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بسترى براى فروش دست آفریده هاى ایرانى

کافه اى پر از کادو
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4 7داغ روزهاى رفته کارت گرافیک به انتخاب شما

تحول در سینما با فیلم هاى قابل کنترل توسط ذهن

با فناورى، سناریوى خودت را بنویس
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 آیا
 مى دانستید

  واکاوى یک فناورى
اما شاید از خودتان بپرسید که این نوآورى دقیقا چه فرآیندى 
را طى مى کند؟ اگر یک هدست ویژه خوانش امواج مغزى را حین 
تماشــاى فیلم «لحظه» روى سرتان بگذارید، سطح توجه تان به 
صحنه هاى مختلف سنجیده مى شود. در واقع ظاهرا ارتباطى میان 
بازه فرکانس امواج مغزى و میزان توجه انســان به یک موضوع 
وجــود دارد. (بگذریم از این که تردیدهایى درباره میزان دقت این 
هدست در ســنجش این امواج وجود دارد)  میزان توجه شما در 
قالب یک نمره خاص ثبت مى شــود. این نمرات به صورت مداوم 
از طریق ارتباط بى ســیم به یک لپ تاپ ارسال مى شود. نرم افزار 
ویژه اى که آقاى رمچرن ســاخته نیز بر اســاس نمرات دریافتى، 
صحنه ها،  موسیقى پس زمینه و نیز برخى دیگر از مولفه هاى فیلم 
را تغییر مى دهد.  این فناورى سبب شکل گیرى ارتباطى دو طرفه 
میان فیلم و تماشاچى مى شــود. تماشاچى با احساس خود روى 
رونــد فیلم تاثیر مى گذارد و تغییر ایجاد شــده نیز به نوبه خود بر 

احساس تماشاچى اثرگذار خواهد بود. 

  آغاز عصر رابط هاى مغز - رایانه
ریچارد رمچرن 39 ســاله تعداد زیادى فیلم کوتاه و مستند 
ســاخته اســت. او ســابقه خوبى از درهم آمیزى فناورى در آثار 
هنرى دارد. فکر اســتفاده از ارتباط مغز بــا رایانه در یک فیلم 
در ســال 2013 و پس از مشاهده یک هدست ثبت امواج مغزى 
به ذهنش رســید. او در نهایت از این دســتگاه در ساخت فیلم 
 The Disadvantages of) «معایــب ســفر در زمــان»

time Travel) در سال 2014 استفاده کرد. 
این فیلــم به مراتــب انتزاعى تــر از فیلم «لحظــه» بود و 
صحنه هایــى از رویا و بیدارى شــخصیت اصلــى را به تصویر 
مى کشید. دوربین هدســت قرار گرفته روى سر تماشاچى پلک 
زدن او را ارزیابى مى کرد تا زمان مناســب براى نمایش صحنه 
بعدى را مشخص کند. همچنین میزان توجه و آرامش تماشاچى 
نیز ارزیابى مى شــد تا زمان و چگونگى تعویض صحنه از عالم 
خیال به واقعیت و برعکس را مشــخص کند. (گفتنى است این 
هدست ها مى توانند عالوه بر ارزیابى میزان توجه، میزان آرامش 

فرد را نیز بسنجند.)
جالب اینجاســت که رمچرن فیلم «معایب سفر در زمان» را 
بیش از اندازه شــلوغ مى داند. شاید اصلى ترین دلیلش نیز پایش 
پلک زدن افراد باشــد. ما شاید کنترل چندانى روى احساسات و 
امواج مغزى خود نداریم، اما پلک زدن چیزى اســت که به راحتى 
مى توانیم متوجه آن شــویم. همین موجب مى شــود تماشاچى 

چندان غرق در داستان فیلم نشود. 

  انبوهى از گزینه ها
در فیلم «لحظه» دیگر خبرى از پایش پلک زدن کاربر نیست 
و در عوض، فقط اطالعات مربوط به ســطح توجه کاربران مورد 
ارزیابــى قرار مى گیرد. اگر میزان توجــه کاربر را به صورت یک 
نمودار ترسیم کنیم، شکلى مانند یک تابع سینوسى دارد. در واقع، 
توجه کاربر نوســاناتى دارد، افزایش مى یابد و پس از 6 ثانیه به 
حالت اول باز مى گردد. همین بازه زمانى مبناى خوبى براى تغییر 
صحنه اســت. در تمام فیلم، صحنه ها بین سه شخصیت اصلى 

فیلم که با هم تعامل دارند تقسیم شده است. 
بــا در نظر گرفتــن تغییراتى که ممکن اســت امواج مغزى 
یک کاربــر در هر صحنه ایجــاد کند، در مجمــوع 101 هزار 
میلیارد نســخه مختلف از این فیلم 27 دقیقه اى ایجاد مى شود. 
براى ســاخت چنیــن فیلمى به ســه برابر فیلم و شــش برابر 
صداگذارى بیشــتر نسبت به یک فیلم معمولى 27 دقیقه اى نیاز 

داریم. 
ریچارد رمچرن دو نســخه از فیلم که توســط دو تماشاچى 
متفاوت خلق شــده بود را براى نویســنده ایــن مطلب به زبان 
 bit.ly/2xklAsP انگلیسى (مطلب اصلى را مى توانید در لینک
ببینید) ارســال کرد. به گفته نویســنده، تفاوت هــا میان این دو 
بســیار جزئى بود و براى نمونه بیشتر به موســیقى و انیمیشن 
بیــن صحنه هاى مربوط به بازیگران واقعى مربوط مى شــد، اما 
تفاوت هایى اساسى نیز بین این دو نسخه وجود دارد. براى نمونه، 
در یکى از صحنه هاى یک نسخه از فیلم، بازیگر یک دفترچه را 
در برابر خود باز کرد که متــن آن کامال قابل خواندن بود. حال 

آن که در نسخه دوم اصال چنین صحنه اى وجود نداشت. 
مشــاهده این دو نسخه این ســوال را ایجاد مى کند که یک 
تماشاچى دقیقا چه چیزهایى در فیلم را به صورت ناخودآگاه تغییر 
داده و اصال چقدر حین تماشــاى فیلــم به تغییر جریان آن فکر 
کرده اســت؟ آیا تغییرات ایجاد شده صرفا حاصل امواج ناشى از 
احساسات تماشــاچى بوده یا افکار آگاهانه او نیز در این 

میان تاثیر داشته است؟ 
پروفسور استیو بنفورد استاد علوم رایانه 
راهنماى  اســتاد  که  ناتینگهام  دانشگاه 
رمچرن نیز بوده مى گویــد: «در فیلم 
«معایب سفر در زمان» بیننده کامال از 
نقش خود در پلک زدن آگاه است، اما 
این آگاهى در فیلم «لحظه» به مراتب 

پیچیده تر است.»

   مشارکت دهى تماشاچیان
فیلــم «لحظه» و حتــى «معایب ســفر در 
زمان» به هیچ وجه جزو اولین تالش ها براى مشارکت دادن 
تماشاچى در جریان فیلم به شمار نمى روند. تاریخ سینما، انبوهى 
از چنیــن تالش هایى را در خود دارد. بــراى نمونه، در دوره اى 
در دهه 90 میالدى، فیلم هایى ســاخته شــد که تماشاچى با در 
دســت داشتن یک جوى استیک مى توانســت یکى از دو پایان 
طراحى شــده براى آن را انتخاب کند. همچنین چند اپلیکیشــن 
ویــژه انتخاب روند داســتان فیلــم نیز به بازار آمده اســت، اما 
بهره گیرى از امواج مغزى براى هدایت داستان مى تواند مسیرى 

جدید را در سینما رقم بزند. 
ریچــارد رمچرن یک الگوى دیگر را نیز در فیلم خود امتحان 
کــرده و آن هم هدایت جریان فیلم توســط ســه نفر به صورت 
همزمان بوده اســت. در این حالت، ســه نفر با هم براى کنترل 
روند داستان رقابت کردند. فردى که مى توانست امتیاز بیشترى 
از نظر آرامش ذهنى داشته باشد، کنترل جریان فیلم را در دست 
مى گرفت. یک حالت دیگر نیز وقتى بود که سه نفر هر کدام یک 
بخش از جریان فیلم (تغییر صحنه ها، موســیقى متن و ترکیب 
الیه ها) را کنترل مى کردند. ظاهرا این شیوه بهترین نتیجه را از 

نظر دیگر تماشاچیان به همراه داشت.

صالح سپهرى فر

تحول در سینما با فیلم هاى قابل کنترل توسط ذهن

با فناورى، سناریوى خودت را بنویس
معموال براى تماشاى یک فیلم به صندلى یا مبلى تکیه مى دهیم و جریان داستان فیلم را دنبال مى کنیم، اما فیلم جدید 

ریچارد رمچرن (Ramchurn) با همه آنها تفاوت دارد. رمچورن، دانشجوى کارشناسى ارشد دانشگاه ناتینگهام 
در انگلستان است. این هنرمند و کارگردان چند سالى است امکان ساخت فیلم هایى را بررسى کرده که به کاربر 
امکان کنترل روند داستان را مى دهند. او براى این کار از یک هدست 100 دالرى ویژه خواندن فعالیت الکتریکى 
مغز استفاده مى کند. این هدست ها روى سر کاربر قرار مى گیرند و مى توانند الگوى امواج مغزى او را دریافت کنند. 
با تفسیر این امواج مى توان تا حدى به محتواى فکر و احساس کاربر پى برد. درواقع این امواج نقش ورودى را براى 

تغییر موسیقى، صحنه ها و دیگر مولفه هاى فیلم بازى مى کند. آخرین فیلم رمچرن «لحظه» (The Moment) نام 
دارد. جالب اینجاست که موضوع این فیلم 27 دقیقه اى نیز رنگ و بویى علمىـ  تخیلى دارد. در واقع، آینده اى تاریک 

را که در آن ارتباط مغز انسان با رایانه امرى عادى است به تصویر کشیده است. پس از اتمام فرآیند تدوین این فیلم، او آن 
را در جمع هاى خصوصى به نمایش درآورد. هر بار بین 6 تا 8 نفر فیلم «لحظه» را مى دیدند و البته فقط یکى از آنها با استفاده 

از هدستى که روى سر داشت، مى توانست روند فیلم را مدیریت کند. 

اگر یک هدست 
ویژه خوانش امواج مغزى را 

حین تماشاى فیلم «لحظه» روى 
سرتان بگذارید، سطح توجه تان به 

صحنه هاى مختلف سنجیده مى شود. در 
واقع ظاهرا ارتباطى میان بازه فرکانس 

امواج مغزى و میزان توجه انسان 
به یک موضوع وجود دارد
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  شروعى متفاوت
داســتان از یک اتفاق ساده شروع مى شود. 
زمانى که رضا رضائى پور (بنیانگذار کافه کادو) 
و همســرش صفورا عبدى (هم بنیانگذار کافه 
کادو) در پاســاژ پروانه تهران کاالهاى خاص 
هنرى ساخته دست ایرانیان را مى بینند تصمیم 
مى گیرند یک فروشگاه آنالین طراحى کنند و 
با کمى سود محصوالت خریدارى شده از پاساژ 

پروانه را به صورت آنالین به فروش برسانند.
رضا و همســرش به ســرعت با اســتقبال 
خریداران مواجه مى شــوند و به مرور زمان به 
دلیل مشــکالت تامین کاال، انباردارى، توزیع 
و ... ســعى مى کنند فضایى از سایت خود را به 

هنرمندان اجاره دهند.

این روند چنــد وقتى پیش مــى رود، ولى 
تحقیقات و پژوهش هاى رضا و همســرش از 
هنرمندان آنها را متوجــه مى کند که پرداخت 
هزینــه براى اجاره فضایى از فروشــگاه براى 
هنرمندان جذاب نیست. به این ترتیب کافه کادو 
از لحاظ کسب وکار کمى تغییر مى کند و حالت 
دریافت کمیســیون از فروش کافه کادو را به 

شکل امروزى در مى آورد.
در حال حاضر هنرمندان مى توانند در کافه 
کادو ثبت نــام کرده و کاالهــاى خود را براى 

فروش ثبت کنند.
کافه کادو در ازاى ایــن خدمات هزینه اى 
دریافت نمى کند، ولى در ازاى فروش درصدى 
از فــروش را که بین 12 تا 18 درصد اســت، 

دریافــت مى کند. تیم کافه کادو امروز بزرگ تر 
شــده و رضا رضائى پور با مهندســى نرم افزار، 

صفورا عبدى با کارشناسى ارشد 
با  میراسماعیلى  ماجده  معمارى، 
کارشناسى ارشــد صنایع دستى، 
دانشجوى  رضائى پور  ســیاوش 
رشــته مدیریــت، علــى زاد راد 
و  پرســتارى  رشته  دانشــجوى 
دو برنامه نویس پــاره وقت، این 

تیم را تشکیل مى دهند.

  حمایت، حمایت
کافــه کادو با رویکرد حمایت 
از مشاغل خانگى و به طور خاص 
فعالیت  به  زنان سرپرست خانوار 
خــود ادامه مى دهــد. در همین 
راســتا و در مــورد حمایت هاى 
رضا  هنرمندان،  از  استارتاپ  این 
کنار  در  رضائى پور مى گوید: «ما 
بحــث مالى، اهــداف دیگرى را 

دنبال مى کنیم.
کاالى ایرانــى و حمایــت از 
آن چند ســالى است که در اهم 
برنامه هــاى مــا قــرار دارد، اما 
مهم تر از آن ایجاد شــغل است. 

ما زنان سرپرســت خانوار زیادى داریم که این 
بستر توانســته و مى تواند براى آنها یک شغل 

امن و درآمدزا ایجاد کند.
پیشــنهادهاى زیادى از سوى واردکنندگان 
کاالهاى هنرى داشته ایم که کاالهاى وارداتى 
را با سود بیشتر روى سایت به فروش برسانیم، 
ولى ما دنبال تقویت کارهاى دستى هستیم که 
شاید تعداد کمى داشته باشند، ولى ارزش آنها 

به خاص بودن و دست آفرینى شان است.» 
در کنــار حمایت هایــى که کافــه کادو از 
هنرمندان و مصرف کننــدگان مى کند، به نظر 
مى رســد حمایت هــاى مردمــى و دولتى نیز 
استارتاپ ها  مى تواند نقش موثرى در موفقیت 

داشته باشد.
رضــا رضائى پور مى گویــد: «حمایت هاى 
مالى دولت به صورت وام چند ســالى اســت 
که مرسوم شــده، ولى خیلى اوقات مشکالت 
فقط مالى نیســت، در حال حاضر مشــکالت 
اقتصادى موجب شــده کــه کاالهاى هنرى 
از ســبد خرید بســیارى از خانوارها خارج شود 
و بهبود مســائل اقتصادى و معیشــتى مردم 
نوپا  مى تواند موجب شکوفایى کسب وکارهاى 
شــود. ما در تالشــیم تا هنرمندان را به تولید 
محصوالت باکیفیت و ارزان سوق دهیم تا در 
همین شرایط هم خرید و فروش ها رونق نسبتا 

مناسبى داشته باشند.»

  آموزش در کنار تجارت
از  بســیارى  کــه  مشــکالتى  از  یکــى 
کســب وکارهاى پلتفرمى با آن مواجه هستند 
عدم آشــنایى و دانش خدمــت گیرندگان در 
مورد خدمات ارائه شــده است. کافه کادو بستر 
فروش محصــوالت را فراهم کرده، اما میزان 
فروش هر یک از محصوالت به عوامل زیادى 
مربوط مى شود که بخش عمده آن باید توسط 
هنرمندانــى کــه محصوالت خــود را معرفى 
مى کننــد، انجام شــود. در این حــوزه به نظر 
مناسب مى تواند  آموزش هاى  وجود  مى رســد 

کمک کننده باشد.
رضا رضائى پور در تائید این موارد مى گوید: 
«کافــه کادو نیاز مبرم به آموزش داشــت. از 
نظــر ما بــراى ورود به هــر کار جدیدى باید 
آموزش هــاى الزم در آن کار را دید، از طرفى 
بسیارى از هنرمندان محصوالت خوبى را تولید 
مى کننــد، اما با قوانین و قواعد 
تجــارت الکترونیکــى و حتى 
تجارت آشــنا نیستند، شناخت 
خوبــى از مشــتریان ندارند، با 
اصول عکاســى حرفه اى براى 
نمایــش محصول خود آشــنا 
نیستند و حتى اگر آشنا هستند 
به اهمیــت آن پــى نبرده اند، 
نمى دانند که  آنهــا  از  خیلــى 
نوشتن یک متن کوتاه مناسب 
در مــورد محصــول تا چه حد 
مشترى  نظر  جلب  در  مى تواند 
دیده شــدن محصوالتشان  یا 
در موتورهــاى جســت وجوگر 
تاثیر داشته باشــد. ما از زمان 
ثبت نام هر یــک از هنرمندان 
تا زمانى که با ما همراه هستند 
مطالب آموزشى مختلفى را در 
پنل  در  شده  مطرح  زمینه هاى 
کاربــرى آنها قــرار مى دهیم. 
مطالبى از قبیل نحوه درســت 
اهمیت  و  اصول  قیمت گذارى، 
شناخت  روش هاى  بسته بندى، 
مشــترى و موارد دیگر. ایــن آموزش ها تاثیر 
زیــادى در رونق خرید و فــروش محصوالت 

داشته است.» 
گاهى با نگاه ســاده فکر مى کنیم که ایجاد 
یک پلتفرم فقط طراحى یک سایت فروشگاهى 
اســت که بتواند خدماتى را به مشتریان عرضه 
کند، اما به واقع باید از دیدهاى مختلف به این 

موضوع نگاه کرد.

تالش
براى نشان دادن عالقه به اشخاص مختلف مثل مادر و پدر و همسر، براى قدردانى از استاد، بابت سپاسگزارى از یک دوست صمیمى و به بهانه هاى دیگر 
دوست داریم کادو هدیه بدهیم و بگیریم. خیلى وقت ها ارزش هدیه به خاص بودن آن است تا به ارزش مالى آن. جالب اینجاست که مردم هنرمند ایران 
با سلیقه و هنر خود همیشه تولیدکننده کاالهاى ارزشمند بوده اند که هنر دستشان است و مى تواند به عنوان یک یادگارى ارزشمند براى سال ها ماندگار 
باشد. اقوام ایرانى از گذشته تا امروز نسل به نسل هنر را منتقل کرده اند و هنر ایرانى تا امروز زنده مانده است. کافه کادو راه حلى است براى پیوند هنرمندان 

و خریداران محصوالت هنرى. در روز صنایع دستى سراغ این تیم استارتاپى رفتیم تا دغدغه هاى هنردوستان را بشنویم.

بسترى براى فروش دست آفریده هاى ایرانى

کافه اى پر از کادو

سرمایه گذار فهیم
هر کســب وکار نوپایى بعد از طى کردن فراز و نشــیب هاى اولیه و حفظ ثبات خود به 
ســرمایه گذارى نیاز دارد، اما این که چه سرمایه گذارى بیاید و سرمایه گذارى کند هم مهم 
اســت. باتوجه به ماهیت کافه کادو که دنبال حمایت از کاالهاى هنرى و حفظ هنر ایرانى 
است نظر رضا رضائى پور را در مورد جذب سرمایه گذار پرسیدیم، او مى گوید: «به هر حال 
با تالش و زحمت فراوان از ســختى هاى اولیه عبــور کرده ایم و در حال حاضر کافه کادو 
مســیر مشخص و مورد عالقه ما را دنبال مى کند.  این روزها احساس مى کنیم که نیاز به 
سرمایه گذار داریم، اما مانند همه مراحل و شاید بیشتر، حساسیت روى انتخاب سرمایه گذار 
داریم. ما در کیش با دو گروه ســرمایه گذار خارجى وارد مذاکره شــدیم. مساله مهم براى 
انتخاب سرمایه گذار براى ما، فهیم بودن در حوزه کارهاى هنرى است. ما نیازمند شخص 
یا گروهى هســتیم که درك خوبى از کسب وکار داشــته باشد، ریسک پذیر باشد و از همه 
مهم تر هنر و هنرمند را بشناسد. اگر ما امروز در این نقطه هستیم به دلیل تالش در حفظ 
آرمان حمایت واقعى از هنر ایرانى اســت و دوســت نداریم اولویت سرمایه گذارمان چیزى 
جز این باشد.» نکته اى که بیان شد مى تواند در هر کسب وکار دیگرى هم مورد نظر باشد، 

چراکه کسب درآمد بدون حفظ ارزش ها به ندرت مى تواند پایدار بماند.

محسن سمسارپور

رضا رضائى پور: 
کاالى ایرانى و 
حمایت از آن 

چند سالى است که 
در اهم برنامه هاى 
ما قرار دارد، اما 

مهم تر از آن ایجاد 
شغل است. ما زنان 
سرپرست خانوار 
زیادى داریم که 

این بستر توانسته و 
مى تواند براى آنها 
یک شغل امن و 

درآمدزا  ایجاد کند
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بازى  کده

از دموها و پیش نمایش ها اینچنین برمى آید 
که اثر تازه SIE هم مى تواند مایه فخر سونى و 
دوستدارانش را فراهم کند. سازندگان با حواسى 
جمع چیزى ســاخته اند که بسیارى از مخاطبان 
امروزى را جذب خود کند: جدا از وجود دشمنان 
زامبى مانند، شخصیت اصلى، شکل و شمایل یک 
بایکر را دارد و قطعا هواداران سریال واکینگ دد 
بسیار از آن استقبال خواهند کرد. آزادى بازیکن 
در نحوه انجام ماموریت ها (مخرب و مهاجمانه 
یا زیرکانه و مخفیانه) و همچنین عناصر امروزى 
و استاندارد وحشت - بقا مانند چرخه روز و شب 
و تاثیر آن بر قدرت و وحشى خویى دشمنان نیز 

از خصائص جذاب این اثر هستند. 

  دسپرادو
«روزهاى رفته» هر جا و هر جور که شــده 
احســاس حضور در تنگنا را القا مى کند. هرجا 
نظر بیندازید، بــا صحنه اى تکان دهنده روبه رو 
مى شوید: بازماندگانى که در بیچارگى دست و پا 
مى زنند، دزدانى که در خیابان ها و بیشه هاى انبوه 
کمین کرده و نامردگانى که بقایاى تمدن گذشته 
را جوالنگاه خود کرده اند. تنها دستاویزهاى شما 
براى بقا در این برزخ، منابع محدودى است که 
به زحمت حاصل مى شوند و موتورسیکلتى که 

چیزى تا از کار افتادنش نمانده است.
بازیکــن در این اثر در قالب مــردى به نام 
دیکن فــرو مى رود؛ یک دوره گرد موتورســوار 
که دو سال است رشــته شدن پنبه هاى تمدن 
را نظــاره مى کند. روزها اهمیت دارند، از این رو 
شمارنده اى در این گیم هست که روزهاى نزول 
این بال را مى شمارد. دیکن، بى پروا مراتع شمال 
غربى پســیفیک را در مى نــوردد. در این راه، با 

راهزنان، گنگ ها، حیوانات وحشــى خطرناك 
و قــوم و قبایل خطرناکى برخــورد مى کند که 
هرکدام به نوبه خود سعى دارند سهم خود را از 

باقیمانده این دنیاى تکه پاره بستانند. 

  جامعه باز و دشمنان آن
براى زنده ماندن در چنین شرایطى باید همیشه 
راه فرار و پیمایشــى سریع داشت. موتورسیکلت 
دیکن، این شــرط را اجابت مى کنــد. از آن نه 
تنها بــراى گریز و پیمایش، که براى جابه جایى 
متریال هم استفاده مى شــود.  در نقاط مختلف 
جهــان «روزهاى رفته» چند پناهــگاه خواهید 
داشت. در این نواحى، با شخصیت هاى متعددى 
روبه رو مى شــوید که مى توانید از آنها ماموریت 
گرفته، بــا آنها معامله کرده و پیششــان ابزار و 
اســلحه ـ از جمله موتورسیکلت ـ را ارتقا دهید.  
جهان «روزهاى رفتــه» حالتى باز دارد و جدا از 
ماموریت هاى فرعى، برخوردهاى تصادفى هم در 
آن رخ مى دهد که پاداش هاى خاص خود را دارند. 
Horizon: Zero Dawn وســعت آن حدود

است و شــامل شش منطقه مى شود که به مرور 
هــم از نظر ظاهــر و طراحى تنــوع یافته، هم 

بیرحمى و شقاوت آن افزایش مى یابد. 

  شرط تقلید یا تفاوت
دنیــاى «روزهاى رفته» نویــد یک جهان 
پخته را مى دهد، اما آنچه مایه نگرانى اســت، 
تکرارى بودن خیلى از جنبه هاى آن اســت. در 
تامل پذیرى روایات پسامکشــافه اى و تماشاى 
انسان هایى که از فرط بیچارگى به سرحد جنون 
و جنایت مى رسند شکى نیست، اما واقعا در این 
چند ســال، هجومى از این مفاهیم را دیده ایم و 
دیگر خاص بودن در این بازى رســانه اى بسیار 
سخت شده است. از طرف دیگر در تجربه تست 
اخیر این گیم، منتقدان به برخى مشکالت فنى 

اشاره کرده اند. 
زامبى هــاى این اثر که شــباهت زیادى به 
بیماران مجنون فیلم «من افسانه هستم» دارند، 
با نام «فریکر» معرفى مى شــوند. فریکرها به 
تنهایى خطرى ندارند، اما در دســته هاى بزرگ 
به شــدت هولناکند؛ با وحشى خویى تمام دیکن 
را تعقیــب کرده و حتى خود را به ســمت او و 
روى موتورش پرتاب مى کنند. کال بهتر است با 

مخفى کارى، آنها را جمع کرد.
مانند بسیارى از آثار مشابه، دیکن مهارت هاى 
متعددى دارد که شامل صنعتگرى، مبارزه دستى، 
مبارزه مسلحانه و مخفى کارى مى شود. با ارتقاى 
او، مهارت هاى جدید و درجه هاى باالترى از آنها 
باز مى شود. منابع بسیار محدود هستند و دیکن 
باید مدام مشــغول گردآورى باشد. خوشبختانه 
حس بقاى او کمکش مى کنــد در هر منطقه، 
فورا روى نقــاط مهم، مانند محل منابع مخفى 

و تجمع دشمنان دقیق شود. 
در همه جــاى این عنوان مى توان عناصرى 
را دید که از انحصارى هاى دیگر ســونى مانند 
«آخرینان ما» و «هورایــزن» به عاریه گرفته 
شــده اند کــه خیلــى خــوب روى محتوایش 
نشســته اند. ظاهرا سازندگان در تقویت جزئیات 
هم کم نگذاشــته اند. مثال در بخشــى از دمو، 
دیکن به یــک انبار الوار پا گذاشــت که تعداد 
فراوانى فریکر در آن تردد داشــتند. حتى تصور 
این ایده که هر لحظه ممکن است از هر گوشه 
و از پشت هر پشــته الوار، یکى از آنها به جان 

آدم بیفتد هم هیجان انگیز است.
انیمیشن ها، زد و خوردها، فضاسازى و کال 
شــکل و شــمایل روزهاى رفته، نوید یک اثر 
قوى را مى دهند. به شرط نادیده گرفتن برخى 
مشــکالت فنى کوچک، تنها مایه نگرانى این 
اســت که آیا آن عامل اصلــى را براى متمایز 

کردن خود از رقباى فراوان دارد یا خیر؟

بازي هفته
سوداى دایناسور

از   Jurassic World Evolution
آثارى اســت که طى مــدت تولیدش، توجه 
صاحب نظران زیادى را به خود معطوف کرد. 
در این اثر بســیار خوش ظاهر و تماشــایى، 
کنترل تِم پارکى با موضوع دایناســورها را در 
دســت گرفته و جاذبه هــا و مراکز تحقیقاتى 
متعدد را اداره خواهید کرد. پنج جزیره تخیلى 
الس ســینکو موئرتِس زیر دست شماست تا 
در تمام آنها پارك پنج ستاره خود را بنا کنید. 
این انتخاب را دارید که یکى از ســه رویکرد 
تحقیقاتى، تفریحى یا امنیتى را در نظر گرفته و 
مطابق آن کار توسعه را انجام دهید. همچنین 
دایناسورهایى  به زیست مهندســى  مى توانید 
دســت بزنید که فکر، احساس و واکنش هاى 
هوشمندانه اى نســبت به دنیاى اطراف خود 
بروز مى دهنــد. حتى مى توانیــد در ظاهر و 
رفتار و خصوصیات دایناســورها هم دســت 
برده و ســپس آنها را محصور کــرده، از آنها 
سودآورى کرده و بودجه تحقیقات جهانیتان را 
براى کشف دى.ان.اى هاى مفقوده دایناسورها 
تامین کنیــد. حتى مى توانید خود عازم میدان 
شده و مشــکالت را از نزدیک وارسى و حل 
کنید. با روایت تازه این اثر، جزایر خود را ساخته 
و توســعه داده، با موجودات و شخصیت هاى 
محبوب دنیاى ژوراسیک دیدار کرده و سفر و 
سرنوشت خود را بسازید. این بازى که سبک 
شبیه ســازى بیزنس دارد بــراى پلتفرم هاى 

ویندوز، PS4 و XOne عرضه شده است.

لگوهاى باورنکردنى
باالخــره  انتظــار،  ســال  ده  از  پــس 
هــواداران ســینه چاك شــاهکار پیکســار، 
یعنــى «باورنکردنى ها» مى توانند قســمت 
دوم ایــن فیلــم معرکــه را ببیننــد. عرضه
LEGO The Incredibles بــا گیمــى 
از ســرى لِگو همراه شــده کــه قطعا براى 
خانواده ها و آنهایى که دوست دارند یک گیم 
مفرح و ســاده را با کوچک ترها تجربه کنند 
خبر خوبى اســت. در توضیح ایــن اثر آمده:
«LEGO The Incredible یــک بازى 
رایانه اى جدید اســت کــه در آن بازیکنان 
کنترل شخصیت هاى محبوب این مجموعه 
را در دست گرفته و صحنه هاى به یادماندنى 
هــر دو فیلــم را تجربه مى کننــد. این اثر با 
ترکیب قدرت هاى خانواده پــار، بازیکنان را 
به همکارى تشــویق مى کند تا با هم بتوانند 
به جرائم و خرابــکاران دنیاى باورنکردنى ها 
غلبــه کنند.» نیروهــا و قابلیت هاى جدید و 
همچنین مناطق جدید از ویژگى هایى هستند 
که بازیکنان مى توانند در این اثر تجربه کنند. 
این بازى اکشــن - ماجرایى بــراى ویندوز،

PS4، XOne و سوئیچ عرضه شده است.

سیاوش شهبازى

«روزهاى رفته» یکى از مورد توجه ترین عناوینى است که قرار است در آینده براى کنسول PS4 منتشر 
شود. این گیم، سبکى پسا - مکاشفه ایى داشته و دنیایى تباه و تقالى بازماندگانش را براى بقا به تصویر 
مى کشد. این اثر توسط SIE Bend Studio تولید مى شود. گیمرهاى قدیمى تر، این استودیو را با 
فرنچایز محبوب Syphon Filter به یاد مى آورند که زمانى از مایه هاى فخر سونى و کنسول پلى استیشن 
بود. SIE از سال 1999 که اولین قسمت از این فرنچایز را روانه بازار کرد، تقریبا تمام آثارى که ساخته 
نام سایفون فیلتر را یدك کشیده و از سال 2010 که Logan’s Shadow را از این سرى براى PSP و 
PS2 عرضه کرد، هیچ اثر دیگرى براى کنسول هاى خانگى نساخته است. (از این استودیو در سال 
2011 و 2012، دو قسمت فرعى از سرى uncharted براى کنسول دستى PS Vita منتشر شده است)

Days Gone پیش نمایش گیم

داغ روزهاى رفته

امتیاز

1/1

 Days Gone
 SIE Bend Studio   سازنده

Sony Interactive Entertainment  ناشر

PS4 پلتفرم  

سبک  اکشن-ماجرایى، وحشت-بقا 

تاریخ انتشار  6ماهه اول 2019
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1  استفاده از آنتى ویروس
مک بدافزار دارد، ولى این بدافزارها اصال 
به گســتردگى بدافزارهاى ویندوز یا حتى 
اندروید نیستند. دلیل آن هم ساختارى به نام 
حفاظت از یکپارچگى سیستم (SIP) است 
که اپل در مــک اواس تعبیه کرده که براى 
اکثر کاربران، برخورد با ایرادهاى سیستمى 

به دلیل یک بدافزار را بسیار بعید مى کند.
در کنــار ایــن سیســتم،  دروازه بــان 
(Gatekeeper) مک اواس هم با فعالیت 
خود جلوى اجراى نرم افزارهاى ناشــناس 
را مى گیــرد و برنامه هایى هم که بخواهند 
تغییرات اساســى در فایل ها بدهند، به ورود 

رمز عبور از سوى شما نیاز دارند.
بــا وجــود این کــه اغلب 
مشــهور  آنتى ویروس هــاى 

نســخه اى هم براى مک دارند، 
اما با اوصــاف، توجیه خاصى براى اســتفاده از 
آنها وجود ندارد! ایــن آنتى ویروس ها باتوجه به 
کارکردشــان، همیشه در حال اجرا در پس زمینه 
 (SSD) هستند و حتى روى حافظه حالت جامد
هم این امر باعث کندى سیستم شما خواهد شد. 
غیر از آنتى ویروس ها، حواستان به نرم افزارهاى 
امنیتى مک هم باشــد! ضرر برنامه هایى مانند 
MacKeeper بسیار بیشتر از خیرشان است 
و بهتر است دورشان را خط بکشید. بهترین دفاع 
در مقابل بدافزارهــاى مک، دقت هنگام نصب 
برنامه ها و هر از چند وقتى هم اســکن ســریع 
با KnockKnock اســت که برنامه هایى را 
که به صورت مانــدگار (Persistent) نصب 

شده اند، شناسایى مى کند:
objective-see.com/products/
knockknock.html

2  کمبود حافظه آزاد کافى
نداشــتن میزان مناســبى از فضاى خالى در 
حافظــه یکى از شــایع ترین دالیــل کندى در 
مک است. این کمبود مى تواند باعث مکث هاى 
طوالنى، هنگ هاى ناگهانى یا حتى مشــکالت 
در بوت شــود. کامپیوتر مک شما براى ساخت 
فایل هاى log، کش یا هرگونه فایل موقت دیگر 
به فضاى آزاد نیاز دارد تا بتواند درســت کار کند. 
جلوگیرى از پر شــدن حافظه مک ممکن است 
کمى سخت باشــد، بخصوص در مدل هایى که 
حافظه زیادى هم از ابتــدا ندارند! براى افزایش 
حافظه به صورت فیزیکى، بســته به سخت افزار 
کامپیوتر مک تان، چند کار مى توانید انجام دهید: 
جایگزینــى هــارد کامپیوتر با هــارد با ظرفیت 
بیشــتر، قرار دادن یک کارت حافظه یا استفاده 
از هارد اکســترنال براى ذخیره سازى فایل هاى 
حجیم. از نظر نرم افــزارى هم مى توانید ابتدا به 
Disk Inventory X کمک برنامه اى مثل
(derlien.com) بفهمیــد چــه فایل هــا و 

فولدرهایى بیشترین فضا را اشغال کرده و آنها را 
حذف کنید. پاك کردن برنامه هاى بالاستفاده هم 
راهکار سریع و مفیدى براى آزادسازى فضاست.  

3  فایل هاى موقت و کش هاى خارج از کنترل
گاهى بعد از رى استارت کامپیوتر مک متوجه 
مى شــوید میزان حافظه خالى آن چند گیگابایت 
افزایــش پیدا کرده اســت! این اتفــاق به دلیل 
فایل هاى موقتى اســت که به طور مرتب توسط 
مک اواس یا نرم افزارهــاى جانبى و هنگام باال 

آمدن سیستم پاك مى شوند.
قاعدتا اینجا آســان ترین راه حل، رى استارت 
مداوم تر مک اســت! اما خودتــان هم مى توانید 
دست به کار شــوید و کش برنامه ها یا سیستم 
را پاك کنید. براى این کار از نرم افزارهایى مانند 
هــم   CleanMyMac یــا   CCleaner
مى توانید کمک بگیرید، اگر نمى خواهید خودتان 

را درگیر کنید.

4 دسکتاپ شلوغ
با توجه به آن که دســکتاپ محل پیش فرض 
ذخیره مــوارد مختلف (مثل اسکرین شــات ها) 
در مک اســت، اگر حواســتان نباشد، به سرعت 
شــلوغ خواهد شد و مى دانستید هر آیکونى روى 
دسکتاپ در اصل یک پنجره کوچک به حساب 
مى آیــد و مــک اواس باید هر کــدام را به طور 

جداگانه رندر کند؟
شــما با تر و تمیز کردن دســکتاپتان عمال 
بار پس زمینه سیســتم عامل را کاهش خواهید 

کار،  ایــن  بــا  و  داد 
منابع صــرف جاهاى 
شد.  خواهد  مفیدترى 
عمل  این  انجام  براى 

داخلى  قابلیت هــاى  از 
گزینه  مثــل  مــک اواس 

Clean Up By (در منوى 
کلیک راســت) یا برنامه هــاى جانبى 

مخصوص استفاده کنید.

5 پردازش هاى زیاد در پس زمینه
یکى از مهم ترین دالیل کند شدن یک کامپیوتر 
(چه مک و چه پى ســى) پر شــدن حافظه رم یا 
اشغال پردازنده با اجراى انواع و اقسام پردازش ها 
در پس زمینه اســت. بســتن این پردازش ها در 
Task Manager وســیله  بــه  وینــدوز 

بسیار مرسوم است، اما در مک چطور؟ در مک هم 
 Activity Monitor برنامه مشــابهى به نام
وجود دارد که به شما پردازش هاى در حال اجرا را 
نشان مى دهد. کافى است روى تب هاى CPU یا 
Memory بزنید تا آنهایى را که بیشترین منابع 
را مصرف مى کنند، ببینید و ببندید. در اغلب موارد 
این گونه پردازش ها مربوط به برنامه هایى هستند 
که هنگام بوت شروع به اجرا مى کنند، بنابراین ایده 
خوبى اســت که در تنظیمات مک تان به قسمت 
Login Items بروید و نگاهى بــه Users
 بیندازید. هر برنامــه اى را که از ابتداى بوت به 
آن نیاز ندارید انتخاب و با زدن عالمت منفى از 

فهرست حذف کنید. 

6  برنامه هاى گرسنه!
این طور فکر نکنید که براى سیســتم تفاوتى 
نمى کند شــما از چه مرورگر یا پردازشگر متن یا 
حتى نرم افزار ویرایش تصویر استفاده مى کنید. در 
مورد مصرف منابع سیســتم ماجرا جدى است! 
یکى از قواعد بنیادین و بدیهى در کامپیوترهاى 
مک این اســت که در هر زمینه اى، برنامه هاى 
ســاخت خود اپل بهینه تــر از معادل هاى دیگر 
عمل مى کنند. ســافارى بهینه تر از کروم است، 
Pages بهتــر از Word عمل مى کند و حتى 
 Adobe روان تر از Final Cut Pro کارکرد

Premier Pro است.
عملکرد و قدرت برخى برنامه ها را نمى توان 
با دیگرى مقایســه کرد و قاعدتا فتوشــاپ را 
نمى توان با Pixelmator جایگزین کرد! اما 
در هر حال ســعى کنید در مواردى که برایتان 
امکان پذیر اســت، از نرم افزارهایى که یا ساخت 
اپل هســتند یا به طور خاص براى مک نوشته 
شده اند اســتفاده کنید تا بار روى منابع سیستم 

پایین تر بیاید.

7 بى خیال به روزرسانى ها شدن
این قضیه تقریبــا (البته با اســتثنائاتى) در 
مورد هر سیســتم عاملى صــدق مى کند: با هر 
به روزرســانى، مدیریــت منابع سیســتم بهبود 
مى یابد. اپل هم که به روزرســانى هاى 
مــک اواس را به طــور رایگان 
عرضه مى کنــد، بنابراین تا 
حتى االمکان ســعى کنید 
نگه  به روز  را  سیستمتان 
دارید. با هر نسخه جدید 
مک اواس، عالوه بر رفع 
ایرادهــاى عملکــردى، 
هم  امنیتــى  مشــکالت 
تصحیــح مى شــود کــه به 
پایدارى سیستم تان کمک مى کند.  
یادتان نرود که اگر مــک اواس آپدیتى را 
دانلود کرد، حتمــا آن را نصب کنید. پس از این 
کار، فایل هاى نصبى و موقِت دانلودشــده پاك 
مى شود که خود به افزایش فضاى آزاد حافظه تان 

کمک مى کند.

کمى صبور باشید! 8
این نکته مهم را هم در نظر داشــته باشــید 
که برخــى اوقات کندى سیســتم مک طبیعى 
اســت و به جاى خرد کردن اعصابتان مى توانید 
کمى صبــورى به خرج دهید تــا وضعیت بهتر 
شــود، مثــال در زمان هایــى ماننــد بالفاصله 
پس از به روزرســانى سیســتم عامل، بالفاصله 
پس از نصــب برنامه هاى جدیــد، اتصال یک 
هارد اکســترنال (بخصوص اولیــن بار)، هنگام 
پردازش هاى سنگین مثل تبدیل فیلم یا عکس 
و البته زمانى که کامپیوتر مک تان خیلى قدیمى 
باشد! نه، مورد آخر شوخى نیست. هر کامپیوترى 
عمرى دارد و هر چقدر هم که در منابع سیستمى 
صرفه جویى کنید، نمى توانید انتظار داشته باشید 
مک ده ســاله تان مثل یک مک دو ساله سریع 

عمل کند!

سرعت کامپیوترهاى مک معموال به عنوان یکى از بزرگ ترین نقاط قوتشان در مقابل رقباى ویندوزى مطرح مى شود که تا حدى درست است، اما همیشه 
هم این گونه نیست. با وجود این که مک اواس برخالف ویندوز، سیستم عاملى است که نیاز چندانى به مراقبت از سوى کاربر ندارد، در اغلب موارد کندى 
مک اواس از اشتباهاتى در نحوه کارکرد خود کاربر نشأت مى گیرد. بعضى از این اشتباهات، واضح و به آسانى قابل تصحیح هستند و در مورد بقیه باید کمى 

تالش کنید تا مک اواس تان به حالت سریع و پاسخگوى اولیه بازگردد.

7 اشتباه رایجى که باعث کند شدن سیستم عامل دسکتاپ اپل مى شود

کندکنندگان مک
محمود صادقى

کارگاه
این قضیه تقریبا 

در مورد هر سیستم عاملى 
صدق مى کند: با هر به روزرسانى، 

مدیریت منابع سیستم بهبود مى یابد. 
اپل هم که به روزرسانى هاى مک اواس 

را به طور رایگان عرضه مى کند، 
بنابراین حتى االمکان سعى کنید 

سیستم تان را به روز نگه 
دارید
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 زندگى
همراه

سیر و سفر

سالمت

بازي

بازى

اندروید

آى اواساندروید

اندروید

سفرگردى

همیار تربیت کودك گهواره

4/8 مگابایت

7 مگابایت

40 مگابایت

100 مگابایت

goo.gl/WpR1Bq

goo.gl/eEzSMz

Kingping Bowling گهواره

ُخردش کن سفرگردى

سیر و سفر

Lonely Planet

همسفر تلفنى
اپلیکیشن «سفرگردى»، عصاى دست کاربران ایرانى اهل سفر است، بخصوص اگر در این 
مساله آماتور و در ابتداى کار به حساب بیایند. سفرگردى یکى از ابزارهاى کارآمد براى کسب 
اطالعاتى درباره شهر مقصد مانند مکان هاى تفریحى، جاهاى مهم و رستوران هاى خوب آن 
شــهر است. اپ سفرگردى یک نقشه کامل گردشگرى ایران در اختیارتان قرار مى دهد. شما 
مى توانید با اســتفاده از این اپ اطالعات سفر را به صورت موضوعى یا شهر به شهر دریافت 
کنید. با یک بررسى نه چندان عمیق مى توان گفت سفرگردى فهرست جاذبه هاى گردشگرى 
سراســر کشور را در خود جاى داده است. همچنین اپلیکیشن سفرگردى امکان جست وجوى 
نزدیک ترین نقاط را هم به شــما مى دهد و مى توانید در طول ســفر براى پیدا کردن جاهاى 
دیدنى، رستوران ها و… از آن استفاده کرده و مسیر رسیدن به آنها را دریافت کنید. عالوه بر 

این شما مى توانید به اطالعات اپ سفرگردى روى سرویس وب نیز دسترسى داشته باشید.

گهواره اى براى کودك
همان طور که از نام این اپ فارســى زبان مشخص اســت، اپلیکیشن «گهواره» براى 
کسانى است که مى خواهند پدر و مادر بهترى باشند. شما در این اپ در کنار دیگر والدین، 
بهترین روش هاى تربیت و مراقبت از کودك را یاد مى گیرید. مى توانید با والدین کودکانى 
که در گروه ســنى فرزند شــما قرار دارند، ارتباط برقرار کنید و تجربیاتتان را به اشتراك 
بگذارید. عالوه بر این شــما مى توانید براى پاسخ به سوال هایتان از پیام هاى مشاوران اپ 
گهواره استفاده کنید. در بخشــى از گهواره متناسب با سن کودکتان مى توانید از سه ابزار 
بازى، تغذیه و خواب اســتفاده کنید تا در مورد این ســه مورد انتخاب درســت ترى داشته 
باشــید. گهواره، نگرانى هاى پدرانه و مادرانه شــما را کاهش مى دهد و مى توانید در این 
شبکه اجتماعى، نگرانى هایتان را بررسى کنید تا متوجه شوید هر مساله اى براى کودکتان 

خطرناك است یا خیر؟

چکش قهرمان
بازى اندرویدى «ُخردش کن» یک بازى سرگرم کننده و رکوردى است. شما در این بازى 
در نقش یک فنى کار وارد ماجرا مى شــوید. یک نجار، معدنچى یا هیزم شکن و… . وظیفه 
شــما در این بازى این اســت که هرچه جلوى دستتان مى آید را خرد کنید. براى این کار باید 
از ابزارهاى مختلفى مانند اره، چکش، تیشه یا تبر استفاده کنید. هرچقدر این کار را با سرعت 
بیشترى انجام دهید، مى توانید رکوردهاى باالترى براى خود ثبت کنید. در بازى فارسى زبان 
خردش کن مى توانید رکوردهاى خود را با دیگر کاربران هم مقایســه کرده و براى به دست 
اوردن رکوردهاى باالتر تالش بیشــترى کنید. به دست آوردن امتیازات باالتر به شما کمک 
مى کند ابزارهاى بهترى براى ادامه بازى دریافت کرده و بتوانید رکوردهاى باالترى ثبت کنید. 
خردش کن قوانین بسیار ساده اى دارد، اما رفته به رفته شما را درگیرتر مى کند و سرعت  عمل 

و دقت باالترى از شما مى خواهد. 

بولینگ با طعم فست فود
مى خواهیم سبک جدیدى از بازى محبوب بولینگ را تجربه کنیم.

Kingping Bowling یک بازى رکوردى فوق العاده جذاب است که شما را به یک 
بازى بولینگ، اما متفاوت از بازى هاى رایج دعوت مى کند. 

قوانین بازى بسیار راحت است. شما باید با لمس صفحه یک توپ بولینگ را به سمت 
جلو هدایت کنید.

میله هــاى پیش رویتان را بزنید و از موانــع دورى کنید. البته این موانع چیزهایى مثل 
منوى رســتوران، لیوان نوشــابه و چیزهایى از این شکل اســت. بازى با ادامه مسیرتان 
ســخت تر مى شــود. ســرعت بازى رفته رفته باال مى رود و موانع به حرکت در مى آیند. 
هرچقدر سرعت عمل شما بیشتر باشــد و حرکت موانع را بهتر پیش بینى کنید، مى توانید 

رکوردهاى بیشترى ثبت کنید.

goo.gl/KCwQES

Trips by Lonely Planetیک راه بلد خوش سلیقه
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The Frosty Pop Corps
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اندروید و آى اواس

23 و 97 مگابایت

Lonely Planet یکــى از معروف تریــن تولیدکنندگان محتــوا در جهان در زمینه 
گردشــگرى اســت. در واقع کم پیش مى آید که شما قصد سفر به مکان یا شهر و کشورى 
را داشــته باشــید که لونلى پلنت قبال پایش به آنجا نرسیده و یک مستند از آن تهیه نکرده 
باشــد. حاال این تیم محبوب در بین توریست ها، یک شبکه اجتماعى براى عالقه مندان به 
ســفر با نام Trips عرضه کرده است. شما در Trips با توجه به یک مکان باید عکس و 
نوشته منتشر کنید. Trips یک شبکه اجتماعى مکان محور است، اما نکته جالب این است 
که بتازگى به عنوان اپلیکیشــن منتخب ماه شــرکت اپل نیز انتخاب شده و در صفحه اول 
اپ اســتور قرار گرفته است. شما مى توانید با توجه به کشورهاى مختلف عکس ها و مقاصد 
را دنبال کنید، توریست هاى مختلف را دنبال کرده و در کنار اینها خودتان هم فعالیت کنید. 
شــما مى توانید یک تا هرچند عکس و مکان که خواســتید را در یک پست ذخیره کرده و 
با دیگران به اشــتراك بگذارید. نحوه نمایش پســت ها در Trips ترکیبى از اســتورى و 
پست هاى عادى اینستاگرام است. البته با این تفاوت که خبرى از ویدئو در آن نیست و فقط 

عکس و متن و موقعیت مکانى حرف اول و آخر را مى زند. 
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کلیک شما

 اسماعیل ساعدى از کاشمر:
آیا مى توان گوشى هاى ویندوز را به اندروید تبدیل کرد؟

 ستار احمدى از تهران:
 Save از تلگرام دسکتاپ استفاده مى کنم. در یک کانال عکسى بود که آن را نگاه کردم، اما آن را
نکردم. وقتى به کش تلگرام دسکتاپ رفتم دیدم اطالعات کد شده است. آیا راهى دارد که بتوانم از این 

اطالعات استفاده کنم؟

 تغییر سیستم هاى  عامل تلفن همراه در مواردى ممکن است، اما در اغلب 
موارد این تغییر سیستم عامل نه تنها با مشکالتى ممکن است همراه باشد، 
بلکه قطعا بخشى از امکانات همچون ارتباط وایرلس، مکالمه صوتى یا ... ممکن 
اســت غیرفعال شود. به همین دلیل به هیچ وجه تغییر سیستم عامل تلفن همراه 
توصیه نمى شود مگر آن که شرکت ســازنده اعالم کرده باشد تلفن همراهش از 
دو سیستم عامل پشتیبانى مى کند. درخصوص تلفن هاى همراه ویندوزى نیز لومیا 
و هواوى در موارد خاص قابلیت تغییر سیســتم عامل به اندروید را دارند که در هر 

دو مورد نیز تغییر سیستم عامل با مشکالت بسیارى همراه است.

 چنانچه اطالعات دریافتى به صورت فایل بوده باشد و براى مشاهده آن ابتدا دانلود صورت گرفته 
باشــد این اطالعات در پوشه ذخیره سازى فایل هاى تلگرام قابل مشاهده خواهند بود. این پوشه را 

مى توانید از بخش Download path در Settings پیدا کنید.
شــده  در صورتى کــه محتواى دریافتى توســط شــما از نوع فایل نبوده باشــد، اطالعات به صورت کد 
بــودن این  در نرم افــزار تلگرام دســکتاپ در مســیر نصــب نرم افزار ذخیره مى شــوند کــه به دلیل کد 
اطالعــات و نبــود نرم افزارى کــه بتواند آنهــا را بخوانــد، امکان دسترســى به آنها به صورت مســتقل 

وجود ندارد.

بى صدا کردن استورى ها 
در اینستاگرام

اینســتاگرام از جمله شــبکه هاى 
اجتماعى محبــوب در میان کاربران 
ایرانى اســت و تب داغ استورى نیز 
بســیارى از کاربران اینستاگرام را به 

خود مشغول کرده است.
در این میان کاربران زیادى وجود دارند که افراد متعددى 
را در این شــبکه دنبال مى کنند و با ثبت انواع اســتورى از 
این کاربران، نوار اســتورى آنها همواره مملو از استورى هاى 
مختلف است. گاهى ممکن اســت کاربرى را دنبال کنید تا 
پست هاى او را ببینید یا در صورت لزوم برایش پیام بفرستید 
و با هم در ارتباط باشید، اما ممکن است تمایلى نداشته باشید 
تا استورى هاى لحظه به لحظه او فهرست استورى هاى شما 
را اشــغال کند یا هنگام مرور اســتورى هاى متوالى، برایتان 
نمایش داده شود. در این شرایط بهترین روشى که اینستاگرام 
در اختیار شــما قرار داده، بى صدا کردن اســتورى هاى کاربر 
 Unfollow موردنظر بدون اطالع رسانى به او و بدون نیاز به

است.
اگر شــما نیز افرادى در فهرست خود دارید که تمایلى به 
مشاهده استورى هاى آنها ندارید کافیست این ترفند را براى 

پنهان شدن استورى اجرا کنید:
1  اپلیکیشن اینســتاگرام را اجرا کرده و به صفحه اصلى 

آن مراجعه کنید.
2 در فهرســت اســتورى ها، یکى از اســتورى هاى کاربر 
موردنظر را پیدا کرده و روى آن فشار داده و کمى نگه دارید.

 (Mute username)3 از منوى به نمایش درآمده گزینه
را فشار دهید.

نکته: به جاى عبارت username در ادامه کلمه mute نام 
کاربرى فرد موردنظر براى شما نمایش داده خواهد شد.

4 به همین سادگى استورى هاى کاربر موردنظر براى شما 
غیرفعال مى شود و نه تنها فهرست استورى هاى شما را اشغال 
نمى کند، بلکه از پخش خودکار آن هنگام مشاهده استورى ها 

نیز جلوگیرى مى شود.
نکته: براى فعال ســازى مجدد (Unmute) استورى از 
کاربران موردنظر خود کافى است مراحل گفته شده را دوباره 
انجــام داده و این بار گزینــه Unmute را اجرا کنید. تنها 
نکته اى که باید به آن توجه داشــته باشید این است که براى 
تکرار این فرآیند نیز نیازمند فشار روى استورى کاربر موردنظر 
هستید و این استورى ها در انتهاى فهرست استورى هاى شما 
قرار مى گیرند. (تفاوت اســتورى هاى بى صدا با استورى هاى 
معمولى در این است که این استورى ها خاکسترى هستند و 

نوار رنگى استورى نیز اطراف آنها وجود ندارد)

کاربران در سیستم هاى عامل مختلف، 
واحد پردازش گرافیکى GPU (مخفف 
در   (Graphics Processing Unit
رایانه را با نام کارت گرافیک مى شناسند. 
این واحــد وظیفه پــردازش همه امور 
مرتبط بــا نمایش تصاویــر و کارهاى 
گرافیکــى را برعهــده دارد و در اجراى 
بازى ها یا نرم افزارهاى حرفه اى طراحى 
دو بعدى و ســه بعدى از اهمیت بسیارى 

برخوردار است.
امــروزه بســیارى از رایانه هــا بــه 
یک پردازشــگر گرافیکى روى مادربورد 
مجهز هســتند و ممکن اســت کاربران 
یک کارت گرافیک قوى تر نیز به صورت 
مجزا براى رایانه خود خریدارى کنند. در 
این شرایط هنگام اجراى بازى ها یا دیگر 
نرم افزارهاى طراحى الزم اســت کارت 
گرافیکى را که بــراى انجام پردازش ها 
مورد اســتفاده قرار مى گیــرد، خودتان 
انتخاب کنید تا بتوانید گزینه قدرتمندتر 

را در اختیار بگیرید.
انجام این کار در سیستم عامل ویندوز 
توســط نرم افزارهایى که شــرکت هاى 
گرافیک عرضه مى کردند  کارت  سازنده 
امکان پذیر بود، اما در به روزرسانى جدید 
وینــدوز (به روزرســانى آوریــل 2018) 
براحتى و بــدون نیاز به هیــچ نرم افزار 
جانبــى مى توانیــد کارت گرافیک مورد 
اســتفاده براى نرم افزارهــاى مختلف را 
به ســلیقه خود تغییر دهید. براى اجراى 
این ترفند ســاده کافى است این مراحل 

را دنبال کنید:
Settings 1   از منوى استارت روى گزینه
System آیکــون  روى  ســپس  و 

کلیک کنید.
گزینــه روى  چــپ  ســمت  از   2

Display کلیک کرده و در ادامه صفحه 
سمت راست را به پایین اسکرول و روى 
Graphics Settings کلیک  لینــک 

کنید.
3 از کادر به نمایــش درآمــده یکــى 
یــا  Classic App گزینه هــاى  از 

Universal App را انتخاب کنید.
Classic App: بــا انتخاب این گزینه و 
کلیک روى Browse مى توانید هر فایل 

اجرایى موجود در رایانه را انتخاب کنید.
Universal App: با انتخاب این گزینه 
یونیورسال  اپلیکیشــن هاى  از  فهرستى 
ویندوز در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

4 در ادامه پس از اضافه شدن نرم افزار 
موردنظر به فهرســت موجود، روى آن 
کلیــک کــرده و گزینــه Options را 

انتخاب کنید.
5 پنجره اى شامل سه گزینه براى شما 

نمایان مى شود:
System default: پردازشگر گرافیکى 
پیش فــرض سیســتم عامل کــه تمام 

نرم افزارها از آن استفاده مى کنند.
Power saving: پردازشــگر گرافیکى 
روى رایانه شــما با قدرت کمتر. (اغلب 
پردازشگر روى مادربورد این گزینه را به 
خود اختصاص مى دهد و در بســیارى از 

موارد کارت گرافیک Intel است)
پردازشــگر   :High performance
قدرتمندتر شما که به صورت مجزا روى 

رایانه نصب کرده اید. (در بسیارى از موارد 
AMD و NVIDIA است)

 Save 6 بــا کلیــک روى گزینــه
تغییرات را ذخیره کرده و با اجراى مجدد 
نرم افــزار موردنظر خــود، نتیجه اعمال 

تغییرات را مشاهده کنید.

تشــخیص  مینى ترفنــد:    
پردازشگر گرافیکى در حال اجرا

اگر این ســوال برایتان پیش آمده که 
چطور تشخیص دهیم هر نرم افزار از چه 
پردازشگر گرافیکى استفاده مى کند کافى 
است پس از اجراى برنامه موردنظر خود 
کلیدهاى Ctrl+Shift+Esc را فشــار 

دهید تا پنجره مدیریت وظایف باز شود.
روى   Processes تــب  در  حــاال 
عنوان یکى از ســتون ها کلیک راســت 
ماوس را فشــار داده و مطمئن شــوید 
گزینه GPU Engine فعال اســت. در 
ادامه در مقابل نام هر نرم افزار با مشاهده 
 GPU Engine شماره موجود در ستون
مى توانید تشخیص دهید کدام پردازشگر 
گرافیکى در حال استفاده است. (در تب
Performance مشخص شده که هر 
پردازشــگر گرافیکى داراى چه شــماره 

پردازشگرى است)

کارت گرافیک به انتخاب شما
امیر عصارى

 دکتر
کلیک

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.
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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. 
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پهپاد جیبى
فیرى (Fairy) یک پهپاد کوچک است 
که قابلیت هاى متعددى را دارد. این گجت به 
دوربینى بسیار قوى مجهز است که مى تواند 
تصاویر فول اچ دى با وضوح هشت مگاپیکسل 
را ذخیره کند. همچنین فیلمبردارى با سرعت 
30 فریم در ثانیه از دیگر قابلیت هاى آن است. 
کنترل فیرى با استفاده از اپلیکیشن آن صورت 

مى گیــرد. براى این کار مى توان از دکمه هاى جهت دهى اســتفاده کرد یا این که از حالت 
فعال سازى حسگرهاى حرکتى گوشى هوشمند بهره گرفت. در حالت دوم، با تغییر جهت 
گوشــى به هر سو، این پهپاد نیز به همان سمت مى رود. تصاویر دوربین فیرى به صورت 
آنى از صفحه نمایشگر گوشى هوشمند قابل مشاهده است و کاربر مى تواند پس از انتخاب 
منظره دلخواه از آن عکس بگیرد. فیرى با هر بار شــارژ تا 16 دقیقه در هوا پرواز مى کند. 
این گجت همچنین با داشتن دو موقعیت یاب مى تواند دقیقا به نقطه شروع پرواز بازگردد. 

 مربى شخصى براى حالت درست بدن
بســیارى از ما هر روز وقت زیادى را در حالت نشســته، پشت میز، داخل خودرو یا 
موقعیت هاى اینچنینى سپرى مى کنیم. مشکل اینجاست که اگر بدن مان حالت درستى 
نداشته باشــد، زود خسته مى شــویم و البته این حالت نامناسب بدن بعدها مشکالت 
جدى ترى را براى ســالمتى مان دارد. ویوى (Wavii) یک حسگر است که به پشت 
شــانه کاربر مى چســبد و براى کمک به ما براى حل این مســاله طراحى شده است. 
این حســگر اطالعات مختلفى نظیر حالت هاى مختلف بــدن و بازه هاى زمانى آن را 
ارزیابى کرده و آمارهاى مربوط به آن را به گوشــى هوشــمند کاربر مى فرستد. سپس 
اپلیکیشــن مربوطه با بهره گیرى از هوش 
مصنوعــى، نرمش هایى ویــژه را به کاربر 
پیشــنهاد مى کند. ایــن نرمش ها براى هر 
کاربر اختصاصى بوده و براســاس آمارهاى 
او و نیز مشخصاتى نظیر وزن و قد طراحى 

مى شود. ویوى 149 دالر قیمت دارد. 

برطرف کننده بوى لباس ها
تماس مســتقیم انــواع لبــاس و کفش با پوســت بدن 
موجب فعالیت باکترى ها و ایجاد بوى ناخوشــایند مى شــود. 
با وجــود این که راه حل هــاى موقتى نظیر اســتفاده از انواع 
مواد خوشبوکننده یا شست وشــوى مکرر لباس ها وجود دارد، 
فرشــرباکس (fresherBoxx) گجتى است که با کمترین 
زمــان و هزینه، بوى بد هر نوع لبــاس را از بین مى برد. براى 
اســتفاده از فرشرباکس کافى است ابتدا لباس هاى موردنظر را 
داخل آن قرار داده و سپس جنس، اندازه و میزان خیسى لباس 
را انتخاب کنید. فرشرباکس ابتدا با استفاده از جریان هوا، لباس 
داخلش را خشــک مى کند. سپس با استفاده از تابش فرابنفش 
و نیز گاز ازن، میکروب هاى موجود روى ســطح و درون بافت 
لباس کشته مى شوند. درواقع این شیوه مى تواند تا99/9 درصد 
میکروب ها را نابــود کند. با وجود جذابیت اســتفاده از چنین 
دستگاهى شــاید قیمت 499 یورویى آن، اصلى ترین مانع در 

برابر خرید و استفاده از آن به شمار رود!

دوربینى براى روز و شب
بســیارى از دوربین هاى ویــژه موقعیت هاى پرتحرك 
(نظیر گوپرو) به هیچ وجــه عملکرد خوبى در محیط هاى 
بسیار کم نور ندارند. اورورا (Aurora) نخستین دوربین از 
این دسته محصوالت است که مى تواند تصاویر با کیفیتى 
در روز و شــب تهیــه کند. کاربــر اورورا مى تواند یکى از 
سه حالت روز، غروب و شب را انتخاب کند. اورورا تصاویرى 
با وضوح 9 مگاپیکسل را روى کارت حافظه میکرواس دى 
4 تا 32 گیگایابتى ذخیره مى کند. این دوربین ضدآب بوده 
و مى تواند تا 30 دقیقه در عمق یک مترى آب هیچ آسیبى 
نبیند. باترى این دستگاه از جنس لیتیوم-یونى بوده و قابل 
شارژ و جدا شــدن است. امکان اتصال به واى فاى از دیگر 
قابلیت هاى این گجت است. به این ترتیب کاربر با استفاده از 
اپلیکیشن ویژه آن مى تواند تصاویر دریافتى را در شبکه هاى 
اجتماعى به اشــتراك بگذارد. اورورا قرار اســت به زودى با 

قیمت 800 دالر به بازار عرضه شود. 

مدیریت اطالعات خودرو

خودروهاى جدید معموال داراى یک رایانه داخلى هستند که در اصطالح OBD نامیده مى شود. این رایانه مى تواند میزان مصرف 
سوخت، روغن و برخى مشکالت خودرو را تعیین کند. در این میان، یک تیم نوآور موفق به طراحى گجتى شده که مى تواند اطالعات 
دریافتــى از این رایانه را همراه انبوهى از اطالعات دیگر به اطالع کاربر برســاند. این گجــت جدید کیوى۴ (kiwi4) نام دارد. این 
دســتگاه داراى یک شتاب سنج پیشرفته اســت و مى تواند اطالعاتى درباره حرکت خودرو را به صورت مستقیم و نیز پس از ترکیب با 
داده هاى دریافتى از OBD به کاربر اطالع دهد. این کار از طریق گوشى، تبلت یا ساعت هوشمند صورت مى گیرد. در واقع فرستنده 
بلوتوثى موجود در کیوى4 همه این اطالعات را به صورت آنى به گوشى یا دیگر وسایل همراه کاربر ارسال مى کند. کیوى4 در مجموع 

قادر به ارزیابى 125 متغیر (اعم از سرعت، شتاب، گشتاور و ...) و بهره ورى مصرف سوخت است.

 مدیریت یخچال و فریزر
چند ســالى اســت نســل جدیدى از یخچال و فریزر وارد بازار شــده که به کاربر درباره غذاهاى موجود درون خود نیز 
اطالع رسانى مى کند، اما اگر دوست ندارید فعال براى خرید یکى از این محصوالت هزینه کنید، اووى (ovie) مى تواند راه حل 
جایگزین کم هزینه و البته جذابى باشد. اووى درواقع یکسرى برچسب هوشمند است که روى انواع کیسه فریزر، ظرف غذا یا 
هر نوع محفظه دیگر نگهدارى مواد غذایى قرار مى گیرد. پس از قرار دادن این برچســب روى محفظه مورد نظر کافى اســت 
اطالعات مربوط به آن خوراکى را از طریق گوشــى وارد کنیم. همچنین مى توان از دســتیار صوتى الکساى آمازون براى این 
کار بهره گرفت. امکان ارســال پیام براى یک کاربر دیگر (نظیر یکى از اعضاى خانواده) درباره آن ماده غذایى از قابلیت هاى 

اووى است. با اووى براحتى مى توانید از محتواى یخچال و فریزر خود از هر جایى آگاهى یابید. 

 ربات توپ جمع کن
تنیس ورزشى شادى آفرین اســت. با این وجود، هیچ تنیس بازى 
دوست ندارد وقتش را براى جمع کردن توپ هنگام تمرین تلف کند. 
تنیبات (Tennibot) اولین ربات جمع آورى توپ تنیس اســت که 
مى تواند این کار را به صورت خودکار انجام مى دهد. تنیبات مجهز به 
سامانه دیجیتال تشخیص اشیاء و نیز هوش مصنوعى است و توپ هاى 
روى زمین را شناســایى مى کند و برمى دارد. این دستگاه نه تنها قادر 
است تمام ســطح زمین تنیس را پوشش دهد، بلکه کاربر مى تواند با 
اپلیکیشن ویژه گوشى هوشمند، بخشى از زمین را انتخاب و جمع آورى 
توپ هاى موجود در آن را به این دســتگاه بسپارد. براى سهولت کار، 
امکان فرمان دادن به این ربات با ســاعت هوشمند نیز فراهم است. 
باترى تنیبات در 90 دقیقه به طور کامل شــارژ شــده و تا 48 ساعت 
انرژى آن را تامین مى کند. اعالم آنى تعداد توپ هاى جمع آورى شده 
و امکان کار روى زمین هاى گل آلود از دیگر قابلیت هاى تنیبات است. 
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