| سال هشتم | شماره  | 363چهـارشنبه  9اردیبهشت | 1394

چرا اپل
مخفی کاری میکند؟

شرکتاپلپروژههایمحرمانه
خودرامخفیمیکند

2

قانونی که اجرا نمیشود!

4

کدام سه کلمه؟

14

نفسها حبس خواهد شد!

سال هشتم/شماره سیصدوشصتوسه/چهارشنبه  9اردیبهشت 1394
29 April 2015 / www.Khorasannews.com

یادداشت
سعید طباطبایی


آینده مبهم اپراتورهای تلفنهمراه
با توجه به تمامی مش��کالتی که برای ارایه خدمات اینترنت پر سرعت در ایران وجود
دارد ولی این روزها تقریبا اکثر کاربران ایرانی در محل کار و خانه به اینترنت دسترسی
داش��ته و پیامرس��انهای موبایلی نظیر وایبر و واتس آپ یکی از برنامههای همیش��ه
آنالین زیر دست آنها است.
ای��ن برنامهه��ای کوچک و کاربردی ب��ا هزینههایی چند ه��زار دالری ،حاال هزاران
میلی��ارد دالر س��رمایه اپراتورهای تلفن در سراس��ر جهان را با تهدی��د جدی مواجه
کردهاند .کاربران این نرمافزارها طبعا از رواج چنین ابزاری بس��یار خش��نود هس��تند.
ام��ا دولتها عالوه بر کاهش درآمدها با چالشهای امنیتی و اجتماعی بس��یار جدی
مواجه شدهاند.
این نرمافزارهای کوچک به س��رعت و س��هولت زیرساختهای س��نگین اپراتورها و
هزاران ش��غل را در معرض تهدید قرار دادهاند .برای نمونه سال گذشته دولت امارات
زیان یکی از اپراتورها در کشورش توسط وایبر را چیزی فراتر از یک میلیون دالر در
ماه اعالم کرد .حاال بسیاری از کشورها مانند امارات بجای هزینه برای مسدود کردن
وایبر ،دس��ت به دامان خود وایبر ش��دهاند و با پرداخت هزینه به آن ،تقاضای بس��تن
تماسهای خروجی و همچنین ارسال پیامک از طریق پیش شماره امارات را کردند.
ب��ه هر تقدیر این موضوع تبدیل به یک چالش جهانی ش��ده ک��ه عالوه بر اپراتورها،
دولتها را نیز تحت تاثیر قرار داده است .کما این که به گفته مدیرعامل همراهاول در
ص��ورت ضرر اپراتورها از محل فعالیت بیضابطه این اپلیکیش��نها ،دولت حتی بیش
از اپراتوره��ا ضرر میکن��د .زیرا در قانون بودجه  ۹۴رگوالت��وری باید  ۵هزار میلیارد
توم��ان به خزان��ه واریز کند و این رقم از مح��ل درآمد اپراتورها اس��ت .بنابراین اگر
درآمد اپراتورها کاهش یابد تامین این درآمد نیز دچار مش��کل خواهد شد .درخواست
از کاربران برای عدم استفاده از این ابزارها و فیلترینگ ،احتماال کمک چندانی به حل
این موضوع نخواهد کرد.
از این رو به نظر میرسد اپراتورها باید بین شرایط بد و بدتر ،سریعتر دست به کار شده
و با مس��ایل دنیای جدید مواجه شوند .اپراتورهای کشورهای اروپایی نیز با مسایلی از
این دس��ت مواجه هس��تند ،اما آنها در یکی از راهکارهای خود سعی کردهاند با انواع
امتیازات و بس��تههای تشویقی اعم از ارس��ال حجم مناسبی پیامک و تماس رایگان،
مانع از دس��ت دادن بخش زیادی از مش��ترکان خود شوند .به هر تقدیر بخشی از راه
حل این مس��ئله تنها قوانین محدودکننده نبوده و اپراتورها باید سیاستهای تشویقی
را نیز به س��رعت در دستور کار خود بگذارند .چراکه کاهش بیسابقه پیامکهای عید
امسال ایرانیها ،مهمترین زنگ خطر برای اپراتورها بود.
از طرف دیگر اپراتورهای فعال داخل ایران خود یکی از ارایه دهندگان اصلی اینترنت
نیز هس��تند و به راحتی میتوانند گزینههایی مش��ابه وایبر و واتس آپ به بازار عرضه
کنند که کاربران بتوانند با اس��تفاده از آن تماسه��ای خارجی و داخلی خود را برقرار
کنند و درآمد اپراتور نیز سرجایش باقی بماند.
این البته مس��تلزم پایین آم��دن اپراتورها از دنده لجبـازی و قدرت اس��ت .به عبارت
دیگر اپراتور درآمد خود را با اس��تفـاده از ارائه اینترنـت با تخفیف زیاد و قابل رقابت
ارایه دهد و از خدمات ارزش افزوده سیم کارت درآمـد کسب کند تا از طریـق صوت
و پیام��ک .این کار میتوان��د در دراز مدت حیات اپراتوره��ای تلفنهمراه در ایران را
تضمین کند .در غیر این صورت سودهای افسانهای سالهای قبل اپراتورها تبدیل به
خواب و خیال دس��ت نیافتنی میش��ود و این صنعت سود ده در ایران با مشکل جدی
مواجه خواهد شد.

به گزارش ایتنا ،دولت یازدهم یکی از قولهایش
به مردم این بوده که آنها بتوانند به اطالعات همه
دستگاههایی که از بودجه دولتی استفاده میکنند
دسترسی آزاد داشته باشند که این امکان از امروز
محقق خواهد شد.
اين مهمترين بخش از جمالت حسن روحاني
رئيسجمهور بعد از تصويب "آييننامه اجرايي قانون
انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات" در تاريخ  ۲۲آبان
سال ۹۳بود ،قانوني كه عمـال از سال ۸۸روي زمين
مانده و در همان تاريـخ با تصويب هيات وزيران
دولت يازدهم اجراي اين قانون پس از گذشت ۵
سال آغاز شد.
همان زمان يك حقوقدان در گفتوگو با پايگاه
اطالعرساني دولت گفت كه ابالغ قانون "انتشار و
دسترسي آزاد به اطالعات" را ميتوان گامي مهم در
راستاي تاسيس دولت راستگويان دانست .راستگويي
در عرصه حكمراني صرفا با شعار و ظاهرسازي محقق
نميشود ،دولت تدبير و اميد با ابالغ اين قانون نشان
داد كه در پيگيري شعارهاي انتخاباتي خود صادق
است .تقريبا ۲هفته پس از آن تاريخ و در هفتم
آذرماه آييننامه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد
به اطالعات با امضاي معاون اول رئيسجمهور براي
اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ابالغ و براين
اساس اين قانون الزم االجرا شد اما با وجود گذشت
 ۶ماه از الزم االجرا شدن قانون ،همچنان اطالعات
محصور است و دسترسي به آن آزاد نيست.
قانون چه ميگويد؟
هدف بزرگ اين قانون جلوگيري از سودجويي از
راه رانت يا ويژهخواري اطالعاتي است .شفافسازي
فضاي فعاليتهاي دولتي و عمومي ،پاسخگو ساختن
دولت و نهادهاي عمومي ،فراهم كردن زمينههاي
انتخاب آگاهانه ،ايجاد بستر نظارت عمومي و
كشف و مقابله با فساد و واسطهگري و كاهش
رفتوآمدهاي غيرضروری اهدافي است كه قانون
انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات پيگيري ميكند.
براين اساس موسسات خصوصي و عمومي مشمول
قانون و آييننامه موظف هستند ذخاير اطالعاتي
خود را از سال اول ابالغ مصوبه بهتدريج طي  ۳سال
بهصورت رقومي تبديل كنند و در دسترس كاربران
قرار دهند .اين موسسات موظف هستند امكان
ارتباطي براي انجام رويههاي اداري دسترسي آزاد به
اطالعات برقرار كنند تا كاربران بتوانند با استفاده از
ابزارهاي دسترسي و ارتباطي نظير تلفن و رايانه ،با
مؤسسه مربوط ارتباط برقرار كنند و انجام اين قبيل
امور نميتواند منوط به مراجعه حضوري شهروندان
شود .براساس اين آييننامه ،مؤسسات مشمول بايد

چرا «قانون دسترسی آزاد به اطالعات» اجرا نمیشود؟

قانونی که اجرا نمیشود!
دول�ت يازدهم به مردم قول داده ،بتوانند به اطالعات همه دس�تگاههايي كه از
بودجه دولتي استفاده ميكنند ،دسترسي آزاد داشته باشند

حداقل  ۱۶گروه از اطالعات اعالم شده را در درگاه
دستگاه خود طراحي و درج و امكان دسترسي بر خط
۲۴ساعته را براي مراجعان فراهم كنند.
به گفته حسين انتظامي معاون مطبوعاتي وزير ارشاد
كه دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات
هم هست روح حاكم بر اين قانون منع مجريان از
پنهانكاري است .دولتها فقط در اين صورت در
معرض نظارت عمومي قرار ميگيرند.
چرا اجرا نشده است؟
حسين انتظامي معاون مطبوعاتي وزير ارشاد در
گفتوگويي با بخش خبري  ۲۱سيماي جمهوري
اسالمي درباره ابهاماتي كه اين قانون دارد ميگويد
ممكن است حتي با توجه به اينكه چند سال از
تصويب اين قانون گذشته است باز اين قانون مناسب
امسال نباشد اما اينها در عمل بعد از اجراي قانون
روشن ميشود .وي درباره داليل تعويق اجراي اين
قانون ميگويد آييننامه اصلي اين قانون ابالغ شده
است اما ۲ماده كه مواد  ۸و  ۱۸آن است بايد داراي
آييننامه اجرايي شوند كه پيشبيني ميكنم ظرف
يكماه ديگر در هيات وزيران تصويب شود .ماده
 ۸قانون دسترسي آزاد به اطالعات تصريح دارد:
"موسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست
دسترسي به اطالعات در سريعترين زمان ممكن
پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نميتواند
حداكثر بيش از  ۱۰روز از زمان دريافت درخواست

باشد" .آييننامه اجرايي اين ماده هم طبق قانون
بايد ظرف مدت  ۶ماه از تاريخ تصويب اين قانون
بنا به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به
اطالعات ،به تصويب هيأت وزيران برسد .يعني عمال
دولت در اين زمينه تعلل كرده است .از سوي ديگر
ماده  ۱۸اين قانون هم بر تشكيل كميسيون انتشار
و دسترسي آزاد به اطالعات به دستور رئيسجمهور
با تركيب وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي (رئيس
كميسيون) ،وزير ارتباطات و فناوري اطالعات يا
معاون ذيربط ،وزير اطالعات يا معاون ذيربط ،وزير
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذيربط،
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا معاون
ذيربط ،رئيس ديوان عدالت اداري ،رئيس كميسيون
فرهنگي مجلس شوراي اسالمي و دبير شورايعالي
فناوري اطالعات كشور معطوف است.
حسن روحاني رئيسجمهور درباره لزوم اجراي اين
قانون گفته بود" :دولت يازدهم يكي از قولهايش
به مردم اين بوده كه آنها بتوانند به اطالعات همه
دستگاههايي كه از بودجه دولتي استفاده ميكنند
دسترسي آزاد داشته باشند كه اين امكان از امروز
محقق خواهد شد".
رئيسجمهور بر لزوم پاسخگويي دولت برابر حرف
و نقد مردم تاكيد كرده و گفته بود مردم بايد از همه
امور آگاه باشند و انتقادات سازنده خود را بدون دغدغه
بيان كنند تا مطمئن شويم مردمساالري ما ديني و در
چارچوب قانون اساسي است.
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در حدود  10یا  15س��ال اس��ـت کـه من به ش��دت
مش��غول خوان��دن ایمیلهایی هس��تـم کـ��ه در این
رابطـه به دستم میرسد و با مخاطبانـم در گفـتوگو
هستـم تا بتوانم تمامی باگهای موجـود در این زبان
را برطرف سازم.
یعنی هنوز هم تیم  PHPدرگیر تغییر دادن
ساختار آن هستند؟
ساختار ثابت است ،ما در حال برطرف کردن ایرادهای
جزئی هستیم.

واژه  ،PHPاز اختصار کلمات  ،Personal Home Pageساخته شده است

مصاحبه با آقای  ،Rasmus Lerdorfخالق زبان PHP

زبانی که فیسبوک را ساخت
در مورد تمامی اختراعات نکته بسیار جالبی به صورت
مشترک به چشم میخورد که شاید کمتر کسی به آن
توجه کرده باش��د ،اما بیشتر مخترعین ،به دلیل نیازی
که خودشان داشتهاند به فکر یک اختراع افتادهاند .به
همین دلیل در حال حاضر بیش��تر فناوریهای نوینی
که مش��اهده میکنیم در ابتدا برای اس��تفاده شخصی
طراحـی ش��ـده و کم کم به این مرحله رس��یده است
که برای اس��تفاده دیگران نیز توس��عه داده شود و به
یک منبع درآمد بس��یار مناس��ب ب��رای مخترع خود
تبدیل شود.
یکی از مهمترین اختراعاتی که در حال حاضر بس��یار
ب��ه درد اف��راد میخ��ورد و میتوان با اس��تفاده از آن
نیازه��ای خود را در جهان مج��ازی اینترنت ،برآورده
سازیم ،زبانهای برنامه نویسی هستند.
یکی از زبانهایی که امروزه بس��یار مورد استفاده قرار
میگیرد ،زبان برنامه نویسی  PHPاست.
این زبان در س��ال  1994توس��ط راس��موس لردرف
( ،)Rasmus Lerdorfطراحی شد.
او این زبان را با هدف ش��مارش تع��داد افرادی که از
س��وابق آنالین او بازدید میکردند ،طراحی کرد و در
واق��ع این زبان در ابتدا برنام��ه کوچکی بود که برای
استفاده شخصی او طراحی شده بود.
واژه  ،PHPاز اختص��ار کلم��ات Personal Home
 ،Pageس��اخته ش��ده است و ش��اید هدف لردرف از
انتخاب این نام این بوده اس��ت که با اس��تفاده از این
زبان هر کس��ی قادر خواهد بود که یک خانه شخصی

برای خ��ودش در اینترنت بنا کنـ��د .ویژگیهای این
زبان روز به روز به دلیـل استفاده بیـش از حد کاربران
و استقبال آنها افزایـش پیدا کـرد و امروزه این زبان
به یک پیـش پردازنـده فرامتن تبدیـل ش��ده اس��ت.
ب��ه این معنی کـ��ه پـیاچپی قادر اس��ت کـه تمامی
دادهه��ا را قبل از این که به  HTMLتبدیـل ش��وند،
مدیریت کند.
در حقیق��ت ای��ن زبان ی��ک برنام��ه برای نوش��تن
اس��کریپتهایی در سمت سرور اس��ت که قابل درج
ش��دن در اس��ناد  HTMLهس��تند این امکان باعث
میشود که برنامههایی که با  PHPنوشته میشوند با
پلت فرمهای مختلف سازگاری مناسبی داشته باشند.
این زبان در س��ال  1995گس��تردهتر شد و نسخهای
حرف��های از آن در اختیار برنامه نویس��ان قرار گرفت.
جالب اس��ت که بدانید ش��رکتهای مش��هوری مانند
فیسبوک ،یاه��و mamma ،و  Althewebدر حال
حاضر برای گس��ترش بخشهای مختلف پایگاههای
اینترنتیش��ان از این زب��ان اس��تفاده میکنند .دیگر
ش��بکههای اجتماع��ی هم ک��ه امروزه بس��یار موفق
هستند با استفاده از این زبان نوشته شدهاند.
س��ایت  ixwebhosting.mobiبه تازگی مصاحبهای
را ب��ا خالق  PHPانجام داده اس��ت که در ادامه آن را
میخوانیم.
در حال حاضر چه قدر درگیر توسعه زبان
 PHPهستید؟

چه کسی تصمیم نهایی را در مورد انجام
این تغییرات میگیرد؟
هم��ه افراد تی��م کل نظرات موج��ود در رابطه با یک 
موضوع را میخوانند و نظ��ر موافق یا مخالف خود را
در آن رابطه مینویس��ند و در نهای��ت اگر تعداد آرای
موافق بیش��تر از مخالف��ان بود تغیی��رات الزم انجام
خواهد گرفت.
اگر شرایطی پیش آید که مشکل باشد
آیا شما حاضر به داوری در میان اعضای تیم
هستید؟
بله حتما ،من همیش��ه س��عی داشتهام که نقش خودم
را در تی��م پایین بی��اورم به این گونه که برای تصمیم
گیری نهایی به من احتیاجی نباشد .یکی از بزرگترین
خواس��تههایم این اس��ت که تیم به ص��ورت خودکار
کارش را انجام دهد و دیگر وابس��ته به یک ش��خص
خاص نباشد.
نسخه آخر  PHPبسیار آهسته توسعه پیدا
کرد .چرا تیم این قدر آرام کار میکند؟
قرار ما بر این ش��ده اس��ت که نسخهای را به کاربران
ارائه کنیم که دارای کمترین ایرادات از نظر فنی باشد،
تیم تحلیلگر ما در حال شناسایی نیازهای دقیق افراد
اس��ت و ما بر اساس این نیازها و برآورده کردن آنها
عملیات طراحی نسخه جدید را انجام خواهیم داد.
کدام زبانها به شما ایدهای برای ساخت
 PHPدادند؟
زبانهای س��ی و پـ��رل ،دو زبانی بودند که به من در
ای��ن زمینه ایده دادند .در ابتـدا من فکری برای ایجاد
یک زبان جدید نداش��تم و تنه��ا این دو زبان را با هم
ترکی��ب کردم تا نیـازهای ش��خصی خودم را برطرف
س��ازم اما بعد از مـدتی  C++و جـاوا هم مورد توجه
م��ن قرار گرفتند و این گونه ش��د ک��ه ترکیبی از این
زبانه��ا به ص��ورت بهین��ه باعث ش��کلگیری زبان
برنامهنویسی  PHPشد.

یادداشت
گلسـا ماهیـان

دزدان اینترنتی کجا زندگی میکنند؟
در چند سال اخیر نوع جدیدی از سرقت در جهان باب شده است که به عنوان سرقت
انفورماتیکی شناخته شده است.
این نوع از س��رقت در بس��یاری از موارد حتی خطرناکتر از دزدیهایی اس��ت که در
جهان حقیقی انجام میگیرد.
ش��اید هی��چ گاه این اتفاق برای ش��ما در جهان حقیقی رخ ندهد ک��ه یک نفر بتواند
حس��اب بانکیتان را به یک باره تخلیه کند اما این اتفاق در جهان مجازی با استفاده
از فناوریهای دیجیتال به یک رخداد معمول تبدیل شده است .در شرایط حال حاضر
اگر کارهایتان را از طریق اینترنت انجام میدهید و تراکنشهای مالیتان را به جهان
مجازی سپردهاید باید بدانید که این کار عالوه بر آسودگی که برایتان به وجود میآورد
در کنار آن خطرات مخصوص به خود را دارد.
ش��اید برای شما هم جالب باشد که بدانید در جهان ش��هر کوچکی در کشور رومانی
وج��ود دارد که به آن "دره هکرها" میگویند و این ش��هر ب��ه عنوان پایتخت جهانی
سارقان جهان دیجیتال شناخته شده است.
جنایتکاران سایبری در حال حاضر در هر شاخهای که فعالیت کنند با نام هکر شناخته
میشوند و در سالهای اخیر تعداد افرادی که به صورت حرفهای و متخصص به یک 
هکر تبدیل شدهاند ،بسیار زیاد است.
امروزه بس��یاری از افراد این توانایی را دارند که از ش��رکتها و سازمانهای مختلف
ه��زاران ه��زار دالر را ب��ه صورت روزانه س��رقت کنند ولی ش��اید تا به حال کس��ی
نمیدانس��ته اس��ت که این دزدان برای خود یک پایتخت در جهان حقیقی دارند .این
مکان که یکی از ش��هرهای رومانی اس��ت " رامنیکو والس��ئا " نام دارد و به یک باره
به دلیل س��رقتهای بزرگی که هکرهایش انجام دادهاند در تمام جهان ش��هرت پیدا
کرده است.
بر طبق تحقیقات  FBIبیش��تر از  80درصد قربانیان س��رقتهای س��ایبری توس��ط
هکرهایی مورد س��رقت قرار گرفتهان��د که در این دره زندگ��ی میکنند .نکته جالب
دیگری که به چش��م میخورد این است که سرقت برای این افراد به یک شغل ثابت
و تمام وقت تبدیل شده است.
در حال حاضر عالوه بر هکرها پلیـسها و خبرنگاران هـم به این دره عالقه بسیاری
پیدا کردهاند و ش��اید بتوان گفت کـه بیش��تـر جمعیت ایـن ش��هر را همین سه قشر
تش��کیل میدهند .در حقیقت نیروهای امنیتـی پلیـس و همچنین خبرنگاران و دیگر
رسانهها در حال بررسی این موضـوع هستند که چگونـه این امکان وجود دارد که در
ش��هری به این کوچکی که در میـان کوهها قرار گرفتـه است ،خطرناکترین سارقان
انفورماتیک��ی جهان دور هم جمـع ش��ده و برنامـههای بزرگی برای سرقتهایش��ان
طراحی کنند.
بس��یاری از کارشناس��ان در این رابطه معتقدند که نبود کار مناس��ب باعث شده است
ک��ه تمامی جوان��ان برای امرار معاش به س��رقتهای انفورماتیکی روی آورند .جالب
اس��ت که بدانید این هکرها درآمد بسیار خوبی هم دارند و چیزی در حدود چهل هزار
یورو در ماه به صورت میانگین ،از س��رقتهایی که انجام میدهند به دست میآورند،
دس��تگیری و ب��ه دام انداختن این هکرها برای پلیسهای آمریکایی س��ختتر از آن
چیزی بوده اس��ت که انتظار داش��تهاند و جوانان هکر در این دره تا به حال توانستهاند
خس��ارات بسیاری را به شهروندان کشورشان وارد کنند .اما به تازگی مقامات رومانی
تصمی��م گرفتهاند که ط��ی یک برنامه ریزی در ماههای آینده ضربه س��ختی به این
سارقان وارد کنند.
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لینــــکدونی
سخن معلم

نه مایکروسافت ،نه اپل

علیرضــا مظاهـری

فکر میکنید کدام مدیرعامل در آمریکا بیشترین حقوق
را در حوزه فناوری اطالعات در س��ال دریافت میکند.
بر اس��اس گزارش��ی که هفته پیش یاهو در خبر خود
اعالم کرد ،نباید مدیران عامل ش��رکتهایی همچون
مایکروسافت را که ساتیا نادال است و یا شرکت اپل که
تیم کوک است ،منتخب پست پردرآمدترین مدیرعامل
شرکتهای فناوری اطالعات دانست.
نام نیک وودمن را ش��اید تاکنون نش��نیده باش��ید اما
ممکن اس��ت نام دوربینهای ورزشی گوپرو را شنیده
باشید .وودمن  39س��اله مدیرعامل شرکـت Gopro
است که عنوان پردرآمدترین مدیرعامل شرکت حوزه
فن��اوری اطالعات را در خبر یاهو از آن خود کرد .این
ف��رد رقم خیرهکننده  284میلیون دالر را به ازای یک 

از آخرین اخبار صنفی معلمان آگاه شوید

به مناس�بت نزدیک شدن به روز معلم ،اولین سایت پیشنهادی این هفته
را به این موضوع اختصاص دادهایم .وبس�ایت "س�خن معلم" به عنوان
پایگاه خبری و تحلیلی معلمان ایران ،مکانی برای پرداختن به مسائل صنفی
معلمان و فرهنگیان میباش�د .در این وبس�ایت از خبرهای مرتبط با این
حوزه اطالع پیدا کرده و میتوانید گزارشها و گفتوگوهای تحلیلی سایت
را دنب�ال کنید .همچنین ش�ما قادر خواهید بود ب�ه پژوهشها و کتابهای
معرفی ش�ده توس�ط سایت دسترسی داشته باش�ید .از دیگر بخشهای
این وبس�ایت خبری میتوان به قسمتهای دانشآموزان ،بازنشستگان
و آموزش نوین اشاره کرد.
www.smi-edu.com

بانک اطالعات خودرو

به نقد و بررسی مشخصات فنی خودروها بپردازید

دومی�ن س�ایت لینکدونی ای�ن هفته را برای دوس�تداران خ�ودرو در نظر
گرفتهای�م .در وبس�ایت خودرو به عن�وان بانک اطالعاتی خودرو ش�ما
میتوانی�د ضمن دسترس�ی ب�ه اطالعات فن�ی خودروها ،از قیم�ت انواع
اتومبیله�ا اطالع یافته و اخب�ار خودرویی ایران و جه�ان را دنبال نمایید.
همچنین گالری تصاویر ماشینهای مختلف ،ویدئوهای موجود درسایت،
مق�االت مرتبط ب�ا این حوزه ،نقد و بررس�ی خودروها و مس�ابقه از دیگر
بخشهای س�ایت به ش�مار میآیند .افزون بر موارد باال ،این سایت کلیه
برندهای خودروس�ازی ایران و جهان را همراه با محصوالتش�ان معرفی
کرده و به تجزیه و تحلیل آنها میپردازد.

نشانی خودرا به سه کلمه تبدیل کنید!

کدام سه کلمه؟

www.car.ir

راهنمای چیدمان

فضای منزل خود را حرفهای دیزاین کنید
معرفی بعدی لینکدونی این هفته به وبسایتی در مورد دکوراسیون داخلی
اختصاص دارد .در این وبسایت عکسهای زیادی از چیدمان قسمتهای
مختلف منزل و محل کار مانند آشپزخانه ،اتاق خواب ،سرویس بهداشتی،
نشیمن ،غذاخوری ،فضای بیرون ،اتاق کار ،دفتر کار خانگی و نمای خارجی
موجود میباشد .همچنین شما میتوانید عکسهای هر قسمت را با توجه به
سبک آن مانند سنتی و معاصر ،اندازه آن بر حسب بزرگ ،متوسط و کوچک،
بودجه دکوراسیون آن بر اساس زیاد ،متوسط و محدود ،نوع قرار گرفتن آن
مکان ،رنگ دیوارها و جنس و رنگ کف اتاقها جستوجو کنید.

رادیوی اینترنتی

سال از این شرکت حقوق دریافت میکند .نکته جالب
این اس��ت که پرفروشترین محصول این شرکت که
همان دوربین ورزشی است ،همان طور که از عنوانش
پیداست یک محصول تخصصی است که این شرکت
در کنار آن صدها گجت ریز و درشت را هم برای تولید
برنامهریزی کرده اس��ت .حقیقتا قبل از اعالم وضعیت
مالی ش��رکت  Goproنمیتوانستیم چنین درآمدی را
برای این شرکت متصور شویم .به طور حتم اگر امکان
دسترس��ی به بازارهای جهانی برای این شرکت مقدور
نبود نمیتوانس��ت از این محص��ول  130گرمی چنین
درآمدی را کس��ب کند .داش��تن تفک��ر صادراتی قطعا
باعث ش��ده تا این محصول برای این ش��رکت بتواند
چنین درآمدی را ایجاد کند.

www.hoz.ir

تبلیغ محصوالت به صورت صوتی

آخرین لینکدونی این هفته به وبسایتی درباره پادکستهای صوتی مربوط
میشود .در وبسایت "شنوتو" به عنوان مرجع پادکستهای صوتی ،قادر
خواهید بود به فهرست متنوع موضوعاتی مانند مدیریت ،شعر و ادبیات و
زبانهای خارجی سر زده و به پادکستهای مورد عالقه خود گوش کرده و
آنها را دانلود کنید .همچنین میتوانید از طریق موبایل پادکست بشنوید و
ارسال کنید .افزون بر اینها قادر هستید صاحب کانال اختصاصی خود باشید
و صدای کاال ،خدمات و تولیدات خود را به گوش مخاطبین برسانید .از دیگر
خدمات شنوتو نیز میتوان به کتاب صوتی و دوبله اشاره کرد.
www.shenoto.com

ممکن اس��ت محل اقامت شما دارای نشانی مشخص
و س��ادهای باشد که میتوانید این نش��انی را برای هر
مرس��ولهای ب��دون دغدغه بابت این ک��ه حمل کننده
مرس��وله نش��انی ش��ما را گم کند ،بفرس��تید .مرسوله
ش��ما میتوانـ��د یک غذا یا حتی یک قبض باش��د اما
در جهان ح��ال حاضر محلهای بس��یاری وجود دارد
که نمیت��وان برای آن نش��انی مش��خصی را متصور
ش��د .ماموریت  What3wordsاین است که بتواند به
هر نقطه در دنیا یک نش��انی منحصر به فرد اما س��اده
برای به ذهن س��پاری ،اختصاص دهد .در مدل نشانی
 What3wordsس��ه کلمه به هر  3مت��ر در  3متر از
مساحت زمین اختصاص یافته که توسط یک نرمافزار
قابل ترجمه اس��ت .بنابراین ب��رای تمام  57تریلیون 3
متر در  3متر مساحت زمین یک نشانی مشخص وجود
خواهد داش��ت که افراد به جای نشانیهای طوالنی و
نامش��خص میتوانند به یکدیگر بدهند .پایگاه TNW
ب��ا گزارش ای��ن خبر س��رویس  What3wordsرا در
یک آزمایش برای یک نش��انی که در دوبلین واقع بود،

مورد آزمایش قرار داد که این نش��انی توس�� ط�What

 3wordsبه عبارت  Works.serve.baked.ترجمه
شده است .در تمام کشورها از جمله کشورهای توسعه
یافته نشانیهای ناقص یا پیچیده باعث بروز مشکالتی
میش��ود .این نش��انیها میتواند برای افراد یا مشاغل
پرهزینه یا حتی س��ردرگم باش��د .این نش��انیها حتی
ممکن اس��ت در موارد اورژانسی باعث در معرض خطر
قرار گرفتن جان افراد ش��ود .سرویس What3words
فهرستی از  25هزار کلمه در اختیار دارد که توسط این
فهرست ،برای هر نشانی یک عبارت منحصر به فرد و
در عین حال س��اده را درنظر میگیرد .این فهرست به
کلمات رایج و طوالنی تقس��یم ش��ده که کلمات رایج
برای مناطق پرجمعیت و کلمات طوالنی برای مناطق
کم جمعیت اختصاص مییابد.
سرویس  What3wordsبرای سیستمعاملهای iOS
و اندروید و همچنین وب نرمافزار ایجاد کرده است .مدیر
بازاریابی  ،What3wordsگایلز ریس جونز است که در
رابطه با سرویس شرکت خود میگوید :ما نرمافزارهای

کاملی برای پلتفورمهای پرطرفدار ایجاد کردهایم اما در
کن��ار آن رابطهای نرمافزاری یا همان  APIس��رویس
خود را توس��عه دادیم تا افراد بتوانند در محصوالت خود
با خدمات س��رویس  What3wordsدر ارتباط باش��ند.
س��رویس  What3wordsرقبایی هم دارد .بسیاری از
سرویسهای مش��ابه  What3wordsاز جایگزینهای
عددی برای نس��بت دادن یک نشانی به عبارتی خاص
استفاده میکنند .این گونه عبارتها برای به ذهن سپاری
مش��ـکــل و پـیـچـیـده هس��تـنـد امــا س��رویـس
 What3wordsبا اس��تفاده از ترکیب سه تایی کلمات،
جایگزین نشانیها را برای به ذهن سپاری ساده ساختهاند.
اس��تفاده از خدمات ترجمه نشانی به عبارت در سرویس
 What3wordsب��رای کاربران رایگان اس��ت .برخی از
خدمات این س��رویس مانند پیشنهاد نشانی و یا استفاده
از APIها برای متقاضیان آنها هزینه در برخواهد داشت.
این نرمافزار بر اس��اس الگوریتم مشخصی نشانیها را
ترجمه میکند که باعث شده حجم نرمافزارهای آن در
مقایسه با کاری که میکند پایین باشد.
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پیشنهادهفته

مشک آن است که خود ببوید
رضایتمندی مش��تری از محصوالت ارائه شده در هر
کس��ب و کاری ،شرط رس��یدن به موفقیت و امتیازی
ب��رای رقاب��ت ارائهدهندگان با رقبای خود اس��ت .در
همین راستا شرکتهای مختلف از جمله شرکتهای
ارائه دهنده اینترنت پرس��رعت سعی میکنند رضایت
مش��تری را جلب کرده و در جهت افزایش آن تالش
کنند .هفته گذش��ته معاون تجاری مخابرات اس��تان
تهران اعالم کرد حدود  ۷۵درصد مش��ترکان اینترنت
مخابرات از سرویس��ی که دریاف��ت میکنند رضایت
دارن��د چراکه اگ��ر غیر از این بود س��رویسهای خود
را پ��س میدادند .به گفته وی درص��د نارضایتیهای
موجود زیاد نبوده و این رقم در شرکتهای خصوصی
هم ممکن است وجود داشته باشد.

قفل یواسبی

رشیـد زارعی


نکته قاب��ل توجه در اظهارات این مقام مس��ئول این
اس��ت که به طور معمول اعالم رضایتمندی مشتری
از خدم��ات ارائ��ه ش��ده از طریق نظرس��نجی انجام
میش��ود .همچنین پارامترهای مختلف��ی در ارزیابی
عملک��رد س��رویس دهنده تاثیرگذار اس��ت که میزان
رضایت کاربران را تعیی��ن میکند .لذا اعالم این آمار
ش��اید به معنی رضایت صددرصدی نباش��د .میتوان
گفت اس��تدالل مطرح شده چندان قوی نیست چراکه
برخ��ی از کاربران مجبورند فق��ط از خدمات اینترنتی
مخاب��رات اس��تفاده کنن��د .ع�لاوه بر این مقایس��ه
ش��رکتهای ارائه دهنده اینترنت پرس��رعت از لحاظ
کیفیت ،زمانی صحیح اس��ت که تمام ش��رایط رقابتی
در حوزه پهنای باند بین آنها یکسان باشد.

از اتصال یواسبیهای ناشناخته به سیستم خود جلوگیری کنید

اولی�ن نرمافزار پیش�نهادی این هفت�ه را به برنام�های جهت قفل کردن
یواسب�ی اختص�اص دادهایم .این نرمافزار ابزاری بس�یار س�ریع برای
مراقب�ت از پ�ورت یواسبی کامپیوتر ی�ا لپتاپ شماس�ت .این برنامه،
نرمافزاری بس�یار س�بک و حرفهای و پرتابل برای قفل کردن و مس�دود
کردن اتصال حافظههای جانبی یواسبی میباشد .این نرمافزار از اتصال
یواسبیهای ناش�ناخته مخصوصا در زمان عدم حضور ش�ما جلوگیری
میکند و به راحتی میتوانید از عدم ورود بدافزار به سیستم خود مطمئن
ش�وید .یکی از ویژگیهای خاص این نرمافزار امکان بالککردن سریع
یواسبی میباش�د که ش�ما میتوانید در ثانیه این پورت را ببندید .ظاهر
س�اده و بس�یار آس�ان از ویژگیهای بارز این نرمافزار میباش�د که هر
کاربری در هر سطحی میتواند از آن بهره ببرد.
http://goo.gl/jtd9AV
Size: 2.6 MB

مدیریت گیمنت

گزارشی در مورد وضعیت مهاجرت از  IPv4به IPv6

سفر ناتمام آدرسهای اینترنتی

با این که از حدود سال  1999بحث در مورد مهاجرت
از آدرسه��ای اینترنتی  IPv4به  IPv6مطرح ش��ده
اس��ت ،اما هماکنون این پروتکل جدید تنها کس��ری
از اینترنت را تش��کیل میدهد .حال این سوال مطرح
میش��ود که چرا هنوز انتق��ال آدرسهای اینترنتی به
 IPv6چندان پیشرفتی نداشته است؟
سهم  10درصدی IPv6
پروت��کل جدی��د  IPv6آدرسه��ای بیش��تری را در
اختی��ار کاربران و نیز ش��رکتهای ب��زرگ اینترنتی
و اپراتوره��ای تلفن هم��راه برای ارائ��ه خدمات قرار
میده��د .همچنین مهاجرت ب��ه  ،IPv6باعث ایجاد
ش��بکههای س��اده و افزایش س��رعت در وب خواهد
ش��د .با این حال ،کمتر از  10درصد از ترافیک جهانی
اینترنت به آدرسهای  IPv6اختصاص دارد .همچنین
تنها  14درصد از  1000وبس��ایت برت��ر دنیا از این
پروت��کل اس��تفاده میکنن��د .یکی از مهندس��ان نرم
افزار در فیسبوک معتقد اس��ت به دلیل مشکل بودن

مفهوم این انتقال ،هنوز بسیاری از وبسایتها IPv6
را فع��ال نکردهان��د .وی گفته اس��ت" :در حال حاضر
 IPv6به طور کامل در دس��ترس اس��ت و با یک تیم
بس��یار کوچک میتوان مهاج��رت از  IPv4به IPv6
را عمل��ی کرد" .البت��ه مش��کالتی از جمله خطاهای
ایجاد ش��ده در مس��یر انتقال به پروتکل جدید ،باعث
کند ش��دن س��رعت خدمات و قطع دسترسی کاربران
به  IPv6ش��ده اس��ت .یکی دیگ��ر از تحلیلگران در
مورد  IPv6میگوید":اگرچه این پروتکل قوی اس��ت
اما عملیات آن بس��یار ظریف میباش��د چراکه باید با
تمام روترها هماهنگ ش��ود" .به گفت��ه وی به دلیل
اینکه ارائهدهندگان خدمات اینترنتی در حال سازگار
ش��دن با پروتکل جدید هستند و به این منظور نیاز به
س��ختافزارهای جدید دارند ،ممکن است مهاجرت از
 IPv4به  IPv6س��الها به ط��ول بینجامد .همچنین
به نظر میرس��د یکی از موانع فعلی اس��تقرار ،IPv6
کسب درآمد محدود برای توسعه باشد .در حال حاضر
بس��یاری از ش��بکههای تحویل محتوا و شرکتهای

بزرگ اینترنتی مانند  AT&Tامکان اس��تفاده کاربران
از هر دو آدرس  IPv4و  IPv6را فراهم میکنند.
آدرسها سازگار میشوند
ام��کان توس��عه آدرسهای اینترنتی و دس��تیابی به
 IPv6حتی برای ارائهدهن��دگان خدمات اینترنتی که
آدرس  IPV4کاف��ی جه��ت ارائه به مش��ترکان خود
ندارن��د ،وجود دارد .انتظار میرود ش��رکتهای بزرگ
اینترنتی بس��یاری از س��خت افزارهای خ��ود از جمله
حس��گرها ،دوربینها و انواع دستگاههای قابل اتصال
به اینترنت را با  IPv6س��ازگار کنند .به تازگی شرکت
 AT&Tمهاجرت از  IPv4به  IPv6را برای شبکههای
بیس��یم خود آغاز کرده است .آخرین گزارشها نشان
میدهد در پایان س��ال گذشته  19.8میلیون دستگاه
قابل اتصال به اینترنت مورد استفاده قرار گرفته است
و در آینده دستگاههای متصل به اینترنت افزایش پیدا
خواهد کرد .ب��ا این حال کارشناس��ان معتقدند بدون
 IPv6نمیتوان به این موفقیت دست یافت.

فعالیت مشتریان خود را ساماندهی کنید

نرماف�زار بع�دی که برای این هفت�ه انتخاب کردهای�م برنامهای برای
مدیری�ت کافینت و گیمن�ت میباش�د .از ویژگیهای ای�ن نرمافزار
میت�وان به امکان دسترس�ی به برنامهها از طریق س�رور یا سیس�تم
کالین�ت ،ام�کان گروهبن�دی کالینته�ا ،ام�کان در صف ق�رار دادن
مشتریان ،تحت کنترل گرفتن میزان مصرف چاپگر ،تایمر دستی برای
زیر نظر گرفتن سیستمهای متفرقه مانند مشتریان لپتاپدار ،امکان
رزرو توس�ط مشتریان ،سیس�تم کنترل دسترس�ی کامل برای اجزای
نرمافزار ،تهیه گزارش کامل از کارمندان ،پروفایل اختصاصی برای هر
مشتری ،امکان دستهبندی مشتریان و حفظ محدودیتهای کالینت در
هنگام قطع اتصال به سرور اشاره کرد.
http://goo.gl/qz9oWB
Size: 121 MB

انتقال اندرویدی

فایلهای خود را با سرعت  80برابر بلوتوث انتقال دهید

آخرین پیشنهاد نرمافزاری این هفته به برنامهای مخصوص انتقال فایل
بین گوش�یهای اندروید مربوط میش�ود .به کمک این نرمافزار سرعت
انتقال فایل دستگاه ش�ما با دیگر دستگاههای اندرویدی  80برابر باالتر
از بلوتوث خواهد شد .همچنین شما میتوانید توسط این برنامه هر فایلی
را با هر فرمتی انتقال دهید و از س�رعت و قدرت این برنامه ش�گفتزده
ش�وید .از دیگر ویژگیهای این نرمافزار میتوان ،محیط کاربری بس�یار
ساده و بدون ابهام در قسمتهای مختلف ،سرعت باال در ارسال اطالعات
با سرعت  ۸۰برابر سیستم بلوتوث ،انتقال و ارسال آسان عکس ،ویدئو،
دریافت سریع و آسان تمام فایلها و اطالعات مختلف از دیگر دستگاهها،
نرمافزاری صد در صد رایگان و بی نیاز از هرگونه پرداخت درون برنامهای
را نام برد.
http://goo.gl/zjdywT
Size: 2.26 MB
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ترفند ویندوز

وب کمهای باز ،بسته!

هکرها و کارمندان خطرناک ،مشکل امنیتی سال 2015

سازمانها آسیبپذیر باقی میمانند

اگر چند سـال پیـش کسـی از وجـود وبکـم یا دوربیـن در یـک دستـگاه مانند
رایانه یا تبلت احساس نگرانی میکـرد ،به وی بـرچسب متوهـم و یـا ترسـو
میزدند اما پس از افشاگریهـای دو سال گذشته ،مشخـص شد که جاسوسـی از
دوربیـنهای موجود در دستگاههای دیجیتال نه تنها ممکـن و شدنی است ،بلکه به
وفـور اتفاق میافتد.
تنها سازمان امنیت ملی آمریکا نیسـت که به تنهایی جهان را ناامن کرده است؛ بلکه
تنها در یک نمونه چندین کارمنـد بازنشسته  FBIاعتراف کردند که چه طور برای
سالها از رایانـههای میلیـونها مردم عادی در سراسر جهان جاسوسی میکردهاند.
دو سال پیش افشـا شـد که کارمندان یک  مدرسه در ایاالت متحده با انتشار
برنامههای آموزشی آلوده در میان دانش آموزان ،چگونه بیش از  56هزار تصویر
از طریق وب کم دانش آموزان سرقت کرده بودند و همه اینها ،تنها مشت نمونه
خروار است.
مهم نیست که چه کسی یا چرا ممکن است از وب کم یا دوربین شما جاسوسی کند،
بلکه مهم این است که نباید این اتفاق رخ دهد.
وب کم یک ابزار حیاتی برای رایانه نیست و در بیشتر اوقات حتی به درد نمیخورد.
بنابراین اولین و اساسیترین قدم برای جلوگیری از جاسوسی تصویری ،جداکردن
وب کم از رایانه است .در مورد لپتاپهایی که وب کم دارند ،بهتر است نوار کشویی
وب کم در حالت بسته قرار داشته باشد.
اگر لپتاپ به این چنین دریچهای مجهز نیست ،آن را از طریق تنظیمات BIOS
غیرفعال نمایید.
درست قبل از وارد شدن به سیستمعامل ،میتوانید با فشردن دکمههای از پیش
تعیین شده (مثال  F8یا  )ESCوارد تنظیمات  BIOSشوید .در مورد لپتاپها (که
دوربین آنها جداشدنی نیست) با این کار میتوانید وب کم را به طور سختافزاری
خاموش کنید.
اگر این امکان وجود دارد که در حین کار در ویندوز به ناگاه به استفاده از وب کم
نیازمند شوید ،میتوانید آن را در ویندوز فعال یا غیرفعال نمایید.
برای این کار ،روی آیکن  Computerدر صفحـه دسکتاپ راست کلیک  کرده
و گزینـه  Manageرا انتخـاب نماییـد .سپـس در ستـون سمـت چپ ،گزینـه
 Device Managerرا انتـخـاب نمـوده و از بخـش  Imaging Deviceوبکــم
را  Disableنمایید.
به یاد داشته باشید که هیچ وقت از احتیاط ضرر نخواهید کرد.

ش��رکت  Dellدر گ��زارش س��االنه خ��ود رایـجترین
حم�لات س��ـال  2014را مـورد تجزیـ��ه و تحلیـل
قـرار داده و اعـالم کـرده اس��ـت کـه س��ازمـانهـا
بای��د خودش��ـان را در بـرابر تهدیدات س��ـال 2015
ایمـن نماینـد.
به نقل از ماهر ،با توجه به این گزارش ،بدافزار ،POS
بداف��زار پروت��کل وب ( )HTTPSو حم�لات روی
سیستمهای  SCADAدر میان همه مشکالت امنیتی
شناس��ایی شده ،از بزرگترین تهدیدات امنیت سایبری
در س��ال  2014بودند که نسبت به سال گذشته رشد
قابل توجهی داشتهاند.
 ،Patrick Sweeneyمدی��ر اجرای��ی  DELLاظهار
داش��ت" :هم��ه اط�لاع دارند ک��ه تهدی��دات واقعی
میباش��ند و پیامده��ای آن میتوان��د وخی��م باش��د.
نمیت��وان در برخی از م��وارد عدم آگاه��ی را مقصر
دانس��ت .هک ش��دنها و حمالت هم چنان به وقوع
میپیوندن��د نه به دلی��ل عدم به کار ب��ردن اقدامات
امنیتی در س��ازمانها ،بلکه به این دلیل که همیش��ه
راهه��ا و آس��یبپذیریهایی وجود دارن��د که برای ما
ناشناخته هستند".
در س��ال  ،2014سیس��تمهای  POSبه شدت هدف
حمل��ه ق��رار گرفتهان��د و روشهای جدی��دی مانند
س��رقت حافظه و اس��تفاده از رمزگذاری برای فرار از
فایرواله��ا در حال افزایش میباش��ند .ب��رای مقابله
با ای��ن تهدیدات ،فروش��ندگان باید خط مش��یهای
سختگیرانهتری برای فایروالها تعریف نمایند تا مانع
از وقوع حمالت مشابه شود.
 ،Kevin Haleyمـدیـ��ر Symantec Security
 Responseنی��ز اظه��ار داش��ت نیازی نیس��ت که
هکرها برای حمله به اهداف خود از راههای پیچیدهای
اس��تفاده نمایند .طبق یافتههای ما آنها میتوانند به

راحت��ی و از طریق آلودهس��ازی بهروزرس��انی جعلی
نرمافزارها ب��ه تروجان ،اهداف خود را عملیاتی نمایند
و منتظر باش��ند ت��ا کاربران آنهـ��ا را دانلـود نمایند.
به این ترتیب هکرها میتوانند به ش��بکه س��ازمانها
دسترسی یابند.
نتایج به دست آمده نشان میدهد که شرکتها برای
تولید و انتش��ار اصالحیـههای امنیتی به طور متوسط
 59روز زم��ان نیـاز دارنـد و ای��ن مدت برای هکرها
بازه خوبی اس��ت ت��ا اهداف خرابکارانه خ��ود را پیاده
سازی نمایند.
به طور کلی ،یک باور وجود دارد که مجرمان سایبری
همیشه یک گـام جلوتر از سازمانهـا هستنـد و قبل
از آن که س��ازمانهـا خود را ب��ا راهکارهـای امنیتی
جدی��د تجهیـ��ز نماینـ��د ،تهدیدات امنیتـ��ی خود را
عملیاتی میکنند.
ام��ا به تازگ��ی تهدی��دات داخلی س��ازمانها بیش از
گذش��ته مورد توج��ه متخصصان امنیت ق��رار گرفته
است .به خصوص پس از سرقت گسترده اطالعاتی از
شرکت سونی (که یکی از کارمندان سابق این شرکت
متهم اصلی واقعه ش��ناخته ش��د) ،شرکتهای امنیتی
توجه بیشتری به کارمندان خرابکار یا بیاحتیاط نشان
دادهاند.
هنگامی که ایمیل و پایگاه داده ش��رکت سونی هک 
شد ،در ابتدا همه انگشت اتهام خود را به سمت کشور
کره ش��مالی نشانه گرفتنـد و ساخت فیلم ضد کرهای
را دلیل این اقدام کره ش��مالی دانس��تند ،تا جایی که
رئی��س جمهور آمری��کا نیز در اقدام��ی عجوالنه کره
ش��مالی را متهم کرد و تنش میان این دو کش��ور به
اوج خـود رسید اما خیلی زود مشخص شد که کارمند
از کار بیکار ش��ده ش��رکت سونی ،مس��بب همه این
وقایع بوده است.

تحقیقات صورت گرفته توسط  SANSروی تهدیدات
داخلی نشان میدهد که  74درصد از محققان امنیتی
نگ��ران تهدی��دات داخلی مانند کارمن��دان بیدقت یا
خراب��کار هس��تند .جالب این جاس��ت ک��ه  32درصد
متخصصان بر این باورند که نمیتوان جلوی تهدیدات
داخلی را گرفت.
همچنی��ن از این می��ان  28درصد اظهار داش��تند که
کشف و جلوگیری از تهدیدات داخلی برای سازمانها
از اولویت خاصی برخوردار نیست.
ای��ن تحقیق با پش��تیبانی  SpectorSoftو مدیریت
 SANSدر دسامبر س��ال  2014و ژانویه سال 2015
صورت گرفته است.
در ای��ن تحقی��ق آم��ده اس��ت ک��ه  44درص��د از
ش��رکتکنندگان در ای��ن تحقی��ق گفتهاند که اطالع
ندارن��د در ح��ال حاضر چه مبلغی ب��رای راه حلهای
کاه��ش تهدیدات داخلی هزین��ه کردهاند و  45درصد
اظهار داش��تند که اطالعی از برنامه س��ال آینده برای
اعمال این گونه راه حلها ندارند.
در حال��ی که  69درصد از ش��رکت کنن��دگان در این
تحقی��ق گفتهاند ک��ه در حال حاضر بـرای پاس��خ به
رخداده��ای خود از برنامـه خاصـ��ی تبعیـت میکنند
ام��ا بیش از نیـمـی از آنهـا اظهـار داش��تنـد که در
ای��ن برنامه هیـ��چ راهکار خاصـی ب��رای تهدیـدات
داخلی ندارند.
 Michael Goldbergمدی��ر ش��رکت Awareness
 Technologiesاظه��ار داش��ت" :تقاض��ا ب��رای
جلوگیری از تهدیدات داخلی در حال افزایش است اما
در حال حاضر راهکارهای پیشنهادی هزینه باالیی را
به سازمانها تحمیل میکند".
کسـری پاکنیت
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شهروند الکترونیک

خدمات تعاون ،کار و رفاه

معرفی چند برند تازهکار در زمینه تولید گوشیهای متنباز

نوظهورهای متنباز در جهان گوشیهای هوشمند
سیستم عامل اندروید بعد از ورود به بازار پیشرفتهای
زیادی داشته و در سال  ۲۰۱۴با اختصاص دادن ۸۰
درصد سهم بازار سیستمعامل گوشی تلفن همراه
توانست عنوان محبوبترین سیستمعامل جهان را
کسب کند .یکی از دالیل اصلی موفقیت این سیستم
عامل موفقیت شرکـت گوگل در زمینه متن باز و
در دسترس بودن کـدهای آن در سطح بین المللی
میباشد .اصلیترین رقیـب اندروید سیستـمعامل
 iOSشرکت اپل در ایاالت متحـده میباشـد که
در تالش برای گسترش هرچه بیشتـر در بازار های
جهانی میباشد.
زمانی که شما در رابطه با اندروید  ،فروشندگان
و   توسعه دهندگان آن فکر می کنید شاید اولین
چیزی که به نظرتان برسد شرکتهای بزرگی مانند
سامسونگ HTC ،و  LGو موتوروال باشند .در ادامه به
بررسی پنچ شرکت نوظهور که با سیستم عامل اندروید
وارد بازار شدهاند ،میپردازیم.
شرکتشیائومی
این شرکت با رشد بسیار سریع خود تبدیل به یکی
از بزرگترین تولید کنندگان گوشیهای هوشمند در
جهان شده است xiaomi ..توسط یک  تاجر چینی
به نام لی ژوئن در اوایل سال  ۲۰۱۰تاسیس شده و
امروزه یکی از با ارزشترین راه اندازیهای جهان به
حساب میآید .این شرکت تلفنهای همراه خود را به
صورت انحصاری و فقط از طریق فروش اینترنتی و با
قیمت و حاشیه سود بسیار پایین به فروش میرساند.
گوشیهای هوشمند سری  MIاین شرکت با باالترین
کیفیت و کارایی یکی از بهترین محصوالت موجود
در بازار به حساب میآیند .تولیدات این شرکت بر
روی فریم ویر اختصاصی  MIUIاجرا شده و برخی از

ویژگیهای اضافی مانند تمهای سیستم عامل اندروید
روی آنها قرار داده شده است.
شرکت وان پالس
این شرکت در  ۱۷دسامبر  ۲۰۱۳در شنزن چین تاسیس
شد و تلفنهای خود را در شروع کار در دو مدل ۱۶
و  ۶۴گیگابایتی و تنها با  ۵۰دالر اختالف قیمت وارد
بازار کرد .نسخه  Sportاین شرکت تحت عنوان یک 
فبلت  5.5اینچی یکی از کاربردیترینهای موجود در
بازار میباشد .کیفیت بسیار باال و قیمت بسیار پایین
محصوالت این شرکت باعث محبوبیت هرچه بیشتر  
آن در بازارهای جهانی شده است.
شرکتمیکرومکس
سیستم عامل متن باز اندروید رونـق زیادی در هند
داشته و شرکت میکرومکس بـا بهرهگیری از این
سیستم عامل کار خـود را در ایـن کشور آغاز کرد.
این شرکت توانست در سال  ۲۰۱۴از  میزان فروش  
شرکت سامسونگ پیشـی گرفته و عنوان تولیدکننده
برتر هندوستان را از آن خـود کنـد .فعالیت اولیه این
شرکت در حوزه تولید نـرمافزارهای  ITبود ولی مدتی
بعد به سمت تولید محصـوالت مخابراتی و تلفن
همراه روی آورده و در این زمینه نیز رشد بسیار
زیـادی داشت.
 Micromaxگوشیهـای خــود را در دو سـری
 Canvasو  Boltبا خصوصیات متفاوت عرضه
کرده و برخی از ویژگیهای به کار گرفته شده در
این گوشیها به عنوان بخشی از نسخه  جدید سیستم
عامل اندروید توسط گوگل استفاده شدهاند .یکی
از این ویژگیها   ابتکار به خدمت گرفتن بازارهای
نوظهور میباشد.

شرکت بلو
این شرکت کار خود را در سال  ۲۰۰۹و در شهر میامی
آغاز کرده و بیشتر موفقیت خود را در آمریکای التین
کسب کرده است .تمرکز اصلی   BLUبیشتر روی کم
هزینه بودن و قفل تلفنهای همراه بوده است .این
شرکت در حال حاضر فهرست پنج سری از گوشیهای
جدید خود را با نامهای Life ،Studio ،Vivo ،Dash
 Specialtyرا در وب سایت خود برای فروش گذاشته
است .این شرکت عالوه بر سیستمعامل اندروید
تلفنهای ویندوزی نیز تولید و عرضه میکند.
شرکت میزو
این شرکت فعالیت خود را با ساخت دستگاههای پخش
موسیقی آغاز کرد ولی در اواخر سال  ۲۰۰۰روند تولیدات  
خود را به سمت تولیدات تلفن همراه تغییر داد و در سال
 ۲۰۰۷با محصول  M8خود یک رقیب اساسی برای
آیفون به حساب میآمد .دفتر مرکزی و شرکت اصلی
این برند در گوانگدونگ چین واقع است ولی روسیه و
در بخشهایی از اروپا نیز فعالیت دارد MX4 .جدیدترین
گوشی ساخته شده این شرکت میباشد که با سخت
افزاری بسیار قدرتمند به عنوان یک مدعی وارد رقابت
در  بازارهای  جهانی شده است .از ویژگیهای اصلی
این تلفن همراه دوربین  20.7مگاپیکسلی حافظه رم ۴
گیگابایتی ،حسگر اثر انگشت و تراشه پردازشی اگزینوس
 ۵۴۳۰شرکت سامسونگ میباشد .تعداد رو به افزون
شرکتهایی که تمایل به تولید سختافزارهای مبتنی بر
سیستم عاملهای متن باز دارند ،نشان دهنده موفقیت
سیستمعاملهای متن باز است .تمامی آمار و ارقام به
خوبی این موفقیت را تایید میکنند و در حال حاضر
اندروید با اقتدار محبوبترین سیستمعامل گوشی
تلفنهای هوشمند در جهان است.

به بهانه نزدیک شدن به روز جهانی کارگر ،شهروند الکترونیک این هفته را به وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اختصاص دادهایم؛ وزارتخانهای که در سال  1390از ادغام
سه وزارتخانه تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به وجود آمد.
از وظایف این وزارتخانه میتوان به برنامهریزی و نظارت بر اجرای قوانین کار ،تعاون و
ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ،سیاستگذاری و برنامهریزی به منظور تنظیم
روابط کار ،بررس��ی و رفع مسائل و مش��کالت جامعه کارگری ،تنظیم روابط کارگری
و کارفرمایی با بهرهگیری از س��از و کارهای سه جانبهگرایی در راستای سیاست حفظ
و صیان��ت از نیروی کار و تنظیم مقررات و ضوابط ،معیارها و توصیهنامههای ایمنی و
استانداردهای کار و تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران اشاره کرد .همچنین اعمال
نظ��ارت و انج��ام اقدامات قانونی ب��ه منظور تنظیم روابط کار ،حل و فصل مس��ائل و
مشکالت جامعه کارگری ،حفظ و صیانت از نیروی کار ،افزایش سهم بخش تعاونی در
اقتصاد کشور و حمایت از توسعه اشتغال در چارچوب سیاستهای کلی نظام از اهداف
این وزارتخانه به شمار میآید.
حال که با وظایف و اهداف این سازمان آشنا شدیم ،به خدمات الکترونیکی آن خواهیم
پرداخت .یکی از این خدمات س��امانه تشکیل و ثبت الکترونیکی تعاونیها میباشد که
از دو قس��مت درخواس��ت تش��کیل تعاونی جدید و ورود برای پیگیری و ادامه مراحل
تش��کیل تعاونی برای متقاضیان به وجود آمده است .سازمان الکترونیک وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی از دیگر خدمات این س��ازمان به حس��اب میآید .از دیگر خدمات
این وزارتخانه میتوان به پرتال آموزش از راه دور این س��ازمان اش��اره کرد که شامل
آشنایی مدیران با قانون و مقررات بخش تعاون ،بازرسی در شرکتهای تعاونی ،مبانی
و تئ��وری کارآفرینی و مدیریت تعاونیهای کش��اورزی میش��ود .همچنین وزارتخانه
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی سامانهای جهت نظارت جامع بر تعاونیها ایجاد کرده است
که مخصوص کاربران تعاونیها و کاربران بازرس تعاونی میباشد .در قسمت کاربران
بازرس تعاونی ،برای کاربران بازرس و کاربران مش��اور به س��امانه امکان ورود در نظر
گرفته شده است.
سامانه شبکه ملی بازار کار یکی دیگر از خدمات وزارتخانه تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
میباشد که شامل صفحه اعالنات ،ثبت کاریابی جدید ،ورود به سیستم ،ثبتنام کارجو
و ثبتن��ام کارفرما میش��ود .افزون بر همه موارد باال س��امانه نظ��ارت بر تعاونیهای
مس��کن مهر و سامانه حمایت از مش��اغل خانگی دیگر خدمات الکترونیکی وزارتخانه
تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی را تشکیل میدهند.
www.mcls.gov.ir
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شایعه است یا حقیقت؟
همان گونه که گفتیم تا به حال استراتژی شرکت اپل به گونهای بوده است که در زمان انتشار
یک خبر در مورد پروژهها و کارهای این شرکت ،اولین فکری که به ذهن شنونده میرسد این
است  :این خبر شایعه است یا واقعیت؟.
آیا منبع انتشار خبر اعتبار کافی دارد؟ آیا فردی از مدیران اپل صحت ماجرا را تایید کرده است؟
به عنوان مثال چند وقت پیش در سایتهای مختلف اینترنتی صحبت از پروژه خودروی
الکتریکی اپل بود .در واقع تمامی این جریانات از هنر ذاتی استیو جابز برای مرموز بودنش
سرچشمه میگیرد .استیو جابز همیشه چه در زمانی که خودش در اپل به صورت مستقیم
مدیریت میکرد و چه در زمانی که حضورش در اپل کمرنگتر شده بود ،اعتقاد داشت که همه
چیز باید در یک لحظه خاص و برای اولین بار به مشتریان یا متخصصان نشان داده شود .از
نظر جابز این روال باعث میشود تا گیرایی و تاثیرگذاری محصول به خوبی حفظ شود .به همین
دلیل هر کسی وارد اپل شده یا با این شرکت همکاری میکند باید بداند که در اپل قانونی وجود
دارد که براساس آن فرآیند ساخت هر محصول یا پروراندن ایدهها باید بسیار سری و محرمانه
انجام بگیرد .دانستن ترفندهایی که شرکت اپل به کار میبرد تا افکار عمومی را منحرف کند
برای هر کسی جالب است .در ادامه به صحبت در مورد ترفندهایی از این شرکت خواهیم
پرداخت که تا به حال کشف شده است.

شرکتی با نام شصت و هشت
در حالی که خود شرکت اپل به اندازه کافی مرموز است ،مشخص شده است که در شهر سانی
ویل کالیفرنیا ،یک شرکت تحقیقاتی مرموز با نام  SixtyEightوجود دارد .تا به حال اطالعات
بسیار کمی در مورد این شرکت به بیرون درز کرده است اما به تازگی مشخص شده یک گاراژ
جدید توسط این شرکت ساخته شده است و این که شرکتی در میان اپل ،به ایجاد گاراژ دست
زده است ،این حدس و گمان را به وجود میآورد که اپل روی پروژه تولید خودروی الکتریکی
خود کار میکند .این تصور وجود دارد که وجود شرکت شصت و هشت ،فقط و فقط یک دلیل
برای این است که اپل روی پروژه مخفی خود یک سرپوش گذاشته و حواس دیگران را از این
ماجرا پرت کند .خود شرکت اپل با کارهایی که میکند باعث شده است که همه کارهایش زیر
ذره بین قرار داده شود به گونهای که وقتی جان ایو ،طراح ارشد شرکت اپل به همراه مارک
نیوسون بنیان گذار شرکت شصت و هشت در سال  ،2013در حراجی فیات Multipla 600
قرمز رنگ شرکت میکند همه حدس میزنند که اپل فکر و خیاالتی در سر میپروراند و در
حال حاضر مشغول استتار این پروژه مخفی خود است .البته چیز عجیبی در این میان وجود
ندارد و این خط مشی همیشگی شرکت اپل است .تا به این جای کار بسیار واضح و مشخص
است که اپل با استفاده از شرکتها و نامهای دیگر سعی میکند تا پروژههای خودش را از انظار
عمومی و رقبایش در بازار مخفی نگه دارد .البته اپل اولین شرکتی نیست که این ترفند را به کار
گرفته است ،یک دهه قبل این روش توسط والت دیزنی مورد استفاده قرار گرفته است .در آن
زمان یک شرکت گمنام به خرید قطعههای بزرگ زمین در اطراف فلوریدا میپرداخت
و بعدها مشخص شد که مالک اصلی این زمینها والت دیزنی بوده است .والت
دیزنی به این خاطر از این ترفند استفاده کرد که فروشندگان این زمینها
تنها به دلیل این که نام والت دیزنی به عنوان خریدار مطرح میشود،
قیمت باالتری را برای فروش اعالم نکرده و جنجالی در این
زمینه به پا نشود.

مخفی کاری از چه زمانی بوده؟
باید بدانید که از اول شرایط این گونه نبوده که اپل
تمامی کارها و پروژههای خود را مخفی کند .این شرکت
اولین بار در سال  1984و زمان عرضه نسخه اصلی مکینتاش به
مدیریت استیو جابز تصمیم گرفت که سیستمی با نام آزمایشگاههای مخفی به
راه اندازد .در آزمایشگاههای مخفی اپل چند سطح امنیتی مختلف وجود داشت و حتی
کارمندان این آزمایشگاهها هم در صورت داشتن کارت و کد امنیتی مخصوص به خودشان
میتوانستند وارد این محیط شوند .در کنار آن از همان زمانهای قدیم تمام فضای کاری اپل
هم به صورت مداوم توسط دوربینهای نظارتی کنترل میشود تا اگر فرد ناشناسی وارد این
مجموعه شد به سرعت شناسایی شود .در شرایطی که اپل طراحی و تولید محصوالت خود را
به صورتی کامال مخفیانه و در محیطهای امنیتی انجام میدهد ،باید شرایطی به وجود آورد
که به سادگی بتواند محصوالت خود را به بازار ارائه کند و برای این کار نیاز دارد که با جهان
خارج هم ارتباط داشته باشد .قطعات و نمونههای تولید شده توسط این شرکت باید بتوانند از
مکانی به مکان دیگر منتقل شده و مراحل حقوقی و ثبت اختراع را هم پشت سر بگذارند .در
این زمان است که فهمیده میشود چقدر کار اپل برای مخفی کاری عجیب و غریبش مشکل
است و تا چه حد اپل تا به امروز در این زمینه موفق عمل کرده است .در واقع باید گفت که اپل
در حفظ اسرار و اطالعات حرفهای خود یک شرکت بسیار موفق است و زمانی که اطالعات
محرمانه این شرکت به بیرون نشت میکند ،این ماجرا برای همه جالب بوده و توجه همه به
آن جلب میشود.

مخفی کاریهایی در مورد ساعت اپل
خیلی وقت است که از ساعت اپل صحبت میشود .در چند سال اخیر اپل واچ
مرکز توجه مردم بوده و شایعات بسیاری در مورد آن منتشر شده است .نکته
جالب این بوده است که این شایعهها تا آخرین روزهای باقی مانده تا انتشار
رسمی این ساعت هوشمند همچنان به قوت خود باقی بودند .اپل در طول
این مدت توانسته بود خود محصول را به شدت مخفی و محرمانه نگه دارد
ولی بیشتر افراد میدانستند که اپل روی چه محصولی کار میکند .المانها و
ویژگیهای این محصول در طول سالهای گذشته به صورت تدریجی مشخص
شدند و نام این محصول هم در کنفرانس سپتامبر سال گذشته توسط خود مدیر
پروژه ،اعالم شد .همانند پروژههای قبلی شرکت اپل نظیر  iPadیا ،iSlat
شرکت اپل برای ساعتش هم چندین نام مختلف را به ثبت رساند تا مردم
گمراه شوند و دقیقا ندانند نام این محصول چیست .البته در بیشتر رسانهها از
این محصول با نام  iwatchیاد شده بود .این نام به طور مستقیم تحت مالکیت
اپل بود و به همین خاطر برخی از متخصصان حدس میزدند که این نام تنها
یک نام گمراه کننده است و نام اصلی محصول چیز دیگری خواهد بود .در
کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس این نام توسط یک شرکت مشکوک دیگر
با نـام  Brightflashبه ثبت رسیده بود و همین ماجرا مشخص کرد که اپل
به دنبال راهی است تا بتواند روی نام اصلی این محصول سرپوش بگذارد .بعد
از تمامی این دردسرها مشخص شد که نام انتخاب شده برای این محصول
 Apple Watchاست و این نام مدتها قبل از زمانی که توجهها به این
محصول جلب شود ،توسط اپل به ثبت رسیده است.
جنگ با لو دهندهها
در مورد استراتژی اپل در مورد مخفی نگه داشتن اطالعاتش تا به این جای کار
مشخص شده است که اپل بیشتر از این که برای مخفی نگه داشتن اطالعاتش
تالش کند برای پیدا کردن منابعی که به انتشار اطالعاتش میپردازند ،انرژی و
نیرو میگذارد .برای این کار هم تا به حال راههای مختلفی را تست کرده است
از جمله این که خودش به انتشار اطالعیهها و اخبار گمراه کننده و دروغ پرداخته
یدهند .اپل از  10سال پیش
تا بفهمد چه منابعی اطالعاتش را فاش کرده یا لو م 
در مقابل افرادی که اطالعات محرمانهاش را لو میدهند ،شمشیر را از رو بسته
است و رویکرد متفاوتی در این زمینه پیش گرفته است .مدیران
این شرکت سعی دارند که از این افراد اعتراف گرفته و
به هر نحوی که میتوانند آنها را سرکوب کنند.
به عنـوان مثـال چنـد وقـت پیـش ویـراستاران
 AppleInsiderو  PowerPageرا به
جلسهای فراخواند و تالش کرد تا منبع انتشار
جزئیات دقیق یکی از محصوالتش را که هنوز
تولید نشده شناسایی کرده و آنها را مجازات
کند .در این جلسه روزنامه نگارهای این دو رسانه
به هیچ وجه حاضر نشدند تا با سرویسهای موسسه
 Electronic Frontierهمکاری کنند .این موضوع
برای اپل به اندازهای اهمیت داشت که در نهایت پرونده شکایت
خود را به دادگاه ارسال کرد و در این پرونده اپل اعالم کرد که از
نظرش روزنامه نگاران آنالین حق ندارند مانند روزنامه نگاران
نشریههای چاپی از حمایت قانون برخوردار شوند .این
پرونده سه قاضی مختلف داشت و در مراحل تجدید نظر
دادگاه کالیفرنیا در نهایت رای به نفع حمایت از روزنامه
نگاران آنالین صادر شد .تا به این جای کار شرایطی به
وجود آمد که اپل مجبور شد تا حدی برای پیگیری ماجرا
کوتاه بیاید اما موسسه  Electronic Frontierدر نهایت
مدعی پرداخت غرامت و هزینههای قانونی از سوی شرکت اپل
شد .هر چند که اپل باز هم نتوانست به این دسته از افراد گوشمالی
اساسی بدهد اما زمانی که برای تشکیل این پرونده و پیگیری ماجرا گذاشت
مشخص کرد که تا چه حد برای این شرکت اهمیت دارد که اطالعاتش مخفی
مانده و به هیچ عنوان به بیرون از شرکت درز نکند.

از قدیم االیام هر زمان که شرکت اپل تصمیم
به ارائه یک محصول یا سرویس جدید داشت،
به گونهای رفتار میکرد تا حس کنجکاوی همه
برانگیخته شود .این ماجرا به مشتریان این
شرکت خالصه نمیشود و تمامی افرادی که
به تکنولوژیهای جدید عالقه دارند ،با توجه به
استراتژی که مدیران شرکت اپل در زمان ارائه
یک محصول جدید دارند ،این امر به یک موضوع
طبیعی تبدیل شده است که همیشه با معرفی
یک محصول جدید اپل ،سروصدا و حواشی
زیادی به وجود آید .این شرکت تمام تالشش
را میکند تا پروژههایش را مخفی نگه داشته
و تا زمانی که تمامی موارد مربوط به آن قطعی
نشده،صحبتیدررسانههایادیگرمکانهاییکه
امکان پخش خبر وجود دارد از آن پروژه به میان
نیاید .این که شرکتی به وسعت و اعتبار اپل بتواند
کارهای خود را به صورت مخفیانه پیش ببرد و تا
زمانی که پروژههایش به ثمر میرسد بتواند آنها
را تا حد زیادی به صورت مخفی نگه دارد ،هنر

بسیار بزرگی است که از هر کسی بر نمی
هر چند وقت یک بار صحبتها و شایعاتی
جدید اپل به وجود آید که بیشتر آنها در
در زمانی که صحبت از کارها و پروژههای
خود این شرکت به صورت رسمی در کن
این که یک خبرگزاری رسمی به ارائه گزا
از صحت صحبتها و خبرهای موجود اط
به قدری در مورد مخفی ماندن پروژههایش
اطالعاتشان حساسیت دارند که تا به حا
تخلف داشته و اطالعات محرمانه شرکت
حتی مدتی تعلیق از کار شدهاند .این که ش
دهه از آغاز فعالیتش همچنان به این استر
دارد که به موفقیت خود در این زمینه اطمین
نگه داشتن کارهایش باعث ایجاد تفاوت
مخفی نگه داشتن کارها و پروژههای ش
است و اپل برای این کار مشقت بسیاری
این هفته به بررسی کارهایی که تا به حا
نگاهی به هنر فریب اپل خواهیم داشت.

یآید .البته این ماجرا باعث شده است که
ی هم در مورد محصوالت یا سرویسهای
روغ بوده و صحت ندارند .به این ترتیب
ی جدید این شرکت میشود ،تا زمانی که
نفرانسی صحبت از آن به میان نیاورد یا
زارش در مورد آن نپردازد ،کسی نمیتواند
طمینان داشته باشد .مدیران این شرکت
شان از دید عموم و به بیرون درز نکردن
ال چند نفر از کارمندانی که در این زمینه
ت را لو دادهاند ،به شدت توبیخ شده و یا
شرکتی به قدمت اپل بعد از گذشت چند
راتژی خود پایبند بوده است ،نشان از این
نان داشته و همچنان فکر میکند ،مخفی
ت و منحصر به فرد بودنش میشود .مسلما
شرکتی به وسعت اپل کار بسیار مشکلی
ی تا به حال کشیده است .در موضوع ویژه
ال اپل در این راستا انجام داده پرداخته و
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بالیی که بر سر آیفون  4نازل شد
شاید با خودتان فکر کنید که اپل یک شرکت زخم خورده در زمینه
دزدیده شدن ایدههایش است و به همین خاطر است که تا این حد روی
مخفی ماندن ایده و اطالعات مربوط به محصوالتش حساسیت نشان
میدهد .در این رابطه باید گفت که بزرگترین نشت اطالعاتی که تا به
حال شرکت اپل در مورد خود دیده این بوده است که یک پوشش پالستیکی
طراحی شده توسط این شرکت لو رفته است .در شرایطی که نسل بعدی
گوشی آیفون تحت مواضع به شدت محرمانه و در خفا توسعه داده
میشد ،یک بالی آسمانی بر سر شرکت اپل نازل شد .این بال
به این شکل بود که یکی از کارمندان شرکت اپل نمونه اولیه
آیفون  4را در سال  2010در یک کافی شاپ جا گذاشت و با این
کارش یک گناه نابخشودنی مرتکب شد .این نمونه اولیه آیفون 4
با فضایی که شرکت اپل در زمینه مخفی کاریهایش به وجود آورده
بود خیلی سریع به سرقت رفته و سپس به سایتی با نام  Gizmodoفروخته
شد .کارمندان این سایت هم به سرعت به تجزیه و تحلیل این گوشی پرداخته
و به همه نشان دادند که اپل در داخل این گوشی از چه چیزهایی استفاده
کرده است .همین ماجرا باعث شد که شرکت اپل یک تصمیم ریسکی بگیرد.
مدیران این شرکت تصمیم گرفتند که ضعفهای محصوالتشان پس از عرضه
به بازار مشخص شود تا به هیچ عنوان اطالعات محصوالت اپل دیگر
تحت هیچ شرایطی قبل از رونمایی روی رسانههایی مانند اینترنت
پخش نشود .با توجه به این که گوشیهای آیفون قبل از این که
عرضه شوند باید تحت آزمایشهایی نظیر آزمایش شبکههای
موبایلی سلولی ،تماس و مکالمه قرار گیرند ،اما شرکت اپل به
خاطر این که اطالعات مربوط به محصولش لو نرود از انجام این
کار خودداری میکند .به همین دلیل است که برخی اوقات مانند
زمانی که آیفون  6به بازار ارائه شد ،مشکالت آشکاری گریبان گیر آن شد
که اگر یک تست مناسب روی این محصول انجام میگرفت تمامی ضعفها
و ایراداتش به راحتی در مراحل تست قابل کشف بودند .سال گذشته در زمانی
که  Apple Watchدر معرض دید عموم قرار گرفته و بررسی شد این دستگاه
به صورت کامل در یک پوسته ساختگی قرار داشت تا طراحی آن از دید رقبای
شرکت اپل پنهان بماند و اپل این ترس را داشت که طراحی ساعتش را
دیگران کپی کنند.

9

دردسرهای نام آیپد
جریان مخفی کاریهای اپل از همان اول به گونهای بود که هم باعث استرس و عذاب خودش بود و
یداد .این استراتژی باعث شده بود حساسیتی که مردم
هم این که میزان کنجکاوی دیگران را افزایش م 
نسبت به کشف محصوالت اپل دارند نسبت به دیگر شرکتها نداشته باشند و آن شرکتها بتوانند در
یک فضای آرامش بخشتری کار خود را انجام دهند .در مورد آیپد هم باید گفت که اپل به شدت
دوست داشت که نام این محصولش تا قبل از این که به صورت رسمی ارائه شود ،مخفی بماند و این نام
در انحصار خودش باشد .قرار بر این بود که نام  iPadبرای اولین بار از دهان مدیر عامل این شرکت به
عنوان یک محصول جدید خارج شود و همه در همان زمان بفهمند که نام این محصول  iPadاست .نام
تجاری این محصول هم به صورت مخفف I.P.A.Dبه ثبت رسیده بود .البته باید گفت که این نام قبل
از آن توسط یک شرکت انگلیسی به نام  IP Application Developmentیا  IPAD Ltdبه ثبت
ل" موش توی کاسه آدم وسواسی میافتد "،این بار هم نقشههای اپل نقش
رسیده بود و بنا بر ضرب المث 
برآب شد و تالش این شرکت برای مخفی کردن نام  iPadبینتیجه ماند و همه قبل از انتشار رسمی
این محصول از نام آن باخبر شدند .البته با توجه به هوشمندی اپل در این زمینه میتوان انتظار داشت
که برای این محصول هم بیش از یک نام انتخاب شده باشد .مدارکی وجود دارد که نشان میدهد اپل
برای  iPadیک نام تجاری دیگر هم در نظر گرفته بوده تا اگر به هر دلیلی نتواند از نام اولیه استفاده کند،
نام دوم را مطرح کند .البته نمیتوان کتمان کرد که گلویشان به شدت پیش نام  iPadگیر کرده بوده
است .در این مورد هم اپل از طریق یک شرکت صوری با نام  LLCنامهای دیگری نظیر  iSlateو
 Magic Slateرا به ثبت رسانده بوده تا در صورت فاش شدن اطالعاتشان به صورت دقیق مشخص
نشود که نام اصلی این محصول چیست .این حساسیت و سخت گیری که اپل در مخفی نگه داشتن
ایدههایش دارد فقط به نام محصوالت یا ایدههای اولیهاش محدود نمیشود بلکه در مورد سخت افزارهای
تولیدی این شرکت هم روال به همین صورت است .برخی از افرادی که در تیم پروژه  iPadحضور
داشتند بعد از معرفی این محصول اعالم کردند که اپل نمونه اولیه این محصول را در یک اتاق زندانی
کرده بوده و تمام دسترسیها اعم از درز پنجرهها و یا شیشههای موجود به این اتاق را پوشانده بوده تا
مبادا کسی بتواند عکسی از این محصول تهیه و آن را منتشر کند .افرادی که به طور مستقیم با این پروژه
در ارتباط بودند هم باید قبل از هر گونه تماسی با این محصول،
یک طومارنامه شامل  10یا  20صفحه را امضا کرده و تعهد
یدادند که اطالعاتی که کسب میکنند را به هیچ عنوان فاش
م
نمیکنند .اما با تمامی این کارها باز هم در سال 2010قبل از این
که  iPadبه صورت رسمی عرضه و معرفی شود ،چند عکس از
آن روی اینترنت منتشر شد و این ماجرا عصبانیت مدیران اپل
را به همراه داشت .نمیتوان به قطعیت گفت که این
استراتژی مخفی کاری اپل تا به حال به سودش
تمام شده اما باید گفت که حساسیتی که مدیران و
کارمندان این شرکت در این زمینه دارند به نوعی
برای همه جالب بوده و حتی اذیت کردن این
شرکت در این رابطه به نوعی برای برخی از افراد
به یک سرگرمی تبدیل شده است.

چرا اپل مخفی کاری میکند؟

شرکت اپل پروژههای محرمانه خود
را مخفی میکند
گلسا ماهیان  -سعید طباطبایی
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پیشنهاد هفته

یادداشت بازار
صالح اسعدی

مشکالت دائمی ،راهکار های مقطعی!
یکی از مهمترین اتفاقاتی که در سالهای اخیر تحوالت بسیاری را در صنعت
ارتباطات به همراه داشته است ،افرایش حجم باالی اپلیکیشنهای پیامرسان
موبایلی میباشد .اپلیکیشنهایی که با ایجاد امکانات گسترده خود همچون
ارسال تصویر ،صوت و گفتوگوهای گروهی موجب تغییر مدلهای ارتباطی
مشترکان گردیده و باعث ایجاد ارتباطهای سریعتر ،راحتتر و ارزانتر کاربران
شده است اما همین اتفاق مثبت در نگاه برخی از افراد به عنوان تهدید مهمی
برای اپراتورها ش��ناخته میشود ،چرا که با گس��ترش شبکههای پیامرسان
موبایلی ،انجام مکالمات و یا ارس��ال پیامهای کوتاه (که پیش از این بخش
مهمی از درآمد اپراتورها را شامل میگردید) جای خود را به ارتباطهای مبتنی
بر اینترنت بخشیده و روزبهروز باعث کاهش سطح درآمدی اپراتورها میگردد.
به همین خاطر امروزه بسیاری از اپراتورها در سراسر دنیا ،با ایجاد راهکارهای
مالی و یا خلق مدلهای جدید درآمدی (در حوزه خدمات ارتباطی) نس��بت
به افزایش س��طح درآمدهای خود اقدام مینمایند اما در کنار این راهکارها،
متاسفانه برخی از کشورها نیز با اعمال محدودیت در توسعه اپلیکیشنهای
پیامرسان موبایلی به جبران خسارت پرداخته و چنین اقداماتی را تنها راه حفظ
سطح درآمدی خود میدانند.
در کشور ما نیز با توس��عه خدمات اینترنت همراه شاهد استقبال کاربران از
اپلیکیشنهای پیامرسان موبایلی بودیم که با ورود رسمی اپراتورها به عرصه
نسلهای جدید اینترنت همراه ،استقبال کاربران در استفاده از چنین برنامهها
با حجم بسیار باالیی همراه گردید .این موضوع باعث شد تا کاربران استفاده
از برنامـهه��ای ارتبـاطی مبتنی بر اینترنت را نس��بت به انجام مکالمه و یا
ارسال پیامـک ترجیـح دهنـد که در اثر این اتفاق برای اولین بار اپراتورهای
اول و دوم نیز با کاهش س��طح درآمدی خود از محل مکالمات و پیامکها
روبهرو گردیدند.
به همین خاطر چندی پیش معاون وزیر ارتباطات در گفتوگو با خبرگزاری

فارس با اش��ارهای به تعریف پروژهای برای به حداقل رسیدن آسیبپذیری
OTTه��ا ،اعالم کرد" :باید مقرراتگذاری به نحوی باش��د که OTTهای
داخلی نسبت به نمونههای خارجی ارجحیت داشته باشند .بسته به سیاست
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
ن وجود دارد ک��ه اپراتورها نرخ دیتاهای متفاوتی را برای
رادیوی��ی این امکا 
محص��والت تولید داخل یا محصوالت خارج��ی (در حوزه OTTها) اعمال
ی باید  5هزار میلیارد
کنند" .وی در ادامه گفت" :در قانون بودجه  ،94رگوالتور 
تومان به خزانه واریز کند و این رقم از محل درآمد اپراتورها اس��ت .بنابراین
اگر درآمد اپراتورها کاهش یابد تامین این درآمد نیز دچار مشکل خواهد شد".
با توجه به سخنان معاون وزیر ارتباطات ،هرچند طرح فوق در راستای ترغیب
کاربران به استفاده از اپلیکیشنهای داخلی موثر بوده و این طرح باعث حفظ
مقطعی منابع درآمدی اپراتورها نیز میگردد اما سوال اینجاست که آیا تنها
راه ممکن برای رفع مش��کالت مالی ،افزایش نرخ  دیتای اپلیکیش��نهای
پیامرسان خارجی میباشد؟ آیا امکان آن نیست که همچون اپراتورهای سایر
کش��ورها ،افزایش خدمات به عنوان راهکار اصلی افزایش درآمدهای مالی
تعریف گردد و با ایجاد خدمات نوین ارتباطی ،اپراتورهای کشور ما نیز اقدام به
درآمدزایی نمایند؟ از سویی با فرض آن که از زمان اجرایی شدن این طرح،
تمامی کاربران از اپلیکیشنهای داخلی به جای نمونههای خارجی استفاده
کنند ،آیا همچنان تضمینی وجود دارد که اپراتورها این بار به بهانه دیگری
اقدام به افزایش هزینههای کاربران خود ننمایند؟!
در هر حال تجربه نش��ان داده که اج��رای راهکارهای این چنینی تنها
باعث رفع مقطعی مش��کالت اپراتوری خواهد ش��د و نمیتواند نس��خه
کاملی برای حل مش��کالت آتی آنها به حساب آید .لذا انتظار می رود
تا مدیران این حوزه تصمیمات پختهتر و س��نجیدهتری  برای حل موانع
پیش روی اپراتورها اتخاذ نمایند.

برای بسیاری از دانشجویان خرید لپتاپی با کیفیت
ب��اال و قیمت مناس��ب همیش��ه در اولویت باالتری
نسبت به زیبایی ،وزن و شارژدهی قرار داشته است.
ب��ه همین خاطر انتخاب چنی��ن محصولی به عنوان
یکی از دغدغههای همیش��گی دانش��جویان هنگام
خرید لپتاپ مطرح بوده است  .
اکنون شرکت ایسر با تولید محصول Aspire E1-
 572Gبه دنبال پاس��خی مناس��ب ب��رای این نیاز
دانشجویان میباشد .این محصول با قدرت پردازش
باال و بدنه زیبا ،دارای قیمت نس��بتا ارزانی است که
در مقایسه قدرت تجهیزات سختافزاری آن با سایر
مدلهای مشابه در بازار ،متوجه اختالف قیمت این
محصول خواهید شد.
 E1-572Gبا در اختیار داش��تن پردازنده Core i7

سری  ،Uهشت گیگابایت رم و گرافیک R7 M265

به عنوان رقیبی جدی برای محصوالت پرفروش��ی
همچون   G510لنوو و یا   X550اس��یوس شناخته
ش��ده و میتواند تمام نیازهای روزمره ش��ما را رفع
نماید .همچنین نمایش��گر  15.6اینچی با داش��تن
س��طح روش��نایی  230نیت (در مقایس��ه با متوسط
روش��نایی  200نیت) باعث ش��ده ت��ا این محصول
برای اس��تفاده از  محصوالت چندرسانهای مناسب
به نظر آید.
از دیگر مزیتهای این محصول اس��تفاده از پردازنده
کم مص��رف  U4500میباش��د .ب��ه کارگیری این
پردازنده موجب شده تا توان پایینتری برای پردازش
اطالعات مصرف شود و به همین خاطر روی کاهش
مصرف شارژ آن نیز تاثیر مستقیم داشته باشد.

 22/000/000ريـال

پرسشوپاسخسختافزار
سالم بایت .روی لپتاپ من ویندوز  8.1نصب است.
چندی قبل در ویندوز پیامی برای بهروزرسانی نسخه جدیدتر
نمایش داده شد که گزینه تایید را انتخاب کردم اما پس از
دانلود آپدیت و  Resestشدن سیستم ،روی دسکتاپ عبارت
 windows 8 enterprise build 9200به صورت دائم به
نمایش در آمده است .علت نمایش این پیام چیست و چگونه
میتوان این پیام را از بین برد؟ لطفا راهنمایی کنید.
این عبارت معموال زمانی نمایش داده میش��ود که ویندوز اکتیو نباشد.
مخصوصا اگر ویندوز ش��ما توسط فروشنده یا خودتان نصب شده است،
ممکن اس��ت ویندوز دیاکتیو شده باشد .برای اطمینان از این موضوع
میتوانید روی  My Computerراست کلیک کرده و  Propertiesرا
انتخاب کنید ،سپس کنترل نمایید که کدام یک از عبارات Windows
 Activationو یا  Windows is activatedنوشته شده است.
سالم بایت .مدتی است هنگام روشن شدن سیستم پیام

یک انتخاب دانشجویی!

 Runing Shutdown Scriptsنمایش داده میشود و
حدود ده دقیقه بعد سیستم به طور خود کار خاموش میشود.
با وجود آن که نرمافزار جدیدی نیز نصب نکردهام اما معلوم
نیست این پیام به چه علت ظاهر شده است؟ لطفا برای رفع
مشکلراهنماییبفرمایید.
ظاهرا این مش��کل یکی از اثرات ویروسهای جدید اس��ت .شما از یک 
آنتیوی��روس خ��وب و جدید و ق��وی مانن��د  Symantecیا NOD32
اس��تفاده کنید .آنها را  Updateکنید و با آن سیس��تم را اسکن کنید .از
برنامه  Trojan Removerنیز برای حذف این اسکریپت کمک بگیرید.
همچنین میتوانید از دستورات زیر برای رفع این مشکل استفاده کنید :در
منوی  Runدس��تور  gpedit.mscرا اجرا کنید .در قسمت Computer
 Configurationگزینه  Windows Settingsرا باز کنید .روی Script
کلیک کنید .در پنجره س��مت راست روی  Shutdownکلیک کنید .اگر
در این قسمت اسکریپتی را میبینید  Removeکنید.

Monitor: 15.6” TFT LED-backlit LCD

----

Main Board: ----

----

CPU: :Intel Core i7 4500U 1.80GHz

-------

VGA: AMD Radeon HD 8750M 2GB

----

HDD: 1 TB 5400 RpM

----

Weight: 2.4 Kg

----

ODD: DVD-RW

----

OS: ----

----

KeyBoard: ----

---

Mouse: ----

----

Speaker: ----

---

Printer: ----

----

Memory: 8GB DDR3
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| | CPU
 10/550/000ريال
 5/710/000ريال

 3/830/000ريال
 1/670/000ريال
 1/070/000ريال

i7 4790
i5 44401150
i3 3240
G20303MB/3GHz
G1820 (2mb 2.7GHz) 1150

| | GraphicCard
 7/590/000ريال
 4/690/000ريال

 3/380/000ريال
 1/620/000ريال
 960/000ريال

Sapphire 7870 / 2GB DDR5
Sapphire R7260X / 1GB DDR5
BIOSTRAR GT 650 1GB
ASUS 5450 2GB / SG
Sapphire 5450 / 1GB DDR3 / FU

| | Motherboard
 4/600/000ريال

 3/590/000ريال
 2/690/000ريال
 2/180/000ريال
 1/460/000ريال

ASUS Z87K / FU
ASUS H87ME /VS
)GIGA P81 D3 (3pci/usb3/paralel
GIGA H61MS2PT /AJ
ASROCK H61MDPS SYBER

| | RAM
 5/850/000ريال
 2/430/000ريال
 1/310/000ريال
 730/000ريال
 720/000ريال

16GB DUAL GEIL / 2133 / EVO
8GB 1333 PATRIOT / VS
4GB GEIL /1600/ EVO Veloce
2GB APPACER / 1600 / SG

 2/840/000ريال

 1/870/000ريال
 1/580/000ريال

 1/465/000ريال

 610/000ريال

 565/000ريال
 560/000ريال

 515/000ريال

هر س��ال ،س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اق��دام به رتبهبندی
ش��رکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی میکند .در رتبهبندی اپراتورهای
ارائهدهنده اینترنت پرسرعت ( )ADSLدر سه ماهه آخر سال  ۹۳شرکت آریا
رسانه تدبیر (شاتل) رتبه اول ،شرکتهای پارسان لین ارتباطات (پارس آنالین)
و انتقال دادههای آسیاتک به طور مشترک رتبه دوم و شرکت داده گستر عصر
نوین (های وب) رتبه سوم را کسب کردند.
رتبهبندی اپراتورهای ارائهدهنده  ADSLبراساس شاخصههای ارزیابی شامل
تعرفه ،کیفیت ،پشتیبانی ،توافقنامه س��طح خدمات ( ،)SLAشبکه فروش و
تمرکز بر نظرسنجی از کاربران انجام شده است.
چند سالی است که این رتبهبندی صورت میگیرد و نکته قابل توجه در این
رتبهبندی ،نبودن ش��رکت مخابرات در میان سه رتبه اول است .در حالی که
بسیاری از زیرساختهای الزم برای ارائه خدمات  ADSLبه طور انحصاری
در اختیار شرکت مخابرات است اما شرکت مخابرات نتوانسته در شاخصههای
تعیین ش��ده ،رتبه اول یا حتی س��وم را کسب نماید و این جای بسی تاسف
است ،چرا که بیشتر مردم ایران به اجبار باید تنها از شرکت مخابرات اینترنت
بگیرند و این اجبار ،با توجه به وضعیت نه چندان خوب خدمات اینترنت شرکت
مخابرات ایران ،تلختر نیز به نظر میرسد .شرکت مخابرات ایران ،بزرگترین
شرکت بخش خصوصی در کشور و صاحب انحصاری بسیاری از خدمات و
زیرس��اختهای ارتباطی در کشور است .اگر به تلفن ثابت نیاز داشته باشید،
هیچ انتخابی جز خدمات شرکت مخابرات نخواهید داشت و اگر به ADSL
نیازمند باشید ،خواه یا ناخواه باید از خدمات شرکت مخابرات به طور مستقیم
یا غیرمستقیم استفاده کنید .در واقع شرکت مخابرات ،یک اجبار برای بیشتر
انواع ارتباط در کشور محسوب میشود؛ جبری که به خودی خود تلخ است اما
این تلخی با کم کاریها و ضعفهای فراوان این شرکت ،مضاعف میشود.
اگر چه ممکن اس��ت بس��یاری از مردم این تلخی را به دلیل شرایط مناسب

ش��رکت منطقهای خود احساس نکنند اما شرایط برای همه یکسان نیست.
در نمونههای متعدد ،شرکت مخابرات حتی در کالن شهرهایی مانند مشهد،
قادر به ارائه خط تلفن به بسیاری از منازل نیست و بسیارند کسانی که به دلیل
محدودیت فضا یا نبود امکانات ،سالهاست که در انتظار وصل شدن خط تلفن
خود هستند .در واقع ساختار بزرگ و پیچیده شرکت مخابرات با تعداد فراوان
مشترکانش ،حاصل عملکرد مثبت و شگفتانگیز این شرکت نبوده است بلکه
این بزرگی بیشتر مدیون گذش��ت زمان و توسعه پیوسته اما آرام بوده است.
بسیاری از این سیر تحول آرام ،در دورههایی که شرکت مخابرات دولتی بوده،
اتفاق افتاده و ماحصل آن ،صرفا به بخش خصوصی هدیه شده است! این در
حالی است که خصوصی سازی شرکت مخابرات با هدف شکوفایی و توسعه
انجام گرفت؛ هدفی که تا به امروز محقق نشده است.
ش��رکت مخابرات هنوز خدماتی ارائه میکند که برای سالها ارائه میشده
و در عم��ل ،کیفیت و نوع خدمات ش��رکت مخابرات نس��بت به قبل تغییر
چشمگیری نداشته است .عجیب این جاست که رقبای شرکت مخابرات ،با
همه سنگهایی که این شرکت بر سر راهشان میاندازد ،همچنان میتوانند
از این غول ارتباطی کشور پیشی بگیرند و خدمات بهتری ارائه کنند .همه ارائه
دهندگان خدمات اینترنت ،برای استفاده از زیرساختهای سیم مسی به شرکت
مخابرات هزینه پرداخت میکنند و در عمل ،نمیتوان از  ADSLاستفاده کرد،
بدون آن که ش��رکت مخابرات ذی نفع باشد .با این وجود شرکت مخابرات
از ارائه بس��یاری از امکانات خود به شرکتهای خصوصی سرباز میزند و با
کارشکنی ،مانع رشد و توسعه فعالیت رقبای خود میشود.
کاش س��ازمان تنظی��م مقررات ،تنها به جای رتبه بن��دی ارائه دهندگان
اینترنت ،با تصویب قوانینی ،ش��رکت مخابرات را ملزم به افزایش کیفیت
خدمات خود نماید تا همگان به طور مس��تقیم یا غیرمستقیم ،از افزایش
کیفیت اینترنت در کشور بهرهمند شوند.

پرسشوپاسخسختافزار
TB SEAGATE 64MB/ VS 3
TB W.D GREEN 64MB/ VS 2
1TB W.D 64 GREEN VS
500 SEAGATE 16MB / SG / VS
500 TOOSHIBA 32MB / FU

| | Drive
 1/170/000ريال

باز هم شرکت مخابرات آن پایین است!

2GB PATRIOT 1600 / VS

| | HDD
 3/770/000ريال

وحید صفایی


EXTERNAL / PIONEER
LITEON BOX SAZGAR
PIONEER OEM LIFE
HP BOX SYBER
SAMSUNG OEM SARIR

سالم بایت .مدتی پیش سیستم من با خطای
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HAN
DLED
مواجه شد و عالوه بر آن گزینه  Safe Modeنیز هنگام

بوت از کار افتاده است .آیا این مشکل از ویندوز است یا
مربوط به تنظیمات بایوس میشود؟ لطفا راهنمایی کنید.
یویدی
ب��رای ح��ل این مش��کل پیش��نهاد میش��ود ابت��دا ی��ک د 
وین��دوز  8تهی��ه ک��رده و سیس��تم خ��ود را از روی آن ب��وت کنی��د.
در پنجره نصب ویندوز و در مرحله اول زبان و س��ایر تنظیمات را انجام
داده و  nextرا بزنید.
در مرحله بعد در گوشه سمت چپ و پایین پنجره روی Repair Your
 Systemکلیک کنید و بعد  Troubleshootرا انتخاب نمایید.
در صفح��ه بع��دی س��ه گزین��ه مش��اهده خواهی��د ک��ردRefresh ،
 your PCک��ه بناب��ر توضیحات نوش��ته ش��ده ب��ا انج��ام آن فایلها

و تنظیم��ات شخصیس��ازی ش��ما نگ��ه داش��ته ش��ده ام��ا تنظیمات
وین��دوز به مق��دار اولیه بازگردان��ده میش��ود Reset your PC .که
بر اس��اس توضیحات نوش��ته ش��ده تمام��ی فایلهای ش��ما را حذف
ک��رده و تنظیم��ات نی��ز به مق��دار اولی��ه تنظی��م میگ��ردد( .منظور
از فایله��ا ،فایله��ای موج��ود در داخ��ل درای��و وین��دوز میباش��د)
س��ومین گزینه در این صفحه  Advanced Optionsاس��ت که بهتر
اس��ت ابت��دا روی آن کلیک کنید ،داخل آن گزینهه��ای دیگری وجود
دارند .ابتدا  Automatic Repairرا امتحان کنید.
اگر مش��کل حل نش��د در همی��ن صفح��ه از  System Restoreنیز
میتوانید استفاده کنید که انجام این کار میتواند سیستم شما را به چند
م��دت قبل بازگرداند (مانند زمانی که آخرین نرمافزار را نصب کردهاید).
اگر با این گزینه نیز مشکلتان حل نشد و هیچ پشتیبانی از ویندوز خود
ندارید ،در صورت تمایل میتوانید از  Refresh your PCو یا Reset
 your PCاستفاده کنید که توضیح آن داده شد.
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پرسش ازشما پاسخ ازما
سالم بایت .لطفا روش پارتیشنبندی ویندوز را به زبان ساده
توضیح بدهید .با تشکر
به عمل تقسیم کردن ظرفیت هارددیسک به چند درایو را پارتیشنبندی هارددیسک 
گفته میشود .برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:
  -1وارد کنترل پنل ویندوز شوید و روی  Categoryکلیک کنید.
 -2از منوی باز شده گزینه  Large Iconsرا انتخاب کنید تا تمامی آیکنهای داخل
کنترل پنل نمایان گردد.
  -3وارد  Administrative Toolsشوید.
 -4روی  Computer Managementکلیک کنید و وارد آن شوید.
 -5گزینه  Storageرا باز کنید.
 -6وارد گزینه ) Disk Management (Localشوید.
  -7در این مرحله درایوی را که میخواهید آن را قسمتبندی کنید انتخاب و روی
آن راست کلیک کنید و سپس گزینه  Shrink Volumeرا انتخاب کنید .با این کار
اطالعات موجود در درایو شما از بین نخواهد رفت و فقط به میزان فضای خالی
موجود در درایو میتوانید فضاهای جدید ایجاد کنید.
نکته :اگر بخواهید یک درایو را که به آن نیازی ندارید و اطالعاتی روی آن ندارید
حذف و تبدیل به چند درایو کنید ،روی آن راست کلیک کرده و گزینه Delete
 Volumeرا انتخاب  کنید .سپس روی درایو پاک شده مجدد کلیک راست کرده و
گزینه  New Sipmle Volumeرا انتخاب و حجم مورد نظر برای درایو جدید را وارد
نمایید و از مرحله  12به بعد را انجام دهید.
 -8حجـم مورد نظـر را در کـادر نشـان داده شـده وارد کنیـد .دقـت کنیـد کـه
حجم بر اساس  MBباید وارد شود یعنی هر گیگابایت برابر با  1024مگابایت است.
عدد دلخواه خود را بر حسب گیگ در  1024ضرب کرده و در کادر خواسته شده
وارد کنید.
  -9دکمه  Shrinkرا بزنید.
 -10اکنون درایو شما ساخته شده است .برای آن که آن را قابل شناسایی کنید
روی درایو ساخته شده راست کلیک کرده و گزینه  New Simple Volumeرا
انتخاب کنید.
 -11دکمه  Nextرا بزنید.
-12مجدد دکمه  Nextرا بزنید.
 -13نامی برای درایوی که ساخته میشود از فهرست انتخاب کنید.
 -14دکمه  Nextرا بزنید.
 -15در صفحه باز شده تیک گزینه  Perform a quick formatرا بزنید.
 -16دکمه  Nextرا انتخاب کنید.
 -17در آخر دکمه  Finishرا بزنید تا عملیات به پایان برسد.
حال درایو مورد نظر شما ساخته شده و آماده استفاده است .در ادامه چون این درایو
بعد از نصب ویندوز ساخته شده است از نظر نامگذاری درایوها در پشت سر دیگر
درایوها نامگذاری نشده و به همین خاطر باید نامگـذاری تمام درایوها را دوباره
منظم کنید.
 -18روی نام  DVD-ROMراست کلیک کرده و گزینه Change Drive Letter
 And Patchsرا انتخاب کنید ( .این کار را اگر سیستم شما دارای  2درایو بود برای
هر  2تکرار کنید تا نامگذاریها به ترتیب نوع درایو شود).
 -19دکمه  Changeرا بزنید.
 -20حال از فهرست نامها حرف  Jرا انتخاب کنید تا حرف  Eآزاد شود.
 -21دکمه  OKرا بزنید.
 -22در پیام ظاهر شده دکمه  Yesرا بزنید.
 -23روی درایوی که تازه ساخته شده است و میخواهید نام آن را با بقیه درایوها
مرتب کنید ،راست کلیک کرده و  Change Drive Letter And Patchsرا انتخاب
نمایید.
 -24دکمه  Changeرا بزنید.
 -25از فهرست نامهای موجود و باز شده حرف  Eرا انتخاب و در آخر روی OK
کلیک نمایید.
در این هنگام نام درایو جدید به  Eتغییر پیدا کرد و ترتیب قرارگیری درایوها نیز
اصالح و منظم شده است.
سالم بایت .آیا روشی برای رمزگذاری روی اسناد  Wordبدون
استفاده از سایر نرمافزارهای امنیتی وجود دارد؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.
برای ایجاد رمز روی اسناد ذخیره شده آفیس میتوانید از ویژگیهای تعبیه شده در
این نرمافزار استفاده نمایید.
برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید:
 -1در برنامه  Wordیا  PowerPointاز منوی  Fileگزینه  Save asرا انتخاب
کنید.
 -2در پنجره باز شده گزینه  Toolsو سپس  General Optionرا انتخاب کنید.
 -3در دو جدول   Password to Openو  Password to Modifyشما باید دو
رمز متفاوت برای آن وارد کنید .پس از وارد کردن و زدن  Okبار دیگر باید این
عمل را تکرار کنید.
پس از ذخیره کردن برنامه و خروج از آن ،از این پس برای ورود از شما رمز عبور
میخواهد و تا وارد نکردن رمز صحیح برنامه اجرا نمیشود.

 ITدر اجتماع
گلسـا ماهیـان

کمربند ایمنی رایانه خود را ببندید
سطح دسترسی قرار دهیم تا هر کسی به آسانی به
آنها دسترسی نداشته باشد .اگر شما هم از رایانهای
مشترک با چند کاربر دیگر استفاده میکنید ،بد نیست
که مسائل امنیتی را به گونهای رعایت کنید که
مشکلی برای شما و فایلهای مهمتان پیش نیاید.
در این هفته قصد داریم که به شما نرم افزاری را
معرفی کنیم که با کمک آن بتوانید امنیت دادههای
دیجیتالی خود را تضمین کنید .ایـن نـرمافزار که
Package

در عصر دیجیتال و در شرایطی که تمامی فناوریها
با استفاده از سیستمهای دیجیتالی   کار میکنند،
بحث امنیت معنا و مفهوم جدیدی به خود گرفته
است .در ابتدای شکل گیری جهان فناوریها بیشتر
افراد سرگرم فناوریهای نوین بودند و کمتر کسی
به مقوله امنیت در این عرصه توجه میکرد اما با
ظاهر شدن هکرها در این زمینه کم کم نیاز به داشتن
یک  پشتوانه قوی امنیتی احساس شد .در شرایطی
که امروزه تمامی سندها دیجیتالی شدهاند و دیگر
خبری از سیستمهای سنتی و کاغذی نیست ،توجه
نشان دادن به مقوله امنیت ،حیاتی به نظر میرسد .در
شرایط حال حاضر باید تا حد ممکن برای فایلهایمان

مبتدیان

Encryption

Advanced

 Professionalنام دارد تمامی فایلهای شما را به
صورت اختصاصی رمز گذاری خواهد کرد .اگر شما
فایلهای خود را رمز گذاری کنید به این دلیل است
که دوست ندارید افراد دیگر به آن دسترسی پیدا کنند.
این نرم افزار به شما کمک میکند که بتوانید روی
آرشیوهای زیپ هم کار کنید .یکی از ویژگیهای
کلیدی که باعث ایجاد تفاوت در این برنامه نسبت
به دیگر نرم افزارهای مشابه میشود ،این است که
قابلیت انعطاف پذیری در این برنامه به قدری زیاد
است که این امکان را در اختیار کاربران خود قرار
میدهد که بتوانند عالوه بر این که فایلها را به
صورت کلی رمز گذاری میکنند ،این امکان را داشته
باشند که بتوانند به صورت اختصاصی و شخصی هم
برای هر فایلی رمزگذاری متفاوتی داشته باشند .به
این ترتیب از فایلها حفاظت بیشتری به عمل خواهد

آمد .یکی از بزرگترین ویژگیهای این برنامه این
است که اگر فایلهای رمزگذاریتان را برای کسی
ارسال کنید طرف مقابل برای باز کردن فایلهای
شما احتیاجی به این نخواهد داشت که حتما این
برنامه را نصب کرده باشد .از دیگر نکات مثبتی که
برای این برنامه به چشم میخورد محیط کاربر پسند
آن است که به آسانی با کاربران ارتباط برقرار کرده
و فضای کاری راحتی را در اختیار آنها قرار میدهد.
این برنامه از  17الگوریتم رمز گذاری مختلف برای  
حفاظت از دادههای شما استفاده میکند .همچنین
این برنامه از درایورهای فلش  USBهم برای ذخیره
کلیدهای رمز گذاری پشتیبانی میکند .این نرم افزار
با مرورگر اینترنت اکسپلورر سازگاری دارد و بعد از
نصب منوهای جدیدی را به این برنامه اضافه خواهد
کرد .یکی دیگر از نکات جالب مربوط به این برنامه
این است که فایلها را در حین رمز گذاری ،فشرده
میکند تا به حجم فایل اضافه نشود .از دیگر مزایای
آن میتوان به سازگار بودن آن با نسخههای مختلف
ویندوز اشاره کرد همچنین این که امکان فرستادن
فایلهای رمز گذاری شده از طریق ایمیل برای
کاربرانی که از این نرم افزار استفاده نمیکنند ،وجود
دارد .شما میتوانید این برنامه را از نشانی
دریافت کنید.

http://www.aeppro.com/

نگاهی به انواع چاپگرهای موجود در بازار

چاپگری بخرید که به کارتان بیاید
چاپگره��ا يکي از قطعات جانبي کامپيوتر هس��تند که
امروزه از اهميت خاصي برخوردارند.معموال اکثر مردم
به يک چاپگر براي اس��تفاده شخصي در محيط کار يا
منزل ني��از دارند اما انتخاب مي��ان تعداد زيادي مدل
چاپگر بسيار دشوار است.
در اي��ن جا چند کار ک��ه بايد قبل از خريد آن را انجام
دهي��د ،براي ش��ما بيان ميکني��م .در مرحل��ه اول،
ن��وع چاپگر انتخابي بس��تگي به کاري دارد که ش��ما
ميخواهيد با چاپگر خود انجام دهيد.براي مثال براي
چاپ متن و تصاوير س��ياه و س��فيد نياز به يک چاپگر
لي��زري تک رنگ داريد اما براي تصاوير رنگي نياز به
يک چاپگر رنگي جوهرافشان يا ليزري است.
بر اس��اس نوع مصرف و کارايي چاپگرها به  5دس��ته
مختلف تقسيم ميشوند.
چاپگرهاي جوهرافشان (  )Inkjet
چاپگرهاي جوهرافشان به وسيله پاشيدن قطرات ريز
جوهر روي يک صفحه کاغذ از طريق منافذ ريزي که
در "هد" وجود دارد ،باعث به وجود آمدن تصاوير سياه
و سفيد و رنگي در کيفيت مناسب ميشوند.رنگهاي
اصلي در چاپگر جوهـر افش��ـان بـه سه رنـگ قرمز
و زرد تقس��يم ميش��ود کـه يـک رنـگ س��يـاه نيـز
وج��ود دارد که براي توليد تصوير با رنگ مش��کي به
کار ميرود.
اما براي چاپ حرفهاي عکس به يک چاپگر با ش��ش
رنگ مجزا احتياج داريد که عالوه بر س��ه رنگ اصلي
و رنگ مش��کي داراي يک رنگ قرمز روش��ن و آبي
روشن باشد که در ايجاد تصاوير با رنگهاي طبيعيتر
تاثيرگذار است.
در کل چاپگره��اي جوهرافش��ان قيم��ت معقولي را
به ش��ما ارائه ميدهند و ب��راي مصارف عمومي يک 
انتخاب مناسب هستند.
البته مدلهاي حرفهاي اين نوع چاپگر در محيطهاي
عکاسي نيز استفاده ميشوند.
چاپگرهاي ليزري سياه و سفيد   
چاپگره��اي لي��زري ت��ک رن��گ همانن��د سيس��تم
الکترواس��تاتيکي که در دس��تگاه فتوکپي وجود دارد
عم��ل چ��اپ را انجام مي دهند که اي��ن عامل باعث

افزايش سرعت چاپ ميشود .چاپگرهاي ليزري سياه
و س��فيد بهترين انتخاب براي چاپ صفحات متني در
تعداد باال هس��تند .به خصوص اين که از دقت بسيار
بااليي برخوردارند.از ويژگيهاي جالب در اس��تفاده از
چاپگره��اي ليزري تک رنگ قيم��ت پايين براي هر
صفح��ه چاپ اس��ت که در کل باع��ث کاهش هزينه
تعويض و يا شارژ کارتريج ميشود.در کل يک چاپگر
ليزري بهترين انتخاب ب��راي يک دفتر کار يا محيط
اداري بزرگ اس��ت که در ای��ن محیطها نياز به چاپ
متنهاي زياد در طول روز دارند.
چاپگرهاي رنگي ليزري  
اين نوع از چاپگرها بهترين انتخاب براي چاپ تصاوير
گرافيکي و عکـس هستند.
در آنه��ا به جاي اس��تفاده از جوه��ر ،از تونـرهـاي
 CMYKبراي چاپ استفاده ميشود.
اين چاپگرها باعث ايج��اد تصاوير گرافيکي و عکس
ب��ا کيفي��ت فوقالع��اده ميش��وند و نياز عکاس��ان و
گرافيس��تهاي حرفهاي را برآورده ميس��ازند .قيمت
اي��ن چاپگرها نقطه ضعف آنها اس��ت چون از قيمت
بااليي برخوردارند .در کل هزينهاي که براي چاپ هر
صفحه رنگي در چاپگرهاي ليزري به دست ميآيد از
انواع جوهرافشان کمتر است.
اين چاپگرها مناس��ب مصارف حرفـ��هاي و کـاربـرد
زياد اس��ت و براي محيط منزل و اس��تفاده عمـومـي
چندان جالب نيسـت.

چاپگرهاي چند کاره
در کارهاي اداري وجود يک چاپگر چند منظوره بسيار
مفيد اس��ت .چون در جايي کمتر ش��ما ميتوانيد سه
دستگاه چاپگر ،اسکنر و فاکس را يک جا داشته باشيد
و قيمت کمتري هم نس��بت به خري��د جداگانه آنها
بپردازي��د .از ايرادهاي اين دس��تگاهها اين اس��ت که
در صورت خراب ش��دن يک بخش از دس��تگاه ديگر
بخشها نيز از کار ميافتند .در کل اين دستگاه براي
مصارف عمومي و يا اداري کوچک کاربرد دارد.
قيمت اين دس��تگاه به نس��بت امکانات و کارايي آن
مناسب است.
چاپگرهاي قابل حمل  
اگر ش��ما از افرادي هستيد که دائما در حال مسافرت
هس��تيد حتما ب��ه چاپگره��اي قابل حمل ني��از پيدا
ميکنيد .ان��دازه اين چاپگر در حد يک کيف دس��تي
مردانه اس��ت که ب��ا باتري کار ميکن��د .فناوري اين
چاپگرها معموال جوهرافش��ان و يا به روش تونرهاي
حرارت��ي (ريبون) اس��ت .از معايب اي��ن چاپگرها اين
اس��ت ک��ه کيفيت پايينتري نس��بت به ديگ��ر انواع
چاپگرها دارند .س��رعت چاپ آنها پايين است و بايد
برگهه��ا را تکتک وارد چاپگر کنيد( .محل نگهداري
برگه ندارد).
از ويژگيه��اي اين چاپگر وجود يک پورت infrared
است که اجازه ميدهد بدون وصل چاپگر به کامپيوتر
اطالعات را انتقال دهيم.
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نرم افزار همراه
ت��ا به حال بيش��تر نرمافزارهاي معرفي ش��ده به اين
ش��کل بـوده ک��ه به ص��ورت همزمان نس��خههاي
مختلفي از آنه��ا براي سيس��تمعاملهاي گوناگون
وجود داشته است.
به عنوان نمونه اگر يک نرمافزار براي يادداشتنويسي
معرف��ي کردي��م ،از آن برنامه نس��خهاي مخصوص
سيس��تمعامل آندرويد ،ويندوزفون و آياواس موجود
بوده اس��ت اما برخي از نرمافزارها هستند در عين اين
که محبوبيت و کاربرد بس��يار زيادي دارند ،تنها براي
پلتفورم آندرويد طراحي شدهاند.
با وجود اين که پلتفورم تلفن همراه اپل يک محصول
کامال توانمند اس��ت و محدوديتهاي گذش��ته براي
توليد نرمافزار براي اين محصول ،از ميان رفته اس��ت
اما هنوز بس��ياري از کارهايي را که روي دستگاههاي
آندروي��دي قابل انجام اس��ت ،روي آيف��ون يا آيپد
نميتوان انجام داد.
ي��ک دلي��ل اين ماج��را به قوانين س��فت و س��خت
ش��رکت اپل باز ميگـردد و اين که توس��عهدهندگان
ه��م بايد از اي��ن قوانين تبعيت کنن��د و همين ماجرا
باع��ث محروميت کاربـران اپ��ل از برخي از امکانات
فوقالعاده ميشود.
اين هفته به ش��ما نرماف��زاري را معرفي خواهيم کرد
که کاربران آياواس نميتوانند آن را داش��ته باش��ند.
اين برنامه کارب��ردي  Swype Keyboardنام دارد

یک نرمافزار برای اندرویدیها
و محصولي از ش��رکت  Nuanceاس��ت و بس��ياري
از کارب��ران حرف��هاي به خوبي با آن آش��نا هس��تند.
اين صفحهکليد انقالبي ،مدت زمان بس��ياري اس��ت
ک��ه روي آندروي��د و ديگ��ر پلتفورمها وج��ود دارد و
نسخههاي مشابهي از آن توسط شرکتهاي مختلف
عرضه شده است.
اين نرمافزار در حقيقت توانسته است نحوه استفاده از
صفحهکليدهاي مجازي را به صورت کلي تغيير دهد.
به جاي فش��ار دادن دکمهه��اي کوچک صفحهکليد
مجازي با استفاده از اين صفحهکليد ميتوانيد انگشت
خود را از يک کليد به کليد ديگري بکشيد.
ع�لاوه ب��ر اي��ن فناوريه��اي پيش��رفته تصحيح و
پيشبين��ي که براي اين صفحهکليد قرار داده ش��ده،
امکان اش��تباه تايپي کاربر را به حداقل خواهد رساند.
البته رقيب جديدي با نام  ،SwiftKeyاخيرا نسخهاي
را براي آياواس ارائه کرده اس��ت اما توسعهدهندگان
آياواس ،نميتوانند اين امکان را براي کل گوشي در
نظر بگيرند و تنها مجبور هس��تند از اين برنامه براي
يادداشتبرداري استفاده کنند.
وجود اين صفحهکليد براي هر کاربر آندرويدي بسيار
با اهميت اس��ت؛ به گونهاي که کاربران بعد از مدتي
استفاده از اين صفحهکليد ،به سختي ميتوانند تصور
کنند که يک گوش��ي با يک پلتفورم ديگر را که فاقد
اين نرمافزار است ،در دستشان بگيرند.

اين برنامـه داراي دو نس��خـه رايگـان و پولي اس��ت
که نس��خـه پولـ��ي آن کمي امکانـات بيش��تر را در
اختي��ار کاربران ق��رار ميدهد و قيم��ت آن هم چهار
دالر ميباشـد.
اما نسخه رايگـان اين برنامه از سايت شرکت سازنده
آن قابل دريافت ميباشـد .
http://goo.gl/Z5SjHa

با سلام .گوش�ي من س�وني اريکس�ون اس�ت و ميخواهم ايميل
گوش�يام را براي اس�تفاده فعال کنم .در اينترنت که جستوجو کردم
بيش�تر در م�ورد فعال کردن جيمي�ل مطلب ديدم ول�ي در مورد ياهو
اطالعات جس�ته و گريختهاي بود که زياد به دردم نخورد .ميخواستم
ببين�م ش�ما ميتوانيد در م�ورد فعال ک�ردن ايميل ياه�و کمکم کنيد.
متشکرم
اگر گوش��ي تلفن ش��ما نرمافزاري به صورت پيشفرض براي ايميل داش��ته باش��د
ش��ما ق��ادر خواهيد بود که ب��ا اج��راي آن و وارد کردن نام کارب��ري و رمز عبورتان
وارد ايميلتان ش��ويد .اگر اين نرمافزار به صورت پيشفرض روي گوش��ي شما قرار
ن��دارد ،بايد آن را نصب کنيد.براي اين کار ميتوانيد به س��ادگي اين برنامه را با يک 
جستوجوي بسيار ساده از اينترنت دانلود کنيد .اگر بعد از دانلود برنامه و نصب آن به
مشکلي برخورد کرديد ،اعالم نماييد تا بررسي بيشتري انجام شود.
سلام .ميخواس�تم بپرس�م که روي تلفن همراه Nokia - C101

نرمافزارهاي جاوا جواب ميدهد يا سيمبين؟ با تشکر
سيس��تمعامل اين گوش��ي جاوا ميباش��د .اين مورد را ميتوانيد ب��ه راحتي از بخش
تنظيمات مربوط به گوشي ببينيد.

تجربه ماهیگیری در یخ

اقالم جديد را خريداري کني��د .از ويژگيهاي اين برنامه
ميتوان به آشنايي با صدها نوع مختلف از ماهيها اشاره
کرد .همچنين شما ميتوانيد در يک رقابت گسترده شرکت
کرده و با ديگر بازيکنهاي اين بازي در سراسر جهان به
صورت آنالين ارتباط برقرار کنيد .گرافيک بس��يار عالي و
سه بعدي به همراه سيستم صداگذاري با کيفيت اين بازي
باعث شده تا محيط اين برنامه بسيار واقعي و جذاب باشد.
شما ميتوانيد انواع ماهيها را با استفاده از کنترلهاي تک 
لمسي قالب صيد کنيد و بعد نتيجه صيد خود را در بازار با
باالترين قيمت به فروش برسانيد .اين بازي در حال حاضر
داراي امتياز  4.5از  5است.

بين برند سامس�ونگ و س�وني کدام بهتر است؟ يک گوشي خوب
معرفي کنيد که دوربين و صداي خوبي داشته باشد و برنامههاي آفيس
و پيدياف و راديو هم داش�ته باش�د و قيمت آن تا س�قف يک ميليون
تومان باشد .بين اين دو برند کدام بهتر است؟ با تشکر
اي��ن دو برن��د در چند س��ال اخير بس��يار خوب عم��ل کردهاند و اس��مارت فونهاي
توليدي اين دو ش��رکت توانسته رضايت بيشتر کاربران را به دنبال داشته باشد .بيشتر
اس��مارتفونهاي امروزي امکان پشتيباني از برنامههايي را که گفتيد ،دارند اما بهتر
است براي خريد قبل از هر چيز تمام نيازهاي خود را شناسايي کنيد .شايد الزم باشد
يک روز کامل وقت گذاشته و سري به بازار موبايل بزنيد و يک يا چند مدل خاص را
بين فروش��گاههاي مختلف قيمت بگيريد.با يک جستوجوي بسيار ساده در اينترنت
هم ميتوانيد به س��ادگي مشخصات يک گوشي را درآورده و حتي آن را با مدلهاي
ديگر مقايسه کنيد.
براي اين کار ميتوانيد از وبسايت  http://www.gsmarena.com/استفاده کنيد.
در اين وب سايت اطالعات بسيار کاملي در رابطه با مدلهاي مختلف تلفن همراه و
همچنين امکان مقايسه مدلها با يکديگر وجود دارد.

http://goo.gl/3cy9IP

ترفند همراه

همچنان سرعت گوشی خود را باال ببرید
در دو هفته گذشته شما را با نکاتي براي باال بردن سرعت
گوش��يهاي آندرويدي آشنا کرديم .اين هفته هم نکاتي
را ک��ه ممکن اس��ت در اين راس��تا به درد ش��ما بخورد،
آموزش خواهيم داد .بايد بدانيد که هميشه در پسزمينه،
برنامههايي هستند که در حالت اجرا قرار دارند و شما هيچ
اطالعي از آنها نداريد .يکي از مواردي که باعث کاهش
سرعت گوشي شما در دراز مدت ميشود ،همين موضوع
است .پس بهتر است که دادههاي پسزمينه براي تمامي
اپليکيش��نها را غير فعال کنيد .براي اين کار در ابتدا به
قسمت تنظيمات يا همان  Settingsدستگاه آندرويدي
خ��ود برويد .گزينهاي با ن��ام  Data Usageيا دادههاي
مصرفي را انتخاب کرده و ب��راي راهاندازي منوي زمينه
روي عالمت سه نقطهاي که به صورت عمودي در گوشه
سمت راست باالي صفحهنمايش دستگاه شما ظاهر شده،
ضربه بزنيد .بعد از اين مرحله براي ش��ما يک منو ظاهر
خواهد شد که داراي گزينهاي با عنوان Autosync data
 offهس��ت .اين گزينه را انتخاب کنيد تا در کنار آن يک 
تيک ظاهر ش��ود .سپس روي دکمه  OKکه ظاهر شده
است ،ضربه بزنيد .به اين ترتيب بخشي از دادههايي را که
در پسزمينه هميشه در حال اجرا هستند ،غيرفعال خواهيد
کرد اما متاسفانه مشکل دادههاي پسزمينه به همين جا

دوس�تان عزیز بایت؛ س�والهای خ�ود را در زمینه تلف�ن همراه به
آدرس ایمیل زیر ارس�ال فرمایید .توجه داشته باشید سواالت ارسالی
به این آدرس تنها در زمینه تلفن همراه باشد.
Byte.Hamrah@gmail.com

بازی همراه

اين هفته يک بازي به نسبت جديد با گرافيک بسيار عالي
براي شما که توسط استوديوي  Com2uSطراحي شده،
معرفي خواهيم کرد .اين بازي که  Ace Fishingنام دارد
براي کاربران آندرويد اس��ت و آمار بسيار باالي دانلود آن
نشان از محبوبيتي است که در ميان کاربران دارد .داستان
آن به اين صورت است که از طريق آن ميتوانيد به زيباترين
و شگفتانگيزترين مناطق دنيا که براي ماهيگيري وجود
دارند ،سفر کنيد و يک ماهيگيري سه بعدي را در محيط
اين بازي تجربه کنيد .شما در نقش يک بازيکن به مناطق
مختلف دنيا سفر کرده و با جمعآوري و صيد انواع ماهيها
خود را س��رگرم ميکنيد .با پولي که از فروش ماهيهاي
صيد شده به دس��ت ميآوريد ميتوانيد انواع تجهيزات و

پرسش و پاسخ همراه

خالصه نميشود و اپليکيشنهاي گوگل نظير جيميل،
گ��وگل پ�لاس و يا يوتيوب ه��م دادهه��اي پسزمينه
مخص��وص به خود را دارند .براي غي��ر فعال کردن اين
بخ��ش از دادهه��ا هم بايد به بخش تنظيم��ات آندرويد
برويد و اين بار از زير مجموعه  Accountsروي گزينه
 Googleکليک کنيد .در صفحه بعدي روي نام حساب
کاربري يا همان  Account Nameضربه زده به رنگ
آيکن هماهنگس��ازي يا  Sync Iconدقت کنيد .اگر
رنگ اين بخش س��بز بود يعني اجازه سينک شدن وجود
دارد و اگر خاکس��تري باشد به اين معناست که عمليات
سينک با هماهنگ شدن اکانت با دستگاه از قبل غيرفعال
شده است .از همين قسمت ميتوانيد تمامي حسابهاي
کاربري سينک شده خود از قبيل ايميل ،تقويم يا دفترچه
تماس خود را غير فعال کنيد .براي از کار انداختن دادههاي
پسزمينه ديگر اپليکيش��نها نظير فيس��بوک يا ايميل
ش��خصي خودتان هم بايد به صورت مستقيم به بخش
تنظيمات شخصي اين برنامهها رفته و گزينه هرگز آپديت
نکردن يا آپديت شدن به صورت دستي را انتخاب کنيد.
ممکن اس��ت که نيازي نباش��د تا اين کار را براي تمامي
اپليکيش��نها انجام دهيد .اما بايد بدانيد که اين کار تاثير
شگفتي روي سرعت گوشي شما خواهد داشت.

با سلام .ي�ک گوش�ي هوش�مند  GLX Z1دارم .ميخواهم بدانم
آخرين نگارش آندرويد را چه طوري روش نصب کنم؟ آخرين نگارش
آندروي�د را از کج�ا دانلود کن�م؟ به چه نرمافزارهايي ني�از دارم؟ و آيا
ميش�ود آندروي�د را کال حذف کنم و روي گوش�ي لينوک�س اوبونتو را
نصب کنم؟
براي بهروز رس��اني سيستمعامل بايد گفت که بهتر است به وبسايت رسمي GLX
س��ري بزنيد .در اين وب سايت دو آپديت براي گوش��يهاي جيالايکس ارائه شده
است .به عنوان مثال يکي از اين بهروز رسانيها را ميتوانيد در اين آدرس پيدا کنيد:
 http://generalluxe.ir/?p=2051راهنمـاي نصب هم در همين بخش براي شما
گذاشته شده است اما در واقع بايد گفت کـه مشخص نيست که اين بهروز رساني چه
تغييراتي را در گوش��ي ش��ما ايجاد ميکند .بـه هر حال تا اين فايلها را دانلود نکنيد
نميتوانيد به نتيجهاي در اين مورد برس��يد .در مورد س��ئوال بعدي هم بايد گفت که
نميتوان روي اين گوشيها سيستمعاملي نظير اوبونتو را نصب کنيد .با اين که هسته
اين گوش��يها لينوکسي است اما ساختار پردازنده اکثر اين گوشيها به صورتي است
که نميتوانند سيستمعاملي به غير از آندرويد را پردازش کنند.
سلام .چند وقت پيش در گوش�ي يکي از دوس�تانم دي�دم هر جا
که ميخواس�ت "اسکرين ش�ات" بگيرد ،دکمه منو را نگه ميداشت و
اسکرينشات ميگرفت .چه طور ميشود اين کار را کرد؟ آيا نرمافزار
خاصي براي اين کار وجود دارد؟
بله براي اي��ن کار نرمافزارهاي متنوعي وجود دارد به عنوان نمونه ميتوانيد نرمافزار
 Screenshot Itرا آزماي��ش کنيد که يک برنامه کاربردي براي گوش��يهاي داراي
سيس��تمعامل آندرويد اس��ت که به کارب��ران اجازه ميدهد ت��ا از صفحهنمايش خود
عکس گرفته و آن را با باالترين کيفيت ذخيره کنند.اين برنامه با تمامي نس��خههاي
آندروي��د س��ازگاري دارد و حجم آن هم در ح��دود  1مگابايت بوده و برنامه بس��يار
سبکي است.
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بازیکوچک

خبربازی

ماشین جنگی

نفسها حبس خواهد شد!

وحید صفــایی


بازی کوچک این هفته  Combat Machinesنام دارد .در این بازی س��بک اکشن،
ش��ما هدایت یک خودروی نظامی را بر عهده دارید .خودروی نظامی در یک منطقه
جنگ��ی از نیروهای خودی ب��ه دور افتاده و مورد حمله نیروهای دش��من قرار گرفته
اس��ت .خودرو امکانات پیش��رفتهای دارد و میتواند با س�لاحهای متعددی به سمت
دشمنان خود شلیک کند.
هر مرحله از بازی در محیطی کوچک و بس��ته اتفاق میافتد .در طول مدت مراحل،
شما باید دو ماموریت را به طور پی در پی انجام دهید .اول نابود کردن همه دشمنان
موجود در نقش��ه و سپس یافتن یک چمدان .در صورتی که در سطح نقشه از چمدان
دور افتاده باش��ید ،بازی با نمایش یک فلش کوچک روی صفحه ،ش��ما را به س��مت
آن هدایت خواهد کرد.
خودروی نظامی س��ه سالح اصلی دارد .این سالحها شامل آتش بار ،تیربار و موشک 
انداز اس��ت .با چرخاندن پیچ گردان موس ،میتوانید یکی از این سه سالح را انتخاب
و با کلیک چپ به صورت نامحدود ش��لیک کنید .با کلیک راس��ت موس میتوانید از
مینهای محدود خود استفاده نمایید.
دس��ت آخر در هنگام هجوم دش��منان ،با دکمه  Spaceهمه دش��منان را با انفجار
بزرگ از بین ببرید.
در صورت تمایل این بازی را با حجمی نزدیک به  22مگابایت از نشانی زیر دریافت
نمایید:

عالقهمندان به بازیهای س��بک اتومبیلرانی و ش��بیه
سازی مس��ابقات فرمول یک ،بیش از سه دهه با سری
 F1آشنا هستند .بیشک این مجموعه ،از بهترین عناوین
ساخته شده در شبیه سازی اتومبیلرانی حرفهای محسوب
میش��ود ،تا جایی که حتی بس��یاری از رانندگان واقعی
مسابقات فرمول یک به این موضوع اعتراف کردهاند که
رانندگی در این بازی ،ش��باهت بس��یار زیادی به شرایط
واقعی رانندگی در پیس��ت واقعی فرم��ول یک دارد و به
همین دلیل ،حتی با این بازی تمرین هم کردهاند.
نس��خه پیش��ین ب��ازی  F1در س��ال  2014یک��ی از
درخش��انترین عناوین این مجموعه بود .در واقع این
س��ری در ط��ی دوران تکامل خود ،ب��ه نوعی پختگی
دست یافته است که تا کنون در هیچ عنوان اتومبیلرانی
دیگری وجود نداش��ته است .اگر چه باید گفت بسیاری
از عالقهمندان نه چندان حرفهای س��بک اتومبیلرانی،
به هیچ وجه نمیتوانند با اتومبیلهای بازی  F1خوب
رانندگی کنند ،چرا که رانندگی در  F1به معنای واقعی
کلمه ،سخت و پیچیده است.
اما نس��خه آتی از این مجموعه همانند گذشته با عنوان

پرسشوپاسخبازی

خبربازی

بازی  Unityرا نصب کردهام ولی پس از پایان نصب و کرک کردن
و نص�ب نرمافزارهای الزم ،پس از این که وارد بازی میش�وم ،بازی
بسیار کند اجرا میشود .رایانه من رایانه به روز و بسیار خوبی است و
هم�ه بازیهایی را که تا به امروز نصب کردهام ،به خوبی اجرا میکند.
مشکل از کجاست؟
با فرض این که رایانه شما برای اجرای این بازی مناسب است باید گفت گاهی داشتن
یک سیستم فوقالعاده نیز نمیتواند دلیل کافی برای خوب اجرا شدن یک بازی باشد،
چرا که برخی از بازیها مشکالت نرمافزاری دارند.
این بـازی مشکـالت خـاص خود را دارد و البتـه همیـن مشـکالت سبـب کسب
امتیازات بسیـار پاییـن بـرای این بـازی شـد .اگـر چـه  UbiSoftبا انتشـار چند
وصله برای بازی برخی از این مشکالت را رفع کرده است اما این احتمال وجود دارد
که پس از اعمال وصلههای ترمیمی ،کرک بازی شما از کار افتاده و بازی غیرقابل
اجرا شود.
به همین دلیل به شما توصیه میکنیم در صورت اصرار به اجرای این بازی نسخه
مناسبتر و بهروزتری تهیه فرمایید.

عنوان Assassin's Creed Chronicles: China

http://goo.gl/2me4sV

به دلیل عالقه به تکرار یک بازی قدیمی ،به دنبال نرمافزاری برای
اجرای بازیهای پلیاستیش�ن ۲در رایانه هس�تم .لطفا س�ایتی خوب
جهت دانلود این نرمافزارها معرفی کنید.
Emulatorها یا شبیهسازها ،شرایط پیچیدهای دارند و نمیتوان بهطور یقین اطمینان
داد که یک شبیهساز همه بازیهای یک کنسول خاص را روی سختافزار رایانه
شما اجرا کند.
با مراجعـه به وبسایت زیر میتوانید چندین شبیهساز خوب برای کنسول PS2
دریافت کنید .شبیهساز  ،PCSX2فهرستی از بازیهای قابل اجرا توسط این نرمافزار
شبیهساز را ارائه کرده است .پس قبل از تهیه بازی ،اطمینان پیدا کنید که شبیهسازی
برای آن وجود داشته باشد .قابل ذکر است که شبیهساز  PS2میتواند بازیهای
 PSرا نیز اجرا کند.
به این موضوع هم دقت داشته باشید که به طور عادی هر شبیهساز برای اجرا روی
سختافزار رایانه ،نسبت به دیگر نرمافزارها به توان بیشتری از سختافزار موجود نیاز
دارد .بنابراین در زمان اجرای شبیهساز تنها برنامه در حال اجرا را شبیهساز قرار داده و
دیگر نرمافزارها را ببندید .همچنین توان سختافزاری رایانه خود را با نیازمندیهای
شبیهساز بررسی کنید.
http://goo.gl/suQPRH

 F1 2015با گرافیک نسل هشتمی

نام ب��ازی جدیدی در س��ری
 Chroniclesاست.
این سری ،مجـموعـهای کوچـک و سه عضوی است
که به صـورت ضمنی ،داس��تانهایـی مرتب اما خارج
از خ��ط اصلـ��ی س��ری  Assassin's Creedرا به
تصویر میکشد.
اولین نسخه از این مجموعه کوچک ،چین و دو نسخه
آتی آن ،هند و روسیه نام دارند.
 Assassin's Creed Chronicles: Chinaیک 
عنوان پلتفورمر با گرافیک   2.5بعدی است .ممکن
است نام  Assassin's Creedدر نگاه اول شما را
به یاد مجموعه بزرگتر بیندازد اما این بازی جدید،
جز تم گرافیکی و فضای کلی (و البته مبهم) داستانی،
چیز زیادی از نسخههای اصلی این سری به ارث
نبرده است.
داس��تان بازی ،قهرمان جدیدی را به تصویر میکشد.
قهرم��ان چینی ب��ازی ،بعد از قتل عام ش��دن انجمن
ب��رادری در چی��ن ،به زادگاهش بازگش��ته ت��ا انتقام
دوستان خود را بگیرد.
داس��تان بازی خیلی س��ریع آغاز میش��ود و کمترین
پیشینه و دلیل منطقی برای وقوع اتفاقات را در اختیار
بازیکن قرار میدهد.
دیالوگه��ای متعدد بازی روی تصاوی��ر ثابت ،محور
اصل��ی روایت داس��تان بازی هس��تند اما در بیش��تر
ب��ازی ،این دیالوگها صرفا رجز خوانیهای معمول و
بیاهمیت هس��تند و نکات زیادی درباره داستان بازی
مطرح نمیکنند.
گیمپلی بازی ،یک پلتفورمر  2.5بعدی است .در نگاه
اول ،این عنوان ساخته سازندهای است که Rayman
و  Child of Lightرا در کارنام��ه خود دارد .به همین
دلیل ممکن است در نگاه اول از این چنین پلتفرمری
اس��تقبال کنید اما  Chronicles: Chinaحتی پیش
از عرض��ه نیز در س��اختارهای س��ری اصلی خود گیر

ساده  F1 2015به عرضه عمومی گذاشته خواهد شد،
با این تفاوت که این بازی ،اولین نس��خه نسل هشتمی
و یک جهش گرافیکی بسیار بزرگ برای کل این بازی
است.
پیش نمایشها و تصاویر منتشر شده از بازی ،مناظری
بدیع و زیبا از  F1به تصویر میکشد؛ مناظری که پیش
از این اهمیت چندانی نداش��ت .در واقع  F1یک عنوان
اتومبیلرانی آماتور نیست که بدون استفاده از ترمز بتوان
در آن فق��ط گاز داد ،س��بقت گرفت و از مناظر چش��م
ن��وار لذت ب��رد ،بلکه  F1توجه کامل به همه ش��رایط
را میطلبد و این جاس��ت که تماش��ای منظره ،معموال
آخرین کاری است که راننده میتواند انجام دهد .با این
وجود F1 2015 ،به جزئیات گرافیکی اهمیت ویژهای
داده است تا عالوه بر راننده ،تماشاگران بازی نیز بتوانند
از بازی لذت بیشتری ببرند.
در بخش کمپین بازی F1 2015 ،شامل دو مجموعه
از مس��ابقات فرمول یک خواهد ب��ود .مجموعه اصلی،
مس��ابقات فرمول یک در سال  2015با نام GRAND
 PRIXدر کشور مالزی را شامل میشود .این مسابقات

در بی��ش از  20پیس��ت اتف��اق میافتد که م��و به مو
شبیه سازی ش��دهاند .همه رانندگان این واقعه ورزشی
در فهرس��ت کاراکترهای قابل انتخاب بازی هستند و
بازیک��ن میتواند خود را در ش��رایط و نقش هر یک از
ابر رانندههای این مس��ابقه ،متصور شود .برای تضمین
موفقیت بخش داستانی بازی ،کمپین بازی F1 2014
نیز با گرافیک جدید نسل هشتمی به  F1 2015افزوده
خواهد ش��د .با توجه به موفقیت بسیار خوب این بازی،
احتماال بسیاری از بازیکنان به تکرار این کمپین جذاب
با گرافیک باالتر عالقهمند خواهند بود.
اما گرافیک جدید نسل هشتمی ،تنها به کیفیت مناظر
و افزایش جزئیات منتهی نخواهد ش��د ،بلکه مهمترین
تغییر ،واقعگرایانهتر شدن فیزیک رانندگی در مسابقات
فرم��ول یک خواهد ب��ود .تایرها ،عملک��رد واقعیتری
خواهند داشت و بنزین ،آیرودینامیک اتومبیل و شرایط
پیس��ت و آب و ه��وا ،تاثیرات محس��وستری به جای
خواهند گذاشت.
مس��ابقات در بازی میتواند به صورت یک یا چند نفره
اتفاق بیفتد ،عالوه بر این که میتوان به صورت تیمی
مس��ابقه داد .مسابقات تیمی ،ش��امل رقابت یک کادر
کامل فنی و راننده با تیم دیگر اس��ت .در این ش��رایط،
اعضای تیم به نقش��ه خوانی ،بررسی وضعیت اتومبیل
در طول رانندگی و رصد رقب��ا میپردازند و راننده را از
جزئیات حائز اهمیت باخبر میکنند .این س��بک رقابت
طرفداران خاص خود را دارد و رقابتهای جدی و نفس
گیری خلق خواهد کرد.
 F1 2015در خ��رداد م��اه امس��ال ب��رای اج��را در
سیس��تمهایعامل ویندوز و دو کنسول نسل هشتمی
 PS4و  Xbox Oneب��ه عرض��ه عمومی گذاش��ته
خواهد شد.

 Chronicles: Chinaدر کسب امتیاز ناموفق بود

یک داستان از سرزمین چین

Assassin's Creed

کرده اس��ت ،در حالی که این ساختارها در یک عنوان
 2.5بعدی کمی مس��خره ،غیرقابل باور و کودکانه به
نظر میرسند.
 Assassin's Creedی��ک مجموع��ه مخفی کاری
اس��ت .اگـر چه در نس��خههای اخیر سری اصلی ،بار
اکش��ن بـازی افزایـش پیدا کـرده اس��ت اما سازنده
ب��ازی همچن��ان بـه مخفـ��ی کاری در ب��ازی توجه
ویژهای دارد.
 Chronicles: Chinaنی��ز از ای��ن منظ��ر در قالب
مخفی کاری بازی اس��یر شده است ،در حالی که یک 
محی��ط دو و نی��م بعدی ،فضای اندک��ی برای پنهان
ش��دن خواهد داش��ت! بازیکن در طول مس��یر خطی
خود ،میتواند در برخی از نقاط به بعد سوم (یعنی یک 
جایی آن پش��ت در کنار پس زمینه) بپرد و از چش��م
دشمنان خود پنهان باقی بماند.
گاهی نیز میتوان پشت جعبههای چوبی یا بشکههای
بزرگ پنهان شد .برای شکل گیری این ماجرا ،سازنده
بازی هوش مصنوعی بازی را تا حد امکان کم هوش
و بیاستعداد کرده است.
در واق��ع تقریب��ا هیچ چی��زی نمیتوان��د نگهبانان و
دش��منان را متوجه ش��ما کند ،مگر این که خود شما
بخواهید با آنها روبهرو شوید.

در طول مس��یر خط��ی بازی ،امکاناتی ب��رای تقویت
قدرت جنگندگی ی��ا پنهانکاری کاراکت��ر قهرمان به
بازیک��ن داده خواهد ش��د که به طور کلی از نس��خه
اصلی برداشته ش��ده و میتواند به هیجانانگیز شدن
بازی کمک کند.
گرافیک بازی ،برجس��تهترین نکته مثبت بازی است.
فض��ای دو و نی��م بعدی ب��ازی ،تلفیق��ی از تم چینی
است که المانهای گرافیکی مجموعه Assassin's
 Creedپیوند خورده است.
در کن��ار طراحی بانمک و جذاب کاراکترها و مبارزات
کوت��اه بازی ،تصاویر پس زمینه معموال دورنمایی زیبا
از مناظری چش��م نواز هستند که در قاب تصویر جای
گرفتهاند.
ب��ا این وجود بای��د گفت که هم��ه ویژگیهای مثبت
گرافیکی بازی ،تنها در حد یک عنوان نس��ل هفتمی
اس��ت .این در حالی اس��ت که این بازی ،یک عنوان
نسل هشتمی محسوب میشود.
این بازی امتیازاتی ضعیف یا متوسط از منتقدان بازی
دریافت کرده است.
دو نس��خه  PS4و  Xbox Oneب��ه ترتیب  66و 68
امتیازی هستند و عدد  ،76بیشترین امتیاز بازی است
که به نسخه ویندوزی آن داده شده است.

سال هشتم/شماره سیصدوشصتوسه/چهارشنبه  9اردیبهشت 1394
29 April 2015 / www.Khorasannews.com
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دول شماره 363
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همـــراهباشـــما
افقـی:
 -1یکی از تجهیزات شبکههای کامپیوتری (صفحه  - )5از سایتهای
اینترنتی  -2به  نشانه یا عالمت شرکت یا محصول گفته میشود  -از انواع
ویندوز  -خالی  -3برای جمعآوری آب احداث میشود  -الفبای موسیقی -
پرندهای بزرگ با پاها و گردن دراز  -4پردازنده رایانه  -از مصالح ساختمانی
 -5نه سرد  باشد و نه گرم  -از زبانهای برنامهنویسی  -6پسوند شباهت
 انسان آهنی  -شهری در استان تهران  -7اولین زن آفرینش  -نشانهمفعول است  -8درد و محنت  -دانشمند  -پافشاری  -9مادر در زبان
لری  -فرهنگ و دانش  -به معنای آزاده و نجیب  -10قهرمان نیرومند
شاهنامه  -پول زیرمیزی!  -11از مرورگرها

( 1افقی و  11عمودی)  10( -افقی و  1عمودی)  8( -افقی و  10عمودی)

رمز جدول شمــاره  :362فایروال )(Firewall

حل جدول شماره 362

 -1خلق زبان ( PHPصفحه  -2 )3از نرمافزارهای آفیس  -از نتهای
موسیقی  -س��ازمان فضایی آمریکا  -3پوستههای گرافیکی  -باالترین
عض��و ب��دن  -از انواع فروع دین  -خطکش مهندس��ی  -4نوعی غذا -
فرمان اس��ت  -5از انواع غذاهای آبک��ی  -از القاب خدا به معنای یکتا و
یگانه  -6از سایتهای اجتماعی به اشتراکگذاری فیلم  -از انواع مارهای
کش��نده  -7روش��ن بودن چراغ  - IDاز رنگها  -تردید و دودلی  -8یار
و رفیق  -از س��ختافزارها  -9ضلع روب��هرو به زاویه قائمه  -مخفف راه
 -10به حالتی که کامپیوتر قفل میکند و هیچ برنامهای را اجرا نمیکند،
گفته میش��ود  -مسابقات ماشین سواری  -11از زبانهای برنامهنویسی
وب (صفحه  - )3باز هم از زبانهای برنامهنویسی (صفحه )3

طراح جدول :شادی طباطبایی

بايت به  2نفر «يك نفر از مش�هد و يك نفر از شهرس�تـان» از كس�اني كه رمز جدول نشريه را ارسـال كنند ،جوايزي
بود اهدا خواهد كرد .رمز جدول بايد از طريق ايميــل (در صورت تمایل به درج نامتان) و يا پيـــامك
به رسم یــاد 
به ش�ماره  2000999قبــل از چاپ ش�مــاره بعدي به دفتر بــايت ارسال شود .پيامكهاي ارســالي فقط بايد در
قالب زير ارسال شوند تا در قرعهكشي شركت داده شوند.
روش ارس�ال پیام�ک :كلمه «بــايت» (در آغاز متن پيامك) ،ش�مـــاره جدول ،رمز ج�دول و حرف «م» يا « »Mبراي
مش�هديها و حرف «ش» يا « »Sبراي شهرس�تانيها .از ذكر نام و نام شهرس�تــان در متن پيامك خودداري کرده و
از حروف فــارسی استفاده کنید.
روش ارس�ال ایمی�ل :كلمه «بــاي�ت» (در آغاز متن ایمیل) ،ش�مـــاره جدول ،رمز جدول و ح�رف «م» يا « »Mبراي
مش�هديها و حرف «ش» يا « »Sبراي شهرس�تانيها را به نشانی  byte@Khorasannews.comارسال نمایید.
درج نام و نام شهرستان در متن ایمیل الزامی است.

اسامی برندگان مسابقه
بایت جدول شماره 361

مصطفیقاسمی
مشهـد


بهنازدانشگر
فریمان

سالم بایت .ممنون از زحماتتان .لطفا نسخههای مختلف فتوشاپ را که طی  ۷سال
گذشته منتشر شده ،معرفی کرده و تفاوتهایشان را توضیح دهید .از سنندج
سالم بایت .اگر ممکن است لطفا چند مدل لپتاپ مخصوص بازی که از کیفیت عالی
برخوردار باشند ،معرفی کنید.
سالم بايت .تا االن دو دفعه است که دارم درخواست مىكنم "لطفا رايانهای
براىكارهاى عمومى معرفىكنيد"!

عمـودی:

رمز جدول  363را در خانههای زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید

سالم بايت خسته نباشيد .راستش بايت تنها روزنامهاي كه من ميخوانم و فقط
چهارشنبهها به خاطر بايت است كه من روزنامه ميخرم و خيلي مشتاق اين هستم
كه بدانم اين اساتيدي كه در جمعآوري اين خبرهاي مهم دست دارند ،كي هستند چه
شكلي هستند و چه مدارك تحصيلي دارند و از كجا اين خبرها را جمعآوري ميكنند.
اگر امكان دارد در يك شماره بايت معرفيشان كنيد .ممنون

عل�ي نواي�ي  -غ�زل قاسمین�ور  -عاطف�ه زرینف�ر  -سعیده
خلیلیمطل�ق  -مژگ�ان رحیمی  -نس�ترن داروگ�ر  -ابوالفضل
مرش�دلو  -سمی�را خلیلیمطل�ق  -مه�دی ساق�ی  -مه�دی
صانع�ی  -هانی�ه خراش�ادیزاده  -محم�د قالب�یزاده  -فرهاد
فاطمیپ�ور  -امین نیس�اری  -مبش�ر زماني  -فری�د کفیلی -
احمد حاتمی  -رضا غالمی  -حمید صدیقکفشچین  -عیس�ی
دهق�ان  -تهمین�ه دهق�ان  -سحر محم�دی  -فت�حا ...غفاری
 آیدی�ن ن�وری  -ﺳﯿﺪﺣﻤﯿﺪ ﻣﻮﺳﻮﯼﻋﻤﺎﺩﯼ  -عل�ي نواي�ي -مهیار ک�اری  -عمادالدین طالبیمظاهری  -محمدعلی حس�نی
 زه�را قرايي  -محس�ن مرگان  -حس�ین مهدویپ�ور  -بتولبین�ا  -منصوره ش�بان  -مه�دی کرمانین�ژاد  -مصطفی زمانی
 امیررض�ا رش�یدی  -احمد کالمی  -بی�ژن کچرانلویی  -اميدانص�اري  -علياصغر كريمي  -پروان�ه اسماعیلزاده  -گالبتون
خان�ی   -علی خان�ی  -پروانه خانی  -حام�د جعفرياني  -تکتم
سادات سیدحس�ینی  -بابک دادیور  -نیما اسحقزاده  -سمیه
خلیل�ی  -فائ�زه اسکن�دری  -نازنینزهرا قدمگاه�ی  -سمانه
صداقتن�ژاد  -حبی�با ...سبزهک�ار  -محمدحس�ن خرم�ی

سالم بايت .من تازه با شما آشنا شدم .قسمت لينکدونى خيلى جالب است .لطفا
لينکهاى کاربردى براى خانمها را بيشتر کنید .ممنون
با سالم من گوشی  Xperia Pدارم .مصرف شارژ باتری آن باال میباشد .لطفا برای
کاهش مصرف شارژ توضیح دهید.
سالم بایت عزیز .اطالعاتی در مورد گوشی
ممنون

Xperia Z

و قیمت آن میخواهم.

سالم بایتی عزیز .این دفعه هفتم است که به شما پیامک  میدهم .لطفا فرق
گوشیهای سامسونگ مدل اصل آنها را با مدل مینی آن دسته به طور خالصه
توضیح دهید.
سالم بایت عزیز .لطفا چند گوشی ویندوز فون در حد
کنید .ممنون میشوم

1.5

تا

2

میلیون معرفی

بایت .با سالم وقتی ریز کارکرد اینترنت را نگاه میکنم میبینم حجم زیادی
دانلود داشتهام .ویندوز را در حالت  Neverگذاشتهام تا  Updateنشود .البته شاید از
آنتیویروس و یا نرمافزارهای دیگر باشد.
بایت سالم .میخواستم قیمت کارت گرافیکهای  DDR5را اعالم کنید و بهترین
آنها را در قیمت خود معرفی کنید .متشکرم
سـالم بایت .اگـر امکان دارد در رابطـه بـا گوشی هوآوی  G510توضیح بدهید.
ممنون
سالم بایتیهای عزیز .لطفا درباره
کارایی آنها توضیح دهید .با تشکر

3G و 4G

روی تلفنهای همراه هوشمند و

سالم .لطفا منبعي براي بازيهاي منتشر شده براي  PS3معرفي كنيد.
سالم بایت .لطفا درباره  iPhone 6توضیح دهید.

سال هشتم/شماره سیصدوشصتوسه/چهارشنبه  9اردیبهشت 1394
29 April 2015 / www.Khorasannews.com
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شمــارهپیــامک

جعبه داروی هوشمند
نگهداری از افراد سالخورده و دادن به موقع قرصها و داروهای آنها کاری بسیار مهم و البته سخت است که اگر درست انجام
نش��ود ممکن است سالمت سالمندان به خطر بیفتد .این جعبه داروی الکترونیکی و هوشمند که امکان برنامهریزی شدن دارد
میتواند در این زمینه کمک موثری باشد.
 Invation Automatic Pill Dispenserنام این جعبه داروی هوشمند است که نمیگذارد کاربر وعدههای دارویی خود را در
طول روز فراموش کند .جعبه مجهز به سیستم هشداردهنده بوده و با قرار دادن هر کدام از قرصها در مکان مشخص و تنظیم
ساعت آن در همان زمان ،شروع به زنگ زدن کرده و کاربر را آگاه میکند .از دیگر امکانات این محصول درب قفل شوی خودکار
است که اجازه دسترسی اطفال به قرصها را نمیدهد .تا  28نوع قرص مختلف را میتوان در جعبه قرار داد و جالب این که برای
جلوگیری از مصرف بیش از حد دارو در افرادی که دچار آلزایمر هستند ،بعد از هر بار مصرف قرص ،درب آن کامال قفل شده و تا
وعده بعدی امکان استفاده از آن قرص میسر نمیباشد .همچنین عالوه بر هشدار صوتی ،هشدار به  صورت چراغ چشمکزن نیز
انجام شده تا کاربران کمشنوا و ناشنوا نیز بتوانند از آن استفاده نمایند.

شادی طباطبایی
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د صا دقی)
بلوار ســازمان آب (شهی 
دفتر مرکزی روزنامه خراســان
ضمیمه بایت

وبکمهای فضایی

سفر به دنیای مجازی

شارژ پاک

این یک چشمیهای بامزه که بیشتر شبیه به آدمهای فضایی هستند میتوانند  تمام
لحظات خاطرهانگیز زندگی شما را برایتان ثبت میکنند.
ای��ن دوربینهای بامزه که دارای بدنه قابل انعطاف ب��وده و کاربر میتواند آن را به
دور هر چیزی  بپیچد تا در زاویه مناس��ب برای عکسبرداری قرار گیردThe flax ،
 cam Picنام دارد.
این محصول دارای کاربری بس��یار آسانی بوده و هر کسی میتواند به راحتی از آن
استفاده کند .وزن سبک و ویژگی انعطاف باال از مهمترین ویژگیهای این محصول
اس��ت .این دوربی��ن میتواند تصاویر را با وضوح  5مگاپیکس��ل و فیلمبرداری را با
وضوح  720pدر خود ذخیره کند.
باتری آن با ذخیره انرژی  300میلیآمپر میتواند زمان طوالنی مورد اس��تفاده قرار
گی��رد .این محصول  59دالری کامال ضد آب اس��ت و تا عمق یک متر زیر آب به
مدت  30دقیقه میتواند استفاده شود.

ش��رکت  Wearalityدر همین هفته جدیدترین عینکهای  3Dخود را مخصوص
گوشیهای هوشمند به بازار عرضه کرد.
این عینک که از گروه گجتهای پوش��یدنی اس��ت روی گوشی هوشمند شما سوار
شده و میدان دید  150درجه ایجاد میکند .این محصول انقالبی شگرف را در زمینه
ورود به دنیای مجازی ایجاد کرده است و تجربه بینظیری را در اختیار کاربران قرار
میدهد .با اتصال آن به گوشی هوشمند خود وارد دنیای مجازی شفافی میشوید که
بزرگترین میدان دید را داراست و به هیچ وجه چشم را خسته نمیکند.
این  محصول بسیار سبک بوده و روی اکثر گوشیهای هوشمند قابل نصب است.
قیمت آن  100دالر میباشد.

 Gbreezeنام دستگاه مدوری است که در شکل مشاهده میکنید .این گجت جیبی
و کوچک محصولی دو منظوره اس��ت که عالوه بر ش��ارژ انواع وسایل الکترونیکی
شما میتواند به عنوان پاککننده مکانی که در آن هستید مورد استفاده قرار بگیرد.
در واقع چنان چه نگران آالیندههای اطراف محیط خود میباش��ید با استفاده از این
شارژر بیسیم و جیبی عالوه بر شارژ کامل وسایل خود میتوانید مکان تمیز و هوای
پاکی نیز داشته باشید.
 Gbreezeسازگار با انواع سیستمعاملهای اندروید و  iOSمیباشد و بدون ایجاد
هر گونه صدایی هوای اتاق شما را از هر گونه آلودگی پاک میکند.
قیمت آن  149دالر است.

سخت تر از سنگ

کتری هوشمند

شرکت سامسونگ با تیزرهای تبلیغاتی شگفتانگیز محصوالت خود
را به کاربران معرفی میکند ،ایده بینظیر این ش��رکت موفق اس��ت.
محصول جدید این شرکت S6 ،به شکل ویژهای به مشتریان معرفی
ش��ده است .ویژگی خاص این محصول س��خت و محکم بودن بدنه
گوشی میباشد طوری که میتوان روی آن گردو شکست و یا با خود
گوشی گردوها را خرد کرد!
این محصول ش��گفتانگیز ک��ه دارای صفحه نمای��ش  5.1اینچی
میباشد 8 ،هستهای بوده و دوربین  16مگاپیکسلی آن دارای رزولوشن
 2560×1440میباشد S6 .اکنون وارد بازار تجاری شده است.

 Appkettleی��ک کتری هوش��مند چن��د منظوره اس��ت که اجازه
میدهد تا ش��ما بتوانید از راه دور نوش��یدنی گ��رم مورد عالقه خود
را تهی��ه کنید.این محصول با طراحی زیبا و براق مجهز به سیس��تم
 WiFiبوده و میتواند به شبکه اینترنت محلی متصل شود.
از طریق اینترنت به گوشی کاربر متصل شده و به او امکان میدهد
ت��ا بتواند میزان حرارت را بر حس��ب حجم و نوع آش��امیدنی تنظیم
نماید .بالفاصله بعد از اتمام کار و آماده ش��دن نوشیدنی دستگاه به
صورت هوشمند به موبایل کاربر موضوع را اعالم میکند.
این محصول  79یورو قیمت دارد.

