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  محتواى سر خم کننده
عکس خصوصى یک هنرپیشه خانم بدون 
اجــازه و اطــالع او، فحش و بــد و بیراه هاى 
دو شــاخ تلگرام، تصاویر مســتهجن خارجى، 
دابســمش هاى پر از فحش و بد و بیراه، آتلیه 
عکس یک هنرپیشه بیمار، تصاویر فتوشاپ شده 
جعلــى از افراد شــناخته شــده، ویدئوهایى از 
گاف هاى برنامه هاى زنده تلویزیونى، مســخره 
کــردن قومیت ها و نژادهــاى مختلف و انواع 
محتواى ســخیف که یا با هدف خنداندن مردم 
به هرقیمتى اســت یا گریاندن. نگارنده به این 
دســت از محتوا، «ســر خم کننده» مى گوید. 
محتوایى که ســرگرم مى کند، اعتیاد مى آورد، 
ســر کاربر مدت طوالنى به سمت گوشى خم 
مى شــود و شــاید هم خجالت از بى حرمتى به 

افراد سر برخى را خم کند! 
اگــر در میان محتواى خارجى جســت وجو 
کنیم، متوجه مى شویم متاســفانه محتواى ما 
به مراتب از نظر حجم محتواى ســخیف بیشتر 
از محتواى خارجى اســت. محتوایى که وقت 
گذاشتن براى تماشــا، خواندن یا گوش کردن 
به آن نه تنها جز اتالف وقت و انرژى نیســت، 
بلکه آثــار مخرب دیگرى هم براى کاربران به 
جاى مى گذارد؛ آثارى که هم جســمى است و 
هــم روحى. آثارى مثل تغییــر رفتار، پرخاش، 
بددهنــى، ایرادگیرى، بى حوصلگــى براى یاد 
گیرى و وقت گذاشــتن بــراى مطالب عمیق 
و بلند، ذخیره حجم زیادى از مطالب ســخیف 
و عمدتا نادرســت در مغز بــه جاى یادگیرى و 
ذخیره مطالب واقعــى و صحیح، ایجاد روحیه 
قلدرى ســایبرى و آثار مخرب جســمى مثل 
درد کف دســت، انگشت شســت و مچ دست، 

خمودگى گردن و آسیب به چشم. 

   کاسبان اعتیاد
در این اوضاع عده اى کاسبى راه انداخته اند 
و با فراهم کردن محتوایى بســیار ســطحى، 

ســخیف و گاهى کثیف، شــرایط ســرگرمى 
میلیون هــا کاربر ایرانى را بــه این گونه محتوا 
مهیا مى کنند. حتمــا نمونه هایى از این محتوا 
را مشــاهده کرده اید، چراکه تقریبا غیرممکن 
اســت که این گونه محتوا به دست کاربر ایرانى 
نرســیده باشد. هرقدر هم که عضو هیچ کانالى 
نباشــید یا کانال ها و گروه هاى خاصى را دنبال 
کنید که تخصصى و حرفه اى هســتند یا حتى 
اگر در جســت وجوى خود در اینستاگرام سراغ 
ســوژه هایى نرفته باشــید، اما باز هم در کمال 
تعجب مى بینید محتواى ســخیفى از حســاب 
در مى آورد یا توسط دوست  کاربرى شــما ســر 

یا غریبه براى شــما ارسال مى شود یا 
چون دوســتان تان آنها را دیده 

یا الیک کرده اند به نحوى 
به شــما هم پیشــنهاد 
تجربــه  مى شــود. 
ثابــت کرده فــرار از 
در  چیزهــا  بعضــى 
ایران ممکن نیســت: 

از  غیرممکن  فــرارى 
پیامک هــاى تبلیغاتــى، 

تراکت هــا و تبلیغات کاغذى 
در کــوى و برزن و حــاال فرار از 

محتواى سخیف چند رسانه اى در اینترنت! 
درحالــى کــه فــرار از محتواى ســخیف 
غیرممکن شده کاسبان اعتیاد، کسب و کارشان 
رونق بیشــترى پیدا مى کند. کاســبان اعتیاد، 
گرداننــدگان کانال ها، صفحه هــا و گروه هایى 
هســتند که ایــن محتواى ســخیف را یکجا 
در یک کانــال جمع آورى مى کننــد. همه هم 
یک فرآیند دارند: گردآورى محتواى ســخیف 
سرگرم کننده، گدایى الیک، جذب فالوئر، جذب 

آگهى یا فروش فالوئر. 
محتواى سخیف طورى جمع آورى و طراحى 
مى شود که کف سلیقه عمومى آن را درك کند 
و بپســندد. این کف، سطحى است که پایین تر 

از آن وجــود نــدارد. جدال لفظى و فحاشــى 
چند شــاخ اینســتاگرامى، میم هاى بى ادبانه، 
عکس خصوصى افراد شــناخته شــده، تکرار 
اظهار نظرهاى ســلبریتى هاى ایرانى و خارجى 
درون قاب یک عکــس با تیترى که مخاطب 
را جذب مى کند، انتشار ویدئوها یا عکس هایى 
تلخ از فقر و بدبختــى، تکرار برخى گفته هاى 
اعتراضى افراد مشهور، دابسمش، انتشار عکس 
خصوصــى خانم ها بدون اجــازه از آنها تحت 
عنوان مد و زیبایى، انتشــار عکــس آقایان و 
مســخره کردن قیافه هاى آنان، انتشار تصویر 

بازیگر یا فرد مشهورى در بستر بیمارى و...
زیر تمــام این عکس ها و ویدئوها 
هم جمله هاى مشــابهى قرار 
دارد: «بــزن الیکــو! اگر 
الیک  دارى  دوســش 

کن!»
الیــک  گدایــى 
اما بى هدف نیســت. 
انتشــار  از  هــدف 
محتــواى ســخیف و 
گدایــى الیــک هم در 
ســطر پایین جملــه امرى 
گدایى الیک آورده شده: «تبلیغات 

پیشرفته = دایرکت» 

   آگهى دهنده ها و تجربه خرید
البه الى این محتواى سخیف، اما آگهى هاى 
مختلفــى از افراد یا شــرکت هاى ثبت نشــده 
و زیرزمینــى وجود دارد: چند مــزون، فروش 
لوازم آرایشــى، فروش لوازم ورزشى، باشگاه، 
مربى، ماساژور، آرایشگر، کافه ها و رستوران ها 
بــا عکس هاى جــذاب، تورهاى مســافرتى، 
لباس هاى زیبــا و جذاب و انــواع آگهى هاى 
دیگــر را مى توان دید. اما به عنوان مثال وقتى 
به کافه تبلیغ شــده مراجعه مى کنید در کمال 
تعجب مى بینید داخل کافه اصال مشابه عکس 

تبلیغ شده نیست. عکس مورد استفاده در تبلیغ، 
زاویه خاصى از گوشــه اى از کافه اســت که با 
استفاده از فیلتر و تکنیک هاى دیگر جذاب شده 
است. وقتى به مزون موردنظر مراجعه مى کنید، 
مى بینید لباس هایى که به عنوان تولید ترکیه و 
اروپا تبلیغ شــده یا چینى است یا اصال مشابه 
عکس مورد اســتفاده در آگهى نیست، بلکه آن 
لباس در تبلیغ یا از عکس یک ژورنال اســکن 
شــده یا نمونه واقعى و ترك آن خریدارى شده 
و در تــن یک مدل از آن عکس گرفته شــده 
و آنچــه در مزون موجود اســت نمونه دوخته 
شــده و مشابه اســت، نه خود آن لباس. وقتى 
تور مســافرتى را از طریق آگهى اینســتاگرام 
یا تلگرامى خریدارى مى کنید و به شــما قول 
هتل 4 ستاره تاپ یا 5 ســتاره داده مى شود و 
وقتى جلوى پیشخوان هتل مخروبه ایستاده اید 
و تابلوى مشــخصات هتــل را مى خوانید که 
سه ستاره اســت آن وقت متوجه مى شوید چه 

کالهى بر سرتان رفته است. 
از ایــن بدتــر شــرکت هاى ثبت شــده و 
استارت آپ هایى هستند که توسط به اصطالح 
شاخ هاى اینستاگرام یا با استفاده از ویدئوهاى 
کارتونــى طنز تبلیــغ مى کنند. ایــن که چرا 
یک شرکت ثبت شــده این گونه با آبروى خود 
بازى مى کند را باید از خودش پرسید، اما توجیه 
اســتفاده از این روش براى افراد و شرکت هاى 
زیرزمینى و شــرکت هاى مجوزدار و ثبت شده 
آنچنان تفاوتى نمى کند. مردم در فضاى مجازى 
راحت تر گول مى خورنــد. آنها به محتوایى که 
در عرض چند ثانیه در گوشــى میلیون ها کاربر 
دیگر هم هست به اندازه یک خبر رسمى اعتماد 
مى کنند. کمیت در نظر بسیارى از کاربران حکم 
تائیــد صحت را دارد. از ســوى دیگر محتواى 
سخیف و سرگرم کننده، موجبات وقت گذرانى 
اعتیادگونــه میلیون ها کاربــر را مهیا مى کند؛ 
اعتیــادى که برخالف اعتیاد بــه الکل و مواد 

مخدر به حال خود رها شده است. 

ذره بین

بنجل فروشى  به خاطر یک مشت الیک
چرا نوع وقت گذرانى ایرانیان در شبکه هاى اجتماعى نگران کننده است؟

محمدعلى  پورخصالیان| تحلیلگر حوزه فاوا

استفاده از موبایل و رایانه و گذراندن وقت در اینترنت سال به سال میان کاربران جهان بیشتر 
مى شود. در حالى که آمار دقیقى درباره کاربرى اینترنت در مورد اکثر کشورهاى جهان وجود 
دارد، آمار کمى مربوط به کشور ماست. مهم ترین منابع آمار مرتبط با کاربرى اینترنت در ایران 
از اپراتورهاى تلفن همراه، اینترنت، سازمان تنظیم مقررات، سازمان فناورى اطالعات و آمار 
طبقه بندى شده گوگل به دست مى آید و برخى پژوهش هاى پراکنده دیگر نیز در این باره آمارى 
ارائه داده اند. اما رفتار ما ایرانیان در برابر فناورى به طرز عجیبى بدون توجه به حال خود رها 
شده است. اگر سوار تاکسى بوده و در جایگاه راننده نیستید نگاهى به داخل ماشین هاى مجاور 
بیندازید. چند نفر در حال بازى با موبایل یا مکالمه هستند؟ چند نفر در این حال نیستند؟ حتى 
موتورسواران هم در حالى که گوشى را بین گوش و شانه نگه داشته اند در حال حرکت و صحبت 
هستند. در تاکسى، مترو، محل کار، کوچه، خیابان، مهمانى، عزا، مسافرت و... تعداد کسانى که با 
گوشى هاى خود مشغولند بیشتر از آنهایى است که نیستند. در حالى که طبق اعالم فرهنگسراى 
رسانه، آمار وقت گذرانى روزانه بین 5 تا 9 ســاعت ایرانیان در اینترنت و بخصوص شبکه هاى 
اجتماعى نگران کننده است، در کمال تعجب مى بینیم تقریبا هیچ صحبت جدى در مورد اعتیاد 
به فناورى به صورت اطالع رسانى مطرح نشده است. 5 تا 9 ساعت تنها دو عدد خشک و خالى 

نیست، بلکه در دل خود خبر از اعتیاد میلیون ها کاربر ایرانى به اینترنت مى دهد.
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   بازار ایده ها داغ است
به گوشــه و کنــار محیط زندگــى خود که 
بنگریم وسایل مصرفى زیادى را پیدا مى کنیم که 
احتماال این روزها بالاستفاده شده اند و بزودى به 
زباله تبدیل مى شــوند. اما تا به حال فکر کرده اید 
آیا مى توان همین وســایل بالاستفاده را به موارد 
مصرفــى جدید تبدیل کرد؟ تبدیل وســایلى که 
دیگر امــکان مصرف ندارند بــه محصول جدید 
نیازمند هنر و خالقیت اســت. پالس آپ با همین 
ایده شــکل گرفت. اســتارت آپى که قصد دارد با 
فراهم کردن محیطى ساده و در عین حال کاربردى 
به فروش این گونه محصوالت و در واقع به حفاظت 
محیط زیســت کمک کند. بهروز نورى، بنیانگذار 
پالس آپ مى گوید: «همه چیز از یک استارت آپ 
ویکند شروع شد، دانشگاه شهید بهشتى و نخستین 
استارت آپ ویکند محیط زیست و مدیریت شهرى 
هوشمند. من و همسرم که دغدغه محیط زیستى 
داشــتیم، بعد از شــرکت در این رویداد و در روز 
دوم، ایــده اولیه پالس آپ را بیان کردیم.» گاهى 
سریع تر از چیزى که فکر مى کنیم همه چیز اتفاق 
مى افتد، استارت آپ پالس آپ، مقام اول این رویداد 
را مى گیرد و رویاى بهروز و همسرش به واقعیت 

تبدیل مى شود.

   خرید و فروش سبز
همان طــور که گفتیم شــاید دغدغــه ایجاد 
زبالــه کمتــر، بهتریــن راه حل مشــکل ازدیاد 
زباله ها باشــد. بهروز مى گوید: مــا در پالس آپ

بسترى را آماده کرده ایم که افراد مى توانند کارهاى 
هنرى خود را که با اســتفاده از وســایل مصرفى 
بالاســتفاده تولید کرده اند با نام خود براى عرضه 
و فروش بگذارند و از این راه درآمد کســب کنند. 
در واقع پالس آپ بــا این کار چند هدف را دنبال 
مى کنــد. با تولید محصوالت جدید از زباله جلوى 

ایجاد زباله بیشتر را مى گیرد. 
بــا فروش هر محصــول بازیافتــى، از خرید 
یک محصول جدید غیربازیافتى جلوگیرى مى شود. 
به عنوان مثــال اگر قصد خرید یــک صندلى را 
داشــته باشــید، بعد از خرید آن و مدتى استفاده، 
یــک زباله جدید ایجاد کرده اید، اما در صورتى که 
از محصوالت خــالق بازیافتى یک صندلى تهیه 
کنید محصوالت مصرفى بالاستفاده اى را به چرخه 
مصرف بازگردانده اید. به این ترتیب خرید و فروش 
در این بازار هر دو از ایجاد زباله بیشــتر جلوگیرى 
مى کنند. از طرف دیگر فضاى اشتغال بسیارى از 
افراد که به دالیل مختلف نیازمند شــغل هستند، 
اما در حال حاضر از داشــتن شغل محروم هستند 
فراهم شده اســت، اما مهم ترین موضوع کاهش 
آلودگى هاى زیست محیطى است. کم شدن تولید 

زباله مساوى است با کاهش چشمگیر آلودگى هاى 
زیست محیطى.

   بازیافت یا بازآفرینى؟
مساله مهمى که در بازگرداندن زباله ها به چرخه 
مصرف مطرح است، مساله بازیافت است. در حال 
حاضر در کشور بسیارى از زباله ها بازیافت و دوباره 
به چرخه مصرفى برمى گردند، اما بازآفرینى شاید 
گزینه مناسب ترى از بازیافت باشد. فعالیتى که به 
تبدیل زباله ها به محصوالت مصرفى بدون ایجاد 
آلودگى محیط زیستى ختم مى شود. مینا اختیارى 

در  ما  این باره مى گویــد:  در 
فرآیندها و مدیریت کار خود 
نیــز تا حد امــکان از اصول 
مى کنیم.  اســتفاده  پایدارى 
به طــور مثــال از کاغذها و 
بازیافتــى  بســته بندى هاى 
بهره مى بریــم. مــا از همه 
تولیدکنندگان  و  همــکاران 
مى خواهیم  محصوالتمــان 
هیچ آسیبى به محیط زیست 
نزنند. بازآفرینى مانند بازیافت، 

راهى براى کاهش پسماندهاست. تنها تفاوت این 
است که کیفیت محصوالت تولیدى در بازآفرینى 
معمــوال بهتر از مــاده اولیه آن اســت. بازیافت 
پسماندها، بیشتر پالستیک، کاغذ، فلز و شیشه را 
مصرف و تجزیه مى کنــد تا مواد پایه آنها بتوانند 
به محصول مصرفى جدیدى که اغلب از کیفیت 
پایین ترى برخوردار اســت، تبدیل شود. هنگامى 
که چیزى را بازآفرینى مى کنید، مواد آن را تجزیه 
نمى کنید. شما ممکن است آن را تکه تکه کنید - 
مثل برش تیشــرت به نوار باریک- اما هنوز هم 
از همان موادى ساخته شــده که تیشرت را ساخته 

بودند. به زبان ســاده، بازآفرینــى تاثیر مثبتى بر 
محیط زیست دارد. هنگامى که دست به بازآفرینى 
مى زنیــد، مــواد را از جریان زبالــه جهانى حذف 
مى کنید. بازیافت به انرژى یا آب براى تجزیه مواد 
محتاج است، درحالى که بازآفرینى تنها به خالقیت 

و کاردستى نیاز دارد.

   تیم کوچک، تیم بزرگ
کسب وکارهاى نوپا معموال از تیم هاى کوچک 
شروع مى کنند و بسته به نوع کسب وکار و شرایط 
موجود ممکن اســت تیم ها بزرگ تر شــوند، اما 
ســرعت بزرگ شــدن تیم 
پالس آپ به گفته خودشــان 
کمــى متفاوت بوده اســت. 
بهروز مى گویــد: تیم ما ابتدا 
متشکل از چهار نفر بود، من 
با کارشناســى ارشد مدیریت 
فناورى اطالعات، همســرم 
کارشناســى  اختیارى  مینــا 
ارشــد فنــاورى اطالعات و 
برنامه نویس اپلیکیشن موبایل، 
نیل فروشــان  هــادى  دکتر 
دکتراى سیاستگذارى علم و فناورى و عضو هیات 
علمى دانشگاه شهید بهشــتى به عنوان مشاور و 
امیر حمیدى کارشــناس کامپیوتر به عنوان طراح 
ســایت. در حال حاضر دوستان خوبى به این تیم 
اضافه شدند که با دستان هنرمندشان محصوالت 
بازآفرینى شــده زیبایى تولید کرده انــد. این افراد 
تیم کوچک ما را بــه یک تیم بزرگ با دغدغه اى 
مشترك یعنى حفظ محیط زیست تبدیل کرده اند. 
با توجه به این که این ایده در کشور نمونه مشابهى 
نداشته، مشارکت خوب مردم به عنوان تولیدکننده 

محصوالت بازآفرینى را همراه داشته است.

   آینده روشن تر از امروز
امروز جهان با چالش مهمى به نام زباله مواجه 
است، اما حضور فعال کسب وکارهاى نوپا و ارائه 
راهکارهاى چابک مى تواند کمک زیادى به گذر 
از ایــن چالش کند. در مورد آینده پالس آپ گپ 
زدیم، مینا اختیارى مى گوید: ما به آینده امیدواریم. 
خوشبختانه نگاه ما ایرانى ها به پسماند و زباله تغییر 
کرده و البه الى صحبت با مردم متوجه شده ایم 
خیلى ها مثل ما دغدغه دارند و با دور ریختن هر 
زباله بخصوص زباله هاى پالستیکى مشکل دارند. 
همین نیاز درونى به انجام کارى بهتر و مفیدتر از 
دور ریختن، به ما امید مضاعف داده که مى شود 
بــه آینده امیدوار بود. برنامه مــا دنبال کردن دو 
مســیر موازى است، اول آگاهى بخشى بیشتر به 
مردم از طریق رســانه هاى در دسترس و تغییر 
ســبک زندگى افراد به سمت تولید کمتر زباله و 
دوم همکارى با خیریه ها براى تولید محصوالت 
بیشــتر و ایجاد کارآفرینى براى رونق خیریه ها. 
به این ترتیب مى توانیم امیدوار باشــیم مشکالت 
بیشترى را با سرعت بیشتر حل خواهیم کرد. ما در 
تالش هستیم زباله هاى مغازه ها و کسب وکارهاى 
بزرگ را جمع آورى کنیم و به دست تولیدکنندگان 
بازآفرین برســانیم تا با این کار از تولید زباله در 
حجم بیشــترى جلوگیرى کنیــم. به طور کلى 
مى توان گفت برنامه پالس آپ تســهیل فرآیند 
تبدیل زباله به کاالهاى بازآفرینى اســت که در 
این مسیر ایجاد شغل و کارآفرینى براحتى ممکن 

خواهد بود.

   مشارکت و همکارى
این سال ها بسیارى از مشکالت فقط به دست 
کسب وکارهاى نوپا قابل حل است. به طور معمول 
در کشور ما و حتى در سطح جهانى، دولت ها در 
نقش حمایتى ظاهر شده و بستر مناسب را براى 
شکوفایى چنین کسب وکارهایى فراهم مى کنند. 
در واقع روزگار حل همه مشــکالت به دســت 
دولت ها گذشته و این مردم هستند که باید دست 
به کار شوند و مشکالت را حل کنند. نقش حمایتى 
دولت این روزها با برگزارى رویدادهاى حمایتى و 
ایجاد بستر مناسب براى رشد کسب وکارهاى نوپا 
پررنگ تر شده اســت. بهروز نورى درباره کمک 
و حمایت مردمــى مى گوید: ما تقاضا داریم افراد 
خالق با ایده ها و پیشــنهادات ارزشمندشان به 
ما در راســتاى سرعت بخشــیدن براى رسیدن 
به اهدافمــان کمک کنند. در ضمــن تولیدات 
بازآفرینان و عرضه محصوالت در بازار پالس آپ 
 plusup.ir مى تواند کمک شــایانى کند. سایت
و شــبکه هاى اجتماعى این استارت آپ پذیراى 

ایرانیان دوستدار محیط زیست است.

تالش
ذهن بسیارى از ما هر روز درگیر مسائل مختلفى است، اما با توجه به این که روى زمین در حال زندگى هستیم 
احتماال محیط زیست مان یکى از مهم ترین مسائلى است که باید به آن فکر کنیم. در سال هاى طوالنى 
حضور بشر روى زمین، بسیارى از مواد مصرفى به زباله تبدیل مى شوند، این زباله ها بر اساس جنسى که 
دارند ممکن است خیلى زود یا خیلى دیر به چرخه زیست محیطى برگردند. تولید زیاد زباله دیر بازگشت 
به چرخه طبیعت در سال هاى اخیر به یکى از چالش هاى مهم کشور و جهان تبدیل شده است. شاید 

بازگشت زباله هاى بالاستفاده به چرخه مصرف بتواند تا حد زیادى از افزایش تولید آن جلوگیرى کند.

چگونه با چاشنى هنر، موارد بازیافتى 
به چرخه مصرف برمى گردند

هنر بازآفرینى
فراتر از بازیافت

محسن سمسارپور

بهــروز نــورى و همســرش مینــا 
اختیارى، بنیان گذاران پالس آپ



اگر مطالب 
این صفحه را 
مى پسندید، 
عدد 4 672

را به شماره 
 300011226
پیامک کنید

یکشنبه  
28 مرداد 1397 

شماره  672

4

بازى  کده

بازي هفته

بازگشت به قله

ایــن هفته یک پکیــج داریــم، خوراك 
گیمرهاى قدیمى که دلشان براى گذشته لک 
زده و حس نوستالژیشان سر به فلک کشیده، 
همچنین خــوراك گیمرهاى امــروزى که 
مى خواهند تاریخ هنر محبوبشان را بیشتر بدانند 
و خوراك کسانى که بى صبرانه منتظر انتشار 
Shenmue III هستند تا بفهمند این بازى 
چیســت که گیمرهاى قدیمى انقدر تعریفش 
را مى کنند! شــنمو، یکــى از اثرگذارترین، به 
یاد ماندنى ترین و خوشنام ترین عناوینى است 
که ابتداى دهه 2000 منتشــر شد و هنوز هم 
جایگاه واالیى دارد. آن ســه دسته افرادى که 
قســمت  ذکر کردیم، این هفته مى توانند دو 
اول ایــن ســرى را در قالب یک دیســک
(Shenmue I & II) تجربــه کننــد کــه 
ســومى اش پس از سال ها با همت کارگردان 
محبوبش، آقاى ســوزوکى و محبت سونى از 
طریق کمک هاى مردمى، سرمایه اى برابر با 
شش میلیون دالر جمع آورى کرده و در حال 
ساخت و توسعه است. شنموى اول، با توجه به 
جهان باز بودنش در آن زمان، المان هاى زیادى 
از انواع سبک ها به عاریه گرفته بود – از جمله 
المان هاى نقش آفرینى، شبیه ســازى زندگى 
و شبیه سازى روابط اجتماعى – و گران ترین 
گیمى بود که تا آن زمان ساخته شد و هزینه هاى 
تولید و بازاریابى آن به 47 تا 70 میلیون دالر 
رسید! البته این را هم باید تاکید کنیم که این 
نسخه با وجود ریمستر شدن و مهربانى اش با 
تلویزیون هاى 4K، همان گرافیک ســابق را 
دارد. پس انتظار معجزه نداشــته باشید و اگر 
خریدید و دیدید با گرافیک Witcher طرف 
نیســتید، ما را فحش ندهید! این اثر را باید با 
یک من حس نوســتالژى و با عینک همان 
زمــان نگاه کــرد و زیبایى هایش را با محک 
خودش ســنجید. این پکیج براى پلتفرم هاى

Steam, XOne, PS4 عرضه مى شود.

جنگ روایى

گیــــم دوســت داشــــتنى و جــذاب
 Under Night In-Birth EXE:Late[st] 

اولین بار ســال 2012 براى دستگاه هاى آرکید، 
سپس PS3 و دیگر پلتفرم ها منتشر شد. در این 
اثر که ترکیبى از نُِول تعاملى و اکشن مبارزه اى 
در حالت دو بعدى است، در نقش جنگجوهایى 
متعدد ظاهر شده و داستانى حماسى و جذاب را 
دنبال خواهید کرد. گرافیک اثر، همانطور که گفته 
شد، دو بعدى است و حال و هوایى انیمه گونه و 
بســیار جذاب دارد. اگر اهل آثار داستانى و گیرا 
هستید، این عنوان را در سبک اکشن، مبارزه اى 

دو بعدى و نُِول تعاملى از دست ندهید.

سیاوش شهبازى

اگر هوس کرده اید در تعطیالت تابستانى، سیستم تان را محک بزنید و ببینید به قولى تا چه حد مى کشد و از تماشاى رانش مناظر زیبا و چشمنواز در آن، آن هم به 
قیمت رساندنش به سرحد حرارت و گرماى فن افکن لذت ببرید، این مقاله براى شماست. در این مطلب، تعدادى از عناوین جدید و نسبتا جدید را فهرست کرده ایم 
که واقعا دمار از روزگار کامپیوترتان در خواهند آورد و حتى اگر آنها را بازى و تمام کرده باشید، باز هم عارى از لطف نیست که سرى به آنها زده و این بار با رویکرد 

دستکارى گرافیک و پردازششان، لذتى دگرگونه از آنها ببرید. دیگر نیازى به گفتن ندارد که مخاطب مشخص این مطلب، دارندگان رایانه هاى شخصى هستند. 

6 عنوانى که توان سیستم شخصیتان را محک مى زنند

گردن کشان گرافیک رایانه هاى شخصى

سبک: شوتر
ماجرایى جهان باز

سبک: شوتر

سبک: شوتر
مولتى پلیر آنالین کالن

Far Cry 5

Battlefield 1

Destiny 2

جهل یانکى
مانند بقیه گیم هاى چند سال اخیر، فارکراى 5 هم از فرمول هایى نسبتا 
ثابت و مشابه عناوین دهه گذشته این شرکت بهره مى برد. البته ماموریت ها 
و فعالیت هاى بســیارى در دنیاى آن هست که هر مخاطبى را مى تواند سر 
وجد بیاورد، اما اوج جذابیــت آن براى تازه واردان خواهد بود و آنهایى که از 
قبل با آن همراه بوده اند، خیلى چیزها برایشان خاطره است.  با این حال نباید 
از گرافیک سنگین و سهمگین این اثر غافل شد. سازندگان در شبیه سازى و 
توسعه محیط گیم، تحسین برانگیز عمل کرده اند. همان طور که مى دانید این 
قسمت از فارکراى در مونتاناى آمریکا رخ مى دهد؛ منطقه اى که مناظر سبز 
و خیره کننده بســیارى دارد. سازندگان هم در این زمینه به هیچ عنوان کم 
نگذاشته اند. از رودخانه هاى پر پیچ و تاب گرفته تا کوهستان هاى کوتاه و بلند، 
مه صبحگاهى، زمین هاى زراعى سرسبز و حتى کابین هاى انسان ساز. این 
حجم از جزئیات، با انواع افکت ها و جلوه هاى تصویرى خیره کننده به خوبى 

مى توانند دمار از کارت گرافیک شما در بیاورند.

عرصه نبرد
مگر مى شــود فهرستى از گرافیک هاى سنگین و چشمنواز موجود در 
بــازار تهیه کرد و در آن اثرى از یک عنوان  Battlefield نیافت؟ موتور 
گرافیکى فراستبایت را ساخته اند که چشم بازیکنان را از حدقه در بیاورد!  
در Battlefield1 از قدرت فراســتبایت تا حد غایت استفاده شده است. 
خیلى ها آن را متهم مى کنند که سر شعار اصلى سازندگان نمانده و بیشتر 
یک ارائه هالیوودى اســت تا شبیه ســازى تاریخى و آگاه کننده از جنگ 
جهانى اول. بیراه هم نمى گویند. خود ســازندگان هم بعد از این که ذات 
ادعاهاى ابتداییشــان روشن شــد و صداى هواداران درآمد، حرف خود را 
پس گرفتند و بعضى قســمت هاى تخیلى بازى را با بهانه حفظ کیفیت و 
جذابیت اثر توجیه کردند. به هر حال حداقل یک ایده کلى از جنگ جهانى 
به ما مى دهد و روایتش را از راه گرافیکى جگرخوار بیان مى کند که بخوبى 

مى توان با آن همت و استقامت سیستم را تست کرد! 

نداى چشمنواز سرنوشت
دستینى 2 یکى از زیباترین و خوش جلوه ترین عناوینى است که 
براى PC منتشر شده است. اگر حتى دورادور هم با آن آشنا باشید، 
مى دانید با عنوانى پر از کوئســت هاى جــذاب و ماجراهاى دیدنى 
روبه رو هســتید که دل از هر گیمرى مى برنــد. جزئیات فراوان در 
جاى جاى این اثر، از بافت هاى البسه کاراکترها گرفته تا واکنش ها 
تماشــایى کار شده اند. نورپردازى هاى شــگفت انگیز آن هم به نوبه 
خود هوش از سر مى برند و چنان خیره کننده هستند که گاهى تردد 
از یک سازه یا محل خاص، با اعجازى گیرا همراه شده و دل دردمند 

مخاطب را به نیش مى کشد.

فانتزى رویایى
همین ابتــدا بگوییم براى بــازى کردن فاینــال فانتزى 15 با 
رزولوشن 4K باید 155 گیگابایت فضا به نصب آن اختصاص دهید! 
این در حالى اســت کــه Forza Motorsport 7 براى نصب به 
گیگابایت فضا نیاز دارد!  البته این را هم باید ذکر کرد که نصب   99
155گیگابایتى به دلیل کیفیت 4K کامال اختیارى است، ولى واقعا 
مى توان جلوى این وسوسه مقاومت کرد؟ عالوه بر این ها، باید تاکید 
کرد که ســرى فاینال فانتزى یکى از بهترین انتقال هاى تاریخ را به 

رایانه هاى شخصى داشته است. 
کیفیت اجــراى آن روى رایانه هاى شــخصى واقعا باورنکردنى 
اســت. اگر حداکثر بــار پردازش را براى آن تعریف کنید، پوشــش 
گیاهى سرســبز و دیدنى، وســعت دید فوق العــاده و نمونه هایى از 
طبیعى ترین افکت هاى پوســت، مو و پشــمى که تابه حال در این 

صنعت دیده شده، حسابى شگفت زده تان خواهد کرد.

 الیى بازى با طعم خاك جاده
اگر بخواهید سیســتم خود را با یک عنوان مســابقه اى بسنجید، 
واقعا نانتان در روغن اســت! روى هر کدام از بازى هاى بازار دست 
بگذاریــد باخت نمى کنیــد، اما ترجیح دادیم در ایــن مورد، مقام را 
 Forza Motorsports و Project Cars2 مشــترکا به دو گیم
 Forza بدهیم که هر دو از گرافیکى حیرت انگیز بهره مى برند. البته
بیشتر حال و هواى آرکیدى دارد و Project Cars بیشتر سبک و 
سیاقى شبیه سازانه. گرافیک Project Cars2 را مى توان تا حدى 
به حالت فتورئــال نزدیک تر توصیف کرد. این در حالى اســت که 
فورتزا ویژگى هایى مانند آب و هــواى دینامیک دارد که واقعا حال 
و هواى دیگرى به آن داده اســت. عالوه بــر این ها، اگر بخواهید 
مى توانید Project Cars2 را به صورت واقعیت مجازى هم تجربه 

کنید و واقعا دمار از روزگار سیستم خود در بیاورید.

نداى گوش نواز وظیفه!
شــاید در نظر اول چنین فهرستى جاى عنوانى از سرى نداى وظیفه 
نباشد، ولى از حق نگذریم در چند سال اخیر استودیوهاى اکتیویژن حسابى 
ســنگ تمام گذاشته اند و قسمت هاى اخیر این سرى را واقعا از آب و گل 

.WWII درآورده اند؛ بخصوص در
البته هنوز هم پیش مى آید با جزئیاتى نه چندان چشمنواز روبه رو شوید، 
ولى آنچه به عنوان شــمایل کلى به شما ارائه مى شود، دیدنى و ستودنى 
است. مرحله ساحل اوماها یکى از جاذبه هاى این گیم است و صحنه هاى 
انفجار و شکســت درختان در جنگل هورتگن، نمونه اى دیگر، اما شاید از 

همه دیدنى تر، چهره هاى شخصیت ها باشد که خیره کننده کار شده اند.

سبک: نقش آفرینى

سبک: اتومبیلرانى

شوتر اول شخص

Final Fantasy XV

Project Cars 2 
Forza Motorsport 7

 Call of Duty: WWII
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   قدرت گرفته از هوش مصنوعى
همان طــور که از کنفرانس هــاى اخیر گوگل 
هم برمى آمد، این شرکت حســاب ویژه اى براى 
هــوش مصنوعى در ســرویس هایش باز کرده و 
در اندرویــد «پاى» ویژگى هــاى مختلفى بر پایه 
هوش مصنوعى شکل گرفته اند. این قابلیت ها البته 
بیشتر در راستاى بهبود کلى سیستم عامل هستند، 
بنابراین انتظار نداشته باشید نحوه استفاده شما از 

گوشى را خیلى تغییر دهند.
فعالیت هــاى اپ (App Actions) نام یکى 
از این ویژگى هاست که در قسمت فهرست اپ ها 
قرار گرفته و براســاس عادات شــما در استفاده از 
نرم افزارها، فعالیت هایى را به شما پیشنهاد مى کند. 
مثال اگر هر روز ســر ســاعت خاصى به مادرتان 
زنــگ مى زنید، دکمه اى براى تماس مســتقیم با 
او در کنــار اپ هایتــان خواهید دیــد. یا هنگامى 

کــه هدفونتان را به گوشــى متصل مى کنید، این 
ویژگى ممکن اســت یک لینک سریع به فهرست 
آهنگ هایى که آخرین بار گوش مى کردید نمایش 
دهــد. قابلیت دیگر، برش هــا (Slices) نام دارد 
که به توســعه دهندگان اجازه مى دهد فعالیت هاى 
مفیدى را به برنامه هایشــان بیفزایند. براى مثال، 
یک نرم افزار درخواســت تاکســى مى تواند عمل 
درخواســت را به صورت جداگانه ارائه کند تا کاربر 
بتواند بــدون باز کردن برنامه، ایــن کار را انجام 
دهد. البته قابلیت «برش ها» در نسخه حال حاضر 
اندروید پاى نیست و باید براى دریافت آن تا پاییز 
صبر کرد. دیگر امکانات هوشــمند اندروید9 هم 
بیشتر در پس زمینه، اما کاربردى هستند. روشنایى 
روشنایى   ،(Adaptive Brightness) تطبیقى 
خودکار را پیشــرفت مى دهد و بــا یادگیرى نحوه 
تنظیم روشنایى توسط کاربر در محیط هاى مختلف، 

اســاس  بــر  را  آن 
ترجیحــات  ایــن 
تنظیــم مى کنــد. 
همین طــور امکان 
«باتــرى تطبیقى» 

که یــاد مى گیرد چه 
اپ ها و ســرویس هایى 

براى شما اهمیت دارد تا به 
آنها اجازه مصرف بیشتر باترى را 

بدهد و مصرف بقیه اپ هاى با اهمیت پایین تر 
را کاهش مى دهد.

   حرکت ها و ناوبرى جدید
یکى از بزرگ ترین تغییــرات در اندروید پاى، 
امــکان جایگزینــى حالت کالســیک اندروید با 
قابلیت هاى ناوبرى جدیدى است که گوگل در نظر 
گرفته اســت. در حالت جدید، به جاى سه دکمه 
مرسوم در پایین صفحه (در گوشى هایى که دکمه 
فیزیکى ندارند)، تنها یک دکمه کپســولى شکل 
قرار مى گیرد. با کشیدن رو به باال، فهرست اپ ها 
یا اپ هاى اجراشده اخیر نمایش داده مى شود. اگر 
این دکمه را به ســمت راســت بکشید، مى توانید 
در جا به آخرین برنامه اى که اســتفاده مى کردید، 
برگردید. ایــن دکمه از یک نظر مانند دکمه خانه 
عمل مى کند که کاربر با زدن آن به صفحه اصلى 
مى رود و با نگه داشتن روى آن، دستیار گوگل باز 
مى شــود. البته در کنار این دکمه کپسولى، دکمه 
بازگشت هم وجود دارد، اما فقط هنگامى که داخل 

یک اپ هستید.
عالوه بر این، اندروید 9، حرکت هاى جدیدى 
هم براى کاربران در نظر گرفته است. نگه داشتن 
همزمــان دکمه پاور و صداى باال، گوشــى را به 
حالت mute مى برد و رو به صفحه قرار دادن آن 

روى میز، گوشى را سایلنت مى کند.
یکــى از امکاناتى که از نســخه هاى اولیه در 
اندروید وجود داشــته، قفل چرخش صفحه بوده 
اســت، ولى این امکان در زمان هاى رفتن از یک 
اپ بــه اپ دیگر با حالت صفحه متفاوت مى تواند 
اذیت کننده شود. گوگل در اندروید پاى فکرى هم 
به حال این قضیه کرده است، به این صورت که در 
پایین صفحه آیکونى نمایش داده مى شود که مثال 

هنگامى که مى خواهید فقط در یک برنامه صفحه 
بچرخد، ولى تنظیمات چرخش تغییر نکند، با زدن 

آیکون این کار را انجام دهید.

   قفل قوى و صفحه قفل قوى تر
صفحه قفــل در اندروید پــاى قوى تر از قبل 
شــده اســت. نه فقط زمان، که آیتم هایى چون 
آب و هوا و مــوارد موجود در تقویم هم 
به صورت خــودکار در آن نمایش 
داده مى شــود تا بــدون نیاز 
به باز کردن قفل گوشــى 
بتوانید به سرعت اطالعات 
اساســى را بــا یک نگاه 
دریافت کنیــد. عالوه بر 
ویژگى هاى  از  یکى  این، 
مهــم ولــى کمرنگ تــر 
اندروید 9 حالت چفت و بست 
(Lockdown) آن است! براى 
فعالسازى این قابلیت، دکمه پاور را نگه 
داشته و Lockdown را از منو انتخاب مى کنید. 
با این کار، گوشى شما قفل شده و تمام اطالعات 
شــخصى و اعالن ها از صفحه حذف مى شود، اما 
تفاوت این حالت با قفل عادى آن است که نه اثر 
انگشت، نه چهره و نه هیچ حسگر دیگرى گوشى 
را باز نمى کند. فقط باید پین مورد نظر را وارد کرد!

   سالمت دیجیتالى
(Digital Wellbeing) بحث سالمت دیجیتالى

 از جمله مواردى اســت که گوگل آن را به صورت 
جدى دنبال مى کند تا مطمئن شود تلفن هاى همراه 
به عنوان یــک ابزار باقى مى ماننــد و کاربران در 
استفاده از آنها دچار افراط نمى شوند. بر این اساس، 
در اندروید9 قابلیت جدیدى به نام داشبورد اندروید

شــده  اضافــه   (Android Dashboard)
که کمک مى کنــد زمانى را که با دســتگاهتان 
مى گذرانید، بررسى کنید. با این قابلیت، مى توانید 
متوجه شــوید چه مقدار زمان را صرف وبگردى، 
ارسال پیام، تماشاى محتوا یا حتى تماس کرده اید. 
همچنین، امکان گذاشتن محدودیت زمانى براى 
اپ هاى خاص یا مشاهده پیشنهاد براى دادن زنگ 

تفریح از گوشى وجود دارد!
ســرى  در  بامــزه  ویژگى هــاى  از  یکــى 
ابزارهاى ســالمت دیجیتالى، حالت اســتراحت

(Wind Down Mode) است. 
با فعالســازى این ویژگى، شــما به دســتیار 
دیجیتال گوگل مى گویید که چه زمانى مى خواهید 
به رختخواب بروید و این دســتیار به طور خودکار 
در آن زمان گوشــى را به حالت «عدم مزاحمت» 
مى برد و بتدریج صفحه گوشى را هم سیاه و سفید 
مى کند تا شــما را به کنار گذاشتن گوشى پیش از 

خواب ترغیب کند!

نسخه نهم اندروید که طبق سنت نامگذارى گوگل، پاى (Pie) نام گرفته اســت، باالخره در نیمه مرداد به صورت رسمى توسط گوگل براى گوشى هاى 
پیکسل این شرکت عرضه شد. این دستپخت گوگل که کاربران زیادى در سراسر دنیا چشم انتظارش بودند، ویژگى هاى جدید و جالبى دارد که هر 

کدام طعم خاصى به این سیستم عامل محبوب مى دهند. از ویژگى هاى ظاهرى جذاب در رابط کاربرى گرفته تا قابلیت هاى فنى که با دیدى 
آینده نگرانه، تجربه کاربرى متفاوتى را براى کاربران رقم مى زند. با ما همراه باشید تا نگاهى کنیم به مهم ترین قابلیت هاى اندروید پاى.

اندروید 9 چه ویژگى هاى خوشمزه اى براى کاربران تدارك دیده است؟

پا به پاى اندروید
محمود صادقى

اندروید پاى براى کدام گوشى ها؟
زمان ارائه هر نسخه جدید اندروید، یک سوال براى همه کاربران مطرح مى شود: 
«آیا این اندروید براى گوشــى من مى آید؟» در مورد اندروید پاى بجز گوشى هاى 
پیکسل خود گوگل، ماجراى به روزرسانى بقیه گوشى ها چگونه است؟ در این نسخه 
از اندروید، براى اولین بار، چند شــرکت به گوگل براى پشــتیبانى از برنامه بتاى 
اندروید پیوستند و بنابراین این گوشى ها احتماال سریع تر از دیگران به روزرسانى را 
دریافت مى کنند: اکسپریا XZ2 سونى، شیائومى Mi Mix 2S، نوکیا 7 پالس، 
اوپو R15 Pro، ویوو X21، وان پالس 6 و اسنشیال PH-1 (این گوشى اندروید 9 
 S8، را همان روز نخست دریافت کرد!).  در مورد سامسونگ، گوشى هاى گلکسى
S8 پالس، S9، S9 پالس و نوت 8 و 9 حتما اندروید جدید را خواهند داشت. در 
مورد بقیه قضیه قطعى نیســت و باید دید سامسونگ چگونه عمل مى کند. ال جى 
هم در به روزرسانى شبیه سامسونگ است و گوشى هاى سطح باالیش یعنى G6 و 
G7 ThinQ، V20 و V30 قطعا اندروید پاى را تجربه مى کنند. براى بقیه باید 
منتظر شد و دید، اما برخى مدل هاى پایین تر مثل G5 و V10 قطعا این نسخه را 
نمى گیرند. پیش بینى براى هواوى با تغییراتى که در سیســتم توزیعش داده، کمى 
 ،P10 :سخت شده، ولى مدل هایى که اندروید 9 براى آنها قطعى است عبارتند از
میــت 10، آنر 9 و آنر ویو 10 (به همراه مدل هاى Plus و Pro آنها). میت 9 هم 
به احتمال زیاد به روزرســانى خواهد شد. در مورد سونى، روى گوشى هاى جدیدتر 
سرى Z و X (تولید شده در 2017 و 2018) حساب کنید. براى نوکیا، احتمال زیاد 

گوشى هاى نوکیا 7 و 8 هم به 7 پالس مى پیوندند. 

شما به دستیار 
دیجیتال گوگل مى گویید 

چه زمانى مى خواهید به رختخواب 
بروید و این دستیار به طور خودکار در آن 
زمان گوشى را به حالت «عدم مزاحمت» 

مى برد و بتدریج صفحه گوشى را هم 
سیاه و سفید مى کند تا شما را به کنار 

گذاشتن گوشى پیش از خواب 
ترغیب کند!

کارگاه
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زوم

آرش جهانگیرى

آیا جدیدترین گلکسى نوت، بهترین گوشى هوشمند موجود بازار است؟

بدون مرز، بدون رقیب
در روزهایى که بازار گوشى هاى هوشمند در ایران دیگر جانى در بدن ندارد و کمتر کسى سراغ آن 
مى رود، شرکت کره اى سامسونگ از جدیدترین کهکشانى پرچمدار خود رونمایى کرده است. گلکسى 
نوت 9 که به گفته سازندگان آن یک شاهکار در صنعت گوشى هاى هوشمند است با سر و صداى زیاد 
رونمایى شد. تا حدى که این شرکت کره اى با تمرکز روى چهره هاى معروف (حتى در ایران) سعى کرد 

حتى مراسم رونمایى از این محصوالت را هم به یک رویداد پربیننده تبدیل کند. اتفاقى که معموال براى 
محصوالت و رویدادهاى شرکت اپل به صورت طبیعى اتفاق مى افتد، اما وقتى صحبت از یک محصول 
واقعى مى شود، این اعداد هستند که حرف اول و آخر را مى زنند و هیچ تبلیغات و موج سازى نمى تواند 
نتیجه بررسى هاى فنى را عوض کند. پس این شما و این هم نگاه نزدیک به گلکسى نوت 9 سامسونگ.

   زیــر آتــش  زیــر باتــرى؛  آتــش  زیــر باتــرى؛  آتــش  زیــر باتــرى؛  آتــش  زیــر باتــرى؛  آتــش  باتــرى؛ 
خاکستر

طرفــداران  خوشــبین ترین  طرفــداران هنــوز  خوشــبین ترین  طرفــداران هنــوز  خوشــبین ترین  طرفــداران هنــوز  خوشــبین ترین  طرفــداران هنــوز  خوشــبین ترین  طرفــداران هنــوز  خوشــبین ترین  طرفــداران هنــوز  خوشــبین ترین  هنــوز 
محصوالت این تولیدکننده کره اى هم خاطرات محصوالت این تولیدکننده کره اى هم خاطرات محصوالت این تولیدکننده کره اى هم خاطرات 

تند و آتشــین باترى هاى نوت را فراموش نکرده اند. تند و آتشــین باترى هاى نوت را فراموش نکرده اند. تند و آتشــین باترى هاى نوت را فراموش نکرده اند. تند و آتشــین باترى هاى نوت را فراموش نکرده اند. تند و آتشــین باترى هاى نوت را فراموش نکرده اند. 
باترى هایــى که به جاى این که بازار را به آتش بکشــند، باترى هایــى که به جاى این که بازار را به آتش بکشــند، باترى هایــى که به جاى این که بازار را به آتش بکشــند، باترى هایــى که به جاى این که بازار را به آتش بکشــند، باترى هایــى که به جاى این که بازار را به آتش بکشــند، باترى هایــى که به جاى این که بازار را به آتش بکشــند، باترى هایــى که به جاى این که بازار را به آتش بکشــند، 

جیب، اتاق هتل یا پرده خانه کاربرانشــان را به آتش کشــیده جیب، اتاق هتل یا پرده خانه کاربرانشــان را به آتش کشــیده جیب، اتاق هتل یا پرده خانه کاربرانشــان را به آتش کشــیده جیب، اتاق هتل یا پرده خانه کاربرانشــان را به آتش کشــیده جیب، اتاق هتل یا پرده خانه کاربرانشــان را به آتش کشــیده جیب، اتاق هتل یا پرده خانه کاربرانشــان را به آتش کشــیده جیب، اتاق هتل یا پرده خانه کاربرانشــان را به آتش کشــیده جیب، اتاق هتل یا پرده خانه کاربرانشــان را به آتش کشــیده جیب، اتاق هتل یا پرده خانه کاربرانشــان را به آتش کشــیده جیب، اتاق هتل یا پرده خانه کاربرانشــان را به آتش کشــیده جیب، اتاق هتل یا پرده خانه کاربرانشــان را به آتش کشــیده 
بودند. مشــکلى عجیب که مدتى گریبانگیر سامســونگ شــد. بودند. مشــکلى عجیب که مدتى گریبانگیر سامســونگ شــد. بودند. مشــکلى عجیب که مدتى گریبانگیر سامســونگ شــد. بودند. مشــکلى عجیب که مدتى گریبانگیر سامســونگ شــد. بودند. مشــکلى عجیب که مدتى گریبانگیر سامســونگ شــد. 

9حــاال نوت 9حــاال نوت حــاال نوت حــاال نوت 9 از یک باترى غیرقابــل تعویض لیتیوم یونى با  از یک باترى غیرقابــل تعویض لیتیوم یونى با  از یک باترى غیرقابــل تعویض لیتیوم یونى با 
ظرفیتظرفیتظرفیتظرفیتظرفیت4000 میلى آمپر ســاعت استفاده مى کند. این  میلى آمپر ســاعت استفاده مى کند. این  میلى آمپر ســاعت استفاده مى کند. این  میلى آمپر ســاعت استفاده مى کند. این  میلى آمپر ســاعت استفاده مى کند. این 

عــدد روى کاغذ از هر نظر هیجان انگیز اســت و عــدد روى کاغذ از هر نظر هیجان انگیز اســت و عــدد روى کاغذ از هر نظر هیجان انگیز اســت و عــدد روى کاغذ از هر نظر هیجان انگیز اســت و عــدد روى کاغذ از هر نظر هیجان انگیز اســت و عــدد روى کاغذ از هر نظر هیجان انگیز اســت و عــدد روى کاغذ از هر نظر هیجان انگیز اســت و عــدد روى کاغذ از هر نظر هیجان انگیز اســت و عــدد روى کاغذ از هر نظر هیجان انگیز اســت و 
البته مدیرعامل سامسونگ نیز تاکید بسیارى البته مدیرعامل سامسونگ نیز تاکید بسیارى البته مدیرعامل سامسونگ نیز تاکید بسیارى البته مدیرعامل سامسونگ نیز تاکید بسیارى البته مدیرعامل سامسونگ نیز تاکید بسیارى 

روى امن بودن آن کرده است.روى امن بودن آن کرده است.روى امن بودن آن کرده است.روى امن بودن آن کرده است.روى امن بودن آن کرده است.
  ادعاى بهترین؟ادعاى بهترین؟ادعاى بهترین؟ادعاى بهترین؟

همان طور که ابتداى این گزارش عنوان همان طور که ابتداى این گزارش عنوان همان طور که ابتداى این گزارش عنوان 
کردیم شــرکت سامســونگ ادعا کرده گوشــى کردیم شــرکت سامســونگ ادعا کرده گوشــى کردیم شــرکت سامســونگ ادعا کرده گوشــى کردیم شــرکت سامســونگ ادعا کرده گوشــى کردیم شــرکت سامســونگ ادعا کرده گوشــى کردیم شــرکت سامســونگ ادعا کرده گوشــى کردیم شــرکت سامســونگ ادعا کرده گوشــى 

هوشــمند جدیدش سردمدار تمام گوشى هاى هوشمند هوشــمند جدیدش سردمدار تمام گوشى هاى هوشمند هوشــمند جدیدش سردمدار تمام گوشى هاى هوشمند هوشــمند جدیدش سردمدار تمام گوشى هاى هوشمند هوشــمند جدیدش سردمدار تمام گوشى هاى هوشمند هوشــمند جدیدش سردمدار تمام گوشى هاى هوشمند هوشــمند جدیدش سردمدار تمام گوشى هاى هوشمند هوشــمند جدیدش سردمدار تمام گوشى هاى هوشمند هوشــمند جدیدش سردمدار تمام گوشى هاى هوشمند 
موجود در بازار اســت. ادعایى که مخالفــان زیادى خواهد موجود در بازار اســت. ادعایى که مخالفــان زیادى خواهد موجود در بازار اســت. ادعایى که مخالفــان زیادى خواهد موجود در بازار اســت. ادعایى که مخالفــان زیادى خواهد موجود در بازار اســت. ادعایى که مخالفــان زیادى خواهد موجود در بازار اســت. ادعایى که مخالفــان زیادى خواهد موجود در بازار اســت. ادعایى که مخالفــان زیادى خواهد موجود در بازار اســت. ادعایى که مخالفــان زیادى خواهد موجود در بازار اســت. ادعایى که مخالفــان زیادى خواهد موجود در بازار اســت. ادعایى که مخالفــان زیادى خواهد موجود در بازار اســت. ادعایى که مخالفــان زیادى خواهد 

داشــت.  این ادعا حداقــل در یک مورد صحیح اســت، چراکه داشــت.  این ادعا حداقــل در یک مورد صحیح اســت، چراکه داشــت.  این ادعا حداقــل در یک مورد صحیح اســت، چراکه داشــت.  این ادعا حداقــل در یک مورد صحیح اســت، چراکه داشــت.  این ادعا حداقــل در یک مورد صحیح اســت، چراکه 
وبسایت دیسپلى میت که به صورت تخصصى صفحه نمایش گوشى ها وبسایت دیسپلى میت که به صورت تخصصى صفحه نمایش گوشى ها وبسایت دیسپلى میت که به صورت تخصصى صفحه نمایش گوشى ها وبسایت دیسپلى میت که به صورت تخصصى صفحه نمایش گوشى ها وبسایت دیسپلى میت که به صورت تخصصى صفحه نمایش گوشى ها وبسایت دیسپلى میت که به صورت تخصصى صفحه نمایش گوشى ها وبسایت دیسپلى میت که به صورت تخصصى صفحه نمایش گوشى ها 

9را بررســى مى کند، نوت 99را بررســى مى کند، نوت 9را بررســى مى کند، نوت را بررســى مى کند، نوت را بررســى مى کند، نوت را بررســى مى کند، نوت را بررســى مى کند، نوت 999 را در باالترین رتبه خود یعنى باالتر از آیفون را در باالترین رتبه خود یعنى باالتر از آیفون را در باالترین رتبه خود یعنى باالتر از آیفون را در باالترین رتبه خود یعنى باالتر از آیفون را در باالترین رتبه خود یعنى باالتر از آیفون را در باالترین رتبه خود یعنى باالتر از آیفون را در باالترین رتبه خود یعنى باالتر از آیفون را در باالترین رتبه خود یعنى باالتر از آیفون10
قرار داده است، اما اعداد بنچمارك که یک تصویر کلى از قدرت گوشى هاى قرار داده است، اما اعداد بنچمارك که یک تصویر کلى از قدرت گوشى هاى قرار داده است، اما اعداد بنچمارك که یک تصویر کلى از قدرت گوشى هاى قرار داده است، اما اعداد بنچمارك که یک تصویر کلى از قدرت گوشى هاى قرار داده است، اما اعداد بنچمارك که یک تصویر کلى از قدرت گوشى هاى قرار داده است، اما اعداد بنچمارك که یک تصویر کلى از قدرت گوشى هاى قرار داده است، اما اعداد بنچمارك که یک تصویر کلى از قدرت گوشى هاى قرار داده است، اما اعداد بنچمارك که یک تصویر کلى از قدرت گوشى هاى قرار داده است، اما اعداد بنچمارك که یک تصویر کلى از قدرت گوشى هاى قرار داده است، اما اعداد بنچمارك که یک تصویر کلى از قدرت گوشى هاى 

هوشــمند ارائه مى دهد، برترى این گوشــى را زیر سوال مى برد، چراکه هوشــمند ارائه مى دهد، برترى این گوشــى را زیر سوال مى برد، چراکه هوشــمند ارائه مى دهد، برترى این گوشــى را زیر سوال مى برد، چراکه هوشــمند ارائه مى دهد، برترى این گوشــى را زیر سوال مى برد، چراکه هوشــمند ارائه مى دهد، برترى این گوشــى را زیر سوال مى برد، چراکه 
امتیاز ثبت شده با تراشه اگزینوسامتیاز ثبت شده با تراشه اگزینوسامتیاز ثبت شده با تراشه اگزینوس9810 اختصاصى سامسونگ عدد  اختصاصى سامسونگ عدد  اختصاصى سامسونگ عدد 

9158 است. در حالى که بنچمارك انتوتو از عدد 9158 است. در حالى که بنچمارك انتوتو از عدد  است. در حالى که بنچمارك انتوتو از عدد  است. در حالى که بنچمارك انتوتو از عدد  است. در حالى که بنچمارك انتوتو از عدد  است. در حالى که بنچمارك انتوتو از عدد  است. در حالى که بنچمارك انتوتو از عدد  است. در حالى که بنچمارك انتوتو از عدد 9158 براى  906490649064
8 خبر مى دهد. البته رم 88 خبر مى دهد. البته رم 88 خبر مى دهد. البته رم 8 خبر مى دهد. البته رم  خبر مى دهد. البته رم  خبر مى دهد. البته رم  خبر مى دهد. البته رم  خبر مى دهد. البته رم 888 گیگابایت چیزى نیست  گیگابایت چیزى نیست  گیگابایت چیزى نیست  آیفونآیفونآیفون101010

که بشود در هر گوشى هوشمندى پیدا کرد و از این که بشود در هر گوشى هوشمندى پیدا کرد و از این که بشود در هر گوشى هوشمندى پیدا کرد و از این 
9نظر گلکســى نوت 9نظر گلکســى نوت نظر گلکســى نوت نظر گلکســى نوت 9 را به یک مورد منحصر  را به یک مورد منحصر  را به یک مورد منحصر 

به فرد تبدیل مى کند.به فرد تبدیل مى کند.به فرد تبدیل مى کند.

   و بزرگ  زیبــا،  و  طراحى؛  بزرگ  زیبــا،  و  طراحى؛  بزرگ  زیبــا،  و  طراحى؛  بزرگ  زیبــا،  و  طراحى؛  بزرگ  زیبــا،   طراحى؛ 
آشناآشناآشناآشناآشنا

گوشــى  این  نمایش  گوشــى نســبت صفحــه  این  نمایش  گوشــى نســبت صفحــه  این  نمایش  گوشــى نســبت صفحــه  این  نمایش  گوشــى نســبت صفحــه  این  نمایش  نســبت صفحــه 
اینچى به کل بدنه حدود 84 درصد اســت.  درصد اســت.  درصد اســت.  اینچى به کل بدنه حدود   اینچى به کل بدنه حدود    6/4

پس با یک موبایل پهنپس با یک موبایل پهنپس با یک موبایل پهنپس با یک موبایل پهنپس با یک موبایل پهن201 گرمى ســر و کار دارید.  گرمى ســر و کار دارید.  گرمى ســر و کار دارید.  گرمى ســر و کار دارید. 
البته این در سرى نوت مساله جدیدى نیست. همانطور که البته این در سرى نوت مساله جدیدى نیست. همانطور که البته این در سرى نوت مساله جدیدى نیست. همانطور که البته این در سرى نوت مساله جدیدى نیست. همانطور که البته این در سرى نوت مساله جدیدى نیست. همانطور که البته این در سرى نوت مساله جدیدى نیست. همانطور که البته این در سرى نوت مساله جدیدى نیست. همانطور که البته این در سرى نوت مساله جدیدى نیست. همانطور که البته این در سرى نوت مساله جدیدى نیست. همانطور که 

طراحى بدنه دستگاه نیز تفاوت چندانى نداشته و شبیه نسل هاى طراحى بدنه دستگاه نیز تفاوت چندانى نداشته و شبیه نسل هاى طراحى بدنه دستگاه نیز تفاوت چندانى نداشته و شبیه نسل هاى طراحى بدنه دستگاه نیز تفاوت چندانى نداشته و شبیه نسل هاى طراحى بدنه دستگاه نیز تفاوت چندانى نداشته و شبیه نسل هاى 
قبلى خود است. سامسونگ در این مدل نیز از ترکیب شیشه و فلز قبلى خود است. سامسونگ در این مدل نیز از ترکیب شیشه و فلز قبلى خود است. سامسونگ در این مدل نیز از ترکیب شیشه و فلز قبلى خود است. سامسونگ در این مدل نیز از ترکیب شیشه و فلز قبلى خود است. سامسونگ در این مدل نیز از ترکیب شیشه و فلز 

براى بدنه دســتگاه استفاده کرده و پشــت و جلو را با شیشه براى بدنه دســتگاه استفاده کرده و پشــت و جلو را با شیشه براى بدنه دســتگاه استفاده کرده و پشــت و جلو را با شیشه براى بدنه دســتگاه استفاده کرده و پشــت و جلو را با شیشه براى بدنه دســتگاه استفاده کرده و پشــت و جلو را با شیشه براى بدنه دســتگاه استفاده کرده و پشــت و جلو را با شیشه براى بدنه دســتگاه استفاده کرده و پشــت و جلو را با شیشه 
گوریال گلس گوریال گلس گوریال گلس 5 پوشــانده و یک فریــم آلومینیومى زیبا  پوشــانده و یک فریــم آلومینیومى زیبا  پوشــانده و یک فریــم آلومینیومى زیبا  پوشــانده و یک فریــم آلومینیومى زیبا  پوشــانده و یک فریــم آلومینیومى زیبا  پوشــانده و یک فریــم آلومینیومى زیبا  پوشــانده و یک فریــم آلومینیومى زیبا 

نیز در دور دســتگاه به کار برده است. ترکیب سفت نیز در دور دســتگاه به کار برده است. ترکیب سفت نیز در دور دســتگاه به کار برده است. ترکیب سفت نیز در دور دســتگاه به کار برده است. ترکیب سفت نیز در دور دســتگاه به کار برده است. ترکیب سفت 
و سخت شیشــه و فلز، گواهى و سخت شیشــه و فلز، گواهى و سخت شیشــه و فلز، گواهى IP68 را براى 

این گوشى به ثبت رسانده تا نگران گرد و این گوشى به ثبت رسانده تا نگران گرد و این گوشى به ثبت رسانده تا نگران گرد و 
غبار و آب نباشید.غبار و آب نباشید.غبار و آب نباشید.

  سخت افزار؛ هیوالى خفتهسخت افزار؛ هیوالى خفتهسخت افزار؛ هیوالى خفتهسخت افزار؛ هیوالى خفتهسخت افزار؛ هیوالى خفته
برگ برنده اصلى گوشى نوت برگ برنده اصلى گوشى نوت برگ برنده اصلى گوشى نوت برگ برنده اصلى گوشى نوت برگ برنده اصلى گوشى نوت برگ برنده اصلى گوشى نوت برگ برنده اصلى گوشى نوت 9 دقیقا همان  دقیقا همان 

اســت که باید. پردازنده بســیار قدرتمند اختصاصى اســت که باید. پردازنده بســیار قدرتمند اختصاصى اســت که باید. پردازنده بســیار قدرتمند اختصاصى اســت که باید. پردازنده بســیار قدرتمند اختصاصى اســت که باید. پردازنده بســیار قدرتمند اختصاصى اســت که باید. پردازنده بســیار قدرتمند اختصاصى اســت که باید. پردازنده بســیار قدرتمند اختصاصى اســت که باید. پردازنده بســیار قدرتمند اختصاصى اســت که باید. پردازنده بســیار قدرتمند اختصاصى 
اگزینوس اگزینوس اگزینوس 981098109810 این دستگاه از محصول جدید سامسونگ  این دستگاه از محصول جدید سامسونگ  این دستگاه از محصول جدید سامسونگ  این دستگاه از محصول جدید سامسونگ  این دستگاه از محصول جدید سامسونگ 

یک غول به تمام معنا ساخته است. این پردازنده هشت هسته اى یک غول به تمام معنا ساخته است. این پردازنده هشت هسته اى یک غول به تمام معنا ساخته است. این پردازنده هشت هسته اى یک غول به تمام معنا ساخته است. این پردازنده هشت هسته اى یک غول به تمام معنا ساخته است. این پردازنده هشت هسته اى 
از چهــار هســته از چهــار هســته از چهــار هســته 2/7 گیگاهرتزى و چهار هســته کم مصرف گیگاهرتزى و چهار هســته کم مصرف گیگاهرتزى و چهار هســته کم مصرف گیگاهرتزى و چهار هســته کم مصرف گیگاهرتزى و چهار هســته کم مصرف گیگاهرتزى و چهار هســته کم مصرف گیگاهرتزى و چهار هســته کم مصرف1/8

گیگاهرتزى اســتفاده مى کند. مثل اغلب گوشى هاى سامسونگ در این گیگاهرتزى اســتفاده مى کند. مثل اغلب گوشى هاى سامسونگ در این گیگاهرتزى اســتفاده مى کند. مثل اغلب گوشى هاى سامسونگ در این گیگاهرتزى اســتفاده مى کند. مثل اغلب گوشى هاى سامسونگ در این گیگاهرتزى اســتفاده مى کند. مثل اغلب گوشى هاى سامسونگ در این گیگاهرتزى اســتفاده مى کند. مثل اغلب گوشى هاى سامسونگ در این گیگاهرتزى اســتفاده مى کند. مثل اغلب گوشى هاى سامسونگ در این گیگاهرتزى اســتفاده مى کند. مثل اغلب گوشى هاى سامسونگ در این گیگاهرتزى اســتفاده مى کند. مثل اغلب گوشى هاى سامسونگ در این گیگاهرتزى اســتفاده مى کند. مثل اغلب گوشى هاى سامسونگ در این گیگاهرتزى اســتفاده مى کند. مثل اغلب گوشى هاى سامسونگ در این 
چند سال گوشى هایى که به بازار چین و آمریکا راه پیدا مى کنند از پردازنده چند سال گوشى هایى که به بازار چین و آمریکا راه پیدا مى کنند از پردازنده چند سال گوشى هایى که به بازار چین و آمریکا راه پیدا مى کنند از پردازنده چند سال گوشى هایى که به بازار چین و آمریکا راه پیدا مى کنند از پردازنده چند سال گوشى هایى که به بازار چین و آمریکا راه پیدا مى کنند از پردازنده چند سال گوشى هایى که به بازار چین و آمریکا راه پیدا مى کنند از پردازنده چند سال گوشى هایى که به بازار چین و آمریکا راه پیدا مى کنند از پردازنده چند سال گوشى هایى که به بازار چین و آمریکا راه پیدا مى کنند از پردازنده چند سال گوشى هایى که به بازار چین و آمریکا راه پیدا مى کنند از پردازنده چند سال گوشى هایى که به بازار چین و آمریکا راه پیدا مى کنند از پردازنده 

اسنپدراگون استفاده مى کنند که در این مدل اسنپدراگون اسنپدراگون استفاده مى کنند که در این مدل اسنپدراگون اسنپدراگون استفاده مى کنند که در این مدل اسنپدراگون اسنپدراگون استفاده مى کنند که در این مدل اسنپدراگون اسنپدراگون استفاده مى کنند که در این مدل اسنپدراگون 845845845 مورد 
8اســتفاده قرار گرفته است. هر دو این مدل ها از 8اســتفاده قرار گرفته است. هر دو این مدل ها از اســتفاده قرار گرفته است. هر دو این مدل ها از اســتفاده قرار گرفته است. هر دو این مدل ها از اســتفاده قرار گرفته است. هر دو این مدل ها از اســتفاده قرار گرفته است. هر دو این مدل ها از اســتفاده قرار گرفته است. هر دو این مدل ها از اســتفاده قرار گرفته است. هر دو این مدل ها از اســتفاده قرار گرفته است. هر دو این مدل ها از 8 گیگابایت رم،  گیگابایت رم،  گیگابایت رم، 

AdrenoAdrenoAdreno 630 و 630 و  و  و 630 Mali-G72 MP18Mali-G72 MP18Mali-G72 MP18Mali-G72 MP18Mali-G72 MP18 پردازنده گرافیکىپردازنده گرافیکىپردازنده گرافیکىپردازنده گرافیکىپردازنده گرافیکىپردازنده گرافیکىپردازنده گرافیکى
بهره مى برند. مجموع این سخت افزارها قطعا از نیمى بهره مى برند. مجموع این سخت افزارها قطعا از نیمى بهره مى برند. مجموع این سخت افزارها قطعا از نیمى بهره مى برند. مجموع این سخت افزارها قطعا از نیمى بهره مى برند. مجموع این سخت افزارها قطعا از نیمى بهره مى برند. مجموع این سخت افزارها قطعا از نیمى بهره مى برند. مجموع این سخت افزارها قطعا از نیمى بهره مى برند. مجموع این سخت افزارها قطعا از نیمى 

از کامپیوترهاى خانگى ما قدرتمندتر اســت، چه از کامپیوترهاى خانگى ما قدرتمندتر اســت، چه از کامپیوترهاى خانگى ما قدرتمندتر اســت، چه از کامپیوترهاى خانگى ما قدرتمندتر اســت، چه از کامپیوترهاى خانگى ما قدرتمندتر اســت، چه 
رسد به گوشى هایى که در دست داریم!رسد به گوشى هایى که در دست داریم!رسد به گوشى هایى که در دست داریم!رسد به گوشى هایى که در دست داریم!رسد به گوشى هایى که در دست داریم!رسد به گوشى هایى که در دست داریم!

   مى تونى اگــه  مى تونى حافظه؛  اگــه  مى تونى حافظه؛  اگــه  مى تونى حافظه؛  اگــه  مى تونى حافظه؛  اگــه  مى تونى حافظه؛  اگــه  حافظه؛ 
پرش کن!

اگر صاحب یکى از گوشى هاى نوت اگر صاحب یکى از گوشى هاى نوت اگر صاحب یکى از گوشى هاى نوت اگر صاحب یکى از گوشى هاى نوت اگر صاحب یکى از گوشى هاى نوت اگر صاحب یکى از گوشى هاى نوت اگر صاحب یکى از گوشى هاى نوت 999
سامسونگ باشــید قطعا دیگر دغدغه اى به نام سامسونگ باشــید قطعا دیگر دغدغه اى به نام سامسونگ باشــید قطعا دیگر دغدغه اى به نام 

پر شدن حافظه داخلى نخواهید داشت و حاال باید به پر شدن حافظه داخلى نخواهید داشت و حاال باید به پر شدن حافظه داخلى نخواهید داشت و حاال باید به پر شدن حافظه داخلى نخواهید داشت و حاال باید به پر شدن حافظه داخلى نخواهید داشت و حاال باید به 
این فکر کنید که این همه حافظه را با چه چیزى مى توان این فکر کنید که این همه حافظه را با چه چیزى مى توان این فکر کنید که این همه حافظه را با چه چیزى مى توان این فکر کنید که این همه حافظه را با چه چیزى مى توان این فکر کنید که این همه حافظه را با چه چیزى مى توان این فکر کنید که این همه حافظه را با چه چیزى مى توان این فکر کنید که این همه حافظه را با چه چیزى مى توان این فکر کنید که این همه حافظه را با چه چیزى مى توان این فکر کنید که این همه حافظه را با چه چیزى مى توان 

پر کرد؟ شاید با ریختن تمام فصل هاى بازى تاج و تخت روى پر کرد؟ شاید با ریختن تمام فصل هاى بازى تاج و تخت روى پر کرد؟ شاید با ریختن تمام فصل هاى بازى تاج و تخت روى پر کرد؟ شاید با ریختن تمام فصل هاى بازى تاج و تخت روى پر کرد؟ شاید با ریختن تمام فصل هاى بازى تاج و تخت روى پر کرد؟ شاید با ریختن تمام فصل هاى بازى تاج و تخت روى پر کرد؟ شاید با ریختن تمام فصل هاى بازى تاج و تخت روى پر کرد؟ شاید با ریختن تمام فصل هاى بازى تاج و تخت روى پر کرد؟ شاید با ریختن تمام فصل هاى بازى تاج و تخت روى پر کرد؟ شاید با ریختن تمام فصل هاى بازى تاج و تخت روى پر کرد؟ شاید با ریختن تمام فصل هاى بازى تاج و تخت روى 
گوشــى تان! سامســونگ براى نوت گوشــى تان! سامســونگ براى نوت گوشــى تان! سامســونگ براى نوت گوشــى تان! سامســونگ براى نوت گوشــى تان! سامســونگ براى نوت 9، دو حافظه جدا در نظر ، دو حافظه جدا در نظر ، دو حافظه جدا در نظر 

گرفته اســت. یک مدلگرفته اســت. یک مدلگرفته اســت. یک مدل512512512 گیگابایتى با 8 گیگابایت رم  گیگابایت رم  گیگابایت رم 
و یک مدل و یک مدل و یک مدل و یک مدل و یک مدل 256 گیگابایتــى با  گیگابایتــى با  گیگابایتــى با 6 گیگابایت رم. حاال  گیگابایت رم. حاال  گیگابایت رم. حاال  گیگابایت رم. حاال  گیگابایت رم. حاال 

به این اعداد به این اعداد به این اعداد به این اعداد به این اعداد 512512512 گیگابایت حافظه جانبى را هم  گیگابایت حافظه جانبى را هم  گیگابایت حافظه جانبى را هم  گیگابایت حافظه جانبى را هم  گیگابایت حافظه جانبى را هم 
اضافه کنید تا در باالترین حالت ممکن یک اضافه کنید تا در باالترین حالت ممکن یک اضافه کنید تا در باالترین حالت ممکن یک اضافه کنید تا در باالترین حالت ممکن یک اضافه کنید تا در باالترین حالت ممکن یک 

ترابایت حجم در گوشــى تان داشــته ترابایت حجم در گوشــى تان داشــته ترابایت حجم در گوشــى تان داشــته ترابایت حجم در گوشــى تان داشــته ترابایت حجم در گوشــى تان داشــته 
باشید!باشید!باشید!

  دوربین؛ همان همیشگىدوربین؛ همان همیشگىدوربین؛ همان همیشگىدوربین؛ همان همیشگىدوربین؛ همان همیشگى
محصــوالت سامســونگ معمــوال محصــوالت سامســونگ معمــوال محصــوالت سامســونگ معمــوال محصــوالت سامســونگ معمــوال محصــوالت سامســونگ معمــوال 

دوربین هــاى قابل قبول و باکیفیتى دارند، دوربین هــاى قابل قبول و باکیفیتى دارند، دوربین هــاى قابل قبول و باکیفیتى دارند، دوربین هــاى قابل قبول و باکیفیتى دارند، دوربین هــاى قابل قبول و باکیفیتى دارند، 
اما انگار این مساله آنقدر تحریک کننده بوده که اما انگار این مساله آنقدر تحریک کننده بوده که اما انگار این مساله آنقدر تحریک کننده بوده که اما انگار این مساله آنقدر تحریک کننده بوده که اما انگار این مساله آنقدر تحریک کننده بوده که اما انگار این مساله آنقدر تحریک کننده بوده که اما انگار این مساله آنقدر تحریک کننده بوده که 

مدیران و طراحان این گوشــى هوشمند را به حضور مدیران و طراحان این گوشــى هوشمند را به حضور مدیران و طراحان این گوشــى هوشمند را به حضور مدیران و طراحان این گوشــى هوشمند را به حضور مدیران و طراحان این گوشــى هوشمند را به حضور مدیران و طراحان این گوشــى هوشمند را به حضور مدیران و طراحان این گوشــى هوشمند را به حضور مدیران و طراحان این گوشــى هوشمند را به حضور مدیران و طراحان این گوشــى هوشمند را به حضور 
در ماراتون اعداد مجاب کند. براى همین از یک دوربین در ماراتون اعداد مجاب کند. براى همین از یک دوربین در ماراتون اعداد مجاب کند. براى همین از یک دوربین در ماراتون اعداد مجاب کند. براى همین از یک دوربین در ماراتون اعداد مجاب کند. براى همین از یک دوربین 

8 مگاپیکســلى و یک دوربین ســلفى 88 مگاپیکســلى و یک دوربین ســلفى 88 مگاپیکســلى و یک دوربین ســلفى 8 مگاپیکســلى و یک دوربین ســلفى  مگاپیکســلى و یک دوربین ســلفى  مگاپیکســلى و یک دوربین ســلفى  مگاپیکســلى و یک دوربین ســلفى  مگاپیکســلى و یک دوربین ســلفى 888 مگاپیکسلى  12دوگانه 12دوگانه 121212
اســتفاده کرده اســت. البته همین دوربیــن دوگانه نیز زوم اســتفاده کرده اســت. البته همین دوربیــن دوگانه نیز زوم اســتفاده کرده اســت. البته همین دوربیــن دوگانه نیز زوم اســتفاده کرده اســت. البته همین دوربیــن دوگانه نیز زوم اســتفاده کرده اســت. البته همین دوربیــن دوگانه نیز زوم اســتفاده کرده اســت. البته همین دوربیــن دوگانه نیز زوم اســتفاده کرده اســت. البته همین دوربیــن دوگانه نیز زوم 

را که براى عکاســى در شــب را که براى عکاســى در شــب را که براى عکاســى در شــب را که براى عکاســى در شــب را که براى عکاســى در شــب را که براى عکاســى در شــب را که براى عکاســى در شــب  f1.5f1.5f1.5 اپتیکال دو برابر واپتیکال دو برابر واپتیکال دو برابر و
بسیار مناسب اســت، در اختیار کاربر قرار مى دهد. بسیار مناسب اســت، در اختیار کاربر قرار مى دهد. بسیار مناسب اســت، در اختیار کاربر قرار مى دهد. 

عالوه بــر این، عملکرد نرم افزارى دســتگاه عالوه بــر این، عملکرد نرم افزارى دســتگاه عالوه بــر این، عملکرد نرم افزارى دســتگاه 
هنگام عکاسى نیز به شکل چشمگیرى هنگام عکاسى نیز به شکل چشمگیرى هنگام عکاسى نیز به شکل چشمگیرى هنگام عکاسى نیز به شکل چشمگیرى هنگام عکاسى نیز به شکل چشمگیرى 

پیشرفت کرده است. پیشرفت کرده است. پیشرفت کرده است. 
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کلیک شما

 على امین از تهران: 
ویندوز 10 نسخه Pro را روى لپ تاپم نصب کردم و حدود یک 
سال هیچ مشکلى با آن نداشتم.  بتازگى چند روز پس از به روزرسانى 
خودکار ویندوز، پیام فعالسازى ویندوز نمایش داده مى شود و نمى دانم 
چه کارى بایــد انجام دهم.  قبال هنگام نصب وینــدوز کرك را نیز 
اســتفاده کردم و ویندوز بدون مشکل کار مى کرد.  حاال وقتى دوباره 
از کرك استفاده مى کنم خطا مى دهد و نمى تواند فعالسازى را انجام 
دهد.  تا چند روز دیگر مهلت فعال سازى به اتمام مى رسد و ورود به 

ویندوز غیرفعال مى شود. راهکارى براى حل این مشکل وجود دارد؟

 غزل یارى:
من یک سایت با وردپرس راه اندازى کردم و قصد دارم مقاالت و پایان نامه در آن بفروشم. با تحقیقاتى که 

انجام دادم از دو پالگین مى توانم براى راه اندازى سیستم فروشگاهى روى وردپرس کمک بگیرم. 
یکــى به نام ایزى دیجیتال دانلودز و دیگرى ووکامرس. کدام پالگین براى من مناســب اســت و اصال این دو 
مورد به طور دقیق چه تفاوتى با هم دارند؟ این طور که من متوجه شــدم ووکامرس براى محصوالت فیزیکى مثل 

دیجى کاالست و ایزى دیجیتال دانلودز براى محصوالت من که دانلودى هستند. تفاوت دیگرى هم وجود دارد؟

 کلیک: خوشبختانه روش کار نسبتا ساده است. تنها کارى که 
باید انجام دهید اســتفاده از فعال سازهاى جدیدتر براى ویندوز 
است. گاهى روش هاى استفاده شــده توسط ابزارهاى قبلى شناسایى 
مى شــود و ابزارهــاى قدیمى نیز غیرفعال مى شــوند. بــراى دانلود 
جدیدترین فعال سازهاى ویندوز 10 مى توانید از ابزارهاى معرفى شده 

در لینک هاى زیر کمک بگیرید:
http://bit.ly/active-win10-1
http://bit.ly/active-win10-2

 کلیک: ووکامرس یکى از معروف ترین و قدرتمندترین افزونه هاى راه اندازى فروشگاه اینترنتى روى سیستم 
مدیریت محتواى وردپرس به شــمار مى رود و امکان فروش محصوالت فیزیکى، مجازى یا دانلودى را براى 
شــما فراهــم مى کند. در ادامه ایزى دیجیتال دانلودز که به صورت مخفــف آن را EDD عنوان مى کنند نیز قابلیت 
فروش محصوالت مجازى/ دانلودى را به وردپرس اضافه مى کند. همان طور که مشخص است EDD قابلیت فروش 
محصوالت فیزیکى را ندارد، اما در زمینه فروش محصوالت مجازى و دانلودى از امکاناتى به مراتب بیشتر نسبت به 
ووکامرس برخوردار است و چنانچه بخواهید این امکانات را براى ووکامرس نیز فعال کنید باید از افزونه هاى جانبى 
دیگرى کمک بگیرید. چنانچه صرفا قصد شــما فروش محصوالت دانلودى است مى توانید از ایزى دیجیتال دانلودز 
کمک بگیرید، اما اگر دنبال این هســتید که در آینده امکانات بیشــترى به سایت فروشگاه خود اضافه کنید پیشنهاد 
مى کنیم از ووکامرس کمک بگیرید، چراکه افزونه هاى به مراتب بیشــترى براى آن طراحى شده و دسترسى به آنها 

نیز ساده تر و با هزینه هاى بسیار کمترى امکان پذیر است.

تغییر زبان گوگل
بــراى افرادى کــه بــا اینترنت و وبگــردى در ســایت هاى 
مختلف ســر و کار دارند، جســت وجو در گوگل و یافتن نتیجه در 
کوتاه تریــن زمان ممکن یکــى از لذتبخش ترین کارها به شــمار 

مى رود. 
همان طور که مى دانید گوگل روى دســتگاه هاى مختلف باتوجه 
به تنظیمات دستگاه یا موقعیت جغرافیایى شما، زبان رابط کاربرى 

را به طور خودکار به منطقه جغرافیایى شما تغییر مى دهد. 
به عنوان مثال ممکن اســت شــما را در ایران تشخیص دهد و 
محیط کاربرى و نتایج را به زبان فارسى نمایش دهد و ممکن است 
شــما به دلیل موارد امنیتى دسترسى به اطالعات دستگاه را مسدود 
کرده یا منطقه زمانى دستگاه خود را روى کشورى بجز ایران ثبت 
کرده باشــید و گوگل نیز در زبانى بجز زبان فارسى، رابط کاربرى 

سایت را به شما نشان دهد.
آیا مى دانید در هر شرایطى مى توانید رابط کاربرى جست وجوگر 
گــوگل را به زبان دلخواه خود تغییر دهید؟ به عنوان مثال مى توانید 
آن را فارســى کرده یا از فارسى به انگلیســى یا هر زبان دیگرى 

تغییرات را اعمال کنید.
براى انجام این کار کافى است از این ترفند ساده کمک بگیرید:
1   ابتدا به ســایت گوگل مراجعــه و عبارت موردنظر خود را 

جست وجو کنید.
2  پــس از به نمایش درآمدن فهرســت نتایــج روى گزینه 
Settings در زیر نوار جســت وجو کلیــک و از منوى به نمایش 

درآمده Languages را انتخاب کنید.
3  از فهرســت زبان هاى موجود، زبان دلخواه خود را انتخاب 
کنید. (در صورتى که زبان موردنظر را مشاهده نمى کنید روى گزینه 

Show more کلیک کنید)
4  بــا کلیک روى گزینه Save تغییــرات را ذخیره کرده و 

نتیجه را مشاهده کنید.

دیدگاه هایى که کاربران در پســت هاى اینســتاگرامى 
ثبت مى کننــد در اغلب موارد براى فردى که مطلب را در 
این شبکه اجتماعى منتشر کرده ارزشمند است، اما گاهى 
برخى دیدگاه ها نه تنها ارزشــى ندارند، بلکه بهتر اســت 
حذف شــوند یا از دید دیگر کاربران پنهان شوند. احتماال 
با روش پنهان یا حذف کردن دیدگاه از یک مطلب آشــنا 
هستید و همان طور که مى دانید در این روش باید به صورت 
تک تک دیدگاه ها را بررســى و حــذف کنید، در حالى که 
ممکن اســت یکى از کاربرانى که مطالب شــما را دنبال 
مى کند با نیت قبلى قصد تخریب شــما را داشــته باشد و 
دیدگاه هایى را که براى شــما ناخوشایند است براى تمام 

مطالبتان به ثبت برساند.
اگــر وقت ندارید ایــن دیدگاه ها را به صورت مســتمر 
بررســى کنید و مى خواهید به جاى یــک دیدگاه، دریافت 
دیدگاه از یک کاربر خاص را براى همیشــه مسدود کنید 

کافیست از این روش کمک بگیرید:
1  اپلیکیشــن اینستاگرام را در دستگاه هوشمند خود 

اجرا کنید.
2   از پایین- ســمت راســت روى آیکون پروفایل 

خود فشار دهید.

3   از باال- سمت راست روى آیکون منوى اصلى که 
توسط سه نقطه زیر یکدیگر به نمایش درآمده فشار دهید.

گزینــه  اپلیکیشــن،  تنظیمــات  در صفحــه     4
comment control را پیــدا کرده و روى آن فشــار 

دهید.
 Block Comment From 5  در مقابل گزینه

روى گزینه 0people فشار دهید.
6  روى کادر جســت وجو فشــار داده و آیدى یا نام 

مخاطب موردنظر را وارد کنید.
7  در پایــان روى گزینــه Block در مقابــل نام 

مخاطب موردنظر فشار دهید.
نکته: براى خارج کردن هریک از کاربران از فهرست 
مســدود شده ها براى ثبت دیدگاه، کافى است مراحل یک 
تا 5 را تکرار کرده و روى گزینه Unblock در مقابل نام 

مخاطب موجود فشار دهید.
توجــه: کاربرانى که نام آنها در فهرســت مســدود 
شده هاى ثبت دیدگاه قرار گرفته از مسدود شدن خود مطلع 
نخواهند شــد و هرگاه دیدگاهى براى مطالب شــما ثبت 
کنند به طور خودکار دیدگاه آنها از دید دیگر کاربران پنهان 

خواهد ماند.

مسدودسازى دیدگاه در اینستاگرام
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. 
@clickjamejam

ما را 
در فضاى 

مجازى دنبال 
کنید

تشکى که گرم و سرد مى شود
انســان ها یک ســوم عمر خود را در خواب 
سپرى مى کنند و داشــتن خواب خوب اهمیت 
زیادى دارد، اما نامناسب بودن دماى اتاق خواب 
مى تواند تاثیر مخربى بر کیفیت و کمیت خواب 
داشته باشــد. بدجت (BedJet) نوعى تشک 
اســت که با برخــوردارى از قابلیت گرمایش و 
سرمایش سریع مى تواند دماى مناسب را براى 

کاربر ایجاد کند. این تشــک دونفره حتى مى تواند دو دماى مختلف را براى هر نیمه 
خود به وجود آورد. براى اســتفاده از بدجت کافى اســت دماى مورد نظر را از طریق 
گوشى، تبلت، کنترل از راه دور یا دستیار صوتى الکسا به آن اعالم کنیم. در کمتر از 
یک دقیقه، این دما از طریق جریان هوایى که به تشک دمیده مى شود، ایجاد خواهد 
شد. این فرآیند بسیار سریع است و براى نمونه سرعت گرمایش آن ده برابر بیشتر از 

پتوهاى برقى است. بدجت 400 دالر قیمت دارد.

مربى شخصى براى دویدن
دویدن یکى از کم خرج ترین و محبوب ترین فعالیت هاى ورزشــى به شمار مى رود. 
با این وجود، آمار افرادى که به دلیل حالت نامناســب بدن هنگام دویدن دچار مشکل 
مى شوند، بسیار باالست. اینجاست که 1Coach مى تواند راه حلى بسیار ارزشمند باشد. 
این گجت پــس از اتصال به بدن کاربر، حالت بدنــى او را مورد تحلیل قرار مى دهد. 
1Coach قبل از شروع دویدن، وضعیت فیزیکى کاربر را ارزیابى کرده و سپس هنگام 
دویدن، توصیه هایى را به صورت صوتى به او مى دهد. این بازخورد صوتى با هدف بهبود 
برخى موارد نظیر زاویه نیم تنه باال یا شــکل قرارگیرى پاهــا پس از فرود روى زمین 
ارائه مى شود. همچنین پس از اتمام دویدن، کاربر 
مى تواند گزارش کاملى شــامل جزئیات مختلف 
را روى گوشــى هوشمند خود مشاهده کند. این 
گجــت فقط 6 گرم وزن دارد و با هر بار شــارژ 
تا 5ســاعت کار مى کند. قیمت بســته پایه این 

محصول نیز 149 دالر است. 

کنترل خواب خوش
خواب دیدن فرآیندى طبیعى اســت که براى ســالمت 
ذهنــى ما ضرورت دارد. انســان ها معمــوال هنگام خواب 
دیــدن از این که صحنه هایى مى بینند که واقعیت ندارد آگاه 
نیستند، اما با اینســتادریمر (InstaDreamer) مى توانید 
از غیرواقعى بودن این رویاها آگاه شــوید! اینستادریمر یک 
دستبند ســبک اســت که مى تواند به صورت منظم لرزش 
خفیفى را به پوســت وارد کند. با هر بار لرزش در طول روز، 
کاربر باید به خود یادآور شــود که بیدار است. به این ترتیب 
بتدریج کاربر به لرزش شرطى مى شود و خواب یا بیدار بودن 
خود را بررسى مى کند. این دستبند با استفاده از یک حسگر 
زیســتى مى تواند مرحله خواب دیدن کاربر (که به اصطالح 
REM نام دارد) را شناســایى و طى آن لرزشــى خفیف به 
پوست وارد کند. به این ترتیب فرد مى تواند با آگاهى از خواب 
بودن خود، کنترل رویایش را دست بگیرد. این اینستادریمر 

قرار است با قیمت 240 دالر به دست مشتریان برسد.

هوشمندانه قفل بزنید
گجــت جدیــد 360الك (360LOCK) را مى توان 
یکى از جذاب ترین قفل هایى دانست که در چند سال اخیر 
طراحى شده است. این گجت که بتازگى براى تامین مالى 
در سامانه کیک اســتارتر قرار گرفته ماژوالر است. در واقع، 
کاربر مى تواند بخش هاى مختلــف آن را به دلخواه اضافه 
یا کم کند. براى باز کردن قفل نیز مى توان از دستبند ویژه 
داراى فناورى NFC یا اپ ویژه گوشــى هوشمند استفاده 
کرد. همچنین امکان تعریف دسترسى براى دیگران به این 
قفل نیز از طریق اپ وجود دارد. باترى 360الك عمر باالیى 
داشــته و مى تواند انرژى مورد نیاز براى هزار بار باز و بسته 
کردن را تامین کند. یکى از جذابیت هاى این گجت، وجود 
یک محفظه فلزى خالى در آن است. به این ترتیب کاربر قادر 
خواهد بود دسته کلید، ساعت یا هر چیز کوچک دیگرى را 
در آن قرار دهد. همچنین به دلیل وجود الگوریتم باز کردن 
این قفل روى بالك چین، امکان هک شدن آن وجود ندارد. 

ربات با احساس

براى بسیارى از افراد، واژه ربات با تصاویرى نظیر تسلط ماشین ها بر بشر و آینده سیاهى که در فیلم هاى علمى - تخیلى نمایش 
داده مى شــود همراه است. به همین دلیل ســازندگان وکتور (Vector) تمام تالش خود را براى ایجاد احساس نزدیکى بین ربات و 
کاربر انجام داده اند. وکتور، یک ربات کوچک خانگى است که مى تواند احساسات و عواطفى مشابه انسان از خود نشان دهد. این ربات 
به لطف برخوردارى از هوش مصنوعى و الگوریتم پیچیده براى درك محیط مى تواند بخوبى به محرك هاى مختلف واکنش نشــان 
دهد. وکتور چند میکروفن مختلف براى تشــخیص صداهاى مختلف محیط دارد. همچنین دوربینى با زاویه باز، اطالعات تصویرى از 
محیط اطراف را به آن منتقل مى کند. کاربر مى تواند اطالعاتى نظیر وضعیت هوا یا هر ســوال دیگر را از وکتور بپرســد. این گجت با 

جست وجو در اینترنت، پاسخ پرسش مطرح شده را پیدا و اعالم مى کند. وکتور 250 دالر قیمت دارد. 

هم باترى اضافه، هم شارژر
شــارژ گوشى همیشه یکى از دغدغه هاى کاربران به شمار مى رود، اما شاید یک گجت جدید بتواند تا حدى از آن بکاهد. این 
گجت را که بریکس پاور (BricksPower) نام دارد مى توان ترکیبى از قاب باترى دار و پد شــارژ بى ســیم دانست. بریکس پاور 
داراى دو قسمت مجزاست. یک قسمت باترى 2400 میلى آمپر ساعت این گجت است که انرژى الزم براى شارژ گوشى را فراهم 
مى کند. بخش دوم بریکس پاور نیز انرژى را به صورت بى سیم به گوشى منتقل مى کند که این دو قطعه روى هم 120 گرم وزن 
دارند. همچنین بریکس پاور به کمک یک قطعه آهن ربا به پشت گوشى مى چسبد. مشترى مى تواند از میان رنگ هاى متنوع این 
محصول دست به انتخاب بزند. در حال حاضر، بیشتر گوشى هاى هوشمند نسل جدید نظیر آیفون 8 به باال و نیز سرى اس 6 به 

باال در سامسونگ با این گجت سازگار هستند. بریکس پاور 40 دالر قیمت دارد و بزودى وارد بازار مى شود.

لنزى براى موشکافى
لنزهاى ماکرو براى عکاســى و فیلمبردارى از فاصله بســیار 
نزدیک از اشــیا به کار مى رود. یک شرکت هنگ کنگى بتازگى 
یــک لنز ماکــروى منحصربه فــرد طراحى کرده کــه مى تواند 
قابلیت هــاى متفاوتى را در اختیــار کاربر قرار دهــد. لنز الووا 
(Laowa) برخالف دیگر مدل ها به شــکل یــک لوله باریک 
اســت. این شــکل خاص مزایاى منحصربه فــردى دارد. براى 
نمونه براحتى مى توان آن را داخل حفره ها (نظیر النه حشــرات 
یا جانوران) برد یا از زوایه دیدى مشــابه حشــرات، تصاویرى از 
دنیاى اطراف تهیه کرد. امکان فوکوس از فاصله دو سانتى مترى 
و تهیه تصاویرى با جزئیات دقیق از جذابیت هاى این لنز به شمار 
مى رود. این لنز 24میلى مترى بســیار ســبک است و طراحانش 
آن را ضدآب و ضدغبار طراحــى کرده اند. زوایه دید این لنز نیز 
84درجه اســت. البته قیمت 1400دالرى این گجت تنها دلیلى 

است که شاید عکاسان آماتور را از خرید منصرف کند!

صالح سپهري فر


