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ــال از حكم دادگاه عدالت اتحاديه اروپا براي گوگل در  ــت يك س پس از گذش
خصوص امكان حذف نتايج جستجوي كاربران در سرويس جستجوي اين شركت، 
حال بيش از 250 هزار اروپايي خواستار حذف تمام يا بخشي از نتايج جستجويشان 
ــت اجراي  ــت كه گوگل در همان 3 ماه نخس ــتند. اين در حالي اس در گوگل هس
ــازي سرويس «فراموش شدن»، روزانه 1500 درخواست حذف  اين حكم و فعال س
ــروز به 500 ميليون  ــت كه اين رقم تا ام ــات از طرف كاربران اروپايي داش اطالع

درخواست در روز رسيده است.
ــارم از اين  ــه چه ــتجوي گوگل تقريبا س ــت كه موتور جس نكته جالب اين اس
ــايت رد مي كند و فقط تعدادي  ــي يك ميليون وب س ــت ها را پس از بررس درخواس
ــرد، در يك بازه زماني 16 روزه اعمال  ــا را كه مورد تائيد خودش قرار مي گي از آنه
ــترين  ــي ها و آلماني ها بيش ــورهاي مختلف اروپايي، انگليس ــد. در ميان كش مي كن
درخواست را براي حذف نتايج جستجو از وب دارند و 50/7 درصد كل درخواست ها 

به اين دو كشور مربوط است.
بنابر اعالم گوگل، اقدام براي حذف اطالعات فيسبوك كاربران از نتايج جستجو 
در گوگل بيشترين سهم را در بين درخواست هاي مردم داشته است. اين در صورتي 
ــوب، گوگل پالس و...  ــرويس هاي مختلف گوگل مانند يوتي ــت كه مجموع س اس
شرايطي نزديك به فيسبوك دارند. در ميان نام هايي كه براي حذف نتايج جستجو 

ــت داده اند، افراد مشهور زيادي مانند توني بلر، نخست وزير سابق  به گوگل درخواس
بريتانيا و پرنس هري نيز ديده مي شوند.

شركت آي.  بي. ام كه يكي از شركت هاي پرتالش 
در زمينه پروژه هاي تحقيقاتي و فناوري هاي نو است، 
ــرانجام پس از سال ها، تراشه جديدي با استفاده از  س

فناوري فوتونيك توليد كرده كه مي تواند اطالعات را 
ــر ثانيه انتقال  ــرعت باورنكردني 100گيگابيت ب با س
ــاخت چنين تراشه اي  دهد. آي.بي .ام هدف اصلي س

ــرورها، مراكز اطالعات و ابررايانه  ها  را استفاده در س
عنوان كرده است.

ــي .ام از پالس هاي نوري  ــك آي .ب ــه فوتوني تراش
ــافت هاي طوالني  ــات در مس ــال اطالع ــراي انتق ب
ــود بدون مشكل  ــتفاده مي كند و اين باعث مي ش اس
باال رفتن حرارت، تراشه توانايي انتقال اطالعات را با 
سرعت 100 گيگابايت بر ثانيه داشته باشد. با اين كه 
ــرعت بي نظيري در رايانه هاي خانگي  تجربه چنين س
و كارهاي روزانه بسيار هيجان انگيز است، اما شركت 
ــوص ارائه اين محصول  ــي .ام برنامه اي در خص آي .ب
ــخصي ندارد و هدف اين شركت،  براي رايانه هاي ش
ــتفاده در مراكز  ــراي اس ــه فوتونيك ب ــعه تراش توس
ــال 2007 شروع  ــت. اين پروژه كه از س اطالعات اس
شده، ابتدا سرعت 160 گيگابيت بر ثانيه براي انتقال 
اطالعات را پيش بيني كرده بود، اما سرانجام به 100 

گيگابيت برثانيه رسيد.

 نيمي از ايراني ها 
تلفن هوشمند دارند

ــور ما با شيب  ضريب نفوذ تلفن همراه در كش
ــت و اين پديده با  ــيار بااليي در حال رشد اس بس
ورود نسل سوم و چهارم اينترنت پرسرعت همراه 
ــود گرفته و باعث  ــكل ديگري به خ در ايران، ش
شده در حال حاضر نيمي از ايراني ها تلفن همراه 
ــند. بنابر گفته عضو هيات  ــته باش ــمند داش هوش
ــروز از هر  ــاوري اطالعات، ام ــازمان فن عامل س
ــهروند ايراني يكي از آنها از تلفن  هوشمند  دو ش
ــتفاده مي كند. آماري كه پيش بيني مي شود تا  اس

پايان امسال به 40 ميليون كاربر برسد. 
ــاره به اين كه رسيدن  ــلجوقي با اش خسرو س
ــال 92 به ــمند در س ــار دو ميليون تلفن هوش  آم

ــانه بارزي بر تمايل  ــال 93 نش 20 ميليون در س
ــتفاده از اين ابزار است، تاكيد كرد،  كاربران به اس
ــتر مناسب استفاده و با ارائه  دولت بايد از اين بس
محتوا و خدمات دولتي در اين حوزه، جايگاه خود 
ــلجوقي اعتقاد دارد در  را تثبيت كند. همچنين س
ــراي تلفن همراه  ــواي بومي ب ــث توليد محت بح
ــتغالزايي هم فعاليت كرد ؛  ــوان در زمينه اش مي ت
زيرا سال گذشته در بخش توليد محتوا و نرم افزار 
حدود 25 تا 30 هزار شغل ايجاد شده است. براي 
مقايسه، جالب است بدانيد اكنون نفوذ تلفن هاي 
ــمند در بازار چين بيش از 90 درصد  همراه هوش
ــت كه تقريبا تمام  ــت و اين امر به اين معناس اس

چيني ها تلفن همراه هوشمند دارند.

ــران  ــه از كارب ــاني ك ــتر كس بيش
قديمي تلفن همراه هستند، حتما يك 
ــده بازي snake را كه  بار هم كه ش
مخصوص گوشي هاي نوكيا بود تجربه 
ــاده و خاطره  انگيزي  كرده اند. بازي س
كه در زمان تلفن هاي همراه نه چندان 
ــي از پرطرفدارترين  ــمند به يك هوش
ــده بود.  ــاي موبايل تبديل ش بازي ه
ــري كه تلفن هاي همراه  حال در عص
هوشمند از لحاظ تنوع و كيفيت بازي 
ــول هاي مخصوص  ــه تنه كنس تنه ب

بازي مي زنند، بار ديگر مار خوش خط و خال نوكيا راه خود را به دنياي موبايل ها باز كرده است.
بازي اسنيك اين بار از طرف استوديوي Rumilus و با همكاري طراح اين بازي روانه سيستم هاي عامل 
ــده و اكنون در اختيار كاربران تلفن همراه قرار دارد. پيش از اين نيز نسخه هاي  اندرويد، iOS و ويندوزفون ش
ــنيك ساخته شده، اما اين نسخه با نام Snake Rewind، تنها نسخه رسمي اين  مختلفي از روي بازي اس
بازي از طرف سازندگان اصلي آن است. اين بازي كه به صورت رايگان عرضه شده، چندان تحولي نسبت به 
نسخه هاي قديمي پيدا نكرده و فقط تغييراتي در رابط كاربري و ظاهر آن ايجاد شده است. همين نكته باعث 
ــل جديد كاربراني كه با اين بازي خاطره خاصي ندارند، چندان از آن استقبال نكنند. براي دريافت  ــود نس مي ش
ــافت  ــگاه هاي نرم افزار اپل، گوگل و مايكروس ــت عبارت Snake Rewind را در فروش اين بازي كافي اس

جستجو كنيد.

 Samsung ــونگ كه تالش زيادي مي كند سرويس پرداخت آنالين خود را با نام ــركت كره اي سامس ش
ــمندش كند، قصد دارد اين سرويس پرداخت  ــي هاي هوش Pay به عنوان رقيبي جدي براي اپل پي روانه گوش
ــال در كره جنوبي و آمريكا راه اندازي كند. از همين رو سامسونگ كه پيش از اين  ــهريور و اوايل مهر امس را ش

سرويس ديگري با نام wallet را ارائه كرده بود، حال تصميم به تعطيلي آن گرفته است.
ــده سرويس كيف پول اين شركت تير امسال تعطيل خواهد شد، به همين دليل سامسونگ در حال  گفته ش
اطالع رساني به كاربرانش از طريق ارسال ايميل است. البته با توجه به استقبال بسيار كمي كه از اين سرويس 
ــركت كره اي هنوز هيج دليلي رسمي  براي  ــختي پيش رو ندارد. اين ش ــونگ چندان هم كار س ــده، سامس ش
ــت رونمايي و پشتيباني همه جانبه از سرويس پرداخت  ــرويس wallet اعالم نكرده، اما بديهي اس تعطيلي س

«سامسونگ پي» انگيزه اصلي تعطيلي سرويس قبلي است. 

ترس اروپايي ها از نتايج جستجوي گوگل 

سرعت بي نظير تراشه نوري آي .بي .ام 

 snake كيف پول سامسونگ تعطيل مي شودبازگشت بازي خاطره انگيز
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ــناس و  ــتيون هاوكينگ نظريه پرداز، كيهان ش اس
ــهور بريتانيايي كه به واسطه كتاب ها،  فيزيكدان مش
ــيار شناخته شده است،  نظريه ها و البته معلوليتش بس
ــان ها  در آخرين اظهار نظر خود، از غلبه رايانه  بر انس
ــن گزارش  ــت. اي ــده خبر داده اس ــال آين در 100 س
ــده، ار استيون  ــط Techword منتشر ش كه توس
ــده رايانه ها با  ــال آين هاوكينگ نقل كرده تا 100 س
ــان ها  ــتفاده از توانايي هاي هوش مصنوعي بر انس اس

غلبه و براي ما تصميم گيري خواهند كرد. 
ــك نگراني  ــاله به عنوان ي ــگ از اين مس هاوكين
ــري از اين اتفاق   ــاد مى كند كه براي جلوگي بزرگ ي
الزم است تا ساخته ها و اهداف بشر رويكردي متقابل 
ــوي ديگر بايد اطمينان  ــو داشته باشند. از س و همس
ــترك با  حاصل كنيم رايانه هاي فعلي نيز اهدافي مش

فعاليت هاي ما دارند. 
به هر حال، اين دانشمند انگليسي چنين پديده اى  
ــته و اعتقاد دارد  ــادي اجتناب ناپذير دانس را تا حد زي
ــا امكان  ــدن رايانه ه ــمندتر ش ــرفته تر و هوش با پيش

ــش از پيش  ــا در آينده بي ــي تصميمات آنه پيش بين
ــت كه چنين  ــد. اين اولين بار نيس ــخت خواهدش س
ــود مي آيد.  ــريت به وج ــي براي آينده بش نگراني هاي

ــينمايي و  نظير همين نگراني ها را مي توان در آثار س
ــيموف كه از  ــته هاي آيزاك آس كتاب هايي مانند نوش

آينده تاريك انسان ها و رايانه ها خبر مي دهد، ديد.

هفته هاي گذشته شايعات متعددي 
ــراه  ــن هم تلف ــن  اولي ــوص  در خص
ــركت ال جي به گوش  ويندوزفوني ش
مي رسيد و كسي انتظارش را نداشت 
كه اين شركت كره اي به اين زودي، 
ــرو صدايي از  ــم بدون هيچ س آن ه
ــود با نام   ــي ويندوزي خ اولين گوش

Lancet رونمايي كند. 
ــده ال جي Lancet يك  پردازن
ــنپ دراگون 410  ــت اس ــپ س چي
ــته  ــه از 4 هس ــت ك ــكام اس كوال
 A53-64Cortex ــي  پردازش
ــي  گرافيك ــده  پردازن و  ــي   بيت
كرده  ــتفاده  اس  Adreno 306

ــون 410  ــنپ دراگ ــت اس ــت. با اين كه چيپ س اس
ــت، اما  ــركت نيس ــن محصوالت اين ش جزو آخري
مهندسان ال جي معتقدند با توجه به بهينه سازي هاي 
ــبي براي  ــه مناس ــه گزين ــن تراش ــون، اي ويندوزف

Lancet خواهد بود.
ــون ال جي از يك دوربين  تنها نماينده ويندوز ف
ــت و يك دوربين كم كيفيت  ــلي در پش 8 مگاپيكس
ــا در اين زمينه  ــتفاده مي كند ت ــو اس VGA در جل
ــرار بگيرد.  ــان رده ق ــي هاي مي ــم در ميان گوش ه
ــاعتي اين گوشي نيز براي   باتري 2100 ميلي آمپرس
ــت. در مجموع مي توان  ــاعت كار مناسب اس 18 س
ــط  ــراي كاربراني با بودجه متوس گفت Lancet ب
مناسب است. اين محصول ويندوزفوني قرار است از 

سوي اپراتور آمريكايي ورايزون عرضه شود.

 درآمد مخابرات 
 با صفرهاي 

غيرقابل شمارش

ــه متولي اپراتور اول  ــركت مخابرات ايران ك ش
تلفن همراه ايران است، درآمد مالي خود را در سال 
ــالم كرده كه  ــدود 12هزارميليارد تومان اع 93 ح
سهم دولت از اين مقدار 4900 ميليارد تومان است. 
بنابراين گزارش عملكرد سال 93 در اين سال 951 
ــون و 700 هزار خط  ــزار خط تلفن ثابت، 6 ميلي ه
ــزار خط اينترنت  ــون و 310 ه ــل و يك ميلي موباي

پرسرعت بهره برداري شده است. 
ــين خاني، معاون برنامه ريزي  مهرداد حاج حس
و توسعه شركت مخابرات ايران در اين خصوص 
مي گويد: درصد تحقق عملكرد مخابرات در بخش 
تلفن ثابت و موبايل تقريبا به 100 درصد نزديك 
ــرعت  ــورت اينترنت پرس ــت، اما در بخش پ  اس
43 درصد اهداف مدنظر محقق شده است. اكنون 
ــن ثابت در  ــماره تلف ــون و400 هزار ش 29 ميلي
ــور فعال است كه برابر با ضريب نفوذ 37/66  كش
ــاي همراه نيز  ــت. در بخش تلفن ه درصدي اس
تعداد مشتركان سيمكارت هاي اعتباري مخابرات 
ــتركان  ــمار مش ــترك و ش ــون مش 45/45 ميلي
ــترك  ــيمكارت هاي دائمي 17/45 ميليون مش س
است كه در كنار 4ميليون و 76 هزار خط اينترنت 
ــد  ــوع 96/4 درص ــرعت ADSL در مجم پرس

جمعيت كل كشور را پوشش مي دهد.

شركت اپل سرانجام تصميم گرفته سرويس 
اسـتريمينگ موسـيقي خـود را كـه مبتنـي بـر 
 apple سـرويس بيتس اسـت با نـام تجـاري
music در اختيـار كاربران قـرار دهد. ويژگي با 
اهميتـي كـه قرار اسـت همراه با اين سـرويس 
موسيقي آنالين ارائه شود، يكپارچه شدن شبكه 
 apple با سـرويس موسـيقي ping اجتماعـي

music  است.
اين شـبكه اجتماعي كه در سال هاي گذشته 
از سـوي اپل معرفي شـده، يك شبكه اجتماعي 

موسـيقي محور اسـت كه كاربر 
آن،  از  اسـتفاده  بـا  مي توانـد 

عالقـه  مـورد  آهنگ هـاي 
خود را مشـخص يـا درباره 

آنهـا اظهارنظر كنـد. همچنيـن ping  به كاربر 
ايـن امكان را مي دهد در كنار يافتن دوسـتان از 
ميان چند ميليون كاربر  iTunes در كشـورهاي 
مختلـف، اطالعـات دقيق تـري از آخريـن اخبار 
موسـيقي به دسـت آورد. قرار اسـت اين شبكه 
اجتماعي در سـرويس موسيقي جديد جاي داده 
شـود تا كاربران بتوانند به صـورت تخصصي تر 
موسيقي گوش دهند و اخبار آن را پيگيري كنند. 
به نظر مي رسـد اپل تصميم گرفته با سـرويس 
موسـيقي جديد خود كه هنوز وجوه مرموز زيادي 
دارد، صنعـت موسـيقي را متحول 
كنـد؛ اتفاق بزرگي كه پيش از اين 
نيز با آي تيونز تا حدودي آن را 

پيگيري كرده است.

ــت توجهات زيادي را  ــالي اس ــخه ويندوز كه يك س ــتقبال از جديدترين نس كم كم بايد خود را براي اس
ــده، اما  ــتم عامل اعالم نش ــب كرده آماده كنيم ؛ زيرا با اين كه هنوز تاريخ دقيق ارائه اين سيس ــه خود جل ب
مايكروسافت هفته گذشته در گزارشي رسمي تمام نسخه هايي را كه قرار است براي اين سيستم عامل چند 
ــافت قرار است 7 نسخه مختلف از ويندوز 10  ــود، اعالم كرد. طبق اين گزارش مايكروس پلتفرمي عرضه ش

را روانه بازار كند.
ــل توجه در مورد  نكات قاب
فهرست هفتايي مايكروسافت، 
 pro و home ارائه 2 نسخه
ــخصي  ــاي ش ــراي رايانه ه ب
ــام  ن ــذف  ح و   10 ــدوز  وين
ويندوزفون از ميان گزينه هاي 

مايكروسافت است. 
ــي  ــركت آمريكاي ــن ش اي
ويندوزفون 10  عبارت  به جاي 
ــي  موبــايل ــخــــه  نس در 
ــام ن از  ــود  خ ــتم عامل   سيس
ــود. ــاده و Enterprise عرضه ش ــخه س ــت در 2 نس ــاد كرده كه قرار اس   Windows 10 Mobile ي

ــت از تبلت هاي 8 اينچي نيز پشتيباني  ــمند، قرار اس ــي هاي هوش  Windows 10 Mobile عالوه بر گوش
كند. 

 Education و  enterptise عالوه بر اينها ويندوز 10 در نسخه هاي رايانه اي 2 عضو ديگر با نام هاي
ــخه ــت. آخرين عضو خانواده 7 نفره ويندوز 10 نيز نس ــي مربوط اس ــه به كاربردهاي تجاري و آموزش  دارد ك
IoT Core است كه با هدف استفاده در اينترنت اشيا طراحي شده است. بنابر شنيده ها و اظهارات مسئوالن 

مايكروسافت، تابستان امسال زمان عرضه نهايي ويندوز 10 خواهد بود.

رايانه ها؛ ارباب هاي آينده 

رونمايى از گوشي ويندوزفون ال جي در سكوت

يكپارچه شدن سرويس موسيقي اپل با يك شبكه اجتماعي  اعضاي خانواده  ويندوز 10 معرفي شدند
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گزارش داخلى

فاطمه عبدالعلي پور
افزايش تعداد شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان هاي 
ــد  ــتقبال كاربران ايراني از آنها باعث ش ــي و اس موبايل
ــبكه هاي  ــايت ها و ش ــد تعداد س نگراني ها در مورد رش
ــت  ــد و دولت كه تصميم نداش ــده افزايش ياب فيلترش
ــي با نام  ــه اجراي طرح ــد، ب ــال كن ــته را دنب  راه گذش
«فيلترينگ هوشمند» براي نظارت و مهار اين شبكه ها 

تحت فشار قرار گرفت.
 ICT در حالي كه محمود واعظي اعالم كرد وزارت
ــبرد پروژه فيلترينگ هوشمند با سه دانشگاه  براي پيش
ــته و پيگيري ها  ــد بس ــاي جدي ــگاه قرار داد ه و پژوهش
ــار برخي  ــود، اما موج انتش به صورت مرتب انجام مي ش
پيامك ها با محتواي مجرمانه باعث شد، قوه قضاييه در 

اين باره اظهار نظر كند.
روزهاي نخست پاييز 93، غالمحسين محسني اژه اي، 
ــات، با ابراز نگراني  ــه اي خطاب به وزارت ارتباط در نام
ــيع مطالب موهن، از طريق برخي  ــبت به انتشار وس نس
ــر و تانگو  ــر واتس اپ، وايب ــي نظي ــبكه هاي اجتماع ش
ــراي فراهم كردن زمينه و  ــرد: اين وزارتخانه ب اعالم ك
ــازي و كنترل  ــتر فني مورد نياز به منظور مسدودس  بس
اطالعاتي موثر شبكه هاي يادشده، فقط يك ماه فرصت 

دارد.
اينستاگرام، اولين قرباني

ــار اين نامه با نشر اين شايعه همراه بود  انتش
ــدن  كه بعد از يك ماه، در صورت موفق نش
وزارت ارتباطات در اجراي پروژه فيلترينگ 
ــبكه هاي  ــي به تمام ش ــمند، دسترس هوش

مذكور، مسدود خواهد شد.
اما چندي بعد و در راستاي 

ــايعات  ــه ش ــخگويي ب پاس
ــدن برخي  ــاره فيلتر ش درب
دستگاه  رئيس  ــبكه ها،  ش

ــا بصراحت اعالم  قض
قضاييه  ــوه  ق ــرد:  ك

ــه  ــه اي ب ــچ عالق هي
ــازي  مســـدودس

ــبكـــه هاي  ش
اجتماعي ندارد.

وزير ارتباطات 
نيز در پاسخ به نامه 

ضرب االجل قوه قضاييه با 
بيان اين كه مسدود شدن شبكه هاي 

اجتماعي از نظر فني و تكنولوژيك با توجه 
ــت، راه حل مناسبي  به اين كه تعداد آنها زياد اس

ــت وزارت ارتباطات  ــت، اعالم كرد كه سياس نيس
ــبكه هاي اجتماعي داخلي  در اين زمينه حمايت از ش

است.
ــمي  همچنين مركز ملي فضاي مجازي به طور رس
ــمند  از آغاز بهره برداري اولين نرم افزار فيلترينگ هوش
ايران خبر داد و چند ماه بعد نيز از سوي وزارت ارتباطات 
ــد كه گام اول برنامه فيلترينگ هوشمند كه با  اعالم ش
ــده ، در يكي از شبكه هاي  ــگاه ها نوشته ش كمك دانش

اجتماعي موبايلي اجرا شد.
ــمند قرار  ــبكه اي كه هدف فيلترينگ هوش اولين ش
ــتاگرام بود. پس از گذشت چندي، واعظي  گرفت، اينس
اعالم كرد مرحله اول فيلترينگ هوشمند از طريق يك 
ــا 83 درصد موفقيت همراه  ــتاگرام ب نرم افزار روي اينس

بوده است.

فيلترينگ هوشمند چيست؟
مطابق برآورد و پيش بيني وزير ارتباطات، فيلترينگ 
ــمند يك طرح 10 ماهه است كه مرحله اول اين  هوش
ــه ماه و مرحله سوم شش  طرح يك ماه، مرحله دوم س
ــت فيلترينگ  ــيد. مرحله نخس ــد كش ــاه طول خواه م
هوشمند روي شبكه اجتماعي اينستاگرام انجام شد، در 
مرحله دوم كه از نيمه اسفند آغاز شده، اين سيستم روي 
شبكه  هاي اجتماعي اجرا نمي شود، بلكه زيرساخت ها را 
ــي قرار مي دهد و در مرحله سوم كه  مورد هدف و بررس
از حدود يك ماه ديگر آغاز مي  شود، كل شبكه اينترنت 

تحت اجراي فيلترينگ هوشمند قرار خواهد گرفت.
ــمند، مسدود  با طراحي نرم افزارهاي فيلترينگ هوش
شدن دسترسي مردم به سايت هاي اجتماعي، بين المللي 

و صفحاتى با محتويات مجرمانه محدود مي شود.
ــام فيلترينگ به عهده يك  ــور ما انج اكنون در كش
ــت و با راي گيري كه در ميان اعضاي اين  كارگروه اس
ــود يك  ــود، تصميم گرفته مي ش كارگروه انجام مي ش
ــتم  ــود. بنابراين در اين سيس ــود يا نش ــايت فيلتر ش س
فيلترينگ، ممكن است اعمال سليقه هايي از سوي افراد 
ــته باشد. يكي از راهكارهايي كه درنهايت به  وجود داش
حذف اين اعمال سليقه ها مي انجامد، استفاده از 
ــت. يعني با  ــتم فيلترينگ هوشمند اس سيس
ــاي افراد، اين  ــي نرم افزارها به ج جايگزين
ــرف خواهد  ــاله تا حد زيادي برط مس

شد.
مدعيان فيلترينگ

ــناس  ــي، كارش ــود لياي محم
فناوري اطالعات و ارتباطات در 
خصوص نحوه اجراي 
در  فيلترينگ  پروژه 
ــد:  ــران مي گوي اي
ــروژه  اكنون  اين پ
ــي  مدع دو 
ــي  دارد؛ يك
عالي  شوراي 
مجازي  ــاي  فض
ــركت  ش ديگري  و 
ــاخت  زيرس ارتباطات 
ــان نيز  ــر كدام ش ــه ه ك
ــرح  ط ــراي  اج ــد  مدعي ان
عالي  شوراي  آنهاست.  وظيفه 
فضاي مجازي حدود 8 ماه پيش 
ــگاه شهيد بهشتي  قراردادي با دانش
امضا كرده و با همكاري موسسه تبيان 
ــت. از  در حال پيش بردن پروژه  خود اس
ــات مخابرات به  ــوي ديگر، مركز تحقيق س
ــركت زيرساخت، پروژه  فيلترينگ  نيابت از ش

ديگري تعريف كرده و كار را پيش مي برد.
ــن دو پروژه به صورت  ــا بيان اين كه اي او ب
ــوراي  ــت، مي افزايد: ش موازي در حال اجراس
ــتر روي فيلترينگ  ــي فضاي مجازي بيش عال
ــتهجن متمركز است  عكس ها و فيلم هاي مس
ــالمي  ــط صفحاتي را كه محتواي غيراس و فق

دارد، مي بندد.
به گفته ليايي، فيلترينگ هوشمند  اكنون به 
ــي در حال اجراست و هر چه  شكل نامحسوس
ــتري مي گذرد، اجراي آن قدرتمندتر  زمان بيش

و مناسب تر مي شود.

ــات  ــات و ارتباط ــاوري اطالع ــناس فن ــن كارش اي
ــات اينترنتي فيلتر  ــداد صفح ــد: روز به روز تع مي گوي
ــگ به مرور  ــود، زيرا پروژه فيلترين ــده، كمتر مي ش ش
ــخيص بيشتري، محتواهاي مجرمانه  زمان با قدرت تش
ــدود مي كند و به اين ترتيب رضايتمندي مردم نيز  را مس

افزايش مي يابد.
ــاط منطقي بين  ــن درخصوص وجود ارتب او همچني
ــرعت انتقال  ــمند با كندي س ــراي فيلترينگ هوش اج
ــبكه هاي اجتماعي موبايلي مي گويد: مشكل  داده در ش
ــت و  پيش  آمده در نرم افزارهايي همچون وايبر، فني اس
ــتفاده  ارتباطي با فيلترينگ ندارد؛ از آنجا كه به دليل اس
ــطح درآمد مخابرات كاهش يافته،  از اين نرم افزارها س

سياست نيز بر كند شدن اين شبكه ها خواهد بود.
ــنتي فيلترينگ  ــت كه روش هاي س ليايي معتقد اس
همچنان پابه پاي فيلترينگ هوشمند كاربرد دارد. رئيس 
كارگروه كميته تعيين مصاديق و محتواي مجرمانه نيز 
ــبوك شامل  ــتر تاكيد و اعالم كرده بود: قطعا فيس پيش
ــد و همچنان  ــمند نخواهد ش ــراي فيلترينگ هوش اج

به صورت كامل فيلتر خواهد ماند.
كليد قانون

ــفناني، عضو كارگروه تعيين مصاديق  محمدعلي اس
و محتواي مجرمانه نيز در خصوص چرايي اجراي چند 
ــه خبرنگار «كليك»  ــروژه فيلترينگ به موازات هم ب پ
ــخص  ــون جرايم رايانه اي، تكليف را مش مي گويد: قان
ــوراي عالي فضاي مجازي، تعيين  ــت. كار ش كرده اس
ــت  كه  ــت، نه اجرا. اين در حالي اس ــتگذاري اس سياس
ــواي مجرمانه، مطابق  ــروه تعيين مصاديق و محت كارگ
ــود و  ــون تصميم مي گيرد كدام فضاها بايد فيلتر ش قان

وزارت ارتباطات آن را به اجرا درمي آورد.
ــي مي داند كه  ــمند را روش نوين او فيلترينگ هوش
ــت، اما  ــورهاي دنيا در حال اجراس ــياري از كش در بس
ــيوه هاي اجراي آن با توجه به سياستگذاري دولت ها  ش

متفاوت است.
ــنتي  ــفناني درخصوص ادامه يافتن فيلترينگ س اس
ــمند مي گويد: تصميم گيري  به موازات فيلترينگ هوش
ــه كارگروه تعيين مصاديق  براي فضاي مجازي، وظيف
ــت و در صورتي كه به اطمينان  و محتواي مجرمانه اس
ــمند مي توان روي اين فضا كنترل  برسد به شيوه هوش
ــنتي  ــيوه هاي س ــرد و  ادامه اجراي فيلترينگ به ش ك

ضرورتي نخواهد داشت.
ــگ به نگراني گروه هاي  اين عضو كارگروه فيلترين
ــاره و اضافه  ــمند اش ــراي فيلترينگ هوش ــف اج مخال
ــه آنچه نبايد هم،  ــا از اين بابت نگرانند ك مي كند: آنه
ــود. گروه ديگر هم كساني  در اجراي اين طرح فيلتر ش
ــتفاده از  ــراي فيلترينگ با اس ــتند كه معتقد به اج هس
ــده عمليات  ــنتي اند. در دنيا نيز ثابت ش ــاي س روش ه
ــت  ــمند تا 85 درصد دقيق اس اجرايي فيلترينگ هوش
ــا نيز متعلق به  ــد خطا دارد. اين درصد خط و 15 درص

محتواهايي است كه نبايد فيلتر شود.
ــي وزارت ارتباطات و فناوري  ــس از دسترس حال پ
ــمند، برخي  ــگ هوش ــاوري فيلترين ــه فن ــات ب اطالع
كارشناسان معتقدند بهتر است فضاهاي مجازي ديگري 
مثل فيسبوك، توييتر، يوتيوب و شبكه هاي اجتماعي كه 
ــوي كارگروه تعيين مصاديق محتواي  پيش از اين از س
مجرمانه فيلتر شده اند نيز به طريق فيلترينگ هوشمند 
ــر اينترنت در ايران  ــار رواني فيلت ــوند كه هم ب اداره ش
ــاي مثبت اين  ــود و هم بتوان از ويژگي ه ــته ش برداش

فضاها استفاده كرد.

فيلترينگي براي جلب رضايت
محمدعلي پورخصاليان

روزنامه نگار حوزه آى تى
ــرفصل  ــتجو در گوگل با س ــا تمام نتايج جس تقريب
و   (Sub Title) ــم  فيل ــس  زيرنوي  ،(Lyric)ــه تران
بسياري از كلمه هاي كليدي ديگر فيلتر هستند؛ كلماتي 
ــران فيلترينگ،  ــوي تصميم گي ــدي كه زماني از س كلي
ــخيص داده شده اند.  ــب تش محتواي مجرمانه يا نامناس
ــياري از مسئوالن  ــنتي فيلترينگ به گفته بس روش س
ــان، باعث شده سايت هاي زيادي كه از نگاه  و كارشناس
ــتند نيز  ــب نيس اعمالگران فيلترينگ مجرمانه و نامناس
ــود. از طرفي شايد سايتي براي برخي نامناسب  فيلتر ش
ــب باشد و اين روش قديمي  و براي عده اي ديگر مناس
ــود.  فيلترينگ باعث بروز نارضايتي در گروه دوم مي ش

پس چاره چيست؟
ــاله كه اينترنت در كشور همزيستي ويژه اي  اين مس
با سيستم فيلترينگ دارد حقيقتي انكارناپذير است. حتى 
اقدامات متفاوت از سوى تصميم گيران در حوزه اينترنت 
به نوعى كاركردى مانند فيلتر داشته است. اقداماتي مانند 
محدوديت سرعت كاربران خانگي اينترنت به دسترسي 
با سرعت «اسمي» 128 كيلوبيت برثانيه كه معني عملي 
آن با در نظر گرفتن تقسيم پهناي باند بين 8 تا 12 كاربر، 
ــرعت 15 تا 24 كيلوبيت بر ثانيه  دسترسي با حداكثر س
است، عمال دسترسي كاربران ايراني را به خدماتي چون 
ــاهده آنالين و همزمان فايل هاي تصويري حتي در  مش

حالت بدون اعمال فيلترينگ، ناممكن كرده است.
ــايت ها مانند ويكي پديا  از سوي ديگر بسياري از س
ــده، اما صفحاتي  ــته ش ــراي كاربران ايراني باز گذاش ب
ــب دارد،  ــواي نامناس ــه محت ــايت ها ك ــن س  در همي

فيلتر شده است.
ــاله اي وقتگير و هزينه بر است، از اين رو  فيلترينگ مس
تصميم گيران چند سالي است درصدد يافتن راه حلي براي 
رفع مشكل روش سنتي فيلترينگ برآمده اند و فيلترينگ 
هوشمند را به عنوان راه حلي براي جبران ناكارآمدي سيستم 
سنتي فيلترينگ عنوان كرده اند. از طرفي با افزايش كاربرد 
شبكه هاي اجتماعي بر بستر تلفن همراه، دغدغه محتواي 
نامناسب كه از ريشه دارترين دغدغه هاي اينترنت در كشور 
ــوي جديدي يافته است. شبكه هاي  ــمت و س ماست، س
ــن حوزه هاي  ــل مختلف از داغ تري ــي كه به دالي اجتماع
فناوري اطالعات ارتباطات هستند، در كشور ما 2 برخورد 
راديكال را تجربه كرده اند: عشق و نفرت. مساله فيلترينگ 
هوشمند هم برخالف اين كه مساله اي بزرگ تر از فيلترينگ 
ــت، از همان ابتداي  ــبكه هاي اجتماعي در كشور ماس ش
ــوي مقام هاي مسئولي  ــدنش در رسانه ها از س مطرح ش
ــا نام هايي چون  ــن روش بودند، ب ــه درصدد توضيح اي ك
ــتاگرام و وايبر همراه بود و به همين دليل  فيسبوك، اينس
ــته اين تصور را در ذهن كاربران ايراني  خواسته يا ناخواس
ــمند روشي است براي  ايجاد مي كرد كه فيلترينگ هوش
استفاده از شبكه هاي اجتماعي كه مشمول فيلتر شده اند. 
به اين ترتيب فيلترينگ هوشمند از همان ابتدا به يكي از 
بحث هاي حاشيه اي چرايي و چگونگي استفاده ايرانيان از 

شبكه هاي اجتماعي بين المللي تبديل شد.
ــاي كاربران از اينترنت در  در كنار تمام نارضايتي ه
ــي، محدوديت روش هاي  ــرعت دسترس ايران مانند س
ــاله  ــاال و كيفيت پايين و خود مس ــي، قيمت ب دسترس
ــمند تاكنون در  ــداران فيلترينگ هوش فيلترينگ، طرف
ــير خود از اين روش، اين نوع فيلترينگ را با جامه  تفاس
ــد. اين روش فيلترينگي  ــدي بر تن معرفي مي كنن جدي
ــت رضايت چند گروه مختلف را با خواسته هاي  قرار اس
ــان و موافقان  ــران، مخالف ــد؛ كارب ــب كن ــف جل مختل

شبكه هاي اجتماعي.

پيش به سوي اينترنت پـاك مكث
اكنون فيلترينگ هوشمند به موازات فيلترينگ سنتي در كشور اجرا مي شود
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ــه ويروس هاي  ــاي ديجيتال فقط ب ــروزه تهديد ه ام
ــود، بلكه بدافزارها  ــتم محدود نمي ش مختل كننده سيس
ــا دزدي اطالعات  ــي مي توانند ب و نرم افزارهاي جاسوس
ــتفاده از سيستم به عنوان زامبي  شخصي و بانكي يا اس
ــكالت  ــراي حمله هاي DoS باعث ايجاد مش براي اج
ــيار جدي مالي يا حقوقي براي كاربر شوند. در نتيجه  بس
آنتي ويروس ها بسيار قوي تر و مقتدرتر از پيش شده اند و 
ــاز تلقي  مي توانند هر فايل يا نرم افزاري را كه مشكل س
كنند، قرنطينه يا حذف كرده و امنيت هسته سيستم عامل 
ــتم را تامين كنند. با وجود اين،  و كاركردهاي كلي سيس
ــد خود مي توانند  ــا با محافظت بيش از ح آنتي ويروس ه
ــته و او را در محدوديت قرار  ــر را بس ــت و پاي كارب دس
ــت  ــياري از مواقع آنتي ويروس ممكن اس ــد. در بس دهن
ــايي كرده و  ــالم را به عنوان تهديد شناس نرم افزارهاي س
مانع اجراي آن شده و در نتيجه جلوى كار كاربر را بگيرد. 
در ادامه معرفي راهكارهاي پيشگيري از بروز اين مشكل 

در كنار حفظ حداكثر ايمني سيستم مي پردازيم.
VirusTotal اسكن با

ــت و در  هيچ نرم افزار امنيتي 100 درصد ايمن نيس
ــكوك، بخصوص  ــي مجدد فايل هاي مش نتيجه بازرس
ــك  ــده ش ــت يك فايل دانلود ش ــاره ماهي ــي درب وقت
ــمار مي رود.  ــه كار معقولي به ش ــته باشيد، هميش داش
 VirusTotal ــن  آنالي ــرويس  س از  ــتفاده  اس ــا  ب
ــا  ــل ب ــاني www.virustotal.com فاي ــه نش ب
ــي مي شود.  ــتر از 50 نرم افزار امنيتي دوباره بررس بيش
ــر در موتور  ــل موردنظ ــي فاي ــرويس با بررس ــن س اي
ــه نام هاي مطرحي مثل   آنتي ويروس هاي متعدد ازجمل
 Symantec، Bitdefender، Sophos، McAfee
و Kaspersky سالمت فايل شما را تعيين مي كند. 

ــرويس كامال رايگان  ــر از همه اين كه اين س مهم ت
ــاي موردنظر به  ــردن فايل ه ــكن ك ــت و براي اس اس
ــاب كاربري نيازي نيست.  پرداخت هزينه يا ايجاد حس
ــايت روي دكمه  ــه اصلي وب س ــت در صفح كافي اس
ــكوك را از  ــك كرده و فايل مش Choose File كلي
ــپس دكمه Scan it را فشار  رايانه خود آپلود كنيد، س

دهيد تا نتيجه بررسي براي شما نمايش داده شود. 
ــده  ــرويس حجم فايل آپلود ش تنها محدوديت اين س
ــد. در صورتي كه  ــت كه بايد كمتر از 128 مگابايت باش اس
ــد با نصب افزونه  ــتفاده مي كنيد، مي تواني از فايرفاكس اس
 VTzilla ــام ــن مرورگر به ن ــراي اي VirusTotal ب
دانلودهاي مرورگر را قبل از آن كه وارد رايانه تان شود، اسكن 
ــت روي لينك دانلود  ــد. پس از نصب افزونه، كافي اس كني
 Scan with VirusTotal كليك راست كرده و گزينه
را انتخاب كنيد تا صفحه حاضر از نظر وجود بدافزار اسكن 
شود. كاربران كروم مي توانند افزونه VTchromizer را 

كه كاركردي مشابه دارد، دانلود كنند.
 Should I Remove It اسكن با

ــده با  ــي از برنامه هاي نصب ش ــي كه يك در صورت
ــتم شما مشكل دارد ـ مثال  نرم افزار آنتي ويروس سيس
ــه اينترنت مي گيرد ـ  ــي آن را ب فايروال جلوي دسترس
ــزار، از طريق  ــود بداف ــاظ وج ــه لح ــد آن را ب مي تواني
 سرويس آنالين Should I Remove It به آدرس
ــكن كنيد.  www.shouldiremoveit.com اس
اين ابزار كاربردي و رايگان تمام برنامه هاي نصب شده 
سيستم را بررسي و آنها را از نظر ميزان خطر رتبه بندي 

مي كند. 
هر برنامه اي كه با عالمت قرمز مشخص شده باشد 
يك تهديد امنيتي به حساب آمده و بايد به سرعت پاك 
ــود. با كليك كردن روي هر يك از برنامه ها مي توان  ش
اطالعات مربوط به آن ازجمله حجم برنامه نصب شده 
ــه كاربر اجازه  ــاهده كرد. دكمه Uninstall ب را مش
ــرويس پاك كند كه  ــد برنامه را از طريق اين س مي ده
ــريع تر  ــبت حذف برنامه از طريق كنترل پنل س به نس

اجرا مي شود. 

جستجوي ديتابيس هاي تهديدات آنالين 
ــه،  ــت رايان ــزرگ امني ــركت هاي ب ــياري از ش بس
ديتابيس هاي جامعي از بدافزارهاي شناخته شده منتشر 
ــازه مي دهد  ــا به كاربران اج ــد. اين ديتابيس ه مي كنن
ــت به روز  ــورد نظر را با يك فهرس ــكوك م برنامه مش
ــاق داده و آن را از نظر وجود  ــي انطب ــدات واقع از تهدي
ــي كنند. از ميان اين ديتابيس ها، سرويس  بدافزار بررس
از  ــي  يك  Symantec Security Response

بزرگ ترين و كاربردي ترين آنها به شمار مي آيد.
ــته تهديدات، خطرات  ــن صفحه نتايج را در 3 دس اي
ــامل  ــب مي كند. خطر امنيتي ش ــيب پذيري ها مرت و آس
ــته (PUP)، تبليغ افزارها و  ــاي احتماال ناخواس برنامه ه
ــود. در حالي كه تهديد به  برنامه هاي گمراه كننده مي ش
ــاذي الكترونيك و  ــا، نرم افزارهاي اخ ــن تروجان ه آخري
ــود. هر يك از  ــر بدافزارهاي خطرناك اطالق مي ش ديگ
ــود را از نظر زماني و با توجه به  ــته ها موارد موج اين دس
ــودن آنها مرتب مي كند، اما كاربران مي توانند در  جديد ب
صورت تمايل با ورود به نوار AZ يا وارد كردن نام فايل 

مشكوك خود در اين ديتابيس به جستجو بپردازند. 
 sandbox استفاده از

يكي از بهترين روش ها براي آزمايش برنامه اي كه از 
 Sandbox ــتيد، اجراي آن در ماهيت آن مطمئن نيس
ــازي  ــزا از فضاي ذخيره س ــي مج ــت. اين نام بخش اس
ــت كه مي توانيد در آن برنامه مورد نظر  ــك اس هاردديس
ــتن بر سيستم در امنيت و در انزواي  را بدون تاثير گذاش
ــه Sandboxie يكي  ــل نصب و اجرا كنيد. برنام كام
ــاب مي آيد،  از قديمي ترين برنامه هاي اينچنيني به حس
ــت.   ــا كماكان بهترين ابزار در نوع خود باقي مانده اس ام
ــراي برنامه دانلود  ــس از نصب اين برنامه و هنگام اج پ
ــرده و گزينه  ــت ك ــل نصب كليك راس ــده، روي فاي ش
ــپس روي  Run Sandboxed را انتخاب كرده و س
ــد. در صورتي كه به هر  ــك كني Default Box كلي
ــه را نمي خواهيد،  ــيد كه برنام ــي به اين نتيجه برس دليل
ــمت  ــت Sandboxie در قس ــد روي عالم مي تواني
ــدارهاي ويندوز در كنار ساعت و تاريخ راست كليك  هش
ــه Default Box را انتخاب كنيد تا به  ــرده و گزين ك
ــيد. در اينجا مي توانيد  ــي داشته باش محتواي آن دسترس
 sandbox برنامه هاي مورد نظر را پاك كرده و فضاي

را خالي كنيد. 
تغيير تنظيمات امنيتي آنتي ويروس 

ــما يكي از برنامه هاي  در صورتي كه آنتي ويروس ش
ــدار دادن قرنطينه كرده  ــاي هش ــده را به ج ــود ش دانل
ــده خارج كرد.  ــوان آن را از حالت بلوكه ش ــد، مي ت باش
ــت، زيرا  ــب نيس ــتر موارد اين كار مناس هرچند در بيش
ــك  ــاره ماهيت برنامه يا فايل ش ــي اگر ذره اي درب حت
ــت آن را همان جا رها كرده و  ــيد، بهتر اس ــته باش داش
ــي صحت  از رويه معمول آنتي ويروس خود براي بررس
ــل از اجراي  ــد. در اين صورت قب ــتفاده كني تهديد اس

ــويد. اما در  ــل، نظر متخصصان را درباره آن جويا ش فاي
ــار آنتي ويروس نصب  ــه برنامه اي بدون اخط صورتي ك
ــوي فايروال سيستم بلوكه مي شود،  ــده و اكنون از س ش
ــت قرنطينه مشكل ساز نخواهد  خارج كردن آن از فهرس
ــد. (به نكته  ــي كني ــت ابتدا برنامه را بررس  بود. بهتر اس
Should I Remove It مراجعه شود) روند كار براي 
ــتفاده  ــردن برنامه از قرنطينه به فايروال مورد اس خارج ك

بستگي دارد. براي مثال در فايروال ويندوز بايد به:
 Contorl Panel>System and
 Security>Allow a program through
 windows firewall
ــود، روي دكمه  ــاز مي ش ــه اي كه ب ــد. در صفح بروي

ــرده و برنامه اي را كه  ــك ك Change Settings كلي
ــد از قرنطينه خارج كنيد تيك بزنيد. در صورتي  مي خواهي
كه برنامه مورد نظر شما در فهرست موجود نبود ، مي توانيد 
با كليك روي Allow another program، برنامه 

را انتخاب كرده و دكمه Add را فشار دهيد.
گزارش موارد اشتباه به شركت امنيتي سازنده 

شركت هاي امنيتي از مشكالت ايجاد شده به  دليل 
حساسيت زياد آنتي ويروس ها براي كاربران و سازندگان 
ــت كه  ــتند. در نتيجه به نفع همه اس نرم افزار آگاه هس
ــخيص داده  ــتباه خطرناك تش ــه به اش ــي ك برنامه هاي
ــود هرچه زودتر شناسايي و اصالح شود. بهترين  مي ش
ــاني به شركت سازنده  راه براي انجام اين كار اطالع رس
آنتي ويروس درباره برنامه هايي است كه فكر مي كنيد به 

اشتباه شناسايي شده اند. 
ــران امكان مي دهند از  برخي آنتي ويروس ها به كارب
ــام دهند. در اين گونه  ــق خود برنامه اين كار را انج طري
 False Positive آنتي ويروس ها گزينه اي به نام برنامه
ــتادن  (تهديد هاي غيرواقعي) و Send Sample (فرس
ــتر) وجود دارد كه مي توان براي  نمونه براي تحليل بيش

برنامه هاي قرنطينه شده به كار برد. 
ــركت امنيت نرم افزاري روند تحويل گزارش  هر ش
ــي  ــروس مجان ــال در آنتي وي ــراي مث ــود را دارد. ب خ
ــه، روي دكمه  ــول مديريت رفت Avira، بايد به كنس
Quarantine يا قرنطينه در سمت چپ كليك كرده 
ــكوك موردنظر را از فهرست موارد موجود  و برنامه مش
ــت روي عالمت پاكت  ــپس كافي اس انتخاب كنيد. س
ــك كنيد تا فايل موردنظر  ــه در نوار ابزار بااليي كلي نام

براي تحليل بيشتر به شركت Avira فرستاده شود.

امنيت

دوستي خاله خرسه آنتي ويروس ها
چگونه از بلوكه شدن نرم افزارهاي بي خطر از سوي آنتي ويروس ها جلوگيري كنيم؟
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ــركت ژاپني سوني همراه  در دهه 1990 ميالدي، ش
ــي» (Ashai Kasei) موفق به  شركت «آشاي كاس
ــدند. اين باتري ها  توليد انبوه باتري هاي ليتيوم يوني ش
ــاي قديمي بودند،  ــر از باتري ه ــه مراتب كارآمدت كه ب
خيلي زود سهم بزرگي از بازار را به خود اختصاص داده 
و در انواع تجهيزات ديجيتال نظير تلفن همراه، دوربين 

عكاسي و انواع تبلت و لپ تاپ جاي گرفتند. 
ــادي براي بهبود  ــون مطالعات زي ــان تاكن از آن زم
عملكرد اين نوع باتري ها انجام شده و نتيجه آن نيز به 
افزايش سه برابري ظرفيت آنها انجاميده است، اما اين 
افزايش ظرفيت، به قيمت افزايش پيچيدگي هاي توليد 
ــت. بتازگي نوع جديدي از باتري طراحي  تمام شده اس
ــده كه مي تواند به ايجاد تحولي بزرگ در اين حوزه  ش
بينجامد. اين باتري «ساكتي 3» (sakti3) نام دارد. 

1 ـ ساكتي 3
ــه معناي  ــكريت ب ــان سانس ــاكتي» در زب واژه «س
«قدرت» است. همچنين عدد اتمي عنصر ليتيوم (تعداد 
ــت. دانشمندان در  پروتون هاي اين عنصر) برابر با 3 اس
طراحي اين باتري كوشيده اند ماده اي جامد را جايگزين 

ماده الكتروليت خمير مانند درون باتري كنند. 
ــري جديد، دو اليه آند و كاتد موجود  در اين نوع بات
ــت و ماده جامد الكتروليت نيز در ميان آن قرار دارد.  اس

 بر خالف شيوه هاي توليد باتري هاي ليتيوم يوني معمولي 
كه بسيار پيچيده است، فرآيند ساخت اين باتري از نظر 
صنعتي چندان پيچيده نيست. در فرآيند توليد ساكتي 3، 
ــك روي هم قرار مي گيرند و در  اليه ها به صورت تك ت

پايان هم شكل نهايي باتري ايجاد مي شود. 
يكي از جنبه هاي جالب اين شيوه توليد اين است كه 
مي توان اين باتري را به صورت اليه اليه روي بُرد اصلي 
ــه اين ترتيب نه تنها  ــي قرار داد. ب لپ تاپ، تبلت يا گوش
ميزان حجم مرسوم براي قرار دادن باتري آزاد مي شود، 
ــتگاه به دليل درهم آميخته بودن  بلكه كارآمدي كل دس
ــد رفت. همچنين فرآيند  بخش هاي مختلف باال خواه

بسته بندي محصول به مراتب ساده تر خواهد شد. 
ــازي قرار  از آنجا كه اين باتري در مرحله تجاري س
ــر نشده  ــتري در مورد آن منتش دارد، هنوز جزئيات بيش
ــگران، چگالي  ــت. با وجود اين، طبق اعالم پژوهش اس
ــاعت بر ليتر  ــيوه برابر با 1100 وات س انرژي در اين ش
است. اين ميزان در حقيقت 10 برابر بيشتر از باتري هاي 
سرب ـ اسيدي يا نيكل ـ كادميومي و نيز 4 برابر بيشتر 
ــت. همچنين  از باتري هاي هيبريدي نيكل ـ فلزي اس

ــا 3 برابر باتري هاي  ــن باتري جديد بين 2 ت چگالي اي
ــي، تبلت و  ــت كه در انواع گوش ليتيوم يوني معمول اس

لپ تاپ استفاده مي شود. 
ــي با اندازه فعلي با اين  به اين ترتيب اگر باتري گوش
ــود، ميزان ظرفيت شارژ و در نتيجه  ــاخته ش فناوري س
بازه زماني كاركرد آن، بين 2 تا 3 برابر افزايش مي يابد. 

ــن فناوري يك  ــن اگر بخواهيم با اي همچني
باتري با ظرفيت باتري هاي معمولي بسازيم، 

ــوم باتري  ــدازه آن به نصف يا يك س ان
معمولي گوشي كاهش مي يابد. 
2 ـ شارژ خورشيدي 

اكنون انواع مختلفي از دستگاه هاي 
ــيدي تلفن همراه وجود  ــارژ خورش ش
دارد. كاربر بايد يكي از اين دستگاه ها 
ــيد قرار دهد و  ــر نور خورش را در براب

كابل دستگاه را به گوشي خود متصل كند 
ــود، اما همراه  ــارژ انجام ش تا عمليات ش
ــارژكننده فضايي  ــتن اين دستگاه ش داش

ــغال مي كند و بي ترديد دوست نداريم  را اش
ــيله اي را هميشه در جيب يا كيفمان قرار  چنين وس

دهيم. 
ــركت دانش بنيان، طرحي بسيار  خوشبختانه يك ش
جالب براي شارژ بدون دردسر گوشي يا تبلت با استفاده 
از نور خورشيد دارد. در اين شيوه، سلول هاي خورشيدي 
ــه روي صفحه نمايش  ــزا، بلك ــيله مج ــه در يك وس ن
ــتگاه قرار مي گيرند و به اين ترتيب، ديگر به دستگاه  دس

شارژر مجزا نياز نخواهد بود. 
كاربردهاى جذاب

ــده اي براي  ــت كه چنين اي ــتين بار نيس اين نخس
ــال ها  ــت. س ــده اس ــك مطرح ش ــزات الكتروني تجهي
ــز  ني ــازي  ــروف ساعت س مع ــركت  ــك ش ي ــش،  پي
ــاخته بود،  ــارژ خورشيدي س ــاعت هايي با قابليت ش س
ــايد  ــت كه ش اما جذابيت اين فناوري جديد در اين اس
ــتگاه هايي  ــارژ دس ــوان از آن براي ش ــي بت روزي حت
ــم  ــي ه ــاي برق ــد خودروه ــر مانن ــب بزرگ ت  به مرات

بهره گرفت. 
 (Wysips’ Crystal) «اين فناوري «ويسيپس كريستال
ــيار نازك (به قطر  ــيوه، يك اليه بس نام دارد. در اين ش
ــان) بين صفحه نمايشگر ال.سي.دي و  5 تار موي انس
روكش لمسي گوشي يا تبلت قرار مي گيرد. اين اليه به 
ــده كه فقط اگر از زاويه اي مشخص  گونه اي طراحي ش

ــلول هاي خورشيدي آن را  به آن نگاه كنيم مي توانيم س
ــت عادي وجود اين اليه  ــم و به  اين ترتيب در حال ببيني
هيچ مشكلي در مشاهده صفحه نمايش ايجاد نمي كند. 

ــلول هاي خورشيدي موجود در اين اليه مي توانند  س
ــانتي متر مربع حدود 2/5  ــك روز آفتابي، از هر س در ي
ــد كنند. طبق اعالم  ــيته تولي ميلي وات جريان الكتريس
ــي مجهز به  ــگران با 10 دقيقه قرار دادن گوش پژوهش
ــوان انرژي مورد نياز  ــن فناوري در برابر آفتاب، مي ت اي
براي بيش از 2 دقيقه مكالمه را به دست آورد. البته اين 
ــگران اعالم كرده  اند قصد دارند پيش از عرضه  پژوهش
ــال، اين ظرفيت را ــازار در پايان امس ــن فناوري به ب  اي

ــر  ــي وات در ه ــه 4 ميل ــش داده و ب ــد افزاي  60 درص
سانتي متر مربع برسانند. 

به اين ترتيب هر قدر اندازه صفحه دستگاه بزرگ تر 
ــد.  ــتر خواهد ش ــت آمده نيز بيش ــد، انرژي به دس باش
ــافت به  ــرفيس 3 مايكروس ــراي نمونه اگر تبلت س ب
ــه ازاي هر يك  ــود، مي تواند ب ــن فناوري مجهز ش اي
ــيد، يك وات انرژي  ــه ماندن در برابر نور خورش دقيق
ــت و شايد بتوان  ــت آورد. اين پايان ماجرا نيس به دس
ــذاب روي پنجره خانه ها و خودروها  از اين فناوري ج

هم بهره گرفت.

سرعت باور نكردنى
ــيپس كريستال» در  يكي ديگر از كاربردهاي «ويس
ــاوري «الي ـ فاي» ــال داده از طريق فن ــت انتق  قابلي

ــاوري اطالعات به جاي  ــن فن ــت. در اي (Fi ـ Li) اس
اين كه به شكل امواج راديويي منتقل شوند (يعني همان 
ــور از يك نقطه  ــروف وايـ  فاي) در قالب ن ــيوه مع ش
ــال خواهد شد. دانشمندان چندي  به نقطه اي ديگر ارس
ــات را ظرف يك  ــتند 10 گيگابايت اطالع پيش توانس
ثانيه با استفاده از اين شيوه منتقل كنند. با اين كه هنوز 
ــيده، اما بي ترديد قابليت  اين فناوري به توليد انبوه نرس
ــيدي با صفحه نمايش و انتقال پرسرعت  ــارژ خورش ش
ــزات ديجيتال  ــد لذت كار را با تجهي اطالعات مي توان

چند برابر كند. 
3 ـ شارژ بي سيم

شارژر خورشيدي در روز مي تواند دستگاه ما را شارژ 
ــب چه كار بايد كرد؟ فناوري «وايتريسيتي»  كند، اما ش
ــد. يك  ــودمند باش (Witricity) در اينجا مي تواند س
ــركت دانش بنيان چند سال است روي انتقال بي سيم  ش
ــيم پيچ  ــيوه، از دو س ــرژي فعاليت مي كند. در اين ش ان
ــيم پيچ اول به جريان الكتريسته  ــود. س ــتفاده مي ش اس
ــيم  پيچ دوم  ــد جرياني را به س ــت و مي توان متصل اس
ــدون اين كه با  ــيم پيچ دوم ب ــا كند. به اين ترتيب، س الق
ــد به انرژي الكتريكي  ــيم پيچ اول تماس داشته باش س

دست مي يابد. 
ــاي دانش بنيان در  ــركت نوپ ــن ش ــگران اي پژوهش
ــتند انرژي الكتريكي را به سيم پيچي  ــي توانس آزمايش
ــال و يك  ــت ارس كه در فاصله حدود 2 متري قرار داش
ــركت  ــن كنند. همچنين اين ش المپ 60 واتي را روش
ــاخت دستگاهي شده كه سيم پيچ فرستنده  موفق به س
ــل يك ميز چوبي قرار مي گيرد و مي تواند دو  آن در داخ
ــيم پيچ  ــي آيفون قرار گرفته روي ميز و داخل س گوش

دريافت كننده را شارژ كند. 
به اين ترتيب شايد در آينده بتوان از اين فناوري 
ــاي عمومي نظير ادارات و مدارس بهره  در مكان ه
گرفت. در اين صورت كافي است گوشي يا تبلت را 
داخل يك محفظه ويژه (براي نمونه يك ظرف 
ــارژ شود.  بزرگ) قرار داد تا به صورت خودكار ش
ــتفاده از  ــامانه مي تواند ابتدا با اس همچنين اين س
ــرژي و جريان مورد نياز  ــاط بلوتوثي، ميزان ان ارتب

دستگاه را ارزيابي سپس آن را شارژ كند.

زندگى همراه

خداحافظي با 
سندرم بي شارژي

3   فناوري جديد مي تواند سبب افزايش دوام شارژ باتري شود
امروزه همه ما از انواع وسايل ديجيتال همراه استفاده مي كنيم. اين تجهيزات 
باعث سـادگي انجام بسـياري از كارها مي شـود، اما هميشـه اين دغدغه وجود 
دارد كه شـارژ باتري آنها تمام شـود و كاري كه انجام مي دهيم نيمه تمام بماند. 
با اين كه تاكنون پيشـرفت هايي در زمينه سـاخت باتري هايي با ظرفيت بيشتر و 
نيز انواع دستگاه هاي شارژ همراه صورت گرفته، اما همچنان اين دغدغه از بين 
نرفته است. سال هاست دانشمندان مي كوشند به شيوه هاي نوين طراحي باتري 
دسـت يابند تـا نه تنها بر ميزان ظرفيت باتري ها بيفزاينـد، بلكه اندازه آن را نيز 

كاهش داده و حتي شيوه هايي جديد براي شارژ آسان تر پيدا كنند. 

صالح سپهري فر
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رامين فتوت
ــتجوي يك  درد دندان امانش را بريده بود و در جس
ــت از چه كسي  ــك باتجربه بود؛ اما نمي دانس دندانپزش
ــد. طبق عادت در اينترنت  ــد و به كجا مراجعه كن بپرس
ــتجو كرد، ولى نتيجه مفيدى نداشت. مانده بود چه  جس
ــيد  ــتانش افتاد و از او پرس بكند كه به ياد يكى از دوس
دندانپزشك خوبى مى شناسد يا نه. در نهايت كارش راه 
ــش پديد آمد و به اين  ــى در ذهن افتاد، اما نيازى اساس
ــتفاده از فناورى  ــر مى كرد چه خوب بود مردم با اس فك

مى توانستند از طريق اينترنت دكتر خوب پيدا كنند.

ايده
ــن حوزه جاى كار زيادى  ــتجو فهميد اي با كمى جس
ــود كه از طريق  ــى نب ــايت يا سرويس دارد، زيرا هيچ س
ــد  ــدا كرد. نويد متوجه ش ــك خوب پي ــوان پزش آن بت
ــور نداريم كه از طريق آن بتوان  ــايتى در كش اصال س
ــارى او روى  آنالين وقت مالقات با دكتر گرفت. پافش

ــايت  ــد با يك س اين موضوع باعث ش
خارجى آشنا شود كه تمام امكاناتى 
ــد.  ــته باش ــه دنبالش بود، داش را ك
ــتم نظردهى و  ــد دريافت سيس نوي
ــكان در فضاى آنالين در  نقد پزش
ــت كه  ــر رايج اس ــورهاى ديگ كش
ــوه ارائه  ــده كيفيت و نح ــث ش باع

خدمات بهبود پيدا كند.
ــدا كرده  ــده اش را پي او حاال اي
بود؛ اين كه سايتى شامل اطالعات 
همه پزشكان راه بيندازد تا بيماران 
ــه آن،  ــه ب ــس از مراجع ــد پ بتوانن
ــتراك بگذارند.  ــان را به اش نظراتش
ــفاجو» گذاشت تا  ــم ايده را «ش اس

بى ارتباط با كار نباشد.

تالش
ــه كار عملى  ــد و نوبت ب ــتجو تمام ش تحقيق و جس
ــت به كار مى شد و استارت پروژه را  رسيد. نويد بايد دس
مى زد. او بر اين باور بود كه در يك فرصت سه ماهه بايد 
محصول اوليه اى از ايده اش آماده شود، وگرنه رفتن سراغ 
ــته مهندسى  ــت. او كه در رش چنين كارى فايده اى نداش
ــراف  ــزار تحصيل كرده، به كارهاى فنى پروژه اش نرم اف
ــت، بنابراين كار را شروع كرد و توانست ظرف مدت  داش
ــايت راه اندازى كند. زيرساخت كار به  كوتاهى يك وبس
ــده بود، اما راه درازى براى كارآمد  نحو مطلوبى انجام ش
ــت. با محاسباتى كه نويد انجام داد  كردن آن وجود داش

ــيد به پول  ــن نتيجه رس به اي
ــراى عملياتى كردن  فراوانى ب
ــايتى احتياج دارد كه  چنين س
ــى از آن مربوط به حقوق  بخش
ــورد نيازش بود. در  كارمندان م
ــد  همين حين با يك مركز رش
ــد و تصميم گرفت ايده اش را به آنجا  ــنا ش خصوصى آش

ببرد و شانس اش را امتحان كند.
مركز رشد، مكانى است كه افراد صاحب ايده به آن 
ــدن در آزمون  به  مراجعه مى كنند و در صورت قبول ش
آنها فضاى كار، پول و مشاوره هاى الزم داده مى شود تا 

ايده رشد كند و آرام آرام به يك شركت تبديل شود.
ــوى جدى ترى به خود  ــا ايده نويد، رنگ و ب در آنج
ــرفت  ــح را براى پيش ــير صحي ــت مس گرفت و توانس
ــتين  كند. در آن مركز او بنا بر اصرار مربيان، نخس پيدا   
ــت انتخاب كرد. حاال گروه  اعضاى تيمى را كه نياز داش
ــروع  ــده بود و بايد كار روى ايده را ش ــه نفره ش آنها س
ــار غير از خودش  ــاوت كه اين ب ــى كردند، با اين تف م

تخصص هاى ديگرى هم كنارش بود.

چالش ها
ــير پيشرفت كار متوجه شد شيوه  تيم شفاجو در مس
ــنتى بوده و  ــورمان به صورت س ــكان در كش كار پزش
ــفاجو  ــت. براى عملى كردن ايده ش چندان كارآمد نيس
ــرعت  ــك به رايانه و اينترنت پرس ــد مطب هر پزش باي
ــد و مهم تر از آن حضور يك منشى آشنا  متصل مى ش

با فناورى بود.
در اين مرحله، نخستين چالش جدى راه اندازى ايده 
ــيارى از دكترها بخصوص آنها كه  نمايان شد، زيرا بس
ــناخته شده هستند، به روش سنتى تلفنى نوبت دادن  ش
ــنده كرده و نياز به  و ثبت در دفتر مربوط به اين كار بس
استفاده از وسايل ارتباطى جديد را احساس نمى كنند. با 
اين حال نويد و اعضاى تيمش سراغ پزشكانى رفتند كه 
ــتن  از آخرين ابزار فناورى بهره مى برند تا اهميت پيوس
ــرح دهند. خوشبختانه  ــفاجو را براي آنها ش به جامعه ش
ــتقبال مثبت بود و توانستند عده قابل مالحظه اي را  اس

براي شروع كار با خود همراه كنند.
ــت ايده اجرا شد و كاربران توانستند به  مرحله نخس
ــت پزشكان را مشاهده و از ميان  صورت آنالين فهرس

آنها دكتر مورد نيازشان را انتخاب و وقت مالقات رزرو 
ــت كه تصميم  ــي پيش مي رف ــت بخوب كنند. كار داش
ــك را  ــد و نظردهي درباره هر پزش ــتم نق گرفتند سيس
ــفاجو اضافه كنند. كاربران استقبال بي نظيري  هم به ش
كردند، اما اين كار به مذاق جامعه پزشكان خوش نيامد 
ــه از كار گرفتند نويد و  ــا اعتراض ها و ايرادهايي ك و ب
اعضاي تيمش مجبور شدند اين قابليت را حذف كنند.

ايده به كجا رسيد؟
ــد مي گذرد و  اكنون 8 ماه از ورود نويد به مركز رش
ــفاجو توانسته  ــفاجو دارد. ش او يك تيم 7 نفره براي ش
ــت سر  ــد را پش با موفقيت مراحل و دوره هاي مركز رش
ــركت نوپا تبديل شود كه پله پله در  بگذارد و به يك ش
حال گسترش است. نويد و دوستانش در حال كار روي 
ــكان موجود در سايت هستند و مي كوشند  افزايش پزش

يك بانك اطالعاتي قدرتمند و جامع تشكيل دهند.
نويد، بزرگ ترين مشكل در راه ايده شفاجو را آشنايي 
ــب و كار مي داند و مي گويد بيشتر  محدود از فضاي كس
ــتند  ــتارت آپي چون در بحث فني قوي هس تيم هاي اس
ــورد مي گذارند و از چيزهاي  ــان را روي اين م تمركزش
ديگر غافل مي مانند. او بر اين باور است بيش از مسائل 
ــتري براي ايده  ــارت بازاريابي و جذب مش ــي به مه فن

نياز است.
ــك ايده را  ــه مي خواهند ي ــاني ك توصيه او به كس
ــتارت آپ  ــت كه راه اندازي يك اس ــروع كنند اين اس ش
ــكالت و چالش هاي زيادي دارد و اعضا بايد  جديد مش
خطر شكست را قبول كرده و هرچه زودتر پروژه شان را 

اجرايي كنند و جزئيات را در آينده بهبود دهند.

شفاجو چيست؟
ــه براي  ــت ك ــكي اس ــايت پزش ــفاجو يك وبس ش
ــتري را فراهم مي كند تا از طريق  ــكان و مردم بس پزش
ــايت دكترها  ــند. در اين س  اينترنت با هم در ارتباط باش
و مراكز درماني معرفي شده اند و از اين طريق مي توان 
ــكان مورد عالقه نوبت گرفت و مشاوره  آنالين از پزش
ــت و بعضي  آنالين هم وجود دارد كه برخي رايگان اس
نيز پولي. غير از اين امكانات، شفاجو اطالعات پزشكي 

و سالمت هم براي كاربرانش منتشر مي كند.
ــك  ــد نزديك ترين مطب پزش ــفاجو مي تواني در ش
ــص به محل اقامت خود را پيدا كنيد و با در نظر  متخص

گرفتن زمان موجود، به صورت آنالين وقت بگيريد.

تالش

موسيقيدان ها استاد برقراري ارتباط هستند. شيوه 
ــيار خوبي براي  ــيقي مدل بس كاري گروه هاي موس
كسب وكارهاي نوپاست؛ زيرا هر ثانيه از كارشان بر 
ــنه كار گروهي مي چرخد. براي روشن شدن اين  پاش
قضيه از يك مثال استفاده مي كنيم. 2 گروه موسيقي 
سمفوني (با رهبر اركستر) و يك گروه معمولي را در 
نظر بگيريد. در گروه اركستر سمفوني اين رهبر است 
كه گروه را هدايت مي كند و نت ها را يادآوري مي كند، 
ــيقي معمولي (بدون رهبر) تك تك  اما در گروه موس
اعضاي گروه هستند كه ريتم، سبك و روش خود را 

ــراي اجرا دارند و هر كدام روي كيفيت موزيكي كه  ب
ــتقيم تاثير مي گذارند. در  اجرا مي كنند به صورت مس
اينجاست كه نقش مدير در كار بخوبي جلوه مي كند 

و باعث باال رفتن بازده كار گروهي مي شود.
ــيقي بزرگ، نوازنده ها گاهي با  در گروه هاي موس
ــن روش دقيقا در يك  ــوند؛ اي يكديگر جابه جا مي ش
ــت اعضاي  ــت. بد نيس ــركت نوپا هم صادق اس ش
ــوض كنند تا  ــان را با هم ع ــركت گاهي جاهايش ش
ــان به دست بياورند. حتي  ديد بهتري از نماي كارش

مي توان رهبر تيم را از بيرون انتخاب كرد.

اعضاي گروه موسيقي فقط به نت هايي كه روي 
كاغذ نوشته شده اكتفا نمي كنند. در يك استارت آپ 
ــما محول شده بسنده  نبايد فقط به وظايفي كه به ش
ــت خود را از  كنيد، پا را فراتر بگذاريد و گاهي برداش

كار عنوان كنيد.
مقايسه نكنيد. اعضاي يك گروه موسيقي مهارت 
ــد. هر كدام از ما  ــه نمي كنن خود را با ديگري مقايس
الگوهايي داريم كه خواسته يا ناخواسته رويمان تاثير 
ــتن به روش  مي گذارند. زندگي ما تمريني براي زيس
شخص ديگري تبديل شده است. بد نيست خودمان 
را با ديگران مقايسه كنيم، اما تنها براي درك جايگاه 

و موقعيت صحيح خودمان، نه نابود شدن.

ش
 تال

ك
وس
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كسب و كار نوپا مانند يك اركستر سمفوني است

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

كليك بي صبرانه منتظر شماست. 
شماره پيامك: 300011226 
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 معرفي قسمت جديد 
«كيش آدمكش»

ــازي  ب ــي  اصل ــري  س از  ــدي  بع ــخه   نس
ــي  ــمي معرف ــورت رس Assassin’s Creed به ص
ــنديكا نام دارد، در لندن  ــد. اين قسمت از بازي كه س ش
ــخصيت اصلي به نام هاي  ويكتورين رخ مي دهد و دو ش
ــت بازيكنان در نقش  ــكاب و اِوي فراي دارد. قرار اس جي
هر دوي اين شخصيت ها حاضر شده و با جذب نيروهاي 
ــرنگون كنند. آنچنان كه از  ــتر، مقامات تمپالر را س بيش
ــر شده برمي آيد، شخصيت جديد با لهجه  دموهاي منتش
ــي) صحبت مي كند و  كاكني (از لهجه هاي غليظ انگليس
ــخصيت اتزيو آديتوره  از نظر اخالقي كمابيش يادآور ش
ــت. اين قسمت از سري كيش آدمكش در مهر براي  اس
ــل هشتم منتشر شده و نسخه PC آن  كنسول هاي نس

هم در پاييز به بازار خواهد آمد.

 آخرين بسته الحاقي 
«شرارت درون» 

درون  ــرارت  ش ــازي  ب ــدي  بع ــي  الحاق ــته   بس
(Evil Within) با دوربين اول شخص و از زاويه ديد 
مردي با جعبه اي روي سرش روايت مي شود. مردي كريه 
ــت)  منظر كه حافظ (منظور از حافظ به معناي نگهدار اس
ــته منتشر نشده است.  نام دارد. جزئيات خاصي از اين بس
سازندگان به همين بسنده كرده اند كه قرار است بازيكن 
ــخصيت هاي  در نقش حافظ با تعدادي از مطرح ترين ش
منفي اين بازي درگير شود. به احتمال زياد تا زمان انتشار 

اين خبر، بسته الحاقي نيز عرضه خواهد شد. 
 

«ديويژن» به 2016 موكول شد

ــار بازي  ــافت اعالم كرد انتش ــته يوبي س سال گذش
ديويژن (Division) يك سال به تأخير افتاده و 2015 
ــالگرد آن خبر ناخوشايند،  ــر خواهد شد. حال در س منتش
ــر هوادارانش رها كرد و  ــنگي ديگر بر س يوبي سافت س

عرضه اين بازي را يك سال ديگر عقب انداخت. 
ــوي اين شركت،  ــر شده از س طبق اطالعات منتش
ــال 2016 ميالدي به بازار  اين بازي در 3 ماهه اول س
عرضه خواهد شد. مديرعامل يوبي سافت، ايوه گيلِمو در 
ــود مبني بر اتخاذ اين  ــه با IGN از ناراحتي خ مصاحب
تصميم گفته و آن را يك انتخاب مشكل توصيف كرده 
ــار  ديويژن، بعيد  ــت. با توجه به تاخير جديد در انتش اس
ــال شاهد حضور گسترده  نيست در نمايشگاه E3 امس

اين بازي باشيم.

مجيد رحماني
ــاختارEarly Access يا  ــتيم، س ــي كه اس زمان
ــرف و حديث هاي  ــه را اضافه كرد، ح ــي اولي دسترس
ــوز هم ادامه  ــد كه هن ــي پيرامون آن مطرح ش فراوان
ــود بعضي از سازنده ها  دارد. به عنوان مثال گفته مي ش
ــل نكنند يا  ــود را تكمي ــت هرگز بازي خ ــن اس ممك
ــاز توليد با  ــا در ف ــتر بازي ه ــه اين كه بيش ــه ب با توج
مشكالت فراوان فني دست به گريبان هستند، ممكن 
ــته شود و حتي بعد  ــت از تعداد مخاطبان آنها كاس اس
ــاني هاي بزرگ و تكميل شدن بازي هم،  از به روزرس
ــد، زيرا خاطره خوبي از  ــراغ آنها نياين كاربران ديگر س

آن ندارند. 
ــاختار استيم اين  از طرفي بزرگ ترين مزيت اين س
ــازنده ها امكان مي دهد در هر لحظه و  ــت كه به س اس
ــان نظرات كاربران قرار  ــوازي با روند توليد، در جري م
ــي را ارائه كنند كه تا حد  ــه و در نهايت محصول گرفت
زيادي با نظرات كاربران تكميل شده است. همچنين 
ــن مرحله نيز مي تواند كمكي براي  فروش بازي در اي
ــد. وقتي شركتي همچون  تامين هزينه هاي توليد باش
ــان  Klei Entertainment كه جز بازي درخش
ــت، بيش از يك سال  خلق كردن كار ديگري بلد نيس
ــس  ــوان Invisible Inc را در ارلي اكس پيش عن

ــد گفت اين  ــرار داد، با اطمينان كامل مي ش ــتيم ق اس
ــه خواهد  ــيد ك ــرانجام خواهد رس ــازي نه تنها به س ب
ــيد. حاال با اين كه دست كم يك سال از امكان  درخش
ــده و با  ــه اين بازي مي گذرد، بتازگي تكميل ش تجرب
ــس، به صفحه اصلي استيم  خروج از بخش ارلي اكس

وارد شده است. 
داستان بازي مربوط به آينده نه چندان دور است كه 
 Invisible ،ــده اند تشكيالت تبهكارانه قدرتمند ش
سازمان شبكه اي زيرزميني است كه قصد دارد كنترل 
ــكيالت تبهكارانه  ــردمداران تش ــلطي را كه س و تس
ــته  ايجاد كرده اند از بين برده و اوضاع را به روال گذش
ــتر تحت فشار  ــازمان روز به روز بيش بازگرداند. اين س
ــما را در نقش يك مامور  قرار مي گيرد، با اين حال ش
ــات دادن مامورهاي  ــئول پيدا كردن و نج اجرايي مس
ــپس از شما  ــاعت مي كند، س بازمانده خود طي 72 س
ــناس به  مي خواهد با اتصال يك هوش مصنوعي ناش
ــب، كاري را انجام دهيد كه به نفع همه  هاستي مناس

گروه است. 
ــفر بازي، مي توان نشانه هاي  باتوجه به فضا و اتمس
ــبك سايبرپانك را در آن مشاهده كرد؛ اما  خفيفي از س
ــب گيم پلي مخفي كاري با  ــي اين عنوان تركي كار اصل
 XCOM تاكتيكي نوبتي است. در اينجا نيز همچون
شكست خوردن نتيجه اي باورپذير و محتمل براي يك 
ــت  ــمار مي رود و لزوما به اين معنا نيس ماموريت به ش
ــد؛ هرچند محدوديت زماني  كه بايد از ابتدا تالش كني

72 ساعت باعث شده در مواقعي خطاهايي جبران ناپذير 
انجام دهيد. در چنين شرايطي اگرچه همچنان مي توان 
ــدت عذاب وجدان تصميم  ــازي را ادامه داد، ولي از ش ب
مي گيريد شانس خود را دوباره امتحان كنيد. البته ديگر 

ــاله، تصادفي يا رندوم ايجاد  ــل اصلي بروز اين مس عام
ــت كه هر بار شگفتي ها و چالش هاي  شدن مراحل اس

جديدي پيش روي شما قرار مي دهد. 
ــي دو رويكرد  ــي كاري به طور كل بازي هاي مخف
ــرد اول به دليل ضعف و  ــم پلي دارند. در رويك در گي
كمبود توانايي هاي كاراكتر ـ كه تا انتهاي داستان هم 
ــمنان مخفي  ــت دش تقريبا باقي مي ماند ـ بايد از دس
ــويد، كه از اين ساختار بيشتر در بازي هاي ترسناك  ش
ــود. رويكرد دوم اين كه انواع و اقسام  ــتفاده مي ش اس
ــرفته و حرفه اي داريد و به نوعي شبيه  تجهيزات پيش

سياوش شهبازي
ــري بازي هاي  ــت س ــوان گف ــرأت مي ت ــه ج ب
WWE، برگرفته از برنامه هاي نمايشي و واقع نماي 
كشتي كچ همنام، از پرطرفدارترين بازي هاي ساالنه 
ــال هاي اخير و با دسترسي ساده تر مردم  است. در س
ــمار  ــابقات، بر ش ــده اين مس به برنامه هاي ضبط ش
ــده است. البته تاكيد  هواداران اين بازي نيز افزوده ش
ــتي  ــابقات كش ــت كه مس ــر اين نكته ضروري اس ب
ــن وظايف  ــي از اصلي تري ــي بوده و يك كچ، نمايش
ــومن هاي اين عرصه، اين است كه از وارد آوردن  ش

هرگونه آسيب به حريفانشان اجتناب كنند. 
ــال گذشته، كيفيت اين  با وجود اين، طي چند س
سري بازي بشدت افت كرد و ما نيز از نوشتن نقد بر 
ــخه هاي تكراري و نخ نما شده شان پرهيز كرديم.  نس
ــري بازي براي  ــخه از اين س حال عرضه اولين نس
ــت بيش از يك دهه، ما  ــخصي با گذش رايانه هاي ش
ــت نقدي بر آن نوشته و خوانندگان را با  را بر آن داش

چند و چون اين بازي آشنا كنيم.
ــال اخير، سازندگان اين بازي چند بار  طي چند س
ــين، اثري  ــري هاي پيش با ادعاي اعمال تغيير در س
تحويل مخاطبان داده اند كه به هيچ عنوان نتوانسته 
ــايد در نظر  ــمت ش انتظارات را برآورده كند. اين قس
ــري  ــر مدعيان تغيير در اين س ــر از ديگ اول موفق ت
ــت كه بهبودهاي  ــد، اما حقيقت اينجاس به نظر بياي
صورت گرفته در گرافيك بازي و گيم پلي، همگي از 
ــل جديد است. وقتي بازي هاي  ملزومات ورود به نس
ــخه 2015 اين بازي  ــتم را با نس ــل هش كنوني نس
مقايسه مي كنيم، متوجه مي شويم تاريخ تكرار شده و 

آرايش جديد WWE، چندان تجملي نيست.
ــازي  ب ــن هاي  انيميش و  ــك  گرافي ــود  بهب در 
ــت، اما اين بهبود در حد اقتضا بوده، نه  ــكي نيس ش
ــن ها با كيفيت بيشتري ضبط  ــگفت آوري. انيميش ش
شده و تغيير بين آنها با زيبايي صورت مي گيرد. تعداد 
ــاگران بيشتر شده و همچنين عكس العمل هاي  تماش
آنها تنوع بيشتري پيدا كرده كه همين به واقع نمايي 
ــردازي بازي همچنان  ــت، اما صداپ بازي افزوده اس
يادآور گذشته است. موسيقي هاي بازي چنگي به دل 

نمي زند؛ اگر چه مي توان همه را غيرفعال كرد. 
ديالوگ هاي گزارشگران نيز مثل هميشه محدود 
است و طولي نمي كشد روايت نكات جالب از زندگي 

ــراري و مالل آور  ــاي تك ــه حرف ه ــتي گيران ب كش
ــايد اين بازي، اين يكي از معدود  ــود. ش تبديل مي ش
موقعيت هايي باشد كه تسلط نداشتن به زبان بيگانه، 
ــود. صداهاي ديگر، مانند  ــه نفع بازيكن تمام مي ش ب
صداي مردم يا افكت هاي مربوط به رينگ خوب كار 
ــده، اما گاهي اصوات مورد انتظار پخش نمي شود.  ش
چنين اتفاقي، آن هم در نسل هشتم، چندان خوشايند 

نيست. 
ــاهد يك ميني گيم ساده در  ــخه هاي قبلي ش در نس
ابتداي مسابقات بوديم كه طي آن، 2 ورزشكار با يكديگر 
ــت  ــعي مي كردند مقام باالتر را به دس ــده و س گالويز ش
آورند. در اين نسخه بيشتر به اين ميني گيم پرداخته شده 
و پيچيدگي هاي بيشتري دارد. مورد ديگري كه از گذشته 
پايش به نسخه اخير باز شده، سيستم Stamina يا بنيه 
است كه شك نداريم بسياري از هواداران پر و پا قرص اين 
 بازي دلشان برايش تنگ شده بود. اين مكانيسم بازيكنان را 
ــا به ميدان  ــتري پ ــتراتژي و تبحر بيش وا مي دارد با اس
گذاشته و از خرج تمام نيروي بازوانشان بدون فكر و تامل 
حذر كنند. در غير اين صورت و با كاهش توان، ورزشكار 

آسيب پذير شده و براحتي از حريفش لطمه مي خورد.
ــخه PC اين  ــه در مقابله با نس ــن چيزي ك اولي

WWE 2K15 نقد و بررسي نسخه رايانه اي

كشتي كچ نمايشي

نقد و بررسي بازي Invisible Incخبر داغ

آقا و خانم نامرئي
Invisible Inc :عنوان بازي

PC :پلتفرم
Klei Entertainment :ناشر

Klei Entertainment :سازنده
سبك: مخفيكاري تاكتيكي
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ازي

ــتيد.   Invisible Inc تمام اطالعاتي را  بتمن هس
ــدن در ماموريت نياز داريد به شما  كه براي موفق ش
مي دهد. خط ديد دشمنان ها واضح و مشخص است، 
ــمنان را مي توان دقيقا مشاهده  ــتزني دش ــير گش مس
ــه ديوارها يا درها براي بررسي  كرد، مي توان از گوش
ــرك كشيد و سيستم Incognita را در  موقعيت س
ــيله هاي الكتريكي  اختيار داريد كه با آن مي توانيد وس
ــون دوربين ها را هك كرده و موانع نفوذ خود را  همچ

كاهش دهيد. 
ــاختار تاكتيكي و نوبتي بازي،  از طرفي به دليل س

شما براي هرگونه اكشن و فعاليتي كه انجام مي دهيد 
ــه ابتداي  ــرف كنيد ك ــد Action Point مص باي
ــود.  ــما داده مي ش هر نوبت ميزان معيني از آن به ش
مديريت اين APها كليد اصلي در انجام موفقيت آميز 
ــت؛ مثال اگر AP كافي براي باز كردن  ماموريت هاس
ــت ديوار نداريد، بهتر  ــپس بازگشتن به پش يك در س
است نوبت خود را زودتر به صورت دستي تمام كنيد، 
ــور در چارچوب در  ــر اين صورت چون همان ط در غي
ايستاده ايد و AP كافي براي بازگشت به پشت ديوار 
ــدن از سوي  ــايي ش نداريد، احتمال لو رفتن و شناس

نگهبان ها بشدت افزايش مي يابد. 
ــيدن از  ــرك كش ــتفاده كردن از تجهيزات، س اس
ــه ها و حتي راه رفتن در محيط همگي به مقدار  گوش
ــخصي AP نياز دارد؛ پس همواره نسبت به اين  مش
موضوع دقيق و حساس باشيد. مورد ديگر اين كه اگر 
فكر مي كنيد بهتر است در يك محيط مطمئن مخفي 
ــازي كه به صورت  ــد، بايد بدانيد تمام مراحل ب بماني
ــتمي دارد كه چنانچه  ــود سيس ــي توليد مي ش تصادف
بازيكن براي مدت طوالني فقط در چند بلوك محدود 
ــدا درمي آورد. با به  ــود، زنگ خطر را به ص جابه جا ش
ــگ، تعداد دوربين ها و تجهيزات  صدا درآمدن اين زن
ــلح تر  ــه افزايش يافته، نگهبان هاي مس امنيتي مرحل
ــتگاه هاي  ــك كردن دس ــراي ه ــند و ب از راه مي رس

الكتريكي نيز به انرژي بيشتر نياز پيدا مي كنيد. 
از نكات درخشان گيم پلي بازي هماهنگي و تعادل 
كامل سيستم هاي آن با يكديگر است. به عنوان مثال 
ــه زودتر راه خروج را پيدا  ــت بخواهيد هرچ ممكن اس
ــرايط سخت و پيچيده شود،  كرده و پيش از آن كه ش
ماموريت را به سرانجام برسانيد. از طرفي ايده آل ترين 
ــت آوردن حداكثر  راه براي تمام كردن مرحله به دس
ــت كه يعني بايد تمام محيط ها را خوب  اطالعات اس
ــما  ــت كه هر فعاليتي از ش بگرديد و اين در حالي اس
AP طلب مي كند و AP نيز دقيقا همان چيزي است 
كه براي اجتناب از شناسايي شدن از سوي نگهبان ها 
و دوربين هاي امنيتي به آن نياز داريد. خالصه اين كه 
ــما وجود دارد و  تصميم هاي معنادار در هر حركت ش
ــخصي  ــيدن به اهداف خود برنامه مش بايد براي رس

داشته باشيد. 
ــا تلفيق  ــركت Klei Entertainment ب  ش
ــي كاري و تاكتيكي  ــده مخف ــبتا پيچي ــبك نس دو س
ــت،  ــت يافته اس ــه Invisible Inc دس ــي ب نوبت
ــبك را كامال راضي  ــه طرفداران هر دو س عنواني ك
 خواهد كرد و براي افراد جديد نيز تجربه اي لذتبخش 
ــي رود. Invisible Inc قطعا در زمره  ــمار م به ش

بهترين بازي هاي مستقل امسال قرار دارد. 

بازي، نظر هواداران را جلب مي كند، كهنگي فهرست 
ــت. اين بازي در  ــده در آن اس ــاي ثبت ش و رابطه ه
ــان عرضه اش (آبان) نيز به صورت قابل توجهي از  زم
ــود و تغييرات اخير WWE را رعايت  زمان عقب ب
ــخه PC نيز كه پس از چند  نكرده بود. بنابراين نس

ماه به بازار آمده، همين شرايط را دارد.
يكي از بزرگ ترين مواردي كه توي ذوق مي زند، 
كاهش فاحش امكانات شخصي سازي در بازي است. 
ــت كه اگر بخش هاي شخصي سازي  حقيقت اينجاس
ــت را از WWE بگيريم، بعد از  ــاخت و پرداخ و س

ــراي كاربر  ــتاني بازي، چيزي ب ــل بخش داس تكمي
نمي ماند كه او را به تجربه مجدد ترغيب كند. 

ــراي  ــي ب ــه خال ــط 25 خان ــخه فق ــن نس در اي
ــود دارد كه آن  ــاخته بازيكن وج ــتي گيرهاي س كش
25 خانه، كشتي گيرهاي اصلي بازي را كه لباسشان 
ــود. البسه و  ــتكاري كرده ايد هم شامل مي ش را دس
ــدت محدود است. حتي  امكانات تزئيني ديگر نيز بش
ــتي گير مونث هم از بازي حذف  ــاخت كش گزينه س

شده است.
ــت بازيكنان را براي  ــبختانه سازندگان دس خوش

ــته اند و مي توانيم  ــاز گذاش ــاد (Mod) ب ــاخت م س
ــخه PC بتوانند  ــيم حداقل كاربران نس اميدوار باش

بعدها محتواي فراواني را به بازي خود تزريق كنند.
ــود  بهب ــمت  قس ــن  اي در  ــن ها  انيميش ــم   گفتي
ــا به زيبايي صورت  ــل توجهي يافته و تبديل آنه قاب
ــك حركت  ــت انجام ي ــه ني ــي ك ــرد. هنگام مي گي
ــه زيبايي در محل  ــد، حريف ب ــده را مي كني تمام كنن

مورد نظر قرار مي گيرد.
ــوري اجرا  ــا ط ــگ نيز عموم ــار رين ــون كن  فن
ــف در بهترين موقعيت  ــه در نهايت حري ــود ك مي ش
ــد  ممكن براي ميخ كردن قرار بگيرد. به نظر مي رس
ــتم خود  ــازي روي سيس ــراي اين ب ــا اج ــرادي ب  اف

مشكل داشته اند. 
 Core ــده ــتمي با پردازن ــازي روي سيس اين ب
 GeForce GTX 970 ــك  گرافي كارت  و   i5
ــكل اجرا شده است. بعيد نيست  بخوبي و بدون مش
ــتم پايين تر مجبور باشيد از تعداد تماشاچيان  با سيس
ــاس فريم مورد نظرتان  ــه بكاهيد تا به مقي پس زمين
ــيد. همچنين گفته مي شود يك باگ عجيب در  برس
ــتي گيران را در بازپخش بي حركت  بازي، داور و كش
ــرع وقت با يك  ــد. معموال چنين چيزي در اس مي كن
ــود، اما وجودش به تنهايي، بيانگر  پچ برطرف مي ش
ــت. اگر PC باز هستيد و  ــازندگان اس بي توجهي س
ــد، معطل  ــري را تجربه كني ــن س ــت داريد اي دوس
ــازي براي  ــري ب ــاي اين س ــول نخ نم ــد. فرم نكني
ــي  ــه كار دلزدگي مي آورد و براي كس هواداران كهن
ــذت به دنبال ــذارد، يك دنيا ل ــه تازه به آن پا بگ  ك

 خواهد داشت.

سومين سفر ون هلسينگ
ــروف  مع ــخصيت هاي  از ش ــي  يك ــينگ  هلس ون 
كارش  ــه  ك ــت  اس ــي  اروپاي ــزي  فانت ــاي  قصه ه در 
ــت.  ــا و ديگر هيوالهاس ــام ها، گرگينه ه ــكار خون آش ش
ــون  تاكن  Neocore Games ــتقل  مس ــركت  ش
ــا نام  ــده ب ــناخته ش ــه ش ــن قص ــاس اي ــازي براس  دو ب
 The Incredible Adventures of Van Helsing
توليد كرده كه اتفاقا با استقبال خوبي هم همراه بوده است. 

اين هفته سومين نسخه از اين مجموعه منتشر مي شود. 
ــه دنبال  ــا كه ب ــكارچي هيواله ــينگ، ش  ون هلس
ــفري خطرناك  ــمن خوني خود روانه س از بين بردن دش
ــخت ترين  ــت با س ــمت قرار اس ــده، حاال در اين قس ش
آزمون هاي زندگي اش مواجه شود. با اتمام جنگ داخلي 
ــور خيالي Borgovia آينده مردم اين سرزمين  در كش
ــهري كه منشأ  ــد. ش همچنان اندوهناك به نظر مي رس
علم و پيشرفت هاي عجيب بود، حاال به ويرانه اي تبديل 
ــگويي مرموزي در بين مردم دهان به دهان  شده و پيش
ــر مي دهد. اين بازي در  ــردد كه از پايان دوران خب مي گ
ــن نقش آفريني با زاويه دوربين ايزومتريك  ــبك اكش س
بوده و مانند نسخه هاي گذشته احتماال دوستداران سري 

بازي هاي ديابلو بدشان نيايد به آن نگاهي بيندازند.
جادو جمبل

ــما هم جزو گيمرهايي هستيد كه لذت بازي  اگر ش
ــتان را بيش از هر چيز مي دانيد، اين هفته  كردن با دوس
خبر بسيار خوبي برايتان داريم؛ معروف ترين بازي اكشن 
گروهي جهان بازگشته است. مجموعه   Magicka و 
ــده از آن، به دليل امكان همكاري  بازي هاي عرضه ش
آنالين و آفالين با دوستان براي پيشبرد بازي، همواره 
ــداران خود را دارد و از محبوب ترين بازي هاي اين  طرف
ــت. در Magicka2  بازيكنان از خرابه هاي  حوزه اس
Aldrheim برمي خيزند تا به تجربه و كشف و شهود 
ــبب «جنگ هاي  Midgard بپردازند، جايي كه به س
ــده و آنهايي هم  ــران» تقريبا خالي از جادوگر ش جادوگ
ــده اند كه كاري  ــدر ديوانه ش ــي مانده اند يا آنق ــه باق ك
ازشان برنمي آيد يا نسبت به غريبه ها برخوردي بشدت 
ــما مي توانيد دوستان خود را تا سقف  خصمانه دارند. ش
ــا خود به يك  ــع كرده و آنها را ب ــه نفر گرد هم جم س
ــم هاي  ــتم طلس ــراي هيجان انگيز، جذاب با سيس ماج
ــد و البته  ــر تاثير مي گذارن ــه روي يكديگ ــك ك دينامي
ــي را كنار  ــاعت هاي خوش كمدي و خنده دار ببريد و س

يكديگر تجربه كنيد.
اكشن سياه و سفيد

فكر مي كنم خيلي وقت است دلتان براي يك اكشن 
 Armed with .سكوبازي دوبعدي تنگ شده است
ــما را در نقش يك قهرمان  Wings:Rearmed ش
ــي چابك قرار مي دهد تا دنياي غوطه ور در  توانا و عقاب
تاريكي Black Mist را نجات دهيد. در طول مسير 
و مناطق مختلفي كه وارد مي شويد معماهاي گوناگوني 
ــند. گرافيك بازي  ــما را به چالش بكش وجود دارند تا ش
ــبك بصري ويژه اي به شمار  ــياه و سفيد بوده كه س س
مي رود و طرفداران خاص خودش را هم دارد. اين بازي 

براي PC منتشر مي شود.

بازى هفته
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داغ ترين نرم افزارهاى موبايل

Brain Wars

متروسواري با گوشي
متروي تهران روز به روز در حال گسترش است و نقاط بيشتري را از اين شهر شلوغ پوشش مي دهد، بنابراين 
اطالع داشتن از مسيرهاي آن مي تواند كمك شاياني به سهولت سفرهاي شهري كند. به اين منظور اپليكيشن 
ــي تان مي آورد. محيط اپ كامال  ــاده و مرتب، اطالعات متروي تهران را به گوش «مترو تهران» با گرافيكي س
ــان نمايش مي دهد  ــت و با باز كردن آن فقط با يك صفحه كه 5 خط متروي پايتخت را با رنگ هايش خلوت اس
روبه رو مي شويد كه با انتخاب هركدام، نام ايستگاه ها به صورت فهرست درمي آيد. با انتخاب هر ايستگاه مي توانيد 
زمان بندي حركت قطارها، مراكز مهم اطراف ايستگاه و خطوط اتوبوس و تاكسي را ببينيد، ضمن اين كه امكانات 
ايستگاه همچون سوپرماركت، دكه روزنامه يا عابربانك هم نشان داده مي شود. غير از اين در منوي اپ، قابليت 
ــتفاده از مناسب ترين خط بهره  ــيريابي با ورود مبدا و مقصد وجود دارد كه مي توانيد از توصيه برنامه براي اس مس
ببريد. در اين اپليكيشن نقشه گرافيكي كامل متروي تهران نيز وجود دارد و مي توانيد با استفاده از جي .پي. اس در 

هر جاي شهر كه باشيد نزديك ترين ايستگاه مترو را در اطرافتان روي نقشه مشاهده كنيد. 

iOS و اندرويدمسيريابي

7 / 4 و 5 / 5 مگابايت Fardad Co

bit.ly/1HhiOjoapple.co/1FceaSY

مهاجرت از سرزمين اندرويد به اپل
ــتم عاملي آرزوست، عده اي هم بر سر اين كه اندرويد  ــي هوشمند با هر سيس براي عده اي خريد يك گوش
ــما هم درگير جنگ برتري سيستم عامل بوده ايد و  ــت يا برعكس با هم مي جنگند. اگر ش بهتر از آي اواس اس
ــتفاده از اپليكيشن  ــما اس ــده ايد از اندرويد به قلمروي اپل مهاجرت كنيد، توصيه ما به ش در نهايت متقاعد ش
ــي جديد، احتماال براي انتقال مخاطبان، عكس ها و اپ هاي  ــت؛ زيرا عالوه بر عادت كردن به گوش ريلو اس
ــويد. به اين منظور ريلو كارها را در چند  ــكل و صرف وقت مواجه مي ش ــي اندرويدي تان به آيفون با مش گوش
دقيقه مرتب مي كند. كافي است اين اپ را روي گوشي قديمي اندرويدي و آيفون جديدتان نصب و آنها را به 
يك شبكه واي   ـ  فاي متصل كنيد. سپس اپليكيشن يك كد qr مي سازد كه با اسكن آن با آيفون، 2 دستگاه 
به هم وصل مي شوند. پس از اتصال موفق مي توانيد انتخاب كنيد هريك از موارد شامل مخاطبان، عكس ها 
ــي اندرويدي به آيفون منتقل شود. البته اپ ها نصب  ــده گوش ــن هاي نصب ش و ويدئوهاي گالري و اپليكيش

نمي شوند و فقط نسخه آي اواس شان در يك فهرست مرتب مي شود تا به دلخواه هر كدام را نصب كنيد. 

Relo
كاربردي

JAMF Software

apple.co/ 1FceIbB

با مغزتان بجنگيد
آخر يك روز شـلوغ رسيده و از فعاليت جسـماني فارغ شده ايد، اكنون نوبت مغزتان 
اسـت تا كمي به آن ورزش بدهيد. Brain Wars به اين منظور ساخته شده است. اين 
بـازي ركورد بيش از 12 ميليون دانلود را در كارنامه دارد و سـال 2014 لقب بهترين را 
در كشـور چين كسـب كرده است. با ورود به «جنگ مغزها» بايد از ميان مدل هاي بازي، 
يكي را انتخاب كنيد. سـپس با انجام هر بازي امتيازي كسـب مي كنيد كه براسـاس آن 
روي يك نمودار كه به شـكل مغز طراحي شـده ميزان سـرعت، حافظه، دقت، تمركز و 
قدرت تصميم گيري تان رسـم مي شـود و مي توانيد متوجه شويد در كدام قوي تر هستيد 
و در كـدام ضعـف داريد. غير از ايـن، بخش «رقابت» با عنوان Challenge نيز بسـيار 
هيجـان آور اسـت ؛ زيرا مي توانيد با افرادي در سراسـر دنيا يا دوسـت تان اين بازي را 
انجام دهيد. در اين قسـمت بايد نام كاربري دوسـتتان را كه ابتداي ورود به اپليكيشـن 
سـاخته شـده، جستجو و پيدا كنيد تا بتوانيد با او رقابت كنيد. پس از ورود به يك رقابت 
نتايج به  صورت زنده نشان داده مي شود و نمودار مواردي كه اشاره شد رسم مي شود تا 

توانايي هاي مغزتان را در برابر رقيب بسنجيد.

iOS و اندرويد

7 / 40 و 23 مگابايت

بازي

TRANSLIMIT

apple.co/1QMg8i6

پيش بيني آب  و هوا درون تقويم
وقت طالست، بنابراين هر نوع ابزار و روشي كه كمك كند زمان را بهتر مديريت كنيم دست كمي از ارزش 
ــتفاده از تقويم و مديريت، زمان اپليكيشن «هورايزون» است كه  ــنهاد كليك براي اس گرانبهاي وقت ندارد. پيش
ــاده و آسان طراحي شده است. با ورود به اپ،  ــت. محيط اين اپ كامال س تقويم را با آب و هوا تركيب كرده اس
ــود و با انتخاب هر روز مي توانيد  ــده نمايش داده مي ش ــروع ش ــت كه با تاريخ روز فعلي ش روزها در يك فهرس
ــان، دو باكس وجود دارد كه  ــاعت هاي مختلف وارد كنيد. حين وارد كردن برنامه روزانه ت ــان را براي س برنامه ت
نقشه و اطالعات آب و هوايي را نشان مي دهد. با وارد كردن نام مكان، اپ به  صورت خودكار نشاني آن را روي 
نقشه نشان مي دهد و همچنين پيش بيني آب و هواي روز مورد نظر را در ساعت هاي مختلف به برنامه تان اضافه 
ــا و قرارهايتان همراه با زمان و پيش بيني  ــت روزهايي كه برنامه چيده ايد كاره ــد. به اين ترتيب در فهرس مي كن
دماي هوا كامال مرتب نمايش داده مي شود. در قسمت باالي هورايزون امكان جستجو در ميان برنامه هايتان با 

عبارت هايي خودماني نظير «چه روزي از ساعت يك تا 3 وقت خالي دارم؟» وجود دارد.

Horizon 3
iOSكاربردي

Applause Code1 / 14 مگابايت

apple.co/1PncON9

فيلمي به كارگرداني يك نرم افزار
ــه اي نصب كرده ايد كه كار زمانبر  ــن و ابزار ويرايش حرفه اي و نيمه حرف ــراي تصاوير تعداد زيادي اپليكيش ب
ويرايش با برنامه هاي سنگين رايانه را در عرض چند ثانيه انجام مي دهد، اما در مورد ويدئو چطور؟ پيشنهاد كليك 
ــرويس كالود واقعي هم محسوب  ــت كه غير از يك ابزار حرفه اي ويرايش فيلم، يك س ــتو» اس برنامه «مجيس
ــود. اين نرم افزار، پردازش ها را بدون نياز به منابع سيستم و كامال آنالين انجام مي دهد و همان قابليتي از  مي ش
كالود را ارائه مي كند كه در آينده اي نزديك شاهد فراگير شدن آن خواهيم بود. كار كردن با مجيستو آسان بوده 
و كافي است ويدئو و عكس هاي دلخواهتان را از آلبوم گوشي انتخاب يا در همان لحظه ضبط كنيد تا كار آغاز 
شود. سپس افكت و موزيك مورد نظرتان را انتخاب مي كنيد و منتظر مي مانيد اپ اينها را آپلود كند و يك كليپ 
بسازد. پس از اتمام كارـ  كه به سرعت اينترنت تان بستگي داردـ  فيلم با افكت هاي جذاب سينمايي آماده مي شود 
و مي توانيد آن را در شبكه هاي اجتماعي همچون اينستاگرام به اشتراك بگذاريد. همچنين امكان اشتراك گذاري 

درون مجيستو هم وجود دارد، زيرا اين اپ يك شبكه اجتماعي با 55 ميليون كاربر است.

Magisto 
iOS و اندرويدعكس و ويدئو

26 مگابايت Magisto Ltd

bit.ly/1l1JFbaapple.co/1f9pBhT

iOS و اندرويد

9 / 4 مگابايت

bit.ly/1ysGeMk
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سخت افزار

سياوش شهبازي
ــي 2 هفته قبل در همين صفحه با قطعات دروني  ط
ــخصي (به ترتيب حروف الفبا) آشنا شديد،  يك رايانه ش
ــي  ــازنده رايانه را بررس ــن هفته نيز ديگر قطعات س اي
ــر مربوط به قطعات  ــم. براي ديدن تمام تصاوي مي كني
 click.jjo.ir ــاني ــايت كليك به نش ــد به س مي تواني

مراجعه كنيد.
Motherboard (مادربـورد): حتي در رايانه 
ــد.  ــواده رايانه را بكش ــادر بايد جور خان ــم صفحه م ه
ــه، ميزباني ــمار رفت ــورد بنيان اصلي رايانه به ش  مادرب

CPU، DRAM، درايوهاي اطالعاتي و كارت هاي 
ــوكت ها و اتصاالت  ــف را از طريق ورودي ها، س مختل
ــاي جديد آرايش  ــده دارد. مادربورده ــخص به عه مش
ــين،  ــد و معموال با تركيب هاي رنگي دلنش خوبي دارن

زيبايي دوچندان به درون كيس مي دهند. 
(ِريل هـاي   Mounting/ Drive Rails
ــر نداريد،  ــال و حوصله دردس سوارسـازي): اگر ح
كيس هاي ِريل دار براي شما ايده آل است. در اين مورد 
به جاي قرار دادن درايو با هزار و يك زحمت در محفظه 
و سپس پيچ كردنش، 2 ريل را به كنار درايو پيچ كرده و 
آن را مانند كشو به داخل محفظه سر دهيد. يكي ديگر 
ــري از خراش افتادن  ــاي اين ِريل ها، جلوگي از مزيت ه
ــتم خود را  ــت. بعدها كه بخواهيد سيس روي درايوهاس
ــيد، اهميت اين مورد را درك خواهيد كرد. فقط  بفروش
در نظر داشته باشيد ريل ها در زمره وسايل خاص رايانه 
به شمار مي روند و در صورت آسيب ديدن يكي از آنها، 

ممكن است به سختي برايش جايگزيني پيدا كنيد.
 mSATA (ميني سـاتا): قطعات mSATA
ــتند كه براي  ــاي كوچكي هس ــاتا، SSDه يا ميني س
ــده اند. توجه  ــاخته ش محفظه ها و رايانه هاي كوچك س
ــته باشيد با وجود ظاهر غلط اندازشان، به هيچ وجه  داش
براي ورودي هاي ميني كارت PCI-E ساخته نشده اند 
ــت آسيب جدي  ــتباه ممكن اس و تالش براي نصب اش
ــق كابل هاي  ــن قطعات از طري ــه وارد كند. اي به قطع

مخصوص به كنترلر ساتا متصل مي شوند. 
OS (Operating System) يا سيستم عامل: 
ــت كه يك پله  ــك اليه نرم افزاري اس ــتم عامل ي سيس
ــر از بايوس قرار گرفته و محيط الزم براي كار را با  باالت
سيستم فراهم مي آورد. بيشتر سيستم هاي مختص گيم 
براي دستيابي به بهترين عملكرد از سيستم عامل ويندوز 
7 استفاده مي كنند، اما برخي استفاده از لينوكس را ترجيح 

مي دهند. MAC هم گزينه اغلب هنرمندان است.
ــن عمل كه  Overclocking (اوركالك): اي
ــده از  ــق بايوس يا نرم افزارهاي ارائه ش ــا از طري عموم
ــود، قطعه را وادار مي كند به  ــوي سازنده انجام مي ش س
ــت پيدا كند.  ــتانداردش دس عملكردي باالتر از حد اس
ــوال عملكرد قطعه را تا حد قابل توجهي  اوركالك معم
افزايش مي دهد، اما در ازاي آن انرژي دوچندان مصرف 
ــد. البته قطعات  ــتري ايجاد مي كن كرده و گرماي بيش

اوركالك شده معموال زودتر خراب مي شوند.
PCIe (پي سي آي اكسپرس): سطح اتصاالت 
ــوم به اكپرس باس، يك ورودي پرسرعت  جانبي موس
ــك را در خود جا  ــت كه قطعاتي مانند كارت گرافي اس
مي دهد. پي. سي.آي اكسپرس كه سال 2004 جايگزين 
فناوري هاي كهنه تر PCI، VESA و PCI-X شد، 
ــرعت و اتصاالت عرضه مي شود.  در چند طبقه بندي س
ــامل  اين تنوع از ورودي هاي تك خانه تا 16 خانه را ش
ــات قديمي تر  ــي.آي با قطع ــود. اتصاالت پي. س مي ش
سازگاري دارند؛ يعني مي توانيد قطعات كوچك و كندتر 
ــريع تر  را در صورت لزوم روي درگاه هاي بزرگ تر و س

بنشانيد. 
(كارت هـاي   PCI Expansion Cards
ــاي  ــداي از كارت ه گسـترش پي.سـي.آي): ج
ــترش ديگري هم براي رايانه  گرافيك، كارت هاي گس

ــت كه هر كدام به نحوي قابليت هاي داخلي  موجود اس
ــت كارت ها  ــد. از اين دس ــت مي كنن ــورد را تقوي مادرب
ــبكه و كنترل هاي  ــدا، كارت ش ــوان به كارت ص مي ت

پيشرفته فن اشاره كرد.
(كابـل   PCI Express Power Cable
برق اكسـپرس پي.سـي.آي – در نمونه هاي 
ــن كابل هاي اتصال برق،  6-، 8- و 6+2 خـار): اي
ــه مي كنند. از  ــي.آي را تغذي ــپرس پي.س قطعات اكس
ــا براي تقويت قطعاتي مانند كارت گرافيك  اين كابل ه
 استفاده مي شود. كارت هاي گرافيك سطح باال معموال 

به 2 كابل تغذيه نياز دارند.
PSU (واحـد منبـع تغذيـه يا پـاور): منبع 
ــاني به مادربورد و تمام واحدهاي  تغذيه وظيفه برق رس
ــق انوع و  ــن مهم از طري ــده دارد. اي ــه عه ــه را ب رايان
ــي به طور  ــرد كه بعض ــا صورت مي گي ــام كابل ه اقس
ــب  ــتند و بعضي ديگر بر حس دائم به منبع متصل هس
ــه با انواع  ــوند. واحدهاي منبع تغذي ــاز متصل مي ش ني
ــازار عرضه  ــه ب ــي ب ــي و خروج ــتانداردهاي حجم اس
ــه80PLUS تائيديه  ــد داوطلبان ــوند و با فرآين مي ش
بازده و كارايي مورد سنجش قرار مي گيرند. اگر بهترين 
ــا پاورهاي ــود مي خواهيد، حتم ــاور خ ــرد را از پ  عملك

80Plus Silver به باال تهيه كنيد. 
SATA Cable (كابل سـاتا): سيمي تخت و 
ــت كه از آن براي اتصال حافظه هاي ساتا به  نواري اس

كنترلگر مركزي استفاده مي شود. 
SD Card Reader (خواننـده كارت هاي 
اس.دي): افراد زيادي با سيستم اتصال گوشي، تبلت 
ــيله كابل به رايانه خو  ــتگاه هاي خود به وس و ديگر دس

گرفته اند، اما بعضي هنوز هم حافظه خوان هاي معروف 
به رم ريدر را ترجيح مي دهند. اگر از دسته دوم هستيد، 
حتما يكي از اينها را براي سيستم خود تهيه كنيد. با اين 
وسيله هرگاه اراده كنيد، مي توانيد انواع حافظه هاي خود 
ــادگي  ــل محفظه هاي مخصوص قرار داده و بس را داخ

محتوياتش را در رايانه خود مشاهده كنيد.
ــوي  ــاوري كه از س ــن فن SLI (اس.ال.آي): اي
ــركت به  ــا و مختص كارت هاي گرافيك اين ش انويدي
ــد همزمان 2 كارت  ــده، به كاربر اجازه مي ده وجود آم
ــوار كرده و از قدرت  گرافيك انويديا را روي مادربورد س
ــاوري براي  ــرد. از اين فن ــي دوچندان بهره بب پردازش
ــه بعدي با  ــد بازي هاي س ــنگين، مانن پردازش هاي س
ــود. به خاطر داشته باشيد  ــن باال استفاده مي ش رزولوش
ــت مانند رم، 2 كارت گرافيك بايد تا جاي ممكن  درس
ــابه بوده و قدرت پردازشي و طراحي يكسان داشته  مش
ــاهده  ــورت نتيجه مطلوبي مش ــند. در غير اين ص باش
ــد. از معايب اين فناوري، مي توان به مصرف  نخواهد ش
برق باال، ناهماهنگي با بعضي بازي ها، برخي گليچ ها و 

مقياس تصوير غيرمنظم اشاره كرد.
SSD (Solid State Drive) يا درايو حالت 
جامد: درايوهاي حالت جامد برخالف درايوهاي مرسوم 
ــده اند، مخزن هاي  ــكيل ش ــه از صفحات چرخان تش ك
ــكل از رم مرغوب و پايدار هستند.  ــاده و جامدي متش  س
SSDها عملكرد بسيار بااليي داشته و فضاي بسيار كمي 
اشغال مي كنند. در مقابل، فضاي كمتر و قيمت باالتري 
ــياري از كاربران حرفه اي سيستم عامل را  هم دارند. بس
روي يك درايو SSD نصب كرده و از يك هاردديسك 

براي ذخيره اطالعات متفرقه بهره مي گيرند.

Standoff Screws (پيچ هاي ايسـتا): اين 
ــان كالهكي دارند  پيچ هاي كوچك برنجي روي سرش
ــراي اتصال مادربورد به  ــس از به كارگيري آنها ب كه پ
ــه چند  كيس از تماس آن با بدنه جلوگيري كنند. هميش
ــته باشيد، زيرا اين پيچ ها از اولين اركان  عدد يدكي داش

راه اندازي سيستم به شمار مي روند.
ــد  Thermal Pads (پدهـاي حرارتـي): پ
ــري را ببينيد)  ــل زي ــوع TIM (مدخ ــي يك ن حرارت
ــبنده توليد مي شود.  ــت كه به شكل قطعه هاي چس اس
ــبند و كارايي  ــهولت مي چس ــرعت و س ــن پدها بس اي
ــد. تاثير آنها به  ــب هاي دو رو دارن ــابهي با نوارچس مش
پاي چسب هاي حرارتي نمي رسد، اما براي خنك كردن 
ــت هاي مادربورد  قطعات نه چندان خاص، مانند چيپ س

و DRAM كاربرد دارند.
 Thermal Paste/ Thermal Interface
Material (TIM) (چسـب حرارتـي): چسب 
ــت كه قابليت  ــبناك اس ــبتا چس حرارتي يك ماده نس
ــتم سرمادهنده  ــته و از آن بين سيس انتقال گرما را داش
ــود تا تاثير سيستم  ــتفاده مي ش رايانه و روي چيپ ها اس
ــتفاده شود،  خنك كننده را باال ببرد. اگر با دقت از آن اس
ــش رايانه خواهد بود.  ــي موثري ميان 2 بخ راه ارتباط
قبل از به كارگيري اين چسب ها حتما دستكش استفاده 
ــته چسبي شده اند با  ــطوحي را هم كه ناخواس كنيد. س

الكل خلوص باال پاك كنيد.
Thermal Throttling (تنظيم حرارتي): 
ــار گرماي بيش  ــدرن دچ ــات الكترونيك م ــي قطع وقت
ــيب ديدن،  ــوند، براي اجتناب از آس ــد تحمل مي ش از ح
ــن عمل را ــد كه اي ــرعت مي كنن ــه كاهش س ــدام ب  اق
Thermal Throttling مي گوييم. با وجود اين كه 
اين قابليت در برابر نوسانات حرارتي از قطعات محافظت 
ــازي اصولي را  ــچ گاه نبايد جايگاه خنك س ــد، هي مي كن
ــه كار افتاد، بدانيد  ــوش كنيم. هر گاه اين قابليت ب فرام

سيستم سردسازي رايانه شما دچار مشكل شده است.
Thumbscrews (پيچ دسـتي): سال هاست 
ــتفاده  ــته كردن كيس اس ــن پيچ ها براي باز و بس از اي
ــبت به انواع ساده آن،  ــود. مزيت اين نوع پيچ نس مي ش
ــتي و فقط با فشار  ــت كه بدون نياز به پيچ گوش اين اس
ــد خريدن كيس  ــود. اگر قص ــته مي ش ــت باز و بس دس

داشتيد، حتما به نوع پيچش توجه كنيد.
 :(USB (اتصـاالت   USB Connectors
 USB ــن متعلقات هر مادربورد، درگاه هاي از واضح تري
ــاي مختلفي دارند. از  ــت. اين درگاه ها كاركرده آن اس
ــده،  ــخص ش ــه با رنگ آبي مش درگاه USB 3.0 ك
ــريع  ــارژ س ــراي جابه  جايي مقادير باالي داده ها و ش ب
ــود.  ــتفاده مي ش ــتم اس ــتگاه هاي مطابق اين سيس دس
ــتم هاي روزآمد كنوني،  درگاه هاي USB 2.0 در سيس
ــتر براي اتصال صفحه كليد و موشواره مورد  ديگر بيش
ــتفاده قرار مي گيرند و بازارشان از رونق افتاده است.  اس
 USB ــد درگاه ــادي مي تواني ــاي زي روي مادربورده
مخصوصي را ببينيد كه براي ارتقاي بايوس و ميان افزار 

استفاده مي شود. 
VESA Mount (پايه وسـا): به استانداردي 
اطالق مي شود كه براي نمايشگرهاي تخت و پايه هاي 
ــامل تركيبي از 4 پيچ  ــده و ش ــور در نظر گرفته ش مانيت
ــطح صاف و چهارگوش مي شود. استاندارد  روي يك س
ــا روي كيس هاي كوچك و ديگر قطعات نيز اعمال  وس

مي شود.
VGA Connector (اتصـال وي.جـي.اِي): 
ــاي HD با  ــي.اي با ورود كابل ه ــاي وي.ج اتصال ه
ــم در مواقعي  ــد، اما هنوز ه ــه وداع كردن ــه رايان عرص
ــور قديمي يا  ــتم به يك مانيت ــال براي اتصال سيس مث
ــر حال كيفيت خروجي  ــور به كار مي آيند. در ه پروژكت
 HD اين كابل هاي قديمي، به هيچ عنوان با كابل هاي

قابل مقايسه نيست.

داخل تها ل قا ن ه دكدا ه كه هك ت ا فكد ها ا افظهخ ه ز هن ض ا ا فتهاند گ

ايستگاه آخر قطعات رايانه هاي شخصي
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كارگاه

امير عصاري
از  ــياري  بس در  ــروزه  ام  DLNA واژه  

توليدات شركت هاي سازنده محصوالت الكترونيكي 
ــياري از كاربران  ــراي بس ــود. اين واژه ب ــاهده مي ش مش
ــه اين قابليت  ــري از مزايايي ك ــت؛ اما كمتر كارب آشناس
ــت. در مطلب اين  ــد مطلع اس ــرار مي ده ــارش ق در اختي
ــر ارائه اطالعات تكميلي درباره  هفته قصد داريم عالوه ب
DLNA شما را با روش استفاده از اين فناوري و اتصال 
ــت براي پخش محتواي  ــيم رايانه به تلويزيون و تبل بي س

چند رسانه اي بدون نياز به هرگونه كابل آشنا كنيم.
DLNA چيست؟

ــاوري يا  ــه، DLNA فن ــي خالص ــورت خيل  به ص
ــما اين امكان را مي دهد تا  ــت كه به ش ــتانداردي اس اس
ــانه اي خود را ميان دستگاه هاي مختلف  محتواي چندرس
ــدف DLNA اين  ــبكه پخش كنيد. تمام ه در يك ش
ــت كه بدون توجه به برند و نوع دستگاه ها، ميان آنها  اس

ارتباط برقرار كنيد.
 DLNA پشتيبانى از

ــانه اي در بيشتر موارد با رايانه  پخش محتواي چندرس
روميزي، لپ تاپ، تلويزيون، تبلت و تلفن همراه هوشمند 
صورت مي گيرد. برخورداري و پشتيباني از DLNA در 
اين دستگاه ها بستگي به امكانات سخت افزاري آنها دارد. 
ــتيباني  ــه تلويزيون هايي كه از DLNA پش براي نمون
ــتند. به عبارت  ــبكه نيز مجهز هس ــد به كارت ش مي كنن
ديگر بسياري از تلويزيون هايي كه مجهز به پورت شبكه 

ــبكه  واي ـ فاي پشتيباني  هستند يا از ش
ــتفاده از DLNA را نيز دارند.  ــت اس مي كنند، قابلي
ــتفاده از  ــا به كمك روش هاي نرم افزاري، اس در رايانه ه
ــا و تلفن هاي  ــت و تبلت ه ــتاندارد امكان پذير اس اين اس
ــتفاده از  ــبكه وايرلس نيز با اس همراه مجهز به كارت ش
نرم افزارهاي مخصوص مي توانند از اين فناوري بهره مند 
ــتگاهي كه مجهز به پورت شبكه  ــوند.بنابراين هر دس ش
ــا حتي با در  ــتيباني كند ي ــد يا از اتصال وايرلس پش باش
ــتاندارد  ــزار موردنياز، مي تواند با اس ــتن نرم اف اختيار داش

DLNA با ديگر دستگاه ها ارتباط برقرار كند.
گير نده و فرستنده كدامند؟

براي DLNA فرقي ندارد فرستنده باشد يا گيرنده. 

نوع ارتباط را شما مشخص مي كنيد. به عنوان مثال پخش 
محتواي چند رسانه اي با DLNA در حالت هاي مختلف 
ــه به تلفن همراه، از تلفن همراه به رايانه، از رايانه  از رايان
ــه، از تبلت به تلويزيون، از  ــه تلويزيون، از رايانه به رايان ب
ــراه، از تلفن  ــه تبلت، از تبلت به تلفن هم ــن همراه ب تلف
ــت و تعيين نوع  ــراه به تلفن همراه و... امكان پذير اس هم

ارتباط به نياز شما بستگى دارد.
ــن  ــما مي توانيد رايانه  خود را در اتاق كارتان روش ش
كنيد و محتواي ذخيره شده در آن را در تلويزيون مشاهده 
ــما براي كارهاي ديگر قابل  كنيد. در اين روش، رايانه  ش
استفاده است و مشاهده محتوا از رايانه در تلويزيون براي 
فردي كه در حال كار با رايانه است، هيچ مزاحمتي ايجاد 

نخواهد كرد.
تجهيزات الزم

ــما ممكن است  همان طور كه گفتيم با توجه به نياز ش
ــما وجود  ــبكه  DLNA ش ــتگاه هاي مختلفي در ش دس
داشته باشند. در اين مطلب قصد داريم يكي از رايج ترين 
نيازهاي كاربران يعني انتقال محتوا از رايانه به تلويزيون، 
ــن همراه به  ــن همراه، تبلت و تلف ــه به تبلت و تلف رايان
ــه تبلت يا تلفن همراه  ــون و تبلت و تلفن همراه ب تلويزي

ديگر را آموزش دهيم.
ــون مجهز به  ــن مثال، تلويزي ــزات الزم در اي تجهي
ــه روميزي يا  ــيم)، رايان ــيم يا بي س ــبكه (با س كارت ش
لپ تاپ مجهز به كارت شبكه (سيستم عامل ويندوز 7)، 
تبلت و تلفن همراه مجهز به ارتباط واي ـ فاي (در اين 
مثال به سيستم عامل اندرويد اشاره مي شود) همراه مودم 
ــوئيچ يا تجهيزات ديگر  (+روتر) اي دي اس ال، روتر، س
ــبكه   ــتگاه هاي موجود به يك ش ــراي اتصال همه دس ب

محلي است.

انتقال محتواي چندرسانه اي ميان دستگاه هاي مختلف
چگونه محتواي تلفن همراه خود را روي تلويزيون و ديگر دستگاه ها ببينيم؟ 

 قدم اول: اتصال به شبكه  محلي 
و تبديل رايانه به سرور

ــتگاه هاي خود را با كابل  ــن قدم بايد همه دس در اولي
شبكه يا به صورت بي سيم به روتر موجود در منزل متصل 

كنيد. 
ــرعت اي دي اس ال  ــاي اينترنت پرس ــتر مودم ه بيش
ــاي نقش كنند و مي توانيد  ــز مي توانند به جاي روتر ايف ني
ــتگاه هاي مختلف  ــيم يا اتصال كابل، دس به صورت بي س
ــبكه  ــتگاه ها را در يك ش را به آن وصل كرده و همه دس
ــته باشيد داشتن اشتراك اينترنت در  قرار دهيد. توجه داش
ــن روش اصال اهميتي ندارد و نيازي به ارتباط اينترنتي  اي

نخواهيد داشت.
ــبكه،  ــتگاه ها در يك ش ــري همه دس ــس از قرارگي پ
ــتنده محتوا براي ديگر  ــرور فرس ــد رايانه  خود را به س باي
ــتگاه ها تبديل كنيد. در صورتي كه قصد نداريد رايانه   دس
ــد، مي توانيد از اين بخش صرف نظر  ــتنده باش ــما فرس ش

كرده و به مرحله دوم برويد.
 انتخاب محتواي قابل پخش

ــه هاي  ــه درايوها و پوش ــد با مراجعه ب ــما مي تواني  ش
ــواي موردنظر براي  ــك، محت ــده در هارد ديس ذخيره ش

پخش در ديگر دستگاه ها را انتخاب كنيد. 
ــت روي پوشه  موردنظر  براي انجام اين كار كافي اس
 Include  ــت كرده و پس از انتخاب گزينه كليك راس
ــي از گزينه هاي موزيك، ويدئو، عكس  in library يك
ــا محتواي  ــاب كنيد ت ــه  جديد را انتخ ــي مجموع يا حت
موردنظر به بخش library ويندوز اضافه شود. محتواي 
ــرور، در  ــن بخش هنگام تبديل رايانه به س ــود در اي موج

ديگر دستگاه ها قابل دسترس خواهد بود.

 ارائه مجوز به ديگر دستگاه ها
ــتجو  ــتارت كليك كرده و در كادر جس روي منوي اس
وارد  را   Media streaming options ــارت  عب

كنيد.
ــد و  ــك كني ــده كلي ــت ش ــابه ياف ــه  مش  روي نتيج
پس از مشخص كردن نام سرور در كادر اول، دستگاه هاي 
شناسايي شده در كادر مياني را نيز انتخاب و با تغيير وضع 
ــرور  ــي را به س آنها به حالت Allowed، مجوز دسترس

صادر كنيد.
نكته1: براي مشاهده تلويزيون هوشمند خود بايد آن 

را روشن كرده باشيد.
ــا تبلت را در  ــت فعال تلفن همراه ي نكتـه2: ممكن اس
ــاهده نكنيد. با ادامه اين آموزش همراه شده و  فهرست مش
پس از نصب نرم افزار موردنياز در تلفن همراه و تبلت، دوباره 

به اين بخش بازگشته و به فعال سازي آنها اقدام كنيد.
نكته بسـيار مهم: چنانچه تلويزيون به شبكه متصل و 
روشن است، اما نام آن را در فهرست مشاهده نمي كنيد بايد 

تنظيمات شبكه  خود را روي حالت Home قرار دهيد. 
ــبكه  ش ــون  آيك روي  ــد  ــور  باي منظ ــن  به اي
ــه  گزين ــرده،  ك ــك  كلي ــدوز  وين ــاعت  س ــار  كن  در 
 Open Network & Sharing Center
ــده،  درآم ــش  به نماي ــره  پنج در  و  ــد  كني ــاب  انتخ را 
ــل، روي لينك  ــبكه  متص ــام ش ــردن ن ــدا ك ــس از پي پ
 Work Network ــت  اس ــن  ممك ــه  ك آن  ــر   زي
و  ــك  كلي ــد  باش  Public Network ــا   ي
ــت  ــس از ثب ــد. (پ ــال كني Home Network را فع
ــد با تكرار اين  ــتگاه هاي مجاز، مي تواني تلويزيون در دس

مراحل، گزينه  Work يا Public را انتخاب كنيد.)

قدم دوم: فعال سازي DLNA در دستگاه هاي هوشمند اندرويدي
همان طور كه گفتيم تقريبا تمام دستگاه هاي اندرويدي مجهز به واي ـ  فاي از DLNA نيز پشتيباني مي كنند. براي 
بهره مندي از اين قابليت مي توانيد نرم افزار رايگان BubbleUPnP را روي تلفن همراه يا تبلت اندرويدي خود نصب 

كنيد. اين نرم افزار از اين لينك ها قابل دانلود است:
http: /  / bit.ly / clickupnp1
http: /  / bit.ly / clickupnp2

 قدم سوم: انتقال محتواي چند رسانه اي 
ميان دستگاه هاي مختلف

ــيده تا محتواي چند رسانه اي  اكنون زمان آن فرا رس
ــط گيرنده ها پخش كنيد. حالت هاي  را از فرستنده توس
ــرح مي دهيم تا  ــما ش ــي را در اين مثال براي ش مختلف
ــاهده  ــتگاه موردنظر مش براحتي بتوانيد محتوا را در دس

كنيد:
ــت دكمه  انتخاب   از رايانـه به تلويزيون: كافي اس
ــد. مطمئنا  ــار دهي ــرل تلويزيون را فش ــع روي كنت منب
ــت. با انتخاب اين  ــده اس گزينه  جديدي به آن اضافه ش
ــون، منويي براي انتخاب  ــه باتوجه به مدل تلويزي گزين
ــك، ويدئو يا عكس)  ــانه اي (موزي نوع محتواي چند رس
ــك مي توانيد با  ــود و با انتخاب هري نمايش داده مي ش
ــواي موردنظر را  ــود، محت ــه هاي موج ــه به پوش  مراجع
ــه اضافه كرده بوديد،  ــه در بخش Library در رايان ك

پخش كنيد.
ــزار   از رايانـه بـه تبلـت و تلفـن همـراه: نرم اف
ــمت چپ  ــد. از باال س ــرا كني BubbleUPnP را اج
ــه خط افقي است فشار  ــكل س روي آيكون منو كه به ش
ــش renderer گزينه  Local (پخش  دهيد و در بخ
در همان دستگاه) و در بخش library گزينه  مرتبط با 

رايانه را انتخاب كنيد. اكنون مي توانيد با انتخاب بخش 
Media به مرور محتواي سرور پرداخته و با فشار روي 

هريك، آنها را در تلفن همراه يا تبلت پخش كنيد.
 از تبلـت يا تلفن همراه به تلويزيون: براي انجام 
ــزار BubbleUPnP و  ــن كار پس از اجراي نرم اف اي
ــار  ــه منوي برنامه، گزينه  renderer را فش مراجعه ب
ــش انتخاب  ــتگاه پخ ــون را به عنوان دس داده و تلويزي
ــش Library را نيز روي  ــون مي توانيد بخ كنيد. اكن
ــرار دهيد تا ضمن انتخاب هريك از محتواي  Local ق
ــود، آن را در  ــا تلفن همراه خ ــانه اي در تبلت ي چند رس
ــراي اين برنامه  در  ــاهده  كنيد. پس از اج تلويزيون مش
ــت، با مراجعه به منوي انتخاب منبع در تلويزيون نيز  تبل

مي توانيد تبلت را به عنوان منبع پخش فعال كنيد.
 از تبلـت و تلفـن همراه  به تبلـت و تلفن همراه 
ديگـر:  در اين حالت همچون روش قبل، ابتدا نرم افزار 
ــتگاه فعال كنيد.  ــر دو دس BubbleUPnP را در ه
ــمت منو، گزينه   ــتگاه گيرنده، در قس در ادامه روي دس
روي  را   Library و   Local روي  را   renderer
ــد. در اين حالت  ــرور قرار دهي ــا تلفن همراه س تبلت ي
گيرنده محتوا مي تواند با مرور محتواي موجود در سرور، 

آنها را در دستگاه خود پخش كند. يكشنبه 3 خرداد 1394/ شماره 12519
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آيا مى دانستيد؟

ــركت هاي جهان و  تاكنون برخي از بزرگ ترين ش
ــا گوگل، تالش هاي زيادي براي طراحي  در راس آنه
ــام داده اند.  ــدون راننده انج ــش خودروهاي ب و آزماي
ــه در آن هوش  ــرايط ايده آلي ك ــا اين كه هنوز با ش ب
ــت بگيرد فاصله  ــودرو را در دس ــي هدايت خ مصنوع
زيادي داريم، اما فراز و فرودهايي كه در مسير طراحي 
و بهينه سازي اين خودروها تجربه شده، مي تواند راه را 

براي بهره گيري مناسب تر از آنها هموار كند.
ماشين گوگل تصادف كرد

ــي از خبرگزاري هاي معتبر جهان  ــي پيش يك مدت
ــده گوگل تاكنون  ــرد: خودروهاي بدون رانن اعالم ك
ــركت  3 بار تصادف كرده اند. همچنين خودروهاي ش
ــي نيز در فرآيند آزمايش در جاده، يك بار تصادف  دلف
را تجربه كرده اند. جالب اين بود كه اندكي بعد گوگل 
ــدون راننده اين  ــت خودروهاي ب در وبالگ خود نوش

شركت تاكنون 11 بار تصادف كرده اند.
ــال 2012 گوگل اعالم  ــت كه س اين در حالي اس
ــمند اين شركت توانسته اند  كرده بود خودروهاي هوش
ــادف در  ــچ گونه تص ــدون هي ــل را ب ــزار ماي 300 ه
ــه از آن زمان به بعد،  ــاي مختلف بپيمايند. البت جاده ه
ــاده اي خودروهاي گوگل به طور قابل  حجم آزمون ج
ــيده  توجهي افزايش يافته و به يك ميليون مايل رس
ــان كرده،  ــي كه گوگل بي ــاس اطالعات ــت. بر اس اس
ــركت 3 بار از عقب و چند بار نيز از  خودروهاي اين ش

كنار با خودروي ديگري برخورد كرده  است.
البته گويا در هيچ كدام از اين موارد، خودروهاي بدون 
راننده مقصر نبوده و هميشه رانندگان خودروهاي ديگر 

ــته اند. با توجه به آمار ــروز اين برخوردها نقش داش  در ب
ــدگان در تصادفات رانندگي در   30 هزار نفري كشته ش
اياالت متحده و اين كه 94 درصد تصادفات به دليل اشتباه 
راننده روي داده، اين رويدادها چندان تعجب آور نيست. 
ــزارش، تصادفات روي داده براي خودروهاي  بنابراين گ
بدون راننده گوگل و دلفي مي تواند نويدبخش آينده اي 

بهتر براي حمل و نقل جاده اي باشد.
فناوري و ايمني بيشتر

ــتر  ــت فناوري مي تواند به ايمني بيش ترديدي نيس
ــالوه بر راهكارهايي  ــينان خودروها بينجامد. ع سرنش
نظير كيسه هوا كه مي تواند از بروز آسيب هاي جسمي 
ــد «كنترل پايداري  ــامانه هايي مانن جلوگيري كند، س
ــال بروز  ــد احتم ــز مي توان ــك» (ESC) ني الكتروني

تصادف را كاهش دهد.
ــمند كمك به راننده  ــا اين حال برنامه هاي هوش ب
ــر از اين  ــه مراتب فرات ــودكار گامي ب ــي خ و رانندگ
ــت. اين برنامه ها مي توانند با جلوگيري از  سامانه هاس
بروز خطاهاي انساني ناشي از خستگي يا نداشتن ديد 
كافي، جلوي بروز برخوردهاي خودرويي را نظير آنچه 
ــوگل و دلفي پيش  ــاي بدون راننده گ براي خودروه

آمده، بگيرد.
تفاوت سامانه هاي هوشمند رانندگي

ــامانه هاي طراحي شده براي رانندگي  با اين كه س
ــي در رانندگي  ــا افزايش ايمن ــان ي بدون حضور انس
ــباهت هاي زيادي دارند، اما  همگي از نظر بنيادين ش
كاركردها و نحوه اجراي تدابير پيش بيني شده در آنها 
ــت. براي نمونه برخي از اين سامانه ها به  متفاوت اس

گونه اي تعريف شده اند كه به محض ورود يك خودرو 
ــير حركت آنها از جلو، خودرو متوقف مي شود.  به مس
برخي ديگر از سامانه ها وقتي خودروي مقابل به وسط 

مسير حركت آنها مي رسد، ترمز مي كنند.
به هر حال، عادت كردن به وجود اين سامانه هاي 
كمكي ممكن است ابتدا دشوار باشد. براي نمونه شايد 
ــير، ناگهان  ــيدن به مانع در مس هنگام رانندگي و رس
ــويد خودرويتان در حال شتاب گرفتن براي  متوجه ش
ــنايي بيشتر با  ــت. البته گذر زمان و آش گذر از آن اس
حالت هاي مختلف اين سامانه ها مي تواند كار را با آنها 

ساده تر كند.
نگراني هاي پيش رو

ــياري  يكي از اصلي ترين نگراني هايي كه ذهن بس
از كارشناسان و طراحان سامانه هاي رانندگي هوشمند 

را به خود مشغول كرده، احتمال تصادف احتمالي اين 
ــه آزمايش هاي صورت  ــت. با وجود اين ك خودروهاس
ــيار  ــه روي خودروهاي بدون راننده تاكنون بس گرفت
ــه راندن خودرو  ــا عادت كردن ب ــش بوده، ام اميدبخ
ــود به اين فناوري نوين همچنان به ديده  سبب مي ش

ترديد بنگريم.
ــر خودروهاي بدون راننده موجب  در اين ميان، اگ
ــوند،  ــاني باال ش ــادف با تلفات مالي يا انس ــروز تص ب
ــد روند فعلي طراحي  ــه اين فناوري مي توان واكنش ب

اين سامانه ها را آهسته تر كند.
ــاني در  ــداوم تلفات انس ــر بي ترديد به ت ــن ام  اي
ــراي يافتن  ــاده اي مي انجامد و راه را ب ــات ج تصادف
راه حلي مبتني بر فناوري براي افزايش ايمني رانندگي 

دشوارتر مي كند.

تصادف خودروهاي بدون راننده 
هراسناك يا اميدبخش؟
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 51914 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

ترفند

نسخه  بايوس بدون ري استارت
امير عصاري

ــت كه ميكروپردازشگرهاي  بايوس مخفف عبارت  Basic Input  / Output System  برنامه اي اس
رايانه هاي شخصي با استفاده از آن سيستم را راه اندازي مي كنند. بايوس مديريت برقراري ارتباط و هماهنگي 

ــتم عامل را برعهده دارد و موارد مختلفي  ميان سخت افزار و سيس
ــوت، مديريت منابع انرژي و...  ــاعت، اولويت ب همچون تاريخ و س
ــازي و تغيير است. يكي از نكات  به وسيله بايوس قابل شخصي س
ــخه   ــتند اطالع از نس ــي كاربران نيازمند آن هس ــي كه گاه مهم
ــي از روش هايي كه  ــرايطي يك ــت. در چنين ش بايوس رايانه اس
ــتر مورد استفاده قرار مي گيرد، ري استارت كردن رايانه و فشار  بيش
ــخه   ــاهده  نس كليد Delete يا F2 براي مراجعه به بايوس و مش
ــد اين كار را بدون  ــت. اما اگر مي خواهي ــوس از اين بخش اس باي
ري استارت كردن انجام دهيد و در كمتر از چند ثانيه نسخه  بايوس 

رايانه  را كشف كنيد، مي توانيد از ترفند زير كمك بگيريد. (اين ترفند در سيستم عامل ويندوز قابل اجرا است)
1-  روي منوي استارت كليك كرده و در كادر جستجو عبارت CMD را بنويسيد.

ــا انتخاب گزينه  ــت كرده و ب ــت نتايج، روي آن كليك راس ــاهده  گزينه  CMD در فهرس  2- پس از مش
 Run as Administrator ابزار خط فرمان را اجرا كنيد.

3- فرمان زير را وارد كرده و كليد اينتر را فشار دهيد:
wmic bios get smbiosbiosversion

4- مشاهده خواهيد كرد اطالعات بايوس سيستم در چند ثانيه در اختيار شما قرار مي گيرد.

مبتدى
بازيابى رمزهاى سافارى در آيفون

ــى را براى شما فراهم مى كند. بيشتر  ــافارى در سيستم عامل آى.او.اس تجربه  وبگردى لذتبخش مرورگر س
ــرويس هاى نيازمند ورود  ــرويس هاى وب مانند ايميل و ديگر س ــتفاده از س كاربران اين مرورگر نيز هنگام اس
ــده و به اين ترتيب از وارد كردن هميشگى  ــاب كاربرى، از قابليت ذخيره رمز عبور در مرورگر بهره مند ش به حس

رمزهاى عبور براى استفاده 
وب  ــرويــــس هاى  س از 
ــن  ــوند. اي ــالص مى ش خ
است،  مفيد  ــيار  بس قابليت 
ــران مدتى  ــا گاهى كارب ام
مرورگر  ــن  اي از  ــى  طوالن
ــتفاده مى كنند و گذشت  اس
زمان در كنار به كارنگرفتن 
ــه  ــراى ورود ب ــور ب رمزعب
ــرويس هاى وب موجب  س
را  عبور  رمزهاى  ــود  مى ش
ــد. در چنين  ــوش كنن فرام
ــران نگران  ــرايطى كارب ش
ــات  ــت دادن اطالع از دس

ــيارى از موارد اطالعات ريكاورى ثبت شده براى بازنشانى يا تغيير  ــده در مرورگر هستند، زيرا در بس ذخيره ش
رمزهاى فراموش شده را نيز به خاطر ندارند.

آيا مى دانيد مشاهده همه رمزعبورهاى ذخيره شده روى مرورگر سافارى در آيفون  براحتى امكان پذير است؟ 
ــده را مشاهده كرده يا آنها  ــيد مى توانيد رمزهاى ذخيره ش ــته باش به كمك اين قابليت هر زمان كه تمايل داش
ــكل ديگر براى آيفون، رمزهاى  ــت كنيد تا در صورت حذف اين اطالعات يا بروز هرگونه مش را جايى يادداش

شما در دسترس باشند.
براى انجام اين كار مى توانيد به اين روش عمل كنيد:

1 ـ در صفحه  اصلى آيفون روى Settings  فشار دهيد.
2 ـ صفحه تنظيمات را به پايين اسكرول كرده و Safari را فشار دهيد.

3 ـ در بخش General روى Passwords & AutoFill  فشار دهيد.
ــتى از همه اطالعات ذخيره شده  ــار دهيد تا فهرس 4 ـ در پنجره  جديد روى Saved Passwords  فش
ــته باشيد با فشار روى هريك از  ــما قرار گيرد. توجه داش در مرورگر همراه لينك صفحات موردنظر در اختيار ش

رديف هاى موجود، رمز نيز در اختيار شما قرار خواهد گرفت.

متوسط

پنهان سازى خودكار داك بدون وقفه
ايده  پنهان شدن خودكار داك در سيستم عامل مك همواره جذاب بوده، اما اگر از اين قابليت استفاده كرده 
باشيد، متوجه شده ايد وقفه  موجود در نمايش و پنهان شدن داك، چندان رضايت بخش نيست و به همين دليل 

بسيارى از كاربران ترجيح مى دهند از آن استفاده نكنند.
ــتفاده از اين قابليت عالقه منديد و مى خواهيد وقفه  دردسرساز آن را نيز از ميان برداريد، مى توانيد  اگر به اس

از ترفند زير كمك بگيريد:
1ـ ترمينال (Terminal) را اجرا كنيد. 

2ـ فرمان زير را در ترمينال وارد كرده و كليد اينتر را فشار دهيد:
 defaults write com.apple.dock autohide -bool true && defaults write
 com.apple.dock autohide-delay -float 0 && defaults write com.apple.dock
autohide-time-modifier -float 0 && killall Dock

ــازى خودكار قرار گرفته و به محض  ــكل ممكن در حالت پنهان س با اجراى اين فرمان، داك به بهترين ش
ــز با خروج از آن ناحيه ،  ــه نمايش درآمده و بدون كوچك ترين تاخير ني ــاوس در محدوده  موردنظر ب ــت م حرك

عمليات پنهان سازى صورت مى گيرد.
توجه: براى بازگشت به حالت اوليه و حذف همه تغييرات مى توانيد ضمن اجراى ترمينال، فرمان زير را در 

آن كپى كرده و كليد اينتر را فشار دهيد:
defaults delete com.apple.dock autohide && defaults delete com.apple.
dock autohide-delay && defaults delete com.apple.dock autohide-time-
modifier && killall Dock

 

حرفه اى

حذف پروفايل شبكه واىـ  فاى در ويندوز 8/1
ــپردن اطالعات مربوط به اتصاالت  ــتم عامل ويندوز، به خاطر س ــيار خوب سيس يكى از امكانات بس
ــبكه وايرلس خود را در  ــت. به كمك اين قابليت شما فقط يك بار رمز ش ــيم اس ــبكه بخصوص اتصاالت بى س ش
ــويد. اين  ــبكه  موردنظر متصل مى ش ويندوز وارد كرده و در اتصاالت بعدى بدون نياز به وارد كردن رمزعبور، به ش
قابليت براى همه كاربران مفيد است، اما گاهى ممكن است به داليل متعدد، نيازمند پاكسازى رمزهاى ذخيره شده 
ــبكه  واىـ  فاى خود را تغيير دهيد با كليك روى  ــيد. به عنوان مثال چنانچه رمز ش ــبكه در ويندوز باش اتصاالت ش
پروفايل شبكه براى اتصال به شبكه  واى ـ فاى، ويندوز با رمز ذخيره شده  قبلى تالش مى كند به شبكه  موردنظر 
ــتن رمز با رمز فعلى، عمليات اتصال صورت نمى گيرد. در اين شرايط مجبوريد  ــود و به دليل تطابق نداش متصل ش
ــبكه  را حذف كنيد تا بتوانيد دوباره براى وارد كردن رمز و ذخيره اطالعات جديد اقدام  ــده از ش پروفايل ذخيره ش
ــت، اما كاربران  كنيد.در ويندوز 7 انجام اين كار با ورود به Network & Sharing Center امكان پذير اس
ويندوز 8 و ويندوز 8/1 براى انجام اين كار با مشكالتى مواجه هستند.اگر شما نيز كاربر اين نسخه از سيستم عامل 

ويندوز هستيد، مى توانيد با استفاده از روش زير براى حذف پروفايل شبكه در ويندوز 8 و 8/1 اقدام كنيد:
ويندوز 8

ــمت راست نوار وظيفه (كنار ساعت ويندوز) كليك كنيد تا فهرست  ــبكه از پايين س 1ـ  ابتدا روى آيكون ش
شبكه هاى وايرلس در اختيار شما قرار گيرد. 

ــار داده و چند لحظه نگه داريد تا  ــت يا كليك چپ ماوس را فش ــبكه  موردنظر كليك راس 2 ـ روى نام ش
منويى نمايش داده شود.

3 ـ از منوى به نمايش درآمده گزينه  Forget this network را كليك كنيد.
 ويندوز 8/1

در برخى نسخه هاى ويندوز 8/1 (با توجه به استفاده از به روزرسانى هاى ارائه شده) امكان استفاده از كليك 
ــى به منوى موردنظر با نگه داشتن  ــت روى نام شبكه يا دسترس راس
ــخه ها مى توانيد از روش هاى ديگرى  ماوس وجود ندارد. در اين نس

كمك بگيريد كه شما را با آنها آشنا مى كنيم:
روش اول

ــاعت ويندوز كليك و از فهرست  ــبكه كنار س 1ـ روى آيكون ش
ــرده و گزينه   ــاب ك ــبكه  موردنظر را انتخ ــود، ش ــبكه هاى موج ش

Connect را فشار دهيد.
2 ـ همان طور كه انتظار مى رود عمليات اتصال با شكست مواجه 
 Forget  ــود، اما در پنجره  نمايش شكست در اتصال، گزينه مى ش
ــك روى اين گزينه  ــورد. با كلي ــم مى خ ــز به چش network  ني

مى توانيد پروفايل موردنظر را حذف كنيد.
روش دوم

ــر كنيد تا نوار  ــت صفحه نمايش برده و كمى صب ــمت راس ــود را به باال يا پايين س ــاوس خ ــانگر م 1ـ  نش
Charm نمايش داده شود.

2ـ ابتدا گزينه  Settings و در ادامه Change PC settings  را كليك كنيد.
 ،Connectionsكليك كرده و پس از مراجعه به بخش Network 3ـ در نوار تنظيمات سيستم، روى

در سمت راست گزينه  Wi-Fi را پيدا و روى لينك Manage known networks  كليك كنيد.
ــما به نمايش درمى آيد كه مى توانيد با كليك  ــده در ويندوز براى ش ــتى از پروفايل هاى ذخيره ش 4ـ  فهرس

روى هركدام از آنها و انتخاب گزينه   Forget، پروفايل ذخيره شده را حذف كنيد.

متوسط
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كليك شما

اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 51915 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

  Hotspot shield واعظي از مشهد: آيا استفاده از نرم افزار
از نظر امنيتي مشكلي براي سيستم ايجاد مي كند؟

ــخ داده ايم. شما مي توانيد با  ــتر به پرسشي مشابه، پاس    پيش
مراجعه به لينك زير، پاسخ را در سايت جام جم كليك مشاهده كنيد:

http://bit.ly/clickqa

حسـن عطايي از مشگين شـهر: در صفحه 6 كليك شماره 
515 درباره رتبه بندي آي پي ها به طوركامل توضيح داديد، ولي 
اشاره نكرديد هنگام خريد گوشي ازكجا بدانيم آي پي آن چند 

است؟
ــور اطالعات  ــه آي پي گجت ها در دفترچه راهنما، بروش    رتب
ــخصات فني اين  ــايت هاي اينترنتي كه مش ــي س ــه يا حت ــي، روي جعب فن

دستگاه ها را ارائه مي كنند، قابل مشاهده است.

حميـد پايـا از تبريـز: بـا تشـكر از شـما بابـت معرفـي 
اپليكيشـن هاي خـوب اندرويـد در بخش نرم افـزار، لطفا يك 
اپليكيشـن يادداشـت برداري ديگـر معرفـي كنيـد كـه بتوان 
روي ممـوري كارت از آن بـك آپ گرفـت و در صـورت نياز به 
آن مراجعه كـرد. نرم افزار evernote و برخي ديگر مناسـب 
هستند، ولي امكان بك آپ گيري روي مموري كارت و همچنين 

افزودن پسورد ندارند. 
   باتوجه به امكاناتي كه از نرم افزار يادداشت برداري انتظار داريد، 
نرم افزار Note Everything Pro  را به شما پيشنهاد مي كنيم. اين برنامه 
ــما  ــت برداري متني و صوتي (ضبط پيام صوتي) را در اختيار ش ــت يادداش قابلي
ــخه پشتيبان روي كارت حافظه،  قرار مي دهد و عالوه بر رمزگذاري، تهيه نس

ــت تصويري، قابليت دسته بندي يادداشت ها  ــت و يادداش ايجاد چك ليس
ــخه رايگان و  ــان قرار مي دهد. اين نرم افزار در 2 نس ــز در اختيارت را ني

ــخه رايگان) و  ــاي Note Everything (نس ــاري با نام ه  تج
Note Everything Pro  (نسخه تجاري) عرضه شده كه 

امكانات مورد نظر شما در نسخه  تجاري قابل استفاده است.
ــتر از اين نرم افزار مي توانيد  براي كسب اطالعات بيش

به سايت سازنده  آن مراجعه كنيد: 
http://www.softxperience.com

سـينا مفاخر از اهـواز: يك هارد 500 گيگ 
سـيگيت دارم كه هنگام روشـن  شدن و باال 

آمدن ويندوز، با اخطار:
 Reboot and Select proper boot

 device or Insert boot media
روبه رو مي شـوم. مشكل چيسـت؟ سيم هاي 

ديتا را هم عوض كردم، تغييري نكرد.
   در چنين شرايطي نمي توان مشكل را به صورت 

ــي كنيد  ــخيص داد. ابتدا  بايد به بايوس مراجعه و بررس دقيق تش
رايانه، هارد ديسك را شناسايي مي كند يا خير. در صورتي كه عمليات 

ــايي صورت گيرد، ممكن است پارتيشن ها و MBR  هاردديسك  شناس
ــكل مواجه شده باشد. با اتصال هارد ديسك به يك رايانه ديگر  رايانه با مش
ــك هاي بوت  ــوت ويندوز، لينوكس يا ديس ــك هاي ب ــتفاده از ديس يا با اس

ــت بتوانيد  ــكالت هارد، ممكن اس ــن بندي و رفع مش ــاي پارتيش نرم افزاره
ــود  ــايي نش ــك اصال شناس ــكل را رفع كنيد.  در صورتي كه هارد ديس مش
ــما سوخته باشد كه  ــك ش ــايد بورد هارد ديس نيز چند احتمال وجود دارد؛ ش
ــت هارد ديسك  ــود. همچنين ممكن اس ــكل رفع مي ش با تعويض بورد مش
ــد كه بايد قيد اطالعات خود را بزنيد يا در  ــوخته باش ــما به طور كامل س ش
ــيد  بايد عمليات بازيابي  ــده در آن باش صورتي كه نيازمند اطالعات ذخيره ش
ــدودي، اين عمليات را  ــود. البته مراكز مح ــك انجام ش اطالعات هارد ديس
ــك مي گويند، انجام مي دهند. به شما  كه اصطالحا به آن جراحي هارد ديس
ــنهاد مي كنيم براي بررسي همه موارد احتمالي، به يكي از مراكز معتبر  پيش

بازيابي اطالعات و تعمير هارد ديسك مراجعه كنيد.

مهدي خادم از تهران: با اين كه نام درايوهاي هاردديسكم 
را تغييـر داده ام، درMy computer  تغييـري نشـان داده 

نمي شـود، ولي مثال در برنامـه Disk Defragment  ويندوز 
اين تغييرات ثبت مي شود.

ــت كه وقتي رايانه به  ــكالت شايعي اس ــكل از مش    اين مش
ــراي حذف اين  ــاي مختلفي ب ــوده و از نرم افزاره ــروس autorun  آل وي
ــتر موارد پس از پاكسازي  ــود، رخ مي دهد. در بيش ــتفاده مي ش ويروس اس
ــود.  ــپلورر پديدار مي ش ــكل در ويندوز اكس ويروس از روي رايانه، اين مش
 Windows 8 Manager براي رفع آن در ويندوز 8 مي توان از نرم افزار
 General Repair ــش ــراي نرم افزار به بخ ــت. پس از اج كمك گرف
 برويد، تب سوم با عنوان System Repair III را انتخاب كرده و روي 
  Fix Problem that cannot rename Volume Partition Label

كليك  كنيد.
ــما 7  ــال كرديد، ويندوز رايانه  ش ــري كه براي ما ارس ــه به تصوي باتوج
ــخه بايد از روش زير براي رفع مشكل كمك بگيريد: (در  ــت. در اين نس اس
ــيد، زيرا اعمال تغييرات اشتباه در رجيستري  ــته باش اجرا نهايت دقت را داش

مي تواند مشكالتى جدي براي سيستم عامل ايجاد  كند.)
 regedit ــتجو عبارت ــتارت كليك و در كادر جس ــوي اس 1ـ  روي من

را وارد كنيد.
2 ـ نتيجه  يافت شده را انتخاب و ويرايشگر رجيستري را اجرا كنيد.

3 ـ  به مسير زير در رجيستري برويد:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer

4 ـ از ستون سمت چپ روي Explorer  كليك راست كرده، پس از 
انتخاب گزينه  New  روي Key كليك كنيد.

5 ـ نام DriveIcons را وارد كنيد و كليد اينتر را فشار دهيد.
ــرده، دوباره پس از انتخاب  ــت ك 6 ـ روي DriveIcons كليك راس

New روي Key كليك كنيد.
ــواه به آن اختصاص  ــوي را كه قصد داريد نام دلخ ــام دراي 7 ـ ن
دهيد، وارد كرده و كليد اينتر را فشار دهيد. (به عنوان مثال عبارت 

E يا F و...)
ــت كرده، پس  ــد اين مرحله  نيز كليك راس 8 ـ روي كلي
ــارت  ــك و عب ــه  New  روي Key كلي ــاب گزين از انتخ
DefaultLabel  را تايپ كنيد. حال كليد اينتر را فشار 

دهيد.
9 ـ در ستون سمت راست روي Default    دو بار 
كليك كرده و نام دلخواهتان را براي درايو موردنظر وارد 

(Music به عنوان مثال) .كنيد
10 ـ عمليات 7 تا 9 را براي ديگر درايوهاي موردنظر 

نيز تكرار كنيد و در نهايت رجيستري را ببنديد.
ــاهده مي كنيد درايوهاي شما با نام هاي  11ـ  اكنون مش
اختصاص يافته در ويندوز اكسپلورر نيز به نمايش درآمده اند.

توجه: براي حذف نام هاي اختصاص يافته كافي است در 
مرحله  9، مقدار وارد شده مربوط به نام درايور را حذف كنيد.

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

شتبرداري انتظار داريد، 
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مرحله

سـوال كليكـي: چگونـه از داغ كـردن بيش از حـد لپ تاپ 
جلوگيري كنيم؟

پاسـخ كليكي: همان طور كه مي دانيد فن هاي خنك كننده در لپ تاپ، 
ــد. افزايش حرارت  ــرارت از داخل به بيرون را به عهده دارن ــه  انتقال ح وظيف
لپ تاپ نيز در بسياري موارد به عملكرد فن هاي خنك كننده يا مسدود شدن 

راه ورود و خروج (گردش) هوا مرتبط است. 
ــما زير آن تعبيه شده سعي كنيد  چنانچه پنجره  گردش هواي لپ تاپ ش
ــتفاده از دستگاه آن را روي محيطي صاف قرار دهيد. توجه داشته  هنگام اس
باشيد اين محيط نرم نباشد، زيرا در بيشتر لپ تاپ ها پايه هاي بسيار كوتاهي 
براي ايجاد فاصله ميان شكاف هاي گردش هوا و سطح وجود دارد كه موجب 
مي شود هوا بخوبي زير دستگاه شما درجريان باشد اما هنگامي كه لپ تاپ را 
روي سطوحي همچون فرش قرار مي دهيد، ممكن است پايه ها در فرش فرو 

ــكاف هاي گردش هوا به سطح بچسبند. در اين شرايط راه گردش  رفته و ش
هوا مسدود شده، حرارت بخوبي از دستگاه خارج نمي شود، در نتيجه دستگاه 

شما داغ مي شود.
از ديگر موارد بسيار تاثيرگذار در داغ كردن لپ تاپ، مسدود شدن شكاف 
ــت. براي  خروجي حرارت با گرد و غبار يا وجود آنها روي فن خنك كننده اس
رفع اين مشكل نيز توصيه مي كنيم ابتدا بدون باز كردن لپ تاپ، با استفاده از 
جارو برقي، شكاف هاي خروج هوا را از گرد و غبار پاك كنيد. (مكش جاروبرقي 
ــتفاده از بيرون دستگاه مشكلي براي قطعات به وجود نخواهد آورد)  هنگام اس
ــاهده مي كنيد و دستگاه شما نيازمند  ــكل را حادتر مش در ادامه چنانچه مش
سرويس بيشتري است، مي توانيد با كمك يك متخصص، لپ تاپ را باز و فن 

خنك كننده و ديگر قطعات را نيز از وجود گرد و غبار پاكسازي كنيد.
استفاده از پايه هاي مجهز به فن خنك كننده نيز اين روزها رواج يافته و با 
ــك اين پايه ها عالوه بر قراردادن لپ تاپ در زواياي مختلف مي توانيد به  كم

خنك شدن آن از طريق فن هاي اضافه نيز كمك كنيد.

پرسش و پاسخ كليكى

نكته ساده اما طاليي 
ــن و عمومي ترين  ــد، اما اولي ــخت باش ــايد باورش برايتان كمي س ش
ــخت افزاري در رايانه  ــكالت نرم افزاري و س راهكاري كه هنگام بروز مش
بايد انجام دهيد، خاموش كردن رايانه، اندكي صبر و روشن كردن مجدد 

آن است.
ــياري  ــا خير، اما كاربران بس ــم اتفاق افتاده ي ــما ه نمي دانم براي ش
ــكل مواجه مي شود، از ترس بروز مشكالت  ــان با مش هنگامي كه رايانه  ش
ــتر، رايانه را خاموش و به مركز ارائه خدمات مراجعه مي كنند، اما در  بيش
كمال تعجب پس از روشن كردن رايانه در آن مركز متوجه مي شوند همه 

چيز مثل روز اول است. 
ــما با مشكل مواجه شده، پيشنهاد مي كنيم روتر  اگر ارتباط اينترنتي ش
ــر و دوباره آن را  ــار خاموش كرده، چند لحظه صب ــا مودم خود را يك ب ي
ــده، خاموش  ــدت كند ش ــن كنيد. اگر رايانه تان هنگ مي كند و بش روش

كردن، صبر و روشن كردن مجدد را آزمايش كنيد.
ــده است، باز هم  ــكل دار ش همچنين اگر تلفن همراه يا تبلت تان مش

همين عمليات را تكرار كنيد.
ــكالت  ــن و مهم ترين نكته اي كه براي رفع مش ــوش نكنيد اولي فرام
ــخت افزاري بايد به آن توجه كنيد، خاموش كردن، اندكي  نرم افزاري و س

صبر و روشن كردن مجدد است.
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دكتر پوست در خانه
مراقبت از پوست صورت در حفظ جواني و زيبايي بسيار اهميت دارد، اما كمتر 
مورد توجه قرار مي گيرد. به اين منظور گجتي ساخته شده كه با كشيدن آن روي 
پوست، درصد رطوبت و چربي اليه هاي پوست اندازه گيري مي شود. به كمك اين 
اطالعات اپ مخصوص Way آب و هوا و UV خورشيد را هم دريافت مي كند 
و به كاربر توصيه مي كند از چه كرم ضدآفتابي براي صورتش استفاده كند و چقدر 

در معرض نور خورشيد قرار بگيرد.

 داروي ديجيتال 
براي كاهش درد

تصويري كه مشاهده مي كنيد يك دستبند خاص است 
ــد آن را جايگزين دارو  كه Cur نام دارد و فناوري مي خواه
ــتفاده شده كه  ــب هاى اين گجت از ژل اس كند. درون چس
ــود به نرمى روي عضالت بسته شود و با ارسال  باعث مى ش
سيگنال هاي الكتريكي به مغز، جريان انتقال پيام گيرنده هاي 
ــخص درد كمتري را  ــد تا در نهايت ش عصبي را كند مي كن
ــارژ مي تواند 3 روز كار  احساس كند. اين وسيله با يك بار ش
كند و جايگزينى براى دستگاه TENS باشد كه با كلى سيم 
و چسب عملكرد مشابهى دارد. Cur 149 دالر قيمت دارد 
و به گفته استارت آپ سازنده، براي درد خفيف مناسب است 

نه درد مزمن.

 نوازندگي 
با ضرب گرفتن روي پا

آيـا تاكنون بـدون فكر و براي سـرگرمي با 
دسـت روي پاهـا كوبيده ايد تا صـداي ضرب 
موسيقي توليد كنيد؟ اكنون يك استارت آپ، 
سيستمي ساخته تا از اين صداها استفاده كند و 
جايگزيني براي آالت موسيقي به وجود بياورد. 
"DrumPants نوارهاي مخصوصي اسـت كه 
زير شلوار و كفش قرار مي گيرد و با ضربه زدن 
روي پا يا كوبيـدن كف پا به زميـن صدا توليد 
مي كنـد. اين سيسـتم يك دسـتگاه هم دارد 
كه سـرعت و نوع صدا را مشـخص مي كند و از 
صداهاي توليدي مي توان در اپليكيشـن هاي 

مختلف استفاده كرد.

بشقاب رژيمي
ــتند، اما در جديدترين  ــده اند كه معموال پوشيدني هس ــاخته ش ــالمت س گجت هاي زيادي در حوزه س
ــاخت يك گجت پوشيدنى،  بشقاب مخصوصي براى حفظ  اقدام، يك شركت نوپاى دانش بنيان به جاى س
ــت و با وايـ  فاي يا بلوتوث به اينترنت وصل مي شود. طرز كار  سالمت ساخته كه به سه دوربين مجهز اس
SmartPlate به اين صورت است كه وزن مواد غذايي روي خود را اندازه مي گيرد و با گرفتن عكس از آنها، 
نوع غذا و ارزش غذايي آن را به اپليكيشن مخصوص خود ارسال مي كند. اپ مخصوص اطالعات دريافتى 
ــدن آن به كاربر توصيه هايى در رابطه با تنظيم  ــتد و پس از تجزيه و تحليل ش را به يك مركز داده مى فرس

وعده هاى غذايى مى دهد و كاربر مى تواند رژيم بگيرد.

 اطالع زودهنگام 
از آتش سوزي

 Halo خاطره بد و غم انگيز توفان، سازنده
را به سـاخت اين گجت واداشـت. هالو به برق 
شهري وصل مي شود و باتري يدكي هم دارد كه 
تا 7 روز دوام مي آورد. اين گجت با وايـ  فاي و 
اپليكيشن مخصوصش با تلفن هوشمند ارتباط 
برقرار مي كند و به محض دريافـت دود يا بوي 
گاز، به صاحبخانه اطالع مي دهد. همچنين هالو 
قادر است به محض وقوع بالياي طبيعي همچون 
توفان و سيل، هشدارهايي به كاربر ارسال كند تا 

دير نشده فرار كند و كار از كار نگذرد.

اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 51916 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

فناورى آينده

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

پيوند نامه هاي كاغذي با فناوري
 هرچند امروزه ارتباطات ديجيتالي شده، اما نامه نگاري هاي كاغذي همچنان رايج 
بوده و هواداران خاص خود را دارد. حال براي پيوند نامه هاي كاغذي با دنياي فناوري، 
گجتي به نام Mailbox ساخته شده كه درون صندوق پست قرار مي گيرد و باز شدن 
در صندوق يا ورود نامه به آن را با ارسال نوتيفيكيشن روي تلفن همراه گيرنده نامه به او 
اطالع مي دهد. اين گجت يك گيرنده راديويي دوربرد با مسافت 150 متري هم دارد كه 

درون خانه نصب مي شود و با آن ارتباط برقرار مي كند.

شقاب رژيمي

خريد اينترنتي با چشم
ــكل از كاراكتر، ايمن ترين قفل دنياي ديجيتال  مدت هاست ديگر كلمه هاي عبور متش
نيستند و روش هاي جايگزين همچون حسگرهاي بيومتريك ظهور كرده اند. شركت ژاپني 
فوجيتسو يك تلفن هوشمند ساخته كه به حسگر اسكن عنبيه چشم مجهز است. حسگرهاي 
اين تلفن در كسري از ثانيه از فاصله 50 سانتي متري چشم را اسكن مي كند و صاحب آن را 
ــتم كاربردهايي در نظر گرفته شده، براي مثال به محض  تشخيص مي دهد. براي اين سيس
ــكنر، پول خريد اينترنتي پرداخت مي شود يا عمل الگين به  قرار گرفتن چشم ها در برابر اس

وبسايت صورت مي گيرد.
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