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یادداشت
سعید طباطبایی


تماس با  118پولی شد
کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات به تازگی مصوبهای ابالغ کرده که به موجب آن
تماس با کدهای خدماتی غیرفوریتی مشمول دریافت هزینه میشود.
به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم مس��ئوالن مخابراتی تاکنون تماس با کـدهای خدماتی
س��هرقمی رایگان بود و افراد بابت تمـاس با این کدها هزینهای پرداخـت نمیکردند
ام��ا بـه تازگی با ابـالغ مصوبـه کمیس��یـون تنظیـم مق��ررات ارتبـاطات ایـن گونه
اعالم ش��ده اس��ت که تماس با کدهای س��هرقمی غیراضطـراری مشمـول هزینـه
برای تماس گیرنده خواهد بود و چنان چه فرد با شماره تلفن ثابت با کدهای خدماتی
تماس گرفته باش��د به اندازه تماس درونش��هری و در صورتی ک��ه از تلفن همراه با
این ش��مارهها تماس گرفته باشد معادل هزینه تماس همراه به ثابت ملزم به پرداخت
هزینه میشود.
بدین ترتیب ش��رکت مخابرات ایران موظف میش��ود برای این تماسها هزینههای
اعالم ش��ده را در قبض مش��ترکان اعمال و محاسبه کند .داوود زارعیان  -سخنگوی
ش��رکت مخابرات ایران  -در گفتوگویی به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت و
گفت" :ش��رکت مخابرات ایران به عنوان یک اپراتور طبق مصوبات عمل خواهد کرد
و در شرایطی که اعالم شود الزم است جهت تماس با شمارهای هزینه دریافت شود
ما تبعا براساس مصوبه عمل خواهیم کرد".
وی در عین حال یادآور شد" :در میان کدهای خدماتی اورژانس ۱۱۰ ،و  ۱۱۸بیشترین
میزان تماس دریافتی را دارند .حال در میان این س��ه ش��ماره ،دو شماره اول با توجه
به اینکه جزو کدهای اضطراری به ش��مار میرون��د همچنان برای تماس گیرندگان
رایگان خواهد بود اما تماس با  ۱۱۸از این پس مش��مول هزینه میش��ود که البته با
توجه به مدت زمان کوتاه مکالمه با این کدها ،بهطور طبیعی هزینه چندانی بابت این
تماسها ایجاد نمیشود".
زارعیان همچنین متذکر ش��د" :در میان س��ه کد اشاره شده  ۱۱۸به دلیل ماهیتی که
دارد حج��م باالتری از تماسهای دریافتی را تجربه میکن��د و بهطور معمول روزانه
حدود  ۳۰۰تا  ۵۰۰هزار مشترک با این مرکز تماس میگیرند که از این پس مشترکان
جهت این تماسها ملزم به پرداخت هزینه خواهند شد".
وی در پایان گفت" :البته همانطور که اش��اره ش��د هزینه ای��ن مکالمات با توجه به
آن که مدتی کوتاه دارند و درونش��هری محس��وب میشوند رقم بسیار ناچیزی است
ک��ه حتی این ارق��ام هزینه نگهداری مرکزی مانند  ۱۱۸را ه��م جبران نمیکند ،چرا
که عالوه بر هزینههای نگهداری در این مرکز نیروی انس��انی زیادی نیز در حال کار
هستند .به هر حال از این پس به اجبار باید این هزینهها از خود مردم پرداخته شود تا
بتوانند مانند گذشته از خدمات این مرکز استفاده کنند".
البته در این میان یک نکته وجود دارد که از کنار آن نمیتوان به س��ادگی عبور کرد.
در ح��ال حاض��ر زمانی که با مرکز  118تماس میگیری��م ،باید مدت زمان نه چندان
کوتاه��ی را در انتظ��ار بمانیم و به تبلیغهای مختلف گ��وش کنیم ،معموال این اتفاق
چه در زمانی که اپراتورها در دس��ترس باشند و چه در زمانی که خطوط آنها مشغول
باشد ،میافتد.
ب��ا توجه به این که معموال افرادی که ب��ه  118زنگ میزنند عجله دارند تا زودتر به
ش��ماره مورد نظرش��ان دسترس��ی پیدا کنند ،تا قبل از این هم این تبلیغات آزاردهنده
بوده اس��ت اما باید با توجه به طرحی که به تازگی تصویب شده ،ببینیم که باز ما باید
ه��م پول بدهیم و هم به اجبار به تبلیغاتی گوش کنیم که حتی گوش کردن به آنها
هم برای ما هزینه دارد؟

همیشه سر میزان پهنای باندی که اپراتورها یا
شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی میگیرند،
حرف و حدیث بوده است .از میان این حرفها
میتوان به مواردی نظیر انحصاری بودن شرکت زیر
ساخت در این زمینه اشاره کرد.
به تازگی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از حمایت
این وزارتخانه از توسعه زیرساختهای ارتباطی خبر
داد و گفت" :در حال حاضر اپراتورهای همراه اول،
ایرانسل و رایتل هر قدر پهنای باند بخواهند در اختیار
آنها قرار میدهیم".
به گزارش ایسنا ،محمود واعظی در جلسهای با حضور
فعالین حوزه  ICTاستانکرمانشاه که عصر روز جمعه
در محل سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد با
اشاره به سیاست دولت تدبیر و امید در جهتکاهش
تصدیگری دولت در حوزههای مختلف ،اظهار کرد:
"تا زمانی که این دیدگاه از شعار به عمل تبدیل نشود
قطعا دولت نمیتواند به اهداف از پیش تعیین شده
خود برسد".
وی اظهار کرد" :ما در وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات معتقدیم اگر یک سهم آورده در توسعه ICT
بگذاریم برای رسیدن به اهداف از پیش تعیینشده
نیاز است بخش خصوصی سه تا چهار برابر آن سهم
آورده را بگذارد".
واعظی افزود" :کار در تمام حوزههای کشور و به ویژه
حوزههای ارتباطی و مخابراتی باید در مثلث وزارت،
استانداری و بخش خصوصی پیش رود".
وی خاطرنشان کرد" :البته باید بخش خصوصی از
قالبی که در ایران پیدا کرده است خارج شود و به
حمایت و گرفتن سفارش کار از دولت وابسته نباشد و
خودشان بازیابی گستردهای داشته باشند".
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار کرد" :قطعا
در زمینه توسعه ارتباطات و  ICTاز آن چه که به
حوزه وزارت ارتباطات از تامین زیرساختها و پهنای
باند مربوط است ،دریغ نخواهیم کرد".
محمود واعظی افـزود" :تمـام اپراتورها و مخابرات
هر چقدر پهنای بانـد بخواهنـد ما حاضریم در اختیار
آنها قرار دهیم و ایـن در حالـی است که تا ماهها
پیش اپراتورها باید در صـف انتظـار بـرای پهنای
باند میبودند".
وی در ادامه با بیان این که در حال حاضر  ۲۲۰شهر
کشور نسل سوم و  ۵۰شهر نسل چهارم را در اختیار
دارند ،اظهار کرد" :قطعا با توسعه نسل سوم و چهارم
در تمامی شهرهای کشور جشن ملی در این زمینه
برپا خواهد شد".
واعظی به اجرای طرح سالمت الکترونیک نیز اشاره
کرد و افزود" :این طرح در شورای عالی فناوری
اطالعات به تصویب رسیده و توسط رئیس جمهور

وزارتخانه فناوری اطالعات و ارتباطات از توسعه زیرساختها حمایت میکند

اپراتورها هر قدر پهنای باند بخواهند ،میگیرند
تا زمانی که دیدگاهها از شعار به عمل تبدیل نشود دولت نمیتواند به اهداف از
پیش تعیین شدهاش برسد

ابـالغ شـده اسـت و همـه باید همکاری کنند تا این
طرح بـه نتیـجـه برسـد و قطعـا وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعـات در این زمینـه از هیـچ کوششی
دریغ نمیکنـد".
محمـود واعظـی همچنیـن با اشاره بـه اهمیت
اجرای طرح هوشمنـدسازی مـدارس اظهار کرد:
"متاسفانه در دولت گذشته تمام هزینهها صرف
خرید تجهیزات هوشمندسازی شد ،اما هوشمندسازی
صورت نگرفت و در حال حاضر کارهای این پروژه
پیگیری میشود".
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ادامه با اشاره به
اهمیت استان کرمانشاه به عنوان مرکز غرب کشور
و نیز هممرز بودن آن با کشور عراق ،اظهار کرد:
"قطعا هر قدر توسعه استان کرمانشاه افزایش پیدا
کند اثرات آن را روی استانهای مجاور غرب کشور
نیز خواهیم دید".
وی اظهار کرد" :همچنین با توجه به هممرز بودن
استان کرمانشاه با کشور عراق هر قدر سرمایهگذاری
در حوزه ارتباطی و مخابراتی در استان صورت گیرد
قطعا میتوان از نتیجه این سرمایهگذاری در کشور
عراق نیز بهرهبرداری کرد" .واعظی با اشاره به
وجود مشکالت بسیار استان در بحث زیرساختهای
مخابراتی در ماههای گذشته ،اظهار کرد" :در سفر
قبلی پروژهها و طرحهایی برای رفع این مشکالت
برنامهریزی شد که خوشبختانه امروز شاهد افتتاح این
پروژهها هستیم".

وی حجم پروژهها را  ۶۸میلیارد تومان اعالم و
تصریح کرد" :عمده این پروژهها در زمینه گسترش
نسل سوم است و سه اپراتور همراه اول ،ایرانسل و
رایتل هر کدام به سهم خود هزینه این پروژهها را
پرداخت کردهاند".
وی اظهـار کرد" :امروز و با اجرای این پروژهها
میتـوانیم ادعا کنیم کرمانشاه از بسیاری از
استانهای کشـور در زمینه نسل سوم پیش افتاده
است و در حـال حاضر  ۱۲شهر استان نسل سوم
دارند و اپراتور ایـرانسل نیز نسل چهارم را در مرکز
استان راهاندازی کرده است و امیدواریم این سرعت
پیشرفت کار برای توسعه نسل سوم و چهارم استان
افزایش پیدا کند".
واعظی گفت" :در بخش زیرساختها ،پهنای
باند استان به میزان قابل توجهی افزایش یافته و
امیدواریم این روند توسعه زیرساختهای مخابراتی
همچنان ادامه یابد".
وزیر ارتباطات تصریح کرد" :پروژههای تدوین شده
جدید استـان نیز طی مراحل مختلف در سال جاری
در هفتـه دولـت و نیز دهه فجر به بهرهبرداری
خواهند رسید".
محمود واعظی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات،
یکی از پـروژههای مهم و مـورد نیاز استان را
راهاندازی مرکـز دیتاسنتـر عنـوان و ابراز امیدواری
کرد بتوان ایـن پروژه را ظـرف یـک سال آینده به
بهرهبرداری رسانـد.
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دوره خـاص به یک محصـول خـاص توجـه نش��ان
میدهند و صنعت رایانـههـا به ایـن طـریـق در حال
رشد اسـت.
در ح��ال حاضر هم فکر میکنم تبلتها بس��یار مورد
توجه قرار گرفتهاند.

شرکت انویدیا از پیشگامان فناوریهای مربوط به تولید کارتهای ویدئویی،
گرافیکی ،ایستگاههای کاری و رایانههای شخصی در جهان است
مصاحبه با آقای جن هوسان هوانگ ،مدیر شرکت ان ویدیا

کیفیت تصاویر را از او داریم
چند وقتی اس��ت که هم��ه ما با زندگ��ی دیجیتالی و
اس��تفاده از فناوریهای مدرن موج��ود در جهان خو
گرفته و طعم آس��ایش و راحتی در زندگی را به وسیله
این ابزارها چشیدهایم.
در حال حاضر زندگی بدون رایانهها و دیگر ابزارهایی
که مرتبط با آنها هس��تند ،غیر قابل تصور اس��ت .با
حضور رایانه در جهان س��بک زندگ��ی جدیدی برای
همه افراد به وجود آمد و با توجه به نیازهایی که وجود
داشت حرفههای جدیدی شکل گرفت و شرکتهای
بس��یاری بنیان گذاش��ته ش��دند تا نیازه��ای کاربران
رایانهها را در زمینههای مختلف پوش��ش دهند .شاید
یکی از مهمترین قسمتهای یک رایانه قطعاتی است
که به گرافیک آن ارتباط پیدا میکند.
واح��د پـ��ردازش گرافیـک��ی رایانه از اهمیت بس��یار
باالی��ی ب��رای کاربـران برخـوردار اس��ت و به همین
خاط��ر هم ش��رکتهای بزرگی بر س��ر ای��ن واحد با
یکدیگر رقابت میکنند.
یکی از این ش��رکتها که ن��ام آن برای همه کاربران
آش��نا اس��ت ،ش��رکت محبـوب انویدیـا (،)nVidia
اس��ت .ش��رکت آمریکای��ی ان ویدیا از پیش��گامـان
فناوریه��ای مربوط ب��ه تولید کارته��ای ویدئویی،
گرافیکی ،ایستگاههای کـاری و رایانـههای شخصی
در جهان است.
این ش��رکت از فروش��ندگان اصلی  ICبرای مادربورد
رایانهه��ای ش��خصی ،پردازندهه��ای گرافیک��ی و
کنس��ولهای بازی از جمله  Xboxو پلی استیش��ن3

اس��ت .ش��اید معروفتـرین محصول ان ویدیا سری
 GeForceآن اس��ت که برای انواع بازیها مناس��ب
اس��ت و بع��د از آن هم س��ری  Quadroک��ه برای
کارهای حرفهای تولید شد.
ش��رکت ان ویدیـا در س��ـال  1993توس��ـط آقـای
 Jen-Hsun Huangبنیان گذاشته شد .رقیب اصلی
ای��ن ش��رکت در ابتدا  ATIبود و ت��ا زمانی هم هر دو
به طور مش��ابهی فعالیت کرده و موفق بودند اما پس
از همکاری ان ویدیا با ش��رکت س��ونی برای طراحی
پردازن��ده گرافیک��ی  RSXان ویدی��ا ب��ه محبوبیت
بیشتری دست پیدا کرد.
آق��ای جن هوس��ان هوانـ��گ ،در  17فوریـه س��ال
 1963در چین متولد ش��ـده اس��ت .هوانـگ مـدرک
کارشناس��ی خود را در رش��ته برق از دانشگـاه اورگان
در س��ال  1984و مدرک کارشناس��ی ارش��دش را در
س��ال  1992از دانشگاه اس��تانفورد دریافت کـرد .در
سال  2012او در فهرست پردرآمدترین مدیران جهان
فناوری قرار گرفت.
سایت  games.venturebeat.comمصاحبهای را
با او انجام داده است که در ادامه میخوانیم.
چه عاملی شما را در صنعت رایانه به جلو
میبرد؟
در صنعت رایانه همیشه خالقیت و نیازسنجی کاربران
حرف اول را زده اس��ت .من هم با همین ایده به آینده
نگاه میکنم .همانطور ک��ه میبینیم کاربران در هر

افراد بسیاری فکر میکنند که آینده را
تبلتها یا تلفنهای هوشمند خواهند ساخت اما
من فکر میکنم که در مورد تبلتها باید گفت
که این هم هوسی زودگذر هست که به زودی
فروکش خواهد کرد.
م��ا معتقدیم که این فناوریها رو به رش��د هس��تند و
دلی��ل اصلی آن ه��م اندازه کوچک آنهاس��ت .هیچ
کس از رایانهای با ان��دازه کوچک و با امکانات کافی
ب��دش نمیآید و همین موضوع ه��م باعث محبوبیت
تبلتها یا گوش��یهای هوش��مند امروزی شده است.
یکی از دالیلی که بس��یاری از شرکتها که کارشان
تولید گوش��ی نبود ،به این صنعت وارد ش��دند همین
محبوبیت این ابزار در میان مردم است.
در مورد صنعت تراشهها چه نظری
دارید؟
آنچه در حال حاضر به نظر میرسد این است که این
صنع��ت در قبضه اینتل و ایامدی قرار گرفته اس��ت
و دیگر تولیدکنندهها در حاش��یـه قـرار گـرفتهاند اما
چیزی که برای من بس��یار جالب اس��ت این است که
اکنون ش��رایطی پیش آمده اس��ت که همه شرکتها
در کار هم دخالت کرده و دس��ت به تولید محصوالتی
زدهان��د ک��ه در حیطه کاریش��ان ق��رار ن��دارد .مثال
ش��رکتهای تولیدکننده نرم افزار ،س��خت افزار تولید
میکنند و بر عکس.
در حال حاضر هم اینتل در فکر تولید
پردازنده گرافیکی است و ایام دی هم
نقشههایی برای تولید  CPU-GPUدارد .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 بوکهایتان
با مایکروسافت همکاری داشتهاید ،آیا در سری
جدید نت بوکها از ویندوز هم استفاده خواهد
شد؟
بله در ابتدا مایکروس��افت به پیشنهاد ما به فکر تولید
وین��دوز خانگی برای نت بوکها بود و در حال حاضر
هم س��عی داریم که س��خت افزار تولی��دی ما قابلیت
سازگاری با ویندوز را داشته باشد.

یادداشت
گلسـا ماهیـان

اینترنت در سال 2017
امروزه اگر کس��ی تصمیم داش��ته باش��د در مقابل اس��تفاده از فناوریها و ابزارهای
پیش��رفته دیجیتالی از خودش مقاومت به خرج دهد در مقابل یک وس��یله نمیتواند
این کار را انجام دهد.
اگر با دقت به افرادی که در اطرافتان قرار دارند نگاه کنید میبینید که ممکن است
همه آنها رایانه همراه یا رایانه خانگی نداش��ته باش��ند و ای��ن امکان هم وجود دارد
که از اینترنت اس��تفاده نکنند اما وقتی پای تلفن همراه به میان میآید ،میبینیم که
بیش��تر مردم دوست دارند که حتما از این ابزار استفاده کنند و حتی تمایل بیشتری به
داش��تن دستگاههای هوشمند و پیش��رفته دارند تا بتوانند کارهای بیشتری را با تلفن
همراه خود انجام دهند.
باید بدانید که در حال حاضر بیشتر از  85درصد کل جمعیت جهان به تلفنهای همراه
با قابلیت صوتی و نوش��تاری دسترسی دارند .شرکت اریکسون در این رابطه گزارشی
را تهیه کرده و سعی بر این داشته است که با توجه به دادهها و اطالعاتی که به امروز
مربوط هستند ،به نوعی آینده را پیشبینی کند.
بر اس��اس گزارش این شرکت ،تا  2س��ال آینده ،یعنی تا سال  2017میالدی ،تمامی
ای��ن  85درص��د از جمعیت کل جهان به کمک تلفنهای هم��راه خود به اینترنت پر
سرعت  3Gدسترسی خواهند داشت.
باید بدانید که بر طبق همین گزارش پیشبینی شده است که تا سال  2017بیشتر از 9
میلیارد اشتراک تلفن همراه در جهان وجود خواهد داشت و تقریبا نصف این جمعیت از
اینترنت  4Gاستفاده خواهند کرد و در حدود  3میلیارد هم با اسمارت فونها یا همان
تلفنهای هوشمند کار خواهند کرد.
در یک دوره ش��رایطی به وجود آمد که مردم بیشتر تمایل داشتند از گوشیهای تلفن
قدیمی و بدون امکانات اس��تفاده کنند اما با ورود گوش��یهای پیشرفته و با امکانات،
بار دیگر تمایل کاربران به تلفنهای هوشمند بیشتر شد و این دسته از تلفنها امروزه
طرفدار زیادی برای خود پیدا کردهاند.
اگر بخواهیم آمار پیشبینی شده برای آینده را با اعداد و ارقامی که برای امروز وجود
دارند مقایس��ه کنیم باید گفت که هم اکنون  5.2میلیارد مش��ترک تلفن همراه وجود
دارد و به این دلیل که ممکن است هر مشترک بیشتر از یک شماره داشته باشد تعداد
کل اشتراکها  6.2میلیارد است ،تا پایان سال  2011تعداد مشترکانی که از اسمارت
فونها استفاده میکردهاند تنها  700میلیون نفر بوده است.
آقای داگالس گیل اس��ترپ که معاون ارش��د شرکت اریکس��ون است اعتقاد دارد که
مردم در حال حاضر میدانند که پیشنیاز اس��تفاده از هر دستگاهی ،دسترسی مناسب
به اینترنت است و همین موضوع باعث شده است که تقاضای مردم برای پهنای باند
تلفن همراه بیشتر از گذشته شود.
این ش��رکت بر همین اس��اس تصمیم گرفته است تا س��رعت انتقال دادهها از طریق
ظرفیتهای شبکه تلفن همراه را هدف قرار داده و کاربران خود را در این زمینه راضی
نگه دارد .همچنین این ش��رکت با قاطعیت اعتقاد دارد که تا  2س��ال آینده بس��یاری
از مردم جهان تنها از تلفن همراه برای اتصال به اینترنت اس��تفاده خواهند کرد و به
این ترتیب تا آن سال ترافیک اینترنت تلفنهای همراه به  15برابر عددی که اکنون
وجود دارد ،خواهد رسید.
جالب اس��ت که بدانید تا س��ال  ،2012چین با داشتن  30میلیون مشترک جدید تلفن
همراه در زمینه رشد مشترکان پیشتاز بوده است و بعد از آن هند با  25میلیون اشتراک
جدید در جایگاه دوم قرار گرفته است.
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لینــــکدونی
گردش هنری

علیرضــا مظاهـری

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

اولی�ن لینکدونی ای�ن هفته به حوزه هنر مربوط میباش�د .در وبس�ایت
هنرگردی میتوانید ضمن آش�نایی ب�ا هنرهای مفهومی مانند پرفورمنس
آرت ،اینستالیشن و دیوارنگاری ،هنرهای تجسمی چون نقاشی ،عکاسی،
مجسمهس�ازی ،معم�اری ،گرافیک و خطاط�ی 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 قسمتهای وبسایت هنرگردی به شمار میآید.
الزم به یادآوری است که برنامه گالریها در این سایت اعالم میشود.
www.honargardi.com

آموزش شبکهای

با شناخت تواناییهای خود مسیر زندگیتان را تغییر دهید

س�ایت پیش�نهادی بعدی این هفته به یک ش�بکه یادگیری اختصاص
دارد .در سایت «وب یاد» میتوانید در زمینههای مختلف مانند مدیریت
و کس�ب و کار ،توس�عه ف�ردی ،بازاریاب�ی و فروش ،مال�ی و بورس،
فناوری و کامپیوتر و نیز هنر و ادبیات آموزش ببینید .در این وبسایت
در بخش تازههای خوب ،قادر خواهید بود تحت آموزشهای تخصصی
مانن�د آموزش نوردهی در عکاس�ی و منش�یگری حرف�های و مدرن و
موارد دیگر قرار بگیرید .همچنین آموزشهای پر بازدید مانند شناخت
تواناییه�ا ،تغییر در مس�یر زندگی ،لذت یک مصاحبه ش�غلی از دیگر
بخشهای سایت میباشند.

مسافرت با تصاویر

توسعهدستیافتنیاستاگررسیدگیکنیم
یاه��و به نق��ل از لسآنجلس تایمز نوش��ت که زنی از
خطوط هوایی  Unitedش��کایت کرده که وقتی برای
یک س��رویس  4س��اعته اینترنت ثبتنام کرده و برای
آن  7.99دالر هم پرداخته ،تنها توانس��ته  10دقیقه از
آن اس��تفاده کند .این خانم مدعی شده که این شرکت
به درس��تی به وی اعالم نکرده که وقتی در هواپیما از
قاره آمریکا خارج میشود سرویس اینترنت این شرکت
از دسترس خارج میگردد .شاید به محض خواندن این
داستان وقایع مشابهی در ذهن شما هم نقش ببندد که
بارها ش��رکتهای مختلف زیر بار تعهداتشان در کشور
ما میزنند و کاربر جایی را برای دادخواهی پیدا نمیکند.
ش��رکتها نیز چ��ون مانعی را برای ای��ن خدماتدهی
ضعیفش��ان پیدا نمیکنند ،هر جا به نفعشان نباشد از

دیوار کاربر باال میروند! یکی از این شرکتها مخابرات
اس��ت که پس از گذش��ت سه س��ال افراد بسیاری در
صف تخصیص خط تلفن ثابت این ش��رکت به عنوان
تنها متولی تلفن ثابت کش��ور قرار دارند و راه به جایی
نبردهاند .یا نحوه ارائه اینترنت که خدمات این ش��رکت
زبانزد خاص و عام ش��ده اس��ت .از انحصارش در حوزه
اینترنت فیبر نوری گرفته تا مسئله اینترنت نامحدود و
ساعتهای شبانه همه آنها باعث نارضایتی مشترکان
خدمات این ش��رکت هستند .قصد ناراحت کردن کسی
را نداریم اما حاال که در آس��تانه ورود به برنامه شش��م
توسعه هستیم باید راهکارهای بهتری برای اخذ بازخورد
نظرات مشتریان و رسیدگی به شکایات آنها ایجاد شود
تا انتظار توسعه را داشته باشیم.

سرویسهای  oDeskو  Elanceبرای freelancerها برنامه دارند

در حرفه خود آزادانه کار کنید

www.webyad.com

از تماشای عکسهای خالق لذت ببرید
گالری تصاویر "سفر دوستان" عنوان سومین لینکدونی این هفته میباشد.
در این وبسایت عالوه بر ایران عکسهایی از قارههای آسیا ،اروپا ،آفریقا،
آمریکا و استرالیا وجود دارد .این تصاویر در موضوعاتی همچون حیوانات،
ورزش ،طبیعت ،اتومبیل ،س�احل ،گل ،عاشقانه ،فناوری ،غذا ،سینما ،فضا،
بازی ،تعطیالت ،موتور سیکلت ،سه بعدی ،مد ولباس ،هواپیما ،دکوراسیون،
کودک ،پسزمینه ،مذهبی ،جواهرات و ایدههای خالق دستهبندی میشوند.
ش�ما میتوانی�د جدیدتری�ن و زیباتری�ن تصاوی�ر موضوع�ی را در قالب
گالریهای متعدد تماشا کرده و لذت ببرید.
www.travelimage.ir

خبرنامه موسیقی

به محبوبترین قطعات گوش فرا دهید

آخرین وبسایت پیشنهادی این هفته را به پایگاه خبری ،تحلیلی "موسیقی
ما" اختصاص دادهایم .این پایگاه خبری موضوعاتی همچون موسیقی ایران،
موسیقی جهان ،تماشاخانه ،آلبومها ،گالری عکس و برنامه کنسرتها را
شامل میشود .در این وبسایت میتوانید تازهترین و محبوبترین قطعات
را گوش کرده و ویدئوهای جدید و محبوبترین ویدئوهای ماه را تماشا
کنید .همچنین آشنایی با خوانندگان جوان پاپ کشور ،موسیقی ویدئوهای
آنها و موزیسینهای قدیمی کشور از دیگر بخشهای این سایت به شمار
میآید .ضمن این که برنامه کنسرتها نیز توسط این وبسایت اعالم
میشود.
www.musicema.com

اگر اندکی به راهه��ای درآمدزایی از اینترنت فکر کرده
باشید به احتمال زیاد قبال با واژهای به نام freelancer
آشنا هستید .برای آن دسته از افراد که با این نام آشنا
نیس��تند باید گفت که freelancerها افرادی هستند
که ب��دون وابس��تگی و آزادانه برای خ��ود کار ایجاد
میکنند .مانند برنامهنویس��ی که در اینترنت میگردد
و درخواس��تی را برای کدی پی��دا میکند و داوطلبانه
به پیادهس��ازی این کد میپردازد .اگر از آن دس��ته از
افرادی هستید که با این واژه آشنا هستند ممکن است
وبس��ایتهایی را مانن��د  Elanceو  oDeskدی��ده
باش��ید که در زمینه گردآوری کارفرمایان و freelancer
ه��ا فعالیت میکنند و داوطلبان میتوانند در این گونه
وبسایتها به دنبال درخواستهای منطبق بر حرفه
و عالقه خود باشند .هفته گذشته  oDeskاعالم کرد
ک��ه با وبس��ایت  Elanceوارد همکاری ش��ده و به
هم پیوس��تهاند و وبسایتی را به نام  Upworkکه به
نشانی  upwork.comاست ایجاد کردهاند .سرویس
 Upworkدر حقیقت گردآورنده فعالیتهای oDesk

و  Elanceاس��ت .ب��ه گ��زارش  ،TNWدر قالب این
گردهمایی oDesk ،امید دارد که بتواند freelancerها
را س��ریعتر به کار مورد عالقهش��ان برس��اند .یکی از
امکانات جدید که در قالب این همکاری ایجاد ش��ده،
ام��کان تعامل freelancerها ب��ا Clientها یا همان
کارفرمایان اس��ت .این تعامـل جـ��دی که به گفتـه
 Upworkبسیار شبیه سیستم چت  Slackاست برای
پروژههای  freelanceبه وجود آمده است .همچنین
ای��ن امکان جدی��د نه فقط برای کارب��ران Upwork
بلکه در قال��ب یک نرمافزار برای اس��تفاده عموم در
اختیار همه قرار گرفته اس��ت .ای��ده کار در آن به این
صورت اس��ت که کارفرمایان میتوانند برای هر تیمی
که با آنها در حال کار اس��ت ،ی��ک اتاق ایجاد کنند
که به ط��ور حتم مدیریت تعام�لات را در پروژههای
مختلف س��اده و آس��ان میکند .عالوه بر این پلتفورم
جدید  Upworkبرای سیستمعامل  iOSنیز نرمافزار
دارد که ب��ه افراد این امکان را میده��د تا بتوانند در
ح��ال حرکت نیز وظیفه تعری��ف کنند ،یا پروپوزالی را

در سیس��تم قرار دهند و همچنین قراردادی را تنظیم
کنن��د .به freelancerها نیز کمک میکنند تا بتوانند
موقعیتهای مرتبط با حرفه خود را انتخاب کنند .یکی
از ویژگیهای جالب توجه  Upworkدر الگوریتمی است
که توس��ط یکی از پروفسورهای دانش��گاه Stanford
برای آن پیادهس��ازی ش��ده اس��ت .این الگوریتم به
کاربران این س��ایت اجازه میدهد ت��ا بتوانند موقعیت
مناس��ب خود را بر اساس س��وابق و تواناییهای خود
پیدا کنند .سیس��تم تعیین وضعیت freelancerها نیز
از دیگر امکانات جدید آن است که  instamatchنام
گرفته و freelancerه��ا میتوانند وضعیت خود را از
بین موقعیتهای در حال پیگیری یا عدم پیگیری و یا
حضور نداشتن یکی را تعیین کنند .سرویس Upwork
ادعا کرده که توانس��ته س��الیانه برای freelancerها
گردش مالی یک میلی��ارد دالری ایجاد کند و بر این
باور اس��ت که اگر بتواند سرویسهای خود را یکپارچه
کرده و یافتن موقعیتهای شغلی را سادهتر و کارآمدتر
کند ،میتواند این رقم را افزایش هم بدهد.
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پیشنهادهفته

صعود همراه با سقوط
آمار منتش��ر شده از وضعیت اینترنت کشور در مقایسه
با دیگر کش��ورهای دنی��ا ،فرصت مناس��بی را جهت
ارزیاب��ی عملکرد نهاده��ای فعال در ح��وزه اینترنت
فراهم میکند.
آخرین رتبهبندی جهانی کش��ورها از وضعیت اینترنت
نش��ان میدهد ایران از حیث س��رعت دانلود اینترنت
پهنباند از بین  200کشور رتبه  ۱۴۷و از نظر سرعت
دانلود اینترنت تلفن همراه ،از میان  114کشور جایگاه
 ۹۸را به خود اختصاص داده است.
با مرور مختصر آخرین گزارش منتش��ر ش��ده توسط
نتایندک��س در مورد س��رعت اینترنت میتوان گفت
س��رعت دانلود در ای��ران پایینتر از متوس��ط جهانی
میباش��د .همچنین در ردهبن��دی قیمت اینترنت رتبه

موذن اندرویدی

رشیـد زارعی


 46در بین  62کش��ور برای ایران ثبت ش��ده اس��ت.
بر این اس��اس ،اینترنت در کش��ور ما گران به دس��ت
کاربران میرسد و در  27کشور ابتدایی فهرست اعالم
شده ،قیمت اینترنت حداقل نصف قیمت ارائه شده در
ایران میباشد .اگر چه وضعیت اینترنت کشور از لحاظ
س��رعت و قیمت اینترنت در مقایسه با دیگر کشورها
مناسب نیست اما نباید پیشرفت جایگاه ایران از لحاظ
س��رعت اینترنت در چند س��ال اخیر را نادیده بگیریم
چراکه هر س��ال فاصله رتبه ای��ران از آخرین جایگاه
فهرست بیشتر شده است.
در سال جاری ایران با آخرین کشور  53رتبه ،در سال
گذش��ته  23رتبه و در سال قبل از آن  14رتبه فاصله
داشته است.

مساجد اطراف محل زندگی خود را بشناسید

اولین پیش�نهاد این هفته را به یک نرمافزار مذهب�ی اختصاص دادهایم.
نرماف�زار اندرویدی  Muslim Pro - Azan, Quran, Qiblaکه برای
مسلمانان طراحی شده است ،بیشتر نیازهای یک فرد مسلمان را به خوبی
پاسخ میدهد به طوری که به عنوان دقیقترین نرمافزار در تعیین زمان
نماز و اذان در دستگاههای تلفن همراه شناخته شده است .عالوه بر این
قطب نمایی برای نمایش قبله و تقویم اسلامی با نمایش مناس�بتهای
اسلام از دیگر امکانات این برنامه به شمار میرود .همچنین این برنامه
توانای�ی قرائ�ت صوتی قرآن کری�م و ترجمه آن به  12زب�ان را دارد و با
نمایش رس�تورانهای حالل و مساجد محل در اطراف شما کمک بزرگی
به ش�ما میکند .هم اکن�ون این برنامه  15میلیون کاربر در  215کش�ور
جهان دارد.
http://goo.gl/PcDsXa
Size: 29.16 MB

مدیریت مستندات

اطالعات پژوهشی خود را مدیریت کنید

سهم کاربران از مروگرها در ماه گذشته

کروم محبوبتر میشود

بر اساس گزارش  ،Net Applicationsدر ماه گذشته
مرورگر کروم با رش��د  7دهم درصدی نس��بت به ماه
مارس 25.7 ،درصد از کل سهم کاربران مرورگرها را
به خود اختصاص داد.
منظور از س��هم کاربر ،درص��د کاربران آنالین جهانی
هس��تند ک��ه در طول یک ماه از ی��ک مرورگر خاص
استفاده میکنند.
کروم از فایرفاکس فاصله میگیرد
میانگین س��هم مرورگر فایرفاکس در ماه گذش��ته به
 11.7درص��د رس��ید .به طور متوس��ط در یک س��ال
گذشته فضای مرورگر فایرفاکس به طور قابل توجهی
ش��کننده شده به طوریکه س��هم این مرورگر به 32
درص��د کاهش پیدا کرده اس��ت .همچنی��ن اختالف
س��هم این مرورگر با کروم در حال افزایش میباش��د
ب��ه عبارت دیگر کارب��ران فایرفاکس در حال کاهش
هس��تند و روز به روز به محبوبیت کروم اضافه خواهد
شد .در همین راس��تا در طول یک سال گذشته سهم

کارب��ران این مرورگر ب��ا افزایش  7.8درصدی به 47
درص��د افزایش پیدا کرده اس��ت .پیشبینی میش��ود
س��هم کاربران کروم در ماه نوامبر به  30درصد برسد
و در مقابل س��هم کاربران فایرفاکس در مـاه اوت به
کمتر از  10درصد س��قوط کن��د .همچنین پیشبینی
شده است سهم دیگر مرورگرها تغییر چندانی نخواهد
داش��ت و رتبهبندی آنها مانند گذش��ته حفظ خواهد
ش��د .ب��ه عنوان مث��ال مرورگر کروم با س��هم 25.7
درص��دی همچنان پ��س از  IEق��رار دارد که در ماه
گذشته سهم  55.8درصدی را به خود اختصاص داد.
اگر چه در رتبهبندی سهم مرورگرها IE ،درصدر است
و دچار تغییرات اساس��ی نشده است ،اما در ماه گذشته
با کاهش  7دهم درصدی س��هم خود نس��بت به ماه
مارس مواجه شد.
دلی��ل ای��ن کاه��ش جزئ��ی ،محدودیت پش��تیبانی
نس��خههای مختل��ف مرورگ��ر مایکروس��افت در
نس��خههای مختلف سیس��تمعامل ویندوز اس��ت .به
عنوان مثال قرار است از  12ژانویه سال  2016نسخه

نهم  IEبه طور پیشفرض فقط روی ویس��تا و ویندوز

سرور  IE10 ،2008روی ویندوز سرور  2012و IE11

روی ویندوز  ،7ویندوز  ،8.1ویندوز سرور ،R2 2008
ویندوز س��رور  2012 R2و ویندوز  10قابل دسترس
باش��د و پش��تیبانی فنی و خدمات بهروزرس��انی برای
نسخههای مختلف مرورگر متوقف شود.
این بدان معنی اس��ت که حدود  39درصد از کاربران
 IEاز بهروزرسانیهای امنیتی محروم خواهند شد.
سهم نسخههای IE

س��هم  IE8از کل نس��خههای  IEدر ماه گذشته 29
درصد ،س��هم  IE7و  IE10حدود  10درصد و س��هم
 IE9به میزان  14.5درصد ثبت ش��ده اس��ت .بر این
اس��اس در ماه گذشته کاربران به  IE8نسبت به دیگر
نسخههای این مرورگر وفاداری بیشتری داشتند .حال
باید دید با معرفی مرورگر جدید مایکروس��افت به نام
 Edgeوفاداری کاربران به دیگر نس��خههای  IEچه
تغییری خواهد کرد.

نرماف�زار پیش�نهادی بع�دی این هفته ب�ه برنامهای جه�ت مدیریت
اطالع�ات مرب�وط میش�ود .نرماف�زار  Endnoteیک�ی از بهترین و
جامعتری�ن نرمافزارهای مدیریت اطالعات و اس�ناد در روند پژوهش
اس�ت .این نرمافزار کمک بس�یار موثر و چش�مگیری به پژوهشگران
و نویس�ندگان مق�االت علم�ی در زمینه مدیریت مس�تندات ،نوش�تن
مقاالت علمی و نش�ر مقاله بر اساس اس�تانداردهای مختلف ناشرین
بینالملل�ی مینمای�د .همچنین این نرمافزار میتوان�د با ارائه بیش از
 ۳۰۰۰استاندارد نشر مقاله و انواع فرمتهای پذیرفته شده بینالمللی
اس�تناد نویسی ،با یکپارچه ش�دن با  MS Wordکمک شایانی هم به
پژوهش�گران و ه�م ب�ه اعضای هی�ات تحریریه مجلات علمی برای
پذی�رش مق�االت کند .یکی از ویژگیه�ای این نرماف�زار امکان وارد
کردن پیدیاف به برنامه و جستوجو در آنها میباشد.
http://goo.gl/eGIb9f
Size: 82 MB

طراح دکوراسیون

فضای ساختمان خود را به دلخواه طراحی کنید

آخرین پیش�نهاد نرماف�زاری این هفته ب�ه طراحی دکوراس�یون داخلی
اختصاص دارد .اگر به طراحی دکوراس�یون داخلی عالقه دارید ،نرمافزار
 Room Arrangerیک�ی از بهترین نرمافزارها برای این کار به ش�مار
میآید .با این نرمافزار میتوانید فضای ساختمان را همانگونه که دوست
داری�د طراح�ی کنید و طراحی خ�ود را ویرایش نمایی�د .همچنین با این
نرمافزار قادر خواهید بود عالوه بر س�اختمان ،فضاهای دیگری مانند باغ
را نیز طراحی کنید .با کمک این برنامه ،یک طراحی کامال  3بعدی خواهید
داشت و به راحتی فاصلهها را در طراحی خود اندازهگیری خواهید کرد .از
مهمترین ویژگیهای این نرمافزار میتوان به طراحی دکوراسیون داخلی،
طراح�ی راهپله ،طراحی قرارگیری مبلم�ان ،طراحی  3بعدی ،اندازهگیری
فواصل در نقشه و انتخاب جنس وسایل برای چیدمان اشاره کرد.
http://goo.gl/btYzEI
Size: 22.4 MB
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ترفند ویندوز

کروم کم مصرفتری داشته باشید

چند سال پیش کروم یکی از سبکترین مرورگرهای موجود تلقی میشد که به
سرعت اجرا میشد و منابع اندکی از سختافزار سیستم صرف میکرد اما امروز شاید
به جرات بتوان این مرورگر را سنگینترین مرورگر در تمام سیستمهای عامل دانست؛
مرورگری که منابع زیادی اشغال میکند و به خصوص در مورد لپتاپها ،با صرف
قابل توجه حافظه و پردازنده ،باتری دستگاه را به سرعت خالی میکند اما برای رفع
این مشکل چه باید کرد؟
نسخههای اخیر کروم ،حتی پس از بسته شدن تمام پنجرهها نیز در System Tray
فعال باقی مانده و در پس زمینه به کار خود ادامه میدهند.
این اقدام مرورگـر کـروم بـرای اجـرای دائمی برخی از برنامههای داخلی این
مرورگر است که احتمـاال به وسیلـه کاربـران روی آن نصب میشود .برای مثال
کروم میتواند نقش یک نرمافزار پیام رسان را نیز ایفا کند و این چنین برنامهای
باید در پس زمینه به کار خود ادامه دهد اما کروم بیشتر از یک پیام رسان معمولی
انرژی صرف میکند.
بنابراین بهتر است روی آیکون برنامه در  System Trayراست کلیک کرده و
آن را  Exitنمایید .حتی بهتر این است که با مراجعه به بخش تنظیمات کروم ،این
قابلیت را برای همیشه غیرفعال کنید تا بعد از بسته شدن کامل پنجرهها ،کروم کامال
خاموش شود.
Extensionها در کروم حافظه و پردازش زیادی صرف میکنند .جالب این جاست
که کروم به ازای تمام بخشهای مصرف کننده منابع در  Task Managerفعالیت
ایجاد میکند و کاربر میتوانـد به تفکیک ،میزان حافظه مصرف شده به وسیله
Extensionها را بررسی کندExtension .های سنگین را غیرفعال نمایید .به عنوان
نمونه  Hangoutپیام رسان رسمی گوگل ،معموال بیش از  100مگابایت رم مصرف
میکند در حالی که بیشتر کاربران هرگز از آن استفاده نمیکنند .بنابراین دلیلی وجود
ندارد که منابع سیستم را در اختیار این ابزار غیرکاربردی بگذارید و باتری دستگاه
خود را سریعتر خالی کنید.
کروم بر خالف بسیاری از مرورگرهای دیگر ،با باز کردن Tabهای بیشتر ،به طور
فزآیندهای به منابع بیشتری نیازمند خواهد شد ،به طوری که باز کردن چند Tab
در کروم ،میتواند تا چندین برابر پرهزینهتر از باز کردن همان صفحات در مرورگر
دیگری مانند  Firefoxباشد.
اگر به این صفحات به طور همزمان نیاز ندارید ،از باز کردن چند صفحه به طور
همزمان ،به خصوص هنگام کار با باتری خودداری نمایید.

فیشرها هنوز هم قربانی میگیرند

دامی که برای شما پهن میشود

ده س��ال پیش ایمیلها و حسابهای بانکی اینترنتی،
مهمتری��ن اطالع��ات آنالی��ن موج��ود در اینترن��ت
محس��وب میش��د اما این روزها میتوان فهرس��تی
طویل از اطالعات حس��اس و ارزش��مند ارائه داد که
هکرها برای به دست آوردن آنها تالش میکنند .اگر
چه هنوز هم حسابهای بانکی اینترنتی اهداف اصلی
هکرها هس��تند اما تنها هدف محس��وب نمیش��وند.
این روزها ش��بکههای اجتماعی ،حسابهای کاربری
ذخیره س��ازی ابری و حس��ابهای کاربری مربوط به
مش��اغل نیز (که گاهی شرکتهای بسیار بزرگ را به
دردس��رهای جدی انداخته اس��ت) مورد توجه هکرها
قرار دارد.
متاس��فانه علیرغم اخطارهای دائم کارشناسان و دهها
روش نرمافزاری برای جلوگیری از ابتال به فیش��رها،
هنوز هم این روش خطرس��ازی اس��ت و بس��یاری از
کارب��ران با دس��تان خود ،س��بب افش��ای اطالعات
ارزشمند خود میشوند.
یک فیشر ،س��ایتی است که با ظاهری تقلبی ،خود را
چیزی به غیر از آنی که هس��ت ،معرفی کرده و کاربر
را ترغیب به وارد ک��ردن اطالعات میکند .به عنوان
مثال ،فیش��ر میتواند شبیه به س��ایت بانکGmail ،
و یا فیس��بوک باش��د و کاربر نیز به عادت همیش��ه،
اطالع��ات خ��ود را در فیلدهای موج��ود وارد میکند.
در روشهای قدیمی فیش��ینگ ،کاربر با کلیک کردن
روی یک لینک خطرناک ،به س��ایتی با ظاهر مش��ابه
هدایت میش��د ،در حالی که لینکی که کاربر روی آن
کلیک میکرد با مقصد همخوانی نداشت .اکنون چند
س��الی اس��ت که مرورگرها در مقابل این نوع فیشرها
مقاوم ش��دهاند و اخطارهای مناس��بی در این شرایط
نمای��ش میدهند .همین موضوع باعث ش��ده اس��ت
که روشهای جدیدتری برای فیش��ینگ ایجاد ش��ود

که ب��ا روشهای قبلی متفاوت اس��ت .یک��ی از این
روشه��ا که تا به ام��روز قربانیان زیادی نیز داش��ته،
استفاده از ضمیمه کردن کدهای  HTMLدر نامههای
الکترونیکی است.
یک ایمیل حاوی اطالعات متنی و ضمایم اس��ت .در
صورت��ی که اطالعات متنی ش��امل کدهای HTML
باش��د ،این کدها نمایش داده نمیش��ود ،بلکه نتیجه
اجرای آنها نمایش داده میش��ود تا ایمیلها بتوانند
زیباتر باش��ند .کدهای  HTMLموج��ود در ایمیل نیز
میتوان��د مانن��د  HTMLس��ایتها ،دکم��ه و لینک
تولی��د کن��د و نتیج��ه را به کاربر نش��ان ده��د .این
چنین اطالعاتی خطرناک نیس��ت ،چون مرورگرها و
نرمافزارهای��ی مانند  Outlookب��رای مقابله با اعمال
خطرن��اک کده��ای  HTMLدوراندیش��یهای الزم
را کردهان��د .از همی��ن رو س��ارقان اطالعات به جای
وارد کردن کده��ای  HTMLدر مت��ن اصلی ایمیل،
کده��ای مخرب را ضمیمه میکنن��د .هیچ مرورگری
به اجرا ش��دن کدهای  HTMLدر فضای محلی مانند
هارددیس��ک ،ایرادی وارد نمیکند و هیچ خطایی نیز
نمایش داده نمیشود.
این کدهای ضمیمه بس��یار بیخطر اجرا میش��وند و
حاوی هیچ اسکریپتی نیز نیستند .تنها ایراد این کدها
این اس��ت که سایتی مشابه به س��ایتی مشهور ایجاد
میکنن��د .در صورتی ک��ه کاربر ،اطالع��ات کاربری
س��ایت اصل��ی را در این صفحه فیش��ر وارد کند ،کد
 PHPداخل یک س��رور اجرا میش��ود و اطالعات را
سرقت میکند .س��پس کاربر به سایت اصلی هدایت
ش��ده و اطالعات کاربری او به س��ایت اصلی ارسال
میش��ود و از منظر ی��ک کاربر معمول��ی ،هیچ اتفاق
عجیبی رخ نمیدهد.
در این ش��رایط حتی کاربر متوجه س��رقت اطالعات

ش��خصی خود نمیش��ود .بدیهی اس��ت که سارق در
همان لحظه به اطالعات س��رقت شده سر نمیزند و
از همین رو کاربر نباید به سرقت شدن اطالعات خود
پیببرد .پس س��ارق زمان کافی را برای سرقت منابع
مالی و یا اطالعات ارزشمند ،به دستمیآورد.
در صورتی که فرس��تنده ایمیلی را نمیشناس��ید و یا
دلی��ل ارس��ال یک فای��ل  HTMLرا ب��ه عنوان یک
ضمیمه نمیدانید ،از باز کردن ضمیمه خودداری کنید.
به ط��ور کلی س��ایتهای رس��می مانن��د بانکها و
ی��ا س��رویس دهنـدگـان پس��ـت الکترونی��ک و یا
ش��بکههای اجتماعی ،هیچگـاه هی��چ فایلی ضمیمه
ایمیلهای ارس��الی خود نمیکننـ��د ،پس اگر ایمیلی
به همراه یک ضمیم��ه دریافت کردید که به ظاهر از
طرف این گونه س��ایتها ارسال شده ،در جعلی بودن
ایمیل شک نکنید.
این نوع ایمیلها مانند اس��پمها ارسال میشوند و هر
کسی میتواند یکی از گیرندگانآنها باشد ،پس خود
را از این گونه خطرات در امان ندانید و همیش��ه نکات
امنیتی را رعایت کنید.
برای مقابله با این نوع س��رقتها ،قبل از وارد کردن
اطالعات ش��خصی خود ،ابت��دا از صحیح بودن حرف
به حرف آدرس س��ایت اطمینان حاصل کنید و سپس
اطالع��ات ش��خصی خ��ود را وارد کنید .پی��ش از هر
کاری ،مرورگر خود را به روزرسانی کنید .دقت داشته
باش��ید که در نسخههای قدیمی مرورگرها ،امنیت در
مقابل فیش��رها کمتر بوده اس��ت .به عن��وان مثال در
گذشته فیش��رها میتوانس��تند  URLظاهری سایت
را تغیی��ر دهند تا کاربر باور کند که در س��ایت اصلی
اس��ت ،البته خوشبختانه این کار در مرورگرهای جدید
امکانپذیر نیست.
کسـری پاکنیت
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شهروند الکترونیک

خدمات بهزیستی

آشنایی با موتورهای طراحی بازی

موتورهای متن بازی که بازی میسازند
اگر به دنبال ابزاری برای بازیسازی آندروید هستید
انتخابهای زیادی در پیش رو خواهید داشت که
انتخاب یک موتور مناسب بازی سازی آندروید
را میتواند مقداری سخت کند .این موتورهای
بازیسازی را میتوان در دستهبندیهای مختلفی از
لحاظ رایگان یا تجاری ،دو بعدی یا سه بعدی و یا
زبانهای برنامه نویسی آنها دستهبندی کرد که در
این هفته فارغ از این دستهبندیها به معرفی کلی
تعدادی از این انجینها 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
اپن سورس و رایگان در حال توسعه است از جامعه
کاربری فعالی برخوردار و به صورت پیوسته در حال
توسعه است .بازیهایی 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 پلتفورمها و همچنین امکان اسکریپت نویسی
از مزیتهای بیشمار این انجین میباشد.
Cocos2d

این موتور که بیشتر برای ساخت بازی برای پلتفورم
 iOSمعروف است در نسخه  3و با ورود ابزار جدیدش
به نام  spritebuilderامکان خروجی گرفتن برای
سیستمعامل آندروید را هم در خود گنجانده است .زبان
برنامه نویسی برای این انجین  objective-cمیباشد
که امکان اسکریپت نویسی به زبان جاوا اسکریپت هم
در آن گنجانده شده است .از جمله محدودیتهای آن
میتوان به امکان توسعه فقـط در محیـط مک اشـاره
کـرد .ایـن انجین جزو معـروفترین انجیـنهای در

ساخت بـازی برای  iOSاست که بـه صـورت رایگان
و اپنسورس ارائه میگردد.

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.

Moai

یکی از انجینهای قدرتمند برای بازی سازی اندروید
است که بیشتر به حرفهایها پیشنهاد میشود .این
انجین نیز به صورت رایگان و اپنسورس ارائه میشود
و زبان بومی آن  c++است که امکان اسکریپت نویسی
به زبان  Luaبرای آن در نظر گرفته شده است.
Corona

از جمله پر طرفدارترین موتورهای بازی سازی اندروید است
که به صورت تجاری ارائه میشود .از اسکریپت نویسی به
زبان  Luaپشتیبانی میکند و در صورت خرید الیسنس
حرفهای آن میتوان با  c++هم برای آن کد نوشت .امکان
ارائه خروجی بازی برای اندروید و  iOSرا نیز داراست.
Andengine

جزو موتورهای بازی سازی معروف آندروید است
که به صورت بومی فقط از آندروید پشتیبانی میکند
و به صورت رایگان و اپنسورس در حال توسعه
میباشد .این انجین برای طرفداران جاوا و آندرویدی
که دغدغهای برای ارائه بازی برای سایر پلتفورمها را
ندارند و تنها هدف آنها آندروید است جزو بهترین
انتخابهای موجود است.
GameMaker

یکی از مناسبترین موتورهای بازی سازی برای
مبتدیها و تازه واردانی است که تازه قصد ورود به دنیای
بازی سازی را دارند .این انجین که خروجی آندروید در
نسخههای تجاری آن گنجانده شده است بیشترین سعی

Unity 3D

این انجین دارای جایگاه ویژهای در ایران است و بیشتر
کسانی که شروع به بازی سازی میکنند و عشق بازی
سه بعدی هستند با این انجین شروع میکنند .در داخل
کشور منابع فارسی زیادی به صورت لوحهای فشرده
مولتیمدیا و گاها کتاب هم برای آن وجود دارد .فرومهای
خاصی هم به سواالت کاربران در این خصوص جواب
میدهند .این انجین که نسخه رایگان آن بدون امکانات
کلیدی ارائه میگردد در نسخه تجاری از امکان گرفتن
خروجی آندروید و سایر سیستمعاملها بهرهمند است.
زبان برنامه نویسی برای آن زبانهای جاواسکریپت و
 C#و  Booبیان شده است.
gameplay

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

در ش��هروند الکترونیک این هفته به سراغ سازمان بهزیستی کشور رفته و خدمات این
س��ازمان را مورد بررس��ی قرار میدهیم؛ سازمانی که با هدف حمایت از معلوالن ذهنی
و حرکتی ،س��المندان ،بیماران روانی ،کودکان و ایتام بیسرپرس��ت ،کودکان خیابانی،
زنان خودسرپرس��ت و معتادان تش��کیل ش��ده و از امکانات و تواناییهای زیادی برای
خدماترسانی برخوردار است.
خدمات این س��ازمان به ص��ورت کلی از آموزش ،راهنمای خدمات مس��افران ،توانمند و
توانبخشس��ازی ،کودکان و نوجوانان ،آم��وزش مهارتهای زندگی ویژه دانش��جویان،
مناسبسازی محیط شهری و مسکونی معلوالن و سالمندان ،اختالل هویت جنسی ،خانه
س�لامت دختران ،خدمات اجتماعی ،خدمات مرتبط با زنان ،خانواده و ازدواج ،موسس��ات
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 مهارتهای زندگی به دانشآموزان میپردازد .همچنین در
قسمت توانمند و توانبخشسازی ،خدماتی نظیر طرح توانمندسازی سالمندان ،توانبخشی
سالمندان ،توانبخشی معلوالن کمتوان ذهنی ،توانبخشی بیماران روانی مزمن ،توانبخشی
معلوالن جس��می حرکتی حسی ،توانبخشی حرفهای ،پرداخت کمک هزینه نگهداری در
توانبخش��ی و پذیرش و تشکیل پرونده در حوزه توانبخش��ی ارائه میشود .یکی دیگر از
بخشهای خدمات این س��ازمان مربوط به حوزه کودک و نوجوان میشود که از خدمات
آن میت��وان به تاس��یس و راهاندازی خانههای کودکان و نوجوان��ان هیات امنایی ،طرح
توانمندسازی فرزندان ترخیصی ،طرح بیمه آتیه ،طرح توسعه برنامه مراقبت از فرزندان در
خانواده از طریق مراکز غیر دولتی ،طرح سرپرست داوطلب ،طرح تشکیل گروههای همیار
فرزندان ترخیص شده ،طرح مراکز همیاری و مشاوره فرزندان ترخیص شده و طرح شبه
خانواده اش��اره کرد .از دیگر خدمات سازمان بهزیستی ،پایگاه خدمات اجتماعی ،کلینیک
م��ددکاری اجتماعی ،مداخله در خان��واده به منظور کاهش طالق و فرآیند تامین جهیزیه
ازدواج مددجویان تحت پوش��ش میباشد .افزون بر خدماتی که در باال به آنها پرداختیم
این سازمان اقدام به تشکیل خانه سالمت دختران به منظور حمایت و نگهداری از دختران
در معرض آسیبهای اجتماعی و فراهم نمودن زمینههای تحصیل ،اشتغال ،خودکفایی و
استقالل این افراد کرده است .آموزش مهارتهای زندگی مانند مهارت خودآگاهی ،مهارت
تصمیمگیری ،مهارت حلمسئله ،مهارت همدلی و مهارت مقابله با هیجان و استرس ویژه
دانش��جویان از دیگر خدمات سازمان بهزیستی به حساب میآید .برای استفاده از خدمات
وبسایت سازمان بهزیستی کشور به نشانی اینترنتی زیر مراجعه کنید.
www.behzisti.ir
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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
ب�ه حس�اب میآید .فناوری دس�تیار مجازی با توجه به جذابی�ت فراوانی که
دارد توس�ط شرکتهایی ارائه شده و مورد توجه قرار گرفته است که قدرت
و اعتبار آنها توس�ط هم تایید ش�ده است .این روزها میان سه شرکت اپل،
گوگل و مایکروسافت میان دستیاران صوتی که هر کدام دارند ،رقابت بسیار
زیادی ش�روع ش�ده اس�ت به گونهای که مدیران این پروژهه�ا دائما برای
یکدیگر کری خوانده و س�عی میکنند که محصول خود را برتر نش�ان دهند.
در ح�ال حاض�ر کس�ی نمیداند که آینده دس�تیاران مجازی ب�ه کجا خواهد
رس�ید اما بس�یار واضح و مشخص اس�ت که این قابلیت در هر سه سیستم
عام�ل برتر موبایل در جهان بس�یار م�ورد توجه قرار گرفته اس�ت .کاربران
ویندوزف�ون ،اندروی�د و آیاواس هم هر کدام به نوعی س�عی میکنند که از
دس�تیار مجازی خ�ود دفاع کرده و آن را به عنوان محص�ول برتر به دیگران
معرف�ی کنند .گوگل ،مایکروس�افت و اپل هم در این میان بیش�ترین تالش
خ�ود را میکنن�د تا بهتری�ن تجربه را در اختیار کاربرانش�ان ق�رار دهند .در
چند س�ال اخیر بیش�تر در مورد  Siriکه محصول شرکت اپل است و Google
 Nowصحبت میکردند اما مایکروس�افت ب�ا معرفی  Cortanaدر ویندوز 8.1

هر کدام از کجا آمدند؟

اولین دس��تیار مجازی ،به ش��رکت خالق و پر ایده اپل تعلق دارد .این دستیار مجازی معرف
حضور بس��یاری از افراد هس��ت و  Siriنام دارد که در س��ال  2011هم��راه با آیفون  4Sبه
طرفداران گوش��ی آیفون اپل معرفی شد .این دس��تیار مجازی ،اولین در نوع خود بود و البته
باید گفت که در مقایس��ه با نسخه فعلیاش ،امکانات بسیار کمتری داشت .دقیقا  1سال بعد
از حضور سیری در جهان فناوری ،شرکت گوگل تصمیم گرفت تا برای آن رقیب قدرتمندی
بتراش��د و این کار را در س��ال  2012با معرفی و ارائه  Google Nowدر نس��خه جیلی بین
اندروی��د  4.1انجام داد .این دس��تیار مجازی دارای یک س��رعت و دقت بس��یار باال بوده و
کارته��ای معروف آن قادر بودند امکانات و اطالعاتی نظی��ر آب و هوا ،وضعیت ترافیک و
اطالعات و اخبار ورزشی را در اختیار کاربران قرار دهند .با توجه به این که گوگل ناو از ابتدا
بس��یار قدرتمند و با امکانات ظاهر شد همه فهمیدند که سیری با یک رقیب سرسخت و کار
درس��ت مواجه شده اس��ت و اگر میخواهد همچنان محبوبیت خود را حفظ کند ،بهتر است
فکری کند و خودش را با امکانات و ویژگیهای بهتری به روز رس��انی کند .در همین میان
بود که مایکروسافت وارد عرصه شد ،البته اگر بخواهیم کمی دقت به خرج دهیم باید بگوییم
که در حقیقت قبل از اپل هم مایکروس��افت در این زمینه گام برداش��ته بود و شاید به نوعی
بتوان گفت مایکروسافت ،اولین در این زمینه است .زیرا بیش از یک دهه دستیاران مجازی
در نس��خههای مختلف سیستم عاملش وجود داشتند البته دس��تیاران مجازی که در ویندوز
وجود داش��تند به ش��کل دستیاران مجازی کنونی نبودند اما به هر حال ویژگیهایی مشابه با
آنها داش��تند .به هر حال در حال حاضر مایکروس��افت به صورت رسمی با کورتنا وارد این
میدان نبرد ش��ده و این دس��تیار مجازی ظاهرا عملکرد بس��یار عالی دارد و یک رقیب بسیار
جدی برای سیری و گوگل ناو به حساب میآید .شاید در نگاه اول نتوان گفت که کدام یک
از این دس��تیاران صوتی عملکرد بهتری داش��ته و قدرتمندتر است اما اگر ویژگیهای آنها
را کن��ار ه��م قرار دهیم ،با توجه به نیازی که داری��م و با توجه به توقع و انتظاری که از یک
دس��تیار صوتی داریم میتوانیم به س��ادگی بفهمیم که کدام نسخه از این سه دستیار صوتی
بیشتر به کارمان میآید.

به صورت رس�می اعلام کرد که قص�د دارد وارد
میدان نبرد دس�تیاران مجازی شود و حریفان خود
را از می�دان ب�ه در کند .اگر اهل گش�ت و گذار در
میان س�ایتهای اینترنتی باش�ید ،حتما تا به حال
فایلهای تصویری زیادی را در این رابطه دیدهاید
ک�ه می�ان  Siriو  ،Cortanaب�ه نوع�ی مش�اجره و
چال�ش لفظی در گرفت�ه و هر کدام س�عی کردند
ت�ا به طرفدارانش�ان ثابت کنن�د ،محصول برتری
هس�تند .با توجه به رقابتی که در این زمینه وجود
دارد و ب�ا توجه به میزان اس�تقبال کاربران از این
دستیاران صوتی بد نیست که این هفته نگاهی به
این س�ه دستیار مجازی داشته و عملکرد هر کدام
را ب�ه صورت جداگانه مورد بررس�ی قرار دهیم .با
اطمینان باید گفت که مس�لما کاربران هر سیستم
عامل اعتقاد دارند که دستیار صوتی خودشان بهتر
است اما ش�رکتهای تولید کننده این محصوالت
هم�ه تالش خود را میکنند ت�ا خالف این را ثابت

کدام بهتر صدا را تشخیص میدهد؟

مطمئن��ا یکی از مهمترین ویژگیهای یک دس��تیار مجازی
قابلیت آن در تش��خیص صداهاست .اگر دستیار مجازی شما
به خوبی حرفهای ش��ما را متوجه نشود یا نتواند صدای شما
را تش��خیص دهد عمال بیفایده ب��وده و یکی از ویژگیهای
اصل��یاش را از دس��ت خواهد داد .با وجود این که هر س��ه
دس��تیار صوت��ی که تا ب��ه حال معرفی ش��دهاند ب��ه خوبی
توانس��تهاند صداها را تش��خیص دهند اما ب��از هم باید گفت
ک��ه میزان قدرت آنه��ا در این مورد به هی��چ عنوان با هم
مس��اوی نمیباشد .آزمایشها و نتیجهای که از عکس العمل
کاربران به دس��ت آمده نش��ان دهنده این است که سیری از
بقیه در این زمینه ضعیفتر عمل کرده است .با وجود این که
سیری به یک موتور تشخیص صدای بسیار قوی مجهز است
اما باز ه��م کیفیت عملکرد آن در تش��خیص صدا به خوبی
کورتنا و گوگل ناو نیست .چیزی که باعث شده سیری از دو
دس��تیار مجازی دیگر در این زمینه متمایز شود ،تنبلی موتور
تش��خیص صدای آن در اصالح مفاهیم اس��ت .در شرایطی
ک��ه  Google Nowو  ،Cortanaه��ر دو قابلی��ت اصالح
صدا را دارند ،س��یری از این امکان کامال بیبهره اس��ت .به
عنوان مثال اگر صدای ش��ما کم��ی ناواضح بوده یا کلمهای
را به اش��تباه تلفظ کنید دو دس��تیار صوتی دیگر قادر هستند
گفته شما را حدس زده یا آن را اصالح کنند اما سیری به آن
چه ش��ما گفتهاید یا از ش��ما شنیده است ،بسنده کرده و هیچ
اصالحی در کارش نیس��ت ،حتی اگر جمله ش��ما نادرست و
کامال بیمفهوم باش��د .اما از میان دو دستیار صوتی دیگر اگر
بخواهیم مقایس��های میان گوگل ن��او و کورتنا از نظر میزان
کیفیت تشخیص صدای آنها داشته باشیم باید بگوییم که با
یک اختالف بسیار جزئی ،گوگل ناو در این زمینه بهتر عمل
کرده و هوشمندتر میباشد.

کنند .این ماجرا به قدری با اهمیت ش�ده
اس�ت که ب�ه س�وژه کارگردانه�ا برای
ساخت فیلم در س�الهای گذشته تبدیل
شده است .به عنوان مثال فیلمی در سال
گذش�ته ساخته شد که در آن سعی شده
بود ب�ه پیشبینی روابط احتمالی ش�کل
گرفته می�ان کارب�ران و این دس�تیاران
صوتی پرداخته ش�ود .به هر حال ش�کی
وجود ن�دارد ک�ه وج�ود این دس�تیاران
صوتی در سیستم عاملهای تلفن همراه
برای بسیاری از کاربران ضروری به نظر
میرس�د و آش�نایی با ویژگیهای آنها
میتواند برای هر کس�ی جذابیت داشته
باشد.

پاسخگویی بهتر

اگ��ر یک دس��تیار صوتی حرف ش��ما را به خوبی
حدس زده ی��ا بفهمد به موازات آن انتظار میرود
که بتواند به خوبی پاس��خ ش��ما را بدهد .در واقع
باید گفت دس��تیاری بهتر است که الزم باشد در
مقابل آن شما کار کمتری انجام دهید و بیشترین
اس��تفاده را ببرید .ب��رای این منظور الزم اس��ت
الگوریتمهای پیچیدهای اجرا شود و اگر بخواهیم
خوب بودن یک دس��تیار صوتی و مفید بودن آن
را تعری��ف کنیم باید گفت ک��ه انتظار میرود که
دستیار صوتی بتواند بیش از کارهای پایهای نظیر
اجرای برنام��ه ،تنظیم قرار مالقات ،تماس و پیام
دادن به مخاطبان را انجام دهد .بدون ش��ک این
خصوصیات بس��یار اهمیت دارند اما اگر به عنوان
مثال گوگل ناو یک جواب دقیق برای یک سوال
دارد اما س��یری حتی نمیتواند آن س��ـوال را به
خوبی درک کند ،ایرادی اس��ت که به سیری وارد
میش��ود .این که تمامی دس��تورات بتوانند کامل
اجرا ش��وند و نیازی نباش��د که ب��رای اجرای هر
دس��تور یک س��ری تنظیمات اضافی انجام شود،
موردی است که اهمیت دارد .به عنوان نمونه باید
گفت که سیری در این زمینه عملکرد بهتری دارد
و ب��رای موردی نظیر تنظیم یک یادآور ،س��یری
بدون هیچ گونه س��وال اضافی آن را برای ش��ما
انجام میدهد در ش��رایطی که Google Now
شما را س��ـوال پیچ میکند .بس��یاری از کاربران
تمایل دارند که دستیار مجازی آنها دائما در حال
صحبت باش��د و خودش به خوبی متوجه شود که
موض��وع صحبت به کدام س��مت میرود .در این
می��ان  Google Nowاز همه بهتر عمل کرده و
پر حرفتر اس��ت و بعد از آن س��یری خوب ظاهر
ش��ده اس��ت ،اما باید گفت ک��ه  Cortanaبا دو

نبردی می

کدام دستیار
سیری ،کورتن

گلسا ماهیان -سعید طباطب

دس��تیار دیگر کامال متفاوت اس��ت .الگ
ش��ده که تا حد امکان ساکت بوده و د
و چندان صحبت نکند .یکی دیگر از م
زمان پاس��خگویی رعایت کند این اس��
س��رهم پرس��یدید بتوانند سریعا پاس��خ
دس��تیارهای صوتی در حال حاضر تنه
دارد .برای مثال اگر از آن بپرس��ید «پ
این که پاسخ خود را دریافت کردید ،بد
ناو بپرسید که «جمعیت آن چقدر است
که منظور ش��ما همان برلین پایتخت آ
دیگ��ری نظیر وضعیت آب و هوای آن
عملکرد سیری و کورتنا تا این حد هوش
موضوع کامال جدا تشخیص میدهد .ف
س��ازنده برای آنها وجود دارد که عم
این جای کار به نظر میرس��د که ow
دو موردی که صحبت شد ،بهتر عمل ک
نظر گرفت Cortana ،قابلیت بسیار ج
میتوانید امکان یادآوری هنگاک ارتباط
داشته باشید .به این صورت اگر بخواه
او تبریک گفته یا در مورد یک موضوع
که ارتباط از طرف ش��ما یا ش��خص م
موض��وع را یادآوری خواهد کرد .این ق
دارد و یک برگ برنده برای این دس��تی
دیگر که باز هم تنها در انحصار Now
سازی آن توسط دستور صوتی “e Ok
کیت کت وجود دارد Siri .هم قابلیتی
که در محیط سیری باشید این امکان
با دستور صوتی آن را فعال کنیدana .
به مدت چند ثانیه لمس کنید ،فعال می
که  Google Nowعملکرد بهتری به
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 Google Nowروح ندارد

ر صوتی بهتر است؟
نا یا گوگل ناو

احتماال تا به این جای مطلب اگر بخواهید در رابطه با انتخاب دس��تیار صوتی خود تصمیم
بگیرید ،انتخاب شما  Google Nowخواهد بود زیرا به شما گفتیم که در بسیاری از موارد
عملک��رد بس��یار بهتری از دو رقیب دیگ��ر خود دارد اما با وجود ای��ن باید گفت که گوگل
ناو در یک مورد یک پروژه تقریبا شکس��ت خورده به حس��اب میآید .گوگل ناو روح یا به
عبارتی ش��خصیت ندارد و مانند یک روبات است که فقط کار میکند و هیچ ارتباط مثبتی
نمیتواند با صاحب خود برقرار کرده یا به نوعی برای آن س��رگرمی به وجود آورد .اما این
موضوع یکی از نقاط قوت س��یری و کورتنا اس��ت و هر دو امکانات سرگرم کننده و بسیار
جالبی در این زمینه دارند .به عنوان مثال کورتنا میتواند هر زمان که ش��ما دوس��ت دارید،
برایت��ان آواز بخواند .به س��یری هم میتوانید نحوه صحی��ح تلفظ نام خود را آموزش دهید
ضمن این که س��یری میتواند تاریخ تولد شما را هم به خاطر سپرده و اگر از هر دوی این
دس��تیارهای صوتی مجازی بخواهید برایتان جوک تعریف میکنند یا اگر از آنها بپرسید،
به شما میگویند که از شما خوششان میآید اما هیچ کدام از این موارد در Google Now
وجود ندارد و این دس��تیار صوتی تنها درخواستهای شما را در اینترنت جستوجو میکند.
دقیقا به همین دلیل اس��ت که با توجه به قدرت و جامعیت گوگل ناو ،باز هم بس��یاری از
کاربران ترجیح میدهند که کورتنا یا سیری دستیار صوتی مجازی آنها باشد تا بتوانند در
زمانی که حوصلهش��ان س��ر میرود یک دوست مجازی داشته باشند و با آن صحبت کرده
و به نوعی سرگرم شوند.

بایی

سرعت کدام بیشتر است؟

این سوال بسیار سخت است و واقعا مشکل است که بگوییم کدام یک از این سه دستیار مجازی
سریعتر است .اگر بخواهیم بین آنها 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 کردهاند .به همین
دلیل اطالعات دریافتی از آنها متفاوت است Google Now .معموال میتواند به شما پاسخهای
کاملتری را بدهد .کورتنا هم همیشه مختصر و مفید پاسخ داده و بسیار کم حرف است اما در این
میان  Siriکمی نرمالتر 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 Nowسریعتر از  Siriاست
و سیری هم از کورتنا سریعتر 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 نسخههای بعدی ،مایکروسافت عملکرد
آن را بهبود خواهد بخشید و سرعت آن هم بیشتر خواهد شد.

گوریتم این دس��تیار بر این اس��اس چیده
در اکثر مواقع فقط اطالعات را نشان دهد
مواردی که الزم اس��ت دستیار مجازی در
��ت که اگر ش��ما از آن سواالتی را پشت
خگو بوده و جواب ش��ما را بدهد .از میان
ها  Google Nowاست که این ویژگی را
پایتخت آلمان کجاست؟» میتوانید بعد از
دون این که نامی از آلمان ببرید ،از گوگل
ت؟» .در این میان گوگل به خوبی میفهمد
آلمان اس��ت و در ادامه میتوانید سواالت
ن یا نقش��ه محالت آن را مطرح کنید .اما
شمند نبوده و هر سوال را به صورت یک
فقط چند حالت از پیش تعیین شده توسط
ملکردی مانند  Google Nowدارد .تا به
 Google Noاز دو دستیار صوتی دیگر در
کرده است اما نباید تنها این دو جنبه را در
جالبی دارد که دو دستیار دیگر ندارند .شما
ط با یک شخص خاص با استفاده کورتنا
هید هنگام ارتباط با یک شخص خاص به
ع خاص صحبت کنید ،کورتانا در صورتی
مقابل برقرار ش��ود ،بالفاصله به شما این
قابلیت در حال حاضر تنها در کورتنا وجود
یار صوتی به حس��اب میآید .یک قابلیت
 Googleاست این است که امکان فعال
 ”Googleاز صفحه خانگی اندروید نسخه
ی مشابه با این مورد دارد اما تنها هنگامی
کار میکند و از صفحه خانگی نمیتوانید
 Cortaهم تنها وقتی کلید جستوجود را
یش��ود .پس در این زمینه هم باید گفت
ه نسبت دو رقیبش دارد.

کاملتر و جامعتر است

در حال��ت کلی باید گفت که محدوده س��واالتی
از ش��ما که توسط دس��تیار صوتیتان پاسخ داده
میش��ود ،اهمی��ت دارد .ه��ر چه ای��ن محدوده
گستردهتر باشد ،کار برای شما آسانتر خواهد شد.
در حال��ت کلی باید گفت که  Google Nowدر
این زمینه هم از بقیه یک سرو گردن جلوتر است.
بس��یار کم پیش میآید که این دس��تیار صوتی،
منظور شما را به درس��تی درک نکندGoogle .
 Nowمیتواند کلمهها و اشیا را برای شما تعریف
کند ،حواس��ش به قرارها و رزروهای روزانه شما
باش��د ،اطالعات پ��رواز را در اختیارتان قرار دهد
و حتی ش��ما را از عملکرد تیمهای ورزشی مورد
عالقهت��ان باخبر کند .عالوه بر این موارد ش��ما
میتوانی��د در مورد یک مح��ل ،اطالعات غذایی
مورد نیازتان ،بازیگران یا موسیقی متن فیلم مورد
عالقهتان از گوگل ناو س��واالت متفاوتی بپرسید.
اگر بخواهیم انصاف را در این زمینه رعایت کنیم
بای��د گفت ک��ه  Siriو  Cortanaهم برای این
س��واالت پاس��خ دارند اما شاید پاس��خهایی که
میدهند به خوبی  Google Nowنباش��د و اگر

بخواهیم یک مقایس��ه کلی درا ین زمینه داشته باشیم باید
گفت که پاس��خها به گستردگی پاس��خهای دستیار گوگل
نیس��تند و به خصوص در کورتنا بیشتر به این صورت است
ک��ه باید اطالع��ات را خودتان بخوانید و روال کار بیش��تر
ش��بیه به یک جس��توجوی معمولی در اینترنت است .در
کنار گس��تره س��واالت ،نحوه نمایش اطالعات در دستیار
صوتی هم اهمیت ویژهای دارد .در بیش��تر موارد زمانی که
شما یک س��وال را مطرح میکنید ،پاسخی کوتاه دریافت
ک��رده و در کنار آن به صورت خالصه و مفید اطالعاتی به
ش��ما نمایش داده خواهد شد .در مورد نمایش اطالعات به
کاربر هم  ،Google Nowاطالعات بیش��تری را به شما
نش��ان میدهد و در کنار تصاویر و توضیحات ،میانبرهای
مربوط به مس��یریابی تا محلی که جستوجو کردهاید ،وب
س��ایت و اطالعات تماس آن را هم به شما نشان میدهد.
در مورد مناط��ق جغرافیایی تحت پوش��ش هم  Siriفقط
سوالهایی در مورد مناطق تحت پوشش را جواب میدهد
حتی اگر س��وال شما بسیار ساده بوده و نیازی به پشتیبانی
نداش��ته باشد اما گوگل ناو از سواالت بیشتری در رابطه با
نقاط مختلف جهان پشتیبانی میکند.

ختم کالم

در نهایت باید گفت که کل ماجرا به این بستگی دارد که شما چه انتظاراتی از دستیار مجازی خود
دارید ،اگر یک دس��تیار حرفهای ،دقیق و سریع میخواهید و دیگر موارد برای شما اهمیتی ندارد،
 Google Nowمیتواند یک انتخاب مناس��ب باش��د .یکی از دالیل اصلی برتری این دستیار
مجازی این اس��ت که ما روزانه از گوگل برای جس��توجوهای خود در اینترنت استفاده میکنیم
و گوگل قویترین موتور جس��توجوی حال حاضر است .اما سیری با وجود این که از گوگل ناو
ضعیفتر است اما کار با آن کمی جذابتر به نظر میرسد و هر ساله اپل چند قابلیت جدید به دستیار
صوتی خود اضافه میکند .با وارد ش��دن  Cortanaبه جرگه دس��تیارهای صوتی و قابلیتهای
منحصر به فرد آن نظیر آواز خواندن هم باید گفت که مایکروسافت ،از اول بسیار قدرتمند ظاهر
شده و مطمئنا در نسخههای بعدی این دستیار صوتی شاهد قابلیتها و شگفتیهای 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 آنها میتواند یک سیستم عامل را برای شما
جذابتر کند؛ نظیر اتفاقی که در حال حاضر برای کاربران  iOSافتاده است.

سال هشتم/شماره سیصدوشصتوپنج/چهارشنبه  23اردیبهشت 1394
13 May 2015 / www.Khorasannews.com

پیشنهاد هفته

یادداشت بازار
صالح اسعدی

یک اقدام خوب اما ناکافی!
در ماههای گذشته انتقاد مشترکان اپراتور دوم مبنی بر عدم اطالعرسانی
زمان پایان بس��تههای اینترنتی ،باعث ش��د تا س��رانجام سازمان تنظیم
مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی با ورود به این موضوع ب��ه دفاع از حقوق
مش��ترکان پرداخته و پس از پیگیریهای مس��تمر این مجموعه ،اپراتور
دوم نی��ز در واکن��ش به اعتراضه��ا در زمینه اعالم نش��دن زمان پایان
بستههای اینترنتی ،روشهای اعالم پایان بستههای اینترنتی را معرفی و
دستورالعملی را در این خصوص ارائه نماید.
موضوع بدین قرار بود که در ماههای گذشته کاربران اپراتور دوم با خرید
بستههای اینترنتی و با پایان آن ،اطالعرسانی را مبنی بر اتمام زمان بسته
اینترنتی دریافت نمیکردند و این موضوع باعث شده بود تا پس از پایان
بسته ،هزینه هر کیلوبایت استفاده به صورت آزاد محاسبه گردد .این اتفاق
هر چند برای مش��ترکان اعتباری به خالی شدن حساب شارژ آنها تمام
میش��د اما مش��ترکان دائمی در پایان ماه مجبور به پرداخت هزینههای
سنگینی در قبوض خود میشدند و این موضوع موجب شده بود تا بسیاری
از مش��ترکان نسبت به این رویه انتقاد کرده و از مراجع مرتبط درخواست
بررسی و رسیدگی نمایند.
با گس��ترش ش��کایتها و باال گرفتن اعتراض کاربران ،وزیر ارتباطات و
معاون وی در حوزه رگوالتوری نیز این رویه را نقد کرده و حتی عباس��ی
ش��اهکوه -معاون بررسیهای فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی -نی��ز در این باره اعالم کرد" :با توجه به گزارشهای
دریافت ش��ده از سوی مش��ترکان مبنی بر اعالم نشدن اتمام بستههای
اینترنت ش��رکت ایرانس��ل در زمان پایان مهلت و حجم بسته و متضرر
شدن مشترکان از این بابت ،بررسی موضوع برای یافتن راهحل در دستور
کار قرار گرفته اس��ت .با توجه به این که این ش��یوه عمل خس��ارتهای
مالی برای مشترکان ایجاد میکند ،برای جلوگیری از آن باید دستورالعمل

سختافزاری با سابقه

مش��خص و یکپارچهای برای اطالعرس��انی دقیق درباره پایان بس��تهها
تدوین شود".
نهایت��ا اعتراضها باعث ش��د تا چندی پیش اپرات��ور دوم همراه در برابر
انتقادات کاربران ،دس��تورالعملی را جهت اس��تعالم و اعالم پایان اعتبار
حجمی و زمانی بس��تههای اینترنت همراه از طریق پیامک ،کد دستوری
( )USSDو نرمافزار 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 میدانند.
در واقع خواس��ته اصلی مشترکان اين بوده اس��ت که پس از اتمام بسته
اينترنتي ،به طور خودکار مصرف اينترنت مش��ترک به صورت کيلو بايت
آزاد محاسبه نشود و اين بدان معناست که بهترين راهکار براي جلوگيري
از ضرر و زيان مش��ترکان ،اين اس��ت که پس از اتمام بسته اينترنتي ،به
جاي محاس��به مصرف اينترنت مشترک به صورت آزاد ،اينترنت مشترک
قطع شود و مشترک در صورت تمايل ،بار ديگر اقدام به فعالسازي بسته
اينترنتي جديد کند .در حالي که با اقدام فعلي ايرانس��ل در اعالم پيامکي
صرف ،باز هم در صورت عدم توجه مش��ترکان به پيامک اطالعرساني و
یا وجود مش��کل در ارس��ال پیامک ،پس از اتمام بسته اينترنتي ،مصرف
اينترنت مشترک به طور خودکار به صورت کيلوبايت آزاد محاسبه خواهد
شد و اين به معناي افزايش هزينه اينترنت مشترکان است.
در هر حال الزم به ذکر است که با وجود هزینههای باالی استفاده از نرخ آزاد
اینترنت همراه و ضرر و زیانی که مشترکان ایرانسل تاکنون مجبور به پرداخت
آن شدهاند ،انتظار میرود تا اپراتور دوم نیز با انجام پیگیریهای 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.

 17/190/000ريـال

پرسشوپاسخسختافزار
سالم بایت .لطفا در خصوص استفاده افزایش بهرهوری
حافظه سیستم در  ،HDDراهنمایی کنید .با تشکر
روی  My Computerراس��ت کلیک ک��رده و  Propertiesرا انتخاب
کنید .س��پس به سربرگ  Hardwareرفته و روی Device Manager
کلیک کنید .در پنجره  Device Managerو در فهرس��ت موجود ،روی
 IDE ATA/ATAPI Controllersدوبار کلیک کنید .سپس در زیر شاخه
آن گزینه  Primary IDE Channelرا انتخاب کنید و روی آن نیز دوبار
کلیک کنید .در پنجره باز شده ،به سربرگ  Advanced Settingsرفته
و تنظیمات  Device 0و  Device 1را مشاهده کنید.
اگر جلوی  Transfer Modeدر هر دو قسمت عبارت  PIO Onlyنوشته
ش��ده بود از طریق فهرست کشویی آن را به  DMA if availableتغییر
دهی��د و روی  OKکلیک کنید .اکنون همین مراحل را برای Secondary
 IDE Channelنی��ز تکرار کنید .س��پـس یـک بـار سیس��تـم خـود را
 Restartنمایی��د اما دقت کنید! هنوز کار تمام نش��ده اس��ت .در این جا

در میان تمامی برندهای مشهور لپتاپ و کامپیوتر،
ش��رکت  MSIنامی آشنا برای بس��یاری از کاربران
دنی��ای دیجیتال میباش��د .ش��رکتی ک��ه در زمان
محبوبی��ت کامپیوتره��ای رومیزی ب��ه عنوان یکی
از تولیدکنندگان بنام محصوالت س��ختافزاری به
ش��مار میرفت و با گذش��ت زمان اکنون به عنوان
یکی از باس��ابقهترین شرکتهای تولید محصوالت
کامپیوتری محسوب میگردد.
هرچند تولیدات این شرکت معموال قیمت پایینتری
نس��بت به رقب��ای هم رده خود دارد ام��ا از آن جایی
که قطعات و س��ختافزارهای تولیدی این ش��رکت
محصول کش��ور تایوان میباشند ،این موضوع باعث
ش��ده تا تولیدات ش��رکت  MSIدر مقایس��ه با سایر
نمونههای چینی ،مشتریان پر و پا قرصی داشته باشد.

اکن��ون نی��ز محص��ول  CX61به عن��وان یکی از
مع��روف ترین لپتاپهای رده کاربری عمومی این
شرکت نام گرفته است .این محصول که با پردازنده
نس��ل چهارم اینتل بهروز رسانی شده است ،یکی از
مقرون به صرفهترین لپتاپهای رده عمومی بازار
میباشد که میتواند نیاز کاربران را در استفادههای
روزمره به خوبی پاسخگو باشد.
همچنین وجود نمایش��گر  15.6اینچ��ی به همراه
پردازن��ده  Core i3و گرافی��ک Geforce 820M
باعث ش��ده اس��ت تا  CX61بتواند در کاربردهای
مولتیمدیا نیز نام درخش��انی از خود بر جای بگذارد.
از س��ویی وجود باتری  6سلولی از دیگر مزیتهای
این محصول به ش��مار میرود ک��ه موجب افزایش
شارژدهی  CX61در کاربردهای مختلف میگردد.

یک نکته ظریف دیگر نیز وجود دارد که باید رعایت ش��ود .در کانالهای
 IDEقس��متی وجود دارد که  UDMA/66نامیده میشود .این گزینه در
حالت معمول غیر فعال اس��ت .با فعال کردن این قسمت میتوان کارایی
 DMAرا بس��یار بیش��تر کرد .برای فعال کردن این قسمت مراحل زیر را
دنبال کنید .از منوی  Startوارد  Runش��ده و عب��ارت  regeditرا وارد
کـرده و  Enterبزنید تا رجیستری ویندوز باز شود .این مسیر را طی کنید:
HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControl
Set/Control/Class/4D36E96A-E325-11CE-BFC108002BE10318

س��پس در صفحه سمت چپ به دنبال کلید  Enableudma66بگردید.
اگر وجود نداشت روی فضای خالی از صفحه راست کلیک کرده و New
 > DWORD Valueرا انتخاب کنی��د و نام آن را Enableudma66
ق��رار دهید .اکن��ون روی  Enableudma66دوب��ار کلیک کرده و در
قسمت  Valueبه آن مقدار یک بدهید.

Monitor: 15.6” TFT LED-backlit LCD

----

Main Board: ----

----

CPU: :Intel Core i3 4000M 2.40 GHz

-------

VGA: NVIDIA Geforce 820M 2GB

----

HDD: 500 GB 5400 RpM

----

Weight: 2.4 Kg

----

ODD: DVD-RW

----

OS: ----

----

KeyBoard: ----

---

Mouse: - ---

----

Speaker: ----

---

Printer: ----

----

Memory: 4GB DDR3

اولین گام در انتخاب یک تلفن آندرویدی
انتخاب تلفنهمراه اندرویدی همیشه کار نسبتا پرچالشی است .تلفنهای
همراه هوشمند تنوع بسیاری دارند و این روزها ،رقابت سخت سازندگان
به هر چه شبیهتر شدن محصوالت موجود به یکدیگر منتهی شده است.
از این رو ،اگر شخصی قصد خرید یک تلفن همراه اندرویدی داشته باشد،
احتماال در میان گزینههای موجود سر در گم خواهد شد .به همین دلیل،
باید در چند مرحله و دستهبندی محصوالت موجود ،هر چه بیشتر حلقه
انتخابهای خود را تنگتر کرد و تا در نهایت بتوان به گزینه مناسب رسید.
مهمترین دستهبندی که باعث کوچک شدن سریع تعداد گزینهها
میشود ،اندازه صفحهنمایش است .چند سال پیش تلفنهای همراه با
صفحهنمایش چهار اینچی خیلی بزرگ به نظر میرسیدند اما این روزها،
کوچکترینها هستند.
رقابت اصلی بر سر محصوالت  5اینچی و بزرگتر است .با این وجود هنوز
عده زیادی به تلفنهایی با صفحهنمایش کوچک ( 4اینچی و کوچکتر)
یا خیلی بزرگ ( 6اینچی و بزرگتر) عالقهمند هستند .بیشک اگر شما
نیز جزو یکی از این دو دسته باشید ،گام اول میتواند انتخابهای شما
را محدودتر کند.
بعد از بررسی اندازه ،به موضوع رزولوشن صفحهنمایش میرسیم .معیار
اصلی سنجش رزولوشن PPi ،یا تعداد پیکسل در اینچ مربع است .هر
اندازه که صفحه نمایش  PPiباالتری داشته باشد ،تراکم پیکسلی در
صفحهنمایش بیشتر خواهد بود .معنی صاف و ساده این حرف این است

بررسی صفحهنمایش ،راه محدود کردن گزینههای پیش رو

که تصویری صافتر و با جزئیات دقیقتری در چنین صفحهنمایشی قابل
مشاهده است اما این کیفیت کجا خودنمایی میکند؟ به طور مشخص،
س و فیلم خود را نشان میدهد در حالی که
تراکم پیکسلی در تماشای عک 
در هنگام کار با متن و مرور صفحات اینترنت متنی یا دارای عکسهای کم
کیفیت ،به هیچ وجه محسوس نیست .در واقع صفحهنمایش با رزولوشن
باال ،لزوما به معنای افزایش کیفیت تجربه شما از تلفن همراه نیست ،چرا
که چشمان ما تفاوت زیادی میان دو تراکم پیکسلی  300یا  500پیکسلی
در هر اینچ مربع حس نمیکند .اگر قصد دارید پول زیادی صرف کنید،

بیشک یک صفحهنمایش با کیفیت میتواند گزینه
بسیار خوبی باشد اما به هیچ وجه نمیتوان ادعا کرد
که یک صفحهنمایش با تراکم پیکسلی متوسط 250
 PPiکیفیت پایینی دارد .این پایین بودن کیفیت فقط و
فقط نسبی است و تنها هنگام قرار دادن دو گوشی در
کنار هم و مقایسه یک تصویر یکسان ،ممکن است
ظهور پیدا کند .در غیر این صورت به راحتی قابل چشم
پوشی است.

نکته منفی در مورد صفحات نمایش با رزولوشن باال،
افزایش مصرف انرژی است .هر قدر که رزولوشن باالتر
باشد ،پردازنده کار سنگینتری بر عهده خواهد داشت و
مصرف انرژی و به دنبال آن گرما افزایش یافته و زمان
شارژدهی تلفن همراه کاهش مییابد .فراوانند کسانی
که تلفنهای هوشمند با صفحات نمایش بسیار باکیفیت
در دست میگیرند و دائما از گرم شدن گوشی یا کم
بودن زمان شارژدهی گالیه میکنند.
اگر دائما در محیطهای پرنور یا در معرض نور آفتاب قرار
میگیرید ،میزان روشنایی صفحهنمایش باید برای شما
اهمیت داشته باشد و البته بالعکس .هر اندازه که صفحه
نمایش انعکاس کمتری داشته باشد ،گرانتر است؛ در
حالی که ممکن است شما در تمام مدت در محیطهای
بسته یا کم نور از تلفن همراه استفاده کنید .بنابراین تحت
تاثیر نقدنویسیهای مرسوم در مورد تلفنهای همراه قرار
نگیرید و بیدلیل به تلفنهای همراه با ضعفهایی 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 صفحهنمایش آن شامل میشود.
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| | CPU
 10/550/000ريال
 5/710/000ريال

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

i7 4790
i5 44401150
i3 3240
G20303MB/3GHz
G1820 (2mb 2.7GHz) 1150

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

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

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

| | Motherboard
 4/600/000ريال

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

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

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

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

 2/840/000ريال

 1/870/000ريال
 1/580/000ريال

 1/465/000ريال

 610/000ريال

 565/000ريال
 560/000ريال

 515/000ريال

تحقیق و تفحص از ش��رکت مخابرات به اجرایی ش��دن نزدیکتر میشود.
س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ،از تصمیمگیری نهایی در
خصوص تفحص از شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
در هفته جاری خبرداد.
عباسپور در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت ،با اشاره به دستور کار کمیسیون
صنایع و معادن مجلس در هفته جاری ،از تصمیمگیری نهایی در خصوص
تفحص از ش��رکت مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در هفته
ج��اری خبر داد .وی با بیان اینکه مخابرات از بخش دولتی به بخش ش��به
دولتی واگذار ش��ده است ،افزود" :واردات بیرویه تجهیزات مخابراتی از خارج
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 میرود".
وی با تاکید بر اینکه تفحص از شرکت مخابرات و همچنین وزارت ارتباطات
و فناوری برای روش��ن شدن عملکرد این شرکت و وزارتخانه در دستور کار
مجلس قرار دارد ،تصریح کرد" :سه شنبه ( 22اردیبهشت) زمان تعیین تکلیف
تفحص از ش��رکت مخابرات و همچنین وزارت ارتباط��ات و فناوری با رای
نمایندگان مشخص خواهد شد".
به کارگیری عبارت تحقیق و تفحص درباره شرکت مخابرات ،در نوع خود کم
نظیر و شاید بینظیر 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 میشود
که تحقیق و تفحص از آن ،چارچوبهای خاص خود را دارد .یک ش��رکت
خصوصی از طری��ق روشهای دولتی مورد تحقیق و تفحص قرار میگیرد
و معموال سازمانهای مالیاتی و نظارتی (وابسته به وزارتخانهها) عملکرد یک
شرکت خصوصی را مورد بررسی قرار میدهند .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 دادهاند ،این تحقیق
و تفحص چندان هم عجیب نخواهد بود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به صراحت ،شرکت مخابرات را
شبه دولتی خطاب میکند .در واقع نوع مالکیت شبه دولتی شرکت مخابرات
س��بب شده است که این شرکت در نوع تعامل با دولت همیشه دست باال را
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
گاه این گونه به نظر نرس��یده که دولت به دنبال تحقق حقوق از دست رفته
مردم باشد .جالب این جاست که در گزارش تحقیق و تفحص نیز از ودیعههای
هنگفتی که سرمایه اصلی شرکت مخابرات تلقی میشود ،صحبتی به میان
نیامده و گویا این موضوع به طور کلی فراموش شده است .در تمام سالهای
پس از خصوصی سازی ،شرکت مخابرات با کارشکنی در برابر خواستههای
قانونی شرکتهای خصوصی ارائه دهنده اینترنت ،راه توسعه ارتباطات را در
کشور سد کرده است اما مجلس (که با نشان دادن کارت زرد به وزیر ارتباطات)
مخالفت خود با اینترنت را اثبات کرده ،از عملکرد ش��رکت مخابرات در قبال
اینترنت گالیهای ندارد و تحقیق و تفحص شامل این موضوع نمیشود!
در واقع این طور به نظر میرس��د که تحقیق و تفحص از ش��رکت مخابرات
توس��ط مجلس نیز بیشتر از آن که مشکالت جدی مردم و دولت با شرکت
مخابرات را مطالبه کند ،به دنبال ایفای نقش است ،در حالی که همه مسائل
عنوان شده را میتوان با تفحص از وزارتخانهها و به شکلی کامال مرسوم که
پیش از این در قانون پیشبینی شده ،مورد بررسی قرار داد.
ای کاش مجلس ،فرآیند خصوصیسازی شرکت مخابرات را مورد تحقیق و
تفحص قرار میداد!

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

| | Drive
 1/170/000ريال

کار مخابرات به مجلس کشید

2GB PATRIOT 1600 / VS

| | HDD
 3/770/000ريال

وحید صفایی


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

سالم بایت .برای افزایش امنیت سیستمهای
کامپیوتری ،آیا روشی وجود دارد که بتوان انتقال اطالعات
را به نحوی غیرممکن ساخت که امکان کپی اطالعات
موجود در هارددیسک روی حافظههای جانبی متصل به
کامپیوتر امکانپذیر نباشد؟ لطفا راهنمایی فرمایید.
بل��ه ،ب��ا اس��تفاده از روش زیر میتوانید به س��ادگی از کپ��ی یا انتقال
اطالعات به داخل فلش دیس��کهای وصل ش��ده به  USBجلوگیری
نمایی��د .دق��ت نمایید که برای انج��ام این کار باید تس��لط کافی روی
سیستمعامل ویندوز داشته و سپس مراحل زیر را دنبال نمایید.
ابتدا از منوی  Startوارد  Runش��ده و در آن عبارت  regeditرا وارد
نموده و  Enterبزنید تا ویرایشگر رجیستری باز گردد.
به مسیر زیر بروید:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControl
Set/Control

حال روی کلید  Controlراس��ت کلیک نم��وده و از  Newروی Key

کلیک کنید .نام کلید جدید را  StorageDevicePoliciesقرار دهید.
اکن��ون این بار روی کلید  StorageDevicePoliciesراس��ت کلیک
کنی��د و از من��وی  Newروی  DWORD Valueکلی��ک کنی��د .نام
مقدار جدیـد ساختـه شـده را  writeProtectقـرار دهیـد .حـال روی
 writeProtectراست کلیک کنید و  Modifyرا انتخاب نمایید.
در قس��مـت  Value Dataعـ��دد  0را بـه  1تغییـر دهیـد و س��پس
 OKکنید.
کار تمام است .اکنون رجیستری را ببندید و سیستم را  Restartکنید.
از ای��ن پس اگر بخواهیـد اطالعـاتی را بـ��ه یـک حافظه فلش یا هر
ن��وع حافظه همراه مانن��د Mp3 playerها منتقل کنیـ��د با پیام خطا
روبهرو خواهید شد.
الزم بـه ذکـر اس��ت بـرای بازگش��ت به حالت قبلی کافی است عدد 1
را مجدد به  0تغییر دهید.

سال هشتم/شماره سیصدوشصتوپنج/چهارشنبه  23اردیبهشت 1394
13 May 2015 / www.Khorasannews.com

پرسش ازشما پاسخ ازما
سالم بایت .چگونه میتوان اطالعات موجـود در هارددیسک
سیستم را توسط نرمافـزار فشـردهسـازی نمود؟ لطفا من را
راهنمایی کنید.
بعد از نصب و فعالسازی نرمافزار  Winrarهنگامی که میخواهید پوشهای یا فایلی
را فشرده کنید کافی است روی آن راست کلیک کنید .سپس در منوی راست
کلیک ،آیکن نرمافزار  Winrarرا مشاهده خواهید کرد که در این مرحله چهار گزینه
دسترسی سریع در اختیار شما قرار میدهد.
 :Add To Archiveفشردهسازی دستی با اضافه کردن امکانات به فایل مورد
نظر
 :Add To Name Folder.rarاین گزینه سریعا یک فایل فشرده  RARبا
نام فایل یا فولدر شما میسازد.
 :Compress And Emailاین قسمت برای فشردهسازی و ارسال فایل
فشرده توسط ایمیل به کار میرود.
 :Compress To Name Folder.rar And Emailسریعا یک فایل
فشرده  RARبا نام فایل یا فولدر شما برای ارسال با ایمیل میسازد( .از نرمافزار
 outlookبرای ارسال ایمیل استفاده میشود).
Add To Archive

با انتخاب این گزینه وارد قسمت  Add to Archiveمیشوید تا عملیات فشردهسازی
را تنظیم کرده و شروع کنید.
در این قسمت نرمافزار ،گزینههای متعددی برای تنظیمات فایل فشرده در اختیار شما
قرار میگیرد که کاربردیترین آنها به شرح زیر است:
 -1در سربرگ  Generalدر فیلد  Archive Nameشما میتوانید نام فایل فشرده
خود را به دلخواه انتخاب کرده ،مسیر ذخیرهسازی آن را تعیین کنید.
 -2در قسمت  Archive Formatنوع فشردهسازی خود را بر حسب  RARیا ZIP
انتخاب کنید.
 -3از قسمت  Compression Methodمیتوانید کیفیت و سرعت فشردهسازی
فایل خود را انتخاب کنید.
 -4قسمت  Split To Volumeبرای فایلهای  RARمورد استفاده قرار میگیرد و به
وسیله آن میتوانید فایلهای حجیم را به چندین قسمت با حجم دلخواه تقسیم کنید.
(مانند فایلهایی که از بعضی سایتها دانلود میکنید و با نامهای  part1و part2
نامگذاری میشوند) که برای استخراج این فایلها کافی است یکی از قسمتها را از
حالت فشرده خارج کنید.
در منوی راست این قسمت میتوانید از تنظیمات فشردهسازی استفاده کنید.
 -1با انتخاب گزینه  Delete Files After Archivingنرمافزار بعد از فشردهکردن
فایل منبع آن را به صورت خودکار پاک میکند.
 :Creat SFX Archive -2این گزینه فایل فشرده شما را به صورت  EXEتبدیل
میکند تا بتوانید در هر سیستمی آن را استخراج کنید.
 -3گزینه  Put Recovery Recordبرای ایجاد ریکاوری برای فایل فشرده است
تا در صورت خرابی بتوان آن را ترمیم کرد .میزان درصد ریکاوری را خود شما
از سربرگ  Advancedدر قسمت  Recovery Recordانتخاب میکنید که به
صورت معمول بین  5تا  10درصد انتخاب میکنند .دقت کنید بعد از فشردهسازی
این درصد حجم به اندازه فایل فشرده شما اضافه خواهد شد.
 -4گزینه  :Test Archive Filesبا انتخاب این گزینه فایل شما بعد از عملیات
فشرده سازی مورد بررسی قرار میگیرد تا در صورت بروز اشکال آن را گزارش کند.
حال برای گذاشتن رمزعبور روی فایل فشرده باید به سربرگ  Advancedوارد
شوید.
در این قسمت روی دکمه  Set Passwordکلیک کنید و در پنجره باز شده رمز
دلخواه خود را تایپ کنید و دکمه  OKرا بزنید ،بعد از این که تنظیمات به پایان برسد
و روی دکمه  OKدر پنجره اصلی فشردهسازی کلیک کنید ،رمز انتخابی شما روی
فایل فشرده اعمال میشود.
آخرین گزینـهای کـه کاربـردی میباشـد و به توضیح آن میپردازیم سربرگ
 Commentمیباشد ،با استفاده از این قسمت میتوانید متنی دلخواه را در هنگام
باز کردن فایل فشردهشده در کنار فایل نمایش دهید( .اکثر سایتها به عنوان نوعی
کپی رایت از این قسمت استفاده میکنند تا کاربر متوجه شود این فایل از چه سایتی
دانلود شده است).
حال نحوه تنظیمات فشردهسازی به پایان رسیده است با کلیک روی دکمه OK
صفحه اصلی باز شده ،عملیات فشردهسازی با تنظیمات دلخواه شما آغاز میشود.
برای خارج کردن فایل از حالت فشرده میتوانید روی فایل فشرده خود راست
کلیک کنید.
در منوی راست کلیک گزینههای نرمافزار  Winrarرا مشاهده خواهید کرد که به
صورت زیر است:
 :Extract Filesبه صورت دستی میتوانید مسیر استخراج فایل را تعیین کنید.
 :Extract Hereفایل را در همان مسیری که فایل فشرده وجود دارد استخراج
میکند.
 :Extract Name Folderفایل را در یک پوشه با همان نام فایل فشرده
استخراج میکند .این گزینه بیشتر برای فایلهای چندتایی که بدون فولدر
فشردهسازی شدهاند کاربرد دارد تا از پراکنده شدن فایلها بعد از استخراج جلوگیری
کند.

 ITدر اجتماع
گلسـا ماهیـان

برای تمامی افراد بزرگسال ،گاهی جالب است که به دوران
گذشته به خصوص دوران کودکی خود بازگردند و دوباره
تجربههای 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 میدهند .نقاشي ،هنر
بسيار لذت بخشي است كه همه براي يادگيري آن
مشتاق هستند و اگر هم افراد قادر به كشيدن نقاشي به
صورت حرفهاي نباشند به طور حتم از ديدن آثار نقاشي
بسيار لذت خواهند برد .با توجه به فناوريهاي موجود
اصال جايي براي تعجب نميماند كه نقاشيها ديجيتالي
شده و ديگر از ابزارهايي چون مداد رنگي ،آبرنگ
يا رنگ روغن استفاده نشود .در اين هفته قصد داريم

مبتدیان

نقاشی دیجیتال با آبرنگ
نرمافزار جامع و بسيار كاملي را به شما معرفي كنيم كه
با استفاده از ابزارهاي موجود در آن بتوانيد نقاشي و رنگ
آميزي ديجيتالي را به بهترين شكل ممكن تجربه كنيد.
نرمافزار  ،TwistedBrush Pro Studioكه محصولي
از شركت  ،Pixarraميباشد ،يك نرم افزار رنگ آميزي
ديجيتالي با مجموعه بسيار كاملي از ابزارهاي طراحي
كامال طبيعي ،حالتهاي روغني ،ابزارهايي براي رنگ
آميزي با پاستيل و یا سياه قلم است .اين نرمافزار محيط
كاربري بسيار سادهاي دارد و هر كسي با كمي تالش
قادر خواهد بود كه به آساني با آن ارتباط بر قرار كند .اما
بر خالف محيط كاربري آسان و ساده آن اين نرمافزار
براي طراحان حرفهاي پيادهسازي شده است .موتور قلم
زني موجود در اين نرمافزار يكي از قويترين موتورهاي
موجود در نرم افزارهاي نقاشي است .اگر شما به نقاشي
رنگ روغن عالقه داريد ميتوانيد با يك مقايسه شباهت
بسيار زياد نتيجه كارتان را در اين نرم افزار با يك تابلوي
رنگ روغن واقعي ببينيد .در اين صورت شما مشاهده
خواهيد كرد كه رنگهاي نقاشي شما به همان شكل و
كيفيت يك تابلوي واقعي نقاشي كه روي بوم نقاشي
كشيده شده است ،خودنمايي ميكند.
نكته بسيار جالب موجود در اين نرمافزار اين است كه شما
ميتوانيد به آساني درجه خيس بودن رنگهايي را كه با آن
نقاشي ميكنيد ،تعيين كنيد .در طراحي سياهقلم با زغال
اين درجه از خيسي به خشكي و مات بودن تبديل خواهد

شد .از ویژگیهاي جالب ديگري كه در اين نرمافزار وجود
دارد امکان طراحي با گچ ،مداد رنگي ،مداد شمعي و در
نهايت آبرنگ است .با استفاده از اين امكانات شما میتوانید
روي تصاويري كه داريد ،نقاشي كنيد يا يك عكس را به
يك نقاشي قابل بازسازي تبديل كنيد .به اين صورت شما
ميتوانيد عكس مورد نظر خود را انتخاب كرده و آن را
به يك تصوير نقاشي شده با رنگ روغن ،آبرنگ يا سياه
قلم تبديل كنيد .به طور حتم شما از انجام اين تغييرات در
تصاوير مختلف بسيار لذت خواهيد برد.
از ديگر خصوصيات اين نرمافزار ميتوان به امكان
افزودن متن و نوشته روي عكسها ،كپي و مشابهسازي
عكسها ،تغيير صفحات به فرمتهاي PNG، JPEG،
 BMP، GIFقرار دادن افكتهاي زيبا براي تصاوير،
گذاشتن بومي به طرح پارچهاي براي نقاشيها ،استفاده
از فيلترهاي پردازشي تصاوير ،ايجاد پالت براي رنگهاي
پر كاربرد ،تغيير تصاوير نقاشي به عكس و تبديل عكس
به نقاشيهاي بسيار زنده و در نهايت ويرايش و ترميم
عكسها و نقاشيها اشاره كرد .عالوه بر اين موارد شما
قادر خواهيد بود با كمك اين نرم افزار طراحيهاي خود
را به صورت سه بعدي انجام دهيد .اين نرم افزار قدرتمند
ل ويندوز موجود قابل
روي تمامي نسخههاي سيستم عام 
نصب است .شما ميتوانيد نسخه رايگان آن را از نشانی
http://goo.gl/jEHpeF

دریافت کنید و لذت كار با آن را تجربه كنيد.

آشنایی با انواع مختلف اسکنرها

چه اسکنری برای چه کسی؟
هميش��ه خريد ابزارهاي ديجيتالي با وسواس خاصي
انجام ميش��ود و اين حس وجود دارد که امکان خطا
در خري��د به دليل نداش��تن آگاهي کاف��ي وجود دارد.
يکي از ابزارهايي که خريد آن کمي مش��کلتر است
اسکنر است .خريد اسکنر از قديمااليام هميشه يکي از
دشوارترين تصميمها بوده است؛ هم براي شرکتها و
هم مصرفکننده خانگي .محدوده قيمت بسيار وسيع،
تنوع در ش��کل و امکانات و يک دنيا اصطالحات فني
و کلم��ات اختص��اري ،اين تصميمگيري را دش��وارتر
هم ميکند .اس��کنر وسيلهاي نيس��ت که تازه اختراع
ش��ده باشد و همين امر احتمال اشتباه را به ويژه براي
کس��اني که اولين ب��ار ميخواهند چنين دس��تگاهي
بخرن��د ،باالتر ميبرد .براي جلوگيري از اين اش��تباه
اوال بايد مش��خصکنيد که ميخواهيد از اس��کنر چه
استفادهاي ببريد.
اسکنر به چه شکلي کار ميکند؟  
بهتر اس��ت پيش از هر چيز ببينيم اس��کنر چيـست؟
اس��کنر ي��ک دس��تگاه تصويرب��رداري اس��ت که به
س��لـولهاي حس��اس به ن��ور يا چش��مهايي مجهز
اس��ت ک��ه ميتواننـد ن��وري را کـه از ش��ـيء مورد
اسکن منعکسشده يـا عبـور کـرده اسـت ،شناسايي
کنند .به اين سلولها Charged-Couple Device
گفتـه میشود.
CCDه��ا به صورت خطي در کنار هم قرار ميگيرند
و ن��وار باريک��ي را تش��کيل ميدهند .ه��ر  CCDبا
اندازهگيري ش��دت نور ،آن را به بار الکتريکي تبديل
ميکن��د .تعداد آنها در هر اس��کنر به ه��زاران عدد
ميرس��د و ه��ر کدام يک پيکس��ل از ش��ي را ايجاد
ميکنند .به ازاي هر پيکس��ل ،تعداد مش��خصي بيت
اختصاص داده ميشود که براي ذخيره اطالعات الزم
هستند .هر چه تعداد بيتها بيشتر باشد ،کيفيت تصوير
بهتر ميشود .اکثر اسکنرها از  CCDاستفاده ميکنند
اما بعضي اس��کنرهاي جديدتر ب��ه فناوري Contact
 Image Sensorمجهز ش��دهاند .در اسکنر ،CCD
نوري که از ش��يء مورد اس��کن منعکس ميشود ،با
عبور از يک مجموعه آينه و لنز به سوي نوار CCDها
هدايت ميش��ود اما در اسکنر  ،CISحسگرها درست
زير ش��ي قرار دارند و خودش��ان نور منعکسش��ده را

مستقيما دريافت ميکنند .از آنجاييکه اين اسکنرها،
به سيس��تم پيچيده نوري احتي��اج ندارند ،کوچکتر و
بادوامترند و هزينه س��اخت آنها کمتر ميش��ود .در
ادام��ه در رابطه با انواع اس��کنرها توضيحاتي را ارائه
خواهي��م کرد تا با توج��ه به نيازي ک��ه داريد بتوانيد
آس��انتر نوع اس��کنر مورد نظر خود را شناسايي کرده
و انتخاب کنيد.
اسکنرهايخوابيده  
اين نوع اسکنر از يک صفحه شيشهاي تخت تشکيل
ش��ده که روي نوار حس��گرهاي نوري قرار ميگيرد و
دري دارد که روي صفحه شيش��هاي ميخوابد .کاغذ
يا اش��يايي چون کتاب باز ش��ده روي شيشه گذاشته
ميش��وند .نوري که از زير شيش��ه تابيده ميش��ود با
برخورد به ش��يء مورد اس��کن ،انعکاس مييابد و به
وسيله نوار  CCDدريافت ميشود .اسکنرهاي خوابيده
جزو انواع رايج و خوشدست اسکنرها هستند که هم
در م��دل رنگي و هم تکرنگ يافت ميش��وند .تنها
عيب اين اس��کنرها اين است که جاي زيادي را روي
ميز اشغال ميکنند.
اسکنرهاي برگه خور  
در اي��ن ن��وع اس��کنرها ،ن��وار حس��گرهاي ن��وري
(برخالف اس��کنرهاي خوابيده) بيحرکت اس��ت و در
عوض برگهاي که اس��کن ميش��ود روي نوار حرکت
ميکند .اين نوع اس��کنر براي کساني که ميخواهند

حجم بزرگي از اس��ناد را اس��کن کنند و به متن قابل
ويرايش دسـت يابنـد ،بس��يـار مناسـب اسـت .اگـر
اس��کنـرهـاي برگهخـ��ور را بـ��ه يـک دس��تـگـاه
( Automatic Document Feederي��ا ADF
يا برگهرس��ان خ��ودکار) مجه��ز نمايي��د ،ديگر الزم
نيس��ت خودتان تکتک برگهها را وارد اس��کنر کنيد.
اس��کنرهاي برگهخ��ور در دو نوع رنگ��ي و تکرنگ
موجودن��د .البته ميتوان عکس ي��ا صفحات کوچک
را وارد اس��کنر ک��رد ام��ا ام��کان جمع ش��دن آنها
وج��ود دارد .به همين دلیل ،از اين لحاظ اس��کنرهاي
خوابيده مناس��بتر هستند .اسکنرهاي برگهخور بسيار
جمعوجور هستند و به درد فضاهاي محدود ميخورند.
اسکنرهاي دست گرفتني  
پهن��اي اين اس��کنرها در حدود  10تا  12س��انتيمتر
اس��ت که امکان جابهجايي و حمل آنها را به آساني
فراهم ميکند.اين اس��کنر به پ��ورت موازي کامپيوتر
وصل ميش��ود و ب��راي کامپيوترهاي کيفي بس��يار
مناسب است.
عيب اين اسکنرها اين است که براي اسکن گرفتن از
اس��ناد معمولي با اندازههاي مثال  A4بايد آنها را در
چند قسمت اس��کن کنيد .معموال نرمافزارهاي همراه
اس��کنر اين قس��متها را به يکديگر ميچسبانند اما
اي��ن کار خيلي زمان ميبرد .م��ورد ديگر اين که اگر
دس��تهاي کوچک و ظريفي نداش��ته باشيد ،معموال
اسکنها کج و ناصاف از آب در ميآيند.
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نرم افزار همراه
ش��ايد تا به حال به اين موضوع فکر کرده باش��يد که
چه قدر خوب ميش��د اگر ميتوانستيد به تلفن همراه
خ��ود يک برنامه ي��ا الگوريتم خاص بدهي��د تا بتواند
به صورت خودکار يک س��ري از کارها را انجام دهد.
براي مث��ال بگوييد اگر فالن اتفاق افتاد ،فالن کار را
انجام دهد .معموال به اين گونه از برنامهها ،س��رويس
خودکارسازي کارها گفته ميش��ود که ميتواند براي
بسياري از افراد کاربردي باشد.
اين هفته به ش��ما اپليکيشني معرفي خواهيم کرد که
براي خودکارسازي کارها مورد استفاده قرار ميگيرد.
اي��ن برنامه که  IFTTTنام دارد ،اس��م آن از اختصار
عبارت  If This Then Thatگرفته شده است.
اين برنامه آندرويدي امکان تسريع کارها و جلوگيري
از فراموش��ي از انجام کارها را براي کاربرانش فراهم
ميکند .البته نسخه سازگار با آياواس اين برنامه هم
قبل از آندرويد آن توليد شده است.
در حقيق��ت ميتوان گفت که  IFTTTيک س��رويس
اس��ت که ش��ما از طريق آن ميتوانيد الگوريتمي به
تلفن همراه خود بدهيد تا بس��ياري از کارها به صورت
خودکار انجام شوند.
اين برنامه از سرويسها و اپليکيشنهاي متنوعي براي
ايج��اد ارتباط ميان وظايف مختلف اس��تفاده ميکند.
براي اين کار کافي اس��ت که دستورالعملهايي را که
ترکيبي از سناريوهاي مورد نظرتان است ،ساخته و به

به گوشی خود برنامه دهید
عن��وان ورودي به اين برنام��ه بدهيد .به عنوان نمونه
شما ميتوانيد تنظيماتي را انجام دهيد به اين صورت
که در زمان عکاس��ي با دوربي��ن تلفن خود در لحظه
آن عکس به شما ايميل شود.
ب��ه اين ص��ورت ميتوانيد از تمام��ي عکسهايي که
با گوش��ي خود ميگيري��د يک پش��تيبان تهيه کنيد.
کار ديگري که ميتوان کرد اين اس��ت که تنظيماتي
را انج��ام دهيد ت��ا در ابتداي هر روز در يک س��اعت
مشخص براي ش��ما يک ايميل حاوي گزارش آب و
هوا يا اخبار يک وبسايت خاص ارسال شود.
در اين برنامه ش��ما ميتوانيد هم از دستورالعملهاي
آم��ادهاي که وج��ود دارد ،اس��تفاده کني��د و هم اين
ک��ه خودتان ي��ک دس��تورالعمل جديد ب��راي انجام
کارهايتان بسازيد.
نکت��ه جال��ب ديگري که وج��ود دارد اين اس��ت که
ميتـ��وان دس��تورالعملهايي را ک��ه ب��ه ص��ورت
اختصاص��ي براي خ��ود طراحي کردهاي��د ،به صورت
عمومي به اش��تراک بگذاريد تا ديگران هم بتوانند از
آنها استفاده کنند.
در زماني که نس��خه اندروي��د اين برنامه ارائه ش��د،
توس��عهدهندگانش بخشه��اي جدي��دي را ب��ه اين
نرماف��زار اضافه کردند که از مي��ان آنها ميتوان به
بخشهايي نظير

Android Notifications, Android Location,
Android SMS, Android Device

اش��اره کرد .اين بخشها به صورت عمومي در هنگام
نصب برنامه در تلفن ش��ما فعال خواهند ش��د و براي
اضافه کردن بخشهاي ديگر شما ميتوانيد به برنامه
دستورالعمل بدهيد.
در صورت تماي��ل براي دانلود اين برنامه کاربردي به
لينک زير مراجعه کنيد
http://goo.gl/Hjbq9G

بازی همراه

یک بازی ساده ،اما دیوانه کننده

از قبل به دایره چرخان متصل بودهاند ،برخورد نکنند.
در ص��ورت برخورد بازی تمام خواهد ش��د .بازی aa
دارای مراحل مختلف اس��ت به طوری که بعد از اتمام
اتص��ال موفق تمام توپها به دایره چرخان ،به مرحله
بعد خواهید رفت .در ابتدا ممکن است چند مرحله اول
برای شما ساده باشد اما به مرور با زیاد شدن توپها،
متغیر شدن سرعت دایره چرخان ،تغییر جهت ناگهانی
دایره و مواردی از این دست ،کار سختتر خواهد شد
به طوری که ش��اید کار هرکس��ی نباشد که از مرحله
 20عبور کند .نس��خه اندروید این بازی را میتوانید از
نشانی زیر دانلود کنید:

سلام بايت عزيز .لطفاگوش�ي  XPERIA Lرا مورد نقد و بررس�ي
قرار دهيد و مزايا و معايب آن را نيز بگوييد.
اين گوش��ي با ابعاد  9.7 × 65 × 128.7در مارس  2013معرفي ش��د و با صفحه
نمايش  TFTخازني به بازار آمد .صفحه نمايش��ي با ابعاد  4.3اينچ که  480در 845
پيکس��ل را در خ��ود ج��اي داده اس��ت.حافظه داخلي آن  8گيگابايت اس��ت که 5.5
گيگابايت آن قابل دس��ترس اس��ت همچنين داراي یک گيگابايت رم اس��ت که740
مگابايـ��ت آن در دس��تـرس قـ��رار دارد و از کـارت حافظـه نيز پش��تيباني ميکند.
 XPERIA Lبراي ارتباطات خود از  ،NFCبلوتوث نسخه  4و  Micro USBنسخه 2
کمک ميگيرد .با دوربين  8مگاپيکس��لي اين گوشي ميتواند با وضوح 3264×2448
پيکس��ل عکس��برداري کند اما با ديدن تصاوير متوجه ميشويد که اين عکسها در
حد يک دوربين  8مگاپيکس��لي نيست و کمي پايينتر است .سيستمعامل Android
) OS, v4.1 (Jelly Beanاين گوشي توسط پردازنده Qualcomm MSM8230
 Snapdragonبا دو هس��ته و فرکانس  1گيگاهرتز پش��تيباني ميشود و در کنار آن
پردازنده گرافيکي  Adreno 305براي نمايش بهتر به پردازنده کمک ميکند.باتري
اين گوشي نيز داراي قدرت  1750 mAhاست که انرژي قابل قبولي را تامين ميکند
و با يک بار شارژ به مدت  8ساعت و به صورت ممتد ميتوانيد مکالمه داشته باشيد.
 XPERIA Lداراي يک صفحه نمايش با کيفيت باال است که ميتواند تصاوير Full
 HDرا ني��ز پخش کند اما در نور خورش��يد کيفيت نمايش اف��ت زيادي دارد .به طور
کل صفحهنمايش اين گوش��ي در رده متوس��ط قرار ميگيرد .اندازه مناس��ب و وجود
يک قوس ماليم و کيفيت نسبتا باالي بدنه گوشي يک طراحي زيبا را به شما هديه
ميدهد که ميتوانيد به راحتي با يک دست نيز با آن کار کنيد .در کل اين گوشي با
توجه به قيمتي که دارد يک گوشي زيبا و قدرتمند محسوب ميشود و از لحاظ قيمتي
در مقايس��ه با رقيبانش بسيار مناس��ب است و تا کنون توانسته نظر کاربران زيادي را
به خودش جلب کند.
سلام .لطفا ي�ک نرمافزار آندرويد براي خوان�دن بازيهاي جاوا و
سيمبين معرفي کنيد.
توس��ط نس��خه جديد و کامال آزمايش شده از نرمافزار  JBedکه به فنجان قهوه هم
مشهور هست قادر خواهيد بود تمامي برنامهها و بازيها با فرمت جاوا و يا همان Jar
را روي گوشي آندرويدي خود اجرا کنيد.توجه نماييد اين نسخه از نرمافزار طبق گفته
س��ازنده خود نرمافزار فقط روي نسخه  2.3از آندرويد به طور صحيح و بدون مشکل
کار ميکند اما اگر گوش��ي آندرويدي ش��ما نسخههاي  2.1يا  2.2دارد ،ممکن است
مش��کالتي پيش بيايد .همچنين نرمافزارها و سايتهاي زيادي هستند که کار تبديل
فرمت را انجام ميدهند.

http://goo.gl/oBZnHq

ترفند همراه

در گوشیتان چه اتفاقی میافتد؟
حتما ميدانيد در زماني که ش��ما از نرمافزارهاي مختلف
روي گوش��ي اس��تفاده ميکنيد ،در زمان اجرا يک سري
اتفاقات در پسزمينه ميافتد که شما کامال از آنها بيخبر
هس��تيد .ميزان استفاده از دادهها توسط هر برنامه يکي از
همين موارد اس��ت .شايد شما هم دوست داشته باشيد به
صورت لحظهاي بتوانيد چگونگي ميزان اس��تفاده داده و
س��رعت انتقال اطالعات را در گوشي هوشمند اندرويدي
خود بررسي کنيد .اگر شما صاحب يک دستگاه اندرويدي
هستيد که نسخه سيستمعامل آن  4به باالست حتما با ابزار
ميزان استفاده داده يا  Data Usage Toolآشنا هستيد.
اين ابزار به صورت پيشفرض در آندرويد قرار گرفته و به
شما اجازه ميدهد تا به آساني بتوانيد بفهميد که گوشي شما
و برنامههايش ،به چه ميزان به تبادل داده پرداختهاند .اگر
شما دوست داريد در اين زمينه از برنامههاي تخصصيتري
استفاده کنيد ،بد نيست که نگاهي به يک برنامه بسيار ساده
با نام "نت اليو" داش��ته باشيد .بعد از نصب اين برنامه ،در
بخش اعالنيههاي دستگاه آندرويدي شما لگوي اين برنامه
ظاهر ميش��ود و با کليک روي آن ميتوانيد به س��ادگي
ميزان دادههاي ورودي و خروجي گوشي خود را ببينيد .اگر
مايل هستيد تنظيمات خاصي را براي اين دسته از دادهها
داشته باشيد ،باز هم ميتوانيد روي ويژگيهاي اين برنامه

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

Android Photos, Android Phone Call,

 aaنام یک بازی ساده است که از بازیهای دیگری
نظیر "فلپیبرد" بسیار سادهتر و خلوتتر طراحی شده
اس��ت .در این بازی چیزی جز یک دایره بزرگ ،چند
خط و چند ت��وپ کوچک مش��اهده نخواهید کرد اما
عجله نکنید .همین چند آیتم کوچک س��اعتها شما
را درگی��ر خ��ود میکنند .در این بازی ی��ک دایره در
مرک��ز تصویر در حال چرخش اس��ت ک��ه چند توپ
کوچکت��ر به آن متصل ش��دهاند (به نوعی ش��بیه به
پیوندهای مولکولی) .ش��ما در هر مرحله وظیفه دارید
تا تعداد توپی که در اختیار دارید را به سمت این دایره
چرخان پرتاب کنید تا به آن متصل ش��ود و البته باید
دقت کنید که این توپه��ای جدید ،به توپهایی که

پرسش و پاسخ همراه

حساب باز کنيد به عنوان مثال شايد شما تمايل داشته باشيد
تا مدت زمان بهروز رس��اني اطالعاتي را که در اين بخش
ميبينيد تا يک ثانيه کاهش دهيد تا آماري کامال لحظهاي
به شما ارائه شود يا شايد برعکس دوست داشته باشيد مدت
زمان اين گزارشها را افزايش دهيد تا باتري دستگاه شما
کمتر مصرف ش��ود .يک برنامه ديگر ب��ه نام "نت ورک
مانيتور ميني" هم وجود دارد که کمي تخصصيتر از "نت
اليو" است و به شما اجازه ميدهد تا با تغيير رنگ ،موقعيت،
ميزان شفافيت و اندازه فونت اطالعات ،تمامي بخشهاي
گوشي خود را به سليقه خودتان شخصيسازي کنيد .اين
برنامه به شما امکان ميدهد برنامههايي را که دوست داريد
به نوار وضعيت گوش��ي خود منتقل کنيد تا به راحتي در
زماني که چند برنامه مختلف را همزمان باز کردهايد بتوانيد
ترافيک دادهها در گوشي خود را مشاهده کنيد .اين که شما
به دادههاي پسزمينه گوشي خود دسترسي داشته و بتوانيد
آنها را مش��اهده کنيد چند مزيت عمده خواهد داشت .از
جمل��ه اين که اگر کمي در مورد اين دادهها تخصص پيدا
کنيد ،به س��ادگي ميتوانيد ويروسها را شناسايي کرده و
براي حذف آنها اقدام کنيد .همچنين ميتوانيد بفهميد چه
برنامههايي در هنگام اجرا چه ميزان انرژي از گوشي شما
ميگيرند و باعث ايجاد درگيري در حافظه ميشوند.

سالم بايت .لطفا درباره گوشى ايراني  GLXمدل  G4توضيح دهيد.
اين گوش��ي در بهمنماه سال  91توسط شرکت  GLXمعرفي شد .اين گوشي داراي
يک صفحه نمايش  5,3اينچي اس��ت که وضوح تصوير آن به  960×540ميرس��د و
امکان لمس همزمان  5نقطه را دارد و داراي ارتباطاتي چون  3Gو بلوتوث نسخه 3
است .همچنين  G4داراي يک پردازنده دو هستهاي Media tek-MT 6577 Dual
 Coreبا قدرت  1GHzاس��ت که يک پردازنده گرافيکي Power VR SGX 531
نيز به آن کمک ميکند .حافظه اصلي  512MBبراي پردازنده اين گوش��ي مناس��ب
اس��ت و خود گوشي نيز  4GBحافظه داخلي دارد که تا  32 GBتوسط کارت حافظه
قابل ارتقا است.سيس��تمعامل اين گوشي آندرويد  4.1است و دوربين  8مگاپيکسلي
آن تصاوي��ري با ابع��اد  3264×2448را به ش��ما ميدهد و کيفي��ت فيلمبرداري آن
 720×1280با سرعت  30فريم در ثانيه است.
بايت عزيز سالم .لطفا به سواالتم در مورد گوشي HTC chacha
پاسخ دهيد .چه طورميشود اينترنت  3Gرا غير فعال کرد ،چون مدام
ش�ارژ گوشي کم ميش�ود؟ حروف پيامکهاي فارسي جدا نشان داده
ميشود .آيا امکان نصب فارسيساز پيامک و منو وجود دارد؟
در صفحه تنظيمات به قس��مت شبکههاي بيس��يم رفته و در شبکههاي موبايل فقط
ش��بکه  GSMرا انتخاب کنيد .اين کار تاثير مناسبي در کاهش ميزان مصرف باتري
گوش��ي ش��ما دارد .ميتوانيد رامهاي سفارشي فارس��ي و يا رامهاي رسمي عربي را
نصب کنيد و يا از برنامههاي صفحهکليد فارس��ي مانند Persian Soft Keyboard
اس��تفاده کنيد .البته براي اس��تفاده از همان زبان عربي گوشي در تنظيمات گوشي به
قس��مت زبان و کيبورد برويد و صفحهکليد عربي را انتخاب کنيد و س��پس در قسمت
نوش��تن پيام��ک جديد چند ثاني��ه روي صفحه کليک کنيد و بعد به قس��مت Input
 Methodوارد شويد و صفحهکليد عربي را انتخاب کنيد.حاال با استفاده از دکمه lng
که مخصوص اين گوش��ي اس��ت ميتوانيد زبان را به راحتي تعويض کنيد البته براي
منو حتما انگليسي را انتخاب کنيد.

سال هشتم/شماره سیصدوشصتوپنج/چهارشنبه  23اردیبهشت 1394
13 May 2015 / www.Khorasannews.com

بازیکوچک

خبربازی

پرش از موانع با موتور

نبرد با بیماری ،از زمین و آسمان

وحید صفــایی


بازی کوچک این هفته  Super Motocross Deluxeنام دارد .این بازی از س��بک
عنوان محبوب  Trials Fusionتقلید میکند و در گیمپلی نیز ش��باهت زیادی به آن
دارد .در این س��بک ،بازیکن باید با استفاده از یک موتور پرشی ،از مسیری ناهموار و
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 سراشیبیها
و سرباالییهاست و عبور از آن ،به حفظ تعادل موتور سیکلت نیازمند است.
در مراحل اولیه بازی ،موانع ساده هستند و به سادگی میتوان اصول کلی حفظ تعادل
موتور سیکلت را فرا گرفت .با استفاده از دکمههای جهتدار ،موتور سوار به سمت جلو
یا عقب موتور متمایل میش��ود و وزن خود را به یکی از دو طرف میاندازد .با انجام
این کار ،موتور نیز به جلو یا پشت متمایل میشود .در هنگام باال رفتن از سرباالییها،
بهتر است وزن خود را به سمت جلو متمایل کنید تا راحتتر به جاذبه غلبه نمایید ،در
حالی که در هنگام فرود در سراشیبیها ،بهتر است که وزن به پشت سر متمایل شود
تا س��قوط و ضربه ش��دید ،باعث بر هم خوردن تعادل نش��ود .در صورتی که در زمان
تعیین شده نتوانید بازی را به پایان برسانید ،باید مرحله را از اول آغاز کنید.
در ص��ورت تمایل این بازی را با حجم��ی نزدیک به  34مگابایت از آدرس زیر دانلود
کنید( :رعایت حروف کوچک و بزرگ انگلیس��ی در هن��گام وارد کردن لینک الزامی
است).

ب��ازی  Tom Clancy's: The Divisionنس��خه آتی از
سری داستانهای  Tom Clancyاست که در سال 2015
میالدی به عرضه عمومی گذاشته خواهد شد .این در حالی
است که توسعه این بازی ،بیشتر از نسخههای پیشین این
مجموعه به طول انجامیده است .ساخت این بازی در سال
 2012کلید خورده و اولین پیش نمایش آن در سال 2013
و در نمایش��گاه  E3آن س��ال در معرض دید عموم قرار
گرفته است اما این بار  UbiSoftبا اعمال سختگیریهای
گسترده بر بازی ،فرآیند توسعه آن را طوالنیتر کرده است.
در حال حاضر  4استودیوی ساخت بازی شرکت UbiSoft
در توسعه این بازی مشارکت دارند .شرکت  UbiSoftموتور
گرافیکی  Snowdropرا مطابق با استانداردهای گرافیکی
کنسولهای نسل هشتمی برای این بازی توسعه داده است
تا شاید  The Divisionضعف نسخههای اخیر این سری
را در مقابل رقبای قدرتمند جبران کند.
همانند نسخههای قبلی از بازیهای سری Tom Clancy
بازی  The Divisionاز یکی از رمانهای یک نویس��نده
مشهور الهام گرفته شده است .داستان بازی ،آسیبپذیری
بیش��تر جوامع امروزی را به تصویر میکشد .عامل تهدید

پرسشوپاسخبازی

خبربازی

هنگام اجرای بازی  ،PESبازی ناگهان از حالت اجرا خارجو صفحه
سیاه میشود و این پیام را میدهد:

عن��وان  Kerbal Space Programن��ام یک بازی
ش��بیه ساز اس��ت که به تازگی منتشر شده و در اولین
روزهای انتش��ار خود ،نه تنه��ا نقدهای مثبت فراوانی
دریافت کرده بلکه به موفقیت بسیار خوبی در فروش
دس��ت یافته اس��ت .بازی در ن��گاه اول ،یک عنوان
شبیه س��از با گرافیک تاریخ گذش��ته به نظر میرسد
اما بازیکن به س��رعت در خواه��د یافت که این بازی
میتواند بس��یار هیجانانگیزتر از چیزی باش��د که به
نظر میرسد.
Kerbalها موجودات خیالی و خندهداری هس��تند که
قصد دارند از س��یاره خود (که به زمین ش��باهت دارد)
خارج شوند.
آنها به دنبال توس��عه فناوری فضایی خود هستند و
از همین رو ،یک پایگاه وس��یع برای ساخت و توسعه
فضاپیم��ا ایج��اد کردهاند و این یعنی ی��ک ماموریت
بزرگ پیش روی شماست.
بازی گیمپلی بسیار گس��ترده و جزئیات فراوانی دارد.
اولین گام در بازی ،س��اخت یک فضاپیماست .در هر
ماموریت ،ش��ما باید متناسب با اهداف ماموریت ،یک
فضاپیما طراحی کنید.
ب��ه طور مش��خص ،منابع محدود هس��تند و در اولین
ماموریتها ،دانشمندان گروه شما برای توسعه قطعات
تجربه و علم کافی ندارن��د .حال باید با منابع محدود
و ص��رف کمی خالقی��ت ،یک س��فینه فضایی ایجاد
کنید .این س��فینه کامال در ش��رایط فیزیکی آزمایش
خواهد شد و در عمل ،کوچکترین اشتباه در طراحی،
به انفجار ،س��قوط یا حتی بلند نش��دن سفینه منتهی
میش��ود .پس باید در گام اول متناس��ب به مقصدی
ک��ه قصد دارید به آن برس��ید ،تعدادی راکت ،مخازن
س��وخت و تجهیزات امنیتی برای سفینه خود در نظر
بگیرید .تع��داد قطعاتی که باید در هر س��فینه به کار
ببندید ،بسیار متنوع است و شمادر شکل به کارگیری
و محل نصب هر یک از تجهیزات مختار خواهید بود.
بعد از اتمام فرآیند س��اخت س��فینه ،به س��کو منتقل

http://goo.gl/pmwpQW

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

مشکل از کجاست؟
این پیغام شامل هیچ اطالعات مفیدی برای تشخیص علت بروز خطا در هنگام
اجرای بازی در رایانه شما نیست و صرفا به این موضوع اشاره دارد که خطای
نامشخصی رخ داده است.
از آنجا که بسیاری از بازی دوستان در ایران از نسخههای کرک شده استفاده
میکنند ،احتماال با خطاهای پیشبینی نشدهای روبهرو میشوند که سازنده بازی
نیز اطالعی از آنها 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 میشود .آزمودن دیسک بازی با نصب و
اجرای آن در یک رایانه دیگر میتواند آزمون خوبی برای سنجش سالمت دیسک
باشد .معموال خطاهای حین اجرا به طور مستقیم از درایورها یا کتابخانهها ناشی
نمیشود ،چرا که خرابی یا نبود این نیازمندیها مانع از اجرای کلی بازی میشود
و خطاهای حین اجرا معموال از ایرادات پیشبینی نشده در فایل کرک شده بازی
ناشی میشود .در صورت امکان فایل صحیح کرک بازی را به طور جداگانه تهیه
و اعمال کنید.
در هنگام اجرای بازی ،صفحه کلید رایانه به جز کلید باال و پایین از
کار میافتد ،برای رفع این مشکل چه کنم؟
با توجه به تعریف سازنده بازی از کنترلر و صفحه کلید ،در هنگام اجرای بازی بیشتر
دکمههای صفحه کلید کاری انجام نمیدهند و بعضی از دکمهها نیز در شرایط
خاصی ،کار میکنند .به  Settingsبازی مراجعه کرده و بررسی کنید بازی به طور
پیش فرض با چه دکمههایی کار میکند .هر یک از فعالیتها در بازی با دکمه
خاصی اجرا میشود و در بیشتر بازیهای امروزی ،تنظیمات کنترلر یا صفحه کلید
قابل تنظیم است.
معموال بازیهـا نمیتواننـد دلیـل از کـار افتـادن صفحـهکلیـد باشنـد و در صورتی
که صفحه کلیـد در محیط وینـدوز به درستی کار کنـد ،این طـور فـرض میشود
که در محیط بـازی نیز به درستـی کار خواهنـد کرد و از کار افتادن احتمالی بعضی
از دکمهها ،به ایـن دلیـل اسـت که بـرای آن دکمـهها در بازی ،فعالیت خاصی
تعریف نشده است.

 The Divisionمجموعه  Tom Clancyرا بهروز خواهد کرد

کنن��ده ،یک بیماری اس��ت ک��ه تنها ط��ی  5روز ،تمام
زیرس��اختهای ایاالت متح��ده را از بین میبرد .به دلیل
زیرساختهای واحد و گسترده آب رسانی و انرژی ،بیماری
به س��رعت شیوع پیدا کرده و بس��یاری از مردم جان خود
را از دس��ت میدهند .دولتمردان نیز از این قاعده مستثنی
نیستند و این جاست که "یگان" وارد عمل میشود .یگان،
نام رمزی برای مامورانی کارکش��ته اس��ت که در شرایط
کام�لا اضطراری وارد عمل میش��وند و در عمل از هیچ
کس دستور نمیگیرند ،بلکه در شرایط خاص خود ،مختار
به اتخاذ تصمیم و عمل هستند.
 The Divisionگیمپلی بسیار گستردهای دارد و همپا با
بازیهای رقیب ،توسعه یافته است .همانند نسخههای اخیر،
بازی از گیمپلی شوتر سوم شخص بهره میبرد اما قهرمان
ب��ازی به لطف مهارتهای فردی و تجهیزات پیش��رفته
خود ،قابلیتهای متنوعی دارد .سالحهای بسیار گسترده،
تواناییهای فردی در نبرد نزدیک و تن به تن و اس��تفاده
از تجهیزات الکترونیکی گوناگون برای نبرد الکترونیک و
کسب اطالعات ،بخشی از فعالیتهای گستردهای است
که در پیش نمایش بازی به نمایش گذاشته شده است .البته

علیرغم تجهیزات نظامی ،بازیکن در کسب منابع حیاتی با
مش��کل روبهرو خواهد بود .شرایط مرگ زده نیویورک در
طول بازی ،بازیکن را برای یافتن غذا ،منابع درمانی و آب
سالم با مشکل روبهرو خواهد کرد.
ب��ازی میتواند به صورت آنالین ،یک نفره PVP ،یا Co
 Opاجرا شود .در شکل آنالین ،بازیکن ماموریت معمول
خود را دنبال میکند .در طول ماموریت ممکن است بازیکن
با بازیکنان دیگر در شرایط مشابه روبهرو شود .این برخورد
میتواند به هم��کاری کوتاه مدت یا حتی خرید و فروش
تجهی��زات و منابع منتهی ش��ود .در بخش  Co Opچند
بازیکن در شبکه محلی یا آنالین ،ماموریتها را با یکدیگر
پیش خواهند برد .در شرایط  PVPهر یک از بازیکنان ،در
نقش دشمن یکدیگر ظاهر میشوند و مبارزاتی نفس گیر
را رقم خواهند زد.
 UbiSoftبرای  The Divisionیک سیستم پهپاد طراحی
کرده اس��ت که در نوع خود بسیار جالب به نظر میرسد.
در این سیس��تم ،شخص دومی میتواند به عنوان خلبان
پهپاد ایفای نقش کند .این پهپاد به وسیله تلفنهای همراه
هوشمند یا تبلتها هدایت میشود و نمایی متفاوت و از باال
به پایین از صحنه نبرد به نمایش میگذارد .پهپاد میتواند
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) آسانتر نماید.
این بازی اولین نس��خه از س��ری  Tom Clancyاس��ت
که تنها در کنس��ولهای نسل هشتمی و ویندوز میزبانی
میشود و برای اولین بار Xbox 360 ،و  PS3میزبان این
بازی نخواهند بود.
زمان دقیق عرضه این بازی مش��خص نیس��ت اما اخبار
غیررس��می حاکی از احتمال عرضه این ب��ازی در پایان
تابستان یا اوایل پاییز سال جاری است.

 KSPتجربهای به یادماندنی از سفر به فضا

گام اول :یک فضاپیما بسازید!

خواهید ش��د .مس��ئولیت پ��رواز به عهده شماس��ت و
همه جزئیات قابل مش��اهده و تنظیم هس��تند .شرایط
آب و هوای��ی روی عملک��رد پرواز تاثیرگذار هس��تند
و ش��ما باید در ه��ر لحظه ،ش��رایط را مدیریت کنید.
سرعت آغازین پرتاب ،میزان شتاب ،لحظه جدا شدن
راکتهای داغ شده و زمان فعال شدن راکتهای چند
مرحلهای ،زمان جدا ش��دن کالهک ،باز ش��دن چتر،
خ��روج اضطراری و دهها مورد دیگر ،همه و همه باید
در طول یک ماموریت فضایی مورد بررس��ی و کنترل
شما قرار گیرد.
جالب این جاس��ت که Kerbalهای خندهدار نیز برای
خ��ود هویت دارن��د و باید به اعضای تی��م خود توجه
داشته باشند.
خطاه��ای فردی Kerbalها میتوان��د ماموریت را به
خط��ر بیندازد در حالی که اجرای ماموریتهای موفق
ب��ه افزایش تجربه و آمادگی بیش��تر ای��ن موجودات
کارتونی منجر خواهد شد .در صورتی که یک عملیات
ناموفق انج��ام گیرد ،این امکان وجود دارد که ش��ما
یک ی��ا چند نفر از اعض��ای تیم فضان��ورد خود را از
دست بدهید.
فق��دان نیروهای فنی و کار بلد تیم ،کار را س��ختتر
خواهد کرد و از این رو ،یک ماموریت شکست خورده،

عالوه بر این که به از دس��ت رفتن منابع موجود شما
ختم خواهد ش��د ،نیروی  Kerbalباتجربه شما را نیز
از تیم خارج خواهد کرد! اعضای تیم متعدد هس��تند و
روحیات متفاوتی دارند.
از ای��ن رو بای��د با بررس��ی وضعیت روح��ی و میزان
آمادگ��ی آنهـ��ا ،در ه��ر ماموریت اف��راد خاصی را
انتخاب نمایید.
س��رمایهگذاری دائمی روی تنه��ا چند  Kerbalباعث
افزایش توان آنها میش��ود اما اگر در یک ماموریت
آنها را از دس��ت بدهید ،چیزی که برای ش��ما باقی
میمان��د یک مش��ت  Kerbalبیتجربه اس��ت که با
ماموریتهای سنگینی روبهرو هستند!
گرافیک  KSPچندان به روز نیس��ت و س��ازنده بازی
برای چش��منواز بودن بازی نیز کار زیادی انجام نداده
است اما بازی فیزیک تحسین برانگیزی دارد و تجربه
پرت��اب یک فضاپیم��ا را کامال زیرپوس��تی در اختیار
بازیکنان قرار میدهد.
ب��ه همین دلی��ل ب��ازی عمومـا نقدهـ��ای مثبـت و
امتی��ازات بس��یار خ��وب  87و  94را از منتق��دان و
بازیکن��ان دریافت کرده اس��ت .سیس��تمهای عامل
وین��دوز ،لینوک��س و مکینت��اش میزبان��ان این بازی
سرگرم کننده هستند.
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جـــدول

دول شماره 365
ج

همـــراهباشـــما
سالم بايتى .لطفا روش نصب بازىهاى ديتادار را آموزش بدهيد .با تشكر

افقـی:
 -1شرکت تولیدکننده کارتگرافیکی (صفحه  - )3مرورگر جدید
مایکروسافت (صفحه  -2 )5منطقهای خوش آب و هوا که هنگام تابستان
به آن جا میروند  -از وسایل حمل و نقل عمومی  -3از ضمایر فاعلی مفرد
 آرامگاه فردوسی در این منطقه قرار دارد  -گداخته  -4خیس و مرطوب خاک سفالگری  -غرور  -5عنوان  -از القاب پروردگار و به معنای یکتا ویگانه  -دزد اینترنتی  -6از ابزارهای نقاشی (صفحه  - )12از سختافزارها
 -7معادل فارسی  -8 Contactمدرک الزم برای ورود یا خروج به یک
کشور  -تکرار یک حرف  -9عدد  - 11از پستانداران دریایی بسیار باهوش
 خطی فرضی که زمین را به دو نیمکره شمالی و جنوبی تقسیم کردهاست  -10رود کوچک  -اعتبار و شرف – از کلیدهای صفحهکلید  -11از
سایتهای اینترنتی  -یکی از سیستمعاملهای مایکروسافت (صفحه )5

رمز جدول  365را در خانههای زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید

رمز جدول شمــاره  :364آنالوگ )(Analogue

حل جدول شماره 364

 -1ش��رکت تولیدکننده تراشه (صفحه  - )5موسس انویدیا (صفحه )3
 -2از س��ازهای سنتی  -عدد – از سایتهای اینترنتی  -3واحد سنجش
اختالف پتانسیل  -آشکار  -خون در آن جریان دارد  -4دوست و همراه -
خاموش بودن چراغ  -5 IDاز غصه مردن  -آدرس اینترنتی  -از ویتامین
ها  -6دانش و علم  -به مشام میرسد!  -7از نرمافزارهای نقشهکشی  -از
کنس��ول بازیهای قدیمی  -8از چهارپایان اهل��ی  -از فلزات  -از انواع
ویندوز  -9نو و دست نخورده  -آزاد – گفتوگوی اینترنتی  -10از اعضای
بدن  -نابینا  -به معنای لغو یک طرفه قانون اس��ت  -11از محصوالت
انویدیا (صفحه  - )3مدیرعامل مرحوم شرکت اپل
طراح جدول :شادی طباطبایی

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

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

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

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

اسامی برندگان مسابقه
بایت جدول شماره 363

محسنجعفرپور
مشهـد


خدیجهاسماعیلی
تهران

سالم بايت .لطفايك تبلت  180هزار تومانى برای من معرفى كنيد!
سالم بایت عزیز .میخواستم پیشنهاد کنم از بارکدهای  QRبرای لینکهای دانلود
استفاده کنید.
سالم بايت .تا االن دو دفعه است که دارم درخواست مىكنم "لطفا رايانهای
براىكارهاى عمومى معرفىكنيد"!
با سالم من گوشی  Xperia Pدارم .مصرف شارژ باتری آن باال میباشد .لطفا برای
کاهش مصرف شارژ توضیح دهید.

عمـودی:

(  4افقی و  1عمودی)  11( -افقی و  7عمودی)  6( -افقی و  2عمودی)  5( -افقی و  10عمودی)
( 11افقی و  10عمودی)  5( -افقی و  10عمودی)

سالم بچههای بايت خسته نباشيد .معلومه از اقتصاد مطالعه نداريد! توليد ناخالص ملى
(GNP) ميش ه نه( GDPتوليد ناخالص داخلى).

مریم خانبیگی  -مژده اخوانمهدوي  -فاطمه نیازمند  -سمیرا
خلیلیمطلق  -س�عیده خلیلیمطلق  -غزل قاسمینور  -شبنم
صانع�ی  -امی�د صادقینژاد  -مصطفی قاس�می  -محمدحس�ن
جعف�ری  -احم�د مرادبخ�ش  -فاطم�ه كفاشپ�ور  -محس�ن
جعفرپ�ور  -حمیدرضا زنجانی  -زهرا صنعتی  -امیر س�لیمانی
 عل�ي قائن�ي  -آیدی�ن ن�وری  -س�یدعماد ب�رادران  -علیافتادهرحمت�ی  -مه�دی ابراهیم�ی  -محمدمهدی س�لیمانی -
عیسی دهقان  -رضا غالمی  -تهمینه دهقان  -فتحا ...غفاری -
حس�ن یوسفپور  -ابوالفضل مرشدلو  -جالل حسینیان  -بیژن
کچرانلویی  -س�یدعلیاکبر خیاطیان  -حامد مومنزاده  -احمد
جلیلییوسفنژاد  -سبحان اسماعیلزاده  -علی خانی  -پروانه
خان�ی  -گالبتون خانی  -محس�ن خانی  -خیرالنس�ا رحیمی -
بهار اسماعیلزاده  -محمدرحیم اسماعیلزاده  -امید حسیننیا
 علي انصاري  -مهدی سربیشه  -زینب اللبازگیر  -محمدرضاسربیش�ه  -سیدمحمدحس�ین علویون  -ماهمنیر ابراهیمپور -
سارا ملكسيما  -زهره انصاري  -توران فاضل    -ريحانه انصاري
 ش�هريار عطايي  -فاطمه باقری  -زهرا کرمی  -س�عید باقری امین پس�ندیده  -اش�رف رنجبر  -فرزانه شرفیصدرآبادی -س�عید ش�رفیصدرآبادی  -محمدجواد حاجيقنبري  -خدیجه
اس�ماعیلی  -بهناز دانشگر  -علیرضا سهامی  -مجید پسندیده
 آنیت�ا ژالهپ�ور  -رض�ا لطفيايلهائ�ي  -هادی فخ�اری  -امیددیم�ی  -عب�اس محمدیقلعهن�ی -انس�یه آذرکس�ب  -جواد
گلس�تاني  -الهام وثوق�ی  -امين رضايي  -حبيبا ...س�بزهكار

سالم بایت عزیز .اطالعاتی در مورد گوشی  Xperia Zو قیمت آن را میخواهم.
ممنون
سالم بایت عزیز .این دفعه هفتم است که به شما پیامک میدهم .لطفا فرق
گوشیهای سامسونگ مدل اصل آنها را با مدل مینی آن دسته به طور خالصه
توضیح دهید.
سالم بایت عزیز .لطفا چند گوشی ویندوز فون درحد  1.5تا  2میلیون معرفی کنید.
ممنون میشوم
بایت .با سالم وقتی ریز کارکرد اینترنت را نگاه میکنم میبینم حجم زیادی
دانلود داشتهام .ویندوز را در حالت  Neverگذاشتهام تا  Updateنشود .البته شاید از
آنتیویروس و یا نرمافزارهای دیگر باشد.
بایت سالم .میخواستم قیمت کارت گرافیکهای  DDR5را اعالم کنید و بهترین
آنها را در قیمت خود معرفی کنید .متشکرم
سـالم بایت .اگـر امکان دارد در رابطـه بـا گوشی هوآوی
ممنون

G510

توضیح بده.

لطفا قیمتهای بخش هنر دیجیتالی را به تومان هم بنویسید.
سالم بايت .بسيار مبتدى هستم .لطفا ساخت پاورپوينت در ويندوز  XPرا آموزش
بدهيد .ممنون
سالم بایت .لطفا یک لپتاپ خوب تا قیمت یک و نیم میلیون تومان معرفی کن.
سالم بایت عزیز! لطفا روش استفاده از سیستم شبا را هم توضیح بده .ممنون
سالم بایـت عزیـز .میخواستـم دربـاره پردازنـده
با تشکر

Intel i5-3470

توضیح دهید.
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شادی طباطبایی

هفتهنامه فنــاوری اطالعات روزنامهخراســان

دبیر هفتهنامه بــایت:
دطباطبــایی
دسعی 
سی 
ديـر اجرايي:
م

دینژاد
دی یز 
مه 

شمــارهپیــامک

ثبت تصاویر کودکان پرتحرک
ش��رکت  VTechبا نزدیک ش��دن به فصل
تابستان نوعی دوربین مخصوص گروه سنی کودک و
نوجوان به بازار عرضه کرده اس��ت ک��ه Kidizoom Action
 Cameraنام دارد .این محصول که دارای بدنه ضد آب و الس��یدی
تمام رنگی  1.4اینچ میباش��د ،به این گروه از کارب��ران کوچک اجازه میدهد
ت��ا بتوانند آن را به دوچرخه یا اس��کوتر خود متصل کنن��د و از لحظات مهیج زندگی خود
عکسبرداری نمایند .این دوربین کوچک کامال ضد ضربه بوده و مجهز به  32گیگابایت حافظه
خارجی است .عالوه بر این سه بازی در آن نصب شده است که به کودکان اجازه میدهد تا برای رفع خستگی
بتوانند بازی کنند .امکان به اشتراگذاری تصاویر گرفته شده در شبکههای اجتماعی به صورت آنالین وجود دارد.
قیمت آن  60دالر اعالم شده است.

2000999

شمــارهتماس

37617000
Email

Byte@Khorasannews.com

نشـانی
د صا دقی)
بلوار ســازمان آب (شهی 
دفتر مرکزی روزنامه خراســان
ضمیمه بایت

لگوهای پر حافظه

نمایی دقیقتر از خود

شارژ سریع

اگر به دنبال نوعی هارددیسک کوچک و بامزه برای ذخیره فیلمها و عکسهای خود
هستید ،این لگو هارددیسک درایو حتما مورد توجه شما قرار خواهد گرفت.
ان��دازه آن  4.9x3.7x0.86اینچ بوده که عالوه بر ظاهر متفاوت و جالبی که دارد،
ی��ک ترابایت ظرفیت ذخیرهس��ازی را برای کاربر فراهم میکند .س��رعت انتقال و
دریافت فایل در آن بسیار باال بوده و کاربری آسانی دارد.
جال��ب ای��ن که با خرید آن یک پک کامل قطعات لگو در اختیار کاربر قرار میگیرد
و آن را تبدی��ل به یک لگوی واقعی برای بازی مینماید .در حقیقت کاربر در مدت
زمان��ی که انتقال فای��ل صورت میگیرد میتواند بیکار نب��وده و خالقیت خود را با
ساخت قطعات لگویی مختلف شکوفا کند!
این محصول  200دالر قیمت دارد.

 XperiaC4نمونهای جدید از اندرویدفونها اس��ت که تمرکز ویژه آن روی ساختار
دوربین جلوی گوشی جهت ایجاد عکس سلفی پرفکت بوده است.
این گوشی که کارایی بسیاری دارد ،در اندازه  150.3x77.4x7.9میلیمتر طراحی
ش��ده و  147گرم وزن دارد .بس��یار نازک بوده و بر طبق گفته س��ونی توجه ویژه
روی دوربین  5مگا پیکسلی جلوی گوشی جهت ایجاد عکسهای سلفی با کیفیت
بینظیر بوده است.
این محصول مجهز به پردازنده  ،1.7GHzرم  2GBو حافظه داخلی  16گیگابایت
با امکان ارتقای حافظه تا  128گیگابایت میباشد .صفحه نمایش  5.5اینچی فول
اچ دی آن دارای رزولوش��ن  1920×1080پیکس��ل ب��وده و دوربین پش��ت آن 13
مگاپیکسل است .این محصول به تازگی وارد بازار شده است.

اگر دوست دارید گوشی خود را در عرض چند دقیقه شارژ کنید این کابل شارژ قابل
انعطاف میتواند مناسب کار شما باشد.
محصول فوق که برای انوع گوشیهای اندروید و ویندوزفون ساخته شده است بسیار
سبک و قابل حمل بوده و طول آن  2.35اینچ 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 سریعتر از سایر شارژرها بوده و در هنگام اتصال کابل ،شارژر اتصال داده را غیر
فعال میکند تا سرعت دو برابر شود.
این محصول  12دالر قیمت دارد.

کلکسیون خود را تکمیل کنید

موسیقی داغ!

اگر از عالقهمندان به جمعآوری فلشهای یواسبی عجیب و غریب
و جالب هستید این فلش نسبتا بزرگ که شبیه به کنسول بازیهای
کوچ��ک و قدیمی طراحی ش��ده اس��ت میتواند برای کلکس��یون
فلشهای شما مورد جالبی باشد.
این محصول که توسط  Andrei Lacatusuساخته شده است ،در
ظرفیتهای  8 ،4 ،2و  16گیگابایت ساخته شده است.
با اتصال دو قس��مت فلش ،کامال ش��بیه به کنترلرهای بازی دستی
شده و به سختی قابل تشخیص است.

اگر دوست دارید به یک موسیقی آتشین گوش دهید به شما پیشنهاد
میکنیم ،این اس��پیکر جالب را از دس��ت ندهید .این اس��پیکر بسیار
عجیب به ش��کلی طراحی ش��ده که با پخش موس��یقی از آن آتش
خارج ش��ده و با زیاد و کم شدن ش��دت آهنگ میزان آتش نیز زیاد
و کم میش��ود .آن را میتوان اولین بلوتوث اس��پیکر آتشین جهان
دانست که تا کنون س��اخته شده است .اگرچه به نظر این محصول
خطرناک میآید ولی در هوای س��رد زمستانی عالوه بر گرم کردن
محیط میتواند برای شما موسیقی نیز پخش کند!
این محصول ضد حریق بوده و با فناوری خاصی ساخته شده است.

