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بازى  کده

   نینتندو چه کرد؟
 Switch توانســته از زمــان عرضه کنســول Nintendo
حســابى آن را مطــرح و محبــوب کنــد و حــاال وقــت آن 
رســیده که گیم هــاى فراوان و اساســى برایش منتشــر کند. 
امســال در کنفرانــس نینتندو شــاهد نمایــش پرجاذبه اى از
Super Smash Bros Ultimate (گیم انحصارى و محبوب 
نینتندو در سبک مبارزه اى با شرکت مجموعه اى از محبوب ترین 
کاراکترهاى خود نینتندو و اســتودیوهاى شخص ثالث) بودیم. 
ســال جارى میالدى منتظر انتشــار این بازى باشید! همچنین 
 Fortnite Battle Royale در این کنفرانس متوجه شــدیم
براى Switch منتشر مى شود – البته تا زمان انتشار این مطلب 
منتشر شده – که این نسخه با نسخه هاى XOne و PC مرتبط 
بوده و گیمرهاى هر ســه پلتفرم مى توانند بــا هم رقابت کنند. 
PS4 از این قافله عقب مانده است.  به طور کل، نینتندو نمایش 
قابل پیش بینى و عارى از سورپرایزى داشت. مهم این است که 

نینتندو طبق معمول توانست نمایش مقبولى داشته باشد.

   نمایش قدرت مایکروسافت
کنسول مایکروسافت در این نسل انحصارى چندانى ندارد و 
جگر آدم برایش کباب مى شود! اما در E3 امسال و در کنفرانسى 
که شاید بیشــترین غافلگیرى را میان رقبا داشت، مایکروسافت 
اطالعاتى درباره گیم هایش منتشــر کــرد. (هرچند باز هم توقع 

داشتیم تعداد آى.پى هاى جدید بیشتر باشد)
گل سرسبد نمایش مایکروسافت، پرده بردارى از گیم اسرارآمیز 
CD Projekt Red، یعنى Cyberpunk 2077 بود که براى 
اولین بار تصاویرى از گیم پلى به نمایش درآورد. این اثر که از قبل 
مى دانستیم فضایى سایبرپانک دارد از زاویه اول شخص روایت 
شــده، تمرکزى قابل توجه بر داســتان دارد و سرشار از عناصر 
نقش آفرینى است. مایکروســافت چند گیم جدید دیگر از جمله 
Gears of War 5 و Forza Horizon 4، Halo Infinite

را معرفى کرد.
آثار شــخص ثالث دیگرى هم در ایــن کنفرانس به نمایش 
درآمد کــه از جمله مــوارد مهم مى تــوان Just Cause 4 و

Devil May Cry 5 را ذکر کرد.
چند عنوان دیگر که از وجودشــان باخبــر بودیم نیز نمایش 
 Shadows Die Twice، Fallout 76، خوبى داشتند. مانند
و   Crackdown 3، Shadow of the Tomb Raider
Kingdom Hearts 3 که هرکدام اطالعات و تصاویر بشدت 

جذابى را ارائه کردند. 

   تزریق هیجان با سونى
ســونى تا نمایشگاه E3 اطالعات متعددى از گیم هاى جدید 
خود منتشــر کرده بود و به همین دلیل کســى از کنفرانســش 
حیــرت نکرد، اما هیجان تا دلتان بخواهد بود. ســونى که مانند 
همیشــه، کمر همت به جلب رضایت گیمرهاى حرفه اى بسته، 

جــدا از معرفى طوالنى تــر گیم واقعیت مجازى بســیار جذاب
Beat Saber (یک نوع بازى موسیقایى شبیه گیم هاى کینکت، 
اما با شمشیرهایى مانند شمشــیرهاى نورى جنگ ستارگان) و 
،Gone Home مشخص کردن تاریخ انتشار گیم زامبى محور

 The Last of Us Part 2، Spider-Man گیم هــاى 
بــه  را   Death Stranding و   Ghost of Tsushima
صورت طوالنــى معرفى کرد که مورد آخرى، بــراى اولین بار 
مقــدارى از گیم پلــى اش در ترکیــب با ویدئوهاى ســینمایى 
بــه نمایش درآمد که بــاز هم هواداران را گیج تــر از قبل کرد! 
البته همه نمایش ســونى به این ها خالصه نشــد. Nioh 2 و 
Control از اســتودیوى Remedy (خالق سرى مکس پین، 
االن ِویــک و کوآنتوم بریک) و عنوان تازه اى براى PS VR از
FromSoftware (خالــق دارك ســولز و بالدبــورن) به نام

Deracine از جمله عناوین دیگر بودند.  همان طور که پیشــتر 
ذکر شد، کنفرانس سونى سورپرایز خاصى براى عرضه نداشت و 
از این حیث، مایکروسافت را باید یک سر و گردن باالتر دانست، 
اما حقیقت اینجاســت که ســونى با وقار و متانت سابق خود به 
میــدان آمد و با وجود معرفى نکردن یک عنوان جدید، دیدنى ها 

آن قدر زیاد بود که بتواند از راضى کردن همه بربیاید.

   EA با دست پر آمد
Electronic Arts امســال، هم بــر محتواى درجه یک و 
عظیم تاکید داشت، هم بر گیم هاى کوچک و ایندى. نمایش هاى 
کوتاهى از دو عنوان Battlefield V وFIFA 19 ارائه و اعالم 
 Battle Royale پس از انتشار، در آپدیتى به مد B V شد که
مجهز شده و حجم عظیمى بازیکن مى توانند در آن رقابت کنند. 

فیفا 19 نیز با لیگ چمپیونز یوفا به بازار خواهد آمد. 
 Unravel و Sea of Solitude چنــد عنوان ایندى، مانند
نیز به نمایش درآمدند که با اعالم در دســترس بودنش از همان 

لحظه، همه را غافلگیر کرد.
Command and Conquer: Rivals در سبک استراتژى 
 NBA .براى موبایل ها معرفى شــد و روى صحنه به اجر درآمد
Live 19 و Madden NFL 19 نیــز با ویدئوهاى تبلیغاتى 
جدید، معرفى و تاریخ انتشارشــان اعالم شد. اما اصل کارى که 
Anthem است، در انتها به نمایش درآمد. یک تریلر سینمایى 
پخش و طى آن، اطالعات و گفتارهاى زیادى از زبان سازندگان 
بیان شد که به گیم پلى، داســتان و چگونگى درآمدزایى از این 
گیم نقش آفرینى اشاره داشت. خالصه اش این بود که آیتم هاى 
زیبایى مانند لباس و این موارد قابل خرید است، اما دیگر خبرى 
از loot boxها نیســت. کال امسال EA به طور غیرمستقیم به 
خطاى خود در درآمدزایى بعضى از عناوین اخیرش اعتراف و به 

گیمرها خاطرنشان کرد که دیگر از این کارها نمى کند. 
جــدا از بحث هــاى مالــى، نمایشــى قــوى از گیم پلــى
Anthem را شاهد بودیم که بعد از تماشا، واقعا لفظ خارق العاده 
را مى تــوان برازنده اش دانســت. گرافیک فوق العاده، اکشــن 

الیه الیه و قدرتمند و نبردهاى کوبنده از ویژگى هاى این ارمغان 
آینده Electronic Arts بودند.

   Bethesda؛ خیلى دور خیلى نزدیک
برخى گیم هاى معرفى شده امســال Bethesda را بزودى 
مى توان تهیه کرد و برخى را باید چند سالى در انتظار نشست. از 
 Starfield و The Elder Scrolls 6 جمله دیرآیندها باید به
اشــاره کرد. این در حالى است که در ماه نوامبر امسال (حول و 
حوش آبان)، انتشار Fallout 76 در سبک مولتى پلیر را خواهیم 
داشــت و همچنین معرفى پروژه جاه طلبانه چند پلتفرمى سرى 
Elder Scrolls بــا نام Blades را هــم نباید از قلم انداخت 
کــه پلتفرم هایى مانند موبایل و واقعیــت مجازى در رایانه هاى 

شخصى را متصل مى کند.
همچنیــن ویدئوى تازه اى از Rage 2 بــه نمایش درآمد و 
ادامــه اى بر Doom با نام Doom Eternal و دنباله اى دیگر 
در سرى Wolfenstein با نام Youngblood نیز معرفى شد.

   پرونده یوبى سافت
یوبى سافت امسال نمایش جذابى داشت.

فارغ از برخى عناوین شــادى آور، شــاهد ویدئویى جدید از
Beyond Good and Evil 2 بودیم.

از Assassin’s Creed Odyssey هم که جزئیات زیادى 
فاش شد؛ مانند این که عناصر نقش آفرینى دارد و بازیکنان براى 

آدمکش خود، قدرت انتخاب دارند.
از The Division 2 نیز اطالعات تازه اى منتشــر شد. در 
این قســمت براى اولین بار حالت raid خواهیم داشــت. براى 

Skull and Bones نیز دو تریلر دیگر به نمایش درآمد. 

   دستان خالى اسکوار اینکس
Square Enix چیز تازه اى براى معرفى نداشــت. آنچه به 
 Kingdom Hearts3، نمایش درآمد، بخش هاى بیشترى از
Shadow of the Tomb Raider و Just Cause 4 بــود. 
 Babylon’s Fall بــا این حال، اثر جدید پالتینوم گیمز، یعنى

بشدت چشمگیر بود. 
در کل، مى توان E3 امســال را یکى از بهترین ها دانســت. 
چــراغ اصلى را گیم ها به خود اختصــاص داده بودند که همین 

هم باید باشد.

سیاوش شهبازى

نمایشگاه E3 هر سال آن قدر پر بار و پر اتفاق است که یک شماره نشریه کلیک را مى طلبد و چون مقدور نیست، فقط هایالیت هاى اساسى 
این نمایشگاه را مد نظر قرار داده ایم. بقیه جزئیات را اگر اهل بازى هستید مى توانید از اینترنت و با دیدن ویدئوهاى استودیوهاى بازى سازى 

پیگیرى کنید.

در بزرگ ترین رویداد صنعت بازى چه گذشت؟

E3؛ لپ کالم!
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   ماجرا از چه قرار است؟
اگر کاربر عادى ســرویس نقشــه گوگل هســتید و روى گوشــى یا 
کامپیوترتان از این نقشــه استفاده مى کنید، بگذارید همین ابتدا خیالتان را 
راحت کنم، هیچ تغییرى در کاربرى شــما رخ نخواهد داد! شــما کماکان 

مى توانید به طور رایگان از این سرویس استفاده کنید.
ولى دلیــل این که برخى خبر ایــن تغییرات را به اشــتباه به کاربران 
معمولى ارتبــاط دادند، به تفاوتى برمى گردد که میان اپلیکیشــن و رابط 
برنامه نویســى کاربرى (یا API) وجود دارد. هنگامى که از یک اپ مانند
Google Maps یا سایت maps.google.com استفاده مى کنید، در 
اصل در الیه اپلیکیشــن از خدمات نقشه گوگل بهره مى گیرید. اما تصور 
کنید شــما نرم افزارى تولید کرده اید که در داخل آن مى خواهید ترافیک را 

روى نقشه گوگل نمایش دهید. در این حالت، شما نه کاربر اپلیکیشن 
که کاربر API نقشــه گوگل هستید که این شرکت براى 

ارائه خدمات آن به شما ارائه مى کند. هدف اعالم جدید 
گوگل مربوط به این دســته از کاربران است و در 

ادامه این مطلب هم هرجا مى گوییم «کاربران» 
منظورمان آنها هستند.

بــراى توضیــح دقیق تــر خبــر، نگاهى 
مى اندازیم به پســت اصلى گوگل در وبالگ 
رسمى شــان در تاریخ 2 مى  (12 اردیبهشت). 

نخستین تغییر اساسى در سرویس نقشه، تجمیع 
هجده API پراکنده این ســرویس در تنها ســه 

 (Routes) مسیرها ،(Maps) اصلى، نقشه ها API
و مکان هــا (Places) تحــت نام پلتفرم نقشــه گوگل 

(Google Maps Platform) اســت. با این کار دسترســى به 
ویژگى هاى جدید و به روزرســانى آنها هم براى گوگل و هم براى کاربران 

ساده تر خواهد شد.

   الگوى تجارى جدید
در سیســتم هزینه اى به روزرسانى شــده، گوگل دو مدل اســتاندارد و 
پریمیوم را بــا یکدیگر ادغام و آن را به مدل پرداخت به میزان اســتفاده

(pay-as-you go) تبدیل کرده اســت. در ایــن مدل جدید براى تمام 
کاربران به اندازه 200 دالر اســتفاده ماهانه از ســرویس به صورت رایگان 
در نظر گرفته شــده اســت که گوگل پیش بینى مى کند براى بسیارى از 
توسعه دهندگان براى ادامه سرویس دهى رایگان به کاربرانشان کافى باشد.

براى مثال، در مورد نقشــه هاى موبایل (ثابــت و پویا) براى هر مقدار 
بارگذارى نیاز به پرداخت هزینه نیســت و بارگذارى نامحدود تحت همان 
200 دالر رایگان است، اما براى ناوبرى، محدودیت بیشتر است و کاربران 

تنها مى توانند تا 40 هزار مسیریابى در ماه را به صورت رایگان انجام دهند 
و براى بیش از آن باید بر اســاس میزان مصرف مبالغى در حد 4، 5 دالر 
ماهانــه به گوگل پرداخت کننــد. جدول دقیق این مبالغ در این ســایت 

قابل دسترسى است:
https://bit.ly/2MBEHCm

تصمیم مهم دیگرى که اهالى مونتن ویو در مورد ســرویس نقشه شان 
گرفته اند، به نحوه دسترسى به رابط کاربرى این سرویس برمى گردد. طبق 
اعــالم گوگل، از تاریخ 16 ژوئن (26 خرداد) تمام توســعه دهندگان براى 
اســتفاده از API سرویس نقشــه باید کلید API معتبر و همچنین یک 
اکانت اعتبارى داشــته باشــند. (در حال حاضر این الگوى جدید اجرا شده 
اســت) گوگل حتى 200 دالر استفاده رایگان ماهانه را هم محدود به ورود 

این اطالعات کرده است!

   تاثیر،  تحریم، جایگزین؟
همان طور که بیان کردیم، الگوى جدید گوگل 
مربوط به تمــام توســعه دهندگان و صاحبان 
کسب وکار در سراسر جهان است، ولى اتفاقى 
که این مساله را در ایران تحت الشعاع خود قرار 
داد،  خبرى بود که دو هفته پیش روى سایت ها 
قرار گرفت: «گوگل دسترســى سایت هاى با 
دامنه ir. را به سرویس نقشه اش مسدود کرد».

حــاال این که ایــن محدودیت در راســتاى 
جاى گذارى مدل جدید به جاى سیســتم پیشــین 
اســت یا گوگل بنا بر سیاســت هاى آمریــکا تصمیم به 
تحریم کسب وکارهاى ایرانى گرفته،  موضوعى است که هنوز دقیقا 
مشخص نیست و بحث بر ســر آن ادامه دارد. البته دفتر روابط عمومى و 
امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت با عدم تائید این خبر اعالم کرده 
که گزارشى از اعمال محدودیت توســط گوگل دریافت نشده و ارتباطات 
زیرســاخت این قطع دسترسى را بررســى خواهد کرد. گوگل هم به طور 

رسمى اعالنى در این مورد نداشته و فعال در این باره سکوت کرده است.
با این حال، حتى اگر تحریمى هم توســط گوگل در کار نباشد، نیاز به 
ارائه حساب اعتبارى مساله اى است که براى بسیارى از صاحبان کسب وکار 
در ایران به طور جدى مشکل ســاز خواهد بود. بر این اســاس، خوشبختانه 
شرکت هایى مانند اسنپ و کافه بازار از مدتى پیش اقدام به تهیه نقشه هاى 
بومــى کرده اند تا بتوانند در شــرایط کنونى به ســرویس دهى خود ادامه 
دهند. عالوه بر این، شــرکت هاى دیگرى نیز چون راژمان یا ســیدار هم 
نقشــه هاى قابل قبولى بر پایه نقشه گوگل ایجاد کرده اند که مى توانند به 

کسب وکارهاى کشور خدمات ارائه دهند.

به عنوان پرکاربرد ترین سرویس نقشه حال حاضر با 99 درصد پوشش جهانى و یک میلیارد کاربر فعال در ماه نباید تعجب کرد اگر هر تغییرى در نقشه گوگل 
(Google Maps) گوش هاى کاربران و صاحبان کسب وکار را تیز کند! بخصوص در شرایط کنونى کشور با وجود تحریم ها و برخورد شرکت هاى آمریکایى. 
خبر پرحاشیه تغییرات جدید در مدل هزینه اى این سیستم هم که مدتى پیش اعالم شد، از این قاعده مستثنى نبود و این سوال همراه با نگرانى را در میان 
کاربران ایجاد کرد که آیا سرویس نقشه گوگل پولى شده است؟ اما دقیقا گوگل چه تغییراتى در سرویس خود ایجاد کرده و این تغییرات چه تاثیرى در 

کارکرد شما به عنوان کاربر یا استفاده کننده تجارى مى گذارد؟ آیا جایگزین هاى مناسبى براى این سرویس کاربردى وجود دارد؟

محمود صادقى

طبق اعالم گوگل
از 26 خرداد تمام 

توسعه دهندگان براى استفاده از 
API سرویس نقشه باید کلید API معتبر 

و همچنین یک اکانت اعتبارى داشته باشند 
(در حال حاضر این الگوى جدید اجرا شده 

است) گوگل حتى 200 دالر استفاده 
رایگان ماهانه را هم محدود به ورود 

این اطالعات 
کرده است!

جایگزین ها

جدید  تجــارى  الگوى  اعــالم  با 
واکنش  گــوگل،  نقشــه  ســرویس 
نه چندان خوشــایند توســعه دهندگان 
قابل حدس بــود و بســیارى از آنها 
شــروع به جســت وجو بــراى یافتن 
سرویس هاى جایگزین با هزینه کمتر 
کردند! اما مناسب ترین کاندیداها براى 
جایگزینــى غول نقشــه هاى آنالین 
کدامند؟  از میان شرکت هاى مشهور، 
یکى از نخســتین گزینه ها، شــرکت 
ســابقه اى  که  اســت   TomTom
طوالنى در تولید و توســعه نقشه هاى 
دیجیتــال دارد. این شــرکت در مدل 
درخواســت  تا 2500  خــود،  تجارى 
روزانــه را رایــگان عرضــه مى کند. 
در یــک مرحله پایین تر، نقشــه هاى 
here (همان تیم توسعه نقشه بینگ 
اجازه کــه  دارد  قرار  مایکروســافت) 

 500 درخواســت روزانــه را رایگان 
مى دهــد. در این میان شــرکت هاى 
غیرمشــهورترى هم هستند که مدل 
هزینه اى بســیار معقول ترى نسبت به 
نقشه گوگل ارائه مى کنند. براى مثال، 
مى توان از سرویس MapTiler که 
مربوط به یک شــرکت آلمانى است 
تا ســقف 100 هزار درخواست ماهانه 
به رایگان اســتفاده کــرد. میزانى که 
براى خیلى از کسب وکارهاى کوچک 
کافى خواهد بود. mapbox سرویس 
دیگرى است که تا 50 هزار درخواست 
گنجانــده  الگویــش  در  را  رایــگان 
اســت. براى آنهایى کــه مى خواهند 
به طور کامل از ســرویس هاى تجارى 
پروژه هاى  ســراغ  و  بگیرنــد  فاصله 
خوبى  سرویس هاى  هم  بروند  متن باز 
 OpenStreetMap دارد.  وجــود 
مطرح ترین و محبوب ترین ســرویس 
نقشــه متن باز اســت که توسط جمع 
زیــادى از داوطلبان در سراســر دنیا 
توسعه و گســترش مى یابد. البته باید 
توجه داشــت که در این ســرویس، 
نقشــه ها نه به صورت تصاویر که تنها 
به صورت اطالعات خام ذخیره مى شود 
که مى توان آن را روى نقشه تصویرى 
نمایــش داد. در کنار این، ســرویس
از  یــک  هــم   OpenLayers  
پروژه هاى جالب متن باز است که عمال 
ســرویس هاى  میان  تجمیع کننده اى 
نقشه مختلف به حساب مى آید و تصاویر 
و اطالعات نقشــه را از منابعى مانند

و بینگ و بســیارى منابع دیگر جمع 
توســعه دهندگان  اختیار  در  و  مى کند 

قرار مى دهد!

پول براى نقشه؟
تغییرات سرویس نقشه گوگل شامل کاربران عادى نمى شود

کارگاه
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ذره بین

   همه چیز در دستان تو

امسال براى جام جهانى 2018 روســیه، شرکت گوگل امکانات 
بســیار جذابى را در موتور جست وجوگر خود در نظر گرفته است. 
در ســاده ترین حالت کافى است اســامى دو تیمى را که با هم 
مســابقه دارند با کلمه vs بین آنها در گوگل جست وجو کنید تا 
اتفــاق جذابــى بیفتد. به عنــوان مثال با جســت وجوى عبارت

"Iran vs Morocco" نتیجــه یک بر صفر مســابقه ایران و 
مراکش نمایش داده خواهد شد. شکل نتایج جست وجوى گوگل 
کمــى تغییر کرده و اطالعات مختلفــى در مورد این بازى ارائه 
شده است. اخبار مرتبط با دو تیم و بازى آنها، فیلم هاى مرتبط با 

بازى و... اطالعاتى است که در نتایج قابل مشاهده است.
بخشــى به عنوان "More about this game" در صفحه 
جســت وجو نمایش داده شــده که با کلیک روى آن به صفحه 
مخصوص بازى وارد خواهید شــد. در این صفحه که مربوط به 
بازى اســت گوگل در یک تایم الین همه اتفاقات بازى را براى 

کاربران به نمایش گذاشته است.
در بخــش LINEUPS اطالعــات مربــوط بــه چیدمان 

بازیکنان نمایش داده شــده که اطالعــات دقیقى از تعویض ها 
و کارت هاى زرد و قرمز را به صورت شــماتیک ارائه مى دهد. در 
بخش STATS نیز اطالعات آمــارى مربوط به بازى و مکان 

قرارگیرى تیم ها در گروه نمایش داده مى شود.
همچنیــن اگر عبــارت "Group A" را جســت وجو کنید، 
اطالعات مربوط بــه گروه اول نمایش داده خواهد شــد. نکته 
جالب اینجاســت که همین عبارات در خارج از زمان مســابقات 
بازى هــاى جام جهانى فوتبال نتایج دیگــرى را به همراه دارد. 
گوگل در صفحه اصلى جست وجو، امکانات تعاملى براى نمایش 

داده هاى دسته بندى شده در اختیار کاربران قرار داده است.
همان طور که مشــاهده کردید در این دوره از بازى ها گوگل 
پا را فراتر از یک موتور جســت وجوگر گذاشته و با داده هایى که 

دریافت مى کند و تحلیل و نمایش دسته بندى شده آنها کاربران 
را به صورت کامل در جریان مسابقات جام جهانى قرار داده است. 
در سال هاى اخیر گوگل به عنوان یک پلتفرم و بستر به پشتیبانى 
داده اى و اطالعاتى از رویدادها مى پردازد و همزمان با هر رویداد 
ســعى مى کندنیازهاى کاربران را به ســاده ترین شکل ممکن 

پاسخگو باشد.

   رفتار کاربران دیجیتالى جام جهانى
گســتره اســتفاده از اینترنــت و فضاى دیجیتالــى امروزه 
در سرتاســر جهان فراگیر شــده است. براســاس رویدادهاى 
برگزار شــده در دنیــاى واقعى، رفتار افــراد در فضاى مجازى 
و دیجیتالــى هــم دســتخوش تغییرات مى شــود. بــا تحلیل 
جســت وجوهاى انجام شــده در چنــد روز ابتدایى مســابقات 
جام جهانى 2018 روسیه، نتایج هیجان انگیزى را شاهد هستیم. 
داده هاى چهار روز اول جســت وجوى کاربران در مورد بازیکنان 
نشان مى دهد که روز اول مسابقات بیشترین جست وجو را آنتوان 
گریزمان فرانســوى به خود اختصاص داده و نفر دوم بازیکنى از 
روسیه میزبان اســت. با توجه به بازى هاى روز دوم و برگزارى 
مســابقه کشــور پرتغال، کریســتیانو رونالدو پرتغالى بیشترین 
جســت وجو را داشته اســت. این روند ادامه دارد و در روز سوم 
لیونل مسى آرژانتینى گوى ســبقت را در جست وجوى کاربران 
ربوده اســت، چراکه مهم ترین تیمى که در روز ســوم مسابقات 
بازى داشــته آرژانتین است. رفتار کاربران همچنان جذاب پیش 
مى رود و در روز چهارم هم زمان با مسابقه تیم ملى برزیل نیمار 
ستاره برزیلى بیشترین جست وجو را به خود اختصاص مى دهد. 

تفاوت جســت وجوى بازیکنان برتــر در روزهاى مختلف و 
هم زمانى آن با روزى که تیم هاى این بازیکنان بازى دارند نکته 
جذابى است که روند جست وجو و تغییر رفتار کاربران در فضاى 
مجازى را براســاس رویدادهاى مختلف نمایش مى دهد. سبک 
زندگى دیجیتالى و اســتفاده از فضاى مجازى براى رسیدن به 
اطالعات مورد نیاز موجب شــده تا بیشــتر فعالیت ها به سمت 
فضاى مجازى معطوف شــود و کاربران براى به دســت آوردن 
داده هــا و اطالعات مورد نیاز خود به موتورهاى جســت وجوگر 

سر بزنند.

داده هاى مربوط به جست وجوى گوگل نکات قابل توجه دیگرى 
را هم ارائه مى دهد. به عنوان مثال تحلیل سه روز اول بازى هاى 
جام جهانى نشان مى دهد که کاربران ایرانى بیشتر تیم ملى ایران 
را جســت وجو کرده انــد، این در حالى اســت که بســیارى از 
کشــورهاى دیگر در ســه روز اول، جســت وجوهاى متفاوتى 
داشته اند.  مردم در کره و ژاپن روند جذابى داشتند و در روز اول 
بیشتر جست وجوها را در مورد کشورهاى خود انجام داده اند، اما 
این روند در روز سوم تغییر کرده و ژاپنى ها در روز سوم بیشترین 

هر چهار سال یک بار، یکى از بزرگ ترین رویدادهاى جهان، به ظاهر در حوزه فوتبال، ولى در باطن در تمام ساختارهاى اجتماعى، سیاسى، 
اقتصادى، فرهنگى و... رخ مى دهد. جام جهانى فوتبال، همیشه همراه شادى و غم، تراژدى هاى جذاب و گاهى دردآور، تالش هاى بى وقفه 
و شکست و پیروزى هاست. از دید بیرونى شاید فوتبال بهانه اى اســت براى جمع شدن میلیون ها انسان دور هم و برگزارى داستانى 
مشترك براى جدا شدن ذهن هاى این افراد از مسائل دیگر به مدتى هرچند کوتاه. این دوره پنجمین حضور ایران در این مسابقات است 
و برد ایران در مقابل مراکش بعد از 20 سال و براى دومین بار در تاریخ مسابقات جام جهانى شادى مردم را دو چندان کرد، اما همه چیز 
فوتبال نیست و رد پاى فناورى قدرتمندتر از همیشه در مسابقات به چشم مى خورد، به همین دلیل سراغ بررسى فناورى هاى نوین به 

کار رفته در این مسابقات و تحلیل رفتار کاربران در مدت زمان برگزارى جام جهانى 2018 روسیه رفتیم.

بررسى فناورى اطالعات و تحلیل رفتار کاربران در جام جهانى 2018 روسیه

جام دیجیتالى
محسن سمسارپور

جام جهانى در آینه تاریخ
اگر اهل مرور گذشــته هســتید و دنبال بررســى دوره هاى قبلى جام جهانى به طور کامل هستید باید شما را به آدرس

www.fifa.com/worldcup/archive روانه کنیم. این صفحه در وبســایت رســمى فیفا به کاربران اجازه مى دهد 
اطالعات کامل جام هاى جهانى از سال 1930 میالدى اروگوئه تا سال 2018 میالدى روسیه را بررسى کنند. در صفحات 
داخلى شــما به اطالعات تک تک گروه ها، تیم ها و بازى هاى انجام شده تمام دوره هاى گذشته جام هاى جهانى دسترسى 
دارید. اطالعات کلى هر رقابت بخشــى است که مى تواند جذابیت هاى زیادى براى شما داشته باشد. به عنوان مثال شما 
مى توانید اطالعات مربوط به تعداد بازى هاى انجام شده، تعداد گل هاى زده در هر دوره، میانگین گل هاى زده و اطالعاتى 
در مورد بهترین گل زن هاى جام، بهترین تیم ها از لحاظ به ثمر رساندن گل و بیشترین کارت زرد و قرمز را مالحظه کنید. 
در هر دوره از برگزارى مســابقات، اطالعات مربوط به تیم هاى اول تا چهارم و برندگان کفش طالیى نیز در بخش جوایز 
ذکر شده است. در کنار بخش هاى مرتبط با اطالعات دوره هاى برگزار شده مسابقات جام جهانى، تصاویر دوره هاى گذشته 

نیز از جذابیت باالیى برخوردار است که مى تواند حس جالبى را براى کاربران به ارمغان بیاورد.
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جســت وجو را در مورد تیم ملى اســپانیا و کره اى ها بیشــترین 
جست وجو را در مورد تیم ملى پرتغال انجام داده اند. عربستانى ها 
در دو روز اول تیم ملى خود را بیشتر جست وجو کرده اند و در روز 
سوم تیم ملى مصر بیشترین جست وجوهاى کاربران این کشور 
را به خود اختصاص داده است. با بررسى دقیق رفتار کاربران در 
روزهاى مختلف جام جهانى مى توان میزان عالقه مندى افراد به 
تیم ملى کشور خود یا دیگر کشورها را مورد بررسى قرار داد. این 
روند حتى در مورد کشورهایى که به مسابقات جام جهانى صعود 

نکرده اند نیز مى تواند جذابیت خاص خود را داشته باشد.

میــزان جســت وجوى عبــارات Football بــا رنــگ آبى و
FIFA World Cup با رنگ قرمز از ســال 2004 تاکنون در 
موتور جســت وجوگر گوگل را مى توانید در این نمودار مشاهده 
کنید. همان طور که مالحظه مى کنید عبارت Football به طور 

معمول با یک روند یکنواخت در طول 
ســال هاى مختلف مورد جست وجو قرار 

گرفته و در سال هایى که مسابقات جام جهانى برگزار شده میزان 
آن با کمى افزایش قابل مشاهده است، اما این موضوع در مورد 
عبارت FIFA World Cup کامال متفاوت اســت، این عبارت 
در سال هایى که مسابقات جام جهانى برگزار شده در جست وجوى 
کاربران رشد چشمگیرى داشته و در سال هاى دیگر جست وجوى 
چندان زیادى صورت نگرفته اســت. این جست وجوها به صورت 
جهانى انجام شــده و مى توان نتیجه گرفت که به طور میانگین 
در کل جهان هر چهار سال یک بار جام جهانى یکى از عبارات پر 

جست وجوى گوگل را به خود اختصاص مى دهد. 
امــا در ایران هم مى توان همین موضوع را بررســى کرد. با 
بررســى عبارت «جام جهانى» در جســت وجوهاى انجام شده 
توســط کاربران ایرانى در موتور جست وجوگر گوگل نیز همین 
روند افزایش در هر چهار ســال یک بار قابل مشاهده است. در 
ســال هاى 2006، 2010 و 2014 جســت وجوى این عبارت با 
افزایش روبه رو بوده و گوگل پیش بینى مى کند امسال هم همین 

روند را شاهد باشیم.

یـا  عمـد  روى  از  داورى  اشـتباهات  کـه  سال هاسـت 
غیرعمـد تاثیـرات زیـادى در نتایـج بازى ها داشـته اسـت. 
شـاید یکـى از ماندگارتریـن ایـن صحنه هـا گل زنـى بـا 
دسـت اسـطوره فوتبـال آرژانتیـن، مارادونا به انگلیسـى ها 
باشـد کـه بعدهـا دسـت خـدا لقـب گرفـت. شـاید ایـن 
اتفاقـات در لحظـه طرفداران کشـورى را شـاد و طرفداران 
کشـور دیگـرى را ناراحـت کـرده باشـد، امـا به طـور کلـى 
اشـتباهات داورى موجـب ناراحتـى طرفـداران فوتبال بوده 

ست.  ا
در  بـار  اولیـن  بـراى  مختلفـى  سیسـتم هاى  امسـال 
مـورد  داورى  تیـم  بـه  کمـک  بـراى   2018 جام جهانـى 
ایـن  مهم تریـن  شـاید  اسـت.  گرفتـه  قـرار  اسـتفاده 
 (Video Assistant Referee) VAR سیسـتم ها، 
داوران  بـه  کمک کننـده  ویدئویـى  سیسـتم  باشـد. 
امکانـات زیـادى دارد از جملـه تشـخیص خطـا از زوایـاى 
اسـتفاده  مسـتقر،  دوربیـن   33 از  اسـتفاده  بـا  مختلـف 
و آفسـاید  بهتـر  تشـخیص  بـراى  مجـازى  خطـوط  از 
تکنولـوژى  یـا   (Goal-Line Technology) GTL
خـط دروازه کـه توانایـى تشـخیص رد شـدن یـا نشـدن 

کامـل تـوپ از خـط دروازه را دارد. 
در جام جهانى امسـال و در بازى فرانسـه و اسـترالیا هر 
دو فناورى اشـاره شـده روى دو گل اول و دوم فرانسـه به 
اسـترالیا مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت و شـاید بتـوان گفت 
کـه بـا تغییـر نتیجـه بـازى بـه دو بر یک بـه نفع فرانسـه 
حـق را به حق دار رسـاند. شـاید تصـور بسـیارى از افراد در 
مـورد این کـه اسـتفاده از ایـن فناورى هـا مى توانـد موجب 
وقفـه در بازى شـود با اسـتفاده عملـى از آن در جام جهانى 

تغییـر کرد. 
و  گوشـى  روى  صوتـى  به صـورت  کـه  عالئمـى 
به صـورت تصویـرى روى دسـتبند داوران ارائـه مى شـود 
موجـب شـد بـه ریتم معمـول بـازى صدمه اى وارد نشـود. 
روى گل اول بـازى فرانسـه، داور ابتـدا صحنـه داخـل 
 VAR محوطـه جریمه را پنالتى تشـخیص نداد و سیسـتم
بـه او کمـک کـرد تـا تصمیـم درسـت را اتخاذ کنـد. روى 
گل دوم هم سیسـتم GLT روى دسـتبند داور نشـان داده 
کـه تـوپ به صـورت کامـل از خـط دروازه عبـور کـرده و 

است.  شده  گل 
البتـه تمـام ایـن امکانـات بـه داوران کمـک مى کنـد 
بهتریـن تصمیـم را بگیرنـد، امـا همچنـان تصمیـم نهایى 
بـا داور اول بـازى اسـت. برخالف بـازى والیبـال که براى 
چـک کردن ویدئویـى اتفاقـات، داوران نیازمند درخواسـت 
مربیـان هسـتند، در فوتبال این اطالعات بـه داور از طریق 
دسـتگاه هاى ارتباطـى منتقل مى شـود و بنا به درخواسـت 
خـود داور امـکان بازبینى تصاویر از نـگاه 33 دوربین براى 

داوران فراهـم مى شـود. 
در واقـع در صورتـى کـه تیـم داورى بیرونـى (داورانـى 
کـه پشـت سیسـتم هاى VAR مسـتقر هسـتند و از چهار 
نفـر تشـکیل شـده اند) مغایرتـى در تصمیـم داور مشـاهده 
کنـد آن را به داور اطالع داده و در صورت درخواسـت داور 
تصاویـر براى او نمایش داده شـده و تصمیم نهایى توسـط 

داور اول بـازى اخذ مى شـود.

داورى بر حق

تا امروز 20 دوره مسابقات جام جهانى برگزار شده است. 
جنبه هاى مختلف این جام موجب شــده در سراسر جهان 
طرفداران زیادى داشــته باشد. از منظر گرافیکى هر دوره 
داراى یک لوگوى مشــخص بوده و این لوگو با توجه به 
محل برگزارى مسابقات، سبک زندگى مردم کشور محل 
برگزارى و عوامل جانبى دیگر طراحى شده است.  تصویر 
20 لوگوى قبلى جام جهانى یــادآورى جذابى از تکامل و 
بهبود طراحى براساس گذشت زمان را به نمایش مى گذارد.  
در بازه زمانى برگزارى مســابقات جام جهانى اســتفاده از 

لوگو در طرح هاى گرافیکى شبکه هاى تلویزیونى، بنرهاى 
تبلیغاتى و حتى امروزه در طرح هاى گرافیکى شــبکه هاى 
اجتماعى در فضاى مجازى مورد اســتفاده قرار مى گیرد. 
ولى شــاید کارکــرد مهم تر این لوگوها افزوده شــدن به 
حافظه مردم براى ســالیان متمادى باشــد؛ زمانى که بعد 
از گذشت 20 ســال از جام جهانى 1998 میالدى فرانسه، 
لوگوى این جام جهانى یادآور روزهاى خوب و جذاب یکى 
از پرغرورترین تیم هاى ملى ایران حاضر در ادوار مختلف 

جام جهانى است.

تکامل گرافیکى 
جام

سیستم ویدئویى 
کمک کننده به داوران 

امکانات زیادى دارد؛ از 
جمله تشخیص خطا از 

زوایاى مختلف با استفاده 
از 33 دوربین مستقر

ذره بین
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هفته گذشته شرکت اپل در جریان کنفرانس توسعه دهندگان خود یا همان WWDC از سیستم عامل هاى جدید محصوالتش، یعنى 
آى اواس، مک اواس و البته واچ اواس رونمایى کرد. iOS12 حداقل طبق ادعاى مسئوالن اپل انقالبى ترین  آى او اس به حساب مى آید، 
اما نگاهى به نسخه بتاى این سیستم عامل نشان مى دهد حداقل از نظر ظاهر تفاوت چندانى با نسخه 11 ندارد و بیشتر تمرکز اپل روى 
جزئیات بى شمار آن است.  این به روزرسانى را کنار سیستم عامل انقالبى آى اواس 11 قرار دهید تا متوجه داستان شوید. هنوز ابتداى 

راه سیستم عامل جدید اپل است و باید دید تا زمان عرضه اصلى چه تغییراتى در آن ایجاد مى شود. 

آرش جهانگیرى

آیا آى اواس 12 انقالبى در سیستم عامل گوشى هوشمند اپل است؟

رخت نو براى آیفون

   پوست اندازى قدیمى ها
طبیعــى اســت اپــل در سیســتم عامل جدیــد خــود ســراغ تغییــر اپ هاى 
و…   photos، News، music ماننــد  قدیمى تــر  پرکاربــرد 
برود. یکى از این اپ هاى متحول شــده گالرى عکس ها یا همان فتوز است. این 
اپلیکیشن از این به بعد امکان جست وجو در بین عکس ها را نیز به کاربران مى دهد. 
شــما مى توانید در عکس ها دنبال افراد، مکان ها و شــهرها، موزه ها و رویدادهاى 
مختلف بگردیــد و عکس یا عکس هاى آن موقعیت خــاص را پیدا کنید. عالوه 
بــر این یک بخش for you  نیز به اپ اضافه شــده که بخش memories و 
sharing به آن منتقل شــده است. تغییر دیگر مربوط به سیرى است؛ جایى که 
دستیار هوشمند با دستى بازتر در گوشى شما فعالیت مى کند. قابلیت میانبر به سیرى 
کمک مى کند با اپلیکیشن ها تعامل مستقیمى داشته باشد و بتواند بدون باز کردن اپ هاى دیگر کار شما را 
راه بیندازد. به طور مثال اپلیکیشن Tile  محصولى براى ردیابى دسته کلید است. پیش از این باید از سیرى 
مى خواستید این اپ را براى شما باز کند و پس از آن به صورت دستى دنبال دسته کلیدتان بگردید. حاال با 
اســتفاده از قابلیت shortcut ، تنها کافى است عبارت hey siri, I lost my keys را بیان کنید تا همه 
این کارها انجام شود. عالوه بر این سیرى مى تواند حتى در زمان قفل بودن صفحه نیز پیشنهاداتى به شما 
بدهــد.  اپ هاى دیگرى مانند Apple Books، Stocks و News هم دچار تغییرات مثبتى شــده اند و 

همچنین Voice Memos با رابط کاربرى جدیدى از آیپد نیز سر درآورده است. 

   مدیریت نوتیفیکیشن ها
یکى از بهترین تحوالت ایجاد شده در سیستم عامل جدید اپل مربوط به مدیریت 
نوتیفیکیشن هاست. در این سیستم عامل، نوتیفیکیشن هاى مربوط به یک اپلیکیشن 
مشــترك در یک دسته قرار مى گیرند و دیگر الزم نیســت تمام پیام هایتان را به 
صورت جدا جدا و در قالب یک نوتیفیکیشــن ببینید. عالوه بر این نوتیفیکیشن ها 
به گزینه هایى مجهز شده اند تا بتوانید آنها را از بنرهایى که به نمایش در مى آیند، 

کنترل کنید.

   واقعیت مجازى، واقعى تر از همیشه
یکى از ویژگى هاى مهم نسل بعدى سیستم عامل اپل، تمرکز آن روى واقعیت افزوده است. اپل در این 
کنفرانس از ابزار ARKit 2 رونمایى کرد که با همکارى شــرکت ادوب، پیکسار و اتودسک حال و هواى 
تازه اى به واقعیت افزوده داده اســت. شرکت اپل یک فرمت جدید با پسوند USDZ  براى اشتراك گذارى 

واقعیت افزوده معرفى کرد که تمام منابع مورد نیاز را در یک فایل جمع آورى مى کند. عالوه بر این،  شرکت 
ادوب نیز پشتیبانى USDZ  را به Creative Cloud  اضافه کرده است. عالوه براین اپل یک عضو جدید 
یعنى اپلیکیشــن Measure را نیز به خانواده واقعیت افزوده است. Measure  مى تواند در دنیاى واقعیت 

افزوده اندازه دقیق اشیاى مختلف را بسنجد.

   باب دل قدیمى ها
یکى از انتقادات همیشگى در 
به  مربوط  اپل  به   روزرســانى هاى 
قدیمى تر  دستگاه هاى  شدن  کند 
اســت. ایــن ماجــرا از زمانــى 
شــروع شــد که آى اواس 10 به 
عنوان بالى کنــد  کننده به جان 
گوشــى هاى هوشمند آیفون 5 به 
قبل افتاد. البته اپل سعى کرد این 
مشــکل را در نســخه هاى بعدى و آى اواس 11 حل کند، اما باز هم آیفون ها و آیپدهاى قدیمى تر از آنچه 
که انتظار مى رفت، کندتر بودند. اما به نظر مى رســد آى اواس 12 با راه حلى حساب شده براى گجت هاى 
قدیمى تر عرضه شده است. به طورى که اپل ادعا مى کند محصوالت قبلى نه تنها کند نمى شوند که نسبت 
به گذشته سریع تر هم خواهند شد. اپل مدعى شده که با این نسخه جدید از سیستم عامل iOS، اپلیکیشن ها 
اس پالس تا 40درصد سریع تر اجرا مى شوند. اجراى کیبورد صفحه نمایش تا 50درصد سریع تر  در آیفون6  
خواهد بود و دوربین نیز تا 70 درصد ســریع تر از نسخه قبلى آى او اس اجرا خواهد شد. جالب این که این 
مساله فقط محدود به دستگاه هاى قدیمى نیســت، چراکه سرعت پردازنده در جدیدترین دستگاه هاى اپل 

نیز افزایش خواهد یافت.

   ویژگى هاى پنهان 
وقتــى مى خواهیــم در مورد 
سیســتم عامل  یک  ویژگى هاى 
صحبت کنیــم، قطعا نکات ریز و 
درشــت زیادى از قلم مى افتد. در 
کنفرانــس اپل نیــز همین اتفاق 
بــراى آى اواس 12 افتاد و هیچ 
صحبتى از ویژگى هایى که انحصارا براى این سیســتم عامل تعریف شــده بود، به میان نیامد. یکى از این 
ویژگى ها، انتقال رمز یک بار مصرف به طور خودکار از اس ام اس به اپلیکیشن مورد نظر است. اپل از این به 
بعد به محض اینکه کد به گوشى شما SMS  شود، آن را به صورت خودکار مى شناسد و نوار مورد نظر را 
در اپلیکیشن میزبان پر مى کند. این مساله کار شما را کامال راحت مى کند، بدون اینکه نیاز باشد دسترسى 
خواندن و ارســال اس ام اس را به یک اپلیکیشــن بدهید. در حال حاضر اگر یک آیفون در نزدیکى آیفون 
دیگرى بخواهد به یک واى فاى مشترك متصل شود، اپل به صورت خودکار به دستگاه دوم این امکان را 
مى دهد تا رمز واى فاى را با دستگاه دیگر به اشتراك بگذارد. حاال در آى اواس 12 اپل به شما اجازه مى دهد 
تا رمزهاى عبور موجود روى iOS  را روى مک و بالعکس انتقال دهید. این قابلیت باعث مى شود سرعت 
انجام کار باال برود و کاربر بتواند براحتى بین دو پلتفرم رابطه برقرار کند.  ویژگى جدید دیگر گوشــى هاى 
اپل هشدار اضطرارى است. این هشدار که هیچ مانعى نمى شناسد براى مواقعى تعریف شده که حتى بى صدا 
بودن و قابلیت Do Not Disturb هم نتواند جلوى آن را بگیرد. با این ویژگى، پزشــکان و پرســتاران 
مى تواننــد پیام هاى اضطرارى را به بیماران خــود انتقال دهند یا اینکه خودتان را از خوردن قرص در زمان 
درســت مطلع کنید.  آخرین ویژگى ناگفته نیز در مورد سیرى است. این دستیار هوشمند باز هم قرار است 

باهوش تر شود و سراغ یادگیرى آشپزى، سینما و دانش هاى تخصصى تر برود.

شرکت اپل در حال حاضر نسخه بتاى آى اواس 12 را عرضه کرده، اما اشکال کار آنجاست که براى به روزرسانى به این نسخه 
باید حتما حساب کاربرى توسعه دهنده داشته باشید. براى داشتن یک حساب کاربرى توسعه دهنده یا همان دولوپرى، باید ساالنه 
  https://beta.thuthuatios.com/en/ 99 دالر هزینه کنید.  پس به احتمال زیاد باید دنبال یک راه حل دیگر برویم. وبسایت
این امکان را به شــما مى دهد تا بدون داشتن حســاب کاربرى دولوپرى نسخه هاى بتا را روى گوشى، ساعت، لپ تاپ یا آیپدتان 
بریزید. این وبســایت را روى گوشى خود و با مرورگر سافارى باز کرده و با کلیک روى دیوایس مورد نظرتان پروفایل الزم براى 
دریافت به روزرسانى را فعال کنید.  بعد از این کار دستگاه شما یک بار خاموش و روشن مى شود و حاال زمان آن رسیده که مانند 
همیشه به بخش تنظیمات و جنرال بروید و گزینه Software Update را انتخاب کنید تا فایل آى اواس 12 بتا آماده دانلود شود.

آى اواس 12 را همین حاال تجربه کنید

آیا 
مى دانستید 
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وبگردى در شب
امکاناتى  از  یکى 
سیســتم عامل  کــه 
دستگاه هاى هوشمند 
خانگى  رایانه هاى  و 
مجهــز  آن  بــه 
تاریک  تم  هســتند، 
یا حالت شــب است. 
در ایــن حالــت نور 
صفحه نمایش کاهش 

مى یابد و در مواردى نور آبى که در شــب مضر است و روى خواب 
شــما تاثیر مى گذارد نیز حذف مى شود. این حالت در سیستم عامل 
مفید است، اما گاهى مشغول وبگردى هستید و تمایل دارید مطالعه 
محتواى موجود در صفحات وبسایت را به وضعیت مناسب در حالت 
شــب تغییر دهید. در این شــرایط عالوه بر کاهش نور صفحه یا 
حذف نور آبى باید زمینه ســفید و متن مشــکى روى آن به حالت 
معکوس تغییر رنگ دهند و دیگر رنگ ها نیز به همین ترتیب تغییر 
کنند تا سایت موردنظر به یک صفحه آماده مطالعه در شب تبدیل 
شــود. اگر مى خواهید این وضعیت را بســادگى روى مرورگرهاى 
کروم و فایرفاکس فعال کنید کافى است از این روش استفاده کنید:
1  به این ســایت مراجعه کرده و با توجه بــه نام مرورگر خود 
روى یکــى از گزینه هــاى Dark Reader for Chrome یــا 

Dark Reader for Firefox کلیک کنید:
http://darkreader.org/

2  پس از کلیک روى گزینه مربوطه، افزونه به نمایش درآمده را 
روى مرورگر نصب کنید.

3  به سایت موردنظر مراجعه کرده و با کلیک روى آیکون افزونه 
که در ســمت راست نوار آدرس نمایش داده مى شود، حالت تاریک 
یا روشــن را فعال کرده و در صورت نیاز، پارامترهاى موجود براى 

تنظیم بیشتر روشنایى، کنتراست و... را نیز تغییر دهید.

ویرایشگر پنهان ویدئوها در ویندوز10
امیر عصارى

یــک  از  بخشــى  دادن  بُــرش 
فیلــم، اعمــال افکــت صحنــه آهســته 
روى فیلــم، ذخیره ســازى یکــى از 
ــو به صــورت عکــس  ــاى ویدئ فریم ه
و نشــانه گذارى بــا رســم تصاویــر 
ــا از  ــن روى ویدئوه ــزودن مت ــا اف ی
ــن  ــه ممک ــت ک ــواردى اس ــه م جمل
اســت شــما را مجبــور کنــد تــا یــک 
را  ویدئویــى  ویرایشــگر  نرم افــزار 
ــا  ــد. ام ــود نصــب کنی ــه خ روى رایان
آیــا مى دانیــد وینــدوز 10 بــدون نیــاز 
ــما  ــه اى ش ــزار اضاف ــچ نرم اف ــه هی ب
ــا را  ــن کاره ــا ای ــد ت ــادر مى کن را ق
ــر  ــات دیگ ــیارى از امکان ــراه بس هم
ــه کمــک ویرایشــگر ویدئویــى کــه  ب
به صــورت پنهــان در خــود جــاى داده 

ــد؟ ــام دهی ــى انج ــت به راحت اس
ــراى اســتفاده از ایــن ویرایشــگر  ب
ویدئویــى پنهــان کافــى اســت از ایــن 

روش کمــک بگیریــد:
1 با اسـتفاده از ویندوز اکسـپلورر به 
محـل ذخیره سـازى ویدئـوى موردنظر 

خود مراجعـه کنید.
کلیـک  موردنظـر  ویدئـوى  روى   2
پـس  و  داده  فشـار  را  مـاوس  راسـت 
 Open With از مراجعـه بـه منـوى

کنیـد. انتخـاب  را   Photos گزینـه 

ــزار  ــما توســط نرم اف ــوى ش 3 ویدئ
گزینــه و  شــده  بــاز   Photos
Edit & Create در بــاال- ســمت 
ــل  ــما قاب ــراى ش ــه ب ــت صفح راس

ــود. ــد ب ــاهده خواه مش
4 بــا کلیــک روى ایــن گزینــه 
ابزارهــاى مختلفــى بــراى اعمــال 
اختیــار  در  ویدئــو  روى  تغییــرات 
شــما قــرار مى گیــرد کــه باتوجــه 
ابزارهــا،  از  هریــک  انتخــاب  بــه 
ویرایــش  بــراى  الزم  گزینه هــاى 
پایــان  در  و  شــده  فعــال  ویدئــو 
مى توانیــد بــا کلیــک روى گزینــه 
کپــى  نســخه اى   Save a copy
از ویدئــوى تغییــر داده شــده را در 

ــى  ــوى اصل محــل ذخیره ســازى ویدئ
دریافــت کنیــد.

ســه بعدى  افکت هــاى  نکتــه: 
روى  کلیــک  بــا  ویرایشــگر  ایــن 
گزینــه Add 3D Effects در اختیــار 
شــما قــرار خواهــد گرفــت و یکــى از 
ایــن  بخش هــاى  جذاب تریــن 
ــه  ــى رود، چراک ــمار م ــگر به ش ویرایش
افکت هایــى  مى توانیــد  به راحتــى 
ویدئوهــاى  بــه  را  زیبــا  بســیار 
ــود  ــراى دانل ــد و ب ــه کنی ــود اضاف خ
افکت هــاى بیشــتر نیــز مى توانیــد 
3D Library با کلیــک روى گزینــه
جدیــد  افکــت   500 از  بیــش  بــه 

یابیــد. دسترســى 

دکتر 
کلیک

کلیک شما

سید محسن فاطمى از تهران: 
هنگام اســتفاده از ورد 2016 در ویندوز 10 وقتى جدولى درســت 
مى کنیم، در آن اعدادى مى نویســیم و عالمت calculate را مى زنیم، عمل 

جمع بستن انجام نشده و پیغامى با متن زیر ظاهر مى شود:
Make the list separator and the decimal separator
different before calculating.

چگونه مى توانم مشکل جمع زدن در جدول را حل کنم؟

عماد کریمیان از اصفهان: 
سیستم عامل لپ تاپ من ویندوز 10 نســخه enterprise است که بدون هیچ محدودیتى تمام 
فایل هاى به روزرســان را دریافت مى کند و در حال حاضر هیچ به روزرســانى براى سیستم وجود ندارد. 
(Feature update to Windows 10, version 1803--Successfully installed). مدل لپ تاپ 
E1-570G از برند ایسر اســت که با نرم افزار Driver Booster نسخه 5/1 تمام درایورهاى موجود 
به روز شــده، ولى متاسفانه امکان اتصال گوشى موبایل یا اسپیکر بلوتوث خود را به لپ تاپ ندارم و وقتى 

بلوتوث دستگاه را روشن مى کنم هیچ کدام از گجت ها پیدا نمى شود. لطفا راهنمایى کنید.

  ایــن پیغام به این معناســت که جداکننده لیســت و اعشــار در 
سیستم عامل شما یکسان هستند و به همین علت نرم افزار نمى تواند 
عملیات موردنظر شما را اجرا کند. براى حل مشکل طبق مراحل زیر عمل کنید:
 از منــوى اســتارت روى آیکــون Settings کلیــک کــرده و گزینــه

 Time and Language را کلیک کنید.
 Additional Date, Time, Regional از ستون سمت راست روى 

Settings کلیک کنید.
 Change date, time , or number در صفحه باز شده روى گزینه 

formats در بخش Region کلیک کنید.
 در تب Formats روى گزینه Additional Settings کلیک کنید.

 Decimal Symbols , List Separator مقادیــر موجود در بخش 
را متفاوت از یکدیگر مشخص کنید.

نکته: بهتر اســت در تــب Currency نیز مقــدار جدیــدى را که براى 
Decimal Symbol انتخاب کرده اید، وارد کنید.

 تغییــرات را ذخیره کرده و پس از اجــراى مجدد نرم افزار Word، عملیات 
موردنظر را اجرا کنید.

 مشکل شما باتوجه به جزئیات ارسالى مى تواند یک دلیل داشته باشد و آن هم درایورى است    
که براى بلوتوث روى سیستم عامل نصب شده است. 

البته ذکر این نکته نیز ضرورى است که لپ تاپ شما به صورت رسمى درایورهاى ویندوز 10 را ندارد 
و از طرف شــرکت سازنده سازگارى این مدل لپ تاپ با ویندوز 10 تائید نشده است.

 به هر حال بهتر اســت درایور بلوتوث مربوط به ویندوز 8/1 را که در ســایت رسمى سازنده لپ تاپ 
ارائه شــده دریافت کرده و این درایور را روى سیستم عامل نصب کنید.

براى دانلود درایور مى توانید به لینک زیر مراجعه کنید:
http://bit.do/570g

در ادامه مى توانید راهکار زیر را نیز بررسى کنید:
 کلیدهاى Win + R را فشــار داده و عبارت services.msc را وارد کرده و کلید اینتر را فشــار 

دهید.
 در فهرســت سرویس ها، گزینه Bluetooth Support service را پیدا کرده و پس از کلیک 

راست روى آن، گزینه Restart را انتخاب کنید.
 دوباره روى گزینه فوق کلیک راســت کرده و گزینه Properties را انتخاب کنید. در ادامه مقدار 
مقابــل گزینه Startup type را روى Automatic قــرار داده و با کلیک روى OK تغییرات را 

ذخیره کنید.

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. 
@clickjamejam

ما را 
در فضاى 

مجازى دنبال 
کنید

 هیجان یک روز پرتحرك
چند سالى است بازار اسکوترهاى برقى 
و هاوربوردها حســابى رونق گرفته اســت. 
در ایــن میان، یک محصــول جدید به نام 
Hovershoes X1 مى تواند نظر بسیارى 
از عالقه منــدان را به خــود جلب کند. این 
داراى  مشابه  گجت هاى  هاوربورد برخالف 
یک بخش یکپارچه نیست و دو قسمت دارد که هر قسمت به یک پا اختصاص خواهد 
داشت. ایستادن روى این گجت در ابتدا شاید کمى دشوار باشد و کاربر براى حفظ تعادل 
روى آن بایــد کمى تمرین کند. همچنین کاربر مى تواند دو قســمت مجزا را از طریق 
یــک میله به هم متصل کند. این گجت در کل 4/5 کیلوگرم وزن دارد و هر موتور آن 
250 وات است. هر بار شارژ این گجت یک ساعت و نیم طول مى کشد و با آن مى توانید 
حداکثر 8 کیلومتر را طى کنید. گفتنى اســت حداکثر سرعتش نیز 8 کیلومتر در ساعت 

است و حدود 500 دالر قیمت دارد.

آموزش جذاب مکعب روبیک 
مکعب روبیک از زمان شکل گیرى (سال 1974) همیشه 
یکى از جذاب ترین وســایل بازى به شمار رفته است. حتى 
امــروزه با وجود انواع بازى هاى رایانــه اى نیز هنوز مکعب 
روبیک براى بسیارى از مردم جذابیت دارد، اما شاید شما هم 
مانند بسیارى از افراد دیگر نتوانید رنگ هاى هر سطح را به 
شکلى درســت بچینید. گوکیوب (GoCube) ابزارى براى 
آموزش اســتفاده از مکعب روبیک است. گوکیوب موقعیت 
فعلــى هر بلــوك روى مکعب را تشــخیص داده و تصویر 
آن را روى نمایشــگر به کاربر نشــان مى دهد. اپلیکیشــن 
گوکیوب سپس به صورت گام به گام نحوه جابه جایى درست 
بخش هاى مختلف مکعب تا رســیدن به حالت درســت را 
آموزش مى دهد. این گجــت راهکارهاى دیگرى نیز براى 
تشویق کاربر به ادامه مسیر و افزایش انگیره نیز دارد. براى 
نمونه امکان رقابت با رقیبانى از سراســر دنیا براى تکمیل 
یک مکعب یکســان و ثبت زمان مربوط به هر کاربر فراهم 

شده است. گوکیوب 120 دالر قیمت دارد.

 مربى شخصى براى دویدن
بســیارى از افراد براى ورزش ســراغ دویدن مى روند، 
اما اکثریت آنها از یک مربى حرفه اى براى آموزش شــیوه 
درست دویدن محروم هســتند. رانوى (RUNVI) یک 
گجت هوشمند اســت که مى تواند جاى خالى یک مربى 
حرفــه اى را برایتــان ُپرکند. رانوى یک دســتگاه داراى 
30 حسگر و دو شتاب ســنج است که در الیه کف کفش 
قرار مى گیرد. این گجت اطالعاتى نظیر میزان فشــار به 
قســمت هاى مختلف پا، ســرعت، انرژى مصرف شده و 
مســافت طى شــده را دریافت و به صورت آنى به شــکل 
صوتــى (از طریق ایرفون) یا تصویرى (از طریق ســاعت 
هوشمند یا گوشــى) به اطالع کاربر مى رساند. اپلیکیشن 
رانــوى مى تواند تکنیک دویدن کاربــر را تحلیل کرده و 
توصیه هایــى تخصصى براى بهبود آن بــه او ارائه دهد. 
رانوى یک پروفایل از مشــخصات الگوى کاربر در دویدن 
تشکیل داده و برنامه اى براى بهبود آن ارائه مى کند. رانوى 

200 یورو قیمت دارد و به زودى به بازار عرضه مى شود. 

یک ساعت هوشمند ارزان قیمت
شرکت چینى بلو (Blu) که مدتى است به دلیل طراحى و عرضه گوشى هاى هوشمند با قیمت پایین تر نسبت به رقبا شهرت یافته، 
این بار وارد حوزه ساعت هاى هوشمند شده و محصولى جدید را با نام اکس لینک (X Link) عرضه کرده است. این ساعت هوشمند 
 IPS هماهنگ شود. نمایشگر این گجت 1/1 اینچى بوده و از فناورى iOS مى تواند با گوشــى هاى داراى سیستم عامل اندروید و نیز
بهره مى برد. همچنین بســیارى از قابلیت هاى ساعت هاى هوشــمند نظیر گام شمار، پایش ضربان قلب،  پایش خواب و ارزیابى میزان 
فعالیت جسمى نیز در آن قرار دارد. البته براى بهره گیرى از قابلیت هاى مختلف این ساعت روى گوشى ابتدا باید اپلیکیشن ویژه اى با 
 (2G) را روى گوشــى هوشمندتان نصب کنید. اکس لینک متاسفانه فقط از سیمکارت هاى نسل دوم (Blu fitness) نام بلو فیتنس

پشتیبانى مى کند و به همین دلیل نباید انتظار زیادى از آن داشت. اکس لینک فقط 60 دالر قیمت دارد.

گجت مترجم مبتنى بر هوش مصنوعى
 (Westin) در نمایشــگاه کامپیوتکس 2018 شــاهد رونمایى از یک گجت ویژه ترجمه بودیم که از 32 زبان زنده دنیا پشتیبانى مى کند. این گجت وستین
نام دارد. براى استفاده از وستین کافى است دکمه موجود زیر صفحه نمایشگر آن را فشار داده و جمله مورد نظرمان را بگوییم. این جمله به زبان انتخاب شده 
ترجمه شــده و به صورت صوتى پخش مى شــود، اما نحوه عملکرد این گجت نیز جالب است. هر جمله در سامانه مترجم چهار موتور جست وجو (گوگل، بینگ، 
بایدو و یک موتور جســت وجوى چینى) برگردان شــده و سپس سامانه هوش مصنوعى، بهترین گزینه را انتخاب مى کند. این گجت به اینترنت نیاز داشته و به 
همین دلیل از قابلیت اتصال به واى فاى و نیز 4G برخوردار است. باترى وستین در حالت آماده به کار تا 250 ساعت انرژى دستگاه را تامین مى کند. میکروفن 

با قابلیت حذف نویز و امکان ضبط صدا از دیگر قابلیت هاى وستین است. 

پهپاد زیرآبى
تایتان (Titan) نام یک پهپاد ویژه حضور در زیر آب اســت 
که قابلیت هاى زیادى دارد. از ایــن پهپاد مى توان براى کاوش 
در دریــا و گرفتن تصاویر جذاب و دیدنى اســتفاده کرد. تایتان 
مى تواند حداکثر تا عمق 150 مترى زیر آب حضور داشــته باشد. 
المپ هاى LED تایتان شــدت نورى برابر با 3000 لومن دارند 
و مى تواننــد حتى تاریک ترین نقاط کف دریا را براى عکاســى 
و فیلمبــردارى مهیا کنند. دوربین این گجــت به لنزى با زاویه 
160 درجه مجهز اســت که تصاویرى با زاویــه باز را با کیفیت 
4K UHD در اختیار کاربر قرار مى دهد. امکان اتصال خروجى 
تصویر به عینک واقعیت مجازى و مشــاهده دنیاى زیرآب روى 
قایق یا خشکى نیز در این گجت فراهم شده است. کاربر مى تواند 
با قرار دادن گوشــى هوشــمند یا تبلت روى دسته ویژه کنترل 
تایتان، آن را در زیر آب هدایت کند. حداکثر ســرعت تایتان دو 

متر بر ثانیه است. 

صالح سپهري فر

دستکشى براى ناشنوایان
یکــى از مشــکالتى کــه ناشــنوایان 
بــراى ارتباط بــا دیگر افــراد جامعه دارند

 آشــنا نبودن بسیارى از مردم با زبان اشاره 
 Yingmi) تک ینگمى  دســتکش  است. 
Tech) مى تواند زبان اشاره به کار رفته شده 
توســط کاربر را تشــخیص دهد و آن را به 

متن تبدیل کند. روى این دســتکش تعداد زیادى حســگر حرکتى و نیز ژیروسکوپ و 
شتاب ســنج قرار دارد. این مجموعه در کنار هم قادر به تشخیص ظریف ترین حرکات 
دست و انگشتان است. الگوى سه بعدى به دست آمده از حرکات دست از طریق بلوتوث 
به اپلیکیشن ویژه این دستکش روى گوشى هوشمند ارسال مى شود. این اپلیکیشن نیز 
بر اساس الگوریتم طراحى شده مى تواند این حرکات را به متن تبدیل کند. این شرکت 
تایوانى در حال حاضر فقط الگوریتمى براى تفســیر زبان اشاره چینى براى این گجت 

تعریف کرده و در آینده امکان گسترش آن به زبان هاى دیگر نیز وجود دارد.
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