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هیأت همراه

استارت آپ هاى خدمات آنالین منزل
زندگى را آسان تر کرده اند

فناورى در خدمت 
خانه دارى

چگونه منوى انتخاب متن اندروید را قدرتمند کنیم؟

اَبَر منو!

هرآنچه باید در مورد 
جدید ترین نسل گوشى هاى اپل بدانید

قوى ترین، بزرگ ترین 
و گران ترین
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  مشکالت وب متمرکز
شاید برخى خوانندگان کلیک، دورانى را که 
یاهومسنجر به عنوان یکى از ابزارهاى محبوب 
ارتباطى بیــن جوانان رایج بود به خاطر بیاورند. 
یاهومســنجر به عنوان ابزارى براى ارتباط بین 
دو کاربر اســتفاده مى شد و پیام ها از یک کاربر 
به صورت مســتقیم به رایانه کاربر دیگر ارسال 
مى شــد و به این ترتیب، چیزى در سرور یاهو 
ذخیره نمى شــد. اما در اوایل قرن بیست ویکم 
این الگو تغییر کرد و ســرورهاى شــرکت هاى 
بزرگ نقش واســطه را براى تبادل این پیام ها 
بازى کردند. اکنون نیز بســیارى از پیام رسان ها 
چنین عملکردى دارند و پیام ها از ســوى کاربر 
فرســتنده به سرور واسطه ارســال و از آنجا به 
کاربر گیرنده فرســتاده مى شــود. این شیوه را 
که یک واســطه میان فرستنده و گیرنده داده ها 
وجود دارد، در اصطالح «وب متمرکز» مى نامند. 
وب سایت هاى مختلف نیز بر همین اساس عمل 

مى کنند. 
امــا قرار داشــتن اطالعات کاربــران روى 
ســرورهاى چند شــرکت اصلى بزرگ در دنیا 
دردســرهایى دارد. یکــى از اصلى تریــن این 
مشــکالت، خطر هک شــدن اطالعات است. 
چند ماه پیش اعالم شــد گذرواژه هاى کاربران 
وب ســایت یاهو سرقت رفته است. هر از گاهى 
نیز خبر هک شــدن سامانه هاى مهم و سرقت 
داده هاى مربــوط به کاربران آن در رســانه ها 

منتشر مى شود. 
مشــکل بعدى کــه در تمرکزگرایى در وب 

وجود دارد، به سوءاستفاده شرکت هاى بزرگ از 
اطالعات کاربران مربوط مى شود. افشاگرى هاى 
ادوارد اســنودن درباره ماجراى شرکت کمبریج 
آنالیتیــکا در سوءاســتفاده از داده هاى کاربران 
فیسبوك ســبب افزایش حساسیت بسیارى از 
مردم نسبت به آســیب هاى الگوى کنونى وب 
شد.  غول هاى دنیاى دیجیتال معموال خدماتى را 
به صورت رایگان به کاربران خود ارائه مى دهند 
که براى نمونه مى توان به ارائه سرویس رایگان 
ایمیل یا شبکه هاى اجتماعى اشاره کرد، اما یک 
شرکت براى ادامه فعالیت خود به کسب درآمد 
نیاز دارد. استفاده از داده هاى کاربران، ساده ترین 
راهى اســت که در این میان وجــود دارد. البته 
این استفاده مى تواند شکل هاى مختلفى داشته 
باشد. براى نمونه، بهره گیرى از دانش داده کاوى 
براى شناسایى عالیق تکى یا گروهى کاربران از 
جمله این موارد است، اما گاهى این بهره گیرى 
از داده ها ممکن است در راستاى اهداف سیاسى 
صاحبان قدرت (نظیــر حزب ها در انتخابات) یا 
تغییر تدریجى افکار عمومى انجام شود. گوگل و 
فیسبوك از جمله شرکت هایى هستند که برخى 
کارشناســان آنها را به انجام چنین فعالیت هایى 

محکوم مى کنند. 

براى  راه حلــى  نامتمرکــز؛  وب    
مشکالت

در این میان، شــاید وب نامتمرکز بتواند این 
مشــکالت را به صورت ریشــه اى حل کند. در 
وب نامتمرکز، دیگــر اطالعات کاربران در یک 

ســرور خاص به صورت یکجا قرار نمى گیرد و 
بســیارى از ارتباطات به صورت مســتقیم بین 
کاربران و بدون واسطه برقرار مى شود. به همین 
دلیل، مشــکالتى که به دلیل تجمیع داده ها و 
وجود واسطه ها شــکل مى گیرد، از بین خواهد 
رفت.  اولین تفاوت وب نامتمرکز را باید در شکل 
ارتباط رایانه ها با هم دانســت. در وب نامتمرکز 
الگوى همتا به همتــا (peer-to-peer) اجرا 
مى شــود. در واقع یک رایانه بــدون هیچ گونه 
واســطه به یک همتاى دیگر خود (یک رایانه 

دیگر) متصل شده و امکان تبادل 
داده بین آنها فراهم مى شود. 

دومین تفاوت در محل 
بازیابــى  نگهــدارى و 
اطالعــات اســت. در 
وب کنونى، نشــانى ها 
آغاز   https یا   http با 

کمک  با  رایانه  مى شود. 
این پروتکل ها ســراغ یک 

نشــانى خاص رفته و اطالعات 
موجــود در آن را فراخوانى مى کند، اما 

در الگوى وب نامتمرکز، دیگر نشــانى اهمیت 
زیادى ندارد و در عوض محتواست که مد نظر 
قرار مى گیــرد. در وب نامتمرکز، یک لینک به 
جاى این که ســراغ یک مکان مشخص برود، 
به صورت مستقیم سراغ یک محتواى مشخص 
مى رود. در نتیجه دیگر نیازى به استفاده از یک 

سرور مرکزى نخواهد بود. 
اگر اکنون از طریــق تورنت فایلى را دانلود 
کرده باشید، با این الگو آشنایى دارید. یک فایل 
روى رایانــه چند کاربر قرار دارد و رایانه شــما 
به عنــوان گیرنده، فایل مربوط را بتدریج از آنها 
دریافت مى کند. این فایل ها روى هیچ ســرور 
مرکزى ذخیره نیستند و صرفا تعدادى رایانه در 
سراسر دنیا آن را در اختیار دیگران قرار مى دهند. 
همچنین به محض این که بخش اندکى از فایل 
را دریافت کردید، رایانه شما نیز نقش فرستنده 
را براى دیگر کاربران خواســتار دانلود آن فایل 

بازى مى کند. 

  بالك چین و کسب درآمد
فنــاورى بالك چیــن، یک فنــاورى امن 
و رمزگذارى شــده اســت که بــا ارز دیجیتال 
بیت کوین به جهانیان معرفى شــد. بالك چین 
در واقع مانند یک دفتر کل توزیع شــده عمل 
مى کند و اطالعات مختلفــى از تراکنش هاى 
صورت گرفته را روى رایانه هاى مختلف حاضر 
در شبکه ذخیره مى کند، اما بالك چین یکى از 
ابزارهاى مورد نیاز براى گسترش وب نامتمرکز 
نیز به شمار مى رود. براى نمونه، ثبت جابه جایى 
داده هاى مهم، ذخیره گذرواژه ها و حتى ذخیره 
داده هــا به شــکلى توزیع شــده از مهم ترین 

کاربردهاى بالك چین است. 
در وب نامتمرکز دیگر خبرى از ســرورهاى 
بزرگ نیســت. جالب اینجاست که هر کاربرى 
مى تواند بــا در اختیــار قرار دادن بخشــى از 
ظرفیت رایانه خود کســب درآمــد کند. حدود 
یک ســال پیش یک اســتارت آپ توانســت 
بیش از 200میلیون دالر بــراى چنین ایده اى 
ســرمایه جمع آورى کند.  این استارت آپ یک 
ارز دیجیتال به نام فایل کوین (FileCoin) را 
طراحى کرد. اگر یک کاربر بخشــى از ظرفیت 
خالى رایانه خود را در اختیار شــبکه قرار دهد، 
مى تواند در ازاى آن مقدارى فایل کوین دریافت 
کند. همچنین براى ذخیــره داده ها روى رایانه 
دیگران نیز باید به آنها فایل کوین بدهیم، به این 
ترتیب مشکل فضاى ذخیره در وب نامتمرکز تا 

حدى از بین مى رود. 

  وب نامتمرکز و تجربه کاربرى
طرفــداران وب نامتمرکز مى گویند در صورت 
پیاده ســازى اصولى این الگــوى نوین، رضایت 
کاربران حتى از میزان کنونى نیز بیشتر خواهد شد. 
با این وجود، دو تفاوت اساســى در تجربه کاربرى 
در وب نامتمرکز وجود دارد.  نخست این که دیگر 
نیازى به داشــتن یک گذرواژه مشخص براى هر 
خدمت نداریم. در حال حاضــر، براى ثبت نام در 
هر وب ســایتى باید یک گذرواژه داشته باشیم که 
دردسرهایى نظیر فراموشى (به دلیل تعدد) 
را به همراه دارد، اما در وب نامتمرکز 
فقط یک گــذرواژه داریم. تنها 
کســى که مى تواند به داده ها 
فقط  باشد  داشــته  دسترسى 
صاحب گذرواژه اســت. نکته 
مهم اینجاست که در صورت 
فراموشــى این گذرواژه، امکان 
بازیابى آن نیز وجود ندارد. دومین 
تفاوت هم بــه پولى بــودن خدمات 
مربوط مى شــود. در حال حاضر، شــرکت هاى 
بزرگ ارائه کننده خدماتى نظیر شبکه هاى اجتماعى 
یا ایمیل، درآمد خود را از طریق تبلیغات به دست 
مى آورنــد. در وب نامتمرکز بــه دلیل نبود چنین 
امکانى، باید بابت خدمات مختلف مبلغى (هر چند 

جزئى) پرداخت کنیم. 

  معایب وب نامتمرکز
وب نامتمرکز دردسرهایى هم دارد. یکى از 
این معایب، نبود امکان براى نظارت بر محتواى 
تولید شــده است. این امر مى تواند موجب تولید 
حجم زیــادى از داده هــا و ارتباطات مبتنى بر 
موضوعاتى نامطلوب نظیر نژادپرستى یا توهین 
شــود. ماهیت نامتمرکز این شکل از ارتباطات، 
فرصت هــر نوع مداخله و حــذف اطالعات را 
ناممکن مى کند. مشــکل دوم هم این اســت 
که کســب درآمد، ارتباط مستقیمى با تجمیع و 
تمرکزگرایى دارد و وب نامتمرکز ممکن اســت 

دوباره به سمت متمرکز شدن حرکت کند. 

 آیا
 مى دانستید

صالح سپهرى فر

دنیاى مجازى جدید بدون حضور بزرگانى مانند گوگل و یاهو

وب نامتمرکز در راه است!
حدود یک ماه پیش، نشستى با حضور برخى از سرشناس ترین چهره هاى وب برگزار شد که یکى از 
آنها برنز-لى (خالق شبکه جهانى وب) بود، اما آنچه سبب جذابیت این جلسه شد، موضوعى بود که در 
سخنرانى هاى آن مورد بحث قرار گرفت. این موضوع چیزى جز تغییر الگوى کنونى وب و پیش رفتن 
به سمت «وب نامتمرکز» نبود! وب نامتمرکز (Decentralized Web) که گاهى DWeb هم نامیده 
مى شود، شکلى از ارتباطات بین کاربران است که در آن دیگر نیازى به شرکت هاى بزرگ واسطه نظیر 
گوگل، فیسبوك و یاهو نخواهد بود. هدف از شکل گیرى وب نامتمرکز، جلوگیرى از مشکالتى است 
که تمرکز داده ها در دست این شرکت ها مى تواند به همراه داشته باشد. انحصارزدایى، اصلى ترین 

هدف وب نامتمرکز است. 

در وب نامتمرکز، 
دیگر اطالعات کاربران 

در یک سرور خاص به صورت 
یکجا قرار نمى گیرد و بسیارى 
از ارتباطات به صورت مستقیم 
بین کاربران و بدون واسطه 

برقرار مى شود
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  سفارش آنالین خدمات
زندگى پر مشــغله امروز، تــوان انجام 
تمام کارهــا را از خانواده ها ســلب کرده 
و شــاید بهترین گزینه اســتفاده از مراکز 
خدمت رسانى آنالین باشد. کسب وکارهاى 
نوپا این روزهــا خدمات متنوعى را در این 
حوزه ارائه مى دهند. با نصب یک اپلیکیشن 
یا ورود به یک سایت مراکز خدمت رسانى 
آنالین مى توانید براحتى ســفارش خود را 
ثبــت کنید. امکان دسترســى به نیروهاى 
حرفه اى خدماتى کــه کمترین فاصله را با 
شما دارند و به سرعت و با باالترین کیفیت 
خدمت مد نظر شــما را انجام مى دهند از 
مزایاى اســتفاده از چنین اپلیکیشــن ها و 

وب سایت هاست.
به طــور معمول ایــن اپلیکیشــن ها و 
وب سایت ها امکان سفارش آنالین خدمات 
مختلف را در اختیار کاربران قرار مى دهند. 
به فرض قصد دارید منــزل خود را نظافت 
کنید و مشــغله زیاد فرصت کافى به شما 
براى انجام چنین کارى نمى دهد، به روش 
سنتى احتماال به مراکز نظافت منزل مراجعه 
مى کنید یا با تماس تلفنى درخواست نیروى 
کار براى نظافت منزل مى کنید، اما امروزه 
با نصب یک اپلیکیشــن ســاده مى توانید 
به صورت آنالین ســفارش خــود را ثبت 
کنید. این نوع از اپلیکیشــن ها با بررســى 
نیروهاى خدماتى موجود، نزدیک ترین فرد 
را به منزل شما مى فرستند تا خدمت مورد 

نظرتان را انجام شود.

  طیف وسیع خدمات
شــاید ایده اولیه اکثر کســب وکارهاى 
نوپاى این حوزه با خدمات ســاده نظافت 
منــزل یا تعمیــرات لوازم خانگى شــکل 
گرفت، امــا موج جدیــدى از خدمات نیز 
در این کســب وکارها به وجود آمده است. 

اپلیکیشن «آچاره» یکى از این نمونه هاست 
کــه در آن مى توانید بــه خدمات مختلفى 
دسترســى داشته باشید. نوســازى خانه و 
خدمــات مربوط بــه باغچــه، نمونه هایى 
از خدمات خاصى اســت کــه آچاره آنها را 
پوشــش مى دهد. این خدمات به همین جا 
ختــم نمى شــود، در آچاره شــما توانایى 
سفارش خدمات آموزشى، آرایشى و زیبایى 
مخصــوص بانوان و انجــام آزمایش هاى 

ساده پزشکى را دارید.
البته اپلیکیشن هاى دیگرى هم در این 
زمینه فعال شــده اند؛ مثال«هوم ســرویز» 
طیف وسیعى از خدمات را پوشش مى دهد. 
به عنوان مثال اگر قصد نصب و راه اندازى 
کولرهــاى آبــى و گازى را دارید یا نیاز به 
لوله کشى شیرآالت و انجام کارهاى برقى 
داریــد مى توانید از خدمات هوم ســرویز 

استفاده کنید.
هســتید  خاص تر  خدمات  دنبــال  اگر 
براى  دارد.  دیگرى وجود  اپلیکیشــن هاى 
مشــاوره حقوقى و رفع مشکالت رایانه اى 
«اســتادکار»  اپلیکیشــن  از  مى توانیــد 
اســتفاده کنید. اســتادکار هم مانند دیگر 
کســب وکارهاى نوپا در این حوزه خدمات 
متنوعى را ارائه مى دهد، اما این کسب وکار 
به ســمت ارائه خدمت تخصصى تر نیز در 

حرکت است.
خدمات مربوط به رنگ آمیزى ساختمان 
و اسباب کشــى، یکى دیگر از دغدغه هاى 
این روزهاى افراد اســت. این نوع خدمات 
نیــز به طــور تخصصــى در اپلیکیشــن 

«خدمات سرا» قابل دسترسى است.
یکى دیگر از مواردى که شاید به چشم 
نیاید، ولى از اهمیت ویژه اى برخوردار است 
نگهدارى از سالمندان و کودکان است. این 
روزها به دلیل دور بــودن افراد از یکدیگر 
و مشــغله زیاد ممکن است امکان حضور 

همیشگى بســتگان در کنار سالمندانى که 
توانایــى مراقبت از خــود را ندارند، وجود 
نداشته باشد. خدمات سرا با داشتن نیروهاى 
تخصصى در این حــوزه مى تواند خدمات 
مراقبت از سالمندان و کودکان را ارائه دهد.

خدمات مربوط به حمل و نقل وســایل 
منزل نیــز به طور تخصصى مــورد توجه 
کســب وکارى به نام «اوبــار» قرار گرفته 
اســت. براى جابه جایى تخصصى وسایل 
منزل مى توانید از این اپلیکیشــن استفاده 
اپلیکیشن هاى دیگرى چون شیفت،  کنید. 
سرویس کاران، اســپارد و آچار فرانسه نیز 
در حــوزه خدمات مختلف فعال هســتند 
یــک خدمات عمومــى و تخصصى  و هر 

متنوعى را ارائه مى دهند.
یکــى از خدماتــى کــه سال هاســت 
به صــورت فیزیکى و بــا مراجعه به محل 
به  لباس هــا  بــردن  انجــام مى دهیــم، 
خشکشــویى اســت که کار وقتگیرى هم 
محســوب مى شــود. اگر شــما هم مانند 
مــن از این که لبــاس دســتتان بگیرید و 
جا به جا کنید، بیزار هســتید حتما تاکنون با 
استارت اپ هایى که آنالین این کار را انجام 
مى دهند آشنا شده اید. زودشور، واش ماش، 
پاکلیــن، واش لیــن و حبــاب از جملــه 
استارت اپ هایى هســتند که براى گرفتن 
لباس ها به محلى که شــما هستید مراجعه 
مى کنند، لباس هــا را با خود مى برند و بعد 
از خشکشــویى و اتوکشــى، تمیز و مرتب 
در منــزل تحویلتان مى دهنــد. البته باید 
اشاره کرد که هر یک از این کسب وکارها 
خدمــات مختلفى را ارائــه مى دهند که ما 
ســعى کردیم بــه تخصصى ترین خدمت 
هر کسب وکار اشــاره کنیم، اما با نصب و 
اپلیکیشن هاى مختلف مى توانید  راه اندازى 
به فهرست خدمات هر یک دسترسى داشته 

باشید.

تالش

کارهاى زیادى در منزل وجود دارد که خودمان براحتى نمى توانیم انجام دهیم؛ از تعمیر و نگهدارى وسایل مختلف منزل مانند لباسشویى، 
ظرفشویى و کولر گرفته تا لوله کشى و بازسازى دیوارهاى منزل یا نگهدارى از کودکان و سالمندان. در کنار این موارد، کارهایى هست که شاید 
به دلیل کمبود زمان فرصت انجام آنها را نداشته باشیم. بخصوص در نسل جوان که مرد و زن بیرون از خانه کار مى کنند، احتماال انجام کارهاى 
روزمره منزل مانند نظافت هم چندان ساده به نظر نمى رسد. این بار نیز فناورى اطالعات و ارتباطات به کمک حل مشکل آمده است؛ وب سایت ها 

و اپلیکیشن هاى خدماتى متعددى ایجاد شده تا مردم براحتى خدمات موردنظر خود را به صورت آنالین سفارش دهند.

استارت آپ هاى خدمات آنالین منزل، زندگى را آسان تر کرده اند

فناورى در خدمت خانه دارى
محسن سمسارپور

مدل کارى و مزایا

همان طور که گفته شــد بــا کمک این طیف 
از کسب وکارها شــما براحتى، هر جا و هر زمان 
امکان ســفارش خدمات مختلــف را دارید. مثال 
مطرحى که خیلى اوقات همه دچار آن شــده ایم 
نیاز به حضور بموقع یک کلیدســاز اســت. وقتى 
پشــت در منزل گیر افتاده اید و خواســتار کمک 
یک کلیدساز ماهر هســتید، شاید راحت ترین راه 
اســتفاده از تلفن همراه و سفارش آنالین حضور 
یک کلیدساز ماهر باشــد. اما چگونه مسیر ارائه 
خدمات این قدر ساده شده است؟ بررسى تحلیلى 
مدل کارى اینگونه کســب وکارها نشان مى دهد 
نقش واســطه گرى این دســت از اپلیکیشــن ها 
کمک کرده متخصصان و نیروهاى فنى، حرفه اى 
حوزه هــاى مختلف بتوانند در ایــن فضا ثبت نام 
کنند و مشــتریان که عموم مردم هستند نیز در 
ازاى خدمت، درخواســت سفارشــى خود را ثبت 
کننــد. در واقع با اســتفاده از فناورى اطالعات و 
ارتباطات مرزهاى زمانى و مکانى خدمت رســانى 
شکسته شــده اســت. این موضوع کمک کرده 
بتوانید نزدیک تریــن و حرفه اى ترین نیروى فنى 
در حوزه تخصصى مدنظرتان را انتخاب کنید. به 
عبارتى دسترسى کاربران به نیروهاى فنى بسیار 
سریع تر شده است. از طرف دیگر تعداد افرادى که 
امکان خدمت رسانى به شما را دارند بسیار بیشتر 
از حالت ســنتى است و این موضوع باعث رقابت 
سالم خواهد شــد. یکى دیگر از مزایاى این مدل 
کسب وکار، شفافیت آن است. البته خود شفافیت 
نیــز جنبه هاى مختلفى دارد. در نگاه اول موضوع 

هزینه و بحث هاى مالى مطرح است. 

زمانى که قصد سفارش دریافت یک خدمت را 
دارید قیمت خدمات محاســبه مى شود و براساس 
فرمول مشــخص عدد نهایى بســته به نیاز شما 
به خدمات مشــخص خواهد شــد. این امکان به 
شفافیت مالى خدمات کمک شایانى خواهد کرد. 
از طرف دیگر هر خدمــت گیرنده در انتهاى کار 
مى تواند بــه خدمت دهنده امتیاز دهد و نظر خود 
را در مورد او بیان کند. این امکان موجب خواهد 
شد افراد دیگر بتوانند با استفاده از نظرات کاربران 
و خرد جمعى موجود در مورد هر یک از نیروهاى 
فنى، بهترین تصمیم را بگیرند. در واقع با استفاده 
از مدل کارى این گونه کسب وکارها یک ارزیابى 
وســیع مردمى در مورد هر یک از نیروهاى فنى 
شــکل مى گیرد و این مردم هســتند که بهترین 
نیــروى فنى را با کمک گرفتن از نظرات دیگران 
انتخاب مى کنند. البته ایــن موضوع به نیروهاى 
حرفه اى خدمت دهنده هم کمک شایانى مى کند. 
فرض کنید در روش سنتى، نیروهاى خدماتى در 
بهتریــن حالت باید به صــورت نوبتى و با تعرفه 
مشــخص براى خدمت رســانى اعزام مى شدند، 
اما با اســتفاده از روش امروزى ممکن اســت با 
کسب امتیازات بیشتر از مردم بتوانند سفارش کار 

بیشترى را دریافت کنند.
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بازى  کده

  قهرمانان ژاپنى در جنگ اروپایى
Valkyria Chronicles4 تقریبــا تمــام 
نســخه هاى PSP را کنار گذاشته و بیشتر روى 
ویژگى هاى نســخه اصلى کــه خیلى محبوب 
بودند از جمله نقشــه هاى بزرگ و متنوع همراه 
با تعداد زیاد نیروها تمرکز کرده اســت. البته که 
عالوه بــر ویژگى هاى خوب نســخه هاى قبلى، 
شــاهد اضافه شــدن ویژگى هاى جدیدى نیز به 
بازى هســتیم و نســخه جدید فقط بر راهى که 
قدیمى ترها ایجــاد کرده اند رو بــه جلو حرکت 
نمى کنــد بلکه به آن مى افزایــد.  یکى از همین 
ویژگى هــاى تاثیرگذار، واحدهــاى نارنجک انداز 
جدید هســتند که نارنجک هایى شبیه خمپاره را 
از فواصل نسبتا دور شــلیک کرده و از پیشروى 
دشــمن جلوگیرى مى کنند. ضمن این که قدرت 
آتش آنها مى تواند بخوبــى راه را براى نیروهاى 
پیاده خودى هموار کند. همچنین با استفاده از این 
واحدهاى نارنجک انداز مى توانید دشمنانى را که 
در موقعیت هاى تدافعى قــرار دارند نیز راحت تر 
هــدف قرار دهید و همیــن کارکردهاى متفاوت 
است که همیشــه درهاى استراتژى هاى مختلف 
را به روى شــما باز مى کند. هــر کدام از واحدها 
یک سردســته یا رهبر با توانایى فراخوانى تمام 
گروه براى پیشــروى و دســتورهاى حرکتى را 
دارد. این ویژگى رهبرها باعث شده با استراتژى 
مناســب مانع از عقــب مانــدن واحدهاى کند 
همچون نارنجک اندازها از دیگر واحدها شوید. در 
ادامه بازى امکان درخواست پشتیبانى از نیروى 
دریایى را نیز به دســت مى آورید، اما از آنجا که 
این سیســتم از بازى خیلى با دیگر سیســتم ها 
یکپارچگى و پیوســتگى نــدارد، نمى تواند نقش 

خیلى بزرگى در برنامه ریزى و نقشــه هاى شــما 
داشته باشد. 

هر کدام از رهبرهاى واحدهاى مختلف یکى از 
شخصیت هاى اصلى بازى به شمار مى روند که با 
وجود قرار داشتن در اتمسفر جنگ جهانى دوم و 
مضمونى که به خودى خود بسیار تلخ و تاریک است 
یعنى جنگ، همچنان آن ظاهر انیمه هاى ژاپنى و 
رفتارهاى جوانانــه و در عین حال قهرمانانه را از 
خود نشان مى دهند. احتماال براى کسى که بازى 
Valkyria Chronicles4 ،شــما را نگاه کند

با توجه به رنگ و لعاب و ســبک بصرى خاصى 
که دارد شــبیه به یک انیمه ژاپنى در مورد جنگ 

جهانى دوم به نظر مى رسد. 

  جنگ به مثابه یک معما
در بازى، پیــدا کردن راه پیروزى همان حس 
رضایتى را در شــما ایجاد مى کند که از گشودن 
یک گره کور به دســت مى آید. به عبارت دیگر 
شما در یک نقطه رشته نبرد را مى کشید تا ببینید 
دشــمن تان چگونه پاسخ خواهد داد که در نتیجه 
فرصتى براى شــما ایجاد مى کنــد تا از نقطه اى 
دیگر ضربه اصلى خــود را وارد کنید. اگر با یک 

باس یا دشــمن سرسخت مواجه شــدید که از 
پایگاهى نگهبانى مــى داد، پرت کردن حواس او 
مى تواند فرصتى براى هدشــات از پشــت سر یا 
ربودن تانک هاى پایگاه را به شــما بدهد. شمار 
انتخاب هاى منطقى و قابل انجام که بازى پیش 
روى بازیکن قرار مى دهد واقعا تاثیرگذار اســت 
و ایــن تصمیم ها از مدیریت انفــرادى واحدها تا 
برنامه ریزى هاى کلى و گروهى را در برمى گیرد. از 
بهترین ویژگى هاى بازى و مبارزاتش مى توان به 
تاثیر چشمگیر تاکتیک هاى متفاوت در یک نبرد 
اشاره کرد. مثال باس فایتى را که قبال 9 نوبت به 
طول انجامیده ممکن است با تصمیم هاى مناسب 
حتى در دو نوبت تمــام کنید. این بازخورد مثبت 
سازنده در ساختار گیم پلى بازى، بازیکن را مجاب 
مى کند تا همیشه براى بهتر بازى کردن و درواقع 

بهتر فکر کردن تالش کند. 
با پیروزى در هر نبرد، به شما XP و پول داده 
مى شود که با استفاده از آنها مى توانید شخصیت ها 
و تجهیــزات خــود را ارتقا دهیــد و تانک ها را 
ســاختاربندى کنید. از آنجا که هر تانک ظرفیت 
معینى براى ارتقا دارد، این که بیشــتر روى قدرت 
شــلیک، استحکام دفاعى و بدنه یا قدرت مانور و 
حرکت تمرکز کنید، انتخاب شما به عنوان بازیکن 

است.
 Valkyria Chronicles4 بــراى آن کــه
را درك کنید نیاز نیســت نســخه هاى قبلى را 
تجربه کرده باشــید، زیرا داســتان این نسخه در 
مورد گروهى کامال مســتقل اســت. سربازها و 
شخصیت هاى اصلى بیوگرافى دارند که مى توانید 
آنها را بخوانید، اما مهم تر از آن آشــنا شــدن با 
شخصیت آنهاست که ویژگى هایى دارند که تحت 
شــرایطى خاص فعال مى شوند. این ویژگى هاى 
شــخصیتى با بازى کردن بیشــتر با هر کدام از 
کاراکترها کشف مى شــوند و از آنجا که بازى در 
ازاى کنش هاى گیم پلى، داستان و دستاوردهاى 
روایــى به بازیکن پاداش مى دهد بســیار به دل 

مى نشیند. 

  حرف آخر
زمانى که در جنــگ جهانى اول هواپیماهاى 
جنگنــده معرفــى شــدند، چهــره میدان هاى 
جنگ براى همیشــه دســتخوش تغییر شــد.

Valkyria Chronicles4 تاثیــرى به چنین 
بزرگى روى مجموعه نــدارد، اما با وجود این که 
مکانیک هــا و واحدهاى آشــنا را همچنان حفظ 
کــرده، ویژگى هاى جدید عالــى و خالقیت هاى 
مناسبى را به ســاختار استراتژى نوبتى مجموعه 
افــزوده که چهــره جدیدى به نبردهــاى بازى 
بخشیده است. نسخه PC و جهانى بازى همین 

هفته منتشر خواهد شد.

بازي هفته

سومین برگ از عجایب زندگى!
ایــن هفتــه را بــه نوعى مى تــوان هفته 
بازى هاى داســتانى غنى نامید. جدا از دومین 
بازى هفته و قسمت جدید آخرین فصل از بازى 
The Walking Dead، اولین بازى هفته را 
به Life is Strange 2 اختصاص مى دهیم. 
داستان بازى در مورد دو برادر به اسم Sean و 
Daniel Diaz اســت که به دلیل یک حادثه 
تراژیک در شهر سکونت شــان سیاتل آمریکا، 
مجبور به فرار از خانه مى شوند. این دو از ترس 
پلیس به سمت مکزیک فرار مى کنند، در حالى 
که تالش مى کنند قدرت ماورایى مرموزشان را 
که ناگهــان خود را بروز داده، پنهان نگه دارند. 
زندگى در جاده و مسیرها براى آنها آسان نیست 
و سین 16 ساله که حاال مسؤولیت کامل برادر 
9 ساله اش را باید به دوش بکشد، کم کم متوجه 
مى شــود که تصمیم هایش براى همیشه روى 

زندگى شان تاثیر مستقیم مى گذارد.  

مسیرى براى پادشاهى
طرفداران سبک فانتزى و بخصوص افرادى 
که با دنیاهاى فانتزى دوران طالیى بازى هاى 
نقش آفرینى رومیزى خاطره دارند، بدون شک 
مجموعه Pathfinder را مى شناسند. حتى به 
گفته عده اى این مجموعه قدیمى ترین دنیاى 
فانتــزى بازى هــاى رومیزى را دارد! نســخه 
Kingmaker دیجیتال این بازى با پســوند
اولیــن عنوان مجموعه اســت که در ســبک 
نقش آفرینى گروه محــور ایزومتریک قرار دارد 
و این هفته منتشــر خواهد شــد. اگر عناوینى 
چــون Baldur’s Gate، فــال آوت 1 و 2 و 
همچنیــن Arcanum را مى پســندید، بدون 
شــک از Pathfinder: Kingmaker نیــز 

لذت خواهید برد. 

در بــازى شــما در نقش یــک ماجراجوى 
شــجاع مجهز به شمشــیرى افســانه اى قرار 
مى گیرید تا با کمک همراه تان از جمله جادوگر 
قدرتمند، راهب خردمند، دزد چابک و جســور و 
بســته به خالقیت خودتان بسیارى از قهرمانان 
دیگر، با جســت وجو و مبارزه در سرزمین هاى
Stolen Lands آنها را به قلمرو پادشاهى خود 
تبدیل کنید. در حالى که ساختار کلى بازى بر مبناى
Dungeon Crawling بنا شــده است، اما 
با اضافه شــدن عناصر اســتراتژى دیپلماسى، 
سیاست و ســاخت و توسعه سرزمین پادشاهى 
نیز قسمت عمده اى از ماجراجویى شما را شکل 

مى دهد. 

 مجید رحمانى

طى سال ها تولید بازى هاى ویدئویى، همیشه موضوعاتى توجه بیشترى را به خود جلب کرده اند. جنگ 
یکى از همین موضوعات است، بازى هاى بى شمارى را مى توان مثال زد که به جنگ پرداخته و البته هر 
Battlefield و Call of Duty کدام از نقطه نظر و دیدگاه خود به آن نگریسته اند. بازى هایى همچون
تجربه اى را که بازیکن منتقل مى کنند بر مبناى قرار دادن او در خط مقدم نبرد خلق مى کنند، بازى هاى 
استراتژى فراوانى به جنبه هاى تاکتیکى و فرماندهى میدان هاى مختلف نبرد پرداخته و عناوینى 
چون This War of Mine، فال آوت و مترو بر عواقب جنگ تمرکز کرده اند. حاال این که هر کدام 
به چه شیوه اى در یک مضمون صحبت کرده اند بحثى طوالنى است که از حوصله این مطلب خارج 
است. به هرحال نگاه و خلق تجربه مجموعه Valkyria Chronicles نسبت به جنگ ترکیبى از 
دو ساختار اصلى اکشن و استراتژى است. هر نبرد و مبارزه، معمایى است که باید حل شود و قدم اول 
آن استفاده از تاکتیک و استراتژى با استفاده از نقشــه بازى و سپس هدایت هر کدام از واحدهاى 

درگیر در خط مقدم به صورت مجزاست. 

قصه هایى از جنگ با دیدى متفاوت 
نگاه Valkyria Chronicles نسبت به جنگ 

ترکیبى از اکشن و استراتژى است

یک سردســته یا رهبر با توانایى فراخوانى تمام 
گروه براى پیشــروى و دســتورهاى حرکتى را 
دارد. این ویژگى رهبرها باعث شده با استراتژى 
مناســب مانع از عقــب مانــدن واحدهاى کند 
همچون نارنجک اندازها از دیگر واحدها شوید. در 
ادامه بازى امکان درخواست پشتیبانى از نیروى 
دریایى را نیز به دســت مى آورید، اما از آنجا که 
این سیســتم از بازى خیلى با دیگر سیســتم ها 
یکپارچگى و پیوســتگى نــدارد، نمى تواند نقش 

Valkyria Chronicles 4
 SEGA  سازنده

SEGA  ناشر

PC، PS4، Xbox One، Switch   پلتفرم

نقش آفرینى نوبتى سبک 

امتیاز

9/0
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   انتخاب چند متن جدا 
تصور کنیــد مى خواهید چند تکه متن (جدا از 
هم) را از یک متن بلند اســتخراج کرده و در کنار 
هم داشته باشید. در حالت عادى باید هر کدام را 
جداگانه انتخاب و در یک فایل موقت کپى کنید و 
 Multi سراغ بعدى بروید. یک اپ رایگان به نام
Copy این روند را بســیار ســاده تر خواهد کرد. 
همان طور که از نام این برنامه هم مشخص است، 
مولتى کپى به شما اجازه مى دهد تا چند بخش از 
یک مطلب را کپى کرده، بدون این که نیاز باشــد 
آنها را جاى دیگرى ذخیره کنید. با نصب این اپ، 
گزینه اى به نام Multi Copy به منوى انتخاب 
متن اندروید اضافه مى شــود کــه به جاى گزینه 
Copy عادى، بعد از هــر انتخاب، این گزینه را 

مى زنید تا تکه متن ها پشت سر هم کپى شوند. 
مولتى کپى همچنین امکانــات دیگرى هم 
در راســتاى عملکردش ارائه مى کند. مثال پس 
از هــر بار انتخاب گزینــه Multi Copy، یک 
پــاپ آپ نمایش داده مى شــود تا یک ســرى 
جدید شــروع شود یا همین ســرى در یک نوت 
جدید ذخیره شــود. عالوه بر این، قابلیتى به نام

Smart Copy یا کپى هوشمند هم در این اپ 
وجود دارد که به کمــک آن در برنامه هایى مثل 
واتس اپ مى توان متن چند پیــام را از مکالمات 

مختلف کنار هم کپى کرد.

   کپى همراه با تعریف کلمات
یکــى دیگر از برنامه ها بــراى قوى تر کردن 
منوى انتخاب متن در گوشى یا تبلت اندرویدى، 
Look Up نــام دارد. کارکــرد این برنامه براى 
کاربــران مــک کــه از دیکشــنرى داخلى این 
سیستم عامل اســتفاده مى کنند، آشنا خواهد بود. 
نحوه عملکرد Look Up سرراســت است. شما 
 Lookup یک کلمه را انتخاب مى کنید و گزینه
را در منو مى زنید تا تعریف این کلمه در دیکشنرى 
(انگلیسى به انگلیسى) نمایش داده شود. اما فقط 
این نیست، این اپ رایگان امکان بوك مارك کردن 
این کلمات را هم به شما مى دهد و حتى مى توانید 

روى آنها یادداشت بگذارید.
قابلیت هاى بیشتر این اپ با زدن دکمه منو در 
پنجره باز شده نمایان مى شود؛ قابلیت هایى مثل 
مشاهده مترادف ها، تلفظ و ترجمه به زبان دیگر 
(این قابلیت نیاز به نسخه پرمیوم دارد). از مزایاى 
Lookup آفالین بودن آن اســت که نیازى به 

اتصال اینترنت ندارد.

   5 گزینه اضافه
Text Infinity برخــالف دیگــر اپ هاى 
فهرست ما، تنها براى یک کار ساخته نشده است! 
این برنامــه، مجموعه اى از ابزارهــا را به منوى 
انتخاب متن مى افزایــد. ابزارهایى مثل خواندن 
کلمــه انتخاب شــده، تماس یا پیام به شــماره 
انتخاب شــده، جست وجوى متن یا ترجمه آن به 
یک زبان دیگر. بر این اساس، این اپلیکیشن پس 
از نصب، پنج گزینه جدید به منوى اندروید شــما 
اضافه مى کند. البته خوب بود امکان مخفى کردن 

مواردى که استفاده نمى شود هم وجود داشت.

    مدیر کلیپ بورد 
اگــر اضافه شــدن انواع امکانــات به منوى 
نیســت، مى توانید جالــب  برایتــان  انتخــاب 

Clipboard Actions را امتحان کنید.
ایــن برنامــه تقریبا بــا تکســت اینفینیتى 
یکســان اســت بــا یــک تفــاوت اساســى:

Clipboard Actions تمام گزینه ها را به جاى 
منو در یک نوتیف قرار مى دهد. هنگامى که یک 
تکه متن را انتخاب مى کنید، به آسانى مى توانید 
نوار اعالن ها را به پایین بکشید و از میانبرها براى 
جست وجوى وب، به اشــتراك گذارى، ترجمه یا 

موارد دیگر استفاده کنید.
این اپ همچنین به عنوان یک مدیر کلیپ بورد 
هم عمل مى کند که قسمت هاى کپى شده را به 

شما نشان مى دهد.

   انتخاب متفاوت متن
اپ Universal Copy کمــى متفــاوت از 

دیگر موارد اســت از این نظر که کارى به منوى 
انتخاب متن نداشــته، بلکه با خــود انتخاب متن 
کار دارد و ایــن انتخاب مثل انتخاب هاى معمول 
نیســت. هنگامى کــه حالت یونیورســال کپى
(Universal Copy Mode) را از طریــق نوار 
اعالن ها فعال مى کنید، ایــن برنامه کل صفحه 
گوشى شــما را اسکن مى کند و اجازه مى دهد هر 
متنى را روى صفحه بدون هیچ دردســرى کپى 
کنید! مثال شــما در حالت عادى نمى توانید عنوان 
کلیپ را در یک اپ پخش فیلم کپى کنید، ولى با 
یونیورســال کپى این امکان وجود خواهد داشت. 
گزینه انتخاب همــه (Select All) هم در این 
اپ وجــود دارد که تمام متون موجود در صفحه را 
یکجا برایتان کپى مى کند. کارکرد یونیورسال کپى 
تا حدى شبیه به قابلیت Now on Tap است که 
گوگل قبال در اندروید قرار داده بود. با این تفاوت 

که به جاى جست وجو، کپى متن انجام مى شود.

   متن خوان
اپ Copy to Read عملکرد ســاده اى دارد: 
متن موردنظرتان را کپى مى کنید تا با زدن گزینه 

Speak در منوى انتخاب، برایتان خوانده شود. این 
قابلیت براى زمانى که فرصت یا امکان مطالعه یک 
مطلب را نداریــد و مى خواهید آن را گوش دهید، 
مناســب اســت. این برنامه در داخل خود، موتور 
تبدیل متن به گویش ندارد و از موتور گوگل براى 
این کار بهره مى گیرد. بنابراین براى استفاده از آن 
باید این موتور نصب شده باشد و بهتر است مرتب 

به روزرسانى شود.

   ترجمه متن انتخابى
Screen Translator اپ  نــام  از 
مى توان به کاربردش پى برد: ترجمه متن انتخابى. 
بــه کمک ایــن اپ ترجمــه را میــان زبان هاى 
مختلــف و زیــادى از جملــه فارســى مى توانید 
انجام دهید، حتى زبان هاى خاص و غیرمشــهور. 
عالوه بر نمایش ترجمــه در یک پنجره پاپ آپ،

دیگــرى  ویژگى هــاى   Screen Translator
نیز دارد. براى مثال، مى توانید متن ترجمه شــده 
را به صورت بزرگ و تمــام صفحه دربیاورید و به 
مخاطب تان نشــان دهید. قابلیتى که هنگام سفر 

به کشورهاى دیگر مى تواند بسیار کاربردى باشد.

این طور نیست که بگوییم در اندروید منوى انتخاب متن یا همان منویى که پس از انتخاب یک تکه 
متن نمایش داده مى شود، تغییرات بسیار کمى داشته است. گوگل سعى کرده در نسخه هاى مختلف 
سیستم عامل خود، گزینه هایى جدید و کاربردى به این منوى مهم بیفزاید. با این وجود، هنوز قابلیت هاى 
زیاد و متنوعى را مى توان به وسیله اپ هاى شرکت هاى دیگر به این منو اضافه کرد. در این مطلب قصد 
داریم هفت نمونه از این اپ ها را معرفى کنیم. به این نکته توجه داشته باشید که گزینه هایى بیش 
از چند گزینه اصلى در ادامه این منو نشان داده مى شود که با زدن روى آیکون سه نقطه در آن قابل 

دسترسى است.

چگونه منوى انتخاب متن اندروید را قدرتمند کنیم؟

َاَبرمنو!
محمود صادقى

آینده منوى انتخاب متن اندروید
کنــار برنامه هایى که به منوى انتخــاب متن در اندروید قدرت مى بخشــند، خود 
این منو هم در حالت پیش فرض اصال ضعیف نیســت و گوگل در به روزرســانى هاى 
اخیــر، آن را ارتقا هم داده اســت. مثال وقتى شــما اطالعات یک مــکان را انتخاب 
مى کنید، این منو شــامل لینکى به نقشــه گوگل خواهد بود. اما مســاله اینجاست که 
براى اســتفاده از این ویژگى، مثل دیگر ویژگى هاى خوب اندرویدهاى جدیدتر، باید از 
آخرین نســخه این سیستم عامل اســتفاده کنید؛ نکته اى که کماکان یک نقطه ضعف 
بزرگ براى اندروید و کاربرانش به شــمار مى آید. همین امر سبب شده چه ویژگى هاى 
اضافه شده توسط ســازندگان مختلف و چه برنامه هاى جانبى، گزینه هاى جذابى براى 

پر و بال دادن به این منوى کاربردى به شمار آید.

کارگاه

با این ابزارها 
منوى انتخاب 

متن اندروید را 
قدرتمند کنید
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قوى ترین، بزرگ ترین و گران ترین

شرکت اپل و اهالى کوپرتینو، نسل جدیدى از گوشى هاى آیفون را روانه بازار کردند. سه گوشى که 
همگى با دکمه هوم خداحافظى و جک 3/5 میلى مترى را به طور کامل فراموش کرده اند. آیفون هایى 
که یکى پس از دیگرى بزرگ تر مى شوند و روى کاغذ و عمل قدرتمندترین گوشى هاى بازار هستند، 
اما شما براى دوست داشتن این گوشى ها یک مشکل بزرگ دارید، آن هم قیمت بسیار باالى آنهاست. 
مى گویید نه؟ قیمت دالر در همین لحظه را ضرب در هزار کنید. یک مقدار هم براى فروشنده، واردکننده، 
اداره گمرك و مالیات کنار بگذارید. حاال باز هم به خرید یکى از این آیفون هاى دوست داشتنى فکر 

مى کنید؟ به هر حال بد نیست با جدیدترین گوشى هاى اپل بیشتر آشنا شوید.

هرآنچه باید در مورد جدید ترین نسل گوشى هاى اپل بدانید

مى کنید؟ به هر حال بد نیست با جدیدترین گوشى هاى اپل بیشتر آشنا شوید.مى کنید؟ به هر حال بد نیست با جدیدترین گوشى هاى اپل بیشتر آشنا شوید.مى کنید؟ به هر حال بد نیست با جدیدترین گوشى هاى اپل بیشتر آشنا شوید.مى کنید؟ به هر حال بد نیست با جدیدترین گوشى هاى اپل بیشتر آشنا شوید.
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باترى
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1212
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گیگابایت گیگابایت
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Iphone XS max Iphone XR

در مراسم رونمایى از محصوالت اپل، این 
شرکت ادعا کرد تراشه استفاده شده در این 
محصوالت، قوى ترین تراشه به کار رفته در 
گوشى هاى هوشمند است. ادعایى که اولین بار 
نیست این شرکت بیان مى کند. حاال آمار 
بنچمارك معروف انتوتو نشان مى دهد اپل با 
اختالفى چشمگیر ادعایش را ثابت کرده و با 
تراشهA12 بیونیک رکورد 363525 را ثبت 
کرده است. درحالى که بهترین گوشى هاى 
اندرویدى با پردازنده اسنپدراگون 845 حتى 
به عدد 290هزار هم نرسیده اند.

هزینه تعمیر یک آیفون 10اس 
مکس برابر است با یک آیفون 7 
نو و 150 دالر هزینه اضافه

با نگاهى به ابعاد گوشى هاى هوشمند اپل 
متوجه مى شوید آیفون 10اس مکس شبیه 
سرى پالس گوشى هاى آیفون 7 و 8 است 
و ابعادى مشابه این گوشى ها دارد، اما چه 
چیزى نسل جدید آیفون 10اس پالس را 

به آیفون 10اس مکس تغییر داده است؟ راز 
این نام در صفحه نمایش این دستگاه است، 
چراکه داشتن کمترین حاشیه صفحه نمایش 

و حذف دکمه هوم باعث شده نمایشگر آیفون 
10 اس در بزرگ ترین حالت باشد و پسوند 

مکس را با خود یدك بکشد.

اگر قرار باشد فقط به طراحى ظاهرى 
ساعت هاى هوشمند اپل دقت کنیم، خیلى 
راحت مى توان گفت ساعت هوشمند اپل 
بعد از چهار نسل خالصه رنگ تغییر را به 
خود دید و دو میلى متر بزرگ تر شد و کمى 
باریک تر، اما واقعیت این است که تغییرات 
خیلى بیشتر از این حرف هاست و در شماره 
بعدى کلیک به طور مفصل به آن مى پردازیم.

کنار دو محصول اصلى اپل، یک آیفون معمولى تر 
هم معرفى شده که دوربین دوگانه ندارد، از 

پردازنده معمولى ترى استفاده مى کند، حافظه 
داخلى 512 ندارد و قرار است 200دالر ارزان تر 
باشد. آیفون 10آر براى کسانى عرضه شده که 

آیفون دوست دارند، اما هزار دالر ندارند! درست 
شبیه سیاستى که آیفون پالستیکى هاى 5سى 

دنبالش بود و با موفقیت چندانى روبه رو نشد.

رکوردشکنى اپل در انتوتو راز پسوند مکس

اولین تغییر بعد از 4 نسل XR 5 تاC تکرار خاطره

CPU GPU UX

133561
150931

66474

XS max

plus 8

LG G7

X

Note 9

XS max

157.7 153.2 161.9
میلیمتر میلیمتر میلیمتر

بیشترین مقدار رم براى یک آیفون

Ram

4GB3GB2GB

آرش جهانگیرى
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تخته سفید یا سیاه به جاى پاورپوینت
ارائه اسالید یا آموزش به دانشجویان توسط نرم افزار پاورپوینت بسیار 
جذاب و البته ساده است. گاهى ممکن است حین ارائه قصد داشته باشید 
توضیحات تکمیلى نیز بیان کنید و ممکن اســت نمایش اســالیدها یا 
تصاویر نرم افزار پاورپوینت موجب حواس پرتى دانشجویان شود. در این 
شرایط غیرفعال کردن نمایش تصاویر اسالید و نمایش پرده به صورت 
کامال ســیاه (تخته سیاه) یا سفید (تخته ســفید) مى تواند مفید باشد و 
در صورتى که شــما بخواهید با استفاده از پوینتر مورد خاصى را نمایش 
دهید یا قابلیت نوشــتن روى پرده نمایش را داشته باشید نیز به سرعت 
تخته اى آماده نوشتن محتوا در اختیار خواهید داشت. آیا مى دانید انجام 
این کار حین ارائه اســالیدهاى پاورپوینتى بسیار ساده و سریع است؟ از 
این پس مى توانید با این ترفند هر زمان الزم بود صفحه اســالیدهاى 
پاورپوینت خود را به تخته ســیاه یا سفید تبدیل کرده و دوباره هر زمان 

که الزم بود محتواى اسالید را جایگزین کنید.
1  حین ارائه اسالیدهاى پاورپوینت در هریک از اسالیدهاى موردنظر 
 Screen کلیک راســت ماوس را فشار دهید و پس از مراجعه به منوى
گزینه Black Screen یا White Screen را براى سیاه یا سفید شدن 

تمام صفحه انتخاب کنید.
2  بــراى خــروج از ایــن حالت نیز کافى اســت با کلیک راســت 
 Unblack Screen مجــدد و مراجعه به منــوى موردنظر، گزینــه

یا Unwhite Screen را انتخاب کنید.
نکته: شــما مى توانید با فشار کلیدهاى میانبر B یا نقطه، تخته سیاه را 
فعال کنید و فشار کلیدهاى W یا کاما نیز باعث فعالسازى تخته سفید 
مى شــود. فشار مجدد هریک از این کلیدها نیز تصویر را به حالت اولیه 

باز مى گرداند.

چــرا مى خواهید کــروم یا فایرفاکس نصــب کنید؟ ما 
خودمــان مرورگر اِج داریم که خیلى بهتر و امن تر اســت! 
ایــن پیام یکى از پیشــنهادات ناجوانمردانه اى اســت که 
مایکروسافت در به روزرسانى اخیر ویندوز 10 (به روزرسانى 
اکتبر 2018) قرار است به این سیستم عامل محبوب اضافه 
کند. هنگامى که قصد دارید مرورگرهایى همچون کروم یا 
فایرفاکس را پس از دانلود روى رایانه نصب کنید، هشدارى 
براى شــما نمایش داده مى شــود و به شما اعالم مى کند 
مرورگر اج در ویندوز که خیلى بهتر از دیگر مرورگرهاست، 

نصب است. 
گزینه اجراى مرورگر اج نیز به شــکل بزرگ در مقابل 
چشمان شما ظاهر مى شود و در صورتى که همچنان اصرار 
داشــته باشــید تا مرورگر دلخواهتان را نصــب کنید باید 

عواقب آن را بپذیرید!
این هشــدار بتازگــى بــه پیشــنهادات ناجوانمردانه 
مایکروسافتى لقب گرفته، چراکه مایکروسافت پیشنهادات 
خــود را در قالب پیام هاى هشــدار و خطرنــاك به کاربر 
نمایش مى دهد و به این ترتیب بســیارى از کاربران مبتدى 
ممکن اســت فریب بخورند و از نصب برنامه دلخواه خود 
صرف نظر کنند. همچنین کاربران حرفه اى تر نیز اعتماد به 
مایکروســافت را از دســت داده اند و به دیگر هشدارها نیز 

توجهى نمى کنند.
 App Recommendations پیش بینى مى شود قابلیت
در آینده اى نه چندان دور هنگام نصب برنامه هایى همچون 
LibreOffice یــا OpenOffice نیز ســرویس پولى

Office 365 را پیشــنهاد کنــد یا به جــاى دراپ باکس، 
کاربــران را به اســتفاده از وان درایو ترغیــب کند یا حتى 
به کاربــر بگوید Evernote اصال خوب نیســت فقط از

OneNote استفاده کنید! 
چنانچــه مى خواهیــد از همــان ابتداى به روزرســانى 
بــه آخرین نســخه، این پیشــنهادات ســودمندانه براى 
مایکروسافت را غیرفعال کنید و براى همیشه از دست آنها 

خالص شوید مى توانید از این ترفند کمک بگیرید:
1  بــه منوى اســتارت مراجعه کرده و بــا کلیک روى 
آیکون تنظیمات که به شکل یک چرخ دنده است به بخش 

تنظیمات ویندوز وارد شوید.
2  از میان گزینه هاى موجود روى گزینه Apps فشــار 

دهید.
انتخــاب  را   Apps & Features بخــش    3
 Installing Apps کــرده و از ســمت راســت بخــش
را مشــاهده و روى منــوى موجــود کــه شــامل گزینــه
Show me app recommendations است، کلیک کنید.

4  با کلیک روى گزینه
Turn off app recommendations پیشــنهادهاى 
ناجوانمردانه مایکروســافت غیرفعال مى شــود و مى توانید 
همچون گذشته از سیستم عامل اســتفاده کنید و چنانچه 
هشــدار یا خطایى برایتان نمایش داده شد نیز آن را جدى 

بگیرید، چراکه پیشنهادات مایکروسافتى غیرفعال هستند!

پیشنهادهاى ناجوانمردانه مایکروسافت
امیر عصارى

کلیک شما

 الهه زمانى از شیراز: 
یک سایت فروشگاهى دارم که با وردپرس راه اندازى شده و از قالب هاى پرمیوم 
فارســى اســتفاده مى کنم. براى بهبود سئوى ســایت، پالگین معروف Yoast Seo را 
به صورت پرمیوم خرید و نصــب کردم. یکى از امکانات این پالگین، تغییر عنوان صفحات 
و محصوالت ســایت است، اما وقتى عنوان ها را توسط پالگین تغییر مى دهم باز هم همان 
عنوان پیشفرض نشــان داده مى شود و در سورس صفحات هم که بررسى کردم تگ هاى 
عنوان هیچ تغییرى نداشتند. به توصیه یکى از دوستانم، افزونه هاى دیگر را غیرفعال کردم 
تا شــاید تداخلى با دیگر پالگین ها باشد، اما باز هم این مشکل وجود داشت و این بار قالب 
را به قالب پیشفرض تغییر دادم و مشکل رفع شد. چطور باید براى رفع دائمى مشکل اقدام 
کنم؟ آیا پالگین با قالب هاى فارسى شده مشکل دارد یا زبان فارسى را پشتیبانى نمى کند؟

 على از انزلى: 
من از اینترنت پرســرعت خانگى ADSL استفاده مى کنم و مودم نیز به اتصال باسیم و 
بى سیم مجهز اســت. چند روز است هر کارى مى کنم رایانه ام هیچ سایتى را باز نمى کند و مطمئنم 
مودم یا اینترنت مشــکلى ندارد، چون به صورت بى ســیم با تلفن همراه به مودم وصل مى شــوم و 

اینترنت دارم.
از یکى از دوســتانم کارت شبکه بى سیم براى رایانه قرض گرفتم و به صورت بى سیم نیز توسط 
رایانه به مودم وصل شــدم، اما باز هم هیچ ســایتى باز نمى شود. چطور مشکل را رفع کنم؟ آیا باید 

ویندوز را دوباره نصب کنم؟

 کلیک: احتماال قالبى که شــما خریده اید اشــکالى در کدنویسى دارد و به افزونه 
موردنظرتان امکان نمى دهد تا عنوان صفحات یا محصوالت بازنویســى شوند. در 
حالت کلى باید مشکل را با طراح قالب مطرح کنید تا نسبت به تغییر کد مورد استفاده براى 
عنوان اقدام کنند. اگر خودتان بخواهید این تغییر را اعمال کنید نیز احتماال داخل فایل هاى 
مربــوط به قالب، فایلى با نام header.php خواهید داشــت. این فایل را توســط یک 
ویرایشگر متنى باز کنید و دنبال تگ Title باشید. این تگ را به صورت کامل از این فایل 
حذف کنید. (تگ به صورت کامل باز و بسته شده و مقدارى را در خود جاى داده است. باید 

کل تگ را همراه مقدار داخل آن حذف کنید)
در ادامــه فایلى با نام functions.php کنار دیگر فایل ها مشــاهده خواهید کرد. این 
فایل را نیز توسط ویرایشگر متنى باز کرده و در خط انتهایى آن عبارت زیر را اضافه کنید:
add_theme_support( 'title-tag' );
تغییرات را ذخیره کرده و فایل هاى ویرایش شده را در مسیر مشابه روى هاست خود آپلود کنید.

 کلیک: باتوجه به این که دسترســى بــه اینترنت با تلفن همراه امکان پذیر اســت، قطعا 
مشــکلى در مودم و ارتباط اینترنتى شــما وجود ندارد و باتوجه به این که اتصال به کارت 
شبکه بى سیم توسط رایانه را نیز انجام داده اید، مواردى مثل نیازمندى به نصب مجدد کارت شبکه 
یا بازنشانى تنظیمات کارت شبکه رد مى شود. در چنین شرایطى فقط احتمال دارد شما پیش از بروز 
مشــکل از نرم افزارهاى تغییر نشــانى آى پى اســتفاده کرده باشــید و این نرم افزارها هنگام اجرا 
به صورت خودکار یک ســرور پراکسى در تنظیمات مرورگر ثبت مى کنند و پیش از بسته شدن نیز 
این سرور را حذف مى کنند. چنانچه نرم افزار به صورت کامل بسته نشود یا به صورت ناگهانى (مثال 
قطع برق) بســته شود، سرور پراکسى در تنظیمات مرورگر باقى مانده و دسترسى به سایت ها بدون 

اجراى نرم افزار موردنظر امکان پذیر نخواهد بود.
براى بررســى و رفع این مشــکل، به منوى شروع مراجعه کرده و روى آیکون تنظیمات که به 
شکل یک چرخ دنده است، کلیک کنید. در ادامه به بخش Network & Internet وارد شوید و 

از ستون سمت چپ روى گزینه Proxy کلیک کنید.
تنهــا کارى که باید انجام دهید این اســت که در بخــش Manual Proxy Setup گزینه

Use a Proxy Server را غیرفعال کنید.

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.
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 زندگى
همراه

نظرات و پیشنهاد هاى خود را درباره مطالب کلیک به نشانى تهران - بلوار میرداماد - 
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چپولى Time.ir

پخش زنده حرم امام حسین(ع) هدیه صلوات

اپلیکیشــن نقاره یک ابزار کارآمد اســت. در این اپلیکیشــن فارســى زبان مى توانید 
نوحه خوانى هــاى ایام محــرم را ببینید و گوش دهید. شــما مى توانید در نقاره براســاس 
مناســبت ها، مداحان یا شــب هاى مختلف محرم به دنبال مداحى هــا بگردید و پاى این 
عزادارى ها بنشــینید. عالوه بر این، سخنرانى، ادعیه و قرائت قرآن هم در اپلیکیشین نقاره 
قابل جست وجوســت و فیض معنوى شــما را کامل تر مى کند. این اپلیکیشن اندرویدى و 
مذهبى، محیط کاربرى آشــنایى دارد و کار کردن با آن براى بیشــتر کاربران راحت است. 
عالوه بر این مى توانید از فهرســت پخش ها براى رســیدن به گروهى از نوحه ها کنار هم 
اســتفاده کنید. نقاره امکان دانلود و اشــتراك گذارى را هم به شــما مى دهد تا بتوانید این 
فایل هــا را در تلفن همراه خود ذخیره یا براى دیگر کاربران ارســال کنید. نوحه ها محدود 
به فایل هاى صوتى نیســت و مى توانید ویدئو و حتى دعاهاى متنى نیز درآن پیدا کنید. در 
بخش دسته بندى نیز موضوعات مختلفى مانند نهج البالغه، ترتیل قرآن کریم و ادعیه دیده 
مى شود. تعرفه اســتفاده از اینترنت در اپلیکیشن نقاره به دلیل استفاده از سرورهاى داخلى 
نیم بهاست، براى همین دیگر الزم نیست نگران حجم اینترنت مصرفى دستگاه خود باشید. 

مذهبى

راهکارهاى کارینا

نذر دیجیتال
در ایام محرم بســیارى از ما نذرهاى مختلفى مانند ذکر صلوات، ختم بخشى از قرآن 
یا نذرهایى از این نوع داریم که خیرات امواتمان کنیم. اپلیکیشــن هدیه صلوات یک راه 
ســاده براى این کار است. شــما مى توانید در اپ «حاجت» ثبت نام و هر تعداد صلوات 

مى خواهید نذر کنید.
این اپ به صورت هوشــمند صلوات هاى روزانه شــما را ثبت مى کند و مى توانید آمار 
روزانه صلوات هاى خود را ببینید. عالوه بر این، در بخش دیگر آن، آمار کلى کاربران اپ 
نیز قابل مشاهده است. در بخش هدیه نیز مى توانید دعاهاى مختلف مانند زیارت عاشورا 
را نذر و در این کار خیر شــرکت کنید. عالوه بر اینها رتبه شما نسبت به کل کاربران در 
مقاطع زمانى مختلف نیز قابل مشــاهده است تا از میزان نذر خود نسبت به دیگر کاربران 

هم مطلع شوید.

ارباب زمان
Time.ir اگر اهل اســتفاده از ابزارهاى تحت وب فارسى زبان باشید، حتما با سرویس

آشــنا هستید. حاال این سرویس براى کاربرانش نســخه هاى اندروید و آى اواس هم ارائه 
کرده اســت، پس اگر به یک تقویم فارســى زبان روى گوشــى خود احتیاج دارید، حتما 
اپلیکیشــن Time.ir را نصب کنید. این اپ عالوه بر تاریخ و زمان در لحظه تقویم هاى 
مختلف مانند تقویم جاللى، میالدى و قمرى را نشــان مى دهد و مى توانید اوقات شرعى 
را با تفکیک شهر و استان هم مشاهده کنید. در بخش دیگرى از این اپلیکیشن مى توانید 
مانند نســخه وب، تاریخ تقویم هاى مختلف را به هم تبدیل کنید، از میالدى به شمســى 
یا برعکس. قدرت محاســبه تبدیل تاریخ این اپ تا 1400 ســال اســت. در بخش دیگر 
آن که مربوط به مناسبت هاســت با اســتفاده از تاریخ هر روز مى توانید مشاهده کنید چه 

مناسبت هاى ملى، مذهبى و بین المللى اتفاق افتاده است.

در صحن حرم
ســعادت وقت گذراندن در صحن حرم امام حســین (ع) در این روزها آرزوى بسیارى از 
ماست، اما دالیل مختلفى باعث مى شود نتوانیم دست خود را به این ضریح مبارك برسانیم. 
اپلیکیشــن پخش زنده حرم امام حســین(ع) این امکان را مى دهد تا به صورت مجازى و 
آنالین به زیارت بروید. این اپ با پخش زنده، شــما را به حال و هواى حرم مى برد. عالوه 
بر حرم امام حســین (ع) مى توانید مکان هاى مذهبى و زیارتى دیگرى مانند بین الحرمین 
شــریفین، صحن حرم مطهر یک و دو و همچنین تلویزیــون کربال را هم به صورت زنده 
دنبال کنید. در کنار این پخش زنده، زیارت نامه هاى صوتى زیارت عاشــورا، توسل به امام، 
زیارت وارث، زیارت اربعین و صلوات امام حسین نیز در این اپ موجود است. در بخش کتاب 
الکترونیک اپ نیز زندگى نامه امام حســین (ع)، احادیث منتخب، وصیت نامه، روایت واقعه 

کربال و زیارت نامه عاشورا نیز براى مطالعه قرار دارد.

ندانستنى ها
 بازى چپولى شما را به یک چالش جالب و عجیب دعوت مى کند. اگر احساس مى کنید 
اطالعات عمومى بســیار خوبى دارید و مى توانید با کاربران دیگر رقابت کنید، وارد بازى 
آنالین چپولى شوید، اما یک نکته کلیدى را فراموش نکنید. در چپولى همه چیز برعکس 
است. در واقع شما زمانى برنده بازى مى شوید که پاسخ اشتباه به سواالت بدهید، اما براى 

دادن پاسخ اشتباه اول باید پاسخ درست را بدانید. 
تمام سواالت بازى چپولى، با پاسخ بله یا خیر داده مى شود پس آنقدرها هم کار سختى 
ندارید، اما وقتى پاى ســرعت عمل به میان مى آید باید در عین دانســتن جواب ها تمرکز 
کافى براى دادن پاســخ برعکس داشته باشــید. محیط بازى کامال یا حتى زیادى ایرانى 
است و با صداگذارى هاى بامزه شما را سرگرم مى کند. انیمیشن هاى بازى هم در نوع خود 

جالب است و شاید بتواند شما را جذب کند.

goo.gl/KCwQES
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