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افزایش نفوذ استفاده از ابزارهای دیجیتال مانند تلفن 
مسئوالن  نوجوانان،  و  کودکان  بین  تبلت  و  همراه 
تا  کرد  مجاب  را  حوزه  آی سی تی  در  قانونگذار 
را  سنی  گروه  این  برای  سیم کارت ها  به  دسترسی 
موظف  اپراتورها  نیز  اساس  برهمین  کنند.  قانونمند 
به تولید سیم کارت های کودک شدند.  سیم کارت های 
و  مقررات  تنظیم  سازمان  اعالم  براساس  کودک 
ماه  خرداد  از  رسمی  صورت  به  رادیویی،  ارتباطات 
بازار  وارد  همراه   اپراتور  سه  توسط  جاری  سال 
قرار است در  این سیم کارت ها در حالی  اما  می شود. 
منتقدانی  که  قرارگیرد  نوجوانان  و  کودکان  اختیار 
اعالم  تلفن همراه  اپراتور  دو  که   شرایطی  در  دارد. 
از  استفاده  می تواند  کودک  سیم کارت های  می کنند 
تلفن همراه توسط گروه سنی زیر ۱۸ سال را قانونمند 
اما  پایان دهد  خصوص  این  در  نگرانی ها  به  و  کند 
فروش  مجلس،  رئیسه  هیأت  عضو  جمله  از  برخی، 
را  سوم  و  اول  اپراتورهای  توسط  سیم کارت ها  این 
کاسبکارانه معرفی کرده و خواستار توقف فروش آنها 
شده  است. همچنین از سوی دیگر برخی کارشناسان 
فرهنگ سازی  که  زمانی  تا  می کنند،  اعالم  آموزشی 
درستی در خصوص استفاده از ابزارهای همراه توسط 
معلمان و دانش آموزان صورت نگیرد نمی توان انتظار 
داشت با یک "سیم کارت کودک" مشکالت این حوزه 

را حل کرد.

مصوبه ای برای صیانت از کودکان
در  نوجوانان  و  کودکان  بی رویه  حضور  از  نگرانی 
مانند  ابزارهایی  از  فزاینده  استفاده  و  مجازی  فضای 
تلفن همراه و تبلت سرانجام باعث شد وزارت ارتباطات 
برای صیانت از کودکان و نوجوانان در برابر خدمات 
نسل های سوم و باالتر تلفن همراه، اپراتورها را مکلف 
به ارائه سیم کارت های کودک و نوجوان کند. در همین 
زمینه نیز کمیسیون سازمان تنظیم مقررات در آذر ماه 
۹۳ با مصوبه ای اپراتورهای تلفن همراه را از فروش 
سیم کارت به افراد زیر ۱۸ سال منع کرد. براساس این 
مصوبه، اپراتورها موظف به ارائه سیم کارت کودک با 
اعمال محدودیت در دسترسی به دیتای نسل های ۳ 
و ۴ برای قشر آسیب پذیر کودک و نوجوان شدند. به 
مصوبه  ابالغ  از  پس  ماه   ۶ اپراتورها  به  ترتیب  این 
فرصت داده شد تا طرح پیشنهادی خود را ارائه دهند.
براساس این مصوبه، اپراتورها موظف هستند خدمات 
تلفن همراه را با قابلیت اعمال برخی مدیریت ها برای 
از  یا چند دسته  برای یک  نوجوان  استفاده کودک و 
خدمات تلفن همراه نظیر صوت، تلفن تصویری، پیام 
کردن  اضافه  یا  اینترنت  و  چندرسانه ای  پیام  کوتاه، 
یا  خانوادگی  تماس  امکان  چون  قابلیت ها  برخی 

گروهی براساس درخواست مشترک فراهم کنند.

 سیم کارت هایی از نوع اول و سوم
شده  داده  فرصت  رسیدن  پایان  به  از  بعد  و  حاال 
ورود  و  فعالیت  از  گوناگونی  خبرهای  اپراتورها  به 

سیم کارت های کودک به بازار شنیده می شود.
اپراتورهایی بود که فعالیت در  اولین  از  اپراتور سوم، 
این زمینه را شروع کرد. این اپراتور از آخرین  ماه های 
سال ۹۳ فروش سیم کارت های کودک خود را شروع 
کرد. مجیدصدری،مدیرعامل اپراتور سوم، در خصوص 
سیم کارت کودک این اپراتور می گوید: "مطالعه برای 
پیش  چندی  را  کودکان  ویژه  سیم کارت های  تولید 
توسط تیم مطالعاتی اپراتور سوم شروع کرده بودیم و 
در حال حاضر توانسته ایم سیم کارت کودک را منطبق 
در  همچنین  و  تنظیم  سازمان  کمیسیون  مصوبه  با 
ملل  سازمان  کودک  حقوق  نامه  پیمان  چارچوب 
عرضه  اینکه  اعالم  با  کنیم". صدری  عرضه  متحد، 
اولیه سیم کارت کودک در قالب همکاری با مجموعه 
و  سال   ۶ تا   ۳ سنی  رده  دو  برای  نبات  نشریات 
همچنین ۷ تا ۱۲ سال، از اواخر سال ۱۳۹۳ آغازشده 
اعالم می  کند، محصول سیم کارت کودک این اپراتور 
سیم کارت  عدد  یک  شامل  دوگانه  بسته بندی  در 
۱۰۰مگابایت  هدیه  با  مادر"  و  "پدر  ویژه  اعتباری 
اینترنت یک ماهه با قابلیت مدیریت و کنترل حساب 
سیم کارت  عدد  یک  همراه  به  کودک،  سیم کارت 
با ویژگی هایی از جمله دسترسی مشخص و  کودک 
مشاهده  امکان  همانند  دیتا  خدمات  به  شده  کنترل 
کامل  آرشیو  پویا،  تلویزیونی  رایگان ساعت ها شبکه 

در  تلویزیونی  شبکه های  از  شده  پخش  کارتون های 
قالب سرویس رایتونز از مجموعه کافه رایتل، هزاران 
آپارات  خدمت  در  شده  عرضه  انیمیشن  و  کارتون 
کودک، مجموعه ای متنوع از داستان، بازی و سرگرمی 
همراه  به  نبات  نشریات  مجموعه  توسط  شده  ارائه 
امکان استفاده از واقعیت افزوده در مجموعه نشریات 
به  می شود.  عرضه  تومان  هزار  ده  قیمت  با  مذکور، 
کودک،  سیم کارت  ارائه  اول  فاز  در  صدری،  گفته 
تماس  یا  پیامک   ارسال  امکان  نوجوانان  و  کودکان 
تلفنی را ندارند و در فاز دوم این امکانات به سیم کارت 
اضافه می شود. اما سیم کارت های کودک  همراه اول با 
نام "درسا" در حال حاضر به شکل محدود در برخی 

دفاتر خدمات ارتباطی فروخته می شود.

انتقاد به سیم کارت های کودک
نگاهی کلی به ویژگی های سیم کارت های کودک دو 
اپراتور اول و سوم نشان می دهد این سیم کارت ها نه 
اولیه مانند برقراری تماس یا ارسال  از امکانات  تنها 
چشمگیری  امکان  بلکه  هستند  محروم  پیامک 
و  نظارت  معاونت  داداش زاده،  غالمرضا  ندارند.  هم 
ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  مقررات  اعمال 
رادیویی ضمن تایید کم قابلیت  بودن سیم کارت های 
کودک می گوید: "درست است که ویژگی های فعلی 
این  اما  نیست  چشمگیر  کودک  سیم کارت های 
انتظارات  براساس  و  کامل  زمان  مرور  به  ویژگی ها 

به روز خواهد شد".

سیم کارت برای کودکان، خوب است یا بد؟
موافقان و مخالفان طرح سیم کارت کودک

در حال حاضر توانس�ته ایم س�یم کارت کودک را منطبق با مصوبه کمیس�یون 
س�ازمان تنظیم و همچنین در چارچوب پیمان نامه حقوق کودک سازمان ملل 

متحد، عرضه کنیم

اپلیکیشن ها بالی جان اپراتورها

 سعید    طباطبایی

استفاده از اینترنت و تجربه سهولت برقراری ارتباط با دیگران یکی از نقاط قوت عصر 
حاضر اس��ت. دیگر اهمیتی ندارد که افرادی که به برقراری ارتباط با آن ها نیاز داریم 
در چه فاصله ای از ما قرار دارند، ما به آس��انی و با اس��تفاده از اپلیکیش��ن های موجود 
می توانیم با هر کس��ی که دوس��ت داریم یک تماس صوتی یا حتی تصویری برقرار 
کنیم و به هیچ عنوان نگران هزینه ای که برایمان دارد نباشیم زیرا هزینه ای که برای 
آن خواهیم پرداخت همان هزینه اتصال به اینترنت است. اما این ماجرا در ظاهر خیلی 
به نفع کاربران تمام می ش��ود و باعث یک ضرر بس��یار هنگفت برای اپراتورها خواهد 
ش��د. این ماجرا به مردم کش��ور ما یا دولت ما محدود نمی شود و در حال حاضر بیشتر 
کش��ورهای جهان، چه پیشرفته و چه در حال توسعه با این مشکل دست و پنجه نرم 
می کنن��د. زیرا این روزها تقریبا اکثر کاربران در سراس��ر جه��ان در محل کار و خانه 
به اینترنت دسترس��ی داشته و پیام رس��ان های موبایلی نیز یکی از برنامه های همیشه 

آنالین زیر دست آنها است.
ای��ن برنامه ه��ای کوچک و کاربردی ب��ا هزینه هایی چند ه��زار دالری، حاال هزاران 
میلی��ارد دالر س��رمایه اپراتورهای تلفن در سراس��ر جهان را با تهدی��د جدی مواجه 
کرده اند. کاربران این نرم افزارها طبعا از رواج چنین ابزاری بس��یار خش��نود هس��تند، 
زیرا باعث می شود هزینه های برقراری تماس یا ارسال پیام برای آن ها به مبلغ بسیار 
ناچیزی تبدیل ش��ود اما دولت ه��ا عالوه بر کاهش درآمدها ب��ا چالش های امنیتی و 
اجتماعی بس��یار جدی مواجه ش��ده اند. این نرم افزار های کوچک به سرعت و سهولت 
زیرساخت های سنگین اپراتورها و هزاران شغل را در معرض تهدید قرار داده اند. برای 
نمونه س��ال گذش��ته دولت امارات زیان یکی از اپراتورها در کشورش توسط وایبر را 
چی��زی فراتر از یک میلیون دالر در ماه اعالم کرد. حاال بس��یاری از کش��ور ها مانند 
امارات به جای هزینه برای مس��دود کردن وایبر، دس��ت به دامان خود وایبر شده اند و 
با پرداخت هزینه به آن، تقاضای بستن تماس های خروجی و همچنین ارسال پیامک 
از طریق پیش شماره امارات را کردند. به هر تقدیر این موضوع تبدیل به یک چالش 
جهانی شده که عالوه بر اپراتورها، دولت ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. کما این 
ک��ه به گفته مدیرعامل همراه اول در صورت ضرر اپراتورها از محل فعالیت بی ضابطه 
این اپلیکیش��ن ها، دولت حتی بیش از اپراتورها ضرر می کند. زیرا در قانون بودجه ۹۴ 
رگوالت��وری  باید ۵ هزار میلیارد تومان به خزان��ه واریز کند و این رقم از محل درآمد 
اپراتوره��ا اس��ت. بنابراین اگر درآمد اپراتورها کاهش یابد تامی��ن این درآمد نیز دچار 
مشکل خواهد شد. درخواست از کاربران برای عدم استفاده از این ابزارها و فیلترینگ، 
احتم��اال کمک چندانی ب��ه حل این موضوع نخواهد کرد. از این رو به نظر می رس��د 
اپراتورها باید بین شرایط بد و بدتر، سریع تر دست به کار شده و با مسائل دنیای جدید 
مواجه شوند. اپراتورهای کشورهای اروپایی نیز با مسائلی از این دست مواجه هستند، 
اما آنها در یکی از راهکارهای خود سعی کرد ه اند با انواع امتیازات و بسته های تشویقی 
اعم از ارسال حجم مناسبی پیامک و تماس رایگان، مانع از دست دادن بخش زیادی 

از مشترکان خود شوند.
به هر تقدیر بخش��ی از راه حل این مس��اله تنها قوانین محدودکننده نبوده و اپراتورها 
باید سیاست های تشویقی را نیز به سرعت در دستور کار خود بگذارند. چراکه کاهش 
بی س��ابقه پیامک های عید امس��ال ایرانی ه��ا، مهمترین زنگ خطر ب��رای اپراتورها 
بود، این موضوع بس��یار ملموس اس��ت زیرا حتما برای ش��ما هم این موضوع اتفاق 
افتاده اس��ت که عید امس��ال به ج��ای دریافت حجم انبوه��ی از پیامک ها، پیام ها به 

اپلیکیشن های تلفن همراهتان ارسال شده است.

یادداشت
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اگ��ر جزو آن دس��ته از خوانندگانی باش��ید که مطالب 
بای��ت را در بخش ه��ای مختلف در ه��ر هفته دنبال 
می کنید، مس��لما ب��ه خاطر دارید که چن��د هفته قبل 
در م��ورد معرف��ی محاس��بات اب��ری و سیس��تم ها و 
 Cloud Computing س��رویس هایی که مبتنی ب��ر
هس��تند، در بخش موضوع ویژه صحبت کردیم. یکی 
از س��رویس هایی که بر این اس��اس کار می کند و در 
حال حاضر هم طرفداران بس��یاری برای خود در میان 
کاربران به دست آورده است و به یک سرویس بسیار 
 Mint.com محبوب تبدیل شده است، پایگاه مجازی
اس��ت. این پایگاه یک سرویس اینترنتی رایگان است 
که به هر کاربر اجازه می دهد که اطالعات ش��خصی 
مالی خودش را به ش��کلی صحیح مدیریت کند. البته 
فع��ال این پایگاه برای کارب��ران آمریکایی و کانادایی 
به راه افتاده اس��ت و مدیران این پایگاه تصمیم دارند 
که در آینده ای بس��یار نزدیک تعداد کاربران بیشتری 
بتوانند از خدمات این سیستم استفاده کنند. این پایگاه 
مجازی برای اولین بار در س��ال ۲۰۰۶ راه اندازی شد 
و جالب اس��ت که بدانید، بنیان گذار این سایت جوانی 
اس��ت که از سیستم های سنتی و حس��اب و کتاب با 
نرم افزارها و اپلیکیش��ن هایی که مش��کالت بسیاری 
دارن��د و کند عمل می کنند، خس��ته ش��ده و تصمیم 
به راه اندازی سرویس��ی گرفته اس��ت که با کمک آن 
بتواند تمامی امور ش��خصی مالی اش را تحت خدمات 
اینترنت��ی مدیری��ت کن��د. Mint.com از ی��ک ایده 
بسیار س��اده شکل گرفته اس��ت و همیشه و همه جا 

در اختی��ار ش��ما قرار دارد و به کارب��ران این امکان را 
می ده��د که بتوانند داده ه��ای مالی خود را به بهترین 
شکل ممکن مدیریت کنند. جالب است که بدانید این 
پایگاه طی دو س��ال گذشته در جش��نواره وبی که در 
انتهای هر س��ال میالدی برگزار می ش��ود مقام آورده 
اس��ت و جزو رس��انه های آنالین تاثیر گذار و برتر در 
جهان انتخاب شده اس��ت. البته شاید بتوان گفت که 
یکی از دالیلی که باعث شده است تا این پایگاه مورد 
اعتماد کاربران قرار بگیرد این است که شرکت معتبر 
و محبوب مایکروس��افت از آن حمایت کرده اس��ت و 
همین موضوع هم باعث شده است که استفاده از این 
پای��گاه برای کاربران به بهترین و مطمئن ترین گزینه 
ممکن تبدیل شود. mint که اکنون به یکی از بهترین 
رسانه های آنالین در جهان تبدیل شده است در حدود 
۵ میلیون کاربر دارد و مدیر این ش��رکت امید دارد که 
در س��ال های آینده با گس��ترده تر شدن سرویس های 
مبتن��ی ب��ر Cloud Computing تعداد بیش��تری از 
کارب��ران بتوانند از خدمات این پایگاه اس��تفاده کنند. 
آرون پاتزر "Aaron Patzer"، جوانی ۲۸ ساله است 
ک��ه اولین تجرب��ه کاری اش در زمینه س��رویس های 

اینترنتی در سال ۲۰۰۰ بوده است.
س��ایت workhappy.net مصاحب��ه ای را با او انجام 

داده است که در ادامه می خوانیم.

 شروع کار پایگاه Mint چگونه بود؟
وقتی که ۹ س��ال پیش این شرکت را تاسیس کردم و 

برای معرفی آن به س��راغ سرمایه گذارها رفتم، کارم 
را ابت��دا با رفتن پیش ۵۰ نفر ش��روع ک��ردم و جالب 
اس��ت بدانید ک��ه از میان این تعداد فق��ط یک نفر از 
پیش��نهادم اس��تقبال کرد. بقیه اعتقاد داشتند که هیچ 
کاربری حاضر نمی ش��ود که اطالعات مالی اش را به 

دست جوانی تازه کار بسپرد.

را برای شروع کارتان الزم   چه اطالعاتی 
داشتید؟

م��ن از کارب��ران مش��خصات کام��ل و رمز حس��اب 
بانکی شان را می خواستم تا بتوانم مستقیما به اطالعات 
مالی افراد دسترسی پیدا کنم. من برای این که بتوانم به 
هر فرد سریعا خدمات مورد نیازش را برسانم، می بایست 
اطالع��ات را مس��تقیما از بانک دریاف��ت می کردم. به 

همین خاطر کمتر کسی اعتماد می کرد.

 با توجه به موفقیتی که شما در این زمینه به 
دست آوردید، مایکروسافت برنامه نرم افزاری 
خود را که Microsoft Money نام داشت، 

از سال 2008 به بعد متوقف کرد.
یکی از مسائلی که باعث ایجاد امیدواری خیلی زیادی 
 Money در من ش��د، همین موضوع بود. س��رویس
Plus هم بعد از این اقدام مایکروسافت از ادامه کارش 

منصرف ش��د و ما یکه تاز میدان شدیم. مایکروسافت 
ب��ا حمایت هایی ک��ه از پایگاه ما کرد، باعث ش��د که 

کاربران بیشتر از گذشته به ما اعتماد کنند.

را  کاربران  اطمینان  امنیتی چگونه  نظر  از   
جلب کرده اید؟

ما ۲۴ساعت روز در طول ۷ روز هفته تمامی سیستم ها 
و قفل ه��ا را از طری��ق تصاوی��ر ویدئوی��ی به صورت 
زن��ده، کنترل می کنی��م و تمامی ه��ارد درایوها را در 
گاوصندوق های قفل دار قرار داده و آن ها را کد گذاری 
کرده ایم. با این اوصاف اگر باز هم کسی بتواند هاردها 

را بدزدد چیزی دستگیرش نخواهد شد.

 چه قدر به سیستم هایتان اطمینان دارید؟
جالب اس��ت ک��ه بدانید ک��ه حتی کارمن��دان ما هم 
نمی توانن��د رمزها را تغییر دهند. ما کلیدهای رمزی را 
به قس��مت های مختلف تقسیم کرده ایم و در ۵ مکان 
مختل��ف قرار داده ایم و برای تغییر آن الزم اس��ت که 
۳ نفر ب��ه صورت همزم��ان از ۳ کارت مخصوص به 
خودشان اس��تفاده کنند. می توان گفت که سیستم ما 
مانند زیر دریایی های هس��ته ای طراحی ش��ده است 
و امنیت بس��یار باالیی دارد. پایگاه ما بس��یار سریع تر 
از بانک ه��ا کالهبرداری ها را شناس��ایی می کند و به 

کاربران اطالع می دهد.

همیشه هکرها در کمین هستند که از ابزارهای فناوری به شکلی برای نفوذ به حریم 
خصوصی افراد و اس��تفاده از اطالعات ش��خصی آن ها به منظور رسیدن به اهدافشان 

استفاده کنند.
به همی��ن دلیل از کوچک ترین ضعف و حفره امنیتی که در ابزارهای س��خت افزاری 
و نرم افزاری وجود داش��ته باش��د اس��تفاده می کنند تا به مقصود خود دست پیدا کنند. 
به تازگی ش��رکت س��یمنتک در این رابطه تحقیقات ویژه ای را آغاز کرده و به نتایج 

جدیدی دست یافته است.
بر طبق آماری که این ش��رکت ارائه کرده اس��ت، در حال حاضر گوشی های هوشمند 
تلفن هم��راه و تمامی پایگاه های اینترنتی ش��بکه های اجتماعی به یک هدف اصلی 
برای مجرمان جهان مجازی تبدیل ش��ده اند و تمامی حمالتی که هکرها به کاربران 

انجام می دهند، از طریق این پایگاه ها می باشد.
امروزه کلیه  فناوری هایی که در تلفن های همراه به کار گرفته می شوند بیشتر از دیگر 
بخش ها برای انتشار کدهای مخرب مورد استفاده قرار می گیرند. البته طبق آماری که 
این ش��رکت امنیتی منتشر کرده است از میان کاربران گوشی های تلفن همراه بیشتر 
کاربرانی که از سیستم عامل اندروید شرکت گوگل استفاده می کنند مورد حمله هکرها 
ق��رار گرفته اند و از میان ش��بکه های اجتماعی هم کارب��ران پایگاه های فیس بوک و 

توییتر بیشتر از دیگر پایگاه ها هک شده اند.
تعداد حمله هایی که به کاربران گوشی های هوشمند تلفن همراه شده است نسبت به 
س��ال گذش��ته تقریبا دوبرابر افزایش پیدا کرده است و این آمار حاکی از این است که 
هکرها تمایل بیشتری به هک تلفن های همراه پیدا کرده اند. هکرها تمامی حفره های 
امنیتی سیس��تم عامل اندروید را شناسایی کرده و از طریق آن ها کدهای مخرب خود 
را روی گوش��ی های هوش��مند کاربران نصب کرده و به حریم خصوصی آن ها دست 
پیدا می کنند. آقای ارالکوکس که مدیر عملیاتی شرکت امنیتی سیمنتک است در این 
رابطه اظهار داش��ته اس��ت که با این که حجم این حمالت در سال های گذشته بسیار 
کم بوده اس��ت اما در این روزها بس��یار بیشتر از قبل شده است و اگر با همین سرعت 
رو به افزایش باش��د، در آینده گوشی های هوشمند تلفن همراه به یکی از نا امن ترین 

ابزارهای فناوری تبدیل خواهند شد.
عالوه بر گوش��ی هایی که از سیس��تم عامل اندروید اس��تفاده می کنند، چندین نمونه 
کد مخرب در گوش��ی های شرکت های سامس��ونگ و آیفون شرکت اپل هم گزارش 
ش��ده اس��ت. در مورد ش��بکه های اجتماعی هم کلیه لینک های مخرب تحت عنوان 
اپلیکیش��ن های ج��ذاب ب��ه کاربران معرفی ش��ده و بعد از این که کارب��ر روی آن ها 
کلیک کند به س��ایت هایی هدایت خواهد ش��د که ش��امل کدهای مخرب بوده و با 
این کار تمامی اطالعات خصوصی کاربر به آس��انی در دس��ترس هکرها قرار خواهد 
گرفت. ش��رکت س��یمنتک با فروش نرم افزارهای امنیتی و آنتی ویروس های خود در 
میان کاربران محبوبیت و اعتبار ویژه ای کس��ب کرده اس��ت و هر س��اله بعد از انجام 
تحقیقات امنیتی اش کلیه اطالعات مفید را به صورت رایگان در اختیار کاربرانش قرار 
می دهد. این شرکت در تحقیقات سالیانه خود از داده های کاربرانش در سراسر جهان 
اس��تفاده کرده و کلیه جرایم اینترنتی که در طول س��ال انجام می ش��ود را شناسایی 
می کند. س��یمنتک اعالم کرده است که اگر مدیران شرکت هایی که در زمین�ه تولید 
پلتفورم های گوش��ی های تلفن همراه هوشمند فعالیت می کنند، به طریقی به فکر باال 
بردن امنیت خود نباش��ند، در آینده با مشکالت جدی بسیاری از سمت هکرها مواجه 

خواهند شد.

تلفن همراه، وسوسه انگیز و خطرناک
 گلس�ا ماهی�ان

بانک هایی از جنس ابر

Mint.com موسس پایگاه ،Aaron Patzer مصاحبه با

این پایگاه طی دو سال گذشته در جشنواره وبی که در انتهای هر سال میالدی 
برگزار می شود مقام آورده است

یادداشت
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یک سال بخور نون و تره، یک عمر بخور نون و کره. 
ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا ش��ود و بسیاری دیگر 
از ضرب المثل ه��ای مختل��ف که باره��ا و بارها آن ها 
را ش��نیده ایم و البته نیازی ب��ه گفتن معانی آن ها هم 
نیس��ت. در بیشتر مشاغلی که در دنیا رصد می کردیم، 
ش��اهد آن بودیم که عموما در تالش بودند تا با پایین 
نگه داش��تن هزینه خدماتش��ان، مشتریان بیشتری به 
س��وی خود جلب کنند. حتی بس��یاری از شرکت های 
موف��ق حال حاضر دنیا بیش از ۱۰ برابر کاربران پولی 
خود کاربرانی داشتند که به رایگان از برخی از خدمات 
آن ها استفاده می کردند. همین اسکایپ را اگر به خاطر 
داشته باشید، پیش از آن که مایکروسافت در ۲۰۱۱ با 
رقم باورنکردنی ۹ میلیارد دالر تصاحبش کند، تنها ۹ 

میلیون کاربر داشته که برای خدماتش پول می دادند. 
این در حالی اس��ت که نزدی��ک به ۵۰۰ میلیون کاربر 
دیگ��ر در حال اس��تفاده از خدمات رایگان��ش بودند. 
این فرمول س��اده جهان فناوری اطالعات اس��ت که 
در ش��رایط اقتصادی کنونی جهان باز هم بسیاری از 
ش��رکت های نوپای امروز از آن استفاده می کنند و آن 
ای��ن که "مش��تریانت را زیاد کن نه آن ک��ه آن ها را 
فراری بده". در جلس��ه مجمع عموم��ی مخابرات که 
پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد، مخابرات باز هم در 
تالش اس��ت تا بتواند بر تعرفه خدمات خود بیفزاید نه 
بر مشتریانش. چرا که سال ها است درخواست بسیاری 
از مراجعان به این شرکت مبنی بر سفارش تلفن ثابت 

پاسخ داده نشده است.

نشریه نرم افزارها
با جدیدترین نرم افزارهای متن باز آشنا شوید

اولین لینکدونی این هفته را به وب سایت ماهنامه تخصصی نرم افزارهای 
آزاد و متن ب�از اختص�اص داده ایم. در ماهنامه تخصصی س�الم دنیا ش�ما 
می توانید ضمن اطالع از نسخه های بعدی نرم افزارها، نسخه های قبلی و 
قدیمی آن ها را مرور کنید. همچنین قادر خواهید بود با ارسال مقاله به این 
نشریه اینترنتی در پربار ش�دن آن سهیم شوید. سخن سردبیر، گزارش 
وی�ژه، گفت وگو و مصاحب�ه، جامعه کاربری، پرونده، کس�ب و کار، بخش 
تخصصی و داس�تان تخیل�ی بخش های مختلف این ماهنامه را تش�کیل 
می دهند. ضمن این که امکان س�فارش نس�خه چاپی نیز ب�رای کاربران 

فراهم شده است. 
www.salam-donya.ir

دانستنی های بانکی
اطالعات بانکی خود را ارتقاء دهید

لینکدونی بعدی این هفته به دانستنی های بانکی مربوط می شود. وب سایت 
بانکی به عنوان راهنمای بانکی ش�ما در برگیرنده هر نوع اطالعات درباره 
بانک ها می باشد. در این سایت شما می توانید از آخرین و جدیدترین اخبار 
بانکی اطالع پیدا کرده و از دانس�تنی های بیش�مار بانکی بهره مند ش�وید. 
گردش�گری، کارجویان بانکی و انجمن گفت وگ�و از دیگر بخش های این 
وب س�ایت به حساب می آید. همچنین در پر بازدیدترین های سایت شما 
قادر خواهید بود از استخدام بانک های مختلف مطلع گشته، اخبار بورس و 
میزان نرخ سود بانک ها را دنبال کرده و عملیات بانکی خود را تسهیل نمایید.
www.banki.ir

تکامل فرزند
با کودک خود از دوران جنینی تا پیش دبستانی همراه شوید

سومین وب سایت پیشنهادی این هفته به بچه ها و مسائل مربوط به آن ها 
اختصاص دارد. در وب سایت دانشنامه فرزند مباحث و دانستنی های پیش 
از بارداری، بارداری، نوزاد، نوپا، پیش دبستانی، کودک و خانواده مورد بحث 
و بررس�ی قرار می گیرد. در این وب سایت می توانید آخرین مطالب منتشر 
شده در مورد نوزادان و کودکان همچون میزان خواب کودک، پوست نوزاد 
تازه متولد ش�ده، حرکات جنینی در دوران بارداری، آزمون مشکالت خاص 
بینای�ی، روند تکامل جنین و هرم غذایی ک�ودک را مطالعه کرده و از ابزار و 

محاسبه گرها مانند ماشین حساب نمودار رشد، استفاده نمایید.
www.farzand.net

هنر آشپزی
با خواص خواراکی ها آشنا شوید

آخرین لینکدونی این هفته در مورد هنر آشپزی و آموزش آن می باشد. 
"آشپزی دیما" به عنوان وبگاه تخصصی بررسی و پخت خوراکی ها، مکانی 
برای آموزش رایگان آشپزی می باشد. در این وب سایت عالوه بر آموختن 
آشپزی می توانید از کیفیت رستوران های مختلف آگاه شده و نظرات خود 
را نیز درباره غذاخوری هایی که رفته اید، اعالم کنید تا دیگران نیز از سطح 
کیفی آن ها مطلع شوند. همچنین شما قادر خواهید بود طرز پخت غذاهای 
مورد عالقه خود را برای آموزش در سایت به اشتراک بگذارید. افزون بر 
این ها آشنایی با خواص خوراکی ها و فیلم های آموزشی آشپزی از دیگر 

بخش های این سایت به حساب می آید. 
www.dimafood.ir

پی��ش از این قطع��ات کوچ��ک littlebits برای خلق 
پروژه ه��ای الکترونیکی در همین جا معرفی ش��ده بود 
و گفتی��م که چگون��ه می توان ب��ا بخش های کوچک 
مغناطیسی پروژه های الکترونیکی ایجاد کرد. پروژه های 
littlebits به علت پیچیدگی آن برای س��نین نوجوان 

به باال توصیه می ش��د که کودکان را برای پیاده سازی 
پروژه های آن با مشکل مواجه می کرد.

ح��اال MakerBlocks آمده تا برای خالقیت کودکان 
در الکترونیک چاره ای بیندیش��د. هفته گذشته شرکت 
MakerBlocks به منظور تامین س��رمایه برای تولید 

سری اول بلوک های الکترونیکی خود و همچنین تولید 
ی��ک نرم افزار برای iPad کمپین��ی را راه انداخت. این 
نرم افزار از امکان پردازش تصویر برخورداراست. بنابراین 
وقتی کودکان با بلوک ه��ای آن بازی می کنند، فرآیند 
کار آن ه��ا را دنب��ال می کند تا چالش ه��ای جدیدی را 
طرح و راه های مختلف را برای پیش��برد پروژه آش��کار 
کن��د. بلوک ه��ای MakerBlocks ش��امل اج��زای 
س��اده مانن��د LEDها یا هم��ان چراغ ها، اس��پیکرها، 

هش��داردهنده ها، س��وئیچ ها و مقاومت ها می ش��ود تا 
ک��ودکان بتوانند پروژ های س��اده ای را مانند زنگ در تا 
پروژه های پیچیده مانند کیت های جاسوسی پیاده سازی 
 MakerBloks و اج��را کنند. مدیرعامل و بنیان گ��ذار
"فرانکوی��س پویری��ر" اس��ت. وی در تولیدات صنعتی 
مانند فناوری های پوشیدنی یا طراحی اسباب بازی های 
 TNW کودکان پیش دبس��تان س��ابقه دارد. پویریر به
می گوید: "من قصد داشتم اسباب بازی را تولید کنم که 
فیزیکی و در عین حال برای بازی جذاب باش��د. هدف 
ما معرفی الکترونیک به کودکان در س��نین پایین مانند 

۶ سال است".
سیس��تم بلوک ها به گونه ای است که به طور طبیعی 
ب��رای ک�ودک���ان قاب�ل فه�م اس���ت. بل�وک ه�ای 
MakerBloks چه��ار کیت پیش��نهادی دارد که پایه 

مداره��ای الکترونیکی را به ک��ودکان آموزش می دهد. 
این کیت ها ش��امل کیت های ص��دا و نور و کیت های 
ارگ، کیت های جاسوسی با امکان تغییر صدا، کیت های 
هش��داردهنده و دروغ س��ن��ج و کی�ت ه���ای ج�هان 

MakerBloks که دنیای مجازی و فیزیکی را ترکیب 

می کند، می باش��د. ه��ر کیت از بلوک ه��ای رنگارنگی 
تشکیل می شود که این بلوک ها به صورت مغناطیسی 
از چهار طرف به یکدیگر متصل می ش��وند. یک شکل 
راهنما روی هر بلوک قرار دارد و از آن جایی که هر بازی 
راه های متعددی برای پیاده سازی دارد، این راهنما برای 
پیش��برد هدف پروژه موثر خواهد ب��ود. نرم افزار موجود 
از طری��ق بازی به کودک کمک خواه��د کرد تا بتواند 
در رون��د اجرای پروژه کمک کن��د. همچنین کودکان 
می توانن��د از طریق نرم افزار پروژه خود را به اش��تراک 
بگذارند و از این طریق با تولید یک س��ند اطالعاتی از 
پروژه خود و اطالع آن به دیگران چالش های به وجود 
آمده را حل کنن��د. بلوک های MakerBloks در حال 
حاضر در مرحله پیش س��فارش اس��ت و با شروع سال 

تحصیلی جدید در مهر ماه واگذار می گردد.
هر بازی ۴۵ دالر هزین��ه دارد و نرم افزار iPad آن نیز 
رایگان اس��ت. تولید نرم افزار برای سیس��تم عامل های 

اندروید نیز در دستور کار قرار دارد.

افزایش تعرفه فکر خوبی نیست!

فرصتی برای شکوفه های خالق

 علیرض��ا مظاه�ری

بلوک های MakerBlocks برای کودکان برنامه دارند

لینــــکدونی
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دول��ت چین قص��د دارد با هدف افزایش ش��هروندان 
آنالین، س��رعت دسترسی به اینترنت را برای کاربران 
کش��ور خود افزایش داده و خدمات آنالین را با قیمت 

کمتری در اختیار آن ها قرار دهد.

نقش چین پر رنگ تر می شود
ش��رکت های اینترنتی چین به دنبال این هس��تند که 
نقش پررنگ تری را در بازار بین المللی اینترنت ایفا کنند. 
 Alibaba، اگرچه س��ه ش��رک�ت ب�زرگ اینترنت���ی
Tencent و ش��رکت ارائه دهنده موتور جست وجوی 
بایدو در مقایس��ه ب��ا گوگل یا فیس ب��وک محبوبیت 
کمتری دارند اما تالش می کنند مخاطب بیش��تری را 
جذب کنند. در همین راستا Alibaba طرحی را برای 
توس��عه محاسبات ابری در بازار ایاالت متحده آمریکا 
و Tencent نرم اف��زار متن��ی ویچ��ت را در بازارهای 
نوظهور از جمله کش��ورهای جنوب ش��رقی آسیا ارائه 
کرده اس��ت. جمعه هفته گذش��ته نیز هر س��ه اپراتور 
مخاب��رات چین، طرح خود را برای کاهش هزینه های 

کاربران در اس��تفاده از پهنای باند و داده های آنالین 
معرفی کردند. این در حالی اس��ت که یک ماه پیش، 
نخس��ت وزیر چین اعالم کرده ب��ود یکی از نیازهای 
مهم این کشور گسترش دسترسی کاربران به اینترنت 
می باش��د. همچنین وی در بیانی��ه ای از طرحی برای 
توس��عه اینترنت تلفن همراه، محاسبات ابری، تجارت 
الکترونیک و حمایت از صنایع در حال ظهور در کشور 
چین خبر داده بود که برای اجرای آن ۴۰ میلیارد یوان 
معادل با 6.5 میلیارد دالر س��رمایه گذاری شده است. 
قرار اس��ت دولت چین، بودجه بیشتری را برای توسعه 

اینترنت اختصاص دهد.

اقدامی در جهت توسعه اینترنت
دول��ت چی��ن دسترس��ی ب��ه گ��وگل و برنامه ه��ای 
شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک و اینستاگرام را 
برای کاربران خود مس��دود کرده است. مقامات چینی 
معتقدند این اقدام، به پش��تیبانی و توسعه اینترنت در 

این کشور کمک می کند. 

افزایش سرعت و کاهش هزینه 
کش��ور چین با ۶۴۹ میلیون کاربر اینترنت بیش��ترین 
جمعیت آنالین را به خود اختصاص داده اس��ت. با این 
وجود، آمار اعالم ش��ده کمت��ر از نیمی از جمعیت این 
کشور می باشد. میانگین سرعت اتصال به اینترنت در 
چین 3.4 مگابیت در ثانیه اس��ت که بس��یار پایین تر 
از میانگین س��رعت دسترس��ی به اینترنت در ایاالت 
متح��ده آمریکا می باش��د. بر اس��اس آخرین گزارش 
Akamai میانگی��ن س��رعت اتصال ب��ه اینترنت در 
آمری��کا 11.1 مگابیت در ثانیه اس��ت. اگرچه تفاوت 
قابل توجهی میان دو کشور چین و آمریکا در سرعت 
اتص��ال به اینترنت وجود دارد اما جمعه هفته گذش��ته 
وزارت صنع��ت و فناوری اطالع��ات چین اعالم کرد 
در پایان س��ال ۲۰۱۷ بسیاری از خانه ها به اینترنت با 
سرعت ۱۰۰ مگابیت در ثانیه دسترسی خواهند داشت. 
با این که هزینه این خدمات چندان ارزان نیس��ت، اما 
مخابرات چین از کاهش بیش از ۳۰ درصدی اینترنت 

پرسرعت در آینده ای نزدیک خبر داده است.

فاصله زیادی تا مقصد باقی مانده است
رشی�د     زارعی 

دسترسی به سرعت 100 مگابیت در ثانیه تا سال 2017

کم تر از یک س��ال به پایان برنامه پنجم توسعه باقی 
مانده است اما ش��اخص های فناوری اطالعات کشور 
با وضعیت مطلوب و اهداف تعیین ش��ده فاصله قابل 

توجهی دارند.
اگ��ر از دیدگاه کمی به این مس��ئله نگاه کنیم، به این 
نتیجه خواهیم رس��ید که در حوزه دسترسی خانوارها 
به ش��بکه ملی و اینترنت باندپهن، بایستی ۳۷ درصد 
دیگ��ر از خانواده ها تا پای��ان برنامه پنجم ، به اینترنت 
پرس��رعت دسترس��ی پیدا کنند. همچنی��ن در زمینه 
پهن��ای باند اینترنت بین المل���ل ۷۵ درصد و از لحاظ 
توس��عه ظرفیت پهنای باند اینترنت داخلی ۵۸ درصد 
از اهداف محقق نش��ده است. در بحث سرانه ظرفیت 
مشترکان ICT تا تحقق اهداف در پایان برنامه پنجم 

حدود ۷۰ درصد و در ش��اخص تع��داد مراکز داده نیز 
۵۵ درص��د فاصل��ه وج��ود دارد. در بخ��ش تجهی�ز 
روس��ت�اها با بی��ش از ۷۰ خان��وار به مرک��ز خدمات 
فناوری اطالعات ۸۵ درصد عقب هس��تیم. عالوه بر 
این نس��بت خانوارهای روس��تایی برای دسترس��ی به 
اینترن��ت تا پایان برنامه پنجم توس��عه باید ۴۲ درصد 

افزایش پیدا کند.
ب��ا این حال در برخ��ی از ش��اخص ها از جمله میزان 
در دس��ترس بودن س��رویس  های مراک��ز داده داخلی 
پیش��رفت خوبی صورت گرفته ب��ه طوری که عملکرد 
۹۶ درصدی را به ثبت رسانده است. در این میان نکته 
مهم توجه به کمیت تمامی شاخص ها در کنار کیفیت 

آن ها می باشد. 

آناتومی نرم افزاری
با مدل های سه بعدی بدن خود را بهتر بشناسید

اولین پیشنهاد نرم افزاری این هفته به آناتومی بدن انسان مربوط می شود. 
نرم اف�زار Anatomy & Physiology  مجموع�ه ای حرف�ه ای ب�رای 
محققان و دانش�جویان رشته های پزشکی می باشد. این مجموعه دارای 
بی�ش از ۵00 مدل س�ه بعدی، بیش از 80 انیمیش�ن درباره بخش های 
مختلف آناتومی بدن انسان و بیش از ۶۵ کوئیز و کارت های نوت برداری 
می باشد. این مجموعه، یک نرم افزار است که به صورت بصری و تعاملی، 
دانشجویان را با مفاهیم اصلی یک دوره آموزشی آناتومی و فیزیولوژی بدن 
انسان آشنا می سازد. فیزیولوژی دانش عملکرد سامانه های زنده است و 
یکی از مهم ترین ش�اخه های زیست شناس�ی است که به مطالعه اعمال 

حیاتی موجود زنده، اندام ها، بافت ها، سلول ها و عناصر سلول می پردازد.
http://goo.gl/8UWiOo

Size: 2.3 GB

طراحی گیف
بنرهای تبلیغاتی با فرمت گیف بسازید

نرم افزار پیش�نهادی بعدی این هفته ابزار قدرتمندی در زمینه ساخت 
Eximious-    طراح�ی انیمیش�ن با فرمت گیف می باش�د. به کم�ک

Soft GIF Creator می توانید به خلق انیمیش�ن های ش�گفت انگیز و 
آگهی های بس�یار جذاب بپردازید. از ویژگی های این نرم افزار می توان 
به طراحی آسان انیمیشن های فلش، بنر و تصاویر، امکان بهینه سازي 
تصاویر برای بارگذاری س�ریع تر بنره�ای تبلیغاتی بدون افت کیفیت، 
امکان بهینه س�ازی تصاویر گیف با س�رعت ب�اال در نمایش، عدم نیاز 
به آش�نایی در زمینه طراحی و متحرک س�ازی، دارای نمونه های بسیار 
حرفه ای برای اس�تفاده آس�ان از نرم افزار، ساخت بنرهای تبلیغاتی با 
فرمت گیف، افکت های مختلف حرکتی روی تصاویر و امکان اس�تفاده 

از تمامی طیف رنگ ها اشاره کرد.
http://goo.gl/H5Nq1J

Size: 10 MB

بازگشت ویندوز
فایل های آسیب دیده کامپیوتر خود را بازگردانید

آخرین پیش�نهاد این هفته به  برگرداندن ویندوز به زمان گذشته مربوط 
می ش�ود. RollBack Rx ی�ک نرم اف�زار قدرتمن�د و کارب�ردی جهت 
بازگردانی اطالعات سیستم به زمانی که شما در گذشته مشخص کرده اید 
می باش�د که برای کاربران خانگی و افراد حرفه ای در زمینه آی تی کاربرد 
دارد. این نرم افزار می تواند زمان سیس�تم عامل شما را به قبل از اتفاقات 
خاصی که در سیستم شما افتاده برگرداند. یعنی امکان برگرداندن ویندوز 
به قبل از خرابی، ویروسی شدن، کند شدن و نمایش پیام های خطا. این 
نرم افزار برای افراد در س�طوح مختلف مس�ائل را آس�ان کرده، در وقت، 
هزینه ها و دردس�رها صرفه جویی می کن�د. از ویژگی های ای�ن نرم افزار 
می توان  به امکان انتخاب زمان برای بازگش�ت به آن زمان در سیس�تم، 
امکان آزمایش هر نرم افزاری توسط کاربران و سرعت باال و اطمینان صد 
درصدی از پاک ش�دن نرم افزارهای نصب ش�ده بعد از بازگردانی اشاره 

کرد. 
http://goo.gl/OUgb3S

Size: 19 MB

جهش بزرگ چشم بادامی ها 

پیشنهادهفته

اول خرداد
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در سیستم عامل های ویندوز، مایکروسافت واسط هایی برای مدیریت سطح ارتباطات 
با رایانه های دیگر در اختیار کاربران خود قرار داده است.

در ویندوز 8 و 8.1 می توان رایانه های گوناگون را در دسته های متفاوت قرار داد و 
برای هر یک سطوح دسترسی خاصی به منابع رایانه تعیین نمود. به عنوان مثال این 
گروه ها می توانند شامل رایانه های موجود در خانه، رایانه های اداری یا رایانه های یک 

محیط عمومی باشند.
 Windows برای رسیدن به واسط مدیریت این سطوح دسترسی کلید ه�ای میان بر
و I را فشار دهید تا به Settings بروید و سپس از گوشه سم�ت راست پایین صفحه 
 Home مدی�ریت  واس�ط  نمایی�د.  انتخ�اب  را   Change PC Settings گزینه 
Group در این قسمت قرار گرفته است. اگر از قب�ل به یک Home Group متصل 

این  م�ی توانید  ک�رد. شم�ا  خواهی�د  مشاهده  بخش  این  در  را  آن  نام  باشید،  شده 
عضویت را فعال یا غیرفعال کنید.

همچنین اگر Home Group خاصی وجود داشته باشد که شما بتوانید به آن متصل 
شوید، نام آن در این بخش نمایش داده می شود. برای این کار کافی است کلمه عبور 

را وارد کرده و روی دکمه Join کلیک کنید.
از مدیر شبکه که  را  قبل کلمه عبور  از  این بخش الزم است که  از  استفاده  برای 
Home Group را تعریف کرده است، دریافت کرده باشید و یا این که خودتان آن 

را ایجاد کرده باشید.
اشتراک  به  را  پوشه هایی  یا  فایل ها  Home Group می توانید  به  از دسترسی  بعد 
و  نشده  اشتراک گذاشته  به  پوشه ای  یا  فایل  به صورت پیش فرض هیچ  بگذارید. 
تنها پوشه Public از قبل به اشتراک گذاشته شده است. اگر می خواهید موسیقی و 
تصاویر خود را از کتابخانه )Library که توسط نرم افزار Media Player گردآوری 
می شود( به اشتراک بگذارید، کافی است روی نوار لغزنده جلوی هر کدام کلیک کرده 

تا به اشتراک گذاشته شوند.
با به اشتراک گذاشتن این فایل ها همه افرادی که از این Home Group استفاده 

می کنند، به این فایل ها دسترسی خواهند داشت.
در بخش Media Device فهرست وسایلی مانند کنسول های بازی یا تلویزیون را 

می بینیم که در شبکه قرار گرفته است.
هر یک از این دستگاه ها امکان اجرای محتوای به اشتراک گذاشته شده را دارد. در 
صورتی که قصد دارید اطالعاتی را در اختیار این نوع وسایل متصل به شبکه قرار 

دهید، از این ابزار ویندوز استفاده کنید.

هر روز از انتش��ار عمومی بدافزارها و تهدیدات جدید 
برای سیس��تم های عامل محصوالت هم��راه از جمله 
آندروید ش��رکت گوگل و iOS ش��رکت اپل اخباری 

شنیده می شود.
دو س��ال قب��ل، پیش بینی می ش��د ک��ه از تهدیدات 
سایبری دس��کتاپ ها اندک اندک کاسته خواهد شد و 
محصوالت همراه هدف اصلی بعدی بدافزارنویس��ان 
خواهند ب��ود؛ اتفاقی که رخ داد و امروز ش��اهد تولید 
افزای��ش روزافزون تعداد تهدی��دات برای محصوالت 

همراه هستیم.
ب��ا این وج�ود بای���د گف�ت که متاس��فان�ه همچنان 
س��هم کارب��ران در وق���وع ی�ک حمله س��ایب�ری یا 
س��رقت اطالعاتی حتی ب�ه مرات�ب بیش��تر از تم�ام 
بدافزارهایی است که برای سیستم های عام�ل هم�راه 

منتشر شده است.
در حال���ی ک�ه ممک�ن اس���ت بس��یاری از کاربران 
نگ��ران بدافزارهای��ی باش��ند ک��ه ش��ای�د اطالعات 
خصوصی و ارزشمند آن ها را سرقت کند، کمتر کسی 
تمام مس��ائل امنیتی مربوط به دس��تگاه های همراه را 

رعایت می کند.
س��رقت یا مفقود ش��دن محصوالت هم��راه، اتفاقی 
کامال رایج و نگران کننده اس��ت و متاسفانه ما نیز در 
کشورمان ش��اهد وقوع روزمره این اتفاق هستیم. اگر 
چه اطالعات دقیقی از چند و چون سرقت تلفن همراه 
در کشور در دست نیست اما در هر صورت، یک کاربر 
باید به طور جدی از اطالعات ش��خصی خود در تلفن 

همراه محافظت نماید.
تلف���ن هم�راه ابزاری کام�ال کارب�ردی اس��ت و این 
روزها تقریبا در دس��ت همگ�ان دی�ده می ش���ود ام�ا 
ای��ن موضوع همچن��ان از ارزش م��ادی تلفن همراه 

نکاسته است.

تلفن های همراه و تبل�ت ه�ا اب�زارهای نس��بتا گ�ران 
قیمت�ی هس��تن�د و بس��ی�اری از س��ارق�ان را به خود 

جذب می کنند.
ب��ه همین دلی���ل باید تا حد ام��کان، از نمایش دادن 

آن ها در اماکن عموم�ی خودداری ک�رد.
در دس���ت گرفت��ن ی��ک گوش��ی گ���ران قیمت در 
اتوب�وس، تاکس��ی، مت��رو، بانک، خیاب���ان و اماکن 
عموم���ی دیگر و انجام بازی! یک��ی از واقعی�ت های 

امروز جامع�ه ماست.
اگر چه انجام بازی یک�ی از صدها کاربرد تلفن همراه 
است اما حتما باید ب�ه این موضوع واق�ف بود که این 
کار، س��بب به نمای�ش گذاش��تن تلفن هم�راه خواهد 
ش��د و جیب بره��ا و زورگی�ره�ا را ب���ه خ�ود جذب 

خواهد کرد.
تلفن های گران قیم�ت در دست ک�ودکان و نوجوانان، 
یکی دیگر از تهدی�دات امروز جامع�ه ماس���ت. شاید 
پدر و مادر به دالی�ل خاصی تصمی�م گرفته باشند که 
این چنین محصول��ی را برای فرزن�د خود تهی�ه کنند 
اما نه تنها سرق�ت از ی�ک ک�ودک یا نوج�وان کار به 
مراتب آسان تری اس�ت، بلک�ه ای�ن چنی�ن محصولی 
می تواند سرآغاز تهدید امنی�ت روان�ی و فیزیکی خود 

کودک باشد.
باقی گذاش��تن تلفن همراه در اتومبیل و به خصوص 
در محلی قابل مشاهده، یکی دیگر از بی احتیاطی های 

مرسوم است.
باید تحت هر ش��رایطی از قرار دادن تلفن همراه روی 
صندل��ی یا کنس��ول جلویی اتومبیل خ��ودداری کرد، 
چرا که س��رقت محصوالت ارزشمند از اتومبیل، حتی 

رایج تر نیز هست.
اگ��ر مجبورید که تلفن همراه خ��ود را در اتومبیل رها 
کنی��د، آن را در محل��ی دور از دی��د مانند زیر صندلی 

پنهان کنید. معم�وال هن�دزفری ها، تابل�وه�ای بزرگی 
هستند که مح�ل تلفن ه�ای هم�راه گ�ران قیم�ت ت�ر 

را نشان می دهند.
اگ�ر چ�ه متاسفانه در م�واردی محص�والت هندزفری 
صرفا برای نوع�ی خودنمایی به کار گرفته می شود اما 
اگر به دنبال خودنمایی نیس��تید به این موضوع توجه 
داشته باشید که هندزفری، شما را به هدف جذاب تری 

تبدیل می کند.
تلفن هم��راه خود را در جیب های گش��اد قرار ندهید. 
در م��ورد آقای��ان، جیب باالی پیراهن ه��ای مردانه و 
جیب ه��ای کناری ک��ت یا کاپش��ن، راحت تر از دیگر 

جیب ها سرقت می شوند.
خانم ه��ا معم��وال تلفن هم���راه خ���ود را در کی�ف 
ش��خصی خ��ود ق��رار می دهند ک��ه به نظ���ر کم�ی 
ایم�ن ت��ر به نظر می رس��د. ب��ا این وجود ب��از باق�ی 
گذاشت�ن تلفن های همراه در کیف، یکی از آفت های 

مرس�وم این کیف هاست.
بهتر است در هنگام خرید کیف، به این موضوع توجه 
ش��ود که کیف در کنار زیبایی، کمی ایمن تر نیز باشد. 
کیف هایی که در آن ها به س��ادگی، س��رعت و بدون 
هیچ س��ر و صدایی باز می ش��وند، کیف های مناسبی 

محسوب نمی شوند.
در حین مکالمه در خیابان، از اطراف خود غافل نشوید. 
تا حد امکان، از مس��یرهای نسبتا پر رفت و آمد تردد 
کنی��د و از خارج نمودن بی دلی��ل تلفن همراه از جیب 

خود خودداری نمایید.
گاهی دیده می ش��ود که تلفن همراه جایگزین ساعت 
شده است. این اتفاق کامال رایج است و گاهی نیز تنها 

از روی عادت اتفاق می افتد. 

کس�ری پاک نیت 

اعضای شبکه را دسته بندی کنید
دزدها از بدافزارها خطرناک ترند
حفاظت فیزیکی، اولین گام برای محافظت از تلفن های همراه ترفندویندوز
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یک مرورگر متن باز، مخصوص برنامه نویسان
Breach آشنایی با مرورگر متن باز

آموزش مدیریت

در ش��هروند الکترونیک این هفته به تاریخچه، اهداف، وظایف و خدمات مرکز آموزش 
مدیریت دولتی خواهیم پرداخت. در راس��تای اجرای برنامه های آموزش��ی مستخدمان 
دولت به اس��تناد قانون اس��تخدام کشوری مبنی بر تاسیس موسس��ه ای برای آموزش 
مدیریت و فنون اداری، موسس��ه ای در س��ال ۱۳۴۸ با نام مرکز آموزش مدیریت دولتی 
وابس��ته به سازمان امور اداری و استخدامی سابق کشور تشکیل و فعالیت های خود را در 
چارچوب ماموریت ها و وظایف قانونی تعریف شده شروع نمود. با تغییر ساختار و تشکیالت 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اس��اس مصوبه شورای عالی اداری و تبدیل آن 
به دو معاونت توس��عه مدیریت و سرمایه انسانی ومعاونت برنامه  ریزی و نظارت راهبردی 
و ابالغ تش��کیالت سازمانی هر دو معاونت در سال ۱۳۸۸، مرکز آموزش مدیریت دولتی 
به عنوان یکی از واحدهای وابسته به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در ساختار 
سازمانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعریف شد و بدین ترتیب 

مرکز آموزش مدیریت دولتی با ماموریت های نوین دوباره احیاء گردید.
با این مقدمه ابتدایی، به سراغ خدمات این سازمان خواهیم رفت. از خدمات الکترونیک 
این مرکز می توان به پست الکترونیک و اتوماسیون اداری اشاره کرد. بانک اطالعات مدیران 
کشور از دیگر خدمات مرکز آموزش مدیریت دولتی می باشد که بر اساس آن ابزارهای علمی 
و آماری که اطالعات تفصیلی، تحلیلی و جامع از بدنه مدیریت حرفه ای کشور را فراهم نموده 
و در اختیار قانون گذاران و مدیران عالی کشوری قرار می دهد. خدمت دیگر این سازمان بانک 
اطالعات دانشوران می باشد که ثبت نام در این بانک اطالعاتی به صورت الکترونیکی انجام 
می گیرد. افزون بر موارد باال مرکز آموزش مدیریت دولتی، دارای بانک استعدادهای مدیریتی 
نیز می باشد که ثبت نام در آن با توجه به اطالعات شخصی، وضعیت اشتغال، سوابق مدیریتی، 
اطالعات تحصیلی و تخصصی و سوابق تحقیقاتی و پژوهشی صورت می پذیرد. همچنین 
عالوه بر خدمات الکترونیکی، این مرکز خدمات دیگری نیز ارائه می کند که شامل خدمات 
پژوهش��ی، خدمات آموزشی و انتشارات و خدمات کتابخانه ای می شود. در بخش پژوهشی، 
مرکز آموزش مدیریت دولتی خدماتی نظیر همکاری های پژوهش��ی، کارگاه های پژوهش 
محور، همایش و سمینارها، دبیرخانه جشنواره پژوهش در نظام اداری و ثبت تجربیات مدیران 
حرفه ای کش��ور را به انجام می رساند. در قس��مت خدمات آموزشی، ثبت نام دوره های غیر 
حضوری، درس نامه های آموزشی، سنجش صالحیت مدرسان و دوره های پودمانی آموزشی 
انجام می ش��ود. افزون بر همه خدمات ب��اال، فصلنامه حقوق اداری، فصلنامه پژوهش های 
مدیریت سرمایه انسانی، نشریه الکترونیکی فرهنگ و رفتار اداری و تازه های نشر و کتاب ها 

در خدمات کتابخانه ای و انتشاراتی جای می گیرد. 
www.smtc.ac.ir

می شود،  وب  در  جست وجو  از  حرف  که  هنگامی 
انتخاب های  ما محدود است.

بازار توسط سه یا چهار مرورگر اصلی احاطه شده است 
کارایی  همچنین  و  طراحی  لحاظ  به  آن ها  همه  که 
چه  چنان  دارند.  یکدیگر  با  بسیاری  شباهت های 
بخواهید برنامه مرورگر خود را نیز بسازید، باید دست 
به دامان پارادایم های مرورگری مدرن آن ها شوید. اما 
این برای "استانیسالس پولوی"، برنامه سازی از شهر 

سانفرانسیسکو به حد کافی خوب نبود.
برنامه منحصر به فرد بود که  او دائما به دنبال یک 
نباشد،  کروم  یا  فایرفاکس  نظیر  مرورگرهایی  مانند 
فایرفاکس  مرورگرها،  میان  از  که  گفت  باید  البته 
توانسته بود تا حدی نظرش را جلب کند اما باز هم به 

قدر کافی برایش راضی کننده نبود.
 )Breach( بنابراین خودش دست به کار شد و بریچ
را ساخت. بریچ مرورگری ماژوالر و منبع باز است و 
به گونه ای طراحی شده که به کاربران اجازه می دهد 
تا در صورت تمایل آن را اصالح  کنند و یا تغییراتی 

در آن اعمال نمایند.
و  خاص  کامال  مرورگر  یک  دارد  قصد   Breach

برای  وسیله ای  تنها  نه  که  مرورگری  باشد،  متفاوت 
از  همچنین  بلکه  است،  اینترنت  در  جو  و  جست 
شده  ساخته  می کنند  تقویت  را  آن  که  فناوری هایی 
است. پولو با استفاده از واسط برنامه نویسی محتوای 
Chromium به عنوان الیه اولیه، این مرورگر را با 

کدگذاری UI در جاوا اسکریپت و HTML5  ساخته 
برای  مرورگر  ای�ن  که  زمانی  حقیق�ت،  در  اس�ت. 
می شود،  ب�وت  اصط�الح  به  یا  راه اندازی  بار  اولین 
امکان جس�ت وجو و گشت و گذار در اینترنت را ندارد 
و این اخطار را می دهد: "هنوز هیچ ماژولی راه اندازی 

نشده است".

نصب یک ماژول ساده و راه اندازی
'Let's add 'mod_strip، ماژولی است که یک نوار 

ساده تب و جعبه پشتیبانی URL را ارائه می دهد. این 
ماژول را نصب نمایید، پس از آن مرورگر شما همه 
این مرورگر جدید،  بر خواهد گرفت.  در  را  ویژگی ها 
آلفای عمومی خود را عرضه کرده است و هنوز از خود 

ماژول های زیادی ندارد.
اما  می باشند،  فعال  داده ها  اجزای  و  تب  ساده  نوار 
آن  دیگر  کارایی های  و  ها  بوکمارک  رسمی  ماژول 

هنوز تکمیل نشده اند.

بهره هوشی و انتخاب مرورگر مناسب
احتماال برای شما هم جالب خواهد بود که بدانید یک 
شرکت مشاوره روانسنجي مستقر در بریتیش کلمبیا، 
انتخاب  به  توجه  با  کاربران  کرده  اظهار  گزارشي  در 
مرورگری که دارند، می توانند ضریب هوشی متفاوتی 

داشته باشند.
به عنوان نمونه کاربران مرورگر اینترنت اکسپلورر از 
بهره هوشي کمتري نسبت به کاربران سایر مرورگرها 

برخوردار هستند.
ب�ر  را  خ�ود  ادع�اي  این  "آپتي کوانت"  شرکت 
آن الی�ن  کاربران  از  آم�ده  دس�ت  به  نتایج  پایه 
بزرگساالن  ه�وش  مقی�اس  آن الین  آزمای�ش  در 
از میان  آزمای�ش  این  نتایج  خوانده است.  "وکسل�ر" 
استرالی�ا،  نیوزی�لند،  در  زبان  انگلیسي  هزار   ۱۰۰
انگلستان، کانادا و آمریکا در یک دوره چهار هفت�ه اي 
جمع آوري شده که نتایج آن ها با مرورگري ک�ه براي 
دستی�ابي به این آزمایش مورد استفاده قرار مي گرفت، 

به مقایسه گذاشته شد.
توصیف  به  آپتي کوانت  شرکت  گزارش،  این  در 
طریق  از  آزمایش  این  به  افراد  دستیابي  چگونگي 

سایر  در  موجود  تبلیغات  یا  موتور جست وجو  نمایش 
افراد به دنبال  سایت ها پرداخته، بدین معني که این 

انجام چنین آزمایشي بودند.
همچنین افرادي که سن خود را زیر ۱۶ سال اعالم 
کرده بودند، به سایت هاي دیگر راهنمایي شده و در 

نتیجه از پژوهش حذف مي شدند.
سواالتي  به  باید  سایت  در  ورود  محض  به  کاربران 
سپس  و  داده  پاسخ  خود  جنسیت  و  سن  مورد  در 

آزمایش های مرتبط با گروه خود را انجام مي دادند.
پس از دوره چهار هفته اي این پژوهش، نتایج آزمایش 
با مرورگرها مقایسه شد و به گفته این شرکت، نتایج 
به صورت واضح نشان دادند که کاربران مرورگرهاي 
دیگر به جز اینترنت اکسپلورر، مانند بریچ، فایرفاکس، 
باالتري  نتایج  از  اوپرا  و  کامینو  سافاري،  کروم، 

برخوردار بودند.
به  پایی�ن تر،  نتای�ج  ب�ا  اف�راد  گروه بندي  بر  عالوه 
عنوان ک�م هوش، نویسندگان آپتي کوان�ت همچنین 
از  بازدی�دکنن�دگ�اني  چنی�ن  ک�ه  کردن�د  اظهار 
بودند  برخوردار  تغییر  برابر  در  بیشتري  مقاومت 
نیز  بازار  در  دیگر  نرم افزار  هر  برابر  در  مي تواند  که 

همین طور باشد.
با این حال، Breach طراحی شده است تا هر کاربری 
بتواند ویژگی های مد نظر خود را در جاوا اسکریپت و 

یا  CSS بسازد.
اما به  اولیه را طی می کند،  این مرورگر فعال مراحل 
محض تکمیل شدن ویژگی های بسیاری را در اختیار 

کاربران قرار خواهد داد.
مطمئنا که Breach نمی تواند برای ما جای کروم و 
یا فایرفاکس را بگیرد، اما شروع و حرکتی جدید برای 

کنار گذاشتن فناوری های قدیمی می باشد.

شهروندالکترونیک
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یکی از هوش�مندترین ش�رکت هایی که توانس�ته تحت هر ش�رایطی در میان 
رقبای سرس�خت خود دوام آورده و همیش�ه محصوالت قابل قبول و مناس�بی 
را به مش�تریان خود ارائه دهد، ش�رکت مایکروس�افت اس�ت. این شرکت با 
س�ابقه ای طوالنی، جزو شرکت هایی اس�ت که برای آن ها پیش بینی شده بود 
درگی�ر تصمیم گیری ه�ای اش�تباه مدیرانش ش�ده و نتواند ب�ه خوبی خودش 
را مانن�د ش�رکت های نوپا و جدید ب�ه روز نگه دارد. با وج�ود این که تغییرات 
مدیریتی این ش�رکت تا به حال زیاد بوده اس�ت اما باز هم سیس�تم به خوبی 
توانس�ته خودش را با ش�رایط موجود در بازار فناوری س�ازگار کرده و همیشه 
در کنار رقبای سرس�ختی مثل گوگل و اپل حرفی برای گفتن داش�ته باشد. در 
این مدت هر وقت که نمایش�گاهی به پا ش�ده است یا محلی برای گردهمایی 
بزرگان فناوری بوده، مایکروسافت هم در آن حضور داشته و توانسته به خوبی 
ب�ا معرفی کارها، پروژه ه�ا و محصوالت جدید خود مش�تریانش را راضی نگه 
دارد. یک�ی از محصوالت قدیمی مایکروس�افت که نتوانس�ت ب�ا وجود رقبای 
قدرتمندش راهش را ادامه دهد، مرورگر اینترنت اکسپلورر بود. در مورد قدمت 
این مرورگر باید گفت که این س�ابقه به قدری بوده اس�ت که بسیاری از افراد 
لگوی این نرم افزار را به عنوان عالمت اینترنت می شناس�ند و در بس�یاری از 
جاها زمانی که قرار است از اینترنت صحبتی شده یا طرحی زده شود که اشاره 
به اینترنت داش�ته باش�د، از لگوی این نرم افزار استفاده می شود. به هر حال 
با وج�ود مرورگرهایی نظیر فایرفاکس و کروم، اینترنت اکس�پلورر روز به روز 
محبوبیت خود را از دست داده و می توان گفت تقریبا به یک محصول شکست 
خ�ورده و نامحبوب برای مایکروس�افت تبدیل ش�د. به گونه ای که حواش�ی و 
ایرادات این برنامه و حتی جوک هایی که برایش س�اخته ش�ده بود، 
بسیار بیشتر از کاربردی بودنش بود. عده بسیار زیادی 
از کاربران به این ماجرا اعتراض داش�تند 
ک�ه چ�را در هن�گام نص�ب 
عامل  سیستم 

ویندوز، مرورگر اینترنت اکس�پلورر هم به صورت 
پیش ف�رض و اجب�اری روی این سیس�تم عامل 
نصب می ش�ود. این دس�ته از کارب�ران می گفتند 
مایکروس�افت با این اس�تراتژی، ح�ق انتخاب را 
از کارب�ران گرفته و تصمی�م دارد همه را به نوعی 
مجبور کند تا از مرورگر این شرکت استفاده کنند. 
البته ش�اید این طرز تفکر بیش از حد بدبینانه بود 
زیرا هیچ گاه کس�ی به وجود برنامه  ای مانند مدیا 
پلیر اعتراض نکرده است. با وجود این که در مورد 
این برنامه هم می توان گفت با وجود این پلیر روی 
ویندوز، کاربران به س�راغ دیگر پلیرها نمی روند و 
مجبور می ش�وند که از همین برنامه استفاده کنند. 
به هر حال باید گفت که مایکروس�افت در نهایت 
به این نتیجه رس�ید که اینترنت اکس�پلورر بیشتر 
از ای�ن که برایش یک برنامه س�ودآور باش�د، به 
برنامه ای تبدیل ش�ده که حت�ی در مواردی اعتبار 
این شرکت را هم خدش�ه دار می کند. این شد که 
نام مرورگر جدیدی با نام »اس�پارتان« را از زبان 
مدیران مایکروسافت شنیدیم. از وقتی که صحبت 
از اس�پارتان ش�د، دوباره حرف و حدیث ها شروع 
ش�د و عده ای گفتند، مایکروسافت فقط برای این 
که ذهنیت بدی که در مورد اینترنت اکس�پلورر به 
وج�ود آمده را از بین ببرد، تصمیم دارد ظاهر آن و 
اس�مش را تغییر دهد و بقیه م�وارد به همان روال 
س�ابق بوده و در حقیقت به نوعی پوسته اینترنت 
اکس�پلورر را عوض کرده و گنجشک را رنگ کرده 
و به جای قن�اری تحویل دهد. تمامی این حرف و 
حدیث ه�ا در زمانی که یک ش�رکت معتبر تصمیم 
به ارائه یک محص�ول جدید می گیرد وجود دارد و 
تا زمانی که محصول به صورت رس�می و تجاری 
وارد بازار نش�ود نمی توان با قطعی�ت در رابطه با 
آن نظ�ری داد. در موضوع وی�ژه این هفته نگاهی 
به اینترنت اکس�پلورر و اس�پارتان خواهیم داشت 
و استراتژی مایکروسافت در زمینه معرفی 
مرورگر جدیدش را بررس�ی 

خواهیم کرد.

 
مرورگــری 

کــه از عــرش به فرش 
آمد

چند وقت پیش مایکروس��افت اعالم کرد که قرار است اینترنت اکسپلورر در 
ویندوز ۱۰ توس��ط مرورگر جدیدی با نام اس��پارتان، جایگزین ش��ود. به این ترتیب بعد از ۲۰ 

س��ال دیگر خبری از اینترنت اکس��پلورر در نسخه های جدید سیستم عامل ویندوز نخواهد بود. 
بدون ش��ک اینترنت اکس��پلورر، ابزاری بود که بسیاری از کهنه کاران جهان فناوری، قدم های 
اول خود در دنیای اینترنت را به واسطه آن برداشتند. بعد از این همه سال در حال حاضر شرایط 
اینترنت اکس��پلورر به گونه ای ش��ده است که فقط به خاطر کاستی ها و ایراداتی که دارد، دست 
انداخته می ش��ود و به منبعی برای س��اخت جوک توس��ط متخصصان تبدیل شده است. بسیار 
بعید اس��ت که کس��ی از مرگ اینترنت اکس��پلورر، ناراحت ش��ده یا حتی ذره ای متاثر شود. اما 
باید گفت که این مرورگر از عرش به فرش رس��یده اس��ت و این ماجرا زنگ خطری برای دیگر 
ش��رکت هایی اس��ت که به اعتبار و محبوبیت مرورگرشان اطمینان دارند. در واقع برای از دست 
رفتن در جهان فناوری، گاهی اوقات انجام یک اش��تباه هم کافی است و هیچ گاه نمی توان به 
 Internet جایگاهی که در حال حاضر وجود دارد، اطمینان و اعتماد کامل داشت. اولین نسخه
Explorer در ۱۶ آگوس��ت س��ال ۱۹۹۵ بود که ارائه ش��د و در آن زمان، تنها یک برنامه نرم 
افزاری با نام Mosaic وجود داش��ت که محصولی از ش��رکت Spyglass بود. در همان زمان 
مایکروس��افت با این ش��رکت توافق کرد و قرار شد که هر سه ماه یک بار، از درآمدهای غیر از 
فروش ویندوز خود درصدی به عنوان حق امتیاز به این ش��رکت بدهد. تا سال ۱۹۹۸ همه چیز 
به خوبی پیش رفت اما در این س��ال دو ش��رکت به اختالف برخوردند و مایکروس��افت مجبور 
ش��د به این شرکت ۸ میلیون دالر پرداخت کند. یکی از رهبران اصلی پروژه اینترنت اکسپلورر 
Eric Sink بوده اس��ت. زمانی که از او در مورد احساسش نسبت به اینترنت اکسپلورر پرسیده 
ش��د، گفت برای یک خوره تکنولوژی هیچ چیز راضی کننده تر از این نیست که بداند کدی که 
نوش��ته، توس��ط میلیون ها نفر در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر اریک 
سینک از مایکروسافت و پروژه هایش فاصله گرفته و از نظر او شهرت اینترنت اکسپلورر به 
مرور زمان لکه دار شده و تنفر مردم از این نرم افزار روز به روز بیشتر شد 
اما از نظر او هیچ چیز نمی تواند بدون داشتن مقدار زیادی 
پیروزی و موفقیت، چنین میزانی از تنفر 
را به همراه داشته باشد. 

 
اینترنــت  نویســنده 

اکسپلورر از آن متنفر است
ش��اید برای ش��ما هم جالب باش��د که بدانید، در حال حاضر 
حتی نویس��نده برنامه اینترنت اکس��پلورر ه��م به این برنامه 
دیگر هیچ عالقه ای ندارد و حتی از آن ابراز تنفر کرده است. 
از نظ��ر او نباید به یک برنامه از روی تعصب عالقه پیدا کرد 
حتی اگر ش��ما خودتان تولید کنن��ده و خالق آن برنامه بوده 
باش��ید. نویسنده برنامه اینترنت اکس��پلورر در حال حاضر از 
مرورگر گوگل کروم استفاده می کند و اظهار داشته که برای 
مدتی هم قبال از فایرفاکس اس��تفاده می کرده است. او هیچ 
گاه زندگی خود را صرف س��اخت یک مرورگر به عنوان یک 
پلتفرم نکرده است و همواره به این موضوع اعتقاد داشته که 
وقت گذراندن با مرورگرها، بس��یار بهتر و منطقی تر از وقت 
گذاشتن برای آن هاست. با این که اینترنت اکسپلورر در ابتدای 
کارش به عنوان یک پروژه بس��یار کوچک کار خود را آغاز کرد 
اما در چند س��ال اول زندگی خود، یک رش��د سرسام آور داشت 
و زمانی که وارد فاز توس��عه ش��د باز هم یک فاصله بسیار زیاد 
با رقبایش داش��ت. بعد از گذشت ۱۰ سال اینترنت اکسپلورر به 
برنامه ای تبدیل شد که ۹۵ درصد کاربران اینترنت از آن استفاده 
می کردند. زمانی که س��رو کله فایرفاکس پیدا شد، باز هم همه 
کاربران وفاداری خود به اینترنت اکسپلورر را حفظ کردند و تا سال 
۲۰۰۵، فایرفاکس توانست توجه تنها ۱۰ درصد از کاربران وب را 
به خود جلب کند. ولی مدیران پروژه فایرفاکس، IE را مورد هدف 
خود قرار داده و می خواستند هر طور که هست ضربه ای مهلک به 
این مرورگر محبوب وارد کنند و البته باید گفت که تا حد زیادی 
موفق شدند. اما زمانی که گوگل هم با ارائه مرورگر کروم در سال 
۲۰۰۸ به این وادی وارد ش��د، کار برای IE بس��یار بیشتر از آن 
چیزی که فکرش را می کردند سخت تر شد. البته باید گفت که به 
هر شکلی که کروم را بررسی کنیم باز هم به این نتیجه خواهیم 
رس��ید که در ساختار آن از اینترنت اکس��پلورر الهام گرفته شده 
است. اما گوگل کروم برای پشت سر گذاشتن اینترنت اکسپلورر 
تنها ۴ سال زمان الزم داشت. هنوز هم کروم از یک رشد 
سالم و بسیار پویا برخوردار است و همان 
طوری که مایکروسافت با 
از  استفاده 

محبوبیت 
ویندوز خود توانست 

IE را هم به جایگاه مناسبی برساند، 
گوگل هم از قدرت خود استفاده کرده و با استفاده 

از سرویس های متنوع خود از جمله Gmail توانست 
کاربران را به سمت کروم سوق دهد. به این نکته باید 
توجه داشت که کروم زمانی پا به عرصه وجود گذاشت 
که چیزی بیشتر از یک دهه از زمان عرضه اینترنت 
اکسپلورر گذشته بود و با وجود محبوبیت این 
  IE مرورگر توانست به سرعت
را شکست دهد.
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آیا اسپارتان
همان اکسپلورر است؟

نگاهی به وضعیت اینترنت اکسپلورر 
و اسپارتان، مرورگر جدید مایکروسافت

گلسا ماهیان - سعید طباطبایی

IE6 تیر خالص با 
 زمان��ی ک��ه مایکروس��افت IE6 را 
ارائه کرد به نوعی خودش با دس��ت 
خودش باعث ش��د که تعداد بسیاری 
از کاربران��ش از روند عملکرد مرورگر 
این شرکت احس��اس ناامیدی کنند. 
در زمانی که بیشتر کاربران به انجام 
خریده��ای آنالین تمای��ل پیدا کرده 
بودن��د و س��ایت هایی نظی��ر آمازون 
و ای ب��ی ش��وق و هیج��ان کاربران 
از  بس��یاری  بودن��د،  برانگیخت��ه  را 
کالهب��رداران و هکرهای��ی که فقط 
ب��ا اصول پای��ه ای هک آش��نا بودند، 
توانستند به سادگی به هک اطالعات 
بس��یار حساس��ی نظیر ش��ماره، رمز 
کارت های اعتب��اری و آدرس افرادی 

زند  بپردا
خود  اطالع��ات  که 

را از طریق اینترنت اکس��پلورر وارد 
کرده بودن��د. این ماجرا به قدری همه گیر ش��د 
که برای کالهبرداران به یک تفریح تبدیل ش��ده 
بود. مایکروس��افت به این خاطر به شدت تحت 
فش��ار قرار گرفت تا هر چه س��ریع تر یک نسخه 
تازه و قدرتمند از اینترنت اکسپلورر به کاربرانش 
ارائه کند. در آگوست ۲۰۰۱، بود که نسخه ششم 
از مرورگر اینترنتی اکس��پلورر به منظور افزایش 
امنیت کاربران ارائه ش��د و این نسخه به بدترین 
شکل باعث ضربه خوردن به شهرت مایکروسافت 
و ن��رم افزار اینترنت اکس��پلورر ش��د. حفره های 
امنیتی بس��یار بزرگی در این نسخه وجود داشت 
که به بدترین شکل باعث ضربه زدن به اینترنت 

 
حذف 

اینترنت اکسپلورر
البت��ه هن��وز به مرحله ح��ذف نهایی 
اینترنت اکسپلورر نرس��یده ایم اما به 
دلیل این که مایکروسافت به صورت 
رس��می از پروژه اس��پارتان صحبت 
و اع��الم ک��رده که ای��ن مرورگر در 
ویندوز ۱۰ ارائه خواهد شد، با قطعیت 
می ت��وان گف��ت ک��ه عم��ر اینترنت 
اکس��پلورر به پایان رس��یده است. در 
این میان مایکروس��افت هم خودش 
از اینترنت اکس��پلورر به شدت نا امید 
شده و تصمیم گرفت که حتی از یک 
ن��ام تازه برای مرورگر خود اس��تفاده 

کند. 
باید  عبارت��ی  ب��ه 

گف��ت ک��ه مایکروس��افت تصمی��م 
گرفته اس��ت تا در زمینه تولید مرورگر، ش��روعی 
تازه داشته باش��د. خود مایکروسافت می گوید که 
اس��پارتان فقط یک لباس جدید نیست که به تن 
IE  کش��یده شده باشد و همه چیز دوباره از صفر 
شروع شده اس��ت. اگر به این صورت باشد شاید 
بتوان امیدی داش��ت که دوباره مایکروسافت در 
زمینه ارائ��ه یک مرورگر قدرتمن��د، حرفی برای 
گفتن داش��ته باشد و ش��اید هم بتواند در رقابت 
با مرورگرهایی مث��ل فایرفاکس یا کروم به یک 

موفقیت نسبی دست پیدا کند.

 اسپارتان چیست و از کجا آمده است؟
در مورد نام مرورگر جدید مایکروس��افت باید گفت که اس��پارتان در حقیقت نام ارتش��ی از 
برده های قدرتمند بوده اس��ت که بیش از ۶۵۰ س��ال قبل از میالد در یونان باستان زندگی 
می کردند. در حال حاضر مایکروسافت با الهام گرفتن از این موضوع، مرورگر جدید خود را 
با این نام می خواند و می خواهد این مرورگر را در ویندوز ۱۰ قرار داده تا تمامی ضعف های 
موجود در اینترنت اکس��پلورر از یاد برود. عده ای می گویند مایکروسافت اینترنت اکسپلورر 
را ب��ه ص��ورت کلی از بین نمی ب��رد و امکان دارد آن را به یک پ��روژه متن باز تبدیل کند 
ولی هدف اصلی اش این اس��ت که با ارائه اس��پارتان به عنوان یک مرورگر قدرتمند و کم 
عیب، بار دیگر کاربران اینترنتی را به س��مت خود بکشد. در ابتدا پروژه اسپارتان یک اسم 
رمز برای پروژه جدید مایکروس��افت بود اما اکنون همه می دانند که اسپارتان نام جایگزین 
جدید اینترنت اکس��پلورر اس��ت و تا به حال چند بار در رابطه با آن مدیران مایکروس��افت 

صحبت هایی را انجام داده اند.

 ظاهر اسپارتان
در رابطه با ش��کل ظاهری اس��پارتان باید گفت که اولین چیزی که در نگاه ابتدایی به ذهن شما 
خواهد رسید این است که ظاهر اسپارتان بسیار ساده است و در واقع باید گفت هیچ چیزی ندارد 
که شما را متعجب کند. اما در کل شاید علت این سادگی، ارائه نکردن بسیاری از ویژگی هایی است 
که مایکروسافت قرار است در نسخه نهایی آن ها را عرضه کند. اگرچه اینترنت اکسپلورر نسخه 
 Reading List ۱۱ هم از لحاظ ظاهری ساده است، در اسپارتان هم بسیاری از ویژگی ها مانند
و پنل تنظیمات توس��ط آیکون هایی با ظاهر مدرن و س��اده در دسترس قرار گرفته اند. همچنین 
دکمه هایی نیز برای دسترسی به عالقه مندی ها، تاریخچه و مدیریت دانلود در نظر گرفته شده است. 
هرکدام از این دکمه ها توسط یک منوی کناری لغزنده قابل دستیابی بوده که به نظر مناسب است. 
مایکروسافت نسخه ی پیش نمایش اسپارتان را ارائه کرده که با توجه به این که نسخه ابتدایی آن 
را بررسی می کنیم، به همین دلیل هنوز از این مرورگر انتظار عملکرد باالیی نداریم. نوار آدرس و 
تب ها دقیقا در محلی قرار دارند که کاربر بتواند به راحتی به آن ها دسترسی داشته باشد. این ویژگی ها 
را می توان در ویندوز 8.1 و مرورگر اینترنت اکس��پلورر مدرن هم تجربه کرد. ویژگی دیگری هم 
وجود دارد که این امکان را فراهم می کند تا اسپارتان به صورت تمام صفحه بزرگ شده تا کاربران 
بتوانند به صورت لمسی با آن کار کنند. عملکرد اسپارتان فعال زیاد چنگی به دل نمی زند؛ باز کردن 
تب های جدید و اسکرول کردن ممکن است با کندی همراه باشد. با دو بار کلیک بر روی 
نوار باالیی امکان بزرگ کردن پنجره اس��پارتان را نیز ندارید. تمامی 
این مشکالت در نسخه های آتی این مرورگر برطرف 

خواهند شد.

اکسپلورر 
حفره ه��ای  ش��د. 

امنیتی به قدری فاجعه بود که هنوز 
هم نقل محافل و اس��باب خن��ده هکرها یا حتی 

متخصصان آی تی اس��ت. بدی ماجرا این بود که میلیون ها 
کاربر از IE6 استفاده می کردند و در معرض خطرناک ترین 
حمله ها قرار داش��تند. البته مایکروسافت تالش کرد که با 
ارائه وصله های امنیتی، مشکالت موجود را حل کند اما در 
همان فاصله کاربران بس��یاری آس��یب دیدند و این ماجرا 
هنوز وقتی یادآوری می شود باعث خشم کاربرانی می شود 
که در آن بازه زمانی از این محصول مایکروس��افت صدمه 

خوردند. 

 
شانسی 

برای موفقیت
باید گفت که شانس مایکروسافت در مقایسه با شرکت های 

موزیال و حتی گوگل برای همه گیر کردن مرورگرش کمی بیشتر است. با توجه 
به این که مایکروسافت صاحب ویندوز است و تعداد کاربران این سیستم عامل در سراسر جهان 

بسیار زیاد است، مایکروسافت به سادگی می تواند مرورگر خود را به تمامی کاربران ویندوز نشان 
دهد. به طور حتم وقتی شما هم ویندوز را نصب کنید و بدانید که روی آن یک مرورگر جدید به 
نام اس��پارتان وجود دارد، وسوس��ه خواهید شد که حتی برای یک بار هم که شده آن را باز کرده و 
یک دوری با آن در وب بزنید و آن را با مرورگرهایی مانند کروم و فایرفاکس مقایس��ه کنید. این 
ماجرا ش��انس مایکروسافت را برای دیده شدن مرورگرش باالتر خواهد برد زیرا شما الزم نیست 
مانند کروم یا فایرفاکس، اسپارتان را به صورت جدا روی سیستم عامل ویندوز خود نصب کنید. البته 
ویژگی هایی مانند هماهنگ بودن این مرورگر با کورتانا که هفته پیش در مورد آن صحبت کردیم 
می تواند به اندازه کافی برای شما جذابیت داشته باشد. اگرچه در قابلیت جستجوی ویندوز ۱۰ کورتانا 
تعبیه شده است اما به نظر می رسد این دستیار صوتی مایکروسافت به روشی هوشمندتر در اسپارتان 
نیز ارائه خواهد شد. برای این منظور، با راست کلیک بر روی یک کلمه در یک وب سایت، کورتانا 
به صورت خودکار در مورد آن کلمه جستجو خواهد کرد. کورتانا این قابلیت را هم فراهم می کند که 
حتی اگر در جستجوی یک سایت خاص باشید، مسیر رانندگی به یک فروشگاه یا رستوران را نشان 
دهد. به عنوان مثال اگر به وب سایت یکی از رستوران های ایتالیایی مراجعه کنید، کورتانا توسط یک 
پاپ آپ در کنار نوار آدرس، ساعت فعالیت و مسیرهای دستیابی به آن رستوران را نشان می دهد. 
 weather کورتانا همچنین در نوار آدرس هم فعالیت خواهد کرد؛ مثال اگر در نوار آدرس کلمه
را وارد کنید، دقیقا وضعیت آب و هوای مکان شما به  همراه اطالعات بیشتر به   صورت خودکار در 
همان نوار آدرس نمایش داده می شود. مایکروسافت در نظر دارد تا امکان نمایش اطالعات پرواز 
را هم در نسخه های آتی فراهم کند.  بدون شک تعامل کاربردی اسپارتان با کورتانا می تواند یکی 
از جذابیت های غیر قابل انکار ویندوز ۱۰ باش��د. بسیاری از کاربرانی که هنوز از ویندوز ۷ استفاده 
می کنند و راضی نشده اند که از ویندوز ۸ استفاده کنند، با شنیدن این ویژگی ها و تفاوت های منحصر 
به فرد ویندوز ۱۰ وسوسه خواهند شد که سیستم عامل خود را آپدیت کرده و از این قابلیت های 
کاربردی لذت ببرند. به هر حال با وجود تمامی این صحبت ها نمی توان به صورت قطع در مورد 
شکست یا پیروزی پروژه اسپارتان شرکت مایکروسافت نظر داد و باید دید که این مرورگر 
در چه حد می تواند با رقبای قدرتمند خود یعنی کروم و فایرفاکس رقابت 
کند زیرا تنها در صورتی می تواند موفق باش��د که قابل 

مقایسه با این دو مرورگر محبوب باشد.
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ترنسفورمربوک محصول خالقانه دیگری از شرکت 
ایس��وس است که کار تبلت و لپ تاپ را برای کاربر 

انجام می دهد.
شاید نتوان ترنس��فورمربوک را جزو خانواده تبلت ها 
به شمار آورد، چون هم از تبلت های عادی بزرگ تر 
و س��نگین تر اس��ت و هم طول عمر باتری کمتری 
دارد اما در عوض مجهز به پردازنده پرقدرت نس��ل 
س��وم اینتل بوده و قادر به اجرای کلیه نرم افزارهای 

تحت ویندوز است.
برخی از اموری که با ترنس��فورمربوک قادر به انجام 
آن ه��ا خواهید بود، با تبلت ه��ای اندرویدی و آی پد 

امکان پذیر نیستند.
س��خت افزار این ابزار آن قدر قوی است که مشکلی 
ب��ا اج��رای نرم افزاره��ای مختلف و متن��وع در آن 

نخواهی��د داش��ت. در واق��ع ترنس��فورمربوک، یک 
اولترابوک لمس��ی اس��ت که صفحه نمای��ش آن از 
بخش صفحه کلید جدا ش��ده و به صورت مس��تقل 

کار می کند.
 ،i7 یا i5 در ترنسفورمربوک ها، بورد اصلی، پردازنده
 SSD حافظه رم ۴ گیگابایتی و حافظه ذخیره سازی
با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت همگی در داخل قس��مت 

نمایش قرار دارند.
به ای��ن ترتیب بخش صفحه نمایش قادر اس��ت به 

صورت مستقل و به عنوان یک تبلت کار کند.
عالوه ب��ر این ایس��وس از دو بات��ری و دو حافظه 
ذخیره سازی در این ابزار بهره برده است تا با اتصال 
بخ��ش تبلت به صفحه کلید به ط��ول عمر باتری و 

حافظه ذخیره سازی دستگاه نیز افزوده شود.

 با سالم. برای ذخیره سازی و نگهداری عکس ها و فیلم های 
مهم ) آرشیو( با توجه به کیفیت باال، عمر زیاد و حجم ۶4 گیگ، 
خرید هارددیسک SSD بهتر است یا هارددیسک های HDD؟

در حال حاضر مزیت اصلی هارددیسک های معمولی نسبت به SSD قیمت 
پایین تر آن ها است. هارددیس��ک های SSD نسبت به هارددیسک های 
معمولی دارای مقاومت بیش��تری در برابر ضربه و میدان های مغناطیسی 
هستند اما اگر استفاده زیادی از هارددیسک نخواهید کرد، با همان مبلغی 
که قصد خرید هارددیسک SSD را دارید می توانید هارددیسک معمولی 
با حجم چند برابر را تهیه کنید. از هارددیسک های SSD اغلب در زمانی 
اس��تفاده می ش��ود که نیاز به دسترسی س��ریع به هارددیسک  احساس 
می ش��ود به عنوان مثال در س��رورها و یا به عنوان هارددیس��ک حاوی 

فایل های ویندوز.
 با سالم. مشکل بنده در مورد Reset شدن سیستم هنگام 
بازی می باشد. در اکثر بازی های جدید و تقریبا سنگین این 

مشکل پیش می آید. البته سخت افزار سیستم نیز برای اجرای 
بازی مناسب است. لطفا راهنمایی کنید.

برای این مشکل چند احتمال وجود دارد.
اول این که بازی مورد نظر مش��کل داش��ته باشد )که چون در بازی های 
متعدد مشکل مورد نظر پیش آمده، پس احتمال این مورد خیلی کم است(. 
دوم این که سیس��تم شما از لحاظ قدرت سخت افزاری و نرم افزاری توان 
اجرای بازی های مورد نظر را به خوبی نداش��ته باش���د و این امر باع�ث 
Restart شدن سیستم ش��ود و مورد سوم که احتمال بیشتری دارد این 

اس��ت که دمای سیس��تم ش��ما بیش از حد مجاز افزایش پیدا می کند و 
باعث Restart شدن سیستم می شود. پس پیشنهاد می کنم ابتدا فن های 
سیس��تم خود را بررس��ی کنید )در صورت امکان کیس خود را باز کرده و 
ب��ا احتیاط گرد و غب��ار درون آن و فن های قطعات مختلف را تمیز کنید( 
و س��پس در صورت تمای��ل از نرم افزارهای مانیتورینگ دمای سیس��تم 

همچ�ون HWMonitor استفاده کنید.

خرید و فروش اجناس دست دوم و یا کارکرده در هر صنفی مشت�ری های 
خاص خ��ود را دارد و وجود ویژگی ه��ای مهم�ی همچون قیمت پایی�ن 
اجن��اس کارک��رده و ی��ا مهل���ت برگش���ت کاال باع�ث می ش���ود که 
فروش��ن�دگان این محصوالت بتوانند رقابتی ج���دی را با بازار کاالهای 
نو و آکبند داش��ته باشند و نظر بسیاری از افراد را در انتخاب یک کاال به 

خود جلب نمایند.
اکن��ون بازار خرید و ف��روش کاالها و محصوالت دس��ت دوم موبایل و 
کامپیوتره��ای مختلف نیز که به سمس��اری های دیجیتال��ی معروف اند، 
توانس��ته است سهم قابل توجهی از بازار داد و ستد محصوالت دیجیتالی 
را به دس��ت آورد و ام��روزه می بینیم که در کنار هر فروش��گاه کاالهای 
کامپیوتری، قسمتی هم برای خرید و فروش اجناس دست دوم و کارکرده 

اختصاص دارد.
از ط��رف دیگر، مهم تری��ن مزیت بازار کاالهای کارک��رده را می توان به 
تاثیرپذیری کم تر آن ها از نوس��انات قیم�ت ه�ا و تغیی�رات بازار دانس�ت 
اما با این وج�ود اگ�ر ش��ما نیز در روزهای ج�اری ب�ه این فروش��گاه ه�ا 
س��ر بزنید، مشاهده خواهید کرد که فروشن�دگان ن�وت بوک و تبلت های 
کارکرده نیز مانند فروش��ندگان کاالهای آکبن��د تمایلی به فروختن این 
کاالها نداش��ته و س��عی می کنند ای��ن کاالها را در روز مب��ادا که قیمت 
نمونه های آکبند آن ها گران تر از مدل های مشابه بازار شد با قیمت باالتر 

به فروش برسانند.
جالب است بدانید خرید و فروش در بازار محصوالت کارکرده نیز قوانین و 
مقررات خاص خود را دارد و بر خالف تصور عموم، هیچ فروشگاهی حق 
ارائه قیمت های شخصی بدون در نظر گرفتن اصول و قوانین مربوطه را 

برای خرید و یا فروش این محصوالت ندارد.
به عنوان مثال اگر شما نوت بوک یا تبلتی داشته باشید و برای فروش آن 

اقدام کنید، در بهترین ش��رایط اگر دس��تگاه از لحاظ سخت افزار داخلی و 
ظاهر بدون نقص باشد، دستگاه با یک دوم و نهایتا یک سوم قیمت آکبند 

آن، در بازار از شما خریداری می شود.
حت�ی اگ�ر دس��تگاهی که قصد فروش آن را دارید از س��ری نمونه های 
جدی��د ب��ازار باش���د و کاربری ش��ما از آن در ح��دود چند ماه باش��د در 
خوش بینانه ترین شرایط یک سوم از قیمت دستگاه کسر شده و دستگاه را 

از شما خریداری می کنند.
اما سوال این جاست که آیا فروشندگان این کاالها  نیز اجناس دست دوم 
خریداری ش��ده را با درصد مش��خص و معین خود به فروش می رسانند؟ 
و آیا اساس��ا نظارت دقیقی بر روند خرید و فروش کاالهای دست دوم در 

بازار وجود دارد؟
آن چه که مشخص است بر اساس عرف فعلی بازار، فروشندگان کاالهای 
دس��ت دوم حق دارند اجناس خریداری ش��ده در این بازار  را تنها با ده و 
یا بیست درصد افزایش قیمت به فروش برسانند اما مشاهده می شود که 
بسیاری از فروشندگان این کاالها را با سود حداقلی ۳۰ درصد و در حالت 
معمول با س��ود ۴۰ تا ۵۰ درصدی برای کاالهایی که با قیمت پایین تری 

خریداری شده است، به فروش می رسانند.
اکن��ون ب��ا افزای��ش ناگهان��ی قیمت ه��ای س��خت افزارهای لپ تاپ و 
دس��تگاه های کامپیوتر در چند ماه گذشته و همچنین عدم وجود نظارت 
دقیق بر روند خرید و فروش کاالهای دست دوم باعث شده است که در 
روزهایی که بازار نوت بوک بس��یار بی رون��ق بوده و خرید و فروش این 
اجناس به س��ختی صورت می گیرد، تعمیرکاران و فروشندگان کاالهای 
دس��ت دوم روزگار خوبی را به س��ر برند. چرا که می توانند کاالیی را که 
ش��اید دوره استفاده از آن به پایان رسیده است، با یک دستکاری ساده به 

قیمت خوبی به فروش برسانند.

 Monitor: ---- 

 Main Board: ----    

CPU: Core i7 Ivy Bridge
Memory: 4GB DDR3 1600

VGA: Intel HD 4000
HDD: 128 GB SSD

Weight: 1.9 Kg               
ODD: ----        
OS: ---- 

KeyBoard: ----

Mouse:     ----

Speaker:     ----

Printer:     ----

----    

    ----

----    

----    
----    

----    

----    

----

----    

    ----

    ----

----    

----    

وقتی که کاالهای بی رونق، رونق می گیرند!
صالح اسعد ی 

به تبلت به لپ تاپ

48/200/000 ريـال

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته

 4G اینترنت مشغول هستید، تفاوت  تماشای فیلم در 
این  غیر  در  بود.  خواهد  محسوس  شما  برای   3G با 
4G در هنگام مطالعه صفحات متنی  با   3G صورت، 
وب یا ارسال و دریافت پیام در برنامه های پیام رسان، 

تفاوت محسوسی نخواهد داشت.
برخی به دنبال تلفن های همراه دو سیم کارت با فناوری 
4G هستند. این تلفن ها برای اشخاصی که خط اصلی 

 4G فناوری  بدون  اپراتوری  به  متعلق  آن ها  ارتباطی 
می توانند  کاربران  این  می رسد.  نظر  به  مناسب  است، 
4G تهیه  از  برای استفاده  تنها  یک شماره بی اهمیت 
وجود  که  داشت  توجه  موضوع  این  به  باید  اما  کنند 
معنای  به  همراه  تلفن  یک  در  بیشتر  سیم کارت های 
مصرف بیشتر انرژی و گرم تر شدن تلفن همراه است. 
این نکات منفی، به طور دائم شما را آزرده خاطر خواهد 
کرد در حالی که ممکن است به ندرت به 4G احتیاج 
پیدا کنید. همین موضوع سبب شده است که هیچ یک 
قیمت ترین  گران  در  همراه،  تلفن های  سازندگان  از 
محصوالت خود از دو سیم کارت پشتیبانی نکنند و اگر 
بتوان مثال نقضی یافت، احتماال این محصول چندان 

پرفروش نخواهد بود.

کند اما با همه این خوشبینی ها، باید واقع بین هم بود. 
شاید هیچ کدام از این اتفاقات رخ ندهد و شما فرصت 
قدیمی کردن این تلفن همراه و خرید تلفن همراه بعدی 

خود را نیز به دست آورید. 
 4G از  استفاده  برای  شرایط  همه  که  این  فرض  با 
برای شما فراهم باشد، باید به این نکته توجه کنید که 
مهم ترین تفاوت 4G با 3G پهنای باند آن است. یعنی 
اگر به طور دائم و گسترده به دانلود فایل های حجیم یا 

همراه، گیرنده که همان تلفن همراه شما باشد، تنها نیمی از شرایط الزم 
است و شرط کافی، ارائه خدماتی است که شما به آن نیاز دارید. اگر محدوده 
زندگی شما تحت پوشش فناوری ارتباطی نسل چهارمی قرار نداشته باشد، 
داشتن یک تلفن همراه 4G کامال بی فایده است. عالوه بر این، اگر شما 
باز هم  نمی کند،  ارائه  نسل چهارمی  فناوری  که  باشید  اپراتوری  مشترک 
داشتن یک گوشی 4G اضافی برای شما بی فایده خواهد بود. ممکن است که 
همین فردا خانه یا محل کار شما نیز تحت پوشش 4G قرار گیرد و یا اپراتور 
مورد عالقه شما، این فناوری را درست نزدیک محل سکونت شما راه اندازی 

هفته پیش درباره اهمیت اندازه صفحه نمایش تلفن همراه و تاثیر آن بر 
انتخاب شما صحبت کردیم اما دومین عامل انتخاب یک تلفن همراه پس 
از محدود کردن انتخاب ها با توجه به اندازه صفحه نمایش، ویژگی های 
 3G فناوری  از  همراه  تلفن های  همه  تقریبا  روزها  این  است.  ارتباطی 
نیز  ارزان ترین محصوالت  در  به جرات  فناوری  این  پشتیبانی می کنند. 
وجود دارد و می توان با هزینه  ای کم تر از ۳۰۰ هزار تومان نیز تلفن همراه با 
فناوری ارتباطی 3G خریداری کرد. در مقابل، فناوری 4G یا LTE محدود 

به تلفن های همراه نسبتا گران قیمت تر است.
ارمغان  به  کاربر  برای  را  بیسیم سریع تری  ارتباط   4G ارتباطی  فناوری 
می آورد. پهنای باند 4G از 3G به مراتب بیشتر است و همین موضوع 
سبب توسعه نسل ارتباطی تلفن همراه شده است با این وجود باید گفت، 
خرید یک تلفن همراه با فناوری 4G به این معنا نیست که از فردا شما به 

اینترنتی فوق العاده دسترسی خواهید داشت.
فناوری 4G در ایران فناوری کامال نوظهوری است و در حال حاضر تنها 
یکی از اپراتورهای تلفن همراه این چنین خدماتی ارائه می کند. آنتن دهی 
شبکه نسل چهارم و نسل سوم در بسیاری از شهرهای کشور همچنان 
وجود ندارد و در خوشبینانه ترین حالت، به سختی می توان شهری یافت 
که تمام وسعت آن تحت پوشش فناوری نسل سوم باشد. فناوری نسل 
چهارمی نیز پوشش به مراتب ضعیف تری دارد و آنتن های کم تعداد این 
فناوری های  ارائه نمی کنند. در  فناوری  این  از  فناوری، کیفیتی مطلوب 

دومین گام در انتخاب یک تلفن همراه اندرویدی
آیا به 4G نیاز دارید؟
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یکی از اهداف کالن برنامه پنجم توسعه کشور، توسعه فناوری های آی تی و 
ارتباطی در کشور بوده است، به گونه ای که می بایست در پایان برنامه پنجم 
توس��عه، ایران از منظر این فناوری ها در منطقه رتبه برتر را در اختیار داشته 
باشد. برای سنجش این برتری، شاخص هایی در نظر گرفته شده است. یکی 
از این شاخص ها، میزان دسترسی خانوارهای ایرانی به اینترنت و شبکه ملی 
پهن باند است. بر اساس شاخص تعیین شده، باید در پایان برنامه حداقل ۶۰ 
درصد خانوارهای ایرانی به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشند. اینترنت 
پر سرعت در این شاخص، پهنای باند ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه تعیین شده است. 
بر اس��اس آمار فعلی، تنها ۳۸ درصد خانوارهای ایرانی در ش��رایط فعلی به 
اینترنتی با پهنای باند حداقل ۵۱۲ کیلوبیتی دسترسی یافته اند. در کنار عقب 
ماندگی در حوزه توسعه اینترنت پرسرعت، وزارت ارتباطات در عمل به اجرایی 

کردن شبکه ملی اطالعات نیز باز مانده است.
سال هاس��ت که توس��عه اینترنت در کشور، سیاس��تی یک بام و دو هوایی 
بوده اس��ت. برنامه توسعه کشور، نقش��ه راه مشخص و روشن حرکت برای 
دس��تگاه های گوناگون اس��ت. در این برنامه به صراحت و روشنی از توسعه 
فناوری های ارتباطی در کش��ور سخن گفته ش��ده اما با این وجود، عملکرد 
دس��تگاه های گوناگ��ون در قبال اینترنت، تعهد در خور مس��ئوالن در قبال 

اینترنت را به نمایش نمی گذارد.
در اولین نگاه، شاخص پهنای باند ۵۱۲ کیلوبیتی خود یک اشتباه بسیار بزرگ 
به نظر می رس��د. چگونه می توان جایگاه درخشان منطقه ای و یا بین المللی 
را نش��انه رفت اما به حداقل های ممکن بس��نده کرد؟ بسیاری از تجهیزات 
مخابراتی کامال مرس��وم امروز جهان، پهنای باندی ارائه می کنند که ده ها 
برابر بیش��تر از آنی اس��ت که در کش��ور ما به عنوان شاخص تعیین شده و 
حتی کش��ورهای منطقه نیز بدون جنگ و دعواهای مرسوم در کشور ما، از 
این فناوری ها بهره می برند. پس چگونه می توان یک استاندارد کامال بدوی 

را به عنوان ش��اخص تعیین کرد و برای رس��یدن به جایگاه برتر منطقه ای 
و بین المللی گام برداشت؟ ریش��ه این نگاه، عملکرد دستوری دستگاه های 
ذیربط در قبال اینترنت اس��ت. به عنوان مثال و برای روشن شدن موضوع، 
می توان ش��بکه برق رس��انی را مثال زد. هر کاربر متناسب با نوع استفاده، 
وسایل موجود در منزل و نیاز خود از برق استفاده می کند و دست آخر متناسب 
ب��ا مصرف، هزینه پرداخت می کند. هیچ کس از قبل نیاز کاربران را تعریف 
نمی کند و برای اس��تفاده نیز سقفی مشخص نشده بلکه سقف ها در حوزه 
محدودیت های فیزیکی تعیین می شود. مثال یک کاربر نمی تواند هزاران آمپر 
از ش��بکه برق خانگی جریان بکش��د، در حالی که این چنین نیازی نیز در 
یک خانه وجود ندارد و میزان جریان موجود در شبکه خانگی نیز برای همه 
خانه ها کامال کافی است. در شبکه اینترنت نیز می توان به این چنین شرایطی 
دست یافت، به گونه ای که کاربر نیاز بیشتری احساس نکند؛ اتفاقی که در 
بسیاری از کش��ورهای پیش رو در حوزه اینترنت کامال جامه عمل پوشیده 
است. تعیین سقف و شاخص های بدوی، نشان دهنده این است که عمل به 
وظیفه حداقلی، مالک عمل برخی از مسئوالن در قبال اینترنت بوده و هست.
نگاه خصمانه برخی از نمایندگان مجلس به اینترنت نیز، تناقض دیگری با 
برنامه توسعه کشور است. علیرغم فیلترینگ های گسترده و جامع اینترنت 
در کشور، نگاه منفی به اینترنت رفع نشده است، در حالی که نگاه به نکات 
منفی اینترنت همیشه با جدیت وجود داشته اما کمتر به انبوه نکات مثبت و 
آورده های اینترنت برای کشور توجه شده است. از آن جا که اینترنت ناصحیح 
توصیف شده و تصویری نادرست در ذهن برخی از مسئوالن به جای گذاشته، 
نباید تعجب کرد که در عمل بر سر راه توسعه اینترنت در کشور سنگ اندازی 
شود. توسعه حداقلی اینترنت در کشور، به کارت زرد گرفتن وزیر ارتباطات از 
مجلس منتهی شد. شاید اگر اهداف برنامه پنجم توسعه به دست آمده بود، 

وزیر کارت قرمز گرفته بود!

اینترنت باشد اما کمی باشد!
10/550/000 ريال وحید     صفایی

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

i7 4790
   i5 4440 1150

i3 3240

G2030 3MB/3GHz

G1820  (2mb   2.7GHz)  1150

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

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

 BIOSTRAR GT 650 1GB

ASUS 5450 2GB / SG

Sapphire 5450 / 1GB DDR3 / FU

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

ASUS Z87 K / FU
ASUS H87ME /VS

GIGA P81   D3 (3pci/usb3/paralel) 

GIGA H61M S2PT  /AJ

ASROCK H61MDPS  SYBER

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

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

           4GB GEIL /1600/ EVO Veloce

2GB APPACER / 1600  / SG      

2GB PATRIOT 1600 / VS             

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

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

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

500 TOOSHIBA 32MB / FU   

1/170/000 ريال
610/000 ريال

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

 EXTERNAL / PIONEER
LITEON BOX SAZGAR
 PIONEER OEM LIFE

HP  BOX SYBER
SAMSUNG OEM SARIR

 سالم بایت. اخیرا اغلب کارت های گرافیک و مانیتورهای 
موجود در بازار از پورت HDMI استفاده می کنند. مزیت این 
فناوری های  به  نسبت  امکاناتی  و چه  در چیست  پورت ها 

قبلی دارند؟ با تشکر
HDMI و ی��ا High Definition Multimedia Interface به معنای 

رابط مولتی مدیا با کیفیت باال می باش��د. این فناوری می تواند تصاویر را 
با تمامی کیفیت ها و استاندارد های موجود انتقال داده بدون این که خللی 
در کیفیت تصاویر ایجاد ش��ود. این کابل در کنار انتقال تصاویر می تواند 
ص��دای دیجیتال را در ۸ باند مجزا ت��ا 196kHz منتقل کند. همچنین 
در حال حاضر این رابط تمامی اس��تاندارد های صوتی رایج و فرمت های 

دیجیتال از قبیل Dolby Digital , DTS را پشتیبانی می کند. 
برای اس��تفاده از HDMI هر دو دستگاه )فرس��تنده و گیرنده( باید این 
فرمت را پشتیبانی کنند. بهترین راه برای دانستن این که یک وسیله از 
این فناوری پشتیبانی می کند این است که ببینیم آن وسیله دارای درگاه 

)Port( خروجی و ورودی HDMI می باشد و یا خیر. 
از نظ��ر راحت��ی اس��تفاده از HDMI راحت تری��ن روش و در عین حال 
ارزان ترین روش می باشد. در رابط های قدیمی شما مجبور به استفاده از 
چندین کابل رنگی )کابل های تصویر و صدای دو کاناله و یا کابل های 
 HDMI تصوی��ر و صدای چند کاناله( بودی��د. در صورتی که در فناوری
تنها از یک کابل استفاده می کنید.  برای این که شما از حداکثر امکانات 
HDMI اس��تفاده کنید نیازمن��د یک مانیتور و یا تلویزیون هس��تید که 

HDMI را پش��تیبانی کن��د. تلویزیون هایی که از ای��ن فناوری حمایت 

می کنند به نام HDTV ش��ناخته می ش��وند که در سال های اخیر بسیار 
پیشرفت کرده است و تولید آن ها با شتاب در حال انجام است. 

HDTVها در حدود ۶ برابر با کیفیت تر از نس��ل های گذش��ته هس��تند. 

یکی دیگر از محس��نات این HDTVها استفاده از تصاویر عریض ۱۶:۹ 
)سینمایی( برای پخش تصاویر است. تلویزیون های معمولی و نسل های 

گذشته تصاویر را به صورت ۴:۳ ارائه می کردند.

| Drive |

| HDD |

| RAM |

| Motherboard |

| GraphicCard |

| CPU |یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار

و   SSD نوع  به  )بسته  برابر  تا ۱۰   ۴ تقریبا  رقم  این 
بازار  معمول  هارددیسک های  از  گران تر  هارددیسک( 
به نظر می رسد اما دقت داشته باشید که SSDها )اگر 
چه می توانند اما( برای ذخیره فیلم های چند گیگابایتی 
مناسب نیستند، چون می توان فیلم ها را ارزان تر ذخیره 
کرد! کل نیاز شما، احتماال با یک SSD کم حجم ۱۲۸ 
گیگابایتی برای ذخیره سیستم عامل و نصب برنامه های 
کابردی مرتفع می شود و می توانید از یک هارددیسک 
اکسترنال، برای ذخیره فایل های مورد عالقه خود که 

احتماال حجم زیادی نیز دارند، استفاده نمایید.
ارتقای هارددیسک به SSD آسان ترین نوع ارتقاء در یک 
رایانه است. هارددیسک ها و SSDهای امروز هر دو از 
پورت SATA استفاده می کنند و برای ارتقای هارددیسک 
نیست.  رایانه  ارتقای دیگر قطعات  به  نیازی   SSD به
گارانتی های  آن ها  هستند،  ماندگاری  قطعات  SSDها 

خوبی دارند و در عین حال، بعد از قدیمی شدن رایانه 
فعلی، می توانید از همین SSD در رایانه بعدی خود نیز 
استفاده کنید؛ اتفاقی که تقریبا در مورد هیچ یک از دیگر 
قطعات رایانه اتفاق نمی افتد. به همین دلیل، می توان از 

ارتقاء به SSD به عنوان یک ارتقای ماندگار یاد کرد.

مانند فتوشاپ، بیشترین وقت را در حین کار تلف می کند، 
عالوه بر این که حوصله کاربر را نیز سر خواهد برد.

 ۸۰ حافظه  با   SSD یک  قیمت  پیش  سال  چهار 
گیگابایت، ۶۰۰ دالر بود. این یعنی هر گیگابایت ناقابل از 
یک SSD در سال ۲۰۰۸ نزدیک به ۸ دالر هزینه داشت 
اما امروز یک SSD با حافظه ۲۵۶ گیگابایت در بازارهای 
جهانی تنها ۱۱۲ دالر قیمت دارد. یعنی هر گیگابایت 
حافظه SSD کم تر از نیم دالر هزینه بر می دارد. البته 

۴۰۰ برابر سریع تر عمل می کند. این همان اتفاقی است که باعث می شود 
سرعت بوت شدن معمولی سیستم عاملی مانند ویندوز ۷ یا ۸ از ۶۰ ثانیه به 
کم تر از ۲۰ ثانیه در SSD کاهش یابد. SSDها حافظه جامد هستند و بدون 
هیچ عامل متحرکی کار می کنند. به همین دلیل سرعت  آن ها به سرعت رم 
نزدیک است. بنابراین در هنگام اجرای یک برنامه سنگین مانند فتوشاپ یا 
یک بازی مانند Crysis فایل ها با سرعت بسیار باالیی بارگذاری شده و زمان 
بسیار اندکی برای باز شدن و اجرای کامل برنامه صرف می شود. این در حالی 
است که انتظار برای اجرای یک برنامه و انجام کامل یک عمل در یک برنامه 

ارتقای هارددیسک ها به SSD فرا رسیده  به نظر می رسد کم کم زمان 
است. اگر چه هنوز SSDها به عنوان یک ابزار ذخیره سازی برای فایل های 
از بهترین  اما یکی  ترابایت اطالعات گران هستند  بسیار حجیم و چند 
گزینه ها برای ارتقای معنادار راندمان رایانه ها تلقی می شوند. خوشبختانه 
SSD سیر نزولی قیمت این قطعات آغاز شده و هم اکنون، قیمت جهانی

ها دائما در حال کاهش است. آیا شما نیز قصد ارتقای راندمان رایانه خود را 
دارید؟ شاید از خود بپرسید این ارتقاء، چه قدر چشم گیر است؟

نتایج مقایسه سریع ترین هارددیسک موجود )برای رایانه های معمولی( و 
یک SSD کامال معمولی با قیمت متوسط، تفاوت زیادی میان راندمان 
فایل یک  نوشتن یک  به طور دقیق تر، در هنگام  نشان می دهد.  رایانه 
گیگابایتی، سرعت خواندن و نوشتن یک فایل در SSD حداقل دو برابر 
سریع تر از سرعت خواندن و نوشتن همان فایل در یک هارددیسک معمولی 

است. ارتقای دو برابری کافی نیست؟
یکی از مهم ترین چالش ها برای هارددیسک ها، دستیابی تصادفی به فایل ها 
و یا مکان هایی برای نوشتن است. همین فرآیند دستیابی تصادفی است 
که سرعت بوت شدن سیستم عامل، بارگذاری برنامه ها و یا اسکن شدن 
فایل ها به وسیله آنتی ویروس را تعیین می کند. هر اندازه که تعداد فایل ها 
در هنگام خواندن و نوشتن بیشتر و حجم آن ها کوچک تر باشد، عملکرد 
 Random مقایسه  به طوری که  بدتر خواهد شد؛،  و  بدتر  هارددیسک 
Access  یک SSD با یک هارددیسک، نشان می دهد که SSD حداقل 

یک ارتقای چشم گیر!
چرا باید هارددیسک رایانه خود را به SSD ارتقاء دهید؟
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درگیر  آن  با  همیشه  کاربران  که  مشکالتی  از  یکی 
هستند، اشکاالت و ایراداتی است که در اثر نصب یا 
استفاده ناخواسته از برنامه های مخرب به وجود می آیند. 
در این هفته به شما نرم افزاری را معرفی می کنیم که 
با استفاده از آن بتوانید تمامی برنامه های جاسوسی را 
شناسایی کرده و کدهای مخرب را از بین ببرید. این 
است،   Lava Soft شرکت  از  محصولی  که  نرم افزار 
از محبوب ترین و معتبرترین برنامه هایی است که در 
 Lavasoft امنیت کاربران منتشر شده است و زمینه 
Ad Aware Plus، نام دارد. این برنامه معموال تمامی 

به هیچ  را شناسایی کرده و  اینترنتی  کدهای مخرب 
عامل مشکوکی اجازه نفوذ به رایانه شما را نمی دهد. 

شاید شما به عنوان یک کاربر نیمه حرفه ای هیچ گاه به 
این موضوع توجه نداشته باشید که برنامه ها یا فایل هایی 
که به صورت روزانه از اینترنت دانلود می کنید، می توانند 
نام SpyWare، رایانه  با  با داشتن کدهای جاسوسی 
شما را آلوده کنند. این کدهای مخرب در ابتدا تمامی 
فعالیت هایی که در اینترنت انجام می دهید را در نظر 
می گیرد و بعد از این که اطالعات مورد نیازش را به 
دست آورد تمامی آن ها را از طریق ارسال یک ایمیل 
ارسال خواهد  به شرکت هایی که مورد نظرش است، 
شما  الکترونیکی  صندوق  که  است  این  از  بعد  کرد. 
مورد هجوم نامه های ناخواسته یا همان اسپام ها قرار 
خواهند گرفت. این برنامه از سیستم شما در مقابل با 
برنامه های جاسوسی و تمامی ویروس هایی که ممکن 
است به سیستم شما آسیب برسانند، محافظت خواهد 
کرد و با کنترل کامل بر تمامی بخش های مختلف هارد 
رایانه تان مانع نفوذ برنامه های مخرب به سیستم خواهد 
شد. تمامی فایل هایی که در سیستم شما در حال اجرا 
هستند، دائما توسط این برنامه نظارت خواهند شد تا در 
انتشار  جلوی  شناسایی شود،  آلوده  فایلی  که  صورتی 
آن در همان لحظه گرفته شود. جالب است که بدانید 
این برنامه برنده جایزه بهترین برنامه شناساگر کدهای 
مخرب شده است و با تمامی سیستم عامل های شرکت 
مایکروسافت سازگاری دارد. از ویژگی های اصلی این 
برنامه می توان به امکان جلوگیری از باز شدن صفحات 

فعالیت های مخرب روی مرورگر  و  تبلیغاتی  اینترنتی 
رایانه شما اشاره کرد. خوب است که بدانید این نرم افزار 
قابل  باشید،  داشته  تمایل  شما  که  صورتی  هر  به 
مدیریت خواهد بود و شما می توانید زمان های خاصی 
در  نرم افزار  این  رسانی  روز  به  یا  جست وجو  برای  را 
بخش تنظیمات آن تعیین کنید. همچنین بخشی در 
این  از  بعد  نرم افزار در نظر گرفته شده است که  این 
کلیه  شد  شناسایی  آن  توسط  مخرب  برنامه ای  که 
برنامه های مخرب در آن قرنطینه شوند و پس از آن 
این  باشد می تواند  داشته  تمایل  کاربر  در صورتی که 
انتخاب را داشته باشد که آن برنامه ها را پاک کند یا 
نرم افزار  این  که  کارهایی  تمامی  دارد.  نگه  که  این 
صورت  به  متنی  فایل های  قالب  در  می دهد  انجام 
برنامه  این  اختیار شما قرار خواهد گرفت.  گزارش در 
از تمامی مرورگرها پشتیبانی می کند و دارای یک ابزار 
جست وجوی حرفه ای است که شما بتوانید برای کشف 
ویروس ها به صورت دستی از آن استفاده کنید. عالوه 
می تواند  برنامه  این  جاسوسی  برنامه های  تمامی  بر 
نرم افزار  این  کند.  شناسایی  نیز  را  تروجان ها  تمامی 
پایگاه داده قدرتمندی برای شناسایی ویروس هایی دارد 
که به آسانی قابلیت به روز رسانی دارد. شما می توانید 

این برنامه را از سایت
http://goo.gl/TN42NK

دریافت کنید.

هفته گذشته مطلبي در رابطه با آشنایي با انواع مختلف 
اسکنرها نوش��تیم و گفتیم یکي از ابزارهایي که خرید 
آن کمي مش��کل تر است، اسکنر اس��ت. زیرا هم براي 
ش��رکت ها و هم براي مصرف کننده هاي خانگي انواع 
مختلفي از اسکنر موجود است و به دلیل تنوعي که در 
این زمینه به چش��م مي خورد این امکان وجود دارد که 
فرد دچار سردرگمي شده و نتواند به درستي یک انتخاب 
مناسب داشته باشد. محدوده قیمت بسیار وسیع، تنوع در 
شکل و امکانات، و یک دنیا اصطالحات فني و کلمات 
اختصاري، این تصمیم گیري را دشوارتر هم مي کند. در 
هفته گذشته شما را با چند مدل از اسکنرها آشنا کردیم 
و در این هفته هم به ش��ما توضیحات بیشتري در این 
رابط��ه خواهیم داد تا اگر تصمیم به خرید یک اس��کنر 
گرفتی��د به اندازه کافي در م��ورد مدل هاي مختلف آن 
و نحوه کاربري آن ها اطالعات داش��ته باش��ید و خرید 

آسان تري انجام دهید.

دقیقا به دنبال چه باشیم؟  
اس��کنر هم مثل هر دستگاه دیگر داراي مجموعه اي از 
مشخصات فني است که آگاهي از آن ها هنگام انتخاب 
و خرید، بس��یار اهمیت دارد اما این مشخصات فني چه 
هس��تند و براي آگاهي از ویژگي هاي یک اسکنر، باید 

چه اطالعاتي را بدانیم؟

عمق بیت   
به ازاي هر پیکس��ل از تصویر، اس��کنر مي تواند تعداد 
مشخصي بیت را حفظ کند که به این تعداد عمق بیت 
گفته مي ش��ود. هر چه عمق بیت بیش��تر باشد، اسکنر 
بهتر مي تواند رنگ هاي نزدیک به هم را تشخیص دهد. 
نتیجه این که، کیفیت تصویر اسکن ش��ده بهتر خواهد 
شد.حداقل عمق بیت براي رسیدن به کیفیت مطلوب، 
۲۴ است. بنابراین، به ازاي هر پیکسل از تصویر، اسکنر 
هش��ت بیت اطالعات براي هر یک از سه رنگ اصلي 
)قرمز، س��بز و آبي( را حفظ مي کند. معني این مسئله از 
لحاظ تئوري، این است که اسکنر مي تواند 16.8 میلیون 
رنگ را تش��خیص دهد. در فرآیند اسکن، طبیعي است 
که برخ��ي از اطالعات از بین برود یا مخدوش ش��ود. 
دالیل مختلفي براي این امر وجود دارد که  فعال کاري 
ب��ا آن ها نداریم. اما در چنین حالتي اصطالحا مي گویند 

اسکن با نویز همراه اس��ت. در عمل، وجود نویز باعث 
مي ش��ود عمق بیت ۲۴ به حدود ۱۸ برسد؛ یعني تعداد 
رنگ هایي که اس��کنر مي تواند شناسایي کند، کاهش 
مي یابد. در نتیجه، کیفیت تصویر کمي افت مي کند اما 
براي کاربر عادي با چاپگر معمولي عمق ۲۴ مناس��ب 

است.

تفکیک پذیري   
دو نوع تفکیک پذیري )Resolation( وجود دارد، نوري و 
افزون شده. در تفکیک پذیري نوري یک اسکنر بر اساس 
تعداد نقاط یا پیکس��ل در هر اینچ اندازه گیري مي شود. 
هر چه تعداد پیکسل ها بیش��تر باشد، تفکیک پذیري و 
کیفیت تصویر بهتر مي ش��ود. تعداد پیکس��ل هایي که 
اس��کنر مي تواند تولید کند بستگي به این که چه تعداد 
CCD به صورت عمودي و افقي در هد اسکنر جاسازي 

ش��ده باشد، دارد. اگر به اسکن هاي دقیقي احتیاج دارید 
که تمام جزئیات و فونت هاي ریز را شامل مي شود، باید 
تفکیک پذیري نوري اس��کنر، باال باشد. تفکیک پذیري 
افزون ش��ده در اسکنر همیش��ه باالتر از تفکیک پذیري 
نوري آن اس��ت. اس��کنر براي گرفت��ن تفکیک پذیري 
افزون شده، اطالعات را از دو پیکسل حقیقي برمي دارد 
و با استفاده از الگوریتم هاي ریاضي، پیکسل سوم میان 
آن دو را پ��ر مي کن��د. از آن جا که ب��ه کمک ریاضي 
پیکسل هاي بیش��تري به دست مي آید، تفکیک پذیري 
افزون ش��ده همیش��ه بزرگ تر از تفکیک پذیري نوري 
اس��ت اما تفکیک پذی��ري نوري تعیین کنن��ده کیفیت 

تصویر است. بنابراین، مراقب باشید که تفکیک پذیري 
افزون شده را به اشتباه، مهم تلقي نکنید.

سرعت  نمونه برداري  
خیلي از کس��اني که ب��راي مصارف معمولي اس��کنر 
مي خرند، س��رعت برایش��ان زی��اد مهم نیس��ت ولي 
این احتمال بس��یار کم اس��ت اس��کنري ک��ه حرکت 
ه��د آن از ابتدا تا انتها زیاد طول بکش��د، کس��ي آن را 
دوس��ت داشته باش��د. توجه داشته باش��ید که سرعت 
اس��کن به تفکیک پذیري اسکن بس��تگي دارد. هر چه 
تفکیک پذیري باالتري را هنگام اس��کن انتخاب کنید، 

بیشتر باید منتظر بمانید.

اتصال به رایانه  
وصل کردن اس��کنر به کامپیوتر از چند راه امکان پذیر 
است. بعضي اسکنرها به پورت قدیمي پارالل کامپیوتر 
وصل مي ش��وند و تنظیم و شناساندن آن ها به کامپیوتر 
دش��وار نیس��ت. از آن جا که چاپگرهاي قدیمي را هم 
معموال به پورت پارالل وصل مي کنند، برخي اسکنرها 
داراي یک کانکتور واسطه هستند که مي توانید چاپگر 
را به آن وصل کنید. فقط یادتان باشد که همزمان از هر 
دو استفاده نکنید. البته امروزه بیشتر اسکنرها از طریق 
پورت USB به کامپیوتر وصل مي شوند، که کار نصب 
را س��ریع تر و آسان تر کرده است. حتي عمل اسکن هم 
سریع تر انجام مي ش��ود اما با تمامي اوصاف در هنگام 

خرید باید تمامي این نکات را مد نظر قرار داد.

 سالم بایت. برای ارسال عکس در برخی از ثبت نام های اینترنتی، 
نیاز به تغییر اندازه عکس ارسالی می باشد. به چه روشی می توان این 

کار را انجام داد؟ لطفا راهنمایی کنید.
با استفاده از ابزارهای موجود در نرم افزار Paint، می توانید اندازه تصاویر خود را سریعا 

تغییر دهید. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید:
از منوی Start به مسیر All Programs > Accessories رفته و Paint را اجرا 
کنید. با استفاده از منوی File و انتخاب Open، تصویر مورد نظر خود را وارد برنامه 
کنید. اکنون از منوی Image گزینه Resize را بزنید. )در ویندوز XP، این گزینه با 

نام Stretch/Skew وجود دارد(.
در پنجره باز شده، در بخش Resize و دو قسمت Horizontal و Vertical عدد 

۱۰۰ را مشاهده می کنید.
حال با کم و زیاد کردن این مقدار از هر دو قسمت و انتخاب OK می توانید تصویر 

خود را به میزان مورد نظر کوچک یا بزرگ کنید.
در پایان با استفاده از File > Save as تصویر تغییر داده شده خود را با فرمت مورد 

نظر ذخیره کنید.

 با سالم خدم�ت شما. بازی های کامپیوتری موجود در بازار دارای 
چندین دیسک نص�ب می باشند و طوری درست شدند که با پیام قرار 
دادن دیسک جدی�د در درایو به کاربر اطالع می دهند که دیسک بعدی 
بدانم که چه طور می توان  ق�رار دهید. می خواستم  داخل دستگاه  را 
این کار را انجام داد؟ لطفا نرم افزار و نحوه استفاده از آن را توضیح 

دهید.
معموال برای ساخت Setup برای برنامه ها و پکیج های حجیم و بزرگ از نرم افزار 

Installshield استفاده می شود.

همه  کاربران  به  که  است  زیادی  بسیار  گزینه های  و  تنظیمات  دارای  نرم  افزار  این 
ویژگی های  از  نیز   Setup فایل  کردن  قسمت  چند  امکان  می دهد.  را  امکان  نوع 

این نرم افزار است.

 سالم. ویندوز را مدتی است که عوض کردم. قبال ویندوز XP بود و 
حاال 7 را نصب کرده ام. اما بعد از تعویض ویندوز چند تا از پوشه هایی 
که در یک درایو دیگر بودند حذف شده اند. از فولدر آپشن هم استفاده 

کردم ولی درست نشد. آیا امکان بازیابی فایل ها وجود دارد؟
مراحل زیر را دنبال کنید:

 Enter را تایپ کنید و cmd عبارت ،Search در ویندوز ۷ از منوی استارت در کادر
بزنید تا یک پنجره سیستم عامل DOS بازگشایی شود. با فرض این که درایوی که 
شامل فایل های شماست D باشد؛ باید کارهای زیر را انجام دهید: )اگر درایو مورد 
نظر شما، چیزی به غیر از D است، در آموزش زیر، اسم آن درایو را جایگزین کنید(.

ابتدا در پنجره DOS عبارت :D را تایپ و سپس کلید Enter را بزنید تا وارد درایو 
D شوید. حال دستور زیر را تایپ کنید:

Attrib -h -s /d /s

بزنید  بیشتر  یا   Space یک  باید  حتما   -s و   -h و   Attrib بین  باشید  داشته  دقت 
همچنین بین - و حروف h و s فاصله خالی وجود ندارد.

و سپس کلید Enter را بزنید.
برگردانده شده  فایل های مورد نظرتان  بررسی کنید که  بمانید. سپس  کمی منتظر 

است یا خیر.
نرم افزارهای  کمک  با  می توانید  نشد،  پیدا  موردنظرتان  فایل های  که  صورتی  در 

ریکاوری مانند O&O DiskRecovery اقدام به بازیابی آن ها نمایید.

  Processes و در بخش Task Manager سالم. می خواهم در 
تعداد کمی از نرم افزارها فعال باشد. االن نرم افزارهای زیادی در حال 
بتوانم  که  نرم افزاری هست  یا  راهی  بدانم  می خواستم  اجرا هستند. 

این برنامه ها را کامل غیرفعال کنم؟
برخی از این برنامه ها سیستمی هستند و کار خاصی نمی توان برای آن ها انجام داد. 
از هیچ نرم افزار خاصی می توانید برنامه هایی که به  ولی خودتان نیز بدون استفاده 
هنگام بارگذاری ویندوز اجرا می شوند را مدیریت کنید. بدین منظور در ویندوز ۸ کافی 
است Ctrl+Alt+Delete را زده و Task Manager را انتخاب کنید و در پنجره باز 
شده به سربرگ Startup بروید )در این صفحه می توانید برنامه های مورد نظر را که 
نمی خواهید به هنگام بارگذاری ویندوز به صورت خودکار اجرا شوند، انتخاب کرده 

و Disable را بزنید(.
باز شد   Run پنجره  وقتی  و  بزنید  را   Windows+R نیز  قدیمی تر  ویندوز های  در 

عبارت msconfig را نوشته و Ok را بزنید.
در پنجره باز شده به سربرگ Startup رفته و موارد مورد نظر را غیرفعال کرده و 

Ok را بزنید.

 سالم بایت. لطفا در خصوص تغییر فرمت mts به mp4, avi یا 
سایر فرمت ها راهنمایی کنید.

دارد.  وجود  بسیاری  کاربردی  نرم افزارهای  تصویری  فرمت های  تغییر  در خصوص 
 Xilisoft MTS Converter ن�رم اف�زاره�ای  از  می ت�وان�ی�د  من�ظ�ور  بدی�ن 
تبدیل  برای  منظوره  چند  نرم افزارهای  که   Aiseesoft MTS Converter ی�ا  و 

فرمت های تصویری می باشند، استفاده نمایید.

برنامه های مخرب را بکشید
 گلس�ا ماهی�ان

چه اسکنری خوب است؟
آشنایی با انواع مختلف اسکنرها )قسمت دوم(

ITدراجتماعپرسشازشماپاسخازما

مبتدیان
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با وجود این همه اپلیکیشن تلفن همراه که این روزها 
وجود دارد، به آس��اني مي توان به هر اطالعاتي در هر 

زمینه اي دسترسي پیدا کرد.
یکي از آن دس��ته اطالعاتي که مي تواند به درد همه 
بخورد و مورد اس��تفاده همه افراد قرار گیرد، اطالعات 

مربوط به علم پزشکي است.
خوش��بخت�انه اپلیکیش��ن هایي ک��ه در ای��ن مورد به 
کاربران ارائ�ه شده، کم تعداد نیست و شما به سادگي 
مي توانید برنامه هاي مفید و کاربردي را در این زمینه 

پیدا کنید. 
در این هفته تصمیم داریم چند اپلیکیشن برتر پزشکي 

آندرویدي را به شما معرفي کنیم.
ش��ما در هر سن یا در هر مکاني که باشید این امکان 
وج��ود دارد که با ب��روز یک حادثه ب��راي خودتان یا 
اطرافیان تان در ش��رایط اورژانس��ي ق��رار بگیرید. به 
همی��ن دلیل همیش��ه باید براي مواجه ش��دن با این 

سبک از مشکالت آمادگي داشته باشیم.
دقیق���ا ب��ه همی�ن منظ��ور اپلیکیش��ن هایي طراحي 
ش��ده اند که مي توانن�د ب��ه ما کمک کنن��د. البته هر 
کدام از این برنامه ها، نیازهاي قش��ر خاصي از جامعه 
را برطرف مي کنند. نرم افزارهاي پزشکي در چند سال 
اخیر پیش��رفت چشم گیري از لحاظ کیفیت داشته اند و 
ما در این هفته به شما برنامه هایي را معرفي مي کنیم 

که به درد همه مي خورد.

اولی��ن نرم اف��زار My Pillbox ن��ام دارد. این برنامه 
بیش��تر به درد آن دسته از افرادي مي خورد که نیازمند 

یادآوري براي مصرف قرص هاي خود هستند.
اگر ش��ما تنها ی��ک جفت قرص مص��رف مي کنید و 
مشکلي در این زمین�ه نداری�د نیازي به استفاده از این 
برنام��ه ندارید اما اگر در ه��ر روز مقدار زیادي قرص 
مص��رف مي کنید، یک یادآوري ب��راي آن ها مي تواند 

بسیار مفید باشد.
در این اپلیکیش��ن ۱۲ نوع مختل��ف از داروها از جمله 
قرص ها، کپس��ول ها، قطره ها و داروهاي دیگر وجود 
دارد که ش��ما مي توانید آن ها را دسته بندي کنید. این 
ام��کان هم وج��ود دارد که بتوانید بر حس��ب ۹ رنگ 
مختل��ف داروه��اي خ��ود را دس��ته بندي کنید. حتي 
اطالع��ات جانبي نظیر تاریخ ش��روع مص��رف دارو و 
دکت��ري که آن را تجویز کرده هم در این اپلیکیش��ن 

قابل ذخیره است.
برنامه بعدي در ای��ن هفته Home Remedies نام 
دارد و هم���ان گون��ه که از ن�ام آن کامال مش��خص 
اس�ت این اپلی�کیشن بیشتر به درد معالجه درمان هاي 

خانگي مي خ�ورد.
در حقیقت راهنماي کاملي براي درمان هاي طبیعي و 
ساخته ش��ده از گیاهان دارویي، ادویه جات، میوه ها و 

سبزیجات در این برنامه قرار گرفته است.
 Plus و Lite براي این برنامه دو نس��خه ب��ا نام هاي

وجود دارد که نس��خه اول نیاز به حافظه کم تري دارد 
و البته ش��امل امکانات کم تري هم هست. لینک هاي 
دریافت این دو نرم افزار به ترتیب زیر هس��تند و شما 
می توانید در صورت تمایل آن ها را از نش��انی اینترنتی 

زیر دریافت کنید.

http://goo.gl/dxMGlE

http://goo.gl/wngQ8y

داروهای تان را به موقع بخورید

پس از به بازار آمدن و محبوب شدن اندروید بازی های 
رکوردزنی محبوبیت بسیار بیشتری از گذشته پیدا کردند 
ک��ه ش��اید یکی از دالی��ل محبوبیت اندروی��د در بین 
افراد همین بازی های رکوردزنی بود. در این س��بک از 
بازی های فوق العاده شما کنترل کاراکترهای بازی را بر 
عهده می گیرید تا بهترین امتیاز را ثبت کنید و به وسیله 
آن ها می توانید خودتان را ساعت ها و روزها سرگرم کنید 
چون می ت��وان گفت که بازی پایانی ندارد و هر بار که 
ش��ما جلوتر می روید چیزهای جذاب تری پیدا می کنید؛ 
البته جذابیت این بازی ها زمانی بیش��تر می شود که در 
کنار دوس��تان و یا خانواده خود ب��ه رقابت برای امتیاز 
گرفتن بیشتر بپردازید، این گونه اگر دوست شما رکورد 

باالتری بزند قطعا شما س��عی خواهید کرد رکورد او را 
بش��کنید و این روند تا زمانی که ش��ما کنار هم باشید 
طی می شود .بازی های رکورد زنی زیادی در چند سال 
اخیر به دنیای اندروید وارد شدند و هر کدام خصوصیات 
و ویژگی های خود را داش��تند ام��ا بازی که امروز قصد 
معرفی آن را داریم یک بازی تقریبا متفاوت اس��ت . در 
بازی Make Them Fall ش��ما کنترل آدمک هایی را 
بر عهده دارید که در حال سقوط از یک بلندی هستند و 
در بین راه موانعی وجود دارد که قطعا در صورت برخورد 
با آن ها خوش��حال نمی شوید. این بازی بسیار مهیج را 

می توانید از لینک زیر دانلود کنید:
http://goo.gl/gih9yM

 دوس�تان عزیز بایت؛ س�وال های 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

 ،L س�الم بایت. چند تا س�وال داش�تم در مورد گوشي سوني سري 
لطفا توضیح بدهید. کیفیت ضبط صداي این گوشي چه طور است؟ در 
حالت اس�تندباي )منظورم این که فقط روشن باشد و هیچ کار خاصي 

انجام ندهد( چه مدت شارژ نگه مي دارد؟
کیفیت ضبط صدا در این گوشي خوب است. در برنامه نوت خود اکسپریا کیفیت صدا 
خیلي جالب نیست که مشکل از نرم افزار نوت هست نه میکروفن اما در جاهاي دیگر 
مثل ضبط فیلم و موارد دیگر مش��کلي وجود ندارد.اما ضعف بزرگ این گوشي باتري 
آن است. باز هم باید گفت که همه چیز به حالت نگه داري و استفاده از باتري بستگي 
دارد که در آن حالت وقتي صفحه نمایش خاموش اس��ت، باتري مدت زمان بیشتري 

شارژ نگه خواهد داشت.

 با س�الم بایت عزیز. من یک گوش�ي اکس�پریا پ�ي دارم. از وقتي 
به 4.1.2 به روز کردم براي نرم افزار آلبوم گوش�ي مش�کل پیش آمده 
و عکس ه�ا را نمای�ش نمي دهد و بای�د پس از هر چند س�اعت آلبوم 
را Clear data کنم. مي خواس�تم ببینم چه طور این مش�کل بر طرف 

مي شود؟
ش��ما مي توانید ب��ا نصب مجدد برنامه آلبوم س��وني)دانلود از فروش��گاه هاي معتبر یا 
پش��تیبان گیري توس��ط برنام��ه app share از برنامه آلبوم موج��ود روي یک تلفن 
هوش��مند سوني( اقدام به رفع مش��کل نمایید اما در صورتي که مشکل برطرف نشد 
ش��ما مي توانید یک بار دیگر نس��خه جدید را روي گوش��ي خود نص��ب نمایید و به 

مشکالت خود پایان دهید. 

 گوش�ي اکس�پریا میرو، من گاه�ي اوقات با این که از ش�ارژ خارج 
مي کنم، چراغ س�بز آن خاموش نمي ش�ود و گویي همچنان در ش�ارژ 
اس�ت. گاه�ي اوقات ب�ا این ک�ه چرخ�ش صفحه نمایش غی�ر فعال 
اس�ت ولي باز هم صفحه گوش�ي گردش مي کند که خیلي اذیت کننده 
مي باش�د. قسمت زیرین گوشي )که به نوار کلیدهاي کنترلي چسبیده( 
را کج�ا مي ت�وان پیدا کرد؟ چون آن بخش از مکانش به س�ادگي جدا 
مي شود و در نهایت آیا سوني باز هم براي گوشي هاي مختلف  نسخه 

جدید سیستم عامل عرضه مي کند؟
اول این که این مس��ئله چندان مهم نمي باشد و شما با فشار دادن دکمه قفل صفحه 
مي توانید آن را خاموش نمایید. براي مورد دوم این مسئله در زماني اتفاق مي افتد که 
از یک برنامه به صورت ناگهاني خارج شده اید که البته به نسخه آندروید نیز مي تواند 
مربوط باشد. در رابطه با سوال سوم این قسمت به احتمال زیاد یدکي نخواهد داشت. 
و در آخر "اکس��پریا پي" یا میرو یا سري "ال" دیگر به آندروید باالتر از 4.2.2 به روز 

نخواهند شد. 

 با سالم. اگر امکان دارد من را راهنمایي کنید که آیا مي شود، باتري 
گلکسي اس 4 را به گلکسي اس 3 خوراند؟

نخیر این امکان وجود ندارد، دوست عزیز.

 با سالم به دوس�تان عزیز بایت. چرا صفحه کلید گوشي هواوي جي 
۶10 در قس�مت پیام دهي اش اینتر )ورود ب�ه خط بعد( ندارد؟ ولي در 
بقی�ه جاه�ا این ام�کان وجود دارد. م�ن صفحه کلید نص�ب کردم ولي 

درست نشد. لطفا کمک کنید؟
دوست عزیز در قسمت پیام ها براي داشتن جاي بیشتر و راحتي نوشتن دکمه "اینتر" 

به صورت خودکار برداشته مي شود.

 س�الم بای�ت. من دنب�ال ی�ک برنامه مي گ�ردم ک�ه ب�دون کلی�د 
پاور بتوانم صفحه گوش�ي HTC one V را روشن کنم. لطفا راهنمایي 

کنید.
این ویژگي در کاس��توم رام هاي قوي وجود دارد و به ۲ صورت قابل اجرا اس��ت: اول 
 Volume Up Wake( این که با کلیدهاي تنظیم صدا، صفحه گوشي روشن مي شود
Volume Down Screen off(دوم ای��ن ک��ه لمس دکمه ه��اي زیر صفحه نمایش 

)Swipe2wake(، که با نصب کرنل هم مي توانید در گوشي خود آن را تجربه کنید. 
 Swipe2wake جاي گرفته اند ولي Tweak این ویژگي ها در قس��متي از رام به نام
با برنامه هایي مثل Kernel Tunner هم قابل اجرا مي باش��د.توجه داش��ته باشید که 
در گوش��ي ش��ما براي نصب کرنل باید گوشي S-off باشد. در غیر این صورت کرنل 

نصب نخواهد شد. 

تمرکز کنید تا سقوط نکنید

عده اي از کاربران هستند که دائما در حال ایجاد تغییرات و 
شخصي سازي، گوشي خود روي سیستم عامل آندرویدي 
هس��تند. داشتن یک فایل پش��تیبان آندرویدي به شما 
کمک زیادي خواهد کرد تا در هنگام بروز اشکال و خطا 
یا از دس��ت رفتن همه چیز، هیچ نگراني نداشته باشید. 
"ناندروید" یک کپي کامل از تمامي اطالعات گوش��ي 
ش��ما خواهد بود. این فایل پش��تیبان تمامي فایل هاي 
سیستمي شما، اطالعات ش��خصي و درایو بوت شما را 
در خود ذخیره خواهد کرد. البته فرآیند تهیه فایل پشتیبان 
ناندرویدي به این احتیاج دارد که ش��ما دس��تگاه خود را 
راه ان��دازي مجدد کنید. ای��ن کار را باید از طریق برنامه 
ریکاوري سفارشي مانند CWM یا TWRP انجام دهید 
و مس��لما این کار در دراز مدت براي کاربران خوش��ایند 
نخواه��د بود. ب��راي رهایي پیدا ک��ردن از این اوضاع از 
اب��زاري ب��ه ن��ام online Nandroid tool مي توانی��د 
اس��تفاده کنید که به ش��ما اجازه مي دهد تا از فایل هاي 
پشتیبان در حالي که دستگاه روشن و فعال است، استفاده 
کنید. فرآیند تهیه فایل پش��تیبان را با کمک این برنامه 
مي توانید به صورت عادي زمان بندي کنید، به این ترتیب 
شما همیشه فایل به روز و مفیدي را براي استفاده خواهید 
داش��ت. در قدم اول این برنامه را باید روي گوشي خود 

نصب کرده باش��ید، سپس تنظیمات پیش فرض خود را 
مانند فایل پش��تیبان، نوع و مح��ل ذخیره آن را انتخاب 
کنید. بعد از این مرحله باید هر زمان که دوست داشتید از 
پیکره بندي از پیش تعیین شده استفاده کنید و براي این 
کار کافي اس��ت که به بخش Quick Backup بروید. 
البته باید بدانید که براي ش��ما هیچ گونه محدودیتي در 
اس��تفاده از این برنامه وجود ندارد و مي توانید به سادگي 
تنظیمات پیش فرض را نادیده گرفته و خودتان همه چیز را 
 Custom شخصي کنید. براي این کار مي توانید از گزینه
Backup که در محیط برنامه وجود دارد اس��تفاده کنید 

و تمامي تغییرات مرب��وط به پیکره بندي را انجام دهید. 
با انتخاب گزینه Quick Backup مي توانید به سرعت 
فرآیند پشتیبان گیري را شروع کنید و مدت زمان انجام 
این فرآیند بسته به حجم اطالعات و تنظیمات انتخابي 
شما دارد. البته ش��ما مي توانید در حالي که فرآیند تهیه 
فایل پش��تیبان در حال اجراست، به هر کار دیگري که 
مایل بودید، بپردازید. به این ترتیب شما مي توانید خیالي 
راحت داشته باشید که فایل هاي پشتیبان شما به روز بوده 
و بدون استفاده از ابزارهاي ریکاوري سفارشي مي توانید 
در صورت بروز هر مش��کل در کوتاه ترین زمان عملکرد 

معمولي دستگاه تان را دوباره داشته باشید.

ناندروید، برادر اندروید

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه



سال هشتم/شماره سیصدوشصت وشش/چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394
2 0  M a y  2 0 1 5  /  w w w . K h o r a s a n n e w s . c o m

بازی این هفته The Three Musketeers نام دارد. این بازی یک بازی  در س��بک 
Hidden Object است. این س��بک بازی، روشی بسیار موثر برای یادگیری کلمات 

افزایش دقت و س��رعت عمل اس��ت. در این بازی ،شما باید با دنبال کردن سرنخ های 
موجود در صحنه ها، رابطه ای میان آن ها و مجرم به دست آورید و راز معمای داستان 

جدید سه تفنگدار را کشف کنید.
در هر بخش از بازی، فهرس��تی از کلمات انگلیس��ی نشان داده می شود. بازیکن باید 
ش��کل تک تک کلمات فهرس��ت ش��ده را در میان اش��یای متعدد و پراکنده شده در 
یک تصویر بیابد. هر اندازه که در یافتن اش��یا س��رعت عمل بیش��تری داشته باشید، 
امتیاز بیش��تری به دس��ت خواهید آورد و اگر این عمل بیش از اندازه کند باشد، بازی 

را می بازید.
این بازی برای کس��انی که به یادگیری زبان انگلیس��ی عالقه مند هستند، یک روش 
کامال سرگرم کننده است. احتماال در میان کلمات فهرست شده، معنی برخی از لغات 
را ندانید. می توانید با اس��تفاده از دیکشنری در حین انجام این بازی زبان نیز بیاموزید 

و یا کلمات از پیش آموخته شده را مرور نمایید.
سیس��تم راهنمای بازی نیز می تواند معن��ی برخی از کلمات را به صورت تصویری به 
شما بیاموزد. در صورت تمایل این بازی را با حجمی نزدیک به ۷۸ مگابایت از آدرس 

زیر دانلود کنید:

http://goo.gl/MdsXEr

سه تفنگدار و معمای جدید

 آیا می توان بازی های اورجینال و نسخه های اصلی یک بازی را روی 
چند کنسول یا رایانه بازی کرد؟

را  اصلی  بازی  یک  می توان  و  ندارد  وجود  محدودیتی  هیچ  کنسول های  مورد  در 
خریداری نمود و آن را روی چند کنسول مختلف بازی کرد. با توجه به گران بودن 
رایج  کامال  کنسول ها  بازی های  دیسک  معاوضه  یا  کردن  اجاره  اصلی،  بازی های 
است و بازیکنان متعددی تنها به وسیله یک دیسک، یک بازی را تجربه می کنند. 
بسیاری از بازیکنان، بازی ها را برای مدت کوتاهی اجاره کرده و پس از نصب آن در 

هارددیسک کنسول خود، آن را پس می دهند.
بیشتر نسخه های  دارد.  بیشتری وجود  رایانه، محدودیت های  ب�ازی ه�ای  در م�ورد 
اصلی بازی ه�ای سیستم های عامل ویندوز معموال تنها روی یک یا دو رایانه قابل 

نصب هستند.
از آن جا بازی های ویندوزی بعد از نصب به کد فعال سازی و احراز اصل بودن بازی 
نیازمند هستند، بازی پس از نصب به رایانه ای که روی آن نصب شده محدود می شود. 

البته این محدودیت در مورد ناشران مختلف کامال متفاوت است.

 بعد از نصب و اجرای نس�خه جدید بازی World of Warcraft در 
صفحه اول، به کد کاربری و کلمه عبور نیاز اس�ت. آیا این بازی بدون 

اینترنت هم قابل اجراست یا نه؟  
World of Warcraft یک بازی آنالین است و لزوما باید به شکل گروهی بازی 

شود. چیزی که شما نصب کرده اید، WoW Client است که بازیکنان برای اتصال 
به سرورهای بازی و اجرای بازی نصب می کنند.

در این سرورها گاهی نزدیک به ۱۰ هزار بازیکن در کنار یکدیگر بازی می کنند و این 
بازی، در این چنین سرورهایی که منحصر به شرکت بلیزارد است، معنا می یابد. البته 
می توان سرورهای این بازی را نیز که معموال پر از ایراد و یا ناقص هستند، در بازار 
یافت و پس از نصب در یک رایانه نسبتا توانمند، در خانه به طور فردی آن را تجربه 

کرد اما این کار اصال منطقی نیست.
را  بلیزارد  در  بازی  تجربه  برای  بازی  اصلی  هزینه  نمی خواهید  ک�ه  صورت�ی  در 
پرداخت کنی�د، می توانید با جست و جو در اینترنت، انبوهی از سرورهای مجانی این 
بازی را بیابی�د. البته این سرورهای مجانی نیز عموما مشکالت زیادی دارند و تعداد 
بازیکنان آن ه�ا هیچ گاه به تعداد بازیکنان بلیزارد نمی رسد اما برای تجربه این بازی، 

مناسب هستند.
برای به دست آوردن کلمه عبور و نام کاربری، در یکی از این سرورها یک حساب 

کاربری بازی کرده و این اطالعات را دریافت کنید.

بازیکوچک

پرسشوپاسخبازی

ش��ما نمی توانید عالئ�م رانن�دگی را نادی�ده بگیری�د، 
بدون این که از رقبا عقب بمانید.

س��رعت اضافی س��ر پیچ ها حتما ش��ما را از پیس��ت 
خارج خواهد کرد و خروج از پیس��ت حتما به الستیک 

اتومبیل آسیب وارد می کند.
طوالن��ی   Project Cars در  مس��ابقات  بیش��تر 
هس��تند و رقابت ها نیز بس��یار تنگاتنگ است. در این 
ش��رایط، راننده ای پیروز میدان خواهد بود که بهتر از 

الستیک های اتومبیل خود مراقبت کرده باشد.
طبیعت در Project Cars صرفا یک پوس��تر زیبا از 
کوه و جنگل نیس��ت. ب��اران، آفتاب، برف، باد یا حتی 
سنگ ریزه های کوچک کنار جاده، همه و همه احترام 
و توجه راننده را طلب می کنند. کافی است که یکی از 
آن ها را نادیده بگیرید تا در مسیر مسابقه از همه عقب 
بیفتید. عملکرد ترمز در ش��رایط مختلف آب و هوایی 
کام��ال متفاوت اس��ت. روی برف کامال س��ر خواهید 
خورد و جاده های بارانی پوش��یده از خرده الس��تیک، 
حتی به مراتب لغزنده تر نیز هستند. جاده های داغ نیز 
شما را با سرعت بیشتری به تعویض الستیک نیازمند 

خواهند کرد.
ب��ازی مجموع��ه ای وس��یع از مس��ابقات را ش��امل 
می ش��ود که می توانند خیلی کوتاه ی��ا خیلی طوالنی 

باش��ند. از یک مسابقه ۲۴ س��اعته بالدرنگ در یک 
روی��داد آنالین گرفت��ه تا یک مس��ابقه ۵ دقیقه ای با 
اتومبیل ه��ای معمول ش��هری، هم��ه و همه در یک 
بازی جمع ش��ده اند. اتومبیل ها نیز تنوع بسیاری دارند 
و از اتومبیل های ش��هری تا لوکس های گران قیمت 
و غول های فرمول یک را ش��امل می ش��ود. بنابراین 
می ت��وان پیش بینی کرد که مس��ابقات کالس بندی 
ش��ده اند در حالی که اتومبیل بهتر، هیچ گاه به معنای 

پیروزی نیست.
گرافیک Project Cars یکی از قابل تحس��ین ترین 
بخش های  این بازی است. برای اولین بار یک سیستم 
Blur بسیار خوب در گرافیک بازی اتومبیلرانی به کار 

گرفته شده است تا تفاوت محسوسی میان اجسام دور 
و نزدیک احس��اس ش��ود. نورپردازی بازی در شب و 
روز بسیار شگفت انگیز است و جزئیات محیط، شرایط 

برفی و بارانی بسیار خیره کننده طراحی شده است. 
در مجم��وع منتق��دان بازی امتیاز بس��یار خوب ۸۴ را 
ب��ه Project Cars اعطا کرده ان��د و نام این بازی را 
در میان فهرست بهترین بازی های سبک اتومبیلرانی 

قرار داده اند.
 Xbox One ،PS4 ،Wii U این بازی در کنسول های

و سیستم های عامل ویندوز میزبانی می شود.

ب��ازی Batman: Arkham Knight را ش��اید بتوان 
هیجان انگیز ترین بازی ماه آتی دانس��ت. بس��یاری از 
عالقه مندان این بازی بیش از یک سال منتظر عرضه 
نس��خه جدید از س��ری بتمن بوده اند اما س��اخت این 
بازی به س��بب کاهش نس��بی محبوبیت نسخه قبلی 
این بازی، با وسواس و دقت بیشتری انجام شده و به 
تبع، زمان بیشتری صرف توسعه این بازی شده است.
ش��اید بتوان Arkham Knight را شلوغ ترین عنوان 
در کل س��ری بتمن دانس��ت. تا به امروز هیچ یک از 
کامیک ه��ا، بازی ها و فیلم های س��ری بتمن به اندازه 
این بازی، میزبان کاراکتره��ای گوناگون بتمن نبوده 
است. تقریبا همه کاراکترهای شناخته شده این سری 
)به غیر از جوکر( در این بازی حضور دارند و داس��تان 

آن نیز پیچیدگی به مراتب بیشتری دارد.
یک س��ال پس از مرگ جوکر، شهر گاتهام امن ترین 
دوره در ط��ول تاریخ خود را پش��ت س��ر می گذارد در 
حالی که این آرامش، آرامش قبل از توفان است. همه 
نقش منفی های داس��تان های بتمن با یکدیگر متحد 
ش��ده اند و تنها یک هدف را دنبال می کنند، کش��تن 

بتمن. بازی با یک حمله ش��یمیایی آغاز می ش��ود. ۶ 
میلیون نفر جمعیت ش��هر، منطق��ه را ترک کرده اند و 

اینک، بتمن و جنایتکاران در شهر باقی مانده اند.
البته در کنار گروه کامل دشمنان بتمن شامل پنگوئن، 
دو ص��ورت و هارلی کویین، بتمن نیز تمام دوس��تان 
خ��ود را در کنار خود می بیند. جیم��ز گوردون، پلیس 
 Catwoman ،Robin از ج��ان گ�ذش�ت�ه ش���ه�ر
Azrael ،Nightwing و حت��ی Oracle نیز در کنار 

بتمن هس��تند. کاراکت��ر Oracle مدت ه��ا پیش در 
یک درام – تراژدی برای همیش��ه فلج ش��د و بتمن 
 Arkham نابغه تری��ن همراه خود را از دس��ت داد اما
Knight دوب��اره ای��ن کاراکت��ر را ب��ه داس��تان ب��از 

می گرداند. در نسخه های اخیر بتمن، Oracle تنها در 
حد و اندازه یک صدا ظاهر می شد که از راه دور بتمن 
را راهنمایی می کرد اما در این بازی، Oracle توس��ط 
س��ازنده بازی یکی از قوی ترین و موثرترین دوستان 

بتمن توصیف شده است.
مانند فیلم های پیچی��ده بتمن، این بازی در چند خط 
سیر داستانی موازی توسط چند کاراکتر متفاوت پیش 

م��ی رود. گاتهام در این بازی، حداق��ل ۵ برابر گاتهام 
در بازی پیش��ین طراحی شده اس��ت. البته با توجه به 
س��رعت قابل قبول بتمن در جا به جایی، هیچ گاه این 
شهر خیلی هم بزرگ به نظر نمی رسید اما این بار، سه 
جزیره مجزا از هم ش��هر را تشکیل داده اند و می توان 

آن را یک شهر بزرگ تصور کرد.
با توجه به وسعت قابل قبول شهر، Batmobil ماشین 
مخصوص بتمن، نقش به س��زایی در بازی ایفا خواهد 
کرد. همانند گذش��ته، زد و خوردهای سریع و معموال 
شلوغ در محیط های بسته و مبتنی بر پنهان کاری های 
بتمن، س��نگ بنای اصلی بازی را تشکیل می دهد اما 
به لطف حضور ماشین بتمن در بازی، بخشی از بازی 
به تعقیب و گریز اختصاص داده ش��ده است. اگر تنها 
خط س��یر اصلی بازی را دنبال کنید، Batmobil ابزار 
بس��یار خوبی برای جا به جایی های س��ریع و انجام هر 
چه زودتر ماموریت هاس��ت. البته بازی مثل همیش��ه 
رازهای متعددی دارد و بخش��ی از خط س��یر داستانی 
بازی پس از کش��ف این رازها رمزگشایی خواهد شد. 
به همین دلیل، بازیکنان وسواس��ی که دوس��ت دارند 
بازی را به طور کامل به اتمام برس��انند، احتماال وجب 
به وجب شهر را با دقت جست وجو خواهند کرد و همه 
آیتم های مخفی و سرنخ های معماها را خواهند یافت.

پیش از انتش��ار بازی، س��ازنده بازی از انتشار چندین 
DLC برای بازی خبر داده است. برای اولین بار برخی 

از کاراکترهای منفی داستان بتمن در نقش قهرمانان 
کلی��دی DLCهای بازی ایفای نق��ش خواهند کرد و 
س��ازنده بازی، ش��خصیتی خاکس��تری از بدمن های 

داستان به نمایش خواهد گذاشت.
 Xbox One، ای��ن بازی در ۳۱ خرداد برای اج��را در
PS4 و ویندوز به عرضه عمومی گذاشته خواهد شد.

بتمن به همراه همه دوستان و دشمنان
Arkham Knight شلوغ ترین داستان بتمن که تا به امروز دیده اید

طبیعت هم زیبا و هم بی رحم!
Project Cars استاندارد جدیدی از فیزیک اتومبیلرانی

 وحید     صف��ایی

عنوان Project Cars اولی�ن بازی اتومبیلرانی جدی 
برای کنس���ول های نسل هشتمی است. اگر چه پیش 
از این عن�اوی�ن دیگری ب�رای کنس��ول های نس��ل 
هشتم�ی منتشر شده اند اما Project Cars یک نسل 
هشتم�ی تم�ام عی�ار اس�ت ک�ه از منظ�ر گ�رافیکی 
و فیزیک��ی، همه اس��تاندارده�ای ی�ک بازی نس��ل 

هشتمی را داراست.
فش��ردن پدال گاز، ویراژ و سبقت گرفتن، کلید اصلی 
پیروزی در بسیاری از بازی های سبک اتومبیلرانی در 
یک دهه گذش��ته بوده است اما دوست اصلی شما در 
 Project پدال ترمز اس��ت. در واقع Project Cars

Cars اس��تاندارد جدی��دی برای س��بک اتومبیلرانی 

تعریف کرده اس��ت که به واقعیت نزدیک تر اس��ت و 
اتومبیلران��ی را یک فعالیت ج��دی و حتی تخصصی 
معرف��ی می کن��د. البته این تعریف لزوم��ا آن قدر هم 
ترس��ناک نیس��ت و نباید Project Cars را با سری 
F1 که شبیه ساز واقعی فرمول یک است مقایسه کرد 

اما Project Cars معتقد اس��ت شرایط آب و هوایی، 
پیچ ها، کیفیت جاده و بسیاری دیگر از عوامل محیطی 
بر رانندگی تاثی��ر می گذارند و این تاثیرات را به بازی 

اضافه کرده است.
در بسیاری از بازی های اتومبیلرانی می توان فقط از گاز 
استفاده کرد. شتاب بیشتر، کلید اصلی پیروزی است و 
بعد از جلو زدن از رقبا، تقریبا هیچ چیز نمی تواند آن ها 
را به ش��ما برس��اند اما در Project Cars کسی که 
برای گرفتن گوش��ه پیچ عجله بیش��تری داشته باشد، 
زودتر از مس��یر خارج می شود. این همان اتفاقی است 
 Project که در واقعیت نیز قابل پیش بینی است و در
Cars به عنوان یک بازی س��طح میانی اتومبیلرانی، 

مو به مو ش��بیه س��ازی شده اس��ت. از این منظر باید 
گفت که Project Cars در مجموع به F1 ش��بیه تر 

.Gran Turismo است تا
Project Cars ی��ک اص�ل کل�ی دارد که می گوید، 

در رانندگی هیچ اش��تباه�ی ب�دون مجازات نیس��ت! 

خبربازی

خبربازی
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مشه�د    
علی داوری

رسول ابراهیمیان
اصفهان

افقـی:

جدولشماره366

اسامی برند    گان مسابقه حل جد    ول شماره 3۶۵
بایت جد    ول شماره 3۶4

 سالم بایت. اگر ممکن است نحوه نصب ویندوز ۸ و نحوه اکتیوکردن ویندوز ۸ را 
توضیح دهید. با تشکر

 سالم. اگر ممکن است تمام بایت ها را از ابتدا به صورت یک کتاب چاپ کنید.

 سالم بایت. لطفا راهنمایی ام کن که از بین گوشی نوت ۲ و تبلت نوت ۸ و تبلت 
نکسوس ۷، کدام بهتر است.

 سالم بایت عزیز! چرا مطلب من را جواب نمی دهی؟ من از طرفداران هفتگی ات هستم.

 با سالم بایت و تهیه کنندگانش. امروزه نزدیک به ۶۰ درصد مردم گوشی های آندروید 
دارند ولی در بایت اصال به آندروید توجهی نمی شود! چه از لحاظ نرم افزار بازی که 

خوراک خود بایت است! ممنون

 بایت سالم. آقا در صورت امکان فرق آندروید را با ویندوز در گوشی موبایل توضیح 
بدهید و مزیت های آن ها را بگویید. توضیح دهید کدام یک بهتر است. ممنون

 سالم بایت. لطفا چند نمونه گوشي فاقد دوربین ولي با امکان نصب نرم افزار کامل 
معرفي کنید.

و  تلفن های همراه هوشمند  روی    4G و    3G درباره  لطفا  عزیز.  بایتی های   سالم 
کارایی آن ها توضیح دهید. با تشکر 

 سالم بایت عزیز. لطفا سخت افزار مناسب برای اجرای بازی CRYSIS3 را معرفی 
کنید.

 سالم بایت عزیز. می خواستم در مورد گوشی N3 چه معایب و چه مزایایی دارد. 
چون می خواهم این گوشی را تهیه کنم. 

 سالم بایت! خوب هستی؟ تو را به خدا یک نصف صفحه را اختصاص بده به آموزش 
ما مبتدی ها. باور کن خیلی طرفدار دارد.

 سالم بایت. خسته نباشید. لطفا اگر ممکن است در مورد  CMD مطلب بنویسید.  

 سالم بایت عزیز. لطفا گوشي Optimus L7 P715 را معرفي و بررسي کنید.  

 من وقتی صفحات تو را می خوانم بیشتر به حال خودم افسوس می خورم. در دنیا 
اینترنت ۳۰۰ مگابیت به شهروندان شان می دهند ولی من برای دریافت اینترنت ۱۲۸ 
کیلو بیت بی کیفیت و کم سرعت مخابرات سردرگم هستم. می گویند خط شما مشکل 

دارد!

 درود بر بایت عزیز. لطفا درباره تبلت آی پد و مزایا و معایب آن توضیح کامل بدهید. 

 سالم بایت. لطفا درباره گوشی آشا ۵۰۳ دوسیم از نوکیا توضیح دهید.

 سالم بایت عزیزم. ممنون که پیام من را چاپ کردی اما ای کاش سواالت من را 
جواب می دادی.

یاسرسعادتنژاد-ماهمنیرابراهیمپور-حمیدطاهرزاده-رضالطفي
ایلهئي-عبدا...ترابیسالمی-حسیننجفی-نعیمجعفرزاده-حسین
دری-حیدرذبیحی-محمدرضاشـهبال-سـیدهفاطمهموسوی-
حبیبا...سبزهکار-معصومهبیرقداري-محسنعزیزی-علیرحیمی
-علیرضاعلیبخشـیان-مژگانرحیمی-نسـترنداروگر-مهدی
کاریزنویی-عاطفهجلیلی-حمیدشعبانیفر-مصطفيراد-مسعود
رئیسالمحدثین-کاظمیارخواه-سعیدعمارتیمقدم-سیدمسعود
فیروزی-حمیدرضابواناتی-تهمینهدهقان-عیسـیدهقان-ریبا
ضابطیان-فتحا...غفاری-علیولیزاده-آیدیننوری-امیرحسین
کبیـری-مهالقرصیعنبران-امیررضـابواناتی-رضـاریـاحـی-
ملیحهرحیمی-مینارحیمی-غزلرحمانی-مجیدرحمانی-بیژن
کچرانلویی-سـجادقنبرزاده-اعظمدرودي-سیدهادیبیاترقیه
یاوری-شهیننصرتی-عليرضاکریمي-سیاوششوران-علیرضا
سهامی-جوادغفوری-سامانمیرپور-همایونحاتمی-خیرالنساء
رحیمی-پروانهخانی-علیخانی-گالبتونخانی-عابدانصاري-
مسـعودجوانمرد-فاطمهکریمي-ریحانهانصاری-علیجوربنیان
-کیوانخـاوری-امینزریننژاد-غالمرضانظـری-علیایزدی-
جوادظهیری-وحیدبابایی-محمدحسـنخرمی-عادلمحمدپور
-ابوالفضلمحمدپور-لیالمحمدپورطولش-مریمرفیعزادهطولش
-آقجهرفیعزاده-شهریارعطایي-معصومهشیرازی-هادینوشآذر
-سـمیهخلیلی-سمانهخلیلی-علیترابیسالمی-مریمتوانایي

بایت به 2 نفر »یک نفر از مش�هد     و یک نفر از شهرس�ت�ان« از کس�اني که رمز جد    ول نشریه را ارس�ال کنند    ، جوایزي 
به رسم ی��اد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمی��ل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پی���امک 
به ش�ماره 2000999 قب��ل از چاپ ش�م��اره بعد    ي به د    فتر ب��ایت ارسال شود    . پیامک هاي ارس��الي فقط باید     د    ر 

قالب زیر ارسال شوند     تا د    ر قرعه کشي شرکت د    اد    ه شوند    .
روش ارس�ال پیام�ک: کلمه »ب��ایت« )د    ر آغاز متن پیامک(، ش�م���اره جد    ول، رمز ج�د    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مش�هد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرس�تاني ها. از ذکر نام و نام شهرس�ت��ان د    ر متن پیامک خود    د    اري کرد    ه و 

از حروف ف��ارسی استفاد    ه کنید    .
روش ارس�ال ایمی�ل: کلمه »ب��ای�ت« )د    ر آغاز متن ایمیل(، ش�م���اره جد    ول، رمز جد    ول و ح�رف »م« یا »M« براي 
مش�هد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرس�تاني ها را به نشانی byte@Khorasannews.com ارسال نمایید    . 

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

۱- شرکت Maker Blocks برای این سخت افزار، نرم افزار تولید کرده 
است )صفحه ۴( - موتور جست وجوی چینی )صفحه ۵( ۲- فوت وفن کار 
- اولین مرتبه عددی - قرض ۳- آزمون ورود به دانشگاه - نام یکی از 
بخش های قلب ۴- به اصطالح مسدود کردن سایت ها گفته می شود - 
شکننده ۵- رفوزه شدن - از سخت افزارها ۶- نوعی بیماری که در آن 
دیواره رگ ها به خصوص در پا دچار تورم و برآمدگی می شوند - آزمون 
۷- پرستار به زبان انگلیسی - از دانه های روغنی ۸- از سایت های اجتماعی 
به اشتراک گذاری فیلم - بهشت ۹- من و تو می شویم - نام تجاری پوشاک 
جین - نام تجاری سولفات پتاسیم و آلومینیوم که به عنوان منعقدکننده خون 
و ضدعفونی کننده در زخم ها به کار می رود ۱۰- صفحات اینترنتی - فلج و 
 Maker Blocks بی حس - پسوند شباهت ۱۱- مدیرعامل و بنیان گذار

)صفحه ۴( - واحد پول چین )صفحه ۵(

رمز جد    ول 3۶۶  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)۷ افقی و ۹ عمودی( - )۳ افقی و ۱۰ عمودی( - )۱۱ افقی و ۱۱ عمودی( - )۱ افقی و ۶ عمودی(

)۵ افقی و ۷ عمودی( - )۴ افقی و ۱۰ عمودی( - ) ۵  افقی و  ۲  عمودی(

)ٰTim Cook( رمز جد    ول شم��اره 3۶۵: تیم کوک

عمـودی:

Maker Blocks -۱ تالش دارد تا این علم را به کودکان معرفی کند 
)صفحه ۴( ۲- از کشورهای عربی که پایتخت آن شهر صنعا است - دوا 
– تازه و جدید ۳- از مخلوط آب و صابون ایجاد می شود - پهلوان شاهنامه 
۴- نوعی دیسک فشرده که با سیستم دیجیتال قابل ضبط و پخش است 
- دوس��ت و همراه ۵- از ش��رکت های بزرگ تولیدکنن��ده نرم افزارهای 
گرافیکی  مولتی مدیا - کوزه - از ویتامین ها ۶- از حروف ربط - پوس��ته 
گرافیکی - ش��تر ۷- از سیستم عامل های تلفن همراه - پهلوان ۸- مادر 
- از زبان های برنامه نویسی ۹- ثروت و مال - پاکیزه ۱۰- اینترنت بیسیم 

- سازمان فضایی آمریکا ۱۱- پاداش و حقوق - از بدافزارها

همـــراهباشـــماجـــدول

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی 
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هفته نامه فنــاوری اطالعات روزنامه   خراســان 

د    بیر هفته نامه بــایت: 
سید     سعید     طباطبــایی

مد    یـر اجرایي:
مهد    ی یزد    ی نژاد    

شمــاره پیــامک
2000999

شمــاره تماس
 37617000

Email

Byte@Khorasannews.com

نشـانی
بلوار ســازمان آب )شهید     صاد    قی(

د    فتر مرکزی روزنامه خراســان
ضمیمه بایت

این توپ را شوت نکنید!

اگر دوس��ت دارید به صدای موسیقی با اسپیکری با کیفیت تر از اسپیکر گوشی خود 
گوش دهید، این اسپیکر کوچک که شبیه توپ پینگ پنگ می باشد، انتخاب ایده آل 

شما خواهد بود.
این اسپیکر بسیار کوچک که قطر آن فقط ۴۵ میلی متر است به گوشی شما متصل 

شده و تنها با یک بار شارژ تا ۵ ساعت می توانید از آن استفاده کنید.
قدرت صدای این اس��پیکر 1.5W بوده و چون با پورت یواس بی به گوش��ی متصل 
می ش��ود به راحتی در هر جا قابل اس��تفاده اس��ت. وجود آمپلی فایر در آن از دیگر 

امکانات این محصول است.
این محصول دارای باتری لیتیومی قابل شارژ می باشد.

دوربین پرنده

 10.29x10.29x3.22 نام این دوربین پیشرفته ابتکاری پرنده است که اندازه آن Lili

اینچ بوده و 2.8lbs وزن دارد.این هواپیمای بدون سرنش��ین از جنس پلی کربنات با 
رویه آلومینیومی می باشد که کامال ضدآب بوده و برای فیلم برداری و عکس برداری 

از لحظات مهیج در فعالیت های ورزشی بسیار مناسب است.
این دوربین بی نظیر با پرتاب شدن روی هوا با سرعت ۲۵ مایل در ساعت شروع به 
پرواز کرده و می تواند بهترین و زیباترین لحظات را با کیفیت عالی ثبت کند. کیفیت 
تصاویر ضبط ش��ده در آن ۱۲ مگاپیکسل اس��ت و فیلم ها را با کیفیت ۷۲۰×۱۰۸۰ 
ذخیره می س��ازد. امکان برنامه ریزی دوربین برای مسیر حرکت توسط نرم افزار تلفن 

همراه میسر می باشد. در هر بار حدود ۲۰ دقیقه می تواند فیلم برداری کند.
این دوربین را می توان به راحتی با خود حمل کرد و قیمت آن ۴۹۹ دالر بوده و تنها 

1.5 کیلوگرم وزن دارد.

دکترجی پی اس

ش��رکت Garmin که یک��ی از بزرگ ترین ش��رکت های تولیدکننده جی پی اس در 
جهان اس��ت، این بار نوعی ردی��اب با امکانات ویژه را به ب��ازار معرفی نموده و آن 
را اولین جی پی اس مجهز به س��نجش میزان ضربان و Activity Tracker دانسته 
است. اندازه این جی پی اس مچی 11.3x1.9x0.6 اینچ بوده و ۱۹ اونس وزن دارد.
ای��ن ردیاب که Forerunner 225 نام دارد، مخصوص دوندگان طراحی ش��ده و 
س��رعت ضربان قلب، فعالیت های تنفس��ی و میزان کالری را که می س��وزاند، روی 

صفحه نشان می دهد.
این محصول مجهز به باتری لیتیومی قابل شارژ بوده که تا ۱۰ ساعت قابل استفاده 

است. این جی پی اس بسیار پیشرفته با قیمت ۳۰۰ دالر به بازار عرضه شده است.

طرحی خالقانه

Faisal Semari طراح و خالق این گوشی موبایل جالب و نوآورانه 

اس��ت که آن را FS نامیده اس��ت. ای��ن موبایل که ح��دود ۱۰۰۰ 
اپلیکیش��ن در آن اجرا می شود به ش��کل گوش انسان ساخته شده 
اس��ت. اندازه آن 5X8.5 سانتی متر بوده و ۳۶۰ درجه می چرخد. به 
جرات می توان آن را تحولی در طراحی گوشی های هوشمند دانست.
این دستگاه  دارای وزن متعادلی شامل کریستال یاقوت کبود، طال، 
آلومینیوم، نقره و چرم س��یاه و س��فید اس��ت و جالب این که هر دو 

سطح گوشی به صورت لمسی قابل استفاده می باشد.
این محصول هنوز در مرحله طرح مفهومی به سر می برد.

ابر شخصی داشته باشید!

این ابر کوچولوی زیبا می تواند ابر ش��خصی ش��ما باشد که در هر جا 
قابل استفاده بوده و می تواند دیتاهای دیجیتالی شما را از انواع وسایل 
مختلف به طور ایم��ن روی خود ذخیره کند. اگر چه در نگاه اول این 
محصول مانند یک هاب USB به نظر می رسد ولی نکته ای که آن را 
متمایز می کند این اس��ت که کاربر می تواند از هر جا دیتاهای خود را 
با کمک نرم افزاری که روی گوش��ی نصب می شود، به این ابر حافظه 
منتقل کند و یا از راه دور فایل هایی را به اشتراک گذاشته و یا از آن ها 
پشتیبان بگیرد. هر فرد دارای کلید کاربری مجزایی برای ابر خود بوده 

و از این رو ایمنی باالیی دارد. قیمت این محصول ۸۰ دالر است.

 شاد ی طباطبایی

این قلم منشی تلفن شماست!
Phree نام این قلم دیجیتالی اس��ت که به شما اجازه می دهد تا بدون لمس 
گوشی خود بتوانید تماس های تان را پاسخ دهید. این محصول چند منظوره که 
با دستگاه های مختلف با بلوتوث متصل می شود با انواع نرم افزارهای آفی�س، 
Evernote ،One note و آکروب��ات س��ازگار ب��وده و به کاربر این امکان را 
می دهد تا بدون نیاز به لمس گوشی خود بتواند تماس های خود را پاسخ دهد.
وزن  این قلم 30G و اندازه آن 142mmx18mmx8.5mm می باشد. نکته 
جالب در رابطه با این محصول وجود سنس��ور ویژه ای به نام OTM اس��ت که 
می تواند حرکت دست و نوشته های کاربر را روی هر سطحی تشخیص دهد و به 
صورت دیجیتالی روی صفحه نمایش گوشی نشان دهد. در واقع کاربر می تواند 
با این قلم روی هر سطحی نقاشی بکشد و یا بنویسد و نتیجه کار خود را روی 
صفحه گوشی مشاهده کند. همچنین مجهز به صفحه نمایش OLED جهت 
دریافت و ارس��ال پیام بوده و اسپیکر و میکروفون موجود در آن امکان مکالمه 

بدون گوشی را فراهم می سازد. قیمت آن ۱۴۸ دالر است.
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