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  فرزندانى با امنیت بیشتر
افزایش توجه عمومى به بیت کوین از یک سو 
و متن باز بودن فناورى آن ســبب شــد بسیارى 
دیگر از افراد به فکر الگوبــردارى از آن بیفتند. 
به همین دلیل طى ده ســال اخیر تعداد زیادى 
ارز دیجیتــال با قابلیت هاى کم وبیش مشــابه 
بیت کوین وارد بازار شدند. برخى از این ارزهاى 
دیجیتال با موفقیت روبه رو بودند و برخى دیگر 

نیز براى همیشه از ذهن ها پاك شدند. 
یکــى از اصلى ترین انگیزه هــا براى عرضه 
ارز دیجیتال جدیــد، رفع نواقص بیت کوین بود. 
براى نمونه، کم بودن ســرعت تایید تراکنش ها 
در بیت کوین یکى از مواردى بود که ســبب شد 
سروکله رقباى جدید پیدا شود. البته کم نیستند 
تیم هایى که با بهره گیرى از هیجان عمومى براى 
خرید ارزهاى دیجیتال، پــروژه اى را راه اندازى 
مى کنند و پس از کسب اعتماد کاربران و دریافت 

مبالغ کالن، دست به کالهبردارى مى زنند. 
یکى از وعده هــاى بیت کوین این بود که با 
وجود ثبت تراکنش ها در شبکه بالك چین، هویت 
کاربران (فرستنده و گیرنده بیت کوین) ناشناس 
مى ماند، اما شــواهد زیادى درباره نادرستى این 
ادعا وجود دارد. در واقع، با اندکى بررسى شواهد 
و مســتندات مى توان هویت کاربران بیت کوین 
را شناســایى کرد. همین امر سبب شد چند ارز 
دیجیتال براى رفع این نقص عرضه شــود که 
براى نمونه مى توان به مونرو و زى کش اشــاره 
کرد. جالب اینجاست که ادوارد اسنودن (افشاگر 
معروف آمریکایى که اســناد متعددى در دولت 
ایاالت متحده را در ویکى لیکس منتشر کرده) نیز 
مى گوید یک ارز دیجیتال مثل زى کش از امنیت 

باالترى نسبت به بیت کوین برخوردار است. 

  نوسان یا ثبات: مساله این است!
یکى از دردسرهایى که گریبان گیر بیت کوین 
و بســیارى دیگر از فرزندانش است، نوسانات 
شــدید قیمتى اســت. البته این نوسانات براى 
برخى کاربرانى که به امید کسب ثروت رویایى 
از بــاال رفتن قیمت ها به آنهــا روى آورده اند، 
جذاب اســت. با این وجود، این نوســانات مانع 
استقبال عمومى و استفاده از این شکل از پول 

براى پرداخت هاى روزمره مى شود. 
به همین دلیل شاهد شکل گیرى یک الگوى 
جدیــد از ارز دیجیتال به نام «اســتیبل کوین» 
(Stablecoin) هســتیم. ساختار این ارزهاى 
دیجیتال به شکلى است که تحت تاثیر نوسانات 
بازار قرار نداشته و قیمت آن تقریبا ثابت است. 
واقعى  پشتوانه اى  داراى  باید  اســتیبل کوین ها 

باشند تا بتوانند ارزش تقریبا ثابتى در بازار داشته 
باشند. 

تتر (Tether) را مى توان شناخته شده ترین 
ارز دیجیتال در این دســته دانســت. تتر ادعا 
مى کند داراى پشــتوانه از نوع دالر آمریکاست. 
به همین دلیل قیمت آن در بازار تقریبا همیشه 
بــا یک دالر آمریــکا برابر اســت. تتر پس از 
عرضه خیلى زود توانســت به جایگاه خوبى در 
میان ارزهاى دیجیتال باســابقه تر دست یابد و 
حجم زیادى از تراکنش هاى روزانه این بازار را 
به خود اختصاص دهد. این موفقیت زودهنگام 
موجب شــد شــرکت هاى دیگرى نیز به فکر 
چنین اقدامى بیفتند. جالب اینجاســت که هنوز 
مشخص نیســت آیا تتر واقعا به همان میزان 
ارز دیجیتال که منتشر کرده از دالر در حساب 

بانکى اش برخوردار است یا نه! 

  فرزندانى چندکاره
اما فنــاورى بنیادین بیت کوین (بالك چین) 
به قدرى جذاب است که برخى شرکت ها دنبال 
استفاده از آن براى امورى فراتر از تراکنش هاى 
مالى هســتند. اتریوم (Ethereum) یکى از 
آنهاســت که قابلیت جدیدى را به نام «قرارداد 
هوشــمند» به دنیاى ارزهاى دیجیتال عرضه 
کرد. قرارداد هوشــمند یک برنامــه رایانه اى 
است. در قراردادهاى معمولى، پس از اطمینان 
از عملى شدن شرایط، تعهدات مورد توافق اجرا 
مى شود. قرارداد هوشمند این امکان را دارد که 
عملى شدن شــرایط به صورت خودکار بررسى 
شــده و تعهدات نیز به همــان صورت اجرایى 
شــود. این قابلیت مى تواند کاربردهاى زیادى 
در زمینه دنیاى تجارت داشــته باشــد. یکى از 
قابلیت هــاى جالبى که اتریوم زمینه ســاز آن 
اســت، امکان تعریف نرم افزارهاى توزیع شده
(Distributed  App) اســت که به صورت 

خالصه dApp نیز نامیده مى شود.
یک نرم افزار توزیع شــده شــباهت زیادى 
با برنامه هاى میزبانى شــده روى ســرورهاى 
معمولى دارد، با این تفاوت که روى یک رایانه 
یا ســرور قرار ندارد و در واقع روى شبکه اى به 
گستردگى دنیا حضور دارد. از آنجا که انبوهى از 
رایانه ها در شبکه اتریوم حضور دارند، یک برنامه 
مى تواند بدون نگرانى از مســأله از کار افتادن 
سرور یا هر نوع محدودیت دیگرى به کار خود 
ادامه دهد. برخى کارشناســان بر این باورند که 
این الگــوى نوین (یعنى الگوى توزیع شــده) 
مى تواند نسل جدیدى از کاربردها را براى وب 

به همراه آورد. 

  پدر و فرزندانى با آینده نامعلوم
قیمت ارزهاى دیجیتال در اواخر سال 2017 
میالدى به اوج رســید و سپس با افت شدیدى 
روبه رو شــد. از آن پس، قیمت ها در این بازار با 
نوساناتى به مراتب جزیى تر روبه رو بوده است. 
با وجود این که برخــى امیدوار بودند بیت کوین 
بتواند جایگزین پول هاى بدون پشــتوانه رایج 
شــود، هنوز این هدف تحقق نیافته اســت. در 
واقع، بســیارى از کاربران بیشتر به امید کسب 
سود از فروش ارزهاى دیجیتال با قیمت باالتر 
وارد این میدان مى شــوند. اما سوال اینجاست 
کــه آیا این فناورى مى تواند رفاه و امنیت مالى 
بیشترى را براى مردم سراسر جهان به ارمغان 
آورد. به نظر مى رســد زمان براى رســیدن به 

پاسخ این سوال هنوز فرا نرسیده است!

 آیا
 مى دانستید

شــفافیت و ســرعت باال در انجام تراکنش هــا از جمله مهم ترین 
مواردى اســت که بحث عرضه پول دیجیتال ملى را در سراســر دنیا 
داغ کرده است. بسیارى از کشورهاى دنیا با سطوح اقتصادى مختلف 
دنبال بررســى جنبه هاى مختلف این امر هستند. ونزوئال در چند سال 
اخیر بشدت با تورم شدید دست وپنجه نرم مى کند. در این میان، دولت 
این کشــور پروژه اى را براى عرضــه ارز دیجیتال کلى آغاز کرد. این 
ارز دیجیتال پترو (Petro) نــام دارد و دولت ونزوئال ادعا مى کند از 
پشــتوانه نفت این کشور برخوردار اســت. ونزوئال قرار است پترو را 
جایگزین بولیوار (پول رســمى این کشور) کند. کشورهاى دیگرى نیز 
به فکر اقدامى مشابه افتادند که براى نمونه مى توان به سوئد، روسیه 

و ایران اشاره کرد.
چندى پیش مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک ایران جزئیاتى 
درباره این پروژه را منتشــر کرد. بر این اســاس، پول دیجیتال ملى 

ایران بر بســتر بالك چین و با پشتوانه پول ملى (ریال) منتشر خواهد 
شد. همچنین برخالف بیت کوین و بسیارى دیگر از ارزهاى دیجیتال 
که حداکثر مقدار آن ثابت اســت، این پول دیجیتال فاقد محدودیت 
اســت. در واقع، بانک مرکزى ایران مى تواند به هر اندازه به انتشار آن 
دست بزند. در شــبکه بیت کوین و بسیارى دیگر از ارزهاى دیجیتال 
مشــابه، کاربران به دلخواه رایانه خود را در اختیار شبکه قرار مى دهند 
تا فرآیند تایید تراکنش ها را به انجام رسانند و البته در ایجاد سکه هاى 
جدید نیز مشارکت کنند. در پروژه پیشنهادى پول دیجیتال ملى ایران، 
امکان تایید تراکنش ها فقط در اختیار بانک هاى تجارى قرار مى گیرد. 
در واقع این بانک ها، ســرورهاى خود را به عنوان گره در شــبکه قرار 
مى دهند. همچنین قرار اســت در فاز اول این پروژه، از این پول فقط 
براى پرداخت هاى بین بانکى استفاده شده و در فاز دوم نیز استفاده از 

آن براى همه افراد در جامعه امکان پذیر خواهد شد.

در سال 2009 یک فرد (یا تیم) با نام مستعار ساتوشى ناکاموتو، بیت کوین را به جهانیان عرضه کرد. این ارز دیجیتال، الگویى ساختارشکن داشت و برخالف دیگر 
انواع پول در دنیا، توسط هیچ بانک مرکزى منتشر نمى شد. بیت کوین به دلیل استفاده از یک فناورى دگرگون ساز (یعنى بالك چین) مى تواند بدون نیاز به هیچ 
سازمان مرکزى به حیات خود ادامه دهد. درواقع دسته اى از کاربران که رایانه خود را براى تایید تراکنش هاى صورت گرفته در اختیار شبکه قرار مى دادند (و در 
ازاى آن نیز پاداشى در قالب بیت کوین دریافت مى کردند) بیت کوین را پیش مى بردند. یکى از جذابیت هاى بیت کوین این بود که تعداد آن محدود است و در نهایت 
فقط 21 میلیون قطعه بیت کوین قابل استخراج است. این وضعیت که شباهت زیادى به طال دارد، سبب مى شد بیت کوین به عنوان طالى دیجیتال قرن 21 جلوه کند. 

آیا ارزهاى دیجیتال مى توانند جایگزین پول هاى بدون پشتوانه رایج شوند؟

داستان بیت کوین و پسران!
صالح سپهرى فر

ارز دیجیتال ملى ایران
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  دوچرخه هوشمند، شهرى بى دود
شهرهاى شــلوغ روزانه شــاهد جابه جایى 
بســیارى از افراد در مسیرهاى شهرى است و 
چهره دودآلود شهر باعث آزرده خاطرى بسیارى 
از ماست. ســعید بابا یوسفى، دکتراى مدیریت 
صنعتــى به عنوان یک شــهروند تهرانى توان 
مدارا کردن با آلودگى هواى تهران را نداشت. 
مشــکل آلودگى دغدغه اى بود که استفاده از 
دوچرخه براى جابه جایى افراد احتماال راهکارى 
مناسب برایش تلقى مى شــد، اما این موضوع 
با مشــکالتى همراه اســت. ســعید و تیمش 
دو ســال روى پــروژه اســتفاده از دوچرخه 
به عنوان وســیله اى بــراى حمل ونقل تحقیق 
و پژوهــش کردند و خدمتى بــه نام بى دود را 
ارائه دادند. سعید بابا یوسفى، مدیرعامل بى دود 
در این باره مى گوید: «ســال 2014 در کشور 
چین با اســتفاده از فناورى اینترنت اشیا اقدام 
به اشتراك گذارى دوچرخه شد و در حال حاضر 

در بیــش از 200 شــهر جهان 
خدمات اشتراك گذارى دوچرخه 
هوشــمند را ارائه مى دهند. در 
ایــن روش هر فرد بــا نصب 
یک اپلیکیشن و عضویت در آن 
اطراف  دوچرخه هاى  مى توانــد 
خود را مشاهده و از آنها استفاده 
کند و درنهایت نیــز هر جایى 
که نیازش به دوچرخه به پایان 
رســید آن را قفــل و رها کند. 
این قفل ها به صورت هوشــمند 
عمل مى کنند و به صورت کامال 
بومى طراحى و تولید شــده اند. 
عضویــت  ابتــداى  کاربــران 
را  مبلغى  اپلیکیشــن  ایــن  در 
به عنوان بیعانه اشتراك دوچرخه 
مى پردازند و به ازاى استفاده از 
دوچرخه ها نیــز هزینه کمى را 

پرداخت مى کنند. این طرح به صورت امتحانى 
در تهران اجرا خواهد شــد و ما به مرور زمان 
و در بازه هــاى زمانى مختلــف هر بار صد دو 
چرخه را وارد شهر مى کنیم تا در نظم و انظباط 

شهرى هم خدشه اى وارد نشود. 
مــا این روش را براى کمک به آلودگى هوا 
و کاهش مصرف ســوخت مناسب دیدیم و با 
اســتفاده از تیم تحقیقاتى و پژوهشى دو سال 
روى این پــروژه کار کردیم و امروز همه چیز 

آماده استفاده است.»

  اینترنت اشیا در خدمت شهر
بحث اســتفاده از اینترنت اشیا و کمک آن 
به خدمات مختلف شــهرى چند سال است که 
مورد توجه قرار گرفته اســت. اینترنت اشیا با 
فعال کردن شناســه اى براى هر یک از اشیا، 
هویت مشــخصى براى آنهــا در نظر گرفته و 
مدیریت اشیا و پیوند آنها با یکدیگر با استفاده 
از این تکنولوژى آســان شــده 
اســت. در صنعــت حمل و نقل 
نیز از این فناورى بسیار استفاده 
شــده و یکــى از کاربردهــاى 
مناسب آن استفاده اینترنت اشیا 
براى شناســایى موقعیت اشیاى 
مختلف اســت. محسن عارفى، 
مدیر بخــش مارکتینگ بى دود 
مى گوید: «در  راســتا  همین  در 
تهران طرح اســتفاده عمومى از 
دوچرخه چند سال قبل اجرا شد 
که شکست خورد، یکى از دالیل 
شکســت این طرح در آن زمان 
روش دســت و پاگیر و در برخى 
گرفتن  اشــتراك  زمان بر  موارد 
دوچرخه بود، از طرفى شما فقط 
از مکان هاى خاصى مى توانستید 
دوچرخه را اشتراك بگیرید و آن 

را پــس بدهید، اما در روش جدید با اســتفاده 
از تکنولوژى اینترنت اشــیا، همه دوچرخه هاى 
موجود در این سیستم قابل شناسایى هستند و 
نیازى به قــرار دادن دوچرخه در مکان خاصى 
نیست. براى اشــتراك گرفتن دوچرخه نیز از 
یک سیستم کامال هوشمند استفاده شده است 
که وقتى کاربر دوچرخه را پیدا کرد با اســتفاده 
از کد QR موجود روى دوچرخه و اســکن آن 
با اســتفاده از گوشى خود بتواند قفل را باز کند 
و امکان اســتفاده از دوچرخه را داشته باشد.» 
اینترنت اشیا با امکان شناسایى مکان دوچرخه، 
فرایند اشــتراك دوچرخه را تســهیل کرده و 
احتمال مــى رود روش جدید بازدهى و کارایى 

بیشترى نسبت به روش سنتى داشته باشد.

 فعالیت بخش خصوصى، حمایت دولتى
سال هاست در کشورهاى پیشرفته دنیا حل 
مشــکالت کشور به دســت بخش خصوصى 

واگذار شــده و دولت ها در نقش 
حامــى ایفاى نقــش مى کنند. 
این روزها کســب وکارهاى نوپا 
کشــور  براى  را  امیدوارى هایى 
به ارمغان آورده اند. مشــکالتى 
که سال هاست گریبان شهرهاى 
بزرگ را گرفته و با وجود قوانین 
ادارى  پیچیــده  بروکراســى  و 
بخش دولتى، حــل آن زمان بر 
خواهد بود شاید به دست بخش 
خصوصى و بــا افزایش حمایت 
دولت از این کسب وکارها کمى 
راحت تر قابل حل باشد. محسن 
حل  دنبال  مى گوید: «ما  عارفى 
سال هاست  که  هستیم  مشکلى 
همه مردم شــهر بــا آن مواجه 
که  مشــکلى  شاید  و  هســتند 
گریبان بســیارى از شــهرهاى 

بزرگ کشــور را گرفته اســت. امروز به عنوان 
بخش خصوصى وارد شــده ایم تا با به خدمت 
گرفتن فناورى نوین این مشــکل را حل کنیم 
و حمایت دولتى و مردمى راهکارى اســت که 

مى تواند ما را به هدف نزدیک کند.»
شاید اســتفاده از ایده هاى کسب وکارهاى 
نوپا و حمایت از این طرح ها، ســرعت باالتر و 
هزینه کمترى براى رفع این مشــکالت داشته 
باشــد. البته باید گفت ایــن حمایت ها نیز باید 
هدفمند باشد. به عنوان مثال در طرح هایى که 
ممکن اســت ابتدا نیاز به فرهنگ سازى باشد، 
نقش حمایتى دولت بســیار پــر رنگ خواهد 
بود. اســتفاده از طرح هاى جذاب براى کاهش 
هزینه هاى مصرف کننده با هدف آشنایى بیشتر 
با این گونه خدمات مى تواند کمک شــایانى به 
فرهنگ سازى استفاده از چنین طرح هایى کند.

  یک تیر و چند نشان
این روزها سبک زندگى ما به سمت استفاده 
بیش از حد از ماشــین ها سوق پیدا کرده است. 
این موضوع باعث شــده تحرك افراد کاهش 
پیدا کند و در مقابــل آلودگى هوا نیز افزایش 
چشمگیرى داشته باشد. با استفاده از طرح هاى 
براى  دوچرخه  اشــتراك گذارى  مانند  مختلف 
جابه جایى مى توان تحرك افراد را بیشتر کرد و 

از طرف دیگر آلودگى هاى هوا را کاهش داد.
نشان  مى گوید: «آمارها  بابایوســفى  سعید 
مى دهد کشــور چین در چهار ســال اخیر، با 
استفاده از چنین طرح هایى توانسته 33 درصد 
آلودگى هوا را کاهش دهد که مطمئنا ســهم 
اشــتراك گذارى دوچرخه نیز در آن چشمگیر 
بوده اســت. ما بر این باوریم که فرهنگ سازى 
مشــارکت در چنین طرح هایى کار ســاده اى 
نیســت و مشــکالت مختلفى وجود دارد، اما 
اتفاقات  شــاهد  مى توانیم  موفقیت  صورت  در 
مختلفــى از جمله کاهــش ترافیک و افزایش 
سالمت و نشــاط افراد باشیم. در این طرح ما 
با اســتفاده از اطالعات آمــارى که در انتهاى 
هر ســفر به کاربران مى دهیم جذابیت هایى را 
براى استفاده مجدد و معرفى خدمت به دیگران 
در نظــر گرفته ایم. در انتهاى هر ســفر میزان 
کالرى مصرفى و میزان کربنى که با اســتفاده 
از این طرح ایجاد نشــده به کاربر نمایش داده 

مى شود.»
 

  مراقبت همه جانبه با استفاده از بیمه
مســاله اســتفاده از دوچرخه در شهرهاى 
بزرگ ممکن اســت مشــکالتى را نیز داشته 
باشــد. بابــا یوســفى در مورد 
رفــع ایــن مشــکل مى گوید: 
«دوچرخــه و راکــب در ایــن 
طرح بیمه هســتند و در صورت 
ناگهانى  مختلف  مشکالت  بروز 
را  احتمالــى  خســارات  بیمــه 
پوشش خواهد داد.» البته ایجاد 
فرهنگ مناسب براى استفاده از 
دوچرخه ها و رعایت حقوق دیگر 
شــهروندان و قوانین مربوط به 
به  دوچرخه ها  اشــتراك گذارى 
مرور زمــان مى توانــد در کنار 
بیمه، مشکالت را کاهش دهد. 
 bdood.ir با ورود به وبسایت
مى توانید  آن  اپلیکیشن  نصب  و 
اشــتراك گذارى  خدمــات  از 
دوچرخه در ســطح شهر تهران 

استفاده کنید.

تالش

روزهایى که به تعداد بچه ها دوچرخه وجود نداشت، لذت منتظر ماندن براى رسیدن نوبت سوار شدن دوچرخه برایمان جذاب بود. احتماال از آن روزهاى دور 
تا امروز چندان فرصت دوچرخه سوارى آن هم در فضاى شهرى برایمان ایجاد نشده است. بستر شهرمان پر شده از ماشین ها و موتورهایى که با حرکتشان 
ما را جابه جا مى کنند و هوایمان را آلوده. شاید دوچرخه راهى باشد براى رهایى از آلودگى هوا و آسمانى بى دود. فناورى نوین اینترنت اشیا همراه با روش 
سنتى اشتراك گذارى دوچرخه دست به دست هم داده اند تا هم بستر مناسب ورود دوچرخه ها به عنوان بخشى از ناوگان حمل و نقل شهرى فراهم شده 

و هم فضاى آلوده شهرى به روزهاى پاك نزدیک شود.

نگاهى به اجراى پروژه دوچرخه هوشمند با کمک اینترنت اشیا

دود، بــى دود
محسن سمسارپور

ســعید بابا یوســفى 
مدیرعامل بى دود: در 
این روش هــر فرد با 
اپلیکیشن  یک  نصب 
آن  در  عضویــت  و 
مى تواند دوچرخه هاى 
اطراف خود را مشاهده 
و از آنها استفاده کند و 
درنهایت نیز هر جایى 
که نیازش به دوچرخه 
بــه پایان رســید آن 
را قفــل و رهــا کند

محسن عارفى، مدیر 
بخــش مارکتینــگ 
بى دود: در تهران طرح 
اســتفاده عمومى از 
دوچرخه چند سال قبل 
اجرا شد که شکست 
خورد، یکــى از دالیل 
شکست این طرح در 
آن زمان روش دست 
و پاگیــر و در برخــى 
موارد زمان بر اشتراك 
گرفتــن دوچرخه بود
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بازى  کده

  مرد خانواده و مبارز میدان
داستان شــماره دوم بازى، هفت سال بعد از 
پایان خوب نسخه اول در جریان است. شخصیت 
اصلى بازى که خــوآن نام دارد حاال به یک مرد 
خانواده تبدیل شــده و کنار همســرش که روى 
پایان نامه اش کار مى کند، مشــغول بزرگ کردن 
فرزندان خود است. با وجود این که زندگى خوآن 
دیگر مثل ســابق نیست، اما گیم پلى بازى کامال 
براى شما آشناست. آن فرمول موفق و تثبیت شده 
نسخه اول راهش را به شماره دوم بازى نیز باز و 
همچنان قدرت خود را حفظ کرده اســت.  خوآن 
براى بازگشت در لباس قهرمانى آرام و قرار ندارد؛ 
او دلش تنگ شده براى گشتن یک دنیاى بزرگ 
و به هم پیوســته، مبارزه با دشــمنان و به دست 
آوردن توانایى هاى جدید که اتفاقا به باز شــدن 
راه هاى گشــتن بیشــتر منجر مى شود.  طراحى 
مراحل بازى همچون نســخه قبل از عالى ترین 
مــوارد گیم پلى به شــمار مى رود. بــه لطف آن 
بخوبى در مسیرهاى بازى براى پیدا کردن چیزها 
هدایت مى شــوید و در انتها با یک راه میانبر به 
نقطه آغاز ادامه مسیر به سمت مقصد بعدى قرار 
مى گیرید. این به آن معناســت که شما به ندرت 
در هزارتوى دنیاى بازى گم شــده یا مجبور به 
بازگشــت از مســیرهاى تکرارى خواهید شد و 
در نتیجه مواجهه بــا مناطق هیجان انگیز جدید 
بازى و چالش هاى پیش رو از ریتم و ضربآهنگ 
نمى افتــد.  یکــى از مکانیک هــاى خالقانه و 
ناب نســخه اول بازى، تعویــض بُعد بین دنیاى 
زندگان و مــردگان بود که با وجــود این که در 
شــماره دوم تغییــر چندانى نکــرده، همچنان 
مثل روز اول هوشــمندانه و خالقانه اســت. در

 Guacamelee! 2 خــوآن از همان ابتدا این 
توانایى را دارد. تغییر بین دنیاى زندگان و مردگان 
ســاختار مرحله را تغییر نمى دهــد، اما تعدادى از 
سکوها تنها در یک بعد وجود دارند یا بخش هایى 
از مرحلــه که امن هســتند، در بعد دیگر ممکن 
است بســیار مرگبار باشــند. این تغییرات باعث 
مى شود با شمارى از جذاب ترین چالش ها مواجه 
شــوید، آن هم در حالى که عــالوه بر تغییر بعد 
دنیا، مشــغول سکوبازى هاى ســریع و شکست 

دادن دشمنان سد راه نیز خواهید بود.

  ُمشتى بر سر و ... دیوار!
از ویژگى هــاى کلیدى و به نوعى وجه متمایز 
دو نسخه!Guacamelee  با دیگر بازى هاى هم 
سبک خود، استفاده از توانایى هاى کاراکتر به طور 
یکسان در ســه بخش مبارزه، سکوبازى و گشتن 
محیط است. مى دانید که ساختار مترویدوانیا اساسا 
بر مبناى مفهوم قفل و کلید است، یعنى در جایى 
از بازى با مانعى مواجه مى شوید که براى گذر از آن 
باید توانایى خاصى به دست بیاورید، اما گل سر سبد

 !Guacamelee اینجاســت که از این توانایى ها 
در تمــام جنبه هــاى گیم پلى خود بهــره مى برد. 

همین مساله باعث شــده مواجه با هر دشمن نیز 
به نوعى شبیه به یک معماى کوچک باشد، ضمن 
آن که مجبور مى شوید به جاى چسبیدن به یک یا 
چند ترکیب کمبــوى محبوب در مبارزات، از تمام 
توانایى هاى کاراکتر و ویژگى هاى بازى بهره ببرید. 
به عنوان مثال براى شکست دادن دشمنى که سپر 
آبى رنگ دارد باید از همان حمله اى استفاده کنید 
که دیوارهاى آبى رنگ مرحلــه را خرد مى کنید و 
حتى در قســمت هایى از ســکوبازى به لطف آن 
موفق مى شــوید خود را به لبه ســکو برســانید! 
همچون نســخه قبل در اینجا نیز مى توانید خوآن 
را بــه مرغ تبدیل کنید تا تعــدادى از چالش هاى 
ســکوبازى را به این شــکل راحت تر پشــت سر 
گذاشــته یا به تونل هاى کوچک مرحله دسترسى 
داشته باشید. این چالش ها و راه هاى صعب العبور در 
شماره دوم بازى هیجان زیادى به بازیکن منتقل 
مى کنند، اما خوشــبختانه بــراى تمام کردن بازى 
نیازى نیســت حتما تمام آنها را پشت سر بگذارید. 
هرچنــد بازى دو پایــان دارد و هر دو هم بخوبى 
جمع بندى شده و حس خوبى از تجربه شدن شان به 
بازیکن منتقل مى کنند، اما اگر دوست دارید پایان 
دوم را ببینید، احتماال مجبور مى شوید چالش هاى 

بیشترى را پشت سر بگذارید. 
Guacamelee! 2 از دیگــر ویژگى هــاى

امکان تجربه آفالین و Co-Op بازى به صورت 
چهار نفره اســت که قطعــا جذابیت ها و لحظات 
خوش خــودش را خواهد داشــت، اما همچنان 
تجربه انفــرادى بازى ارجحیت بیشــترى دارد. 
بخصوص این که وقتــى چهار بازیکن در صفحه 
باشــند، در قســمت هاى چالش انگیز مرحله که 
حواس تان باید به کلى چیز باشد، بازیکنان اضافى 

اتفاقا باعث حواس پرتى شما خواهند شد. 

  بازى در یک نگاه
بــرادر  همچــون   Guacamelee! 2
بزرگ ترش، تجربه اى سراســر هیجان و خوش 
گذشــتن اســت، همه چیز بازى به همه چیزش 
مى آیــد! از مبارزات و گشــت و گذار در مرحله 
گرفته تا ســکوبازى و ســبک هنرى شــاد و 
منحصر به فــرد بازى تا روایت یک داســتان 
جــذاب و گیرا به ســاده ترین شــکل ممکن و 
موســیقى مکزیکى و شــنیدنى بــازى همگى 
عالى هســتند. این بازى از بهترین نمونه هاى 
پیاده سازى موفق ســاختار مترویدوانیا به شمار 
مى رود، توانایى هاى شــما تاثیر جدى در روند 
گیم پلى دارند و حس پیشــرفت بسیار استادانه 

به بازیکن منتقل مى شود.

بازي هفته
!4K مرد عنکبوتى با تارهاى

این هفته یکى از بهترین هفته هاى ســال 
است، چراکه دو تا از بهترین و مورد انتظارترین 
بازى ها منتشر خواهند شد. اولین بازى این هفته 
Spider-Man، عنــوان انحصارى کنســول 
PS4 بوده که توســط شرکت بسیار کار بلد و 
اســاس  بر   Insomniac Games حرفه اى
این ابر قهرمان محبوب ســرى داســتان هاى 
مصور شــرکت Marvel ســاخته شده است. 
در این نســخه که به نوعى بازخلق مجموعه 
مرد عنکبوتى مى تواند باشــد با یک پیتر پارکر 
بســیار کارآزموده تر مواجه هستیم. شما آزادانه 
مى توانید در شــهر بازى که بر اســاس شهر 
نیویورك طراحى و ســاخته شده تار تنیده و از 
این سو به آن سو بپرید. مرد عنکبوتى همیشه به 
دلیل توانایى هاى آکروباتیک، تصمیم گیرى هاى 
لحظه اى و فى البداهــه  و البته تار تنیدن به در 
و دیوار و باال رفتن از ساختمان ها معروف بوده 
است، اما در این نســخه جدید با عناصرى در 
گیم پلى مواجه خواهید شــد که قبال هرگز در 
هیــچ اثرى از مرد عنکبوتــى ندیده اید! جدا از 
این که حرکات پارکور زیادى را در این نســخه 
شاهد هستیم، در بخش هایى از مرحله مى توانید 
تعامالتــى منحصربه فرد با محیط داشــته و 
را  فیلم هاى هالیوودى  همچون  اکشــن هایى 

تجربه کنید. 

سایه اى از مهاجم مقبره
دومین بــازى این هفته هــم از قضا یکى 
از بهترین هاى ســبک اکشــن ماجرایى یعنى 
Shadow of the Tomb Raider است که 
عالوه بر کنســول ها، براى رایانه هاى شخصى 
نیز منتشر خواهد شد. در سومین نسخه از بازى 
بعد از احیاى مجموعه توم رایدر قرار است آنچه 
الرا کرافت را به یک مقبره نورد تمام عیار تبدیل 
مى کند شاهد باشیم. در نسخه جدید بازى که 
بزرگترین محیط شبکه اى بین تمام نسخه هاى 
قبلى را دارد، الرا کرافت در یک جنگل وحشى 
گرفتار شــده اســت، جایى که باید با غلبه بر 
مقبره هاى دهشــتناك و سر بلند بیرون آمدن 
از تاریک ترین لحظــات زندگى اش، در نهایت 
از وقوع یک آخرالزمان مختص تمدن هاى مایا 
نیز جلوگیرى کند! در این مسیر و غلبه بر تمام 
چالش هاى پیش رو است که الرا کرافت به آن 
مهاجم مقبره اى که مشهور است تبدیل مى شود. 
از ویژگى هاى جدید یا شاید تقویت شده بازى، 
سیســتم مبارزه با حیوانات و استفاده از پوست 
و بــدن آنها براى ارتقاى تجهیزات الراســت، 
همچنین یک سیستم شبه استتار نیز براى بازى 
طراحى شده که با ماالندن گل و الى به سر و 
بدن، مى توانید شناسایى شدن توسط دشمنان را 

سخت تر کنید.

مجید رحمانى
چند سال پیش که اولین نسخه بازى مســتقل!Guacamelee  منتشر شد، همه را به دلیل نحوه 
برخوردش با ساختار مترویدوانیا غافلگیر کرد. اگر آن نسخه را تجربه کرده باشید، احتماال انتظار 
دنباله اى براى آن را ندارید، چراکه بخوبى یک داستان مختصر و مفید را جمع بندى کرد و در حالى که 
براى چرخاندن شما در محیط بازى از ساختار بازى متروید بهره مى گرفت، تمام مکانیک هاى ممکن 
را نیز به گیم پلى اضافه کرد. حاال شاهد انتشار Guacamelee! 2 براى کنسول PS4 و PC هستیم. 
این دنباله هیچ چیز اساسى گیم پلى را که در نسخه اول پایه ریزى شده تغییر نمى دهد، اما با حسابى 
شلوغ تر کردن مبارزات، بهبودهایى در بخش سکوبازى، داستانى که ارزش شنیدن دارد و چالش هاى 
بهترى که پیش روى بازیکن قرار مى دهد، به دنباله اى براى بازى اول تبدیل شده که شاید خودمان هم 

نمى دانستیم تا چه اندازه خواستار آن هستیم!

یک بار دیگر رینگ آشنا
یک بار دیگر شکوه مترویدوانیا

9امتیاز

 Guacamelee! 2
 DrinkBox Studios  سازنده
DrinkBox Studios  ناشر
PC، PS4 پلتفرم  
سبک  مترویدوانیا
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   گوگل
هنگامى کــه براى دریافــت داده هایتان به 
صفحــه takeout.google.com بروید، اگر 
داخل حساب کاربرى تان باشید، گوگل فهرستى 
از 50 ســرویس را جلویتان مى گذارد تا انتخاب 
کنید داده هاى کدام را مى خواهید! سرویس هایى 
از گوگل پالس گرفته تا نقشه گوگل و یوتیوب، 
هرگونه سرویسى که گوگل ارائه مى کند. تیک 
ســرویس هاى مورد نظرتان را مى گذارید (همه 
را هــم مى توانید انتخاب کنید) و دکمه رفتن به 

مرحله بعد را در پایین صفحه مى زنید.
در صفحــه بعد گزینه هایــى مربوط به نوع 
آرشیو (zip یا tgz)، حداکثر اندازه آن از 1 تا 50 
گیگ و همچنین نحوه ارائه این آرشــیو (ارسال 
لینــک از طریق ایمیل، اضافــه کرده به گوگل 
درایو یــا ...) نمایش داده مى شــود. در صورت 

بیشتر بودن اندازه آرشیو از حداکثر اندازه، آرشیو 
به چند فایل شکسته مى شود.

هنگامى که آرشیو آماده شود، با ورود دوباره 
رمز عبورتــان مى توانید آن را دانلود کنید. اینجا 
هم با یک فایل index.html  طرف هســتید 
که به سرویس هاى مختلف و داده هاى مربوط به 
هر کدام لینک دارد. مثال مى توانید روى سرویس 
 Bookmarks.html کروم بزنید و از فایــل
فهرست بوك مارك هایتان را مشاهده کنید. البته 
متاســفانه همه داده ها آن چنان که باید و شاید 

واضح نیستند که بتوان به راحتى آنها را باز کرد.

   اینستاگرام
اینســتاگرام که این روزهــا از محبوب ترین 
شبکه هاى اجتماعى به شــمار مى رود اخیرا در 
راســتاى تبعیت از قوانین اتحادیــه اروپا، ابزار 

دانلــود داده هــا را در اختیار کاربران گذاشــته 
است. دسترســى به این ابزار هم از طریق وب 
و هــم از راه اپ بــه این صــورت امکان پذیر 
اســت: در پروفایلتــان به قســمت تنظیمات 
(آیکــون چرخ دنــده) مى رویــد و از بخــش 
امنیــت   Privacy and Security
داده  دانلــود  گزینــه  خصوصــى)،  حریــم  و 
Data Download  را انتخــاب مى کنیــد. 
حال با ورود ایمیل و ســپس رمز عبور حساب 
کاربرى، درخواســتتان را بــا زدن روى دکمه 

تاییــد   Request Download
مى کنید.

پس از آن اینســتاگرام 
اطالعــات  تمــام 
یک  در  را  اینستاگرامى 
جمع آورى  آرشیو  فایل 
کــرده و لینکش را به 
شــما ایمیــل مى کند. 

وقتى این فایل را دانلود 
و بــاز مى کنیــد، با حجم 

عظیمــى از داده هــا مواجــه 
مى شــوید! از تمام تصاویر، ویدئوها و 

اســتورى ها تا نام کاربرى فالوئرها و کسانى که 
بالکشان کرده اید تا حتى پست هایى که الیک 

کرده اید. همه چیز را اینجا پیدا مى کنید!
خبر بد این است که این اطالعات به صورت 
فایل هاى JSON به شــما داده مى شود. براى 
این کــه خواندن ایــن فایل ها کمــى راحت تر 
شــود، مى توانید متــن آنها را در این ســایت

konklone.io/json کپــى کنیــد (نگــران 
نباشــید، این ســایت کامال آفالین است) تا به 

فرمتى خواناتر نمایش داده شود. 

   فیس بوك
بــراى دریافت اطالعاتتــان از فیس بوك از 
طریق رایانه به این ســایت بروید و وارد حساب 
کاربرى خود شوید. سپس از منوى دست راست 

باال (آیکــون مثلث رو به پاییــن) تنظیمات را 
انتخاب کنید. حال در قسمت تنظیمات عمومى 
(General Settings) روى لینک دانلود یک 
کپى از داده ها (آخرین مورد در تنظیمات) کلیک 

کنید.
اکنون فیســبوك پیامى مى دهــد مبنى بر 
این که جمع آورى اطالعات ممکن اســت کمى 
 Start My Archive زمان ببرد. با زدن دکمه
به صفحه بعــد مى روید و در آنجــا هم دوباره 
روى همین دکمــه مى زنید تا جمع آورى داده ها 
آغاز شــود. هنگامى که این کار به انجام برسد، 
اعالنى به شــما داده مى شود تا کل داده هایتان 
در فیســبوك را به صورت یک فایل زیپ دانلود 
کنید. (ایمیلى هم با لینک دانلود برایتان ارسال 

خواهد شد)
در آرشــیو زیپ دانلود شــده، یــک فایل
 index.htm وجــود دارد که با باز کردن آن، 
تمام اطالعات در صفحــات مختلف به صورت 
دسته بندى شــده و مرتب نمایش داده مى شود: 
پیام ها، تصاویر، ویدئوها و دیگر محتواهاى شما 
و البته داده هاى دیگرى که مى دانستید فیسبوك 
جمع آورى مى کند، ولى نمى خواستید به آنها فکر 
کنید! زمان هاى ورود، اطالعات مکانى، آدرس 
IPهایى که با آنها به حســابتان وارد شــده اید، 
کلماتى که براساس آنها به شما تبلیغات هدفدار 
نشان داده مى شد و همچنین داده هاى تشخیص 

چهره شما به صورت سه عدد رمزنگارى شده!

   توییتر
توییتــر هم مانند فیســبوك مســیر تقریبا 
سرراســتى را براى دریافت داده ها در اختیارتان 
مى گــذارد. در صفحــه اصلــى روى آواتارتان 
در قســمت باال سمت راســت بزنید و با کلیک 
روى تنظیمات وارد این بخش شوید. در صفحه 
تنظیمات، از منوى سمت چپ، گزینه یکى مانده 
به آخر، یعنى Your Twitter Data را انتخاب 

و رمز ورودتان را وارد کنید.
در این قســمت اطالعات مختلف مربوط به 
حسابتان، چه عمومى و چه شخصى را مشاهده 
مى کنیــد. در پاییــن صفحه دو 
داده ها  درخواســت  دکمه 
 (Request Data)
خود  بــراى  یکــى 
توییتر و یکى براى 
وجود  پریســکوپ 
دارد. بــا زدن روى 
این دکمــه، توییتر 
جمع آورى  به  شروع 
داده هایتــان مى کنــد 
طول  به  دقیقه اى  چند  که 
مى انجامــد. پــس از اتمام این 
عمل، پیامى به شما براى دانلود داده هاى آماده 

شده داده مى شود.
آرشــیو داده هــاى توییتر هم مانند آرشــیو 
فیسبوك داراى یک فایل index.html است 
که یک صفحه تمیــز حاوى توییت ها، تصاویر، 
لینک ها و ... را به شــما نمایش مى دهد. عالوه 
بر این، امکان یافتن ســریع توییت ها براساس 
تاریخ به کمک یک ابزار جالب وجود دارد. موارد 
دیگرى چون اطالعات حســاب کاربرى (تاریخ 
ایجاد، تعداد توییت و ...) را هم مى توانید در این 
صفحه ببینید. توییتــر براى آنهایى که عالقه به 
تحلیل داده دارند قابلیت دریافت آرشیو به فرمت 
JSON و CSV را فراهم کرده اســت، به همراه 
یک فایــل ReadMe براى راهنمایى نحوه کار 

کردن با آنها.

اغلب کاربران هر روز حجم عظیمى از اطالعات را از متن گرفته تا کلیپ و عکس در شــبکه هاى اجتماعى قرار مى دهند و البته نگران از بین رفتن این 
اطالعات هم نیستند، زیرا این شرکت ها چنان عظیم و پرنفوذ شده اند که کسى احتمال ورشکستگى یا از بین رفتن اطالعاتشان را هم به ذهن راه نمى دهد! 
با این حال، بجز داشتن بک آپ، مواردى پیش مى آید که به دریافت این داده هاى آپلود شده نیاز مى شود. مثال ممکن است بخواهید قبل از بستن حساب 
کاربرى تان، کل داده هایتان را دریافت کنید یا در گذشته با دوستى در ارتباط بوده اید و دوباره مى خواهید اطالعات تماسش را پیدا کنید. این دلیل هرچه 
باشد، این شبکه ها از چند سال پیش، امکان دانلود آرشیو کل اطالعات کاربرى را در اختیار گذاشته اند که در این مطلب روش دریافت آن را توضیح مى دهیم.

چگونه داده هاى شخصى ذخیره شده در شبکه هاى اجتماعى را دریافت کنیم؟

احضار داده ها
محمود صادقى

حجم ترسناك داده!
بگذارید کمى بترســانمتان! فکر مى کنید فیسبوك یا سرویس هاى گوگل 
چقدر اطالعات از شــما در اختیار دارند؟ به نظرتــان حجم این داده ها چقدر 
است؟ از هنگامى که امکان دریافت داده هاى شخصى ذخیره شده توسط این 
شــبکه ها در اختیار عموم قرار گرفته، کاربران زیادى اقدام به دانلود و بررسى 
آن کرده اند و خروجى قضیه واقعا ترسناك است! حجم اطالعاتى که فیسبوك 
از یک کاربر عادى در اختیار دارد، حدود 500 مگابایت اســت، معادل تقریبا 
400 هزار صفحه متن! براى گوگل با 50 سرویسش، خیلى بیشتر از این است. 
آن قدرى که جمع آورى اش روى ســرورهاى گوگل ممکن است چند ساعت 
طول بکشــد! و البته محتواى این داده ها از ابعاد آنها بسیار ترسناك تر است. 
گوگل نه فقط سایت هایى که جست وجو کرده اید بلکه خیلى از سایت هایى که 
عادى بازدید کرده اید (از طریق شبکه تبلیغاتى خود)، مکان هایى که رفته اید) 
با اطالعات GPS، همــه ایمیل هایتان (حتى آنهایى کــه پاك کرده اید) را 
مى داند و حتى آمار استفاده از اپ هاى روى گوشى اندرویدى تان را هم دارد!

وقتى فایل آرشیو 
اینستاگرام را دانلود و باز 

مى کنید، با حجم عظیمى از داده ها 
مواجه مى شوید! از تمام تصاویر، 

ویدئوها و استورى ها تا نام کاربرى 
فالوئرها و کسانى که بالکشان کرده اید 

تا حتى پست هایى که الیک 
کرده اید. همه چیز را این جا 

پیدا مى کنید!

کارگاه

مى خواهید از 
داده هایتان در 

شبکه هاى اجتماعى 
باخبر شوید؟
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غول مرحله آخر گیمرها

3 پیشنهاد مشابه 

اگر از تمام گیمرهاى دنیا بپرسید بهترین وسیله براى بازى چیست، قطعا یک کامپیوتر با 
سخت افزار قدرتمند و شاید یک حساب استیم، انتخاب اول و آخرشان باشد، نه کنسول هاى 
رنگارنگ شرکت هاى سونى، مایکروسافت و نینتندو. با این حال، انتخاب کامپیوتر به عنوان 
ابزار بازى، شما را در یک سرى مســائل محدود مى کند، مثال هیچ وقت نمى توانید غیر از 
اتاقتان جاى دیگرى مشغول بازى شوید. نظرتان راجع به لپ تاپ چیست؟ قطعا با لپ تاپ 
ماجرا جور دیگرى تعریف مى شود و بازى به طور کامل تغییر مى کند. البته معموال لپ تاپ ها 
چندان وسایل مناسبى براى بازى نیستند، اما در این شماره سراغ یک لپ تاپ مخصوص 
بازى رفته ایم که به صورت حرفه اى براى این کار طراحى شده است: لپ تاپ مخصوص بازى 

FX553VD شرکت ایسوس.

یکــى از نکات مثبت این لپ تــاپ، کیبورد 
درخشــان و زیباى آن اســت. نور قرمز رنگ 
چشــم نواز در زیر صفحه ســیاه کیبورد، جلوه 
بى نظیرى دارد. عالوه بر این دکمه هاى پرکاربرد 
دستگاه براى گیمرها، برجسته تر و البته نورانى تر 
از دکمه هاى دیگر اســت که شــرایط را براى 
گیمرها ایده آل مى کند.  ترك پد یا همان صفحه 
لمســى دســتگاه چندان عملکرد فوق العاده اى 
ندارد و کمى بهتر از دیگر لپ تاپ هاى ویندوزى 
است. تاچ پد این لپ تاپ قابلیت مولتى تاچ را هم 

ارائه مى کند تا این تفاوت چشمگیرتر باشد. یک 
قابلیت دیگر ترك پد که با اســتفاده از نرم افزار
بــه   Asus Touchpad Handwriting
آن اضافه شده اســت، به کاربر امکان مى دهد 
تا تاچ پــد را به بخش هاى مختلف تقســیم و 
عملکردهــاى مختلفى براى هــر کدام تعریف 
کند. البتــه براى بــازى کم کاربردترین بخش 
همین ترك پد اســت، براى همین ایسوس کنار 
این محصــول یک ماوس مخصوص بازى هم 

قرار داده است.

آرامش زیر انگشتان

شرکت ایسوس یکى از مطرح ترین تولیدکنندگان دستگاه هاى 
مناسب گیمرهاى حرفه اى است، به صورتى که سال 2006 اولین 
ســرى محصوالت اختصاصى گیمرها را با نام ROG راه اندازى 
کرد تا جدیت خــود را در تولید این محصوالت اعالم کند. بعد از 
تولید مادربورد، کارت گرافیک، ماوس، کیبورد و حتى کیس مناسب 
بازى، حاال چند ســالى است کار به تولید لپ تاپ هاى مخصوص 
بازى کشیده شــده است. لپ تاپ هایى که توانایى پاسخگویى به 

نیاز کاربران بازى باز را خواهند داشــت. لپ تاپ گیمینگ ایسوس 
FX553VD محصولى زیبا و مجهز به پردازنده نسل هفتم اینتل 
اســت که در همین گروه قرار مى گیرد. این پردازنده  Core i7 از 
سرى کابى لیک، از یک تراشه چهار هسته اى 3/8مگاهرتزى و یک 
تراشــه کم مصرف 2/8مگاهرتزى بهره مى برد که قطعا مى تواند 
کارهاى بزرگى انجام دهد. براى یک ابزار بازى چیزى حیاتى تر از 
پردازنده گرافیکى نیست. براى همین ایسوس براى این محصول 

ســراغ پردازنده گرافیکى GeForce GTX 1050 رفته است. 
این پردازنده قدرتمند چهــار گیگابایتى DDR5 براحتى توانایى 
اجراى بازى هاى ســنگین مانند بتل فیلد، کال آودیوتى یا ویچر را 
دارد. در کنــار این دو پردازنده قوى، 16 گیگابایت رم DDR4 و 
128 گیگابایت هارد SSD قرار دارد. البته حافظه داخلى دستگاه، 
به همین 128گیگابایت هارد SSD محدود نمى شود و کنار آن دو 

ترابایت هارد HDD نیز وجود دارد.

سخت افزار همه کاره

قطعا یکى از مشکالت بزرگ براى کاربران 
و گیمرها که از نان شب هم واجب تر است، نبود 
شارژدهى مناسب لپ تاپ هنگام انجام بازى هاى 
ســنگین کامپیوترى اســت. در مــورد لپ تاپ

FX553VD هــم مى توان باترى را نســبت 
به دیگــر توانایى هــاى لپ تاپ، یــک نقطه 
ضعف حســاب کرد. این لپ تاپ از یک باترى 
لیتیوم یونى چهار سلولى 48 وات ساعتى استفاده 
مى کند که با توجه بــه مخصوص بازى بودن 
لپ تاپ و استفاده از پردازنده پرمصرف، در گروه 

ابزارهاى متوســط این لپ تاپ قرار مى گیرد و 
عمــر چندان باال و عجیبى به آن نمى دهد. این 
لپ تاپ در حالت فعال و با روشــنایى 50درصد 
صفحه نمایش تا 4 ســاعت و 19دقیقه روشن 
بــوده و خدمات مى دهد. شــاید به نظرتان این 
عــدد براى یک لپ تاپ بســیار پایین بیاید، اما 
واقعیت این است که 4ساعت و 20دقیقه براى 
یک لپ تاپ گیمینگ، در حالت باالنس مقدارى 
متوسط به حساب مى آید، اما براى یک لپ تاپ 

معمولى کامال ضعیف است.

باترى کم جان

GS73VR 7RG Stealth Pro

intel Core i7 7700HQ تراشه 

2 ترابایت حافظه داخلى 

16 گیگابایت مقدار رم 

GeForce GTX 1070 GDDR5  گرافیک

باترى  4/5 ساعت 

ROG Strix GL503VM

intel Core i7 7700HQ تراشه 

2 ترابایت حافظه داخلى 

24 گیگابایت مقدار رم 

GeForce GTX 1060 GDDR5  گرافیک

باترى   3 ساعت 

 Ideapad Y700

intel Core i7 6700HQ تراشه 

1 ترابایت حافظه داخلى 

8 گیگابایت مقدار رم 

GeForce GTX 960M GDDR5  گرافیک

باترى   5 ساعت 

FX553VD بررسى لپ تاپ  مخصوص بازى

15,6
اینچ

ایسوس
 ROG FX553V

15.6
15.6اینچ

17.3اینچ
اینچ
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کلیک شما

 حامد محمدجعفر از خراسان رضوى:
مى خواهم حساب کاربرى اینســتاگرام خود را ببندم، اما نمى دانم از چه روشى باید 
این کار را انجام دهم. لطفا دقیق بفرمایید براى حذف حســاب کاربرى از اینســتاگرام چه 

کارهایى باید انجام داد.

 علیرضا امینى از اهواز: 
هنگام مراجعه به بســیارى از ســایت هاى اینترنتى به دلیل تحریم ها علیه ایران، 

دسترسى به سایت ها امکان پذیر نیست. 
آیا بجز اســتفاده از فیلترشکن ها که اســتفاده از آنها مجاز نیست و ممکن است امنیت 

اطالعات نیز به خطر بیفتد روشى براى دسترسى به این سایت ها وجود دارد؟ 
بنده براى انجام پروژه ها و تحقیقات دانشــجویى مجبور به دسترسى به این سایت ها و 
اســتفاده از محتواى منتشر شده در آنها هســتم، اما نمى خواهم امنیت اطالعاتم در خطر 

باشد.  کلیک: پیش از شرح روش حذف الزم است توجه داشته باشید در صورت حذف حساب 
کاربرى، اطالعات پروفایل، الیک ها، عکس ها، ویدئوها، دنبال کنندگان و ... شما به طور 

کامل حذف مى شود. 
همچنین شــما نمى توانید دوباره نام کاربرى مربوط به یک حساب حذف شده را ثبت نام کنید و 
همین طور نام کاربرى را نمى توانید به هیچ یک از دیگر حساب هاى کاربرى فعلى خود اختصاص 

دهید.
در صورتى که از حذف حساب کاربرى خود اطمینان دارید، مراحل زیر را اجرا کنید:

1   به لینک زیر مراجعه کنید:
http://tiny.cc/removeinsta

2   اطالعات حساب کاربرى موردنظر را وارد کنید و عملیات ورود را انجام دهید.
،(Why are you deleting your account? ) 3   از کادر به نمایش درآمده در وسط صفحه

دلیل حذف حساب کاربرى خود را انتخاب کنید.
4  در بخــش مربوط به ثبت رمز عبور دوباره رمز عبور حســاب کاربرى خود را وارد و روى 

گزینه Permanently delete my account کلیک کنید.

 کلیک: ســرویس هایى به نــام SmartDNS وجود دارد که امکان دسترســى به 
سایت هایى را که براى مناطق جغرافیایى مختلف مسدود هستند، فراهم مى کند. 

خوشــبختانه یک سرویس بومى شده با نام ِشــکن در لینک shecan.ir نیز براى کاربران 
ایرانى طراحى شــده و به شــما امکان مى دهد تا براحتى و با تغییر DNSهاى کارت شبکه 
روى اتصال اینترنتى خود، به سایت هایى که کشور ایران را تحریم کرده اند، دسترسى یابید. 
قابل ذکر اســت فعالیت این سایت مجاز است و شــما ضمن گشت و گذار عادى در محیط 
وب، مى توانید به ســایت هایى که ایران را تحریم کرده اند نیز دسترســى داشــته باشید و در 
صورتى که ســایتى در این سرویس پشتیبانى نشــود، مى توانید با ثبت نشانى آن در فهرست 
ســایت هاى تحریم شده، به اضافه شدن سایت هاى بیشتر قابل دسترس براى دیگر کاربران 

کمک کنید.

یکى از امکانات بســیار خوب سرویس 
جیمیل در نســخه وب، قابلیت Undo یا 
انصراف از ارســال ایمیل پس از ارســال 
آن اســت! به عبارت دقیق تر چنانچه شما 
ایمیلى را توسط این سرویس ارسال کنید 
و سریعا متوجه شــوید آن را اشتباه ارسال 
کرده ایــد یا متنى در ایمیل درج شــده که 
نباید براى مخاطب ارسال شود تا چند ثانیه 
فرصت دارید ایمیل ارسالى را پس بگیرید 

و ارسال آن را لغو کنید.
موفقیت آمیز  ارســال  جیمیل  سرویس 
ایمیــل را به شــما اعالم مى کنــد، اما با 
وقفــه اى چند ثانیــه اى ایمیل را ارســال 
مى کنــد و چنانچه پیش از ارســال واقعى 
شما تصمیم به لغو ارســال ایمیل داشتید 

این عملیات را براى شما انجام مى دهد.
این قابلیت اکنون به اپلیکیشن جیمیل 
روى دستگاه هاى اندرویدى نیز اضافه شده 
و چنانچه بخواهید در تلفن همراه یا تبلت 
اندرویدى خــود مانع ارســال یک ایمیل 
شوید یا ارسال آن را لغو کنید، مى توانید از 

فرصتى چند ثانیه اى بهره مند شوید. روش 
انجام این کار به این شرح است:

1  مطمئن شوید اپلیکیشن جیمیل نسخه 
8,7 و باالتر روى دســتگاه هوشــمندتان 

نصب شده است.
2  اپلیکیشــن را اجــرا کــرده و ایمیل 

موردنظرتان را به مخاطب ارسال کنید.
3  حین ارسال ایمیل و پیش از فرستادن 
 Cancel کامل آن در پایین صفحه گزینه
براى جلوگیرى از ارســال ایمیل در اختیار 
شما قرار مى گیرد و مى توانید با فشار روى 

این گزینه عملیات ارسال را لغو کنید.
4  چنانچه ارســال موفقیت آمیز باشــد، 
در پایین صفحه گزینه Sent براى شــما 
نمایان شــده و فرصتى چند ثانیه اى براى 
انصــراف از ارســال ایمیل به شــما داده 

مى شود. 
در این شرایط چنانچه قصد بازگشت و 
انصراف از ارسال ایمیل را دارید باید سریعا 
از پایین ســمت راست صفحه روى گزینه 

Undo فشار دهید.

اســتفاده از تاچ پد لپ تاپ ها لذت بخش اســت، اما هنگامى که مــاوس را به لپ تاپ خود متصل 
مى کنید و مشغول تایپ مى شوید ممکن است حرکت دست شما روى تاچ پد و انتقال نشانگر ماوس 

از بخشى به بخش دیگر یا فشار روى تاچ پد کمى اذیت کننده باشد.
اگر مى خواهید به صورت خودکار هنگام اتصال ماوس به لپ تاپ، تاچ پد آن غیرفعال شــود کافى 

است از یک ترفند ساده کمک بگیرید.
1  کلیدهاى Windows + i را به صورت همزمان فشــار دهید تا پنجره تنظیمات ویندوز براى 

شما نمایش داده شود.
2  روى گزینــه Devices کلیــک کــرده و در ادامه از گزینه هاى موجود در ســمت چپ روى 

Touchpad کلیک کنید.
3  از سمت راست، عالمت چک مارك کنار این عبارت را غیرفعال کنید:

Leave Touchpad on When Mouse is Connected
4  از حاال به بعد هنگام اتصال ماوس به رایانه به صورت خودکار تاچ پد غیرفعال مى شود.

نکته: چنانچه مى خواهید تاچ پد را براى همیشــه غیرفعال کنید کافى است از کلیدهایى که روى 
صفحه کلید لپ تاپ به این منظور طراحى شده، کمک بگیرید.

به عنوان مثال در اغلب موارد ترکیبى از کلیدهاى Fn + F9 غیرفعال کردن همیشگى تاچ پد را به همراه 
دارد.  در صورتى که لپ تاپ شما از این کلیدها نیز پشتیبانى نکند، مى توانید در کادر جست وجوى ویندوز 
عبارت Device Manager را وارد کنید و پس از کلیک روى نتیجه یافت شده با همین عنوان، به بخش

Mice And Other Pointing Devices مراجعه و گزینه شامل عبارت Touchpad را کلیک 
راست کرده و Disable Device را انتخاب کنید.

تاچ پد یا ماوس؟
امیر عصارى

 دکتر
کلیک

سواالت خود را به  نشانى 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.

بازگشت ایمیل در جیمیل اندروید
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 زندگى
همراه

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

بازي

بازي

آشپزي و رستوران

کاربردي

اندروید

اندروید و آي اواساندروید

اندروید

استودیو بازیسازي یوز
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StopAd Armajet

کافه باز پادگان

تا به حال به آلبوم هاي قدیمی ســر زده اید؟ عکس هاي بچگی و نوجوانی خود یا پدر و 
مادرهایتان از آن چیزهایی اســت که براحتی نمی توانید از آن چشم بپوشید. اشتراك گذاري 
این عکس ها روي شــبکه هاي اجتماعی و زنده کردن خاطرات نیز حس نوســتالژي خوبی 
براي دوســتان و آشناها دارد، اما مشکل دقیقا همین جاســت؛ یعنی زمانی که می خواهید 
عکس هاي چاپی را به گوشــی انتقــال دهید. قبل ترها این وظیفه بر عهده دســتگاه هاي 
ســنگین و جاگیر اسکنر بود، ولی این دســتگاه ها دیگر در خانه جایی ندارند و گوشی هاي 
هوشمند همه کاره شده اند. اگر تجربه عکس گرفتن با گوشی از روي عکس را داشته باشید 
حتما می دانید این کار نتیجه چندان خوبی ندارد و انعکاس نور، کار را حسابی خراب می کند. 
براي همین گوگل ابزاري به نام فوتواســکن عرضه کرده که به طور اختصاصی براي همین 
کار طراحی شــده اســت. فوتواسکن شــما را راهنمایی می کند تا چند عکس از زاویه هاي 
مختلف یــک عکس قدیمی بگیرید و در آخر با ترکیب آنها یک عکس باکیفیت تحویلتان 
می دهد. کافیســت یک بار با فوتواســکن کار کنید تا از این به بعد کارتان بشود جست وجو 

البه الي آلبوم هاي قدیمی و انتشار آنها.

عکاسی
google

سربازان به خط
می خواهیم ســراغ یک بازي ایرانی سرگرم کننده و بسیار ساده برویم. بازي پادگان که 
دقیقا براي پرکردن وقت هاي بی مصرف شــما طراحی شده است. ویژگی جالب این بازي 
این است که به هیچ وجه شما را آنقدر درگیر خود نمی کند که نتوانید از آن دست بکشید 
و از کارهایتان باز بمانید. پادگان یک بازي جورچین ســرگرم کننده اســت که با گرافیک 
متفاوت و جالب، شــما را جذب می کند. شخصیت هاي مختلفی در این بازي طراحی شده 
که از سرهنگ، سرباز صفر، افسر و … تشکیل شده است. شما باید در این بازي، اعضاي 
مختلف پادگان را با توجه به درجه شــان کنار هم قرار دهید و امتیاز هر دســت را دریافت 
کنید. نکته جالب بازي در طراحی همین شخصیت هاي نظامی بامزه و جذاب است که به 

این بازي ساده، رنگ و بوي تازه اي داده است.

جنگ به تمام معنا
بازي آرماجت یک تجربه فوق العاده از بازي موبایلی اســت. شما در نقش یک سرباز از 
آینــده، همراه با هم تیمی هاي آنالین خود با رقبا مبارزه مى کنید و به صورت تیمی حریف 
خود را شکســت  مى دهید. بازي کامال آنالین بوده و تمام شخصیت هاي بازي، کاربرانی 
مثل خود شما هســتند که هرکدام در گوشه اي از جهان مشغول بازي هستند. ابتداي هر 
دست باید تفنگ و ســالح انفجاري خود را انتخاب کنید و وارد مبارزه شوید. تعداد کشته 
شدن شــما در مجموع تیمی مهم است، اما محدودیتی براي مردن وجود ندارد و هر چند 
بار که بمیرید باز هم به بازي برمی گردید تا رکورد خود را در کشــتن دشمنان بیشتر کنید. 
اگر بازي هایی مانند کانتر یا فورت نایت و پاب جی را بازي کرده باشــید، این محیط براي 
شما آشناتر خواهد بود و می توانید مشابه این بازي هاي هیجان انگیز را این بار روي موبایل 

تجربه کنید.

کافه گردي در شهر
اهل کافه گردي هستید؟ دوست دارید به کافه هاي مختلف سربزنید و محیط هاي جدید 
را تجربه کنید. کافه باز می تواند یک راهنماي عالی براي پیدا کردن پاتوق هاي جدید باشد. 
شما می توانید در این اپ بهترین کافه هاي تهران و شهرهاي دیگر ایران را جست وجو کرده 
و آدرس آنها را پیدا کنید. عالوه بر این می توانید براســاس نمره ثبت شده براي کافه هاي 
مختلف انتخاب بهتري داشته باشید. نظر کاربران را بخوانید و براساس فیدبک هاي کاربران 
با شناخت بهتري پاتوق خود را انتخاب کنید. در بخش دیگري از این اپ می توانید دوستان 
خود را هم به کافه دعوت کرده و خیال خود را از گرفتن و دادن آدرس هاي غیر سرراســت 
راحت کنید. البته رابط کاربري نه چندان جذاب، استفاده از فونت هاي ناخوانا و غیر استاندارد 

از نکات منفی کاربري این اپلیکیشن است.

فرار از تبلیغات
تبلیغات جزو جدانشــدنی دنیاي آنالین است. فرقی نمی کند شما به یک اپ سربزنید 
یا یک وبســایت یا یک کانال و پیج در شبکه هاي اجتماعی، در هر صورت با حجم قابل 
مالحظه اي از تبلیغات روبه رو می شــوید. اپلیکیشــن StopAd براي کسانی است که از 
این حجم تبلیغات ناخواسته کالفه شده اند و هر طور شده دوست دارند از شر آنها خالص 
شــوند. خبر خوب این که با فعال سازي StopAd تبلیغات متنی، تصویري و ویدئویی که 
در سراسر اینترنت مشاهده می شوند، براي شما نمایش داده نخواهند شد. نکته جالب این 
است که StopAd فقط مربوط به فضاي وب و سایت ها نیست و اپ هایی که از تبلیغات 
درون برنامه اي هم اســتفاده می کنند شامل فهرست سیاه این اپ می شوند. اگر سري به 
ســایت StopAd بزنید می بینید که این اپ نه تنها براي گوشی هاي هوشمند که روي 

اکثر پلتفرم ها و سیستم هاي عامل مختلف کار می کند.
goo.gl/KCwQES

PhotoScanناجی عکس هاي قدیمی
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اندروید و آي اواس
107 مگابایت
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