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نبردی میان سه خواهر
کدام دستیار صوتی بهتر است؟

سیری، کورتنا یا گوگل ناو
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یا  اپراتورها  که  باندی  پهنای  میزان  سر  همیشه 
می گیرند،  اینترنتی  خدمات  دهنده  ارائه  شرکت های 
حرف ها  این  میان  از  است.  بوده  حدیث  و  حرف 
می توان به مواردی نظیر انحصاری بودن شرکت زیر 

ساخت در این زمینه اشاره کرد.
به تازگی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از حمایت 
ارتباطی خبر  زیرساخت های  توسعه  از  وزارتخانه  این 
اول،  اپراتورهای همراه  "در حال حاضر  و گفت:  داد 
ایرانسل و رایتل هر قدر پهنای باند بخواهند در اختیار 

آن ها قرار می دهیم".
به گزارش ایسنا، محمود واعظی در جلسه ای با حضور 
فعالین حوزه ICT استان کرمانشاه که عصر روز جمعه 
در محل سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد با 
اشاره به سیاست دولت تدبیر و امید در جهت کاهش 
تصدی گری دولت در حوزه های مختلف، اظهار کرد: 
"تا زمانی که این دیدگاه از شعار به عمل تبدیل نشود 
شده  تعیین  پیش  از  اهداف  به  نمی تواند  دولت  قطعا 

خود برسد".
فناوری  و  ارتباطات  وزارت  در  "ما  کرد:  اظهار  وی 
 ICT اطالعات معتقدیم اگر یک سهم آورده در توسعه
تعیین شده  پیش  از  اهداف  به  رسیدن  برای  بگذاریم 
نیاز است بخش خصوصی سه تا چهار برابر آن سهم 

آورده را بگذارد".
واعظی افزود: "کار در تمام حوزه های کشور و به ویژه 
حوزه های ارتباطی و مخابراتی باید در مثلث وزارت، 

استانداری و بخش خصوصی پیش رود".
از  خصوصی  بخش  باید  "البته  کرد:  خاطرنشان  وی 
به  و  شود  خارج  است  کرده  پیدا  ایران  در  که  قالبی 
حمایت و گرفتن سفارش کار از دولت وابسته نباشد و 

خودشان بازیابی گسترده ای داشته باشند".
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار کرد: "قطعا 
به  که  چه  آن  از   ICT و  ارتباطات  توسعه  زمینه  در 
حوزه وزارت ارتباطات از تامین زیرساخت ها و پهنای 

باند مربوط است، دریغ نخواهیم کرد".
مخابرات  و  اپراتورها  "تمـام  افـزود:  واعظی  محمود 
هر چقدر پهنای بانـد بخواهنـد ما حاضریم در اختیار 
ماه ها  تا  که  است  حالـی  در  ایـن  و  دهیم  قرار  آنها 
پهنای  بـرای  انتظـار  صـف  در  باید  اپراتورها  پیش 

باند می بودند".
وی در ادامه با بیان این که در حال حاضر ۲۲۰ شهر 
کشور نسل سوم و ۵۰ شهر نسل چهارم را در اختیار 
دارند، اظهار کرد: "قطعا با توسعه نسل سوم و چهارم 
زمینه  این  در  ملی  تمامی شهرهای کشور جشن  در 

برپا خواهد شد".
واعظی به اجرای طرح سالمت الکترونیک نیز اشاره 
فناوری  عالی  شورای  در  طرح  "این  افزود:  و  کرد 
جمهور  رئیس  توسط  و  رسیده  تصویب  به  اطالعات 

ابـالغ شـده اسـت و همـه باید همکاری کنند تا این 
طرح بـه نتیـجـه برسـد و قطعـا وزارت ارتباطات و 
از هیـچ کوششی  زمینـه  این  در  اطالعـات  فناوری 

دریغ نمی کنـد".
اهمیت  بـه  اشاره  با  همچنیـن  واعظـی  محمـود 
کرد:  اظهار  مـدارس  هوشمنـدسازی  طرح  اجرای 
صرف  هزینه ها  تمام  گذشته  دولت  در  "متاسفانه 
خرید تجهیزات هوشمندسازی شد، اما هوشمندسازی 
پروژه  این  صورت نگرفت و در حال حاضر کارهای 

پیگیری می شود".
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ادامه با اشاره به 
اهمیت استان کرمانشاه به عنوان مرکز غرب کشور 
کرد:  اظهار  عراق،  کشور  با  آن  بودن  هم مرز  نیز  و 
پیدا  افزایش  کرمانشاه  استان  توسعه  قدر  هر  "قطعا 
کند اثرات آن را روی استان های مجاور غرب کشور 

نیز خواهیم دید".
بودن  به هم مرز  توجه  با  "همچنین  کرد:  اظهار  وی 
استان کرمانشاه با کشور عراق هر قدر سرمایه گذاری 
در حوزه ارتباطی و مخابراتی در استان صورت گیرد 
در کشور  این سرمایه گذاری  نتیجه  از  قطعا می توان 
به  اشاره  با  واعظی  کرد".  بهره برداری  نیز  عراق 
وجود مشکالت بسیار استان در بحث زیرساخت های 
سفر  "در  کرد:  اظهار  گذشته،  ماه های  در  مخابراتی 
این مشکالت  رفع  برای  و طرح هایی  پروژه ها  قبلی 
برنامه ریزی شد که خوشبختانه امروز شاهد افتتاح این 

پروژه ها هستیم".

و  اعالم  تومان  میلیارد   ۶۸ را  پروژه ها  حجم  وی 
پروژه ها در زمینه گسترش  این  "عمده  تصریح کرد: 
ایرانسل و  اپراتور همراه اول،  نسل سوم است و سه 
را  پروژه ها  این  هزینه  خود  به سهم  کدام  هر  رایتل 

پرداخت کرده اند".
پروژه ها  این  اجرای  با  و  "امروز  کرد:  اظهـار  وی 
از  بسیاری  از  کرمانشاه  کنیم  ادعا  می تـوانیم 
افتاده  پیش  سوم  نسل  زمینه  در  کشـور  استان های 
سوم  نسل  استان  شهر   ۱۲ حاضر  حـال  در  و  است 
دارند و اپراتور ایـرانسل نیز نسل چهارم را در مرکز 
استان راه اندازی کرده است و امیدواریم این سرعت 
پیشرفت کار برای توسعه نسل سوم و چهارم استان 

افزایش پیدا کند".
پهنای  زیرساخت ها،  بخش  "در  گفت:  واعظی 
و  یافته  افزایش  توجهی  قابل  میزان  به  استان  باند 
مخابراتی  زیرساخت های  توسعه  روند  این  امیدواریم 

همچنان ادامه یابد".
تدوین شده  "پروژه های  ارتباطات تصریح کرد:  وزیر 
جدید استـان نیز طی مراحل مختلف در سال جاری 
بهره برداری  به  فجر  دهه  نیز  و  دولـت  هفتـه  در 

خواهند رسید".
اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  واعظی،  محمود 
را  استان  نیاز  مـورد  و  مهم  پـروژه های  از  یکی 
امیدواری  ابراز  و  عنـوان  دیتاسنتـر  مرکـز  راه اندازی 
کرد بتوان ایـن پروژه را ظـرف یـک سال آینده به 

بهره برداری رسانـد.

اپراتورها هر قدر پهنای باند بخواهند، می گیرند
وزارتخانه فناوری اطالعات و ارتباطات از توسعه زیرساخت ها حمایت می کند

تا زمانی که دیدگاه ها از شعار به عمل تبدیل نشود دولت نمی تواند به اهداف از 
پیش تعیین شده اش برسد

تماس با 118 پولی شد

 سعید    طباطبایی

ــیون تنظیم مقررات ارتباطات به تازگی مصوبه ای ابالغ کرده که به موجب آن  کمیس
تماس با کدهای خدماتی غیرفوریتی مشمول دریافت هزینه می شود.

ــئوالن مخابراتی تاکنون تماس با کـدهای خدماتی  به گزارش ایسنا، بنابر اعالم مس
ــه رقمی رایگان بود و افراد بابت تمـاس با این کد ها هزینه ای پرداخـت نمی کردند  س
ــررات ارتبـاطات ایـن گونه  ــیـون تنظیـم مق ــا بـه تازگی با ابـالغ مصوبـه کمیس ام
ــه رقمی غیراضطـراری مشمـول هزینـه  ــت که تماس با کدها ی س ــده اس اعالم ش
برای تماس گیرنده خواهد بود و چنان چه فرد با شماره تلفن ثابت با کد های خدماتی 
ــه از تلفن همراه با  ــهری و در صورتی ک ــد به اندازه تماس درون ش تماس گرفته باش
ــماره ها تماس گرفته باشد معادل هزینه تماس همراه به ثابت ملزم به پرداخت  این ش

هزینه می شود.
ــود برای این تماس ها هزینه های  ــرکت مخابرات ایران موظف می ش بدین ترتیب ش
ــترکان اعمال و محاسبه کند. داوود زارعیان - سخنگوی  ــده را در قبض مش اعالم ش
ــرکت مخابرات ایران - در گفت وگویی به ارائه  توضیحاتی در این زمینه پرداخت و  ش
ــرکت مخابرات ایران به عنوان یک اپراتور طبق مصوبات عمل خواهد کرد  گفت: "ش
و در شرایطی که اعالم شود الزم است جهت تماس با شماره ای هزینه دریافت شود 

ما تبعا براساس مصوبه عمل خواهیم کرد".
وی در عین حال یادآور شد: "در میان کدهای خدماتی اورژانس، ۱۱۰ و ۱۱۸ بیشترین 
ــماره، دو شماره اول با توجه  ــه ش میزان تماس دریافتی را دارند. حال در میان این س
ــد همچنان برای تماس گیرندگان  ــمار می رون به این که جزو کدهای اضطراری به ش
ــود که البته با  ــمول هزینه می ش رایگان خواهد بود اما تماس با ۱۱۸ از این پس مش
توجه به مدت زمان کوتاه مکالمه با این  کدها، به طور طبیعی هزینه چندانی بابت این 

تماس ها ایجاد نمی شود".
ــه کد اشاره شده ۱۱۸ به دلیل ماهیتی که  ــد: "در میان س زارعیان همچنین متذکر ش
ــد و به طور معمول روزانه  ــم باالتری از تماس های دریافتی را تجربه می کن دارد حج
حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار مشترک با این مرکز تماس می گیرند که از این پس مشترکان 

جهت این تماس ها ملزم به پرداخت هزینه خواهند شد".
ــن مکالمات با توجه به  ــد هزینه ای ــاره ش وی در پایان گفت: "البته همان طور که اش
ــوب می شوند رقم بسیار ناچیزی است  ــهری محس آن که مدتی کوتاه دارند و درون ش
ــم جبران نمی کند، چرا  ــام هزینه نگهداری مرکزی مانند ۱۱۸ را ه ــه حتی این ارق ک
ــانی زیادی نیز در حال کار  که عالوه بر هزینه های نگهداری در این مرکز نیروی انس
هستند. به هر حال از این پس به اجبار باید این هزینه ها از خود مردم پرداخته شود تا 

بتوانند مانند گذشته از خدمات این مرکز استفاده کنند".
ــادگی عبور کرد.  البته در این میان یک نکته وجود دارد که از کنار آن نمی توان به س
ــم، باید مدت زمان نه چندان  ــر زمانی که با مرکز ۱۱۸ تماس می گیری ــال حاض در ح
ــوش کنیم، معموال این اتفاق  ــار بمانیم و به تبلیغ های مختلف گ ــی را در انتظ کوتاه
ــترس باشند و چه در زمانی که خطوط آن ها مشغول  چه در زمانی که اپراتورها در دس

باشد، می افتد.
ــه ۱۱۸ زنگ می زنند عجله دارند تا زودتر به  ــا توجه به این که معموال افرادی که ب ب
ــی پیدا کنند، تا قبل از این هم این تبلیغات آزاردهنده  ــان دسترس ــماره مورد نظرش ش
ــت اما باید با توجه به طرحی که به تازگی تصویب شده، ببینیم که باز ما باید  بوده اس
ــم پول بدهیم و هم به اجبار به تبلیغاتی گوش کنیم که حتی گوش کردن به آن ها  ه

هم برای ما هزینه دارد؟

یادداشت
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ــی دیجیتالی و  ــه ما با زندگ ــت که هم چند وقتی اس
ــود در جهان خو  ــتفاده از فناوری های مدرن موج اس
ــایش و راحتی در زندگی را به وسیله  گرفته و طعم آس

این ابزارها چشیده ایم.
در حال حاضر زندگی بدون رایانه ها و دیگر ابزارهایی 
ــت. با  ــتند، غیر قابل تصور اس که مرتبط با آن ها هس
ــی جدیدی برای  ــبک زندگ حضور رایانه در جهان س
همه افراد به وجود آمد و با توجه به نیازهایی که وجود 
داشت حرفه های جدیدی شکل گرفت و شرکت های 
ــای کاربران  ــدند تا نیازه ــته ش ــیاری بنیان گذاش بس
ــش دهند. شاید  رایانه ها را در زمینه های مختلف پوش
یکی از مهم ترین قسمت های یک رایانه قطعاتی است 

که به گرافیک آن ارتباط پیدا می کند.
ــیار  ــی رایانه از اهمیت بس ــردازش گرافیـک ــد پـ واح
ــت و به همین  ــرای کاربـران برخـوردار اس ــی ب باالی
ــن واحد با  ــر ای ــرکت های بزرگی بر س ــر هم ش خاط

یکدیگر رقابت می کنند.
ــام آن برای همه کاربران  ــرکت ها که ن یکی از این ش
 ،)nVidia( ــرکت محبـوب ان ویدیـا ــت، ش ــنا اس آش
ــگامـان  ــی ان ویدیا از پیش ــرکت آمریکای ــت. ش اس
ــای ویدئویی،  ــه تولید کارت ه ــای مربوط ب فناوری ه
گرافیکی، ایستگاه های کـاری و رایانـه های شخصی 

در جهان است.
ــندگان اصلی IC برای مادربورد  ــرکت از فروش این ش
و  ــی  گرافیک ــای  پردازنده ه ــخصی،  ش ــای  رایانه ه
ــن۳  ــول های بازی از جمله Xbox و پلی استیش کنس

ــاید معروف تـرین محصول ان ویدیا سری  ــت. ش اس
ــب  ــت که برای انواع بازی ها مناس GeForce آن اس

ــه برای  ــری Quadro ک ــد از آن هم س ــت و بع اس
کارهای حرفه ای تولید شد.

ـــط آقـای  ـــال ۱99۳ توس ــرکت ان ویدیـا در س ش
Jen-Hsun Huang بنیان گذاشته شد. رقیب اصلی 

ــا زمانی هم هر دو  ــرکت در ابتدا ATI بود و ت ــن ش ای
ــابهی فعالیت کرده و موفق بودند اما پس  به طور مش
ــونی برای طراحی  ــرکت س از همکاری ان ویدیا با ش
ــه محبوبیت  ــا ب ــی RSX ان ویدی ــده گرافیک پردازن

بیشتری دست پیدا کرد.
ــال  ــگ، در ۱7 فوریـه س ــان هوانـ ــای جن هوس آق
ــت. هوانـگ مـدرک  ـــده اس ۱9۶۳ در چین متولد ش
ــته برق از دانشگـاه اورگان  ــی خود را در رش کارشناس
ــدش را در  ــی ارش ــال ۱9۸4 و مدرک کارشناس در س
ــتانفورد دریافت کـرد. در  ــال ۱99۲ از دانشگاه اس س
سال ۲۰۱۲ او در فهرست پردرآمدترین مدیران جهان 

فناوری قرار گرفت.
را  games.venturebeat.com مصاحبه ای  سایت 

با او انجام داده است که در ادامه می خوانیم.

 چه عاملی شما را در صنعت رایانه به جلو 
می برد؟

در صنعت رایانه همیشه خالقیت و نیازسنجی کاربران 
ــت. من هم با همین ایده به آینده  حرف اول را زده اس
ــه می بینیم کاربران در هر  نگاه می کنم. همان طور ک

ــان  دوره خـاص به یک محصـول خـاص توجـه نش
می دهند و صنعت رایانـه هـا به ایـن طـریـق در حال 

رشد اسـت.
ــیار مورد  ــال حاضر هم فکر می کنم تبلت ها بس در ح

توجه قرار گرفته اند.

را  آینده  که  می کنند  فکر  بسیاری  افراد   
تبلت ها یا تلفن های هوشمند خواهند ساخت اما 
من فکر می کنم که در مورد تبلت ها باید گفت 
که این هم هوسی زودگذر هست که به زودی 

فروکش خواهد کرد.
ــتند و  ــد هس ــا معتقدیم که این فناوری ها رو به رش م
ــت. هیچ  ــم اندازه کوچک آن هاس ــل اصلی آن ه دلی
ــدازه کوچک و با امکانات کافی  کس از رایانه ای با ان
ــم باعث محبوبیت  ــدش نمی آید و همین موضوع ه ب
ــمند امروزی شده است.  ــی های هوش تبلت ها یا گوش
ــیاری از شرکت ها که کارشان  یکی از دالیلی که بس
ــدند همین  ــی نبود، به این صنعت وارد ش تولید گوش

محبوبیت این ابزار در میان مردم است.

نظری  چه  تراشه ها  صنعت  مورد  در   
دارید؟ 

آن چه در حال حاضر به نظر می رسد این است که این 
ــت  ــت در قبضه اینتل و ای ام دی قرار گرفته اس صنع
ــیـه قـرار گـرفته اند اما  و دیگر تولیدکننده ها در حاش
ــت این است که  ــیار جالب اس چیزی که برای من بس
ــت که همه شرکت ها  ــرایطی پیش آمده اس اکنون ش
ــت به تولید محصوالتی  در کار هم دخالت کرده و دس
ــدارد. مثال  ــرار ن ــان ق ــه در حیطه کاریش ــد ک زده ان
ــخت افزار تولید  ــرکت های تولیدکننده نرم افزار، س ش

می کنند و بر عکس.

تولید  فکر  در  اینتل  هم  حاضر  حال  در   
هم  دی  ای ام  و  است  گرافیکی  پردازنده 
نقشه هایی برای تولید CPU-GPU دارد. نظر 

شما در این مورد چیست؟
من با این قضیه مشکلی ندارم اما به نظرم بهتر است 

که هر کسی در حوزه خودش فعالیت کند.

 شما در گذشته برای ساخت نت بوک هایتان 
با مایکروسافت همکاری داشته اید، آیا در سری 
جدید نت بوک ها از ویندوز هم استفاده خواهد 

شد؟
ــافت به پیشنهاد ما به فکر تولید  بله در ابتدا مایکروس
ــدوز خانگی برای نت بوک ها بود و در حال حاضر  وین
ــدی ما قابلیت  ــخت افزار تولی ــعی داریم که س هم س

سازگاری با ویندوز را داشته باشد.

ــتفاده از فناوری ها و ابزارهای  ــد در مقابل اس ــته باش ــی تصمیم داش امروزه اگر کس
ــیله نمی تواند  ــرفته دیجیتالی از خودش مقاومت به خرج دهد در مقابل یک وس پیش

این کار را انجام دهد.
اگر با دقت به افرادی که در اطراف تان قرار دارند نگاه کنید می بینید که ممکن است 
ــن امکان هم وجود دارد  ــند و ای ــته باش همه آن ها رایانه همراه یا رایانه خانگی نداش
ــتفاده نکنند اما وقتی پای تلفن همراه به میان می آید، می بینیم که  که از اینترنت اس
ــتر مردم دوست دارند که حتما از این ابزار استفاده کنند و حتی تمایل بیشتری به  بیش
ــرفته دارند تا بتوانند کارهای بیشتری را با تلفن  ــتن دستگاه های هوشمند و پیش داش

همراه خود انجام دهند.
باید بدانید که در حال حاضر بیشتر از ۸۵ درصد کل جمعیت جهان به تلفن های همراه 
ــتاری دسترسی دارند. شرکت اریکسون در این رابطه گزارشی  با قابلیت صوتی و نوش
را تهیه کرده و سعی بر این داشته است که با توجه به داده ها و اطالعاتی که به امروز 

مربوط هستند، به نوعی آینده را پیش بینی کند.
ــال آینده، یعنی تا سال ۲۰۱7 میالدی، تمامی  ــاس گزارش این شرکت، تا ۲ س بر اس
ــراه خود به اینترنت پر  ــد از جمعیت کل جهان به کمک تلفن های هم ــن ۸۵ درص ای

سرعت 3G دسترسی خواهند داشت.
باید بدانید که بر طبق همین گزارش پیش بینی شده است که تا سال ۲۰۱7 بیشتر از 9 
میلیارد اشتراک تلفن همراه در جهان وجود خواهد داشت و تقریبا نصف این جمعیت از 
اینترنت 4G استفاده خواهند کرد و در حدود ۳ میلیارد هم با اسمارت فون ها یا همان 

تلفن های هوشمند کار خواهند کرد.
ــرایطی به وجود آمد که مردم بیشتر تمایل داشتند از گوشی های تلفن  در یک دوره ش
ــی های پیشرفته و با امکانات،  ــتفاده کنند اما با ورود گوش قدیمی و بدون امکانات اس
بار دیگر تمایل کاربران به تلفن های هوشمند بیشتر شد و این دسته از تلفن ها امروزه 

طرفدار زیادی برای خود پیدا کرده اند.
اگر بخواهیم آمار پیش بینی شده برای آینده را با اعداد و ارقامی که برای امروز وجود 
ــترک تلفن همراه وجود  ــه کنیم باید گفت که هم اکنون 5.2 میلیارد مش دارند مقایس
دارد و به این دلیل که ممکن است هر مشترک بیشتر از یک شماره داشته باشد تعداد 
کل اشتراک ها 6.2 میلیارد است، تا پایان سال ۲۰۱۱ تعداد مشترکانی که از اسمارت 

فون ها استفاده می کرده اند تنها 7۰۰ میلیون نفر بوده است.
ــون است اعتقاد دارد که  ــد شرکت اریکس ــترپ که معاون ارش آقای داگالس گیل اس
ــتفاده از هر دستگاهی، دسترسی مناسب  مردم در حال حاضر می دانند که پیش نیاز اس
به اینترنت است و همین موضوع باعث شده است که تقاضای مردم برای پهنای باند 

تلفن همراه بیشتر از گذشته شود.
ــرعت انتقال داده ها از طریق  ــاس تصمیم گرفته است تا س ــرکت بر همین اس این ش
ظرفیت های شبکه تلفن همراه را هدف قرار داده و کاربران خود را در این زمینه راضی 
ــیاری  ــال آینده بس ــرکت با قاطعیت اعتقاد دارد که تا ۲ س نگه دارد. همچنین این ش
ــتفاده خواهند کرد و به  از مردم جهان تنها از تلفن همراه برای اتصال به اینترنت اس
این ترتیب تا آن سال ترافیک اینترنت تلفن های همراه به ۱۵ برابر عددی که اکنون 

وجود دارد، خواهد رسید.
ــال ۲۰۱۲، چین با داشتن ۳۰ میلیون مشترک جدید تلفن  ــت که بدانید تا س جالب اس
همراه در زمینه رشد مشترکان پیشتاز بوده است و بعد از آن هند با ۲۵ میلیون اشتراک 

جدید در جایگاه دوم قرار گرفته است.

اینترنت در سال 2017
 گلسـا ماهیـان

کیفیت تصاویر را از او داریم

مصاحبه با آقای جن هوسان هوانگ، مدیر شرکت ان ویدیا

شرکت ان ویدیا از پیشگامان فناوری های مربوط به تولید کارت های ویدئویی، 
گرافیکی، ایستگاه های کاری و رایانه های شخصی در جهان است

یادداشت
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ــت که زنی از  ــل از لس آنجلس تایمز نوش ــو به نق یاه
ــکایت کرده که وقتی برای  خطوط هوایی United ش
ــاعته اینترنت ثبت نام کرده و برای  ــرویس 4 س یک س
ــته ۱۰ دقیقه از  آن 7.99 دالر هم پرداخته، تنها توانس
ــتفاده کند. این خانم مدعی شده که این شرکت  آن اس
ــتی به وی اعالم نکرده که وقتی در هواپیما از  به درس
قاره آمریکا خارج می شود سرویس اینترنت این شرکت 
از دسترس خارج می گردد. شاید به محض خواندن این 
داستان وقایع مشابهی در ذهن شما هم نقش ببندد که 
ــرکت های مختلف زیر بار تعهداتشان در کشور  بارها ش
ما می زنند و کاربر جایی را برای دادخواهی پیدا نمی کند. 
ــن خدمات دهی  ــون مانعی را برای ای ــرکت ها نیز چ ش
ــان پیدا نمی کنند، هر جا به نفعشان نباشد از  ضعیف ش

دیوار کاربر باال می روند! یکی از این شرکت ها مخابرات 
ــال افراد بسیاری در  ــت سه س ــت که پس از گذش اس
ــرکت به عنوان  صف تخصیص خط تلفن ثابت این ش
ــور قرار دارند و راه به جایی  تنها متولی تلفن ثابت کش
ــرکت  نبرده اند. یا نحوه ارائه اینترنت که خدمات این ش
ــت. از انحصارش در حوزه  ــده اس زبانزد خاص و عام ش
اینترنت فیبر نوری گرفته تا مسئله اینترنت نامحدود و 
ساعت های شبانه همه آن ها باعث نارضایتی مشترکان 
ــرکت هستند. قصد ناراحت کردن کسی  خدمات این ش
ــم  ــتانه ورود به برنامه شش را نداریم اما حاال که در آس
توسعه هستیم باید راهکارهای بهتری برای اخذ بازخورد 
نظرات مشتریان و رسیدگی به شکایات آن ها ایجاد شود 

تا انتظار توسعه را داشته باشیم.

گردش هنری
با هنرهای "پرفورمنس آرت" و "اینستالیشن" آشنا شوید

اولیـن لینکدونی ایـن هفته به حوزه هنر مربوط می باشـد. در وب سـایت 
هنرگردی می توانید ضمن آشـنایی بـا هنرهای مفهومی مانند پرفورمنس 
آرت، اینستالیشن و دیوارنگاری، هنرهای تجسمی چون نقاشی، عکاسی، 
مجسمه سـازی، معمـاری، گرافیک و خطاطـی را بیاموزیم. همچنین قادر 
خواهید بود اخبار هنرهای تجسمی و رویدادهای هنری را دنبال کرده، نقد 
مقاالت هنری را مطالعه نموده و از مصاحبه با هنرمندان لذت ببرید. افزون بر 
موارد باال موسیقی از دیگر قسمت های وب سایت هنرگردی به شمار می آید. 

الزم به یادآوری است که برنامه گالری ها در این سایت اعالم می شود.
www.honargardi.com

آموزش شبکه ای
با شناخت توانایی های خود مسیر زندگی تان را تغییر دهید

سـایت پیشـنهادی بعدی این هفته به یک شـبکه یادگیری اختصاص 
دارد. در سایت »وب یاد« می توانید در زمینه های مختلف مانند مدیریت 
و کسـب و کار، توسـعه فـردی، بازاریابـی و فروش، مالـی و بورس، 
فناوری و کامپیوتر و نیز هنر و ادبیات آموزش ببینید. در این وب سایت 
در بخش تازه های خوب، قادر خواهید بود تحت آموزش های تخصصی 
ماننـد آموزش نوردهی در عکاسـی و منشـیگری حرفـه ای و مدرن و 
موارد دیگر قرار بگیرید. همچنین آموزش های پر بازدید مانند شناخت 
توانایی هـا، تغییر در مسـیر زندگی، لذت یک مصاحبه شـغلی از دیگر 

بخش های سایت می باشند.
www.webyad.com

مسافرت با تصاویر
از تماشای عکس های خالق لذت ببرید

گالری تصاویر "سفر دوستان" عنوان سومین لینکدونی این هفته می باشد. 
در این وب سایت عالوه بر ایران عکس هایی از قاره های آسیا، اروپا، آفریقا، 
آمریکا و استرالیا وجود دارد. این تصاویر در موضوعاتی همچون حیوانات، 
ورزش، طبیعت، اتومبیل، سـاحل، گل، عاشقانه، فناوری، غذا، سینما، فضا، 
بازی، تعطیالت، موتور سیکلت، سه بعدی، مد ولباس، هواپیما، دکوراسیون، 
کودک، پس زمینه، مذهبی، جواهرات و ایده های خالق دسته بندی می شوند. 
شـما می توانیـد جدیدتریـن و زیباتریـن تصاویـر موضوعـی را در قالب 

گالری های متعدد تماشا کرده و لذت ببرید.
www.travelimage.ir

خبرنامه موسیقی
به محبوب ترین قطعات گوش فرا دهید

آخرین وب سایت پیشنهادی این هفته را به پایگاه خبری، تحلیلی "موسیقی 
ما" اختصاص داده ایم. این پایگاه خبری موضوعاتی همچون موسیقی ایران، 
موسیقی جهان، تماشاخانه، آلبوم ها، گالری عکس و برنامه کنسرت ها را 
شامل می شود. در این وب سایت می توانید تازه ترین و محبوب ترین قطعات 
را گوش کرده و ویدئوهای جدید و محبوب ترین ویدئوهای ماه را تماشا 
کنید. همچنین آشنایی با خوانندگان جوان پاپ کشور، موسیقی ویدئوهای 
آن ها و موزیسین های قدیمی کشور از دیگر بخش های این سایت به شمار 
می آید. ضمن این که برنامه کنسرت ها نیز توسط این وب سایت اعالم 

می شود.
www.musicema.com

ــای درآمدزایی از اینترنت فکر کرده  اگر اندکی به راه ه
 freelancer باشید به احتمال زیاد قبال با واژه ای به نام
آشنا هستید. برای آن دسته از افراد که با این نام آشنا 
ــتند باید گفت که freelancerها افرادی هستند  نیس
ــود کار ایجاد  ــتگی و آزادانه برای خ ــدون وابس که ب
ــی که در اینترنت می گردد  می کنند. مانند برنامه نویس
ــدا می کند و داوطلبانه  ــتی را برای کدی پی و درخواس
ــته از  ــازی این کد می پردازد. اگر از آن دس به پیاده س
افرادی هستید که با این واژه آشنا هستند ممکن است 
ــده  ــد Elance و oDesk دی ــایت هایی را مانن وب س
freelancer ــید که در زمینه گردآوری کارفرمایان و باش

ــا فعالیت می کنند و داوطلبان می توانند در این گونه  ه
وب سایت ها به دنبال درخواست های منطبق بر حرفه 
و عالقه خود باشند. هفته گذشته oDesk اعالم کرد 
ــده و به  ــایت Elance وارد همکاری ش ــه با وب س ک
ــته اند و وب سایتی را به نام Upwork که به  هم پیوس
نشانی upwork.com است ایجاد کرده اند. سرویس 
 oDesk در حقیقت گردآورنده فعالیت های Upwork

ــزارش TNW، در قالب این  ــه گ ــت. ب و Elance اس
گردهمایی، oDesk امید دارد که بتواند freelancerها 
ــاند. یکی از  ــان برس ــریع تر به کار مورد عالقه ش را س
ــده،  امکانات جدید که در قالب این همکاری ایجاد ش
ــا Clientها یا همان  ــکان تعامل freelancerها ب ام
ــدی که به گفتـه  ــت. این تعامـل جـ کارفرمایان اس
Upwork بسیار شبیه سیستم چت Slack است برای 

پروژه های freelance به وجود آمده است. همچنین 
 Upwork ــران ــد نه فقط برای کارب ــن امکان جدی ای
ــتفاده عموم در  ــب یک نرم افزار برای اس بلکه در قال
ــده کار در آن به این  ــت. ای اختیار همه قرار گرفته اس
ــت که کارفرمایان می توانند برای هر تیمی  صورت اس
ــک اتاق ایجاد کنند  ــت، ی که با آن ها در حال کار اس
ــالت را در پروژه های  ــور حتم مدیریت تعام که به ط
ــان می کند. عالوه بر این پلتفورم  ــاده و آس مختلف س
جدید Upwork برای سیستم عامل iOS نیز نرم افزار 
ــد تا بتوانند در  ــه افراد این امکان را می ده دارد که ب
ــف کنند، یا پروپوزالی را  ــال حرکت نیز وظیفه تعری ح

ــتم قرار دهند و همچنین قراردادی را تنظیم  در سیس
ــد. به freelancerها نیز کمک می کنند تا بتوانند  کنن
موقعیت های مرتبط با حرفه خود را انتخاب کنند. یکی 
از ویژگی های جالب توجه Upwork در الگوریتمی است 
 Stanford ــگاه ــط یکی از پروفسورهای دانش که توس
ــت.  این الگوریتم به  ــده اس ــازی ش برای آن پیاده س
ــا بتوانند موقعیت  ــایت اجازه می دهد ت کاربران این س
ــوابق و توانایی های خود  ــب خود را بر اساس س مناس
ــتم تعیین وضعیت freelancerها نیز  پیدا کنند. سیس
از دیگر امکانات جدید آن است که instamatch نام 
ــا می توانند وضعیت خود را از  گرفته و freelancerه
بین موقعیت های در حال پیگیری یا عدم پیگیری و یا 
 Upwork حضور نداشتن یکی را تعیین کنند. سرویس
ــالیانه برای freelancerها  ــته س ادعا کرده که توانس
ــارد دالری ایجاد کند و بر این  گردش مالی یک میلی
ــت که اگر بتواند سرویس های خود را یکپارچه  باور اس
کرده و یافتن موقعیت های شغلی را ساده تر و کارآمدتر 

کند، می تواند این رقم را افزایش هم بدهد.

توسعه دست یافتنی است اگر رسیدگی کنیم

در حرفه خود آزادانه کار کنید

 علیرضــا مظاهـری

سرویس های oDesk و Elance برای freelancerها برنامه دارند

لینــــکدونی
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بر اساس گزارش Net Applications، در ماه گذشته 
ــبت به ماه  ــد 7 دهم درصدی نس مرورگر کروم با رش
مارس، 25.7 درصد از کل سهم کاربران مرورگرها را 

به خود اختصاص داد.
ــد کاربران آنالین جهانی  ــهم کاربر، درص منظور از س
ــک مرورگر خاص  ــه در طول یک ماه از ی ــتند ک هس

استفاده می کنند. 

کرومازفایرفاکسفاصلهمیگیرد
ــته به  ــهم مرورگر فایرفاکس در ماه گذش میانگین س
ــال  ــط در یک س ــید. به طور متوس ــد رس 11.7 درص
گذشته فضای مرورگر فایرفاکس به طور قابل توجهی 
ــهم این مرورگر به ۳۲  ــکننده شده به طوری که س ش
ــن اختالف  ــت. همچنی ــد کاهش پیدا کرده اس درص
ــد  ــهم این مرورگر با کروم در حال افزایش می باش س
ــران فایرفاکس در حال کاهش  ــه عبارت دیگر کارب ب
ــتند و روز به روز به محبوبیت کروم اضافه خواهد  هس
ــتا در طول یک سال گذشته سهم  شد. در همین راس

ــا افزایش 7.8 درصدی به 47  ــران این مرورگر ب کارب
ــود  ــت. پیش بینی می ش ــد افزایش پیدا کرده اس درص
ــهم کاربران کروم در ماه نوامبر به ۳۰ درصد برسد  س
ــهم کاربران فایرفاکس در مـاه اوت به  و در مقابل س
ــد. همچنین پیش بینی  ــقوط کن کمتر از ۱۰ درصد س
شده است سهم دیگر مرورگرها تغییر چندانی نخواهد 
ــته حفظ خواهد  ــت و رتبه بندی آن ها مانند گذش داش
ــهم 25.7  ــال مرورگر کروم با س ــه عنوان مث ــد. ب ش
ــرار دارد که در ماه  ــس از IE ق ــدی همچنان پ درص
گذشته سهم 55.8 درصدی را به خود اختصاص داد. 
اگر چه در رتبه بندی سهم مرورگرها، IE درصدر است 
ــی نشده است، اما در ماه گذشته  و دچار تغییرات اساس
ــبت به ماه  ــهم خود نس با کاهش 7 دهم درصدی س

مارس مواجه شد.
ــتیبانی  ــی، محدودیت پش ــش جزئ ــن کاه ــل ای دلی
در  ــافت  مایکروس ــر  مرورگ ــف  مختل ــخه های  نس
ــت. به  ــتم عامل ویندوز اس ــخه های مختلف سیس نس
عنوان مثال قرار است از ۱۲ ژانویه سال ۲۰۱۶ نسخه 

ــتا و ویندوز  نهم IE به طور پیش فرض فقط روی ویس
 IE11 روی ویندوز سرور ۲۰۱۲ و IE10 ،۲۰۰۸ سرور
 ،R2 2008 روی ویندوز 7، ویندوز 8.1، ویندوز سرور
ــرور R۲ 2012 و ویندوز ۱۰  قابل دسترس  ویندوز س
ــانی برای  ــتیبانی فنی و خدمات به روزرس ــد و پش باش

نسخه های مختلف مرورگر متوقف شود.
ــت که حدود ۳9 درصد از کاربران  این بدان معنی اس

IE از به روزرسانی های امنیتی محروم خواهند شد. 

IEسهمنسخههای
ــخه های IE در ماه گذشته ۲9  ــهم IE8 از کل نس س
ــهم  ــهم IE7 و IE10 حدود ۱۰ درصد و س درصد، س
ــت. بر این  ــده اس IE9 به میزان 14.5 درصد ثبت ش
ــاس در ماه گذشته کاربران به IE8 نسبت به دیگر  اس
نسخه های این مرورگر وفاداری بیشتری داشتند. حال 
ــافت به نام  باید دید با معرفی مرورگر جدید مایکروس
ــخه های IE چه  Edge وفاداری کاربران به دیگر نس

تغییری خواهد کرد.

صعود همراه با سقوط
رشیـد     زارعی 

سهم کاربران از مروگرها در ماه گذشته

ــر شده از وضعیت اینترنت کشور در مقایسه  آمار منتش
ــبی را جهت  ــا، فرصت مناس ــورهای دنی با دیگر کش
ــوزه اینترنت  ــای فعال در ح ــی عملکرد نهاده ارزیاب

فراهم می کند.
ــورها از وضعیت اینترنت  آخرین رتبه بندی جهانی کش
ــرعت دانلود اینترنت  ــان می دهد ایران از حیث س نش
پهن  باند از بین ۲۰۰ کشور رتبه ۱47 و از نظر سرعت 
دانلود اینترنت تلفن همراه، از میان ۱۱4 کشور جایگاه 

9۸ را به خود اختصاص داده است.
ــده توسط  ــر ش با مرور مختصر آخرین گزارش منتش
ــرعت اینترنت می توان گفت  ــس در مورد س نت ایندک
ــط جهانی  ــران پایین تر از متوس ــرعت دانلود در ای س
ــدی قیمت اینترنت رتبه  ــد. همچنین در رده بن می باش

ــت.  ــده اس ــور برای ایران ثبت ش 4۶ در بین ۶۲ کش
ــت  ــور ما گران به دس ــاس، اینترنت در کش بر این اس
کاربران می رسد و در ۲7 کشور ابتدایی فهرست اعالم 
شده، قیمت اینترنت حداقل نصف قیمت ارائه شده در 
ایران می باشد. اگر چه وضعیت اینترنت کشور از لحاظ 
ــرعت و قیمت اینترنت در مقایسه با دیگر کشورها  س
مناسب نیست اما نباید پیشرفت جایگاه ایران از لحاظ 
ــال اخیر را نادیده بگیریم  ــرعت اینترنت در چند س س
ــران از آخرین جایگاه  ــال فاصله رتبه ای چراکه هر س

فهرست بیشتر شده است.
در سال جاری ایران با آخرین کشور ۵۳ رتبه، در سال 
ــته ۲۳ رتبه و در سال قبل از آن ۱4 رتبه فاصله  گذش

داشته است.

موذن اندرویدی
مساجد اطراف محل زندگی خود را بشناسید

اولین پیشـنهاد این هفته را به یک نرم افزار مذهبـی اختصاص داده ایم. 
نرم افـزار اندرویدی Muslim Pro - Azan, Quran, Qibla که برای 
مسلمانان طراحی شده است، بیشتر نیازهای یک فرد مسلمان را به خوبی 
پاسخ می دهد به طوری که به عنوان دقیق ترین نرم افزار در تعیین زمان 
نماز و اذان در دستگاه های تلفن همراه شناخته شده است. عالوه بر این 
قطب نمایی برای نمایش قبله و تقویم اسـالمی با نمایش مناسـبت های 
اسـالم از دیگر امکانات این برنامه به شمار می رود. همچنین این برنامه 
توانایـی قرائـت صوتی قرآن کریـم و ترجمه آن به 12 زبـان را دارد و با 
نمایش رسـتوران های حالل و مساجد محل در اطراف شما کمک بزرگی 
به شـما می کند. هم اکنـون این برنامه 15 میلیون کاربر در 215 کشـور 

جهان دارد.
http://goo.gl/PcDsXa

Size: 29.16 MB

مدیریت مستندات
اطالعات پژوهشی خود را مدیریت کنید

نرم افـزار پیشـنهادی بعـدی این هفته بـه برنامه ای جهـت مدیریت 
اطالعـات مربـوط می شـود. نرم افـزار Endnote یکـی از بهترین و 
جامع تریـن نرم افزارهای مدیریت اطالعات و اسـناد در روند پژوهش 
اسـت. این نرم افزار کمک بسـیار موثر و چشـمگیری به پژوهشگران 
و نویسـندگان مقـاالت علمـی در زمینه مدیریت مسـتندات، نوشـتن 
مقاالت علمی و نشـر مقاله بر اساس اسـتانداردهای مختلف ناشرین 
بین المللـی می نمایـد. همچنین این نرم افزار می توانـد با ارائه بیش از 
۳۰۰۰ استاندارد نشر مقاله و انواع فرمت های پذیرفته شده بین المللی 
اسـتناد نویسی، با یکپارچه شـدن با MS Word کمک شایانی هم به 
پژوهشـگران و هـم بـه اعضای هیـات تحریریه مجـالت علمی برای 
پذیـرش مقـاالت کند. یکی از ویژگی هـای این نرم افـزار امکان وارد 

کردن پی دی اف به برنامه و جست وجو در آن ها می باشد.
http://goo.gl/eGIb9f

Size: 82 MB

طراح دکوراسیون
فضای ساختمان خود را به دلخواه طراحی کنید

آخرین پیشـنهاد نرم افـزاری این هفته بـه طراحی دکوراسـیون داخلی 
اختصاص دارد. اگر به طراحی دکوراسـیون داخلی عالقه دارید، نرم افزار 
Room Arranger یکـی از بهترین نرم افزارها برای این کار به شـمار 
می آید. با این نرم افزار می توانید فضای ساختمان را همانگونه که دوست 
داریـد طراحـی کنید و طراحی خـود را ویرایش نماییـد. همچنین با این 
نرم افزار قادر خواهید بود عالوه بر سـاختمان، فضاهای دیگری مانند باغ 
را نیز طراحی کنید. با کمک این برنامه، یک طراحی کامال ۳ بعدی خواهید 
داشت و به راحتی فاصله ها را در طراحی خود اندازه گیری خواهید کرد. از 
مهم ترین ویژگی های این نرم افزار می توان به طراحی دکوراسیون داخلی، 
طراحـی راه پله، طراحی قرارگیری مبلمـان، طراحی ۳ بعدی، اندازه گیری 

فواصل در نقشه و انتخاب جنس وسایل برای چیدمان اشاره کرد. 
http://goo.gl/btYzEI

Size: 22.4 MB

کروم محبوب تر می شود

پیشنهادهفته
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به  که  می شد  تلقی  موجود  مرورگرهای  سبک ترین  از  یکی  کروم  پیش  سال  چند 
سرعت اجرا می شد و منابع اندکی از سخت افزار سیستم صرف می کرد اما امروز شاید 
به جرات بتوان این مرورگر را سنگین ترین مرورگر در تمام سیستم های عامل دانست؛ 
مرورگری که منابع زیادی اشغال می کند و به خصوص در مورد لپ تاپ ها، با صرف 
قابل توجه حافظه و پردازنده، باتری دستگاه را به سرعت خالی می کند اما برای رفع 

این مشکل چه باید کرد؟
 System Tray نسخه های اخیر کروم، حتی پس از بسته شدن تمام پنجره ها نیز در

فعال باقی مانده و در پس زمینه به کار خود ادامه می دهند.
این  داخلی  برنامه های  از  برخی  دائمی  اجـرای  بـرای  کـروم  مرورگـر  اقدام  این 
برای مثال  به وسیلـه کاربـران روی آن نصب می شود.  احتمـاال  مرورگر است که 
برنامه ای  این چنین  ایفا کند و  نیز  را  پیام رسان  نرم افزار  کروم می تواند نقش یک 
باید در پس زمینه به کار خود ادامه دهد اما کروم بیشتر از یک پیام رسان معمولی 

انرژی صرف می کند.
و  کرده  کلیک  راست   System Tray در  برنامه  آیکون  روی  است  بهتر  بنابراین 
آن را Exit نمایید. حتی بهتر این است که با مراجعه به بخش تنظیمات کروم، این 
قابلیت را برای همیشه غیرفعال کنید تا بعد از بسته شدن کامل پنجره ها، کروم کامال 

خاموش شود.
Extensionها در کروم حافظه و پردازش زیادی صرف می کنند. جالب این جاست 

که کروم به ازای تمام بخش های مصرف کننده منابع در Task Manager فعالیت 
وسیله  به  شده  مصرف  حافظه  میزان  تفکیک،  به  می توانـد  کاربر  و  می کند  ایجاد 
Extensionها را بررسی کند. Extensionهای سنگین را غیرفعال نمایید. به عنوان 

نمونه Hangout پیام رسان رسمی گوگل، معموال بیش از ۱۰۰ مگابایت رم مصرف 
می کند در حالی که بیشتر کاربران هرگز از آن استفاده نمی کنند. بنابراین دلیلی وجود 
ابزار غیرکاربردی بگذارید و باتری دستگاه  ندارد که منابع سیستم را در اختیار این 

خود را سریع تر خالی کنید.
کروم بر خالف بسیاری از مرورگرهای دیگر، با باز کردن Tabهای بیشتر، به طور 
 Tab باز کردن چند  نیازمند خواهد شد، به طوری که  بیشتری  به منابع  فزآینده ای 
در کروم، می تواند تا چندین برابر پرهزینه تر از باز کردن همان صفحات در مرورگر 

دیگری مانند Firefox باشد.
به طور  باز کردن چند صفحه  از  ندارید،  نیاز  به طور همزمان  این صفحات  به  اگر 

همزمان، به خصوص هنگام کار با باتری خودداری نمایید.

ــال پیش ایمیل ها و حساب های بانکی اینترنتی،  ده س
ــت  ــود در اینترن ــن موج ــات آنالی ــن اطالع مهم تری
ــتی  ــد اما این روزها می توان فهرس ــوب می ش محس
ــمند ارائه داد که  ــاس و ارزش طویل از اطالعات حس
هکرها برای به دست آوردن آن ها تالش می کنند. اگر 
چه هنوز هم حساب های بانکی اینترنتی اهداف اصلی 
ــوند.  ــوب نمی ش ــتند اما تنها هدف محس هکرها هس
ــبکه های اجتماعی، حساب های کاربری  این روزها ش
ــاب های کاربری مربوط به  ــازی ابری و حس ذخیره س
ــاغل نیز )که گاهی شرکت های بسیار بزرگ را به  مش
ــت( مورد توجه هکرها  ــرهای جدی انداخته اس دردس

قرار دارد.
ــفانه علیرغم اخطارهای دائم کارشناسان و ده ها  متاس
ــرها،  روش نرم افزاری برای جلوگیری از ابتال به فیش
ــیاری از  ــت و بس ــازی اس هنوز هم این روش خطرس
ــای اطالعات  ــبب افش ــتان خود، س ــران با دس کارب

ارزشمند خود می شوند.
ــایتی است که با ظاهری تقلبی، خود را  یک فیشر، س
ــت، معرفی کرده و کاربر  چیزی به غیر از آنی که هس
ــردن اطالعات می کند. به عنوان  را ترغیب به وارد ک
 Gmail ،ــایت بانک ــر می تواند شبیه به س مثال، فیش
ــه،  ــد و کاربر نیز به عادت همیش ــبوک باش و یا فیس
ــود وارد می کند.  ــود را در فیلدهای موج ــات خ اطالع
ــینگ، کاربر با کلیک کردن  در روش های قدیمی فیش
ــابه  ــایتی با ظاهر مش روی یک لینک خطرناک، به س
ــد، در حالی که لینکی که کاربر روی آن  هدایت می ش
کلیک می کرد با مقصد هم خوانی نداشت. اکنون چند 
ــت که مرورگرها در مقابل این نوع فیشرها  ــالی اس س
ــبی در این شرایط  ــده اند و اخطارهای مناس مقاوم ش
ــت  ــده اس ــش می دهند. همین موضوع باعث ش نمای
ــود  ــینگ ایجاد ش که روش های جدیدتری برای فیش

ــی از این  ــت. یک ــا روش های قبلی متفاوت اس که ب
ــته،  ــروز قربانیان زیادی نیز داش ــا که تا به ام روش ه
استفاده از ضمیمه کردن کدهای HTML در نامه های 

الکترونیکی است.
ــت. در  یک ایمیل حاوی اطالعات متنی و ضمایم اس
 HTML ــامل کدهای ــی که اطالعات متنی ش صورت
ــود، بلکه نتیجه  ــد، این کدها نمایش داده نمی ش باش
ــود تا ایمیل ها بتوانند  اجرای آن ها نمایش داده می ش
ــود در ایمیل نیز  ــند. کدهای HTML موج زیباتر باش
ــه و لینک  ــایت ها، دکم ــد HTML س ــد مانن می توان
ــد. این  ــان ده ــه را به کاربر نش ــد و نتیج ــد کن تولی
ــت، چون مرورگرها و  چنین اطالعاتی خطرناک نیس
ــرای مقابله با اعمال  ــی مانند Outlook ب نرم افزارهای
ــی های الزم  ــای HTML دوراندیش ــاک کده خطرن
ــارقان اطالعات به جای  ــن رو س ــد. از همی را کرده ان
ــن اصلی ایمیل،  ــای HTML در مت وارد کردن کده
ــد. هیچ مرورگری  ــای مخرب را ضمیمه می کنن کده
ــدن کدهای HTML در فضای محلی مانند  به اجرا ش
ــک، ایرادی وارد نمی کند و هیچ خطایی نیز  هارددیس

نمایش داده نمی شود.
ــوند و  ــیار بی خطر اجرا می ش این کدهای ضمیمه بس
حاوی هیچ اسکریپتی نیز نیستند. تنها ایراد این کدها 
ــایتی مشهور ایجاد  ــت که سایتی مشابه به س این اس
ــات کاربری  ــه کاربر، اطالع ــد. در صورتی ک می کنن
ــر وارد کند، کد  ــی را در این صفحه فیش ــایت اصل س
ــود و اطالعات را  ــرور اجرا می ش PHP داخل یک س

ــپس کاربر به سایت اصلی هدایت  سرقت می کند. س
ــایت اصلی ارسال  ــده و اطالعات کاربری او به س ش
ــی، هیچ اتفاق  ــک کاربر معمول ــود و از منظر ی می ش

عجیبی رخ نمی دهد.
ــرقت اطالعات  ــرایط حتی کاربر متوجه س در این ش

ــت که سارق در  ــود. بدیهی اس ــخصی خود نمی ش ش
ــرقت شده سر نمی زند و  همان لحظه به اطالعات س
از همین رو کاربر نباید به سرقت شدن اطالعات خود 
ــارق زمان کافی را برای سرقت منابع  پی ببرد. پس س

مالی و یا اطالعات ارزشمند، به دست  می آورد.
ــید و یا  ــتنده ایمیلی را نمی شناس در صورتی که فرس
ــه عنوان یک  ــل HTML را ب ــال یک فای ــل ارس دلی
ضمیمه نمی دانید، از باز کردن ضمیمه خودداری کنید.
ــد بانک ها و  ــمی مانن ــایت های رس ــور کلی س به ط
ــک و یا  ـــت الکترونی ــرویس دهنـد گـان پس ــا س ی
ــچ فایلی ضمیمه  ــبکه های اجتماعی، هیچ گـاه هی ش
ــد، پس اگر ایمیلی  ــالی خود نمی کننـ ایمیل های ارس
ــه دریافت کردید که به ظاهر از  به همراه یک ضمیم
ــایت ها ارسال شده، در جعلی بودن  طرف این گونه س

ایمیل شک نکنید.
ــپم ها ارسال می شوند و هر  این نوع ایمیل ها مانند اس
کسی می تواند یکی از گیرندگان  آن ها باشد، پس خود 
ــه نکات  را از این گونه خطرات در امان ندانید و همیش

امنیتی را رعایت کنید.
ــرقت ها، قبل از وارد کردن   برای مقابله با این نوع س
ــدا از صحیح بودن حرف  ــخصی خود، ابت اطالعات ش
ــایت اطمینان حاصل کنید و سپس  به حرف آدرس س
ــش از هر  ــود را وارد کنید. پی ــخصی خ ــات ش اطالع
کاری، مرورگر خود را به روزرسانی کنید. دقت داشته 
ــید که در نسخه های قدیمی مرورگرها، امنیت در  باش
ــوان مثال در  ــت. به عن ــرها کم تر بوده اس مقابل فیش
ــتند URL ظاهری سایت  ــرها می توانس گذشته فیش
ــایت اصلی  ــر دهند تا کاربر باور کند که در س را تغیی
ــت، البته خوشبختانه این کار در مرورگرهای جدید  اس

امکان پذیر نیست.
کسـری پاک نیت 

کروم کم مصرف تری داشته باشید
دامی که برای شما پهن می شود

فیشرها هنوز هم قربانی می گیرند ترفندویندوز
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موتورهای متن بازی که بازی می سازند
آشنایی با موتورهای طراحی بازی

خدمات بهزیستی

ــهروند الکترونیک این هفته به سراغ سازمان بهزیستی کشور رفته و خدمات این  در ش
ــی قرار می دهیم؛ سازمانی که با هدف حمایت از معلوالن ذهنی  ــازمان را مورد بررس س
ــت، کودکان خیابانی،  ــالمندان، بیماران روانی، کودکان و ایتام بی سرپرس و حرکتی، س
ــده و از امکانات و توانایی های زیادی برای  ــکیل ش ــت و معتادان تش زنان خودسرپرس

خدمات رسانی برخوردار است.
ــافران، توانمند و  ــورت کلی از آموزش، راهنمای خدمات مس ــازمان به ص خدمات این س
ــجویان،  ــوزش مهارت های زندگی ویژه دانش ــازی، کودکان و نوجوانان، آم توانبخش س
مناسب سازی محیط شهری و مسکونی معلوالن و سالمندان، اختالل هویت جنسی، خانه 
ــات  ــالمت دختران، خدمات اجتماعی، خدمات مرتبط با زنان، خانواده و ازدواج، موسس س
خیریه، آشنایی با خدمات بهزیستی روستایی، امور داوطلبان و همیاران و مسکن مددجویان 
تشکیل شده است. در بخش آموزش، سازمان به مشاوره ژنتیک و آموزش قبل از ازدواج، 
خدمات گفتار درمانی و آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان می پردازد. همچنین در 
قسمت توانمند و توانبخش سازی، خدماتی نظیر طرح توانمندسازی سالمندان، توانبخشی 
سالمندان، توانبخشی معلوالن کم توان ذهنی، توانبخشی بیماران روانی مزمن، توانبخشی 
ــمی حرکتی حسی، توانبخشی حرفه ای، پرداخت کمک هزینه نگهداری در  معلوالن جس
ــی ارائه می شود. یکی دیگر از  ــی و پذیرش و تشکیل پرونده در حوزه توانبخش توانبخش
ــازمان مربوط به حوزه کودک و نوجوان می شود که از خدمات  بخش های خدمات این س
ــان هیات امنایی، طرح  ــیس و راه اندازی خانه های کودکان و نوجوان ــوان به تاس آن می ت
توانمندسازی فرزندان ترخیصی، طرح بیمه آتیه، طرح توسعه برنامه مراقبت از فرزندان در 
خانواده از طریق مراکز غیر دولتی، طرح سرپرست داوطلب، طرح تشکیل گروه های همیار 
فرزندان ترخیص شده، طرح مراکز همیاری و مشاوره فرزندان ترخیص شده و طرح شبه 
ــاره کرد. از دیگر خدمات سازمان بهزیستی، پایگاه خدمات اجتماعی، کلینیک  خانواده اش
ــواده به منظور کاهش طالق و فرآیند تامین جهیزیه  ــددکاری اجتماعی، مداخله در خان م
ــش می باشد. افزون بر خدماتی که در باال به آن ها پرداختیم  ازدواج مددجویان تحت پوش
این سازمان اقدام به تشکیل خانه سالمت دختران به منظور حمایت و نگهداری از دختران 
در معرض آسیب های اجتماعی و فراهم نمودن زمینه های تحصیل، اشتغال، خودکفایی و 
استقالل این افراد کرده است. آموزش مهارت های زندگی مانند مهارت خودآگاهی، مهارت 
تصمیم گیری، مهارت حل مسئله، مهارت همدلی و مهارت مقابله با هیجان و استرس ویژه 
ــجویان از دیگر خدمات سازمان بهزیستی به حساب می آید. برای استفاده از خدمات  دانش

وب سایت سازمان بهزیستی کشور به نشانی اینترنتی زیر مراجعه کنید.
www.behzisti.ir 

اگر به دنبال ابزاری برای بازی سازی آندروید هستید 
که  داشت  خواهید  رو  پیش  در  زیادی  انتخاب های 
آندروید  سازی  بازی  مناسب  موتور  یک  انتخاب 
موتورهای  این  کند.  سخت  مقداری  می تواند  را 
بازی سازی را می توان در دسته بندی های مختلفی از 
یا  یا سه بعدی و  یا تجاری، دو بعدی  رایگان  لحاظ 
زبان های برنامه نویسی آن ها دسته بندی کرد که در 
کلی  معرفی  به  دسته بندی ها  این  از  فارغ  هفته  این 

تعدادی از این انجین ها خواهیم پرداخت.

Cocos2d-x 
اگر تا حاال وبالگ من را دنبال کرده باشید به احتمال زیاد 
با این موتور آشنایی خوبی دارید. این موتور که به صورت 
جامعه  از  است  توسعه  حال  در  رایگان  و  سورس  اپن 
حال  در  پیوسته  صورت  به  و  برخوردار  فعالی  کاربری 
توسعه است. بازی هایی که با این انجین در صدر فروش 
گوگل پلی قرار دارند حاکی از قدرت و پرطرفدار بودن 
این انجین در میان تولید کنندگان بازی برای اندروید 
است. تعدد پلتفورم ها و همچنین امکان اسکریپت نویسی 

از مزیت های بیشمار این انجین می باشد.

Cocos2d 
این موتور که بیشتر برای ساخت بازی برای پلتفورم 
iOS معروف است در نسخه ۳ و با ورود ابزار جدیدش 

برای  گرفتن  امکان خروجی   spritebuilder نام   به 
سیستم عامل آندروید را هم در خود گنجانده است. زبان 
برنامه نویسی برای این انجین objective-c می باشد 
که امکان اسکریپت نویسی به زبان جاوا اسکریپت هم 
در آن گنجانده شده است. از جمله محدودیت های آن 
می توان به امکان توسعه فقـط در محیـط مک اشـاره 
انجیـن های در  انجین جزو معـروف ترین  ایـن  کـرد. 

ساخت بـازی برای iOS است که بـه صـورت رایگان 
و اپن سورس ارائه می گردد.

Moai 
یکی از انجین های قدرتمند برای بازی سازی اندروید 
این  می شود.  پیشنهاد  حرفه ای ها  به  بیشتر  که  است 
انجین نیز به صورت رایگان و اپن سورس ارائه می شود 
و زبان بومی آن ++c است که امکان اسکریپت نویسی 

به زبان Lua برای آن در نظر گرفته شده است.

Corona 
از جمله پر طرفدارترین موتورهای بازی سازی اندروید است 
که به صورت تجاری ارائه می شود. از اسکریپت نویسی به 
زبان Lua پشتیبانی می کند و در صورت خرید الیسنس 
حرفه ای آن می توان با ++c هم برای آن کد نوشت. امکان 

ارائه خروجی بازی برای اندروید و iOS را نیز داراست.

Andengine 
است  آندروید  معروف  سازی  بازی  موتورهای  جزو 
که به صورت بومی فقط از آندروید پشتیبانی می کند 
توسعه  حال  در  اپن سورس  و  رایگان  صورت  به  و  
می باشد. این انجین برای طرفداران جاوا و آندرویدی 
که دغدغه ای برای ارائه بازی برای سایر پلتفورم ها را 
بهترین  آندروید است جزو  تنها هدف آن ها  و  ندارند 

انتخاب های موجود است.

GameMaker 
برای  سازی  بازی  موتورهای  مناسب ترین  از  یکی 
مبتدی ها و تازه واردانی است که تازه قصد ورود به دنیای 
بازی سازی را دارند. این انجین که خروجی آندروید در 
نسخه های تجاری آن گنجانده شده است بیشترین سعی 

خود را بر آن نهاده که تازه واردان را درگیر مسائل کد 
نویسی نگرداند و به صورت کامل از طریق رابط کاربری 
و تعریف رفتارها نیازهای یک بازی ساز را برآورده سازد.

Unity 3D 
این انجین دارای جایگاه ویژه ای در ایران است و بیشتر 
کسانی که شروع به بازی سازی می کنند و عشق بازی 
سه بعدی هستند با این انجین شروع می کنند. در داخل 
لوح های فشرده  به صورت  زیادی  فارسی  منابع  کشور 
مولتی مدیا و گاها کتاب هم برای آن وجود دارد. فروم های 
خاصی هم به سواالت کاربران در این خصوص جواب 
می دهند. این انجین که نسخه رایگان آن بدون امکانات 
کلیدی ارائه می گردد در نسخه تجاری از امکان گرفتن 
خروجی آندروید و سایر سیستم عامل ها بهره مند است. 
زبان برنامه نویسی برای آن زبان های جاواسکریپت و 

#C و Boo بیان شده است.

gameplay 
این انجین که از پشتیبانی شرکت بلک بری برخوردار 
زبان  می شود  داده  توسعه  باز  متن  صورت  به  است 
برنامه نویسی آن ++C و مناسب جهت بازی سازی 
سه بعدی ایجاد شده است. به نسبت سایر موتورهای 
آن  با  کار  و  است  تر  وارد  تازه  اندروید  سازی  بازی 
امکان  که  موتورهایی  تعداد  دشوارتر.  مراتب  به  نیز 
به  محدود  می دهند  را  اندروید  برای  بازی  توسعه 
تعدادی که ذکر شد نیست اما سعی بر آن بوده است 
موتورها  این  تمامی  شود.  ذکر  آنها  برجسته ترین  که 
متن باز هستند و هر کدام برای نوع خاصی از بازی 
از موتورها  طراحی شده است. به عنوان مثال برخی 
برای طراحی بازی های دو بعدی و برخی از موتورها 

برای ساخت بازی های سه بعدی طراحی شده اند.

شهروندالکترونیک
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نبردی میان سه خواهر
کدام دستیار صوتی بهتر است؟

سیری، کورتنا یا گوگل ناو
گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

اصطالحی با عنوان دستیار مجازی که این روزها به دستیاران مجازی تبدیل 
شده است، چند وقتی است که در جهان فناوری به عنوان یک موضوع جدید 
بـه حسـاب می آید. فناوری دسـتیار مجازی با توجه به جذابیـت فراوانی که 
دارد توسـط شرکت هایی ارائه شده و مورد توجه قرار گرفته است که قدرت 
و اعتبار آن ها توسـط هم تایید شـده است. این روزها میان سه شرکت اپل، 
گوگل و مایکروسافت میان دستیاران صوتی که هر کدام دارند، رقابت بسیار 
زیادی شـروع شـده اسـت به گونه ای که مدیران این پروژه هـا دائما برای 
یکدیگر کری خوانده و سـعی می کنند که محصول خود را برتر نشـان دهند. 
در حـال حاضـر کسـی نمی داند که آینده دسـتیاران مجازی بـه کجا خواهد 
رسـید اما بسـیار واضح و مشخص اسـت که این قابلیت در هر سه سیستم 
عامـل برتر موبایل در جهان بسـیار مـورد توجه قرار گرفته اسـت. کاربران 
ویندوزفـون، اندرویـد و آی اواس هم هر کدام به نوعی سـعی می کنند که از 
دسـتیار مجازی خـود دفاع کرده و آن را به عنوان محصـول برتر به دیگران 
معرفـی کنند. گوگل، مایکروسـافت و اپل هم در این میان بیشـترین تالش 
خـود را می کننـد تا بهتریـن تجربه را در اختیار کاربرانشـان قـرار دهند. در 
 Google که محصول شرکت اپل است و Siri چند سـال اخیر بیشـتر در مورد
Now صحبت می کردند اما مایکروسـافت بـا معرفی Cortana در ویندوز 8.1 

به صورت رسـمی اعـالم کرد که قصـد دارد وارد 
میدان نبرد دسـتیاران مجازی شود و حریفان خود 
را از میـدان بـه در کند. اگر اهل گشـت و گذار در 
میان سـایت های اینترنتی باشـید، حتما تا به حال 
فایل های تصویری زیادی را در این رابطه دیده اید 
کـه میـان Siri و Cortana، بـه نوعـی مشـاجره و 
چالـش لفظی در گرفتـه و هر کدام سـعی کردند 
تـا به طرفدارانشـان ثابت کننـد، محصول برتری 
هسـتند. با توجه به رقابتی که در این زمینه وجود 
دارد و بـا توجه به میزان اسـتقبال کاربران از این 
دستیاران صوتی بد نیست که این هفته نگاهی به 
این سـه دستیار مجازی داشته و عملکرد هر کدام 
را بـه صورت جداگانه مورد بررسـی قرار دهیم. با 
اطمینان باید گفت که مسـلما کاربران هر سیستم 
عامل اعتقاد دارند که دستیار صوتی خودشان بهتر 
است اما شـرکت های تولید کننده این محصوالت 
همـه تالش خود را می کنند تـا خالف این را ثابت 

کنند. این ماجرا به قدری با اهمیت شـده 
اسـت که بـه سـوژه کارگردان هـا برای 
ساخت فیلم در سـال های گذشته تبدیل 
شده است. به عنوان مثال فیلمی در سال 
گذشـته ساخته شد که در آن سعی شده 
بود بـه پیش بینی روابط احتمالی شـکل 
گرفته میـان کاربـران و این دسـتیاران 
صوتی پرداخته شـود. به هر حال شـکی 
وجود نـدارد کـه وجـود این دسـتیاران 
صوتی در سیستم عامل های تلفن همراه 
برای بسیاری از کاربران ضروری به نظر 
می رسـد و آشـنایی با ویژگی های آن ها 
می تواند برای هر کسـی جذابیت داشته 

باشد.

 هر کدام از کجا آمدند؟
ــرکت خالق و پر ایده اپل تعلق دارد. این دستیار مجازی معرف  ــتیار مجازی، به ش اولین دس
ــراه با آیفون 4S به  ــال ۲۰۱۱ هم ــت و Siri نام دارد که در س ــیاری از افراد هس حضور بس
ــتیار مجازی، اولین در نوع خود بود و البته  ــی آیفون اپل معرفی شد. این دس طرفداران گوش
ــه با نسخه فعلی اش، امکانات بسیار کمتری داشت. دقیقا ۱ سال بعد  باید گفت که در مقایس
از حضور سیری در جهان فناوری، شرکت گوگل تصمیم گرفت تا برای آن رقیب قدرتمندی 
ــخه جیلی بین  ــال ۲۰۱۲ با معرفی و ارائه Google Now در نس ــد و این کار را در س بتراش
ــیار باال بوده و  ــرعت و دقت بس ــتیار مجازی دارای یک س ــد 4.1 انجام داد. این دس اندروی
ــر آب و هوا، وضعیت ترافیک و  ــای معروف آن قادر بودند امکانات و اطالعاتی نظی کارت ه
اطالعات و اخبار ورزشی را در اختیار کاربران قرار دهند. با توجه به این که گوگل ناو از ابتدا 
ــیار قدرتمند و با امکانات ظاهر شد همه فهمیدند که سیری با یک رقیب سرسخت و کار  بس
ــت و اگر می خواهد همچنان محبوبیت خود را حفظ کند، بهتر است  ــت مواجه شده اس درس
ــانی کند. در همین میان  فکری کند و خودش را با امکانات و ویژگی های بهتری به روز رس
بود که مایکروسافت وارد عرصه شد، البته اگر بخواهیم کمی دقت به خرج دهیم باید بگوییم 
ــته بود و شاید به نوعی  ــافت در این زمینه گام برداش که در حقیقت قبل از اپل هم مایکروس
بتوان گفت مایکروسافت، اولین در این زمینه است. زیرا بیش از یک دهه دستیاران مجازی 
ــتیاران مجازی که در ویندوز  ــخه های مختلف سیستم عاملش وجود داشتند البته دس در نس
ــکل دستیاران مجازی کنونی نبودند اما به هر حال ویژگی هایی مشابه با  ــتند به ش وجود داش
ــافت به صورت رسمی با کورتنا وارد این  ــتند. به هر حال در حال حاضر مایکروس آن ها داش
ــیار عالی دارد و یک رقیب بسیار  ــتیار مجازی ظاهرا عملکرد بس ــده و این دس میدان نبرد ش
جدی برای سیری و گوگل ناو به حساب می آید. شاید در نگاه اول نتوان گفت که کدام یک 
ــته و قدرتمندتر است اما اگر ویژگی های آن ها  ــتیاران صوتی عملکرد بهتری داش از این دس
ــم و با توجه به توقع و انتظاری که از یک  ــم قرار دهیم، با توجه به نیازی که داری ــار ه را کن
ــادگی بفهمیم که کدام نسخه از این سه دستیار صوتی  ــتیار صوتی داریم می توانیم به س دس

بیشتر به کارمان می آید.

 کدام بهتر صدا را تشخیص می دهد؟
ــتیار مجازی  ــا یکی از مهم ترین ویژگی های یک دس مطمئن
ــخیص صداهاست. اگر دستیار مجازی شما  قابلیت آن در تش
ــما را متوجه نشود یا نتواند صدای شما  به خوبی حرف های ش
ــوده و یکی از ویژگی های  ــخیص دهد عمال بی فایده ب را تش
ــه  ــت خواهد داد. با وجود این که هر س ــی اش را از دس اصل
ــه خوبی  ــده اند ب ــه حال معرفی ش ــی که تا ب ــتیار صوت دس
ــاز هم باید گفت  ــخیص دهند اما ب ــته اند صداها را تش توانس
ــچ عنوان با هم  ــا در این مورد به هی ــه میزان قدرت آن ه ک
ــاوی نمی باشد. آزمایش ها و نتیجه ای که از عکس العمل  مس
ــان دهنده این است که سیری از  ــت آمده نش کاربران به دس
بقیه در این زمینه ضعیف تر عمل کرده است. با وجود این که 
سیری به یک موتور تشخیص صدای بسیار قوی مجهز است 
ــخیص صدا به خوبی  ــم کیفیت عملکرد آن در تش اما باز ه
کورتنا و گوگل ناو نیست. چیزی که باعث شده سیری از دو 
ــتیار مجازی دیگر در این زمینه متمایز شود، تنبلی موتور  دس
ــت. در شرایطی  ــخیص صدای آن در اصالح مفاهیم اس تش
ــت اصالح  ــر دو قابلی ــه Google Now و Cortana، ه ک
ــت. به  ــیری از این امکان کامال بی بهره اس صدا را دارند، س
ــی ناواضح بوده یا کلمه ای  ــما کم عنوان مثال اگر صدای ش
ــتیار صوتی دیگر قادر هستند  ــتباه تلفظ کنید دو دس را به اش
گفته شما را حدس زده یا آن را اصالح کنند اما سیری به آن 
ــما شنیده است، بسنده کرده و هیچ  ــما گفته اید یا از ش چه ش
ــما نادرست و  ــت، حتی اگر جمله ش اصالحی در کارش نیس
ــد. اما از میان دو دستیار صوتی دیگر اگر  کامال بی مفهوم باش
ــاو و کورتنا از نظر میزان  ــه ای میان گوگل ن بخواهیم مقایس
کیفیت تشخیص صدای آن ها داشته باشیم باید بگوییم که با 
یک اختالف بسیار جزئی، گوگل ناو در این زمینه بهتر عمل 

کرده و هوشمندتر می باشد.

 پاسخگویی بهتر
ــما را به خوبی  ــتیار صوتی حرف ش ــر یک دس اگ
ــا بفهمد به موازات آن انتظار می رود  حدس زده ی
ــما را بدهد. در واقع  ــخ ش که بتواند به خوبی پاس
ــتیاری بهتر است که الزم باشد در  باید گفت دس
مقابل آن شما کار کمتری انجام دهید و بیشترین 
ــت  ــرای این منظور الزم اس ــتفاده را ببرید. ب اس
الگوریتم های پیچیده ای اجرا شود و اگر بخواهیم 
ــتیار صوتی و مفید بودن آن  خوب بودن یک دس
ــه انتظار می رود که  ــف کنیم باید گفت ک را تعری
دستیار صوتی بتواند بیش از کارهای پایه ای نظیر 
ــه، تنظیم قرار مالقات، تماس و پیام  اجرای برنام
ــک این  دادن به مخاطبان را انجام دهد. بدون ش
ــیار اهمیت دارند اما اگر به عنوان  خصوصیات بس
مثال گوگل ناو یک جواب دقیق برای یک سوال 
ـــوال را به  ــیری حتی نمی تواند آن س دارد اما س
ــت که به سیری وارد  خوبی درک کند، ایرادی اس
ــتورات بتوانند کامل  ــود. این که تمامی دس می ش
ــرای اجرای هر  ــد که ب ــوند و نیازی نباش اجرا ش
ــری تنظیمات اضافی انجام شود،  ــتور یک س دس
موردی است که اهمیت دارد. به عنوان نمونه باید 
گفت که سیری در این زمینه عملکرد بهتری دارد 
ــیری  ــرای موردی نظیر تنظیم یک یادآور، س و ب
ــما  ــوال اضافی آن را برای ش بدون هیچ گونه س
 Google Now ــرایطی که انجام می دهد در ش
ــیاری از کاربران  ـــوال پیچ می کند. بس شما را س
تمایل دارند که دستیار مجازی آن ها دائما در حال 
ــد و خودش به خوبی متوجه شود که  صحبت باش
ــمت می رود. در این  ــوع صحبت به کدام س موض
ــان Google Now از همه بهتر عمل کرده و  می
ــیری خوب ظاهر  ــت و بعد از آن س پر حرف تر اس
ــه Cortana با دو  ــت، اما باید گفت ک ــده اس ش

ــاس چیده  ــتیار بر این اس ــت. الگوریتم این دس ــتیار دیگر کامال متفاوت اس دس
ــده که تا حد امکان ساکت بوده و در اکثر مواقع فقط اطالعات را نشان دهد  ش
ــت دستیار مجازی در  و چندان صحبت نکند. یکی دیگر از مواردی که الزم اس
ــما از آن سواالتی را پشت  ــت که اگر ش ــخگویی رعایت کند این اس زمان پاس
ــما را بدهد. از میان  ــخگو بوده و جواب ش ــیدید بتوانند سریعا پاس ــرهم پرس س
ــتیارهای صوتی در حال حاضر تنها Google Now است که این ویژگی را  دس
ــید »پایتخت آلمان کجاست؟« می توانید بعد از  دارد. برای مثال اگر از آن بپرس
این که پاسخ خود را دریافت کردید، بدون این که نامی از آلمان ببرید، از گوگل 
ناو بپرسید که »جمعیت آن چقدر است؟«. در این میان گوگل به خوبی می فهمد 
ــت و در ادامه می توانید سواالت  ــما همان برلین پایتخت آلمان اس که منظور ش
ــه محالت آن را مطرح کنید. اما  ــری نظیر وضعیت آب و هوای آن یا نقش دیگ
عملکرد سیری و کورتنا تا این حد هوشمند نبوده و هر سوال را به صورت یک 
موضوع کامال جدا تشخیص می دهد. فقط چند حالت از پیش تعیین شده توسط 
ــازنده برای آن ها وجود دارد که عملکردی مانند Google Now دارد. تا به  س
ــد که Google Now از دو دستیار صوتی دیگر در  این جای کار به نظر می رس
دو موردی که صحبت شد، بهتر عمل کرده است اما نباید تنها این دو جنبه را در 
نظر گرفت، Cortana قابلیت بسیار جالبی دارد که دو دستیار دیگر ندارند. شما 
می توانید امکان یادآوری هنگاک ارتباط با یک شخص خاص با استفاده کورتنا 
داشته باشید. به این صورت اگر بخواهید هنگام ارتباط با یک شخص خاص به 
او تبریک گفته یا در مورد یک موضوع خاص صحبت کنید، کورتانا در صورتی 
ــود، بالفاصله به شما این  ــخص مقابل برقرار ش ــما یا ش که ارتباط از طرف ش
ــوع را یادآوری خواهد کرد. این قابلیت در حال حاضر تنها در کورتنا وجود  موض
ــاب می آید. یک قابلیت  ــتیار صوتی به حس دارد و یک برگ برنده برای این دس
دیگر که باز هم تنها در انحصار Google Now است این است که امکان فعال 
سازی آن توسط دستور صوتی “Google Ok” از صفحه خانگی اندروید نسخه 
کیت کت وجود دارد. Siri  هم قابلیتی مشابه با این مورد دارد اما تنها هنگامی 
که در محیط سیری باشید این امکان کار می کند و از صفحه خانگی نمی توانید 
با دستور صوتی آن را فعال کنید. Cortana هم تنها وقتی کلید جست وجود را 
ــود. پس در این زمینه هم باید گفت  به مدت چند ثانیه لمس کنید، فعال می ش

که Google Now عملکرد بهتری به نسبت دو رقیبش دارد.
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نبردی میان سه خواهر
کدام دستیار صوتی بهتر است؟

سیری، کورتنا یا گوگل ناو
گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

ــاس چیده  ــتیار بر این اس ــت. الگوریتم این دس ــتیار دیگر کامال متفاوت اس دس
ــده که تا حد امکان ساکت بوده و در اکثر مواقع فقط اطالعات را نشان دهد  ش
ــت دستیار مجازی در  و چندان صحبت نکند. یکی دیگر از مواردی که الزم اس
ــما از آن سواالتی را پشت  ــت که اگر ش ــخگویی رعایت کند این اس زمان پاس
ــما را بدهد. از میان  ــخگو بوده و جواب ش ــیدید بتوانند سریعا پاس ــرهم پرس س
ــتیارهای صوتی در حال حاضر تنها Google Now است که این ویژگی را  دس
ــید »پایتخت آلمان کجاست؟« می توانید بعد از  دارد. برای مثال اگر از آن بپرس
این که پاسخ خود را دریافت کردید، بدون این که نامی از آلمان ببرید، از گوگل 
ناو بپرسید که »جمعیت آن چقدر است؟«. در این میان گوگل به خوبی می فهمد 
ــت و در ادامه می توانید سواالت  ــما همان برلین پایتخت آلمان اس که منظور ش
ــه محالت آن را مطرح کنید. اما  ــری نظیر وضعیت آب و هوای آن یا نقش دیگ
عملکرد سیری و کورتنا تا این حد هوشمند نبوده و هر سوال را به صورت یک 
موضوع کامال جدا تشخیص می دهد. فقط چند حالت از پیش تعیین شده توسط 
ــازنده برای آن ها وجود دارد که عملکردی مانند Google Now دارد. تا به  س
ــد که Google Now از دو دستیار صوتی دیگر در  این جای کار به نظر می رس
دو موردی که صحبت شد، بهتر عمل کرده است اما نباید تنها این دو جنبه را در 
نظر گرفت، Cortana قابلیت بسیار جالبی دارد که دو دستیار دیگر ندارند. شما 
می توانید امکان یادآوری هنگاک ارتباط با یک شخص خاص با استفاده کورتنا 
داشته باشید. به این صورت اگر بخواهید هنگام ارتباط با یک شخص خاص به 
او تبریک گفته یا در مورد یک موضوع خاص صحبت کنید، کورتانا در صورتی 
ــود، بالفاصله به شما این  ــخص مقابل برقرار ش ــما یا ش که ارتباط از طرف ش
ــوع را یادآوری خواهد کرد. این قابلیت در حال حاضر تنها در کورتنا وجود  موض
ــاب می آید. یک قابلیت  ــتیار صوتی به حس دارد و یک برگ برنده برای این دس
دیگر که باز هم تنها در انحصار Google Now است این است که امکان فعال 
سازی آن توسط دستور صوتی “Google Ok” از صفحه خانگی اندروید نسخه 
کیت کت وجود دارد. Siri  هم قابلیتی مشابه با این مورد دارد اما تنها هنگامی 
که در محیط سیری باشید این امکان کار می کند و از صفحه خانگی نمی توانید 
با دستور صوتی آن را فعال کنید. Cortana هم تنها وقتی کلید جست وجود را 
ــود. پس در این زمینه هم باید گفت  به مدت چند ثانیه لمس کنید، فعال می ش

که Google Now عملکرد بهتری به نسبت دو رقیبش دارد.

 کامل تر و جامع تر است
ــواالتی  ــت کلی باید گفت که محدوده س در حال
ــتیار صوتی تان پاسخ داده  ــما که توسط دس از ش
ــن محدوده  ــر چه ای ــت دارد. ه ــود، اهمی می ش
گسترده تر باشد، کار برای شما آسان تر خواهد شد. 
ــت کلی باید گفت که Google Now در  در حال
این زمینه هم از بقیه یک سرو گردن جلوتر است. 
ــتیار صوتی،  ــیار کم پیش می آید که این دس بس
 Google .ــتی درک نکند منظور شما را به درس
Now می تواند کلمه ها و اشیا را برای شما تعریف 
ــش به قرارها و رزروهای روزانه شما  کند، حواس
ــرواز را در اختیارتان قرار دهد  ــد، اطالعات پ باش
ــما را از عملکرد تیم های ورزشی مورد  و حتی ش
ــما  ــان باخبر کند. عالوه بر این موارد ش عالقه ت
ــل، اطالعات غذایی  ــد در مورد یک مح می توانی
مورد نیازتان، بازیگران یا موسیقی متن فیلم مورد 
ــواالت متفاوتی بپرسید.  عالقه تان از گوگل ناو س
اگر بخواهیم انصاف را در این زمینه رعایت کنیم 
ــه Siri و Cortana هم برای این  ــد گفت ک بای
ــخ هایی که  ــخ دارند اما شاید پاس ــواالت پاس س
ــد و اگر  می دهند به خوبی Google Now نباش

ــه کلی درا ین زمینه داشته باشیم باید  بخواهیم یک مقایس
ــخ های دستیار گوگل  ــخ ها به گستردگی پاس گفت که پاس
ــتند و به خصوص در کورتنا بیشتر به این صورت است  نیس
ــتر  ــات را خودتان بخوانید و روال کار بیش ــه باید اطالع ک
ــت وجوی معمولی در اینترنت است. در  ــبیه به یک جس ش
ــواالت، نحوه نمایش اطالعات در دستیار  ــتره س کنار گس
ــتر موارد زمانی که  صوتی هم اهمیت ویژه ای دارد. در بیش
ــوال را مطرح می کنید، پاسخی کوتاه دریافت  شما یک س
ــرده و در کنار آن به صورت خالصه و مفید اطالعاتی به  ک
ــما نمایش داده خواهد شد. در مورد نمایش اطالعات به  ش
ــتری را به شما  کاربر هم Google Now، اطالعات بیش
ــان می دهد و در کنار تصاویر و توضیحات، میان برهای  نش
ــیریابی تا محلی که جست وجو کرده اید، وب  مربوط به مس
ــایت و اطالعات تماس آن را هم به شما نشان می دهد.  س
ــش هم Siri فقط  ــق جغرافیایی تحت پوش در مورد مناط
سوال هایی در مورد مناطق تحت پوشش را جواب می دهد 
ــوال شما بسیار ساده بوده و نیازی به پشتیبانی  حتی اگر س
ــته باشد اما گوگل ناو از سواالت بیشتری در رابطه با  نداش

نقاط مختلف جهان پشتیبانی می کند.

 Google Now روح ندارد
ــتیار صوتی خود تصمیم  احتماال تا به این جای مطلب اگر بخواهید در رابطه با انتخاب دس
بگیرید، انتخاب شما Google Now خواهد بود زیرا به شما گفتیم که در بسیاری از موارد 
ــن باید گفت که گوگل  ــر خود دارد اما با وجود ای ــیار بهتری از دو رقیب دیگ ــرد بس عملک
ــاب می آید. گوگل ناو روح یا به  ــت خورده به حس ناو در یک مورد یک پروژه تقریبا شکس
ــخصیت ندارد و مانند یک روبات است که فقط کار می کند و هیچ ارتباط مثبتی  عبارتی ش
ــرگرمی به وجود آورد. اما این  نمی تواند با صاحب خود برقرار کرده یا به نوعی برای آن س
ــت و هر دو امکانات سرگرم کننده و بسیار  ــیری و کورتنا اس موضوع یکی از نقاط قوت س
ــت دارید،  ــما دوس جالبی در این زمینه دارند. به عنوان مثال کورتنا می تواند هر زمان که ش
ــح تلفظ نام خود را آموزش دهید  ــیری هم می توانید نحوه صحی ــان آواز بخواند. به س برایت
ــیری می تواند تاریخ تولد شما را هم به خاطر سپرده و اگر از هر دوی این  ضمن این که س
ــتیارهای صوتی مجازی بخواهید برایتان جوک تعریف می کنند یا اگر از آن ها بپرسید،  دس
 Google Now به شما می گویند که از شما خوششان می آید اما هیچ کدام از این موارد در
ــتیار صوتی تنها درخواست های شما را در اینترنت جست وجو می کند.  وجود ندارد و این دس
ــیاری از  ــت که با توجه به قدرت و جامعیت گوگل ناو، باز هم بس دقیقا به همین دلیل اس
کاربران ترجیح می دهند که کورتنا یا سیری دستیار صوتی مجازی آن ها باشد تا بتوانند در 
ــر می رود یک دوست مجازی داشته باشند و با آن صحبت کرده  ــان س زمانی که حوصله ش

و به نوعی سرگرم شوند.

 سرعت کدام بیشتر است؟
این سوال بسیار سخت است و واقعا مشکل است که بگوییم کدام یک از این سه دستیار مجازی 
سریع تر است. اگر بخواهیم بین آن ها یک مقایسه سرعت داشته باشیم باید گفت که از این نظر 
بسیار به هم نزدیک هستند اما کامال برابر نیستند. دلیل اصلی تفاوت موجود هم این است که گوگل، 
مایکروسافت و اپل هر سه دستیارهای خود را به شکلی متفاوت برنامه ریزی کرده اند. به همین 
دلیل اطالعات دریافتی از آن ها متفاوت است. Google Now معموال می تواند به شما پاسخ های 
کامل تری را بدهد. کورتنا هم همیشه مختصر و مفید پاسخ داده و بسیار کم حرف است اما در این 
میان Siri کمی نرمال تر عمل کرده و باید گفت که در میانه راه است و با توجه به درخواست شما 
ممکن است مانند گوگل ناو یک پاسخ کامل و جامع به شما بدهد یا این که مانند کورتنا به یک 
پاسخ کوتاه کفایت کند. در یک مقایسه کلی باید گفت که Google Now سریع تر از Siri است 
و سیری هم از کورتنا سریع تر است. این زمان از لحظه گفتن درخواست توسط شما، تا لحظه نمایش 
آن توسط دستیار مجازی سنجیده خواهد شد. در این مورد کورتنا در رده سوم قرار گرفته اما نباید به 
آن سخت بگیریم زیرا هنوز اول کارش است و مطمئنا در نسخه های بعدی، مایکروسافت عملکرد 

آن را بهبود خواهد بخشید و سرعت آن هم بیشتر خواهد شد.

 ختم کالم
در نهایت باید گفت که کل ماجرا به این بستگی دارد که شما چه انتظاراتی از دستیار مجازی خود 
ــتیار حرفه ای، دقیق و سریع می خواهید و دیگر موارد برای شما اهمیتی ندارد،  دارید، اگر یک دس
ــد. یکی از دالیل اصلی برتری این دستیار  ــب باش Google Now می تواند یک انتخاب مناس
ــت وجوهای خود در اینترنت استفاده می کنیم  ــت که ما روزانه از گوگل برای جس مجازی این اس
ــت وجوی حال حاضر است. اما سیری با وجود این که از گوگل ناو  و گوگل قوی ترین موتور جس
ضعیف تر است اما کار با آن کمی جذاب تر به نظر می رسد و هر ساله اپل چند قابلیت جدید به دستیار 
ــتیارهای صوتی و قابلیت های  ــدن Cortana به جرگه دس صوتی خود اضافه می کند. با وارد ش
منحصر به فرد آن نظیر آواز خواندن هم باید گفت که مایکروسافت، از اول بسیار قدرتمند ظاهر 
شده و مطمئنا در نسخه های بعدی این دستیار صوتی شاهد قابلیت ها و شگفتی های بسیار بیشتری 
خواهیم بود. در انتها باید گفت که این دستیارهای مجازی تاثیر چندانی در تمایل پیدا کردن کاربران 
به سمت یک سیستم عامل خاص ندارند ولی وجود آن ها می تواند یک سیستم عامل را برای شما 

جذاب تر کند؛ نظیر اتفاقی که در حال حاضر برای کاربران iOS افتاده است.
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در میان تمامی برندهای مشهور لپ تاپ و کامپیوتر، 
ــیاری از کاربران  ــرکت MSI نامی آشنا برای بس ش
ــه در زمان  ــرکتی ک ــد. ش ــای دیجیتال می باش دنی
ــه عنوان یکی  ــای رومیزی ب ــت کامپیوتره محبوبی
ــخت افزاری به  از تولیدکنندگان بنام محصوالت س
ــت زمان اکنون به عنوان  ــمار می رفت و با گذش ش
ــابقه ترین شرکت های تولید محصوالت  یکی از باس

کامپیوتری محسوب می گردد. 
هرچند تولیدات این شرکت معموال قیمت پایین تری 
ــا از آن جایی  ــای هم رده خود دارد ام ــبت به رقب نس
ــرکت  ــخت افزارهای تولیدی این ش که قطعات و س
ــور تایوان می باشند، این موضوع باعث  محصول کش
ــه با سایر  ــرکت MSI در مقایس ــده تا تولیدات ش ش
نمونه های چینی، مشتریان پر و پا قرصی داشته باشد.

ــوان یکی از  ــول CX61 به عن ــز محص ــون نی اکن
ــروف ترین لپ تاپ های رده کاربری عمومی این  مع
شرکت نام گرفته است. این محصول که با پردازنده 
ــل چهارم اینتل به روز رسانی شده است، یکی از  نس
مقرون به صرفه ترین لپ تاپ های رده عمومی بازار 
می باشد که می تواند نیاز کاربران را در استفاده های 

روزمره به خوبی پاسخگو باشد.
ــی به همراه  ــگر 15.6 اینچ همچنین وجود نمایش
 Geforce 820M ــک ــده Core i3 و گرافی پردازن
ــت تا CX61 بتواند در کاربردهای  ــده اس باعث ش
ــانی از خود بر جای بگذارد.   مولتی مدیا نیز نام درخش
ــویی وجود باتری ۶ سلولی از دیگر مزیت های  از س
ــه موجب افزایش  ــمار می رود ک این محصول به ش

شارژدهی CX61 در کاربردهای مختلف می گردد.

 سالم بایت. لطفا در خصوص استفاده افزایش بهره وری 
حافظه سیستم در HDD،  راهنمایی کنید.  با تشکر

ــرده و Properties را انتخاب  ــت کلیک ک روی My Computer راس
 Device Manager رفته و روی Hardware ــپس به سربرگ کنید. س
ــت موجود، روی  کلیک کنید. در پنجره Device Manager و در فهرس
IDE ATA/ATAPI Controllers دوبار کلیک کنید. سپس در زیر شاخه 

آن گزینه Primary IDE Channel را انتخاب کنید و روی آن نیز دوبار 
کلیک کنید. در پنجره باز شده، به سربرگ Advanced Settings رفته 

و تنظیمات Device 0 و Device 1 را مشاهده کنید.
اگر جلوی Transfer Mode در هر دو قسمت عبارت PIO Only نوشته 
ــده بود از طریق فهرست کشویی آن را به DMA if available تغییر  ش
 Secondary کلیک کنید. اکنون همین مراحل را برای OK ــد و روی دهی
ــتـم خـود را  ــپـس یـک بـار سیس ــز تکرار کنید. س IDE Channel نی

ــت. در این جا  ــده اس ــد اما دقت کنید! هنوز کار تمام نش Restart نمایی

ــود. در کانال های  یک نکته ظریف دیگر نیز وجود دارد که باید رعایت ش
ــمتی وجود دارد که UDMA/66 نامیده می شود. این گزینه در  IDE قس

ــت. با فعال کردن این قسمت می توان کارایی  حالت معمول غیر فعال اس
ــتر کرد. برای فعال کردن این قسمت مراحل زیر را  ــیار بیش DMA را بس

ــارت regedit را وارد  ــده و عب دنبال کنید. از منوی Start وارد Run ش
کـرده و Enter بزنید تا رجیستری ویندوز باز شود. این مسیر را طی کنید:
HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControl 

Set/Control/Class/4D36E96A-E325-11CE-BFC1-

08002BE10318

ــپس در صفحه سمت چپ به دنبال کلید Enableudma66 بگردید.  س
 New اگر وجود نداشت روی فضای خالی از صفحه راست کلیک کرده و
 Enableudma66 ــد و نام آن را DWORD Value < را انتخاب کنی

ــار کلیک کرده و در  ــون روی Enableudma66 دوب ــرار دهید. اکن ق
قسمت Value به آن مقدار یک بدهید.

در ماه های گذشته انتقاد مشترکان اپراتور دوم مبنی بر عدم اطالع رسانی 
ــرانجام سازمان تنظیم  ــد تا س ــته های اینترنتی، باعث ش زمان پایان بس
ــه دفاع از حقوق  ــات رادیویی با ورود به این موضوع ب ــررات و ارتباط مق
ــتمر این مجموعه، اپراتور  ــترکان پرداخته و پس از پیگیری های مس مش
ــدن زمان پایان  ــا در زمینه اعالم نش ــش به اعتراض ه ــز در واکن دوم نی
بسته های اینترنتی، روش های اعالم پایان بسته های اینترنتی را معرفی و 

دستور العملی را در این خصوص ارائه نماید. 
موضوع بدین قرار بود که در ماه های گذشته کاربران اپراتور دوم با خرید 
بسته های اینترنتی و با پایان آن، اطالع رسانی را مبنی بر اتمام زمان بسته 
اینترنتی دریافت نمی کردند و این موضوع باعث شده بود تا پس از پایان 
بسته، هزینه هر کیلوبایت استفاده به صورت آزاد محاسبه گردد. این اتفاق 
ــترکان اعتباری به خالی شدن حساب شارژ آن ها تمام  هر چند برای مش
ــترکان دائمی در پایان ماه مجبور به پرداخت هزینه های  ــد اما مش می ش
سنگینی در قبوض خود می شدند و این موضوع موجب شده بود تا بسیاری 
ــترکان نسبت به این رویه انتقاد کرده و از مراجع مرتبط درخواست  از مش

بررسی و رسیدگی نمایند.
ــکایت ها و باال گرفتن اعتراض کاربران، وزیر ارتباطات و  ــترش ش با گس
ــی  معاون وی در حوزه رگوالتوری نیز این رویه را نقد کرده و حتی عباس
ــاهکوه -معاون بررسی های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و  ش
ــز در این باره اعالم کرد: "با توجه به گزارش های  ارتباطات رادیویی- نی
ــترکان مبنی بر اعالم نشدن اتمام بسته های  ــده از سوی مش دریافت ش
ــل در زمان پایان مهلت و حجم بسته و متضرر  ــرکت ایرانس اینترنت ش
شدن مشترکان از این بابت، بررسی موضوع برای یافتن راه حل در دستور 
ــارت های  ــیوه عمل خس ــت. با توجه به این که این ش کار قرار گرفته اس
مالی برای مشترکان ایجاد می کند، برای جلوگیری از آن باید دستورالعمل 

ــته ها  ــانی دقیق درباره پایان بس ــخص و یکپارچه ای برای اطالع رس مش
تدوین شود".

ــور دوم همراه در برابر  ــد تا چندی پیش اپرات ــا اعتراض ها باعث ش نهایت
ــتعالم و اعالم پایان اعتبار  ــتورالعملی را  جهت اس انتقادات کاربران، دس
ــته های اینترنت همراه از طریق پیامک، کد دستوری  حجمی و زمانی بس
)USSD( و نرم افزار کاربردی "ایرانسل من" تشریح نماید اما با این وجود 
گویا همچنان مشترکان از این موضوع ابراز نارضایتی داشته و با توجه به 
ضرر و زیانی که پیش از این پرداخته بودند، این اقدام اپراتور دوم را ناکافی 

و غیرکاربردی می دانند.
ــت که پس از اتمام بسته  ــته اصلی مشترکان این بوده اس در واقع خواس
ــترک به صورت کیلو بایت  اینترنتي، به طور خودکار مصرف اینترنت مش
آزاد محاسبه نشود و این بدان معناست که بهترین راهکار براي جلوگیري 
ــت که پس از اتمام بسته اینترنتي، به  ــترکان، این اس از ضرر و زیان مش
ــبه مصرف اینترنت مشترک به صورت آزاد، اینترنت مشترک  جاي محاس
قطع شود و مشترک در صورت تمایل، بار دیگر اقدام به فعال سازي بسته 
ــل در اعالم پیامکي  اینترنتي جدید کند. در حالي که با اقدام فعلي ایرانس
ــترکان به پیامک اطالع رساني و  صرف، باز هم در صورت عدم توجه مش
ــال پیامک، پس از اتمام بسته اینترنتي، مصرف  ــکل در ارس یا وجود مش
اینترنت مشترک به طور خودکار به صورت کیلوبایت آزاد محاسبه خواهد 

شد و این به معناي افزایش هزینه اینترنت مشترکان است.
در هر حال الزم به ذکر است که با وجود هزینه های باالی استفاده از نرخ آزاد 
اینترنت همراه و ضرر و زیانی که مشترکان ایرانسل تاکنون مجبور به پرداخت 
آن شده اند، انتظار می رود تا اپراتور دوم نیز با انجام پیگیری های الزم، زمینه را 
برای جلب رضایت مشتریان زیان دیده خود فراهم کرده و شیوه قابل قبولی 

را برای جلوگیری از زیان بیش از پیش کاربران ایجاد نماید.

 Monitor: 15.6” TFT LED-backlit LCD 

 Main Board: ----    

CPU: :Intel Core i3 4000M 2.40 GHz
Memory: 4GB DDR3

VGA: NVIDIA Geforce 820M 2GB
HDD: 500 GB 5400 RpM

Weight: 2.4 Kg               
ODD: DVD-RW        

OS: ---- 

KeyBoard: ----

Mouse:     ----

Speaker:     ----

Printer:     ----

----    

    ----

----    

----    
----    

----    

----    

----

----    

    ----

    ----

----    

----    

یک اقدام خوب اما ناکافی!
صالح اسعد ی 

سخت افزاری با سابقه

17/190/000 ريـال

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته

نکته منفی در مورد صفحات نمایش با رزولوشن باال، 
افزایش مصرف انرژی است. هر قدر که رزولوشن باالتر 
باشد، پردازنده کار سنگین تری بر عهده خواهد داشت و 
مصرف انرژی و به دنبال آن گرما افزایش یافته و زمان 
شارژدهی تلفن همراه کاهش می یابد. فراوانند کسانی 
که تلفن های هوشمند با صفحات نمایش بسیار باکیفیت 
در دست می گیرند و دائما از گرم شدن گوشی یا کم 

بودن زمان شارژدهی گالیه می کنند.
اگر دائما در محیط های پرنور یا در معرض نور آفتاب قرار 
می گیرید، میزان روشنایی صفحه نمایش باید برای شما 
اهمیت داشته باشد و البته بالعکس. هر اندازه که صفحه 
نمایش انعکاس کمتری داشته باشد، گران تر است؛ در 
حالی که ممکن است شما در تمام مدت در محیط های 
بسته یا کم نور از تلفن همراه استفاده کنید. بنابراین تحت 
تاثیر نقدنویسی های مرسوم در مورد تلفن های همراه قرار 
نگیرید و بی دلیل به تلفن های همراه با ضعف هایی نسبی، 
بدگمان نشوید بلکه تنها از تلفن همراه، نیاز خود را مطالبه 
کنید. همیشه این نکته را در هنگام خرید تلفن همراه به 
خاطر داشته باشید که بخش قابل توجهی از هزینه صرف 

شده شما را صفحه نمایش آن شامل می شود.

گزینه  می تواند  کیفیت  با  صفحه نمایش  یک  بی شک 
اما به هیچ وجه نمی توان ادعا کرد  بسیار خوبی باشد 
که یک صفحه نمایش با تراکم پیکسلی متوسط 250 
PPi کیفیت پایینی دارد. این پایین بودن کیفیت فقط و 

فقط نسبی است و تنها هنگام قرار دادن دو گوشی در 
است  ممکن  یکسان،  تصویر  مقایسه یک  و  کنار هم 
ظهور پیدا کند. در غیر این صورت به راحتی قابل چشم 

پوشی است.

که تصویری صاف تر و با جزئیات دقیق تری در چنین صفحه نمایشی قابل 
به طور مشخص،  می کند؟  خودنمایی  کجا  کیفیت  این  اما  است  مشاهده 
تراکم پیکسلی در تماشای عکس  و فیلم خود را نشان می دهد در حالی که 
در هنگام کار با متن و مرور صفحات اینترنت متنی یا دارای عکس های کم 
کیفیت، به هیچ وجه محسوس نیست. در واقع صفحه نمایش با رزولوشن 
باال، لزوما به معنای افزایش کیفیت تجربه شما از تلفن همراه نیست، چرا  
که چشمان ما تفاوت زیادی میان دو تراکم پیکسلی ۳۰۰ یا ۵۰۰ پیکسلی 
زیادی صرف کنید،  پول  دارید  اگر قصد  اینچ مربع حس نمی کند.  در هر 

انتخاب تلفن همراه اندرویدی همیشه کار نسبتا پرچالشی است. تلفن های 
همراه هوشمند تنوع بسیاری دارند و این روزها، رقابت سخت سازندگان 
به هر چه شبیه تر شدن محصوالت موجود به یکدیگر منتهی شده است. 
از این رو، اگر شخصی قصد خرید یک تلفن همراه اندرویدی داشته باشد، 
احتماال در میان گزینه های موجود سر در گم خواهد شد. به همین دلیل، 
باید در چند مرحله و دسته بندی محصوالت موجود، هر چه بیشتر حلقه 
انتخاب های خود را تنگ تر کرد و تا در نهایت بتوان به گزینه مناسب رسید.

گزینه ها  تعداد  سریع  شدن  کوچک  باعث  که  دسته بندی  مهم ترین 
با  تلفن های همراه  اندازه صفحه نمایش است. چند سال پیش  می شود، 
صفحه نمایش چهار اینچی خیلی بزرگ به نظر می رسیدند اما این روزها، 

کوچک ترین ها هستند.
رقابت اصلی بر سر محصوالت ۵ اینچی و بزرگ تر است. با این وجود هنوز 
عده زیادی به تلفن هایی با صفحه نمایش کوچک )4 اینچی و کوچک تر( 
یا خیلی بزرگ )۶ اینچی و بزرگ تر( عالقه مند هستند. بی شک اگر شما 
نیز جزو یکی از این دو دسته باشید، گام اول می تواند انتخاب های شما 

را محدودتر کند.
بعد از بررسی اندازه، به موضوع رزولوشن صفحه نمایش می رسیم. معیار 
اصلی سنجش رزولوشن، PPi یا تعداد پیکسل در اینچ مربع است. هر 
پیکسلی در  تراکم  باشد،  داشته  باالتری   PPi نمایش  اندازه که صفحه 
صفحه نمایش بیشتر خواهد بود. معنی صاف و ساده این حرف این است 

اولین گام در انتخاب یک تلفن آندرویدی
بررسی صفحه نمایش، راه محدود کردن گزینه های پیش رو
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ــدن نزدیک تر می شود.  ــرکت مخابرات به اجرایی ش تحقیق و تفحص از ش
ــیون صنایع و معادن مجلس، از تصمیم گیری نهایی در  ــخنگوی کمیس س
خصوص تفحص از شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

در هفته جاری خبرداد.
عباس پور در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به دستور کار کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس در هفته جاری، از تصمیم گیری نهایی در خصوص 
ــرکت مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در هفته  تفحص از ش
ــبه  ــاری خبر داد. وی با بیان اینکه مخابرات از بخش دولتی به بخش ش ج
ــده است، افزود: "واردات بی رویه تجهیزات مخابراتی از خارج  دولتی واگذار ش
کشور، نامشخص بودن تکلیف بیمه کارگزاران مخابرات روستایی، تخلفات 
برخی اپراتورها، واگذاری برخی خطوط بدون انجام مراحل قانونی از محورهای 

تحقیق و تفحص از این شرکت به شمار می رود". 
وی با تاکید بر اینکه تفحص از شرکت مخابرات و همچنین وزارت ارتباطات 
ــن شدن عملکرد این شرکت و وزارتخانه در دستور کار  و فناوری برای روش
مجلس قرار دارد، تصریح کرد: "سه شنبه )۲۲ اردیبهشت( زمان تعیین تکلیف 
ــات و فناوری با رای  ــرکت مخابرات و همچنین وزارت ارتباط تفحص از ش

نمایندگان مشخص خواهد شد".
به کارگیری عبارت تحقیق و تفحص درباره شرکت مخابرات، در نوع خود کم 
نظیر و شاید بی نظیر باشد اما در هر صورت از بزرگ بودن شرکت مخابرات 
ایران حکایت دارد. شرکت مخابرات ارائه دهنده انحصاری خدمات تلفن ثابت 
در کشور است با این وجود همچنان تنها یک شرکت خصوصی تلقی می شود 
ــرکت  که تحقیق و تفحص از آن، چارچوب های خاص خود را دارد. یک ش
ــق روش های دولتی مورد تحقیق و تفحص قرار می گیرد  خصوصی از طری
و معموال سازمان های مالیاتی و نظارتی )وابسته به وزارتخانه ها( عملکرد یک 
شرکت خصوصی را مورد بررسی قرار می دهند. با این توضیح بسیار عجیب 

است که مجلس قصد تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات را داشته باشد اما 
برای کسانی که نوع روابط شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات را در طی چند 
سال گذشته )و پس از خصوصی سازی( مورد بررسی قرار داده اند، این تحقیق 

و تفحص چندان هم عجیب نخواهد بود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به صراحت، شرکت مخابرات را 
شبه دولتی خطاب می کند. در واقع نوع مالکیت شبه دولتی شرکت مخابرات 
ــبب شده است که این شرکت در نوع تعامل با دولت همیشه دست باال را  س
داشته باشد. عملکرد دولت در برخورد با شرکت مخابرات، بیشتر شبیه به یک 
همکاری دوستانه و همراه با مسامحه و سهل انگاری بوده، به طوری که هیچ 
ــیده که دولت به دنبال تحقق حقوق از دست رفته  گاه این گونه به نظر نرس
مردم باشد. جالب این جاست که در گزارش تحقیق و تفحص نیز از ودیعه های 
هنگفتی که سرمایه اصلی شرکت مخابرات تلقی می شود، صحبتی به میان 
نیامده و گویا این موضوع به طور کلی فراموش شده است. در تمام سال های 
پس از خصوصی سازی، شرکت مخابرات با کارشکنی در برابر خواسته های 
قانونی شرکت های خصوصی ارائه دهنده اینترنت، راه توسعه ارتباطات را در 
کشور سد کرده است اما مجلس )که با نشان دادن کارت زرد به وزیر ارتباطات( 
ــرکت مخابرات در قبال  مخالفت خود با اینترنت را اثبات کرده، از عملکرد ش

اینترنت گالیه ای ندارد و تحقیق و تفحص شامل این موضوع نمی شود!
ــرکت مخابرات  ــد که تحقیق و تفحص از ش در واقع این طور به نظر می رس
ــط مجلس نیز بیشتر از آن که مشکالت جدی مردم و دولت با شرکت  توس
مخابرات را مطالبه کند، به دنبال ایفای نقش است، در حالی که همه مسائل 
عنوان شده را می توان با تفحص از وزارتخانه ها و به شکلی کامال مرسوم که 

پیش از این در قانون پیش بینی شده، مورد بررسی قرار داد.
ای کاش مجلس، فرآیند خصوصی سازی شرکت مخابرات را مورد تحقیق و 

تفحص قرار می داد!

کار مخابرات به مجلس کشید
10/550/000 ريال وحید     صفایی

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

i7 4790
   i5 4440 1150

i3 3240

G2030 3MB/3GHz

G1820  (2mb   2.7GHz)  1150

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

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

 BIOSTRAR GT 650 1GB

ASUS 5450 2GB / SG

Sapphire 5450 / 1GB DDR3 / FU

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

ASUS Z87 K / FU
ASUS H87ME /VS

GIGA P81   D3 (3pci/usb3/paralel) 

GIGA H61M S2PT  /AJ

ASROCK H61MDPS  SYBER

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

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

           4GB GEIL /1600/ EVO Veloce

2GB APPACER / 1600  / SG      

2GB PATRIOT 1600 / VS             

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

TB  SEAGATE 64MB/ VS 3
      TB  W.D GREEN 64MB/ VS 2

1TB W.D 64 GREEN VS 
500 SEAGATE 16MB / SG / VS       

500 TOOSHIBA 32MB / FU   

1/170/000 ريال
610/000 ريال

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

 EXTERNAL / PIONEER
LITEON BOX SAZGAR
 PIONEER OEM LIFE

HP  BOX SYBER
SAMSUNG OEM SARIR

سیستم های  امنیت  افزایش  برای  بایت.  سالم   
کامپیوتری، آیا روشی وجود دارد که بتوان انتقال اطالعات 
اطالعات  کپی  امکان  که  ساخت  غیرممکن  نحوی  به  را 
به  متصل  جانبی  حافظه های  روی  هارددیسک  در  موجود 

کامپیوتر امکان پذیر نباشد؟ لطفا راهنمایی فرمایید.
ــی یا انتقال  ــادگی از کپ ــتفاده از روش زیر می توانید به س ــا اس ــه، ب بل
ــده به USB جلوگیری  ــک های وصل ش اطالعات به داخل فلش دیس
ــلط کافی روی  ــام این کار باید تس ــت نمایید که برای انج ــد. دق نمایی

سیستم عامل ویندوز داشته و سپس مراحل زیر را دنبال نمایید.
ــده و در آن عبارت regedit را وارد  ابتدا از منوی Start وارد Run ش

نموده و Enter بزنید تا ویرایشگر رجیستری باز گردد.
به مسیر زیر بروید:

HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControl 

Set/Control

 Key روی New ــوده و از ــت کلیک نم حال روی کلید Control راس
کلیک کنید. نام کلید جدید را StorageDevicePolicies قرار دهید.

ــت کلیک  ــون این بار روی کلید StorageDevicePolicies راس اکن
ــد. نام  ــک کنی ــوی New روی DWORD Value کلی ــد و از من کنی
مقدار جدیـد ساختـه شـده را writeProtect قـرار دهیـد. حـال روی 

writeProtect راست کلیک کنید و Modify را انتخاب نمایید.

ــپس  ــدد 0 را بـه 1 تغییـر دهیـد و س ــمـت Value Data عـ در قس
OK کنید.

کار تمام است. اکنون رجیستری را ببندید و سیستم را Restart کنید.
ــه یـک حافظه فلش یا هر  ــن پس اگر بخواهیـد اطالعـاتی را بـ از ای
ــد با پیام خطا  ــد Mp3 playerها منتقل کنیـ ــوع حافظه همراه مانن ن

روبه رو خواهید شد.
ــت به حالت قبلی کافی است عدد ۱  ــت بـرای بازگش الزم بـه ذکـر اس

را مجدد به 0 تغییر دهید.

| Drive |

| HDD |

| RAM |

| Motherboard |

| GraphicCard |

| CPU |یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار
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برای تمامی افراد بزرگسال، گاهی جالب است که به دوران 
گذشته به خصوص دوران کودکی خود بازگردند و دوباره 
تجربه های آن دوران خود را تکرار کنند. همه کودکان از 
همان سنین کم به نقاشی با ابزارهایی چون مداد شمعی، 
ماژیک و مداد رنگی عالقه نشان می دهند. نقاشي، هنر 
آن  یادگیري  براي  همه  که  است  بخشي  لذت  بسیار 
مشتاق هستند و اگر هم افراد قادر به کشیدن نقاشي به 
صورت حرفه اي نباشند به طور حتم از دیدن آثار نقاشي 
بسیار لذت خواهند برد. با توجه به فناوري هاي موجود 
اصال جایي براي تعجب نمي ماند که نقاشي ها دیجیتالي 
آبرنگ  رنگي،  مداد  چون  ابزارهایي  از  دیگر  و  شده 
یا رنگ روغن استفاده نشود. در این هفته قصد داریم 

نرم افزار جامع و بسیار کاملي را به شما معرفي کنیم که 
با استفاده از ابزارهاي موجود در آن بتوانید نقاشي و رنگ 
آمیزي دیجیتالي را به بهترین شکل ممکن تجربه کنید. 
نرم افزار TwistedBrush Pro Studio، که محصولي 
از شرکت Pixarra، مي باشد، یک نرم افزار رنگ آمیزي 
دیجیتالي با مجموعه بسیار کاملي از ابزارهاي طراحي 
کامال طبیعي، حالت هاي روغني، ابزارهایي براي رنگ 
آمیزي با پاستیل و یا سیاه قلم است. این نرم افزار محیط 
کاربري بسیار ساده اي دارد و هر کسي با کمي تالش 
قادر خواهد بود که به آساني با آن ارتباط بر قرار کند. اما 
بر خالف محیط کاربري آسان و ساده آن این نرم افزار 
براي طراحان حرفه اي پیاده سازي شده است. موتور قلم 
زني موجود در این نرم افزار یکي از قوي ترین موتورهاي 
موجود در نرم افزارهاي نقاشي است. اگر شما به نقاشي 
رنگ روغن عالقه دارید مي توانید با یک مقایسه شباهت 
بسیار زیاد نتیجه کارتان را در این نرم افزار با یک تابلوي 
رنگ روغن واقعي ببینید.  در این صورت شما مشاهده 
خواهید کرد که رنگ هاي نقاشي شما به همان شکل و 
کیفیت یک تابلوي واقعي نقاشي که روي بوم نقاشي 

کشیده شده است، خودنمایي مي کند.
نکته بسیار جالب موجود در این نرم افزار این است که شما 
مي توانید به آساني درجه خیس بودن رنگ هایي را که با آن 
نقاشي مي کنید، تعیین کنید. در طراحي سیاه قلم با زغال 
این درجه از خیسي به خشکي و مات بودن تبدیل خواهد 

شد. از ویژگی هاي جالب دیگري که در این نرم افزار وجود 
دارد امکان طراحي با گچ، مداد رنگي، مداد شمعي و در 
نهایت آبرنگ است. با استفاده از این امکانات شما می توانید 
روي تصاویري که دارید، نقاشي کنید یا یک عکس را به 
یک نقاشي قابل بازسازي تبدیل کنید. به این صورت شما 
مي توانید عکس مورد نظر خود را انتخاب کرده و آن را 
به یک تصویر نقاشي شده با رنگ روغن، آبرنگ یا سیاه 
قلم تبدیل کنید. به طور حتم شما از انجام این تغییرات در 

تصاویر مختلف بسیار لذت خواهید برد.
امکان  به  مي توان  نرم افزار  این  خصوصیات  دیگر  از 
افزودن متن و نوشته روي عکس ها، کپي و مشابه سازي 
 PNG، JPEG، عکس ها، تغییر صفحات به فرمت هاي
تصاویر،  براي  زیبا  افکت هاي  دادن  قرار   BMP، GIF

گذاشتن بومي به طرح پارچه اي براي نقاشي ها، استفاده 
از فیلترهاي پردازشي تصاویر، ایجاد پالت براي رنگ هاي 
پر کاربرد، تغییر تصاویر نقاشي به عکس و تبدیل عکس 
به نقاشي هاي بسیار زنده و در نهایت ویرایش و ترمیم 
عکس ها و نقاشي ها اشاره کرد. عالوه بر این موارد شما 
قادر خواهید بود با کمک این نرم افزار طراحي هاي خود 
را به صورت سه بعدي انجام دهید. این نرم افزار قدرتمند 
روي تمامي نسخه هاي سیستم عامل  ویندوز موجود قابل 

نصب است.  شما مي توانید نسخه رایگان آن را از نشانی
http://goo.gl/jEHpeF

دریافت کنید و لذت کار با آن را تجربه کنید.

ــه خرید ابزارهاي دیجیتالي با وسواس خاصي  همیش
ــود و این حس وجود دارد که امکان خطا  انجام مي ش
ــي وجود دارد.  ــتن آگاهي کاف ــد به دلیل نداش در خری
ــکل تر است  یکي از ابزارهایي که خرید آن کمي مش
اسکنر است. خرید اسکنر از قدیم االیام همیشه یکي از 
دشوارترین تصمیم ها بوده است؛ هم براي شرکت ها و 
هم مصرف کننده خانگي. محدوده قیمت بسیار وسیع، 
ــکل و امکانات و یک دنیا اصطالحات فني  تنوع در ش
ــوارتر  ــاري، این تصمیم گیري را دش ــات اختص و کلم
ــت که تازه اختراع  ــکنر وسیله اي نیس هم مي کند. اس
ــده باشد و همین امر احتمال اشتباه را به ویژه براي  ش
ــتگاهي  ــار مي خواهند چنین دس ــاني که اولین ب کس
ــتباه  ــد، باالتر مي برد. براي جلوگیري از این اش بخرن
ــکنر چه  ــخص کنید که مي خواهید از اس اوال باید مش

استفاده اي ببرید.

اسکنربهچهشکليکارميکند؟
ــکنر چیـست؟  ــت پیش از هر چیز ببینیم اس بهتر اس
ــت که به  ــرداري اس ــتگاه تصویرب ــک دس ــکنر ی اس
ــم هایي مجهز  ــور یا چش ــاس به ن ــلـول هاي حس س
ـــيء مورد  ــوري را کـه از ش ــه مي تواننـد ن ــت ک اس
اسکن منعکس شده یـا عبـور کـرده اسـت، شناسایي 
  Charged-Couple Device کنند. به این سلول ها

گفتـه می شود.
ــا به صورت خطي در کنار هم  قرار مي گیرند  CCDه

ــر CCD با  ــکیل مي  دهند. ه ــي را تش ــوار باریک و ن
ــدت نور، آن را به بار الکتریکي تبدیل  اندازه گیري ش
ــزاران عدد  ــکنر به ه ــد. تعداد آن ها در هر اس مي کن
ــي را ایجاد  ــل از ش ــر کدام یک پیکس ــد و ه مي رس
ــخصي بیت  ــل، تعداد مش مي کنند. به ازاي هر پیکس
اختصاص داده مي شود که براي ذخیره اطالعات الزم 
هستند. هر چه تعداد بیت ها بیشتر باشد، کیفیت تصویر 
بهتر مي شود. اکثر اسکنرها از CCD استفاده مي کنند 
 Contact ــه فناوري ــکنرهاي جدیدتر ب اما بعضي اس
 ،CCD ــده اند. در اسکنر Image Sensor مجهز ش

ــکن منعکس مي شود، با  ــيء مورد اس نوري که از ش
عبور از یک مجموعه آینه و لنز به سوي نوار CCDها 
ــود اما در اسکنر  CIS، حسگرها درست  هدایت مي ش
ــده را  ــان نور منعکس ش ــي قرار دارند و خودش زیر ش

مستقیما دریافت مي کنند. از آن جایي که این اسکنر ها، 
ــاج ندارند، کوچک تر و  ــتم پیچیده نوري احتی به سیس
ــود. در  ــاخت آن ها کم تر مي ش بادوام ترند و هزینه س
ــکنرها توضیحاتي را ارائه  ــه در رابطه با انواع اس ادام
ــه دارید بتوانید  ــه به نیازي ک ــم کرد تا با توج خواهی
ــکنر مورد نظر خود را شناسایي کرده  ــان تر نوع اس آس

و انتخاب کنید.

اسکنرهايخوابیده
این نوع اسکنر از یک صفحه شیشه اي تخت تشکیل 
ــگرهاي نوري قرار مي گیرد و  ــده  که روي نوار حس ش
ــه اي مي خوابد. کاغذ  دري دارد که روي صفحه شیش
ــده روي شیشه گذاشته  ــیایي چون کتاب باز ش یا اش
ــود با  ــه تابیده مي ش ــوند. نوري که از زیر شیش مي ش
ــکن، انعکاس مي یابد و به  ــيء مورد اس برخورد به ش
وسیله نوار CCD دریافت مي شود. اسکنرهاي خوابیده 
جزو انواع رایج و خوش دست اسکنرها هستند که هم 
ــوند. تنها  ــدل رنگي و هم تک رنگ یافت مي ش در م
ــکنرها این است که جاي زیادي را روي  عیب این اس

میز اشغال مي کنند.

اسکنرهايبرگهخور
ــوري  ــگرهاي ن ــوار حس ــکنرها، ن ــوع اس ــن ن در ای
ــت و در  ــکنرهاي خوابیده( بي حرکت اس )برخالف اس
ــود روي نوار حرکت  ــکن مي ش عوض برگه اي که اس
ــکنر براي کساني که مي خواهند  مي کند. این نوع اس

ــکن کنند و به متن قابل  ــناد را اس حجم بزرگي از اس
ــیـار مناسـب اسـت. اگـر  ویرایش دسـت یابنـد، بس
ــتـگـاه  ــه یـک دس ــور را بـ ــکنـرهـاي برگه خـ اس
 ADF ــا  ی  Automatic Document Feeder(
ــد، دیگر الزم  ــز نمایی ــودکار( مجه ــان خ یا برگه رس
ــکنر کنید.  ــت خودتان تک تک برگه ها را وارد اس نیس
ــي و تک رنگ  ــور در دو نوع رنگ ــکنرهاي برگه خ اس
ــا صفحات کوچک  ــد. البته مي توان عکس ی موجودن
ــدن آن ها  ــکان جمع ش ــا ام ــرد ام ــکنر ک را وارد اس
ــکنرهاي  ــود دارد. به همین دلیل، از این لحاظ اس وج
ــب تر هستند. اسکنرهاي برگه خور بسیار  خوابیده مناس
جمع وجور هستند و به درد فضاهاي محدود مي خورند.

اسکنرهايدستگرفتني
ــانتي متر  ــکنرها در حدود ۱۰ تا ۱۲ س ــاي این اس پهن
ــت که امکان جابه جایي و حمل آن ها را به آساني  اس
ــورت موازي کامپیوتر  ــکنر به پ فراهم مي کند.این اس
ــیار  ــراي کامپیوترهاي کیفي بس ــود و ب وصل مي ش

مناسب است.
عیب این اسکنرها این است که براي اسکن گرفتن از 
ــناد معمولي با اندازه هاي مثال A4 باید آن ها را در  اس
ــکن کنید. معموال نرم افزارهاي همراه  چند قسمت اس
ــمت ها را به یکدیگر مي چسبانند اما  ــکنر این قس اس
ــورد دیگر این که اگر  ــن کار خیلي زمان مي برد. م ای
ــته باشید، معموال  ــت هاي کوچک و ظریفي نداش دس

اسکن ها کج و ناصاف از آب در مي آیند.

هارددیسک  در  موجـود  اطالعات  می توان  چگونه  بایت.  سالم   
را  من  لطفا  نمود؟  فشـرده سـازی  نرم افـزار  توسط  را  سیستم 

راهنمایی کنید.
بعد از نصب و فعالسازی نرم افزار Winrar هنگامی که می خواهید پوشه ای یا فایلی 
راست  منوی  در  سپس  کنید.  کلیک  راست  آن  روی  است  کافی  کنید  فشرده  را 
کلیک، آیکن نرم افزار Winrar را مشاهده خواهید کرد که در این مرحله چهار گزینه 

دسترسی سریع در اختیار شما قرار می دهد.
Add To Archive: فشرده سازی دستی با اضافه کردن امکانات به فایل مورد 

نظر
Add To Name Folder.rar: این گزینه سریعا یک فایل فشرده RAR با 

نام فایل یا فولدر شما می سازد.
فایل  ارسال  و  فشرده سازی  برای  قسمت  این   :Compress And Email

فشرده توسط ایمیل به کار می رود.
فایل  Compress To Name Folder.rar And Email: سریعا یک 
)از نرم افزار  ایمیل می سازد.  با  ارسال  برای  یا فولدر شما  نام فایل  با   RAR فشرده 

outlook برای ارسال ایمیل استفاده می شود(. 

Add To Archive
با انتخاب این گزینه وارد قسمت Add to Archive می شوید تا عملیات فشرده سازی 

را تنظیم کرده و شروع کنید.

در این قسمت نرم افزار، گزینه های متعددی برای تنظیمات فایل فشرده در اختیار شما 
قرار می گیرد که کاربردی ترین آن ها به شرح زیر است:

۱- در سربرگ General در فیلد Archive Name شما می توانید نام فایل فشرده 
خود را به دلخواه انتخاب کرده، مسیر ذخیره سازی آن را تعیین کنید. 

 ZIP یا RAR نوع فشرده سازی خود را بر حسب Archive Format ۲- در قسمت
انتخاب کنید.

از قسمت Compression Method می توانید کیفیت و سرعت فشرده سازی   -۳
فایل خود را انتخاب کنید.

4- قسمت Split To Volume برای فایل های RAR مورد استفاده قرار می گیرد و به 
وسیله آن می توانید فایل های حجیم را به چندین قسمت با حجم دلخواه تقسیم کنید. 
 part2 و part1 مانند فایل هایی که از بعضی سایت ها دانلود می کنید و با نام های(
نام گذاری می شوند( که برای استخراج این فایل ها کافی است یکی از قسمت ها را از 

حالت فشرده خارج کنید.

در منوی راست این قسمت می توانید از تنظیمات فشرده سازی استفاده کنید.
۱- با انتخاب گزینه Delete Files After Archiving نرم افزار بعد از فشرده کردن 

فایل منبع آن را به صورت خودکار پاک می کند.
Creat SFX Archive -۲: این گزینه فایل فشرده شما را به صورت EXE تبدیل 

می کند تا بتوانید در هر سیستمی آن را استخراج کنید.
۳- گزینه Put Recovery Record برای ایجاد ریکاوری برای فایل فشرده است 
شما  خود  را  ریکاوری  درصد  میزان  کرد.  ترمیم  را  آن  بتوان  خرابی  صورت  در  تا 
به  انتخاب می کنید که   Recovery Record Advanced در قسمت  از سربرگ 
صورت معمول بین ۵ تا ۱۰ درصد انتخاب می کنند. دقت کنید بعد از فشرده سازی 

این درصد حجم به اندازه فایل فشرده شما اضافه خواهد شد.
عملیات  از  بعد  فایل شما  گزینه  این  انتخاب  با   :Test Archive Files گزینه   -4
فشرده سازی مورد بررسی قرار می گیرد تا در صورت بروز اشکال آن را گزارش کند.
وارد   Advanced سربرگ  به  باید  فشرده  فایل  روی  رمزعبور  گذاشتن  برای  حال 

شوید.
در این قسمت روی دکمه Set Password کلیک کنید و در پنجره باز شده رمز 
دلخواه خود را تایپ کنید و دکمه OK را بزنید، بعد از این که تنظیمات به پایان برسد 
و روی دکمه OK در پنجره اصلی فشرده سازی کلیک کنید، رمز انتخابی شما روی 

فایل فشرده اعمال می شود.
سربرگ  می پردازیم  آن  توضیح  به  و  می باشـد  کاربـردی  کـه  گزینـه ای  آخرین 
Comment می باشد، با استفاده از این قسمت می توانید متنی دلخواه را در هنگام 

باز کردن فایل فشرده شده در کنار فایل نمایش دهید. )اکثر سایت ها به عنوان نوعی 
کپی رایت از این قسمت استفاده می کنند تا کاربر متوجه شود این فایل از چه سایتی 

دانلود شده است(.
 OK دکمه  روی  کلیک  با  است  رسیده  پایان  به  فشرده سازی  تنظیمات  نحوه  حال 

صفحه اصلی باز شده، عملیات فشرده سازی با تنظیمات دلخواه شما آغاز می شود.
راست  خود  فشرده  فایل  روی  می توانید  فشرده  حالت  از  فایل  کردن  خارج  برای 

کلیک کنید.
در منوی راست کلیک گزینه های نرم افزار Winrar را مشاهده خواهید کرد که به 

صورت زیر است:
Extract Files: به صورت دستی می توانید مسیر استخراج فایل را تعیین کنید.

Extract Here: فایل را در همان مسیری که فایل فشرده وجود دارد استخراج 
می کند.

فشرده  فایل  نام  همان  با  پوشه  یک  در  را  فایل   :Extract Name Folder
فولدر  بدون  که  چندتایی  فایل های  برای  بیشتر  گزینه  این  می کند.  استخراج 
فشرده سازی شده اند کاربرد دارد تا از پراکنده شدن فایل ها بعد از استخراج جلوگیری 

کند.

نقاشی دیجیتال با آبرنگ
 گلسـا ماهیـان

چه اسکنری برای چه کسی؟
آشنایی با انواع مختلف اسکنرها

ITدراجتماعپرسشازشماپاسخازما

مبتدیان
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ــید که  ــاید تا به حال به این موضوع فکر کرده باش ش
ــد اگر مي توانستید به تلفن همراه  چه قدر خوب مي ش
ــد تا بتواند  ــا الگوریتم خاص بدهی ــود یک برنامه ی خ
ــري از کارها را انجام دهد.  به صورت خودکار یک س
ــال بگویید اگر فالن اتفاق افتاد، فالن کار را  براي مث
ــرویس  انجام دهد. معموال به این گونه از برنامه ها، س
ــود که مي تواند براي  خودکارسازي کارها گفته مي ش

بسیاري از افراد کاربردي باشد.
ــما اپلیکیشني معرفي خواهیم کرد که  این هفته به ش
براي خودکارسازي کارها مورد استفاده قرار مي گیرد. 
ــم آن از اختصار  ــن برنامه که IFTTT نام دارد، اس ای

عبارت If This Then That گرفته شده است.
این برنامه آندرویدي امکان تسریع کارها و جلوگیري 
ــي از انجام کارها را براي کاربرانش فراهم  از فراموش
مي کند. البته نسخه سازگار با آي اواس این برنامه هم 

قبل از آندروید آن تولید شده است.
ــرویس  ــت مي توان گفت که IFTTT یک س در حقیق
ــما از طریق آن مي توانید الگوریتمي به  ــت که ش اس
ــیاري از کارها به صورت  تلفن همراه خود بدهید تا بس

خودکار انجام شوند.
این برنامه از سرویس ها و اپلیکیشن هاي متنوعي براي 
ــتفاده مي کند.  ــاد ارتباط میان وظایف مختلف اس ایج
ــت که دستورالعمل هایي را که  براي این کار کافي اس
ترکیبي از سناریوهاي مورد نظرتان است، ساخته و به 

ــه بدهید. به عنوان نمونه  ــوان ورودي به این برنام عن
شما مي توانید تنظیماتي را انجام دهید به این صورت 
ــن تلفن خود  در لحظه  ــي با دوربی که در زمان عکاس

آن عکس به شما ایمیل شود.
ــي عکس هایي که  ــورت مي توانید از تمام ــه این ص ب
ــتیبان تهیه کنید. ــد یک پش ــي خود مي گیری با گوش
ــت که تنظیماتي  کار دیگري که مي توان کرد این اس
ــاعت  ــا در ابتداي هر روز در یک س ــام دهید ت را انج
ــما یک ایمیل حاوي گزارش آب و  مشخص براي ش

هوا یا اخبار یک وب سایت خاص ارسال شود.
ــما مي توانید هم از دستورالعمل هاي  در این برنامه ش
ــد و هم این  ــتفاده کنی ــود دارد، اس ــاده اي که وج آم
ــراي انجام  ــتورالعمل جدید ب ــک دس ــه خودتان ی ک

کارهاي تان بسازید.
ــت که  ــود دارد این اس ــب دیگري که وج ــه جال نکت
ــورت  ــه ص ب ــه  را ک ــتورالعمل هایي  ــوان دس مي تـ
ــد، به صورت  ــود طراحي کرده ای ــي براي خ اختصاص
ــتراک بگذارید تا دیگران هم بتوانند از  عمومي به اش

آن ها استفاده کنند.
ــد،  ــد این برنامه ارائه ش ــخه اندروی در زماني که نس
ــه این  ــدي را ب ــاي جدی ــعه دهندگانش بخش ه توس
ــان آن ها مي توان به  ــزار اضافه کردند که از می نرم اف

بخش هایي نظیر
Android Photos, Android Phone Call, 

Android Notifications, Android Location, 

Android SMS, Android Device

ــاره کرد. این بخش ها به صورت عمومي در هنگام  اش
ــد و براي  ــما فعال خواهند ش نصب برنامه در تلفن ش
اضافه کردن بخش هاي دیگر شما مي توانید به برنامه 

دستورالعمل بدهید.
ــل براي دانلود این برنامه کاربردي به  در صورت تمای

لینک زیر مراجعه کنید

http://goo.gl/Hjbq9G

به گوشی خود برنامه دهید

aa  نام یک بازی ساده است که از بازی های دیگری 

نظیر "فلپی برد" بسیار ساده تر و خلوت  تر طراحی شده 
ــت. در این بازی چیزی جز یک دایره بزرگ، چند  اس
ــاهده نخواهید کرد اما  ــوپ کوچک مش خط و چند ت
ــاعت ها شما  عجله نکنید. همین چند آیتم کوچک س
ــک دایره در  ــود می کنند. در این بازی ی ــر خ را درگی
ــه چند توپ  ــت ک ــز تصویر در حال چرخش اس مرک
ــبیه به  ــده اند )به نوعی ش ــر به آن متصل ش کوچک ت
ــما در هر مرحله وظیفه دارید  پیوندهای مولکولی(. ش
تا تعداد توپی که در اختیار دارید را به سمت این دایره 
ــود و البته باید  چرخان پرتاب کنید تا به آن متصل ش
ــای جدید، به توپ هایی که  دقت کنید که این توپ ه

از قبل به دایره چرخان متصل بوده اند، برخورد نکنند. 
 aa ــد. بازی ــورت برخورد بازی تمام خواهد ش در ص
ــت به طوری که بعد از اتمام  دارای مراحل مختلف اس
ــال موفق تمام توپ ها به دایره چرخان، به مرحله  اتص
بعد خواهید رفت. در ابتدا ممکن است چند مرحله اول 
برای شما ساده باشد اما به مرور با زیاد شدن توپ ها، 
متغیر شدن سرعت دایره چرخان، تغییر جهت ناگهانی 
دایره و مواردی از این دست، کار سخت تر خواهد شد 
ــی نباشد که از مرحله  ــاید کار هرکس به طوری که ش
ــخه اندروید این بازی را می توانید از  ۲۰ عبور کند. نس

نشانی زیر دانلود کنید:
http://goo.gl/oBZnHq

 دوسـتان عزیز بایت؛ سـوال های خـود را در زمینه تلفـن همراه به 
آدرس ایمیل زیر ارسـال فرمایید. توجه داشته باشید سواالت ارسالی 

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

 سـالم بایت عزیز. لطفاگوشـي XPERIA L را مورد نقد و بررسـي 
قرار دهید و مزایا و معایب آن را نیز بگویید.

ــد و با صفحه  ــي با ابعاد  128.7 × 65 × 9.7 در مارس ۲۰۱۳ معرفي ش این گوش
ــي با ابعاد 4.3 اینچ که 4۸۰ در ۸4۵  نمایش TFT خازني به بازار آمد. صفحه نمایش
ــت که 5.5  ــت.حافظه داخلي آن ۸ گیگابایت اس ــاي داده اس ــود ج ــل را در خ پیکس
ــت که74۰   ــت همچنین داراي یک گیگابایت رم اس ــترس اس گیگابایت آن قابل دس
ــتیباني مي کند.  ــرار دارد و از کـارت حافظـه نیز پش ــتـرس قـ ــت آن در دس مگابایـ
XPERIA L براي ارتباطات خود از NFC، بلوتوث نسخه 4 و Micro USB نسخه ۲ 

ــلي این گوشي مي تواند با وضوح ۲44۸×۳۲۶4  کمک مي گیرد. با دوربین ۸ مگاپیکس
ــبرداري کند اما با دیدن تصاویر متوجه مي شوید که این عکس ها در  ــل عکس پیکس
 Android ــلي نیست و کمي پایین تر است. سیستم عامل حد یک دوربین ۸ مگاپیکس
 Qualcomm MSM8230  این گوشي توسط پردازنده OS, v4.1 (Jelly Bean)

ــتیباني مي شود و در کنار آن  ــته و فرکانس ۱ گیگاهرتز پش Snapdragon با دو هس

پردازنده گرافیکي Adreno 305 براي نمایش بهتر به پردازنده کمک مي کند.باتري 
این گوشي نیز داراي قدرت mAh 1750 است که انرژي قابل قبولي را تامین مي کند 
و با یک بار شارژ به مدت ۸ ساعت و به صورت ممتد مي توانید مکالمه داشته باشید. 
 Full داراي یک صفحه نمایش با کیفیت باال است که مي تواند تصاویر XPERIA L

ــت زیادي دارد. به طور  ــید کیفیت نمایش اف ــز پخش کند اما در نور خورش HD را نی

ــب و وجود  ــط قرار مي گیرد. اندازه مناس ــي در رده متوس کل صفحه نمایش این گوش
یک قوس مالیم و کیفیت نسبتا باالي بدنه گوشي یک طراحي زیبا را به شما هدیه 
مي دهد که مي توانید به راحتي با یک دست نیز با آن کار کنید. در کل این گوشي با 
توجه به قیمتي که دارد یک گوشي زیبا و قدرتمند محسوب مي شود و از لحاظ قیمتي 
ــب است و تا کنون توانسته نظر کاربران زیادي را  ــه با رقیبانش بسیار مناس در مقایس

به خودش جلب کند.

 سـالم. لطفا یـک نرم افزار آندروید براي خوانـدن بازي هاي جاوا و 
سیمبین معرفي کنید.

ــخه جدید و کامال آزمایش شده از نرم افزار JBed که به فنجان قهوه هم  ــط نس توس
 Jar مشهور هست قادر خواهید بود تمامي برنامه ها و بازي ها با فرمت جاوا و یا همان
را روي گوشي آندرویدي خود اجرا کنید.توجه نمایید این نسخه از نرم افزار طبق گفته 
ــازنده خود نرم افزار فقط روي نسخه 2.3 از آندروید به طور صحیح و بدون مشکل  س
ــما نسخه هاي 2.1 یا 2.2 دارد، ممکن است  ــي آندرویدي ش کار مي کند اما اگر گوش
ــکالتي پیش بیاید. همچنین نرم افزارها و سایت هاي زیادي هستند که کار تبدیل  مش

فرمت را انجام مي دهند.

 سالم بایت. لطفا درباره گوشی ایراني GLX مدل G4 توضیح دهید.
ــي در بهمن ماه سال 9۱ توسط شرکت GLX معرفي شد. این گوشي داراي  این گوش
ــد و  ــت که وضوح تصویر آن به ۵4۰×9۶۰ مي رس یک صفحه نمایش 5,3 اینچي اس
امکان لمس همزمان ۵ نقطه را دارد و داراي ارتباطاتي چون 3G و بلوتوث نسخه ۳ 
 Media tek-MT 6577 Dual داراي یک پردازنده دو هسته اي G4 است. همچنین
 Power VR SGX 531 ــت که یک پردازنده گرافیکي Core با قدرت 1GHz اس

ــب  ــي مناس نیز به آن کمک مي کند. حافظه اصلي 512MB براي پردازنده این گوش
ــت و خود گوشي نیز 4GB حافظه داخلي دارد که تا GB 32 توسط کارت حافظه  اس
ــتم عامل این گوشي آندروید 4.1 است و دوربین ۸ مگاپیکسلي  قابل ارتقا است.سیس
ــت فیلم برداري آن  ــما مي دهد و کیفی ــاد ۲44۸×۳۲۶4 را به ش ــري با ابع آن تصاوی

۱۲۸۰×7۲۰ با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه است. 

 HTC chacha بایت عزیز سالم. لطفا به سواالتم در مورد گوشي 
پاسخ دهید. چه طورمي شود اینترنت 3G  را غیر فعال کرد، چون مدام 
شـارژ گوشي کم مي شـود؟ حروف پیامک هاي فارسي جدا نشان داده 

مي شود. آیا امکان نصب فارسي ساز پیامک و منو وجود دارد؟
ــیم رفته و در شبکه هاي موبایل فقط  ــمت شبکه هاي بیس در صفحه تنظیمات به قس
ــبکه GSM را انتخاب کنید. این کار تاثیر مناسبي در کاهش میزان مصرف باتري  ش
ــي و یا رام هاي رسمي عربي را  ــما دارد. مي توانید رام هاي سفارشي فارس ــي ش گوش
 Persian Soft Keyboard ــي مانند نصب کنید و یا از برنامه هاي صفحه کلید فارس
ــتفاده از همان زبان عربي گوشي در تنظیمات گوشي به  ــتفاده کنید. البته براي اس اس
ــپس در قسمت  ــمت زبان و کیبورد بروید و صفحه کلید عربي را انتخاب کنید و س قس
 Input ــمت ــه روي صفحه کلیک کنید و بعد به قس ــک جدید چند ثانی ــتن پیام نوش
 lng وارد شوید و صفحه کلید عربي را انتخاب کنید.حاال با استفاده از دکمه Method

ــت مي توانید زبان را به راحتي تعویض کنید البته براي  ــي اس که مخصوص این گوش
منو حتما انگلیسي را انتخاب کنید.

یک بازی ساده، اما دیوانه کننده

ــما از نرم افزارهاي مختلف  حتما مي دانید در زماني که ش
ــتفاده مي کنید، در زمان اجرا یک سري  ــي اس روي گوش
اتفاقات در پس زمینه مي افتد که شما کامال از آن ها بي خبر 
ــتید. میزان استفاده از داده ها توسط هر برنامه یکي از  هس
ــت. شاید شما هم دوست داشته باشید به  همین موارد اس
ــتفاده داده و  صورت لحظه اي بتوانید چگونگي میزان اس
ــرعت انتقال اطالعات را در گوشي هوشمند اندرویدي  س
خود بررسي کنید. اگر شما صاحب یک دستگاه اندرویدي 
هستید که نسخه سیستم عامل آن 4 به باالست حتما با ابزار 
میزان استفاده داده یا Data Usage Tool  آشنا هستید. 
این ابزار به صورت پیش فرض در آندروید قرار گرفته و به 
شما اجازه مي دهد تا به آساني بتوانید بفهمید که گوشي شما 
و برنامه هایش، به چه میزان به تبادل داده پرداخته اند. اگر 
شما دوست دارید در این زمینه از برنامه هاي تخصصي تري 
استفاده کنید، بد نیست که نگاهي به یک برنامه بسیار ساده 
ــته باشید. بعد از نصب این برنامه، در  با نام "نت الیو" داش
بخش اعالنیه هاي دستگاه آندرویدي شما لگوي این برنامه 
ــادگي  ــود و با کلیک روي آن مي توانید به س ظاهر مي ش
میزان داده هاي ورودي و خروجي گوشي خود را ببینید. اگر 
مایل هستید تنظیمات خاصي را براي این دسته از داده ها 
داشته باشید، باز هم مي توانید روي ویژگي هاي این برنامه 

حساب باز کنید به عنوان مثال شاید شما تمایل داشته باشید 
ــاني اطالعاتي را که در این بخش  تا مدت زمان به روز رس
مي بینید تا یک ثانیه کاهش دهید تا آماري کامال لحظه اي 
به شما ارائه شود یا شاید برعکس دوست داشته باشید مدت 
زمان این گزارش ها را افزایش دهید تا باتري دستگاه شما 
ــه نام "نت ورک  ــود. یک برنامه دیگر ب کم تر مصرف ش
مانیتور میني" هم وجود دارد که کمي تخصصي تر از "نت 
الیو" است و به شما اجازه مي دهد تا با تغییر رنگ، موقعیت، 
میزان شفافیت و اندازه فونت اطالعات، تمامي بخش هاي 
گوشي خود را به سلیقه خودتان شخصي سازي کنید. این 
برنامه به شما امکان مي دهد برنامه هایي را که دوست دارید 
ــي خود منتقل کنید تا به راحتي در  به نوار وضعیت گوش
زماني که چند برنامه مختلف را همزمان باز کرده اید بتوانید 
ترافیک داده ها در گوشي خود را مشاهده کنید. این که شما 
به داده هاي پس زمینه گوشي خود دسترسي داشته و بتوانید 
ــاهده کنید چند مزیت عمده خواهد داشت. از  آن ها را مش
ــه این که اگر کمي در مورد این داده ها تخصص پیدا  جمل
ــادگي مي توانید ویروس ها را شناسایي کرده و  کنید، به س
براي حذف آن ها اقدام کنید. همچنین مي توانید بفهمید چه 
برنامه هایي در هنگام اجرا چه میزان انرژي از گوشي شما 

مي گیرند و باعث ایجاد درگیري در حافظه مي شوند.

در گوشی تان چه اتفاقی می افتد؟

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه
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ــبک  بازی کوچک این هفته Super Motocross Deluxe نام دارد. این بازی از س
ــباهت زیادی به آن  عنوان محبوب Trials Fusion تقلید می کند و در گیم پلی نیز ش
ــبک، بازیکن باید با استفاده از یک موتور پرشی، از مسیری ناهموار و  دارد. در این س

پرفراز و نشیب عبور کند.
مسیر حرکت موتور پرشی کامال خطی است. بازیکن بعد از شروع حرکت در خط آغاز 
بازی، باید در زمان محدودی به خط پایان برسد، در حالی که مسیر پر از سراشیبی ها 

و سرباالیی هاست و عبور از آن، به حفظ تعادل موتور سیکلت نیازمند است.
در مراحل اولیه بازی، موانع ساده هستند و به سادگی می توان اصول کلی حفظ تعادل 
موتور سیکلت را فرا گرفت. با استفاده از دکمه های جهت دار، موتور سوار به سمت جلو 
ــود و وزن خود را به یکی از دو طرف می اندازد. با انجام  یا عقب موتور  متمایل می ش
این کار، موتور نیز به جلو یا پشت متمایل می شود. در هنگام باال رفتن از سرباالیی ها، 
بهتر است وزن خود را به سمت جلو متمایل کنید تا راحت تر به جاذبه غلبه نمایید، در 
حالی که در هنگام فرود در سراشیبی ها، بهتر است که وزن به پشت سر متمایل شود 
ــود. در صورتی که در زمان  ــدید، باعث بر هم خوردن تعادل نش ــقوط و ضربه ش تا س

تعیین شده نتوانید بازی را به پایان برسانید، باید مرحله را از اول آغاز کنید.
ــی نزدیک به ۳4 مگابایت از آدرس زیر دانلود  ــورت تمایل این بازی را با حجم در ص
ــگام وارد کردن لینک الزامی  ــی در هن کنید: )رعایت حروف کوچک و بزرگ انگلیس

است.(
http://goo.gl/pmwpQW

پرش از موانع با موتور

 هنگام اجرای بازی PES، بازی ناگهان از حالت اجرا خارج   و صفحه 
سیاه می شود و این پیام را می دهد:

Windows can check online for a solution to the prob 
lem the next time you go online.

مشکل از کجاست؟
هنگام  در  خطا  بروز  علت  تشخیص  برای  مفیدی  اطالعات  هیچ  شامل  پیغام  این 
خطای  که  دارد  اشاره  موضوع  این  به  صرفا  و  نیست  شما  رایانه  در  بازی  اجرای 

نامشخصی رخ داده است.
استفاده  شده  کرک  نسخه های  از  ایران  در  دوستان  بازی  از  بسیاری  که  آن جا  از 
بازی  سازنده  که  می شوند  روبه رو  نشده ای  پیش بینی  خطاهای  با  احتماال  می کنند، 
نیز اطالعی از آن ها ندارد. به همین دلیل معموال باید این نوع مشکالت را از طریق 
آزمون و خطا رفع نمود. اطمینان پیدا کنید که دیسک بازی کامال سالم است و تمام 
مراحل نصب به خوبی پشت سر گذاشته می شود. آزمودن دیسک بازی با نصب و 
اجرای آن در یک رایانه دیگر می تواند آزمون خوبی برای سنجش سالمت دیسک 
ناشی  کتابخانه ها  یا  درایورها  از  مستقیم  طور  به  اجرا  حین  معموال خطاهای  باشد. 
از اجرای کلی بازی می شود  نیازمندی ها مانع  این  نبود  یا  نمی شود، چرا که خرابی 
بازی  ایرادات پیش بینی نشده در فایل کرک شده  از  اجرا معموال  و خطاهای حین 
بازی را به طور جداگانه تهیه  ناشی می شود. در صورت امکان فایل صحیح کرک 

و اعمال کنید. 

 در هنگام اجرای بازی، صفحه کلید رایانه به جز کلید باال و پایین از 
کار می افتد، برای رفع این مشکل چه کنم؟  

با توجه به تعریف سازنده بازی از کنترلر و صفحه کلید، در هنگام اجرای بازی بیشتر 
شرایط  در  نیز  دکمه ها  از  بعضی  و  نمی دهند  انجام  کاری  کلید  صفحه  دکمه های 
خاصی، کار می کنند. به Settings بازی مراجعه کرده و بررسی کنید بازی به طور 
دکمه  با  بازی  در  فعالیت ها  از  یک  هر  می کند.  کار  دکمه هایی  چه  با  فرض  پیش 
خاصی اجرا می شود و در بیشتر بازی های امروزی، تنظیمات کنترلر یا صفحه کلید 

قابل تنظیم است.
معموال بازی هـا نمی تواننـد دلیـل از کـار افتـادن صفحـه کلیـد باشنـد و در صورتی 
که صفحه کلیـد در محیط وینـدوز به درستی کار کنـد، این طـور فـرض می شود 
که در محیط بـازی نیز به درستـی کار خواهنـد کرد و از کار افتادن احتمالی بعضی 
فعالیت خاصی  بازی،  در  آن دکمـه ها  بـرای  اسـت که  دلیـل  ایـن  به  از دکمه ها، 

تعریف نشده است.

بازیکوچک

پرسشوپاسخبازی

ــت و  ــرواز به عهده شماس ــئولیت پ ــد. مس خواهید ش
ــتند. شرایط  ــاهده و تنظیم هس همه جزئیات قابل مش
ــتند  ــرد پرواز تاثیرگذار هس ــی روی عملک آب و هوای
ــرایط را مدیریت کنید.  ــر لحظه، ش ــما باید در ه و ش
سرعت آغازین پرتاب، میزان شتاب، لحظه جدا شدن 
راکت های داغ شده و زمان فعال شدن راکت های چند 
ــدن چتر،  ــدن کالهک، باز ش مرحله ای، زمان جدا ش
ــروج اضطراری و ده ها مورد دیگر، همه و همه باید  خ
ــی و کنترل  در طول یک ماموریت فضایی مورد بررس

شما قرار گیرد.
ــت که Kerbalهای خنده دار نیز برای  جالب این جاس
ــم خود توجه  ــد و باید به اعضای تی ــود هویت دارن خ

داشته باشند.
ــد ماموریت را به  ــای فردی Kerbalها می توان خطاه
ــر بیندازد در حالی که اجرای ماموریت های موفق  خط
ــن موجودات  ــتر ای ــه افزایش تجربه و آمادگی بیش ب
کارتونی منجر خواهد شد. در صورتی که یک عملیات 
ــما  ــام گیرد، این امکان وجود دارد که ش ناموفق انج
ــورد خود را از  ــای تیم فضان ــا چند نفر از اعض یک ی

دست بدهید.
ــخت تر  ــدان نیروهای فنی و کار بلد تیم، کار را س فق
خواهد کرد و از این رو، یک ماموریت شکست خورده، 

ــت رفتن منابع موجود شما  عالوه بر این که به از دس
ــد، نیروی Kerbal باتجربه شما را نیز  ختم خواهد ش
ــتند و  از تیم خارج خواهد کرد! اعضای تیم متعدد هس

روحیات متفاوتی دارند.
ــی و میزان  ــی وضعیت روح ــد با بررس ــن رو بای از ای
ــراد خاصی را  ــر ماموریت اف ــا، در ه ــی آن هـ آمادگ

انتخاب نمایید.
ــا چند Kerbal باعث  ــرمایه گذاری دائمی روی تنه س
ــود اما اگر در یک ماموریت  افزایش توان آن ها می ش
ــما باقی  ــت بدهید، چیزی که برای ش آن ها را از دس
ــت که با  ــت Kerbal بی تجربه اس ــد یک مش می مان

ماموریت های سنگینی رو به رو هستند!
ــازنده بازی  ــت و س گرافیک KSP چندان به روز نیس
ــم نواز بودن بازی نیز کار زیادی انجام نداده  برای چش
است اما بازی فیزیک تحسین برانگیزی دارد و تجربه 
ــتی در اختیار  ــا را کامال زیرپوس ــاب یک فضاپیم پرت

بازیکنان قرار می دهد.
ــای مثبـت و  ــازی عمومـا نقدهـ ــل ب ــه همین دلی ب
ــدان و  ــوب ۸7 و 94 را از منتق ــیار خ ــازات بس امتی
ــتم های عامل  ــت. سیس ــان دریافت کرده اس بازیکن
ــان این بازی  ــاش میزبان ــس و مکینت ــدوز، لینوک وین

سرگرم کننده هستند.

ــخه آتی از  ــازی Tom Clancy's: The Division نس ب
سری داستان های Tom Clancy است که در سال ۲۰۱۵ 
میالدی به عرضه عمومی گذاشته خواهد شد. این در حالی 
است که توسعه این بازی، بیشتر از نسخه های پیشین این 
مجموعه به طول انجامیده است. ساخت این بازی در سال 
۲۰۱۲ کلید خورده و اولین پیش نمایش آن در سال ۲۰۱۳ 
ــال در معرض دید عموم قرار  ــگاه E3 آن س و در نمایش
گرفته است اما این بار UbiSoft با اعمال سخت گیری های 
گسترده بر بازی، فرآیند توسعه آن را طوالنی تر کرده است. 
 UbiSoft در حال حاضر 4 استودیوی ساخت بازی شرکت
در توسعه این بازی مشارکت دارند. شرکت UbiSoft موتور 
گرافیکی Snowdrop را مطابق با استانداردهای گرافیکی 
کنسول های نسل هشتمی برای این بازی توسعه داده است 
تا شاید The Division ضعف نسخه های اخیر این سری 

را در مقابل رقبای قدرتمند جبران کند.
 Tom Clancy همانند نسخه های قبلی از بازی های سری
ــنده  بازی The Division از یکی از رمان های یک نویس
مشهور الهام گرفته شده است. داستان بازی، آسیب پذیری 
ــتر جوامع امروزی را به تصویر می کشد. عامل تهدید  بیش

ــی ۵ روز، تمام  ــه تنها ط ــت ک ــده، یک بیماری اس کنن
ــده را از بین می برد. به دلیل  ــاخت های ایاالت متح زیرس
زیرساخت های واحد و گسترده آب رسانی و انرژی، بیماری 
ــیاری از مردم جان خود  ــرعت شیوع پیدا کرده و بس به س
ــت می دهند. دولتمردان نیز از این قاعده مستثنی  را از دس
نیستند و این جاست که "یگان" وارد عمل می شود. یگان، 
ــت که در شرایط  ــته اس نام رمزی برای مامورانی کارکش
ــوند و در عمل از هیچ  ــال اضطراری وارد عمل می ش کام
کس دستور نمی گیرند، بلکه در شرایط خاص خود، مختار 

به اتخاذ تصمیم و عمل هستند.
The Division گیم پلی بسیار گسترده ای دارد و همپا با 

بازی های رقیب، توسعه یافته است. همانند نسخه های اخیر، 
بازی از گیم پلی شوتر سوم شخص بهره می برد اما قهرمان 
ــرفته  ــازی به لطف مهارت های فردی و تجهیزات پیش ب
خود، قابلیت های متنوعی دارد. سالح های بسیار گسترده، 
ــتفاده  توانایی های فردی در نبرد نزدیک و تن به تن و اس
از تجهیزات الکترونیکی گوناگون برای نبرد الکترونیک و 
کسب اطالعات، بخشی از فعالیت های گسترده ای است 
که در پیش نمایش بازی به نمایش گذاشته شده است. البته 

علیرغم تجهیزات نظامی، بازیکن در کسب منابع حیاتی با 
ــکل رو به رو خواهد بود. شرایط مرگ زده نیویورک در  مش
طول بازی، بازیکن را برای یافتن غذا، منابع درمانی و آب 

سالم با مشکل رو به رو خواهد کرد.
 Co یا PVP ،ــازی می تواند به صورت آنالین، یک نفره ب
Op اجرا شود. در شکل آنالین، بازیکن ماموریت معمول 

خود را دنبال می کند. در طول ماموریت ممکن است بازیکن 
با بازیکنان دیگر در شرایط مشابه رو به رو شود. این برخورد 
ــکاری کوتاه مدت یا حتی خرید و فروش  می تواند به هم
ــود. در بخش Co Op چند  ــزات و منابع منتهی ش تجهی
بازیکن در شبکه محلی یا آنالین، ماموریت ها را با یکدیگر 
پیش خواهند برد. در شرایط PVP هر یک از بازیکنان، در 
نقش دشمن یکدیگر ظاهر می شوند و مبارزاتی نفس گیر 

را رقم خواهند زد.
UbiSoft برای The Division یک سیستم پهپاد طراحی 

ــت که در نوع خود بسیار جالب به نظر می رسد.  کرده اس
ــتم، شخص دومی می تواند به عنوان خلبان  در این سیس
پهپاد ایفای نقش کند. این پهپاد به وسیله تلفن های همراه 
هوشمند یا تبلت ها هدایت می شود و نمایی متفاوت و از باال 
به پایین از صحنه نبرد به نمایش می گذارد. پهپاد می تواند 
با مهمات محدود خود به دشمنان حمله کند و یا موقعیت 
دشمن را شناسایی کرده و کار را برای قهرمان بازی )که با 

کنسول یا رایانه مشغول بازی است( آسان تر نماید.
ــت  ــری Tom Clancy اس ــخه از س این بازی اولین نس
ــول های نسل هشتمی و ویندوز میزبانی  که تنها در کنس
می شود و برای اولین بار، Xbox 360 و PS3 میزبان این 

بازی نخواهند بود.
ــت اما اخبار  ــخص نیس زمان دقیق عرضه این بازی مش
ــازی در پایان  ــمی حاکی از احتمال عرضه این ب غیررس

تابستان یا اوایل پاییز سال جاری است.

نبرد با بیماری، از زمین و آسمان
The Division مجموعه Tom Clancy را به روز خواهد کرد

گام اول: یک فضاپیما بسازید!
KSP تجربه ای به یادماندنی از سفر به فضا

 وحید     صفــایی

ــام یک بازی  ــوان Kerbal Space Program ن عن
ــت که به تازگی منتشر شده و در اولین  ــبیه ساز اس ش
ــا نقدهای مثبت فراوانی  ــار خود، نه تنه روزهای انتش
دریافت کرده بلکه به موفقیت بسیار خوبی در فروش 
ــگاه اول، یک عنوان  ــت. بازی در ن ــت یافته اس دس
ــته به نظر می رسد  ــاز با گرافیک تاریخ گذش شبیه س
ــد یافت که این بازی  ــرعت در خواه اما بازیکن به س
ــد که به  ــیار هیجان انگیزتر از چیزی باش می تواند بس

نظر می رسد.
ــتند که  Kerbalها موجودات خیالی و خنده داری هس

ــباهت دارد(  ــیاره خود )که به زمین ش قصد دارند از س
خارج شوند.

ــعه فناوری فضایی خود هستند و  آن ها به دنبال توس
ــیع برای ساخت و توسعه  از همین رو، یک پایگاه وس
ــک ماموریت  ــاد کرده اند و این یعنی ی ــا ایج فضاپیم

بزرگ پیش روی شماست.
ــترده و جزئیات فراوانی دارد.  بازی گیم پلی بسیار گس
ــاخت یک فضاپیماست. در هر  اولین گام در بازی، س
ــما باید متناسب با اهداف ماموریت، یک  ماموریت، ش

فضاپیما طراحی کنید.
ــتند و در اولین  ــخص، منابع محدود هس ــه طور مش ب
ماموریت ها، دانشمندان گروه شما برای توسعه قطعات 
ــد. حال باید با منابع محدود  تجربه و علم کافی ندارن
ــفینه فضایی ایجاد  ــت، یک س ــرف کمی خالقی و ص
ــرایط فیزیکی آزمایش  ــفینه کامال در ش کنید. این س
خواهد شد و در عمل، کوچک ترین اشتباه در طراحی، 
ــدن سفینه منتهی  ــقوط یا حتی بلند نش به انفجار، س
ــب به مقصدی  ــود. پس باید در گام اول متناس می ش
ــید، تعدادی راکت، مخازن  ــه قصد دارید به آن برس ک
ــوخت و تجهیزات امنیتی برای سفینه خود در نظر  س
ــفینه به کار  ــداد قطعاتی که باید در هر س بگیرید. تع
ببندید، بسیار متنوع است و شمادر شکل به کارگیری 
و محل نصب هر یک از تجهیزات مختار خواهید بود. 
ــکو منتقل  ــفینه، به س ــاخت س بعد از اتمام فرآیند س

خبربازی

خبربازی
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 سالم بایتی. لطفا روش نصب بازی های دیتادار را آموزش بدهید. با تشکر

 سالم بچه های بایت خسته نباشید. معلومه از اقتصاد مطالعه ندارید! تولید ناخالص ملی 
  ) GNP (   مي شه   نه  GDP )تولید ناخالص داخلی(.

 سالم بایت. لطفایک تبلت ۱۸۰ هزار تومانی برای من معرفی کنید!

 سالم بایت عزیز. می خواستم پیشنهاد کنم از بارکدهای QR برای لینک های دانلود 
استفاده کنید.

رایانه ای  "لطفا  میکنم  درخواست  دارم  که  است  دفعه  دو  االن  تا  بایت.  سالم   
برایکارهای عمومی معرفیکنید"!

 با سالم من گوشی Xperia P دارم. مصرف شارژ باتری آن باال می باشد. لطفا برای 
کاهش مصرف شارژ توضیح دهید. 

 سالم بایت عزیز. اطالعاتی در مورد گوشی Xperia Z و قیمت آن را می خواهم. 
ممنون 

فرق  لطفا  می دهم.  پیامک  شما  به  که  است  هفتم  دفعه  این  عزیز.  بایت  سالم   
به طور خالصه  دسته  آن  مینی  مدل  با  را  آن ها  اصل  مدل  گوشی های سامسونگ 

توضیح دهید.

 سالم بایت عزیز. لطفا چند گوشی ویندوز فون درحد 1.5 تا 2 میلیون معرفی کنید.
ممنون می شوم

زیادی  حجم  می بینم  می کنم  نگاه  را  اینترنت  کارکرد  ریز  وقتی  سالم  با  بایت.   
دانلود داشته ام. ویندوز را در حالت Never گذاشته ام تا Update نشود. البته شاید از 

آنتی ویروس و یا نرم افزارهای دیگر باشد.

 بایت سالم. می خواستم قیمت کارت گرافیک های DDR5 را اعالم کنید و بهترین 
آن ها را در قیمت خود معرفی کنید. متشکرم

بده.  توضیح   G510 بـا گوشی هوآوی  رابطـه  در  دارد  امکان  اگـر  بایت.   سـالم 
ممنون

 لطفا قیمت های بخش هنر دیجیتالی را به تومان هم بنویسید.

 سالم بایت. بسیار مبتدی هستم. لطفا ساخت پاورپوینت در ویندوز XP را آموزش 
بدهید. ممنون

 سالم بایت. لطفا یک لپ تاپ خوب تا قیمت یک و نیم میلیون تومان معرفی کن.

 سالم بایت عزیز! لطفا روش استفاده از سیستم شبا را هم توضیح بده. ممنون

Intel i5-3470 توضیح دهید.  پردازنـده  بایـت عزیـز. می خواستـم دربـاره   سالم 
با تشکر

مریمخانبیگی-مژدهاخوانمهدوي-فاطمهنیازمند-سمیرا
خلیلیمطلق-سـعیدهخلیلیمطلق-غزلقاسمینور-شبنم
صانعـی-امیـدصادقینژاد-مصطفیقاسـمی-محمدحسـن
جعفـری-احمـدمرادبخـش-فاطمـهکفاشپـور-محسـن
جعفرپـور-حمیدرضازنجانی-زهراصنعتی-امیرسـلیمانی
-علـيقائنـي-آیدیـننـوری-سـیدعمادبـرادران-علی
افتادهرحمتـی-مهـدیابراهیمـی-محمدمهدیسـلیمانی-
عیسیدهقان-رضاغالمی-تهمینهدهقان-فتحا...غفاری-
حسـنیوسفپور-ابوالفضلمرشدلو-جاللحسینیان-بیژن
کچرانلویی-سـیدعلیاکبرخیاطیان-حامدمومنزاده-احمد
جلیلییوسفنژاد-سبحاناسماعیلزاده-علیخانی-پروانه
خانـی-گالبتونخانی-محسـنخانی-خیرالنسـارحیمی-
بهاراسماعیلزاده-محمدرحیماسماعیلزاده-امیدحسیننیا
-عليانصاري-مهدیسربیشه-زینباللبازگیر-محمدرضا
سربیشـه-سیدمحمدحسـینعلویون-ماهمنیرابراهیمپور-
ساراملکسیما-زهرهانصاري-تورانفاضل-ریحانهانصاري
-شـهریارعطایي-فاطمهباقری-زهراکرمی-سـعیدباقری
-امینپسـندیده-اشـرفرنجبر-فرزانهشرفیصدرآبادی-
سـعیدشـرفیصدرآبادی-محمدجوادحاجيقنبري-خدیجه
اسـماعیلی-بهنازدانشگر-علیرضاسهامی-مجیدپسندیده
-آنیتـاژالهپـور-رضـالطفيایلهائـي-هادیفخـاری-امید
دیمـی-عبـاسمحمدیقلعهنـی-انسـیهآذرکسـب-جواد
گلسـتاني-الهاموثوقـی-امینرضایي-حبیبا...سـبزهکار

بایت به 2 نفر »یک نفر از مشـهد     و یک نفر از شهرسـتـان« از کسـاني که رمز جد    ول نشریه را ارسـال کنند    ، جوایزي 
به رسم یــاد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمیــل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پیـــامک 
به شـماره 2۰۰۰999 قبــل از چاپ شـمــاره بعد    ي به د    فتر بــایت ارسال شود    . پیامک هاي ارســالي فقط باید     د    ر 

قالب زیر ارسال شوند     تا د    ر قرعه کشي شرکت د    اد    ه شوند    .
روش ارسـال پیامـک: کلمه »بــایت« )د    ر آغاز متن پیامک(، شـمـــاره جد    ول، رمز جـد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشـهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرسـتاني ها. از ذکر نام و نام شهرسـتــان د    ر متن پیامک خود    د    اري کرد    ه و 

از حروف فــارسی استفاد    ه کنید    .
روش ارسـال ایمیـل: کلمه »بــایـت« )د    ر آغاز متن ایمیل(، شـمـــاره جد    ول، رمز جد    ول و حـرف »م« یا »M« براي 
مشـهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرسـتاني ها را به نشانی byte@Khorasannews.com ارسال نمایید    . 

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

جدید  مرورگر   -  )۳ )صفحه  کارت گرافیکی  تولیدکننده  شرکت   -۱
مایکروسافت )صفحه ۵( ۲- منطقه ای خوش آب و هوا که هنگام تابستان 
به آن جا می روند - از وسایل حمل و نقل عمومی ۳- از ضمایر فاعلی مفرد 
- آرامگاه فردوسی در این منطقه قرار دارد - گداخته 4- خیس و مرطوب 
- خاک سفالگری - غرور ۵- عنوان - از القاب پروردگار و به معنای یکتا و 
یگانه - دزد اینترنتی ۶- از ابزارهای نقاشی )صفحه ۱۲( - از سخت افزارها 
7- معادل فارسی Contact ۸- مدرک الزم برای ورود یا خروج به یک 
کشور - تکرار یک حرف 9- عدد ۱۱ - از پستانداران دریایی بسیار باهوش 
- خطی فرضی که زمین را به دو نیمکره شمالی و جنوبی تقسیم کرده 
است ۱۰- رود کوچک - اعتبار و شرف – از کلیدهای صفحه کلید ۱۱- از 

سایت های اینترنتی - یکی از سیستم عامل های مایکروسافت )صفحه ۵(

رمز جد    ول ۳65  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
) 4  افقی و  ۱  عمودی( - )۱۱ افقی و 7 عمودی( - )۶ افقی و ۲ عمودی( - )۵ افقی و ۱۰ عمودی(

)۱۱ افقی و ۱۰ عمودی( - )۵ افقی و ۱۰ عمودی(

)Analogue( رمز جد    ول شمــاره ۳64: آنالوگ

عمـودی:

ــرکت تولیدکننده تراشه )صفحه ۵( - موسس ان ویدیا )صفحه ۳(  ۱- ش
ــازهای سنتی - عدد – از سایت های اینترنتی ۳- واحد سنجش  ۲- از س
اختالف پتانسیل - آشکار - خون در آن جریان دارد 4- دوست و همراه - 
خاموش بودن چراغ ID ۵- از غصه مردن - آدرس اینترنتی - از ویتامین 
ها ۶- دانش و علم - به مشام می رسد! 7- از نرم افزارهای نقشه کشی - از 
ــی - از فلزات - از انواع  ــول بازی های قدیمی ۸- از چهارپایان اهل کنس
ویندوز 9- نو و دست نخورده - آزاد – گفت وگوی اینترنتی ۱۰- از اعضای 
ــت ۱۱- از محصوالت  بدن - نابینا - به معنای لغو یک طرفه قانون اس

ان ویدیا )صفحه ۳( - مدیرعامل مرحوم شرکت اپل

همـــراهباشـــماجـــدول

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی 
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ضمیمهبایت

لگوهای پر حافظه

اگر به دنبال نوعی هارددیسک کوچک و بامزه برای ذخیره فیلم ها و عکس های خود 
هستید، این لگو هارددیسک درایو حتما مورد توجه شما قرار خواهد گرفت.

ــدازه آن 4.9x3.7x0.86 اینچ بوده که عالوه بر ظاهر متفاوت و جالبی که دارد،  ان
ــرعت انتقال و  ــازی را برای کاربر فراهم می کند. س ــک ترابایت ظرفیت ذخیره س ی

دریافت فایل در آن بسیار باال بوده و کاربری آسانی دارد.
ــن که با خرید آن یک پک کامل قطعات لگو در اختیار کاربر قرار می گیرد  ــب ای جال
ــل به یک لگوی واقعی برای بازی می نماید. در حقیقت کاربر در مدت  و آن را تبدی
ــوده و خالقیت خود را با  ــل صورت می گیرد می تواند بیکار نب ــی که انتقال فای زمان

ساخت قطعات  لگویی مختلف  شکوفا کند!
این محصول ۲۰۰ دالر قیمت دارد.

نمایی دقیق تر از خود

ــت که تمرکز ویژه آن روی ساختار  XperiaC4 نمونه ای جدید از اندرویدفون ها اس

دوربین جلوی گوشی جهت ایجاد عکس سلفی پرفکت بوده است.
این گوشی که کارایی بسیاری دارد، در اندازه 150.3x77.4x7.9 میلی متر طراحی 
ــونی توجه ویژه  ــیار نازک بوده و بر طبق گفته س ــده و ۱47 گرم وزن دارد. بس ش
روی دوربین ۵ مگا پیکسلی جلوی گوشی جهت ایجاد عکس های سلفی با کیفیت 

بی نظیر بوده است.
این محصول مجهز به پردازنده 1.7GHz، رم 2GB و حافظه داخلی 16 گیگابایت 
با امکان ارتقای حافظه تا ۱۲۸ گیگابایت می باشد. صفحه نمایش 5.5 اینچی فول 
ــت آن ۱۳  ــوده و دوربین پش ــل ب ــن ۱۰۸۰×۱9۲۰ پیکس اچ دی آن دارای رزولوش

مگاپیکسل است. این محصول به تازگی وارد بازار شده است.

شارژ سریع

اگر دوست دارید گوشی خود را در عرض چند دقیقه شارژ کنید این کابل شارژ قابل 
انعطاف می تواند مناسب کار شما باشد.

محصول فوق که برای انوع گوشی های اندروید و ویندوزفون ساخته شده است بسیار 
سبک و قابل حمل بوده و طول آن 2.35 اینچ است که امکان اتصال به جاسوئیچی 

برای حمل آسان را دارد.
نکته جالب در مورد این محصول این است که سرعت شارژ وسایل با این کابل دو 
برابر سریع تر از سایر شارژرها بوده و در هنگام اتصال کابل، شارژر اتصال داده را غیر 

فعال می کند تا سرعت دو برابر شود.
این محصول ۱۲ دالر قیمت دارد.

کلکسیون خود را تکمیل کنید

اگر از عالقه مندان به جمع آوری فلش های یواس بی عجیب و غریب 
و جالب هستید این فلش نسبتا بزرگ که شبیه به کنسول بازی های 
ــیون  ــت می تواند برای کلکس ــده اس ــک و قدیمی طراحی ش کوچ

فلش های شما مورد جالبی باشد.
این محصول که توسط Andrei Lacatusu ساخته شده است، در 

ظرفیت های ۲، 4، ۸ و ۱۶ گیگابایت ساخته شده است.
ــبیه به کنترلرهای بازی دستی  ــمت فلش، کامال ش با اتصال دو قس

شده و به سختی قابل تشخیص است.

موسیقی داغ!

اگر دوست دارید به یک موسیقی آتشین گوش دهید به شما پیشنهاد 
ــپیکر بسیار  ــت ندهید. این اس ــپیکر جالب را از دس می کنیم، این اس
ــیقی از آن آتش  ــده که با پخش موس ــکلی طراحی ش عجیب به ش
ــدت آهنگ میزان آتش نیز زیاد  ــده و با زیاد و کم شدن ش خارج ش
ــپیکر آتشین جهان  ــود. آن را می توان اولین بلوتوث اس و کم می ش
ــاخته شده است. اگرچه به نظر این محصول  دانست که تا کنون س
ــرد زمستانی عالوه بر گرم کردن  خطرناک می آید ولی در هوای س

محیط می تواند برای شما موسیقی نیز پخش کند!
این محصول ضد حریق بوده و با فناوری خاصی ساخته شده است.

 شاد ی طباطبایی

ثبت تصاویر کودکان پرتحرک
ــدن به فصل  ــرکت VTech با نزدیک ش ش

تابستان نوعی دوربین مخصوص گروه سنی کودک و 
 Kidizoom Action ــه ــت ک نوجوان به بازار عرضه کرده اس

ــی دی  Camera نام دارد. این محصول که دارای بدنه ضد آب و ال س
ــران کوچک  اجازه می دهد  ــد، به این گروه از کارب تمام رنگی 1.4 اینچ می باش

ــد و از لحظات مهیج زندگی خود  ــکوتر خود متصل کنن ــا بتوانند آن را به دوچرخه یا اس ت
عکس برداری نمایند. این دوربین کوچک کامال ضد ضربه بوده و مجهز به ۳۲ گیگابایت حافظه 

خارجی است. عالوه بر این سه بازی در آن نصب شده است که به کودکان اجازه می دهد تا برای رفع خستگی 
بتوانند بازی کنند. امکان به اشتراگذاری تصاویر گرفته شده در شبکه های اجتماعی به صورت آنالین وجود دارد.

قیمت آن ۶۰ دالر اعالم شده است.
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