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خبر

 بالگفا 
همچنان خارج از دسترس

اگر از وبالگ نويسان يا وبالگ خوانان بالگفا باشيد 
ــرويس از تاريخ هفدهم  ــا خبر داريد كه اين س حتم
ــترس خارج شده و كاربران امكان  ارديبهشت از دس
ــي به آن را ندارند. همين مساله باعث شده  دسترس
وبالگ نويسان عالوه بر دسترسي نداشتن به وبالگ 
خود، نگران از دست دادن اطالعاتشان نيز باشند. از 
ــيرازي، مدير سرويس بالگفا از  همين رو عليرضا ش
ــته صبور باشند تا تيم بالگفا بتواند در  كاربران خواس
ــرويس ها را  نزديك ترين زمان ممكن اطالعات و س
ــيرازي با بيان اين كه اين مشكل  بازگرداني كند. ش
ــرور ها به وجود آمده، مدعي  در زمان جابه جايي س
ــريع ترين سرويس  ــت آنها گران ترين و البته س اس
ــرويس ها انتخاب كرده اند؛  ممكن را براي انتقال س
ــرور ها باعث  ــص فني در زمان جابه جايي س اما نق
ــت. او  ــده اس به وجود آمدن اين وقفه چند روزه ش
ــوص امكان از بين رفتن اطالعات كاربران  در خص
ــح داد: «تالش مي كنيم اطالعات كاربران را  توضي
تا ثانيه آخري كه با سيستم كار كرده اند حفظ كنيم، 
ــكل بايد منتظر پاسخ شركت  اما براي حل اين مش

خارجي پشتيبان باشيم.»

4 ميليارد نفر در جهان 
اينترنت ندارند

با توجه به پيوند سفت و سخت زندگي روزمره 
ــت كه عده اي  ــيار دور از ذهن اس با اينترنت، بس
ــي به  ــردم جهان زندگي خود را بدون دسترس از م
ــد. اما برخالف اين تصور بيش  اينترنت ادامه دهن
ــي از جمعيت جهان، يعني چهار ميليارد نفر  از نيم
از جمعيت 7,4 ميليارد نفري جهان از دسترسي به 

اينترنت محروم هستند.
اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه يافته 
بيشتر از 82 درصد مردم به اينترنت دسترسي دارند 
و اين آمار براي كشورهاي در حال توسعه نزديك 
ــت. در واقع اين معضل بيشتر در  به 35 درصد اس
ــعه يافته ديده مى شود، زيرا  ــورهاي كمتر توس كش
كمتر از 10 درصد ساكنان اين كشورها به اينترنت 

آن هم با سرعت حداقلي دسترسي دارند.
ــواره اي  ــرويس هاي ماه ــا توجه به س ــه ب البت
ــعه  ــمند كه به توس ــي هاي هوش و اينترنت گوش
ــاختي و سيم كشي به خانه ها  سخت افزاري زيرس
ــال هاي  نياز ندارند، انتظار مي رود اين ميزان در س
آينده رشد خوبي داشته باشد. پيش بيني مي شود تا 
ــه 30 درصد جمعيت  ــال 2015 نزديك ب پايان س
ــش اينترنت 3G قرار  ساكنان شهر ها تحت پوش
ــل سوم اينترنت به  بگيرند تا مجموع كاربران نس

69 درصد برسد.

براساس اخبار غير رسمى، شركت اپل تصميم دارد دستيار صوتي اش را متحول 
ــيري قرار دهد. اين  ــمند ديگر براي كمك به س ــتيار هوش كند و به نوعى يك دس
ــناخته مي شود، به سيري اين قابليت را مي دهد تا  پروژه كه با كد proactive ش
عالوه بر محيط اصلي اين اپليكيشن دستورهاى صوتي را هنگام استفاده از بخش ها 

و اپليكيشن هاي ديگر نيز انجام  دهد.
ــت Proactive جايگزيني براي قابليت  ــت قابلي ــواهد پيداس آن طور كه از ش
 iOS ــتم عامل Spotlight موجود در نوار پايين  رونده صفحه  نمايش اصلي سيس
است. از سوي ديگر يك نوار جستجو نقش فعلي Spotlight را بازي خواهد كرد. 
براساس گزارش منتشر شده، اطالعات تركيبي با توجه به مكان يا عادات كاربر در 

اختيار او قرار خواهد گرفت تا دستيار صوتي آي .او. اس باهوش تراز قبل باشد. 
ــتفاده از برنامه هاي مختلف به خاطر  اين پروژه نحوه عملكرد كاربر را نيز در اس
ــي تماس تلفني  ــماره خاص ــال اگر كاربر هفته اي يكبار با ش ــپارد. به طور مث مي س
ــبكه هاي اجتماعي خود را  ــاب كاربري ش ــر روز صبح حس ــد يا ه برقرار كرده باش
ــي به  ــد، پروژه Proactive به طور خودكار ميانبري براي دسترس چك كرده باش
برنامه مورد نياز، در زمان مشخص روي صفحه ارائه مي كند. همچنين اپل در نظر 
ــتوران هاي اطراف در زمان صرف غذا و  ــتري مثل معرفي رس دارد قابليت هاي بيش
ــد تا از طريق دوربين  ــترده واقعيت افزوده را به اين برنامه اضافه كن ــس گس ديتابي

آيفون بتوان اطالعات موجود در منوي يك رستوران را مشاهده كرد.

ــركت  ــيده دو ش ــايعات به گوش رس ــاس ش براس
ــت  ــتجو و پس آمريكايي گوگل و ياهو كه در زمينه جس
ــناخته مي شوند،  الكترونيك به عنوان دو رقيب ديرينه ش
ــن خبرخوان محبوب و خوش ساخت  بتازگي به اپليكيش
ــت كه  ــده اند. اين در حالي اس ــورد عالقه مند ش فليپ ب
ــي توييتر براي  ــبكه اجتماع پيش  از اين نيز مديران ش
ــراز تمايل كرده  ــن اب به تصاحب درآوردن اين اپليكيش
بودند. اپليكيشن فليپ بورد كه كار خود را از سال 2009 
ــه به ظاهر زيبا  ــت، از همان ابتدا با توج ــاز كرده اس آغ
ــران زيادي را به  ــته كارب و رابط كاربري راحتش توانس
ــال  ــت نزديك به پنج س ــود جذب كند. حال با گذش خ

ــران آن از مرز ــداد كارب ــن، تع ــت اين اپليكيش  از فعالي
55 ميليون نفر گذشته و همين امر باعث شده شركت هاي 

بزرگ فناوري به تصاحب آن عالقه مند شوند.
ــتريت ژورنال منتشر  ــاس گزارشي كه وال اس براس
ــت، مديران دو شركت ياهو و گوگل هر كدام  كرده اس
جداگانه با متوليان اين اپليكيشن وارد مذاكره شده اند و 
با توجه به شايعات موجود به نظر مي رسد شانس گوگل 
براي تصاحب فيليپ بورد با تكيه بر پيشنهاد مالي بسيار 
ــد. اين اپليكيشن  باالترش بيش از دو رقيب ديگر باش
ــگان بوده و براي هر دو پلتفرم اندرويد و آي .او. اس  راي

قابل استفاده است.

ــال  ــود را در حمايت از اوركالكرها از س ــه فعاليت خ ــن HWBOT ك انجم
ــد. حاميان  ــاي جهاني برگزار كن ــم دارد رقابت ه ــت، تصمي ــاز كرده اس 2005 آغ
ــوس، HyperX،Seasonic، اينتل،  ــي اين رقابت ها انجمن گيمرهاي ايس اصل

DimasTech و Overclocking-TV هستند.
ــانزدهم تا هجدهم خرداد) برگزار مي شود،  اين گردهمايي كه از 6 تا 8 ژوئن (ش
ــتگاه از تور جهاني HWBOT در سال 2015 ميالدي با  ــومين و آخرين ايس س

هدف كشف استعدادهاي اوركالكينگ در دنياست.
 اوركالكرها در اين مراسم براي به دست آوردن محصوالت ROG ايسوس از 
ــه مادربورد گيمينگ Rampage V Extreme X99 رقابت خواهند كرد.  جمل
ــوم از اين تور جهاني تمام اوركالكرها امكان شركت در رقابت جهاني  در مرحله س
ــخت افزارهاي مورد استفاده آنها بايد از محصوالت شركت هاي حامي  را دارند و س

مسابقات باشد. 
ــخت افزاري ــاي س ــده اند: امتيازه ــيم ش ــروه تقس ــه گ ــا به س ــن رقابت ه  اي

 .Cinebench R15 و بنچمارك SuperPI 1M امتياز هدف ،SuperP 1M
ــك، مادربورد گيمينگ ــددي ازجمله كارت هاي گرافي ــا برندگان جوايز متع  در انته

 SSD و حافظه HypeX DDR4 كيت حافظه ،Rampage V Extreme
ــد حاصل از فروش بليت  ــابقات كه از درآم ــت خواهند كرد. جوايز نقدي مس درياف

تامين مي شود، ميان سه تيم برتر رقابت ها تقسيم خواهد شد.

فليپ بورد ؛ نورچشمي گوگل و ياهو 

HWBOT رقابت اوركالكرها در تور جهاني

دستياري براي سيري در آي. او. اس 9
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 سه تيم برتر رقابتها تقسيم خواهد شد.
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گزارش خبرى

آرش جهانگيري
ــهر سانفرانسيسكوي آمريكا  هشتم خرداد امسال ش
ــال 2015 بود كه از  ــان رويداد I/O گوگل در س ميزب
ــتمر برگزار مي شود. اين كنفرانس  2008 به صورت مس
ــا همان  ــف Innovation in the Open ي مخف
ــعه  ــت كه با محوريت توس ــاي باز اس ــوآوري در فض ن
 (open source) فناوري ها و سرويس هاي متن باز
ــال هاي اخير تمركز اصلي آن روي  ــده و در س متولد ش
ــت.  ــركت بوده اس ــن همراه اين ش ــتم عامل تلف سيس
ــال نيز مانند سال هاي گذشته مهم ترين اتفاق اين  امس
كنفرانس، در زمينه نسل بعدي اين سيستم عامل بود كه 

گوگل با نام اندرويد M از آن ياد مي كند. 
ــال ــت پاييز امس ــد گوگل كه قرار اس ــرم جدي  پلتف

ــوس ها) عرضه  ــه اول فقط براي نكس ــه در مرحل  (البت
ــبت به آب نبات چوبي  ــود، تغيير ظاهري چنداني نس ش
ــته و بر همان پايه قالب گرافيكي متريال طراحي  نداش
ــده، اما براساس شواهد موجود تغييرات جزئي زيادي  ش
ــن ها  ــي يك النچر جديد، مديريت اپليكيش دارد. طراح
ــته بندي، انتخاب ظاهر اختصاصي با  ــتفاده از دس با اس
منو هاي سياه و سفيد و شخصي سازي هاي بسيار سريع 
از تغييرات جزئي اين سيستم عامل است. درباره اندرويد 
ــه در زير به  ــري نيز افتاد ك ــات ديگ ــله اتفاق M سلس

مهم ترين عناوين اين رويداد مهم مي پردازيم.
ابزارهاي اضافه

ــتم عامل اندرويد نبود  ــك سيس ــي از نكات تاري يك
ــن پلتفرم  ــن هاي اي ــتي براي اپليكيش ــتاندارد درس اس
ــن ها از لحاظ  ــت كه با وجود تعداد زياد اين اپليكيش اس
ــتم عامل را زير سوال مي برد؛ از همين  كيفي اين سيس
ــرايط بسيار خوبي  رو گوگل تالش زيادي مي كند تا ش
ــعه دهندگانش ايجاد كند. كنفرانس امسال  را براي توس
ــعه دهندگان به همراه  ــراي توس ــز خبرهاي خوبي ب ني
ــعه دهندگان و برنامه نويسان خود  داشت. گوگل به توس
ــد آزمايش هاي مختلفي را از كاربران خود  اجازه مي ده
ــج زيادي از لحاظ  ــن ها بگيرند و نتاي در مورد اپليكيش
ــب كنند. عالوه بر  رابط گرافيكي و تجربه كاربري كس
 اين، گوگل با همكاري Udacity يك دوره آموزشي 
ــي اندرويد  ــش مرحله اي برنامه نويس ــوق حرفه اي ش ف
ــركت كنندگان پس از به پايان  برگزار خواهد كرد كه ش
 Nanodegree ــب عنوان ــاندن اين دوره و كس رس

مي توانند به استخدام گوگل درآيند.
آلبومي براي عكس هاي گوگلي

ــا نام ــه ب ــوگل ك ــس گ ــت عك ــن مديري  اپليكيش
ــده، پاسخي مستقيم به  google photos عرضه ش
اپليكيشن photos اپل است و هدفش ايجاد فضايي 
ــت،  ــتقل از گوگل پالس براي مديريت عكس هاس مس
ــر  ــش از اين اعتراضات زيادي در خصوص نش زيرا پي
ــاي گوگل پالس از طرف  ــازه عكس ها در فض بدون اج
ــده بود و كاربران زيادي با  تلفن هاي اندرويدي مطرح ش
ــان بدانند،  يك بي احتياطي كوچك بدون اين كه خودش
عكس هاي گوشي خود را روي اين شبكه اجتماعي قرار 
ــد. عالوه بر اين، گوگل فوتوز يك فضاي ابري  داده بودن
ــد تا عكس هاي خود را با  ــار كاربران قرار مي ده در اختي
رزولوشن 16 مگاپيكسل و فايل هاي ويدئويي با كيفيت 
ــذاري كنند. گوگل فوتوز كه قابليت  1080p در آن بارگ
دسته بندي هوشمند عكس ها را نيز دارد، قرار است براي 

پلتفرم هاي آي. او. اس، اندرويد و وب عرضه شود.
نقشه هاي آفالين

ــت كاربردي ترين اتفاق  ــوان گف ــايد به جرات بت ش
ــه هاي اين شركت مربوط بود.  كنفرانس گوگل به نقش
ــه خوان گوگل مپز را  ــرويس نقش گوگل تصميم دارد س
ــتفاده كند. در  به صورت آفالين نيز كاربردي و قابل اس
ــرايطي كه  ــران مي توانند حتي در ش ــن صورت كارب اي
ــن  ــتند از اطالعات اين اپليكيش به اينترنت متصل نيس
استفاده و از طريق آن مسيريابي كنند. اين قابليت حتي 

در حالت پرواز يا همان airplane mode نيز قابل 
ــتفاده است و كاربران مي توانند به طور مثال در طول  اس
ــه  ــفر هوايي نيز مقاصد خود را روي نقش زمان يك س
مرور كرده و عالمت گذاري كنند. با اين كه گوگل هيچ 
تاريخ دقيقي براي ارائه اين ويژگي جديد اعالم نكرده، 
اما انتظار مي رود امسال امكان استفاده از اين قابليت را 

در اختيار كاربران قرار دهد. 
زندگي مسالمت آميز با آي. او. اس

ــن و  ــز آفالي ــوگل مپ ــرويس گ ــر دو س ــالوه ب  ع
گوگل فوتوز كه قرار است عالوه بر پلتفرم اندرويد روي 
ــتم عامل آي. او. اس نيز قابل استفاده باشد، گوگل  سيس
ــن رقيب بهتر از قبل  ــم گرفته رابطه خود را با اي تصمي
ــن واقعيت  ــد. يكي ديگر از اين تالش ها به اپليكيش كن
ــركت مربوط است كه  مجازي Cardboard اين ش
 Cardboard .ــت ــتم عامل iOS آمده اس به سيس
براي دارندگان آيفون نيز اين موقعيت را فراهم مي كند 

تا از امكانات واقعيت مجازي استفاده كنند. 
ــازي  يكپارچه س ــرويس  س ــوگل  گ ــن  همچني
ــه آي. او.اس آورده و ديگر  ــن هايش را هم ب نوتيفيكيش
الزم نيست يك هشدار را هم در دستگاه اندرويدي خود 
و هم در iOS مشاهده كنيد ؛ فقط با يك بار ديدن آن، 

هشدار در دستگاه محو مي شود.
پرش گوگل به دنياي مجازي

ــوگل يك محصول  ــر Cardboard، گ عالوه ب
ــي  معرف ــازي  مج ــت  واقعي ــه  زمين در  ــم  ه ــر  ديگ

ــي  ــوگل پلتفرم ــد گ ــن جدي ــرد. jump اپليكيش ك
ــت  واقعي ــواي  ــتراك گذاري محت اش و  ــد  تولي ــراي  ب
ــن  ــيله اين اپليكيش ــه وس ــا بتواند ب ــت ت مجازي اس
ــت مجازي را  ــود در زمينه واقعي ــاي موج  محدوديت ه
ــا حدود زيادي جبران كند. در واقع جامپ ابزارهايي را  ت
ــراي ايجاد محتواي واقعيت مجازي در اختيار كاربران  ب
ــه بعدي تهيه كرده  قرار مي دهد تا بتوانند ويدئوهاي س
ــتراك بگذارند. همچنين گوگل با اضافه كردن  و به اش
ــن جامپ را به  ــروژه، اپليكيش ــركت گوپرو به اين پ ش
سرويسي هيجان انگيز تبديل كرده و به كمك نخستين 
ــرو، ابزار  ــه بعدي براي گوپ ــده دوربين هاي س نگهدارن
ساخت اين محتوا را كامل كرده است. جامپ فيلم هاي 
ضبط شده متعدد را به يكديگر متصل كرده و محتواي 
ــار كاربران قرار  ــراي واقعيت مجازي را در اختي الزم ب

مي دهد.
سيستم عاملي براي اشيا

ــت كه گوگل براي اولين نسل از  Brillo نامي اس
ــتم عامل مخصوص اينترنت اشيا انتخاب كرده و  سيس
ــت پاييز امسال به دست توسعه دهندگان برسد.  قرار اس
ــد  ــتم عامل اندروي ــاي سيس Brillo از زيرمجموعه ه
ــتفاده از بلوتوث و  ــا اس ــود و ب ــوب مي ش  گوگل محس
ــمند  ــايل هوش ــتفاده در وس واي  ـ فاي بهينه براي اس
توسعه داده شده است. Brillo قرار است بر پايه زبان 
مشتركي براي برقراري ارتباط بين دستگاه هاي مختلف 
ــام Weave ياد  ــي كه گوگل از آن با ن ــد. زبان كار كن
ــاهد حضور  مي كند. با توجه به اين كه دير يا زود بايد ش
همه وسايل خانه هوشمند در زندگي روزمره باشيم، اين 
ــدام گوگل مي تواند حركتي آينده نگرانه براي ورود به  اق

اين فصل از فناوري باشد.
I/O ناگفته هاي

ــه اتفاقاتي كه به آنها  ــس I/O گوگل فقط ب كنفران
ــار و تحوالت  ــود و اخب ــم محدود نمي ش ــاره كردي  اش
ــن كنفرانس اتفاق  ــت ديگري نيز در طول اي ريز و درش
ــمندتر  ــات ديگر مي توان به هوش ــاد. از ميان اتفاق افت
ــتيار صوتي  ــدن Google Now اشاره كرد. دس ش
گوگل از اين پس با بررسي اتفاقاتي كه در تلفن همراه 
ــريع تر  ــخ مي دهد تا س ــه كاربرانش پاس ــد ب رخ مي ده
ــا، همراهي  ــالوه بر اينه ــند. ع ــب برس به جواب مناس
ــخه اين  ــرويس پرداخت «اندرويد پي» با آخرين نس س
ــوگل بود. همچنين  ــتم عامل از خبرهاي خوب گ سيس
ــرانجام به فكر استانداردسازي سيستم  ــركت س اين ش
تشخيص اثر انگشت در دستگاه هاي اندرويدي افتاده تا 
توسعه دهندگان بتوانند از اين قابليت در اپليكيشن هاي 
ــوگل از آن  ــد. قابليت ديگري كه گ ــتفاده كنن خود اس
ــت كه با  ــي كرد يك ويژگي به نام Doze اس رونماي
توجه به وضع گوشي، اپليكيشن ها را مديريت مي كند تا 
مصرف باتري در كمترين حد ممكن باقي بماند. قابليت 
ــدن يو اس بي تيپ C به اين پلتفرم  doze و اضافه ش
ــي هاي اندرويدي را در  ــرد انرژي گوش مي تواند عملك

شرايط مطلوبي قرار دهد.

نام آخرين اندرويد هنوز مجهول است
ــخه جديد  ــت گوگل چه نامي را براي نس ــخص نيس ــال هنوز مش مانند هر س

ــال پيش گمانه زني هاي  اندرويدش انتخاب كرده، اما مانند س
زيادي در مورد نام اصلي اين نسخه از سيستم عامل موبايل 

گوگل شده است. در اين ميان نام آينده اندرويد دستمايه 
ــت. به طور مثال در  ــده اس ــوخي هاي زيادي نيز ش ش

ــت هاي زيادي  ــبكه هاي مجازي پس فضاي ش
ــه نام بطري ماءالشعير  ــده كه س رد و بدل ش
(a bottle of malt)، شيري (milky) و 
ــيك (milkshake) از شوخي هاي  ميلك ش
ــوده و حتي در  ــبكه هاي اجتماعي ب رايج در ش
فضاهاي فارسي زبان از نام هايي مانند «ماست 

ــد گوگل نام  ــواهد به نظر مي رس ــت.  با توجه به ش ــده اس ــير و مربا» هم ياد ش موس
ــراي اندرويد بعدي  ــان Macadamia Nut Cookie را ب ــه فندقي يا هم كلوچ
ــي بودن اين نام و عالقه زياد گوگل به  ــت، زيرا با توجه به سه بخش انتخاب كرده اس
ــي و همچنين استفاده مكرر از سه حرف MNC در كدهاي اندرويد  نام هاي سه بخش
ــتر  ــت، احتمال تحقق اين نام را بيش ــم كامل اين كلوچه اس ــه مخففي از اس M ك
ــانه هاي ديجيتال جهان از جمله «كليك» خيلي  ــال گذشته رس از قبل مي كند. س
ــاپ يا همان  ــام اندرويد اللي پ ــتند از ن زود توانس
ــرداري كنند، اما انگار  ــات چوبي پرده ب  آبنب
اين بار گوگل معماي پيچيده تري 
را طرح كرده و هنوز كسي از 
نام دقيق اين سيستم عامل 

اطمينان ندارد.

نگاهي به اتفاقات مهم هشتمين كنفرانس I/O گوگل

شب هاليوودي گوگل
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گزارش داخلى

فاطمه عبدالعلي پور
ــاله  ــال از طرح اين موضوع، صورت  مس ــد بعد از 10 س به نظر مي رس
تعريف ديگري پيدا كرده و برداشت از طرح شبكه ملي اطالعات با اختالف 
معنايي فاحشي ميان وزارت ارتباطات و شوراي  عالي فضاي مجازي روبه رو 

شده است.
تقريبا اواخر سال 84 بحث شبكه ملي اينترنت با هدف كاهش وابستگي 
به شبكه جهاني اينترنت در كشور مطرح شد. در اسفند همان سال با تصميم 
ــبكه در سه سال، طراحي هاي كلي   هيات دولت براي بهره برداري از اين ش
ــال 85 اجراي پروژه اينترنت ملي به عهده مركز  ــد تا اين كه س آن انجام ش
تحقيقات مخابرات ايران گذاشته شد. سال بعد برنامه هاي عملياتي راه اندازي 
ــات وزيران به  ــال هاي 86 تا 88 در هي ــت ملي در س ــرداري اينترن و بهره ب
ــيد. در همان زمان شبكه ملي اطالعات كه اوايل به «اينترنت  تصويب رس
ملي» شهرت يافته بود، با توجه به الزامات سند چشم انداز 20 ساله در سال 
89 با نام جديد «شبكه ملي اطالعات» به صورت جدي تر به صحنه بازگشت 

و كليات آن در ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد.
ــبكه ملي اطالعات كشور، مطابق ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه،  ش
ــبكه اي مبتني بر قرارداد اينترنت (IP) به همراه سوئيچ ها، مسيرياب ها و  ش
مراكز داده اي تعريف شده است، به صورتي كه درخواست هاي دسترسي داخلي 
و اخذ اطالعاتي كه در مراكز داده داخلي نگهداري مي شوند به هيچ وجه از 
خارج كشور مسيريابي نشود و امكان ايجاد شبكه هاي اينترانت و خصوصي 
 و امن داخلي در آن مهيا باشد؛ شبكه اي كه بايد تا پايان سال پنجم توسعه

ـ امسال ـ به بهره برداري برسد.
طرحي كه تغيير كرد

به نظر مي رسد شبكه ملي اطالعاتي كه امروز در موردش حرف مي زنيم 
ــدي دارد. دي  92 اجراي  ــه در برنامه پنجم آمده، تفاوتي ج ــبت به آنچ نس
شبكه ملي اطالعات با شش الزام در شوراي عالي فضاي مجازي به تصويب 
رسيد و وزارت ارتباطات به عنوان مجري، ملزم به ارائه گزارش كار از روند 
ــورا شد. شوراي عالي فضاي مجازي، با  ــرفت پروژه به اين ش اجرايي و پيش
ــاخت ارتباطي  ــبكه ملي اطالعات به عنوان زيرس ــه كردن جمله  «ش اضاف
ــره فعاليتي وزارت  ــعاع داي ــبكه را تخصصي تر و ش فضاي مجازي» اين ش

ارتباطات را محدودتر كرد.
ــاي مجازي در گفت وگو  ــه، معاون فناوري مركز ملي فض عباس آسوش
ــه در قانون برنامه آمده بود و به  ــا كليك در اين خصوص مي گويد: «آنچ ب
اينترنت يا اينترانت ملي معروف شده بود، كل فضاي مجازي اعم از مباحث 
زيرساختي، سرويس هاي مخابراتي و مسائل محتوايي نظير دولت الكترونيك 
و شبكه هاي مجازي را در خود جاي مي داد؛ اما شوراي عالي فضاي مجازي 
با صدور مصوبه اي، مسائل محتوايي، دولت الكترونيك، سالمت الكترونيك، 
ــياري از ديگر مباحث را از  ــبكه هاي اجتماعي و بس تجارت الكترونيك، ش

عهده وزارت ارتباطات ساقط كرد و اين وزارتخانه را فقط مسئول آماده سازي 
زيرساخت ارتباطي دانست.»

ــبكه ملي اطالعات كشور كه هنوز هم روي  ــاس مدل مفهومي ش براس
ــازمان فناوري اطالعات قرار دارد، راه اندازي سيستم هاي سالمت،  سايت س
ماليات، بازرگاني، گمرك، بيمه، شبكه علمي و خدمات عمومي دولت به عهده 

اين شبكه است.
شبكه ملي اطالعات، مطابق اين مدل در چهار اليه عمودي و افقي به 
اجرا درمي آيد. اليه اول به شبكه انتقال و اليه فيزيكي نظير فيبر و ارتباطات 
ماهواره اي تعلق دارد. اليه دوم، مختص خدمات دسترسى شهرى شبكه هاى 

ــده  ــازمانى بوده و اجراي فيلترينگ در اين اليه تعريف ش ــى و س اختصاص
ــوم نيز به ارائه سرويس هاي پايه، واسطه هاي ارائه سرويس،  است. اليه س
ــرويس هاي ارزش افزوده و دسترسي اينترنت  ــرويس هاي زيرساختي، س س
مربوط مي شود و درنهايت، اليه چهارم به حوزه توليد و ارائه محتوا مي پردازد. 

امنيت و مديريت نيز تمام اين اليه ها را دربر مي گيرد.
ــبكه ملي اطالعات با اين مدل مفهومي، آن  ــت كه ش اين در حالي اس
ــت كه شوراي عالي فضاي مجازي به تصويب رسانده است. اين  چيزي نيس
ــورا معتقد است پياده سازي چنين مدلي از حيطه اختيارات يك وزارتخانه  ش

خارج است.
ــن خصوص مي گويد:  ــي فضاي مجازي در اي ــاون فناوري مركز مل مع
ــبكه ملي  ــازي ش ــات و فناوري اطالعات، فقط بايد پياده س «وزارت ارتباط

اطالعات را مديريت كند و اجراي آن را نيز به بخش خصوصي بسپارد.»
او مي افزايد: «تا سال 90، هزار ميليارد تومان خرج پياده سازي شبكه ملي 
ــازي نمي تواند در اختيار يك  ــد، اما از آنجا كه كل فضاي مج اطالعات ش

وزارتخانه باشد، حتي با خرج چنين هزينه اي به جايي نرسيديم.»

زيرساخت ارتباطي
ــه مفهوم  ــاخت ارتباطي در س ــوراي عالي فضاي مجازي از زيرس منظور ش
اساسي خالصه مي شود. اين زيرساخت ارتباطي در درجه اول همان رسانه هايي 
ــات را منتقل مي كنند. در درجه دوم،  ــر و كابل) را در برمي گيرد كه اطالع (فيب
ــي و مديريت ترافيك مي شود و در درجه  ــوئيچينگ، مهندس مختص عالئم س

سوم شامل سرويس هاي كاربردي است.
يكي از سرويس هاي كاربردي مربوط به DNSها يا ترجمه آدرس هاي اينترنتي 
 IP است. زماني كه كاربر، يك سايت را جستجو مي كند، آن آدرس، تبديل به
آدرس مي شود اما بانك هاي اطالعاتي كه در ايران به عنوان DNSهاي محلي 
 وجود دارند برخالف برخي كارشناسان به قدري ضعيف اند كه وقتيDNSهاي
ــود، DNSهاي داخلي نيز از كار مي افتد. به زبان  ــوي آب ها قطع مي ش آن س
ــت كه ما حتي براي ترجمه آدرس هاي  ــاده تر، اين موضوع به معناي آن اس س

اينترنتي مان هنوز هم به ديگر كشورها محتاجيم.
 Content delivery) ــا  ــا CDNه ي ــوا  ــع محت توزي ــبكه هاي  ش
ــه مي توانند در  ــتند ك ــرويس هاى كاربردي ديگري هس network) هم س
ــوند. حتي مي توان توليد  ــبكه ملي اطالعات عرضه ش ــاخت ارتباطي ش زيرس

موتورهاي جستجو را نيز در همين اليه سرويس ها جاي داد.
تعامل با اينترنت جهاني

ــش كه چه  ــخ به اين پرس معاون فناوري مركز ملي فضاي مجازي در پاس
رابطه اي ميان شبكه ملي اطالعات و شبكه جهاني اينترنت وجود دارد، مي گويد: 
ــرويس است؛ در حقيقت شبكه ملي  ــبكه ملي اطالعات در اينترنت يك س «ش

اطالعات، شبكه اختصاصي ما است كه با اينترنت هم تعامل دارد.»
ــبكه ملي اطالعات جايگزين اينترنت شود،  ــت ش او تاكيد مي كند قرار نيس

بلكه مي خواهد ايران را از حالت مصرف كننده صرف خارج كند.
آسوشه در خصوص توليد محتواي اين شبكه مي گويد: «در مركز ملي فضاي 
مجازي، گروه هاي مختلفي با حضور نمايندگاني از وزارتخانه هاي گوناگون اعم 
ــاد و صنعت، معدن  از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، ارش
ــي براي تعيين حيطه  ــده كه در حال تهيه برنامه هاي مل ــكيل ش و تجارت تش
ــبكه ملي اطالعات هستند. براي مثال در  فعاليت هر يك از وزارتخانه ها در ش
ــود كه هر وزارتخانه اي در حوزه تهيه نرم افزارهاي  اين گروه ها مشخص مي ش
كاربردي داخلي، راه اندازي سايت هاي داخلي يا تجارت الكترونيك چه وظايفي 
ــردم و بخش خصوصي مي توان اين  ــه عهده دارد و اين كه چگونه با ورود م ب

فضا را رقابتي تر كرد.»
صرفه جويي 2000 ميليارد توماني

يكي از مهم ترين ويژگي هاي شبكه ملي اطالعات، پهناي باند آن است كه 
ــده تا دو مگابيت بر ثانيه افزايش خواهد يافت. سرعت باالتر و هزينه  اعالم ش
ــبكه ملي اطالعات نسبت به اينترنت جهاني از ديگر  انتقال ترافيك پايين تر ش
مزيت هاي اين شبكه عنوان شده است. معاون فناوري مركز ملي فضاي مجازي 
ــبكه ملي اطالعات، هزينه ها براي مصرف كننده  ــت با پياده سازي ش معتقد اس
نهايي به قدري كاهش مي يابد كه ساالنه حدود 2000 ميليارد تومان را در جيب 
ــي از اهداف مهم اين پروژه به گفته دولت ايران،  ــران ايراني مي گذارد. يك كارب
ايجاد امنيت و مصون ماندن از حمالت اينترنتي و مقابله با جنگ نرم اعالم شده 
است. براساس تكليف قانون برنامه پنجم توسعه، با تكميل شبكه ملي اطالعات 
بايد همه مراكز داده ها و ميزباني سايت ها به داخل كشور منتقل شود؛ اتفاقي كه 

به نظر نمي رسد تا پايان امسال روي دهد.
خيلي دور، خيلي نزديك

ــبكه  ــوراي عالي فضاي مجازي در مصوبه اي، الزامات حاكم بر تحقق ش ش
ــور مشخص  ــاخت ارتباط فضاي مجازي كش ملي اطالعات را به عنوان زيرس
ــت. طبق مصوبه، اين شبكه  بايد متشكل از زيرساخت هاي ارتباطي با  كرده اس
ــتقل كامال داخلي باشد. همچنين ويژگي هايي مانند حفاظت شده  مديريت مس
ــده با  ــبكه ها (از جمله اينترنت) با امكان تعامل مديريت ش ــبت به ديگر ش نس
ــري براي آحاد مردم با  آنها، امكان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطي سراس
تضمين كيفيت از جمله قابليت تحرك، قابليت عرضه انواع خدمات امن اعم از 
رمزنگاري و امضاي ديجيتال به همه كاربران از ديگر موارد تعيين شده است. در 
اين ميان بايد به قابليت برقراري ارتباطات امن و پايدار ميان دستگاه ها و مراكز 
ــور و تعرفه رقابتي شامل مراكز داده و ميزباني داخلي نيز اشاره كرد.  حياتي كش
با توجه به اين تعريف بايد گفت شبكه اي با اين ويژگي ها هنوز در كشور ايجاد 

نشده و وزارت ارتباطات درباره شبكه ملي اطالعات مستاصل است.
مشخص است وزارت ارتباطات هنوز هم بر سر مفهوم شبكه ملي اطالعات 
ــيده و حتي حاضر نشده گزارشي  ــوراي عالي فضاي مجازي به توافق نرس با ش
ــد ديد باوجود وعده هاي  ــتند از آنچه عملياتي كرده ارائه دهد. باي ــدون و مس م
وزير ارتباطات بر سر پياده سازي شبكه ملي اطالعات تا موعد قانوني اش، يعني 
ــر و سامان يافتن طرحي باشيم كه با  ــال مي توانيم باالخره شاهد س پايان امس

خرج تراشي هاي هزار ميلياردي، حاال شمع ده سالگي اش را فوت مي كنيم.  

اينترنت ملي در  راه است
شبكه ملي اطالعات پس از 10 سال بايد تا پايان 94 به بهره بردارى برسد
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آزاده ارشدي
ــتفاده از  ــمند و اس ــه تلفن هاي هوش ــن روزها ك اي
ــالوه بر برقراري  ــده، ع آنها به يك ضرورت تبديل ش
ــي، اين  ــك، وب گردي و عكاس ــال پيام ــاس، ارس تم
ــاعت هم  ــراه به عنوان س ــاي كوچك هم همه كاره ه
ــا را بيدار يا  ــرار مي گيرند تا صبح ها م ــتفاده ق مورد اس
ــد. اين هفته با  ــان را يادآوري كنن ــات و قرارهايم جلس
ــدار  ــش كارايي آالرم  يا زنگ هش ــد براي افزاي 8 ترفن
ــتم عامل اندرويد  ــز به سيس ــا تلفن هاي مجه  آيفون ي

آشنا مي شويد.
1 تنظيم آالرم با صداي خود

ــدن، صداي خود  ــايد بهترين صدا براي بيدار ش ش
ــد. براي اين كار در تلفن هاي  يا يكي از عزيزانتان باش
ــتجوي  ــن در نوار جس ــد روي ميكروف ــدي باي اندروي
ــال بگوييد ــراي مث ــد ب ــد و بع ــه اي بزني ــوگل ضرب  گ

 Set an alarm for 8 a.m please، با اين روش 
ــت صبح با صداي  ــدار ساعت تلفن در ساعت هش هش
كسي كه اين عبارت را گفته، شما را بيدار مي كند. براي 
آيفون هم دكمه Home  را فشار دهيد تا سيري فعال 
ــان را انتخاب  ــود و بگوييد Set an alarm و زم ش
كنيد. ضمن اين كه مي توانيد آالرم فعلي دستگاه خود را 

خاموش يا روشن كنيد.
2 تنظيم از جستجوي دسكتاپ گوگل

ــردن  ــال ك ــراي فع ــت ب ــن روش الزم نيس ــا اي ب
ــد،  بلكه  ــتجو كني ــاعت در تلفن خود جس ــدار س هش
ــاز و عبارت ــوگل را در مرورگر خود ب ــت گ ــي اس  كاف

 Set an alarm for 11am را تايپ كنيد. گوگل از 
شما مي خواهد زمان آالرم را كه مثال ساعت 11 انتخاب 
ــد آن فقط روي لينك  ــد كنيد. براي تائي ــد، تائي كرده اي
ــدار تلفن هوشمند اندرويديتان  كليك كنيد تا زنگ هش

يا هر دستگاه اندرويدي متصل به آن تنظيم شود.
3 برچسب گذاري آالرم ها

وقتي چند آالرم را روي تلفن خود فعال كرده  باشيد، 
مي توانيد آنها را سازماندهي كنيد. براي اين كار بايد در 
تلفن اندرويد خود اپ Clock را باز و اطمينان حاصل 
ــت، روي فلش رو به  ــد كه تب Alarm فعال اس كني
ــاي خود ضربه اي بزنيد و  ــن در زير يكي از آالرم ه پايي
بعد گزينه Label را لمس كنيد و در آخر هم هر نامي 
ــود انتخاب و تايپ  ــب خ را كه مي خواهيد براي برچس
كنيد. براي آي.او.اس مي توانيد اپ Clock را باز كنيد 
 Control ــته باشيد مي توانيد از پنجره (به خاطر داش
ــتفاده كنيد)، سپس  Center در پايين صفحه هم اس
ــويد. در  ــب Alarm  را ضربه زده و وارد Edit ش ت
ــه بعد آالرمي را كه مي خواهيد انتخاب كرده و در  مرحل
آخر روي Label  فشار دهيد تا برچسب خود را ايجاد 

و نامگذاري كنيد.
4 جدول بندي آالرم ها

ــتيد كه هر شب  ــما هم جزو افرادي هس احتماال ش
ــد تا فردا صبح راس  ــاعت خود را فعال مي كني آالرم س
ــاعت مقرر بيدار شويد. الزم نيست اين كار را هر روز  س

ــد، مي توانيد آالرم روزانه يا هفتگي و ماهانه  انجام دهي
ــت  ــل فعال كنيد. براي اين كار كافي اس ــود را از قب خ
جدولي بسازيد. براي تلفن هاي اندرويد بايد فلش رو به 
ــود ضربه زده و تنظيمات  ــن را در زير آالرم هاي خ پايي
ــپس روزهاي هفته را كه  ــرل كنيد س Repeat را كنت
ــر ساعتي بيدار شويد، انتخاب كنيد. براي  مي خواهيد س
 Alarm ــد روي تب ــتگاه هاي آي.او.اس هم باي دس
ــس  ــه Edit را لم ــه زده و دكم در اپ Clock ضرب
 Repeat ــي را انتخاب كنيد، در انتها هم روي و آالرم
ــار داده و بعد روزهاي هفته را كه مي خواهيد ساعت  فش

زنگ هشدار بزند، مشخص كنيد.
ــتورات  ــن كار هم مي توانيد از دس توجـه: براي اي
ــتفاده كنيد، مثال  ــراي جدول بندي آالرم ها اس صوتي ب
 wake me up at 8 ــد ــوگل بگويي ــد به گ مي تواني
ــر  ــا ه a.m. every Saturday and Sunday ت
شنبه و يكشنبه شما را راس ساعت 8 صبح بيدار كند.

5  خاموش كردن Snooze در آيفون 
 Clock روش اين كار بسيار ساده  است، بايد در اپ
آي.او.اس آالرم را ويرايش كرد. به اين صورت كه اپ را 
  Edit را انتخاب كرده و دكمه Alarm ــاز و بعد تب ب
ــاب و در آخر تنظيمات  ــپس آالرم را انتخ ــد. س را بزني
ــي آالرم آيفون تان را  Snooze را خاموش كنيد. وقت
ــتيد مثال 5 دقيقه ديگر دوباره  خاموش كرديد اگر خواس
صدا كند، بايد كمي انرژي صرف كنيد و خودتان دستي 

اين كار را انجام دهيد.
6 تغيير طول مدت Snooze در اندرويد

ــراي ب ــه اي  گزين ــد  اندروي در   Clock  اپ 

ــه Snooze ندارد، اما مي توانيد   غيرفعال كردن دكم
براي اين كار طول مدت Snooze را فقط يك دقيقه 
ــويد، تب Alarm را  ــد. بايد وارد اپ Clock ش كني
ــه  ــكل س ــاب كرده و روي دكمه منويي كه به ش انتخ
ــه صفحه نمايش ضربه بزنيد و وارد  نقطه است در گوش

ــمت Alarms مي توانيد  ــر قس ــويد. زي تنظيمات ش
Snooze Length را بزنيد و بعد زمان بين دو آالرم 

را يك دقيقه كنيد. 
Snooze 7   با دكمه حجم صدا

  Snooze ــه ــوز هم به دكم ــاني كه هن براي كس
ــند با اولين آالرم گوشي بيدار  وابسته هستند و مي ترس
ــود. شما مي توانيد  ــي ديگر پيشنهاد مي ش نشوند، روش
ــرايSnooze  آالرم  ــي ب از دكمه حجم صداي گوش
ــي مجهز به  ــد. به اين ترتيب كه در گوش ــتفاده كني اس
ــبيه سه نقطه است بزنيد  اندرويد دكمه منويي را كه ش
ــويد، در زير بخش آالرم، تنظيمات و وارد تنظيمات ش
ــد Snooze را انتخاب  Volume buttons  و بع
ــراي Snooze آالرم مي توانيد  ــد. در آيفون هم ب كني
 Sleep/Wake ــك يا دكمه دكمه حجم صدا را كلي

را لمس كنيد.
8 استفاده از آهنگ در آيفون

ــي هيجان انگيزتر و جذاب تر نياز داريد،  اگر به آالرم
ــاعت  ــه خود را براي س ــگ مورد عالق ــد آهن مي تواني
ــتري بگيريد.  ــا انرژي بيش ــاب كنيد ت ــان انتخ آيفون ت
ــش رو داريد، دكمه ــي آالرم ها را پي  در آي.او.اس وقت
ــاب كنيد، در مرحله  ــد و آالرمي را انتخ  Edit را بزني
  new ringtone ــار داده و ــد روي Sound فش بع

را انتخاب كنيد.
ــن كار مي توانيد در  ــيد پيش از اي ــته باش به ياد داش
قسمت Sound آيفون در بين Songs، آهنگ مورد 
ــد Pick را ضربه بزنيد  ــر خود را انتخاب كنيد و بع نظ
ــيو موزيك آي تيونز  تا آهنگي را كه مي خواهيد در آرش

خود انتخاب كنيد.

به وقت بيداري
آي.او.اس و اندرويدساعت گوشي هاي 8 راهكار براي تنظيم آالرم  

زندگى همراه

يكشنبه 17 خرداد 1394/ شماره 5521



اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 52106 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

آيا مى دانستيد؟

صالح سپهري فر
پيشرفت در دنياي ديجيتال به قدري سريع است كه 
شايد حتي پيش بيني دو يا سه سال ديگر هم كار ساده اي 
نباشد. با اين حال، گزارشي كه بتازگي از يك نظرسنجي 
ــناس حوزه فناوري ديجيتال منتشر  معتبر از 3 هزار كارش
شده، نشان مي دهد اينترنت اشيا نقش بسيار پررنگ تري 

در زندگي روزمره مردم بازي خواهد كرد. 
براساس پيش بيني هاي صورت گرفته، تا سال 1404 
ــش از 26 ميليارد  ــال ديگر) بي ــيدي (يعني 10 س خورش
ــيله مختلف به اينترنت متصل خواهد شد. همچنين  وس
ــايل با استفاده از فكر و نيز  مواردي همچون هدايت وس
امنيت اين دستگاه ها نيز از مهم ترين تحوالت اين حوزه 

خواهد بود. 
كنترل همه چيز با ذهن

ــنجي اين بود كه  يكي از جالب ترين يافته هاي نظرس
35 درصد پاسخ دهندگان عالقه مند بودند وسايل مختلف 
خانه خود را در آينده با استفاده از ذهن كنترل كنند. براي 
ــه با فكر كردن به در اصلي خانه، آن را باز يا قفل و  نمون

وسايل آشپزخانه را روشن يا خاموش كنند. 
تاكنون تالش هاي زيادي براي بهره گيري از نيروي 
ــايل ديجيتال صورت گرفته است.  ذهن براي كنترل وس
اساس همه اين فناوري ها بر دريافت امواج مغزي به وسيله 
دستگاهي به نام EEG  است. اين دستگاه امواج مغزي 
ــري داده تبديل مي كند. سپس اين  هر فرد را به يك س
ــخص منتقل كرد  ــا را مي توان به يك گيرنده مش داده ه
ــمند به قفل در  ــراي نمونه آن را از تلفن همراه هوش و ب
ــتاد.  هم اكنون شيوه هاي مختلفي براي  اصلي خانه فرس
ــزي فرد وجود دارد. يكي از جالب ترين  دريافت امواج مغ
ــرد آن را همانند  ــت كه ف ــيوه ها، نوعي هدفن اس اين ش
ــر مي گذارد و حسگرهاي اين  هدفن هاي عادي روي س
دستگاه نيز امواج مغزي او را دريافت كرده و به دستگاهي 

ديگر انتقال مي دهند. 
امواج مغزي من

يكي از اصلي ترين مزيت هاي استفاده از امواج مغزي 
ــت كه  ــراي كنترل تجهيزات مختلف ديجيتال اين اس ب
ــت ؛ به  اين  ترتيب  امواج مغزي هر فرد منحصر به فرد اس
ــتگاه دريافت امواج  ــدن دس ــي در صورت دزديده ش حت
ــورد آن صحبت كرديم) ،  ــزي (نظير هدفني كه در م مغ

احتمال سوء استفاده از آن به صفر مي رسد. 
آشپزخانه را درياب

ــا، اصلي ترين  ــمند و تبلت ه تاكنون تلفن هاي هوش

ــيا بوده اند، اما  بازيگران در زمينه اينترنت اش
براساس نظرسنجي  جديد ، يك چهارم 

پاسخ دهندگان بر اين باور بودند كه 
ــتگاه هاي كنترل از راه دور  دس

اشيا با استفاده از فكر، نقش 
ــي در زمينه كنترل  مهم
ــواع تجهيزات موجود  ان
خواهند  ــپزخانه  آش در 

يافت. 
براي نمونه اكنون 
ــن كردن  امكان روش
ــاز با  ــتگاه چاي س دس

استفاده از تلفن هوشمند 
ــده  ــا در آين ــود دارد، ام وج

ــدن از خواب  ــايد بتوانيم به محض بيدار ش ش
ــاز، آن  ــتگاه چاي س  و فقط با فكر كردن به دس

را روشن كنيم. 
آشپزخانه ام امن است؟

هر قدر بر تعداد دستگاه هايي كه در قالب اينترنت اشيا 
به هم اتصال مي يابند افزوده مي شود، مشكالت امنيتي 

آنها نيز اهميت بيشتري مي يابد. اصلي ترين دليلي كه 
مي تواند نگراني هايي جدي در اين زمينه به وجود آورد 

اين است كه اگر يك هكر فقط به يكي از اين تجهيزات 
ــايل  ــي يابد، امكان نفوذش در مجموعه اين وس دسترس
ــن نفوذ خرابكارانه فقط به  ــدت باال مي رود، اما اي نيز بش
ــايل محدود نمي شود. از آنجا كه اينترنت  كنترل اين وس
اشيا، اطالعاتي نظير عادت ها يا ويژگي هاي سبك زندگي 
ــران خود را نيز ذخيره مي كند، افتادن اين اطالعات  كارب
به دست افراد خرابكار و نااهل مي تواند مشكالت زيادي 

را به همراه آورد. 
خودروهاي آينده

اما شايد بتوان گفت بيشتر فناوري هاي شگفت انگيز 
در آينده حوزه ديجيتال به طراحي و ساخت خودرو مربوط 
باشد. بر اساس اين نظرسنجي، 55 درصد پاسخ دهندگان 
بر اين باور بودند كه خودروهاي هوشمند بدون راننده به 
ــيوه كنوني رانندگي  مراتب بهتر از خودروهاي فعلي و ش
ــايد هنوز با ايده آل هاي مدنظرمان در  است. با اين كه ش
زمينه ساخت خودروهاي بدون راننده فاصله زيادي داشته 
باشيم، اما فناوري هايي نظير هشدار خروج از خط جاده يا 
ترمز خودكار را مي توان نويدبخش آينده اي بهتر در زمينه 

خودرو و رانندگي هوشمندانه دانست. 
خودرو در اينترنت اشيا

ــيا به  ــرفت اينترنت اش ــد پيش رون
گونه اي است كه شايد در آينده، خودرو 
ــي جدايي ناپذير از اين شبكه  به بخش
تبديل شود. به  اين  ترتيب براي نمونه 
ــتان با خودرو به خانه نزديك مي شويم،  وقتي در تابس
پيغامي براي كولر فرستاده شده و آن را روشن مي كند 

و دستگاه غذاپز نيز ناهار را گرم خواهد كرد. 
ــيا خالي از  ــتن خودرو به جمع اينترنت اش اما پيوس
دردسر هم نيست. بي ترديد باز هم در اين ميان مساله 
ــه اين بار به مراتب پيچيده تر  امنيت وجود دارد كه البت
ــايد يك هكر بتواند با نفوذ  ــد بود. براي نمونه ش خواه
به اين شبكه، هدايت خودروي شما را در دست گرفته، 

درهاي آن را باز كرده و به آن دستبرد بزند. 
اينترنت اشيا در دهه آينده

ــيوه كاربرد  ــيا مي تواند ش ــت اش ــد اينترن بي تردي
ــروكار  ــياري از تجهيزات روزمره اي را كه با آنها س بس
داريم بكلي دگرگون كند. با اين كه اين روند در نهايت 
ــه كاهش برخي پيچيدگي هاي زندگي مي انجامد، اما  ب
ــت كه نبايد از آن غافل شد. در  ــاله اي اس امنيت، مس
ــاله امنيت آن طور كه بايد و شايد توجه  واقع اگر به مس
ــرهاي ايجاد شده زندگي به مراتب  نشود، شايد دردس

دشوارتر شود. 

اينترنت اشيا و امنيت
محمد حيدري تفرشي

استاد دانشگاه در رشته امنيت اطالعات
يكي از  بحث هاي چالشي در حوزه امنيت، ظهور 
ــه از آن به عنوان اينترنت  ــت ك پارادايم جديدي اس
ــود.  ــيا (Internet of Things)  ياد مي ش اش
ــايل الكترونيكي را  «شيء»ها طيف وسيعي از وس
ــامل مي شود كه قابليت اتصال به شبكه اينترنت  ش
ــيء به اينترنت  را دارند. اكنون حدود 10 ميليارد ش
متصل مي شود و اين رقم بيش از تعداد انسان هايي 
است كه روي كره زمين زندگي مي كنند. دانشمندان 
ــال 2020 به ــن تعداد تا س ــي كرده اند اي  پيش بين

30 ميليارد شيء افزايش پيدا  كند.
دامنه اين اشيا از وسايلي مانند تلفن همراه، تبلت، 
انواع رايانه ها و تلويزيون هاي هوشمند فراتر است. 
مثال شركت گوگل در سال 2014 شركتي را به نام 
ــه ميليارد دالر خريد كه اين شركت  NEST با س
ترموستات هاي هوشمند متصل به اينترنت را توليد 
مي كند. اين ترموستات هاي هوشمند مي توانند رفتار 
ــه پارامترهاي محيط مانند  كاربران را در واكنش ب
ــب با  دما، نور، رطوبت و ... زيرنظر بگيرند و متناس

آن به تنظيم ميزان مصرف انرژي بپردازند. 
با كمك اين ترموستات ها مي توان يخچال هايي 
ــخيص تاريخ مصرف خوردني ها و  ــت كه با تش داش
ــاميدني هاي درون خود، به كاربران هشدارهاي  آش
ــتم تهويه  ــا حتي مي توان سيس ــد ي الزم را مي ده
ــخيص مي دهد  ــنايي داشت كه تش مطبوع و روش
ــرايط  ــاعت از چه روز  به چه ش كاربرش در چه س
ــتفاده از  ــا و نوري نياز دارد. حتي مي توان با اس دم
يك ساعت هوشمند، سيستمي براي حفظ سالمت 
و پيشگيري از بيماري ها داشت كه هر لحظه عالئم 
حياتي بدن را كنترل كرده و با گزارش آن به مرجع 

خود ، دستورات پزشكي صادر مي كند.
ــتان هاي علمي ـ تخيلي نيست،  اينها ديگر داس
ــده است.  ــانده ش بلكه به همه آنها جامه عمل پوش
همين شركت NEST  قصد دارد ترموستات هاي 
ــوازم خانه بياورد.  ــمند را به درون تك تك ل هوش
ــوييم و جور ديگري ببينيم:  ــمانمان را بش حال چش
ــرف غذايمان را از  ــه تاريخ مص ــي داريم ك يخچال
ــطه ارتباط با اينترنت مي داند،  روي باركد آن به واس
سيستم تهويه و روشنايي ما مي داند چه ساعاتي در 
خانه هستيم و معموال چه وقت هايي به نور بيشتري 
نياز داريم. ساعت هوشمند ما كامال شرايط جسماني 
ــت، مثال از  ما را مي داند و از بيماري هايمان آگاه اس
ــار  روي نبض ما مي داند آيا دچار آريتمي قلبي، فش

خون و ... هستيم يا نه.
ــت كه سخاوتمندانه  ــيا شبكه اي اس اينترنت اش
ــياي پيرامونمان همراه توصيفات  تراكنش هاي اش
فراداده اي ما را در خود جا داده است. در انتقال داده 
ــگرهاي متصل به اشياي  ــده از سوي حس توليد ش

رمزنگاري جايي ندارد. 
ــي در  ــري وب معناي ــر به كارگي ــوي ديگ از س
پياده سازي نرم افزاري ساختار اينترنت اشيا شفافيت 
ــاند كه اين خود  ــه عالي ترين درجه خود مى رس را ب
ــت. آيا در چنين جهاني جايي  ناقض محرمانگي اس
براي پنهان شدن وجود خواهد داشت؟ آيا مي توان 
ــدك اندك هنگام آن  ــت؟ ان اندروني و بيروني داش
ــي دارم كه  ــاي آن كه بگوييم يخچال ــيده به ج رس
ــد بگوييم  ــت را دارد، باي ــال به اينترن ــت اتص قابلي
ــرد نگاه  رايانه متصل به اينترنتي دارم كه غذا را س

مي دارد.

دردسرهاي هوشمندى وسايل شخصىنگاه كارشناس
 تا 10 سال آينده خانه و خودروي خود را با ذهن كنترل مي كنيد
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  ايده تان چيست؟
ما يك استارت آپ فناوري هستيم كه تمركزمان را روي 
موسيقي گذاشته ايم. در چهار سال گذشته روي وسيله اي 
ــه نام Instrument 1 كار كرديم كه با آن مي توانيد   ب
ــيله  ــك بنوازيد. اين وس ــد موزي ــت داري هر جور دوس
ــازهاي موسيقي عوض مي كند و  ــتان را درباره س نگرش
ــده تا براي مردم  رابط كاربري اش به گونه اي طراحي ش
ــت كه هر كس با  ــد. هدف ما اين اس عادي جذاب باش
ــيقي بتواند موزيك بنوازد.  كمترين دانش و مهارت موس
ــازهاي ديجيتال مختلفي ساخته شده  كه كار  تاكنون س
سازهاي سنتي را انجام مي دهد و بيشتر با هدف آموزش 
ــير متفاوتي را در پيش گرفته ايم.  ــده، اما ما مس توليد ش
ــق فناوري، يادگيري  ــم كاري كنيم تا از طري مي خواهي
ــزون بر اين كه  ــود. اف ــاده تر ش ــيقي براي مردم س موس
مي خواهيم تجربه تك تك سازها را فراهم كنيم تا سازها 
ــت مانند اتفاقي كه براي تلفن همراه  جهاني شوند؛ درس
افتاد. ده سال پيش كسي فكرش را نمي كرد روزي تلفن 
همراه به جايي برسد كه كاربرد برقراري تماس با آن به 
اولويت چندم بدل شود. تلفن هاي امروزي هوشمند بوده 
ــر كاري با آن مي توان كرد؛ اين رويه در تمام جهان  و ه
مشاهده مي شود. اين دقيقا كاري است كه مي خواهيم با 

ساز موسيقي انجام دهيم.
  به نظر شما سازهاي آينده چگونه خواهد بود؟

ــت،  ــيقي اين روزها تغيير كرده اس نحوه توليد موس
ــري ام در مورد  ــتم روي پايان نامه دكت ــه داش زماني ك
ــدم مردم كامال  ــن موضوع كار مي كردم، متوجه ش همي
ــنتي فكر مي كنند و آنها بر اين  ــيقي به طور س در موس
ــنوند واقعا از  باورند صداي پيانويي كه در آهنگ ها مي ش
ــاز پيانو خارج شده است و نمي دانند بيشتر اين صداها  س
به صورت ديجيتال توليد شده است. درصد كمي از مردم 
به اين موضوع واقف هستند و اصال به آن فكر نمي كنند 

در حالي كه سازها ديجيتال نواخته مي شود.
اكنون كه دستگاهي داريم كه مي تواند هر نوع صدايي 
ــش به ذهن مي رسد كه چگونه از  را توليد كند، اين پرس
ــركت استارت آپي  ــتفاده كنيم؟ شعار آرتيفون (ش آن اس
ــترومنت وان) حس كردن موسيقي است.  ــازنده اينس س
اين وسيله در واقع رابطي است بين نيت، احساس شما و 

موزيكي كه در نظر داريد بسازيد. 
ــت كه اين دستگاه را  اين موضوع يكي از داليلي اس

ساختيم. فكر مي كنم كاري كه 
ما انجام داديم غيرقابل اجتناب 
بود. طي پنج سال آينده تغييراتي 
ــيقي رخ خواهد داد كه  در موس
ــردم متوجه  ــود م ــث مي ش باع
ــيقي چطور ساخته  ــوند موس ش
ــان  ــده و اين كار آن قدر آس ش
ــود كه مردم خواسته هاي  مي ش
ــد كرد.  ــدا خواهن ــتري پي بيش
ــياري از كساني  همين االن بس
ــروع  كه بتازگي نوازندگي را ش
ــت ندارند به يك  مي كنند دوس
ــوند. آنها دوست  ساز محدود ش
ــن  دارند به كمك يك اپليكيش

صداهاي بيشتري توليد كنند. 
موسـيقي  در  دموكراسـي  نمي كنيـد  فكـر    

مي سازيد؟
دقيقا همين طور است. در 
واقع اين ما نيستيم كه اين كار 
را انجام مي دهيم، مدت هاست 
ــك ديجيتال  ــا صنعت موزي ب
اين اتفاق در حال وقوع است. 
ــم روي همين  ــا ه تمركز م
ــت كه دسترسي  ــمت اس قس
مردم را به موسيقي گسترش 
ــد حق انتخاب  دهيم تا بتوانن
ــند. 20  ــتري داشته باش بيش
سال پيش تنها راه نواختن ساز 
ــتفاده از يك ويلون  ويلون اس
بود، اما اكنون با يك كيبورد و 
نمونه صداي ديجيتال ويلون، 

مي توان صداهاي مختلف اين ساز را توليد كرد.
  چطـور ايده سـاخت اين دسـتگاه به ذهنتان 

رسيد؟
چهار سال و نيم پيش كه داشتم مدرك دكتري ام را 
ــگاه دور  مي گرفتم، تصميم گرفتم كمي از محيط دانش
شوم و به مسافرت بروم. مدتي بعد در چين بودم و داشتم 
بلندگو و تجهيزات موسيقي مي ساختم كه اين ايده ناب 
ــرم زد. از آنجا كه خودم نواختن سازهاي زيادي را  به س
ــازم كه بتواند همه  ــازي بس بلد بودم، تصميم گرفتم س
صداها را توليد كند. تا آن زمان اپليكيشن براي توليد هر 
ــاخته شده بود،  نوع صدا همچون GarageBand  س
اما سخت افزار (ساز) به اين منظور وجود نداشت. بنابراين 
به ذهنم رسيد چرا چنين چيزي وجود ندارد، در حالي كه 

مي توان به آساني با آن آهنگ ساخت؟
ــه انجام داديم يك فرد تازه كار به  طبق تحقيقاتي ك
ده هزار ساعت آموزش نياز دارد تا يك موسيقيدان شود. 
بيشتر مردم دوست دارند نواختن ساز بلد باشند و آهنگ 

ــوند. اين  ــين ش توليد كنند، اما نمي خواهند يك موزيس
همان بازاري بود كه مي خواستيم فتحش كنيم.

ــن هاي موجود را بررسي كردم تا از  نخست اپليكيش
طريق ساده سازي كردن آنها، هر كس بتواند با يك اپ 
ــه ذهنم خطور كرد،  ــود؛ اما راه ديگري هم ب نوازنده ش
ساخت يك ساز همه كاره بود؛ سازي كه مي توانيد صداي 
ــازي كه فرد ديگري  ــازي كنيد، نه س آن را شخصي س

ساخته و فقط يك صدا توليد مي كند.
  براي عملي كردن ايده چه كرديد؟

ــتاني داشتم كه اكنون  ــال 2011 بود. دوس اوايل س
يك تيم شده ايم و هريك از ما به هدفمان ايمان داريم. 
براي معرفي ايده سفرهاي زيادي رفتيم و به نوازنده ها و 

استوديوهاي بسياري سر زديم تا آن را بشناسانيم.
  بزرگ ترين چالش تان در اين زمينه چه بود؟

يكي از بزرگ ترين چالش ها مرحله ساخت اين وسيله 
ــازي ديجيتال بسازيم كه قرار  ــتيم س بود، زيرا مي خواس
است جايگزين تارهاي يك گيتار شود. مساله حساسيت 
ــار خيلي حياتي بود، زيرا تجربه كاربري و صداي  به فش
خروجي را تحت الشعاع قرار مي داد. به اين منظور مجبور 
ــازيم. خيلي روي  ــي بس ــگر اختصاص ــديم يك حس ش
محصول و اين كه چه شكلي باشد كار كرديم تا در نهايت 
ــترومنت وان را به تعداد  ــيديم. اينس به تركيب فعلي رس
زيادي نوازنده داديم تا از آن استفاده كنند و حس شان را 

بگويند، نتيجه دقيقا مانند يك ساز معمولي بود.
  توصيه تان چيست؟

ــورت بگيريد، ولي الزاما نبايد آنچه آنها  از ديگران مش
مي گويند انجام دهيد. براي مثال وقتي اينسترومنت وان 
را مي ساختيم عده اي مي گفتند دكمه داشته باشد، عده اي 
ــته باشد و هر كس يك نظري مي داد. اگر  مي گفتند نداش
مي خواستيم به حرف مردم گوش بدهيم معلوم نبود چه از 
آب درمي آمد. همان طوريكه توضيح دادم براي ما ساخت 
يك حسگر حساس اختصاصي حياتي بود، به همين دليل 
به نظرم بزرگ ترين سد در راه توليد، تجربه كاربري است 
تا خط توليد. براي ما پنج سال طول كشيد تا از يك ايده 
ــويم كه خيلي  ــازيم و وارد بازار ش خام اوليه محصول بس
طوالني بود. دليلش هم اين بود كه مجبور بوديم همه چيز 
ــازيم. براي يك ايده بايد خيلي سريع تر از اين  را از نو بس

وارد بازار شد و وقت را تلف نكرد.
  چطور سرمايه جذب كرديد؟

ــرمايه گذار و  ــرمايه نخست از چند س براي جذب س
مردم كمك گرفتيم. پس از اين كه پروژه به يك مرحله 
ــيد، آن را روي كيك استارتر گذاشتيم كه  قابل قبول رس
نظر 3500 كمك كننده را جلب كرد و توانست بيشترين 
سرمايه را بين پروژه هاي مربوط به موسيقي در تاريخ اين 
ــايت رقم بزند. ما تاريخ عرضه نخستين اينسترومنت  س
ــال 2016 در نظر گرفته ايم، زيرا قصد  ــداي س وان را ابت

داريم محصولي بي عيب و نقص ارائه كنيم. 

تالش

ــك ياب اينترنتي،  ــه پيش (پزش تالش 2 هفت
ــفاجو  ــايتي به نام ش ــماره 519) در مورد وبس ش
ــكان، اينترنتي وقت  ــود با آن از پزش بود كه مي ش
ــرور از رشت  ويزيت گرفت. در اين باره آقاي مس
ــت و به نظر  ــته  كه يك بازارياب اس برايمان نوش
ــايت ايجاد  او بهترين راه براي جا انداختن اين س
ــكان قول  ــه گفته او، اگر به پزش ــت. ب انگيزه اس

ــان اينترنتي  ــده و به مراجع ــش مراجعه كنن افزاي
ــادگي انگيزه   قول جلو انداختن نوبت را بدهيد بس

باال مي رود.
ــفاجو خيلي خوب  خواننده ديگري گفته  ايده ش
ــت ولي چند اشكال دارد، مثال با توجه به وضع  اس
ــور ارتباط تصويري با كندي صورت  اينترنت كش
ــان راه حل موسس شفاجو براي اين  مي گيرد. ايش

ــخ بايد بگوييم  ــده اند. در پاس ــكل را جويا ش مش
شفاجو يك سايت نوبت گيري آنالين است و فعال 

ارتباط تصويري بين پزشك و بيمار ندارد.
ــت اگر شفاجو با  خواننده ديگري هم نوشته اس
ــكي همكاري كند، آن وقت اين سازمان  نظام پزش
ــكان مي تواند از  ــال يك پيامك براي پزش با ارس
ــايت ثبت نام كنند  ــت كند در اين س همه درخواس
ــتري گسترش  ــايت با سرعت بيش و ديتابيس س

مي يابد. 

ش
 تال

ك
وس

كي

انگيزه سازى

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

كليك بي صبرانه منتظر شماست.
شماره پيامك: 300011226 

 آدرس ايميل: 
Click@jamejamonline.ir

رامين فتوت
سيم هاي گيتار لمس مي شود، روي طبل كوبيده مي شود و شاسي هاي پيانو فشار داده مي شود تا موسيقي نواخته شود. 
 حال اگر تنها يك ساز باشد كه صداي هريك از اين سازها را به روش نواختن خودشان خلق كند چه؟ اينسترومنت وان 
(INSTRUMENT1) ايده ساخت چنين سازي است كه مي تواند حركات دست نوازنده را به صداي هر سازي 

كه دوست دارد تبديل كند. 
تيم سازنده با در نظر گرفتن اين موضوع كه هر شخص مي تواند با اينستاگرام يك عكاس خالق شود، اين ساز 
ــت ديگر نيازي نيست يك موسيقيدان حرفه اي باشيد تا آهنگ بسازيد. همراه  ــاخته و بر اين باور اس ديجيتال را س
ــن مخصوص هم وجود دارد كه با اتصال آن به دستگاه مي توان ساز مورد نظر را انتخاب  ــاز يك اپليكيش با اين س
ــترومنت وان با نرم افزارهايي نظير گاراژبند سازگاري دارد و به رايانه هم متصل مي شود.  كرد و آن را نواخت. اينس
روي دسته (قسمت اصلي) اين ساز شش رشته سيم و 12 فرتز ديجيتال وجود دارد كه عملكردي نظير گيتار دارد 

و صداي سازهاي ديگر را هم درمي آورد. 
ــن، يك كليد براي ولوم صدا، دو بلندگو و خروجي MIDI، هدفن و كليدهايي براي تنظيم خروجي  ــر از اي غي
صدا وجود دارد.اين دستگاه نتيجه تالش يك تيم استارت آپ به رهبري «مايك بوترا» است كه پس از چند سال 

كار روي اين ايده توانسته آن را به محصولي كاربردي تبديل كند. 

(Mike Butera) نام: مايك بوتِرا  
و  فلسـفه  دكتـراي  تحصيـالت: 

جامعه شناسي
كشور: آمريكا، تِنسي

INSTRUMENT 1 :نام ايده
artiphon.com :سايت

سـازي براي تمـام فصول
اين وسيله مي تواند صداي هر سازي را توليد كند
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با

 Need For Speed بازآفريني

بر اساس اعالم الكترونيك آرتز، قرار است سري بازي 
ــتخوش تغييرات  ــوب Need For Speed دس محب

بنيادين و بازآفريني شود. 
ــازنده  ــم Ghost Games، س ــن وظيفه به تي اي
ــال 2013  بازي Need for Speed: Rivals كه س
منتشر شده، محول شده است. به گفته مدير اجرايي تيم 
Ghost Games، قرار است نسخه بعدي اين بازي 
ــاالنه به همان چيزي  ــار س ــال وقفه در انتش با يك س
ــت هواداران و خود سازنده ها  ــود كه سال هاس تبديل ش
ــز در خبري اعالم كرده در  ــد. الكترونيك آرت مي خواهن
ــت تا  حال همكاري با اعضاي Speedhunters اس
بتواند با اطالع از جذاب ترين جزئيات مربوط به صنعت 
خودرو و مسابقات مربوط به آن، باالترين سطح جزئيات 
ــر البته چندان تازگي  ــازي به كار بگيرد. اين خب را در ب
ــركت اعالم كرد براي ساخت  ــال پيش اين ش ندارد. س
ــخه بهتر، يك سال در انتشار بازي بعدي وقفه  يك نس
ــري   خواهد انداخت. انتظار مي رود بازي بعدي از اين س

پاييز امسال به بازار بيايد.
 يك بازي صوت مبنا 

در سبك وحشت

ــت  بازي ادراك (Perception) پروژه  جديدي اس
ــه كاران Irrational Games در حال توليد  كه كهن
آن هستند. در اين بازي، بازيكن در نقش قهرماني شجاع 
ــي قرار مي گيرد كه به جستجو در محدوده اي  به نام كاس
ــردازد. نكته  ــه تباهي در روياهايش مي پ ــه و رو ب متروك
ــن  ــيله اكولوكيش ــت و به وس ــه او نابيناس ــت ك اينجاس

(مكان يابي با امواج صوتي) مسيرش را پيدا مي كند.
توسل به اكولوكيشن، كاسي را وامي دارد تا با لمس 
ــه زدن به اطراف راهش را پيدا كند و همين امر  و ضرب
به جلب توجه عنصر پليدي به نام حضور منجر مي شود. 
ــي هيچ سالحي براي مقابله با اين ماهيت ندارد و  كاس
ــمندش  ــايل دفاعش هوش، عصا و تلفن هوش تنها وس
است كه به وسيله آنها سرنخ ها را كشف كرده و از اسرار 

عمارت پرده برمي دارد. 
ــه  ك  Deep End Games ــتوديوي  اس
ــن در توليد عناوين بزرگي  ــت اندركارانش پيش از اي دس
ــده،  ــي، پدرخوان ــاك: اليتناه ــاك، بايوش ــون بايوش  چ
ــتارگان: جمهوري قديم و  ــگ س Dead Space، جن
ــريك بوده اند، اين بازي را توليد كرده است.  راك بند ش
ــتارتر قرار داشته و در صدد  اين بازي اكنون در كيك اس
جذب كمك هاي مردمي براي توليد است. اگر همه چيز 
ــال آينده شاهد انتشار  طبق برنامه پيش برود تا خرداد س

اين بازي خواهيم بود.

سياوش شهبازي
ــارز يك  ــداق ب ــركت CD Projekt Red مص ش
ــركت تابع اصول اخالقي است. در اين هياهو كه بيشتر  ش
ــازي با تكيه بر محتواي قابل دانلود  ــركت هاي بازي س ش
ــف مي كنند، اين  ــه درآمدزايي مضاع ــدام ب (DLC)، اق
ــش، به عرضه تمام  ــر وفاداري هواداران ــركت با تكيه ب ش
ــته هاي  ــال فرنچايز محبوبش اقدام كرده و همه بس و كم
ــرد و چه  ــر خواهد ك ــي را رايگان منتش ــودي احتمال دانل
شاهكاري است سومين قسمت و آخرين قسمت از سه گانه 
ــراي گرالت، همچو رودي كه  ــمت، ماج ويچر. در اين قس
ــاي نارنجي مي گذرد  ــبز و افق ه از ميان جلگه هاي سرس
ــتر مي پيوندد، خيل  ــيع و دامن گس و در انتها به دريايي وس

هوادارانش را سيراب مي كند. 
ــوم ويچر عاري از عيب نيست. مهم ترين  ــمت س قس
ــي در تبليغات و  ــت مدع ــيدن به كيفي ــايد نرس آنان ش
ــداي خيلي ها را  ــد كه ص ــار باش ويدئوهاي پيش از انتش
ــد نمي توان ويچر  ــت، اما فارغ از آن، هر چن درآورده اس
ــا داراي نكاتي ناب و  ــد، ام ــري نامي ــيس ديگ را كرايس

مسحوركننده است. 
انيميشن هاي بازي هنوز جاي كار دارد. نحوه حركت 
ــن  ــر مي آيد. انيميش ــي زمخت به نظ ــخصيت ها گاه ش
چهره ها نيز فاصله قابل توجهي با شاهكار اين زمينه يعني 

Mass Effect دارد. با اين حال، نقطه قوت ويچر 3 در 
خلق دنيايي است كه ظاهر و باطن كلي  آن چنان به دل 
ــايد تا سال ها كمتر عنواني بتواند هم رده  مي نشيند كه ش
آن شود. قلمرو شمالي، درزمره زيباترين جهان هايي است 
ــده و از  كه تا امروز در عرصه بازي هاي رايانه اي خلق ش

اين نظر بايد ممنون سازندگانش بود.
ــه اندازه  ــم، نه ب ــازي از نظر حس رئاليس گرافيك ب
 Skyrim ــد ــه همانن ــزي و ن Dragon Age فانت
ــت، اما گيرايي افسون كننده اي دارد. اگر از نظر  واقعگراس
فني به آن دقيق شويم، شايد صحنه هايي مانند برگ هاي 
ــه بعدي  ــاي مختلف نماي س ــا تكنيك ه ــدي كه ب دوبع
ــد يا برخي بافت هاي ضعيف توي ذوق بزند، اما از  يافته ان

نظر هنري با يك اثر بسيار ديدني طرف هستيم. 
ــياه ترين و در عين حال  ــايد س ــر 3، ش ــتان ويچ داس
ــد. دختري از  ــري باش ــتان اين س درگيركننده ترين داس
ــت.  ــت تعقيب نيروهاي اهريمني اس ــراف زادگان تح اش
ــي خطرناكي در معرض تهديد تصرف  نيروهاي فراطبيع
ــون گرفته و بار  ــز رنگ و بوي خ ــتند. همه چي آنها هس
تغيير شرايط همه بر دوش گرالت است. خط  مشي اصلي 
ــجم تر و  ــكايريم منس ــتان ويچر از روايت اصلي اس داس
ــت، اما در اين بازي نيز داستان مركزي بازي  جذاب تر اس

تحت الشعاع خطوط جنبي داستان قرار گرفته است.
ــاي بازي  ــد در خلق دني ــازندگان را باي ــر س اوج هن
ــذاب و گيرا كار  ــازي آنچنان ج ــت. اتفاقات فرعي ب ياف
ــم آب و هوا گرفته تا طراحي محيط و  ــده (از مكانيس ش
ــه خيلي راحت  ــخصيت پردازي كاراكترهاي جنبي) ك ش
ــتان منحرف شده و مدتي بعد،  ممكن است از اصل داس

تازه به فكر دنبال كردن خط اصلي داستان باشيد.
ــه بازيكن  ــئوليت ب ــاي حس مس ــازندگان در الق س

ــته اند. انتخاب هاي بازيكن به معناي  ــنگ تمام گذاش س
ــوده و حتي عناويني مانند  ــي روي پيامدها اثرگذار ب واقع
ــايه خود مي برند. از ديگر  Mass Effect را هم زير س
ــازندگان توانسته اند  ــت كه س هاياليت هاي بازي اين اس
ــتان پردازي، بازيكن را به  ــتم قوي ديالوگ و داس با سيس
ــخصيت هاي بازي  همذات پنداري، حتي با خبيث ترين ش

وادار كنند. 
ــتخوش تغيير شده  گيم پلي بازي از جهات زيادي دس
ــي از ممتازترين  ــري ويچر را به يك ــمت از س و اين قس
ــت. تعداد  ــش تبديل كرده اس ــا ميان هم قطاران نمونه ه
ماموريت هاي بازي واقعا زياد است. آن قدر كه حدود 100 

مجيد رحماني
ــك  ــي ي ــاي كارت ــا بازي ه Card Games ي
ــه به نوعي ــت ك ــي اس ــاي ويدئوي ــبك از بازي  ه  س

 زير شاخه  استراتژي به شمار مي رود، هر بازيكن تعداد 
ــخصي كارت براي بازي كردن در اختيار دارد كه  مش
ــا و ويژگي هاي منحصربه فردي دارد.  هركدام قدرت ه
ــل كارت  ها با يكديگر، تاثيري كه روي يكديگر يا  تقاب
ــمن مي گذارند و البته نحوه چينش آنها  كارت هاي دش
ــايد خواندن  در بازي، برنده رقابت را تعيين مي كند. ش
ــاد كارت بازي هايي كه دوران  ــما را ي اين چند خط ش
ــت ها و... انجام  ــين  ها، فوتباليس كودكي با كارت  ماش
مي داديم، بيندازد و همه  اينها برايتان آشنا به نظر برسد، 
ــت كه تا همين چند سال پيش يا  ولي واقعيت اين اس
 Hearthstone ــت بگوييم تا قبل از بازي بهتر اس
ــركت بليزارد، اين سبك بازي ها حتي در كشورهاي  ش
غربي نيز مخاطبان محدودي داشت چه برسد به ايران 
كه بيشتر مردم بازي  هاي ويدئويي را فقط با چند سبك 
انگشت شمار مي شناختند. حاال به لطف رشد بازي هاي 
ــتون» مي توان افراد  ــي و همچنين «هارت اس ويدئوي
زيادي را در ايران پيدا كرد كه با بازي هاي كارتي آشنا 
هستند و شاهد ساخته شدن بازي هاي بيشتري در اين 

سبك هستيم.
هفته  گذشته توانستيم اطالعات نسبتا مفصلي درباره 
ــركت آرنا يعني «قهرمانان  ــت ساخت  ش پروژ ه  در دس
آدون» به دست بياوريم. قهرمانان آدون، عنوان ايراني 
ــبك كارت بازي است كه مراحل انتهايي  F2P در س
توليد را سپري مي كند و به  احتمال زياد تا نيمه  اول تير 
ــگاه  هاي اينترنتي اندرويد مثل  مي توانيد آن را از فروش

كافه بازار و iOS همچون سيبچه تهيه كنيد.
ــت،  به طور خالصه اين بازي يك قالب ايراني اس
بالفاصله و بعد از يك دست بازي كردن شما را درگير 
خود مي كند و مي خواهيد بيشتر بازي كنيد. شايد شما 
هم مانند من آن قدر از اين بازي خوشتان بيايد كه بعد 
از آن وسوسه شويد هارت استون هم بازي كنيد. البته 
ــه اين بازي از هارت  ــت ك اين حرف به اين معني نيس
استون شركت بليزارد با صدها بلكه هزارها كارمند بهتر 
است ولي با قطعيت مي توان گفت به عنوان يك كارت 

بازي، رسالتش را خيلي خوب انجام مي دهد.
در مورد داستان و جزئيات قصه شايد بهتر باشد بعد 
از انتشار بازي در نقد و بررسي به آن پرداخته شود، ولي 
ــروري به نام «آشوب»  كليت قصه در مورد موجود ش
ــف را يكي پس از ديگري به  ــت كه دنياهاي مختل اس

ــما هستيد به پا  ــاند تا قهرماناني كه ش نابودي مي كش
ــش را متوقف كنيد. بخش  ــد و خرابكاري هاي مي خزي
ــي  ــن بازي ها در واقع مقدمه و آموزش ــتاني در اي داس
ــاي آنالين به  ــراي ورود به رقابت ه ــراي كاربران ب ب
شمار مي رود؛ جايي كه ديگر با هوش مصنوعي مواجه 
ــتيد و ساختار نوبتي بازي و تالش براي پيش بيني  نيس
ــود تازه  ــاني خود باعث مي ش حركت بعدي رقيب انس

چالش اصلي را تجربه كنيد.
ــانه ها  بازي فعال هفت قهرمان اصلي دارد كه با نش
يا آيكون هايي مجزا مشخص شده اند كه در واقع همان 
ــك از اين قهرمان ها  ــتند. هر ي كالس هاي بازي هس
ــرد دارند كه در  ــت كارت منحصر به ف ــش تا هف نيز ش
ــدود 40 عدد  ــمار كارت هاي بازي را به ح مجموع ش
مي رساند. كارت ها به طور كلي سه مشخصه  سالمت، 
ــه در پايين هر كدام از  ــون و قدرت ضربه دارند ك افس
آنها به رنگ هاي مختلف نوشته شده است. شما بايد با 
قراردادن كارت هاي مناسب در مقابل كارت هاي رقيب 
ــه قهرمان حريف  ــا از بين بردن آنها، ب ــالش كنيد ب ت

دسترسي پيدا كنيد.
قبل از شروع مسابقه و در منويي جداگانه مي توانيد 
سه دسته كارت براي خود تنظيم كنيد. هر دسته شامل 
ــود كه حين مبارزه و بعد از هر بار  14 عدد كارت مي ش
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ازي

ــب و به ياد ماندني را به بازيكن  ــاعت گيم پلي دلچس س
هديه كند. از معدود نقاط  ضعفي كه در تنظيم ماموريت ها 
مشاهده مي شود، ازدياد ماموريت هاي زمان پركن است 

تا حدي كه به تجربه بازي لطمه مي زند.
البته تعداد ماموريت هاي ممتاز بازي نيز كم نيست؛ 
ــام Witcher Contract در  ــا ن ماموريت هايي ب
ــك هيوال را به  ــود دارد كه وظيفه نابودي ي ــازي وج ب
بازيكن محول مي كند. اين ماموريت ها مراحل متنوعي 
ــده و  دارد كه هركدام به يك ميان پرده ديدني مزين ش
ــابي از خجالت بازيكن درمي آيد. بعضي از مراحل  حس
ــي اصلي داستان هم  ــان روي خط  مش جانبي و پيامدش

ــته بخوبي از  اثرگذارند و CD Projekt Red توانس
پس ماموريت هاي اصلي و جنبي بربيايد. 

ــير و پنج قابليت  ــته اسلحه گرالت، دو شمش در رس
ــواع بمب ها،  ــان را در كنار ان ــوم به نش ــي موس جادوي
ــعله افكني،  ــامل ش ــان ها ش كمان ها و... مي يابيم. نش
ــي، قابليت كنترل  ــپر تهاجم ــازي تلكينتيك، س گيج س

ذهن و تله جادويي ايستاست. 
ــت؛ اما كمي  ــخت نيس مبارزه در ويچر 3 چندان س
ــوان ويچر 3  ــد. از حيث كنترل، مي ت ــادت مي خواه ع
ــبيه كرد. از  ــه ارواح ظلماني (Dark Souls) تش را ب
ــركات او را در ميانه انجام متوقف  آنجا كه نمي توان ح

ــرج بدهد تا از  ــياري به خ ــرد، بازيكن بايد دقت بس ك
ــرف ديگر، نابودي  ــت بي مورد دوري كند. از ط شكس
ــمن نيازمند يادگيري قلق خاص خودش است.  هر دش
البته اين مورد يكي از خصوصيت هاي عادي بازي هاي 

نقش آفريني است و چندان عجيب نيست.
ــاعات ابتدايي بازي، ارتقا يافتن  ــت در س ممكن اس
ــد، اما كم كم  ــه نظر بياي ــخت ب ــت بيش از حد س گرال
ــد، اين امر با  ــتجو كني ــويد كجاها را جس كه متوجه ش
ــتري صورت خواهد گرفت. چهار شاخه  ــهولت بيش س
ــود دارد كه هركدام به  ــراي ارتقاي گرالت وج اصلي ب
ــت. انتخاب اين شاخه ها  پنج زيرشاخه تقسيم شده اس
ــراي مثال، مي توانيد  ــز پيچيدگي هاي خود را دارد. ب ني
ــرمايه گذاري  ــد و با س ــه كني ــردي تدافعي پيش رويك
ــع مكالمه با  ــن گرالت، موق ــرل ذه ــت كنت روي قابلي
ــتري در اختيار  ــخصيت هاي عادي، گزينه هاي بيش ش

داشته باشيد.
ــه وري در اين بازي به طرز  سيستم كيمياگري و پيش
شگفت آوري پرجزئيات كار شده است. در طول بازي به 
الگوهاي بسياري دست پيدا خواهيد كرد كه براي يافتن 
ــت زيادي صرف كنيد. از آنجا كه  منابع هركدام بايد وق
ــياري از بازيكنان حوصله درگيري با  احتمال مي رود بس
ــتم را نداشته باشند، توصيه مي كنيم از ارتقاي  اين سيس
اسلحه ضعيف ابتداي بازي پرهيز كنيد و منابع خود را به 

انواع قوي تر آنها اختصاص دهيد.
ــتم كيمياگري و پيشه وري بازي موردي  ذات سيس
ــدي براي  ــا ظاهر پيچيده و گيج كننده آن س ندارد، ام
ــت. طراحي منوها  ــذت بردن بازيكن از اين بخش اس ل
ــازگاري براي كنسول و رايانه شخصي سردرگم  بين س
ــكالت مي افزايد، اما بدون شك  ــت و همين به مش اس
ــت.  ــازي روي PC اس ــام اين ب ــت انج ــن حال بهتري
ــتفاده از ماوس و  ــارزه با اس ــوص وقتي پاي مب بخص
ــن بازي را با توجه  ــورد به ميان بيايد. در نهايت اي كيب
ــه عالقه مندان بازي هاي  ــني اش به هم به رده بندي س
نقش آفريني توصيه مي كنيم. ويچر از آن شاهكارهايي 

است كه نظيرش به ندرت خلق مي شود.

تغيير نوبت به صورت تصادفي يكي از آنها به كارت هاي 
شما اضافه مي شود.

ــرار دادن كارت ها روي  ــل محدودكننده در ق عام
ــوني است كه هر كدام  صفحه  بازي، مقدار مانا يا افس
ــما مقدار  ــابقه ش از آنها طلب مي كنند. در ابتداي مس
ــون داريد كه به شكل دايره هاي آبي رنگ  معيني افس
ــوند و بعد از هر نوبت به مرور اين  نمايش داده مي ش
ــا تنها به  ــد. بعضي از كارت ه ــدار افزايش مي ياب مق
ــي كارت هايي با نياز  ــون نياز دارند ول يك واحد افس
ــد؛ در نتيجه اين تصميم مهم و  ــتر نيز وجود دارن بيش
ــتراتژيك همواره در جريان بازي وجود دارد كه از  اس
ــت در كجا قرار  بين كارت هاي موجود، كدام بهتر اس
ــد يا  بگيرد، يك كارت در كنار چه كارت ديگري باش

اين كه اصال زمان درست براي بازي دادن يك كارت 
چه زماني است.

ــان آدون» به اين ترتيب  ــون گيم پلي «قهرمان قان
ــي خود ضربه وارد  ــت كه هر كارت به كارت جلوي اس
ــته  ــد و درصورتي كه كارتي جلويش قرار نداش مي كن
ــد كه با مردن  ــان حريف ضربه مي زن ــد، به قهرم باش
ــال كارت هايي هم  ــود. با اين ح ــازي تمام مي ش او ب
هستند كه به شكل مستقيم آسيب وارد نمي كنند بلكه 
ــال كارتي كه باعث  ــوني را اجرا مي كنند، مث فقط افس
ــود يكي از كارت هاي رقيب به خودي حمله كند  مي ش
ــي بازي  يا كارت هاي ديگري كه بعدها در نقد و بررس

به آنها خواهيم پرداخت.
ــته  زمرد، ياقوت،  كارت هاي بازي كال در چهار دس

ــزان نادر يا متداول  ــورد و كهربا قرار دارند كه مي الج
ــخص مي كند. همچنين با امتيازها و  بودن آنها را مش
جوايزي كه از پيروزي ها به دست مي آوريد، مي توانيد از 
فروشگاه بازي بسته هاي كارت يا موارد ديگري بخريد 
ــه كار بردن صحيح هركدام، به نحوي  كه در صورت ب
ــما كمك كنند.  ــتر ش ــد به پيروزي هاي بيش مي توانن
ــا پرداخت هزينه  درون  همچنين بازيكنان مي توانند ب

بازي نيز به خريد از فروشگاه بپردازند. 
ــان آدون» از لحاظ بصري و كيفيت هنري  «قهرم
ــيار بااليي قرار دارد. طراحي هر يك از  ــطح بس در س
كارت ها با دقت و وسواس زيادي صورت گرفته است. 
كارت هاي مختلف، انيميشن هاي متفاوت حمله كردن و 
آسيب خوردن دارند كه به زيبايي اجرا شده اند و استفاده  
از هر كارت با افكت هاي تصويري جذابي همراه است. 
ــيقي بازي نيز بسيار خوب كار شده  صداگذاري و موس
ــته است. چند ترك متفاوت  و اصطالحا روي كار نشس
در بازي وجود دارد كه در مبارزات گوناگون به گوشتان 
ــه به حمايت بنياد  ــورد. «قهرمانان آدون» ن خواهد خ
ــازنده هايش مثل خيلي هاي ديگر در  ــاز دارد و نه س ني
بوق و كرنا مي كنند كه «ما با مشكالت و سختي هاي 
فراوان بازي را ساختيم، لطفا از ما حمايت كنيد و بازي 
ــار تجربه كردن  ــد». اين بازي فقط به يك ب را بخري
ــت تا ظرفيت زياد  ــاز دارد و همين فرصت كافي اس ني
ــما نشان دهد، به جاي اين كه فقط  و جذابيتش را به ش
حرف بزند، مي خواهد يك گيم پلي و بازي خوب به شما 
ــنه  رقابت تان كند كه تا به خود  ارائه كرده و چنان تش
ــايد هيچ بازي ايراني ديگري تا اين حد  بياييد ببينيد ش

شما را درگير خود نكرده است.

نفرت از بشريت

ــت كه  ــتقل اس ــازي Hatred، يك عنوان مس ب
ــما در اين بازي هدايت  ــابي جنجال آفرين شد. ش حس
ــه از كل  ــده مي گيريد ك ــان را به عه ــك ضد قهرم ي
ــازي را اصطالحا  ــبك اين ب ــت. س ــريت بيزار اس  بش
ــما  ــد، يعني ش Twin-Stick Shooter مي گوين
ــر را هدايت مي كنيد و با  ــك آنالوگ كنترلر كاراكت با ي
ــاس  ــليك كردن را انجام مي دهيد. اس آنالوگ ديگر ش
ــتن  ــت و هدف هر مرحله كش گيم پلي بازي همين اس
ــت كه پيدا مي كنيد. بازي به دليل  تمام انسان هايي اس
خشونت بسيار باال و نمود كشتار عمومي در گيم پلي اش 
ــط  ــتيم براي اولين بار توس ــان بدو ورود به اس در هم
ــركت Valve از روي اين شبكه حذف شد ولي به  ش
ــتيم  دنبال اعتراضات و نظرات كاربران، دوباره روي اس
ــت و احتماال در  قرار گرفت. Hatred براي PC اس
ــتراليا ممنوع اعالم خواهد  كشورهايي مثل آلمان و اس

شد.
زمستان كوهستان و حوادث آن

ــا روند  ــي ب ــه بازي هاي ــود ك ــالي مي ش ــه س  دو س
ــردن به ماجرايي كه در  ــت و گذار در محيط و پي ب گش
آن رخ داده، ظهور پيدا كرده اند و شاهد بازي هاي زيادي 
ــرعت كند روند  ــاختار بوده ايم كه برخالف س ــا اين س ب
ــيار خوبي هم  ــتقبال بس  بازي، اتفاقا از تعدادي از آنها اس
 به عمل آمده است. Kholat وقايعي حقيقي موسوم به 
ــت؛  ــع الهام خود قرار داده اس Dyatlov Pass را منب
حادثه اي كه در آن 9 طبيعت گرد روسي به طور مرموزي 
ــدند و باعث شكل گيري نظريه هاي تائيد نشده   كشته ش
فراوان شد. بازي، شما را به سرزمين هاي پهناور و خشن 
ــتد تا سرانجام دريابيد چه اتفاقي  كوه هاي اورال مي فرس
ــت و در مسير رسيدن به اين  براي آن 9 نفر رخ داده اس
ــواالت  ــد كه خود س جواب، با اتفاقاتي مواجه خواهيد ش
بيشتري برايتان ايجاد مي كنند. نشانه هاي سبك ترسناك 
را مي توان بخوبي در اين بازي مشاهده كرد و نكته جالب 
ــاون بين، هنرپيشه  معروف بريتانيايي و بازيگر  اين كه ش
ــتارك در سريال بازي تاج و تخت به عنوان  نقش ند اس

راوي، حوادث را برايتان روايت خواهد كرد. 
با سرعت بران

 F1 2015 ــه ــازي اين هفت ــن ب ــومين و آخري س
ــابقه اي و  ــتداران بازي هاي مس ــا دوس ــت كه قطع اس
ماشين سواري بدشان نمي آيد آن را تجربه كنند. از آنجا 
ــاخت خود را تغيير داده، مي توانيد  ــازنده موتور س كه س
ــاهد گرافيك نسل هشتم و جلوه هاي بصري زيبايي  ش

در اين بازي باشيد.

بازى هفته
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داغ ترين نرم افزارهاى موبايل

Tayasui Memopad

كارهايتان را در اين فهرست بگذاريد
كارهاي روزانه تان را چگونه سرو سامان مي دهيد؟ جايي مي نويسيد يا در ذهن تان نگه مي داريد؟ آيا مي دانيد 
براي اين كار اپليكيشن هايي وجود دارد كه Any.do يكي از بهترين هاست؟ اين اپليكيشن بخوبي از سيستم 
كالود بهره مي برد، به اين معني كه با نصب روي هر پلتفرمي بسرعت اطالعاتش با سرور به روزرساني و همگام 
ــويد كه فهرست هاي از پيش نامگذاري شده دارد. با  ــود. با ورود به اپ با صفحه پيش فرضي روبه رو مي ش مي ش
ــت كه امكان افزودن به آن هم وجود دارد مي توانيد كارها و موارد مدنظرتان را به آن اضافه  انتخاب هر فهرس
كنيد. رابط كاربري و محيط برنامه با نظم و سادگي كاربرپسند طراحي شده و مي توان هر فهرست را با دوستان، 
همكاران و اعضاي خانواده به اشتراك گذاشت. غير از امكان تايپ براي ورود كارها و وظايف، قابليت استفاده از 
فايل هاي ويدئويي موجود در دراپ باكس و حتي استفاده از فرامين صوتي درون اين اپليكيشن وجود دارد. رابط 
كاربري برنامه به گونه اي است كه براي مثال با ذخيره موردي همچون «تماس با يك فرد» آيكون تلفن روبه روي 

آن قرار مي گيرد و از همانجا مي توان به آساني با شخص مورد نظر تماس گرفت.

iOS و اندرويدكاربردي

47/2 مگابايت Any.DO inc

bit.ly/1gNWKipapple.co/1EEpPX5

چيدمان دكور به سبك نوين
ــو بچينيد يا  ــايل را از ن ــي هيچ ايده اي نداريد كه چگونه وس ــده ايد ول ــته ش ــور داخلي خانه تان خس از دك
ــده است. هاوز كه  ــاخته ش ــن س ــيد، زيرا براي اين كار يك اپليكيش ــايل جديدي بخريد؟ نگران نباش چه وس
ــس با كيفيت از مدل  ــده ، بيش از پنج ميليون عك ــي داخلي و خارجي خانه نامگذاري ش ــاي طراح ويكي پدي
ــتي زد و  ــباب و اثاثيه و طراحي خارجي خانه در ديتابيس خود دارد كه مي توان در ميان آنها گش چيدمان اس
ــت ايده ها كه درون اپ موجود است ، براي آينده ذخيره كرد؛ همچون  نمونه هاي مورد عالقه را در يك فهرس
ــد. با نسخه مخصوص آيپد اين اپليكيشن حتي  ــده باش يك كتابي كه از بريده هاي روزنامه ها و مجالت پر ش
ــي پيدا  ــتگاه ذخيره كرد و  هر زمان بدون اينترنت به آنها دسترس مي توان عكس ها را روي حافظه داخلي دس
ــورد طراحي و ايده ها با كاربران ديگر اين  ــود، مي توان در م ــرد. قابليت هاي اين اپ به همين جا ختم نمي ش ك
ــوي تيم تحريريه هاوز  ــت گلچيني كه از س ــرويس گفت وگو و از آنها نظرخواهي كرد و همچنين از فهرس س

انتخاب مي شود بهره گرفت. اين اپليكيشن در ميان برترين هاي اپ استور قرار دارد.

Houzz 
سبك زندگي

Houzz Inc

apple.co/VGBBBr

دفتر نقاشي همراه
حتمـا برايتان پيش آمده يكباره طرحي به ذهنتان رسـيده و خواسـته ايد آن را 
جايي رسـم كنيد اما نه قلم و كاغذ دم دسـت تان بوده و نه توانسته ايد به گوشي 
واردش كنيد. بد نيسـت بدانيد اپليكيشن مخصوصي وجود دارد كه مي توان از آن 
به عنوان يك دفتر طراحي همراه ياد كرد. «تاياسوئي مموپد» يك ابزار ساده براي 
كشـيدن طرح هايي اسـت كه به ذهن تان خطور مي كند. با ورود به اين اپليكيشن 
هميشـه با يك صفحه سفيد و خالي مواجه مي شويد كه آماده نقاشي است. درون 
اپ سـه قلم با قطر متفاوت براي طراحي و كشـيدن وجود دارد كه با انتخاب هر 
كدام به آساني مي توان با رنگ هاي مختلفي طراحي كرد. اين اپليكيشن به صورت 
پيش فرض هر طرحي را كه مي كشيد درون گالري گوشي ذخيره مي كند. همچنين 
از قابليت هاي جذاب اين اپ موشـن هاي آن اسـت؛ با يك سوآيپ دو انگشتي به 
پايين طرح قبلي ظاهر شـده و با كشـيدن به باال طرح فعلي ذخيره و يك صفحه 
جديد ظاهر مي شـود. تاياسـوئي مموپد رايگان براي آيپد هم عرضه شده و خيلي 

زود توانسته در ميان اپ هاي برتر اپ استور قرار بگيرد.

iOS

18/3 مگابايت

كاربردي

yann le coroller

apple.co/1EEpi7e

چند عكس در دل يك عكس
ــود. آيا تاكنون فكر  ــت كه تكرار مي ش تصاوير متحرك را ديده ايد؟ همان هايي كه انگار يك فيلم كوتاه اس
كرده ايد اين تصاوير چگونه ساخته مي شود؟ براي ساخت يك تصوير متحرك ابزار متفاوتي وجود دارد كه يكي 
از ساده ترين  آن استفاده از اين اپليكيشن است. كافي است تا «جيف لَب» را نصب و آن را باز كنيد؛ با دو گزينه 
روبه رو مي شويد؛ يكي استفاده از دوربين دستگاه و ديگري دسترسي به فيلم هاي آلبوم. با انتخاب هركدام، بخشي 
از ويدئو را كه دوست داريد جدا مي كنيد و وارد صفحه بعدي برنامه مي شويد. فيلمي كه انتخاب كرده ايد در قسمت 
ــوآيپ انگشت روي آن مي توانيد از ميان فيلترهاي رنگي گوناگون  باالي اپ به نمايش در مي آيد و با حركت س
يكي را براي عكس تان برگزينيد. پس از آن قابليت انتخاب اندازه و سرعت حركت فريم ها وجود دارد و با لمس 
گزينه done كار تمام مي شود. سپس مي توانيد عكس متحرك تان را كه فرمت gif. دارد به آساني براي ديگران 
بفرستيد يا روي شبكه هاي اجتماعي به اشتراك بگذاريد. اين اپليكيشن فعال فقط روي آيفون و آيپد قابل نصب 

است و توانسته در ميان برترين هاي اپ استور جا خوش كند.

 GifLab
iOSعكس و ويدئو

Roberto Nickson12/6 مگابايت

apple.co/1HAACDw

بانك غذايي هوشمند
اگر اهل رستوران گردي و كافه نشيني هستيد، حتما به اپليكيشن فوراسكوئر سر بزنيد. اين اپ كاربران بسياري در 
كشور دارد و مي توان به عنوان يك بانك اطالعاتي قدرتمند غذايي به آن اطمينان كرد. اين اپليكيشن ابزار جستجو 
ــما را به هدفتان و آنچه دنبالش هستيد برساند. غير از اين كه مي توانيد در  ــياري دارد تا در نهايت ش و فيلترهاي بس
ــادگي تايپ كنيد، آيكون هايي در باال وجود دارد. براي مثال كافه، رستوران، مكاني براي  ــتجوي اپ بس باكس جس
شب نشيني كه با انتخاب هر كدام از مكان هاي مورد نظر با فيلتر انتخابي از ديتابيس اپليكيشن گلچين مي شود. غير 
از اينها مي توانيد جاهايي را كه دوست داريد ذخيره كنيد تا بعدا فقط با لمس يك آيكون به آنها دسترسي پيدا كنيد. 
در بخش شخصي سازي فوراسكوئر مي توانيد از ميان صدها برچسب مثل واي ـ  فاي رايگان تا مكاني ساكت چندتا 
را انتخاب كنيد تا مكان هايي سازگار با سليقه تان به نمايش درآيد. اما گذشته از همه اين گزينه ها مي توانيد براي هر 
رستوران يا كافي شاپ نقدي مختصر همراه با عكس بگذاريد و همچنين نظرات ديگران را در مورد آنجا بخوانيد تا 

آگاهانه انتخاب كنيد. با انتخاب يك مكان ، آدرس آن همراه با اطالعاتي از امكاناتش نمايش داده مي شود. 

Foursquare 
iOS ، اندرويد و  ويندوز فونمسافرت

31/8 و 18 مگابايت Foursquare Labs

bit.ly/1lABnCs bit.ly/1gEzUe1apple.co/1xJ6FTs

iOS و اندرويد

46/2 مگابايت

Any.do

itu
ne

s
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بررسى

سارا صريحي
تب عكاسي غيرحرفه اي (عكاسي با 

تلفن همراه يا دوربين هاي ديجيتال) 
ــده،  ــابي داغ ش ــا حس ــن روزه  اي
آن قدر داغ كه شركت هاي فراواني 
را به فعاليت در حوزه دوربين ها سوق 
ــوان گفت مبحث  ــت. مي ت داده اس
دوربين به قدري پراهميت شده كه 
شركت هاي سازنده اسمارت فون از 
ــتگاهي كه  آن به عنوان برتري دس
ــازند بهره مي برند. برخي در  مي س
ــاي موبايل تالش  ــوزه دوربين ه ح
ــر هم با ارائه  ــد و برخي ديگ مي كنن

ــعي دارند طعم  گجت هاي متفاوت س
ــه اي را به غيرحرفه اي ها  تجربه حرف
ــانند. يكي از همين گجت هاي  بچش
ــن كمراها يا  ــي متفاوت اكش عكاس

دوربين هاي پوشيدني هستند كه براي 
ــرايط نامتعارف مانند عكاسي  عكاسي  در ش

ورزشي و ثبت كارهاي پرفعاليت و هيجان انگيز 
ــده اند و هر روز به تعداد طرفداران آنها افزوده  ــاخته ش س
مي شود. اگر مي خواهيد طعم هيجان هاي زندگي خود را 
بچشيد و آن را براي هميشه ثبت كنيد اين گزارش را از 

دست ندهيد.
تولد دوربين هاي نسل هيجان

ــه دل طبيعت برويم و  ــم پيش مي آيد اين روزها ب ك
ــبرداري و  ــم. تقريبا مي توان گفت عكس عكس نيندازي
ــك گرايش پرطرفدار  ــرداري در دل طبيعت، به ي فيلمب
ــت، اما براي تازه كارها و غيرحرفه اي ها،  ــده اس تبديل ش
دوربين يك گجت گران قيمت و پردردسر است كه شايد 
حاضر نشوند آن را با خود به طبيعت ببرند و هزينه زيادي 
ــي را  ــه كرده اند به خطر بيندازند. در واقع كمتر كس را ك
ــتن دوربين چند  ــت كه خطر به همراه داش مي توان ياف
ميليوني  خود را براي گرفتن فيلم يا عكس در طبيعت به 
جان بخرد؛ هر چقدر هم كه عاشق عكاسي در طبيعت و 
ماجراجويي باشد. همين موضوع باعث شده بازار احساس 
نياز كند و شركت ها به فكر ساخت دوربين هاي با كيفيت 
ــند تا بتوان از آنها در سفرهاي  كه حمل راحتي دارند باش

ماجراجويي با خيال راحت بيشترين بهره را برد.
ــركت هايي مانند گوپرو  ــاز ش ــخ به اين ني براي پاس
ــاخت  ــت. احتماال تا االن از دوربين هاي س پديد آمده اس
ــركت كه با همين نام عرضه مي شوند، چيزهايي  اين ش
شنيده ايد؛ دوربين هايي كه همراه هميشگي ماجراجويان و 
طبيعت گردها شده اند. نياز به داشتن يك همراه نه چندان 
گران قيمت، مقاوم، باكيفيت و قدرتمند در ماجراجويي ها 

باعث شد اكشن كمرا يا ريبل كمراها متولد شوند.
قهرمان كوچك

ــل جديد اكشن كمراهاست  ــروع كننده نس گوپرو، ش
ــه پيدايش  ــي به تاريخچ ــم نگاه كوتاه ــر بخواهي و اگ
ــام نيك وودمن،  ــا بيندازيم، ابتدا بايد به ن اين دوربين ه
مديرعامل اين شركت اشاره كنيم. او با ساختن پروتوتايپ 
يك دوربين و وصل كردن آن به تخته موج سواري اش، 
دنياي عكسبرداري ماجراجويانه را متحول كرد. گوپروي 
ــه در واقع يك دوربين يك بار مصرف مچي بود كه  اولي
ــده بود؛ ايده اي ساده اما  ــواران تهيه ش فقط براي موج س
ــت.  ــده اس ــابي پرطرفدار ش قدرتمند كه اين روزها حس
ــد اين دوربين هر سال محبوب تر  ــي كه باعث ش گرايش
ــال 2014  و به پرفروش ترين دوربين ديجيتال دنيا در س

تبديل شود.
گوپرو ابتدا فقط به مچ بسته مي شد، ولي پس از مدتي 
لوازم جانبي بيشتري به آن اضافه شد. لوازمي براي اتصال 
اين دوربين به كاله ايمني و اتصال به دسته دوچرخه كه 
موجب مي شود، كاربر بتواند تحت هر شرايطي عكس و 

فيلم هاي مورد نظرش را ثبت كند.
ــن دوربين از زمان پيدايش تاكنون تغييرات زيادي  اي
كرده است. اولين مدل گوپرو سال 2004 و دو سال پس 
ــد و توانست 150 هزار  ــيس شركت روانه بازار ش از تاس
ــد. سال 2006 شركت اولين دوربين از سري  دالر بفروش
ــت 800 هزار دالر  هيرو را به بازار عرضه كرد كه توانس
ــد و اين  ــال بعد اين فروش چهار برابر ش فروش كند. س
شركت توانست درآمدي برابر 3/4 ميليون دالر از فروش 
دوربين ها به دست آورد. همين اعداد و ارقام نشان مي دهد 

چقدر عالقه به اين دوربين ها در حال افزايش است.
گوپرو پا به پاي فناوري

ــرفت گوپرو،  ــوان گفت يكي از داليل مهم پيش مي ت
ــه عكس ها و  ــبكه هاي اجتماعي بوده ك ــران و ش كارب
ــتراك  ــده با اين دوربين در آنها به اش فيلم هاي گرفته ش
گذاشته مي شود. كاربران گوپرو، فراي مرزهايي كه تصور 
مي شد از اين دستگاه استفاده كرده اند و همين امر آن را 

از جايگاه پيش بيني شده باالتر برده است.
ــرفت فناوري، دوربين هاي گوپرو نيز پيشرفت  با پيش
كردند، تا جايي كه سال گذشته شركت، +Hero3 را در 
رنگ هاي مختلفي به فروش رساند، دوربيني كه قادر بود 

فيلم هاي 16:9 و با كيفيت 4K بگيرد.
ــد؛ آخرين نسخه از  اما همه چيز به همين جا ختم نش
ــترس است  ــورمان هم قابل دس خانواده هيرو كه در كش
Hero 4 Black Edition نام دارد و با قيمت حدود 
ــود. به طور  يك ميليون و 600 هزار تومان فروخته مي ش
ــخه بلك اين دوربين پيشرفته ترين آنهاست. اين  كل نس
دوربين نسبت به نسخه پيشين خود در زمينه هايي چون 
ــرفت  كيفيت فيلمبرداري و قدرت پردازنده دو برابر پيش

داشته و از نظر وزن و بدنه نيز سبك تر و كوچك تر 
ــخصات منحصربه فرد آن،  شده است. از مش
ــدل يك نوع كامال حرفه اي  كه از اين م
مي سازد، مي توان به سرعت فيلمبرداري 
50 فريم بر ثانيه، تنظيمات دستي رنگ 
ــي 12 مگاپيكسل  و ايزو، كيفيت عكاس
ــي و توانايي ثبت 30 عكس در يك  واقع
ــاره كرد. اين دوربين ها به دليل  ثانيه اش
ــتفاده قرار  ــه در آن مورد اس ــتري ك بس
ــد، با كيس ضدآب و واي ـ  فاي  مي گيرن

دروني عرضه مي شوند.
اين محصول ويژه ماجراجويان، 
لوازم جانبي متعددي دارند؛ لوازمي 
ــن دوربين را  ــكان اتصال اي كه ام
ــه  فراهم مي كنند و مي توان به س
ــه پايه اتصال به  ــه، مونو پاد، س پاي
ــاره كرد.  اش ــه و...  دوچرخ
ــر از ويژگي هاي  يكي ديگ
ــت  قابلي ــا  ــن دوربين ه اي
ــز و فيلترهاي  لن ــال  اتص
ــاال بردن  ــراي ب ــوع ب متن
سطح كيفيت عكاسي است. 
با وجود چنين قابليت هايي، 
رقابت با خانواده هيرو تقريبا 
ــد، اما در  ــن به نظر مي رس غيرممك
ــت و رقابت به قدري  دنياي فناوري همه چيز ممكن اس
تنگاتنگ پيش مي رود كه هر آن، امكان ظهور يك رقيب 

سرسخت وجود خواهد داشت.
آينده «اكشن كمرا ها»

حضور انقالبي گوپرو يا به طور كل اكشن كمراها بحث 
گجت هاي پوشيدني مانند گوگل گلس را هم دستخوش 
تغيير كرد. اين دوربين هاي كوچك ساخته شدند تا بتوانند 
ــكان ثبت لحظات  ــخص ام ــه كاربرانش با ديد اول ش ب
ــمگيري كه  ــرفت چش و وقايع را بدهند. با توجه به پيش
ــال اخير داشته اند، مي توان  دوربين هاي گوپرو در چند س
ــتر  حدس زد خيلي زود مدل هاي بهتر با قابليت هاي بيش

از سوي شركت هاي مختلف روانه بازار شود.
ــته و  ــرار را جايز ندانس ــركت گوپرو هم تك ــود ش خ
بتازگي اعالم كرده قصد دارد در نيمه اول سال آينده يك 
كوادروكوپتر ويژه فيلمبرداري و عكسبرداري را روانه بازار 
كند و به مشتريان وعده داده همراه آن محصوالت متنوع 

ديگري هم عرضه خواهد شد.
همان طور كه مشخص است، نياز بازار در اين حوزه در 
ــت تعداد محدودي شركت  حال افزايش بوده و واضح اس
از پس برآورده كردن اين نياز برنخواهند آمد. زمزمه هايي 
از وارد شدن برند هاي مطرحي مانند اپل و سامسونگ به 
ــود. چندي پيش نيز شركت  اپل  ــنيده مي ش اين حوزه ش
تعدادي پتنت  را به نام خود ثبت كرد كه با توجه به نقاط 
ــده بود و  ضعف موجود در دوربين هاي گوپرو طراحي ش
بعيد نيست اين شركت بتواند مدل هاي رقابتي بهتري را 
توليد كند. iPro  نام كانسپت اپل بوده كه طراحي اش را 

از آيفون 6 وام گرفته است.
ــركت هايي با اين قدرت و عظمت به  ــدن ش وارد ش
ــزايي خواهد داشت و  اين حوزه هم در قيمت ها تاثير بس
ــتر شدن تنوع، كار كاربران تا حدودي آسان تر  هم با بيش
ــده اين دوربين هاي  ــد منتظر بود و ديد آين ــود. باي مي ش
ورزشي پيشرفته چه خواهد شد و ماجراجويان از اين پس 

با چه مدل هايي روبه رو مي شوند.

رقباي اصلي
با اين كه دوربين هاي شركت گوپرو براي سال هاي 
ــد گفت در اين  ــاز بوده اند، باي ــرو و يكه ت متمادي پيش
بازارهيچ موقعيتي هميشگي نيست و بايد گجت ها خود 
ــان قرار  ــختي روبه رويش را براي روزي كه رقيب سرس
ــرد آماده كنند. اين رقيب يك دوربين قدرتمند از  مي گي

شركت اچ تي سي است.
ــاي گوپرو هيرو آمده  ــراي رقابت با دوربين ه RE  ب
ــادر به تصويربرداري  ــت. اين دوربين كوچك اندام ق اس
ــرداري با كيفيت فول  ــل و فيلمب با كيفيت 16 مگاپيكس
ــل  ــوان در مقاب ــت. HTC RE  را مي ت  اچ دي اس
ــاوت  ــا تف ــه ب ــرار داد ك GoPro Hero3 White ق
ــت. اگر بخواهيم  ــاخته شده اس ــمگير در طراحي س چش
واقعگرايانه نگاه كنيم، بايد بگوييم سطح دوربين شركت 
ــاوت دارد و در واقع  ــي با دوربين هاي گوپرو تف اچ تي س
ــي، RE  را براي  ــتد. اچ تي س در رتبه پايين تري مي ايس
كاربردهاي سنگين و خيلي حرفه اي نساخته و همين امر 
باعث شده دوربين هاي گوپرو هنوز هم پيشتاز باشند. اين 

دوربين حدود 900 هزار تومان قيمت دارد.
ــش مي رود  ــدري تنگاتنگ پي ــه ق ــت ب ــه رقاب البت
ــده از اين  ــزرگ يك نماين ــركت ب ــه تقريبا از هر ش ك
ــزودي اين اتفاق  ــده يا ب ــوع دوربين ها روانه بازار ش ن
ــق و بزرگ  ــركت هاي موف ــي از ش ــاد. يك ــد افت خواه
ــن حوزه دو  ــت كه در اي ــوني اس ــد دوربين، س در تولي
ــاي Sony AZ1 VR و  ــا نام ه ــد ب ــدل قدرتمن  م
ــي  قيمت ــا  ب ــه  ك دارد   Sony HDR-AS100V
ــان فروخته  ــزار توم ــك ميليون و صده ــك به ي نزدي
ــن دو مدل  ــاي منحصربه فرد اي ــود. از ويژگي ه مي ش
ــاره  ــان اش ــبك وزن بودنش ــوان به كوچكي و س مي ت
ــدل ديگر موفق  ــود بي نظيرند. م ــوع خ ــرد كه در ن ك
ــيد  ــنيده باش ــايد كمتر نامش را ش  در اين وادي كه ش
ــن دوربين  ــت. اي Rollei Actioncam S-50  اس
ــي عرضه  ــاي متنوع ــه در رنگ ه ــد آب و ضدضرب ض

مي شود.
از آن طرف دوربين ديگري 
ــخت  كه آن را رقيب سرس
گوپرو  ــرى  س دوربين هاي 
 مي دانند اكشن كمراي راگد 
 JVC GC-XA1EU
است. اين دوربين بسيار كوچك 
ــا در برابر هر عامل خطرناك  تقريب
ــن چون يخ زدگي، آب،  براي دوربي

گرد و غبار و ضربه مقاوم است.
از هر سازنده اي كه حرف بزنيم 
يك جاي خالي بزرگ در اين ميان 
ــود، آن هم جاي خالي  حس مي ش
يك محصول از يكي از شركت هاي 

هميشه در صحنه 
ــت؛  اس چيني 
كـــت  شــر
هم  شيائومي 
ــك دوربين  ي

براي ماجراجويي دارد. 
ــن دوربي ــدل  م ــن  اي ــام   ن

 Xiaomi Yi Action Camera
بوده و با قيمت پايين، ويژگي هاي 

بسياري را ارائه مي كند. 
ــن  ــف اي ــاط ضع ــه از نق البت
دوربين مي توان به بدنه نه چندان 
ــاره كرد كه در برابر  مقاومش اش
ــود در جايگاه پايين تري   رقباى خ

قرار مي گيرد.

مقايسه هيجان به روايت يك شاهد عيني
دوربين هايي كه پابه پاي شما در تمام ماجراجويي ها شركت مي كند
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كارگاه

امير عصاري
ــياري از ما رايانه هاي روميزي قديمي اي  در منزل بس
وجود دارد كه لپ تاپ ها جاي آنها را گرفته يا اگر لپ تاپ 
نداشته باشيم نيز گمان مي كنيم اين رايانه ديگر به هيچ 
دردي نمي خورد. باورش سخت است، اما برخي كاربران، 
ــتدالل كه اين رايانه براي  رايانه  قديمي خود را با اين اس
ــت يا قطعه اي از آن معيوب شده و  هيچ  كاري مفيد نيس
با توجه به مدل رايانه نيز قطعه  آن در بازار پيدا نمي شود، 
ــطل زباله شهرداري مي اندازند. در اين مطلب قصد  در س
داريم شما را با ارزش واقعي و نهان اين فناوري كه روزي 
ــنا  ميليون ها تومان قيمت را به خود اختصاص مي داد آش
كنيم. اميدواريم بتوانيد بهترين استفاده را از قطعات رايانه  
ــنايان نيزكه  ــتان و آش قديمي خود ببريد و به ديگر دوس
ــه اي از اتاق بي مصرف رها  رايانه  قديمي خود را در گوش

كرده اند راهكارهاي فراگرفته شده را ارائه كنيد.
هارد و درايو نوري اكسترنال

اولين قطعه اي كه با خاك خوردن رايانه  قديمي شما 
كامال بي مصرف مي شود، هاردديسك است. هاردديسك 
ــوارد ظرفيت 80 يا 160  ــتر م رايانه هاي قديمي در بيش
ــد و با توجه به ظرفيت 500 گيگابايتي و  گيگابايتي دارن
ــك هاي امروزي، اين اعداد بسيار  يك ترابايتي هارد ديس
كم به نظر مي رسند و كمتر كاربري از اين هارد ديسك ها 

روي رايانه  جديد خود استفاده مي كند. تابه حال 
ــه اين نكته توجه كرده ايد كه حافظه هاي  ب
ــاي ــول در ظرفيت ه ــور معم ــش به ط  فل

 8، 16، 32 و 64 گيگابايتي عرضه مي شوند 
و هاردديسك قديمي 80 و 160 گيگابايت شما 

ــتري براي ذخيره سازي  از ظرفيت به مراتب بيش
برخوردار است؟

اولين پيشنهاد اين است كه هارد ديسك 
ــود را از آن جدا كنيد و با  ــه  قديمي خ رايان
 IDE ــل (تبديل ــل تبدي ــد يك كاب خري

ــه يو اس بي) از آن  ــاتا ب به يو اس بي يا تبديل س
به عنوان يك هارد ديسك اكسترنال استفاده كنيد. 

ــتفاده از كابل تبديل،  شما مي توانيد براحتي با اس
هاردديسك خود را همچون هارد اكسترنال استفاده 
ــه از درگاه يو اس بي  ــتگاهي ك ــه هر دس و آن را ب

پشتيباني مي كند، متصل كنيد.
ــتي كوتاه مدت  ــت كه با  گش نكته جالب اينجاس
ــس (محفظه  ــي مي توانيد كي ــازار قطعات جانب در ب

نگهدارنده) زيبايي را نيز براي آن تهيه كنيد.
ــك مي تواند  از ديگر قطعاتي كه همچون هارد ديس

ــترنال مورد استفاده قرار گيرد، درايو نوري  به صورت اكس
دستگاه است. درايو نوري (دي وي دي رايتر، سي دي رام، 

ــي دي رايتر و ...) نيز با استفاده از كابل تبديل، قابليت  س
ــرده و به اين روش  ــه درگاه يو اس بي را پيدا ك اتصال ب
ــتگاه هاي فاقد اين درايو  ــد از درايو نوري در دس مي تواني

همچون نِت بوك ها استفاده كنيد.
حافظه  رم

اگر خو شبينانه به حافظه  رم (Ram) نگاه كنيد ممكن 
است بتوانيد از رم دستگاه قديمي خود روي رايانه  جديدتان 
نيز استفاده كنيد تا سرعت رايانه  جديدتان بيشتر شود، اما 
ــاخت حافظه  هاي رم  ــفانه يا خوشبختانه فناوري س متاس
ــرفت است و اين پيشرفت موجب  روز  به  روز در حال پيش
ــود رم ها در گروه هاي مختلفي به بازار عرضه شود.  مي ش
ــخت افزاري مناسب  هر گروه جديد نيز نيازمند قطعات س
ــودن رم هاي  ــازگار نب ــت كه همين موجب س با خود اس

قديمي تر با رايانه هاي جديدتر مي شود.
ــتگاه شما  ــما يار نبود و رم دس ــانس با ش چنانچه ش
ــد (به عنوان مثال رم DDR و  ــل متفاوت باش از دو نس
ــد از رم قديمي روي رايانه   ــا نمي تواني DDR3) مطمئن
ــا فراموش نكنيد كاربران زيادي  جديد كمك بگيريد، ام
هستند كه همچنان به استفاده از دستگاه قديمي خود كه 

ــت تمايل داشته و به دنبال اين  مجهز به رم DDR اس
نسل رم براي ارتقاي حافظه  رايانه  خود مي گردند. 

با وجود سايت هاي خريد و فروش اينترنتي همچون 
ديوار، شيپور و ... مي توانيد براحتي مشخصات رم و قيمت 
ــنهادي خود را براي فروش آن در اين سايت ها قرار  پيش
ــتري پر و پا قرص  دهيد تا در كمتر از چند روز چند مش

براي خريد آن با شما تماس بگيرند.
بورد اصلي و پردازشگر مركزي

مادربورد (Motherboard) و پردازشگر مركزي 
ــه روي رايانه هاي جديد  ــت ك ــي اس (CPU) از قطعات
ــتفاده  ــوده و بهترين روش براي اس ــتفاده ب غيرقابل اس
ــه اين قطعات نياز  ــت كه ب از آنها، فروش به افرادي اس
ــتگاه  دارند. به عنوان مثال فرض كنيد كاربري از يك دس
قديمي مجهز به كارت گرافيك، حافظه  رم و هارد ديسك 
مناسب استفاده مي كند و به داليلي مادربورد يا پردازشگر 
مركزي دستگاهش سوخته است. در اين شرايط چنانچه 
كاربر بخواهد قطعات جديدي تهيه كند، مطمئنا قادر به 
ــزي نو كه با حافظه  رم  ــگر مرك تهيه مادربورد و پردازش
ــتگاه نيز سازگار باشد نخواهد بود و هزينه  فراواني را  دس

ــات بايد بپردازد. اين  ــه اين قطع نيز براي تعويض هر س
ــگر مركزي از  كاربران براحتي با خريد مادربورد و پردازش
ــيار پايين تر، نه تنها قادر  كاربران ديگر به قيمت هاي بس
ــتفاده دوباره از رايانه  خود هستند، بلكه شما نيز از  به اس
فروش قطعات رايانه  قديمي خود كه كامال بي مصرف در 

منزل رها كرده ايد سود خوبي كسب خواهيد كرد.
ــگر  ــنهاد مي كنيم براي مادربورد و پردازش پس پيش
ــد و با قرار  ــب تهيه كني ــك آگهي مناس ــزي نيز ي مرك
ــروش اينترنتي، آن را  ــايت هاي خريد و ف دادن آن در س
ــانيد. همچنين در صورتي كه تمايل داشته  به فروش برس
ــز به جمع اين دو قطعه  ــيد مي توانيد حافظه  رم را ني باش
ــورت يك پكيج به  ــه قطعه  را به ص اضافه كنيد و هر س

مشتريان عرضه كنيد.
كارت گرافيك

اگر بازيخور هستيد به احتمال زياد رايانه  قديمي شما 
نيز به كارت گرافيك خوبي در زمان خود مجهز بوده است. 
اين كارت گرافيك هنوز هم براي بسياري از كاربراني كه 
از رايانه هاي قديمي تر استفاده مي كنند ارزشمند است. با 
توجه به سازگار نبودن بسياري از كارت هاي گرافيكي با 
رايانه هاي جديد، استفاده از آن روي دستگاه جديد براي 
ــر نخواهد بود؛ پس بهترين تصميم در مورد  ــما ميس ش
كارت گرافيك نيز فروش مستقيم و بي واسطه آن 
ــايت هاي خريد و فروش اينترنتي به  از طريق س

مصرف كنندگان ديگر است. 
كيس (بدنه)

اگر قصد داريد رايانه  خود را ارتقا دهيد پيشنهاد 
مي كنيم كيس (Case) آن را دور نيندازيد و حتي 
ــتر موارد  به فروش آن هم فكر نكنيد، زيرا در بيش
ــند براي استفاده  كيس ها چنانچه خيلي قديمي نباش
ــتفاده خواهند  در رايانه هاي جديدتر نيز قابل اس
ــود. در صورت امكان براي كاهش هزينه هاي  ب
ــتفاده  ــد رايانه  جديد، از كيس قبلي خود اس خري
كنيد و چنانچه به اين نتيجه رسيديد كه كيس قديمي 
ــب نيست يا به هر علت ديگر  براي رايانه  جديد مناس
ــتفاده از آن نداريد، مي توانيد به فروش  رضايتي به اس

آن اقدام كنيد.
ديگر قطعات

ــه، فكس مودم، منبع  ــاي برق، فن هاي اضاف كابل ه
ــما  ــت از نظر ش ــه و هر قطعه  ديگر كه ممكن اس تغذي
ــد براي بسياري از كاربران با  بي ارزش و بالاستفاده باش
كاربردهاي متفاوت مي تواند مفيد باشد. پس وقت را تلف 
نكنيد و هر قطعه اي را كه باقي مانده براي فروش عرضه 
كنيد. ممكن است حتي در كمتر از يك ساعت براي آن 

مشتري پيدا شود. 

WOT :نام افزونه
ــپلورر  مرورگر: اپرا، كروم، فايرفاكس، اينترنت اكس

و سافاري
امنيت در اينترنت از اهميت بسياري برخوردار است 
و بسياري از خطرات امنيتي كه كاربران با آن مواجهند 
ــايت هاي  ــي از فعاليت هاي خود كاربران در س نيز ناش
حاوي كدهاي مخرب، لينك هاي مخرب و بدافزارهاي 
ــت. چند بار به جاي دانلود يك  پنهان در اين سايت هاس
ــايت تبليغاتي يا لينك مخرب هدايت  فايل، به يك س
ــده ايد؟ چند بار در سايت گوگل موضوعي را جستجو  ش

ــه اي كه تصور  ــك روي نتيج ــس از كلي ــد و پ كرده اي
ــخي براي جستجوي شماست، با سايتي  مي كرديد پاس

تبليغاتي يا غيراخالقي مواجه شده ايد؟
 WEB OF TRUST مخفف عبارت WOT
ــر  ــك بيش از 130 ميليون كاربر خود در سراس به كم
ــما  ــازي را به مرورگر ش ــاي مج ــق دني ــان، حقاي جه
ــتفاده از نظرات  ــن افزونه با اس ــي آورد. به كمك اي م
ديگر كاربران و تجربيات آنها در استفاده از سايت هاي 
مختلف، مي توانيد بدون مراجعه به سايت هاي مختلف 
ــزان اعتمادي كه بايد به  از امنيت، صحت محتوا و مي

آنها داشته باشيد، آگاه شويد.
پس از نصب اين افزونه هنگامي كه به جستجو در 
سايت هايي همچون گوگل بپردازيد، در كنار هر يك از 
نتايج جستجو لوگوي اين افزونه به رنگ سبز، قرمز يا 
ــبز به معناي تائيد وبسايت،  زرد به نمايش در مي آيد. س
ــز به معناي  ــودن و زرد ني ــاي مخرب ب ــه معن قرمز ب
ــايت است.  ــتفاده از آن س ــدار هنگام مراجعه و اس هش
ــد در هر صفحه اي، ميزان اعتماد به  همچنين مي تواني
ــاهده كنيد. عالوه بر اين شما  هر لينكي را براحتي مش
نيز مي توانيد به سايت هاي مختلف امتياز دهيد تا ديگر 

ــما هم در ارائه آن  ــران با توجه به امتيازاتي كه ش كارب
ــبي درباره اعتبار سايت  نقش داشته ايد اطالعات مناس

مورد نظر كسب كنند.
https://www.mywot.com/en/download

افزونه هفته 

قطعات رايانه  قديمي شما كاربردي و پولساز است

اعتبارسنجي سايت هاي اينترنتي
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كارگاه

ميالد احرام پوش
شايد براي شما هم پيش آمده باشد كه رمزهاي خود 
ــز كارت بانكي گرفته تا  ــيد. از رم ــوش كرده باش را فرام
رمز دستگاه هاي الكترونيك و موبايل. اما اگر از كاربران 
يك آي ديوايس اپل مانند آيفون، آيپد و حتي آيپاد باشيد، 
ــت دادن  ــور مي تواند به قيمت از دس ــي رمز عب فراموش
ــتگاه شما تمام شود. پس چنانچه شما هم از كاربران  دس
ــيد تا از اتفاقات ناگوار آينده  اپل هستيد، با ما همراه باش

پيشگيري كنيد.
فراموشي ابدي

كاربران آي ديوايس ها به حفظ كردن دو رمز مهم نياز 
ــت و رمز دوم، رمز  دارند؛ رمز اول، رمز اپل آي دي آنهاس
ــود. اپل آي دي، شناسه  ورود به دستگاه محسوب مي ش
ــت كه با ايجاد و ساخت آن  ــما در اپل اس اختصاصي ش
مي توانيد از تمام امكانات محصوالت اپل نظير سرويس 
ــرويس فيس تايم  ــام و س ــال پي ــراي ارس ــيج ب آي مس
ــرويس  ــتگاه هاي اپل، س براي تماس تصويري بين دس
ــرويس ــتفاده از فضاي ابري اپل، س ــود براي اس  آي كل

ــي گم  ــري گوش ــراي ردگي  Find My iPhone  ب
شده تان و ... استفاده كنيد.

ــت و  ــخصي اس ــه كامال ش ــل آي دي يك شناس اپ
نمي توانيد از اپل آي دي ديگران براي خود استفاده كنيد. 
ــه روي ايميل  ــت ك ــب آن اس در واقع اپل آي دي مناس
شخصي شما ايجاد شده باشد. بنابراين اگر در زمان خريد 
ــنده اپل آي دي خود  يك آي ديوايس نظير آيفون، فروش
ــما تنظيم كرد، از او بخواهيد اين كار  را روي دستگاه ش
ــل آي دي خودتان را روي  ــما بعدا اپ را انجام ندهد تا ش

ــتگاهتان تنظيم كنيد. ساخت اپل آي دي آسان است  دس
و مي توانيد با جستجوي آن در اينترنت، صاحب يك اپل 
آي دي اختصاصي روي ايميل خود شويد، اما چرا داشتن 

اپل آي دي مهم است؟
واجب تر از نان شب

ــود را  ــتگاه خ ــد رمز عبور دس ــرض كني ف
فراموش كرده ايد، اگر به دفعات مشخصي 

رمز عبور آيفون يا آيپد را اشتباه بزنيد، 
مي شود  غيرفعال  ــما  ش دستگاه 

از آن  ــد  ــر نمي تواني و ديگ
ــتفاده كنيد؛ زيرا يك  اس
ــتگاه  دس به  مهاجم  فرد 

ــويد كه رمز  شناخته مي ش
را  ــتگاه  دس آن  ــور  عب

ــما  ندارد. حاال ش
راهي كه پيش رو 
ــت  اس اين  داريد 

ــتگاه خود را  كه دس
به آخرين فايل پشتيباني 

كه از آن گرفته ايد اصطالحا 
ــتور كنيد. براي اين كار  ري اس

ــته و آن را از  ــد اپل آي دي داش باي
ــتگاه تنظيم كرده باشيد.  قبل روي دس

ــت دارد كه اگر اپل  ــه به اندازه اي اهمي اين نكت
ــما ديگر هيچ  ــيد، آيفون يا آيپد ش ــته باش آي دي نداش
فايده اي نخواهد داشت و از آن هيچ استفاده اي نمي توانيد 
ــر زمان مي توانيد  ــتن اپل آي دي در ه بكنيد. اما با داش

دستگاه خود را به آخرين وضعيتي كه از 
گوشي خود فايل پشتيبان گرفته ايد، برگردانيد. 

پس اگر نمي خواهيد آيفون يا آيپد عزيزتان تبديل به يك 
آجر شود، ساخت اپل آي دي را جدي بگيريد.

امنيت و فراتر از آن
ــكات ايمني  ــراي رعايت ن ــل آي دي داريد ب ــر اپ اگ
ــش ــپس بخ ــوي Setting س ــه من ــت ب ــر اس  بهت

ــويد. اگر در بخش  iTunes & App Store وارد ش

ــارت Apple ID ايميل خود را  ــوي عب ــاال و در جل ب
ــت كه اپل آي دي خود  ــاهده كنيد، به اين معني اس مش
ــاخت  ــر اپل آي دي نداريد، بعد از س ــد. اگ را وارد كرده اي
ــز عبور خود را وارد  ــمت نام كاربري و رم آن در اين قس
ــما روي  ــپس Sign in كنيد تا اپل آي دي ش كنيد س
ــتگاهتان تنظيم شود. اين نكته را فراموش نكنيد كه  دس
ــخصي براي شما محسوب  ــه ش اپل آي دي، يك شناس
ــود و بايد روي ايميل شما ساخته شود. اگر در اين  مي ش
بخش ايميل غريبه اي را مشاهده كرديد، روي آن ايميل 
فشار دهيد و گزينه Sign out را بزنيد. اين مورد 
ــنده ها براي  ــون و آيپدهايي كه فروش در آيف
آنها اپليكيشن نصب مي كنند، ديده مي شود. 
ــتگاه هاي اپل بسيار  ــن در دس نصب اپليكيش
ــتن يك اپل  ــت و با داش ــان اس آس
ــد اين كار  آي دي مي تواني
را انجام دهيد. اگر قصد 
ــتيد شخص ديگري  داش
ــما انجام  اين كار را براي ش
دهد، دقت كنيد اين كار با اپل 

آي دي شما انجام شود.
ــز عبور  ــد رم ــت داري ــر دوس اگ
ــون خود را تغيير دهيد مي توانيد وارد  آيف
ــپس در بخش  ــده س  منوي Setting ش
Touch ID&Passcode،  با وارد كردن 
ــد. در اين منو  ــود را تغيير دهي ــز فعلي، رمز خ رم
ــت در كنار رمز عادي،  ــد با تعريف اثر انگش مي تواني
امنيت آيفون يا آيپد خود را باال ببريد.  آخرين گزينه در 
اين منو نيز به اين اشاره مي كند كه در صورت فعال سازي 
ــتباه رمز عبور، تمامي  ــن ويژگي، بعد از ده بار ورود اش اي
اطالعات روي آيفون يا آيپد شما پاك خواهد شد. اگر آدم 
فراموشكاري محسوب مي شويد، بهتر است اين گزينه را 
ــتن اپل آي دي شخصي  فعال نكنيد. فراموش نكنيد داش

مانند داشتن يك ايميل ضروري است.

ظيم كنيد. ساخت اپل آيدي آسان است 
ستجوي آن در اينترنت، صاحب يك اپل 
صي روي ايميل خود شويد، اما چرا داشتن 

م است؟
جبتر از نان شب

ــود را  ــتگاه خ ــد رمز عبور دس
د، اگر به دفعات مشخصي 

 يا آيپد را اشتباه بزنيد، 
ميشود غيرفعال 

از آن ــد  واني
 زيرا يك
ــتگاه دس

ويد كه رمز 
را ــتگاه 

ما 
رو 
ت 

خود را
 پشتيباني

ايد اصطالحا
د. براي اين كار 

ــته و آن را از  ي داش
باشيد كرده تنظيم تگاه

دستگاه خود را به آخرين وضعيتي كه از 
گوشي خود فايل پشتيبان گرفتهايد، برگردانيد.

پس اگر نميخواهيد آيفون يا آيپد عزيزتان تبديل به يك 
بگيريد جدي را آيدي اپل ساخت شود، آجر

ين و يم ن
ــخ ــه ش اپل آيدي، يك شناس
ــود و بايد روي ايميل شم ميش
بخش ايميل غريبهاي را مشاهد
out tفشار دهيد و گزينه
ــون و آيپدهاي در آيف
آنها اپليكيشن نصب
ــن در نصب اپليكيش
ــ ــان اس آس

آي

اين
دهد،

آيدي ش
ــر دوس اگ
ــون خود را آيف
Setting منوي
ID&Passcode
ــود را ــز فعلي، رمز خ رم

ــد با تعريف اثر انگش ميتواني
امنيت آيفون يا آيپد خود را باال
اين منو نيز به اين اشاره ميكند
ورود بار ده از بعد ، ويژگ ن اي

نجات آيفون و آيپد از مرگ
در صورت فراموش كردن رمز عبور آي ديوايس ها، داشتن شناسه كاربري اپل الزم است
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ترفند

فعال سازي حالت تاريك در ويندوز 10
امير عصاري

ــد ويندوز 10 قرار  همان طور كه مي داني
ــت پر و مجموعه اي از امكانات  است با دس
ــار كاربران  ــد در اختي ــاي جدي و نرم افزاره
ــز برخي امكانات ارائه  قرار گيرد. هر روز ني
ــخه از سيستم عامل ويندوز  شده در اين نس
ــود. يكي از اين امكانات كه با  معرفي مي ش
يك ترفند مي توانيد آن را فعال  كنيد، حالت 
ــت. با فعال سازي  تاريك يا تم Dark  اس

اين حالت، منوها و در حالت كلي تم (Theme) ويندوز به حالت تيره تغيير مي كند كه اين تغيير در شرايطي 
كه محيط كار با رايانه از نور كمي برخوردار است يا حتي به هر دليل ديگر نمي خواهيد از محيط شفاف و روشن 

ويندوز استفاده كنيد بسيار مفيد است.
ــتري و اطالعات  ــتري ويندوز، از رجيس ــود پيش از اعمال تغييرات در رجيس توجه:  همواره توصيه مي ش

سيستمي يك نسخه پشتيبان تهيه كنيد.
1ـ كليد ويندوز را از روي صفحه  كليد رايانه فشار داده و در كادر جستجو عبارت regedit را تايپ كرده، 

كليد اينتر را فشار دهيد تا ويرايشگر رجيستري اجرا شود.
2ـ مسير زير را در رجيستري دنبال كنيد:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current-
Version\Themes\Personalize

ــتون سمت راست كليك راست ماوس را  ــي خالي از س 3ـ پس از انتخاب گزينه  Personalize در بخش
فشار داده و پس از مراجعه به گزينه  New روي DWORD كليك كنيد.

ــام  ــت ن ــن حال ــد. در اي ــار دهي ــرده و F2 را فش ــك ك ــد، روي آن كلي ــد جدي ــاد كلي ــس از ايج 4ـ پ
SystemUsesLightTheme را به آن اختصاص داده و كليد اينتر را فشار دهيد.

5ـ به طور پيش فرض مقدار اختصاص يافته به اين كليد برابر با 0 است. شما مي توانيد براي اطمينان بيشتر 
دو بار روي اين كليد كليك كرده و مقدار 0 را در بخش Value Data كنترل كنيد.

6ـ اكنون حالت تيره در ويندوز شما فعال شده و براي بازگشت به تم روشن كافي است مقدار اختصاص يافته 
به كليد SystemUsesLightTheme را به 1 تغيير دهيد.

حرفه اي
ردتماس و ارسال پيام با حسگر ضربان قلب

ــتفاده از تلفن همراه يا حتي در دست گرفتن آن  ــيار مهم هستيد و اس ــه كاري بس فرض كنيد در يك جلس
ــما منتظر يك تماس مهم هستيد و  ــمار مي رود، با اين حال ش ــت به ش و ردتماس هاي دريافتي كاري ناشايس
ــرايطي اگر تلفن همراهتان گلكسي اس6 اج باشد مي توانيد  ــخ رها كنيد. در چنين ش نمي خواهيد آن را بي پاس
ــي كه در اين ترفند به شما آموزش مي دهيم، بدون برداشتن تلفن همراه خود  ــتفاده از روش با خيال راحت با اس
از روي ميز، انگشتتان را روي حسگر ضربان قلب دستگاه قرار داده و همراه با ردتماس دريافتي، پيام از پيش 

تعريف شده اي را نيز براي فرد تماس گيرنده به صورت پيام كوتاه ارسال كنيد.
1ـ به صفحه  اصلي دستگاه برويد و پس از فشار روي آيكون برنامه ها، گزينه  Settings را فشار دهيد.

2ـ در منوي Device، گزينه  Edge screen  را انتخاب كنيد.
ــار دهيد و در پنجره   3ـ روي Edge lighting فش

جديد، آن را به حالت On تغيير دهيد.
ــس كنيد  ــه روي Quick Reply را لم 4ـ در ادام
 On ــز روي حالت ــد وضعيت در اين بخش را ني و كلي

بگذاريد.
ــريــــــع روي ــــــــخ س ــه  پاس  5ـ در صفـــح

و  ــد  دهي ــار  فش   Quick reply messages   
پاسخ هاي سريعي را كه تمايل داريد وارد كنيد.

ــي خود را روي ميز قرار مي دهيد،  ــت. اكنون هنگامي كه نمايشگر گوش ــيده اس 6ـ مراحل كار به پايان رس
ــود و با قرار دادن انگشت خود روي حسگر ضربان قلب به  ــن مي ش هنگام دريافت تماس، لبه  تلفن همراه روش

مدت دو ثانيه، عمليات رد تماس و ارسال پيام كوتاه از پيش تعريف شده، انجام مي گيرد.

متوسط

افزايش سرعت مك
ــما  ــتم عامل مك رايانه  ش اگر بوت سيس
ــي طوالني را به خود  به طور غيرعادي زمان
ــال زياد تعداد  ــد، به احتم اختصاص مي ده
ــف همراه با  ــاي مختل ــادي از نرم افزاره زي
ــوند. اگر شما  ــتم عامل اجرا مي ش بوت سيس
ــكل را داريد و به دنبال راه حلي  هم اين مش
ــتفاده از  ــتيد، به جاي اس ــراي رفع آن هس ب
نرم افزارهاي مختلف يا ارتقاي سخت افزاري 
ــش بخ از  ــم  مي كني ــنهاد  پيش ــه   رايان

و  ــه  گرفت ــك  كم  Login Items  
نرم افزارهاي اضافه را از فهرست برنامه هاي اجرايي همراه با بوت سيستم عامل حذف كنيد.

1ـ از منوي اصلي به System Preferences برويد.
2ـ بخش Users & Groups را انتخاب كنيد.

ــتم عامل اجرا  ــتي از برنامه هايي كه همراه با بوت سيس 3ـ تب Login Items را انتخاب كنيد تا فهرس
مي شوند، در اختيار شما قرار گيرد.

ــوند انتخاب كرده و در پايان روي آيكون تفريق  ــت حذف ش 4ـ نرم افزارهايي را كه قصد داريد از اين فهرس
(-) در همين بخش كليك كنيد.

ــش غيرفعال كنيد تا  ــه به آنها نيازي نداريد در اين بخ ــيد فقط نرم افزارهايي را ك ــته باش توجه: دقت داش
مشكلي در روند اجراي نرم افزارها و بوت سيستم عامل رخ ندهد.

ميانبر ساخت پوشه  جديد
ــتم عامل ويندوز به روش هاي متعددي امكان پذير است،  ــه  جديد (New Folder) در سيس ــاخت پوش س
ــار كليك راست ماوس، مراجعه به منوي  ــتفاده مي كنند، فش ــياري از كاربران اس اما يكي از روش هايي كه بس
ــي زمانبر بوده و حركت ميان  ــت. انجام اين عمليات گاه ــه كليك روي گزينه Folder اس New و در ادام
ــت. دوست داريد با يك ميانبر پوشه   ــوار اس گزينه هاي مختلف منوي به نمايش درآمده براي برخي كاربران دش

جديد ايجاد كنيد؟
ــي  تركيب ــاي  كليده ــت  اس ــي  كاف اول:  روش 

Ctrl+Shift+N را به طور همزمان فشار دهيد.
ــما مي توانيد همچون گذشته كليك  روش دوم: ش
ــار دهيد و در ادامه بدون انتخاب  ــت ماوس را فش راس
گزينه هاي موجود يا حركت در منوي به نمايش درآمده 
كليد W را فشار دهيد تا نشانگر ماوس شما به منوي 
ــال پيدا كند. اكنون  ــه Folder انتق New و گزين
ــه  جديد شما ايجاد  ــردن كليد اينتر، پوش نيز با فش

(Right Click + W + Enter).مي شود

مبتدي

افزايش اندازه متن در ساعت اپل
يكي از مشكالتي كه تمام ساعت هاي هوشمند با آن مواجه هستند، متون به نمايش درآمده در آنهاست. اين 
ــيار ريز بوده و خواندن آنها براي بسياري از كاربران  ــطه  صفحه نمايش كوچك اين ساعت ها بس متن ها به  واس
ــكالتي همراه است. البته اين مشكل براي كاربراني كه از بينايي ضعيفي برخوردارند، چند برابر مي شود.  با مش
خوشبختانه اپل واچ براي رفع اين مشكل راهكار خوبي را ارائه كرده است. شما مي توانيد به طور دستي، اندازه 
ــمند اپل را تغيير دهيد و با افزايش اندازه، خواندن آنها را راحت تر كنيد.  ــاعت هوش متون به نمايش درآمده در س
تغيير اندازه متون در برنامه هاي سيستمي و بيشتر برنامه هاي عرضه شده روي اين ساعت پشتيباني مي شود و 

براي انجام اين كار مي توانيد از روش زير كمك بگيريد:
روش اول: استفاده از نرم افزار ساعت هوشمند روي آيفون

 Apple Watch 1ـ از صفحه  اصلي آيفون خود روي اپليكيشن
فشار دهيد.

  Brightness and Text Size 2ـ صفحه را به پايين اسكرول كرده و
را لمس كنيد.

ــا متن ه ــي  بزرگنماي ــراي  ب ــاليدري  اس ــه  صفح ــن  اي در   3ـ 
ــه با حركت دادن آن  ــما قرار مي گيرد ك ــار ش  (text size ) در اختي
به سمت راست، متن هاي به  نمايش درآمده بزرگ تر مي شود. چنانچه 
ــبانيد، متن ها در بزرگ ترين  ــاليدر را به لبه  سمت راست بچس اين اس
ــته  ــن به نمايش درخواهد آمد و در صورتي كه تمايل داش اندازه ممك

باشيد مي توانيد با فعال كردن گزينه  Bold Text حالت نمايش به صورت پررنگ را نيز فعال كنيد.
ــمندتان قابل  ــاعت هوش ــود و نتيجه  آن فقط روي س ــما اعمال نمي ش توجه: اين تغييرات روي آيفون ش

مشاهده است.
روش دوم: استفاده از بخش تنظيمات اپل واچ

1ـ كليد ديجيتال كنار ساعت را فشار دهيد تا فهرست برنامه ها نمايش داده شود.
2ـ گزينه Settings را كه به شكل يك چرخ دنده به نمايش درآمده انتخاب كنيد.

ــه گزين ــپس  س ــيد  برس ــت  فهرس ــاي  انته ــه  ب ــا  ت ــد  بچرخاني را  ــال  ديجيت ــد  كلي  3ـ 
 Brightness & Text Size را انتخاب كنيد.

ــتفاده از گزينه هاي به نمايش  ــرده و در صفحه  جديد با اس ــاب ك ــه Text Size را انتخ 4ـ گزين
درآمده در سمت چپ و راست، اندازه متن را افزايش يا كاهش دهيد.

ــده قابل  ــده در صفحه  به نمايش درآمده در مرحله  ذكر ش ــي از اندازه  انتخاب ش توجه: پيش نمايش
ــت. همچنين پس از مراجعه به بخش Brightness & Text Size مي توانيد گزينه  ــاهده اس مش

Bold Text را نيز فعال كنيد.

متوسط

مبتدي
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سـيدمصطفي امينـي از قـم: مـن بـازي PES13  را كـه يكي از 
شـركت هاي ايراني آن را ويرايش و آپديت كرده، روي لپ تاپم نصب 
 NVIDIA GeForce GT كردم. با اين كه كارت گرافيك لپ تاپم
620M  دو گيگ و رم 4 با CPU CORE i5  است، بازي را اجرا 
نمي كند و در تنظيمات بازي آن را با گرافيك CPU شناسايي مي كند. 
مـن DirectX9 كـه با خود بازي بود و همـه نرم افزار هاي مورد نياز 
بازي را نصب كردم ولي باز هم اجرا نمي شـود. البته با همين لپ تاپ 

PES13 را قبال با كيفيت عالي بازي مي كردم.
ــادگي قابل رفع است. رايانه  ــكل شما بس ــبختانه مش      خوش
ــت.  ــك كارت گرافيك مجزا مجهز اس ــه كارت گرافيك آن بورد و ي ــما ب ش

ــط لپ تاپ، به طور  ــتم عامل نيز براي كاهش مصرف انرژي توس سيس
ــورد را به عنوان كارت  ــرض كارت گرافيك آن ب پيش ف

گرافيك اصلي شناسايي كرده و در برنامه هايي 
ــت، از كارت  كه نيازمند گرافيك باالتر اس

ــك مي گيرد.  ــر نيز كم ــك ديگ گرافي
ــور كارت  ــويد دراي ــن ش (مطمئ
ــك GT 620M  را نيز  گرافي

نصب كرده ايد)
ــادي، بازي  ــت ع در حال
ــد به طور  ــما باي موردنظر ش
خودكار توسط كارت گرافيك 
ــايي و اجرا شود،  مجزا شناس

ــرايط پيش  اما اكنون كه اين ش
ــت روي فايل  ــي اس ــده، كاف نيام

ــت كرده و  ــي بازي كليك راس اجراي
ــابه با  از منوي به نمايش درآمده گزينه اي مش

را    Run With Graphics Processor  
ــاب و در ادامه كارت گرافيك NVIDIA را انتخاب  انتخ

كنيد.
همچنين در صورتي كه اين گزينه در منوي كليك راست شما 

موجود نباشد مي توانيد ابزار مديريت كارت گرافيك NVIDIA  را 
ــود، اجرا و  ــتم عامل نصب مي ش كه همراه با درايور مربوط به آن روي سيس

ــات، به دنبال گزينه اي براي مديريت نرم افزارها و كارت  در بخش تنظيم
ــه موردنظر  ــس از يافتن گزين ــيد. پ ــك مربوط به آنها باش گرافي

ــت برنامه هاي اجرايي  مي توانيد بازي دلخواهتان را به فهرس
توسط كارت گرافيك NVIDIA اضافه كنيد و از اجراي 

آن لذت ببريد.
علي اصغر بهبودي از تهران (كليكي خاك خورده): 

دو پرسش دارم:
-  امـكان دارد يك شـركت برنامه اي بنويسـد كه 

فايل هـاي Word را دريافـت كـرده و فرمـت جديد و 
اختصاصـي توليد كند؟ دقيقـا مثل ادوبي آكروبات كه فرمت 

پـي دي اف را با حجـم پايين توليد مي كند. اگر داخل ايران هم ميسـر 
باشـد معرفي كنيد. هدفم اين اسـت محصولي توليد بشـود كه افراد 

غيرمجاز نتوانند آن را در بازار پخش و كپي كنند.
 - مـن دو هارد ديسـك روي رايانـه خود دارم 
كه هر كدام سيسـتم عامل مجـزا دارد. هر 
كدام را الزم داشـته باشم وصل و از 
آن اسـتفاده مي كنم. سوالم اين 
اسـت كـه چطـور مي توانم هر 
دو هارد را همزمان به رايانه 
وصـل كنـم ولـي تـا خودم 
نخواهـم بـا هـم ارتباطي 
نداشـته باشـند، در عيـن 
حـال به هر دو دسترسـي 
داشـته باشـم؟ هدفـم ايـن 
اسـت اگـر يـك هـارد دچار 

يـا  ويروس شـد، هارد ديگر مصون باشـد چون بدافـزار 
اطالعات چند ساله ام در آن ذخيره شده است.

ــارت كليكي خاك  ــز از عب ــر چي ــش از ه      پي
ــكر مي كنيم،  ــتيد تش ــورده كه در انتهاي متن براي ما نوش خ
ــش  واقعا حيفمان آمد آن را چاپ نكنيم و اما درخصوص پرس
ــي  ــه به امر برنامه نويس ــركت هاي متعددي ك ــما، ش اول ش
ــن كار را انجام  ــغولند، مي توانند براحتي اي ــد نرم افزار مش و تولي
ــركت ها مي توانند فايل هاي شما را به نوعي  دهند. همچنين اين ش
ــد. اين  رمزنگاري كنند كه تنها همان نرم افزار قادر به اجراي آن فرمت باش
ــي نيز مورد استفاده  ــياري از محصوالت آموزش روش در توليد بس

قرار مي گيرد.
ــش دوم نيز ساده ترين روش، استفاده  در مورد پرس
ــت. به طور پيش فرض،  از تنظيمات بايوس رايانه اس
ــك، درايوهاي نوري و  ــايي هارد ديس عمليات شناس
ــما  ــت خودكار قرار دارد. ش ــوس روي حال ... در باي
ــودكار را Disable كنيد و  ــايي خ مي توانيد شناس
درايوهاي نوري و ديگر رسانه هاي ذخيره ساز متصل 
ــما  ــتي در بايوس فعال كنيد. ش ــه رايانه را به طور دس ب
ــك ها، هارد  ــد هنگام نياز به هريك از هارد ديس مي تواني

 None ــرده و هارد ديگر را در همان حالت ــر را در بايوس فعال ك موردنظ
يا Disable رها كنيد. 

ــما از سوي رايانه شناسايي و عمليات بوت  به اين ترتيب هارد انتخابي ش
ــايي و  ــس از بوت نيز به دليل شناس ــود. پ ــان هارد انجام مي ش از روي هم
ــك  ــدن هارد دوم در بايوس،  جز يك هارد هيچ هارد ديس ــازي نش فعال س

ديگري در سيستم عامل مشاهده نخواهيد كرد.
 محمدعلي نعمت اللهي از بهمن آباد فارس: سيستم من به مادربورد

 Gigabyte 945PL-S3  مجهز اسـت و سال 86 آن را خريده ام. 
دو سال پس از آن اطالعات ذخيره شده در همه درايوهاي هاردديسك 
بجز درايوي كه ويندوز در آن نصب بود، خود به خود خالي شد. برخي 
فايل هـا را ريـكاوري كردم و بعـد از مدتي دوباره هميـن اتفاق افتاد. 
حدس زدم شـايد هـارد اشـكال دارد و هارد جديد گرفتـم تا اين كه 
شش ماه پيش همين مساله در اين هارد هم اتفاق افتاد. به نظر شما 

مشكل از كجاست؟
ــدن درايوهاي هارد ديسك، رايانه       چنانچه پس از خالي ش
بوت نمي شود و جداول پارتيشن نيز به هم ريخته و حتي شناسايي هارد ديسك 
ــكل مواجه باشد، ممكن است مشكلي سخت افزاري بخصوص در رم  با مش
ــد. اما چنانچه درايوهاي هارد ديسك شما به قوت  ــتگاه وجود داشته باش دس
ــط فايل هاي ذخيره  ــن بندي به هم نمي ريزد) و فق ــت (پارتيش خود باقي اس
ــده و رايانه نيز بدرستي  ــده در درايوهاي ديگر بجز درايو ويندوز حذف ش ش
ــك ويروس آلوده  ــما به ي ــود، به احتمال 99/9 درصد رايانه ش ــوت مي ش ب
ــت اين بدافزار اطالعات  ــود كه چنين عملكردي دارد. البته ممكن اس مي ش
ــتمي تغيير دهد، پيش از پاك سازي يا استفاده  ــما را به حالت پنهان سيس ش
ــده در درايوها نيز  ــغال ش ــويد حجم اش از نرم افزارهاي ريكاوري مطمئن ش

صفر شده است.
ــي از مراكز تعميرات  ــت اول رخ مي دهد  بايد به يك ــه حال در صورتي ك
ــما عيب يابي شود و در صورت بروز  ــخت افزار مراجعه كنيد تا دستگاه ش س
حالت دوم نيز توصيه مي كنيم يك آنتي ويروس قدرتمند روي ويندوز نصب 
كنيد و همه اطالعات ذخيره شده در هارد ديسك، حافظه هاي فلش و ديگر 

رسانه هاي ذخيره ساز خود را نيز يك بار اسكن كنيد.
حسـين اسدپور از كرمانشـاه: ايكس باكس 360 براي خريد بهتر 
است يا پلي استيشن3 ؟ آيا همه  بازي هاي ايكس باكس را مي توان از 

طريق كينكت استفاده كرد يا خير؟
ــرا خريدار  ــت، زي ــش كمي طوالني اس ــخ به اين پرس   پاس
ــت معيارهاي انتخاب شما با معيارهاي ما متفاوت  ــما هستيد و ممكن اس ش
ــد. براي دريافت پاسخ و براي آن كه از خريد خود راضي باشيد پيشنهاد  باش
ــايت جام جم كليك  مي كنيم مجموعه مطالبي را كه با همين موضوع در س

ــده مطالعه كنيد. اين مطالب با موضوع   (http://click.jjo.ir) منتشر ش
ــب شماست» در 5 بخش قابل مشاهده است. با  «كدام كنسول بازي مناس

مراجعه به لينك هاي زير مي توانيد به اين مطالب دسترسي يابيد:
http://bit.ly/jamejamclick1
http://bit.ly/jamejamclick2

clickhelp@jamejamonline.ir پرسش و پاسخ

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

سواالت بدون نام و مشخصات پاسخ داده نمي شود.

توجه

ــازي را با  ــاره دنياي ب ــما درب ــش هاي ش اين هفته پرس
ــان كليك مطرح كرده ايم. مي توانيد پرسش هاي خود را  بازي نويس
درباره صفحات مختلف ديگر نيز براي ما ارسال كنيد تا نويسندگان 

و كارشناسان كليك پاسخگوي شما باشند.
محمدي از مشهد: آيا براي اجراي يك بازي در كنسول هاي 
(PS4 و XBOX ONE) بايد ديسـك آنها را در هاردديسك 
كنسـول نصب كرد يا اجراي بازي بدون نصب نيز امكان پذير 
 اسـت؟ در ضمـن امـكان اتصـال مـوس و كيبـورد بـه آنهـا 

وجود دارد؟
ــي بازي را تهيه  ــخه فيزيك مجيـد رحماني: در صورتي كه نس
ــيد، قرار دادن ديسك براي اجراي بازي ضروري است و  كرده باش
بدون آن بازي به هيچ عنوان اجرا نخواهد شد، ولي در صورتي كه 
بازي را به صورت ديجيتال (از فروشگاه هاي رسمي مايكروسافت و 
ــوني) خريده باشيد، بازي پس از دانلود روي هارد كنسول نصب  س
مي شود و ديگر به ديسك براي اجرا نياز نيست. در پاسخ به قسمت 
ــما هم بايد بگوييم بله هر دوي اين كنسول ها بجز  دوم پرسش ش
ــاوس و كيبوردهاي بعضي از  ــمي خود، از م محصوالت جانبي رس

برندهاي ديگر نيز پشتيباني مي كنند. 
وحيـد زينلـي از تالـش: از كارشـناس هاي بخـش بـازي 
پرسـش دارم، آيا خودشـان هـم بازي ها را انجـام مي دهند؟ 
چون خيلي خوب شـرح مي دهند، حتي بعضي از سايت ها هم 
نمي تواننـد مثل كليك اين قدر خوب جيـك و پوك بازي را در 

بياورند. عالي است، از آنها تشكر مي كنم.
سياوش شهبازي و مجيد رحماني: با تشكر از لطف شما بايد 
بگوييم بله بازي ها را براي چند ساعت هم كه شده تجربه مي كنيم 

تا ديد دقيق تري از آنها به مخاطبان عزيزمان ارائه كنيم.
مهـدي از مشـهد: بـا سـالم درچند شـماره قبلـي كليك 
كنسـول هاي بـراي   3 اوپـس  بلـك  بـازي  بوديـد   نوشـته 

 نسـل هشـتم، هفتـم و Pc عرضه مي شـود، اما در نشـريات 
ديگر ذكر شده بود كنسول هاي نسل هفتمي ميزبان اين بازي 

نيستند.
سياوش شهبازي: هنگام نگارش اين مطلب، خبرگزاري مورد 
ــتباه اين مورد را اعالم كرده بود كه بعدا با اعالم  ــتفاده ما به اش اس

اخبار رسمي بازي تكذيب شد.

حرف هاى شما

ــياري از كاربران با نصب ويندوز 8/1 يا خريداري  ــكالتي كه بس آيا مي دانيد يكي از مش
لپ تاپ هاي مجهز به اين نسخه از ويندوز با آن مواجه مي شوند، مشكل در پخش فيلم هاي 
ــده در  ــراي پخش ويدئوهاي ذخيره ش ــدوز 8 و 8/1 ابزاري ب ــرا وين ــت، زي دي وي دي اس
ــته باشيد  ــما قرار نمي دهد. بنابراين بايد توجه داش ــك هاي دي وي دي را در اختيار ش ديس
پخش فيلم هاي دي وي دي در اين نسخه از ويندوز نيازمند نصب نرم افزارهاي جانبي است. 

به عنوان مثال پيشنهاد مي كنيم نرم افزار VLC Player را روي رايانه خود نصب كنيد.
ــود و نسخه  ــاهده ش ــكل مش ــتفاده از رايانه نيز اين مش ــت پس از مدتي اس ممكن اس
ــما اشكال  ــتگاه ش ــرايطي درايو نوري دس ــد، در چنين ش ــده نيز 8/1 نباش ويندوز نصب ش
ــك ديتاي دي وي دي را نيز در درايو  ــخت افزاري دارد. به عبارت ديگر چنانچه يك ديس س
ــك نيز توسط دستگاه خوانده نمي شود (اما  ــديد اين نوع از ديس نوري قرار داده و متوجه ش
ديسك هاي از نوع سي دي براحتي خوانده مي شوند) به احتمال زياد مشكل از ليزر آن براي 
خواندن اطالعات ديسك هاي دي وي دي است.توجه داشته عمليات خواندن و نوشتن روي 
ــت خواندن يا  ــك هاي دي وي دي از طريق ليزر مجزايي صورت مي گيرد و ممكن اس ديس
ــد، اما دي وي دي با اين مشكل مواجه  ــي دي مشكل نداشته باش ــتن اطالعات روي س نوش
ــود. در اين شرايط بايد از اطالعات ذخيره شده در دستگاه خود يك نسخه پشتيبان تهيه  ش

كرده و دستگاه را براي تعمير به مراكز تعميرات سخت افزاري ببريد.

آيا مي دانيد؟
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فناورى آينده

اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 52116 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

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

 يا پست الكترونيكي 
 click@jamejamonline.ir

 بفرستيد 
يا به شماره 300011226   پيامك بزنيد

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

به نشانى click.jjo.ir مراجعه كنيد

 ايستگاه هواشناسي 
در دستان شما

هواي آلوده شهرهاي بزرگ به معضلي اساسي 
براي ساكنان آن بدل شده است. افراد زيادي بر 
اثر هواي آلوده سالمت خود را از دست مي دهند، 
در حالي كه با پيشگيري مي توان تا حد زيادي از 
 اين معضل جلوگيري كرد. به اين منظور گجتي 
بـه نـام TZOA سـاخته شـده كه بـه كمك 
حسگرهاي نوري اش ميزان آالينده ها و كيفيت 
هوا، نـور، رطوبت، دمـا و ميـزان UV را اندازه 
مي گيرد. اين اطالعات به اپليكيشن ارسال شده 
و براسـاس آن به كاربر اطالع داده مي شود، هوا 
خوب است يا خير. همچنين مسيرهاي جايگزين 
با آلودگـي كمتـر توصيه مي شـود. بـه كمك 
نمونه هـاي ديگري از اين محصـول كه كاربران 
ديگري استفاده مي كنند، نقشه كيفيت هوا روي 

اپ با دقت بااليي به نمايش در مي آيد.

قالده هوشمندي ساخته شده كه با حسگرهايش مي تواند حركات سگ را آناليز و صدايش را گوش كند. اين 
ــتد و صاحب  ــن مخصوص مي فرس قالده به نام Connected Collar اطالعات دريافتي  خود را به اپليكيش
ــت و  ــاهده كند. قالده به جي.پي.اس نيز مجهز اس ــات حياتي حيوان را روي تلفنش مش ــگ مي تواند اطالع س
موقعيت حيوان را نشان مي دهد. همچنين كاربر مي تواند دستورهايى نظير بشين، پاشو را از طريق قالده به سگ 
ــود. به كمك دستورهايى كه اين قالده  ــونيك و ويبره استفاده مي ش ــگرهاي اولتراس بدهد. براي اين كار از حس

هوشمند مي دهد، مي توان پس از گذشت مدتي حيوان را به آن عادت داد و تربيتش كرد.

آمپلي فاير جيبي
سازنده گجتي كه در تصوير مشاهده مي كنيد معتقد 
اسـت آن قدر كه سـازنده هاي لپ تاپ روي نمايشگر 
و پردازنده هزينـه مي كنند، به كارت صوتي دسـتگاه 
 توجه ندارنـد. به هميـن دليل ايـن آمپلي فايـر به نام 
Geek Out V2 سـاخته شـده كه با پورت يواس بي به 
لپ تاپ يـا تلفن همراه متصل مي شـود. در طرف ديگر 
اين گجت خروجي هدفن وجود دارد. به ادعاي سازنده 
با استفاده از اين وسيله صدا فوق العاده شفاف، رسا و با 
ولوم بيشتر پخش مي شود. عالوه بر اين  باس هم قدرت 
باالتري پيدا مي كند، تجربه اي كه بدون اين آمپلي فاير 
با لپ تاپ به دست نمي آيد. براي جلوگيري از گرم شدن 
اين گجت،از بدنه آلومينيومي به گونه اي استفاده شده تا 

كمترين ميزان حرارت به داخل آن نفوذ كند.

جاسوئيچي چند كاره
ــكل  ــدن باتري گجت هاي همراه مش ــام ش زود تم
ــت و سازنده هاي مختلف سعي در حل كردن  بزرگي اس
ــلواكي  ــتارت آپي از اس ــي يك تيم اس ــد. بتازگ آن دارن
ــاخته كه از قضا  ــوئيچي به نام CulCharge س جاس
عالوه بر پاوربانك بودن دو كار ديگر نيز انجام مي دهد. 
اين جاسوئيچي يك باتري هزارميلي آمپري درون خود 
ــن پاوربانك را به  ــده لقب كوچك تري دارد كه باعث ش
ــورت يواس بي هم  ــاص دهد. بعالوه يك پ خود اختص
ــت نقش رابطي  روي اين گجت وجود دارد كه قادر اس
ــراي انتقال  ــت به رايانه ب ــال تلفن يا تبل ــراي اتص را ب
اطالعات يا اتصال به آداپتور براي شارژ ايفا كند. با اين 
ــان مي توانيد از عمر طوالني باتري  گجت درون جيب ت

دستگاه خود آسوده خاطر باشيد.

ــوئي جاس
عالوه بر پا

اين جاسوئيچ
دارد كه باعث

ــ خود اختص
روي اين

افسار اين  
قالده 
به دست 
فناوري است

 كتابخواني با تلفن 
2 نمايشگره

ــش آمده بخواهيد  ــا تاكنون برايتان پي حتم
ــود  ــي خ ــاب روي گوش ــك كت ــي را از ي متن
ــمتان خسته  بخوانيد، اما پس از چند دقيقه چش
ــويد. براي باال بردن سرانه  ــود و منصرف ش ش
ــمندي به نام  ــن هوش ــال، تلف ــه ديجيت  مطالع
ــاخته شده كه دو نمايشگر  YotaPhone2 س
ــتي  ــاب پش ــه روي ق ــگر دوم ك دارد. نمايش
تعبيه شده از فناوري e-ink  (جوهر ديجيتال) 
بهره مي برد و مي تواند مصرف باتري را كاهش 
ــتي آن  ــگر اصلي اين تلفن 5 و پش دهد. نمايش
4/7 اينچ است. اين تلفن عجيب از پردازنده چهار 
ــتم عامل اندرويد بهره مي برد.  هسته اي و سيس
ــن هاي مخصوصي براي نمايشگر دوم  اپليكيش
ــاخته شده كه مثال اينستاگرام را سياه و سفيد  س

نمايش مي دهد.

عينكي براي خواب آسوده
ــازنده اين عينك مي گويد با نور خستگي را از تن شخص  س
ــتفاده از اين عينك كه Ayo نام دارد،  بيرون مي كند. براي اس
ــورت بزنيد. روي  ــت كم 20 دقيقه آن را به ص ــد روزانه دس باي
ــتقيم به چشم  عينك چراغي وجود دارد كه نوري نامرئي را مس
مي تاباند و باعث مي شود سلول هاي شبكيه سيگنال هايي حاوي 
ــال كند. نتيجه اين است كه  ــن يا خاموش به مغز ارس پيام روش
ــخص به خواب مي رود و همچنين بدون خستگي و  به آساني ش
ــواب بدن فرد تنظيم  ــاعت خ ــاط از خواب برمي خيزد و س با نش
مي شود. كاربرد اين عينك بيش از همه مناسب افرادي است كه 
ــورهاي مختلف با اختالف زماني زياد  سفرهاي طوالني به كش

مي كنند و كم خوابي يا بي خوابي اذيتشان مي كند.

دو سال پيش كه پروژه فون بالكس را در صفحه تالش معرفي كرديم، فكر نمي كرديم اين ايده آن قدر محبوب 
شود كه چند نمونه از آن ساخته شود و در نهايت گوگل نيز به آن روي خوش نشان دهد. MODR نام قاب محافظ 
ماژوالر جديدي براي تلفن هوشمند است، كه مي توان همچون پازل قطعاتي به دلخواه روي آن نصب يا جدا كرد. براي 
مثال كارتخوان حافظه جانبي، دوربين، فالش و … از مواردي است كه امكان افزودن آن به تلفن وجود دارد. فرض 

كنيد به لنز ماكرو نياز داريد، با افزودن يك ماژول به اين قاب، تلفنتان آماده عكاسي از سوژه نزديك است.

تلفن همراه پازلي
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