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یادداشت
سعید طباطبایی


صادرات نرمافزار سرانجامی نداشت
ظاه��را اه��داف تعیین ش��ده ب��رای ص��ادرات نرم اف��زار تحق��ق پیدا نک��رده ولی
هدفگذاریهای برنامه پنجم توس��عه گویای آن است که تا پایان این برنامه یعنی تا
انتهای س��ال  ۱۳۹۴باید دو درصد از تولید ناخالص ملی ( )GDPبه صادرات نرمافزار
اختصاص داش��ته باش��د .با ای��ن وجود در حال حاضر این رقم هن��وز به نیمه راه هم
نرسیده و تنها به  0.7درصد محدود میشود.
آمارهای بین المللی منتش��ر ش��ده نیز گویای این واقعیت هس��تند که در این حوزه با
کشورهایی که در آخرین خانههای جدول قرار گرفته اند فاصله چندان زیادی نداریم.
از س��وی دیگر گزارش سال  ۱۳۹۳مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی نشان
دهنده سهم کم صادرات محصوالت با فناوری باال "هایتک" در اقتصاد ایران است
و تاکید میکند" :این س��هم در س��الهای اخیر از یک درصد صادرات صنعتی کشور
هم پایینتر بوده و این سهم از سال  ۱۳۸۴تاکنون روند نزولی داشته و از حدود 1.5
درصد به  0.73درصد در سال  ۱۳۹۲و سپس به  0.56درصد در سال  ۱۳۹۳کاهش
پیدا کرده است".
آمارهای غیر رسمی ارائه شده از سوی اتحادیه صادرکنندگان نرمافزار میزان صادرات
این صنعت در  ۱۱ماه اول س��ال گذش��ته را حدود  ۱۶۵میلیون دالر اعالم کرده است
که البته درباره صحت و س��قم این نوع آمارها بحثهای متعددی مطرح است چراکه
در موارد متعدد به دلیل مسائل مالیاتی شرکتها از اعالم ارقام دقیق طفره رفته و به
نوعی در این زمینه مقاومت میکنند .این در حالی اس��ت که براساس آمارهای منتشر
ش��ده مجموع تجارت جهانی صنعت نرمافزار در س��ال  ۲۰۱۳رقم��ی در حدود ۴۵۷
میلیارد دالر بوده که این رقم در سال  ۲۰۰۸حدود  ۳۰۰میلیارد دالر بوده و طی چند
سال رشدی در حد  ۵۰درصد را تجربه کرده است.
در این میان ایران سهم ناچیزی از این بازار را به خود اختصاص داده و در شرایطی که
کش��وری مانند ایاالت متحده نزدیک به  ۴۲درصد این سهم را از آن خود کرده سهم
ایران در این حوزه بسیار اندک برآورد میشود .البته با این وجود متوسط نرخ رشد ۲۰
درصدی بازار نرمافزار ایران از س��ال  ۲۰۰۱تا  ۲۰۰۷میالدی در مقابل متوس��ط رشد
 8.5درصدی جهان حاکی از آن است که ایران توانایی حضور در بازارهای بینالمللی
را دارد و این نیازمند حمایتهای دولت اس��ت .س��ازمان توسعه تجارت ایران در سال
 ۱۳۸۹اقدام به شناس��ایی ش��رایط محیطی و تواناییهای درون سازمانی برای نشان
دادن فرصتها و تهدیدهای صادرات نرمافزار ایران کرد که بر این اساس ،نقاط قوت
صنعت نرمافزار ایران را میتوان در مواردی از جمله پتانسیل نیروی کارشناسی جوان
و مدیران صنعتی ،افزایش تقاضا برای خدمات و نرمافزار ،عالقهمندی و حمایت دولت
از ص��ادرات نرمافزار و خالقیت و قوه ذهنی خوب ایرانی خالصه کرد .در مقابل نقاط
ضع��ف ایران در این حوزه در کمی تجربه ،برخورداری کم از اس��تانداردهای جهانی،
مالکی��ت معنوی ،جوان بودن صنعت و اتکا به درآمدهای نفتی خالصه میش��ود .اما
درنهایت با توجه به اهمیت این موضوع شورای عالی فضای مجازی از مدتها پیش
این بحث را در دستور کار خود قرار داده و در نهایت در آخرین جلسه خود مصوبه ای
در این باره به تصویب رسانده و پس از استحضار مقام معظم رهبری آن را برای انجام
اقدامات اجرایی و عملیاتی به دولت و دستگاههای اجرایی ابالغ کرد.
بر این اساس در اجرای مصوبه راهکارهای توسعه صادرات نرمافزار دولت مکلف شده
تا برای تش��ویق تولید نرمافزار ،تس��هیل صادرات نرمافزار و خدمات مهندسی و رفع
موان��ع و ارائ��ه آموزشهای الزم در این زمینه اقدامات الزم را به عمل آورده و نتیجه
آن را در هر شش ماه به شورای عالی فضای مجازی کشور گزارش دهد.

محمود واعظـی در حاشیـه همایـش سراسری
مدیران پستـی کشور در پاسـخ به سوالی مبنـی بر
این که آیا پس از اخطـار نمایندگان مجلـس درباره
تاخیر در راهاندازی شبکـه ملی اطالعـات ،اجرای این
پروژه تسریع خواهـد شد ،گفت" :نمایندگـان درباره
تاخیر در اجرای شبکه ملی اطالعات به من کارت زرد
ندادند بلکه آنها میگفتند پهنای بانـد اینترنت نباید
توسعه پیدا کند".
محمود واعظی ،وزیر ارتباطات ،در پاسخ به این
سوال که آخرین اقدامات برای راهانـدازی شبکه
ملی اطالعات چیست؟ گفت" :برنامههـای محکمی
برای راهاندازی شبکه ملی اطالعـات در دستورکار
است .راهاندازی این شبکه تکلیف برنامـه پنجم و
دولت به وزارت ارتباطات است و در بیسـت و هفتم
اردیبهشت ماه خواهید دید که شبکه ملـی اطالعات
نسبت به سالهای گذشته تا چه میـزان پیشرفت در
اجرا داشته است".
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کرد:
"وظیفه وزارت ارتباطات ،توسعه زیرساختهای
شبکه ملی ارتباطات است ،عالوه بر این ،سازمانها
و ارگانها نیز باید خدمات خود را روی این شبکه و
فضای مجازی ارائه کنند".
وی ادامه داد" :هدفگذاری دستیابی به  80درصد
ترافیک داخلی و  20درصد ترافیک خارجی در
ارتباطات مؤید برنامه اجرای شبکه ملی اطالعات در
وزارت ارتباطات است".
محمود واعظـی در پاسخ به این سوال که به گفته
یکی از نمایندگان مجلس شبکه ملی اطالعات
تنها  5درصد پیشرفت در اجرا داشته ،گفت" :طبق
برنامههای تکلیفی و سیاست رئیسجمهور ،سیاست
وزارت ارتباطات ،توسعه پهنـای باند اسـت و این
کار را ادامه خواهیـم داد .هماکنـون زیـرساختهای
شبکه ملی ارتباطات به سرعت در حال توسعه است
اما برای استفاده از خدمات این شبکه الزم است
اپلیکیشنهای مختلفی نوشته شود و روی فضای
مجازی قرار گیرد".
وی تصریح کرد" :زمانی که در داخل کشور با 80
درصد پهنای باند داخلی ،مردم بتوانند نیازمندیهای
خود را از میزبانیهای داخلی تأمین کنند ،به این
معناست که به سرعت به سمت شبکه ملی اطالعات
در حال حرکت هستیم".
محمود واعظی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات،
در پاسخ به این سوال که برخی اعالم میکنند ،پیش
از راهاندازی شبکه ملـی اطالعات ،وزارت ارتباطات
نباید پهنای باند را توسعـه میداد و تقاضا ایجاد
میکرد ،گفت" :این حرف درستـی نیست ،زیرا مگر
امکان دارد کار کشور را تعطیل کنیـم تا شبکـه ملی

واعظی :به خاطر افزایش پهنای باند به من کارت زرد دادند

دلیل اخطار مجلس ،شبکه ملی اطالعات نبود
ش�بکه ملـی به ایـن معناست که ش�بکه فعلی  ICTکشور به طـور مداوم باید
توس�عـه یابـد و خدمـات متعددی در بس�تـر آن ارائه ش�ود .هر چه خدمات
افزایـش یابـد ،حرکـت به سمت یـک شبکه ملی جامـع بیشتر خواهد شد

اطالعات اجرا شود؟ شبکه ملـی اطالعات به ایـن
معناست که شبکه فعلی  ICTکشور به طـور مداوم
باید توسعـه یابـد و خدمـات متعددی در بستـر آن
ارائه شود ،هر چه خدمات افزایـش یابـد ،حرکـت
به سمت یـک شبکه ملی اطالعات جامـع بیشتر
خواهد شد".
وی تصریح کرد" :بنابراین ،شبکه ملی اطالعات به
این معناست که شبکهای که در گذشته در کشور
وجود داشته در آینده نیز توسعه یابد و خدمات متنوع
امن داخلی روی این شبکه ارائه شود که مردم با
استفاده از این شبکه تمام نیازمندیهای خود را
برطرف کنند".
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در
شرایطی که شرکت پست برای اولینبار به کمی
سوددهی رسیده ،ورود اپراتور دوم پستی در سال
جاری دارای توجیه اقتصادی و قطعی خواهد بود،
گفت" :هدف ما افزایش درآمد پست نیست ،بلکه
هدف بهبود شرایط مردم است".
وزیر ارتباطات گفت" :معتقدیم اگر پست دارای رقیب
نشود ،به وضعیت چند سال قبل بازخواهد گشت و
کیفیت سرویسدهی به مردم کاهش مییابد ،بنابراین
به محض تصویب در مجلس ،فراخوان اپراتور دوم
پست منتشر میشود".
وی با اشاره به این که در سال  93برای اولینبار
پست به کمی سوددهی رسید ،گفت" :پست کشور
باید بیشتر در خدمت مردم باشد".

وی یادآور شد" :برنامههای متعددی برای این منظور
پیشبینی شده که از آن جمله میتوان به تجهیز پست
به  ،ITارائه سرویس به مالی و ارائه پست لجستیک
اشاره کرد که مجموع این سرویسها سبب میشود
پست همسوتر با نیازمندیهای مردم حرکت کند".
واعظـی خاطـرنشـان کـرد" :در سال  ،93پست به
دلیل بدهکاریهای زیاد که بـه تمام شرکتهای
داخلی و خارجی داشتـه ،با موافقـت ویـژه سازمان
مدیریت برنامهریزی اعتبـار ویژهای برای جبران
زیانهای پست درنظر گرفتـه شد ،عالوه بر این،
شرکت پست نیز در سال  93عملکـرد ویژهای داشت
و کمی کمتر از  200میلیارد تومان افزایش درآمد
کسب کرد".
محمود واعظی همچنین درباره پیشنهاد افزایش
تعرفههای تلفن ثابت گفت" :تصمیم امسال دولت
برای افزایش تعرفه دستگاههای مختلف این است
که باید برای این منظور ،در دولت هماهنگی انجام
شود که مشابه این کار ،یکشنبه برای تعرفه پزشکان
انجام شد".
وزیر ارتباطات گفت" :طبق سیاست دولت ،اگر
تعرفهای افزایش پیدا میکند باید به اندازه کافی
توجیه داشته باشد و حداکثر افزایش باید متناسب با
تورم  15درصدی باشد".
وی گفت" :پیشنهاد مخابرات نیز با رعایت این اصول
بررسی خواهد شد".
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سرعت بخش��یدن به کارها و انجام حجم گستردهای
از کار در مدت زمان اندکی به وجود آمده است .رایانه
ب��ه تنهایی قادر به انجام کاری نیس��ت بلکه این خود
انس��انها هستند که راهنما و راهبر آن هستند ،این ما
هس��تیم که می گوییم چ��ه کاری را باید انجام دهد.
هم��ه اش��تباهات و یا خطاهایی که ص��ورت میگیرد
تنها به دلیل بیدقتی و بیتوجهی خود انس��انها و یا
نرمافزارهایی که برنامه نویسان مینویسند ،میباشد.

اس�تفاده مداوم و طوالنی از اینترنت باعث بروز مش�کالت روحی و جسمی در
میان کاربران میشود
مصاحبه با بونی ناردی ،انسان شناس و محقق شرکت اپل

از خوبیها تا بدیهای فناوری
مه��م تری��ن تغیی��ر در جهان م��ا ورود س��ریع انواع
فناوریها به زندگی روزمره انس��انها میباشد .بدین
ص��ورت که همه ما برای انجام دادن کارهای بس��یار
س��اده و عادی روزانه خود هم ،دس��ت ب��ه دامان این
فناوریها ش��دهایم .به تدریج زمانی خواهد رسید که
هر گونه ارتباط بین انس��انها فقط از طریق رسانهها
و ابزارهایی چون رایانه و اینترنت باش��د و اختراعاتی
که برای راحتی و آس��ایش م��ا به وجود آمدهاند باعث
دورش��دن انسانها از یکدیگر میشوند .شمار کاربران
اینترنتی روز به روز در حال افزایش میباشد ،استفاده
م��داوم و طوالن��ی از رایان��ه و اینترن��ت باعث بروز
مش��کالت روحی و روانی و جسمی بسیاری در میان
کاربران شده است.
گوشهنش��ینی و دوری از اجتم��اع و بیتوجه��ی ب��ه
سالمت جس��می و به وجود آمدن مشکالتی از قبیل
چاق��ی مف��رط و بیماریهای قلبی به دلیل نداش��تن
تحرک مورد نیاز و همچنین اختالل در سیستم بینایی
و عصبی از حادترین مضرات استفاده نادرست و بیش
از حد از این فناوریها میباشد.
بونی ناردی ،انس��ان ش��ناس و محقق ش��رکت اپل،
پایهگذار دهکدههای الکترونیکی در جهان میباش��د.
این انس��ان ش��ناس تحقیقات وس��یع و گستردهای را
روی مردمان جهان انجام داده است.
زمین��ه کاری ن��اردی ،او را ب��ه س��مـت اکتـش��ـاف
جنگلهای دیجیتالی و محلههای الکترونیکی س��وق
داده است .او تالش کرده است که تغییرات و تحوالت

تمدنه��ا و فرهنگهایی را کـه در طـول دهـههـای
اخیـر گس��ترش یافته و ش��کل گرفتهان��د ،تحلیل و
بررسی نماید.
س��ایت  www.firstmonday.comمصاحبهای را با
او انجام داده است که در ادامه میخوانیم.
چرا باید طرز فکر و رفتار کاربران رایانه برای
انسان شناسی مثل شما جالب باشد؟
رش��ته رایانه و مس��ائل مربوط به آن در جهان امروز
م��ا به طور جدی مورد توجه میباش��د .اف��راد جامعه
ب��ه راحتی میتوانن��د با تغیی��ر رفت��ار اجتماعی خود
کل جامع��ه را دچ��ار تحول و دگرگونی کنند .بیش��تر
تحقیقات در مورد رایانه توسط دانشمندان علوم رایانه
و روانشناس��ان صورت گرفته است .به نظر من آنها
همیش��ه به بررسی بهترین و بدترین حالت پرداختهاند
و حد متوس��ط را در نظر نگرفتهاند ،حاال من دوس��ت
دارم ک��ه این حقیقت را در م��ورد همه حاالت ممکن
بررسی کنم.
امروزه بسیاری از اشتباهات و خطاها را
به راحتی به رایانه و مشکالت الکترونیکی و
دیجیتالی نسبت میدهند ،به نظر شما آیا خود
رایانه به عنوان یک عامل اصلی قادر به مرتکب
شدن اشتباه و خطا میباشد ؟
ب��ه نظر من رایان��ه بزرگترین و باارزشترین س��اخته
انسان میباش��د اما این وس��یله تنها برای سهولت و

در مطالعات و تحقیقاتی که انجام دادید چه
تفاوتی را بین کسانی که به جرائم رایانهای
میپردازند و بقیه مجرمان مشاهده کردید؟
به نظر من استفاده نادرست از فناوری و انجام کارهای
خالف در این زمینه شایس��ته انسانهای تحصیلکرده
نمیباش��د ،سرقت از یک بانک قابل مقایسه با سرقت
اطالع��ات مهم و بس��یار محرمان��ه از مراکز مهم در
کش��ورها نمیباشد ،جالب اس��ت که این مشکل هم
وجود دارد که اغلب اوقات خالفکاران رایانهای بسیار
حرفهای هس��تند و رد پایی از خود به جا نمیگذارند و
تعقیب و دستگیری آنها مشکلتر از دیگر خالفکاران
میباش��د ،و هنگام مجازات این افراد مس��لما با آنها
همانن��د تبه��کاران و جنایت��کاران س��ابقهدار برخورد
نخواهد شد.
به نظر شما مردم چه عکس العملی را در
مقابل یک فناوری جدید از خود نشان میدهند؟
دستیابی به فناوریهای بسیار پیشرفته ،همواره رویای
ش��یرین انسان بوده اس��ت .ذات انسان از گذشتههای
بس��یار دورخواس��تار نوآوری و تجدد بوده و می باشد.
ای��ن باعث میش��ود ک��ه در هر زمان ب��ه فکر ایجاد
رویاها و اندیش��ههایی که در س��ر دارد باشد ،هنگامی
ک��ه ابزاری نو به مردم عرضه ش��ود همه افراد تالش
خود را برای به دست آوردن آن انجام میدهند.
آیا شما تفاوت محسوسی بین طرز استفاده
افراد جوان از رایانه و طرز استفاده خودتان از
این وسیله میبینید ؟
فرزندان ما به ایـن میاندیشند کـه رایانـه وسیلـهای
است که به آسانی تحت کنتـرل آنهـا قـرار میگیرد.
ام��ا مـ��ن هنـوز ه��م از قدرتـی کـه رایان��ه دارد در
وحش��ت هس��تم و مطمئنم که این وس��یله به راحتی
میتوان��د کنترل انس��انها را در اختیار خ��ود بگیرد.
همانطور که اکنون هم افراد بس��یاری را میبینیم که
به خاطر کار زیاد با این وس��یله و جذابیتهایی که در
آن وجود دارد بس��یاری از عادته��ای زندگی خود را
تغییر دادهاند تا وقت بیش��تری را برای اس��تفاده از آن
به دست آورند.

یادداشت
گلسـا ماهیـان

پسورد شما ،ضربان قلب شماست
مدت زمان بس��یار زیادی است که کارشناس��ان و متخصصان آیتی در حال بررسی
مشکالتی که از نحوه انتخاب رمز عبور توسط کاربران به وجود میآید ،هستند .همان
طور که ش��ما هم اطالع دارید ،هک کردن ایمیلها یا دیگر شناس��ههای کاربری از
طریق شناس��ایی رمز عبور یکی از رایجترین شیوههایی است که توسط هکرها مورد
استفاده قرار میگیرد.
به همین خاطر همیش��ه راهحلهایی توس��ط کارشناسان برای نحوه انتخاب یک رمز
عبور مطمئن پیشنهاد داده میشود.
اگر شما هم جزو آن دسته از کاربران هستید که تعداد زیادی شناسه و رمز عبور دارید،
مطمئنا از به خاطر س��پردن تمامی این رمزها راضی نبوده و همیشه به دنبال چارهای
هس��تید که از حفظ کردن رمزهای متعدد راحت ش��وید .جالب اس��ت بدانید به تازگی
تحقیقاتی در دانش��گاه ملی چونگ هزینگ در تایچونگ تایوان انجام ش��ده است که
اگر این مطالعات با موفقیت به پایان برس��د ،دیگر احتیاجی نخواهد بود که شما کلمه
عبور برای خود انتخاب کنید و این موضوع کم کم منس��وخ خواهد ش��د .تیمی که در
حال حاضر روی این پروژه در حال کار هستند ،یک پسورد کامال غیر قابل رمز گشایی
با استفاده از ضربان قلب ،اختراع کردهاند.
به این ترتیب راههای قبلی دسترس��ی به اطالعات شخصی با ارزش ما ،برای همیشه
از بین خواهد رفت.
از این پس رمز عبور ایمیل و حساب بانکی شما تنها با قرار دادن نوک انگشتانتان که
نشاندهنده ضربان قلب شماست ،قابل دستیابی خواهد بود.
این تیم تحقیقاتی موفق شده است که مفهـوم ضربان قلب انسـان را آزمایـش کرده
و آن را به یک رمز عبور از طریق یک دس��تگاه ضربان نـگار قلـب تبدیل کنـد .بـه
این ترتیب این دس��تگاه قادر اس��ت که با خوانـدن کف دس��ـت انسان و گرفتن یک
امضا که در ضربان قلب هر فرد منحصر به فرد اس��ت ،یک کلیـد مخفی را استخراج
کند و به این ترتیب یک رمز عبور غیر قابل دسترس��ـی توس��ـط دیگران برای ش��ما
به وجود آورد.
اعضای این تیم امید دارند که با اس��تفاده از این تحقیقات بتوانند این سیستم را برای
تمامی سخت افزارهایی که اکسترنال هستند و دیگر ابزارهایی که به رمز عبور احتیاج
دارند هم مورد استفاده قرار دهند.
با بهکارگیری این سیس��تم ش��ما دیگر قادر نخواهید بود که از یک کلمه عبور دو بار
اس��تفاده کنی��د و با کوچکترین تغییری در ش��رایط اولیه ورودیه��ا ،تمام خروجیها
متفاوت خواهد بود.
اگر این پروژه با موفقیت به اجرا درآید انقالبی در راس��تای امنیت اطالعات و فایلها
ایجاد خواهد شد.
این فناوری میتواند تمامی دردس��رهای کاربران در رابطه با هک ش��دن حسابهای
ش��خصی و اکانتهای فیس بوک و توییتر را بر طرف کند .اگر این پروژه با موفقیت
اجرا شود ،سیستمهای بانکی و سیستمی که در کارتهای اعتباری مورد استفاده قرار
میگی��رد هم تغییر خواهد کرد و ش��ما از این پس قادر خواهید ب��ود تا تنها از طریق
لمس دس��تگاه با دس��تانتان خدمات مورد نظر خود را دریافت کنید و یک رمز عبور
بیولوژیکی منحصر به فرد داشته باشید.
با توجه به این که علم روز به روز در حال پیش��رفت است ،نمیتوان گفت که احتمال
هک این روش به هیچ عنوان وجود ندارد اما میتوان گفت که دسترسی به اطالعات
شخصی برای هکرها بسیار سخت خواهد شد.
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لینــــکدونی
نرخچی

علیرضــا مظاهـری

قیمت سکه و طال را لحظه ای دریافت کنید

اولی�ن لینکدونی این هفته به وبس�ایتی مخصوص نرخ طال ،س�که و ارز
مربوط میشود .وبسایت "نرخچی" با هدف اطالعرسانی دقیق و صحیح
به صورت رس�می و با مجوزهای الزم ثبت در س�تاد ساماندهی و اخذ نماد
اعتماد الکترونیکی و دریافت درگاه رسمی بانک مرکزی به ارائه اطالعات و
خدمات میپردازد .این سایت با توجه به اطالعیهها و قوانین اصلی جمهوری
اسالمی ایران و بانک مرکزی و نیز اتحادیه طال فروشان اخبار و قیمتهای
طال ،سکه و ارز را نمایش میدهد و اعالم میکند .اخبار نرخچی نقل قول از
مراکز خبری معتبر و رسمی جمهوری اسالمی با ذکر منبع میباشد.

دانستنیهای صنعت

www.nerkhchi.ir

با صنایع شیمیایی و صنایع نساجی آشنا شوید

پای�گاه اطالعات و دانس�تنیهای صنع�ت ،انتخاب بع�دی لینکدونی این
هفته میباش�د .در وبس�ایت صنعت ش�ما میتوانید ضمن دسترسی به
دانس�تنیهای علمی ،عمومی ،مدیریتی و مهندسی ،با صنایع الکترونیک،
خودرو و صنایع غذایی ،آشنا شده و از دانستنیهای صنایع راه و ساختمان،
صنایع حمل و نقل ،صنایع شیمیایی ،صنایع نساجی و ماشینآالت صنعتی
بهرهمند شوید .همچنین در این وبسایت قادر خواهید بود از نمایشگاهها،
کنفرانسها و سمینارهای داخلی و خارجی مطلع شده ،از کتابها و نشریات
مرتبط استفاده کرده و با شرکتهای برتر جهان و ایران آشنا شوید.

اشکال کار ،اجرای طرح همکدی نیست!
دقیقا از زمان ش��روع طرح همکدی ،شرکت مخابرات
باره��ا افزایش در تعرف��ه نرخ مکالمات را درخواس��ت
داده ب��ود و آن زمان ه��م مانند االن با این پیش��نهاد
مخابرات مخالفت ش��ده بود .االن نیز که دوباره چنین
درخواستهایی را مطرح میکند ،باز هم با مخالفتهای
بس��یاری روبهرو شده اس��ت .مخابرات مدعی شده که
طرح همکدی باعث کاهش درآمدهای آن ش��ده است
ح��ال آن ک��ه پیشبینی م��ا از اجرای ط��رح همکدی
چنین چیزی نبود .طرح همکدی باعث ش��د تا در تمام
استانهای کش��ور ،هر فردی که قصد داشت در استان
محل اقامتش تماس��ی برقرار کند ،ی��ک نرخ را بپردازد
اما اگر همین فرد قصد داش��ته باشد تماس بین استانی
برقرار کند باید نرخ مکالمه متفاوتی را پرداخت کند .نرخ

تماس درون اس��تانی از نرخ قبلی تماس درون شهری
اندکی بیش��تر اس��ت و این به این معنی اس��ت که اگر
فردی قصد داش��ته باشد تا تماسی درون شهری برقرار
کند ،نسبت به قبل از اجرای طرح همکدسازی باید مبلغ
بیشتری بپردازد .تصور بر این است که تماسهای بین
استانی به نسبت تماسهای درون شهری و تماسهای
بین اس��تانی ،عدد کمتری را داشته باشد .اگر این تصور
درس��ت باش��د ،نتیجه این خواهد ش��د که اگر در تعداد
تماسها نسبت به گذش��ته تفاوتی وجود نداشته باشد،
بنابراین نه تنها نباید درآمد مخابرات کم شده باشد بلکه
بیشتر هم شده است .از این رو اگر فرضیات درست باشد
یا هزینه مخابرات نس��بت به گذشته تغییر چشمگیری
داشته یا تعداد تماسها به شدت کم شده است.

www.sanat.me

قناد باشی

طرز تهیه انواع نان را بیاموزید
در س�ومین س�ایت انتخابی این هفته ب�ه آموزش ش�یرینیپزی خواهیم
پرداخت .در وبس�ایت ش�یرینیپزی "آکا" میتوانید ضمن آموزش کامل
شیرینی پزی ،با نکات ریز شیرینیپزی آشنا شده و طرز تهیه انواع خمیر
را بشناس�ید .همچنی�ن مراحل و روشهای تهیه ش�یرینیهای خش�ک،
انواع ش�یرینیهای تر ،کیک و بیسکویت ،انواع ش�یرینی ایرانی و سنتی،
کرم برای ش�یرینی و نیز طرز تهیه انواع نان از دیگر بخشهای آموزش�ی
این وبسایت به حساب میآیند .همچنین شما قادر خواهید بود عالوه بر
آموزش شیرینیپزی ،از نمونههای آماده شده شیرینی و نان که در سایت به
اشتراک گذاشته شده ،دیدن کنید.
www.shirinipaz.akairan.com

هوش پارسی

در آزمونهای روانشناسی شرکت کنید

آخرین لینکدونی این هفته را به وبسایتی درباره هوش اختصاص دادهایم.
در وب سایت "هوش پارسی" قادر خواهید بود در مسابقات هوش و
سرگرمی شرکت کرده و از جوایز سایت بهرهمند شوید .از قسمتهای
دیگر این سایت میتوان به گنجینه تست هوش ،گنجینه چیستان و
معما ،گنجینه تست آیکیو ،گنجینه تست هوش تصویری ،گنجینه جدول
سودوکو ،گنجینه تست تمرکز ،گنجینه بازی پازل ،مکعب روبیک ،انواع
هوش ،هوش هیجانی ،حافظه ،خالقیت ،آزمونهای روانشناسی ،دانستنیها
و اطالعات عمومی ،ضربالمثلهای فارسی و انگلیسی ،زندگی نامه و اشعار
شعرا و داستان اشاره کرد.
www.hoosheparsi.ir

مایکروسافت در پی گسترش مصرفکنندگان ویندوز 10

ده متنباز در خدمت IoT
ش��اید تا کنون نامی از بوردها و پلتفورمهای آموزشی
 Raspberry Piنش��نیده باش��ید .ای��ن پلتفورمهای
آموزش��ی که توس��ط بنیادی به همین نام در انگلیس
طراح��ی و تولید ش��ده و دو نس��خه از آن تا کنون به
وج��ود آمده ،در حقیقت نوع��ی کامپیوتر در یک بورد
هستند که پایگاه  Techcrunchگزارش داد تا کنون
 5میلیون بورد از این کامپیوترها به فروش رفته است.
ام��ا ماجرایی که باعث ش��ده تا نام ای��ن کامپیوترها
که در اندازههای یک کارت اعتباری بانکی هس��تند،
بیش از پیش ش��نیده شود ،نه خود  Raspberryبلکه
مایکروسافت است.
به احتمال زیاد ش��ما هم ش��نیدهاید که نس��خه دهم
ویندوز تمام عادتهای قبلی ش��رکت مایکروسافت را
شکسته و عنوان اولین ویندوز متنباز مایکروسافت را
از آن خود کرده است.
حال مایکروس��افت خبر داده که امکان��ی را به وجود
آورده ت��ا اف��راد بتوانند نس��خه دهم وین��دوز را روی
 Raspberry Piنصب کنند.

در اعالمیههای مایکروسافت عالوه بر

Raspberry

 Piن��ام پلتفورمه��ای دیگ��ری همچ��ون Arduino

 Galileoو  MinnowBoardه��م به عنوان کاندید
برای میزبانی ویندوز  10ش��نیده میشود .این نسخه
رس��می از ویندوز  Windows Embedded IoTنام
گرفته که کاربران عالقهمند میتوانند آن را از س��ایت
مایکروسافت دریافت کنند.
نکت��ه جال��ب در مورد این نس��خه قرار دادن پس��وند
 IoTدر ن��ام آن اس��ت که بیانگر این موضوع اس��ت
که مایکروس��افت قصد دارد ویندوز را به دنیای جدید
اینترنت اش��یاء راه دهد .مایکروسافت در رابطه با این
نس��خه میگوید" :ویندوز  10با هس��ته ( IoTاینترنت
اش��یاء) نسخهای جدید و کم هزینه برای دستگاههای
کوچک اس��ت که به ط��ور رایگان در اختی��ار افراد و
شرکتهایی است که سازندگان سختافزار هستند".
این به این معنی اس��ت که اف��راد میتوانند به راحتی
نس��خهای از ویندوز را روی س��ختافزارهای خود به
اجرا گذارند .نکته جالب این اس��ت که این نس��خه از

ویندوز به پلتفورمهای  Arduinoو  Raspbianبسیار
شبیه اس��ت .البته نباید انتظار داش��ت که بتوان روی
این بوردهای س��ختافزاری برنامههای سنگین مانند
بازیهای کامپیوتری اجرا کرد.
ای��ن پلتفورمه��ای نرمافزاری و س��ختافزاری برای
بوردهایی ایجاد ش��دهاند که برای خاموش و روش��ن
ک��ردن یک رل��ه ی��ا  LEDاز طریق اینترن��ت و راه
دور تولی��د میش��وند .در حقیقت راب��ط کاربری این
سیس��تمعامل بسیار ضعیف اس��ت مگر آن که کاربر
برای آن نرمافزار بنویس��د .از زم��ان پیدایش اینترنت
اش��یاء تا کنون بیشتر از پنج س��ال نمیگذرد اما رواج
گسترده آن و س��ختافزارهایی که برای آن به وجود
آمده باعث ش��ده تا مایکروس��افت نیز برای توس��عه
مصرف سیس��تمعامل خود دست به سنتشکنیهای
بزرگی بزند .ایده دس��تگاههای متص��ل به اینترنت یا
همان اینترنت اشیاء محلی است که کاربران میتوانند
در تعامل با دس��تگاههای اطراف خود ،به آنها متصل
شده و از وضعیت آنها آگاه گردند.
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دغدغههای حقیقی در فضای مجازی
یک��ی از مهمتری��ن دغدغههای مس��ئوالن در حوزه
فن��اوری اطالعات ،ورود به فضای مجازی اس��ت .در
ای��ن زمینه تن��ش ،نگران��ی و اختالفنظرهایی وجود
دارد .به عنوان مثال این اختالف نظر در توسعه پهنای
باند کشور دیده میشود و بارها مخالفتهایی در قالب
اخطار به وزارت ارتباطات داده شده است.
البت��ه نگرانیه��ا در زمینه برقراری امنی��ت و رعایت
مس��ائل اخالقی ب��ا توجه به ماهی��ت فضای مجازی
منطقی به نظر میرس��د اما نباید با تحوالت ارتباطي
منفعالن��ه برخ��ورد کرد و ب��ه عقبماندگی توس��عه
و ش��کاف دیجیتالی با دیگر کش��ورها دچار ش��ویم.
میت��وان گف��ت در دوره گذار قرار داری��م و به طور
طبیع��ی نگرانیها در دل آن وج��ود دارد .با این حال

بایس��تی ،در این دوره مختصات اصلي را ش��ناخته و
خود را سريعتر مجهز کنیم.
در همین راس��تا ،رئیس مجلس هفته گذش��ته ضمن
بیان اینکه هر عصر و زمانی یک ویژگی دارد ،تاثیرات
عصر فناوری اطالعات در زندگی فردی و اجتماعی را
عمیقتر از صنعتی شدن دانست و گفت":رفتار مردم،
حاکمان و حتی مفهوم امنیت در این عصر تغییر کرده
اس��ت" .وی افزود":با اس��تفاده از فناوری اطالعات،
زمان برای مردم ذخیره میشود و امکانات جدید برای
استفاده از عمر را فراهم میکند".
امید است با اتخاذ تصمیمات مناسب مسئولین در این
حوزه ضمن حف��ظ ارزشها ،از فرصتهای موجود به
بهترین نحو استفاده شود.

بنیاد موزیال قص��د دارد با ایجاد برخ��ی از ویژگیهای
جدید در مرورگر فایرفاکس برای وبس��ایتهای امن،
از اتصاالت امن  HTTPپشتیبانی کند.

حفظ حریم خصوصی کاربران وجود داش��ته باش��د .در
حال حاضر مسدودس��ازی ویژگیهای جدید فایرفاکس
برای وبس��ایتهای ناامن به طور کامل انجام نش��ده
اس��ت و کاربران میتوانند سایتهای ناامن را مشاهده
کنن��د اما این س��ایتها به برخ��ی از ویژگیهای جدید
مرورگر از جمله قابلیتهای س��خت افزاری دسترس��ی
ندارند .به گفته یکی از مسئوالن شرکت موزیال ،حذف
ویژگیهای فایرفاکس از وبس��ایتهای ناامن ،ممکن
است به شکست آنها منجر ش��ود بنابراین الزم است
با نظارت دقیق در پروژه ایمنسازی فایرفاکس ،تعادلی
بی��ن امنیت مرورگ��ر و میزان ضرردهی وبس��ایتها
ایجاد ش��ود .در همین راس��تا ش��رکت موزیال س��عی
دارد به تدریج و به صورت مرحلهای س��طح دسترس��ی
سایتهای ناامن به ویژگیهای مرورگر خود را محدود
کند تا خود آنها ش��یوه مناسبی برای رسیدن به تعادل
انتخاب کنند .به عنوان مثال در حال حاضر دسترس��ی
سایتهای ناامن به تلفن و دوربینهای دیجیتال محدود
میباش��د .همچنین در برخی از طرحها ،پیش��نهاداتی

پیشنهادهفته
آیکنساز

رشیـد زارعی


آیکنها را با افکتهای متنوع ویرایش کنید

اولین نرمافزار پیش�نهادی این هفته به برنام�های مخصوص ویرایش و
ساخت آیکن مربوط میش�ود .نرمافزار  IconLoverبرنامه قدرتمندی
اس�ت که به شما امکان ویرایش ،س�اخت و مدیریت آیکنهای مختلف
را میده�د .از ویژگیه�ای این نرماف�زار میتوان ب�ه مدیریت آیکنها،
نشانگرهای ثابت و متحرک ،کتابخانههای آیکن و مکاننما و فهرستهای
تصویر ،ایجاد و ویرایش آیکنهای نیمه صاف و ش�فاف ،نشانگر ثابت و
متحرک برای ویندوز ،ایجاد و ویرایش آیکنها در اندازههای استاندارد و
سفارشی ،ایجاد و ویرایش تصاویر متحرک گیف ،ساخت آیکنهای شیک
از تصاوی�ر ش�ما ،اصالح تصاویر با افکتهای افت س�ایه ،کدری ،صاف،
نگاتیو ،سیاه و سفید ،چرخش ،رول و آینه ،گوشه و گرد اشاره کرد.
http://goo.gl/0CLqi0
Size: 11 MB

نقشهکش ذهن

پشتیبانی فایرفاکس از اتصاالت امن HTTP

فایرفاکس امنتر میشود

سایتهای ناامن محدود میشوند
در ماهه��ای اخیر ،کنسرس��یوم ش��بکه جهان��ی وب و
دولت ایاالت متحده آمریکا خواس��تار استفاده جهانی از
رمزگ��ذاری  HTTPSدر برنامههای کاربردی اینترنت
ش��دند .پس از بحث و بررسیهای انجام شده ،شرکت
موزیال متعهد شد بر توسعه وب امن و حذف قابلیتها از
وب ناامن تمرکز کند .در همین راستا تیم توسعه دهنده
فایرفاکس تصمیم گرفتهاند که پس از بررسیهای الزم،
زمان��ی را مش��خص کنند که از آن تاری��خ به بعد تمام
ویژگیهای جدید مرورگر فقط در وبس��ایتهای امن
قابل دسترس��ی باشند .همچنین قرار است دسترسی به
امکانات مرورگر برای وبس��ایتهای ناامن قطع شود.
ای��ن محدودیت ،بیش��تر برای ویژگیهای��ی از مرورگر
ایجاد خواهد شد که امکان خطر امنیتی و مشکل برای

برای محدود کردن کوکیهای ناامن مطرح شده است.

افکار شخصی خود را تبدیل به یک طرح بصری کنید

 XMindن�ام نرماف�زار بع�دی ای�ن هفته م�ا میباش�د XMind .یک
نرمافزار پیش�رفته و در عین حال س�اده و آس�ان برای نقش�هبرداری
ذهنی اس�ت که میتواند به ش�ما کمک کند که از ایدههای ذهنی خود
یک طرح بصری ایجاد کنید .این برنامه برای انجام پروژههای گروهی
و ف�ردی بس�یار کاربرد دارد .با اس�تفاده از این نرماف�زار میتوانید به
راحتی هر چه را که فکر میکنید ،به صورت نمودار بنویس�ید .برخی از
ویژگیهای این نرمافزار عبارت است از امکان ایجاد نقشههای ذهنی
با اس�تفاده از محیط گرافیکی ،دارای یک رابط کاربری س�اده و بسیار
کاربرپس�ند ،امکان خروجی گرفتن از برنامه در فرمتهای اچتیامال،
امکان چاپ نمودار ایجاد ش�ده با استفاده از گزینههای چاپ موجود و
همچنین امکان اضافه کردن فایلهای آفیس.
http://goo.gl/uG0IPP
Size: 115 MB

طرحهای امنیتی موزیال ادامه دارد
اقدام جدید موزیال ب��رای حذف ویژگیهای فایرفاکس
از وبسایتهای ناامن ،در ادامه پروژه سال گذشته این
شرکت برای رمزنگاری محتوا است .اگرچه در این طرح،
حم�لات با پروتکل ام��ن  HTTPSقابل پنهان کردن
نیس��تند ،اما در برابر اس��تراق سمع محافظت میشود و
توسط کارشناسان امنیتی مورد استقبال قرار گرفته است.
پیامی برای امنیت در وب
به طور کلی هدف از انجام پروژه وب امن توسط موزیال،
ارسال یک پیام به توس��عهدهندگان وب برای برقراری
امنیت در فضای وب و اطمینان کاربران از فعالیت آنالین
است که در صورت هماهنگی در سراسر محیط اینترنت،
بس��یار موثر خواهد بود .بر همین اس��اس انتظار میرود
برنامههای کاربردی بیش��تری نس��بت به گذشته برای
افزایش امنیت وب ارائه شود.

اشتراک تصاویر

انتقال ویدئو با سرعتی  40برابر بیشتر از بلوتوث

آخرین پیشنهاد نرمافزاری این هفته به برنامهای مخصوص انتقال فایل
از کامپیوتر به گوش�یهای تلفنهمراه اختص�اص دارد .به کمک نرمافزار
 SHAREitمیتوانیـد فایلهـای خود را از گوش�ی به گوش�ی دیگر و یا
از کامپیوتر به گوشی و بالعکـس بـدون استفـاده از اینتـرنت و وایفای
انتق�ال دهی�د .از ویژگیهـای بـارز این نرماف�زار میتوان اینتـرفیس و
محیط کاربری بسیار زیبا و دلنشیـن ،امکان ارسـال و انتقال هر دادهای،
امکـان نمایـش تمام دس�تگاههای موجود در دس�ترس ،توانایی ارسال
فایلهای حجیم مانند ویدئو با س�رعتی  40برابر بیشتر از بلوتوث ،بدون
نیاز به هرگونه هزینه و اتصال به اینترنت ،امکان ارس�ال خود نرمافزار از
طریق بیس�یم و امکان ارسال گروهی و پشتیبانی تا  5دستگاه اندرویدی
را بر شمرد.
http://goo.gl/Hupyqc
Size: 5.99 MB
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ترفند ویندوز

چه برنامههایی اجرا شده است؟
رخنههای جدید ،وردپرس و آندروید را آسیبپذیر کردند

آسیبپذیریهاهرگزپایان نمییابند

ایجاد و راهاندازی سیستمعامل فرآیند بسیار پیچیدهای است .چرا که سیستمعامل
بر مجموعهای از منابع نرمافزاری و سختافزاری مدیریت میکند و با حجم بسیار
باالیی از فعالیتها روبهرو است .هیچ اقدامی در رایانه صورت نمیگیرد مگر این که
سیستمعامل از رخ دادن آن با خبر میشود؛ چون خود سیستمعامل است که شرایط
را برای انجام کارها فراهم میکند.
اجرای برنامهها یکی از اتفاقات معمول در سیستمهای عامل است .با روشن شدن
رایانه ،هسته اصلی سیستمعامل بارگذاری شده و در پی آن ،دهها برنامه اجرا میشود
تا کار به نقطهای برسد که کاربر برنامههای مورد نظر خود را اجرا کند .با این وجود
بیشتر برنامهها از منظر سیستمعامل یکسان هستند و بیشتر آنها را با استفاده از
روشهای تقریبا یکسانی اجرا میکند.
همه این اطالعات در سیستمعامل ثبت میشوند .معموال سیستمهای عامل ویندوز،
این اطالعات را در رجیستری ذخیره میکنند اما استخراج این اطالعات همیشه کار
آسانی نیست.
اطالعات بسیار زیادی توسط سیستمعامل ذخیره میشود و سابقه اجرای برنامههای
گوناگون ،تنها یکی از این اطالعات است .با این وجود مایکروسافت بخش بسیار
اندکی از اطالعات ثبت شده را در قالب ابزارهای مدیریتی در اختیار کاربران
سیستمهای عامل خود قرار میدهـد .به همیـن دلیل برخی برنامهنویسـان آزاد
به نوشتن نرمافزارهایی برای استخـراج ایـن اطالعـات دست زدهاند .نـرمافـزار
 UserAsisstیکی از این نرمافزارهاست.
نرمافزار  UserAsisstیک ابزار استخراج اطالعات از سیستمعامل است که به طور
خاص ،بر سابقه برنامههای اجرا شده در سیستمعامل متمرکز شده است .ویندوز
تمام اطالعات مربوط به برنامههای اجرا شده از زمان اولین اجرا تا به این لحظه را
در خود ذخیره کرده است .برنامه  UserAsisstاین اطالعات را که به طور پراکنده
در کلیدهای رجیستری ذخیره شدهاند ،گردآوری و در یک واسط نسبتا ساده نمایش
میدهد .این اطالعات شامل نام و مسیر برنامههای اجرا شده ،زمان آخرین اجرا و
انبوهی از اطالعات فنی و جزئی است که برای مدیران سیستم و کاربران حساس
بسیار ارزشمند است.
بررسی این موضوع که آیا اخیرا بدافزاری در رایانه اجرا شده است یا این آخرین نفری
که با رایانه کار کرده ،به چه نرمافزارهایی دسترسی داشته ،از جمله کارهایی است که
میتوان با استفاده از این برنامه انجام داد .این برنامه را از نشانی زیر دریافت کنید.
http://goo.gl/lpqOI0

تقریب��ا هی��چ زمان��ی نب��وده ک��ه نرمافزاره��ا،
سیس��تمهایعامل و فریمورها خالی از آسیبپذیری
باش��ند .موضوع تنها این است که این آسیبپذیریها
چ��ه زمانی شناس��ایی ش��ده و مورد سواس��تفاده قرار
میگیرن��د و البت��ه هزینه زمانی و مادی سواس��تفاده
از ای��ن آس��یبپذیریها چق��در اس��ت .ب��ا افزایش
س��طح ایمنی سیس��تمهایعامل و نرمافزارها ،هزینه
سوءاس��تفاده از آس��یبپذیریها روزب��هروز افزای��ش
مییابد اما این هزینه هنوز به اندازهای زیاد نش��ده تا
سوءاستفادهها را به صفر برساند.
به نقل از ماهر ،در جدیدترین آس��یبپذیری شناسایی
ش��ده ،محققان شرکت امنیتی  FireEyeدریافتند که
مش��کلی در اسکنر اثر انگشت دستگاههای آندرویدی
وج��ود دارد ک��ه هکره��ا م��ی توانند به واس��طه آن
اطالعات ش��خصی ذخیره ش��ده روی دس��تگاه را به
سرقت ببرند .محققان این ش��رکت اظهار داشتند که
دادههای ش��خصی میتوانند قبل از به دس��ت آوردن
ناحیه امن روی دستگاه ردگیری شوند.
وجـ��ود ای��ن مش��کل در سیس��تمعامل نس��خه 5
اثبات ش��ـده و به طور خاص ،گلکس��ی  S5ش��رکت
سامسونگ به وسیله این آسیبپذیری مورد حمله قرار
گرفته است.
در صورت��ی که هکری بتواند دسترس��ی س��طح باال
دس��تگاه را به دس��ت آورد ،این مش��کل روی تمامی
دس��تگاههای در ح��ال اجرای آندروید نس��خه  5.0و
نس��خههای پیش از آن وجود دارد .با این وجود برای
کاربرانی که از سامس��ونگ گلکس��ی  S5استفاده می
کنند شرایط نگران کنندهتر است زیرا هکرها میتوانند
به طور بالقوه با دسترس��ی به حافظه دستگاه دادههای
اثرانگشت را به دست آورند.
محقق��ان در کنفرانس امنیتی  RSAنش��ان دادند که

مجرمان س��ایبری میتوانند یک صفحه قفل تقلبی را
ایجاد نموده و دادههای اثر انگشت کاربر را با دادههای
خود عوض نمایند.
در نتیج��ه کارب��ر دیگ��ر نمیتواند به دس��تگاه خود
دسترس��ی یابد و هکرها میتوانن��د برای مقاصد خود
از آن سوءاستفاده نمایند.
کلیه دس��تگاههایی که در حال اجرای آندروید نسخه
 5.0و نس��خههـای پیش از آن هس��تنـد نس��بت به
چنی��ن حمالت��ی آس��یـبپذیرند امـا بـهروزرس��انی
سیس��تم عامل دستگاه به نس��خه  5.1.1این مشکل
را برطرف میکند.
از آنجایی که این مشکل در سیستمعامل وجود دارد و
مختص یک دس��تگاه خاص نیست کلیه دستگاههایی
که از نسخههای آسیبپذیر سیستمهایعامل آندروید
اس��تفاده میکنند ،میتوانند در معرض خطر این نوع
حمالت قرار گیرند.
البته خوشبختانه تنها دستگاههای معدودی به واسطه
وجود حس��گر اثر انگش��ت به طور بالقوه آس��یبپذیر
هس��تند اما متاسفانه این دس��تگاهها پرچمداران فعلی
تولید کنندگان تلفنهای هوش��مند محسوب میشوند
و روزبهروز ب��ر تعداد دارندگان ای��ن نوع محصوالت
افزوده میشود.
ام��ا در ی��ک آس��یبپذیری ج��دی دیگر در س��طح
وب ،بس��یاری از س��ایتهای مبتن��ی ب��ر وردپ��رس
در خط��ر آس��یبپذیری ق��رار گرفتهاند چ��را که یک
کد سوءاس��تفاده ک��ه میتواند میلیونها وب س��ایت
وردپرس را هدف حمله قرار دهد منتش��ر ش��ده است.
آسیبپذیری اسکریپت بین سایتی به مهاجم خرابکار
اج��ازه میده��د تا کنترل کل س��روری را که در حال
اجرای پلتفورم وبالگی است با تغییر رمز عبور و ایجاد
حسابهای کاربری جدید در اختیار بگیرد.

با سوءاس��تفاده از ای��ن آس��یبپذیری میتوان کدی
را ب��ه بخ��ش نظ��رات س��ایت تزریق کرد و س��پس
حجم باالی��ی از متن را به آن اضاف��ه کرد .وردپرس
نسخههای  4.1.2، 4.1.1، 3.9.3و  4.2تحت تاثیر
این آسیبپذیری قرار دارند.
 Pynnonenاظهار داش��ت به این دلیل که وردپرس
تمام��ی ادعاه��ای ای��ن موسس��ه مبن��ی ب��ر وجود
آس��یبپذیری را رد کرد ،جزئیات این آس��یبپذیری
را افش��اء کرده اس��ت .روز دوش��نبه این شرکت یک
بهروزرس��انی امنیت��ی بحران��ی را ب��رای اصالح یک
آس��یبپذیری منتش��ر کرد .آخرین نس��خه وردپرس
نسخه  4.2.1میباشد.
وردپرس یک قالب پیش س��اخته وب سایت است که
به طور رایگان در اختیار عموم مردم جهان قرار گرفته
است .به دلیل سهولت استفاده از این قالبهای آماده
و کاهش هزینههای توس��عه نرمافزاری وب س��ایت،
بس��یاری از دارندگان وب س��ایتها به استفاده از این
قالبه��ای از پیش س��اخته ش��ده روی آوردهاند .این
اقبال عمومی س��بب شده است که بسیاری از هکرها
در گوش��ه و کن��ار جهان به سوءاس��تفاده از وردپرس
عالقه نشان دهند.
س��رقت اطالعاتی از قالبه��ای وردپرس میتواند به
هک شدن و از دست رفتن اطالعات صدها هزار وب
س��ایت در سراسر جهان منتهی ش��ود و بیشک این
اتف��اق ،امنیت کل اینترنت را با بحرانی بس��یار جدی
روبهرو خواهد نمود.
دارندگان وب سایتهای وردپرس باید در اسرع وقت،
وب سایت خود را به جدیدترین نسخه منتشر شده به
روزرسانی نمایند.
کسـری پاکنیت
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شهروند الکترونیک

خدمات پیشخوان

آشنایی با نرم افزارهای از پیش نصب شده روی اوبونتو

نرمافزارهای نام آشنای شما روی اوبونتو
یکی از مهمترین و بارزترین ویژگیهای سیستم عامل
ابونتو داشتن یک سری نرم افزارهای کاربردی است که
در حین نصب سیستم عامل ،این نرم افزارها هم به صورت
خودکار نصب میشوند .این هفته به معرفی برخی از نرم
افزارهای از پیش نصب شده در اوبونتو خواهیم پرداخت.
نرمافزار Libre Office
پکیج قدرتمند  LibreOfficeمعادل نرمافزار آفیس در
سیستم عامل ویندوز میباشد LibreOffice .که روی
اوبونتو نصب است حاوی نرم افزارهای Wirter ،Calc
 ،Impress Draw ،Baseو  Mathمیباشد که به
ترتیب برای نوشتن متن ،جداول ،پرزنتیشن ،نقاشی ،پایگاه
داده و محاسبات ریاضی مورد استفاده قرار میگیرند.

نرمافزار موزیال تاندربرد
نرمافزار  Thunderbirdمعادل  Outlookدر سیستم
عامل ویندوز است .در این نرمافزار به سادگی قادر خواهیم
بود تا هر تعداد اکانت ایمیل که بخواهیم را تنظیم کرده و
از طریق این نرمافزار به مدیریت ایمیلهای خود بپردازیم.
نرم افزار Envince
نرمافزار  Envinceیک نرمافزار رایگان برای مشاهده
فایلهای  PDFاست که عملکردی همانند نرمافزار
ادوبی آکروبات ریدر ( )Adobe Readerدر سیستم عامل
ویندوز دارد البته باید گفت که سری نرم افزارهای شرکت
ادوب به صورت پیش فرض روی ویندوز نصب نیستند و
شما باید به صورت جداگانه آنها را خریداری کنید.
نرمافزار VLC Player
نرمافزار  VLCمعادل نرمافزار
 Playerسیستم عامل ویندوز است که برای پخش و

Windows Media

نمایش فایلهای صوتی و تصویری مورد استفاده قرار
می گیرد .این نرم افزار در بسیاری از موارد از دیگر نرم
افزارهای مشابهاش نظیر  KM Playerقدرتمندتر ظاهر
شده و عالقهمندی کاربران نسبت به آن بیشتر بوده است.
نرمافزار Brasero Disc Burner
اگر به دنبال نرم افزاری برای رایت سیدی یا دیویدی
میگردید باید بدانید که نسخه مشابه نرو در ویندوز این
نرم افزار است و در مقایسه با نسخههای مشابه خود
عملکرد بسیار خوب و قدرتمندی دارد و یک نرم افزار
بسیار محبوب برای افرادی است که از سیستم عاملهای
متن باز استفاده میکنند.
نرمافزار Shotwell
این نرمافزار عملکردی همچون نرمافزار  Paintدر
سیستم عامل ویندوز دارد .یکی از کارهایی که به سادگی
با استفاده از نرمافزار  Shotwellمیتوان انجام دادCrop ،
کردن و یا حذف حاشیههای اضافی تصاویر است .البته
باید گفت که این نرم افزار در مقایسه با  Paintکمی
قدرتمندتر بوده و ویژگیها و امکانات بیشتری را در
اختیار شما قرار میدهد و شاید بتوان گفت که چیزی
میان  Paintو فوتوشاپ از کار درآمده است .به هر حال
میتوانید اطمینان داشته باشید که کارهای ساده خود در
زمینه ویرایش تصاویر را با کمک این نرم افزار به سادگی
آب خوردن انجام دهید.
نرمافزار GIMP
یکی از نرم افزارهای محبوب در سراسر دنیا ،نرمافزار
فتوشاپ است .کاربرانی که از سیستم عامل ویندوز به
سیستم عامل اوبونتو مهاجرت میکنند ،ممکن است به
نرمافزاری جهت ویرایش و طراحی تصاویر گرافیکی نیاز

پیدا کنند .نرمافزار  GIMPیک نرمافزار متن باز است
که به قدرتمندی نرمافزار فتوشاپ نیست اما بسیاری از
قابلیتهای این نرمافزار را دارا است .البته با اطمینان باید
گفت که هیچ نرم افزاری فوتوشاپ نمیشود اما این نرم
افزار هم در نوع خودش غنیمت است.
نرمافزار Empathy

معادل  Messengerو  Google Talkدر ویندوز،
برنامه  Empathyاست .با تنظیم این نرمافزار ،به سادگی
میتوانیم اکانت فیسبوک ،گوگل و یاهو را به آن افزوده و
با دوستان خود در ارتباط باشیم .البته باید گفت که با وجود
نرمافزارهای چت موبایل و با توجه به این که هر کدام از این
نرم افزارها به تازگی یک نسخه دسکتاپ هم دارند کمتر
پیش میآید که کاربران از دیگر نرمافزارها استفاده کنند.
نرم افزار اسکایپ
نرمافزار اسکایپ جزو نرم افزارهایی است که
اصطالحا  Cross Platformاست .به عبارت دیگر،
از این نرمافزار در سیستمعاملهای ویندوز ،مکینتاش و
لینوکس میتوان استفاده کرد .کاربرد این نرمافزار برای
ارتباطات صوتی از طریق اینترنت است.
نرمافزار Rhythmbox
این نرمافزار برای پخش فایلهای صوتی مورد استفاده
قرار میگیرد و عملکردی همچون نرمافزار Jet Audio
در ویندوز دارد .به هر حال هر زمان که تصمیم گرفتید از
ویندوز به یک سیستم عامل متن باز مهاجرت کنید دیگر
نباید هیچ نگرانی داشته باشید زیرا تمامی نرم افزارهای
مشابه نسخه ویندوز در سیستم عاملهای متن باز هم
وجود دارند و حتی میتوان گفت که تعدادی از آنها بسیار
قویتر و بهتر از نسخههای مشابه ویندوزیشان هستند.

در شهروند الکترونیک این هفته به پیشخوان خدمات گستر ایرانیان خواهیم پرداخت.
این پیشخوان به عنوان کانون انجمنهای کارفرمایی دفاتر پیشخوان ،به خدماتدهی
دولتی و بخش عمومی کشور میپردازد .دفاتر خدمات ارتباطي ساختار اصلی خود را از
سال  ۱۳۷۸با عنوان دفاتر امور مشتركان و ارائه خدمات تلفن سيار آغاز كردند .در سال
 ،۱۳۸۲اولين دفاتر خدمات ارتباطی با ارایه پنج س��رويس پست ،پست بانك ،تلفن راه
دور ،خدمات تلفن همراه و خدمات بار هوایی پيام كار خود را آغاز کردند .همچنین در
سال  ۱۳۸۸این دفاتر تحت عنوان دفاتر پیشخوان خدمات دولت با ابالغ ستاد مديريت
حمل و نقل و س��وخت كشور به استاندا ریها و كارگروههای استانی با ترکیب نماينده
استاندار ،نماينده س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديویی و نماينده تشكل صنفی
در هر استان با حق رای ،به عنوان باالترين مقامهای اجرایی استان ،تشکیل شدند.
حال که با ماهیت این سازمان آشنا شدیم به خدمات پیشخوان ایرانیان خواهیم پرداخت.
خدمات این ش��رکت به صورت کلی از آموزش الکترونیک ،س��امانه امالک پیشخوان،
آموزش آییننامه راهنمایی و رانندگی ،کارت هوش��مند س�لامت ،تجارت الکترونیک،
س��رگرمی الکترونیک ،فراخوان خدمات دفاتر پیش��خوان ،ساماندهی وب سایت دفاتر
پیش��خوان و سامانه ارسال انبوه پیامک تشکیل شده است .در بخش آموزش آییننامه
راهنمایی و رانندگی ،کاربران میتوانند با قوانین راهنمایی و رانندگی آشنا شده و خود را
برای شرکت در آزمون گواهینامه راهنمایی و رانندگی آماده سازند .تجارت الکترونیک
یک��ی دیگر از خدمات این ش��رکت را تش��کیل میدهد که ضمن برخ��وردار بودن از
مزایای فراوان ،پر کاربردترین انواع آن ش��امل تجارت فروش��نده با فروشنده ،تجارت
فروش��نده با مصرفکننده و تجارت مصرفکننده با مصرفکننده را ش��امل میش��ود.
همچنین در قس��مت فراخوان خدمات دفاتر پیشخوان ،از این پس این دفاتر میتوانند
با مراجعه به س��امانه فراخوان پیش��خوان خدمات گس��تر ایرانیان به عضویت خدمات
مختلف این ش��رکت درآیند .از دیگر خدمات این ش��رکت میتوان به س��اماندهی وب
سایت دفاتر پیشخوان اشاره کرد که در این طرح دفاتر پیشخوان میتوانند وب سایت
اختصاصی دفتر خود را به آس��انی راهاندازی کنند .س��امانه ارسال انبوه پیامک از دیگر
خدمات پیشخوان میباشد .این سامانه نرمافزاری تحت وب ،آنالین با ساختاری ساده
و پیشرفته مشابه محیط ایمیلتان میباشد و برخالف دستگاههای ارسال پیامک ،نیاز
به مودم ،سیمکارت و سختافزار ندارد و در هر زمان و مکانی قابل دسترسی و استفاده
اس��ت .افزون بر همه موارد باال این س��ازمان از بحث آموزش نیز غافل نبوده و سامانه
آموزش الکترونیک را در این وبسایت راهاندازی کرده است.
www.ipishkhan.org
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ابرها از کجا آمدند؟

پردازش ابری یک مفهوم متعلق به قرن حاضر است و با یک
تعریف ساده باید گفت که یک کلود یا ابر ،در حقیقت ردیفی
گس��ترده از کامپیوترهایی است که به یکدیگر متصل شدهاند
و ب��ه عنوان ی��ک مجموعه واحد در حال فعالیت میباش��ند.
پیکربندی ابرها به گونهای اس��ت که بتوانند یک یا چند نوع
س��رویس مخصوص را برای اس��تفاده کارب��ران ارائه کنند.
تمامی سرویسهای ابری به صورت کامل از قبل پیکربندی
میش��وند تا کارب��ر بتواند بدون این که احتی��اج به تنظیمات
خاصی باش��د ،از این سرویسها استفاده کند .اگر هنوز دارید
ب��ه این فکر میکنید که چرا نام کلود یا ابر برای این گونه از
خدمات انتخاب شده باید گفت که هنوز
هیچ کس به ش��کل دقیق نمیداند
که چ��را این نام انتخاب ش��ده اما
شاید بتوان این گونه توجیه کرد که

میلیارد دالر به فروش برساند .این درآمد بیشتر از
فروش خدمات پ��ردازش ابری مرتبط با ویندوز و
پایگاه داده  SQL Serverبه دس��ت آمده است.
در حال حاضر مایکروس��افت ترجیح داده است که
م��واردی نظی��ر SQL Server، Azure Pack
و آفی��س  365بخشهایی از ش��رکت باش��ند که
خدم��ات مبتنی بر پردازش اب��ری ارائه میکنند و
مایکروس��افت هم تمامی درآمد به دس��ت آمده از
این قس��متها را ج��زء درآم��د Commercial
 Cloudخود لحاظ کرده است .مدیر عامل کنونی
مایکروس��افت آقای ساتیا نادال ،طی صحبتهای
خود اعالم کرده اس��ت که این ش��رکت در فصل
گذش��ته تنها در بخش Commercial Cloud
خود توانسته درآمدی بیشتر از  5.5میلیارد دالر به
دس��ت آورد که از این مقدار میتوان به س��ادگی
فهمید که رشد درآمد مایکروسافت نسبت به سال
گذشته یک عدد  3رقمی میباشد .البته هنوز هم
مایکروس��افت در
ای��ن زمینه

درآمدزایی شرکتها و
خدماتی که روی ابرهاست

ا
گفت

به تازگ
در رابط
هم مط

بررسی روند کاری شرکتهایی
که در ارائه خدمات کلود
گلسا ماهیان -سعید طباطبایی
فعالیت دارند

این روزها بیش�تر از گذش�ته اصطالحی ب�ا نام خدمات ابری ی�ا مبتنی بر کلود
را میش�نویم .این همه گیر ش�دن نشان میدهد که اس�تفاده از سرویسها و
خدمات کلود ارائه ش�ده توس�ط ش�رکتهای معتب�ر اینترنتی ،مورد اس�تقبال
کاربران قرار گرفته اس�ت .با وجود این همه گیر ش�دن اما باز هم مفهوم دقیق
سرویسهای کلود یا خدمات ابری برای بسیاری از افراد در پس پرده ذهنشان
پنهان باقی مانده اس�ت که کلود یا ابر دقیقا چه معنایی دارد .اگر این تصور را
داشته باشیم که درک این مفاهیم برای ما بسیار دشوار است باعث میشود که
هیچ گاه نتوانیم به سواالتی که داریم پاسخ واضحی بدهیم در حالی که همیشه
راهی برای درک ساده مسائل فنی وجود دارد که در اختیار داشتن این اطالعات
میتواند در زندگی عادی و در استفاده روزمره ما بسیار کارآمد و راهگشا باشد.
در حال حاضر بس�یاری از شرکتهای بزرگ و معتبر اینترنتی نظیر ،گوگل ،اپل،
آم�ازون ،مایکروس�افت و آیبیام به ارائه س�رویسهای ابری یا خدمات کلود
می-پردازن�د و تجربه این چند س�ال به این ش�رکتها اثبات کرده اس�ت که
کاربران تمایل دارند تا اطالعاتشان را در مکانی مطمئن نگه دارند تا اگر سخت
افزارهای خودش�ان به هر دلیلی دچار خرابی یا آس�یب ش�د نگرانی از بابت از
دست رفتن اطالعات خود نداشته باشند .استقبال از سرویسهای کلود در چند
س�ال گذشته باعث ایجاد یک درآمدزایی بسیار مناسب برای شرکتهای فعال
در این عرصه ش�ده اس�ت .این افزایش درآمد به اندازهای بوده است که توجه
دیگر شرکتها هم به این زمینه جلب شده و این روزها هر شرکتی سعی بر این
دارد تا از دیگران عقب نمانده و فعالیتی در این عرصه داشته باشد یا خدماتی
را به کاربران ارائه کند .در موضوع ویژه این هفته در ابتدا توضیحات مختصری
را در مورد خدمات ابری خواهیم داد و به بررس�ی وضعیت ش�رکتهایی که در
این زمینه موفق عمل کرده و در حال حاضر به درآمدزایی مناس�بی دس�ت پیدا
کردهاند خواهیم پرداخت.

مجموعهای بس��یار بزرگ از واحدهای منفرد ،در زمانی که از
فاصله نزدیک نظاره شوند میتوانند مفهوم یا تصویر یک ابر
واحد را در ذهن ایجاد کنند .دقیقا همانند یک ابر واقعی که از
ذرات بخار آب یا غبارهای معلق در هوا ش��کل میگیرد .البته
باید بدانید که در زبان التین به مجموعههایی نظیر مجموعه
ذرات بخار آب ،پرواز دس��ته جمعی حش��رات یا پرندگان هم
کلود گفته میش��ود و این نام به عنوان یک سرویس فناوری
ب��ه خاطر ایجاد تصور دس��تهای از کامپیوترها به عنوان یک
مجموعه واحد و هماهنگ خواهد بود.

خدمات ابری مایکروسافت
در فصل اول 2015

در هفته گذشته اتفاقی افتاد که از نظر بسیاری از کارشناسان
آیتی یک اتفاق نادر بود .ش��رکت آمازون در هفته گذش��ته
برای اولین بار گزارش مالی مربوط به بخش خدمات پردازش
ابری خود را منتش��ر کرد .این گزارش بسیاری از کارشناسان
را ب��ه فکر ب��رد زیرا ب��ا موفقیتهای مرکز  AWSش��رکت
آمازون ،ارزش سهام مرکز  Azureشرکت مایکروسافت هم
افزایش پیدا کرده اس��ت .طبق گزارشی که توسط زد.دی.نت
منتشر ش��ده اس��ت ،اگر بخواهیم میان دو شرکت آمازون و
مایکروسافت که در حوزه خدمات پردازش ابری بزرگترین و
معتبرترین شرکتهای حال حاضر هستند ،یک مقایسه کلی
داشته باش��یم باید گفت که مایکروس��افت نسبت به آمازون
در س��طح پایینت��ری قرار میگیرد .ش��رکت مایکروس��افت
هن��وز گزارش مال��ی دقیقی در رابطه ب��ا درآمدهای خدمات
ابری عموم��ی یا خدمات پردازش اب��ری چندگانه عمومی و
اختصاصی خود منتش��ر نکرده است .البته در آخرین گزارشی
که مایکروسافت در رابطه با وضعیت مالی خود داشته
اس��ت ،این ش��رکت در فصل اول س��ال 2015
میالدی بخش��ی با عن��وان Commercial
 Cloudداش��ته اس��ت که درآمد بخشهایی
نظی��ر  Office 365 ،Azureو Dynamics
 CRM Onlineدر آن محاس��به میش��ود.
ع�لاوه بر این موارد در س��ال 2013
بود ک��ه مدیران مایکروس��افت
توضیحات��ی در ای��ن رابط��ه
دادند ک��ه  Azureتوانس��ته
اس��ت تا آن زمان محصوالت
و خدمات خ��ود را به ارزش 1

خواهد بود .بس��یاری از مراکزی که در
موجود پیشبینی کردهاند که تا س��اله
و مرکز  AWSتنها سه قطبی خواهند
عمومی را در اختیار خواهند داش��ت .الب
این مجموعه وارد ش��ود ولی ش��رکته
گیر و قابل توجهی نداش��ته است که بت
بلکلج پیشبینی کرده اس��ت که در س��
نزدیک به  6میلیارد دالر داشته باشد و
درصدی داش��ته است .پیشبینی شده
خدمات ابری و سازمانی  AWSبه رقمی
ترتیب آمازون تبدیل به قطب قدرتمند
ش��رکت آمازون در فصل اول همین ام
به  1.5میلیارد رسانده و این رقم نسبت
س��ود خالص آمازون برای سه ماه اول
بوده و همین رقم هم در مقایس��ه با س
اس��ت .آقای جف بیزس که مدیر عامل
که در آیندهای بس��یار نزدیک ،بخش اع
ت
همین خدمات خواهد بود .او در صحب 
توس��عه دهنده خدمات ابری آمازون یک
که این شرکت در راس��تای رسیدن به
مرکز  AWSتوانس��ته است  7درصد
خود اختصاص دهد و
ابری AWS
سال اولین
مالی S

مقاومت میکند که کس��ی به
ص��ورت دقی��ق نفهمد که چقدر از ای��ن درآمد به
بخش خدمات ابری این ش��رکت مربوط میشود
اما بسیار واضح و مشخص است که مایکروسافت
به صورت لذت بخش��ی درآمد مناسبی ،از این نوع
خدمات خود به دس��ت میآورد .تحلیلگران اعتقاد
دارند که این آمار و ارقام نشان میدهد که شرکت
مایکروس��افت در حال پش��ت س��ر گذاشتن یک
دگردیس��ی تمام عیار بوده و سهم درآمدهای این
شرکت از فناوریهای پردازش ابری روز
به روز در حال افزایش است.

آم��ازون
خدمات کلود

و

آم��ازون خدمات پردازش
اب��ری خ��ود را تح��ت
عن��وان Amazon

Web Services

ارائه داده اس��ت
و ب��ا اس��تفاده
از همی��ن
خد م��ا ت
تو ا نس��ته
س��ود خود
را در عرض
چن��د وق��ت
گذش��ته چندین
براب��ر کن��د .مدیران
ارش��د این شرکت گزارش مالی
مربوط ب��ه فصل آخر س��ال  2014خود را
اع�لام کردهاند و آق��ای جان بلکلج ک��ه یکی از
محققان مرک��ز  Cowenاس��ت ،پیشبینیهای
جامعی در رابطه با وضعیت مالی شرکت آمازون و
آینده آن انجام داده و اعتقاد دارد که مرکز AWS
در آین��ده نه چندان دور تمام��ی رقبای فعلی خود
از جمله گوگل و مایکروس��افت را به سادگی کنار
گذاش��ته و خودش یکه تاز می��دان خدمات ابری

و مالیات
پس از کسر هزینهها
دالر محاس��به شده است که نش��ان م
این شرکت با باالترین توان ممکن پیش
شرکت در بخشهای نرم افزاری و خدم
به ع��ددی در حدود  7میلیارد رس��یده
اس��ت که نس��بت ب��ه بازه
زمانی مشابه سال
گذ ش��ته

این زمینه تحقیق میکنند براس��اس آمار
های سال سه شرکت گوگل ،مایکروسافت
بود که بازار جهانی خدمات پردازش ابری
بته شرکت  IBMهم احتمال دارد بتواند به
هایی نظیر  HPمدتهاست ،فعالیت چشم
توان نام آنها را در این مجموعه قرار داد.
��ال  2015میالدی مرکز  AWSدرآمدی
این رقم نسبت به سال قبل یک رشد 38
است که تا س��ال  2019درآمد مرکز ارائه
ی در حدود  20میلیارد دالر برسد و به این
خدمات ابری در جهان تبدیل خواهد شد.
مسال ارزش فروش خالص خدمات خود را
ت به سال گذشته تقریبا  2برابر شده است.
س��ال  ،2015چیزی نزدیک به  270دالر
س��ال گذشته یک افزایش چشم گیر داشته
ل ش��رکت آمازون اس��ت پیشبینی کرده
عظم درآمد ش��رکت آمازون از طریق ارائه
تهای اخیر خود اعالم کرده است که گروه
ک نمونه بسیار عینی از فعالیتهایی است
اهداف خود انجام میدهد .در حال حاضر
از مجموع درآمدهای شرکت آمازون را به
باید گفت که مرکز ارائه خدمات پردازش
امس��ال وارد  9سالگی خود شد و بعد از 9
ن گزارش رسمی آمازون در رابطه با مسائل
 AWSمنتشر شده است.

اوراکل هم حرفهایی برای
تن دارد

گی در مورد کارهایی که ش��رکت اوراکل
طه با ارائه خدمات ابری انجام داده اس��ت
طالبی منتشر شده است .شرکت اوراکل در
فصل اول س��ال جاری میالدی موفق
شده است که در میان شرکتهای
فع��ال در این زمینه به باالترین
رقم سوددهی دست پیدا کرده
و به نوعی موفقترین شرکت
جهان در عرصه پردازش ابری
شناخته شده است .اوراکل تنها
در طول  3ماه اخیر توانسته یک
رش��د  30درصدی داش��ته باشد و
این س��وددهی در بخش ن��رم افزار و
ت بوده اس��ت و رقم آن هم  372میلیون
میدهد خدمات مبتنی بر پردازش ابری در
شرفت داشته است .به طور کلی درآمد این
مات عمومی ابری
ه
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دقیق وجود داش��ته باش��د .یکی دیگر از ش��رکتهایی که با وجود س��رمایه گذاری مناسب
نتوانسته است تا به حال به موفقیتی در این زمینه دست پیدا کند شرکت  SAPبوده است.
این ش��رکت در فرآیند فعالیتهای خود تمرکز بیش��تری روی ارائه خدمات ابری دارد و از
همین راه هم توانس��ته کاهش درآمد خود در زمینههای دیگر را تا حدودی جبران کند .این
ش��رکت به تازگی اعالم کرده که درآمد بخش نرم افزار این ش��رکت به شدت رو به کاهش
اس��ت و البته با وجود س��رمایه گذاری مناس��ب روی ارائه خدمات ابری ،در این زمینه هنوز
نتوانس��ته حرف زیادی برای گفتن داشته باش��د البته درآمدهای  SAPدر بخش مشترکان
خدمات ابری و سرویسهای پشتیبانی نشان داده است که اگر روی ارائه این خدمات از نظر
نیروی انس��انی و انجام هزینههای مالی س��رمایه گذاری بیشتری داشته باشد ،در دراز مدت
میتواند امید بیشتری برای رسیدن به سود داشته باشد.
سودی  7درصدی را نشان میدهد .البته باید گفت
که در حالت کلی برای در نظر گرفتن وضعیت سود
در مقایس��ه با سالهای گذشته شما باید تغییرات
در نرخ ارز در بازار جهانی را نادیده بگیرید  .زیرا با
توجه به سقوط بسیاری از ارزهای مهم جهان در
طول سال گذشته میالدی ،شرکتهای مختلفی
با وجود افزایش رقم سوددهی خود در واحد اعداد،
عمال س��ود عملیاتی داش��تهاند .لری الیسون که
مدیرعامل و موس��س ش��رکت اوراکل اس��ت در
رابط��ه با روند کاری اوراکل میگوید :ما موفق به
تولید بی��ش از  1میلیارد دالر بازار جدید در زمینه
پردازش ابری شدهایم و با توجه به این که تقریبا
در تمامی ردههای نرم اف��زاری ،پردازش ابری و
نرم اف��زار در قالب خدم��ات ،نمیتوان پیشبینی
داش��ت ،ما هم نمیتوانیم اع�لام کنیم که آینده
اوراکل دقیقا به چه حوزهای اختصاص پیدا خواهد
کرد .در حال حاضر بیش از  500شرکت فعال در
ای��ن حوزه فعالیت دارند که از میان آنها گوگل،
اوراکل ،آمازون و مایکروس��افت جزو موفقترین
شرکتهای فعال در این زمینه هستند.

خدم��ات ابری ارائ��ه دهید،
افزایش درآمد داشته باشید

همان گونه که گفتیم شرکتهای مختلف با ارائه
اسناد و مدارک مختلف سعی دارند بگویند در زمینه
ارائه خدمات ابری یا همان کلود بسیار موفق عمل
کردهاند و میزان س��وددهی آنها به گونهای بوده
که از دیگر شرکتها موفقتر عمل کردهاند .در این
میان ش��رکتهایی نظیر گوگل SAP ،و آیبیام
با انتش��ار گزارش مالی خود با ارائه اسناد
مر تب��ط

خیز گوگل برای تسخیر سرویسهای کلود

نش��ان دادهاند که به طور عمده ب��ر خدمات موبایلی و ارائه
فناوریها و س��رویسهایی مبتنی بر پردازش ابری تمرکز
داشتهاند .مدیران این شرکتها به اتفاق اعتقاد دارند که اگر
شرکتهای فناوری تولیدات خود برای رایانههای رومیزی
را کنار گذاش��ته و به ارائه س��رویسها و خدمات موبایلی یا
خدمات مبتنی بر کلود بپردازند ،به طور قطع درآمد بیشتری
به دس��ت خواهند آورد .ش��رکت  IBMنسل جدید خدمات
خ��ود را چندی قب��ل روانه بازار کرد و البت��ه باید گفت که
نتایج به دس��ت آمده برای این شرکت چندان دلخواه نبوده
اس��ت .مدیران این ش��رکت به خوبی آگاهی داشتند که در
ابتدای فعالیتشان ممکن است با موفقیت چشم گیری مواجه
نش��وند اما در دراز مدت رش��د خوبی در این زمینه خواهند
داش��ت .اوایل س��ال جاری میالدی مدیران این شرکت از
جهانی میان ش��رکتهای
آغاز ی��ک رقابت
ارائه دهنده
خد م��ا ت
ابری ،خبر
د ا د ن��د .
سال
گذشته هم دو
شرکت آیبیام و اپل در
همین زمینه ق��راردادی را
به امضا رساندند تا بر طبق آن
ابزارهای سازمانی برای صاحبان گوشیهای
هوشمند و تبلتهای اپل ساخته شود .با این
که ش��رکت  IBMیک شرکت موفق و معتبر
اس��ت ام��ا فعالیتهایی که تا به ح��ال در زمینه
ارائه خدمات مبتنی بر کلود داشته است ،با موفقیت
همراه نبوده است حتی میزان سود این شرکت در مقایسه
ب��ا هزینهها و درآمد کلی این مجموعه ،کاهش هم داش��ته
است .این ماجرا نشان میدهد که صرف این که
شما یک ش��رکت موفق و معتبر باشید
برای ورود به حوزه ارائه خدمات
کلود ،کافی نمیباش��د و
الزم اس��ت در این
زمین��ه ی��ک
بر نا م��ه
ر یز ی

گوگل در دس��ته آن ش��رکتهایی قرار دارد که بسیار هوش��مندانه عمل میکند ،محققان و
مدیران این ش��رکت با ذکاوت بوده و بعد از مطمئن ش��دن از بودن فضای مناس��ب در یک
زمینه به بهترین ش��کل وارد آن فضا ش��ده و کم کم به تسخیر آن موقعیت میپردازند .در
زمینه خدمات ابری هم باید گفت که تا به حال گوگل در حدی فعالیت داش��ته اس��ت که از
این وادی عقب نماند اما با توجه به موفقیتهای حاصل شده برای مایکروسافت و آمازون،
میتوان اطمینان داش��ت که گوگل فعالیت خود را در این زمینه هم گس��تردهتر خواهد کرد.
مصداق این حرف هم این است که شرکت گوگل و  VMwareچند ماه پیش اعالم کردند
که همکاریهای جدیدی را در حوزه خدمات ابری س��ازمانی خواهند داش��ت و نتیجه این
همکاری ارائه س��رویسهای گوگل از طریق ابزار  vCloud Airشرکت  VMwareخواهد
بود .قراردادی میان این دو ش��رکت تنظیم ش��ده است که براس��اس آن قرار شده از این به
بعد ش��رکت  VMwareخدمات پردازش ابری گوگل را به مشتریان سازمانی خود بفروشد.
این در ش��رایطی اس��ت که س��رویس  Cloud Platformگوگل در کنار  vCloud Airو
به موازات آن در حال ارتقا بوده و خدمات آن به صورت مش��ترک برای س��ازمانها عرضه
مرحله اولیه این همکاری قرار بر این ش��ده اس��ت
میش��ود .در
ک��ه س��رویسهای BigQuery، Cloud
 Storage، Cloud Datastoreو
همچنی��ن  Cloud DNSاز طری��ق
پلتفرم پردازش ابری  VMwareبرای
کاربران س��ازمانی عرضه شوند و بعد
از مدتی دیگر س��رویسهای سازمانی
گوگل برای مش��تریان این شرکت ارائه
ش��ود .آقای مورالی س��یتارام ک��ه مدیر
همکاریهای بی��ن المللی و خدمات
مشارکتی شرکت گوگل است در این
رابطه میگوید « بیشتر فعالیتهای
م��ا ک��ه ب��ه ص��ورت مش��ترک با
سیس��تمهای مجازی س��از ی �VM
 ،wareادغام شده اس��ت قادر خواهند
بود که به صورت همزمان توس��ط مشتریان
س��ازمانی گوگل و  VMwareمورد اس��تفاده قرار گرفته و این مشتریان از
مزایای این سیس��تمها به صورت همزمان بهره مند شوند .این دو شرکت تصمیم دارند که
در آیندهای بس��یار نزدیک قابلیتهای س��رویس  Cloud Platformگوگل با سیس��تــم
 vRealize Cloud Managementترکیب شود.

بهترین سرویسهای ذخیره سازی ابری آنالین

تا به حال  5س��رویس ذخیره س��ازی ابری توانس��تهاند از میان کل سرویسهای ارائه شده
در این زمینه به موفقیت بیش��تری دست پیدا کنند .بیشترین میزان موفقیت هم به سیستم
ش��رکت گوگل اختصاص پیدا کرده است .گوگل درایو بهترین نمونه فضای ابری است که
توس��ط گوگل پش��تیبانی میش��ود .از ویژگیهای این سیس��تم میتوان به ذخیره سازی و
اشتراک گذاری اطالعات و فایلها به صورت همزمان اشاره کرد .شما برای استفاده از این
فضا احتیاجی به ثبت نام یا س��اختن اکانتهای متعدد نخواهید داش��ت و این سیستم روی
حس��اب گوگل ش��ما فعال خواهد بود .در ابتدا  5گیگا بایت به صورت رایگان در اختیار شما
ق��رار میگیرد و تا  100گیگابایت با پرداخ��ت هزینه میتوانید فضای خود را افزایش دهید.
س��رعت آپلود بسیار باال و راحتی کار با این سیس��تم از مزایایی بوده است که باعث تبدیل
شدن گوگل درایو به نمونه برتر فضای ابری موجود شده است .بعد از این سیستم وان درایو
شرکت مایکروسافت قرار دارد ،این سیستم هم بیشتر به درد افرادی میخورد که تمایل به
داش��تن سرعت باال در آپلود دارند .گزینه بعدی باکس است که متناسب با نوع ثبت نامی
که انجام میدهید فضایی بین  5تا  50گیگا بایت به صورت رایگان در اختیار شما قرار
خواه��د داد ،ADrive .آی کلود و دراپ باکس هم گزینههای بعدی هس��تند که در
عرض چند وقت اخیر محبوبیت زیادی کسب کردهاند .آی کلود برای دستگاههایی
با سیستم عامل  iOSموجود است و دیگر سیستمها نمیتوانند از آن استفاده کنند.
دراپ باکس هم یکی از قدیمیترین س��رویسهای موجود در این زمینه است که
استیو جابز در زمان حیاتش تمایل به خرید آن داشت و نتوانست با صاحبان آن به
توافق برسد .به هر حال واضح است که آینده شرکتهایی که به درستی در زمینه
ارائه خدمات و سرویسهای کلود فعالیت دارند ،بسیار روشن است و این شرکتها
میتوانند درآمد بیشتری از رقبای خود که در این زمینه فعالیتی ندارند ،داشته باشند.
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پیشنهاد هفته

یادداشت بازار
صالح اسعدی

افزایش تعرفه مکالمات؛ اصرار مخابرات و اعتراضهای پیش رو
اگر به خاطر داش��ته باش��ید در سال گذش��ته اجرای طرح هم کدسازی
تلفنهای ثابت با حاش��یههای بس��یاری همراه گردید و موجب ش��د تا
در جش��ن پایان این طرح نیز ،مس��ئوالن و مدیران اجرایی مخابرات از
افت درآمد این شرکت از محل طرح همکدسازی گله و شکایت دارند.
به همین خاطر این موضوع باعث شد تا چندی پیش مديرعامل شرکت
مخابرات ايران از کاهش  ۲۰درصدي درآمد اين شرکت در سال گذشته
ابراز ناخرسندی کرده و خواستار افزايش نرخ تمامي مکالمات تلفن ثابت
اعم از داخل شهري ،خارج شهري و بين استاني و نيز آبونمان گردد.
اما معاون وزير ارتباطات در هفته گذش��ته از تصويب نشدن درخواست
مخاب��رات براي افزايش تعرفه هاخبر داد و اعالم کرد" :برخي ش��رايط
به همراه دس��تور معاون اول رئيس جمهور درباره تغيير نکردن تعرفهها
به جز موارد کارشناس��ي شده ،باعث ش��د پيشنهاد مخابرات براي تغيير
تعرفههاي تلفن ثابت فعالتصويب نشود .همچنین قرار است کميتهاي
تش��کيل شود تا بررسي کند افزايش تعرفه ،مشکالت مالي مخابرات را
حل ميکند يا بايد مش��کالت س��اختاري و ديگر مشکالت اين شرکت
حل شود".
به نقل از خراسان در اين رابطه سید هاشمی رئيس هيات مديره شرکت
مخاب��رات ايران ضمن انتقاد ازنح��وه تعرفهگذاري تلفن ثابت و اين که
بيش از  ۱۰س��ال اس��ت نرخ مکالمه تلفن ثابت تغيير نکرده است ،ادعا
کردک��ه مخابرات در پ��ي اجراي طرح هم کدس��ازي تلفن ثابت۲۸۰ ،
ميليارد تومان خسارت ديده است و بايد تعرفهها افزايش يابد.
همچنین در تازهترين اظهارنظر ،مديرعامل ش��رکت مخابرات ايران در
گفت وگو با مهر با تاکيد بر اين که تلفن ثابت يک کسب و کار مستقل
از تلفن همراه است و بايد منابع درآمدي آن به صورت مجزا ديده شود،
اظهار داش��ت" :اگر چه تلفن ثابت و س��يار به صورت ترکيبي ميتوانند

مش��کالت توس��عهاي را رفع کنند اما مسلم است که تلفن ثابت بايد به
خودي خود داراي درآمد معقول و متفاوت از تلفن همراه باشد.
ب��ه گفت��ه وی ،اين موضوع نش��ات گرفته از  2عامل اس��ت؛ به نحوي
که توس��عه شبکه موبايل در کش��ور باعث افت تلفن ثابت شده که اين
موض��وع در دنيا نيز س��ابقه دارد اما بحث دوم مربوط ب��ه ثابت ماندن
تعرفهها و نرخ مکالمات اس��ت که باعث کاهش درآمد مخابرات ش��ده
است.
از س��ویی دیگر ابراهیمی صدر آبادی با اش��اره به آماری از کاهش ۲۰
درصدي درآمد مخابرات پس از اجراي طرح هم کدي در س��طح کشور
گفت" :اين روند جلوي توس��عه مخابرات را خواهد گرفت .در اين راستا
از وزارت ارتباطات درخواس��ت کردهايم نرخ تمامي مکالمات تلفن ثابت
چه داخل ش��هري ،چه خارج ش��هري و بين استاني و آبونمان بررسي و
تغيير مناسب روي اين نرخها اعمال شود".
جلس��ههاي متعدد کارشناس��ي در اين زمينه با حضور س��ازمان تنظيم
مقررات برگزار ش��ده اس��ت و به زودي اين طرح در کميس��يون تنظيم
مقررات ارتباطات بررسي خواهد شد.
ش��ايان ذکر است که کميس��يون تنظيم مقررات و ارتباطات ارديبهشت
سال  ۹۳مصوبه تغيير قيمتهاي تلفن ثابت را ابالغ کرد .اين کميسيون
سقف تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ابتداي سال  ۹۳را به ازاي هر دقيقه
مکالمه ثابت به ثابت داخل استاني  ۳۰ريال ،هر دقيقه مکالمه ثابت به
ثابت بين اس��تاني  ۳۳۰ريال ،هر دقيق��ه مکالمات تلفن ثابت به همراه
شرکت ارتباطات سيار  ۶۲۵ريال و هر دقيقه مکالمه تلفن ثابت به سيار
اپراتورهاي تلفن همراه  ۶۲۵ريال تعيين کرده است .در اين مصوبه مبلغ
آبونمان ماهيانه خطوط تلفن ثابت نيز بر مبناي منطقه و شهر مشترکان
و نيز ميزان کارکرد ماهيانه آنها تعيين شده است.

طرحی به سبک لنوو!

ام��روزه گوناگون��ی در دنیای لپتاپه��ا به قدری
باالس��ت که اگر نگاه��ی به بازار ای��ن محصوالت
بیندازید ،ش��اهد خواهید بود که مدلهای مختلفی
از آنها برای کاربردها و سلیقههای گوناگون وجود
خواهند داش��ت؛ گوناگونی این محصوالت به قدری
باالس��ت که هر فرد با جستوجو در بازار کاالهای
دیجیتالی میتواند ب��ه راحتی محصول مورد عالقه
خود را با مشخصات دلخواه به دست آورد.
لپت��اپ  Lenovo Flex 2نیز از جمله محصوالتی
اس��ت که ب��ا ویژگیه��ای خاص خود باعث ش��ده
تمایزهای جدیدی نس��بت به سایر لپتاپهای هم
ردهاش ایج��اد نماید .به عنوان مثال نمایش��گر این
محصول با داش��تن توانای��ی چرخش  300درجهای
توانس��ته نیاز کاربران را در استفاده از نمایشگرهای

 29/500/000ريـال

پرسشوپاسخسختافزار
سالم بایت .چگونه میتوان یک چاپگر را بین دو کامپیوتر به
اشتراک گذاشت؟ لطفا راهنمایی کنید .با تشکر
براي آمادهس��ازي چاپگر جهت اش��تراكگذاري يا قرار دادن چاپگر در
حالت اشتراک ،مراحل زير را انجام دهيد:
ابت��دا ب��ه منوي  Startبروي��د Control Panel ،را كلي��ك كنيد و در
كنترل پنل  Printer and Faxesرا باز كنيد.
روي چاپگ��ر مورد نظر راس��ت كليك كنيـد و در فهرس��ـت باز ش��ده
 Sharingرا كليك كنيد.
در این هنگام پنجره جدید نمایش داده خواهد شد.
در س��ربرگ  Sharingتي��ك گزين��ه  Share This Printerرا بزنيد
و ترجيح��ا در كادر مربوط ب��ه  Share Nameنامي را براي چاپگر به
اشتراك گذاشته شده انتخاب و تايپ نماييد.
انتخـ��اب اين نـام به ش��ما كمـك ميكنـد تـا بتوانی��د چاپگر خود را
آسانتر بيابيد.

منعط��ف به خوبی برآورده س��ازد .این نمایش��گر به
س��بکی طراحی ش��ده که حتی زمانی که کامال باز
میباش��د ،در محل اتصال نمیتوانی��د فاصلهای را
میان دو قس��مت نمایش��گر و محل صفحهکلید آن
تشخیص دهید و به همین خاطر شاهد جلوه خاصی
در استفاده از نمایشگر لمسی آن خواهید بود.
همچنین امکانات سختافزاری  Flex 2باعث شده
ت��ا این محص��ول بتواند نیاز کاربران را در اس��تفاده
از پردازشهای ب��االی نرمافزاری به خوبی برطرف
کرده و از س��وی دیگر وج��ود گرافیک GeForce
 GT 840Mب��ه همراه نمایش��گر ب��ا امکان لمس
 10انگش��ت همزمان ،موجب ش��ده تا شرکت لنوو
محصول��ی ای��دهآل را برای تدوی��ن گران فیلم و
طراحان گرافیک طراحی و تولید نماید.

در صورتي كه از س��ختافزار متفاوت يا سيس��تمعامل متفاوت استفاده
ميكنـيـــد ،رو ي
 vironmentرا كليك كنيد و سيس��تمعاملي را كه روي سيستم ديگر
است انتخاب كنيد.
برای مثـال اگر شما از سیس��تمعامل ويندوز اكسپي استفاده ميكنيد
ولي سيس��تم ديگ��ر از ويندوز  7بايد گزين��ه 8 and Me ،Windows
تيك خورده باشد .سپس  OKرا بزنيد تا درايورهاي مربوطه نصب شود
و پنجره را ببنديد.
اگر قصد داش��تید چاپگر را از اش��تراك خارج نماييد ،دوباره به قس��مت
 Printer and Faxesبروي��د و روي چاپگر مورد نظر راس��ت كليك
نمايي��د و در فهرس��ت دوباره  Sharingرا انتخ��اب كنيد .در پنجره باز
ش��ده در سربرگ  Sharingگزينه  Do Not Share This Printerرا
انتخاب و  OKكنيد .االن چاپگر ش��ما براي كار كردن با دس��تگاههاي
ديگر آماده است.

Monitor: 15.6” IPS Full HD 1920x1080

----

Main Board: ----

----

CPU: :Intel Core i7 4510U 2.00GHz

-------

VGA: NVIDIA GeForce GT 840M 4GB

----

HDD: 1 TB 5400 RpM

----

Weight: 2.3 Kg

----

ODD: DVD-RW

----

OS: ----

----

KeyBoard: ----

---

Mouse: ----

----

Speaker: ----

---

Printer: ----

----

 Additional Driversكليـك كنيـد .سپـس �En

Memory: 8GB DDR3

هیچ ردی به جای نگذارید
در شماره گذشته درباره راههای حفاظت از اطالعات ارزشمند شخصی با
پشتیبانگیری صحبت کردیم اما این موضوع روی دیگری نیز دارد .گاهی
پیش میآید که از بین رفتن کامل اطالعات اهمیت پیدا میکند ،به طوری
که تحت هیچ شرایطی قابل بازیابی یا حتی ردیابی نباشد .به عنوان نمونه،
بارها پیش آمده است که اطالعات خصوصی و محرمانه به بیرون درز پیدا
کرده و به دست نامحرمان افتاده است .برای مثال ممکن است اطالعات
شخصی موجود در یک لپتاپ یا هارددیسک فروخته شده ،بازیابی شده و
موجبات دردسر و زحمت کاربر را پیش آورد .به خصوص با توجه به این که
خرید و فروش لپتاپ ،رایانه یا تلفن همراه در کشور ما کار کامال مرسومی
است و این احتمال وجود دارد که خریدار بعدی به بازیابی اطالعات نهفته در
حافظه آن دست بزند.همان طور که پیش از این نیز اشاره کردهایم ،اطالعات
پس از ذخیره شدن در هارددیسک یا بسیاری حافظههای جامد ،وضعیت
بیتهای روی حافظه را تغییر میدهند و آدرس به محل آنها اختصاص
مییابد .در هنگام حذف یک فایل ،تنها این آدرس حذف میشود ،بدون این
که اطالعات اصلی به طور کامل از محل ذخیرهسازی نابود شوند .به همین
جهت ،امکان بازیابی بخش یا تمامی فایلهای حذف شده از روی یک منبع
ذخیرهسازی همیشه وجود خواهد داشت .ابزارهای بازیابی اطالعات امروزی
کامال پیشرفته هستند .این پیشرفتگی در عین حال که موضوعی مثبت است،
میتواند خطرناک نیز تلقی شود .به همین دلیل نرمافزارهایی وجود دارند که به
وسیله آنها میتوان یک فایل را به طور کامل از حافظه از بین برد.

چرا و چگونه اطالعات را غیرقابل بازیابی کنیم؟

نرمافزار  Ccleanerیکی از شناخته شدهترین نرمافزارهای پاکسازی است .این
نرمافزار میتواند اطالعات به درد نخور را شناسایی و حذف کند و امکان هر نوع
رهگیری عملکرد کاربر ویندوز را از بین ببرد اما امکانی که ما در این مطلب به
آن توجه بیشتری داریم Drive Wiper ،نام دارد .نسخه رایگان این نرمافزار نیز
به این امکان مجهز است .با  Drive Wiperمیتوان یک یا همه درایوها یک
هارددیسک یا هر نوع هارددیسک دیگری را خالی از هر فایل معنادار نمود.
در این روش ،برنامه به تمام بیتهای خانههای حافظه سخت مراجعه کرده
و اطالعات موجود در آن را به طور تصادفی تغییر میدهد .از این رو پس از

اتمام کامل این فرآیند نسبتا طوالنی ،امکان بازیابی هر
اطالعاتی از آن به صفر میرسد.
در سیستمعاملهای مکینتاش ،این ویژگی در خود
سیستمعامل وجود دارد و همه کاربران این دستگاهها
میتوانند بدون نیاز به یک برنامه ثانویه ،اطالعات را به
طور کامل حذف نمایند .برای این کار کافی است به Disk
 Utilityمراجعه نموده و در هنگام انجام فعالیت Erase
گزینه  Secure Eraseرا فعال نمایید .سیستمعامل

سطح امنیتی و میزان تالش برای غیرقابل بازیابی
نمودن اطالعات را از شما خواهد پرسید .با توجه به میزان
حساسیت اطالعات ،میتوانید روشی سریع (با ایمنی کمتر)
یا روشی کند (با ایمنی کامل) را انتخاب نمایید.
گاهی رایانه به بدافزار آلوده میشود ،در حالی که اطالعات
موجود در هارددیسکها ارزشمند نیستند و یا آلودگی
احتمالی آنها ،سبب شده تا کاربر به طور کلی از آنها
چشمپوشی کند .این جاست که نرمافزاری مانند DBAN
به کار میآید .این نرمافزار کوچک ،یک ابزار  Bootاست
که مستقل از سیستمعامل ،رایانه را راهاندازی نموده و کل
اطالعات موجود در آن را حذف مینماید.
در مورد تبلتها و گوشیهای تلفن همراه ،میتوان از گزینه
 Reset Factoryاستفاده کرد .این روش اطالعات را
حذف مینماید اما نه به طور کامال ایمن .به همین دلیل به
کاربران توصیه میشود در صورت امکان ،اطالعات شخصی
خود را روی  SDذخیره نمایند و در صورت تمایل به فروش
دستگاه ،از انتقال حافظه  SDبه غیر خودداری نمایند.
 SSDبه عمل نابودسازی اطالعات نیازمند نیست ،چرا که
ساختار آن به گونهای است که این عمل به طور دائم در
مورد خانههای خالی حافظه ،سختافزاری انجام میگیرد.
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یادداشت

| | CPU
 10/550/000ريال

i7 4790

 5/710/000ريال

 1/070/000ريال

اینترنت ناشناخته باقی مانده است

i5 44401150

 3/830/000ريال
 1/670/000ريال

وحید صفایی


i3 3240
G20303MB/3GHz
G1820 (2mb 2.7GHz) 1150

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

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

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

| | Motherboard
 4/600/000ريال

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

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

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

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

پرسشوپاسخسختافزار
| | HDD

 3/770/000ريال
 2/840/000ريال

 1/870/000ريال
 1/580/000ريال

 1/465/000ريال

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

| | Drive
 1/170/000ريال
 610/000ريال

 565/000ريال
 560/000ريال

 515/000ريال

کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات در هفتههای اخیر ،به دلیل توسعه اینترنت
قبل از توسعه شبکه ملی اطالعات ،معانی گستردهای داشته است که اندک
اندک روشنتر میش��ود اما روشنترین پیام این کارت زرد ،مخالفت بخش
گس��تردهای از مردم با توسعه اینترنت در کشور است .رئیس محترم مجلس
ش��ورای اس�لامی ،این چنین مخالفتی را ویژگ��ی دوران گذر تلقی میکند؛
مخالف��ت و مقاومت در برابر تحولی که ع��ده زیادی نمیدانند به کجا ختم
خواهد شد و البته نگرانیهای عموما مذهبی و اخالقی ،این چنین مقاومتی
را تقویت مینماید.
مخالفت مجلس با توسعه پهنای باند اینترنت در شرایط کنونی ،یک پیام روشن
دارد و آن این است که مجلس حداقل در شرایط کنونی به اینترنت خوش بین
نیست .نمایندگان ملت ،به اینترنت با ماحصل فعلی آن مینگرند .شبکههای
اجتماعی مجازی ،نمود عینی وجود اینترنت در کشور ماست و متاسفانه باید
گفت که قریب به اتفاق کاربران اینترنت در ایران ،به طور مش��خص کاربر
شبکههای اجتماعی مجازی نیز هستند .اگر در این میان ،کسانی که اینترنت را
صرفا جهت سرگرمی و ارتباطات مجازی در شبکههای اجتماعی تهیه کردهاند
کنار بگذاریم ،عده معدودی باقی میمانند که کاربردهای واقعی اینترنت را به
طور روشن درک کرده و به کار گرفتهاند .این جاست که نگاه منطقی مجلس
با سرنخهای اشتباه ،به توسعه اینترنت کارت زرد میدهد.
این چنین نگاهی جای مالمت ندارد ،چرا که اینترنت فعلی کشور ،خود دلیل
این چنین مخالفتی اس��ت .واقعیت این اس��ت که اینترنت در کشور ما کند،
گران و محدود است و در عمل ،بسیاری از کاربران اینترنت در عمل قادر به
یافتن کاربردهای جدیتری از اینترنت نیستند .بسیاری از فروشندگان (شاید
قریب به اتفاق آنها) نمیدانند که قادرند با توسعه اینترنت کسب و کار خود را
توسعه دهند .بسیاری از کارخانجات و شرکتهای تولیدی ،از کاهش چشمگیر
هزینههای خود با بهرهمندی از اینترنت بیاطالع هستند و بسیاری از مردم

عادی هنوز آموختن با اینترنت را نیاموختهاند! چرا که اینترنت فعلی ،پتانسیل
کافی برای تبدیل شدن به یک ابزار واقعا کاربردی را نداشته است .پس جای
مالمت نیست که مردم کوچه و خیابان خندیدن به پیامهای گذرای شبکههای
اجتماع��ی را انتخاب کردهاند و مجلس نیز با این چنین ماحصلی از اینترنت
مخالفت کرده است.
ب��ا نگاهی به آمار و ارق��ام میزان کاربرد برنامههای اینترنت در کش��ورهای
گوناگون ،به روشنی میتوان دریافت که کاربران ایرانی به طور اغراقآمیزی
مشترک شبکههای اجتماعی هستند .برخی از برنامههای خارجی اختصاصی
برای این کار ،بیش��ترین کاربر خود را از مردم کشور ایران جذب کردهاند ،به
طوری که گاهی بیش از نیمی از کاربران یک ابزار اجتماعی ایرانی هس��تند.
وقتی این آمار را در کنار تعداد وب سایتهای فارسی زبان قرار میدهیم (به
مراتب کمتر از یک درصد کل وب سایتهای جهان) میتوان به عمق فاجعه
پی برد .در حالی که س��ایتهای خدماتی در میان پربازدیدترین سایتهای
جهان هس��تند ،عموم سایتهای پربازدید ایرانی به سرگرمی ،ورزش و اخبار
مربوط هستند .البته میتوان به روشنی و با اطمینان اعالم کرد که اگر استفاده
از فیلترشک 
ن در کشور مرسوم نبود ،احتماال نام سایت شبکههای اجتماعی در
فهرست سایتهای پربازدید ایرانی در صدر قرار میگرفت.
جای تعجب اس��ت که نماین��دگان محترم مجلس از وضعی��ت اینترنت در
کش��ورهای مختلف جهان بیخبر باش��ند؛ اینترنتی که به اعتقاد بسیاری از
فالسفه ،بعد از ماش��ین بخار بزرگترین دستاورد بشر است و موجب شکل
گیری عصر ارتباطات ش��ده اس��ت .جالب این جاست که مردم و نمایندگان
مردم با حمایت قاطع از توس��عه انرژی هستهای در کشور به فکر آیندگان و
نسلهای بعدی هستند اما اهمیت باالی اینترنت را در توسعه و پیشرفت کشور
در نیافتهاند؛ مبادا که تاریخ و نس��لهای آتی در آینده به نوع نگاه امروز ما به
اینترنت با مالمت بنگرد.

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

سالم بایت .چـرا در هنگـام استفـاده از امکـان
 Hibernationدر ویندوز ،پس از روشـن کردن مجدد
کامپیوتر معموال اجرای بوت با سرعت بیشتری نسبت به
 sleepزمان میبرد؟ لطفا توضیح فرمایید.
دلیل اصلی بروز چنین مشکلی ،به عملیات خواندن/نوشتن روی حافظه
اصلی مربوط میشود.
عملیات خواندن و نوش��تن روی حافظه جانبی بسیار زمانبر تر از زمانی
اس��ت که همین عمل مش��ابه روی حافظه رم انجام میشود .البته باید
این موضوع را نیز در نظر داش��ت که اس��تفاده از حافظههای  SSDبه
ج��ای حافظههای معمولی در کامپیوتر نیز تاثی��ر چندانی در بهبود این
مشکل ندارد.
در برخی از سیس��تمها ،کاربر میتوانـد مـ��اوس را حرکـت دهـد و یا
ب��ا صفحهکلیـد کار کنـد اما امکـان اس��تفاده کامل از سیس��تـمعامل
وجود ندارد.

دلیل این موضوع هم س��اده اس��ت ،خواندن اطالعات از روی حافظه و
نوشتن آنها روی رم بسیار زمانبر و طوالنی است.
برای مثال فرض کنید کامپیوتر شما مجهز به  8گیگابایت حافظه رم و
حافظه  SSDبا نرخ انتقال داده  400مگابایت در ثانیه باشد.
در این ش��رایط با اس��تفاده از فرم��ول زیر ،باز ه��م  20.48ثانیه طول
میکش��د تا سیس��تم از حالت خواب زمس��تانی خارج ش��ده و به حالت
عادی بازگردد.
8 * 1024 / 400 = 20.48s

اگ��ر در این مثال ،نـ��رخ انتقـال حافظه اصلی نی��ز همانند حافظه رم،
یعن��ی  15مگابایت در هر ثانیه بود ،عملیات فوق در عرض  0.55ثانیه
انجام میگرفت.
البت��ه این موضوع چندان هم جدید نیس��ت ،زیرا اختالف س��رعت بین
حافظ��ه رم و حافظ��ه اصلی ،هم��واره یکی از بزرگتری��ن دغدغههای
متخصصان علوم کامپیوتر بوده است.

SAMSUNG OEM SARIR

رایانهها ،زبان اشاره را میآموزند
اختراع ماوس برای برقراری ارتباط میان کاربر و رایانه ،یک تحول بزرگ
در واسطهای کاربری محسوب میشود ،با این وجود خیلی زود ماوسها به
عنوان ابزاری دست و پا گیر شناخته شدند ،اگر چه هنوز هم تعداد بیشماری
از کاربران رایانه ،از این وسیله استفاده میکنند و آن را به عنوان راحتترین
راه برای ارتباط با رایانه میشناسند .این چنین اعتقادی از دو موضوع ریشه
میگیرد .اول این که بیشتر نرمافزارها در ویندوز (سیستمعامل فراگیر رایانه) و
دیگر سیستمعاملها با ماوس سازگاری زیادی دارند و به همین دلیل میتوان
به خوبی با استفاده از یک ماوس با آنها کار کرد .دومین عامل ،عادت
شخصی کاربران است .بیشتر کاربران به خوبی کار با ماوس را یادگرفتهاند.
اگر به تازگی یک لپتاپ خریده باشید ،در حالی که پیش از آن کار با لپتاپ
را به خوبی تجربه نکرده باشید ،ممکن است در روزهای آغازین ،کار کردن
با صفحه لمسی تاچپد برای شما چندان راحت نباشد ،در حالی که کار کردن
با تاچپد ،اگر آسانتر از کار کردن با ماوس نباشد ،خیلی هم سختتر نیست.
با این وجود همچنان کار کردن با صفحهنمایش لمسی ،لذت بخشتر به
نظر میرسد و رایانهها نیز به سمت استفاده از صفحه نمایشهای لمسی
حرکت میکنند ،چنانچه تقریبا در این روزها یافتن یک تبلت یا تلفن همراه
خوب بدون صفحه نمایش لمسی تقریبا غیرممکن است اما آینده چگونه
خواهد بود؟ به نظر میرسد شکل جدیدی از ارتباط میان انسان و رایانه در
حال شکلگیری است که برای اولین بار ،توسط نینتندو و در کنسول بازی
 Wiiبه کار گرفته شد؛ فناوری تشخیص حرکت سه بعدی بدون نیاز به

 Leap Motionحرکات شما را به فرمانی برای رایانه تبدیل میکند

لمس یا تماس.
جویستیکهای حرکتی اولین بار به طور جدی در کنسول  Wiiو با استفاده از
یک دستگاه کوچک در دست بازیکن به کار گرفته شدند .بعدها مایکروسافت این
فناوری را تکامل داد و با جایگزین کردن دوربین و به جای ژیروسکوپ و شتاب
سنج ،حرکات را با استفاده از دوربینهای  Kinectتشخیص داد .فناوریهای
مشابهی نیز در  PlayStationبه وجود آمد اما در مجموعه همه این راههای
ارتباطی به کنسولهای بازی محدود بودند .شرکت  Leap Motionاولین
شرکتی بود که فناوری ارتباط با تشخیص حرکت را به دنیای رایانهها آورده است

تا تصویر ارتباط میان انسان و رایانه در آیندهای نه چندان
دور ،شکل کامال متفاوتی به خود بگیرد.
محصول تجاری شرکت  Leap Motionدر این روزها در
چندین مدل از لپتاپها به کار گرفته شده است .عالوه
بر این ،محصول جداگانهای برای اتصال به رایانههای
ویندوزی و مک طراحی شده است تا هر کس بتواند آزادانه
این محصول را خریداری کرده و در رایانه خود به کار
گیرد .این محصول ،یک مکعب مستطیل کوچک در ابعاد

 25×30×75میلیمتر است که با استفاده از کابل  USBبه
رایانه متصل میشود .این دستگاه کوچک همانند Kinect
به دو دوربین (اما از نوع مادون قرمز) و سه  LEDمادون
قرمز جهت تولید نور مورد نیاز دوربینها مجهز است .این
وسیله میتواند هر نوع حرکت را در فاصله یک متری خود
تشخیص داده و این حرکات را متناسب با نرمافزار در حال
اجرا ،به فرمانی برای رایانه تبدیل کند .دو دوربین در هر
ثانیه  300فریم تصویر میگیرند ،یعنی تقریبا همه حرکات
با دقت صدم میلیمتر و به صورت کامال سه بعدی توسط
این دستگاه قابل تشخیص است .در حال حاضر نرمافزارها
معدودی از فرمانهای این دستگاه پشتیبانی میکنند ،اگر
چه با استفاده از نرمافزار اختصاصی این دستگاه ،میتوان
دسترسی کاملی به همه امکانات سیستمعامل ویندوز
داشت .بدین ترتیب میتوان آینده را این طور تصور کرد
که کاربران رایانهها ،به حرکات ظریف دست و یا حتی
پلک و چشمان خود ،با رایانهها ارتباط برقرار کنند و دیگر
نیازی به در دست گرفتن ماوس یا لمس صفحات نمایش
یا تاچپدها نباشد.
این محصول در هر حال حاضر در بازارهای ایران موجود
است و بین  400تا  500هزار تومان به فروش میرسد.
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پرسش ازشما پاسخ ازما
سالم بایت .روی لپتاپم ویندوز  7نصب کردهام؛ ولی هنگامی که
برنامهای با منوی فارسی را اجرا میکنم ،فونتها به صورت ناخونا
بوده و به صورت یک سری حروف درهم نمایش داده میشود .لطفا
برای حل این مشکل راهنمایی کنید.
برای تنظیم فونت فارسی در ویندوز  7مراحل زیر را دنبال نمایید.
 .1ابتدا سیدی ویندوز خود را در سیدی درایو قرار دهید تا در صورت نیاز ویندوز به
فایلهای جدید دسترسی داشته باشد.
 .2کنترل پنل سیستمعامل ویندوز را بـاز کنیـد .از زیر مجموعـه موضوعـات
 Clock, Language, and Regionروی Change Display Language
کلیک کنید تا پنجره آن باز شود.
 .3در پنجرهای که باز میشود به سربرگ ( )Tabسوم یعنی Keyboard and
 Languagesمراجعه نمایید و روی گزینه اول  Change Keyboardکلیک کنید.
 .4در پنجرهای که باز میشود روی  Addکلیک کنید.
 .5از منوی زبانها گزینه  Persianرا پیدا کنید و روی عالمت  +کلیک کنید تا زیر
مجموعه آن باز شود .سپس جلوی گزینه  Persianرا تیک بزنید.
 .6سپس روی  OKپنجرهها کلیک کنید تا به پنجـره اصلـی Regional and
 Languageبرسید.
سپس سربرگ بعدی یعنی  Administatorرا باز کنید .روی گزینه دوم یعنی
 Change System Localeکلیک کنید.
 .7در پنجرهای که باز میشود روی منوی کشویی کلیک کنید تا باز شود .گزینه
 Persianرا پیدا و انتخاب کنید.
سپس ویندوز از شما میخواهد که سیستم  Restartشود تا تغییرات اعمال شوند.
روی  Restart Nowکلیک کنید.
سالم بایت .روی لپتاپ بنده عکسها و فیلمهای اجرا شده توسط
پلیرها به صورت تمام صفحه یا فول اسکرین نمایش داده نمیشود.
همچنین رنگ تصاویر نیز کمرنگ بوده و کیفیت خودش را ندارد .آیا
مشکل از مانیتور میباشد و یا تنظیمات گرافیک باعث این مشکل شده
است؟ لطفا راهنمایی کنید.
اگر هیچ یک از فیلمها و یا عکسهای موجود در هیچ کدام از پلیرها به صورت تمام
صفحه پخش نمیشوند (حتی با دبل کلیک روی صفحه نمایش پلیر) ،در این صورت
ممکن است ایراد از درایور گرافیک باشد که پیشنهاد میشود درایو مربوطه را متناسب
با نسخه ویندوز آپدیت نمایید.
بـا نصـب آپدیـت درایـور کارت گرافیـک ،مشـکل رنـگ صفحـهنمایـش برطـرف
خواهد شـد امـا اگـر مشکل اول؛ یعنی تمام صفحه نشدن فیلمها حل نشد ،پلیر
خود را تغییر دهید.
ابتدا کدکهای تصویری  K-Lite Codec Pack 9.7.5را دانلود و نصب نمایید و
سپس فیلم خود را با مدیا پلیر کالسیک که به همراه این کدکها نصب میشود
پخش نمایید.
اگر با مدیاپلیر کالسیک هم فیلم به صورت فول اسکرین پخش نشد ،روی صفحه
نمایش فیلم راست کلیک کرده و گزینهای را برای افزایش زوم  Screenبه 100
درصد پیدا کنید.
اگر مشکل ادامه یافت ،رزولوشن صفحه نمایش لپتاپ خود را به 1366×768
تغییر دهید.
سالم .لطفا در مورد نرمافزار  Advanced Call Centerو روش
نصب و انجام تنظیمات آن توضیح دهید .با تشکر
نرمافزار  Advance Call Centerنرمافزاری قدرتمند جهت مدیریت تلفن در
کامپیوتر میباشد.
این نرمافزار همانند یک ماشین پاسخگو در کامپیوتر شما عمل خواهد کرد .برخی از
امکانات این نرمافزار شامل موارد زیر است:
ایجاد سیستم پاسخگوی قدرتمند
نمایش شماره تماس گیرنده
امکان ضبط مکالمات با فرمت WAV
امکان تنظیم آهنگ دلخواه برای صدای زنگ و آهنگ پشت خط
امکان تنظیم نرمافزار جهت انتقال تماسها به شماره پیجر و آدرس ایمیل
امکان ایجاد دفترچه تلفن جهت ذخیره شمارهها
بعد از نصب این نرمافزار ،آن را اجرا کرده ،ویزاردی را که ظاهر میشود Next ،بزنید.
گزینه  Access The Modem Through TAPIرا انتخاب کنید و  Nextرا زده و
در انتها  Finishرا انتخاب کنید.
برنامه اجرا شده و به تلفن شما گوش میدهد .اگر کسی در این حالت تماس بگیرد
و مودم شما  CallerIDرا پشتیبانی کند باید شماره آن نمایش داده شود .در همین
حالت با زدن دکمه  Speakمیتوانید صحبت کنید.
برای فعال کردن منشی باید از منوی  Modeگزینه Answering Machine On
را برگزینید.
برای تغییر پیام پخش شونده برای منشی باید از منوی  Toolsگزینه Answering
 Machineو  Greeting messageرا برگزینید و پیام دلخواه خود را جهت پخش
به عنوان منشی ضبط کنید.

 ITدر اجتماع
گلسـا ماهیـان

علم به قدری پیشرفت داشته است که در شاخههای
مختلف به آسانی هر چه تمامتر توانسته است
مشکالت خود را پوشش دهد .به عبارت دیگر
شاخههای مختلف دانش در حال حاضر به این درجه
رسیدهاند که بتوانند عیوب یکدیگر را برطرف کرده
و به نحوی تکمیل کننده هم بوده و در مواقع نیاز
به کمک هم بیایند .به طور مثال در بعضی از مواقع
شما میتوانید با استفاده از یک نرم افزار همان کاری
را انجام دهید که از یک سخت افزار توقع دارید،
البته این مورد به طور کامل به صورت برعکس هم
امکانپذیر است .در این هفته قصد داریم به شما
نرم افزاری را معرفی کنیم که برای شما کار یکی

درایو مجازی داشته باشید
از سخت افزارهای مهم رایانهتان را انجام داده و
برای شما این امکان را به وجود آورد که دیگر نگران
خراب شدن آن نباشید .این نرم افزار که MakBit
 Virtual CD/DVDنام دارد به شما کمک بسیاری
خواهد کرد .شاید یکی از مشکالت بزرگ کاربران
رایانهای حال حاضر ،نداشتن یک دستگاه کپی روی
رایانهشان است .به همین دلیل این دسته از افراد در
بیشتر مواقع برای اجرای یک بازی یا نرم افزار که
به  CDیا  DVDنیاز دارد ،دچار مشکل میشوند .در
این صورت اگر یک برنامه بازی یا نرم افزاری برای
نصب نیاز به چند دیسک داشته باشد این دسته از
کاربران از نصب آن بیبهره خواهند ماند .راه چارهای
که برای این دسته از کاربران در نظر گرفته شده
است استفاده از یک درایو مجازی است .درایورهای
مجازی این امکان را در اختیار کاربران قرار میدهند
که با استفاده از  ،Imageفایلهایی که در یک CD
یا  DVDوجود دارد را بدون استفاده از کپی و انتقال
روی دیسک از محتویات آنها استفاده کنند .در این
صورت کافی است که شما یک نرم افزار کپی کننده
را برای تهیه  Imageروی رایانه خود نصب کرده و
با تهیه فایل  Imageاز هر دیسکی که دوست دارید
و اجرای آن در درایو مجازی خود ،نیاز خود را از
هرگونه سخت افزار دیگر از میان ببرید .شما میتوانید
با استفاده از نرم افزار  Virtual CD/DVDبه آسانی

مبتدیان

برای خود درایوهای مجازی مختلفی را بسازید .این
درایورها را میتوانید برای  CDیا  DVDتهیه کنید و
پس از آن با کمک همین نرم افزار هرگونه فایلی که
 Imageگرفتهاید را اجرا کنید .این نرم افزار توسط
شرکت  MakBitطراحی و ساخته شده و تا کنون
برنده  5جایزه از وبسایتهای نرم افزاری شده
است .از دیگر ویژگیهای این نرمافزار میتوان به
این مورد اشاره کرد که امکان اجرای هر گونه بازی
و هر نوع اطالعات دیگری را در دیسکهای مجازی
 CDو  DVDدر اختیار شما قرار میدهد .عالوه بر
این مورد شما با کمک این نرمافزار میتوانید به
اطالعات و درایوهای مجازی در شبکه هم دسترسی
داشته و آنها را به اشتراک هم بگذارید .همچنین
شما با استفاده از  Virtual CD/DVDمیتوانید این
امکان را داشته باشید که سرعت دیسکهای مختلف
را به آسانی کنترل کرده و دیسکهای خراب را در
درایوهای مجازی ترمیم کنید.
این نرمافزار از فرمتهای مختلف  Imageفایلها
مانند  VCD ،NRG ،MDF ،IMG ،UDFو ISO
پشتیبانی کرده و با نسخههای ویندوز هشت ،هفت،
ویستا ،ایکسپی 2003 ،و  2000سازگار است .شما
میتوانید این نرم افزار را از سایت
دریافت کنید.

http://goo.gl/1ZnYF1

نکاتی کاربردی برای خرید مودم

وقتی میخواهید مودم وایفای بخرید
در زماني که تصور زندگي بدون اينترنت براي بسياري
از مردم اين روزها سخت شده است ،تعداد افرادي که
نسبت به سرعت و کيفيت خدمات ارائه شده مبتني بر
اينترنت حساس��يت ويژهاي دارند ،روز به روز در حال
افزايش است.
ب��ه همين دليل خريد يک مودم با کيفيت و مناس��ب
براي برقراري ي��ک ارتباط بهت��ر اينترنتي ،در چنين
شرايطي ضروري به نظر ميرسد.
اين هفته قصد داريم ش��ما را با انواع مودمها و نکاتي
که نياز اس��ت تا در هنگام خريد به آنها توجه داشته
باشيد آشنا کنيم.
مودمهايي که سيم ندارند  
مودمهاي  Wirelessو  WiFiاين س��الها مخاطبان
بس��ياري يافته و بهترين نوع مودم به حساب ميآيند.
اين مودمها براي هر نوع کاربري به حس��اب ميآيد و
در حال حاضر بيشترين سهم فروش را در بازار دارند.
ب��ه عبارتي هم کاربران خانگي و هم کاربران تجاري
ميتوانند از مودم  WiFiبهترين و س��ادهترين کاربري
را داشته باشند.
در توصيف اي��ن مودم بايد بگويي��م همانطور که از
اس��م اين نوع پيدا اس��ت ،با مودم وايف��اي چندين
دس��تگاه (مانند لپتاپ ،موباي��ل و تبلت) ميتوانند به
صورت بيس��يم و همزمان به اينترنت متصل ش��وند.
البته تعداد دس��تگاهها به ميزان س��رعت و پهناي باند
اينترنت بستگي دارند.
اغل��ب مودمهاي واي ف��اي داراي چهار پورت LAN
هس��تند .در واق��ع چهار تا سيس��تم  PCيا لپتاپ به
صورت مس��تقيم ميتوانند به مودم وصل شوند .البته
مودمهاي بيس��يم تک پورت هم در بازار وجود دارند
که نسبت به مدلهاي چهار پورت ارزانتر هم هستند.
اين را هم در نظر داشته باشيد که برخي از مودمهاي
بيس��يم داراي  ۲يا  ۳آنتن هستند که عملکرد بهتري
دارند؛ اين نوع مودمها (با دو يا سه آنتن) کمي گرانتر
هستند اما براي محيطهاي بزرگتر مثل شرکتها يا
خانههاي بزرگ بسيار مناسبتر هستند.
مودمهايبيسيم  
همه مودمهاي بيسيم و روترها در محدوده فرکانسي

 2.4گي��گا هرت��ز کار ميکنند .مودمهاي بيس��يم به
لحاظ برد (محدوده پوشش) ،سرعت انتقال اطالعات
و همينطور کيفيت ارسال سيگنال با هم فرق دارند و
از اين رو به سه دسته کلي تقسيم شدهاند:
مودمهاي سري  Aو    B
مودمه��اي بيس��يم س��ري  Aو  Bقديميتري��ن نوع
مودمهاي بيس��يم هس��تند ک��ه پوش��ش داخلي اين
مودمها بسيار ضعيفتر از مودمهاي بيسيم سري  Gو
سري  Nاس��ت و محدوده پوشش داخلي اين مودمها
حدود  ۵۰ف��وت معادل با  15متر و پوش��ش خارجي
مودمهاي س��ري  Aو  Bحدود  ۷۵ف��وت معادل 23
متر است.
مودم سري    G

ح��رف  Gدر مودمهاي بيس��يم مخفف کلمه Good

اس��ت .مودمهاي بيسيم س��ري  Gدر حال حاضر در
بس��ياري از موارد قابل اس��تفاده هس��تند و ميتوانند
گزينه بسيار مناسبي براي استفاده خانگي باشند.
پوش��ش داخلي مودمهاي بيسيم سري  Gحدود ۱۵۰
فوت مع��ادل  46متر و پوش��ش خارج��ي مودمهاي
بيسيم سري  Gحدود  91متر است که تقريبا بيش از
 ۲برابر محدودهاي اس��ت که مودمهاي سري  Aو B
ميتوانند پوشش بدهند!
مودمهاي بيس��يم س��ري  Gميتوانند اطالعات را با
حداکثر س��رعت  ۱۲۸مگابي��ت در ثانيه انتقال بدهند.

مودمهاي بيس��يم سري  Gنسبت به مودمهاي سري
 Aو  Bگرانتر اما نس��بت به مودمهاي بيس��يم سري
 Nارزانتر هستند.
مودم سري    N
ح��رف  Nدر مودمه��اي بيس��يم مخف��ف Newest
 Generationب��ه معني "جديدترين نس��ل" اس��ت.
اي��ن مـودمهـا بهترين گزينه براي اس��تفاده کاربران
خانگ��ي و کاربران تجاري و ش��رکتها و محيطهاي
بزرگتر هستند.
پوش��ش داخلي مودمهاي بيسيم سري  Nحدود ۲۵۰
ف��وت معادل با  76متر و پوش��ش خارجي  ۶۰۰فوت
مع��ادل با  182متر اس��ت که در قي��اس با مودمهاي
بيس��يم س��ري  Aو  Bو حت��ي مودمهاي س��ري G
محدوده بس��يار بزرگتري دارند! اگر چه اين روزها با
توجـه به افزايـش سطح اطالعات و دانش خريداران
و کارب��ران کاالهـاي حوزه آيت��ي ،اکثر خريداران با
چش��م باز و اطالعات کافي براي خريد اقدام ميکنند
امـ��ا گاه پيش ميآي��د که بنا به داليل��ي چون تنوع
ب��االي بـرنـدها و مدلها يا مس��ائل ديگ��ر ،خريدار
هنگام خريد کاال دچار سردرگمي ميشود.
ب��ه همي��ن دليـل قبـ��ل از ه��ر چيز نياز اس��ت که
اطالع��ات خود را در مـورد ابزاري که قصد خريداري
آن را داريد ،افزايش بدهيد تا با آگاهي بيش��تر به بازار
وارد شده و وس��يلهاي را که بيشتر به کارتان ميآيد،
خريداري کنيد.

سال هشتم/شماره سیصدوشصتوچهار/چهارشنبه  16اردیبهشت 1394
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نرم افزار همراه
همانطور ک��ه ميدانيد و بارها هم گفتهايم در جهان
مجازي مهمترين اصل حفظ امنيت اس��ت .ويروسها
و تروجانهاي زيادي در کمين نشستهاند تا ابزارهاي
ديجيتال��ي ما را آلوده کنند .به همي��ن خاطر اين نياز
احساس ميشود که هميشه از نرمافزارهاي امنيتي در
سيستم خود استفاده کنيم.
اي��ن هفته به ش��ما نرمافزاري مناس��ب در اين زمينه
معرفي خواهيم کرد.
 CM Securityيکي از مورد اعتمادترين بهينهسازها
در زمينه آنتيوي��روس و نرمافزاره��اي امنيتي براي
سيس��تمعامل آندرويد ميباش��د و اين برنامه در حال
حاض��ر از پرطرفدارترين و برتري��ن نرمافزارها در اين
زمينه ميباشد.
اين آنتيويروس قادر اس��ت ويروسه��ا ،تروجانها،
اس��پايويرها و ادويرهاي موج��ود در حافظه و کارت
حافظه اس��مارتفون ش��ما را با سرعتي باال شناسايي
کرده و به شما براي حذف اين بدافزارها هشدار دهد.
اگر شما احس��اس ميکنيد که سرعت تلفن همراه يا
تبلت آندرويدي شما کاهش پيدا کرده ممکن است که
ويروسهايي در آن نفوذ کرده و باعث کندي سرعت
عملکرد آن شده باشند.
در چنين زماني اين نياز احس��اس ميشود که شما از
يک بهينهساز و آنتيويروس استفاده کنيد.
اين برنامه با موتوري قدرتمند و  16س��ال س��ابقه در

پرسش و پاسخ همراه

گوشیتان به سالمت باد
زمينه آنتيويروس گوش��ي يا تبلت شما را با باالترين
سرعت ممکن پاکسازي ميکند.
ش��رکت س��ازنده اين برنامه  King Softاس��ت .اين
ش��رکت ادعا کرده است که سرعت اسکن توسط اين
نرمافزار دو برابر ديگر آنتيويروسها است.
اي��ن برنامه قادر اس��ت به صورت انتخاب��ي برخي از
برنامههاي ش��ما يا تمامي فايلها و برنامههاي نصب
شده ش��ما را براي شناس��ايي ويروسها و تروجانها
اسکن کند.
گذش��ته از اين مورد اي��ن نرمافزار تواب��ع قدرتمند و
کاربردي ديگري به منظور مس��دود کردن تماسهاي
تلفني ناخواسته شما به صورت خودکار يا دستي دارد.
عالوه بر اين موارد اي��ن آنتيويروس ميتواند URL
هاي مخرب و لينکهايي که ش��ما را به س��ايتهاي
فيش��ينگ هدايت ميکند ،شناس��ايي کرده و به اين
ترتيب از شما در مقابل اين دسته از حملهها به خوبي
محافظت کند.
فايله��اي بهروز رس��اني اين برنامه ب��ه صورت 24
ساعته براي شما فعال بوده و براي اسکن برنامههاي
جديد ميتوانيد به ص��ورت بالدرنگ فايلهاي بهروز
رساني را داشته باشيد.
يکي ديگر از ويژگيهاي کلي��دي اين برنامه رايگان
بودن آن است.
نسخه آخر اين برنامه تغييراتي را نسبت به نسخههاي

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

قبلياش داش��ته اس��ت از جمله اين ک��ه تابع گرفتن
عکس بدون صداي ش��اتر آزار دهنده به اين نس��خه
اضافه ش��ده است و يک دکمه عکس العمل به بخش
ضد دزد برنامه هم اضافه شده است.
ب��ه ص��ورت کلي در نس��خه آخ��ر اي��ن برنامه همه
مش��کالت برطرف شده و بهبود چشمگيري در زمينه
عملکرد اين نرمافزار حاصل شده است .شما ميتوانيد
آن را از نشاني زير دريافت کنيد.
http://goo.gl/UlAj4X

بازی همراه

مراقب ذهن خود باشید

اين هفته به شما يک بازي فکري را معرفي خواهيم کرد
که زيبا و سرگرمکننده است .اين بازي که  Globlinsنام
دارد ،مـحصـولـي از ش��ـرکـت Cartoon Network
اس��ت و به سيس��تمعامل آندرويد اختص��اص دارد .اگر
عالقهمند به دانستن سناريوي اين بازي هستيد بايد بدانيد
که در اين بازي ارتشي از افراد بيگانه به سرزميني که شما
صاحب آن هس��تيد ،حمله خواهند کرد و دوستان شما را
در سرزمينتان شستوشوي مغزي خواهند داد .نقش شما
در اين بازي اين اس��ت که دوس��تان خود را نجات دهيد.
براي اين کار س�لاحي در اختيار شما قرار داده خواهد شد
تا با استفاده از آن به موجوداتي که آلوده شدهاند ،قطرهاي
را تزريق کنيد .بعد از تزريق قطره تمامي موجودات آلوده،

منفجر و نابود خواهند شد .اگر شما هم به بازيهاي فکري
عالقه داريد به شما پيشنهاد خواهيم کرد که اين بازي را
تجربه کنيد .بعد از طي تمامي مراحل شما به رئيس بزرگ
خواهيد رسيد که با ديدنش بسيار هيجانزده خواهيد شد.
اين بازي ميتواند ش��ما را براي مدتها سرگرم نگه دارد.
گرافي��ک  HDو فوقالعاده اين برنامه در کنار صداگذاري
مهيج و انيميش��نهاي دوست داشتنياش باعث شده که
طرفداران اين بازي روز به روز افزايش پيدا کنند .اين بازي
در ح��ال حاضر  75مرحله دارد و بازي و حل پازلها در 5
جهان مجزا اتفاق خواهد افتاد .براي دانلود از نش��اني زير
استفادهکنيد.
http://goo.gl/9LYLq1

ترفند همراه

اپلیها بخوانند
کارب��ران سيس��تمعامل  iOSعالق��ه خاص��ي دارند تا
ديگران بگويند گوش��ي آنها و سيستمعاملي که از آن
اس��تفاده ميکنند ،بهترين اس��ت .اين سوال هميشه در
مورد گوشيهاي ش��رکت اپل وجود داشته که چرا شارژ
بات��ري را نميتوانند زي��اد نگه دارند و چ��را بايد افرادي
که از دس��تگاههاي اپلي خود  24س��اعت شبانه روز و 7
روز هفته اس��تفاده ميکنند و سراسر روز با دستگاههاي
اپلي خود س��رگرم هستند ،با مشکل تخليه باتري مواجه
ميش��وند .اگر شما هم دوس��ت داريد بدانيد که چه طور
ميت��وان طول عمر باتري دس��تگاه اپلي خود را بهبود و
ارتقاء داد و انرژي بيشتري را براي طول روز ذخيره کرد،
در ادامه اين مطلب را دنبال کنيد .آياواس  7همراه خود
چند ويژگي جديد به همراه آورده اس��ت که باعث بهبود
و ارتقاء کارايي دس��تگاههاي اپلي چ��ون آيفون  5اس،
آيفون فايو سي ،آيفون  ،4آيفون  4اس ،آيپد لمسي نسل
پنجم و آيپد  ،4آيپد  3و آيپد ميني شده است اما اين
سيس��تمعامل با ارائه ويژگيهاي جديد باعث کم شدن
طول باتري ميشود .براي حل اين مشکل ميتوان از چند
ترفند اس��تفاده کرد .به عنوان مثال بهتر است که دستيار
صوتي س��يري را که اغلب کاربران ايراني از آن استفاده
نميکنند ،غير فعال کنيد .براي اين کار کافي اس��ت به

اين مسير برويدSetting> General> Siri & Turn :

 Offب��ه عنـ��وان راه دوم ميتوانـيـد Background

 App Refreshرا غير فعال کنيد .اين امکان به بعضي
از برنامهها مانن��د برنامههاي مکانياب يا هواشناس��ي
اجازه ميدهد که در پسزمينه به اينترنت وصل ش��ده و
اطالعات خود را به صورت لحظهاي بهروز کنند و اين کار
باعث مصرف بيهوده ش��ارژ خواهد شد .به عنوان راهحل
س��وم ميتوانيد امکان تماس تصويري  iMessageرا
در صورت اس��تفاده نکردن از آن غي��ر فعال کنيد .براي
اين کار هم کافي اس��ت به مسير زير برويدSetting> :
 Messages/ Face Time & Turne Offراهح��ل
چهارم اين است که امکان صداي قفل کردن /غير فعال
کردن دستگاه و صداي صفحهکليد سيستم را غير فعال
کنيد و راه بعدي اين است که ويژگي  AirDropيا همان
"وايفاي دايرکت" را در زمانهايي که نيازي به آن نداريد
غير فعال کنيد .در نهايت اتصال اينترنتي سيم کارت خود
را در نواح��ي که آنتن پوش��ش نميدهد ،غير فعال کنيد
و براي اين کار به مسير  Setting> Cellularبرويد.
با انج��ام اين قبیل ترفنده��ا ميتوانيد مصرف باتري
خود را تا  40درصد کاهش داده و شارژ باتري بيشتري
داشته باشيد.

با سلام بايت .ام�کان دارد توضيح دهيد که ب�راي اخذ رمز PUK
 PINچگونه اقدام ميش�ود؟ و نحوه وارد کردن آن در گوش�ي چگونه
است؟
رمز  PUK ،PINهر دو در شناس��نامه تلفن همراه ثبت ش��ده اس��ت که با برداشتن
قس��مت قلع اندود ش��ده در پشت سيمکارت ميتوان شماره  4رقمي  PINو شماره 8
رقمي  PUKرا در قس��متي که پيام  Enter PINيا  Enter PUKداده اس��ت ،وارد
نمود .در ضمن در صورت عدم دسترس��ي به شناسنامه مالک با همراه داشتن آخرين
قب��ض پرداختي و کارت شناس��ايي منحصرا به ادارات متقاضيان و مش��ترکان تلفن
همراه مراجعه نمايد.

سلام بايت .در صورتي که تلفن همراه به درون آب بيفتد بايد چه
اقداماتي انجام داد؟
اگر گوش��ي تلفن همراه ش��ما درون آب بيفتد ابتدا بعد از اين که گوش��ي را از آب در
آورديد باتري تلفن همراه را از دستگاه در آوريد و سپس سيمکارت را از دستگاه تلفن
همراه خارج کنيد و دس��تگاه تلفن را به صورت ايس��تاده در مقابل پنکه يا سشوار قرار
دهيد تا کامال خش��ک ش��ود و بعد از مدتي دوباره همه قطعات را در گوشي قرار داده
و تلف��ن خود را روش��ن کنيد اما در صورت عدم کاراي��ي بايد حتما به نمايندگي مجاز
مراجعه شود.
سلام بايت .اگر امکان دارد مفهوم پيامهاي صفحه نمايشگر را به
ترتيب توضيح دهيد .هر کدام از اين پيامها چه کاربردي داش�ته و به
چه دردي ميخورند؟
برخي از مهمترين اين پيامها به شرح زير است:
 :Insert simcardسيمکارت را داخل دستگاه قرار دهيد و يا دستگاه فاقد سيمکارت
ميباشد.
 :Network busyشبکه اشغال و پرترافيک است.
 :Sim missingگوشي تلفن همراه سيمکارت را نميتواند شناسايي کند.
 :Check subscriberسيم کارت قطع است.
 :Card rejectedسيمکارت مربوطه سوخته است.
 :PUKسيم کارت قفل کرده است.
 :No accessبه شبکه دسترسي پيدا نميکند.
 :Limited serviceس��رويس مش��خصي روي گوش��ي فعال ش��ده که مکالمات را
محدود ميکند.
 :No network coverageدر نقطه کور ميباشد.
 :Card contact blockسيمکارت مربوطه با گوشي سازگاري ندارد.
 :Card errorسيمکارت خراب بوده يا در آن گوشي کار نميکند.
در هنگام ارسال پيامکوتاه  :Check operator serviceسرويس  SMSبراي مرکز
 HLRمعرفي نشده است.
در هنگام ارسال پيامکوتاه  :pendingپيام معلق است.
در هنگام دريافت پيامکوتاه  Out off memory simcard :inboxپر ش��ده اس��ت
و بايد خالي شود.
عدم نمايشگر  :ID WATH LEDکسي که با شما تماس گرفته سرويس گارد يا عدم
دارد که شماره ايشان روي نمايشگر نميافتد.
با سالم .گوشيهايي که از خارج کشور وارد ميشود ،به درستي کار
نميکند .براي رفع مشکل چه کار بايد کرد؟
صاحبان گوشيهايي که با مشکل عدم شناسايي در شبکه مواجه هستند ،ميتوانند با
مراجعه به مرکز امور مشترکان نسبت به ثبت شماره سريال اقدام نمايند.
سالم بايت .آيا امکان پيگيري براي کشف گوشيهاي سرقتي وجود
دارد يا خير؟
بل��ه اين امکان در حال حاضر به آس��اني وجود دارد و براي اين کار بايد مش��ترک با
مراجعه به يکي از مراجع قضايي يا نواحي انتظامي درخواست رديابي گوشي مفقودي
را نمايد که از طريق اداره کل خدمات مشترکان قابل پيگيري ميباشد و شهرستانها
ميتوانند از طريق مراجع قضايي و امور مش��ترکان با بازرس��ي شهرهاي مختلف در
ارتباط بوده و نسبت به رديابي گوشي اقدام نمايند.
سلام بايت .در صورتي که س�يمکارت صفر را بخواهيم خريداري
کنيم ،چگونه ميتوانيم آن را امتحان کنيم؟
در مورد خريد س��يمکارت صفر نيز بايد دقت الزم به عمل آيد .با ش��ماره مورد نظر
ارتباط برقرار کنيد.
اگر پيام خاموش اس��ت ،آمد س��يمکارت درست است و تنها بايد شناسنامه سيمکارت
و هماهنگي در ش��مارههاي آن دقت ش��ود .در غير اين صورت هر پيام ديگري مانند
مقدور نميباشد و سيمکارت قابل خريداري نيست بيايد ،بايد بررسي بيشتري در اين
زمينه توسط شما صورت گيرد.

سال هشتم/شماره سیصدوشصتوچهار/چهارشنبه  16اردیبهشت 1394
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بازیکوچک

خبربازی

راز جواهرات

به اجبار ،قدرت را انتخاب خواهید کرد

وحید صفــایی


ب��ازی کوچ��ک این هفته  Jewel Quest 3ن��ام دارد Jewel Quest 3 .یک بازی
 Match 3کالسیک است.
در بازیهای این س��بک ،بازیکن باید با جابهجا کردن اش��کال رنگی در صفحه بازی
و در کنار هم قرار دادن س��ه ش��کل یکسان در یک سطر یا یک ستون در کنار ،آنها
را پاک کند .در بازی  Jewel Quest 2عالوه بر این که باید به پاک کردن اش��کال
رنگی که به ش��کل جواهر هستند توجه کنید ،باید در هر نقطه از جدول صفحه بازی
نی��ز حداقل یک جواهر را پاک کرده باش��ید .با پاک ک��ردن هر جواهر در هر نقطه از
ج��دول صفحه بازی ،رنگ آن خانه زرد میش��ود .برای عب��ور از هر مرحله باید تمام
خانههای جدول را به حالت زرد رنگ تغییر دهد.
در ط��ول مراحل ،س��کههایی در البهالی جواهرات ظاهر میش��ونـد .با پاک کردن
یک ترکیب س��هتایی از این سکهها ،یک قابلیت ویژه دریافت میکنیـد .این امکـان
وی��ژه به بازیکن اجازه میدهد به طور آنی یکی از نقاط جدول را به حـالت زرد تغییر
دهد .در هر مرحله س��قف زمانی محدودی برای عبور از مرحله تعیین ش��ـده اس��ت
و در صورت��ی ک��ه در این زم��ان ،نتوانید همه خانههای ج��دول را زرد کنید ،بازی را
خواهید باخت.
در ص��ورت تمای��ل میتوانید این بازی را با حجم  59مگابایت از نش��انی زیر دریافت
کنید:

س��رانجام ش��رکت  Activisionاطالعات مربوط به
نس��خه آتی بازی ندای وظیفه و زم��ان عرضه آن را
به طور رسمی اعالم کرد.
نس��خه آتی از س��ری ندای وظیف��هCall of Duty: ،
 Black Ops IIIنام دارد.
همانند نسخههای قبلی از سری  ،Black Opsبازی
 Black Ops IIIبا یک س��وال فلسفی آغاز میشود.
انس��ان برای چه چیزی ارزش بیش��تری قائل است و
برای این مورد با ارزش ،تا کجا پیش خواهد رفت؟
به عقیـده س��ازنده بـازی ،م��ردم در جهـان بـه چهار
چی��ز عش��ق میورزند که ش��اید حت��ی در تناقض با
یکدیگر باش��د .میزان عش��ق به هر یک از این چهار
مورد ،میتواند عملکرد یک انس��ان را قابل پیشبینی
کند .عش��ق به خ��ود ،به دیگری ،به بش��ریت و میل
به قدرت.
س��ازنده بازی با رونمایی از عن��وان Black Ops III
یک سوال روانشناسانه نیز در سایت رسمی این بازی
منتشر کرده است .پاسخ به این سواالت ،معیاری برای
س��نجش میزان عشق به هر یک از  4مورد ذکر شده

پرسشوپاسخبازی

خبربازی

ب�رای اجرای ب�ازی كارت گرافی�ك  Geforceرا توصیه میکنید یا
ATi؟
انتخاب برند کارت گرافیک یا هر محصول دیگری کامال سلیقهای است اگر چه
شما میتوانید کارتهای گرافیک مختلفی از کارخانههای مختلف بیابید که همگی
از تراشههای گرافیکی  ATiیا  Geforceاستفاده کرده باشند .در انتخاب یک کارت
گرافیک به این چند نکته توجه کنید:
 .1حافظه ،همه چیز یک کارت گرافیک نیست.
 GPU .2یا پردازنده گرافیکی را بشناسید و درباره راندمان مدلهای مختلف تحقیق
کنید.
 .3به سراغ گرانترینها که گرانترینها نیز هستند نروید ،بلکه به دنبال کارتهای
خوبی باشید که افت قیمت خود را تجربه کرده باشند.
 .4گاهی استفاده از فناوریهای  SLIیا  ،Cross Fireمیتواند هزینه را کاهش دهد.
 .5اگر بازی خاصی مد نظر دارید و اجرای عالی آن هدف شماستBenchmark ،
آن بازی را در مورد کارتهای گرافیک مختلف بررسی کنید.
 .6کـارت گرافیـک را متناسـب با دیگـر قطعـات رایانـه خود انتخاب کنید ،چه
بسا که کارت گرافیک توانمند باشد اما رایانه از نظـر رم و یا پـردازنده ضعیف و
ناتوان باشد.
 .7برای بررسی دقیق و مقایسه مورد به مورد انواع پردازندههای گرافیکی به آدرس
زیر مراجعه نمایید:

در تمام مدتی که از عرضه کنسولهای نسل هشتمی
میگ��ذرد ،به ندرت ب��ا عناوینی روبهرو ش��دهایم که
تفاوتی جدی میان دو نس��ل از کنسولها ایجاد کنند.
گرافیک باالتر ،مهمترین ارمغان کنس��ولهای نسل
هش��تمی کافی نبوده اس��ت ،چرا که بازی دوستان نه
فقط به دنبال کیفیت بیش��تر ،بلک��ه به دنبال هیجان
و س��رگرمی بیشتر هس��تند؛ اتفاقی که شاید با عرضه
 Bloodborneبرای  PS4محقق شد.
بازی  Bloodborneبرای این کنسول نسل هشتمی،
یک تفاوت جدی ایجاد کرد .اگر چه بس��یاری بر این
باورند که  PS4میتواند گرافیک بهتری داش��ته باشد
اما واقعیت این اس��ت که همیش��ه داشتن بازی بهتر،
مهمتر از در اختیار داشتن گرافیک بهتر است و اینک
 PS4این امتیاز بزرگتر را از آن خود کرده است.
 Bloodborneی��ک عنوان اکش��ن – نقش آفرینی
با تم اسلش��ر اس��ت From Software .خالق سری
 Dark Soulsای��ن بازی را توس��عه داده و ش��اید به
جرات بتوان گف��ت که  Bloodborneدنبالهای برای
 Dark Soulsاس��ت .خالق ژاپنی  Bloodborneبا
ساخت این بازی نشان داد که تخیل و چالش در بازی
میتواند بیانتها باش��د ،چرا ک��ه  Bloodborneحتی
از  Dark Soulsنی��ز س��ختتر و به مراتب تخیلیتر
است.
داستان بازی در شهری خیالی اتفاق میافتد .قهرمان
بازی ،یک ماجراجوس��ت که پس از ورود به ش��هر ،با
هیوالهای عجیب و غریب روبهرو میشود .مردم شهر
در پ��ی یک بیماری ،به موجوداتی وحش��تناک تبدیل
ش��دهاند و این��ک قهرمان برای رهای��ی چارهای جز
مبارزه ندارد.
داس��تان بازی اندک اندک و ب��ا میان پردههای کوتاه
روایت میش��ود .داس��تان کامال خطی اس��ت و مسیر
ب��ازی نیز به گونهای طراحی ش��ده ک��ه در عمل به
نقط��های خاص خت��م خواهد ش��د .از ایـ��ن منظـر
 Bloodborneنس��بت ب��ه  Dark Soulsپیچیدگی

http://goo.gl/Lbx3Fd

http://goo.gl/eyHksi

سالم .بازی  Civilizationرا نصب کردهام اما بعد از نمایش دموی
ب�ازی به من�وی اصلی نمیرود و همانجا متوقف میش�ود؟ مش�کل از
کجاست؟
سوال شما دقیقا مشکل را بیان نمیکند .اگر بازی هنگ نمیکند و ویندوز به کار
خود ادامه میدهد میتوان گمان کرد که یا بازی به خوبی نصب نشده است که
المانهای آن به طور ناقص بارگذاری میشود و یا این که کارت گرافیک و شاید
پردازنده شما حداقل نیازمندیهای الزم برای اجرای این بازی را دارا نیست .در برخی
از بازیها ضعفهای سختافزاری باعث میشود که برخی از المانهای گرافیکی
نمایش داده نشود.
کند اجرا شدن بازی نیز میتواند موید این احتمال باشد که رایانه شما از نظر
سختافزاری برای اجرای این بازی ضعیف است.

 Black Ops IIIانتخابهای سختی پیش روی شما خواهد گذاشت

تلقی ش��ده است .البته این تس��ت دارای معیار علمی
نیس��ت اما به ش��کل جالبی انتخابهای افراد را زیر
س��وال میبرد ،چرا که همیشه دیگرانی هستند که با
انتخابهایشان ،راه شما را سد خواهند کرد.
وقتی شخصی عش��ق بیش از حد به خویشتن داشته
باش��د و حاضر نباشد تحت هیچ ش��رایطی خود را به
مخاطره بیندازد ،دیگرانی هستند که با میل به قدرت،
این چنین عش��قی را به مخاطره میاندازند .س��ازنده
تس��ت ،با هوش��مندی و مقایس��ه نتایج به شما نشان
میده��د که این آینده اس��ت که برای ش��ما تصمیم
خواهد گرفت و ش��ما را به انتخابهای س��خت وادار
خواهد کرد.
با این مقدمه ،داس��تان بازی آغاز خواهد شد؛ داستانی
که از بشری نیمه ماش��ینی در آینده حکایت میکند.
داستان بازی  50سال بعد را به تصویر میکشد ،جایی
که بشر به امید داشتن زندگی بهتر و ریشه کن کردن
ضعفهای ناخواسته فیزیکی ،به استفاده از ماشین در
بدن خود روی میآورد.
آغ��از کار ،پاه��ا و چش��مهای مصنوعی هس��تند که

معلوالن و نابینایان را به زندگی عادی باز میگردانند
اما میل به قدرت ،هدیه علم به انس��ان را به سالحی
علی��ه او بدل میکند .این جاس��ت که یک س��رباز و
هزاران س��رباز حاضر میش��وند برای داش��تن قدرت
بیشتر ،بدنی از جنس فلز داشته باشند.
این ایده نس��بتا کلیش��ـهای پیش از این در داس��تان
پلیس آهنی مطرح ش��ده بود ،در ش��رایطی که پلیس
آهن��ی برای ادامه بقا بـه یک س��رباز فوالدین تبدیل
ش��د اما  Black Opsمعتقـد اس��ت روزی فراخواهد
رس��ید که بش��ر برای بق��ا چارهای ج��ز قویتر بودن
نخواه��د داش��ت و از ای��ن رو ،بدن فل��زی را با میل
خود انتخاب خواهد کرد .س��ربازانی ک��ه  5برابر بهتر
میبینند ،بهتر از سربازهای معمولی هستند و سربازی
که این چنین انتخابی نداش��ته باش��د ،تنها یک سرباز
مرده خواهد بود!
گیمپلی بازی تحت تاثیر شرایط داستانی بازی به طور
کلی دگرگون خواهد شد .بدنهای مکانیکی قهرمانان
بازی ،توان آتش و حرکت بس��یار باالیی دارند .قدرت
نیمه روباتهای انس��انی ،دس��ت کمی از یک تانک
س��بک نخواهد داشت و این جاست که Black Ops
 IIIمدعی میشود که سریعترین گیمپلی در مجموعه
ندای وظیفه را به نمایش خواهد گذاشت.
 Black Ops IIIنیز یک عنوان کامال نس��ل هشتمی
خواهد بود و س��ازنده بازی اعالم کرده اس��ت که این
ب��ازی تنه��ا در  Xbox One ،PS4و ویندوز میزبانی
خواهد شد و پلتفورمهای قدیمیتر دیگر شاهد عرضه
ندای وظیفه نخواهند بود.
مثل س��الهای گذش��ته ،میانه پاییز ،زمانی است که
 Activisionب��رای عرضه نس��خه آتی ب��ازی ندای
وظیفه تعیین کرده است.

خالق  Dark Soulsچالش را با  Bloodborneدوباره تعریف کرد

مرگ یا پیروزی

کمتری دارد اما ش��کل روایت داستان نوعی پیشرفت
برای سازنده بازی محسوب میشود.
ام��ا آن چ��ه  Bloodborneرا به ی��ک عنوان موفق
تبدی��ل ک��رده ،گیمپلی آن اس��ت Bloodborne .از
اولی��ن لحظات ب��ازی ،بازیکن را با فضایی خش��ن و
ناامن روب��هرو میکند و به همین دلیل ،مردن ،بخش
جدایی ناپذیر بازی اس��ت .سعی و خطا برای مقابله با
دشمنان متنوع ،اتفاقی اس��ت که در تمام مدت بازی
رخ میدهد .دشمنان بسیار متنوع هستند و نقاط ضعف
و قوت متفاوتی دارند .به همین دلیل باید در رویارویی
با هر یک از صدها نوع دشمن موجود در بازی ،کامال
هوشمندانه عمل کرد .محیط شلوغ و پر جزئیات بازی،
پر از سرنخها ،رازها و آیتمهای مخفی است؛ در حالی
ک��ه در عمل کمی طول میکش��د تا کش��ف رازهای
ب��ازی را یاد بگیرید و از راهنماییهای پنهان در بازی
برای پیشبرد بازی استفاده کنید .سالحها بسیار متنوع
هستند و مبارزه با آنها کامال هیجانانگیز است .البته
هر یک از آنها در مقابل برخی از دش��منان کارآمدتر
اس��ت و به همین دلی��ل ،در طول بازی باید با دقت و
وسواس فراوانی در توسعه قابلیتهای فردی و آپگرید
کردن سالح اقدام نمود .درست همانند Dark Souls
منابع بس��یار محدود هس��تند و برای افزایش س��طح

کاراکت��ر نیز باید س��اعتها مبارزه کرد .این جاس��ت
که انتخاب مهارتهای جدیدتر برای قهرمان به یک
چالش واقعی در بازی تبدیل میشود.
همانند  Dark Soulsهر بار مردن به از دس��ت رفتن
بخش��ی از تجربیات و مهارتهای کسب شده منتهی
میش��ود ،مگر این که دوباره به محل قبلی بازگشته و
آن چه از آن شماس��ت را دوباره به دست آورید .برای
سختتر شدن کار ،دوبار کشته شدن در یک وضعیت
به از دست رفتن همیش��گی بخشی از تجربیات ختم
میش��ود .بنابراین چالش بازی ،یک س��عی و خطای
بیهزینه نخواهد بود.
گرافی��ک ب��ازی در مقایس��ه ب��ا  Dark Soulsیک
پیش��رفت قابل توجه برای س��ازنده بازی محس��وب
میش��ود .در کنار فیزیک غیرمنطقی بازی ،محیط پر
از جزئیات و اش��یا تخریبپذیر است .فضای تاریک و
س��یاه بازی ،نور پ��ردازی جالبی دارد و ت��م غم بار و
ترس��ناکی بر کل بازی حاکم شده است .شاید همین
موضوع سبب شده تا  Bloodborneبه بازیهای ژانر
وحشت شباهت پیدا کند.
منتق��دان بـ��ازی امتیـاز درخش��ان  92را ب��ه بـازی
 Blodboorneدادهان��د .ای��ن بازی برای رده س��نی
بزرگسال مناسب است.

سال هشتم/شماره سیصدوشصتوچهار/چهارشنبه  16اردیبهشت 1394
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همـــراهباشـــما
سالم خدا قوت بایت .این هفته هم مطالب خیلی مفید بود .سواالتی که قبال داشتم
ولی یادم رفته بود ،جوابهایشان هر هفته تو قسمتهای مختلف بایت میبینم.

افقـی:
 -1اولین عدد طبیعی  -از مرورگرها  -2محل نگهداری گندم  -از حروف
الفبای انگلیسی  -3دزد اینترنتی  -شهری در عراق که مرقد سلمان فارسی
در آن جا قرار دارد  -4پروژه پشتیبانی فایرفاکس از اتصاالت امن HTTP
(صفحه  - )5واحد پول کشور ژاپن  -از کلیدهای صفحهکلید  -5پوستههای
گرافیکی  -نوردهنده و روشنایی بخش  -6از مجموعه برنامههای آفیس -7
بهره پول  -بیحس و فلج  -گفتوگوی خودمانی  -8دیشب در زبان شعر
 عضو حرکتی  -شناسه اینترنتی  -9سخن بیهوده  -روز نیست!  -من و تومیشویم  -10الف ناقص!  -مجرای تنفسی  -به میزان طول عمر هر فرد
گفته میشود  -11مرورگر شرکت موزیال (صفحه  - )5از اعداد تک رقمی

رمز جدول  364را در خانههای زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید

رمز جدول شمــاره  :363پرل )(Perl

حل جدول شماره 363

 -1از سایتهای اینترنتی  -نوعی فرمت فایل متنی  -2از انواع مارها -
عالی و بلند مرتبه  -3خانه بس��یار بزرگ  -آلیاژی از نیکل ،روی و مس
 -4از ویتامینها  -به خط کج و خمیده گفته میشود  -به علم و معرفت
و مهارت در انجام هر کاری گفته میشود  -5نام تجاری یخدان  -کشیش
اعظ��م  -خاموش بودن چراغ  -6 IDمنفع��ت – درون و داخل  -نوعی
اینترنت است (صفحه  -7 )4پست الکترونیکی  -8از شبکههای اجتماعی
گفتوگوی اینترنتی  -از س��ورههای قرآن  -چاش��نی ساالد  -9شهری
در کش��ور فرانسه  -ش��بکه  -پایتخت این کشور عربی شهر صنعا است
 -10سخن صریح و بیپروا -خطکش مهندسی  -متکدی  -11نام یکی
از بوردها و پلتفورمهای آموزش��ی س��ختافزاری است (صفحه  - )4این
نسخه از ویندوز برای اینترنت اشیاء آماده شده است (صفحه )4
طراح جدول :شادی طباطبایی

مش�هد و يك نفر از شهرس�تـان» از كس�اني كه رمز جدول نشريه را ارسـال كنند ،جوايزي

بايت به  2نفر «يك نفر از
خواهد كرد .رمز جدول بايد از طريق ايميــل (در صورت تمایل به درج نامتان) و يا پيـــامك

بود اهدا
به رسم یــاد 
به ش�ماره  2000999قبــل از چاپ ش�مــاره بعدي به دفتر بــايت ارسال شود .پيامكهاي ارســالي فقط بايد در
شوند تا در قرعهكشي شركت داده شوند.

قالب زير ارسال
روش ارس�ال پیام�ک :كلمه «بــايت» (در آغاز متن پيامك) ،ش�مـــاره جدول ،رمز ج�دول و حرف «م» يا « »Mبراي
مش�هديها و حرف «ش» يا « »Sبراي شهرس�تانيها .از ذكر نام و نام شهرس�تــان در متن پيامك خودداري کرده و
از حروف فــارسی استفاده کنید.
روش ارس�ال ایمی�ل :كلمه «بــاي�ت» (در آغاز متن ایمیل) ،ش�مـــاره جدول ،رمز جدول و ح�رف «م» يا « »Mبراي
مش�هديها و حرف «ش» يا « »Sبراي شهرس�تانيها را به نشانی  byte@Khorasannews.comارسال نمایید.
درج نام و نام شهرستان در متن ایمیل الزامی است.

اسامی برندگان مسابقه
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محمدعلیپیلونتن
مشهـد


مهدیغالمعلیتبار
بابل

سالم بایت عزیز .خواهش میکنم چکیده اطالعات گوشی
 Alphaرا بگویید .ممنون

Samsung Galaxy

بایت .لطفا در مورد چگونگی نصب فیفا بنویس.
سالم بايت عزيز .ميخواهم گوشي هوشمند بخرم .از بين گوشيهاي سوني،
گلكسي كدام یک از هر لحاظ بهتر است .لطفا راهنماييام كنيد .با تشكر

عمـودی:

( 11افقی و  2عمودی)  4( -افقی و  5عمودی)  8( -افقی و  8عمودی)  7( -افقی و  7عمودی)
(  1افقی و  9عمودی)  7( -افقی و  10عمودی)

سالم بایت .جدول این هفتهات مشکل چاپی دارد 8 .افقی دو جا بیشتر نداره اما سه
تا سوال مطرح شده است.

مریم خانبیکی  -مژده اخوانمهدوي  -فاطمه نیازمند  -سمیرا
خلیلیمطلق  -س�عیده خلیلیمطلق  -لیال قاس�میکیا  -س�ارا
ملكسيما  -شبنم صانعی  -امید صادقینژاد  -مصطفی قاسمی
 محمدحس�ن جعف�ری  -احمد مرادبخ�ش  -فاطمه كفاشپور محس�ن جعفرپور  -حمیدرضا زنجان�ی  -زهرا صنعتی  -امیرس�لیمانی  -عل�ي قايني  -آیدین نوری  -س�یدعماد برادران -
علی افتادهرحمتی  -مهدی ابراهیمی  -محمدمهدی سلیمانی -
عیسی دهقان  -رضا غالمی  -تهمینه دهقان  -فتحا ...غفاری -
حس�ن یوسفپور  -ابوالفضل مرشدلو  -جالل حسینیان  -بیژن
کچرانلویی  -س�یدعلی اکبرخیاطیان  -حامد مومنزاده  -احمد
جلیلییوسفنژاد  -سبحان اسماعیلزاده  -علی خانی  -پروانه
خانی  -گالبتون خانی  -محسن خانی  -خیرالنسا رحیمی  -بهار
اسماعیلزاده  -محمدرحیم اسماعیلزاده  -نعمت اسماعیلزاده
 امید حسیننیا  -احمد اسماعیلزاده  -علي انصاري    -مهدیسربیش�ه  -زینب اللبازگیر  -محمدرضا سربیشه  -سیدمحمد
حس�ینعلویون  -ماهمنیر  ابراهیمپ�ور  -زهره انصاري  -توران
فاض�ل  -ريحان�ه انصاري  -ش�هريار عطايي  -فاطم�ه باقری -
زه�را کرمی  -س�عید باقری  -امین پس�ندیده  -اش�رف رنجبر
 فرزانه ش�رفیصدرآبادی  -سعید ش�رفیصدرآبادی  -عاطفهاسالمی  -محمدجواد حاجيقنبري  -خدیجه اسماعیلی  -بهناز
دانش�گر  -علیرضا س�هامی  -مجید پس�ندیده  -آنیتا ژالهپور
 رض�ا لطفيايلهائ�ي  -ه�ادی فخ�اری  -امید دیم�ی  -عباسمحمدیقلعهن�ی  -انس�یه آذرکس�ب  -جواد گلس�تاني  -الهام
وثوق�ی  -آنیت�ا ژالهپ�ور  -امين رضاي�ي  -حبيبا ...س�بزهكار

بایت لطفا در مورد ساخت بازیهای کامپیوتری توسط موتورهای پیشرفته اگر
میتوانید ،توضیح دهید.
سالم به بایت بسیار عزیز .لطفا یک لپتاپ خوب تا سقف یک میلیون و دویست
هزار تومان معرفی کنید .با تشکر فراوان
سالم بایت .لطفا گزارشی از طرح رومینگ ملی تهیه کنید و از مشکالت و
دردسرهای جدید مشترکان بنویسید.
سالم بایت عزیز .از تو خواهـش میکنـم نوکیا بـل را کنـار نگـذار.
بایت عزیز ،بابت نقد خوب بازیها بسیار متشکرم اما مشکل کوچکی وجود دارد!
بایت سالم .لطفا یک گوشی اندرویدی تا  600هزار تومان معرفی کنید .دوربین برای
من مهم است .با تشکر از شما
لطفا یک نرمافزار  Backupو یک نرمافزار پارتیشنبندی خوب معرفی کنید.
سالم بایت .آخرین پردازن دهای که توسط شرکت اینتل از خانواده  Core iدر بازار
هست ،معرفی کنید .لطفا در صورت امکان قیمت آن را به همراه مادربوردی که آن را
پشتیبانی کن د هم معرفی کنید.
سالم بايت عزيز .لطفا درباره اصطالحاتي از قبيل ساين کردن نرمافزار ،هک کردن
سيستمعامل ،فلش کردن و روت کردن گوشي آموزش و توضيح دهيد و اين که چه
مواقعي نياز به انجام هر يک از اين عمليات ميباشد.
درباره  3Gو 4G

روی تلفنهای همراه هوشمند و

سالم بایتیهای عزیز .لطفا
کارایی آنها توضیح دهید .با تشکر

سالم بايت .لطفا در مورد گوشي هاوايى مدل
زودتر .ممنون

اطالعاتى بدهيد .خواهشا

G225

لطفا چگونگی عکس گرفتن از فیلم در حال پخش را توضیح دهید.
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بدون جوهر چاپ کنید!
اگر دوره میان س��الی از عمرتان را سپری
میکنید ،مطمئنا دوربینهای  Polaroidرا به
خاطر دارید .دوربینهایی که بالفاصله میتوانستند
عکسی را که گرفته بودید ،برای شما چاپ کنند .این بار
این ش��رکت معروف نوعی چاپگر با نام  Polaroidطراحی
کرده که بسیار مانند همان دوربینها عمل میکند با این تفاوت که
میتواند عکسهای دیجیتالی شما را فوری و در هر مکان بدون نیاز به
جوهر و به صورت کامال  Inklessچاپ نماید.
این چاپگر کوچک که به اندازه یک گوش��ی کوچک میباشد ( 3x4.7اینچ) در
کمت��ر از یک دقیقه میتواند عک��س دلخواهتان را با بهترین کیفیت چاپ کند .این
محصول  180دالری که عکسها را روی کاغذهای  ZINKبا کریستالهای رنگی چاپ
میکند با یکبار شارژ تا  25عکس را میتواند چاپ کند و برای این کار کافی است از طریق
بلوتوث آن را به گوشی خود متصل کنید.

شمــارهپیــامک
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شمــارهتماس
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ایستگاه حافظه

نوار کاست و شارژر همراه

رایانه پروژکتور

اگر ش��غل ش��ما به گونهای اس��ت که از حافظههای همراه در محل کار خود بسیار
اس��تفاده میکنید ،این  USBHubکوچک و ش��کیل میتواند کمک موثری برای
استفاده همزمان چند منبع حافظه باشد.
این محصول که  CUSB Hubنام دارد  58×65×12میلیمتر بوده و  39گرم وزن
دارد .توسط این محصول کاربر به راحتی میتواند کارتخوانها و فلشهای متعدد را
به آن متصل کرده و آن را به لپتاپ یا کامپیوتر خود متصل کند.
ای��ن محصول ان��واع کارت حافظههای  ،M2 ،MSمیک��رواسدی و موارد دیگر را
پشتیبانی کرده و تنها  22دالر قیمت دارد.

اگ��ر با نوس��تالژیهای خود زندگی میکنید ،این نوار کاس��ت که کامال به ش��کل
نوارهای کاس��ت قدیمی طراحی شده ،نوعی  Backupباتری قدرتمند و کم حجم
است که میتواند انواع MOBILE deviceهای شما را با سرعت زیاد شارژ کند.
این محصول کاربردی که اندازه آن  115×69×20میلیمتر میباشد ،فقط  152گرم
وزن دارد و ذخی��ره ان��رژی آن  10000mAhمیباش��د و مجهز به دو عدد ورودی
پورت یواسبی برای اتصال دو وسیله به طور همزمان به آن میباشد.
این محصول  40دالری شارژری مناسب برای استفاده در هر جا میباشد.

 HTD-01نام محصولی است که در تصویر مشاهده میکنید و آن را میتوان نسل
بعدی کامپیوترهای شخصی دانست.
این محصول بس��یار جالب که مجهز به پروژکتور  LEDدر س��اختار خود میباشد با
تکنیک ترنسپرنت و هولوگرافی ساخته شده است .این  PCکه هنوز در مرحله طرح
به س��ر میبرد دارای صفحه نمایش  27اینچ تمام رنگی و رزولوشن 1920×1080
بوده و تصاویر را به شکل هولوگرافی به کاربر نشان میدهد .در واقع چیزی فراتر از
رویاهای کاربران را برایشان ایجاد میکند.
 HTD-01مجهز به سیستم صدای یکپارچه و صفحهلمسی شفاف است و به راحتی
پشت صفحهنمایش قابل رویت میباشد.
قرار است در آیندهای نزدیک این محصول وارد بازار شود.

نخل هوشمند

ماهی آهنی

این نخل هوشمند که به تازگی در دبی در معرض نمایش گذاشته شده
نمونهای جالب از اولین درختان هوشمند است که در یکی از پارکهای این
شهر برای رفاه حال بازدیدکنندگان قرار داده شده است .این نخل هوشمند
عالوه بر ارائه  WiFi freeبه کاربران امکان شارژ انواع وسایل الکترونیکی
را داده و عالوه بر آن میتوانند از سایه این درخت نیز استفاده نمایند .این
درخت که مجهز به پنلهای خورشیدی بزرگی است با ذخیره انرژی به
کاربران این امکان را میدهد تا بتوانند دو و نیم برابر سریعتر وسایل خود
را شارژکنند .ارتفاع آن  6متر بوده و وایفای آن تا  53متر برد دارد 50 .نفر
به طور همزمان میتوانند برای شارژ از این درخت استفاده کنند.

اگ��ر چه تا کن��ون روبات ماهیه��ای متعددی جهت بررس��یهای
بیولوژیکی س��اخته ش��ده ولی ای��ن روبات ماهی بام��زه آکواریومی
یکی از جدیدترین س��اختههای گروهی از پژوهش��گران اس��ت که
جهت بررس��ی رفتارهای ماهیها در اکوسیستمهای طبیعی طراحی
ش��ده اس��ت .این ماهی هوشمند به گونهای س��اخته شده است که
امکان بررسی را برای پژوهش��گران فراهم مینماید .این روبات به
راحتی از طریق اپلیکیش��نهای موجود روی آیپد کنترل میشود و
پژوهشگران امیدوارند از طریق ساخت تعداد متعددی از آنها بتوانند
از راز زندگی ماهیها در اقیانوسها اطالعات با ارزشی پیدا کنند.

