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خبر

ــت آمده، آيفون 6S به دوربين جلوي پيشرفته با قابليت  طبق اطالعات به دس
ضبط ويدئوي فول اچ دي و فلش ال اي دي مجهز خواهد شد. 

ــي از فايل هاي  ــي تعداد معين ــود» با بررس ــعه دهنده اي به نام «حمزه س توس
مانيفست موجود در iOS 9، متوجه حضور اطالعاتي از يك دوربين جلوي جديد 
شده كه فعال روي هيچ يك از آيفون ها وجود ندارد. اين دوربين كه قابليت ضبط 
 ،FPS60 ــده و چند حالت از قبيل مود ضبط فول اچ دي دارد، به فلش مجهز ش

اسلوموشن FPS240 و پانوراما به آن اضافه شده است.
باتوجه به اين كه دوربين مذكور توانايي ضبط فول اچ دي دارد، حسگر استفاده 
شده در آن بايد حداقل 2/1 مگاپيكسل باشد. با اين كه ارتقاي دوربين جلو چندان 

هم اتفاق شگفت آوري نخواهد بود، تجهيز آن به فلش عجيب است. 
تا به حال تعداد انگشت شماري از تلفن هاي هوشمند به فلش براي دوربين جلو 
ــمند سلفي ياد مي شود. پيش از  مجهز بوده اند كه از آنها با عنوان تلفن هاي هوش
اين نيز شايعات زيادي درباره نسخه بعدي آيفون منتشر شده كه به نقل از بعضي 
از آنها، آيفون 6S با دو دوربين در پشت خواهد آمد و برخي ديگر هم دوربين آن 

را ساخت سوني و 12 مگاپيكسل معرفي كرده اند. 

شركت امنيتي كسپرسكي بتازگي مورد حمله قرار گرفته 
است. در حالي كه اين روزها حمله هاي امنيتي به دولت ها و 
شركت ها عادي شده است، تهاجم صورت گرفته به شركتي 
كه خودش مسئوليت حفظ امنيت را به عهده دارد از اتفاقات 

نادر محسوب مي شود.
ــه آسيب پذيري  ــتفاده از س ــته با اس  حمله مذكور توانس
ــناخته شده راه خود را به درون سيستم باز كرده و  از پيش ش
ــيار كمي از خود بر جاي گذارد. ايگن كسپرسكي،  ردپاي بس
ــس اين شركت اين حمله را تقريبا نامرئي خوانده و آن  موس
را چنان قدرتمند دانسته كه براي ساختش احتماال ده ميليون 

دالر و شايد هم بيشتر هزينه شده است.
اين نرم افزار مخرب، راه خود را از طريق فايل هاي MSI باز كرده است، فايل هايي كه مديران سيستم با كمك آنها، 
نرم افزار را از راه دور روي رايانه هاي ويندوزي مستقر مي كنند. اين حمله مجازي هيچ تغييري در تنظيمات سيستمي از 

خود باقي نگذاشته و از اين رو شناسايي آن تقريبا غيرممكن است.
كسپرسكي باور دارد اين حمله توسط گروه حامي و ايجادكننده حمله دوكو در سال 2011 ترتيب داده شده است. به 
نظر مي رسد حمله اخير بيشتر به تحقيقات شركت در زمينه پيچيده ترين حمالت امنيتي عالقه داشته و بخش ماركتينگ، 
ــت. البته طبق گفته هاي اين شركت توليدكننده آنتي ويروس، قرباني هاي  ــته اس فروش و حقوقي را به حال خود گذاش
ديگري هم در كشورهاي غربي، خاورميانه و آسيا ديده شده اند و برخي از آلودگي هاي ايجاد شده به مذاكرات هسته اي 

ايران مربوط مي شود. 
طبق گزارش وال استريت ژورنال، اين بدافزار در شبكه سه هتلي كه ميزباني مذاكرات را به عهده داشتند ديده شده 

است. گفته مي شود دوكو براي انجام حساس ترين مسائل جاسوسي اسرائيل ساخته شده است.

شايد سوني را يك شركت بزرگ در صنعت تلفن هاي 
همراه هوشمند بشناسيم، اما نبايد قدرت آن را در زمينه 
حسگرهاي دوربين هاي عكاسي ناديده بگيريم؛ قدرتي 

كه ديگر رقبا را از بازار بيرون خواهد راند.
طبق گزارش هاي قبلي، به ازاي فروش هر آيفون 6 و 
6 پالس، 20 دالر نصيب شركت سوني مي شود و براساس 
ــايعات دو آيفون 6S و 6S پالس هم از حسگرهاي  ش
ــتري  ــل بزرگ ترين مش ــرد. اپ ــره خواهند ب ــوني به س

حسگرهاي سوني است؛ 
نيز در  ــونگ  اما سامس
ــداران اخيرش از  پرچم
ــاخت  ــگرهاي س حس
ــتفاده  ــركت اس اين ش

ــت. از  ــرده اس ك
ــرف ديگر از  ط
آنجا كه شركت 

ــوني  س ــي  ژاپن
ــرفت  پيش به دنبال 
ــت،  اس ــتر  بيش

همكاري  دارد  تصميم 
ــازندگان چيني نيز آغاز كند.  خود را با س

ــيائومي به  ــون برخي محصوالت رده باالي ش البته اكن
ــوني مجهز است، ولي مدير شركت گفته  حسگرهاي س
براي گسترش ظرفيت توليد، به دنبال همكاري با ديگر 
ــت. طبق گزارش وال استريت  ــازندگان چيني نيز اس س
ژورنال كه ماه مي منتشر شد، تخمين  زده مي شود سهم 

سوني از بازار حسگر تصوير 40/3 درصد باشد.
ــوني را مي توان  ــع دو حوزه اصلي فعاليت س در واق
ــال 2014  ــگر تصوير دانست. س ــن و حس پلي استيش
ــش  بخ ــركت  ش
ــدا  ــش را ج تلويزيون
ــايعات  ش و  ــرد  ك
ــد  مي ده ــان  نش
ــن تصميم را  همي
ــراي بخش تلفن  ب
هوشمند نيز دارد. 
حال  ــن  اي ــا  ب
اعالم  سوزوكي 
ــوني  س ــرده  ك
ــام تمركزش  تم
ــگر  را روي حس

نخواهد گذاشت.

3 ماه انتظار براي نسخه موبايل ويندوز 10
اخبار  در  گذشته  هفته 
ــم  دادي ــالع  اط ــك  كلي
مرداد  ــم  هفت ويندوز10، 
ــمي آغاز به  ــور رس به ط
ــا  ــرد، ام ــد ك  كار خواه
ــن  ــخه هاي اي ــام نس تم
ــان  هم ــتم عامل  سيس
ــترس نخواهد  روز قابل دس
ــت  ــخصي و تبلت هاس بود. در واقع هفتم مرداد متعلق به دارندگان رايانه هاي ش
ــخه موبايل اين  ــراي دريافت نس ــدوزي ب ــمند وين ــان تلفن  هاي هوش و صاحب

سيستم عامل بايد فعال صبر كنند. 
ــدوز 10 موبايل عرضه خواهد  ــمند با نام وين ويندوز 10 ويژه تلفن هاي هوش
شد و ظاهرا زمان عرضه آن به اين زودي ها نيست. در جلسه اخير مايكروسافت، 

شركت اعالم كرده عرضه نسخه موبايل به شهريور موكول خواهد شد.
ــل لوميا 940 يا  ــمند مجهز به ويندوز 10 مث ــاب تلفن هاي هوش ــا اين حس ب

آلفا پرايم از شركت چري تا ماه شهريور در دسترس قرار نخواهند گرفت. براي 
ــتند بايد بگوييم  ــخه از ويندوز هس آنهايي كه بي صبرانه منتظر تجربه اين نس
ــدوز 10 را در صورتي كه عضو  ــكال پريويو وين ــخه تكني ــد اكنون نس  مي تواني
ــتيد، براي تلفن  هوشمند مورد نظر دانلود كنيد و  Insider Program هس

تا زمان عرضه رسمي نسخه موبايل منتظر بمانيد.

امكان فعا ل سازي آنالين سيمكارت
ــررات و ارتباطات راديويي از  ــازمان تنظيم مق غالمرضا داداش زاده، معاون س
ــوال خبر داد. با اين همكاري از  ــازمان ثبت اح همكاري اپراتورهاي موبايل با س
اين پس كاربران سيمكارت هاي جديد مي توانند به صورت آنالين سيمكارت خود 
ــي به اطالعات آنها در ثبت احوال، تمام مراحل ثبت به  را فعال كنند و با دسترس

صورت آنالين و غيرحضوري انجام مي گيرد.
ــه با خريد  ــي از راه هاي مقابل ــتم را يك ــن سيس ــدن اي ــال ش داداش زاده، فع
ــت. به نظر او با  ــت، دانس ــده كه غيرقانوني اس ــيمكارت هاي از پيش فعال ش س
ــاعت براي فعال  ــت كاربر حداقل 24 س ــتم ديگر نيازي نيس راه اندازي اين سيس
ــازي سيمكارت به  ــيمكارت منتظر بماند و فاصله زماني ثبت تا فعال س ــدن س ش

كمترين مدت مي رسد.
ــش ماه است كه  اين طرح حدود ش
ــازمان  ــت و س در حال اجراس
رگوالتوري در تالش است 
فعال  ــيمكارت هاي  تمام س
اپراتورها را احراز هويت  در 
ــتم  راه اندازي سيس با  كند. 
ذكر شده، اين سازمان قصد 
ــورت  ــتفاده هاي ص دارد سوءاس
گرفته از خريد و فروش سيمكارت هاي 

بدون ثبت مالكيت را رفع كند.

رونمايى از نسخه مقاوم 
پرچمدار سامسونگ

ــايعات فراوان، به طور رسمى  ــرانجام پس از ش س
ــخه راگد گلكسي  اس6 يا همان گلكسي  اس6  از نس

اكتيو پرده برداري شد. 
 AT&T ــور ــژه اپرات ــده وي ــي ش ــخه معرف نس
ــه  ــه صفح ــوان ب ــخصات آن مي ت ــت و از مش اس
ــوپرآمولد،  س  QHD ــي  اينچ  5/1 ــش   نماي
ــه IP68 و  ــوس 7420، گواهينام ــده  اگزين  پردازن
ــن گواهينامه  ــاره كرد. اي Mil-STD-810G اش
ــتگاه بتواند تا عمق 1/5 متري و  ــود دس باعث مي ش

به مدت 30 دقيقه در آب دوام بياورد. 
ــي اس اكتيو 6 كامال ضد گردوغبار است و  گلكس
در برابر ضربه و گرما هم مقاومت دارد. اين نسخه از 
پرچمدار سامسونگ به يك باتري 3500 ميلي آمپري 
ــده كه نسبت به مدل اصلي 40 درصد ارتقا  مجهز ش
داشته است. بعالوه از فناوري شارژ بيسيم نيز در اين 
دستگاه استفاده شده است. حافظه داخلي اس 6 اكتيو 
ــت و شكافي براي ارتقاي آن تعبيه  32 گيگابايت اس
ــر كنند.  ــده و كاربران مجبورند با همين مقدار س نش
ــلي در  همچنين تجهيز دو دوربين 16 و 5 مگاپيكس
ــفرها  ــخه راگد، كاربران را قادر مي كند در س اين نس
ــاي ماجراجويانه خود عكس هاي باكيفيت  و تجربه ه
ــا اندرويد آبنبات چوبي  ــمند ب بگيرند. اين تلفن هوش
ــتري ارتشي از ــفيد و خاكس  و در رنگ هاي آبي و س

 22 خرداد در آمريكا در دسترس قرار گرفته است.

6S شايعات درباره دوربين آيفون

حسگرهاي سوني، مهمان تلفن هاي هوشمند چينحمله هكرها به شركت امنيتي كسپرسكي 
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گزارش خبرى

آرش جهانگيري
ــال تركه اي اپل در مقابل  شايد مرد ميانس
ــنيدن  ــد، اما ش جابز فقيد چندان محبوب نباش
صبح  بخير هاي ممتد او براي توسعه دهندگان 
و كاربراني كه ماه هاست منتظر شروع كنفرانس 
WWDC اپل بودند، گوش نواز ترين صداي 
ــال اخير  ــود. تيم كوك مانند چند س ممكن ب
ــعه دهندگان اپل را در كاليفرنيا  كنفرانس توس
ــگي آغاز كرد  با همان صبح  بخيرهاي هميش
ــروع سال جديد نرم افزاري اين شركت را  تا ش
ــد. مديرعامل يكي از پركارترين  كليد زده باش
ــركت هاي حوزه فناوري، همان ابتدا از سه  ش
ــتم عامل  ــه سيس ــاني اصلي براي س به روزرس
محصوالت شركت اپل خبر داد. اين كنفرانس 
اواخر خرداد مدت يك هفته در كاليفرنيا براي 
ــس كه همان  ــركت كنندگان اصلي كنفران ش
ــر جهان هستند  ــعه دهندگان اپل از سراس توس
برگزار مي شود. اما آنچه در اين كنفرانس بيشتر 

ــد، نطق طوالني  ــات را به خود جلب مي كن توجه
ــم است. از همين رو در اين گزارش نگاهي  ابتداي مراس
ــاعته و مهم ترين  ــه اتفاقات اين نطق دو س كرده ايم ب
ــت كاربران محصوالت  تحوالت نرم افزاري كه قرار اس

اپل در يك سال آينده با آن روبه رو شوند.
كاپيتان وارد مي شود

ــه پس از  ــري بود ك ــن نف ــي، اولي ــگ فدريگ كري
ــد بخش  ــاون ارش ــد. مع ــه آم ــوك روي صحن تيم ك
ــوخي هاي  ــه با انرژي و ش نرم افزاري اپل مانند هميش
ــاني 55 درصدي كاربران  گاه و بي گاهش خبر به روزرس
ــتم عامل يوسميت را اعالم كرد. اما  مك. او. اس به سيس
خبر اصلي او درباره سيستم عامل جديد براي رايانه هاي 
ــت. او اس اكس 10 با نام ال كاپيتان، جديدترين  مك اس
ــتم عامل رايانه هاي روميزي مك است كه از پاييز  سيس
امسال به صورت رايگان به روزرساني آن آغاز مي شود. 

ــوالت  ــتخوش تح ــد دس ــس جدي ــك او .اس اك م
ــده است. اپ ميل يكي از بخش هاي  كوچك زيادي ش
ال كاپيتان است كه در گروه اين تحوالت قرار مي گيرد. 
اپل جسجرهاي اپ ميل آي. او. اس را به مك او. اس هم 
ــتان خود روي  ــا كاربران بتوانند با حركت انگش آورده ت

ترك پد ايميل هايشان را راحت تر مديريت كنند.
ــرار دارد.  ــتم عامل ق ــدم بعد مرورگر اين سيس در ق
كاربران مي توانند سايت هاي مورد عالقه خود را تنها با 
حركت دادن تب ها به سمت راست به سافاري سنجاق 
ــر بزنند. همچنين  ــب به آنها س ــد تا در زمان مناس كنن
اسپاتاليت يا سيستم جستجوي اپل نيز بسيار قوي تر از 

قبل شده و هوشمند عمل مي كند.
اين موتور جستجوـ  كه ديگر قابل جابه جايي استـ  
ــما اجازه مي دهد دقيقا آنچه را مي خواهيد جستجو  به ش
كنيد. به طور مثال مي توانيد در اسپاتاليت جستجو كنيد 
ــك هفته اخير انجام داده ام» تا اين  «كارهايي كه در ي
موتور جستجو تمام اسناد موردنظر را براي شما فهرست 
كند. اپل سعي كرده در اين نسخه جديد با اضافه كردن 
ويژگي هايي مانند تقسيم صفحه نمايش، حركت راحت 
اپ ها در دسك تا  پ  هاي مختلف و... كاربري را راحت تر 

از قبل كند.
ــريع ترين  ــان س ــت ال كاپيت ــي اس ــي، مدع فدريگ
ــتم عامل براي رايانه هاي خانگي است و نسبت به  سيس
ــخه قبلي 1/4 درصد با سرعت بيشتري اپ ها را باز  نس

مي كند.

ــكالت هميشگي اپل در جذب مخاطب  يكي از مش
براي رايانه هاي شخصي اش، ضعف آنها در پشتيباني از 
بازي هاي رايانه اي است. اما به نظر مي رسد ال كاپيتان، 
پاياني بر اين كابوس هميشگي كاربران اپل باشد؛ زيرا 
ــرانجام از  ــركت پلتفرم نرم افزاري «متال» را س اين ش

آي. او. اس به او. اس ا كس آورده است.
ــود مك عملكرد بهتري در اجراي  متال باعث مي ش
ــته باشد و هر دو پردازنده اصلي و گرافيكي  بازي ها داش

بتوانند بهتر عمل كنند.
ــما يك خوره بازي  ــگ مي گويد فرقي ندارد ش كري
ــما كار خواهد  ــيد يا يك بازيساز، متال باب دل ش باش
كرد. ال كاپيتان از همين حاال در اختيار توسعه دهندگان 

قرار دارد و تا پاييز به دست كاربران مي رسد.
بازي به خان نهم رسيد

ــس از رونمايي از ال كاپيتان نوبت به محبوب ترين  پ
ــيد كه  ــركت يعني آي .او .اس رس ــتم عامل اين ش سيس

عضو جديد خانواده خود را معرفي كند.
ــودش را به كس  ــاي خ ــدون اين كه ج ــي ب فدريگ
ــورد آي .او .اس را با آمار  ــت در م ــري بدهد، صحب ديگ
ــروع  ــاني 83 درصدي iOS 8 ش خيره كننده به روزرس
ــا 12 درصد  ــه در نقطه مقابل تنه ــرد. در صورتي ك ك

كاربران از اندرويد 5 استفاده مي كنند.
ــرده، اما يكي از  ــمگيري نك آي .او .اس 9 تغيير چش
ــتيار صوتي يا همان  ــن بخش هاي آن، دس متحول تري
ــت كه 40 درصد باهوش تر و سريع تر شده  ــيري اس س
ــيري كمي تغيير كرده و با اضافه شدن  ــت. ظاهر س اس
ــت پرواكتيو كه پيش از اين در خبرهاي «كليك»  قابلي
ــما وعده داده بوديم، مي تواند به همه  آمدن آن را به ش
ــد. به طور مثال وقتي  ــرك بكش ــي شما س جاي گوش
ــد، مي توانيد از  ــما زنگ مي زن ــي به ش ــماره ناشناس ش
ــيري بپرسيد اين شماره چه كسي است تا با جستجو  س
ــماره را پيدا كند. سيري  در ايميل ها صاحب احتمالي ش
ــت و  ــه اصلي تلفن همراه محدود نيس ــر به صفح ديگ
ــت و حتي  ــتفاده اس ــن ها قابل اس درون تمام اپليكيش
مي تواند اپليكيشن ها را ببندد و درون آنها فعاليتي انجام 

دهد.
ــتجوي اپل در آي .او .اس نيز بشدت  ــرويس جس س
ــتري در نتيجه جستجو  ــده و محتواي بيش هوشمند ش
ــتجو  ــن ها را جس ــان مي دهد و حتي درون اپليكيش نش

ــتجو مي كنيد،  ــي را جس ــما نام كس ــد. وقتي ش مي كن
ــاب  ــماره تماس، حس ــپاتاليت غير از ايميل ها و ش اس
ــخص را در شبكه هاي اجتماعي مختلف  كاربري آن ش
ــيري  ــپاتاليت با س ــي آورد. همچنين اس ــما م براي ش

همكاري شانه به شانه اي دارد.
ــه وسايل نقليه عمومي  اپل در بخش نقشه ها، نقش
را نيز اضافه كرده و ويژگي «نزديك من» قوي تر شده 
ــت. اپل سرانجام آي كالود را به شكل يك اپ واحد  اس
ــران مديريت بهتري  ــه آي .او .اس اضافه كرده تا كارب ب

روي محتويات سرويس ابري خود داشته باشند.
عضو جديد خانواده اپل كه كمتر كسي انتظار ديدن 
ــت و همان طور كه از  ــت، اپليكيشن نيوز اس آن را داش
ــبيه فليپ بورد است  ــمش برمي آيد يك خبرخوان ش اس
ــته بندي خبرها را به كاربر مي دهد. نيوز از  و قابليت دس

ويدئوهاي قابل پخش نيز پشتيباني مي كند.
ــتم عاملي  ــي از آي .او .اس، سيس ــوال در رونماي معم
ــود، اما  ــي مي ش ــون معرف ــد و آيف ــراي آيپ ــابه ب  مش
ــاوت حياتي دارد و آن  ــراي آيپد يك تف آي .او .اس 9 ب

ــت. در  ــكينگ در اين پلتفرم اس  هم قابليت مولتي تس
ــن پس مي توان به صورت همزمان از  آي .او .اس  9 از اي
دو اپ روي آيپد استفاده كرد يا در زماني كه يك ويدئو 
ــن ها  ــك كرده و به ديگر اپليكيش ــد آن را كوچ مي بيني
ــر 2 و دو مدل  ــكينگ در آيپد اير، اي ــد. مولتي تس بروي
ــتفاده است، اما به روزرساني كلي  آخر ميني قابل اس

آي .او .اس كه يك ساعت به عمر باتري نيز اضافه 
ــتگاه هايي مي شود كه از  مي كند، شامل همه دس

آي .او .اس 8 پشتيباني مي كردند.
ــرويس پرداخت آنالين يا  تغيير ديگر اپل به س
اپل پي مربوط مي شود كه با تعويض اپ پس بوك 

با ولت، كارايي آن بيشتر خواهد شد.
پرستوي كوچك خوشبختي

اپل در كنفرانس WWDC سال گذشته، از 
يك زبان برنامه نويسي جديد به نام سوييفت براي 

اپل رونمايي كرد.
ــودن كدهاي آن و  ــي اين زبان، كوتاه ب ويژگ
ــتفاده از آن بود. حال با گذشت يك  ــادگي اس س
ــن زبان،  ــخه دوم اي ــدن نس ــال و روي كار آم س
ــرعت استفاده از  كريگ از افزايش 75 درصدي س
آن خبر مي دهد و از آن به عنوان بزرگ ترين زبان 
ــي آينده ياد مي كند؛ زباني كه همه جا  برنامه نويس
ــورپرايز بزرگ  ــتفاده خواهد شد. اما س ديده و اس
ــه از اين به بعد  ــت ك ــوييفت اين اس اپل براي س
ــي متن باز تبديل خواهد شد  به يك زبان برنامه نويس
ــتفاده از لينوكس نيز مي توانند از  و برنامه نويس ها با اس
ــتفاده كنند. يك زبان مشترك براي طراحي اپ  آن اس
براي هر دو سيستم عامل اپل كه هيچ محدوديتي براي 

توسعه دهندگان ايجاد نخواهد كرد.
ساعتي هوشمندتر از قبل

ــد تا بعد  ــس از كريگ، نوبت به كوين لينچ مي رس پ
از مقدمه كوتاه تيم براي رونمايي از واچ او. اس 2 روي 
ــتم عامل ساعت اپل نيز  ــخه دوم سيس صحنه بيايد. نس
ــرد آن را افزايش داده  ــه عملك ــرات جزئي دارد ك تغيي
ــاعت به شما اجازه مي دهد  ــت. به طور مثال آلبوم س اس
ــكان دادن، عكس هاي مختلفي كنار  ــت ت با هر بار دس
ــم تراول  ــن قابليت تاي ــاعت ببينيد. همچني ــالم س اع
ــفر به شهر هاي  ــما در زمان س ــدن ش نيز با جابه جا ش
ــرار داريد  ــاعت مكاني را كه در آن ق ــف دنيا، س مختل
ــيري  ــان مي دهد. عالوه بر والت، مپز و س ــما نش به ش
ــد. واچ او. اس همراه تعداد زيادي  نيز به اپل واچ آمده ان
ــترس  ــاني هاي ديگر در حال حاضر در دس از به روزرس

توسعه دهندگان قرار دارد.

نگاهي به مهم ترين اتفاقات كنفرانس توسعه دهندگان اپل 2015

ساز اپل كوك شد

واچ او. اس،  از  ــي  رونماي از  ــس  پ
ــه صحنه  ــك بار ديگر ب ــم كوك ي تي
ــه كنفرانس را به  ــا قبل از اين ك آمد ت
ــز ديگر هم به  ــاند، يك چي پايان برس
عالقه مندان معرفي كند؛ اپل موزيك. 
اين سرويس استريمينگ اپل به  عنوان 
ــا به عرصه  ــپاتيفاي پ رقيب اصلي اس
ــته تا به قول ادي كيو  موسيقي گذاش
ــل، عصر تازه اي از  ــي از مديران اپ يك

موسيقي را آغاز كند.
اپل در اين سرويس عالوه بر بانك 

اطالعاتي عظيمي از موسيقي ها، امكان ارتباط مستقيم كاربران با هنرمندان را نيز امكان پذير مي كند و همچنين 
ــرويس قرار خواهد داد. سرويس استريم موسيقي  ــاعته به نام بيتز وان را نيز روي اين س يك خط راديوي 24 س
اپل با قابليت آفالين، 9/99 دالر هزينه در ماه براي كاربران دارد، همچنين تا شش نفر با پرداخت حق عضويت 
ماهانه 14/99 دالر و تحت عنوان حساب خانوادگي به طور مشترك مي توانند از استريم موسيقي روي ابزارهاي 
خود استفاده كنند. البته اين سرويس در سه ماه اول عضويت رايگان است. اين سرويس از تير در اختيار كاربران 

آي .او .اس قرار مي گيرد، اما كاربران اندرويد بايد تا پاييز منتظر اولين محصول اپل روي اندرويد بمانند.

سيب گوش نواز
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اينترنت

 قصه ماست 
كه در هر سر بازار بماند

محمد حيدري تفرشي
استاد دانشگاه در رشته امنيت اطالعات

اگر يك حساب كاربري در گوگل داشته باشيد، آن گاه 
ــخن دكتر اريك  ــت درمي يابيد س ــا خواندن اين يادداش ب
اشميت، مدير اجرايي گوگل در سال 2010 پر بيراه نيست 
ــم كه كاربران اينترنت  ــه مي گويد: «ما (گوگل) مي داني ك

كجا هستند، كجا بوده اند و به چه مي انديشند!»
ــويد و  ــت به كار ش اگر ايميلي در گوگل داريد اكنون دس
تاريخچه جستجوهايتان را ببينيد. شگفت زده مي شويد، گوگل 
هر آنچه را كاويده ايد بدون هيچ فراموشكاري به نامتان ثبت 
ــه بوده ايد، حتي بدون اجازه  ــت. مي داند به دنبال چ كرده اس
ــما محتويات جيميلتان را تحليل مي كند و كليدواژه هايي  ش
ــراي ارائه  ــتخراج مي كند تا از آن ب ــما اس ــات ش را از مكاتب
ــد. به ويژگي  ــتفاده كن ــنهادهاي تجاري به خودتان اس پيش
ــوگل نگاه كنيد.  ــتجوي گ Autocomplete موتور جس
بارها آزموده ايد كه هنگام نوشتن عبارتي براي جستجو توسط 
ــل كردن بقيه عبارت  ــتجو براي كام گوگل، خود موتور جس
پيشنهادهايي مي دهد. آيا تاكنون انديشيده ايد كه امكان دارد 
پيشنهادهاي گوگل به تحليل گذشته جستجوي شما مرتبط 
ــد؟ به سرويس AdWords گوگل نگاه كنيد و ببينيد  باش
ــتجوي شما  چه فروتنانه با در اختيار قرار دادن تاريخچه جس
به شركت هاي گوناگون، تبليغ هاي تجاري مرتبط با موضوع 

مورد جستجويتان را به شما پيشنهاد مي دهد!
ــا به حال  ــايد فكر كند خوش ــت ش خواننده اين يادداش
ــري ندارند، زيرا  ــاب كارب ــه در گوگل هيچ حس ــاني ك كس
ــاب  ــس گوگل در امانند؛ اما اگر هيچ حس آنها از دايره تجس
ــيد و با سرويس هاي گوگل  ــته باش كاربري در گوگل نداش
ــما كار دارد. يكي از  ــيد، گوگل با ش ــته باش هم كاري نداش
ــايت ها  ــوگل به مديران وبس ــرويس هاي مفيدي كه گ س
ــنهاد مي كند و بيشتر آنها به آن نه نمي گويند، سرويس   پيش
ــت. اين سرويس به صاحبان  Google Analytics اس
كسب و كار اين امكان را مي دهد رفتار كاربران وبسايت خود 
را آناليز كنند و از واكنش ها و فعاليت هاي آنالين كاربران و 
بازديدكنندگان وبسايت شان براي بهبود فضاي كسب و كار 
و بهينه كردن مدل عرضه و تقاضا بهره برداري كنند، اما چه 
ــر كاربران مي آيد؟ اگر خودتان را از همه سرويس هاي  بر س
ــرزدن به  ــروم كرده ايد، بدانيد كه با س ــگان گوگل مح راي
 Google Analytics ــرويس ــه از س ــايتي ك هر وبس
ــر زده ايد، روي  ــتفاده مي كند، گوگل مي داند به كجا س اس
ــي كليك كرده ايد، چه زماني را صرف مطالعه  چه لينك هاي
يك صفحه وبسايت كرده ايد، چه كااليي را آنالين سفارش 
ــد و... حتي آنهايي كه با تحريم جيميل مي خواهند از  داده اي
شر تجسس گوگل در سرويس ايميل در امان باشند، بدانند 
گوگل براي آنها هم برنامه دارد. تمام مكاتبات اين دسته از 
كاربران كه گيرنده نامه از سرويس پست الكترونيك گوگل 
ــت و از آن براي  ــوگل محفوظ اس ــتفاده مي كند، نزد گ اس

مقاصد تجاري استفاده خواهد شد.
ــبينانه ترين حالت فقط  ــس ها در خوش تمامي اين تجس
ــد و كاو در  ــد و گوگل مي خواهد با كن ــل تجاري دارن دالي
حريم شخصي من و شما فضاي كسب و كار را رونق دهد. 
ــد نشان داد هر  ــال 2013 ميالدي انجام ش تحقيقي كه س
ــركت 40 دالر مي ارزد.  ــال براي اين ش ــر گوگل در س كارب
ــود فروش اطالعات شخصي جمع آوري  اين مبلغ حاصل س
شده از سوي گوگل به روش هاي اشاره شده به شركت هاي 
ــركت هايي بر  ــب و كار چنين ش ــت. مدل كس تجاري اس
ــان طراحي شده است.  ــخصي كاربرانش پايه نقض حريم ش
ــتيد و فردا  ــه طور خالصه اگر يك كاربر معمولي وب هس ب
ــت، مطمئن باشيد گوگل بهتر از دوستان و  روز تولدتان اس

خانواده تان مي داند دوست داريد چه چيزي هديه بگيريد!

نگاه كارشناس

سجاد تقي زاده بهجتي
ــتگير كرده و از او  ــد روزي اينترنت را دس اگر قرار باش
اعترافاتي بگيرند، چه خواهد گفت؟ به چه چيزهايي اعتراف 
خواهد كرد؟ اين موضوع ارزش ساعت ها فكر كردن دارد، 
اگر هم نداشته باشد، ارزش خواندن تا انتهاي اين مطلب را 

دارد كه حداكثر پنج دقيقه زمان شما را مي گيرد.
ــال پيش براي وصل شدن به اينترنت،  همين چند س
ــتيم و وقتي صدا  ــار صداي ِخر ِخر مودم مي نشس در انتظ
ــد، دعا مي كرديم آن دو مانيتور به هم پيوسته  قطع مي ش
در گوشه صفحه نمايش رايانه آرام بگيرند. بعد هم وقتي 
آدرس وبسايتي را وارد مي كرديم، چشم به چشمك همان 
ــان خوب بود، ديتاها را  دو مانيتور مي دوختيم تا اگر حالش
منتقل كرده و وبسايت براي ما نمايش داده شود. بعد از اين 
سختي ها، خداي ناكرده اگر كسي تلفن را برمي داشت، هم 
ــرمندگي براي او بود و هم عصبانيت براي ما؛ اما امروز  ش
ــت؟ فكر  ــما تا اتصال به اينترنت چند لحظه اس فاصله ش

مي كنم لمس گزينه ديتاي تلفن همراه، همين.

سرويس هاي ابري
ــرايط دسترسي به آن به قدري  سرعت اينترنت و ش
ــياري از اطالعاتمان را ديگر خودمان  آسان  شده كه بس
نداريم، به دست اينترنت مي سپاريم و مي دانيم بخوبي از 
ــرويس هاي ابري  آن نگهداري مي كند. در ايران هنوز س
(Cloud) جاي خود را باز نكرده اند، اما در دنيا چند سالي 
است سيستم هاي حسابداري، سيستم هاي فروشگاهي و 
سيستم هاي مشتري مداري به صورت سرويس هاي ابري 
ــب و كاري كه اطالعات را  ــوند؛ صاحب كس ارائه مي ش
ــتر اطالعاتش در  ــد و بيش ــداري نمي كن ــودش نگه خ
ــت. وقتي به وبسايت اين  ــرويس دهندگان اس اختيار س
سرويس دهندگان سر مي زنيد، از مزاياي اصلي خدماتي 
كه ارائه مي كنند امنيت اطالعات است؛ يعني اطالعات 
نزد سرويس دهنده، امن تر از اطالعات نزد صاحب كسب 
ــت. جالب نيست؟ اين جمله درست است، زيرا  و كار اس
ــرويس دهنده تجهيزات بهتر و قوي تري دارد، صاحب  س
كسب و كار حفظ اين اطالعات بخش جانبي از كسب و 
كارش است، اما ارائه كننده سرويس تمام كسب و كارش 
ــوس است كه  ــت. اين تغييرات آن قدر نامحس همين اس
ــماره تلفن ها  ــتم يادم آمد ش وقتي اين مطلب را مي نوش
ــاني هايي كه روي تلفن همراهم ذخيره كرده ام در  و نش
ــت و دفترچه تلفن  ــرويس ابري گوگل اس واقع روي س
ــپرده ام، چون مي دانم  ــخصي ام را به دست گوگل س ش

بيشتر از من مراقبت مي كند.
تلفن هاي همراه، فاميل نزديك

شايد بهتر باشد اسم تلفن هاي هوشمند امروزي را 
ــتفاده ما از تلفن  ــوض كنند. چند درصد از زمان  اس ع

ــتفاده از قابليت تلفني آنها اختصاص  ــمند به اس هوش
ــمندي كه اين  ــدار از قابليت هاي هوش ــه مق دارد؟ چ
ــه بخش تلفن  ــود ب ــا به اين ابزار افزوده مي ش روزه
ــي  ــت؟ تنظيم قرار مالقات ها، عكاس آنها مربوط اس
ــتم يادآوري كننده و بتازگي هم  ــرداري، سيس و فيلمب
ــالمت از  ــات مربوط به ورزش و س ــه ثبت اطالع ك
ــت كه تلفن هاي هوشمند روز به روز  قابليت هايي اس
آنها را افزايش مي دهند. بنابراين شايد بهتر باشد اين 
ــايد هم همراه  ــتيار هوشمند بناميم، يا ش ابزار را دس

هوشمند.
كمي به اين قابليت ها نزديك شويم، تلفن همراهي 
كه تعداد گام هاي هر روز صاحبش را مي شمرد، حساب 
ــد دارد، از قهوه و چاي  ــداد ليوان  آبي را كه مي نوش تع
نوشيده شده خبر دارد، حتي مي داند در كدام خيابان ها، 
ــرعتي اين كارها را انجام داده  در چه دمايي و با چه س
است، تازه مي داند تقريبا روزي چه ميزان در شبكه هاي 
ــه مي زند و چند بار ايميل هايش را چك  اجتماعي پرس

ــد روزي چند دفعه به صفحه موبايلش  مي كند. مي دان
ــتفاده  ــدر از قابليت اينترنت آن اس ــگاه مي كند و چق ن
ــت، وقتي با  ــن تمام اطالعات نيس ــد و... اما اي مي كن
قابليت ثبت اطالعاتي كه گوگل از طريق ايميل انجام 
ــات را يكپارچه مي كنيم، به ارزش  مي دهد اين اطالع
ــود؛ زيرا گوگل مي داند چه چيزي را  آنها افزوده مي ش
ــتجو كرده ايد و چند وقت است دنبال يك موضوع  جس
ــما و  ــاص مي گرديد. خالصه اين كه تلفن همراه ش خ
البته گوگل خيلي چيزها را مي داند. در اين مطلب قرار 
ــت به اين موضوع بپردازيم كه اين خوب است يا  نيس
ــتفاده هايي از  بد يا اين كه در حال حاضر گوگل چه اس

اين دانسته ها مي برد.
همه اين دانسته ها را كنار هم بگذاريد، كدام يك از 
نزديكان شما اين اطالعات را دارد؟ بعيد مي دانم كسي 
ــما را با جزئياتش داشته باشد.  اطالعات مربوط به ش
ــري دعوتتان كنم؛ تلفن  مي خواهم به چالش بزرگ ت
ــما گاهي شما را بهتر از خودتان مي شناسد،  همراه ش
ــاعت هايي معموال  بهتر مي داند و به خاطر دارد چه س
ــتيد و چند بار صفحه را روشن و خاموش  عصبي هس
ــافرت  ــه زمان هايي مس ــر مي داند چ ــد. بهت مي كني
ــبكه هاي اجتماعي  ــد و عكس هايتان را در ش مي روي
ــهرها را  ــدام محله ها و ش ــرار مي دهيد. مي داند ك ق
ــتم هاي موقعيت ياب  ــيد و از سيس ــوب نمي شناس خ
ــاعت هايي حس و  ــد. مي داند چه س ــتفاده مي كني اس
حال ورزش داريد و معموال تحرك شما زيادتر است. 
خالصه اين كه تلفن همراهتان شما را بهتر از خودتان 

مي شناسد.

اينترنت زبان مي گشايد
با اين حساب شايد بهتر باشد وقتي دكتر مي رويم و از 
حال و احوالمان مي پرسد، بگذاريم تلفن همراهمان جواب 
ــد؛ زيرا او بهتر مي داند چه كرده ايم و چه نكرده ايم و  ده
ــده بيمار شويم. شايد بخنديد و شايد  چه چيزي باعث ش
ــم وقتي به اين موضوعات فكر مي كنيد هنگ كرده و  ه
دقايقي اين طرف و آن طرف را نگاه كنيد، اما در هر دو 
ــيد و بگذاريد ذهنتان هم  صورت يك نفس عميق بكش
ــد، البته هنوز اين مورد را تلفن همراه شما  ــي بكش نفس
نمي فهمد و ثبت نمي كند (البته اميدواريم نفهمد!) بياييد 
ــاي نه چندان دور  ــر برويم، قدمي در آينده ه كمي جلوت
بزنيم. تصور كنيد وسيله اي از طريق پورت يو.اس.بي به 
تلفن همراه شما متصل مي شود و مي توانيد از طريق آن 
فشار خون خود را اندازه بگيريد. اين وسيله كوچك است؛ 
زيرا به صفحه نمايش و باتري خاصي نياز ندارد و از تلفن 
همراه استفاده مي كند. وسيله اي ديگر را وصل مي كنيد 
ــود را آزمايش كرده و وضع آن را  و براحتي قند خون خ
چك مي كنيد و ابزارهاي جانبي ديگري كه هركدام تلفن 
همراه شما را به وسيله اي جديد تبديل مي كند. همه اين 
ــه همراه  ــود و از آن مهم تر هميش اطالعات ثبت مي ش
ــت و با اطالعات ديگري كه صحبتش را كرديم،  شماس

تركيب شده و اطالعات جديدتري مي دهد.

ــخيص پزشكي  ــايد در آينده اي نه چندان دور، تش ش
ــراه و ابزارهاي جانبي آن امكان پذير  از طريق تلفن هم
ــما در تلفن همراهتان  ــكي ش ــد، پرونده جامع پزش باش
باشد، تشخيص اوليه اي داده و شما را به پزشك معرفي 
ــت كرده و  ــان طريق پرداخ ــت را از هم ــد، ويزي مي كن
ــك وضع شما را به كمك اطالعات ارسالي بررسي  پزش
مي كند. اگر هم اطالعات بيشتر يا آزمايش خاصي الزم 
ــد تجويز كرده و نسخه شما را ارسال مي كند، نتايج  باش
ــك قرار داده و  آزمايش را از همان طريق در اختيار پزش
ادامه فرآيند تشخيص شما طي مي شود. پزشك شما هر 
ــتري از شما دريافت مي كند و نتيجه  روز اطالعات بيش
ــد. اين آينده  ــاهده مي كن ــما را مش داروهاي مصرفي ش
ــت؟ گاهي فكر مي كنم  ــما قابل تصور اس چقدر براي ش
ــال آينده چنين شيوه  ــت كه شايد س آن قدر نزديك اس
تشخيصي مرسوم باشد؛ همان طور كه در اين چند سال 
همان اينترنتي كه با آن دردسر امكان اتصالش بود، امروز 
ــترس است. مي توان پيش بيني كرد  با يك لمس در دس
وسيله هاي متعدد ديگري را كه هر كدام صفحه نمايش، 
محل ذخيره كردن اطالعات و باتري دارند، به ابزارهايي 
جانبي براي تلفن هاي همراه تبديل مي شوند، همان طور 
ــتگاه هاي كارتخوان فروشگاه ها چنين تغييري را  كه دس
ــاهد بوده اند و در حال حاضر در بسياري از كشورها با  ش
ــك كارتخوان تبديل  ــاده، تلفن همراه به ي يك ابزار س
ــود، اين تغييرات نيز امكان پذير و نزديك است. به  مي ش
ابتداي اين مطلب برگرديم، اگر روزي قرار باشد اينترنت 
ــمندتر از اعترافات ما خواهد  اعتراف كند، اعترافش ارزش

بود. واي به حال روزي كه اينترنت زبان بگشايد!

اعترافات اينترنت
گاهي اطالعات اينترنت از ما بيشتر از آن چيزي است كه نزديكان درباره ما مى دانند
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صالح سپهري فر
ــاي گوناگوني  ــال اخير كاربرده ربات ها در چند س
ــتفاده از آنها در انواع صنايع خودروسازي و  يافته اند. اس
بسته بندي از جمله اين كاربردها بوده، اما موج ديگري 
ــت و آن هم  ــكل گيري اس در حوزه رباتيك در حال ش
استفاده هاي غيرصنعتي از انواع ربات است. ربات هايي 
ــتورهاى مختلفي را اجرا كنند و حتي  كه مي توانند دس
ــند، نمونه هايي از  ــته باش ــان داش ــي تعامل با انس نوع

ربات هاي خانگي هستند. 
ربات هاي آشپز

ــپزي  ــايد هريك از ما نظر متفاوتي در مورد آش ش
ــپزي از ديدگاه ما ممكن است يك  ــيم. آش داشته باش
هنر، كار عادي يا حتي فرآيندي زجرآور باشد، اما شايد 
ــا بتوانند اين وظيفه مهم را در خانه ها به  روزي ربات ه

عهده بگيرند. 
بتازگي يك شركت دانش بنيان با نام مولي رباتيك 
ــي  مفهوم ــرح  ط ــك  ي از   (Moley Robotics)
ــتين ربات آشپز  رونمايي كرده كه مي توان آن را نخس
ــت. اين ربات كه از يك بدنه و دو دست (همانند  دانس
ــان) برخوردار است، مي تواند مراحل مختلف  دست انس

ــز آن را  ــي و پخت و پ ــواع مواد غذاي ــازي ان  آماده س
انجام دهد. 

كاربرد هوش مصنوعي
يكي از اصلي ترين مزيت هاي هوش مصنوعي را بايد 
ــتفاده از آن در  در قابليت يادگيري مفاهيمي جديد و اس

ــت. اين ربات آشپز نيز از اين  موقعيت هاي مختلف دانس
ــتگاه  ــت. هوش مصنوعي اين دس ويژگي برخوردار اس
مي تواند با بررسي حركات مختلفي كه يك آشپز انجام 
مي دهد، مراحل گوناگون آماده سازي غذا را بياموزد. اين 
ربات در كل 20 موتور و 24 مفصل دارد و 129 حسگر 
ــت انسان را  ــي جزئي ترين حركات دس نيز وظيفه بررس
ــام مي دهد. اين ربات مي تواند مراحل مختلف تهيه  انج

غذا شامل خرد كردن انواع مواد اوليه تا مراحل مختلف 
تهيه هر نوع غذا را تقليد كند. حتي ظروف به كار رفته 

در فرآيند آشپزي را نيز شسته و تميز مي كند.
دانلود دستور پخت

ــپز، توانايي  ــي ديگر از جنبه هاي جالب ربات آش يك
اين ربات در دريافت دستورپخت غذاهاي مختلف است. 
ــس از ورود نهايي اين محصول به بازار،  به اين ترتيب پ
برنامه نويسان مي توانند دستور تهيه انواع غذاها را تهيه 
ــر كاربر مي تواند  ــترس كاربران قرار دهند. ه و در دس
ــر را دانلود و به ربات خود  ــتور تهيه غذاي مورد نظ دس
ــامل تمام حركات دست اين  ــتور تهيه ش بدهد. اين دس
ــر، مواد اوليه و  ــازي غذاي مورد نظ ربات براي آماده س

جزئيات ديگر خواهد بود.
رباتي براي خانه ها

سازندگان ربات آشپز اعالم كرده اند سرعت اين ربات 
ــتر از سرعت آشپزي انسان نيست و  آن قدرها هم بيش
ــت. در واقع  به همين دليل كاربرد صنعتي نخواهد داش
ــتفاده در خانه ها به كار خواهد رفت.  اين ربات براي اس
در نسخه نهايي اين ربات كه به احتمال زياد تا دو سال 
ــين  ــود، يك يخچال و ماش ديگر به بازار عرضه مي ش
ــد. به اين ترتيب  ــويي كوچك نيز تعبيه خواهد ش ظرفش
ــاحت  ــد در آپارتمان هاي كم مس ــتگاه مي توان اين دس
ــه تجهيزات ديگر نيز  ــروزي بخوبي جاي گرفته و ب ام
نيازي نداشته باشد. قيمت نهايي اين ربات آشپز احتماال 
ــون تومان) خواهد  ــدود ده هزار پوند (حدود 50 ميلي ح
ــتور پخت بيش از  ــخه نهايي اين محصول دس بود. نس
ــورت پيش فرض روي  ــذاي مختلف را به ص 2000 غ

خود خواهد داشت. 

رباتيك

غذاي مخصوص ربات سرآشپز
هوش مصنوعي امكان يادگيري مهارت هاي پيشرفته آشپزي را براي ربات ها امكان پذير كرده است

ــه مي خوريم، حاصل ده ها،  انواع غذاهايي ك
صدها يا هزاران سال تجربه بشر است. انسان ها 
در گذر زمان با آزمون و خطا توانسته اند تركيبات 
غذايي جديدي ايجاد كنند و امروزه اين تركيبات 
را مي توانيم در دستورپخت هاي مختلف مشاهده 
ــه مي تواند به صورت خودكار،  كنيم. اما آيا رايان
ــگ با ذائقه  ــد و البته هماهن ــتورپختي جدي دس
ــا مدت ها ذهن برخي  ــا ايجاد كند؟ اين فكر ت م
كارشناسان هوش مصنوعي در شركت آي.بي.ام 
ــغول كرده بود تا سرانجام چندي  را به خود مش

پيش عملي شد. 
ــت بيش از  ــتور پخ ــان ابتدا دس اين كارشناس
9000 غذاي مختلف را به ابررايانه اين شركت كه 
ــون نام دارد منتقل كردند. الگوريتم واتسون  واتس
ــد ارتباطات  ــده كه مي توان به گونه اي طراحي ش
ــيار از چشم  ميان موارد مختلف را كه در موارد بس

انسان پنهان مي مانند، شناسايي كند. 

ــياري از غذاهايي كه امروزه مي شناسيم،  بس
ــكل  ــورت اتفاقي و به ش ــراي اولين بار به ص ب
ــدند، اما هوش مصنوعي  ــون و خطا تهيه ش آزم
ــروي نمي كند. در  ــه پي ــن روي ــي.ام از اي آي.ب
ــواد اوليه و مقدار  ــون ابتدا انواع م حقيقت واتس
ــه و تحليل  ــاي مختلف تجزي ــا را در غذاه آنه
سپس ارتباطات ميان اين مواد اوليه را شناسايي 
مي كند. براي نمونه چندي پيش واتسون به اين 
نتيجه رسيد كه استفاده از توت فرنگي مي تواند 

كباب را خوشمزه تر كند!
ــون فقط پيشنهادهايي براي بهتر شدن  واتس
مزه غذاها ارائه نمي كند، بلكه مي تواند با تحليل 
دستورات غذايي موجود در حافظه خود، غذاهاي 
ــون  ــدي را نيز طراحي كند. همچنين واتس جدي
ــپزي را در فرهنگ هاي  ــا آش ــات مرتبط ب جزئي
مختلف در نظر گرفته و غذاهايي بر اساس مزاج 

و سليقه مليت هاي گوناگون طراحي مي كند. 

منوي پيشنهادي ابررايانه واتسون

جالب ترين بازى آنالين گوگل در سال 2015
ــورها تغيير مى دهد.  ــبت هاى مختلف، لوگوى خود را در برخى كش ــور كه مى دانيد گوگل به مناس همان ط
ــكل تلفن، ما را ياد  ــين نوروز به خود مى گيرد و گاهى نيز با تغيير به ش گاهى اين لوگو رنگ و بوى هفت س
اختراع اولين تلفن در دنيا مى اندازد. يكى از لوگوهاى مناسبتى بسيار جالب گوگل در سال 2015 نيز مربوط به 
ــالگرد تاسيس شركت پستى پونى اكسپرس است. اين لوگوى مناسبتى تصويرى  يكصد و پنجاه و پنجمين س
ــى را به نمايش مى گذارد؛ اما نكته  جالب در آن، بازى آنالينى  ــب خود در غرب وحش ــواركار روى اس از يك س
است كه با كليك روى لوگو فعال مى شود. شما مى توانيد براى اجراى اين بازى با مراجعه به لينك زير و پس 
از به نمايش درآمدن لوگو در باالى صفحه، روى آن كليك كنيد. كنترل بازى نيز بسيار ساده است. كليدهاى 
ــما  بايد بدون برخورد با موانع  ــت. ش كنترلى از روى صفحه كليد براى حركت به پايين و باال در اختيارتان اس
ــترين تعداد پاكت نامه را (از مجموع 100  ــنگى، راهزنان، رودخانه، درخت، ريزش برف و...) بيش (تپه هاى س

پاكت) در طول مسير جمع آورى كنيد.
http://bit.ly/clickpony

نكته: به دليل اعمال تحريم هاى گوگل عليه ايران ممكن است براى مراجعه به اين لينك نيازمند استفاده 
از آى پى كشورى غير از ايران باشيد.

ترفند
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گزارش داخلى

محيا بركت
«نبايد اجازه دهيم هوشمندسازي مدارس فقط  به مركز 
ــت رايانه ها تبديل شود»؛ اين بخشي از صحبت هاي  انباش
ــت كه بتازگي  ــر فاني، وزير آموزش و پرورش اس علي اصغ
ــس مركز برنامه ريزي منابع  ــم تكريم و معارفه رئي در مراس
انساني و فناوري اطالعات وزارتخانه گفته شده است. فاني 
ــازي مدارس  ــه گويي از آنچه تاكنون در روند هوشمندس ك
ــم گفت:  صورت گرفته رضايت چنداني ندارد، در اين مراس
«وضع موجود مدارس بايد با وضع مطلوب تطبيق پيدا كند 
ــازي،  ــته به نام هوشمندس ــد اجازه بدهيم مانند گذش و نباي
ــود و حاصل آن  ــاي زيادي به خانواده ها تحميل ش هزينه ه

تنها تبديل مدارس به قبرستان كامپيوترها باشد.»
ــازي مدارس از  ــراض به نحوه هوشمندس در حالي اعت
ــوي معلمان، اوليا، كارشناسان و حتي بدنه و راس وزارت  س
ــود تا پايان برنامه  ــرورش وجود دارد كه قرار ب ــوزش و پ آم
ــال 94 تمام مدارس كشور هوشمند  ــعه يعني س پنجم توس
ــاس آمار ارائه شده از سوي مركز  ــوند. با وجود اين، براس ش
ــات وزارتخانه  ــاني و فناوري اطالع برنامه ريزي منابع انس
ــزار كالس از تجهيزات  ــه و 80 ه ــون 40 هزار مدرس تاكن
ــده اند و اين در حالي است كه  ــازي برخوردار ش هوشمندس

حدود 120 هزار مدرسه در كشور وجود دارد.
ــتي مانند برنامه پنجم  عقب بودن از برنامه هاي باالدس
ــم انداز 1404 در اين زمينه از يك سو و  ــعه و سند چش توس
انتقاد به نحوه و مسير هوشمندسازي از سوي ديگر، فرجام 
ــه اي از ترديد و ابهام  ــازي مدارس را با هال طرح هوشمندس

مواجه كرده است.
بودجه اي كه كم شد

بحث هوشمندسازي مدارس كه اين روزها مكرر شنيده 
مي شود، سه دهه قبل در دنيا مطرح شده است. سال 1984 
ديويد پركينز و همكارانش در دانشگاه هاروارد طرح مدارس 
هوشمند را به  عنوان تجربه اي نوين در برنامه هاي آموزشي 
ــات ارائه كردند و  ــاوري اطالعات و ارتباط ــتفاده از فن با اس
ــد. در دهه 90  ــه اجرا ش ــن طرح به تدريج در چند مدرس اي
ميالدي كشورهاي انگليس، مالزي و بعد نيوزيلند، سنگاپور 
ــازي مدارس وارد شدند، طوري كه  و... به بحث هوشمندس
ــرورش مالزي درگير  ــال 1996 وزارت آموزش و پ اوايل س
ــمند شد و اواخر آن  بحث هاي جدي در مورد مدارس هوش
ــمند، عنوان يكي از هفت برنامه  ــه هوش ــال پروژه مدرس س

اصلي مالزي را به خود اختصاص داد.
ــال پيش و از 83 پروژه مدارس  در ايران تقريبا از ده س
ــد.  ــرح و از 86 نمونه هاي پايلوت آن اجرا ش ــمند مط هوش
گرچه الگوي پياده سازي مدارس هوشمند در ايران اقتباسي 
از پروژه هوشمندسازي مدارس در مالزي بود، اما نمونه هاي 
ــت  ــوت اين طرح بجز چند مورد موفقيت چنداني به دس پايل
ــتي يافت تا آنجا  نياورد و اجراي اين طرح حركتي الك پش
كه به مرز فراموشي نزديك شد. در نهايت از سه سال پيش 
ــار ديگر مورد توجه  ــمند ب پروژه مغفول مانده مدارس هوش
ــعه، دور تازه اي  قرار گرفت و با ذكر آن در برنامه پنجم توس
ــرح در انزوا قرار گرفته  ــذاري براي اجراي اين ط از هدف گ

آغاز شد.
ــمارت بورد و  ــه رايانه، اس ــس تجهيز مدارس ب از آن پ
ــتور كار آموزش و پرورش قرار گرفت تا در  پروژكتور در دس

گام اول روند تجهيز سخت افزاري مدارس طي شود.
ــراي اجراي اين امر در  ــا وجود افزايش رقم اعتبارات ب ب
وزارت آموزش و پرورش، تجهيز همه مدارس كشور و ارائه 
ــون دانش آموز در ميانه راه باقي  ــات به حدود 13 ميلي امكان
ماند و امسال نيز با كاهش بودجه طرح هوشمندسازي نحوه 

تدوام مسير با ابهام مواجه شده است.
پيش از اين خسرو نظري، رئيس سابق مركز برنامه ريزي 
ــاني و فناوري اطالعات وزارت آموزش و پرورش  منابع انس
ــبت به كاهش اعتبارات اعتراض كرد و گفت: «با اشاره  نس
ــال  ــازي مدارس در س ــده براي هوشمندس به اعتبار لغو ش
ــال تحصيلي 95ـ   ــازي مدارس در س 94 اعتبار هوشمندس
ــده كه اين رقم  94،مبلغ 25 ميليارد تومان در نظر گرفته ش

ــه با اعتبار 40 ميليارد توماني سال گذشته كاهش  در مقايس
چشمگيري يافته است.»

ــئوالن تصميم  ــبب شد مس ــال س كمبود اعتبار در امس
بگيرند بودجه هوشمندي را به يك پايه تحصيلي اختصاص 
دهند و بر همين اساس بتازگي معاون ابتدايي وزير آموزش 
ــازي به  و پرورش از اختصاص صددرصد بودجه هوشمندس

پايه ششم ابتدايي خبر داد.
خارج از گود

گرچه تجهيز كامل مدارس با بودجه ارتباط نزديكي دارد، 
اما اين طرح هوشمندسازي با چالش هاي ديگري نيز مواجه 

است كه بر اجراي درست و كامل اين طرح اثرگذار است.
وزارت آموزش و پرورش در سال 91 شيوه نامه اي براي 
هوشمندسازي مدارس منتشر كرد كه براساس آن؛ مدرسه 
هوشمند مدرسه اي است كه در آن روند اجراي همه فرآيندها 
ــم از مديريت، نظارت، كنترل، ياددهيـ  يادگيري، منابع  اع
ــي و كمك آموزشي، ارزشيابي، اسناد و امور دفتري،  آموزش
ارتباطات و مباني توسعه آنها مبتني بر فاوا و در جهت بهبود 
ــده باشد.  ــي و تربيتي پژوهش محور طراحي ش نظام آموزش
ــبكه، قوانين، معلم، اينترنت،  ــيوه نامه از رايانه، ش در اين ش
ــواي ديجيتال،  ــي، محت ــته آموزش ــتيبان، بس ابزارهاي پش
تجهيزات چندرسانه اي و اينترنت به عنوان مولفه هاي اصلي 

هوشمندسازي ياد شد.
ــيوه نامه هوشمندسازي مدارس، تحوالت آموزشي  در ش
الزم مانند تغيير محيط آموزشي و نقش دانش آموز و معلمان 
ــمند ترسيم و مدل هاي آن ارائه شده  در نظام مدارس هوش
ــطح نيمه الكترونيك،  ــدارس در پنج س ــيم بندي م و با تقس
ــمند و هوشمند پيشرفته  ــمند، هوش الكترونيك، نيمه هوش

درصدد برآمد روند هوشمندسازي را مشخص كند.
ــازي در مدارس  ــيوه  نامه روند هوشمندس با وجود اين ش
فقط به خريد تجهيزاتي مانند رايانه، اسمارت بورد و پروژكتور 
ــد و در زمينه توليد محتواي  ــدادي از مدارس ختم ش در تع
ــي اقدام چنداني  ــيوه هاي آموزش ــك و تغيير در ش الكتروني

صورت نگرفت.
ــجوي دكتراي تكنولوژي هاي آموزشي  امير صدر، دانش
ــنجي فناوري هاي جديد بر يادگيري كار  كه در زمينه اثرس
مي كند، معتقد است: «در بحث هوشمندسازي و به كارگيري 
ــت دارد به  ــري، آنچه اهمي ــاوري در يادگي ــزات فن تجهي
ــت، بلكه روندهاي آموزشي است.  ــخت افزار محدود نيس س
ــري در به كارگيري  ــمند در واقع مرحله باالت ــه هوش مدرس
فناوري اطالعات در نظام آموزشي است كه در آن مديريت 
و كنترل مدرسه، محتواي درس ها و نظام ارزشيابي و نظارت 

نيز بايد هوشمند باشد.»
ــدارس بايد  ــازي م ــد: «هوشمندس ــه مي گوي او در ادام
به گونه اي باشد كه روند آموزش و يادگيري را متحول كرده 
و آن را به سمت يادگيري مشاركتي ببرد و تنها نصب رايانه 

در مدارس نمي تواند اين تحول را به وجود آورد.»
ــدارس ابتدايي تهران نيز  ــي، مدير يكي از م رعنا رفاه
معتقد است: «ما در زمينه تجهيز مدرسه به ابزار هوشمند با 
دو چالش مواجه هستيم. از يك سو بودجه مدارس جوابگوي 
ــاله نيست كه با كمك گرفتن از خانواده ها تا حدي  اين مس
در تالش هستيم تا اين مشكل را رفع كنيم. به طوري كه در 
ــات اوليا و مربيان نياز به هوشمندسازي براي خانواده  جلس
ــته مي شود در صورت  ــود و از آنها خواس توضيح داده مي ش
ــاركت كنند.  ــكان و به  صورت اختياري در اين زمينه مش ام
ــه آموزگاران ما در اين  ــت كه هنوز هم چالش ديگر اين اس
ــتفاده از فناوري هاي  ــوه اس ــوزش نديده اند و نح زمينه آم

آموزشي را نمي  دانند.»
طرح تبلت به كجا رسيد؟

ــوزش و پرورش در  ــروصداي آم يكي از طرح هاي پرس
سال هاي گذشته طرح تبلت دانش آموزي بوده كه اجراي آن 

هميشه با سايه تاخير همراه بوده است.
ــي از جديدترين فناوري هاي  ــون تبلت به عنوان يك اكن
اطالعاتي در ميان وسايل چندرسانه اي شناخته مي شود كه 
ويژگي هايي مانند حمل آسان، وزن كم، مصرف كمتر انرژي 
و كاربرد باال براي يادداشت برداري و ثبت نكات، اين ابزار را 

در زمينه آموزش پركاربرد كرده است.
ــوراي  ــده در ش ــن تصميمات اتخاذ ش ــاس آخري براس
ــتگذاري هوشمندسازي مدارس قرار است طرح تبلت  سياس
ــور به صورت آزمايشي اجرا شود؛ هر چند  در 32 استان كش
ــوراي عالي و موافقت  ــراي اين طرح نيازمند تصويب ش اج

وزير است.
ــاني و  ــن رئيس مركز برنامه ريزي منابع انس پيش از اي
ــمند مديران  ــات در همايش تجربيات ارزش فناوري اطالع
ــرح تبلت  ــه بود: «ط ــش گفت ــمند قطب ش مدارس هوش
دانش آموزي از سال تحصيلي 95 ـ 94 در تمام استان هاي 
ــور به صورت آزمايشي اجرا خواهد شد. نحوه اجراي اين  كش
ــتان يك مدرسه و  ــت كه در هر اس طرح به اين صورت اس
ــه مقطع و در هر مقطع يك پايه تحصيلي و در يكي  در س
ــتفاده از ظرفيت هاي مالي وزارت آموزش  از كالس ها با اس
و پرورش و يكي ديگر از كالس ها با استفاده از كمك هاي 
مردمي و استاني و با كمك مديران مدارس اجرا مي شود.»

البته پيشتر طرح تبلت دانش آموزي به شكل پايلوت در 
سه دوره تحصيلي در تهران آغاز شده، در اين طرح تبلت ها 
با ظرفيت و مشخصات خاصي در اختيار مدارس پايلوت قرار 
ــخص و در صورت  ــه تا بازدهي آن در فرآيند كار مش گرفت

موفقيت در سراسركشور اجرايي شود.

نقدى بر هوشمندسازى كالس هاى درس

مدارس مركز انباشت رايانه ها نشود

ــازي مدارس كه با سروصداي  طرح هوشمندس
ــيده از  ــه ميانه راه نرس ــوز ب ــد، هن ــادي آغاز ش زي
ــرعتش كاسته شده است. برخي كمبود بودجه را  س
ــته اند و برخي ديگر معتقدند  ــل اين توقف دانس دلي
ــي  اين طرح از ابتدا به صورت عجوالنه و كارشناس
ــده، طوري كه مطالعات الزم صورت  نشده اجرا ش
ــازي  ــه و مباحثي مانند آموزش و فرهنگ س نگرفت

براي معلمان و اوليا انجام نشده بود.

ــه از رخوت اجراي اين  ــد هم داليل هر چه باش
ــد نگاه  ــر مي دهد، هر چند به نظر مي رس طرح خب
ــام مطالعات و پژوهش هاي  فعلي وزارتخانه در انج
بنيادي تر براي اجراي اين طرح و اجراي همايش ها 
ــازي باشد، اما ترديد از در  و سمينارهاي فرهنگ س
اولويت بودن يا نبودن طرح هوشمندسازي مدارس 
ــي از فرداي اين طرح را  ــه، نگران  در راس وزارتخان

دو چندان كرده است.

فرداي هوشمندي

عقب بودن از برنامه هاي باالدستي 
ــند  ــعه و س ــه پنجم توس ــد برنام مانن
چشم انداز 1404 در اين زمينه از يك سو 
و انتقاد به نحوه و مسير هوشمندسازي از 
سوي ديگر، فرجام طرح هوشمندسازي 
ــه اي از ترديد و ابهام  ــدارس را با هال م

مواجه كرده است
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تالش

مقاله تالش دو هفته پيش با عنوان «سازي براي 
ــيله اي بود كه مي تواند به  تمام فصول» در مورد وس
ــازي را توليد كند.  صورت ديجيتال صداي هر نوع س
در اين مورد محمد صدر از كرج برايمان نوشته  مقاله 
ــيار جالبي بود و طرحي نو را معرفي كرده ايد كه  بس
ــيده است. من خودم  به نظرم زمانش كم كم فرا رس
ــك چنين ايده اي  ــيقي كار مي كنم و منتظر ي موس

ــن كه تخصصم  ــودم. براي م ــيقي ب در زمينه موس
ــت، اين  ــازي و تنظيم موزيك با نرم افزار اس آهنگس
ــال كنم،  ــوع را جدي تر دنب ــد موض ــه باعث ش مقال
ــا در آهنگ هايي كه  ــياري از صداه ــرا امروزه بس زي

مي شنويم با رايانه و ديجيتال توليد مي شود.
ــميرم اصفهان هم  ــعيد طايي از شهرستان س س
ايده اي دارند كه با كليك در ميان گذاشته است. ايده 

ــمند  ــت كه روي تلفن همراه هوش او نرم افزاري اس
نصب مي شود و مي تواند مسير پيموده شده صاحب 
ــت و ضبط كند. براي مثال  خود را در پياده روي ثب
ــود و از  ــخص وارد يك مركز خريد بزرگ مي ش ش
ابتداي ورود راهي كه طي مي كند توسط اپليكيشن 
آناليز و ضبط مي شود. مسير روي نقشه ترسيم شده 
ــي را كه آمده باز  ــرد به كمك آن مي تواند راه و ف
ــيار مناسب افراد  گردد. به قول خودش اين ايده بس

فراموشكار و كم حافظه است.

ش
 تال

ك
وس

كي

زمانش فرا رسيد

نظرتان در مورد اين ايده چيست؟ پيشنهادها 
و انتقادهاي خـود را درباره تالش اين هفته 
با ما در ميان بگذاريد. كليك حرف هاي شما 
را به گـوش فرهاد هدايتي فرد مي رسـاند. 
شايد در آينده نه چندان دور يكي از اعضاي 
طرح او شـديد! عالوه بر اين،  كليك دسـت 
افـرادي كه توانسـته اند ايده دانـش بنيان 
خـود در فضـاي آي.تي را به يك كسـب و 
كار تبديل كنند به گرمي مي فشـارد. ما را از 
شـنيدن ايده هاي خود محروم نكنيد، كليك 

بي صبرانه منتظر شماست.
شماره پيامك: 300011226 
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  تسكولو چيست؟
با تسكولو مي توانيد پروژه ايجاد كنيد و به هر تعداد 
ــت كاري در نظر بگيريد. با تسكولو  كه خواستيد فهرس
ــريع و آسان است. هر  ــت س كار كردن با صدها فهرس
ــام، در حال  ــراي انج ــمت هايي ب ــت كاري قس فهرس
ــده دارد كه پيگيري وضعيت كارها را  انجام و انجام ش
ــئوليت انجام كار ها را به افراد تيم  ــاده تر مي كند. مس س
ــپاريد، زمان تحويل را معين كنيد، به آنها فايل  خود بس

پيوست كنيد و ديدگاه بنويسيد.
با استفاده از فيلتر هاي از پيش تعريف شده تسكولو، 
ــاس مسئول، زمان تحويل، برچسب و ...  كارها را بر اس
ــد. مي توان با كمترين معطلي با تيم خود همكاري  ببيني
ــي روي چه كاري فعاليت مي كند  كنيد و ببينيد هر كس
ــام كار تكراري جلوگيري كنيد. همچنين زمان  و از انج
ــئوليت انجام آنها با  كاري خود را روي كار هايي كه مس
ــاس آنها گزارش هاي دقيق  شماست ثبت كنيد و براس
بگيريد. به اعضاي تيم خود پيام بفرستيد و گفت وگو ها 
را نيز ذخيره كنيد. مي توانيد به هر تعداد گفت وگو (چت) 
ــما اين امكان را مي دهند  ايجاد كنيد. گفت وگو ها به ش
ــود به صورت  ــاي مختلف تيم خ ــراد و گروه ه ــا با اف ت

خصوصي صحبت كنيد.
 چطور اين ايده به ذهنتان رسيد؟

ما يك شركت رايانه اي داشتيم و فعاليت هاي مرتبط 
ــام مي داديم. معموال براي هر  ــا پروژه هاي آي تي انج ب
پروژه يك تيم متشكل از چند نفر همراه يك مدير روي 
ــرويس هاي  ــريع كار از س آن كار مي كرد كه براي تس
مديريت پروژه استفاده مي كرديم. در اين سرويس هاي 
ــتند نفراتي به عنوان  ــن كه متكي به اينترنت هس آنالي
ــرح وظايفشان مشخص  اعضاي يك پروژه به همراه ش
ــرويس هر عضو مي تواند كارش را  ــود. در اين س مي ش
ــرفت كار  ــاهده كند و مدير پروژه را در جريان پيش مش
ــت و  ــرويس هاي موجود محدوديت داش ــرار دهد. س ق
ــتيم از  برطرف كننده همه نيازهاي ما نبود و نمي توانس

روش عادي هم براي پيشبرد كار استفاده كنيم.
ــه يك باره تصميم گرفتيم خودمان  به همين دليل ب
ــب كرده بوديم استفاده  از تجربه و مهارت فني كه كس
ــروژه به همان  ــرويس مديريت پ ــم و روي يك س كني
ــت، كار كنيم. اين  ــان را راه مي انداخ ــبكي كه كارم س
ــت  پروژه در ابتدا اولويت دوم مان بود، ولي ديري نگذش
كه به هدف اصلي شركت تبديل شد و تصميم گرفتيم 

جدي تر روي آن كار كنيم.
 براي عملي كردن آن چه كرديد؟

اولين قدم براي آغاز كارمان پيدا كردن افراد بااستعداد 
بود؛ شركت ما داشت كار مي كرد و گردش مالي داشتيم. 
البته محدوديت مالي وجود داشت، اما پول مان در حدي 
ــفارش مشتري ها، چنين كاري  بود كه بتوانيم در كنار س
ــتانمان در دانشگاه  را هم انجام دهيم. با چند نفر از دوس
ــتيم  ــي اميركبير و تهران صحبت كرديم و توانس صنعت

ــوند. كار  ــب كنيم تا به تيم ما ملحق ش ــان را جل نظرش
ــد كه روي آن  ــالي مي ش را آغاز كرديم و حدود يك س
ــنا  ــتاب دهي آواتك آش ــم تا اين كه با مركز ش كار كردي
ــتاب دهي تمركز و توجه زيادي به تيم  ــديم. مركز ش ش
دارد و ايده هايي را كه تيم ندارد به سختي قبول مي كند. 
ــتيم و كلي از كار را هم جلو  با توجه به اين كه تيم داش
برده بوديم، خيلي راحت توانستيم از آزمون عبور كنيم و 
وارد آنجا شويم. ورود به مركز خيلي برايمان مثبت بود؛ 
ــا تجربه ايراني  ــتيم از كمك مربي هاي ب زيرا مي توانس

ــورهاي خارجي را  ــابقه كار در كش ــه بعضي از آنها س ك
ــتاب دهي  ــد بهره ببريم. ضمن اين كه مركز ش هم دارن
شبكه افراد و زنجيره مورد نياز عملي كردن يك ايده را 
يكجا فراهم كرده است. براي عملي كردن يك ايده به 
عواملي همچون مكان كار، سرمايه گذار، مربي و مديريت 
ــت كه فراهم كردن هر كدام سرمايه و وقت  تيم نياز اس
ــتارت آپي مي گيرد و گاهي  ــادي از يك تيم نوپاي اس زي
پروژه را با شكست مواجه مي كند. مركز شتاب دهي همه 
اين موارد را يكجا در اختيار تيم استارت آپ قرار مي دهد 
ــان نياز مالي  ــت. با اين كه آنچن ــه واقعا موهبتي اس ك

نداشتيم، ولي اين تصميم خيلي كمكمان كرد.
 كمي از چالش هايتان بگوييد.

اولين چالشي كه پس از ورود به مركز شتاب دهي با 
ــديم، نيروي كار ماهر بود. پروژه در سطح  آن مواجه ش
پيشرفته اي كار مي شد و عالوه بر اين قصدمان ساخت 
ــه برنامه نويس متخصص  ــن براي آن بود و ب اپليكيش
ــتيم، ولي پيدا كردن آنها  اندرويد و آي.او.اس نياز داش

كار راحتي نبود.
ــكل ديگرمان پس از گذر كردن از اين مراحل،  مش
ــمان را به صورت  بحث تحريم ها بود. چون ما سرويس
ــه كرده ايم و از ابتدا هدفمان بازار خارج از  دو زبانه ارائ
ــكل  ايران هم بود، به همين دليل تحريم برايمان مش
ــراي كار با آن  ــكولو ب ايجاد كرد. كاربران خارجي تس

ــل و انتقاالت مالي  ــكل دارند و همچنين براي نق مش
ــويي اين را هم در  ــش رو داريم. از س ــواري پي نيز دش
نظر بگيريد كه برخي سرويس ها و برنامه هاي مورد 
ــدود شده  ــوي خارجي ها مس نيازمان از س

است.
بعالوه خيلي دوست داشتيم براي كيفيت 
ــرورهايمان  ــرعت بهتر سرويس دهي س و س
ــل پايدار نبودن  ــد، اما به دلي داخل ايران باش
ــر  ــبكه داخلي، چنين چيزي ميس يكنواخت ش
ــد. اينها برخي از مشكالتي بود كه از ابتداي كار با  نش
آنها دست و پنجه نرم كرديم و همچنان هم با تعدادي 

از آنها درگير هستيم.
 اكنون ايده به كجا رسيده است؟

ــتاب دهي با برنامه هايي كه دارد يك دوره  مركز ش
ــا روي ايده كار  ــا جا و امكانات داد ت ــش ماهه به م ش
كنيم و آن را به محصول اوليه تبديل كنيم. االن حدود 
ــا بيرون آمده ايم و  ــاه و نيم مي گذرد كه از آنج يك م
ــتيم. مركز امكاني را  ــرمايه هس در حال اتمام جذب س
ــه دوره آن را  ــركت هاي نوپايي ك فراهم مي كند تا ش
ــركت كوچك در پارك  تمام مي كنند، بتوانند در يك ش
ــوند كه هزينه اجاره  ــرق تهران) مستقر ش پرديس (ش
ــتفاده  ــي دارد. ما تصميم گرفتيم از اين امكان اس پايين
ــيم؛ يكي در پرديس است  ــته باش كنيم و دو دفتر داش
ــه تيم فني مان را آنجا قرار داديم و ديگري در تهران  ك

است و بقيه اعضاي تيم مان آنجا مستقر شده اند.
ــا كمك مركز  ــه آن هم ب ــرمايه ك ــراي جذب س ب
ــون تومان براي  ــتيم 700 ميلي ــورت گرفت، توانس ص
ــرمايه گذار با تزريق  ــركتمان جذب سرمايه كنيم. س ش
ــرمايه، در عوض سهامدار درصدي از شركت ما  اين س
ــود و مي توانيم با فراغ بال روي پروژه كار كنيم.  مي ش
اين روش مشابه هماني است كه در دنيا مرسوم بوده و 

براي شركت هاي نوپا صورت مي گيرد.
ــي، انگليسي و  ــه زبان فارس ــايتمان به س اكنون س
ــت و اپليكيشن   ــرويس دهي اس ــپانيايي در حال س اس
ــر دو پلتفرم اندرويد و iOS روي  ــكولو نيز براي ه تس
فروشگاه هاي رسمي گوگل پلي و اپ استور عرضه شده 
است. قصد داريم اپ مان را بازطراحي كنيم و تغييراتي 
ــرويس هاي كالود بيشتري را با آن  در آن بدهيم و س
ــه سرويس گوگل  ــكولو با س ــازگار كنيم. اكنون تس س

درايو، دراپ باكس و ترلو سازگاري دارد.
 توصيه تـان بـه كسـاني مثـل خودتـان كـه 

مي خواهند يك استارت آپ راه بيندازند چيست؟
ــان را عملي كنند  ــريع تر ايده ش به نظرم هر چه س
ــت مشتري  ــت كرده اند به دس و آن چيزي را كه درس
برسانند؛ چون صبر كردن براي ارائه يك محصول بهتر 
باعث مي شود هيچ گاه به آن مرحله اي كه در نظر داريد 

نرسيد؛ زيرا هميشه مي توان بهتر را بهترين كرد.

تسكولو؛ يك مديريت بي دردسر
تيم نوپاي ايراني سرويسي ساخته كه به آساني مي توان پروژه ها را مديريت كرد

رامين فتوت
راه انـدازي يـك پروژه و تخصيص كارها به اعضاي تيم موضوع جديدي نيسـت، ولي امروزه به كمك 
فناوري راهكار و ابزار متفاوتي با آنچه پيش از اين رايج بوده، ايجاد شده تا به آساني بتوان كارها و امور 
يك پروژه را مديريت كرد. اين ابزار فناورانه بيشتر مناسب شركت هاست، ولي اگر يك تيم كوچك باشيد 

كه اعضاي آن درون خانه كار مي كند هم مي توانيد يكي از كاربران اين نوع سرويس ها شويد.
«تسـكولو» از اين سرويس هاسـت كه براي مديريت پروژه و تخصيص كارها به اعضا طراحي شـده 
اسـت. با تسـكولو مي توان بسـادگي پروژه و فهرسـت كاري ايجاد و آنها را مديريت كرد. مي توانيد با 
اعضـاي تيـم خـود لحظه به لحظه در ارتباط باشـيد و زمان كاري خود را ثبت كنيـد، به اعضاي تيم خود 
نقش ها و دسترسـي هاي مناسـب بدهيد تا محيط كاري را مرتب و كارآمد نگاه داريد و كارايي تيم خود را 
با قابليت گفت وگوي در لحظه باال ببريد. اين سرويس توسط يك تيم استارت آپ ايراني با ايده «فرهاد 

هدايتي فرد» راه اندازي شده كه براي كسب اطالعات بيشتر با او گفت وگو كرديم.

نظر بگير

و
داخ
يكن

نام: فرهاد هدايتي فرد
تحصيالت: كارشناس علوم رايانه

سن: 24 سال
(Taskulu) نام ايده: تسكولو

taskulu.com  :سايت

يكشنبه 31 خرداد 1394/ شماره 7523



اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 52389 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

با

 نسخه بازپرداختي 
Worms World Party

ــاني كه مثل ما به  ــيار خوب براي كس يك خبر بس
ــري بازي هاي فوق العاده محبوب Worms ارادت  س
دارند: كمتر از يك ماه ديگر قرار است نسخه بازپرداخت 
شده عنوان كالسيك Team 17، يعني بازي محبوب 
ــد. اين  ــازار بياي ــه ب Worms World Party  ب
ــده، جلوه هاي  ــخه از بازي با گرافيك بازپرداخت ش نس
ــتيباني از كنترلر، ليدربرد  صوتي بهبوديافته، در كنار پش
ــتاوردهاي مخصوص استيم و امكان ذخيره  استيم، دس

ابري منتشر خواهد شد.
 رونمايي از 

Mirror’s Edge Catalyst
ــد جديد بازي، سارا جنسن با انتشار  تهيه كننده ارش
ــازندگان به هيچ  ــاره كرد كه س ــي از بازي اش اطالعات
ــر كنند.  ــد ادامه اي بر بازي اول منتش ــه قصد ندارن وج
البته منظور اصلي او از اين حرف، اين بوده كه بسياري 
ــده است.  ــتخوش تغيير ش از جنبه هاي بازي اصلي دس
ــت كه با يك دنباله  ــل تا اينجا خيال ما راحت اس حداق
ــي طرفيم. منتظر اخبار  ــر اين بازي به يادماندن ديدني ب

بيشتر ما از اين بازي باشيد.
XCOM2 معرفي شد

هواداران اين بازي فوق العاده خاص در سبك تلفيقي 
ــند، زيرا قسمت  ــتراتژي/ نقش آفريني خوشحال باش اس
ــده و قرار است  ــمي تائيد ش دوم اين بازي به صورت رس
ــود.  ــر ش ــخصي منتش ــال براي رايانه هاي ش آبان امس
ــال آينده رخ  ــمت دوم XCOM در 20 س ماجراي قس
مي دهد. دنيا تحت تسلط فضايي هاست و سازمان مخفي 
ــود تا با آنها مقابله  ــاره وارد عرصه مي ش XCOM دوب
ــخه اول بر مبناي تنازع بقا  ــتم بازي مانند نس كند. سيس
استوار است و گيمرها بايد با مديريت صحيح منابع، اعمال 
استراتژي هاي گريزمحور و به خدمت گيري سربازان جديد 
 ،Firaxis ،با نيروهاي فضايي درگير شوند. سازنده بازي
قول داده در اين نسخه شاهد شخصي سازي هاي بيشتر 
براي سربازان، كالس هاي ارتقايافته، مراحل انعطاف پذير 

و مهم تر از همه، پشتيبانى از ماد باشيم.
شكست ركورد كيك استارتر

ــتاد كوجي ايگاراشي، تهيه كننده  شايد زماني كه اس
ــدش  ــازي جدي ــلوانيا ب ــوب كس ــوق محب ــوان ف عن
Bloodstained را در كيك استارتر گذاشت و هدف 
ــن كرد، اصال فكرش را  ــزار دالر را برايش تعيي 500 ه
ــيار كم، بودجه مردمي آن به  ــرد كه در مدتي بس نمي ك

رقم سرسام آور 4/5 ميليون دالر برسد.
ــبكي مشابه كسلوانياي كالسيك  اين بازي كه با س
ــد بود كه  ــده، ميزبان بي نهايت قصر خواه ــاخته ش س
ــر كدام چالش هاي  ــده و ه به صورت تصادفي توليد ش
ــرار خواهد داد. در  ــش روي بازيكن ق ــاص خود را پي خ
ــار بازيكن قرار  ــا هر قصر تازه، كدي در اختي برخورد ب
خواهد گرفت كه به وسيله آن مي تواند قصر مورد عالقه 
ــذارد. اين بازي به احتمال  ــتراك بگ را با ديگران به اش

زياد در اسفند 95 عرضه خواهد شد.

سياوش شهبازي
ــازي «انزجار» يا «نفرت» چندان  قضاوت درباره ب
ــد كه در يك بازي  ــت. اگر بنا بر اين باش ــاده نيس س
ــونت ظاهري  ــه دنبال نمايش خش ــتر ب ويدئويي بيش
ــايد بتوان به اين بازي نمره قبولي داد. هر  ــيم، ش باش
ــازي نگاه كنيم  ــوان منتقدى به اين ب ــد اگر به عن چن
ــر Manhunt، عنواني ديگري  ــدي ب كه مهر تائي
ــد و آن را دريچه اي براي ارضاي  ــت مي زن از اين دس
ــد، بايد آن را  ــونت زاي درون مي دان گرايش هاي خش

فاقد هر گونه ارزش معنوي بدانيم.
ــال ها  با قلم گرفتن عناويني مانند Postal كه س
ــارور كرد،  ــمي گيمرها را ب ــس ساديس ــش اين ح پي
ــك گرفت، زيرا  ــار را به فال ني ــوان عرضه انزج مي ت
ــان مى دهد وقتى يك تابوى تجربى شكسته شود،  نش
ــد باخت. انزجار اصال در ارائه  لذت آن نيز رنگ خواه
ــوي غيرقابل توصيفي به  ــزي كه برايش هياه آن چي
ــلخ به تمام  ــيدن يك مس پا كرد، يعني به تصوير كش

معنا موفق نيست.

ــيدن روي غيرنظاميان و مردم  ــالح كش امكان س
ــاي ويدئويي وجود دارد.  ــياري از بازي ه عادي در بس
ــياري از  ــاي Elder Scrolls و بس ــري بازي ه س
ــن رفتارهايي را با  ــاي نقش آفريني ديگر، چني بازي ه
مقابله مردم و شخصيت هاي حافظ قانون درون بازي 
ــخ مي دهند. در سري بازي هاي GTA نيز شاهد  پاس
ــتيم (با توجه به  برخورد آني نيروهاي پليس با فرد هس
ــه نقض قانون بزنيم).  ــت ب اين كه در چه نقطه اي دس
ــزي آدم را قلقلك مي دهد تا  ــه چي با اين حال، هميش

قانون اين دنياهاي مجازي را بشكند.
با وجود اعمال سياست هايي از سوي سازمان هاي 
ــي و رده بندي آنها،  ــاي ويدئوي ــط براي بازي ه ذي رب
ــتمداران آمريكايي (كه  ــه سياس ــاهديم ك ــاز هم ش ب
ــت) بر تاثير منفي  معموال براي جلب آراي مردمي اس
بازي هاي ويدئويي روي افراد داد سخن سر مي دهند. 
ــا بر اين كه  ــه با وجود اعتقاد م ــت ك اين در حالي اس
ــني بازي ها رعايت شود، تحقيقات  بايد درجه بندي س
ــياري (مانند تحقيق منتشر شده در ژورنال جوانان  بس
ــده آن در سايت كليك  و نوجوانان كه متن ترجمه ش
ــونت رايانه اي  ــت) از بي تاثير بودن خش هم موجود اس
ــد. با اعمال  ــر خبر مي دهن ــنين پايين ت حتي روي س
ــمندانه تر تكنيك هاي گيم پلي توسط سازندگان،  هوش
ــاي ويدئويي، پس از  ــيطنت هاي گيمرها در بازي ه ش
ــازي و پس از ذخيره  ــوب هاي آخر ب يك دوره، به آش
ــت. يعني كمتر كسي وجود دارد  بازي تبديل شده اس

ــگري (و حتي طبق  ــاري از پيش زمينه پرخاش ــه ع ك
ــگري) باشد  همان تحقيق مذكور، داراي زمينه پرخاش
ــتان  و خرابكاري در روند بازي را به دنبال كردن داس
ــاهدي بر منطق گيمرها در  ترجيح بدهد. اگر همين ش
رويارويي با هنجارهاي اجتماع نباشد، چه چيز ديگري 
ــد؟ البته ما هنوز هم بر موضع خود مبني  مي تواند باش
ــتيم، زيرا  ــني گيم ها مصر هس بر رعايت رده بندي س
ــراي ارائه هرگونه نظري  تحقيقات صورت گرفته را ب
ــونت ويدئويي كافي  ــر بودن هر نوع خش درباره بي اث

نمي دانيم.
ــتان يا بهتر بگوييم، جرقه  اما انزجار چيست؟ داس
ــت كه به قول خودش  ــوهاي كاراكتري اس آغاز بلبش
ــيدن به  ــده و تنها راه رس ــته ش ــن و زمان خس از زمي

مجيد رحماني
ــياري جهات خاص است،  بازي Sunset از بس
ــت.  ــاله لزوما به معناي عالي بودن نيس ولي اين مس
ــوان به نوعي  ــبك بازي را مي ت ــه بيان واضح تر س ب
ــي ناميد، يعني اگر با هركس كه بازي را تجربه  تجرب
ــردي را پيدا نمي كنيد  ــت كنيد، تقريبا ف كرده صحب
ــبت به آن داشته باشد. بازيكن هاي  نظري خنثي نس
بازي هاي تجربي يا از آنها حسابي لذت خواهند برد يا 
در نقطه مقابل بشدت از بازي بدشان مي آيد. شركت 
ــه تا قبل از عنوان جديد خود،  Tale of Tales ك
يعني Sunset بازي ديگري با سبك و سياق مشابه 
ــاخت بازي هاي مفهومي يا  را در كارنامه دارد، به س
ــان تجربي تمايل دارد و تالش مي كند ثابت كند  هم
ــتار، خشونت و بهانه اي  بازي هاي ويدئويي فقط كش
ــوان مضامين  ــت، بلكه مي ت براي گذران وقت نيس
ــرار داد و حرف هايي زد كه  ــا ق ــي در آنه و مفاهيم
ــايد حتي در صنعت فيلم و سريال هم امكان پذير  ش
ــام بازي هاي آنها  ــوع تقريبا تم ــد. همين موض نباش
ــت، ولي تاكيد  ــي ويژه تبديل كرده اس ــه عناوين را ب
ــود كه ممكن است براي همه مناسب نباشد و  مي ش
سليقه طيف وسيعي از مردم را پوشش ندهد. با وجود 
ــازنده از  ــبت به بازي هاي قبلي س اين Sunset نس
جمله The Path و The Graveyard عناصر 
گيم پلي بيشتري داشته و بر خالف آنها كه بي مقدمه 
ــبتا قدرتمندي  ــروع مي شدند، داستان جالب و نس ش
دارد و خالصه اين كه راحت تر مي توان بدون جنگ و 

جدل عنوان بازي را به آن اطالق كرد.
ــما در  ــاق مي افتد، ش ــال 1972 اتف ــتان س داس

ــام ــه ن ــي ب ــت آمريكاي ــك زن سياهپوس ــش ي  نق
ــه آمريكاي  ــد كه ب ــرار داري Angela Burns ق
ــرت كرده، اما در جريان كودتاي نظامي  التين مهاج
ــوري آنكوريا  ــت فرضي جمه ــور سوسياليس در كش
ــال او آمده بود، به  ــرادرش ديويد كه به دنب همراه ب
ــور گير افتاده است. او براي تامين  نوعي در اين كش
ــن دادن به كار نظافت  ــارج زندگي چاره اي جز ت مخ
ــود كه او  ــروع مي ش خانه ها ندارد و بازي در حالي ش

مسئوليت خانه اي را به عهده گرفته است.
ــيار ثروتمند بوده  ــه بس Gabriel Ortega ك
ــاوس خود را  ــه هنر دارد، پنت ه ــه وافري ب و عالق
ــته تا به چيدن  بتازگي خريده و آنجال را به كار گماش
ــه بپردازد. در اينجا  ــباب و اثاثيه و تميزكردن خان اس
بايد به اين نكته توجه كنيد كه اجتناب از لوث شدن 
ــتان در چنين سبك بازي هايي تقريبا غيرممكن  داس
است و اگر بخواهيم تا جاي ممكن از اين كار پرهيز 

ــد را همين جا  ــت پرونده اين نق ــم، پس بهتر اس كني
ــاره به اين كه گيم پلي بازي شامل گردگيري  و با اش
ــين لباسشويي  كردن، انداختن لباس چرك ها در ماش
ــت، ببنديم. مطمئنا  و جا به جا كردن اثاثيه منزل اس
ــن نقدي را نداريد. پس  ــما هم انتظار خواندن چني ش
اجازه دهيد كمي بيشتر در مورد داستان و اتمسفر آن 

توضيح بدهيم. 
ــور آپارتمان آقاي اورتگا شروع  همه چيز از آسانس
مي شود، كاراكتر اصلي با اداي يك مونولوگ بازيكن 
ــته و كليات  ــك هفته گذش ــان حوادث ي را در جري
ــرار مي دهد. در هر روز كاري  اتفاقاتي كه رخ داده ق
كه از آسانسور آپارتمان شروع مي شود، تعدادي هدف 
ــده كه  ــخص ش يا وظيفه تميزكاري براي آنجال مش
ــردن پنجره ها، خالي كردن  بايد انجام دهيد. تميز ك
زباله ها، مرتب كردن كتاب ها، جارو كردن زمين، آب 
ــام كارهايي كه مادرتان  ــان و خالصه تم دادن گياه
نمي تواند در زندگي واقعي، شما را به انجام دادن آنها 

راضي بكند، اينجا بايد انجام دهيد!
ــردن آپارتمان، يك  ــراي تميز ك ــار رفتن ب هر ب
ــما وقت مي گيرد و طي  ــاعت در زمان بازي از ش س
ــتان كه وقايع حدود يك سال را دنبال مي كند،  داس
حدود 44 بار به پنت هاوس آقاي اورتگا مي رويد. هر 
ــاعت 5 بعد از ظهر آنجا باشيد  ــما بايد راس س بار ش
ــارغ از اين كه موفق به  ــه ف ــس از 17 و 59 دقيق و پ

آرامش قبل از توفان

نقد و بررسي بازي «نفرت»خبر داغ

روياي خيس يك 
ساديسمي

Hatred :عنوان بازي
Microsoft Windows :پلتفرم

Destructive Creations :ناشر
Destructive Creations :سازنده

سبك: شوتر
امتياز: 4

Sunset :عنوان بازي
PC :پلتفرم

Tale of Tales :ناشر
Tale of Tales :سازنده
سبك: ماجرايي - تجربي

امتياز: 8
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ازي

آرامش را سالخي ديگران و در نهايت سالخي شدن 
ــايد اگر  ــكل ممكن مي داند. ش خودش به بدترين ش
ــش از اين حرف ها پرورش  ــخصيت اصلي بازي بي ش
ــد و منطقي هر چند واهي و پوشالي پشت  داده مي ش
ــتيم با  ــود، راحت تر مي توانس ــيختگي اش ب افسارگس
ــكل اينجاست كه  محتواي بازي كنار بياييم. ولي مش
ــودن از هرگونه درس اخالقي،  انزجار در عين تهي ب
ــر اين گيم به عنوان  ــال انتزاعي عمل مي كند. اگ كام
ــد و گيم پلي آن چند پله  يك بازي آركيد عرضه مي ش
ــد نمره قابل قبول به آن داد؛ ولي  بهتر بود، باز مي ش
ــيدن مفهوم نامش هم  ــار حتي در به تصوير كش انزج
ــت دل دادن به پرورش چنين  ــت. در حقيق ناتوان اس
ايده مضحكي كه بنا بر منطق بايد در همان روزهاي 

اول مطرح شدن بسوزد، خيلي همت مي خواهد.
ــت  ــه قوت بازي، فيزيك آن اس بزرگ ترين نقط
ــود بازيكن از  ــده و باعث مي ش كه واقعا ديدني كار ش
ــاس  ــازه ها به بار مي آورد، احس خرابي هايي كه در س
ــراي احياي  ــازندگان ب ــد. اما فراتر از آن س لذت كن
ــتم اعدام  ــازي از سيس ــخصيت اصلي ب ــالمت ش س
ــته هاي  ــري از بس ــازي خب ــد. در ب ــتفاده كرده ان اس
ــمنان به زمين  ــت و براي احيا، بايد دش سالمت نيس
ــدف قرار داده و طي يك  ــاده را از نزديك مورد ه افت
ــن آنها را از بين ببريد. خنده دار  انيميشن بشدت خش
ــتمايه اصلي  ــن ها كه دس ــت كه اين انيميش اينجاس
ــدت تصنعي  ــازي بود، بش ــرح كردن ب ــپ و مط هاي
ــان هم آن قدر كم است كه به  ــاخته شده و تعدادش س

ــاعت نكشيده رنگ مي بازند. تا جايي كه شايد  يك س
ــا را جذاب بدانند. از  ــر گيمرها آنه فقط قانع ترين قش
ــتم هدف گيري بگيرنگير بازي كه  طرف ديگر، سيس
ــود، كار را بشدت براي بازيكن  مدام دچار خطا مي ش
ــتمي كه قرار بوده مشكل  سخت مي كند و اين سيس
دوندگي هاي بازيكن براي يافتن بسته هاي سالمت را 
ــكل بغرنج تري دامن زده است.  حل كند، خود به مش
ــام يك اعدام، به  ــم پيش نمي آيد تالش براي انج ك
ــز مضحك براي  ــه دويدن بي هدف و گري چند دقيق

فراهم آوردن فرصت مناسب تبديل شود.
گرافيك سياه و سفيد بازي كه المان هاي رنگي در 
آن كار شده نيز بدون ايراد نيست. خلق چنين فضايي 
ــت كه اوج آن را در  ــتلزم درك هنري خاصي اس مس
ــن بازي اجراي  ــوان Saboteur ديديم و در اي عن
ــخيص موقعيت  ــكالتي از حيث تش ــش به مش ناقص

شخصيت اصلي بازي و دشمنان منجر شده است.
اهداف بازي نيز بيشتر شامل پرسه در يك منطقه 

خاص و كشتار افراد پراكنده در آن منطقه است. 
ــد  ــياري مانن ــاي بس ــز بازي ه ــث ني ــن حي از اي
 Duke Nukem و    Apocalypse Now
ــتوار  در دوره PS1 با ارائه يك گيم پلي خطي، اما اس
ــن تجربه را براي بازيكن رقم زده اند. از عناوين  بهتري
 Hotline Miami ــه ــوان ب ــم مي ت ــر ه  جديدت

اشاره كرد.
در كل، انزجار فقط يك هايپ است؛ هايپي كه شايد 
ــازندگان را در بحث بازاريابي بازي مي رساند.  رندي س
آنها با انتشار يك ويدئوي مبهم از اين اثر، داد بسياري 
از منتقدان را درآورده و با استفاده از تحركات بازاريابانه 
منفي، آن قدر بحث درباره بازي رقم زدند كه فروشش 
ــاي انفجارهاي انزجار  ــد. آنچه در انته را تضمين كنن
ــت كه مخاطبان خرج آن  ــتر پولي اس مي ماند، خاكس
ــاالن توصيه مي شود  كردند. اين بازي فقط به بزرگس
ــاعت در اين  و فقط به اين دليل كه با گذراندن چند س
بازي، بيش از قبل به اهميت گيم هايي پي ببرند كه با 

عشق و درايت توليد شده است.

ــده خود  ــه تعداد از وظايف محوله ش ــام دادن چ انج
شده ايد، وقت بازگشت به خانه است. هر يك ساعت 
ــان واقعي به طول  ــاعت زم بازي مي تواند تا نيم س
ــت به كاري نزنيد و  بينجامد؛ البته در صورتي كه دس
فقط بخواهيد يك جا روي صندلي نشسته و پا روي 
پا انداخته و همين طور به منظره غروب نگاه كنيد. با 
ــياه شده و مقداري  انجام دادن هر فعاليت، صفحه س
ــود كه اين باعث گذر  ــپري مي ش از زمان آن روز س

سريع تر زمان مي شود. 
مسئوليت هاي آنجال به گونه اي طراحي شده كه 
ــد از انجام دادن تمام آنها، باز مقداري زمان اضافه  بع
ــتن در  ــت كه مي توانيد با گش در اختيار خواهيد داش
خانه يا انجام دادن كارهاي دلخواه ديگر آن را سپري 
ــام دادن وظايف وجود دارد؛  ــد. دو راه براي انج كني
ــتر  ــط آنها را انجام دهيد يا اين كه بيش مي توانيد فق
ــت روي آنها وقت بگذاريد. اين وقت  از آنچه نياز اس

ــيدن به انجام دادن يكي از  ــتر يا نرس ــتن بيش گذاش
وظايف اصلي، ارتباط آنجال با كارفرمايش يعني آقاي 
اورتگا را مشخص مي كند تا حدي كه شما مي توانيد 

به اورتگا نزديك تر شده يا با او دوست شويد.
ــتري  ــرفت بازي، اورتگا نيز كاغذهاي بيش با پيش
ــما در خانه جا مي گذارد كه با توجه به تصميم  براي ش
خود مي توانيد به آنها پاسخ داده يا ناديده شان بگيريد. 
متاسفانه بعضي از توضيحاتي كه در مورد انجام دادن 
وظايف ارائه مي شود، خيلي روشن و مشخص نيست و 
بازيكن براي يافتن ابزار الزم، مجبور مي شود كل خانه 
را بگردد و عجيب تر آن كه ممكن است به شكل اتفاقي 
ــراغ  وظايفي را انجام دهيد كه هنوز برنامه اي براي س
آنها رفتن نداشته ايد. به عبارت ديگر مثل اين مي ماند 
كه شما قبل از مواجه شدن با يك معما، به لوازم الزم 
ــيدن به پاسخ آن برخورد كنيد. سبك هنري  براي رس
بازي جذاب و منحصر به فرد است و طراحي معماري 
پنت هاوس به گونه اي است كه هر روز غروب آفتاب 
ــود ديد و نورپردازي زيبايي  ــعه هاي آن را مي ش و اش
ــيار خوب بوده و  ــاهد بود. صداگذاري آنجال بس را ش
ــيله گرامافون گابريل اورتگا  موسيقي هايي كه به وس
ــنيدني بوده و حال و  ــنويد، فوق العاده ش مي توانيد بش
هواي يك كشور التين دهه 70 ميالدي را به بهترين 

شكل منتقل مي كنند.
ــما از آن  Sunset اگر نمره 10 هم بگيرد ولي ش
ــت و اگر يك امتياز كسب  خوشتان نيايد بي فايده اس
كند اما شما از تجربه كردنش لذت ببريد، مي تواند در 
حد يك عنوان هنري كه دست كم تا سال هاي زيادي 

در ذهن تان باقي بماند، جايگاه و منزلت پيدا كند.

زنده باد شواليه تاريكي

ــم، چون ــي داري ــاي خوب ــم خبره ــه ه ــن هفت  اي
Batman: Arkham Knight براي كنسول هاي 
نسل هشتم و PC از راه مي رسد. آن دسته از طرفداران 
اين مجموعه و شخصيت بتمن كه شايد چندان از تغيير 
ــخه قبلي يعني  ــتان و بازي نس ــت داس ــازنده و كلي س
ــابي  ــاال مي توانند حس ــد، ح ــي نبودن Origins راض
ــركتي  ــند؛ زيرا Rocksteady همان ش اميدوار باش
ــي در بازي هاي  ــگاه واالي ــه چنين جاي ــه بتمن را ب ك
ــئوليت ساخت اين نسخه  ــاند، در واقع مس ويدئويي رس
ــازنده  ــت. خالقيت و ذوق س ــته اس را نيز به عهده داش
ــوب مي دانيم كه ــت و همه خ ــيده نيس ــي پوش  بر كس

Batman Arkham City را به بهترين هاي قرن 
 Arkham Knight 21 تبديل كردند، حاال آنها در
ــير را ادامه دهند، بنابراين با عنواني  مي خواهند اين مس
ــل هشتم توليد شده، محيط  مواجه ايم كه فقط براي نس
ــترس شما  ــهر گاتهام در دس ــيار بزرگ ش و فضاي بس
ــرار دارد تا آزادانه در آن تردد كنيد و البته براي اولين  ق
ــوار خودروي معروف  ــار در اين مجموعه، مي توانيد س ب
ــويد. دشمن اصلي شما در اين  بتمن يعني بت موبيل ش
ــد از وقايع آركام  ــت كه بع ــخه Scarecrow اس نس
ــيتي، دوباره به شهر گاتهام بازگشته و با متحد كردن  س
ــعي  ــام مجرمان و تبهكاران فوق العاده خطرناك، س تم
ــه دارد. شما همچون  در نابود كردن بتمن براي هميش
ــتفاده از تجهيزات  ــته مي توانيد با اس ــخه  هاي گذش نس
ــرفته بتمن در شهر حركت كنيد يا سوار بت موبيل  پيش
ــده و با جنبه هاي ديگر گيم پلي و جذابيت  افسانه اي ش

بازي مواجه شويد. 
در آغوش خاطرات شيرين

نسخه جديدي از Metal Slug، همان بازي اي كه 
ــال هاي كودكي ما و در كلوپ هايي كه مي رفتيم  در س
ــم، از آن با  ــتان بازي كني ــا آن را تك نفره يا با دوس ت
نام سرباز كوچولو ياد مي شد، اين هفته منتشر مي شود. 
ــازنده بازي شركت SNK كه از اسطوره هاي سبك  س
ــمار  دو بعدي Run & Gun در تاريخ بازي ها به ش
ــته ما  مي رود، حاال تصميم گرفته تا تمام خاطرات گذش
را بار ديگر با كيفيت بهتر از طريق استيم در اختيارمان 
ــرباز هاي مختلفي را به عهده  قرار دهد. شما هدايت س
مي گيريد كه با ماموريت هاي گوناگون قصد نابود كردن 
تروريست ها، نازي ها و ديگر دشمناني را دارند كه كهن 
ــوند.  ــوب مي ش ــاي ويدئويي محس ــاي بازي ه الگوه
ــبختانه به لطف استيم، عالوه بر تجربه بازي چند  خوش
ــتان، شما مي توانيد آن را به صورت  نفره محلي با دوس
ــان نيز انجام  ــا بازيكناني از ديگر نقاط جه ــن و ب آنالي
دهيد و لذت مضاعف مشتركي را براي خود رقم بزنيد. 

اين هفته را با بتمن و سرباز كوچولو سپري كنيد.

بازي هفته
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داغ ترين نرم افزارهاى موبايل

Try Harder

مهم ترين اخبار از نگاه دوستان
اگر دوست داريد در جريان آخرين اخبار بوده و به اصطالح هميشه «آپ تو ديت» باشيد، ولي نمي دانيد به 
ــر بزنيد يا كدام رسانه را بخوانيد، پيشنهاد ما اپليكيشن Nuzzel است كه توانسته در ميان برترين ها  كجا س
جا خوش كند. نازل با اتصال به شبكه هاي اجتماعي توئيتر و فيسبوك پست هايي را گلچين مي كند و برايتان 
به نمايش مي گذارد كه اولويت هاي خاصي همچون تعداد اليك و ميزان اشتراك گذاري هر پست در انتخاب 
ــتفاده مي شود. با ورود به اپليكيشن مي توانيد فيلترهاي  ــت، ضمن اين كه از عاليق كاربر هم اس آن دخيل اس
ــد برنامه انتخاب كنيد، اين  ــبكه هاي اجتماعي منبع نازل در صفحه في ــت هاي ش گوناگوني براي نمايش پس
گزينه ها شامل اخبار برگرفته از دوستان خودتان، برگرفته از دوست هاي دوستانتان و اخباري كه ممكن است 
ــت. غير از انتخاب هريك از اين موارد به عنوان فيد، مي توانيد مشترك فيد دوستان  ــيد اس ــت داده باش از دس
ــويد تا آخرين اخبار از نظرتان مخفي نماند. نازل قابليت  ــته كه فعاليت زيادي در نازل دارند ش و افرادي برجس

ارسال پيام هشدار (نوتيفيكشن) هم دارد و زمان آن نيز قابل تنظيم است.

iOS و اندرويداخبار

7 / 26 و 8 / 4 مگابايت Nuzzel Inc

bit.ly / 1HzjlyXapple.co / Vf67CA

اطالعات دقيق پرواز
ــراي ديدنش  ــت و ب ــان مي آيد و دل توي دلتان نيس ــوري ديگر به ديدنت ــان دارد از كش ــت عزيزت دوس
ــماري مي كنيد، اين اپ براي شما ساخته شده است. با استفاده از FlightStats مي توانيد لحظه به  لحظه ش
ــتن آن را در مقصد مشاهده كنيد. با ورود به اپ چند گزينه  ــدن هواپيما تا به زمين نشس لحظه از زمان بلند ش

براي جستجو و يافتن پرواز مورد نظر داريد؛ شماره پرواز، فرودگاه و زمان عزيمت و ورود. 
ــا همراه با گيت و ترمينال  ــدن هواپيم ــس از اين كه پرواز مورد نظرتان را پيدا كرديد زمان دقيق بلند ش پ
نشان داده مي شود. حتي مي توانيد ميزان تاخير را هم مشاهده كنيد. غير از اينها نقشه اي هم وجود دارد كه دو 
نقطه مبدا و مقصد روي آن مشخص شده و مسير پرواز هواپيما را هم روي نقشه نشان مي دهد. اگر هواپيما 
ــد، سرعت و ميزان زمان طي شده هم در لحظه (real-time) نشان داده مي شود. در بخش  ــمان باش در آس
ــت مي شود و دماي هوا هم وجود دارد. گفتني است  ــير فهرس جزئيات پرواز، لحظه به لحظه اتفاقات حين مس

اين اپليكيشن براي اپل واچ هم در دسترس است.

FlightStats
مسافرت

FlightStats Inc

apple.co / 1I8SqWD

بيشتر تالش كن
شادى حاجى  على نقى

ــويد، پيشنهادمان  ــل مي ش ــي خود متوس اگر هنگام بيكاري و براي گذراندن وقت به گوش
يك بازي چالشي مينيمال ساده است كه برخالف ظاهرش به ممارست نياز دارد. محيط بازي 
ــبك بازي هاي 64 بيت طراحي شده و يادآور بازي هاي آتاري و سگا است. گفتني است  به س

موزيك نيز از همين قاعده پيروي مي كند.
در اين بازي با مسيري روبه رو مي شويد كه بايد در آن پيشروي كنيد، اما اين مسير هميشه 
هم هموار نيست، در راه با چاله و پستي بلندي هايي مواجه مي شويد كه بايد از روي آنها پرش 
كنيد تا جان سالم به در ببريد. در حين بازي كردن كاراكتر بازي از پايين صفحه ظاهر مي شود 

و نكاتي را مي گويد تا بدرستي پيشروي كنيد، براي مثال چگونه موانع و دره ها را بگذرانيد.
در اين بازي بايد سعي كنيد با گرفتن سكه هاي طال از دل موانع دشوار امتياز بيشتري جمع 
كنيد. جالب است كه حين بازي هر جا اشتباه كنيد، دائما صدايي جمله «بيشتر تالش كن!» را 
هر بار با لحني متفاوت ادا مي كند تا بازي خود را بهتر كنيد. اين بازي رايگان است، اما براي 

خالص شدن از شر تبليغات مزاحم آن بايد 99 / 2 دالر پرداخت كنيد.
iOS

2 / 26 مگابايت

سرگرمي

Turner Broadcasting System

apple.co / 1I8RMIF

مراقب پوست خود باشيد
ــوزان اين فصل براي  ــت و براي بيرون رفتن از خانه بايد مراقب بود، زيرا آفتاب س ــتان داغ در پيش اس تابس
پوست و چشم ها مضر است. غير از اين ممكن است بخواهيد به مسافرت برويد و از شرايط آب و هوايي مقصد 
 Ultraviolet اطالعي نداشته باشيد و ندانيد آيا كرم ضد آفتاب ببريد يا نه؟ براساس توضيح سازنده اپليكيشن
قرار گرفتن در معرض پرتو نور خورشيد و اشعه فرابنفش اثرات مخربي روي سالمت از سوختگي پوست گرفته 
تا صدمه به چشم ها و در نهايت سرطان پوست دارد. از اين رو توجه به اين موضوع و در نظر گرفتن آن، امري 

بسيار مهم و الزم به نظر مي رسد.
با ورود به اين اپليكيشن نقشه جهان همراه با يك دايره وجود دارد كه در آن رقم UV نمايش داده مي شود. 
ــود و توصيه هايي را نيز اپ مي دهد؛ مثال امروز عينك  با انتخاب هر نقطه اي از دنيا اين رقم باال و پايين مي ش
ــت ميزان UV با دماي هوا ارتباطي  ــتفاده كنيد. گفتني اس ــاخص فالن اس آفتابي با خود ببريد و از كرمي با ش

ندارد.

 Ultraviolet
iOS سالمت

Robocat7 / 21 مگابايت

apple.co/ 1HOxVnp

اسكنر مترجم
به كشوري خارجي سفر كرده ايد ولي چيزي از زبان آنها نمي دانيد و فقط انگليسي كارتان را راه مي اندازد. 
ــن  ــاز داريد، اما راهكار بهتري هم وجود دارد. اپليكيش ــن وضعيت به يك فرهنگ لغت ني ــراي رهايي از اي ب
ــده تا نياز به ديكشنري و تايپ دستي لغات را  ــاخته و طراحي ش Scanner&Translator به گونه اي س
برطرف كند. به محض باز كردن برنامه با يك صفحه روبه رو مي شويد كه دو آيكون دوربين و گالري گوشي 
ــت داريد عكس بگيريد يا  ــت. با انتخاب آيكون دوربين مي توانيد از هر متني كه دوس در آن حائز اهميت اس
ــده را از درون گالري انتخاب كنيد. پس از گرفتن عكس با دوربين، ابزار كراپ  يك تصوير از پيش گرفته ش
ــمتي را كه الزم داريد ترجمه شود. توجه كنيد عكستان مي تواند حتي  ــود تا آن قس (برش) تصوير ظاهر مي ش
نوشته هاي يك تابلو باشد. پس از اين مرحله بايد به اينترنت وصل باشيد؛ متن توسط فناوري OCR از دل 
ــده و به صورت كاراكتر به نمايش درمي آيد. سپس مي توانيد متن به دست آمده را به 90  ــتخراج ش عكس اس

زبان ديگر ترجمه كنيد. اين اپ قادر است بيش از 44 زبان را تشخيص دهد.  

Scanner&Translator
iOS كاربردي

6 / 22 مگابايت Daniel Rekitar
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iOS و اندرويد

4 / 17 و 9 / 1 مگابايت

Nuzzel

itu
ne

s

bit.ly / 126srS7 يكشنبه 31 خرداد 1394/ شماره 10523



اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 52311 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

سخت افزار

آرش جهانگيري
ــتيد، حتما  اگر هنوز به رايانه هاي روميزي پايبند هس
ــرهم كردن و  مي دانيد يكي از لذت بخش ترين كارها س

به روزرساني سخت افزاري آنهاست.
ــه اي را دنبال  ــاي مراكز خريد رايان ــاعت ها پله ه س
ــك، رم و... باال و پايين كردن و  مادربورد، كارت گرافي
ــرانجام زمان زيادي را صرف وصل و سر و كله زدن  س
ــت  ــوكت ها و پايه ها كردن، لذتي وصف ناپذير اس با س
ــاي روميزي با آن كيس هاي بزرگ  كه تنها در رايانه ه
فلزي و قطعات و بوردهاي رنگارنگشان مي توان يافت. 
ــر كمي حرفه اي تر به آن نگاه كنيم و  از طرف ديگر اگ
قرار باشد يك رايانه براي كارهاي گرافيكي يا ويرايش 
ــيد، لپ تاپ نمي تواند انتخاب ايده آلي  ويدئو داشته باش
ــد و كار را براي شما پردردسر مي كند. براي همين  باش
ــيد. معموال در  بايد به فكر يك رايانه قوي روميزي باش
ــراي اين كار وجود  ــازار، گزينه هاي از قبل آماده اي ب ب
دارد و مي توانيد يك كيس آماده براي كار مورد نظرتان 
ــت كه قيمت اين بسته هاي  ــكل اين اس بخريد. اما مش
ــود، اما  ــتر از انتظار كاربر تمام مي ش آماده معموال بيش
اگر خودتان به صورت مستقيم وارد عمل شويد بي شك 
مي توانيد با هزينه اي كمتر سيستمي با همان كارايي را 

براي خود جمع كنيد. 
ــه مي خواهيد يك تجربه مطلوب در ويرايش  چنانچ
ــيد، بايد با دقت  ــته باش فايل هاي ويدئويي با رايانه داش
ــياري آن را انتخاب كنيد. در ادامه شما را با قطعات  بس
ــنا  ــاي ممكن در رايانه آش ــن گزينه ه ــي و بهتري حيات
خواهيم كرد تا بتوانيد خريد مناسبي با كمترين قيمت و 
باالترين كارايي را داشته باشيد. كافي است كاركردن با 
يك پيچ گوشتي چهارسو را بلد باشيد و فرق سوكت هاي 

يو اس بي و ساتا را از هم تشخيص دهيد. 
كالبد شكافي يك مورد مناسب

ــب  ــتم هاي مناس ــران حرفه اي سيس ــه كارب تجرب
ــان داده  ــو نش ــش ويدئ ــي و ويراي ــراي كار گرافيك ب
ــد مك بوك پرو، آي مك و  ــركت اپل مانن رايانه هاي ش
ــد. عالوه بر اين  مك پرو مي تواند بهترين گزينه ها باش
نرم افزارهاي اختصاصي مناسبي مانند فاينال كات دليل 
ــل مي كند. البته باز هم قرار  ــتر از قب اين انتخاب را بيش
نيست به بازار برويد و دقيقا همان مدلي را كه به صورت 
پيش فرض به فروش مي رود بخريد، بلكه بايد دستي به 
ــيد. اضافه كردن يك  ــر و گوش رايانه اپل خود بكش س
ــارد اس اس دي 256GB به باال و همچنين ارتقاي  ه
ــت  ــتگاه به 16 گيگابايت از كارهاي حياتي اس رم دس
ــود انجام دهيد. اما  ــدن مك خ كه بايد براي قوي تر ش
ــما هم برايتان قيمت نهايي دستگاه يك موضوع  اگر ش
ــود، بهتر است قيد محصوالت  ــوب مي ش كليدي محس
ــراي كامل كردن  ــتني اپل را بزنيد و خود ب دوست داش
يك سيستم ايده آل دست به كار شويد. پيشنهاد ما يك 
سيستم قدرتمند بر پايه پردازنده هاي AMD است كه 
ــدرت الزم را در اختيارتان قرار مي دهد و هم از  ــم ق ه

لحاظ قيمتي خرج زيادي روي دست شما نمي گذارد.
پردازنده

AMD FX-8320 Black Edition
ــت پردازنده را مي توان به عنوان قوي ترين  چيپ س
ــر مي تواند  ــن مغز متفك ــام برد. اي ــو يك رايانه ن عض
ــم كه اعضاي  ــد؛ زيرا هرقدر ه ــن باش تعيين كننده تري
ــاج به پردازنده اي  ــد، احتي مختلف يك رايانه قوي باش
ــدرت  آنها  ــد از حداكثر ق ــا كاربر بتوان ــد دارد ت قدرتمن

ــده AMD مدل ــد. پردازن ــتفاده كن ــار هم اس  در كن
ــتن هشت هسته 3/5  گيگاهرتزي  FX-8320 با داش
ــورد انتظار را برآورده  ــي م مي تواند دقيقا قدرت پردازش

كند. 

ــك پردازنده  ــش با ي ــه به قيمت ــدل با توج ــن م اي
ــور 2/7 گيگاهرتزي برابري مي كند  Corei7 دوآل ك
ــتري را نسبت به همتاي اينتل خود  و بالطبع قدرت بيش
ــما قرار مي دهد. اين پردازنده را در ايران با  در اختيار ش
قيمتي نزديك 600 هزار تومان و البته همراه با گارانتي 

مي توانيد دريافت كنيد.
كارت گرافيك

 Sapphire Radeon R7 240 2GB
DDR3

شكي نيست كه براي يك سيستم گرافيكي به يك 
ــاج داريد. كارت گرافيك  ــك قدرتمند احتي  كارت گرافي
ــار گيگابايت حافظه  ــا چه ــافاير ب R7 240 4GB س
ــد بهترين گزينه  ــي مي توان ــط 128 بيت DDR3 و راب
ــتيباني از  ــافاير R7 با پش ــد. همچنين س ــود باش موج
ــما  ــال ش ــي DirectX 11.2 خي ــط برنامه نويس راب
ــد. اين  ــت مي كن ــز راح ــزاري ني ــتيباني نرم اف را از پش
ــوم درگاه ارتباطي ــل س ــه نس ــي ب ــده گرافيك  پردازن

ــتن يك  ــا داش ــت و ب ــز اس PCI-Express مجه
 D-Sub يك خروجي تصوير ،DVI خروجي تصوير
و يك درگاه مولتي مدياي HDMI نياز شما را به طور 

كامل برطرف مي كند. 
ــك  گرافي كارت  ــاالي  ب ــي  تواناي ــود  وج ــا   ب
ــن قطعه قيمت زيادي  Sapphire Radeon R7 اي
ــن كارت گرافيكي بايد مبلغي  ــدارد و براي خريد چني ن
ــد؛ البته اگر  ــزار تومان هزينه كني ــن 290 تا 300 ه بي
ــاي گرافيكي انويديا  ــداران پرو پا قرص كارت ه از طرف

هستيد.
 كيس و پاور

 Rosewill Challenger-U3 Black and
Corsair CX500

ــتم خود به يك خانه امن  براي سر هم كردن سيس

ــاج داريد تا تمام قطعات رايانه خود را دور هم جمع  احتي
ــدان اهميت بااليي ندارد و  ــد. البته كيس رايانه چن كني
ــتفاده كرد. اما  ــي براي اين كار اس مي توان از هر كيس
ــس U-3 Black Rosewill Challenger با  كي
رنگ سياه جذاب و ظاهر قدرتمندش مي تواند چشم نواز 

باشد. 

ــتگاه  همچنين يك ورودي USB 3 در جلوي دس
ــاز است. همچنين  در بعضي مواقع براي كاربران كارس
ــتگاهتان  ــما به قابليتي نياز داريد تا توان اعضاي دس ش

را تامين كند. 

ــي برخوردار  ــاور از اهميت باالي ــس كيس، پ برعك
ــاد نكند.  ــان برقي ايج ــت و بايد كوچك ترين نوس اس
ــركت Corsair مي تواند انتخاب  پاور CX500 از ش

مناسبي باشد.
مادربورد

ASUS M5A99FX PRO R2.0

ــي براي خريد قطعات يك رايانه،  دومين عضو حيات
ــرا اين قطعه  ــت؛ زي ــا همان برد اصلي اس ــورد ي مادرب
به عنوان ميزباني براي ديگر اعضاي رايانه بايد انتخاب 
درستي باشد تا بتوان در صورت نياز در آينده نيز سيستم 
ــخت افزاري كرد. دليل اصلي انتخاب  را به روزرساني س
 AMD ــتيباني آن از پردازنده هاي ــورد پش اين مادرب
ــا را براي  ــان پردازنده ه ــز يكي از هم ــت كه ما ني اس
سيستم مان در نظر گرفته ايم. اين مادربورد چهار جايگاه 
ــرار گرفتن رم دارد كه مي تواند تا 32 گيگابايت  براي ق
ــتيباني كند. همچنين از ورودي هاي هارد هاي  رم را پش
ساتا 3 و يواس بي 3 پشتيباني مي كند. عالوه بر اين، دو 
ــه كاربراني كه عالقه دارند  پايه كارت گرافيك PCI ب

ــتگاه هاي خود را اوركالك كنند، اجازه ابتكار عمل  دس
بيشتري مي دهد. براي چنين محصولي بايد مبلغي بين 

450 تا 500 هزار تومان پرداخت كنيد.
رم

Corsair Vengeance Pro DDR3 
Ram at 1866MHz

ــه رم رايانه در  ــما خوب مي دانيد ك ــتر ش حتما بيش
ــت.  ــيار بااهميت اس بوت كردن عكس ها و ويدئوها بس
ــتم گرافيكي قدرتمند به 16 گيگابايت  براي يك سيس

رم احتياج داريد. 
ــتفاده از دو  ــد اين 16 گيگابايت رم را با اس مي تواني
ــن  رم Corsair Vengeance Pro DDR3 تامي
ــتگاه خود را تا  كنيد. همچنين مي توانيد در آينده رم دس
ــت كه  ــت افزايش دهيد، اما واقعيت اين اس 32 گيگاباي
ــما را تامين  اكنون 16 گيگابايت رم قدرت مورد نياز ش
ــتفاده  ــتم خود اس ــد تا از 99 درصد توانايي سيس مي كن
ــوع دي دي آرتري  ــر رم Corsair ن ــد. قيمت ه كني
ــت كه در  ــت گيگابايتي حدود 250 هزار تومان اس هش
ــك 500 هزار تومان براي دو عدد از  مجموع بايد نزدي

اين رم ها هزينه كنيد.
قدم آخر

ــك هارد  ــود به ي ــان كامل ش ــه پازلت ــراي اين ك ب
ــتم  ــك نياز داريد. بهترين انتخاب براي يك سيس ديس
ــك  ــت. اين هاردديس ــب  هاردهاي هيبريدي اس مناس
ــماره  ــريه كليك ش ــن نيز با آن در نش ــه پيش از اي ك
ــده ايد،  ش ــنا  آش  (http://bit.ly/1IwzzaH)  515
ــت كه  ــاي اچ دي و اس اس دي اس ــي از هارد ه تركيب
ــبت به  ــب تري نس ــرعت باال قيمت مناس عالوه بر س
ــك كارت  ــن ي ــد. همچني ــاي اس اس دي دارن هارد ه
ــتگاه خود با  ــيم دس ــه بتوانيد ارتباط بي س ــس ك وايرل
ــت. كارت وايرلس   مودم را با آن برقرار كنيد، الزامي اس
 TP-LINK TL-WDN4800 Dual Band
ــتگاه حرفه اي شماست. همه  ــبي براي دس گزينه مناس
ــز را روي  ــت همه چي ــي اس ــد و كاف ــا آماده ان گزينه ه
ــا را آغاز  ــرده و راه اندازي نرم افزاره ــوار ك مادربورد س
ــد. مجموعه اين قطعات تجربه اي عالي را در اختيار  كني
ــما قرار مي دهد و مي توانيد كار حرفه اي خود را براي  ش

تدوين فيلم آغاز كنيد. 

دستيار حرفه اي آقاي كارگردان
يك رايانه اختصاصي براي ويرايش عكس و فيلم جمع كنيد
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كارگاه

Turn Off the Lights :نام افزونه
مرورگر: همه مرورگرها

ــعار «هرگز نشه فراموش، المپ  گاهي توجه به ش
ــتفاده از رايانه و وبگردي  ــه خاموش» هنگام اس اضاف
ــوان مثال هنگامي كه قصد  ــت، زيرا به عن نيز مفيد اس
ــاهده  داريد يك كليپ ويدئويي را در مرورگر رايانه مش
ــر مي توانيد با  ــراغ مرورگ ــا خاموش كردن چ كنيد، ب
ــتري به مشاهده ويدئو بپردازيد يا در مثالي  تمركز بيش
ــردي و مطالعه  ــب قصد وبگ ــر فرض كنيد در ش ديگ

ــات وب را داريد  متون مختلف در صفح
ــت و نور  اما چراغ هاي منزل خاموش اس
صفحه نمايش چشم شما را اذيت مي كند. 
ــرايط نيز خاموش كردن چراغ  در اين ش
ــردن حالت مطالعه در  ــر و فعال ك مرورگ
شب مي تواند نور صفحه نمايش را كاهش 
ــه رنگ  ــود را نيز ب ــون موج ــد و مت ده

ــما راحت است  ــم ش ديگري كه خواندن آن براي چش
تغيير دهد.

ــه قدرتمند و  ــت افزون ــا با اهمي ــا را گفتيم ت اينه
ــويد.  ــنا ش كاربردي Turn Off the Lights آش
ــما  اين افزونه با قابليت نصب در همه مرورگرها به ش
ــك كليك ماوس، چراغ  ــكان را مي دهد تا با ي اين ام
ــر را خاموش كنيد و تمركز خود را روي مطالعه  مرورگ

يا مشاهده محتواي ويدئويي بيشتر كنيد.
ــامل  ــايت هاي ش ــدن اين افزونه در س با فعال ش
يا  ــش  فل ــي  ويدئوي ــاي  فايل ه
ــراف  اط ــط  محي  ،HTML5
ــده  ــوي موردنظر تاريك ش ويدئ
ــر به نمايش  ــو بدون تغيي  و ويدئ
در مي آيد. همچنين با فعال شدن 
حالت تاريك مخصوص مطالعه، 
در  درآمده  ــش  به نماي رنگ هاي 

ــمان  ــاي تيره تغيير كرده و از چش ــر به رنگ ه مرورگ
ــما در برابر نور زياد صفحه نمايش در شب محافظت  ش

مي شود.
اين افزونه عالوه بر نصب در مرورگر، قابليت نصب 
ــخه  ــتيباني مي كند و مي توانيد نس در ويندوز را نيز پش
ــكتاپي آن را روي رايانه ويندوزي خود نصب كنيد.  دس
ــب ها در محيط هاي تاريك نيز بدون  به اين ترتيب ش
ــيب ديدن و خستگي مفرط چشمان خود  نگراني از آس
مي توانيد از رايانه و همه نرم افزارهاي موردنظر استفاده 

كنيد.
https: /  / www.turnoffthelights.com

توجه: ممكن است دسترسي به سايت سازنده از ايران 
ــما امكان پذير نباشد. در اين شرايط مي توانيد از  براي ش
ــتجوي نام  ــر از ايران كمك گرفته يا با جس ــي غي آي پ
افزونه در بخش افزونه هاي مرورگر موردنظر خود، نسبت 

به دريافت و نصب آن اقدام كنيد.

هرگز نشه فراموش، المپ اضافه خاموشافزونه هفته 

امير عصاري
بـــه جــــــــرأت 
يكي  ــم  بگويي ــم  مي تواني
ــه همواره  ــي ك از نرم افزارهاي
ــي زبان)  ــران ايراني (فارس كارب

ــكن صفحات  ــد، اس ــتن آن را مي خوردن ــرت داش حس
ــت.  ــده بوده اس ــه متن تايپ ش ــل آن ب ــي و تبدي متن
ــه مي دانيد فناوري OCR مخفف عبارت   همان طور ك
Optical Character Recognition تكنيكي 
ــه اي، متون موجود  ــت كه در آن يك نرم افزار رايان اس

ــد و آنها را  ــخيص مى ده ــال را تش ــر ديجيت در تصاوي
ــش تبديل مي كند. اين  ــاي متني قابل ويراي به فايل ه
ــرد دارد. به عنوان مثال  ــياري كارب تكنيك در موارد بس
ــه اي يا يك پايان نامه  فرض كنيد مقاله اي 100 صفح
ــده را در اختيار داريد و قصد داريد  ــگاهي چاپ ش دانش
بخشي از آن را ويرايش كنيد. مطمئنا تايپ مجدد تمام 
ــيار است، اما در  محتوا نيازمند صرف وقت و هزينه بس
ــات موردنظر، متون  ــكن صفح صورتي كه بتوانيد با اس
ــده تبديل كنيد، عمليات  موجود را به متن هاي تايپ ش

ويرايش بسيار سهل و آسان خواهد شد.
ــتر زبان هاي دنيا بخصوص  فناوري OCR در بيش
ــي با دقت بسياري قابل استفاده است ولي  زبان انگليس
ــتفاده از اين فناوري براي تبديل متون زبان فارسي  اس
ــت. اين مشكالت به حدي بود  مشكالت بسياري داش
ــي به امري  ــن كار در زبان فارس ــام اي ــه تقريبا انج ك
ــبختانه گوگل به  ــده بود، اما خوش غيرممكن تبديل ش
منظور ارائه خدمات رايگان خود به كاربران، اين مشكل 

بزرگ را نيز رفع كرده است. 
ــي را آزمايش  پس چنانچه قصد داريد OCR فارس
كنيد يا كتاب، مقاله، پايان نامه و هرگونه محتواي ديگر 
را به متن تايپ شده تبديل كنيد، مي توانيد از روش زير 

كمك بگيريد:
1- ورود به گوگل درايو

ــكن شده به  براي تبديل متون موجود در تصاوير اس
ــرويس گوگل درايو كمك  ــده بايد از س متون تايپ ش
ــتفاده از همه  ــد. همان طور كه مي دانيد براي اس بگيري
ــرويس هاي گوگلي نيازمند عضويت در اين سايت و  س

داشتن يك كاربري گوگل هستيد. چنانچه قبال در يكي 
از سرويس هاي گوگل (همچون جيميل) عضو شده ايد 
ــه به لينك  ــايت داريد، با مراجع ــن س ــري در اي  و كارب
drive.google.com به محوطه كاربري خود وارد 
شويد. در غير اين صورت ضمن ورود به اين لينك، روي 
ــك كاربري  ــرده و ي ــك ك Create account كلي

جديد در سايت گوگل براي خودتان ايجاد كنيد.
2- آپلود فايل

ــرويس  ــس از ورود به محوطه كاربري خود در س پ
 New روي  ــپ  چ ــمت  س ــاال  ب از  ــو،  دراي ــوگل  گ
ــده گزينه  ــره به نمايش درآم ــرده و در پنج ــك ك  كلي

File Upload را كليك كنيد.
ــما  ــده (فايل ش ــكن ش در اين مرحله بايد فايل اس
ــتاندارد عكس يا  ــي از فرمت هاي اس ــد در يك مي توان
ــه انتخاب  ــك رايان ــد) را از روي هارد ديس PDF باش
ــرده و با كليك روي گزينه Open عمليات آپلود در  ك

سرويس گوگل درايو را آغاز كنيد.
3- تبديل به متن تايپ شده

ــرويس گوگل درايو ذخيره  ــما در س اكنون فايل ش
ــده و با يك ترفند ساده مي توانيد آن را به متن تايپ  ش
ــت  ــده تبديل كنيد. براي اجراي اين ترفند كافي اس ش
ــس از انتخاب  ــت پ ــل موردنظر با كليك راس روي فاي
 Google Docs روي   Open With ــه  گزين

كليك كنيد.
فايل شما در ويرايشگر متني آنالين گوگل باز شده 
ــش را كپي و به هريك از  ــد متن قابل ويراي و مي تواني

نرم افزارهاي موردنظر خود انتقال دهيد. 

تبديل متن فارسي  به متن تايپى
از اين پس فناوري OCR از زبان فارسي نيز پشتيباني مي كند

ررير عصاري ييام
ررــــــــرأت  ــه ج ههـــ ــب
يكي  ــم  بگويي ــم  ميتواني
ــه همواره  ــي ك از نرمافزارهاي
ــي زبان)  ــران ايراني (فارس كارب

ــكن صفحات  ــد، اس ــتن آن را ميخوردن ــرت داش حس
ــت.  ــده بوده اس ــه متن تايپ ش ــل آن ب ــي و تبدي متن
Rدانيد فناوري OCR مخفف عبارت  ــه مي همانطور ك
Optical Character Recognition تكنيكي 
ــهاي، متون موجود  ــت كه در آن يك نرمافزار رايان اس

Cut The Rope 2 :عنوان
ــيار جذاب طناب  ــور كه مي دانيد، بازي بس همان ط
ــيار زيبا و  ــر (Cut the Rope) با گرافيك بس را بب
ــود ميليون ها كاربر تلفن همراه و  گيم پلي اعتيادآور خ
ــت. محبوبيت اين  ــت را به خود اختصاص داده اس تبل
بازي موجب شد تا نسخه هاي مختلفي از آن به صورت 
آنالين نيز ارائه شود و اكنون كاربران ويندوز 8 و 8/1 

مي توانند از اين بازي محبوب لذت ببرند.
بازي Cut the Rope2 به صورت كامال رايگان 

ــود همراه با  ــگي خ ــا همان گرافيك جذاب و هميش ب
ــدوز قابل  ــگاه محصوالت وين ــل جديد از فروش مراح

دانلود است.
چنانچه شما نيز از ويندوز 8 يا 8/1 استفاده مي كنيد 
ــراي اوقات فراغت خود يا  ــال يك بازي جذاب ب و دنب
ــنهاد مي كنيم همين حاال به  ــتيد، پيش فرزندانتان هس
ــر مراجعه كرده و اين بازي فكري را با حجم  لينك زي

80 مگابايت دانلود كنيد.
http: /  / bit.ly / click_ctr2

بازي محبوب «طناب را ببر» به ويندوز 8 آمد  شارژ آي ديوايس ها 
با سرعت 2 برابر

يكي از مشكالتي كه كاربران آي ديوايس ها اعم 
ــرعت پايين  ــون، آيپد و آيپاد با آن مواجه اند، س از آيف
ــتگاه هنگام اتصال به درگاه يو اس بي رايانه  شارژ دس
است. متاسفانه با وجود قيمت گران شارژر اصلي اين 
ــارژر ديواري مجزا براي  ــتگاه ها، امكان خريد ش دس
استفاده در ديگر مكان ها نيز براي بسياري از كاربران 
ــرعت شارژ دستگاه با  مقدور نيست. دوست داريد س
ــه را افزايش دهيد تا براحتي و در زماني كوتاه تر  رايان

دستگاهتان را با رايانه شارژ كنيد؟
 ASUS Ai Charger نرم افزار منحصربه فرد
ــدت  ــام مادربوردها و رايانه ها، ش ــتيباني از تم با پش
ــارژ  ــان خروجي (آمپر) درگاه يو اس بي هنگام ش جري
ــه يك آمپر ارتقا داده  ــا را از نيم آمپر ب آي.ديوايس ه
ــما دو برابر  ــارژ دستگاه ش ــرعت ش و با اين عمل س
مي شود. توجه داشته باشيد شدت جريان يك آمپري 
هيچ گونه مشكلي براي دستگاه شما ايجاد نمي كند، 
ــا نيز با همين  ــارژرهاي اصلي آي.ديوايس ه زيرا ش
شدت جريان و بيشتر كار مي كنند. به گفته سازندگان 
ــما در شرايط متفاوت از جمله  اين نرم افزار، رايانه ش
ــوش نيز قادر به  ــن، آماده باش، Sleep و خام روش

شارژ دستگاه هاي موردنظر خواهد بود.
ــون آن در  ــن نرم افزار، آيك نكتـه: پس از نصب اي
ــاهده است و يك ضربدر  ــاعت ويندوز قابل مش كنار س
ــم مي خورد. هنگامي كه هريك  قرمز روي آن به چش
از محصوالت اپل را به درگاه يو اس بي متصل كنيد اين 
ضربدر حذف شده و عمليات شارژ دستگاه آغاز مي شود.
http: /  / bit.ly / click_aicharger
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آيا مى دانستيد؟

گوگل در دنياي فناوري هميشه به نوآوري مشهور 
بوده است. اين شركت هر سال كنفرانسي با نام گوگل 
IO برگزار مي كند و در آن از آخرين تالش هايش در 
ــروه پروژه ها و فناوري هاي  اين حوزه خبر مي دهد. گ
ــش و در كنفرانس  ــه پي ــد هفت ــوگل چن ــرفته گ  پيش
ــراي توليد  ــركت ب ــرح جديد اين ش IO2015  از ط
ــا يا بهتر  ــر داد. اين لباس ه ــمند خب لباس هاي هوش
ــاس بوده و به اين ترتيب  بگوييم پارچه ها به لمس حس
مي توان دستورهايى به ابزارهاي ديجيتال پيرامون داد. 

اين پروژه «ژاكارد» (Jacquard) نام دارد. 
توليد منسوجات هوشمند به هيچ وجه چيز جديدي 
نبوده و سال هاست شركت هاي دانش بنيان زيادي در 
ــركت ها  ــته اند. بعضي از اين ش اين زمينه فعاليت داش
ــاي الكترونيك  ــته اند با قرار دادن برخي ابزاره توانس
درون تار و پود پارچه قابليت هايي به آن اضافه كنند ؛ 
اما فناوري گوگل با پروژه هاي قبلي شركت هاي ديگر 

متفاوت است. 
ــمند را  با اين فناوري، كاربر يا فردي كه لباس هوش

ــت بزند و از آن به عنوان  به تن دارد، مي تواند به آن دس
پد الكترونيكي براي دستوردهي به وسايل مختلفي نظير 
ــيله الكترونيك  ــتگاه تهويه، تبلت يا هر وس المپ، دس
ــتفاده كند. گفتني است در فيلمي كه در مراسم  ديگر اس
رونمايي از اين فناوري منتشر شد، فردي با دست زدن به 

بخشي از لباس خود، المپي را خاموش و روشن كرد. 
توليد پارچه هاي هوشمند

ــال هاي اخير گوگل سعي كرده در حوزه هاي  در س
مختلف نظير خودرو يا تلفن همراه وارد شود، اما طبق 

ــد ورود به  ــركت، گوگل قص ــئوالن اين ش اعالم مس
دنياي لباس و منسوجات را ندارد و فقط زمينه را براي 

توليد پارچه هاي هوشمند فراهم مي كند. 
ــته هاي رساناي  ــاخت اين نوع از پارچه از رش در س
ــيار باريك، نازك و البته حساس به لمس استفاده  بس
ــانا در برابر  ــت. به طور كلي، رشته هاي رس ــده اس ش
ــار يا كشش و نيز گرماي  تنش هاي محيطي نظير فش
ــن فناوري  ــتند، اما گوگل در اي ــيب پذير هس زياد آس

توانسته تا حد زيادي بر اين محدوديت ها غلبه كند. 
افزون بر اين، فناوري پارچه هوشمند گوگل بسيار 
انعطاف پذير است. براي نمونه مي توان اين نوع پارچه 
ــازي  ــزات مختلف مانند مبل يا پرده جاس را در تجهي
ــه چندان دور،  ــايد در آينده اي ن ــرد. به اين ترتيب ش ك
ــته مبل بتوان كانال تلويزيون  فقط با لمس كردن دس
ــا صداي آن را باال يا پايين  اندرويدي را عوض كرد ي
برد. همچنين شايد بتوان با فشار دادن دسته پارچه اي 
ــه را به صورت  ــزل، در خان ــگام خروج از من ــف هن كي

خودكار قفل كرد. 
كاربردهاي لباس هوشمند

ــاي لباس هاي  ــايد يكي از بهترين كاربرده اما ش
هوشمند را بتوان هماهنگي آنها با تلفن همراه دانست. 
ــر روز با آن به  ــي كه ه ــراي نمونه فرض كنيد لباس ب
دانشگاه مي رويد، هوشمند است. كافي است اين لباس 
ــد.  ــه تن كنيد تا بعضي از فعاليت ها به انجام برس را ب
ــتد  ــراي نمونه، لباس پيغامي به تلفن همراه مي فرس ب
ــت تاكسي را فعال مي كند تا بتوانيد  و نرم افزار درخواس
سر موقع با تاكسي به دانشگاه برويد. همچنين پيغامي 
براي خاموش كردن كولر يا شوفاژ اتاق شما به گوشي 
ــتقيم به اين دستگاه ها فرستاده  يا حتي به صورت مس
ــتي و عالئمي نظير  ــت تندرس ــود. پايش وضعي مي ش
تنفس و ضربان قلب از ديگر كاربردهاي احتمالي اين 

لباس هوشمند خواهد بود. 
ــخت افزاري ديگر كه  درست مانند فناوري هاي س
ــان  ــترده اي از برنامه نويس نيازمند همكاري طيف گس
ــمند گوگل نيز از اين قاعده مستثنا  است، لباس هوش
نيست. به همين دليل بزودي گوگل API اين فناوري 
را در اختيار برنامه نويسان قرار مي دهد تا انواع مختلفي 

از نرم افزارهاي كاربردي را براي آن طراحي كنند. 

لباس پوشيدن به سبك گوگل
پارچه هايي ويژه كه مي توانند با دستگاه هاي ديجيتال پيرامون ارتباط برقرار كنند 
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ترفند

معاينه سالمت ويندوز
امير عصاري

ــكالت فراواني در آن  ــان بتازگي هنگ مي كند و مش رايانه ت
ــده است؟ حس مي كنيد تا چند روز پيش اين مشكالت  ايجاد ش
وجود نداشته و به دنبال روشي براي بررسي وضعيت و تشخيص 

روند ناپايداري در عملكرد ويندوز هستيد؟
بررسي مشكالت پيش آمده در سيستم عامل و كشف تغييرات 
ــات در عملكرد فرآيندها در  ــه كه به برهم زدن ثب صورت گرفت
سيستم عامل منجر شده براحتي با تاريخچه Reliability قابل 

مشاهده است.
ــت مراحل زير را دنبال  ــتفاده از اين قابليت كافي اس براي اس

كنيد:
ــتجو عبارت View reliability history  را وارد  ــتارت كليك كرده و در كادر جس 1ـ روي منوي اس

كنيد.
ــما  ــك كرده و منتظر بمانيد تا تاريخچه موردنظر براي ش ــده با همين عنوان كلي ــه  يافت ش 2ـ روي نتيج

ايجاد شود.
ــي از گزينه هاي Days يا  ــودار گرافيكي به نمايش درآمده يك ــمت چپ نم ــون مي توانيد از باال س 3ـ اكن
ــتم عامل را بررسي كنيد.  Weeks را انتخاب كرده و به صورت روزانه يا هفتگي وضعيت و ثبات عملكرد سيس
در اين روش براحتي مي توانيد نرم افزار، به روزرساني ويندوزي يا هر تغيير ديگري را كه موجب بروز ناپايداري 

در سيستم عامل شده تشخيص داده و نسبت به حذف آن اقدام كنيد.

حرفه اي
ذخيره انرژي آب نبات چوبي در حالت آماده باش

ــفانه معضل شارژ باتري در دستگاه هاي هوشمند همچنان بدون راه حل  متاس
ــغول كرده است. اگر دقت  ــبي فكر دانشمندان و كاربران را به خود مش مناس

ــيد، در دستگاه هاي مجهز به اندرويد 5 يا همان آب نبات چوبي  كرده باش
ــتگاه و اجراي نرم افزارهاي متعدد، استفاده  ــتفاده از دس نه تنها هنگام اس
ــتگاه شما در  ــت؛ بلكه هنگامي كه دس ــيار زياد اس ــارژ باتري بس از ش
ــرعت  ــتگاه بس حالت آماده باش(Standby)  قرار دارد نيز باتري دس
ــما نيز مجهز به اين نسخه از اندرويد  ــود. اگر دستگاه ش تخليه مي ش

است و به دنبال روشي براي صرفه جويي در مصرف انرژي هستيد، قابليت
ــازي هوشمندانه  Standby intelligent power saving (ذخيره س

ــازي اين  ــنهاد مي كنيم. براي فعال س ــما پيش انرژي در حالت آماده باش) را به ش
قابليت در اندرويد 5 بايد به روش زير عمل كنيد:

1ـ از فهرست برنامه ها روي Settings فشار دهيد.
2- در صفحه  تنظيمات به بخشBattery  مراجعه كنيد.

 Standby ــارت ــارك مقابل عب ــرف انرژي، عالمت چك م ــي چرخه  مص ــودار گرافيك ــاالي نم 3ـ در ب
intelligent power saving  را فعال كنيد.

ــوان مثال هنگامي كه  ــده و به عن ــمندانه انرژي در حالت آماده باش فعال ش ــاال به بعد ذخيره هوش 4ـ از ح
دستگاه شما در حالت آماده باش قرار مي گيرد، ارتباطات واي ـ فاي آن قطع مي شود.

مبتدي

ري استارت اضطراري در ويندوز 8 و 8/1
ــد  مي داني ــه  ك ــور  همان ط
ــت  درخواس ــه  ك ــي  هنگام
ــتارت در ويندوز را ارسال  ري اس
ــاي  برنامه ه ــه  هم ــد،  مي كني
ــده و  ــته ش ــال در ويندوز بس فع
مجموعه  ــد  مانن ــي  نرم افزارهاي
آفيس در صورتي كه پنجره  فعال 
ــته  يا فايل درحال فعاليتي را داش
ــند، با نمايش هشدار ذخيره  باش

فايل، از شما مي خواهند براي حفظ فعاليت هاي صورت گرفته، اطالعات موردنظر را پيش از ري استارت شدن 
ويندوز ذخيره كنيد.

اين عمليات همواره براي حفاظت  اطالعات شما و از دست نرفتن آنها انجام مي شود، اما گاهي ممكن است 
فرآيند ري استارت هنگ كند يا زمان كافي براي ذخيره فعاليت ها و بستن تك تك نرم افزارهاي فعال را نداشته 
باشيد. در اين شرايط و در صورتي كه ذخيره اطالعات نرم افزارهاي باز براي شما اهميتي نداشته باشد، مي توانيد 
از ري استارت اضطراري در ويندوز 8 و 8/1 كمك بگيريد. در اين روش روال سابق زير پا گذاشته شده و بدون 
ــريع و لحظه اي صورت مي گيرد؛ البته اين  ــتارت به صورت س ذخيره اطالعات برنامه هاي فعال، عمليات ري اس
روش در شرايط اضطراري كاربرد دارد و هنگامي كه مجبوريد ميان ري استارت سخت افزاري (استفاده از كليد 

ري استارت روي بدنه كيس) و ري استارت نرم افزاري يك گزينه را انتخاب كنيد، گزينه  بهتر به شمار مي رود.
اين روش ري استارت در ويندوز 8 و 8/1  به شرح زير است:

1ـ كليدهاي Ctrl+Alt+Del را از روي صفحه  كليد فشار دهيد.
2ـ در صفحه  به  نمايش درآمده، گزينه هايي مختلف براي تغيير كاربر، تغيير رمز و... وجود دارد. در كنار اين 
گزينه ها چنانچه به پايين سمت راست صفحه نگاه كنيد، آيكون كوچكي را كه نشان دهنده پاور است، مشاهده 

خواهيد كرد. كليد CTRL (كنترل) را از روي صفحه كليد فشار داده و روي اين آيكون كليك كنيد.
ــه  جديدي با عنوان Emergency restart به نمايش درآمده و با كليك روي  ــن مرحله، صفح 3ـ در اي

OK عمليات ري استارت اضطراري اجرا مي شود.

لينك هاي هميشه همراه در جيب مرورگر شما
ــياري از كاربران نامي آشناست. اين  ــن تحت وب Pocket براي بس اپليكيش
ــتگاه هاي هوشمند همچون تلفن همراه و تبلت،  اپليكيشن در مرورگرها، دس
رايانه ها و... به شما اين امكان را مي دهد لينك هاي اينترنتي را در جيب خود 

بگذاريد و از هر دستگاه در هر زمان آنها را مطالعه و مشاهده  كنيد.
ــت داريد از اين جيب هميشه همراه، در مرورگر فايرفاكس استفاده  دوس
ــخه  38,0,5 به بعد) اين اپليكيشن را  ــخه  جديد فايرفاكس (از نس كنيد؟ نس
به طور پيش فرض به عنوان يكي از امكانات مرورگر در خود جاي داده است 
ــتفاده كنيد. پس چنانچه  ــد بدون نياز به نصب افزونه ها از آن اس و مي تواني
ــا به  حال  از اين جيب غافل بوده ايد و اكنون مي خواهيد لينك هايتان را در  ت
ــه به آنها دسترسي داشته باشيد، مي توانيد از روش  جيبتان قرار دهيد تا هميش

زير كمك بگيريد:
1ـ مرورگر فايرفاكس را اجرا كرده و مطمئن شويد نسخه  آن 38,0,5 يا بيشتر است. از منوي Help روي
About Firefox  كليك كنيد و در صورتي كه آخرين نسخه روي دستگاه شما نصب نبود، منتظر بمانيد تا 

عمليات دانلود و به روزرساني مرورگر انجام شود.
2ـ در سمت راست كادر جستجو در نوار ابزار مرورگر، آيكوني به شكل جيب قابل مشاهده است.

ــي از گزينه هاي  ــرده و در ادامه يك ــت، كليك ك ــزارPocket مربوط اس ــون كه به اب ــن آيك  3ـ روي اي
ــاني ايميل يا كاربري شما در مرورگر  ــتفاده از يك نش Sign up يا Log in را انتخاب كنيد. (عضويت با اس
ــت. همچنين مي توانيد با عضويت قبلي خود در سرويسPocket  نيز عمليات ورود  فايرفاكس امكان پذير اس

را انجام دهيد.)
ــرويس، با كليك مجدد روي آيكون مي توانيد صفحات وب موردنظر را در  4ـ پس از عضويت و ورود به س

جيب هميشه همراه خود ذخيره كنيد.
ــاهده است، بلكه با  ــده نه تنها در فايرفاكس قابل مش ــيد فهرست صفحات وب ذخيره ش ــته باش توجه داش

دريافت نرم افزارPocket  ديگر دستگاه ها نيز مي توانيد به اين فهرست دسترسي داشته باشيد.

متوسط
مبتدي

مبتدي
اسكن سريع در ويندوز 8

اين روزها استفاده از دستگاه هاي چندكاره (چاپگر، اسكنر، فكس) بسيار رواج يافته است. اين دستگاه ها عالوه بر چاپ، قابليت اسكن، 
ــتگاه ها يا حتي يك اسكنر ساده را در اختيار داريد و از ويندوز 8 روي  ــما نيز يكي از اين دس ــما قرار مي دهد. اگر ش كپي و حتي فكس را نيز در اختيار ش

رايانه  خود استفاده مي كنيد، نيازي نيست به  دنبال نرم افزارهاي مختلف براي استفاده از اسكنر دستگاه تان باشيد؛ زيرا در اين ويندوز بدون نياز 
به نرم افزارهاي جانبي و در سريع ترين زمان ممكن مي توانيد تصاوير يا اسناد موردنظرتان را اسكن كنيد. ويندوز 8 ابزاري با امكانات 

كامل را براي انجام اين كار در اختيار شما قرار مي دهد كه استفاده از آن نيز بسيار ساده است:
1ـ مطمئن شويد دستگاه چندكاره يا اسكنر شما روشن است و ارتباط آن با رايانه نيز برقرار است.

2ـ  روي منوي استارت كليك كرده و عبارت Scan را تايپ كنيد.
ــازي روي گزينه   ــخص كردن نوع فايل خروجي و محل ذخيره س ــمت چپ، پس از مش 3ـ روي اولين نتيجه كليك كرده و از س

Scan كليك كنيد.
4ـ مراحل كار به پايان رسيده و اسكن عكس يا سند موردنظر شما در محل دلخواه تان ذخيره شده است.
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عرفان ـ ح از رشت: چند پرسش درباره موبايلم دارم:
براي Sony M2 Aqua به روزرسـاني اندرويـد آمده، آيا با اين 

آپديت، فايل هاي گوشي پاك مي شود و دستگاه هنگ مي كند؟
بهتريـن آنتي ويـروس براي اسـكن و پيـدا كردن ويـروس كدام 

است؟
آيا zapya براي رايانه هم نسخه اي دارد؟

   هنگامي كه به روزرساني سيستم عامل به طور رسمي از سوي 
ــتفاده از آن اطمينان داشت.  ــركت سازنده منتشر مي شود، مي توان به اس ش
ــت به روزرساني با مشكالتي همراه باشد  (جز در موارد خاصي كه ممكن اس
كه در اين شرايط نيز به روزرساني هاي بعدي ارائه مي شود) پس مي توانيد با 
ــاني را انجام دهيد. نكته  ديگر اين كه همواره  خيال راحت عمليات به روزرس
ــود از اطالعات خود يك  ــاني توصيه مي ش پيش از اجراي عمليات به روزرس
ــتيبان تهيه كنيد، زيرا به روزرساني با حذف اطالعات شما همراه  ــخه پش نس
ــت خطا يا ديگر مشكالت ديگر در اين فرآيند موجب  نيست، اما ممكن اس

شود به روزرساني بدرستي صورت نگرفته يا اطالعات شما حذف شود.
ــود دارد، اما Avira  و  ــرات متفاوتي وج ــورد آنتي ويروس ها، نظ در م
ــما  ــتگاه ش ــب و رايگان براي حفاظت دس ــزو گزينه هاي مناس Avast ج

به شمار مي رود.
ــد، ــتم عامل اندروي ــرا در سيس ــت اج ــا قابلي ــز ب ــزار Zapya ني  نرم اف

 (http://www.izapya.com) آي.او.اس و ويندوز از سايت سازنده آن
ــت. (روي آيكون دانلود در سمت راست كليك كرده و گزينه   قابل دانلود اس

PC را انتخاب كنيد)
علي پورقديري از تهران: مي خواستم بدانم گوشي G600 هوآوي 

ارتقا پيدا مي كند؟
ــده و اندرويد  ــر نش    تا اين لحظه خبري در اين زمينه منتش

4/0/4 تنها نسخه  رسمي منتشر شده براي اين گوشي است.
صادق خورشيدي از تهران: روي لپ تاپي كه خريدم ويندوز 
8/1 اورجينال نصب شده است. در صورت خراب شدن ويندوز 
يـا از بين رفتنـش، چطور مي توانـم دوباره وينـدوز اصل خود 

لپ تاپ را نصب كنم؟
ــن ريكاوري  ــال روي لپ تاپ ها در پارتيش ــدوز اورجين    وين
ــما مي توانيد پس از راه اندازي اوليه ويندوز، با  ــده است. ش لپ تاپ ذخيره ش
ــتفاده از ابزار موجود در ويندوز يا ابزار ارائه شده از سوي شركت سازنده،  اس
يك نسخه پشتيبان از ويندوز و درايورهاي نصب شده تهيه  و بعدها نسخه 
ــخه  ــد. همچنين مي توانيد از نرم افزارهاي تهيه نس ــتيبان را بازيابي كني پش
ــك بگيريد. در  ــز كم ــونAcronis True Image ني ــتيبان همچ پش
ــتيابي مجدد  ــن ريكاوري را حذف نكنيد، مي توانيد با دس صورتي كه پارتيش
ــيله ابزار ريكاوري ارائه شده از سوي شركت  ــن و بوت به وس به اين پارتيش

سازنده، ويندوز را از روي همين پارتيشن بازيابي كنيد.
وحيد رحيمي از شـهريار: چند وقت پيش هارد دسـتگاه DVR را 
كه يك هارد 500 گيگابايتي اسـت روي رايانه خود نصب كردم. هارد 
را مجدد پارتيشـن بندي و به يك بخش 456 گيگابايتي تبديل كردم. 

بعد از دو روز با پيغام خطاي:
 WINDOWS DETECTED A HARD DISK PROBLEM
روبه رو شـدم. به علت ذخيره شـدن اطالعات مهـم در هارد، هنوز 
خطـر اسـتفاده از نرم افزارهاي رفع خطاي هـارد را انجام ندادم. چه 

كنم؟
ــكل، تهيه نسخه پشتيبان     اولين توصيه هنگام بروز اين مش
ــك ديگر است.  ــك روي يك هارد ديس ــده هارد ديس از اطالعات ذخيره ش

ــت،  ــما قرار گرفته اس همان طور كه در متن خطا نيز اين توصيه در اختيار ش
ــت  ــخيص داده و احتمال از دس ــما را معيوب تش ويندوز به داليلي هارد ش
ــخيص ويندوز ممكن  ــما در هر لحظه وجود دارد. اين تش رفتن اطالعات ش
ــت اشتباه باشد، اما به دليل اهميت اطالعات ذخيره شده نمي توان به آن  اس
بي توجه بود. در اولين اقدام از اطالعات خود يك نسخه پشتيبان تهيه كرده 
ــر به يكي از مراكز  ــي دقيق ت ــك رايانه را براي بررس و در ادامه، هارد ديس
ــد خودتان عيب يابي  ــد. در صورتي كه مي خواهي ــاز تعميرات هارد ببري مج
ــتجوي بدسكتور، بررسي پارتيشن ها و...  كنيد نيز مي توانيد از ابزارهاي جس

كمك بگيريد.
همچنين در مواردي نيز با اجراي خط فرمان DOS و استفاده از دستور 
CHKDSK /F /R مي توانيد مشكل را رفع و به استفاده از هاردد يسك 
ــتيبان  ــخه پش ــتور از اطالعات خود نس ادامه دهيد. (پيش از اجراي اين دس

تهيه كنيد)
علـي محمـدي از اصفهـان: مي خواهم پـس از راه انـدازي رايانه، 
پرونده اي به شـكل خودكار باز شـود. بايد چه كار كنم؟ (از ويندوز 8 

استفاده مي كنم)
ــاده است. ابتدا  بايد كليدهاي Win+R را     انجام اين كار س
ــار داده و در پنجره  Run عبارت shell:startup را تايپ كرده كليد  فش

اينتر را فشار دهيد تا پنجره  مديريت استارتاپ براي شما باز شود.
ــه ها يا ديگر گزينه هاي دلخواه را  اكنون مي توانيد ميانبر نرم افزارها، پوش
در اين بخش وارد كنيد تا همزمان با ورود به سيستم عامل اجرا شوند. براي 
ــه  موردنظر در هر بخش از هارد ديسك  ــه بايد روي پوش اضافه كردن پوش
ــار داده و با عمليات كشيدن و رها كردن، آن را  ــت ماوس را فش كليك راس
 Create  ــه نيز گزينه ــال دهيد. پس از رها كردن پوش ــه اين پنجره  انتق ب

shortcuts here را انتخاب كنيد.
رضا محرمي از اسـتان آذربايجان شرقي شهر تبريز: بتازگي روي 
لپ تاپ asus K43SJ ويندوز 8/1 نسخه 64 بيتي نصب كرده ام. با 
استفاده از سي دي همراه لپ تاپ تمام درايوها نصب شد، بجز درايور 
 Fn نشـان داد. كليدهاي تركيبي compatibility بلوتوث كه خطاي

و F2 براي فعال سازي بلوتوث كار مي كند. 
عبـارت  هـم  وينـدوز   device manager قسـمت   در 

Generic Bluetooth Adapter با يك مثلث زردرنگ نشان 
داده مي شـود، ولي خبري از خود بلوتوث نيست. به 

سايت asus نيز مراجعه كردم، ولي درايور 
بلوتوث براي ويندوز 8/1 وجود نداشت. 

ــز  ــان ني ــه خودت ــور ك    همان ط
ــوي  ــاي ويندوز 8/1 از س ــد درايوره ــاره كرده اي اش

ــده است  ــما ارائه نش ــازنده براي دستگاه ش ــايت س س
ــي امكانات  ــود دارد كه برخ ــال وج ــن احتم پس اي
ــخه از ويندوز قابل استفاده  ــما در اين نس ــتگاه ش دس

ــده ايد با استفاده از  ــد. باتوجه به اين كه شما موفق ش نباش

ــتگاه (كه مطمئنا به ويندوز 7 مربوط است)  ــك درايورهاي همراه دس ديس
ــن احتمال وجود دارد كه با  ــا را روي ويندوز 8/1 نيز نصب كنيد اي درايوره
ــتفاده از برنامه  DriverPack Solution نيز بتوانيد درايور بلوتوث  اس
ــازگار با ويندوز 8/1 را نيز نصب كنيد. براي دانلود اين مجموعه (پيشنهاد  س
مي كنيم نسخه  DriverPack Online  را دانلود كنيد تا نيازمند دانلود 
ــايت  ــيد) مي توانيد به س ــه به حجم بيش از 10 گيگابايت نباش  كل مجموع

http://drp.su مراجعه كنيد.
حسـين الف از شـاهرود: لطفا رفتن به حالـت Safe Mode را در 

اندرويد نسخه 4 به بعد توضيح دهيد.
ــخه هاى  ــتگاه هاى مختلف با نس    ورود به اين حالت در دس

متفاوت سيستم عامل اندرويد، به چند روش صورت مى گيرد.
روش اول:

ـ كليد پاور را فشار داده و نگه داريد.
ــار داده و كمى  ــش درآمده روى Power off فش ــره  به نماي ـ در پنج

صبر كنيد.
ـ اكنون در پنجره  هشدار reboot to safe mode روى OK فشار 
ــود.  ــتارت و بوت در حالت Safe Mode انجام ش دهيد تا عمليات رى اس
ــاهده نشد از ديگر  (در صورتى كه پنجره  reboot to safe mode مش

روش ها كمك بگيريد)
روش دوم: 

ـ دستگاه خود را خاموش كنيد.
ــن كرده و هنگام بوت، هر دو كليد  ــتگاه را روش ــار كليد پاور دس ـ با فش

افزايش و كاهش صدا را فشار داده و نگه داريد.
ــتگاه بوت شود، عبارت واترمارك Safe Mode در  ـ هنگامى كه دس
پايين صفحه نمايش به چشم مى خورد. (اگر اين روش نيز اجرا نشد مى توانيد 
كليد منو را به جاى كليدهاى افزايش و كاهش صدا فشار داده و نگه داريد)

نكتـه: گاهى براى ورود به حالت Safe Mode بايد كليد پاور را همراه 
يكى از كليدهاى منو، افزايش صدا، كاهش صدا يا تركيبى از اين كليدها فشار 

ــتفاده از  دهيد. در صورتى كه با اس
ــوق  ــاى ف ــك از روش ه هيچ ي

موفق نشديد به اين حالت وارد 
شويد، مى توانيد با مراجعه به 

دستگاه  راهنماى  دفترچه 
ــود،  خ ــدى  اندروي

اطالعات دقيق نحوه  
ــه اين حالت  ورود ب

را بررسى كنيد.

clickhelp@jamejamonline.ir پرسش و پاسخ

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

سواالت بدون نام و مشخصات پاسخ داده نمي شود.

توجه

OTA: مخفف عبارت Over The Air بوده و براي انتقال اطالعات 
ميان دستگاه (تلفن همراه، تبلت و ...) و شبكه  وايرلس به كار گرفته مي شود. 
در بيشتر موارد از اين استاندارد در آپلود نسخه  جديد سيستم عامل (نرم افزار) 
ــتگاه، تصوير  ــه تلفن هاي همراه يا دانلود/ آپلود محتوا (همچون زنگ دس ب

و...) استفاده مي شود.
ــه اي از فايل ها  ــتيبان) از فايل يا مجموع ــخه  كپي (پش Backup: نس
ــوان مثال حافظه  فلش،  ــازي اوليه. (به عن ــي غير از محل ذخيره س در محل
سي دي، دي وي دي و...) اين كپي به منظور دسترسي به اطالعات درصورت 

دسترسي نداشتن به آنها از محل ذخيره سازي اوليه ايجاد مي شود.
ــتر موارد به آن درايور گفته مي شود. درايور،  Device driver: در بيش
ــخت افزاري  ــراري ارتباط ميان قطعه  س ــه نرم افزاري براي برق ــك برنام ي

موردنظر و سيستم عامل است. بيشتر سخت افزارها بدون كمك درايورها در 
ــايي نيستند و در صورت شناسايي نشدن نيز نمي توان از  ويندوز قابل شناس
ــخت افزاري در اختيار شما قرار مي دهد بهره مند  امكاناتي كه يك قطعه س
ــدا نمي توانيد  ــاندن درايور كارت ص ــما بدون شناس ــد. به عنوان مثال ش ش

صداهاي پخش شده از سيستم عامل را بشنويد.
ــيم بندي منطقي فضاي هارد ديسك  Partition: پارتيشن بندي، تقس
ــخت رايانه  را به چند بخش  ــك س ــت. به كمك اين كار مي توانيد ديس اس
ــتم عامل، فايل يا مجموعه اي از  ــيم كرده و هر بخش را به سيس مجزا تقس

فايل ها با مشخصات متمايز اختصاص دهيد.
پارتيشن ها در ويندوز با حروف انگليسي نامگذاري مي شوند و در بيشتر 
موارد حروف A,B به فالپي درايو اختصاص يافته و حرف C نيز به اولين 

ــتم عامل) اختصاص مي يابد. در نامگذاري پارتيشن ها  پارتيشن فعال (سيس
ــانه هاي  ــك هاي نوري، حافظه هاي فلش و ديگر رس آخرين نام ها به ديس
ذخيره ساز تعلق مي گيرد. همچنين در ويندوز به هر پارتيشن قابل دسترسي، 

درايو يا ديسك درايو نيز مي گويند.
ــته به صورت موقتي و هنگام  Junk Files: فايل هاي جانك يا ناخواس
ــما ايجاد و  ــردي يا انجام ديگر فعاليت ها در رايانه  ش ــب برنامه ها، وبگ نص
ــر نياز بوده و  ــراي فرآيند موردنظ ــن فايل ها براي اج ــوند. اي ذخيره مي ش
ــت، اما گاهي به طور  ــد به آنها نيازي نيس ــي كه فعاليت به پايان برس زمان
ــوند. افزايش  ــك حذف نمي ش ــان فعاليت از روي هارد ديس ــودكار با پاي خ
فايل هاي ناخواسته روي هارد ديسك مي تواند عالوه بر اشغال فضاي خالي 

هارد ديسك، كاهش سرعت سيستم عامل را نيز به همراه داشته باشد.

فرهنگ واژگان
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فناورى آينده

اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 52316 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

 سازي براي آشتي
با موسيقي

به موسـيقي عالقـه داريـد اما با مشـاهده 
سـازهاي كوچك و بـزرگ كه پيچيـده به نظر 
مي رسـند به كل دلسرد مي شـويد؟ اين گجت 
براي شما ساخته شده است. Oval  يك وسيله 
دايره اي شـكل اسـت كه سـازي جديد بوده و 
مي توانـد افـراد عالقه مند موسـيقي را جذب 
خود كند. بـا وصل شـدن اين گجـت از طريق 
پورت يواس بـي به آيپد و به كمك اپليكيشـن 
مخصوص آن و آموزش هاي ساده اي كه به وسيله 
 آن داده مي شود، مي توانيد همچون يك نوازنده 
موسـيقي بنوازيد. گفتني اسـت با ضربه زدن 
روي هر يك از دايره هاي اين وسيله صدا توليد 
مي شود و حتي اين قابليت را دارد تا پدال نيز به 

آن متصل كنيد.

ــتتان صدايتان مي كند، اما متوجه نمي شود؛ با همسرتان به رستوران رفته ايد  ــرت رفته ايد كه دوس به يك كنس
ــنويد. چاره كار استفاده از اين هدفن هاي بلوتوثي است  ــلوغي محيط نمي گذارد صحبت هايش را خوب بش اما ش
ــود. در قسمت بيروني اين هدفن كه Here  نام  ــمند وصل مي ش ــن مخصوص خود و تلفن هوش كه به اپليكيش
دارد ميكروفن هايي تعبيه شده كه صداي محيط اطراف را گوش و آناليز مي كند. با استفاده از اپليكيشن مي توان 
صداي دريافتي را فيلتر و نويز را از آن جدا كرد. در نتيجه با اين هدفن ها مي توانيد صداي مزاحم محيط را نشنويد 

يا در شلوغي صدايي را بشنويد كه برايتان مهم تر است، مثال صحبت هاي همسرتان در رستوران شلوغ!

چه كسي پشت در است؟
چند بار شـده در چشـمي در نگاه كنيد تـا ببينيد 
چه كسي پشـت در اسـت؟ Peeple گجتي يا در واقع 
دوربيني اسـت كه روي چشـمي در نصب مي شود و به 
محض اين كه كسي به در بزند ، فيلم او را به وسيله شبكه 
وايـ   فاي خانه به اپليكيشن مخصوص خود روي تلفن 
هوشمند مي فرستد. اگر صاحبخانه در مسافرت باشد 
هم مي تواند متوجه شود چه كسي پشت در خانه است. 
حتي در صورت خاموش بودن گوشي ، چند ثانيه اي ويدئو 
ضبط مي شود تا بعدا قابل مشاهده باشد. اين گجت كه 
در صورت باز شدن در يا خارج شـدن شخصي از خانه 
پيغام مي فرستد، انرژي خود را از يك باتري دروني تامين 

مي كند. 

ــي به اين موضوع توجه مي كند يا اصال  ــخصي آب نياز دارد، اما كمتر كس ــاني روزانه به ميزان مش بدن هر انس
بسياري افراد نمي دانند بايد چقدر آب بخورند. بطري هوشمند Hidrate كه به گوشي موبايل وصل مي شود، به اين 
ــده است. اين بطري به كمك اطالعاتي كه بايد به اپليكيشن مخصوص آن وارد كنيد كار مي كند؛  ــاخته ش منظور س
ــت. با آناليز اين اطالعات و به كمك  ــيت، سن و ميزان فعاليت روزانه اس ــامل قد، وزن، جنس داده هاي مورد نياز ش
حسگرهاي درون بطري كه پردازش هايش به وسيله اپليكيشن انجام مي شود، در هايدريت با چراغ هايي كه درون آن 

تعبيه شده روشن مي شود و به صاحب خود گوشزد مي كند االن زمان نوشيدن آب است.

حتما در فيلم هاي علمي-تخيلي ديده ايد كه نقش اصلي با اشاره به يك نمايشگر با نور ايجاد شده دستورهايي 
ــاخته است. ODiN  كه يك ماوس است،  ــابه اين فناوري را س ــركت نوپا مش  را به رايانه مي دهد. اكنون يك ش
ــطح صاف عملكرد يك ترك پد فيزيكي را  ــود و با تاباندن نوري قرمز رنگ روي ميزى با س به رايانه وصل مي ش
ــت و با آن مي توان تمام حركت هاي يك ترك پد  ــازي مي كند. رنگ نور و اندازه اين ماوس نوري ثابت اس شبيه س
ــيله اي  ــابه چنين وس ــكرول و... را انجام داد. پيش از اين، كيبورد نوري مش عادي همچون دابل كليك، درگ، اس

ساخته شده بود.

به اندازه آب 
بنوشيد ماوس نوري

نجات  غريق ديجيتال
حادثه تلخ غرق شدن يك كودك باعث شده ايده اي به 

ذهن پدر برسد تا اين اتفاق شوم تكرار نشود.
ــر يا مچ  ــت كه به دور س ــي اس  iSwimband گجت
بسته مي شود و به وسيله حسگرهايش اطالعاتي را به تلفن 
ــگرهاي اين گجت اگر براي  ــمند ارسال مي كند. حس هوش
ــداري را به اپليكيشن  مدت طوالني زير آب قرار بگيرد، هش
مخصوص خود در تلفن مي فرستد مبني بر اين كه شخصي 
دارد غرق مي شود. برد ارتباطي اين سربند با تلفن تا 30 متر 
ــت عدد از آن را به يك گوشي وصل  ــت و مي توان هش اس
ــارژ نگه مي دارد و  ــاعت ش كرد. باتري اين گجت صدها س

قيمت آن 99 دالر است.

ــتر مردم هر دو سال يك بار  ــاهده مي كنيد با در نظر گرفتن اين موضوع كه بيش ــازنده گجتي كه در تصوير مش س
تلفنشان را عوض مي كنند اين وسيله را ساخته است؛ زيرا باتري اين گوشي ها تا 80 درصد كارآمد است و مي توان دوباره 
از آنها استفاده كرد. Better Re به گونه اي ساخته شده كه باتري دست دوم هر نوع تلفني فارغ از اندازه و ضخامت، 
درون آن جا مي گيرد و اين گجت را به يك پاوربانك سبز و دوستدار محيط زيست تبديل مي كند. اين گجت همچون 

پاوربانك هاي ديگر از طريق پورت يواس بي شارژ مي شود و 39 دالر قيمت دارد.

تامين انرژي با باتري دست دوم

 هدفن هايي 
براي نشنيدن
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