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کارخانه شغل  سا زى
فناورى بالك چین، موقعیت هاى شغلى پردرآمدى خلق مى کند 

چگونه فناورى هاى جدید را در زندگى خودمى پذیریم؟
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 آیا
 مى دانستید

  فناورى نوین، شغل هاى پردرآمد
جذابیــت ایــن فنــاورى ســبب شــده 
شرکت هاى کوچک و بزرگ زیادى از سراسر 
دنیا براى اســتفاده از آن به تکاپو بیفتند. آمار 
گویاى آن اســت که فقــط در ایاالت متحده 
حدود 23 درصد از شــرکت ها برنامه اى براى 
در  بالك چین  بر  مبتنى  نرم افزارهاى  طراحى 

دست اجرا دارند. 
امــا به دلیل نو بودن ایــن فناورى، تعداد 
کســانى که از توانایى، تخصــص و تجربه 
باالیى براى اجراى آن برخوردار باشند چندان 
زیاد نیســت. به همین دلیل مشــاغل مرتبط 
با توســعه ســامانه هاى مبتنى بر بالك چین 
به یکــى از پرتقاضاترین و البته پردرآمدترین 
مشاغل در بازار کار فناورى اطالعات تبدیل 

شده است.
 آمارها رشــد 200 درصدى میزان تقاضا 
براى کارشناســان با این تخصص را در دنیا 

نشان مى دهد. 
این طور نیســت که تخصــص در زمینه 
بالك چیــن فقط بــه برنامه نویســى محدود 
باشد و بخش هاى مختلفى (از مدیریت پروژه 
گرفته تا بررســى جنبه هاى حقوقى و قانونى) 
را در برمى گیــرد. در ادامــه پرتقاضاتریــن 
مشــاغل مربوط به این فناورى را بررســى 

مى کنیم. 

1 مدیر پروژه بالك چین
پروژه هــاى مرتبط با فنــاورى اطالعات 
معموال پیچیدگى هاى فنــى زیادى دارد. در 
این میان، پروژه هاى مربوط به بالك چین به 
دلیــل نو بودن این فنــاورى از پیچیدگى به 
مراتب بیشــترى برخوردارند. همین امر سبب 
مى شــود تیم فنى و تیم مدیریت سازمان از 

یک زبان مشترك برخوردار نباشند.
 مدیر پروژه بالك چیــن را مى توان یک 
مترجم دانســت که باید اطالعات و جزئیات 
فنى را از تیم فنى به مدیران ســازمان اعالم 
کند و از سویى دیگر، خواسته هاى مدیران را 
به شــکلى که از نظر فنــى در پروژه اجرایى 

باشد به اعضاى تیم فنى انتقال دهد. 
مدیر پروژه بالك چین باید از یک ســو با 
شیوه هاى مدیریت پروژه آشنا باشد و از سوى 
دیگر، اطالعات بنیادیــن الزم در زمینه این 

فناورى را در اختیار داشته باشد.
 برنامه ریزى و نظــارت بر اجراى مراحل 
مختلــف پروژه از دیگــر تکالیف مدیر پروژه 

بالك چین به شمار مى رود. 

2 توسعه دهنده بالك چین
یکى از اصلى ترین شغل هاى مرتبط با این 
فناورى که تقاضاى زیادى در بازار کار براى 
جذب نیرو براى آن وجود دارد، توسعه دهنده 
بالك چین اســت. بانک ها و موسسات مالى، 
ســازمان هاى دولتى و نیز شرکت هاى حوزه 
نیروى  متقاضیــان  مهم تریــن  از  فنــاورى 
هستند.  بالك چین  توســعه دهنده  متخصص 
نقش توســعه دهنده بالك چین در یک پروژه 
شــاید با پروژه دیگر متفاوت باشد. در برخى 
باید  بالك چیــن  توســعه دهنده  پروژه هــا، 
شــبکه بالك چین را از ابتــدا طراحى کند و 
در پروژه اى دیگر، بســتر شبکه آماده باشد و 
فقط نیاز به پیاده سازى الزامات اجرایى شدن 
بالك چین باشــد. توســعه دهنده بالك چین 
معموال باید حداقل با یک زبان برنامه نویسى 
(نظیر ++C)، کار بــا پایگاه هاى داده و نیز 
اصــول کلى تعریــف و پیشــبرد پروژه هاى 
داشته  آشــنایى  اطالعات  فناورى  به  مربوط 
باشــد. همچنین آشنایى خوب با دانش شبکه 
و رمزنــگارى نیز از دیگر مواردى اســت که 
اهمیت  از  بالك چین  توسعه دهنده  یک  براى 

باالیى برخوردار است. 

3 مهندس کیفیت بالك چین
یک مهنــدس کیفیت بالك چین به عنوان 
ناظر در پروژه ها حضور دارد و اجزاى پروژه و 

ســالمت ســامانه طراحى شــده را بررسى 
مى کند تا از درســت بودن آن مطمئن شــود 
و نیــز روى ســامانه، آزمایش هــاى الزم را 
بالك چین  کیفیت  مهنــدس  مى دهد.  انجام 
بایــد اطمینــان حاصل کند کــه بخش هاى 
مختلف سامانه از اســتانداردهاى روز کارا و 
امن برخوردار اســت. مطالعه و تحقیق درباره 
ابزارهاى مرتبط بــا بالك چین و نیز طراحى 
آزمون هاى اســتاندارد براى ارزیابى ســامانه 
طراحى شده از دیگر مواردى است که چنین 
کارشناســى باید مدنظر قرار دهد. شرکت ها 
معموال مهندس کیفیت بالك چین را از میان 
دانش آموختگان کارشناســى ارشــد مدیریت 

کسب وکار انتخاب مى کنند. 

4 مشاور حقوقى بالك چین
دارد  وظیفه  بالك چین  حقوقى  مشاور  یک 
توصیه هــاى الزم را به شــرکت یا ســازمان 
صاحب پروژه براى پیشــبرد پروژه بر اســاس 
الزامات حقوقى و مقــررات موجود ارائه دهد. 
با وجود این که هنوز مقررات چندانى در برخى 
زمینه هاى حساس مرتبط با این فناورى (نظیر 
جذب ســرمایه براى انتشــار ارز دیجیتال) در 
کشــورهاى مختلف وجود ندارد، اما به تدریج 
شاهد تدوین چنین مقرراتى هستیم. به همین 
باید  بالك چین  حقوقــى  مشــاور  یک  دلیل، 
اطالعات خود را نیز در این زمینه به روز کند. 

 (smart contract) هوشــمند  قرارداد 
یکى از مهم تریــن مزایاى فناورى بالك چین 
به شــمار مى رود. قراردادهاى هوشمند امکان 
صورت  در  را  قراردادهــا  خودبه خــود  اجراى 
عملــى شــدن پیش شــرط هاى آن فراهــم 
مى کنند. بررســى جنبه هــاى حقوقى مربوط 
به این قراردادها در پروژه تعریف شــده نیز از 
دیگر وظایف یک مشاور حقوقى بالك چین به 

شمار مى رود. 

5 طراح رابط کاربرى بالك چین
فناورى بالك چین قابلیت هاى فنى زیادى 
دارد، اما براى این که کاربران (بویژه کاربرانى 
فناورى  ایــن  درباره  چندانى  اطالعــات  که 
ندارند) بتوانند از سامانه طراحى شده به خوبى 
استفاده کنند، نیازمند یک رابط کاربرى خوب 
خواهیم بــود. براى این کار بــه طراح رابط 
 (UX) و نیــز تجربه کاربرى (UI) کاربرى
نیاز داریم. طراحى ساده، جذاب و کاربرپسند 
اپلیکیشــن، نرم افــزار یا وبســایت ســامانه 
بالك چین یکى از مهم تریــن مراحل پروژه 
به شــمار مى رود. همچنین یکنواختى تجربه 
کاربرى (در محیط اپلیکیشــن روى گوشــى 
هوشمند، نرم افزار روى رایانه و نیز وبسایت) 
از دیگر موارد مهمى است که یک طراح رابط 
کاربرى حرفه اى به خوبــى مى تواند از پس 

آن برآید. 

صالح سپهرى فر

عرضه بیت کوین از سال 2009 ســبب ایجاد بازار 
جدیدى به نــام ارزهاى دیجیتال شــده که البته 
عالقه مندان و مخالفان بسیارى دارد. بیت کوین با 
هدف ایجاد تحول در نظام مالى دنیا عرضه شد، اما 
جالب اینجاست که فناورى بنیادینى که بیت کوین 
براساس آن عمل مى کند شاید بتواند تحولى جدى 
نه فقط در نظام مالى، بلکه در بسیارى دیگر از صنایع 
و حوزه هاى کسب وکار و زندگى بشر به همراه آورد. 
 (blockchain) این فناورى بنیادیــن بالك چین
نام دارد. بالك چین در واقع یک شبکه غیرمتمرکز 
و توزیع شده است. همین ویژگى ها سبب مى شود 
بتواند به عنوان یک سیستم تقریبا غیرقابل هک، 
غیرقابل دستکارى و بسیار شفاف عمل کند. این 
ویژگى ها براى بسیارى از شرکت ها (نظیر فعاالن 
حوزه زنجیره توزیع، خدمات مالى و...) و نیز ادارات 

دولتى بسیار مؤثر است. 

یادگیری مھارت ھای مربوط بھ فناوری بالك چین
شاید شما هم جزو عالقه مندان به این فناورى باشید یا حداقل وجود تقاضاى 
گسترده از سوى کارفرمایان، شما را هم براى حضور در این بازار وسوسه کند! در 
این صورت الزم است تخصص هاى الزم را در این زمینه به دست آورید. به طور 

کلى، شیوه هاى زیر مى تواند شما را براى کسب دانش مورد نیازتان یارى کند.

1 دوره هاى آموزش مجازى: از آنجا که آموزش برنامه نویســى نیاز 
چندانــى به حضور در کالس فیزیکى نــدارد، دوره هاى آموزش مجازى یکى از 
محبوب ترین شــیوه هاى موجود به شمار مى رود. ســامانه هاى آموزش مجازى 

زیادى در سراسر دنیا در چند سال اخیر، دوره هایى ویژه بالك چین را به فهرست آموزش هاى خود اضافه کرده اند. این دوره ها شامل فیلم، 
متن و گاهى تکالیف مشخص هستند. 

2 شرکت در کارگاه هاى آموزشى: شاید براى آغاز کار یا باال بردن دانش تان به حضور در دوره هاى آموزشى و تعامل مستقیم 
با استاد نیاز داشته باشید. در این صورت شرکت در کارگاه ها و دوره هاى حضورى مى تواند سودمند باشد. 

3  کتاب: یکى از کم خرج ترین و موثرترین شــیوه ها براى یادگیرى، همان شــیوه سنتى استفاده از کتاب است. کتاب هاى چندانى 
به زبان فارســى در زمینه بالك چین وجود نــدارد. در عوض مى توانید از کتاب هاى الکترونیکى روز دنیا به زبان انگلیســى در این زمینه

 بهره مند شوید.

کارخانه شغل  سا زىکارخانه شغل  سا زى
فناورى بالك چین، موقعیت هاى شغلى پردرآمدى خلق مى کندفناورى بالك چین، موقعیت هاى شغلى پردرآمدى خلق مى کند  
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ذره بین    مدل پذیرش فناورى
خاطرات زیادى از ورود فناورى به زندگى خود 
داریم. روزگارى که تلویزیون وارد ایران شد شاید 
پدربزرگ ها و مادربزرگ هاى ما جلوى آن مرتب و 
منظم مى نشستند و خیلى ها حتى از روبه رو شدن 
با آن ترس داشتند. این روال ادامه دار بوده و ما در 
مواجهه با خودرو، ویدئو و حتى اینترنت هم تقریبا 
مشــابه این شرایط را داشتیم. شــاید در نگاه اول 
ذهن ما به این سمت برود که جامعه ما چون مبانى 
ســنتى قوى اى دارد این چنین است، ولى واقعیت 
این است که پذیرش فناورى جدید که باعث تغییر 
در رفتار عادى زندگى ما مى شــود همیشه براحتى 
نیست. نتایج تحقیقات نشــان مى دهد در بیشتر 
کشورهاى دنیا پذیرش فناورى جدید کار ساده اى 
نیست. البته این مورد در کشورهاى مختلف و در 
شرایط مختلف تفاوت دارد.  پژوهشگران از تجارب 
اتفاقات مختلف به جمع بندى مشخصى به صورت 
یک مدل رســیده اند که در سال هاى متوالى از آن 
بــراى آزمودن میزان پذیرش افراد جامعه در مورد 

فناورى جدید استفاده کرده اند.
براى پذیرش هر فناورى دو 

تئورى پایه وجــود دارد. در 
رفتارى  قصد  اول  تئورى 
از  اســتفاده  در  شخص 
آن فناورى مطرح است. 
در واقع وقتى کســى از 
قصــد از فنــاورى جدید 

اســتفاده کنــد. در تئورى 
دوم نگرش فــرد، هنجارهاى 

ذهنى و کنترل رفتار براى اســتفاده 
از فناورى جدید مطرح است؛ در واقع این که ما 

چه دیدگاه و نگرشى در مورد فناورى جدید داریم 
و چه هنجارهایى در اســتفاده از این فناورى براى 
شخص مطرح اســت که موجب استفاده یا عدم 

استفاده او مى شود.
این دو تئــورى، پایه مدل پذیــرش فناورى 
(Technology Acceptance Model) شده 
که سال هاست افراد مختلف از آن استفاده مى کنند. 

با استفاده از این مدل مى توان مشخص کرد یک 
فناورى تا چه حد مى تواند مورد پذیرش جامعه قرار 
بگیرد. در این مدل دو نکته اساســى وجود دارد، 
اول این که کاربر درك کنــد فناورى جدید براى 
او مفید اســت. مفید بودن مى تواند موجب تغییر 
نگرش افراد براى شــروع استفاده از آن شود. این 
مساله مى تواند در نهایت به استفاده از آن فناورى 
در رفتــار کاربر منتهى شــود.  گاهى مفید بودن 
فناورى آنقدر به صورت ظاهرى مشــخص شده و 
جامعه به سمت آن در حرکت است که شاید مفید 
بودن موجب شــود کاربران به طور مستقیم از آن 
فناورى استفاده کنند.  نکته دوم این که استفاده از 
این فناورى آسان است یا خیر؟ خیلى اوقات آسانى 
فناورى موجب خواهد شد که شما  استفاده از یک 
قصد اســتفاده از آن را داشته باشید و این قصد در 

نهایت موجب تغییر در رفتار کاربر خواهد شد.
براى درك بهتر این مدل یک مثال ســاده را 
بررسى مى کنیم. گوشــى هاى هوشمند به عنوان 
یک فناورى نوین در همین چند ســال پیش وارد 
بسیارى از جوامع شدند. از دیدگاه مدل 
پذیرش فنــاورى این که چقدر 
است  کاربردى  فناورى  این 
و چقــدر اســتفاده از آن 
مى توانست  است  آسان 
فناورى  این  پذیرش  در 
نگاه  در  باشد.  اثربخش 
اول وقتى ایــن فناورى 
وارد بازار شــد، بسیارى از 
امکانــات و ویژگى هاى آن با 
اســتفاده از معرفى و تبلیغات بیان 
شد. این معرفى و تبلیغات موجب شد کاربران 
حس کنند این ابــزار مى تواند براى رفع برخى از 
نیازهاى آنها مفید باشــد. این درك مفید بودن و 
کاربردى بودن فناورى جدید موجب شده کاربران 
از نظر ذهنى به دنبال اســتفاده از آن باشند و در 

نهایت از آن استفاده کنند. 
یکى دیگر از مواردى که در استفاده از فناورى 
در مدل پذیرش فناورى حائز اهمیت بوده، استفاده 

راحت از فناورى است. این راحتى نیز درخصوص 
گوشــى هاى هوشــمند به وضوح دیده مى شــد. 
ســادگى و راحتى اســتفاده از تلفــن همراه ذهن 
کاربران را به استفاده از آن سوق داده و در نهایت 
موجب اســتفاده از آن شده است. بعد از استفاده از 
این ابزار و فناورى بود که کاربران به صورت کامل 

آن را پذیرفتند.

  مدل پذیرش؛ کاربران و تولیدکنندگان
مدل پذیرش فنــاورى را مى توان از دو دیدگاه 
مورد بررســى قرار داد. دیدگاه اول کاربران هستند 
که با دانســتن این مدل مى تواننــد متوجه علت 
پذیرش فناورى هاى مختلف یا نپذیرفتن آن شوند. 
در واقع کاربران بــا این مدل مى دانند که احتماال 
فناورى که نه مفید باشد و نه استفاده از آن آسان، 
مورد پذیرش قــرار نخواهد گرفت. همچنین آنها 
مى توانند فناورى هــاى قبلى را که امروز جزئى از 
زندگى شان شده مورد بررسى قرار دهند و احتماال 
به این نتیجه برسند که علت حضور این فناورى ها 

منطبق بودن آن بر مدل پذیرش فناورى است.
از نــگاه تولیدکننــدگان و عرضه کننــدگان 
فناورى هــاى جدید هم مدل پذیــرش کارایى و 
کارکرد باالیى دارد. معموال با استفاده از این مدل و 
سواالتى که در مورد آن مطرح است پژوهش هایى 
قبــل از ورود فناورى به بازار انجام مى شــود و با 
استفاده از این مدل میزان پذیرش کاربران در مورد 

فناورى خاص سنجیده مى شود. 
نتایج این تحقیقات مى تواند دانش مناسبى را به 
تولیدکنندگان ارائه کند، چراکه اگر میزان پذیرش 
پایین باشــد با تغییرات در فناورى جدید مى توانند 

میزان پذیرش را باالتر ببرند.
 فرض کنید همین سنجش در مورد تلفن همراه 
هوشــمند صورت گرفته و ساده نبودن در استفاده 
موجب شده باشد که پذیرش آن از دیدگاه کاربران 

پایین باشد. 
مطمئنا شــرکت هاى تولیدى سعى کرده اند با 
ساده سازى استفاده از این فناورى موجبات افزایش 

میزان پذیرش آن را فراهم کنند.

در جهانى که از فناورى هاى مختلف پر شده، گاهى توان پذیرش داریم و گاهى ناخواسته فناورى ها را پذیرفته ایم. شاید براى این که یک فناورى وارد سیستم 
زندگى سنتى ما شود، ابتدا با مقاومت هایى روبه رو شود، ولى چه مسائلى در پذیرش ما به عنوان یک استفاده کننده حائز اهمیت هستند که ما فناورى جدید 

را مى پذیریم. سال هاى متوالى تحقیقات زیادى در این زمینه انجام شده و به طور عام مدل پذیرش براى فناورى تعیین شده است.

محسن سمسارپور

مدل پذیرش 
فناورى 2

مدل پذیــرش فناورى براســاس 
زمان، تغییراتى داشــته و ســعى شده 
در آن بــه نکات دیگــرى هم توجه 
شــود. این موارد نتیجه بررســى ها و 
سال هاى  طى  که  بوده  پژوهش هایى 
متوالى انجام شده اند. در نگارش جدید 
داوطلب  کاربران،  شخصى  تجربه  آن 
بودن براى اســتفاده از فناورى، تصور 
آنها از فناورى جدید و ارزشى که براى 
کاربر ایجاد مى کند و برخى مســائل 
هنجار اجتماعى نیز مورد بررسى قرار 
مى گیرد. این مــوارد کمک مى کند تا 
پذیرش  میزان  فناورى،  پذیرش  مدل 
یا عدم پذیرش را از جنبه هاى مختلف 

مورد سنجش قرار دهد. 
نگارش  دو  هر  براى  خاص  به طور 
این مدل ســواالتى وجــود دارند که 
پرســیده  کاربران  از  پژوهش هــا  در 
شده و بر اســاس نتایج به دست آمده 

تصمیمات اتخاذ مى شود.
به هر حال نکتــه حائز اهمیت در 
پذیرش و اســتفاده از فنــاورى این 
است که به طور طبیعى در مراحل اول 
مواجهــه با آن ممکن اســت پذیرش 
آن راحت نباشد، ولى اگر هر فناورى 
نیازهاى کاربــران را برطرف کرده و 

طبق ســاختار ذهنــى و عادات مردم 
برنامه ریزى شده باشد، مى تواند جاى 
خود را بین آنهــا باز کرده و جزئى از 

عادات آنها شود. 
در مدل پذیــرش فناورى، آخرین 
واقعى»  را «اســتفاده  استفاده  مرحله 
نامگــذارى کرده اند، بــه این معنا که 
اســتفاده از این فناورى به طور کامل 
در بطــن رفتارهاى روزمــره کاربران 
قــرار گرفته و جزئــى از زندگى آنها 
شــده و گاهى ممکن است بدون آن 
زندگى سخت یا شــاید غیرممکن به 

نظر برسد.

چگونه فناورى هاى جدید را در زندگى خود مى پذیریم؟

مهمان داریم

خاطرات 
زیادى از ورود فناورى 

به زندگى خود داریم. روزگارى که 
تلویزیون وارد ایران شد شاید پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هاى ما جلوى آن مرتب و منظم 

مى نشستند و خیلى ها حتى از روبه رو شدن با آن 
ترس داشتند. این روال ادامه دار بوده و ما با 

مواجهه با خودرو، ویدئو و حتى اینترنت 
هم تقریبا مشابه این شرایط را 

داشتیم

مدل پذیرش فناورى
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بازى  کده

  پسرى که مى خواهد کودکى کند
داستان بازى از یک روز شنبه عادى در خانه اى 
نسبتا عادى شروع مى شــود و قهرمان قصه یک 
کودك 10 ســاله عادى به اســم Chris بوده که 
سرش با ابرقهرمان ها، ربات ها و دایناسورها حسابى 
گرم است! هرچند مفهوم پناه گرفتن در فانتزى ها 
همچنان هسته اصلى داستان غم انگیز و البته بسیار 
قدرتمند بازى به شــمار مى رود و اتفاقا گذرهایى 
هــم مى زند به جاهایى که براى فــرار از واقعیات 
به آنها فرار مى کنیم، اما قلب تپنده داســتان روى 
موقعیت هایى تمرکــز دارد که ما را مجبور به فرار 
از واقعیت هــا مى کند. به عبارتى، مهم نیســت به 
کجا پناه مى بریم، مهم اتفاقاتى اســت که ما را به 

پناه بردن وا مى دارند! 
 Life is Strange کــه  اســت  درســت 
امــا  نمى شــود،  دیــده  بــازى  عنــوان  در 
Captain Spirit در همــان دنیــا، بــا همــان 
حال و هوا و ســبک و ســیاق بصرى جریان دارد 
و بــه نظر مى رســد ربط مســتقیمى با داســتان

بى صبرانــه  کــه  دارد   Life is Strange 2  
 Dontnod منتظرش هســتیم.در این قصه جدید
بازیکن هدایت کریس را به عهده دارد، پســربچه 
10 ساله اى که با پدرش تنها زندگى مى کند، چراکه 
چند سال پیش مادرش را از دست داده است. حاال 
پدر او به آدمى الکلى تبدیل شده و زندگى در خانه 
آنهــا چیزى نیســت که بتوان آن را ســاده و آرام 
توصیــف کرد. با وجود این که قصه ما را در فضایى 
ناراحت کننده و جوى سنگین قرار مى دهد، اما اتفاقا 
از همین بســتر اســت که روایت بازى درخشش 
خود را بروز مى دهد. کریــس براى این که خود را 
از زندگى نه چندان خوبــش جدا کند، خودش را با 
دنیاى ساختگى فانتزى سرگرم مى کند، جایى که او 

در آن نقش Captain Spirit را دارد!

  جایى براى گیم پلى نیست
اگر انتظار یــک گیم پلى ماجرایى با پازل ها و 
معماهاى جذاب را دارید باید به شما بگوییم که در 
این بازى خبر چندانى از آنها نیست. ممکن است 
بازى از شــما بخواهد براى درست کردن نقشه 
تصویــر را در کنار هم قرار دهید یا کد امنیتى  دو 
یک موبایــل را پیدا کنید، امــا این ها واقعا چیزى 
نیستند که بخواهیم بگوییم معماى خوبى هستند 
تا چه برسد به این که بازیکن را به چالش بکشند. 

به بازى بیشتر به چشم یک شبیه ساز راه رفتن 
یا حتــى زندگى عــادى نگاه کنید، بخشــى از 
کارهایى که باید با کریــس انجام دهید به امور 
روزمره اى مثــل تمیز کردن خانه و حیاط کثیف، 
شستن ظرف ها و لباس ها ختم مى شود، زیرا پدر 
الکلى کریس جلوى تلویزیــون لم داده و کارى 
به این چیزها ندارد. در حالى که بیشــتر گیم پلى 
بازى شامل راه رفتن و بررسى کردن اشیاى قابل 
تعامل اســت، این تخیل و دنیــاى فانتزى ذهن 
کریس اســت که موقعیت ها را به سکانس هایى 
برگرفته از قصه هاى مصور تبدیل مى کند. از دید 
بعد کاپیتانى او، یک وانت سنگین به فضاپیمایى 
مى مانــد که آماده پرتاب اســت یــا صندوقچه 
خاطرات همچون جعبه گنجى به نظر مى رسد که 

باید از آن مراقبت کرد. با این که آبگرمکن قدیمى 
انبارى شبیه به شیطانى مى ماند که در سایه ها و 
تاریکى ها مى خزد! به تصویر کشیدن این موارد از 
کارهاى خالقانه و جذابى اســت که بازى انجام 
داده، ضمن آن که موســیقى و صداهاى علمى-
تخیلى، دیالوگ ها یا تغییرات بصرى بازى ابزارى 
هستند که در این مسیر به کار گرفته مى شوند.  در 
راستاى تقویت تخیل و شکل دادن هرچه بیشتر به 
دنیاى فانتزى خود ساخته کریس، سکانس هایى از 
بازى است که تصور او از قدرت هاى فرابشرى را 
به تصویر مى کشد، مثال خاموش و روشن کردن 
تلویزیون از راه دور یا افزایش شــدت تشعشــع 
مایکروویو هنــگام آماده کردن غــذا.  خالصه 
این که داســتان و روایت بازى آنقدر با تعامالتى 
که براى کریس تعریف شده درهم تنیده شده اند 
تا کامال درك کنید دلیل شکل گرفتن شخصیت 
Captain Spirit و بهانــه کریس براى فرار از 

واقعیت زندگى اش چیست.

  حرف آخر
شــرکت Dontnod این چند ساله با ساخت 
مجموعــه Life is Strange بخوبى ثابت کرده 
تا چه اندازه در داستان و قصه گویى متبحر است و 
به همین میزان شخصیت هاى باورپذیر و ماندگار 
مى تواند خلق کند. کار آنهــا در قصه گویى آنقدر 
درست است که حتى برخالف کلیشه رایج فیلم ها 
و بازى هاى هالیوودى که شخصیت والدین الکلى 
را توخالى و سطحى نشان مى دهند، بخوبى در بازى 
به بازیکن توضیح مى دهد که دلیل الکلى شدن پدر 
شــخصیت اصلى چیست و چهره اى خاکسترى از 
او ترسیم مى کند.  معموال داستان هاى این شکلى 
 The Awesome پایان خوشــى دارند، اما بازى
ایــن   Adventures of Captain Spirit
تضمین را به شــما نمى دهد. تمــام کردن بازى 
تنها چند ساعت از وقت شما را به خود اختصاص 
خواهد داد و تجربه اى اســت که تمام مى شود و 
دیگر نیاز نیســت منتظر قســمت هاى بعدى آن 
بمانید، اما تاثیر و نتیجه گیرى اى که براى شــما 

باقى مى گذارد با تمام شدن بازى تمام نمى شود!
این بــازى کامال رایــگان بــوده و براحتى 
مى توانید روى کنسول ها یا PC خود آن را تجربه 

کنیم. پس حداقل این بازى را کرك نکنیم!

بازي هفته
مریخ بازسازى شده

 Red Faction Guerilla: Re-Mars-tered
اولیــن بازى این هفته اســت که حتما نام 
آن برایتان آشناست، زیرا سال ها پیش که 
اولین بار منتشر شد، قدرت فیزیک انقالبى 
بى همتایى  تخریب پذیرى  امــکان  و  بازى 
که در بازى وجود داشــت حســابى باعث 

موفقیت و ماندگار شدن نام آن شد. 
گیم پلــى بازى کامال بــر مبناى قدرت 
تخریب محیط طراحى شــده، به نحوى که 
بازیکن در سیاره مریخ در یک محیط بسیار 
پهناور قرار مى گیرد که آزادانه مى تواند به 
هر سمتى حرکت کند، اما بازى این آزادى 
را به معناى واقعى تعبیر کرده اســت، زیرا 
شما با استفاده از سالح ها و تجهیزات خود 
مى توانید تقریبــا هر چیزى را نابود کنید و 
حتى شــکل عوارض زمین را تغییر دهید. 
همین مســاله باعث شده حتى در صورتى 
که طراحان مرحله براى رســیدن به یک 
مقصد راهى براى شما تعیین نکرده باشند، 
خودتــان بتوانید آن راه را به هر شــکلى 
ایجــاد کنید. ایــن آزادى فــراوان براى 
نسبتا  ویدئویى  بازى هاى  تاریخ  در  بازیکن 

کم سابقه است.

روباه سونى 
در رایانه هاى شخصى

دومیــن بــازى ایــن هفته کــه قبال 
براى کنســول PS4 منتشــر شــده بود،

نــام   Crash N’Snane Trilogy  
دارد کــه بــراى رایانه هــاى شــخصى و

شــد.  خواهــد  منتشــر   Xbox One  
دارندگان این کنســول ها حــاال مى توانند 
یکــى از نمادهاى دوران طالیى کنســول 
PS1 را تجربــه کــرده و نه تنها تجربه اى 
را که شــاید بیش از یک دهــه انتظارش 
را مى کشیدند، ســرانجام به دست بیاورند، 
بلکه هر سه نســخه این مجموعه را یکجا 
و البتــه با گرافیک کارتونــى و فوق العاده 
زیباى پرجزئیات داشــته باشــند. اســاس 
گیم پلــى بــازى ســکوبازى در مراحــل 
نه چندان طوالنى اســت که ســختى زیاد 
مراحــل و منطق هاى طراحــى بازى که 
وامدار دهه هاى گذشته است سبب خواهد 
شــد که زمان زیادى پاى بــازى بگذارید. 
افســوس که ما نمى توانیم مثل شما لذت 
تجربــه اولین بار این مجموعه را داشــته 

باشیم. قدر آن را بدانید!

مجید رحمانى

از بازى هاى ویدئویى معموال به عنوان مدیایى براى فرار از واقعیت یاد مى کنند، چراکه مى خواهند بازیکن را 
در یک دنیاى اعجاب انگیز و جدید غوطه ور کنند و او را در مرکز یک ماجراجویى یا ماموریت حماسى قرار 
 The Awesome Adventures دهند. بر فرض که این حرف را کامال قبول داشته باشیم، در این صورت
of Captain Spirit نظرمان را تغییر خواهد داد، زیرا این بازى نشان مى دهد در این دوره زمانه بازى هاى 
ویدئویى تا چه اندازه مى توانند عمیق بوده و به جاى آن که ما را به جایى خارج از دنیاى عادى و غیرقابل 
درك فانتزى ها وارد کنند، به یک سفر درونى به وجود خود فرا مى خوانند تا بیشتر در مورد خود و معناى 

انسان بودن فکر کنیم و بهتر خودمان را بشناسیم.

کاپیتان محبوس در یک کالبد
بازى جدید شرکت Dontnod ما را به سفر درونى به وجود خود فرامى خواند

8/0امتیاز

The Awesome Adventures
 of Captain Spirit

Dontnod Entertainment  سازنده
Square Enix  ناشر
PS4، PC، Xbox One پلتفرم  
سبک  ماجرایی



اگر مطالب 
این صفحه را 
مى پسندید، 
عدد 7 665
را به شماره 

 300011226
پیامک کنید

یکشنبه  
10 تیر 1397 

شماره  665

7

 دکتر
کلیک

حذف 
کاربرى 
جیمیل

کلیک شما

احد تبریزى: 
مشکل من مربوط به ارتباط اینترنتى از طریق اینترنت 
گوشى به وسیله فلش یواس بى است که مدتى این کار انجام 
مى شــد، اکنون رایانه فلش را مى شناســد، اما روى قسمت 
شــبکه در تســک بار عالمت ضربدر اســت و ارتباط برقرار 
نمى شود. یکســرى اقدامات مثل غیرفعال کردن آنتى ویروس

 (کســپر اسکاى) و برداشــتن و دوباره نصب کردن درایور آن 
انجام دادم، ولى مشــکل حل نشــد. این فلش واى فاى روى 

رایانه هاى دیگر مشکلى ندارد.

علیرضا محمدزاده از بابل: 
قبال براى این که ویندوز به طور خودکار آپدیت نکند، در قسمت سرویس ها قسمت مربوطه را غیرفعال مى کردم 
و هر وقت الزم بود این قســمت را دوباره فعال مى کردم، اما فکر مى کنم بعد از آخرین آپدیت این قســمت غیرفعال 
شــده و حتى قسمت آپدیت ویندوز هم غیرفعال شــده و امکان فعال سازى آن نیست. چطور مى توان این قسمت را 

دوباره فعال کرد؟

 باتوجه بــه عکس هایى که براى ما ارســال کردید و 
تســت هایى همچون نصب مجدد درایــور که پیش تر 
انجام داده اید و عملکرد کارت شبکه وایرلس شما هنگام اتصال به 
دیگر رایانه ها، به احتمال زیاد شما کارت شبکه وایرلس را در رایانه 
خود غیرفعال کرده اید. به عبارت دقیق تر ســخت افزار به رایانه شما 
متصل اســت، اما به صورت نرم افزارى استفاده از ارتباط واى فاى 
براى این بخش غیرفعال اســت. براى بررسى این گزینه به منوى 
اســتارت مراجعه کرده و عبارت ncpa.cpl را تایپ کنید و کلید 

اینتر را فشار دهید.
در پنجره مدیریت اتصاالت اینترنتى، بررســى کنید که اتصال 
 Disable مربــوط به کارت شــبکه وایرلس شــما در حالــت
(خاکســترى رنگ) نباشــد و در صورتى که این طور است روى آن 

کلیک راست کرده و گزینه Enable را انتخاب کنید.

 باتوجه به تصاویر ارســالى توســط شــما ســرویس Windows Update Properties در وضعیت توقف یعنى 
Stopped قرار دارد. این سرویس ممکن است توسط برنامه اى که پیش تر براى غیرفعال کردن به روزرسانى هاى ویندوز 
نصب کرده باشید مدام به حالت توقف تغییر وضعیت دهد، اما چنانچه توسط نرم افزار خاصى کنترل نشود مى توانید طبق این مراحل، 

تنظیمات مرتبط با به روزرسانى ها در ویندوز را بازنشانى کنید:
1 کلیدهاى Win + X را فشار داده و گزینه Command Prompt Admin را انتخاب کنید.

2 همه دستورات زیر را کپى کنید:
net stop wuauserv
net stop cryptSvc
net stop bits
net stop msiserver
ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
ren C:\Windows\System32\catroot2 catroot2.old
net start wuauserv
net start cryptSvc
net start bits
net start msiserver

3 کلید اینتر را فشار داده یا در بخشى از صفحه خط فرمان، کلیک راست ماوس را فشار داده و گزینه Paste را کلیک کنید.
4 در پایان با تایپ عبارت exit و فشردن کلید اینتر از این بخش خارج شوید.

حالت تاریک در هاى سیرا
جدیدترین نسخه سیستم عامل مک با شماره نسخه 10,14 و نام Mojave به امکانات 
متعددى مجهز شده که یکى از این امکانات، حالت تاریک یا پوسته تاریک در سیستم عامل 
است. پس از معرفى این قابلیت بسیارى از کاربران سیستم عامل مک لحظه شمارى مى کنند 
تا از این سیســتم عامل استفاده کنند، اما در مواردى نیز کاربرانى که سیستم عامل دستگاه 
آنها هاى سیرا (High Sierra) است، دنبال راهکارى براى دسترسى به این قابلیت روى 

سیستم عامل فعلى رایانه خود هستند.
ایــن قابلیت با نام NSWindow Dark Chocolate و البته کمى مشــکالت 
در سیستم عامل هاى سیرا نیز به راحتى فعال مى شود و اگر مى خواهید هرچه زودتر داشتن 
حالت تاریک در سیســتم عامل مک را تجربه کنید، مى توانید از این ترفند براى فعالسازى 

آن کمک بگیرید.
قابل ذکر اســت این قابلیت به صورت کامل مانند حالت تاریک معرفى شده در نسخه 
10,14 نیســت و با مشــکالتى همچون کار نکردن در برخى برنامه ها یا غیرقابل خواندن 
شــدن عنوان تب ها در مرورگر ســافارى همراه است، اما به هر حال تست آن نیز خالى از 

لطف نیست.
1 ابزار ترمینال را اجرا کرده و فرمان زیر را در آن وارد کنید:

defaults write -g NSWindowDarkChocolate -bool TRUE
2  از کاربرى خود در سیستم عامل خارج شده و دوباره به آن بازگردید. مشاهده خواهید 

کرد که بسیارى از پنجره ها تاریک شده اند و حالت تاریک براى شما فعال شده است.
نکته: چنانچه مثل ما چندان از این حالت خوشتان نیامده و مى خواهید هرچه سریع تر 
همه چیز را به حالت اول بازگردانید کافى اســت پس از اجراى مجدد ابزار ترمینال، فرمان 

زیر را در آن وارد کنید:
defaults write -g NSWindowDarkChocolate -bool FALSE

رایانه را یک مرتبه رى استارت کرده تا نتیجه تغییرات را مشاهده کنید.

شاید کاربران بسیار کمى به فکر حذف حساب کاربرى 
جیمیل خود باشــند، اما گاهى ممکن است یک کاربر در 
مقاطع زمانى مختلف چند حساب کاربرى جیمیل ایجاد 
کرده باشــد و حاال براى مدیریــت راحت تر آنها بخواهد 
برخى از حســاب هاى اضافه را حذف کند. اگر شــما نیز 
مى خواهید حســاب هاى کاربرى اضافه خود در سرویس 
جیمیل را حذف کنید و فقط یکى از این حساب ها را فعال 

نگه دارید مى توانید از این روش کمک بگیرید:
1 به حســاب کاربرى خود در جیمیل وارد شده و در 

ادامه به این لینک مراجعه کنید:
http://tiny.cc/deletegmail

2 روى گزینه Delete products کلیک کنید.
3 کاربرى را که مى خواهید حذف شــود وارد کرده و 
پــس از وارد کردن رمز عبور، روى گزینه Next کلیک 

کنید.
4 ســرویس هاى مختلفى که روى کاربرى موردنظر 
فعال هستند براى شــما فهرست مى شوند. روى آیکون 

زباله دان مقابل گزینه Gmail کلیک کنید.
5  مراحل به نمایش درآمده را با دقت انجام دهید.

6  در پایان روى گزینه Remove Gmail کلیک 
کنید.

7 کاربرى جیمیل شما با موفقیت حذف شد.
توجه: پیش از حذف حساب کاربرى خود در جیمیل 

الزم است به این نکات توجه داشته باشید:
 با حذف کاربرى جیمیل، حساب کاربرى گوگل شما 

حذف نمى شود.
 تاریخچه جســت وجوها و خریدهاى انجام شده در 

پلى استور گوگل حذف نخواهد شد.
 تمام ایمیل هاى شما حذف مى شوند.

 آدرس ایمیلى که به کاربرى شــما متصل است و 
حذف مى شود در آینده توســط شما و هیچ فرد دیگرى 

قابل استفاده نخواهد بود.
 اگر پس از حذف ایمیل، فردى به شما ایمیلى ارسال 
کنــد پیام او با یک خطا برگشــت خواهد خورد. پیش از 
حذف ایمیل در صورت نیاز مخاطبان خود را از این اتفاق 

مطلع کنید.

امیر عصارى

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
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

اکشن

سبک زندگى

کاربردى

سالمت

اندروید

اندرویداندروید

اندروید

آنو استودیو

میلوژى

40 مگابایت

3/8 مگابایت

12 مگابایت

 72 مگابایت

Jurassic World™ Alive میلوژى

Measure - quick, everyday measurements نفس کش

بازى

Miniclip SA

راهى براى خودشناسى
اپلیکیشن فارســى زبان میلوژى مخصوص کسانى اســت که عالقه زیادى به کشف 
زوایاى شخصیتى خود و خودشناسى بیشترى دارند. میلوژى به شما کمک مى کند کنترل 
بهترى روى رفتارها، برخوردها و عکس العمل هاى روزانه خود داشــته باشــید. این اپ که 
بر پایه علم روان شناســى شــکل گرفته اســت،  مجموعه اى از کارهاى کوچک و علمى 
را به کاربرانش توضیح مى دهد. تمرین هاى موجود در اپلیکیشــن فارســى زبان میلوژى 
تاثیر مســتقیمى بر هوش اجتماعى یا همان  EQ دارد و در نتیجه باعث مى شــود انسان 
کامل ترى براى قرار گرفتن در جامعه باشید. اپلیکیشن فارسى زبان میلوژى رابط کاربرى 
جذابى هم دارد، ابزارها، ســوال ها و سنجش هاى مختلف در کنار هم و در گروه بندى هاى 
مختلــف در اپ جاى گرفته اند. ادعاى میلوژى این اســت که تمام اطالعات، تمرین ها و 

آموزش ها بر پایه علمى و از جدیدترین روش هاى روان شناسى استخراج شده است. 

اندازه گیرى اجسام اطراف
اگر اخبار مربوط به آى اواس 12 را دنبال کرده باشــید حتما با اپلیکیشن واقعیت افزوده جدید 
اپل با نام Measure آشنا شده اید. اپى که به شما کمک مى کند اجسام اطراف خود را اندازه گیرى 
کنید. حاال شــرکت گوگل که همیشه در حال مبارزه با اپل است، محصولى دقیقا با همان نام و 
البته با همان عملکرد را که پیش از این به صورت محدود عرضه کرده بود براى اکثر گوشى هاى 
اندرویدى منتشــر کرده است. Measure مى تواند طول و عرض اجسام اطرافش را اندازه گیرى 
کنــد. عالوه بر این مى توانید از این اپ به عنوان یــک خط کش نیز بهره ببرید. یک نقطه مبدا 
انتخاب کرده و سپس با دوربین گوشى نقطه دیگر را به عنوان مقصد تعیین کنید، خط کش فرضى 
اندازه دقیق این مســافت را به شما اعالم مى کند. عالوه بر این مى توانید به عنوان تراز نیز از آن 

استفاده کنید تا از صاف بودن سطوح مطلع شوید.

قدم زدن در دنیاى دایناسورها
Jurassic World یک اپلیکیشن بسیار عالى براى کودکان و نوجوانانى است که به جانوران 
عظیم الجثه ماقبل تاریخ عالقه زیادى دارند. Jurassic World یک اپ آموزشــى در ســبک 
واقعیت افزوده اســت که شما را وارد دنیاى دایناســورها مى کند. شما براى دیدن دایناسورهاى 
مختلف در محیط اطرافتان باید راه بروید و دایناسورهاى مختلف را پیدا کنید. چیزى شبیه به بازى 
پوکمان گو، با این تفاوت که این اپ جنبه آموزشى دارد و شما را با گونه هاى مختلف این جانوران 
آشــنا مى کند. تولیدکنندگان این اپلیکیشن با استفاده از نقشه هاى گوگل، تجمع این جانوران را 
بیشــتر در پارك ها، محل بازى بچه ها و محیط هاى اینچنینى قرار داده اند تا در کنار فعالیت هاى 
فیزیکى بتوانند دایناسورهاى مختلف را پیدا کرده و جزئیات مختلفى در مورد خصوصیات مختلف 
این جانوران کشــف کنند. جالب این که در بخش آزمایشــگاه این اپ شما مى توانید با ترکیب 

DNA دایناسورهایى که کشف کرده اید، گونه هاى جدیدى نیز به وجود بیاورید.

Mini Militia

https://goo.gl/vFkDNP

ارتش کوچک

google

ludia

goo.gl/KCwQEShttps://goo.gl/QhsWcnhttps://goo.gl/abfkdh
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https://goo.gl/bfQTXh https://goo.gl/tmnbJx

اندروید و آى اواس
 47 و 70 مگابایت

 Fortnite و PUBG اگر به بازى هاى گروهى عالقه دارید و عنوان هاى جهانى مثل
حســابى شــما را مجذوب خود کرده، حتما بازى مینى میلیتیا را تجربــه کنید. مینى میلیتیا 
یک بازى دو بعدى اســت که شــما را به چالش مبارزه هاى آنالین دعوت مى کند. شما در 
نقش یک ســرباز کوچک وارد زمین مى شــوید و باید دیگر کاربران را شکست دهید. شما 
مى توانیــد یک نام براى خود انتخاب کنید، لباس ها و صورت هاى مختلف برگزینید تا یک 
شــخصیت مجزا بسازید. در شــروع بازى یک تفنگ معمولى مانند کلت یا هفت تیر دارید، 
ولــى در زمین بازى مى توانید تفنگ هاى حرفه اى تر و قوى تــرى پیدا کنید. عالوه بر نبرد 
آنالین مى توانید با دوســتانتان و به صورت رو در رو هم مبــارزه کنید. تا 12 نفر مى توانید 
دور هم جمع شــوید و با استفاده از واى فاى یا بلوتوث یک مبارزه جانانه را شروع کنید. در 
هر دو مدل آنالین و گروهى مى توانید یک تیم تشکیل داده و با یاران خود به جنگ دیگر 
کاربران بروید. یک بخش دیگر این بازى، زنده ماندن اســت. در این بخش شما و یارانتان 
باید با ربات هایى که به شــما حمله کرده اند، مبارزه کنید. در این مدل هرچه بیشــتر زنده 

بمانید، برنده خواهید بود.  

https://goo.gl/oG5oBc

یک مبارزه نفس گیر
بازى نفس کش یک بازى مبارزه اى دو نفره است؛ شبیه به تیکین و کامبت، ولى در ایرانى ترین 
شــکل ممکن. این بازى که به صورت عجیبى بومى سازى شــده، داستان پهلوانانى است که به 
مبارزه یکدیگر مى روند. نفس کش، یک بازى آنالین اســت و شــما در این نبرد به جنگ دیگر 
کاربران خواهید رفت. عالوه بر مبارزه باید هر روز تمرین کنید تا قدرت خود را افزایش دهید. این 
بازى طراحى جذابى دارد، اما مانند بیشــتر بازى هاى ایرانى چند سال اخیر محتوایى کوچه بازارى 
دارد. قالبى که از نظر محتوایى شاید چندان غنى نباشد، اما به نظر مى رسد با مقبولیت قابل قبولى 
از سمت کاربران مواجه شــده است. نفس کش گیم پلى بسیار خوبى دارد. مبارزه ها بخوبى از کار 
درآمده و نبردهاى آنالین آن نیز هیجان چشــمگیرى را انتقال مى دهد. همچنین شما مى توانید 
رده خود نســبت به دیگر کاربران و دوســتان تان مشاهده کرده و براى رسیدن به رده هاى باالتر 

تالش کنید.
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