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 Business As A Platform  و Bank As A Platform  به عنوان زیرمجموعه آن، یکی از رویکردهای آینده است. تمام کسب وکارهای آینده به پلتفرم تبدیل 
غ از این که فناوری ها این پلتفرم را به شکل متمرکز فراهم کنند یا غیرمتمرکز! خواهند شد؛  فار ذرهبی�

ســرویس بگیرم. ایــن یعنی عوض شــدن کل ســاختار 
ســرویس دهنده. PFMهــا یــا سیســتم های مدیریت 
مالــی و مدیریــت عملکــردی نیــز می تواننــد به صــورت 
شخصی درست شــوند یا در قالب وردپرس قرار گیرند 
و هر طور که ما دوســت داریم، با هر کسی که بخواهیم 

کار کنیم. این تغییر شکل خیلی جدی خواهد بود.
فــرض کنیــد می خواهید بیمــه عمــر بگیریــد. االن باید 
طبق فرآیندهای بیمــه ایکس کار کنیــد، ولی این بیمه 
فقــط یــ� پلتفــرم می شــود کــه شــما در PFM خودتان 
روش ســرویس گرفتن از بیمه ایکس را طبق فرآیندی 
که دوست دارید تعری� می کنید. فرآیندهای شخصی 
خیلــی کمتــر از ســازمان ها قابلیــت سفارشی ســازی 
دارند. در ســازمان می تواننــد نحوه حقوق دهــی، نحوه 
وام دهی، مدیریت پرسنل، اعتبار اســنادی، مشارکت 
و خیلــی چیزهــای دیگــر را به نحــو دلخواه خــود تعری� 
کنند. تمام ایــن اتفاقــات دارد می افتد، ولی هنــوز تا�یر 

محسوس آن را ندیده ایم.

    ���ل آ����� و ا����د
ســومین کلیــدواژه مــن مربــوط بــه P2P اســت کــه 
مفاهیــم تحول آفرینــی را بــه میــان مــی آورد. چهارمیــن 
مســاله مهم آینــده مربوط بــه اعتماد یــا Trust اســت. 
تا�یــر P2P در مدل هــای کســب وکار و در مدل هــای 
اقتصــادی خیلــی مهــم اســت. P2P و مفهــوم اعتمــاد 
بــه هــم نزدی� انــد، ولــی دو مفهوم مســتقل به شــمار 
می روند. اگــر بخواهیــم راجع بــه P2P حرف بزنیــم، باید 
از منظــر تنــوع ســرویس دهی و ســرویس گیری بــه آن 
 Any to Any می گوییم یعنــی P2P نگاه کنیــم. وقتــی از
و Multi to Multi. قشــنگی P2P بــه همیــن اســت کــه 
خیلــی ســرویس دهنده بــه خیلــی ســرویس گیرنده 
خدمت بدهنــد. این مفهــوم خیلی بزرگ اســت؛ یعنی 
تمــام انحصارهــا از یــ� جــا به بعــد برداشــته می شــود؛ 
فرقــی نمی کنــد شــما چنــد ســرویس دهنده و چنــد 
ســرویس گیرنده دارید و به این ترتیب، فضــای رقابتی 

شیرین و هیجان انگیزی به وجود می آید.
بعضی رقابت ها کشــنده هســتند، ولی برخی رقابت ها 
کاما شــیرین. هــر وقــت می خواهیــم راجع بــه P حرف 
بزنیــم بایــد بــه م�ــال «ِده» برگردیــم. آیــا در ِده رقابــت 
نیســت؟ هســت؛ ولــی آیــا رقابــت کشــنده اســت؟ نه، 
تــه رقابت هــا ســازنده اســت؛ با هم دوســت هســتند، 
همدیگــر را می شناســند، ولــی رقابــت هــم می کننــد و 
بــه یکدیگــر هــم کمــ� می کننــد. دنیــای اقتصــاد و 
ســرمایه گذاری امــروز بــا کســی شــوخی نــدارد؛ رقابــت 
خیلی جدی است؛ هر کســی می رود که دیگران را نابود 
کند و بازار را بگیرد. در فضای P2P رقابت به این شدت 
نیســت. اقتصاد رفتاری، در انســان بیشــتر نمــود دارد 
تــا در کســب وکارها! ایــن اقتصاد رفتــاری در ســطح C و 
P نقش خیلــی پررن� تری نســبت به B دارد. در ســطح 
B در اتــاق دربســته می نشــینید و فقــط دغدغه هــای 
کســب وکار را می فهمیــد؛ ولــی در روابــط شــخصی 
و تصمیم گیری هــای شــخصی، اصــول رفتــاری حاکــم 
اســت. شــرکت ها کمتر می تواننــد به این نــکات دقت 
کنند. در حــوزه P2P روحیه تند و خشــن کســب وکاری 
تا حدی گرفته می شود و کســب وکار از مفهوم «مرگ و 
زندگی» بیرون می آید؛ می تواند در قالب ی� مشــارکت 

مسالمت آمیز باشد.

   ۴ ����واژه ��� ��ای درك ��ل
خ داد و در جــواب این که  با توجه به آنچــه در ســال ۹8 ر
در آینده چه چیزی مهم اســت و چه خواهد شــد، چهار 

کلیدواژه به ما کم� می کند.

    ����� ��� و ��ر�� �� �����م
  Bank As A Platform و  Business As A Platform 
به عنــوان زیرمجموعــه آن، یکــی از رویکردهــای آینــده 
است. به نظر من تمام کسب وکارهای آینده به پلتفرم 
غ از این کــه فناوری هــا ایــن  تبدیــل خواهنــد شــد؛ فــار
 ! پلتفرم را به شــکل متمرکــز فراهم کنند یــا غیرمتمرکز
از دید مــردم، این که چــه پلتفرمی را بــه کار بگیرند مهم 
نیست؛ مهم این است که به جای سازمان ها با پلتفرم 
ســروکار داشــته باشــند. قطعــا در آینــده شــاهد ایــن 
مســاله خواهیم بود. خیلی از بیزنس های ما به پلتفرم 
تبدیل می شــوند؛ م�ا بانــ�، بیمه، فروشــگاهی م�ل 
دیجــی کاال و کل خدمــات. تمــام کســب وکارها بــرای 

مدیریت سرویس ایجاد می شــوند و در آینده تغییر مشــهودی را در آنها شاهد 
خواهیم بود؛ چه در حوزه دولتی و چه ســرویس دهنده های کوچ� خصوصی و 

کسانی که از جنس تولید نیستند و فقط سرویس می دهند.

    ��ض ��ن �� �����ر ��و�� د���ه
در آینــده ســرویس گیرنده ها نیــز بــه Process As A Service  تغییــر ماهیــت 
می دهنــد. یکســری ســرویس دهنده داریــم کــه شــامل بان� هــا، بیمه هــا و 
فروشــندگان هســتند و یکســری ســرویس گیرنده کــه م�ــا کارخانــه ذوب آهن 
اســت. ایــن ســرویس گیرندگان هــم می تواننــد کاربــر C باشــند و هــم کاربــر B؛ 
یعنــی خــود مصرف کننــدگان هــم می تواننــد یــ� مصرف کننــده باشــند. انــواع 
تولیدی هــا و انــواع مــردم مشــخصا بــه ســمت Process As A Service  می روند؛ 
یعنی خودشــان ماهیت فرآیندی پیــدا می کننــد و فرآیندهای عام شــان را درون 
پلتفرم هــای باالدســتی می گذارنــد. االن بانکــی کــه پلتفــرم شــده، ایــن امــکان را 
مهیا می کنــد که فرضا فــوالد مبارکه تمام کارهــای بانکی اش را بــا فرآیندهایی که 
خــودش می خواهد انجــام دهد. ایــن یعنی کل ســاختار ســرویس گیرنده نیز به 
پلتفــرم تبدیل می شــود؛ انگار مــن ی� ERP  داشــته باشــم که تمــام فرآیندهای 
ســرویس دهندگان داخلــش باشــد و خــودم تعییــن کنــم کــه چگونــه از بانــ� 

���ر �� ��� ���� ����� ��ل ��� ا����� ��ارد! ا�� �� ���� دارد �� �� ���� از �� ز��ن ا����� ����� 
خ  از ���� ز��ن �� دا��� ����؟ ����� ��ل �� ز���� ا�ــ� ����� ��� ز��ن ��ی د��� و �����ی ا�� ���ا�� �
خ ��� د��. ا�� ��ار �� ����� ��د �� �� ا��وز ��ر�� ����� ��ده ��د��؛ ا�� در ����  ���� �� ر��� و آ��ن �ــ�ل �� �
ا�ــ� �� �ــ�ل �� از �� �ــ� �� آ��ــ� و ��  �و�� و ��ــ� ��ــ�ی از ا�� ��ر �ــ� �� ا�ــ� ��� ��ــ�؛ ا�� د���ــ� و���� 
���ــ� و ���و�ی. ���و�ی �� �����ــ� ��� ��ا�� �� �� ا�ــ� ���ارد و ا�ــ� ���ا��� �ــ�ل را ��ور ���� ���ــ� ���� �� 
خ داده �� ��ا�� ���� �� ا�� ��رت ���ــ� ��  ع ���� دا�ــ�� ���ــ�� �� �وا�� آن ���ی �� در �ــ�ل � ا�� ����
���� �ــ� و ���ن و ���م. �ــ�ل ۹۸ �� �� ا���ق ��ا�ــ��� �� �� �ــ�د آن را �� �ــ�ز �وا�� ��د و �ــ�� ���� ��ران �� �� در �ــ�ل ۹۸ ���� 
��. از آن �� ۹۸ را �� �� ��ان ��� ��� ��ل ��ی د��� د��؛ ادا�� �� ��ــ�� �����: ����� ��ا���ن ����� و ��ا���ن و�� ����د. در ا�� 
�� �� ��دش ���� �� �ــ�ل ��ی ��� ر��� و ا���� ا�� د���� ��� �ــ�د �� ا�� ����� در ��ل ۹۹  ��ل �ــ��� ا�� ����� در ���و�ی �� �����
����� ���د. �� ��� ��ل ����� ��ــ�� �� ��ــ�ر��ی ���ــ�� ����� در ا��ان ا��ار�� و ���و�ی �� ���� ���� از ا�����ت �� ����؛ دو��� �� و 

د���� �� را ��ر�� �� �� ����. ����ت ���� ��� �� ���� و ��� و��ر��ی ��زه ای �� ���ن ا���� �� ����.
��ل ۹۸ �ــ�ل ��گ د�����ل ��د و ��ــ���ی از ا����� ��ا��� �ــ�. ����� ا�� ���ا��� از ا�� زاو�� �� �ــ�ل ۹۸ ���ه ���� و از آن ���ی �� در ا�� 

خ داد �� ������ ����� �� در ��ل ۹۹ �� ���ی ��� ��ا�� ��د آن را در ادا�� ���ن �� ���. ��ل �

P2Pم�گوی�� و���از
AnytoAny���ی
.MultitoMultiو

��P2P�����
��ی�ا�ت���یل�

��ویسد��ده��
�یل���ویسگیرنده

�دمت�د��د

��ل���گ�شتوامید��برای��ل���رو

چراغ راه �وش� اس�
ر������ن�

روزنامه نگار فناوری های مالی

انواع تولیدی ها 
و اقشار مردم به 

 Process As سمت
A Service  می روند؛ 

یعنی خودشان 
ماهیت فرآیندی 

پیدا می کنند و 
فرآیندهای عام شان 

را درون پلتفرم های 
باالدستی می گذارند

توضیح
عکـس



3یکشنبه 17 فروردین ۹۹ • شماره 747

ذرهبی� تصاویر دریافتی از هزاران دوربینی که در مکان های عمومی مسکو نصب است به وسیله الگوریتم تشخی� چ�ره مورد ارزیابی قرار گرفته و به 
مح� این که یکی از این مبتایان در این اماکن مشاهده شود، موضوع به نزدیک ترین ایستگاه پلیس یا ماموران آن منطقه اعام می شود

ربات های گفت وگوکننده می گوینــد ١ آینده پ�وهشــی  کارشناســان  سال هاســت 
ربات هــای گفت وگو کننــده )chatbot( در آینــده می توانند 
بار قابل توجهی را از روی دوش نظام بهداشــت و ســامت بردارند. با این 
وجود شــاید خود این کارشناســان فکر نمی کردند این فنــاوری بتواند در 
 )bright.me( ســال 2020 چنین نقش پررنگی را ایفا کند. اســتارتاپ برایــت
یکی از شــرکت های فعــال در این حوزه اســت کــه الگوریتمی ویــژه را برای 
تشــخی� ابتای کاربر به ویروس کرونا طراحــی و عرضه کــرد. کاربر با این 
ربــات گفت وگو می کنــد و این نرم افــزار هم به صــورت هوشــمند می تواند 
، ماقات  متوجه وجود عایــم در او شــده و به این ترتیــب، به طور خــودکار
ویدئویی کاربر با پزشــک را برنامه ریزی می کند. اســتارتاپ برایت می گوید 
تاکنون بیــش از ۶0 هزار معاینه هوشــمند انجــام داده که بــه صرفه جویی 

11 هزار ساعته در وقت معمول پزشکان برای معاینه انجامیده است.

����د��ی د����� یکی از اقدامات جالبی که شرکت های چینی برای کمک به 2
دولت بــه منظور کنتــرل بیشــتر همه گیری ویــروس کرونا 
انجام دادنــد، تجهیــز په�ادهای تولیدی خــود به دوربین های تشــخی� 
دما بود. تــب، یکی از عایــم اولیه ابتا به ویــروس کرونا به شــمار می رود.  
این په�ادها بــا حرکت روی مناطق مختلــ� می توانند افــرادی را که دمای 
بــدن آنهــا باالتــر از میــزان طبیعــی اســت، شناســایی کننــد و موقعیت او 
را بــه مامــوران بهداشــت نشــان دهنــد. پیــش از ایــن، په�ادهــای دارای 
دوربین های اندازه گیری دما بیشتر در ماموریت های امن�تی نظیر پایش 

مرزها کاربرد داشت. شــاید این اولین بار در دنیا باشد که از په�ادها برای 
این کار استفاده می شود.

������ ��ی ����� ���ه
روسیه یکی از معدود کشــورهایی اســت که به استفاده از 3

ســامانه های تشــخی� چهره برای شناســایی افراد آلوده 
به ویروس کرونا روی آورده اند. اطاعات مربوط به افراد مبتا به کووید-1۹ 
شــامل نام و نیز تصویر چهــره آنهــا در اختیار پلیــس پایتخت این کشــور 
قــرار دارد. تصاویــر دریافتــی از هــزاران دوربینی کــه در مکان هــای عمومی 
این شهر نصب است به وســیله الگوریتم تشــخی� چهره مورد ارزیابی 
قرار گرفته و به مح� این که یکی از این مبتایان در این اماکن مشاهده 
شود، موضوع به نزدیک ترین ایستگاه پلیس یا ماموران آن منطقه اعام 

می شود. 
منابع خبری روســیه چندی پیش اعام کردند 200 شهروندی را که قوانین 
قرنطینــه و حضــور در خانــه را نق� کــرده بودند، بازداشــت کردنــد. �اهرا 
یکی از این افراد فقط 30 �انیه پس از خروج از خانه به این شیوه شناسایی 
شــد. البته دربــاره حریــم خصوصی ایــن روش امــا و اگرهایــی وجــود دارد. 
کره  جنوبــی که تا چنــد هفته یکــی از مراکز اصلی گســترش ویــروس کرونا 
بــه شــمار می رفــت، از روش جالــب دیگــری بــرای شناســایی افــراد آلوده  

استفاده کرده است. 
، اطاعــات جغرافیایــی مربــوط بــه تراکنش هــای حضوری  در ایــن کشــور
کارت اعتباری افرادی که ابتای آنها تائید شــده تهیه می شــود و ســ�س 
در کنــار اطاعات مربــوط بــه موقعیــت ژئولوکیشــن )موقعیــت مکانی( 

بیمارستانی در 
شمال ایتالیا از 

رباتی به نام تامی 
)Tommy( استفاده 
می کند. این ربات به 

اتاق های مختل� 
رفته و عایم مختل� 

حیاتی بیمار را از 
روی دستگاه های 

موجود بررسی کرده 
و نتیجه را به صورت 

آنی به اتاق پرستاران 
ارسال می کند

��ی�روش�

توضیح
عکـس

، او��� ����ــ� از �� ��� ���ی �ــ�ی در ��ن ���ــ� و ��� �� �ــ��ر �� �ود.  ��� ���ی و�ــ�وس ��و�� �� ��ــ� ��ه ا��ــ�
��� از ا��، �ــ��� ��ــ��ش و��وس �����ی �ــ�رس و آ����آ��ای ���ــ� �� ��د�� �ــ� ا���� از ��� ���ــ�س ���ا����� 
و ��ــ�اد �����ــ�ن و ���ــ�ت  �� ��ا�� ���� �ــ� ��د�ــ�. ا�� ��� ��ــ�ی ���� ���ــ� را �ــ�ای ��ض ا�ــ�ام ��ــ�و�ی د�����ل 
» �� ا�ــ���ده از ���ت �����ن ���ــ�� ���� �����ی و ا����ــ� �� ���ان ��و�ی ���ه �� �ــ�د، ا�� �وز��  ��ا�� ��د. ا�� �و��ی ��� «���ــ�� از راه دور
ا���� آ��� �� ��� ����� آ���ر �� ��د. ا���� و��وس ��و�� درد�ــ����� را ��� ��ای ���� ��ی ���ــ�و در ��زه ���و�ی د�����ل ا���د ��ده �� 
���� ���������، �� ��ت �� �����ن دا�� ��� ا�� ��� و��ر�� ����. ا�� �� ���و�ی ���� در ا�� �وز��ی ��� ��و����، ��ش در������؟

در روزهایــی کــه بســیاری از مــردم باید وقــت خــود را در خانــه ســ�ری کنند و 
در دنیــای بیرون نیز ویــروس کرونا مشــکات زیــادی را ایجــاد می کند، همه 
گاه شــوند. به همیــن دلیل، هیچ  دوســت دارند از اخبــار و رویدادهــای روز آ
تعجبی ندارد که استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان یکی از اصلی ترین 
راه هــای کســب اطاعــات در ایــن روزهــا، رواج گســترده ای یافتــه اســت. از 
، بســیاری از افــراد بــه دلیــل محدودیت هــای تــرددی، ترجیــح  ســوی دیگــر
می دهند از طریق ابزارهای دیجیتال نظیر پیام رســان ها با اقوام، دوســتان و 
همکاران شــان در تماس باشــند. آمارهای جهانی نیز تائیدکننــده این روند 
اســت. برای نمونه، توئیتر از افزایش 23 درصدی کاربــران خود طی این چند 
هفته خبر داده اســت. تعــداد کاربران فعال این شــبکه اجتماعــی اکنون به 
1۶4 میلیون نفر در سراســر دنیا رســیده است. از ســوی دیگر، فیسبوک نیز 
گزارش داده که تعداد تماس های گروهی )یعنی ارتباط همزمان ســه کاربر با 
هم( در ایتالیا حدود 1000 درصد افزایش داشــته است که با توجه به مقررات 
ســختگیرانه منع رفت وآمد در این کشــور و تعطیلی گســترده اداره ها، مراکز 
تجاری و … در این کشــور جای تعجب ندارد. فیســبوک همچنیــن اعام کرد 
حجــم تماس های گروهــی کاربــران در دیگر کشــورها نیــز حداقــل ۵0 درصد 
رشد داشته اســت. اما همه گیری ویروس کرونا فقط افزایش تعداد کاربران 
را برای این شبکه ها به همراه نداشته و به کاهش درآمد آنها نیز منجر شده 
است. تعطیلی گسترده فعالیت های اقتصادی سبب بروز رکود و در نتیجه 
کاهش قابل توجه تعداد مشتریان بسیاری از کسب وکارها شده است. به 
همین دلیل، تعداد آگهی دهندگان به شبکه های اجتماعی هم کم شده که 
این به معنای کاهــش درآمد این پلتفرم هاســت. وضعیت برای فیســبوک 
به قدری وخیم بــود که حتی ارزش ســهام این شــرکت در بازار بورس ســهام 

به همین دلیل حدود یک درصد افت کرد.

��ل�����ی�ر

گوشــی او )که از اپراتورها به دســت می آیــد( قرار می گیــرد. به این ترتیب، نقشــه ای تقریبا 
جامــع از مکان هایی کــه فــرد در آنها حضور داشــته تهیــه می شــود. این نقشــه می تواند 
به متخصصــان بهداشــت محیــط بــرای شناســایی الگوی شــیوع ویــروس کمــک کند. 
همچنین با شناســایی دیگر افــرادی کــه در نزدیکی فرد آلــوده بودند )از طریــق اطاعات 
موقعیــت مکانــی گوشــی آنهــا( امــکان شناســایی افــرادی هم کــه آلــوده هســتند، ولی 
خودشــان از این موضوع آگاهی ندارند، فراهم می شود. گفتنی است ســه کشور ایتالیا، 
آلمــان و اتریش هم مدتی اســت اطاعــات افراد  آلــوده به ویــروس کرونــا را از اپراتورهای 
تلفن همــراه دریافت می کننــد تا بتوانند نحــوه رعایــت فاصله گیری اجتماعــی و مقررات 
قرنطینه از ســوی این افراد را بهتر مــورد ارزیابی قرار دهنــد. ایاالت متحده هــم برنامه ای 

مشابه را در دست اجرا دارد.
 

���ت ��ی �����ر
، یکــی از موضوعــات جــذاب در 4 چنــد ســالی اســت کــه ربات هــای پرســتار

زمینه فناوری رباتیک به شــمار می رود. با این وجود، این فناوری همیشــه 
مخالفان زیادی داشته که این ربات ها را به از بین رفتن تعامات انسانی در بیمارستان ها 
محکوم می کردند.  اما به نظر می رسد این مخالفان این روزها از این فناوری استقبال هم 
می کنند! بیمارستانی در شمال ایتالیا )که یکی از پرتلفات ترین مناطق دنیا بر ا�ر ویروس 
کروناست( از رباتی به نام تامی )Tommy( استفاده می کند. این ربات به اتاق های مختل� 
رفته و عایم مختل� حیاتی بیمار را از روی دستگاه های موجود بررسی کرده و نتیجه را به 

صورت آنی به اتاق پرستاران ارسال می کند. 
پزشکان این بیمارســتان از تامی راضی هســتند، زیرا می تواند به طور 24 ساعته وضعیت 
بیماران را پایش کند و البته نیاز به ماســک هم که در این بیمارستان کمیاب شده ندارد! 
بیماران هم می توانند با اســتفاده از صفحه لمســی این ربات، پیام های فوری خود را برای 

کادر درمانی ارسال کنند.

����� دو��� ��و�� 
��ای ر���� ��ی ا������

م� اندازی فناو�ی با ک�ونا
ای�روز��ی��تدر��یدند نوآوری��ی���در
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The Last of Us Part II کمتر از دو ماه دیگر به صورت انحصاری برای PS4 من�شر می شود تا قصه الی 1۹ ساله ای را شاهد باشیم که این بار شخصیت 
اصلی بازی است.

4

���ی�ده

در او��� �ــ��ره �ــ�ل ���� �� ��ا��� ��ــ�ادی �ــ��ی  ���ق ا��ــ�ده  را �� ��ار 

ا�ــ� ا��ــ�ل را �ــ� �ــ��� ��ق ا��ــ�ده ����� ���ــ�، ����ــ� �ــ� ا����ر�ــ�ن را 

��دآو�ی ����. 

ا���� ���ی ��ی ��ب ا��ــ�ل آ���ر ���د ا�ــ� �� در ����ــ� ���� �� ��� �����، ��� ا�� �� ���ادی از آ��� 

ـ Life: Alyx  را در �ــ��ره آ�� �ــ�ل ��� ����� ��د��.  ا�� �ــ�� و ا��  از ���ــ� Nioh 2، DOOM Eternal  و Halfـ 

����� ���ی ���� �� ا���ل ����� �������ن �����. 

نی� نگاهی به ۹۹ �وفانی

انت�ام صل� از دس� رفته

بازگش� به �وزهای �الیی را�ون سیتی

تالش انت�ام جویان برای خا�ره سازی در نس� هشت�

��� گیالس

کیســت کــه منتظــر دومیــن نســخه رســمی یکــی از بهتریــن بازی هــای 
تاریــ� نباشــد. The Last of Us Part II کمتــر از دو مــاه دیگــر به صــورت 
انحصــاری برای PS4 من�شــر می شــود تا قصه الی 1۹ ســاله ای را شــاهد 
باشــیم کــه ایــن بــار شــخصیت اصلــی بــازی اســت. پنــ� ســال بعــد از 
حــوادث نســخه اول، حــاال Joel و Ellie  تصمیــم گرفته انــد در شــهر 
ویومینــ� ســاکن شــوند، جایــی کــه بــا وجــود تهدیــد موجــودات 
زامبی گونــه بازی و دیگــر گروه های بازمانــده ای که خشــونت و تجاوز را 

پیشــه خود کرده انــد، محیطی نســبتا امــن و آرام در آن شــکل گرفته 
اســت. آرامشــی شــکننده و نه چنــدان پایدار که طــی اتفاقاتــی از هم 
می پاشــد و پس از آن ماجرای قصه  در مــورد تاش ِالی بــرای انتقام از 

صلح از دست رفته اش شکل می گیرد. 
مســیری که مــرز خیــر و شــر در آن خیلی واضــح نیســت و تصمیماتــی که ِالــی می گیــرد، البتــه طی ی� 

داستان خطی اما ساختارمند قوی، جهان پیرامونش را تغییراتی شگرف می دهد.
 The Last of Us Part II می آید که شاید بهترین بازی دهه را از آن خود کند.

پس از موفقیت کم ســابقه ک�کام با بازســازی «رزیدنت ایول 2»، نوبت 
به نسخه ســوم رســیده اســت تا با RE Engine  احیا و تقدیم هواداران 
شــود. مهم ترین نکته ای که دوســتداران قدیمی عناوین وحشــت بقا 
منتظرش هســتند، بازگشــت شــخصیت منفی محبوب نســخه سوم 
یعنی نمسیس اســت. نمســیس شــاید از زاویه بصری به نمونه اولیه 
خــود وفــادار باشــد؛ اما هــوش مصنوعــی او بــه میزانــی تغییر کــرده که 
می تــوان مواجهــه بــا او در «رزیدنــت ایــول 3» را یــ� اتفاق کامــا جدید 

دانست. او حاال می تواند به بعضی از اتاق های امن بازی سرك بکشد 
و دردسرســاز شــود. همچنیــن کارگردان بــازی تاکیــد کرده کــه راکون 
ســیتی نســخه ســوم، از همیشــه بزرگ تر خواهــد بــود و ایــن بزرگی تا 

اندازه ای به چشــم می آیــد که بــرای بــازی سیســتم Fast Travel در نظــر گرفته اند. نکتــه جالب توجه 
در رابطه بــا قصه جیــل ولنتایــن و ماجراجویی هایش در راکون ســیتی زامبــی زده آن اســت که پس از 
موفقیــت بازســازی نســخه دوم در ســال میــادی گذشــته، بســیاری پیش بینــی می کنند که بــازی با 

وجود رقبای قدرتمند، باز هم یکی از کاندیداهای قدرتمند بهترین بازی سال باشد.

از آن روزی کــه مشــخ� شــد کریســتال داینمیکــس به جــای تمرکــز روی 
نســخه جدیــدی از ســری Tomb Raider  روی یــ� بــازی بــا محوریــت اونجرز 
، زمــان زیادی گذشــته اســت؛ چند  )انتقام جویــان( کار خواهــد کــرد تــا امــروز
نمایش پشت درهای بسته، تجربه بازی توســط منتقدان و در انتها عمومی 
 « شــدن تریلرهای مبارزات هــر یــ� از قهرمانان بازی. هــر چه باشــد، «اونجرز

کریســتال داینمیکس ا�ر مهمی خواهد بود و امســال توجه بســیاری را به خــود جلب خواهد کــرد. آنچه تا 
امروز در نمایش های بازی دیده ایم، با نوســان های زیادی همراه بوده است. برخی از نمایش ها تا اندازه ای 
خیالمان را راحت کرده اند، اما هنوز هم تریلرهایی هســتند که گاه و بیگاه من�شــر می شــوند و ما را نسبت 
به آنچه عرضه خواهد شــد، ناامید می کند. در بعضی نمایش ها، مبارزات جذاب به نظر نمی رسند، در برخی 

دیگر انیمیشن ها توی ذوق می زنند و البته در رابطه با خط داستانی بازی هم چیز زیادی نمی دانیم.

مگر می شــود کســی عاشــق بازی باشــد و بــا اســم CD Projekt آشــنایی نداشــته و 
بدتــر از آن منتظــر Cyberpunk 2077   نباشــد؟ بــه نوعــی جاه طلبانه ترین بــازی این 
شرکت که سال ها مشغول ساخت آن است و قرار اســت ما را وارد دنیایی کند که 
استانداردها و تعاری� ســب� نقش آفرینی را جا  به جا کند. بازی ی� اکشن ماجرایی 
نقش آفرینی اول شــخ� در دنیای ســایبرپان� و دیســتوپیای Night City است، 
شــهری شــامل شــش منطقه مجــزا بــا جزئیــات خیره کننــده کــه آزادانه با وســایل 
نقلیه یا پیاده یا هر جور که اصا دوســت داشــته باشــید می توانید در آن گشــته و 
ماموریت های مختل� را انجام دهید. این آزادی عمل فراوان در شخصیت پردازی 
کاراکترهــا، ســاح های دوربــرد و نزدیــ� و تمــام توانایی هــای کاراکتر که به واســطه 
چیپ ست های الکترونیکی در بدن انسان ها ایجاد می شوند نیز وجود دارد. نکته 
خیلی جالب توجه برای بازیکنانی م�ل خود من این اســت که گیم پلی بازی آنقدر استادانه و ماهرانه طراحی شده 
که شــما می توانید کل بازی را تمام کنید، بدون این که حتی ی� نفر را کشته باشید! این یعنی برای تمام ماموریت ها، 
مراحل، توانایی ها و مکانی� های کاراکتر ی� الگوی غیرکشــنده نیز تعری� شده است و بر اساس تصمیم هایی که 

می گیرید می توانید مسیر داستان و سرنوشت شخصیت ها را تغییر دهید و تا�یر آن را در دنیای بازی بب�نید.

چــه کســی فکــرش را می کــرد ســاکرپانچ دوست داشــتنی کــه ایــن ســال ها بــا 
ســری infamous و مجموعــه خوش ســاخت اســای کوپــر بیــن هــواداران 
پلی است�شــن شــناخته می شــد، ســراغ ژاپن ف�ودال بــرود و ی� قصه دســت 
 Ghost of Tsushima اول و درجه یــ� از آن را روایــت کند؟ روزهــای ابتدایی کــه
رونمایی شــده بود، بســیاری نســبت به آن تردید داشــتند و مطم�ــن نبودند 
که خروجــی تا چه اندازه با انتظاراتشــان یکســان باشــد. با این حــال و با وجود 
تردیدها، ســاکرپانچ و ســونی با هر نمایش جدید بار دیگر �ابت کردند که چرا 
باید به آنها و مســیری که پیــش گرفتند، ایمان داشــته باشــیم. نمایش های 
سوشــیما  آن قــدر چشــم نواز هســتند کــه هــر قــاب آن را می تــوان ماننــد ی� 
تابلوی نقاشی به دیوار آویخت و ساعت ها از دیدنش لذت برد. با تریلر بخش 
داستانی که چند روز پیش نمایش داده شــد هم مطم�ن شــدیم که بازی در زمینه داستانی و قصه گویی هم 
حرف های بسیاری برای گفتن دارد و از همین حاال باید در انتظار تبدیل شدن بازی به یکی از فرنچایزهای بزرگ 
 The Last پلی است�شن باشیم. نکته جالب توجه آن است که بسیاری پیش بینی می کنند این عنوان در کنار

of Us Part II هنگام عرضه پلی است�شن ۵ برای این کنسول خانگی در دسترس قرار بگیرند. 
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ش��ی چنان پرجز�یات� آ�زوس�!

»، نوبت 
  احیا و تقدیم هواداران 
شــود. مهم ترین نکته ای که دوســتداران قدیمی عناوین وحشــت بقا 
منتظرش هســتند، بازگشــت شــخصیت منفی محبوب نســخه سوم 
یعنی نمسیس اســت. نمســیس شــاید از زاویه بصری به نمونه اولیه 
خــود وفــادار باشــد؛ اما هــوش مصنوعــی او بــه میزانــی تغییر کــرده که 
» را یــ� اتفاق کامــا جدید 

چــه کســی فکــرش را می کــرد ســاکرپانچ دوست داشــتنی کــه ایــن ســال ها بــا 
ســری 

پلی است�شــن شــناخته می شــد، ســراغ ژاپن ف�ودال بــرود و ی� قصه دســت 
اول و درجه یــ� از آن را روایــت کند؟ روزهــای ابتدایی کــه 

رونمایی شــده بود، بســیاری نســبت به آن تردید داشــتند و مطم�ــن نبودند 
که خروجــی تا چه اندازه با انتظاراتشــان یکســان باشــد. با این حــال و با وجود 
تردیدها، ســاکرپانچ و ســونی با هر نمایش جدید بار دیگر �ابت کردند که چرا 
باید به آنها و مســیری که پیــش گرفتند، ایمان داشــته باشــیم. نمایش های 
سوشــیما  آن قــدر چشــم نواز هســتند کــه هــر قــاب آن را می تــوان ماننــد ی� 
تابلوی نقاشی به دیوار آویخت و ساعت ها از دیدنش لذت برد. با تریلر بخش 

کیســت کــه منتظــر دومیــن نســخه رســمی یکــی از بهتریــن بازی هــای 
 کمتــر از دو مــاه دیگــر به صــورت 
 ســاله ای را شــاهد 
باشــیم کــه ایــن بــار شــخصیت اصلــی بــازی اســت. پنــ� ســال بعــد از 
  تصمیــم گرفته انــد در شــهر 
ویومینــ� ســاکن شــوند، جایــی کــه بــا وجــود تهدیــد موجــودات 
زامبی گونــه بازی و دیگــر گروه های بازمانــده ای که خشــونت و تجاوز را 

مگر می شــود کســی عاشــق بازی باشــد و بــا اســم 
بدتــر از آن منتظــر 

شرکت که سال ها مشغول ساخت آن است و قرار اســت ما را وارد دنیایی کند که 
استانداردها و تعاری� ســب� نقش آفرینی را جا  به جا کند. بازی ی� اکشن ماجرایی 

نقش آفرینی اول شــخ� در دنیای ســایبرپان� و دیســتوپیای 
شــهری شــامل شــش منطقه مجــزا بــا جزئیــات خیره کننــده کــه آزادانه با وســایل 
نقلیه یا پیاده یا هر جور که اصا دوســت داشــته باشــید می توانید در آن گشــته و 
ماموریت های مختل� را انجام دهید. این آزادی عمل فراوان در شخصیت پردازی 
کاراکترهــا، ســاح های دوربــرد و نزدیــ� و تمــام توانایی هــای کاراکتر که به واســطه 
چیپ ست های الکترونیکی در بدن انسان ها ایجاد می شوند نیز وجود دارد. نکته 

کیســت کــه منتظــر دومیــن نســخه رســمی یکــی از بهتریــن بازی هــای 
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با این که می دانیم باالترین تنظیمات همیشه ب�ترین کیفیت تصویر را به همراه دارد، اما مقدورات سخت  افزاری رایانه مان معموال توانایی اجرای بازی با 
��رگ�هگرافیک کامل را ندارد و باید دست به دامن تنظیمات گرافیکی شویم.

    ���اد ���� �� ����� 
بعد از رزولوشــن یا وضــوح تصویر )که نیــازی به توضیح 
نــدارد( یک عامــل مهــم در تعییــن کیفیت اجــرای بازی، 
تعداد فریــم نمایــش داده شــده در �انیه یا FPS اســت. 
هرچقــدر FPS باالتر باشــد، بــازی روان تر اجرا می شــود و 
تصاویر حرکات نرم تــری دارند. البتــه FPS باالتر به معنی 
فشــار بیشــتر روی GPU یــا کارت گرافیکــی سیســتم 
اســت و تــا حــد معینــی می توانیــد آن را افزایــش دهید. 
 Refresh Rate نکته دیگری کــه  باید بــه آن توجــه کنیــد
صفحه نمایش اســت کــه با واحــد Hz یــا هرتــز نمایش 
ســایت بــه  مراجعــه  بــا  می توانیــد  و  می شــود  داده 
 UFO Test از عــدد دقیــق آن مطلــع شــوید. ایــن عــدد 
تعــداد فریم هــای قابــل نمایش صفحــه نمایــش در هر 
�انیــه را معیــن می کنــد و مســلما اگــر FPS شــما باالتر از 
Refresh Rate صفحــه نمایــش باشــد بــه هیــچ دردی 
نخواهد خورد، چون اصا تفاوت برای شــما محســوس 
نخواهــد بــود. به طــور کلــی FPS معــادل ۶0 بــه عنــوان 

استاندارد برای تصویر روان و قابل بازی پذیرفته شده است.

����� ���� �����    
این تنظیم که همان  Texture Quality در تنظیمات بازی است، کیفیت بافت تصاویر 
نمایش داده شده و به بیان کلی تر کیفیت کلی گرافیک بازی را مشخ� می کند. البته 
باال بردن سطح کیفی بافت یا Texture تصاویر تا�یر مستقیم و محسوسی بر عملکرد 
سیستم شما خواهد داشــت و باال بردن این تنظیم معموال کیفیت بافت تمام اجزای 
بازی )نقشه، زمین، اجسام، شــخصیت ها، آب و هوا و ...( را افزایش می دهد. در نتیجه 

باید به دقت بهترین گزینه را با توجه به مقدورات سیستم خود مشخ� کنید. 
نکته دیگــر در این موضوع، ژانر بازی اســت کــه می تواند در انتخاب ســطح کیفی بافت 
تصویر مهم باشد. در بازی هایی که بیشتر شامل نماهای باز و محیط های بزرگ است، 
کاهــش کیفیت بافــت آن قــدر آزاردهنده نیســت کــه در بازی هــای معمایــی و نیازمند 
توجه بــه جزئیات می تواند باشــد.  تنظیم بافت تصویــر و تا�یر آن بر عملکرد سیســتم 
برای هر بازی متفاوت است، اما به طور کلی معموال می توانید کیفیت کلی بافت تصویر 
را با اســتفاده از یک اســایدر بین تنظیمات Low، Medium، High و Ultra تغییر دهید 
تا بب�نید کدام بهتر با توانایی سیســتم شــما ســازگار اســت. اگر حوصله کافی داشــته 
باشــید و بازی نیز امکان تنظیمات مجــزای کیفیت بافت را به شــما بدهد، اســتفاده از 
تنظیمات تخصصــی فکر بدی نیســت، اما برای بیشــتر کاربــران اســتفاده از تنظیمات 

Medium بهترین گزینه خواهد بود. 

Anti-Aliasing �����    
این فیلتر از ایجاد لبه های تیز پیکسلی شــده )زمخت( در اجسام سه بعدی جلوگیری 
می کند که بــه دلیل اســتفاده از پیکســل های مربعــی برای ســاخت تصاویر اجســام با 
لبه های مــدور در فضــای گرافیک ســه بعدی ایجــاد می شــود. فیلتــر Anti-Aliasing با 
تزریق رنــ� مشــابه یا نزدیــک بــه رن� حاشــیه اجســام، ایــن تا�یــر را کاهــش می دهد 
و باعــ� نرمــی تصویــر می شــود. نــوع فنــاوری Anti-Aliasing مــورد اســتفاده توســط 
درایــور کارت گرافیکــی تعییــن می شــود، امــا قــدرت آن معمــوال قابــل تنظیــم اســت. 

این فیلتــر معمــوال به صــورت مضربــی عــددی از 2 بیان 
می شــود و در بعضی از بازی هــا امکان اســتفاده از فیلتر
 Anti-Aliasing بــا قــدرت 16x هــم مهیاســت، امــا بایــد 
بب�نیــد با چــه ســطحی از زمختی لبــه تصاویــر می توانید 
کنــار بیاییــد. به خصــوص بایــد بب�نیــد کارت گرافیکــی 
شــما چقدر بــا افزایــش ایــن تنظیمات زیــر بار مــی رود و 
لبه اجسام محیطی م�ل چمن  ها یا ساختمان ها چقدر 
دندانــه دار شــده و بهتریــن تنظیم را بر اســاس ســلیقه 

خود و امکانات سیستم تعیین کنید. 

    �� ز���� ���دی 
 Refresh Rate کــه  کردیــم  اشــاره  نکتــه  ایــن  بــه 
مانیتــور شــما عمــا حداک�ــر FPS قابــل نمایــش در 
بــازی را تعییــن می کنــد. VSync کــه مخفــ� کلمــات
Vertical Synchronization یــا هم زمانــی عمــودی 
 Refresh Rate بــازی را بــا FPS اســت، به صورت خــودکار
مانیتور شــما یکی می کنــد تــا از اختاالت تصویر ناشــی 
از متفاوت بــودن ایــن دو جلوگیری کند. ایــن اختاالت 
زمانــی به وجــود می آینــد کــه کارت گرافیکــی بــا ســرعتی 
بیشــتر از توانایی نمایــش مانیتــور اقدام به فرســتادن 
تصاویــر می کنــد و باعــ� نمایــش فریــم بعــدی قبــل از 
پایان نمایش فریم فعلی می شــود. در این شرایط که به 
Screen Tearing مشهور اســت، شاهد تکه تکه شدن 
تصاویر با خط های افقی هســتیم که واقعا قابل تحمل 

نیست. 
البته استفاده از این قابلیت بدون مساله هم نیست، 
چراکه می توانــد باع� ایجــاد تاخیــر در ورودی شــود که 
بــه زمان هایــی گفتــه می شــود کــه فشــردن یــک دکمــه 
باع� اجرای فرمان مورد نظر در همان لحظه نمی شــود 
)کــه در بازی هــای ســریع می تواند تفــاوت مــرگ و زندگی 
باشــد(. مســاله دیگر این اســت کــه اگــر تعــداد فریم بر 
�انیــه از مقــدار اســتاندارد مانیتور شــما پایین تــر بیاید، 
کارت گرافیکــی آن را روی یــک عــدد اســتاندارد پایین تــر 
)م�ا FPS 30( قفل می کند که باع� خشک شدن قابل 
ماحظه اجرای بازی خواهد شــد. برای پیشگیری از بروز 
چنین مشــکاتی می توانیــد از نرم افزارهــای اختصاصی 
خ FPS دینامیکــی م�ــل Nvidia G-Sync یــا  تعییــن نــر

AMD's Free Sync استفاده کنید. 

    ���� ��ن ���ح
بافت تصاویر بازی های رایانه ای از سه گوش های بسیار 
کوچک ســاخته می شــود که در کنار یکدیگر شکل کلی 
 Tessellation جســم مورد نظر را ایجاد می کننــد. گزینــه
به کارت گرافیکی اجازه می دهد بارها این سه  گوش های 
کوچک را روی هر سطحی تکرار کنند و حاصل کار پستی 
و بلندی هایی اســت کــه در جاده ها یــا دیوارهــای آجری 

بازی مشاهده می کنید. 
وقتــی ایــن گزینــه تــا حداک�ــر تــوان فعال باشــد، ســطح 
یک دیــوار آجری درســت م�ــل دیــوار واقعی با پســتی و 
بلندی هــا و خم هــا معمــول در دیوارهــا دیده می  شــود، 
در حالــی کــه غیرفعــال کــردن ایــن گزینــه ســنگین تنها 
باع� مســطح شــدن ســطوح شــده و کیفیت تصویر را 
دچــار کاهــش محسوســی نمی کند. بــا غیرفعــال کردن 
این گزینه کمی از حس واقعی بودن فضا کاسته خواهد 
شــد، امــا مســلما شــاهد بهبــود عملکــرد سیســتم در 

اجرای بازی خواهید بود.

�����ی��ت
��رتگرا�ی��
آش�� �ودب��ر

شوید

�� ���� �� ��� ��ــ�ی و��وس ��و�� در �ــ�� ��ــ�ن، ���� ���ی �ــ�ی را���ــ� ای ������ �وز�ــ�ی �ــ�د را ����� �� ��ــ�. د�وا�� ��ــ� از ����� ���ــ� و ��رآ������ 
�وش �� ��ای ��را��ن �ــ��� ��ی ���� ������ ���� ���ی ��ی را���� ای ا�ــ� و �ــ��� ���ــ�� �ــ�ن ر��رد ���اد �����ان آ���� �ــ�و�� ��ی ���ی در ���م 
�����م �� ��ــ���. ا���� ��� �� از ���� دا�ــ�� ����� ��ی ��� ��� �� ��ــ���ت ��� ا��ا�ی ����ــ� ا��ای ���ان ��ی �ــ���� �وز ����ردار ������. 
�� ���� د��� �� ا�� �� �� دا��� ������� ������ت ����ــ� ������ ����ــ� ����� را �� ���اه دارد، ا�� ���ورات �ــ�� ا��ا�ی را���� ��ن ���ــ�� ��ا���� ا��ای 
���ی �� ��ا��� ���� را ��ارد و ���� د�ــ� �� دا�� ������ت ��ا���� �ــ���. ا���ــ� در ��ر�� �� ��ا��� �� �� ���ــ� و ��ام ������ت �وی �ــ�ام ��� از ����� 
����� �������ار �����، ��  ��ا��� در ���ر ا��ا�� ��را�� و ���� �����، ����� ����� ���� ����� �� دا��� �����. �� ���� د���، ��� را �� �����د ������ت ����� ����� آ��� 

�� ���� �� ���� ����� ������ و ������ �����د ���� را از ��رت ��ا���� ��د ا����اج ����. 
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حرفه ای ترها ترجیح می دهند به جای استفاده از صفحه لمسی و کنترل های استاندارد بازی های موبایل، از دسته های بازی مخصوص استفاده کنند. ن����زار
این دسته ها می توانند تا�یر محسوسی بر عملکرد شما، به خصوص در بازی های شوتر م�ل PUBG یا Call of Duty داشته باشند.

�م� ن�� بازی
ب���ی����رلر��ی�ی�ی��برای���ی��گوش�

���� ��ی ������ ���� �� ��� ا��ار��ی ��ر����، ����� ��ی ���� و ���������ی 
�ــ�رگ ���� �ــ�ن ����ــ�م ا��ه آ�ــ� �ــ�ای �ــ��ی �ــ�دن ��ــ���. �� ���� د��ــ� �� �� �ــ�ل 
�ــ��� ر�ــ� ��� و ���� ���ی ��ی ������ و ا��ا�ــ� ���ه ����ه ���اد ������ــ�ن ���ی ��ی 
������� �����. ا�� ��و��د ���م ا�� و���� ��ی ���� و ا���� ا�����ل ���� ���� �����ان، 
ا�ــ���ده از را�� �����ی ���ــ� ���� ��� ��ا�� ������� ����� ���ــ� و ��ــ� �ــ�د �� از 
���ی �� ������ �� د�ــ�� ���ی د����� �� ����. �� ���� د��� �� ���� ای ���� ����� �� د��� �� ��ی ا�ــ���ده از ���� 

���� و ����ل ��ی ا�����ارد ���ی ��ی ������، از د��� ��ی ���ی ����ص ا����ده ����. ا�� د��� �� �� ��ا��� ����� 
������ �� �����د ���، �� ���ص در ���ی ��ی ���� ��� Call of Duty �� PUBG دا��� �����، و�� ا�� ���م 
����ا ���� و ا�����ت ����� ��� �� ��� ����ه �� ����ی دا��� در ���� از ا�� د��� �� ا����ده از آ��� را ��� ��اب �� 
�� ���. در ادا�� ��� ��رد از ����ــ� ���� ��������ی ����د در ��زار در رده ��ی ����وت ����� را ��ر�ــ� ��� ��ده ا��. 
�� ا�� ��� �� ا�� ���ی �� ���� ����� و دو�� دا��� ���ا��� �� �ــ��� و ����� ����� و ��� ���ی ��د را ار��� 

د���، ا�� را���� را از د�� �����. 

کا�بــران ت�لــ� یــا  بســیار مناســ� به خصــوص بــرای 
گوشــی های بســیار بــ�رگ خواهــد بــود. به �ــالوه، ایــ� 
دســته بــازی نه تن�ــا بــا تمــام گوشــی های اند�ویــد که با 
شــخصی  رایانه هــای  و  هوشــمند  یون هــای  تلوی�
م��ــز بــه وینــدوز۷ بــه ب�ــد ســازگا�ی دارد و می توانید 
بــا تمــام ایــ� رده هــای محصــول از آن اســتفاده کنیــد. 
بات�ی۳۸۰ میلی آم�ر ســا�تی ای� دســته به شــما اجازه 
می دهد تا ســا�� ها بدون نگرانی از خا�ی شــدن بات�ی 
دســته به بــازی ادامــه دهیــد و اب�ــاد مناســ� و �را�ی 
ارگونومیــ� آن کار کــردن بــا آن در درازمــدت را تســ�ی� 
می کند. هرچند ای� دسته برای سیست� های م��نی بر 
اند�وید �را�ی شده، اما �ابلی� استفاده با آیفون های 
ع  �دیمی تــر را هــ� دارد، و�ــی خیلــی �وی ایــ� مو�ــو
�ســاب ن�نیــد. هم�نی� ایــ� ن��ــه را درن�ر داشــته 
باشــید که برای اســتفاده از ای� دســته در برخی بازی ها 
ا�تما� بــه نصــ� نرم افزار هــای ت�میلی نیــاز خواهید 
ع نگران کننده ای نیســ�، اما شــاید  داشــ� که مو�ــو

برای برخی کا�بران ن��ه منفی به شمار �ود.

آن بهتــر اســت بــه گوشــی های آیفــون یــا تبلت هــای 
آی�ــد متصــل شــود. باتــری دســته بــا اســتفاده از کابل 
شــار�ر آیفــون یــا همــان الیتنینــ� شــارژ می شــود و از 
طریق ارتباط بلوتوث به گوشــی هوشمند شما متصل 
می شــود. دســته بســیار کوچــ� و قابل حمــل طراحــی 
شــده و می توانیــد آن را بــدون مشــکل در جیب تــان 
هــم بگذارید. این دســته هیــچ نگه دارنــده اختصاصی 
بــرای گوشــی نــدارد، امــا می توانیــد گوشــی را روی قــاب 
محاف� دســته قرار دهید که ی� جــای نگهدارنده برای 
گوشــی های هوشــمند روی آن تعبیــه شــده اســت. 
دســته از کیفیــت ســاخت باالیــی برخــوردار اســت و 
به خوبــی می تواند تنش های ناشــی از هیجــان بازیکن 
و افتادن هــای گاه و بیــگاه را تحمــل کنــد. همچنیــن با 
نصــب نرم افــزار Gamevice می توانیــد بــه مجموعــه 
 GoPlay بزرگی از بازی های بسیار باکیفیت ســازگار با
دسترسی داشته باشید که خرید این محصول را حتی 
جذاب تــر هم می کنــد. در نهایــت باید به ســازگاری این 
دسته با تلویزیون اپل هم اشاره کنیم که برای کاربران 

اکوسیستم اپل ی� امتیاز بزرگ دیگر به شمار می رود.

در نــگاه اول کمــی تــوی ذوق شــما هــم بزنــد، امــا 
کلیدها از ســرعت پاســخگویی باالیــی برخوردارند 
و می توانیــد بــرای بــازی کــردن طوالنــی روی آنهــا 
عملکــرد  برنامه ریــزی  قابلیــت  کنیــد.  حســاب 
دکمه هــا از دیگــر مــوارد م��تــی اســت کــه بســیار 
بــه درد گیمرهــای حرفــه ای می خــورد و آزادی عمل 
آنها در کارکــردن با دســته را به شــکل قابل توجهی 
افزایش می دهد.  همچنین ســازگاری این گوشــی 
م��ــت  نکتــه   iOS و  اندرویــد  سیســتم های  بــا 
دیگــری اســت کــه قابلیــت کاربــرد ایــن محصــول 
در شــرایط مختلــ� را بیشــتر می کنــد. درصــورت 
تمایــل می توانیــد ایــن دســته را بــه رایانــه هــم 
وصــل کنید، امــا واقعیت این اســت که بــرای بازی 
کردن با رایانــه گزینه های بســیار بهتــری در همین 
رده قیمتــی وجــود دارنــد.  در نهایــت ایــن دســته 
انتخــاب مناســبی بــرای کاربرانــی اســت کــه  دنبال 
ی� محصول ســاده، بادوام و کاربردی هســتند که 
قیمت گزافی هم ندارد و می توان بــا خیال راحت از 

آن استفاده کرد.

 Ipega ایــ� دســته بــازی ســاخ� شــرک� هن� کنگــی
اســ� کــه محصــو�ت مت�ــددی در �ــوزه کنتر�رهــای 
آن  محصــو�ت  و  کــرده  تو�یــد  گوشــی  مخصــوص 
مدت هاســ� در بــازار ایــران ��ــور دارنــد. ای� دســته 
بــا توجه به ســاختار کشــویی خــود �ابلی� اســتفاده با 
گوشــی های بــ�رگ و ت�ل� هــا را نیــز دارد کــه یــ� امــ�ان 

 Kanex ایــن دســته بــازی تولیــد شــرکت آمریکایــی
اســت که نامی معتبر در زمینه تولیــد تجهیزات جانبی 
گوشــی های هوشــمند به شــمار مــی رود و دســته بازی 
مــدل GoPlay یکــی از بهترین دســته های بــازی این 
شــرکت اســت که برای محصــوالت اپل توســعه یافته 
است. هرچند این دسته قابلیت اتصال به گوشی های 
اندرویدی را دارد، اما برای استفاده از تمام قابلیت های 

این دســته بــازی قابلیت هایی م�ــل 1۵ کلید قابل  
برنامه ریزی، رابط اتصال بلوتوث و سیســتم ویبره 
برای اعمــال شــوك دســته و سیســتم نگهدارنده 
کشــویی گوشــی بــا نهایــت طــول 17ســانتی متر را 
دارد که امکان اســتفاده با گروه بزرگی از گوشــی ها 
را بــرای ایــن دســته فراهــم کــرده اســت. کیفیــت 
ســاخت دســته خیلی باال نیســت و ممکن اســت 

یــ� محصول پیشــن�ادی مــا ی� دســته بازی  آخ�
مخصــوص موبایــ� از شــرک� Ipega اســ� کــه 
�را�ــی �اهــ�ی د�ی�ا مشــابه کنتر�ــر Xbox دارد 
تصــال بلوتوث بــه انواع  و می توانــد با اســتفاده از ا
گوشــی های هوشــمند و رایانه متص� شــود. ای� 
دسته بازی ی� نگ�دارنده اختصاصی برای نص� 

گوشــی های تا ۶ این�ی �وی دســته دارد، ا��ته ای� 
نگ�دارنــده در صــورت �دم نیــاز می توانــد داخ� 
بدنه دســته جمع شــود و چیز دســ� و �ا گی�ی در 
�را�ی خارجی ای� محصول به چش� نمی خورد. 
ت�ی داخلی ۳۸۰ میلی آم�ر سا�تی ای� دسته به  با
شما اجازه ســا�� ها اســتفاده مداوم را می دهد 
که ��ال  و �را�ــی ارگونومی� �اب� شــده دســته (
Xbox امتحــان خــود را �ــ� داده)  کنســول  در 
مشــ�لی بــرای دســ� های شــما ای�ــاد نخواهــد 

کرد. 
ا��ته در صورت اســتفاده از �ابلی� شوك دسته، 
ع  ت�ی بســیار زودتر تمام خواهد شــد که مو�و با
��ی�ــی نیســ�. ن��ــه ن�ایــی، وجــود یــ� تاچ �د 
ی�ی  نه چندان د�ی� �وی دسته و �ابلی� برنامه �
دکمه ها متناســ� با نیازهای کا�بر اســ� که ای� 
ی�ــا ا�زان �یمــ� را ت�دی� بــه ی�ی از  محصــول ت��
ینه هــا بــرای گیمرهــای بــا بودجــه  یــ� گ� ج�اب ت�

محدود کرده اس�.

300,000 تومان�دود �یم�

300,000 تومان�دود �یم�

300,000 تومان�دود �یم�

800,000 تومان�دود �یم�

برایآی�وندار��

د������ی��وی�

��دهو��ربردی

�����لیتبرن�م�ری�ید�����

Ipega
PG-9069

 Ipega
PG 9023

 Tesco
TG155W 

Kanex
K184 - 1140

م�ید�ور ���ی�ر
تحلیلگر داده
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�لیک د��ر اگر هیچ کسی جز شما به رایانه خانه تان دست نمی زند، هر بار تایپ رمز ورود ممکن است برایتان عذاب آور باشد و به همین دلیل 
نیز به کم� تنظیمات رجیستری، صفحه الگین به ویندوز را می توانید کا از روی دستگاه خود حذف کنید.

۲ ترفند کلیدی استفاده از 
تن�یمات رجیست�ی ویندوز

    ���� و�ود �� ���� و���وز
من از دورانـــی بــه صــورت حــرفــه ای کــار کــردن با سیستم عامل ویــنــدوز را 
شــروع کــردم که ویندوز ۹۵ تــازه در ایــران محبوب شده بــود. پیش از آن 
دوران NC و محیط بسیار خش� داس بــرای من ی� عالم کاما جذاب 
را رقــم زده بــود، ولــی بــا شــروع اســتــفــاده از سیستم عامل ویــنــدوز ۹۵، 
اولین تجربه من به عدم ساخت حساب ورود به دستگاه مربوط بود. 
سیستم عامل روی رایانه خانگی من به نحوی بود که رمزی روی آن نبود 
و ویندوز بدون دردســر و مستقیم باال می آمد. امــروزه با توجه به نیاز به 
، بخش رمز عبور کاربر دارای اهمیت بیشتری شده است،  امن�ت بیشتر
ولی اگر شما هم ی� رایانه در خانه داریــد که هیچ کسی جز شما به آن 
دست نمی زند، هر بار ورود این رمز ممکن است برایتان عذاب آور باشد 
)به خصوص به خاطر عادت من به قرار دادن رمزهای پیچیده و ترکیبی( و 
به همین دلیل نیز به کم� تنظیمات رجیستری، صفحه الگین به ویندوز 
را کا از روی دستگاه خود حذف کردم. روش انجام این کار بسیار ساده 
بود و برای این که این بخش را از دستگاه خود حذف کنید مراحل زیر را 

طی کنید:
ابتدا منوی استارت را باز کرده و س�س عبارت regedit را داخل  1
نوار جست وجو تایپ کنید. در ادامه کلید Enter را فشار دهید تا داخل 

بخش تنظیمات رجیستری خود شوید.
پوشه HKEY_LOCAL_MACHINE را پیدا کرده و س�س زیرگروه  2

SOFTWARE را انتخاب کنید. 
در ادامه باید به ترتیب سراغ گزینه های Policies، Microsoft و  3

در انتها نیز Windows بروید. 
در این صفحه در نوار سمت چپ روی عبارت Windows کلی�  4

راست کرده و گزینه New و س�س زیر گزینه Key را انتخاب کنید. 
نام کلید جدید ایجاد شده را Personalization بگذارید. در ادامه  ۵
از وســط صفحه کلید ایجاد شــده را انتخاب کــرده و آن را انتخاب کنید. 

س�س روی ی� بخش خالی از نــوار سمت راســت صفحه کلی� راست 
کرده و گزینه New و زیر گزینه bit( Value ــ DWORD )32 را انتخاب کنید. 
نام این مقدار جدید را NoLockScreen بگذارید و س�س آن را باز کرده و 

مقدار داخلی آن را به 1 تغییر دهید و روی گزینه OK کلی� کنید.
نکته: برای بازگرداندن تغییرات می توانید دوباره سراغ همین گزینه آمده 

و مقدار آن را به 0 تغییر دهید.

    ��ف ���ی ��� را��� و���وز
ــدوز یــا همان ــن دومــیــن گزینه شــامــل حـــذف مــنــوی سمت راســتــی وی

Action center اســت. ایــن بخش پیام های سیستم عامل را نمایش 
می دهد و به شخصه حتی ی� بار هم استفاده مفیدی از آن نداشتم. برای 

حذف کردن این گزینه کافی است این مراحل را دنبال کنید:
ابتدا تنظیمات رجیستری دستگاه خــود را بــاز کــرده و س�س  1
HKEY_LOCAL_MACHINE س�س  Computer، زیــر پــوشــه  مسیر 
SOFTWARE و در ادامــه Microsoft و بعد Windows و در زیر گــروه آن 
عــبــارت Current و س�س Version و در نهایت ImmersiveShell را 

انتخاب کنید.
ــه نــــام  ــ ــ ــه ســــمــــت راســـــــــــت گــــــزیــــــنــــــه ای را بـ ــ ــح ــ ــف ــ در ص 2
UseActionCenterExperience مشاهده خواهید کرد که باید روی آن 

دابل کلی� کنید. 
 OK در صفحه ای که باز می شود مقدار را به 0 تغییر دهید و روی 3

کلی� کنید. 
پس از ری استارت کردن سیستم، دیگر اکشن سنتر در ویندوز  4

شما وجود ئخواهد داشت. 
ن���:بــرای بازگرداندن اکشن سنتر در هر زمانی نیز کافی اســت تمام 
گام های این مسیر را تا انتها ادامــه داده و در نهایت مقدار را به 1 تغییر 

دهید.

در صفحه سمت 
راست گزینه ای 

 UseAction به نام 
 Center Experience

مشاهده خواهید 
کرد که باید روی آن 

دابل کلی� کنید

�لیکش��
توضیح
عکـس

�� ����� در ا�ــ���ده ���� ای از ا�� ����� ���� ��ده ا��  ������ت ر�����ی و���وز از ���ــ�� ��� از ��� ��
�ــ� ا�� ������ت ر���ــ��ی �ــ� ��ــ�ن Regedit �� آ��� د����ــ�  ��ــ� ������ــ� �وی و��ــ�وز و��د ��ارد �ــ� از �� و ���
��ا��� ���ــ��. از د����ز ����� ��ی ������ از ا�� ������ت در ���� ����� �ــ�ه �� ���ا��� آ��� را �وی د����ه ��د 
ا��ا ���� و ����� �����ی ����ی دا�ــ�� ���ــ��. �� ���� �� ����� ���� ��د از درد�ــ���ی ����� ���� و���وز در 
، ا�ــ� ���� دو ����� ����ی و ��ــ��ر ����ــ� را �� �ــ�� ����� �� ��� �ــ� �� ��� آ��ــ� �� ��ان از  ��ل ��� �ــ�ه ا���

���� ا���ل ������ت ر�����ی، �����ا�� را در را���ی ����د ���� و ����� �����د ����� ���� و���وز �وی آن ا���ل ��د.

�ـــوا�ت�ـــودرا�ـــ�clickhelp@jamejamonline.irای�یـــ���یـــد
یـــ� نـــ�م،نـــ�م��نوادگـــ�وشـــ�ر �ـــ����ـــ��وىشـــ����شـــی�.ذ�ـــر

رو�ـــ��ىم�ـــ�ا��مـــت�ـــودرا�رامـــوشن��یـــد.

: �ی���ل��ور

در مقالــه ای خواندم که یکــی از کاربری هــای تلفن های همراه 
قدیمی، اســتفاده از آنها به عنوان دوربین مدار بسته است. 
آیــا ایــن موضــوع صحــت دارد؟ در صــورت صحــت داشــتن 

چطور می توانم این کار را انجام دهم؟

:����    
پاس� س�ال شما بله است. شما به راحتی می توانید تلفن همراه هوشمند 
خود را به یــ� دوربین امن�تی تبدیــل کنید. مقالــه ای که به آن اشــاره کردید 
نیز به شــما پیشــنهاد کرده دســتگاه قدیمی خــود را به ی� دوربیــن تبدیل 
کنید، زیــرا باید برای اســتفاده از تلفــن همراه به عنــوان دوربین مداربســته، 

قابلیت های دیگر آن را نادیده بگیرید و دوربین را ی� جای خاص رها کنید. 
بــرای ایــن کار فرآیند چنــدان پیچیــده ای در پیش نداریــد و کافی اســت این 
مراحل را انجــام دهید: ابتدا ی� نرم افــزار دوربین امن�تی روی دســتگاه خود 
نصــب کنید. بــرای ایــن کار چنــد گزینــه مختل� بــرای شــما قابل دســترس 
هســتند که البته تقریبا تمام آنها امکانــات اســتانداردی را دارند و به همین 
دلیل پیشــنهاد ما این اســت که در بازار نرم افزاری معتبری مانند پلی استور 
شــرکت گــوگل، عبــارت کلیــدیsecurity camera را جســت وجو کــرده 
و گزینــه ای را کــه باالتریــن تعــداد امتیــاز ارائــه شــده توســط کاربــران را دارد، 
دانلود و نصب کنیــد.  یکــی از گزینه های پیشــنهادی من که پیــش از این از 
آن اســتفاده کــرده ام، Alfred اســت. از مزایای ایــن برنامه می تــوان به چند 
پلتفرمه بودن آن اشــاره کــرد و می توانیــد این نرم افــزار را روی دســتگاه های 
اندرویدی یا دســتگاه های میزبان iOS در اختیار داشته باشید. این برنامه 
باید هــم روی دســتگاهی کــه می خواهید به عنــوان دوربیــن از آن اســتفاده 
کنید و هم روی دستگاهی که می خواهید در آن خروجی دوربین را مشاهده 
کنید، دانلــود و نصب شــود. پس از نصــب کــردن برنامه روی دســتگاهتان 
ابتــدا یــ� ســری آمــوزش بــرای شــما نمایــش داده می شــود کــه باید آنهــا را 
مشــاهده کنید. در ادامه وارد بخش Start خواهید شــد. در دســتگاهی که 
می خواهیــد خروجــی تصاویــر را مشــاهده کنیــد گزینــه Viewer را انتخاب 
کنیــد و ســ�س ســراغ اســتفاده از گزینــه Next برویــد. در ایــن بخــش بــه 
صفحه ای می رسید که از شما ورود به ی� حساب کاربری گوگل را می خواهد 

و باید آدرس جیمیل و رمز عبور خود را برای ورود در این بخش وارد کنید.
در دســتگاهی که می خواهید از آن به عنوان دوربین امن�تی اســتفاده کنید 
 Camera گزینه ،viewer نیز همین فرآیند را تکرار کرده، ولی به جای گزینه
را انتخاب کنید. البته مطم�ن شوید دستگاه شما به اینترنت وصل است و 

س�س با همان حساب کاربری مشابه، وارد حساب گوگل شوید.
در ادامــه می توانیــد دســتگاه قدیمی را هــر جایی که دوســت دارید مســتقر 
کنیــد و البته فرامــوش نکنید دســتگاه را بــه شــار�ر وصل کنید تــا خاموش 
نشــود. ســ�س ضبــط تصویــر داخــل برنامــه را فعــال کنیــد. از ایــن بــه بعد 
هر وقــت بخواهیــد می توانیــد بــا گوشــی اصلــی خــود وارد نرم افــزار شــده و 
خروجی زنده تصویر دوربین گوشــی قدیمی خود را بب�نید. ایــن فرآیند برای 

دیگر نرم افزارها نیز تقریبا به همین سادگی است.

ا��دم��د��ی��
QA مدیر تیم
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اربیت یک تخته شاسی، چند برگه کاغذ و قلم مخصوص است که کاربر می تواند طرح های خود را پیاده کند. 
برای ذخیره این یادداشت ها کافی است کاربر با استفاده از نرم افزار راکت بوک از آن عکس بگیرد. 

نوآور

 )Atreus( آترئوس
صفحه کلید جدیدی 
است که می تواند برای 
کاربرانی که هر روز وقت 
زیادی را صرف تایپ 
کردن می کنند، جذاب 
باشد. ابعاد این صفحه 
کلید 24.3 در 10 در 2.8 
سانتی متر است و به 
شکلی طراحی شده 
که نه تنها به راحتی 
بتوان دست را به طور 
کامل روی آن قرار داد، 
بلکه همه کلیدها هم 
در دسترس باشد. 
آترئوس 44کلیده 
یک صفحه کلید 
مینیمالیست به شمار 
می رود. البته اگر قصد 
استفاده از دیگر 
کلیدهای استاندارد 
را دارید، می توانید با 
استفاده از یک دکمه 
تبدیل به آنها دسترسی 
داشته باشید. یکی 
دیگر از جذابیت های 
آترئوس، متن باز بودن 
نرم افزارش است 
که می توان کارکرد 
هر دکمه را به شکل 
دلخواه تغییر داد. 
این قابلیت به ویژه 
برای برنامه نویس ها 
و همچنین گیمرها 
جذابیت زیادی دارد. 
قیمت این صفحه کلید 
100 دالر است.

صفحه کلید 
جمع وجور

دفترچه جادویی

مسواک خودتمیزشونده

سینمای شخصی همراه

کاله ایمنی با نمایشگر پیشرفته

محافظ زره پوش برای گوشی

ماساژور پیشرفته گردن

شــرکت راکت بــوک )Rocketbook( چنــد 
سال است کاغذهایی با فناوری ویژه عرضه 
می کنــد کــه امــکان تمیز کــردن نوشــته ها با 

دستمال را می دهد. 
ایــن شــرکت به تازگــی از تولیــد محصولــی 
از  کــه  )Orbit( خبــر داده  اربیــت  نــام  بــه 
همــان فنــاوری اســتفاده می کنــد و امــکان 
یــا  نوشــته ها  هوشــمند  ذخیره ســازی 
طراحی های روی کاغــذ را در اختیــار کاربر قرار 
می دهــد.  اربیــت در واقع یک تخته شاســی، 
چنــد برگه کاغــذ و قلــم مخصوص اســت که 

ح های خــود را پیــاده کند. بــرای ذخیــره این یادداشــت ها  کاربــر می توانــد مطالب یــا طر
کافی اســت کاربر با اســتفاده از برنامه راکت بوک از آن عکس بگیرد.  در باالی کاغذ یک 
کادر کوچــک بــرای عنــوان وجــود دارد. همچنیــن می توانیــد با تیــک زدن یکــی از هفت 
نماد موجود زیــر برگه، فایل را به یکی از پوشــه های تعیین شــده در ســرور ذخیره ابری 

بفرستید.

بــا این کــه مســواک یکــی از اقــام ضــروری برای 
نظافت به شــمار می رود، اما خودش به شــدت 
مطالعــات  دارد.  قــرار  لودگــی  آ معــرض  در 
نشــان می دهــد ســطح مســواک و رشــته های 
آن معمــوال دربردارنــده حجــم زیــادی از انــواع 
داخــل  آن  دادن  قــرار  و  میکروب هاســت 
محفظه هــای محصــول نیــز می تواند بر شــدت 
لودگــی بیفزایــد.  لومیــو )Lumio( یــک  ایــن آ
مســواک اســت کــه بــا پرتــو فرابنفــش، ســطح 
رشته های مســواک و اطراف آن را تمیز می کند. 
این پرتو می تواند تا ۹/۹۹ میکروب های موجود 

را از بین ببرد. به این ترتیب، خیال مان برای همیشــه از آلوده نبودن مسواک راحت می شود. 
لومیو با هــر بار شــارژ تــا دو هفتــه انــرژی الزم را دارد. ایــن مســواک همچنین ضد آب اســت و 
ســه تمیزکننده اولتراســونیک نیز برای تمیزکردن بهتر دندان ها در آن قرار گرفته است. این 

محصول تا چند ماه دیگر وارد بازار خواهد شد.

گوویــس )Goovis( گجــت جدیــدی اســت 
که عنوان ســینمای شــخصی همــراه را یدک 
می کشــد. ایــن عینــک واقعیــت مجــازی کــه 
روی چشــمان کاربــر قــرار می گیــرد، ابعادش 
نظیــر  عینک هایــی  از  کمتــر  به مراتــب 
اکلوس ریفــت اســت. گوویــس را به راحتــی 
می تــوان از طریــق کابل یواس بی به گوشــی، 
رایانــه یا کنســول متصل کــرد. ایــن گجت به 
هیچ نرم افزاری نیــاز ندارد و تصاویــر دریافتی 
را بافاصلــه نمایش می دهــد. در این گجت، 
دو نمایشــگر کوچــک اولد بــا وضــوح 1۹20 در 

1080 می تواننــد تصاویــری بــا کیفیت بســیار بــاال را نمایــش دهنــد. ســازندگان گوویس 
می گوینــد تصویری کــه کاربر پس از گذاشــتن آن روی چشــمانش می بیند، مشــابه قرار 
گرفتن در فاصلــه 20 متری یک صفحه نمایشــگر 800 اینچی اســت و در نتیجــه تجربه ای 
شبیه سینما در انتظار کاربر خواهد بود. میزان نور آبی تصاویر خروجی بسیار کم بوده و 

در نتیجه، برای چشم آزاردهنده نیست.

یکی از دردســرهایی کــه موتورســواران برای 
پیــدا کــردن مســیر دارنــد، نــگاه کــردن بــه 
صفحــه گوشــی اســت. انجــام ایــن کار حین 
حرکت خطرنــاک اســت و چند بار ایســتادن 
برای دیدن نقشــه هم می تواند وقت زیادی 
 )EyeRide( بگیرد. به همیــن دلیل، آی رایــد
گزینــه خوبی برای بســیاری از موتورســواران 
به شــمار می رود. این کیت ویژه که می توان 
آن را روی کاه ایمنــی نصــب کــرد، دارای یک 
نمایشــگر بــا صفحــه نمایشــگر اولد اســت 
که در برابر یکی از چشــمان موتورســوار قرار 

می گیرد و می تواند نقشــه و مســیر درســت رســیدن بــه مقصــد و همچنیــن اطاعات 
، کافی  دیگری نظیــر ســرعت و فاصلــه را نشــان دهد. بــرای اســتفاده از ایــن نمایشــگر
اســت آن را از طریق بلوتوث به گوشــی متصل کنیم. یک بخش دیگر این کیت هم به 
پخش صدا اختصاص دارد کــه برای نمونه می تواند موســیقی مورد نظــر را پخش کند. 

آی راید 2۹0 دالر قیمت دارد.

براشــیلدBeraShield2( 2( گجتــی فوق العــاده 
مقــاوم بــرای محافظــت از گوشــی اســت کــه 
قابلیت های دیگری هم دارد. این قاب از جنس 
تیتانیوم بــوده و با این که فقط دو میلی متر قطر 
دارد، می تواند فشار و ضربه های شدید را تحمل 
کند و مانع آســیب به بدنه، دوربین و نمایشــگر 
گوشــی شود. براشیلد2 یک پاوربانک سبک نیز 
همــراه دارد کــه می تــوان آن را پشــت ایــن قــاب 
قــرار داد. ایــن پاوربانــک به صورت مغناطیســی 
به قاب متصل می شــود و گوشــی را بدون  سیم 
شــارژ می کنــد. همچنیــن یک بخش شــارژ این 

پاوربانــک نیــز در بســته براشــیلد2 وجــود دارد کــه می توانــد خــود ایــن پاوربانــک را شــارژ کند. 
براشــیلد2 از اســتاندارد آی پی۶8 بــرای مقاومــت در برابر آب برخوردار اســت و می تواند زیر آب 
هم گوشی تان را شارژ کند. این گجت 240 دالری برای بیشتر گوشی های پرچمدار شرکت های 

برتر دنیا قابل استفاده است.

نشســتن طوالنــی  پشــت میــز و کار کــردن 
بــا رایانــه به ویــژه اگــر بــا حالــت نادرســت 
بــدن همــراه باشــد، می توانــد بــه گــردن  درد 
شــدید بینجامد. نک ایــر )NeckAir(، گجتی 
گــردن درد  می توانــد  کــه  اســت  کاربــردی 
را به ســرعت از بیــن ببــرد. ایــن گجــت بــا 
اســتفاده از تحریــک مغناطیســی، موجــب 
رفــع درد در ایــن بخــش شــده و البتــه هیــچ 

نوع عوارض جانبی نیز ندارد. 
از  یکــی  می گوینــد  نک ایــر  ســازندگان 
مزیت هــای اســتفاده از آن در درازمــدت، 

تقویــت ماهیچه هــای گردن اســت. نک ایــر همچنیــن می توانــد گرمایی بیــن 42 تا 4۵ 
درجــه ســانتی گراد روی گــردن ایجــاد کند کــه میــزان آن توســط کاربــر تعیین می شــود.  
شــدت تحریــک الکتریکــی ایــن گجــت نیــز توســط کاربــر قابــل تنظیــم اســت. نک ایــر 
قابل حمل و تاشــدنی اســت و حتی هنگام حرکت نیز می توان از آن اســتفاده کرد. این 

وسیله ۹۹ دالری به زودی به تولید انبوه می رسد.
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