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«اپ»تکار
بهترین برنامههای مسدود کننده
تبلیغات در موبایل
امروزه بسیاری از سرویسها و برنامهها به
صورت رایگان در اختیار کاربران قرار میگیرند
و درآمد آنها از طریق نمایش تبلیغات تامین
میشود؛ اما گاهی اوقات نمایش بیش از حد
همین آگهیها موجب آسیب به تجربه فرد
در استفاده از اپلیکیشنها یا ابزارها میشود.
چنین مواردی در بازیهای تحت وب ،عناوین
مخصوص موبایل و سرویسهای استریم ویدیو
بسیار محسوس هستند .خوشبختانه به کمک
بهرهگیری از ابزارهای جانبی در موبایل میتوان
اقدام به مسدود کردن تبلیغات در پلتفرمهای
مختلف کرد.
پیش از هر چیز باید اشاره کنیم که بیشتر
برنامههای موجود جهت مسدود کردن کامل
تبلیغات به دسترسی روت برای عملکرد صحیح
نیاز دارند .همچنین بعضی از این عناوین در
گوگل پلی قابل دریافت نیستند؛ زیرا گوگل
اجازه حضور آنها را در فروشگاه اپلیکیشنهای
خود نمیدهد و تنها مرورگرهای مسدود کننده
تبلیغات میتوانند در گوگل پلی قرار بگیرند.
دریافت اپ از منابع غیر رسمی همیشه با
ریسکهای امنیتی همراه است؛ اما تاکنون مورد
خاصی درباره عناوینی که در ادامه به آنها
خواهیم پرداخت ،گزارش نشده است .در سوی
دیگر اپل اجازه دریافت برخی ابزارهای مسدود
کردن تبلیغات داخل اپ استور را میدهد؛
اما فعالیت آنها محدود به مرورگر دستگاه
(سافاری) خواهد شد و نمیتوانند بر تمامی
جنبههای سیستم عامل تاثیر بگذارند.
برنامه AdAway
اپلیکیشن  AdAwayگزینهای ساده اما کارآمد
برای مسدود کردن تبلیغات در اندروید به شمار
می رود .عملکرد آن مبتنی بر تغییر فایلهای
میزبان و ارسال تبلیغات به محلی نامشخص
است که موجب میشود خبری از آنها در
هنگام استفاده از سرویسها و برنامههای
مختلف نباشد .همچنین کاربران میتوانند
پیکربندی شخصی خود را هم در آن اعمال کنند.
فایلهای میزبان مورد نیاز برای کارکرد صحیح
برنامه  AdAwayدر قسمت read-only
سیستم عامل ذخیره میشوند؛ در نتیجه برای
ویرایش آنها نیاز به دسترسی روت وجود خواهد
داشت .تمامی امکانات اپ به صورت رایگان در
اختیار عالقهمندان قرار گرفته است و گزینه
پرداخت تنها برای کمک مالی به توسعهدهنده
است .همانطور که در قبل اشاره شد ،چنین
برنامههایی اجازه حضور در گوگل پلی را ندارند
و این عنوان هم تنها از طریق  F-Droidقابل
دریافت است.
Adblock Plus
بدون شک اپلیکیشن Adblock Plus
محبوبترین عنوان موجود در این لیست است
که برای مسدود کردن تبلیغات در موبایل
و کامپیوتر کاربرد دارد .خوشبختانه کاربران
دستگاههای روت نشده هم میتوانند از ابزار
گفته شده بهره ببرند؛ اگرچه با دسترسی روت
امکانات بیشتری پیش روی آنها قرار خواهد
گرفت.
اپلیکیشن  Adblock Plusدارای یک
افزونه مسدود کننده تبلیغات تحت مرورگر
بسیار محبوب هم هست و میتواند با اجرا در
پسزمینه و پایش ترافیک اینترنت ،از بارگذاری
تبلیغات جلوگیری کند .پس از نصب و اولین
ورود به آن ،تنها باید برای یکبار تنظیمات دلخواه
خود را تعریف کنید و از آن پس برای همیشه
به صورت دائمی میتوانید تجربهای جدید در
سرویسها و سایتهای مختلف داشته باشد.
در سایت توسعهدهنده توضیحات بیشتری
مبتنی بر نحوه نصب اپ و اجرای آن در انواع
دستگاههای گوناگون خواهید یافت.
منبع:دیجیاتو

عکسنوشت

روشهای تبدیل ایده به محصول

ایده جذابی در ذهنتان شکل گرفته و به نظر میرسد اگر به خوبی به آن پرداخته شود
و برایش وقت بگذارید میتوانید آینده درخشانی داشته باشید .اما با این ایده تازه متولد
شده باید چه کنید؟! پیش از آنکه در هر محفلی آن را با افراد نامناسب در میان بگذارید
یا با اولین پیشنهاد سرمایهگذاری ،آن را در اختیار شرکتی تجاری قرار دهید ،باید کار مهمی
انجام دهید :از ایدهتان حفاظت کنید! چه بخواهید خودتان شخصا اختراعتان را به مرحله
تجاریسازی برسانید یا امتیاز آن را به شرکتی واگذار کنید ،برای تبدیل این ایده به پول،
باید پیش از هر کاری آن را به نوعی بیمه کنید تا کسی نتواند آن را به نام خود تمام کند.
بهترین راهکار برای حفاظت از اختراعات ،ثبت رسمی آن است .در ادامه با ما همراه شوید
تا در پنج مرحله ساده ایده خود را برای ثبت رسمی آماده کنید.
نمونه اولیه از محصولتان بسازید
منظور از نمونه اولیه ،ساخت مدلی از اختراعتان است که شامل تمام اجزایی باشد که
در گزارش مکتوب خود آوردهاید .از این مدل میتوانید برای نشان دادن ظاهر و طراحی
اختراعتان به سازمان ثبت اختراع یا سرمایهگذاران احتمالی استفاده کنید .پیش از آن که
طرح اولیه خود را بسازید برای ثبت اختراع اقدام نکنید؛ زیرا ممکن است وقتی در حال
ساخت نمونه اولیه هستید متوجه برخی ایرادها در طرح اولیه شوید یا در حین ساخت
ویژگیهای جدیدی نیز به طرح خود اضافه کنید.
اگر برای ثبت اختراع عجله کنید ،ویژگیهای جدیدی که در حین ساخت نمونه اولیه
اضافه کردهاید در ثبت مالکیت اختراعتان لحاظ نخواهد شد .در این حالت ممکن است
افراد دیگری در این فاصله ،ویژگیهای جدید اختراعتان را به نام خود ثبت کنند.
برای اختراعتان بازاریابی کنید
پس از اتمام مراحل ثبت ،نوبت آن است به فکر چگونگی ورود به بازار باشید .برای شروع
باید طرح کسبوکار برای خود آماده کنید .برای نوشتن طرح باید بدانید از چه منابع مالی
برای تامین هزینههای موردنیاز استفاده خواهید کرد .در چه مکانی برای ساخت محصول
خود اقدام خواهید کرد .چه برنامهای برای فروش محصول دارید .تصمیم بگیرید خودتان
محصول را تولید و وارد بازار خواهید کرد یا امتیاز آن را به شرکت دیگری واگذار میکنید.
در بسیاری از مواقع زمانی که مخترعی تصمیم میگیرد امتیاز اختراعش را واگذار کند انتظار
ارقام خیلی باالیی دارد .در حالی که معموال شرکتها برای خرید مالکیت فکری فقط  ۲تا ۵
درصد ارزش برآورد شده را به مخترع میدهند.
این موضوع موجب میشود بسیاری از مخترعان احساس کنند اگر امتیازشان را واگذار
کنند اشتباه کردهاند .در حالی که این موضوع مزایایی نیز دارد .زمانی که مالکیت فکری را
واگذار میکنید دیگر تحت فشارهای شدید مالی و درگیریهای ذهنی و روحی برای تولید و
ارائه محصول و ادامه مسیر نخواهید بود .شاید در درازمدت سود حاصل از فروش مالکیت
به مراتب بیشتر از وارد عمل شدن باشد.
ایدهتان را مکتوب کنید
داشتن ایده جدید و خالقانه در ذهن به تنهایی ارزش قانونی و رسمی ندارد .باید بتوانید
ثابت کنید این ایده چطور و چه زمانی شکل گرفته است .سعی کنید تمام اطالعات مرتبط با
اختراعتان را مکتوب کنید .این اطالعات میتواند توضیح دهد اختراعتان چیست .چطور کار
میکند .موارد دیگر مربوط به آینده است؛ مثل برنامهای که برای ساخت تجاری و فروش آن
دارید .این مرحله اولین قدم برای ثبت رسمی اختراع و پیشگیری از دزدیده شدن آن است.
پیشتر در بسیاری از نقاط جهان ،مخترعان از راهکار سادهای برای اثبات زمان دستیافتن به
یک ایده استفاده میکردند .در این حالت ،پس از مکتوب کردن ایده ،نسخهای از آن را برای
خود پست کرده و پس از دریافت آن را بهصورت در بسته حفظ میکردند! به این ترتیب
از تاریخ پست به عنوان مدرکی برای اثبات زمان شکلگیری ایده استفاده میکردند .اما این
روش نمیتواند از نظر قانونی و در محافل رسمی مورد استناد قرار بگیرد.
برای ثبت رسمی اختراعتان اقدام کنید
در این مرحله که از کامل بودن ایده خود مطمئن شدهاید ،باید وارد مراحل اداری ثبت
اختراع شوید .کارشناسان اداره ثبت اختراع به شما کمک میکنند ،براساس طرحتان ،نوع
ثبت اختراعی را که نیاز دارید انتخاب و برای آن اقدام کنید .میتوانید مراحل تکمیل
فرمهای مورد نیاز را خودتان به تنهایی انجام دهید .اما پیش از ارائه فرمها حتما از
کارشناس خبرهای در این حوزه بخواهید فرمهایتان را پیش از ارائه به سازمان بررسی کند.
اگر فرمهای ثبت اختراع با دقت کافی تکمیل نشود ممکن است این امکان را برای
رقیبانتان فراهم کنید که از آن برای ثبت برخی موارد اختراع به نام خودشان استفاده
کنند .به همین دلیل بهتر است در این مرحله از مشاوره کارشناس خبره کمک بگیرید تا در
آینده به وکیل رسمی برای دفاع از اختراعتان نیاز پیدا نکنید!
منبع:برترینها

ماشین
بازی

ویترین

رنجروور اسپرت ،قویتر و پیشرفتهتر

پس از معرفی نسل جدید رنجروور ،حاال نوبت به برادر کوچکتر
آن یعنی رنجروور اسپرت رسیده است یعنی خودرویی که رقیب
پورشه کاین و بیامو  X5خواهد بود .ما به بهروزرسانیهای طراحی
تکاملی محصوالت جدید لندروور عادت کردهایم و نسل سوم رنجروور
اسپرت هم از این قاعده مستثنی نیست .این خودرو بدون آنکه
تغییری اساسی را در ظاهر تجربه کرده باشد ،شیکتر و مدرنتر از
نسل قبلی به نظر میرسد .کراساوور جدید لندروور در عناصری مثل
چراغهای جلوی بسیار باریک و دستگیرههای در مخفی ،هم از نسل
جدید رنجروور و هم از اووک کوچکتر الهام گرفته است.
در طراحی داخل نیز ارتباط واضحی بین رنجروور اسپرت جدید
و رنجروور بزرگتر به چشم میخورد اما در اینجا نمایشگر سیستم
اطالعاتی-سرگرمی و کنسول میانی با شیب بیشتری طراحی شدهاند

تازههای
علمی

طبیعت چشم نواز بازفت  -چهارمحال و بختیاری

عکس :رضا کامران سامانی /باشگاه خبرنگاران جوان

تا نشان دهند رنجروور اسپرت قرار است بیشتر روی پرفورمنس تمرکز
داشته باشد .در داخل این خودرو همچنین سرنشینان از فضای پای
بیشتر ،تنظیم  ۲۲جهتهٔ صندلیها با ماساژور ،سیستم تصفیه هوای
پیشرفته ،سیستم صوتی سفارشی مریدیان  ۱۴۳۰واتی با  ۲۹بلندگو،
سیستم فعال مقابله با سروصدا و صفحه آمپر دیجیتالی  ۱۳.۷اینچی
بهرهمندمیشوند.
برخالف طراحی بیرونی ،زیر پوست رنجروور اسپرت جدید تغییرات
بسیار بزرگی صورت گرفته که اصلیترین آنها استفاده از پلتفرم
جدید  MLA-Flexمشترک با نسل جدید رنجروور است .این پلتفرم
که فاصلهٔ محوری خودرو را  ۵۴میلیمتر افزایش داده ،برای تجهیز
به پیشرانههای هیبریدی خفیف ،پالگینهیبریدی و تمام الکتریکی
طراحی شده است .بااینحال نسخهٔ تمام الکتریکی در سال  ۲۰۲۴از

راه خواهد رسید و رنجروور اسپرت جدید فعال ً با موتورهای بنزینی،
دیزلی و پالگینهیبریدی به بازار خواهد آمد.
خبر خوب اینکه موتورهای چهار سیلندر قدیمی این خودرو حاال با
نمونههای شش سیلندر خطی جدید جایگزین شدهاند و برای کسانی
که خواهان پرفورمنس باالتر هستند نیز پیشرانهٔ  V8همچنان در
دسترس خواهد بود .مدلهای پایهٔ رنجروور اسپرت در بازار آمریکای
شمالی  P360و  P400هستند که هردو از پیشرانهٔ شش سیلندر خطی
توربو استفاده میکنند اما این موتور در دو مدل مذکور به ترتیب
 ۳۶۰و  ۴۰۰اسب بخار قدرت تولید میکند .کسانی که قدرت بیشتری
میخواهند اما میتوانند سراغ مدل  P530بروند که مثل رنجروور
جدید ،به پیشرانهٔ  ۴.۴لیتری  V8توئین توربوی بیامو با  ۵۳۰اسب
بخار قدرت و  ۷۵۰نیوتن متر گشتاور مجهز شده است .این نسخه
ظرف  ۴.۳ثانیه از صفر به سرعت  ۹۶کیلومتر بر ساعت میرسد.
هرچند تعداد کمی از خریداران این خودرو از مسیرهای آسفالت
فاصله میگیرند اما به گفتهٔ لندروور ،سیستم تعلیق بادی جدید و
سیستم فرمان گیری چرخهای عقب که رفتار جادهای خودرو را بهبود
میبخشند ،در آفرود هم کمک خواهند کرد .عالوه بر این ،نسل جدید
رنجروور اسپرت به یک کروز کنترل آفرودی جدید هم مجهز شده
است که موارد مختلفی مثل شیب و جهت حرکت خودرو را کنترل
کرده و سرعت را متناسب با آن تنظیم میکند .در این ماشینی حالتی
بنام  Wadeهم تعبیه شده که ارتفاع از زمین را به حداکثر میرساند
و تمام دریچههای کابین را میبندد تا امکان حرکت در عمق حداکثر
 ۹۰سانتیمتری آب را فراهم کند.
نسل جدید رنجروور اسپرت هماکنون برای خرید قابل سفارش
است و قیمت آن برای نسخهٔ پایهٔ  SE P360در بریتانیا از ۷۹,۱۲۵
پوند و در آمریکا از  ۸۳هزار دالر آغاز میشود که این رقم در مدل
 First Edition P530تا  ۱۲۱,۵۰۰دالر باال میرود .هرچند نسل
جدید این ماشین به میزان قابلتوجهی از نسل قبلی با قیمت پایهٔ
 ۷۰,۹۰۰دالر گرانتر شده اما هنوز هم خیلی از رنجروور با قیمت پایهٔ
 ۱۰۴,۵۰۰دالر ارزانتر است.
منبع :پدال ()pedal.ir

پیشبینی جنسیت نوزاد با کمک هوش مصنوعی

پژوهشگران آمریکایی ،یک الگوریتم هوش مصنوعی را ابداع کردهاند
که میتواند جنسیت نوزادان را براساس خلق و خوی آنها پیشبینی کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از وبسایت رسمی دانشگاه ایالتی واشنگتن،
تشخیص تفاوت بین یک پسر و دختر تازه متولدشده فقط براساس
ویژگیهای خلقی مانند تمایل کودک به نشان دادن ترس ،لبخند یا
خنده ،دشوار است اما زمانی که نوزادان به حدود یک سالگی میرسند،
تغییر کردن را آغاز میکنند.
پژوهش جدیدی که در دانشگاه ایالتی واشنگتن انجام شده است ،از
یادگیری ماشینی برای تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به خلق و خو در
 ۴۴۳۸نوزاد استفاده کرد تا نوزادان را براساس جنسیت و سن طبقهبندی
کند .هنگامی که نوزادان  ۴۸هفتگی را پشت سر گذاشتند ،طبقهبندی
جنسیتی برای الگوریتمهای متعدد بهبود یافت .این نشان میدهد که
تفاوتهای جنسیتی دوران نوزادی ،در این زمان برجستهتر میشوند.
ماریا گارتشتاین ،استاد روانشناسی دانشگاه ایالتی واشنگتن و
پژوهشگر ارشد این پروژه گفت :این امر حداقل نشاندهنده تصویری
است که در آن ،خلق و خو براساس جنسیت و به روشی قویتر از یک
سالگی شروع به تمایز میکند .پژوهشهای پیشین ،تفاوتهای خلق و
خو براساس جنسیت و سن را در نوزادان بررسی کردهاند اما تعداد کمی
از پژوهشها این دو متغیر را با هم مورد بررسی قرار دادهاند.

گارتشتاین گفت که این کار در درجه اول به دلیل دشواری ،یک
آزمایشگاه مستقل است که دادههای کافی در مورد رفتار نوزاد را جمعآوری
میکند تا یافتهها از نظر آماری ،قابل اعتماد و مربوط به بخش وسیعی
از جمعیت باشند .گارتشتاین و همکارانش برای غلبه بر این چالش ،با
دانشمندان سراسر آمریکا تماس گرفتند تا دادههای پرسشنامه رفتار
نوزاد را گردآوری کنند که بین سالهای  ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۹جمعآوری شده
بودند .این پرسشنامه ،یک معیار مبتنی بر گزارش والدین برای سنجش
خلق و خو است که از والدین میخواهد رفتار متفاوتی را که فرزندشان
از سه تا  ۱۲ماهگی نشان میدهد ،ثبت کنند .سپس ،میتوان از این
دادهها برای ارزیابی نوزادان در  ۱۴بعد خلقی مختلف مانند لبخند زدن،
سطح فعالیت ،عصبانیت ،ناامیدی و ترس استفاده کرد .گارتشتاین و
همکارانش به طور کلی ،دادههایی را در مورد  ۲۲۹۸پسر و  ۲۰۹۳دختر
جمعآوری کردند.
اریش سیمون ،از مؤسسه مدلسازی ،همکاری و نوآوری دانشگاه
آیداهو برای تجزیه و تحلیل این موضوع ،از الگوریتمهای یادگیری
ماشینی برای طبقهبندی نوزادان بهعنوان مرد یا زن در  ۲۴تا  ۴۸هفتگی
و باالتر استفاده کرد .میزان دقت با افزایش سن باال رفت و از  ۳۸درصد
برای گروه سنی یک تا  ۵۷درصد برای گروه سنی سه متغیر بود.
گارتشتاین ادامه داد :این یک فرصت جالب برای انجام دادن یک

پژوهش با استفاده از روشهای یادگیری ماشینی بود که به مجموعه
دادههای گستردهای نیاز دارند و چندان رایج نیستند .این پژوهش برای
نخستین بار به ما این فرصت را داد که میزان تفاوتهای جنسیتی را با
توجه به سن نوزاد بررسی کنیم.
نتایج تجزیه و تحلیل پژوهشگران نشان داد که ترس ،مهمترین
ویژگی در تشخیص پسران و دختران در میان گروههای سنی جوان
است .با بزرگتر شدن نوزادان ،واکنشپذیری یا توانایی بهبودی سریع
سزا ،نشان دادن تمایل بیشتر برای آغاز تعامل و
در موقعیتهای استر 
تعامل داشتن با افراد و اشیاء ،تأثیرگذارتر شد .برای نوزادان بزرگتر از ۴۸
هفته ،لذت شرکت کردن در فعالیتهای آرام و آشنا مانند بازی کردن با
والدین ،تأثیرگذارترین متغیر در تشخیص پسران از دختران بود.
جالب است که برخی از ویژگیهای خلقی ،از دقت الگوریتمهای
یادگیری ماشینی در طبقهبندی نوزادان بر اساس جنسیت ،به ویژه
نوازشگری ،واکنشپذیری صوتی ،لبخند زدن و خنده در جوانترین گروه
سنی و لبخند زدن ،خنده ،حساسیت ادراکی در مسنترین گروه سنی
استفاده کرده است.
اگرچه عوامل متعددی ممکن است در الگوی نتایج نقش داشته باشند
اما این پژوهش با یافتههای پیشین که نشان میدهند اثرات اجتماعی
شدن در حدود یک سالگی آغاز میشوند ،مطابقت دارد.

جدیدترین اثر «شواب»
در نمایشگاه کتاب

محمد جوادی از ترجمه جدیدترین اثر وی.ای.
شواب و عرضه آن در نمایشگاه کتاب تهران خبر
داد.
مترجم آثار شواب در ایران درباره این اثر و
نویسندهاش به ایسنا گفت :جدیدترین کار
شواب «عمارت گاالنت» نام دارد که در نمایشگاه
عرضه میشود .این رمان داستانی شخصیتمحور
و چندسبکی دارد؛ وحشت ،فانتزی و رازآلود.
نویسنده کتاب ،شواب با خلق مجموعهها و آثار
مستقل ،در حوزههای نوجوان و بزرگسال مطرح
شده و از او تاکنون بیش از  ۳۰رمان منتشر و
به زبانهای مختلف ترجمه شدهاست .از آثار
بزرگسال شواب رمانهای «شرور» ،و «انتقامجو»
از مجموع ه «تبهکاران» و رمانهای «تاریکتر از
جادو»« ،اتحاد سایهها» و «شوالیههای روشنایی»
از مجموع ه «سایههای جادو» در انتشارات
کتابسرای تندیس منتشر شدهاست.
جوادی همچنین درباره ترجمههای تجدید
چاپشدهاش در نمایشگاه گفت :رمان «»2666
روبرتو بوالنیو با چاپ سوم به نمایشگاه رسیده
که مهمترین اثر این نویسنده به حساب میآید.
اثری که بهویژه در سالهای اخیر با استقبال
خوب مخاطبان روبهرو شده و نسلهای جدید
کتابخوان به این رمان توجه ویژهای نشان
دادهاند .در همین راستا کتابسرای تندیس
چاپ سوم این رمان  ۱۲۰۰صفحهای را در
نمایشگاه بینالمللی کتاب به دست عالقهمندان
رساندهاست .او در ادامه از چاپ سوم سهگانه
«گذرگاه» در نمایشگاه گفت و اضافه کرد :جا دارد
از نشر کتابسرای تندیس تشکر کنم که با توجه
به شرایط کنونی و هزینههای باالی تولید کتاب،
این مجموعه  ۳۰۰۰صفحهای را منتشر کردهاست.
مجموعهای که طرفداران آن مدتها بود منتظر
تجدید چاپش بودند.
محمد جوادی در پایان درباره برپایی نمایشگاه
کتاب گفت :فکر میکنم نمایشگاه کتاب بهترین
فرصت برای معرفی آثار ناشران برای مخاطبان
است .از آنجا که بعضا ًاتفاق میافتد که بسیاری
از کتابها در چرخه توزیع از جمله کتابفروشیها
و پخشیها بهخوبی دیده نمیشوند ،در نمایشگاه
ناشران این فرصت را پیدا میکنند که بیواسطه
تمامی کتابهایشان را برای مخاطب معرفی کنند.
سیوسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
از بیستویکم تا سیویکم اردیبهشتماه  ۱۴۰۱در
دو بخش حضوری در مصالی امام خمینی(ره) و
مجازی در سامانه  ketab.irبرگزار میشود.

