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ــات تير ماه  ــاوري اطالع ــات و فن وزارت ارتباط
امسال قرار است در مراسمي رسمي از دومين موتور 
ــي جو» رونمايي كند.  جستجوي ايراني با نام «پارس
اين موتور جستجو كه پس از گذراندن دوره آزمايشي 
ــرانجام به مرحله بهره برداري رسيده است، نسبت  س
ــي (يوز) تفاوت هاي  به ديگر موتور جستجوي فارس

بسياري دارد. 
ــوراي راهبري موتور  دكتر عليرضا ياري، دبير ش
جستجوي بومي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
ــتجوي  ــوص مي گويد دو موتور جس ــن خص در همي
ــي جو از لحاظ الگوريتم هاي رتبه بندي و  يوز و پارس
ويژگي هاي موجود با يكديگر تفاوت دارد. پارسي جو 
ــي به  ــيني انگليس ــرويس ترجمه ماش ــتن س با داش

ــد  ــو، مي توان ــر و ويدئ ــتجوي تصوي ــي و جس فارس
كاربردي متفاوت با موتور جستجوي يوز داشته باشد 

و امكانات جديدي را در اختيار كاربران قرار دهد.
وي با عنوان اين مساله كه اين دو موتور جستجو 
ــيده  است،  ــال به مرحله بهره برداري رس پس از 5  س
ــداد 500 ميليون  ــرد: در حال حاضر با تع ــح ك تصري
ــي براي وب  ــده مي تواند مرجع ــه ايندكس ش صفح
ــرويس هاي بومي،  ــد. همچنين ارائه س ــي باش فارس
ــتجوي كاال، خبرهاي فارسي، اطالعات داخلي،  جس
ــمندانه  ــتجوي هوش ــكان جس ــه، ام ــرويس نقش س
سرويس ها، تصوير و ويدئو و ترجمه ماشيني مي تواند 
از موتورهاي جستجو يك ابزار كار آمد براي كاربران 

فارسي زبان بسازد.

ــختي كار تا زماني است كه ويروسي كشف نشده  در دنياي امنيت اطالعات، س
ــي ويروس هاي  ــان امنيتي با بررس ــس از آن، محققان و مهندس ــت. در واقع پ اس
رايانه اي كشف شده معموال در زماني بسيار كوتاه مي توانند آن را از بين ببرند. اين 
ــت كه محققان امنيتي بتوانند بدافزار مورد نظر را بررسي كرده  ــتلزم آن اس كار مس
ــال بتازگي نوعي ويروس جديد  ــت آورند. با اين ح و اطالعات الزم را از آن به دس
رايانه اي كشف شده كه به هيچ وجه امكان بررسي را به محققان امنيتي نمي دهد.

ــايي از طرف  ــت كه به محض شناس ــكلي اس ــوه عملكرد اين ويروس به ش نح
ــاي امنيتي، خود را به طور كامل نابود مي كند تا هيچ اطالعاتي در اختيار  نرم افزاره
ــرويس هاي امنيتي قرار ندهد. اين بد افزار كه Rombertik نام دارد، از سوي  س
ــده و عالوه بر اين خاصيت انتحاري، نحوه  ــايي ش ــركت امنيتي سيسكو شناس ش

عملكرد آن نيز به شدت باعث شگفتي محققان شده است.  
ــود در حافظه رم  ــروري موج ــردن اطالعات ض ــاك ك ــا پ Rombertik ب
ــتم عامل در يك حلقه بي نهايت راه اندازي قرار بگيرد  ــود سيس ويندوز، باعث مي ش
ــه ادامه دهد.  ــه فعاليتش روي بايوس رايان ــري ب ــا خود بد افزار بدون هيچ دردس ت

Rombertik با آلوده كردن سيستم، اطالعاتي نظير الگين و اطالعات شخصي 
ــوردها و كارت هاي بانكي را به دست  آورده و در صورت احساس خطر،  از جمله پس

خود را به طور كامل نابود مي كند.

 ويندوز فون
محبوب اروپايي ها

 kantar-number بتازگي موسسه آماري
گزارشي درباره عرضه تلفن هاي   هوشمند در 3ماه 
ــت. اين گزارش  ــال 2015 ارائه كرده اس اول س
ــران ويندوزفون در بين  ــد قابل قبول كارب از رش
كشورهاي اروپايي خبر مي دهد. تمايل به استفاده 
ــه نسبت به ديگر  ــور فرانس از ويندوزفون در كش
كشورها سرآمد بوده و به 5/8 درصد رسيده است، 
ــته گوشي هاي آيفون را  به طوري كه حتي توانس

هم پشت سر بگذارد.
ــگاه اول ناچيز به نظر  ــايد در ن ــن  رقم  ش اي
ــود  ــت كه نرخ س ــد، اما نكته جالب اين اس برس
ــال در بازار  ــي هاي اپل نيز در 3 ماه اول س گوش
ــت. از طرف ديگر،  اروپا به همين ميزان بوده اس
ــدي اميدوار  ــي هاي اندروي ــار مربوط به گوش آم
ــان دهنده ركود 3/1 درصدي  ــت و نش كننده نيس

كاربران اين سيستم عامل در اروپاست. 
ــيب منفي براي اندرويد در كشورهاي  اين ش
ــته و كاهش  ــرقي شدت بيشتري داش آسياي ش
كاربران اندرويدي را به 8 درصد رسانده است. اين 
ــت كه شركت اپل با 9/2 درصد رشد  در حالي اس

كاربر روبه رو بوده است. 
ــار اعالم  ــاس آم ــب اين كه بر اس ــه جال نكت
ــده از سوي kantar، كشور ژاپن جزو معدود  ش
ــد كاربر اندرويدي  ــت كه با رش ــور هايي اس كش
روبه رو بوده و با افزايش 10/2 درصدي از شركت 

اپل پيشي گرفته است.

ــده  ــلفي به قدري همه گير و محبوب ش پديده س
ــادي را براي  ــف ابزارهاي زي ــركت هاي مختل كه ش
ــس از خود)  ــلفي (عك ــي كاربران عالقه مند س راحت
ــاس شركت سوني، تلفن  توليد كرده اند. بر همين اس
ــپريا C4 را روانه بازار  ــمند جديدي با نام اكس هوش
جهاني كرده كه با يك دوربين جلوي 5 مگاپيكسلي، 
ابزاري بسيار مناسب براي گرفتن عكس هاي سلفي 
ــوني در اين مدل با تمركز روي دوربين و  ــت. س اس
اضافه كردن برنامه هاي سرگرم كننده براي عكس ها، 
آن  را به وسيله اي تخصصي براي ثبت تصاوير تبديل 

كرده است. 
ــك  ي از   C4
ــگر 8 هسته اي  پردازش
ــك  مديات ــي  بيت  64
با  و  ــتفاده مي كند  اس
ــه قابليت هايي  توجه ب
ــش  نماي ــر  نظي

ــتيباني از 4G و دوربين 13  ــا، پش ــول اچ دي براوي ف
ــتگاه در رديف گوشي هاي  مگاپيكسلي در پشت دس
رده باالي موجود در بازار قرار مي گيرد. باتري 2600 
ــتگاه امكان بيش از هشت  ــاعتي اين دس ميلي آمپرس
ــاعت نمايش ويدئو  س
ــه  صفح ــك  ي در  را 
اينچي   5/5 ــش  نماي
ــا  ــد. ب ــم مي كن فراه
ــن كه  اي ــه  ب ــه  توج
بازگشت  براي  سوني 
ــازار به  ــد به ب قدرتمن
ــت بزرگ  ــك حرك ي
 C4 دارد،  ــاج  احتي
با هدف قرار  مي تواند 
از  دادن طيف خاصي 
مخاطبان، راه را براي 

سوني هموار كند. 

«پارسي جو» دومين موتور جستجوي ايراني

بد افزار جديد، انتحاري عمل مي كند

گوشي محبوب سلفي  باز ها

اگـر در چند مـاه اخير صفحه اخبـار كليك را دنبال كرده باشـيد، از 
باگ هاي امنيتي رايانه هاي لنوو كه با نام سـوپرفيش شناسـايي شـد، 
باخبر هسـتيد. اين شـركت چيني كه بتازگي توانسـته از شر اين باگ 
امنيتي رهايي پيدا كند، در يك چالش امنيتي جديد گرفتار شـده است. 
بر اسـاس گزارشـي كه شـركت امنيتي IOActive منتشر كرده، اين 
آسـيب پذيري جديـد امنيتي رايانه هاي لنوو بسـيار خطرناك تر از قبلي 

اسـت و اين امكان را براي هكرها ايجاد مي كند كه 
ديوارهـاي امنيتـي را دور زده و برنامه هاي لنوو را با 

برنامه ها و بدافزارهاي هك جايگزين كنند.
اين نقـص امنيتي شـرايطي را ايجـاد مي كند تا 
در صـورت آلـوده شـدن دسـتگاه، هكر هـا بتوانند 

بد افزارهـاي خود را به طور كامـل با نرم افزار هاي لنـوو جايگزين كنند 
بـدون اين كه سـرويس هاي امنيتـي و آنتي ويروس ها آن را 

شناسـايي كنند. شـركت لنوو كه پيـش از اين در ماه 
گذشـته با ارائه يك به روزرساني همگاني سعي 

در برطرف كردن مشكالت گذشته داشت، 
حال بايد دنبال يك راه حل جديد براي 
اين مشـكل امنيتي باشـد. اين حفره 
امنيتـي اكنـون در دسـتگاه هايي كـه 
بـه نسـخه 5/6/0/27 و قبل تر از آن 

به روزرساني شده اند، وجود دارد.

رايانه هاى لنوو ناامن تر از قبل
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 انحصارطلبي 
جانشين اكسپلورر 

ــه پس از پايان  ــافت ك مرورگر جديد مايكروس
گرفتن پروژه اسپارتان، نام« اج» را برگزيده، تا اين 
لحظه توانسته نظر منتقدان را به خود جلب كند و 
شايد بتواند در آينده خاطره تلخ اينترنت اكسپلورر را 
از ذهن كاربران پاك كند. اما با وجود استقبال بيشتر 
اهالي دنياي فناوري از اين مرورگر، انگار ابرشركت 
نرم افزاري مايكروسافت هيچ قصدي براي ارائه آن 
ــي هاي هوشمند  روي پلتفرم هاي ديگر مانند گوش

اندرويد و آي. او. اس ندارد. 
ــش از اين نيز مرورگر  ــت كه پي اين در حالي اس
كهنه كار مايكروسافت يعني اينترنت اكسپلورر فقط 
ــدوز و  ــتم عامل وين ــتگاه هاي داراي سيس روي دس
ويندوزفون قابل دسترسي بود و مايكروسافت هيچ گاه 
نسخه هايي با پشتيباني از پلتفرم هاي ديگر ارائه نكرد.

ــافت در  ــالم مايكروس ــاس آخرين اع ــر اس ب
ــركت مرورگر  ــن ش ــد 2015، اي ــس بيل كنفران
ــدوز 10  ــدوز 10 و وين ــراه وين ــدش را هم جدي
ــرض در اختيار كاربران  ــل به صورت پيش ف موباي
ــت در گام  ــخص اس قرار خواهد داد. بنابراين مش
اول خبري از «اج» روي ديگر سيستم هاي  عامل 

حتي نسخه هاي قديمي تر ويندوز نخواهد بود.

 گوگل مپز
مرجعي براي مسافران

ــه خوان  ــرويس نقش ــاني س در آخرين به روزرس
ــاي جديدي اضافه  ــخه 9/8 قابليت ه گوگل به نس
ــار براي  ــزار تمام عي ــك اب ــه آن را به ي ــده ك ش
ــت. كاربران اين سرويس  مسافران تبديل كرده اس
ــد واژه هاي ــتجوي كلي ــس مي توانند با جس ــن پ  از اي

 my events، my flights، my hotels
و my reservation با استفاده از گوشي هاي 
و  ــا  فرودگاه ه ــا،  هتل ه ــل  مح ــان  اندرويدش
ــان را روي نقشه ببينند. گوگل مپز اين  رزروهايش
ويژگي  را در صورتي كه با حساب شخصيتان وارد 

شده باشيد، نمايش مي دهد. 
ــتجوي گوگل  ــور جس ــر در موت ــن اگ همچني
ــتجو كنيد، اين  ــاي مورد نظر را جس نيز عبارت ه
سرويس، شما را به گوگل مپز هدايت مي كند. براي 
ــتجو كنيد،  مثال اگر عبارت my events را جس
ــي قرارهاي ثبت  ــام اطالعات مكان گوگل مپز تم
شده شما را روي نقشه به نمايش مي گذارد. انتظار 
مي رود اين سرويس با توجه به كاربران زياد گوگل 
ــزودي به محصوالت اپل هم  در آي ديوايس ها، ب
راه پيدا كند اما تاكنون گوگل زمان مشخصي براي 

ارائه در آي ديوايس ها اعالم نكرده است.

مانند سنت هر ساله شركت اپل، امسال نيز بايد در 
 WWDC ــعه دهندگان اپل يا همان كنفرانس توس
ــتم عامل  ــخه سيس ــر رونمايي از جديد ترين نس منتظ

ــيم.  ــركت با نام iOS 9 باش گجت هاي همراه اين ش
ــت هجدهم خرداد  ــور  اين كنفرانس كه قرار اس مح
برگزار شود، معرفي آي. او. اس 9 و ويژگي هاي جديد 

ــاس  ــتم عامل خواهد بود. بر اس ــن سيس ــه اي و بهين
ــتيار صوتي اپل با نام  ــنيده ها، در نسخه جديد دس ش
ــري آن نيز  ــده و رابط كارب ــو طراحي ش ــيري از ن س
شباهت هايي با رابط كاربري اپل واچ پيدا خواهد كرد.

ــت در  ــه ممكن اس ــي ك ــر از امكانات ــي ديگ يك
ــال 2015 اپل رونمايي  كنفرانس توسعه دهندگان س
ــتريمينگ موزيك اپل با همكاري  شود، سرويس اس
شركت بيتس است. البته شايعات زيادي درباره آن به 
گوش مي رسد و بعيد نيست سرويس استريم موسيقي 
Beats بعد از كنفرانس WWDC رونمايي شود. 
ــرمايه گذاري زيادي  ــخص است اپل س آنچه مش
روي بهبود هاي امنيتي اين سيستم عامل خواهد كرد 
ــع باگ ها و افزايش پايداري، از موارد حياتي اين  و رف
ــخص نيست  ــخه جديد خواهد بود. اما هنوز مش نس
ــتم عامل مانند  ــم در رابط كاربري سيس تحولي عظي
ــم رخ خواهد داد  ــاهد بودي ــخه 6 به 7 ش آنچه از نس
ــرات جزئي و  ــخه هاي 7 و 8 اين تغيي ــد نس ــا مانن ي

زيرساختي خواهد بود.

گوگل امسال قصد دارد مانند سال گذشته در جريان 
ــتم عامل  ــاالنه I / O از پروژه جديد سيس كنفرانس س
موبايل خود رونمايي كند. اين شركت كه سال گذشته 
ــتم عامل اندرويد آبنبات چوبي با نام پروژه  با ارائه سيس
ــس I / O آغاز كرده  ــد L كار خود را در كنفران اندروي
ــراغ پروژه جديدي با نام M رفته است.  بود ، اين بار س
ــك از آبنبات ها خواهد بود  ــن كه M بيانگر كدام ي اي
ــت، اما گوگل عنوان كرده هدف  ــخص نيس هنوز مش

ــي به  ــخه جديد اندرويد M دسترس اصلي از ارائه نس
فضا هاي كسب و كار و كاربردي كردن اين پلتفرم براي 

محيط هاي مشابه است. 
ــي هاي  ــت به گوش ــري كه قرار اس ــي ديگ ويژگ
 Voice Actions ــد، قابليت اندرويدي راه پيدا كن
است كه به كاربران امكان مي دهد با استفاده از فرامين 
صوتي، درون اپليكيشن هاي مختلف به فعاليت پرداخته 
ــتيار صوتي  ــا را كنترل كنند. به اين معنا كه دس و آنه

Google Now به تمام بخش هاي گوشي راه پيدا 
مي كند و ديگر به رابط كاربري و منوي اصلي دستگاه 

محدود نيست. 
ــتم  ــكل اصلي گوگل با اين سيس ناگفته نماند مش
ــت،  طوري كه با  ــاني همگاني آن اس عامل، به روزرس
ــي فقط به 10  ــال از عمر آبنبات چوب ــت يك س گذش
درصد گوشي هاي اندرويدي راه پيدا كرده و بعيد نيست 

اين معضل، گريبانگير نسخه بعدي اندرويد نيز بشود.

سرويس راه اندازي و مديريت وب وردپرس در دنيا 
ــياري دارد و سهولت استفاده، محبوبيت  طرفداران بس
ــاس  ــت. با وجود اين، بر اس ــدان كرده اس آن را دو چن
گزارشي كه يك شركت امنيتي با نام  Sucuri منتشر 
ــف شده كه  كرده، بتازگي يك حفره  امنيتي در آن كش
ــيب پذير  ــايبري آس ــايت را در مقابل حمالت س وبس
مي كند. مهاجمان سايبري با سوءاستفاده از اين مشكل 
ــت به  امنيتي به بخش مديريت محتوا نفوذ كرده و دس
ــخه هاي  خرابكاري مي زنند. البته اين باگ به تمام نس
وردپرس مربوط نمي شود و فقط كاربراني كه به صورت 
ــب TwentyFifteen و پالگين  پيش فرض از قال
JetPack در وبسايتشان استفاده مي كنند، در معرض 

اين خطر هستند.
 Cross Site Scripting ــوذ ــن روش نف اي
ــكلي  ــوه عمكرد آن به ش ــام دارد و نح ــا XSS ن ي
ــكريپت هاي مخرب  ــا تزريق اس ــت كه مهاجم ب اس
ــرار مي دهد  ــايت، بازديد كنندگان را هدف ق ــه وبس ب
ــركت  ــري را مي ربايد. همچنين ش ــات كارب و اطالع

امنيتي Sucuri، چند شركت ارائه كننده هاست مانند 
 WPEngine و   Godaddy، Dreamhost
را در فهرست سياه خود گذاشته و از آسيب پذير بودن 

ــركت  ــت. ش آنها در مقابل اين حمالت خبر داده اس
ــاني افزونه ها ارائه كرده تا  وردپرس نيز يك به روزرس

بتواند به نوعي اين حفره  امنيتي را پوشش دهد.

آي. او. اس در يك قدمي به روزرساني 

امنيت وب زير پاشنه وردپرس 

گوگل 
دست پر به كنفرانس ساالنه مي آيد
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تالش

ــه در كليك 516  ــتد ديجيتال» ك ــماره پيش با عنوان «دادوس ــالش 2 ش ت
ــن براي  ــاخت يك اپليكيش ــد در مورد جواني ايراني بود كه ايده اش س چاپ ش
ــت. درباره ــتان اس ــاد محيطي براي قرض دادن و قرض گرفتن اموال دوس  ايج

ــاري از كرج برايمان نوشته ايده «لِندم» خوب است، اما چه  اين مقاله خانم افش
ــيله قرض داده شده را بتوان سالم پس گرفت؟ او در  ضمانتي وجود دارد كه وس

ادامه گفته  فقط اعتماد دوستانه كافي نيست. 

اين مساله را با آقاي فالح، موسس و ايده پرداز لندم در ميان گذاشتيم، پاسخ 
ــتفاده مي كند، بنابراين  ــي  شما اس ــت مخاطبان گوش او اين بود: «لندم از فهرس
شناختي از طرف مقابل كه مي خواهيد چيزي به او قرض بدهيد يا بگيريد داريد. 
ــت و به محض بزرگ تر  ــود اين ما هم معتقديم اين اعتماد كافي نيس ــا با وج ام
ــران مي توانند ــه در نظر داريم كه كارب ــبكه لندم طرحي همچون بيم ــدن ش  ش

با پرداخت مبلغي جنس خود را بيمه كنند تا مبادله اموال گران قيمت تر نيز بدون 
مشكل انجام شود.» در ضمن بد نيست بدانيد اپليكيشن لندم اكنون در فروشگاه 

گوگل پلي قرار گرفته است.

ش
 تال

ك
وس

كي

ضمانت در ايده «لندم»

رامين فتوت
سه بار و هربار با انگيزه اي متفاوت كنكور داد و وارد 
ــد، اما هيچ گاه نتوانست خود را قانع كند كه  دانشگاه ش
ــد كه در زندگي  ــرف خواندن درس هايي كن عمر را ص
ــدرك ديپلم اكتفا  ــش نمي آيد. در نهايت به م به كمك
ــگاه، خودش  كرد و تصميم گرفت به جاي رفتن به دانش
ــد. درس مورد  ــت دارد بخوان ــه دوس ــي را ك درس هاي
ــي و كار با رايانه.  عالقه اش چيزي نبود جز برنامه نويس
ــرويس هاي متن باز  ــن از ابتدا با نرم افزار و س محي الدي
ــت. از طرفي  ــرده بود و به اين محيط عالقه داش كار ك
به سرويس هاي مشابهي همچون لينوكس يا ويكي پديا 
ــران اينترنت ارائه مي كنند،  ــه خدمات رايگان به كارب ك
ــيد  ــه از خودش مي پرس ــا ترديد نگاه مي كرد. هميش ب
ــراي چنين خدماتي وقت  ــور اين همه آدم ب چرا و چط
ــان رايگان است و  مي گذارند، در صورتي كه محصولش

پولي بابت آن نمي گيرند؟ 
تولد ايده

ــد افراد،  ــق كرد و متوجه ش ــكاوي تحقي از روي كنج
ــايت ها و سرويس ها كار مي كنند و  داوطلبانه براي اين س
درآمدشان كمك هاي اهدايي است كه كاربران بنا به وسع 
خود به آنها پرداخت مي كنند. محي الدين با جستجوهايش 
ــت به ذهن  ــم افتاد كه ممكن اس ــاد يك چيز جالب ه  ي
ــي خطور كند، اگر همه جمعيت يك كشور، نفري  هر كس
ــادي پول جمع  ــع كنند آن گاه مقدار زي ــزار تومان جم ه

مي شود كه كاري بزرگ مي توان با آن انجام داد.
ــه او داد كه  ــن اطمينان را ب ــش اي ــه تحقيقات نتيج
برآيند سرمايه و قدرت هاي كوچك مي تواند قدرت هاي 
ــه آزمون خود را پس داده  ــازد؛ نتيجه اي ك بزرگي را بس
ــايت هايي نظير ويكي پديا تا كيك استارتر.  ــت، از س اس
ــد جرقه اي در  ــن موضوع باعث ش ــردن روي اي كار ك
ــن فكر بيفتد در  ــود و به اي ــن ش ذهن محي الدين روش
ــدازد. ايده اش اين بود  ــز چنين مركزي راه بين ايران ني
كه يك سايت جمع آوري اعانه تاسيس كند تا هر كسي 
ــرمايه نياز دارد بتواند  ــراي راه اندازي كارش به س كه ب
ــورد نيازش را جمع  ــتن از مردم پول م ــا كمك خواس ب
كند. او نام ايده خود را دونِيت (2nate)  -در انگليسي 
به معناي اهدا كردن - گذاشت و تصميم گرفت وقتش 

را صرف راه اندازي آن كند.
تالش

محي الدين چندان اعتقادي به كار گروهي نداشت و 
فكر مي كرد چون مي تواند همه كارهاي مورد نيازش را 

خودش انجام دهد، بهتر است به تنهايي روي 
دونيت كار كند. در برنامه نويسي تبحر داشت 
ــر كارها مثل طراحي و گرافيك را هم  و ديگ
خودش انجام داد. پس از چند ماه تالش و كار 
ــتارت آپ ويكند ـ كه افراد  در يك مراسم اس
ايده هايشان را در برابر جمع اعالم مي كنند و 
از همديگر كمك مي گيرند ـ شركت كرد اما 
توفيقي به دست نياورد. در آن جمع به ايده اش 
خنديدند و گفتند چنين چيزي از ابتدا شكست 

خورده است.
ــدر به  ــن آن ق ــگام، محي الدي ــا آن هن ت
ــت، اما نظرات منفي آن  ايده اش ايمان نداش
ــك تصميم بزرگ  ــد ي جمع كوچك باعث ش

ــدازد و به آنها  ــده دونيت را راه بين ــرد و هر طور ش بگي
ــت.  ــدني اس ــن كاري در ايران هم ش ــت كند چني  ثاب
ــته به كارش ادامه  ــت و جدي تر از گذش به خانه برگش
داد تا اين كه يك روز از طرف مركز شتاب دهي پيغامي 
گرفت كه از او دعوت كرده بودند براي مصاحبه درباره 
ايده اش به آنجا برود. پيش نياز شركت در مصاحبه يك 
ــت، بنابراين  ــاليد معرفي ايده بود كه او آن را نداش اس
مدت زماني كه از خانه در شيراز تا تهران در راه بود روي 
ــه حاضر شد.  ــاليد كار كرد و روز بعد آماده در جلس اس

قرار مصاحبه كامال خوب پيش رفت و از ايده خوششان 
ــار نمي آمدند  ــوردي كه با آن كن ــد، اما مهم ترين م آم
ــود و همه كارها  ــود؛ زيرا محي الدين تنها ب ــود تيم ب نب
ــرط كه  ــام داده بود. در نهايت با اين ش ــودش انج را خ
بسرعت تيم تشكيل بدهد، قبولش كردند و او با دونيت 

وارد مركز شتاب دهي شد.
ــكيل داد و تازه متوجه شد  محي الدين تيمش را تش
ــت و افسوس  خورد كاش از  كار گروهي چقدر بهتر اس
ــروع كرده بود. با امكانات  ــدا با يك تيم دونيت را ش ابت
ــتاب دهي برگزار كرد، كار را  و كالس هايي كه مركز ش
پيش بردند. نسخه اوليه اي از دونيت آماده شد، اما كمتر 
ــرد و نظرات چندان  ــايت اعتماد مي ك ــي به اين س كس
ــاعد و مثبتي در مورد آن وجود نداشت. براي مثال  مس
ــان را در اين سايت  مي گفتند مردم مگر ديوانه اند پولش
خرج كنند؟ مساله فرهنگ سازي و جلب اعتماد، موضوع 
كليدي و مهمي بود كه بسيار سخت بود، هرچند مشابه 
ــود دارد؛ مردم در  ــي وج ــاي واقع ــن كاري در دني چني
ــن هاي نيكوكاري حاضر مي شوند و پول مي دهند  جش
ــال فرهنگ ــر راه بيفتد، با اين ح ــده اي ديگ ــا كار ع  ت

اين كار به صورت آنالين و براي راه اندازي يك كسب و 
كار فناوري همچنان در ايران غريبه است.

ايده به كجا رسيد؟
ــايت دونيت  ــاه از راه اندازي س ــا 8 م تقريب
ــدود ــته ح ــدت توانس ــن م ــذرد و در اي  مي گ

ــرف 1100 نفر حامي  ــون تومان از ط 30 ميلي
پول جمع كند و به دست صاحبان كار برساند.

ــره دارد و از  ــون يك تيم 6 نف ــت اكن دوني
ــركت تازه تاسيس  ــتارت آپ به يك ش يك اس
ــرمايه گذار ــده و در مرحله جذب س ــل ش  تبدي

ــر مي برد. محي الدين كه براي راه اندازي  به س
ــغل، درآمد و زندگي عادي محروم  دونيت از ش
شده احساس پشيماني نمي كند و معتقد است 
ــرده و تصور  ــاي زندگي اش را پيدا ك ارزش ه
ــتاي محروم را كه  بچه هاي مدرسه يك روس

ــوي  ــده از س به كمك پول هاي جمع آوري ش

ــده اند، لذت بخش ترين صحنه  ــب رايانه ش دونيت صاح
ــه افرادي كه ايده اي  ــي اش ياد مي كند. توصيه او ب زندگ
ــر دارند اين است كه منتظر شرايط ايده آل نمانيد و  در س
ــر داريد شروع كنيد و به اين فكر نكنيد  اگر هدفي در س

كه آخر چه اتفاقي خواهد افتاد.
2nate  چيست؟

دونيت يك سايت جمع آوري اعانه يا به زبان ساده تر 
ــه كمك كننده ها  ــت ك ــك خيريه مردمي آنالين اس ي
ــب و كارهاي  ــك گيرنده ها كس ــتند و كم ــردم هس م
ــايت هايي نظير  ــوان از س ــيس فناوري. مي ت تازه تاس
ــتارتر (kickstarter.com) يا ايندي گوگو  كيك اس
(indiegogo.com) ياد كرد كه سايت هاي خارجي 
جمع آوري اعانه هستند و دونيت قرار است نمونه ايراني 

آن باشد. 
ــت بايد در آن ثبت  براي كمك گرفتن از دونيت نخس
ــا هر چيز ديگري كه كارتان را  ــام كنيد و طرح، پروژه ي ن
ــايت ارسال كنيد. فيلتر دونيت براي  تشريح كند براي س
قبول كردن كار سختگيرانه است، به نوعي كه پروپوزال 
بايد منطقي و قابل اجرا باشد سپس از فرد خواسته مي شود 
ــتان نزديكش ارائه كند  ــش را براي خانواده و دوس طرح
ــاد مي كنند و پول  ــنا چقدر به آن اعتم ــا ببينند افراد آش ت
ــراز هويت،  ــور از اين مراحل و اح ــد. پس از عب مي دهن
ــب پروژه مبلغ مورد نيازش را اعالم مي كند و پروژه  صاح
ــي مي تواند از  روي دونيت به نمايش در مي آيد و هر كس
ــروژه كمك كند.  ــا 500 هزار تومان به آن پ حداقل 2 ت
ــوع آن در قالب يك كمپين بين  ــروژه با توجه به ن  هر پ
ــاه روي دونيت باز مي ماند تا مردم كمك كنند.  1 تا 3 م
ــرط اين كه  ــده به ش پس از اتمام اين زمان پول جمع ش
ــده از سوي صاحب آن برسد به او  دقيقا به رقم اعالم ش
ــود تا كارش را شروع كند. در غير اين صورت  اهدا مي ش

تمامي پول ها به اهداكننده ها بازگشت داده مي شود.
مزيت دونيت اين است كه چون مبلغ درخواستي كم 
ــت اعتماد به وجود مي آيد و حامي ها انتظار بازگشت  اس
ــان را ندارند. ضمن اين كه صاحب پروژه مي تواند  پولش
برآوردي رايگان از اقبال عمومي براي طرحش به دست 
بياورد و متوجه شود كه اصال بازاري براي اين كار وجود 

خواهد داشت يا خير.
و  ــا  ــاوري، خيريه ه فن ــاي  پروژه ه ــا  تنه ــون   اكن
ــت  ــان را روي دوني ــد طرح هايش ــا مي توانن NGOه
ــري همچون  ــاي ديگ ــزودي كاره ــي ب ــد، ول بگذارن

پروژه هاي هنري نيز مشتري اين سايت خواهند شد.

نظرتان در مورد اين ايده چيست؟ پيشنهادها 
و انتقادهاي خـود را درباره تالش اين هفته 
با ما در ميان بگذاريد. كليك حرف هاي شما 
را به گوش محي الدين سنيسـل مي رساند. 
شايد در آينده نه چندان دور يكي از اعضاي 
طرح او شـديد. عالوه بر اين،  كليك دسـت 
افـرادي كـه توانسـته اند ايـده دانش بنيان 
خـود در فضـاي آي.تي را به يك كسـب و 
كار تبديل كنند به گرمي مي فشـارد. ما را از 
شـنيدن ايده هاي خود محروم نكنيد، كليك 

بي صبرانه منتظر شماست. 
شماره پيامك: 300011226 

 آدرس ايميل: 
Click@jamejamonline.ir

نام: محي الدين َسنيسل
سن: 25 سال

رياضـي  ديپلـم  تحصيـالت: 
فيزيك

(2nate) نام ايده: دونِيت
2nate.com :سايت

نيكوكاري به سبك مجازي
سايت ايراني براي كسب وكار  پول جمع مي كند
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آيا مى دانستيد؟

آزاده ارشدي
ــتفاده از رايانه  ــه اس ــن روزها ك اي

ــتن سيستمي  ــت، داش واجب اس
ــوب از  ــرعت و عملكرد خ ــا س ب

ضروريات است. يكي از اصلي ترين 
ــتاب و  ــه كه به ش ــزاي رايان اج
ــت كار كمك مي كند، كارت  كيفي

ــي كارت ويدئو  ــا به قول گرافيك ي
ــك، قطعه  ــع كارت گرافي ــت. در واق اس
ــخت افزاري است كه تصاوير خروجي  س

ــش رايانه  ــراي صفحه نماي را ب
ــاني  توليد مي كند. با به روزرس
ــد  مي تواني ــك  گرافي كارت 
گرافيكي  پردازش  ــرعت  س
ــتم خود را  و عملكرد سيس
ــيد. كساني كه  بهبود بخش
ــل بازي هاي رايانه اي  اه
ــتند هم مي توانند با  هس
ــك  ــب كارت گرافي نص

ــده  به روزش و  ــد  جدي
ــود  ــتم خ روي سيس
ــاي بازي هاي  ــه ج ب
بازي هاي  حجم،  كم 

ــه اي  و حجيم تر را  حرف
ــته سعي  ــكل نصب و بازي كنند. در اين نوش بدون مش
ــده نصب كارت گرافيك قدم به قدم شرح داده شود  ش
ــات زيادي از اين كار ندارند هم با  تا افرادي كه اطالع

كمي دقت بتوانند براحتي اين كار را انجام دهند.
خريد كارت گرافيك

ــد كارت گرافيك جديدي  ــي تصميم مي گيري وقت
بخريد، انتخاب هاي زيادي از شركت هاي بزرگي مانند 
AMD و Nvidia با هر بودجه اي در فروشگاه هاي 
ــهر پيش رويتان است. كارت گرافيكي  كه  مختلف ش
ــد و از نظر توليد  ــاب مي كنيد بايد كم صدا باش انتخ
ــليقه كاربر جور در بيايد. بعد  گرما و مصرف برق با س
ــود را پيدا كرديد بايد ببينيد  ــه مورد مدنظر خ از اين ك
سخت افزار رايانه شما كارت جديد را پشتيباني مي كند 
ــكل، ميزان ولتاژ برق مناسب  يا خير. اصلي ترين مش
و تعداد رابط هاي برق  PCI-Eقابل دسترس است، 
ميزان ولتاژ برق شما بايد دو برابر مصرف برق كارت 
ــر كارت ويدئو  ــد. براي مثال، اگ ــك جديد باش  گرافي
ــه 300 وات برق مصرف مي كند،  R9 290X را ك
ــل 600 وات  ــما حداق ــد جريان برق ش ــد، باي بخري
ــته  ــرق PCI-E 6 و 8 پيني داش ــد و 2 رابط ب باش
ــرق مصرفي  ــزان ب ــه بدانيد مي ــراي اين ك ــد. ب باش
ــس رايانه خود را  ــت، كي ــان چقدر اس كارت گرافيكت
ــتاندارد  ــب مصرف برق اس ــد و دنبال برچس باز كني
ــده  ــته ش ــه اطالعات اوليه روي آن نوش ــد ك بگردي
ــس مي توانيد  ــگاه به درون كي ــت. همچنين با ن اس
 تشخيص دهيد چه تعداد رابط PCI-E 6 و 8 پيني 

در دسترس است.
ــد كارت را ارتقا مي دهيد،  ــي كه پيكربندي چن زمان
ــيار مهم است،  ــب و كافي بس انتخاب ميزان برق مناس
ــد. فراموش  ــرا بايد برقتان يك يا چند كيلووات باش زي
ــي براي كارت  ــم بايد فضاي كاف ــما ه نكنيد كيس ش
ــته باشد، چون براي نصب بعضي  گرافيك جديد را داش
ــك، 2 يا حتي  ــاي حرفه اي كارت هاي گرافي از مدل ه
ــخيص ابعاد فيزيكي  ــت. براي تش ــالت الزم اس 3 اس
كارت گرافيك جديد هم مي توانيد به دفترچه راهنماي 

محصول يا وبسايت سازنده آن مراجعه كنيد.

نصب كارت گرافيك 
ــبتا  نس گرافيك  كارت  نصب 

ــاز دارد؛ كارت  ــت و به 3 چيز ني ــاده  اس س
ــه اي كه كارت گرافيك روي  گرافيك جديد، رايان

آن نصب شود و درايور. قبل از هر چيز به خاطر داشته 
باشيد رايانه خود را خاموش كنيد و از برق بكشيد. پس 
ــيم  خروجي تصوير و  از باز كردن در كناري كيس، س
ــود) كارت گرافيك قديمي  ــل برق (در صورت وج كاب
ــاط كارت گرافيك را از  ــيد و در نهايت با احتي را بكش
ــي از رايانه ها كارت گرافيك  ــارج كنيد. بعض كيس خ
ــال كارت گرافيك  ــل اتص ــده ندارند و مح ــب ش نص
ــالت PCI-Ex16  خالي نزديك  ــه اغلب يك اس ك
پردازنده است، براي انجام اين كار در نظر گرفته شده 
ــل اوليه مي توانيد كارت  ــت. بعد از انجام اين مراح اس
  PCI-Ex16 ــي ــالت خال ــك جديد را در اس گرافي
ــالت را  ــد. كارت گرافيك جديد روي اس ــب كني نص
ــد تا كارت  ــا بيندازن ــار زياد ج ــدون فش ــي و ب به آرام
ــيب  ــتي جاي بگيرد و به مادربرد آس گرافيكتان بدرس
ــاند. بعد از اطمينان از قرار گرفتن كارت گرافيك  نرس
ــفت كنيد تا از جاي  ــل خود، پيچ هاي آن را س در مح
ــتر كارت هاي  ــود تكان نخورد. فراموش نكنيد بيش خ
گرافيك مخصوص بازي به رابط هاي برق اضافه نياز 
ــن كارت گرافيكي نصب  ــد داريد چني ــد. اگر قص دارن
  PCI-E ــرق ــويد كابل هاي ب ــد اول مطمئن ش كني
ــرا كارت گرافيك بدون جريان  ــده اند، زي آن وصل ش
ــتي كار نمي كند. در حقيقت اگر به  برق مناسب بدرس
ــويد، رايانه شما   كابل هاي برق PCI-E  متصل نش

قادر به بوت شدن نيست.
نصب درايور

ــب كارت گرافيك درون  ــال كابل ها و نص با اتص
ــما تمام شده است، كابل صفحه نمايش  كيس كار ش
ــپس رايانه را  را هم به كارت گرافيك جديد متصل س
ــمت نرم افزاري  ــن كنيد. بعد از اين كار نوبت قس روش
ــت. اگر برند كارت گرافيك  ارتقاي كارت گرافيك اس
ــابه قديمي باشد، فرآيند آساني در پيش  جديدتان مش
ــازنده مراجعه كرده و  ــايت س داريد. فقط بايد به وبس
جديدترين بسته درايور را براي سيستم عامل رايانه تان 
ــته باشيد درايورهاي گرافيكي  دانلود كنيد. به ياد داش
ــدود 300 مگابايت حجم  ــتند و ح ــا حجيم هس عموم
ــيار  دارند، پس با وضعيت فعلي اينترنت ايران بايد بس

ــتارت  ــيد. بعد از نصب درايور، رايانه را ري اس صبور باش
ــد. پس از اين كار مي توانيد از كارت گرافيك جديد  كني
ــا اگر كارت  ــه آن لذت ببريد، ام ــي بهبود يافت و كاراي
ــد، ابتدا بايد درايور  ــي با برند متفاوت خريده اي گرافيك
ــي را از نصب خارج كنيد، براي  كارت گرافيك قديم
اين كار هم مي توانيد روي my computer  كليك 
ــپس  ــويد و س ــت كرده و وارد properties ش  راس
device manager  را انتخاب كنيد. در اين قسمت 
مي توانيد با كليك راست روي هر درايوري كه مي خواهيد 
ــه Uninstall را  ــد، گزين ــارج كني ــب خ آن را از نص
انتخاب كرده تا از نصب خارج شود. قبل از نصب درايور 
جديد هم يك بار رايانه را ري استارت كرده سپس درايور 
كارت گرافيك جديد را نصب كنيد. دقت كنيد اگر درايور 
ــت با  ــي را از نصب خارج نكنيد، ممكن اس قديم
درايور كارت جديد تضاد داشته باشد و 

با مشكل روبه رو شويد.
از  ــان  اطمين ــراي  ب
ــده  ــور نصب ش ــه دراي اين ك
ــاره به  ــد دوب ــه، مي تواني ــا ن  ي
device manager مراجعه 
ــخت افزارهايي كه  كنيد. س
ــا عالمت  ــده اند ب ــب نش نص
سوال زرد رنگ نشان داده مي شوند. 
ــل كار نصب كارت  ــام اين مراح با انج
گرافيك جديد تمام شده، اگر اين مراحل را بدقت 
و با حوصله انجام دهيد، كار مشكلي نيست و مي توانيد 
ــر و با حداقل هزينه، عملكرد و شتاب سيستم  بي دردس

خود را باال ببريد.

آزاده ارشدي

چگونه كارت گرافيك جديد نصب كنيم؟
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گزارش داخلى

محيا بركت
ــور مي كنيم و به  ــتان عب ــت. از حياط شبس ــرقي مصلي اس آدرس، رواق ش
ــان دارد. فضاي پيش رو از پايان  ــيم كه عمليات عمراني جري محوطه اي مي رس
ــير اشتباه، باعث  ــگاه حكايت دارد. ترديد درباره دنبال كردن مس محوطه نمايش
مي شود دوباره به پيامك نگاه كنيم؛ اما نشاني درست است. با همان ترديد جلوتر 
ــان زياد است و وقتي از آنها باال  ــان مي دهند، تعدادش مي رويم، پله ها خود را نش
ــرانجام پرچم حضور ناشران  ــتر به چشم مي آيد. س ــان بيش مي روي زياد بودنش
ــود. اينجا رواق شرقي مصلي است؛ سهم  ــگاه ديده مي ش الكترونيك در نمايش

ناشران الكترونيك از بيست و هشتمين نمايشگاه كتاب تهران.
هنوز مسافت طوالني، نفسمان را جا نياورده كه گفت وگوي اعتراض آميز دو 
غرفه دار شنيده مي شود: «با اين كه امسال با محصوالت متنوع تري آمده بوديم، اما 
ميزان فروشمان خوب نبود.» اين را يكي از غرفه داران نشر الكترونيك مي گويد. 
در همين حال يكي از مسئوالن غرفه مجاور از راه مي رسد، لبخند تلخي مي زند 
و مي گويد: «از اين تعداد بازديدكننده نمايشگاه شايد پاي هزار نفر هم به بخش 

ناشران الكترونيك كشيده نشود».
در سايه 

امسال برخالف سال  هاي گذشته، ثبت نام ناشران الكترونيك از طريق مركز 
رسانه هاي ديجيتال وزارت ارشاد آغاز شد. بر همين مبنا بهمن و اسفند 93 بسياري 
از ناشران كه براي شركت در نمايشگاه كتاب امسال ثبت نام كردند، در اين فكر 
بودند كه زير چتر مركز رسانه هاي ديجيتال از مكان مناسب تري برخوردار خواهند 
بود. حدود 170 ناشر نيز ثبت نام كردند كه در نهايت به دليل محدوديت مكاني و 

باال بودن هزينه غرفه ها، كمتر از اين تعداد توانستند در نمايشگاه حاضر شوند.
ــتارايانه پارس در اين زمينه  ــاراتي چيس ــه انتش مرادي، مدير فروش موسس
ــال با وضعيت متفاوتي نسبت  ــگاه امس به خبرنگار كليك مي گويد: «در نمايش
ــگاه  ــديم. به طوري كه تا دومين روز از نمايش ــده، روبه رو ش به وعده هاي داده ش
بازديدكنندگان معدودي مي دانستند در نمايشگاه بخشي به نام ناشران الكترونيك 

وجود دارد».
شهرام قرباني، مدير مسئول موسسه فرهنگي داده هاي طاليي خليج فارس 
نيز اذعان مي كند: «يكي از مشكالتي كه ما هر سال در بخش نشر الكترونيك 
ــگاه كتاب داريم، نبود مكان ثابت است. هر سال يك بخش را به ناشران  نمايش
ديجيتال اختصاص مي دهند و ما مانند ديگر ناشران آموزشي، دانشگاهي و حتي 

حوزه كودك، مكان مشخصي نداريم».
ــاره مي كند  ــب ميان هزينه، مكان و تبليغات اش قرباني در ادامه به نبود تناس
ــو مكان در نظر گرفته شده براي ناشران ديجيتال بسيار  و مي گويد: «از يك س
پرت است و از سوي ديگر هزينه آن بيش از دو برابر ديگر ناشران است. تبليغات 
چنداني هم صورت نگرفته تا ضعف مكان را جبران كند. با اعتراض هاي صورت 

گرفته بنري در ورودي سالن شبستان آويخته شد اما جوابگو و مناسب نبود.»
اين عضو هيات مديره انجمن ناشران ديجيتال در ادامه اشاره مي كند كه بايد 
بپذيريم نشر الكترونيك و سنتي در كنار يكديگر حضور داشته باشند تا امكانات 

عادالنه اي در اختيار هر دو قرار بگيرد. اگر در نمايشگاه كتاب اين امكان فراهم 
ــد، در اين صورت ناشران  ــد كه غرفه ها بزرگ تر و هزينه ها مناسب تر باش مي ش
ديجيتال مي توانستند مثال دموي محصوالت خود را به بازديدكنندگان 
نشان دهند، اما در اين وضعيت همه چيز جنبه فروشگاهي پيدا كرده نه 

نمايشگاهي.
ــگاه اعالم  ــاد پيش از برگزاري نمايش ــئوالن وزارت ارش  گرچه مس
ــر الكترونيك از جمله رويكردهاي با اهميت در  كرده بودند توجه به نش
نمايشگاه كتاب خواهد بود و از سوي ديگر نشست ها و كارگاه هاي آموزشي براي 
ناشران سنتي (نشر مكتوب) به منظور شناساندن ظرفيت هاي سرمايه گذاري در 
نشر ديجيتال در نظر گرفته بودند، اما از همان روزهاي جانمايي، اولين شوك را 

بر پيكره ناشران ديجيتال وارد كرد.
فراتر از مشكالت مكاني

ــتر ناشران ديجيتال حاضر در نمايشگاه كتاب در مناسب نبودن  با آن كه بيش
فضايي كه به آنها تعلق گرفته همصدا هستند، اما فارغ از بحث جانمايي غرفه ها، 
ناشران ديجيتال، چالش هاي ديگري نيز داشتند كه بازتابي از وضعيت نه چندان 

مطلوب نشر الكترونيك در ايران بود.
بعضي از ناشران ديجيتال معتقدند اگر چه قرار بود فقط ناشران و شركت هايي 
كه هولوگرام و پروانه دارند در نمايشگاه كتاب شركت كنند، اما در اين ميان برخي 
ــركت هايي اختصاص داده شد كه هولوگرامي از مركز رسانه هاي  غرفه ها به ش
ديجيتال دريافت نكردند. عده اي نيز مي گويند برخي شركت كنندگان در بخش 
نشر الكترونيك، حوزه اي نامرتبط با اين بخش دارند، كه همين مساله انسجام 

را كم مي كند.
ــلماني، پژوهشگر حوزه نشر الكترونيك در ارزيابي خود  در اين ميان علي س
ــده در نمايشگاه كتاب امسال مي گويد: «به نظر مي رسد  از محصوالت ارائه ش
محصوالت ارائه شده در نمايشگاه از نظر كميت، بيشتر از سال گذشته باشد، اما 
اين نكته مطرح است كه لزوما همه اين محصوالت كيفيت الزم را ندارند و چون 
ــان دادن كامل محصول و كاربردهاي آن از سوي غرفه داران  فضايي براي نش
وجود ندارد بازديدكنندگان نمي توانند از كيفيت محصولي كه مي خواهند بخرند، 

مطلع شوند.»
ــتر از  ــال محصوالت كاربردي بيش ــگاه امس ــد: در نمايش ــه مي كن او اضاف
ــود. يعني محصوالت مرتبط با آموزش زبان،  محصوالت محتوايي ديده مي ش
محتواي درسي و آموزشي سهم بيشتري از محصوالت را نسبت به محصوالتي 

با محتواي فال و روان شناسي تشكيل مي دهند.

سلماني با اشاره به عرضه كم كتاب هاي گويا و برنامك هاي حاوي كتاب هاي 
  DVD و  CD الكترونيك معتقد است، بيشتر محصوالت ارائه شده به صورت
است و كمتر محصولي در نمايشگاه به صورت اپليكيشن هاي موبايلي ارائه شده 
است. در صورتي كه مخاطب امروز ما كمتر دنبال استفاده از CD است و اين 
مساله نشان مي دهد همچنان نيازهاي مخاطب در نظر گرفته نمي شود و ناشران 

با فاصله از مخاطب امروزي گام بر مي دارند.
شكاف ها عميق تر مي شود

بيست و هشتمين نمايشگاه كتاب امسال در حالي به پايان رسيد كه از ميان 
ــگاه كتاب فقط 6 درصد آنها در حوزه نشر  ــران شركت كننده در نمايش كل ناش
ــران الكترونيك در نمايشگاه  ديجيتال فعال بودند. آمار 6 درصدي از حضور ناش
كتاب، با آمار تعداد كل ناشران ديجيتال در كشور و محصوالت آنها بيگانه نيست 
و از همان معدود بودن ناشران ديجيتال و محدود بودن محصوالتشان حكايت 
ــت كه گزارش موسسه «پرايس واترهاوس كوپرز» نشان  دارد. اين در حالي اس
ــال 2018 به ميزان 50درصد مردم انگليس دست كم يك وسيله  مي دهد تا س
كتابخوان الكترونيك از قبيل كيندل، آيپد يا وسايل مشابه براي خواندن كتاب 

در اختيار خواهند داشت.
ــر الكترونيك را  ــكاف نش آمارهاي جهاني ديگري هم وجود دارد كه ش
ــته تر مي كند. سال 2013 تعداد كتاب هاي ديجيتال  در ايران و جهان برجس
ــيده كه از  ــه 30 ميليون عنوان رس ــوگل ب ــه جهاني گ ــود در كتابخان موج
ــت. همچنين بر اساس آمارهاي  ــتر اس ــگاه آمازون هم بيش موجودي فروش
ــون دالر كتاب رمان به صورت  ــوالي 2014، بالغ بر 430 ميلي ــود تا ج موج

آنالين در جهان به فروش رفته است.
روند گسترش نشر الكترونيك در دنيا در حالي ادامه دارد كه موانع جدي بر 
ــر راه گسترش آن در ايران همچنان پابرجاست. نبود قانون جامع كپي رايت،  س
ــران الكترونيك و مقاومت جدي بخش  ــب و كار ناش ضعف در مدل هاي كس
سنتي ناشران در مقابل نشر الكترونيك از مهم ترين اين موانع است. با اين حال، 
ــوراي  ــال پيش نويس قانون جامع حمايت از مالكيت معنوي به مجلس ش امس
ــالمي رسيده تا در صورت تصويب از سوي كرسي نشينان بهارستان، به اجرا  اس
درآيد؛ قانوني كه مي تواند حق كپي رايت را به صورت جدي بشناسد و از يكي از 

مشكالت جدي عرصه نشرالكترونيك بكاهد.
ــير پايين آمدن از پله ها يكي از غرفه داران  ــگاه در مس در آخرين روز نمايش
نشرالكترونيك ما را همراهي مي كند. او آرام مي گويد امسال هم گذشت اما به 

نمايشگاه هاي استاني كتاب و نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال اميدواريم.

ــته بندي هاي متفاوتي وجود  ــك دس ــوزه كتاب هاي الكتروني در ح
ــته بندي ها، كتاب هاي الكترونيك در 5  دارد. بر اساس يكي از اين دس
ــيم مي شود. در دسته اول، كتاب هاي الكترونيك فقط شامل  گروه تقس
ــودار يا اجزاي ديگري در  ــات متني بوده و هيچ گونه تصوير، نم اطالع
ــته دوم، كتاب هاي الكترونيك داراي تصاوير  ــود. دس آنها ديده نمي ش
اسكن شده است. در اين دسته در كنار اطالعات متني، تعدادي تصوير 
ــكن شده نيز وجود دارد. دسته سوم كتاب هاي الكترونيك با تصاوير  اس
ــي، تعدادي تصوير  ــت. يعني در كنار اطالعات متن ــرك همراه اس متح
ــاي الكترونيك  ــود دارد. كتاب ه ــي از فيلم نيز وج ــن يا قطعات انيميش
ــروه از كتاب هاي  ــتند. اين گ ــن كتاب ها هس ــوع چهارم اي ــخنگو ن س

ــتفاده از امكانات صوتي و الكترونيكي تا حدي با كاربر  الكترونيك با اس
رابطه برقرار مي كند. دسته پنجم كتاب هاي الكترونيك چندرسانه اي را 
ــامل مي شود كه به باور بسياري از ناشران الكترونيك اين گروه، نوع  ش
ــتاندارد كتاب الكترونيك در جهان است.  در اين دسته يك  واقعي و اس

رابطه چندرسانه اي و دوسويه ميان كتاب و خواننده برقرار مي شود.
در كنار اين تقسيم بندي، تلفن هوشمند به عنوان ابزاري كه بيشترين 
ــي به محتواي متني و كتاب هاي الكترونيك فراهم  كاربرد را در دسترس
ــود؛ هرچند محصوالت مرتبط با تلفن هاي  ــناخته مي ش كرده است، ش
هوشمند سهم ناچيزي از محصوالت ناشران الكترونيك را در نمايشگاه 

كتاب به خود اختصاص داده بود.

انواع كتاب هاي الكترونيك

ناشران ديجيتال 
در انزوا 

 حضور 6 درصدي ناشران ديجيتال 
در نمايشگاه كتاب از سهم ناچيز محصوالت فرهنگي آنان حكايت مي كند
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بررسى

آرش جهانگيري
بسياري از صاحب نظران، نفوذ روز افزون فناوري به 
ــدن عالقه مردم  ــي را يكي از داليل اصلي كم ش زندگ
ــد، اما از آنجا كه هدف  ــه مطالعه و كتابخواني مي دانن ب
ــت، براي اين مساله  فناوري راحت تر  كردن زندگي اس
ــده است. كتابخوان  هاي  نيز جايگزيني در نظر گرفته ش
ــا، نجات دهنده  ــا EBook Readerه الكترونيك ي
كساني هستند كه با وجود عالقه به فناوري نمي خواهند 

لذت مطالعه را از دست بدهند.
ــف قابليت  ــاده به لط ــال س ــاي ديجيت ــن ابزاره اي
ــري طوالني به  ــوص و عمر بات ــگر هاي مخص نمايش
ابزاري ايده آل براي خوره هاي كتاب تبديل شده است. 
ــك به يك دهم  ــاي الكتروني ــتر كتابخوان ه وزن بيش
ــا مي تواند در بدنه كوچك  ــد، ام وزن كتاب هم نمي رس
و باريك خود هزاران كتاب كامل را جا دهد. با استفاده 
از اين دستگاه مي توانيد فونت كتاب و اندازه آن را تغيير 
ــتفاده از ديكشنري  دهيد، معني هر لغت دلخواه را با اس
داخلي آن پيدا كنيد و مهم تر از همه اين كه گستره اي از 
ــريات مكتوب از جمله كتب، مجالت و روزنامه ها را  نش

به صورت الكترونيك در اختيار داشته باشيد.
وسيله  اي بي جايگزين

ــياري از تلفن هاي  ــاي eReader در بس برنامه ه
هوشمند و تبلت هاي امروزي موجود است، اما صفحات 
ــال نور به صورت  ــگر اين دستگاه ها به دليل ارس نمايش
ــتگي آنها مي شود. در  ــم ها باعث خس ــتقيم به چش مس
حالي  كه كتاب هاي الكترونيك از نمايشگرهاي موسوم 
ــه  e-ink  يا جوهر ديجيتال بهره مي برند كه نمايي  ب
مشابه كاغذ دارد و مطالعه با آن بسيار لذت بخش است. 
ــد اي بوك ريدر ها  ــياري از مدل هاي جدي همچنين بس
ــامل  ــت كه ش ــت نوردهي از جلو برخوردار اس از قابلي
ــود كه دورتادور  مجموعه اي از چراغ هاي LED مي ش
ــمت پايين مي تاباند  صفحه را احاطه كرده و نور را به س
ــمان شما با راحتي بيشتري متن را مشاهده كند.  تا چش
ــاني است كه مطالعه سهم  ــتگاه ها مختص كس اين دس
ــي از برنامه روزانه آنها دارد. كتاب هاي الكترونيك،  ثابت
ــتند، بنابراين  ــه هس ــوص مطالع ــتگاه هايي مخص دس
ــادر به  ــاي مختلف ق ــي و بازي ه ــبكه هاي اجتماع ش

پرت كردن حواس شما حين مطالعه نخواهند بود.
ويژگي هاي كتاب الكترونيك 

با آن كه كاربرد تمام كتاب هاي الكترونيك فقط ايجاد 

يك پلتفرم ديجيتال براي مطالعه است، اما ويژگي هاي 
ــي دارد. كتاب  الكترونيك مورد عالقه يك كاربر  متفاوت
ــت مطلوب كاربر ديگر نباشد. به همين دليل  ممكن اس
ــك  را معرفي  ــي كتاب هاي الكتروني ــد ويژگي اصل چن
ــا بتوانيد خودتان كتابخوان هاي مختلف را با  مي كنيم ت
ــه كنيد. اين ويژگي ها عبارتند از: قابليت  يكديگر مقايس

مطالعه، حمل، راحتي استفاده و قابليت هاي اضافي.
قابليت مطالعه

ــتر از فناوري جوهر  اي بوك ريدرهاي امروزي بيش
ديجيتال استفاده مي كنند. به طور كلي، اين نمايشگرها 
ــت بهتر، قابليت  با كاهش انعكاس نور و ايجاد كنتراس
ــي مطالعه  ــري دارد. در صورتي كه راحت ــه باالت مطالع
ــت  ــت، بهتر اس ــما براي انتخاب اس مهم ترين معيار ش
ــيد كه قابليت نوردهي  دنبال كتابخوان الكترونيكي باش
ــاي كم نور يا  ــته و بتوان از آن در محيط ه ــي داش داخل

تاريك نيز براحتي استفاده كرد.
ــت از  ديگر عوامل موثر بر قابليت مطالعه عبارت اس
وضوح تصوير نمايشگر و لمسي بودن آن. هرقدر وضوح 
ــل يا نقطه  تصوير كتاب الكترونيك ـ كه با واحد پيكس
ــود ـ باالتر باشد مطالعه  بر اينچ مربع اندازه گيري مي ش
ــت. نمايشگرهايي كه از واحد پيكسل  با آن راحت تر اس
استفاده مي كنند تصويري مشابه مانيتور رايانه يا گوشي 
ــگرهايي كه از واحد  ارائه مي كنند، در صورتي كه نمايش
نقطه استفاده مي كنند تصويري مشابه كاغذ چاپ شده 
ــي مي توانيد  دارند. در صورت وجود قابليت صفحه لمس

ــتفـاده  اس ــدون  ب
ــاي  كليــد ه از 
كتاب   ــي  فيزيك
ــا  ي زده  ورق  را 

آن  ــات  تنظيــم
ــد و  ــر دهي را تغيي
ــه  ــه تجرب در نتيج
را  بهتري  ــري  كارب

دريافت كنيد.
راحتي استفاده

ــرعت  س و  راحتي 
ــه عناوين  ــي ب دسترس
ــد، مهم ترين عامل  جدي
ــك كتابخوان  جذابيت ي
ــمــار  به ش ــك  الكتروني

مي آيد. بيشتر مدل هاي اصلي، يك كتابخانه اختصاصي 
ــر چند كتابخوان هاي  ــزاران عنوان كتاب دارند؛ ه با ه
ــره و قيمت  ــداد كتب قابل ذخي ــك از نظر تع الكتروني
ــي دارد. عالوه براين، تقريبا  ــر كتاب با هم تفاوت هاي ه
ــكان قرض گرفتن  ــام كتابخوان هاي الكترونيك ام تم
ــاي عمومي  ــك را از كتابخانه ه ــخه هاي الكتروني نس
دارند. اين ويژگي به كاربر امكان مي دهد عناوين مورد 
ــت گرفته و آنها  ــايت كتابخانه به امان عالقه را از وبس
ــتفاده از USB به ريدر  ــا با اس ــيم ي را به صورت بي س
ــتر اين دستگاه ها به كاربر امكان خريد  انتقال دهد. بيش
ــا را مي دهند. همچنين  ــه مجالت و روزنامه ه و مطالع
برخي مدل ها از كتاب هاي صوتي نيز پشتيباني مي كنند 
و مي توانيد با استفاده از جك هدفن يا بلندگوهاي خود 

دستگاه از اين كتاب ها استفاده كنيد.
ــت كاربران بين المللي و چندزبانه  همچنين بهتر اس
ــتفاده كنند.  ــتيباني چندزبانه اس از ريدرهاي داراي پش
ــدان مهمي  ــاب موضوع چن ــازي كت ظرفيت ذخيره س
ــتر كتابخوان هاي الكترونيك  به شمار نمي آيد، زيرا بيش
ــتند  ــتر هس ــره هزار عنوان كتاب يا بيش ــادر به ذخي ق
ــازار عرضه  ــت در ب ــن 4 گيگاباي ــه ميانگي ــا حافظ و ب
ــوان مانند ــي از مدل هاي كتابخ ــوند. البته بعض  مي ش

ــه ميكرو  ــاي حافظ Kobo Aura H2O از كارت ه
ــن ويژگي اين  ــد. البته مهم تري ــتيباني مي كنن ــز پش ني
ــتفاده از اين كتاب  ــت. با اس ريدر، ضدآب بودن آن اس
ــي در حمام يا  ــد بدون هيچ نگران ــك مي تواني الكتروني

استخر نيز كتاب مورد عالقه خود را مطالعه كنيد.
حمل آسان

ــبك ، جمع و  ــن كتابخوان هاي الكترونيك  س بهتري
جور و قابل حمل هستند. 

ــد كه  ــن بايد فرم و وزن  آنها به گونه اي باش همچني
ــان براي كاربر خسته كننده  ــتن طوالني مدتش نگه داش
ــك از قابليت   ــتر كتاب خوان هاي الكتروني ــد. بيش نباش
ــد و برخي مدل ها از  ــال با واي ـ فاي بهره مي برن اتص
ــتيباني مي كنند. دستگاه هاي داراي قابليت  3G نيز پش
ــتري  ــيار بيش ــه ديگر مدل ها قيمت بس ــبت ب 3G نس
ــفر بوده و امكان  دارند، اما براي كاربراني كه مدام در س
ــن ندارند، گزينه  ــيم مطمئ ــي به اينترنت بي س دسترس

ايده آلي به شمار مي آيند.
ــتگاهي ــن دس ــراي چني ب ــب  ــال مناس ــك مث  ي
ــاخت  ــدر س ــن ري اي ــت.  Kindle Voyage  اس
ــي موجود از  ــاب الكترونيك ــن كت Amazon، بهتري
ــت، اما نسبت به ديگر كتاب هاي  لحاظ اندازه و وزن اس
ــتري دارد. البته نمايشگر  ــيار بيش الكترونيك قيمت بس
ــمند از  جوهر الكترونيك Full HD  و نوردهي هوش
جلو، اين قيمت را توجيه مي كند. همچنين اين دستگاه 
ــيعي از قابليت هاي جانبي از جمله نمايش  ــتره وس گس
معني كلمات دشوار و كتابخانه خانوادگي دارد كه تجربه 

كار كردن با آن را لذت بخش تر مي كند.
ديگر قابليت ها

قابليت هاي اضافي يك كتاب الكترونيك در مقايسه 
ــتگاهي چندان اهميت ندارد.  با مزاياي اصلي چنين دس
ــما كمك كند در  ــد، اين ويژگي ها مي تواند به ش هرچن
ــي را بگيريد.  ــود تصميم نهاي ــان انتخاب هاي موج مي
ــال ضمانت  ــود در بازار يك س ــاي موج ــتر ريدره بيش
ــازي  ــن قابليت همزمان س ــد. همچني ــي دارن بين الملل
ــتگاه هاي كاربر (از  ــاي الكترونيك در تمام دس كتاب ه
جمله تبلت و تلفن همراه) نيز قابليتي كاربردي محسوب 
مي شود. ديگر قابليت هاي موجود از جمله امكان تنظيم 
ــذاري صفحات و  ــنري داخلي، عالمت گ فونت، ديكش
ــش پي نويس ها نيز مي تواند راحتي و كارايي كتاب   نماي

الكترونيك را افزايش دهد.
ــورد اي بوك ريدرها  ــي ديگر از نكات مهم در م يك
ــي آنها به كتابخانه هاي آنالين است. با اين كه  دسترس
در بيشتر فروشگاه هاي آنالين تعداد كمي كتاب فارسي 
ــاني  ــود، اما باز هم مي تواند براي كس ــان پيدا مي ش زب
ــگاهي هستند،  كه دنبال كتاب هاى زبان اصلي و دانش
ــن رو كتابخوان هاي  ــد. از اي ــته باش اهميت بااليي داش
آمازون با توجه به كتابخانه عظيم اين شركت يك قدم 
از رقبا جلو تر هستند. با وجود اين، كتابخوان الكترونيك 
ــت Nook GlowLight  كه در  سبك و خوشدس
ــي به ميليون ها عنوان كتاب در  فروشگاه  كنار دسترس
ــتفاده از كتابخانه  ــكان اس Barnes & Noble  ام
ــد جاي كل  ــما مي دهد، مي توان ــم به ش ــازون را ه آم

كتابخانه شما را بگيرد.

آنچه بايد درباره كتابخوان  هاي الكترونيك بدانيد

كتابخانه كوچك من

ــتر مدل هاي موجود در بازار با توجه به كاربرد  در مجموع مي توان گفت بيش
ــما را برطرف كنند و تفاوت اصلي آنها  ــاده كتابخوان ها مي توانند نياز اوليه ش س
ــال از ورود كتابخوان هاي  ــت چند س ــت. با گذش در نوع كاربري اين ابزارهاس
ــتگاه ها  الكترونيك به بازار، از نظر محتوا كمبودي وجود ندارد و براي اين دس
ــد عناوين مورد  ــده كه كاربر مي توان ــاي عظيمي تدارك ديده ش كتابخانه ه
ــگاه هاي آنالين  ــاب كند. با اين كه فروش ــود را از ميان آنها انتخ ــه خ عالق
ــدارد، اما باز هم براحتي  ــتگاه ها وجود ن ــي زبان خاصي براي اين دس فارس
ــي زباني  را كه در  ــخه هاي پي دي اف و اي بوك كتاب فارس ــوان نس مي ت
ــخصي تان به اي بوك ريدر ها انتقال دهيد و  اختيار داريد از طريق رايانه ش
از آنها استفاده كنيد. كتابخوان هاي ديجيتال شايد نتوانند جاي كتاب هاي 
ــتفاده از آنها مي تواند نقش پررنگي در باال رفتن  ــما بگيرند، اما سهولت در اس ــتان ش اصلي را در دس

سرانه مطالعه ايراني ها داشته باشد.

جاي خالي كتاب هاى فارسي
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Titanfall2  به 2015 نمي رسد

ــوي EA Games منتشر  خبري كه بتازگي از س
ــاخت  ــده، چندان براي هواداران اين بازي خوش س ش
دلچسب نيست. طبق گفته سازندگان، قسمت دوم اين 
ــه بازار نخواهد آمد. البته  ــازي تا پيش از بهار 2016 ب ب
ــند، زيرا پرش دوبل و  ــواداران اين بازي ناراحت نباش ه
ــار Titanfall به تقليد  دويدن روي ديوار پس از انتش
ــده و پاييز امسال مي توانيد با خريد نسخه  همه منجر ش

بعدي Call of Duty جبران كنيد.
 Mirror’s Edge2 تاريخ انتشار
ــركت EA Games دومين  به گفته مسئوالن ش
ــوب Mirror’s Edge بين  ــازي محب ــمت از ب قس
ــازار خواهد آمد. با  ــه تا 31 مارس 2016 به ب اول ژانوي
ــت، حداقل از اين  ــن كه اين تاريخ چندان دقيق نيس اي
ــده و  ــمي ش نظر كه براي اولين بار اين بازي تائيد رس
ــبي زمان انتشارش هم وعده داده شده، براي  تاريخ نس

مخاطبان بسيار خوشايند است. 
 Need ــتان،  تابس ــه  ماه  3 در    FIFA16 ــازي  ب
 Star Wars: Battlefront و   for Speed
ــاي بازي ه ــري  س ــدي  بع ــخه  نس و  ــز  پايي  در 

Plants vs. Zombies هم زمستان به بازار خواهد 
آمد.

بسته الحاقي «عصر اژدها»

ــازيDragon Age: Inquisition يكي از  ب
ــده در سال گذشته  بهترين نقش آفريني هاي عرضه ش
بود كه با وجود ارائه تجربه اي عالي از حالت داستاني و 
تك نفره، در بخش چندنفره خوش ندرخشيد. حال چند 
ماه پس از عرضه اين بازي، Bioware تصميم گرفته 
ــته اي الحاقي براي اين بازي منتشر كند كه نبرد با  بس
ــر مي كند. البته اين  اژدهايان را در حالت چندنفره ميس
ــي دارد و پس از يك مقدار  ــرايط خاص تجربه جديد ش

پيشروي بخصوص در بازي ممكن مي شود. 
ــده كه آيا واقعا  ــاله باعث نقد منتقدان ش همين مس
ــاي نيم پز و ناقص را  ــازندگان عادت كرده اند بازي ه س
ــازار تزريق كرده و  ــتر به ب به هواي پول درآوردن بيش
ــتمايه تبليغات  ــي و پچ ها را دس ــته هاي الحاق ارائه بس
ــان نيست كه بازي ها را اين  مجدد كنند يا واقعا حواسش
ــر مي كنند؟ بايد منتظر ماند و تاثير اين بسته  طور منتش

الحاقي را در بازي ديد.

سياوش شهبازي
ــه  ب ــده  ــاي وارد ش نقده ــن  از بزرگ تري ــي  يك
ــت كه سعي دارد همزمان  Project Cars اين اس
ــواداري را راضي كند.  ــد و همه نوع ه ــه چيز باش هم
ــياق ــبك و س ــاز تقريبا با س  كليت بازي يك شبيه س

ــتر  ــا بيش ــت، ام Forza و Gran Turismo اس
ــري Toca Race Driver شبيه  به بازي هاي س
ــش از Grid به  ــه Codemasters پي ــت ك اس
ــت كارز» مخاطب عام را  ــتاد. «پراجك ــازار مي فرس ب
ــت دارد هواداران  ــدف گرفته، اما در عين حال دوس ه
ــم اقناع كند. اين بازي با  ــازهاي حرفه اي را ه شبيه س
ــيرهاي  ــي قدرتمند از تنظيمات، خودروها و مس تركيب
ــدد، اما  ــه كار مي بن ــود را ب ــت توان خ ــوع، نهاي متن
ــار كمبود  ــازي گاهي دچ ــده ب ــن موارد باعث ش همي
ــودن اين بازي  ــود. در خوب ب ــادل و يكپارچگي ش تع
ــتي هايش  ــت، اما نمي توان بر برخي كاس ــكي نيس  ش

سرپوش گذاشت.
پراجكت كارز هم مثل عناوين اشاره شده كدمسترز، 
ــت كه اضافات آن را  ــابقه اي قوي اس يك عنوان مس
ــاخت  ــنه گاراژداري يا س هرس كرده اند. بازي بر پاش
ــپورت كردن)  ــن خودرو (به قول خودمان اس قوي تري
نمي چرخد. در PC بزرگ ترين دغدغه بازيكن شركت 
 PC ــب بهترين مقام هاست. البته در مسابقات و كس

عمق و تنوع خاص خود را دارد.
ــيني زير  ــط ماش ــت فق ــازي قرار نيس ــن ب در اي
ــيعي رهايتان  ــه وس ــد و در نقش ــرار بدهن ــان ق پايت
ــده  ــي براي بازي طراحي ش ــابقات متنوع كنند. مس
ــه و بازي را  ــما قرار گرفت ــر راه ش ــه هر كدام بر س ك
ــيرهاي طراحي شده  از يكنواختي در مي آورند. در مس
ــاهد تعدادي از محبوب ترين مسيرهاي  براي بازي، ش
ــتيم كه پيش از اين در ــتان، اروپا و آمريكا هس  انگلس

ــتفاده  ــم اس  Gran Turismo6 و Forza5  ه
ــيرهاي خيالي متنوعي  ــده بودند. عالوه بر آنها مس ش
ــاحل مديترانه اي جنوب  هم با الهام از كوت دازور (س
ــه)، بزرگراه هاي كاليفرنيا و ديگر مناطق  شرقي فرانس
ــت خودروها با GT يا  ــده است. فهرس جهان كار ش
ــري نمي كند، اما تمام مارك هاي مطرح  Forza براب
ــد كه  ــوند. پس خيالتان راحت باش ــده مي ش در آن دي
ــرت آپولو و  ــد P1 مك الرن، گامپ ــي مانن خودروهاي
ــليقه تان هر چه  ــت. س هوارياي پگاني را خواهيد داش

باشد، يك خودروي مناسب پيدا خواهيد كرد.

مهم تر از همه، اين بازي دلنشين ترين عنوان ميان 
تمام بازي هاي شبيه ساز مسابقه است. پراجكت كارز، 
ــون خودروهاي  ــين برانگيز خود را مدي ــي تحس زيباي
بسيار زيبا، صحنه هاي پرجزئيات و ديدني، نورپردازي 
ــت.  ــه و افكت هاي آب و هوايي معركه  اس واقعگرايان
ــايد نماي بازي از داخل كابين از نظر حقيقت گرايي  ش
ــد، اما آن قدر خوب و ماهرانه كار شده كه  برترين نباش
بازيكن را تشنه تجربه بازي با كنترل واقعيت مجازي 
ــتوديوي  ــتاوردهاي اس ــي از عالي ترين دس ــد. يك كن
 Need for Speed: ــازي Slightly Mad در ب
ــت درون  ــازي موقعي ــي در شبيه س Shift2، جاه طلب
كابين بود. به گونه اي كه تكان هاي آن، حس نشستن 

مجيد رحماني
 Wolfenstein: The New Order سال گذشته بازي 
ــداران  ــه طرف ــي ك ــازي عنوان ــد؛ بازس ــه ش عرض
ــرات  خاط ــخص  ش اول  ــدازي  تيران ــبك  س
ــود كه  ــال ها ب ــد. س ــا آن دارن ــي ب ــيرين فراوان ش
ــود و  ــري نب ــتاين خب ــاي ولفنش ــري بازي ه  از س
ــن عنوان اين مجموعه  The New Order اولي
ــيار  ــي رود كه بس ــمار م ــتم به ش ــل هش براي نس
ــدان و گيمرها را  ــت منتق ــد و رضاي ــوب ظاهر ش خ
ــادي تالش كردند  ــتوديوهاي زي ــت آورد. اس به دس
ــد و در نهايت  ــت بگيرن ــاخت اين بازي را به دس س
MachineGames موفق به اين كار شد. نتيجه  
زحمت اين استوديو به محصولي تبديل شد كه حاال 
اسم اين شركت سازنده را به عنوان كاربلد هاي سبك 

تيراندازي اول شخص در ذهن متبادر مي كند.
 Wolfenstein: The Old Blood  
ــال  ــت كه پس از حدود يك س محتواي الحاقي اس
ــده و با قيمت 20 دالر،  ــراي بازي اصلي عرضه ش ب
اقبال خوبي در پي داشته است. نكته  جالب اينجاست 
كه شركت سازنده در حالي اين رويكرد را اتخاذ كرده 
كه اين روزها عرضه  محتواي دانلودي براي بازي ها 
ــنت تبديل شده  در همان روز اول عرضه، به يك س

است. 
ــتان اين عنوان، وقايع قبل از بازي اصلي را  داس

ــت.  روايت مي كند و در واقع پيش درآمدي بر آن اس
ــرفت هاي گرافيكي جزئي براي نسخه   ــازنده پيش س
كنسولي روي بازي اعالم كرده كه در نگاه اول شايد 
ــتر مي توانيد  ــم نيايد ولي با دقت بيش چندان به چش
متوجه آنها شويد. با وجود گرافيك خوب و جلوه هاي 
ــين دارد كه هر دو بازي اخير  بصري زيبا، جاي تحس
ــتاين با كيفيت 1080p و 60 فريم  مجموعه  ولفنش

بر ثانيه اجرا مي شود. 
ــن بازي ها  ــان اي ــر هدايت قهرم ــار ديگ ــما ب  ش
ــد،  ــده مي گيري ــه عه B. J. Blozkowicz را ب
 Perk ــف شدن و سيستم رازهاي مخفي براي كش
ــتر از يك بار  ــت براي بيش ــز در بازي بهانه اي اس ني
ــاعت  ــتان كه حدود 8 س تمام كردن خط اصلي داس

به طول مي انجامد. 
ــمت  قس  2 ــه  ب ــتان  داس ــن  اي ــت  كلي

ــه  ك اول  ــمت  قس در  ــت؛  اس ــده  ش ــيم   تقس
 «Rudi Jager and the Den of Wolves»
نام دارد، شما به قلعه  ولفنشتاين بازمي گرديد و تالش 
مي كنيد به اسناد و مداركي دست يابيد كه پيش زمينه  
ــت. همان طور كه  ــوادث و اتفاقات بازي قبلي اس ح
انتظار مي رود اين ماموريت طبق برنامه ريزي ها پيش 
نمي رود و با تعدادي دشمن هاي متنوع و  جديد مواجه 
مي شويد كه از اين ميان مي توان به تك تيرانداز اشاره 
ــت كه بعضي از اين  كرد. از طرفي هنر بازي آنجاس
ــاختار معماگونه داشته و فقط به ماشه  درگيري ها س

چكاندن خالصه نمي شود. 
در گيم پلي نيز تنوع خوبي بين بخش هاي اكشن 
و مخفي كاري وجود دارد كه جذابيت بازي را افزايش 
ــه بازي از  ــويم ك ــت. البته منكر آن نمي ش داده اس
ــت؛ بخصوص  ــته متفاوت تر نيس ــخه  سال گذش نس
روند آن در ابتدا كند است، اما به عنوان يك محتواي 
الحاقي براي بازي اصلي، كيفيت قابل قبولي دارد. از 
طرف ديگر، تونل ها و راهرو هاي هزارتو مانند فضاي 
ــه در كنار محيط  هاي بزرگ و پهناور بازي اصلي  قلع
 تنوع خوبي ايجاد كرده است. قسمت دوم داستان كه 
 The Dark Secrets of Helga Von Schabbs
ــت. با وجود اين، بازي در  ــنتي اس نام دارد، كمتر س
ــالش بوده حس و حال و فضاي فيلم هاي درجه  2  ت
هاليوودي را به خود بگيرد و اين قسمت نيز با وجود 

نفسي تازه براي روح احيا شده

خبر داغ

Project Cars :عنوان بازي
پلتفرم:

Xbox One، PS4، Windows، SteamOS
Slightly Mad Studios :ناشر

Slightly Mad Studios :سازنده
سبك: شبيه ساز رانندگي

امتياز: 7

عنوان بازي: 
Wolfenstein: The Old Blood

PC، Xbox One، PS4 :پلتفرم
Bethesda Softworks :ناشر

MachineGames :سازنده
سبك: تيراندازي اول شخص

امتياز:  8

Project  Carsنقد و بررسي بازي

زيباترين شبيه سازي 
اتومبيلرانــي
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ــك خودروي حقيقي را القا و هر لحظه را به يك  در ي
موقعيت مخاطره آميز و پرهيجان تبديل مي كرد. بازي 
ــت كارز عالوه براين كه از اين نعمت بي نصيب  پراجك

نبوده، نمونه اي بهتر از آن بازي را ارائه مي كند. 
ــابقات هم در نوع خود عالي برگزار مي شوند.  مس
ــوند،  ــوش مصنوعي كنترل مي ش ــه با ه ــي ك رقيبان
ــما رقابت  ــه دور از بازي هجومي با ش ــا مهارت و ب ب
ــابقات موفق  ــن اگر بخواهيد در مس مي كنند. بنابراي
شويد، بايد با دقت هر چه تمام رقابت كنيد. همه چيز، 
ــابقات گرفته تا موقعيت هاي توقف  از مدت زمان مس
بر عهده بازيكن است. با اين حال بازيكن مي تواند به 
دل مسابقات زده، صدمه مربوط به ساييدگي الستيك 

ــش داده و هر جا كه ايجاب كرد اقدام  ــه را كاه و بدن
به تعمير كند.

ــازي نمي تواند به رقيب  ــا وجود تمام اينها، اين ب ب
سرسخت Forza تبديل شود. دليل عمده آن هم به 
ــردد. اگر بخواهيم كنترل  هندلينگ خودروها برمي گ
ــايد ناپايدار  ــك كلمه توصيف كنيم، ش ــازي را در ي ب
ــد. در بعضي شرايط، برخي مسيرها  بهترين لفظ باش
ــا، صاف پيش بردن خودرو به عذاب تبديل  و خودروه
ــود. كافي است به لبه مسير برخورد كنيد، كمي  مي ش
ــين رقيب به گوشه صندوق  دير بپيچيد يا جلوي ماش

ماشين شما برخورد كند تا منحرف  شويد. 
ــي ديگر طي كرده  ــير را با خودروي بعد همان مس

ــما  و همه چيز رنگ ديگري مي گيرد. اين بار انگار ش
ــب به مسير چسبانده اند و از عذاب هاي قبل  را با چس
خبري نيست، اما جوري از رقبا عقب خواهيد ماند كه 

تمام لذت بازي از كفتان برود.
ــن ناپايداري هايي  ــاي چني ــت كه ردپ جالب اينجاس
ــم  ه ــازي  ب ــه  عرض از  ــش  پي ــاي  گزارش ه در  را 
ــي از اين ــكالت ناش ــه خيلي از مش ــد. البت ــوان دي  مي ت

 Steering Assist ناپايداري را مي توانيد با فعال  كردن
ــه در آن صورت  ــت ك ــاله اينجاس رفع كنيد، ولي مس

بسياري از جذابيت هاي بازي فدا خواهد شد. 
ــود كه  ــه اين ختم مي ش ــن صحبت ها ب ــام اي تم
Project Cars نتوانسته تعادل درست را پيدا كند 
ــازي و مفرح بودن گير افتاده است.  و در برزخ شبيه س
ــد و وقت  ــازي مدتي ديرتر عرضه مي ش ــايد اگر ب ش
ــف كاستي هاي آن مي گذاشتند، با  بيشتري براي كش

يك بازي مسابقه اي بي نقص طرف  بوديم.
ــخه از بازي با  ــن نس ــه اي ــر اين ك ناراحت كننده ت
ــي در روز اول  ــده و حت ــيار عرضه ش ــاي بس تاخيره
انتشار هم يك پچ بهبوددهنده برايش منتشر كرده اند. 
هوش مصنوعي اذيت كننده و باگ هاي فيزيكي بازي 
ــده اند، اما باز هم شاهد گليچ هاي گرافيكي  مرتفع ش
ــتيم. گاهي نورپردازي بي جهت فعال و غيرفعال  هس
ــرش مي كند.  ــش از حد معمول ك ــود. بازي بي مي ش
ــكالت خود را دارد. گير كردن  گيم پلي بازي هم مش
ــت كه بتوان در يك  دو خودرو به يكديگر اتفاقي نيس

بازي مسابقه اي آن را نديده گرفت.
ــكالت قابل حل  با وجود همه اينها، تمام اين مش
هستند و بعيد نيست Slightly Mad با انتشار يك 
سري پچ ديگر در چند ماه آينده همه را برطرف كند. 
ــوش مصنوعي، هندلينگ  ــت تغييراتي در ه كافي اس
خودروها و ساختار مد حرفه اي بازي صورت بگيرد تا 
ــوان خوب اما ايراددار به بهترين  اين بازي از يك عن
ــبك خود تبديل شود. از نظر ظاهر  بازي حاضر در س
ــر ندارد و بدون  ــم، اين بازي هيچ چيزي كم و كس ه

شك اگر بهترين نباشد، يكي از بهترين هاست.

زامبي ها لطمه اي به اين هدف نزده است. 
در قسمت اول داستان، مناطق و محيط هايي كه 
ــه قبال از آنها  ــناختي ك ــد تا حد زيادي به ش مي بيني
ــته ايد وفادار مانده  و كمتر دستخوش تغيير شده   داش
ــمت دوم داستان فرق  ــت؛ ولي اين مساله در قس اس
ــهر Wulfburg را  ــه مثال ش ــد تا جايي ك مي كن
ــيار متفاوت تر از آنچه سال گذشته در بازي اصلي  بس

مشاهده كرده ايد، خواهيد يافت. 
ــود دارد و معماي  ــش زاي اندكي وج ــات تن لحظ
ــياي مخفي  ــف اش «هلگا» و ماجراهاي او براي كش
ــام مكانيك هاي  ــرگرم كند. تم ــما را س مي تواند ش

ــخص اينجا  ــيك بازي هاي تيراندازي اول ش كالس
ــده  است؛ از جمله امكان حمل كردن  دور هم جمع ش
ــالح هاي متنوع كه  ــه  بي پاياني از س ــان چرخ همزم
ــه درنهايت  ــت ك ــاوت با رويكرد اخير بازي هاس متف
ــالح را به شما مي دهد. سالح هاي  امكان حمل 2 س
نسخه  قبلي بازنگري شده  است و حتي تعدادي سالح 
جديد مثل لوله كه روي مبارزات نزديك تمركز دارد 
يا تفنگ انفجاري به نام Kampfpistol به بازي 

اضافه شده است. 
ــا چالش هاي  ــتم پِرك، ارتباط تنگاتنگي ب سيس
گيم پلي مثال كشتن مخفيانه يا كشتن با سالح هايي 

ــت بازيكن ها  ــاص دارد و مي تواند بهانه  خوبي دس خ
ــبرد مراحل تغيير  ــا رويكرد خود را براي پيش بدهد ت
ــد پايبندي به اين جمله كه «تا  دهند. به نظر مي رس
ــته، تعميرش نكن» را در بازي بوضوع  چيزي نشكس

مشاهده مي كنيم. 
ــر و مفيد بودن  The Old Blood در مختص
ــد. هر دو قسمت داستان روي يك  بخوبي مي درخش
ــخص تمركز كرده اند و همچون بعضي  موضوع مش
ــما را  ــاي بازي اصلي بي  دليل وقت ش از ماموريت ه

هدر نمي دهند.
ــبورگ به اندازه   ــهر ولفس ــتاين و ش قلعه  ولفنش
ــه تجربه  كل بازي  ــده  ك ــي پهناور و پرداخت ش كاف
ــان مرحله در  ــد و هنر طراح ــش ده را بخوبي پوش
ــب بين اكشن و مخفي كاري  برقراري تعادلي متناس

قابل قدردانى است. 
ــخصيت پردازي  ش در  ــازي  ب ــده   عم ــف  ضع
ــي اصلي در  ــر منف ــر دو كاراكت ــت؛ ه كاراكترهاس
ــر قانع كننده و  ــل كمت ــتان دالي ــمت هاي داس قس
ــبت Deathshead در بازي اصلي  معقولي به نس
ــه از The Old Blood به  ــه اي ك ــد، تجرب دارن
ــخيص اين كه  ــر بوده و تش ــت مي آوريد خطي ت دس
ــوار نيست. ــده اند، دش كاراكترها چندان پرداخت نش

ــان  هم  Wolfenstein: The Old Blood
گونه  است كه يك محتواي الحاقي براي بازي سنتي 
ــي راضي بوده ايد،  ــد و اگر از بازي قبل PC بايد باش
ــنديد و حتي ممكن  ــس بي ترديد اين را هم مي پس پ
است به دليل فضايى كه در قسمت دوم جاري است، 

بيش از بازي اصلي از آن خوشتان بيايد.

ازي

بازگشت اسطوره
ــود  ــه مي ش ــي عرض ــه عنوان ــن هفت ــرانجام اي س
ــي  ــاي نقش آفرين ــتداران بازي ه ــياري از دوس ــه بس ك
ــماري مي كردند. ــن روزي لحظه ش ــراي چني  فانتزي ب

ــد بار  ــس از چن The Witcher 3: Wild Hunt پ
ــرانجام اين هفته براي PC، PS4 و  به تعويق افتادن س
ــود. به جرات  Xbox One روانه بازار بين المللي مي ش
ــن بازي هاي فانتزي  ــه گانه  ويچر را از بهتري مي توان س
ــمار آورد. داستان فوق العاده غني و جذاب،  قرن 21 به ش
شخصيت هاي استثنايي و باورپذير و فضاسازي چشم نواز 
مناظر و محيط ها، همواره مواردي بوده  كه اين مجموعه 
ــد. در كنار اينها،  ــده و خواهد ش ــتوده ش به دليل آنها س
ــه  بازي در سومين نسخه كه آزادانه مي توانيد در آن  نقش
ــر مربع، بزرگ ترين  ــعت 127 كيلومت حركت كنيد با وس
ــروز دارد و  ــاي تاريخ تا به ام ــام بازي ه ــه را در تم نقش
ــت. اين درحالي است كه  ــتر از GTA V اس حتي بيش
ــا كيفيت گرافيكي  ــه را مي توانيد ب محيط هاي اين نقش
ــركت ــري خارق العاده اي كه از دل موتور جديد ش  و بص

CD Projekt Red درآمده، نظاره كنيد.
ــي  ــم و حيات ــاي مه از تصميم ه ــار  ــازي سرش ب
ــتقيم دارد، شما  ــتان تاثير مس ــت كه روي روند داس اس
ــده داريد، يك  ــل ريويا» را به عه ــت «گرالت اه هداي
ــن هيوالها و  ــه نامش لرزه بر ت ــيرزن ك جادوگرشمش
ــدازد و ماموريتش يافتن  ــرير فانتزي مي ان موجودات ش
كودكي است كه پيش بيني ها از وابسته بودن سرنوشت 
ــر 3 قطعا از  ــد. ويچ ــت كرده ان ــه او حكاي ــان ها ب انس
ــال خواهد بود و تقريبا  نامزدهاي اصلي بهترين بازي س

شكي در شاهكار بودن آن وجود ندارد.
آر پي جي - 7

ــي "گذرگاه"  ــن هفته عنوان ايران ــن بازي اي دومي
ــد آن را براي  ــه بازار مي تواني ــت كه از طريق كاف اس
ــتم عامل اندرويد تهيه كنيد. شما هدايت سربازي  سيس
ــنگري نزديك مسير فرعي  را به عهده داريد كه در س
ــي ارتش بعثي عراق  ــردد تانك ها و خودروهاي زره ت
ــا را هدف قرار دهيد.  ــده و بايد با آرپي جي آنه واقع ش
گرافيك بازي قابل قبول بوده و مكانيك اش جالب به 

نظر مي رسد.  
مهاجرت به آمريكاي التين 

 PC ــه براي ــازي اين هفته ك ــومين و آخرين ب س
ــام دارد ؛ عنواني كه محل  ــود Sunset ن عرضه مي ش
ــايت هاي  بحث و تبادل نظرهاي جالبي در اينترنت و س
ــوترا بوده  ــون گاماس ــازي همچ ــاخت ب ــي س تخصص
ــما هدايت Angela Burnes را به عهده  ــت. ش اس
ــوري كوچك در  ــك آمريكايي كه به كش مي گيريد، ي
ــوري نظامي اداره  ــوي ديكتات آمريكاي التين كه از س
ــتان بازي به سال  ــود، مهاجرت كرده است. داس مي ش
ــما هر روز يك ساعت قبل از  ــت، ش 1972 مربوط اس
غروب آفتاب بايد به پنت هاوس شيك "گابريل اورتگا" 
رفته و مراقبت از آنجا را به عهده بگيريد، تا اين كه يك 
ــي در شهر زيرپايتان به وقوع مي پيوندد. اين  روز شورش
بازي مستقل، سبك ماجرايي داشته و روي شبيه سازي 

وقايع تاكيد مى كند. 

بازى هفته
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داغ ترين نرم افزارهاى موبايل

فيلمبرداري با 2 دوربين 
ــن قصد دارد تعريف جديدي از فيلمبرداري با گوشي ارائه كند. با «توآيسر» مي توان همزمان  اين اپليكيش
ــده،  ــي (دوربين عقبي و جلويي) فيلمبرداري كرد، ضمن اين كه در هر جايي از فيلم ضبط ش با 2 دوربين گوش
ــم گرفته  ــت يا زيرنويس به آن اضافه كرد. اين قابليت براي فيلم هايي كه از يك رويداد يا مراس كامنت گذاش

مي شود، بسيار كاربردي است. 
ــر اضافه كرد و آنها را  ــي را هم به توآيس ــكان فيلم گرفتن با اپ، مي توان فيلم هاي روي گوش ــر از ام غي
ــبكه اجتماعي هم دارد كه كاربران روي آن  ــتراك گذاشت. اين اپ يك ش ــبكه هاي اجتماعي به اش روي ش
ويدئوهايشان را به اشتراك مي گذارند و ويدئوهاي جالب انتخاب مي شوند. توآيسر خيلي زود توانسته در ميان 
ــتور جا بگيرد و اكنون فقط روي سيستم عامل آي او اس و آيفون 4 به بعد قابل  ــن هاي اپ اس برترين اپليكيش

نصب است.

Twicer
iOSعكس و ويدئو

Kwarter17/5 مگابايت

apple.co/1ce6oxL

يك فتوشاپ عامه پسند
ــبكه هاي اجتماعي هستيد، پيشنهاد اين  ــتراك گذاري تصاوير در ش ــي با تلفن  همراه و به اش اگر اهل عكاس
ــت. رابط كاربري و عملكرد ريپيكس به قدري  ــن «ريپيكس» اس هفته مان براي ويرايش عكس هايتان اپليكيش
ساده و آسان است كه مي توان آن را يك فتوشاپ عامه پسند خطاب كرد و قطعا در انتخاب آن به عنوان يكي از 
پيشنهادهاي اپ استور بي تاثير نبوده است. با ورود به اپليكيشن از منوي كركره اي باال مي توانيد عكستان را وارد 
برنامه كنيد و از گزينه هاي زير نمايشگر يكي را براي ويرايش عكس استفاده كنيد. ريپيكس، 8 فيلتر آماده دارد. 
قابليت تنظيم كنتراست، رنگ، روشنايي و گرماي عكس نيز مهياست و مي توانيد عكس را با اندازه هاي از پيش 
تعيين شده كراپ كرده يا قاب هاي زيبا براي آن انتخاب كنيد. جالب ترين بخش ريپيكس، قلم هاي آماده  است 
كه با انتخاب هركدام مي توانيد به آساني و سرعت افكت هايي نظير قطره هاي باران روي تصويرتان نقاشي كنيد. 
پس از پايان هنرنمايي هايتان با فشار يك دكمه، عكستان را در شبكه هاي اجتماعي به اشتراك بگذاريد. بد نيست 

بدانيد اپليكيشن معروف فيلمبرداري Camu را نيز سازنده ريپيكس توليد كرده است.

iOS و اندرويدعكس و ويدئو

46 و 38 مگابايت Sumoing Ltd

bit.ly/1zJG89fapple.co/1vGTNtY

بازي 2 نفره
ــد، ولي نمي توانيد دل بكنيد و سر  ــت تان از راه مي رس ــتيد كه دوس ــي تان هس در حال بازي كردن با گوش
ــما، بازي 2 نفره «دوآل» است. براي انجام اين بازي 2نفره يا  ــرايطي پيشنهاد ما به ش بچرخانيد. در چنين ش
ــتفاده كنيد يا به يك شبكه واي ـ فاي محلي وصل باشيد، فرقي هم نمي كند سيستم عامل  بايد از بلوتوث اس
ــيار مينيمال و به دور از پيچيدگي طراحي شده و روش  ــي هايتان اندرويد است ياiOS . محيط بازي بس گوش
ــي پرتاب مي شود و با گوشي ديگر بايد سعي كنيد آن  ــت كه گلوله هايي در يك گوش بازي به اين صورت اس
ــابقه است. جالبي دوآل  ــتر برنده مس گلوله ها را بگيريد. با اين كار امتياز جمع مي كنيد و فرد داراي امتياز بيش
اين است كه 2 بازيكن بايد تلفن هايشان را روبه روي هم بگيرند و با تكان دادن گوشي با يكديگر بازي كنند. 
ــه منزوي كننده نيست و مي تواند آدم ها  ــاهده چنين بازي هايي مي توان دل خوش كرد كه فناوري هميش با مش

را در دنياي واقعي نيز به هم نزديك كند.

DUAL!
iOS و اندرويدبازي

21/5 و 7/1 مگابايت Seabaa

bit.ly/1CtfAUgapple.co/1IVfFb0

يكشبه نوازنده شويد
ــده مي توانيد با پيانو شروع كنيد. پيانو زدن بلد نيستيد؟  ــاز را بلد بوديد؟ خب دير نش آرزو مي كنيد نواختن يك س
ــت، زيرا «مجيك پيانو» براي شما ساخته شده است. با ورود به اين اپليكيشن به جاي روبه رو شدن با  ــكلي نيس مش
ــياه و سفيد پيانو فقط يك خط نازك بنفش در وسط صفحه مي بينيد كه دايره هايي چشمك زنان از  ــي هاي س شاس
باالي صفحه به پايين سرازير مي شوند. هر كدام از اين دايره ها يك نت هستند كه به محض رسيدن به خط مياني 
بايد آنها را لمس كنيد تا نواخته شود. مهارت شما در اين بازي زدن دايره ها در زمان صحيح است؛ نه زودتر و نه ديرتر. 
با اين كار نت در زمان مناسب خود زده مي شود و موزيك بدرستي نواخته مي شود. مجيك پيانو به صورت مرحله اي 
طراحي شده و در مراحل ابتدايي نخست موزيك هاي ساده براي اجرا انتخاب مي شود. پس از طي كردن اين مراحل 
مي توانيد امتياز كسب كنيد و در فروشگاه اين اپليكيشن، آهنگ هاي سخت تري را كه خودتان دوست داريد، انتخاب 
ــته بندي سبك هاي مختلف مجيك پيانو گشتي بزنيد و  ــروي در مرحله هاي اپ، مي توانيد در دس كنيد. غير از پيش

آهنگ هاي ديگري را هم انتخاب كنيد. توصيه مي كنيم فرصت رقابت با كاربران ديگر را نيز از دست ندهيد.

Magic Piano
موسيقي

Smule

apple.co/J0fcce

حفظ سالمت با مربي هوشمند
الرك، اپليكيشـني مخصوص كاهش وزن و حفظ سـالمت اسـت كه توانسـته عنوان برترين را در 
اپ اسـتور از آن خود كند. اين اپليكيشـن كه به دست متخصصان دانشـگاه هاروارد و استنفورد ساخته 
شـده، بدون شـك انتخاب اين هفته «كليك» است، زيرا با تمام اپ هاي سالمت كه تا به حال ديده ايد، 

متفاوت است و سريع به آن وابسته مي شويد.
الرك، ابتدا اجازه دسترسـي به اطالعات سـالمت گوشـي تان را از شـما مي گيرد، سـپس به صورت 
خـودكار تمـام داده ها را درون خود وارد مي كند. اين اپ حتي ميـزان خوابتان را هم زير نظر مي گيرد و 
نشـان مي دهد از شـب تا صبح چقدر خوابيده ايد. براساس اين اطالعات، اپليكيشن نمودار هاي ميله اي 
ترسـيم مي كند كه به ترتيب تاريخ، فعاليت روزانه اعم از خواب و تحرك را نشـان مي دهد. جالب ترين 
بخش اين اپ غير از طراحي و رابط كاربري دلنشـين  كه باعث وابسـتگي كاربر به آن مي شود، قابليت 
چت هوشمند است. شما مي توانيد با اين اپ مثل يك پزشك تغذيه چت كنيد. براي مثال الرك از شما 
مي پرسد صبحانه چه خورده ايد و در جواب پيشنهاد مي دهد چه فعاليتي براي سوزاندن آن انجام دهيد. 
چت هوشمند الرك باعث مي شود كاربر توصيه هاي اپ را جدي بگيرد و حس نكند دستورات ارائه شده 

صرفا ماشيني است. گفتني است اين اپ براي ساعت هوشمند اپل نيز منتشر شده است.

iOS و اندرويد

9/3 مگابايت

سالمت

Lark Technologies

apple.co/1GSQwch

iOS و اندرويد

45/3 و 20 مگابايت

bit.ly/1EUbtFr
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سخت افزار

سياوش شهبازي
ــته با تعدادي از قطعات مورد استفاده در  هفته گذش
ــديم. اين بار سراغ ديگر  ــنا ش ــخصي آش رايانه هاي ش
ــمند و  ــرخ اين كارخانه كوچك اما هوش ــي كه چ لوازم
ــيد  ــته باش ــد، رفته ايم. توجه داش ــد را مي گردانن كارآم
ــاهده تمام تصاوير قطعات مي توانيد به سايت  براي مش

click.jjo.ir مراجعه كنيد.

D –R A M  Module (مـاژول دي- رم يـا 
ــاي پويا كه  حافظـه دسترسـي تصادفي پويا): رم ه
ــت،  ــام مادربوردها جا خوش كرده  اس ــا روي تم تقريب
ــبات فراهم  ــتكاري محاس فضايي براي بارگذاري و دس
مي كند. برخالف رم هاي استاتيك (SRAM)، رم هاي 
پويا به نوسازي الكتريكي نياز دارد تا اطالعات را حفظ 
ــان الكتريكي، مثال خاموش  ــد. در صورت قطع جري كن
كردن يا راه اندازي مجدد سيستم، تمام محتوايشان پاك 
مي شود. از پرمخاطب ترين انواع D-RAM مي توان 
ــاي روميزي  ــاري براي رايانه ه ــه نمونه هاي 240 خ ب
ــب DDR2/DDR3 در بازار  ــه در قال ــاره كرد ك اش
موجود است. مدل هاي كوچك تر 204 خاري هم براي 
  DDR4 ــتفاده مي شود. البته مدتي است لپ تاپ ها اس

نيز در سيستم هاي جديد به كار گرفته مي شود.
ــوده كه ــر 3000 مگاهرتز ب ــا حداكث ــرعت رم ه  س

پرعرضه ترين نمونه هاي آنها داراي سرعت هاي 1600، 
ــت. ماژول هاي فوق العاده  ــز اس 1866 و 2133 مگاهرت
پرسرعت رم، در دسترسي به اطالعات از تأخير بيشتري 
ــج مي برند. بنابراين براي بهترين عملكرد ممكن رم،  رن
ــرعت و تاخير دسترسي برقرار  بايد تعادل الزم ميان س
ــود در به كارگيري  ــن توصيه مي ش ــد. عالوه بر اي باش
ــا را مد نظر قرار  ــاني آنه ــان چند رم، حتما همس همزم
ــود كه  ــاي متعددي در بازار يافت مي ش دهيد. پكيج ه
ــان را به كاربر  ــا چند رم يكس ــور پيش فرض دو ي به ط
ارائه مي كند. تركيب رم ها با يكديگر ممكن است ضرر 
ــن از نمونه هاي  ــتم بزند. تا جاي ممك ــادي به سيس زي

جفت استفاده كنيد تا بهترين عملكرد تضمين شود.
ــمت كه  Drive Bay (محفظـه درايـو): اين قس
ــت  ــس قرار دارد، محفظه اي اس ــوال در جلوي كي معم
براي نصب قطعات حافظه و انواع دي وي دي و سي دي 
ــتر كيس هاي امروزي، اين بخش به صورت  رام. در بيش
ــت تا دسترسي، خروج و  ــويي كار گذاشته شده اس كش

نصب قطعات در آنها راحت تر باشد.

(دي.وي.آي):  اتصـال   DVI Connector
  Digital Video Connector ــاي  اتصال ه
ــس ازVGA هاي آنالوگ بود  ــن مدل اتصاالت پ اولي
ــيد و هنوز هم هواداران خاص  كه به مصرف عموم رس
ــال 2008 نمونه هاي بهتر و  ــود را دارد؛ هرچند از س خ

كوچك تري به بازار آمد. 
 ،(DVI-D) ــاي خاص ديجيتال DVI به گونه ه
ــيم  ــي (DVI-I) تقس ــوگ (DVI-A) و تركيب آنال
ــت لينك دارد  ــواع تك لينك و جف ــده و هركدام ان ش
ــار دارد. حداكثر  ــداد خاصي خ ــك از اينها تع كه هر ي
ــن DVI در حالت تك لينك 1600 × 1920  رزولوش
ــوگ  ــت آنال ــك  1600 × 2560 و در حال  در دو لين
ــرعت 60 فريم  ــه همگي س ــت ك 1200 × 1920 اس
ــد. برخالف HDMI و  ــتيباني مي كنن ــر ثانيه را پش ب

ديسپلي پورت، DVIها صدا را منتقل نمي كنند. 

ــيمي   Ethernet (اترنـت): اترنت يك پروتكل س
شبكه محلي است كه براي ارائه بهترين سرعت طراحي 
ــت. اين فناوري كه از سال 1973 به بازار آمده،  شده اس
ــده و كاربردش را به عنوان  ــال چند بار بازنگري ش تابه ح
پروتكل ارجح مورد استفاده در دفاتر و منازل، حفظ كرده 
ــتفاده مي كند. اين  ــال RJ-45 اس ــت. اترنت از اتص اس

اتصال ها مشابه جك هاي تلفن، اما بزرگ تر از آنهاست.
ــف، تفاوت  ــرعت هاي مختل ــاي مربوط به س كابل ه
ــا از اترنت10BASE-T  براي  دارند. هم اكنون عموم
ــه، 1000BASE -T براي  انتقال 10 مگابيت در ثاني
ــه و از 1000BASE -T  براي  ــت در ثاني 100 مگابي
ــت در ثانيه  ــرعت 1000 مگابي ــات با س ــال اطالع ارس
استفاده مي شود. آخري را به اصطالح اترنت گيگابيت هم 
ــرعتي  مي گويند. اترنت براي بازي هاي كم تاخير و پرس
ــبكه يا اينترنت انجام مي شوند، كاربردي تر  كه در يك ش
است. اترنت گيگابيت براي عمل كردن با بهترين سرعت 

به كابل دسته 6 احتياج دارد.
GDDR (حافظه دسترسـي تصادفي گرافيكي 
ــتباهات رايج اين  يـا رم كارت گرافيـك): يكي از اش
ــدل كارت گرافيك، حافظه  ــاي بيان م ــت كه به ج اس
ــه كارت گرافيك،  ــم. مقدار حافظ ــالم مي كني آن را اع
ــردازش اطالعات  ــه از آن براي پ ــت ك مقدار رمي اس
ــرعت  ــد، س ــتفاده مي كند. هر چه اين رم باالتر باش اس
باالتري به كاربر ارائه خواهد شد. اما رم كارت گرافيك 
ــتقيمي  ــازي تاثير مس ــر ب ــا و ظاه ــت بافت ه در كيفي
-G ــك از نوع ــاي امروزي كارت گرافي  ندارد. رم ه

ــت در بازار  ــا 12 گيگاباي ــه از يك ت ــتند ك  DR5 هس
يافت مي شوند.

ــور ما   GPU(واحـد پردازش گرافيكي): در كش
ــه كارت گرافيك GPU مي گويند.  ــتباه ب گاهي به اش
ــتم اطالق  ــه پردازنده مركزي گرافيك سيس GPU ب
ــي را در  ــه وظيفه اصل ــمت از رايان ــن قس ــود. اي مي ش
ــده دارد. همين باعث  ــردازش و اجراي بازي ها بر عه پ
ــترين مقدار برق را از پاور بكشد. نمونه هاي  ــده بيش ش
امروزي تر به حافظه هاي GDDR5 اختصاصي و چند 

اتصال برق مجزا نياز دارند.

ــا اين كه   Graphic Card (كارت گرافيـك): ب
ــه پردازنده  ــودي خود ب ــدرن به خ ــي.پي.يوهاي م س
ــكا به همان ها  ــتم را با ات گرافيكي مجهز بوده و سيس
ــوان راه انداخت، براي بازي كردن، بخصوص  هم مي ت
ــب  ــه يك كارت گرافيك مناس ــه بعدي ب بازي هاي س
ــي كارت گرافيك هاي ضعيف موجود در  نياز داريد. حت
ــي.پي.يو  ــان به پردازنده گرافيكي س بازار هم قابليت ش
مي چربد. كارت هاي گرافيك روي يكي از خشاب هاي  
ــرق  ــرف ب ــوند. مص ــوار مي ش ــورد س PCI-E مادرب
كارت هاي گرافيك، معموال با مصرف برق كل قطعات 

ديگر رايانه روي هم برابر است. 

اچ.دي.ام.آي):  (اتصـال    HDMI Connector
يك اتصال تخت و D شكل كه براي انتقال صوت و تصوير 
با كيفيت باال استفاده مي شود. نمونه هاي بعدي اين اتصاالت 
قابليت ارسال سيگنال شبكه را نيز دارند. HDMI در حال 
حاضر قادر به پشتيباني از تصاوير با كيفيت 4K و سرعت 
ــت و به همين علت چندان براي  بازنيرودهي 30 هرتز اس

نمايشگرهاي 4K مناسب نيست.

 HD Audio/AC 97 (اچ.دي آديو/ اِي.سي 
ــت كه صداي  ــاي صوتي توليد اينتل اس 97):كدك ه
ــودم و كارت صدا  ــورد، م ــراي مادرب ــتانداردي را ب اس
ــد. AC97 از يك كدك مهاري و يك  فراهم مي كنن
ــكيل شده و صداي 16 يا 20 بيت را  كدك آنالوگ تش
با سرعت نمونه برداري 96 كيلوهرتز براي حالت استريو 
ــتفاده چند كاناله ارائه مي كند.   و 48 كيلوهرتز براي اس
 AC97 ــال 2004 به عنوان وارث HD Audio س
ــد. اين كدك با وجود تطبيق  ــوي اينتل معرفي ش از س
ــتري ارائه  ــتن با فناوري هاي قبل، كانال هاي بيش نداش
ــتم هاي  ــتر سيس ــت. بيش مي كند كه مزيت كمي نيس
 AC97/ HD ــاي  ــن كدك ه از همي ــه اي  غيرحرف

به عنوان خروجي صوتي بهره مي برند.

ــرار گرفته روي  Header  (هـدر): تعدادي خار ق
ــك برد منطقي كه با جامپر يا كابل ريبون مخصوص  ي
ــا مقاصد تنظيم  ــوان آن را از جايش خارج كرد. ب مي ت
ورودي و خروجي آن را دستكاري مي كنند. اين ورودي 
ــا كاربردهايي براي پورت هاي يو.اس.بي يا  و خروجي ه
ــا پورت هاي جلوي  ــتم صوتي رايانه دارند. عموم سيس

كيس را به اين بخش متصل كرده و راه مي اندازند.
(پردازنـده   IGPU (Integrated GPU)
ــدرن عموما به  ــي.پي.يوهاي م گرافيكي مجتمع): س
يك پردازنده گرافيكي داخلي مجهزند كه قادر است از 
پس فعاليت هاي سبك تا متوسط مثال كارهاي دفتري، 
ــاده بربيايد. از آنجا كه  ــش ويدئو و گيمينگ هاي س پخ
گرافيك هاي مجتمع براي فعاليت خود دست به دامان 
ــتمي (رم) مي شوند و از خود رم ندارند،  رم حافظه سيس

بهتر است رم قوي تري تهيه كنيد.

ــن   I/O Plate (صفحـه ورودي/ خروجـي): اي
ــرار گرفته و از  ــي مادربورد ق ــمت تحتان پنل روي قس
ــد. معموال روي پنل هاي  درگاه هاي آن حفاظت مي كن
ــم مختلف،  ــيله رنگ و عالئ ــي، به وس ورودي/ خروج
ــده تا اتصاالت با سهولت  كاركرد درگاه ها مشخص ش

بيشتري صورت بگيرد.

 ITX (Mini-ITX, Nano-ITC, Pico ITX)
ــاحت  (آي.تي.اكـس): نوعي مادربورد كوچك  كه مس
ــته كارت  ــوميز تا يك دس انواعش از حد يك كتاب ش
ــورد بين عالقه مندان مديا  ــت. اين مدل مادرب متغير اس
ــت، اما  ــت خاصي برخوردار اس ــنترها و... از محبوبي س

عملكرد محدود و قيمت به نسبت بااليي دارد.
ــتيكي  ــك پالس ــك كاله  Jumper(جامپـر): ي
ــر يك برد  ــي كه بين 2 گيره س ــا اتصال فلزي داخل ب
ــاد مي كند. معموال نوع  ــي، اتصال الكتريكي ايج منطق

جامپرها رويشان مشخص شده است.

(جـك   Lan/ Ethernet RJ45 Jack
ــوش محل ورود كابل  لـن/ اترنت): اين درگاه چهارگ

ــبكه محلي  ــه اينترنت يا يك ش ــبكه براي اتصال ب ش
ــت. اكنون در بين فناوري هاي موجود، اترنت كابلي  اس
سريع ترين سرعت ارسال و پايين ترين حد تاخير را ارائه 

مي كند.
(روشـنايي   LED Case Illumination
ــه زيبايي  ــاوري نه تنها ب ــن فن ال.اي.دي كيـس): اي
ــتر كيس ها كمك مي كند، راهي است براي اطالع  بيش
ــتم. برخي از اين  ــردن تجهيزات سيس از صحيح كارك
ــا به يك مهارگر ولتاژ متصل بوده و مقدار  ال.اي.دي ه
ــان با توجه به مقدار مصرف، سرعت فن و...  روشنايي ش

تغيير مي كند.

M.2 (ام تو): در عين اندازه  بسيار كوچكش، به يمن 
ــتانداردهاي 3/2SATA از سرعت 2000 مگابايت  اس
ــتر از  ــه بهره مي برد. اين فضاهاي ذخيره كه بيش در ثاني
ــبيه است، روي  ــك هاي سخت كالسيك به رم ش ديس
ــمت هاي مخصوص مادربورد يا كارت هاي گسترش  قس
ــك هاي  ــوند. برخالف هاردديس ــوار مي ش PCI-E س
ــدت داغ كرده و براي  بزرگ، اين نمونه هاي كوچك بش

كاركرد مناسب به سرمادهي بيشتر نياز دارند.
Mechanical Hard Drive (ديسك سخت): 
اين نمونه از حافظه ها از ديسك هاي مغناطيسي چرخان 
براي ذخيره اطالعات بهره برده و نسبت به ديگر انواع 
ــرعت چرخش  ــد. هر چه س ــب تري دارن ــت مناس قيم
ــو بهتر و  ــرد هارد دراي ــد، عملك ــك ها باالتر باش ديس
ــرعت  ــك هايي با س قيمتش هم باالتر خواهد بود. ديس
ــناخته  ــوان مدل هاي فراگير ش ــه  عن 5400PRM ب
ــده، نمونه هاي 7200 و  10000RPM  در زمره  ش

ديسك هاي با عملكرد ويژه قرار مي گيرند.

Heat Sink/ Radiator (گرماگيـر/ رادياتور): 
ــوار شده و وظيفه  پره هاي فلزي كه روي صفحه اي س
ــات را دارند.  ــازي آن از قطع ــا و دورس ــتخراج گرم اس
ــيب  ــگيري از نقص در عملكرد يا آس اين عمل در پيش
ــت. گرماگيرها را اصوال با  ــي به قطعات موثر اس فيزيك
ــت محكم  ــوار كرده و با پيچ يا بس ــب گرمايي س چس
مي كنند. خنك سازي آنها نيز در شرايط عادي با هواي 
ــاس تر با هوادهي يا آب  ــط و در موقعيت هاي حس محي

صورت مي گيرد.
Memory Reset Switch (سـوئيچ ريسـت 
ــت كاربر در BIOS سيستم بيش  حافظه): ممكن اس
ــر اتفاق ديگري رخ بدهد كه  ــد داده وارد كند يا ه از ح
ــد. اگر راهي براي  ــتم را دچار اختالل كن عملكرد سيس
ــوئيچ  ــت به دامان اين س ــكل نيابيم، بايد دس حل مش
بشويم. با استفاده از اين سوئيچ تمام تنظيمات مادربورد 
ــتم را دوباره باال  ــه حالت كارخانه برگردانده و سيس را ب

مي آوريم.
Molex Power Connectors (اتصـال بـرق 
ــت  ــال مولكس اصطالح معمولي اس مولكـس): اتص
ــود. اين  ــتفاده مي ش كه براي اين اتصال هاي برقي اس
ــتند.  ــترس هس اتصاالت با تنظيم هاي مختلفي در دس
ــراي درايوهاي داده اي  ــتاندارد 4 خار آن ب ــدل اس از م
ــوكت هاي برق  ــار آن براي س ــدل -24/-20 خ و از م

مادربوردهاي ATX  استفاده مي شود.

گشت و گذار در اعماق رايانه
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 51812 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

كارگاه

نام افزونه:
Don't Read The Comments!

مرورگر: فايرفاكس
نظراتي كه كاربران براي مطالب مختلف در سايت ها 
منتشر مي كنند، گاهي براي ديگر كاربران نيز مفيد است 
ــايت  ــكرول به صفحه  س ــي جز اضافه كردن اس و گاه

به نمايش درآمده، هيچ مزيت ديگري ندارد.
ــش درآمده زير  ــرات به نماي ــال چند بار نظ ــا به  ح ت

ويدئوهاي يوتيوب يا حتي مطالب سايت جام جم كليك را 
خوانده ايد؟ فيسبوك و ديگر سايت هاي خبري، شبكه هاي 

اجتماعي و حتي سايت هاي دانلودي چطور؟
اگر در وبگردي هاي خود چندان به نظرات درج شده در 
مطالب توجه نمي كنيد و ترجيح مي دهيد اين نظرات از ديد 
شما پنهان شوند تا از اسكرول كردن بيهوده نيز خالص شويد، 
Don't Read The Comments(Plugin   )افزونه

ــن افزونه  ــب كنيد. اي ــس نص ــر فايرفاك را روي مرورگ

ــك مي كند  ــما كم ــات پيش فرض خود به ش ــا تنظيم ب
ــايت هاي معروف را پنهان كنيد.  ــياري از س نظرات بس
ــما قرار مي دهد  ــه در اختيار ش ــن با امكاناتي ك  همچني
ــايت دلخواه ديگر را پنهان كنيد.  مي توانيد نظرات هر س
ــايت را بدرستي  ــت تنظيمات مورد نظر هر س (كافي اس

تغيير دهيد)
http://bit.ly/clickdrc

افزونه  Shut Up نيز قابليت مشابهي را در مرورگر 
كروم براي شما فراهم مي كند.

http://bit.ly/clickshut

فته
ه ه

زون
اف

پنهان كردن نظرات در سايت ها

كپي بين دستگاه هاي مختلف
ــياري  ــكالتي كه بس يكي از مش
ــتفاده از رايانه  ــران هنگام اس از كارب
ــمند همچون  ــتگاه هاي هوش و دس
ــا آن مواجه اند،  ــراه و تبلت ب تلفن هم
ــا آدرس  ــا، لينك ها ي ــال متن ه انتق
سايت ها از دستگاهي به دستگاه ديگر 
ــت. چند بار براي شما اين شرايط  اس
پيش آمده و قصد داشته ايد سايتي را 
ــي داشته ايد در  كه هنگام وبگردي با رايانه به آن دسترس
تبلت نيز باز كنيد؟ يا شايد  بخواهيد متني را از روي تبلت 
يا تلفن همراه خود به رايانه منتقل كنيد بدون آن كه مجبور 

باشيد آن را دوباره تايپ كنيد.
ــرويس وب Kopy براي اين شرايط  نرم افزار و س
طراحي شده است. با نصب آن روي تلفن همراه، تبلت 
ــتگاهي  و رايانه  خود مي توانيد براحتي هر متني را از دس

به دستگاه ديگر كپي كنيد.
ــت. اين نرم افزار را در  ــيار ساده اس روش كار نيز بس
ويندوز 8، ويندوزفون يا اندرويد نصب كرده، به وبسايت 
gokopy.com برويد و متن موردنظرتان را در كادر 
ــاهده مي كنيد كه اين  ــد. با كپي هر متن مش كپي كني
ــتگاه هايي كه عمليات ورود با كاربري  متن در ديگر دس

شما در آنها صورت گرفته نيز قابل مشاهده است.
ــتفاده به  صورت  نرم افزار kopy گزينه اي براي اس
ــكان را مي دهد، بدون  ــما اين ام ــت دارد كه به ش موق
ــكن كد كيو آر  ــاخت كاربري در آن نيز با اس ــاز به س ني
موردنظر، ارتباط ميان رايانه و دستگاه هوشمند را برقرار 

و متن دلخواه را كپي كنيد.
http://www.gokopy.com

مريم محمدبيكي فراهاني
اگر به صورت اتفاقي فايلي را بدون انتقال به سطل زباله  ويندوز از روي رايانه حذف 
ــي آلودگي به يك ويروس، موجب حذف برخي  ــاده يا حت كنيد يا يك هنگ كردن س
ــده در هارد ديسك رايانه شود، ممكن است فكر كنيد براي هميشه  اطالعات ذخيره ش
اطالعاتتان را از دست داده ايد. آيا مي دانيد در حقيقت اين طور نيست و اطالعات شما 

ممكن است تا مدت ها سر جاي خود باقي بماند؟
ــذف اطالعات از  ــرد كه با ح ــوان اين گونه بيان ك ــاده مي ت ــور خالصه و س به ط
ــت اطالعات ذخيره شده در  ــك رايانه در ويندوز، فقط يك خط روي فهرس هارد ديس
هارد ديسك كشيده مي شود و تا زماني كه اطالعات جديدي روي آنها نوشته نشود، در 

جاي اصلي خود به همان شكل باقي مانده و مي توان آنها را بازيابي كرد.
اين عملكرد هارد ديسك و سيستم عامل در حذف اطالعات، موجب مي شود بتوانيد 
ــات مراحل خاصي دارد كه  ــت رفته تان را بازيابي كنيد، اما اين عملي ــات از دس اطالع

انجام دستي آن براي همه امكان پذير نيست.
ــورت حرفه اي عمليات  ــما نيز مثل يكي از متخصصاني كه به ص ــت داريد ش دوس
ــك يا ديگر رسانه هاي ذخيره ساز را انجام مي دهد،  بازيابي اطالعات از روي هارد ديس

اطالعات حذف شده را بازيابي كنيد؟
حفاري هارد ديسك

ــده  ــزار قدرتمند و كامال رايگان Disk Drill  به همين منظور طراحي ش نرم اف
است. به كمك اين نرم افزار مي توانيد براحتي و در كمتر از چند دقيقه هارد ديسك خود 

را حفاري كنيد و اطالعات بظاهر حذف شده را از دل هارد ديسك بيرون بكشيد.
ديسك دريل از انواع رسانه هاي ذخيره ساز مانند هارد ديسك هاي داخلي و خارجي، 
حافظه هاي فلش، كارت هاي حافظه و آيپاد پشتيباني مي كند و با محيط كاربري ساده  

خود، امكاناتي حرفه اي با قدرت بازيابي باال را در اختيار شما قرار مي دهد.
اين نرم افزار از 3 الگوريتم متفاوت بازيابي اطالعات يعني بازيابي اطالعات حفاظت 
شده، اسكن سريع و اسكن عميق كمك مي گيرد و مي توانيد به  دلخواه خود هر كدام 
ــود نرم افزار نيز تا زماني كه  ــا را براي بازيابي انتخاب كنيد. البته خ ــن الگوريتم ه از اي
ــما را بازيابي نكند، بين الگوريتم هاي مختلف سوئيچ كرده و به  اطالعات موردنظر ش

 اين ترتيب نهايت توان خود را براي بازيابي به كار مي گيرد.
ــون همچ ــدوزي  وين ــتم هاي  سيس ــل  فاي ــواع  ان از  ــتيباني   پش

ــي اطالعات از  +FAT، exFAT،NTFS،HFS و Linux EXT2/3/4، بازياب
پارتيشن هاي حذف يا فرمت شده و حفاظت از فايل هاي شما براي بازيابي آسان آنها 

در صورت حذف اتفاقي نيز از ديگر امكانات ويژه در اين نرم افزار به شمار مي رود.
http://www.cleverfiles.com/disk-drill-windows.html
http://bit.ly/1BRsSQH

ــما را  ــود كه در ادامه ش بازيابي اطالعات با اين نرم افزار در 3 مرحله خالصه مي ش
با اين مراحل آشنا مي كنيم.

قدم اول
ــود و نصب نرم افزار روي ويندوز، هنگامي كه آن را براي اولين بار اجرا  پس از دانل
مي كنيد، محيط كاربري بسيار ساده و رواني را مشاهده خواهيد كرد. فهرست درايوها 
ــاز در اين محيط كاربري، همان بخشي است كه شما با  ــانه هاي ذخيره س و ديگر رس
آن سروكار داريد. درايو يا ديگر رسانه  ذخيره ساز موردنظرتان را انتخاب و روي گزينه  

Recover در مقابل آن كليك كنيد تا عمليات اسكن و بازيابي آغاز شود.
توجه داشته باشيد با كليك روي عالمت پيكان كوچكي كه در سمت راست گزينه  

ريكاور وجود دارد، مي توانيد الگوريتم بازيابي را نيز به  دلخواه خود انتخاب كنيد.
قدم دوم

ــتجوي پارتيشن هاي گمشده پرداخته و پس  با آغاز عمليات بازيابي، برنامه به جس
ــك ـ كه در بردارنده فايل هاي حذف شده  ــه اي از فضاهاي خالي هارد ديس از آن نقش

است ـ تهيه مي كند.
ــك شما بظاهر خالي مي شود، اما اين فايل در جاي  همان طور كه گفتيم هارد ديس
ــود باقي مي ماند. پس براي بازيابي اطالعات  بايد در بخش هايي كه به صورت خالي  خ
ــيد. در اين مرحله فهرستي از  ــانه گذاري شده اند به دنبال فايل هاي حذف شده باش نش
ــده و گزينه هايي براي توقف يا انصراف از عمليات بازيابي نيز در  فايل هاي بازيابي ش

اختيار شما قرار خواهد گرفت.
قدم سوم

اكنون مي توانيد در فهرست نتايج، فايل موردنظر خود را جستجو كنيد.
مرتب سازي نتايج با توجه به نوع فايل، حجم، نام و تاريخ نيز مي تواند در جستجوي 

فايل موردنظر به شما كمك كند.
همچنين در صورتي كه تمايل داشته باشيد مي توانيد با كليك روي آيكون ذره بين 

در مقابل هر فايل، پيش نمايشي از آن فايل را مشاهده كنيد.
ــر را براي بازيابي  ــكن، فايل هاي موردنظ ــس از اتمام عمليات اس ــان نيز پ در پاي
ــازي فايل هاي بازيابي شده با  ــخص كردن محل ذخيره س انتخاب كرده و پس از مش

كليك روي Recover آنها را در محل جديد روي هارد ديسك رايانه ذخيره كنيد.

اطالعات پاك شده خود را ريكاوري كنيدحفاري هارد ديسك براي كشف گمشده ها

النچري براي ويندوز
ــتگاه هاي هوشمند اندرويدي و طراحي  با ورود دس
ــتفاده از النچرها ميان  النچرهاي متعدد براي آنها، اس
كاربران رواج يافته و نبود يك النچر كاربردي در ويندوز 
ــما نيز به استفاده از يك  ــاس مي شود. اگر ش نيز احس
النچر براي سيستم عامل ويندوز فكر مي كنيد، نرم افزار 
ــما پيشنهاد مي كنيم. اين  رايگان Launchy را به ش
ــكتاپي، منوي  ــما را به ميانبرهاي دس نرم افزار نياز ش
ــتارت و حتي ويندوز اكسپلورر رفع مى كند و به شما  اس
اجازه مي دهد با وارد كردن بخشي از حروف برنامه هاي 

موردنظرتان براحتي آنها را اجرا كنيد.
ــل   ــتم هاي  عام ــزار Launchy در سيس نرم اف
ــردن  ــت ك ــا فهرس ــت و ب ــل اجراس ــف قاب مختل
ــتارت، بوكمارك هاي مرورگر،  برنامه هاي منوي اس
پوشه هاي دلخواه و... شما را قادر مي كند برنامه هاي 
موردنظرتان را سريع اجرا كنيد. براي استفاده از اين 
 Alt+Space ــت كليدهاي ابزار كاربردي كافي اس
ــه يا اطالعات  ــي از نام برنام ــار دهيد و بخش را فش

موردنظرتان را وارد كنيد.
http://launchy.net

انتخاب هفته
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امنيت

ــت كه  ــخصي اس فضاي اينترنت پر از اطالعات ش
ــده خدمات  ــركت هاي ارائه كنن ــار ش ــران در اختي كارب
ــرار داده اند. اين  ــبوك ق ــد گوگل و فيس ــي مانن اينترنت
ــخصي با هدف دستيابي به خدمات رايگان  اطالعات ش
و گسترده اين شركت ها ثبت شده و با گسترش اينترنت 
ــر ابعاد زندگي روزمره و قرار گرفتن خدمات آن  در ديگ
روي دستگاه هاي غيررايانه اي (از وسايل هوشمند خانه 
ــاي بدون راننده و تمام آنچه با نام اينترنت  تا  خودرو ه
ــناخته مي شود)،  ــيا يا Internet of things ش اش
ــته شده نيز بيشتر  ميزان اين اطالعات به اشتراك گذاش
ــود. البته اين شركت هاي بزرگ تمام اين خدمات  مي ش
ــگان را فقط براي رفاه مردم ارائه نمي كنند و بايد به  راي
ــن كرده و دنبال  ــي هزينه هاي جاري خود را تامي روش

سودآوري هم باشند. 
ــروش  ف ــي،  درآمدزاي ــن  اي ــاي  روش ه از  ــي  يك
ــاليق و رفتار آنالين مشتريان به  داده هاي مرتبط با س
ــرويس هاي بازاريابي و تبليغاتي است. اين داده ها به  س
ــت چنداني ندارد و مي توان به صورت  ازاي هر نفر، قيم
ــر كاربر را  ــار آنالين ه ــاي رفت ــي ارزش داده ه  عموم
ــد از اين رقم تعجب  ــر 2 دالر برآورد كرد. البته نباي زي
ــب  ــه Financial Times يك محاس ــد؛ مجل كني
ــما اعالم كند  ــي كرده كه مي تواند به ش آنالين طراح

قيمت داده هاي شخصي شما دقيقا چقدر است. 
صنعت بازاريابي

اگر واقع بين باشيم، بايد پذيرفت حريم خصوصي يك 
ــت و حتي مي توان آن را به صورت يك واحد  امتياز اس
ــخصي هر كاربر،  ــي نيز در نظر گرفت. داده هاي ش پول

ــا، قيمت مخصوصي  ــتره اي از متغير ه با توجه به گس
ــاد گجت هاي  ــيا و ايج ــترش اينترنت اش دارد. با گس
متصل ، متصديان بازاريابي رفتارهاي كاربران را بيشتر 
شناسايي مي كنند. حال مي توانيد تصور كنيد در صورتي 
ــما نيز اطالعات  ــاعت، چراغ منزل يا يخچال ش كه س
ــناخت  ــر كنند، اين ش ــما را ثبت و منتش ــخصي ش ش

مي تواند چقدر وسيع تر باشد. 
ــوان بالقوه اينترنت  ــت بازاريابي اكنون نيز از ت صنع
ــيا براي توليد بزرگ داده هاي مرتبط با رفتار كاربران  اش
ــت آن را نيز همين  ــده و بزرگ ترين مزي هيجان زده ش
ــوزه اطالعات، ــان ح ــه متخصص ــر گفت ــد. بناب  مي دان

ــال اخير توليد شده   90 درصد داده هاي جهان در 2 س
و شركت هاي بزرگ اينترنتي، توليدكنندگان اين حجم 
عظيم از صفر و يك هستند. البته تمام كاربران اينترنت 
ــاب خود در  ــتند. ما به انتخ ــهيم هس در اين فرآيند س
ــويم و به آنها اعالم  ــبكه هاي اجتماعي عضو مي ش ش
مي كنيم كجا هستيم و چه مي كنيم. امروزه ما تلفن هاي 
هوشمندي را با خود حمل مي كنيم كه ثبت و رهگيري 

موقعيت مكاني جزو قابليت هاي ذاتي آنهاست. 
سيستم هاي جمع آوري اطالعات

ــبكه اجتماعي عضو  ــك ش ــي در ي ــن وقت همچني
ــتفاده از اين داده ها  ــا جمع آوري و اس ــويد، خود ب مي ش
ــداول موافقت مي كنيد.  ــري اجباري و مت ــه عنوان ام ب
ــكلي ايجاد نمي كند.  ــتر موارد اين موضوع مش در بيش
ــركت ها از داده هاي به دست آمده براي تبليغات  اين ش
ــتفاده  ــط با بازار مصرف اس ــد و تحقيقات مرتب هدفمن
ــتم تجارت الكترونيك هوشمند   مي كنند تا بتوانند سيس

ــال، هنوز  ــاد كنند. با اين ح ايج
ــن عملكرد موافق  ــياري از كاربران با اي بس

نيستند.
تصميم هاى آگاهانه 

ــرد اين  ــاره نحوه عملك ــي عمومي درب ــد آگاه رش
سيستم هاي جمع آوري، به احتياط بيشتر كاربران در به 
اشتراك گذاري اطالعات در شبكه هاي اجتماعي منجر 
شده است. در آينده و با اتصال هرچه بيشتر همه چيز به 
ــدن مصرف كنندگان در دنياي تجارت  اينترنت و حل ش
داده ها، به احتمال زياد تعريف مفهوم اطالعات شخصي، 
خدمات فراهم شده در ازاي ارائه اين اطالعات و قيمت 
آنها تغيير خواهد كرد. مي توانيد با كسب دانش كافي در 
اين زمينه و داشتن ديدگاهي مناسب به كل موضوع، از 

ــتفاده  اين قضيه به نفع خود اس
كنيد. مساله مهم دانستن سازوكار سيستم، 
ــده و اتخاذ تصميم هاي آگاهانه است.  تبادالت انجام ش
ــركت هاي بازاريابي و تحليل بازار فقط با ارائه قيمتي  ش
ــتند. به  ــتيابي به اين اطالعات هس منطقي قادر به دس
بيان ديگر، مصرف كنندگان فقط در ازاي دريافت چيزي 
مانند يك سرويس آنالين رايگان يا يك وسيله خانگي 
هوشمند، حاضر به ارائه  اطالعات شخصي خود هستند. 
ــنجش ارزش خدمات يا مابه ازاي ارائه شده، نسبت  با س
ــتخراج  ــه نوع اطالعاتي كه مي توان از اين داده ها اس ب
ــاي موجود را  ــي كامل خطره ــرد، مي توانيد با آگاه ك
بررسي كرده و درباره ارزش داده هاي شخصي و حريم 

خصوصي خود تصميمي آگاهانه بگيريد.

بزرگ داده هاي قيمتي
حريم خصوصي در اينترنت اشيا چه ارزشي دارد؟
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ترفند

ذخيره انرژي باتري در اندرويد
تلفن هاي همراه روزبه روز هوشمندتر مي شوند و قابليت هاي جديد و فوق العاده اي به آنها اضافه 
ــود. صفحه نمايش بزرگ تر، دوربين هاي باكيفيت تر و سخت افزار قدرتمندتر ازجمله تغييراتي است كه در  مي ش
ــاهده مي شود، اما در اين ميان همواره مشكلي به نام باتري وجود دارد  ــده به بازار مش مدل هاي جديد عرضه ش
كه نه تنها حل نمي شود، بلكه با افزايش قدرت و امكانات اين دستگاه هاي هوشمند، حادتر از روز قبل مي شود. 
اين مشكل در گوشي هاي گلكسي اس 6 نيز مشاهده مي شود، طوري كه ممكن است شارژ باتري دستگاه شما 

در كمتر از يك روز تخليه شود.
ــما نيز با اين مشكل مواجه هستيد و  دنبال راهكاري  اگر ش
ــي در مصرف آن  ــري و صرفه جوي ــرژي بات ــراي ذخيره ان ب
ــن منظور طراحي  ــد از قابليتي كه به همي ــد مي تواني مي گردي

شده است كمك بگيريد. 
 Settings ــام اين كار پس از مراجعه به بخش براي انج
ــي از گزينه هاي  ــك كرده و يك ــه  Battery  كلي روي گزين
Power Saving يا Ultra Power Saving  را فعال 

كنيد.
ــي از  ــت Power Saving، برخ ــازي قابلي ــا فعال س ب
ــر ندارند،  ــما تاثي ــتگاه ش ــي كه در عملكرد بهينه دس امكانات
ــتگاه، مدت زمان بيشتري قادر به  ــده و باتري دس غيرفعال ش

ــابه (غيرفعال كردن تعداد  ــت  Ultra Power Saving  نيز عملكردي مش ــود. قابلي ــارژدهي خواهد ب ش
بيشتري از امكانات غيرضروري) همراه با سياه و سفيد كردن موضوعات به  نمايش درآمده را در صفحه  نمايش 

دارد و به ذخيره انرژي تا بيشترين حد ممكن منجر مي شود.
ــيدن نوار  ــريع (پايين كش ــازي هر يك از اين قابليت ها مي توانيد از منوي تنظيمات س نكته: براي فعال س

وضعيت از باالي صفحه  نمايش) نيز كمك بگيريد.

نام پيش فرض اسكرين شات  در مكمبتدى
هنگامي كه در سيستم عامل 
ــه  نمايش  ــس از صفح ــك او. اس. ايك م
ــر  ــد، تصاوي ــه مي كني ــات تهي اسكرين ش
ــام ــا ن ــودكار ب ــور خ ــده به ط ــاد ش  ايج

Screen Shot Date Time  روي 
ــوند. ( 2 عبارت  ــما ذخيره مي ش رايانه  ش
ــاعت ثبت  Date و Time با تاريخ و س
اسكرين شات جايگزين مي شوند) اين روش 
ــت و  نامگذاري در برخي موارد طوالني اس
ــح مي دهند نام هاي  ــي كاربران ترجي برخ
دلخواه خود را براي تصاوير اسكرين شات 

اختصاص دهند. براي تغيير نام پيش فرض تصاوير اسكرين شات در مك به روش زير عمل كنيد:
1ـ ترمينال (Terminal) را اجرا كنيد.

2ـ  عبارت زير را در خط فرمان وارد كرده و كليد اينتر را فشار دهيد:
defaults write com.apple.screencapture name "click"

نكته: به جاي عبارت click مي توانيد هر كلمه  دلخواه ديگري را وارد كنيد.
3ـ در ادامه اين متن را نيز در خط فرمان وارد كرده و كليد اينتر را فشار دهيد:

killall SystemUIServer
ــوند.  ــده با نام click Date Time  ذخيره مي ش ــات ثبت ش 4ـ از حاال به بعد همه تصاوير اسكرين ش
چنانچه دوست داشته باشيد نام اين تصاوير باز هم كوتاه تر شود، مي توانيد تاريخ و زمان ثبت عكس را نيز حذف 

كنيد. براي انجام اين كار كافي است فرمان زير را در خط فرمان وارد كرده و كليد اينتر را فشار دهيد:
defaults write com.apple.screencapture "include-date"

5ـ ادامه براي مشاهده  تغييرات  بايد فرمان زير را نيز در ترمينال وارد كنيد و كليد اينتر را فشار دهيد:
killall SystemUIServer

ــورت click2 ،click1،click ، …  نامگذاري  ــده به ص ــات هاي ثبت ش ــد اسكرين ش ــاال به بع 6ـ از ح
مي شوند.

ــوند  بايد ضمن تكرار  ــده اضافه ش توجه: در صورتي كه قصد داريد تاريخ و زمان به نام فايل هاي ذخيره ش
مرحله  4، عدد صفر را در انتهاي فرمان موجود به 1 تغيير دهيد.

مبتدي

حذف اطالع رسانى در  آيفون
همان طور كه مي دانيد بدون نياز به باز كردن قفل صفحه گوشي آيفون مي توانيد از پيام كوتاه يا 
اتفاقات ديگري كه اطالع رساني درباره  آنها به عهده  مركز اطالع رساني (Notification) است مطلع شويد. 
به عنوان مثال چنانچه به حساب بانكي شما مبلغي واريز يا از آن برداشت شود ممكن است اين تراكنش براي 
ــود و باتوجه به متني بودن اين پيام، هشدار و بخشي از متن آن به صورت  ــال ش ــما به صورت پيام كوتاه ارس ش
هشداري در صفحه  notification  گوشي شما نيز نمايش داده مي شود. در اين شرايط چنانچه فردي بجز 
خودتان به گوشي شما دسترسي داشته باشد براحتي مي تواند بدون نياز به رمزعبور دستگاه، متن پيام را مشاهده 

كند و چنين پيام هايي كه حاوي اطالعات محرمانه يا شخصي باشند كم نيستند.
ــوان به آن  ــابه با همين مثال مي ت ــري نيز كه مش ــكل ديگ مش
ــت. با يك  ــاره كرد نمايش رخدادها در صفحه  Today اس اش
ــي به  ــد دسترس ــاده براحتي متوجه خواهيد ش ــري س نتيجه گي
ــي هاي آيفون  صفحه  Today , Notification  در گوش
ــت نيز براحتي ميسر است و اين  ــتگاه قفل اس در حالتي كه دس
راحتي دسترسي، مزيتي جز به خطر انداختن حريم خصوصي شما 
نخواهد داشت. اگر به مالحظات امنيتي خود توجه ويژه اي داريد 
ــد اين خطر امنيتي را نيز كاهش دهيد، مي توانيد از  و مي خواهي
ــي به اين دو بخش در  ــر براي غيرفعال كردن دسترس روش زي

صفحه  قفل آيفون كمك بگيريد:
ــتگاه روي آيكون Settings  فشار  1ـ از صفحه  اصلي دس

دهيد تا پنجره  تنظيمات سيستم عامل براي شما باز شود.
 Touch 2ـ صفحه را كمي به پايين اسكرول كرده و روي
ــي به اين  ــار دهيد. (پيش از دسترس ID & Passcode  فش
ــته باشيد در اين  بخش بايد پين كد عبور را وارد كنيد. توجه داش

بخش نمي توانيد از اسكن اثرانگشت استفاده كنيد)
 Allow Access When Locked ــش  بخ 3ـ 
ــاي Today و  ــل گزينه ه ــاي مقاب ــرده و كليده ــدا ك را پي
Notifications View  را به حالت غيرفعال تغيير دهيد.

ــه تمايل داريد  ــد هريك از گزينه هايي را ك نكتـه: مي تواني
ــي باشد، فعال كنيد اما  ــتگاه قابل دسترس روي صفحه  قفل دس
توجه داشته باشيد براي به حداقل رساندن خطر امنيتي، غيرفعال 

كردن هر دو مورد پيشنهاد مي شود.
ــما اعمال مي شود و براي  ــتگاه ش ــرعت در دس 4ـ تغييرات بس
آزمايش آن كافي است يك بار دستگاه خود را قفل كنيد. اكنون چنانچه سعي كنيد با پايين كشيدن صفحه به 

مركز اطالع رساني دسترسي يابيد، خواهيد ديد كه اين بخش در دسترس نيست.
ــت با طي مراحل، در مرحله  3،  ــده نيز كافي اس ــي مجدد به هريك از گزينه هاي غيرفعال ش براي دسترس

كليدهاي مقابل گزينه  موردنظر را فعال كنيد.

حرفه اي

ميانبر تنظيمات ويندوز 8/1 
ــرات در  ــت از اعمال تغيي ــه صحب ــي ك هنگام
تنظيمات ويندوز مي شود، اولين گزينه اي كه كاربران 
قديمي و حرفه اي ويندوز به آن فكر مي كنند كنترل 
ــان به عنوان يكي از  ــت. كنترل پانل همچن پانل اس
ــمار  ــتم عامل به ش ــز مديريت تنظيمات سيس مراك
ــتفاده كنيد با  ــي رود، اما اگر از ويندوز 8 يا 8/1 اس م
گزينه  جديدي به نام  PC Settings  نيز برخورد 
ــري جديد خود،  ــن گزينه با ظاهر كارب ــد. اي كرده اي
ــياري از امكانات مورد نياز براي اعمال تغييرات  بس
در تنظيمات سيستمي را در اختيار شما قرار مي دهد 
و براي استفاده از آن به ورود به كنترل پانل يا حالت 

دسكتاپ نياز نداريد.
دسترسي به اين گزينه  تنظيماتي جديد با مراجعه 
ــي شايد بظاهر سريع باشد،  ــت. اين مراحل دسترس به نوار Charm و كليك روي Settings امكان پذير اس
ــوار Charm را غيرفعال كرده  ــود كه ن ــت و در صورتي  وقتگيرتر مي ش ــا براي برخي كاربران وقتگير اس ام
ــكتاپ يا صفحه  شروع چيست؟ در ادامه نيز  ــيد. نظرتان راجع به اضافه كردن ميانبري از اين قابليت به دس باش
ــريع تر كرد و با فشار چند كليك  ــتمي را س ــي به تنظيمات سيس با اختصاص كليدهاي ميانبر مي توان دسترس

تركيبي، به آن دسترسي داشت. چنانچه به اين كار عالقه داريد، ترفند زير را دنبال كنيد:
ــي از  ــتخراج فايل اجرايي، آن را در هر بخش ــرده و اس ــد و پس از دانلود فايل فش ــك زير بروي ــه لين 1ـ ب

هارد ديسك رايانه كه تمايل داريد ذخيره كنيد:
http://bit.ly/1DpJUzM

ــروع كافي است روي فايل ذخيره شده  ــكتاپ يا صفحه  ش 2ـ اكنون براي اضافه كردن اين ميانبر روي دس
كليك راست كرده و يكي از گزينه هاي Pin to Start يا Send to / Desktop را انتخاب كنيد.

ــت  ــكتاپ كليك راس ــده در دس ــه براي ايجاد ميانبر صفحه كليدي نيز بايد روي ميانبر ايجاد ش 3ـ در ادام
كرده گزينه  Properties را انتخاب كنيد. سپس در بخش Shortcut key كليدهاي موردنظر را از روي 

صفحه كليد فشار داده و در پايان با كليك روي Ok تغييرات را ذخيره كنيد.
ــروع مي توانيد براحتي به تنظيمات سيستمي در ويندوز 8,1  ــكتاپ و صفحه  ش 4ـ از اين پس نه تنها از دس
ــي داشته باشيد بلكه با فشردن كليدهاي ميانبر از روي صفحه كليد نيز مي توانيد در كوتاه ترين زمان به  دسترس

اين بخش دسترسي يابيد.

متوسط
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كليك شما

اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 51815 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

سالم عبداللهي از جوانرود كرمانشاه: حدود يك هفته است 
تمام اطالعات چندسـاله رايانه ام به پسوند ECC تغيير كرده 
اسـت. آنتي ويروس ها هم كاري از پيش نبردند و من ماندم با 

اطالعات باارزشي كه بي ارزش شد.
  متاسفانه رايانه  شما در دام باجگيرهاي ديجيتال گرفتار شده 
ــز گروگاني در اختيار اين  ــمندتان ني (ransomware) و اطالعات ارزش
ــد اطالعات خود را  ــانس بوديد بايد قي ــمار مي رود. اگر بدش باجگيرها به ش
مي زديد، زيرا بسياري از باجگيرها اطالعات را رمزنگاري كرده و هيچ روشي 
نيز براي خارج كردن اطالعات از حالت رمز وجود ندارد، اما خوشبختانه براي 
 (TeslaCrypt بدافزار) ــرده ــما را رمزنگاري ك باجگيري كه اطالعات ش
ابزاري طراحي شده كه به كمك فايل key.dat ذخيره شده در رايانه  شما 
ــت اطالعاتتان را از حالت رمز  ــن فايل را ايجاد مي كند) قادر اس ــزار اي (بداف

خارج كند.
ــاهده راهنماي  ــتفاده از اين ابزار  بايد آن را دانلود كرده و با مش براي اس
ــه  حاوي فايل هاي رمزنگاري شده را در برنامه  موجود در آن، فايل ها يا پوش
ــايي از اطالعات شما آغاز  فراخواني كرده و منتظر بمانيد تا عمليات رمزگش

شود.
توجه داشته باشيد فايل Key.dat براي رمزگشايي ضروري است و در 
ــما وجود نداشته باشد، بايد قيد بازگشت  صورتي كه اين فايل روي رايانه  ش
ــايي  فايل هاي خود را بزنيد. همچنين در صورتي كه به طور كامل از رمزگش
ــما، ريكاوري  ــت اطالعات ش ــانس بازگش ــديد، تنها ش اطالعات نااميد ش
ــت. براي  ــاي قبلي از فايل هاي موردنظر اس ــك و بازيابي كپي ه هارد ديس
ــا مي توانيد  ــتر درباره اين بدافزار و دانلود ابزار رمزگش ــب اطالعات بيش كس

از لينك زير كمك بگيريد:
http: /  / bit.ly / 1HOHFOa

 ابوالفضـل نوري از تهران: در بسـياري از سـايت ها  وقتي 
برنامه درايور قطعه سخت افزاري آن شركت را دانلود مي كنيم 
هيـچ برنامه نصبي داخل آن نيسـت و فقط چند فايل داخل آن 

است. نمي دانم با آن فايل ها چه كاري بايد انجام دهم.
  به پرسش جالبي اشاره كرديد كه ممكن است براي بسياري 
ــخت افزاري لزوما يك فايل  ــد. درايور س ــران مبتدي نيز مطرح باش از كارب
اجرايي يا نصبي نيست. البته ممكن است براي نصب ساده  آن، فايل نصبي 
ــت. براي نصب اين فايل هاي غيرنصبي  ــود اما هميشه اين طور نيس تهيه ش
ــد. روش انجام كار نيز به اين  ــد از Device Manager كمك بگيري باي
ــرده  ــور را دانلود كرده آن را از حالت فش ــه ابتدا فايل دراي ــت ك صورت اس
ــت كرده و  ــه روي آيكون Computer كليك راس ــارج  كنيد. در ادام خ
ــده  ــمت چپ پنجره  باز ش ــتون س گزينه  Properties را انتخاب و در س
ــش روي هريك  ــد. در اين بخ ــك  كني روي Device manager كلي
ــور را براي آن  ــاني يا دراي ــه قصد داريد درايو آن را به روزرس ــي ك از قطعات
ــب Driver روي  ــس از انتخاب ت ــرده و پ ــد، 2 بار كليك ك ــب كني  نص

Update Driver كليك  كنيد.
ــير  در نهايت مراحل كار را ادامه داده و با انتخاب گزينه  Browse مس
ــور را در بخش  ــخص و فايل دراي ــده در مرحله  اول را مش ــل دانلود ش فاي

ــورت تطابق درايور با قطعه   ــر فراخواني  كنيد. در ص موردنظ
ــور با موفقيت  ــات نصب آغاز و دراي ــر، عملي موردنظ

نصب مي شود.

فرشـاد عبدالحميـد از تهـران: پس از 
ارتقاي نسـخه اندرويد تلفن همراه با مشكل 

 Can’t connect to از كار افتـادن دوربيـن و پيغام
the camera مواجـه مي شـوم كه پـس از آن حتي با ارتقا به 

نسـخه 1 / 5 اين مشـكل حل نشـده اسـت. آيا راه حلي براي 
برطرف شـدن اين مشـكل (غير از بازگشت به نسخه پيشين 

اندرويد 4 / 4 / 4) وجود دارد؟
ــياري از كاربران رخ داده و در مواردي    اين مشكل براي بس
ــروز آن بوده و در  ــزاري دليل ب ــك باگ نرم اف ــده كه ي ــور عنوان ش اين ط

نسخه هاي جديدتر اندرويد رفع مي شود. 
ــكل ارائه شده كه به  همچنين در مواردي راه حل هايي براي رفع اين مش
ــم يكي از اين روش ها  ــاره مي كنيم و اميدواري ــورد از مهم ترين آنها اش 3 م

براي شما چاره ساز باشد:
1- نرم افزار Camera را حذف كرده، با مراجعه به گوگل پلي دوباره آن 

را نصب و به روزرساني كنيد.
ــه   ــا (Apps) گزين ــش برنامه ه ــد و در بخ ــه Settings بروي 2- ب
ــار داده  ــت گزينه   Force stop را فش ــاب و در نهاي Camera را انتخ

 Clear cache ــب گزينه هاي ــس از آن به ترتي و پ
ــد.  دهي ــار  فش ــز  ني را   Clear data و 

ــتگاه را بدون اجراي مجدد برنامه  دس
ــك از برنامه هايي  ــن يا هري دوربي

ــي دارند،  ــه به دوربين دسترس ك
ري استارت كنيد.

3- به Settings مراجعه 
 About ــش ــرده، به بخ ك
phone رفته و  هفت مرتبه 
 Build number روي 

 Developer تا  دهيد  ــار  فش
ــما فعال شود.  option براي ش

 Settings سپس با مراجعه مجدد به
ــار  فش  Developer options روي 

 Use  ــار گزينه ــت چك مارك كن داده و عالم
را  ــتگاه  دس و  ــال  غيرفع را   NuPlayer

ري استارت كنيد.

سـجاد مومني از اصفهان: ايميج هايي را كه 
بـا برنامـه Active @ Boot Disk گرفته ام و 

پسـوند DIM دارنـد، با چـه برنامه اي باز 
كنم؟

ــده با اين نرم افزار را مي توانيد با استفاده    ايميج هاي گرفته ش
از نرم افزار ديگري كه از مجموعه نرم افزاري Disk Image است براحتي 

مديريت كنيد. 
ــش  ــام دارد و در بخ ــزار Active@ Disk Image ن ــن نرم اف اي
ــاهده محتواي فايل ايميج با  ــت فراخواني و مش Explore Image قابلي
فرمت DIM را در اختيار شما قرار مي دهد. براي كسب اطالعات بيشتر از 

اين نرم افزار و دانلود نسخه اي از آن، مي توانيد به اين لينك مراجعه كنيد:
http: /  / www.disk-image.com

حجت رحيمي از اصفهـان: من ويندوز اورجينال 8/1 نصب 
كردم. پس از شش ماه مرتب پيام مي آمد ويندوز شما بزودي 
منقضي مي شود و آن را فعال كنيد. با وجود اين تا يك ماه هيچ 
اتفاقي نيفتاد و ويندوز آپديت مي شد، اما از بس اين پيام روي 
صفحـه مي آمد اقدام به اجـراي كرك ويندوز 7 كردم و پيام ها 
ديگر نمي آيند. االن 3 ماه است مشكلي ندارم و ويندوز آپديت 
 product key لپ تـاپ و product ID هـم مي شـود، امـا
روي دي وي دي يكسان نيسـت. با تغيير product key پيام 
مي دهد كه اين key ديگر كار نمي كند. آيا ويندوز من اورجينال 
اسـت يا كرك شده؟ فروشـنده ويندوز در اين مورد اطالعات 

كافي ندارد. در ضمن لپ تاپم ايسوس N550J است. 
ــازه و به قيمت  ــك نصب ويندوز را از مغ ــما ديس   چنانچه ش
ــك نكنيد ويندوز شما كپي است. اما ممكن است  ارزاني تهيه كرده ايد ش
ــد. (گاهي فروشندگان نسخه هاي  ــتكاري باش اين كپي بدون دس
ــام اورجينال  ــت، به ن ــتكاري اس كپي ويندوز را كه بدون دس

مي شناسند.) 
ــياري از موارد، لپ تاپ ها به  ــته باشيد در بس توجه داش
ويندوز اورجينال مجهز هستند كه اين ويندوز نيز به صورت 
ــك نصبي جداگانه در اختيار شما قرار نمي گيرد، بلكه  ديس
ــن ريكاوري لپ تاپ، ويندوز نصب و با اتصال به  در پارتيش

اينترنت نيز فعال مي شود. 
ــب كرده ايد بعيد مي دانيم  ــما ويندوز را خودتان نص ــه به اين كه ش باتوج
ــد، براي  ــد. در صورتي كه اين طور نباش ــوده باش ــراه لپ تاپ ب ــدوز  هم وين
ــازي قانوني آن بايد از كليد فعال سازي همراه ديسك نصب ويندوز  فعال س
ــتفاده نباشد ويندوز شما كپي  كمك بگيريد. در صورتي كه اين كليد قابل اس

است يا قبال از كليد فعال سازي آن استفاده شده است. 
ــرايط مي توان نتيجه گرفت كه ديسك نصب ويندوز شما كپي  در اين ش
ــتيد. همچنين الزاما ــازي آن نيس ــت و به همين دليل نيز قادر به فعال س  اس

ــدوز  وين ــازي  فعال س  Product Key ــا  ب ــاپ  لپ ت  Product ID
ــوردار  ــال برخ ــدوز اورجين ــتگاهي از وين ــر دس ــا اگ ــت. ام ــان نيس يكس
ــت  ــاپ) نيز ممكن اس ــتگاه (زير لپ ت ــريال دس ــب س ــد، روي برچس  باش

Product Key ويندوز ثبت شده باشد.

clickhelp@jamejamonline.ir پرسش و پاسخ

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

سواالت بدون نام و مشخصات پاسخ داده نمي شود.

توجه

 Task پرسـش كليكي: ويندوز 8/1 سرعت بسيار كمي دارد و وقتي به
ــك  manager مراجعه مي كنم هيچ پردازش فعالي وجود ندارد، اما هارد ديس
ــك در حال استفاده است، اما  به ميزان 100 درصد پردازش دارد. گويا هارد ديس

مشخص نيست چه برنامه اي از آن استفاده مي كند.
ــياري از موارد تا 5 دقيقه پس  ــيد در بس ــته باش پاسـخ كليكي: توجه داش
ــياري  ــراي فراخواني و اجراي بس ــك رايانه ب ــدوز نيز هارد ديس ــه وين از ورود ب
ــت. چنانچه تا 5  ــت اس ــال فعالي ــاز درح ــاي موردني ــرويس ها و نرم افزاره از س

ــا اگر پس  ــت، ام ــد، تقريبا طبيعي اس ــته باش ــكلي وجود داش ــه چنين مش دقيق
ــد به بخش  ــتيد، باي ــكل مواجه هس ــان، همچنان با اين مش ــدت زم ــن م از اي
ــه و روي  ــرل پانل مراجع ــه كنت ــدوز برويد. ب ــتجوي وين ــت جس ــاد فهرس  ايج

Indexing Options كليك كنيد. 
ــش Troubleshooting روي  ــا انتخاب گزينه  Advanced در بخ ب
گزينه  Rebuild كليك كنيد. با انجام اين كار فهرست جستجوي قبلي حذف و 
فهرست جديدي ايجاد مي شود. توجه داشته باشيد پس از كليك روي اين گزينه  
ــس از آن همه چيز به حالت  ــك رايانه فعاليت مى كند، ولى پ ــا مدتي هارد ديس ت

عادي بازگشته و فعاليت پنهان هارد ديسك نيز متوقف مي شود.

پرسش و پاسخ كليكى

ــيو ضميمه كليك مي توانند براي خريد يك  عالقه مندان آرش
ــن هفته نامه مبلغ ده  ــار تاكنون) اي ــداي انتش ــل (از ابت دوره كام
ــاب 251008434 بانك تجارت شعبه  هزار تومان به شماره حس
ــب  ــرقي به نام روزنامه جام جم واريز كنند. براي كس ميرداماد ش
ــماره تلفن روزنامه تماس بگيريد و با واحد  اطالعات بيشتر با ش

آرشيو صحبت كنيد.

دوستداران كليك بشتابيد ...
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انبارگردانى به كمك تگ هوشمند
هنگام خريد از فروشگاه هاى بزرگ حتما متوجه يك شىء  پالستيكى (تگ) شده ايد 
كه به لباس چسبيده و اگر بدون جدا شدن از جنس همراه مشترى از در فروشگاه خارج 
شود، آژير هشدار به صدا در مى آيد. اين سيستم از فناورى RFID استفاده مى كند و كاربرد 
زيادى دارد، اما اكنون يك استارت آپ قابليت هايى به آن اضافه كرده كه باعث كاربردى تر 
شدن اين وسيله مى شود. در سيستم جديد، تاريخ، قيمت و شماره اى انحصارى در تگ 
ــدن آن از در فروشگاه، جنس از فهرست انبار كسر  جنس ذخيره مى شود كه با خارج ش

مى شود و آمارگيرى موجودى و حساب مرجوعى جنس را آسان تر مى كند. 

آزمايشگاه سيار
دانشمندان دانشگاه UCLA با استفاده 
از چـاپ سـه بعدي، كاور مخصوصي براي 
تلفـن  همـراه سـاخته اند كـه آن را به يك 
ميكروسـكوپ پيچيده تبديـل مي كند. اين 
كاور ميكروسـكوپ قادر اسـت بـا تجزيه 
 ،DNA جداگانـه  رشـته هاي  تحليـل  و 
بيماري هايـي ماننـد آلزايمر يا سـرطان را 
تشخيص دهد. اين آزمايشگاه كوچك نتايج 
خود را به سـرور مركزي مي فرستد و براي 
كشـورهاي محروم و نقاط دورافتاده بسيار 
مناسب اسـت. اين ميكروسـكوپ با المپ 

فلئورسنت و تابش نور ليزر كار مي كند.

كاور محافظ ماژوالر
بحـث تلفـن همـراه مـاژوالر (بـا قطعات 
تعويض شونده) مدت هاسـت مطرح مي شود و 
جدي ترين حركـت آن را مي توان پروژه گوگل 

به نام آرا دانست. 
بر اين اساس، يك سازنده ، كاور مخصوصي 
براي تلفـن  همراه آيفـون و برخـي مدل هاي 
سامسـونگ سـاخته كه قطعات قابل تعويض 
 ،Nexpaqروي آن سوار مي شود. اين قاب به نام
يك باتري 1000 ميلي آمپري درون خود دارد و 
قطعات مـاژوالري همچـون بلندگـو، فالش، 
كارتخوان ميكرو اس دي، حسـگر دماسـنج و 
رطوبت، ليزر و حافظه بك آپ همراه آن اسـت 
كه با اضافه كردن هر كدام يك قابليت به تلفن 

افزوده مي شود.

هدفني براي سليقه هاى مختلف
ــت، هدفن هايي كه براي گوش دادن به  ــيقي افراد متفاوت اس ــاليق موس همان طور كه س
ــود هم مي تواند سليقه اي باشد. به اين منظور Axel، هدفن ماژوالري  ــتفاده مي ش موزيك اس
ساخته كه يك هدبند ثابت دارد و بنا به نوع موزيك مي توان گوشي آن را انتخاب كرد. 3 نوع 
ــي براي موزيك جاز،  الكترونيك و راك وجود دارد كه كاربر براساس عالقه اش مي تواند  گوش

يكي را انتخاب كند. هدبند هم در 3 طرح ساخته شده است.

 ويرايش فيلم 
با يك تكان

 Bandit دوربيني كه مشـاهده مي كنيـد
نام دارد و به حسـگر 16 مگاپيكسـلي مجهز 
است. اين دوربين از يك لنز وايد بهره مي برد 
كه بـا كيفيـت 4K ويدئو ضبـط مي كند. اين 
گجت  حين حركت و ضبط مي تواند اطالعاتي 
همچون مكان، سـرعت، ارتفاع، نيروي جي، 
شـتاب و ضربان قلـب را در لحظه هاي خاص 
تصوير ضبط كند. قابليت وي ـژه Bandit اين 
است كه با يك تكان مي توان لحظه هاي خاص 
را به هم متصل كرد و يك فيلم ويرايش شده، 

ساخت.

اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 51816 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

فناورى ديجيتال

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

 يا پست الكترونيكي 
 click@jamejamonline.ir

 بفرستيد 
يا به شماره 300011226   پيامك بزنيد

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

به نشانى click.jjo.ir مراجعه كنيد

آموزش مغز با عينك آفتابي
زندگي شلوغ و پرمشغله امروزي تمركز حواس را از انسان گرفته است. مسائلي كه از 
صبح تا شب در ذهنمان مي چرخد، حواسمان را پرت مي كند. عينك آفتابي مخصوصي 
به نام Narbis كه حسگرهايي از آلياژ طال دارد، به پوست سر مي چسبد و حالت هاي 
ــردن لنزهايش به مغز  ــن و خاموش ك مختلف مغز را درك مي كند. اين عينك با روش
آموزش مي دهد. اگر تمركز حواس داشته باشيد لنز شفاف مي شود،  اگر فكر و خيال كنيد، 

لنزها تاريك مي شوند و هشدار مي دهند حواستان را جمع كنيد.

ققيقههاى ييي سل

شارژر همراه آهنربايي
پاوربانك (شارژر همراه) براي تلفن هاي همراه پرمصرف امروزي حكم طال را دارد، بخصوص 
زماني كه شارژر همراهتان نباشد يا به پريز برق دسترسي نداشته باشيد. با اين حال به دليل سايز 
 Rubix On بزرگ پاوربانك ها، استفاده از آنها در هر شرايطي آسان نيست. اكنون پاوربانكي به نام
ساخته شده كه همچون آهنربا به پشت گوشي مي چسبد و آن را با روش القايي و بدون سيم شارژ 

مي كند. اين شارژر 5000 ميلي آمپر توان دارد و فعال فقط براي آيفون 6 ساخته شده است.

تلفـ
ككيكروس ييم
ككيك يياور م ااك

ــيـل تحل ييو 
مميماريه ييب

صصيص ييتشخ
خود ر

ك
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