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تلکام تنها!
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   انعطاف پذیرى و دسترسى بیشتر
در الگوى ســنتى مدارس، توجه چندانى به 
شکل هاى مختلف هوش تک تک دانش آموزان 
و الگوى یادگیرى هر یک از آنها داده نمى شود 
که این خود یک عیب بزرگ به شمار مى رود. 
این مســاله بویژه در کشورهاى در حال توسعه 
کــه به دلیل کمبــود منابع ناچار به تشــکیل 
کالس هاى پرجمعیت هســتند بیشتر به چشم 
مى خورد. اســتفاده از یک سبک آموزش براى 
همه افراد به کاهش کارایى آموزشى مى انجامد 
و در نتیجه نمى توان انتظار یادگیرى بهینه را از 

این شکل آموزش داشت. 
شاید اصلى ترین مزیت استفاده از الگوهاى 
نوین آموزشى مبتنى بر فناورى دیجیتال را در 
امکان «شخصى ســازى» آن خالصه کرد. اگر 
کسى از هوش جسمى باالترى برخوردار است، 
شاید بتواند محتواى درسى را در قالب یک بازى 
پرتحــرك رایانه اى به شــکلى بهتر بیاموزد و 
تماشــاى فیلم انجام یــک آزمایش علوم هم 
براى برخى دیگر از دانش آموزان جذاب تر باشد. 
فنــاورى دیجیتال بــه ثبت هرچــه بهتر 
فعالیت هاى دانش آموزان و نتایج آنها نیز کمک 
مى کند. برخالف الگوى سنتى آموزش که همه 
چیز فقط در دفتر نمره معلم خالصه مى شد، با 
تحلیل پایگاه داده مربوط به فعالیت دانش آموزان 
و حتــى اســتفاده از فناورى هایى نظیر هوش 
مصنوعــى و داده کاوى مى توان فرآیند ارزیابى 
میزان پیشــرفت هر یــک از دانش آموزان در 
کالس را به شــکلى بسیار دقیق تر انجام داد.  
مزیــت بعدى فناورى دیجیتــال در آموزش را 
مى توان در دسترس پذیرى آن دانست. از آنجا 
که داشتن یک رایانه یا گوشى هوشمند و ارتباط 

به اینترنت معموال هزینه چندان باالیى ندارد و 
بسیارى از خانواده ها حتى در کشورهاى کمتر 
توسعه یافته به آنها دسترسى دارند، دسترسى به 
انواع محتواى دیجیتال آموزشــى نیز به مراتب 

ساده تر شده است. 

   محتواى تکمیلى چند رسانه اى
از نخستین روزهاى شکل گیرى مدارس به 
سبک نوین تاکنون، شکل فیزیکى کتاب هاى 
درسى تغییر چندانى نیافته است. با این وجود، 
ایــن بخش از  فناورى هاى نویــن دیجیتال، 
زندگى آموزشــى ما را نیز متحول خواهد کرد. 
دیگر کتاب هاى درسى به متن و تصویر محدود 
نخواهد بود. امروزه برخى کتاب هاى درســى 
داراى محتواى مکمل آنالین در وبسایت ناشر 

هســتند. در این وبسایت ها مى توان پویانمایى، 
فیلم، آزمون هــاى مختلف و انــواع محتواى 
مرتبــط با مفاهیــم عرضه شــده در کتاب را 
مشــاهده کرد. دانش آموزان معمــوال پس از 
خواندن مطالب با پرسش هایى روبه رو مى شوند 
که مى توانند پاسخ آنها را در محتواى تکمیلى 
موجود در وبسایت هاى آموزشى مشاهده کنند. 

   چند فناورى سودمند براى مدارس
1   شــبکه هاى اجتماعى: بــا وجود 
اجتماعى»  «شــبکه هاى  عبارت  شاید  این که 
بــراى بســیارى از ما بیشــتر با ســرگرمى و 
وقت گذرانى مانوس باشد، اما واقعیت این است 
که شــبکه هاى اجتماعى متعددى در سراســر 
جهــان وجــود دارد که با محوریت آموزشــى 

شــکل گرفته انــد. ارتباط بهتر و گســترده تر 
(بیرون از چارچوب زمان حضور در مدرسه) بین 
دانش آمــوز و معلم و خود دانش آموزان، امکان 
مطرح کردن پرســش و دریافت پاســخ و نیز 
هماهنگى بهتر براى انجام پروژه هاى درســى 
از جمله کاربردهاى این شــبکه هاى اجتماعى 
ابزارها ســبب مى شوند یادگیرى  هستند. این 
خارج از مدرســه فقط به یک فعالیت انفرادى 
تبدیل نشــود و بتوان از زمــان حضور در خانه 
براى انجام تکالیف به بهترین شــکل استفاده 

کرد. 
همیشه  بازى  رایانه اى:  2  بازى هاى 
براى انســان ها و به ویژه کودکان و نوجوانان 
جذابیت دارد. در این میان، برخى از بازى هاى 
رایانه اى با اهدافى آموزشــى طراحى مى شوند. 
با کمک بازى ســازى نه تنهــا مى توان طیف 
گســترده اى از اطالعات را بــه دانش آموزان 
منتقل کرد، بلکه توانایى آنها براى حل مساله 

نیز افزایش مى یابد. 
مجازى و افــزوده:  واقعیــت    3
یکــى از حوزه هاى فناورى که همیشــه براى 
عالقه مندان به دنیــاى دیجیتال جذابیت دارد، 
دو فناورى واقعیت مجــازى و واقعیت افزوده 
اســت. در سال هاى اخیر و با عرضه تجهیزاتى 
نظیر عینک هاى ویژه واقعیت مجازى، گرایش 
به اســتفاده از ایــن فناورى در آمــوزش نیز 
رو به رشد بوده است. آموزش مفاهیم مختلف 
مربوط به زیست شناســى، فیزیــک، جغرافیا و 
حتى درســى مثل تاریخ از جملــه کاربردهاى 
فناورى هــاى واقعیت مجازى و واقعیت افزوده 
اســت که مى تواند به دانش آمــوزان در درك 
هرچه عمیق مفاهیم مورد مطالعه کمک کند. 

ســفرهاى علمــى مجــازى نیــز یکى از 
مواردى اســت که بــا این فنــاورى واقعیت 
امکان پذیر است. دانش آموزان کالس  مجازى 
بــا اســتفاده از عینک هاى واقعیــت مجازى 
مى توانند ســفرى گروهى را همراه معلم خود 
در جنگل، آزمایشــگاه یا دیگر مکان هایى که 
شــاید دسترسى به آنها دشــوار و زمانبر باشد، 

تجربه کنند. 
4  حســگرهاى بیومتریک: یکى از 
ارزیابى شــاخص هاى  بیومتریک،  کاربردهاى 
مختلف بدنــى و ارتباط آن با مــوارد مختلف 
اســت. براى نمونه، معلمان با اســتفاده از این 
فنــاورى مى تواننــد میزان اشــتیاق و تمرکز 
دانش آمــوزان را ارزیابى کــرده و در صورت 
بى حوصلگى یا نداشتن تمرکز آنها، تغییرى در 
روند کالس ایجاد کنند. در مجموع، ابزارهاى 
نوین بازخوردهاى زیستى مى توانند به پیشبرد 

روند کالس به شکلى موثرتر کمک کنند.

تردیدى نیست دوره حضور در مدرســه و آموزه  هاى این دوره، نقش مهمى در پیشرفت هر فرد در دوره هاى بعدى زندگى دارد. به همین دلیل، افزایش 
کیفیت آموزش مى تواند به معناى تضمینى براى بهبود کیفیت زندگى هر انسان و توسعه پایدار جامعه باشد. پیشرفت چشمگیر فناورى هاى دیجیتال در 
یک دهه اخیر سبب شده ابزارهاى مختلف مبتنى بر این فناورى ها (نظیر گوشى هوشمند یا رایانه) به بخشى عادى از زندگى هر یک از ما تبدیل شود. با این 
وجود  به نظر مى رسد هنوز مدارس در کشورمان نتوانسته اند با این روند هماهنگ شده و از این ابزارهاى نوین به نفع خود استفاده کنند. شاید نگاه تقریبا 
غالبى که ابزارهاى دیجیتال را وسیله اى براى سرگرمى مى داند، مانعى در برابر گسترش استفاده از این ابزارها باشد. با این وجود، آشنایى با رویکردهاى 
نوین بهره گیرى از این فناورى ها در نظام هاى آموزشى مى تواند به ما در درك هرچه بهتر توان بالقوه آن و حرکت درست در این مسیر کمک کند. یکى از 

اصلى ترین مزایاى ابزارهاى دیجیتال، کمک به مدارس و معلمان براى کمک به دانش آموزان براى شکوفاسازى استعدادهایشان است. 

صالح سپهرى فر

آموزش کدنویسى در مدارس

آموزش کدنویســى معموال به صورت بســیار محدود و از سال هاى آخر دوره متوسطه در مدارس آغاز مى شود. با این وجود، برخى 
مدارس در کشورهاى توسعه یافته از مقاطع پایین تر و حتى دوره پیش دبستانى مفاهیم کدنویسى را به دانش آموزان آموزش مى دهند، اما 
دلیل این کار چیست؟ کدنویسى مى تواند به آموزش موثر شیوه هاى مختلف حل مساله و افزایش توانایى تحلیل مسائل در دانش آموزان 
بینجامد. براى کدنویسى ابتدا باید درك درستى از مساله پیش رو داشته و سپس راه حلى را به صورت مرحله به مرحله براى آن طراحى 
کنیم. به همین دلیل کارشناسان آموزشى بر این باورند آموزش برنامه نویسى در مقاطع پایین مى تواند به تقویت قابل توجه مهارت حل 
مساله که یکى از حیاتى ترین مهارت ها براى موفقیت در بازار کار و زندگى است، منجر شود. البته آموزش کدنویسى در مقاطع پایین به 
شکل معمول (نوشتن عبارت هاى خاص) صورت نمى گیرد، بلکه ابزارهایى گرافیکى براى این کار طراحى شده که مى تواند فرآیند را 
براى دانش آموزان ساده تر کند. همچنین استفاده از ابزارهایى نظیر ربات هاى اسباب بازى براى اجراى کدهاى نوشته شده نیز مى تواند 

به جنبه سرگرم کنندگى این فعالیت افزوده و در نتیجه به یادگیرى بهتر کدنویسى بینجامد.

افزایش اثربخشى نظام یادگیرى با استفاده از فناورى هاى نوین

هوشمندانه بیاموز!

ذره بین



اگر مطالب 
این صفحه را 
مى پسندید، 
عدد 3 680
را به شماره 

 300011226
پیامک کنید

یکشنبه  
22 مهر 1397 

شماره  680

3

   سال تحول دیجیتال
شعار سال 2018، انقالب صنعتى چهارم یا 
تحول دیجیتال انتخاب شده و این نامگذارى، 
نگاه ها را به ســمت دیجیتال شدن سوق داده 
است. در حوزه فضاى مجازى کودك و نوجوان 
تالش هاى زیادى در کشــور شده، ولى تا چه 
میزان خواســت و نیاز این قشــر پوشش داده 
شده اســت؟ مجید بایرامى، پژوهشگر و فعال 
حوزه آموزش الکترونیک و استفاده از ابزارهاى 
نوین آموزشــى در گفت وگو با کلیک مى گوید: 
«تجهیز و هوشمندســازى مدارس در صورتى 
که استفاده مناسبى از آن نشود گره گشا نیست. 
یکى از مســائل بااهمیــت در این حوزه ترس 
معلمــان از دیجیتال شــدن فرآیند یاددهى و 
یادگیرى است. بســیارى از معلمان ما نسبت 
به دیجیتال شــدن آموزش حس خوبى ندارند 
و فکر مى کنند فناورى هاى نوین آموزشى قرار 
است جاى آنها را تنگ کند. در بسیارى از موارد 
شاهد صحبت هایى از ســوى معلمان هستیم 
که اســتفاده از روش هاى آموزشــى به شیوه 
الکترونیک را بسیار سخت مى بینند. استفاده از 
فناورى هاى نوین نه نیاز به مهندس کامپیوتر 
شــدن دارد و نه کدنویســى، ما بایــد بدانیم 
ابزارهــاى الکترونیک و فضــاى مجازى چه 
فرصت مناســبى را در اختیارمان قرار داده اند. 
قرار نیســت همان روش هاى قدیمى تدریس 
را پیش بگیریم و فکــر کنیم حضور ابزارهاى 
الکترونیکى و فضاى مجازى تهدیدى هستند 

که نباید به آنها توجه کنیم.»
بیایید با یک مثال ســاده مســاله را کمى 
روشن تر کنیم. در خانه نسبت به 50 سال پیش 
ابزارهاى بیشــترى مانند ماشــین لباسشویى، 
ماشین ظرفشــویى، ابزارهاى پخت وپز و دیگر 
وســایل را در اختیار داریم. با اســتفاده از این 
ابزارها فرصت بیشترى در خانه خواهیم داشت 

و ســرعت انجام بســیارى از کارها بیشتر از 
قبل شده است. به مدرســه برگردیم، استفاده 
از فنــاورى مى تواند به معلمــان کمک کند تا 
فرصت بیشترى براى هر یک از دانش آموزان 

داشته باشند. 
بایرامى مى گوید: «تا همین چند سال پیش 
براى گزارش عملکــرد یک دانش آموز به اولیا 
مجبور به دعوت اولیا به مدرسه بودیم، مشغله 
اولیا از یک طــرف و مدت زمانى که خودمان 
به عنوان معلمان و مربیان مدرســه باید صرف 
مى کردیــم از طرف دیگر، وقت زیادى را از ما 
مى گرفت. براى این کــه یکى از دانش آموزان 
یــک مبحث را یاد بگیرد بایــد براى تک تک 
دانش آمــوزان وقــت مى گذاشــتیم، اما امروز 
با اســتفاده از یک ســامانه آنالین مى توانیم 
همــه مراحل تحصیلى یــک دانش آموز را به 
اولیا اطالع دهیم و مادر و پدر یا سرپرســتان 
دانش آموزان مى توانند روى سیســتم یا تلفن 
همراه، روند تحصیلى دانش آموز خود را بررسى 
کنند. طراحى یک بازى ســاده و استفاده از آن 
یک مســاله  مى تواند  دانش آموزان  تبلت  روى 
درســى را به عنــوان تمریــن در اختیــار آنها 
قرار دهــد تا یادگیرى بخوبــى براى تک تک 
دانش آموزان انجام شــود. فناورى به ما کمک 
کرده تا وقت بیشــترى را به صورت هدفمند در 

اختیار داشته باشیم و از آن بهره ببریم.»

   سرمایه گذارى روى پژوهش
با یک نگاه ساده به اطرافمان به این نتیجه 
مى رســیم که بســیارى از فناورى هاى نوین 
بدون دانش فنى و بررسى هاى اولیه وارد کشور 
شده و بعد از استفاده همگانى به مشکالت آن 
پى برده ایم. همه گیر شــدن استفاده از اینترنت 
یا پیام رسان ها نمونه هایى از این موارد هستند. 
به نظر مى رســد نبــود ســازوکار دقیق ورود 

فناورى هاى نوین و عدم فرهنگ سازى بموقع 
مى تواند موجب بروز مشــکالتى شود که حل 
آنها وقت و انرژى زیادى از منابع کشور خواهد 

گرفت. 
همــان طور کــه بایرامى نیــز اعتقاد دارد 
نبــود کارگروه هاى پژوهشــى و فقــدان کار 
پژوهشــى قبل از ورود فناورى معموال باعث 
ایجاد مشــکالتى مى شــود. در بســیارى از 
موارد از پایلوت اســتفاده نمى کنیم. بیشترین 
ابزارهــاى  واردات  روى  را  ســرمایه گذارى 
نوین انجــام مى دهیم، اما کمتر براى تیم هاى 
پژوهشى و تحقیقاتى هزینه مى کنیم. ما ابزار را 
وارد کشور مى کنیم، اما فرهنگ استفاده از آن 
را چطور؟ بایرامــى توضیح مى دهد: «به عنوان 
کسى که سال هاست در مدارس کشور حضور 
دارم، فکر مى کنم استفاده از تیم هاى تحقیقاتى 
و انجام پژوهش هاى مختلف روى مخاطبان و 

شناخت بموقع و درست نیازهاى 
از  از بروز بسیارى  آنها مى تواند 
مشکالت جلوگیرى کند. در دنیا 
و در بســیارى از کشورها پیش 
از ایجــاد یک مــوج فناورى و 
استفاده از آن، پیش بینى صورت 
گرفته و ســازوکارهاى مناسب 
براى مقابله یا هدایت این موج 
بررسى و لحاظ مى شود. در واقع 
قبل از رویارویى با موج فناورى 
راهکارهــاى مختلف بررســى 

شده اند.»

   استانداردسازى فضاى 
مجازى کودکان

بــا توجه به مســائل مطرح 
فناورى هاى  از  اســتفاده  شده، 
نویــن در آمــوزش کــودك و 

نوجوان نه تنها تهدید محســوب نمى شــود، 
بلکه مى تواند فرصت ســاز و مفید باشد. مساله 
دیگر، اســتفاده از فناورى هاى نوین با رویکرد 
استانداردســازى فضــاى مجــازى کودك و 
نوجوان اســت. در بســیارى از کشورها سن 
مشخصى براى اســتفاده از ابزارهاى فناورى 
اطالعات یا خدمات مبتنى بر آنها در نظر گرفته 
شده است. هر کودك و نوجوانى که بخواهد از 
یک ابزار یا خدمت اســتفاده کند باید به ســن 
قانونى رسیده باشــد. قانونگذارى هاى مرتبط 
صورت گرفته و مجرى قانون مى تواند براساس 
قانون مدون تصمیم گیرى کند. به عنوان مثال 
عضویت در شــبکه هاى اجتماعى، استفاده از 
بازى ها، مشاهده فیلم ها و مواردى از این دست 
براســاس گروه هاى سنى تعریف شده اند و هر 
کشــور براساس فرهنگ حاکم بر آن، سعى در 
استانداردســازى و قانونگذارى مناسب در این 

حوزه دارد.

   سواد رسانه اى و محتواى مناسب
محتواى مناســب براى سنین مختلف یکى 
از نیازهاى اصلى اســتفاده صحیح از ابزارهاى 
نوین آموزشــى و ارتباطى است. در عین حال 
سواد رســانه اى خانواده ها به عنوان مکمل این 

موضوع بسیار بااهمیت است.
بایرامى مى گوید: «در کشــورهاى پیشرفته 
اگر یک کودك قبل از ســن قانونى (به عنوان 
مثال 13 سالگى) حساب کاربرى در شبکه هاى 
اجتماعى داشــته باشــد، والدین این کودك از 
نظر قانونى مجرم شــناخته شــده و صالحیت 
سرپرســتى فرزند خود را ندارند. در واقع سواد 
رســانه اى والدین و آگاهى آنها از فعالیت هاى 
کــودك و نوجوان خود در فضــاى مجازى از 
اهمیت بســیار باالیى برخوردار اســت.اگر به 
آمارهــا نگاه کنیم در تجهیــز مدارس و حتى 
در ایجاد بسترهاى مناسب از لحاظ زیرساخت 
در حــوزه فضاى مجازى کــودك و نوجوان، 
فعالیت هاى مناســبى در کشور صورت گرفته 
اســت. ســال هاى 90 تا 92 هوشمندســازى 
مدارس در دســتور کار قــرار گرفت و پس از 
آن چند سالى است که شــوراى عالى فضاى 
مجازى با همکارى دولت تالش هاى خوبى در 
جهت آماده سازى بستر مناسب فضاى مجازى 
در حوزه کودك و نوجوان دارد، اما شناســایى 
و تولید محتواى مناســب براى رده هاى سنى 
مختلف، مساله اى است که کمتر به آن پرداخته 

شده است.» 
 اگر به اندازه نیاز، محتواى مناســب براى 
رده هاى  در  نوجــوان  و  کودك 
ســنى مختلف تولید شده باشد، 
دنیاى کودکان پر خواهد بود از 
چیزهایى که به آنها نیاز دارند و 
احتمال حضور این افراد در بقیه 
بخش هاى فضــاى مجازى که 
برایشان مناســب نیست، بسیار 

کمتر خواهد بود.
به طــور کلــى بایــد گفت 
اســتفاده از فنــاورى در عصر 
دیجیتال امرى اســت الزم، اما 
ابزارها  از  نحوه استفاده مناسب 
جذابیت  میــزان  بــه  محتوا  و 
تولیدات این حوزه بستگى دارد. 
هرچه محتــوا و ابزارها بتوانند 
بهتر نیاز مخاطبان را پوشــش 
دهند، شــاهد اســتفاده بهتر از 

آنها خواهیم بود.

ذره بین
فرآیندهاى یاددهى و یادگیرى با پیشرفت فناورى، تغییرات زیادى کرده است. گرچه این تغییرات موجب بهبود فرآیند یاددهى و یادگیرى شده، اما 
به نظر مى رسد تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله زیادى داریم. سال هاست آمار و ارقام قابل قبولى از هوشمندسازى مدارس گرفته تا استفاده از فضاى 

مجازى براى یادگیرى کودك و نوجوان ارائه مى کنیم؛ اما در عمل باید دید این میزان با واقعیت عصر دیجیتال تا چه اندازه فاصله دارد.

فناورى چه جایگاهى در سیستم آموزشى کشور دارد؟

یار کمکى یاددهى و یادگیرى
محسن سمسارپور

مجیــد بایرامــى: در 
بســیارى از کشورها 
پیش از ایجاد یک موج 
فناورى و اســتفاده از 
آن، پیش بینى صورت 
گرفته و سازوکارهاى 
مناســب براى مقابله 
یا هدایــت این موج 
لحــاظ  و  بررســى 
مى شود. در واقع قبل 
از رویارویــى با موج 
فنــاورى راهکارهاى 
مختلف بررسى شده اند
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   سیم هاى متفاوت
همــراه اول کــه تاکنون 
بیش از 50 میلیون سیمکارت 
را در کشــور تولیــد و عرضه 
کرده اســت، امســال در 
تلکام از دو نوع سیمکارت 
تا  کــرد  رونمایى  جدیــد 
بیشتر  را  سیمکارت هایش 
کند. جذاب  کاربران  براى 
نوع اول، ســیمکارت هاى 

اســت   VIP که بــراى نخســتین بار در
کشور ارائه مى شود. این سیمکارت ها قرار است با 
قابلیت هاى خاص براى کاربران عرضه شــود که 
البته در حــال حاضر تنها قابلیت آن، چاپ عکس 
فرد روى بدنه ســیمکارت اســت!  و مشــخص 
نیســت همراه اول چه قابلیت هایى براى این نوع 
ســیمکارت ها در نظر گرفته اســت. اما جالب تر و 
مفیدتر از این، تولید ســیمکارت sim-sd اســت 
که خبر خوشــى براى دارندگان گوشــى هاى دو 
سیمکارته به حساب مى آید. با توجه به آن که اکثر 
این گوشــى ها فقط دو اسالت سیم دارند که یکى 
براى ســیمکارت اول و دومى براى سیمکارت یا 
کارت حافظــه به کار مى رود. همــراه اول، چیپ 
کارت حافظه میکرواس دى (micro sd) و چیپ 
نانوسیم را در یک سیمکارت تعبیه کرده تا کاربران 
این گوشى ها بتوانند به طور همزمان از سیمکارت و 

کارت حافظه در یک اسالت بهره مند شوند. 
ایــن «ســیم - اس دى»هــا قرار اســت در 
ظرفیت هــاى 8، 16، 32 و 64 گیگابایتى تولید و 

به مشترکان عرضه شود.

   هوشمندسازى و پلتفرم هاى آینده
آنهایى که اخبــار پلتفرم هاى نویــن را دنبال 
مى کنند، مى دانند فناورى هایى مانند شــبکه نسل 
پنجــم (5G) یــا اینترنت اشــیا (IoT) از جمله 
مواردى هســتند که در شکل دهى آینده ارتباطات 
نقش به ســزایى ایفا خواهند کرد. به همین منظور، 
همراه اول، پلتفرم کامل شــبکه مبتنى بر رایانش 
 (5G) ابرى را براى ارائه سرویس هاى نسل پنجم
با همکارى دانشگاه صنعتى شریف پیاده سازى کرده 
که دموهایى مانند حرکت خودروهاى برقى متصل 
به شبکه با اســتفاده از قدرت تمرکز ذهن افراد و 
ارتباط حسگرهاى مغزى در نمایشگاه تلکام براى 
عموم به نمایش گذاشته شد. البته این پلتفرم هنوز 
در فاز پایلوت است و عرضه آن در سطح وسیع به 
گذر از پیچ و خم هاى مختلفى نیاز خواهد داشــت. 
در ســوى دیگر رقابت اپراتورى، ایرانسل، تمرکز 
اصلى را بر ارائه راهکارهاى هوشــمند روى شبکه 

نسل چهارم و تالش براى حرکت به سمت 
ابرى  اشیا و سرویس هاى  اینترنت 

گذاشــته اســت. یکى از این 
راهکارها کــه زیرمجموعه 
شهرى  هوشمند  مدیریت 
مى گیرد،  قرار  ایرانســل 
هوشمند  مدیریت  سامانه 
است.  ونقل  حمل  ناوگان 

ایرانسل همزمان با تلکام 97 
در تفاهمى با شهر فرودگاهى 

امام خمینــى(ره)، خودروهاى این 
شهر فرودگاهى را به یک سخت افزار ردیابى 

مجهز مى کند. با به کارگیرى این سخت افزار، عالوه 
بر دریافت لحظه اى اطالعات مکانى خودرو، دیگر 
اطالعات از جمله میزان سوخت مصرفى، مسافت 
طى  شده، وزن بار خودرو، دماى محفظه حمل بار، 
دما و دور موتور، ســاعت کارکرد موتور و ســرعت 
لحظه اى به کمک حســگرهاى جانبى یا به شکل 
مســتقیم از رایانه مرکزى خودروها دریافت شده و 
پــس از گردآورى به نرم افــزار مرکزى مدیریت و 

نظارت بر عملکرد این ناوگان ارسال مى شود. 

در برنامه مدیریت هوشــمند شهرى ایرانسل 
همچنین ســامانه هاى هوشمند مدیریت ترافیک، 
مدیریــت پارکینــگ، مدیریت خدمات شــهرى، 
زیرســاخت هاى شهرى و اســتفاده بهینه از منابع 
انرژى هم معرفى شــده که بایــد دید در ادامه چه 
تعداد از این پروژه ها به مرحله پیاده سازى و عرضه 

عمومى خواهد رسید.

   چالش زیرساخت هاى سریع و فراگیر
یکــى از مهم ترین مســائلى که در مقایســه 
کشــورمان با کشــورهاى توســعه یافته یا حتى 
کشورهاى در حال توســعه دیگر مطرح مى شود، 
افزایش ســطح زیرســاخت هاى فنــاورى براى 
دسترسى عموم مردم به اینترنت با سرعت باالست. 
واى فاى عمومــى از جمله این بسترهاســت که 
مى تواند کمک بســزایى به گسترش دسترسى به 
سرویس هاى مختلف کند. شــرکت مخابرات در 
نمایشــگاه امسال از رســاندن تعداد نقاط 
پوشــش دهى واى فاى عمومى از 
200 به 1000 نقطه در کشور 
البته  اســت که  داده  خبر 
هنوز تا میزانى که بتوان 
بــه آن صفت «فراگیر» 
فاصله  اطالق کــرد،  را 

بسیارى دارد!
اما بحــث دیگرى که 
روند  پیگیر  زیــادى  کاربران 
انجام آن هستند، سرویس اینترنت 
منازل بر پایه فیبر نورى (FTTH) است 
که مخابرات با نام تانومــا آن را به صورت محدود 
برقرار کرده اســت.  خبر خوب، وجود شرکت هاى 
مختلف فعال در زمینه تولید و نصب فیبرهاى نورى 
در نمایشــگاه امسال بود که اگر مخابرات بتواند از 
این ظرفیت براى ســرعت بخشیدن به گسترش 
شــبکه فیبر نورى اســتفاده کند، مى توانیم انتظار 
پایین آمــدن قیمت و در نتیجــه افزایش ضریب 
نفوذ این فناورى بســیار مهــم را در میان کاربران

 داشته باشیم.

محمود صادقى

تلکام تنها!
بازیگران اصلى این نمایشگاه، 3 اپراتور تلفن همراه و شر کت مخابرات بودند

به سنت هر سال، امسال نیز نمایشگاه صنایع مخابرات و اطالع رسانى یا همان ایران تلکام از 11 تا 14 مهر در محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى تهران 
برگزار شد. بازیگران اصلى این نمایشگاه مانند هر سال، سه اپراتور تلفن همراه و شرکت مخابرات بودند که هر کدام تالش کردند جدیدترین دستاوردها 
و خدماتشان را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهند. البته از تابستان 96 صحبت هایى مبنى بر ادغام دو نمایشگاه اصلى صنعت IT یعنى تلکام و 
الکامپ مطرح شد که بنا به دالیلى امسال هم شاهد برگزارى جداگانه آنها بودیم، اما چه خبرهاى مهمى در تلکام 97 با شعار «ارتباطى فراگیر» بوده است؟

بدیهیاِت نادیده 
گرفته شده!

مى توانیم خوشحال باشیم که هر سال 
نمایشگاه هاى فناورى اطالعات با نام هاى 
خاص و برچسب بین المللى برگزار مى کنیم 
تا مردم را بیشتر با فناورى ها و سرویس هاى 
مختلف آشنا کنیم. مسؤوالنى هم بیایند و 
با تعریف و تمجید از شرکت هاى غولى که 
نیاز چندانى هم به این نمایشگاه ها ندارند، 
کمى حس پیشرفت را به این ملغمه تزریق 
کنند! اما مایه تأسف در میان همه این ها، 
برخى از موارد بسیار پیش پاافتاده و بدیهى 
است که به نظر مى آید کامال به حال خود 

رها شده است. 
اولیــن مســأله، محتــواى آنالین و 
اطالع رسانى نمایشــگاهى است که شعار 
ارتباط فراگیر را یدك مى کشــد! شــاید 
باورتان نشــود، ولى وبســایت رســمى 
نمایشــگاه تلــکام را در جایــگاه چهارم 
جست وجوى عبارت «تلکام 97» در گوگل 
پیدا مى کنید. در مورد وضعیت اسف بار خود 
وبســایت هم واقعا چیزى نمى توان گفت! 
نه نقشــه اى براى پیدا کــردن غرفه هاى 
مختلف، نــه اطالعات درســتى در مورد 
برگزارى و آخرین اخبار، نه حتى ســاعت 
برگزارى نمایشگاه! فکر مى کنید در صفحه 
فهرست شرکت کنندگان در نمایشگاه چند 
شرکت را ببینید؟ اهمیتى ندارد، چون این 
صفحه کامال خالى اســت! نسخه موبایل 

هم که اصال چیست؟!
مسأله دوم، بازاریابى هاى 
عجیب و غریب و فوق سنتى 
در این گونه نمایشگاه هاست. 
شــاهد  بایــد  کــى  تــا 
در  درى  دِم  شماره فروشــى 

بسترهاى  ادعاى  با  اپراتورهاى  غرفه هاى 
گرفتــن  هوشــمند، صف هــاى  فــوق 
برگــه  و  رایــگان  ســیمکارت هاى 
آیا  باشــیم؟  بى هدف  پخش کردن هــاى 
نمى توانیم حداقل کمى از این فناورى هاى 
ادعایــى را در خود نمایشــگاه ببینیم؟ در 
دوران نســل چهارم شبکه هاى مخابراتى، 
چــرا من بازدیدکننده بایــد جلوى تابلوى 
نقشــه نمایشگاه بایســتم تا بفهمم اصال 

کدام غرفه ها نمایشگاه تلکام است؟
و در آخــر، از غرفه دارانــى بگوییم که 
بدون داشتن اطالعات درست از محصول 
 ،IT شرکتشــان یا حتى اطالعات پایه اى
بازدیدکنندگان را بــه این ور و آن ور پاس 
مى دهند تا بدون افزودن ذره اى به دانش 
یا عالقه آنها، صرفا در حد یک تبلیغ کننده 

ظاهرى باقى بمانند!
آیا وقت آن نرسیده که بعد از این همه 
ســال تبلیغ کمیت، کمى هــر بر کیفیت 

برگزارى نمایشگاه ها بیفزاییم؟

شرکت مخابرات 
در نمایشگاه امسال از 

رساندن تعداد نقاط پوشش دهى 
واى فاى عمومى از 200 به 1000 

نقطه در کشور خبر داده که البته هنوز 
تا میزانى که بتوان به آن صفت 

«فراگیر» را اطالق کرد، 
فاصله بسیارى دارد!

ذره بین

بیش از 
را در کشــور تولیــد و عرضه 

فهرست شرکت کنندگان در نمایشگاه چند 
شرکت را ببینید؟ اهمیتى ندارد، چون این 
صفحه کامال خالى اســت! نسخه موبایل 

مسأله دوم، بازاریابى هاى 
عجیب و غریب و فوق سنتى 
در این گونه نمایشگاه هاست. 
شــاهد  بایــد  کــى  تــا 
در  درى  دِم  شماره فروشــى 
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   سرگردان بین قهرمان و ضد قهرمان
الرا کرافت در قســمت اول، دخترى جوان و 
بى تجربه بود کــه زمین مى خورد، اما امیدش را از 
دست نمى داد. الراى قســمت دوم، دخترى قوى 
و پخته بــود که خــودش را در زندگى پیدا کرده 
بود و حاال الراى قســمت سوم، مجنونى خیره سر 
و وسواســى شده که از هدف چشــم برنمى دارد؛ 
حتى شــده به قیمت نابود کردن هرچه خوبى در 
زندگى اش. از دور، تصمیــم هنرى خوبى به نظر 
مى آید، آموزنده است، شاید خیلى ها را دچار تحول 
کند، اما وقتى در قالب این الرا فرو مى روید و این 
رفتــار را ذره ذره با او تجربــه مى کنید و مى دانید 
خیلى از تصمیم هایش اشتباه است، مقدارى از این 
تاثیر از بین مى رود. این در حالى است که دوست 

الرا، جونا، نقش مثبت و دلچسبى دارد.
همان طور که اشــاره شــد، این گیم گرافیک 
بشدت خوبى دارد. مناظر پرو و مکزیکو چشم هر 
زیبایى دوستى را قلقلک مى دهد. جنگل ها بشدت 
پر و انگار که بى پایان طراحى شــده اند؛ مقبره ها 
جزئیاتى دیوانه کننده دارند؛ شهرك ها زنده و عظیم 
هســتند و راحت مى توان خود را در این جهان گم 

کرد.

   اَبَر قهرمان داستان، اَبَر شرور طراحى
الرا در این قســمت، هم مخفى کارتر شــده 
هــم بى رحم تر. براى مثــال، مى تواند تن خود را 
با گل و الى بپوشــاند یا دشــمنان را با طناب از 
درخت آویزان کند و تیرهاى وحشت ســاز ساخته 
و به دشــمنان پرتاب کند که باعث جنون آنها و 

تیراندازیشان به سمت یکدیگر مى شود. 
اگر دشمنان حین مخفى کارى، متوجه حضور 
شما بشوند، مى توانید با دورى کردن از آنها براى 
چند لحظه، از یادشــان بروید و بــه کارتان ادامه 

دهید! البته این مورد به نظر تصمیمى عمدى براى 
ساده سازى گیم مى آید. 

در کل، ما اینجــورى اش را دوســت نداریم. 
سادگى بیش از حد، خمیازه  آوراست! 

از ســوى دیگر، عنصر صدا هیچ نقش خاصى 
در مقابله ها ندارد. مى توانید در دو قدمى دشــمن، 
آزادانه در میان علف ها پرسه بزنید. نه تکان خوردن 
علف ها، نه صداى خش خش پایتان توجه شــان را 
جلــب نمى کند! اگر خود را به گل و الى آغشــته 
باشــید، مى توانید جلوى چشمشــان از بته اى به 
بته دیگــر حرکت کنیــد. نمى توان دربــاره این 
مخفى کارى که عمال نامرئى شدن است، توصیف 

زیبایى به کار برد. 
جالب اینجاســت کــه اگر دشــمنان متوجه 
حضورتان شــوند، درگیرى ایجاد شــود، ســپس 
فرار کنید و بعد از آرام شــدن اوضاع – چند ثانیه 
بعــد - برگردید، تعدادى دشــمن جدید در همان 
ناحیه قبل مى بینید که ایســتاده اند و خوش و بش 
مى کنند. انگار نه انگار همین 30 ثانیه پیش جسد 

همکارشان را روى زمین انداخته اید! 
نقاط ضعفى در طراحى گیم دیده مى شــود که 
واقعا مایه افسوس است. مثال گل و الى، گزینه اى 
اَبَر انسانى است که اصال استراتژیک نیست و بیش 

از حد در دسترس اســت. از سوى دیگر، تیرهاى 
وحشت ساز، همیشه درست عمل نمى کنند.

   دلیرى سینوسى
در این قسمت، صحنه اى مشابه اولین آدمکشى 
الرا در قسمت اول دیده مى شود. منتها این بار، الرا 
براحتى موفق به قتل رقیب مى شود. نگاه خونسرد 
و بى رحم او، مى خواهد این پیام را برســاند که الرا 
به یک نیروى بى رقیب و یکه تاز تبدیل شده است، 
امــا این ابزار داســتانى، خیلى زود تحت الشــعاع 
مکانیک هاى گیم پلى قرار مى گیرد. در این قسمت، 
دشمنان حالتى هجومى تر دارند و سریع به سمت 
الرا حمله مى کننــد. متاســفانه قابلیت هاى الرا 

به خوبى این وضعیت را پاسخ نمى دهد. 
جاخالــى دادن هاى الرا هنوز همان پشــتک 
واروهاى قســمت اول اســت و یادآور آن الراى 
خام و تازه کار. تبر کوهنــوردى اش هم هنوز فقط 
در حد یک شــئ اضافى است و بعد از دو قسمت، 
فکر کردن به آن به عنــوان جزیى از نبردها واقعا 
خنده دار است. بیشتر دشمنان به سادگى از ضربات 
تبر جاخالى مى دهند؛ بخصوص در ســختى هاى 
باالتر؛ تا این که در مراحل باالتر به توانایى جاخالى 
و ضربه زدن دســت مى یابید. اســلحه گرم هم در 
نبردهــاى رویارو کاربرد چندانى نــدارد، تا این که 
باالخره شاتگان به دست مى آورید. تکرار این حالت 
آغاز از موضع ضعف و پیشــرفت ذره ذره، ســلیقه 
و منطق مى خواهد. ســرى God of War نمونه 
خوب اجراى باســلیقه این رویکرد است. در سایه 
مهاجم مقبره، تضاد شدید خونسردى الرا در داستان 

و لنگى اش در گیم پلى، اصال خوشایند نیست.
در این قسمت هم متاســفانه روى تصویر به 
محل دریافت آسیب اشاره اى نمى شود. اگر از چند 
جهت به شما حمله شود، این ماجرا اذیتتان خواهد 
کرد. قطعا جهیدن مســتمندانه الرا از این سو به 
آن ســو به امید یافتن فضایى باز براى تیراندازى 
راحت به دشــمنانى که دوره اش کرده اند، نشان از 

یک ماجراجویى قوى ندارد. 
شاید در نبردهاى آتشین از فواصل نسبى است 
که ســایه مهاجم مقبره واقعا مى درخشــد. سبک 
مبارزه مهاجم مقبره، در این زمینه هنوز قوى، روان 

و ستودنى است. 
این نقد با کمى ســختگیرى، اندکى غیرت و 
حساسیت روى نام مهاجم مقبره و از دید یک هوادار 

منتقد نوشته شده است. 
براى کســانى که زیاد گیم بــازى نمى کنند و 
حاضرند روى تضادها و نواقصش چشم ببندند، این 

اثر واقعا جذاب خواهد بود.

بازي هفته

هزارتوى خوش زرق و برق
 Starlink: Battle for Atlas در توضیح
که کنسول هاى PS4، XOne و Switch را 
مقصد خود قرار خواهد داد، آمده اســت: در این 
گیم اکشن - ماجرایى مى توانید یک مدل سفینه 
بر اساس سلیقه شخصى خود ساخته، به کنترل 
گیم خود الصاق کرده و آن را به فضا بفرستید و 
سفرى میان سیاره اى را آغاز کنید. شما رهبرى 
یک گروه جنگجوى فضایى را به   عهده خواهید 
داشت که از سفینه هاى ماژوالر استفاده کرده و 
قادرند توانایى هایشان را با یکدیگر ترکیب کنند. 

دست شــما در تعیین ترکیب سفینه ها باز 
است و به محض این که ســفینه مورد عالقه 
خود را ســاختید، مى توانید فورا آن را به درون 
گیم منتقل کنید. بله، درست خواندید! همراه این 
گیم، تعدادى قطعه براى ســاخت سفینه وجود 
دارد که با آنهــا مى توانید جنگنده مورد عالقه 
خود را بسازید، روى کنترلر کنسول خود نصب 
و ســپس همان را وارد بازى کنید! البته چنین 
چیزهایى به تنهایى ضامــن کیفیت اثر نهایى 
نیست و باید منتظر انتشار آن ماند، ولى سازنده 
کار یوبى ســافت است؛ شرکتى که حتى اگر در 
ورطه تکرار هم بیفتد، بندرت اثر ضعیف منتشر 

مى کند.

تکه اى دیگر 
در پازل ننگ و نفرت

باالخره هواداران ســرى محبوب و بى نظیر 
Soulcalibur مى تواننــد قســمت جدیدى 
از این ســرى را تجربــه کنند. ایــن آى.پى. 
که از گل هاى سرســبد بانداى نامکو اســت، 
چیزى بین Tekken و DMC اســت. یعنى 
یک بازى مبارزه اى بســیار خوش ســاخت که 
شخصیت هایش با اســتفاده از اسلحه سرد به 
مصــاف یکدیگر مى روند. شخصیت ســازى و 
طراحى کاراکترها و نبردهاى این سرى همیشه 

زبانزد خاص و عام بوده است. 
Soulcalibur VI بــر مبنــاى موتــور
Unreal Engine 4 ساخته شده و سواى هر 
آنچه قبال در چنته داشــته – که بسیار است – 
مکانیک هاى جدیدى را هم به این سرى افزوده 
 Reversal Edge است. از جمله مى توان به
اشــاره کرد؛ نوعى ضدحمله به حمالت دشمن 

که با صحنه آهسته اجرا مى شود. 
از سوى دیگر، ســازندگان از جریان امروز 
بازى هــاى مبــارزه اى تبعیت کرده و ســعى 
داشــته اند بیش از پیش به بُعد دفاع در این اثر 
عمــق بدهند. از جمله نــکات گفتنى این اثر، 
حضور گرالِت ریویا از سرى ویچر در آن است! 
 Windows, PS4, این گیم براى پلتفرم هاى

XOne منتشر خواهد شد.

سیاوش شهبازى

Shadow of the Tomb Raider نقد و بررسى

مهاجم در سایه خود

امتیاز

7/0

الرا در این قســمت، هم مخفى کارتر شــده 
هــم بى رحم تر. براى مثــال، مى تواند تن خود را 
با گل و الى بپوشــاند یا دشــمنان را با طناب از 
درخت آویزان کند و تیرهاى وحشت ســاز ساخته 
و به دشــمنان پرتاب کند که باعث جنون آنها و 

اگر دشمنان حین مخفى کارى، متوجه حضور 
شما بشوند، مى توانید با دورى کردن از آنها براى 
چند لحظه، از یادشــان بروید و بــه کارتان ادامه 

Shadow of the Tomb Raider

 Eidos Montreal  سازنده

Square Enix  ناشر
 Xbox360، Xbox   پلتفرم
 One، PS3، PS4، PC، MAC، Wii،
PSP، DS، 3DS، iPhone، iPad

سبک  اکشن-ماجرایی

آنها که گاهى احساس کرده اند تکنیک ها و مکانیسم هاى Rise of the Tomb Raider یکنواخت 
مى شوند، نظرشان یک دنیا تفاوت خواهد داشت با آنها که تازه با فرمول توم ریدر آشنا مى شوند.

توم ریدر جدید، بزرگ تر از گذشته است؛ گرافیک آن – بخصوص روى PC – یک سر و گردن از خیلى 
عناوین بازار باالتر است؛ محتواى قابل توجهى دارد که مى تواند زمان زیادى بازیکن را سرگرم کند. 
اما حداقل ما نتوانستیم احســاس کهنگى مکانیک هاى این سرى را نفى کنیم. حداقل کاش بعد از 

پنج سال، دو حمله فیزیکى مناسب براى الرا کرافت طراحى مى کردند.

بازى  کده
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چشم سوم تلفن همراه
هنوز به دوربین هاى دوگانه عادت نکرده ایم که حاال یک مد جدید براى گوشــى هاى هوشمند 
روى کار آمده است؛ دوربین هاى سه گانه. شــاید به نظر شما این یک زیاده روى بى تاثیر باشد، 
اما واقعیت این است که گوشى هاى هوشمند پرچمدار از سال آینده قطعا به این قابلیت مجهز 
خواهند شد.   شرکت هوآوى اولین شرکتى است که سراغ این فناورى رفته است. چند ماه پیش 
شایعه استفاده از سه دوربین در مورد پرچمدار هوآوى روى زبان ها آمد، اما با رونمایى از هوآوى 
P20 پرو مشخص شد این شایعه به واقعى ترین شکل ممکن اتفاق افتاده و خیلى زود موجى از 
شرکت هاى تولیدکننده گوشى هوشمند با آن همراه خواهند شد. حاال بعد از رونمایى دو گوشى 
هوآوى P20 و ال جى V40 باید منتظر گوشــى هاى دیگرى مانند گلکسى S10 سامسونگ  و 
حتى آیفون نسل بعد با دوربین سه گانه باشیم. اما این دوربین سوم به چه کار مى آید؟ چه کارى 

بیشتر از آن چیزى که در دوربین هاى دوگانه بر عهده دوربین دوم بود؟

نگاهى به اولین گوشى هوشمند با دوربین سه گانه و بررسى این تکنولوژى جدید

بیشتر از آن چیزى که در دوربین هاى دوگانه بر عهده دوربین دوم بود؟بیشتر از آن چیزى که در دوربین هاى دوگانه بر عهده دوربین دوم بود؟بیشتر از آن چیزى که در دوربین هاى دوگانه بر عهده دوربین دوم بود؟بیشتر از آن چیزى که در دوربین هاى دوگانه بر عهده دوربین دوم بود؟

LG V40 ThinQ
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این قابلیتى است که اپل در 
گوشى هاى پالس خود از آن استفاده 
کرد. گوشى هاى هوشمند اپل که دوربین 
دوگانه دارند از زوم اپتیکال دو برابر 
استفاده مى کنند. حاال با دوربین سه گانه 
همه گوشى هاى سه دوربینه مى توانند 
این توانایى را نیز داشته باشند.

اگر از ساز و کار عکس هاى 
HDR خبر داشته باشید، مى دانید که 
این عکس ها از ترکیب سه عکس با 
سه حالت نورى مختلف ساخته مى شود. 
با دانستن چنین موضوعى خیلى راحت 
مى توان به این نتیجه رسید که دوربین 
سه گانه چه نقشى در آن بازى 
خواهد کرد. 

قابلیت هاى دیگر

اولین بار شرکت ال جى از دوربین 
دوم براى یک تصویر اولترا واید استفاده 
کرد. دوربین دوم هیچ نقشى در کیفیت 
تصویر نداشت، اما زاویه دید را به شکل 

چشمگیرى افزایش مى داد.

همان طور که دیدید، دوربین سه گانه 
مى تواند نقش هاى بیشترى را نسبت 
به دوربین دوگانه بازى و سناریوهاى 
متنوع ترى اجرا کند، اما باز هم براى 
اجراى همه سناریوها به دوربین هاى 
بیشترى نیاز است. حاال به نظر شما این 
روند افزایش دوربین ها در پشت گوشى 
هوشمند، باز هم ادامه خواهد داشت و 
باید منتظر دوربین چهارم و پنجم هم 
باشیم؟

حتما دوربین هاى دوگانه اى را دیده اید که 
یک سنسور دو مگاپیکسلى کنار یک دوربین 
12 مگاپیکسلى قرار مى گیرد. در این حالت 

سنسور کوچک تر فقط وظیفه جذب نور 
محیط را دارد، مانند یک دوربین حرفه اى که 
دریچه دیافراگمش تا انتها باز شده است. این 

قابلیت امکان عکاسى در شب و نور کم را بهبود 
مى بخشد. 

در این حالت دو سنسور با پیکسل برابر یا 
نزدیک به هم کنار یکدیگر قرار مى گیرند. این 

قابلیت، برآیند پیکسل ها را در یک تصویر ایجاد 
مى کند، به شکلى که کیفیت تصویر را دو برابر 

مى کند. در این حالت معموال یک سنسور 
وظیفه گرفتن عکس سیاه و سفید و دیگرى 

وظیفه ثبت نور را به عهده دارد.

زوم قدرتمند

تصاویر اچ دى آر حرفه اى تر
واید تر از همیشه

سه دوربین و فراتر از آن

بیشترین جذب نور

برآیند پیکسل ها

tele wide standard

8

12

40

16
20

12

P20 Pro V40 ThinQ

40 68
مگاپیکسل مگاپیکسل

گوشى هاى سه دوربینه 
چگونه کار مى کنند؟

Ram

6GB8 GB

800EUR 790EUR

استفاده از فناورى دوربین سه گانه 
در گوشى هاى هوشمند تا پیش از این به 

سه دسته کلى تقسیم مى شد. به صورتى که 
باید بین این سه حالت یکى از آنها را انتخاب 

کنند. حاال با اضافه شدن دوربین سوم 
گوشى هاى هوشمند مى توانند تمام این 

قابلیت ها را کنار هم داشته باشند. 

ساعت
استندباى

مگاپیکسل

1612
12

مگاپیکسل

840
20

8

آرش جهانگیرى
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هــر بار که فایلــى را از ویندوز حذف مى کنیــد این فایل به 
زباله دان منتقل مى شــود و تا زمانى که زباله دان پر شود یا فایل 
را از زبالــه دان نیز حذف کنید، مجموعه فایل هاى حذف شــده 
در آن بخــش باقى مى مانند. البته چنانچــه زباله دان به حداکثر 
ظرفیت خود رســیده و پر شده باشــد، با حذف فایل هاى جدید، 
قدیمى ترین فایل موجود در زبالــه دان به صورت خودکار حذف 
مى شــود تا فضا براى جدیدترها باز شــود. آیا مى دانید زباله دان 
ویندوز قابل مدیریت اســت و مى توانیــد ظرفیت آن را افزایش 
دهید، حذف خودکار زمان بندى شده را مدیریت یا حذف مستقیم 
فایل ها بدون قرارگیرى در زباله دان را فعال کنید؟ در این ترفند 
با مجموع روش هاى مدیریت زباله دان ویندوز آشنا خواهید شد.

  تغییر ظرفیت زباله دان
1  به صــورت پیش فرض ظرفیت زبالــه دان در ویندوز حدود 

5 درصد از فضاى پارتیشن درایوى است که ویندوز در آن نصب 
شده است. 

مثال اگر پارتیشــنى 100 گیگابایتى براى ویندوز برگزیده باشید، 
زباله دان حدود 5 گیگابایت ظرفیت دارد. 

(Recycle Bin) براى افزایش این حجم روى آیکون زباله دان
در ویندوز کلیک راســت کرده و گزینه Properties را انتخاب 

کنید.
2  پارتیشــن موردنظر براى افزایش ظرفیــت زباله دان را از 
Custom Size فهرست موجود انتخاب کرده و در ادامه در بخش
حجم دلخواه را بر حسب مگابایت وارد کنید. (هر 1024 مگابایت 

معادل یک گیگابایت است.)

  حذف یک مرحله اى
1   اگــر از حذف فایل هاى خود اطمینــان دارید و تمایلى به 

قرارگیرى فایل هــا در زباله دان نداریــد، مى توانید حذف بدون 
انتقــال فایل در زباله دان را نیز براى همیشــه فعال کنید. براى 

انجام این کار در پنجره Properties گزینه زیر را فعال کنید:
Don’t move files to the Recycle Bin.
Remove files immediately when deleted

2  در ادامــه همان طــور که مى دانید پیــش از اجراى عملیات 
حذف، پنجــره اى براى تاییــد عملیات براى شــما نمایش داده 
مى شــود کــه اگر بخواهیــد این پنجره نیز نشــان داده نشــود 
کافــى اســت در همین بخــش عالمــت چک مــارك گزینه
Display Delete Confirmation Dialog را غیرفعال کنید.

توجه: 
Display Delete Confirmation Dialog غیرفعال کردن

توصیه نمى شــود، چراکه ممکن است اشتباهى نسبت به حذف 
فایل هــا اقــدام کنید و باتوجــه به حذف مســتقیم فایل بدون 
قرارگیرى در زباله دان، بازیابى فایل ها در شرایط حذف اشتباهى 

دشوار خواهد بود.

  تخلیه خودکار
1  یکــى از قابلیت هاى جدیــدى که در به روزرســانى هاى اخیر 
مایکروسافت به ویندوز 10 اضافه شده Storage Sense نام دارد که 
به شما کمک مى کند به صورت خودکار نسبت به افزایش فضاى خالى 
هارددیسک اقدام کنید. همچنین این قابلیت از تخلیه خودکار زباله دان 
طبق بازه هاى زمانى نیز پشتیبانى مى کند و براى استفاده از آن کافى 
است از منوى استارت روى گزینه Settings کلیک کنید یا کلیدهاى

Windows+I را فشار دهید.
2  به بخش System مراجعه و از ســتون سمت چپ، گزینه 

Storage را کلیک کنید.
3  در ادامه از سمت راست در بخش Storage Sense روى 
Change how we free up space automatically لینک

کلیک کنید.
گزینــه  Temporary Files بخــش  در    4
 Delete temporary files that my apps aren’t using 
را فعــال کرده و با اســتفاده از اولین منو در همین بخش، زمان 

دلخواه را براى تخلیه خودکار زباله دان مشخص کنید.

تغییر تنظیمات زباله دان ویندوز
امیر عصارى

 دکتر
کلیک

کلیک شما

آنیتا قربانیان:
 در نتایج جســت وجو در گوگل براى برخى ســایت ها، دســته بندى هاى 
آن نیــز نمایش داده مى شــود.  مثــال هنگامى کــه کلمه yahoo را جســت وجو 
مى کنم در نتایج گوگل، ســایت یاهو نمایش داده مى شــود و زیر آن دســته هاى
yahoo mail, login, yahoo news, yahoo finance و... به چشــم مى خورد. بتازگى 
یک سایت با وردپرس زدم و مى خواهم هنگامى که اسم سایتم را جست وجو مى کنم 

دسته هاى آن نمایش داده شود. چطور مى توانم این کار را انجام دهم؟

مجید از تهران: 
باتوجه به رشــد اســتارت آپ ها در ایران و جهان، به آشنایى 
بیشــتر با این حوزه خیلى عالقه مندم و دنبال ســایتى با اطالعات کامل 
از  اســتارت آپ ها مى گردم. با جســت وجو در گوگل مى توانم به مطالب 
یا مقاالتى باتوجه به موضوع جســت وجو دسترسى پیدا کنم، اما دنبال 
منبعى هســتم که تمام مطالب این حوزه را تحت پوشــش قرار دهد و 
بتوانم با انواع ایده هاى استارت آپى، بزرگان این حوزه و حتى ابزارهایى 
که در راه اندازى یک اســتارت آپ موفق مى تواند کمک کند، آشنا شوم. 
لطفا منبعى کامل براى دسترسى به این اطالعات معرفى کنید. اگر کتاب 
جامعى نیز سراغ دارید بفرمایید. در ضمن مشکلى با خواندن مطالب به 
زبان انگلیسى ندارم و براى ترجمه از دیگر زبان ها نیز مى توانم از مترجم 

گوگل کمک بگیرم.

 کلیک: نتایجى که به آن اشــاره کردید به عنوان Sitelinks در گوگل شناخته مى شوند و تا 
امروز هیچ روش مشــخصى براى ثبت این ســایت لینک ها در گوگل ارائه نشده است، چراکه 
گوگل این لینک ها را باتوجه به الگوریتم هاى خود به صورت خودکار انتخاب مى کند و عوامل متعددى 

در این انتخاب اهمیت دارند.
مواردى همچون در دســترس بودن صفحات، مراجعه بیشتر کاربران به آن صفحات، وجود لینک هاى 
داخلى از دیگر مطالب و صفحات ســایت شــما به آن صفحات، در دسترس بودن صفحات مربوط از 
منوى اصلى ســایت یا دیگر مســیرهاى مشخص در سایت شــما و... از جمله مهم ترین گزینه هایى 
هســتند که براى انتخاب سایت لینک ها توسط گوگل مورد توجه قرار مى گیرند. شما مى توانید با ثبت 
نقشــه سایت در ســرویس گوگل وبمستر به ثبت لینک هاى ســایت خود در گوگل سرعت ببخشید. 
 WP Schema و افزونه Yoast SEO همچنین برخى افزونه هاى ســئوى وردپرس همچون افزونه
به شــما این امکان را مى دهند تا با بهبود سئوى ســایت یا حتى مشخص کردن گزینه هاى موردنظر 
براى ثبت در ســایت لینک گوگل، موارد دلخواه خود را به گوگل اعالم کنید تا چنانچه الگوریتم هاى 
گوگل قصد نمایش سایت لینک ها از سایت شما را داشتند، گزینه هاى موردنظر شما از اولویت بیشترى 
برخوردار باشند. در ادامه فراموش نکنید سایت لینک ها به صورت کامال خودکار توسط گوگل انتخاب و 
نمایش داده مى شوند و چنانچه بخواهید گزینه اى در میان سایت لینک ها قرار نگیرد، مى توانید از تگ

 Noindex در تگ هاى متاى مربوط به صفحه موردنظر کمک بگیرید.

 کلیک: همان طور که شما نیز اشاره کردید با جست وجو در گوگل مى توان به 
مطالب زیادى دسترســى پیدا کرد، اما بســیارى از ســایت ها عالوه بر دیگر 
مطالب خود، بخشى را نیز به موضوع  استارت آپ ها اختصاص مى دهند و یافتن سایتى 

که صرفا به این حوزه اختصاص یافته باشد، نسبتا دشوار است.
خوشــبختانه https://startupik.com یکى از معدود ســایت هایى اســت که 
به صورت تخصصى در حوزه  اســتارت آپ ها شــکل گرفته و جدیدترین خبرهاى این 
حــوزه را همراه با مقــاالت و بیوگرافى بنیانگذاران  اســتارت آپ هاى موفق در اختیار 
کاربران قرار مى دهد. همچنین ابزارهاى مختلفى که ممکن اســت براى راه اندازى و 
توسعه یک استارت آپ به شــما کمک کند در بخش Tools در این سایت بررسى و 

معرفى شده است.

سواالت خود را به نشانى clickhelp@jamejamonline.ir ایمیل کنید تا پاسخگوى شما باشیم. ذکر نام، نام خانوادگى 
شهر یا روستاى محل اقامت خود را فراموش نکنید، زیرا به سواالت بدون نام و مشخصات پاسخ داده نمى شود.
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 فناورى هاى
نـو

نظرات و پیشنهاد هاى خود را درباره مطالب کلیک به نشانى تهران - بلوار میرداماد - 
جنب مسجد الغدیر- روزنامه جام جم یا پست الکترونیکى

 click@jamejamonline.ir بفرستید یا به شماره 300011226 پیامک بزنید. 
@clickjamejam

ما را 
در فضاى 

مجازى دنبال 
کنید

چوب دستى براى تصفیه آب!
یکى از مشکالت کسانى که براى تفریح به 
دل طبیعت مى زنند، دسترسى به آب پاك براى 
نوشیدن است. یک فرد نوآور، محصولى جدید را 
طراحى کرده که فرآیند تصفیه آب را داخل یک 
ابزار ضرورى براى کوهنــوردان و عالقه مندان 
سفر به طبیعت (یعنى چوب دستى یا همان عصاى 
کوهنوردى) قرار مى دهد. این دستگاه جدید پیورترك

(PURTREK) نام دارد. این گجت داراى سامانه فیلتر چند الیه اى است که مى توان 
تــا 99/99 درصد از میکروب ها و آالینده هاى موجــود در آب را از آن حذف کند. براى 
استفاده از پیورترك کافى است آن را در آب رودخانه یا برکه مورد نظر قرارداد و سپس با 
تلمبه دستى، آب را وارد این دستگاه کرد. سپس آب خروجى از فیلترهاى آن را مى توان 
به صورت مستقیم نوشید یا داخل قمقمه ریخت. پیورترك 179 دالر قیمت دارد و از سال 

آینده میالدى وارد بازار خواهد شد.

یک ایرباد متفاوت
یکى دو ســالى اســت که بازار ایربادها به عنوان جایگزین جمع وجور براى هدفن 
و ایرفن حسابى داغ شــده است. بولت (BOLT) یکى از جدیدترین محصوالت در 
این گروه اســت. این ایرباد براى شــارژ در جعبه اى قرار مى گیرد که نقش اسپیکر را 
نیز دارد. به این ترتیب، هنگام شــارژ نیز مى توان به موسیقى یا فایل صوتى موردنظر 
گــوش داد. بولت بخوبى داخل گوش قرار گرفته و به دلیل برخوردارى از اســتاندارد 
IPX4، در برابر آب و عرق بدن مقاوم اســت. بولت داراى دســتیار صوتى اســت 
و از آن مى توان براى اجراى دســتورى خاص 
روى گوشــى استفاده کرد. این ایرباد که بنا به 
ادعاى سازنده از صداى بسیار شفافى برخوردار 
است، به قابلیت شارژ ســریع مجهز بوده و با 
هر ده دقیقه شــارژ، مى توان تا یک ساعت از 
آن اســتفاده کرد. باترى بولت تا پنج ساعت از 

پخش موسیقى یا مکالمه پشتیبانى مى کند.

المپى براى خواب و بیدارى بهتر
در برخــى از مناطق دنیا (بویژه مناطــق نزدیک قطب 
شمال و جنوب) بازه زمانى روز یا شب با دیگر مناطق جهان 
متفاوت اســت. براى نمونه، در برخى مناطق، شــهروندان 
فقط دو ساعت از نور خورشید بهره مند مى شوند. این مساله 
مى تواند روند طبیعى خــواب و بیدارى افراد را مختل کرده 
و در نتیجــه، بــر کیفیت خواب و کار کــردن آنها نیز تاثیر 
منفى بگذارد. آریو (Ario) یک المپ ویژه اســت که نور 
طبیعى در طول روز را شبیه سازى مى کند. آریو هنگام صبح، 
نورى مشابه نور طبیعى صبح دارد که به بدن کاربر در تولید 
هورمون کورتیزول (که نقش مهمى در هوشیارى و عملکرد 
باالدارد) کمک مى کند. هنگام شب نیز نورى مایل به قرمز 
از این المپ ســاطع مى شود که به تولید هورمون مالتونین 
(و خواب بهتر) کمک مى کند. همچنین آریو به کمک هوش 
مصنوعــى مى تواند ســاعات خواب و بیــدارى کاربر را نیز 

شناسایى و بر اساس آن تصمیم گیرى کند.

نوشتن با تمرکز باال
بسیارى از افراد براى نوشــتن متن، پست وبالگ، کتاب یا 
هر چیز دیگر ســراغ لپ تاپ خود مى روند. مشکل اینجاست که 
در صورت متصل بودن دســتگاه به اینترنت، انبوهى از عوامل 
(نظیر پیام ها در شبکه هاى اجتماعى) موجب برهم خوردن تمرکز 
کاربر و در نتیجــه کاهش کارایى او مى شــود. فریرایت تراولر
(Freewrite Traveler) ابزارى اســت که مى تواند جایگزین 
لپ تــاپ شــود. این دســتگاه که حــدود یک ســوم لپ تاپ 
معمولى است، مصرف انرژى بســیار پایینى دارد و باترى آن تا 
30 ساعت کارکرد را پشتیبانى مى کند. همچنین صفحه نمایش 
این گجت نیز از فناورى جوهرالکترونیکى (E-Ink) بهره مى برد. 
به این ترتیب امکان مشــاهده بى دردسر محتویات صفحه در زیر 
نور مستقیم خورشــید نیز وجود دارد. از سویى دیگر، متن هاى 
تایپ شده روى این دستگاه به صورت خودکار روى دراپ باکس 
یا گوگل درایو کاربر ذخیره مى شــود. وزن اندك این دســتگاه 

600 دالرى از دیگر مزیت هاى آن به شمار مى رود.

گل زیباى من

بلوم انجین (BloomEngine) یک گلدان هوشــمند ویژه فضاهاى بسته است که مى تواند دردسرهاى نگهدارى از گل و گیاه را 
از بین ببرد. کافى اســت بذر گیاه مورد نظر را در توده خاك فشــرده ویژه این گلدان گذاشــته و مقدارى کود مایع و آب به آن اضافه 
کرده و دســتگاه را روشــن کنیم. براى آب دادن به گیاه نیز مى توانیم براحتى از هر جایى از اپلیکیشن ویژه بلوم انجین استفاده کنیم. 
به این ترتیب حتى در ســفر نیز الزم نیست نگران آن باشــیم. این گلدان هوشمند به تعدادى المپ ال اى دى مجهز است که مى تواند 
نور مورد نیاز گیاه براى رشــد را فراهم کند. همچنین یک فن کوچک نیز وظیفه تهویه محیط درون گلدان را بر عهده دارد. کاربر با 

استفاده از اپلیکیشن مى تواند از وضعیت کنونى گیاه آگاه شود و حتى مراحل رشد آن را به صورت یک ویدئوى کوتاه مشاهده کند.

عکاسى حرفه اى با گوشى هوشمند
مدل هاى جدیدتر گوشى هاى هوشمند همیشه از دوربین و قابلیت هاى عکاسى بیشترى برخوردارند، اما مساله اینجاست که بیشتر 
این قابلیت ها به دلیل وجود انبوهى از منوها و گزینه ها، بدون استفاده مى مانند. پیکتارپرو (Pictar Pro) ابزارى است که به کمک آن 
مى توانید از دوربین گوشى تان مانند یک دوربین عکاسى حرفه اى استفاده کنید. این گجت به شکلى ساخته شده که گوشى به صورت 
کشــویى داخل آن قرار مى گیرد. اپلیکیشــن ویژه پیکتارپرو ابتدا قابلیت هاى ویژه گوشى تان را شناسایى مى کند. روى بدنه پیکتارپرو 
چهــار دکمــه و پیچ (مانند دوربین هاى حرفه اى) براى تنظیمات مختلف وجود دارد که با آنها مى توانید موارد مختلفى نظیر میزان نور 
ورودى یا حساسیت را تنظیم کنید. پیکتارپرو همچنین بخشى براى اتصال نور اضافه در باال و نیز اتصال به سه پایه در پایین دارد. این 

گجت یک باترى داخلى نیز دارد که امکان شارژ بى سیم گوشى هنگام استفاده از آن را فراهم مى کند.

روزهاى بى آنتنى!
احتماال همه کسانى که سابقه فعالیت هایى نظیر اردو یا کوهنوردى 
در دل طبیعت را دارند، مى دانند بســیارى اوقات دسترســى به آنتن 
در ایــن مناطق وجود نــدارد. پاورتاکــى (PowerTalkie) ابزارى 
است که مى تواند زمینه ارتباط شــما با دیگر دوستان و همسفران را 
فراهم کند. این دســتگاه که شباهت زیادى به گجت هاى تاکى واکى 
معمولى دارد، از طریق بلوتوث به گوشــى هوشــمند متصل مى شود. 
به این ترتیــب کاربر قادر خواهد بود پیام هــاى صوتى و نیز پیامک را 
براى گوشــى دیگر همسفران خود ارســال کند. حداکثر فاصله براى 
ارســال پیام صوتى تا 16 کیلومتر و براى پیــام متنى تا 32 کیلومتر 
اســت. پاورتاکى همچنین ضدآب و ضدضربــه بوده و یک پاوربانک 
نیز درون آن گنجانده شده است. به اشتراك گذارى موقعیت مکانى با 
دیگر دستگاه ها از قابلیت هاى دیگر پاورتاکى است. یکى از مزیت هاى 
اصلى این دستگاه، این است که برخالف گجت هاى مشابه، نیازى به 

پرداخت هزینه اشتراك ماهانه و ساالنه ندارد.


