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به گزارش ایسنا، با وجودی که اپراتورهای تلفن همراه 
سرویسی خاص در نظر گرفته و تماس های از دست 
به اطالع مشترک  پیامک  قالب  را در  ناموفق  رفته و 
را  سرویس  این  اپراتورها  برخی  حتی  و  می رسانند 
هم طراحی کرده اند که درصورت تمایل از زمانی که 
از طریق  قرار می گیرد، موضوع  در دسترس  مشترک 
را  او  با  تماس  برقراری  قصد  که  افرادی  به  پیامک 
داشته اند اطالع رسانی شود اما طی سال های گذشته در 
موارد متعدد مدیران اپراتورها بر برقراری تماس هایی با 
موفقیت باالی 90 درصد تاکید داشته اند. به عنوان مثال 
گذشته  ماه سال  آبان  ارتباطی  دوم  اپراتور  مدیرعامل 
کمتر  به  ایرانسل  تماس های  قطعی  میزان  کاهش  از 
که  استانداردی  حد  گفت:  و  داد  خبر  درصد   0.77 از 
برای قطعی تماس ها در نهمین سال فعالیت ایرانسل در 
قرار داد ذکر شده یک درصد است.علیرضا قلمبر دزفولی 
در عین حال یادآور شد: نرخ قطعی تماس ها در شهری 
است  متغیر  درصد   1.2 تا  درصد   0.7 از  تهران  مثل 
ترافیک  افزایش  بر  عالوه  امسال  آنکه  وجود  با  ما  و 
دیتا، بحث ورود به نسل های باالتر دیتا را نیز داشتیم از 
کیفیت تماس ها غافل نشده ایم. البته این آمارها و اظهار 
نظرها تنها محدود به یک اپراتور نمی شود و درنهایت 
تقریبا تمام اپراتورها چنین آمارهایی را ارائه می کنند اما 
در عمل همه مشترکان تلفن همراه شاید این موفقیت 
باالی 90 درصدی را همیشه و آنطور که باید، حس و 
تائید نکنند. این موضوع تنها به مشترکان هم محدود 
نمی شود و وزیر ارتباطات دولت یازدهم هم از ابتدای 
کار خود نسبت به کیفیت خدمات تلفن همراه انتقادات 
باید  است که  داشته  تاکید  و  را مطرح کرده  متعددی 
اپراتورها بر اساس خدماتی که به مشترک ارائه می کنند 

از او دریافت مالی داشته باشند.

تاثیر 3G و 4G در اختالالت موبایلی
اتفاق  موبایلی  خدمات  کیفیت  زمینه  در  گذشته  سال 
اول  اپراتورهای  ورود  دنبال  به  و  داد  رخ  نیز  جدیدی 
و دوم به عرصه ارائه خدمات نسل های 3 و 4 ارتباطی 
داد،  رخ  همراه  تلفن  خطوط  در  متعددی  اختالالت 
بیشتر  اپراتورها  برخی  در  آنها  شدت  که  اختالالتی 
بود و طی زمانی بیش از شش ماه از سوی مسئوالن 
تاریخ های متعددی برای برطرف شدن آنها اعالم شد. 
البته با توجه به گذر اپراتورها از نسل 2 به نسل های 
باالتر تا حدی بروز این نوع اختالالت قابل پیش بینی 
بود به گونه ای که شهریور ماه سال گذشته در شرایطی 
که هنوز یک ماه هم از ورود اپراتورها به عرصه ارائه 
خدمات 3G و 4G نمی گذشت، محمود واعظی با اشاره 
به این که به وجود آمدن برخی اختالالت در خدمات 
ارائه   آمادگی  برای  ایرانسل  و  اول  همراه  اپراتورهای 
اظهار  بوده،  پیش بینی  قابل   3G ارتباطی  سوم  نسل 

ارتباطی به  ارائه نسل سوم  کرد: در زمانی که پروانه 
این اپراتورها داده شد، به صورت علنی اعالم کردند که 
با توجه به این که در کل کشور یک سیستم بزرگ در 
حال جایگزینی سیستم قدیمی است مردم باید برخی 
مشکالت را در این زمینه تحمل کنند. وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات با بیان این که در هر شهری که نسل 
سیستم های  است  الزم  می شود،  ارائه  ارتباطی  سوم 
به  باعث  سیستم ها  تغییر  افزود:  کند،  تغییر  اینترنتی 
وجود آمدن اختالالتی می شود با این حال مردم باید 
بدانند که این اختالالت موقت است و برای اصالح و 
ارتقاء اینترنت به نسل سوم ضروری است. واعظی با 
بیان این که به وجود آمدن اختالل در سیستم ارتباطی و 
اینترنتی اپراتورها برای ارتقاء امری طبیعی است، ادامه 
داد: در همه جای دنیا اینگونه است زیرا باید فرصت 
کافی را به اپراتورها بدهیم که سیستم قبل را بردارند و 

سیستم جدید را جایگزین کنند.

اپراتورهایی که هیچ کدام برتر نیستند
اما در نهایت مدت زمان و شدت این اختالالت چنان 
شد که در دوره ای نمایندگان مردم در مجلس خواهان 
حضور وزیر ارتباطات و پاسخگویی او در مجلس شدند. 
در آن دوره مدیرعامل اپراتور اول ارتباطی دراین زمینه 
اظهار کرد: این که بحث اختالالت را اغلب مسئوالن 
از همراه اول سؤال می کنند به آن دلیل است که اغلب 
کوچک ترین  و  دارند  اول  همراه  سیم کارت  مدیران 
تغییر را مشاهده می کنند.  حتی در زمان ثبت نام برای 

هدفمندی یارانه ها نیز ۸2 درصد شماره های اعالم شده 
توجه  با  بنابراین  است.   بوده  اول  همراه  شماره های 
به این که تمام مدیران از سیم کارت های اول استفاده 
اول  اپراتور  تغییری در خدمات  می کنند، کوچک ترین 
به سرعت مشاهده می شود و گستردگی شبکه همراه 
و  مسئوالن  که  می کند  ایجاب  آن  حساسیت  و  اول 
آن  روی  بر  بیشتری  حساسیت  مجلس  نمایندگان 
نسل  راه اندازی  گفت:  صدوقی  وحید  باشند.  داشته 
سوم ارتباطی )3G(، تغییر و تعویض آنتن و تجهیزات 
شبکه  در  تغییراتی  مدتی  برای  قطعا  BTSها  خود  و 
ایجاد می کند و با توجه به سرعت باالی توسعه، وزیر 
ارتباطات از ما خواست سرعت توسعه را کاهش دهیم 
را کاهش  از دی ماه سرعت توسعه  و برهمین اساس 
داده ایم و شبکه ما به حالت عادی بازگشته است. حال 
حدود هشت ماه از این تغییرات می گذرد و گفته می شود 
حتی اختالالت اپراتور اول تلفن همراه که به واسطه 
وسعت شبکه مدت بیشتری ادامه داشت برطرف شده 
فاوا، در بخش  امسال  این وجود در جشنواره  با  است 
شد  عنوان  اینگونه  سراسری  همراه  تلفن  اپراتورهای 
جایزه  دریافت  شرایط  حائز  اپراتورها  از  یک  هیچ  که 
نبوده اند و به همین دلیل این بخش برگزیده نخواهد 
داشت.  به هر صورت حدود هشت ماه از ورود اپراتورها 
به گفته  و  باند پهن می گذرد  ارائه خدمات  به عرصه 
کارشناسان به نظر می رسد پس ازاین مدت نباید شرایط 
به گونه ای باشد که حتی خود وزارت ارتباطات هم از 

کیفیت خدمات اپراتورها ناراضی باشد.

چند درصد تماس ها، نیمه کاره قطع می شوند؟
هنوز هم اختالل تماس ها برای مشترکان برطرف نشده است

ملردم بایلد بدانند که ایلن اختاالت موقت اسلت و برای اصلاح و ارتقاء 
اینترنت به نسل سوم ضروری است

اینترنت پر سرعتی که به سر نمی رسد

 سعید    طباطبایی

مدت هاست، مردم کش��ور ما در انتظار داشتن یک اینترنت پر سرعت به سر می برند، 
اینترنتی که با س��رعت مناسب ارائه شده و نوس��ان سرعت یا قطعی و وصلی نداشته 
باش��د. اما هنوز هم مش��خص نیس��ت که گیر کار کجاست، امید بیش��تر کاربران به 
پروژه هایی نظیر فیبر نوری بود که آن هم طبق آخرین گزارشات منتشر شده وضعیت 

جالبی ندارد.
به تازگی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه پروژه اتصال 
فیبر نوری منازل تاکنون صفر درصد پیشرفت داشته است از تصمیم گیری کمیسیون 

تنظیم مقررات ارتباطات برای این پروژه خبر داد.
ب��ه گزارش مهر، غالمرضا داداش زاده با اش��اره به آخرین وضعیت پروژه اتصال فیبر 
نوری منازل که اپراتور ایرانیان نت باید در کشور آن را به اجرا در می آورد گفت: "این 
پروانه برای ایجاد و بهره برداری از ش��بکه های انتقال نور و دسترس��ی بود که در دی 
ماه 9۱ الزم االجرا شد و مطابق بند ۱۵ ماده ۱ این پروانه، تعهدات اجرا و توسعه آن 
باید توسط اپراتور چهارم ارتباطی کشور پس از ۱۸ ماه به اجرا می آمد". وی ادامه داد: 
"بر اس��اس این برنامه زمانبندی این اپراتور باید از 9 تیرماه س��ال 93 شبکه اش را به 
صورت تجاری بهره برداری می کرد و تا نهم دی ماه س��ال 93 حداقل یک میلیون 
پورت فیبر نوری در کش��ور برای مش��ترکان نصب می کرد". معاون س��ازمان تنظیم 
مق��ررات و ارتباط��ات با بیان این که این اپراتور تاکنون ب��ه صفر درصد این تعهدات 
عمل کرده است گفت: "اخطارهای زیادی در این زمینه داده ایم اما این پروژه کامال 

از تعهدات عقب است".
داداش زاده با تاکید بر این که تاکنون هیچ ش��بکه دسترس��ی فیبر نوری در کش��ور 
توس��ط این اپراتور ایجاد نشده است خاطرنش��ان کرد: "با توجه به این که مشکالت 
عمده اپراتور ایرانیان نت مربوط به س��هامداری اس��ت، این اپراتور پیشنهادی را برای 
تاس��یس تعهدات توس��عه و اجرا به س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه 
داده اس��ت تا بر اس��اس مدل جدید تعه��دات این اپراتور تغییر یاب��د. این موضوع به 
عنوان تغییرات درخواس��تی اپراتور ایرانیان نت در حال بررس��ی است و تصمیم نهایی 
برای پروژه اتصال فیبر نوری منازل هنوز اتخاذ نش��ده است". وی گفت: "اما مطابق 
آن چه که معاونت نظارت س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات رادیویی تکلیف دارد 
تقاضای جریمه و س��ایر موارد مد نظر که در پروانه این اپراتور پیش بینی ش��ده است 
را به کمیس��یون تنظیم مق��ررات ارائه داده ایم. مطابق این پیش��نهاد از ظرفیت های 
پروان��ه برای جریمه و لغو و یا تعلیق پروانه اس��تفاده خواهیم کرد". معاون س��ازمان 
تنظی��م مق��ررات و ارتباطات رادیویی با اش��اره به این که اپرات��ور ایرانیان نت اعالم 
کرده که میزان تعهدات پروانه ای از نظر زمانبندی با اجرا تناسب نداشته است، افزود: 
"اما معاونت نظارت س��ازمان تنظیم مقررات بر اس��اس مواد این پروانه تصمیم گیری 
می کند و کاری به اعتراض و درخواس��ت این اپراتور ندارد. بر این اس��اس طبق مفاد 
این پروانه جرایمی برای این اپراتور در نظر گرفته ش��ده اس��ت". وی افزود: "در مورد 
تعلیق یا لغو پروانه پروژه اتصال فیبر نوری منتظر دفاعیات این اپراتور در کمیس��یون 
تنظیم مقررات و ارتباطات هس��تیم و طی چند هفته آینده تعیین تکلیف این پروژه در 
دس��تور کار این کمیس��یون قرار خواهد گرفت. قرار بود اپراتور ایرانیان نت به عنوان 
اپراتور چهارم ارتباطی کش��ور اتصال منازل به فیبر نوری در کش��ور را فراهم کند که 
این موضوع باعث افزایش س��رعت دسترسی مشترکان اینترنت به اینترنت با سرعت 
باال و از طریق شبکه دسترسی فیبر نوری ممکن می شد". وضعیت فعلی این است که 

باید همچنان در انتظار بمانیم تا تکلیف این پروژه هم مشخص شود.

یادداشت
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بدون شک باید گفت که یکی از صنایع رو به رشدی که در 
حال حاضر در جهان وجود دارد، صنعت تولید اپلیکیشن های 
موبایل��ی اس��ت. دقیقا ب��ه همین خاطر هم هس��ت که 
شرکت هایی که در این زمینه فعالیت دارند مانند قارچ سبز 
شده و هر روز یک برنامه جدید به بازار ارائه می کنند. برای 
ای��ن که این موضوع را به خوب��ی درک کنید یک لحظه 
به این فکر کنید که از س��ال گذش��ته تا به حال نام چند 
برنامه پیام رس��ان موبایلی به گوشتان خورده است یا این 
که خودتان در حال حاضر چند برنامه با این زمینه کاربردی 
روی گوشی تان نصب کرده اید؟ نام برنامه هایی نظیر وایبر، 
واتس اپ، وی چت، تلگرام و الین در عرض چند وقت اخیر 
بسیار شنیده شده است و اگر شما تازه تصمیم به خرید یک 
گوشی هوشمند گرفته باشید، احتماال تمامی این برنامه ها 
روی گوشی شما نصب خواهد شد. این روزها ارتباط بسیاری 
از افراد با یکدیگر تنها از طریق این برنامه ها انجام می گیرد و 
این موضوع به قدری در میان کاربران به خصوص کاربران 
ایرانی جدی است که اپلیکیشنی مانند وایبر، بیشترین تعداد 
کارب��ر را از میان کاربران ایران��ی خود دارد. به هر حال هر 
کدام از این برنامه ها در حال حاضر توانس��ته اند موفقیت و 
محبوبیت نسبی را برای خود دست و پا کنند. ایده تمامی 
این برنامه ها تقریبا یکسان بوده و اگر میزان موفقیت آن ها 
متفاوت است، به نحوه اجرا و محیط کاربری این برنامه ها 
ارتباط پیدا می کند. واتس اپ یکی از اپلیکیشن هایی است 
که در میانه راه قرار گرفته و تعداد کاربران آن نه به زیادی 
واتس اپ و نه به کمی اپلیکیشن های نوپایی نظیر تلگرام 
است. اگر خواننده بایت بوده باشید حتما به خاطر دارید که 

سال گذشته در رابطه با خرید واتس اپ توسط فیس بوک 
مطلب نوشتیم. زمانی که مدیر عامل فیس بوک احساس 
کرد که واتس اپ روندی رو به پیشرفت دارد و این امکان 
وجود دارد که تعداد کاربران این برنامه زیاد ش��ود، تصمیم 
به خرید این شرکت گرفت. مدیر عامل شرکت واتس اپ 
آقای جان کوم است که سرنوشت و دوران کودکی جالبی 
دارد. ج��ان کوم مدیرعامل واتس آپ زمانی که پس��ر ۱6 
ساله در اوکراین بود به دلیل فقر و نداشتن امکانات کافی 
از شهر خود به آمریکا مهاجرت کرد و نمی دانست که چه 
آینده ای در انتظارش است. توفان تغییرات اوکراین سراغ 
زندگ��ی جان کوم و خانواده اش هم آمده بود. اول قرار بود 
پدرش به آمریکا رفته و بعد آنها را نزد خود فرابخواند اما همه 
چیز کامال برعکس شد. جان همراه با مادر و مادربزرگش 
مسافر آمریکا شد. سفری به مانتین ویو در کالیفرنیا. سفری 
که مشخص بود برای همیشه سرنوشت او را تغییر خواهد 
داد. در ادامه مصاحبه با او را خواهیم آورد تا بیشتر با زندگی 

موسس این اپلیکیشن آشنایی پیدا کنید.

 حضور در دانشگاه ایالتی سن خوزه، برای 
شما یک گام مهم در زندگی تان بود؟

در ابت��دا فکر می کردم که مهم تری��ن و اصلی ترین اتفاق 
زندگ��ی ام، حضور در این دانش��گاه بود ام��ا در واقع باید 
بگویم که قرار مالقاتی که با برایان اکتون در شرکت یاهو 
داش��تم همه چیز را برای من تغییر داد. بعد از آن مالقات 
و صمیمی تر شدن رابطه من با برایان، من توانستم شغلی 

تمام وقت در یاهو به دست آورم.

 چه شد که به فکر درست کردن واتس اپ 
افتادید؟

ژانوی��ه 2009 هیچ گاه از ذهن م��ن و برایان نمی رود 
زیرا در آن تاریخ خرید یک دس��تگاه آیفون و بررس��ی 
App Store برای ما به سادگی مشخص کرد که آینده 

دنیای آی ت��ی در اختیار برنامه های کوچک خواهد بود. 
این نتیجه گیری نیازی به نوشتن راهبردهای چندساله 
یا برنامه ریزی بلند مدت نداش��ت و ما کارمان را همان 

موقع آغاز کردیم.

 طرح اولیه واتس اپ چگونه ریخته شد؟
هم��ه چیز از قبل در ذهن من برنامه ریزی ش��ده بود. 
اولی��ن کاری که ک��ردم با الکس فیش��من که یکی از 
دوس��تان روسی ام بود، تماس گرفتم. یک مالقات چند 
ساعته با او داشتم و همان جا طرح اصلی یک اپلیکیشن 
پیام رسان را ریختم. نام Whats app را هم برای این 
 what’s up برنام��ه انتخاب کردم زیرا از لحاظ تلفظ با
شباهت بس��یاری دارد. دقیقا یک هفته بعد هم شرکت 
واتس اپ را به صورت رسمی ثبت کردم و تمامی کارها 

با سرعت بسیار زیادی پیش می رفت.

که  بودید  ننوشته  برنامه ای  هنوز  یعنی   
شرکت را ثبت کردید؟

بله دقیقا، همین موضوع باعث ترس اطرافیانم شده بود 
زیرا هنوز یک خط کد از واتس اپ هم نوشته نشده بود 
که ش��رکت ثبت ش��د و من با همه در مورد ایده ای که 

داشتم صحبت کردم.

 واتس اپ چگونه فراگیر شد؟
واتس اپ ابتدا در جامعه روسی فراگیر شد. در این میان 
اس��کایپ و جی تالک برای من رقبای سرس��ختی به 
حس��اب می آمدند اما با توجه به این که محیط کاربری 
واتس اپ سادگی جذابی داشت تعداد کاربران آن روز به 

روز افزایش پیدا کردند.

 در نهایت صبر و تاش شما نتیجه ای 19 
میلیارد دالری برایتان داشت.

من همیشه دلم می خواهد بر یک کار تمرکز کرده و آن 
کار را خوب انجام دهم، در مورد واتس اپ هم ش��رایط 
به همین صورت بود و در نهایت پیش��نهادی که مارک 
زوکربرگ برای خرید واتس اپ به من داد خستگی کار 
را از تن��م بیرون کرد. الیل مال��ی خرید واتس آپ هم 
کامال قانع کننده هس��تند. داشتن 4۵0 میلیون کاربر و 
افزایش این تعداد، تزریق س��الیانه حداقل 4۵0 میلیون 
دالر و از طرفی تعداد کم کارمندان و هزینه های پایین 
نگهداری، یک س��رمایه گذاری ایمن و سودده را برای 

فیس بوک به ارمغان می آورد.

بش��ر به همه شاخه ها سرک می کش��د و تالش می کند که در تمامی زمینه ها بهترین 
روش را برای رسیدن به مقصود خود انتخاب کرده و هر طوری امکان دارد، موفقیت 

را از آن خود کند.
به تازگی محققان دانشگاه استنفورد به نتایج جالبی دست پیدا کرده اند که شاید بتوان 
گفت توانس��ته اند نتایج مثبتی را در بیماران س��رطانی با استفاده از یک بازی رایانه ای 
به دست آورند. شاید ربط دادن این موضوعات به هم کمی سخت باشد اما هیچ چیز 

امکان ناپذیر نیست.
اگر نام بازی Re-Mission یا همان ماموریت دوباره را شنیده باشید، می دانید که این 
بازی رایانه ای با موضوع کشتن سلول های سرطانی طراحی شده است و توانسته است 
که بخش هایی از مغز که در حین انجام بازی تحریک می شوند را به خوبی فعال کند. 
در این بازی رایانه ای، فردی که بازی می کند باید بتواند یک روبات میکروسکوپی را 
ک��ه Roxxi نام دارد، هدایت ک��رده و او را به درون بدن بیماران فرضی حرکت دهد. 
این روبات بعد از ورود به بدن بیمار کلیه س��لول های س��رطانی را شناس��ایی کرده و 
منفجر می کند. محققان دانش��گاه استنفورد طبق تحقیقات جدیدی که انجام داده اند،  
از میان بازیکنان و افرادی که به تماش��ای ای��ن بازی پرداخته اند، به صورت تصادفی 
افرادی را انتخاب کرده و از مغز آن ها اس��کن MRI گرفته اند. این نتایج نشان داده اند 
مدارهای محرک مثبت مغز افرادی که به صورت مس��تقیم در بازی ش��رکت کرده اند 
بس��یار فعال تر از قبل شده اس��ت اما افرادی که به عنوان بیننده در حین انجام بازی 
حضور داشته اند، هیچ تفاوتی نکرده و هیچ گونه افزایش فعالیت مغزی در آن ها صورت 

نگرفته است.
با توجه به این نتایج، تیم های مختلفی در دانش��گاه ها و آزمایش��گاه های علمی جهان 
فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده اند تا راه هایی را کش��ف کنند که با اس��تفاده از 
آن ها بتوان به یک ارتباط مناس��ب میان بازی های رایانه ای و درمان بیماری ها دست 

پیدا کرد.
برایان نوتس��ون که از اساتید روانشناسی و علوم اعصاب در دانشگاه استنفورد است تا 
به حال مقاله های بس��یاری در این رابطه نوش��ته است و اعتقاد دارد می توان در آینده 
به یک ارتباط مستقیم میان بازی های رایانه ای و تحریک مدارهای عصبی مغز دست 
پیدا کرد و به این ترتیب باید به فکر ساختن ابزارهایی باشیم که بر اساس بازی های 
رایانه ای طراحی ش��ده و در بهبود بیماری به افراد کمک کرده و الهام بخش رفتاری 
مثبت در افرادی باش��د که روحیه خود را بر اثر بیماری از دست داده اند. دکتر نوتسون 
بر اساس همکاری هایی که با موسسه HopeLab، آغاز کرده است روی سالمت بدن 
بیم��اران مبتال به بیماری های مزمن آزمایش��اتی انجام داده و تاثیرات بازی ماموریت 

دوباره را روی مغز آن ها بررسی کرده است.
این گروه معتقدند که ارتباط مس��تقیمی می��ان فعالیت های مدارهای پاداش در مغز و 
درمان های آنتی بیوتیکی و ش��یمیایی وجود دارد. هنگامی که یک فرد در حال بازی 
کردن اس��ت این مدارها فعال تر ش��ده و حس بهبود را در بیمار به وجود خواهند آورد. 
یکی دیگر از مدیران این پروژه با نام استیو کال هم در دانشگاه کالیفرنیا که مشغول 
ب��ه تحقیق اس��ت معتقد اس��ت که این یافته ه��ا کمک خواهد کرد که با اس��تفاده از 
بازی های رایانه ای مشابه و پیشرفته تر به نسل جدیدی از ابزارها برای درمان بیماران 

جوان سرطانی دست پیدا کنیم.
جالب اس��ت که بدانید این ب��ازی رایگان بوده و برای سیس��تم عامل ویندوز طراحی 

شده است.

بازی رایانه ای و درمان سرطان
 گلسلا ماهیلان

واتس اپ، از شروع تا به امروز

مصاحبه با جان کووم، موسس اپلیکیشن محبوب واتس اپ

این موضوع به قدری در میان کاربران به خصوص کاربران ایرانی جدی است که 
اپلیکیشنی مانند وایبر، بیشترین تعداد کاربر را از میان کاربران ایرانی خود دارد

یادداشت
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به گ��زارش ایس��تنا، صادق عباس��ی ش��اهکوه معاون 
بررس��ی های فنی و صدور پروانه رگوالتوری با اش��اره 
ب��ه این که قطع کردن و یا مسدودس��ازی نرم افزارهای 
ش��بکه های اجتماعی موبایل در دست وزارت ارتباطات 
نیس��ت، گفت: ما موضوعات را از دیدگاه اقتصادی نگاه 
می کنیم و س��عی داریم ضرر و زیان را کاهش دهیم اما 
موضوعات فرهنگی و امثال آن در جای دیگری تصمیم 
گیری می شود. در همین گزارش آمده که رئیس سازمان 
رگوالتوری در اولین روزهای کاری سال جدید به دنبال 
کاهش آمار پیامک های نوروزی اپراتورهای تلفن همراه، 
اعالم کرد که باید فعالیت شبکه های اجتماعی داخلی و 
خارجی قانونمند شود تا فعالیت آن ها به طرح اقتصادی 
و درآمدهای اپراتورها ضربه وارد نکند. ش��اید این اولین 

باری باش��د که مس��ئوالن حوزه فن��اوری اطالعات به 
طور ضمنی به مزاحمت ایجاد ش��ده توسط شبکه های 
اجتماعی موبایل اشاره می کنند و قصد دارند تا با ظرافتی 
ک��ه در بیان��ات خود به خرج می دهند، ش��کایت خود را 
نیز به گوش بقیه برس��انند. حقیقت همین است. زمانی 
که هزینه های روزمره باال می رود طبیعی اس��ت که هر 
ف��ردی می گردد که بتواند هزینه های خود را کم کرده و 
با کاهش هزینه هایش بهترین نتیجه را هم بگیرد. این 
درست نیست که ش��رکت ها بیایند برای نجات خود به 
فکر محدود کردن یا حتی حذف حریف خود باشند؛ آن 
هم به قیمتی که هزینه افراد را باال ببرند. رقابت س��الم 
یعنی این که بگردیم که چگونه می توانیم راهی را بیابیم 

تا خدمات بهتر را با هزینه کم تر ارائه دهیم.

خوبینه
پایگاه علمی، اجرایی ساختمان سازی

اگرچه ساختمان سلازی که موتور محرک بسلیاری از مشاغل دیگر در هر 
شهری محسوب می شود، مدتی است که از رونق افتاده ولی این دلیل خوبی 
نیست که وب سایت های حرفه ای که در این حوزه فعالیت می کنند، دست 
از تاش بردارند. وب سایت خوبینه اولین پایگاه عملی و اجرایی آناین در 
حوزه ساختمان سازی است که از ابتدای سال 9۴ به صورت رسمی رونمایی 
شده و با ایجاد بخش های بسیار منحصر به فردی در حال پیشرفت است. 
اولین دایره المعارف آناین کاربردی در زمینه اجرای اجزای ساختمان یکی 
از مهم ترین بخش های وب سلایت خوبینه اسلت که با نگارش و تدوین 
مقلاالت اجرایی در کنار بخش های جالب و تجربیات رایگان به مخاطبان 

خودش خدمات قابل توجه و بدیعی را ارائه می دهد. 
www.khoobine.com

دانلود اندروید
با نرم افزارهای ضروری اندروید همراه شوید

با فراگیر شدن تلفن های همراه اندرویدی، لزوم به روز رسانی نرم افزارها هم 
بیش از پیش احساس می شود. به همین منظور یکی از لینک های این هفته 
را به وب سلایت اندروید لوکس، به روزترین سلایت دانلود نرم افزار اندروید 
اختصاص داده ایم. در این وب سایت شما می توانید جدیدترین نرم افزارهای 
اندرویدی را دانلود کرده، از نرم افزارهای پر بازدید دیدن نموده و با نرم افزارهای 
ضروری اندرویدی آشنا شوید. الزم به ذکر است که شما می توانید نرم افزارهای 

اندرویدی را در موضوعات تفکیک شده و طبقه بندی شده دانلود کنید.
www.androidlux.com

شبکه مترجمان
متون خود را به صورت آنالین به مترجمان بسپارید

پیشلنهاد بعلدی لینکدونی این هفتله به یک شلبکه اجتماعی تخصصی 
مربوط می شلود. وب سلایت "مترجمان" بله عنوان تنها شلبکه ارتباطی 
ویژه مترجمان در ایران محسلوب می شلود که به منظور افزایش تعامل و 
همکاری میان مترجمان ایجاد گشته است. مترجمان می توانند با عضویت 
در این وب سلایت ضمن قرار گرفتن در بانک اطاعاتی مترجمان کشلور، 
به مترجمان فعال گروه ها بپیوندند. همچنین افراد قادر خواهند بود در این 
وب سلایت از طریق فرم ثبت نام سلفارش، متن خود را از طریق آناین و 
بدون واسطه به مترجمان با تجربه سپرده و ترجمه خود را با کیفیت باال و 

هزینه مناسب در اسرع وقت دریافت کنند.
www.motarjeman.org

هنر لنز و عدسی
به سفرهای تفریحی و آموزشی عکاسی بروید

سومین وب سایت این هفته به هنر عکاسی اختصاص دارد. در وب سایت 
"دوربین"، دوستداران این هنر می توانند ضمن اطاع از آخرین اخبار مرتبط، 
به جست وجوی عکس های موجود در آژانس عکس سایت پرداخته، با 
عکاسان آژانس آشنا شده و به تماشای آرشیو عکس بنشینید. همچنین 
گالری عکس، مسابقه ماهانه، ارسال عکس، سفرهای عکاسی، لینک های 
یادداشت  گفت وگو،  گزارش،  نمایشگاه ها،  جشنواره ها،  فیلم،  عکاسی، 
و مجموعه عکس از دیگر بخش های این وب سایت می باشد. الزم به 

یادآوری است که این سایت در حوزه آموزش عکاسی نیز فعال می باشد. 
www.doorbin.net

ای��ن روزها هر کس��ی که صاحب یک گوش��ی تلفن 
هوش��مند اس��ت، به طور حتم برای یک بار هم شده 
از خود عکس��ی تهیه کرده است. در جهان تلفن های 
همراه این نوع عکس برداری، س��لفی نام گرفته است. 
جالب این جا است که به قدری این نوع تصویربرداری 
مورد توجه قرار گرفته که نام های مختلفی به انواع آن 

داده شده است.
یک نوع تصویربرداری از خود یا همان س��لفی مدلی 
اس��ت که در آن ش��خص قصد دارد تا فضای پش��ت 
سرش هم به خوبی در تصویر بیفتد. این نوع سلفی به 

پانوسلفی مشهور شده است.
عب��ارت پانوس��لفی در حقیقت از دو کلم��ه پانوراما و 
سلفی گرفته شده است که پانوراما به تصاویر گسترده 
از محیط گفته می ش��ود. پیش از ای��ن افراد برای این 
که از خود در یک محیط گس��ترده مانند یک کوهپایه 
وسیع یا منظره یک شهر از باالی کوه تصویر بگیرند، 
دچار زحمت زیادی می ش��دند. چون تصاویر پانوراما از 
آن ج��ا که در نرم افزارهای تلفن همراه با اس��تفاده از 

دوربین جلویی قابل برداش��ت نیس��ت، افراد مجبورند 
ب��ا زحمت فراوان بدون آن که صفحه نمایش گوش��ی 
خود را ببینند، از خود و محیط اطراف مورد عالقه شان 
 Mobimaging تصویر بگیرند. حاال محصول شرکت
که پانوس��لفی می گی��رد، این امکان را ب��ه کاربرانش 
می ده��د که بتوانند به راحت��ی در حالی که به صفحه 
گوش��ی خود نگاه می کنند، از خود و محیط اطرافشان 

سلفی گسترده تهیه کنند.
پانوسلفی ها عالوه بر این که در گرفتن تصویر شخص 
و محی��ط اطرافش به وی کم��ک می کند می تواند در 
صورتی که کاربر به همراه تعداد زیادی از دوس��تانش 
در جایی ایستاده اند، کمک کند تا به راحتی یک سلفی 

دسته جمعی از خودش و دوستانش تهیه کند.
تهی��ه تصاویر پانوس��لفی ها اندکی نس��بت به گرفتن 
 Mobimaging تصاوی��ر پانوراما حتی ب��ا نرم اف��زار
مشکل تر است که به طور حتم با تمرین، تجربه خوبی 

را در اختیار کاربران قرار خواهد داد.
به گ��زارش TNW پانوس��لفی ها مدتی اس��ت که در 

بی��ن کاربران ش��بکه های اجتماعی م��ورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. برای مثال در توئیتر برای آن هش��تگ 
درست کرده اند یا در س��ایت تخصصی تصاویر فلیکر 
گروهی قرار داده شده اس��ت که بهترین پانوسلفی ها 
 Tumblr را ب��ه نمای��ش می گ��ذارد ی��ا در وب��الگ
پانوس��لفی هایی برای مقایسه قرار داده شده است که 

بسیار ناشیانه گرفته شده اند.
نرم اف��زار پانوس��لفی Mobimaging در حال حاضر 
 iTunes و Play در فروش��گاه های اینترنتی گ��وگل

شرکت اپل به رایگان قرار دارد.
همچنین به منظور تش��ویق افراد در اس��تفاده از این 
نرم اف��زار، Mobimaging ب��ه منتخب��ان افرادی که 
تصاویر گرفت�ه ش��ده خود را در س��ای�ت این شرکت 
ق��رار دهند، گیف��ت کارت ه�ای آم���ازون ۱0 دالری 

هدیه می دهد.
شرکت Mobimaging برای تمام دستگاه های مبتنی 
بر سیس��تم عامل های اندروید و iOS نرم افزار خود را 

تولید کرده است.

حریف می طلبیم!

محیط اطراف تان را از دست ندهید!

 علیرضللا مظاهلری

Mobimaging برای تصویربرداری پانوسلفی آماده می شود

لینــــکدونی
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ش��رکت موزیال اع��الم کرد زم��ان انتش��ار عمومی 
فایرفاک��س ب��رای iOS نزدی��ک اس��ت. هم اکنون 
تیم تس��ت در حال کار کردن روی نس��خه آزمایشی 
فایرفاک��س قبل از ش��روع ب��ه کار در فروش��گاه اپل 
هس��تند تا بتوانند آن را بر اس��اس اعالم قبلی در سه 

ماهه دوم سال 20۱۵ منتشر کنند. 

پایان سیاست های سختگیرانه
پی��ش از ای��ن، موزیال اع��الم کرده ب��ود فایرفاکس 
را ب��رای iOS ارائ��ه نخواه��د داد. علت این مس��اله، 
سیاست  های سخت  گیرانه اپل برای مرورگرهای نسل 
س��ومی اس��ت که باید با اصول موتور شبکه وب  کیت 
کار کنن��د. به عب��ارت دیگر اپل با اس��تفاده از موتور 
وب فایرفاک��س در پلتف��ورم خود مخال��ف بود. اما در 
ماه دسامبر س��ال جاری میالدی، این شرکت موضع 
خود را تغییر داد و اعالم کرد پس از طی مراحل اولیه 
آزمایش، فایرفاکس ب��رای کاربران iOS ارائه خواهد 
ش��د. همچنین اپ��ل تغییرات��ی را روی وب کیت خود 

انجام داده اس��ت که به دیگر مرورگرها اجازه می  دهد 
با همان عملکردی که س��افاری بر روی این سیستم 
 iOS عامل دارد عمل کنند. فایرفاکس برای کاربران 
ب��ه جای بهره گی��ری از فناوری ه��ای موزیال، از یک 
راب��ط کاربری مطابق با وب کی��ت و موتور نیترو جاوا 

اسکریپت استف�اده می کند.
ب��ا ای��ن ح��ال موزی��ال می  توان��د ب��ا اضاف��ه کردن 
قابلیت  های��ی مانند پش��تیبانی از حس��اب فایرفاکس 
و اب��زار همگام  س��ازی بوک  مارک  ه��ا ب��رای کاربران 

جذابیت های الزم را ایجاد کند.

فایرفاکس به دنبال افزایش سهم
از آن جا که بیش��تر کاربران از طری��ق تلفن همراه به 
اینترن��ت متصل می ش��وند و در این میان محصوالت 
اپ��ل یعنی آی فون و آی پد محبوبیت ویژه ای در میان 
کاربران دارن��د، موزیال تصمیم گرف��ت فایرفاکس را 
برای کاربران iOS منتش��ر کند تا س��هم بیشتری از 
بازار جس��تجوی اینترنتی را به خود اختصاص دهد. از 

طرف دیگر بر اساس گزارش NetApplications در 
میان مرورگرهای تلفن همراه، فایرفاکس سهم بسیار 
ان��دک 0.58 درصدی را به ثبت رس��انده اس��ت. این 
در حالی اس��ت که س��هم کروم و س��افاری به ترتیب 
30.06 و 39.49 درص��د می باش��د. همچنین حرکت 
اخیر موزیال برای انتش��ار سیس��تم عام��ل فایرفاکس 
ویژه تلفن همراه که مبتنی بر مرورگر فایرفاکس ارائه 
شده، سهم قابل توجهی از بازار را کسب نکرده است. 
س��هم فایرفاکس در میان مرورگرهای رومیزی نیز با 
افت قابل توجهی روبرو بوده اس��ت و با سهم 18.27 
درصدی رتبه پایین تری نس��بت به ک��روم و IE دارد. 
مدیران ش��رکت موزیال به منظور جبران عقب ماندگی 
خود اعالم کرده اند:"هر جا مشتریان حضور دارند باید 
حضور داشته باش��یم بنابراین ما بایستی وارد سیستم 

 عامل iOS  شویم".
در حال حاضر موزیال ب��ا ایجاد امکانات جدید امنیتی 
ب��رای حفظ حریم خصوصی کاربران، به جنگ رقبای 

خود رفته است.

حرف یکدیگر را متوجه نمی  شویم
رشیلد     زارعی 

فایرفاکس برای کاربران iOS منتشر می شود

برای ورود به هر بحثی، ابتدا باید یک س��ری مفاهیم 
اولیه مرتبط با موضوع، تعریف و تبیین شود. در مرحله 
بعد به قرارداد یا تفاهم مش��ترکی نیاز اس��ت که افراد 
بر اساس آن به تعاریف ارائه شده استناد کنند. در این 
صورت می توان برداشت های متعدد از یک موضوع و 
به تب��ع آن تصمیم گیری های چندگانه در آن حوزه را 

کاهش داد.
یکی از حوزه های پر بحث که اظهار نظرهای متفاوت 

درباره آن مطرح می شود، فضای مجازی است.
به گفته مش��اور رئیس مرکز مل��ی فضای مجازی در 
کش��ور بر سر مبانی اولیه فضای مجازی اختالف نظر 
داریم و حرف یکدیگر را متوجه نمی  ش��ویم. به عبارت 
دیگ��ر از آن جا ک��ه فضای مجازی ب��ه عنوان عرصه 

جدید زندگی تعریف نشده اس��ت، تعاریف واحد برای 
اش��تغال، اقتصاد، رفاه و س��المت در فضای مجازی 

وجود ندارد.
فض��ای مجازی بخش��ی از زندگی ما اس��ت و باید با 
بهره ب��رداری موث�ر از آن، در ای�ن ح�وزه پیش��رف�ت 
کنی��م. به ای��ن منظور بای��د تعارض ها ب��ه حداقل و 
هماهنگی ه��ا ب��ه حداکث��ر برس���د تا ام��کان ایجاد 
نظام ه��ای جدی��د و تنظیم مقررات قانون��ی در حوزه 
حاکمیتی، فرهنگی و اجتماعی فض�ای مجازی کشور 

فراهم شود.
در ای��ن صورت فضای مجازی باعث ایجاد مش��اغل 
مختلف و رش��د اقتصادی خواهد شد و به پیاده سازی 

دولت الکترونیک کمک می کند.

مدیریت کالس درس
برگزاری آزمون های آنالین و تحت شبکه

اولین نرم افزار پیشلنهادی این هفته به برنامه ای جهت مدیریت شلبکه 
 NetSupport School .ملدارس و کاس های درس مربوط می شلود
Professional نرم افلزاری کاربردی برای مدارس حرفه ای می باشلد 
تلا مدیران این مدارس بتوانند شلبکه های کامپیوتری در اختیار معلمان، 
دانش آموزان و دانشلجویان را کنترل و مدیریت نمایند. این نرم افزار به 
معلمان کمک می کند تا بتوانند به راحتی و از طریق شبکه های کامپیوتری 
کار آملوزش را انجام دهند و دانش آموزان را کنترل کنند و به آن ها کمک 
کنند تا به راحتی به نرم افزارها، وب سایت ها و مکان های دیگر دسترسی 
پیدا کنند. همچنین این نرم افزار امکان پشلتیبانی از مجله های آموزشی 
برای به اشلتراک گذاری و اسلتفاده در مدارس هوشمند را دارد. همچنین 
معلم می تواند برای دانش آموزان امتحان طراحی کند و کوئیزهای تستی 
از آن ها بگیرد. از دیگر ویژگی های این نرم افزار می توان به پشلتیبانی از 
کنترل کامل اینترنت، نرم افزارها، پیام رسان ها، چاپگر و اتصاالت یواس بی 

اشاره کرد.
http://goo.gl/FcIp9q

Size: 53.45 MB

ابزار تعیین فاصله
تنها با دوربین گوشی خود فاصله ها را محاسبه نمایید

نرم افزار بعدی این هفته به ابزاری برای تعیین فاصله شلما تا جسلم 
مورد نظرتان اختصاص دارد.

نرم افلزار Smart Measure Pro برنامله ای حرفله ای جهت تعیین 
فاصله شلما تا جسلم اسلت که روی گوشلی های اندروید قابل نصب 
می باشلد. ایلن نرم افلزار برنامله ای بلرای سلنجش و اندازه گیلری 
محدوده یاب یا مسافت سنج و ابزاری برای اندازه گیری فاصله، ارتفاع، 
عرض، مسلاحت و فاصله خود تا اجسام اسلت اما نکته جالب این جا 
اسلت که بلرای گرفتن اندازه ها شلما متر نمی کنید بلکله تنها دوربین 
گوشلی خود را روشلن و با فشلردن شلاتر، فاصله اجسلام را تا خود 

محاسبه می کنید.
http://goo.gl/j83nPx

Size: 1.29 MB

بازگرداندن اطالعات
حافظه جانبی دوربین خود را ریکاوری کنید

آخریلن پیشلنهاد نرم افزاری ایلن هفته را بله برنامه ای جهلت بازیابی 
اطاعات از حافظه های جانبی اختصاص داده ایم.

CardRecovery یکی از برجسلته ترین نرم افزارها برای باز گرداندن 
عکس و ویدئو از حافظه های جانبی استفاده شده در دوربین های دیجیتال 
اسلت. یکی از مهم تریلن توانایی های این نرم افلزار، امکان بازگرداندن 
اطاعاتلی خلراب و یا حتی فرمت شلده از حافظه جانبی می باشلد. این 
نرم افلزار از تماملی حافظه های جانبی از جمله ایکلس دی پیکجرکارت، 
سی اف کارت، مموری کارت، اس دی کارت، اس دی اچ سی، مینی اس دی، 
میکرو اس دی، ام ام سی و اسمارت مدیا کارت پشتیبانی کرده و اطاعات 

از دست رفته شما را به راحتی در اختیارتان قرار می دهد. 
http://goo.gl/IXRLDq

Size: 937 KB

سیب در دستان روباه 

پیشنهادهفته
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اگر همیشه کاربر ویندوز بوده باشید و پشت رایانه ای که به سیستم عامل مکینتاش 
یا لینوکس مجهز است بنشینید، احتماال در کار با فایل در آن سیستم عامل ها دچار 

سردرگمی خواهید شد.
کاربران ویندوز به کار با فایل ها در محیط Explorer عادت کرده اند و مایکروسافت 
حیاتی  برنامه  این   ،۸ و   7 ویندوز  به خصوص  و  ویندوز  نسخه های مختلف  در  نیز 
ویندوز را به خوبی ارتقا داده است، تکاملی که احتماال در ویندوز ۱0 به یک شگفتی 

تبدیل خواهد شد.
برای آن دسته از کاربرانی که دقیقا نمی دانند باید بگوییم Explorer برنامه ای است 
که نمایش دسکتاپ، کار با فایل ها در درایوها، کپی و جا به جا کردن فایل، به اشتراک 
گذاری و مدیریت منابع حافظه شامل دیسک سخت، دیسک نوری و ده ها فعالیت 
این  به  مربوط  آیکون  نوار وظیفه  در  انجام می دهد.  ویندوز  در  را  فایل ها  با  مرتبط 
برنامه به شکل یک پوشه نمایش داده می شود و با دوبار کلیک کردن روی آیکون 
Computer نیز این برنامه اجرا شده و درایوهای موجود در هارددیسک رایانه شما 

را نمایش می دهد.
قابلیت ها  این  از  یکی  است.  شده  افزوده  برنامه  این  به  قابلیت هایی   ۸ ویندوز  در 
مقاومت باالی این برنامه در برابر هر نوع خطا در فایل است. بسیار به ندرت پیش 
می آید که این برنامه دچار خطا شود اما اگر این طور شد، ویندوز ۸ یک راه حل اضافی 
برای رفع مشکالت این برنامه خاص در اختیار شما قرار می دهد. در صورتی که در 
هنگام کپی و یا جا به جا کردن فایل ها این برنامه دچار خطا شد، با فشردن دکمه های 
از  یکی   Explorer.exe کنید.  باز  را   Task Manager برنامه   Ctrl+Shift+Esc

پردازش های همیشگی در فهرست برنامه های ویندوز ۸ است. سپس روی نام برنامه 
Explorer.exe کلیک کرده و گزینه Restart را انتخاب نمایید تا به سرعت یک 

اجرای سالم از این برنامه به فعالیت های قبلی شما ادامه دهد.
گاهی ممکن است به فایل هایی برخورد کنید که به علت وجود بدسکتور یا خرابی 
هارددیسک، برنامه Explorer.exe را دائما با خطا رو به رو کنند. در صورتی که به 
استفاده، کپی یا جا به جا کردن این فایل ها نیاز مبرم دارید، به سادگی می توانید یک 
پردازش اضافی از Explorer.exe را برای این کار اجرا کنید. برای این کار دکمه 
Shift را نگه داشته و روی آیکون Explorer.exe موجود روی Task bar در پایین 

از Explorer.exe اجرا  این کار دو پردازش همزمان  انجام  با  صفحه کلیک کنید. 
می شود و در صورت بروز خطا در یکی از آن ها، دیگری  همچنان به انجام وظایف 

خود ادامه خواهد داد.

سال گذشته آسیب پذیری Haertbleed یا خونریزی 
قلبی، میلیون وب س��ایت مختلف را در شبکه اینترنت 

به شدت تهدید کرد.
داده های ارزش��مند بانک��ی، اطالعات��ی و خصوصی 
میلیون ه��ا نفر بر اثر این حمله س��رقت ش��د و هزینه 
زیادی برای رفع آس��یب پذیری و جبران خسارت های 
ناش��ی از حمله خونریزی قلبی به مردم جهان تحمیل 
ش��د. بی ش��ک آس��یب پذیری خونری��زی قلب��ی که 
OpenSSL را تهدی��د می کرد، یک��ی از بزرگ ترین 

آس��یب پذیری های کشف شده در فضای مجازی تا به 
امروز محسوب می شود اما متاسفانه این تهدید بزرگ، 

آخرین تهدید نبوده و نیست.
به تازگی آسیب پذیری بزرگ دیگری کشف شده است 
که از نظ��ر میزان تهدید و اهمیت تنه��ا با خونریزی 
قلبی مقایس��ه می ش��ود، به ط��وری که بس��یاری از 
کارشناس��ان فن��ی معتقدند این خط��ر می تواند حتی 

جدی تر از خونریزی قلبی باشد. 
به نقل از ماهر، یک محقق امنیتی هش��دار داده است 
که یک مش��کل جدی�د می تواند ب��ه مهاجمان اجازه 
ده��د تا کنترل بخ��ش عظیم�ی از مراک��ز داده را در 

اختیار بگیرند.
این آس��یب پذیری zero-day که 'Venom' نامیده 
شده است در مولفه وراثت نرم افزارهای مجازی سازی 
قرار دارد و ب��ه هکر اجازه می دهد تا به طور بالقوه به 
هر دس��تگاهی که در شبکه یک مرکز داده قرار دارد، 
نفوذ کند. اگر کد دس��تکاری ش��ده خاصی به سیستم 
hypervisor فرس��تاده ش��ود می تواند کل سیستم را 

از کار بیندازد.
این مس��ئله می تواند ب��ه هکر اجازه دهد تا ماش��ین 
مج��ازی خ��ود را ایجاد کرده و به ماش��ین های دیگر 

دسترسی یابد.

 QEMU این مش��کل در نمونه س��از رایانه منب��ع باز
یافت شده است.

بس��یاری از پلتفورم های مجازی سازی مدرن از جمله 
Xen ،KVM و  Oracle's VirtualBox دارای ای��ن 

کد خطا می باشند.
و   VMware ،Microsoft Hyper-V پلتفورم ه��ای 
Bochs hypervisors نی��ز تحت تاثیر این مش��کل 

قرار ندارند. ماش��ین های مجازی برای ش��بیه سازی 
ش��بکه، توس��عه ش��بکه های کوچک و محل��ی و یا 
اج��رای چند فناوری متفاوت )مبتن��ی بر معماری ها و 
سیس��تم  های عامل متفاوت( روی یک رایانه توانمند 

کارآیی دارند.
از همی��ن رو ممکن اس��ت ای�ن فن���اوری از پای�گاه 
داده بانک ه��ا گرفت�ه ت�ا روی س���رور ت�ک تک ارائه 
دهن��دگان اینترن��ت در تم�ام جه�ان ب��ه کار گ�رفته 

شده باشد.
Jason Geffner، محق��ق امنیت��ی که این مش��کل 

را کش��ف ک��رده اس��ت اظه��ار داش��ت: "میلیون ها 
ماشین مج�ازی در حال اس��تفاده از این پلتفورم های 

آسیب پذیر هستند".
از این منظر به نظ�ر م�ی رس��د ای�ن آس��یب پذیری از 
آسیب پذیری س��ال گذش��ته Heartbleed بزرگ تر 
باش�د، چ�را ک�ه اس��تف�اده از OpenSSL به تع�داد 
به مرات���ب کمت�ری وب س��ای�ت و س��رور اینترنتی 

محدود بود.
مش��کل Heartbleed به افراد خرابکار اجازه می داد 
تا به داده ه�ای س��رورهایی که از نس��خه آسیب پذیر 
اس��تفاده   OpenSSL رم�زگ���ذاری  نرم اف���زار 
می کردن��د، دسترس��ی یابن��د و کل آس��یب پذیری با 
تعوی��ض OpenSSL قاب��ل رف���ع ب�ود ام��ا امروز، 
ب�رای Venom هیچ راه حلی وجود ندارد و رفع آن با 

توجه به گس��تردگی محصوالت آسیب پذیر، احتماال با 
سرعت کمتری صورت خواهد گرفت.

بنا ب��ه گفت��ه Geffner، مش��کل Heartbleed به 
دشمن اجازه می داد تا پنجره ای به خانه رقیب باز کند 
و اطالعات��ی را که  )از طری��ق همین پنجره کوچک( 
مش��اهده می کند جمع آوری نماید اما آس��یب پذیری 
Venom به افراد مهاج��م اجازه می دهد تا نه تنها به 

خانه رقیب وارد شوند و دسترسی نامحدودی به منابع 
خانه داش��ته باش��ند، بلکه بتوانند به خانه همسایگان 

قربانی خود نیز نفوذ کنند.
Geffner گف��ت: "متخصص��ان در ح��ال کار روی 

اص��الح ای�ن آس��یب پذیری هستند تا بتوانن�د پیش 
از انتش���ار عم�وم�ی آن، اصالحی�ه م���ورد نظ�ر را 

منتشر نمایند".
ای��ن اصالحیه باید بدون تاخیر روی هزاران سیس��تم 
اعمال ش��ود. در حال حاضر بزرگترین نگرانی مربوط 
به ش��رکت هایی است که سیستم اعمال به روز  رسانی 

خودکار ندارند.
ب��رای سوءاس��تفاده از ای��ن آس��یب پذیری هکر باید 
بتواند با حق دسترس��ی root به یک ماش��ین مجازی 
دسترسی یابد و کاری که هکر می تواند انجام دهد به 

چیدمان شبکه بستگی دارد.
در حال حاضر کد سوءاس��تفاده از این آس��یب پذیری 
ب��رای راه ان�دازی حمالت وجود ن��دارد اما با توجه به 
حساسیت موضوع، احتماال این چنین کدی با سرعتی 
به مرات�ب بیش��تر از سرع�ت توسعه اصالحیه، منتشر 
خواهد ش��د و برای مدتی، فض��ای مجازی را ناامن تر 

خواهد ک�رد.

کسلری پاک نیت 

مدیریت قوی تر فایل ها
اینترنت زهرآگین شد

Venom شاید از Haertbleed نیز خطرناک تر باشد ترفندویندوز
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لذت داشتن یک لپ تاپ متن باز
Novena بررسی پروژه موفق

خدمات ملی نفت

ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از سازمان هایی است که از اهمیت باالیی 
در کشور ما برخوردار بوده و در تاریخ معاصر ایران بسیار تاثیرگذار بوده است. بر همین 
اس��اس در ش��هروند الکترونیک این هفته قصد داریم به خدمات این ش��رکت قدیمی 
بپردازیم. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در سال ۱307 با هدف پاسخ گویی 
به بازار مصرف داخلی و بین المللی و توسعه امکانات ذخیره سازی و توزیع و نیز استفاده 
از فناوری های پیشرفته و به روز رسانی کلیه فعالیت های عملیاتی و اداری با هدف احراز 

رتبه اول در صنعت توزیع فرآورده های نفتی در سطح منطقه تاسیس شد. 
خدمات این شرکت به صورت کلی از خدمات به مردم و مشتریان، خدمات الکترونیکی، 
خدمات کارکنان و دانلود تش��کیل شده است. در بخش مردم، خدماتی نظیر، ممنوعیت 
اس��تعمال دخانیات، نحوه نگهداری کارت هوشمند سوخت، موانع قانونی و چالش های 
خصوصی س��ازی، ش��اخص های درجه بندی جایگاه ها و اقدامات زیس��ت محیطی ارائه 
می شود. همچنین خدمات دیگر بخش مشتریان را بهینه سازی مصرف انرژی، صادرات 
فرآورده های نفتی، احداث و توسعه جایگاه های سی ان جی، سامانه درخواست فرآورده های 
نفتی، سوخت رسانی به کشتی ها و فروش صادراتی فرآورده های نفتی تشکیل می دهند. 
در قس��مت خدمات الکترونیکی این شرکت، خدماتی همچون سامانه هوشمند سوخت، 
سامانه نحوه استفاده صحیح از کارت هوشمند سوخت، سامانه پرداخت الکترونیک بهای 
س��وخت، راهنمای فعال س��ازی نرخ دوم بنزین، سامانه درخواس��ت فرآورده های نفتی، 
س��امانه نفت سفید حرارتی و گاز مایع، سامانه شناسایی اطالعات مصرف کنندگان جزء 
بخش کش��اورزی، طرح ملی کهاب، اجرای طرح پایلوت تخصیص س��وخت بر اساس 
پیمایش به خودروهای گازوئیل س��وز، س��امانه کارت هوش��مند س��وخت مصارف غیر 
حمل و نقل، س��امانه فروش اینترنتی سوخت، سامانه شناسایی مصرف کنندگان جزء و 
توس��عه فناوری اطالعات و ارتباطات انجام می پذیرد. افزون بر موارد باال این وب سایت 
خدمات��ی را نی��ز به کارکنان خود اختصاص داده اس��ت که عبارتن��د از: خالصه پرونده 
پرس��نلی، صورتحساب حقوق ش��اغالن، مقررات اداری و استخدامی، خدمات رفاهی و 
اجتماعی نفت، صورتحساب حقوق بازنشس��تگان، بخشنامه ها و مصوبات وزارت نفت، 
مرکز اطالع رس��انی و کتابخانه مرکزی، شرکت تعاونی ایثارگران صنعت نفت و مدیران 
صنعت نفت. الزم به یادآوری است که مراجعه کنندگان به وب سایت شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی می توانند نرم افزار اندرویدی پمپ بنزین یاب و نرم افزار پمپ بنزین یاب 
نسخه آی اواس را از این مکان دانلود نمایند. اگر قصد استفاده از خدمات این شرکت را 

داشتید به نشانی اینترنتی زیر مراجعه نمایید. 
www.niopdc.ir

تا  می کنند  تالش  سخت  که  هستند  زیادی  افراد 
نرم افزار نصب شده بر روی لپ تاپ شما ایمن باشد. 
در سراسر  مهندسانی  از  موزیال  همین هفته گذشته، 
را  فایرفاکس  مرورگر وب  نرم افزار  تا  خواست  جهان 
مورد بررسی و واکاوی قرار دهند تا اطمینان حاصل 
هیچ شخص  یا  و   NSA توسط  برنامه  این  که  شود 

دیگری به مخاطره نیفتاده است.
همچنین شما می توانید به سیستم عامل گنو/لینوکس 
فایرفاکس  همانند  که  چرا  باشید  داشته  راسخ  ایمان 
متن باز بوده و به طور مرتب هزاران چشم کدهای آن 

را مورد نظاره قرار می دهند.
می شود؟  چه  لپ تاپ  در  موجود  سخت افزار  پس  اما 
در آن  همه مدار موجود بر روی مادربورد سیستم چه 
می گذرد؟ یا میان افزاری که Motherboard و دیگر 
اجزای سطح پایین را کنترل می کند چطور؟ تمام این 
بخش ها منبع بسته هستند و دیگر کسی از اطراف دنیا 

نمی تواند به کمک شما بیاید.
به همین دلیل است که سین کراس و بانی هوانگ، 
آنچه را که پروژه Novena نامیده اند آغاز کردند. در 
این پروژه تالش آن ها بر این است که یک لپ تاپ 
که  )سخت افزاری  متن باز  سخت افزار  با  را  دست ساز 
مشخصات و عملکردهای آن به طور دقیق در اختیار 

همگان قرار می گیرد( ایجاد کنند.
کمی  که  بودند  مایل  آن ها  دلیل،  این  بر  عالوه 
تفریحی  چه  گیگ،  دو  برای  و  کنند؛  تفریح  هم 
هوانگ  که  آن گونه  پروژه ای؟  چنین  از  لذت بخش تر 
چیز  در حین ساختن یک  "ما می خواستیم  می گوید: 
کرد،  استفاده  آن  از  بتوان  روزانه  بصورت  که  جدید 

مسائل جدیدی را هم یاد بگیریم".
دیگران  استفاده  امکان  دارند  قصد  هوانگ  و  کراس 
گفته  اساس  بر  کنند.  فراهم  نیز  را  لپ تاپ  این  از 

هوانگ، این دو به دنبال ایجاد یک کمپین جمع آوری 
سرمایه هستند تا از طریق آن لپ تاپ متن باز خود را 
برقرار  کمپین  این  که  زمانی  تا  نمایند.  کاربرپسندتر 
در  را  کیس ها  طراحی  و  مشخصات  می توانید  شود، 
آن،  از  استفاده  با  و  ببینید  پروژه  این  ویکی  صفحه 

لپ تاپ متن باز خود را بسازید.
 Sutajio شرکت  بنی�ان گذاران  هوان�گ  و  ک�راس 
Ko-Usagi هستند که یک شرکت سخت افزاری واقع 

در سنگاپور است. این دو زمانی که در Chumby که 
در زمینه ارائه راهکارهای اینترنتی فعالیت می کند کار 

می کردند یکدیگر را مالقات نمودند.
زیادی  تعداد  روی  بر  آن ها  کنون  تا  زمان  آن  از 
پیش تر  کرده اند.  کار  یکدیگر  با  سخت افزاری  پروژه 
مورد  در  اطالعاتی   Chaos کامپیوتری  کنگره  در 
مبنای  که  شد  ارائه  حافظه  کارت های  نفوذپذیری 
مورد نظر کراس و هوانگ برای ساختن این لپ تاپ 
بات�ری  ب�رد  "مادربورد،  بوده است. هوانگ می گوید: 
و Display adapter، به طور کامل از پایه طراحی 
شدند و هر مسیری که در فیبر مدار چاپی آن قرار دارد 

با دست خود من کار گذاشته شده اند".
آن ها همچنین کیس مربوطه را نیز طراحی کرده اند 
که می توان اجزای آن را توسط یک پرینتر سه بعدی 
تولید کرد. عالوه بر این ها، آن ها به جای استفاده از 
میان افزارهای انحصاری، از یک Firmware متن باز 
این  البته مسلما  برده اند.  بهره   Das U-Boot نام  با 
لپ تاپ، سریع ترین یا قابل حمل ترین لپ تاپ نیست.

 ARM این سیستم از 4 گیگابایت رم و یک پردازنده
داریم  گوشی ها  در  را  آن ها  دیدن  انتظار  معموال  که 
یک  بازدهی  می توان  نتیجه  در  که  می برد  بهره 
نت بوک را از آن انتظار داشت؛ اما اندازه و وزن این 

دستگاه در حدود یک لپ تاپ متوسط است.

از  دارد  کم  ب�ودن  مدرن  در   Novena که  چه  آن 
طریق دیگری در شفافی�ت آن جب�ران می شود. اگر 
این  دیدید،  دست�گاه  سخ�ت افزار  در  مشکوکی  چیز 
امکان را دارید که در نقش�ه های منب�ع به جست وجو 
نگرانی  برای  مسئل�ه ای  واقعا  آیا  ببینید  و  پرداخته 
می توانید  شما  دیگر،  عبارت  به  خیر.  یا  دارد  وجود 
 NSA ناخوانده شدن  از مهمان  نشانی  آیا  ببینید که 

وجود دارد یا خیر!
 Novena در  موجود  سخت افزاری  قطعات  همه  اما 
صفحه کلید،  صفحه نمایش،  نیستند.  متن باز  هم 
از  همگی  پردازنده  و  تغذیه  منبع  سخت،  دیسک 
فروشگاه خریداری شده اند و با یک باتری RC ماشین 

که هک شده است کار می کنند.
در حال حاضر، Novena تا حدود زیادی به متن باز 
به  ق�ادر  اگ�ر  ول�ی  اس�ت  ش�ده  نزدیک  بودن 
باشی�د،  گرافی�ک  ک�ارت  درایور  مثل  چیزی  تحمل 
لپ تاپ های  زمینه  در  نیز  دیگری  انتخاب های 
 Raspberry از برد متن باز دست ساز وجود دارد که 

Pi بهره می برند.

نیاز  بدون  می خواهند  که  کسانی  برای  همچنین 
کن�د،  عم�ل  خوبی  به  چیز  همه  دردسری  هیچ  به 
 Gluglug توسط  شده  دستکاری   Thinkpad x60

 Coreboot نام  به  متن باز  میان افزار  یک  از  که  نیز 
بهره می برد انتخاب خوبی خواهد بود.

کاملی  و  زیبایی  دستگاه ها  این  از  هیچ یک  مسلما 
لپ تاپی نظیر Macbook Air را برای شما به همراه 
نخواهند داشت؛ ولی در عین حال، هر کدام چیزی را 
به کاربر ارائه می کنند که احتماال اپل هرگز نخواهد 
کرد؛ و آن کنترل نسبتا کامل بر همه چیز است. اگر 
باید  پس  می خواهید...  شما  که  نیست  چیزی  این 

بگوییم نمی دانید لذت خوره فناوری بودن چیست!

شهروندالکترونیک
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خالقیت راهی مطمئن برای رسیدن به موفقیت
بررسی استارت آپ های موفق در سال 2015

گلسا ماهیان - سعید طباطبایی

یلا یک کار مربوط به جهان فناوری را شلروع کنیلم و مراحل کار 
را بله چه صورتی انجام دهیم، یک موضوع بسلیار مهم اسلت. ما 
باید بتوانیم در حین این که از تجربیات دیگران استفاده می کنیم، 
خودملان هلم ایده و خاقیلت به خرج داده و یلک کار جدید را به 
طیف مخاطبان ارائه دهیم. اما مسلائلی را هم باید در نظر بگیریم 
از جملله این که آیلا باید همه چیز به صلورت مکتوب و تئوری در 
ابتدای راه مشلخص شلود؟ آیا باید همیشه مشلاور داشته باشیم 
یلا این که می توانیم برخی از تصمیمات را بدون مشلورت با افراد 
صاحب تجربه بگیریم. در این شلرایط اسلت کله مفهومی با نام 
اسلتارتاپ شلکل می گیلرد. در یک تعریف سلاده بایلد گفت که 
عموما به شرکت های نوپایی که در فاز تحقیق و توسعه بازار قرار 
دارنلد و بلا یک ایده و ارائه یک محصول جدید کار خود را شلروع 
می کنند، اسلتارتاپ گفته می شلود. عموما این دسلته از شرکت ها 
با فناوری رشلد و توسلعه پیدا می کنند. اگر شلرکتی از ایده خود 
اطمینان داشته باشد و زمینه کاری آن مبتنی بر فناوری باشد، قبل 
از هر چیز صاحبان آن شلرکت به دنبلال مالکیت معنوی ایده خود 

هر کاری که به موفقیت می رسد روزهایی 
را پشلت سلر گذاشلته اسلت که درگیر 
شلروع کار و ایده های خام و اولیه شروع 
فعالیت بوده است. بدون شک موفق ترین 
کسلب و کارها یا شرکت هایی که امروزه 
از اول هیلچ تضمینلی بلرای  می بینیلم 
موفقیلت آن ها وجود نداشلته و همه چیز 
از یک ایده یا خاقیت ساده شروع شده 
اسلت تا بعد از گذشت زمان همه چیز به 
روالی مطمئن تبدیل شلده و سختی های 
کار از بین رفته است. شرکت های بزرگی 
ماننلد گوگل یلا مایکروسلافت و یا حتی 
اپلل تاریخچه بسلیار جالبلی دارند و به 
صورت مشلابه سرگذشلت آن ها به این 
شلکل بوده که همه چیز از ایده های چند 
جوان شروع شلده است که کسب و کار 
خود را در یلک گاراژ بله راه انداخته اند. 
معملوال این کارهلا بدون سلرمایه اولیه 
زیادی شلروع شده و بعد در ادامه راه به 
دلیل ایده های منحصر به فردی که وجود 
داشلته، افراد دیگر تصمیلم گرفته اند که 
روی این شلرکت ها و کارهایی که انجام 
می دهند سلرمایه گذاری کنند. به همین 
دلیل وقتی تیم شرکت های بزرگ را نگاه 
می کنیم معملوال در میان آن هلا چند نفر 
جوان خاق و خوش ایده در کنار عده ای 
سلرمایه گذار و افراد مسلن تر مشاهده 
می شود. این که چطور یک کار تحت وب 

 ارزش استارتاپ ها
س��ال گذش��ته بود که شرکت فیس بوک که خودش جزو استارتاپ ها به حساب می آمد سعی 
کرد تا حدودی به وس��عت خود اضافه کرده و اعتبار بیش��تری برای خودش کس��ب کند و بر 
همین اس��اس ۱9 میلیارد دالر به ش��رکت واتس اپ پرداخت کرد تا بتواند این ش��رکت را از 
آن خود کند. س��هام Uber هم بعد از ارزش گذاری ۱۸ میلیارد دالری آن، یک میلیارد دالر 
دیگر صعود داشت و توانست طبق گزارشاتی که منتشر شده است به رقم باالتری هم برسد. 
در مورد اسنپ چت هم همین داستان شنیده می شود و این شرکت در حال حاضر ارزشی در 
حدود ۱0 میلیارد دالر دارد. به طور حتم کسی انتظار نداشته که استارتاپ ها به این شکل به 
محبوبیت برسند و اینقدر سریع روند رسیدن به موفقیت مالی را طی کنند. این ماجرا در سال 
20۱4 به خوبی به همه نش��ان داد که ایده های نو در جهان فناوری همیش��ه مورد اس��تقبال 
مردم قرار می گیرند اما باید بس��یار خوب کار کرد تا این روند رس��یدن به موفقیت همچنان 
پابرجا بماند. این روزها هر کس��ی با ایده جدیدی وارد میدان می ش��ود و اگر شما به نحوه کار 
خود بسیار مطمئن باشید و حاضر نباشید که خود را با توجه به شرایط موجود به روز کرده یا 
تغییر دهید، احتماال به سرنوش��تی دچار می ش��وید که بسیار سریع با یک شرکت یا ایده برتر 
از خودتان جایگزین ش��ده و از یاد کاربران خواهید رفت. اس��تارتاپی مانند Uber با بودجه ای 
بسیار سنگین در زمینه حمل و نقل به راه افتاد و در حال حاضر برنامه های دیگری مشابه با 
آن وجود دارند که بر سر کنترل و تصاحب بازار در دنیا به رقابت می پردازند. ظاهر این دسته 
از اپلیکیش��ن ها به گونه ای تغییر کرده است تا بتواند ابزاری برای تفریح و ارتباط کاربرانشان 
باش��د. اس��تارتاپ های مربوط به صنایع غذایی هم در حال حاضر به سودآوری بسیار مناسبی 
دس��ت پی��دا کرده اند و روز به روز به موفقیت بیش��تری هم می رس��ند. در ادام��ه به معرفی 

استارتاپ هایی خواهیم پرداخت که در سال 20۱۵ موفقیت چشم گیری داشته اند. 

Slack استارتاپ های شیک و مدرن با 
اگر به فکر راه اندازی یک کس��ب و کار جدید هس��تید می توانید روی Slack حساب کنید 

زیرا این ابزار که خودش هم جزو اس��تارتاپ های نوپا به حساب می آید قادر است 
تا با توس��عه ابزارهای ارتباطی محل کار به تنهایی، تشکیالت استارتاپ شما را 
ش��یک و مدرن جلوه دهد. در حال حاضر چیزی در حدود ۱ سال از شروع کار 
این شرکت می گذرد و ارزش آن ۱ میلیارد دالر تخمین زده شده است. موسس 
این ش��رکت آق��ای Stewart Butterfield اس��ت. او در م��ورد فرصت های 

عرضه محصول معتقد اس��ت که » قرار نیست همه افراد کره زمین از یک 
برنامه جدیدی که کار خود را ش��روع می کند اس��تفاده کنند و دلیلی ندارد 
ک��ه هر برنامه جدیدی در ش��روع کارش تع��داد کاربرانش به پای تعداد 
کاربران فیسبوک برسد، اما کسب و کاری بزرگ است که میلیون ها نفر 
اس��تفاده کننده داشته باش��د.« بدون تردید، Slack هم رقبایی دارد که 
روند کاری ش��ان مشابه این برنامه اس��ت. در کنار این که در حال حاضر 

نمونه های مشابهی برای آن وجود دارد، مدیران آن باید این استرس را هم 
داش��ته باشند که ش��رکت های معتبر و موفق تصمیم به راه اندازی سرویسی 

مشابه با کار آن ها را نداشته یا نگیرند. به عنوان مثال در همین 
هفته گذشته بود که گزارش شد فیس بوک تصمیم دارد کاری 
مش��ابه با Slack انجام دهد، اما تیم Slack اعالم کرده است 
ک��ه برای ادامه کارش در هر ش��رایطی آمادگی دارد. البته باید 
گف��ت که آق��ای باترفیلد هم یک جوان بی تجربه نیس��ت زیرا 
در تاس��یس نمونه های موفقی مانند سایت فیلیکر تجربه داشته 

اس��ت و توانسته این سایت را به ش��رکت بزرگی مانند یاهو بفروشد. او بیشتر تمایل دارد تا 
کس��ب و کار جدیدی را به راه انداخته و س��پس آن را به شرکت های بزرگ تر واگذار کند به 
این ش��یوه احساس مستقل بودن می کند.از نظر او تشخیص فرصت ها، شانس بسیار بزرگی 

است که هر کسی این شانس را ندارد.

 آسان شــدن پرداخت های آنالین با 
Stripe

ش��بکه های اجتماعی وقتی محبوبیت بیش��تری پیدا کردند 
ک��ه به مبادالت مج��ازی پرداختند. به عن��وان مثال زمانی 
که توییتر در س��پتامبر سال گذش��ته بعد از شایعات بسیاری 
که وجود داش��ت، باالخره از »دکمه خری��د« خود رونمایی 
کرد باعث ش��د که بار دیگر توجه مردم و رس��انه ها به این 
ش��بکه اجتماعی جلب ش��ود بعد از توییتر، ش��بکه اجتماعی 
فیس بوک هم س��ریعا دست به اقدام مشابهی زد تا از رقیب 
خود عقب نماند اما در واقع باید گفت که پش��ت صحنه این 
ماجرا ش��رکتی با نام Stripe قرار گرفته است. این شرکت 
توس��ط دو برادر در س��ال 20۱۱ تاسیس شده و هدف از راه 
اندازی این ش��رکت آسان س��ازی روند پرداخت های آنالین 
ی��ا همان اینترنتی بوده اس��ت. در حال حاضر این ش��رکت 
در جه��ان تکنول��وژی با نام های نام آش��نا و معتبری نظی�ر 
Reddit، TaskRabit و Lyft همکاری می کند. در س��ال 
Stripe ،20۱4 توانست با یک صعود ۸0 میلیون دالری به 
ارزش��ی در حدود 1.75 میلیارد دالر برس��د و پس از آن هم 
ب��ا یک صعود 70 میلیون دالری دیگ��ر به 2 برابر تخمینی 
که در ابتدای سال برای صعود ارزش خودش زده بود دست 
 Patrick پیدا کرد. یک�ی از موسسان ای�ن استارت�اپ آقای
Collison اس��ت ک��ه در حال حاضر مدیری��ت اجرایی این 
ش��رکت را هم به عه��ده دارد. او در یک��ی از مصاحبه های 
اخیرش اعالم کرده اس��ت که » زمانی که ما ش��روع به کار 
کردی��م بخش اعظمی از روند معام��الت آنالین برگرفته از 
ساختار و شالوده معامالت بانکی و تجاری سابق بود. در آن 
زمان واقعا شخص دیگری را نمی شناختیم تا از او تجربه ای 
را کسب کنیم و با قطعیت می گوییم که هیچ کدام از فعاالن 
فعلی با مش��کالتی که ما دست و پنجه نرم کرده ایم، مواجه 
نبوده اس��ت. ما بعد از بررس��ی و تفکر ب��ه طراحی پلتفرمی 
مطابق با تجارت های اینترنتی دس��ت زدیم.« در حال حاضر 
این اس��تارتاپ به س��رعت در حال توس��عه است و شرکای 

تجاری آن هم روز به روز افزایش پیدا می کند.
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خالقیت راهی مطمئن برای رسیدن به موفقیت
بررسی استارت آپ های موفق در سال 2015

گلسا ماهیان - سعید طباطبایی

یلا یک کار مربوط به جهان فناوری را شلروع کنیلم و مراحل کار 
را بله چه صورتی انجام دهیم، یک موضوع بسلیار مهم اسلت. ما 
باید بتوانیم در حین این که از تجربیات دیگران استفاده می کنیم، 
خودملان هلم ایده و خاقیلت به خرج داده و یلک کار جدید را به 
طیف مخاطبان ارائه دهیم. اما مسلائلی را هم باید در نظر بگیریم 
از جملله این که آیلا باید همه چیز به صلورت مکتوب و تئوری در 
ابتدای راه مشلخص شلود؟ آیا باید همیشه مشلاور داشته باشیم 
یلا این که می توانیم برخی از تصمیمات را بدون مشلورت با افراد 
صاحب تجربه بگیریم. در این شلرایط اسلت کله مفهومی با نام 
اسلتارتاپ شلکل می گیلرد. در یک تعریف سلاده بایلد گفت که 
عموما به شرکت های نوپایی که در فاز تحقیق و توسعه بازار قرار 
دارنلد و بلا یک ایده و ارائه یک محصول جدید کار خود را شلروع 
می کنند، اسلتارتاپ گفته می شلود. عموما این دسلته از شرکت ها 
با فناوری رشلد و توسلعه پیدا می کنند. اگر شلرکتی از ایده خود 
اطمینان داشته باشد و زمینه کاری آن مبتنی بر فناوری باشد، قبل 
از هر چیز صاحبان آن شلرکت به دنبلال مالکیت معنوی ایده خود 

خواهند بود. همان گونه که گفتیم، گوگل 
بسلیار  شلرکت های  مایکروسلافت،  و 
معروفی هستند که معرف استارتاپ های 
بلزرگ دنیا می باشلند و مقلر اصلی این 
شرکت ها در حال حاضر در دره سیلیکون 
می باشلد. بعد از این شلرکت ها شلاهد 
ایده های نلاب دیگری ماننلد فیس بوک 
یا توییتر هسلتیم که امروزه به جایگاهی 
رسلیده اند که نیازی به معرفلی ندارند. 
در حاللی که شلرکتی ماننلد فیس بوک 
کار خلودش را از خوابلگاه دانشلجویی 
آغاز کرده اسلت. به هر حلال باید گفت 
که شرکت های استارتاپ در عرض چند 
سال اخیر توانسته اند به موفقیت زیادی 
در جهان فناوری دست پیدا کنند و نباید 
به هیچ عنوان دست کم گرفته شوند. در 
موضوع ویژه این هفته به سراغ برترین 
شلرکت های اسلتارتاپ در سال 2015 
خواهیلم رفت و ایده هلای برتری که در 
جهلان فناوری به موفقیت رسلیده اند را 

بررسی خواهیم کرد.

 Blue نشــاط و ســالمتی بــا 
Apron

آقای Matt Salzberg کس��ی است که در سال 
20۱2 یک ش��رکت با نام Blue Apron به ثبت 
رساند و برای شعار شرکتش این جمله را انتخاب 
کرد: »ما میانبری به س��مت نش��اط و س��المتی 

هستیم«.
ش��اید در آن زمان این ش��عار کمی خوشبینانه یا 
جاه طلبانه برای شرکتی به نظر می رسید که تازه 
کار خود را ش��روع کرده است. اما در حال حاضر 
این ش��عار تا حد بس��یار زیادی به حقیقت رسیده 
است. اپلیکیش��ن Blue Apron دستور پخت و 
ترکیبات را به وسیله ایمیل برای مشتریان ارسال 
می کند. طی 2 س��الی که از ش��روع ب��ه کار این 
استارتاپ می گذرد باید گفت که در حال حاضر به 
یکی از پیشتازان استارتاپ در زمینه تغذیه تبدیل 
ش��ده است. مدیران این اس��تارتاپ تصمیم دارند 
 Uber ک��ه در صنعت غذایی به موفقیت��ی نظیر
در صنع��ت حمل و نقل دس��ت پی��دا کنند. این 
ش��رکت در ابتدای س��ال جدید ۵0 میلیون دالر 
برای استخدام، بازاریابی و تجهیز خود بودجه کنار 
گذاشته است و همچنین به مشتریانش وعده داده 
است که بیش از یک میلیون وعده غذا در ماه به 

مشتریانش تحویل دهد.

Coinbase پول مجازی با 
در سال های گذش��ته یکی از مباحث جذاب جهان فناوری 
همیش��ه پول مجازی بوده است. اگر به خاطر داشته باشید 
ما هم 2 شماره مستقل از بایت را به این موضوع اختصاص 
دادی��م و به ط��ور مفصل در رابطه با بی��ت کوین صحبت 
کردیم. س��ال گذشته بیت کوین ش��رایط بسیار سختی را 
پش��ت سر گذاش��ت اما همچنان به کار خود ادامه می دهد 
و تعداد افراد یا ش��رکت هایی که به س��راغ آن می روند، رو 
به افزایش اس��ت. شرکت Coinbase هم اعتقاد دارد که 
بیت کوین یا هر پول مجازی دیگری که در جهان مجازی 
وجود داش��ته باش��د، موفقیتش تضمینی اس��ت. استارتاپ 
کوی��ن بیس در س��ال 20۱2 با این هدف راه اندازی ش��د 
که بتواند کیف پول��ی دیجیتالی برای معامالت بیت کوین 
پایه گذاری کند. در آن زمان موس��س این ش��رکت یعنی 
آق��ای Brain Armstrong دائم��ا درگیر ایجاد یک طرح 
اقتصادی برای افرادی بود که تصمیم به س��رمایه گذاری 
در این زمینه دارند. او بارها در مصاحبه هایش گفته اس��ت 
ک��ه به هیچ عنوان نمی توانس��ته کل ط��رح بیت کوین را 
برای ش��خصی توضیح داده و او را به س��رمایه گذاری در 
این زمینه تش��ویق کند. با همه این اوصاف در پایان سال 
20۱3 تامین بودجه Coinbase به 2۵ میلیون دالر رسید 
و این س��رمایه توانست این شرکت را به بیشترین دریافت 
کننده س��رمایه اس��تارتاپ های بیت کوینی تبدیل کند. در 
حال حاضر هم مرتبا خبر افزایش س��رمایه گذاری در این 
ش��رکت به گوش می رس��د به صورتی که از گوشه و کنار 
به گوش می رسد که ارزش این شرکت به چیزی در حدود 

400 دالر رسیده است.

 یک استارتاپ جادویی و اسرارآمیز
اس��تارتاپ Magic Leap با بیش از یک میلیون دالر س��رمایه گ��ذاری در حال حاضر یکی از 
استارتاپ های اسرارآمیز است. این شرکت با انتشار بیانیه هایی سربسته و مبهم توجه بسیاری از افراد 
را به خودش جلب کرده است. ظاهرا هدف این شرکت ایجاد ابزارهای جادویی است به گونه ای که 
بتوانند در جهان تغییراتی را ایجاد کنند. اعالم شده است که در حال حاضر میزان سرمایه گذاری در 
این استارتاپ از سوی گوگل و دیگر سرمایه گذاران به ۵42 میلیون دالر رسیده است. البته باید گفت 
که این مبلغ در طول 3 سال به دست آمده است. هدف اصلی این شرکت توسعه تکنولوژی واقعیت 
افزوده و رقابت با پروژه Oculus شرکت فیس بوک است. آقای Rony Abovitz موسس این 
شرکت است و در رابطه با استارتاپ خود می گوید: » Magic Leap فراتر از درک یا تصوری است 
که ما در حال حاضر از تجهیزات کامپیوتری قابل حمل، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی داریم. 
ما بسیار پا را فراتر از درک محدود فعلی در این سه مورد گذاشته و در ارتباطات، تجارت، آموزش، 

سرگرمی و در زمینه اشتراک گذاری یک انقالب پر سرو صدا به پا خواهیم کرد.«

 یــک رســانه اجتماعــی نوپــا ولــی 
باارزش

ش��اید نام Snapchat به گوشتان خورده باشد و اگر نخورده 
باش��د هم چندان جای تعجب ندارد زیرا این اس��تارتاپ بسیار 
نوپاس��ت. برای اولین بار در ماه اوت گزارش شد که ارزش این 
استارتاپ ۱0 میلیون دالر است و این ماجرا باعث ایجاد خشمی 
 Snapchat ،در میان خوانندگان شد زیرا با این ارزش گذاری
که یک استارتاپ نوپاست ارزشی ۵ برابر نیویورک تایمز خواهد 
داش��ت. اس��نپ چت هیچ عیب و ایرادی در راه کس��ب درآمد 
نداش��ته است، ماه گذشته هم این سرویس اولین افزونه خود را 
 Aswash در قالب یک تبلیغ 20 ثانی�ه ای ارائ���ه کرد. آقای
Damondaran، به عنوان کارش��ناس ارزش گذاری و استاد 
سرمایه گذاری دانشگاه نیویورک در این رابطه توضیح می دهد 
که : » بستگی دارد شما اسنپ چت را با چه چیزی مقایسه کنید. 
اگر در حال حاضر شبکه اجتماعی توییتر بیشتر از 30 میلیارد دالر 
می ارزد چرا نباید یک استارتاپ با امکانات اسنپ چت ۱0 میلیارد 
دالر ارزش داشته باشد زیرا این استارتاپ بسیار برتر از توییتر به 
نظر می رسد. کارشناسان پیش بینی کرده اند که این امکان وجود 
دارد که در عرض امسال یا سال آینده شاهد رسیدن اسنپ چت 

به یک جایگاه اجتماعی بسیار بزرگ تر باشیم.

 استارتاپی روی ابرها
دو سال پیش صحبت از یک استارتاپ جدید با نام BOX شد، این استارتاپ کار خود را به عنوان 
یک شرکت هلدینگ با سهامی عام در زمینه کنفرانس از راه دور آغاز کرد. در همان ابتدا این تصور 
وجود داشت که باکس شرکتی در زمینه ذخیره سازی ابری است که بسیار فعالیت های محدودی 
دارد اما ظاهرا این تصور درس��ت از آب درنیامد. س��هام این شرکت در ماه مارس در صف عرضه 
عمومی قرار گرفت و مبلغ آن به 2۵0 میلیون دالر رسید. البته مدتی بعد اعالم شد که این عرضه 
به دلیل رکود در بازار تکنولوژی تا تابستان به تاخیر افتاده است و در حال حاضر هم اعالم شده که 
تا سال آینده این عرضه ادامه خواهد داشت. مسلما تا آن زمان مدیران شرکت باکس باید آمادگی 
خود را افزایش داده و شرایطشان را برای رقابت با شرکت های بزرگی مانند دراپ باکس، گوگل و 

مایکروسافت بهبود بخشند.

 Product Hunt یک ایده از قلم افتاده
زمانی که صحبت از استارتاپ می شود بسیاری از افراد فکر می کنند که کار بسیار سختی باید انجام 
گیرد و مثال افرادی که در این زمینه تا به حال فعالیت داشته اند شاخ غول را شکسته اند در حالی که 
شرایط اصال و ابدا این گونه نیست. در برخی از مواقع ایده استارتاپ ها را که می بینیم، متوجه سادگی 
زیاد از حد آن ها می شویم به صورتی که احساس می کنیم این ایده ها تا به حال از قلم افتاده بودند و 
با وجود این که بسیار بدیهی بوده اند اما کسی به فکر پیاده سازی یا اجرای آن ها نیفتاده بوده است. 
Product Hunt یکی از این ایده هاست که حاصلی از تالش یک پسر 27 ساله است. این سایت 
در حال حاضر به فضای مناس��بی برای جست وجوی محصوالت و استارتاپ های جدیدی تبدیل 
شده است که از سوی سرمایه گذاران معرفی می شوند. سرمایه این شرکت ماه گذشته به 6 میلیون 
دالر رس��ید و مدیر این سایت اعالم کرده است که برنامه توسعه این شرکت به صورت تدریجی 
انجام خواهد گرفت. قرار بر این شده که در این استارتاپ به موضوعات تخصصی مانند موسیقی، 
فشن و طبقه بندی کردن این موضوعات پرداخته خواهد شد. به هر حال باید گفت که استارتاپ ها 
روز به روز به موفقیت بیشتری دست پیدا می کنند و بدون شک آینده از آن ایده های جدیدی است 

که در حال افزایش هستند.

 یک شبکه خبر آنالین
ممکن است برخی از اپلیکیشن ها یا استارتاپ های فعلی ادغامی از چند زمینه فعالیت مختلف باشند. 
یکی از این اس��تارتاپ ها Fusion اس��ت که ممکن است بس��یاری از افراد آن را یک استارتاپ 
رسانه ای بدانند ولی در واقع باید گفت که این استارتاپ ترکیبی اقتصادی بین شرکت های یونی 
ویژن و دیزنی است. سرویس دیجیتالی و شبکه خبر این شرکت سال گذشته با تحت پوشش دادن 
جامعه آمریکای التین کار خود را آغاز کرده است اما در ماه های اخیر شاهد بودیم که فیوژن رویکرد 
خود را تا حد زیادی تغییر داده است. این شرکت در حال حاضر جمعی از بهترین و متخصص ترین 
خبرنگاران را گرد هم آورده اس��ت. در نگاه اول به نظر می رس��د که موفقیت این شرکت به خاطر 
سرمایه گذاری eBay است زیرا این شرکت یک سرمایه گذاری 2۵0 میلیون دالری روی گروهی 
از نویسندگان خبره ای که در این رسانه مشغول به کار هستند، انجام داده است اما ظاهرا موفقیت 
این شرکت نوپا بسیار بیشتر از این حرف ها بوده است به نوعی که متخصصان این استارتاپ را یک 

سوژه بسیار مناسب برای بررسی در سال 20۱۵ قرار داده اند.
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ش��رکت ایس��وس در س��ال های گذش��ته تولیدات 
مطرح��ی را در عرص��ه س��خت افزار کامپیوترهای 
رومیزی داش��ته و اکن��ون تمام تج��ارب خود را در 
عرصه تولید لپ تاپ و تبلت آورده است. این شرکت 
در س��ال 20۱3 نس��ل جدیدی از لپ تاپ های چند 
منظوره خود را تحت عنوان سری X ایکس معرفی 
نم��ود که توانس��ت ف��روش موفقی در میان س��ایر 

محصوالت میان رده به دست آورد. 
طراحی زیبا و توجه به نیازهای کاری مخاطب یکی 
از ویژگی ه��ای مهم در طراحی محصوالت س��ری 
X می باش��د و به همین خاطر ش��رکت ایسوس این 
محص��والت را در مدل ۱4، ۱۵ و ۱7 اینچی به بازار 
عرضه نموده اس��ت. محصول X552LD که جزو 
مدل های ۱۵ اینچی سری X می باشد از پردازنده 

مرکزی نس��ل چه��ارم Core i5 4200U با ولتاژ 
کاری پایی��ن اس��تفاده می کند ک��ه در کنار کارت 
گرافیک��ی GeForce 820M ق��درت پ��ردازش 
مناسبی را برای کاربران به ارمغان آورده است. به 
X552LD می تواند نیازهای عمومی  همین خاطر 
کارب��ران را به خوبی بر طرف کرده و همچنین به 
لطف پردازنده پنج هسته ای موجود خود، می تواند 
برای تدوین و ویرایش فیلم و یا اجرای بازی های 

نسبتا س��نگین نیز کارایی مناسبی داش��ته باش��د. 
اس��تفاده از فناوری صدای SonicMaster به همراه 
باتری 4 سلولی با ظرفیت 2600 میلی آمپر نیز از دیگر 
امتیازاتی اس��ت که با توجه ب��ه قیمت این محصول، 
باعث شده تا X552LD به عنوان یک گزینه مناسب 

در میان سایر نمونه های مشابه مطرح شود.

  سام بایت. برای انتخاب یک اسکنر مناسب، به جز اندازه 
به چه موارد دیگر باید توجه نمود؟ لطفا راهنمایی کنید.
باید قبل از انتخاب و خرید یک اسکنر به نکات زیر توجه شود:

 RAM س��ازگاری: در انتخاب اس��کنر س��رعت پردازنده، می��زان حافظه
مقدارحافظه آزاد دیس��ک س��خت و نحوه اتصال اسکنر به کامپیوتر باید 

مورد بررسی قرار گیرد تا با اسکنر انتخابی سازگاری داشته باشد.
توانایی رنگی بودن: اس��کنرها ممکن اس��ت امکان تصویربرداری سیاه و 
سفید و یا امکان تصویربرداری رنگی را داشته باشند. اسکنرهای دستی به 
صورت سیاه و سفید تصویربرداری می کنند که خیلی کاربرد ندارند و بهتر 

است از اسکنرهای رنگی استفاده شود. 
وضوح: وضوح یا دقت اس��کن )برحس��ب Dpi( در هنگام تصویربرداری 

مشخص می شود.
حافظه: حافظه مورد استفاده اسکنر باید به اندازه کافی زیاد باشد تا تعداد 
Pixel تصویرب��رداری ش��ده را بتواند ذخیره کند. ای��ن پارامتر به صورت 

عمودی در افقی ذکر می شود. به عنوان مثال ۱200×2400 
باالترین دقت قابل تش��خیص: با استفاده از نرم افزارهای موجود می توان 

دقت و وضوح را حداکثر تا باالترین دقت قابل تشخیص افزایش داد.
تعداد رنگ های قابل تش��خیص: هر چه تعداد رنگ های قابل تشخیص 

افزایش یابد تصویر اسکن شده از کیفیت باالتری برخوردار می شود.
تعداد س��ایه های قابل تش��خیص: هر چه تعداد سایه های قابل تشخیص 

افزایش یابد تصویر اسکن شده از کیفیت باالتری برخوردار می شود.
 Technology Without An این کلمه از عبارت :TWAIN ۸ ق��رارداد
Interesting Name گرفته ش��ده است. این قرارداد میان شرکت های 

HP )هیولت پاکارد(، الجیتک )Logitech(، کداک و برخی شرکت های 

دیگر بسته شده است.
در این قرارداد میان برنامه های کاربردی و اسکنرها یک ارتباط ایجاد شده 
اس��ت تا نرم افزار سیستم بتواند نظارت بر سخت افزار داشته باشد. اسکنر 

انتخابی بهتر است از این پیمان تبعیت کند.

اگر به خاطر داشته باشید در سال گذشته اجرای طرح هم کدسازی تلفن های 
ثابت با حاش��یه های بسیاری همراه گردید و موجب شد تا در جشن پایانی 
این طرح، مسئوالن و مدیران اجرایی مخابرات از افت درآمد مجموعه خود 
از محل طرح هم کدس��ازی ابراز ناخرسندی و گله مندی نمایند. در نهایت 
این موضوع باعث شد تا شرکت مخابرات ایران در ماه گذشته با ارائه چند 
سناریو به وزارت ارتباطات درخواست جبران زیان های گذشته خود را داشته 
و به بهانه افت درآمد سالیانه این شرکت از محل هم کدسازی، راهکارهای 

گوناگونی را برای افزایش تعرفه تلفن های ثابت  پیشنهاد نماید. 
با رس��انه ای شدن اقدامات اخیر مخابرات و نارضایتی عمومی شکل گرفته 
نسبت به درخواست های این ش��رکت در خصوص افزایش قیمت ها، وزیر 
ارتباط��ات نیز با حض��ور در جمع خبرنگاران، از اصرار مخابرات نس��بت به 
افزایش تعرفه ها ابراز نارضایتی نمود و با توجه به ش��ایعات ش��کل گرفته 
در خص��وص دولتی ش��دن ش��رکت مخابرات و مس��ائل پی��ش آمده در 
ماه های گذش��ته بیان کرد: "همان طور که پیش از این اعالم کرده ایم، به 
دنبال بازگرداندن مخابرات به دولت نیس��تیم؛ بلک��ه به دنبال اصالح روند 

خصوصی سازی این شرکت هستیم".
 ب��ه نقل از فارس، واعظی درب��اره گالیه مدیران مخابراتی از هزینه  های 
زی��اد و تعرفه پایین مخابرات ایران و ب��ا بیان مثالی در خصوص این که 
در سال های گذش��ته توانسته ایم شرکت پست را با تمام مشکالت پیش 
رویش به ش��رکتی سود ده تبدیل کنیم و این در حالی است که مخابرات 
به مرات��ب از ظرفیت های بیش��تری برای س��ودآوری برخوردار اس��ت، 
اظهارداش��ت: "شرکت پس��ت نیز زیان ده بود اما با اعمال تغییرات کمک 
کردیم تا ش��رایط اصالح شود، زیرا قرار نیست تمام ضرر ها از جیب مردم 
جبران شود". به گفته وی مخابرات به این دلیل واگذار شد که از انحصار 
خارج ش��ود و رقابت ش��کل گیرد اما در واگذاری این شرکت در آن زمان 

اش��تباهی رخ داد و سیم های مس��ی، داکت ها و آن چه که طی ۵0 سال 
گذشته در زیر زمین ایجاد شده بود، تعیین تکلیف نشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر لزوم اصالح مدیریت ، افزود: 
"با اجرای طرح هم کدس��ازی تعرفه های مخابرات تغییر کرد و آبونمان از 
30 تومان به 900 تومان افزایش یافت؛ این هزینه ۸70 تومانی که از هر 

خط تلفن گرفته می شود به چه سرنوشتی دچار می شود؟"
وی ب���ا تش��ری�ح دلیل عدم حض��ور نماینده دول��ت در مجمع عمومی 
مخاب��رات گفت: "کم تر از ی��ک هفته مانده به مجمع عمومی س��الیانه 
ش��رکت مخابرات در هیات مدیره این شرکت بدون حضور نماینده دولت 
و س��هام عدالت تصمیمی گرفته که این تصمیم اعتراض این نمایندگان 

را به دنبال داشته است".
همچنین وزیر ارتباطات با توجه به ش��ائبه تیرگی روابط مخابرات و وزارت 
و در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد پس از تغییر مدیرعامل ارتباط 
شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات دچار مشکالتی شود، گفت: "موضوعات 
سیاسی و جناحی در کار ما هیچ دخل و تصرفی ندارد. اکنون همان صحبتی 
را مطرح می کنیم که پیش از این بارها گفته ایم. حرف ما این است که اگر 
مخابرات قصد توس��عه  داشته باش��د، علی رغم تاکید دولت بر عدم افزایش 
تعرفه  ها، به افزایش تعرفه کمک خواهیم کرد. این مطلب ربطی به انتخاب 
مسئول نیز ندارد. اگر توسعه خدمات این شرکت برای خدمت رسانی به مردم 
باشد، ممکن است بتوانیم تعرفه ها را مورد بررسی مجدد قرار دهیم. واعظی 
همچنین درباره این که چرا در جشنواره فاوای امسال نیز بخش اپراتورهای 
تلفن همراه برگزیده نداشت، توضیح داد: "با توجه به این که اپراتورهای تلفن 
همراه در سال گذشته تمام وقت خود را صرف امور توسعه ای کرده بودند در 
برخی شاخص ها که به طور مشخص مربوط به خدمت رسانی به مردم می شد 

نمره های خیلی باالیی کسب نکرده و به حدنصاب نرسیدند.

 Monitor: 15.6” TFT LED-backlit LCD  

 Main Board: ----    

CPU: Intel Core i5 4200U 1.60GHz
Memory: 4 GB DDR3

VGA: NVIDIA GeForce 820M 1GB
HDD: 500 GB 5400 RpM

Weight: 2.45 Kg               
ODD: DVD RW        

OS: ---- 

KeyBoard: ----

Mouse:     ----

Speaker:     ----

Printer:     ----

----    

    ----

----    

----    
----    

----    

----    

----

----    

    ----

    ----

----    

----    

سرانجام مخابرات هم مردود شد!
صالح اسعد ی 

قدرت، قیمت، زیبایی

18/100/000 ريـال

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته
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انتقادات متعددی به شرکت مخابرات و البته مهم تر از آن، شکل خصوصی 
س��ازی آن وارد شده است اما شاید بتوان انتقادات اخیر وزیر ارتباطات به 
ش��رکت مخابرات را در شکل و حجم بی سابقه دانس��ت. وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات در حاش��یه دی��دار روز جهانی ارتباطات، درباره تعیین 
تکلیف پیشنهاد شرکت مخابرات ایران برای افزایش تعرفه های مکالمات 
تلفن ثابت، گفت: "ش��رکت مخابرات ایران در بخش تلفن همراه و ثابت 
وظیفه توسعه را به عهده دارد و دلیل این که این شرکت از انحصار دولت 
خارج ش��ده است، توسعه همراه با س��رمایه گذاری بخش خصوصی بوده 
اس��ت. اما در زمان واگذاری مخابرات دقت و مطالعات الزم انجام نشد و 
به همین دلیل س��یم مسی در سراسر کشور به عنوان بیت المال به اشتباه 
واگذار ش��د، در حالی که سیم مسی به عنوان سرمایه ملی باید در اختیار 
تمامی ش��رکت های ارائه دهنده خدمات دسترس��ی قرار می گرفت و این 
انحصار باید شکسته شود. هم اکنون بالغ بر ۱۵0 هزار نفر از مردم در نوبت 
دریافت تلفن ثابت هستند و مخابرات توسعه ای در این بخش نمی دهد".

انتقادات جدید وزیر ارتباطات از شرکت مخابرات و عملکرد آن، ریشه ای 
قدیمی دارد اما ش��اید بتوان دلیل مطرح ش��دن آن را تغییر ناگهانی مدیر 
عامل ش��رکت مخاب��رات )بدون هماهنگ��ی با نماینده دول��ت و وزارت 

ارتباطات که از اعضای هیئت مدیره این شرکت نیز هستند( دانست.
این که ش��رکت مخابرات در ارائه خدمات س��یم مس��ی به دیگر رقبای 
خصوصی خود سنگ اندازی و مانع تراشی می کند، بر هیچ کس پوشیده 
نیس��ت. رش��د کیفیت خدمات اینترنت در کش��ور با سرعت بسیار کندی 
صورت می پذیرد و بی ش��ک، ضعف شرکت مخابرات در توسعه فناوری و 
حتی توسعه فیزیکی مکان های مورد نیاز، یکی از دالیل اصلی این رکورد 
اس��ت و جالب این جاس��ت که این موضوع همیشه آشکار و روشن بوده 
اس��ت اما وزیر ارتباطات به تازگی این انتقادات را به صورت جدی مطرح 

کرده اس��ت و با توقیف ظاهری )و البته مسلما موقت( افزایش تعرفه های 
مخابراتی، حقوق ملت را مطالبه کرده است. در واقع اگر این احتمال وجود 
داش��ت که وزیر ارتباطات با ش��کل خصوصی س��ازی و عملکرد شرکت 
مخاب��رات مخالفتی ندارد، این چنین احتمالی امروز از بین رفته و مس��لم 
ش��ده اس��ت که وزیر ارتباطات نیز به خوبی به خصوصی سازی سرتاسر 
زیان ش��رکت مخابرات واقف است اما باید پرسید که چرا این انتقادات تا 

به امروز مطرح نشده است؟
مگر نه این که با واگذاری س��یم های مس��ی سراس��ر کش��ور به شرکت 
مخابرات با نازل ترین قیمت و کم ترین س��طح تعهدات و بیشترین منافع 
مالی برای این ش��رکت، بخش��ی از بیت المال از دستان مردم خارج شده 
اس��ت؟ آیا نباید حق مردم را به جد و نه تنها در حرف و مصاحبه مطالبه 
نمود؟ آیا نباید از عامالن این چنین وضعیتی بازخواست کرد و یا اشتباهات 

آنان را ابطال و حقوق مردم را باز ستاند؟
اگر چه واگذاری شرکت مخابرات به بخش شبه دولتی در اوایل خصوصی 
س��ازی کمی از این دردها کاهش می داد ام��ا امروز، بخش قابل توجهی 
از مخابرات به واقع در دس��تان مالکان خصوصی اس��ت و تس��اهل اولیه 
در واگذاری ش��رکت مخابرات، امروز کامال بی معنا به نظر می رس��د. در 
زمان واگذاری، رقبای مالکان کنونی ش��رکت مخابرات با دالیل نظارتی 
و حراستی حذف ش��دند اما امروز شاهد آن هستیم که مالکان خصوصی 
ش��رکت مخابرات به این شرکت به چشم یک چاه نفت یا معدن طالی 
بی پایان می نگرند و دلیلی برای توس��عه خدمات آن نمی بینند و یا حداقل 

این چنین توسعه ای به جد مورد توجه قرار نگرفته است.
ای کاش نمایندگان ملت در مجلس ش��ورای اس��المی، چ��اره ای برای 
اصالح این اشتباه تاریخی در خصوصی سازی شرکت مخابرات بیندیشند 

و با همکاری دولت، حقوق از دست رفته مردم را احیا نمایند. 

سیم مسی، بیت المالی که از دست رفت
10/550/000 ريال وحید     صفایی

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

i7 4790
   i5 4440 1150

i3 3240

G2030 3MB/3GHz

G1820  (2mb   2.7GHz)  1150

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

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

 BIOSTRAR GT 650 1GB

ASUS 5450 2GB / SG

Sapphire 5450 / 1GB DDR3 / FU

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

ASUS Z87 K / FU
ASUS H87ME /VS

GIGA P81   D3 (3pci/usb3/paralel) 

GIGA H61M S2PT  /AJ

ASROCK H61MDPS  SYBER

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

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

           4GB GEIL /1600/ EVO Veloce

2GB APPACER / 1600  / SG      

2GB PATRIOT 1600 / VS             

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

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

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

500 TOOSHIBA 32MB / FU   

1/170/000 ريال
610/000 ريال

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

 EXTERNAL / PIONEER
LITEON BOX SAZGAR
 PIONEER OEM LIFE

HP  BOX SYBER
SAMSUNG OEM SARIR

 تفاوت زوم دیجیتال و اپتیکال در دوربین های دیجیتال 
در چیست؟  لطفا راهنمایی کنید.

کلمه زوم به معنی بزرگنمایی اس��ت و بزرگنمایی همان کاری است که 
لنز دوربین انجام می دهد. این کار توس��ط جابه جا شدن عدسی های لنز و 
تغییر فاصله کانونی آن صورت می گیرد. در دنیای عکاسی با دوربین های 
غیر دیجیتال � به خصوص عکاسی حرفه ای � معموال از لنزهایی استفاده 
می ش��ود که دامنه فاصله کانونی آن ها چندان بزرگ نیس��ت. مثال برای 
عکاسی از مناظر پهناور از لنزهای واید )زاویه باز( مثال ۱7 تا 3۵ میلیمتری 
و برای درش��ت نمایی صحنه های دوردس��ت از لنزهای تله ۱00 تا ۵00 
میلی متری استفاده می ش��ود اما در بیشتر دوربین های عکاسی دیجیتال 
)غیر از انواع SLR( از لنزهایی اس��تفاده می ش��ود ک��ه اصطالحا لنز زوم 
نامیده می شوند و می توانند دامنه وسیعی از فاصله کانونی را )مثال از 3۵ تا 
3۵0 میلیمتر( پوشش دهند. به همین دلیل میزان بزرگنمایی لنز دوربین 
)که ثابت و غیر قابل تعویض است( به عامل مهمی در کیفیت کار دوربین 

و نیز هنگام خرید آن تبدیل می شود. منظور از زوم اپتیکال همین میزان 
بزرگنمایی لن��ز زوم در دوربین های دیجیتال اس��ت. هرچه دامنه فاصله 
کانونی لنز بیشتر باشد، میزان بزرگنمایی لنز که معموال با حرف x نشان 
داده می شود بیشتر می شود. مثال لنز یک دوربین دیجیتال با زوم اپتیکال 
12x خیلی قوی تر از لنز دوربین دیگری است که زوم اپتیکال آن 6x دارد.

اما زوم دیجیت��ال موضوع دیگری اس��ت. زوم دیجیتال یک بزرگنمایی 
جعلی اس��ت و ربطی به فاصل��ه کانونی لنز ندارد. بنابرای��ن وقتی از زوم 
دیجیتال در دوربین اس��تفاده می کنید تصویر واقعا بزرگتر نمی شود بلکه 
فاصل��ه کان�ون�ی لن�ز ثاب�ت می م�ان�د و از روش��ی به ن��ام جای�گذاری 
)Interpolation( اس��تفاده می شود تا یک سری پیکسل های اضافی بر 
اساس پیکس��ل های موجود در تصویر تولید و به تصویر اضافه شود. این 
پیکسل ها با تکنیک های پردازش تصویر و فناوری موجود در لنز و تراشه 
پردازشگر تصویر در دوربین محاسبه و حدس زده می شود. به این ترتیب 

تصویر حاصله به صورت مجازی بزرگتر می شود.

| Drive |

| HDD |

| RAM |

| Motherboard |

| GraphicCard |

| CPU |یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار
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با  کردن  کار  از  هم  هنوز  رایانه  کاربران  از  بسیاری 
با  اگر  ابزار ترس خاصی دارند که باعث می شود  این 
مشکلی در رابطه با سخت افزار دستگاه شان روبه رو 
شدند، ترسیده یا بسیار نگران شوند. اما باید بدانید که 
به  و  آمده  کاربران  کمک  به  جا  همه  در  افزارها  نرم 
نوعی آن ها را در تمامی زمینه های زندگی شان حمایت 
می کنند. اگر شما هم جزو آن دسته از کاربران هستید 
که همیشه نگران خراب شدن یک قطعه سخت افزاری 
رایانه خود می باشید باید بدانید که در این هفته قصد 
داریم تا نرم افزاری را به شما معرفی کنیم تا با استفاده 
از آن بتوانید به تهیه نسخه پشتیبان از تمام درایورهای 
 Driver سخت افزاری خود بپردازید. این نرم افزار که

یک  دارد  نام   Genius Professional Edition

نسخه بسیار موفق از این دسته از نرم افزارها می باشد 
و تا به حال توسط بسیاری از تیم های حرفه ای مورد 

تست و آزمایش واقع شده است.
این برنامه یک نرم افزار و در حقیقت یک ابزار بسیار 
Driverهای  تمامی  مدیریت  برای  حرفه ای  و  کامل 
سخت افزاری و همچنین تمامی قطعات سخت افزاری 
حاضر  حال  در  که  نکته  این  به  توجه  با  است.  شما 
ویروس ها به آسانی به رایانه ها از طریق اینترنت و دیگر 
ابزارها مانند فلش، وارد شده و نفوذ می کنند و ابزارهای 
امنیتی به دلیل گران بودن کمتر مورد استفاده کاربران 
زیاد دیده می شود که  این مورد  قرار می گیرند  ایرانی 
کاربران مدام در حال عوض کردن سیستم عامل خود 
هستند. همان طوری که می دانید با هر بار عوض کردن 
سیستم عامل باید درایورهای قطعات سخت افزاری را 
هم به ترتیب نصب کنید که این کار برای بسیاری از 
کاربران فرآیند خسته کننده ای است. مخصوصا اگر در 
زمانی یکی از فایل های نصب یا سی دی های خود را 
کردن  پیدا  زمان صرف  مدت ها  باید  باشید  کرده  گم 
و دانلود فایل های خود از اینترنت کنید. اما در صورتی 
کرده اید،  نصب  که  درایورهایی  تمامی  از  بار  یک  که 
مشکل  این  با  دیگر  کنید  تهیه  پشتیبان  فایل  یک 
روبه رو نخواهید شد و اگر فایلی را گم کنید به این 
ممکن  زمان  کمترین  در  که  بود  خواهید  قادر  ترتیب 

آن را بازگردانید. با استفاده از گرفتن یک فایل پشتیبان 
افزار را دوباره نصب  دیگر نیازی نخواهد بود که نرم 
کنید و تنها کافی است که فایلی که پشتیبان گرفته اید 
از  استف�اده  ب�ا  کنید.  اجرا  مجزا،  کامال  به صورت  را 
در  امکان  این   Driver Genius Professional

افزار  نوع سخت  داده خواهد شد که  قرار  اختیار شما 
خود را تشخیص داده و آخرین نسخه درایور موجود را 
پیدا کنید. از ویژگی های اصلی این برنامه می توان قبل 
از هر چیز به امکان تهیه پشتیبان از تمامی درایورهای 
بسیار کوتاه  زمان  در مدت  موجود روی سیستم شما 
اشاره کرد. برای بازگرداندن تمامی درایورها کافی است 
که شما روی فایل پشتیبان یک کلیک کنید و تمامی 
این فایل ها با فرمت فایل های اجرایی ذخیره خواهند 
شد. یکی دیگر از ویژگی های کلیدی این نرم افزار این 
است که پس از هر بار اتصال به اینترنت این برنامه 
سخت  درایورهای  نسخه  آخرین  خودکار  صورت  به 
افزار شما را از اینترنت دانلود خواهد کرد و همچنین 
تمامی درایورهای بال استفاده یا غیر معتبر را به صورت 
خودکار شناسایی و حذف خواهد کرد. عیب یابی و رفع 
مشکل قطعات درایورهای سخت افزاری هم از دیگر 
مزیت های این برنامه است. شما می توانید این نرم افزار 

را از نشانی
http://goo.gl/7ImjBL

دریافت کنید.

یکي از مس��ائلي ک��ه هی�چ گاه کارب��ران به آن توجه 
کافي ندارند یا این که راه�ي را براي انجام آن س��راغ 
ندارند، چگونگي تمیز کردن وسایل دیجیتالي کوچکي 
اس��ت که در ط��ول روز ب�ا آن ها به صورت مس��تقیم 

سروکار دارند.
براي مث�ال گوش��ي تلفن هم��راه، پخش کننده هاي 
دیجیتالي، دس��ته هاي بازي، دوربین ه��اي دیجیتال، 
تبلت ه��اي کوچ��ک ی��ا حت��ي رایانه هاي هم��راه از 
ابزارهایي هس��تند که مدت زمان بسیاري از روز را با 
آن ها مي گذرانیم و اگر به نظافت آن ها توجهي نداشته 
باشیم، این ابزارها مي توانند به یکي از خطرناک ترین 
ابزارها ب��راي انتقال آلودگ��ي و بیماري هاي مختلف 

تبدیل شوند.
ما در این ش��ماره و این هفته به شما روش هایي براي 
تمیز ک��ردن ابزارهاي دیجیتالي که به نظر حس��اس 
مي رس��ند، خواهیم گفت تا با خاطري آسوده آن ها را 

تمیز کنید.

پاک کردن صفحه نمایش  
ش��اید براي ش��ما هم پیش آمده باش��د در زماني که 
ت��ازه رایانه خریده اید یک روز ک��ه در منزل نبوده اید، 
مادرتان چشم شما را دور دیده و مانیتورتان را حسابي 
تمیز کرده اس��ت، به شکلي که براي خارج شدن آبي 
ک��ه درون آن نف��وذ کرده، الزم بوده ک��ه آن را روي 

بند پهن کنید.
بای��د بدانی���د ک��ه صفح���ات نمای���ش یک��ي از 
حس��اس ترین ابزارهاي دیجیتالي هس��تن�د که منبع 
بزرگي از آلودگي ها به شمار مي آیند، مثال اگر شما در 
حین انجام ک�ار عطسه کنید تمام�ي میکروب ها را به 
صورت مستقیم به صفحه نمایش اب�زار دیجیتالي خود 
انتقال داده اید، این صفحات در هر وسیله اي که باشند، 
راه یکساني را براي تمیز کردن آن ه�ا خواهیم داشت. 
اگر در ذهنتان این است که مي ش�ود این صفحات را 
با شیش��ه پاک کن و چند برگ دستمال کاغذي تمیز 
کرد از ش��ما مي خواهیم که به هی��چ وجه این کار را 

انجام ندهید.
تمامي صفح��ات نمایش ام��روزي با شیش��ه پنجره 
اتاقتان تف��اوت دارند و راه حل این اس��ت که با یک 
دس��تمال بس��یار نرم و بدون پرز به هم��راه آب این 

صفح��ات را تمی��ز کنید. اگ��ر دس��تمال تان از الیاف 
میکروفیبر باشد خیلي بهتر است.

براي تمیز کردن هر صفحه نمایش، اول دستمالتان را 
نمن��اک کنید، نه آن قدر که از آن آب بچکد، زیرا نفوذ 
آب ممکن است که برایتان دردسر ساز شود. دستمال 
را به آرامي روي س��طح صفحه نمایش بکشید و پس 
از آن از یک دس��تمال خش��ک با همان خصوصیات 
براي خش��ک کردن صفحه اس��تفاده کنید، تا گرد و 

غبار موجود هم از بین برود. 

کنترل تلویزیون و دسته هاي بازي  
کنت��رل تلویزی��ون و دس��ته هاي بازي ب��راي جذب 
آلودگي ها بسیار مستعدتر از صفحات نمایشي هستند. 
ش��اید بتوان گفت ک��ه تمیز کردن آن ه��ا به تنهایي 
جواب گو نیس��ت و شاید الزم باش��د که آن ها را ضد 

عفوني هم بکنید.
ی��ک لحظه به این فک��ر کنید که کنت��رل تلویزیون 
در دس��ت تمامي اعضاي خان��واده در طول روز بارها 
مي چرخد و هر دستي هم ممکن است که آلودگي هاي 
خاصي داش��ته باش��د و به این ترتیب شاید الزم باشد 
که کنت��رل تلویزیون خود را دقیق ت��ر تمیز کنید زیرا 
یک مرکز تفریحي مناسب براي میکروبهاست. براي 
تمیز کردن کنترل تلویزیون یا ابزارهاي مش��ابه بهتر 
است که آب را به نسبت 60 به 40 با الکل ایزوپروپیل 
مخل��وط کنید و با همان دس��تمالي که در باال گفتیم 

الیه رویي کنترل را تمیز کنید.

خانه اي براي رشد میکروب ها  
در گذش��ته هاي بس��یار نزدیک که رسم و رسوم خانه 
تکان��ي به جدیت انجام مي ش��د، قب��ل از نوروز همه 
وس��ایل خانه به بیرون منتقل مي ش��دند و اگر امکان 
شست و شو وجود داشت با آب پرزوري که از شیلنگ 

خارج مي شد، به جان آن ها مي افتادیم.
مس��لما در تمام��ي ابزاره��اي دیجیتال��ي کیبورده��ا 
کثیف تری��ن بخش هس��تند که ش��اید نت��وان به زور 
آب ه��م آن ها را تمیز کرد. طرز تمی��ز کردن کیبورد 
ب��ا توجه به نوع وس��یله اي که در آن ب��ه کار گرفت�ه 

ش�ده متفاوت است.
براي مثال ش��یوه تمیز کردن صفح��ه کلید موبایل با 
صفحه کلی��د لپ تاپ تفاوت دارد. ام��ا باید بدانید که 
براي تمیز کردن هر وس��یله اي باید قبل از هر کاري 
از خاموش بودن آن اطمینان داشته باشید. براي تلفن 
هم��راه بهتر اس��ت که صفحه کلید را از گوش��ي جدا 
کرده و تمامي بخش هاي میان کلیدهاي آن را با یک 
ابزار چوبي نوک تیز مثل خالل دندان و دستمال بدون 
پ��رز و نرمي ک��ه با مخلوط آب و الکل نمناک ش��ده 

تمیز کنید.
مراقب باشید که از ابزارهایي مانند پنبه، الکل خالص، 
شیش��ه پاک کن ی��ا محلول هاي ض��د عفوني کننده، 
گ��وش پاک کن و ابزارهاي فلزي به هیچ عنوان براي 
تمیز کردن این سخت افزارها استفاده نکنید زیرا در آن 
صورت اگر وس��یله تان کثیف بماند مس��لما طول عمر 

بیشتري خواهند داشت!

 سام بایت. لطفا در مورد اصطاح فضای ابری و کاربردهای این 
فناوری توضیح دهید. باتشکر

پوشش  را  خدماتی  و  محصوالت   )Cloud Storage( ابری  ذخیره سازی  فضای 
می دهد که برای کار کردن متکی به اینترنت هستند.  

استفاده  آنالین  صورت  به  فایل ها  نگهداری  و  ذخیره  برای  ابری  فضاهای  این  از 
می شود. به این ترتیب شما در هر جای دنیا که باشید و با هر وسیله ای که به اینترنت 
متصل شده باشید، می توانید به فایل هایی که در این فضاهای ابری ذخیره کرده اید 

دسترسی داشته باشید.
دلیل نام گذاری فضای ابری نیز همین است.

به طور مثال ذخیره سازي داده روي سیستمي که بر اساس ذخیره سازي ابری است، 
اینترنت  طریق  از  و  جایي  هر  از  را  خود  داده هاي  شما  که  مي دهد  را  امکان  این 
با  را  بزرگ  نیست هارددیسک ها و فلش های کوچک و  بازبیني کنید و دیگر الزم 

خود حمل کنید.
فضاي  یک  روي  را  خود  داده هاي  ندارید  نیاز  دیگر  که  است  معني  آن  به  این 
ذخیره سازي فیزیکي نگه دارید و از طریق آن اطالعات خود را ذخیره و بازیابي کنید. 

پس تنها چیزی که نیاز دارید اینترنت است.
این ویژگي مناسب فقط مختص روش میزباني به صورت ابر است که حتي امکان 
اعطاي مجوز دسترسي به دیگران را جهت کار روي یک داده مي دهد. ضمنا می توانید 
بخشی از اطالعات خود را با دیگران هم به اشتراک بگذارید و یک پروژه شخصی را 

به یک پروژه گروهی تبدیل کنید.

بازگرداندن رمز عبور فراموش شده  آیا روشی برای  بایت.   سام 
ایمیل یاهو وجود دارد؟

برای Reset کردن رمز عبور خود در یاهو )یا همان ارسال رمز عبور جدید(، ابتدا به 
صفحه زیر مراجعه کنید:

https://edit.yahoo.com/forgotroot/

فراموش کردن رمز عبور:
 I یا رمز عبور شما هک شده است، گزینه اگر رمز عبور خود را فراموش کرده اید، 

Have A Problem With My Password را انتخاب کنید و Next را بزنید. 

در صفحه بعد، باید ID خود را وارد کنید و Next را بزنید.
در صفحه بعد، ایمیل دوم شما که قبال ثبت کرده اید نمایش داده می شود )البته به 
صورت ستاره دار. این موضوع برای این است که دیگران نتوانند با طی این مراحل، 

ایمیل دوم شما را ببینند(.
اگر دکمه Next را بزنید، رمز عبور جدید به ایمیل دوم شما ارسال می شود. 

الزم به ذکر است که اگر در حساب خود ایمیل دوم را اصال وارد نکرده باشید، ممکن 
است سوال امنیتی به جای ایمیل دوم ظاهر شود.

 فراموش کردن ID یاهو:
 I forgot یا ایمیل خود را فراموش کرده اید، در همان صفحه اول، گزینه ID اگر کال

my Yahoo ID را انتخاب کرده و مراحل را ادامه دهید.

بتوان فونت  Word وجود دارد که  امکان در  این  آیا  بایت.   سام 
دلخواهی را به صورت پیش فرض روی آن قرار داد؟ با تشکر

برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید:
۱- هنگامی که یک سند جدید در Word ایجاد کردید روی زبانه Home رفته و 
سپس در قسمت Styles روی Normal راست کلیک کرده و از منوی باز شده گزینه 

Modify را انتخاب کنید.

2- در پنجره Modify فونت خود را در قسمت Formatting انتخاب کنید و گزینه 
زیر را انتخاب کنید. 

New Documents Based On This Template

و در آخر روی دکمه OK کلیک کنید.

صورت  به  را  فیلم  یک  زیرنویس  می توان  چگونه  بایت.  سام   
زیر  مجدد  کردن  وارد  به  الزم  دیگر  تا  داد  قرار  آن  روی  همیشگی 

نویس نباشد؟ با تشکر
برای این کار می توانید از نرم افزار Convert X to DVD استفاده کنید. سپس برای 

وارد کردن دائمی زیرنویس روی فیلم مراحل زیر را دنبال کنید:
۱- ابتدا برنامه را نصب و فعالسازی کنید.

 Add Video File گزینه Files 2- سپس وارد محیط نرم افزار شوید و در سربرگ
را انتخاب کنید.

3- در صفحه باز شده فایل خود را انتخاب کنید و گزینه OK را بزنید.
 Add کلیک راست کرده و Subtitle 4- پس از باز شدن فیلم در منوی آن روی

Subtitle را بزنید.

۵- حال فایل زیرنویس خود را انتخاب نمایید.
6- پس از انتخاب زیرنویس روی Convert کلیک کنید تا زیرنویس روی فیلم قرار 
بگیرد. بعد از پایان کار، می توانید فیلم را مستقیما روی DVD رایت کنید و یا آن را 

به صورت ISO ذخیره کنید تا بعدا روی DVD رایت کنید.

یک مهندس سخت افزار شوید
 گلسلا ماهیلان

چگونه وسایل حساس خود را تمیز کنیم؟
آموزش تمیز کردن مانیتور و ابزارهای حساس دیجیتالی

ITدراجتماعپرسشازشماپاسخازما

مبتدیان
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قفل گ��ذاري در تلفن ه��اي هوش��مند معم��وال روي 
بخش های��ی در سیس��تم عامل انج��ام مي ش��ود که 
نمي خواهیم دیگران به آن ها دسترس��ي داش��ته و یا 

آن ها را مشاهده کنند.
این مورد یکي از امتیازها و برجس��ته ترین ویژگي هاي 
یک گوشي خوب است زیرا امر محافظت از اطالعات 
خصوص��ي از هم��ان اول در زمان س��اخت تلفن هاي 
همراه مد نظر سازندگان و مصرف کنندگان تلفن همراه 
بوده اس��ت و این مس��ئله و ابعاد آن ت��ا به امروز هم 

ادامه دارد.
 App Protector Pro عن��وان نرم افزار ای��ن هفت��ه
v1.18  اس��ت ک��ه ب��ه وس��یله آن مي توانی��د روي 

قس��مت هاي مختلف گوش��ي خود رمز ق��رار دهید و 
مشاهده آن را براي افراد دیگر غیر ممکن کنید.

برنام��ه App Protector Pro یک نرم افزار بس��یار 
قدرتمن��د در زمین��ه حفاظ��ت از اطالعات ش��خصي 
در گوش��ي هایي با سیس��تم عامل آندروید مي باش��د؛ 
ب��ه طوري که ش��ما مي توانید هر برنام��ه کاربردي یا 
نرم اف��زاري را که تمایل داری��د روي تلفن همراه تان 
قفل ش��ود، با اس��تفاده از این برنامه دسترس��ي آن را 
براي دیگران محدود کنید. براي مثال ش��ما مي توانید 
با اس��تفاده از این نرم اف��زار روي پیامک هاي خود یا 
حتي روي اپلیکیش��ن Gmail، گال��ري عکس ها و یا 

حتي روي مارکت خود رمز بگذارید.

ش��ما مي توانی��د فق��ط نرم افزاره��اي حس��اس تلفن 
همراه ت��ان را قفل کنی��د. این امر باعث مي ش��ود در 
مواقع��ي ک��ه تلفن همراه ت��ان را به کس��ي مي دهید 
خیال تان از حفظ امنیت اطالعات ش��خصي تان راحت 
باشد.ش��ما در ای��ن نرم افزار مي توانید ب��راي برقراري 
امنیت برنامه هایي که مد نظرتان اس��ت، با دو الگوي 

متفاوت با آن ها رفتار کنید.
ب��ه این ترتیب که رم��ز عددي یا یک رم��ز الگو دار 
)Pattern Lock( ب��راي نرم افزارهاي ت��ان انتخ��اب 
کنی��د. پس از باز ک��ردن نرم افزارها در قس��مت نوار 

وضعیت یک عالمت قفل ظاهر مي شود.
ب�راي دوباره قف��ل کردن نرم افزارها ش��ما مي توانید 
از دو روش اس��تفاده کنی��د. صفحه گوش��ي به حالت 
اس��تراحت وارد ش��ود ی��ا روي عالمت قف��ل در نوار 

وضعیت کلیک کنید.
ش��ما در ای�ن ن�رم افزار مي توانی��د انت�خاب کنی�د که 
بعد از بس��ت�ن نرم اف�زار قف�ل ش��ده، آی�ا ن�رم اف�زار 

قف�ل شود یا خیر.
همچنین باید اش��اره ک��رد که در ای��ن نرم افزار یک 
فهرس��ت از نرم افزارهاي نصب شده روي گوشي شما 
موجود مي باش��د که ش��ما مي توانید از این فهرس��ت 
نرم افزارهایي را که باید روي آن ها رمز گذاش��ته شود، 

انتخاب کنید.
اگ��ر رمز عبورتان را فرام��وش کردید جاي هیچ گونه 

نگراني وجود ندارد زیرا مي توانید با مش��خص کردن 
یک ایمیل، رمز عبورتان را بازیابي کنید.

ش��ما مي توانی�د در ص�ورت تمایل ای���ن ن�رم اف�زار 
را از نش��اني زیر که قابل تهی�ه و نص�ب مي باش���د، 

دریافت کنید.

http://goo.gl/yg4SPS

برنامه های گوشی خود را قفل کنید

بیشتر شما ممکن است بازی Cut the Rope را با آن 
شخصیت دوست داشتنی اش بازی کرده باشید، اما ندانید 
این اپلیکیش��ن را چه ش��خص یا شرکتی نوشته است. 
ب��ازی Cut the Rope که تا به حال 600 میلیون بار 
دانلود ش��ده است، ساخته دو برادر به نام های سمیون و 
افیم وینوف است. این دو جوان روس متعاقب موفقیت 
کم نظیر بازی خود شرکت ش��ان یعنی  ZeptoLab را 
که مقر آن در مسکو است، توسعه دادند و ۱00 کارمند 
استخدام کردند. ساخت بازی Cut the Rope در سال 
20۱0  بود و طبیعی بود که ش��رکت به دنبال س��اختن 
محصوالت تازه باشد، از همین رو بعد از دو سال صرف 
وقت، این شرکت س��ال پیش یک بازی دیگر را روانه 

بازار کرد که "ش��اه دزدها" یا King of Thieves نام 
دارد. گروه، مش��غول تحلیل میزان موفقیت نمونه های 
ابتدایی شدند، آنها دریافتند که نمونه های ابتدایی آنقدر 
که باید و شاید، کاربران را شیفته خود نمی کند، طوری 
که بعد از آزمای��ش اولیه گیم، تنها 26 درصد، روز دوم 
هم گیم را بازی می کردند و بعد از 7 روز، تنها 9 درصد 
کاربرهای آزمایش��ی، باز هم تمایل به گیم داشتند. اما 
بع��د از اصالحات، این ب��ازی در حال حاضر یک بازی 
بسیار پرطرفدار شده است. این بازی جذاب و پرطرفدار 
را می توانی��د از لینک زیر برای گوش��ی های اندرویدی 

دانلود کنید.
http://goo.gl/kOO9qc

 دوسلتان عزیز بایت؛ سلوال های خلود را در زمینه تلفلن همراه به 
آدرس ایمیل زیر ارسلال فرمایید. توجه داشته باشید سواالت ارسالی 

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

 با عرض سلام و تشلکر از تیم خوب بایت. مي خواسلتم بپرسلم 
Root چیست؟ و چرا باید دستگاه اندرویدي خود را Root کنیم؟ 

اگر کاربر یک گوشي یا تبلت آندرویدي هستید حتما اصطالح روت کردن را شنیده اید. 
اما روت کردن چیست و چه فوایدي دارد و آیا باید از روت کردن هراس داشته باشیم؟ 
روت در لغت به معناي ریش��ه و اصطالحا روت کردن به زبان س��اده یعني دسترسي 
ریشه اي به دس��تگاه آندرویدي تان. وقتي گوشي را براي اولین بار روشن مي کنید در 
قس��مت تنظیمات یا Settings مي توانید گزینه هاي زی��ادي را به دلخواه خود تغییر 
دهید اما این تنظیمات تنها چیزهایي هس��تند که س��ازنده گوشي اجازه تغییر در آن ها 
را داده اس��ت. حال آن که با روت کردن مي توانید هر تغییري که دل تان خواس��ت در 
گوشي بدهید. روت کردن گارانتي دستگاه شما را باطل مي کند )هر چند که مي توانید 
دستگاه را مجددا از حالت روت خارج کنید( و کمي ریسک هم در بر دارد اما اگر طبق 
راهنماها عمل کنید هیچ گاه به مش��کلي بر نخواهید خورد. پس آیا روت کردن ارزش 

کمي ریسک را دارد؟ به نظر ما بله.

 سلام بایت! من یک گوشي جي ال ایکس 2690 دارم! مدتي است 
 Reset کله زیاد هنگ مي کند و دوسلتي به بنللده پیشلنهلاد داد که
Factory انجلام بدهم. مي خواسلتم ببینم چه طلور مي توانم این کار 

را انجام دهم؟
سالم دوست عزیز، براي ریست کردن گوشي کد 26۸0 را وارد کنید. 

 با سام و خسته نباشید. بنده اخیرا یک گوشي سامسونگ گلکسي 
ایکلس خریده ام. وقتي مي خواهم آن را بله کامپیوتر وصل کنم گزینه 
)اتصلال USB( نمایلش داده نمي شلود و بایلد حتما چند بار گوشلي 
را خاموش و روشلن کنم تا گزینه اي نمایش داده شلود. اشلکال کار 

کجاست؟
شما از قس��مت تنظیمات گوشي قس��مت اتصاالت گزینه Use Cable یا گزینه اي در 
ارتباط با اتصال نرم افزار را انتخاب کنید و همچنین نرم افزار مربوط به گوشي را نصب کنید. 

 سلام. من یک گوشي s4 دارم و مي خواهم روي آن بلوتوث نصب 
کنم. اگر امکانش هست بنده را راهنمایي بفرمایید.

اگر iOS 7 نصب کرده باشید و قصد انتقال فایل به iOS 7 را داشته باشید مي توانید 
از فناوري Air Drop اس��تفاده کنید. اما به طور کلي در حال حاضر براي فعال س��ازي 
بلوتوث بهترین راه اس��تفاده از Airblue Sharing اس��ت که نیازمند جیلبریک بودن 
گوش��ي است. Airblue Sharing نیاز به الیس��نس دارد که رایگان نیست. البته در 
داخل ایران هم الیسنسش به فروش مي رسد، اگر جست وجو کنید سایت هایي هستند 

که الیسنس این برنامه را براي فروش گذاشته اند.

 سام. آیا مي شود عکس پاک شده در گوشي اندروید را بدون روت 
کردن ریکاوري کرد؟

با سالم اگر روي کارت حافظه باشد با استفاده از نرم افزارها بله.

 سلام خدمت سلروران عزیز. بنده گوشي سوني اکسپریا پي دارم 
و به اینترنت GPRS هم وصل مي باشد. چه طوري مي توانم گوشي را 
به لپ تلاپ وصل کنم و اینترنت را براي لپ تاپ به اشلتراک بگذارم؟ 

ممنون مي شوم هر چه زودتر راهنمایي ام کنید. با تشکر
ش��ما گوش��ي را با کابل به سیس��تم وصل کنید و بعد نرم افزار مربوط به گوشي را در 

سیستم نصب کنید بعد مي توانید از اینترنت استفاده کنید. 

 یک سلال هست که یک S3 دارم مدل i9300. اوایل باتري گوشي 
بسلیار خوب بود ولي اخیرا خیلي زود خالي مي شلود و حتي بعد از این 
که یک باتري جدید خریداري کردم، باز هم درست نشد. زماني که به 
شلارژ وصل مي کنم باتري 100 درصد پر مي شلود ولي به محض این 
که اتصال را قطع مي کنم، به 98 درصد مي رسد. اگر اصا با گوشي کار 

نکنم نهایتا 2 روز شارژ را نگه مي دارم. چاره چیست؟
به احتمال زیاد باید باتري کالیبره شود.

 سلام بایت. زماني که سلیم کارت پدرم را داخل گوشي مي گذارم 
وقتلي که بله قسلمت پیام ها مي روم گوشلي خلود به خلود خاموش 
مي شود. با سیم کارت خودم که امتحان مي کنم مشکلي وجود ندارد! و 
یک نکته دیگر این که تمام مخاطب هایي که داخل سلیم کارتم ذخیره 
بودند هستند ولي پیام هایي که روي سیم کارتم بودند تبدیل به شماره 

شدند. بفرمایید چه طور مي توانم مشکل را حل کنم؟ با تشکر
یک پیام داخل س��یم کارت وجود دارد که احتماال یک کاراکتر خاصي دارد که باعث 
مي ش��ود گوشي شما Reset ش��ود. بررس��ي کنید ببینید کدام پیام هست که چنین 

حالتي دارد و حذفش کنید. 

شاه دزدها

گوش��ي هاي هوش��مند معموال داراي سه سیستم عامل 
ویندوز ف��ون، اندروید یا آي اواس مي باش��ند که در این 
میان سیستم عامل اندروید توانسته طرفداران بیشتري را 
دس��ت و پا کند و به دلیل امکان��ات زیادي که در اختیار 
کاربرانش قرار مي دهد و نیز به دلیل برنامه هاي کاربردي 
و بازي هاي فراواني که براي آن وجود دارد، گوشي هاي 
هوشمند اندرویدي از محبوبیت ویژه اي در میان کاربران 
برخوردار هستند. شاید ندانید که در گوشي هاي هوشمند 
تعداد زیادي منوي مخفي وجود دارد که معموال صاحبان 
گوشي ها از این دسته از منوها بي خبر هستند. این منوها با 
شماره گیري کدهاي مختلفي به شما نمایش داده خواهند 
ش��د. اگر گوشي شما مبتني بر اندروید است و اطالعات 
کافي در اختیار ش��ما نمي گذارد بد نیس��ت که سري به 
منوهاي مخفي آن بزنی��د و ببینید که در پس زمینه چه 
خبر اس��ت یا چه توانایي ها و ویژگي هایي وجود دارد که 
مي توانید براي بهبود عملکرد گوشي خود از آن استفاده 
کنید. این هفته مي خواهیم چگونگي استفاده و دسترسي 
به ابزارهاي مخفي در گوشي هاي آندروید را در اختیار شما 
قرار دهیم. همان طور که گفتیم براي دسترس��ي به این 
ابزارها شما باید کدهاي خاصي را در شماره گیر تلفن خود 
وارد کنید. همانند سیستم عامل هاي دیگر این کدها ابزار 

جالبي را در اختیار شما قرار مي دهد که در حالت عادي در 
دسترس کاربران نیست. البته باید گفت که این احتمال 
هم وجود دارد که این کدها با توجه به برند گوش��ی شما 
که مثال سامسونگ یا اچ تی سی باشد، متفاوت عمل کنند.
*#*#4636#*#* این کد اطالعاتي راجع به تلفن شما 

از قبیل باتري تلفن، نرم افزارهایي که از باتري اس��تفاده 
کرده اند و مقدار زماني که نرم افزارهاي تلفن همراه تان در 

حال اجرا بوده اند، در اختیار شما مي گذارد.
*#*#7594#*#* ای��ن کد مي تواند دکمه قطع تماس/

خاموش گوشي شما را تغییر دهد و به جاي این که با نگه 
داشتن آن منویي به شما نمایش دهد، این منو را حذف کند.

*#*#*663282*255*273283#*#* ای��ن کد یک 

صفحه پشتیبان گیري از فایل هاي روي گوشي براي شما 
باز مي کند که به شما این امکان را مي دهد تا از عکس ها، 
فیلم ها و فایل هاي صوتي خود یک نس��خه پشتیبان در 

مقصد دلخواه خود تهیه کنید.
*#*#0673#*#* ی��ا *#*#0289#*#* از این دو کد 

مي توانید براي آزمایش صداي بلندگو و صداي هدست 
خود استفاده کنید.

*#*#0842#*#* این کد صحت عملکرد ویبره گوشي 

شما را در دو حالت بررسي مي کند.

تا به حال این منوها را دیده اید؟

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه
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ب��ازی این هفته Fishdom 2 نام دارد. این بازی، یک عنوان Match 3 بس��یار زیبا 
با تم آکواریوم است.

در هر مرحله از بازی، باید اش��یای متنوع موجود در جدول بازی را به صورت حداقل 
س��ه تایی یک ش��کل پاک کنید. برای عبور از هر مرحله می بایست ترکیبات حداقل 
3 تایی یک ش��کل را در خانه های طالیی رنگ تشکیل دهید. در صورتی که ترکیب 
یک ش��کل شما ۵ تایی یا بزرگ تر باشد، شما یک جایزه نیز دریافت خواهید کرد که 
به کمک آن، خانه های بیشتری را سریع تر خالی خواهید کرد. در مراحل باالتر، برخی 
از خانه ها قفل خواهند بود و ترکیبات بس��یار بدیع و البته س��ختی را پیش روی ش��ما 

خواهند گذاشت.
بعد از اتمام هر مرحله، مقداری امتیاز دریافت خواهید کرد. با این امتیاز می توانید برای 
آکواری��وم بازی، تجهیزات و ماهی خریداری کنید. در واقع این بازی به طور همزمان 
دو گیم پلی Match 3 و آکواریوم را پیش روی شما قرار می دهد. ماهی ها بسیار متنوع 

هستند و قیمت های کامال متفاوتی دارند.
از همین رو در مراحل اول تنها با ماهی های معمولی کار را آغاز خواهید کرد. ماهی ها 
نیازهای متفاوتی دارند و باید محیط آکواریوم را متناس��ب با نیاز آن ها طراحی نمایید. 
در ص��ورت تمایل می توانید این بازی را با حجمی نزدیک به 9۸ مگابایت از نش��انی 

اینترنتی زیر دریافت کنید.

http://goo.gl/4Dx2NW

Match 3 زیر آب

 چگونه بازی های خود را در ویندوز به روز رسانی کنم؟
معموال اصطالح به روزرسانی در مورد بازی های ویندوزی و کنسول ها به کار گرفته 
نمی شود. آن چه که ممکن است در یک نرم افزار یا سیستم عامل به روزرسانی تلقی 

شود، در بازی ها با دو عبارت وصله و DLC توصیف می شود.
وصله شامل مجموعه ای از تغییرات و اصالحیه ها است که اشکاالت فنی یا محتوایی 
احتمالی را برطرف می کند. DLC شامل محتوا یا بخش های داستانی جدید برای یک 
بازی است. از آن جایی که در بیشتر مواقع در بین بازی دوستان ایرانی از بازی های 
کرک شده استفاده می شود، بهره مندی معمول و مرسوم از وصله ها )Patchها( یا 

DLCها ممکن نیست.

در شرایط معمول، کافی است به سایت سازنده یا ناشر بازی مراجعه نموده و تنها با 
دانلود فایل های جدید و اعمال آن ها، بازی را به روزرسانی کنید اما در مورد بازی های 
کرک شده، این کار یا ممکن نیست و یا به از کار افتادن کرک بازی منتهی می شود. 
به همین دلیل برای دریافت به روزرسانی ها، عملی ترین راه، دانلود نسخه جدیدی از 
بازی است که به روزرسانی ها را دریافت کرده باشد و سپس کرک  مورد نیاز روی آن 

اعمال شده باشد.

 دملای کارت گرافیک رایانه من در هنلگام اجرای ویندوز 50 درجه 
و در هنگام اجرای بازی بیش از 60 درجه است. آیا این مقدار طبیعی 

است؟  
و  می شود  گرم  بسیار  رایانه  در  که  اس�ت  قطعات�ی  از  یک�ی  رایانه  گرافیک  کارت 
همه  از  بیشتر  گرافیک  کارت  رایان�ه،  اصلی  پردازنده  از  پس  ک�ه  گف�ت  می توان 
قطعات داغ می ش�ود. البته در هنگام اجرای بازی یا ی�ک فعالیت گرافیکی این گرما 

افزایش می یابد.
پس اگر رایانه شما در حین اجرای بازی با مشکلی رو به رو نیست، این دما را طبیعی 

بدانید و نگران نباشید.
در ضمن در صورتی که دما از حد مجاز در یکی از قطعات از جمله کارت گرافیک 
یا پردازنده تجاوز کند، رایانه به طور خودکار خاموش می شود تا از آسیب دیدن این 

قطعات جلوگیری کند.
در فصل گرما که اندک  اندک به آن نزدیک تر می شویم، بهتر است رایانه در شرایطی 
خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب قرار گیرد و فضای کافی برای تهویه آن 

وجود داشته باشد.
در صورتی که هنوز نیز نگران هستید، می توانید با مراجعه به سایت سازنده کارت 

گرافیک رایانه خود، دمای مجاز کاری آن را به دقت بررسی نمایید.

بازیکوچک

پرسشوپاسخبازی

مدیریت دقی��ق این چنین فرآیندی می تواند س��خت 
باشد. بنابراین س��ازندگان این بازی، یک واسط جامع 
با کاربری س��ریع را در بازی گنجانده اند که با سرعتی 
به مراتب بیش��تر از هر بازی مش��ابهی، بتوانید مسیر 
کلی و استراتژی کالن خود را انتخاب نمایید. رویکرد 
دیپلماتیک، تج��اری، صنعتی یا نظامی، مس��یرهایی 
هس��تند ک��ه به س��رعت و راحتی انتخ��اب و اجرایی 
می ش��وند، بدون آن که درگیر جزئیات و انتخاب های 
فراوان برای تک تک س��یارات خود )که ش��اید تعداد 

آن ها از صدها نیز تجاوز کند( بشوید.
مبارزات بازی، یکی از بهترین بخش های بازی است؛ 
یک نبرد فضایی با س��فینه های غول آس��ا یا بس��یار 
س��ریع که خودتان طراحی کرده اید. سیس��تم طراحی 
س��فینه بسیار منعطف و خالقانه است و دست بازیکن 
در طراحی س��فینه های بی ش��مار کامال باز اس��ت. در 
عمل سیس��تم طراحی س��فینه از یک الگوی س��نگ 
کاغذ و قیچ��ی پیروی می کند. س��فینه های بزرگ تر 
هدف  ه��ای بهتری هس��تند و س��فینه های کوچک تر 
امکان��ات کمتری دارند. حمل سیس��تم های دفاعی و 
س��پرهای محافظ، جای سیس��تم های تهاجمی را پر 
می کن��د و بالعکس. این جاس��ت ک��ه در طول بازی 
بارها به طراحی سفینه های جدید نیاز پیدا خواهید کرد 

تا بتوانید در هر لحظه و متناس��ب ب��ا نوع مهاجمان، 
بهترین عکس العمل را از خود نشان دهید.

در مجم��وع باید گفت این بازی به لطف نوآوری های 
خ��ود در طراحی س��فینه، هوش مصنوع��ی بهتر )در 
مقایس��ه با تمام بازی های این س��بک(، سیستم جمع 
و ج��ور در عین حال بس��یار جذاب توس��عه فناوری و 
س��رعت باال در مدیریت جامع منابع در بازی، گیم پلی 
بسیار خوبی را خلق کرده که عالقه مندان به بازی های 

استراتژیک را مجذوب خود خواهد کرد.
گرافیک در واس��ط های گرافیکی بس��یار چشم نواز و 
خوب پیاده س��ازی شده اس��ت. در نمای کلی نقشه، 
نمای جنگ و سیس��تم طراحی س��فینه نیز این بازی 
از طراحی هنری بدیع��ی بهره می برد. اگر چه در این 
سبک میزان جزئیات اهمیت چندانی ندارد اما بی شک 
باید گفت که جزئیات به کار گرفته ش��ده در گرافیک 
بازی نیز کامال قابل قبول اس��ت. اگر چه ممکن است 
به همی��ن دلیل با توس��عه فزاینده فتوحات ش��ما در 
کهکشان، کمی با کندی سیستم و باگ های گرافیکی 

رو به رو شوید.
در مجموع منتقدان بازی امتیاز بس��یار خوب ۸۵ را به 
ای��ن بازی داده اند. این بازی تنه��ا در ویندوز میزبانی 

می شود.

س��بک نبرد هوایی یکی از محبوب ترین س��بک های 
بازی اس��ت و از همی��ن رو تا به ام��روز ده ها عنوان 
مختلف در این س��بک ساخته ش��ده اند اما تقریبا همه 
ای��ن بازی ها، توجه خود را بر یک نبرد مهیج در میان 
آس��مان معطوف کرده اند، بدون آن که بتوانند یا حتی 
بخواهن��د که پیچیدگی ه��ای فعالیت یک خلبان را به 

نمایش بگذارند.
نقطه مقابل این چنین نگاهی، شبیه ساز پرواز شرکت 
مایکروس��افت است که س��عی دارد نمایی واقعی تر از 
مفهوم پرواز با هواپیما را به تصویر بکش��د؛ هواپیمایی 
که بلند کردن آن یک داس��تان و نشاندن آن داستان 

دیگری است.
عنوان Final Strike ب��ازی جدیدی که در آینده ای 
نه چندان دور به عرضه عمومی گذاش��ته خواهد شد، 
رویک��ردی میانی در بین این دو ن��گاه دارد، جنگ با 

هواپیما مهیج است اما آسان نیست.
داس��تان بازی، هجوم بیگانگان با س��فینه های غول 
پیک��ر به آس��مان زمی��ن را ب��ه تصویر م�ی کش���د؛ 
تصویری که در ده ها فیل�م مختل�ف دی�ده شده است. 

از این منظر بازی ش��باهت بس��یار زیادی به فیلم روز 
استقالل دارد و سازندگان بازی نیز این چنین شباهتی 

را تائید می کنند.
تا به این جا همه چیز کلیشه ای به نظر می رسد بدون 
این که اتف�اق جدیدی رخ داده باشد اما داستان بازی، 
صرفا ی�ک چارچوب برای به نمایش گذاشتن گیم پلی 
بازی تلق�ی م�ی ش��ود، بدون آن ک��ه اهمیت زیادی 

داشته باشد.
آن چ��ه در Final Strike عام��ل مه��م و ج��ذاب 
محسوب می شود، شبیه س��ازی پرواز با یک جنگنده 
پیشرفته اس��ت. این جنگنده در بیش��تر مراحل بازی 
یک F – 16 اس��ت. در بس��یاری از بازی های سبک 
نب��رد هوایی، هواپیما ش��بیه به ی��ک اتومبیل هدایت 
می ش��ود. حرکت به چپ و راس��ت، دور زدن در یک 
مس��یر دایره ای و یا حرکت ثابت دش��منان موازی با 
ش��کارچی و درس��ت مقابل آن. تنها چیزی که کم به 
نظر می رس��د، یک تابلوی بزرگ اس��ت که روی آن 

نوشته شده باشد لطفا به من شلیک کنید!
Final Strike به طور کلی این چنین تصوری از یک 

نب��رد هوای��ی را از بین می برد. در اکث��ر مواقع در این 
بازی، زاویه دید شما با خط افق انطباق ندارد. حرکت 
به چپ و راست با سرعت بسیار پایینی اتفاق می افتد و 
برای انجام مانورهای سریع به اطراف، ناگزیر خواهید 
بود تا با چرخان��دن هواپیما و ایجاد زاویه با خط افق، 
دماغه هواپیما را به س��مت باال یا پایین هدایت کنید. 
این جاست که می توان مفهوم سر گیجه در یک نبرد 

هوایی را کمی احساس کرد.
این چنین حرکتی، یک عکس العمل سریع محسوب 
می شود و وقتی سرعت هواپیما مافوق صوت باشد، در 
کمتر از آنی می توان چند بار به سمت همه جهت های 
جغرافیایی تغییر مس��یر داد. این قدرت مانور، زمانی به 
درد خواهد خورد که دش��منان ش��ما نیز چنین قدرت 

مانوری داشته باشند.
در این بازی، سفینه های فضایی دشمنان شما خواهند 
ب��ود، در حالی که به ادعای س��ازنده، قدرت تهاجمی، 
مانور و س��رعت این سفینه ها از F – 16 بیشتر فرض 

شده است.
نیمی از نمای بازی، آس��مان و نی��م دیگر آن، کابین 
خلبان F -16 را تش��کیل می دهد. همه آن چه در این 
چنین کابینی باید وجود داشته باشد، در این بازی شبیه 
س��ازی شده و همه این امکانات نیز با دقت و جزئیات 
کار می کنن��د. در واقع دیگر خبری از HUD دیجیتال 
که با فلش جهت حرکت دشمن را نمایش دهد نیست 
بلکه این خود شما هستید که باید دائما به صفحه یک 
رادار کوچ��ک دو بعدی نگاه کنید و محل قرار گرفتن 

دشمن را تشخیص دهید.
این بازی اواخر مرداد ماه س��ال ج��اری برای اجرا در 
سیس��تم های عامل ویندوز به عرضه عمومی گذاشته 

خواهد شد.

نبرد در آسمان، مهیج اما سخت
با Final Strike تصورتان از هواپیمای جنگنده تغییر خواهد کرد

امپراتوری به وسعت کهکشان
Galactic Civilizations III منـتقدان و بازی دوستان را شیفته خود کرد

 وحید     صفللایی

از  یک��ی   Galactic Civilizations III عن��وان 
محبوب تری��ن و موفق ترین بازی های این روزهاس��ت؛ 
ی��ک بازی در س��بک 4X با طرفدارانی بس��یار از میان 
عالقه مندان قدیمی یا کس��انی که به تازگی شیفته این 
 Galactic Civilizations III .بازی و این سبک شده اند
یک عنوان استراتژیک نوبتی در سبک 4X است. کشف 
پیرامون، جمع آوری منابع، توسعه و فتح، 4 بخش دائمی 
 Total از گیم پلی این نوع بازی هاس��ت. س��ری تمدن و
War نمونه های شناخته شده تری در این سبک هستند 

اما بازی دوس��ت�ان قدیمی به خوبی می دانند که س��ری 
Galactic Civilizations یک��ی از مجموعه بازی های 

اله��ام بخش در این س��بک ب��وده و در خل��ق ایده و به 
کارگیری فناوری، پیشگام محسوب می شود.

ب��ازی، فضایی از قرن بیس��ت و س��وم را ب��ه تصویر 
می کش��د. انسان از زمین خارج ش��ده و در پی گشت 
و گذار در کهکش��ان، با بیگانه ها رو به رو ش��ده است. 
این ت��م کلی و مبهم، تصویری ش��بیه ب��ه مجموعه 
فیل��م Star Wars پی��ش روی بازیکن قرار می دهد، 
ب��دون آن که جزئیات و یا قهرمان��ان اهمیت خاصی 
داشته باشند. در واقع تنها گروه های بزرگ هستند که 
مهم به نظر می رسند و بازی خالی از هر نوع قهرمان 

پروری است.
بازی یک کهکشان بی انتها را به تصویر می کشد. این 
یعنی می توانید برای س��اعت ها، روزها و حتی ماه های 
پی در پی در کهکش��ان به گش��ت و گذار بپردازید و 
مناب��ع جدید به دس��ت آورید اما قب��ل از این که تا به 
این ان��دازه زمان صرف کنید، باید ب��ه دنبال پیروزی 
باش��ید. ه�مان�ن���د بیش��ت�ر بازی ه���ای اخی�ر ای�ن 
س��ب�ک، Galactic Civilization 3 نی��ز از ی��ک 
سیس��تم پیروزی چند خطی پیروی می کند. می توانید 
تم��ام س��یارات یک تمدن را فتح کنید ی��ا آن ها را به 
تس��لیم شدن وادار کنید و یا این که ایدئولوژی خود را 
در کهکش��ان گسترش داده و یک پیروزی نرم داشته 
باش��ید. با توجه به گس��تره ب��زرگ جغرافیایی بازی، 

خبربازی

خبربازی
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اسامی برند    گان مسابقه حل جد    ول شماره 366
بایت جد    ول شماره 365

 سالم بایت. لطفا گلکسي اس 4 را با گلکسي ALPHA مقایسه کنید و معایب و 
مزایاي آن را ذکر کنید. 

 سالم بایت. لطفا به طور کامل اطالعات گوشي Sony Xperia C4 را به همراه 
قیمت آن بنویسید. بزرگ ترین رقیب این گوشي از هر نظر چه گوشي است.

 لطفا نام و مکان )شهر( شرکت هاي ایراني فعال در زمینه سخت افزار کامپیوتر و موبایل 
را بنویسید. با تشکر 

 سالم. لطفا یک گوشي ویندوز فوني خوب )از هر نظر( تا قیمت 1.5 میلیون تومان 
معرفي کنید. با تشکر 

 یک سپاس ویژه از وحید صفایی بابت سلسله یادداشت های شان درباره پهنای باند 
اینترنت

 جدول این هفته بایت باز هم اشتباه دارد. دقت بیشتر لطفا!

 بایت عزیز لطفا در مورد خطاهای رایج در اینترنت و علت بروز این خطاها توضیحات 
مختصری ارائه کنید. مانند خطای رایج 404

 سالم بایت. لطفا در مورد Resident Evil Revelations 2 هم مطلبی بنویس. 
با تشکر

 سالم بایت. چند تا بازی جنگی معرفی کن که بتوان البته با لپ تاپ با دسته بازی 
کرد. 

 با عرض سالم و خسته نباشید به تیم زحمت کش بایت. لطفا پرچمدار جی ال ایکس 
)اسپایدر( را معرفی کنید. با تشکر 

 سالم بایت. لطفا درباره لپ تاپ HP Pro Book 4540s توضیح دهید. 

 سالم. لطفا در مورد اتصال گوشی و تلویزیون LED سامسونگ بدون سیم توضیح 
دهید. 

 بایت لطفا گوشي اکسپریا Z3 را با اکسپریا Z3 کامپکت مقایسه کنید. 

 سالم. در صورت امکان نحوه ساختن پاورپوینت را آموزش دهید. دانش آموز سال 
هفتم هستم. ممنون

 سالم بایت. لطفا در مورد این که چه طور می توان زبان نوشتن رایانه را فارسی کرد، 
توضیح بدهید. با تشکر

 لطفا یک سیستم خوب برای کامپیوتر معرفی کنید که بتوان با آن بازی های نسل 
هشتمی را بدون مشکل اجرا کرد. 

 بایت عزیز س�الم. لطفا مقاله ای را راج�ع به هارددیسک درای�وهای هیب�ریدی چاپ 
کنید. با تشکر

امیرحسـیننوائـي-آرزوتقـوي-مهـدينوایـي-مجیدنجفوند
-ابوالفضلذوالفقاری-فریدهذوالفقاری-سیدعلیاکبرخیاطیان-
جوادغفوری-رضالطفیایلهائـی-روحا...محمدپور-جوادهادیزاده
-ابوالفضـلمحمدپور-عینا...محمدپور-مریـمرفیعزادهطولش-
آقجهرفیعزاده-لیالمحمدپورطولش-سـیدهبهنازمیرزایی-عادل
محمدپور-امیرحسیناسـدا...ی-روحا...شریفی-انسیهآذرکسب
-فرنگیساسـماعیلی-مونادباغیان-سمیهایوانکی-سیدهفاطمه
موسـوی-حیدرذبیحی-حسـینذوالفقاری-مهرانذوالفقاری-
مریمخورشـاهی-سلیمهرحیمی-هادیبروشکی-فریباضابطیان
-کیـارشآبـداری-مبشـرزمانی-سـجادیاراحمـدی-بیبیهدا
ابافت-سـیدمجتبیرحیمی-عبدالرحمانوضعیرودی-ابوالفضل
مرشدلو-عمادسعادتعاکفی-حسنسمیعی-آیدیننوری-مریم
حسـنآبادی-مسـعودرئیسالمحدثین-رضاعبـاسزاده-مهدی
زراعتی-محمدعلیکریمی-محمدحسـنجعفـری-فریبارضایی
-سـمانهروحانی-زهراامیریجامی-مهدیمظلومی-زهراصنعتی
-بیـژنکچرانلویی-رضافردوسـیمکان-تهمینـهدهقان-پیمان
قنبری-عیسیدهقان-رضاگوهری-سیدهادیبیات-جوادبیات

بایت به 2 نفر »یک نفر از مشلهد     و یک نفر از شهرسلتلان« از کسلاني که رمز جد    ول نشریه را ارسلال کنند    ، جوایزي 
به رسم یللاد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمیللل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پیلللامک 
به شلماره 2000999 قبللل از چاپ شلمللاره بعد    ي به د    فتر بللایت ارسال شود    . پیامک هاي ارسللالي فقط باید     د    ر 

قالب زیر ارسال شوند     تا د    ر قرعه کشي شرکت د    اد    ه شوند    .
روش ارسلال پیاملک: کلمه »بللایت« )د    ر آغاز متن پیامک(، شلملللاره جد    ول، رمز جلد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشلهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرسلتاني ها. از ذکر نام و نام شهرسلتللان د    ر متن پیامک خود    د    اري کرد    ه و 

از حروف فللارسی استفاد    ه کنید    .
روش ارسلال ایمیلل: کلمه »بللایلت« )د    ر آغاز متن ایمیل(، شلملللاره جد    ول، رمز جد    ول و حلرف »م« یا »M« براي 
مشلهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرسلتاني ها را به نشانی byte@Khorasannews.com ارسال نمایید    . 

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

۱- از سیستم عامل های تلفن همراه - وسیله ای برای قطع کردن درخت 
2- از اشکال هندسی - از انواع شبکه های اجتماعی  3- به زبان ترکی 
به معنای پدر است - پسوند شباهت - گفت وگوی خودمانی 4- اولین عدد 
- از حیوانات اهلی – نشانه مفعول است ۵- از نرم افزارهای آفیس - فایل 
یدک رایانه ای )صفحه ۱2( 6- جوانمرد و بخشنده - از شرکت های بزرگ 
آلمان  از شهرهای کشور  اینترنتی- ردیاب ۸-  شناسه  اتومبیل سازی 7- 
- سایتی تخصصی برای تصاویر)صفحه 4( 9- شاخه ای از علم شیمی 
- اصحاب معروفی که حدود 300 سال به خواب رفتند ۱0- از کلیدهای 
صفحه کلید - پوسته گرافیکی – غذای آبکی ۱۱- از شرکت های بزرگ 

رایانه ای

رمز جد    ول 367  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)2 افقی و  ۱  عمودی( - )۱۱ افقی و ۵ عمودی( - )۸ افقی و 4 عمودی( - )۱0 افقی و ۱۱ عمودی(

)7 افقی و ۱۱ عمودی(

)ٰMainBoard( رمز جد    ول شمللاره 366: مین بورد

عمـودی:

۱- مدیرعامل مرحوم ش��ده شرکت اپل 2- پاسخ منفی - ناشنوا - واحد 
پول کش��ور ژاپن - ال و چین و ش��کن 3- درجه حرارت - رنج و بیماری 
- از رنگ ها 4- ضربات موزون آهنگ - برج معروف کش��ور فرانسه ۵- 
یکی از محصوالت ش��رکت اپل )صفح��ه ۵( - واحدی برای اندازه گیری 
مایعات 6- شما در زبان انگلیسی - اندام اصلی تنفسی - از حروف الفبای 
انگلیسی- درخت انگور 7- از سیستم عامل های قدیمی - نوعی خاص از 
پارچ��ه ۸- کمک - اندام پرواز در پرن��دگان - عدد یازده 9- از کلیدهای 
صفحه کلید - همیش��گی - پیدا ک��ردن ۱0- اندام غذاس��ازی در گیاه- 

سرگردان و بی خانمان ۱۱- نوعی از تصویربرداری سلفی )صفحه 4(

همـــراهباشـــماجـــدول

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی 
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نشـانی
بلوار ســازمان آب )شهید     صاد    قی(

د    فتر مرکزی روزنامه خراســان
ضمیمه بایت

مکالمه زیر آبی

اگر چه تا کنون گوش��ی های ضد آب زیادی تولید ش��ده ولی گوشی هوشمندی که 
ام��کان مکالم���ه را حت�ی در زیر آب برای کاربر فراهم کند وجود نداش��ته اس��ت.
Cometcore اولین گوش��ی هوشمند شناور اس��ت که امکان مکالمه حتی در زیر 

آب را نیز ب��رای کاربر فراهم می کند. این محصول دارای صفحه نمایش 4.7 اینچ 
AMOLED با رزولوشن ۱440×2۵60 می باشد.

نکته جالب تر در رابطه با این گوشی امکان عکاسی به صورت همزمان هم با دوربین 
جلو و هم با دوربین پشت گوشی است. به این معنی که  اگر دو نفر روبه رو و پشت 
به دوربین ایس��تاده باشند می توانند با گرفتن عکس از طریق دوربین های دو طرف 

گوشی در یک کادر کنار هم عکس خود را مشاهده نمایند!
این امکان جالب تاکنون در هیچ گوشی تلفن همراهی وجود نداشته است.

دنبال کنید و دنبال کنید

NEXT to ME نوعی Tracker بس��یار پیش��رفته است که ۱0 سنسور مختلف در 

آن تعبیه شده است.
این محصول که مجهز به  اتصال بلوتوث می باش��د نوعی Tracker هوشمند چند 

عملکردی است که اندازه آن 18x0.35x1.8 و 26 گرم وزن دارد.
این Tracker با طراحی کامپکت به راحتی به جاس��وئیچی ش��ما متصل شده و در 

هر جا قابل استفاده است.
این وسیله جالب دارای سنسورهای تشخیص گاز منوکسیدکربن، سنسور تشخیص 
میزان الکل در خون، درجه حرارت، رطوبت، سنس��ور مادون قرمز، سنس��ور نوری، 
سنسور ماوراءبنفش، سنسور فشار و ارتفاع و برخی سنسورهای دیگر بوده و توانایی 

اتصال به گوشی کاربر و ارسال اطالعات را دارا است.
مجهز به باتری قابل شارژ با امکان استفاده تا 2 هفته بوده و ۸9 دالر قیمت دارد.

یک محصول و چند کاربرد

شرکت Acer رایانه قابل حمل جدیدی را با امکانات ویژه به بازار معرفی کرده است. 
این محصول که Acer Aspire R 13 نام دارد، به ش��ش حالت مختلف می تواند 

استفاده شود تا برای کار یا بازی، هر کاربر بتواند حالت ایده آل خود را پیدا کند.
مانیتور 13.3 اینچی WQHD با امکان چرخش ۱۸0 درجه، امکان درآمدن به شکل 
نوت بوک، ایس��تاده، تبلت، صفحه نمایش و یا Ezel mode که برای مطالعه از راه 

نزدیک و دور بسیار مناسب است.
رزولوش��ن صفحه نمایش این لپ تاپ ۱440×2۵60 بوده و وضوح تصویر آن 4 برابر 

مانیتورهای HD است.
ضخامت این محصول فقط 0.7 اینچ بوده و 3 پوند وزن دارد. 

توپ، صدا، حرکت

این توپ بیس��بال شاید به درد بازی کردن نخورد ولی مطمئنا توپ 
ایده آلی برای گوش دادن به موسیقی خواهد بود!

کیفیت صدای مطلوب این اس��پیکر بیس��بالی و وزن س��بک، آن را 
برای اس��تفاده در مکان های باز مناسب می کند. تا ۱2 ساعت امکان 

استفاده از آن وجود داشته و سریع شارژ می شود.
همچنین با سیستم بلوتوث می تواند به کلیه وسایل شما متصل شود.
جنس بدنه این اسپیکر از چرم بوده و کاربر به راحتی می تواند آن را 

در کیف خود گذاشته و به هر جا حمل کند.
این اسپیکر با کیفیت، 4۵ دالر قیمت دارد.

هیچ فرصتی را از دست ندهید!

 2TB ن��ام این صفحه مدور اس��ت که با ظرفی��ت بیش از OLIVE

می توان��د تمام موس��یقی های جهان را برای ش��ما پخ��ش کند! این 
محص��ول عالوه ب��ر این که سیس��تم عامل های اندروی��د و iOS را 
پش��تیبانی می کند می تواند با هزار ایستگاه رادیویی تماس ماهواره ای 

برقرار و موسیقی پخش کند.
امکان ذخیره س��ازی فایل تا 6000 آلبوم در کیفیت CD و یا 20000  
تراک با کیفیت HD روی آن میس��ر می باش��د. وجود صفحه نمایش 
7.5 اینچی و امکان اتصال بیسیم برای پخش در چند مکان مختلف از 

مهم ترین ویژگی های این پخش کننده۸00 دالری است.

 شاد ی طباطبایی

به انعطاف صدا
فناوری های قابل انعطاف با سرعت زیادی با روال روزمره زندگی ما در حال تعامل هستند و یکی از آن ها سیستم های صوتی است. KIEN یکی از جدیدترین سیستم های صوتی مدوالر است که آن را اولین 
اسپیکر انعطاف پذیر نامیده اند. این محصول مجهز به ساب ووفر بوده و در هر جا که باشید با سیستم شما همگام می شود. نکته جالب در مورد آن امکان تنظیم صدا هم به صورت Outdoor و هم Indoor به 
طور همزمان است. در واقع شامل دو قسمت Sub و Sat است که هم می توان آن ها را با هم ترکیب کرده و کیفیت صدای قدرتمندی را ایجاد نمود و هم به صورت تک در هر مکانی از آن استفاده کرد.وجود 

فناوری HiFi در این سیستم صوتی ارتباط میان دو قسمت را سبب می شود.
باتری قابل شارژ با امکان استفاده تا ۱2 ساعت، امکان انعطاف بسیار باال، وجود سیستم بلوتوث، WiFi و اترنت از دیگر امکانات این اسپیکر جالب  است.




	B01
	B02
	B03
	B04
	B05
	B06
	B07
	B08
	B09
	B10
	B11
	B12
	B13
	B14
	B15
	B16



