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با این نرم افزارها  
قدرت  کلیپ بورد ویندوز را چند برابر کنیم

کپی فـو!

گوشی خود را به یک دوربین حرفه اي تبدیل کنید
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2 ماز استارتاپ ها
Metal Gear Survive نقد و بررسی گیم

ویندوز 10 مثل 7 
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ذره بین

مسائل مالی و مالیاتی استارتاپ ها
 میثم حــاج محمدي، کارشــناس ارشــد 
حســابداري و متخصــص مالیاتی در حوزه 
مســائل و مشــکالت مالــی و مالیاتــی 
اســتارتاپ ها می گوید: «اســتارتاپ ها باید 
دومسیر مالیاتی را طی کنند. اول ثبت نام در 
سیســتم مالیات بــر ارزش افــزوده و دوم 
ثبت نام در نظام عملکردي (مالیات ساالنه بر 
درآمد) که هر کدام مسیر مشخص خود را دارد. در حال حاضر یکی از 
مشــکالت اســتارتاپ ها نداشــتن دانش کافی در مورد زمان ثبت نام 
پرونده مالیاتی است که طبق قانون دو ماه بعد از ثبت شرکت، موظف 
به انجام آن هستند. دیدگاه بسیاري از استارتاپ ها این است که چون 
در حال هزینه هستند نیازي به تشکیل پرونده مالیاتی ندارند. در حالی 
که به طور قانونی نیاز اســت پس از ثبت شــرکت، ثبت نام مالیاتی نیز 
انجام شــود. کد اقتصادي قدیم و کد اقتصادي جدید نیاز اصلی تمام 
کسب وکارهاست. هزینه کردن هم نوعی فعالیت است و باید به حوزه 
مالیاتی اطالع رســانی شــود و اظهارنامه مالیاتی ارائه شود.» به گفته 
حاج محمدي در صورتی که اســتارتاپی هیچ گونه فعالیتی حتی از نوع 
هزینه کرد هم نداشته باشد باید به حوزه مالیاتی نامه عدم فعالیت ارائه 
دهد. این موارد کمک خواهد کرد تا در صورتی که تخفیف مالیاتی به 

استارتاپ تعلق گیرد بدون مشکل بتواند از آن استفاده کند.
این متخصص مالیاتی در حوزه مســائل مالیاتی استارتاپ ها درباره 
تعریف عدم فعالیت می گوید: «عدم فعالیت به این معناست که سرمایه 
ثبت شده در حســاب بانکی ثابت بماند و هیچ گونه قرارداد ثبت شده یا 
تراکنش مالی با حســاب شرکتی ثبت نشده باشد.» در واقع یکی دیگر 
از مشکالت استارتاپ ها به همین حوزه برمی گردد. از طرفی برخی از 
اســتارتاپ ها هزینه هاي خود را با حساب شخصی انجام می دهند که 
مورد تائید حوزه هاي مالیاتی به عنوان هزینه کرد نیست، چراکه حساب 
شناخته شــده براي حوزه هاي مالیاتی حساب ثبت شده شرکتی توسط 
استارتاپ هاست. فراموش نکنید که خرید کوچک ترین موارد مورد نیاز 
براي کســب وکارهاي نوپا مانند خرید میز و صندلــی و... نیز باید در 
هزینه هاي شرکت ثبت شود تا بتوان از آن به عنوان سند استفاده کرد.
حاج محمدي پیشــنهاد می دهد که استارتاپ ها از مشاوره مالیاتی 
اســتفاده کنند، ولی براي آشنایی بیشتر بهتر است مدیران استارتاپ ها 
از ســایت vat.ir استفاده کنند. در این سایت همه فراخوان ها و مدت 
زمان مجاز براي تکالیف مالیاتی و همچنین انواع معافیت هاي مالیاتی 
مشخص شده است. در بسیاري از موارد استارتاپ ها با ذهنیت این که 
این گونه کسب وکارها از معافیت مالیاتی برخودار هستند، فعالیت کرده 
و در هیچ گونه سیستم مالیاتی ثبت نام نمی کنند که موجب خواهد شد 
مشــکالتی براي آنها در آینده اي نزدیک پیش آید. حتی گاهی شنیده 
می شود که اســتارتاپ ها یک سال از پرداخت مالیات معاف هستند که 

این موضوع نیز واقعیت ندارد.
نکته مهم دیگر ثبت مناسب شرکت هاست، اگر آیین نامه شرکت ها 
مطابق خدمات ارائه شــده و خدماتی که معافیت مالیاتی به آنها تعلق 
می گیرد، تنظیم شــود، اســتارتاپ ها می توانند از تخفیف هاي مالیاتی 
بخوبی اســتفاده کنند. همچنین در صــورت پرداخت به موقع مالیات 
هر شــرکت می تواند تا یک درصد در ماه از تخفیف خوش حســابی 

استفاده کند.
حاج محمدي با بیــان این که در مورد محل حضور اســتارتاپ ها 
نیز مســائل و مشــکالتی وجود دارد، می گوید: «در بسیاري از موارد 
دیده شــده که استارتاپ ها هزینه اجاره بسیار پایینی را اعالم می کنند 
کــه در حال حاضــر و با قانون جدیــد مالیاتی هزینه هــاي اجاره بها 
به صورت اســتاندارد محاسبه می شــود. گاهی بســتن قراردادها نیز 
براي استارتاپ ها مشکل ســاز می شود، به عنوان مثال وقتی استارتاپی 
قراردادي با شــرکت بیرونی می بندد حتما بایــد این قرارداد را اعالم 
کننــد، ولی گاهی دیده شــده قــرارداد از طرف شــرکت بیرونی به 
حــوزه مالیاتی گزارش می شــود، درحالی که اســتارتاپ در گزارش 
خــود این قــرارداد را ذکر نمی کند که حوزه مالیاتــی بحث کتمان را 
براي اســتارتاپ ها در نظر گرفته و موجب خواهد شــد جرایم مالیاتی 

گریبانگیر آنها شود.»
در نهایــت با توجه بــه این که مســیر مالیاتی نیاز بــه آگاهی و 
تخصــص دارد و بــا توجه به ماهیــت کســب وکارهاي نوپا ممکن 
اســت اســتخدام متخصص مالی و مالیاتی هزینه بر باشــد، ولی باید 
آگاهی می توانــد در آینده هزینه هــاي باالتري را  توجه کرد کــه نا

به استارتاپ ها وارد کند.

مسائل حقوقی استارتاپ ها
 محمدجعفر نعناکار، وکیل پایه یک 
دادگستري با بیش از ده سال سابقه 
فعالیت در حوزه کسب وکارهاي نوپا 
اطالعات،  فناوري  استارتاپ هاي  و 
درباره مســائل و مشکالت حقوقی 
استارتاپ ها می گوید:  «در تمام دنیا، 
حتی در سیلیکون ولی که بیشترین 
تمرکز شرکت هاي حوزه فناوري اطالعات سطح باال در آنجا 
وجود دارد، همیشه پشــت مدیران اصلی، مشاوران حقوقی 
حضور داشــته اند. در مورد استارتاپ ها بیشتر از این که نیاز به 
نیروي حقوقی احساس شود، نیاز به خدمات حقوقی احساس 
می شود. کســب وکارهاي نوپا با توجه به ماهیتشان معموال 
نمی توانند هزینه استخدام مستقیم نیروي حقوقی را متحمل 
شــوند، امــا در حوزه هاي مختلــف مثل ســهام تدریجی، 
قراردادهــاي داخلی، تفاهم نامه ها با افراد خارجی که در حال 
ارائه خدمات به آنها هســتند،  ثبت برند یــا ایده، ثبت طرح 
صنعتی و ثبــت مالکیت معنوي و دانش بنیان شــدن، تائید 
اصالت نرم افزار یا گرفتن تسهیالت و بسیاري از موارد دیگر 
باید با یــک متخصص حقوقی در ارتباط باشــند. البته این 
خدمات هم زمان مورد نیاز هیچ استارتاپی نیست و به تدریج به 
برخی از این خدمات نیاز خواهند داشــت. استفاده نکردن از 
افــراد متخصــص حقوقی موجب می شــود اســتارتاپ ها 

خسارت هاي بسیار سنگینی را متحمل شوند.»

میزان بلوغ، ســرمایه جذب شده استارتاپ ها و حجم کار 
آنها در اتخاذ تصمیم براي جذب نیروي حقوقی یا اســتفاده 
از مشاور حقوقی تاثیرپذیر اســت. درواقع استارتاپ هایی که 
از بلوغ و ســرمایه جذب شــده بیشــتري برخوردار هستند و 
حجم کار آنها زیاد اســت بهتر است نیرو یا نیروهاي حقوقی 
متخصص جذب کنند، ولی براي اســتارتاپ هاي کوچک یا 
تازه تاسیس نیاز کمتري به استخدام نیروي حقوقی احساس 

می شود و بهتر است از خدمات مشاوره اي استفاده کنند.
به گفته این کارشــناس، استارتاپ ها اگر طبق قانون جلو 
بروند مشکل حقوقی خاصى نخواهند داشت. البته باتوجه به 
ساختار حقوقی در ایران گاهی قوانینی موجب ایجاد مشکل 
براي اســتارتاپ ها می شــود. در ایــران می توانید به صورت 
مشارکت مدنی و بدون ثبت شرکت، ایده را پیش ببرید، ولی 
براي تجاري سازي آن به ثبت شرکت نیاز است. در کنار این 
مساله استارتاپ ها نیازمند گرفتن کد مالیاتی و کد بیمه هستند 
که در شــروع کمی دست وپا گیر خواهد بود که بهتر است از 
متخصصان حقوقی استفاده کنند. محمدجعفر نعناکار با اشاره 
به این که متاسفانه در ایران با فقر فهم حقوقی یا فقر فرهنگ 
حقوقی روبه رو هســتیم، گفت: «افراد حقیقی یا شرکت هاي 
حقوقی، مسائل حقوقی را خیلی جدي نمی گیرند و این موجب 
می شود در آینده متضرر شوند. به این ترتیب، کارها طوالنی تر 
شــده، ضریب خطا در آنها باالتر رفته و در نهایت به نتیجه 
مطلوب نمی رسیم. احترام به تخصص حقوقی موجب خواهد 

شد کارهاي حقوقی به شکل بهتري پیش رود.»

بررسی موانع و مشکالت حقوقی و مالیاتی کسب وکارهاي نوپا

ماز استارتـاپ ها

محسن سمسارپور

بازار کسب وکارهاي نوپا که امروز بیشتر با نام استارتاپ خوانده می شوند در سال هاي اخیر در کشور ما داغ شده است. حمایت هاي 
دولتی و سرمایه گذاري سرمایه گذاران ایرانی و خارجی در حوزه فناوري هاي نوین از جمله فناوري اطالعات و ارتباطات باعث 
شده که این صنعت رنگ و بویی تازه به خود بگیرد و ساختارهاي اداري سازمان هاي دولتی و خصوصی کم کم جاي خود را به 
ساختارهاي کوچک و پویاي کسب وکارهاي نوپا بدهد. باتوجه به اهمیت مسائل حقوقی و مالیاتی این حوزه از کسب وکارها، 

موانع و مشکالت حقوقی و مالیاتی آنها را در گفت وگو با کارشناسان بررسی کردیم.

تخصص مالیاتی و حقوقی
ماهیت کســب وکارهاي نوپا به گونه اي اســت که معموال یک یا چند نفر محدود شــروع کننده فعالیت و 
پیاده سازي ایده اي هستند و سعی می کنند با تالش و پشتکار و با استفاده از توانایی هاي موجود به سمت هدف 
خود در حرکت باشــند. معموال از ســاختارهاي عریض و طویل اداري سازمان هاي بزرگ دولتی و خصوصی 
خبري نیست و این افراد متخصص محدود هستند که هر کدام به جاي یک یا چند نفر نقش ایفا می کنند. در 
حــوزه فناوري اطالعات افراد خوش فکر و صاحب ایده در کنار افرادي که تخصص هاي فنی دارند قرار گرفته 
و مســیر به این صورت هموار می شــود، اما این که فرد متخصصی در حــوزه مالیاتی و حقوقی در تیم اصلی 

استارتاپ ها حضور داشته باشد، معموال اتفاق نمی افتد.
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ClipX   
بگذارید از یکــی از قدیمی ترین نرم افزارها 
در ایــن زمینه آغاز کنیم که ClipX نام دارد! 
آخرین نسخه پایدار این برنامه به حدود 13 سال 
پیش برمی گردد و وقتی براي دانلود به سایت آن 
مراجعه کنید، تعجب خواهید کرد که آن را براي 

کدام نسخه ویندوز نوشته اند!
ولی در مورد کلیپ اکس قدیمی بودن امتیازي 
منفی به حســاب نمی آید و این نرم افزار به حد 
قابل قبولــی از کارایی رســیده که دیگر اصال 
نیازي به به روزرســانی آن حس نمی شده است. 
کلیپ اکس ساختار پیچیده اي ندارد و پس از اجرا 

از طریق دو کلید میانبر می توانید آخرین 
و یکی مانده بــه آخرین موارد 

کپی شــده را پیســت کنید. 
راست  کلیک  با  همچنین 
روي آیکــون آن در نوار 
وظیفــه، دیگر قابلیت ها

مانند مشاهده کلیپ بورد 
یــا خالی کــردن آن در 

دسترس است.
کلیپ اکس هم از متون و 

هم از تصاویر پشتیبانی می کند و 
پالگین هاي مختلفی هم براي آن وجود دارد 

که امکاناتی مانند جست وجو در کلیپ بورد، کپی 
 (Sticky) کد رنگ ها یا ورودي هاي اســتکی
را بــه آن می افزایند. این نرم افزار را می توانید از 
سایت bluemars.org/clipx دانلود کنید.

Ditto   
نرم افــزار  بهتریــن  را   Ditto خیلی هــا 
مدیریت کلیپ بورد بــراي ویندوز می دانند که 
بی دلیل هم نیست. Ditto (به معناي «ایضا» 
در فارسی) به عنوان افزونه اي براي کلیپ بورد 
استاندارد ویندوز تبلیغ می شود، اما اصل ماجرا 

خیلی فراتر از این حرف هاست!
دیتو شــاید محیط چندان جذابی نداشــته 
باشــد، اما قــدرت اصلی آن بــه ویژگی هاي 
خاص و متنوعش اســت. دیتــو عالوه بر متن 
و تصویــر، از کپــی متن با حفــظ فرمت آن 
نیز پیشــتیبانی می کند و حتی به شــما امکان 
می دهــد تا متون کپی شــده را به هم متصل 

کنیــد! همچنین یکی از امتیــازات مهم دیتو، 
پشتیبانی کامل از یونی کد (Unicode) است 
تا کاربران بتوانند انواع و اقســام کاراکترها را 
بدون مشــکل کپی و پیســت کنند. دیتو این 
قابلیــت جالب را هم دارد که با نصب آن روي 
چنــد کامپیوتر، همگام ســازي و انتقال موارد 
کپی شــده بین آنها امکان پذیر می شود. دیتو با 
تمام این ویژگی ها، به صورت پرتابل از ســایت

 ditto-cp.sourceforge.net یا اگر ویندوز 10 
دارید، از مایکروسافت استور قابل دریافت است.

ArsClip   
نرم افــزار پرتابــل و ســبک وزن 
باســابقه هاي  از   ArsClip
در  کلیپ بــورد  مدیریــت 
می آید  حساب  به  ویندوز 
کــه در طول ســال ها 
خاصــی  طرفــداران 
جمــع کــرده اســت. 
می توانــد   ArsClip
تصاویر، متــون با فرمت، 
یونی کد و حتی  کاراکترهاي 

کد HTML را ذخیره کند.
یکی از جذابیت هاي آرس کلیپ آن است 
که با نسبت دادن کلیدهاي خاصی، متن هاي 
خاصی را پیســت کنید! این امکان بخصوص 
در پر کردن فرم هاي آنالین به کار می آید که 
اطالعات مربوط به هر فیلد را تنها با فشــردن 
یــک کلید در آن فیلد پیســت کنید. امکانات 
جالب این نرم افزار به اینجا ختم نمی شــود، با 
ذخیره شده  موارد  نمایش  می توانید  آرس کلیپ 
را وابســته بــه برنامه ها تنظیــم کنید. مثال 
می توانید تعیین کنید گروهی از متون کپی شده 
فقط هنگامی که در فایرفاکس هســتید ظاهر 

شود!
این را هم بد نیست بگوییم که آرس کلیپ 
از فایل ها هم پشــتیبانی می کنــد! بنابراین با 
خیال راحت عمال هر چیــزي را می توانید در 
آن کپی کنید! این برنامــه از آدرس زیر قابل 

دانلود است:
joejoesoft.com/cms/showpage.
php?cid=97

ClipCube   
ClipCube یک تفاوت اساســی با دیگر 
نرم افزارهــاي معرفی شــده دارد و آن محیــط 
نســبتا جذاب اســت! البته با وجود این محیط، 
ClipCube ماننــد دیگر مــوارد، برنامه اي 
سبک و سریع اســت که مدیریت کلیپ بورد را 

در ویندوز به خوبی انجام می دهد.
کلیپ کیوب همه چیز را ساده در نظر گرفته 
و خبــر از ویژگی هاي عجیــب و غریب مانند 
جســت وجو در موارد ذخیره شده نیست، اما یک 
امکان کاربــردي، کلیپ کیوب را جالب می کند: 
در آن می توانیــد متون ذخیره شــده را ویرایش 
کنید! یعنی پس از کپی یک تکه متن می توانید 
آن را تغییر داده و بعد پیست کنید. کلیپ کیوب 
یک ســورپرایز هــم دارد و آن کارکرد به عنوان 
دفترچه یادداشت است که به شما اجازه می دهد 
چیزهایــی را که می خواهید مثل موارد موجود در 
کلیپ بورد در آن ذخیره کنید. آخرین نسخه پایدار 

کلیپ کیوب در آدرس زیر قرار دارد:
zodcode.com/clipcube/download/
stable

CLCL   
اگر حس کرده اید نرم افزارهاي معرفی شــده 
زیادي پیچیده یا بیش از حد ســاده هســتند، 
می توانید CLCL را امتحان کنید. این نرم افزار 
با محیــط کمی عجیبش، تعــادل خوبی میان 
کلیپ بورد پیش فرض ویندوز و برنامه هاي پر از 

امکانات ایجاد می کند.
به کمک CLCL تاریخچه کلیپ بوردتان 
بــا ترکیب کلیدهــاي Alt+C یــا از طریق 
وینــدوز   system tray در  آن  آیکــون 
 CLCL .به راحتی در دسترســتان خواهد بود
به جز دوقابلیت شاخص، ویژگی خاص دیگري 
ندارد. اول این که موارد پراستفاده را می توان در 
دســته بندي Template قرار داد تا در مواقع 
نیاز به سرعت قابل پیســت باشد. دوم، امکان 
تنظیم میانبر پیست براســاس برنامه هاست تا 
تضادي با میانبرهاي خــود آنها پیش نیاید.این 
نرم افزار را می توانید از سایت شرکت آن یعنی 
 nakka.com/soft/clcl/index_eng.html

دانلود کنید.

چرا خودتان را 
به کلیپ بورد ویندوز 
محدود می کنید  
وقتی می توانید یک 
کپی فوکار حرفه اي 
باشید!

یکی 
از جذابیت هاي 

آرس کلیپ آن است که 
با نسبت دادن کلیدهاي خاصی 

متن هاي خاصی را پیست کنید! این 
امکان بخصوص در پر کردن فرم هاي 

آنالین به کار می آید که اطالعات 
مربوط به هر فیلد را تنها با فشردن 

یک کلید در آن فیلد
پیست کنید

کارگاه

کلیپ بورد آنالین!
ممکن است با دیدن تیتر این ستون 
پیش خودتان فکــر کنید که کلیپ بورد 
آنالین دیگر چیست؟ اما اگر کمی تأمل 
کنید، متوجه خواهید شــد کم نیســت 
زمان هایــی کــه می خواهیــد متنی را 
بیــن کامپیوترهاي مختلف یا حتی بین 
دســتگاه هاي مختلف (مثال از کامپیوتر 
بــه موبایل یا برعکس) کپی و پیســت 
کنید. در این مواقع یا باید دست به دامن 
سرویس هاي ابري شوید که براي انتقال 
یک تکه متن به دردسرشان نمی ارزد یا 
از سایت هاي ســاده و بی دردسري که 

معرفی می کنیم استفاده کنید!
اینترنتی  کلیپ بــورد  مشــهورترین 
ســه  که  اســت   Cl1p.net ســایت 
مرحله ســاده دارد: یک آدرس رندم را 
شــود  با /http://cl1p.net آغاز  که 
در مرورگرتــان وارد می کنیــد، هرچه 
که می خواهیــد از متن، تصویر، فایل و 
چیزهاي دیگر را در صفحه آن پیســت 
می کنیــد و دکمــه Save را می زنید. 
حــال روي کامپیوتــر مقصد بــا وارد 
کردن آدرســی که تعیین کرده بودید، 
اطالعاتتان را برمی دارید. فقط حواستان 
باشــد این اطالعات به محض خوانده 
شدن از بین می رود! یعنی چیزي شبیه 

به ماموریت هاي کارآگاه گجت!
pasted.co کلیپ بــورد آنالیــن 
دیگري است که بیشتر با در نظر داشتن 
کدها  به اشتراك گذاري  و  برنامه نویسان 
ایجاد شــده اســت، اما از آن می توان 
به راحتــی بــراي انتقال متــون میان 
دستگاه هاي مختلف اســتفاده کرد. در 
این ســرویس امکان گذاشتن رمز عبور 
براي خواندن اطالعات نیز تعبیه شــده 

است.
و در پایان ســایت kl1p.com که 
شــاید در اسم شــبیه به ســایت اول 
باشد، اما کارکرد آن بسیار فراتر از یک 
کلیپ بورد آنالین ســاده است. در این 
ســایت هم یک آدرس رنــدم انتخاب 
می کنیــد و در آن می توانید از یک متن 
ساده تا یک ســند و حتی طراحی قرار 
دهید تا در دســتگاه مقصــد بتوانید با 
اســتفاده از آدرس یا کــد QR آن، به 

اطالعات دسترسی داشته باشید. 

تا همین اواخر، عمل «کپی و پیست» روي کامپیوتر و موبایل به تنها یک مورد محدود بود و کسی هم البته شکایتی نداشت! اما با آمدن گوشی هاي هوشمند 
جدید و ظهور قابلیت نمایش کلیپ بورد، قضیه متفاوت شد. کاربران می توانستند چند تکه متن را از جاهاي مختلف کپی کرده و با مشاهده همه آنها در 
کلیپ بورد، در مورد پیست هر کدام تصمیم بگیرند. این امکان را می توان از جمله ویژگی هایی دانست که پس از استفاده از آن، از خودتان می پرسید چگونه 
پیش از آن اصال می توانستید کار کنید! حاال براي آنهایی که قابلیت کپی و پیست چندگانه زیر زبانشان مزه کرده است، در این مطلب قصد داریم بهترین 

نرم افزارهاي رایگان براي این کار و مدیریت کلیپ بورد ویندوز را معرفی کنیم.

با این نرم افزارها 
قدرت کلیپ بورد ویندوز را 
چند برابر کنیم

کپی فـو!
محمود صادقی
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بازى  کده

بازي هفته
گوهرى دیگر از نسلى ناب

 بعد از مدت ها سرانجام دو بازى درست 
و حسابى براى PCبازها منتشر شد. اولین 
بــازى Fear Effect Sedna نام دارد 
که توســط تیمى مســتقل تولید شده، اما 
Square Enix ناشر آن است. برخالف 
اســم بازى، ماهیت گیم پلى و کارهایى که 
باید انجام دهید ربطى به ترس ندارد. زاویه 
دوربین بازى ایزومتریک بوده و ســبک آن 
اســتراتژى همزمان تاکتیکى است که هر 
موقــع اراده کردید، مى توانیــد براى دادن 
دستورهاى جدید به کاراکترهاى خود بازى 
را متوقف کنید. چهار شــخصیت اصلى به 
اسم Hana، Deke، Rain و Glas را 
باید همزمــان هدایت کنید. آنها قبال با هم 
کار کرده اند و ماجراى بازى از جایى شروع 

مى شــود که پس از مدت ها دوباره گرد هم 
جمع مى شــوند تا ماجراجویى جدیدى را از 
هنگ کنگ گرفته تا گرینلنــد دنبال کنند. 
گیم پلى بازى ترکیبى از اکشــن و معماهاى 
محیطى است که با استراتژى هاى مختلفى 
که در اختیارتان قرار داده شــده باید آنها را 
پشــت سر بگذارید. اگر از گیمرهاى قدیمى 
و دارندگان کنســول PS1 بوده باشید اسم 
Fear Effect براى شــما کامال آشــنا و 
یادآور خاطرات طالیى بســیارى خواهد بود. 
 Switchو PS4، Xbox One بازى براى

هم عرضه خواهد شد.

اول شخصى دیگر 
در دنیاى وارهمر

 Warhammer کیست که با مجموعه
و عظمت دنیاى آن آشــنا نباشد. سه سال 
پســوند  با  مجموعه  از  نســخه اى  پیــش 
منتشــر   End Times – Vermintide
شد که زاویه دوربین اول شخص و گیم پلى 
مبتنى بــر Co-Co یا همــکارى تیمى 
مشــخصات بــارز گیم پلــى آن بودند. این 
هفته شاهد انتشار نســخه دوم بازى تحت 
 Warhammer Vermintide 2 عنوان 
به صورت انحصارى براى PC هســتیم که 
ماجراى آن در شهر جنگ زده دنیاى فانتزى 
وارهمــر جریان دارد و پنــج قهرمان به پا 
مى خیزند تا در مقابل تاریکى و نیروهاى شر 
مقابله کنند. سیستم مبارزات بازى بر مبناى 
درگیرى نزدیک با استفاده از سالح هاى سرد 
است و البته درخت توانایى ها و مهارت هاى 
کاراکترها به شــما این امکان را مى دهد که 
در نهایت 15 شــاخه مختلف تخصصى را 

براى درگیرى هاى خود دنبال کنید.

« 24 ساعته به اینترنت متصل باشــید و کمی هم پول خرج کنید تا بتوانید 
از بازیافت یکی از بهترین عناوین تاریخ عرصه گیم، لذت ببرید!» این از آن 
شعارهاست که مصداقش را در دل خیلی از محصوالت می بینیم، اما هیچ گاه 

فریاد زده نمی شود. آنچه در ظاهر به چشم می آید، یک شوتر شبه وحشت و 
فوق بقاست که از چاه نفت «متال گر» درآمده و به معدن طالي «رزیدنت اویل» 
ناخونک زده است. عنوانی که انگار چیزي از عناوین وحشت بقاي جریان ساز 
چند سال اخیر شنیده و خواسته براساس همان یک ایده بدون تحقیق و بررسی 
و آزمون و خطاي مناسب، چیزي به میدان بیاورد که از قافله عقب نمانده باشد. 

0/ 5امتیاز
Metal Gear Survive نقد و بررسی گیم

خشک آهنینخشک آهنین

   فرزند ناخلف
ماجراي Metal Gear Survive مدتی 
 Ground پــس از حمله بــه پایگاه مــادر در
Zeroes رخ می دهد. در این حمله، کرمچاله اي 
به جهانی موازي پدید آمده و بخشــی از پایگاه 
مادر را همــراه تعدادي از نیروهاي اســنیک و 
XOF بــه کام خود می برد. شــخصیت اصلی 
داستان، «گودالك» از دانشمندان سازمان ملل 
اســت که از طریق کرمچاله به «دایت»، جهان 
موازي لم یزرع و خشــکی فرستاده می شود که 
مناظر آن عمدتا بازیافت مناظر MGS V است. 
آنجــا به دنبال درمانی براي انگلی که به جانتان 
افتاده و همچنیــن همرزمان خــود می گردید. 
داستان Survive به رســم پدرانش عمدتا از 
طریــق پیام متنی و صوتی روایت می شــود که 

متاسفانه لطف قدما را ندارد. 
در مقاطعی سعی شــده روایت داستان رنگ 
و بوي خاص و بالمنازع سري متال گر را داشته 
باشد، اما متاسفانه اغلب در این راه ناکام می ماند 
و آنچه از اَلَک اندیشه تولید اثر به جا می ماند، به 

یاد ماندنی نیست. 

   خورد شو تا خورد نشوي!
در Survive، حس اضطرار با روتین هایی 
مانند سالمتی، گرسنگی و تشنگی به فرد دیکته 
می شــود. ســالمتی، همان حضوري را دارد که 
انتظار می رود، اما گرســنگی و تشنگی، یک بند 
به بازیکن فشــار آورده و عرصه را بر او تنگ و 
لذت از این گیم را ســرکوب می کند. آب و غذا 
به مقدار بسیار کم پیدا می شود و حتی جست وجو 
به دنبال آنها هم مایه اتالف منابع است و همین 
دائما بازیکن را در شک فرو می برد که اصال این 

تالش ها فایده اي دارد یا نه؟
این منابــع چنان ســریع ته می کشــند – 
بخصوص در چند ساعت اول - که فراهم سازي 
مجددشــان به یک زحمت دائمی براي بازیکن 
تبدیل شده و خیلی از جنبه هاي مثبت گیم را هم 
با خود سرکوب می کند. در نهایت، به این نتیجه 
خواهید رسید که بهترین راه بقا در دنیاي بیرحم 
«دایت» این است که آهسته بروید و بیایید و از 

جست وجوي بیهوده پرهیز کنید!
براي اختراع و ســاخت تجهیــزات، باید به 
جســت وجو و گردآوردي منابــع بپردازید. نوار 
تشــنگی مانند ملک الموت در تمام مدت بر شما 
ناظر است و هرچه تشــنه تر باشید، مدت زمان 
دویدنتان کمتر خواهد شــد. بــا آب خوردن این 
مدت افزایش می یابد، اما نکته اینجاست که منابع 

آب بسیار کم اســت. در مقابل، راه رفتن عادي 
زیاد، قهرمان داستان را تشنه نمی کند و از این رو، 
استراتژي اي که این گیم به بازیکن دیکته می کند، 
این است که جست وجوهایش را به کندي انجام 
دهد و این از اولین دام هاي آسیاکاري و ریاضت 
در این گیم اســت. اما سازندگان که به صبوري 
بازیکنان ایمان داشــته اند، گرد و غبار را هم به 

بازي اضافه کرده اند.
بهتریــن منابع گیم را می توانید البه الي گرد 
و غبــار پیدا کنید. در این مناطق، نوار اکســیژن 
ظاهر شــده و کم کم نفســتان را می گیرد. البته 
اگر البه الي غبــار، ارز داخل گیم، یعنی کوبان 
خرج کنید، می توانید اکســیژن اضافه کنید. اما 
بعد از چند بار، قیمت آنچنان زیاد می شــود که 
بضاعت تان به تنفس هم نخواهد رسید. در گرد 
و غبار، دیدتان هم کاهش یافته و نقشــه نیز تا 
مدت زیادي بالاستفاده می شود. همیشه در این 
لحظات، یک نور هدایتگر در دوردســت هست 
کــه بتوانید به فضاي ســالم بازگردید، اما زمین 
ناهموار و پستی بلندي هاي فراوان، معموال مانع 
از راهیابی درســت شما می شود و هدفتان را گم 
می کنید. براین اساس، کمتر زمانی را در گردوغبار 
خواهیــد گذراند و حیف و میل منابع را براي این 

قسمت جایز نخواهید دانست.

   گلی در سنگ خارا
دشــمنان شــما زامبی گونه هایی هستند که 

تقریبا همه رفتار یکســانی دارند و یک ســاعت 
بعد که تنوع پیدا می کنند نیز بیشتر از این که به 
چالــش بیفزایند، فقط اعصابتان را خرد می کنند. 
درگیري ها هم طوري است که اگر ضربه هایتان 
برخورد کند، بشــدت لذتبخش خواهند بود و در 
غیر این صــورت، مجموعه اي از کاســتی ها و 
محدودیت هاست که حتی با ارتقاهاي محدود هم 
توفیري در اصل نحوه مبارزات ایجاد نمی شــود. 
همین قدر بدانید که ســالح سرد دارید و سالح 

دوربرد. 
دســتور ســاخت اســلحه جدیــد را باید از 
صندوق هــاي موجــود در گرد و غبار به دســت 
بیاورید. بعضی از صندوق ها توســط نوري از دور 
مشخص هستند که رسیدن به آنها و حتی این که 
محتویاتش به درد بخورد یا نه، مشخص نیست. 
اگر نمی خواهید بی دلیل پول خرج کنید، تنها چاره 
این است که در دفعات باال و مدت کم، بی جهت 
به دل گرد و غبــار زده و همین طور بچرخید تا 

شاید صندوقی سر راهتان سبز شود. 
شــاید اوج لــذت Survive در مقاطــع 
فعالسازي مقرهاي کرمچاله باشد که براي سفر 
ساده به نقاط نقشه به کار می روند. با اقدام به این 
کار، فوج فوج دشــمنان زامبی گونه به شما حمله 
کرده و شــمایید که باید با تقویت استحکامات 
محل، جلویشان ایســتادگی کنید. قطعات پازل 
این اثر در این لحظــات به زیبایی در هم چفت 

شده و تجربه لذتبخشی را رقم می زنند.
معلوم نیست چرا، ولی در حالت مولتی پلیر، 
شرایط بســیار بهتر است و با بازي همراه افراد 
دیگر می توانید منابع بیشــتري به دست آورده 
و در حالت انفرادي اســتفاده کنید. شاید حالت 
انفرادي از تعادل خارج اســت، شــاید هم فکر 
غریبی در ســر سازندگان بوده که ما نمی دانیم. 
مخلــص کالم این که اگــر می خواهید هزینه 
کنید، گزینه هاي به مراتــب بهتري از این گیم 

روي میز هست.

سیاوش شهبازي

Metal Gear Survive
Konami Digital Entertainment   سازنده
Konami  ناشر 
Xbox One، PS4، PC پلتفرم  
سبک  اکشن-ماجرایی/ بقا
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خبر هفته
تعیین محورهاى دومین 
همایش سواد رسانه اى کشور

دومین همایش بین المللى سواد رسانه اى 
و اطالعاتى با موضــوع خانواده همزمان با 
روز فرهنگ عمومــى از 12 تا 14 آبان 97 
برگزار خواهد شــد. در نشســت خبرى که 
هفته گذشــته با حضور رئیس این همایش، 
سید مرتضى موسویان، رئیس مرکز فناورى 
اطالعات و رســانه هاى دیجیتــال وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى برگزار شد، هدف 
همایش تبیین نقش و جایگاه مهم خانواده 
در عصر اطالعــات و جامعه شــبکه اى با 
تاکید بر رویکردهاى آموزشــى، شــناختى 
و تربیتــى در دو بخش علمى- پژوهشــى 

و تجربى-کاربردى بیان شد. 
رئیــس مرکــز فنــاورى اطالعــات و 
رســانه هاى دیجیتال گفت: «ما وظیفه خود 
را  رســانه اى و اطالعاتى  مى دانیم ســواد 
آموزش دهیم و در ایــن همایش ها بتوانیم 
افــراد نخبه، عالقه منــد و فعال این عرصه 
را جــذب کنیم تــا به نمایندگــى از مردم، 
دغدغه هــا و نیازهاى این حــوزه را مطرح 
کنند. نتیجه این فرآیند مى تواند به افزایش 
ســواد رســانه اى عموم مردم کمک کند. 
خوشــبختانه قدم هاى زیادى در این راستا 
برداشــته شده اســت؛ به عنوان مثال طرح 
پروژه فرهنگ یار یکــى از این اقدامات به 
حساب مى آید که تاکنون حدود 35 هزار نفر 

به آن پیوسته اند.»

موسویان با اشاره به شبکه ملى فرهنگ 
تاکید کــرد که ایــن شــبکه مى تواند به 
فعالیت هاى کســب و کار دیجیتال کمک 
کند. به گفته او امروز نزدیک به 2000شغل 
در زمینه کســب و کارهاى دیجیتال ایجاد 
شــده که میانگین ســنى این افراد کمتر از 
25 ســال اســت؛ افرادى که برخالف سن 
کــم خــود در قراردادهاى بزرگ شــرکت 

مى کنند.
شوراى  دبیر  خجســته،  همچنین حسن 
سیاست گذارى همایش و عضو هیات علمى 
دانشگاه صداوســیما درباره دالیل استقبال 
نکردن مــردم از شــبکه هاى پیام رســان 
داخلى گفت: «طبیعتا افراد انتخاب مى کنند 
سراغ شــبکه هایى بروند که مزیت بیشترى 
داشته باشــند. ما در ایران دانش رسانه هاى 
اجتماعــى را نداریــم و بیشــتر درك فنى 
داریــم. باید بــه این نکته توجــه کرد که 
پس از گذرانــدن مراحل فنى، مرحله درك 
اجتماعى در طراحى شــبکه هاى اجتماعى 
بسیار حائز اهمیت است. این در حالى است 
که بــه مرحله دانــش اجتماعى در طراحى 
شــبکه هاى اجتماعى داخلى توجه چندانى 
نشــده اســت.» از حامیان ایــن همایش 
مى توان به صدا و ســیما، رادیو جوان، رادیو 
ایران و وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات 

اشاره کرد. 

شــاید کمتر کاربري به فونت مرورگــر توجه کند یا حتی به این نکته 
فکر کند که فونت داخل مرورگر نیز قابل تغییر یا شخصی ســازي است، 
اما اگر انــدازه فونت پیش فرض مرورگر ریز باشــد یا به دالیل مختلف 
همچــون ضبط تصویر از روي صفحه نمایش نیازمند تغییر اندازه یا تغییر 
فونت پیش فرض مرورگر باشــید، مطمئنا روش هاي مختلف براي اعمال 

شخصی سازي در این بخش را جست وجو خواهید کرد.
آیا می دانید مرورگر کروم از این قابلیت پشــتیبانی می کند و به شــما 
این امکان را می دهد تــا همه موضوعات به نمایش درآمده در مرورگر را 
با فونت دلخواه خود و در اندازه دلخواهتان مشــاهده کنید؟ به این ترتیب 
چنانچه نیازمند مشاهده جزئیات در ابعاد بزرگ تر باشید براحتی می توانید 
اندازه فونــت را بزرگ تر کنید و چنانچه نیازمند فضاي خالی بیشــتري 
باشــید می توانید با کوچک کردن فونت در بخش هاي مختلف نسبت به 

پاکسازي فضاي اشغال شده توسط نوشته ها اقدام کنید.
انجام این کار بسیار ساده و به این روش امکان پذیر است:

1  مرورگر کروم را اجرا کنید.
2  از باال- سمت راست روي آیکون منوي اصلی که به شکل سه نقطه 

روي یکدیگر به نمایش درآمده کلیک کنید.
3  از منوي اصلی روي settings کلیک کنید.

 customize fonts 4  از میان گزینه هاي به نمایش درآمده گزینه
را پیدا کرده و روي آن کلیک کنید.

5  اکنــون می توانیــد انــدازه فونــت، کوچک ترین انــدازه فونت و 
نــوع فونــت را به دلخواه تغییر دهیــد. همچنین با کلیــک روي گزینه 
Advanced font settings می توانیــد ضمن دریافت افزونه مورد 
نیاز براي مدیریت بیشــتر روي فونت ها در مرورگر، به تفکیک هر زبان، 

شخصی سازي هایی را در بخش مدیریت فونت اعمال کنید.

تغییر فونت کروم

در بررسی تاریخچه نسخه هاي مختلف ویندوز، ویندوز 7 از محبوبیت 
زیادي میان کاربران برخوردار است و باوجود انتشار نسخه هاي جدیدتر 
همچــون ویندوز 8، 8/1 و حتی ویندوز 10 همچنان کاربران بســیاري 
عالقمند به استفاده از این نسخه از ویندوز هستند. همان طور که می دانید 
ظاهر کالســیک ویندوز در نسخه هاي 8 و باالتر دچار تغییرات بسیاري 
شد و این تغییرات براي بسیاري از کاربران خوشایند نبود. با پایان یافتن 
پشــتیبانی از ویندوز 7 نیز بسیاري از کاربران مجبور شدند ویندوز رایانه 
را به نسخه 10 ارتقا دهند، اما همچنان به دنبال راه و روشی براي تغییر 

رابط کاربري ویندوز به ویندوز 7 بوده و هستند!
همین تمایل کاربران به ویندوز 7 موجب شده تا توسعه دهندگان ابزارهاي 
مختلفی را براي تغییر ظاهر مدرن ویندوز به ظاهر کالسیک آن در ویندوز 7 
طراحــی کنند که یکی از معروف ترین این ابزارهــا Classic Shell نام 
دارد. به کمک این ابزار و اجراي چند ترفند می توانید ویندوز 10 را بدون 

هیچ مشکلی همچون ویندوز 7 تغییر شکل دهید
 Classic Shell 1  بــه لینک زیر مراجعه کرده و آخرین نســخه

را دانلود و نصب کنید:
http://www.classicshell.net/downloads/

نکته: اگر خیلی به ویندوز 7 عالقه دارید می توانید در طول فرایند نصب 
گزینه هاي classic explorer و classic IE را نیز فعال کنید تا 
ویندوز اکسپلورر و مرورگر اینترنت اکسپلورر نیز براي شما نصب شوند. 

(استفاده از این ابزارها توصیه نمی شود)
2  پس از نصب برنامه روي گوي ویندوز، کلیک راست ماوس را فشار 

داده و گزینه settings را انتخاب کنید.
Show all settings 3  در پنجره به نمایش درآمده عالمت چک مارك گزینه

 را فعال کرده و از فهرســت حالت هاي نمایش منوي اســتارت، گزینه 
Windows 7 style را انتخاب کنید. در پایان نیز عالمت چک مارك 

گزینه Replace Start button را فعال کنید.
4  از تب هــاي باالي صفحه، گزینه Skin را فعال کرده و در ادامه از 

منوي بازشدنی در این بخش، گزینه Windows Aero را فعال کنید.
5  اکنــون می توانید گزینه هاي مختلفی را فعال یا غیرفعال کنید. در 

این بخش کافیست گزینه Show user picture را فعال کنید.
 Custom button مراجعه کرده و روي Start Button 6  به تب
کلیک کنید. سپس با کلیک روي Button image تصویر دلخواهتان 

را براي گوي استارت انتخاب کنید. 
نکته: مجموعه اي از این تصاویر از لینک زیر قابل دانلود است:

https://goo.gl/MuJkzT
7  روي نــوار وظیفه (Taskbar) ویندوز کلیک راســت کرده و از 
منوي Cortana گزینــه Hidden را انتخاب کنید تا کورتانا از نوار 

وظیفه ویندوز حذف شود.
8  دوبــاره روي نــوار وظیفــه وینــدوز کلیک راســت کــرده و 
گزینــه Taskbar Settings را انتخــاب کنیــد. ســپس روي 
Turn system icons on or off کلیــک کــرده و کلید مقابل 

گزینه Action center را غیرفعال کنید.
 Personalize 9  در بخشی خالی از دسکتاپ کلیک راست کرده و
را انتخاب کنید. سپس از منوي سمت چپ به بخش Colors مراجعه 

کنید و گزینه زیر را غیرفعال کنید:
Automatically pick an accent color from my background

10  رنگــی در طیف آبــی را مطابق ســلیقه خود انتخــاب کرده و 
مطمئن شــوید Transparency effects فعال اســت. در نهایت 
 Start, taskbar and action center نیز عالمت چک مــارك

و Title Bars را فعال کنید.
11  از ســمت چپ به بخش Themes وارد شده و از سمت راست 

روي گزینه Desktop icon settings کلیک کنید.
12  آیکون هاي موردنظر براي نمایش در دسکتاپ را انتخاب کرده و با 

کلیک روي Apply, OK تغییرات را ذخیره کنید.
13  اکنون می توانید از ویندوز 10 با ظاهري شــبیه به ویندوز 7 لذت 
ببرید و هرگاه نیازمند بازنشــانی تغییرات به حالت اولیه بودید کافیست 

نرم افزار Classic Shell را حذف کنید.

امیر عصاري

 آیا
مى دانستید

وینـدوز 10 مثل 7
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موبایل گـرافى در سفر
گوشی هاي هوشمند سبک زندگی ما را به طور کامل تغییر داده اند و جاي بسیاري از 

ابزارهایی را که پیش از آن در زندگی روزمره ما جاي داشته اند، پر کرده اند. یکی از این 
ابزارها، دوربین هاي عکاسی هستند. وسایلی که در حال حاضر تنها در دست حرفه اي ها 

دیده می شود و کمتر کسی عکاسی با آنها را به عکاسی با گوشی هوشمند ترجیح 
می دهد.  یکی از اصلی ترین دالیل این جایگزینی، راحتی استفاده از گوشی هاي 

هوشمند و همیشه در دسترس بودن آنهاست. با این وجود برکسی پوشیده 
نیست که نتیجه کار از نظر کیفیت پایین تر از دوربین هاي دیجیتال قرار 

می گیرد. براي همین در این شماره می خواهیم شما را با تجهیزات 
جانبی آشنا کنیم که گوشی شما را به یک دوربین حرفه اي تمام 

عیار تبدیل می کند. حاال که به روزهاي پایان سال نزدیک 
می شویم، هیچ چیز مثل داشتن یک دوربین عکاسی 

حسابی و ابزارهاي اینچنینی در تعطیالت پایان 
سال به کارتان نمی آید. پس این شما و این هم 

راه و رسم حرفه اي شدن عکاسی 
با گوشی هوشمند.

بیایید براي شروع سراغ یک وسیله کامال حرفه اي برویم. یک اهرم 
تثبیت کننده که به شــما کمک می کند مانند یک فیلمبردار حرفه اي از 
گوشیتان استفاده کنید. دسته لرزشگیر فیلمبرداري پلوز پیشنهاد بهاري 
ماســت. با این وســیله موبایل را روي دســته قرار دهید و زاویه آن را 
تعیین کنید.  حاال با روشــن کردن دستگاه می توانید به راحتی و بدون 
کوچک ترین لرزش فیلمبرداري یا عکاســی کنید. عملکرد لرزشــگیر 

دست شبیه به سر مرغ اســت! بله درست خواندید، سر پرندگانی مثل 
مرغ به گونه اي اســت که اگر بدن آنها را حرکت دهید سر در یک نقطه 
بدون حرکت ثابت می ماند. این همان کاري اســت که دسته لرزشگیر 
با گوشی شما می کند. همچنین G1 Stabilizer قابلیت پشتیبانی از 
دوربین هاي ورزشــی مانند گوپرو را هم دارد تا بتوانید به غیر از گوشی 

براي این دوربین ها هم از آن استفاده کنید. 

دوربین هاي گوشی هوشمند معموال تصاویر 
اســتانداردي در اختیار کاربران قرار می دهند. 
جدیــدا با آمدن دوربین هــاي دوگانه، تصاویر 
وایدتــر و زوم دو برابر نیز به این تجربه اضافه 
شــده، اما اگر چیزي فراتــر از این می خواهید 
می توانیــد از لنزهــاي جانبی اســتفاده کنید. 
پیشنهاد ما لنز کلیپسی موبایل جوي روم است. 
این لنز سه گانه، یک لنز ماکرو 15X، لنز واید 

15mm و یک لنز فیش آي 12mm با زاویه 
دید 150 درجــه را در اختیارتان قرار می دهد. 
کافیســت کلیپس را به گوشی متصل کرده و 
هر کدام از لنزها را دوســت دارید به گوشــی 
وصل می کنید. در پک دستگاه یک کیف حمل 
وسایل نیز قرار دارد تا حمل آن برایتان راحت 
باشد. اگر گوشــی آیفون دارید می توانید رنگ 

لنزها را با رنگ گوشیتان ست کنید.

انتخاب دوم

انتخاب اول

5 پیشنهاد پرانرژى

تومان110/000 قیمت

ZMI QB810

S3 رایکا

تومان100/000 قیمت

شیائومی

تومان70/000 قیمت

UE10003 انرجایزر

تومان115/000 قیمت

YB-M10 یوبائو

تومان74/000 قیمت

PT100 اي دیتا

استیل جنس بدنه 

110گرم حداکثر دید 

130گرم وزن 

تعداد لنز   1 لنز

18 برابر بزرگنمایى 

تومان170/000

پلوز
G1 Stabilizer

آلومینیوم جنس بدنه 

150 درجه حداکثر دید 

150گرم وزن 

تعداد لنز   3 لنز

55×165×195میلی متر ابعاد: 

تومان180/000

 JR-ZS148T11 SP lens

Aluminum Alloy جنس بدنه 

34×120×305 میلی متر  ابعاد 

میکرو یو آس بى خروجی 

وزن   360 گرم

2600 میلى آمپرساعت باتري 

تومان1/000/000

انتخاب آخر
آخرین گزینه پیشــنهادي ما یک تجربه هیجان انگیز است. یک لنز 
سوپرزوم که گوشی شما را به یک دوربین عکاسی شکاري تبدیل می کند. 
این لنز با زوم 18 برابر با یک کلیپس روي بدنه دستگاهتان قرار گرفته و 
امکان آن را می دهد تا اجسام بسیار دور را هم عکاسی کنید. کار به همین 
راحتی است. عالوه براین شــما می توانید از سه پایه این دستگاه استفاده 
 T11 کنید تا دیگر خبري از لرزش دست نباشد. نکته جالب دیگر در مورد
این اســت که می توانید از آن به عنوان دوربین شکاري هم استفاده کنید. 
فقط کافیست چشمی لنز را عوض کرده تا بتوانید جدا از گوشی هم از آن 
استفاده کنید. این لنز تصاویر را به صورت 4k ثبت می کند تا از این نظر نیز 

تمام توانایی دوربین گوشی شما به کار رفته باشد. حاال که تمام ابزارهاي 
الزم براي یک دوربین حرفه اي را دور گوشــیتان جمع کرده اید، زمان آن 

رســیده که فکري براي باتري گوشــی هوشمندتان کنید و چه 
فکري بهتر از یک پاوربانک قدرتمند. پس اگر به چنین ابزاري 

نیاز دارید نگاهی به ستون همین صفحه بیندازید.

باترى:  10000 میلى آمپر ساعت

2 تعداد درگاه: 

LED نمایشگر مقدار باترى: 

295 گرم وزن: 

20 × 62 × 133 میلی متر ابعاد: 

باترى:  10000 میلى آمپر ساعت

2 تعداد درگاه: 

LED نمایشگر مقدار باترى: 

285 گرم وزن: 

21.5 × 63 × 140 میلی متر ابعاد: 

باترى:  10000 میلى آمپر ساعت

2 تعداد درگاه: 

LED نمایشگر مقدار باترى: 

290 گرم وزن: 

23 × 64 × 139 میلی متر ابعاد: 

باترى:  10000 میلى آمپر ساعت

1 تعداد درگاه: 

LED نمایشگر مقدار باترى: 

177 گرم وزن: 

12.7 × 69 × 127 میلی متر ابعاد: 

باترى:  10000 میلى آمپر ساعت

1 تعداد درگاه: 

LED نمایشگر مقدار باترى: 

260 گرم وزن: 

22*15*8 سانتى متر ابعاد: 

گوشی خود را به یک دوربین حرفه اي تبدیل کنید

آرش جهانگیري
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 دکتر
کلیک

تا  کنید  ایمیل   clickhelp@jamejamonline.ir به  را  خود  سواالت 
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.

براى ارتباط بیشتر با ضمیمه فناورى روزنامه جام جم، کانال کلیک 
را در تلگرام به آدرس clickjamejam@ دنبال کرده یا نظرات 
تلگرام  در   @click_ jamejam کاربرى   حساب  به  را  خود 

ارسال کنید.

کلیک شما

رسول آخوندي از اصفهان
لطفــا راجع به اســتفاده تجاري از نرم افزارهاي کرك شــده 
و این کــه قانــون کپی رایت آنهــا چطور اســت، توضیح کاملی 

دهید.

شکیبا رضایی از تهران
گوشــی من آیفون 6s اســت و آخرین 
آپدیت آن iOS 11.1.2 بوده است. اخیرا 
می شود  ري استارت  خود  به  خود  گوشی 
و دوباره به حالت اول برمی گردد و همین 
رویه ادامه دارد. تعدادي از دوستانم هم 
همین مشــکل را دارند. آیا این مشکل 
می تواند به دلیل باگ هاي این ســري از 

آپدیت ها باشد؟

جمشید توانا از گلستان، گنبد کاووس
ســه عدد کارت حافظــه دارم که قابل فرمت نیســتند و اخطار «این کارت غیرقابل نوشــتن 
اســت» (The disk is Write Protected) را می دهــد. آیا نرم افزار یــا راهی براي فرمت 

آنها وجود دارد؟

 مطابق قانون کپی رایت ســازمان تجارت جهانی، اســتفاده از 
هرگونه نرم افزار که داراي شناسنامه ثبت نرم افزار باشد به صورت 
کرك شــده غیرمجاز است (در کشورهاي عضو کنوانسیون هاي بین المللی 
مربوط بــه حق تکثیر) و باتوجه به این ممنوعیت، انتشــار، توزیع و تکثیر 
نرم افزارهاي کرك شــده نیز جرم به شــمار می رود. (البته در موارد بسیار 
خاصــی می توان از یک نرم افزار کرك شــده براي مصارف شــخصی یا 

آموزشی استفاده کرد)
در ایــران نیز مطابق قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهاي 
رایانــه اي مصــوب 1379/10/4 حق نشــر، عرضه، اجــرا و بهره برداري 
مــادي و معنوي نرم افزار رایانه اي متعلق به پدیدآورنده آن اســت (پس از 
صدور تائیدیه فنی توســط شــوراي عالی انفورماتیک حسب مورد توسط 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی یا مرجع ثبت شرکت ها) و هر کس حقوق 
مــورد حمایت این قانون را نقض کند، عالوه بر جبران خســارت به حبس 
از 91  روز تا شــش ماه و جزاي نقــدي از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال 

محکوم می شود.
واضح اســت که مطابق قانون، حق اســتفاده تجــاري از نرم افزارهاي 
داخلی بدون اجازه پدیدآورنده آن به هیچ وجه وجود ندارد و همین شــرایط 
براي اســتفاده تجاري از همه نرم افزارهاي تحت حمایت قانون کپی رایت 
در سطح جهان نیز وجود دارد. نکته مورد توجه این است که درحال حاضر 
ایران عضو کنوانســیون برن و دیگر کنوانسیون هاي بین المللی مربوط به 
حق تکثیر نیســت و حق تکثیر ممکن اســت در هر کشور متفاوت باشد. 
باتوجه به ایــن تفاوت ها و عدم عضویت ایران در کنوانســیون هاي مورد 
اشاره، منعی در اســتفاده یا تکثیر و توزیع نرم افزارهاي خارجی داراي حق 
تکثیــر در ایران وجود ندارد و چنانچه منظور شــما از اســتفاده تجاري از 
نرم افزارهاي کرك شــده نیز توزیع یا تکثیر مجموعه نرم افزارهاي خارجی 
در قالب بســته هاي نرم افزاري باشد باتوجه به قوانین فعلی کشور مشکلی 

در این زمینه وجود ندارد.

این مشــکل یکی از باگ هاي شناخته شده سیستم عامل آي اواس نسخه 11,1,2 است که بیشتر کاربران با شروع ماه دسامبر 
با آن مواجه شــدند (پس از 2 دسامبر 2017) و یکی از ســاده ترین راهکارهاي رفع موقت آن، تغییر تنظیمات ساعت دستگاه 
هوشــمند به حالت دستی و انتخاب تاریخ قبل از دوم دسامبر 2017 اســت. (از Settings  به بخش General رفته و تنظیمات 

Date&Time را اعمال کنید)
در ادامه می توانید با مراجعه به Settings  و فعال کردن قابلیت Do Not Disturb نســبت به به روزرسانی سیستم عامل به 

نسخه 11,2 اقدام کنید.
 Software update فشار داده و با انتخاب گزینه  General روي Settings براي به روزرسانی کافیست پس از مراجعه به

درخواست به روزرسانی به آخرین نسخه ارائه شده را ارسال کنید.
براي کسب اطالعات بیشتر در مورد این مشکل می توانید به سایت رسمی اپل در لینک زیر مراجعه کنید:

https://goo.gl/nTPRLb

 این مشــکل می تواند دالیل متعدد نرم افزاري و سخت افزاري داشته یا حتی کارت حافظه شما معیوب 
شده باشد. براي بررسی هریک از این موارد باید به این مراحل توجه کنید:

1  ممکن است قابلیت حفاظت از اطالعات روي کارت حافظه شما فعال باشد. این قابلیت در اغلب کارت هاي 
حافظه توســط کلیدي کوچک که در لبه کارت حافظه جاي گرفته مدیریت می شود. براي غیرفعال کردن آن 
کافی اســت کلید موجود را به ســمت باز شدن قفل حرکت دهید. (در اغلب موارد باید کلید را به سمت باالي 

کارت حافظه حرکت دهید)
2  کارت حافظــه را در کارتخــوان مخصوص قرار داده و پــس از اتصال کارتخوان بــه رایانه، به پنجره 
My Computer مراجعــه کــرده و روي درایــو مربوط به کارت حافظه کلیک راســت کــرده و گزینه 

Properties را انتخاب کنید.
حافظــه  کارت  روي  نوشــتن  از  حفاظــت  کــردن  غیرفعــال  کاربــرد  بــا  گزینــه اي  ادامــه   در 
(Remove write-protection) را جست وجو کنید و اگر چنین گزینه اي دیدید آن را به حالتی که این 

محدودیت نوشتن برداشته شود، تغییر دهید.
3  در صورتی که موارد اشــاره شده پاسخگوي مشکل نباشــد ممکن است ویندوز مانع از نوشتن اطالعات 
جدید روي کارت حافظه شــود. براي رفع این مشــکل باید ابتدا کارت حافظه را از رایانه خارج کرده، ســپس 
کلیدهاي Win+R را فشــار داده و پس از تایپ عبارت regedit کلید اینتر را فشــار دهید تا ویرایشــگر 

رجیستري ویندوز اجرا شود.
مسیر زیر را در ویرایشگر رجیستري دنبال کنید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\
StorageDevicePolicies

نکته: اگر گزینه StorageDevicePolicies وجود نداشت روي گزینه Control کلیک راست کرده 
و پــس از مراجعه به منوي New روي Key کلیک کنید. نام StorageDevicePolicies را به کلید 
 DWORD Value گزینه New جدید اختصاص داده، ســپس روي آن کلیک راســت کرده و از منوي

را انتخاب کنید.
نام WriteProtect را به گزینه اشــاره شــده اختصاص داده و پس از دوبار کلیک روي آن، مقدار 0 را در 

بخش Value به آن اختصاص 
دهید و روي OK کلیک کنید.

ویرایشگر رجیستري را بسته و پس 
از اتصــال کارت حافظه به رایانه، 
نوشتن اطالعات روي آن را بررسی 

کنید.
4  در صورتی کــه هیچ یک از 
روش هاي مطرح شده پاسخگوي 
مشــکل نبود، ممکن است کارت 
فیزیکی  به صورت  شــما  حافظه 
صدمه دیده باشــد که تشخیص 
نیازمند  موضــوع  ایــن  دقیق تر 
بررسی کارت حافظه توسط یک 

متخصص است.
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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

رانندگی بهتر، آلودگی کمتر
آلودگــی هوا یک معضل جدي براي انســان ها شــده و به همین دلیــل، هر نوع 
اقدام براي کاهش آلودگی می تواند براي خود و ســیاره مان ســودمند باشــد. درایوتگ 

(DriveTag) گجت جالبی است که می تواند در 
این مســیر به ما کمک کند. به کمک این وســیله 
می توان میزان ســوخت مصرفی خودرو را کاهش 
داد و در هزینه هــا نیــز صرفه جویی کــرد. براي 
اســتفاده از درایوتگ ابتدا باید آن را روي شیشــه 
جلوي خودرو نصب کنیم. این کار ســاده اســت و 
در 2 دقیقه انجام می شود. این گجت اطالعاتی درباره 

شیوه رانندگی کاربر (نظیر تعداد دفعات ترمز و شتابگیري و زمان هر کدام) تهیه کرده و براي 
اپلیکیشن درایوتگ می فرستد. این اپلیکیشن نیز ضمن نمایش این اطالعات، توصیه هایی 
براي بهبود کیفیت رانندگی و کاهش مصرف سوخت ارائه می کند. به این ترتیب می توان 

تا 30 درصد در مصرف سوخت خودرو صرفه جویی و البته آلودگی کمتري ایجاد کرد. 

صفحه کلید پوشیدنی

ارزان ترین قلم براي آیپد
اگر جزو کسانی هستید که دوست دارید از قلم هوشمند براي آیپد یا آیفون تان استفاده 
کنیــد، احتماال از معایب آن آگاهی دارید. قیمت این قلم ها معموال باالســت، فقط روي 
مدل هاي پیشــرفته نظیر آیپد پرو عمل می کنند و البته پس از یکی دو ســال از استفاده، 
باتري آنها معیوب می شــود. اما نگران نباشید! با نوآوري یک استارتاپ هنگ کنگی این 
مشکل هم حل می شــود. ســونارپن (SonarPen) قلمی با قیمت 15 دالر است که 
می تواند کارکردهاي یک قلم پیشرفته را برایتان به همراه آورد. این قلم از طریق 
درگاه 3/5 میلی متري صدا به آیپد یا آیفون متصل می شود و از آن می توان 
براي طراحی، نقاشی یا نوشتن استفاده کرد. البته مدل هاى اخیر آیفون 
از جک 3/5 میلى متر صدا پشــتیبانى نمى کنند. ســونارپن 
کامال بدون باتري است که این یک امتیاز مهم 
به شمار می رود. شرکت سازنده یک گیره 
ویژه را نیز براي نگه داشــتن ســونارپن 

روي بدنه آیپد طراحی کرده است.

درست وایسا!
سبک مدرن و کم تحرك زندگی در دنیاي امروز، مشکالتی 
نظیر کم درد و انواع دردهاي ســتون فقرات را به همراه دارد، 
اما با پیروي از یک سري اصول ساده می توان تا حدي از این 
موارد جلوگیري کرد. یک استارت آپ اتریشی حوزه سالمت، 
یــک کفی کفش طراحی کرده که می تواند اطالعاتی درباره 
حالت بدن دریافت کرده و پیشــنهاداتی علمی به کاربر ارائه 
دهد. این گجت، اســتپون (Stappone) نام دارد و داخل 
کفش قرار می گیرد. استپون داراي حسگرهاي متعددي نظیر 
موقعیت یاب، شتاب ســنج و ردیاب حرکتی است و می تواند 
مواردي نظیر وزن، مصرف کالري، مشکالت مربوط به شکل 
اســکلت بدن و میزان فعالیت جسمی را ارزیابی کرده و این 
داده ها را به همراه توصیه هایی پزشــکی به کاربر ارائه دهد. 
شــاید اصلی ترین تفاوت این گجت با دستبندهاي هوشمند 

حالــت  بررســی  در 
اسکلت و توصیه هاي 
است.  آن  کارشناسی 
این گجــت با هر بار 
شــارژ بیــن 4 تا 6 
ساعت کار می کند و 
250 دالر نیز قیمت 

دارد. 

دستکش هاي گرمازا
دیگــر نگــران ســرماي زمســتان و بی حس شــدن 
انگشــت هایتان به دلیل دماي پایین نباشید! دستکش هاي 
Ravean می تواند این نگرانی را براي همیشه پایان دهد. 
شرکت Ravean که در گذشته محصوالتی نظیر جلیقه و 
کیسه خواب گرمازا تولید کرده، این بار سراغ دستکش رفته و 
محصولی با قابلیت تولید گرما از انرژي الکتریکی را طراحی 
کرده است. براي استفاده از این دستکش کافی است باتري 
آن را شــارژ کنیم. با هر بار شــارژ، این دستکش می تواند تا 
6 ساعت و نیم دست هایتان را گرم نگه دارد. همچنین از آنجا 

که شاید شرایط محیطی براي استفاده از دستکش 
براي کاربران متفاوت باشــد، سه حالت 
مختلف براي تولید گرما وجود دارد که 

کاربر می تواند حالت موردنظر را 
از روي دکمــه موجــود روي 
انتخاب  دســتکش  این  مچ 
کنــد. یکــی از قابلیت هاي 

جالب این دســتکش، امکان 
لمسی  نمایشــگرهاي  با  کار 

است. دستکش گرمازاي 
دالر   169  ،Ravean

قیمت دارد. 

ماوس سه بعدي ویژه گیمرها
لکسیپ (Lexip) اولین ماوس سه بعدي ویژه گیمرهاست که قابلیت هاي دو جوي استیک را در قالب یک گجت در اختیار کاربران 
قرار می دهد. جوي استیک اول درون قاب ماوس قرار دارد و کاربر با تکان دادن بدنه ماوس به جهت هاي مختلف می تواند از این جوي 
استیک استفاده کند. بر اساس اعالم شرکت سازنده، 300 هزار موقعیت مختلف در سه بعد توسط این جوي استیک شناسایی می شود. 
جوي استیک دوم نیز در کناره ماوس قرار دارد و براي هدایت آن باید از انگشت شست استفاده کرد. تیم سازنده لکسیپ آن را روي 
بازي هاي معروف رایانه اي مورد آزمون قرار داده و به نتایج خوبی دست یافته است. این ماوس سه بعدي امکان مانور و انواع حرکات 
پیچیده را به گیمرها می دهد، اما این تنها کاربرد لکســیپ نیســت. طراحان، مهندسان و معماران نیز می توانند با تعریف عملکردهاي 

مختلف براي این ماوس، از نرم افزارهاي طراحی ساده تر استفاده کنند. 

گجت تپ (Tap) یک صفحه کلید پوشیدنی است که به وسیله 
آن، کاربر می تواند با اســتفاده از فقط یک دســت خود تایپ کند. 
این گجت از طریق بلوتوث به رایانه، تبلت یا گوشــی متصل شده 
و حرکات انگشــت کاربر را شناســایی می کند. هــر کاراکتر روي 
صفحه کلید اســتاندارد در قالب حرکت یک یا چند انگشت در تپ 

تعریف می شود. 
براي استفاده از تپ الزم است حتما دست خود را روي سطحی 

صاف قرار دهید و می توانید از هر سطح دیگري هم استفاده کنید. 
گجت تپ همچنین عملکرد ماوس را نیز دارد. براي استفاده از این 
قابلیت باید انگشــت شست را یک بار تکان داده و سپس از دیگر 
انگشتان براي کلیک کردن استفاده کرد. باتري تپ با هر بار شارژ 
تا 8 ســاعت کار می کند و کیف ویژه آن نیز داراي یک پاوربانک 
اســت که می تواند آن را تا 8 بار شــارژ کند. همچنین با 5 ساعت 

تمرین می توانید به خوبی از این وسیله استفاده کنید. 

ترکیب ظرافت و هوشمندي
روزگاري ســاعت هاي عقربه اي تنها گزینه موجود و البته گران قیمت 
در برابر مشــتریان بودند. پــس از مدتی ســاعت هاي دیجیتالی و البته 
ســاعت هاي هوشمند وارد بازار شدند. در این میان، ساعت هاي عقربه اي 
(بویژه ساخت ســوئیس) گزینه اي گرانبها، تجملی و البته دلخواه برخی 
مشتریان به شــمار می رود. در این میان، یک شرکت سوئیسی دست به 
ابتکار جالبی زده و اولین ساعت مکانیکی هوشمند ساخت این کشور را به 
بازار عرضه کرده اســت. این ساعت که X-ONE H1 نام دارد، ترکیب 
یک ساعت عقربه اي کالسیک با یک ساعت هوشمند داراي قابلیت هاي 
مختلف است. پس از همگام سازي آن با گوشی هوشمند، کاربر می تواند 
از ســاعت خود براي دریافت تماس و پیام متنی استفاده کند و با استفاده 
از دکمه هاي موجود روي ســاعت نیز موســیقی پخش شده از گوشی را 
کنترل کند. شتاب ســنج (براي شــمارش گام هاي برداشته شده کاربر) و 
زنگ بیدارباش از دیگر قابلیت هاي این ســاعت است. البته شاید قیمت 

1940 دالري این محصول شما را از خرید منصرف کند!

صالح سپهري فر
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