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اینوتکس 2018 در روزهاى گرم تابستان برگزار شد

داغ داغ مثل نوآورى

بررسى فناورى هاى نوین آبیارى که موجب کاهش چشمگیر مصرف آب مى شودبررسى فناورى هاى نوین آبیارى که موجب کاهش چشمگیر مصرف آب مى شود

این قطره هاى باهوش!
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 رویداد رویدادها
اینوتکس نمایشگاهى با حضور شرکت هاى 
فناور، اســتارت آپ ها، صندوق هاى جسورانه و 
سرمایه گذاران، مشاوران و منتورها، رسانه هاى 
استارت آپى، پارك هاى فناورى،  شتاب دهنده ها 
کســب وکار،  فرشــتگان  رشــد،  مراکــز  و 
ارائه کننــدگان زیرســاخت و ارائه دهنــدگان 

خدمات است.
یکــى از مهم تریــن کارهایى کــه در این 
رویداد صــورت گرفت تبدیل آن بــه رویداد 
رویدادهــا بود. به عبارتى رویدادهایى که پیش 

 از این با نام و برند متمایز حضور داشــتند این 
بار با نام خود در قالب این رویداد حاضر شدند. 
به همین دلیل کسانى که مشترى یک رویداد 
کوچک تر بودند هم به مشــتریان این رویداد 
تبدیل شــدند و به نوعى بازار رویداد داشــتیم 
و امکان حضور افــراد در رویدادهاى مختلف 
وجود داشــت. بخش هاى مختلف رویداد هم 
به گروه هاى مختلف سپرده شــده بود. با وجود 
این  به نظر مى رســد این رویداد با این رویکرد 
رویدادهاى  یکپارچگى  زمینه  در  مى توانســت 
مختلف قوى تر عمل کند و شاهد چهل تکه اى 

از رویدادهاى مختلف نباشــیم. با 
وجود این  به عنوان یک تجربه که از روى 

دســت نمونه هاى خارجى برداشته شده اجراى 
نســبتا قابل قبولى داشــت، ولى این به معناى 

راضى شدن به وضعیت فعلى نیست.
بخش هاى مختلف اینوتکس شامل رویداد 
اســتارت آپى (اینوتکس پیچ)، اینوتکس تلنت، 
اینوتکس،  (هکاتــون)  برنامه نویســى  ماراتن 
نــوآورى،  شبکه ســازى  نشســت  چهارمین 
رویدادهاى تناظریابى، ارائه فناورى، نشســت 
شهردارى هاى شــهرهاى بزرگ ایران، رویداد 

استیج، تجربه فناورى، دومین نشست تجارى 
فناورى D8، بــازار فناورى (ریــورس پیچ)، 
نشســت هاى رودررو و اینوتکس سالمت بود؛ 
منتها وضعیت برگزارى برخى از این رویدادها 
حتى در وبســایت خود رویداد هم مشــخص 
نیســت. نکته مهم در مورد یــک مگارویداد 
گیج نشــدن مخاطب اســت. وقتــى ما یک 
مگارویــداد برگزار مى کنیم حتمــا باید تجربه 
کاربــرى فوق العاده باالیى بــراى مخاطبانى 
فراهــم کنیم کــه احتماال مشــترى یکى دو 
رویداد خاص هســتند و ممکن است به صورت 
تصادفى به یکى دو رویداد دیگر هم سر بزنند. 
برنامه ریــزان و برگزارکننده هاى این رویداد به 
این موضوع مهم دقت کافى نداشتند و به همین 
دلیل ما شاهد کمى شلختگى و به هم ریختگى 
در روزهاى برگزارى نمایشگاه بودیم. موقعیت 
بد محل برگزارى و نامناســب بودن آن براى 
برگزارى رویداد هم به این موضوع دامن زده 
بود و ما شاهد بى نظمى بودیم. بااین حال باز 
باید تاکیــد کرد که رویکرد مالکان رویداد و 

درك تغییر قابل تقدیر است.

 رسیدن به شهر هوشمند
اکبــر قنبرپور، دبیر اینوتکس 2018 پیش از 
ایــن در یــک کنفرانس خبــرى در خصوص 
افراد و شرکت هاى حاضر در این 
رویــداد گفته بــود: «بیش 
150اســتارت آپ،  از 
20 شرکت  50مخترع، 
سـرمـــایـه گذارى، 
 ، ه هند 20شــتاب د
ر  ا یه گذ ما 4ســر 0
کسب وکار  فرشــته 
فناور  شرکت   120 و 
 2018 اینوتکــس  در 

شرکت مى کنند.»
یکــى از مــواردى کــه در 
شــبکه هاى اجتماعى دربــاره این رویداد 
مطــرح مى کردنــد شــباهت این رویــداد به 
این  آینــده  اهداف  شــاید  بود؛  الکام اســتارز 
نمایشگاه، این تصور را ایجاد کند که اینوتکس 
درنهایت مى خواهد رقیبى براى الکام اســتارز 
شــود. به نظر مى رســد این مقایســه درست 
نیســت. الکام اســتارز یک نمایشگاه و رقابت 
اســتارت آپى اســت، در حالى کــه اینوتکس 

متمرکز بر نوآورى و فناورى است.
آن  دربــاره  اینوتکــس  برگزارکننــدگان 
بزرگ ترین  از  یکــى  اینوتکــس  مى گوینــد 
نمایشــگاه هاى تخصصــى ایران اســت که 
بیــش از 1000 نفــر در قالب کســب وکار در 
آن شــرکت مى کنند و روزانه بیش از دو هزار 
بازدیدکننده دارد. موضوع اصلى این نمایشگاه 
«شهر هوشمند» است و امسال این نمایشگاه 
با توجــه ویژه بــه بحث مدیریت هوشــمند 
انرژى، حمل ونقل هوشــمند، اینترنت اشــیاء، 
زیرساخت هاى هوشــمند، بهداشت و سالمت 
هوشمند و البته محیط و محل زندگى هوشمند 

طراحى شده است.
در هر حال اینوتکس 2018 با همه خوبى ها 
و بدى هایى که داشــت به پایان رسید و یک 
آخر هفته و اول هفته خوب براى کســانى که 
به فناورى و نوآورى عالقه داشتند، ساخته شد. 
با رفع برخى چالش هایى که امسال خودنمایى 
مى کرد ایــن رویداد توان ایــن را دارد که به 
مرکزى بــراى دورهم جمع کردن عالقه مندان 

نوآورى و فناورى ایران تبدیل شود.

ذره بین
همین ابتدا تکلیف را مشخص کنم که در این گزارش نمى خواهم از گرماى آزاردهنده سالن هاى نمایشگاه اینوتکس، شلوغى بیش ازحد 

آن و برخى بى نظمى هایى که در پذیرش وجود داشت، حرف بزنم. این ناله ها به اندازه کافى در جاهایى مانند توییتر منتشر شده 
و بازار خودش را دارد. اینجا فقط مى خواهم به بهانه این رویداد نگاهى به اکوسیستم نوآورى و فناورى ایران بیندازم. با این که 
پنجشنبه 14 تیر تا شنبه 16 تیر هفتمین نمایشگاه بین المللى نوآورى و فناورى برگزار شد، اما این دوره را مى توان به کلى با 
دوره هاى قبلى متفاوت دانست. هرچقدر دوره هاى قبلى رویدادى تا حدودى دولتى بود این رویداد ظاهرى غیردولتى داشت؛ 
هرچند که به نظر مى رسد در انتخاب افرادى که بانى برگزارى این رویداد بودند باید تجدیدنظر اساسى صورت گیرد، منتها این که 

معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى و مرکز همکارى هاى فناورى و نوآورى ریاست جمهورى متوجه شده اند برگزارى رویداد 
به شیوه هاى قبلى اثربخش نیست خود یک گام روبه جلو است؛ اما هنوز راه زیادى مانده که این رویداد بتواند به مرکزى پویا و فعال 

براى دور هم جمع  کردن فعاالن فضاى فناورى و نوآورى ایران تبدیل شود.

اینوتکس 2018 در روزهاى گرم تابستان برگزار شد

داغ داغ مثل نوآورى
رضا قربانى | روزنامه نگار فناورى

4بخش اصلى اینوتکس 2018 
بخش نمایشــگاهى: اصلى ترین بخش اینوتکس 2018 بود، بســترى 
نمایشگاهى براى نمایش دستاوردهاى شــرکت کنندگانى بود که در قالب 
غرفه ها، ســرویس و خدمات به بازدیدکنندگان ارائه مى کردند. همان طور 
که قابل حدس اســت بخش استارت آپ ها نسبت به بخش کسب وکارها و 

نهادهاى بزرگ شلوغ تر و گرم تر بود.
رویدادهــاى تجارى: به منظــور از بین بردن فاصله بیــن مخترعان، 
نخبگان، ســرمایه پذیران و سرمایه گذارها ایجادشــده  تا با استفاده از این 
بستر، بتوان فاصله موجود بین گروه هاى مختلف کسب وکار را از بین برد و 

فرصتى براى تعامل و پیشبرد اهداف تجارى ایجاد کرد.
رویدادهــاى ترویجى: با هدف شناســاندن بیش  از پیش نمایشــگاه 
اینوتکــس فعالیت مى کنــد که فعالیت آن از ماه ها پیش از شــروع به کار 

نمایشگاه آغاز شده است.
خدمات ســرمایه گذارى مشترك: بسترى براى تسهیل ســرمایه گذارى است که با استفاده از آن، شــرکت هاى ایرانى که در پى فروش 
ســرویس و خدمات به خارج از کشــور هستند یا ســرمایه گذاران خارجى که تصمیم ورود به ایران با سرمایه گذارى دارند، مى توانند از این بخش 

استفاده کنند.

اینوتکس 
نمایشگاهى با حضور 

شرکت هاى فناور، استارت آپ ها، 
صندوق هاى جسورانه و سرمایه گذاران، 

مشاوران و منتورها، رسانه هاى استارت آپى، 
پارك هاى فناورى،  شتاب دهنده ها و 
مراکز رشد، فرشتگان کسب وکار، 

ارائه کنندگان زیرساخت و 
ارائه دهندگان خدمات است

عکس ها:
چاوش 

هماوندى 
 جام جم 
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 از قدیم تا امروز
در گذشته آبیارى با روش هاى سنتى انجام 
مى شــد. در مکان هایى که میزان منابع آبى یا 
بارندگى زیاد است به طور معمول از روش هاى 
غرقابى استفاده مى شد. طى سال هاى اخیر به 
دلیل کاهش بارندگى و خشک شدن زمین ها، 
در مناطقــى خشــک از روش هــاى جدیدتر 
آبیارى اســتفاده شده اســت. آبیارى قطره اى 
و آبیارى بارانى، روش هاى نوین ترى نســبت 
به روش هاى ســنتى آبیارى هســتند. در این 
روش هــا از تکنولوژى هــاى مکانیکى نوین و 
سیســتم هاى جدیدتر استفاده شــده است. با 
این که این روش ها نسبت به روش هاى سنتى 
کاهش چشمگیرى در مصرف آب داشته اند، اما 
هنوز هدر رفت و هزینه آنها باالست. به عنوان 
مثال در روش آبیارى بارانى با توجه به این که 
باید آب روى تمام سطح زمین پخش شود آب 
به صورت بارانى روى گیاهان پاشیده مى شود. 
این موضــوع باعث مى شــود در مناطق گرم 
بخشى از آب در هوا تبخیر شده و هدررفت آب 
افزایش یابد. با پیشرفت تکنولوژى روش هاى 
نوین وارد عرصه کشــاورزى شده که در ادامه 

آنها را بررسى مى کنیم.

 هوشمندى در آبیارى
مســاله هوشــمندى هــر جا وارد شــود 
بهینه سازى را با خود به همراه دارد. هوشمندى 
در آبیارى نیازمند جمع آورى داده هایى است که 
بتواند براساس این داده ها و بررسى روابط آنها 
اطالعات تولید کــرده و در نهایت با پردازش 
اطالعات، دانش تولید کند. با اســتفاده از این 
دانش امکان بهینه سازى مصرف آب به وجود 

خواهد آمد. در این مســیر، 
براى  مختلفى  حســگرهاى 
ســطح  از  داده ها  جمع آورى 

اســت.  شــده  طراحى  زمین 
به عنوان مثال تشــخیص این که 

خاك دقیقا در چــه زمانى به رطوبت 
نیاز دارد توسط حسگرها قابل پیش بینى است. 
حســگرهاى رطوبت سنج در ســطح زمین هر 
لحظه میزان رطوبت خاك را بررســى کرده و 
داده ها را به مرکز جمع آورى داده در سیســتم 
طراحى شده ارسال مى کنند. داده ها به صورت 
خام وارد سیستم شده و روابط بین آنها بررسى 
مى شود. به عنوان مثال اگر داده هاى مربوط به 
میزان رطوبت خاك، روند خشک شــدن خاك 
را نشان دهند سیستم شروع به تحلیل شرایط 
کرده، سیستم هاى آبیارى را براى حفظ رطوبت 
خاك فعــال مى کند. در این روش آبیارى، آب 
فقط زمانى به خاك مى رســد که نیاز اســت. 
به این ترتیب در مصرف آب صرفه جویى خواهد 

شد. 
آبیــارى،  هوشــمند  روش  در  همچنیــن 
اطالعات مربوط به گیاهان مختلف امکان ثبت 
در سیستم را دارد. به طور کلى همه گیاهان به 
میزان مســاوى نیازمند آبیارى نیستند، شناخت 
انواع گیاهان در قدیم به صورت ســنتى توسط 
کشــاورز صورت مى گرفت و بر اســاس این 
شناخت، میزان آبیارى متفاوت بود، اما در روش 
نوین با توجه به نوع گیاه و اطالعات دقیق آن 
امکان آبیارى به میزان کافى فراهم شده است. 
نکته حائز اهمیت این که در آبیارى سنتى گاهى 
گیاه به دلیل آبیارى بیش از حد از بین مى رفت 
و محصوالت کشاورزى با میزان زیادى آبیارى 

نتیجه مطلوبى نداشت.

 کنترل از راه دور
از  دیگــر  یکــى 
کشاورزان  دغدغه هاى 
در  مســتمر  حضــور 
محل باغ یا محیط هاى 
استفاده  است.  کشاورزى 
از سیســتم هاى هوشــمند 
آبیارى مى تواند کمک شایانى به 
خودکارسازى بسیارى از بخش هاى کشاورزى 
داشــته باشد. به طور معمول زمان بندى آبیارى 
توســط کشــاورزان تنظیم مى شــود، اما در 
سیســتم هاى هوشــمند آبیارى امکان تنظیم 
سناریوى آبیارى براى گیاهان مهیا شده است. 
به عنوان مثال کشاورزان مى توانند تنظیم کنند 
زمان آبیارى در ساعات خنک شبانه روز انجام 
شــود تا از هدررفت آب کاسته شود. همچنین 
با اســتفاده از تکنولوژى اینترنت اشــیا، خاك 
به عنوان یک شــىء هوشــمند امکان ارسال 
اطالعات به دوردست را دارد و سیستم آبیارى 
نیز از راه دور قابل کنترل اســت. حسگرهاى 
موجود در خــاك، دوربین هاى قابل نصب در 
زمین هاى کشــاورزى و... امکاناتى هستند که 
به کشاورزان کمک مى کنند از راه دور نظارت 
دقیقى بر زمین هاى کشــاورزى خود داشــته 

باشند و بتوانند آبیارى آن را کنترل کنند. 
سیستم هاى هوشــمند در لحظه، داده هاى 
عظیــم را دریافت کرده و شــرایط لحظه به 
لحظه را به کشاورزان اطالع مى دهند. در این 
سیســتم ها در صورت قطع یا ایجاد نقص در 
سیستم، امکان اطالع رسانى روى تلفن همراه 
وجود دارد تا در صورت نیاز کشــاورزان بتوانند 
خود را به زمین رســانده و از نزدیک شرایط را 
بررسى کنند. همچنین با استفاده از برنامه هاى 
تلفــن همراه مخصوص این سیســتم، امکان 
کنتــرل دقیــق و برنامه ریزى کامــل آبیارى 
زمین هاى کشــاورزى براى کشاورزان فراهم 

شده است.

 هوشمنِد هوشمند
تا اینجا به مسائلى اشاره کردیم که تفاوت 
سیستم هاى هوشــمند آبیارى در کشاورزى را 
با روش هاى ســنتى نشــان مى دهد، اما باید 
گفت سیستم هاى هوشمند، پا را از این مساله 
فراتر گذاشــته اند و امکان پیش بینى شرایط را 
نیز دارند. این سیســتم ها با استفاده از موقعیت 
مکانى و دریافت اطالعات از ســطح زمین و 
شــرایط آب وهوایى امکان یادگیرى داشــته 
و مى توانند براســاس شــرایط موجــود بین 

چنــد روش موجود آبیارى برنامه ریزى شــده، 
بهینه ترین حالت را انتخاب کنند. این سیستم ها 
امــکان پیش بینى زمان بارندگى را براســاس 
شــرایط آب وهوایى دارند. ایــن امکان موجب 
مى شود در زمان بارندگى، این شرایط شناسایى 
و آبیارى با روش خاص انجام شود. استفاده از 
روش هاى نوین مانند آبیارى قطره اى و بارانى 
نسبت به روش هاى سنتى کاهش مصرف آب 
را به همراه داشته اند، ولى استفاده از روش هاى 
هوشمند آبیارى 30 درصد بیشتر در مصرف آب 

صرفه جویى مى کنند.

 آیا
 مى دانستید

بر کسى پوشیده نیست که آب، مایه حیات است. این روزها صحبت در مورد مصرف آب زیاد مطرح 
مى شود و همه نگران کم آبى هستیم. مصرف خانگى مردم ایران حدود دو برابر آمارهاى جهانى است 
و کاهش میزان بارش در سال هاى اخیر موجب نگرانى هایى شده است. به طور معمول مصرف آب در 
کشور به سه بخش خانگى، کشاورزى و صنعت تقسیم مى شود که سهم آب مصرفى در کشاورزى طبق 
آمار حدود 80 درصد است. اگرچه مصرف بهینه در بخش خانگى مى تواند کمک شایانى به صرفه جویى 
در مصرف آب کند و بحران کم آبى را کاهش دهد، اما نگاه ویژه به بخش آبیارى کشاورزى نیز مى تواند در 
نگهدارى بهتر منابع آبى نقش بسزایى ایفا کند. امروزه تکنولوژى به یارى کشاورزى در حوزه آبیارى 

آمده و روش هاى نوین آبیارى موجب کاهش چشمگیر مصرف آب شده است. آبیارى هوشمند 
به عنوان جدیدترین روش آبیارى در جهان مطرح شده و با استفاده از روش هاى ترکیبى 

سعى کرده مصرف آب در بخش کشاورزى را کاهش دهد.

بررسى فناورى هاى نوین آبیارى 
که موجب کاهش چشمگیر مصرف آب مى شود

این قطره هاى باهوش!
محسن سمسارپور

به طور معمول 
زمان بندى آبیارى توسط 

کشاورزان تنظیم مى شود، اما 
در سیستم هاى هوشمند آبیارى 
امکان تنظیم سناریوى آبیارى 
براى گیاهان مهیا شده است

آب مجازى چیست؟
در بسیارى از کشورها براساس داده هاى 
به دســت آمده طى ســال هاى مختلف در 
حوزه کشاورزى، میزان هزینه مصرفى آب 
کشــاورزى  محصوالت  برخى  تولید  براى 
محاسبه شده و در صورتى که میزان هزینه 
آب باالتر از هزینه واردات این محصوالت 
باشد از کشــت آنها جلوگیرى مى شود. این 
مســاله مهم به عنــوان آب مجازى مطرح 
شــده، یعنى میزان زیادى آب براى تولید 
کاال یــا محصول نهایى مصرف شــده که 
قابل مشاهده نیست و براى به دست آوردن 
این محصول هزینه شده و در بافت آن قابل 

مشاهده نیست. 
در واقع آب مهم ترین دارایى کشــورها 
براى بقاســت، در نتیجــه در صورتى که 
ایــن کاالى مهم در ازاى به دســت آوردن 
شــود،  مصرف  کم اهمیت تــر  کاالهــاى 
ضرر بیشترى براى کشــور خواهد داشت. 
برخى  نکاشــتن  صورت  در  به این ترتیــب 
از محصــوالت کشــاورزى کم اهمیت که 
مصــرف بــاالى آب دارند، به طــور کلى 
در مصــرف آب صرفه جویى خواهد شــد. 
در کشورهایى که دچار خشکسالى شده اند 
به محصوالتى که در تولید آنها آب زیادى 
مصرف مى شــود نگاهى ویــژه دارند و با 
واردات ایــن کاالها در واقــع هزینه هاى 
مختلف جمــع آورى و هدایت آب به بخش 
کشــاورزى را کاهــش مى دهنــد. به نظر 
مى رســد این روش مى تواند کمک شایانى 
به کاهش مصرف آب در کشــور در شرایط 

بحرانى داشته باشد.
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TGC 2018؛ بزرگ تر و بهتر؟
مجید رحمانى

Black Cube Games یکى از اعضاى تیم
نمایشــگاه ها و رویدادهاى بازى در جهان 
از جملــه ایران همیشــه حداقــل از دو جنبه 
نمایشگاهى و تجارى قابل بررسى است. جنبه 
نمایشگاهى بیشــتر باب میل گیمرهاست که 
ورود براى عموم آزاد است. تا چند سال پیش 
«جشنواره بازى تهران» تقریبا چنین رویکردى 
داشــت. از طرف دیگر جنبه تجارى رویدادها 
و نمایشگاه هاســت که این بخش بیشتر براى 
افراد درگیر صنعت و بازى ســازها، رسانه هاى 

مرتبط، سرمایه گذارها و ناشران اهمیت دارد.
جشــنواره بازى تهــران اگر درســت به 
خاطر داشته باشــم از دوره پنجم این رویکرد 
را اتخاذ کــرد و رفته رفته بــه رویداد داخلى 
مهمى براى بازى سازان و فرصتى براى دیده 
شــدن تبدیل شــد. با این حال جاى رقابت 
بین المللــى و پلى کــه ارتباط بیــن ایران با 
بازار جهانى باشــد حسابى خالى بود تا این که

Tehran Game Convention (به اختصار 
TGC) متولد شد! 

TGC 2018 در حالــى امســال دومین 
سال برگزارى خود را تجربه کرد که موفقیت 
TGC 2017 آن را به رویدادى تبدیل کرده 
بود که بازى ســازها از یک سال پیش تقویم 
 TGC !خود را براساس آن تنظیم کرده بودند
بزرگ تریــن رویداد B2B خاورمیانه اســت 
که متشــکل از کالس ها و ســخنرانى هاى 
تخصصى، فضاى نمایشگاهى و البته قرارهاى 

تجارى است. 

امســال تعداد ســخنرانى ها و ناشــران و 
خریداران خارجى بیشتر شده بود و موضوعات 
ســخنرانى ها و مقیاس شــرکت هاى خریدار 
حاضر در رویداد با بازار و صنعت بازى در ایران 
تطابق بیشترى داشت. به عنوان یک بازى ساز 
کمبود ناشران و خریداران بازى هاى PC براى 
ما مشهود بود، اما رویدادهایى مثل TGC که 
ســاختار B2B دارند، در حقیقت بیشتر براى 
ارتباط برقرار کردن با نخبگان و نوابغ حرفه اى 
و باتجربه این صنعت هستند که تعدادشان در 

TGC امسال کم نبود! 
در TGC متوجه مى شــوید دنیــا تا چه 
اندازه مشتاق اســت با ما ارتباط داشته باشد، 
تمام ناشــران و ســخنران هایى که به غرفه

Black Cube Games آمدند تاکید داشتند 
حتما ارتبــاط خود را با آنها حفظ کرده و ادامه 
دهیم، اما تحریم ها و موانع سیاســى، ســدى 
بزرگ براى رشــد یک صنعت بســیار پولساز 
براى کشور ایجاد کرده است. شاید ثبت کردن 
شرکت در یک کشور دیگر راهى براى دور زدن 
تحریم ها باشد، اما مشکالت و مصائب دیگرى 
دارد که تمام تیم هاى بازى سازى داخلى توان 
مواجه شدن با آنها را ندارند. این نقطه اى است 
که دولت یا هر ارگان حمایتى دیگر باید به فکر 
آن باشــد. ما مى توانیم بازى هاى ایرانى را در 
بازار بین الملل بفروشیم و ارز وارد کشور کنیم، 
کیفیت بازى هاى حاضر در TGC 2018 این 

نکته را ثابت کرده است. 

در رویداد TGC همه به یک زبان مشترك حرف مى زنند

دروازه صادرات گیم

 جاى خالى بزرگ ترها
TGC جایى براى عموم نیست، اینجا همه خوره بازى هستند، خوره هاى 
ایرانى و خارجى. در این رویداد بازى سازهاى ایرانى با همتایان خود از سراسر 
دنیا دیدار مى کنند تا آنچه در چنته دارند، رو کنند. ناشــران و سرمایه گذاران 
صنعت بازى از سراسر دنیا براى مالقات با بازى سازهاى ایرانى به این رویداد 
دعوت شده اند. رامین المیان، یکى از اعضاى استودیوى بازى سازى پاییزان 
که بازى موفق پسرخوانده را در کارنامه خود دارد، درباره حضور شرکت هاى 
خارجى مى گوید: «رویداد امســال کمى ضعیف تر از سال گذشته بود و یکى 
از دالیلش هم احتماال تحریم است. ســال گذشته شرکت هاى بزرگ ترى 
در رویداد شرکت کردند. به عنوان مثال سخنرانى امسال یوبى سافت کنسل 

شد.» 
المیان که به همراه تیمش براى دومین بار در این رویداد شــرکت کرده، 
معتقد است نمایشگاه از لحاظ کیفیت برگزارى مانند سال گذشته خوب بوده، 
ولى براى بهتر شدن این رویداد دو پیشنهاد دارد: «تا جایى که مى شود باید 
ســعى کرد شــرکت هاى بزرگ و بهتر را بخصوص در حوزه موبایل به این 
رویداد آورد. همچنین اگر فقط به یک نمایشگاه و سالى یک بار محدود نشود 

و این شرکت ها اینجا مستر کالس داشته باشند، بسیار بهتر است.»

 ارتباط آسان تر با کوچک ترها 
طه رســولى، از تیم آواگیم و بازى نویس در مطبوعات که خود روزگارى 
در ضمیمــه هفتگى کلیک حضور پررنگى داشــته، نظرى متفاوت با رامین 
المیان دارد و مى گوید: «سال گذشته شرکت هاى بزرگ ترى حضور داشتند، 
ولى قرارداد بستن با شرکت هاى بزرگ تر سخت تر است. بازار ما هنوز آنقدر 
ظرفیت ندارد، احتمال این که صحبت ها با شــرکت هاى متوسط    تر به قرارداد 

ختم شود بیشتر است.» 
طه رســولى اهمیت TGC را اینگونه شرح مى دهد: «هرگونه ارتباط با 
بازى ســازهاى دیگر هم تجربه را باال مى برد و هم احتمال موفقیت را، زیرا 
از ترندهــاى روز دنیا و روندى که باقى بازى ســازها طى مى کنند، خبردار 
مى شــویم. در صنعت گیم همه چیز سال به سال عوض مى شود.» او درباره 
تاثیر سیاســت روى صنعت گیم ایران مى گویــد: «خارجى هایى که در این 
رویداد حضور دارند، سد شرایط سیاسى را رد کرده و خطر آن را قبول کرده اند، 

بنابراین آنها مشکل و تردیدى ندارند.» 

 مشکالت صادرات
گپ زدن با بازى ســازان مختلف نشان مى دهد همگى از کلیت رویداد 
راضى هســتند و بسیارى از آنها توانســته اند مذاکرات موفقى با ناشران و 
ســرمایه گذارانى از اروپا، آســیا و حتى آفریقا داشته باشــند. در این میان 
محمدعلى ســاعتچى، بنیانگذار بازى محبوب Quiz of Kings درباره 
حضور خارجى ها در TGC 2018 مى گوید: «حضور شــرکت هاى ایرانى 
امسال بیشتر است، ولى از دید من سال گذشته شرکت هاى خارجى حداقل 
غرفه هایشــان بیشــتر بود.» او نقطه قوت رویداد امسال را راحت تر شدن 
برگزارى جلسه ها با افراد خارجى عنوان مى کند: «اگر از اپلیکیشنى که بنیاد 
ملى بازى هاى رایانه اى براى جلسات طراحى کرده استفاده کنید، ارتباط با 
افراد خارجى بسیار راحت تر است. سال گذشته باید در فضاى نمایشگاه راه 

مى رفتیم و ناشران و سرمایه گذاران عالقه مند را پیدا مى کردیم.» 
بنیانگــذار Quiz of Kings مى گوید حضور شــرکت هاى بزرگ، 
امسال کمتر بود: «بنیاد ملى بازى هاى رایانه اى باید تالش کند شرکت هاى 
بزرگ مانند اکتیویژن، یوبى ســافت، سوپرسل و… را وارد چنین رویدادى 
کند. اگر مى دانیم مقیاســمان کوچک است باید سعى کنیم خود را بزرگ 
کنیم تا کم کم بتوانیم با شــرکت هاى بزرگ همکارى کنیم. بازار ایران در 
مقایســه با جهان وسیع نیست، بنابراین اگر بخواهیم این طورى فکر کنیم 
که کار با شرکت هاى کوچک راحت تر است، هیچ گاه پیشرفتى که باید، رخ 
نمى دهد.» بازى Quiz of Kings در رویداد TGC امسال توانسته با 
چند ناشر بزرگ مذاکره کند تا مقدمات یک همکارى خوب ایجاد شود، ولى 
به گفته ســاعتچى همه چیز به پیگیرى خودشان بعد از نمایشگاه بستگى 
 Quiz of دارد. همان طــور که عالقه منــدان
Kings مى داننــد محوریت این بازى محتواى 
آن است که به زبان فارسى تولید شده، بنابراین 
بــراى ورود این بازى بــه بازارهاى جهانى باید 
براى هر کشور، محتواى جداگانه اى تولید شود. 

 واردات در کنار صادرات؟
ســوفى رومانو، یکى از افراد تاثیرگذار گیم کانکشــن فرانسه در گپى 
دوســتانه با کلیک اشاره مى کند: «همه بازى هاى ایرانى که در این رویداد 
دیدم قابلیت صادرات را دارند. صنعــت گیم در ایران، جوانان خالقى دارد 
که باید به آنها امیدوار بود.»  از سوى دیگر دو دید مختلف در صنعت گیم 
کشــور وجود دارد عده اى مخالف ورود بازى هاى خارجى به کشور هستند 
و گروهى دیگر موافق. ســاعتچى درباره این تفاوت دیدگاه مى گوید: «من 
موافق ورود بازى هاى خارجى هستم، زیرا تا وقتى آنها وارد بازار ما نشوند و 
این بازار را نبینند صادر کردن یک بازى از ایران به خارج نیز خیلى سخت 
مى شود، چون دیدى نسبت به بازار ما ندارند.» به اعتقاد او بهتر است واردات 

و صادرات با هم دیده شود. 
بنیانگــذار Quiz of Kings همچنیــن از لــزوم یک نمایشــگاه 
اختصاصــى گیم براى عموم مى گویــد: «هرچند امســال در الکام مانند 
دو سال پیش بخشى به نام الکام گیمز قرار داده اند، ولى فکر مى کنم جا دارد 
نمایشگاهى جداگانه براى گیم داشــته باشیم که مردم هم در آن شرکت 

کنند.»

مائده گیوه چین

طبق آمارها در سال 96 درآمد بازار بازى هاى دیجیتال در ایران به 920 
میلیارد تومان رسید که حدود 525 میلیارد تومان سهم سخت افزار و حدود 
395میلیارد تومان سهم بازى بود. این آمار بخوبى اهمیت صنعت گیم را 
در بازار ایران نشان مى دهد؛ بازارى پرتکاپو که غیر از واردات که درصد 
باالیى از این درآمد (همه درآمد بخش سخت افزار) را به خود اختصاص 
داده، مى تواند صادر نیز بشود. بنیاد ملى بازى هاى رایانه اى با درك بموقع 
فرصت صادرات بازى هاى ایرانى از ســال گذشته رویداد TGC یا همان
Tehran Game Convention را کلیــد زد. بزرگ ترین رویداد گیم در 
خاورمیانه که 14 و 15 تیر براى دومین بار در تهران و با همکارى گیم کانکشن 
فرانسه برگزار شد تا پلى باشد براى ورود بازى هاى ایرانى به آن سوى مرزها.
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شاید باور کردنى نباشد، اما تعداد کاربرانى که 
شماره تلفن همراه خودشــان را حفظ نمى کنند، 
کم نیستند و در اغلب موارد این دسته از کاربران 
هنگام پر کــردن فرم هاى مختلــف که نیازمند 
شــماره تماس است، شــماره خود را از دوستان 
یــا همکارانى که در نزدیکى آنهــا حضور دارند، 
مى پرســند. البته در مواردى نیز ممکن است یک 
کاربر بتازگى سیمکارت جدیدى را خریده و هنوز 
شــماره آن را حفظ نکرده باشد. دوست دارید در 
این شــرایط براحتى شــماره تلفن سیمکارتى را 
که روى دســتگاه هوشــمند اندرویدى خود قرار 
داده اید، اســتخراج کنید؟ شاید بگویید ساده ترین 
روش پیدا کردن شــماره تلفــن، تماس با تلفن 
همراه یا ثابتى اســت که به آن دسترســى دارید 
و شــماره تلفن تماس گیرنده را از روى نشانگر 
شماره مشاهده مى کنید. این روش نیز پاسخگوى 
نیاز شــما در چنین شرایطى اســت، اما به عنوان 
خواننده اولین ویژه نامه فناورى اطالعات در ایران 
پیشــنهاد مى کنیم از روش هاى هوشمندانه ترى 

همچون این ترفند کمک بگیرید:
   روش اول

ســاده ترین و ســریع ترین روش استفاده از 

کد دســتورى #99#* است. تلفن همراه خود 
را بردارید و پس از شماره گیرى کد فوق، روى 
گزینه تماس فشــار دهید. فرقى ندارد دستگاه 
شــما یک سیمکارته باشــد یا دو سیمکارته. با 
هر ســیمکارتى که کد دستورى را ارسال کنید 
شماره تلفن همان سیمکارت براى شما نمایش 

داده مى شود.
   روش دوم

در  بــا وجــود تفاوت هــاى جزئى  نکته: 
سیســتم عامل اندروید روى مدل هاى مختلف 
دستگاه هاى هوشمند، ممکن است برخى منوها 
با کمى تفاوت در عنوان روى دستگاه شما قابل 

دسترسى باشند.
 Settings 1  از فهرســت برنامه هــا بــه
 About Phone مراجعه کــرده و به بخش

وارد شوید.
2  در برخــى دســتگاه ها در همین بخش 
شماره سیمکارت شما نمایش داده مى شود. در 
صورتى که این اطالعات در این بخش مشاهده 
نمى شود روى گزینه Status فشار داده و در 

ادامه SIM Status را انتخاب کنید.
 My Phone Number 3  در بخــش
مى توانید شــماره ســیمکارت خود را مشاهده 

کنید.

پیدا کردن شماره تلفن در اندروید

مرتب سازى بوك مارك ها 
در کروم

بوك مارك یا فهرســت سایت هاى مورد 
عالقه در مرورگرها شامل سایت هایى است 
که شــما قصد دارید بعدا نیز به آنها مراجعه 
کنید و براى دسترسى سریع تر یا بدون نیاز 
به حفظ کردن آدرس آنها، فهرستى از این 

سایت ها را در مرورگر ذخیره مى کنید.
مرورگر کروم در دســتگاه هاى هوشمند 
نیز به این فهرست مجهز است و مى توانید 
حیــن وبگردى بــا تلفــن همــراه خود، 
فهرســت هایى از ســایت هاى مورد عالقه 
خود ایجاد کنید.  این فهرست پس از مدتى 
ممکن است شامل تعداد زیادى سایت باشد 
که در این شــرایط دسترســى به یکى از 
ســایت ها یا یافتن سایت موردنظر در میان 
تعدادى سایت، در صورتى ساده خواهد بود 
که فهرســتى مرتب در اختیار داشته باشید. 
اگر مى خواهید فهرست بوك مارك ها را در 
مرورگر کروم روى دستگاه هوشمند خود بر 
اساس حروف الفبا مرتب سازى کنید، کافى 

است از این ترفند کمک بگیرید:
روى  اپلیکیشــن ها  فهرســت  از   1

Chrome فشار دهید.
2  از باال- سمت راســت مرورگر، روى 
آیکون منوى اصلى که به شــکل سه نقطه 

نمایش داده شده فشار دهید.
3  گزینــه Bookmarks را انتخاب 

کنید.
4  روى هریک از ســایت هاى موجود در 
فهرســت بوك مارك ها فشــار داده و کمى 

نگه دارید تا انتخابگر سایت ها فعال شود.
5  ســایت هاى موردنظرتان را به حالت 
انتخــاب در آورده و از باالى صفحه روى 

آیکون انتقال به پوشه جدید فشار دهید.
6  روى گزینه New Folder فشــار 
داده و یک نام براى پوشه جدید اختصاص 

دهید.
7  مراحل کار به اتمام رسیده، سایت هاى 
انتخاب شده شما به پوشه ایجاد شده منتقل 
مى شــوند و فهرست بوك مارك ها در پوشه 
جدیــد مطابق حــروف الفبا مرتب ســازى 

مى شود.

امیر عصارى

 دکتر
کلیک
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 نبض
بازار

آرش جهانگیرى

دو گزینه ما یکى از غرب و کشــور فنالند و دیگرى از شــرق و کشور 
چین مى آید، دو برند نام آشنا و البته محبوب در کشور ما. در یک سو آنر9 
هوآوى قرار دارد (آنر به نوعى گوشــى هاى اقتصادى این شرکت به حساب 
مى آید) و در آن طرف نوکیا7 پالس ایســتاده است. البته در همین ابتداى 
مقایســه باید گفت گوشــى نوکیا نزدیک به یک میلیون تومان از رقیبش 
قوى تر اســت و مى توان انتظار بیشترى از آن داشت. بگذارید مقایسه را از 
طراحى بدنه شــروع کنیم، جایى که هوآوى دست پر آمده است. گوشى به 
معناى واقعى هیچ عضو اضافه یا برآمدگى زائدى ندارد. بدنه دستگاه از فلز 

براق پوشانده شده و طراحى یکدست و کشیده اى دارد. حسگر اثر انگشت به 
سبک رایج گوشى هاى اندرویدى در پشت دستگاه قرار گرفته و شاید کمى 
محل قرارگیرى آن باال باشــد و کار را سخت کند. در کنار این محصول، 
نوکیا هم از فلز براى صفحه پشتى گوشى استفاده کرده است. حاشیه کنارى 
دستگاه بسیار محدود بوده و صفحه نمایش تا جاى ممکن ادامه دارد. نوکیا 
در طراحى این گوشى از رنگ دوم بخوبى استفاده کرده و نوارها و حاشیه ها 
با یک رنگ دوم فلزى زیباتر شده است. در مجموع مى توان به دو دستگاه 

نمره خوبى در طراحى بدنه داد.

راند آخر

راند اول

پیشنهاد   5
مشابه

تومان2/380/000 قیمت

V20 H990ds

Zenfone Zoom S ایسوس

تومان2/420/000 قیمت

ال جى

 Snapdragon 820  تراشه

64  گیگابایت حافظه داخلى 

4  گیگابایت مقدار رم 

دوربین  16 مگاپیکسل

اندروید 7.1باترى   3200 میلى آمپر ساعت 

 Snapdragon 625  تراشه

64 گیگابایت حافظه داخلى 

4 گیگابایت مقدار رم 

دوربین  12 مگاپیکسل

اندروید 6باترى   5000 میلى آمپر ساعت 

تومان2/390/000 قیمت

Honor 9 STF هوآوى

اندروید 7

5.1
اینچ

5.7
اینچ

5.5
اینچ

 Exynos 7885 Octa  تراشه

64 گیگابایت حافظه داخلى 

4 گیگابایت مقدار رم 

دوربین  16 مگاپیکسل

3000 میلى آمپر ساعت  باترى 

تومان2/400/000 قیمت

Galaxy A8 2018 سامسونگ

اندورید 7.1

اینچ5.6

تومان1/920/000 قیمت

Zenfone Max Plus ایسوس
Mediatek MT6750V  تراشه

32  گیگابایت حافظه داخلى 

3  گیگابایت مقدار رم 

دوربین  16 مگاپیکسل

اندروید 7باترى   4130 میلى آمپر ساعت

5.7
اینچ

 HiSilicon Kirin 960  تراشه

64 گیگابایت حافظه داخلى 

4 گیگابایت مقدار رم 

دوربین  20 مگاپیکسل

باترى   3200 میلى آمپر ساعت

در بخش ســخت افزار برگ برنده در دست دستگاه نوکیاست، چراکه 
این گوشــى با داشتن تراشه اســنپ دراگون 660 یک پله از رقیب خود 
با تراشه اختصاصى هاى ســیلیکون کرین 659 جلوتر است. در کنار این 
برترى، نوکیا در حافظه داخلى و همچنین رم نیز پیشــتازى خود را حفظ 
کرده است. 4 گیگابایت رم در کنار 64 گیگابایت حافظه داخلى و همچنین 

امکان پشــتیبانى از 256 گیگابایت حافظه جانبى، خیال شــما را از تمام 
مسائل راحت مى کند. باترى دستگاه نیز 3800 میلى آمپر است و از باترى 
3000 میلى آمپرى آنر 9 جلوتر است. آنر 9، 32 گیگابایت حافظه داخلى را 
در کنار 3 گیگابایت رم در اختیارتان قرار مى دهد، اما پشــتیبانى از حافظه 
جانبى شبیه نوکیا بوده و همان 256 گیگابایت رم را در خود جاى مى دهد.

صفحــه نمایش نوکیا 7 پــالس همان طور که از نامش پیداســت 
6 اینچى بــوده و یک فبلت به حســاب مى آید. ایــن صفحه نمایش 
فول اچ دى با تراکم پیکســل 403 پیکسل بر هر اینچ، 16 میلیون رنگ 
را پشــتیبانى کرده و از یک محافظ صفحه گوریال گلس 3 بهره مى برد. 
در مقابل آن صفحه نمایش 5.6 اینچى آنر 9 قرار دارد. این دستگاه نیز 
فول اچ دى بوده، اما تراکم پیکســلش کمى باالتر و به 428 پیکسل بر 

هر اینچ رسیده، ولى دیگر خبرى از محافظ صفحه نیست. 
هر دو دستگاه از دوربین دوگانه استفاده مى کنند، اما جالب است که 
آنــر 9 دوربین قوى ترى دارد و از 13 مگاپیکســل بهره مى برد. دوربین 
 ،f/1.8 دوگانه نوکیا 12 مگاپیکســل است و با داشتن دریچه دیافراگم
در نور کم عملکرد بهترى نسبت به آنر 9 دارد تا به نوعى عقب ماندگى 

خود را در یک مگاپیکسل بهبود ببخشد. 

راند دوم

7Plus 1046-TAHonor 9 Lite

5.6
اینچ

گزینه هاى قابل خرید
این روزها بازار موبایل پر تالطم است و هر لحظه یک قیمت براى گوشى هاى هوشــمند اعالم مى شود. البته این تنها مشکل بازار نیست، 
چراکه تنوع محصوالت نیز به صورت چشمگیرى کاهش پیدا کرده و به دلیلى نامعلوم گزینه خاصى براى انتخاب وجود ندارد. در این بازار 
آشفته پیدا کردن یک گوشى که هم موجود باشد و هم قیمت آن منطقى کار راحتى نیست. از این رو در این شماره سراغ دو گزینه موجود 

یا به قولى قابل خرید رفته ایم تا انتخاب برایتان کمى راحت تر شود.

 Snapdragon 660 تراشه 

64 گیگابایت حافظه داخلى 

4 گیگابایت مقدار رم 

دوربین اصلى   12 مگاپیکسل

3800 میلى آمپر  باترى 

تومان2/690/000

اندروید 8.1

 HiSilicon Kirin 659 تراشه 

32 گیگابایت حافظه داخلى 

3 گیگابایت مقدار رم 

دوربین اصلى   13 مگاپیکسل

3000 میلى آمپر  باترى 

تومان1/900/000

اندروید 8

6
اینچ

نوکیا
 7Plus 1046-TA

هوآوى
 Honor 9 Lite
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محمود صادقى
ویندوز 10 یکى از بهترین ویندوزهایى است که مایکروسافت تا 
به حال عرضه کرده و موارد بسیارى در آن نسبت به نسخه هاى 
پیشــین ارتقا یافته، اما یکى از زمینه هایى که با وجود بهبود، 

کماکان جزو نقاط ضعف این سیستم عامل در مقابل مک اواس 
و حتى لینوکس به شمار مى رود، جست وجو در میان فایل ها و 
فولدرهاست. اگر شما هم از کاربرانى هستید که هاردتان به یک 

اتاق به هم ریخته شباهت دارد و مرتب دنبال فایل یا فولدر خاصى 
مى گردید، توصیه مى کنیم بى خیال سرچ ویندوز شوید و به جاى 

آن از این برنامه هاى جانبى کمک بگیرید.

Everything 
وقتى شرکتى اسم نرم افزارش را «همه چیز» مى گذارد، قاعدتا باید از قدرت آن در جست وجو خیلى 
مطمئن باشــد و در مورد Everything این اطمینان واقعا وجود دارد، زیرا یکى از ســریع ترین و 

قدرتمندترین برنامه هاى جست وجوى فایل در ویندوز به حساب مى آید.
کار با Everything ســاده اســت: آن را نصب و اجرا مى کنید، کمــى به آن زمان مى دهید تا 
هارد کامپیوترتان را ایندکس کند (زیر یک دقیقه براى یک ویندوز تازه نصب شــده). پس از آن کافى 
است در فیلد سرچ برنامه عبارتى را بنویسید تا نتایج به صورت آنى و در همان حال تایپ نمایش داده 
شــود! تا زمانى که به این نرم افزار اجازه دهید در پس زمینه در حال اجرا باقى بماند، مى توانید مطمئن 
باشــید این جســت وجو همیشــه بى درنگ خواهد بود. اما بهتر از همه اینها، سبک و کم حجم بودن 
Everything است که فضایى حدود یک مگابایت و تنها 5 مگابایت رم براى اجرا نیاز دارد! یعنى 
ابزارى فوق العاده براى کامپیوترهاى قدیمى و کند. این برنامه را مى توانید از ســایت شرکت آن یعنى

 voidtools.com به صورت رایگان دانلود کنید.

Lookeen 
لوکین عمال کارکردى شبیه Everything دارد، ولى با ارائه امکاناتى بیشتر. اصلى ترین ویژگى 
لوکین آن است که مى تواند فراتر از صرفا نام فایل ها، محتوا را هم جست وجو کند و این کار را هم با 
ســرعت انجام مى دهد. در پنجره جست وجوى این برنامه پیش نمایش برخى انواع فایل ها نشان داده 
مى شود و حتى مى توانید فایل هاى متنى را مستقیما از داخل آن ویرایش کنید.  لوکین عالوه بر هارد 
داخلى، امکان ســرچ هاردهاى اکسترنال را نیز دارد و گزینه هاى خاصى براى فیلتر جست وجو در آن 

قرار داده شده تا کاربر بتواند به صورت دقیق تر به فایل موردنظرش دسترسى یابد.
با توجه به آن که پیدا کردن نسخه رایگان این نرم افزار در سایت اصلى آن آسان نیست براى دانلود 

این نسخه به آدرس free.lookeen.com بروید.

Listary 
در میان تمام نرم افزارهایى که اینجا معرفى کرده ایم، لیسترى احتماال خاص ترین باشد! این برنامه 
نه تنها طراحى فوق العاده مینیمالى دارد، بلکه تا زمانى که الزمش نداشــته باشــید، حضور آن را حس 

نمى کنید. وقتى قصد جست وجو دارید، فقط شروع کنید به تایپ کردن!  به همین سادگى!
در حالى که متن ســرچ را تایپ مى کنید، لیســترى ماننــد Everything به صورت درجا تمام 
فایل هایى را که با عبارت جســت وجو مطابقت دارند، فهرست مى کند. عالوه بر این، لیسترى امکان 
اجراى دستوراتى مانند Open Folder یا Copy Folder Path را هم به کاربر مى دهد. مثال 
به کمک آن مى توانید فقط با تایپ اســم، به سرعت از فولدرى به فولدر دیگر بپرید. براى بهره مندى 
از برخى ویژگى هاى لیسترى باید نسخه Pro آن را خریدارى کنید، اما در همان نسخه رایگان که از 
ســایت listary.com قابل دریافت است، به اندازه کافى امکانات قدرتمند براى یک جست وجوى 

سریع وجود دارد.

AstroGrep و grepWin  
لینوکس کارها مى دانند که «grep» چه دستور مفیدى در یافتن محتوا در میان فایل هاست و این 
دو نرم افزار قدرت آن را به ویندوز مى آورند.  با استفاده از grepWin مى توانید در یک درخت فولدرى 
جست وجو کنید تا محتواى مطابق عبارت مورد نظرتان (یا regular expression) را بیابید. این 
قابلیت جست وجوى محتوا بخصوص براى برنامه نویسان و آنهایى که با اسناد و فایل هاى متنى زیاد 

سر و کار دارند، بسیار مفید  خواهد بود.
AstroGrep از دید کارکرد مثل grepWin اســت، با این تفاوت که پیچیدگى کمترى دارد 
و کار با آن آسان تر است. در این برنامه مى توانید عالوه بر سرچ، محتواى فایل هاى متنى را در داخل 
نرم افزار ببینید و همچنین فهرست نتایج را ذخیره کنید و حتى پرینت هم بگیرید. این دو برنامه روى 

سایت sourceforge قرار دارند و آنها را به ترتیب مى توانید از این آدرس ها دانلود کنید:
stefanstools.sourceforge.net/grepWin.html 
 astrogrep.sourceforge.net

SearchMyFiles 
نرم افزار SearchMyFiles شاید در نگاه اول سطح پایین و نه چندان کاربردى به نظر برسد، 
اما فریب این ظاهر ساده را نخورید! به وسیله فیلترهاى قدرتمند این برنامه تقریبا هر فایلى را مى توانید 
به ســرعت پیدا کنید. براى مثال، تمام فایل هایى را جســت وجو مى کنید که در 15 دقیقه قبل ایجاد 

شده اند، بین 300 تا 600 بایت اندازه دارند و کلمه error در آنها وجود دارد!
یکى از مزایاى بزرگ SearchMyFiles سبک و پرتابل بودن آن است که بدون نیاز به نصب، 
امکان اجرا از روى یک فلش را هم دارد. این نرم افزار را مى توانید از ســایت شرکت سازنده آن یعنى 

NirSoft که انواع و اقسام ابزارهاى کوچک و رایگان ارائه مى کند، دانلود کنید. 

Exselo Desktop 
با وجود آن که اکسلو دسکتاپ در میان برنامه هاى جست وجوى فایل آنچنان شناخته شده نیست، 
ولى در واقع نرم افزار بســیار خوبى براى این کار به شمار مى رود. محیط این برنامه ساده و سرراست 
اســت و به کمک امکانات جست وجوى قدرتمند آن مى توان براحتى فایل هاى مورد نظر را پیدا کرد. 
عالوه بر این، اکســلو قابلیت جســت وجو در درایوهاى موجود در شبکه و همچنین فضاهاى ابرى را 
نیز دارد که نقطه قوت بزرگى براى کاربران اینگونه ســرویس ها به شمار مى رود. اکسلو دسکتاپ در 
دو نســخه رایگان و اینترپرایز عرضه مى شود که خوشبختانه نسخه رایگان آن به جز پشتیبانى از چند 

کاربر، بقیه ویژگى ها را به طور کامل دارد. این نرم افزار را از این آدرس دانلود کنید:
exselo.com/products/exselo_desktop.html 

ابزارهاى جست وجوى قوى براى ویندوزابزارهاى جست وجوى قوى براى ویندوز

فایل مورد نظر یافت شد!فایل مورد نظر یافت شد!

جست وجوی خاص
جســت وجوى عمومى فایل ها به کمــک نرم افزارهایى که در متن معرفى شــد، 
در بســیارى از مواقع کار راه انداز اســت. ولى گاهى کاربران نیــاز پیدا مى کنند نوع 
خاصى از جست وجو را روى فایل هایشــان انجام دهند. یکى از آنها، یافتن فایل هاى 
تکرارى است؛ فایل هایى که مى توانند حجم زیادى از هارد کامپیوتر را بى دلیل اشغال 
کننــد. Duplicate & Same File Searcher برنامه کوچکى (کمتر از یک 
مگابایت) است که با استفاده از آن مى توانید تمام فایل هایى که محتواى یکسان دارند 
را حتى با داشــتن نام هاى متفاوت پیدا کنید. ایــن نرم افزار نه تنها امکان پاك کردن 
فایل هاى تکرارى یافت شده را به شما مى دهد، بلکه این قابلیت را هم دارد که آنها را 
با «لینک هاى ســخت» که نوعى میانبر به یک فایل تک است، جایگزین کند. با این 
کار، فضاى هارد آزاد شده، ولى در عین حال مشکلى هم براى استفاده از فایل میانبر 

مانند فایل پیشین وجود نخواهد داشت.
نوع دیگرى از جست وجو، گشتن دنبال کلیدها و موارد موجود در رجیسترى ویندوز 
است. آنهایى که گذرشان به تغییرات داخل رجیسترى افتاده باشد، مى دانند که حرکت 
در آن و یافتن یک کلید خاص معموال کار آســانى نیست،  اما با بهره گیرى از نرم افزار 
Registry Finder مى توانید به راحتى کلیدهاى رجیســترى را جســت وجو کنید 
و همچنیــن آخرین کلیدهاى تغییریافته را نیز ببینید. این قابلیت مناســب زمان هایى 
اســت که مى خواهید متوجه شوید آخرین تغییرات رجیسترى چه بوده که اگر مشکلى 

پیش آمده بتوانید آنها را به حالت قبلى بازگردانى کنید.

سرچ ویندوز قدرت 
کافى ندارد، با این 
ابزارها فایلتان را

پیدا کنید

کارگاه



اگر مطالب 
این صفحه را 
مى پسندید، 
عدد 8 667
را به شماره 
 300011226
پیامک کنید

یکشنبه  
24 تیر 1397 

شماره  667

8

 زندگى
همراه

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

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

ما را 
در فضاى 

مجازى دنبال 
کنید

بازى

شبکه اجتماعى

شبکه اجتماعى

پیام رسان

اندروید

اندروید و آى او اساندروید و آى او اس

اندورید

 نووا گیمز

Orangenose Studio

37 مگابایت

40 و 244 مگابایت

12/5 مگابایت

 39 و 192مگابایت

https://goo.gl/7VM2v5

Dialog Messenger I'm Ping Pong King

ویزیو پاپالند: فرار کله ها

در میان اپ هاى گوشى هاى هوشمند شاید بیشترین ژانر مربوط به ویرایشگرهاى عکس 
و ویدئو باشــد، به طورى که هر یک از ما هم چند نمونه از آنها را روى گوشى هوشمندمان 
داریم. بین این همه اپ بیشمار، بعضى از این ویرایشگرها از رقبایشان جلو زده و به اپ هاى 
محبوب ترى تبدیل شده اند. یکى از این اپ ها Mirror Lab است، ویرایشگرى که برگ 
برنده اش رنگ هاى بى نظیر و افکت هاى فراوان و کاربردى است. با این اپ شما نباید فقط 
دنبــال ویرایش و زیباتر کردن عکس هایتان باشــید، چراکه بعضى از افکت هاى این اپ با 
تغییر نظم موجود در تصویرتان، دنیاى جدیدى را پیش رویتان باز کرده و عکس شما را به 
تصویر دیگرى تبدیل مى کند. در واقع تا زمانى که با این اپ کار نکنید متوجه هنر نهفته در 
آن نمى شــوید. شکست نور، تغییر نظم عکس، بازى با رنگ ها و نورها، ابزارهایى است که 
در بیش از 50 افکت مختلف به کار رفته و البته این امکان را به شــما مى دهد تا به صورت 
جداگانه شــدت یا میزان تغییرات آن را تنظیم کنید. اگر هنوز متقاعد نشــده اید هشــتگ 

Mirror Lab را در اینستاگرام جست وجو کنید تا حساب کار دستتان بیاید. 

عکس و فیلم

Ilixa

دنیاى بى رنگ جذاب
با یک بازى ایرانى خالقانه، اختصاصى و بســیار سرگرم کننده روبه رو هستید. بازى«پاپالند: 
فرار کله ها»، داســتان موجودات سرزمینى سیاه و سفید و به صورت نقاشى است که بیگانه ها به 
آن حمله کرده اند. بیگانه هایى که مى خواهند این سرزمین را از چنگ ساکنان آن درآورند. وظیفه 
شما در این بازى نجات سرزمین پاپالند از دست بیگانگان است. ویژگى اصلى بازى، گرافیک زیبا 
و البته بامزه آن است. شخصیت هاى بازى که به کله ها معروف هستند، در کنار زرنگ بودنشان از 
یک حماقت بسیار طنزآمیز نیز برخوردارند. همچنین معماها و مراحل بازى نیز تنوع باالیى دارد 
و در هر مرحله شما را شگفت زده مى کند. پاپالند به عنوان برنده دیپلم افتخار بهترین بازى کژوال 
در جشنواره بازى هاى رایانه اى تهران در حال حاضر فقط براى گوشى هاى اندرویدى عرضه شده 

و بعید نیست نسخه آى اواس آن نیز در ماه هاى اخیر وارد بازار دیجیتال شود. 

لیگ برتر پینگ پنگ 
در اســتور رسمى اندروید یا همان گوگل پلى بخش فراگیرترین ترندهاى ورزشى وجود 
دارد که مختص اپ هاى ورزشــى مانند جام جهانى یا مسابقات تنیس ویمبلدون است. اما 
شــاید برایتان جالب باشد در رتبه یک این ترندهاى فراگیر یک بازى موبایلى دوبعدى به 
اســم I'm Ping Pong King قرار دارد. این بازى توانســته حجم زیادى از کاربران 
اندروید و آى اواس را شیفته خود کند. بازى قوانین ساده اى دارد و مانند بازى تنیس روى 
میز نباید بگذارید توپ در زمین شما بخوابد، اما آن چیزى که این بازى را متفاوت مى کند 
گرافیک فوق العاده جذاب، فیزیک بســیار روان و البته امکان رقابت آنالین است. به شما 
پیشــنهاد مى کنیم براى یک بار هم که شــده این بازى را تجربه کنید تا از یک بازیکن 

مبتدى پینگ پنگ به قهرمان کشورتان تبدیل شوید.

تماشاگر خودت باش
اگر اهل شبکه هاى اجتماعى هستید، شبکه اجتماعى ویزیو مى تواند نظر شما را جلب کند. 
ویزیو یک شبکه اجتماعى فارسى زبان و البته ویدئویى است که فضاى فعالیت مجازى به شما 
مى دهد. شــما مى توانید کانال خود را داشته باشید، بدون هیچ محدودیتى ویدئو آپلود کرده و 
مخاطبان خود را جذب کنید. همچنین به عنوان یک کاربر این امکان براى شما وجود دارد که 
دیگر کاربران و کانال هایشان را دنبال کنید و از ویدئوها و محتواى تولید شده توسط آنها لذت 
ببرید. ویزیو رابط کاربرى نســبتا خوبى دارد و به کاربر اجازه مى دهد در میان گروه بندى هاى 
مشــخص شده به راحتى محتواى مورد عالقه خود را پیدا یا ویدئوها را دانلود کرده و در حالت 
آفالین تماشــا کند. همچنین مخاطبان نیز به راحتى مى توانند شــما را پیدا کنند و خیلى زود 

مى توانید دنبال کننده و تماشاگران خود را داشته باشید. 

جایى براى یک دیالوگ ساده
اگر هنوز جایگزینى براى پیام رســان تلگرام پیدا نکرده اید و اپ هاى موجود نمى توانند 
جواب کارهاى روزمره تان را بدهند، شــاید اپلیکیشــن دیالوگ بتوانــد تا حدودى جاى 
خالى پیام رســان هاى قبلى را پر کند. این پیام رســان تازه وارد که براى بیشتر پلتفرم هاى 
موجود مانند ویندوز، لینوکس، مک آواس، اندروید و حتى ویندوزفون عرضه شــده است، 
یــک قابلیت مهم یعنى همان کانال هاى آشــنا را در اختیارتان قــرار مى دهد. همچنین 
این پیام رســان ادعا کرده امنیت بســیار باالیى دارد و بخوبى از اطالعات شما پشتیبانى 
مى کند. ویژگى هاى دیگرى مانند پیام صوتى، پشــتیبانى از بیشــتر فایل ها و فرمت هاى 
چند رسانه اى، امکان چت رمزگذارى شده و زمان دار و همچنین فضاى ابرى نامحدود نیز 
در این پیام رسان قرار داده شده که تا جاى ممکن محدودیتى برایتان وجود نداشته باشد.

goo.gl/KCwQES

Mirror Labبازى آینه ها 

 عرفان على نقیان

  Dialog, LLC 

https://goo.gl/LPvDTM A
nd

ro
id

A
nd

ro
id

https://goo.gl/Hym27m

https://goo.gl/gr3gVB https://goo.gl/zYiE4Phttps://goo.gl/xoXq1r https://goo.gl/X9mCrX

اندروید
 10 مگابایت
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