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دنیایی در بازی
اگر تا به حال نام بــازی ربلکس را نشــنیدهاید ،باید بدانید با یکی از پدیدههای این روزهای جهان آشــنا نیســتید.
ربلکس یــک دنیا بــه معنــای واقعــی ،ولــی از جنــس بازی اســت کــه بــا بیــش از  ۱۰۰میلیــون کاربــر هــر روز بزرگتر
میشود .دنیایی که هدفی جز سرگرمی ندارد و شما را به بزرگترین بازی آنالین جهان دعوت میکند.
ابتدای ورود به این بازی باید یک شــخصیت برای خود انتخاب کنید .این شــخصیت میتوانــد تنوع خیلی زیادی
داشته باشد .از شخصیتهای تخیلی ابرقهرمانی گرفته تا یک ورزشــکار یا یک کارمند .بعد از انتخاب شخصیت
و ســاخت آواتار حاال میتوانید از منــوی این بــازی در چالشهای مختلف این جهان شــرکت کنیــد :از بازی نینجا
گرفته تا مســابقه دو ،پشــتک زدن از روی پلهها تا هر چیــزی که به ذهنتان میرســد .تمام شــخصیتهایی که در
این بازی میبینید واقعی هســتند و یک کاربر واقعی آنها را کنترل میکنند .پس میتوانید با آنها دوســت شوید،
گفتوگو کنید یا تیم تشکیل دهید و در رقابتهای دستهجمعی شرکت کنید .همانطور که متوجه شدید این
بازی به طور کامل آنالین اســت و برای بازی کردن باید به اینترنت وصل باشــید .همچنین ربلکس مولتیپلتفرم
بوده و فــار غ از اینکــه اندرویــدی هســتید یــا آیاواس میتوانید با دوســتان خــود بازی کنیــد .چالشهــای بازی
آنقدر متنوع است که بعضی وقتها انتخاب بین آنها سخت میشود.

ROBLOX

بازی

اندروید و آیاواس

Roblox Corporation

 92و 212مگابایت

https://b2n.ir/960977

اپلیکیشنکتابصوتی

کتابهای سخنگو

چنــد ســالی ا ســت در میــان اپلیکیش ـنهای فار ســی
زبــان ،کتابخوانهــا محبوبیــت قابــل قبولــی پیــدا کــرده و
توانســتهاند کاربــران خودشــان را پیــدا کنند .از طــرف دیگر
از آنجا کــه ما چندان هم رابطــه خوبی با کتابخوانــی نداریم و
بیشتر از آن که کتابخوانهای خوبی باشیم ،کتاب دوست
هســتیم ،یــک اپلیکیشــن کــه بتوا نــد کتا بهــای صو تــی
در اختیــار مــا قــرار دهــد ،قطعــا انتخــاب بهتــری اســت .اپ
کتاب
«گویا» همیــن ویژگی را دارد .شــما میتوانید به طــور قانونی
ایدهطالیی
هــر کتابــی را کــه دوســت دار یــد از ایــن اپ دریافــت کنیــد و
نســخه صوتــی آن را گــوش دهیــد .همچنیــن تعــداد زیادی
اندروید
کتاب رایــگان در ایــن اپ قــرار دارد کــه میتواند وقت شــما
11مگابایت
را حســابی پر کند .شــما میتوانید ســرعت پخــش و صدای
راوی را تغییر دهیــد تا به ریتم محبوبتان نزدیک شــود و تجربه کتاب صوتی را برایتــان جذابتر کند .در
این روزها که خیلی از ما مجبور به خانه نشینی هستیم« ،گویا» میتواند انتخاب خوبی باشد.
https://b2n.ir/006273

How to Make Origami

لذت ساخت اوریگامی

با هنر اوریگامی آشنا هستید؟ اوریگامی یا هنر تا کردن کاغذ ،یکی
از محبوبترین ســنتهای ژاپنی اســت که حاال در سراســر جهان
طرفداران زیادی دارد و بسیاری با تا کردن کاغذ و ساختن حیوانات
کاغــذی مانند قــو خــود را ســرگرم میکنند .البتــه این هنــر چندان
هم راحت نیســت و ترکیبی از هندســه و هنر اســت .به طــوری که
شــما باید دقیقا بدانید کدام ســمت کاغذ را به چه شکلی تا بزنید
و ترتیب را رعایت کنیــد تا به نتیجه مطلوب برســید .برای یادگیری
آموزش
این هنر راههای زیادی مانند تماشــای ویدئوهای آموزشــی وجود
Mobilicos
دارد .امــا یکــی از بهترین راهها اســتفاده از اپلیکیشــن اســت .اپ
اندروید و آیاواس
 Origamiدر یک محیط سهبعدی ،قدم به قدم به شما یاد میدهد
به چه شکل یک پرنده ،شیر دریایی ،دلفین یا زرافه بسازید ،فقط
36مگابایت
کافی است تمرکز داشته باشید و مسیر را درست جلو بروید .بعد
از ساخت چند نمونه اوریگامی ،قاعده بازی دستتان میآید و حتی میتوانید از خودتان خالقیت به خرج دهید.
https://b2n.ir/054422

https://b2n.ir/218744

Threads

https://b2n.ir/707265

خوراک اینستابازها

اینســتاگرام یکــی از محبوبتر یــن شــبکههای اجتماعــی
بهخصوص در میــان کاربــران ایرانی اســت؛ بــه طوری که بیشــتر
ویژگ یهــای این اپ بیــن کاربــران ایرانی کاربــرد زیــادی دارد .پس
اگر شــما هم یک اینســتاباز حسابی هســتید ،حتما اپلیکیشن
کمکی  Threadsکه توسط خود اینستاگرام منتشر شده ،برایتان
جذاب خواهد بود .این اپ بیشــتر برای کنترل دایرکت مسیج و
استوریها طراحی شده است و همچنین به شما اجازه میدهد
عکسوفیلم
کنتــرل بهتــری روی کلــوز فرنــد (دوســتان نزدیــک) خود داشــته
Instagram
باشید Threads .به شما ابزارهای جالبی برای مدیریت استوری
و انتشار آنها میدهد .همچنین شــما میتوانید با توجه به حال
اندروید و آیاواس
روزانه خــود یک ایموجــی در کنــار عکــس پروفایلتــان در بخش
95مگابایت
اســتوریها انتخاب کنید تا دنبالکنندگان شــما بتوانند از حال
آن لحظه شــما باخبر شــوند .به این حالت جدید ،اســتتوس گفته م یشــود که فقط برای کلــوز فرندهایتان نمایش
داده میشود .یک ویژگی نهچندان مهم این اپ این است که میتوانید رنگ لوگو و محیط اپ را انتخاب کنید.
https://b2n.ir/947971

بلیپبال

https://b2n.ir/666959

توپ سرگردان

به شــخصه چیزی که در یک بازی توجه مرا بیــش از همه به خود
جلب میکنــد ،داســتان بــازی اســت .بعــد از آن هیجان و شــاید
تهــای گرافیکــی و رندرهــای قــوی بتواند جــذاب باشــد .اما
افک 
بعضی وقتها با یک بازی روبهرو م یشــوید که هیچ کدام از این
ویژگیها را نــدارد ،امــا میتوانــد به شــکل خیرهکنندهای شــما را
ســرگرم و درگیر خود کند .بازی «بلیپ بال» که توسعهدهندگان
آن ایرانی هســتند ،از همیــن بازیهاســت .یک بازی رکــوردی که
بازی
شــما باید یک توپ را به ســطو ح باالتر برســانید .بازی ،موســیقی
استودیوبازیسازی آنباند
و صــدای بســیار خوبــی دارد کــه باعــث م یشــود بتوانیــد زمــان
بیشتری بدون خســته شــدن به بازی ادامه دهید .از طرف دیگر
اندروید
مراحل بازی نیز خیلــی خوب و ب هجــا طراحی شــده و چالشهای
19مگابایت
جذابــی برایتــان ایجــاد میکنــد .گاهــی ممکــن اســت نزدیــک
 ۲۰دقیقه درگیر رد کردن یکی از موانع بازی باشید ،بدون اینکه متوجه زمان شوید.
https://b2n.ir/343101

