب و کتاب دخل و خرج آنقدرها هم ساده نیست. 
حال اگر بخواهیم در کنار دخل و خرج، فکرى به حال پس انداز براى هدفى در آینده هم بکنیم، کار سخت تر مى شود، اما دراپز راه حلى هوشمند پیشنهاد 

مى کند تا خیال شما را از برنامه ریزى و مدیریت مالى راحت کند.

پس  انداز هوشمندپس  انداز هوشمند
محسن سمسارپور

امنیت کاربران
همان طور که گفته شد دراپز نیازمند استفاده از اطالعات حساب توسط کاربران است که به نظر مى رسد استفاده از این اپلیکیشن را با چالش 
مواجه کند، اما ارسالن در این باره توضیح مى دهد: «باتوجه به این که مدل کسب وکارى ما به صورت B2B (کسب وکار ما با بانک ها طرف قرارداد 
اســت) طراحى شــده و محصول ابتدا در قالب یک امکان جدید و از طریق خود بانک هاى کشور عرضه مى شود، ما مى توانیم از امنیتى در سطح 
امنیت بانکى مطمئن باشــیم، چراکه اصال اطالعات حســاب در دسترس ما نخواهد بود و پروتکل هاى امن و ناشناس سازى براى تحلیل و کار با 
داده هاى حساب بانکى مورد استفاده قرار گرفته اند. البته براى پیاده سازى و عملیاتى کردن سرویس در هر بانکى، مجموعه وسیعى از تست هاى 
امنیتى و الزامات حریم شــخصى کاربران مورد استفاده قرار مى گیرد تا بانک بتواند چنین سرویس هایى را تائید کند و محصول ما این تست ها را 
با موفقیت پشــت سر گذاشته است. سیستم بزودى در اولین بانکى که سرویس را به آنها در قالب PaaS ارائه کردیم، رونمایى خواهد شد. اخبار 

خوب راجع به بانک هاى دیگر که با آنها توافق نهایى شده است و کار یکپارچه سازى آغاز شده نیز بزودى منتشر خواهند شد.» 
درواقع باتوجه به این که دراپز از طریق سرویس بانکى به کاربران خدمات مى دهد و در اصل این خود بانک ها هستند که با کاربران در ارتباط 
مستقیم هستند، امنیت کاربران به صورت کامل حفظ شده و به نظر نمى رسد کاربران براى استفاده از این سرویس دغدغه و نگرانى خاصى داشته 

باشند و مانند دیگر سرویس هایى که از بانک دریافت مى کنند، مى توانند از این سرویس هم استفاده کنند.

اعضاى 
تیم دراپز

بررسى کسب وکار نوپاى دراپز، تحلیلگر رفتار مالى کاربران
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بازى  کده

  غوطه در خأل
در FAR، بازیکن کنترل یک وســیله نقلیه 
بزرگ را در دســت گرفته و در جســت وجوى 
تمدنى باســتانى، آن را بر بستر دریایى خشکیده 
در دنیایى پســا - مکاشــفه اى هدایت مى کند. 
جریان گیم به صــورت Side-Scroll (از کنار) 
روایت مى شود. فضاى داخل خودرو قابل رویت 
است. بازیکن براى کنترل خودرو باید در درون 
آن به اطراف حرکت کرده، دستگاه هاى مختلف 
را مدیریت کرده و با فشــار دکمه هاى مختلف، 
حــرکات مختلفى مانند اســتارت زدن موتور یا 
پر کــردن مخزن جوش را اجرایــى کند که در 
نهایت به حرکت خودرو منجر مى شود. همچنین 
معماهایى وجود دارد که باید حل شوند تا خودرو، 
امکان گــذر کردن و دریافت ارتقاهاى بیشــتر 
را داشــته باشــد. جالب این که در این گیم هیچ 

دشمنى وجود ندارد!
آغاز گیم بــا یک صحنه خاکســپارى رقم 
مى خورد، اما بقیه داســتان، تعمدا مبهم روایت 
مى شــود تا بازیکن وادار به تجسس دنیاى گیم 
شــود. خودرویى که در ایــن گیم تحت هدایت 
بازیکــن قــرار دارد، یک خــودروى تلفیقى از 
وسیله اى زمینى و دریایى است که جدا از ارتقا در 
طول بازى مى توان آن را شخصى سازى نیز کرد.

  یک کشتى و یک مسافر
در آغاز گیم، شخصیت داستان – فردى مبهم 
و بى نام با لباس قرمز – پشــت منزلش، آخرین 
حرف هایش را با گورى مى زند و سپس با هدایت 
بازیکن، حد حیاط و منزل را طى کرده و رهسپار 
سفرى نامشــخص در دنیایى تاریک، رنگ رفته 
و بى روح مى شــود. خیلى زود به خودروى خود 
پا مى گذارید: وســیله اى که از بنزین، بخار، باد، 
چرخ هــا و بادبان هاى بزرگ بــراى پیش رفتن 
بهــره مى برد. خیلــى زود ســفرى بى انتها در 

مسیرى صاف و مستقیم آغاز مى شود.

همان طــور که گفته شــد در ایــن اثر هیچ 
دشــمنى وجود ندارد. تعداد چالش ها بسیار کم 
و روایــت آن تعمدا مبهم اســت. اینها چیزهاى 
جدیدى نیست، در عناوین مستقل بسیارى شاهد 
این ایده پردازى هــا بودیم، اما به لطف خودروى 
خاصى که کنتــرل مى کنید، دیرى نمى پاید که 

متوجه رنگ و بوى خاص این اثر مى شوید.
اقال نیمى از زمان پرداختن به این گیم، خرج 
حرکت در این کشتى نامتعارف مى شود. همیشه 
پیش از زدن استارت خودرو باید از وجود بنزین 
در مخزن مطمئن شوید. این به آن معناست که 
گاهى در طول ســفر باید ایستاده و بشکه بنزین 
جمــع آورى کنیــد. مدتى کــه از فعالیت موتور 
مى گذرد، بخار تشکیل شــده و با فشار اهرمى 
مخصوص براى مدتى کوتاه، ســرعتى مضاعف 
پیدا مى کنید. جز این مــوارد، بخش هاى دیگر 
کشتى زیاد به سر زدن نیاز ندارند. شلنگى براى 
مهار آتش و مشــعلى بــراى کارهاى تعمیراتى 
هم هســت که معموال در مقاطــع خاص الزم 
مى شوند؛ همچنین ترمزى که موجب توقف آنى 
کشتى شــده و به عنوان یکى از ارتقاهاى اولیه، 
بادبان هایى به دســت مى آورید کــه در صورت 
وجود باد بــراى حرکت بدون نیاز به ســوخت

 به کار مى روند.

  صد سال تنهایى
در مقاطع متعددى باید خودرو را نگه داشته، 

از آن خارج شــوید و معماهاى محیطى را حل 
کنید. این موارد، چالش خاصى عرضه نمى کنند. 
البته هدف هم این نیست. هدف شاید فرو رفتن 
بیش از پیش بازیکن در جهان این گیم بوده که 
در این راه موفق هم شده اند. صحنه هاى وسیع 
و چشم اندازهاى عریضى که پیش روى بازیکن 
گذارده مى شود، به تنهایى براى لذت بردن وافر 

از این لحظات کفایت مى کند.
البته در مقاطع طوالنى نیاز نیســت دست 
به ســیاه و ســفید بزنید و تنها باید تکیه زده و 
صحنه هاى طوالنى ســفر در این فضاى جانانه 
و دیدنى را همراه با یک موســیقى ارکســترال 

آرامش بخش تجربه کنید. 
هنر سازندگان این اســت که پس از مدتى، 
بازیکن به شدت به کشتى خود وابسته مى شود. 
حتى با این که دشمنى براى مقابله با شما وجود 
ندارد، باز هم خروج از کشتى براى مدتى کوتاه، 
احســاس خطر و دورى از امنیت را القا مى کند. 
تماشــاى فعالیت کشــتى (یا همان خودرو) و 
افکت هاى زیبا همراه با حس آرامش ناشــى از 
موسیقى شــنیدنى، بازیکن را آنچنان مغلوب و 

مسحور مى کند که چیز بیشترى نخواهد.

زمان الزم براى اتمــام این گیم نهایتا دو یا 
سه ساعت اســت. چک پوینت ها آنقدر خوب و 
بجا گذاشته شده که پس از باخت ها وقت زیادى 
از دســت ندهید. مشکالت فنى هم آنقدر ناچیز 
اســت که بتوان براحتى بخشید. در کل مى توان 
ایــن اثر را براى یک آخر هفته دوست داشــتنى

 توصیه کرد.

بازي هفته
ماه نوستالژى

دهــه شــصتى ها به گــوش باشــید! این 
هفته، بازار میزبان قســمت جدیدى از ســرى

 Harvest Moon خواهــد بود. زمانى، بحث 
داغ مــدارس و مجــالت ویدئوگیــم، رازها و 
ترفندهاى این گیم بود. اثرى خوشایند، اعتیادآور 
و آرامش بخــش که در عین حال دقت، توجه و 
تسلط زیادى را از بازیکن طلب مى کرد. هدف، 
مدیریت یک مزرعه، برقرارى رابطه دوستى با 
اهالى دهکده و تجارت و بیزینس تا رســیدن 
به موفقیت بســیار بود. هاروســت مون، بدون 
شک یکى از بهترین آثار در سبک مدیریت بود 
که هنوز مانندى نــدارد. در توضیح گیم جدید 
Harvest Moon: Light of Hope کــه 
براى کنسول هاى سوئیچ، PC و PS4 منتشر 
مى شود، آمده است: «شما به نیت شروعى نو، 
ســفرى تازه آغاز مى کنید. متاسفانه، آب و هوا 
نقشــه دیگرى دارد و توفانى کشــتى شما را 
تخریب مى کند. پزشــک جوانى به نام جس، 
شــما را نجات مى دهد. دهکده اى که به آن پا 
مى گذارید، عمال متروکه اســت، اما شما هرگز 
کســى نبوده اید که از چالش بر حذر باشید. این 
دیگر بر عهده شماســت که در ساخت و رونق 
بخشیدن به دهکده نقش بازى کرده و فانوس 
دریایــى آن را نجات دهید. بــا کمى تالش، 
پرورش محصــول، پــرورش دام و گردآورى 
متریال براى تعمیرات، قادرید دوســتان جدید 
یافته، تشــکیل خانواده داده، فانوس دریایى را 
احیا کرده و دهکده اى را که اکنون خانه خودتان 

است نجات بدهید.»

میراث مبارز خیابانى
هواداران پــر و پا قرص ســرى گیم هاى 
مبــارزه اى Street Fighter، این هفته گزینه 
بسیار خوشــایندى در دسترس خواهند داشت. 
اگر مایل هستید چندین عنوان از این فرنچایز 
فوق العــاده محبوب را یکجا در اختیار داشــته 
باشــید، مى توانید نسخه ویژه سى امین سالگرد 
 Street Fighter 30th این فرنچایز را به نام
Anniversary Collection تهیه کنید. در 
این مجموعه، محتواهاى جذابى براى طرفداران 
تدارك دیده شــده اســت. از جمله مى توان به 
موزه اى براى نمایــش طراحى هاى مفهومى، 
اســناد ایده پردازى مجموعه و حقایق جالب در 
رابطه با هر عنوان اشــاره کرد. موزیک پلیرى 
براى گوش کردن به موســیقى قســمت هاى 
مختلف مجموعه و همچنیــن یک تایم الین 
قابل تعامل وجود دارد که تاریخ این ســرى را 
به ترتیب بازگــو مى کند. خریدار این مجموعه 
همچنین به بیوگرافى و داســتان کاراکترها و 
همچنین انیمیشــن هاى شخصیت ها در طول 
مجموعه دسترسى خواهد داشت. این مجموعه، 
عناوین این ســرى را از ســال 1987 تا 1999 
پوشش مى دهد، چند تاى آنها را مى توان آنالین 
هم بازى کرد. این بازى که ســبک مبارزه اى 
 ،XOne، PS4 ،دارد براى پلتفرم هاى نینتندو

ویندوز و سوئیچ عرضه مى شود.

سیاوش شهبازى

گیم این هفته پس از معرفى در E3 سال 2016 به فهرست محبوب ترین هاى 
ســایت Mashable راه یافت. نویسنده رســانه PC Gamer از آن 
به عنوان یکى از هوشمندانه ترین گیم هایى که تجربه کرده یاد کرد. در 
Polygon این گونه توصیف شد: «بیش از بسیارى از گیم هاى درجه یکى 
که امسال عرضه شده، معنا دارد.» در گیم اینفورمر، به توانایى استثنایى 
این گیم در برقرارى وابستگى میان بازیکن و خودروى مورد استفاده در 

گیم، سازوکار جهان آن و معماهایش اشاره شد. همچنین، در جشنواره
 Independent Games جایزه بهترین اثر دانش آموزى را از آن خود کرد.
حال که پاى آن به بازار گیم باز شده، مى بینیم منتقدان بیراه نگفته اند. با 
اثرى فاخر، احساسى و ماندگار روبه رو هستیم؛ از آنهایى که بازیکن را به 
دنیاى خود فرو کشیده و بر سطح آب، شناور کرده و آرامش و ماجراجویى 

توامانى برایش فراهم مى کنند. با ما در نقد و بررسى این اثر همراه باشید.

8/0امتیاز

ا ا گ ک ط ا

FAR: Lone Sails

 Okomotive  سازنده
Mixtvision  ناشر
Xbox One، PS4، PC پلتفرم  
سبک  ماجراجویى

FAR: Lone Sails نقد و بررسی گیم

سفر عزلت
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 راهکار جامع از خالقان پى دى اف
نخستین بار توســط  براى  پــى دى اف  فرمت 
شــرکت ادوبى معرفى شد، بنابراین طبیعى است 
که براى کار با این فرمت ســراغ همین شرکت 
برویــم. نرم افزار ادوبى آکروبــات به اندازه کافى 
مشــهور است و بسیارى از کاربران با آن آشنایى 
DC دارند. نســخه جدید آن یعنى آکروبات پرو

(Adobe Acrobat Pro DC) بهتریــن 
مختلف  عملیات  انجــام  براى  گزینه 

روى فایل هاى پى دى اف از جمله 
ویرایش آنهاست. (حواستان باشد 
این را با آکروبات Reader که 
صرفا براى مشاهده فایل هاست 

اشتباه نکنید!)
فایل  یــک  کــه  هنگامــى 

پــى دى اف را در ایــن نرم افزار باز 
مى کنید، روى ابزار Edit PDF کلیک 

کنید تا به حالت ویرایش بروید که به شما اجازه 
مى دهد محتواى فایل را تغییر دهید. 

در این وضعیت مى توانید متن را ویرایش کنید، 
برخى المان ها را تغییر اندازه دهید (با اســتفاده از 
ابزارهاى Objects) و موارد بسیار دیگرى مانند 
لینک هــا، پس زمینــه و ... نیز امــکان ویرایش 
برخالف  پرو  آکروبات  نرم افزار  داشــت.  خواهند 
آکروبات ریدر رایگان نیســت و براى اســتفاده 
از آن بایــد الیســنس خریدارى کــرد، ولى اگر 
عجله اى مى خواهید فایلى را همین االن ویرایش 
کنید،  مى توانید نســخه آزمایشى هفت روزه آن
امکانات  تمــام  بــا  را   (goo.gl/pKUp7G)  

امتحان کنید.

 ویرایش ساختار با سام پى دى افى!
اگــر هدفتان بیشــتر تغییرات ســاختارى در 

فایل هــاى پــى دى اف اســت تــا ویرایش هاى 
شماست.  مناسب  نرم افزار   PDFsam محتوایى، 
این برنامه در اصل یک ابزار استخراجى است که 
به وســیله آن مى توانید صفحاتى را در یک فایل 
پى دى اف جابه جا کنید، از داخل آن حذف کرده یا 
حتى از فایلى به فایل دیگر منتقل کنید تا سندى 
را که مورد نظرتان اســت، بسازید. عالوه بر این، 
امکاناتــى چون تقســیم فایل 
پارامترهاى  اســاس  بــر 
مختلــف یــا چرخش 
صفحــات از جملــه 
مفید  قابلیت هــاى 
بــه   PDFsam

حساب مى آیند.
محیــط 

سرراســت   PDFsam
و کار بــا آن بــراى کاربران 
در هر ســطحى آسان است. حداقل 
تــا وقتى که عملیات در حــد همین جابه جایى ها 
و تولید ســریع یک پــى دى اف از یــک یا چند 
فایل دیگر باشــد. اما اگر بخواهید سراغ مواردى 
چــون تغییر متن، رزولوشــن یا رنگ هــا بروید، 
دیگر چنــدان نمى توانید روى آن حســاب کنید! 
البته به جز نســخه basic آن که رایگان اســت

نسخه  یک   ،(pdfsam.org/pdfsam-basic)
enhanced هم با  امکانات بیشتر دارد، ولى کار 

با آن سخت تر و پیچیده تر خواهد بود.

PDF XChange آچار فرانسه اى به نام 
 PDF-XChange Editor نرم افزار رایــگان
فهرســت بلند باالیى از مــوارد قابل ویرایش در 
یک فایــل پى دى اف را دارد که از بعضى جنبه ها 
حتى آکروبات ادوبى را هم پشــت سر مى گذارد. 

از تقســیم و ویرایش محتوایى بگیرید تا کامنت 
گذاشــتن و ترجمه! ایــن نرم افــزار همچنین از 
پالگین ها براى کدهاى جاوا اســکریپت، بک آپ 
فایــل، تعبیه عکــس و کلــى قابلیت هاى دیگر 
پشــتیبانى مى کند که با خرید الیسنس پیشرفته 

آن امکان پذیر مى شود.
خبر خوش در مــورد PDF-XChange آن 
اســت که به احتمال زیاد ابزار مناسب براى انجام 
دقیــق کارى را که مد نظر دارید پیدا مى کنید، اما 
خبر بد؟ در میان انواع و اقسام ابزارها، پیدا کردن 
این ابزار مناسب ممکن است کمى بیشتر از آنچه 
فکر مى کنید طول بکشــد،  بخصــوص اگر براى 
بــار اول با نرم افزار کار مى کنیــد! این نرم افزار را 

مى توانید از این سایت دانلود کنید:
pdf-xchange.eu/pdf-xchange-
editor/index.htm

Sejda ویرایشگر آنالین 
اگر بــه دانلود برنامه خاصى بــراى ویرایش 
فایل هاى پى دى اف عالقه ندارید، ویرایشگرهاى 
آنالینى مثل Sejda براى شماست. این سرویس 
اجازه  شــما  بــه   (sejda.com/pdf-editor)
مى دهــد متن داخل یک پــى دى اف را ویرایش 
کنید، آن را دیجیتالى امضا کرده، تصویر یا شکل 
به آن اضافه کنیــد و روى متن کامنت بگذارید. 
Sejda محدودیت هایى هــم دارد: حداکثر 200 
صفحه براى پى دى اف هاى قابل ویرایش و حجم 
فایل هم نبایــد بیش از 50مگابایت باشــد، اما 
حســى به من مى گوید درصد زیادى از فایل هاى 
پى دى افى که من و شما با آنها سر و کار داریم، با 
این محدودیت ها فاصله دارند، درست مى گویم؟ 
بنابراین اگر مشــکلى با آپلود و ویرایش آنالین 
 Sejda ،و ســپس دانلود دوباره فایلتــان ندارید

مى تواند گزینه بسیار خوبى برایتان باشد.

PDF از مهم ترین فرمت هاى مربوط به اسناد الکترونیکى به شمار مى آید که چه در محیط کارى و چه در کارهاى شخصى جایگاه شاخصى دارد. خاصیت 
اصلى و دلیل محبوبیت این فرمت هم این است که سند ایجاد شده با آن، همه جا و روى هر دســتگاهى یکسان دیده مى شود، اما همین قابلیت بسیار 
کاربردى باعث ضعف در جنبه دیگرى شده است: ویرایش. فایل هاى پى دى اف واقعا براى تغییر طراحى نشده  و زمانى که این نیاز پیش مى آید، ویرایش آنها 

به سرراستى فرمت هاى دیگر نیست. در این مطلب مى خواهیم ببینیم چه راهکارهایى براى ویرایش این فرمت جالب و سرسخت وجود دارد!

PDF راه هایى براى ویرایش

تغییر فایل هاى چموش
محمود صادقى

کارگاه

نرم افزاررایگان
 PDF-Xchange 

Editor فهرست بلند باالیى 
از موارد قابل ویرایش در یک فایل 
پى دى اف دارد که از بعضى جنبه ها 

حتى آکروبات ادوبى را هم پشت سر 
مى گذارد. از تقسیم و ویرایش 

محتوایى بگیرید تا کامنت 
گذاشتن و ترجمه!

براى ویرایــش فایل هاى پى دى اف 
دومسیر کلى وجود دارد؛ یکى تغییر آنها 
در داخل خودشان و به همان صورتى که 
هستند که در متن اصلى راهکارهایش را 
بیان کردیم. مسیر دوم این است که ابتدا 
فایل را به فرمتى که ویرایش پذیرتر باشد 
(مثال فرمت فایل هاى ُورد، docx) تبدیل 
کنیم، سپس تغییرات مورد نظر را اعمال 
کــرده و دوباره به یــک فایل پى دى اف 
جدیــد تبدیل کنیم.  اگــر همان فرمت 
docx را در نظر بگیریم، قسمت اصلى 
کار تبدیل فایل پى دى اف به این فرمت 
خواهد بود. براى این کار از چند نرم افزار 
مى توانیم استفاده کنیم. نرم افزار اول همان
 آکروبات پرو اســت کــه در متن اصلى 
توضیح دادیم. همان طور که شما در ُورد 
از قسمت Export براى گرفتن خروجى 
پــى دى اف از docx اســتفاده مى کنید، 
 Export اینجــا برعکــس در بخــش
فایــل ُورد را انتخاب مى کنید تا نرم افزار 
فایل پى دى اف بازشــده در آن را به یک 
فایــل docx تبدیل کند. برنامه دیگرى 
که مى توانید بــراى تبدیل از آن کمک 
بگیریــد، خود ُورد اســت! ُورد به صورت 
مســتقل امکان بــاز کــردن فایل هاى 
پى دى اف را دارد و هنگام انجام این کار، 
دیالوگى مبنــى بر تبدیل فایل به فرمت 
ُورد نمایش داده مى شــود که با تائید آن، 
فایل پى دى اف تان به docx تبدیل شده 
و براى ویرایش آماده مى شــود.  اما اگر 
نخواســتید از هیچکدام از این دو برنامه 
استفاده کنید، گزینه سوم نرم افزار مستقلى 
براى انجــام کار تبدیل اســت. یکى از 
حرفه اى تریــن برنامه هــا در این زمینه،  
Able2Extract Professional

اســت که امکان تبدیل پــى دى اف به 
انواع و اقســام فرمت ها از ُورد و اکســل 
گرفتــه تا حتى فایل اتوکــد را دارد! این 
نرم افزار رایگان نیســت، اما مى توانید به 
وسیله نسخه آزمایشــى هفت روزه آن 
راه  را  کاِرتــان   (goo.gl/euGCJD)
بیندازید. در مورد ویرایش با تبدیل، نکته 
مهمى که باید در نظر داشــته باشید آن 
است که با توجه به ســاختار یک فایل 
پــى دى اف، تبدیل آن بــه فرمتى مثل 
docx لزومــا کامل و دقیق نیســت و 
بســته به نــوع فایل (مثــال فایل هاى

 با تصاویر یا گرافیک زیاد)، ممکن است 
خطاى زیادى داشته باشد. بنابراین باید بر 
اساس فایلتان انتخاب کنید که ویرایش 
را چگونه انجام دهید. اگر فایلتان ســاده 
و تا حد زیادى فقط متن اســت، احتمال 
تبدیل درست آن باالست و مى توانید از 
این مســیر آن را ویرایش کنید، اما اگر 
فایل پیچیده و با تصاویر و اشکال مختلف 
دارید، بهتر است ابتدا ویرایش داخل فایل 

را امتحان کنید.

تبدیل براى ویرایش

فایل هاى پى دى اف 
غیرقابل ویرایش 

نیستند، فقط 
ویرایششان کمى 
پیچیده تر است
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TF- i60 H1  Zyxel 4506DWR 910

سیمکارت خورهاى پرسرعت

اولین گزینه مودم TF-i60 H1 شــرکت هوآوى اســت. این مودم 
که یک دســتگاه رومیزى به حساب مى آید، مى تواند از شبکه هاى نسل 
4 و 4/5 اینترنت تلفن همراه پشــتیبانى کند. یعنى شــما مى توانید از 
سیمکارت هاى معمولى تا ســیمکارت هاى TD-LTE را در این مودم 
قرار بدهید. پشتیبانى هم زمان از چهار عدد SSID از قابلیت هاى بسیار 
خوب این دســتگاه است.  نکته دیگر در مورد مودم TF-i60 H1 این 
است که مى توانید باتوجه به نیاز تا چهار کانکشن مختلف تعریف کرده 
و دیگر کاربران متصل به مودم را کنترل کنید. این مساله باعث مى شود 

در مجموع 32 کاربر بتوانند به صورت همزمان به واى فاى ایجاد شــده 
متصل شــوند.  این دو ویژگى باعث مى شود این مودم براى استفاده در 
دفاتر نه چندان بزرگ نیز به گزینه بســیار خوبى تبدیل شود. روى بدنه 
سفید رنگ و جذاب این دستگاه خبرى از صفحه نمایش نیست، اما چهار 
چراغ مختلف روى دســتگاه قرار دارد که هر کدام یکى از حاالت مودم 
را نمایش مى دهد. همچنین مودم هوآوى به پورت WAN مجهز است 
که امکان دریافت اینترنت از دستگاه هاى دیگر و به اشتراك گذارى آن از 

طریق واى فاى را فراهم مى کند.

راند اول

دومین گزینه، مودم شرکت زایکسل است. 
اول از همه باید سراغ طراحى بسیار خوب آن 
رفت. این دســتگاه با طراحى خــوب و اندازه 
نه چنــدان بزرگ به یک دکــور کوچک براى 
روى میز تبدیل شده و عالوه بر آن توانایى هاى 
فنى این دستگاه نیز قابل توجه است. این مودم 

آنتن دهى بسیار خوبى دارد و نسبت به رقبایش 
از برد باالترى برخوردار است. این مودم نیز مانند 
مودم هوآوى از اتصال وایرلس 32 نفر به صورت 
هم زمان پشتیبانى مى کند.  اما دیگر خبرى از 
چهار کانکشن مختلف نیست و شما مى توانید 
دو کانکشن واى فاى روى آن تعریف کنید. این 

دستگاه TD-LTE، قابلیت نگهدارى از شارژ 
ندارد و به وســیله یک کابــل یواس بى میکرو 
باید تمام وقت به برق وصل باشــد. در مودم

 zyxel4506 نیز خبــرى از صفحه نمایش 
نیســت و ســه چراغ ســبز وظیفه کنترل و 

اطالع رسانى را برعهده دارد. 

راند دوم

آخرین مودم که یک دســتگاه جیبى به حساب مى آید، مى تواند از 
پــس نیازهاى کاربرانش بربیاید. مودم DWR-910 که محصولى از 
شرکت نام آشناى D-Link است، یک یواس بى محسوب مى شود و 
مانند یک دانگل به دســتگاه شما وصل شــده و عالوه بر آن امکان 
اتصــال واى فــاى را هم به کاربــر مى دهد. با این مــودم مى توانید 
فقط یک کانکشــن واى فــاى ایجاد کنید، اما همین یک کانکشــن 

مى تواند از 12 کاربر مختلف به صورت همزمان پشــتیبانى کند. مودم
 DWR-910 از نســل چهار و چهار و نیم اینترنت همراه پشتیبانى 
مى کند. روى بدنه DWR-910 دو نشانگر LED مشاهده مى شود 
که وضعیت اطالع رســانى به کاربرانش را برعهده دارد. ابعاد مناسب 
DWR-910 باعث شده که براحتى بتوان آن را در جیب لباس قرار 

داد و همیشه با خود همراه داشت.

راند آخر

تومان250/000 تومان400/000 تومان350/000

زایکسل
   zyxel 4506

هوآوى
TF- i60 H1

دى لینک
DWR 910

LTE UMTS EDGE پشتیبانی 

داخلى نوع آنتن 

پورت یو اس بى منبع تغذیه 

نوع اتصال  بی سیم و باسیم

 vista xp 7,8 macOS    سیستم عامل

LTE UMTS EDGE پشتیبانی 

داخلى نوع آنتن 

پورت یو اس بى منبع تغذیه 

نوع اتصال  بی سیم و باسیم

 win7,8,10 macOS    سیستم عامل

5 پیشنهاد مشابه

تومان99/000 قیمت

M7350_V4

3.5G Portable فیلیپس

تومان520/000 قیمت

پی-لینک

تومان150/000 قیمت

TK-2510 هوآوى

تومان260/000 قیمت

LH96 هوآوى

2G , 3G پشتیبانی 

داخلى نوع آنتن 

پورت یو اس بى منبع تغذیه 

نوع اتصال  باسیم

 win xp 7,8    سیستم عامل

تومان150/000 قیمت

TD-I40 A1 هوآوى

560
گرم

در حال حاضر اینترنت هاى همراه که روى سیمکارت هاى اپراتورهاى مختلف فعال است، حرف اول را در دسترسى کاربران به اینترنت مى زند. 
به طورى که بسیارى از کاربران ایرانى حتى در منازل خود نیز از این سرویس ها براى وصل شدن به اینترنت استفاده مى کنند، اما براى استفاده 
از اینترنت این ســیمکارت ها روى دستگاه هاى دیگر شــما به یک مودم قدرتمند نیاز دارید. مودم هاى TD- LTE بهترین گزینه است، چراکه 

مى تواند از تمام ظرفیت موجود در سیمکارت ها استفاده کند. در این شماره سراغ این مودم ها رفته و سه گزینه را بررسى کرده ایم.

40/5
گرم

410
گرم

LTE UMTS EDGE پشتیبانی 

داخلى نوع آنتن 

microUSB پورت منبع تغذیه 

نوع اتصال  بی سیم

 win 7,8,10 macOS    سیستم عامل

TD-LTE پشتیبانی 

داخلى نوع آنتن 

برق شهرى منبع تغذیه 

نوع اتصال  بی سیم و باسیم

 win 7,8,10 macOS    سیستم عامل

TD-LTE پشتیبانی 

داخلى نوع آنتن 

برق شهرى منبع تغذیه 

نوع اتصال  بی سیم و باسیم

 vista xp 7,8    سیستم عامل

LTE UMTS EDGE پشتیبانی 

داخلى نوع آنتن 

پورت یو اس بى منبع تغذیه 

نوع اتصال  بی سیم و باسیم

 win 7,8,10 macOS    سیستم عامل

3G, 4G پشتیبانی 

داخلى نوع آنتن 

پورت یو اس بى منبع تغذیه 

نوع اتصال  بی سیم و باسیم

 win 7,8,10 macOS    سیستم عامل

پشتیبانی

نوع آنت

منبع تغ

نوع اتص

سیستم

آرش جهانگیرى
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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.

ملیحه پناهی از ایالم: 
می خواهم براي تولد خواهرزاده ام مجموعه اي از عکس هایی را که با 
تلفــن همراه و تبلت انداختم به یک کلیپ ویدئویی همراه با موزیک و افکت 
تبدیل کنم. دنبال نرم افزاري هســتم که بتوانم این کار را راحت انجام دهم، 
چراکه تخصصی در زمینه میکس فیلم ندارم. لطفا بهترین برنامه اي را که این 

کار را انجام می دهد و روش کار با آن آسان است، معرفی کنید.

 آزاده عیدي از تهران: 
مدتی است زبان فارسی از ویندوز حذف شــده و قادر به تایپ فارسی نیستم. در تنظیمات زبان 
ویندوز هم مراجعه کردم صفحه کلید فارســی وجود دارد، اما نه به صورت دستی می توانم زبان فارسی را 
براي تایپ فعال کنم، نه کلیدهاي میانبر ctrl+Shift کار می کند. نکته جالب این اســت که نمی توانم از 
بخش input language هم زبان فارسی را حذف کنم و حتی این زبان در فهرست فایل هاي زبان وجود 

ندارد و نمی توانم با کلیک روي Add آن را به فهرست اضافه کنم. ویندوز 7 و لپ تاپ Dell است.

مجموعه نرم افزارهاي Wondershare عالوه بر پشتیبانی از امکاناتی 
منحصربه فرد داراي رابط کاربري ســاده اي هستند. براي انجام این کار 
شما می توانید از دو نرم افزار چندرسانه اي از این شرکت کمک بگیرید. نرم افزار 
اول Wondershare DVD Slideshow Builder نام دارد که به روشی 
بسیار ساده به شما کمک می کند تا با افزودن عکس ها و کلیپ هاي ویدئویی به 
نرم افزار و انتخاب هریک از افکت هاي از پیش ســاخته شده، ویدئویی جذاب را 

به همراه موزیک دلخواه خود ایجاد کنید. 
در ادامه شــما می توانید پــا را فراتر بگذارید و با اســتفاده از نرم افزار قدرتمند 
Wondershare Filmora کــه بیش از 50 میلیون کاربر در سراســر جهان 
آن را دانلود کرده اند، در محیطی با رابط کاربري بســیار ساده ویدئوهاي خود را 
میکــس و مونتاژ حرفه اي کنید. هر دو نرم افزار از ســایت اصلی آنها در آدرس 
wondershare.com قابل دانلود اســت و با مراجعه به سایت هاي دانلودي 
فارســی زبان نیز می توانید نسخه هاي کاملی از این نرم افزارها را براي استفاده 

دانلود کنید.

آنطور که از شــواهد مشــخص اســت اطالعات مربوط به پروفایل کاربري شما در ویندوز با 
مشــکلی مواجه شــده یا فایل صفحه کلید مربوط به زبان فارسی در ویندوز شما صدمه دیده و 
توســط ویندوز قابل شناســایی نیســت. به همین علت نه می توانید فایل زبان را حذف کنید و نه در 

فهرســت زبان هاي موجود آن را مشاهده و به ویندوز اضافه کنید.
اولین راهکاري که براي رفع این مشــکل ارائه می شــود ایجاد یک پروفایل جدید در ویندوز اســت، 
چراکه ممکن اســت اطالعات پروفایل کاربري قبلی در سیســتم عامل با مشکل مواجه شده باشد یا 

خطایی در رجیســتري ویندوز رخ داده باشد که این مشکالت با ایجاد پروفایل جدید رفع می شوند.
در صورتی که پروفایل جدید نیز ایجاد شــد و مشــکل همچنان وجود داشت ممکن است فایل اصلی 

زبان فارسی در پوشه هاي مرتبط با ویندوز صدمه دیده باشد. 
براي جایگزینی فایل زبان فارســی و اصالح فایل قبلی می توانید از صفحه کلیدهاي اصالح شده زبان 

فارسی کمک بگیرید.
 با جست وجوي عبارت «کیبورد فارسی ویندوز 7» به سایت هاي مختلفی دسترسی خواهید داشت که 

فایل هاي نصبی براي اضافه کردن صفحه کلید فارســی به ویندوز 7 را در اختیار شما قرار می دهند. 

اجراى مجدد فایندر
 در مک

دالیل متعددى مى تواند موجب شود تا به فکر بستن و اجراى مجدد 
فایندر در سیســتم عامل مک باشید، اما آیا مى دانید چطور باید این 
کار را بدون رى استارت کردن رایانه انجام دهید؟ رى استارت فایندر 
در مک به روش هاى مختلفى در کمترین زمان قابل انجام است که 

در ادامه شما را با سه ترفند انجام آن آشنا مى کنیم:

روش اول:
داده فشــار  صفحه کلیــد  روى  از  را   alt/option کلیــد   1

 و نگه دارید.
2 روى آیکون فایندر در داك کلیک راست کنید.

3  گزینــه Relaunch را کلیــک کنیــد و منتظــر بمانید
 تا فایندر رى استارت شود.

روش دوم:
1 فایندر را اجرا کنید.

2 از باال- ســمت چپ روى آیکون منوى اپل کلیک کرده و 
پس از آن کلید Shift را از روى صفحه کلید فشار دهید.

3 گزینه Force Quit Finder را کلیک کنید.
روش سوم:

1 ابزار ترمینال را در مک اجرا کنید.
2 فرمان killall Finder را تایپ کرده و کلید اینتر را فشــار 

دهید.

جست وجوگر بینگ مایکروسافت هر روز یک تصویر را 
به عنوان تصویر زمینه جست وجوگر براي کاربران نمایش 
می دهد. کاربران بسیاري دنبال منابعی براي ذخیره سازي 
این تصاویر بســیار زیبا یا استفاده از آنها در تصویر زمینه 

یا صفحه قفل ویندوز رایانه خود هستند.
همان طــور که می دانید ویندوز نیز از قابلیتی با عنوان 
Windows Spotlight برخوردار است که به شما این 
امکان را می دهد تا هر روز یک تصویر بسیار جذاب را در 

صفحه قفل ویندوز مشاهده کنید. 
متاســفانه در ویندوز قابلیتی بــراي انتخاب تصاویر 
زمینه از Windows Spotlight یا جست وجوگر بینگ 
وجود ندارد، اما می توانید با ایــن ترفند به راحتی تصاویر 
به نمایش درآمده توســط هریک از این دو ســرویس را 
به صورت روزانه به طور خــودکار به عنوان تصویر صفحه 
قفل یــا تصویر زمینه ویندوز خود قــرار دهید. همچنین 
می توانید این تصاویر را در محلی روي هارددیسک رایانه 
خود ذخیره کنید تا پس از مدتی، یک مجموعه از تصاویر 

بسیار زیبا و با کیفیت در اختیار داشته باشید.
1   به منوي اپلیکیشــن ها در ویندوز 10 مراجعه کرده 
و Microsoft Store را اجــرا کنید. (با جســت وجوي 

عبارت store نیز این اپلیکیشــن را در فهرســت نتایج 
خواهید دید)

2   پس از اجراي اپلیکیشــن فروشــگاه محصوالت 
مایکروسافت، در کادر جست وجوي باالي صفحه عبارت 

Dynamic Theme را جست وجو کنید.
3   از بخــش Apps در فهرســت نتایج، روي گزینه 

داراي عنوان Dynamic Theme کلیک کنید.
4  با کلیک روي گزینه Install این اپلیکیشن را روي 

رایانه نصب کنید.
 Launch 5   در پایان پس از نصب برنامه روي گزینه

کلیک کنید تا نرم افزار اجرا شود.
 Background 6   بــا مراجعــه بــه بخش هــاي
دریافــت  منبــع  می توانیــد   Lock Screenو
از  اعــم  موجــود  گزینه هــاي  میــان  از  را  تصاویــر 
Windows Spotlight و Bing انتخــاب کرده و در 
ادامــه با مراجعه به منوهــاي Daily Bing image و
 Daily Windows Spotlight image و فعال سازي 
قابلیت Autosave یک نسخه کپی از تصاویر به نمایش 
 Pictures درآمده توســط این ســرویس ها را در پوشه

ذخیره کنید.

تصاویر روزانه بینگ در ویندوز

 دکتر
کلیک

کلیک شما
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 فناورى هاى
نو

نظرات و پیشنهاد هاى خود را درباره مطالب کلیک به نشانى تهران - بلوار میرداماد - 
جنب مسجد الغدیر- روزنامه جام جم یا پست الکترونیکى

 click@jamejamonline.ir بفرستید یا به شماره 300011226 پیامک بزنید. 
@clickjamejam

ما را 
در فضاى 

مجازى دنبال 
کنید

تلسکوپ    هوشمند
امروزه مدل هاى زیادى از  تلسکوپ هاى آماتورى ویژه مشاهده آسمان شب در بازار 
وجود دارد. در این میان، هیونى (Hiuni) با امکان اتصال به گوشى یا تبلت، قابلیت هاى 
متعــددى را در اختیار کاربر قرار مى دهد. هیونى داراى چند حســگر داخلى اســت. به 
محض روشن کردن این تلسکوپ، این گجت به صورت خودکار آسمان و اجرام سماوى 
قابل مشــاهده در آن را بررســى مى کند. به لطف بهره مندى از لنزهاى قوى، تصاویر 
دریافتى از این تلسکوپ روى صفحه نمایش تبلت یا گوشى از شفافیت و وضوح باالیى 
برخوردار اســت. اپلیکیشن هیونى نیز امکانات زیادى را در خود دارد. تقویم رویدادهاى 
مختلف نجومى، کاربر را از نزدیک ترین اتفاقات آســمان شــب آگاه مى کند. همچنین 
انبوهى از مطالب آموزشى در حوزه نجوم 
در این اپلیکیشــن وجود دارد که در قالب 
مقاله یا حتى بازى هاى ســرگرم کننده در 
برابــر کاربر قرار مى گیرد. خالصه این که 
هیونى، نجــوم آماتورى را به یک تجربه 

لذتبخش تبدیل مى کند. 

کوچک ترین عینک واقعیت افزوده دنیا 
میکس (Mix) کوچک ترین عینک واقعیت افزوده دنیا لقب گرفته که براى 
نمایش واقعیت مجــازى نیز کاربرد دارد. این دســتگاه قابلیت هاى دوچندانى 
نســبت به دیگر محصوالت مشــابه در بازار دارد. میکس کــه از نظر وزن و 
اندازه شــبیه یک عینک آفتابى است، زاویه 96 درجه را براى دید کاربر پوشش 
مى دهــد. این زاویه کامال محیط دید کاربر را در بر مى گیرد. در نتیجه تجربه اى 
منحصربه فرد براى کاربر را شکل مى دهد. این عینک داراى یک جفت پوشش 
مشــکى رنگ براى روى لنزهاست که امکان تبدیل واقعیت افزوده به واقعیت 
مجازى را فراهم مى کند. میکس از قابلیت رهگیرى موقعیت چشــم و دســت 
برخوردار اســت. هر دوى این قابلیت ها موجب نمایــش تصاویرى باورپذیرتر 
براى کاربر مى شود. تیم طراحى میکس، 
کدهاى آن را در اختیار توسعه دهندگان 
قرار مى دهد تا اپلیکیشــن هاى بیشترى 
بــراى این گجــت طراحى شــود. این 
محصول از اواخر پاییز امسال وارد بازار 

خواهد شد. 

ایرفون هاى جدید وان پالس
شرکت وان پالس همزمان با عرضه پرچمدار جدید خود 
یعنــى وان پالس 6  از یک محصول دیگر یعنى ایرفون هاى 
بولتــز (Bullets) نیز رونمایى کــرد. این ایرفون بلوتوثى از 
فناورى شــارژ سریع بهره مى برد. با اســتفاده از این فناورى 
به ازاى 10 دقیقه شــارژ، کاربر مى تواند تا پنج ساعت از آن 
براى گوش دادن به موسیقى و فایل هاى صوتى استفاده کند. 
ایرفون بولتز از فناورى aptX بهره مى برد که موجب افزایش 
قابل توجه کیفیت و شــفافیت صــداى خروجى براى کاربر 
مى شود. شرکت ســازنده همچنین امکان استفاده از دستیار 
صوتى گوگل را نیز در این گجت فراهم کرده است. دو قطعه 
درون گوشــى این ایرفون آهنربایى هستند و در مواقعى که 
استفاده نمى شود مى توان 
آن را بــه هم چســباند. 
صــورت  در  همچنیــن 
استفاده نکردن، این گجت 
به صورت خودکار خاموش 
مى شود. قیمت این گجت 
69 دالر بوده 
و قرار است 
اواســط  از 
به  خــرداد 
عرضــه  بــازار 

شود.

قاب شارژ خورشیدى
 براى آیفون اکس

بتازگى یک قاب ویژه شارژ آیفون اکس با انرژى خورشیدى 
با نام تسال (Tesla) به بازار آمده است. این قاب از جنس فیبر 
کربنى بوده و حاشیه اى از جنس طال نیز دارد. قاب تسال داراى 
صفحاتى خورشیدى اســت که در صورت قرار گرفتن در برابر 
آفتاب مى تواند باترى موجود روى بدنه خود را شــارژ کند. این 
باترى نیز با اتصال به گوشــى، انرژى آن را تامین مى کند. البته 
هنوز مشــخص نیســت وجود الیه فیبر کربنى روى این قاب 
موجب اخالل در شارژ بى سیم آیفون مى شود یا خیر. نکته جالب 
درباره این قاب، قیمت آن اســت. شاید تسال تنها قاب گوشى 
باشد که قیمتش چهار برابر گوشــى است! نسخه ویژه آیفون 

گیگابایتــى   64
بــا قیمــت 4587 
نســخه  و  دالر 
ویــژه آیفون اکس 
یتــى  با 2 گیگا 5 6
دالر   4829 نیــز 
قرار  دارد.  قیمــت 
مجموع  در  اســت 
این  از  999دستگاه 

قاب تولید شود.

دستیار هوشمند تناسب اندام
بیشــتر کسانى که قصد کاهش وزن و تناســب اندام دارند، براى ارزیابى میزان پیشرفت خود ســراغ ترازو مى روند. با این وجود، 
اندازه گیرى اندازه دور کمر به مراتب معیار بهترى به شمار مى رود، زیرا به این ترتیب مى توان از میزان تغییر چربى هاى بد (دور شکمى) 
آگاه شد. پاى (PIE) ابزارى هوشمند است که این کار را برایتان انجام مى دهد. پاى در نگاه اول شبیه یک نوار مترى معمولى است. 
براى اســتفاده از آن کافى اســت مانند یک نوار مترى معمولى آن را دور کمرتان قرار دهید. در گام بعدى نیز باید آن را قفل کنید. 
به این ترتیب اندازه دور کمر روى نمایشگر این گجت ظاهر مى شود. همچنین این اطالعات به صورت خودکار به گوشى هوشمند کاربر 
ارسال مى شود. کاربر به راحتى مى تواند آمار مربوط به اندازه گیرى دور کمر (یا دور بازو یا هر قسمت دیگر از بدن) را مشاهده کرده و 

از میزان پیشرفت خود آگاه شود. 

ربات مبتنى بر هوش مصنوعى براى کودکان
میمیک آرم (MimicArm) یکى از محصوالت تازه وارد به بازار پررونق ربات هاى  آموزشــى اســت. این ربات که ویژه کودکان باالى پنج سال 
طراحى شــده، قابلیت هاى متعددى داشــته و امکان برنامه ریزى را به کاربران مى دهد. براى اســتفاده از این ربات مى توان از محیط برنامه نویسى 
گرافیکى (که در قالب نســخه تحت وب و نیز قابل دانلود ارائه مى شــود) استفاده کرد. کودك با قرار دادن بلوك هاى دستورى مختلف و وارد کردن 
اعدادى به عنوان متغیر مى تواند دستورات متنوعى به این ربات بدهد. یکى از مزیت هاى میمیک آرم امکان تنظیم دستى آن است. براى نمونه کافى 
اســت یک کار عملى (نظیر برداشتن یک لیوان یا کشــیدن یک دایره با ماژیک) را به صورت دستى با استفاده از این ربات انجام دهیم، میمیک آرم 
مى تواند اقدام انجام شــده را آموخته و آن را به صورت خودکار تکرار کند. این ربات داراى چند حســگر مختلف است و امکان مشاهده رنگ، شکل 

و نیز فاصله اشیا را دارد. 

پلى استیشن روى گوشى 
شرکت ســونى بتازگى از محصولى جدید به نام اکس مانت 
(X Mount) رونمایــى کــرده کــه مى تواند امــکان انجام 
بازى هاى مختلف کنســول پلى استیشــن این شرکت را روى 
گوشى هاى هوشــمند براى کاربر فراهم کند. این دستگاه دو 
بخش دارد که یکى براى اتصال به گوشــى اســت و دیگرى 
نیز کارکرد معمول یک دســته بازى این کنسول را دارد. البته 
اگر دوســت دارید یکى از این گجت هــا را بخرید، باید بدانید 
فقط امکان اتصال گوشــى هاى سرى اکسپریاى سونى به آن 
وجود دارد و با گوشــى هاى دیگر نمى توانید از آن اســتفاده 
کنید. ایــن گجت عالوه بر این، به کاربــر امکان مى دهد از 
راه  دور نیز با کنســول پلى استیشن ارتباط برقرار کرده و با آن 
بازى کند. براســاس اعالم شرکت سازنده، این گجت ابتدا در 
ژاپن و سپس در سراسر نقاط دنیا به مشتریان عرضه مى شود. 
گفتنى اســت هنوز جزئیات بیشــترى درباره قیمت آن اعالم 

نشده است.

صالح سپهري فر
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