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ذره بین

صالح سپهرى فر

  انتخابات و فناورى هاى نوین
در بســیارى از کشورها، راى شرکت کنندگان 
در انتخابات روى برگه اى کاغذى نوشــته شده و 
پس از اتمام زمان راى گیرى به صورت دســتى 
شمرده مى شــود. مشکل اینجاست که این شیوه 

بهره ورى چندانى ندارد. 
حضــور راى دهندگان پاى صنــدوق نیازمند 
صــرف انرژى و زمان اســت و شــمارش آراى 
آنها نیز به صورت دســتى با ســرعت کم پیش 
مــى رود. به همین دلیل، برخى کشــورهاى دنیا 
به اســتفاده از فناورى هاى مختلف براى افزایش 
بهره ورى انتخابات روى آورده اند. استونى یکى از 
کشورهایى اســت که در این زمینه پیشتاز بوده 
و راى شــهروندان را به صورت پیامکى دریافت 
مى کند، اما این شیوه نیز ممکن است نقص هایى 
داشته باشد که براى نمونه مى توان به مشکالت 
فنى ارسال پیامک و هک شدن پایگاه داده نتایج 
انتخابات اشــاره کرد. در این میان، مدتى اســت 
یک فناورى نوین توانسته نظر برخى کارشناسان 
را بــه خود جلــب کند. این فنــاورى چیزى جز 

«بالك چین» نیست. 
حامیان اســتفاده از بالك چین بر این باورند 
که این فناورى مى تواند ضمن افزایش دسترسى 
افراد براى شرکت در انتخابات، سیستمى شفاف و 

ضد تقلب را در اختیار دولت ها قرار دهد.  

 از بیت کوین تا بالك چین
بیت کوین ســال 2009 به عنوان اولین پول 
رمزنگارى شده جهان وارد میدان شد. بیت کوین 
از این جهت با دیگر انــواع پول هاى در گردش 
متفاوت بود که هیچ بانک مرکزى یا دولتى آن را 
منتشر نمى کرد. این پول دیجیتال، مشکل نظارت 
بر نحوه انجام تراکنش ها و جلوگیرى از بروز هر 
نوع تقلب را با فناورى بالك چین حل مى کرد. 

بالك چین مانند یک دفتر کل در حسابدارى 
است که هر نوع تراکنش (انتقال پول) در آن ثبت 

مى شــود. تفاوت بالك چین با شیوه هاى مرسوم 
(یا پایگاه داده) این است که کنترل آن در دست 
یک نفر نیســت و در عوض، تعداد گسترده اى از 
کاربــران (یا بهتر بگوییم رایانه آنها در شــبکه) 
درســتى تراکنش هــاى صورت گرفتــه را تائید 
مى کنند. ثبت شدن همه تراکنش ها در یک دفتر 
کل و نظــارت همگانى بر آن، اصلى ترین مزیت 
بالك چین به شمار مى رود. گفتنى است در شیوه 
معمول ثبت اطالعات (یعنى پایگاه داده) یک نفر 
یا گروه مى تواند اطالعات موجود را دســتکارى 

کــرده و تغییر دهد. این در حالى اســت 
که هر نوع تغییر در ســوابق در 

بالك چیــن نمى توانــد به 
صورت مخفیانه صورت 

گیــرد و همه چیز در 
معــرض دیــد قرار 

دارد. 
این که  وجود  با 
بیت  با  چین  بالك 

شد،  شــروع  کوین 
هیچ دلیلى وجود ندارد 

کــه نتــوان از آن براى 
کرد.  اســتفاده  دیگر  مقاصد 

در واقــع هر شــیوه معمول ذخیره 
اطالعات را که نیازمند شفاف سازى و جلوگیرى 
از دسترســى غیرقانونى اســت مى توان در قالب 

بالك چین پیاده سازى کرد. 

انتخابات  بــراى  اســتارتاپ هایى   
بالك چینى

در یکى دو سال اخیر، استارتاپ هاى زیادى در 
سراســر جهان براى امکان سنجى و زمینه سازى 
براى اجراى انتخابات بر بستر بالك چین شکل 
گرفته اند. وتم (Votem) یکى از آنهاســت که 
قصــد دارد الگویى تهیه کند که به راى دهندگان 
امکان بررســى شــمرده شــدن آراى فردى را 

مى دهد. واتز (Voatz) اســتارتاپى دیگر اســت 
که قصد ترکیب فنــاورى بیومتریک با انتخابات 
بالك چینى را دارد. این اســتارتاپ قصد دارد از 
حسگرهاى اثرانگشت گوشى هوشمند یا تبلت و 
نیز تشخیص چهره براى احراز هویت راى دهنده 
براى اجازه دهى به او براى شــرکت در انتخابات 
De-) استفاده کند. اســتارتاپ دموکراسى ارث

mocracy Earth) نیــز دنبــال ایجاد قابلیت 
تفویض راى از سوى یک فرد واجد شرایط به فرد 

مورد اعتمادش در انتخابات الکترونیکى است. 
ایــن حرکــت جــدى نظــر برخى از 
و شرکت هاى  رسانه ها  دولت ها، 
جهان  سراسر  در  را  فن آور 
اما  کرده،  جلب  خود  به 
واقعیت این است که 
ماجــرا آنقدرها هم 
نظر مى رسد  به  که 

ساده نیست! 

سر  بر  هیاهو   
هیچ

و  ذوق  برخــالف 
زمینه  در  که  زیادى  شــوق 
بهره گیــرى از فناورى بالك چین 
در انتخابات وجــود دارد، دو گروه جزو منتقدان 
اصلــى این رویه هســتند. این دو گروه شــامل 
متخصصــان امنیت شــبکه و رمزنــگارى و نیز 
کارشناســان مســائل فنى مربوط بــه انتخابات 

مى شود. 
از  یکــى   (Ron Rivest) ریوســت  رون 
کارشناسان برجسته دانش رمزنگارى در موسسه 
فناورى ماساچوست (MIT) است. آقاى ریوست 
در یــک جمله کوتــاه، دیدگاه غالــب در زمینه 
استفاده از بالك چین براى برگزارى انتخابات را 
این گونه بیان مى کند: «هیچ کسى را نمى شناسم 
که بگوید اســتفاده از بالك چیــن در یک تا دو 

سال آینده براى انتخابات امکان پذیر باشد!» او بر 
این باور است که همه این استارتاپ ها بزودى از 
بین خواهند رفت، زیرا ایده مذکور بســیار خام و 

غیرقابل اجرایى شدن است. 

 راى با بیت کوین متفاوت است!
اصلى ترین ایرادى که به انتخابات بر بســتر 
بالك چین وارد مى شود، سازوکار مربوط به احراز 
هویت است. در شــبکه بیت کوین، هیچ الزامى 
به مشــخص بودن هویت کاربران نیست و صرفا 
یک رشته کد (که کلید عمومى شناخته مى شود) 
نشانگر هویت یا بهتر بگوییم کیف پول دیجیتال 
افراد است. همچنین کاربر براى ارسال بیت کوین 
باید از یک گذرواژه (که کلیدى خصوصى نامیده 
مى شود) استفاده کند. نکته مهم اینجاست که در 
صورت گم شــدن این گذرواژه، هیچ راهى براى 

بازیابى آن وجود ندارد. 
اما این ویژگى هــا به هیچ وجه براى برگزارى 
انتخابات ارزشــمند نیســت. دولت ها همیشــه 
فهرستى از افراد حائز شرایط شرکت در انتخابات 
دارند. عدم توانایى برگزارکنندگان در شناســایى 
راى دهنــدگان خــود به معناى زیرســوال رفتن 
ســالمت انتخابات اســت. همچنین نبود امکان 
بازیابــى گذرواژه براى شــرکت در انتخابات نیز 
قابلیتى اســت که نمى توان به سادگى از کنارش 

گذشت. 
راه حلى که براى این مســاله پیشنهاد مى شود 
این است که در جریان برگزارى انتخابات، امکان 
دسترســى به پایگاه داده دولتى براى اســتخراج 
اطالعات هویتى یا اثرانگشت کاربران مهیا باشد 
تا در صورت گم شدن گذرواژه فرد براى شرکت 
در انتخابات، بتوان از شــیوه اى جایگزین استفاده 

کرد. 
یکــى دیگــر از تدابیرى که توســط برخى 
کارشناســان پیشنهاد شــده این اســت که به 
جاى این که رایانه گروهى ناشــناس در شبکه، 
مســئولیت تائید درســتى تک تک آرا را بر عهده 
داشــته باشــد، رایانه هــاى متعلق بــه دولت ها 
یــا نهادهایى نظیر دانشــگاه ها و ســازمان هاى 
غیردولتى در شبکه بالك چین حاضر شده و این 
کار را به انجام رسانند، اما این کار سبب مى شود 
دیگر مزیــت غیرمتمرکز بودن انتخابات مبتنى بر 
بالك چین از دست برود. هیچ فرد یا گروهى بر 
شبکه بیت کوین تسلط ندارد، اما در شبکه بالك 
چینى که از شبکه مجموعه اى از نهادها تشکیل 
شده، باز هم امکان دستکارى در آرا وجود دارد. 

دغدغه هاى مربوط به برگزارى یک انتخابات 
ســالم موارد متعددى را در بر مى گیرد. ثبت دقیق 
آرا فقط یکى از این دغدغه هاســت، در حالى که 
موارد دیگرى نظیر احراز هویت شرکت کنندگان، 
آرا و اطمینان بخشــى  محرمانه نگــه داشــتن 
به شــرکت کنندگان از شــمارش دقیــق آرا از 
دیگر مواردى اســت که هیچ راه حــل مبتنى بر 

بالك چینى براى آن پیشنهاد نشده است. 
برخى کارشناســان بر این باورند که وضعیت 
فعلــى فناورى بالك چین مانند وضعیت اینترنت 
در اوایل دهه 1990 میالدى اســت. در آن زمان 
هیچ کســى فکر نمى کــرد روزى بتــوان از این 
فناورى براى طیف گســترده اى از فعالیت ها (از 

خرید آنالین تا گرفتن تاکسى) استفاده کرد. 
به همین دلیل، شــاید نتوان استفاده از بالك 
چین در انتخابات در آینده را به طور کلى ناممکن 
دانســت. این فناورى قابلیت هاى زیادى دارد و 
شاید در آینده شاهد ارائه رویکردهاى نوینى براى 
اســتفاده از آن براى برگزارى انتخابات سالم در 

جهان باشیم. 

زمینه سازى فنى برگزارى انتخابات بر بستر فناورى بالك چین

انتخاب با بالك چین؛ امید یا توهم؟
برگزارى انتخابات یکى از شیوه هاى رایج در کشورهاى مختلف براى تعیین زمامداران و مدیریت امور است. با این وجود، نحوه فعلى اجراى این شیوه هر 
از گاهى موجب بروز مشکالت یا تردیدهایى مى شود. در انتخابات سال 2016 آمریکا، دونالد ترامپ در کمال شگفتى توانست به عنوان رئیس جمهور این 
کشور بیشترین آرا را به دست آورد. با این وجود، در نظرسنجى صورت گرفته توسط موسسه معتبر گالوپ (Gallup) مشخص شد یک سوم آمریکایى ها 

بر این باور بودند که آرا در این انتخابات به درستى شمارش نشده است. 

دغدغه هاى 
مربوط به برگزارى 

یک انتخابات سالم موارد متعددى 
را در بر مى گیرد. ثبت دقیق آرا فقط 

یکى از این دغدغه هاست، در حالى که موارد 
دیگرى نظیر احراز هویت شرکت کنندگان، 

محرمانه نگه داشتن آرا و اطمینان بخشى 
به شرکت کنندگان از شمارش دقیق آرا از 
دیگر مواردى است که هیچ راه حل مبتنى 

بر بالك چینى براى آن پیشنهاد 
نشده است
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 نوآورى باز و جمع سپارى
در بیان ســاده، نوآورى ارائه محصول یا 
خدمت جدید اســت. در نوآورى شما چیزى 
را اختراع نمى کنید، بلکه با استفاده از هوش 
و ایده پــردازى محصولى جدید یا خدمتى نو 
عرضه مى کنید. بهتر است با یک مثال ساده 
بحث را ادامه دهیم، فرض کنید یک شرکت 
واردکننده دوربین هستید و قصد دارید براى 
برند خود یک لوگو طراحــى کنید.  احتماال 
یکــى دو گرافیســت هــم بــراى کارهاى 
معمول شرکت اســتخدام کرده اید. شاید در 
دســترس ترین راه حل اســتفاده از نیروهاى 
داخلى بــراى طراحى لوگو باشــد، اما تمام 
طرح ها محدود به یکى دو نفرى است که در 
شرکت شما هستند. در یک نگاه کاربردى تر 
و براى رسیدن به کیفیت باالتر، شاید به فکر 
اســتفاده از نیروهاى حرفه اى و خبره بیرونى 
باشید. اما به کارگیرى چه تعداد از این نیروها 

در توان شماست؟

 اما راهکار جذاب ترى وجود دارد، برگزارى 
یک مسابقه، شــما واردکننده دوربین هستید 
و احتماال دادن یــک جایزه خوب مانند یک 
دوربین حرفه اى با تمام لنزها و وسایل مورد 
نیاز یک عکاس، هزینه چندانى براى شرکت 
شما ندارد. اگر یک مسابقه برگزار کنید که هر 
کس ایده و طرح خود را براى شما ارسال کند 
و در نهایت به شــخصى که لوگوى منتخب 
را طراحى کرده جایــزه دهید، احتماال تعداد 
زیادى خبره گرافیست را براى طراحى لوگوى 
خود درگیر کرده اید. این یک مثال ســاده از 
نــوآورى باز و جمع ســپارى اســت. ایده اى 
Problem.ir که این روزها توســط تیــم

بــه عنــوان یک خدمــت به ســازمان ها و 
کسب وکارها ارائه مى شود.

پرابلم مى گوید:  مدیرعامــل  برجى خانى، 
«همه چیز همین طور ســاده شــروع شد، ما 
مشکالت ســازمان ها و کسب وکارها را رصد 
مى کردیــم و به طور معمول ســازمان ها و 

رفع  براى  باالیى  هزینه هاى  کســب وکارها 
مشکالت خود طى سال هاى مختلف پرداخت 
مى کردند، اما اتفــاق مهم این بود که تقریبا 
به نتیجه دلخواه نمى رسیدند. با کمى بررسى 
بیشتر پى بردیم کافى نبودن خبرگان در هر 
کسب وکار شاید بزرگ ترین مساله براى رفع 
پرهزینه یا زمان بر مشکالت سازمان هاست. 
اینجا بود که به فکر ایجاد وبســایتى افتادیم 
که در آن با اســتفاده از ابزار بازى و مسابقه 

مشکالت را حل کنیم.»

رفع  پشــتیبان  انسانى،  شبکه   
مشکالت

همیشــه مشکالت وجود دارند، اما راه حل 
مشکالت با وجود انسان هاى خبره و کارآمد 
آسان مى شــود. مطمئنا براى حل مشکالت 
نیاز به نیروى انســانى است. اهمیت انسان و 
کارمندان دانشى در عصر دیجیتال بر کسى 
پوشیده نیست. برجى خانى مى گوید: «زمانى 

که سازمانى به مشکلى برخورد کرده است آن 
را با ما مطرح مى کند. طى جلســات مختلف 
مشــکل به مساله یا مسائل شــفاف تبدیل 
مى شود. ما باید مشــکل را به مسائلى قابل 
حل و قابــل اندازه گیرى تبدیل کنیم. مرحله 
بعدى کار ما طراحى یک بازى یا مسابقه براى 
مشارکت خبرگان اســت. شاید سخت ترین 
مرحله کار هــم همینجاســت، چراکه باید 
نیروهاى خبره بــا ارزش جامعه را قانع کنیم 
که در مسابقه ما شرکت کنند و با کمک آنها 
بتوانیم مسائل و مشکالت سازمان ها را حل 

کنیم.» 
درســت اســت که جایزه فقط به بهترین 
راه حل ارائه مى شود، اما افراد براى محک زدن 
راه حل هاى خود به عنوان بهترین راه حل حتما 
تالش خواهند کــرد. با اســتفاده از راهکار 
جمع سپارى و نوآورى باز، تعداد افرادى که در 
حل یک مساله سازمان یا کسب وکار شرکت 

مى کنند حجم بسیارى پیدا خواهد کرد. 
از طرف دیگــر تنوع نیروى انســانى از 
نظر موقعیت اجتماعــى، موقعیت جغرافیایى 
و تفاوت هــاى فرهنگــى مى تواند گوناگونى 
بخشــد.  بهبــود  را  موجــود  راه حل هــاى 
براحتى  یا کســب وکار  به این ترتیب سازمان 
مى تواند از بین راه حل هــاى موجود، راه حل 

بهینه و موردپسند خود را انتخاب کند.

 تیم کوچک، همکارى بزرگ
در عصر حاضر چابکى سازمان ها به یکى 
ازکارهاى معمول بدل شــده اســت. به طور 
مثال ویکى پدیا با اســتفاده از جمع ســپارى، 
اطالعــات زیادى را جمــع آورى و در اختیار 
مخاطبان قرار داده، اما نکته جالب این که تیم 

اصلى کامال کوچک و چابک است. 
برجى خانى در مــورد تیم پرابلم مى گوید: 
«تیم اصلــى ما یک تیم کوچــک 15 نفره 
اســت. این افــراد معموال وظیفه بررســى 
مشکالت ســازمان ها و تبدیل آنها به مساله 
یا مســائل قابل حــل را دارند. گروهى دیگر 
از تیم ما موظف هستند که بر اساس مسائل 
ســازمان ها و کســب وکارهاى مختلف کار 
طراحى مسابقات و بازى ها را انجام دهند و در 
آخر بخشى از تیم در نقش معرفى مسابقات 
و انتشار اخبار مربوط به رویدادها هستند. این 
تیم کوچک بــا همکارى تیم بزرگ خبرگان 
بیرونى، به ســرعت توانایى حل مشــکالت 
سازمان ها و کســب وکارها را دارد.» در واقع 
تیم کوچک پرابلــم هماهنگى هاى اصلى را 
انجام داده و یک تیم بزرگ بیرونى به عنوان 
همکار و پشــتیبان این تیم کوچک در حال 
هزینه سیستم،  به این ترتیب  اســت.  فعالیت 

پایین و خروجى بسیار مناسب خواهد بود.

 رضایت مشتریان، بهترین جایزه
یکى از عوامل محــرك براى بهبود ارائه 
خدمات در کســب وکارهاى نوپــا حضور در 
مســابقات مختلف و دریافت جایزه است، اما 
برجى خانى مى گوید: «معیار و محرك بهبود 
ارائه خدمات خود را کسب رضایت مشتریان 
و حل مشــکالت آنها لحاظ کردیم و امروز 
با حل مشکالت ســازمان ها و کسب وکارها 
بسیار خرسند هســتیم.  هر مشکل حل شده 
یک ســازمان یا کســب وکار امتیاز مثبت و 
Problem. عامل محرکه اى است براى تیم

ir تا بتواند با ســرعت بیشتر و کیفیت بهتر 
خدمات به مشتریان ارائه دهد.»

تالش

در همه سازمان ها مشکالت مختلفى وجود دارد که هر سازمانى براى حل آن تالش مى کند. هر سازمان در دل خود تعدادى نیروى فنى و خبره دارد، اما آیا 
همیشه این افراد مى توانند مشکالت سازمان را حل کنند؟ خیلى وقت ها قرار است شما مشکلى را حل کنید و نیازمند افرادى هستید که در حوزه خاصى 
متخصص باشند. معموال جمع کردن این افراد کنار هم داخل یک سازمان کار ساده اى نیست. «نوآورى باز» مفهومى است که این روزها به یارى سازمان ها 
و کسب وکارها آمده تا با استفاده از شبکه خبرگان و ایجاد فضایى جذاب به سازمان ها در حل کم هزینه و سریع مشکالت با استفاده از خبرگان حوزه هاى 

مختلف کمک کند.

فرهنگ سازى الزمه پیشرفت
در شرایط اقتصادى فعلى در جهان و بخصوص کشور، شاید مدیریت مناسب هزینه ها بهترین راهکار بقاى سازمان ها 
باشــد. در حال حاضر مشکالت بسیارى از سازمان هاى دولتى و خصوصى بزرگ با استفاده از توان داخلى سازمان یا 
کســب وکار در حال حل شدن اســت که این موضوع در بلندمدت هزینه هاى باالیى را متوجه سازمان یا کسب وکار 
مى کند. برجى خانى درباره فرهنگ ســازى در این حوزه مى گوید: بسیارى از مشتریان ما سازمان هاى بزرگ دولتى و 
خصوصى هستند که متاسفانه هنوز دید مناسبى در مورد نوآورى باز و جمع سپارى ندارند. شاید ارائه آموزش هاى الزم 
و معرفى نمونه هاى مناسب انجام شده بتواند کمى این فضا را هموارتر کند. امروزه در کشورهاى مختلف نمونه هاى 
بسیار قوى از این مدل خدمات را شاهد هستیم. تیم پرابلم با استفاده از بررسى تجارب این گونه خدمات در کشورهاى 
دیگر و بومى سازى این خدمت در کشور سعى در ارائه مناسب این گونه راهکارها دارد. اما باید گفت زمینه سازى و آشنا کردن کسب وکارها و سازمان ها با 
این روش حل مسائل، پیش نیاز همکارى بیشتر آنهاست. اگر بخواهیم مشتریان بیشترى داشته باشیم باید زمینه سازى بهترى انجام دهیم.» شاید اعداد و ارقام 
مسائل حل شده توسط راهکار جمع سپارى و نوآورى باز براى سازمان ها و کسب وکارهاى مختلف، راهکار مناسبى در جلب رضایت آنها براى روى آوردن به 
این روش باشد، چراکه به طور معمول هزینه ها و زمان حل مسائل در این روش نسبت به روش هاى سنتى تفاوت چشمگیرى دارد و مى تواند عامل محرك 

خوبى براى روى آوردن سازمان ها و کسب وکارها به حل مسائل خود با این روش باشد.

محسن سمسارپور

گفت وگو با ایده پرداز سامانه حل مسائل سازمانى با استفاده از جمع سپارى

نوآورى باز، راهگشاى مشکالت
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بازى  کده

  چى میل دارید؟ همان همیشگى!
 Overcooked اگر اولین بار است که اسم
را مى شنوید و کنجکاوید بدانید چیست، خیلى 
مختصر بگویم یک بازى با گرافیک سه بعدى 
کارتونــى و پر رنگ و لعاب در مورد درســت 
کردن غذا با همکارى دوستان تان است. گرچه 
هم نسخه قبل و هم نسخه جدید را مى توانید 
به تنهایى و با تعویض مــداوم بین کاراکترها 
انجام دهید، اما ســرى Overcooked اساسا 
بر مبنــاى گیم پلــى Co-Op یــا همکارى 

پایه ریزى شده است. 
شــماره دوم بازى تغییر چندانى به نســبت 
نســخه قبل نداشته و همان فرمول هاى موفق 
گذشته را با اضافه کردن مکانیک هاى جدیدى 
مثل امکان پرتاب کردن غــذا ادامه مى دهد. 
با این حال وقتى در مســیر پیشرفت در بازى 
قرار مى گیرید متوجه مى شــوید شماره دوم از 
بسیارى جهات نســبت به نسخه اول ساده تر 
یا شــاید به بیانى در دســترس تر شده است. 
اینجا دیگر تالش بــراى بى نقص انجام دادن 
تمام کارها به منظور کســب سه ستاره مرحله 
یا تعیین پیروزى و شکســت در چند ثانیه آخر 
مرحلــه یا با آخریــن وعده غذایى که ســرو 
مى کنید، نیســت. استرس ها و فشارهاى الکى 
تا حد زیادى کاهش پیدا کرده اســت. با تمام 
ایــن اوصاف، حس و حال موجود در بازى، داد 
و هوارهایى که با دوســتان تان ســر یکدیگر 
مى زنید تا غذا به موقع آماده شــود یا در دست 

و پاى کاراکتر شما در بازى نباشند و در نهایت 
ساختارى که غذا را باید آماده کنید و به دست 

مشترى برسانید، همچنان مانند قبل است.
 

  آشپزى راحت تر با آشپز بیشتر
آنچــه Co-Op و تجربه چند نفره بازى 
Overcooked 2 را بســیار جذاب مى کند، 
تعامالت آشپزها با یکدیگر و حضور فیزیکى 
آنها در محیط آشــپزخانه است. به این معنى 
کــه کاراکترهاى آشــپزها واقعــا به صورت 
فیزیکى باهم برخورد کرده و مدیریت مسیر 
حرکت و جلوگیرى از این برخوردها و وقت 
گرفتن ها بخشــى اساسى از گیم پلى بازى را 

شکل مى دهد. 
ماهیت گیم پلى بازى، آماده کردن غذا بر 
اساس دســتور پخت است که در این مسیر 
هر بازیکن یا هر آشپز مسئولیت آماده کردن 
بخشــى از موارد دســتور پخت را به عهده 
مى گیرد. طبیعتا ابتداى بازى دستور پخت ها 

ساده تر است و مثال فقط دو بخش دارد، اما 
به مرور دستورهاى پیچیده تر و چند بخشى 
اضافه مى شــود؛ در حدى که یک آشپز باید 
مســئولیت خرد کردن مواد اولیه را به عهده 
گرفته و یک آشــپز دیگر حواسش به پختن 
باشــد. عالوه بر چالش هایى که به واســطه 
بازى  در  دســتورالعمل ها  شــدن  پیچیده تر 
مرحله  تعدادى چالش هاى  ایجاد مى شــود، 
هم هســتند. همچون نسخه قبل، سازندگان 
دســت خود را در طراحى محیط آشپزخانه ها 
از آشــپزخانه هاى متحرك  باز گذاشته اند و 
در بالن ها گرفته تا آشــپزخانه اى باستانى را 
که توســط موش ها اداره مى شود، مى توانید 

مشاهده کنید. 
مکانیک جدید بــازى یعنى امکان پرتاب 
غذاها و مواد اولیه براى یکدیگر در پشت سر 
گذاشتن چالش ها و هرچه بهتر بازى کردن 
مى تواند به شما کمک کند. مثال تصور کنید 
غذایى که گوجه بخشــى از دســتور پختش 
اســت قبــل از رفتن در اجــاق هنوز گوجه 
ندارد، اما آشــپزى که مســئول خرد کردن 
گوجه هاســت از آن سر آشــپزخانه گوجه ها 
را پرتاب کرده و درســت قبــل از رفتن در 
اجــاق روى دیس قــرار مى گیرند! البته این 
مکانیــک گاهى ممکن اســت باعث پرتاب 
مواد اشــتباهى به غذاهاى مختلف هم شود، 
اما برخالف نســخه قبل، سیستم امتیازدهى 
بازى خیلى ســختگیرانه نیست و تقریبا بعید 
اســت در جایى از بازى براى این که مرحله 
جدیدى را آزاد کنید، مجبور شوید به مراحل 
قبل بازگشــته و آنها را سه ســتاره کنید. با 
این وجود رســیدن به بهترین ریتم و جریان 
حرکتى همچنان بزرگ ترین مسیر پیش روى 
شما در هر مرحله اســت و براى رسیدن به 
آن احتمــاال باید چند بار طعم شکســت را 

بچشید!

  جمع بندى
Overcooked 2 ایــن ظرفیت را دارد تا 
در صورت تجربه انفرادى به شدت خسته کننده 
شود. هر چقدر بتوانید با نفرات بیشترى بازى 
را تجربه کنید، لذت بیشترى خواهید برد و با 
وجود این که بر خالف نســخه قبلى، در اینجا 
مى توانید به صــورت آنالین نیز بــا دیگران 
همکارى کنید، اما لذت بازى کردن با دوستان 
و آشنایان و داد زدن شوخ طبعانه سر یکدیگر 

چیز دیگرى است!

بازي هفته

شروع یک سال فوتبالى دیگر!
این هفته خوراك یک ســال عده اى تامین 
مى شــود! هنوز هم عده زیادى بازى فوتبال از 
واجبات کنسولشان به شمار مى رود. گرچه طى 
سال هاى اخیر محبوبیت ســرى فیفا افزایش 
چشمگیرى داشته، اما طرفداران PES همچنان 
کم نیســتند. ایــن هفته نســخه 2019 بازى
 PES مخفف به Pro Evolution Soccer
براى رایانه هاى شــخصى و کنسول ها منتشر 
مى شود. پیشرفت چشمگیر گرافیکى و ارتقاى 
انیمیشــن ها براى هرچه نزدیک تر شــدن به 
فتورئالیسم و پشتیبانى از کیفیت تصویر 4K و 
نورپردازى HDR از تغییرات این نسخه به شمار 
مى رود. همچنین سرانجام کونامى سر عقل آمده 
و براى این نسخه الیسنس لیگ هاى بیشترى 
را تهیه کرده اســت. 11 مهارت شخصى براى 
بازیکنان تعریف شده که هر کدام تاثیر ملموسى 
روى رونــد بازى کــردن او خواهند داشــت، 
همچنین میزان استقامت و خستگى بازیکنان 
در طــول بازى به صورت بصرى ترى به تصویر 
کشیده خواهد شد. شــرکت کونامى براى این 
نســخه روى بخش MyClub بسیار تبلیغات 
کرده و به نظر مى رسد با اعمال تغییرات جدید 
و از نو کوبیدن و ساختن تمام ویژگى هاى خوب 
نسخه هاى پیشین شاهد جذابیت زیادى در این 
بخــش خواهیم بود. لطفــا PES 2019 را از 
دالل ها و فروشنده هاى کالهبردارى که صرفا 
به دلیل ماهیــت فوتبال بودن چند برابر قیمت 

واقعى روى آن مى کشند، تهیه نکنید!

دو اژدها در یک دنیا
سرى بازى هاى یاکوزا دیگر نیازى به معرفى 
ندارند. با وجود این که بــازار اصلى آنها ژاپن و 
کشورهاى آســیاى شرقى است، اما چند سالى 
اســت که این فرنچایز موفق شــده محبوبیت 
و فروش خوبى در بازارهاى غربى نیز داشــته 
باشد. بعد از انتشار Yakuza 0 براى رایانه هاى 
Yakuza Kiwami 2 حــاال  شــخصى، 

به صورت انحصارى براى کنسول PS4 منتشر 
خواهد شد تا طرفداران این مجموعه تا انتهاى 
تابستان حسابى مشغول باشند. داستان نسخه 
جدید یک سال بعد از «حادثه 10 میلیارد ینى» 
جریان دارد، جایى که کازوما کیریو شــروع به 
ســاختن زندگى آرامى با هاروکا ساوامورا کرده 
اســت. یک ماموریت ترور این خطر را به وجود 
 Omi Alliance و Tojo مى آورد که دو قبیله
وارد نبردى تمام عیار علیه یکدیگر شوند. کیریو 
ملقب بــه اژدهاى دوجیما باید به ســاتِنبورى 
اســتان اُساکا سفر کند تا به عنوان میانجى بین 
قبایل طرفین اختــالف، مذاکرات صلح برقرار 
کند. از طرفى ریوجى گــودا ملقب به اژدهاى 
کانساى تا جنگى را که در طلبش است به دست 

نیاورد، آرام نمى گیرد.

مجید رحمانى

بازى قرار است ما را ســرگرم کند. به هرحال جدا از تمام حرف ها و دیدگاه هاى فرهنگى، سیاسى، 
اجتماعى و اقتصادى و هر چیز دیگر که ممکن است خواسته یا ناخواسته در دل هر بازى وجود داشته 
باشد، سرگرم کردن مخاطب بزرگ ترین رسالتى است که هر بازى باید دنبال آن باشد. این سرگرمى 
گاهى از همین کارهاى روزمره و فعالیت هایى که همیشــه انجام مى دهیم الگو گرفته مى شود و با 
اضافه شدن یک یا چند چاشنى به آن رنگ و بویى نوآورانه به خود مى گیرد. از اولین بازى هایى که 
سرگرمى نهفته در آشپزى و سرو کردن غذا به مشترى در یک رستوران یا کافه را درك کرد، بدون 
شک مجموعه Diner Dash بود، اما با افول بازار بازى هاى فلشى و تغییر ساختار درآمدزایى بازى ها، 
رستوران به فعالیت ها و اکشن هاى آن ارجحیت یافت و رفته رفته اسم Diner Dash هم  مدیریت یک 
به فراموشى سپرده شد. دو سال پیش Overcooked منتشر شد تا بار دیگر لذت آشپزى و سرگرمى 
 Diner نهفته در سرو کردن غذا را به ما یادآورى کند. عنوانى که اگرچه بسیار وامدار مجموعه معروف
Dash است، اما ساختار Co-Op گیم پلى و تمرکز بر فعالیت ها به جاى گیم پلى مدیریتى نام بازى را 

سر زبان ها انداخت و حاال مدتى است نسخه دوم آن منتشر شده است. 

آشپز که دو تا شد
غذا راحت تر پخته میشه!

Overcooked سرگرمى را از زندگى روزمره بیرون مى کشد

Overcooked 2
 Ghost Town Games  سازنده

Team 17  ناشر

PS4، Switch، PC، Xbox One پلتفرم  

سبک  اکشن

امتیاز

8/0
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 ساخت زنگ روى گوشى
تصور کنید آهنگى را روى گوشى دارید و 
قسمتى از آن را که خوشتان آمده مى خواهید 
به زنــگ تبدیل کنید. مى توانید آن آهنگ را 
به کامپیوتر منتقل کنید،  زنگ را درســت و 
سپس به گوشى منتقل کنید. اما آیا راحت تر 

نخواهد بود اگر این کار را روى گوشى 
و بــدون نیاز به کامپیوتر انجام 

دهید؟

 اندروید
براى گوشــى هاى 
اپ هاى  اندرویــدى، 
مختلفى به شما اجازه 
را  آهنگــى  مى دهــد 

برش داده و بخشــى از 
آن را به زنگ تبدیل کنید. 

یکــى از بهترین این برنامه ها، 
با  که  اســت   Ringtone Maker

بیش از 50 میلیون دانلود، ســاخت زنگ در 
اندروید را بسیار آسان کرده است. روند کار با 
نظر  این اپ سرراست است: اول آهنگ مورد 
را از فهرست آهنگ هاى روى گوشى انتخاب 
مى کنید. سپس با حرکت دادن دو دسته روى 
آهنگ،  ابتدا و پایان زنگ را در هر قســمتى 
که مى خواهید تنظیم مى کنید و دکمه پخش 
را مى زنیــد تا ببینید خروجــى چگونه خواهد 

بود.
 هنگامى که بخش انتخابى موردپسندتان 
بود، بــا زدن آیکون دیســکت آن را ذخیره 
مى کنیــد. هنگام ذخیــره، برنامه به شــما 
گزینه تعیین مســتقیم زنگ ساخته شــده به 
عنوان زنگ پیش فرض یــا تنظیم آن براى 

یک مخاطب خاص را نیز ارائه مى دهد.
عالوه بــر Ringtone Maker، برنامه 
دیگرى که مى توانید از آن براى ساخت زنگ 
 Pi Music Player ،گوشى اســتفاده کنید
است. این نرم افزار در اصل یک پخش کننده 
موسیقى بســیار عالى براى اندروید است که 
امکان برش و ایجاد زنگ را هم در 
خــود دارد که با یک تیر دو 

نشان مى زند. 
بنابرایــن همــان 
زمانى کــه در حال 
بــه  دادن  گــوش 
ایــن  در  آهنگــى 
هســتید،  برنامــه 
از  بخشى  مى توانید 
آن را هــم بریــده و 
گوشــى  زنگ  به عنوان 

ذخیره کنید.

 آیفون
یکى از قابلیت هایى کــه درصد کمى از 
کاربران آیفون از آن باخبرند، امکان ساخت 
زنگ گوشى از روى یک آهنگ مستقیم روى 
آیفون است و آن هم با یکى از نرم افزارهاى 
 .(Garageband) خود اپل، یعنى گاراژبند
البته این ویژگى چندان سرراســت نیست و 

نیاز به انجام چند مرحله دارد.
براى شــروع، گاراژبند را روى آیفون تان 
نصــب و در داخــل آن ایجــاد یک آهنگ 
جدیــد را انتخاب کنید (بــا زدن آیکون +). 
اینجا شــما مى توانید هر نــوع آهنگى را که 
مى خواهید درســت کرده تا به عنوان زنگ 
از آن اســتفاده کنید، اما در این حالت شــما 

محــدود به ضبط و ســاخت آهنگ با آالت 
موســیقى خود گاراژبند هستید. براى این که 
بتوانید از یکى از آهنگ هاى روى آیفون تان 
براى ســاخت زنگ اســتفاده کنید، به این 
صــورت عمل کنید: یک ابــزار را انتخاب و 
تکه آهنــگ کوتاهى را ضبط کنید. این تکه 
اهمیتى ندارد، زیرا فقط براى این اســت که 

به محیط ویرایش آهنگ بروید.
پــس از آن، به صفحــه نمایش پروژه ها 
برگردید کــه در حال حاضر فقط همین یک 
track را دارید. دکمــه Loops را در نوار 
باال ســمت راســت بزنید و Music را به 

عنوان منبع انتخاب کنید.
حال، از میان آهنگ ها، روى آنى که مورد 
نظرتان است تاچ را نگه دارید، آن را بکشید 
و روى قســمت trackها بیندازید. هنگامى 
کــه دو تکه آهنگ کنار هــم قرار گرفت، با 
زدن روى تکه آهنگ موقتى که ایجاد کرده 
بودید، بزنید و با گزینه Delete آن را حذف 
کنید. حاال، با خیال راحت مى توانید با برش 
و ویرایش آهنگ، زنگ دلخواهتان را بسازید 

(با محدودیت حداکثر 30 ثانیه).
رونــد تنظیم این آهنــگ به عنوان زنگ 
گوشى هم کمى عجیب است! باید به بخش 
آهنگ هاى مــن (My Songs) برگردید، 
روى آهنگ ساخته شــده لمس را نگه دارید 
و از منــو، گزینه اشــتراك گذارى را انتخاب 
کرده و روى زنــگ (Ringtone) بزنید و 
با وارد کردن نــام دلخواه تان آن را به عنوان 
یک زنگ جدید Export کنید. حاال با رفتن 
به تنظیمات و قسمت Sound، این زنگ را 
به عنوان زنگ پیش فــرض آیفون تان تعیین 

کنید.

از زمانى که گوشى هاى نوکیا با آن زنگ کالسیک و جالب، بازار تلفن هاى همراه را قبضه کردند، زنگ از اصلى ترین موارد شخصى سازى در یک گوشى به 
شمار مى آید که کاربران معموال سعى مى کنند خود را با زنگ هاى متفاوت و خاص از دیگران متمایز کنند. امروزه با وجود تحوالت عظیمى که در قلمرو 
تلفن هاى همراه رخ داده، زنگ و صداى اعالن یک گوشى جایگاه خاص خود را در میان دیگر موارد حفظ کرده است. انتخاب یک زنگ جدید براى گوشى 
عموما به دو صورت انجام مى شود:  دانلود این زنگ به طور مستقیم و تنظیم آن یا برش و ایجاد زنگ از یک آهنگ کامل. در این مطلب قصد داریم راهکارهاى 

انجام این کار به روش دوم را بیان کنیم.

راه هاى ساخت زنگ گوشى از یک آهنگ براى اندروید و آیفون

رنگازنگ!
محمود صادقى

یکى از قابلیت هایى 
که درصد کمى از کاربران 

آیفون از آن باخبرند امکان ساخت 
زنگ گوشى از روى یک آهنگ 

مستقیم روى آیفون است و آن هم 
با یکى از نرم افزارهاى خود اپل، یعنى 

گاراژبند. البته این ویژگى چندان 
سرراست نیست و نیاز به انجام 

چند مرحله دارد

کارگاه

ساخت زنگ
روى کامپیوتر 

ساخت زنگ گوشــى روى کامپیوتر و 
ســپس انتقال آن به گوشى از جنبه هایى 
آســان تر اســت و همچنین آزادى عمل 

بیشترى نیز در انجام آن خواهید داشت.
اگر مى خواهید از ویندوز براى این کار 
استفاده کنید، مى توانید از نرم افزار رایگان 
 AVCWare Ringtone Maker
بهره بگیرید که در چند مرحله ساده براى 
شــما زنگ گوشى مى ســازد. کافى است 
آهنگ مورد عالقه تــان را انتخاب کنید، 
قســمتى از آن را که مى خواهید به زنگ 
تبدیل شــود، تعیین و آن را ذخیره کنید. 
به همین سادگى! فقط به این نکته توجه 
داشته باشید که زنگ گوشى هاى آیفون به 
فرمت AAC و با پسوند m4r. هستند و 
براى انتقالشــان هم حتما باید از نرم افزار 
آى تیونز اســتفاده کنید. براى گوشى هاى 
اندرویدى از همان فرمت mp3 مى توان 

استفاده کرد.
کاربران مک مى تواننــد یا با آى تیونز 
یا با گاراژبند (شــبیه بــه روندى که روى 
آیفون بیان شد) براى گوشى آیفون زنگ 
دلخواهشان را درست کنند، اما با توجه به 
آن که آى تیونز به صورت پیش فرض روى 
این کامپیوترهاســت،  رونــد کار را با این 
براى شــروع،  نرم افزار توضیح مى دهیم. 
آهنگ مــورد نظرتان را گوش کنید و بازه 
زمانى دقیقى را کــه مى خواهید به زنگ 
تبدیل شود یادداشت کنید (دقت کنید باید 
کمتر از 30 ثانیه باشــد). حال روى آهنگ 
کلیک راست کرده و Song info را بزنید. 
سپس با رفتن به تب Options، زمان 
شــروع و پایان را در فیلدهایشــان وارد و 
OK کنید. با این کار، قسمت تعیین شده 
به صــورت یک آهنــگ جداگانــه ایجاد 

مى شود. 
حــاال باید ایــن آهنگ را بــه فرمت 
زنگ هاى آیفــون (AAC) تبدیل کنید. 
بــراى ایــن کار، آن را انتخــاب کرده و 
گزینــه  ،Convert و   File منــوى  از 
Convert to AAC Version را بزنید 
تا یک کپى از آهنگ با این فرمت درست 
شــود. در مرحله آخر، پسوند فایل جدید را 
از m4a. به m4r. تغییر دهید (توجه کنید 
در نام فایل هیچ کاراکتر سمبلى مثل _ یا 

شبیه به آن نباید باشد).
حاال که فایل زنگ آماده اســت، باید 
آن را به گوشــى تان منتقــل کنید. براى 
گوشــى هاى اندرویدى کار آســان بوده 
و کافى اســت با اتصــال آن به کامپیوتر، 
فایــل را در فولــدر Ringtones روى 
گوشى کپى کنید. اما در مورد گوشى هاى 
آیفون، پس از اتصال آن به کامپیوتر (مک 
یا وینــدوز) و باز کــردن آى تیونز، روى 
Summary آیکون آیفون بزنید و به بخش
تیــک پاییــن،  قســمت  در  و  برویــد 

 Manually manage music and videos
را بگذارید و آن را تایید کنید. حال فایل را 
بگیرید و به قسمت Tones (زیرمجموعه
On My Device) در آیفون تان بیندازید 
تا به فهرست زنگ هاى گوشى اضافه شود.
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اینچ

Hisilicon Kirin 970 تراشه 

128 گیگابایت حافظه داخلى 

6 گیگابایت مقدار رم 

دوربین   16+24 مگاپیکسل

باترى   3759 میلى آمپر ساعت 

Hisilicon Kirin 710 تراشه 

128-64 گیگابایت حافظه داخلى 

6-4 گیگابایت مقدار رم 

16+2 مگاپیکسل دوربین  

باترى   3340 میلى آمپر ساعت 

   بدل آیفون 10
اولین چیزى که در مورد گوشى جدید هوآوى نظر شما 
را جلــب مى کند، ظاهر شــبیه به آیفون 10 این دســتگاه 
اســت. هوآوى مدت هاســت تقلید ماهرانه از اپل را شروع 
بار با معرفى محصولى جدید این تقلید را تکامل  کرده و هر 
مى بخشد. در باالى صفحه نمایش گوشى دقیقا شبیه آنچه 
پیش از ایــن در آخرین آیفون دیــده بودیم، فضاى خالى 
براى دوربین جلو و بلندگو قرار دارد. دوربین دوگانه پشــتى 
دســتگاه نیز به صورت عمودى و زیر هم طراحى شــده تا 
باز هم شــما را بیشتر به یاد گوشــى اپل بیندازد. البته این 
اینچى ویژگى هــاى منحصربه فردى در  گوشــى هاى 6/3 
طراحى خود دارنــد که آنها را از گوشــى هاى اپل متمایز 
مى کند. صفحه پشــتى دســتگاه با چنــان ظرافت خاصى 
طراحى شده که تداعى کننده امواج دریاست. همچنین تنوع 
رنگ این گوشــى ها به چهار رنگ مشــکى، آبى، ارغوانى 
و طالیى خاصى مى رســد. البته قرار اســت تنها سه رنگ 
این دستگاه یعنى مشــکى، آبى و ارغوانى وارد ایران شود. 
همچنین حاشــیه صفحه نمایش گوشــى نیز تا 20 درصد 

کاهش پیدا کرده است.

   نوآورى با تازه وارد
شــباهت دیگر نوا3 مربوط به فناورى تشــخیص چهره 
اســت که براى باز کردن قفل گوشى استفاده مى شود. این 

در شرایطى است که حســگر اثر انگشت نیز هنوز در جاى 
خود باقى مانده اســت. این حسگر تشــخیص چهره، هزار 
فاکتــور را براى تشــخیص یک چهره مورد بررســى قرار 
مى دهد تا تشــخیص دقیق در کمترین زمان ممکن داشته 
باشــد. همچنین اطالعــات هر چهره تعریف شــده در این 
دســتگاه نیز روى پردازنده مرکزى ذخیره مى شــود.  دیگر 
فناورى قابل توجه این دســتگاه مربوط به شارژ سریع نوا 3 
اســت که مى تواند در 30 دقیقه گوشى را به طور کامل شارژ 
باترى لیتیوم یونى  کند. باترى به کار رفته در این گوشى یک 
3759 میلى آمپر ساعتى اســت، اما در مدل نوا 3i که با نام  
+P smart نیز شناخته مى شود یک باترى 3340 میلى آمپر 
ســاعت به کار رفته است. یک خبر خوب براى هدفون بازها 
این اســت که با وجود شباهت به آیفون10، هنوز جک 3/5 

میلى مترى خانواده نوا3 سر جایش باقى است. 

   قدرت نمایى تراشه اختصاصى
بهتر اســت ســراغ وجه تمایز اصلى نوا3 بــا دیگر رقبا 
برویــم، یعنى جایــى که هــوآوى با تراشــه اختصاصى

Hisilicon Kirin 970 دنبال یک قدرتنمایى تمام عیار 
است. البته نوا 3i که به نوعى مدل اقتصادى این خانواده به 
حساب مى آید از پردازنده اختصاصى، اما کمى رده پایین تر 
دو  Hisilicon Kirin 710 استفاده مى کند. مقدار رم هر 
دســتگاه شــش گیگابایت بوده تا از این نظر در کنار هم 

قرار بگیرند. ســقف حافظه به کار رفته در هر دو دســتگاه 
گیگابایــت اســت، اما براى مدل نوا 3i یک نســخه   128
گیگابایتى هم عرضه مى شود تا قدرت خرید کاربرانش   64

بیشتر باشد. 

   رختى نوتر از اندروید
آخرین تفاوت اختصاصى این دو گوشى هوآوى نسبت به 
دیگــر محصوالت موجود در بازار، رابط کاربرى اختصاصى 
آنها، یعنى EMUI اســت. آخرین نسخه این رابط کاربرى 
در این دو دستگاه به کار رفته است. با این که هر دو دستگاه 
از آخرین نسخه اندروید یعنى اندروید 8.1 استفاده مى کنند، 
امــا باز هم هــوآوى ادعا کرده کــه EMUI تا 12درصد 
عملکرد گوشى را بهبود مى بخشد. نحوه عملکرد این رابط 
کاربرى به این صورت اســت که رم دســتگاه را به صورت 
هوشــمندانه اى بین نرم افزارهاى مختلف تقسیم مى کند و 
همین باعث مى شــود کاربرى گوشى باال برود. همین طور 
مى توانید یک هوم اسکرین محرمانه براى خود تعریف کنید 
تا فقط در شــرایطى که خودتان مى خواهید به آن صفحه 
هدایت شوید. نحوه اسکرین شــات گرفتن هم بسیار ساده 
شــده و فقط با سه انگشت مى توانید اسکرین شات بگیرید. 
اگــر پیام ها و اعالن هاى مخلتــف در زمان بازى کردن با 
 EMUI گوشى خیلى روى اعصابتان است، باید استفاده از

آنها را مدیریت کرده و از شر آنها خالص شوید.

شــرکت هوآوى بتازگى از دو محصول جدید خود که در راه بازار ایران هستند، رونمایى 
کرده است. گوشى هاى nova 3 و nova 3i در گروه پرچمداران هوآوى قرار نمى گیرند، 

اما از گوشى هاى میان رده چند پله باالتر هستند. 

در این شماره این محصوالت را که در ماه هاى آینده مهمان بازار راکد محصوالت دیجیتال 
ایران خواهند بود، بررسى مى کنیم. بازارى که امیدواریم تا آن هنگام به روزهاى طبیعى 

خود برگردد.

تفاوت چشــمگیر دیگر این دو دستگاه مربوط به دوربین است. یعنى جایى که نوا3 از یک دوربین دوگانه 
16 و 24مگاپیکسلى استفاده مى کند. هر دوى این دوربین ها از اف 1/8 استفاده مى کنند که عکاسى در شب 
آن را شــگفت انگیز مى کند. تا حدى که براى اولین بار مى توانید بدون نویز در شب عکاسى کنید. جالب تر 
این که در جلوى نوا3 هم یک دوربین دوگانه قرار دارد. دوربینى متشــکل از یک حســگر 16 و یک حسگر 
 3i مگاپیکسل در کنار هم، تا از این نظر هم باید یک مورد عجیب و متفاوت روبه رو باشیم. دوربین جلوى نوا دو 
به یک حســگر 24مگاپیکسلى در کنار دو مگاپیکسل براى تشخیص عمق تصویر مجهز شده است، اما در 
پشت دستگاه، ماجرا کامال فرق مى کند چراکه به جاى یک حسگر 24مگاپیکسلى درست شبیه جلوى دستگاه 

یک حسگر 16مگاپیکسلى دیده مى شود که دو مگاپیکسل آن را همراهى مى کند.

nova 3

nova 3i 

دستاورد 2 گوشى جدید نوا 3 و 3i براى متوسط هاى بازار چیست؟

دوربین دوگانه در دنیاى میان رده

قرار است تنها 
سه رنگ این 

دستگاه یعنى مشکى، 
آبى و ارغوانى وارد 

ایران شود
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کلیک شما

 مهدى کیانى از روستاى مشکین آباد:
مدتى اســت مى خواهم رایانه ام را به ویندوز 10 ارتقا بدهم، ولى شنیدم ویندوز 10 

مصرف اینترنت باالیى دارد و نمى توان به روزرســانى خودکار آن را متوقف کرد. با توجه به 
محدودیت و سرعت پایین اینترنت در روستاى ما آیا روشى براى حل این مشکل وجود دارد؟ 

 کلیک: مایکروسافت در ویندوز 10 براى جلوگیرى از بسیارى از مشکالت سیستم عامل 
ویندوز که ناشــى از عدم به روزرســانى سیســتم عامل توســط کاربران بــوده، قابلیت 
غیرفعال کردن به روزرســانى را تقریبا از بخش هاى در دســترس کاربر حذف کرده اســت، اما 
روش هاى مختلفى وجود دارد که با اجراى همه آنها مى توان اطمینان داشــت این به روزرسانى 
غیرفعــال مى شــود. البته ذکر ایــن نکتــه را فراموش نکنید ایــن روش ها تا امــروز و براى 
به روزرســانى هاى ارائه شــده تا این تاریخ فعال هستند و چنانچه شما در آینده خود به روزرسانى 
جدیدترى از ویندوز را فعال کنید ممکن اســت با استفاده از این روش ها نیز به روزرسانى خودکار 
در وینــدوز جدیــد غیرفعال نشــود و نیازمند اســتفاده از روش دیگرى بــراى غیرفعال کردن 
به روزرســانى ها باشید. در حال حاضر مى توانید با انجام همه روش هاى زیر از بخش هاى مختلف 
نســبت به غیرفعال کردن قابلیت به روزرســانى خودکار در ویندوز اقدام کنید. (براى اطمینان از 

غیرفعال شدن کامل، توصیه مى شود تمام روش ها را اجرا کنید)

Metered Connection روش اول: فعال سازى   
1  روى منوى استارت کلیک و به Settings مراجعه کنید.

2  وارد Network and internet شوید.
3 باتوجه به نوع اتصال به اینترنت، وارد یکى از بخش هاى Wifi یا Ethernet شوید.

4  روى نــام کانکشــن اتصال خــود کلیک کنیــد و در صفحــه به نمایش درآمــده گزینه
Metered Connection را پیدا کرده و کلید وضعیت مربوط به آن را در حالت On قرار دهید.

Group Policy روش دوم: استفاده از ویرایشگر   
1  کلیدهــاى Win + R را فشــار داده و پس از تایپ عبــارت gpedit.msc کلید اینتر را 

فشار دهید.
2 از ســتون ســمت چــپ بــه بخــش Computer Configuration رفتــه ســپس

Administrative Templates را انتخاب و در ادامه All Settings را انتخاب کنید.
3  در ســمت راســت گزینه Configure Automatic Updates را پیدا کرده و روى آن 

دوبار کلیک کنید.
4 گزینــه Enabled را فعــال کــرده ســپس از منوى موجــود در همین صفحــه گزینه

Notify for download and auto install را انتخاب کنید.
5  با کلیک روى Apply تغییرات را ذخیره کنید.

   روش سوم: غیرفعال کردن سرویس به روزرسانى خودکار
1  کلیدهاى Win + R را فشــار داده و پــس از تایپ عبارت services.msc کلید اینتر 

را فشار دهید.
Windows Update 2  فهرست گزینه هاى موجود را به پایین اسکرول کرده و روى گزینه

دوبار کلیک کنید.
3 در بخش Startup type گزینه Disabled را انتخاب کنید. 

Take No Action گزینه First failure رفته و در مقابل گزینه Recovery 4  به تب
را انتخاب کنید.

5  با کلیک روى گزینه Apply تغییرات را ذخیره کنید.

   روش چهارم: غیرفعال کردن به روزرسانى خودکار درایورها
1  در کادر جســت وجوى ویندوز عبارت Control Panel را جست وجو کرده و روى نتیجه 

یافت شده با همین عنوان کلیک کنید.
Advanced system settings کلیک کرده و از سمت چپ روى لینک System 2  روى گزینه

کلیک کنید.
3  تــب Hardware را انتخاب و روى گزینــه Device Installation Settings کلیک 

کنید.
 No (your device might not work as expected) 4  در پنجره به نمایش درآمده گزینه

را انتخاب کرده و با کلیک روى Save changes تغییرات را ذخیره کنید.
5  با کلیک روى گزینه OK پنجره هاى باز را ببندید.

   روش پنجم: مدیریت به روزرسانى با ویرایشگر رجیسترى
1 کلیدهاى Win + R را فشار داده و پس از تایپ عبارت regedit کلید اینتر را فشار دهید 

تا ویرایشگر رجیسترى باز شود.
2  مسیر زیر را در رجیسترى دنبال کنید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows
3  روى گزینه Windows کلیک راســت کرده و پس از کلیک روى New گزینه Key را 

انتخاب کنید.
4  عنوان WindowsUpdate را به کلید جدید اختصاص داده و کلید اینتر را فشار دهید.

5  روى گزینه WindowsUpdate کلیک راســت کرده و پس از کلیک روى New گزینه 
Key را انتخاب کنید.

6  عنوان AU را به کلید جدید اختصاص داده و کلید اینتر را فشار دهید.
7  گزینــه AU را انتخــاب کرده و در ادامه در بخشــى خالى از ســتون ســمت راســت، 
DWORD (32-bit) Value گزینه New راســت کرده و پس از مراجعه به بخــش کلیک 

را انتخاب کنید.
8  عنوان AUOptions را به کلید جدید اختصاص داده و کلید اینتر را فشار دهید.

9  روى گزینه AUOptions دوبار کلیک کرده و مقدار 2 را در بخش Value وارد کنید.
10  با کلیک روى OK تغییرات را ذخیره کرده و ویرایشگر رجیسترى را ببندید.

نرم افــزار فتوشــاپ یکــى از معروف ترین 
ابزارهاى طراحى دوبعدى است که گرافیست ها 
و حتى کاربران عادى از آن اســتفاده مى کنند. 
با جست وجویى ساده در گوگل نیز مى توان به 
طرح هاى حرفه اى بى شــمارى دسترسى پیدا 
کرد که توســط این نرم افزار طراحى شده و در 
فرمت اصلى فایل هاى مربــوط به این برنامه 

یعنى PSD ذخیره سازى شده اند.
گاهى کاربــران، این نرم افزار را روى رایانه 
خود نصــب ندارند و ممکن اســت یک طرح 
گرافیکــى حرفــه اى بــا فرمــت PSD را از 
اینترنــت دانلود کنند و قصد اســتفاده از آن را 
داشــته باشند. دوست دارید بدون نیاز به نصب 
ایــن نرم افزار روى رایانه و در کوتاه ترین زمان 
ممکن، فایل دانلود شــده در فرمت PSD را 
به فرمت هــاى رایج همچون JPG، PNG و 

GIF تبدیل کنید؟ براى انجام این کار از این 
ترفند کمک بگیرید:

1  مرورگــر اینترنتــى را از روى دســتگاه 
هوشمند یا رایانه خود باز کنید.

2  بــه ســایت زیــر مراجعـــــه و از منوى 
بــاالى صفحــه روى گزینــه اصلــــــى در 
Online Convert PSD to JPG کلیک کنید:
https://psdviewer.org

3  روى گزینه Choose file کلیک و فایل 
موردنظرتان را که در فرمت PSD ذخیره شده 

انتخاب کنید.
توجه: شــما مى توانید فایل هاى ذخیره شــده 
 .eps, .dds, .plt,در دیگر فرمت ها همچون
 .hpgl, .hgl, .pcx, .tga, .ai, .cr2,

nef, .crw, .raf. را نیز انتخاب کنید.
4  پــس از انتخاب فایل موردنظر، در بخش 

دوم نوع فرمــت خروجى دلخواهتــان را نیز 
انتخاب (به عنوان مثــال فرمت JPG) و روى 

گزینه Convert کلیک کنید.
5  باتوجــه به حجم فایل انتخاب شــده در 
مرحله اول، چند لحظــه صبر کنید تا عملیات 

آپلود و تبدیل فایل انجام شود.

6  در صــورت نیاز در مرحله ســوم، اندازه 
موردنظر بــراى ذخیره فایل در فرمت جدید را 

مشخص و روى Resize کلیک کنید. 
گزینــه روى  کلیــک  بــا  پایــان  در    7

Download فایل نهایــى در فرمت و ابعاد 
مشخص شده را ذخیره سازى کنید.

PSD تبدیل آنالین
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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ریلکس شو توپ دیوانه

تا همین چند سال پیش طرفداران پر و پا قرص آدم معروف هایى مانند بازیگران، خوانندگان 
و فوتبالیست ها هیچ راه ارتباطى مستقیمى با آنها نداشتند و تنها باید به مصاحبه هاى آنها در 
رســانه هاى مختلف دل مى بســتند، اما با روى کار آمدن شبکه هاى اجتماعى مانند توییتر و 
اینستاگرام، این ارتباط دو سویه شد و حاال نه تنها ورزشکاران و هنرمندان که حتى افراد سیاسى 
نیز یک صفحه شــخصى دارند و با مخاطبان خود به صورت مستقیم ارتباط برقرار مى کنند. 
حاال گوگل، یک راه جدید براى این ارتباط ایجاد و اپلیکیشنى با نام Cameos را روانه بازار 
کرده است. در Cameos مى توانید ســواالت خودتان را از سلبریتى ها بپرسید و در ادامه در 
یک پست تصویرى پاسخ سوالتان را دریافت کنید. راهکار گوگل براى همه گیر کردن این اپ، 
امکان دسترسى به این ویدئوها از طریق موتور جست وجوى گوگل است. حال این که این اپ 
چه نیازى از کاربرانى را که پیش از این از طریق سرویس الیو اینستاگرام و روش هاى دیگر 
با شخصیت هاى محبوب خود در ارتباط بودند مى خواهد پوشش دهد، به مقبول بودن یا نبودن 
ایــن اپ برمى گردد. Cameos در حال حاضر فقط براى آى اواس عرضه شــده و کاربران 

اندروید باید براى دریافت اپ تولید شده توسط متولى اندروید یعنى همان گوگل صبر کنند. 
شبکه اجتماعى

Google, Inc

دیوانگى هاى یک توپ سرکش
شــاید به هیچ وجه متوجه نشوید این بازى باکیفیت و ســرگرم کننده ایرانى است، اما 
Madball یــا همان توپ دیوانه یک بازى تمام ایرانى بوده که از اســتانداردهاى الزم 
برخوردار است و در کنار محصوالتى مانند تولیدات شرکت کچاپ قرار مى گیرد. در بازى 
توپ دیوانه فرقى ندارد دنبال یک ســرگرمى وقت پرکن باشید یا چالش هایى براى پشت 
سر گذاشتن؛ چراکه این بازى مى تواند هر دو گروه را به خود جذب کند. قوانین بازى ساده 
است؛ شما باید یک توپ نارنجى را در مسیرى هدایت کنید و از مرحله اى به مرحله دیگر 
بروید. اما مانند تمام بازى هاى پازلى، این بازى هم با همان قوانین ســاده از مرحله اى به 
مرحله بعد ســخت تر مى شود. البته مدل مرحله اى تنها حالتى نیست که مى توانید در این 
بــازى تجربه کنید، چراکه در بخش دیگرى از این بازى یک چالش بى نهایت وجود دارد 

که باید در آن باالترین رکورد را براى خود ثبت کنید.

خوش آهنگ چشمنواز
پیدا کردن یک پلیر موســیقى در اندروید کار سختى نیست، چراکه در پیش پاافتاده ترین 
حالت مى توانید از همان پلیر موســیقى پیش فرض گوشى ها یا حتى گوگل موزیک استفاده 
کنید، اما اگر کمى سخت سلیقه هستید و دنبال چیزى کامال متفاوت و اختصاصى مى گردید 
باید سراغ اپلیکیشن Music Player Mezzo بروید. این اپ بیشتر از آن که با گوش هاى 
شــما کار داشته باشد، چشمنواز است. طراحى رابط کاربرى بسیار عالى، امکان انتخاب رنگ 
براى محیط اپ و البته انیمیشــن هاى جالب و کاربردى از ویژگى هاى منحصربه فرد این اپ 
است. عالوه بر زیبایى، این اپ امکانات دیگرى را هم در اختیارتان قرار مى دهد به صورتى که 
مى توانید جزئى ترین شاخصه هاى صوتى هر آهنگ را هم تنظیم و به خواست خودتان درآورید. 
نکته منفى اپلیکیشــن، وجود تبلیغات در آن اســت که باعث شده حتى زیبایى اپ هم تحت 

تاثیر قرار بگیرد که البته با پرداخت یک دالر براى همیشه مى توانید از آنها خالص شوید.

آرامش دیجیتالى
اگر دنبال روش هایى براى رســیدن به آرامش و دور شــدن از اســترس و اضطراب 
هســتید، با اپ «ریلکس شو» مى توانید همه ابزارهاى الزم را کنار هم دریافت کنید. این 
اپلیکیشــن، یک محصول محتوایى اســت که مطالب خواندنى، تست هاى روان شناسى، 
موســیقى آرامش بخش، تصاویرى که به ریلکس شدن شما کمک مى کند و هر محتوایى 
از این جنس را در اختیارتان قرار مى دهد. قســمت ســالمت روان که یکى از اصلى ترین 
بخش هاى اپلیکیشن است شــامل بخش هاى مدیریت اســترس، اضطراب، افسردگى، 
وســواس فکرى-عملى اجبارى، بى خوابى و هراس مى شود که همه آنها جزو عادات بد و 
متداول انسان هاست. همچنین ریلکس شو، یک بخش براى یادداشت ها و خاطرات روزانه 
شما هم تعیین کرده است. اگر همه اینها به شما کمک نکرد سرى به بخش داستان بزنید 

و داستان هاى کوتاه الهام بخش و تاثیرگذار را مطالعه کنید. 

بشکن بشکنه
 تا به حال تجربه شکستن وسایل بى اهمیت شیشه اى را داشته اید؟ شاید چندان معقول 
نباشد، اما این کار از آن لذت هاى عجیب و غریب است که مشابهش را سخت مى توانید 
تجربه کنید. بازى Shatterbrain همان لذت شکستن ناب است که بدون خرابکارى 
انجام مى دهید. شما باید با رسم خطوط مختلف، اجسام شیشه اى درون محیط را بشکنید 
و به مرحله بعد بروید، اما سختى ماجرا اینجاست که باید بدون قطع کردن خط و یک خط 

ممتد همه شیشه ها را بشکنید. 
همین خطوط ممتد شــما را با معماهاى کــم و بیش پیچیده و جذابى روبه رو مى کند. 
برگ برنده این بازى، فیزیک فوق العاده اش اســت؛ جایى که شما با تمام وجود شکستن 
اجســام، جاذبه و وزن خطوط رسم شده را حس مى کنید. جاذبه به شما کمک مى کند، اما 

بعضى وقت ها همین جاذبه بدجورى شما را به چالش مى کشد.
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