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چرا اپل
مخفی کاری می کند؟

شرکت اپل پروژه های محرمانه 
خود را مخفی می کند
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قولهایش از یکی یازدهم دولت ایتنا، گزارش به
همه اطالعات به بتوانند آنها که بوده این مردم به
میکنند استفاده دولتی بودجه از که دستگاههایی
امروز از امکان این که باشند داشته آزاد دسترسی

محققخواهدشد.
روحاني حسن جمالت از بخش مهمترین این
رئيسجمهوربعدازتصویب"آیيننامهاجرایيقانون
انتشارودسترسيآزادبهاطالعات" درتاریخ۲۲آبان
سال۹۳بود،قانونيکهعمـالازسال۸۸رويزمين
وزیران هيات تصویب با تاریـخ همان در و مانده
۵ گذشت از پس قانون این اجراي یازدهم دولت

سالآغازشد.
پایگاه با گفتوگو در حقوقدان یك زمان همان
و "انتشار قانون ابالغ که گفت دولت اطالعرساني
دسترسيآزادبهاطالعات" راميتوانگاميمهمدر
راستايتاسيسدولتراستگویاندانست.راستگویي
درعرصهحکمرانيصرفاباشعاروظاهرسازيمحقق
نميشود،دولتتدبيرواميدباابالغاینقانوننشان
صادق خود انتخاباتي شعارهاي پيگيري در که داد
هفتم در و تاریخ آن از پس ۲هفته تقریبا است.
آذرماهآیيننامهاجرایيقانونانتشارودسترسيآزاد
بهاطالعاتباامضايمعاوناولرئيسجمهوربراي
اجرابهوزارتفرهنگوارشاداسالميابالغوبراین
اساساینقانونالزماالجراشداماباوجودگذشت
۶ماهازالزماالجراشدنقانون،همچناناطالعات

محصوراستودسترسيبهآنآزادنيست.

قانونچهميگويد؟
از سودجویي از جلوگيري قانون این بزرگ هدف
راهرانتیاویژهخوارياطالعاتياست.شفافسازي
فضايفعاليتهايدولتيوعمومي،پاسخگوساختن
زمينههاي کردن فراهم عمومي، نهادهاي و دولت
و عمومي نظارت بستر ایجاد آگاهانه، انتخاب
کاهش و واسطهگري و فساد با مقابله و کشف
قانون که است اهدافي غيرضروری رفتوآمدهاي
انتشارودسترسيآزادبهاطالعاتپيگيريميکند.
اساسموسساتخصوصيوعموميمشمول براین
اطالعاتي ذخایر هستند موظف آیيننامه و قانون
خودراازسالاولابالغمصوبهبهتدریجطي۳سال
کاربران دردسترس و کنند تبدیل رقومي بهصورت
امکان هستند موظف موسسات این دهند. قرار
ارتباطيبرايانجامرویههاياداريدسترسيآزادبه
اطالعاتبرقرارکنندتاکاربرانبتوانندبااستفادهاز
با رایانه، و تلفن نظير ارتباطي و ابزارهايدسترسي
مؤسسهمربوطارتباطبرقرارکنندوانجاماینقبيل
شهروندان حضوري مراجعه به منوط نميتواند امور
باید مشمول مؤسسات آیيننامه، این براساس شود.

حداقل۱۶گروهازاطالعاتاعالمشدهرادردرگاه
دستگاهخودطراحيودرجوامکاندسترسيبرخط

۲۴ساعتهرابرايمراجعانفراهمکنند.
بهگفتهحسينانتظاميمعاونمطبوعاتيوزیرارشاد
کهدبيرکميسيونانتشارودسترسيآزادبهاطالعات
از منعمجریان قانون این بر همهستروححاکم
در صورت این در فقط دولتها است. پنهانکاري

معرضنظارتعموميقرارميگيرند.

چرااجرانشدهاست؟
در ارشاد وزیر مطبوعاتي معاون انتظامي حسين
جمهوري سيماي ۲۱ خبري بخش با گفتوگویي
اسالميدربارهابهاماتيکهاینقانونداردميگوید
از سال چند اینکه به توجه با حتي است ممکن
تصویباینقانونگذشتهاستبازاینقانونمناسب
امسالنباشدامااینهادرعملبعدازاجرايقانون
روشنميشود.ويدربارهدالیلتعویقاجراياین
قانونميگویدآیيننامهاصلياینقانونابالغشده
استاما۲مادهکهمواد۸و۱۸آناستبایدداراي
ظرف ميکنم پيشبيني که شوند اجرایي آیيننامه
ماده شود. تصویب وزیران هيات در دیگر یكماه
دارد: تصریح اطالعات به آزاد دسترسي قانون ۸
درخواست به باید خصوصي یا عمومي "موسسه
ممکن زمان سریعترین در اطالعات به دسترسي
نميتواند پاسخ زمان صورت هر در و دهد پاسخ
درخواست دریافت زمان از روز ۱۰ از بيش حداکثر

قانون طبق هم ماده این اجرایي آیيننامه باشد".
قانون این تصویب تاریخ از ماه ۶ مدت ظرف باید
به آزاد دسترسي و انتشار کميسيون پيشنهاد به بنا
اطالعات،بهتصویبهيأتوزیرانبرسد.یعنيعمال
دولتدراینزمينهتعللکردهاست.ازسويدیگر
انتشار برتشکيلکميسيون قانونهم این ماده۱۸
آزادبهاطالعاتبهدستوررئيسجمهور ودسترسي
)رئيس اسالمي ارشاد و فرهنگ وزیر ترکيب با
یا اطالعات فناوري و ارتباطات کميسيون(،وزیر
وزیر ذیربط، معاون یا اطالعات وزیر ذیربط، معاون
ذیربط، معاون یا مسلح نيروهاي پشتيباني و دفاع
رئيسسازمانمدیریتوبرنامهریزيکشوریامعاون
ذیربط،رئيسدیوانعدالتاداري،رئيسکميسيون
فرهنگيمجلسشوراياسالميودبيرشورايعالي

فناورياطالعاتکشورمعطوفاست.
این اجراي لزوم درباره رئيسجمهور روحاني حسن
قولهایش از یکي یازدهم "دولت بود: گفته قانون
بهمردماینبودهکهآنهابتوانندبهاطالعاتهمه
ميکنند استفاده دولتي بودجه از که دستگاههایي
امروز از امکان این که باشند داشته آزاد دسترسي

محققخواهدشد".
حرف برابر دولت پاسخگویي لزوم بر رئيسجمهور
ونقدمردمتاکيدکردهوگفتهبودمردمبایدازهمه
امورآگاهباشندوانتقاداتسازندهخودرابدوندغدغه
بيانکنندتامطمئنشویممردمساالريمادینيودر

چارچوبقانوناساسياست.

قانونی که اجرا نمی شود!
چرا »قانون دسترسی آزاد به اطالعات« اجرا نمی شود؟

دول�ت يازدهم به مردم قول داده، بتوانند به اطالعات همه دس�تگاه هايي كه از 
بودجه دولتي استفاده مي كنند، دسترسي آزاد داشته باشند

آینده مبهم اپراتورهای تلفن همراه

 سعید    طباطبايی

ــکالتیکهبرایارایهخدماتاینترنتپرسرعتدرایرانوجود باتوجهبهتمامیمش
داردولیاینروزهاتقریبااکثرکاربرانایرانیدرمحلکاروخانهبهاینترنتدسترسی
ــه ــانهایموبایلینظيروایبروواتسآپیکیازبرنامههایهميش ــتهوپيامرس داش

آنالینزیردستآنهااست.
ــزاردالری،حاالهزاران ــاهزینههاییچنده ــایکوچكوکاربردیب ــنبرنامهه ای
ــدجدیمواجه ــرجهانراباتهدی ــرمایهاپراتورهایتلفندرسراس ــارددالرس ميلي
ــتند. ــنودهس ــيارخش کردهاند.کاربرانایننرمافزارهاطبعاازرواجچنينابزاریبس
ــيارجدی ــادولتهاعالوهبرکاهشدرآمدهاباچالشهایامنيتیواجتماعیبس ام

مواجهشدهاند.
ــنگيناپراتورهاو ــهولتزیرساختهایس ــرعتوس ایننرمافزارهایکوچكبهس
ــغلرادرمعرضتهدیدقراردادهاند.براینمونهسالگذشتهدولتامارات هزارانش
زیانیکیازاپراتورهادرکشورشتوسطوایبرراچيزیفراترازیكميليوندالردر
ماهاعالمکرد.حاالبسياریازکشورهاماننداماراتبجایهزینهبرایمسدودکردن
ــتن ــدهاندوباپرداختهزینهبهآن،تقاضایبس ــتبهدامانخودوایبرش وایبر،دس
تماسهایخروجیوهمچنينارسالپيامكازطریقپيششمارهاماراتراکردند.
ــهعالوهبراپراتورها، ــدهک ــههرتقدیراینموضوعتبدیلبهیكچالشجهانیش ب
دولتهارانيزتحتتاثيرقراردادهاست.کمااینکهبهگفتهمدیرعاملهمراهاولدر
ــنها،دولتحتیبيش ــورتضرراپراتورهاازمحلفعاليتبیضابطهایناپليکيش ص
ــوریباید۵هزارميليارد ــد.زیرادرقانونبودجه۹۴رگوالت ــاضررمیکن ازاپراتوره
ــت.بنابرایناگر ــلدرآمداپراتورهااس ــهواریزکندواینرقمازمح ــانبهخزان توم
ــکلخواهدشد.درخواست درآمداپراتورهاکاهشیابدتامينایندرآمدنيزدچارمش
ازکاربرانبرایعدماستفادهازاینابزارهاوفيلترینگ،احتماالکمكچندانیبهحل

اینموضوعنخواهدکرد.
ازاینروبهنظرمیرسداپراتورهابایدبينشرایطبدوبدتر،سریعتردستبهکارشده
ــایلدنيایجدیدمواجهشوند.اپراتورهایکشورهایاروپایینيزبامسایلیاز وبامس
ــتند،اماآنهادریکیازراهکارهایخودسعیکردهاندباانواع ــتمواجههس ایندس
ــالحجممناسبیپيامكوتماسرایگان، ــتههایتشویقیاعمازارس امتيازاتوبس
ــترکانخودشوند.بههرتقدیربخشیازراه ــتدادنبخشزیادیازمش مانعازدس
ــئلهتنهاقوانينمحدودکنندهنبودهواپراتورهابایدسياستهایتشویقی حلاینمس
ــرعتدردستورکارخودبگذارند.چراکهکاهشبیسابقهپيامكهایعيد رانيزبهس

امسالایرانیها،مهمترینزنگخطربرایاپراتورهابود.
ازطرفدیگراپراتورهایفعالداخلایرانخودیکیازارایهدهندگاناصلیاینترنت
ــابهوایبروواتسآپبهبازارعرضه ــتندوبهراحتیمیتوانندگزینههاییمش نيزهس
ــایخارجیوداخلیخودرابرقرار ــتفادهازآنتماسه کنندکهکاربرانبتوانندبااس

کنندودرآمداپراتورنيزسرجایشباقیبماند.
ــت.بهعبارت ــدناپراتورهاازدندهلجبـازیوقدرتاس ــتلزمپایينآم اینالبتهمس
ــتفـادهازارائهاینترنـتباتخفيفزیادوقابلرقابت دیگراپراتوردرآمدخودرابااس
ارایهدهدوازخدماتارزشافزودهسيمکارتدرآمـدکسبکندتاازطریـقصوت
ــایتلفنهمراهدرایرانرا ــددردرازمدتحياتاپراتوره ــك.اینکارمیتوان وپيام
تضمينکند.درغيراینصورتسودهایافسانهایسالهایقبلاپراتورهاتبدیلبه
ــودواینصنعتسوددهدرایرانبامشکلجدی ــتنيافتنیمیش خوابوخيالدس

مواجهخواهدشد.

یادداشت
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درموردتمامیاختراعاتنکتهبسيارجالبیبهصورت
مشترکبهچشممیخوردکهشایدکمترکسیبهآن
ــد،امابيشترمخترعين،بهدليلنيازی توجهکردهباش
کهخودشانداشتهاندبهفکریكاختراعافتادهاند.به
ــترفناوریهاینوینی هميندليلدرحالحاضربيش
ــتفادهشخصی ــاهدهمیکنيمدرابتدابرایاس کهمش
ــيدهاست ـــدهوکمکمبهاینمرحلهرس طراحـیش
ــعهدادهشودوبه ــتفادهدیگراننيزتوس کهبرایاس
ــرایمخترعخود ــبب ــيارمناس یكمنبعدرآمدبس

تبدیلشود.
ــيار یکیازمهمتریناختراعاتیکهدرحالحاضربس
ــتفادهازآن ــوردومیتوانبااس ــرادمیخ ــهدرداف ب
ــازیاینترنت،برآورده ــایخودرادرجهانمج نيازه

سازیم،زبانهایبرنامهنویسیهستند.
ــيارمورداستفادهقرار یکیاززبانهاییکهامروزهبس

میگيرد،زبانبرنامهنویسیPHPاست.
ــموسلردرف ــطراس ــال۱۹۹۴توس اینزباندرس

)Rasmus Lerdorf(،طراحیشد.
ــدادافرادیکهاز ــمارشتع اواینزبانراباهدفش
ــوابقآنالیناوبازدیدمیکردند،طراحیکردودر س
ــهکوچکیبودکهبرای ــعاینزباندرابتدابرنام واق

استفادهشخصیاوطراحیشدهبود.
 Personal Homeــات ــارکلم واژهPHP،ازاختص
ــایدهدفلردرفاز ــدهاستوش ــاختهش Page،س

ــتفادهازاین ــتکهبااس انتخاباینناماینبودهاس
ــیقادرخواهدبودکهیكخانهشخصی زبانهرکس

ــد.ویژگیهایاین ــودشدراینترنتبناکنـ برایخ
زبانروزبهروزبهدليـلاستفادهبيـشازحدکاربران
واستقبالآنهاافزایـشپيداکـردوامروزهاینزبان
ــت. ــدهاس بهیكپيـشپردازنـدهفرامتنتبدیـلش
ــتکـهتمامی ــهپـیاچپیقادراس ــهاینمعنیکـ ب
ــوند، ــاراقبلازاینکهبهHTMLتبدیـلش دادهه

مدیریتکند.
ــتن ــهبراینوش ــكبرنام ــنزبانی ــتای درحقيق
ــتکهقابلدرج ــکریپتهاییدرسمتسروراس اس
ــتنداینامکانباعث ــنادHTMLهس ــدندراس ش
میشودکهبرنامههاییکهباPHPنوشتهمیشوندبا
پلتفرمهایمختلفسازگاریمناسبیداشتهباشند.
ــتردهترشدونسخهای ــال۱۹۹۵گس اینزباندرس
ــانقرارگرفت. ــهایازآندراختياربرنامهنویس حرف
ــهوریمانند ــرکتهایمش ــتکهبدانيدش جالباس
ــو،mammaوAlthewebدرحال فيسبوک،یاه
ــترشبخشهایمختلفپایگاههای حاضربرایگس
ــتفادهمیکنند.دیگر ــاناس ــانازاینزب اینترنتیش
ــيارموفق ــهامروزهبس ــیهمک ــبکههایاجتماع ش

هستندبااستفادهازاینزباننوشتهشدهاند.
ــایتixwebhosting.mobiبهتازگیمصاحبهای س
ــتکهدرادامهآنرا ــاخالقPHPانجامدادهاس راب

میخوانيم.

 در حال حاضر چه قدر درگیر توسعه زبان 
PHP هستید؟

ــدت ـــتکـهمنبهش ــالاس درحدود۱۰یا۱۵س
ــهدراین ــتـمکـ ــدنایميلهاییهس ــغولخوان مش
رابطـهبهدستممیرسدوبامخاطبانـمدرگفـتوگو
هستـمتابتوانمتمامیباگهایموجـوددراینزبان

رابرطرفسازم.

 يعنی هنوز هم تیم PHP درگیر تغییر دادن 
ساختار آن هستند؟

ساختارثابتاست،مادرحالبرطرفکردنایرادهای
جزئیهستيم.

 چه كسی تصمیم نهايی را در مورد انجام 
اين تغییرات می گیرد؟

ــوددررابطهبایك ــمکلنظراتموج ــهافرادتي هم
ــرموافقیامخالفخودرا موضوعرامیخوانندونظ
ــتاگرتعدادآرای ــندودرنهای درآنرابطهمینویس
ــراتالزمانجام ــانبودتغيي ــترازمخالف موافقبيش

خواهدگرفت.

باشد  مشکل  كه  آيد  پیش  شرايطی  اگر   
آيا شما حاضر به داوری در میان اعضای تیم 

هستید؟
ــعیداشتهامکهنقشخودم ــهس بلهحتما،منهميش
ــاورمبهاینگونهکهبرایتصميم ــمپایينبي رادرتي
گيرینهاییبهمناحتياجینباشد.یکیازبزرگترین
ــورتخودکار ــتکهتيمبهص ــتههایمایناس خواس
ــخص ــتهبهیكش کارشراانجامدهدودیگروابس

خاصنباشد.

 نسخه آخر PHP بسیار آهسته توسعه پیدا 
كرد. چرا تیم اين قدر آرام كار می كند؟

ــتکهنسخهایرابهکاربران ــدهاس قرارمابراینش
ارائهکنيمکهدارایکمترینایراداتازنظرفنیباشد،
تيمتحليلگرمادرحالشناسایینيازهایدقيقافراد
ــتومابراساسایننيازهاوبرآوردهکردنآنها اس

عملياتطراحینسخهجدیدراانجامخواهيمداد.

 كدام زبان ها به شما ايده ای برای ساخت 
PHP دادند؟

ــرل،دوزبانیبودندکهبهمندر ــیوپـ زبانهایس
ــنزمينهایدهدادند.درابتـدامنفکریبرایایجاد ای
ــاایندوزبانراباهم ــتموتنه یكزبانجدیدنداش
ــخصیخودمرابرطرف ــبکردمتانيـازهایش ترکي
ــازمامابعدازمـدتی++Cوجـاواهمموردتوجه س
ــهترکيبیازاین ــدک ــنقرارگرفتندواینگونهش م
ــکلگيریزبان ــهباعثش ــورتبهين ــابهص زبانه

برنامهنویسیPHPشد.

درچندسالاخيرنوعجدیدیازسرقتدرجهانبابشدهاستکهبهعنوانسرقت
انفورماتيکیشناختهشدهاست.

ــتکهدر ــياریازمواردحتیخطرناکترازدزدیهاییاس ــرقتدربس ایننوعازس
جهانحقيقیانجاممیگيرد.

ــهیكنفربتواند ــمادرجهانحقيقیرخندهدک ــچگاهایناتفاقبرایش ــایدهي ش
ــاببانکیتانرابهیكبارهتخليهکنداماایناتفاقدرجهانمجازیبااستفاده حس
ازفناوریهایدیجيتالبهیكرخدادمعمولتبدیلشدهاست.درشرایطحالحاضر
اگرکارهایتانراازطریقاینترنتانجاممیدهيدوتراکنشهایمالیتانرابهجهان
مجازیسپردهایدبایدبدانيدکهاینکارعالوهبرآسودگیکهبرایتانبهوجودمیآورد

درکنارآنخطراتمخصوصبهخودرادارد.
ــهرکوچکیدرکشوررومانی ــایدبرایشماهمجالبباشدکهبدانيددرجهانش ش
ــهعنوانپایتختجهانی ــهرب ــودداردکهبهآن"درههکرها" میگویندواینش وج

سارقانجهاندیجيتالشناختهشدهاست.
جنایتکارانسایبریدرحالحاضردرهرشاخهایکهفعاليتکنندبانامهکرشناخته
میشوندودرسالهایاخيرتعدادافرادیکهبهصورتحرفهایومتخصصبهیك

هکرتبدیلشدهاند،بسيارزیاداست.
ــرکتهاوسازمانهایمختلف ــياریازافراداینتواناییرادارندکهازش امروزهبس
ــی ــایدتابهحالکس ــرقتکنندولیش ــهصورتروزانهس ــزاردالرراب ــزارانه ه
ــتکهایندزدانبرایخودیكپایتختدرجهانحقيقیدارند.این ــتهاس نمیدانس
ــئا" نامداردوبهیكباره ــت" رامنيکووالس ــهرهایرومانیاس مکانکهیکیازش
ــهرتپيدا ــرقتهایبزرگیکههکرهایشانجامدادهانددرتمامجهانش بهدليلس

کردهاست.
ــط ــایبریتوس ــرقتهایس ــتراز۸۰درصدقربانيانس برطبقتحقيقاتFBIبيش
ــیمیکنند.نکتهجالب ــدکهدرایندرهزندگ ــرقتقرارگرفتهان هکرهاییموردس
ــممیخوردایناستکهسرقتبرایاینافرادبهیكشغلثابت دیگریکهبهچش

وتماموقتتبدیلشدهاست.
درحالحاضرعالوهبرهکرهاپليـسهاوخبرنگارانهـمبهایندرهعالقهبسياری
ــهرراهمينسهقشر ــتـرجمعيتایـنش ــایدبتوانگفتکـهبيش پيداکردهاندوش
ــکيلمیدهند.درحقيقتنيروهایامنيتـیپليـسوهمچنينخبرنگارانودیگر تش
رسانههادرحالبررسیاینموضـوعهستندکهچگونـهاینامکانوجودداردکهدر
ــهریبهاینکوچکیکهدرميـانکوههاقرارگرفتـهاست،خطرناکترینسارقان ش
ــان ــدهوبرنامـههایبزرگیبرایسرقتهایش ــیجهاندورهمجمـعش انفورماتيک

طراحیکنند.
ــبباعثشدهاست ــاندراینرابطهمعتقدندکهنبودکارمناس ــياریازکارشناس بس
ــرقتهایانفورماتيکیرویآورند.جالب ــانبرایامرارمعاشبهس ــهتمامیجوان ک
ــتکهبدانيداینهکرهادرآمدبسيارخوبیهمدارندوچيزیدرحدودچهلهزار اس
ــرقتهاییکهانجاممیدهندبهدستمیآورند، یورودرماهبهصورتميانگين،ازس
ــختترازآن ــهدامانداختناینهکرهابرایپليسهایآمریکاییس ــتگيریوب دس
ــتهاندوجوانانهکردرایندرهتابهحالتوانستهاند ــتکهانتظارداش چيزیبودهاس
ــاراتبسياریرابهشهروندانکشورشانواردکنند.امابهتازگیمقاماترومانی خس
ــختیبهاین ــییكبرنامهریزیدرماههایآیندهضربهس ــمگرفتهاندکهط تصمي

سارقانواردکنند.

دزدان اینترنتی کجا زندگی می کنند؟
 گلس�ا ماهی�ان

زبانی که فیس بوک را ساخت

PHP خالق زبان ،Rasmus Lerdorf مصاحبه با آقای

واژه PHP، از اختصار كلمات Personal Home Page، ساخته شده است

یادداشت



سال هشتم/شماره سیصدوشصت وسه/چهارشنبه 9 اردیبهشت 1394
2 9  A p r i l  2 0 1 5  /  w w w . K h o r a s a n n e w s . c o m

فکرمیکنيدکداممدیرعاملدرآمریکابيشترینحقوق
ــالدریافتمیکند. رادرحوزهفناوریاطالعاتدرس
ــیکههفتهپيشیاهودرخبرخود ــاسگزارش براس
ــرکتهاییهمچون اعالمکرد،نبایدمدیرانعاملش
مایکروسافتراکهساتيانادالاستویاشرکتاپلکه
تيمکوکاست،منتخبپستپردرآمدترینمدیرعامل

شرکتهایفناوریاطالعاتدانست.
ــيداما ــنيدهباش ــایدتاکنوننش نامنيكوودمنراش
ــتنامدوربينهایورزشیگوپروراشنيده ممکناس
Goproــالهمدیرعاملشرکـت باشيد.وودمن۳۹س
استکهعنوانپردرآمدترینمدیرعاملشرکتحوزه
ــاوریاطالعاترادرخبریاهوازآنخودکرد.این فن
ــردرقمخيرهکننده۲۸۴ميليوندالررابهازاییك ف

سالازاینشرکتحقوقدریافتمیکند.نکتهجالب
ــتکهپرفروشترینمحصولاینشرکتکه ایناس
هماندوربينورزشیاست،همانطورکهازعنوانش
پيداستیكمحصولتخصصیاستکهاینشرکت
درکنارآنصدهاگجتریزودرشتراهمبرایتوليد
ــت.حقيقتاقبلازاعالموضعيت برنامهریزیکردهاس
ــرکتGoproنمیتوانستيمچنيندرآمدیرا مالیش
برایاینشرکتمتصورشویم.بهطورحتماگرامکان
ــیبهبازارهایجهانیبرایاینشرکتمقدور دسترس
ــول۱۳۰گرمیچنين ــتازاینمحص نبودنمیتوانس
ــرصادراتیقطعا ــتنتفک ــبکند.داش درآمدیراکس
ــرکتبتواند ــدهتااینمحصولبرایاینش باعثش

چنيندرآمدیراایجادکند.

سخن معلم
از آخرین اخبار صنفی معلمان آگاه شوید

به مناس�بت نزديک شدن به روز معلم، اولین سايت پیشنهادی اين هفته 
را به اين موضوع اختصاص داده ايم. وب س�ايت "س�خن معلم" به عنوان 
پايگاه خبری و تحلیلی معلمان ايران، مکانی برای پرداختن به مسائل صنفی 
معلمان و فرهنگیان می باش�د. در اين وب س�ايت از خبرهای مرتبط با اين 
حوزه اطالع پیدا كرده و می توانید گزارش ها و گفت وگوهای تحلیلی سايت 
را دنب�ال كنید. همچنین ش�ما قادر خواهید بود ب�ه پژوهش ها و كتاب های 
معرفی ش�ده توس�ط سايت دسترسی داشته باش�ید. از ديگر بخش های 
اين وب س�ايت خبری می توان به قسمت های دانش آموزان، بازنشستگان 

و آموزش نوين اشاره كرد. 
www.smi-edu.com

بانک اطالعات خودرو
به نقد و بررسی مشخصات فنی خودروها بپردازید

دومی�ن س�ايت لینکدونی اي�ن هفته را برای دوس�تداران خ�ودرو در نظر 
گرفته اي�م. در وب س�ايت خودرو به عن�وان بانک اطالعاتی خودرو ش�ما 
می توانی�د ضمن دسترس�ی ب�ه اطالعات فن�ی خودروها، از قیم�ت انواع 
اتومبیل ه�ا اطالع يافته و اخب�ار خودرويی ايران و جه�ان را دنبال نمايید. 
همچنین گالری تصاوير ماشین های مختلف، ويدئوهای موجود درسايت، 
مق�االت مرتبط ب�ا اين حوزه، نقد و بررس�ی خودروها و مس�ابقه از ديگر 
بخش های س�ايت به ش�مار می آيند. افزون بر موارد باال، اين سايت كلیه 
برندهای خودروس�ازی ايران و جهان را همراه با محصوالتش�ان معرفی 

كرده و به تجزيه و تحلیل آن ها می پردازد.
www.car.ir

راهنمای چیدمان
فضای منزل خود را حرفه ای دیزاین کنید

معرفی بعدی لینکدونی اين هفته به وب سايتی در مورد دكوراسیون داخلی 
اختصاص دارد. در اين وب سايت عکس های زيادی از چیدمان قسمت های 
مختلف منزل و محل كار مانند آشپزخانه، اتاق خواب، سرويس بهداشتی، 
نشیمن، غذاخوری، فضای بیرون، اتاق كار، دفتر كار خانگی و نمای خارجی 
موجود می باشد. همچنین شما می توانید عکس های هر قسمت را با توجه به 
سبک آن مانند سنتی و معاصر، اندازه آن بر حسب بزرگ، متوسط و كوچک، 
بودجه دكوراسیون آن بر اساس زياد، متوسط و محدود، نوع قرار گرفتن آن 

مکان، رنگ ديوارها و جنس و رنگ كف اتاق ها جست وجو كنید.
www.hoz.ir

رادیوی اینترنتی
تبلیغ محصوالت به صورت صوتی

آخرين لینکدونی اين هفته به وب سايتی درباره پادكست های صوتی مربوط 
می شود. در وب سايت "شنوتو" به عنوان مرجع پادكست های صوتی، قادر 
خواهید بود به فهرست متنوع موضوعاتی مانند مديريت، شعر و ادبیات و 
زبان های خارجی سر زده و به پادكست های مورد عالقه خود گوش كرده و 
آن ها را دانلود كنید. همچنین می توانید از طريق موبايل پادكست بشنويد و 
ارسال كنید. افزون بر اين ها قادر هستید صاحب كانال اختصاصی خود باشید 
و صدای كاال، خدمات و تولیدات خود را به گوش مخاطبین برسانید. از ديگر 

خدمات شنوتو نیز می توان به كتاب صوتی و دوبله اشاره كرد.
www.shenoto.com

ــتمحلاقامتشماداراینشانیمشخص ممکناس
ــانیرابرایهر ــادهایباشدکهمیتوانيدایننش وس
ــهحملکننده ــدوندغدغهبابتاینک ــولهایب مرس
ــتيد.مرسوله ــماراگمکند،بفرس ــانیش ــولهنش مرس
ــداما ــدیكغذایاحتییكقبضباش ــمامیتوانـ ش
ــياریوجوددارد ــالحاضرمحلهایبس درجهانح
ــخصیرامتصور ــانیمش ــوانبرایآننش کهنمیت
ــد.ماموریتWhat3wordsایناستکهبتواندبه ش
ــاده ــانیمنحصربهفرداماس هرنقطهدردنيایكنش
ــپاری،اختصاصدهد.درمدلنشانی برایبهذهنس
ــردر۳متراز ــهکلمهبههر۳مت What3wordsس

مساحتزميناختصاصیافتهکهتوسطیكنرمافزار
ــرایتمام۵7تریليون۳ ــت.بنابراینب قابلترجمهاس
متردر۳مترمساحتزمينیكنشانیمشخصوجود
ــتکهافرادبهجاینشانیهایطوالنیو خواهدداش
TNWــخصمیتوانندبهیکدیگربدهند.پایگاه نامش
ــرویسWhat3wordsرادر ــنخبرس ــاگزارشای ب
ــانیکهدردوبلينواقعبود، یكآزمایشبراییكنش

What� ــط ــانیتوس ووردآزمایشقراردادکهایننش
3wordsبهعبارت.Works.serve.bakedترجمه

شدهاست.درتمامکشورهاازجملهکشورهایتوسعه
یافتهنشانیهایناقصیاپيچيدهباعثبروزمشکالتی
ــانیهامیتواندبرایافرادیامشاغل ــود.ایننش میش
ــانیهاحتی ــد.ایننش ــردرگمباش پرهزینهیاحتیس
ــتدرموارداورژانسیباعثدرمعرضخطر ممکناس
What3wordsــود.سرویس قرارگرفتنجانافرادش
فهرستیاز۲۵هزارکلمهدراختيارداردکهتوسطاین
فهرست،برایهرنشانییكعبارتمنحصربهفردو
ــادهرادرنظرمیگيرد.اینفهرستبه درعينحالس
ــدهکهکلماترایج ــيمش کلماترایجوطوالنیتقس
برایمناطقپرجمعيتوکلماتطوالنیبرایمناطق

کمجمعيتاختصاصمییابد.
iOSبرایسيستمعاملهایWhat3wordsسرویس
واندرویدوهمچنينوبنرمافزارایجادکردهاست.مدیر
بازاریابیWhat3words،گایلزریسجونزاستکهدر
رابطهباسرویسشرکتخودمیگوید:مانرمافزارهای

کاملیبرایپلتفورمهایپرطرفدارایجادکردهایمامادر
ــرویس ــارآنرابطهاینرمافزارییاهمانAPIس کن
ــعهدادیمتاافرادبتواننددرمحصوالتخود خودراتوس
ــند. ــرویسWhat3wordsدرارتباطباش باخدماتس
ــرویسWhat3wordsرقباییهمدارد.بسياریاز س
ــابهWhat3wordsازجایگزینهای سرویسهایمش
ــبتدادنیكنشانیبهعبارتیخاص عددیبراینس
استفادهمیکنند.اینگونهعبارتهابرایبهذهنسپاری
ــرویـس ــتـنـدامــاس ـــکــلوپـيـچـيـدههس مش
ــتفادهازترکيبسهتاییکلمات، What3wordsبااس

جایگزیننشانیهارابرایبهذهنسپاریسادهساختهاند.
ــتفادهازخدماتترجمهنشانیبهعبارتدرسرویس اس
ــت.برخیاز ــرایکاربرانرایگاناس What3wordsب

ــرویسمانندپيشنهادنشانیویااستفاده خدماتاینس
ازAPIهابرایمتقاضيانآنهاهزینهدربرخواهدداشت.
ــاسالگوریتممشخصینشانیهارا ایننرمافزاربراس
ترجمهمیکندکهباعثشدهحجمنرمافزارهایآندر

مقایسهباکاریکهمیکندپایينباشد.

نه مایکروسافت، نه اپل

کدام سه کلمه؟

 علیرض��ا مظاه�ری

نشانی خودرا به سه کلمه تبدیل کنید!

 IPv6 به IPv4 گزارشی در مورد وضعیت مهاجرت از

سفر ناتمام آدرس های اینترنتی 

لینــــکدونی



سال هشتم/شماره سیصدوشصت وسه/چهارشنبه 9 اردیبهشت 1394
2 9  A p r i l  2 0 1 5  /  w w w . K h o r a s a n n e w s . c o m

بااینکهازحدودسال۱۹۹۹بحثدرموردمهاجرت
ــده ــایاینترنتیIPv4بهIPv6مطرحش ازآدرسه
ــری ــت،اماهماکنوناینپروتکلجدیدتنهاکس اس
ــکيلمیدهد.حالاینسوالمطرح ازاینترنتراتش
ــالآدرسهایاینترنتیبه ــودکهچراهنوزانتق میش

IPv6چندانپيشرفتینداشتهاست؟

IPv6سهم10درصدی
ــتریرادر ــایبيش ــدIPv6آدرسه ــکلجدی پروت
ــزرگاینترنتی ــرکتهایب ــارکاربرانونيزش اختي
ــهخدماتقرار ــراهبرایارائ ــایتلفنهم واپراتوره
ــهIPv6،باعثایجاد ــد.همچنينمهاجرتب میده
ــرعتدروبخواهد ــادهوافزایشس ــبکههایس ش
ــد.بااینحال،کمتراز۱۰درصدازترافيكجهانی ش
اینترنتبهآدرسهایIPv6اختصاصدارد.همچنين
ــردنياازاین ــایتبرت تنها۱۴درصداز۱۰۰۰وبس
ــاننرم ــد.یکیازمهندس ــتفادهمیکنن ــکلاس پروت
ــتبهدليلمشکلبودن افزاردرفيسبوکمعتقداس

IPv6مفهوماینانتقال،هنوزبسياریازوبسایتها
ــت:"درحالحاضر ــد.ویگفتهاس ــالنکردهان رافع
ــتوبایكتيم ــترساس IPv6بهطورکاملدردس
IPv6بهIPv4ــرتاز ــيارکوچكمیتوانمهاج بس
ــکالتیازجملهخطاهای ــهمش ــیکرد".البت راعمل
ــيرانتقالبهپروتکلجدید،باعث ــدهدرمس ایجادش
ــرعتخدماتوقطعدسترسیکاربران ــدنس کندش
ــرازتحليلگراندر ــت.یکیدیگ ــدهاس بهIPv6ش
ــت موردIPv6میگوید:"اگرچهاینپروتکلقویاس
ــدچراکهبایدبا ــيارظریفمیباش اماعملياتآنبس
ــهویبهدليل ــود".بهگفت تمامروترهاهماهنگش
اینکهارائهدهندگانخدماتاینترنتیدرحالسازگار
ــدنباپروتکلجدیدهستندوبهاینمنظورنيازبه ش
ــختافزارهایجدیددارند،ممکناستمهاجرتاز س
ــولبينجامد.همچنين ــالهابهط IPv4بهIPv6س
،IPv6ــتقرار ــدیکیازموانعفعلیاس بهنظرمیرس
کسبدرآمدمحدودبرایتوسعهباشد.درحالحاضر
ــبکههایتحویلمحتواوشرکتهای ــياریازش بس

ــتفادهکاربران بزرگاینترنتیمانندAT&Tامکاناس
ازهردوآدرسIPv4وIPv6رافراهممیکنند.

آدرسهاسازگارمیشوند
ــتیابیبه ــعهآدرسهایاینترنتیودس ــکانتوس ام
ــدگانخدماتاینترنتیکه IPv6حتیبرایارائهدهن
ــترکانخود ــتارائهبهمش ــیجه آدرسIPV4کاف
ــرکتهایبزرگ ــد،وجوددارد.انتظارمیرودش ندارن
ــودازجمله ــختافزارهایخ ــياریازس اینترنتیبس
ــگرها،دوربينهاوانواعدستگاههایقابلاتصال حس
ــازگارکنند.بهتازگیشرکت بهاینترنتراباIPv6س
AT&TمهاجرتازIPv4بهIPv6رابرایشبکههای
ــيمخودآغازکردهاست.آخرینگزارشهانشان بیس
ــالگذشته19.8ميليوندستگاه میدهددرپایانس
قابلاتصالبهاینترنتمورداستفادهقرارگرفتهاست
ودرآیندهدستگاههایمتصلبهاینترنتافزایشپيدا
ــانمعتقدندبدون ــااینحالکارشناس خواهدکرد.ب

IPv6نمیتوانبهاینموفقيتدستیافت.

مشک آن است که خود ببوید
رشی�د     زارعی 

 IPv6 به IPv4 گزارشی در مورد وضعیت مهاجرت از

ــتریازمحصوالتارائهشدهدرهر رضایتمندیمش
ــيدنبهموفقيتوامتيازی ــبوکاری،شرطرس کس
ــت.در ــتارائهدهندگانبارقبایخوداس ــرایرقاب ب
همينراستاشرکتهایمختلفازجملهشرکتهای
ــرعتسعیمیکنندرضایت ارائهدهندهاینترنتپرس
ــتریراجلبکردهودرجهتافزایشآنتالش مش
ــتان ــتهمعاونتجاریمخابراتاس کنند.هفتهگذش
ــترکاناینترنت تهراناعالمکردحدود7۵درصدمش
ــتمیکنندرضایت ــیکهدریاف مخابراتازسرویس
ــرویسهایخود ــرغيرازاینبودس ــدچراکهاگ دارن
ــدنارضایتیهای ــسمیدادند.بهگفتهویدرص راپ
موجودزیادنبودهواینرقمدرشرکتهایخصوصی

همممکناستوجودداشتهباشد.

ــئولاین ــلتوجهدراظهاراتاینمقاممس نکتهقاب
ــتکهبهطورمعمولاعالمرضایتمندیمشتری اس
ــنجیانجام ــدهازطریقنظرس ــهش ــاتارائ ازخدم
ــیدرارزیابی ــود.همچنينپارامترهایمختلف میش
ــتکهميزان ــرویسدهندهتاثيرگذاراس ــردس عملک
ــنمیکند.لذااعالماینآمار رضایتکاربرانراتعيي
ــد.میتوان ــایدبهمعنیرضایتصددرصدینباش ش
ــتداللمطرحشدهچندانقوینيستچراکه گفتاس
ــطازخدماتاینترنتی ــیازکاربرانمجبورندفق برخ
ــه ــالوهبراینمقایس ــد.ع ــتفادهکنن ــراتاس مخاب
ــرعتازلحاظ ــرکتهایارائهدهندهاینترنتپرس ش
ــرایطرقابتی ــتکهتمامش کيفيت،زمانیصحيحاس

درحوزهپهنایباندبينآنهایکسانباشد.

قفل یواس بی
از اتصال یواس بی های ناشناخته به سیستم خود جلوگیری کنید

اولی�ن نرم افزار پیش�نهادی اين هفت�ه را به برنام�ه ای جهت قفل كردن 
يواس ب�ی اختص�اص داده ايم. اين نرم افزار ابزاری بس�یار س�ريع برای 
مراقب�ت از پ�ورت يواس بی كامپیوتر ي�ا لپ تاپ شماس�ت. اين برنامه، 
نرم افزاری بس�یار س�بک و حرفه ای و پرتابل برای قفل كردن و مس�دود 
كردن اتصال حافظه های جانبی يواس بی می باشد. اين نرم افزار از اتصال 
يواس بی های ناش�ناخته مخصوصا در زمان عدم حضور ش�ما جلوگیری 
می كند و به راحتی می توانید از عدم ورود بدافزار به سیستم خود مطمئن 
ش�ويد. يکی از ويژگی های خاص اين نرم افزار امکان بالک كردن سريع 
يو اس بی می باش�د كه ش�ما می توانید در ثانیه اين پورت را ببنديد. ظاهر 
س�اده و بس�یار آس�ان از ويژگی های بارز اين نرم افزار می باش�د كه هر 

كاربری در هر سطحی می تواند از آن بهره ببرد.
http://goo.gl/jtd9AV

Size: 2.6 MB

مدیریت گیم نت
فعالیت مشتریان خود را ساماندهی کنید

نرم اف�زار بع�دی كه برای اين هفت�ه انتخاب كرده اي�م برنامه ای برای 
مديري�ت كافی نت و گیم ن�ت می باش�د. از ويژگی های اي�ن نرم افزار 
می ت�وان به امکان دسترس�ی به برنامه ها از طريق س�رور يا سیس�تم 
كالين�ت، ام�کان گروه بن�دی كالينت ه�ا، ام�کان در صف ق�رار دادن 
مشتريان، تحت كنترل گرفتن میزان مصرف چاپگر، تايمر دستی برای 
زير نظر گرفتن سیستم های متفرقه مانند مشتريان لپ تاپ دار، امکان 
رزرو توس�ط مشتريان، سیس�تم كنترل دسترس�ی كامل برای اجزای 
نرم افزار، تهیه گزارش كامل از كارمندان، پروفايل اختصاصی برای هر 
مشتری، امکان دسته بندی مشتريان و حفظ محدوديت های كالينت در 

هنگام قطع اتصال به سرور اشاره كرد.
http://goo.gl/qz9oWB

Size: 121 MB

انتقال اندرویدی
فایل های خود را با سرعت 80 برابر بلوتوث انتقال دهید

آخرين پیشنهاد نرم افزاری اين هفته به برنامه ای مخصوص انتقال فايل 
بین گوش�ی های اندرويد مربوط می ش�ود. به كمک اين نرم افزار سرعت 
انتقال فايل دستگاه ش�ما با ديگر دستگاه های اندرويدی 80 برابر باالتر 
از بلوتوث خواهد شد. همچنین شما می توانید توسط اين برنامه هر فايلی 
را با هر فرمتی انتقال دهید و از س�رعت و قدرت اين برنامه ش�گفت زده 
ش�ويد. از ديگر ويژگی های اين نرم افزار می توان، محیط كاربری بس�یار 
ساده و بدون ابهام در قسمت های مختلف، سرعت باال در ارسال اطالعات 
با سرعت 80 برابر سیستم  بلوتوث، انتقال و ارسال آسان عکس، ويدئو، 
دريافت سريع و آسان تمام فايل ها و اطالعات مختلف از ديگر دستگاه ها، 
نرم افزاری صد در صد رايگان و بی نیاز از هرگونه پرداخت درون برنامه ای 

را نام برد.
http://goo.gl/zjdywT

Size: 2.26 MB

سفر ناتمام آدرس های اینترنتی 

پیشنهادهفته
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اگرچندسـالپيـشکسـیازوجـودوبکـمیادوربيـندریـكدستـگاهمانند
ترسـو یـا و متوهـم بـرچسب وی به میکـرد، نگرانی احساس تبلت یا رایانه
میزدنداماپسازافشاگریهـایدوسالگذشته،مشخـصشدکهجاسوسـیاز
دوربيـنهایموجوددردستگاههایدیجيتالنهتنهاممکـنوشدنیاست،بلکهبه

وفـوراتفاقمیافتد.
تنهاسازمانامنيتملیآمریکانيسـتکهبهتنهاییجهانراناامنکردهاست؛بلکه
تنهادریكنمونهچندینکارمنـدبازنشستهFBIاعترافکردندکهچهطوربرای
سالهاازرایانـههایميليـونهامردمعادیدرسراسرجهانجاسوسیمیکردهاند.
انتشار با متحده ایاالت در مدرسه یك کارمندان که شـد افشـا پيش سال دو
تصویر هزار ۵۶ از بيش چگونه آموزان، دانش ميان در آلوده آموزشی برنامههای
ازطریقوبکمدانشآموزانسرقتکردهبودندوهمهاینها،تنهامشتنمونه

خرواراست.
مهمنيستکهچهکسییاچراممکناستازوبکمیادوربينشماجاسوسیکند،

بلکهمهمایناستکهنبایدایناتفاقرخدهد.
وبکمیكابزارحياتیبرایرایانهنيستودربيشتراوقاتحتیبهدردنمیخورد.
ازجاسوسیتصویری،جداکردن برایجلوگيری اساسیترینقدم اولينو بنابراین
وبکمازرایانهاست.درموردلپتاپهاییکهوبکمدارند،بهتراستنوارکشویی

وبکمدرحالتبستهقرارداشتهباشد.
BIOSاگرلپتاپبهاینچنيندریچهایمجهزنيست،آنراازطریقتنظيمات

غيرفعالنمایيد.
پيش از دکمههای فشردن با میتوانيد بهسيستمعامل، واردشدن از قبل درست
تعيينشده)مثالF8یاESC(واردتنظيماتBIOSشوید.درموردلپتاپها)که
دوربينآنهاجداشدنینيست(بااینکارمیتوانيدوبکمرابهطورسختافزاری

خاموشکنيد.
اگراینامکانوجودداردکهدرحينکاردرویندوزبهناگاهبهاستفادهازوبکم

نيازمندشوید،میتوانيدآنرادرویندوزفعالیاغيرفعالنمایيد.
کرده کليك راست دسکتاپ صفحـه در Computer آیکن روی کار، این برای
گزینـه چپ، سمـت ستـون در سپـس نمایيـد. انتخـاب را Manage گزینـه و
Device ManagerراانتـخـابنمـودهوازبخـشImaging Deviceوبکــم

راDisableنمایيد.
بهیادداشتهباشيدکههيچوقتازاحتياطضررنخواهيدکرد.

ــودرایـجترین ــاالنهخ ــزارشس ــرکتDellدرگ ش
ــهوتحليـل ـــال۲۰۱۴رامـوردتجزیـ ــالتس حم
ــازمـانهـا ـــتکـهس قـراردادهواعـالمکـردهاس
ـــال۲۰۱۵ ـــانرادربـرابرتهدیداتس ــدخودش بای

ایمـننماینـد.
،POSبهنقلازماهر،باتوجهبهاینگزارش،بدافزار
ــالتروی ــکلوب)HTTPS(وحم ــزارپروت بداف
سيستمهایSCADAدرميانهمهمشکالتامنيتی
ــاییشده،ازبزرگترینتهدیداتامنيتسایبری شناس
ــال۲۰۱۴بودندکهنسبتبهسالگذشتهرشد درس

قابلتوجهیداشتهاند.
ــیDELLاظهار ــراجرای Patrick Sweeney،مدی

ــداتواقعی ــهتهدی ــالعدارندک ــهاط ــت:"هم داش
ــد. ــمباش ــدوخي ــایآنمیتوان ــندوپيامده میباش
ــیرامقصر ــواردعدمآگاه ــواندربرخیازم نمیت
ــدنهاوحمالتهمچنانبهوقوع ــت.هكش دانس
ــردناقدامات ــلعدمبهکارب ــدنهبهدلي میپيوندن
ــه ــازمانها،بلکهبهایندليلکههميش امنيتیدرس
ــدکهبرایما ــيبپذیریهاییوجوددارن ــاوآس راهه

ناشناختههستند".
ــتمهایPOSبهشدتهدف ــال۲۰۱۴،سيس درس
ــدیمانند ــدوروشهایجدی ــرارگرفتهان ــهق حمل
ــتفادهازرمزگذاریبرایفراراز ــرقتحافظهواس س
ــرایمقابله ــند.ب ــادرحالافزایشمیباش فایرواله
ــیهای ــندگانبایدخطمش ــنتهدیدات،فروش باای
سختگيرانهتریبرایفایروالهاتعریفنمایندتامانع

ازوقوعحمالتمشابهشود.
 Symantec Security ــر مـدیـ ،Kevin Haley

ــتکه ــتنيازینيس ــارداش ــزاظه Responseني

هکرهابرایحملهبهاهدافخودازراههایپيچيدهای
ــتفادهنمایند.طبقیافتههایماآنهامیتوانندبه اس

ــانیجعلی ــازیبهروزرس ــیوازطریقآلودهس راحت
ــهتروجان،اهدافخودراعملياتینمایند نرمافزارهاب
ــارادانلـودنمایند. ــاکاربرانآنهـ ــندت ومنتظرباش
ــازمانها ــبکهس بهاینترتيبهکرهامیتوانندبهش

دسترسییابند.
نتایجبهدستآمدهنشانمیدهدکهشرکتهابرای
ــاراصالحيـههایامنيتیبهطورمتوسط توليدوانتش
ــنمدتبرایهکرها ــاننيـازدارنـدوای ۵۹روززم
ــودراپياده ــااهدافخرابکارانهخ ــتت بازهخوبیاس

سازینمایند.
بهطورکلی،یكباوروجودداردکهمجرمانسایبری
هميشهیكگـامجلوترازسازمانهـاهستنـدوقبل
ــاراهکارهـایامنيتی ــازمانهـاخودراب ازآنکهس
ــیخودرا ــد،تهدیداتامنيتـ ــزنماینـ ــدتجهيـ جدی

عملياتیمیکنند.
ــازمانهابيشاز ــداتداخلیس ــیتهدی ــابهتازگ ام
ــرارگرفته ــهمتخصصانامنيتق ــتهموردتوج گذش
است.بهخصوصپسازسرقتگستردهاطالعاتیاز
شرکتسونی)کهیکیازکارمندانسابقاینشرکت
ــد(،شرکتهایامنيتی ــناختهش متهماصلیواقعهش
توجهبيشتریبهکارمندانخرابکاریابیاحتياطنشان

دادهاند.
ــرکتسونیهك هنگامیکهایميلوپایگاهدادهش
شد،درابتداهمهانگشتاتهامخودرابهسمتکشور
ــمالینشانهگرفتنـدوساختفيلمضدکرهای کرهش
ــتند،تاجاییکه ــمالیدانس رادليلایناقدامکرهش
ــیعجوالنهکره ــکانيزدراقدام ــسجمهورآمری رئي
ــوربه ــمالیرامتهمکردوتنشميانایندوکش ش
اوجخـودرسيداماخيلیزودمشخصشدکهکارمند
ــببهمهاین ــرکتسونی،مس ــدهش ازکاربیکارش

وقایعبودهاست.

تحقيقاتصورتگرفتهتوسطSANSرویتهدیدات
داخلینشانمیدهدکه7۴درصدازمحققانامنيتی
ــدانبیدقتیا ــداتداخلیمانندکارمن ــرانتهدی نگ
ــه۳۲درصد ــتک ــتند.جالباینجاس ــکارهس خراب
متخصصانبراینباورندکهنمیتوانجلویتهدیدات

داخلیراگرفت.
ــتندکه ــان۲۸درصداظهارداش ــنازاینمي همچني
کشفوجلوگيریازتهدیداتداخلیبرایسازمانها

ازاولویتخاصیبرخوردارنيست.
ــتيبانیSpectorSoftومدیریت ــنتحقيقباپش ای
ــال۲۰۱۴وژانویهسال۲۰۱۵ SANSدردسامبرس

صورتگرفتهاست.
ــداز ــه۴۴درص ــتک ــدهاس ــقآم ــنتحقي درای
ــقگفتهاندکهاطالع ــنتحقي ــرکتکنندگاندرای ش
ــرایراهحلهای ــالحاضرچهمبلغیب ــددرح ندارن
ــهکردهاندو۴۵درصد ــشتهدیداتداخلیهزین کاه
ــالآیندهبرای ــتندکهاطالعیازبرنامهس اظهارداش

اعمالاینگونهراهحلهاندارند.
ــدگاندراین ــرکتکنن ــیکه۶۹درصدازش درحال
ــخبه ــهدرحالحاضربـرایپاس ــقگفتهاندک تحقي
ــیتبعيـتمیکنند ــایخودازبرنامـهخاصـ رخداده
ــتنـدکهدر ــابيشازنيـمـیازآنهـااظهـارداش ام
ــرایتهدیـدات ــچراهکارخاصـیب ــنبرنامههيـ ای

داخلیندارند.
 Awareness ــرکت ــرش Michael Goldbergمدی

ــرای ب ــا "تقاض ــت: داش ــار اظه Technologies

جلوگيریازتهدیداتداخلیدرحالافزایشاستاما
درحالحاضرراهکارهایپيشنهادیهزینهباالییرا

بهسازمانهاتحميلمیکند".

كس�ری پاک نیت 

وب کم های باز، بسته!
سازمان ها آسیب پذیر باقی می مانند

هکرها و کارمندان خطرناک، مشکل امنیتی سال 2015

ترفندویندوز



سال هشتم/شماره سیصدوشصت وسه/چهارشنبه 9 اردیبهشت 1394
2 9  A p r i l  2 0 1 5  /  w w w . K h o r a s a n n e w s . c o m

نوظهورهای متن باز در جهان گوشی های هوشمند
معرفی چند برند تازه کار در زمینه تولید گوشی های متن باز

خدمات تعاون، کار و رفاه

بهبهانهنزدیكشدنبهروزجهانیکارگر،شهروندالکترونيكاینهفتهرابهوزارت
تعاون،کارورفاهاجتماعیاختصاصدادهایم؛وزارتخانهایکهدرسال۱۳۹۰ازادغام

سهوزارتخانهتعاون،کارورفاهاجتماعیبهوجودآمد.
ازوظایفاینوزارتخانهمیتوانبهبرنامهریزیونظارتبراجرایقوانينکار،تعاونو
ساختارنظامجامعرفاهوتاميناجتماعی،سياستگذاریوبرنامهریزیبهمنظورتنظيم
ــکالتجامعهکارگری،تنظيمروابطکارگری ــیورفعمسائلومش روابطکار،بررس
ــازوکارهایسهجانبهگراییدرراستایسياستحفظ وکارفرماییبابهرهگيریازس
ــتازنيرویکاروتنظيممقرراتوضوابط،معيارهاوتوصيهنامههایایمنیو وصيان
استانداردهایکاروتعيينحداقلدستمزدساليانهکارگراناشارهکرد.همچنيناعمال
ــائلو ــهمنظورتنظيمروابطکار،حلوفصلمس ــاماقداماتقانونیب ــارتوانج نظ
مشکالتجامعهکارگری،حفظوصيانتازنيرویکار،افزایشسهمبخشتعاونیدر
اقتصادکشوروحمایتازتوسعهاشتغالدرچارچوبسياستهایکلینظامازاهداف

اینوزارتخانهبهشمارمیآید.
حالکهباوظایفواهدافاینسازمانآشناشدیم،بهخدماتالکترونيکیآنخواهيم
ــامانهتشکيلوثبتالکترونيکیتعاونیهامیباشدکه پرداخت.یکیازاینخدماتس
ــکيلتعاونیجدیدوورودبرایپيگيریوادامهمراحل ــتتش ــمتدرخواس ازدوقس
ــکيلتعاونیبرایمتقاضيانبهوجودآمدهاست.سازمانالکترونيكوزارتتعاون، تش
ــابمیآید.ازدیگرخدمات ــازمانبهحس کارورفاهاجتماعیازدیگرخدماتاینس
ــارهکردکهشامل ــازماناش اینوزارتخانهمیتوانبهپرتالآموزشازراهدوراینس
آشناییمدیرانباقانونومقرراتبخشتعاون،بازرسیدرشرکتهایتعاونی،مبانی
ــود.همچنينوزارتخانه ــاورزیمیش ــوریکارآفرینیومدیریتتعاونیهایکش وتئ
تعاون،کارورفاهاجتماعیسامانهایجهتنظارتجامعبرتعاونیهاایجادکردهاست
کهمخصوصکاربرانتعاونیهاوکاربرانبازرستعاونیمیباشد.درقسمتکاربران
ــامانهامکانوروددرنظر ــاوربهس بازرستعاونی،برایکاربرانبازرسوکاربرانمش

گرفتهشدهاست.
سامانهشبکهملیبازارکاریکیدیگرازخدماتوزارتخانهتعاون،کارورفاهاجتماعی
میباشدکهشاملصفحهاعالنات،ثبتکاریابیجدید،ورودبهسيستم،ثبتنامکارجو
ــارتبرتعاونیهای ــامانهنظ ــود.افزونبرهمهمواردباالس ــامکارفرمامیش وثبتن
ــاغلخانگیدیگرخدماتالکترونيکیوزارتخانه ــکنمهروسامانهحمایتازمش مس

تعاون،کارورفاهاجتماعیراتشکيلمیدهند.
www.mcls.gov.ir

سيستمعاملاندرویدبعدازورودبهبازارپيشرفتهای
زیادیداشتهودرسال۲۰۱۴بااختصاصدادن۸۰
همراه تلفن گوشی سيستمعامل بازار سهم درصد
را جهان سيستمعامل محبوبترین عنوان توانست
کسبکند.یکیازدالیلاصلیموفقيتاینسيستم
و باز متن زمينه در گوگل شرکـت موفقيت عامل
المللی بين درسطح آن کـدهای بودن دسترس در
سيستـمعامل اندروید رقيـب اصلیترین میباشد.
که میباشـد متحـده ایاالت در اپل شرکت iOS

درتالشبرایگسترشهرچهبيشتـردربازارهای
جهانیمیباشد.

فروشندگان ، اندروید با رابطه در شما که زمانی
اولين شاید کنيد می فکر آن دهندگان توسعه  و
چيزیکهبهنظرتانبرسدشرکتهایبزرگیمانند
سامسونگ،HTCوLGوموتوروالباشند.درادامهبه
بررسیپنچشرکتنوظهورکهباسيستمعاملاندروید

واردبازارشدهاند،میپردازیم.

شرکتشیائومی
بهیکی تبدیل بسيارسریعخود بارشد اینشرکت
در هوشمند گوشیهای کنندگان توليد بزرگترین از
چينی تاجر یك توسط xiaomi است.. شده جهان
بهناملیژوئندراوایلسال۲۰۱۰تاسيسشدهو
امروزهیکیازباارزشترینراهاندازیهایجهانبه
حسابمیآید.اینشرکتتلفنهایهمراهخودرابه
صورتانحصاریوفقطازطریقفروشاینترنتیوبا
قيمتوحاشيهسودبسيارپایينبهفروشمیرساند.
گوشیهایهوشمندسریMIاینشرکتباباالترین
موجود بهترینمحصوالت از یکی کارایی و کيفيت
بر شرکت این توليدات میآیند. حساب به بازار در
رویفریمویراختصاصیMIUIاجراشدهوبرخیاز

ویژگیهایاضافیمانندتمهایسيستمعاملاندروید
رویآنهاقراردادهشدهاست.

شرکتوانپالس
اینشرکتدر۱7دسامبر۲۰۱۳درشنزنچينتاسيس
شدوتلفنهایخودرادرشروعکاردردومدل۱۶
و۶۴گيگابایتیوتنهابا۵۰دالراختالفقيمتوارد
بازارکرد.نسخهSportاینشرکتتحتعنوانیك
فبلت5.5اینچییکیازکاربردیترینهایموجوددر
بازارمیباشد.کيفيتبسيارباالوقيمتبسيارپایين
محصوالتاینشرکتباعثمحبوبيتهرچهبيشتر

آندربازارهایجهانیشدهاست.

شرکتمیکرومکس
زیادیدرهند اندرویدرونـق باز سيستمعاملمتن
این از بهرهگيری بـا ميکرومکس شرکت و داشته
کرد. آغاز ایـنکشور در را کارخـود عامل سيستم
اینشرکتتوانستدرسال۲۰۱۴ازميزانفروش
شرکتسامسونگپيشـیگرفتهوعنوانتوليدکننده
برترهندوستانراازآنخـودکنـد.فعاليتاوليهاین
شرکتدرحوزهتوليدنـرمافزارهایITبودولیمدتی
تلفن و مخابراتی محصـوالت توليد سمت به بعد
بسيار رشد نيز زمينه این در و آورده روی همراه

زیـادیداشت.
سـری دو در را خــود گوشیهـای Micromax

عرضه متفاوت خصوصيات با Bolt و Canvas

در شده گرفته کار به ویژگیهای از برخی و کرده
اینگوشیهابهعنوانبخشیازنسخهجدیدسيستم
یکی شدهاند. استفاده گوگل توسط اندروید عامل
بازارهای گرفتن خدمت به ابتکار  ویژگیها این از

نوظهورمیباشد.

شرکتبلو
اینشرکتکارخودرادرسال۲۰۰۹ودرشهرميامی
آغازکردهوبيشترموفقيتخودرادرآمریکایالتين
کسبکردهاست.تمرکزاصلیBLUبيشتررویکم
این است. بوده همراه تلفنهای قفل و بودن هزینه
شرکتدرحالحاضرفهرستپنجسریازگوشیهای
 Life،Studio،Vivo،Dashجدیدخودرابانامهای
Specialtyرادروبسایتخودبرایفروشگذاشته

اندروید سيستمعامل بر عالوه شرکت این است.
تلفنهایویندوزینيزتوليدوعرضهمیکند.

شرکتمیزو
اینشرکتفعاليتخودراباساختدستگاههایپخش
موسيقیآغازکردولیدراواخرسال۲۰۰۰روندتوليدات
خودرابهسمتتوليداتتلفنهمراهتغييردادودرسال
برای اساسی رقيب بامحصولM8خودیك ۲۰۰7
آیفونبهحسابمیآمد.دفترمرکزیوشرکتاصلی
اینبرنددرگوانگدونگچينواقعاستولیروسيهو
دربخشهاییازاروپانيزفعاليتدارد.MX4جدیدترین
باسخت اینشرکتمیباشدکه گوشیساختهشده
افزاریبسيارقدرتمندبهعنوانیكمدعیواردرقابت
دربازارهایجهانیشدهاست.ازویژگیهایاصلی
اینتلفنهمراهدوربين20.7مگاپيکسلیحافظهرم۴
گيگابایتی،حسگراثرانگشتوتراشهپردازشیاگزینوس
افزون به تعدادرو ۵۴۳۰شرکتسامسونگمیباشد.
شرکتهاییکهتمایلبهتوليدسختافزارهایمبتنیبر
سيستمعاملهایمتنبازدارند،نشاندهندهموفقيت
سيستمعاملهایمتنبازاست.تمامیآماروارقامبه
خوبیاینموفقيتراتایيدمیکنندودرحالحاضر
گوشی سيستمعامل محبوبترین اقتدار با اندروید

تلفنهایهوشمنددرجهاناست.

شهروندالکترونیک
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به ارائه يک محصول يا سرويس جديد داشت، 
به گونه ای رفتار می كرد تا حس كنجکاوی همه 
اين  مشتريان  به  ماجرا  اين  شود.  برانگیخته 
كه  افرادی  تمامی  و  نمی شود  شركت خالصه 
به تکنولوژی های جديد عالقه دارند، با توجه به 
استراتژی كه مديران شركت اپل در زمان ارائه 
يک محصول جديد دارند، اين امر به يک موضوع 
طبیعی تبديل شده است كه همیشه با معرفی 
حواشی  و  سروصدا  اپل،  جديد  محصول  يک 
زيادی به وجود آيد. اين شركت تمام تالشش 
را می كند تا پروژه هايش را مخفی نگه داشته 
و تا زمانی كه تمامی موارد مربوط به آن قطعی 
نشده، صحبتی در رسانه ها يا ديگر مکان هايی كه 
امکان پخش خبر وجود دارد از آن پروژه به میان 
نیايد. اين كه شركتی به وسعت و اعتبار اپل بتواند 
كارهای خود را به صورت مخفیانه پیش ببرد و تا 
زمانی كه پروژه هايش به ثمر می رسد بتواند آن ها 
را تا حد زيادی به صورت مخفی نگه دارد، هنر 

بسیار بزرگی است كه از هر كسی بر نمی آيد. البته اين ماجرا باعث شده است كه 
هر چند وقت يک بار صحبت ها و شايعاتی هم در مورد محصوالت يا سرويس های 
جديد اپل به وجود آيد كه بیشتر آن ها دروغ بوده و صحت ندارند. به اين ترتیب 
در زمانی كه صحبت از كارها و پروژه های جديد اين شركت می شود، تا زمانی كه 
خود اين شركت به صورت رسمی در كنفرانسی صحبت از آن به میان نیاورد يا 
اين كه يک خبرگزاری رسمی به ارائه گزارش در مورد آن نپردازد، كسی نمی تواند 
از صحت صحبت ها و خبرهای موجود اطمینان داشته باشد. مديران اين شركت 
به قدری در مورد مخفی ماندن پروژه هايشان از ديد عموم و به بیرون درز نکردن 
اطالعاتشان حساسیت دارند كه تا به حال چند نفر از كارمندانی كه در اين زمینه 
تخلف داشته و اطالعات محرمانه شركت را لو داده اند، به شدت توبیخ شده و يا 
حتی مدتی تعلیق از كار شده اند. اين كه شركتی به قدمت اپل بعد از گذشت چند 
دهه از آغاز فعالیتش همچنان به اين استراتژی خود پايبند بوده است، نشان از اين 
دارد كه به موفقیت خود در اين زمینه اطمینان داشته و همچنان فکر می كند، مخفی 
نگه داشتن كارهايش باعث ايجاد تفاوت و منحصر به فرد بودنش میشود. مسلما 
مخفی نگه داشتن كارها و پروژه های شركتی به وسعت اپل كار بسیار مشکلی 
است و اپل برای اين كار مشقت بسیاری تا به حال كشیده است. در موضوع ويژه 
اين هفته به بررسی كارهايی كه تا به حال اپل در اين راستا انجام داده پرداخته و 

نگاهی به هنر فريب اپل خواهیم داشت.

  شايعه است يا حقیقت؟
همانگونهکهگفتيمتابهحالاستراتژیشرکتاپلبهگونهایبودهاستکهدرزمانانتشار
یكخبردرموردپروژههاوکارهایاینشرکت،اولينفکریکهبهذهنشنوندهمیرسداین

است:اینخبرشایعهاستیاواقعيت؟.
آیامنبعانتشارخبراعتبارکافیدارد؟آیافردیازمدیراناپلصحتماجراراتایيدکردهاست؟
خودروی پروژه از اینترنتیصحبت مختلف سایتهای در پيش وقت چند مثال عنوان به
الکتریکیاپلبود.درواقعتمامیاینجریاناتازهنرذاتیاستيوجابزبرایمرموزبودنش
اپلبهصورتمستقيم سرچشمهمیگيرد.استيوجابزهميشهچهدرزمانیکهخودشدر
مدیریتمیکردوچهدرزمانیکهحضورشدراپلکمرنگترشدهبود،اعتقادداشتکههمه
چيزبایددریكلحظهخاصوبرایاولينباربهمشتریانیامتخصصاننشاندادهشود.از
نظرجابزاینروالباعثمیشودتاگيراییوتاثيرگذاریمحصولبهخوبیحفظشود.بههمين
دليلهرکسیوارداپلشدهیابااینشرکتهمکاریمیکندبایدبداندکهدراپلقانونیوجود
داردکهبراساسآنفرآیندساختهرمحصولیاپروراندنایدههابایدبسيارسریومحرمانه
انجامبگيرد.دانستنترفندهاییکهشرکتاپلبهکارمیبردتاافکارعمومیرامنحرفکند
برایهرکسیجالباست.درادامهبهصحبتدرموردترفندهاییازاینشرکتخواهيم

پرداختکهتابهحالکشفشدهاست.

  شركتی با نام شصت و هشت
درحالیکهخودشرکتاپلبهاندازهکافیمرموزاست،مشخصشدهاستکهدرشهرسانی
ویلکاليفرنيا،یكشرکتتحقيقاتیمرموزبانامSixtyEightوجوددارد.تابهحالاطالعات
بسيارکمیدرمورداینشرکتبهبيروندرزکردهاستامابهتازگیمشخصشدهیكگاراژ
جدیدتوسطاینشرکتساختهشدهاستواینکهشرکتیدرمياناپل،بهایجادگاراژدست
زدهاست،اینحدسوگمانرابهوجودمیآوردکهاپلرویپروژهتوليدخودرویالکتریکی
خودکارمیکند.اینتصوروجودداردکهوجودشرکتشصتوهشت،فقطوفقطیكدليل
برایایناستکهاپلرویپروژهمخفیخودیكسرپوشگذاشتهوحواسدیگرانراازاین
ماجراپرتکند.خودشرکتاپلباکارهاییکهمیکندباعثشدهاستکههمهکارهایشزیر
ذرهبينقراردادهشودبهگونهایکهوقتیجانایو،طراحارشدشرکتاپلبههمراهمارک
Multipla 600نيوسونبنيانگذارشرکتشصتوهشتدرسال۲۰۱۳،درحراجیفيات
قرمزرنگشرکتمیکندهمهحدسمیزنندکهاپلفکروخياالتیدرسرمیپروراندودر
حالحاضرمشغولاستتاراینپروژهمخفیخوداست.البتهچيزعجيبیدراینميانوجود
نداردواینخطمشیهميشگیشرکتاپلاست.تابهاینجایکاربسيارواضحومشخص
استکهاپلبااستفادهازشرکتهاونامهایدیگرسعیمیکندتاپروژههایخودشراازانظار
عمومیورقبایشدربازارمخفینگهدارد.البتهاپلاولينشرکتینيستکهاینترفندرابهکار
گرفتهاست،یكدههقبلاینروشتوسطوالتدیزنیمورداستفادهقرارگرفتهاست.درآن

زمانیكشرکتگمنامبهخریدقطعههایبزرگزميندراطراففلوریدامیپرداخت
وبعدهامشخصشدکهمالكاصلیاینزمينهاوالتدیزنیبودهاست.والت

دیزنیبهاینخاطرازاینترفنداستفادهکردکهفروشندگاناینزمينها
تنهابهدليلاینکهناموالتدیزنیبهعنوانخریدارمطرحمیشود،

قيمتباالتریرابرایفروشاعالمنکردهوجنجالیدراین
زمينهبهپانشود.

  مخفی كاری از چه زمانی بوده؟
بایدبدانيدکهازاولشرایطاینگونهنبودهکهاپل

اینشرکت کند. مخفی را خود پروژههای و کارها تمامی
به مکينتاش اصلی نسخه زمانعرضه و درسال۱۹۸۴ بار اولين

مدیریتاستيوجابزتصميمگرفتکهسيستمیبانامآزمایشگاههایمخفیبه
راهاندازد.درآزمایشگاههایمخفیاپلچندسطحامنيتیمختلفوجودداشتوحتی

کارمنداناینآزمایشگاههاهمدرصورتداشتنکارتوکدامنيتیمخصوصبهخودشان
میتوانستندوارداینمحيطشوند.درکنارآنازهمانزمانهایقدیمتمامفضایکاریاپل
همبهصورتمداومتوسطدوربينهاینظارتیکنترلمیشودتااگرفردناشناسیوارداین
مجموعهشدبهسرعتشناساییشود.درشرایطیکهاپلطراحیوتوليدمحصوالتخودرا
بهصورتیکامالمخفيانهودرمحيطهایامنيتیانجاممیدهد،بایدشرایطیبهوجودآورد
کهبهسادگیبتواندمحصوالتخودرابهبازارارائهکندوبرایاینکارنيازداردکهباجهان
خارجهمارتباطداشتهباشد.قطعاتونمونههایتوليدشدهتوسطاینشرکتبایدبتواننداز
مکانیبهمکاندیگرمنتقلشدهومراحلحقوقیوثبتاختراعراهمپشتسربگذارند.در
اینزماناستکهفهميدهمیشودچقدرکاراپلبرایمخفیکاریعجيبوغریبشمشکل
استوتاچهحداپلتابهامروزدراینزمينهموفقعملکردهاست.درواقعبایدگفتکهاپل
درحفظاسرارواطالعاتحرفهایخودیكشرکتبسيارموفقاستوزمانیکهاطالعات
محرمانهاینشرکتبهبيروننشتمیکند،اینماجرابرایهمهجالببودهوتوجههمهبه

آنجلبمیشود.

  مخفی كاری هايی در مورد ساعت اپل
خيلیوقتاستکهازساعتاپلصحبتمیشود.درچندسالاخيراپلواچ
مرکزتوجهمردمبودهوشایعاتبسياریدرموردآنمنتشرشدهاست.نکته
جالباینبودهاستکهاینشایعههاتاآخرینروزهایباقیماندهتاانتشار
اپلدرطول بودند. باقی بهقوتخود اینساعتهوشمندهمچنان رسمی
اینمدتتوانستهبودخودمحصولرابهشدتمخفیومحرمانهنگهدارد
ولیبيشترافرادمیدانستندکهاپلرویچهمحصولیکارمیکند.المانهاو
ویژگیهایاینمحصولدرطولسالهایگذشتهبهصورتتدریجیمشخص
شدندوناماینمحصولهمدرکنفرانسسپتامبرسالگذشتهتوسطخودمدیر
،iSlat یا iPad نظير اپل قبلیشرکت پروژههای اعالمشد.همانند پروژه،
تامردم ثبترساند به را ناممختلف برایساعتشهمچندین اپل شرکت
گمراهشوندودقيقاندانندناماینمحصولچيست.البتهدربيشتررسانههااز
اینمحصولبانامiwatchیادشدهبود.ایننامبهطورمستقيمتحتمالکيت
اپلبودوبههمينخاطربرخیازمتخصصانحدسمیزدندکهایننامتنها
یكنامگمراهکنندهاستوناماصلیمحصولچيزدیگریخواهدبود.در
کشورهاییمانندآمریکاوانگليسایننامتوسطیكشرکتمشکوکدیگر
بانـامBrightflashبهثبترسيدهبودوهمينماجرامشخصکردکهاپل
بهدنبالراهیاستتابتواندرویناماصلیاینمحصولسرپوشبگذارد.بعد
ازتمامیایندردسرهامشخصشدکهنامانتخابشدهبرایاینمحصول
این به توجهها که زمانی از قبل مدتها نام این و است AppleWatch

محصولجلبشود،توسطاپلبهثبترسيدهاست.

 جنگ با لو دهنده ها
درمورداستراتژیاپلدرموردمخفینگهداشتناطالعاتشتابهاینجایکار
مشخصشدهاستکهاپلبيشترازاینکهبرایمخفینگهداشتناطالعاتش
تالشکندبرایپيداکردنمنابعیکهبهانتشاراطالعاتشمیپردازند،انرژیو
نيرومیگذارد.برایاینکارهمتابهحالراههایمختلفیراتستکردهاست
ازجملهاینکهخودشبهانتشاراطالعيههاواخبارگمراهکنندهودروغپرداخته
تابفهمدچهمنابعیاطالعاتشرافاشکردهیالومیدهند.اپلاز۱۰سالپيش
درمقابلافرادیکهاطالعاتمحرمانهاشرالومیدهند،شمشيرراازروبسته

استورویکردمتفاوتیدراینزمينهپيشگرفتهاست.مدیران
اینشرکتسعیدارندکهازاینافراداعترافگرفتهو

بههرنحویکهمیتوانندآنهاراسرکوبکنند.
بهعنـوانمثـالچنـدوقـتپيـشویـراستاران
به را PowerPage و AppleInsider

جلسهایفراخواندوتالشکردتامنبعانتشار
جزئياتدقيقیکیازمحصوالتشراکههنوز
رامجازات توليدنشدهشناساییکردهوآنها

کند.دراینجلسهروزنامهنگارهایایندورسانه
بههيچوجهحاضرنشدندتاباسرویسهایموسسه

موضوع این کنند. همکاری Electronic Frontier

برایاپلبهاندازهایاهميتداشتکهدرنهایتپروندهشکایت
خودرابهدادگاهارسالکردودراینپروندهاپلاعالمکردکهاز

نظرشروزنامهنگارانآنالینحقندارندمانندروزنامهنگاران
این شوند. برخوردار قانون حمایت از چاپی نشریههای
پروندهسهقاضیمختلفداشتودرمراحلتجدیدنظر
دادگاهکاليفرنيادرنهایترایبهنفعحمایتازروزنامه
نگارانآنالینصادرشد.تابهاینجایکارشرایطیبه
وجودآمدکهاپلمجبورشدتاحدیبرایپيگيریماجرا

کوتاهبيایداماموسسهElectronicFrontierدرنهایت
مدعیپرداختغرامتوهزینههایقانونیازسویشرکتاپل

شد.هرچندکهاپلبازهمنتوانستبهایندستهازافرادگوشمالی
اساسیبدهدامازمانیکهبرایتشکيلاینپروندهوپيگيریماجراگذاشت
مشخصکردکهتاچهحدبرایاینشرکتاهميتداردکهاطالعاتشمخفی

ماندهوبههيچعنوانبهبيرونازشرکتدرزنکند.



سال هشتم/شماره سیصدوشصت وسه/چهارشنبه 9 اردیبهشت 1394
2 9  A p r i l  2 0 1 5  /  w w w . K h o r a s a n n e w s . c o m9

چرا اپل مخفی کاری می کند؟
شرکت اپل پروژه های محرمانه خود 

را مخفی می کند
گلسا ماهیان - سعید طباطبايی

بسیار بزرگی است كه از هر كسی بر نمی آيد. البته اين ماجرا باعث شده است كه 
هر چند وقت يک بار صحبت ها و شايعاتی هم در مورد محصوالت يا سرويس های 
جديد اپل به وجود آيد كه بیشتر آن ها دروغ بوده و صحت ندارند. به اين ترتیب 
در زمانی كه صحبت از كارها و پروژه های جديد اين شركت می شود، تا زمانی كه 
خود اين شركت به صورت رسمی در كنفرانسی صحبت از آن به میان نیاورد يا 
اين كه يک خبرگزاری رسمی به ارائه گزارش در مورد آن نپردازد، كسی نمی تواند 
از صحت صحبت ها و خبرهای موجود اطمینان داشته باشد. مديران اين شركت 
به قدری در مورد مخفی ماندن پروژه هايشان از ديد عموم و به بیرون درز نکردن 
اطالعاتشان حساسیت دارند كه تا به حال چند نفر از كارمندانی كه در اين زمینه 
تخلف داشته و اطالعات محرمانه شركت را لو داده اند، به شدت توبیخ شده و يا 
حتی مدتی تعلیق از كار شده اند. اين كه شركتی به قدمت اپل بعد از گذشت چند 
دهه از آغاز فعالیتش همچنان به اين استراتژی خود پايبند بوده است، نشان از اين 
دارد كه به موفقیت خود در اين زمینه اطمینان داشته و همچنان فکر می كند، مخفی 
نگه داشتن كارهايش باعث ايجاد تفاوت و منحصر به فرد بودنش میشود. مسلما 
مخفی نگه داشتن كارها و پروژه های شركتی به وسعت اپل كار بسیار مشکلی 
است و اپل برای اين كار مشقت بسیاری تا به حال كشیده است. در موضوع ويژه 
اين هفته به بررسی كارهايی كه تا به حال اپل در اين راستا انجام داده پرداخته و 

نگاهی به هنر فريب اپل خواهیم داشت.

 باليی كه بر سر آيفون 4 نازل شد
شایدباخودتانفکرکنيدکهاپلیكشرکتزخمخوردهدرزمينه
دزدیدهشدنایدههایشاستوبههمينخاطراستکهتااینحدروی
مخفیماندنایدهواطالعاتمربوطبهمحصوالتشحساسيتنشان
میدهد.دراینرابطهبایدگفتکهبزرگتریننشتاطالعاتیکهتابه
حالشرکتاپلدرموردخوددیدهاینبودهاستکهیكپوششپالستيکی
طراحیشدهتوسطاینشرکتلورفتهاست.درشرایطیکهنسلبعدی
گوشیآیفونتحتمواضعبهشدتمحرمانهودرخفاتوسعهداده
میشد،یكبالیآسمانیبرسرشرکتاپلنازلشد.اینبال
بهاینشکلبودکهیکیازکارمندانشرکتاپلنمونهاوليه
آیفون۴رادرسال۲۰۱۰دریكکافیشاپجاگذاشتوبااین
کارشیكگناهنابخشودنیمرتکبشد.ایننمونهاوليهآیفون۴
بافضاییکهشرکتاپلدرزمينهمخفیکاریهایشبهوجودآورده
بودخيلیسریعبهسرقترفتهوسپسبهسایتیبانامGizmodoفروخته
شد.کارمنداناینسایتهمبهسرعتبهتجزیهوتحليلاینگوشیپرداخته
استفاده ازچهچيزهایی اینگوشی داخل در اپل دادندکه نشان بههمه و
کردهاست.همينماجراباعثشدکهشرکتاپلیكتصميمریسکیبگيرد.
مدیراناینشرکتتصميمگرفتندکهضعفهایمحصوالتشانپسازعرضه
بهبازارمشخصشودتابههيچعنواناطالعاتمحصوالتاپلدیگر
تحتهيچشرایطیقبلازرونماییرویرسانههاییماننداینترنت
پخشنشود.باتوجهبهاینکهگوشیهایآیفونقبلازاینکه
عرضهشوندبایدتحتآزمایشهایینظيرآزمایششبکههای
موبایلیسلولی،تماسومکالمهقرارگيرند،اماشرکتاپلبه
خاطراینکهاطالعاتمربوطبهمحصولشلونرودازانجاماین
اوقاتمانند بههميندليلاستکهبرخی کارخودداریمیکند.
ارائهشد،مشکالتآشکاریگریبانگيرآنشد بازار زمانیکهآیفون۶به
کهاگریكتستمناسبرویاینمحصولانجاممیگرفتتمامیضعفها
وایراداتشبهراحتیدرمراحلتستقابلکشفبودند.سالگذشتهدرزمانی
کهAppleWatchدرمعرضدیدعمومقرارگرفتهوبررسیشدایندستگاه
بهصورتکاملدریكپوستهساختگیقرارداشتتاطراحیآنازدیدرقبای
شرکتاپلپنهانبماندواپلاینترسراداشتکهطراحیساعتشرا

دیگرانکپیکنند.

  دردسرهای نام آی پد
جریانمخفیکاریهایاپلازهماناولبهگونهایبودکههمباعثاسترسوعذابخودشبودو
هماینکهميزانکنجکاویدیگرانراافزایشمیداد.ایناستراتژیباعثشدهبودحساسيتیکهمردم
نسبتبهکشفمحصوالتاپلدارندنسبتبهدیگرشرکتهانداشتهباشندوآنشرکتهابتواننددر
یكفضایآرامشبخشتریکارخودراانجامدهند.درموردآیپدهمبایدگفتکهاپلبهشدت
دوستداشتکهناماینمحصولشتاقبلازاینکهبهصورترسمیارائهشود،مخفیبماندوایننام
درانحصارخودشباشد.قراربراینبودکهنامiPadبرایاولينبارازدهانمدیرعاملاینشرکتبه
عنوانیكمحصولجدیدخارجشودوهمهدرهمانزمانبفهمندکهناماینمحصولiPadاست.نام
تجاریاینمحصولهمبهصورتمخففI.P.A.D بهثبترسيدهبود.البتهبایدگفتکهایننامقبل
ازآنتوسطیكشرکتانگليسیبهنامIPApplicationDevelopmentیاIPADLtdبهثبت
رسيدهبودوبنابرضربالمثل"موشتویکاسهآدموسواسیمیافتد،"اینبارهمنقشههایاپلنقش
برآبشدوتالشاینشرکتبرایمخفیکردننامiPadبینتيجهماندوهمهقبلازانتشاررسمی
اینمحصولازنامآنباخبرشدند.البتهباتوجهبههوشمندیاپلدراینزمينهمیتوانانتظارداشت
کهبرایاینمحصولهمبيشازیكنامانتخابشدهباشد.مدارکیوجودداردکهنشانمیدهداپل
برایiPadیكنامتجاریدیگرهمدرنظرگرفتهبودهتااگربههردليلینتواندازناماوليهاستفادهکند،
نامدومرامطرحکند.البتهنمیتوانکتمانکردکهگلویشانبهشدتپيشنامiPadگيرکردهبوده
است.دراینموردهماپلازطریقیكشرکتصوریبانامLLCنامهایدیگرینظيرiSlateو
MagicSlateرابهثبترساندهبودهتادرصورتفاششدناطالعاتشانبهصورتدقيقمشخص

نشودکهناماصلیاینمحصولچيست.اینحساسيتوسختگيریکهاپلدرمخفینگهداشتن
ایدههایشداردفقطبهناممحصوالتیاایدههایاوليهاشمحدودنمیشودبلکهدرموردسختافزارهای
توليدیاینشرکتهمروالبههمينصورتاست.برخیازافرادیکهدرتيمپروژهiPadحضور
داشتندبعدازمعرفیاینمحصولاعالمکردندکهاپلنمونهاوليهاینمحصولرادریكاتاقزندانی
کردهبودهوتمامدسترسیهااعمازدرزپنجرههاویاشيشههایموجودبهایناتاقراپوشاندهبودهتا
مباداکسیبتواندعکسیازاینمحصولتهيهوآنرامنتشرکند.افرادیکهبهطورمستقيمبااینپروژه

درارتباطبودندهمبایدقبلازهرگونهتماسیبااینمحصول،
یكطومارنامهشامل۱۰یا۲۰صفحهراامضاکردهوتعهد
میدادندکهاطالعاتیکهکسبمیکنندرابههيچعنوانفاش
نمیکنند.اماباتمامیاینکارهابازهمدرسال۲۰۱۰قبلازاین
کهiPadبهصورترسمیعرضهومعرفیشود،چندعکساز

آنرویاینترنتمنتشرشدواینماجراعصبانيتمدیراناپل
رابههمراهداشت.نمیتوانبهقطعيتگفتکهاین
استراتژیمخفیکاریاپلتابهحالبهسودش
تمامشدهامابایدگفتکهحساسيتیکهمدیرانو
کارمنداناینشرکتدراینزمينهدارندبهنوعی
برایهمهجالببودهوحتیاذیتکردناین
شرکتدراینرابطهبهنوعیبرایبرخیازافراد

بهیكسرگرمیتبدیلشدهاست.
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برایبسياریازدانشجویانخریدلپتاپیباکيفيت
ــهدراولویتباالتری ــبهميش ــاالوقيمتمناس ب
نسبتبهزیبایی،وزنوشارژدهیقرارداشتهاست.
ــنمحصولیبهعنوان ــههمينخاطرانتخابچني ب
ــجویانهنگام ــگیدانش یکیازدغدغههایهميش

خریدلپتاپمطرحبودهاست.
Aspire E1�اکنونشرکتایسرباتوليدمحصول
ــرایایننياز ــبب ــخیمناس 572Gبهدنبالپاس

دانشجویانمیباشد.اینمحصولباقدرتپردازش
ــبتاارزانیاستکه باالوبدنهزیبا،دارایقيمتنس
درمقایسهقدرتتجهيزاتسختافزاریآنباسایر
مدلهایمشابهدربازار،متوجهاختالفقيمتاین

محصولخواهيدشد.
Core i7ــتنپردازنده E1�572Gبادراختيارداش

R7 M265هشتگيگابایترموگرافيك،Uسری
ــی بهعنوانرقيبیجدیبرایمحصوالتپرفروش
ــيوسشناخته همچونG510لنووویاX550اس
ــمارارفع ــدهومیتواندتمامنيازهایروزمرهش ش
ــتن ــگر15.6اینچیباداش نماید.همچنيننمایش
ــهبامتوسط ــنایی۲۳۰نيت)درمقایس ــطحروش س
ــااینمحصول ــدهت ــنایی۲۰۰نيت(باعثش روش
ــتفادهازمحصوالتچندرسانهایمناسب برایاس

بهنظرآید.
ــتفادهازپردازنده ازدیگرمزیتهایاینمحصولاس
ــهکارگيریاین ــد.ب ــرفU4500میباش کممص
پردازندهموجبشدهتاتوانپایينتریبرایپردازش
اطالعاتمصرفشودوبههمينخاطررویکاهش

مصرفشارژآننيزتاثيرمستقيمداشتهباشد.

است.  نصب   8.1 ويندوز  من  لپ تاپ  روی  بايت.  سالم   
چندی قبل در ويندوز پیامی برای به روزرسانی نسخه جديدتر 
نمايش داده شد كه گزينه تايید را انتخاب كردم اما پس از 
دانلود آپديت و Resest شدن سیستم، روی دسکتاپ عبارت 
windows 8 enterprise build 9200 به صورت دائم به 
نمايش در آمده است. علت نمايش اين پیام چیست و چگونه 

می توان اين پیام را از بین برد؟ لطفا راهنمايی كنید.
ــودکهویندوزاکتيونباشد. اینعبارتمعموالزمانینمایشدادهمیش
ــماتوسطفروشندهیاخودتاننصبشدهاست، مخصوصااگرویندوزش
ــتویندوزدیاکتيوشدهباشد.برایاطمينانازاینموضوع ممکناس
میتوانيدرویMy ComputerراستکليكکردهوPropertiesرا
 Windowsانتخابکنيد،سپسکنترلنمایيدکهکدامیكازعبارات

ActivationویاWindows is activatedنوشتهشدهاست.

 سالم بايت. مدتی است هنگام روشن شدن سیستم پیام 

 Runing Shutdown Scripts نمايش داده می شود و 
حدود ده دقیقه بعد سیستم به طور خود كار خاموش می شود. 
با وجود آن كه نرم افزار جديدی نیز نصب نکرده ام اما معلوم 
نیست اين پیام به چه علت ظاهر شده است؟ لطفا برای رفع 

مشکل راهنمايی بفرمايید.
ــت.شماازیك ــکلیکیازاثراتویروسهایجدیداس ظاهرااینمش
NOD32یاSymantecــد ــویمانن ــوبوجدیدوق ــروسخ آنتیوی
ــتمرااسکنکنيد.از ــتفادهکنيد.آنهاراUpdateکنيدوباآنسيس اس
برنامهTrojan Removerنيزبرایحذفایناسکریپتکمكبگيرید.
همچنينمیتوانيدازدستوراتزیربرایرفعاینمشکلاستفادهکنيد:در
 Computerرااجراکنيد.درقسمتgpedit.mscــتور منویRunدس
Scriptرابازکنيد.رویWindows SettingsگزینهConfiguration

ــمتراسترویShutdownکليكکنيد.اگر کليكکنيد.درپنجرهس
دراینقسمتاسکریپتیرامیبينيدRemoveکنيد.

یکیازمهمتریناتفاقاتیکهدرسالهایاخيرتحوالتبسياریرادرصنعت
ارتباطاتبههمراهداشتهاست،افرایشحجمباالیاپليکيشنهایپيامرسان
موبایلیمیباشد.اپليکيشنهاییکهباایجادامکاناتگستردهخودهمچون
ارسالتصویر،صوتوگفتوگوهایگروهیموجبتغييرمدلهایارتباطی
مشترکانگردیدهوباعثایجادارتباطهایسریعتر،راحتتروارزانترکاربران
شدهاستاماهميناتفاقمثبتدرنگاهبرخیازافرادبهعنوانتهدیدمهمی
ــترششبکههایپيامرسان ــناختهمیشود،چراکهباگس برایاپراتورهاش
ــالپيامهایکوتاه)کهپيشازاینبخش موبایلی،انجاممکالماتویاارس
مهمیازدرآمداپراتورهاراشاملمیگردید(جایخودرابهارتباطهایمبتنی
براینترنتبخشيدهوروزبهروزباعثکاهشسطحدرآمدیاپراتورهامیگردد.
بههمينخاطرامروزهبسياریازاپراتورهادرسراسردنيا،باایجادراهکارهای
ــبت مالیویاخلقمدلهایجدیددرآمدی)درحوزهخدماتارتباطی(نس
ــطحدرآمدهایخوداقداممینمایندامادرکناراینراهکارها، بهافزایشس
متاسفانهبرخیازکشورهانيزبااعمالمحدودیتدرتوسعهاپليکيشنهای
پيامرسانموبایلیبهجبرانخسارتپرداختهوچنيناقداماتیراتنهاراهحفظ

سطحدرآمدیخودمیدانند.
ــعهخدماتاینترنتهمراهشاهداستقبالکاربراناز درکشورمانيزباتوس
اپليکيشنهایپيامرسانموبایلیبودیمکهباورودرسمیاپراتورهابهعرصه
نسلهایجدیداینترنتهمراه،استقبالکاربراندراستفادهازچنينبرنامهها
باحجمبسيارباالییهمراهگردید.اینموضوعباعثشدتاکاربراناستفاده
ــبتبهانجاممکالمهویا ــایارتبـاطیمبتنیبراینترنترانس ازبرنامـهه
ارسالپيامـكترجيـحدهنـدکهدراثرایناتفاقبرایاولينباراپراتورهای
ــطحدرآمدیخودازمحلمکالماتوپيامكها اولودومنيزباکاهشس

روبهروگردیدند.
بههمينخاطرچندیپيشمعاونوزیرارتباطاتدرگفتوگوباخبرگزاری

ــارهایبهتعریفپروژهایبرایبهحداقلرسيدنآسيبپذیری فارسبااش
ــدکهOTTهای ــا،اعالمکرد:"بایدمقرراتگذاریبهنحویباش OTTه

داخلینسبتبهنمونههایخارجیارجحيتداشتهباشند.بستهبهسياست
وزارتارتباطاتوفناوریاطالعات،برایسازمانتنظيممقرراتوارتباطات
ــهاپراتورهانرخدیتاهایمتفاوتیرابرای ــیاینامکانوجودداردک رادیوی
ــی)درحوزهOTTها(اعمال ــوالتتوليدداخلیامحصوالتخارج محص
کنند".ویدرادامهگفت:"درقانونبودجه۹۴،رگوالتوریباید۵هزارميليارد
ــت.بنابراین تومانبهخزانهواریزکندواینرقمازمحلدرآمداپراتورهااس
اگردرآمداپراتورهاکاهشیابدتامينایندرآمدنيزدچارمشکلخواهدشد".
باتوجهبهسخنانمعاونوزیرارتباطات،هرچندطرحفوقدرراستایترغيب
کاربرانبهاستفادهازاپليکيشنهایداخلیموثربودهواینطرحباعثحفظ
مقطعیمنابعدرآمدیاپراتورهانيزمیگردداماسوالاینجاستکهآیاتنها
ــنهای ــکالتمالی،افزایشنرخدیتایاپليکيش راهممکنبرایرفعمش
پيامرسانخارجیمیباشد؟آیاامکانآننيستکههمچوناپراتورهایسایر
ــورها،افزایشخدماتبهعنوانراهکاراصلیافزایشدرآمدهایمالی کش
تعریفگرددوباایجادخدماتنوینارتباطی،اپراتورهایکشورمانيزاقدامبه
درآمدزایینمایند؟ازسوییبافرضآنکهاززماناجراییشدناینطرح،
تمامیکاربرانازاپليکيشنهایداخلیبهجاینمونههایخارجیاستفاده
کنند،آیاهمچنانتضمينیوجودداردکهاپراتورهااینباربهبهانهدیگری

اقدامبهافزایشهزینههایکاربرانخودننمایند؟!
ــرایراهکارهایاینچنينیتنها ــاندادهکهاج درهرحالتجربهنش
ــخه ــدونمیتواندنس ــکالتاپراتوریخواهدش باعثرفعمقطعیمش
ــکالتآتیآنهابهحسابآید.لذاانتظارمیرود کاملیبرایحلمش
ــنجيدهتریبرایحلموانع تامدیراناینحوزهتصميماتپختهتروس

پيشرویاپراتورهااتخاذنمایند.

 Monitor: 15.6” TFT LED-backlit LCD 

 Main Board: ----    

CPU: :Intel Core i7 4500U 1.80GHz
Memory: 8GB DDR3

VGA: AMD Radeon HD 8750M 2GB
HDD: 1 TB 5400 RpM

Weight: 2.4 Kg               
ODD: DVD-RW        

OS: ---- 

KeyBoard: ----

Mouse:     ----

Speaker:     ----

Printer:     ----

----    

    ----

----    

----    
----    

----    

----    

----

----    

    ----

    ----

----    

----    

مشکالت دائمی، راهکار های مقطعی!
صالح اسعد ی 

یک انتخاب دانشجویی!

22/000/000 ريـال

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته
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ــدامبهرتبهبندی ــازمانتنظيممقرراتوارتباطاترادیوییاق ــال،س هرس
ــرکتهایارائهدهندهخدماتاینترنتیمیکند.دررتبهبندیاپراتورهای ش
ارائهدهندهاینترنتپرسرعت)ADSL(درسهماههآخرسال۹۳شرکتآریا
رسانهتدبير)شاتل(رتبهاول،شرکتهایپارسانلينارتباطات)پارسآنالین(
وانتقالدادههایآسياتكبهطورمشترکرتبهدوموشرکتدادهگسترعصر

نوین)هایوب(رتبهسومراکسبکردند.
رتبهبندیاپراتورهایارائهدهندهADSLبراساسشاخصههایارزیابیشامل
ــطحخدمات)SLA(،شبکهفروشو تعرفه،کيفيت،پشتيبانی،توافقنامهس

تمرکزبرنظرسنجیازکاربرانانجامشدهاست.
چندسالیاستکهاینرتبهبندیصورتمیگيردونکتهقابلتوجهدراین
ــرکتمخابراتدرميانسهرتبهاولاست.درحالیکه رتبهبندی،نبودنش
بسياریاززیرساختهایالزمبرایارائهخدماتADSLبهطورانحصاری
دراختيارشرکتمخابراتاستاماشرکتمخابراتنتوانستهدرشاخصههای
ــومراکسبنمایدواینجایبسیتاسف ــده،رتبهاولیاحتیس تعيينش
است،چراکهبيشترمردمایرانبهاجباربایدتنهاازشرکتمخابراتاینترنت
بگيرندوایناجبار،باتوجهبهوضعيتنهچندانخوبخدماتاینترنتشرکت
مخابراتایران،تلخترنيزبهنظرمیرسد.شرکتمخابراتایران،بزرگترین
شرکتبخشخصوصیدرکشوروصاحبانحصاریبسياریازخدماتو
ــاختهایارتباطیدرکشوراست.اگربهتلفنثابتنيازداشتهباشيد، زیرس
ADSLهيچانتخابیجزخدماتشرکتمخابراتنخواهيدداشتواگربه
نيازمندباشيد،خواهیاناخواهبایدازخدماتشرکتمخابراتبهطورمستقيم
یاغيرمستقيماستفادهکنيد.درواقعشرکتمخابرات،یكاجباربرایبيشتر
انواعارتباطدرکشورمحسوبمیشود؛جبریکهبهخودیخودتلخاستاما
اینتلخیباکمکاریهاوضعفهایفراواناینشرکت،مضاعفمیشود.

ــياریازمردماینتلخیرابهدليلشرایطمناسب ــتبس اگرچهممکناس

ــرکتمنطقهایخوداحساسنکننداماشرایطبرایهمهیکساننيست. ش
درنمونههایمتعدد،شرکتمخابراتحتیدرکالنشهرهاییمانندمشهد،
قادربهارائهخطتلفنبهبسياریازمنازلنيستوبسيارندکسانیکهبهدليل
محدودیتفضایانبودامکانات،سالهاستکهدرانتظاروصلشدنخطتلفن
خودهستند.درواقعساختاربزرگوپيچيدهشرکتمخابراتباتعدادفراوان
مشترکانش،حاصلعملکردمثبتوشگفتانگيزاینشرکتنبودهاستبلکه
ــتزمانوتوسعهپيوستهاماآرامبودهاست. اینبزرگیبيشترمدیونگذش
بسياریازاینسيرتحولآرام،دردورههاییکهشرکتمخابراتدولتیبوده،
اتفاقافتادهوماحصلآن،صرفابهبخشخصوصیهدیهشدهاست!ایندر
حالیاستکهخصوصیسازیشرکتمخابراتباهدفشکوفاییوتوسعه

انجامگرفت؛هدفیکهتابهامروزمحققنشدهاست.
ــرکتمخابراتهنوزخدماتیارائهمیکندکهبرایسالهاارائهمیشده ش
ــبتبهقبلتغيير ــرکتمخابراتنس ــل،کيفيتونوعخدماتش ودرعم
چشمگيرینداشتهاست.عجيباینجاستکهرقبایشرکتمخابرات،با
همهسنگهاییکهاینشرکتبرسرراهشانمیاندازد،همچنانمیتوانند
ازاینغولارتباطیکشورپيشیبگيرندوخدماتبهتریارائهکنند.همهارائه
دهندگانخدماتاینترنت،برایاستفادهاززیرساختهایسيممسیبهشرکت
مخابراتهزینهپرداختمیکنندودرعمل،نمیتوانازADSLاستفادهکرد،
ــرکتمخابراتذینفعباشد.بااینوجودشرکتمخابرات بدونآنکهش
ــياریازامکاناتخودبهشرکتهایخصوصیسربازمیزندوبا ازارائهبس

کارشکنی،مانعرشدوتوسعهفعاليترقبایخودمیشود.
ــدیارائهدهندگان ــممقررات،تنهابهجایرتبهبن ــازمانتنظي کاشس
ــرکتمخابراتراملزمبهافزایشکيفيت اینترنت،باتصویبقوانينی،ش
ــتقيمیاغيرمستقيم،ازافزایش خدماتخودنمایدتاهمگانبهطورمس

کيفيتاینترنتدرکشوربهرهمندشوند.

باز هم شرکت مخابرات آن پایین است!
10/550/000 ريال وحید     صفايی

5/710/000 ريال
3/830/000 ريال
1/670/000 ريال
1/070/000 ريال

i7 4790
   i5 4440 1150

i3 3240

G2030 3MB/3GHz

G1820  (2mb   2.7GHz)  1150

7/590/000 ريال
4/690/000 ريال
3/380/000 ريال
1/620/000 ريال
960/000 ريال

 Sapphire 7870 / 2GB DDR5
                 Sapphire R7 260X / 1GB DDR5

 BIOSTRAR GT 650 1GB

ASUS 5450 2GB / SG

Sapphire 5450 / 1GB DDR3 / FU

4/600/000 ريال
3/590/000 ريال
2/690/000 ريال
2/180/000 ريال
1/460/000 ريال

ASUS Z87 K / FU
ASUS H87ME /VS

GIGA P81   D3 (3pci/usb3/paralel) 

GIGA H61M S2PT  /AJ

ASROCK H61MDPS  SYBER

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

 16GB DUAL GEIL / 2133 / EVO
        8GB 1333 PATRIOT / VS

           4GB GEIL /1600/ EVO Veloce

2GB APPACER / 1600  / SG      

2GB PATRIOT 1600 / VS             

3/770/000 ريال
2/840/000 ريال
1/870/000 ريال
1/580/000 ريال
1/465/000 ريال

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   

1/170/000 ريال
610/000 ريال

565/000 ريال
560/000 ريال
515/000 ريال

 EXTERNAL / PIONEER
LITEON BOX SAZGAR
 PIONEER OEM LIFE

HP  BOX SYBER
SAMSUNG OEM SARIR

 سالم بايت. مدتی پیش سیستم من با خطای
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HAN 
DLED

Safe Mode نیز هنگام  مواجه شد و عالوه بر آن گزينه 
بوت از كار افتاده است. آيا اين مشکل از ويندوز است يا 

مربوط به تنظیمات بايوس می شود؟ لطفا راهنمايی كنید.
ــكدیویدی ــدای ــودابت ــنهادمیش ــکلپيش ــلاینمش ــرایح ب
ــد. ــوتکني ــودراازرویآنب ــتمخ ــردهوسيس ــهک ــدوز۸تهي وین
ــایرتنظيماتراانجام درپنجرهنصبویندوزودرمرحلهاولزبانوس

دادهوnextرابزنيد.
 Repair Yourدرمرحلهبعددرگوشهسمتچپوپایينپنجرهروی

SystemکليكکنيدوبعدTroubleshootراانتخابنمایيد.

 Refresh،ــرد ــدک ــاهدهخواهي ــهمش ــهگزین ــدیس ــهبع درصفح
ــامآنفایلها ــاانج ــدهب ــتهش ــرتوضيحاتنوش ــهبناب your PCک

ــاتنظيمات ــدهام ــتهش ــهداش ــمانگ ــازیش ــاتشخصیس وتنظيم
ــود.Reset your PCکه ــدهمیش ــداراوليهبازگردان ــدوزبهمق وین
ــماراحذف ــیفایلهایش ــدهتمام ــتهش ــاستوضيحاتنوش براس
ــردد.)منظور ــممیگ ــهتنظي ــداراولي ــزبهمق ــاتني ــردهوتنظيم ک
ــد( ــدوزمیباش ــووین ــلدرای ــوددرداخ ــایموج ــا،فایله ازفایله
ــتکهبهتر ــومينگزینهدراینصفحهAdvanced Optionsاس س
ــایدیگریوجود ــدارویآنکليكکنيد،داخلآنگزینهه ــتابت اس

دارند.ابتداAutomatic Repairراامتحانکنيد.
ــهازSystem Restoreنيز ــنصفح ــددرهمي ــکلحلنش اگرمش
میتوانيداستفادهکنيدکهانجاماینکارمیتواندسيستمشمارابهچند
ــدتقبلبازگرداند)مانندزمانیکهآخریننرمافزاررانصبکردهاید(. م
اگربااینگزینهنيزمشکلتانحلنشدوهيچپشتيبانیازویندوزخود
 ResetویاRefresh your PCندارید،درصورتتمایلمیتوانيداز

your PCاستفادهکنيدکهتوضيحآندادهشد.

| Drive |

| HDD |

| RAM |

| Motherboard |

| GraphicCard |

| CPU |یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار
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درعصردیجيتالودرشرایطیکهتمامیفناوریها
میکنند، کار  دیجيتالی سيستمهای از استفاده با
گرفته خود به جدیدی مفهوم و معنا امنيت بحث
است.درابتدایشکلگيریجهانفناوریهابيشتر
کسی کمتر و بودند نوین فناوریهای سرگرم افراد
با اما میکرد توجه عرصه این در امنيت مقوله به
ظاهرشدنهکرهادراینزمينهکمکمنيازبهداشتن
شرایطی در شد. احساس امنيتی قوی پشتوانه یك
دیگر و شدهاند دیجيتالی سندها تمامی امروزه که
توجه نيست، وکاغذی ازسيستمهایسنتی خبری
نشاندادنبهمقولهامنيت،حياتیبهنظرمیرسد.در
شرایطحالحاضربایدتاحدممکنبرایفایلهایمان

به بهآسانی تاهرکسی سطحدسترسیقراردهيم
آنهادسترسینداشتهباشد.اگرشماهمازرایانهای
مشترکباچندکاربردیگراستفادهمیکنيد،بدنيست
که کنيد رعایت گونهای به را امنيتی مسائل که
نياید. پيش مهمتان فایلهای و شما برای مشکلی
را افزاری نرم شما به که داریم قصد هفته این در
معرفیکنيمکهباکمكآنبتوانيدامنيتدادههای
که نـرمافزار ایـن کنيد. تضمين را خود دیجيتالی
 Advanced Encryption Package

Professionalنامداردتمامیفایلهایشمارابه

اگرشما کرد. گذاریخواهد رمز اختصاصی صورت
فایلهایخودرارمزگذاریکنيدبهایندليلاست
کهدوستنداریدافراددیگربهآندسترسیپيداکنند.
افزاربهشماکمكمیکندکهبتوانيدروی ایننرم
ویژگیهای از یکی کنيد. کار هم زیپ آرشيوهای
نسبت برنامه این در تفاوت ایجاد باعث که کليدی
ایناستکه افزارهایمشابهمیشود، نرم بهدیگر
زیاد قدری به برنامه این در پذیری انعطاف قابليت
قرار خود کاربران اختيار در را امکان این که است
به را فایلها که این بر عالوه بتوانند که میدهد
صورتکلیرمزگذاریمیکنند،اینامکانراداشته
باشندکهبتوانندبهصورتاختصاصیوشخصیهم
به باشند. داشته متفاوتی رمزگذاری فایلی هر برای
اینترتيبازفایلهاحفاظتبيشتریبهعملخواهد

این برنامه این ویژگیهای بزرگترین از یکی آمد.
برایکسی را فایلهایرمزگذاریتان اگر استکه
فایلهای کردن باز برای مقابل طرف کنيد ارسال
این حتما که داشت نخواهد این به احتياجی شما
برنامهرانصبکردهباشد.ازدیگرنکاتمثبتیکه
برایاینبرنامهبهچشممیخوردمحيطکاربرپسند
آناستکهبهآسانیباکاربرانارتباطبرقرارکرده
وفضایکاریراحتیرادراختيارآنهاقرارمیدهد.
اینبرنامهاز۱7الگوریتمرمزگذاریمختلفبرای
همچنين میکند. استفاده شما دادههای از حفاظت
اینبرنامهازدرایورهایفلشUSBهمبرایذخيره
کليدهایرمزگذاریپشتيبانیمیکند.ایننرمافزار
از بعد و دارد سازگاری اکسپلورر اینترنت مرورگر با
نصبمنوهایجدیدیرابهاینبرنامهاضافهخواهد
کرد.یکیدیگرازنکاتجالبمربوطبهاینبرنامه
ایناستکهفایلهارادرحينرمزگذاری،فشرده
میکندتابهحجمفایلاضافهنشود.ازدیگرمزایای
آنمیتوانبهسازگاربودنآنبانسخههایمختلف
فرستادن امکان اینکه اشارهکردهمچنين ویندوز
برای ایميل طریق از شده گذاری رمز فایلهای
کاربرانیکهازایننرمافزاراستفادهنمیکنند،وجود

دارد.شمامیتوانيداینبرنامهراازنشانی
http://www.aeppro.com/

دریافتکنيد.

ــتندکه ــایکيازقطعاتجانبيکامپيوترهس چاپگره
امروزهازاهميتخاصيبرخوردارند.معموالاکثرمردم
ــتفادهشخصيدرمحيطکاریا بهیكچاپگربراياس
ــانتعدادزیاديمدل ــازدارنداماانتخابمي منزلني

چاپگربسياردشواراست.
ــهبایدقبلازخریدآنراانجام ــنجاچندکارک درای
ــهاول، ــم.درمرحل ــمابيانميکني ــد،برايش دهي
ــما ــتگيبهکاريداردکهش ــوعچاپگرانتخابيبس ن
ميخواهيدباچاپگرخودانجامدهيد.برايمثالبراي
ــفيدنيازبهیكچاپگر ــياهوس چاپمتنوتصاویرس
ــزريتكرنگداریدامابرايتصاویررنگينيازبه لي

یكچاپگررنگيجوهرافشانیاليزرياست.
ــته ــاسنوعمصرفوکارایيچاپگرهابه۵دس براس

مختلفتقسيمميشوند.

)Inkjet(چاپگرهايجوهرافشان
چاپگرهايجوهرافشانبهوسيلهپاشيدنقطراتریز
جوهررويیكصفحهکاغذازطریقمنافذریزيکه
در"هد" وجوددارد،باعثبهوجودآمدنتصاویرسياه
وسفيدورنگيدرکيفيتمناسبميشوند.رنگهاي
ـــانبـهسهرنـگقرمز اصليدرچاپگرجوهـرافش
ــيـاهنيـز ــودکـهیـكرنـگس ــيمميش وزردتقس
ــکيبه ــودداردکهبرايتوليدتصویربارنگمش وج

کارميرود.
ــش امابرايچاپحرفهايعکسبهیكچاپگرباش
ــهرنگاصلي رنگمجزااحتياجداریدکهعالوهبرس
ــنوآبي ــکيدارايیكرنگقرمزروش ورنگمش
روشنباشدکهدرایجادتصاویربارنگهايطبيعيتر

تاثيرگذاراست.
ــتمعقوليرا ــانقيم ــايجوهرافش درکلچاپگره
ــرايمصارفعموميیك ــماارائهميدهندوب بهش

انتخابمناسبهستند.
البتهمدلهايحرفهايایننوعچاپگردرمحيطهاي

عکاسينيزاستفادهميشوند.

چاپگرهايلیزريسیاهوسفید
ــتم ــدسيس ــگهمانن ــكرن ــزريت ــايلي چاپگره
ــتگاهفتوکپيوجوددارد ــتاتيکيکهدردس الکترواس
ــنعاملباعث ــاپراانجامميدهندکهای ــلچ عم

افزایشسرعتچاپميشود.چاپگرهايليزريسياه
ــفيدبهترینانتخاببرايچاپصفحاتمتنيدر وس
ــتند.بهخصوصاینکهازدقتبسيار تعدادباالهس
ــتفادهاز باالیيبرخوردارند.ازویژگيهايجالبدراس
ــتپایينبرايهر ــايليزريتكرنگقيم چاپگره
ــثکاهشهزینه ــتکهدرکلباع ــهچاپاس صفح
تعویضویاشارژکارتریجميشود.درکلیكچاپگر
ــرايیكدفترکاریامحيط ليزريبهترینانتخابب
ــنمحيطهانيازبهچاپ ــتکهدرای اداريبزرگاس

متنهايزیاددرطولروزدارند.

چاپگرهايرنگيلیزري
ایننوعازچاپگرهابهترینانتخاببرايچاپتصاویر

گرافيکيوعکـسهستند.
ــر،ازتونـرهـاي ــتفادهازجوه ــابهجاياس درآنه

CMYKبرايچاپاستفادهميشود.

ــادتصاویرگرافيکيوعکس اینچاپگرهاباعثایج
ــانو ــوندونيازعکاس ــادهميش ــتفوقالع ــاکيفي ب
ــازند.قيمت ــتهايحرفهايرابرآوردهميس گرافيس
ــتچونازقيمت ــنچاپگرهانقطهضعفآنهااس ای
باالیيبرخوردارند.درکلهزینهايکهبرايچاپهر
صفحهرنگيدرچاپگرهايليزريبهدستميآیداز

انواعجوهرافشانکمتراست.
ــهايوکـاربـرد ــبمصارفحرفـ اینچاپگرهامناس
ــتفادهعمـومـي ــتوبرايمحيطمنزلواس زیاداس

چندانجالبنيسـت.

چاپگرهايچندکاره
درکارهاياداريوجودیكچاپگرچندمنظورهبسيار
ــماميتوانيدسه ــت.چوندرجایيکمترش مفيداس
دستگاهچاپگر،اسکنروفاکسرایكجاداشتهباشيد
ــدجداگانهآنها ــبتبهخری وقيمتکمتريهمنس
ــتکه ــتگاههاایناس ــد.ازایرادهايایندس بپردازی
ــتگاهدیگر ــدنیكبخشازدس درصورتخرابش
بخشهانيزازکارميافتند.درکلایندستگاهبراي

مصارفعموميویااداريکوچكکاربرددارد.
ــبتامکاناتوکارایيآن ــتگاهبهنس قيمتایندس

مناسباست.

چاپگرهايقابلحمل
ــماازافراديهستيدکهدائمادرحالمسافرت اگرش
ــازپيدا ــايقابلحملني ــهچاپگره ــتيدحتماب هس
ــتي ــدازهاینچاپگردرحدیكکيفدس ميکنيد.ان
ــد.فناورياین ــاباتريکارميکن ــتکهب مردانهاس
ــانویابهروشتونرهاي چاپگرهامعموالجوهرافش
ــنچاپگرهااین ــت.ازمعایبای ــي)ریبون(اس حرارت
ــرانواع ــبتبهدیگ ــهکيفيتپایينترينس ــتک اس
ــرعتچاپآنهاپایيناستوباید چاپگرهادارند.س
ــاراتكتكواردچاپگرکنيد.)محلنگهداري برگهه

برگهندارد(.
infraredــاياینچاپگروجودیكپورت ازویژگيه
استکهاجازهميدهدبدونوصلچاپگربهکامپيوتر

اطالعاتراانتقالدهيم.

ساده  زبان  به  را  ويندوز  پارتیشن بندی  روش  لطفا  بايت.  سالم   
توضیح بدهید. با تشکر

بهعملتقسيمکردنظرفيتهارددیسكبهچنددرایوراپارتيشنبندیهارددیسك
گفتهمیشود.برایاینکارمراحلزیرراانجامدهيد:

۱-واردکنترلپنلویندوزشویدورویCategoryکليكکنيد.
۲-ازمنویبازشدهگزینهLarge Iconsراانتخابکنيدتاتمامیآیکنهایداخل

کنترلپنلنمایانگردد.
۳-واردAdministrative Toolsشوید.

۴-رویComputer Managementکليكکنيدوواردآنشوید.
۵-گزینهStorageرابازکنيد.

۶-واردگزینهDisk Management (Local)شوید.
7-دراینمرحلهدرایویراکهمیخواهيدآنراقسمتبندیکنيدانتخابوروی
آنراستکليكکنيدوسپسگزینهShrink Volumeراانتخابکنيد.بااینکار
خالی ميزانفضای به فقط و رفت نخواهد بين از درایوشما در اطالعاتموجود

موجوددردرایومیتوانيدفضاهایجدیدایجادکنيد.
نکته:اگربخواهيدیكدرایوراکهبهآننيازینداریدواطالعاتیرویآنندارید
 Delete گزینه و کرده کليك راست آن روی کنيد، درایو بهچند تبدیل و حذف
Volumeراانتخابکنيد.سپسرویدرایوپاکشدهمجددکليكراستکردهو

گزینهNew Sipmle Volumeراانتخابوحجمموردنظربرایدرایوجدیدراوارد
نمایيدوازمرحله۱۲بهبعدراانجامدهيد.

۸-حجـمموردنظـررادرکـادرنشـاندادهشـدهواردکنيـد.دقـتکنيـدکـه
حجمبراساسMBبایدواردشودیعنیهرگيگابایتبرابربا۱۰۲۴مگابایتاست.
عدددلخواهخودرابرحسبگيگدر۱۰۲۴ضربکردهودرکادرخواستهشده

واردکنيد.
۹-دکمهShrinkرابزنيد.

کنيد شناسایی قابل را آن که آن برای است. ساختهشده شما درایو اکنون -۱۰
را New Simple Volume گزینه و کرده کليك راست شده ساخته درایو روی

انتخابکنيد.
۱۱-دکمهNextرابزنيد.

۱۲-مجدددکمهNextرابزنيد.
۱۳-نامیبرایدرایویکهساختهمیشودازفهرستانتخابکنيد.

۱۴-دکمهNextرابزنيد.
۱۵-درصفحهبازشدهتيكگزینهPerform a quick formatرابزنيد.

۱۶-دکمهNextراانتخابکنيد.
۱7-درآخردکمهFinishرابزنيدتاعملياتبهپایانبرسد.

حالدرایوموردنظرشماساختهشدهوآمادهاستفادهاست.درادامهچونایندرایو
بعدازنصبویندوزساختهشدهاستازنظرنامگذاریدرایوهادرپشتسردیگر
دوباره را درایوها تمام نامگـذاری باید خاطر همين به و نشده نامگذاری درایوها

منظمکنيد.
 Change Drive LetterراستکليكکردهوگزینهDVD�ROM۱۸-روینام
And Patchsراانتخابکنيد.)اینکاررااگرسيستمشمادارای۲درایوبودبرای

هر۲تکرارکنيدتانامگذاریهابهترتيبنوعدرایوشود(.
۱۹-دکمهChangeرابزنيد.

۲۰-حالازفهرستنامهاحرفJراانتخابکنيدتاحرفEآزادشود.
۲۱-دکمهOKرابزنيد.

۲۲-درپيامظاهرشدهدکمهYesرابزنيد.
۲۳-رویدرایویکهتازهساختهشدهاستومیخواهيدنامآنرابابقيهدرایوها
مرتبکنيد،راستکليكکردهوChange Drive Letter And Patchsراانتخاب

نمایيد.
۲۴-دکمهChangeرابزنيد.

OKراانتخابودرآخررویE۲۵-ازفهرستنامهایموجودوبازشدهحرف
کليكنمایيد.

نيز پيداکردوترتيبقرارگيریدرایوها تغيير E به نامدرایوجدید اینهنگام در
اصالحومنظمشدهاست.



بدون   Word اسناد  روی  رمزگذاری  برای  روشی  آيا  بايت.  سالم   
استفاده از ساير نرم افزارهای امنیتی وجود دارد؟ لطفا راهنمايی بفرمايید.
برایایجادرمزرویاسنادذخيرهشدهآفيسمیتوانيدازویژگیهایتعبيهشدهدر

ایننرمافزاراستفادهنمایيد.
برایاینکارمراحلزیررادنبالکنيد:

۱-دربرنامهWordیاPowerPointازمنویFileگزینهSave asراانتخاب
کنيد.

۲-درپنجرهبازشدهگزینهToolsوسپسGeneral Optionراانتخابکنيد.
۳-دردوجدولPassword to OpenوPassword to Modifyشمابایددو
این باید باردیگر Ok ازواردکردنوزدن برایآنواردکنيد.پس رمزمتفاوت

عملراتکرارکنيد.
پسازذخيرهکردنبرنامهوخروجازآن،ازاینپسبرایورودازشمارمزعبور

میخواهدوتاواردنکردنرمزصحيحبرنامهاجرانمیشود.

کمربند ایمنی رایانه خود را ببندید
 گلس�ا ماهی�ان

چاپگری بخرید که به کارتان بیاید
نگاهی به انواع چاپگرهای موجود در بازار

ITدراجتماعپرسشازشماپاسخازما

مبتدیان
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ــدهبهاین ــترنرمافزارهايمعرفيش ــابهحالبيش ت
ــخههاي ــورتهمزماننس ــهبهص ــکلبـودهک ش
ــتمعاملهايگوناگون ــابرايسيس مختلفيازآنه

وجودداشتهاست.
بهعنواننمونهاگریكنرمافزاربرايیادداشتنویسي
ــخهايمخصوص ــم،ازآنبرنامهنس ــيکردی معرف
ــتمعاملآندروید،ویندوزفونوآياواسموجود سيس
ــتامابرخيازنرمافزارهاهستنددرعيناین بودهاس
ــيارزیاديدارند،تنهابراي کهمحبوبيتوکاربردبس

پلتفورمآندرویدطراحيشدهاند.
باوجوداینکهپلتفورمتلفنهمراهاپلیكمحصول
ــتهبراي ــتومحدودیتهايگذش کامالتوانمنداس
ــت توليدنرمافزاربراياینمحصول،ازميانرفتهاس
ــياريازکارهایيراکهرويدستگاههاي اماهنوزبس
ــونیاآيپد ــت،رويآیف ــديقابلانجاماس آندروی

نميتوانانجامداد.
ــخت ــفتوس ــرابهقوانينس ــلاینماج ــكدلي ی
ــعهدهندگان ــرکتاپلبازميگـرددواینکهتوس ش
ــدوهمينماجرا ــنقوانينتبعيتکنن ــمبایدازای ه
ــلازبرخيازامکانات ــثمحروميتکاربـراناپ باع

فوقالعادهميشود.
ــزاريرامعرفيخواهيمکرد ــمانرماف اینهفتهبهش
ــند. ــتهباش کهکاربرانآياواسنميتوانندآنراداش
ــرديSwype Keyboardنامدارد اینبرنامهکارب

ــياري ــتوبس ــرکتNuanceاس ومحصوليازش
ــتند. ــناهس ــهايبهخوبيباآنآش ــرانحرف ازکارب
ــت ــيارياس اینصفحهکليدانقالبي،مدتزمانبس
ــودداردو ــرپلتفورمهاوج ــدودیگ ــهرويآندروی ک
نسخههايمشابهيازآنتوسطشرکتهايمختلف

عرضهشدهاست.
ایننرمافزاردرحقيقتتوانستهاستنحوهاستفادهاز
صفحهکليدهايمجازيرابهصورتکليتغييردهد.
ــايکوچكصفحهکليد ــاردادندکمهه بهجايفش
مجازيبااستفادهازاینصفحهکليدميتوانيدانگشت

خودراازیكکليدبهکليددیگريبکشيد.
ــرفتهتصحيحو ــايپيش ــنفناوريه ــرای ــالوهب ع
ــده، ــيکهبراياینصفحهکليدقراردادهش پيشبين
ــتباهتایپيکاربررابهحداقلخواهدرساند. امکاناش
البتهرقيبجدیديبانامSwiftKey،اخيرانسخهاي
ــتاماتوسعهدهندگان رابرايآياواسارائهکردهاس
آياواس،نميتواننداینامکانرابرايکلگوشيدر
ــتندازاینبرنامهبراي نظربگيرندوتنهامجبورهس

یادداشتبردارياستفادهکنند.
وجوداینصفحهکليدبرايهرکاربرآندرویديبسيار
ــت؛بهگونهايکهکاربرانبعدازمدتي بااهميتاس
استفادهازاینصفحهکليد،بهسختيميتوانندتصور
ــيبایكپلتفورمدیگرراکهفاقد کنندکهیكگوش

ایننرمافزاراست،دردستشانبگيرند.

ــت ــخـهرایگـانوپولياس اینبرنامـهدارايدونس
ــتررادر ــيآنکميامکانـاتبيش ــخـهپولـ کهنس
ــتآنهمچهار ــرارميدهدوقيم ــارکاربرانق اختي

دالرميباشـد.
امانسخهرایگـاناینبرنامهازسایتشرکتسازنده

آنقابلدریافتميباشـد.

http://goo.gl/Z5SjHa

یک نرم افزار برای اندرویدی ها

اینهفتهیكبازيبهنسبتجدیدباگرافيكبسيارعالي
برايشماکهتوسطاستودیويCom2uSطراحيشده،
معرفيخواهيمکرد.اینبازيکهAce Fishingنامدارد
ــتوآماربسياربااليدانلودآن برايکاربرانآندرویداس
نشانازمحبوبيتياستکهدرميانکاربراندارد.داستان
آنبهاینصورتاستکهازطریقآنميتوانيدبهزیباترین
وشگفتانگيزترینمناطقدنياکهبرايماهيگيريوجود
دارند،سفرکنيدویكماهيگيريسهبعديرادرمحيط
اینبازيتجربهکنيد.شمادرنقشیكبازیکنبهمناطق
مختلفدنياسفرکردهوباجمعآوريوصيدانواعماهيها
ــرگرمميکنيد.باپوليکهازفروشماهيهاي خودراس
ــتميآوریدميتوانيدانواعتجهيزاتو صيدشدهبهدس

ــد.ازویژگيهاياینبرنامه اقالمجدیدراخریداريکني
ميتوانبهآشنایيباصدهانوعمختلفازماهيهااشاره
کرد.همچنينشماميتوانيددریكرقابتگستردهشرکت
کردهوبادیگربازیکنهاياینبازيدرسراسرجهانبه
ــيارعاليو صورتآنالینارتباطبرقرارکنيد.گرافيكبس
سهبعديبههمراهسيستمصداگذاريباکيفيتاینبازي
باعثشدهتامحيطاینبرنامهبسيارواقعيوجذابباشد.
شماميتوانيدانواعماهيهارابااستفادهازکنترلهايتك
لمسيقالبصيدکنيدوبعدنتيجهصيدخودرادربازاربا
باالترینقيمتبهفروشبرسانيد.اینبازيدرحالحاضر

دارايامتياز4.5از5است.
http://goo.gl/3cy9IP

 دوس�تان عزيز بايت؛ س�وال های خ�ود را در زمینه تلف�ن همراه به 
آدرس ايمیل زير ارس�ال فرمايید. توجه داشته باشید سواالت ارسالی 

به اين آدرس تنها در زمینه تلفن همراه باشد.
Byte.Hamrah@gmail.com

 با س�الم. گوش�ي من س�وني اريکس�ون اس�ت و مي خواهم ايمیل 
گوش�ي ام را براي اس�تفاده فعال كنم. در اينترنت كه جست وجو كردم 
بیش�تر در م�ورد فعال كردن جي می�ل مطلب ديدم ول�ي در مورد ياهو 
اطالعات جس�ته و گريخته اي بود كه زياد به دردم نخورد. مي خواستم 
ببین�م ش�ما مي توانید در م�ورد فعال ك�ردن ايمیل ياه�و كمکم كنید. 

متشکرم
ــد ــتهباش ــمانرمافزاريبهصورتپيشفرضبرايایميلداش ــيتلفنش اگرگوش
ــريورمزعبورتان ــرايآنوواردکردننامکارب ــااج ــادرخواهيدبودکهب ــماق ش
ــيشماقرار ــوید.اگرایننرمافزاربهصورتپيشفرضرويگوش واردایميلتانش
ــادگياینبرنامهرابایك ــدارد،بایدآنرانصبکنيد.براياینکارميتوانيدبهس ن
جستوجويبسيارسادهازاینترنتدانلودکنيد.اگربعدازدانلودبرنامهونصبآنبه

مشکليبرخوردکردید،اعالمنمایيدتابررسيبيشتريانجامشود.

 Nokia - C101 س�الم. مي خواس�تم بپرس�م كه روي تلفن همراه 
نرم افزارهاي جاوا جواب مي دهد يا سیمبین؟ با تشکر

ــهراحتيازبخش ــد.اینموردراميتوانيدب ــيجاواميباش ــتمعاملاینگوش سيس
تنظيماتمربوطبهگوشيببينيد.

 بین برند سامس�ونگ و س�وني كدام بهتر است؟ يک گوشي خوب 
معرفي كنید كه دوربین و صداي خوبي داشته باشد و برنامه هاي آفیس 
و پي دي اف و راديو هم داش�ته باش�د و قیمت آن تا س�قف يک میلیون 

تومان باشد. بین اين دو برند كدام بهتر است؟ با تشکر
ــمارتفونهاي ــلکردهاندواس ــيارخوبعم ــالاخيربس ــددرچندس ــندوبرن ای
ــرکتتوانستهرضایتبيشترکاربرانرابهدنبالداشتهباشد.بيشتر توليديایندوش
ــمارتفونهايامروزيامکانپشتيبانيازبرنامههایيراکهگفتيد،دارندامابهتر اس
استبرايخریدقبلازهرچيزتمامنيازهايخودراشناسایيکنيد.شایدالزمباشد
یكروزکاملوقتگذاشتهوسريبهبازارموبایلبزنيدویكیاچندمدلخاصرا
ــگاههايمختلفقيمتبگيرید.بایكجستوجويبسيارسادهدراینترنت بينفروش
ــادگيمشخصاتیكگوشيرادرآوردهوحتيآنرابامدلهاي همميتوانيدبهس

دیگرمقایسهکنيد.
براياینکارميتوانيدازوبسایت/http://www.gsmarena.comاستفادهکنيد.
دراینوبسایتاطالعاتبسيارکامليدررابطهبامدلهايمختلفتلفنهمراهو

همچنينامکانمقایسهمدلهابایکدیگروجوددارد.

 با س�الم. ي�ک گوش�ي هوش�مند GLX Z1 دارم. مي خواهم بدانم 
آخرين نگارش آندرويد را چه طوري روش نصب كنم؟ آخرين نگارش 
آندروي�د را از كج�ا دانلود كن�م؟ به چه نرم افزارهايي نی�از دارم؟ و آيا 
مي ش�ود آندروي�د را كال حذف كنم و روي گوش�ي لینوك�س اوبونتو را 

نصب كنم؟
GLXــانيسيستمعاملبایدگفتکهبهتراستبهوبسایترسمي برايبهروزرس
ــيهايجيالایکسارائهشده ــريبزنيد.دراینوبسایتدوآپدیتبرايگوش س
است.بهعنوانمثالیکيازاینبهروزرسانيهاراميتوانيددراینآدرسپيداکنيد:
http://generalluxe.ir/?p=2051راهنمـاينصبهمدرهمينبخشبرايشما

گذاشتهشدهاستامادرواقعبایدگفتکـهمشخصنيستکهاینبهروزرسانيچه
ــماایجادميکند.بـههرحالتااینفایلهارادانلودنکنيد ــيش تغييراتيرادرگوش
ــئوالبعديهمبایدگفتکه ــيد.درموردس نميتوانيدبهنتيجهايدراینموردبرس
نميتوانروياینگوشيهاسيستمعاملينظيراوبونتورانصبکنيد.بااینکههسته
ــيهالينوکسياستاماساختارپردازندهاکثراینگوشيهابهصورتياست اینگوش

کهنميتوانندسيستمعامليبهغيرازآندرویدراپردازشکنند.

 س�الم. چند وقت پیش در گوش�ي يکي از دوس�تانم دي�دم هر جا 
كه مي خواس�ت "اسکرين ش�ات" بگیرد، دكمه منو را نگه مي داشت و 
اسکرين شات مي گرفت. چه طور مي شود اين كار را كرد؟ آيا نرم افزار 

خاصي براي اين كار وجود دارد؟
ــنکارنرمافزارهايمتنوعيوجودداردبهعنواننمونهميتوانيدنرمافزار بلهبرايای
ــيهايداراي ــشکنيدکهیكبرنامهکاربرديبرايگوش Screenshot Itراآزمای

ــاازصفحهنمایشخود ــراناجازهميدهدت ــتکهبهکارب ــتمعاملآندرویداس سيس
ــخههاي عکسگرفتهوآنراباباالترینکيفيتذخيرهکنند.اینبرنامهباتمامينس
ــيار ــدود۱مگابایتبودهوبرنامهبس ــازگاريداردوحجمآنهمدرح ــدس آندروی

سبکياست.

تجربه ماهیگیری در یخ

دردوهفتهگذشتهشمارابانکاتيبرايباالبردنسرعت
ــيهايآندرویديآشناکردیم.اینهفتههمنکاتي گوش
ــمابخورد، ــتابهدردش ــتدراینراس ــهممکناس راک
آموزشخواهيمداد.بایدبدانيدکههميشهدرپسزمينه،
برنامههایيهستندکهدرحالتاجراقراردارندوشماهيچ
اطالعيازآنهاندارید.یکيازموارديکهباعثکاهش
سرعتگوشيشمادردرازمدتميشود،همينموضوع
است.پسبهتراستکهدادههايپسزمينهبرايتمامي
ــنهاراغيرفعالکنيد.براياینکاردرابتدابه اپليکيش
قسمتتنظيماتیاهمانSettingsدستگاهآندرویدي
ــامData Usageیادادههاي ــودبروید.گزینهايبان خ
ــرايراهاندازيمنويزمينه مصرفيراانتخابکردهوب
رويعالمتسهنقطهايکهبهصورتعموديدرگوشه
سمتراستبااليصفحهنمایشدستگاهشماظاهرشده،
ــمایكمنوظاهر ضربهبزنيد.بعدازاینمرحلهبرايش
 Autosync dataخواهدشدکهدارايگزینهايباعنوان
ــت.اینگزینهراانتخابکنيدتادرکنارآنیك offهس

ــود.سپسرويدکمهOKکهظاهرشده تيكظاهرش
است،ضربهبزنيد.بهاینترتيببخشيازدادههایيراکه
درپسزمينههميشهدرحالاجراهستند،غيرفعالخواهيد
کردامامتاسفانهمشکلدادههايپسزمينهبههمينجا

خالصهنميشودواپليکيشنهايگوگلنظيرجيميل،
ــايپسزمينه ــمدادهه ــالسویایوتيوبه ــوگلپ گ
ــرفعالکردناین ــوصبهخودرادارند.برايغي مخص
ــاتآندروید ــاهمبایدبهبخشتنظيم ــشازدادهه بخ
برویدواینباراززیرمجموعهAccountsرويگزینه
Googleکليكکنيد.درصفحهبعديروينامحساب

کاربريیاهمانAccount Nameضربهزدهبهرنگ
ــازيیاSync Iconدقتکنيد.اگر آیکنهماهنگس
ــبزبودیعنياجازهسينكشدنوجود رنگاینبخشس
ــتريباشدبهاینمعناستکهعمليات داردواگرخاکس
سينكباهماهنگشدناکانتبادستگاهازقبلغيرفعال
شدهاست.ازهمينقسمتميتوانيدتماميحسابهاي
کاربريسينكشدهخودازقبيلایميل،تقویمیادفترچه
تماسخودراغيرفعالکنيد.برايازکارانداختندادههاي
ــبوکیاایميل ــنهانظيرفيس پسزمينهدیگراپليکيش
ــخصيخودتانهمبایدبهصورتمستقيمبهبخش ش
تنظيماتشخصياینبرنامههارفتهوگزینههرگزآپدیت
نکردنیاآپدیتشدنبهصورتدستيراانتخابکنيد.
ــدتااینکاررابرايتمامي ــتکهنيازينباش ممکناس
ــنهاانجامدهيد.امابایدبدانيدکهاینکارتاثير اپليکيش

شگفتيرويسرعتگوشيشماخواهدداشت.

همچنان سرعت گوشی خود را باال ببرید

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه
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ــبكاکشن، بازیکوچكاینهفتهCombat Machinesنامدارد.دراینبازیس
ــماهدایتیكخودروینظامیرابرعهدهدارید.خودروینظامیدریكمنطقه ش
ــمنقرارگرفته ــهدورافتادهوموردحملهنيروهایدش ــیازنيروهایخودیب جنگ
ــالحهایمتعددیبهسمت ــرفتهایداردومیتواندباس ــت.خودروامکاناتپيش اس

دشمنانخودشليكکند.
ــتهاتفاقمیافتد.درطولمدتمراحل، هرمرحلهازبازیدرمحيطیکوچكوبس
شمابایددوماموریترابهطورپیدرپیانجامدهيد.اولنابودکردنهمهدشمنان
ــهوسپسیافتنیكچمدان.درصورتیکهدرسطحنقشهازچمدان موجوددرنقش
ــمت ــمارابهس ــيد،بازیبانمایشیكفلشکوچكرویصفحه،ش دورافتادهباش

آنهدایتخواهدکرد.
ــهسالحاصلیدارد.اینسالحهاشاملآتشبار،تيرباروموشك خودروینظامیس
ــت.باچرخاندنپيچگردانموس،میتوانيدیکیازاینسهسالحراانتخاب اندازاس
ــتموسمیتوانيداز ــليكکنيد.باکليكراس وباکليكچپبهصورتنامحدودش

مينهایمحدودخوداستفادهنمایيد.
ــمنانراباانفجار ــمنان،بادکمهSpaceهمهدش ــتآخردرهنگامهجومدش دس

بزرگازبينببرید.
درصورتتمایلاینبازیراباحجمینزدیكبه۲۲مگابایتازنشانیزیردریافت

نمایيد:
http://goo.gl/2me4sV

ماشین جنگی

 بازی Unity را نصب كرده ام ولی پس از پايان نصب و كرک كردن 
و نص�ب نرم افزارهای الزم، پس از اين  كه وارد بازی می ش�وم، بازی 
بسیار كند اجرا می شود. رايانه من رايانه به روز و بسیار خوبی است و 
هم�ه بازی هايی را كه تا به امروز نصب كرده ام، به خوبی اجرا می كند. 

مشکل از كجاست؟ 
بافرضاینکهرایانهشمابرایاجرایاینبازیمناسباستبایدگفتگاهیداشتن
یكسيستمفوقالعادهنيزنمیتوانددليلکافیبرایخوباجراشدنیكبازیباشد،

چراکهبرخیازبازیهامشکالتنرمافزاریدارند.
اینبـازیمشکـالتخـاصخودراداردوالبتـههميـنمشـکالتسبـبکسب
انتشـارچند با UbiSoft اگـرچـه بـازیشـد. این بـرای پایيـن امتيازاتبسيـار
وصلهبرایبازیبرخیازاینمشکالترارفعکردهاستاماایناحتمالوجوددارد
کهپسازاعمالوصلههایترميمی،کرکبازیشماازکارافتادهوبازیغيرقابل

اجراشود.
بههميندليلبهشماتوصيهمیکنيمدرصورتاصراربهاجرایاینبازینسخه

مناسبتروبهروزتریتهيهفرمایيد.

 به دلیل عالقه به تکرار يک بازی قديمی، به دنبال نرم افزاری برای 
اجرای بازی های پلی استیش�ن۲ در رايانه هس�تم. لطفا س�ايتی خوب 

جهت دانلود اين نرم افزارها معرفی كنید. 
Emulatorهایاشبيهسازها،شرایطپيچيدهایدارندونمیتوانبهطوریقيناطمينان

رایانه رارویسختافزار بازیهاییكکنسولخاص دادکهیكشبيهسازهمه
شمااجراکند.

PS2 کنسول برای خوب شبيهساز چندین میتوانيد زیر وبسایت به مراجعـه با
دریافتکنيد.شبيهسازPCSX2،فهرستیازبازیهایقابلاجراتوسطایننرمافزار
شبيهسازراارائهکردهاست.پسقبلازتهيهبازی،اطمينانپيداکنيدکهشبيهسازی
بازیهای PS2میتواند استکهشبيهساز قابلذکر باشد. داشته آنوجود برای

PSرانيزاجراکند.

بهاینموضوعهمدقتداشتهباشيدکهبهطورعادیهرشبيهسازبرایاجراروی
سختافزاررایانه،نسبتبهدیگرنرمافزارهابهتوانبيشتریازسختافزارموجودنياز
دارد.بنابرایندرزماناجرایشبيهسازتنهابرنامهدرحالاجراراشبيهسازقراردادهو
دیگرنرمافزارهاراببندید.همچنينتوانسختافزاریرایانهخودرابانيازمندیهای

شبيهسازبررسیکنيد.
http://goo.gl/suQPRH 

بازیکوچک

پرسشوپاسخبازی

ــت،درحالیکهاینساختارهادریكعنوان کردهاس
ــخره،غيرقابلباوروکودکانهبه 2.5بعدیکمیمس

نظرمیرسند.
ــهمخفیکاری ــكمجموع Assassin's Creedی

ــخههایاخيرسریاصلی،بار ــت.اگـرچهدرنس اس
ــتاماسازنده ــنبـازیافزایـشپيداکـردهاس اکش
ــازیتوجه ــیکاریدرب ــانبـهمخفـ ــازیهمچن ب

ویژهایدارد.
ــردرقالب ــنمنظ ــزازای Chronicles: Chinaني

ــيرشدهاست،درحالیکهیك مخفیکاریبازیاس
ــیبرایپنهان ــمبعدی،فضایاندک ــطدووني محي
ــيرخطی ــت!بازیکندرطولمس ــدنخواهدداش ش
خود،میتوانددربرخیازنقاطبهبعدسوم)یعنییك
ــم ــتدرکنارپسزمينه(بپردوازچش جاییآنپش

دشمنانخودپنهانباقیبماند.
گاهینيزمیتوانپشتجعبههایچوبییابشکههای
بزرگپنهانشد.برایشکلگيریاینماجرا،سازنده
بازیهوشمصنوعیبازیراتاحدامکانکمهوش

وبیاستعدادکردهاست.
ــدنگهبانانو ــزینمیتوان ــاهيچچي ــعتقریب درواق
ــماکند،مگراینکهخودشما ــمنانرامتوجهش دش

بخواهيدباآنهاروبهروشوید.

ــرایتقویت ــیبازی،امکاناتیب ــيرخط درطولمس
ــرقهرمانبه ــاپنهانکاریکاراکت قدرتجنگندگیی
ــخه ــدکهبهطورکلیازنس ــندادهخواهدش بازیک
ــدهومیتواندبههيجانانگيزشدن اصلیبرداشتهش

بازیکمكکند.
ــتهتریننکتهمثبتبازیاست. گرافيكبازی،برجس
ــیازتمچينی ــازی،تلفيق ــمبعدیب ــایدووني فض
 Assassin'sاستکهالمانهایگرافيکیمجموعه

Creedپيوندخوردهاست.

ــارطراحیبانمكوجذابکاراکترهاومبارزات درکن
ــاهبازی،تصاویرپسزمينهمعموالدورنماییزیبا کوت
ــمنوازهستندکهدرقابتصویرجای ازمناظریچش

گرفتهاند.
ــهویژگیهایمثبت ــدگفتکههم ــااینوجودبای ب
ــلهفتمی گرافيکیبازی،تنهادرحدیكعنواننس
ــتکهاینبازی،یكعنوان ــت.ایندرحالیاس اس

نسلهشتمیمحسوبمیشود.
اینبازیامتيازاتیضعيفیامتوسطازمنتقدانبازی

دریافتکردهاست.
ــهترتيب۶۶و۶۸ ــخهPS4وXbox Oneب دونس
امتيازیهستندوعدد7۶،بيشترینامتيازبازیاست

کهبهنسخهویندوزیآندادهشدهاست.

ــبيه ــبكاتومبيلرانیوش عالقهمندانبهبازیهایس
ــابقاتفرمولیك،بيشازسهدههباسری سازیمس
F1آشناهستند.بیشكاینمجموعه،ازبهترینعناوین

ساختهشدهدرشبيهسازیاتومبيلرانیحرفهایمحسوب
ــياریازرانندگانواقعی ــود،تاجاییکهحتیبس میش
مسابقاتفرمولیكبهاینموضوعاعترافکردهاندکه
ــيارزیادیبهشرایط ــباهتبس رانندگیدراینبازی،ش
ــولیكداردوبه ــتواقعیفرم واقعیرانندگیدرپيس

هميندليل،حتیبااینبازیتمرینهمکردهاند.
ــیاز ــال۲۰۱۴یک ــازیF1درس ــينب ــخهپيش نس
ــانترینعناویناینمجموعهبود.درواقعاین درخش
ــهنوعیپختگی ــیدورانتکاملخود،ب ــریدرط س
دستیافتهاستکهتاکنوندرهيچعنواناتومبيلرانی
ــتهاست.اگرچهبایدگفتبسياری دیگریوجودنداش
ــبكاتومبيلرانی، ازعالقهمنداننهچندانحرفهایس
بههيچوجهنمیتوانندبااتومبيلهایبازیF1خوب
رانندگیکنند،چراکهرانندگیدرF1بهمعنایواقعی

کلمه،سختوپيچيدهاست.
ــخهآتیازاینمجموعههمانندگذشتهباعنوان امانس

سادهF1 2015بهعرضهعمومیگذاشتهخواهدشد،
ــخهنسلهشتمی بااینتفاوتکهاینبازی،اوليننس
ویكجهشگرافيکیبسياربزرگبرایکلاینبازی

است.
پيشنمایشهاوتصاویرمنتشرشدهازبازی،مناظری
بدیعوزیباازF1بهتصویرمیکشد؛مناظریکهپيش
ــت.درواقعF1یكعنوان ازایناهميتچندانینداش
اتومبيلرانیآماتورنيستکهبدوناستفادهازترمزبتوان
ــم ــبقتگرفتوازمناظرچش ــطگازداد،س درآنفق
ــرایط ــرد،بلکهF1توجهکاملبههمهش ــوارلذتب ن
ــایمنظره،معموال ــتکهتماش رامیطلبدواینجاس
آخرینکاریاستکهرانندهمیتواندانجامدهد.بااین
وجود،F1 2015بهجزئياتگرافيکیاهميتویژهای
دادهاستتاعالوهبرراننده،تماشاگرانبازینيزبتوانند

ازبازیلذتبيشتریببرند.
دربخشکمپينبازی،F1 2015شاملدومجموعه
ــود.مجموعهاصلی، ــابقاتفرمولیكخواهدب ازمس
 GRANDــابقاتفرمولیكدرسال۲۰۱۵بانام مس
PRIXدرکشورمالزیراشاملمیشود.اینمسابقات

ــوبهمو ــاقمیافتدکهم ــتاتف ــشاز۲۰پيس دربي
ــدهاند.همهرانندگاناینواقعهورزشی شبيهسازیش
ــتکاراکترهایقابلانتخاببازیهستندو درفهرس
ــرایطونقشهریكاز ــنمیتواندخودرادرش بازیک
ــابقه،متصورشود.برایتضمين ابررانندههایاینمس
F1 2014موفقيتبخشداستانیبازی،کمپينبازی
نيزباگرافيكجدیدنسلهشتمیبهF1 2015افزوده
ــد.باتوجهبهموفقيتبسيارخوباینبازی، خواهدش
احتماالبسياریازبازیکنانبهتکراراینکمپينجذاب

باگرافيكباالترعالقهمندخواهندبود.
اماگرافيكجدیدنسلهشتمی،تنهابهکيفيتمناظر
ــد،بلکهمهمترین وافزایشجزئياتمنتهینخواهدش
تغيير،واقعگرایانهترشدنفيزیكرانندگیدرمسابقات
ــردواقعیتری ــود.تایرها،عملک ــولیكخواهدب فرم
خواهندداشتوبنزین،آیرودیناميكاتومبيلوشرایط
ــوستریبهجای ــوا،تاثيراتمحس ــتوآبوه پيس

خواهندگذاشت.
ــابقاتدربازیمیتواندبهصورتیكیاچندنفره مس
اتفاقبيفتد،عالوهبراینکهمیتوانبهصورتتيمی
ــاملرقابتیكکادر ــابقهداد.مسابقاتتيمی،ش مس
ــرایط، ــت.دراینش کاملفنیورانندهباتيمدیگراس
ــهخوانی،بررسیوضعيتاتومبيل اعضایتيمبهنقش
ــامیپردازندورانندهرااز درطولرانندگیورصدرقب
ــبكرقابت جزئياتحائزاهميتباخبرمیکنند.اینس
طرفدارانخاصخودراداردورقابتهایجدیونفس

گيریخلقخواهدکرد.
ــرادر ــرایاج ــالب ــاهامس ــردادم F1 2015درخ

ــتمهایعاملویندوزودوکنسولنسلهشتمی سيس
ــته ــهعمومیگذاش ــهعرض PS4وXbox Oneب

خواهدشد.

نفس ها حبس خواهد شد!
F1 2015 با گرافیک نسل هشتمی

یک داستان از سرزمین چین
Chronicles: China در کسب امتیاز ناموفق بود

 وحید     صف��ايی

Assassin's Creed Chronicles: Chinaعنوان
 Assassin's Creedــری ــازیجدیدیدرس نامب

Chroniclesاست.

اینسری،مجـموعـهایکوچـكوسهعضویاست
ــتانهایـیمرتباماخارج کهبهصـورتضمنی،داس
ــریAssassin's Creedرابه ــیس ــطاصلـ ازخ

تصویرمیکشد.
اوليننسخهازاینمجموعهکوچك،چينودونسخه

آتیآن،هندوروسيهنامدارند.
یك Assassin's Creed Chronicles: China

ممکن است. بعدی 2.5 گرافيك با پلتفورمر عنوان
استنامAssassin's Creedدرنگاهاولشمارا
بازیجدید، این اما بيندازد یادمجموعهبزرگتر به
جزتمگرافيکیوفضایکلی)والبتهمبهم(داستانی،
ارث به سری این اصلی نسخههای از زیادی چيز

نبردهاست.
ــتانبازی،قهرمانجدیدیرابهتصویرمیکشد. داس
ــدنانجمن ــازی،بعدازقتلعامش ــانچينیب قهرم
ــاانتقام ــتهت ــن،بهزادگاهشبازگش ــرادریدرچي ب

دوستانخودرابگيرد.
ــودوکمترین ــریعآغازمیش ــتانبازیخيلیس داس
پيشينهودليلمنطقیبرایوقوعاتفاقاترادراختيار

بازیکنقرارمیدهد.
ــرثابت،محور ــایمتعددبازیرویتصاوی دیالوگه
ــتر ــتندامادربيش ــتانبازیهس ــیروایتداس اصل
ــازی،ایندیالوگهاصرفارجزخوانیهایمعمولو ب
ــتندونکاتزیادیدربارهداستانبازی بیاهميتهس

مطرحنمیکنند.
گيمپلیبازی،یكپلتفورمر2.5بعدیاست.درنگاه
Raymanاول،اینعنوانساختهسازندهایاستکه
ــهخوددارد.بههمين وChild of Lightرادرکارنام
دليلممکناستدرنگاهاولازاینچنينپلتفرمری
ــتقبالکنيداماChronicles: Chinaحتیپيش اس
ــریاصلیخودگير ــاختارهایس ــهنيزدرس ازعرض

خبربازی

خبربازی
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مشه�د    
مصطفیقاسمی

بهنازدانشگر
فريمان

افقـی:

جدولشماره363

اسامی برند    گان مسابقه حل جد    ول شماره 36۲
بايت جد    ول شماره 361

بایتتنهاروزنامهايکهمنميخوانموفقط نباشيد.راستش بایتخسته سالم
چهارشنبههابهخاطربایتاستکهمنروزنامهميخرموخيليمشتاقاینهستم
کهبدانمایناساتيديکهدرجمعآورياینخبرهايمهمدستدارند،کيهستندچه
شکليهستندوچهمدارکتحصيليدارندوازکجااینخبرهاراجمعآوريميکنند.

اگرامکاندارددریكشمارهبایتمعرفيشانکنيد.ممنون

سالمبایت.ممنوناززحماتتان.لطفانسخههایمختلففتوشاپراکهطی7سال
گذشتهمنتشرشده،معرفیکردهوتفاوتهایشانراتوضيحدهيد.ازسنندج

سالمبایت.اگرممکناستلطفاچندمدللپتاپمخصوصبازیکهازکيفيتعالی
برخوردارباشند،معرفیکنيد.

رایانهای "لطفا میکنم درخواست دارم که است دفعه دو االن تا بایت. سالم 
برایکارهایعمومیمعرفیکنيد"!

سالمبایت.منتازهباشماآشناشدم.قسمتلينکدونیخيلیجالباست.لطفا
لينكهایکاربردیبرایخانمهارابيشترکنيد.ممنون

باسالممنگوشیXperia Pدارم.مصرفشارژباتریآنباالمیباشد.لطفابرای
کاهشمصرفشارژتوضيحدهيد.

آنمیخواهم. قيمت و Xperia Z موردگوشی در اطالعاتی عزیز. بایت سالم
ممنون

فرق لطفا میدهم. پيامك شما به که است هفتم دفعه این عزیز. بایتی سالم 
بهطورخالصه دسته آن مينی مدل با را آنها اصل مدل گوشیهایسامسونگ

توضيحدهيد.

معرفی ميليون 2 تا 1.5 درحد ویندوزفون لطفاچندگوشی بایتعزیز. سالم
کنيد.ممنونمیشوم

زیادی حجم میبينم میکنم نگاه را اینترنت کارکرد ریز وقتی سالم با بایت. 
دانلودداشتهام.ویندوزرادرحالتNeverگذاشتهامتاUpdateنشود.البتهشایداز

آنتیویروسویانرمافزارهایدیگرباشد.

بایتسالم.میخواستمقيمتکارتگرافيكهایDDR5رااعالمکنيدوبهترین
آنهارادرقيمتخودمعرفیکنيد.متشکرم

سـالمبایت.اگـرامکاندارددررابطـهبـاگوشیهوآویG510توضيحبدهيد.
ممنون

و تلفنهایهمراههوشمند روی 4G و 3G درباره لطفا عزیز. بایتیهای سالم
کاراییآنهاتوضيحدهيد.باتشکر

سالم.لطفامنبعيبرايبازيهايمنتشرشدهبرايPS3معرفيکنيد.

سالمبایت.لطفادربارهiPhone 6توضيحدهيد.

علـينوایـي-غـزلقاسمینـور-عاطفـهزرینفـر-سعیده
خلیلیمطلـق-مژگـانرحیمی-نسـترنداروگـر-ابوالفضل
مرشـدلو-سمیـراخلیلیمطلـق-مهـدیساقـی-مهـدی
صانعـی-هانیـهخراشـادیزاده-محمـدقالبـیزاده-فرهاد
فاطمیپـور-امیننیسـاری-مبشـرزماني-فریـدکفیلی-
احمدحاتمی-رضاغالمی-حمیدصدیقکفشچین-عیسـی
دهقـان-تهمینـهدهقـان-سحرمحمـدی-فتـحا...غفاری
-آیدیـننـوری-سیدحمیدموسویعمادی-علـينوایـي-
مهیارکـاری-عمادالدینطالبیمظاهری-محمدعلیحسـنی
-زهـراقرایي-محسـنمرگان-حسـینمهدویپـور-بتول
بینـا-منصورهشـبان-مهـدیکرمانینـژاد-مصطفیزمانی
-امیررضـارشـیدی-احمدکالمی-بیـژنکچرانلویی-امید
انصـاری-علياصغرکریمي-پروانـهاسماعیلزاده-گالبتون
خانـی-علیخانـی-پروانهخانی-حامـدجعفریاني-تکتم
ساداتسیدحسـینی-بابکدادیور-نیمااسحقزاده-سمیه
خلیلـی-فائـزهاسکنـدری-نازنینزهراقدمگاهـی-سمانه
خرمـی محمدحسـن - سبزهکـار حبیـبا... - صداقتنـژاد

بايت به ۲ نفر »يک نفر از مش�هد     و يک نفر از شهرس�ت�ان« از كس�اني كه رمز جد    ول نشريه را ارس�ال كنند    ، جوايزي 
به رسم ي��اد    بود     اهد    ا خواهد     كرد    . رمز جد    ول بايد     از طريق ايمی��ل )د    ر صورت تمايل به د    رج نام تان( و يا پی���امک 
به ش�ماره ۲000999 قب��ل از چاپ ش�م��اره بعد    ي به د    فتر ب��ايت ارسال شود    . پیامک هاي ارس��الي فقط بايد     د    ر 

قالب زير ارسال شوند     تا د    ر قرعه كشي شركت د    اد    ه شوند    .
روش ارس�ال پیام�ک: كلمه »ب��ايت« )د    ر آغاز متن پیامک(، ش�م���اره جد    ول، رمز ج�د    ول و حرف »م« يا »M« براي 
مش�هد    ي ها و حرف »ش« يا »S« براي شهرس�تاني ها. از ذكر نام و نام شهرس�ت��ان د    ر متن پیامک خود    د    اري كرد    ه و 

از حروف ف��ارسی استفاد    ه كنید    .
روش ارس�ال ايمی�ل: كلمه »ب��اي�ت« )د    ر آغاز متن ايمیل(، ش�م���اره جد    ول، رمز جد    ول و ح�رف »م« يا »M« براي 
مش�هد    ي ها و حرف »ش« يا »S« براي شهرس�تاني ها را به نشانی byte@Khorasannews.com ارسال نمايید    . 

د    رج نام و نام شهرستان د    ر متن ايمیل الزامی است.

۱-یکیازتجهيزاتشبکههایکامپيوتری)صفحه۵(-ازسایتهای
اینترنتی۲-بهنشانهیاعالمتشرکتیامحصولگفتهمیشود-ازانواع
ویندوز-خالی۳-برایجمعآوریآباحداثمیشود-الفبایموسيقی-
پرندهایبزرگباپاهاوگردندراز۴-پردازندهرایانه-ازمصالحساختمانی
۵-نهسردباشدونهگرم-اززبانهایبرنامهنویسی۶-پسوندشباهت
-انسانآهنی-شهریدراستانتهران7-اولينزنآفرینش-نشانه
مفعولاست۸-دردومحنت-دانشمند-پافشاری۹-مادردرزبان
لری-فرهنگودانش-بهمعنایآزادهونجيب۱۰-قهرماننيرومند

شاهنامه-پولزیرميزی!۱۱-ازمرورگرها

رمز جد    ول 363  را د    ر خانه های زير به ترتیب يافته و برای ما ارسال كنید    
)۱افقیو۱۱عمودی(-)۱۰افقیو۱عمودی(-)۸افقیو۱۰عمودی(

)Firewall( رمز جد    ول شم��اره 36۲: فايروال

عمـودی:

۱-خلقزبانPHP)صفحه۳(۲-ازنرمافزارهایآفيس-ازنتهای
ــازمانفضاییآمریکا۳-پوستههایگرافيکی-باالترین موسيقی-س
ــی۴-نوعیغذا- ــدن-ازانواعفروعدین-خطکشمهندس ــوب عض
ــی-ازالقابخدابهمعناییکتاو ــت۵-ازانواعغذاهایآبک فرماناس
یگانه۶-ازسایتهایاجتماعیبهاشتراکگذاریفيلم-ازانواعمارهای
ــنبودنچراغID-ازرنگها-تردیدودودلی۸-یار ــنده7-روش کش
ــهروبهزاویهقائمه-مخففراه ــختافزارها۹-ضلعروب ورفيق-ازس
۱۰-بهحالتیکهکامپيوترقفلمیکندوهيچبرنامهایرااجرانمیکند،
ــود-مسابقاتماشينسواری۱۱-اززبانهایبرنامهنویسی گفتهمیش

وب)صفحه۳(-بازهماززبانهایبرنامهنویسی)صفحه۳(

همـــراهباشـــماجـــدول

طراح جد ول: شاد ی طباطبايی 
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هفتهنامهفنــاوریاطالعاتروزنامهخراســان

دبیرهفتهنامهبــايت:
سیدسعیدطباطبــايی

مديـراجرايي:
مهدیيزدینژاد

شمــارهپیــامک
2000999
شمــارهتماس
37617000

Email

Byte@Khorasannews.com

نشـانی
بلوارســازمانآب)شهیدصادقی(
دفترمرکزیروزنامهخراســان

ضمیمهبايت

وب کم های فضایی

اینیكچشمیهایبامزهکهبيشترشبيهبهآدمهایفضاییهستندمیتوانندتمام
لحظاتخاطرهانگيززندگیشمارابرایتانثبتمیکنند.

ــودهوکاربرمیتواندآنرابه ــندوربينهایبامزهکهدارایبدنهقابلانعطافب ای
 The flax،ــببرایعکسبرداریقرارگيرد دورهرچيزیبپيچدتادرزاویهمناس

cam Picنامدارد.

ــيارآسانیبودهوهرکسیمیتواندبهراحتیازآن اینمحصولدارایکاربریبس
استفادهکند.وزنسبكوویژگیانعطافباالازمهمترینویژگیهایاینمحصول
ــلوفيلمبرداریرابا ــنمیتواندتصاویرراباوضوح۵مگاپيکس ــت.ایندوربي اس

وضوح720pدرخودذخيرهکند.
ــتفادهقرار باتریآنباذخيرهانرژی۳۰۰ميلیآمپرمیتواندزمانطوالنیمورداس
ــتوتاعمقیكمترزیرآببه ــرد.اینمحصول۵۹دالریکامالضدآباس گي

مدت۳۰دقيقهمیتوانداستفادهشود.

سفر به دنیای مجازی

ــرکتWearalityدرهمينهفتهجدیدترینعينكهای3Dخودرامخصوص ش
گوشیهایهوشمندبهبازارعرضهکرد.

ــترویگوشیهوشمندشماسوار ــيدنیاس اینعينكکهازگروهگجتهایپوش
شدهوميداندید۱۵۰درجهایجادمیکند.اینمحصولانقالبیشگرفرادرزمينه
ورودبهدنيایمجازیایجادکردهاستوتجربهبینظيریرادراختيارکاربرانقرار
میدهد.بااتصالآنبهگوشیهوشمندخودوارددنيایمجازیشفافیمیشویدکه

بزرگترینميداندیدراداراستوبههيچوجهچشمراخستهنمیکند.
اینمحصولبسيارسبكبودهورویاکثرگوشیهایهوشمندقابلنصباست.

قيمتآن۱۰۰دالرمیباشد.

شارژ پاک

Gbreezeنامدستگاهمدوریاستکهدرشکلمشاهدهمیکنيد.اینگجتجيبی

ــارژانواعوسایلالکترونيکی ــتکهعالوهبرش وکوچكمحصولیدومنظورهاس
شمامیتواندبهعنوانپاککنندهمکانیکهدرآنهستيدمورداستفادهقراربگيرد.
ــيدبااستفادهازاین درواقعچنانچهنگرانآالیندههایاطرافمحيطخودمیباش
شارژربيسيموجيبیعالوهبرشارژکاملوسایلخودمیتوانيدمکانتميزوهوای

پاکینيزداشتهباشيد.
GbreezeسازگارباانواعسيستمعاملهایاندرویدوiOSمیباشدوبدونایجاد

هرگونهصداییهوایاتاقشماراازهرگونهآلودگیپاکمیکند.
قيمتآن۱۴۹دالراست.

سخت تر از سنگ

شرکتسامسونگباتيزرهایتبليغاتیشگفتانگيزمحصوالتخود
ــت. ــرکتموفقاس رابهکاربرانمعرفیمیکند،ایدهبینظيراینش
محصولجدیداینشرکت،S6بهشکلویژهایبهمشتریانمعرفی
ــختومحکمبودنبدنه ــدهاست.ویژگیخاصاینمحصولس ش
گوشیمیباشدطوریکهمیتوانرویآنگردوشکستویاباخود

گوشیگردوهاراخردکرد!
ــش5.1اینچی ــهدارایصفحهنمای ــگفتانگيزک اینمحصولش
میباشد،۸هستهایبودهودوربين۱۶مگاپيکسلیآندارایرزولوشن

۱۴۴۰×۲۵۶۰میباشد.S6اکنونواردبازارتجاریشدهاست.

کتری هوشمند

ــتکهاجازه ــدمنظورهاس ــمندچن ــكکتریهوش Appkettleی

ــرمموردعالقهخود ــيدنیگ ــمابتوانيدازراهدورنوش میدهدتاش
ــتم ــهکنيد.اینمحصولباطراحیزیباوبراقمجهزبهسيس راتهي

WiFiبودهومیتواندبهشبکهاینترنتمحلیمتصلشود.

ازطریقاینترنتبهگوشیکاربرمتصلشدهوبهاوامکانمیدهد
ــاميدنیتنظيم ــبحجمونوعآش ــابتواندميزانحرارترابرحس ت
ــدننوشيدنیدستگاهبه نماید.بالفاصلهبعدازاتمامکاروآمادهش

صورتهوشمندبهموبایلکاربرموضوعرااعالممیکند.
اینمحصول7۹یوروقيمتدارد.

 شاد ی طباطبايی

جعبه داروی هوشمند
نگهداریازافرادسالخوردهودادنبهموقعقرصهاوداروهایآنهاکاریبسيارمهموالبتهسختاستکهاگردرستانجام
ــودممکناستسالمتسالمندانبهخطربيفتد.اینجعبهدارویالکترونيکیوهوشمندکهامکانبرنامهریزیشدندارد نش

میتوانددراینزمينهکمكموثریباشد.
Invation Automatic Pill Dispenserناماینجعبهدارویهوشمنداستکهنمیگذاردکاربروعدههایداروییخودرادر
طولروزفراموشکند.جعبهمجهزبهسيستمهشداردهندهبودهوباقراردادنهرکدامازقرصهادرمکانمشخصوتنظيم
ساعتآندرهمانزمان،شروعبهزنگزدنکردهوکاربرراآگاهمیکند.ازدیگرامکاناتاینمحصولدربقفلشویخودکار
استکهاجازهدسترسیاطفالبهقرصهارانمیدهد.تا۲۸نوعقرصمختلفرامیتواندرجعبهقراردادوجالباینکهبرای
جلوگيریازمصرفبيشازحددارودرافرادیکهدچارآلزایمرهستند،بعدازهربارمصرفقرص،دربآنکامالقفلشدهوتا
وعدهبعدیامکاناستفادهازآنقرصميسرنمیباشد.همچنينعالوهبرهشدارصوتی،هشداربهصورتچراغچشمكزننيز

انجامشدهتاکاربرانکمشنواوناشنوانيزبتوانندازآناستفادهنمایند.
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