هنگام خرید تبلت کارکرده به چه نکایت ابید توجه کرد؟
بـا توجـه بـه گرانـی وسـایل دیجیتـال بـه خصوص گوشـی و تبلـت  ،بازار فروش گوشـی
و تبلـت هـای کارکـرده داغ اسـت .تبلـت ها به سـبب داشـتن سـرعت باالتـر از موبایل و
انـدازه کوچکتـر از لـپ تـاپ  ،داشـتن صفحـه کلید مجـزا و دارا بودن اسـپیکر های قوی
و فضـای ذخیـره داده وسـیع کارایـی خوبـی در امور مختلف دارند و مـورد توجه خیلی ها
هسـتند  .در اینجـا چنـد نکتـه مهم در خصـوص خرید تبلت کارکرده را به شـما یادآوری
مـی کنیم .دقـت کنید:
ظاهـر دسـتگاه سـالم باشـد  ،وجـود خـط و خـش قطعـا نشـان از ضربـات وارد آمده به
تبلت در گذشـته اسـت.
باطری دستگاه سالم باشد و به خوبی شارژ نگه دارد.

5

شماره سریال روی دستگاه مخدوش نباشد.
جعبه اصلی دسـتگاه به همراه آن باشـد  ،وجود جعبه شـما را از سـرقتی نبودن تبلت
مطمئـن می کند.
حتمـا بـرای بررسـی بیشـتر و تسـت دسـتگاه از فروشـنده مهلـت برای مرجـوع کردن
بگیرید.
قـدرت و سـرعت واکنـش صفحـه نمایـش کـم و کیفیـت تصویر پایین نباشـد زیرا آسـیب
دیدن برخی پیکسـل ها باعث کند شـدن واکنش صفحه و تنزل کیفیت تصویر خواهد شـد.
در زمـان ورود تبلـت هـای جدیـد بـه بـازار بـرای خریدتبلـت کارکـرده اقـدام کنید .در
ایـن زمـان معمـوال قیمـت ها شکسـته می شـوند و تنوع بیشـتری نیـز در اختیـار دارید.
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استارت آپ

چگونه به صورت عملی کودک مان را کار آفرین تربیت کنیم

پا به پای کودک تان  ،کارآفرین شوید
خانـواده مهـم ترین رکن اساسـی تربیت
فاطمهسوزنچیکاشانی
فرزنـدان اسـت و رفتارهـا و ویژگـی های
روزنامهنگار
آن هـا در محیـط خانـواده ایجـاد مـی
شـود .بنابراین خانواده کانونی اسـت که سـاختار شـخصیت فرزندان در آن
شـکل مـی گیـرد؛ در نتیجـه خانـواده بـه عنـوان مهم ترین عامل تشـکیل
شـخصیت فرزنـدان و شـکوفا شـدن اسـتعدادهای آنـان بایـد نهایت تالش
خـود را بـه کار گیـرد تـا بتواند فرزنـد موفقی در تمام حـوزه ها به خصوص
در زمینـه اقتصـادی کـه زندگـی همـه ما به آن وابسـته اسـت ،تربیت کند.
در مقالـه امـروز بـه نقش خانـواده در تربیت فرزندان کارآفرین اشـاره کرده
ام .اگـر شـما هـم مـی خواهیـد کارآفریـن تربیـت کنیـد ،ایـن مقالـه را از
دسـت ندهید:

پدر و مادر به عنوان هبرتین الگو

پـدر و مـادر اولیـن کسـانی هسـتند کـه بـر رفتـار کـودک خـود تأثیر می
گذارنـد و کـودک بسـیاری از ویژگـی هـای آن هـا را یاد می گیـرد و درونی
مـی کنـد .بنابرایـن والدیـن نبایـد در مقابل کودک شـان مشـاجره داشـته
باشـند ،در تربیت فرزند خود اختالف عقیده نداشـته و رفتار واحد داشـته
باشـند ،همیشـه صـادق باشـند و همچنیـن با رفتـار خود تالش و سـخت

کوشـی را بـه آن هـا آمـوزش دهند.

تقویت اراده کودکان در خانواده

اراده بـه معنـای شـوق و انگیـزه برای انجـام دادن کار اسـت و برای تصمیم
گیـری ،شـروع یـک کار و تلاش برای رسـیدن به اهداف اراده داشـتن الزم
اسـت .بنابرایـن برای اینکـه بتوانید فرزند کارآفرین تربیـت کنید ،ابتدا باید
اراده وی را تقویـت کنیـد که مناسـب ترین زمان بـرای تقویت اراده کودک
سـال های اولیه زندگی اوسـت.
یکـی از راه هـای تقویـت اراده کـودکان ایـن اسـت که برنامه ریـزی و زمان
بنـدی در زندگـی را بـه آن هـا آمـوزش دهیـد .یـک روش دیگـر کـه برای
تقویـت اراده مهـم مـی باشـد ،ایـن اسـت که مقابله با اسـترس را بـه آن ها
یـاد دهیـد .علاوه برایـن بایـد نحوه تسـلط بـر احساسـات ،نیازهـا و ترس
هایشـان را بـه آنـان بیاموزیـد تـا در آینـده اراده مقابلـه بـا مسـائل زندگی
را داشـته باشند.

تربیت کودک به صورت یک انسان رسسخت

یکـی از ویژگـی هـای کارآفرینـان سرسـختی و سـخت کوشـی اسـت ،آن
هـا مـی داننـد کـه بـرای موفقیـت و رسـیدن به هـدف خود بایـد مقاومت

داشـته باشـند و سـخت تلاش کننـد .شـما نیـز اگر مـی خواهیـد کودک
تـان را کارآفریـن بـار بیاوریـد ،بایـد بـه او بیاموزیـد که هیچ چیز باارزشـی
بـه راحتـی بـه دسـت نمی آید و برای رسـیدن بـه چیزهای ارزشـمند باید
سـخت تلاش کـرد و امیـدوار بود.

کشف فرصت ها و هبره برداری از آن ها

کارآفرینـان از ایـن توانایـی برخوردارنـد کـه فرصـت های پیـش روی خود
را کشـف کننـد و از ایـن فرصـت هـا بـه بهترین شـکل بهره بـرداری کنند.
بـرای اینکـه بتوانیـد ایـن مهـارت را بـه کودک خـود یاد دهید ،مـی توانید
از او بخواهیـد وسـایلی را کـه نیـاز به تعمیـر دارد در اطـراف خود پیدا کند
و در ازای یافتـن ایـن فرصـت هـا به او دسـتمزد بدهید.

آموزش مهارت مذاکره اب کودکان

بـه فرزنـد خـود مهـارت مذاکـره را بیاموزیـد تـا در آینده راحت تـر بتوانند
بـا دیگـران وارد مذاکـره شـوند و موفقیـت های زیادی کسـب کننـد .برای
آمـوزش ایـن مهـارت می توانید هنگامی که خواسـتید در ازای انجام کاری
بـه او دسـتمزد بدهیـد ،بایکدیگـر به گفـت و گو بپردازید و مقدار دسـتمزد
مناسـب بـرای آن کار را تعیین کنید.

مسیریابی محبوب تبدیل می کند.

مزپ.یم Maps.Me

هـر زمـان کـه در فروشـگاه پلـی اسـتور گـوگل به
دنبـال برنامـه های مسـیریابی همراه باشـید بدون
شـک  Maps.Meبـا اولویـت بـاال در بیـن نتایـج
جسـت و جو دیده می شـود .همین موضوع نشـان
مـی دهـد کـه با یکـی از پرچمداران دنیای مسـیریابی همـراه رو به رو
هسـتیم .اپلیکیشـن  Maps.Meدارای تمامـی ویژگـی هـای یـک
مسـیریاب حرفه ای اسـت ضمن اینکه قابلیت مسـیریابی آفالین آن
هـم حسـابی کاربـرد دارد .از مهـم تریـن ویژگـی هایی که دربـاره این
برنامـه گفتـه مـی شـود ،دقـت در جزئیات مسـیرها و راه هـای فرعی
اسـت .همچنیـن در نظـر گرفتن مسـیرهای پیاده روی برای رسـیدن
به مقصد یکی از جذاب ترین امکان  Maps.Meاست.

نشان

نگاهی به چند نمونه از پرکاربردترین مسیریاب های ایرانی و خارجی

هرماه اب مسیریاب های هرماه

وقتی صحبت از حل مشـکالت بشـری توسـط فناوری می شـود ،مسـیریابی هم یکی از آن دسـت مشـکالتی اسـت که مسـئولیت حل آن مدت هاسـت که
علی نیک فرجام
بـه فنـاوری سـپرده شـده اسـت ،درسـت در همـان زمانـی که فنـاوری  GPSابتدا به عنـوان یک ابزار نظامـی در اختیـار هواپیماهای جنگنده قـرار گرفت و
کارشناس حوزه آی تی
سـپس کاربـرد آن عمومـی شـد و روی هـر گوشـی تلفـن همراه هوشـمندی نصب شـد .اما این فناوری مسـیر نسـبتا طوالنـی را در یک دهه گذشـته پیموده
تـا اینکـه امـروز مـی توانیـم بـا اطمینـان از آن اسـتفاده کنیـم و نبایـد فرامـوش کنیـم که مهـم ترین بخش این پیشـرفتی کـه از آن صحبت مـی کنیم ،بازمی گـردد به نرم افـزاری که
روی گوشـی تلفـن همـراه خـود نصـب مـی کنیـم تـا بـا اسـتفاده از  GPSمسـیر ما را در خیابان های شـلوغ شـهر پیدا کنـد .تعداد اپلیکیشـن های مسـیریاب همراه این روزها بسـیار
زیـاد اسـت ولـی تعـداد آن هایـی کـه موفـق بـه کسـب اقبـال کاربران شـده اند کمی بیشـتر از تعداد انگشـتان دسـت اسـت .میـزان اهمیت اپلیکیشـن های مسـیر یاب همراه سـبب
تولیـد مسـیریاب هـای فارسـی هـم شـده اسـت کـه در ایـن نوشـته قصد معرفی سـه مـورد از آن هـا را داریم اما پیـش از آن باید بـه موفق ترین نمونه های مسـیریاب موجـود در پلی
اسـتور گوگل اشـاره کنیم.

سایجیک Sygic

ایـن اپلیکیشـن را مـی تـوان یکـی از پرچمـداران
دنیـای مسـیریاب هـای همـراه دانسـت؛ در واقـع
سـایجیک در دوره ای مشهورترین و محبوب ترین
اپلیکیشـن مسـیریاب همراه بود؛ به خصوص در آن
زمـان کـه هنـوز اسـتفاده از اینترنت همراه زیاد رواج نداشـت و قابلیت
آفالیـن این اپلیکیشـن بسـیار کارگشـا بود .سـایجیک با بیـش از 50
میلیون دانلود هنوز هم از سـکه نیفتاده و کاربران بسـیاری در سرتاسر
جهان از آن اسـتفاده می کنند اما حداقل می توان گفت که بسـیاری
از کاربران ایرانی این اپلیکیشـن را از یاد برده اند و گزینه های دیگری
را جایگزین آن کرده اند.

ویز Waze

این اپلیکیشـن این روزها در دنیای مسـیریاب های
همـراه حسـابی حکمرانی می کنـد .می توان گفت
کـه رقیبـی نـدارد و بسـیاری از اپلیکیشـن هـای
مشـابه تلاش مـی کننـد تـا ویژگـی های بـه کار

رفتـه در آن را کپـی کننـد .بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره کرد که مسـیر
پیشـرفت ایـن برنامـه ماننـد بسـیاری دیگـر از برنامه هـا از گوگل می
گذرد .این شـرکت عظیم وقتی دید که برنامه «ویز» حسـابی در حال
پیشـرفت اسـت به جای ایجاد کردن مسـیر رقابت ناسـالم ،راه دیگری
را انتخـاب کـرد« ،ویـز» را خرید و اقدام به توسـعه آن کرد .حاال گوگل
صاحب ویز است و این برنامه با سرمایه گوگل در حال توسعه است.

نقشه های گوگل Google Maps

در کنار «ویز» اپلیکیشـن «گوگل مپز» مهم ترین
برنامـه مسـیریابی اسـت و همانطـور کـه از نامـش
پیداسـت ،آن هم متعلق به گوگل اسـت و رقم فوق
العـاده پنـج میلیارد نصـب را در پلی اسـتور گوگل
نشـان مـی دهـد .البتـه بایـد اعتـراف کـرد که ایـن تعداد نصـب برای
نقشـه هـای گـوگل چنـدان حیرت آور نیسـت چـرا که ایـن برنامه به
صورت پیش فرض روی سیسـتم عامل اندروید قرار دارد و هر گوشـی
اندرویـدی در هـر گوشـه جهـان مجهـز به آن می باشـد .در مـورد این
مسـیریاب قدیمـی (معرفـی شـده در سـال  )2005مهـم تریـن نکته

مثبتی که به ذهن می رسـد ،قابلیت همرسـانی اطالعات آن با سـایر
برنامـه هـای موجـود در سیسـتم عامل اندروید اسـت؛ بـه عنوان مثال
اگـر شـما کاربـر تقویم گوگل یا جیمیل و سـایر برنامه هـای کاربردی
گـوگل باشـید ،ایـن برنامه به آسـانی مـی تواند با آن ها همزمان شـده
و مدیریـت کارهـای روزانـه را بـا مدیریـت رفـت و آمدها و مسـیرهای
پیش رو بهینه نماید.

HERE WeGo

ایـن برنامه مسـیریابی از یادگارهای موفق شـرکت
«نوکیـا» اسـت چـرا کـه از ابتـدا بـا نـام  Hereو
توسـط ایـن شـرکت توسـعه داده شـد و بعدهـا با
تغییـر نـام به  HERE WeGoبه مسـیر خود ادامه
داد .ایـن برنامـه هـم ماننـد بسـیاری از برنامـه های محبـوب ،قابلیت
مسیریابی آفالین دارد (نقشه ایران آن چیزی در حدود  300مگابایت
اسـت) .ایـن برنامـه که هنـوز از اعتبار باقـی مانده شـرکت نوکیا برای
جـذب کاربـر اسـتفاده مـی کنـد در مجمـوع نمـره قابـل قبولـی از
کاربرانـش گرفتـه و دارای ویژگـی هایـی اسـت کـه آن را به یـک ابزار

تعداد اپلیکیشن های
مسیریاب همراه این
روزها بسیار زیاد
است ولی تعداد آن
هایی که موفق به
کسب اقبال کاربران
شده اند کمی بیشتر
از تعداد انگشتان
دست است .میزان
اهمیتاپلیکیشن
های مسیر یاب
همراه سبب تولید
مسیریابهای
فارسی هم شده
است که در این
نوشته قصد معرفی
سه مورد از آن ها را
داریم

بعـد از فراگیـر شـدن کاربرد مسـیریاب های همراه
در ایـران ،چنـد پـروژه تولیـد مسـیریاب بومـی در
دسـت گرفتـه شـد کـه برخـی از آن هـا موفـق و
برخی ناموفق بودند .اپلیکیشـن مسـیریابی نشـان
کـه امـروز هـم در بـازار وجـود دارد و ماننـد هر برنامه دیگـری در حال
طی کردن مسـیر توسـعه اسـت ،جزو دسـته موفق ها قرار می گیرد.
ایـن اپلیکیشـن کـه بـا بهـره گیـری از نقشـه هـای منبعبـاز
( OSM (OpenStreetMapتولیـد شـده اسـت ،موفـق به جذب اقبال
مخاطبـان نیـز شـده اسـت و تا به امـروز بیش از یک میلیـون نصب را
فروشگاه کافه بازار به ثبت رسانده است.
از ویژگـی هـای «نشـان» مـی تـوان بـه بخش سـخنگوی فارسـی آن
اشـاره کـرد کـه از محبـوب تریـن مشـخصات یـک مسـیریاب بومـی
اسـت .ایـن برنامـه همچنین موفق شـده بـا دقت کامـل و قابل قبولی
اطالعاتـی نظیـر طـرح ترافیک ،طرح زوج و فرد و همچنین شـلوغی یا
خلوتـی مسـیرها را مشـخص نماید به گونه ای که بـا خیال راحت می
تـوان ویژگـی مسـیریابی هوشـمند را در مورد آن بـه کار برد.
بهتـر اسـت در کاربـری اپلیکیشـن «نشـان» حواسـتان بـه ایـن نکته
بسـیار مهـم هـم باشـد که تیم توسـعه ایـن برنامه بخش مهمـی را به
پیگیـری گـزارش هـای خطا توسـط کاربـران اختصاص داده اسـت به
گونـه ای کـه شـما مـی توانیـد در صـورت مشـاهده  ،ایـرادات فنی یا
ایـرادات مسـیریابی را بـه تولیدکننـدگان برنامه اعالم نماییـد و به این
ترتیـب در بهبـود تجربه کاربری آن سـهیم باشـید.

بلد

مسـیریاب همـراه دیگـری کـه ایـن روزهـا در بازار
اپلیکیشـن های ایرانی به چشـم می آید ،مسیریاب
«بلـد» اسـت کـه در تملک تیم کافه بازار قـرار دارد
و امـروز رقمـی بیش از یک میلیـون نصب را در این
بازار اندرویدی به خود اختصاص داده اسـت .اپلیکیشـن«بلد» به عنوان
یک مسـیریاب بومی موفق شـده اسـت ویژگی هایی چون مسـیریابی
دقیـق همـراه بـا جزئیات ،نمایش اطالعات به زبان فارسـی و طرح های
ترافیـک و زوج و فـرد را بـه خوبـی پیـاده نمایـد و تـا حـد قابـل قبولی
کاربر ایرانی را از استفاده از برنامه های خارجی بی نیاز کند.
ظاهر برنامه به خوبی و سـادگی طراحی شـده اسـت ،سخنگوی فارسی
آن بـا وضـوح تمـام فعالیـت می کند و توسـعه دهنـدگان آن به خوبی
مـی دانسـتند کـه افـزودن چـه ویژگـی هایـی مـی توانـد بـرای کاربر
ایرانـی جـذاب باشـد؛ بـه عنـوان مثـال در ایـن برنامـه شـماره پلاک
سـاختمان هـا هم گنجانده شـده اسـت (البته فعال فقط بـرای تهران)
کـه در مـواردی حقیقتـا مـی توانـد راهگشـا باشـد .همچنیـن امکان
افزودن اطالعات توسـط کاربران نیز کمک بسـیاری به امر مسـیریابی
کـرده اسـت ،امـکان اضافه کـردن داده هایی مانند تصادفات ،شـلوغی
مسـیرها ،بسـته شـدن خیابـان هـا و کوچـه ها توسـط کاربـران بلد از
آن دسـت امکاناتـی اسـت کـه در مـواردی می تواند کمکـی حیاتی به
سـایر کاربران برنامه باشـد .تیم توسـعه دهنده «بلد» در مدت کوتاهی
توانسـتند ویژگـی هـای برنامـه را افزایش دهند و مشـکالت آن را رفع
نماینـد از همیـن رو مـی تـوان امید داشـت که در آینـده ویژگی های
جذاب بیشـتری بـه برنامه افزوده شـود.

