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ــازنده تازه كار در زمينه توليد تلفن هاي همراه  يك س
ــخصات  به جاي تمركز روي پردازنده، باتري و ديگر مش
ــراغ عواملي مانند استحكام و امنيت رفته تا شايد  فني س
در بازار پر ادعاي تلفن هاي همراه مجالي براي عرض  اندام 
 Turing Robot Industries ــركت پيدا كند. ش
ــمند به نام Turing ساخته كه بدنه آن  يك تلفن هوش
ــوم (نوعي آلياژ مخصوص از فلز)  از جنس ليكوئيدمورفي
است. اين آلياژ حتي از فوالد و تيتانيوم نيز محكم تر است 
و با اين كه قسمت هايي از دستگاه از آلومينيوم، سراميك 
و پالستيك ساخته شده، احتمال آسيب ديدن تلفن همراه 

هنگام ضربه، بسيار كم است.
ــي ميان رده محسوب مي شود  Turing يك گوش
ــنپدراگون 8/1 با سه گيگابايت رم و  كه به پردازنده اس
ــل  ــگر 5/5 اينچي با وضوح تصوير 1080 پيكس نمايش
ــت. دوربين اصلي و جلو نيز  به ترتيب  ــده اس مجهز ش
ــن ويژگي هاي  ــت. با وجود اي ــل اس 13 و 8 مگاپيكس
ــتحكام  ــتن اس ــر داش ــالوه ب ــي،Turing  ع معمول
ــگر اثر  ــت. حس به دليل امنيت باال نيز منحصربه فرد اس
ــت اين تلفن هوشمند فقط براي باز شدن دستگاه  انگش

ــگر اپل و سامسونگ  ــتفاده مي شود و برخالف حس  اس
به هيچ سروري متصل نيست، بنابراين اطالعات كاربر 
ــراه منتقل  ــر از تلفن هم ــوان به جايي غي ــه هيچ عن ب

ــارژر مغناطيسي نيز  ــي كه يك ش ــود. اين گوش نمي ش
ــخه 64 و 128 گيگابايتي با قيمت 740  دارد، در دو نس

و 870 دالر  مرداد ماه عرضه خواهد شد.

نوكيا به دنبال   فروش 
Here  سرويس نقشه

ــرويس مكان يابي و نقشه  نوكيا تصميم دارد س
ديجيتال خود را كه با برند Here شناخته مي شود 
به خريداران احتمالي بفروشد. اين شركت خواهان 
افزايش سوددهي است و در نتيجه قسمت زيان ده 
ــه هاي خود را كه در سال 2008 به مبلغ 8/1  نقش
ــي معادل دو  ــده و اكنون ارزش ــارد دالر خري ميلي
ميليارد دالر دارد، براي فروش قرار داده است. طبق 
گزارش ساالنه شركت نوكيا، بخش نقشه هاي اين 
شركت در سال اخير با درآمد 960 ميليون دالري، 
ــت.  ــته اس ــارد دالر براي نوكيا زيان داش 1/2 ميلي
ــياري از جمله  ــركت هاي بس به گفته منابع آگاه، ش
اپل، فيسبوك، علي بابا (بزرگ ترين شركت تجارت 
ــدو (بزرگ ترين موتور  ــازون، باي آنالين چين)، آم
جستجوگر چين)، تعدادي از سازندگان خودروهاي 
ــركت خصوصي ديگر براي خريد  آلماني و چند ش

اين بخش ابراز تمايل كرده اند.

ــت بتواند Here Maps را  نوكيا اميدوار اس
ــد. اين حركت  ــه قيمت 3/2 ميليارد دالر بفروش ب
ــدن  ــداد تغيير راهبرد نوكيا براي تبديل ش در امت
ــاخت  ــك تجهيزات زيرس ــماره ي ــازنده ش به س
ــيم و رقابت با هوآوي  ــبكه هاي مخابرات بي س ش
ــكل گرفته است. بسياري از شركت هاي بزرگ  ش
فناوري براي بهبود خدمات مسيريابي خود به اين 
سرويس عالقه مند هستند، اما يكي از بزرگ ترين 
مشتريان احتمالي اين سرويس شركت اپل است. 
ــه خود را سال 2012 جايگزين  اپل سرويس نقش
ــا با عملكرد ضعيف  Google Maps كرد، ام

آن مجبور شد به سرويس گوگل بازگردد.

ــي كاري  كپ ــاله  مس اول،  ــطح  س ــدگان  توليدكنن ــع  جم ــه  ب ــي  چين ــازندگان  س ورود  ــا  ب ــره  باالخ
 ،ZTE ــي  چين ــركت  ش ــت.  گرف ــز  ني را  ــا  آنه ــود  خ ــان  گريب ــران،  ديگ ــاوري  فن از  ــتفاده  اس و 
ــي هاي  ــي گوش ــود، يعن ــد خ ــوالت جدي ــه در محص ــرده ك ــم ك ــوآوي را مته ــود، ه ــي خ ــاي چين  همت
Honor X2 و Ascend P8 از دو فناوري اين شركت در زمينه تصويربرداري ديجيتال به صورت غير قانوني 

استفاده كرده است. 
 Imaging and Mobile Terminal Tech و Slow Shutter and Capture اين دو پتنت

نام دارند و ZTE با ثبت حقوق قانوني آنها تالش كرده از به سرقت رفتن فناوري خود پيشگيري كند.
نماينده حقوقي اين شركت با ارسال درخواستي به هوآوي، از اين شركت خواسته توليد محصوالت مبتني بر 
ــركت را متوقف كند. البته اين  فناوري اين ش
ــئوالن شركت  ــخ نمانده و مس ادعا بدون پاس
ــوان كرده اند كه  ــخ خود عن هوآوي نيز در پاس
 Slow Shutter and Capture فناوري
كه به معني ضبط تصاوير با سرعت بسته شدن 
ــت، جزو تكنيك هاي  ــاتر دوربين اس پايين ش
ــازندگان  س و  ــت  اس ــي  عكاس ــتاندارد  اس
ــه خود  ــاي مخصوص ب ــا روش ه ــف ب  مختل
ــاخت دوربين محصوالت  از اين تكنيك در س
خود بهره مي برند. اين شركت همچنين مدعي 
ــد دوربين   ــه در تولي ــه كار رفت ــد فناوري ب ش
ــركت  ــل ش ــي هاي X2 و P8 در داخ گوش
ــط نيز ثبت و  ــعه يافته و پتنت هاي مرتب توس

تائيد شده اند.

همراه اول از رگوالتورى 
كارت زرد گرفت 

ــوي  ــده از س ــن خدمات ارائه ش ــت پايي كيفي
ــران چيز جديدي  ــن همراه در اي ــاي تلف اپراتوره
ــت پايين اين  ــد ماه اخير كيفي ــت، اما در چن نيس
ــوم  ــل س خدمات بخصوص در زمينه اينترنت نس
ــراه اول كه لقب بزرگ ترين  ــوي هم يا 3G از س
اپراتور خاورميانه را يدك مي كشد، باعث ناراحتي 
ــده است. ممكن  ــر كاربران اين شبكه ش و دردس
است بسياري از كاربران تصور كنند، سازمان هاي 
ــت پايين  ــات از كيفي ــا وزارت ارتباط ــي ي نظارت
ــته يا از آن راضي هستند، اما  خدمات اطالع نداش
علي اصغر عميديان، رئيس سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي درباره نحوه نظارت بر كيفيت 
ــات اپراتورها از جمله همراه اول و نارضايتي  خدم
ــردم مي دهد و  ــق را به م ــالم كرد ح ــردم، اع م

مشكالت را قبول دارد.
ــول براي تغيير  ــزود: «مدت زمان معم وي اف
ــبكه تلفن همراه به يك نسل باالتر با در  نسل ش
ــي  نظر گرفتن تامين تجهيزات و عمليات مهندس
بين شش ماه تا يك سال و نيم برآورد شده است. 
براساس زمان بندي اعالم شده قرار بود تا انتهاي 
ــران و برخي از  ــت خدمات در ته ــال 93 كيفي س
ــتان ها به حد استاندارد برسد، اما در حال  مراكز اس
ــاخص هاي ارائه خدمات در اين بخش  حاضر از ش

راضي نيستيم.»
ــران همراه  ــس رگوالتوري، مدي ــه گفته رئي ب
ــته  ــال گذش ــول داده بودند تا 22 بهمن س اول ق
ــخص است هنوز  ــكالت را رفع كنند، اما مش مش
ــكل  ــبكه اين اپراتور با مش اين اتفاق نيفتاده و ش
جدي روبه روست. معاون وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات نيز در اين باره گفت: «با توجه به بحث 
ــه تا چهار  ــزات و نرم افزار، تاخير س ــن تجهي تامي
ــت، اما اگر قرار  ــه در اين مورد قابل قبول اس ماه
باشد اين مشكالت از ارديبهشت و خرداد نيز عبور 

كند قابل تحمل نيست و برخورد خواهيم كرد.»

بسياري از مشتركان تلفن همراه كه از خدمات اينترنت 
ــتفاده مي كنند همواره به نبود اطالع رساني  ــيمكارت اس س
اپراتورها درباره پايان بسته هاي اينترنتي اعتراض كرده اند. 
ــاله به دليل  ــران اينترنت  تلفن همراه معتقدند اين مس كارب
تفاوت نرخ مصرف آزاد و اينترنت بسته اي، براي آنها ضرر 

مالي در پي دارد. 
اين نارضايتي در هفته هاي اخير بويژه از سوي مشتريان 
ايرانسل به قدري افزايش يافته كه به واكنش وزير ارتباطات 
ــازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي  ــئوالن س و مس
منجر شد. به گفته معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
ــتورالعمل جديد هستند تا  راديويي، آنها در حال تدوين دس
ــوند مصرف ديتاي آزاد و  اپراتورهاي تلفن همراه موظف ش

پايان بسته اينترنت مشتركان خود را اعالم كنند.

تلفن همراه امن و مستحكم 

هوآوي متهم به كپي كاري شد

پايان بسته هاي اينترنتي به مشتريان اعالم مي شود
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 ياهو و رقابت 
Google Now  با

ــاي  موتوره ــن  قديمي تري از  ــو  ياه ــركت  ش
ــدگان  ــن ارائه كنن ــت و از اولي ــتجو در اينترن جس
ــد، اما اين  ــاب مي آي ــي به حس ــات اجتماع خدم
ــال هاي اخير در برابر رقباي قدرتمندي  شركت س
ــبوك فروغ چنداني نداشته  همچون گوگل و فيس
ــكالت بسياري دست و پنجه نرم مي كند.  و با مش
بتازگي ماريسا ماير، مديرعامل ياهو ـ كه پيش از 
ــوده ـ در كنفرانس  ــن مدير اجرايي گوگل نيز ب اي
ــركت به  ــي اخير ياهو اعالم كرد اين ش مطبوعات
سرمايه گذاري بيشتر روي اپليكيشن هاي موبايل، 
ــخصي تمايل  ــتجوي ش بخصوص ابزارهاي جس
ــه نام دارد،  ــروژه كه Index يا نماي دارد. اين پ
ــراي  ــو ب ــر Aviate ياه ــده راه النچ ادامه دهن

گوشي هاي اندرويدي خواهد بود. 

البته قرار است Index توانايي هاي مشابه با 
ــه كاربران خود  ــرويس Google Now را ب س
ارائه كند. به گفته ماير، ياهو مي خواهد به كاربران 
ــد از اطالعاتي كه در  ــر بتوانن ــد تا بهت كمك كن
ــترس دارند، بويژه اطالعات موجود در حساب  دس
ــتفاده كنند. براي مثال با استفاده از  ايميل خود اس
ــت هواپيما از يك  ــرويس، پس از رزرو بلي اين س
فرودگاه، نتايج جستجو بر اين اساس اولويت بندي 
ــد و اطالعات كاربردي مرتبط به تاريخ  خواهد ش
و مكان پرواز در جستجو نمايش داده مي شود، نه 
ــم فرودگاه. البته  در مقاله ويكي پديا مربوط به اس
ــرويس هايي مانند   ــت و س اين قابليت، جديد نيس
 Cortana و  ــل  اپ   Google Now، Siri
ــادگي اين كار را انجام مي دهند.  مايكروسافت بس
ــرويس  ــت اصلي خود را قدمت س ــي ياهو مزي ول
ــري آن  كه به بيش از  ــاب هاي كارب ايميل و حس

20 سال مي رسد مي داند.

ــه  StatCounter، مرورگر  ــج موسس طبق نتاي
ــركت اپل در ماه گذشته 55 درصد  ــافاري ش موبايل س
ــود اختصاص  ــكا به خ ــل را در آمري ــرور وب موباي از م
ــور  ــل در اين كش ــر موباي ــن مرورگ  داده و پركاربردتري

به شمار مي آيد.
ــه  StatCounter اين داده ها را با پايش  موسس
ــه ميليون وبسايت به دست آورده است. طبق  بيش از س
نتايج اين بررسي، پس از سافاري، مرورگر كروم شركت 

گوگل كه هم براي iOS و هم براي اندرويد در دسترس 
است، با 29/9 درصد در جايگاه دوم قرار دارد. 

ــوع 9/5 درصد  ــر مرورگرهاي اندرويد در مجم ديگ
ــكا به خود اختصاص  ــتفاده وب موبايل را در آمري از اس
ــا مي توان به مرورگر  ــد كه از جمله اين مرورگره داده ان
ــخه موبايل اينترنت  ــازون با 1/63 درصد، نس Silk  آم
اكسپلورر با 1/17 درصد و بلك بري با 0/47 درصد كاربر 

اشاره كرد.
آمريكا تنها عرصه قدرت نمايي نسخه موبايل سافاري 
نيست و اين مرورگر در كشورهاي ژاپن، استراليا، كانادا و 
ــتان نيز رتبه نخست را در زمينه تعداد كاربر دارد.  انگلس
ــه StatCounter همچنين موتور جستجوي  موسس
ــامل نسخه موبايل و  ــافاري (ش مورد عالقه كاربران س
ــنجش قرار داده كه طبق  ــخه رايانه) را نيز مورد س نس
ــتجوي  ــت آمده، غول بي رقيب عرصه جس نتايج به دس
ــب 87/9 درصد كاربران در  اينترنتي يعني گوگل با كس
ــيار  ــا و 83 درصد از كاربران آمريكايي با فاصله بس دني

نسبت به رقبا در رتبه نخست قرار گرفته است.

نسخه جديد اوبونتو از راه رسيد
ــتم عامل متن باز مبتني بر لينوكس اوبونتو را با كد 15/04 و نام  ــخه از سيس ــركت كنونيكال آخرين نس ش
ــخه، پشتيباني كامل از پلتفرم پردازش ابري  ــترس كاربران قرار داد. در آخرين نس Vivid Vervet  در دس
OpenStack  نيز گنجانده شده كه شامل به روزرساني برخي قابليت هاي OpenStack از جمله سرويس 
ــخه جديد، عالوه بر سرويس LXD از Snappy Core  نيز  ــت. همچنين در اين نس تعيين هويت آن اس
ــت هاي نگهدارنده و دستگاه هاي  ــيار ميني مال از اوبونتو مختص هاس ــود كه يك نسخه بس ــتيباني مي ش پش
موسوم به اينترنت اشياست. در اين نسخه همچنين تغييراتي در نحوه مديريت فرآيند هاي پس زمينه و سيستم 
ــتم عامل متن باز   ــخه از اين سيس ــان و مخالفان خود را دارد. براي دريافت آخرين نس ــده كه موافق ــاد ش ايج

مي توانيد به لينك  http: /  / releases.ubuntu.com / 15.4 مراجعه كنيد.

ــا  ب ــه  ــراي مقابل ب ــرد  ــالم ك اع ــافت  مايكروس
ــخه  ــراي ويندوز، در نس ــده ب ــاخته ش بدافزارهاي س
ــي جديدي به نام ــتم عامل قابليت امنيت  10 اين سيس

Device Guard يا محافظ دستگاه قرار داده است. 
اين ويژگي روش هاي امنيتي سخت  و نرم افزاري را با 
هم تركيب مي كند تا اثر انگشت ديجيتال هر برنامه را 
ــرل كرده و از قابل اعتماد بودن منبع آن اطمينان  كنت
ــه محافظ اضافي  ــد. به اين ترتيب يك الي حاصل كن
براي كاربران ويندوز ايجاد خواهد شد و با فعال شدن 
ــن ويژگي، هيچ نرم افزاري بدون اجازه كاربر امكان  اي

اجرا پيدا نخواهد كرد.
  Device Guard،ــافت مطابق اعالم مايكروس
ــبت به آنتي ويروس هاي فعلي مزايايي دارد و حتي  نس
ــود. همچنين  در صورت لزوم مي تواند با آنها تركيب ش
ــتفاده از فناوري پردازش  ــت با اس اين ويژگي قادر اس
ــدن  ــخت افزاري و نيز جدا ش ــت س ــازي، محافظ مج
ــدوز، براي حصول  ــاختار وين ــش احراز هويت از س بخ
ــيار موثر و قابل  ــتي برنامه ها روش بس اطمينان از درس
ــيبا و اچ پي جزو  ــر، لنوو، توش اعتمادي ايجاد كند. ايس
ــتند كه از Device Guard روي  ــازندگاني هس س

ــرد. البته اين  ــتيباني خواهند ك ــتگاه هاي خود پش دس
ويژگي امنيت كامل را تضمين نمي كند و هنوز استفاده 
از نرم افزارهاي معمول آنتي ويروس و قابليت هايي مانند 

 Windows Passport و Windows Hello"
براي افزايش امنيت مشتريان سازماني مورد نياز خواهد 

بود.

ــل واچ  ــمي اپ ــه از عرضه رس ــك هفت ــش از ي بي
مي گذارد و كاربراني كه اقدام به پيش خريد اين ساعت 
ــت خود  ــمند كرده بودند، حاال از آن روي مچ دس هوش
ــتيباني  ــاعت، پش ــره مي برند. پيش از عرضه اين س به
ــي و متنوع يكي از برگ هاي  ــاي اختصاص از نرم افزاره
برنده  اپل واچ شمرده مي شد. حال كه عرضه اين گجت 
پوشيدني آغاز شده، اپل فروشگاهي براي اپليكيشن هاي 
ــاعت خود افتتاح كرده تا برگ برنده خود  اختصاصي س

را حفظ كند. 
ــف روي اين  ــن مختل ــون حدود 3000 اپليكيش اكن
ــتگاه هاي  ــت. دارندگان دس ــرار گرفته اس ــگاه ق فروش
ــخه 8/3 اين  ــتم عامل آي.او.اس كه نس مجهز به سيس
ــد به صورت  ــب كرده اند، مي توانن ــتم عامل را نص سيس
را   Apple Watch ــن  اپليكيش ــرض  پيش ف
ــگاه اختصاصي  ــد و به فروش ــتگاه خود  ببينن روي دس
ــود در  ــن هاي موج ــد. اپليكيش ــه كنن ــز مراجع آن ني
ــه  ــي از جمل ــته بندي هاي مختلف ــگاه دس ــن فروش اي
ــافرت، اداري  ــدام، مس ــب ان ــالمت و تناس ــازي، س  ب

و خانواده دارد.

افتتاح فروشگاه اپليكيشن هاي اپل واچ

ويندوز 10،  ايمن تر از هميشه

 سافاري
محبوب آمريكايي ها
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گزارش داخلى

اهدا سلطانعلي زاده
شب است و باد خنك ارديبهشت، پارك نهج البالغه 
ــراي تفريح و  ــب ب ــرب تهران به مكاني مناس را در غ
ــاني كه در  ــت. قصد دارم از كس ورزش تبديل كرده اس
پارك مي بينم در مورد استفاده از اينترنت و نوع خدمتي 
كه براي دسترسي به اينترنت مي گيرند، بپرسم. مرتضي 
ــت كه با او گفت وگو مي كنم. او كه  ــخصي اس اولين ش
بازرگان است، قيمت برايش عامل مهمي نيست. براي 
خانه خود از اينترنت ADSL مخابرات و براي دفترش 
ــرويس  ــش خصوصي س ــركت هاي بخ ــي از ش از يك
ــم آيا از اينترنت تلفن همراه هم  مي گيرد. از او مي پرس
 Wi-Fi ــتفاده مي كند يا اين كه با استفاده از ارتباط اس
با مودم ADSL از امكانات اينترنت گوشي هوشمندش 
بهره مي برد؟ او از اينترنت تلفن همراه استفاده مي كرده، 
اما قطعي زياد و كندي سرعت، دو عاملي بوده كه او را 
ــرويس اينترنت از اپراتورهاي تلفن  از ادامه تقاضاي س
همراه منصرف كرده است. او از دو اپراتور همراه اول و 
ــل نام مي برد و انگار كه ناگهان ياد چيزي افتاده  ايرانس
باشد، مي گويد: البته اينترنت ايرانسل سرعت خوبي دارد 

و قطع نمي شود، اما شارژ آن بسرعت تمام مي شود.
ــي مطرح  ــش ها را با عل ــر همين پرس ــي دورت كم
ــر و يكي  ــت و همراه همس ــيقيدان اس مي كنم. او موس
ــت. علي  ــام ضيا به پارك آمده اس ــاگردانش به ن از ش
ــتفاده مي كند. او يك  در منزل از اينترنت ADSL اس
فبلت - تبلتي كه تلفن همراه هم هست - دارد و براي 
اتصال به اينترنت از خدمات اينترنت همراه اول استفاده 
ــد و از كيفيت هر دو خدمات اينترنت خود راضي  مي كن
است. هرچند معتقد است سهميه ترافيك سه گيگابايت 
ــتفاده مي كند كم  در ماه براي اينترنتي كه در منزل اس
است و در ماه چند بار مجبور است از ارائه دهنده اينترنت 
ــان ترافيك بخرد. ضيا كه  ــته هاي گيگ يا هم خود بس
ــت از زمان دانشجويي تاكنون  جواني اهل الهيجان اس
ــران زندگي مي كند. او فقط از طريق تلفن همراه  در ته
به اينترنت متصل مي شود و گراني قيمت اينترنت تلفن 
ــده است. او در خانه رايانه  همراه ديگر برايش عادي ش
ــكونتش آن قدر بد  ــه محل س ــا ADSL منطق دارد ام
ــيده و از  ــه عطاي آن را به لقايش بخش ــواب داده ك ج
ــته اينترنت مي خرد و از كيفيت  ــور تلفن همراه بس اپرات
ــت پيشتر كه  ــت. او معتقد اس ــرعت آن راضي اس و س
ــد، قطعي و  ــل دوم ارائه مي ش ــل با نس ــت موباي اينترن

ــل سوم، كيفيت  كندي را زياد تجربه كرده و با ارائه نس
دسترسي  بهتر شده است.

ــات بيمه كار  ــر دو در دفتر خدم ــرش ه رضا و همس
ــرعمه رضا كه  ــوب، پس مي كنند و همراه با خانواده يعس
ــل آمده براي تفريح به پارك آمده اند. رضا با بيان  از اردبي
جذابي از انواع دردسرهاي اينترنت منزل و محل كارش 
ــابي از هر دو سرويس خود ناراضي است؛  مي گويد و حس
ــرويس يك مگابيت بر  ــد براي محل كارش از س هرچن
ــرويس هم تاكنون  ــتفاده مي كند، اما همين س ثانيه اس
قطعي و كندي هاي متعددي داشته است. يعسوب كه در 
اردبيل مغازه طالفروشي دارد براي مغازه اش از سرويس 
ــت. البته  ــبتا راضي اس ــتفاده مي كند و نس وايمكس اس
مي افزايد اين سرويس چند ماهي است بهتر شده و پيشتر 

زياد كندي و قطعي داشته است. 
وقتي به خانه برمي گردم تا حاصل اين گفت وگوهاي 
ــوم  ــزارش پياده كنم، متوجه مي ش ــاه را در قالب گ كوت
ــت. مودم را خاموش و  ــرويس اينترنتم قطع شده اس س
ــپليتر و مودم  ــن مي كنم و به اتصال كابل ها به اس روش
ــت است. اين اتفاق هر  نگاهي مي اندازم. همه چيز درس
ــت چند  ــار مي افتد و معموال پس از گذش ــد روز يكب چن
ساعت يا كمتر خودبه خود برطرف مي شود. تلفن به مركز 
ــش هاي متداولي چون «آيا مودم  پشتيباني معموال پرس
ــت؟ چراغ ADSL و چراغ ديتاي روي مودم  روشن اس
روشن است؟ اسپليتر درست كار مي كند؟» را در بر دارد و 
جواب كليشه اي نهايي كه «مشكل از مركز تلفن است». 

شب است و حوصله تماس با مركز پشتيباني را ندارم.
ترازوي ناعادالنه

ــت متغيري  ــور چنين وضعي ــرا اينترنت كش ــا چ ام
ــروزه ديگر  ــايد ام ــت ش ــي اينترن ــد گران دارد؟ هرچن
ــراي مردم  ــته آن قدرها هم ب ــال هاي گذش ــد س همانن
ــه اي كه براي  ــا آيا هزين ــد، ام ــيت برانگيز نباش حساس
ــن كيفيت  ــت مي پردازيم با چني ــه اينترن ــي ب دسترس
ــت؟ آنچه در مجموع از گفت وگو با  متغيري عادالنه اس
ــت كرد اين است كه تفاوت  اين چند نفر مي توان برداش
ــت در مناطق مختلف وجود  زيادي ميان كيفيت اينترن
ــي به اينترنت  ــان مي دهد خدمات دسترس دارد. اين نش

استاندارد مشخصي از سوي ارائه دهندگان ندارد.
ــرعت يكي از معيارهاي توسعه  امروزه اينترنت پرس
كشورهاست. اين درحالي است كه بيشتر كاربران ايراني 
با سرعت 128 كيلوبيت بر ثانيه آن هم در شرايطي كه 

ــت نفر تقسيم شده كه عمال  همين سرويس ميان هش
ــا 24 كيلوبيت بر ثانيه  ــي را بين 18 ت ــرعت دسترس س
مي كند به اينترنت متصل مي شوند (يعني سرعتي حتي 
ــهيم پهناي  ــيم يا تس كمتر از يك خط دايال آپ). تقس
ــاق مي افتد و  ــتر نيز اتف ــرعت هاي بيش باند در مورد س
به اين ترتيب سرعت دسترسي 512 كيلوبيت بر ثانيه كه 
ــركت ارائه دهنده خدمت آمده در  ــرارداد كاربر با ش در ق
ــت. سرعت  عمل چيزي حدود 50 كيلوبيت بر ثانيه اس
ــي كاربران ايراني با استناد در  فوق العاده پايين دسترس
گزارش ساالنه اتحاديه بين المللي مخابرات هم بوضوح 

آمده است.
اينترنت در كشورهاي پيشرفته

ــايد  ــت بايد گفت هرچند ش ــورد قيمت اينترن در م
ــيت آن  ــال ها ارائه خدمات بي كيفيت و گران حساس س
ــه بين قيمت و  ــراي مردم كم كرده، اما چند مقايس را ب
ــات، آنچه را از كف كاربران ايراني مي رود  كيفيت خدم

آشكار كند.
ــاالنه يك كارمند معمولي در آمريكا حدود  درآمد س
ــت.  ــي معادل 75 ميليون تومان اس ــزار دالر يعن 25 ه
ــت كه كاربران آمريكايي براي دريافت  اين درحالي اس
ــرعت صد  ــه اينترنت را با س ــوگل فايبر ك ــات گ خدم
مگابيت بر ثانيه همراه خدمات محتوايي چون دسترسي 
ــرويس HD يوتيوب به كاربران تحويل مي دهد،  به س
ــت مي كنند.  ــزار تومان پرداخ ــادل 240 ه 80 دالر مع
ــتر خدمات  نكته جالب توجه در اين خدمت و تقريبا بيش
ــراه) نامحدود بودن  ــت (غير از اينترنت تلفن هم اينترن

آن است.
ــط پرداخت 29 يورو در ماه مي توان  در اروپا با متوس
بسته اي از خدمات شامل اينترنت، تلفن ثابت و تلويزيون 
ــرعت دسترسي به اينترنت در اين  را دريافت كرد كه س
نوع خدمت كه بسيار متداول است، حداقل پنج مگابيت 
بر ثانيه و بدون محدوديت حجم ترافيك دانلود و آپلود 
ــدگان اينترنت ADSL و  ــت. رفتاري كه ارائه دهن اس
ــالف ارائه دهندگان ديگر  ــور ما، برخ ــس در كش وايمك
نقاط جهان پيشه كرده اند. البته اينترنت تلفن همراه در 
ــته هايي با محدوديت  تمام جهان معموال به صورت بس

حجمي ترافيك داده ها عرضه مي شود.
ــزارش مركز  ــاس گ ــت كه براس ــن در حالي اس اي
ــوراي اسالمي كه سال گذشته  پژوهش هاي مجلس ش
ــد اينترنت كه به  ــد، هر STMI پهناي بان ــر ش منتش

ــود، اما  ــور مي ش قيمت حدود 9 ميليون تومان وارد كش
ــطه هاي مختلف در  ــوي واس با خريد و فروش آن از س
نهايت با احتساب ضريب اشتراك گذاري با قيمت 232 
ــد كه 25  ــت كاربر نهايي مي رس ميليون تومان به دس
ــت. همچنين طبق گزارشي كه  برابر قيمت اوليه آن اس
ــهريور سال گذشته ارائه شد، هزينه اينترنت در ايران  ش

دو برابر افغانستان و 3500 برابر ژاپن است.
علت چيست؟

ــي اينترنت در  ــل گراني و كم فروش عل
ايران بحث داغ و مفصلي است كه فقط 
ــدن پهناي  يكي از آنها گران تمام ش
ــركت هاي ارائه دهنده  ــراي ش باند ب
ــت. اما شركت  خدمات اينترنت اس
ــاخت  زيــرس ارتباطات 
ــده  تـــوزيع كنن ــي  يعن
در  ــد  بان ــاي  پهن ــاري  انحص
ــركت در فرآيند  ــت سهم اين ش ــور معتقد اس كش
ــن قيمت خدمات  ــور و تعيي ــذاري اينترنت كش قيمت گ

اينترنت با فناوري ADSL فقط 11 درصد است.
ــي پهناي باند دسترسي  دو معضل گراني و كم فروش
ــركت هاي  ــور به اينترنت، دامنگير همه ش كاربران كش
فراهم كننده خدمات دسترسي اينترنت است كه شكايت 
ــتر كاربران را در پي دارد. اما كاربران تنها بازندگان  بيش
اين شرايط نيستند، بلكه كل اقتصاد دولتي و خصوصي 
كشور كه هر روز بيش از پيش به دستاوردهاي فناوري 
اطالعات مجهز و به اينترنت وابسته مي شود، از اين دو 

معضل رنج مي برد.
ــيون فدرال ارتباطات آمريكا نشان  تحقيقات كميس
ــر ثانيه به پهناي  ــش هر مگابيت ب ــه ازاي افزاي داده ب
ــتغال  ــي اينترنت، 0/3 درصد بر ميزان اش باند دسترس
ــات بيانگر حقايق جالبي  ــود. همين تحقيق افزوده مي ش
ــرعت است.  در مورد اهميت رو به فزوني اينترنت پرس
طبق اين تحقيق، پيش بيني شده اشتغال هايي كه منوط 
به دسترسي به ارتباط پرسرعت و پايدار اينترنت هستند 
تا سه سال آينده 25 درصد بيشتر خواهد شد. همچنين 
ــرمايه گذاري در باند پهن،  به ازاي هر ده ميليارد دالر س
ــتغال ايجاد مي شود. بيش از 62 درصد از  500 هزار اش
ــاغالن در آمريكا به اتصال به اينترنت متكي هستند.  ش
ــرعت كم و هزينه  ــكالت اينترنت در ايران و س اما مش
باالي دسترسي به اينترنت مي تواند فرصت اشتغالزايي 

را از بين ببرد.
فرصت هاي سوخته

ــت بايد در  ــت هاي كلي نظام، دول ــاس سياس براس
ــعه (1394ـ  1390)، رتبه دوم  ــان برنامه پنجم توس پاي
ــه را در تمام زمينه هاي فني ـ تخصصي، از جمله  منطق
ــاخص هاي  در عرصه ارتباطات و فناوري اطالعات و ش
ــي به اينترنت احراز  ــوط به كميت و كيفيت دسترس مرب
ــران نه تنها در  ــه اكنون اي ــت ك ــد. اين درحالي اس كن
ــرعت پايين محسوب مي شود، بلكه  منطقه ركورددار س
ــاالنه وبسايت نت ايندكس  بر اساس آخرين گزارش س
ــرعت اينترنت در كشورهاي مختلف،  درباره ميانگين س
ــب كرده  ــور جهان كس ــران رتبه 164 را از 170 كش اي
ــال براساس ميليون ها تستي  است. اين رده بندي هرس
ــورهاي مختلف براي  ــود كه كاربران كش تنظيم مي ش
ــام داده اند. از طرف  ــرعت اينترنت خود انج ارزيابي س
ديگر با توجه به اين كه رقباي كنوني ما در منطقه مثل 
ــبكه دسترسي به اينترنت  ــتان از لحاظ توسعه ش عربس
پيشي گرفته اند، دولت بايد بكوشد از طريق برنامه ريزي، 
انحصارزدايي، خصوصي سازي و آزادسازي بازار خدمات 
ــي و كم فروشي پهناي  پهناي باند، دو معضل گرانفروش
ــد. در همين حال  ــي به اينترنت را رفع كن باند دسترس
ــي مردم به اينترنت پرسرعت به قدري  اهميت دسترس
است كه رفع اين مشكل ها را در كشور بسيار ضروري تر 

از آنچه به نظر مي رسد، بدل مي كند.

ــ عل
ايران
يك
با

ا ــور معتقد كش
ــذاري اينترن قيمتگ
L فناوري با اينترنت سرعت الك پشتي، هزينه خرگوشي

ايران، صدرنشين هزينه ها و قعرنشين سرعت در اينترنت است
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آزاده ارشدي
ــال 2014 براي شركت ياهو سال سختي بود. از يك  س
طرف قطعي سرويس به مدت چند روز كه روي حدود يك 
ــت و به عذرخواهي ماريسا  درصد كاربران ياهو تاثير گذاش
ــركت منجر شد و از طرف  ــد اجرايي اين ش ماير، مدير ارش
ديگر حمله شديد هكرها به اين سرويس كه ياهو را مجبور 
ــن حال ياهو  ــت كند. با اي ــوردهاي زيادي را ريس كرد پس
ــما نيز  ــوز كاربران پروپاقرص خود را حفظ كرده، اگر ش هن
ــرويس ايميل اين شركت استفاده مي كنيد، ترفندهاي  از س
ــري راحت تري را  ــده در اين مطلب مي تواند كارب ــاره ش اش
ــايد بسياري از شما اين ويژگي ها را  براي شما رقم بزند. ش
ــايد هم با وجود اشراف كامل به اينترنت و داشتن  بدانيد، ش

دانسته هاي زياد از بعضي از اين ويژگي ها بي اطالع باشيد.

 Boss1- حالت
ــكتاپ، در گوشه سمت چپ پايين صفحه  در مرورگر دس
ــتاني  ــبيه كوهس ياهو ميل، آيكون كوچكي قرار دارد كه ش
ــت كه در كادري قرار گرفته، الزم نيست روي آن كليك  اس
ــپ) را روي  ــانگر موس در حالت تاي ــر (نش كنيد تنها كرس
ــد تا حالت باس  ــار روي كليد Esc بزني ــد يا يك ب  آن ببري
ياهو ميل باز شود. با اين كار هم مي توانيد به يكباره هر چيزي 
را كه مي خوانيد از ديد ديگران پنهان كنيد و هم مي توانيد به 
بهترين و سريع ترين روش دسترسي به تغيير زمينه در ياهو 

ميل برسيد و به آن ظاهري كامال جديد بدهيد.

2- استفاده از تصاوير در پس زمينه
ــوان از تعداد  ــل مي ت ــه ياهو مي ــراي تغيير پس زمين ب
ــت يكي  ــمت Themes اس ــدودي عكس كه در قس مح
ــي مي توانيد با كليك روي هر  ــاب كرد. با اين ويژگ را انتخ
عكس، پس زمينه تغيير يافته را مشاهده  كنيد و اگر پسنديده 
ــد. همچنين تصاوير  ــه done كليك  كني ــد، روي دكم ش
ــد و آي.او.اس انتخاب  ــن هاي اندروي مي توانند در اپليكيش

شوند، اما بين دستگاه ها سينك نمي شوند.

3- بي نياز به ذخيره آدرس مخاطبان
اگر به آدرس بوك حتي براي آدرس هاي ايميل در ياهو 
ــب خود در نواري كه  ــل نيازي نداريد، با تايپ نام مخاط مي
آدرس مخاطب نوشته مي شود آدرس كامل او به طور خودكار 
ــتوري شما پيشنهاد  ــاس پيام هاي ذخيره شده و هيس براس

مي شود و با انتخاب آن مي توانيد ايميل را ارسال كنيد.

Magazine Style -4 در تبلت ها
وقتي ياهو ميل خود را در تبلت باز  كنيد در انتهاي پيام ها 
ــاهده مي كنيد (در بعضي تبلت ها حالت  پيكاني دوطرفه مش
ــس آن براي  ــود). با لم ــان داده مي ش full-screen نش
خواندن پيام ها به Magazine Style مي رويد و مي توانيد 
ــيدن به سمت راست يا چپ پيام هاي قديمي و جديد  با كش

را بخوانيد.

Quick Actions  -5 براي موبايل
اپليكيشن ياهو ميل در تلفن هاي هوشمند مجموعه اي 
ــاي عمل فوري دارد. تنها بايد پيام موردنظر خود را  از ابزاره
ــيد تا مجموعه اي از آيكون هايي كه  ــت بكش به چپ و راس

ــت به حال خوانده نشده  بسرعت به شما امكان برگش
ــه فولدر خاصي، مهم  ــام، انتقال پيام ب (unread) پي

كردن پيام و ... نمايان شود.

6- فوروارد تمام پيام هاي ياهو ميل
ــي POP و IMAP از  ــل از دسترس ــو مي ياه
ــوم مانند تاندربرد  ــق كالينت هاي ايميل گروه س طري
ــام ايميل هاي  ــتيباني مي كند، اما اگر بخواهيد تم پش

ــود،  ــتاده ش ــما به اكانت ديگري فرس ــده به ش ــال ش ارس
ــات برويد (روي  ــت بايد به تنظيم ــاده اس چه بايد كرد؟ س
ــت باالي صفحه  ــمت راس ــبيه چرخ دنده در س آيكون ش
ــك كرده و  ــد) Accounts را كلي ــل خود بروي ياهو مي
ــمت  ــد دكمه Edit را انتخاب كنيد. در پايين پنجره قس بع
ــپس ايميلي را كه مي خواهيد  Forward را تيك بزنيد س
ــتاده شود، وارد كنيد. همچنين گزينه هاي   پيام ها به آن فرس
و   Store and Forward، Forward only
را   Store and Forward and Mark as Read

هم پيش رو داريد. با اين كار تكليف شما با پيام هاي ياهو 
ميل تان روشن مي شود.

7- نصب آدرس ايميل اضافي
اما اگر بيش از يك آدرس در سايت ياهو مي خواهيد، چه 
ــما گذاشته است، به  بايد كرد، ياهو ميل راه حلي پيش روي ش
ــد و Accounts را انتخاب كرده و عبارت  ــات بروي تنظيم
Manage extra email address را كليك كنيد. در 
اينجا مي توانيد ايميل جديدي براي خود انتخاب كنيد كه البته 
ــوار است. با  در بين ميليون ها نفر كاربر انتخاب نام اصلي دش
ايجاد آدرس ايميل جديد، تمام پيام هاي فرستاده شده به آن 
ــما نشان داده خواهد شد. همچنين مي توانيد  در ياهو ميل ش
ــتفاده كنيد.  ــراي ورود به اكانت ياهو خود اس ــام جديد ب از ن
حتي گزينه اي براي تبديل آن به آدرس اوليه ديفالت شما كه 
ــتيد، در نظر گرفته شده است. ضمن اين كه  پيام ها را مي فرس
نامي كه انتخاب شده را مي توانيد دو بار در سال تغيير دهيد.

8- جستجوي سريع ايميل هاي يك فرستنده
ــت كه وقتي  ــاي ياهو ميل اين اس ــر ويژگي ه از ديگ
ايميلي از طرف شخص يا شركتي دريافت كرده ايد، بدون 
نياز به باز كردن ايميل با كليك روي عالمت ذره بين كه 
در كنار نام فرستنده قرار دارد مي توانيد همه ايميل هايي را 

كه تا به حال از او دريافت كرده ايد، مشاهده كنيد.

9- اس.ام.اس از طريق ياهو ميل
ــت. با  ــده اس ــل يكپارچه ش ــا ياهو مي ــنجر ب ــو مس ياه
ــمت چپ صفحه  ــك خندان در باالي س ــك روي صورت  كلي
ــت. مي توانيد با  ــي داش ــه آن دسترس ــل مي توان ب ــو مي ياه

ــي به  ــود اس.ام.اس ــر خ ــل موردنظ ــماره موباي ــردن ش وارد ك
ــام، اس.ام. ــن پي ــالوه بر اي ــده ع ــتيد. گيرن ــماره بفرس آن ش

ــام كه  ــن پيغ ــاوي اي ــد ح ــت مي كن ــز درياف ــري ني  اس ديگ
ــتاده و به آن جواب  ــي از كاربران ياهو پيامي براي او فرس «يك
ــفانه هنوز شماره هاي داخل ايران شامل اين  دهد،...». البته متاس

ويژگي نمي شود.

10- نگارش يادداشت در ياهو ميل
ــكتاپ  دس وب  ــخه  نس در  ــط  فق را  ــي  ويژگ ــن   اي

ــت. با كليك روي آيكون  ــو ميل مي توان در اختيار داش ياه
ــه ياهوميل و  ــپ باالي صفح ــمت چ Notepad در س
ــخه اوليه اي از اورنوت  انتخاب New Note مي توانيد نس
ــت خود را تايپ  ــيد و در آن يادداش ــته باش يا وان نوت داش
ــمت چپ صفحه هم فهرستي از  كرده و ذخيره كنيد. در س

يادداشت هاي ذخيره شده شما قرار دارد.

2FA 11- حفاظت از ميل با
ــا ــد 2FA ي ــر نمي داني ــه اگ ــت ك ــد گف ــر باي  در آخ

ويژگي اي  two-factor authentication چيست، 
ــورد براي وارد شدن به  ــت كه وقتي به بيش از يك پس اس
سرويس نياز داريد، براي حفاظت بيشتر كدي به تلفن شما 
 Second ــود.  اين ويژگي كه ياهو آن را ــتاده مي ش فرس
ــت  ــك اكان ــده از ه Sign-in Vertification نامي
ــرويس هاي اكانت ياهو  ــما جلوگيري كرده و از تمام س ش
 two step ــد. برخالف ــه حمله محافظت مي كن در مقابل
ــار ورود به اكانت  ــه با هر ب ــل ك vertification جيمي
ــد را از كاربر مي خواهد، اين ويژگي ياهو تنها كد  جيميل ك
ــود، درخواست  ــكوكي انجام ش تائيد را زماني كه ورود مش
مي كند. به دليل اين كه اپليكيشن هايي مانند اپليكيشن هاي 
ــتيباني نمي كنند بايد ــل از اين ويژگي پش ــل ياهو مي  موباي

ــك روي نام  ــرد. با كلي ــب ك app passwords را نص
ــل و انتخاب ــت صفحه ياهو مي ــمت راس  خود در باالي س

 Account security ــه  ب  Account Info
ــل كليك  ــد و Two-step verification را دب بروي
ــان را وارد  ــماره موبايل ت ــود و ش ــور خ ــپس كش كنيد. س
ــرويس  ــاده مي توان از س ــتن اين اطالعات س  كنيد. با داش

ياهو ميل بيشتر استفاده كرد.

آيا مى دانستيد؟

11 ترفند براي داشتن ياهو ميل كاربردي تر
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بررسى و مقايسه

رامين فتوت
با  ــتقيمي  رابطه مس خالقيت، 
ــود دارد؛ اين جمله را بازيگران  س
ــمند ثابت  ــي تلفن هاي هوش اصل
ــته  ــال گذش كرده اند. در چند س
ــا و امكانات تلفن هاي  طراحي ه
سازنده ها  مطرح ترين  ــمند  هوش
به قدري يكنواخت و كسل كننده 
ــود  ــه زحمت مي ش ــده كه ب ش
ــت در آنها پيدا  ــاني از خالقي نش
محصول  ــاالي  ب ــروش  ف كرد. 
بدون نوآوري در ارزش، آنچنان 
ــازنده ها  ــان خاطري به س اطمين
داده كه فراموش كردند يك شبه 
مي توان زحمت چندساله را به باد 
داد. نتيجه اين كم كاري كاهش 
سود و ضررهاي مالي كمرشكن 
است كه گريبانگير بسياري از اين 
ــت. انگار اين  ــركت ها شده اس ش
ــازنده هاي  اتفاق بايد مي افتاد تا س
تلفن هاي هوشمند به فكر بيفتند و 

محصولي باكيفيت توليد كنند، كيفيتي 
كه از ابتدا با نام اپل عجين شده، با اين حال مي توان به 
آخرين گوشي هاي اندرويدي سازنده هايي كه در بررسي 
ــان رفته ايم، نيز دل خوش  و مقايسه اين هفته سراغش
كرد و به آينده اين صنعت اميدوار بود. Galaxy S 6و  
ــتاوردهاي اخير  One M9 مهم ترين و جديدترين دس
ــتند كه در كنار آيفون 6 زير ذره بين كليك  اندرويد هس

اين هفته رفته اند.
طراحي

در بين اين سه پرچمدار تلفن هاي هوشمند، طراحي 
سامسونگ بيش از ديگران جاي بحث دارد. مهم ترين 
ــت  ــت را مي توان در همان نگاه نخس تغيير و خالقي
ــازنده كر ه اي دست آخر پالستيك  ــت. س در  S6جس
ــه آلومينيومي و  ــه يكپارچ ــته و از بدن ــار گذاش را كن
شيشه اي (گوريال گلس در پشت) استفاده كرده است. 
ــونگ حرفي براي گفتن از لحاظ كيفيت  اكنون سامس
ــباهتي كه لبه هاي اين  ــاخت دارد، اما باتوجه به ش س
ــحال  محصول با آيفون 6 دارد، نمي توان خيلي خوش
ــم جاي اميدواري  ــد همين تغيير بزرگ ه بود، هرچن
ــول باكيفيت پول  ــت كم بابت يك محص دارد كه دس

پرداخت مي كنيد.
اچ تي سي همچون سابق از بدنه يكپارچه آلومينيومي 
استفاده كرده و اصالت و زبان طراحي خاص خودش را 
ــمگير  ــه تفاوت آن با مدل قبلي (M8)  چش دارد، گرچ
نيست. آيفون 6 هم تكليفش روشن است، بدنه سراسر 
ــتحكم كه همچون اچ تي سي اصالت  آلومينيومي و مس

طراحي خاص اپل را با گوشه هاي گرد دارد.
ــار براي  ــه يك افتخ ــر بدن ــر كمت ــه قط در حالي ك
ــي 6 / 9 ميلي متر ضخامت  سازنده هاست، M9 اچ تي س
ــونگ با كم كردن ضخامت بدنه و رساندن  دارد. سامس
ــته،  ــبد خود كاس آن به 8 / 6 ميلي متر از وزن گل سرس
ــل از آيفون بيرون از بدنه  ــا دوربين مانند آخرين نس ام
قرار گرفته است. آيفون6 هم با 9 / 6 ميلي متر، ضخامت 

كمتري نسبت به مدل قبلي خود دارد.
سامسونگ همچون آيفون از يك حسگر اثر انگشت 
ــه برخالف S5 بدون  ــتفاده كرده ك زير دكمه هوم اس
ــت و با يك لمس روي آن عمل مي كند  كشيدن انگش
ــت از  ــخيص ندادن انگش ــل آيفون در صورت تش و مث
ــورد مي خواهد. عملكرد اين حسگر در مقايسه  كاربر پس
با مدل قبل بسيار بهتر شده، اما از لحاظ سرعت و دقت 

همچنان پس از فينگرتاچ اپل قرار مي گيرد .
ــد جايگزين نام  ــت S6 مي توان ــر انگش ــگر اث حس
ــايت ها و سرويس هايي شود كه  كاربري و رمز عبور س

به الگين نياز دارند. حسگر آخرين پرچمدار سامسونگ 
ــتر از فينگر تاچ اپل دارد،  با اين قابليت يك ويژگي بيش
ــز از فينگرتاچ به عنوان رمز  زيرا اپل فقط براي آي تيون
عبور پشتيباني مي كند. با اين حال نمي توان كپي برداري 
سامسونگ از فينگرتاچ اپل براي S6  را اتفاقي قلمداد 

كرد.
نمايشگر

 QHD سامسونگ با يك جهش بزرگ از فناوري
ــگر S6 استفاده كرده كه نتيجه اش رزولوشن  در نمايش
ــت. باوجود  ــلي 577 اس ــيار باال همراه تراكم پيكس بس
اين  كه تراكم پيكسل ها از يك حدي باالتر براي چشم 
ــت، ولي گنجاندن اين همه پيكسل در  قابل درك نيس

صفحه  نمايش شايان توجه است.
ــگر S 6 سوپرآمولد است، اما   همچون سابق نمايش
ــونگ با باال بردن روشنايي و رساندن آن به 753  سامس
ــده قبل را  ــت ديگر تجربه رنگ هاي گرم و اغراق ش ني

به كاربر القا نمي كند. 
ــي دي 3 با تراكم  ــي از نمايشگر سوپر ال س اچ تي س
ــتفاده كرده كه حداكثر روشنايي اش  ــلي 441 اس پيكس
به 534 نيت مي رسد.  اين رقم ها يعني وضوح نمايشگر 
 S6 ــت، اما زير نور آفتاب روشنايي آن نسبت به باالس
 M9 ــت. در هر صورت ــونگ يا آيفون كمتر اس سامس
ــت كه  نيز تصوير باكيفيتي ارائه مي دهد و قابل ذكر اس
ــش گوريال گلس4  ــي (S6 و M9) با پوش هر دو گوش

محافظت مي شوند.
اما آيفون 6 از پنل IPS بهره مي برد و وضوح و تراكم 
ــچ ـ از دو رقيب ديگر  ــل در اين پايين تري ـ 326 پيكس
دارد. با وجود رزولوشن پايين روشنايي نمايشگر 740 نيت 
ــت كه تقريبا با سامسونگ برابري مي كند و روشنايي  اس
ــيد به نمايش مي گذارد. با توجه  مطلوبي را زير نور خورش
به اعداد روي كاغذ و تجربه كار با هر سه محصول، لقب 

بهترين نمايشگر را مي توان به S 6  سامسونگ داد.
سيستم عامل

ــه محصول را با يكديگر مقايسه  تا اينجا ويژگي س
ــتگي به وجود مي آيد؛  ــم، اما در اين بخش دو دس كردي

ــي هر دو  ــونگ و اچ تي س اندرويد در برابر iOS. سامس
ــتم عامل اندرويد يعني 5،0،2  از جديدترين نسخه سيس
ــوم به اللي پاپ بهره مي برند، گرچه طبق معمول  موس
ــتكاري هاي خود را در قالب رابط كاربري تاچ ويز و  دس

سنس به سيستم عامل تزريق كرده اند.
ــمت اعالنات  ــعي كرده اند در قس ــازنده س هر دو س
ــد و آن را هر چه تميزتر  ــن) تغييراتي بدهن (نوتيفيكيش
ــاظM9  موفق تر عمل كرده  ــوه بدهند كه از اين لح جل
است. ديگر تغيير بزرگ هر دو سازنده براي سيستم عامل 
ــت كه با انتخاب هركدام،  به تم هاي متنوعي مربوط اس
ــدار تغيير مي كند كه  ــر، آيكون ها و صداهاي هش والپيپ
ــود.  ــا و ظاهر دكمه ها هم عوض مي ش درM9 فونت ه
ــونگ پا را از اين تغييرات فراتر گذاشته و قابليتي  سامس
به اندرويد اضافه كرده كه در هسته اصلي آن وجود ندارد 
ــت بگوييم به  نوعي كپي برداري  و الهام گيري يا بهتر اس

از آيفون است. 
ــي  ــي اي كه تصوير پس زمينه گوش پارالكس، ويژگ
هميشه شناور و در حركت است، اين بار در S6 مشاهده 
ــر از نمايش  ــكينگM9  غي ــود. براي مولتي تس مي ش
پيشفرض اندرويد اپ ها را به صورت شبكه اي (9 اپ در 
كنار هم) نمايش مي دهد و سامسونگ هم نمايش اپ ها 

را (مولتي ويندو) بهبود داده است.
ــبت بهS6  در دو ضربه  يك قابليت اضافهM9 نس
ــردن قفل صفحه از  ــگر براي باز ك ــي روي نمايش پياپ
ــت. همچنين گرچهM9 وS6هر دو  حالت خاموش اس
ــتم عامل بهره مي برند، اما با در نظر گرفتن  از يك سيس
ــت، نمره قبولي اين بخش را مي توان  ــگر اثر انگش حس

بهS6 داد.
ــاهده اي  آيفون نيز در چند وقت اخير تغيير قابل مش
ــر از اموجي  ــت؛ غي ــته اس ــراي كاربران iOS نداش ب
(شكلك )هاي جديدي كه به نسخه جديد سيستم عامل 

خود اضافه كرده و سرعت باالتر اجراي اپ ها.
سخت افزار

ــمند از پردازنده اي بهره مي برند  ــه تلفن  هوش هر س
ــاخته شده است، اما با  كه بر مبناي معماري ARM س

ــازنده. روي كاغذ،  تغييرات متفاوت هر س
آيفون6 هسته كمتر و رم پايين تري (يك 
ــبت به دو رقيب خود دارد  گيگابايت) نس
و در نتايج بنچ مارك ها رتبه پايين تري را 
ــتم عامل  ــب كرده، اما به لطف سيس كس
ــتگاه كمتر  آي او اس عملكرد و رواني دس

از دو دستگاه ديگر نيست. 
ــويي سامسونگ و اچ تي سي هر  از س
ــته اي 64 بيتي  دو از پردازنده چهار هس
با معماري مشابه استفاده كرده اند، ولي 
ــونگ با بهره گيري از فناوري و  سامس
ــابقه اي كه در توليد تراشه دارد روي  س
ــاريARM  كار كرده و از چيپ  معم
ــاي 20 نانومتري  ــري به ج 14 نانومت
M9 استفاده كرده است. نتيجه، سرعت 
ــيار باالتر  S 6 است كه  و عملكرد بس
ــه قدرتمندترين تلفن اندرويدي  آن را ب
ــي اما  ــت. اچ تي س موجود بدل كرده اس
 ARM از همان معماري دست نخورده
ــتفاده كرده كه نتيجه اش داغي بسيار  اس
ــاس توصيف  ــت كه براس ــتگاه اس زياد دس
ــنگين  ــي، داغي آن در كارهاي س كاربران از اين گوش
ــرف داغ را از  ــگار يك ظ ــش مي رود كه ان ــا حدي پي ت
ــته ايد. اچ تي سي براي اين مشكل يك  روي اجاق برداش
ــاني نرم افزاري منتشر كرده اما به نظر نمي رسد  به روزرس
ايرادي كه در سخت افزار محصول ريشه دارد با اين كارها 
حل شود.سامسونگ همچون اپل باالخره كارت حافظه 
جانبي را كنار گذاشته كه به سرعت باالتر گوشي منجر 
ــيM9 همچنان از ميكرواس دي هم  شده، اما اچ تي س

پشتيباني مي كند.
دوربين

ــونگ براي دوربين جديدترين پرچمدار خود از  سامس
ــگر با اف 9 / 1 استفاده كرده كه به معناي جذب  يك حس
ــي و آيفون6  ــه با اف 2 / 2 اچ تي س ــتر در مقايس نور بيش
ــت. همچنين دوربين S 6 به لرزشگير اپتيكال مجهز  اس
ــم  ثبت مي كند.  ــاي بهتري در نور ك ــت كه عكس ه اس
ــرده و با  ــي قوي تر عمل ك ــي در دوربين جلوي اچ تي س
ــود، عكس هاي  ــل خ ــتم اولتراپيكس بهره گيري از سيس
ــبت به    مي اندازد. اپ دوربين   ــلفي باكيفيت تري نس س
ــي روي كليد هوم حتي اگر صفحه  ــا دو ضربه پياپ S 6 ب
ــد، اجرا مي شود.M9فقط روي صفحه قفل  خاموش باش
ــريع به دوربين را فراهم كرده، اما سرعت  ــي س دسترس

ورود به حالت عكاسي در M9 سريع تر است.
باتري

ــونگ و اپل از  ــه، سامس ــدن بدن ــه دليل باريك ش ب
ــتفاده  ــبت بهM9 اس ــري نس ــاي كم ظرفيت ت باتري ه
ــا  S 6 باز هم  ــه ب ــون در مقايس ــد آيف ــد، هرچن كرده ان
ــي برنده  ظرفيت كمتري دارد. به اين ترتيب بايد اچ تي س
ــونگ با نمايشگر و چيپست  ــد، اما سامس نبرد باتري باش
بهبوديافته طول عمر باتري بيشتري نسبت بهM9دارد. 
در تست هاي استاندارد انجام شده با يك ساعت استفاده 
مداوم روزانه از هر كدام از اين سه عامل يعني شبكه نسل 
سوم، وبگردي و پخش ويدئو، گلكسيS6سامسونگ هر 
73 ساعت،M9 اچ تي سي هر 62 ساعت و آيفون 6 اپل 

هر 61 ساعت به شارژ مجدد نياز دارد.
جمع بندي

مشخص است سامسونگ از اشتبا هات گذشته خود 
ــاي تجملي غيرضروري  ــه و تمام ويژگي ه درس گرفت
ــرده و در عوض  ــذف ك ــدآب بودن را ح ــون ض همچ
ــتم اندرويد توليد كرده  ــي باكيفيت در اكوسيس محصول
ــكS6 بهترين دستگاه اندرويدي فعلي  است. بدون ش
ــن موفقيت مرهون  ــت، گرچه بخش عمده اي از اي اس
ــول اپل وام گرفته  ــت كه از آخرين محص خالقيتي اس

شده است.

آيفون6، گلكسي S 6 و  One M9  زير ذره بين كليك

نورچشمي ها در رينگ
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تالش

ــي ارشد بود، به دليل  سجاد كه دانشجوي كارشناس
ــي هايش تدريس  تبحر در بعضي درس ها، به همكالس
ــاگردانش  ــد ش ــگام تدريس متوجه ش ــرد. او هن مي ك
يادداشت برداري مي كنند، اما معموال از جزوه هايشان به 
ــتفاده نمي كنند. از طرف ديگر، دانشجوهاي  درستي اس
ــند و جزوه هاي  ــال پاييني جزوه هاي جديد مي نويس س
ترم باالتري ها بدون استفاده روانه سطل زباله مي شود. 
ــن روال نه تنها در كالس هاي او، بلكه در  او دريافت اي
ــر هم وجود دارد و  ــگاه هاي ديگ همه كالس ها و دانش
ــاي قديمي  ــجويي از جزوه ه ــر پيش مي آيد دانش كمت

سراغي بگيرد.
تولد ايده ناب

سجاد طي دو سال ايده هاي مختلفي را كه به سرش 
ــون و خطا كرد تا اين كه در نهايت به ايده اي  مي زد، آزم
ــه هاي آن را مي توان در همان انبوه  ــيد كه ريش ناب رس
ــگاه پيدا كرد. او  ــال بااليي هاي دانش جزوه هاي باطله س
ــجوهايي را  ــايت، دانش ــت با راه اندازي يك س قصد داش
ــزوه داران وصل كند؛ عده اي  كه دنبال جزوه بودند به ج
ــده اي ديگر دنبال همين  ــجو جزوه باطله دارند و ع دانش

جزوه ها هستند.
 ايده سجاد حلقه اي بود كه اين دو گروه را به هم وصل 
ــت،  مي كرد. او كار و پروژه هاي پراكنده اش را كنار گذاش
تلفنش را خاموش كرد و اسباب و اثاثيه اش را به اتاق 12 
ــتفاده اي از آن نمي شد برد تا  متري خانه پدربزرگ كه اس
ــروع كند. همچنين نام ايده اش  كار را به صورت جدي ش

ــده  را لِنِدم (lendem ) كوتاه ش
ــه  ــاي ب ــه معن lend them ب
ــت. افراد  ــده) گذاش ــا قرض ب آنه
متخصصي را هم كه نياز داشت از 
ميان دوستان و همكالسي هايش 
انتخاب كرد و در اتاق جمع و جور 
خانه پدربزرگ، كار تيم هفت نفري 

روي ايده شروع شد.
چالش ها

ــجاد  اعضاي تيم هفت نفره س
ــدم در  ــده لن ــاه روي اي ــش م ش
ــايت كار كردند تا  ــب يك وبس قال
ــدند اپليكيشن  يك روز متوجه ش
به دليل امكان ارسال نوتيفيكيشن 

و كاربري راحت تر رونق بيشتري دارد. آنها به اين نتيجه 
ــك اپ كار مي كردند و  ــه از ابتدا بايد روي ي ــيدند ك رس

ــتباهي را در پيش  ــير اش تاكنون مس
ــايت را رها كرده  گرفته اند. پس وبس
ــعه اپ را آغاز كردند، اما ديگر  و توس
آن شور و شوق شش ماه پيش وجود 
ــم يكي پس از  ــت و اعضاي تي نداش
ــري اتاق پدربزرگ را ترك كرده  ديگ

و سراغ كار خودشان رفتند. 
سجاد با يك ايده و نااميد از آينده 
در اتاق خانه پدربزرگ تنها مانده بود 
تا اين كه آگهي يك مركز شتاب دهي 
ــبكه اجتماعي توييتر نظرش را  در ش
ــد. او از طريق اين آگهي  جلب مي كن
با موسسه اي آشنا مي شود كه پس از 
ــرادي را كه ايده دارند  يك آزمون، اف
ــول كرده و فضا در اختيار آنها قرار  قب
ــد كنند. سجاد كه كار  مي دهد تا رش
ــراغ نداشت بدون مكث در  بهتري س
ــتاب دهنده ثبت نام كرد و به  مركز ش
ــد. او در مصاحبه  ــه دعوت ش مصاحب
موفق شد، اما آنها از او خواستند بيشتر 

ــرده و آن را كامل تر كند،  ــورد ايده فكر ك در م
زيرا به نظر سرمايه گذاران به دليل محدود بودن مشتريان 

جزوه و كتاب، اين ايده نمي توانست پول ساز باشد. 
ــط داد. به  ــجاد روي ايده خود كار كرد و آن را بس س
ــد  ــب ايده او ديگر فقط به جزوه محدود نمي ش اين ترتي
ــرض دادن و قرض  ــكان ق و ام
ــبكه  ــايل در ش گرفتن تمام وس
ــت. او  ــي لندم وجود داش اجتماع
ــتياق فراوان  ــود را با اش ــده خ اي
ــتانش به نام  ــراي يكي از دوس ب
ــركت آي تي  ــه در ش ــد ك محم
ــه  ــح داد و ب ــرد، توضي كار مي ك
ــنهاد كرد كارش را  دوستش پيش
ــا يكديگر روي لندم  رها كند تا ب
كار كنند. هرچند محمد ذوق زده 
شده بود، اما راضي نبود كاري را 
ــت آورده و  ــه به زحمت به دس ك
درآمد خوبي هم دارد ترك كند و 
به كاري كه آينده اش اصال معلوم 
نيست، بپردازد. با اين حال كمتر از يك ماه بعد با سجاد 

تماس گرفت تا كار را با او آغاز كند.

تالش
محمد و سجاد بدون اتالف وقت وارد مركز شتاب دهي 
ــدند و كار را شروع كردند. در مركز شتاب دهي، كارگاه  ش
ــه هاي مورد نياز براي رشد ايده برگزار مي شود و  و جلس
بعد از شش ماه انتظار آماده شدن محصول اوليه را دارند. 
يكي از بزرگ ترين چالش هاي سجاد براي جلو بردن كار، 
ــتاب دهي هم  پيدا كردن افراد متخصص بود كه مركز ش
راه حلي براي آن ندارد و اين كار به عهده ايده پرداز است. 
سجاد بايد افراد متخصص و با انگيزه پيدا مي كرد تا بدون 
دريافت حقوق زندگي خود را رها كرده و براي تحقق اين 

ايده كمكش كنند. 
ــت  ــرف زدن در اين مورد براي خيلي ها جذاب اس ح
ــي  ــد كردن كمتر كس ــل و متقاع ــه عم ــي در مرحل ول
ــه آن را در جا  ــايد بايد ريش ــن كاري مي كند كه ش چني
ــتجو كرد.  ــور جس ــتارت آپي در كش ــادن روحيه اس نيفت
ــراي يافتن ــكالت زيادي ب ــجاد مش  به همين دليل س

  نيرو متحمل شد. 
ايده به كجا رسيد؟

ــت تيم  ــجاد كار را رها نكرد تا توانس با وجود اين س
ــش ماه كار شبانه روزي  كوچكي را جمع كند تا پس از ش

ــن لندم را  ــخه اوليه اپليكيش ــتاب دهي، نس در مركز ش
ــوند. خوشبختانه اخيرا  ــازند و آماده جذب سرمايه ش بس
ــرمايه گذارهاي ايراني ارزش سرمايه گذاري روي ايده  س
ــجاد نيز  ــتارت آپ را درك كرده اند. س ــاي اس و پروژه ه
ــت هرچه زودتر لندم سرمايه گذار  ــيار اميدوار اس بس
ــدن ايده خود  ــدا كند و در فكر بزرگ ش پي
ــت. او قصد دارد يك نسخه بين المللي  اس
در كشورهاي ديگر منتشر كند، زيرا معتقد 
است اين ايده ظرفيت جهاني شدن را دارد. 
توصيه او به كارآفريناني مثل خودش اين 
است كه دانش خود را باال ببرند و در مورد 
استارت آپ ها خوب بخوانند تا مجبور نشوند 
چرخ را از نو اختراع كنند. به نظر سجاد اين 
ــود زودتر به آرزويشان  راهكار باعث مي ش

برسند.
Lendem چيست؟

ــي ايراني با  ــبكه اجتماع لندم يك ش
كاربري خاص است كه از طريق اپليكيشن 
ــال حاضر فقط اندرويد ـ  قابل  آن ـ در ح
ــت. ايده اين شبكه اجتماعي  دسترس اس
ــوان از طريق آن  ــه مي ت ــت ك ــن اس اي
دارايي هاي دنياي واقعي را در اينترنت به 
ــت، بنابراين لندم دو گروه  اشتراك گذاش
ــد. گروه اول  ــه يكديگر متصل مي كن را ب
كاربراني هستند كه مي توانند هر وسيله اي 
را كه دوست دارند به ديگران قرض بدهند 

روي اين شبكه بگذارند.
ــد، دنبال قرض گرفتن  ــروه دوم نيز به جاي خري  گ
ــت كه  ــه اين صورت اس ــتند. روش كار ب ــيله هس وس
اپليكيشن لندم با دسترسي به فهرست مخاطبان موجود 
روي تلفن همراه افرادي را كه اين اپ را روي تلفن همراه 
خود نصب كرده باشند، پيدا مي كند و درون برنامه نمايش 
ــرض گرفتن و قرض دادن با  ــد. بنابراين براي ق مي ده
ــيد و امنيت برنامه  ــروكار داريد كه مي شناس  افرادي س

بر اساس اعتماد دوستانه پايه ريزي شده است.
ــن اپ را اين گونه توصيف مي كند:  تيم لندم هدف اي
«براي داشتن چيزهايي كه فقط به صورت موقت به آنها 
ــت وقتي كه  ــاز داريد، بهترين گزينه خريدن آنها نيس ني
براحتي مي توانيد با لندم آن را از دوستانتان امانت بگيريد 

يا حتي آن را در ازاي يك وسيله ديگر معاوضه كنيد.»
ــده تا  ــن لندم به گونه اي طراحي ش محيط اپليكيش
ــران بتوانند براي يكديگر كامنت بگذارند و در مورد  كارب

وسيله مورد نظر گفت وگو كنند.
 اكنون سرويس دهي لندم رايگان است ولي شايد در 
آينده قابليتي به آن اضافه شود تا كاربران بتوانند در ازاي 
قرض دادن وسيله شان هزينه اي از قرض گيرنده دريافت 

كنند.  

ــت  ــق رفتيم كه معتقد اس ــك كارآفرين موف ــراغ ي اين هفته س
ــاز دارد. پيتر  ــه كار كردن ني ــاي حرف زدن ب ــتارت آپ به ج يك اس
ــت كه  لولز (Peter Levels)، برنامه نويس و كارآفرين هلندي اس
ــورهاي شرق آسيا همچون  زندگي اش را در غرب رها كرده و به  كش
اندونزي و تايلند سفر كرده و همانجا زندگي مي كند. او 28 سال دارد 
ــتي خالصه مي شود. پيتر توانسته  و تمام زندگي اش در يك كوله پش
ــتارت آپ ها  ــتارت آپ برپا كند، اما فقط تعداد اس ــي 12 ماه 12 اس ط

نيست كه اين كارآفرين را مطرح كرده، بلكه سبك زندگي اش هم خاص است. 
ــدن را دوست ندارد و عاشق دوركاري است و  ــت ميزنشيني و استخدام ش او پش
ــم كرده تا عمرمان را در رفت  ــت فناوري ديجيتال اين امكان را فراه معتقد اس
ــم تمام زندگي اش را  ــر كار هدر ندهيم. براي اثبات اين امر ه ــت به س و برگش
فروخته و بار يك كوله پشتي كرده كه هميشه آن را همراه دارد و با سفر كردن 
به شهرهاي مختلف آسيايي در كافي شاپ يا فضايي اشتراكي كسب و كارهايش 

را راه انداخته و مديريت مي كند. 

جالب آن كه تعداد باالي استارت آپ هاي راه اندازي شده آن 
ــود. در ميان  ــده ارزش آنها كم ش هم در زماني كوتاه باعث نش
كارهايي كه پيتر راه انداخته استارت آپ هايي به چشم مي خورد 
ــرايط پشت  ــود چنين فردي آن هم با اين ش كه باورتان نمي ش

آن بوده است. 
او پس از برپايي استارت آپ ها مي گويد: ياد گرفتم ما انسان ها 
ــم توانايي داريم. بخش عمده اي  بيش از آن كه فكرش را مي كني
ــت.  ــتارت آپ ها درگير نبود تمركز و حواس پرتي اس ــاي اس از دني
ــا، مربي ها و مراكز  ــايت ها و بالگ ها، رويداده منظورم تمامي س
ــتفاده از فالن زبان يا فريم ورك  ــت. حتي مباحث بي انتهايي كه بر سر اس ــد اس رش
ــكل مي گيرد، اما جالب است بگويم هيچ كدام  ــي بين اعضاي تيم ها ش برنامه نويس
ــكلي) و به پايان رساندن آن، يك  ــت، تنها ساختن چيزها (به هر ش اينها مهم نيس
استارت آپ را 99 درصد از بقيه جلوتر مي اندازد. اين مورد عاملي رقابتي است كه كار 
ــان ها وقتي در مورد  را پيش مي برد و دليلش هم به اين موضوع برمي گردد كه انس
ــوند، در حالي كه  اين كه چطور كاري را انجام دهند زياد صحبت كنند موفق نمي ش

عكس آن يعني شروع كار به هر شكل روش صحيح و سودمند است. 

نظرتان در مورد اين ايده چيست؟ پيشنهادها 
و انتقادهاي خـود را درباره تالش اين هفته 
با ما در ميان بگذاريد. كليك حرف هاي شما 
را به گوش سجاد فالح مي رساند. شايد در 
آينـده نه چندان دور يكي از اعضاي طرح او 
شديد! عالوه بر اين،  كليك دست افرادي كه 
توانسته اند ايده دانش بنيان خود در فضاي 
 آي.تـي را بـه يك كسـب و كار تبديل كنند 
به گرمي مي فشارد. ما را از شنيدن ايده هاي 
خـود محروم نكنيد، كليك بي صبرانه منتظر 

شماست. 
شماره پيامك: 300011226 

 آدرس ايميل: 
Click@jamejamonline.ir
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دادو ستد ديجيتال
 ايده  يك جوان ايراني، امانت دادن و گرفتن وسايل را در دنياي مجازي ممكن مي كند

نام: سجاد فالح
سن: 28 سال

تحصيـالت: كارشـناس ارشـد 
علوم رايانه

(lendem) نام ايده: لِنِدم
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با

 Galactic Civilization 3
بزودى در بازار جهانى

ــد طواليي  ــاي Civilization ي ــري بازي ه س
ــري  ــاع بازيكنان دارند. گيم پلي خوب در اين س در اقن
ــان  ــر جه ــياري را در سراس ــاي بس ــا دل ه از بازي ه
ــري بازي  ــط اين س ــت. مدت زيادي از بس ــوده اس رب
ــتن به دنياي ــان و پا گذاش  تاريخي به مرزهاي كهكش

ــال ها پيش از فضايي  ــيـ  تخيلي نمي گذرد، اما س علم
ــري Civilization يا تمدن، عنواني ديگر  شدن س
ــال 2003 با اسمي غلط انداز و مشابه، اما از تيمي  در س
ــام Galactic Civilization به  ــزا با ن كامال مج
ــد كه استقبال منتقدان و مشتريان از اين  بازار عرضه ش

بازي نيز گرم بود.
ــري كه مدتي  ــت قسمت سوم اين س حال قرار اس
ــذرد، در  ــه آن مي گ ــران ب ــي كارب ــي ابتداي از دسترس
ــك بازي خوش  ــازار بيايد. ظاهر آن ي ــاه جاري به ب م
ــاخت ديگر را وعده مي دهد. بنا بر ادعاي سازندگان،  س
و  ــن  بزرگ تري   Galactic Civilization 3
پرتنوع ترين عنوان استراتژي سندباكس تا امروز خواهد 
ــي و به كارگيري  ــاي بي نهايتي براي طراح بود و راه ه

فضاپيماها در اختيار بازيكنان قرار مي دهد.
ــد؛  ــش رو دارن ــادي پي ــاي زي ــان انتخاب ه بازيكن
ــد رويكردي تهاجمي اتخاذ كرده و به غارت رو  مي توانن
ــد يا رفتاري صلح جويانه در پيش گرفته و تمدني  بياورن
ــتن به آن  ــازند كه ديگران خواهان پيوس ــنگر بس روش
ــتيباني كرده و  ــند. همچنين بازي از مودسازي پش باش
ــه بازي با انواع فضاپيماها، نژادها و  زمينه را براي تغذي

فناوري هاي جديد فراهم مي كند.
 

روزمرگي جذاب مي شود؟

ــر  ــي تبليغي از بازي Garbage Day منتش بتازگ
ــده كه توجه ها را به خود جلب كرده است. در ويدئوي  ش
ــر شده شاهد تخريب و كشتار زيادي هستيم. قطعا  منتش
ــازي روي چنين عواملي چندان  چرخش محوري يك ب
ــتيم بازي و  ــت. پس از مراجعه به صفحه اس جذاب نيس
ــويد با يك تجربه نو  مطالعه توضيحات آن متوجه مي ش
ــتم  و احتماال ممتاز طرف خواهيد بود. در اين بازي سيس
ــورت كه محيط بازي  ــت. به اين ص روزمرگي حاكم اس
ــته و تمام  ــت قبل خود بازگش ــر روز به حال ــان ه در پاي
تعامالت و عملكردهاي بازيكن در آن پاك مي شود. بايد 
منتظر تاريخ عرضه رسمي و خبرهاي بيشتر بمانيم. اگر 
سازندگان به وعده هاي خود جامه عمل بپوشانند با يكي 

از جالب ترين بازي هاي دهه اخير روبه رو خواهيم شد.

سياوش شهبازي
سرانجام اولين قسمت از سه گانه «كيش آدمكش» 
ــبك و سياقي مجزا از  ــه گانه كه س به بازار آمد. اين س
ــري بازي اصلي دارد، روايت سه شخصيت را در سه  س
ــوروي)  بازه تاريخي و موقعيت مختلف (چين، هند و ش
ــه گانه، روايت  ــن س ــمت اول اي ــد. قس ــت مي كن رواي
ــاو جون را در سال 1526 و  قهرماني هاي زني به نام ش
بحبوحه سقوط سلسله مينگ روايت مي كند. شاو جون، 
آخرين بازمانده فرقه آدمكش هاي چيني است كه با نيت 
انتقام به وطنش بازگشته است. او كه تحت تعليم اتزيو 
ــمت دوم كيش آدمكش) بوده، به  آديتوره (قهرمان قس
قصد برپايي مجدد فرقه برادري و ريختن خون دشمنان 

به پا مي خيزد.
مجموعه كيش آدمكش از زمان ورود به نسل جديد، 
اعتراض هاي زيادي را به دنبال داشته است. ابتدا جنجال 
بر سر اقتضاهاي گرافيكي بازي راه افتاد، بعد هم بازي 
ــياري را درآورد،  با باگ هاي فراوان به بازار آمد و داد بس
ــتان و فضاي كلي بازي نيز در  اين درحالي بود كه داس

حد و اندازه هاي بهترين هاي اين سري نبود.

ــكالت فريم در  ــره و مش ــه صورت بي چه آن هم
ــود China را با گرافيك  بازي Unity باعث مي ش
ــمنوازش و البته خطاهاي فني كم با آغوش  زيبا و چش
ــده  ــاز بپذيريم. ظاهر بازي با الهام از هنر چين كار ش ب
ــه آن را زيبا و  ــي از آبرنگ بر چهره اش دارد ك و ردپاي
چشمنواز كرده است. آنهايي كه عالقه قلبي به انيميشن 
 China ــري از ــد لذت واف ــوالن والت ديزني دارن م

خواهند برد.
كشتن دشمن با برنامه و ذكاوت

از موارد ديگري كه اين بازي ظريف را عزيز مي كند، 
بازگشت به ريشه هاست. برخالف بازي هاي اخير سري 
ــتند، اين بازي  ــن محور هس AC  كه بيش از حد اكش
ــمنان  تاكيد خاصي بر مخفي كاري و از پا درآوردن دش
ــتراتژي دارد. گرافيك 2/5 بعدي بازي  ــا زيركي و اس ب
ــزوده و آن را از ديگر عناوين  ــرايط اف نيز به خاصيت ش
ــخصيت اصلي داستان،  ــري متمايز مي كند. ش اين س
يعني شاو جون، از همسران پيشين امپراتور است كه به 
محفل برادري آدمكش ها پيوسته است. داستان بازي با 
ميان پرده هاي كميك استريپ متحرك روايت مي شود. 
ــايند در سبك گرافيكي با  ميان پرده ها با ظاهري خوش
ديگر اجزاي بازي اشتراك دارند. تمركز اصلي بازي بيش 
از كشتن دشمنان بر مخفي كاري و حركات زيركانه در 
ــتارهاي بي پرواست. اگر بگوييم  محيط و دوري از كش
ــال 2012، يعني  اين بازي يك تقليد از عنوان ممتاز س
ــم. با  ــت، دروغ نگفته اي Mark of the Ninja اس
اين حال هميشه تاكيد كرده ايم فرق زيادي ميان تقليد 
كوركورانه و تقليد صحيح وجود دارد و China خوب 

تقليد كرده است. 

ــون و محيط بازي برقرار  ــاو ج رابطه خوبي ميان ش
است. به محض پا گذاشتن در ميدان نبرد بايد با دقت و 
بدرستي تجهيزات خود را انتخاب و از آنها استفاده كنيد. 
قابليت هاي ويژه شاو جون نيز به عمق بازي افزوده اند. 
براي مثال مي توانيد با ورود به يكي از مراحل بازي، ابتدا 
ديد عقابي را فعال كرده، با زاويه تازه دوربين كه فضاي 
ــد، مسير  اطراف را در چارچوبي واضح به تصوير مي كش

مجيد رحماني
 Red Dead Redemption اگر هنوز از اين كه
ــتيد،  هس ــت  ناراح ــد  نش ــه  عرض  PC ــراي  ب
ــن  Westerado: Double Barreled  ممك
ــما  ــكين دهد. ش ــت اندكي از اين ناراحتي را تس اس
ــته اند،  ــي كه خانواده اش را كش ــش يك كابوي در نق
ــدم مي گذاريد و  ــي ق ــاي پهناور غرب وحش در دني
ــئول اين جنايت  ــردي بگرديد كه مس ــد دنبال م باي
ــوده و همه چيز  ــلي ب ــك بازي پيكس ــت. گرافي اس
ــعت بسيار كمتري نسبت به  خيلي كوچك تر و با وس
ــت، ولي باز هم جستجو در  ــاهكار راك استار اس ش
ــما براي به دست  ــي لذت بخش است. ش غرب وحش
ــت قاتل خانواده تان  ــرنخ هايي از محل اقام آوردن س
بايد ماموريت هايي را براي افراد مختلف انجام دهيد 
كه بيشتر شامل بازجويي، متهم كردن، سالح بيرون 
ــيدن و شليك كردن به هر كسي است كه دلتان  كش
ــي را كه در  ــد - تا حدي كه مي توانيد كس مي خواه

حال صحبت كردن با شماست - بكشيد.
ــه عهده مي گيريد  ــي از ماموريت هايي كه ب بعض
ــت، مثل محافظت از يك كالسكه يا محو  اكشن اس

ــه  روزگار. از طرف ديگر،  ــك گروه راهزن از صفح ي
ــي  ــتر جنبه  ديپلماس ــي از ماموريت ها نيز بيش بعض
ــرادي براي كار در  ــل به خدمت گرفتن اف دارند، مث
كاله فروشي يا متقاعد كردن گله داران براي پيوستن 
ــا مي توانند گاهي  ــف بوفالوداران. ماموريت ه به صن
ــند، مثل كمك به روح يك معدنچي  عجيب نيز باش
براي پيدا كردن كلنگ محبوبش! پاداشي كه در ازاي 
ــت و  انجام ماموريت ها دريافت مي كنيد هم پولي اس
ــرنخ هايي  ــم هدايايي ويژه؛ ولي مهم تر از همه، س ه
ــت  ــل خانواده تان به دس ــه قات ــبت ب ــت كه نس اس
ــانه هايي ظاهري  ــرنخ ها معموال نش مي آوريد. اين س
ــتند، مثال طرف چه نوع كالهي به سر مي كرده،  هس
كتش چه رنگي بوده، سگك كمربندش چگونه بوده 
و اطالعاتي از اين قبيل. هر سرنخي كه پيدا مي كنيد 
ــما كمك مي كند فهرست مظنون ها را كوتاه تر  به ش
ــترادو» را بازي مي كنيد،  ــر باري كه «وس كنيد و ه

جزئيات آدم بدها به شكل تصادفي تغيير مي كند.
ــا كاله كاراكتر تعريف  ــالمت بازي ب ــتم س سيس
ــد و هر بار  ــه كاله داري ــود. در حالت عادي س مي ش

ــيبي به شما وارد شود، يكي از آنها را از دست  كه آس
مي دهيد، ولي اگر بدرستي نشانه گيري كنيد، مي توانيد 
كاله دشمنان را هدف قرار داده و با جمع كردن آنها 
ــت كه  ــالمت خود را بازگردانيد. اين در حالي اس س
ــد اين خطر را بپذيريد  ــانه گيري دقيق تر باي براي نش
ــما افزايش  كه احتمال برخورد گلوله هاي ديگر به ش
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ازي

اكشن تارانتينويي

ــردان  ــاي كارگ ــبك فيلم ه ــتداران س ــر از دوس اگ
ــنهاد مي كنم ــتيد، پيش ــهور كوئنتين تارانتينو هس  مش

ــد.  كني ــه  تجرب را   Guns, Gore & Cannoli
ــتي طراحي شده شبيه  ــكل دس گرافيك بازي كه به ش
ــت  ــوده و زاويه  دوربين دوبعدي اس ــاي مصور ب كتاب ه
كه حركت كاراكتر را در طول مسير دنبال مي كند. بازي 
ــتري و دهه هاي 20 و 30 ميالدي  فضاي دوران گانگس
ــما را در لباس كاراكتري به نام  را براي خود برگزيده و ش
Vinnie قرار مي دهد كه تنها چيزي كه بلد است شليك 
كردن است. هدف او پاكسازي شهرش از گانگسترهاي 
ــت. خوشبختانه مي توانيد  مختلف و همچنين زامبي هاس
بازي را همراه با دوستان تا همكاري چهار نفره نيز تجربه 
ــت. اين بازى  ــده اس كنيد. اين بازي براي PC توليد ش

هنوز به ايران نيامده است.

رينگ شكسته

ــر شد كه دو  چند وقت پيش در اينترنت ويدئويي منتش
پسربچه روي زمين لحاف پهن كرده و انواع و اقسام فنون 
ــتي كج را اجرا مي كردند. خبر خوب براي آنها اين كه  كش
ــر مي شود و مي توانند  WWE 2K 15  اين هفته منتش
ــي هم  فنون خود را در دنياي مجازي اجرا كنند كه به كس
ــيبي نرسد. گفته مي شود در اين نسخه با پيشرفت هاي  آس
زيادي در گيم پلي مواجه هستيم، كاراكترهاي فراواني براي 
انتخاب كردن وجود دارند و مدها و تورنمنت هاي مختلف 
كه مي توانيد توانايي هاي خود را در آنها محك بزنيد. عالوه 
ــن، آن طور كه سازنده ها وعده داده اند از  بر جنبه هاي اكش
ــل بهترين  ــده و حداق ــز بازي زيباتر ش ــاظ بصري ني لح
ــود تا اينجا خواهد بود. به هرحال اگر از  عنوان مجموعه  خ

دوستداران اين مجموعه هستيد، نگاهي به آن بيندازيد. 

گرگ هاي قلعه غرق در خون 

ــا ــط ب ــي مرتب ــزا ول ــي مج ــا عنوان ــازى ب ــن ب  اي
ــوند  ــا پس ب  Wolfenstein: The New Order
ــتاني  ــده كه از لحاظ داس The Old Blood عرضه ش
پيش درآمدي براي بازي اصلي به شمار مي رود. قصه  بازي 
ــده و همزمان دو خط داستاني  ــت فصل تقسيم ش به هش
درگير با يكديگر را دنبال مي كند. از منظر گيم پلي همچنان 
مي توان اكشن سريع عنوان قبلي را مشاهده كرد و مطمئنا 

داستان هم از ويژگي هاي بارز اين بازي به شمار مي رود.

تردد و تعداد دشمنان موجود را بررسي كنيد. سپس به 
راه افتاده و با پناه گرفتن، مخفي شدن پشت پرده هاي 
ــت هاي چاالكانه  ــبيدن به ستون ها يا جس بامبو، چس
ــم مي توانيد از  ــان بمانيد. در قدم آخر ه از نظرها پنه

رويارويي اجتناب كرده يا دخل دشمنان را بياوريد.
شيوه هاي مبارزه 

شمشير را از رو بستن لطف خودش را دارد. مي توانيد 

ــمنان تفنگ به دست را ابتدا با يك ترقه نابينا كرده،  دش
ــا دارت كنفي خود  ــپس با كمندتان تاب بخوريد و ب س
ــمن را از پا دربياوريد. شايد هم ترجيح دهيد پاركور  دش
ــد. در اين  ــمن حمله كني ــرده و با يك ضربه به دش ك
ــت خورده، گلوي  ــاو جون روي زانوانش غل حركت، ش
ــيرش ادامه خواهد  ــمن را هدف قرار داده و به مس دش
ــمنان يكي از واضح ترين امكانات اين  ــتن دش داد. كش

بازي است، اما بهترين نتيجه را از بازي بدون خشونت 
ــايندترين ويژگي هاي اين  خواهيد گرفت. يكي از خوش
بازي، تنوع تعداد رويكردهايي است كه مي توانيد به كار 
ببنديد. گزينه هاي خاصي وجود دارد كه يورش بي پروا 
و كشتار دشمنان را پاداش مي دهند، اما امكانش وجود 
ــمنان فرعي به  ــتن دش دارد كه تمام بازي را بدون كش
پيش برده و فقط اهداف اصلي را با تيغ خود آشنا كنيد.

مراحل بازي از تعدادي قسمت حدود يك دقيقه اي 
ــده  كه در تمام مدت به عملكرد شما امتياز  تشكيل ش
ــتن حتي يك  ــمت را بدون كش مي دهند. اگر يك قس
ــانيد، مدال Shadow را از آن  ــمن به اتمام برس دش
ــمن را معدوم كرده، ولي  خود خواهيد كرد. اگر چند دش
از چشمانشان دور مانده و شناسايي نشده باشيد، امتياز 
ــر بي پروا به دل  ــت و اگ ــد گرف Assassin را خواهي
 Brawler ــمنان زده و آنها را از پا دربياوريد، لقب دش

به شما داده مي شود.
هركدام از اين مدال ها به سه شاخه طال، نقره و برنز 
تقسيم مي شود و هرقدر عملكرد شما در شاخه مربوط 
بهتر باشد، مدال خوش رنگ تري خواهيد گرفت. البته با 
اين كه كشتار بدون صدمه خوردن امتياز خاص خود را 
ــي كه مدال Shadow را نصيب خود  دارد، در صورت

كنيد، امتياز باالتري خواهيد گرفت.
نقاط ضعف بازي

ــري  ــكالت س ــز بعضي از مش ــازي ني ــن ب در اي
ــت. با اين كه  ــود باقي اس ــش به قوت خ كيش آدمك
ــريع و بي وقفه  ــازي س ــي ب ــخصيت اصل ــت ش حرك
ــري بر  ــت، گاهي به دليل تاكيد بيش از حد اين س اس
ــود. از طرف  ــدار ناخوشايند مي ش ــن هاي كش انيميش
ــيار زيباي ــازي از عنوان بس ــد واضح اين ب  ديگر تقلي

Mark of the Ninja بسيار مشهود است و همين 
ممكن است توي ذوق مخاطبان ريزبين آن بازي بزند. با 
وجود اين موارد، وقتي به دنياي China سر بزنيد، دل 
كندن از آن ساده نخواهد بود. گفتني است قسمت هاي 

ديگر اين سه گانه تا پايان سال 2015 به بازار مي آيند.

مي يابد. اولين سالح شما در بازي يك ششلول است 
و بعد مي توانيد رايفل، شات گان، رولورهاي دوگانه و 

حتي تبر نيز بخريد.
ــت كه  ــدر پهناور نيس ــط بازي آن ق ــا و محي  دني
گشت و گذار در آن وقت زيادي بگيرد، در واقع در چند 
ــاده مي توانيد اين كار را انجام دهيد.  دقيقه با پاي پي

ــفر سريع بين شهرها مي توانيد از  با اين حال براي س
ــرعت حركت تان را بسيار  ــب استفاده كنيد كه س اس
ــه  بازي كمپ هاي  ــر نقش ــتر مي كند. در سراس بيش
ــاي كوچك  ــه و دهكده ه ــادن متروك ــان، مع راهزن
ــيدن  ــير رس متعددي قرار دارند كه مي توانيد در مس
به اهدافتان آنها را نيز كشف كنيد. تمام كردن بازي 
ــاعت زمان نياز دارد و در كنار آن يك مد  به چند س
ــريع نيز وجود دارد كه  Permadeath يا مرگ س
ــخت بگيريد  اگر واقعا مي خواهيد خيلي به خودتان س
مي توانيد آن را تجربه كنيد، در غير اين صورت پس 
ــهري كه در آن بوده ايد  ــته شدن از آخرين ش از كش
ــما تا  ــرفت ش ــازي را ادامه خواهيد داد و تمام پيش ب

آنجاي بازي ذخيره خواهد شد.
همان طور كه گفتيم مي توانيد هر موقع هر كسي 
ــت كه راه رفتن در غرب  ــيد. واقعيت اين اس را بكش
ــيدن به سمت يك نفر  ــي، ناگهان اسلحه كش وحش
ــه زندگي وي پايان  ــن جمله «تو بودي» ب ــا گفت و ب
ــليك كردن  ــته تان نمي كند. با اين حال ش دادن خس
به مردم براي بازيكن، جنبه هاي منفي هم دارد؛ مثال 
ــت به شكل تصادفي يك گله دار دوست را  ممكن اس
ــيد و در نتيجه نتوانيد در ماموريت هاي بعدي از  بكش

او استفاده كنيد. 
ــد كه اطالعات  ــخصيت هايي وجود دارن حتي ش
ــان دارند ولي  ــمندي در مورد قاتل مورد نظرت ارزش
ــتند كه ترجيح مي دهيد در  ــي هس به اندازه اي وحش
اولين فرصت خالص شان كنيد. اگر مي خواهيد تمام 
مردم يك شهر دنبال سر شما باشند، مي توانيد مدير 
ــان و خوب بازي  ــك را از بين ببريد. نكته  درخش بان

ــت كه هيچ كدام از اين كارها باعث نمي شود  اينجاس
نتوانيد بازي را تمام كنيد، بلكه تجربه  تان را سخت تر 

مي كند.
بخش هاي تيراندازي بازي جالب طراحي شده ، با 
ــالح را از غالف درمي آوريد،K  آن را آماده   زدن J س
شليك مي كند و فشار دادن مجدد K باعث تيراندازي 
مي شود. R مثل همه  بازي ها عمل تعويض خشاب يا 
گلوله گذاري را انجام مي دهد ولي از آنجا كه كاراكتر 
ــرار مي دهد  ــالحش ق ــا را تك تك داخل س گلوله ه
ــن، خود را  ــده در گير و دار درگيري و اكش باعث ش
ــردن چند باره  R براي پر كردن سالح  ــغول فش مش
ــتن كنترلر مي توانيد بازي  بيابيد. البته در صورت داش

را با آن نيز تجربه كنيد.
ــه همين بخش  ــي از ايرادهاي جدي بازي ب يك
ــت، زيرا شما فقط مي توانيد  تيراندازي آن مربوط اس
ــليك كنيد. يعني اگر مثال از سمت  به صورت افقي ش
ــمن ها از شمال  ــويد و دش جنوب وارد منطقه اي بش
ــما بيايند تا زماني كه در راستاي افقي  ــمت ش به س
كاراكتر قرار نگيرند، نمي توانيد به آنها شليك كنيد. 

گرچه دليل طراحي مكانيك به اين شكل را مي توان 
ــدن بازي در حين درگيري ها  ــاده  ش جلوگيري از س
بخصوص با سالح هاي دوربرد دانست، ولي نمي توان 
ــازي را تا حدودي  ــذت مبارزه هاي ب ــد كه ل منكر ش
ــمت هاي انتهايي اعصاب  گرفته و بخصوص در قس
ــردكننده مي شود. با تمام اين اوصاف  خردكن و دلس

ــي  Westerado: Double Barreled عنوان
ــونت آميز و  ــت كه قصه  اي خش جذاب و خنده دار اس

كارآگاهي را در غرب وحشي روايت مي كند. 

بازى هفته
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نرم افزار موبايل

فيلمبرداري با چاشني خالقيت 
ــي كه به جا مي ماند فيلم  ــت داريد از خاطره خوش ــده و براي گردش و تفريح بيرون رفته ايد و دوس آخر هفته ش
داشته باشيد. Collavo براي اين كار ساخته شده و براي هر دو سيستم عامل اندرويد و ios عرضه شده است. اين 
اپليكيشن، كنترل دوربين گوشي تان را به دست مي گيرد و مي توانيد از ميان گزينه هاي موجود براي طول فيلم 8، 16، 
24 يا 32 ثانيه را انتخاب كنيد. با انتخاب هر يك از اين گزينه ها، به همان زمان فيلم ضبط مي شود و پس از پايان 
ــتان آمد يكي را انتخاب كنيد.  كار مي توانيد از ميان 10 فيلتر موجود با هر كدام فيلم را كامل نگاه كرده و اگر خوش
پس از انتخاب فيلتر مي توانيد با ميكروفن گوشي، صدا ضبط كرده يا از آهنگ هاي موجود در برنامه يكي را انتخاب 
ــود. پس از صداگذاري قابليتي وجود دارد تا صداي موزيك، صدايي كه با ميكروفن  كنيد تا فيلم تان صداگذاري ش
ضبط كرده ايد و صداي اصلي خود فيلم را كم و زياد كنيد تا هر كدام را كه دوست داريد بلندتر پخش شود. اگر كمي 
بيشتر حوصله به خرج دهيد، مي توانيد از آرت ورك هاي از پيش طراحي شده اپ هم براي ويدئويتان يكي را انتخاب 

كنيد تا ابتداي فيلم نشان داده شود. اين اپ رايگان است، اما براي فيلترهاي اضافي  بايد پول خرج كنيد.

Collavo
iOS و اندرويدعكس و ويدئو

MagnaLab56/8 و 48 مگابايت

bit.ly/1DutyqKapple.co/1DmaVUI

ورزش مغزى 
ــت كه مغزمان كمتر فرصت استراحت و ورزش پيدا  ــلوغ اس ــرمان ش در دنياي پر هياهوي امروزي آن قدر س
مي كند. Fit Brains Trainer  از سوي ناشر معروف يعني روزتا استون براي كمك به انسان هايي ساخته 
شده كه غرق در زندگي روزمره هستند و البته رابطه خوبي با فناوري دارند. ممكن است بازي هاي درون اين اپ 
چندان برايتان جذاب نباشد، اما به گونه اي طراحي شده تا براي دقايقي مغزتان را قلقلك دهد، تا در جواني دچار 
آلزايمر نشويد. درون فيت بِرين 24 مدل بازي مختلف و بيش از 360 تمرين براي حافظه، قدرت پردازش مغز، 
تمركز و باال بردن مهارت تشخيص بينايي طراحي شده است. به ادعاي سازنده اپ، پس از مدتي كار كردن با آن 
قدرت حل مساله تان افزايش پيدا مي كند و سرعت هماهنگي بين دست و چشم، عكس العمل و حتي اخالق تان 
بهتر مي شود. البته همه اينها به شرطي است كه با برنامه اي كه اپ توصيه مي كند پيش برويد و چيزي را از دست 
ندهيد. درون اين اپ مي توانيد كاربران ديگري را هم پيدا و با امتيازهايي كه به دست آورده ايد با آنها رقابت كنيد. 

10ميليون نفر در سراسر دنيا از اين اپ براي ورزش ذهني استفاده مي كنند.

Fit Brains Trainer
iOS و اندرويدآموزشى

55/2 مگابايت Rosetta Stone

bit.ly/13Sm2eeapple.co/1pgEIJm

مسير صحيح را دنبال كنيد 
دوست داريد با گوشي تان بازي كنيد تا از زمان  فراغت خود لذت ببريد، اما نمي دانيد در ميان انبوه بازي هاي 
ــت  ــتند كه ممكن اس موجود كدام را انتخاب كنيد؟ بعضي از بازي هاي خوب هم آن قدر پرحجم و پيچيده هس
ــنهاد ما «Does not Commute» به عنوان يك بازي كم حجم با روشي  ــد. پيش از حوصله تان خارج باش
ــود و زاويه ديد بازيكن از باالست  ــهرك قديمي شروع مي ش ــت. بازي در يك ش ــان از  Smash Hit  اس آس
ــود، در زماني كه در حال كم  ــيري كه نمايش داده مي ش ــين ها را از مس (مثل GTAهاي قديمي) و بايد ماش
شدن است به مقصد برسانيد، بدون اين كه به خانه ها و درخت ها برخورد كنيد. اگر از مسير صحيح حركت كنيد، 
مي توانيد زمان بيشتري به دست بياوريد. در بازي چند نوع ماشين وجود دارد و راننده هر كدام متفاوت است. هر 
ــده است. غير از رساندن صحيح ماشين و كسب امتياز،  ــتاني براي او تعريف ش راننده كاراكتر ويژه اي دارد و داس
ــتان شخصي هر راننده را نيز كشف كنيد. محيط بازي بسيار ساده طراحي شده و گرافيك هم جذاب و  بايد داس

دوست داشتني است. اين بازي رايگان براي هر دو پلتفرم اندرويد و iOS عرضه شده است.

Does not Commute
iOS و اندرويدبازى

55/4 و 39 مگابايت Mediocre AB

bit.ly/1HCaewzapple.co/1JnVZh1

برنامه نويسى ياد بگيريد 
ــي ياد بگيريد. ++Learn C اپليكيشني براي اين كار است كه به كمك  ــت داريد كمي برنامه نويس دوس
آن با كمترين دانش برنامه نويسي مي توانيد كد زدن ياد بگيريد. اين اپليكيشن بيش از 40 درس با پنج سطح 

مختلف دارد كه مهارت هايي همچون اصول ساده، انواع داده، لوپ ها و توابع ديگر را آموزش مي دهد.
ــان داده مي شود كه ناگزير بايد اولي را انتخاب كنيد،  ــن صفحه اي حاوي درس ها نش با باز كردن اپليكيش
ــايت ليندا (Lynda) گرفته  ــتند. پس از انتخاب درس يكم، يك ويدئوي كوتاه كه از س چون بقيه قفل هس
شده نمايش داده مي شود. بايد ويدئو را با دقت و صبر تا انتها تماشا كنيد و به پرسش پس از آن پاسخ دهيد. 
اگر جواب را نمي دانيد در همان جا مي توانيد از دوستانتان در شبكه هاي اجتماعي بپرسيد. با درست پاسخ دادن 
ــي سخت تر رفته و مي توانيد شاهد پيشرفت خود باشيد. براي يادگيري ساده در  ــش ها به مرحله هاي درس پرس
ــه پلتفرم  ــنهاد مي كنيم.++Learn C حجم كمي دارد و روي هر س كوتاه ترين زمان ممكن اين اپ را پيش

موجود است و به گفته سازنده بيش از 5 / 1 ميليون كاربر دارد.

Learn C++
iOS ، اندرويد و ويندوزفونآموزشى

8/6 ، 8/5 و 3 مگابايت SoloLearn

bit.ly/19CxXAfbit.ly/1JEpxDVapple.co/1PzCzGu

دى جى شويد
دوست داريد دي .جي شويد و هنرنمايي كنيد؟ Pacemaker براي شما ساخته شده است. 
اين اپليكيشن بتازگي منتشر شده و توانسته بسرعت پله هاي موفقيت را طي كند و در ميان 
برترين اپليكيشـن هاي فروشگاه آي تيونز اپل قرار بگيرد. پيس ميكر يك اپ با ابزار دي. جي 
كامل است كه با محيط و رابط كاربري ساده براحتي مي توان موزيك ها را با يكديگر ميكس و 
افكت هاي صوتي مختلف را به آن اضافه كرد. اين اپ رايگان است، اما ابزار حرفه اي دي. جي 
آن با پرداخت درون برنامه اي فعال مي شود. عملكرد پيس ميكر روي آيپد جذاب تر است و حتي 
افكت هاي بيشتري مخصوص تبلت دارد، ضمن اين كه با اپل واچ – ساعت هوشمند اپل– هم 

سازگار است و مي توان از روي مچ با اين اپ موزيك يك مراسم را ميكس و پخش كرد.  
قابليت جذاب ديگر اين اپليكيشـن كه در انتخاب آن به عنوان «برگزيده» بي تاثير نبوده، 
امكان اتصال آن به اسـپاتيفاي و آي تيونز اسـت. با اتصال به اسپاتيفاي آرشيوي از ميليون ها 
قطعه موزيك در دسترس كاربر قرار مي گيرد كه حتي آن را براي دي .جي هاي حرفه اي نيز به 
يك ابزار كامل بدل مي كند. اگر فكر مي كنيد اين اپ فقط مخصوص حرفه اي هاست در اشتباه 
هستيد، زيرا بدون هيچ پيش زمينه اي از كار يك دي جي مي توانيد با پيس ميكر صداهاي جالب 

خلق كنيد. براي دانلود اين برنامه به اپ استور مراجعه كنيد.

Pacemaker

iOS

69/9 مگابايت

موسيقى

Pacemaker Music AB

apple.co/1Duq9Io

برنامك     هفته  به  انتخاب  كليك
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اينترنت

سجاد تقي زاده بهجتي
يكي از اولين پرسش هايي كه معموال براي راه اندازي 
ــگاه هاي اينترنتي مطرح مي شود اين است كه آيا  فروش
ــتم هاي متن باز (Open Source) و  استفاده از سيس
رايگان به عنوان سيستم فروشگاهي مناسب است؟ پاسخ 
ــش بله يا خير نيست و به توضيح بيشترى نياز  اين پرس
ــتم هاي متن باز مانند جومال، وردپرس و ... در  دارد. سيس
ــايت هاي زيادي هم  ــداران زيادي دارند و وبس دنيا طرف
ــان  ــتفاده مي كنند، به همين دليل برنامه نويس از آنها اس
فراواني هم به صورت تخصصي از راه توسعه برنامه هاي 
جانبي براي اين نرم افزارهاي متن باز درآمد كسب كرده و 
مشغول فعاليت هستند، پس هر روز برنامه هاي جانبي يا 
به عبارتي افزونه هاي زيادي براي اين سيستم هاي متن باز 

توليد مي شود.
ــما  ــخصات كاال را از ش ــاز مش ــتم هاي متن ب سيس
به صورت عمومي مي پرسند و براي اين نوشته شده اند كه 
هر شخصي با هر هدفي بتواند از اين سيستم ها استفاده 
كند، براي مثال اگر مي خواهيد فروشگاه تخصصي چاي 
راه اندازي كنيد، ممكن است بخواهيد مشتري بر اساس 
پارامترهايي خاص محصوالت سايت را فيلتر كند. در هر 
صورت سيستم هاي متن باز نقطه شروع مناسبي هستند، 
زيرا با هزينه اي كم مي توانيد فروشگاه خود را راه اندازي 
ــيده ايد،  كنيد و ببينيد آيا ايده اي كه براي آن زحمت كش
ــت از آب در مي آيد يا خير؟ اگر خوب پيش  در عمل درس
رفت، مي توانيد بخش هايي را كه نتوانسته بوديد آن طور 
كه مدنظرتان است پياده سازي كنيد، به يك برنامه نويس 
ــيت بيشتري روي  ــعه دهد. اگر حساس ــپاريد تا توس بس
ــه طراحي مجدد،  ــايت داريد مي توانيد در يك پروس وبس
وبسايت خود را متناسب با تجربه هاي كسب شده دوباره 
ــتفاده  ــتم هاي متن باز اس طراحي كنيد و اين بار از سيس
ــخصي من استفاده از سيستم فروشگاهي  نكنيد.  نظر ش
ــت. اين  ــام WooCommerce اس ــرس با ن ورد پ
سيستم بخوبي فارسي سازي شده، كار كردن با آن آسان 

است و امكانات مورد نياز يك فروشگاه را دارد. 
ظاهر شكيل در حد بين المللي

ــتم هاي فروشگاهي  ــياري از افرادي كه از سيس بس
ــاده و  ــتفاده مي كنند، از ظاهر س ــرس يا جومال اس وردپ
ــكايت دارند، اما مي توان با  ــگاه ها ش تكراري اين فروش
ــكيل در حد بين المللي  ــتم ها فروشگاهي ش همين سيس
ــايت هاي بين المللي كه قالب هايي  ــت. يكي از وبس داش
ــتم هاي متن باز ارائه مي كند وبسايت  شكيل براي سيس
ــايت  ــل اين وبس ــت. داخ Themeforest.net اس
ــود را انتخاب و قالب هاي  ــتم متن باز خ مي توانيد سيس
ــاهده كنيد. مي توانيد يكي  ــدد و زيباي زيادي را مش متع
ــاب كرده و بخريد و پس از آن از يك  از قالب ها را انتخ

ــازي و روي  برنامه نويس بخواهيد آن را برايتان فارسي س
ــه دارد، اما  ــايت تان نصب كند. اين كار كمي هزين وبس
ــكيل با ظاهري بين المللي  ــايتي ش ــود وبس باعث مي ش
ــيد. درخصوص پرداخت دالري وبسايت نيز  ــته باش داش
جاي نگراني نيست، وبسايت هاي زيادي اين كار را انجام 
ــته و در گوگل  ــت كمي وقت گذاش ــد، كافي اس مي دهن

جستجو كنيد.
اينماد و درگاه پرداخت 

ــر بزنيد، كنار  ــايت فروشگاه هاي اينترنتي س به وبس
وبسايت عكسي مشترك در تمام آنها وجود دارد با عنوان 
ــي كه با كليك  ــاد اعتماد الكترونيك ــاد يا همان نم اينم
ــخصات  ــگاه، آدرس فيزيكي و مش ــام فروش روي آن ن
ــما هم براي فروشگاه  ــاهده خواهيد كرد. ش ديگر را مش
ــه  ــيد تمام پروس ــه اينماد نياز داريد، نگران نباش ــود ب خ
ــايت ــت اين نماد به صورت اينترنتي و از طريق س  درياف

ــود. درخواست خود را ثبت،  enamad.ir انجام مي ش
ــده را ارائه و مرحله به مرحله پيش  ــته ش مدارك خواس
ــما كامل باشد اين پروسه بيشتر از  برويد. اگر مدارك ش
يك ماه زمان نخواهد برد. توجه داشته باشيد اگر بخواهيد 
براي فروشگاه خود درگاه پرداخت داشته باشيد، دريافت 
ــاله حساسيت  ــت و بانك ها به اين مس اينماد الزامي اس
ــته و در اولين مرحله اين موضوع را بررسي خواهند  داش

كرد.
ــايت بانكي كه در آن  ــس از دريافت اينماد، به وبس پ
حساب داريد برويد و درخواست درگاه پرداخت الكترونيك 
ــد، اگر اين گزينه را پيدا نكرديد، عبارت  خود را ارائه كني
ــك بعالوه نام بانك خود را در اينترنت  پرداخت الكتروني
ــتجو كرده و سايتي را كه يافته شد بررسي كنيد. اگر  جس
ــتيد، وبسايت هاي واسطه اي  حوصله اين مراحل را نداش
ــايت شما ارائه مي كنند، از آنها  نيز درگاه پرداخت به وبس

استفاده كنيد و بعدها سراغ درگاه مستقيم برويد.

دير افتتاح كردن بهتر است
ــود عجله نكنيد، اطالعات  ــگاه خ براي افتتاح فروش
ــتري  ــايت را تكميل كنيد، خودتان را در مقام مش وبس
ــايت شما به اندازه  ــايت قرار دهيد و ببينيد آيا وبس وبس
ــش هايي را كه ممكن  ــت؟ پرس كافي متقاعدكننده اس
ــت در ذهن مشتري شكل بگيرد مطرح كنيد و براي  اس
ــيد. اگر بارها مجبور به تغيير  ــته باش ــخي داش آن پاس
بخش هايي شديد اين كار را انجام دهيد. يادتان باشد در 
ــتري از وبسايت شما، تصوير ذهني او  اولين بازديد مش
شكل مي گيرد و اين تصوير با هر بار مراجعه يا شنيدن 
ــود. مي توانيد افتتاح  ــما كامل تر مي ش و ديدن درباره ش
ــيد، به اين صورت كه تعدادي از  ــته باش خصوصي داش
ــتان خود را دعوت كنيد و وبسايت را به آنها نشان  دوس
دهيد، آنها مي توانند از شما نكاتي را بپرسند، نظر بدهند 
ــما خواهند كرد.  ــان كمك بزرگي به ش ــا اين كارش و ب
ــته  ــتري داش حتي اگر بخواهيد نظرات واقعي تر و بيش
ــايت مربوط به  ــيد مي توانيد مطرح نكنيد اين وبس باش

شماست و بعد از آنها نظر بخواهيد.
در جستجوي مخاطب

ــود را انتخاب و بعد از  ــگاه اينترنتي خ حال كه فروش
ــه جستجوي مخاطب  تكميل، آن را افتتاح كرديد، پروس
ــت به  ــان مراحلي كه قرار اس ــود؛ يعني هم ــاز مي ش آغ
ــتم، من آمده ام تا  ــان اعالم كند «آهاي من هس مخاطب
ــروع كنيم؟ موتور  ــازت را برطرف كنم.» اما از كجا ش ني
ــت به  ــتجوگر گوگل را هيچ گاه فراموش نكنيد، دس جس
مشتري خوبي دارد و مي تواند هر روز مشتري هاي زيادي 
ــايت هايي كه هر روز با  ــان پيدا كند. گوگل به وبس برايت
ــوند بيشتر سر مي زند، مطالب  مطالب خاص به روز مي ش
ــه آن را  ــه خودتان زحمت تهي ــي مطالبي ك خاص يعن
كشيده ايد و از جاي ديگري كپي نكرده ايد، پس مي توانيد 
بخشي به عنوان بالگ داشته باشيد و مثال اگر فروشگاه 
ــي چاي داريد، هر روز مطالبي در خصوص انواع  تخصص
ــر كنيد تا به روز بمانيد و گوگل  چاي و خواص آن منتش

شما را پيدا كند.
مخاطبي را كه به وبسايت شما سر مي زند جذب كنيد 
ــته  ــاني داش و به بهانه اي از او ايميل دريافت كنيد تا نش
ــود را به صورت بلندمدت حفظ  ــيد و بتوانيد ارتباط خ باش
كنيد. حفظ مخاطبي كه حتي يك بار به وبسايت شما سر 

زده كم هزينه تر از جذب مخاطب جديد خواهد بود.
ــايت خود را براي مجموعه هايي كه  خبر افتتاح وبس
اطالع رساني اين حوزه را انجام مي دهند، ارسال كنيد. به 
وبسايت هاي مختلف اين مطلب را ارسال كرده و از آنها 

بخواهيد آن را درج كنند. 
ــاني را كه در فهرست  ــتان، آشنايان و تمام كس دوس
ــد، آنها به دليل  ــتند فراموش نكني ــما هس ايميل هاي ش
ــالي را باز كرده و  ــما دارند ايميل ارس اعتمادي كه به ش
ــه مي كنند، پس مي توانيد از آنها بخواهيد اگر ايده  مطالع
شما را مي پسندند، آن را به اشتراك بگذارند. محتواي اين 
ــيار مهم است، طوري  ــما بس ايميل ها و نحوه معرفي ش
ــد همان را براي  ــه كنيد كه مخاطب بتوان محتوا را تهي

ديگران ارسال كرده يا به اشتراك بگذارد. 

 10 نكته امنيتي 
براي خريد در وب

محمد حيدري تفرشي 
استاد دانشگاه در رشته امنيت اطالعات

info@heydari.info
در ميان تراكنش هاي گوناگوني 
ــم،  ــام مي دهي انج ــه روي وب  ك
ــاي مالي جايگاه ويژه اي  تراكنش ه
دارد، زيرا زيان حاصل از مشكالت احتمالي آن كامال 
براي ما محسوس خواهد بود. در اين نوشته به اختصار 
ــه امنيتي را براي انجام يك خريد امن در وب  ده نكت
ــوم كه كاربران بايد همگي آنها را رعايت  يادآور مي ش

كنند:
ــه اي كه مي خواهيد از طريق آن تراكنش  1- رايان
مالي آنالين انجام دهيد بايد به نرم افزار آنتي ويروس و 
فايروال به روز رساني شده مجهز باشد. اين نرم افزارها 
ــما در برابر نرم افزارهايي  ــد تا حد زيادي از ش مي توانن
كه قصد به سرقت بردن اطالعات ارزشمند مالي شما 

را دارند محافظت كنند.
ــتفاده  ــه هيچ وجه از رايانه هايي كه براي اس 2- ب
ــترس هستند يا بين چند نفر به اشتراك  عموم در دس
گذاشته شده اند، براي انجام تراكنش هاي آنالين خود 

استفاده نكنيد.
ــود حتما  ــام خريدهاي آنالين خ ــراي انج 3- ب
ــي به  ــد متعلق به خودتان براي دسترس ــاي بان از پهن
 شبكه اينترنت استفاده كنيد. به هيچ وجه از شبكه هاي
ــبكه هاي ش ــا  ي ــران  ديگ ــه  ب ــق  متعل  Wi -Fi"
ــكش  ــما پيش ــه به صورت رايگان به ش Wi -Fi ك
مي شود براي اتصال به اينترنت و انجام خريد در وب 

استفاده نكنيد.
4- به هيچ وجه از لينك هاي خريدي كه از طريق 
ــبكه هاي اجتماعي يا شبكه هاي پيام رسان  ايميل، ش
ــود، براي خريد  ــال مي ش ــما ارس (وايبر و...) براي ش
ــه وب مورد نظرتان را  ــتفاده نكنيد. خودتان صفح اس

براي سفارش كاال يا خدمات جستجو كنيد.
ــورد نظرتان را  ــه وب م 5- آدرس (url) صفح
ــام دهيد، به  ــد در آن خريد آنالين انج كه مي خواهي
ــت بودن نام آن مطمئن  ــي كنيد تا از درس دقت بررس
ــروع  ــويد. آدرس اين صفحه بايد واژه (https) ش ش
ــبز رنگ كه  ــل از آن عالمت يك قفل س ــود و قب ش
ــايت  ــر بودن گواهي ديجيتال وبس ــان دهنده معتب نش
ــت، در نوار آدرس مرورگر شما قابل  مورد نظر شماس

رويت باشد.
ــه قصد داريد خريد  ــايت هاي ايراني ك 6- در وبس
ــا انجام دهيد به دنبال نماد  آنالين خود را از طريق آنه
ــد و با كليك  ــب و كار بگردي ــاد الكترونيكي كس اعتم
روي آن در صفحه جديدي كه باز مي شود، مشخصات 

فروشنده كاال يا خدمات مورد نظرتان را بررسى كنيد.
7- تا آنجا كه مي توانيد از كارت هاي هديه بانكي 
ــراي پرداخت هاي  ــاي بانكي خود ب ــاي كارت ه به ج

آنالين استفاده كنيد.
ــاي اطالعات  ــه مي توانيد از افش ــا آنجا ك 8- ت
ــخصي مربوط به خود (نام و نام خانوادگي، كدملي  ش

و...) در انجام خريدهايتان در وب خودداري كنيد.
9- از كلمات عبور قوي استفاده كنيد. همين قدر 
بدانيد كه يك كلمه عبور امن بايد حداقل 14 كاراكتر 
طول داشته باشد و تركيبي از حروف بزرگ و كوچك، 

عدد و نشانه هاي مختلف باشد.
ــات مربوط به تراكنش هاي مالي خود  10- اطالع
ــا ثبت و حفظ كرده كه در صورت بروز هرگونه  را حتم
ــاي مانده  ــابقه برج ــتفاده از س ــكلي بتوانيد با اس مش

دادخواهي كنيد.

نگاه كارشناس

اگر مشتاق داشتن يك فروشگاه اينترنتي هستيد، مسير راحتي پيش روي شما نيست. همين كه از بين چند 
ــماري را مي توانيد نام ببريد كه به حيات  ــال به وجود مي آيند، تعداد انگشت ش ــگاه اينترنتي كه هر س صد فروش
ــوار هم  ــگاه اينترنتي دش ــت. اما راه اندازي فروش ــير اس ــان دهنده پرپيچ و خم بودن مس خود ادامه مي دهند، نش
ــير را ببينيد و باور كنيد فعاليت در فضاي اينترنت هم كسب  ــن مي خواهد. مس ــت، فكري باز و نگاهي روش نيس
ــب و كار اينترنتي راه اندازي كنيد نمي شود فقط بخش اينترنتي را  ــود. اگر مي خواهيد كس ــوب مي ش و كار محس
ــب و كار را بدانيد، بتوانيد بازار را ببينيد، شناسايي  ــته باشيد، بلكه اول بايد كس ــيد و انتظار موفقيت داش بلد باش
كنيد و بعد متناسب با نياز بازار پاسخي در فضاي اينترنت ارائه كنيد. يادتان باشد مخاطبي كه مشتري احتمالي 
شماست، براي خريد بهتر، اطالعات و براي حس بهتر، احساس مي خواهد. پس با محتواي وبسايت و پست هاي 

شبكه هاي اجتماعي خود با او صحبت كنيد. صبور باشيد و اين راه را به عنوان پروسه اي بلندمدت ببينيد.

گام سوم از 3 گام
راه اندازى يك فروشگاه دودهنه در خيابان اصلى اينترنت

جمع بندي 
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كارگاه

امير عصاري
ــوده، برنامه هايي كه ماه ها  فايل هاي تكراري و بيه
ــات موقت و  ــت، انبوهي از اطالع ــده  اس ــتفاده نش اس
ردپاهاي اينترنتي، پوشه هاي داراي نام هاي نامشخص 
ــتردگي پخش در بخش هاي  و اطالعات نامرتب با گس
ــك بدون كوچك ترين نظم يا ساختار  مختلف هارد ديس
مناسب جزو مواردي به شمار مي رود كه رايانه  شما را به 
ــاري تبديل مي كند. اگر فكر مي كنيد هريك  يك سمس
ــما نيز وجود دارد، همين حاال  ــن موارد در رايانه  ش از اي
ــاعت، آن را  ــويد و در كمتر از يك س ــت به كار ش دس
ــرايط  ــر و رو كنيد تا همچون روز اول در بهترين ش زي

پردازش هاي درخواستي شما را انجام دهد.
ــده  ــيد برخي راهكارهاي ارائه ش ــته باش توجه داش
ــما را  ــك رايانه ش در اين مقاله ظرفيت خالي هارد ديس
ــث افزايش ظرفيت  ــد، برخي ديگر باع افزايش مي ده
ــه اطالعات  ــي ب ــرعت دسترس ــود، اما س خالي نمي ش
ــرعت  ــش داده و در تمام راهكارها، افزايش س را افزاي
ــرعت اجراي برنامه ها، افزايش  ــي، افزايش س دسترس
ــز افزايش  ــك و در نهايت ني ــي هارد ديس ــاي خال فض

بهره وري از رايانه  فعلي نصيب شما مي شود.

حذف فايل هاي تكراري
ــن گزينه  اضافه در هر رايانه   فايل هاي تكراري اولي
ــمار مي رود. گاهي ممكن است يك عكس، فايل  به ش
ــي، فيلم، موزيك يا حتي فايل نصبي برنامه در چند  متن
ــك رايانه كپي شده باشد  مكان مختلف روي هارد ديس
ــه تنها مزيتي ندارد،  ــدن هاي تكراري ن كه اين كپي ش
ــغال  ــك رايانه را نيز اش ــاي خالي هارد ديس ــه فض بلك
ــي به فايل  ــرعت دسترس مي كند. همچنين كاهش س
ــلوغ شدن بيهوده پوشه هاي موجود  موردنظر به دليل ش
ــت كه اين  ــكالتي اس ــك نيز از ديگر مش در هارد ديس

تكراري هاي مزاحم به همراه دارند.
ــياري از كاربران امكان  ــفانه مشغله  كاري بس متاس
ــود روي  ــراري موج ــاي تك ــذف فايل ه ــتجو و ح جس
ــحال كننده  ــك را از آنها گرفته، اما خبر خوش هارد ديس
ــتفاده از نرم افزارهاي متعددي كه  اين كه مي توانيد با اس
ــت، عالوه بر جستجوي  ــتفاده از آنها نيز رايگان اس اس
ــاي تكراري گزينه هاي موردنظر را حفظ و موارد  فايل ه
تكراري را حذف كنيد.برخي نرم افزارهاي پيشنهادي براي 
ــن كار را مي توانيد با مراجعه به لينك هاي زير   انجام اي

دريافت كنيد:
 dupeGuru:
http://www.hardcoded.net/dupeguru
Duplicate Cleaner:
http://www.digitalvolcano.co.uk 
WinMerge:
http://winmerge.org 

پاكسازي مرورگر
 يكي از مزايا و امكانات مرورگرهاي اينترنتي، حافظه  
ــپاري ردپاهاي اينترنتي  ــيار خوب آنها در به خاطر س بس
ــاي عبور  ــايت هاي مختلف، رمزه ــاني س ــت. نش شماس
ــايت ها و بسياري  ــده، زمان ورود به هريك از س وارد ش
ــه مرورگر  ــت ك ــات ديگر از جمله مواردي اس از اطالع
ــره مي كند تا در صورت  ــما در حافظه  خود ذخي رايانه  ش
ــما كمك كند. البته گاهي  نياز با به خاطرآوري آنها به ش
همين حافظه  به ظاهر كاربردي از شما جاسوسي كرده و 
گزارش هاي خود را براي هكرها يا سازمان هاي جاسوسي 

ارسال مي كند.چنانچه مدت زمان زيادي از نصب ويندوز 
مي گذرد و به وبگردي نيز عالقه داريد، پيشنهاد مي كنيم 
همين حاال براي پاكسازي حافظه  مرورگر اقدام كنيد، زيرا 
ــده حافظه  مرورگر چند گيگابايت  در مواردي مشاهده ش
ــك را به خود اختصاص داده و  ــاي خالي هارد ديس از فض

موجب كاهش سرعت عملكرد مرورگر نيز شده است.
ــه  اطالعات  ــر و تاريخچ ــازي حافظه  مرورگ پاكس
ذخيره شده در هريك از مرورگرها روش متفاوتي دارد. 
ــتي انجام اين كار نرم افزارهايي  در كنار روش هاي دس
ــات مرورگر را به  ــازي اطالع ــز به طور خودكار پاكس ني
ــن لينك مي توانيد  ــده مي گيرند كه با مراجعه به اي عه

نمونه هايي از آنها را دريافت و استفاده كنيد:
TuneUp Utilities :http// www.tune up.com
Browser Cleaner: http:// cnet.co/1Hpk6vd

ــه بخش تنظيمات  ــن مي توانيد با مراجعه ب همچني
ــا هربار  ــرار دهيد كه ب ــي ق ــر، آن را روي حالت مرورگ
بستن مرورگر، همه اطالعات ذخيره شده در حافظه نيز 
ــود تا به اين ترتيب هيچ گاه حافظه  مرورگر  پاكسازي ش

شما مثل سابق پر نشود.

حذف برنامه ها
ــت به داليل  ــه ممكن اس ــتفاده از رايان ــگام اس هن
ــيد و با  ــته باش ــزار خاصي نياز داش ــددي به نرم اف متع
ــرعت كه در اختيار داريد با يك جستجوي  اينترنت پرس
ــود و روي رايانه نصب  ــاده نرم افزار موردنظر را دانل س
كنيد. پس از استفاده از نرم افزار ممكن است تا چند ماه 
ــراغ آن نرويد و حتي ممكن است در صورتي كه نام  س
نرم افزار را روي رايانه  خود مشاهده كنيد به خاطر نداشته 
ــيد چرا چنين نرم افزاري روي رايانه  شما نصب شده  باش
ــت. در هر حال هنگامي كه  ــا عملكرد آن چه بوده اس ي
ــه كاري انجام  ــيد يك نرم افزار چ ــته باش به خاطر نداش

ــويد كه  ــد يا هنگامي كه با نرم افزاري مواجه ش مي ده
ــتفاده نكرده ايد مي توان نتيجه گرفت  چند ماه از آن اس
ــدارد و بيهوده روي  ــما كارايي ن ــن نرم افزار براي ش اي

رايانه  شما جا خوش كرده است.
ــرايط پيشنهاد مي كنيم نگاهي به فهرست  در اين ش
نرم افزارهاي نصب شده در رايانه بيندازيد و هر كدام را 
كه نمي شناسيد، حذف كنيد (البته دقت داشته باشيد هر 
گزينه  ناشناسي را نيز نبايد حذف كنيد، زيرا ممكن است 

پيش نياز اجراي نرم افزارهاي موردنياز شما باشند.)
ــتم عامل ويندوز  ــا در سيس ــذف نرم افزاره براي ح
ــل روي  ــه كنترل پان ــس از مراجعه ب ــت پ ــي اس كاف
و  ــرده  ك ــك  كلي  Programs and Features
ــده گزينه  مورد نظر را  ــت برنامه هاي نصب ش از فهرس

انتخاب و روي Uninstall فشار دهيد.
ــزارAbsolute Uninstaller نيز گزينه   نرم اف
ــذف برنامه ها از  ــيار خوبي براي مديريت ح كمكي بس
ــمار مي رود و با مراجعه به اين  ــتم عامل به ش روي سيس

لينك مي توانيد نسخه اي از آن را دريافت كنيد:
 http://www.glarysoft.com/absolute- uninstaller
ــوان عــــــن ــا  ب ــزاري  نـــرم اف ــن   همچــــني

ــده كه به   Should I Remove It نيز طراحي ش
ــه نظرات و انتخاب ديگر  ــما كمك مي كند با توجه ب ش
كاربران در سراسر جهان متوجه شويد چه نرم افزارهايي 
بهتر است روي رايانه  شما بمانند و كدام نرم افزارها بهتر 

است از روي آن حذف شوند.
http://www.shouldiremoveit.com

مديريت پوشه ها
ــه ها و روش  ــت از مديريت پوش ــرگاه صحب  ه
ــتانم را به  ــود، يكي از دوس ــا مي ش ــذاري آنه نامگ
ــه هاي جديد  ياد مي آورم كه هنگام نامگذاري پوش

دستش را روي يك كليد قرار داده و براي چند ثانيه 
ــتش قرار مي گرفت  ــر كاراكتري را كه زير انگش ه
فشار مي داد و به  اين ترتيب نامي براي پوشه  جديد 
ــيدم  ــود ايجاد مي كرد. هنگامي كه از او مي پرس خ
ــذاري مي كني و  ــور نامگ ــه هاي ديگر را چط پوش
چطور متوجه مي شوي كدام پوشه حاوي اطالعات 
ــخ را دريافت مي كردم:  ــت، اين پاس جديدتري اس
ــه را طوالني تر  ــته  كاراكترهاي نام پوش «طول رش

مي كنم.»
ــه هايي كه قرار است  ــايد براي فايل ها و پوش ش
ــي از  ــكتاپ يا هر بخش بعد از يك روز از روي دس
ــن روش چندان  ــود، اي ــك رايانه پاك ش هارد ديس
ــا در صورتي كه يك  ــد، اما مطمئن غيرمنطقي نباش
ــه هاي خود را نامگذاري  هفته به همين منوال پوش
ــچ فرد ديگري نيز  ــد، نه  فقط خودتان بلكه هي كني
قادر به يافتن برنامه ها و اطالعات موردنظر نخواهد 
ــروف چرا عاقل كند كاري كه  بود. پس به قول مع

باز آرد پشيماني؟
ــه هاي ــك رايانه و پوش ــه هارد ديس ــي ب  نگاه

 ايجاد شده در آن بيندازيد، آيا شما ساختار مناسبي 
براي نامگذاري و دسته بندي پوشه هاي خود رعايت 
كرده ايد؟ اگر اين گونه است به شما تبريك مي گوييم؛ 
در غير اين  صورت همين حاال دست به كار شده و 
 با گشت وگذار در پوشه هاي موجود در هارد ديسك، 
ــام آنها را اصالح كرده و در صورت نياز فايل هاي  ن
ــه هايي را كه در مكان مناسبي قرار  متفرقه يا پوش

ندارند نيز جابه جا كنيد.
ــه هاي  ــذاري اطالعات و پوش ــر روش نامگ  اگ
ــبك افزايش طول و بدون هيچ  ــده به س ذخيره ش
ــنهاد مي كنيم از نرم افزار  قاعده و قانون است، پيش
ــزار بدون  ــن نرم اف ــد. اي ــك بگيري DropIt كم
ــا توجه به نوع آنها  ــما و ب توجه به نام فايل هاي ش
پوشه هايي را به طور خودكار ايجاد كرده و فايل هاي 

مرتبط با هر پوشه  را در آن قرار مي دهد.
به  عنوان مثال، پوشه اي براي موزيك هاي شما 
ــده و همه موزيك ها در آن قرار مي گيرد.  ايجاد ش
ــات مختلف  ــتجو، اجراي عملي ــرايط جس تعيين ش
ــتجو و در نهايت نيز واگذاري انجام  روي نتايج جس
خودكار كارها به اين نرم افزار، سه مرحله  ساده براي 

استفاده از اين نرم افزار است.
http://www.dropitproject.com

مديريت دانلود شده ها
 Downloads  فايل هاي دانلود شده در پوشه
ــاي خالي  ــه فض ــت ك ــر مواردي اس ــز از ديگ ني
هارد ديسك را به خود اختصاص داده و در بسياري 
از موارد نيز فايل هاي موجود در آن كاربرد مجددي 
ــتر رايانه  خود را  ــدارد. پس براي آن كه كمي بيش ن
ــاي دانلودي مراجعه  ــه  فايل ه منظم كنيد، به پوش
ــه خيلي وقت پيش دانلود  ــرده و گزينه هايي را ك ك
كرده ايد، حذف كنيد. همچنين مي توانيد گزينه هايي 
ــد نداريد آنها را  ــده اما قص ــه بتازگي دانلود ش را ك
ــه  اين ترتيب  ــد حذف كنيد. ب ــتفاده كني دوباره اس
ــك، اين  ــر افزايش فضاي خالي هارد ديس عالوه ب
ــي به فايل هاي  ــده و دسترس ــه نيز خالي تر ش پوش

دانلودي جديد راحت تر خواهد شد.
ــز به  طور  ــن كار را ني ــل داريد اي ــه تماي چنانچ
ــاي زماني مختلف،  ــودكار انجام داده و در بازه ه خ
ــازي اطالعات ذخيره شده در هريك  عمليات پاكس
از پوشه هاي مورد نظر شما به  طور خودكار مديريت 
ــود، مي توانيد از نرم افزار Belvedere  كمك  ش
بگيريد. اين نرم افزار به  صورت رايگان از لينك زير 

قابل دريافت است:
http://bit.ly/1PmHMRX

راه هاي پاكسازي و منظم سازي رايانه

اين رايانه است يا سمساري؟
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كارگاه

همانطور كه مى دانيد براي داشتن رايانه اي سريع و 
ــي كرده و در  ــر حال بايد به طور دوره اي آن را بررس س
ــكالت به وجود آمده را تعمير و اصالح  صورت نياز، مش

كنيد.
ــاي موردنياز براي تعميرات دوره اي در  برخي ابزاره
ــما  بخش Regular Maintenance در اختيار ش
قرار مي گيرد. ابزار بررسي درايورها و به روزرساني آنها را 
پيشتر در كليك به شما معرفي كرديم. از ديگر ابزارهاي 
ــش Startup Manager براي  موجود در اين بخ
ــتم عامل  مديريت برنامه هاي فعال هنگام ورود به سيس
ــزاري  ــز اب ــت و Uninstall Manager  ني اس

ــده  قدرتمند براي حذف برنامه هاي نصب ش
ــي رود. اين برنامه  ــمار م در ويندوز به ش
ــات و فايل هاي  ــذف همه اطالع با ح
ــر، ردپاهاي  ــا برنامه  موردنظ مرتبط ب

ــما اين  ــازي مي كند و به ش موجود از آن را كامال پاكس
ــذف برنامه ها، هيچ ردي  ــان را مي دهد پس از ح اطمين

از آنها باقي نماند.
زمان بندي بررسي هاي خودكار و استفاده از ابزارهاي 
مختلف براي رفع مشكالت از جمله امكاناتي است كه 

در بخش Schedule در اختيار شما قرار مي گيرد. 
ــه ابزارهايي در چه  ــخص كنيد چ ــت مش كافي اس
ــما در  ــوند، بعد از آن رايانه  ش ــرا ش ــه اج روزي از هفت
ــده به طور خودكار مورد ارزيابي  فواصل زماني معين ش

قرار مى گيرد و تعميرات دوره اي انجام مى شود. 

اسباب كشي از گوشي به گوشي ديگر

Wondershare MobileTrans :عنوان نرم افزار
قابل نصب در: ويندوز، مك

سيستم عامل هاي پشتيباني شده:
 ـ سيمبين 40، 60 و سري 3

 ـ اندرويد 1 / 2 تا اندرويد 5
 ـ آي.او.اس 5 تا آي.او.اس 1 / 8

 ـ بلك بري 1 / 7 و نسخه هاي پايين تر
ــمند، انتقال اطالعات دستگاه قبلي  ــتگاه هوش ــكالت كاربران پس از خريد يك دس يكي از عمده ترين مش
همچون پيام هاي كوتاه، فهرست مخاطبان، تصاوير و... روي دستگاه جديد است. در اين ميان برخي سازندگان 

دستگاه هاي هوشمند ابزاري را براي انتقال  به برخي سيستم  هاي عامل  به دستگاه هاي خود طراحي كرده اند 
اما اين نرم افزارها نيز محدوديت هاي خودشان را دارند و كار كردن با آنها براي همگان آسان نيست.

نرم افزار ديگري كه قصد داريم در اين مطلب به شما معرفي كنيم Mobile Trans نام دارد. اين 
ــتيباني از امكانات ويژه، قابليت انتقال اطالعات مختلف همچون مخاطبان، پيام هاي كوتاه،  نرم افزار با پش

ــتم  هاي عامل  اندرويد، آي.او.اس، سيمبين  گزارش تماس ها، تصاوير، موزيك ها، ويدئوها و برنامه ها را در سيس
و بلك بري در اختيار شما قرار مي دهد.

ــتيباني مي توانيد از لينك زير  ــتر درباره دستگاه ها و سيستم هاي عامل  مورد پش ــب اطالعات بيش براي كس
كمك بگيريد:

http://www.wondershare.com/phone-transfer/reference.html
ــخه هاي قابل اجرا در ويندوز يا مك اين نرم افزار نيز با مراجعه به لينك  همچنين دانلود هريك از نس

زير امكان پذير است:
http://www.wondershare.com/phone-transfer

تعميرات دوره اي رايانه
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ترفند

امير عصاري
همان طور كه مي دانيد افزونه هاي كاربردي در مرورگرها، امكانات 
ــا براحتي از  ــد. اين افزونه ه ــما قرار مي ده ــددي را در اختيار ش متع
 گزينه هاي طراحي شده در خود مرورگر قابل دسترسي  است و مي توانيد

ــت  ــب يا حذف كنيد. گاهي ممكن اس ــاز، آنها را نص ــورت ني  در ص
ــما  نرم افزاري را روي رايانه نصب كنيد و اين نرم افزار بدون اطالع ش
ــور خودكار، افزونه اي را نيز روي مرورگر فايرفاكس نصب كند.  و به ط
  avast و آنتي ويروس WordWeb ــنري ــال ديكش به عنوان مث
افزونه هايي را به طور خودكار روي مرورگر نصب مي كنند كه حذف آنها 
ــت. اگر با چنين افزونه هايي در مرورگر مواجه هستيد،  امكان پذير نيس

مي توانيد با استفاده از روش زير به صورت دستي آنها را حذف كنيد:
1 ـ مرورگر را اجرا كرده و عبارت about:support را در نوار آدرس وارد كنيد.

2 ـ در بخش Application Basics روي Show Folder كليك كنيد.
3 ـ به پوشه  extensions مراجعه كنيد.

ــه هاي مرتبط با آنها قابل مشاهده  ــده به همراه فايل ها و پوش ــه همه افزونه هاي نصب ش 4 ـ در اين پوش
ــكرول كرده و  ــخيص افزونه  موردنظر  بايد پس از طي مرحله  يك، صفحه را به پايين اس ــت، اما براي تش اس
ــاهده و  Extensions را كليك كنيد. در ادامه عبارت موجود در بخش ID مربوط به افزونه  موردنظر را مش

فايل هاي يكسان با آيدي موردنظر را از پوشه  extension حذف كنيد. 
5 ـ فايرفاكس را ري استارت كنيد تا تغييرات اعمال شود.

حذف دستي افزونه هاي فايرفاكس متوسط

تلفن همراه هوشمند جي3 ال جي ازجمله دستگاه هاي محبوب در ميان 
ــمار مي رود، اما اين دستگاه در كنار محبوبيت خود،  كاربران به ش

ــته كه برخي از  ــكالتي را نيز براي كاربران به همراه داش مش
ــيده  ــكالت به عنوان عمومي ترين آنها به ثبت رس اين مش

ــكل متداول اين  ــت. در ادامه راهكاري براي دو مش اس
تلفن همراه ارائه مي كنيم.

غيب شدن ناگهاني برنامه ها
ــودن قابليت  ــال ب ــكل به دليل فع ــن مش  اي
رخ  ــتگاه  دس ــن  اي در   Smart cleaning
مي دهد و موجب مي شود نرم افزارهايي كه نصب 
ــتفاده نمي شوند به طور هوشمندانه  كرده ايد اما اس
ــوند. براي مديريت اين  از روي دستگاه حذف ش
ــس از مراجعه به Settings روي  قابليت  بايد پ
 Smart cleaning فشار داده و General
را انتخاب كنيد. در ادامه كليد منو را فشار داده و 

در بخش تنظيمات پاكسازي هوشمند، گزينه هاي 
Notification interval و Idle time period را به دلخواه خود تغيير دهيد.

بلوتوث متصل نمي شود
ــپيكرهاي بلوتوث  ــدن ارتباط بلوتوثي، قطع ناگهاني ارتباط، وقفه در پخش فايل هاي صوتي با اس برقرار نش
ــتگاه جزو شايع ترين مشكالتي است كه براي رفع آنها  بايد گزينه هاي زير را  ــن نشدن بلوتوث دس و حتي روش

بررسي كنيد:
 ـ مطمئن شويد باتري دستگاه از شارژ كافي برخوردار است و قابليت ذخيره سازي انرژي نيز غيرفعال است. 

به Settings برويد، روي Battery فشار دهيد و Battery saver را غيرفعال كنيد.
ـ  سعي كنيد پروفايل هاي قديمي ثبت شده را در بلوتوث حذف كنيد. ممكن است از محدوديت پروفايل هاي 

قابل ثبت عبور كرده باشيد.
ــار طوالني مدت  ــار دهيد و پس از انتخاب و فش  ـ به Settings مراجعه كنيد، روي Bluetooth فش
روي دستگاه هاي جفت شده  قبلي، گزينه  Forget را انتخاب كنيد. اكنون دوباره عمليات جفت شدن را آغاز 

كنيد.
ــار  ــه كرده، Bluetooth را انتخاب كنيد و در ادامه روي آيكون چرخ دنده فش ــه Settings مراجع  ـ ب

دهيد. گزينه  Connection access را روي Automatic قرار دهيد. 

راهكارهايي براي حل رايج ترين مشكالت جي3 مبتدى

چنانچه افراد مختلفي رايانه  شما را به طور اشتراكي استفاده مي كنند، ممكن 
ــت بخواهيد پيش از ورود به ويندوز، در صفحه  شروع (Login) پيامي را  اس
ــامل قوانين و مقرراتي  ــران به نمايش درآوريد. اين پيام مي تواند ش براي كارب
ــتفاده از رايانه باشد (به عنوان مثال كاربران را از نصب نرم افزارها منع  براي اس
كنيد يا از آنها بخواهيد بيش از زمان معيني از رايانه استفاده نكنند). همچنين 
ممكن است قصد داشته باشيد اطالعاتي را از ورود و خروج هاي كاربر و زمان 

آخرين ورود به سيستم عامل در اختيار او قرار دهيد.
ــويد تا اين ترفند را در  ــتيد با كليك همراه ش اگر به اين كار عالقه مند هس

رجيستري به اجرا درآوريم:
نكته: اين ترفند روي ويندوز 7 قابل اجراست.

هشدار: اعمال تغييرات در رجيستري نيازمند مهارت و دقت فراوان است، زيرا كوچك ترين اشتباه ممكن 
ــود. پيش از اعمال تغييرات در اين بخش توصيه مي كنيم از  ــتم عامل منجر ش ــت به اختالل در بوت سيس اس
رجيستري يك نسخه پشتيبان تهيه يا با استفاده از ابزار System Restore از وضعيت پايدار سيستم عامل 

يك نسخه پشتيبان تهيه كنيد.
ــگر  ــتجو عبارت Regedit را وارد كرده، حال ابزار ويرايش ــتارت كليك و در كادر جس 1 ـ روي منوي اس

رجيستري را اجرا كنيد.
2 ـ مسير زير را در رجيستري دنبال كنيد:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVer-
sion\Policies\System

پيام هشدار
1 ـ پيام هشدار در ويندوز 7 از دو بخش عنوان و متن پيام تشكيل مي شود. براي افزودن عنوان  بايد از ستون 
سمت راست روي گزينه  legalnoticecaption دوبار كليك و در پنجره  به نمايش درآمده عبارت دلخواه را 

در بخش Value data براي عنوان وارد كنيد. (در اين بخش مجاز به استفاده از 80 كاراكتر هستيد)
 legalnoticetext  2 ـ در ادامه براي اضافه كردن متن پيام خود بايد از ستون سمت راست روي گزينه
ــش Value data وارد كنيد. (در اين  ــون مرحله  قبل، متن دلخواه خود را در بخ ــار كليك كنيد و همچ دوب

بخش قابليت تايپ 16383 كاراكتر وجود دارد)
آمار ورود به سيستم

 New 1ـ  در ستون سمت راست روي بخشي خالي از صفحه كليك راست كرده و پس از مراجعه به منوي
گزينه  DWORD (32-bit) Value را كليك كنيد.

ــوان DisplayLastLogonInfo را به كليد جديد اختصاص داده و دوبار روي آن كليك كنيد  2 ـ عن
تا پنجره  مقداردهي به آن باز شود.

3 ـ در ادامه مقدار يك را در بخش Value Data وارد كنيد و با كليك روي Ok تغييرات را ذخيره كنيد.
ــما شروع به كار مي كند در صفحه  ورود به ويندوز، پيام هشدار دلخواهتان  به اين ترتيب هنگامي كه رايانه  ش
ــتم عامل، پنجره  آمار  ــاهده خواهيد كرد و پس از كليك روي گزينه  Ok و ورود كاربر موردنظر به سيس را مش

ورود براي شما نمايش داده خواهد شد.
ــما  ــكتاپ ويندوز در اختيار ش در اين مرحله نيز با كليك روي Ok از اطالعات مورد نظر عبور كرده و دس

قرار مي گيرد.

پيام هاي دلخواه در صفحه  شروع ويندوز حرفه اى

يكي از امكانات نسخه هاي پيشين سيستم عامل 
ــاي رايگان  ــود نرم افزاره ــت دانل آي.او.اس، قابلي
اپ استور بدون نياز به وارد كردن رمز عبور بود. در 
نسخه هاي جديد اين سيستم عامل، كاربران براي 
دانلود هريك از نرم افزارهاي موردنظر از اپ استور 
بايد رمز عبور خود را وارد كنند و اين كار زماني دشوار 
مي شود كه آيفون كاربر به تاچ آيدي مجهز نباشد. 
ــخه  8/3 از سيستم عامل  خوشبختانه با انتشار نس

 آي.او.اس، اين قابليت به آي.او.اس اضافه شده و 
مي توانيد با ترفندي، آن را فعال كنيد.

ــتگاه شما فعال نباشد. براي فعال كردن  ــت كه تاچ آيدي روي دس توجه: اين قابليت زماني انجام پذير اس
ــپس مراحل زير را دنبال  ــود بدون نياز به رمز عبور ابتدا  بايد قابليت تاچ آيدي را غيرفعال كنيد، س ــت دانل قابلي
كرده و پس از فعال كردن اين قابليت، در صورت نياز دوباره تاچ آيدي را فعال كنيد. (انجام اين كار با مراجعه 

به Settings و Touch ID & Passcode امكان پذير است)
 Software Update را انتخاب كرده و با مراجعه به General برويد، بخش Settings 1 ـ ابتدا به

مطمئن شويد نسخه  سيستم عامل دستگاه شما 8/3  است.
2 ـ دوباره به صفحه  Settings بياييد و iTunes & App Store را فشار دهيد.

3 ـ روي گزينه  Password Settings فشار دهيد.
 Always Require ــاي ــي از گزينه ه ــش Purchases & In - App Purchases يك 4ـ  در بخ
 Free Downloads  را فعال كرده و در ادامه كليد مقابل گزينه Require After 15 Minutes ــا ي

را غيرفعال كنيد.
ــش  ــه بخ ــد ب ــدا نمي كني ــه  3 پي ــه  Password Settings را در مرحل ــه گزين نكتـه: در صورتي ك
ــه Settings روي  ــد پس از مراجعه ب ــي به اين بخش باي ــد، براي دسترس ــه كني Restrictions مراجع
ــل كار را از  ــز مراح ــه ني ــد. در ادام ــاب كني ــت Restrictions را انتخ ــار داده و در نهاي "General فش

مرحله  4 دنبال كنيد.

دانلود نرم افزارهاي رايگان اپ استور بدون رمز مبتدى
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كليك شما

اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 51615 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

بهداد احمدزاده، 16 سـاله از اروميه: آيا گوشـي بلك بري 
Z10 با اجراي برنامه هاي اندرويدي به مشكلي بر مي خورد يا 

سرعت آن كند مي شود؟
ــخه  ــمي در نس ــه اين كه اين قابليت به طور رس ــه ب    باتوج
ــده،  ــي ها اضافه ش ــتم عامل بلك بري براي اين مدل از گوش ــد سيس جدي
ــما به وجود نمي آيد. توجه داشته باشيد با توجه به  ــكلي براي گوشي ش مش
نرم افزاري كه اجرا مي كنيد، ممكن است هنگام اجراي برخي نرم افزارهاي 
اندرويدي كمي افت سرعت مشهود باشد، اما در حالت كلي هنگامي كه از 
سيستم عامل و نرم افزارهاي اختصاصي بلك بري استفاده مي كنيد، مشكلي 

در روند اجراي برنامه ها وجود نخواهد داشت.

حسـين مهاجري از كـرج: ارتباط اينترنت سيسـتم من از 
طريق كابل به مودم متصل است. چگونه مي توان اين سيستم 
 wifi را به نقطه اتصال واي- فاي تبديل كرد؟ (چون مودم من

ندارد) البته مي دانم داشتن كارت وايرلس الزامي است.
ــش و پاسخ شماره قبل به اين پرسش پاسخ     در بخش پرس
داده شد. همچنين مي توانيد با مراجعه به لينك زير با يكي از نرم افزارهاي 

مخصوص اين كار آشنا شويد:
http: /  / click.jjo.ir / NewsPreview?id=1752841559
700847237

بهرام از مازندران: چقدر مي شـود به روشـي كه ويندوز به 
سـخت افزارهـاي رايانـه (كارت گرافيگ، رم، سـي.پي.يو و 

هارد) امتياز مي دهد، اطمينان كرد؟
ــافت از معرفي اين قابليت در ويندوز،     گويا هدف مايكروس
امتيازدهي به رايانه ها و اعالم توان سخت افزاري برنامه ها و بازي ها مطابق 
ــه اين قابليت به  ــت. به عبارت دقيق تر امتيازي ك ــن امتيازها بوده اس با اي
ــما اختصاص مي دهد ميانگين امتيازهاي سخت افزارهاي مختلف  رايانه  ش
نيست و حداقل امتياز است. به عنوان مثال چنانچه رايانه  شما به پردازشگر 
Core i7، حافظه  رم هشت گيگابايت و گرافيك قدرتمند مجهز باشد، اما 
ــد، امتياز پاييني در حالت كلي به  ــك آن ظرفيت كمي داشته باش هارد ديس
شما تعلق خواهد گرفت. تنها مزيت اين روش امتيازدهي براي معيارسنجي 
ــال چنانچه نرم افزاري به  ــت. به عنوان مث نصب نرم افزارها روي ويندوز اس
حداقل امتياز 2 نياز داشته باشد و امتياز رايانه شما 2/9 باشد، شما مي توانيد 
ــود نصب كنيد. همچنين هر  ــتگاه خ نرم افزار موردنظر را براحتي روي دس

ــاز خاصي را به خود اختصاص مي دهد  ــخت افزار در اين بخش امتي س
ــما مي توانيد امتياز  ــت. ش ــه اين امتياز از 1 تا 7/9 متغير اس ك

ــه را با امتياز آن قطعه در ديگر رايانه ها  دريافتي هر قطع
ــد داريد  ــال چنانچه قص ــد. در هر ح ــه كني مقايس

سخت افزار رايانه  خود را مورد بررسي دقيق قرار 
ــت  ــنهاد مي كنيم از ابزارهاي تس دهيد، پيش

ــرويس هاي آناليني كه  ــخت افزار و س س
ــخت افزارهاي مختلف و  ــه س به مقايس

توان پردازشي آنها مي پردازند، كمك 
بگيريد. (بنچ مارك سخت افزاري)

عماد كريميان 24 سـاله 
از اصفهان: تيرماه گذشـته 
لپ تاپـي خريـدم كـه هنوز 
بـازي خاصـي بـا آن انجام 
نـدادم. مي خواهـم بدانم با 
آن چه بازي هايي را مي توانم 
انجـام دهـم و اگـر قابليـت 
ارتقـا دارد چـه قسـمت هايي 

را مي توانـم ارتقـا دهـم. البته 
لپ تاپـم دو سـال گارانتـي دارد 

كه يك سال آن گذشته و فروشنده 
اعالم كرده براي ارتقاي RAM بايد 

آن را در اختيـار شـركت گارانتي كننده 
قـرار دهـم. در اين صـورت به نظر شـما 

مشكلي براي لپ تاپم پيش نمي آيد؟
گرافيـك  ،acer Aspire E1-570G  لپ تـاپ 

 ،Core i3-3217U پردازشـگر مركـزي ،Geforce 820M 

حافظه  رم  چهار گيگابايت از نوع DDR3 به همراه سيستم عامل 
ويندوز 8/1 است.

ــياري منتشر مي شود كه برخي از آنها     روزانه بازي هاي بس
ــوده و برخي ديگر روي  ــيار قدرتمند ب ــخت افزاري بس نيازمند تجهيزات س
ــه به تفاوت در  ــود. باتوج ــال قبل نيز بخوبي اجرا مي ش رايانه هاي چند س
ــا به هيچ وجه  ــراي اجراي بازي ه ــخت افزاري ب ــل نيازمندي هاي س حداق
ــداد بازي روي آن  ــخت افزار حدس زد چه تع ــوان باتوجه به يك س نمي ت
قابل نصب است، زيرا شايد همين فردا بازي هايي منتشر شود كه براي اجرا 

نيازمند حداقل پردازشگر مركزي Core i7 باشد.
با تجربه اي كه وجود دارد و باتوجه به مشخصات سخت افزاري دستگاه 
ــما ممكن خواهد بود، زيرا  ــما، امكان اجراي بسياري از بازي ها براي ش ش
ــگر مركزي و كارت گرافيك دستگاه شما نسبتا مناسب است و جز  پردازش
ــكلي در اجراي بازي ها نخواهيد داشت. همچنين براي  در موارد معدود مش
ــنهاد مي كنيم حتما از شركت گارانتي كننده كمك بگيريد، چرا  ارتقا نيز پيش
ــمت زيرين لپ تاپ است و چنانچه اين  كه ارتقاي رم نيازمند باز كردن قس
كار را افرادي غير از شركت گارانتي كننده انجام دهد، گارانتي دستگاه شما 

باطل مي شود.
 همچنين متخصصان اين شركت ها با اشراف كامل به دستگاه و حافظه  
رم فعلي روي آن، همه نكات الزم براي ارتقا را در نظر گرفته و به بهترين 
ــتگاه شما را ارتقا مي دهند. (قابليت ارتقا تا هشت گيگابايت  نحو حافظه  دس
ــما قابليت ارتقا را در بخش هاي ديگر نيز  ــتگاه ش وجود دارد) همچنين دس
ــركت  ــوارد نيز از متخصصان فني ش ــه مي كنيم در اين م ــا توصي دارد، ام
ــر فرد ديگري  ــك بگيريد، زيرا بيش از ه ــده لپ تاپ خود كم گارانتي كنن

تجربه  ارتقا، تعمير و استفاده از لپ تاپ شما را دارند.

 سـعيد محمـدي از كرمانشـاه: مـن يـك لپ تـاپ  مـدل
گرافيـك كارت  بـا   Asus N550 JV-CM198 
گرافيـك  كارت   ،Nvidia GeForce 750M 4GB 
 Windows 8 Enterprise 64bit  و Onboard Intel VGA

دارم كه دچار مشكلي به شرح زير شده است:
چنـد روز قبل يك دي وي دي (محتويـات فيلم) با نرم افزار 
Ashampoo Burning Studio 2014 رايـت كردم. حدود 
نيم سـاعت صبر كردم تا پيغام رايـت موفقيت آميز را بدهد و 
دي وي دي از رايتر خارج شود، ولي موقعي كه خواستم سيستم 
را خاموش كنم خيلي طول كشـيد و مجبور شدم دكمه پاور را 
نگه دارم تا سيستم خاموش شود. بعد از روشن كردن مجدد 
لپ تـاپ و مشـاهده لوگوي وينـدوز، صفحـه خوش آمد گويي 
وينـدوز بـاال نيامد و صفحـه همچنان سـياه ماند. بـه همين 
خاطـر مجبـور به نصب مجدد ويندوز شـدم، ولي موقع نصب 
درايورهاي لپ تاپ (با ديسك راه انداز همراه لپ تاپ) هنگامي 
كه به كارت گرافيك اينتل مي رسـد، صفحه سـياه مي شـود و 
صدايي از لپ تاپ خارج مي شـود. پس از ري اسـتارت كردن 
نيز صفحه همچنان سـياه اسـت. تنها راه شناسايي گرافيك 
اينتل استفاده از Driver Pack Solution V14.5 است كه 
بعـد از نصب درايور Nvidia امكان سـوئيچ كـردن بين آنها 
ماننـد قبـل وجود ندارد و فقـط از گرافيك Nvidia اسـتفاده 
مي شـود. چند روز بعـد از راه اندازي مجدد سيسـتم دوباره با 
 Nero Burning Rom 15 رايت يك دي وي دي با نرم افزار
و بدون هيچ مشـكلي، بعد از Restart مجدد سيسـتم دوباره 

صفحه سياه شد و چيزي مشخص نبود.
ــياه شدن تصوير و بروز  ــك  نوري با س    در اين كه رايت ديس
ــكل در گرافيك رايانه شما ارتباطي داشته باشد شك داريم، ولي مشكل  مش
ــياه شدن صفحه نمايش هنگام نصب درايور گرافيك اينتل به درايوري كه  س
ــايع ترين مشكالت در  ــكل يكي از ش ــت. اين مش نصب مي كنيد مربوط اس
ــتر موارد نيز به دليل  ــت و در بيش رايانه هاي مجهز به دو كارت گرافيك اس
سوئيچ خودكار كارت گرافيك روي گرافيك ديگر صورت مي گيرد. براي رفع 
ــكل استفاده از آخرين نسخه درايور موجود در سايت سازنده دستگاه  اين مش
ــت. (درايور كارت گرافيك اينتل در سايت سازنده لپ تاپ)  ــده اس توصيه ش
همچنين در مواردي مشاهده شده كه درايور دانلود شده از سايت سازنده نيز 
ــكل را دارد كه براي رفع آن دانلود درايور كارت گرافيك اينتل از  همين مش

سايت اينتل توصيه شده است.
 Safe هنگام بروز اين مشكل (سياه شدن صفحه نمايش) مي توانيد وارد
Mode شويد و پس از مراجعه به Device Manager، درايور كارت 
ــتارت  ــك اينتل را حذف كنيد. (پس از انجام اين كار رايانه را ري اس گرافي

كنيد تا ويندوز مجدد بوت شود)
ــكل سياه  ــازگار با ويندوز، مش اين احتمال وجود دارد با نصب درايور س
ــدن صفحه پس از رايت ديسك هاي نوري نيز رفع شود، زيرا مشكل  ش

به گرافيك دستگاه شما مربوط مي شود.

clickhelp@jamejamonline.ir پرسش و پاسخ

تشخيص لينك هاي دانلود 
غيرواقعي

ــتجو و دانلود نرم افزار، موزيك، فيلم و هر فايل ديگر، يكي از  جس
عمومي ترين كارهايي است كه كاربران در اينترنت انجام مي دهند. اگر 
شما نيز به جستجو در وب پرداخته و قصد داريد فايلي را دانلود كنيد بايد 
توجه داشته باشيد بسياري از نتايج يافت شده حاوي لينك هاي مخرب يا 
تبليغاتي هستند و ممكن است رايانه  شما را به انواع بدافزارها آلوده كرده و 

خطرات امنيتي جدي را براي شما به همراه داشته باشند. 
ــاي غيرواقعي،  ــخيص لينك ه ــاده ترين روش ها براي تش يكى از س
ــت كه در انتهاي مطالب يافت شده در سايت موردنظر  مشاهده نظراتي اس
وجود دارد. همچنين تجربه نشان داده چنانچه بيشتر بخش هاي يك سايت، 
ــتجوي شما  ــامل عبارات و لينك هاي دربردارنده كلمه كليدي مورد جس ش
ــايت جعلي بوده و فقط براي تبليغات و درآمدزايي شما را به  ــند، آن س باش

صفحات تبليغاتي يا مخرب هدايت مي كند.

آيا مي دانيد؟

 clickhelp@jamejamonline.ir سـواالت خـود را بـه 
ايميل كنيد تا پاسـخگوي شـما در كليك چاپي يا آنالين به 
نشـانى Click.jjo.ir باشـيم. ذكر نام، نـام خانوادگي و نام 
شـهر يا روسـتاي محل اقامت خود را فراموش نكنيد، زيرا به 

سواالت بدون نام و مشخصات پاسخ داده نمي شود.

توجه
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گجتي براي افراد مبتال به كوررنگي

ــت  ــراد مبتال به كوررنگي به قدري اس ــزان اف مي
ــاخته  ــركت گجتي به نام Eye2TV س كه يك ش
تا رنگ هاي تلويزيون را براي اين افراد نمايش دهد. 
ــت كه به  ــك حافظه فلش اس ــبيه ي Eye2TV ش
ــود و رنگ ها  پورت HDMI تلويزيون وصل مي ش
را طوري نمايش مي دهد كه افراد مبتال به كوررنگي 
ــدون تغيير  ــالم نيز ب ــح و افراد س ــر را صحي تصاوي
ــم براي تنظيم  ــاهده  كنند. اين گجت كنترلي ه مش
شدت رنگ ها دارد و اپليكيشن هوشمند نيز براي آن 

در دستور كار است.

اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 51616 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

فناورى ديجيتال

تاچ پدي به اندازه يك ناخن

ــت پر بخواهيد  حتما برايتان پيش آمده با دس
ــد يا همزمان  ــره را در رايانه تان ببندي ــك پنج ي
ــد كار ديگر با رايانه نيز كار كنيد.  حين انجام چن
ــده، اين  ــاخته ش ــه همين منظور س NailO ب
ــبيه ناخن مصنوعي است كه به انگشت  گجت ش
ــبد و با بلوتوث به لپ تاپ وصل  ــت مي چس شس
مي شود. با حركت انگشت اشاره روي اين گجت، 
ماوس حركت مي كند و با يك فشار كليك انجام 
 MIT ــت محققان دانشگاه مي شود. گفتني اس

اين گجت را طراحي كرده اند.

نظر و پيشنهاد خود را درباره همه مطالب 
كليك به نشاني: تهران، بلوار ميرداماد، 
 جنب مسجد الغدير،  روزنامه جام جم 

 يا پست الكترونيكي 
 click@jamejamonline.ir

 بفرستيد 
يا به شماره 300011226   پيامك بزنيد

براى خواندن مطالب بيشتر درباره 
دنياى فناورى به سايت جام جم كليك 

به نشانى click.jjo.ir مراجعه كنيد

جارويي مخصوص رختخواب
ــيت و آلرژي  ــك و رختخواب كه به ايجاد حساس وجود ذرات گرد و غبار در تش
منجر مي شود، شركت دايسون را به فكر انداخته تا جارويي مخصوص زدودن اين 
ذرات بسازد. جاروي دستي Dyson V6 Mattress از يك موتور خاص و بسيار 
قدرتمند بهره مي برد كه با قدرت باالي مكش، هيچ اثري از موجودات زنده و غبار 
ــارو در حالت عادي 20 دقيقه و در حالت  ــواب باقي نمي گذارد. باتري اين ج رختخ

تقويت شده تا شش دقيقه كار مي كند.
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شارژ تلفن همراه با توربين آبي
ــدن  ــت ديجيتال با تمام ش ــاي ريز و درش ــام گجت ه تم
ــري از اين  ــتند. براي جلوگي ــي هس ــيله بي ارزش باتري، وس
ــتگاهي  ــكل و مقابله با باتري خالي، طراحان آلماني دس مش
ــاعت ــاخته اند كه با يك س ــام Blue Freedom س  به ن

ــاعت  ــان، براي ده س ــرار گرفتن درون جريان آب خروش  ق
استفاده شارژ مي شود. اين توربين كوچك 179دالري، در هر 

جريان آب و با هر عمقي امكان تامين برق را دارد. ki
ck
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ويزيت دكتر در چند ثانيه
وضع وخيم فرزند يك پدر كارآفرين باعث 
ــد اين پدر كار كردن روي پروژه هاي ديگر  ش
ــته و به فكر ساخت گجتي براي  را كنار گذاش
سالمت بيفتد. Scout وسيله دايره اي شكل 
ــت كه به حسگرهايي مجهز شده  كوچكي اس
ــاني براي فقط چند  و با قرار گرفتن روي پيش
ثانيه عالئم حياتي همچون فشارخون، ضربان 
ــيژن خون را  ــاي بدن و ميزان اكس قلب، دم
اندازه مي گيرد و به اپليكيشن مخصوص خود 
  iOS ــد و ــن اپ براي اندروي ــتد. اي مي فرس
ــهيل  ــكي را تس ــت و معاينه پزش موجود اس

مي كند.

گرم كردن خانه با رايانه
ــگام كار حرارت توليد  همه رايانه ها هن
مي كنند كه عمال كاربردي ندارد و به هدر 
ــتارت        آپ هلندي  ــون يك اس اكن مي رود. 
ــي ابتكاري از اين گرماي  قصد دارد با روش
ــكار اين  ــاورد. راه ــول در بي بي مصرف پ
ــرورهاي مراكز داده به شكل  ــت كه س اس
ــوند تا دماي  ــوفاژ در خانه نصب ش يك ش
ــط را گرم كند.  ــان محي باالي حين كارش
ــنتر تا حد  ــن روش هزينه هاي ديتاس با اي
ــادي كاهش مي يابد و خانه هم با هزينه  زي

پايين تري گرم مي شود.
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كولر هوشمند
ــمند آينده بر پايه حسگرها و سيستم هاي هوشمند است كه  اساس خانه هاي هوش
ــت مي گيرند. با توجه به راهي  ــان خودكار به دس ــياري از امور را بدون دخالت انس بس
ــدن خانه هاي هوشمند وجود دارد، ال.جي دست به كار شده  طوالني كه تا همه گير ش
و كولر هوشمندي ساخته كه مي تواند نسبت به تعداد افراد حاضر در خانه دماي محيط 
ــتمي به نام اسمارت اسكن دارد كه تا شعاع  ــت پالس اينورتر سيس را تنظيم كند. نكس
ــاس كم يا زياد بودن افراد خانه ميزان باد و  ــكن مي كند و بر اس پنج متري محيط را اس
ــمند كه با استفاده از حسگرهايش  ــتم هوش دما را خودكار كم و زياد مي كند. اين سيس
ــازنده كاهش 13 درصدي مصرف  ــخيص مي دهد، به ادعاي س ــان را تش حضور انس

انرژي را در پي دارد.

فيلم بي پايان
ــه يك منبع برق براي  ــند باز هم ب ــاي ديجيتال هر قدر كه با كيفيت باش دوربين ه
ــاخته اند كه بدون نياز به  ــان دوربيني س تامين انرژي نياز دارند. حال گروهي از مهندس
منبع برق مي تواند عكس و فيلم بگيرد. البته اين دوربين هنوز يك نمونه آزمايشگاهي 
ــيار پاييني دارد، ولي تيم سازنده در حال كار براي بهبود كيفيت آن  ــت و كيفيت بس اس

است. اين دوربين مي تواند كاربردهاي بسياري از جمله اشياي پوشيدني داشته باشد.
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