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ــينگ يا ماهيگيري را شنيده ايد. در اين  ــيد، حتما اصطالح فيش ــنا باش اگر با غارتگري هاي دنياي اينترنت آش
ــب دادن كاربران، نام كاربري  ــده، هكرها با فري ــازترين حربه هاي اينترنتي تبديل ش ــه به يكي از پول س روش ك
ــان گرفتار مي كنند. حال  ــي كاربر را مانند يك ماهي در قالبش ــت مي آورند و به عبارت ــز عبور آنها را به دس و رم

شركت گوگل تصميم گرفته  با استفاده از مرورگر كروم 
ــدام هكرها پيدا كند.  ــود، راهي براي مقابله با اين اق خ
ــدي را با نام  ــن كار گوگل بتازگي افزونه جدي ــراي اي  ب
Password Alert براي كروم روانه بازار كرده كه 
براي جلوگيري از حمالت فيشينگ طراحي شده است. 
ــض اين كه كاربر، نام و رمز عبور  اين افزونه به مح
ــود را در صفحه اي غير از صفحات متصل به  گوگل خ
ــه را غير فعال كرده و كاربر  گوگل وارد كند، آن صفح

ــدار هدايت مي كند. البته گوگل اين امكان را در اختيار كاربر مي گذارد كه با وجود ديدن صفحه  را به صفحه هش
ــايت مورد نظر ادامه دهد. به عقيده مديران گوگل، فيشينگ به يك  ــدار، اين پيام را رده كرده و كار را با وبس هش
نگراني بزرگ براي كاربران تبديل شده و فارغ از اين كه كاربران چقدر به امنيت دستگاه خود بها مي دهند، به يك 

اندازه در خطر اين حمالت قرار دارند. 

اپل،  ــركت هاي  ش از  پس 
ــونگ،  سامس و  ــي  اچ تي س
ــره اي  ــركت ك ــه ش ــت ب نوب
ــا رونمايي  ــيد كه ب ال جي رس
ــدار خود در  ــن پرچم از آخري
هشتم ارديبهشت توجه دنياي 
ــه خود جلب كند.  فناوري را ب
ــد كه جي4  ــي جدي اين گوش
ــا صفحه خميده و  نام دارد، ب

پوشش چرمي و دست دوز متفاوتش براي بعضي از مدل ها، قوي ترين مبارز ال جي براي ورود به بازار تلفن هاي 
ــي 50 درصد كنتراست و 25 درصد  ــت. به گفته سازندگان اين شركت، نمايشگر اين گوش ــمند اس همراه هوش
ــتري نسبت به نسل قبلي خود يعني جي 3 دارد. اين شركت كره اي نيز مانند ديگر رقباي  ــنايي تصوير بيش روش
خود اين بار با وسواس بيشتري سراغ مواد سازنده قطعات و بدنه رفته  و با بدنه پالستيكي مرغوب تر و پوشش 

چرمي، كيفيت بهتري از محصول را در اختيار كاربر قرار مي دهد.
ــكالتي كه براي پردازنده 810 اسنپدراگون اتفاق افتاده، در  ــايعات بسيار و مش ــي نيز پس از ش پردازنده اين گوش

ــت كه به نظر مي رسد از پس كارايي   ــه 20 نانومتري Snapdragon 808 اس نهايت يك تراش
گوشي برآيد. يك چيپ 2 هسته اي Cortex-A57 و 4 هسته اي Cortex-A53 در كنار يك 
پردازنده گرافيكي Adreno 418 مغز متفكر اين دستگاه را در دست دارد. در كنار اينها، شركت 
ال جي مانور زيادي روي قدرت عكسبرداري اين دستگاه انجام داده و با قرار دادن يك دوربين 16 
مگاپيكسلي در پشت اين دستگاه ـ كه 80 درصد بيشتر از مدل قبلي نور را جذب مي كند ـ نتيجه 
ــته و  ــت. جي 4 حتي از اين هم پا را فراتر گذاش ــي را براي كاربران مهيا كرده اس مطلوبي از عكاس
ــگر رنگي، مقدار نور و رنگ محيط را در دوربين تنظيم مي كند تا نتيجه كار  با قرار دادن يك حس
ــن دوربين اين دستگاه نيز ارتقا يافته و با سرعت بيشتري نسبت به مدل  ــود. اپليكيش مطلوب تر ش

قبلي قابل اجراست. 
ــركت و  ــط كاربري اختصاصي UX 4.0 اين ش ــد 5/1 در كنار راب ــتم عامل اندروي سيس
ــر ويژگي هاي آخرين محصول  ــا 20درصد توانايي فني باالتر، از ديگ ــن يك باتري ب همچني
ال جي است. حال بايد ديد اين تلفن همراه تازه نفس در رقابت واقعي با ديگر رقباي قدرتمندش 

چه جايگاهي را براي خود دست و پا خواهد كرد.

با آمدن آيپد و شناخت توانايي هاي آن به عنوان يك گجت هوشمند، اين محصول عجيب آقاي جابز به عنوان 
اولين گجت راه خود را به كابين پرواز هواپيماهاي مسافرتي آمريكا باز كرد. اين اقدام كه با استقبال زياد خلبان هاي 
آمريكايي نيز روبه رو شد، براي حذف كيف مخصوص دست و پاگير و 15 كيلويي خلباني بود كه از كاغذهاي پرواز 
و اسناد چاپي پر شده بود. پس از آن خلبان ها ديگر مجبور به حمل اين كيف نبودند و فقط با استفاده از آيپدي كه 
در جايگاه مخصوص خود جا خوش كرده بود، مسيريابي مي كردند. حال با گذشت چند سال استفاده از اين ابزار در 

مسافرت هاي هوايي، اين فناوري براي اولين بار مشكل ساز و باعث تاخير در پرواز چند هواپيما شد. 
داستان از اين قرار است كه هفته گذشته شماري از خلبان ها براي ارتباط و استفاده از اپليكيشن خود روي آيپد با 
مشكل روبه رو شدند. اين اختالل كه دليل آن هنوز مشخص نشده، باعث شد بيشتر خلبان ها با مشكل روبه رو شده 
و نتوانند مسير پرواز خود را با استفاده از اپليكيشن جستجو كنند و در نهايت با كمي تاخير پرواز كردند. اين تاخير كه 

دقايق اندكي به طول انجاميد، هواپيمايي آمريكا را به انتشار بيانيه اي براي عذرخواهي از مسافران واداشت. 

سرويس ابري محبوب دراپ باكس، يك سال اخير تغييرات 
بسياري داشته و با توجه به همگام سازي هايي كه با مجموعه 
ــافت انجام داده، به يك محيط مناسب براي  آفيس مايكروس
ــده است. به طور مثال دراپ باكس  كارهاي گروهي تبديل ش
در به روزرساني قبلي خود به كاربران اجازه داد اسناد به اشتراك 
گذاشته شده را به صورت مشترك ويرايش كنند تا از عملكرد 

ديگر همكاران خود روي يك سند مشترك مطلع شوند.  
ــدم جلوتر رفته  ــري دراپ باكس يك ق ــرويس اب حال س
ــان  ــه كاربران اجازه بحث و تبادل نظر در مورد كارهايش و ب

ــتن نظر، فضاي كار گروهي  را نيز مي دهد. قابليت گذاش
دراپ باكس را بيش از قبل كامل خواهد كرد. البته كاربران 

مي توانند اين قابليت را در اسناد دلخواهشان غيرفعال 
كنند. 

ــذاري دراپ باكس  ــوه عملكرد كامنت گ نح
شبيه ساختار شبكه هاي اجتماعي است و كافي 
ــت قبل از نام كاربري مورد نظر، كاراكتر  اس
ــده  @ را قرار دهيد تا آن كاربر از پيام ثبت ش

مطلع شود. 

امكان بحث در
دراپ باكس فراهم شد

راهكار مرورگر كروم براي مقابله با فيشينگ

تاخير در پرواز با يك برنامك

اگر بخواهيم يكي از ناموفق ترين شركت ها را در بازار تلفن هاي 
ــال انتخاب كنيم، قطعا  همراه در 3 ماهه اول س
ــب اين  ــيار بااليي براي كس ــوني درصد بس س
ــري  ــركت ژاپني كه با س ــوان دارد. اين ش عن
ــت  ــپريا هرگز نتوانس ــمند اكس تلفن هاي هوش
ــهم قابل توجهي را از بازار به خود اختصاص  س
دهد، اكنون روزگار چندان جالبي در بازار موبايل 
ــركت به  ــت بدانيد اين ش ــدارد، اما جالب اس ن
ــي هاي آيفون  ــطه فروش فوق العاده گوش واس
ــود بسيار مناسبي  شركت اپل، س

ــاب هاي بانكي خود كرده است. سوني كه در ساخت  را روانه حس
حسگرهاي دوربين گوشي هاي آيفون 6 و 6 پالس با شركت اپل 
ــتگاه آيفون  ــكاري كرده، با توجه به فروش 61/2 ميليون دس هم
ــودي نزديك به 20 دالر در ازاي  ــال ميالدي، س در 3 ماه اول س
هر آيفون به جيب هاي اين شركت واريز شده 
است. از همين رو، سوني تصميم گرفته 375 
ــگرهاي دوربين  ميليون دالر براي توليد حس
تلفن همراه سرمايه گذاري كند. البته با توجه 
ــركت  ــركت اپل چندي پيش ش به اين كه ش
linX را خريد، ادامه همكاري اين دو شركت 
ــن نيست  در هاله اي از ابهام قرار دارد و روش
ــوني را به عنوان  ــم تصميم دارد س اپل باز ه

شريك تجاري خود انتخاب كند يا خير.

جيب هاي سوني از فروش 
آيفون 6 پر مي شود

چرمي پوش ال جي از راه رسيد
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حافظه گلكسي اس 6 
دردسر ساز شد

ــونگ، اين  ــاني سامس با عرضه آخرين كهكش
شركت با تكيه بر كيفيت ساخت مناسب محصول 
ــت روزهاي اوج را تجربه كرده و  زيباي خود توانس
آمار فروش و سود دريافتي شركت را باال ببرد. حال 
ــي اس6  با فروكش كردن موج اوليه فروش گلكس
ــدن تجربه كاربري اين تلفن هوشمند،  و بيشتر ش
ــت. بتازگي  ــم آمده اس ــكالت آن نيز به چش مش
ــن  ــن تلف ــب اي ــرد نامناس ــي از عملك گزارش هاي
ــدن  ــته ش ــن ها و بس در اجراي بعضي از اپليكيش
نرم افزارها به صورت خودكار به گوش رسيده است. 
ــان، اين مساله به ضعف گلكسي  به گفته كارشناس
ــت حافظه برمي گردد و باعث ايجاد  اس6 در مديري

دردسر براي بعضي از كاربران شده است. 

اين مشكل تا حدودي به سيستم عامل اندرويد 5 
ــت، زيرا گوگل با حذف تسك منيجر  نيز مربوط اس
از نسخه آب نبات چوبي اندرويد، سيستم خودكاري 
ــن هاي  ــي اپليكيش ــه آن اضافه كرده كه گوش را ب
ــدن  ــته ش ــان بس ــا زم ــدد. ام ــر را مي بن قديمي ت
اپليكيشن هايي مانند فيسبوك، اينستاگرام و مرورگر 
ــت معمول اندرويد 5  ــي اس6 از حال وب در گلكس
نيز بسيار باالتر است. همين موضوع انتقادهايي را 
ــونگ مطرح كرده و  در مورد آخرين پرچمدار سامس
انتظار مي رود در به روزرساني هاي بعدي اين معضل 

رفع شود.

ــود در بازار  ــون دالري خ ــافت از ضرر ميلي ــه مايكروس ــي ك در حال
ــا خبر مي دهد، مدتي  ــاي ويندوزفوني و آخرين يادگارهاي نوكي تلفن ه
است شايعات زيادي مبني بر ورود دوباره نوكيا به بازار تلفن هاي همراه 
ــركت فنالندي با انتشار بيانيه اي روي  ــد. حال اين ش به گوش مي رس
ــمي خود اعالم كرده به همين زودي ها قصد بازگشت به  ــايت رس وبس
ــاس قراردادي با مايكروسافت  بازار تلفن همراه را ندارد. نوكيا كه براس
ــال حق توليد و عرضه هيچ تلفن همراهي را به بازار ندارد،  تا دي امس
ــت N1 رونمايي كرد كه  ــود يعني تبل ــال پيش از تنها محصول خ س
ــدي نبود و هدف اقتصادي  ــد، آن طرح هم برنامه اي ج به نظر مي رس
ــخصي نداشت. حال بايد ديد با توجه به بدنام شدن نوكيا در عرصه  مش
تلفن هاي هوشمند، باز هم اين شركت با اتمام زمان قانوني، اين جسارت 
را به خود مي دهد كه وارد بازار شود يا آن كه براي هميشه با تلفن همراه 

خداحافظي خواهد كرد؟

دنياي فناوري و رايانه مانند رشته هاي ورزشي مسابقاتي 
ــت با برپايي مسابقه كسي سرگرم شود،  دارد، اما قرار نيس
بلكه هدف باال بردن دانش علمي و توان فني افراد مشغول 
در اين حوزه است. «بيان»، يكي از مسابقات برنامه نويسي 
است كه در ايران برگزار مي شود و يازدهم ارديبهشت دور 
ــيد. در  ــت چند ماه به پايان رس ــوم آن نيز پس از گذش س
ــابقه، شركت كنندگان پس از يافتن راه حل مساله،  اين مس
ــايت مسابقه دانلود كرده  ورودي مخصوص به خود را از س
ــود مي كنند. با اين  ــايت آپل ــده را در س و خروجي توليد ش
ــركت كنندگان مي توانند از هر زبان برنامه نويسي  روش ش
ــتفاده كنند. كافي است راه حل  ــخ به مسائل اس براي پاس
ــت را نتيجه دهد. در بيان برخالف  ــده، پاسخ درس ارائه ش

ــابقه فقط براي  روند متداول چنين رويدادهايي در دنيا، مس
ــت و افراد تازه كار نيز در آن حضور دارند كه  نخبگان نيس

باعث ترويج برنامه نويسي مي شود.
ــوم اين مسابقه، برنامه نويساني از 103 كشور  در دور س
ــتند كه  ــركت كننده حضور داش به تعداد 10 هزار و 266 ش
ــي و 4427 نفر ايراني بودند.  ــوع 5839 نفر خارج در مجم
كيفيت باالي برگزاري مسابقه بيان نه تنها باعث باالرفتن 
مهارت برنامه نويس هاي حرفه اي شده بلكه ويترين خوبي 
ــت تا افراد  ــركت هاي ICT خصوصي داخلي اس براي ش
ــيه، چين،  ــت ژاپن، روس با مهارت را پيدا كنند. گفتني اس
اوكراين، لهستان، بالروس، كانادا، ارمنستان، برزيل و ايران 

جزو 10 كشور برتر سومين دوره مسابقات بودند.

بياني متفاوت از دنياي برنامه نويسي

نوكيا بازنمي گردد

شايد تصورش بسيار سخت باشد كه ارزان ترين مدل ساعت هوشمند اپل بهترين كيفيت تصوير 
ــد، اما به ادعاي وبسايت ديسپلي ميت، مدل اسپرت  ــته باش را در جمع 2 همخانواده ديگر خود داش

اپل واچ صفحه نمايش شفاف تري را در اختيار كاربر قرار مي دهد.
ــطح  ــتفاده نكردن از ياقوت كبود روي س ــپلي ميت، دليل اين كيفيت بهتر را اس ــايت ديس  وبس
ــتفاده از اليه ضدانعكاسي را در 2 مدل  ــه اين مدل عنوان كرده است. ياقوت كبود امكان اس شيش
ــاعت هاي گران تر در محيط هاي پرنور  ــى و اپل واچ نمي دهد و همين مساله باعث شده س سفارش

تصوير شفافي ارائه نكنند.
 با وجود اين شايد براي خيلي ها بدنه اي از طال يا صفحه اي مقاوم تر در برابر ضربات بسيار مهم تر از شفافيت 
 تصوير باشد. به  هرحال اگر شفاف ترين صفحه نمايش را در بين 3 مدل ساعت اپل مي خواهيد، بايد اپل واچ

 اسپورت را انتخاب كنيد.

محدوديت بيشتر براي كاربران اينترنت 
ــت  ــيد، حتما مي دانيد اين ارگان چند ماهي اس ــرويس هاي اي دي اس ال مخابرات باش ــر از كاربران س اگ
ــت. به اين ترتيب كاربران فقط مي توانند  طرح هاي نامحدود اينترنت خود را با محدوديت هايي روبه رو كرده اس
ــط و تا سقف 512، سرويس ADSL نامحدود انتخاب كنند و طرح هاي  ــرويس هاي سرعت متوس از ميان س
سرعت باالتر به صورت بسته هاي اينترنتي به فروش مي رسد. هفته هاي گذشته شركت مخابرات ايران با ارائه 
ــرويس هاي  ــان داد، تصميمي جدي براي جمع آوري س ــرويس اي دي اس ال خود نش طرح هاي جديد براي س
نامحدود گرفته است. طبق ادعاي مديران اين شركت، مخابرات با كاهش كاربران نامحدود قصد دارد كيفيت 
سرويس هاي ADSL خود را در مناطق مختلف بهينه كند تا كاربران بتوانند از سرعت اينترنت باالتري بهره 
ــتان تهران معتقد است اين طرح مي تواند 2 يا 4  ــركت مخابرات اس ببرند. محمدرضا بيدخام، معاون تجاري ش

برابر سرعت پهناي باند را بهبود ببخشد.
ــه هزينه اضافي و  ــويقي جديد، كاربران ب ــرات اعالم كرده در ازاي طرح هاي تش ــركت مخاب همچنين ش
ــورت پس پرداخت و روي قبض تلفن درج  ــدد نياز ندارند و مانند قبل، هزينه هاي اينترنت به ص ــدازي مج راه ان
ــته مصرفي تعرفه خود استفاده كنند نيز اين هزينه اضافه را مانند طرح  ــود. حتي كاربراني كه بيش از بس مي ش
ــورت تحقق مي تواند كيفيت خدمات اينترنت  ــان پرداخت مي كنند. بايد ديد اين طرح در ص كلي روي قبضش

مخابرات را بهبود بخشد يا آن كه ميزان نارضايتي از اين سرويس  را بيشتر از قبل خواهد كرد؟

صفحه نمايش بهتر 
براي نسخه اسپرت اپل
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 51704 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

گزارش داخلى

ميالد احرامپوش
ــده دولت ها  ــر دنيا سبب ش ــرفت فناوري در سراس  پيش
ساز و كاري را براي افرادي كه پيشرفت فناوري ممكن است 
براي آنها تهديد محسوب شود، فراهم كنند تا در نهايت اين 
تهديد به  يك فرصت تبديل شود. يكي از بخش هاي جامعه 
ــت عادي براي  ــرفت فناوري در حال ــت پيش كه ممكن اس
ــد، كودكان  هستند. كودكاني كه در دهه هاي  آنها مضر باش
ــغول بازي هاي سنتي بودند، اين روز ها  قبل در كوچه ها مش
مشغول بازي با تبلت  و تلفن هوشمند هستند. در سراسر دنيا 
اپراتورهاي تلفن همراه براي ارائه خدمات خود به كودكان و 
پيشگيري از تهديد ها، سيمكارت هايي را با عنوان سيمكارت 
كودك يا سيمكارت ويژه كودكان عرضه مي كنند. در ايران 
ــته خبرهايي مبني بر ارائه سيمكارت  نيز در هفته هاي گذش
كودك از سوي اپراتورهاي تلفن همراه كشور منتشر شد. در 
ــي اين موضوع پرداخته و درباره لزوم اين  اين مقاله به بررس

اتفاق با مسئوالن اپراتورها و رگوالتوري صحبت كرده ايم.
خدمات رايتل براي كودكان

ــت  ــته خبري مبني بر اولين قدم پيوس ــال گذش دي س
ــازمان  ــد. در اين خبر، معاون س ــي موبايل اعالم ش فرهنگ
ــم مقررات ارتباطات از الزام اپراتورهاي تلفن همراه به  تنظي
ــيمكارت هاي ويژه كودكان و نوجوانان ظرف شش  ارائه س
ماه آينده خبر داد و اين طرح را گام نخست حركت به سمت 
ــت فرهنگي موبايل عنوان كرد. بر اين اساس  اجراي پيوس
ــيمكارت هاي  ــد اپراتورهاي تلفن همراه بايد در س اعالم ش
ــان، ويژگي هايي تعبيه كنند كه  ــص كودكان و نوجوان مخت
والدين براساس نياز فرزندان خود، اين سيمكارت  ها را تهيه 
كرده و در اختيارشان بگذارند. همچنين براساس اين طرح، 
اپراتور ها مي توانند گروهي از شماره هاي قابل واگذاري خود 

را به كودكان و نوجوانان اختصاص دهند.
ــت زمان دارند  ــه  اين  ترتيب اپراتور ها تا پايان ارديبهش ب
سيمكارت كودك و نوجوان عرضه كنند. در اين ميان رايتل 
فرصت را غنيمت شمرده و به عنوان اولين اپراتور به عرضه 
ــيمكارت كودك پرداخته است. اين اپراتور اعالم كرده با  س
استفاده از سيمكارت  كودك رايتل، كاربر فقط قادر به استفاده 
ــت و والدين ديگر نگران  ــايت هاي ويژه كودكان اس از وبس
ــرف زمان هاي طوالني كودكان در فضاهاي مجازي كه  ص
ــت، نخواهند بود. رايتل سرويس هايي را  مورد تائيد آنها نيس
ــيمكارت هاي كودك عرضه كرده تا كودكان بتوانند  ويژه س
مناسب با سن خود از سرويس هاي اين اپراتور استفاده كنند. 

دسترسي به انيميشن ها و كارتون هاي كودكان، دسترسي به 
مجموعه اي از داستان هاي ويژه كودكان، دسترسي به شبكه 
ــن هاي ويژه كودكان جزو امكاناتي  نمايشي پويا و اپليكيش
ــت كه رايتل در اختيار مشتركان سيمكارت كودك قرار  اس

مي دهد. 
ــت  ــياري پيش مي آيد اين اس ــي كه براي بس اما پرسش
ــال پيامك يا مكالمه  ــيمكارت كودك قابليت ارس كه آيا س
ــيمكارت ها  ــا خير؟ رايتل اعالم كرده اين نوع از س را دارد ي
ــده را خواهد  ــي به خدمات ويژه ذكرش فقط قابليت دسترس
ــت و كودك قابليت برقراري تماس يا ارسال پيامك با  داش
اين سيمكارت را نخواهد داشت. هرچند رايتل وعده داده در 
ــيمكارت  ــده، والدين بتوانند در لحظه و از طريق اين س آين
ــد و ارتباط بين كودك و  ــا كودكان خود ارتباط برقرار كنن ب
ــود. در حال حاضر  ــيمكارت حفظ ش والدين از طريق اين س
ــيمكارت ها را از  كاربران اين اپراتور مي توانند اين نوع از س

طريق سايت رايتل سفارش دهند.
اپراتور دوم كشور و سيمكارت كودك

ــي دومين اپراتور  ــر روابط عموم ــي، مدي آرش كريم بيگ
ــيمكارت  ــگار جام جم درباره س ــور در مصاحبه با خبرن كش
ــل اين  ــيمكارت  كودك ايرانس ــل گفت: «س كودك ايرانس
قابليت را خواهد داشت تا والدين تماس هاي خروجي شامل 
ــا را مديريت كنند. در ضمن  ــاي صوتي و پيامك ه تماس ه
ــد و مي توانند  ــيمكارت جديد نياز ندارن ــن به خريد س والدي
ــته خريده اند به كودكان خود  سيمكارت هايي را كه از گذش
ــر آن اعمال  ــتم مديريتي خود را ب ــاص داده و سيس اختص
ــق يك پرتال كه  ــي افزود والدين از طري كنند.» كريم بيگ
ــت  ــرار مي دهد، مي توانند فهرس ــل در اختيار آنها ق ايرانس
سياه و سفيد براي سيمكارت كودك خود تعيين و مشخص 
ــي داشته يا از  ــايت هايي دسترس كنند كودك آنها به چه س
ــود. در اين سرويس  ــايت هايي منع ش ــي به چه س دسترس
والدين حتي مي توانند فهرست كلماتي را مشخص كنند كه 
ــان از طريق اينترنت يا پيامك آن را  دوست ندارند فرزندش
دريافت كند. به گفته مدير روابط عمومي ايرانسل، اين اپراتور 
خدمات ويژه اي را نيز براي اين سيمكارت ها در نظر گرفته تا 
كودكان بتوانند به آن دسترسي داشته باشند. سرويس هايي 
نظير كتاب هاي ويژه كودكان، بازي ها و اپليكيشن هاي ويژه 
ــرويس هايي است كه ايرانسل در اختيار  كودكان از جمله س
مشتركان سيمكارت كودك خود قرار خواهد داد. كريم بيگي 
ــيمكارت ها افزود زيرساخت هاي  درباره زمان عرضه اين س

ــال 94 ايرانسل نيز به جمع  آن آماده بوده و در نيمه اول س
عرضه كنندگان سيمكارت كودك خواهد پيوست.
تدابير همراه اول براي كودكان

همراه اول نيز از مصوبه سازمان تنظيم مقررات ارتباطات 
ــيون تنظيم مقررات،  ــتقبال و اعالم كرده مصوبه كميس اس
ــش ماه پس از ابالغ مصوبه،  اپراتور ها را موظف كرده تا ش
ــاس، همراه  ــنهادي خود را ارائه كنند. بر اين اس طرح پيش
ــا  ــيمكارت كودك خود به نام درس ــش از س  اول ده روز پي

رونمايى كرد.
ــراه اول درباره  ــي هم ــط عموم ــر رواب ــگرى، مدي عس
سيمكارت هاي كودك اين اپراتور به خبرنگار جام جم گفت: 
ــا و پيامك ها و  ــكان مديريت هزينه، مديريت تماس ه «ام
ــبكه هاي اجتماعي از  ــي به اينترنت و ش محدوديت دسترس
ــيمكارت هاي مخصوص كودكان و نوجوانان  قابليت هاي س

است.» 
ــراه اول، رايتل و  ــور هم ــه اپرات ــد هر س به نظر مي رس
ــيمكارت هاي  ــاني در راه اندازي س ــداف يكس ــل اه ايرانس
ــان دنبال مي كنند. اين اپراتور ها عالوه بر  كودكان و نوجوان
ــاي كنترل والدين بر تماس هاي خروجي و ورودي  قابليت ه
ــرويس هاي  ــيمكارت، امتيازات و س ــودكان از طريق س ك
ويژه اي نيز براي كودكان قرار داده اند تا كاربران به استفاده 

از اين سيمكارت ها مشتاق شوند. 
مجلس، مخالف بزرگ

ــه مجلس، در مخالفت  ــروز نعمتي، عضو هيأت رئيس به
ــيمكارت كودك از سوي اپراتورها گفته است:  با اعطاي س
ــود را گم كرده و  ــير اصلي خ ــا وزارت ارتباطات مس « گوي
ــبكارانه شده است. درخصوص واگذاري  وارد فضاهاي كاس
ــوع به قدري  ــه مالي موض ــودك، جنب ــيمكارت هاي ك س
ــعاع قرار گرفته كه ديگر جوانب و تبعات آن مورد  تحت الش
ــر اين كه واگذاري  ــت.» او با تاكيد ب ــده اس غفلت واقع ش
ــبي خواهد  ــيار نامناس ــيمكارت به كودكان تاثيرات بس س
ــت: اين موضوع مي تواند براي سالمت  ــت، افزوده اس داش
ــد و هزينه هاي  ــم كودكان در جامعه مضر باش روح و جس

درمان و بهداشت را افزايش دهد.
ــر روابط عمومي  ــدي، مدي ــوي ديگر جهانگير اس از س
ــازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي  ــخنگوي س و س
كشور در مصاحبه با خبرنگار جام جم درباره اين طرح گفت: 
ــت مي توانند اين خدمات را در  «اپراتورها تا پايان ارديبهش
ــيون تنظيم مقررات ارتباطات ارائه  چارچوب مصوبه كميس
كنند. اكنون اپراتورهاي همراه اول و رايتل اقداماتي در اين 
خصوص انجام داده اند و شركت ايرانسل هم به دنبال ارائه 

اين خدمات است.» 
ــه اين طرح  ــدگان مجلس ب ــراض نماين ــاره اعت او درب
ــيمكارت ها از سوي برخي  ــال هاي گذشته س افزود: «در س
ــد كه اعتراضاتي را به دنبال  اپراتورها در مدارس عرضه ش
ــت، زيرا سيمكارت هاي ارائه شده هيچ  وجه تمايزي با  داش
سيمكارت هاي معمولي نداشت. در حالي كه سيمكارت هاي 
ــا و قابليت هاي  ــيمكارتي با ويژگي ه ــودك و نوجوان س ك
ــت تماس هاي  ــه مديري ــن قادر ب ــت كه والدي ــاص اس خ
ــوي  ــي به اينترنت از س خروجي و ورودي و نحوه دسترس
ــتند.» وي خاطر نشان كرد اين طرح در  كودكان خود هس
واقع پاسخي به انتظارات و دغدغه هاي مسئوالن فرهنگي 
ــي كودكان به اينترنت پرسرعت نسل  درخصوص دسترس
ــت، زيرا با كمك اين سيمكارت والدين  ــوم و چهارم اس س
ــطح دسترسي كودكان خود به اينترنت  مي توانند براحتي س

را مديريت كنند.
ــد  با وجود موافقان و مخالفان اين طرح، به نظر مي رس
ــيمكارت كودك در كشور از اقدامات خوبي است  عرضه س
ــي از خطراتي را كه كودكان و نوجوانان را  كه مي تواند يك
ــيمكارت خود  تهديد مي كند به فرصت تبديل كرده تا از س
ــرگرم كننده مفيد بهره  ــيله آموزشي و س در نقش يك وس
ببرند. بايد منتظر ماند و ديد آيا تا زمان مشخص شده براي 
اپراتور ها، ايرانسل و همراه اول مانند رايتل موفق به عرضه 

اين سيمكارت خواهند شد يا خير؟

 حفظ حريم شخصي
در سيمكارت كودك

محمد حيدري تفرشي 
استاد دانشگاه در رشته 

امنيت اطالعات
info@heydari.info

ــزون  روزاف ــي  نگران
ــيوه هاي  ش از  ــن  والدي
ــركت هاي  فناوري ش ــري مظاهر  به كارگي
گوناگون، حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 
ــا با طراحي ماژول هاي  را به فكر انداخته ت
ــزاري، تراكنش هاي  ــخت افزاري و نرم اف س
ــن ميان،  ــد. در اي ــرل كن ــودكان را كنت ك
ــركت در حوزه مخابرات  Bemilo يك ش
ــال 2012 ميالدي توانست با  ــت كه س اس
ارائه سيمكارت هاي مخصوص كودكان در 
شبكه تلفن همراه Vodafone انگلستان 

طرحي نو دراندازد.
ــتفاده بد  ــروزه نگراني ها در مورد اس ام
ــلولي (موبايل) با پيدايش  ــبكه هاي س از ش
ــود،  ــتر مي ش ــل هاي گوناگون آن بيش نس
ــي كه به صورت  ــن رو ابزارهاي كنترل  از اي
«از راه دور» روي سيمكارت ها كار مي كنند، 
بايد بتوانند تماس ها و پيامك ها را بر مبناي 
مخاطب آن كنترل كرده، ساعات استفاده از 
سيمكارت را برنامه ريزي و محتواي استفاده 
از وب را در شبكه هاي سلولي نسل سوم به 
ــازوكار هاي  باال هدايت كنند. اينها همه س
ــن مي توانند روي  ــه والدي ــت ك كنترلي اس
ــودكان  ك ــوص  مخص ــيمكارت هاي   س

اعمال كنند. 
ــاره  ــه درب ــي ك ــكات امنيت ــي از ن يك
ــت، معضل  ــودك مطرح اس ــيمكارت ك س
ــت. گرچه  ــي از راه دور اس امنيتي دسترس
ــاني  ــي از راه دور باعث آس ماهيت دسترس
ــود، اما  ــور در حوزه فناوري مي ش انجام ام
مي تواند خساراتي نيز داشته باشد؛ زيرا اين 
ــي كه  ــكان را فراهم مي كند غير از كس ام
ــي از راه دور است ديگران  مجاز به دسترس
ــي  هم به صورت غيرمجاز به منابع دسترس

داشته باشند. 
ــودك اگر  ــيمكارت مخصوص ك در س
ــال  ــراي اعم ــي از راه دور ب ــل دسترس پان
ــازوكارهاي نظارتي والدين «تحت وب»  س
ــيب پذيري هاي  آس ــام  تم آن گاه  ــد،  باش
ــت وب  ــي از راه دور تح ــي دسترس امنيت
شامل نرم افزار، شبكه دسترسي به اينترنت 
ــي غيرمجاز به  ــد خطر دسترس و... مي توان
ــيمكارت كودك  ــازوكار هاي مديريتي س س
ــي  را افزايش دهد. در آن صورت با دسترس
ــخصي كودكان شكسته  غيرمجاز، حريم ش
ــن ابزار  ــه كارآمدتري ــل او ب ــده و موباي ش
ــود. براي حل اين  ــي تبديل مي ش جاسوس
ــود در مدل بومي  ــنهاد مي ش ــكل پيش مش
ــراي انجام  ــده اين طرح، از خط تلفن ب ش
ــه پانل  ــي ب ــراي دسترس ــت ب ــراز هوي اح
ــيمكارت كودك استفاده شود،  مديريتي س
ــي و احراز هويت  ــازوكار هاي امنيت زيرا س
ــوم به باال  ــلولي نسل س ــبكه هاي س در ش
ــان داده  ــن همراه اين واقعيت را نش در تلف
ــبكه ها به آساني  ــنود در اين ش  كه نفوذ و ش

امكان پذير نيست.

نگاه كارشناس

 بيگانگان 
در 
دنياى كودكى
اپراتورهاي كشور 
تا پايان ارديبهشت 
ملزم به عرضه 
سيمكارت كودك هستند
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آرش جهانگيرى

ــتر  ــافت، بيش ــال مايكروس كنفرانس Build امس
ــد، يك  ــر كنفرانس هاى رايج باش ــبيه ديگ از آن كه ش
ــكوه براى تمام پروژه هايى بود كه اين  ــن ختام باش حس
ــود را روى  ــام توان خ ــال اخير تم ــركت در يك س ش
ــافت يك بار ديگر، بر اين  ــته بود. مايكروس آنها گذاش
موضوع تاكيد كرد ويندوز 10 سيستم عاملى خواهد بود 
ــترك روى رايانه هاى  ــه كاربران آن را به صورت مش ك
ــول  ــمند و كنس ــاى هوش ــا، تلفن ه ــخصى، تبلت ه ش
ــرد. از جمله  ــه خواهند ك ــازى Xbox One تجرب ب
ــوان به اعالم  ــاى اين كنفرانس مى ت ــن خبره مهم تري
ــدن  ــافت، تبديل ش ــام نهايى مرورگر جديد مايكروس ن
ــعه  ــه Office به يك پلتفرم مجزا و امكان توس برنام
اپليكيشن هاى اختصاصى براى آن، امكان پورت كردن 
ــده براى iOS و اندرويد در ويندوز،  ــته ش كدهاى نوش
ــراى لينوكس و مك  ــه framework.NET ب ارائ
ــرا در ويندوز  ــاى قابل اج ــور افزايش برنامه ه ــه منظ ب
موبايل و ارائه قابليت هاى بيشترى از لنز واقعيت افزوده 
ــه اصلى ترين  ــرد. در ادامه ب ــاره ك HoloLens اش
ــافت  ــاى كنفرانس Build 2015 مايكروس رويداد ه

نگاهى خواهيم انداخت.
Edge، جايگزين جديد اينترنت اكسپلورر

ــت و كارايى مرورگر  ــتان غم انگيز افت محبوبي داس
ــد،  ــروع ش ــه از IE6 ش ــافت ك ــه كار مايكروس كهن
ــافت را باالخره به فكر انداخت تا  ــئوالن مايكروس مس
ــوند. ماحصل  ــت به كار جبران اشتباهات گذشته ش دس
اين تالش ها، پروژه اسپارتان بود كه از دى  ماه گذشته 
ــيد،  ــتمر جزئياتى از آن به گوش مى رس ــورت مس به ص
ــالم كرد براى  ــافت در اين كنفرانس اع ــا مايكروس ام
ــتفاده خواهد  ــد خود كه در ويندوز 10 اس مرورگر جدي
ــد، نام Edge را برگزيده است. البته جداى از ضعف  ش
ــم نبايد چندان  ــافت، انتخاب اين اس خالقيت مايكروس
ــر جديد  ــور رندرينگ مرورگ ــرا موت ــد، زي عجيب باش
ــت؛  ــافت نيز EdgeHTML نام گرفته اس مايكروس
ــده نيز رابطه خانوادگى  ــا نگاهى به لوگوى طراحى ش ب
ــم مى آيد. با آن كه Edge براى  Edge و IE به چش
ــده، ويندوز همچنان از  ــپلورر معرفى ش جايگزينى اكس
مرورگر قديمى خود به صورت اختصاصى براى بعضى از 
شركت ها پشتيبانى خواهد كرد. تالش شده اين مرورگر 
طراحى ساده و مينيمالى داشته باشد و پيش نمايش هاى 
ــه نوت بردارى  ــده، وجود قابليت هايى از جمل پخش ش
ــتيار  ــازى با دس ــتقيم روى صفحه وب، يكپارچه س مس
ــه را تائيد كرده اند.  ــى Cortana و حالت مطالع صوت
ــت Edge مرورگر پيش فرض ويندوز 10 باشد  قرار اس
ــده  ــترى از روى كنجكاوى هم كه ش ــا كاربران بيش ت
ــتم عامل  ــخه بعدى سيس ــراى مرور وب در نس از آن ب

مايكروسافت استفاده كنند.
يك ميليارد دستگاه مجهز به ويندوز 10 

ــته و  ــادى به ويندوز 10 بس ــافت اميد زي مايكروس
بشدت چشم انتظار تبديل شدن آن به موفق ترين نسخه 
از اين پلتفرم است. به گفته مدير برنامه نويسى و توسعه 
ــال پس از  ــافت انتظار دارد 2 تا 3س ــدوز، مايكروس وين
ــتگاه آن را  ــه ويندوز 10، بيش از يك ميليارد دس عرض
نصب شده داشته باشند، اتفاقى كه تا به حال براى هيچ 
پلتفرم ديگرى نيفتاده است. مايكروسافت اميدوار است 
ــترش  ــنهاد ارتقاى رايگان به تمام كاربران، گس با پيش
ــدن اين  ــتم ويندوز با تكيه بر چندكاربردى ش اكوسيس

ــى ،  ــاى ديگر مانند گوش ــتم عامل براى گجت ه سيس
ــتگاه هاى جديد و  ــول و همچنين ارائه دس تبلت و كنس
طرح هاى اختصاصى براى كاربران تجارى به اين هدف 

دست پيدا كند.
مايكروسافت در قدم قبلى خود، 15 ماه انتظار كشيد 
ــد، اما  ــخه برس تا ويندوز 8 به فروش 200 ميليون نس
ــرى در انتظار ويندوز  ــيار بهت انتظار مى رود پذيرش بس
ــدف فقط به معنى  ــتيابى به اين ه ــد. البته دس 10 باش
ــت، بلكه  ــا ويندوز 10 نيس ــوالت جديد ب ــه محص ارائ
ــتم عامل دستگاه هاى قديمى تر نيز  مستلزم تغيير سيس
ــت. اين كار براحتى انجام نمى شود، زيرا بسيارى از  اس
ــتريان تجارى ويندوز، ساختار IT خود را بر مبناى  مش
ــخه هاى قديمى تر توسعه داده اند و تمايلى به تغيير  نس
ابزارهاى اثبات شده فعلى خود ندارند. اگر مايكروسافت 
ــتم عامل  ــركت هاى بزرگ را به ارتقاى سيس بتواند ش
ــرفت اكوسيستم  خود كمك زيادى  متقاعد كند، به پيش

خواهد كرد.
ــتم عامل جديد خود  ــافت در توسعه سيس مايكروس
مساله تطابق پذيرى را كامال در نظر داشته و مى خواهد 
ــتم عامل، بلكه  ــدوز جديد را نه به عنوان يك سيس وين
ــاند. هرچه كاربران  ــك چارچوب كلى به فروش برس ي
ــترى از ويندوز 10 استفاده كنند، افراد بيشترى به  بيش
ــى خواهند داشت و اين براى  ــرويس ها دسترس اين س
مايكروسافت و توسعه دهندگان اين سرويس ها سودمند 

خواهد بود.
ميزبانى از اپليكيشن هاى iOS و اندرويد

ــده، باالخره  ــد نش ــايعات تائي ــا ش ــس  از مدت ه پ
ــمى اعالم كرد قصد دارد  ــافت به صورت رس مايكروس
ــاى موبايل را به ويندوز 10 بياورد. قبال اعالم  برنامه ه
ــازى  ــافت در حال تجربه شبيه س ــده بود مايكروس ش
كاركرد برنامه هاى اندرويد روى ويندوز است، اما انگار 
ــترش يافته و به توسعه دهندگان انواع  اين رويكرد گس
ــى  پلتفرم ها اجازه مى دهد كد خود را بدون تغيير اساس
ــعه دهندگان با  به ويندوز بياورند. در ويندوز جديد توس
ــده از  ــعه نرم افزار ارائه ش ــتفاده از دو مجموعه توس اس
ــافت قادر خواهند بود اپليكيشن هاى  ــوى مايكروس س
ــتقيم از اندرويد و iOS به ويندوز  خود را به صورت مس
ــتفاده از  ــد، امكان اس ــد. در بخش اندروي ــل كنن  منتق
ــده و  ــعه دهندگان مهيا ش ــراى توس Java و ++C ب
 Objective نيز مى توانند از كد iOS برنامه نويسان

C خود كه در مك نيز استفاده مى شود، بهره ببرند.

به گفته مدير برنامه ويندوز، مايكروسافت مى خواهد 
به توسعه دهندگان فرصت دهد از مهارت ها و ابزارهاى 
ــاختن و توسعه همان اپليكيشن ها  كنونى خود براى س
ــتفاده كنند. ايده اين كار  در Windows Store اس
ــت، اما اجراى عملى آن ممكن است به اين  ــاده اس س

ــود فقط با وارد كردن  ــايد تصور ش ــادگى نباشد. ش س
ــازى  ــام آن از نو بازس ــد دكمه تم ــردن چن ــد و فش ك
ــد به اين صورت  ــت كه فرآين ــود، اما واقعيت اين اس  ش
ــد دارد با  ــافت قص ــت مايكروس ــوان گف ــت. مى ت نيس
ــاده و بدون تغييرات اپليكيشن  ــه پورت كردن س وسوس
به ويندوز، توسعه دهندگان را وارد گود كرده و در نهايت 
  Cortana، Xbox Live  ــرويس هاى يكپارچه س
ــز به آنها اضافه كند. همچنين در ويندوز جديد  و... را ني
ــازى و اجراى برنامه ها  امكان اجراى پردازش هاى مج
ــترس خواهد بود كه بعدها  به صورت مجازى نيز در دس

بيشتر درباره آن خواهيم شنيد.
هالولنز، جذاب و كارآمد

ــده دار  ــه فرزند آين ــت ب ــس، نوب ــاى كنفران انته
ــيد.  ــافت، عينك واقعيت افزوده هالولنز رس مايكروس
ــك و قابليت هاى  ــورد اين عين ــال در كليك در م  قب
شبه علمىـ  تخيلى آن صحبت كرده ايم، از جمله اين كه 
ــاف مريخ كمك  ــا  اكنون از اين عينك براى اكتش ناس
ــا مى توانيد با اين عينك در فضاى اتاق خود  مى گيرد ي
ــد. در بخش پايانى كنفرانس  Minecraft بازى كني
ــد تمام اپليكيشن هاى يونيورسال موجود روى  اعالم ش
ــده  ويندوز10 نيز به رابط كاربرى اين عينك اضافه ش
ــركت  ــافت، اين ش ــت. همچنين به گفته مايكروس اس
ــرده  ــعه دهندگان عالقه مند، دوره هاى فش ــراى توس ب
ــزار خواهد كرد  Windows Holographic برگ
ــود را ايجاد كنند.  ــتين هالوگرام هاى خ تا بتوانند نخس
ــز همان طور كه بايد پيش برود،  در صورتى كه همه چي
ــتر شدن كاربرد هالولنز در آيند ه اى نزديك شاهد  با بيش

كاربردهاى مفيد بيشترى از اين فناورى خواهيم بود.

گزارش

در كنفرانس Build 2015 مايكروسافت چه گذشت؟

روياى ميلياردى ويندوز
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بررسى و مقايسه

آرش پارساپور
دنياي موسيقي و صدا يكي از لذت بخش ترين هاست؛ 
دنياي حسي و ادراكي، بدون هرگونه تماس فيزيكي. به 
ــزار به اين دنيا وارد  ــت با بهترين اب همين دليل بهتر اس
ــويد. هدفن ها يكي از مهم ترين راه هاي ارتباطي شما  ش
ــيقي و صوت است، اما نه هر هدفني. پس  با دنياي موس
هدفن هاي بي كيفيت چند هزار توماني كنار خيابان را كه 
روي آنها آرم تقلبي برندهاي معتبر نقش بسته فراموش 
ــويد و يك هدفن خوب و  ــت به جيب ش كنيد، كمي دس
ــن، بازي با  ــا كيفيت بخريد. قطعا ديدن يك فيلم اكش ب
آخرين نسخه بتلفيلد و شنيدن موسيقي مورد عالقه تان با 
اين هدفن ها يك تجربه جديد از گوش سپردن به آواها را 

خلق مي كند. به دنياي صداهاي واقعي خوش آمديد.
حد وسطي بين حرفه اي و مبتدي

سري HD برند Sennheiser  در رده هدفن هاي 
ــدل 439 مدل منتخب ما در  ــه اي قرار مي گيرد و م حرف
اين فهرست است. طراحي اين هدفن به گونه اي است كه 
ــداي اطراف و بيرون را به  ــال گوش را مي گيرد و ص كام
حداقل مي رساند. در ساعات ابتدايي استفاده از اين مدل، 
احساس كيپ بودن بيش از حد گوش طبيعي است، ولي 
ــادت مي كنيد. نوع  ــاعت به آن ع ــت چند س بعد از گذش
ــتن  ــت كه براي داش اتصال اين مدل، دو كابل يكسوس

ــيار  ــتفاده بس طول انعطاف پذير و دلخواه و راحتي در اس
كاربرد دارد.

ــكي  ــيك مش مدل HD 439 فقط در رنگ كالس
طراحي و توليد شده و با وجود قرارگيري قطعه آهنرباهاي 
قدرتمند neodymium در آن همچنان مشكل بيس 
ــم مي خورد. در  پايين در آهنگ هايي با بيس باال به چش
كل بهتر است قبل از خريد هر مدلي از سري HD اين 
ــتند  را بدانيد كه اين مدل ها از بيس بااليي برخوردار نيس
ــده اند. اين  ــتر براي آهنگ هاي ماليم طراحي ش و بيش
مساله شايد تنها نقطه ضعف اين مدل باشد كه طرفداران 
آهنگ هاي تند و ضربي را از خريد اين محصول منصرف 
ــتن ميكروفن را هم بايد به معايب آن  مي كند. البته نداش
 Sennheiser HD 439  اضافه كرد. گفتني است هدفن
با قيمتي بين 380 تا 390 هزار تومان به فروش مي رود؛ 
قيمتي كه براي اين برند شناخته شده و كيفيت محصول 
آن معقول به نظر مي رسد. در حقيقت اين محصول، حد 
ــت بين مدل هاي بسيار حرفه اي و مدل هاي  وسطي اس

.Sennheiser پايين
ميكروفن دار اسپرت

ــا و  ــي زيب ــن Razer Kraken Pro طراح هدف
خوبي دارد و برخالف مدل HD439 در رنگبندي هاي 
ــبز، سرخابي، سفيد، مشكي و... توليد  مختلف از جمله س

ــت. اين تنوع رنگ، ظاهري اسپرت و به روز به  ــده اس ش
هدفن بخشيده است. همچنين صداي بيس كراكن پرو 
بسيار باالست و براي تنظيم آن بايد از نرم افزار مربوط به 

هدفن استفاده كرد وگرنه گوش درد خواهيد گرفت.
ميكروفني با كيفيت بسيار خوب نيز روي كاپ هدفن 
ــتفاده از آن را براي بازي هاي آنالين  ــده كه اس تعبيه ش
ــدان مي كند.  ــوش دادن با موبايل دو چن ــيقي گ يا موس
بالشتك هاي نرم و جنس پالستيك ضدخش اين هدفن 

باعث شده كاربر ساعت ها براحتي از آن استفاده كند. 
ــول، هدفن تان را  ــش از خريدن اين محص اگر تا پي
ــت روش نگهداري خود  ــف مي انداختيد، بهتر اس ته كي
ــيم هاي كراكن پرو برخالف ديگر  را تغيير دهيد، زيرا س
ــي ندارد و با توجه  ــاي مثبت آن، كيفيت چندان ويژگي ه
ــا آن برخورد كنيد.  ــا احتياط ب ــف بودنش بايد ب به ظري
ــل HD 439 قرار  ــن در نقطه مقاب ــدل كراك در كل م
ــا بيس باال براي  ــپرت ب دارد؛ يك مدل ميكروفن دار اس
آهنگ هاي ضربي و تند و البته با كيفيت ساخت پايين تر 
ــن 310 تا 350 هزار  ــت اين مدل بي از. HD439 قيم

تومان است.
مجهز به بلوتوث

ــون  هدف ــي  اصل ــت  مزي ــت  گف ــوان   مى ت
 Energy Sistem Energy Wireless BT8

Noise Cancelling  نحوه اتصال بلوتوثي آن 
ــت. قيمت 350 هزار توماني اين محصول كه  اس
 HD439 نزديك به قيمت دو مدل معرفي شده
و كراكن است، هر خريداري را دو دل مي كند. 
اين كه شما با اين پول بخواهيد هدفن بلوتوث 
بخريد يا سيم دار به مصرفتان بستگي دارد، اما 
توصيه ما اين است كه بدانيد كيفيت صداي 
اين مدل از دو مدل قبلي كمي پايين تر است. 
صداي بيس BT8 بين HD439 و كراكن 
ــيار راحت و بي نظيري  ــت و طراحي بس اس
ــاوري حذف نويز از ديگر مزيت هاي  دارد. فن
ــده  ــبت به مدل هاي معرفي ش اين مدل نس
است كه باعث مي شود هدفن تان خاص باشد 
و البته تجربه جديدي از شنيدن صدا ها داشته 
باشيد. اين فناوري باعث حذف سر و صداهاي 
محيط پيرامون در هدفن  و ميكروفن محصول 
مي شود، به همين دليل شفافيت بسيار بااليي را 

در صدا تجربه خواهيد كرد.
ــوث، ويژگي NFC نيز  ــدا از قابليت بلوت ج
ــريع تر  ــيار س در اين هدفن به كار رفته كه بس
ــت و باعث سازگاري محصول با  از بلوتوث اس
ــود.  ــي مانند محصوالت اپل و... مي ش كاالهاي
ــاعت است  همچنين طول عمر باتري آن 18 س
ــان و  و همراه محصول كيفي نيز براي حمل و نقل آس
ايمن قرار دارد. همان طور كه متوجه شديد BT8 نسبت 
ــادي دارد، ولي كيفيت  ــر برتري هاي زي ــه 2 مدل ديگ ب
ــت. اين شما هستيد كه مي توانيد  صداي آن پايين تر اس
 ،(BT8 در مدل) ــز ــان ويژگي هايي مانند حذف نوي مي
كيفيت صداي برتر و باال (مدل كراكن) و كيفيت ساخت 
ــيار خوب (در مدل  ــه و طراحي هدفن با صدايي بس بدن

HD439) يكي را انتخاب كنيد.
جمع بندي

استفاده از تمام قدرت هدفن ها به دستگاهي كه از آن 
براي گوش دادن استفاده مي كنيد نيز بستگي دارد. حتي 
ــياري مواقع بايد نرم افزارها و اكواليزرهاي خاصي  در بس
ــود كنيد تا متوجه  ــايت توليدكننده هدفن ها دانل را از س
قدرت و كارايي آنها شويد. هرچند در اين نوع محصوالت 
ــت ظاهر و بدنه را با يك نگاه مي توان فهميد، ولي  كيفي
براي يافتن قدرت و كارايي بايد بيشتر از چند دقيقه با آنها 
سر و كله بزنيد. اصطالحي در دنياي هدفن ها وجود دارد 
ــام BURN IN كه همان آب بندي معني مي دهد.  به ن
ــدن هدفن مي تواند از 20 تا 50 ساعت  زمان آب بندي ش

متغير باشد. پس بعد از خريد هدفن كمي صبور باشيد.
ــوع تقلبي هدفن ها مانند  ــت كه ن نكته ديگر اين اس
بسياري ديگر از محصوالت به وفور در بازار ايران يافت 
مي شود. اين كه بتوانيد اصل بودن آن را تشخيص دهيد 
ــت. گول القابي مانند هاي  ــيار سختي اس گاهي كار بس
ــد. در اين مورد هيچ  ــي درجه يك را نخوري كپي و كپ
ارزاني اى بي علت نيست. اگر با صدا و موسيقي زياد سر 
و كار داريد، از هدفن خود زياد استفاده خواهيد كرد، پس 
ــيد. گوش شما از حساس ترين اعضاي  بايد مراقب باش
ــز دارد. بنابراين  ــتقيمي با مغ ــت كه رابطه مس بدن اس
ــود توليدكننده، بلكه  محصول اصل بخريد، نه براي س

براي سالمت خودتان.

3هدفن  ميان رده، زير ذره بين كليك

به دنياي صداهاي جديد خوش آمديد

بازى آموزنده براى كودكان
 Civilization  :عنوان بازى

سيستم ها: ويندوز، او.اس.اكس و لينوكس
ــمند ميان گيمرها دارد. اگر  ــمت دوم به بعد اين بازي جايگاهي ارزش قس
ــان عالقه اي به خواندن تاريخ ندارد. اين بازي را به او معرفي كنيد تا  فرزندت
ــازي كه گونه هاي مختلف از فرهنگ   ــخ را با تجربه ياد بگيرد. در اين ب تاري
ــين برانگيز به تصوير مي كشد، مهارت استراتژيك  و تمدن  را با جزئياتي تحس

ــن باارزش ديگري مانند  ــود.  غير از «تمدن»، عناوي بازيكنان آزموده مي ش
Total War و Europa Universalis هم در عالقه مندي بازيكنان 
به تاريخ نقشي مسلم ايفا خواهد كرد. به خاطر داشته باشيد آشنايي بازيكنان 
با سبك هايي مانند استراتژي و نقش آفريني كه بسيار پيچيده تر از سبك هاي 
اكشن است، بايد از همان نوجواني (سيزده چهارده سالگي) صورت بگيرد تا 
ــتم ها خو بگيرد. در غير اين صورت ممكن است با عادت به  فرد با اين سيس
ــد. حال آن كه عمده   ــتي، بعدها از اين عناوين گريزان باش بازي هاي دم دس
ارزش ها و آموزش ها در بازي هاي ويدئويي، منحصر به اين دو سبك است.
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 رامين فتوت
ــه آمريكا مهاجرت كرد  ــهيل به انگيزه تحصيل ب س
ــد. او آينده اش را در كسب و كارهايي  و آنجا ماندگار ش
پيدا كرد كه به رايانه و فناوري گره خورده  و اين روزها 
ــتياق فراوان چند استارت آپ راه  ــيار محبوبند. با اش بس
ــر فروخت  و با  ــركت هاي بزرگ ت انداخت، آنها را به ش
ــتاب دهي  قدم زدن در داالن هاي مراكز كارآفريني و ش
ــاي اقامتش در ينگه  ــكا، كوله باري از تجربه را بن آمري
ــب كرده بود، فكر  ــهيل با تجاربي كه كس دنيا كرد. س
ــر  ــتارت آپ جديد و ماندگار را در س ــدازي يك اس راه ان
ــد  ــت ناگهاني پدرش باعث ش ــد كه درگذش مي پروران
ــال از آخرين  بي درنگ به وطن بازگردد. با اين كه 2 س
ــفرش به ايران مي گذشت، اما بليت بازگشت را براي  س
ــت با عجله  ــهيل مي خواس 2 هفته بعد انتخاب كرد. س
برگردد و نمي دانست آتيه اش دور از وطن نيست و بايد 

در سرزمين مادري بماند.
ــب و  او با آمدن به ايران، با فضاي كارآفريني و كس
كار فناوري كه با الگوبرداري از غرب در حال پا گرفتن 
ــت روبه رو شد و باورش نمي شد اين فضا در ايران تا  اس
اين حد رشد كرده باشد. سهيل خيلي زود فهميد مراكز 
ــاخت هايي  ــتاب دهي در ايران هم راه افتاده و زيرس ش
ــتفاده از  ــون اينترنت و از همه مهم تر فرهنگ اس همچ
ــت. ايران براي  ــترش اس ــات آنالين در حال گس خدم
ــتارت آپ و كارآفريني آي  تي بازار خيلي بكري دارد،  اس
زيرا بازار خارج از ايران، بخصوص آمريكا بشدت اشباع 
شده و رقابت به قدري شديد است كه افراد در پيكاري 
ــران هم در حال  ــم مي جنگند. هر چند اي ــي با ه جهان
ــي طوالني در  ــت، اما هنوز راه ــمت اس رفتن به آن س
ــده بازار  پيش دارد و مي توان حتي با يك ايده بومي  ش
ــهيل  ــت گرفت. اينها داليلي بود كه س بكري را در دس
ــتش را به تعويق بيندازد و  را وسوسه كرد تاريخ بازگش

بيشتر در ايران بماند.
ايده

ــهيل پس از تصميمش براي ماندن در كشور، به  س
ــا به عنوان مربي  ــتاب دهي رفت و در آنج يك مركز ش
ــتارت آپ ها مشغول كار شد. مركز شتاب دهي محلي  اس
است كه تيم هاي استارت آپ با ايده شان به آنجا مي روند 
و در صورت متقاعد كردن اقتصادي و منطقي متصديان 
مركز مي توانند در آنجا بمانند. مركز شتاب دهي به تيم ها 
ــي و امكان مالقات با  فضاي كار، مربي، كارگاه آموزش
ــمش  ــرمايه گذاران را مي دهد و همان طور كه از اس س
ــب  ــد، تمام فرآيند تبديل يك ايده خام به كس برمي آي

و كار تمام عيار را تسريع مي كند.
ــتاب دهي  ــز ش ــش را در مرك ــتر زمان ــهيل بيش س
ــوغات آورده  مي گذراند و طبق عادتي كه از غرب به س

بود از همان روز اول دنبال رستوران براي سفارش غذا 
ــفارش اينترنتي غذا  ــت. در كشورهاي پيشرفته، س گش
ــت، بخصوص زماني  كاري پيش پا افتاده و معمول اس
ــتوران هاي آنجا  كه به يك منطقه جديد برويد و با رس
ــتوران هاي كمي را  ــته باشيد. سهيل رس ــنايي نداش آش
ــه منوي آنها را  ــل كارش پيدا و تقريبا هم نزديك مح

امتحان كرد، ولي دنبال غذاهاي بهتر و متنوع تر بود.
سهيل از اين كه نمي توانست آن طور كه مي خواهد 
رستوران ها را پيدا كند و غذا سفارش دهد كالفه شده 
ــنا شد كه براي  بود تا با فردي به نام رضا حيدري آش
ــتاب دهي آمده بود.  ــي كردن ايده اش به مركز ش عمل
ــهيل دنبالش  ــده رضا دقيقا همان چيزي بود كه س اي
ــفارش اينترنتي  ــايت س بود؛ راه اندازي بزرگ ترين س
ــهيل به عنوان مربي در آنجا مشغول  غذا در ايران. س
ــري نو در ذهنش  ــد فك ــنا ش بود، اما وقتي با رضا آش
نقش بست. كمي جستجو كرد و متوجه شد كارمندان 

ــران معموال غذاي خود  ــهرهاي بزرگ اي زيادي در ش
ــرويس آنالين  ــه مي كنند، اما س ــتوران تهي را از رس
ــفارش وجود ندارد. مشاهده اين نياز،  مرجعي براي س
ــاي ايران  ــتارت آپ موفق كه در فض ــد اس ــود چن وج
ــنا شدن با فردي  ــته اند به موفقيت برسند و آش توانس
ــور و عالقه اي در سهيل  باانگيزه مثل رضا آن چنان ش
ــور  ــه در تصميمش براي ماندن در كش ايجاد كرد ك
ــا نام «ريحون»  ــد. به  اين  ترتيب ايده اي ب مصمم ش
ــمي  ــتاب دهي عرضه و كار به  صورت رس  به مركز ش

شروع شد.
چالش ها

ــايت بزرگ  ــده راه اندازي يك س ــا قبال روي اي رض
ــق چنداني به  ــذا كار كرده اما توفي ــفارش آنالين غ س
ــت نياورده بود. سهيل كار مشابهي انجام نداده بود،  دس
اما تجربه زيادي براي راه انداختن و به ثمر رساندن يك 

كسب و كار نوپا داشت.
ــط اينترنت  ــاخت متوس ــتين چالش  آنها زيرس نخس
ــور و فقر فرهنگ سفارش آنالين غذا بود كه براي  كش
ــد، اما به لطف  ــان برنمي آم ــود آن كاري از دستش بهب
ــود. چالش هاي ديگري  ــه بهبود ب ــا اوضاع روب توجه ه
ــفارش غذا  ــازي س كه با آن روبه رو بودند اتوماسيون س
ــتم جامع و قدرتمند در پايانه فروش  بود. بايد يك سيس
رستوران هاي طرف قرارداد ريحون وجود داشته باشد تا 
بتوان از سايت، سفارش غذا داد. بسياري از رستوران ها 
ــد، بعضي هم اصال  ــل اعتماد ندارن ــبكه اينترنت قاب ش
ــد اجراي كار به  ــائل باعث ش ــت ندارند. اين مس اينترن
ــاي جايگزيني كه براي آغاز  ــق بيفتد و از روش ه تعوي
ــد استفاده كنند. چالش بزرگ ديگري كه  كار كافي باش
ــت مشتري  با آن روبه رو بودند، پيك تحويل غذا به دس

بود. متاسفانه سيستم يا شركتي وجود 
ــع و مرتب  ــدارد كه به صورت جام ن
براي تمام نقاط تهران پيك داشته 
ــد و آنها را ساماندهي كند. در  باش
ــه اي كه براي  ــاي اولي آزمايش ه
ــام دادند، چون پيك  ريحون انج
ــز نبود و  ــي .اس مجه ــه جي .پ ب
هيچ نظارتي رويش نمي شد، غذا 
ــت مشتري مي رسيد يا  دير به دس

گاهي اصال نمي رسيد.
هدف سهيل تبديل شدن ريحون به 
يك سايت مرجع براي سفارش آنالين غذاست. 
ــفارش گيري،  او مراحل انجام اين كار را به 3 بخش س
پشتيباني از مشتري و الجستيك (حمل و نقل) تقسيم 
مي كند كه اكنون در مرحله اول به خوبي پيش رفته اند، 

اما مراحل بعدي كار دارد.
اكنون

گرچه ريحون يك واسطه سفارش غذا بين مشتري 
و رستوران است و در كيفيت غذا نقشي ندارد، اما سهيل 
ــتين لقمه غذا را بخشي از تجربه كاربري ريحون  نخس
ــود. او معتقد است  تلقي مي كند كه بايد روي آن كار ش
ــم، اما معموال حاضر  ــتعدادهاي خوبي در ايران داري اس
ــف كار  ــوند. او ضع ــي وارد ش ــوند در كار گروه نمي ش
ــتاندارد در كالس جهاني را  ــود تجربه اس گروهي و نب
بزرگ ترين مشكل اجراي پروژه هاي اينچنيني مي داند 
ــت كار گروهي در ايران اشتباه تعريف شده  و معتقد اس
ــت. با همه اين تفاصيل، تيم ريحون اكنون 12 نفر  اس
ــهيل مي گويد كار گروهي يعني اين كه هر  ــت و س اس
ــك بخش از يك كار بزرگ را انجام  عضوي از گروه ي
ــه كار را انجام دهد. او بر  ــد، نه اين كه يك نفر هم ده
اين باور است صرف پولدار شدن نمي تواند انگيزه كافي 

براي راه انداختن يك استارت آپ باشد.
ريحون چيست؟

ــفارش اينترنتي غذاست كه  ــايت س ريحون يك س
ــت كه  ــذاران آن مي گويند تفاوت آن در اين اس بنيانگ
ــد و با مراجعه  ــف كني ــد غذاي خودتان را كش مي تواني
ــد بخوريد و از  ــه مي خواهي ــويد چ به آن متوجه مي ش
ــاي پيش رويتان ايده مي گيريد. تمايز ريحون،  انتخاب ه
ــتوران هاي  ــب و كيفيت رس ــيار مناس رابط كاربري بس
عضو آن است. با مراجعه به ريحون نخست منطقه خود 
را انتخاب مي كنيد و براساس آن رستوران هاي نزديك 
ــود. در اين سايت روي  همراه با منو نمايش داده مي ش
قيمت غذاها تخفيف مي خورد كه سفارش را به صرفه تر 
ــس ريحون  ــه حضوري يا تلفني مي كند. موس از مراجع
مي گويد تنها رستوران هايي در اين سايت قرار مي گيرند 
ــت در آينده  ــند. قرار اس ــته باش كه كيفيت خوبي داش

نزديك فودكورت هم به ريحون اضافه شود.

تالش

چيسـت؟  ايـده  ايـن  مـورد  در  نظرتـان 
پيشنهادها و انتقادهاي خود را درباره تالش 
ايـن هفتـه با مـا در ميـان بگذاريـد. كليك 
حرف هـاي شـما را به گوش سـهيل علوي 
مي رساند. شايد در آينده نه چندان دور يكي 
از اعضـاي طرح او شـديد. عالوه بـر اين،  
كليك دسـت افـرادي كه توانسـته اند ايده 
دانش بنيـان خود در فضاي آي.تي را به يك 
كسب و كار تبديل كنند به گرمي مي فشارد. 
ما را از شنيدن ايده هاي خود محروم نكنيد، 

كليك بي صبرانه منتظر شماست.
شماره پيامك: 300011226 

 آدرس ايميل: 
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نام: سهيل علوي
سن: 28 سال

هنـر  كارشـناس  تحصيـالت: 
ديجيتال

نام ايده: ريحون
reyhoon.com :سايت

مثل هميشه پيام هايتان را براي صفحه تالش خوانديم. مقاله تالش 2 شماره 
پيش در مورد گجتي به نام دلفي بود كه با قرار دادن آن درون آب همراه لباس 

چرك و پودر، لباس بدون نياز به هر حركت يا چنگ زدن شسته مي شود.
ــده جالب و  ــوي همراه، اي ــته  لباسش ــي از تهران برايمان نوش ــاي صديق آق
ــود، او از كليك خواسته  حرفش را به گوش  ــت و مي تواند موفق ش كارآمدي اس
مخترع برسانيم. آقا يا خانم فاتحي گفته  به طرح مشابهي فكر مي كرده ، ولي نه 
ــي را مي شناخته  تا آن را عملي كند. آقاي مهيار هم  ــته  و نه كس امكانش را داش
ــكر كرده  و گفته  نقطه كوري از ايده خودش  از كليك براي چاپ اين مطلب تش

با اين ايده باز شده است.

ــت بزودي به  ــم رحيمي از قم نيز از ايده دلفي تعريف كرده  و اميدوار اس خان
توليد انبوه برسد و در ايران هم بتوانيم با قيمت مناسب از آن استفاده كنيم. آقاي 
ــيده  چرا در كليك درباره حمايت از برنامه سازها، ايده پردازها  زينلي از تالش پرس
ــل اتفاقي نمي افتد. او در ادامه  ــازهاي ايراني حرف مي زنيم، اما در عم و بازي س
ــان را نشان دهند، در شرايطي كه هيچ تبليغ  گفته  اين عزيزان چطور بايد خودش
ــخ بايد بگوييم بخشي از رسالت رسانه، فرهنگ سازي  ــت. در پاس و حمايتي نيس
ــت كه كليك هر چند كوچك در حال انجام وظيفه  و حمايت از صنعت ملي اس
ــت. غير از اين، كليك گاهي مراكزي را كه اين عزيزان مي توانند در آن  خود اس
حمايت شوند، معرفي مي كند، مانند مراكز شتاب دهي كه با يك جستجوي ساده 
ــب كنيد. خواننده ديگري هم  ــت مي توانيد اطالعاتي راجع به آنها كس در اينترن

نوشته  دلفي مي تواند در حفظ طبيعت موثر باشد.

ش
 تال

ك
وس

كي

پيام هاى شما درباره ايده لباس شوى همراه

خوشمزه آنالين
ايده  اى ايراني كه مي خواهد روش سنتي سفارش غذا را دگرگون كند
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انتشار بازى آنالين نگهبان دژ

ــى در كافه بازار  ــازى تلفن همراه كه بتازگ ــن ب در اي
ــان خود از  ــده، بازيكنان مى توانند با هموطن ــر ش منتش
سراسر كشور رقابت كنند. قابليت هاى قابل استفاده اين 
بازى عبارت است از: گردباد، بمب، رگبار تير، توپ آتشين، 
اژدهاى خشمگين، هواپيماى بمب افكن و جادوگر خبيث. 
بازيكنان با فائق آمدن بر رقباى خود، رتبه كشورى كسب 
ــت خواهند كرد.  در اين  ــرى خود را به ديگران ثاب و برت
بازى امكاناتى مانند چت و نمايش عكس نفرات برتر نيز 
در نظر گرفته شده است. به گفته سازندگان، داستان اين 
ــتان معروف «موش و گربه» كه بر سر هم  بازى از داس

استخوان و آشغال مى انداختند الهام گرفته است. 
 انتشار كتاب 

«ناشران خارجى بازى هاى رايانه اى»
كتاب «ناشران خارجى بازى هاى رايانه اى» از توليدات 
ــتمين  ــت و هش ــاد ملى بازى هاى رايانه اى، در بيس بني

نمايشگاه بين المللى كتاب تهران عرضه خواهد شد.
ــا  ب ــه اى  رايان ــاى  بازى ه ــاد  بني ــت  حماي ــت  معاون
ــه  جمل از  ــى،  بين الملل ــگاه هاى  نمايش در  ــور  حض
و   Casual Connect، Gamescom
ــه كتابى با نام ــه تهي ــدام ب "Gamesconnection، اق

ــاب  ــن كت ــت.  در اي ــرده اس  Publisher’s Book ك
اطالعات 270 ناشر بين المللى، مشتمل بر نام، كشور، تاريخ 
ــاالنه، پلتفرم مورد عالقه، نوع مخاطب،  ــيس، درآمد س تاس
بازى هاى معروف، ايميل مستقيم و سايت شركت آمده است. 
براي اقدامات حمايتى بنياد، اين كتاب به طور رايگان در اختيار 

توليدكنندگان بازى قرار مى گيرد.
 اشاره قائم مقام بنياد 

به ظرفيت بسيج

ــخنانى به  ــاد بازى هاى رايانه اى در س قائم مقام بني
ــاره  ــيج براى توليدات بازى هاى رايانه اى اش ظرفيت بس
ــت ارگان هاى  ــه فعالي ــى ب ــن كريمى قدوس كرد. حس
ــر بازى هاى رايانه اى اشاره  متعددى در زمينه توليد و نش
ــپاه و معاونت علمى و فناورى رياست  كرد و از بسيج س
ــورى نام برد.به گفته وى، بنياد تعامالت خوبى را با  جمه
مركز هنرهاى رقومى بسيج داشته است. هنرهاى رقومى 
از زيرمجموعه هاى بسيج است كه از بازى هاى رايانه اى، 
انيميشن و ديگر صنايع خالقانه حمايت مى كند. او اضافه 
ــناريو  ــرد: «در زمينه توليد بازى هاى رايانه اى، پنج س ك
مطابق با معضالت موجود جامعه و دغدغه هاى مسئوالن 
آماده كرده ايم و اميدواريم بتوانيم در زمينه سرمايه گذارى 
ــترك  ــيج همكارى هاى مش ــد اين بازى ها با بس  و تولي

داشته باشيم.»

سياوش شهبازى
ــرى بازى هاى «نداى  ــرانجام از قسمت جديد س س
ــر، ويدئوها و گزارش هاى  ــد. تصاوي وظيفه» رونمايى ش
ــرى ــمت از س ــومين قس ــن بازى كه س ــى از اي  متنوع

ــك عنوان  ــده كه ي ــش ش ــت، پخ  Black Ops اس
ــد. هركدام از  ــرى نويد مى ده ــاز ديگر را در اين س ممت
ــازى كار مى كنند، بويژه  ــه روى اين ب ــتوديوهايى ك اس
ــرى آرك و اينفينيتى وارد، هواداران خاص خود را دارند،  ت
اما ترى آرك در چند سال گذشته روى دست اينفينيتى وارد 
بلند شده و عناوين توليدى اش در اين سرى از كيفيت و 

ماندگارى بيشترى برخوردار بوده است. 
داستان سومين بلك آپس، سال ها پس از وقايع بلك 
ــباهت هاى ظاهرى  ــود. با وجود ش آپس 2 روايت مى ش
بسيار به Advanced Warfare، تمايزى غير قابل 
ــى كه از اين  ــان بين دو بازى وجود دارد. در نمايش كتم
ــاهد خودنمايى  ــت درهاى بسته انجام شد، ش بازى پش
 Advanced Warfare يا AW بسيارى از عناصر

در BO3 يا همان Black Ops 3 بوديم. 
ــراف، يك مزدور  ــى با نام س ــن در نقش اصل بازيك
پرورش يافته در مناطق تحت قرنطينه سنگاپور است كه 
يكى از 9 شخصيت متخصص در بخش آنالين است و 

هركدام با تكيه به يك سالح يا مهارت ويژه وارد رقابت 
مى شوند. 

در پيش نمايش اين بازى، سراف پرچم دشمن را قاپيده 
ــاليد از ديد خارج مى شود.  ــريع با استفاده از پاوراس و س
 AW شباهت زيادى به BO3 اساليد يا ُسر خوردن در
ــريع تر و طوالنى تر انجام مى شود. سراف وارد  دارد، اما س
ساختمانى شده، يكى از بازيكنان رقيب را از پشت با تير 
مى زند. مى توان گفت نداى وظيفه از حيث عنصر بخت 
ــتن  ــال تغيير خاصى نكرده و هنوز هم احتمال كش و اقب
ــت؛ عاملى كه در  ــدن هاى شانسى زياد اس ــته ش  يا كش

باال بردن استرس مراحل نقشى اساسى دارد. 
ــراف با حركت به سوى ساختمان ديگر، با دويدن  س
ــر پايش عبور مى كند. در  ــوار از فضاى خالى زي روى دي
ــمت مقابل روى ديوار  ــير، بازيكن رقيب از س ميانه مس
مى دود. هنگام دويدن روى ديوار مى توان هدف گرفت و 
ــليك كرد. با اين حال، سراف ترجيح مى دهد از قابليت  ش
ــردن دكمه هاى  ــد. در اينجا با فش ــتفاده كن ويژه اش اس
ــته، تفنگ مخصوصش را بيرون مى كشد.  ــانه اى دس ش
ــمنى را با يك تير  ــن تفنگ قدرتمند مى تواند هر دش اي
ــش به راه خود  ــتن رقيب ــراف پس از كش از بين ببرد. س

ادامه مى دهد.
ــد و در  ــش او را مى كش ــى ديگر از رقباي ــا يك اينج
ــرعت از پا درمى آيد و اين سندى است  بازگشت هم بس
دال بر اين كه نداى وظيفه هنوز هم شلوغى و غيرقابل 

پيش بينى  بودنش را حفظ كرده است.
ــال معرفى بلك  ــرى آرك در ح ــاعتى كه ت در دو س
ــخه قبلى نداى وظيفه  اوپس3 بود، هيچ صحبتى از نس
يعنى Advanced Warfare نشد. حتى زمانى كه 
ــت، اين طور جواب  ــش قرار گرف اين موضوع مورد پرس

ــر دو بازى در  ــتان ه ــود رخ دادن داس ــد كه با وج دادن
ــويت نيست و سربازان BO3 از  آينده، خبرى از اگزوس

فناورى هاى سايبرنتيك بهره مى برند.
ــباهت زيادى  با وجود اين، نحوه حركت در BO3 ش
ــكان حركت  ــوص از آنجا كه ام ــه AW دارد؛ بخص ب
ــت. البته حركت عمودى  ــودى در اين بازى نيز هس عم
ــت صعودى  ــرش دوبل بود و حرك ــورت پ AW به ص
ــار دكمه قابل  ــى راكت مانند دارد كه با فش BO3 حالت
ــت. در هر صورت، هر دوى اين بازى ها يك  كنترل اس
آزادى خاص به بازيكن مى دهد كه در عناوين قبلى نداى 

وظيفه وجود نداشت.
 AW به نظر خوش دست تر بوده و به BO3 كنترل

مجيد رحماني
شايد Republique Remastered بهترين 
ــد،  ــده، نباش ــريالي كه تا به حال عرضه ش ــازي س ب
ــاهد تغيير بازي، بزرگ تر  ــمت جديد ش ولي با هر قس
ــتيم و نمونه ايده آلي در بازي هاي  و بهتر شدنش هس
ــوب مي شود. اين بازي ابتدا براي تلفن  سريالي محس
ــپس با موتور بازيسازي يونيتي  ــد س همراه  عرضه ش
ــه كيفيت  ــد ك ــز پورت ش ــراي PC و Mac ني 5 ب
 Remastered ــبت به پسوند فوق العاده خوبي نس
ــده در عنوان بازي دارد. تاكنون سه قسمت از  درج ش
 بازي عرضه شده و نقد ما روي قسمت اخير آن يعني

 Ones and Zeroes تاكيد دارد ؛ هر چند ساختار 
گيم پلي بازي در تمام قسمت ها يكسان بوده و تفاوت 

چنداني با يكديگر ندارند. 
ــته  ــورد جامعه اي بس ــتان بازي در م ــت داس كلي
ــت كه سردسته آن ملقب به Headmaster يا   اس
The Overseer آن را با هدف ايجاد يك آرمانشهر 
ــكل داده است. فضاي داستان و دنياي آن  يا اتوپيا ش
ــيار نزديك به رمان هاي «1984»، «دنياي جديد  بس
نو»، «ما» و فيلم «جزيره» است. شايد در معروف ترين 
بازي هايي كه قبال به چنين مضاميني اشاره كرده اند، 

ــه  Bioshock پيدا  ــي بهتر از مجموع نتوان عنوان
 Hope ــام ــر جواني به ن ــرد. كاراكتر اصلي دخت ك
ــتي كه  ــه دروغ ها و اطالعات نادرس ــت كه متوج اس
ــود  Headmaster به آنها تحميل مي كند، مي ش
ــه اي مي گيرد كه معلوم  ــم به فرار از مجموع و تصمي

نيست در كجاي جهان قرار دارد.
ــوم خود در حالي كه گيم پلي  ــمت س بازي در قس
ــت مي كند، با  ــود را تقوي ــر مخفي كاري خ ــي ب مبتن
ــمت و سوي تازه اي  پيچش هاي جذاب، قصه را به س
مي كشاند. در انتهاي قسمت دوم شاهد دستگير شدن 
«هوپ» بوديم، ولي ابتداي اين قسمت دوباره هدايت 
ــپرده مي شود، زيرا به نظر مي رسد  كاراكتر به شما س
ــبيه  ــيله اي ش ــر (محافظ هوپ) كه از طريق وس هك
ــده او را فراري دهد.  موبايل با او ارتباط دارد، موفق ش
ــود، زيرا حاال  ــت قصه به همين جا ختم نمي ش جذابي
هوپ بيش از هر زمان ديگري به آسانسوري به سطح 
ــت كه تنها راه خروج او از جامعه  اي  زمين نزديك اس
بسته   و زيرزميني  است كه در آن متولد شده است. بين 

او و آزادي اش، ارتشي از نگهبان ها قرار دارد.
ــالش كرده از  ــازي Republique همواره ت ب
ــتقيم اجتناب كند و اين روند در  نمايش خشونت مس
ــيد،  ــمت نيز ادامه دارد. نگهبان ها را نمي كش اين قس
ــدن بهترين كار است، با اين  گرچه اجتناب از ديده ش
ــا را زده و به بازي هايي كه  ــال مي توانيد جيب آنه ح

ــام Cooper كه به  ــكاران خود به ن ــي از هم از يك
ــي  ــما در فرارتان كمك مي كند دزديده اند، دسترس ش
ــتفاده از گاز فلفل يا شوكر، ادوات اصلي  پيدا كنيد. اس
شما براي متوقف كردن نگهبان ها به شمار مي رود. در 
ــيله اي مين مانند دست مي يابيد  قسمت جديد به وس
كه با قرار دادن آن روي زمين، هر نگهباني كه پايش 
ــود. اين  ــذارد، بالفاصله بيهوش مي ش را روي آن بگ
ــيله براي مقابله با نگهبان هاي زره دار كه دستگاه  وس
ــيار كارآمد است. از  ــوكر روي آنها فايده ندارد، بس ش
طرفي نگهبان ها نيز تجهيزات جديدي دارند و بعضي 
ــك كردن به حضورتان  ــاهده شما يا ش از آنها با مش
ــد، ابتدا  ــمت تان بياين ــتقيم به س به جاي اين كه مس
ــواب آور پرتاب مي كنند كه فرار كردن از چنين  گاز خ
موقعيت هايي را تقريبا غيرممكن مي سازد. در صورتي 
ــتگيرتان كنند، تمام وسايل خود را  كه نگهبان ها دس
ــت مي دهيد، اما براي بازپس گرفتن شان كافي  از دس

است جيب نگهباني كه شما را دستگير كرده بزنيد.
ــدارك مختلف در  ــناد و م ــما با جمع آوري اس ش
ــده در محيط،  ــاي پراكن ــل روزنامه   ه ــي مث قالب هاي
ــده، بررسي ايميل ها يا  ــنود گفت و گوهاي انجام ش ش
اشيايي در محيط كه قصه اي در پس پرده  خود دارند، 
ــتگاه هكر  ــد توانايي هاي جديدي براي دس مي تواني
ــوص بخريد. اين  ــود از طريق ترمينال هايي مخص خ
ــه،  ــمنان روي نقش توانايي ها به مرور اجازه  ديدن دش

نقد و بررسى قسمت جديد مجموعه «نداى وظيفه»

تسليحات ممتاز

چشم ها همه جا هستند
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ازي

 دنباله اي بر
يك ماجراجويي جذاب

ــاخت در سبك  41148 از بازي هاي ايراني خوش س
ــمار مي رود كه به صورت  ــاره و كليك به ش ماجرايي اش
اپيزوديك يا سريالي قرار است بهمن امسال منتشر شود. 
تا به حال دو قسمت از آن عرضه شده و اميدواريم مسير 
ــمت هاي بعدي نيز هموار شود. داستان  براي عرضه  قس
ــت كه هويت خود و اتفاقاتي را  ــازي در مورد مردي اس ب
ــمت اول او خود را  ــه برايش افتاده به ياد ندارد. در قس ك
ــدا مي كند و در نهايت  ــاختماني مرموز و مخوف پي در س
موفق به فرار از آن مي شود. در قسمت دوم نوبت جستجو 
ــت. اين بازي را  ــخ پرسش هاي فراوان اوس و يافتن پاس

مي توانيد از كافه بازار تهيه كنيد.
مترويدونيايي ديگر

ــكوبازي دوبعدي اين هفته  ــتداران بازي هاي س دوس
ــذت ببرند، مهم تر از  ــد از Axiom Verge ل مي توانن
همه اين كه بازي  در سبك مترويدونياست. داستان بازي 
تقريبا از عنوان سوپر مترويد الهام گرفته و به نوعي اداي 
ــت. شما در نقش كاراكتري قرار مي گيريد  دين به آن اس
كه وارد دنياي سوررئال بيگانه هاي فضايي شده و بايد با 
ــت و گذار در محيط، راهي براي  تركاندن بيگانه ها و گش
ــده  خروج از آن پيدا كنيد. بازي از نظر گرافيكي موفق ش
ــازي  ــال و هواي دوران بازي هاي SNES را شبيه س ح
ــتقيم از روي اين  ــي مي ماند كه مس ــد و مثل عنوان كن

كنسول براي PS4  و PC پورت شده باشد. 
شركت مامورهاي نامرئي

ــي  كاناداي ــركت  ش   Klei Entertainment
ــوان Shank و  ــود را با عن ــت كه ابتدا خ ــتقلي اس مس
ــخه  دوم آن به دنياي بازي هاي ويدئويي معرفي كرد  نس
ــا نزد مخاطبان و  ــي زود به يكي از محبوب ترين ه و خيل
ــد و از موفق ترين شركت هاي مستقل  منتقدان تبديل ش
 چند سال اخير به شمار مي رود. بازي هاي بعدي آنها يعني

 Don’t Starve و   Mark of the Ninja  
ــد آنها، ــك بازي جدي ــا دادند و اين ــركت را ارتق ــن ش  اي

ــس  ــه مدت ها در بخش ارلي اكس  Invisible Inc  ك
ــمي براي PC عرضه  ــتيم قرار داشت، به صورت رس اس
ــا تاكيد بر  ــتراتژي تاكتيكي ب ــبك اس ــود. بازي س مي ش
ــت. شما  مخفي كاري دارد و زاويه  دوربين ايزومتريك اس
در نقش مامورها يا جاسوس هاي يك شركت بزرگ قرار 
مي گيريد و ماموريت مي يابيد به خطرناك ترين سازمان هاي 
ــت و همكاري تيمي  ــوذ كنيد. مخفي كاري، دق جهان نف
ــائلي حياتي در به سرانجام رساندن اين ماموريت هاي  مس
پر خطر و پاداش ايفا مي كنند، زيرا هر حركت مي تواند به 

قيمت جان يكي از مامورها تمام شود.

ــد  برترى دارد؛ با اين حال به پاى Titanfall نمى رس
ــه هاى  ــاص خودش، با نقش ــكالت خ كه با وجود مش
ــه خالقيت دوچندان  ــر، بازيكن را ب ــر و جذاب ت بزرگ ت

وادار مى كند.
ــيدن به اين  دويدن روى ديوار تنها عامل تنوع بخش
ــرى نداى وظيفه،  ــت براى اولين بار در س قسمت نيس
ــنا كنند. بازيكن زير آب قادر است  بازيكنان مى توانند ش
ــتفاده كند؛ همان گونه كه روى  از تمام سالح هايش اس
ــتفاده مى كند. استفاده از جت پك نيز در زير  خشكى اس
آب ميسر است و مى توانيد با تركيب اين دو، در لحظه اى 
ــمن را به رگبار بسته و دوباره در  از آب بيرون پريده، دش

آب شيرجه بزنيد. 

ــت كم يك نقطه براى دويدن روى  ــه دس هر نقش
ــد. در همان  ــا نقطه آبى ندارن ــوار دارد، اما همه آنه دي
ــد ظرفيت اين نقاط را در  ــخه ابتدايى از بازى مى ش نس
ــيرجه زدن به  ــيدن به گيم پلى بازى ديد. ش عمق بخش
ــر آب، موقعيتى دفاعى براى بازيكن فراهم مى كند و  زي
ــكى به توانايى هجومى او مى افزايد.  راه رفتن روى خش
تقابل اين دو مى تواند به لحظات داغى در گيم پلى منجر 

شود.
ــراف ترى آرك به احتياج نداى وظيفه به تنوع در  اش
تجهيزات هم مشهود است. BO3 بيشتر از آن كه الزم 
ــالح هايش تنوع لحاظ كرده و هركدام از آن  باشد در س
سالح ها نيز به طرق مختلف قابل شخصى سازى است. 

ــتم Pcik10 بازى Black Ops 2 نيز در اين  سيس
عنوان لحاظ شده است. 

ــداى وظيفه  ــر بازى هاى ن ــال از عم بيش از ده س
ــربازان  ــذرد و براى اولين بار مى توانيم به جاى س مى گ
ــه هركدام  ــازى كنيم ك ــخصيت هايى ب ــا ش عادى، ب
ــود را دارد. پيش از هر رقابت،  ــاى خاص خ پيچيدگى ه
ــالح يا مهارت  ــراه يك س ــك متخصص را هم بايد ي
ــم در انتخاب  ــد. محدوديتى ه ــاب كني ــژه اش انتخ وي
ــراف را انتخاب كنند. در  ــود ندارد. همه مى توانند س وج
ــود، اما باز هم  ــورت بازى اندكى يكنواخت مى ش آن ص

متعادل خواهد بود.
ــخصيت ديگرى به اسم رويين  ــراف، ش جداى از س
ــاهده شد كه به مهارت هاى  در پيش نمايش بازى مش
جديدى مجهز است. رباتى به نام ريپر هم معرفى شد كه 
به دليل تبديل دستش به مينى گان بسيار از آن استقبال 
ــخصيتى ديگر به نام اوترايدر، به كمانى مجهز  ــد. ش ش
است كه تير انفجارى شليك مى كند و به عنوان مهارتش 

مى تواند پشت ديوارها را ببيند.
در اين بازى امكان شخصى سازى ظاهر متخصص ها 
ــت. هرچند اين قابليت نمايش داده  هم فراهم شده اس
نشد، ولى نگرانيم مبادا اين توانايى، تشخيص كالس ها 
را از يكديگر مشكل كند، زيرا در بازى هاى اول شخص، 

تشخيص دشمنان از يكديگر نقش حياتى ايفا مى كند.
ــر مى توانند با  ــازى، تا چهار نف ــتانى ب در بخش داس
ــتانى  ــد. متخصصان بخش داس ــر همكارى كنن يكديگ
ــتند و تجربه اى منحصر  به  خود را براى  مختص آن هس
بازيكنان به ارمغان خواهند آورد. به نظر مى رسد فضاها نيز 
گسترده تر شده و سازندگان به فضاهاى عموما بسته اين 

سرى تكانى داده اند. البته هنوز براى قضاوت زود است.
تا اينجا وعده هاى ترى آرك حسابى به دل مى نشيند. 
ــت در بخش داستانى  فرض اين كه چهار بازيكن قرار اس
ــليقه خود را در انتخاب  با هم همكارى كرده و هركدام س
ــه كار ببندد، يك بازى متنوع و پر افت و خيز را  ارتقاها ب
نويد مى دهد. آن طور كه مشخص است، پاييز امسال يكى 

از پرسروصداترين بازى ها Black Ops 3 باشد.

ــير گشتزني و  ــاهده  مس پرت كردن حواس آنها، مش
امكان بررسي و به دست آوردن اسناد و مدارك بيشتر 

را به شما مي دهد.
 Republique ــازي ــان ب يكي از موارد درخش
ــازنده ها در  ــت. هنرمندي س ــي مراحل آن اس طراح
ــده هر محيط همچون پازل يا  ــمت باعث ش اين قس
معمايي به نظر برسد كه راه حل آن گذشتن از منطقه 
ــي مي خواهيد  ــما به چه طريق ــت، ولي اين كه ش اس
ــده  خودتان، توانايي ها  ــن كار را انجام دهيد، به عه اي
ــار داريد و اين موضوع  ــت كه در اختي و تجهيزاتي اس

ــاي مخفي كاري  ــي بازي ه ــد در طراح ــواره باي  هم
مد نظر قرار بگيرد. به عنوان مثال گذشتن از راهروي 
طوالني كه سه نگهبان زره پوش در آن حضور دارند و 
ــت زدن آنها نيز با يكديگر همپوشاني دارد،  مسير گش
ــما تبديل مي شود. به هرحال  به چالشي مهم براي ش
ــت كه  طراحي مرحله و چيدمان محيط به گونه اي اس
مي توانيد با صبر و ذكاوت بدون نياز به تجهيزات خاص 
نيز از سد نگهبان ها عبور كنيد، ولي تاكتيك هايي مثل 
ــپس به  قرار دادن مين بيهوش كننده نزديك تلفن س
ــگ تلفن براي جلب توجه نگهبان ها  صدادرآوردن زن

ــايد با سبك بازي  ــد كه ش هم مي تواند راهكاري باش
شما بيشتر جور در بيايد.

ــاهده  تمام  ــراي تردد در محيط، مش ــه  مهم ب نكت
زواياي آن از طريق دوربين هاست. دستگاه هكر شما 
ــن امكان را دارد تا محيط را از دوربين هاي مختلف  اي
ــانتان دهد. در اين حالت كه Omni View نام  نش
ــكان دهيد، اما مي توانيد  دارد، كاراكتر را نمي توانيد ت
ــده و محل  ــك دوربين به دوربين ديگر منتقل ش از ي
 Omni View نگهبان ها را شناسايي كنيد. در حالت
ــي كرده و  همواره مي توانيد هويت نگهبان ها را بررس
ــه اطالعات پرونده  هويتي آنها نگاهي بيندازيد، ولي  ب
در قسمت سوم، اين حركت وارد فاز جديدي مي شود 
ــرورها و به وسيله  هكر خود  ــما با دسترسي به س و ش
مي توانيد وارد خانه و زندگي دو تا از نگهبان ها شويد، 
ــان به ارتش  وقايع و اتفاقاتي را كه به ملحق شدن ش
ــده دنبال كنيد و براساس  Headmaster منجر ش
ــود رد و بدل  ــتان و خانواده  خ حرف هايي كه با دوس

مي كنند، براي آنها پاپوش درست كنيد.
ــه  اي  تجرب   Republique Remastered
ــي كاري حتما  ــداران ماجرايي و مخف ــت كه طرف اس
ــمت ها مثل  ــد. بعضي از قس ــه كنن ــد آن را تجرب باي
ــت طوالني پشت سر هم  گوش دادن به نوارهاي كاس
ــت، بازي را كمي  كه البته كامال به دلخواه بازيكن اس
ــتاد پيوند دادن  ــت مي كند؛ ولي اين بازي اس يكنواخ
ــتاني و پيش زمينه   آيتم هاي جمع كردني، جزئيات داس
ــخصيت ها با عناصر گيم پلي است و تا پيش از آن  ش
ــن كار را اين قدر خوب در اين  ــچ بازي ديگري اي هي

مقياس انجام نداده است.

بازى هفته
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نرم افزار موبايل

لحظه هايتان را به اشتراك بگذاريد
ــته در دنياى امروز كافى نيست، از اين پس مى توانيد مثل يك شبكه خبرى  ــتراك گذارى عكس و نوش اش
ــته و خبررسانى كنيد. پريسكوپ، پاسخ توييتر به  ــتان به اشتراك گذاش به صورت زنده لحظه هايتان را با دوس
ــاخته شده و به لطف حمايت  ــى س ــت كه مخصوص پخش زنده از طريق دوربين گوش اپ Meerkat  اس
ــت بدانيد يكى از  ــت. بد نيس ــوى توييتر، اكنون يكى از برترين اپ ها با تعداد زيادى كاربر اس و خريد آن از س
موسسان آن ايرانى است. براى استفاده از پريسكوپ بايد يك حساب توييتر داشته باشيد تا با آن الگين كنيد 
و سپس به آسانى مى توانيد ويدئو زنده استريم كنيد. هر كدام از دوستانتان كه آنالين باشد مى تواند ويدئويتان 
را در لحظه ببينند و زمانى كه استريم  آن تمام شد، مى توانيد اجازه بازپخش براى آن بگذاريد تا دوستانى كه 
آنالين نبوده اند كليپ تان را تماشا كنند، زيرا كليپ شما به صورت خودكار تا 24 ساعت بعد پاك مى شود. حين 
ــرگرمى،  ــاى ويدئو مى توانيد همزمان كامنت بگذاريد يا بى نهايت اليك با عالمت قلب بدهيد. غير از س تماش

پريسكوپ استفاده بسيار سودمندى براى آموزش و خبررسانى دارد.

Periscope
iOSشبكه  اجتماعى

Twitter13 مگابايت

apple.co/1EXjtoJ

سبكبال چت كنيد
ــت كه در 4 ساعت دنيا را گرفت. اختالل 4 ساعته سرويس واتس اپ باعث  ــان اس تلگرام، برنامك پيام رس
ــنجرى جديد به نام تلگرام هجوم بياورند و اين اپ آلمانى ـ  ــوى مس ــد پنج ميليون كاربر آن ناگهان به س ش
ــماره يك تبديل كنند. اما اين موفقيت اتفاقى  ــبكه اجتماعى اپ استور به ش ــى را در بين برنامك هاى ش روس
ــت. سرعت انتقال پيام تلگرام خيلى باالست،  نبوده، تلگرام ويژگى هايى دارد كه در محبوبيت آن بى تاثير نيس
ــن قابليتى به نام «چت امن» وجود دارد كه  ــت. در اين اپليكيش ــده اس ضمن اين كه امنيتش هم تضمين ش
ــود و پس از مدتى از روى دستگاه هم پاك مى شود.  ــرورى ذخيره نمى ش ــده در هيچ س پيام هاى رد و بدل ش
ــاخت گروه تا 200 نفر، امكان ارسال هر نوع فايل حتى حجيم و مولتى پلتفرم بودن تلگرام از ديگر  قابليت س
ــت كه سابقه چت هاى  شما را روى هر پلتفرمى كه  ــت. ويژگى كالود تلگرام به گونه اى اس ويژگى هاى آن اس
ــا تصويرى ندارد و با هيچ گونه  ــد. تلگرام غير از چت، قابليت تماس صوتى ي ــان مى ده اپ را نصب كنيد نش

تبليغى در محيط آن مواجه نمى شويد. 

iOS، اندرويد و ويندوزفونشبكه  اجتماعى

15/7، 10 و 20 مگابايت Digital Fortress

bit.ly/1dOsZ1Oapple.co/LFj6YN

قاب هاى مربع براى عكس ها
ــتراك گذاشته شده در  ــيد حتما توجه كرده ايد عكس هاى به اش ــتاگرام باش ــما هم از كاربران اينس اگر ش
ــكلى وجود ندارد و  ــتاگرام عكس بيندازيد مش ــند. اگر با خود اينس ــكل باش ــبكه اجتماعى بايد مربع ش اين ش
ــتاگرام  ــى را با اينس ــى از آلبوم دوربين گوش ــود، اما اگر بخواهيد عكس پيش فرض تصوير مربعى ذخيره مى ش
ــمتى از آن را انتخاب كنيد تا كادر را پر كند كه  ــود. بنابراين بايد قس ــر كنيد، عكس تان بايد مربعى ش منتش
بخش ديگرى از عكس را از دست مى دهيد. براى رفع اين مشكل، اپليكيشن هاى زيادى وجود دارد كه يكى 
ــان InstaSize است. كافى است اپ را باز كنيد و اجازه دسترسى به آلبوم گوشى را به  از معروف ترين هايش
ــتاگرام در مى آيد، بدون اين كه  ــپس با انتخاب هر تصوير، عكس تان به اندازه قاب مربعى اينس آن بدهيد، س
ــود، مى توانيد از ميان ده ها قاب كالژ،  ــود. تمام قابليت اينستاسايز به اين ختم نمى ش ــمتى از آن حذف ش قس
عكس هاى دلخواه تان را كنار هم قرار دهيد. ضمن اين كه فيلترهاى متنوع اين اپليكيشن رنگ و روى تازه اى 

به عكس هاى شما مى دهد. حتى با اين اپليكيشن مى توانيد روى عكس هايتان متن بنويسيد.

 InstaSize
iOS، اندرويد و ويندوزفونعكس و ويدئو

45/3، 15 و 17 مگابايت Munkee Apps

bit.ly/1IuSJz4apple.co/1js1koK

از سفرتان كتاب داستان مصور بسازيد 
اگر هنوز رغبت نكرده ايد از آلبوم هاى ديجيتال به جاى آلبوم هاى سنتى استفاده كنيد، پيشنهاد كليك به شما 
Storehouse است كه برنده جايزه طراحى اپل شده است. عالوه بر اين كه مى توانيد از درون خود اپليكيشن 
ــى پيدا كنيد و عكس بيندازيد، مى توانيد هر چقدر عكس و ويدئو در آلبوم گوشى تان داريد به  به دوربين دسترس
اين برنامه وارد كنيد. با صدور اجازه دسترسى به اپ هايى مانند اينستاگرام، فليكر يا دراپ باكس مى توانيد مجموعه 
عكس هاى درون هر كدام را هم وارد استورهاوس كنيد. پس از انتخاب عكس يا ويدئوها مى توانيد آنها را كوچك 
و بزرگ كنيد و كنار هر كدام با فونتى دلخواه، نوشته اى با مضمون عكس بنويسيد، مثال چه تاريخى و در كجا 
ــد مى توانيد لينك آن را با دوستانتان در شبكه هاى  ــت. پس از اين كه هنرنمايى هايتان تمام ش ــده اس گرفته ش
اجتماعى به اشتراك بگذاريد. عكس هايتان به صورت يك آلبوم طوماروار با ترتيبى كه مشخص كرده ايد در محيط 
اپليكيشن يا روى مرورگر در هر پلتفرمى به نمايش در مى آيد. با استورهاوس مى توانيد يك آلبوم داستانى مصور 

بسازيد كه به رويدادى خاص براى مثال آخرين سفرتان به جزاير زيباى خليج فارس مربوط باشد.

Storehouse 
عكس و ويدئو

Storehouse Media

bit.ly/1kYEzMx

bit.ly/1oIlf56apple.co/1eQCH3o

با شجاع دالن به جنگ جهانى برويد
بدون شك نمى توان از محصول بازى سازهاى بزرگى همچون يوبى سافت در دنياى گجت هاى 
همراه چشمپوشـى كرد. Valiant Hearts: The Great War روايتى جذاب از جنگ جهانى 
اول است كه در آن چهار سرباز فراموش شده وسط جنگ گير افتاده اند. «شجاع دالن» تركيبى 
از ماجراجويى، اكشن و معماست كه با داستان و گرافيكى ستودنى به سبك داستان هاى مصور 
(كميك اسـتريپ) ساخته شده اسـت. بازى در سـال 1914 روايت مى شود و از چهار قسمت 
تشكيل شده كه هر قسمت شامل چند بخش است. بازيكن بايد در هر بخش معمايى را با هر 
يك از چهار كاراكتر اصلى بازى حل كند تا در داستان پيش رود. كاراكترهايى كه هر بار در بازى 
با آنها پيش مى رويد شامل مردى فرانسوى به نام اميل، داماد آلمانى اش كارل كه بايد بين عشق 
و كشورش يكى را انتخاب كند، سرباز سياهپوست آمريكايى به نام ِفردى و پرستارى بلژيكى به 
نام آناست. از قضا هر كدام از اين سربازها با تقدير متفاوتى وارد ميدان جنگ مى شوند. همچنين 
نبايد نقش سگ هاى امدادگر را كه با كاراكترها همراه مى شوند، ناديده گرفت. در كنار گرافيك 
مينيمال و بى پيرايه بازى، موسيقى شجاع دالن حس كالسيك بازى را دوچندان كرده است. غير 
از سرگرمى، اين بازى حقايقى تاريخى را از جنگ جهانى دارد كه در هر جايى از بازى مى توانيد 

آنها را همراه تصوير بخوانيد. راستى، كبوترهاى نامه رسان را هم فراموش نكنيد.

Valiant Hearts: The Great War

iOS و اندرويد

661 و 641 مگابايت

بازى

Ubisoft

apple.co/1zxRBca bit.ly/1DOK0Cs

 iOS

32/7 مگابايت

اين برنامك ها كار با تلفن همراه را لذت بخش تر مى كند

Telegram Messenger
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سخت افزار

سياوش شهبازي
ــر و كار دارند،  ــاني كه به هر نحوي با رايانه  س كس
ــاي از پس كار با آن برآمدن،  ــد يكي از الزمه ه مي دانن
ــنايي با انواع قطعات و كاركرد آنهاست. اين آشنايي  آش
ــت نمي آيد، زيرا نه فروشنده ها حوصله و  براحتي به دس
ــه  توضيح آنها را دارند، نه يافتن جايي (فيزيكي يا  وظيف
ــازي) كه همه  اين قطعات را گرد هم آورده و براي  مج
ــت. به همين دليل «كليك»  ــريح كند، ساده اس ما تش
ــات مهم به  ــياري از قطع ــما را با بس ــم دارد ش تصمي
ــنا كند تا با آگاهي  ــخصي آش كار رفته در رايانه هاي ش

بيشتري رايانه  شخصي خود را انتخاب كنيد.
ــي مرتب  توجه: نام قطعات به ترتيب الفباي انگليس
ــام تصاوير  ــاهده تم ــت. همچنين براي مش ــده اس ش
 Click.jjo.ir ــايت ــده مي توانيد به س  قطعات ذكر ش

مراجعه كنيد.
Air Cooling (تهويـه هوا): گرماگيرهاي تعبيه 
ــا  ــه، عموما به تنهايي گره گش ــده روي قطعات رايان ش
ــتند. براي تقويت تهويه هواي كيس كه در صورت  نيس
ــوختن  ــه عملكرد ناقص و حتي س ــت بيش از حد ب اف
قطعات منجر خواهد شد، از فن هاي مناسب سرمادهنده 
ــاس قدرت، صدا و  ــود. اين فن ها براس ــتفاده مي ش اس
ــرف تنوع زيادي دارند. اگر به مدل هاي قوي تر نياز  مص
داشتيد، حتما سر و صداي آن را هم درنظر بگيريد؛ زيرا 

گوش  هم مثل چشم ، آستانه  تحملي دارد.
ضدالكتريسـيته  (كيسـه   Anti-Static Bag
سـاكن): كيسه اي از جنس فويل با روكش مخصوص 
ــت كه از قطعات حفاظت نشده در برابر الكتريسيته  اس
ــاس رايانه مانند  ــاكن محافظت مي كند. قطعات حس س
هارد درايوها (ديسك سخت) را در اين كيسه ها محفوظ 

مي كنند.

(مــچ بنـد   Anti-Static Wrist Band
ضدالكتريسـيته سـاكن): قطعات الكترونيكي فعال، 
ــاكن را در خود ذخيره  معموال مقداري بار الكتريكي س
مي كنند كه در صورت بي احتياطي ممكن است در حين 
ــته كردن به كاربر آسيب بزند. براي پيشگيري  باز و بس
از چنين آسيب هايي، مچ بندهاي ضداستاتيك كه اتصال 
كاربر را به زمين فراهم مي كند، بسيار توصيه مي شود.

پـاِور  (اتصـال   ATX Power Connector
اي تي اكس: 20، 24، و 20+4 خشاب): اين كابل ها 
ــه را دارند. قدرت پاور (منبع  حكم رگ هاي حيات رايان
ــه مادربورد و ديگر  ــرق رايانه) از طريق اين كابل ها ب ب
ــود. اين كابل ها مادگي هاي 20 و  قطعات منتقل مي ش
ــه عموما به دو بخش 20 و چهارتايي  24 تايي دارند ك

تقسيم شده اند.
Audio Connector Panel (پنـل اتصـاالت 
ــي (I / O) كه در كنار  ــل ورودي و خروج صوتـي): پن

مادربورد قرار گرفته و پس از نصب از پشت كيس قابل 
ــي براي ورودي هاي صوتي دارد.  دسترس است، بخش
ــبز عموما خروجي مادربورد به اسپيكر است و  مادگي س

مادگي كنار آن هم براي اتصال ميكروفن.
BIOS (ميان افـزار يا سيسـتم ابتدايي ورودي /  
ــا همان كاري را  ــوس يا ميان افزار دقيق خروجـي): باي
ــد. اين بخش از  ــمش القا مي كن ــام مي دهد كه اس انج
ــتم عامل ابتدايي مادربورد يا كارت گرافيك  رايانه، سيس
ــراي نصب  ــش، راه را ب ــق تنظيمات ــت كه از طري اس
ــوار مي كند. در  ــر نرم افزارها هم ــتم عامل و ديگ سيس
بايوس مي توانيد مواردي مانند حافظه اصلي، درايو بوت 

و... را مشخص كنيد.

ــي به آن جعبه و كازه هم  Case (كيس): در فارس
ــود. كيس، جعبه اصلي رايانه است كه تمام  گفته مي ش
قطعات در دل آن سوار شده و از خروجي آن به وسايل 
ــواع مختلفي دارند؛  ــوند. كيس ها ان ديگر متصل مي ش
ــكتاپي (روميزي).  از نمونه هاي Tower گرفته تا دس
ــده اند  ــادي از آنها به گونه اي طراحي ش ــاي زي نمونه ه
ــتي و براكت ها دخالت  ــتفاده از پيچ هاي دس ــه با اس ك
ــهولت كار را  ــانده و س ــه حداقل رس ــتي را ب پيچ گوش

افزايش مي دهند.
به مرور زمان، زيبايي كيس ها اهميت بيشتري يافته 
ــتيم. به عنوان  ــاهد نمونه هاي متنوعي هس و امروزه ش

ــان مشخص است، اين  مثال كيس هاي زيادي داخلش
ــه آن را كيس  ــده ك ــه موجي نو منتهي ش ــا ب كيس ه

مودينگ مي نامند.
Chipset (تراشـه): عملكرد مادربوردها بر دوش 
ــت يا  ــت كه آنها را به اختصار چيپ س تعدادي مدار اس
ــياري از جنبه هاي عملكرد رايانه  ــه مي گوييم. بس تراش
در گرو خصوصيات تراشه هاست. از جمله، حد پشتيباني 
ــت اوركالك، امكان ارتقا و همخواني  از حافظه، ظرفي

پردازنده. 
CMOS (سيموس يا نيم رسـاناي اكسيدفلزي 
ــتر تراشه هاي  ــاخت بيش مكمـل): اين فناوري براي س
ــگرهاي  ــخصي، همچنين حس موجود در رايانه هاي ش
ــي رود. توليدات  ــه كار م ــي ب ــر و مدارهاي قياس تصوي
ــي در برابر گرما و دخالت هاي استاتيك مقاوم  سيموس
ــتر  ــيموس بيش ــتند. به صورت عاميانه از عبارت س هس
ــيموس روي مادربورد استفاده  ــاره به باتري س براي اش
مي شود. اين باتري تنظيمات مادربورد را در خود ذخيره 
ــورد را به  ــش مي توانيد مادرب ــد و با خارج كردن مي كن

تنظيمات كارخانه برگردانيد.
ــي.پي.يو يا  CPU (واحـد پـردازش مركزي): س
ــباتي  ــزي، اصلي ترين واحد محاس ــد پردازش مرك واح
ــته (2،  ــاي امروزي چند هس ــت. پردازنده ه ــه اس رايان
ــئوليت را ــد و از اين رو مي توانند چند مس ــا 8) دارن  4 ي

به طور همزمان انجام دهند. اين مسئوليت هاي همزمان 
را ريسه يا thread مي گويند. 

بعضي پردازنده هاي مدرن اينتل قادرند با بهره گيري 
از فرآيندي موسوم به hyperthreading، تعدادي 
ــته ها را تا دو برابر  ــاخته و رقم هس ــته مجازي س هس
ــا رايانه راحت تر  ــش دهند تا فعاليت هاي موازي ب افزاي

صورت گيرد.
AMD در مقابل اين فناوري اينتل، در نمونه هايي 
ــتري را به  ــخت افزاري بيش ــاي س ــاص، پردازنده ه خ

ــي.پي.يوهاي امروزي به  ــد. س ــش ارائه مي كن كاربران
ــال پيش در  قابليت هاي اضافه اي مجهزند كه تا چند س
ــود. از جمله مي توان  ــخت افزارهاي جانبي ب انحصار س
ــاره كرد.  ــرل حافظه اش ــردازش گرافيكي و كنت ــه پ ب
ــن دارند،  ــك فركانس كاري معي ــتر پردازنده ها ي بيش
ــري K از اينتل و  ــخصي مانند س ــا نمونه هاي مش ام
ــت كاربر را براي اوركالك  سري بلك از AMD دس

باز مي گذارد.
CPU Mounting Plate (صفحه سوارسازي 
ــا و  ــدازه پردازنده ه ــده ان ــد فزاين ــا رش پردازنـده): ب
سيستم هاي خنك كننده كيس ها، اين قطعات به ميدان 
ــت مادربورد متصل  ــتند. اين پايه ها كه به پش پا گذاش
ــوند، جايگاهي محكم براي اتصال پردازنده و فن  مي ش
ــار و انحنا به  ــي آورد كه از ورود فش ــده فراهم م پردازن

مادربورد جلوگيري مي كند.
 :(CPU ورودي برق) CPU Power Header
 ESP سوكتي است كه يك كابل ،CPU ورودي برق
ــك كابل برق چهار خار  ــت خار، عموما به همراه ي هش
ــه آن مي خورد و CPU را با مقدار برق الزم  ATX ب

تغذيه مي كند.
CPU Socket (سـوكت CPU): پردازنده اصلي 
ــمت جا مي زنند. بعضي CPUها با پيچ و  را در اين قس
بعضي ديگر با بست هاي خاص خودشان در اين قسمت 

نصب مي شوند.
ــراس فاير، فناوري  Crossfire (كـراس فاير): ك
ــان دو كارت  ــت همزم ــراي فعالي ــوب AMD ب محب
ــنگين مانند  ــردازش وظايف س ــور پ ــك به منظ گرافي
ــن باالست. براي دريافت  بازي هاي سه بعدي با رزولوش
بهترين نتيجه بايد دو كارت گرافيك تا حد ممكن از نظر 
قدرت، سرعت و مدل به هم نزديك باشند. اين سيستم 
معايب خاص خود را دارد، براي نمونه برق بااليي مصرف 
ــي از بازي ها همخواني  ــت با بعض ــد و ممكن اس مي كن
ــكل هاي ديگري مانند ايجاد گليچ و  ــته باشد. مش نداش

پردازش نامنظم از مشكالت اين سيستم است.
دسـكتاپي):  (كيس هـاي   Desktop Case
ــكتاپي برخالف كيس هاي عادي، افقي  كيس هاي دس
ــتر براي ساخت مديا سنترها،  هستند. اين طراحي بيش
ــدرت به كار  ــتم هاي كم ق ــري و سيس ــاي دفت رايانه ه
مي رود. طراحي خاص اين كيس ها قرار دادن آنها روي 
ــون را ممكن مي كند.  ــر مونيتور يا ميز تلويزي ميز و زي
ــازك اين كيس ها جعبه پيتزا هم  به نمونه هاي خيلي ن

مي گويند.

Display Port Connector (اتصال ديسپلي 
پورت): اين فناوري كه به احتمال زياد جاي كابل هاي 
HDMI را خواهد گرفت، مي تواند اطالعات صوتي و 
ــرعت و دقتي به مراتب باالتر به كاربر  تصويري را با س
ــر فيزيكي كوچك تر  ــپلي پورت ها از نظ ارائه كند. ديس
 (Refresh) بوده، رزولوشن باالتر، مقياس بازنيرودهي
ــره اي ِديزي را  ــي مانند اتصاالت زنجي ــر و امكانات بهت
ــخه 1/2 به طور  ــپلي پورت هاي نس فراهم مي كند. ديس
ــتيباني از رزولوشن 3840 در 2160،  ضمني قادر به پش
با سرعت 60 فريم بر ثانيه است. در حال حاضر ديسپلي 
ــت كه چنين رزولوشني را  پورت تنها فناوري موجود اس

پشتيباني مي كند.

مخلفات رايانه خود را بشناسيد
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كارگاه

PixelBlock :نام افزونه
مرورگر: كروم

در بسيارى از نرم افزارهاى پيام رسان مخصوص رايانه يا حتى تلفن همراه 
ــى از ارسال  ــود، گزارش ــال مى ش اين انتظار وجود دارد هنگامى كه پيام ارس
ــدن يا مشاهده شدن آن در اختيار فرد ارسال كننده قرار گيرد، زيرا در اين  ش

نرم افزارها همچون مكالمه  زنده  تلفنى يا اينترنتى، فردى 
ــار دارد تائيد دريافت  ــه در مبدا قرار گرفته انتظ ك

ــاهده كند تا  ــدا يا پيام را در مقصد نيز مش ص
ــه  خود را ادامه  دهد.  بتواند مكالمه يا مكاتب
به همين دليل نيز در بسيارى از نرم افزارها 
ــروزى قابليتى براى  ــرويس هاى ام و س
ــما  دريافت Delivery وجود دارد و ش
بسادگى متوجه مى شويد پيامتان ارسال 
ــده و حتى گيرنده آن را مشاهده كرده  ش
است. متاسفانه يا خوشبختانه اين قابليت 

ــرويس ها يا  ــتفاده از برخى س ــرويس هاى ايميل نيز وجود دارد و با اس در س
ــالى را براى افراد مختلف رديابى كرد. با  نرم افزارها، مى توان ايميل هاى ارس
اين روش رديابى مى توانيد از باز شدن يا حتى كليك روى لينك هاى ارسال 
شده داخل متن ايميل از سوى گيرنده  ايميل مطمئن شويد كه 
ــتنده مزايا و  همين حصول اطمينان مى تواند براى فرس

براى گيرنده معايب فراوانى داشته باشد.
ــان گيرنده ايميل را  ــى از معايبى كه گريب يك
ــدن آدرس ايميل و دريافت  ــپم ش مى گيرد، اس
ــت. تنها  ــد ايميل تبليغاتى در طول روز اس چن
دليل قرارگيرى در فهرست اسپم يا ايميل هاى 
تبليغاتى شركت ها نيز حصول اطمينان آنها از 
ــدن ايميل از  ــما و باز ش واقعى بودن ايميل ش

طرف شماست.

ــيد و مثل هر كاربر ديگرى  اميدواريم اكنون به عمق فاجعه پى برده باش
ــن ردياب هاى  ــراى متوقف كردن اي ــى ب ــتاقانه در انتظار معرفى روش مش
ــده و همين حاال افزونه   ــت، دست به كار ش ــيد. اگر اين طور اس ايميلى باش
ــروم نصب كنيد. اين افزونه با عملكرد  ــر ك PixelBlock  را روى مرورگ
بسيار ساده  خود، شما را قادر مى كند جلوى فعاليت كدهاى رديابى ايميل در 
ــكالت بعدى اين رديابى ها در امان  ــرويس  جى ميل را گرفته و از شر مش س
بمانيد. به اين ترتيب هيچ گاه فرستندگان ايميل از زمان باز شدن ايميل هاى 
ارسالى يا كليك روى لينك هاى داخل متن مطلع نخواهند شد و مى توانيد با 

حفظ حريم خصوصى خود ايميل هايتان را مديريت كنيد.
ــه در مرورگر كروم، هرگاه ايميلى  ــازى اين افزون پس از نصب و فعال س
حاوى كدهاى رديابى باشد يا به هر روش ديگر قصد رديابى فعاليت شما را 
داشته باشد، افزونه به طور خودكار آن را متوقف كرده و با نمايش يك آيكون 
ــما را از متوقف كردن  ــتنده  ايميل، ش ــم به رنگ قرمز در كنار نام فرس چش

عمليات رديابى آگاه مى كند.
http: /  / bit.ly / 1HIp8Tm

فته
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توقف ردياب هاى ايميلى

 مديريت مالكيت فايل ها 
و پوشه ها

يكى از رايج ترين مشكالتى كه همواره در بازه هاى زمانى 
ــدوزى به وجود مى آيد،  ــيارى از كاربران وين متفاوت براى بس
ــه ها يا حذف  ــى فايل ها و پوش ــى به برخ ــى در دسترس ناتوان
ــت. اين ناتوانى يا  ــه  موردنظر از روى رايانه اس ــل يا برنام فاي
ــايع از  ــيار ش ــتن مجوز براى انجام كار با دو خطاى بس نداش
  Cannot Delete File و Access Denied ــه جمل
به نمايش در مى آيد كه گاهى براى رفع آن رى استارت كردن 
ــد مراحل پيچيده اى را  ــت و گاهى نيز باي رايانه مشكل گشاس

براى ثبت مالكيت فايل با كاربرى مدير سيستم طى كنيد.
دوست داريد بدون نياز به رى استارت كردن يا طى مراحل 
ــوار، در صورت بروز اين مشكل، آن را رفع كنيد؟ نرم افزار  دش
ــا قابليت  ــزارى ب ــد TakeOwnership Pro اب قدرتمن
ــما اجازه مى دهد با  ــتفاده به صورت رايگان است كه به ش اس
ــه هاى موردنظر را  ــت همه فايل ها و پوش ــك كليك، مالكي ي
به نام خود ثبت كرده و دسترسى همه بخش ها و پردازش هاى 
ــتم عامل را به اطالعات موردنظرتان نيز متوقف كنيد. در  سيس
ــرايط هنگامى كه قصد داريد پوشه اى را تغيير نام دهيد  اين ش
ــه مى خواهيد فايلى را حذف كنيد و با پيغام هاى  يا هنگامى ك
ــل در حال  ــى به فايل، فاي ــون فقدان دسترس ــى همچ خطاي
ــويد، براحتى و با يك كليك  ــت و... مواجه مى ش ــتفاده اس اس
ــت موردنظر را روى  ــكل را رفع كرده و درخواس مى توانيد مش

اطالعات انجام دهيد.
ــاده و در دو حالت  ــتفاده از اين نرم افزار بسيار س روش اس
ــب و اجراى  ــس از نص ــما مى توانيد پ ــت. ش ــر اس امكان پذي
نرم افزار، فايل ها و پوشه هاى موردنظر را با عمليات كشيدن و 
 رها كردن روى پنجره  برنامه به آن منتقل كرده و روى گزينه

Take Ownership كليك كنيد  يا پس از انتخاب هريك 
ــه هاى موردنظر از ويندوز اكسپلورر، روى آنها  از فايل ها و پوش
ــه  Take Ownership را از  ــت كرده و گزين كليك راس

منوى به نمايش درآمده انتخاب كنيد.
نرم افزار TakeOwnership Pro در همه نسخه هاى 
ــتا، 7، 8، 8/1 و 10  ــت ويندوزهاى اكس پى، ويس 32 و 64 بي
ــخه  آن مى توانيد از  ــراى دانلود آخرين نس ــت و ب قابل اجراس

سايت زير كمك بگيريد:
http: /  / bit.ly / 1zdy8x8

مريم محمد بيكى فراهانى
اگر از سيستم عامل ويندوز استفاده مى كنيد و 
قصد داريد بدون استفاده از هيچ يك از نرم افزارهاى 
ــخه  كپى برابر اصل از اطالعات  جانبى، يك نس
 ذخيره شده در هارد ديسك تهيه كنيد، بايد از ابزار

ــك  كـــم  System Image Backup  
ــخه  ــد. به كمك اين ابزار با ايجاد يك نس بگيري
ــك  ــر اصل از همه اطالعات هارد ديس كپى براب
ــده در آن،  از جمله ويندوز و برنامه هاى نصب ش
پارتيشن ها و... مى توانيد در زمانى كوتاه، رايانه را 

به  حالت تهيه نسخه  پشتيبان بازگردانيد.
ــتفاده  ــيارى از مراكز فروش لپ تاپ با اس بس
ــه اى از لپ تاپ هاى خود را  ــت نمون ــن قابلي از اي
پارتيشن بندى كرده، روى آن ويندوز نصب و پس 
از تهيه نسخه  پشتيبان، از آن در رايانه هاى مشابه 
ــتفاده مى كنند. به اين  ترتيب در زمانى بسيار  اس
كوتاه، رايانه را با سيستم عامل و همه برنامه هاى 

موردنياز در اختيار شما قرار مى دهند.
ــافت از ويندوز  ــوم مايكروس ــى نامعل به داليل
ــزار را پنهان كند.  ــته اين اب ــعى داش 7 به بعد س
ــز مى توانند  ــران ويندوز 10 ني ــبختانه كارب خوش
ــخه هاى  ــتفاده كنند، اما مانند نس از اين ابزار اس
ــور پنهان در  ــزار به ط ــدوز، اين  اب ــين وين پيش

دسترس است.
در ادامه شما را با روش دستيابى به اين ابزار و 
استفاده از آن آشنا مى كنيم تا چنانچه قصد داريد 
ــخه كپى برابر اصل از ويندوز 10 نصب  يك نس

ــته باشيد،  ــده روى رايانه  خود را در اختيار داش ش
همين حاال نسبت به انجام آن اقدام كنيد.

تهيه ايميج سيستمى
ــزار بايد  ــى به اين اب ــداى كار براى دسترس ابت
 File History  ــه ــده و گزين وارد كنترل پانل ش
ــما به نمايش  ــره اى براى ش ــد. پنج ــك كني را كلي
ــپ اين  ــمت چ ــه در پايين س ــد، ك ــد آم درخواه
ــى با عنوان ــش  See also، لينك ــره در بخ  پنج

ــاهده  ــل مش System Image Backup قاب
ــزار پنهان  ــك، اب ــك روى اين لين ــا كلي ــت. ب اس
ــتم به اجرا  ــه اطالعات سيس ــج از هم ــاد ايمي ايج
ــردن  ــخص ك ــس از مش ــد پ ــده و مى تواني  درآم
ــات  ــتيبان، عملي ــخه  پش ــازى نس ــل ذخيره س مح

پشتيبان گيرى را آغاز كنيد.
بازيابى با ايميج سيستمى

ــخه   ــس از تهيه نس ــران پ ــيارى از كارب بس
ــك، اين پرسش  ــتيبان از اطالعات هارد ديس پش
ــان خطور مى كند كه اين ايميج چگونه  به ذهنش

بازيابى مى شود؟ 
در پاسخ به اين پرسش بايد به استفاده از ابزار 
ريكاورى در ويندوز اشاره كنيم. دسترسى به اين 
ــه از طريق ايميج  ــزار و بازيابى اطالعات رايان اب
ــتمى تهيه شده در مرحله  قبل به روش زير  سيس

امكان پذير است:
ــروع، عبارت Settings را  ــه  ش ـ   در صفح
 Windows Settings تايپ كرده و به بخش
ــويد (به هر روش ديگرى كه تسلط داريد  وارد ش

نيز مى توانيد به اين بخش وارد شويد.)
ــه   گزين ــه،  صفح ــپ  چ ــمت  س از   ـ  
ــرده  ــاب ك Update & recovery را انتخ
ــش Advanced startup را  و در ادامه بخ

پيدا كنيد.
ــك  ــه  Restart now كلي  ـ  روى گزين
ــوى بوت،  ــتارت، از من ــس از رى اس ــرده و پ ك
گزينه  Troubleshoot را انتخاب و در ادامه 

Advanced Options را برگزينيد.
ــه ــاب گزين ــا انتخ ب ــم  ــت ه  ـ  و در نهاي

ــخص  System image recovery و مش
كردن محل ذخيره سازى ايميج سيستم، عمليات 

بازيابى آن را آغاز كنيد.

نسخه  پشتيبان هارد ديسك در ويندوز
سيستم ايميج در ويندوز 10 نيز وجود دارد

 System Image به كمك قابليت
ــدوز  ــف وين ــخه هاى مختل در نس
ــد از همه اطالعات ذخيره  مى تواني
ــك رايانه يك  ــده در هارد ديس ش
نسخه كپى تهيه كنيد و در صورت 
ــتيبان  ــتفاده از فايل پش ــاز با اس ني
ــده، رايانه را به حالت اول  ايجاد ش

بازگردانيد 
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بررسى

Crayon Physics Deluxe  :عنوان بازى
سيستم ها: ويندوز، او.اس.اكس، لينوكس، آي.او.اس و اندرويد

ــرگرم مي شديم. اين روزها با انواع و اقسام  ــي و يك ورق كاغذ س ــته مداد نقاش قديم ها خيلي از ما  با يك بس
 Crayon Physics تبلت  و گوشي هاي هوشمند، كمتر كسي براي سرگرمي سراغ كاغذ و مداد مي رود. بازي
ــايند به ارمغان مي آورد. در اين بازي بايد با كشيدن خطوط  ــي خوش Deluxe براي كودكان ديروز و امروز، حس
ــمت ديگر هدايت كنيد. معماهاي سختگيرانه  بازي، كاربر  ــي، توپي را از يك سمت تصوير به س ــكال هندس و اش
ــما  ــكل دادن به مهارت هاي فرزند ش ــزايي در ش را به تفكر منطقي و خالقانه وامي دارد و همين موضوع تاثير بس

خواهد داشت.

Farming Simulator 2015 :عنوان بازى
ــن 3،  ــس، آي.او.اس، اندرويد، اكس باكس 360، اكس باكس وان، پلي استيش سيسـتم ها: ويندوز، او.اس.اك

پلي استيشن 4 و پلي استيشن ويتا  
در بازي شبيه ساز كشاورزي 2015، مي توانيد  با تجربه زندگي يك كشاورز، زمين را شخم زده، هيزم شكسته 
و دامداري كنيد. جدا از ارزش آموزشي اين بازي و آشناسازي بازيكن با محيط مزرعه، شخم زدن زمين با تراكتور 
ــي خاص را  ــود را دارد. ذره ذره طي كردن زمين با دقتي مضاعف براي حفظ خطوط، آرامش ــف خاص خ ــم لط ه
ــازي Euro Truck Simulator 2 را  ــود ب ــت فرزندتان، توصيه مي ش ــي مي كند. پس از راه افتادن دس تداع

برايش تهيه كنيد.
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ترفند

غيرفعال كردن Quick Access در ويندوز 10
امير عصاري

ــر ويندوز 10  ــران اولين تغيي ــياري از كارب ــايد بس ش
ــالف  ــد. برخ ــاهده كنن ــپلورر آن مش ــدوز اكس را در وين
نسخه هاي قبلي ويندوز كه با مراجعه به ويندوز اكسپلورر 
ــا  ــون My Computer ي ــك روي آيك ــار كلي (دوب
Computer) فهرستي از درايوهاي هارد ديسك براي 
 كاربر به نمايش در مي آمد، در اين نسخه گزينه اي با عنوان

ــتي از پوشه ها   Quick Access وجود دارد كه فهرس
ــما  ــتفاده كرده ايد براي ش ــي را كه بتازگي اس و فايل   هاي

به نمايش در مي آورد.
ــياري از كاربران مفيد است، زيرا قصد ندارند هميشه به درايوهاي مختلف هارد ديسك  اين قابليت براي بس
ــپلورر، فايل هايي را كه بتازگي به آنها دسترسي  ــت ويندوز اكس مراجعه كنند و ترجيح مي دهند در ابتداي فهرس
ــاهده كنند. اما در مقابل، بعضي از كاربران نيز همان درايوهاي هميشگي را ترجيح مي دهند و با  ــته اند، مش داش
قابليت Quick Access در ويندوز جديد راحت نيستند. اگر شما هم جزو اين كاربران هستيد و مي خواهيد 

ويندوز اكسپلورر را همچون گذشته استفاده كنيد، از روش زير كمك بگيريد:
1 ـ ابتدا يك پنجره ويندوز اكسپلورر باز كنيد (مي توانيد كليدهاي WIN+E را فشار دهيد).

2 ـ از ريبون بااليي به تب View برويد و Options را كليك كنيد.
ــل گزينه ــوي مقاب ــدا من ــان ابت ــه و هم ــب general رفت ــه ت ــرهFolder Options ب  3 ـ در پنج

 pen File Explorer را كليك كرده و گزينهThis PC را انتخاب كنيد.
4 ـ با كليك روي OK تغييرات را ذخيره كرده و از اكسپلورر آشناي گذشته لذت ببريد.

اخذ مجوز دسترسي هنگام توسعه برنامه هاي iOSمبتدي
ــعه دهندگان نرم افزارهاي سيستم عامل آي.او.اس هستيد، حتما مي دانيد براي  چنانچه جزو توس
ــتم عامل همچون موقعيت، تصاويرو ميكروفن نيازمند اخذ مجوز دسترسي از  ــي به برخي امكانات سيس دسترس
ــما را انتخاب  ــتيد. هنگامي كه كاربر نهايي هريك از گزينه هاي موردنظر ش كاربر پيش از اجراي نرم افزار هس
ــرايط شما بايد  ــد. در اين ش ــما با امكاناتي كه براي آن در نظر گرفته ايد قابل اجرا باش كند نيز  بايد نرم افزار ش
ــي كنيد و متاسفانه يكي از مشكالتي كه در اين راه وجود  ــي متفاوت بررس نرم افزارتان را با مجوزهاي دسترس

دارد، ثبت دسترسي ارائه شده به يك برنامه در سيستم عامل آي.او.اس است. 
ــما فقط يك بار مي توانيد با  به اين ترتيب ش
ــي، نرم افزارتان را آزمايش  يك مجوز دسترس
ــذف و  ــه را ح ــه برنام ــي ك ــد و در صورت كني
ــي كه  ــاره آن را نصب كنيد همان دسترس دوب
ــتم عامل  ــط سيس ــال به برنامه داده ايد توس قب
ــود. اگر توسعه دهنده برنامه هاي  استفاده مي ش

 آي.او.اس هستيد و همچنان روشي براي رفع 
ــتجو مي كنيد، از ترفند زير  ــكل را جس اين مش

كمك بگيريد:
ــت  توجه: اين روش در آي.او.اس 8/3 تس
ــده و با اجراي آن، تنظيمات مربوط به همه  ش
ــما  ــتگاه ش ــده روي دس ــاي نصب ش برنامه ه

بازنشاني مي شود.
ــت برنامه  1 ـ در آيفوني كه از آن براي تس

كمك مي گيريد به Settings مراجعه كنيد.
2 ـ بخش General را فشار داده و پس 

از اسكرول كردن تا انتهاي فهرست، روي Reset فشار دهيد.
    Reset Location & Privacy  3 ـ از ميان گزينه هاي مختلف به نمايش درآمده در اين بخش، گزينه
ــتي از سوي نرم افزارهاست. روي اين گزينه فشار داده و  ــطوح دسترسي درخواس حاوي اطالعات مربوط به س
ــه  Reset Settings را انتخاب كنيد. (در صورتي كه پين كد از  ــدار به نمايش درآمده نيز گزين در پنجره هش

شما درخواست شد، آن را وارد كنيد)
ــده و هر زمان كه دوباره نيازمند  ــي همه برنامه ها بازنشاني ش ــطوح دسترس 4 ـ از حاال به بعد تنظيمات س
ــد. فراموش نكنيد با ــل را تكرار كني ــيد نيز مي توانيد اين مراح ــراي يك نرم افزار باش ــي ب ــذ مجوز دسترس  اخ

ــما براي اجراي اوليه  خود نيازمند اخذ  ــتگاه ش ــده روي دس  هر بار اجراي اين روش، همه برنامه هاي نصب ش
مجوز دسترسي خواهند بود.

حرفه اي

تهيه عكس از صفحه نمايش اندرويد
يكي از امكانات بسيار مهم در دستگاه هاي هوشمند امروزي، برخورداري از قابليت تهيه عكس 
ــوند، ثبت ركورد در يك بازي، تهيه  ــت. اين عكس ها مي تواند به داليل متعددي ثبت ش از صفحه نمايش اس
عكس از يك پيام كوتاه، تهيه عكس از فريم يك فيلم درحال پخش و... كه هركدام به منظور خاصي ممكن 

است ثبت و ذخيره شود.
بسياري از دستگاه هاي اندرويدي آيكوني براي تهيه عكس از صفحه نمايش دارند و برخي نيز با روش هاي 
ــما قرار مي دهند. در اين ميان كاربراني  ــاره مي كنيم اين قابليت را در اختيار ش ــتاندارد كه در ادامه به آن اش اس
كه از محصوالت اچ تي سي استفاده مي كنند، باتوجه به مدل و نوع دستگاه خود مي توانند از روش هاي مختلفي 
براي تهيه عكس از صفحه نمايش (اسكرين شات) كمك بگيرند. هريك از اين روش ها ممكن است در ديگر 

دستگاه هاي اندرويدي نيز قابل استفاده باشد. 
روش اول: پاور + دكمه صفحه اصلي

ــياري از كاربران آشناست. ابتدا كليد پاور (كليد خاموش  اين روش براي بس
و روشن كردن دستگاه) را پيدا كرده، آن را فشار داده و بعد كليد صفحه اصلي 

(Home) را فشار دهيد.
ــاتر  ــار ش ــوارد هنگام تهيه عكس از صفحه نمايش صداي فش ــتر م در بيش
ــار داده شده  ــد و در اين لحظه مي توانيد دكمه هاي فش دوربين به گوش مي رس
ــاني براي  ــي از تصوير نيز در مركز اطالع رس را رها كنيد (همچنين پيش نمايش

شما به نمايش درمي آيد).
ــه  پس از تهيه عكس از صفحه نمايش مي توانيد با مراجعه به گالري يا پوش
ــان  ــبكه هاي اجتماعي يا نرم افزارهاي پيام رس ــد و در ش photo، آن را ببيني

به اشتراك بگذاريد.
روش دوم: پاور + دكمه كاهش صدا

در اين روش ابتدا بايد دكمه هاي پاور و كليد كم كردن صدا را روي دستگاه 
ــدي همچون HTC One M9 اين دو  ــود پيدا كنيد (در محصوالت جدي خ
ــتگاه قابل مشاهده است). سپس برخالف روش قبل كه  كليد در لبه  كناري دس
ــار دهيد. در اين روش نيز  ــار مي داديد  بايد هر دو كليد را به طور همزمان فش كليدي را پس از كليد ديگر فش

همچون روش قبل صداي فشار شاتر دوربين به گوش مي رسد و تصوير صفحه نمايش ثبت مي شود. 
روش سوم: منوي تنظيمات سريع

ــريع ــوي تنظيمات س ــا عنوان من ــي ب ــي، منوي ــي س ــوالت اچ ت ــد محص ــاي جدي ــياري از مدل ه  در بس
 (Quick Settings) براي دسترسي به امكانات مختلف در دستگاه طراحي شده است. يكي از گزينه هاي 
ــن روش مي توانيد از روش زير  ــتفاده از اي ــت. براي اس موجود در اين منو نيز تهيه عكس از صفحه نمايش اس

كمك بگيريد:
1 ـ منوي تنظيمات سريع را با جارو كردن صفحه از باال به پايين، به نمايش درآوريد.

2 ـ روي گزينه Screenshot فشار دهيد تا تصوير صفحه نمايش دستگاه ثبت شود.
3 ـ همچون روش هاي اشاره شده، تصوير در پوشه  photo يا Screenshots ذخيره شده و با مراجعه 

به اپليكيشن Gallery قابل مشاهده است.
ــار داده و در  ــريع وجود ندارد، روي edit فش توجه: چنانچه گزينه Screenshot در منوي تنظيمات س

ادامه گزينه Screenshot را به فهرست گزينه هاي فعال در اين منو اضافه كنيد.

متوسط

پاكسازي تاريخچه جستجو در گوگل پلي
ــياري از  ــد بس ــه مي داني ــور ك ــان ط هم
ــدي مي توانند  ــتگاه هاي اندروي دارندگان دس
ــازي، كتاب، موزيك و  ــا نرم افزار، ب ميليون ه
ــگاه محصوالت گوگل  فيلم موجود در فروش
ــتگاه خود  ــتور) را روي دس ــي اس (گوگل پل
ــتفاده از اين فروشگاه براحتي  نصب كنند. اس
ــت. اين نرم افزار را از فهرست  امكان پذير اس
برنامه هاي دستگاه اندرويدي خود اجرا كرده، 
ــارت موردنظر  ــتجو رفته و عب به بخش جس
ــتي از نتايج  ــد. در نهايت با فهرس را وارد كني
مواجه شده و گزينه موردنظرتان را انتخاب و 

روي دستگاه نصب كنيد.
ــن ميان نكته اي كه بايد به آن توجه  در اي
ــده در بخش  ــات وارد ش ــره كلم ــود، ذخي ش
ــرايطي كه  ــن قابليت در ش ــت. اي جستجوس
ــند مي تواند حريم خصوصي شما را با  ــي داشته باش ــما دسترس ــتگاه اندرويدي ش افرادي غير از خودتان به دس
ــده را مشاهده كرد.  ــتجوهاي انجام ش ــكل مواجه كند، زيرا براحتي مي توان برنامه را اجرا و تاريخچه جس مش
ــتجوهايتان در گوگل پلي استور در اختيار ديگر كاربران قرار گيرد مي توانيد  چنانچه تمايل نداريد تاريخچه جس

با استفاده از روش زير اين تاريخچه را پاكسازي كنيد:
1 ـ نرم افزار Playstore را از روي دستگاه اندرويدي خود اجرا كنيد.

2 ـ صفحه نمايش را از چپ به راست بكشيد تا منوي نرم افزار به نمايش درآيد.
3 ـ روي گزينه  Settings فشار دهيد.

4 ـ در صفحه  تنظيمات روي گزينه  Clear local search history فشار دهيد تا عمليات پاكسازي 
تاريخچه جستجو آغاز شود.

نكته: توجه داشته باشيد اين گزينه همه عبارات ثبت شده در فرم جستجوي نرم افزار Playstore را حذف 
مي كند و اين به معناي پاكسازي اطالعات ثبت شده در ديگر سرويس هاي گوگلي نيست.

مبتدى
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كليك شما

اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 51715 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

اميركاوه از كرج: سيستم عامل رايانه من ويندوز 7 ويرايش 
32 بيت اسـت. هنگام روشـن كردن سيسـتم و باال آمدن آن 
در صفحه انتخاب سيسـتم عامل بـا دو گزينه Windows 7 و 
Windows 7 ultimate recovered مواجه مى شـوم. وقتى 
وارد گزينه دوم مى شـوم، هيـچ  عمل خاصى صورت نمى گيرد، 
اما با انتخاب گزينه اول وارد سيستم عامل مى شوم. اين گزينه 
براى چيست و آيا فايده اى دارد؟ چگونه مى توانم آن را به طور 

كل از سيستم عامل حذف يا پاك كنم؟
ــى به صفحه  بوت رايانه  ــتر موارد هنگام    اين گزينه در بيش
ــكلى در عملكرد سيستم عامل، از  ــود كه شما به دليل بروز مش اضافه مى ش
ــك نصب ويندوز استفاده كرده باشيد. البته گاهى  قابليت Repair در ديس
ــتم عامل رخ دهد و اين قابليت فعال  ــت خطايى در بوت سيس نيز ممكن اس
شده و به طور خودكار عمليات ريكاورى ويندوز روى رايانه  شما اعمال شود. 
ــتر  ــود در بيش همچنين هنگامى كه اين گزينه به صفحه  بوت اضافه مى ش
ــت و انتخاب اين گزينه مى تواند  موارد بوت با گزينه   ديگرى امكان پذير نيس
ــما عكس اين عمل  ــش ش ــد كه در پرس ــته باش بوت صحيح را در پى داش
ــود. در هر حال با انتخاب گزينه  اول ويندوز رايانه  شما بوت  ــاهده مى ش مش
ــت. براى حذف اين گزينه  ــود و به اين گزينه در صفحه  بوت نياز نيس مى ش

به اين روش عمل كنيد:
ــت كرده و در منوى  ــون My Computer كليك راس 1ـ  روى آيك

به نمايش درآمده گزينه  Properties را انتخاب كنيد.
روى  ــده  درآم ــش  به نماي ــه   صفح در  ــت  راس ــمت  س از  ـ   2 
ــد  ــره  جدي ــرده و در پنج ــك ك Advanced system settings كلي
ــپس روى گزينه   ــدا كرده، س ــش Startup and Recovery را پي بخ

Settings در اين بخش كليك كنيد.
ــه  گزين  ،System Startup ــوى  من در  ــون  اكن ـ   3 
ــا  ــوت ب ــات ب ــه عملي ــه اى ك ــرده (گزين ــاب ك Windows 7  را انتخ
ــار گزينه   ــت چك مارك كن ــورت مى گيرد) و عالم ــتى ص ــاب آن بدرس  انتخ

  Time to Display list of operating systems
ــدت زمان مقابل آن را به  ــز غيرفعال كرده يا م را ني

عدد صفر تغيير دهيد.
ــدون نمايش  ــن تغييرات ب ــا اعمال اي ب
ــى از دو گزينه   ــاب يك ــراى انتخ زمان ب
ــتم عامل به طور خودكار با  موجود، سيس
ــه  Windows 7 بوت  ــاب گزين انتخ

مى شود.
روى  ــت  مديري نكتـه: 
ــزار  اب ــراى  اج ــا  ب ــش  بخ ــن   اي
 System Configuration
ــارت msconfig در كادر  تايپ عب

جستجو و مراجعه به بخش Boot نيز 
امكان پذير است.

سـيد محمـد همايونى از خلخـال: با 
دوبار كليـك كردن روى درايوها و پوشـه ها، 

خطاى اجراى برنامه  (error) در ويندوز لپ تاپم 
نمايش داده مى شـود. اين مشكل بعد از اتصال يك 

mp3 player ويروسـى به لپ تاپم به وجـود آمد. البته تا 
سيستم را به صورت كامل با آنتى ويروس اسكن و ويروس كشى 
 نكـرده بودم، مشـكلى وجود نداشـت. امـا بعد از شناسـايى 
چنـد ويـروس و حـذف آنهـا، ايـن مشـكل به وجـود آمـد. با 
اسـتفاده از راسـت كليك و open به داخل فولدرها و درايوها 
دسترسـى دارم. همچنين مشكل ديگر اضافه شدن يك مورد 
 بـه فهرسـت راسـت كليك روى فولـدر با نام CMD اسـت.

فايل Autorun.inf از درايو ويندوز حذف نمى شود ولى از 
درايوهاى ديگر حذف شد.

ــان بدافزارهايى  ــما دقيقا به عملكرد هم ــكل ش   مش
ــده اند. اين بدافزارها  ــت كه اكنون از رايانه  شما حذف ش مرتبط اس
ــما با  ــالوه بر اضافه كردن فايل هاى اتوران به درايوهاى رايانه  ش ع
تغيير در رجيسترى ويندوز، از سيستم عامل مى خواهند با دوبار كليك 
ــد و اكنون آن فايل وجود  ــه ها، فايلى را نيز اجرا كن كردن روى پوش

ندارد و شما با پيغام خطا مواجه مى شويد.

براى رفع اين مشكل مى توانيد فايل زير را دانلود كنيد و پس از استخراج 
آن از حالت فشرده، همه فايل هاى رجيسترى موجود در آن را با دوبار كليك 
ــترى  ــك و انتخاب گزينه  merge به رجيس ــت كلي يا انجام عمليات راس
اضافه كنيد. به اين ترتيب گزينه هاى پيش فرض براى اجراى تمام فايل هاى 
ــود. (فايل Default_Folder.reg براى  ــما اصالح مى ش ويندوزى ش

اصالح دسترسى به پوشه ها كاربرد دارد)
http: /  / bit.ly / 1AaUSJi

 AutoRunExterminator  ــه به لينك زير برويد و برنامه در ادام
ــا اجراى اين برنامه همه فايل هاى اتوران موجود در  ــود و اجرا كنيد. ب را دانل

درايوهاى شما حذف مى شوند.
http: /  / bit.ly / 1QEHyHz

ــخ به بخش دوم پرسش و اضافه شدن گزينه  CMD به منوى  در پاس
ــن گزينه كليك نكنيد.  ــنهاد مى كنيم روى اي ــت كليك ماوس نيز پيش راس
ــت براى هدايت به اجراى فايل بدافزار ايجاد شده باشد) چنانچه  (ممكن اس
ــت همچون  قصد داريد آن را حذف كنيد از برنامه هاى مديريت كليك راس

ShellMenuView كمك بگيريد.

اميـن ثريـا از روسـتاى كنـاره در اسـتان فـارس: لپ تاپم 
را كمتـر از دو سـال پيـش خريـدم و مدتـى اسـت مـدام 
 داغ مى كنـد و خامـوش مى شـود. وقتـى بـا نرم افـزار 
تسـت   CPUID HWMonitorPro
گرفتـم، دماى سـى پى يو به 100 
درجه سـانتى گراد و حتى 
باالتر رسيد. با مراجعه 
بـه نمايندگـى گفتند 
بايـد  سـى پى يو 
عوض شده و فن 
سـرويس شود. 
را  سـى پى يو 
عـوض كردند، 
دوبـاره  امـا 
دسـتگاه بـا 
چنـد درجـه 
هنوز  تفاوت 
داغ مى كنـد و قدرت پخش ويدئو را نـدارد، البته بندرت 
خاموش مى شود. نمى دانم براى عادى كردن عملكرد 

لپ تاپم چه كنم؟
  متاسفانه براى رفع اين مشكل نمى توانيم 
ــكل  ــما يك مش ــتگاه ش ــخى ارائه كنيم، زيرا دس پاس
ــكل  ــال زياد اين مش ــه احتم ــخت افزارى دارد و ب س
ــما پيشنهاد مى كنيم  همچنان نيز وجود دارد. به ش
ــتگاه را به مركز نمايندگى برده و  يك بار ديگر دس
ــى كنند. مطمئنا  بخواهيد آن را براى چند روز بررس
ــود و  ــگر مركزى تعويض ش در صورتى كه پردازش
ــتم  ــكلى در ديگر قطعات بخصوص سيس مش
ــد، نبايد  ــته باش ــده (فن) وجود نداش خنك كنن
ــاهده شود. باتوجه  ــكلى در عملكرد دستگاه مش مش
ــكل در اجراى فيلم ها، اين احتمال  به وجود مش
ــگر گرافيك دستگاه  نيز وجود دارد كه پردازش
ــد. (توجه داشته باشيد  ــما آسيب ديده باش ش
ــا به نمايندگى مراجعه كنيد. گاهى برخى  حتم
مراكز ديگر تحت عناوين مشابه دستگاه را از 
ــخيص عيب و رفع  ــما گرفته اما قادر به تش ش

آن نيستند) 

ابوالفضل صداقت از اصفهان: چطور مى شـود پادكست هاى 
راديو هاى اينترنتى را دانلود كرد؟

ــاى صوتى براى  ــاى اينترنتى فايل ه ــت هاى راديو ه   پادكس
ــرورهاى خود پخش  ــتند. اين فايل ها در لحظه روى س ــش آنالين هس پخ
ــوند و شما نمى توانيد به فايل اصلى دسترسى داشته باشيد، اما يكى از  مى ش
ــت ها، ضبط كردن آنها هنگام پخش  رايج ترين روش هاى دانلود اين پادكس
ــز نرم افزارهاى مختلفى وجود دارد كه  ــت. براى انجام اين كار ني آنالين اس
ــا HermesPod نام دارد. به كمك اين نرم افزار كه كمتر از  يكى از آنه
يك مگابايت حجم دارد، مى توانيد براحتى لينك پادكست هاى موردنظرتان 
ــن مى توانيد با  ــا را دانلود كنيد. همچني ــرده و در صورت نياز آنه ــت ك را ثب
استفاده از گزينه  دانلود خودكار در اين برنامه، مشخص كنيد در چه بازه هاى 
ــود و تا چه ميزان  ــما آغاز ش ــت موردنظر ش زمانى عمليات دانلود از پادكس

ادامه يابد.
ــاده اى دارد و پس از عمليات دانلود نيز  ــيار س اين نرم افزار روش كار بس
ــتفاده از گزينه   Transfer files، فايل هاى دانلودى را به  مى توانيد با اس

انواع دستگاه هاى پخش ارسال كنيد.
http: /  / hermespod.com

امين دژبـان از تبريز: آيـا Google Glass يا همان عينك 
هوشـمند گوگل به كشـورمان وارد شده اسـت؟ درصورتى كه 
پاسخ منفى است از چه راه هايى مى توان اين محصول را تهيه 

كرد؟
ــگاه هاى  ــر منظورتان واردات عمده و فروش آن در فروش   اگ
ــت. باتوجه به اين كه مرحله اول  ــمند است، پاسخ منفى اس تجهيزات هوش
توليد و فروش عينك هوشمند گوگل به پايان رسيده و اكنون گوگل درحال 
ــخه  جديد اين عينك است، براى تهيه آن به صورت آنالين نيز  كار روى نس

با محدوديت هايى مواجه خواهيد بود.

حامد اسفندياري از اصفهان: براي افزايش حجم درايو c در 
لپ تاپ از برنامه paragon partiotion manager استفاده 
كردم، ولي بعد از اجراي عمليات، سيستم ديگر باال نيامد. يعني 
هنگام روشـن كردن لپ تاپ صفحه سياه رنگ اوليه به نمايش 
گذاشته مي شـد و ديگر هيچ.  به همين دليل خواستم ويندوز را 
دوبـاره نصب كنم ولـي در مراحل نصب ويندوز در قسـمتي كه 
بايـد درايو مورد نظر بـراي نصب وينـدوز را انتخاب كنيم هيچ  
درايوي ديده نمي شد. تقريبا مي توان گفت هارد اصال شناسايي 

نمي شد. من نگران از دست رفتن اطالعاتم هستم.
ــكل براي بسياري از كاربران رخ مي دهد و در بيشتر     اين مش
ــرات روي درايو مربوط  ــود كه اعمال تغيي ــرايطي ايجاد مي ش موارد نيز در ش
ــرات درايو مربوط به بوت  ــود. به دليل اجراي ناموفق تغيي به ويندوز انجام ش
ــتم عامل و در ادامه  آن جداول پارتيشن روي هارد ديسك شما با مشكل  سيس
مواجه شده  است. اين مشكل موجب از دست رفتن اطالعات شما نمي شود، اما 
تا پيش از اصالح جداول پارتيشن چنانچه هارد را فرمت كرده يا دوباره آن را 
پارتيشن بندي كنيد بازيابي اطالعات بسيار دشوار خواهد بود. برنامه هاي مختلف 
ــك هاي بوت زنده اي دارند كه مي توانيد با استفاده از  مديريت پارتيشن، ديس
ــن را اصالح كنيد. در صورتي كه به  ــا رايانه را بوت كرده و جداول پارتيش آنه
استفاده از اين برنامه ها تسلط نداريد نيز پيشنهاد مي كنيم هارد ديسك رايانه را 
به يكي از مراكز بازيابي اطالعات ببريد تا با ترميم جداول پارتيشن ها، بدون از 

دست رفتن اطالعاتتان هارد را براي شما پارتيشن بندي كنند.
ــن بندي  ــتفاده از نرم افزارهاي پارتيش ــواره هنگام اس نكتـه مهم: هم
بخصوص در مواردي كه عمليات پارتيشن بندي نيازمند ري استارت و انجام 
ــتم عامل است، يك نسخه كپي از اطالعات خود  مراحل پيش از بوت سيس
تهيه كنيد، زيرا به داليل متعدد (حتي قطع برق) احتمال بروز خطا و از دست 

رفتن پارتيشن ها وجود دارد.

clickhelp@jamejamonline.ir پرسش و پاسخ

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

سواالت بدون نام و مشخصات پاسخ داده نمي شود.

توجه

ــتن آرشيو ضميمه كليك مي توانند براي خريد يك  عالقه مندان به داش
ــن هفته نامه مبلغ ده هزار تومان  ــار تاكنون) اي دوره كامل (از ابتداي انتش
ــماره حساب 251008434 بانك تجارت شعبه ميرداماد شرقي به نام  به ش
ــتر با شماره تلفن  ــب اطالعات بيش روزنامه جام جم واريز كنند. براي كس

روزنامه تماس گرفته و با واحد آرشيو صحبت كنيد.

دوستداران كليك بشتابيد ...
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لمس دنياى مجازى با دستكش
ــورت مجازى  ــاى واقعى به ص ــود دني ــت تالش مى ش  سال هاس
شبيه سازى شود، اما اكنون روى طرح هايى كار مى شود تا احساسات 
 Hands Omni .دنياى مجازى در دنياى واقعى به كاربر القا شود
ــتكش جديدى است كه براى بازى ساخته شده و احساس واقعى  دس
ــم را در محيط گيم به كاربر منتقل مى كند.  لمس و گرفتن يك جس
ــتكش به رايانه و فشار باد كه به دستكش وارد  اين كار با اتصال دس

خواب آرام با چشم بند بلوتوثيمى شود انجام مى شود.
ــود. بتازگى  ــروصداي محيط مزاحم   خوابتان ش حتما برايتان پيش آمده س
ــر بسته مي شود و  ــاخته شده كه دور س ــم بندي به نام Sonno BT س چش
ــيقي دلخواهتان را پخش مي كند تا صداي اضافي محيط را نشنويد. اين  موس
سربند با بلوتوث به تلفن هوشمند وصل شده و از طريق اپليكيشن مخصوص 
خود قابليت هاي ديگري هم ارائه مي كند. به عنوان مثال مي توانيد سر ساعت 
مشخصى با موزيكي سبك از خواب بيدار شويد يا به اندازه دلخواه چرت بزنيد. 

اين سربند باتري قابل شارژ دارد و با كابل ميكرويواس بي شارژ مي شود.

افزايش ضريب هوشى 
با سربند

در زندگى شلوغ و پرهياهوى امروز به قدرى اطالعات 
ــان موج مى زند كه  ــر و ته و به هم ريخته در ذهن م بى س
ــده است. براى  ــتن، به يك اپيدمى تبديل ش تمركز نداش
ــده و سربند  ــت به كار ش ــكل يك دكتر دس رفع اين مش
ــاخته است. به ادعاى سازنده اين سربند، با وارد  ويژه اى س
كردن امواج اولتراسونيك به مغز باعث آرامش ذهن و باال 
بردن تمركز مى شود. به ادعاى سازنده، NEO  مى تواند 
ــت مغز را  ــرده، دو نيمكره چپ و راس ــيارى را باال ب هوش
تنظيم كرده و ضريب هوشى را افزايش دهد. البته صحت 

تمام اين موارد جاى بحث دارد.

شارژر تلفن همراه
روى كاناپه

اين كه در هر شـرايطى حتى هنگام اتصال 
تلفن همراه به شـارژر از آن استفاده مى كنيم، 
به خلق يك ايده منجر شد. گجتى كه در تصوير 
 Couchlet مشاهده مى كنيد يك شارژر به نام
اسـت و براى افرادى كـه زيـاد روى كاناپه لم 
مى دهند، سـاخته شـده اسـت. اين شـارژر 
به آسانى زير تشك مبل يا تختخواب قرار گرفته 
و مى توان گوشى را براى شارژ به آن متصل كرد.
كاربران با داشتن اين شـارژر 24 دالرى ديگر 

نگران قطعى كابل تلفن همراه نخواهند بود.

طرحى براى آشپزخانه هاى آينده
با توجه به منابع محدود و كمبود انرژى براى آيندگان گروهى از دانش آموزان دست به 

كار شده اند و طرحى جالب براى آشپزخانه در سال 2025 ترسيم كرده اند. 
ــاده غذايى روى خود  ــمند متوجه م ــپزخانه به صورت كامال هوش در اين طرح ميز آش
ــتور پخت غذا و ميزان استفاده از مواد ديگر مى دهد. در  مى شود و پيشنهادهايى براى دس
اين طرح ميز آشپزخانه به قلب تپنده خانه تبديل مى شود و محلى براى طبخ غذا (اجاق)، 

كار كردن و وبگردى است. 

قاب مجهز 
به نمايشگر

موضـوع باتـرى تلفن هاى همـراه آن قدر 
مهم اسـت كه يك اسـتارت آپ قاب محافظ 
مخصوصى بـراى آيفون سـاخته كـه به يك 
نمايشگر دوم مجهز شده است. اين نمايشگر 
به دليـل اسـتفاده از فنـاورى e- ink  براى 
نمايش تصاوير، انرژى بسـيار كمترى نسبت 
به نمايشـگر خـود تلفـن مصـرف مى كند. 
popSLATE با بلوتوث به گوشى وصل شده 
و تصاويـر را به كمك اپليكيشـن مخصوصى 
نمايش مى دهد. اين كيـس باترى جداگانه اى 
دارد كه تا هفت روز دوام مـى آورد و با ميكرو 
يو اس بى شـارژ مى شـود. قرار اسـت بزودى 
قابليت هاى ديگرى به آن افزوه شود تا اطالعات 

بيشترى را در پشت گوشى نشان دهد.
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 51716 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

فناورى ديجيتال

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

 يا پست الكترونيكي 
 click@jamejamonline.ir

 بفرستيد 
يا به شماره 300011226   پيامك بزنيد

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

به نشانى click.jjo.ir مراجعه كنيد

سلفى گرفتن با ماشين تايپ
ــكى (ASCII) نوعى روش طراحى گرافيكى است كه در آن  هنر اَس
تصاوير با استفاده از كاراكتر كشيده مى شود. اكنون يك هنرمند روس يك 
ماشين تايپ قديمى را به دوربين عكاسى متصل كرده است. به محض قرار 
ــده و دقايقى بعد  ــلفى از او گرفته ش گرفتن فرد جلوى دوربين، عكس س
ــكى و از طريق يك ماشين چاپ مى شود. ديميترى  تصويرش با روش اَس
ــن كار را زنده كردن  ــپ i / o انگيزه اش از اي ــين تاي موروزوف، خالق ماش
ــكى عنوان كرده و گفته بهتر  ــين تايپ و عكس اَس خاطرات قديمى ماش

است براى سلفى گرفتن كمى منتظر بمانيم.

ى آشپزخانهها
آ
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