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ذره بین

   جاى خالى سیستم هاى آموزشى 
در ســال هاى گذشــته سیســتم آموزشى 
در مدرســه و دانشــگاه ایران در برابر مفهوم 
ســرمایه گذارى به طور کامل الکن بوده است. 
فارغ التحصیالن دانشگاه هاى ما چیز زیادى از 
ســرمایه گذارى نمى دانند. از نظر بسیارى از ما 
ســرمایه گذاران آدم هاى پولدارى هستند که با 
پولشان سکه، ارز، طال یا خانه مى خرند. ممکن 
است پولشان را بیندازند توى کار و منظورمان 
هم معموال بسازبفروش یا مشابه آن است. در 
ایران مردم با مفهوم بورس آشــنایى چندانى 

ندارند. 
در برخى کشورهاى توســعه یافته بیش از 
90 درصد مردم ســهامدار شرکت هاى بورسى 
هستند و این در حالى است که در ایران حدود 
10 و نیم میلیون کد بورسى وجود دارد. باتوجه 
به این که برخى افراد از چند کد بورسى استفاده 
مى کنند، احتماال کمتر از 10 درصد مردم ایران 
با بورس آشــنایى دارند. از این 10 درصد هم 
تعداد کمترى مبانى بورس و سرمایه گذارى را 
مى دانند. این در حالى اســت که در کشورهاى 
بازارهاى  توسعه یافته دنیا، ســرمایه گذارى در 
مالى و غیرمالى جزو بدیهیاتى اســت که افراد 
بایــد بدانند. در ایران بســیارى از مردم تصور 
بر بورس مى چرخند  و  مى کنند، آنهایى که دور 
آدم هــاى عجیب وغریبى هســتند. گاهى هم 
برخى از مردم مى شــنوند که عده اى در بورس 
ســودهاى نجومى به دســت آورده اند و بدون 
دانش وارد این بازار مى شــوند و معموال بیشتر 
آنها بخشى از سرمایه خود را از دست مى دهند 
و بعد از آن به همه درباره بورس بد مى گویند. 
مانند مارگزیده اى مى شوند که از ریسمان سیاه 

و سپید هم مى ترسند.
درحالى که بورس در ایران شفاف ترین بازار 
موجود است و با همه ایرادهایى که دارد، مبتنى 
بر اصول و قواعد روشــن و شفاف است. البته 
به بورس ایران از نظر فنى نقدهایى وارد است، 
منتها تحلیلگر و کارشناسى در ایران نیست که 
بگوید بورس ایران شــفاف نیست یا ایرادهاى 

اساسى دارد.

   کپسول هاى بى محتواى اینستاگرامى
حاال که سیستم هاى آموزشى رسمى چیزى 
نمى گویند،  و ســرمایه گذارى  بــورس  درباره 
چه باید کــرد؟ نکته جالب اینجاســت که در 
نبــود آموزش هاى رســمى، اینفلوئنســرهاى 
آموزشى  سیستم هاى  خالى  جاى  اینستاگرامى 
را پر کرده اند. بســیارى از ایــن افراد که فاقد 
درك سیســتمى و البته حداقــل آموزش هاى 

تئــورى الزم هســتند و اتکایشــان به برخى 
معامله هاى موفقى اســت که انجــام داده اند، 
اکنون در نقش مربى و مدرس ســرمایه گذارى 
ظاهر و از بخت بــد، مردمى که کوچک ترین 
آگاهــى در این زمینــه ندارنــد، دنباله رو این 
با  افراد شــده اند. بــورس و ســرمایه گذارى 
وجود ظاهر پیچیده اش نســبتا ساده با قوانین 
شفاف و مشــخص است. بااین حال یاد گرفتن 
ســرمایه گذارى احتیاج به زمان گذاشتن دارد و 
وقتى کســى مى خواهد از طریق کپسول هاى 
اینستاگرامى شــما را به ســرعت پولدار کند، 

احتماال در مسیر پولدار کردن خودش است!
   کاربرد فناورى در سرمایه گذارى 

ولث یعنــى ثروت. ولث تــک یعنى کاربرد 
فناورى در ســرمایه گذارى و ثــروت و به طور 

خاص بازارهاى بورس. 
فناورى در سال هاى اخیر به کمک بسیارى 
از کســانى آمده که از آموزش هاى رســمى و 
اصولى درباره بورس و سرمایه گذارى برخوردار 

نبوده اند.
با یک جســت وجوى ســاده مى تــوان به 
فیلم هاى آموزشى مفصل و اصولى درباره بورس 

و سرمایه گذارى دست یافت. کتاب هاى زیادى 
هم در این زمینه نوشته شده که با جست وجویى 
ســاده مى توان برخى از بهترین هاى آنها را به 
زبان فارسى پیدا کرد. نکته جالب اینجاست که 

فناورى به کمک آمده است.
تا همین ده سال پیش ســرمایه گذارى در 
بورس یعنى داشــتن پول و وقــت زیاد، چون 
کارگزارى هــا بــراى پول هــاى کوچک کار 
نمى کنند و کســى هم که مى خواســت سهام 
بخرد باید تا مرکــز کارگزارى ها یعنى خیابان 
حافظ مى رفت. اگر کسى مى خواست زودتر در 
جریان خبرها قرار بگیــرد، باید به تاالر اصلى 

بورس در خیابان حافظ مى رفت.
همیــن االن هم بســیارى از قدیمى ها را 
مى شود آنجا پیدا کرد، ولى با گسترش اینترنت 
و ابزارهاى دسترســى، کمتر کسى است که تا 
تاالر برود یا براى خریدن کوچک ترین ســهم 
خــود را به محل کارگزارى ها برســاند. اکنون 
حتى براى گرفتن کد بورسى هم نیازى نیست 

تا محل کارگزارى برویم. 
این را مقایســه کنیــد با وضعیــت فعلى 
سیســتم بانکى که بــراى کوچک ترین کارى 
گاهــى مجبور مى شــویم تا شــعبه برویم. با 
راه اندازى ســامانه سجام تا پایان سال بسیارى 
از فعالیت هاى مربوط به KYC یا تشــخیص 
هویت هم از طریق این سامانه انجام مى شود. 
بــه زودى جریان هاى  ایران  در  «ولث تــک» 

سرمایه گذارى را تغییر خواهد داد.
این تازه ابتداى راه است. حاال فناورى هاى 
پیشــرفته ترى مانند یادگیرى ماشین و هوش 

تجارى به کمک انسان آمده است. 
منطق این اســت که رفتارهاى انسان ها در 
همه بخش ها از الگوهاى ثابت و مشــخصى 
پیروى مى کند و بخش پیچیــده ماجرا یافتن 
آن الگوهاســت. الگوها که یافته شــود بقیه 
ماجرا ســاده اســت. الگوها به افراد مى گویند 
که بهترین زمان براى سرمایه گذارى چه وقت 
است. ابتدایى ترین سوال در سرمایه گذارى هم 
همین اســت که چه هنــگام باید وارد و خارج 
شد. ماشــین قرار است در این ماجرا به کمک 
ما بیاید. در حال حاضر در غرب کسب وکارهاى 
استارت آپى زیادى در این زمینه شکل گرفته اند 
و در ایران هم کسب وکارهایى در این عرصه ها 

شروع به فعالیت کرده اند.
بزرگ تریــن چالش آشــنا نبــودن مردم و 
حتــى مدیران دولتى با بــورس و از آن طرف 
ناآشــنا بودن فعاالن بورس با فناورى است. به 
نظر مى رسد در ســال هاى آتى شاهد تغییرات 

زیادى در این حوزه خواهیم بود.

رابطه ثروت و فناورى چیست؟ وقتى درباره ثروت صحبت مى کنیم دقیقا درباره 
چه حرف مى زنیم؟ تفاوت ثروت و دارایى چیست؟ آیا هر دارایى، ثروت است؟ 
آیا ثروت تنها با پول اندازه گیرى مى شود؟ پاسخ این پرسش ها براى بسیارى از 
ما روشن نیست و وقتى پاى فناورى به میان مى آید، این معما پیچیده تر مى شود. 
وقتى از فناورى صحبت مى کنیم درباره گجت ها و ابزارهاى مصرفى حرف مى زنیم 
یا چیزى دیگر؟ برداشت ما از فناورى چیست؟ وقتى از هوش تجارى و یادگیرى 
ماشین و الگوریتم ها صحبت مى کنیم دقیقا درباره چه حرف مى زنیم؟ وقتى این 
دو مفهوم ظاهرا جدا به هم مى رسند از ترکیب آنها چه به دست مى آید؟ پاسخ 
این پرسش ها را نمى دانیم، ولى همه ما مى خواهیم پولدار شویم؛ آن هم سریع و 

بدون فوت وقت. 

رضا قربانى | روزنامه نگار فناورى

تکنولوژى چگونه به توسعه سرمایه گذارى 
کمک مى کند؟

بورس بازى 
روى موج فناورى

یادگیرى ماشین و 
هوش تجارى به کمک انسان 
آمده است. منطق این است 
که رفتارهاى انسان ها در همه 
بخش ها از الگوهاى ثابت و 
مشخصى پیروى مى کند و 
بخش پیچیده ماجرا یافتن 
آن الگوهاست. الگوها 
که یافته شود بقیه ماجرا 
ساده است. الگوها به افراد 
مى گویند بهترین زمان براى 
سرمایه گذارى چه وقت است



اگر مطالب 
این صفحه را 
مى پسندید، 
عدد 3 681
را به شماره 

 300011226
پیامک کنید

یکشنبه  
29 مهر 1397 

شماره  681

3

  بنیانگذار؛ زن یا مرد
بخواهیم یا نخواهیم کســب وکارهاى نوپا 
بخش بزرگى از فعالیــت این روزهاى اقتصاد 
کشــور را تشــکیل داده اند. ایــن موضوع در 
کشورهاى پیشــرفته بیشتر به چشم مى خورد. 
با یک نگاه ساده متوجه تفاوت چشمگیر تعداد 
بنیانگــذاران مرد و زن خواهیم شــد. حمیده 
حبیبى در این باره مى گوید: «به عنوان مشــاور 
نوآورى و توسعه استارت آپ ها باید بگویم تعداد 
خانم هاى فعال در این حوزه بسیار پایین است. 
به طور معمــول بنیانگذاران و هم بنیانگذاران را 
مردان تشکیل مى دهند. شــاید علل مختلفى 
وجود داشــته باشــد، اما از مهم ترین علل باید 
به مســائل فردى، اجتماعى و فرهنگى اشاره 
کرد.» حضور کمرنگ زنان در کسب وکارهاى 
نوپا فقط منوط به ایران نیست و در کشورهاى 

دیگر در جهان نیز همین نسبت 
با کمى تفاوت وجود دارد. 

  بازیگران اصلى
دلیل  بــه  حــوزه دیجیتال، 
نســبت  مشــاغل  ســادگى 
بــه مشــاغل ســنتى، فضاى 
مناســب ترى براى حضور زنان 
ایجاد کرده اســت. اما همچنان 
حاکمیت با مردهاست. بازیگران 
اصلــى نقــش اول در حــوزه 
تشکیل  مردان  را  استارت آپ ها 

داده اند. 
حمیده حبیبى معتقد اســت: 
«تعداد زنان معموال کمتر است 
و اگــر خانمى در اســتارت آپى 
فعالیت کند فضاى حاکم مردانه 
کمــى کار را براى او ســخت 

مى کند. از طرف دیگر تفاوت هایى بین مردها 
و زن ها وجود دارد. زنان معموال ســاختارهاى 
سلسه مراتبى را جدى نمى گیرند و با تمام وجود 
کار مى کنند، اما در مردان این موضوع مرسوم 
است و معموال در ساختار سلسله مراتبى جاى 
مى گیرند. همین موضوع باعث شــده خانم ها 
کمتر به ســطوح باالى کسب وکار فکر کنند.» 
گاهى دیــده شــده دیدگاه هایى بــراى حضور 
همیشگى مردان در جلسات وجود دارد و حتى 
اگر یک زن توانایى مذاکره در ســطوح باال را 
داشته باشد معموال جدى گرفته نمى شود. البته 
اســتثنا هم وجود دارد، اما بیشتر استارت آپ ها 
با یــک مرد به عنوان نفر اول آن کســب وکار 

شناخته مى شوند.

  گرایش سرمایه گذارها
ســرمایه گذار  موضوع جذب 
یکــى از مهم ترین دغدغه هاى 
نوپاســت.  کســب وکارهاى 
مراحل  کــه  کســب وکارهایى 
ســخت اولیه را سپرى مى کنند، 
معمــوال آمــاده مذاکــره بــا 
متاسفانه  هستند.  سرمایه گذارها 
در ایــن حــوزه، زنــان جایگاه 
خوبى ندارند. سرمایه گذارى هاى 
بــراى خانم ها  کالن معمــوال 
حبیبــى  نمى گیــرد.  صــورت 
دیدگاه  «متاســفانه  مى گویــد: 
ســرمایه گذاران به زنان نگاهى 
تبعیضى اســت. به عنوان مثال 
بخواهد  ســرمایه گذار  یک  اگر 
روى کســب وکارى که نفر اول 
آن یک زن است سرمایه گذارى 
متوســطى  حقوق  معموال  کند، 

براى او در نظــر مى گیرد و از او مى خواهد که 
تیم مختصر و کوچکى تشــکیل و هزینه ها را 
بشــدت کاهش دهد، اما این مــوارد در مورد 
مردان صدق نمى کنــد.» همان طور که گفته 
شــد، به طــور معمــول زنــان در نقش هاى 
مختلــف فعالیت مى کنند و با تمام وجود دنبال 
موفقیت کسب وکار هستند، اما مردان بیشتر به 

سلسله مراتب قائل هستند. 
اگر خانمــى در یک نقش مثــال بنیانگذار 
موفــق ظاهر شــود و نیاز به جــذب نیرو در 
نقــش دیگرى باشــد، به طور معمــول زنان 
آن نقــش را قبول مى کننــد و در نقش جدید 
شــروع به فعالیت مى کنند، حتى اگر این نقش 
در الیه هاى پایین تر کســب وکار تعریف شده 
باشــد، اما مردان براى نقشى که در الیه هاى 
پایین تر وجود دارد معموال دنبال نیرو هســتند. 
این مسائل براى سرمایه گذاران در مورد مردان 
حل شده، اما در مورد زنان قضیه کمى متفاوت 

است.

  فراتر از درآمد
نــگاه غالــب در کشــور مبنى بر کســب 
درآمد توسط مردان اســت. البته ممکن است 
خانم هایــى کــه ازدواج کرده انــد هم کمک 
همسران خود باشــند، اما تکلیف مجردها چه 
مى شود؟ آیا خانم هاى مجرد نباید وارد فضاى 
کسب وکار و کسب درآمد شوند؟ حبیبى، رئیس 
کمیسیون بانوان انجمن صنفى کسب وکارهاى 
اینترنتى معتقد اســت: «نگاه به مجردها کمى 

عجیب است. 
در فضاهایى که به عنــوان یک خانم مجرد 
صحبت مى کنم، معموال با این ســوال مواجه 
مى شوم که مگر خانم مجرد هم نیاز به کسب 
درآمد دارد؟ اصال چه نیازى است که یک خانم 

مجرد این همه تالش کند؟ در پاســخ معموال 
یک جواب بیشــتر ندارم، خانم هــا حق دارند 
بسازند و شاید حضور آنها در کسب وکارها براى 
تامین این نیاز باشــد.» نکته بیان شده بسیار 
حائز اهمیت اســت. در حال حاضر در کشور ما 
تعداد زنان تحصیلکرده در رشــته هاى مختلف 
همپاى مردان است و بروز توانمندى این افراد 
جایى جز فضاى واقعى کسب وکار نیست. افراد 
براى کار کردن، انگیزه هایى فراتر از درآمد نیز 
دارند، از جمله کمک به حل مشکالت جامعه، 
ایفاى نقش مثبت و فعال به عنوان فردى موثر 
در جامعه، اســتفاده از آموخته هــا در عمل و 

مواردى از این دست.

از سال 91 تا امروز در فضاى استارت آپى به عنوان یک زن فعالیت مى کند. در این سال ها از کارمندى شروع و تاکنون در مسوولیت هاى مختلف فعالیت کرده 
است. بنیانگذار چند کسب وکار نوپاى موفق و ناموفق بوده و در نقش مشاور نیز فعالیت زیادى داشته است. حمیده حبیبى، رئیس کمیسیون بانوان انجمن 
صنفى کسب وکارهاى اینترنتى به عنوان یک فعال در این حوزه از فضاى موجود خشنود نیست و مى گوید مردها با زن ها حداقل در حوزه کسب وکارهاى 

نوپاى دیجیتال برابر نیستند. اما چرا به صورت کلى در دنیا حضور زن ها در عرصه کسب وکارهاى نوپاى دیجیتال کمرنگ است؟

چرا میزان فعالیت  بانوان در کسب وکارهاى دیجیتال چشمگیر نیست؟

حضور کمرنگ
محسن سمسارپور

راهکارهاى عملى

مشــکالت بیــان شــده فقــط 
مختــص کشــور مــا نیســت و در 
نیــز دیده مى شــود.  دیگــر جوامع 
اهمیت مســاله تا حدى است که در 
براى  قانون جدیدى  ســیلیکون ولى، 
به  تکنولوژى  الزام شرکت هاى حوزه 
مدیران زن تصویب شده  اســتخدام 
قوانینى  چنین  تصویب  است. شــاید 
بــراى شــرکت هاى نوپــاى ایرانى 
بتواند راهکار مناســبى باشــد. تغییر 
و  فرهنگ سازى  جامعه،  افراد  نگرش 
شناخت توانمندى نیروهاى زن یکى 
دیگــر از راهکارهاســت که مى تواند 
شــود.  حاضر  وضعیت  بهبود  موجب 
حمیــده حبیبى به عنــوان فعال این 
حوزه معتقد اســت: «یک مساله مهم 
در کســب وکارهاى نوپــا و فضــاى 
شبکه ســازى  راهکار  اســتارت آپى، 
اســت که توســط مــردان بخوبى 
انجام مى شــود. این مســاله در زنان 
بسیار کمرنگ است. شــاید با بهبود 
شبکه سازى بین زنان، شناخت نسبت 
به آنها و توانایى هایشــان بیشتر شود. 
به این ترتیب بیشــتر دیده مى شــوند 
و مى تواننــد حضــور پررنگ ترى در 
کســب وکارهاى نوپا داشــته باشند. 
البتــه کســب وکارهاى نوپــا داراى 
جنبه هاى  که  هستند  اکوسیستم  یک 
مختلفى از جمله ایده پردازى، برگزارى 
رویدادهــا، شــتاب دهندگى، جــذب 
سرمایه، ســرمایه گذارى، بنیانگذارها، 
آموزش ها و... را شامل مى شود که در 
تمام این موارد معموال زنان به عنوان 
نفر اول فعال نیســتند.»  مساله دیگر 
این که در بســیارى از موارد شــاهد 
حمایت هــاى فرمایشــى از زنان در 
حوزه استارت آپ هستیم، باید تصمیم 
بگیریــم این حمایت هــا رنگ وبوى 
واقعــى بگیرند. در کســب وکارهاى 
موفقى چون گوگل همیشــه ســعى 
شــده تعادل بین نفــرات زن و مرد 
در تمام ســطوح رعایت شود. ایجاد 
فضاى مناســب براى فعالیت زنان و 
حمایت از آنهــا مى تواند در بلندمدت 
موجب بهبود خروجى کسب وکارهاى 

نوپا شود.

حمیده حبیبى: اگر یک 
سرمایه گذار بخواهد 
روى کسب وکارى که 
نفــر اول آن یک زن 
است سرمایه گذارى 
کند، معمــوال حقوق 
متوســطى بــراى او 
در نظر مى گیــرد و از 
او مى خواهــد که تیم 
کوچکى  و  مختصــر 
تشــکیل و هزینه ها را 
بشــدت کاهش دهد

تالش
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  نبرد ملت ها، گروه ها و هیوالها
شـــــــــــــاید داســـــــــــــــــتان
Assassin’s Creed Odyssey آنقدر حماسى 
و جذاب نباشد که دســتمایه شعرهاى اسطوره اى 
قرار گیرد، اما جاه طلبى و هدف شــرکت ســازنده 
Ubisoft Quebec قابل تقدیر است، زیرا دنیاى 
باز پهنــاورى را براى غوطه ور شــدن پیش روى 
بازیکــن قرار مى دهد که مملــو از جزئیات بوده و 
مجســمه هاى فراوان و چشم اندازهاى بى نظیرش 

سفر شما در آن را خاطره انگیز مى کند. 
ابتداى بازى مى توانید بین دو شخصیت اصلى 
مــرد Alexios و زن Kassandra قهرمــان 
خــود را انتخــاب کنید و قدم بــه درون ماجرایى 
بگذارید که شــما را به نبرد با ملت هاى مختلف، 
فرقه هاى متفرقه و هیوالهــاى عجیب و غریب 
مى کشــاند. اعتماد به نفس شخصیت جدید بازى، 
دوست داشتنى بوده و بازیکن را جذب مى کند و از 
این کــه در نقش او تصمیم هایى مى گیرید و نتایج 
آنها را بعدا در مســیر داستان کشف مى کنید، لذت 
خواهید برد.  با این وجود ریتم و ضرباهنگ بازى 
در بخش قصه بى نقص نیســت و با وجود حجم 
زیاد ماموریت هاى جانبى، معموال پیش مى آید که 
براى گذر از بخش خاصى از داستان نیاز به انجام 
کارهــاى متفرقه و نامربوط بــه خط اصلى قصه 
داشــته باشــید. این روند باعث شده تجربه حدود 
50ساعته بازى با افت و خیزهاى زیادى در سرعت 

پیشبرد داستان همراه باشد.

 یونان باستان با طعم مصر
Odyssey مــا را وارد فضا و محیط جدیدى 
مى کند، اما گیم پلى آن بر اساس اصولى بنا شده که 
سال قبل Assassin’s Creed Origins بنیان 
گذاشت؛ با این تفاوت که سیستم هاى نقش آفرینى 
بازى گسترش یافته و تعدادى ویژگى جدید نیز به 
آن اضافه شــده است. گل سرسبد چنین برآیندى 
سیســتم مبارزات نزدیک بازى است، به گونه اى 

کــه نبردهاى بازى را شــبیه حرکاتى موزون بین 
حمله کردن، استفاده از توانایى ها، جاخالى دادن و 

حمله زدن مى توان تعبیر کرد. ضد 
بــا جنگیدن، میــزان آدرنالین شــما افزایش 
مى یابد و مى توانید آن را روى قدرت هاى مختلف 
صرف کنید، مثال شمشیر خود را آتشى کرده و در 
حالى که زمان را نیز آهســته کرده اید، به دسته اى 
از دشــمنان حمله و با هر ضربــه آنها را در میان 
شــعله هاى آتش گرفتار کنید. استفاده از تیرهاى 
ســمى یا تکنیک هاى پرت کردن حواس دشمنان 
جزئى دیگر از کارهایى است که سیستم مبارزات 
بازى شــما را قادر به انجام آنهــا مى کند. به طور 
کلى مبارزات بازى تا حد زیادى بر مبناى کنش و 
واکنش است و این ساختار آنقدر خوب پیاده سازى 
شــده که مبارزات بازى را حسابى لذتبخش کرده 
اســت.  گیم پلى دریانوردى دیگر جنبه بازى است 
 AC IV: Black Flag که البته براى اولین بار با
وارد مجموعه شــد و حاال هرچــه ویژگى را که 
مى شــد، ســازندگان در آن قرار داده اند. مى توانید 
کشــتى خود را ارتقا دهید، کشتى ها و قایق هاى 
غرق شده را کشف کنید یا به شکار دزدان دریایى 
بروید. انجام دادن تمام این کارها ســرگرم کننده 
است، اما Odyssey انگیزه زیادى براى گذراندن 
وقــت در این بخش از گیم پلى بــازى به بازیکن 
نمى دهد، زیرا معموال پاداشــى کــه در ازاى آنها 
دریافــت مى کنید چندان رضایت بخش نیســت. 

دیدن مناظر از روى عرشه کشتى یا صحنه هایى از 
نبردهاى دریایى که با تیر و کمان به جان یکدیگر 
مى افتید، هیجان انگیز اســت؛ امــا روى هم رفته 
ویژگى دریانوردى بازى بیشتر براى جابه جایى در 

محیط مورد استفاده قرار مى گیرد. 
 ،Odyssey ویژگى جدید و امضــاى گیم پلى
مزدوران است. مزدوران دشمنانى سر سخت تر از 
دشمنان عادى هستند که به صورت تصادفى یا طى 
سناریوهاى خاصى در مسیر شما سبز شده و چالش 
جدى برایتان ایجاد مى کنند. با کشــتن مزدوران، 
اغلب پاداش هاى بســیار خوبى دریافت مى کنید، 
ضمن آن که رتبه شــما نزد آنهــا باالتر رفته و در 
نتیجه مزدورانى با درجات باالتر از شــما سراغ تان 
مى آیند که آنها نیز به نوبه خود پاداش هاى بهترى 
به شما مى دهند. البته گمان نکنید آنها همین طور 

صبر مى کنند تا تیغ خود را به بدنشان برسانید.

 جمع بندى
بــا کمبــود   Assassin’s Creed Odyssey
محتوا براى پر کردن دنیاى پهناور یونان باســتان 
خود مواجه نیست و فعالیت هاى زیادى از پاکسازى 
کمپ ها گرفتــه تا نفوذ به قلعه ها و جنگ افروزى 
وجــود دارد کــه با اکشــن هایى مثــل دور زدن 
نگهبان هاى گشــتى، آتش زدن آذوقه و تدارکات 
جنگى یا از میان برداشتن اهدافى خاص به تصویر 
کشیده شده است، اما سیستم تصادفى تولید کردن 
بعضى از این رویدادها به گونه اى اعمال شــده که 
جاى خالى بعضى از ســناریوهاى دست سازتر و 
تمیز در بازى حس شده و بیشتر این حس را دارید 
که در میان یک اکوسیســتم کامل، اما رها شــده 

قرار گرفته اید. 
اگر قصه ها و حال و هواى اســاطیرى از جمله 
یونان باســتان را دوســت دارید و شــیفته غناى 
داســتان ها و حکایت هــاى خیالى آنها هســتید، 
تجربه نســخه جدیــد Assassin’s Creed را

 از دست ندهید.

غرب اهلى اهلى! 
باالخــره آن روز از ســال کــه خیلــى 
از مــا مدت هــا منتظــرش بودیــم از راه 
رســید و دیگــر شــرکت هاى بــزرگ و 
بازى ســازهاى کاربلد آنقدر ذکاوت و هوش 
داشــته اند تا بدانند در برهه اى از ســال که
منتشــر   Red Dead Redemption 2
مى شــود، هیچ بازى دیگرى نباید منتشــر 
کــرد، چراکه در کســرى از ثانیه از دیده ها 

محو و از یادها فراموش خواهد شد! 
بازى، آمریکاى  داستان دومین نســخه 
ســال 1899 میالدى را به تصویر مى کشد، 
مقطعــى از تاریــخ که بــا روى کار آمدن 
مــردان قانون، ظاهرا پایان غرب وحشــى 
آغاز شــده و مــزدوران و گانگســترهایى 
که زمانى ســلطنتى براى خود داشــتند یا 
دســتگیر شــده یا در صــورت مقاومت و 
تسلیم نشــدن، کشته شــده اند. شخصیت 
اصلــى بازى، آرتور مورگان و دار و دســته 
Van Der Linde در ابتداى بازى قصد 
ســرقت در یکى از شهرهاى غربى بازى به 
اســم Blackwater را دارند که شرایط 
به هیچ عنوان مطابق نقشــه پیش نرفته و 
بــا به هم ریختن همه چیــز مجبور به فرار 
و پراکنده شــدن مى شــوند. حاال که تمام 
مامورهاى دولتى و بهترین جایزه بگیرهاى 
کشور دنبال ردپایى از این گروه هستند، آنها 
باید با سرقت و جنگ هاى مختلف راه خود 

را در دل آمریکا باز کنند و زنده بمانند.
گفته شــده نزدیک به هزار بازیگر براى 
موشــن کپچر انیمیشــن هاى بازى فعالیت 
کرده اند که ایــن گویاى تنــوع رفتارى و 
ظاهرى شــخصیت ها و مردمى است که در 
دنیاى بازى با آنها تعامل خواهید داشــت. 
بایــد بهترین مکان بــراى برپایى کمپ را 
شناسایى کرده و براى زنده ماندن و تامین 
آذوقه کمپ خود به شکار بروید. غذایى که 
مى خورید و فعالیت هایى که انجام مى دهید، 

حتى روى وزن کاراکتر نیز تاثیرگذار است.
نه تنها ردپاى شــاهکار قبلى سازنده در 
این نسخه بخوبى مشــهود است، خیلى از 
ویژگى هایــى را کــه بازیکنان ســال ها از 
بازى انتظار داشتند در RDR2 مشاهده  یک 
خواهیم کرد. ضمن این کــه انتظار مى رود 
یکى از بهترین داســتان هاى امسال و چه 
بسا تاریخ بازى هاى ویدئویى را تجربه کنیم. 
در شــرایط فعلى، بهتریــن گزینه براى 
تهیه بازى خرید اشتراکى آن همراه دوستان 
است تا فشار مالى کمترى به شما وارد شود، 
اما بدانید این خرید ارزشــش را دارد، چراکه 
بعد از تمام کردن بخش داستانى مى توانید 
ســال ها درگیر بخش آنالین آن شــده و 

برایتان تکرارى نشود. 

مجید رحمانى

بیشتر قصه هاى اسطوره اى دنیاى باستان، قهرمانى را محوریت قصه قرار مى دهند که ذاتى نیمه انسانى نیمه فرابشرى دارد که ماحصل پیوند انسان با 
موجودات خیالى فراتر از خود است. این قهرمان ها به واسطه این ذات خاص خود مى توانند کارهایى خارق العاده انجام دهند که هیچ انسان دیگرى قادر 

به انجام آنها نیست، اما از طرفى بخش نیمه انسانى وجود آنها نیز مانع پذیرفته شدن شان میان مراتب باالى خدایان دنیاى باستان مى شود. 
جدیدترین نسخه از مجموعه فوق محبوب Assassin’s Creed نیز حکایتى مشابه دارد. از طرفى سیستم مبارزات بازى و پیشرفت بازیکن چنان 
بهبود و ارتقا یافته که هیچ بازى دیگرى در مجموعه تا به حال نتوانسته همچون Odyssey حس توانایى و قدرت در مبارزه را به بازیکن منتقل کند. 
ولى از طرف دیگر بازى از این قدرت و برگ برنده خود در راه هاى درستى بهره نگرفته و گویا تکلیفش با خودش مشخص نیست، به همین دلیل، نتیجه 

این شده که با یونان باستانى مواجه هستیم که بیشتر بر پایه روتین هاى آشنا نسبت به سناریوهاى افسانه اى و اساطیرى بنیان گذاشته شده است.

ایکاروس و مومى که تا خورشید نرسید!
Assassin’s Creed Odyssey فرمول موفق سال قبل را به یونان باستان برده است

امتیاز

8/5

 مــا را وارد فضا و محیط جدیدى 
مى کند، اما گیم پلى آن بر اساس اصولى بنا شده که 
بنیان 
گذاشت؛ با این تفاوت که سیستم هاى نقش آفرینى 
بازى گسترش یافته و تعدادى ویژگى جدید نیز به 
آن اضافه شــده است. گل سرسبد چنین برآیندى 
سیســتم مبارزات نزدیک بازى است، به گونه اى 

 Assassin’s Creed Odyssey

 Ubisoft Quebec  سازنده

Ubisoft  ناشر

PS4، PC، Xbox One پلتفرم  

سبک  اکشن ماجرایى

بزرگساالن رده سنى 

بازى  کده
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آرش جهانگیرى

این گوگل  
نفرین شده

نگاهى به پایان سیاه 1+10 پروژه 
شکست خورده گوگل

از همان سال 2011 که گوگل پالس به عنوان سردمدار محصوالت گوگل به جنگ فیسبوك و توییتر آمد تا به بزرگ ترین شبکه 
اجتماعى تبدیل شود، یک کودك نفرین شده بود. نفرینى که این شبکه اجتماعى را به غیراجتماعى ترین شبکه تبدیل کرد و 
خیلى زود شبیه شهر ارواح شد. حتى انحصارطلبى هاى گوگل و محدود کردن بیشتر سرویس هایش به عضویت در گوگل پالس 
هم نتوانست سایه این نفرین سنگین را از روى سر آن بردارد، اما انگار قرار نبود سرنوشت این شبکه اجتماعى دوست نداشتنى 
به همین جا ختم شود و آخر کار به بى آبرویى هم کشیده شد.  اگر سوال برایتان پیش آمده که یک شبکه اجتماعى چطور 
مى تواند بى آبرو شود، جواب این است که نقص امنیتى براى شرکتى مثل گوگل از هر بى آبرویى دیگرى بدتر است، بخصوص 
این که این اتفاق به دلیل سهل انگارى خودشان باشد. اما یک نکته در مورد شرکت گوگل این است که این تنها پروژه تعطیل 
شده این شرکت نیست. یک جورهایى گوگل دچار سندرم راه اندازى پروژه هاى محکوم به شکست و البته تعطیل کردن آنها 

شده است. در این گزارش نگاهى خواهیم انداخت به 1+10 پروژه تعطیل شده گوگل در سال هاى اخیر.

بــا وجــود محبــوب نبــودن گوگل پــالس، يــك رســوايى 
امنيتــى آخرين ميــخ تابوت اين شــبكه اجتماعــى را كوبيــد. ماجرا 
از اين قــرار بــود كــه در هفته هاى اخيــر يــك اشــتباه امنيتى در

API هاى گوگل پالس باعث شد اطالعات 500 هزار كاربر آن فاش شود 
و اطالعات شخصى آنها در اختيار هم قرار بگيرد. حاال گوگل تصميم به 
تعطيلى آن گرفته است. خبر به ظاهر مهم است، اما وقتى بفهميد 90 درصد 
كاربران گوگل پالس، آخرين بارى كه به آن سر زده اند فقط 5 ثانيه در آن 

وقت گذرانده اند، مى فهميد اين خبر آن قدرها هم اهميتى ندارد.

بین پروژه هاى تعطیل شــده گوگل، بوستون داینامیک جوان ترین 
است. این پروژه که سال 2013 کلید خورده بود، یک شرکت در زمینه 
تولیــد ربات هاى حیوانى در اندازه واقعى بود که گوگل آن را به قیمت 
500 میلیون دالر خریدارى کرد، اما تا سال 2016 
بیشتر نتوانست آن را تحمل کند و سرانجام تصمیم 
به تعطیل کردن آن گرفت و در ســال 2017 نیز 

آن را فروخت. 

قطعا هيجان انگيزترين پروژه تعطيل شده گوگل، عينك هوشمند اين 
شركت يا همان گوگل گلس است. وسيله اى كه در سال 2014 حتى به بازار 
هم راه پيدا كرد و دو مدل از آن در آن سال ها روانه بازار شد، اما محصول 
نهايى آن قدر بدون كاربرد و بالتكليف بود كه خود گوگل قبل از انگشت نما 

شدن، آن را نيمه كاره رها كرد.

در حال حاضر گوگل پروژه هاى مجهولش را در بخشــى به نام 
گوگل اكس دنبال مى كند. مركزى بــراى بلندپروازى هاى مديران 
گوگل، اما اين اولين بار نيست كه گوگل از اين اسم براى سرويسى 
استفاده مى كند. در ســال 2002 گوگل در اقدامى عجيب پروژه اى 
مشــترك با شــركت اپل به نام گوگل اكس شــروع كرد تا موتور 
جست وجوى خود را براى سيستم هاى  عامل مك اواس اكس اپل 
شخصى سازى كند. پروژه اى كه بسيار زودتر از آنچه انتظار مى رفت، 

شكست خورد.

اگر بخواهیــم احمقانه ترین پروژه هاى گوگل را انتخاب کنیم، 
قطعا گوگل انســر یکى از اصلى ترین گزینه هاست. فرض کنید در 
شرایطى که بیشــتر کاربران براى پیدا کردن جواب سوال هایشان 
از موتور جســت وجوى گوگل استفاده مى کنند، گوگل تالش کرد 

سرویس دیگرى را جایگزین کند. 

شــاید دیگــر کمتر کســى این شــبکه اجتماعــى و ابزار 
میکروبالگینگ گوگل را به یاد داشته باشد، اما زمانى گوگل فکر 
مى کرد مى تواند با گوگل باز کارهــاى بزرگى انجام دهد. با این 
حال خیلى زود، مشکالت زیادى مانند امنیت ضعیف و مشکالت 

قانونى این سرویس را هم به نابودى و فراموشى کشاند. 

یک ایده فضایى دیگر که باز هم قبل از شکل گیرى و ورود به 
بازار به شکست محکوم شد. این پروژه که همان گوشى ماژوالر 
گوگل بود توجه بسیارى از رســانه ها را به خود جلب کرد. همه 
دوست داشتند اولین گوشى ماژوالر گوگل را از نزدیک ببینند و 
دوربین آن را با یک اسالت ارتقا دهند، 
اما خب این رویــا هیچ وقت به واقعیت 
تبدیل نشد و گوگل براى همیشه پروژه 

آرنا را فراموش کرد.

گوگل نت بوك ترکیبــى از یک مرورگــر و یک دفترچه 
یادداشت بود. سال 2009 گوگل با توســعه این محصول به 
دنبال نفوذ بیشــتر در سیستم آموزشــى بود و مى خواست 

نقــش پررنگ ترى بیــن ابزارهاى 
آموزشى داشــته باشــد، اما سال 
2011 سرانجام این محصول هم به 
آخر خط رسید و گوگل کیپ جاى 

آن را پرکرد.

بدترین اتفاق این است که وقتى مى خواهید فرد دیگرى را 
مسخره کنید، خودتان مسخره شوید. این دقیقا اتفاقى بود که 

براى سرویس iGoogle افتاد. 
شرکت گوگل پیشوند آى را فقط براى کنایه به اپل روى نام 
این سرویس گذاشته بود، اما با تعطیلى iGoogle این کنایه 
به طور کامل به خودش برگشــت. این سرویس یک هوم پیج 
اختصاصى براى کاربران گوگل بود که مى توانســتند صفحه 

شخصى خود را داشته باشند. 

جســت وجوى  موتــور  یــک   Google Reader
جمع آورى کننده و نمایش دهنده فیدهاى RSS بود که پس از 
افت شدید کاربرانش و شروع پروژه گوگل پالس در سال 2013 
تعطیل شد. یکى از محبوب ترین پروژه هاى تعطیل شده شاید 
همین گوگل ریدر باشد. حداقل در ایران که چنین بود و تعطیلى 

آن باعث ناراحتى بسیارى از کاربران ایرانى شد. 

ســرویس ســالمت گــوگل هــم قربانى حفظ نشــدن 
حریم خصوصى و مشکل همیشگى شرکت گوگل، یعنى امنیت 
شــد. در این ســرویس کاربران اطالعات پزشکى خود را وارد 
مى کردنــد و در جواب، گوگل اطالعاتــى در مورد آلرژى ها و 
بیمارى هاى اینچنینى به کاربران مى داد. اعتماد نداشتن کاربران 

و نگرانى براى استفاده از این سرویس باعث تعطیلى آن شد.

ذره بین
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کارگاه

1 مکان روتر
بسیارى از کاربران اهمیت انتخاب جاى 
مناسب براى گذاشتن روترشان را دست کم 
مى گیرند. حتى یک تغییر به نظر کوچک در 
مکان روتر مى تواند تاثیر بسزایى در کارکرد 

شبکه واى فاى داشته باشد.
نکته نخســت، ارتفاع محل روتر است. 
گذاشــتن روتــر روى زمین یــا در جاهاى 
بــا ارتفاع کم (مثال روى یــک میز کوتاه) 
مى تواند کارایى آن را پایین بیاورد. بنابراین 
ســعى کنید روتر را حتى االمکان در محل 
بلندتــرى قرار دهید تا بازه پخش امواج آن 

گسترده تر شود. 
همچنین روتر را پشــت اشیا نگذارید تا 

مانعى سر راه امواج آن نباشد.
مساله بعدى، دیوارها و ستون هاى بتونى 
و اشیاى فلزى اســت. بتون و فلز از جمله 
موادى اســت که در ممانعت از عبور امواج 
بســیار خوب عمل مى کند! پس روتر را در 
مکان هاى بسته یا کنار اشیاى بزرگ فلزى 
نگذارید تا مطمئن شوید حداکثر امواج را از 

آن دریافت مى کنید.
نکته سوم، فاصله از روتر است. مى دانید 
که هرچه فاصله دســتگاه از روتر بیشــتر 
بیشــتر  باشــد، قدرت ســیگنال واى فاى 
کاهش مى یابد. با این فرض، بهترین گزینه 
براى حداکثر ســرعت واى فاى این اســت 
کــه روترتان تا جاى ممکن به دســتگاه ها 

نزدیک باشد.
 اگر این کار برایتان مقدور نیست، سعى 
کنید روتر را نزدیک به مرکز خانه بگذارید، 
زیرا امــواج به صــورت 360 درجه در فضا 
پخش مى شود و معقول نیست که روترتان 

را در گوشه اى حبس کنید! 

2  تداخل ها و نویزها
اغلب ما به این مســاله توجه نمى کنیم که 
فضاى اطراف ما پر اســت از انواع و اقســام 
ســیگنال هاى بى ســیم. با وجــود این که این 
ســیگنال ها معموال فرکانس متفاوتى نســبت 
بــه واى فاى دارد، ولى در هــر حال نویزهاى 
محیطى به حســاب مى آید. در واقعیت امکان 
حــذف درصد کمى از ایــن نویزها وجود دارد، 
اما در هر حال دانستن در مورد آنها بد نیست.

که  را  دســتگاهى  مى خواهید عجیب ترین 
امواجش امــکان تداخل با امواج واى فاى دارد 
به شــما معرفى کنم؟ مایکروفر. بله، درســت 
با امواجى  خواندید. دســتگاه هاى مایکروفــر 
در فرکانــس 2.45GHz عمــل مى کننــد 
که بســیار به فرکانــس 2.4GHz روترهاى 

واى فاى نزدیک اســت. یعنــى تعجب نکنید 
اگــر در مایکروفــر را بــاز کردید و ســرعت 
دانلودتان افت کرد! البته این موضوع بیشتر در 

روترهاى قدیمى تر بروز مى کرد 
جدیــد  روترهــاى  در  و 

تنظیم  بــا  مى توانید 
واى فاى فرکانس 
 5GHz روى 
خیالتان را از بابت 
خیلى از تداخالت 
و  مایکروفــرى 

غیرمایکروفــرى 
راحت کنید!

در  شــلوغ بازى ها 
فرکانــس 2.4GHz فقط 

مایکروفر  مانند  دســتگاه هایى  به 
ختم نمى شود و دســتگاه هاى بلوتوث هم در 
همیــن فرکانس فعالیت مى کنــد، اما قبل از 
این که ســرعت پایین را گردن این دستگاه ها 
بیندازید، توجه داشــته باشید که شرکت هاى 
از تکنیک هاى فنــى مختلف براى  ســازنده 
جلوگیرى از تداخل فرکانسى استفاده مى کنند، 

بنابراین وقتى همه چیز را بررسى کردید، سراغ 
دستگاه هاى بلوتوثى بروید.

3  کانال هاى پرترافیک
در مــورد کانال هــاى تلگــرام صحبــت 
نمى کنیم! ســیگنال هاى واى فاى در فرکانس 
2.4GHz مى تواند تنها روى 14 کانال ارسال 
شــود و مى توانید حدس بزنیــد که با توجه به 
تعداد شــبکه هاى واى فاى در یــک منطقه، 
ممکن است چند روتر روى یک کانال در حال 
فعالیت باشد. این امر سبب ایجاد تداخل میان 
آنها مى شــود و روى کارایى هر دو تاثیر منفى 

خواهد داشت.
بنابراین براى این که روترتان را در بهترین 
وضعیت از نظر کانال ارســال قرار دهید، سعى 
کنید خلوت تریــن کانال را انتخــاب کرده و 
ارسال امواج را روى آن تنظیم کنید. براى این 
 WiFi Analyzer کار مى توانیــد از نرم افزار
روى موبایل یا کامپیوترتان اســتفاده کنید که 
شبکه هاى واى فاى اطراف را روى کانال هاى 
مختلف نشان مى دهد. نرم افزار را از این لینک 

مى توانید دانلود کنید:
https://goo.gl/cU4pLk

این نکته را نیز در نظر داشــته باشید که در 
فرکانس باالتر، یعنى 5GHz تعداد کانال ها به 
بیش از 20 مى رسد. بنابراین بهترین حالت آن 
اســت که روترتان را در حالت ارسال روى هر 
دو فرکانس 2.4GHz و 5GHz تنظیم کنید 

تا تداخل را باز هم کاهش دهید.

4 دانلودها و انسان ها!
ایــن دیگر گفتن ندارد کــه وقتى کاربرى 
روى شــبکه شــما در حال دانلود با سرعت 
باال باشــد، درصــد زیادى از پهنــاى باند را 
اشــغال کرده و در نتیجه ســرعت واى فاى 
به شــدت افت مى کند. در بیشــتر مواقع این 
دانلودها مشــخص است، اما گاهى 
به راحتــى متوجــه مصــرف 
براى  نمى شوید؛  اینترنت 
به روزرسانى هاى  مثال 
سیستم عامل.  خودکار 
مســاله  این  راه حل 
هــم بدیهى اســت: 
دانلودهــا را کنتــرل 

کنید!
شــاید برایتان جالب 
انســان ها  بدانیــد  باشــد 
به دلیــل درصد بــاالى آب در 
بدنشــان مى تواننــد از نظــر فیزیکى 
روى امواج تاثیــر بگذارند! البتــه نمى توانید 
این موانع، یعنى انسان ها را از خانه تان حذف 
کنید، اما مى توانید روتر را در جاهایى از خانه 
که معموال افراد جمع مى شوند، قرار ندهید تا 
هم موانع کمترى ســر راه امواج باشــد و هم 

افراد در معرض امواج کمترى قرار بگیرند.

امروزه تقریبا همه در خانه هایشان روتر واى فاى دارند و روترشان را هم دوست دارند! اما این دوستى فقط تا وقتى دوام دارد که روتر، اینترنتى درست 
و سریع در اختیارشان بگذارد و واى به روزى که این ارتباط کند شود! اگر عامل کندى سرعت اینترنت از ISP  را در نظر نگیریم (که کار سختى است)، 
پایین بودن سرعت واى فاى مى تواند منتج از عوامل مختلف فیزیکى یا نرم افزارى باشد که هر کدام به نوبه خود سهم قابل توجهى در این مساله دارند. 

در این مطلب چهار دلیل اساسى کند شدن واى فاى و راه هاى حل کردن آن را شرح مى دهیم. 

محمود صادقى

جهت آنتن هاى روتر
یکى از نکات مهم در مورد روترها که کمتر به آن توجه مى شــود، آنتن هاى آن اســت. براى مثال در روترهاى دو آنتنه، آنها را در چه جهتى 
قرار دهیم که روتر بیشترین بازدهى را داشته باشد؟ فرض بسیارى از کاربران این است که بهترین شکل وقتى است که دو آنتن به سمت باال 
باشد، اما از دیدگاه مخابراتى این فرض درست نیست، بلکه جهتگیرى به صورت عمود بر هم (یکى عمودى و دیگرى افقى) بهترین حالت براى 
دو آنتن خواهد بود. اما چرا؟ دلیل آن به این اصل برمى گردد که دریافت رادیویى هنگامى حداکثر اســت که آنتن گیرنده و آنتن فرستنده هر دو 
در یک صفحه فضایى باشــند. یعنى هر دو به صورت افقى یا هر دو به صورت عمودى. از آنجایى که آنتن هاى دســتگاه هاى مختلف مى تواند در 
هر کدام از این دو حالت باشد (مثال در برخى مدل لپ تاپ هاى اپل، آنتن به صورت افقى در قسمت سیاه رنگ لوالى مانیتور قرار دارد)، بنابراین 

با تنظیم عمودى دو آنتن روتر، شما مطمئن مى شوید که هر دستگاهى با هر نوع آنتنى که دارد امکان دریافت حداکثر امواج را خواهد داشت.

دالیل کندى واى فاى و راهکارهایى براى بهبود آن

اینترنت را هل بده!

سیگنال هاى 
واى فاى در فرکانس 

2.4GHz مى توانند تنها روى 
14کانال ارسال شود و مى توانید حدس 

بزنید که با توجه به تعداد شبکه هاى واى فاى 
در یک منطقه، ممکن است چند روتر روى یک 

کانال در حال فعالیت باشد. این امر سبب 
ایجاد تداخل میان آنها مى شود و روى 

کارایى هر دو تاثیر منفى 
خواهد داشت
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کاربران بســیارى مى دانند به تلفن همراه هوشــمند معتاد 
شــده اند! بارها صفحه گوشــى خود را چــک مى کنند، منتظر 
هشــدارهاى پیامکــى یا برنامه هاى نصب شــده هســتند و 
ســاعت هاى زیــادى از وقت خود را در صفحــات اجتماعى و 
اپلیکیشن هاى پیام رســان مى گذرانند. شاید شما نیز جزو این 
دسته از کاربران باشید و فکر کنید هنوز به تلفن همراه هوشمند 
خود معتاد نشــده اید، اما براى کســب اطمینان از پاسخ به این 
سوال پیشنهاد مى کنیم از ابزار جدیدى که اپل در سیستم عامل 
آى اواس 12 در اختیار کاربران قرار داده کمک بگیرید. به کمک 
این ابزار براحتى متوجه مى شــوید چه مدت از تلفن همراه خود 
استفاده کرده و این مدت را صرف انجام چه کارهایى مى کنید. 
همچنین مى توانید براى ترك اعتیاد به تلفن همراه اقدام کرده 
و با اعمال محدودیت هایى، اســتفاده از تلفن همراه یا اجراى 
اپلیکیشــن ها در آن را کاهش داده و در نهایت زمان اســتفاده 

خود از این دستگاه هوشمند را به حداقل برسانید.
1  براى اســتفاده از ابــزار Screen Time باید دســتگاه 
هوشمند شما به آى اواس نســخه 12 مجهز باشد. در ادامه از 

فهرست اپلیکیشن ها روى Settings فشار دهید.
2  در صفحه تنظیمات دستگاه روى Screen Time فشار 

دهید.
3  روى گزینه Turn On Screen Time فشار دهید.

4  با انتخاب گزینه Continue مراحل فعالسازى را ادامه دهید.
5   با انتخاب گزینه This is My iPhone تایید کنید که 

دستگاه هوشــمند متعلق به شما است. (در صورتى که در حال 
اعمال محدودیت ها روى تلفن همراه فرزندتان هســتید روى 

گزینه This is my Child’s iPhone فشار دهید)
6  قابلیت Screen Time در دســتگاه هوشــمند شــما 
فعال شــده و با تکرار مرحله 3 مى توانید در صفحه اصلى این 
ســرویس، جزئیات استفاده از تلفن همراهتان را مشاهده کنید. 
به عنوان مثال مدت زمانى که از اپلیکیشــن هاى شــبکه هاى 
اجتماعى اســتفاده یا زمانى که صرف مطالعه و مرور صفحات 
وب کرده اید. همچنین با فشــار روى جزئیات به نمایش درآمده 
مى توانیــد از طوالنى ترین و پر اســتفاده ترین اپلیکیشــن ها 
آگاهى یابیــد و در ادامه در انتهاى صفحــه تعداد دفعاتى که 
طى یک ساعت قفل گوشــى خود را باز کرده یا بازه زمانى که 

بیشترین مراجعه به گوشى خود را داشته اید، مشاهده کنید.
7  موارد دیگرى همچون

Downtime، app limits، Always Allowed نیز براى 
مدیریت زمان هاى دسترسى نداشتن به دستگاه هوشمند، اعمال 
محدودیت روى زمان اجراى اپلیکیشن هاى مختلف و... کاربرد دارد. 
به عنوان مثال اگر مى خواهید از ساعت 10 شب به بعد، دسترسى 
به دســتگاه را محدود و حتى ممنوع کنید، کافى است در بخش
Downtime این زمان را مشــخص کرده یــا در صورتى که 
مى خواهید استفاده از اپلیکیشن هاى پیام رسان را به یک ساعت 
در روز محــدود کنید، مى توانید از بخش App Limits کمک 

بگیرید.

ترك اعتیاد به آیفون
امیر عصارى

کلیک شما

 کلیک: اگر درســت متوجه پرسش شما شده باشیم قصد دارید اطالعاتى را از شیت اول در شیت دوم فراخوانى کنید 
و این اطالعات قرار است به فهرستى از شیت اول محدود باشند تا خطایى در ثبت آنها صورت نگیرد. براى انجام این 

کار باید از قابلیت Data Validation در اکسل کمک بگیرید. مراحل انجام کار به این ترتیب است:
1  ابتدا فهرست نام هاى خود را در یکى از ستون هاى موردنظر در شیت اول وارد کنید. (مثال فرض کنید ستون A از 

ردیف 1 تا 10 را تکمیل کرده اید)
2  به شیت شماره 2 مراجعه کرده و سلولى را که قصد دارید مقدارى از شیت اول در آن وارد شود، انتخاب کنید.

 Data Validationروى گزینه Data Tools مراجعه کرده و از بخــش Data 3  از ریبــون باالى نرم افزار به تب
کلیک کنید.

4  در تب Settings از پنجره باز شده از بخش Allow گزینه List را انتخاب کرده و در ادامه روى آیکون موجود در 
بخش Source کلیک و ضمن مراجعه به شیت شماره 1، ستون A را که شامل گزینه هاى موردنظر شما است، انتخاب 

کنید. (در این مرحله عبارتى به صورت =Sheet1!$A:$A در بخش موردنظر قرار خواهد گرفت)
توجه: مى توانید به جاى کل ستون A، فقط سلول هاى ردیف 1 تا 10 را نیز انتخاب کنید.

 OK 5  دوباره روى آیکون موردنظر در ســمت راســت کلیک کرده و پس از بازگشــت به پنجره قبلى، روى گزینه
کلیک کنید.

6  حاال در کنار ســلول انتخابى در شیت شماره 2، گزینه اى براى باز شدن منو مشاهده مى کنید که با کلیک روى آن 
فقط سلول هاى انتخابى در شیت شماره 1 نمایش داده مى شود و مى توانید هریک از آنها را انتخاب کنید.

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.

همه چیز در یک صفحه

آماده سازى یک مقاله، پایان نامه یا حتى یک نامه در نرم افزار 
Word نســبتا ساده است و شاید شــما از قلم ها و دیگر محتوا 
در اندازه هاى مختلفى اســتفاده کنید. در شرایطى ممکن است 
اندازه و نوع قلم براى شما اهمیتى نداشته باشد و بخواهید صرفا 
محتوایى خاص را در یک صفحه قرار دهید و چاپ کنید، اما این 
محتوا به دلیل داشــتن فقط دو یا سه خط بیشتر، به دو صفحه 
تقسیم شود. در چنین شــرایطى باید به صورت دستى تغییراتى 
را روى اندازه قلم اعمال کنید یــا محل قرارگیرى محتوا را به 
شــکلى تغییر دهید که بتوانید همه چیز را در یک صفحه جاى 

دهید و این کار ممکن است در برخى محتواها زمانبر باشد.
آیــا مى دانیــد قــرار دادن کل محتــواى موجــود در یک 
فایــل متنى در صفحــه با ترفندى بســیار ســاده امکان پذیر 
اســت؟ براى انجام این کار کافى اســت میانبــر مخفى ابزار

Shrink One Page را در نرم افزار Word فعال کنید.
1  از منوى File روى گزینه Options کلیک کنید.

 Quick Access Toolbar 2  از ســمت چپ، گزینه
را انتخاب کنید.

 Choose Commands From منــوى  روى    3
کلیک کرده و گزینه All Commands را انتخاب کنید.

4  از فهرســت طوالنى فرمان هــاى به نمایش درآمده 
 Add را پیدا و روى گزینه Shrink One Page گزینــه

کلیک کنید.
5  با کلیک روى OK تغییرات را ذخیره کنید.

6  میانبر قرار دادن محتوا در یک صفحه، باالى ریبون 
اصلى نرم افزار قرار گرفته و مى توانید با کلیک روى آن در 
کمترین زمان محتواى خود را در یک صفحه جاى دهید.

نکته: استفاده از این قابلیت ممکن است شکل و اندازه محتواى 
شما را تغییر دهد. پیش از کلیک روى این گزینه توصیه مى کنیم 
یک نسخه کپى از فایل اولیه خود تهیه کنید و در ادامه در صورتى 
که از نتیجه عملکرد این ابزار رضایت نداشتید، مى توانید با استفاده 

از گزینه Undo تغییرات را لغو کنید.

یوسف رسول زاده از گیالن: 
از  فایل اکسل دارم که  من یک 

دو شیت تشکیل شده است. 
در شــیت اول مى خواهــم نــام و نام 
خانوادگى تعدادى از افراد را وارد کنم و در 
شیت دوم مى خواهم در بخشى یکى از این 
نام ها را انتخاب کنم. براى جلوگیرى از بروز 
خطا نمى خواهم با فرمول هاى رایج اکســل 

فقط به یک نام در شیت اول اشاره کنم. 
آیا روشــى وجــود دارد که بــراى ثبت 
اطالعات در یک ســلول در شــیت دوم، 
محدودیت ایجاد کنم تا این اطالعات فقط 
از لیست نام ها در شیت اول باشد و اگر غیر 
از این چیزى وارد شد خطا بدهد؟ باتوجه به 
پیچیدگى هاى اکسل اگر این کار امکان پذیر 

است، لطفا کامل شرح دهید.
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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

حمل و نقل

کاربردى

سیر و سفر

بازى

اندروید

اندرویداندروید

اندروید

 پوچ افزار

TENQUBE Inc

4/2 مگابایت

4/7 مگابایت

5/8 مگابایت

 58/7 مگابایت

رستوران حیوانات Notisave

ماى کاسکو تاکسى یار

بازى Parallyzed شما را به یک دنیاى رویایى و زیبا دعوت مى کند، دنیایى که یک 
اثر هنرى اســت. درواقع مى توان گفت Parallyzed بیشتر از آن که گیم پلى متفاوتى 
داشــته باشد ظاهر، داســتان و آرت ورك فوق العاده و جدیدى دارد. در این بازى شما 
در نقش دو خواهر به نام هاى آبى و قرمز هســتید که باید براى نجات یکدیگر تالش 
کنید. ماجرا از این قرار اســت که این دو خواهر با تمام تفاوت هایشان باید با همکارى 
یکدیگر مراحل بازى را پشت سر بگذارند و از آتش و یخ بگذرند. با وجود این که ظاهر 
و هنر بازى چشمگیر است، اما نباید از این نکته هم گذشت که با وجود رانر بودن یک 
تفاوت اصلى با بازى هاى دیگر این ژانر دارد. آن هم این است که در طول بازى باید با 
عوض کردن جاى دو خواهر مراحل را رد کنید. در واقع باید هر دو شخصیت را به صورت 
همزمان کنترل کنید که به تمرکز زیادى احتیاج دارد. پس اگر به قصه هاى افسانه اى، 
هنر نقاشى، موسیقى آرام کننده و در آخر یک بازى موبایلى سرگرم کننده عالقه دارید، 
حتما بازى Parallyzed را امتحان کنید. نســخه اندروید این بازى رایگان است، ولى 

نسخه آى اواس آن 2/99دالر قیمت دارد. 

بازى

AppForge Inc

ارزان ترین تاکسى
سامانه هاى هوشمند درخواســت خودرو در ایران محبوبیت زیادى پیدا کرده اند و در حال حاضر 
بیشــتر کاربران ایرانى یک یا دو عدد از این سرویس ها را روى گوشى هوشمند خود دارند. از طرف 
دیگر تعداد ارائه دهندگان این ســرویس ها یا به عبارت دیگر اپلیکیشن ها هم هر روز زیادتر مى شود. 
درخواست تاکسى با گوشــى همراه دیگر به پایتخت نشین ها محدود نمى شود و در بیشتر شهرهاى 
پرتردد کشور این سرویس ها محبوبیت و کاربران زیادى پیدا کرده اند. اما کدام یک از این سرویس ها 
بهتر است؟ این پرسشى است که اپلیکیشن تاکسى یار مى تواند پاسخ درستى براى آن پیدا کند. در این 
اپ مى توانید مبدا و مقصد سفر خود را تعیین کنید تا تاکسى یار به شما بگوید کدام یک از سرویس ها 
ارزان تر این خدمات را در اختیارتان قرار مى دهد. نکته جالب در مورد تاکسى یار این است که پیک هاى 

موتور و حمل بسته ها هم از این اپلیکیشن قابل پشتیبانى بوده و به تاکسى محدود نشده است.

 فرار از هشدارهاى کالفه کننده
فلسفه قابلیت نوتیفیکیشن ها در گوشى هاى هوشمند براى استفاده بهتر از اپلیکیشن هاست. 
ابزارى که از گیج شــدن شــما جلوگیرى مى کند و با هشدارهاى بموقع باعث مى شود چیزى 
از دســت شما در نرود و همه چیز سر جایش باشــد، اما کافى است یک ساعت از گوشى تان 
دور باشــید، اینترنتتان قطع یا گوشــى خاموش باشد تا به محض وصل شــدن با توفانى از 
نوتیفیکیشن ها روبه رو شوید. به دلیل همین اپلیکیشن Notisave به کارتان خواهد آمد. این 
اپ یک ابزار عالى براى مدیریت اپلیکیشن هاست که امکان ذخیره یا حذف نوتیفیکیشن ها را 
به شما مى دهد تا سرفرصت سراغشــان بروید. با این روش هیچ هشدار مهمى از دست شما 
در نمى رود و از طرف دیگر هشــدارهاى بى اهمیت، گوشــى شما را شلوغ نخواهند کرد. البته 
این ساده ترین قابلیت Notisave است و مى توانید عملکردهاى مختلفى مانند خواندن کامل 

پیام ها، امکان ویرایش گروهى هشدارها و… را نیز در اختیار داشته باشید. 

گوش خود را از سفر پر کنید!
در چند ســال اخیر اپلیکیشن هاى فارسى زبان زیادى در زمینه گردشگرى طراحى شده اند. از 
مســیریاب و رزرو اتاق و هتل گرفته تا فروش بلیت و حتى رســانه هاى ویدئویى، اما اپلیکیشن 
ماى کاسکو با یک سناریوى متفاوت و جدید سراغ حوزه گردشگرى آمده است. شما در این اپ 
با یک راهنماى صوتى براى سفر ســر و کار دارید. در اپلیکیشن ماى کاسکو براى هر مقصدى 
فایل صوتى قرار دارد که به عنوان یک همراه همســفر شما مى شود و هر جایى بروید همراهتان 
خواهد بود. کاسکو مثل یک پرنده سخنگو روى شانه شما مى نشیند و راه و رسم سفر را در گوش 
شــما نجوا مى کند. عالوه براین براى هر مقصد گردشگرى یک نقشه نیز طراحى شده است تا 
از موقعیت دقیق آن آگاه شــوید. نکته جالب دیگر در مورد این اپ تازه وارد، حضور محمدرضا 

علیمردانى به عنوان صداپیشه است که حتما باعث جذابیت بیشتر آن خواهد شد. 

ضیافت در جنگل
بازى هاى ســبک آشــپزى و رســتوران دارى مثل دینردش و باباپز، یکــى از ژانرهاى 
سرگرم کننده در میان بازى هاى گوشى هاى هوشــمند است. بازى رستوران حیوانات هم در 
همین گروه از بازى ها قرار مى گیرد. با این تفاوت که در این بازى شــما فقط با تحویل دادن 
غذا سر و کار ندارید و باید کارهاى پیچیده ترى هم انجام دهید. رستوران حیوانات یک بازى 
استراتژیک است و رستوران شما نقش قلعه را بازى مى کند. شما مى توانید هر جور که دوست 
دارید رســتورانتان را بچینید و باعث جذب بیشــتر مشترى ها شوید یا این که با دیگر کاربران 
رقابت و مبادله کنید. محیط رســتوران، وســایل و غذاها به هیچ وجه محدود نیســت و شما 
مى توانید تا هر اندازه که مى خواهید آن را گســترش دهید و رســتوران بزرگ تر و با وسایل 
متنوع ترى داشته باشید. رستوران حیوانات یک بازى پیچیده در محیطى ساده است که باعث 

مى شود حسابى درگیر آن شوید. 

goo.gl/KCwQES

Parallyzedبازى یا یک اثر هنرى؟

مای كاسكو
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