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در چند روز گذشته اخباری از فروش سهام مخابرات 
منتشر شده است.

که  است  کرده  تقویت  را  احتمال  این  موضوع  این 
کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین که بیش از 50 درصد 
سهام مخابرات را در اختیار دارد به دنبال فروش کل 

سهامش است.
حاال این سوال مطرح می شود که چرا این شرکت به 

دنبال فروش مخابرات است؟
می شود.  طرح  سناریو  دو  آن  برای  که  سوالی 
شبکه های اجتماعی سودآوری مخابرات را به چالش 
هوشمندانه  شکلی  به  مخابراتی ها  یا  و  است  کشیده 

قصد قدرت نمایی در برابر دولت را دارند.
شرکت توسعه اعتماد مبین مالک 1+50 درصد سهام 
فروش  آگهی  روزنامه ها  طریق  از  دیروز  مخابرات، 

سهام خود را منتشر کرد.
این شرکت بر اساس مصوبه هیئت وزیران که شرکت 
مخابرات ایران را مشمول واگذاری به بخش خصوصی 
بهادار تهران  اوراق  از طریق عرضه سهام در بورس 
دانسته بود در آذر 88 و در بزرگ ترین معامله تاریخ 
بورس ایران، بلوک سهام پنجاه به عالوه یک درصدی 
شرکت مخابرات ایران را به ارزش حدود هشت هزار 

میلیارد تومان خریداری کرده بود.
فروش  این  که  است  آمده  مربوطه  فروش  آگهی  در 
باالترین نرخ پیشنهادی  به  به روش مزایده و  سهام 

خواهد بود.
اداری روز شنبه 94/04/20  پایان وقت  تا  متقاضیان 
برای  را  خود  پیشنهادی  رقم  که  دارند  فرصت 
گران ترین سهام تاالر بورس اعالم کنند. گفتنی است 
پرداخت  توانایی  باید  سهام  این  خرید  متقاضی  که 
تاالر  برابر قیمت  )دو  تومان  حداقل 10 هزار میلیارد 
احتساب  )با  تومان  میلیارد  هزار  یا حدود 18  بورس( 
را  انجام شده(  سرمایه گذاری  تومان  میلیارد  هزار   11

داشته باشد.

آیا واقعا قصد فروش دارید؟
برخی معتقد هستند که فروش مخابرات بیشتر شبیه 
سناریویی برای به چالش کشیدن دولتی ها است؛ زیرا 
دولت به دلیل پایبند بودن به اصل 44 قانون اساسی 
از  این شرکت ورود کند.  به موضوع خرید  نمی تواند 
غیر  دیگری  کس  که  نمی رسد  نظر  به  دیگر  سوی 
از دولت نیز توان خرید آن را داشته باشد و به همین 
خاطر است که باید این مسئله را نوعی تهدید دولت 

به شمار آورد.
روزنامه جهان صنعت در گزارشی با طرح این سناریو 
نوشت: "رئیس هیئت مدیره مخابرات با این پیشنهاد و 
به بیان بهتر با این تهدید دولت و مسئوالن دولتی را 
به دوئلی دعوت کرده است که به طورقطع برنده آن، 

مخابرات است، چرا که شرکتی که تاکنون 20 درصد 
نقد و 11 قسط از 16 قسط )مجموعا 7 هزار میلیارد 
تومان،  میلیارد   500 برای  کرده،  پرداخت  را  تومان( 

سهام مدیریتی را از دست نخواهد داد".
راه  از  مخابرات  هدف  که  اسـت  جـا  ایـن  سـوال 
این  پذیرش  صـورت  در   – بـازی  این  انداختن 

فرض- چیست؟
گفته می شود که اگر برنامه مخابراتی ها بر اساس این 
خرید  برای  متقاضی  هیچ  برود،  پیش  خوب  سناریو 
دست  با  آنان  و  شد  نخواهد  پیدا  شرکت  این  سهام 
که  مخابراتی  تعرفه های  افزایش  مورد  در  بازتری 
تاکنون مدعی هستند افزایش نمی یابد؛ اقدام می کنند.

این تنها یک روی سکه است.
برخی نیز فروش مخابرات را به خاطر عدم سودآوری 

این مجموعه می دانند.
امکان  که  اجتماعی  شبکه های  روزافزون  گسترش 
مکالمات رایگان، ارسال تصویر و ویدئو  را به سادگی 
چالش  یک  می توان  می کند،  فراهم  کاربران  برای 
سودآوری  و  موردنیاز  منابع  تامین  مسیر  در  جدی 

مخابرات دانست.
شاید همین عامل سبب شده باشد که سید هاشمی 
عاشق  "ما  گوید:  می  مخابرات  هیات مدیره  رئیس 

نگه داشتن سهام مخابرات نیستیم".
او حتی به معاون وزیر ارتباطات که پیش از این گفته 
ایران 140 هزار میلیارد تومان می ارزد  بود مخابرات 
این  نمی خواهیم  "ما  گفت:  و  داد  نشان  واکنش  نیز 

مبلغ را به ما بدهید حتی یک سوم این مبلغ را بلکه 
می فروشیم  نیز  قیمت  این  از  کمتر  به  را  مخابرات 
با  را  و مخابرات  نیست  ماندگاری  ما  چراکه سیاست 
تا  اما  می کنیم  واگذار  خریدیم،  که  شرایطی  همان 
و  مدیریت  برنامه،  در  خللی  هیچ  هستیم  که  زمانی 
ادامه  خود  اقدامات  به  و  نمی شود  وارد  ما  انتصابات 
بخرد  را  شرکت  این  بخواهد  که  هرکسی  می دهیم. 
آن  خریدیم،  را  شرکت  این  که  شرایطی  همان  با 
ویترین  پشت  از  را  مخابرات  ما  می کنیم.  واگذار  را 
این  از  قبل  با  ارتباط  در  مشکلی  هر  اگر  و  خریدیم 
واگذاری وجود داشته، به ما مربوط نمی شود. بعضی ها 
می گویند مخابرات را ارزان خریدید آن زمان رضایت 
داشتید و ما نیز به دو برابر قیمت فروش، سهام این 
را  مخابرات  سهم  هر  مسئوالن  خریدیم.  را  شرکت 
که  است  حالی  در  این  و  داده اند  قیمت  تومان   220
ما هر سهم را ۳40 تومان خریدیم و 11 هزار میلیارد 
این حوزه  تاکنون در  از زمان خصوصی سازی  تومان 

سرمایه گذاری کردیم".
روز  تـا چند  آیا  دید کـه  و  مانـد  منتظـر  باید  حـال 
پیدا  به نقدی  این شرکت مشتری دست  برای  آینده 

می شود یا خیر؟
مناسب  خریدار  نشدن  یا  شدن  پیدا  و  زمان  گذر  با 
درفروش  سناریو  دو  از  کدام یک  که  می شود  روشن 

مخابرات واقعی  بوده است.

تصمیم فروش سهام مخابرات جدی شد
رئیس هیات مدیره مخابرات اعالم کرد

شرکت توسعه اعتماد مبین که سهام ۵۰ درصد به عالوه یک سهم مخابرات 
را در اختیار دارد با انتش�ار فراخوانی آمادگی خود برای فروش صد در صدی 

سهام این شرکت را اعالم کرده است

حمایت به چه قیمتی!

 سعید    طباطبایی

ــد و هر زمان که قصد کند می آید. پیامی دارد اما نه از جنس  ــب و روز نمی شناس ش
ــاند که بر حسب اتفاق شما  ــرگرمی! قصد دارد عده ای را به پول برس دانش و حتی س
ــتید. ماجرای پیام های تبلیغاتی مدتی است که مهمان ناخوانده و البته  از آن افراد نیس
ــت که هر چه اعتراض هم می کنید راه حلی منطقی برای جلوگیری  مزاحمی شده اس
ــر قریب به اتفاق این  ــا نمی توانید بیابید. همان طور که می دانید اکث ــت آن ه از دریاف
پیام های تبلیغاتی از شماره هایی خاص ارسال می شود. اندکی از این پیام ها را نیز افراد 
ــخت افزارهایی که خریداری می کنند و یک سیم کارت  ــتفاده از س ــرکت ها با اس یا ش

عادی در آن سخت افزارها می گذارند، ارسال می کنند.
ــیده  ــرات زحمت کش ــت. مخاب ــده اس ــخص ش ــماره های خاص مش ــف آن ش تکلی
ــه طور کل تمام  ــط آن ب ــخصی کرده که افراد می توانند توس ــتورالعملی را مش و دس
ــماره های خاص که با اعدادی مانند 1000، 2000، ۳000،  پیام های دریافتی از آن ش
ــروع می شوند مسدود کنند اما مخابرات تعیین نکرده  4000، 5000 یا اخیرا 6000 ش
ــان  ــماره ها برای ارتباط با مشتریانش ــرویس هایی که از این ش که باید با برخی از س
ــیار ضروری هم به نظر  ــتفاده می کنند، چه کرد که اتفاقا پیام های آن ها بعضا بس اس
ــرکت هایی که پیام های خود را از  ــند. حاال باید گفت که تکلیف آن افراد یا ش می رس
طریق سخت افزارهای ارسال پیام می فرستند چه می  شود؟ مخابرات این را هم تعیین 

نکرده است.
اما از همه این ها که بگذریم با افراد یا شرکت هایی که با استفاده از ترفندهایی مردم 
را وادار به عضویت در سرویس هایشان می کنند، چه باید کرد؟ همین اخیرا در جریان 
ــفانه شاهد آن  ــد، متاس بازی والیبال ایران و آمریکا که روز جمعه 29 خرداد برگزار ش
ــان داده شد که برای حمایت از تیم ملی  ــانه ملی به مردم طوری نش بودیم که از رس
ــال کنند و عالوه بر آن از طرف فدراسیون والیبال  ــماره ۳060 ارس عدد یک را به ش
ــت. در آن هنگام هیچ  ــده اس ــرکت کنندگان در نظر گرفته ش جوایز ارزنده ای برای ش
ــال این پیام در سرویسی پیامکی  ــترکان در صورت ارس صحبتی مبنی بر این که مش
عضو می شوند به میان نیامد تا این که روز بعد از طرف همین سرویس اعالم شد که 
ــمی هواداران تیم ملی والیبال خوش آمدید. شما عضو  ــگاه رس "هوادار گرامی به باش
سرویس حمایت روزانه با هزینه روزانه 200 تومان شده اید". اگر چه در این پیام روش 

لغو عضویت بیان شده اما بیان چند نکته الزم به نظر می رسد.
ــتفاده از آن برای کسب درآمد از مردم  ــات مردم و سوءاس اول این که بازی با احساس
ــت. دوم آن که استفاده از  ــیون و نه در شان رسانه ملی اس ــان فدراس کاری نه در ش
ــانه ملی برای کسب درآمد از طریق سرویس هایی که  ــبکه های رس ظرفیت و توان ش
ــته امری  ــترکان عایدی دیگری به همراه نداش بارها و بارها جز آزار و اذیت برای مش
ــانه  ــرویس هایی که حداقل با ظرفیت خود رس ــته از س ــت برای آن دس ناعادالنه اس
ــتری می کنند. سوم آن که باالخره باید پذیرفت که پیامک  پیامکی اقدام به جذب مش
ــتفاده از آن در بین مردم به خاطر هزینه باال و پیچیدگی در  ــت که اس ــی اس سرویس
ــانه اگر نگوییم که از بین خواهد رفت اما  ــیار محدود شده است. این رس ــتفاده بس اس
ــتفاده از آن تنها به موارد و کارهای ضروری محدود شده و نمی توان از آن طوری  اس

استفاده کرد که انگار مخاطبی به گستردگی شبکه تلفن همراه دارد!
ــماره ها راه های  ــازی کلیه ش ــک به جز روش مسدودس پیامک های تبلیغاتی بدون ش
ــام، دارد که امیدواریم  ــماره ها در نوع پی ــیاه یا غربالگری ش ــت س دیگری مانند لیس
ــازماندهی کنند که دیگر  ــند و آن را طوری س ــئوالن امر برای آن فکری بیندیش مس

شاهد این نوع سوءاستفاده ها نباشیم.

یادداشت
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در حال حاضر رقابت در میان مرورگرهای نام آشنایی 
ــرکت موزیال است و  چون فایرفاکس که محصول ش
ــرکت گوگل، بیشتر از همه به چشم  مرورگر کروم ش

می خورد.
ــه جهان  ــروم در جبه ــس و ک ــای فایرفاک مرورگره
نرم افزارهای متن باز سال های سال است که در مقابل 
ــرکت مایکروسافت قرار  مرورگر اینترنت اکسپلورر ش
ــدند آن  ــد و در نهایت باید گفت که موفق ش گرفته ان
ــد. مرورگر اینترنت کروم که تا  ــدان به در کنن را از می
چند سال پیش محصول جدیدی از  گوگل به حساب 
ــر محبوب ترین مرورگر اینترنتی  می آمد در حال حاض

است.
ــرای کار روی ویندوز  ــخه ابتدایی این نرم افزار ب نس
ــده بود اما در حال حاضر گوگل اعالم  ــازی ش پیاده س
کرده است که نسخه های سازگار با سیستم عامل های 

لینوکس و اپل هم توزیع شده است.
سرپرستی تیم پروژه کروم را برنامه نویسی دانمارکی 
ــا نام الرس باک )Lars Bak(، بر عهده دارد که 45  ب
ــال سن دارد و در حال حاضر هم در آرهوس کشور  س

دانمارک زندگی می کند.
ــد خود را  ــی ارش ــال 1988 مدرک کارشناس او در س
ــت و از همان زمان به بعد  ــته علوم رایانه گرف در رش
ــیءگرا ماشین های  ــازی ش در مورد طراحی و پیاده س

مجازی به مطالعه و فعالیت پرداخت.
ــاک تا به حال بیش از 18 اختراع را در زمینه  الرس ب
ــین های مجازی برای خود به ثبت  برنامه نویسی ماش

ــط گوگل برای  ــت و در سال 2004 توس ــانده اس رس
فعالیت روی پروژه کروم در نظر گرفته شد.

 ،OOVM ــدن ــیس ش ــل از کار در گوگل و تاس او قب
ــین های  ــم HotSpot جاوا و ماش ــی تی ــری فن رهب
مجازی را در شرکت سان مایکروسیستمز در کالیفرنیا 

به عهده داشت.
ــی پالس پالس و  ــای س ــه زبان هـ ــروم ب ــوگل ک گ
ــت و باک ادعا کرده  ــمبلی برنامه نویسی شده اس اس
ـــت کـه به خاطـر سیستمی کـه در برنامه نویسی  اس
ــکریپـت آن به کار  ــای جاوا اس ــازی کده و پیـاده س
گرفتـه شده است، 50 بار سریع تر از مرورگـر اینترنت 
ــت. موفقیت کروم به اندازه ای بود که  ــپلـورر اس اکس
ــپلورر هم از خیر آن  دیگر معدود کاربران اینترنت اکس
ــتند و مایکروسافت مجبور به حذف این مرورگر  گذش

قدیمی خود شد.
ــایت techradar مصاحبه ای را به تازگی با الرس  س

باک انجام داده است که در ادامه می خوانیم.

 آیا شما احساس می کنید که تمرکز خاص 
شما  اختراعات  و  اسکریپت  جاوا  روی  کروم 
توجه  به کروم  بسیاری  افراد  که  باعث شده 

نشان دهند؟
ــروع کردیم و  ــب، ما این پروژه را با همین هدف ش خ
قصد اصلی ما این بود که برنامه ای نرم افزاری در وب 
داشته باشیم که از تمام برنامه های مشابه اش به شکل 
قابل توجهی سریع تر باشد. در زمانی که ما این پروژه 

را آغاز کردیم می دانستیم که اینترنت اکسپلورر حرف 
اول را در میان مرورگرهای موجود می زند و محصول 
ــیاری با آن داشته باشد  تولیدی ما باید تفاوت های بس
و با کارایی باالی خود بتواند جایی برای خود در میان 
کاربران باز کند و من همه مرورگرها را از آینده ای که 
ــاندم و این حرفم به حقیقت  کروم خواهد داشت ترس

تبدیل شد.

 به نظر می رسد بعضی از مرورگرها در حال 
حاضر راه و روش کروم را در پیش گرفته اند. 

این موضوع برای شما نگران کننده نیست؟
ــه همه را به  ــتیم ک ــت داش ما با آغاز این پروژه دوس
ایجاد نوآوری تشویق کنیم و من فکر می کنم که اگر 
ــحالی هم  دیگران از کار ما تقلید می کنند جای خوش
وجود دارد چون حتما کار ما به قدری خوب بوده است 
که باعث شده تا دیگران هم به سمت آن جلب شوند. 
ــاز فعالیت کردیم  ــن دلیل در جهان متن ب ما به همی
ــابقه بزرگ در جهان  ــه قدرت ها را به یک مس تا هم
ــم گوگل اولین  ــا دعوت کنیم و به طور حت مرورگره

شرکت کننده این مسابقه بوده است.

وجود  با  که  می کردید  فکر  زمان  آن  در   
مرورگر  این که  و   7 ویندوز  عامل  سیستم 
فرض  پیش  به صورت  اکسپلورر 8  اینترنت 
روی آن قرار گرفته است، باز هم امیدی وجود 
داشته باشد که کاربران از مرورگر دیگری چون 

فایرفاکس یا کروم استفاده کنند؟
من فکر می کنـم از زمانـی کـه دانلـود ایـن مرورگرها 
ــاده امکان پذیر شده است، دیگر  تنها با یک کلیک س
ــی نمی کند که مرورگـری به صورت پیش فرض  فرق
ـــد. گذشته از  ــتم عاملـی قـرار گرفتـه باش روی سیس
ــطحی  ــوع در حال حاضـر کاربـران در س ایـن موض
قرار گـرفته اند که می تواننـد با یک مقایسه سـاده بین 
محصـوالت مشابـه، آن محصولی را انتخاب کنند که 
ــد. من از ابتدا  ــتر نیـازهای آن ها را جواب گو باش بیش

مطمئن بودم محبوبیت کروم افزایش پیدا می کند.

 آیا این درست است که می گویند رنگ آبی 
با  هم  ارتباطی  کروم  لوگوی  میان  در  موجود 

لوگوی IE دارد؟
از نظر من در زمان طراحی این لوگو به این فکر شده 
بود که این آبی می تواند به این معنا باشد که در آینده 
ــود که آبی پر پیچ و خمی  کروم به قدری بزرگ می ش
چون IE هم، در درون کروم همانند یک نقطه کوچک 
ــاهد هستید که  ــما خودتان ش قرار خواهد گرفت و ش

امروز همین طور هم شده است.

ــعی بر این  ــود و افراد س همان طوری که می بینیم اینترنت روز به روز فراگیرتر می ش
ــر و قدرتمند انجام دهند.  ــانه فراگی ــان را از طریق این رس دارند که تمامی کارهایش
بسیاری از مردم در حال حاضر به شکل بسیار افراطی از اینترنت استفاده می کنند، به 
ــند، زندگی آن ها نیز با یک اختالل بسیار  ــته باش گونه ای که اگر زمانی اینترنت نداش

جدی مواجه خواهد شد.
ــیاری از کارشناسان جهان قرار گرفته است و در این مورد  این موضوع مورد توجه بس
ــت تا اثرات مثبت و منفی اینترنت روی زندگی  ــترده ای انجام گرفته اس تحقیقات گس
کاربران مورد بررسی قرار بگیرد. به هر حال اینترنت به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی 
ــت و نمی توان آن را به راحتی از زندگی عادی تفکیک  ــده اس روزمره مردم تبدیل ش
کرد. در شرایطی که اهمیت اینترنت برای رده های سنی خاص از رسانه های دیگری 
ــرکت سیسکو اعالم کرده است که  ــتر است، ش مانند تلویزیون، روزنامه یا رادیو بیش
ــتگاه های همراه متصل به اینترنت، از تعداد مردم  ــال جاری میالدی تعداد دس در س

جهان بیشتر خواهد بود.
ــش درباره نقل و انتقال جهانی داده ها از طریق  ــرکت سیسکو در جدیدترین گزارش ش
ــتگاه های همراه، پیش بینی می کند که تا سال 2016 میالدی ده میلیارد دستگاه  دس
همراه متصل به اینترنت مانند تبلت و گوشی های موبایل در سراسر دنیا وجود خواهد 
ــاالنه 1۳0 اکزابایت داده های  ــت و این در حالی است که شبکه های اینترنتی س داش
ــه صورتی ملموس تر  ــر بخواهیم این مقدار را ب ــل خواهند کرد که اگ ــی منتق اینترنت
ــت که در ۳۳ میلیارد  ــان کنیم باید بگوییم که این عدد برابر با میزان داده هایی اس بی
ــت که مقدار  ــده اس ــکو، اعالم ش ــود. همچنین در گزارش سیس دی وی دی جا می ش
داده های اینترنتی که در سال 2014 انتقال داده شده اند، بیش از 12 برابر حجمی بوده 

است که در سال 2000 داشته ایم.
ــار قرار گرفته اند زیرا  ــدت تحت فش ــرف دیگر اپراتورهای تلفن همراه هم به ش از ط
ــتر از گذشته  ــیار بیش در حال حاضر میزان تقاضا برای انتقال داده ها از طرف مردم بس
ــتند که نیازهای مردم را در این زمینه  ــده است و این اپراتورها به سختی قادر هس ش
ــکالتی در زمینه نبود آنتن دهی مناسب یا  ــه مش با کیفیت باال برآورده کنند و همیش

ارسال داده ها وجود داشته است.
ــکو، اکنون یک گوشی تلفن همراه هوشمند که  ــرکت سیس همچنین بر طبق آمار ش
ــد، حداقل 150 مگا بایت داده در ماه انتقال خواهد داد  ــته باش عملکردی معمولی داش
ــده این عدد تا سال 2016 به 2.6 گیگا بایت افزایش  و طبق پیش بینی های انجام ش

پیدا خواهد کرد.
ــکو است در این  ــتی" که مدیر بخش محصوالت در شرکت سیس ــوراج ش آقای "س
ــت که تا سال 2016، بیش از 60 درصد از استفاده کنندگان  زمینه پیش بینی کرده اس
ــد، جزء  ــر جهان خواهند ش ــی های تلفن همراه که حدود ۳ میلیارد نفر در سراس گوش
مصرف کنندگانی هستند که در حد گیگا بایت داده های دیجیتالی را از طریق اینترنت 

انتقال خواهند داد.
ــکو تعداد افرادی که از دستگاه های تبلت استفاده می کنند هم رو  البته طبق آمار سیس
ــت و این دستگاه ها از نظر مصرف داده های اینترنتی بسیار پرمصرف تر  به افزایش اس

از گوشی های هوشمند خواهند بود.
ــرعت انتقال  ــتای ارتباطات اینترنتی، نظیر G4، س با آمدن فناوری های جدید در راس
ــه در آینده تمام مردم جهان  ــر خواهد رفت و با این اوصاف باید گفت ک ــا باالت داده ه

حقیقی در جهان مجازی غرق خواهند شد.

حکمرانی اینترنت بر انسان ها
 گلس�ا ماهی�ان

کروم قاتل اینترنت اکسپلورر است

مصاحبه با Lars Bak، مدیر پروژه مرورگر گوگل کروم

مرورگ�ر اینترنت کروم از 2 س�پتامبر س�ال 2۰۰8 تحت پ�روژه ای با نام 
Chromium، در اختیار کاربران قرار گرفت

یادداشت
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هفته گذشته آسوشیتد پرس گزارش داد که کمیته ارتباطات 
فدرال آمریکا )FCC( شرکت AT&T را 100 میلیون دالر 
ــتریان اینترنت نامحدود  ــرعت مش به خاطر کم کردن س
نسبت به آن نرخی که تبلیغات می کرده و عدم اطالع رسانی 
مناسب به مشتریان، جریمه کرده است. شرکت مخابرات 
ایران با این سابقه کاری اگر قصد داشت در خارج فعالیت 
ــتریان و  کند، به طور حتم بارها به خاطر نقض حقوق مش
شرکای تجاری، مورد حمله کمیته های نظارتی و حکومتی 
قرار می گرفت. افت سرعت های مکرر در خطوط اینترنت 
پرسرعت نامحدود و همچنین اطالع رسانی های نامناسب 
ــبت به تغییر یا حذف ساعات شبانه ترافیک رایگان و  نس
مسائل مشابه این ها کم نبودند. به آن ها انحصار اینترنت 
ــرداری از آن و تاخیر در  ــر نوری به منظور بهره ب روی فیب

واگذاری پورت های پرسرعت اینترنت دیگر شرکت های 
ــار این پورت ها در عین  PAP یا صف های طوالنی انتظ

ــای رزرو برای خود را اضافه کنید که از  نگهداری پورت ه
دغدغه های شرکت های متفرقه ارائه دهنده اینترنت است. 
این رفتارهای نامناسب در رقابت با شرکای تجاری بارها 
و بارها در اروپا تحت قوانینی موسوم به آنتی تراست باعث 
شده که شرکت هایی مانند گوگل جرایم سنگینی را متحمل 
ــوند در حالی که نهادهای حکومتی و نظارتی ما مانند  ش
رگوالتوری و قوه قضائیه هیچ عکس العمل تنبیهی نسبت 
به این رفتارها نشان نداده اند. به طور حتم چنین رفتارهایی 
ــرکتی حتی در حد و اندازه شرکت  باعث کاهش ارزش ش
مخابرات می شود و امیدواریم نهادهای حکومتی و نظارتی 

جدیت بیشتری در برخورد با این رفتارها نشان دهند.

اطالعات اصناف
با کلیه اصناف دارای مجوز آشنا شوید

اولی�ن روز تیرم�اه به عنوان روز اصناف نام گذاری ش�ده اس�ت. به همین 
مناس�بت اولین س�ایت پیش�نهادی این هفته به مرکز اطالعات اصناف و 
مشاغل ایران اختصاص دارد. در این وب سایت مراجعه کنندگان می توانند 
در بخش دایرکتوری مش�اغل با فهرست اصناف دارای مجوز مانند صنف 
آموزشی، برق و الکترونیک، پوشاک، حمل و نقل، لوازم خانگی، مواد غذایی، 
گردشگری، صنایع دستی، تراشکاری، تجهیزات امنیتی و موارد دیگر آشنا 
شوند. همچنین از دیگر بخش های این وب سایت می توان به جدیدترین 
مشاغل ثبت شده، جدیدترین محصوالت، جدیدترین آگهی ها، جدیدترین 

اعضای سایت و اعضای ممتاز اشاره کرد.
www.alljobs.ir

آرشیتکت
معماری داخلی را با کتب و مجالت معماری تخصصی بیاموزید

لینک بعدی این هفته را به مرجع معماری ایران و جهان با عنوان »آرشیتکت« 
اختصاص داده ایم. مهندسان معماری در این وب سایت می توانند با شرکت در 
کالس های آموزشی که با همکاری خانه عمران برگزار می شود، دوره هایی مانند 
اتوکد دوبعدی، پایه 3 طراحی، معماری داخلی، فاز 2 معماری و عناوین دیگر 
را پشت سر بگذارند. همچنین اطالعات تخصصی معماری، مسابقات معماری، 
معرفی نشریات و کتب تخصصی، معرفی بناهای عظیم، انرژی معماری، معرفی 
مصالح ساختمانی نما، مجالت معماری و معرفی گرایشات رشته معماری دیگر 

بخش های این وب سایت را شامل می شوند.   
www.architects.ir

قلب دوم
کفش های متناسب با رشته ورزشی خود را تهیه کنید

سومین لینک این هفته با قلب دوم یعنی پا ارتباط دارد. در وب سایت "لنگه 
کفش"، ش�ما با کفش های متنوع با کاربردهای مختلف آش�نا خواهید شد. 
در ای�ن وب س�ایت انواع کفش ها مانند چکمه و پوتین، مجلس�ی، راحتی، 
صندل و موارد دیگر معرفی شده اند. همچنین به کفش های ورزشی مانند 
کفش اسکی، فوتبال، کشتی، بسکتبال، کوهنوردی، شنا و غواصی و کفش 
ژیمناستیک نیز به صورت کامل پرداخته شده است. افزون بر موارد باال این 
وب سایت از بخش هایی دیگر همچون اخبار و فراخوان، دانستنی ها، دانلود 

و کفش های فصول مختلف سال تشکیل شده است. 
www.lengehkafsh.ir 

مکانیک خودرو
به صورت تخصصی تعمیر کار خودروی خود باشید

آخرین وب سایت پیشنهادی این هفته یک سایت تخصصی مکانیک خودرو 
با اجزای  می باشد. در وب سایت خودروها شما می توانید ضمن آشنایی 
داخلی موتور مانند پیستون موتور، سرسیلندر، تایمینگ متغیر سوپاپ، 
سوپاپ کنترل تهویه کارتر، میل لنگ و فالیویل، شاتون، گژنپین و قطعات 
کاهش سوخت، خودروهای  و  موتور  حرارت  مانند  موضوعاتی  از  دیگر، 
هیبریدی، خرابی سوپاپ و عیوب دیگر آگاهی پیدا کنید. همچنین در این 
مکان شما قادر خواهید بود مقاالت ترجمه شده مرتبط را مطالعه نموده و 
با مشخصات فنی اتومبیل های مختلف، انواع موتور سیکلت ها، مشخصات 

گیربکس ها و تاریخچه آن ها به طور کامل آشنا شوید. 
www.khodroha.com

ــال ها پرداختن به مسئله خانه های هوشمند،  پس از س
ــون توجه  ــج از کان ــه تدری ــرا ب ــر این ماج ــه ظاه ب
 Techcrunch مصرف کنندگان خارج می شود. پایگاه
ــل کم توجهی  ــزوده که دلی ــن نظریه اف ــالم ای با اع
ــمند، اولویت دادن امنیت  مخاطبان به خانه های هوش
ــازنده این ایده ها  ــرکت های س و اصل تکرارپذیری ش
ــالب در این صنعت  ــوآوری و انق ــه ن ــد Nest ب مانن
ــنبه هفته  ــزارش Techcrunch چهارش ــت. به گ اس
گذشته موسسه Argus اعالم کرد که تمایل افراد به 
ــان می دهد.  خانه های متصل 15 درصد کاهش را نش
ــرکت Nest در حال  ــا گزارش Argus ش همزمان ب
 NestCam ــود به نام ــی یکی از محصوالت خ معرف
ــرکت های  ــود. این کاالی جدید محصول یکی از ش ب
ــده توسط Nest به نام Dropcam است  خریداری ش

که در ژوئن سال گذشته اتفاق افتاده است.
دوربین هوشمند NestCam نسبت به محصول اخیر 
ــال  ــت و در س ــرکت Dropcam که pro نام داش ش
ــی از جمله ارتقای  ــده بود، برتری های 201۳ تولید ش

ــت  ــرداری از 720P به 1080P داش ــت تصویرب دق
ــمند امنیتی را به  اما اغلب امکانات دوربین های هوش

همان صورت ارائه می دهد.
باید اذعان کرد که این محصول نسبت به رقبای خود 
و حتی نسبت به محصوالت غیر مشابه Nest، حرف 
زیادی برای گفتن ندارد. حتی بسیاری از افراد معتقدند 
ــته این دوربین هوشمند را  ــرکت Nest نتوانس که ش
ــوا مقاوم کرده و آن  ــرایط متفاوت آب و ه در برابر ش
ــت که  ــازد. گفتنی اس را برای محیط های باز آماده س
ــرکت Nest توسط گوگل در ژانویه سال گذشته به  ش

مبلغ 3.2 میلیارد دالر تصاحب شد.
ــت. وی  ــای Tony Fadell اس ــل Nest آق مدیرعام
ــته که شرکت وی  ــه بر این موضوع تاکید داش همیش
ــاده سازد  قصد دارد تا بتواند خانه ها را برای زندگی س
ــا را پیچیده کند. این  ــه جای آن که زندگی در آن ه ب
ــرکت در سال 2011 محصولی را به نام ترموستات  ش
Nest معرفی کرد که با اقبال عمومی مواجه شد. این 

ترموستات قادر بود منابع گرمایی و سرمایی خانه ها را 

ــیار ساده بود.  کنترل کند. جالب آن که کاربری آن بس
البته Nest برای آینده برنامه هایی را هم در نظر دارد 
ــرای آن که Nest Audio نام گرفته اقدام به درج  و ب
آگهی برای به خدمت گرفتن پست های مختلف کرده 
است. ابعاد این پروژه چندان فاش نشده و پیش بینی ها 
ــپیکرهای با  ــامل اس ــت که به نظر ش حاکی از آن اس
کیفیتی است که به اینترنت و Google Play متصل 
ــتند. به طور حتم رمز موفقیت خانه های هوشمند  هس
ــت و اخیرا نیز گوگل در کنفرانس  ــیاء اس اینترنت اش
 Brillo سیستم عاملی را به نام I/O ــاالنه خود به نام س
برای دستگاه های اینترنت اشیاء به همراه مجموعه ای 
ــعه دهندگان نرم افزاری به  به نام Weave برای توس
ــتگاه های مبتنی بر اندروید  منظور مرتبط ساختن دس
ــو با فناوری های ابری معرفی کرد. عالوه بر آن  و بریل
ــام HomeKit دارد که رقابت  ــل نیز پلتفورمی به ن اپ
ــیاء را بیش از پیش جذاب کرده است و  در اینترنت اش
امید می رود که با رویکرد جدید این شرکت ها، رویای 

خانه های هوشمند نیز به حقیقت نزدیک شود.

اگر مخابرات در خارج بود!

هنوز امیدی برای خانه های هوشمند هست!

 علیرض��ا مظاه�ری

شرکت Nest محصول جدید خود را برای خانه های هوشمند رونمایی کرد

لینــــکدونی
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ــط  ــده توس ــتانداردهای جدید ارائه ش ــاس اس ــر اس ب
شرکت های مایکروسافت، گوگل و موزیال رقابت میان 
ــای کاربردی تلفن همراه و رایانه های رومیزی  برنامه ه

از لحاظ سرعت اجرا و عملکرد در وب بیشتر می شود.

استانداردی برای برنامه های وب
ــان مرورگر پس از ماه ها کار روی این پروژه،  مهندس
ــته از آن پرده برداری  ــنبه هفته گذش باالخره چهارش
ــه WebAssembly نام دارد  ــروژه ک ــد. این پ کردن
ــده را برای کامپایل برنامه های  ــتاندارد ش یک راه اس
ــود عملکرد آن ها ارائه می دهد  ــل از اجرا و بهب وب قب
ــط مرورگرها  ــریع تر آن ها توس ــکان پردازش س تا ام
ــر این پروژه پیوندی  ــود. به عبارت دیگ امکان پذیر ش
ــی به وب و سرعت نرم افزار نوشته شده  میان دسترس
ــتم عامل هایی مانند iOS، ویندوز  برای اجرا در سیس
و اندروید ایجاد می کند. یک تحلیلگر توسعه نرم افزار در 
خصوص این پروژه گفته است:"در حال حاضر در روزهای 
اولیه این پروژه هستیم و با توجه به حرکت سریع پلتفورم 

وب و افزایش توجه به توسعه آن، فناوری مورد نظر مسیر 
تکاملی مناسبی از پلتفورم وب است".

کار آسان می شود
فناوری WebAssembly می تواند باعث اجرای ساده 
طیف گسترده ای از برنامه کاربردی شود که برای اجرا 
ــکل مواجه هستند. از جمله این برنامه ها  در وب با مش
ــاره کرد.  ــوان به بازی آنالین و ویرایش ویدئو اش می ت
ــعه دهندگان وب، منطق  ــاوری، توس ــق این فن از طری
ــاس یک زبان برنامه نویسی  برنامه اجزای وب را بر اس
ــپس به صورت داده  ــد C یا ++C ایجاد کرده و س مانن
ــط موتور  ــل می کنند که می تواند توس ــری کامپای باین
جاوااسکریپت در مرورگر اجرا شود. از آن جا که داده های 
ــکریپت  باینری WebAssembly از اندازه کد جاوااس
ساده کوچکتر است بنابراین زمان تحویل کمتر خواهد 
ــد به عنوان مثال بارگذاری یک بازی آنالین که به  ش
دانلود 19مگابایت متن ساده کد جاوااسکریپت نیاز دارد، 
تنها با 6.3 مگابایت کد در شکل باینری انجام می شود. 

ــکریپت مرورگر می تواند شکل  همچنین موتور جاوااس
فایل داده را با سرعت بیشتری نسبت به متن ساده اجرا 
کند. با توجه به رشد روز افزون و پیچیده شدن برنامه های 
ــرکت های بزرگی مانند مایکروسافت و  کاربردی وب، ش
ــکریپت مجهز کرده اند تا امکان  گوگل خود را به جاوااس
ــند.  ــته باش اجرای برنامه های کاربردی پیچیده را داش
عالوه بر این مایکروسافت یک مجموعه پیشرفته تر از 
جاوااسکریپت به نام  TypeScript را منتشر کرده است 
ــتاتیک را ایجاد می کند و کار  که امکان تعریف داده اس
 Web .با آن برای توسعه دهندگان وب آسان تر می باشد
ــتن برنامه ها در  ــوگل نیز راهی را برای نوش Toolkit گ

جاوا و کامپایل آن ها به جاوااسکریپت فراهم می کند.

اجماع سه غول
ــی WebAssembly به عنوان یک بدنه  ــه طور کل  ب
استاندارد برای وب و یک گروه اجتماعی در کنسرسیوم 
جهانی وب در حال وقوع است که گوگل، مایکروسافت 

و موزیال در طرح اولیه آن به اجماع رسیده اند.

کم فروشی ادامه دارد
رشی�د     زارعی 

تالش مایکروسافت، گوگل و موزیال برای ایجاد وب سریعتر

ــور، باید تمامی  ــه منظور بهبود وضعیت اینترنت کش ب
عوامل تاثیرگذار عملکرد مناسبی داشته باشند. از جمله 
این عوامل می توان به شرکت های ارائه دهنده اینترنت 
پرسرعت، شرکت زیرساخت و رگوالتوری اشاره کرد. 
اگر فرض کنیم میزان پهنای باند پاسخگوی نیازهای 
ــرکت های  ــد و به نحو صحیحی میان ش اینترنتی باش
ــود، مشکلی  ــرعت توزیع ش ارائه دهنده اینترنت پرس
که وجود دارد کم فروشی توسط شرکت های اینترنتی 
ــبت به  ــتری نس ــد. تحویل حجم کمتر به مش می باش
حجم خریداری شده، اتمام سریع حجم به علت تغییر 
ــرعت  ــرکتی، قطعی مکرر، افت س طرح  های درون ش
اینترنت در زمان دانلود و به اشتراک  گذاری پهنای باند 
محدود به کاربران بیشتری به صورت همزمان از انواع 

ــتند که کاربران با آن مواجه  ــی هس مختلف کم فروش
هستند. عالوه بر کم فروشی، یکی دیگر از عواملی که 
ــود، فروش بیش  باعث کاهش کیفیت اینترنت می ش
ــط اپراتورها می باشد. در همین  از حد پهنای باند توس
ــازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از  راستا س
تخلف در فروش پهنای باند بیش از حد مجاز از سوی 
شرکت مخابرات در 10 استان خبر داد. اگرچه تمامی 
ــرعت موظف  ــده اینترنت پرس ــرکت های ارائه  دهن ش
ــامانه سنجش سرعت و کیفیت را در پایگاه  هستند س
ــانی خود راه  اندازی کنند، اما باز هم در این  اطالع  رس
سامانه به نوعی کم فروشی اینترنتی صورت می  گیرد. 
ــد رگوالتوری از ابزار دقیق تری برای  ــاید الزم باش ش

نظارت استفاده کند. 

رمضان کریم
با فواید پزشکی روزه داری آشنا شوید

اولین پیشنهاد نرم افزاری این هفته را مانند شماره گذشته به برنامه ای 
مخص�وص ماه مب�ارک رمضان اختص�اص داده ایم. نرم اف�زار رمضان 
الکری�م، نرم اف�زاری کام�ل مخصوص گوش�ی های اندروید می باش�د 
ک�ه در ماه مب�ارک رمضان همراه روزه داران اس�ت و آن ها می توانند از 
ویژگی های این نرم افزار اس�تفاده بهین�ه ببرند. این نرم افزار رمضانی 
از امکانات بس�یاری برخوردار اس�ت که از آن جمله می توان به احکام 
روزه، دعاه�ای م�اه رمض�ان، احادی�ث روزه داری، فوای�د روزه ب�رای 
سالمتی بدن، نکات طالیی تغذیه برای روزهای گرم رمضان، غذاهایی 
برای س�حر و افطار، فضیلت اعمال مس�تحبی ماه رمضان، رفع عطش 
در م�اه رمضان با طب س�نتی، چاق�ی و روزه و راهکارهایی برای روزه 

اولی ها اشاره کرد.
http://goo.gl/cjh89a

Size: 1.78 MB

طراح مولکولی
سازماندهی مناسب برای ساختارهای شیمیایی

دومین نرم افزار پیش�نهادی این هفته به برنامه ای جهت طراحی انواع 
 ChemBioOffice .مولکول ها و س�اختار ش�یمیایی مربوط می ش�ود
عن�وان نرم افزاری قدرتمند ب�رای طراحی انواع مولکول ها و س�اختار 
ش�یمیایی می باش�د. ای�ن برنامه که ب�ه صورت تخصص�ی و یکپارچه 
دارای ابزاره�ای گوناگونی اس�ت، به تمامی متخصصان، داروس�ازان، 
ش�یمی دانان و زیست شناس�ان کم�ک می کن�د ت�ا درک بهت�ری از 
س�اختارهای ش�یمیایی، مولکول�ی، نتایج و ارتباط فعالی�ت بیولوژیکی 
داش�ته باش�ند. همچنین دانش�مندان می توانند به راحتی مولکول ها و 
س�اختارهای شیمیایی خود را رس�م کنند. این نرم افزار دانشمندان را 
قادر می س�ازد تا آس�ان تر واکنش ها را مشاهده کرده و ترکیبات جدید 
را کشف نموده و اطالعات به دست آمده را به همراه تصمیم گیری خود 

با اطمینان و اعتماد به نفس بیشتری به سرانجام برسانند. 
http://goo.gl/RS9K9n

Size: 420 MB

ری استارت محافظ
تغییرات اطالعات هارددیسک را به حالت قبل بازگردانید

نرم افزار محافظ�ت و بازیابی ویندوز با یک ری اس�تارت موضوع آخرین 
پیش�نهاد این هفت�ه می باش�د. Reboot Restore Rx ی�ک نرم افزار 
کارآمد برای بازگردانی تمامی تغییرات و خرابی های پیش آمده در کامپیوتر 
با یک ری استارت ساده است. این برنامه مناسب برای کالس های درس، 
کتابخانه ه�ا، کیوس�ک ها و کافی نت ها می باش�د. به کمک ای�ن نرم افزار 
زمان�ی که کاربران فایل هایی را دانلود کرده ان�د و ویروس ها و تروجان ها 
وارد سیس�تم ش�ده اند و یا کارب�ری کلیدهای رجیس�تری را حذف کرده 
می توانید با یک ری استارت، ویندوز را به حالت قبل از خرابی ها بازگردانید. 
از ویژگی ه�ای این نرم اف�زار می توان به محافظت از ام بی آر، س�ازگاری 
با نس�خه های مختل�ف وین�دوز و بازگردانی تمامی تغیی�رات و اطالعات 

هارددیسک به حالت قبل اشاره کرد. 
http://goo.gl/F4yKSc

Size: 8.2 MB

وقتی سه رقیب، شریک می شوند

پیشنهادهفته
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این  که  بی آن  هستند،  اینترنت  در  اطالعات  جمع آوری  حال  در  زیادی  سایت های 
که  این  از  بعد  شود.  نگرانی  ایجاد  باعث  یا  و  شده  رسانه ای  اطالعات  آوری  جمع 
خواهید  را هدفمند  می بینید  اینترنت  در  که  تبلیغاتی  می کنید،  بازدید  سایت  چند  از 
ساخت. یعنی شاهد این اتفاق خواهید بود که تبلیغات به طور شگفت انگیزی با عالیق 
شما سازگار هستند! این اتفاق نشان می دهد که عملکرد شما رصد شده است، چرا 
ابزار جست وجو و رصد اطالعاتی، رد پای شما  از چندین  استفاده  با  که هر سایتی 
می کند.  آوری  جمع  خود  کاربران  درباره  متعددی  اطالعات  و  کرد  خواهد  دنبال  را 
جست وجوگرها و تبلیغاتچی های بزرگ از جمله گوگل و بینگ، در بیشتر سایت ها به 
جمع آوری اطالعات مشغولند اما هزاران ابزار جمع آوری اطالعات دیگر در سایت های 
گوناگون وجود دارد. برای این که جلوی این کار را بگیرید راه های زیادی وجود دارد. 

یکی از این راه ها، استفاده از Ghostery است.
و  فایرفاکس  مرورگرهای  برای  کاربردی  بسیار  و  خوشنام  افزونه  یک   Ghostery

کروم است. این افزونه، یک ابزار امنیتی بسیار کارآمد محسوب می شود که به وسیله 
را  پرطرفداری  سایت  هیچ  تقریبا  کرد.  شناسایی  را  اطالعاتی  سارقان  می توان  آن 
آنالیزکننده های  نباشند.  یافت که چند جاسوس و سارق اطالعاتی در آن  نمی توان 
گوگل و فیسبوک همه جا هستند و تبلیغاتچی ها نیز با دقت انبوهی از اطالعات را 

رصد می کنند تا تبلیغات مناسب برای هر کاربر پخش کنند.
سایت های  که  حالی  در  باشد،  بخش  خطرترین  کم  شاید  داستان،  بخش  این  تازه 
از کلیک دزدی، برنامه ها و اسکریپت های خطرناک را  با استفاده  فراوانی می توانند 
ابزار می تواند  اجرا کنند. این جاست که Ghostery به کمک کاربران می آید. این 
به یک پیکسل سارق در یک سایت شلوغ، حساسیت نشان دهد، مانع جمع آوری 
این جاست  نماید. جالب  تبلیغات مخرب را بالک  اطالعات توسط سایت ها شده و 
که حتی محبوب ترین سایت های جهان نیز آفاتی دارند و Ghostery با نشان دادن 
ماهیت واقعی سایت ها، می تواند دید واقعی تری نسبت به امنیت اطالعات در فضای 

مجازی ایجاد کند.
البته Ghostery در مسدود کردن جمع آوری اطالعات از کاربر، به او اختیار خواهد 
داد و کاربر می تواند اجازه تبادل برخی از این اطالعات را صادر نماید. لینک دانلود 
به ترتیب برای فایرفاکس و کروم: )رعایت حروف کوچک و بزرگ در هنگام وارد 

کردن لینک الزامی است.(
http://goo.gl/1LQMkG 

http://goo.gl/dEDqRi

ــرکت  ــی ماه، ش ــنبه میان ــه ش ــه در س ــل همیش مث
مایکروسافت اصالحیـه هایـی را منتشر کرد که در آن 
دو آسیب پذیری بحرانـی و شش آسیب پذیری در رده 
ــرکت برطرف  ــط در محصـوالت این ش امنیتی متوس

شده است.
ــکالت  ــانی ها مش ــل از ماهر، در این به روزرس ــه نق ب
ــده و هم چنین دو  ــب حافظه در IE اصـالح ش تخری
ــانی برای مجموعه مایکـروسافـت آفیس و  به روز رس

Exchange منتشر شده است.

ــرکت  ــن ش ــاه ژوئ ــه م ــه در اصالحی ــب آن ک جال
ــوان  ــا عنـ ــانی ها ب ــی از به روز رس ــافت یک مایکروس

MS15-058 مفقود شد. 

ــی  ــن در رده امنیت ــن بولت بولت�ن MS15-056: ای
ــب حافظه را  ــئله تخری ــرار دارد و 24 مس ــی ق بحران

برطرف می کند. 
ــه در رده  ــی ک ــن بولتن بولت�ن MS15-057: دومی
ــت و یک مسئله امنیتی  امنیتی بحرانی قرار گرفته اس
ــئله  ــد را در ویندوز مدیا برطرف می کند. این مس واح
امنیتی به مهاجم اجازه می دهد تا کنترل کامل سیستم 

آلوده را در اختیار بگیرد.
ــی  ــن در رده امنیت ــن بولت بولت�ن MS15-059: ای
ــه آسیب پذیری تخریب حافظه  متوسط قرار دارد و س
ــت منجر به اجرای کد از راه دور شود  را که ممکن اس

اصالح می کند.
ــی  ــن در رده امنیت ــن بولت بولت�ن MS15-060: ای
ــیب پذیری گزارش شده  ــط قرار دارد و یک آس متوس
ــر به اجرای کد  ــرف می کند که می تواند منج را برط

از راه دور شود.
ــی  ــن در رده امنیت ــن بولت بولت�ن MS15-061: ای
ــیـب پذیری امنیتی را  ــازده آس ــط قرار دارد و ی متوس
ــه افزایش  ــه می تـوانـد منجـر ب ــرف می کند ک برط

ـــط بـدافزارها  ــطـح دسترسی های ناخواستـه توس س
در ویندوز شود.

ــی  ــن در رده امنیت ــن بولت بولت�ن MS15-062: ای
ــیب پذیری XSS را در  ــرار دارد و یک آس ــط ق متوس

اکتیو دایرکتوری برطرف می نماید.
ــی  ــن در رده امنیت ــن بولت بولت�ن MS15-063: ای
 KERNELBASE.DLL ــل ــط قرار دارد و فای متوس

را به روز رسانی می کند.
ــط  ــن در رده امنیتی متوس ــن بولتـ MS15-064: ای
ــده را  ــزارش ش ــیـب پذیری گـ ــه آس ــرار دارد و س ق
ــیب پذیـری ها مـی تواننـد به  برطرف می کند. این  آس
ــی هـا در  ــطح دسترس طور بالقوه منجر به افزایش س

سیستم عامل شوند.
ــرکت  ــار وصلـه هـای امنیتـی ش ــا در کنـار انتش امـ
ــافت، این روزها، قابلیت جدید سیستم عامل  مایکروس
ــا بدافزارها مورد توجه  ــرکت برای مقابله ب آتی این ش

قرار گرفته است.
ــدی  ــزم جدی ــدوز 10 دارای مکانی ــتم عامل وین سیس
ــعه دهندگان نرم افزار اجازه می دهد  ــت که به توس اس
ــا برنامه های ضد  ــود را ب ــای کاربردی خ ــا برنامه ه ت
ــت،  ــده اس ــه روی رایانه کاربر نصب ش ــزاری ک بداف

ترکیب نمایند.
ــط اسکن ضد بدافزاری )AMSI( آن  هدف از این واس
است که به برنامه های کاربردی اجازه دهد تا محتوای 
ــده  فایل ها را برای محصوالت  آنتی ویروس نصب ش
روی دستگاه ارسال نمایند تا در خصوص وجود بدافزار 

بررسی شوند.
ــافت، این واسط  ــرکت مایکروس با توجه به گزارش ش
ــا محتوای  ــگام تعامل ب ــه طور خاص هن ــد ب می توان
ــد زیرا اسکریپت های  ــیار سودمند باش اسکریپتی بس
ــتفاده می کنند که می توانند  ــرب از روش هایی اس مخ

ــروس را دور بزنند. ــای آنتی وی ــی نرم افزاره به راحت
ــه برنامه های  ــکریپت ها در حافظ ــرف دیگر اس از ط
کاربردی اجرا می شوند و در نتیجه فایلی روی دیسک 
ــاد نمی کنند که بتوان با برنامه آنتی ویروس آن را  ایج

اسکن کرد.
اسکریپت ها تنها محتوایی نیستند که می توانند با این 

ویژگی جدید اسکن شوند.
برنامه های کـاربردی ارتباطی می توانند با این ویژگی 
ــوری را قبل از نمایش به کاربر به منظور  پیام های فـ
ــکن نمایند و هم  ــا بدافزار اس ــخیـص ویـروس ی تش
چنین بازی هـا مـی تواننـد پالگین ها را پیش از نصب 

اسکن کنند.
ــعه روزافزون اینترنت و حضور  در واقع با توجه به توس
ــرایط ارتباط اجتماعی،  همه جانبه ارتباط آنالین در ش
کار یا بازی، این چنین نیازی بیش از هر زمان دیگری 
ــود اگر چه برخی از کارشناسان امنیتی  احساس می ش
ــدوز 10 ابراز  ــن ویژگی جدید وین ــاره موفقیت ای درب

تردید می کنند.
ــتراتژیک آنتی ویروس  ــر اس Catalin Cosoi، مدیـ

ــتم که  ــت که مطمئن نیس Bitdefender اظهار داش

ــی تاثیر قابل  ــال های آت ــن ویـژگـی بتواند در س ایـ
ــد زیرا به منظور تاثیر این ویژگی  ــته باش توجهی داش
ــا و تولیدکنندگان  ــدگان برنامه ه ــعه دهن ــد توس بای
ــر دو تصمیم بگیرند که از این ویژگی  آنتی ویروس ه

استفاده نمایند.
ــدگان قصد دارند  ــه تعداد از این تولیدکنن باید دید چ
ــتم عامل ویندوز 10 بهره بگیرند  از ویژگی جدید سیس
ــکاری با یکدیگر و البته  ــن مورد حاضر به هم و در ای

شرکت مایکروسافت خواهند بود.
 

کس�ری پاک نیت 

جمع آوری اطالعات ممنوع!

ویندوز 10 از قابلیت امنیتی جدیدی رونمایی خواهد کرد
سه شنبه اصالحیه مایکروسافت با وصله های جور واجور

ترفندویندوز
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آینده و اوبونتو در تلفن همراه
بررسی اوبونتو و آینده آن در صنعت تلفن همراه

سایپا یدک

ــهروند الکترونیک این هفته قصد داریم به خدمات سازمان خدمات پس از فروش  در ش
شرکت سایپا بپردازیم. شرکت سایپا یدک به منظور تدارک و تامین قطعات یدکی و ارائه 
خدمات پس از فروش به خودروهای تولیدی شرکت سایپا و جلب رضایت مشتریان در 
ــال 1۳70 تاسیس شد. شرکت بازرگانی سایپا یدک مسئولیت خدمات پس از فروش  س
ــد عالوه بر جلب رضایت  ــد تا از این طریق بتوان ــایپا را عهده دار می باش محصوالت س
مشتریان ارزش افزوده بیشتری را برای محصوالت سایپا ایجاد نماید. این شرکت عرضه 
ــتگی، عرضه قطعات  ــی، افزایش کمی و کیفی خدمات، اجرای نظام آراس قطعات یدک
یدکی با برند سایپا، استقرار کارشناسان فنی در نمایندگی های مجاز و همچنین آموزش 
تعمیرکاران در شبکه گسترده خدمات پس از فروش در داخل و خارج از میهن اسالمی 
را سرلوحه اهداف خود قرار داده است. این شرکت با تاسیس شرکت امداد خودرو سایپا 

امنیت خاطر و آسایش را برای مشتریان فراهم کرده است. 
ــازمان خدمات پس از فروش شرکت سایپا به صورت کلی از بخش های خدماتی مانند  س
ــرکت، خدمات خودرویی، ثبت نظرات،  متقاضیان ایجاد نمایندگی، فهرست نمایندگان ش
امور مشتریان، بسته خدمت و تامین کنندگان قطعات تشکیل شده است. در بخش خدمات 
ــتریان می توانند درخواست اعطای نمایندگی و درخواست  متقاضیان ایجاد نمایندگی، مش
اعطای عاملیت فروش خود را به این شرکت ارائه دهند. همچنین فهرست نمایندگان شرکت 
از دیگر خدمات این شرکت به حساب می آید که شامل تعمیرگاه های مرکزی، نمایندگی های 
ــاز قطعه، نمایندگان  ــگاه های مج ــی و خارجی، عاملیت های تعمیراتی، فروش مجاز داخل
ارائه دهنده خدمات سی ان جی، نمایندگان ارائه کننده خدمات بازرسی، نمایندگان متولی تعمیر 
مخزن سی ان جی، نمایندگی های برتر کارت نارنجی، نمایندگی های رتبه 1 ارزیابی وزارت و 
نمایندگان ارائه کننده خدمات خودرو کارا می شود. افزون بر موارد باال خدمات خودرویی این 
سازمان از نوبت دهی اینترنتی، سوابق تعمیراتی خودرو، پیگیری وضعیت خودروی پذیرش 
شده، شرایط گارانتی قطعات خودرو، جبران خسارت در دوره گارانتی، جست وجوی خودروی 
دوگانه سوز فاقد کیت، قیمت قطعات، نرخ ساعتی اجرت تعمیرات، راهنمای مشتری و ضوابط 
گارانتی، زمان و کیلومتر گارانتی خودرو، خدمات امدادی و محدودیت های خدمات گارانتی 
تشکیل شده است. ضمنا نظرسنجی از مشتریان نمایندگی ها، نظرات، پیشنهادات و شکایات، 
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، آیین نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ارتباط 
با مشتریان، کارت نارنجی، فعال سازی کارت هدیه، فعال سازی کارت امداد، سوابق خدمات 
کارت نارنجی، اعالم آمادگی تامین کنندگان قطعات و فرم دعوت به همکاری تامین کنندگان 

از دیگر خدمات وب سایت این سازمان به حساب می آید.  
www.saipayadak.org

از  متشکل  غنی  اکوسیستم  اوبونتو  سیستم عامل 
می توانید  شما  دارد.  توسعه دهندگان  و  عالقه مندان 
عاشقش باشید یا از آن تنفر داشته باشید اما همه بر 
این نکته توافق دارند شخصی که یک گوشی اوبونتو 
باشد  کرده  کار  سیستم عامل  این  با  قبال  و  بخرد  را 
به دلیل مشابهت محیط آن ها، با آن احساس راحتی 

خواهد کرد.
ویژگی های اوبونتو در حیطه موبایل از این قرارند:

متخصصان  از  یکی  گفته  طبق  یونیتی:  میزکار 
اوبونتو  است،  کرده  بررسی  را  موبایل  اوبونتو  که 
زیباترین  از  Unity یکی  میزکار  بودن  دارا  با  موبایل 
اکنون  واقع  در  سیستم عامل هاست.  خوشایندترین  و 
مشخص می شود که در اصل یونیتی برای صفحات 

لمسی طراحی و بهینه شده است و نه دسکتاپ.
ارتقای راحت سیستم عامل: بر خالف گوشی های 
در  توانایی  این  یا  و  ندارند  ارتقا  امکان  یا  که  دیگر 
آن ها بسیار محدود است، طبق گفته شاتلورث، اوبونتو 
نیز  بر روی گوشی ها  همانند سیستم عامل دسکتاپ، 
قابلیت ارتقای منظم را دارد. با این حال اضافه شده 
است که الگوی انتشار اوبونتو موبایل احتماال متفاوت 

از الگوی انتشار سیستم عامل دسکتاپ خواهد بود.
طبق  لینوکس:  نرم افزارهای  با  سازگاری 
گفته Bacon مدیر جامعه کاربری اوبونتو، تمام نرم 
افزارهای لینوکسی نظیر لیبر آفیس، Gimp و موارد 
دیگر  امکان نصب روی اوبونتـو موبایل را دارند. البته 
آن ها برای اجرا روی صفحـات کوچک گوشی ها باید 
بهینه سازی گردند اما حتـی بدون این کار هم با توجه 
به توانـایی اوبونتو مـوبایـل برای تبدیل شدن به یک 
بازهم  نشود  انجام  هم  بهینـه سازی ها  این  اگر   ،PC

اوبونتو  از  استفاده  با  افـزارها  نرم  این  از  می تـوان 
از  استفاده  شما  نظـر  به  آیا  کرد.  استفـاده  موبایل 

مانیتور  یـک  به  آن  اتصـال  و  موبایـل  گوشی  یک 
رومیزی  کامپیوتر  یـک  عنـوان  به  آن  از  استفاده  و 
جالب نیست؟ به نظر می رسـد شاتـلورث و کمپانی او 
به مرحله  راه گوشی هـای موبایـل  بازکردن  در حال 

بعدی تحول خود می باشند.
بـرای  بیشتـر  که  باال  ویژگی هـای  از  مهـم تـر 
کاربران جـذاب است، اوبونتو باید بتواند تولیدکنندگان 
سخت افـزار را نیز با خود همراه سازد و این نیاز واقعا 

حیاتی است.
اوبونتو  نیز  شرکت ها  و  سازمان ها  می رسد  نظر  به 
موبایل را دوست خواهند داشت. دالیل زیادی برای 

تایید این نظریه وجود دارد:
 آن ها می خواهند تا بخشی از محتوای متعلق به خود 

)نظیر فیلم و موسیقی( را ارائه دهند.
 برخی از شرکت ها نمی خواهند به عنوان کپی بردار 

دیگر گوشی های اندرویدی به نظر برسند.
 نیاز به یک اکوسیستم جایگزین که بتواند از بعضی 
جهات با اندروید و iOS رقابت کند احساس می شود؛

 نیاز به یک سیستم عامل دسکتاپ که سیستم عامل 
موبایل را تکمیل کند احساس می شود؛

از  یک  درجه  پشتیبانی  تا  دارند  دوست  شرکت ها   
نظر سرعت و عملکرد برای محصوالت میان رده خود 

داشته باشند.
اندروید تولیدکنندگان زمینه رقابت  با تکیه صرف بر 
تولیدکنندگان  اکثر  که  زمانی  زیرا  دارند.  محدودتری 
روی  بر  اندروید  مشابه  نسخه های  از  همراه  گوشی 
آنها تنها به  گوشی خود استفاده می کنند رقابت بین 
برای  بنابراین  می گردد  محدود  سخت افزاری  بخش 
را  افزاری  سخت  تا  مجبورند  محدودیت  این  جبران 
این  که  باشد  بهتر  رقیب شان  از  که  نمایند  عرضه 
باال می برد. در حالی که  را  خود هزینه ها و قیمت ها 

ارائه سیستم عامل موبایل اوبونتو، تولیدکنندگان از  با 
بیشتری  انتخاب  حق  و  تنوع  هم  سیستم عامل  نظر 
دارند. مشکل دیگر در مورد اندروید این است که در 
مالحظات  دلیل  به  شرکت ها  پائین،  رده  محصوالت 
اجرای  قدرت  که  سخت افزاری  نمی توانند  اقتصادی 
در  حداقل  یا  و  دهند؛  ارائه  باشد  داشته  را  اندروید 
بسیاری از موارد آن ها نمی توانند نرم افزارهای چنین 

محصوالتی را ارتقا دهند.
موبایل  سیستم عامل  که  بگیرید  نظر  در  همچنین 
نسخه  کنونی  افزارهای  نرم  اجرای  امکان  اوبونتو 
معنا  این  به  مسئله  این  و  داشت  خواهد  را  دسکتاپ 
هزاران  آن  معرفی  از  پیش  و  االن  همین  که  است 

نرم افزار برای آن موجـود است.
اوبونتو مزیت های زیر را برای سازمان ها به  بنابراین 

ارمغان می آورد:
است،  داده  قول  شاتلورث  مارک  که  همانگونه   
محتوای  عرضه  سیستم  می توانند  سازمان ها 

مخصوص خودشان را داشته باشند.
بومی  صورت  به  را  افزارها  نرم  می تواند  اوبونتو   
افزارهای  نرم  به  نیاز  و  اضافه  تالش  هیچ  بدون  و 

میانجی نظیر جاوا اجرا کند.
یک  اوبونتو  هستیم،  مطلع  ما  همه  که  همانگونه   
مسئولیت  و  بار  که  دارد  باثبات  به روزرسانی  سیستم 
بهینه سازی نسخه جدید برای سخت افزار را از دوش 

سازمان ها برخواهد داشت.
توجه  بنابراین  است.  بازتر  متن  اندروید  از  اوبونتو   
بیشتری از سوی جامعه کاربری جلب آن خواهد شد.

افزارهای دسکتاپ  از نرم  اوبونتو می تواند بسیاری   
را به حیطه موبایل بیاورد. )البته با بهینه سازی آن ها(

 اوبونتو می تواند بر روی سخت افزارهای ضعیف تر 
نیز اجرا شود. )طبق وعده توسعه دهندگان(

شهروندالکترونیک
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س�ال گذش�ته به طور مفصل در دو ش�ماره جداگانه به مبحث جدیدی با نام 
» بی�ت کوین« پرداختیم. این عب�ارت را به عنوان واحد پول اینترنتی معرفی 
کردی�م و به طور مفصل به جزئیات موج�ود در رابطه با آن پرداختیم. در گام 
اول آن را معرفی کردیم و س�عی کردیم تا حد امکان ریش�ه یابی معتبری از 
چگونگی ش�کل گیری و نحوه کارکرد این واحد پول داش�ته باش�یم و سپس 
راه های�ی ک�ه می توان به کمک آن با اس�تفاده از بیت کوین به کس�ب درآمد 
رس�ید را بررس�ی کردیم. ماجرای بیت کوین، از حضور ابتدایی آن گرفته تا 
نح�وه درآمدی که برخی از افراد از طریق آن دارند بیش�تر ش�بیه یک کالف 
سردرگم است. تقریبا هیچ چیز آن به شکل واضحی مشخص نیست و حتی 
اطالعاتی که در رابطه با مخترع این واحد پول وجود دارد، کامل نیست. بعد از 
این که بیت کوین به عنوان یک واحد پول رسمی و معتبر توسط سایت هایی 
نظیر eBay یا آمازون ش�ناخته ش�د، جریان بس�یار فرق کرد و افراد بیشتری 
تمایل پیدا کردند تا در رابطه با این پول مجازی اطالعات به دس�ت آورند و 
حتی به نوعی به کسب درآمد از طریق آن بپردازند. شرایط به گونه ای پیش 
رفت که ارزش هر واحد از بیت کوین از طال یا کاالهای ارزشمند دیگر باالتر 
رفت و کس�ی که چند رش�ته بیت کوین داشت فرد س�رمایه داری به حساب 
می آم�د. در کل ماجرای بیت کوین در بازه ه�ای زمانی مختلف پیچیدگی های 
خاص خودش را داش�ته اس�ت. اما به تازگی آمار جدیدی در رابطه با آن به 
دست آمده که کنجکاوی مردم را بیشتر از قبل برانگیخته است. در سال های 
گذش�ته یافتن داستان پشت پرده اختراع بیت کوین و ابهاماتی که در رابطه 
با مرد مخترع آن وجود داش�ته جزء یکی از اسرار بزرگ جهان دیجیتال بوده 
اس�ت. بیت کوین توانس�ت حت�ی قدرتمندترین سیس�تم های بانکی و مالی 
جه�ان را هم دچار تحول کن�د و لقب موفق ترین پول دیجیتالی در سراس�ر 
جه�ان را از آن خود کند. هنوز هم ه�ر روز میلیون ها دالر تراکنش مالی بیت 
کوین وجود دارد. اما هنوز کس�ی نمی داند که این ایده به چه ش�کلی مطرح 
شده است یا این که چه کسانی آن را مطرح کرده یا حتی کدنویسی ابتدایی 
این سیستم را انجام دادند. اگر همین االن این سوال در ذهن شما وجود دارد 
که » چه کس�ی بیت کوین را اختراع کرده است؟ » باید بدانید که جواب های 
متفاوتی در رابطه با آن وجود دارد. این معمای راز آلود سال هاست که بدون 
جواب باقی مانده و بس�یاری از افراد از خبرنگاران گرفته تا مسئوالن امنیتی 
کش�ورهای مختلف دنبال س�رنخ هایی بوده اند تا خالق این واحد پول مجازی 
را شناس�ایی کنند. تا به امروز هر گاه به دنبال یک نام در این زمینه بوده ایم 
به » ساتوش�ی ناکاموتو« رسیده ایم. نامی که تنها از روی یک ایمیل ارسالی 
در سال 2۰۰8 به دست آمد و اطالعات بیشتری در رابطه با آن در دسترس 

نبود زیرا بعد از پیش�رفت و رش�د بیت کوین این نام هم غیب ش�د و 
همچنان معمای کشف مخترع بیت کوین ادامه داشت. در موضوع 

وی�ژه این هفته به اطالعات جدیدی که در این رابطه به دس�ت 

آمده است خواهیم پرداخت.
 شروعی برای پول الکترونیکی

ــال شد. در قالب آن ایمیل  ــال 2008، برای افراد مختلفی یک ایمیل ارس س
ــر کرد و  ــام Satoshi Nakamoto، یک فایل 9 صفحه ای را منتش ــردی با ن ف

ــت تا  ــا واحد جدیدی از پول الکترونیکی صحبت کرده و از افراد خواس ــه ب در رابط
ــته بود، کمک کنند. در ایمیل ارسالی ذکر شده بود که این پول  ــعه نرم افزاری که نوش در توس
دیجیتالی هیچ نیازی به حمایت نهادهای قانونی مالی ندارد و همچنین پایگاه اطالعات خاصی 
ــدن با پروسه های شناسایی هویت هر دو طرف معامله قادر  هم ندارد و بدون هر گونه درگیر ش
ــی ناکاموتو منتشر  ــط فردی با نام ساتوش ــناد توس به انجام تراکنش خواهند بود. تمامی این اس
شده بود و ایمیل ارسالی غیر قابل ردگیری بود. توسعه این سیستم تا سال 2011 ادامه پیدا کرد 
ــان هم نمی دانستند  ــعه دهندگان از طریق همین نام و ایمیل با فرد یا گروهی که خودش و توس
ــتند. زمانی که بیت کوین به عنوان یک واحد  ــم مستعار یا اصلی هستند، ارتباط داش دارای اس
ــروع به کار کرد، توجه  ــته ش ــال های گذش پولی دیجیتال و یکی از موفق ترین فناوری ها در س
ــد و دیگر هیچ خبری از ساتوشی ناکاموتو هم نبود. ایمیل او هم  ــتم جلب ش همه به این سیس
ــت و تمامی افرادی که در همان بازه زمانی 2009 تا 2011 با این فرد  ــخگویی نداش دیگر پاس
ــند، همان ارتباط  ــته باش در ارتباط بودند بدون این که کوچکترین اطالعاتی در رابطه با او داش

ایمیلی را هم از دست دادند.
 تیری که به سنگ خورد

ــال گذشته بود که نیوزویک، یک مقاله جنجالی به چاپ رساند و در آن اعالم کرد  در مارس س
ــی کاناموتو باالخره پیدا شده است. در این نشریه اعالم شد که او یک پیرمرد ژاپنی  که ساتوش
ــن دارد و در نزدیکی لس آنجلس زندگی می کند. مشخص شد که نام  ــال س ــت که 64 س اس
اصلی آن »دورین پرنتیس ساتوشی ناکاموتو« است و بسیار انسان گوشه گیر و مرموزی است. 
ــتن مقاله اش بارها به سراغ این پیرمرد  ــنده این مقاله بود و برای نوش فردی با نام گودمن نویس
رفته است. اما در نهایت یک سری حدس و گمان و مشتی سئوال بدون پاسخ دستگیرش شده 
است. این پیرمرد از همان ابتدا اعالم کرده است که مخترع بیت کوین نیست و حتی اطالعاتی 
ــه دلیل کار روی پروژه های  ــدارد. زندگی مخفیانه و منزوی او تنها ب ــه با بیت کوین ن در رابط
محرمانه و نظامی است و او نمی تواند در رابطه با کارش توضیح بدهد. تنها 1 روز پس از انتشار 
ــد و  ــه فهمیدند این مرد نمی تواند مخترع بیت کوین باش ــن مقاله هم ای
ــدت خطا رفته است. بسیاری از افرادی که  ــنده مقاله به ش تیر نویس
ــه خاطر حفظ آرامش  ــت جامعه بیت کوین درآمده اند، ب به عضوی
ــچ صحبتی در رابطه با  ــت این جامعه ترجیح داده اند تا هی و امنی
ــند و هیچ کنجکاوی هم در این  ــته باش مخترع بیت کوین نداش
ــت  زمینه به خرج ندهند. تا به حال چیز زیادی از این افراد به دس
ــر شده مبنی بر این که  نیامده به جز این که مدارک جدیدی منتش
 Nick Szabo ــتانی با نام نیک زابو یک مرد آمریکایی از تبار مجارس

سرچشمه این جریانات است.

 ناکاموتو همان زابو است
ــده  ــر ش  به تازگی یک مقاله جدید در نیویورک تایمز منتش
ــر شده که تاکید بر یکی  ــت. مدارکی در این مقاله منتش اس
بودن ناکاموتو و زابو دارد. یکی از خبرنگارانی که همیشه به 
ــی بیت کوین بوده است و چندین سال  دنبال اخبار و حواش
ــت که روی کتاب های مختلف تاریخچه بیت کوین کار  اس
می کند، پوپر نام دارد که نویسنده همین مقاله هم هست. او 
ــعه دهندگان بیت کوین  در یکی از جمع های خصوصی توس
حضور داشته و به صورت اتفاقی با زابو رودر رو می شود. در 
همان جلسه از او می پرسد که آیا او همان ناکاموتویی است 
که غیب شده، که زابو ماجرا را انکار می کند. در نهایت چند 
ایمیل بین این دو فرد رد و بدل شده و یک ارتباط محدودی 
ــکل می گیرد و زابو تاکید می کند که فقط یک دهه پیش  ش
عضو گروهی بوده که پایه و اساس بیت کوین را بنا کرده و 
ــمتی از کدهای آن سیستم را نوشته است. اما زابو تاکید  قس
ــال ها قبل  ــد که دیگر با آن گروه همکاری ندارد و س می کن
ــت. ظاهرا زابو نقش پر رنگی در شکل  آن را درک کرده اس
ــته است. پوپر که  ــته نرم افزاری بیت کوین داش دهی هس
ــت همچنان  ــات عالقه عجیبی پیدا کرده اس به این جریان
ــرح می کند و به دنبال اثبات  برای خودش فرضیه مط
فرضیه های خود است. از نظر او نیک زابو همان 
ــال حاضر  ــت. در ح ــو اس ــی ناکاموت ساتوش
ــوان هویت اصلی  ــت که بت غیر ممکن اس
ساتوشی ناکاموتو را کشف کرد زیرا فعالیت 
این فرد یا گروهش در سال 2011 متوقف 

ــیاری از  ــده و بس ش
ــای آن زمان  کده

ــته شده  دوباره نوش
است.

 زابو همچنان انکار می کند
ــط  ــال حاضر توس ــن در ح ــت کوی ــزار بی ــرم اف ن
ــه های مالی سراسر  ــگاه های مختلف و موسس دانش
ــود. تعدادی از بانک ها  جهان تجزیه و تحلیل می ش
ــته اند. در این  ــم برای به کار گیری آن قدم برداش ه
ــوش خورده  ــتر از قبل به گ ــان نام زابو هم بیش می
ــال 2014 او به یک استارت آپ  است. در ابتدای س
ــود. جالب است که به  با نام Vaurum ملحق می ش

طور مخفیانه این کار را انجام می دهد و در ادامه 
ــو کالیفرنیا به کار کردن روی یک  در پالو آلت

سیستم پول دیجیتالی بهتر از بیت کوین 
ــتارت آپ  می پردازد. زابو به تیم این اس
ــا روی قابلیت ها و  ــد ت کمک می کن
مزایای نرم افزار بیت کوین متمرکز 
تراکنش های هوشمندتری  و  شوند 
داشته باشند و به مدیریت هوشمند و 
خودکار تراکنش های مالی بپردازند. 
ــی در رابطه با این  ــه ناگاه خبرهای ب
تیم به بیرون درز می کند و مشخص 

ــود از زمانی که زابو به این تیم  می ش
پیوسته است، سرمایه گذاران به سمت 

آن روانه شده اند. با این که نقش زابو در این 
شرکت محرمانه نگه داشته است اما افرادی 

که در Vaurum مهارت و دانش او را می بینند، 
می گویند امکان ندارد زابو در ایجاد بیت کوین نقشی 
نداشته باشد. بعد از این ماجرا بار دیگر پوپر که حاال 
یک خبرنگار سمج در این زمینه شده است، زابو را در 
یک گردهمایی دیگر گیر می اندازد و باز هم او را در 
رابطه با پروژه های بیت کوین و بیت گولد سئوال پیچ 
ــت باز هم زابو به او می گوید که  می کند. اما در نهای
تشابه های زیادی میان وی و خالق بیت کوین وجود 
ــت که مردم تصور می کنند  دارد و به همین دلیل اس
وی خالق بیت کوین است. زابو می گوید درک می کند 
ــت ولی خنده دار است و  ــابه رخ داده اس چرا این تش
ــته است با  واقعیت ندارد. پوپر دیگر هیچ کجا نتوانس
ــط پس از آن مالقات چندین  زابو صحبت کند و فق
ایمیل با یکدیگر رد و بدل کردند. این در حالی است 
که باز هم پوپر کشف می کند که در بهار سال 2008 
ــورد بیت کوین در  ــل از این که هر صحبتی در م قب
ــود، زابو در رابطه با بیت گولد و واحد جدیدی  وب ش

از پول الکترونیکی روی وبالگش صحبت کرده 
بوده و در گفت وگوهای آنالین 

خود با کاربران از آن ها 
پرسیده بوده که چه 
دارد  دوست  کسی 
تا در کدنویسی این 

پروژه کمک کند؟
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معمایی با نام بیت کوین
اسرار و نادانسته هایی در رابطه با
خالق واحد پول اینترنتی

گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

 چرا بیت کوین اختراع شد؟
ــیاری از مفاهیم پایه ای بیت  در جامعه آنالین بس
ــناخته می شود  کوین با عنوان Cypherpunks ش
و این مفاهیم تا به حال توسط گروهی از فعاالن 
حریم خصوصی دیجیتالی سر و سامان داده شده 
ــاخت و طراحی  ــت. هدف اصلی این گروه س اس
یک پول مجازی دیجیتالی ناشناس به جای پول 
ــت. نیک زابو از همان ابتدا  نقد فیزیکی بوده اس
یکی از اصلی ترین اعضای این گروه بوده است و 
ــال 199۳ در قالب ایمیل هایی اهداف  حتی در س
و انگیزه این گروه را به دیگران توضیح می دهد. 
در همان زمان او گفته است که بسیاری از مردم 
ــت دولت ها و مداخله آن ها  ــت دارند از دس دوس
ــوند. به همین  ــی خصوصی خود رها ش در زندگ
ــارزه با  ــک روش عالی برای مب ــتن ی دلیل داش
قدرت های این چنینی می تواند برای مردم جالب 
 Cypherpunk ــد. در دهه 1990 در فهرست باش
ــتفاده از پول دیجیتالی  چند آزمایش برای اس
وجود داشته است. یکی از محققانی که بعدا 
یکی از اعضای اصلی بیت کوین می شود، 
ــک در آن زمان چیزی با نام  با نام آدام ب
ــد نفر  ــد. چن ــی می کن hashcash طراح

دیگر هم در این زمینه تالش می کنند اما 
به دلیل شکست های پی درپی اعضای تیم 
تا حدی ناامید شده و انگیزه خود را از دست 

ــت که در سال 1998  می دهند. در نهایت این نیک زابو اس
طرح خود برای پول دیجیتالی با نام بیت گولد را برای گروه 
ــی که هنوز در ابتدای کار قرار دارند و تنها به دنبال  کوچک
ــال می کند.  ــتند، ارس تحقیق در زمینه پول دیجیتالی هس
ــه در آن زمان  ــان تایید می کنند طرحی ک ــه کارشناس هم
ــباهت های مفهومی  ــو برای پول دیجیتالی ارائه داده ش زاب
ــن دارد. در هر دوی این پروژه ها  ــیار زیادی با بیت کوی بس
ــتفاده شده و هر دو سیستم قادر  از توکن های دیجیتالی اس
ــتند تراکنش ها و جابه جایی پول را بدون نیاز به بانک  هس

انجام دهند.

 چرا زابو مشکوک است؟
زمانی که در سال 2008 آن ایمیل ها منتشر شد و ساتوشی ناکاموتو، اسناد 9 صفحه ای خود را برای 
تعدادی از آدم هایی که فکر می کرد می توانند کمکش کنند ارسال کرد، در متن آن ایمیل ها 
hash-  زز چند نفر نام برده شده بود. به عنوان مثال نام دکتر آدام که سازنده

cash بود هم در آن میان وجود داشت. در کل ناکاموتو اولین ایمیل معرفی 

ــال کرده بود. آقای  بیت کوین را برای خود دکتر بک و آقای دای ارس
فینی برای توسعه و بهبود نرم افزار بیت کوین دعوت به کار شد اما در 
آن زمان که نیک زابو موفق ترین فرد در این زمینه بود، هیچ خبری از او 
نبود. یعنی ممکن است که ساتوشی ناکاموتو تمامی هم رده های او را به 
خاطر داشته باشد اما از مهم ترین شخصی که می تواند کمکش کند غافل 
ــده باشد؟ در همان زمان هم بود که زابو روی وبالگش دوباره موضوع  ش
پول الکترونیکی و بیت گولد را مطرح کرده بوده است. نکته جالب دیگری که 
در این میان وجود دارد این است که دقیقا در همان زمان که ایده بیت کوین مطرح شد، زابو دوباره 
ــود و سعی می کند تاریخ انتشار پست قبلی که در این رابطه گذاشته است را  وارد وبالگش می ش
تغییر دهد و آن را یک آرشیو قدیمی جلوه دهد. افرادی که در این زمینه حساس شده و سعی بر 
کشف اصل جریان دارند به مقایسه نوشته های زابو و ساتوشی در همان برهه زمانی در رابطه با پول 
دیجیتالی پرداخته اند. نوشته های منتشر شده در مورد بیت کوین و بیت گولد تشابه بسیار زیادی به 
هم داشته و حتی عبارت ها و جمالت به کار گرفته شده هم تا حد زیادی شبیه هم هستند به شکلی 
که این تصور ایجاد می شود، نوشته ها توسط یک نفر نوشته شده است. محققان دانشگاه آستون 
انگلیس در سال 2014، تحقیقی در این رابطه انجام داده اند و در نهایت نتیجه این بوده است که 
نوشته های هیچ کدام از مظنونین به جز زابو به ساتوشی شباهت ندارد. مدیر این تیم تحقیقاتی اعالم 
کرده است که این نوشته ها به طرز غیر طبیعی به هم شباهت دارند. نکته دیگری که در این میان 
مشکوک بودن زابو را افزایش می دهد این است که در زمانی که زابو اوج فعالیتش در رابطه با پول 
دیجیتالی بوده و به طور مرتب در بازه های مختلف زمانی در رابطه با مفاهیم مربوط به آن صحبت 
کرده است، سوتاشی کال او را نادیده گرفته و حتی ایمیلی که با هدف مشارکت در توسعه نرم افزار 
بیت کوین ارسال شده است، برای زابو فرستاده نشده است. در این زمان است که پرسیده می شود 
چگونه فرد باهوش و تیزبینی مانند سوتاشی که از تمامی متخصصان آن زمان دعوت به همکاری 
کرده است، کال زابو را نادیده گرفته و حتی برایش ایمیل ارسال نمی شود. تازه این هم هست که 
اولین نوشته های زابو درباره بیت کوین به اوایل سال 2009 برمی گردد و بعداً در سال 2011 چیزهای 
بیشتری در راستای تبلیغ و ایجاد جاذبه پیرامون بیت کوین در وبالگش می نویسد. در این نوشته ها 
به یک پاراگراف بسیار مهم برمی خوریم. چون ایده بیت کوین و بیت گولد تا حدود زیادی مشابه بوده 
است، اذعان می کند افراد بسیار کمی در دنیا هستند که تخصص و مهارت کار روی این موضوع را 
داشته باشند. وی می نویسد: »خودم، وی دای و هال فینی تنها افرادی بودیم که می دانستیم چگونه 

این ایده را دوست داشته باشیم و به اندازه کافی دنبالش رفتیم تا به ناکاموتو ختم شد«.
آخرین نوشته های زابو در رابطه با پول دیجیتالی به سال 2011 برمی گردد و بعد از یک بازه زمانی 
 Temporal Programming ــبتا طوالنی او اعالم کرده است که روی موضوع جدیدی با نام نس
کار می کند. دقیقا در همین زمان هم بوده که ساتوشی ناکاموتو ارتباط و همکاری اش را با توسعه 
دهندگان بیت کوین قطع می کند و اعالم می کند روی چیزهای دیگری تمرکز خواهد کرد و احتماال 

چند وقتی در اطراف نخواهد بود.

 چرا می خواهد ناشناس باشد؟
این که خالق بیت کوین دوست دارد، هویتش لو نرود و ناشناس باقی بماند، دالیل بسیاری برایش 
وجود دارد. اصلی ترین دلیل این ماجرا این است که خطرات بسیاری در انتظارش خواهد بود. یک 
پژوهشگر آرژانتینی اعالم کرده است که به احتمال زیاد ساتوشی ناکاموتو در طول سال اول فعالیت 
ــت و با توجه به این که هر بیت کوین  ــت آورده اس خود نزدیک به یک میلیون بیت کوین به دس
چیزی در حدود 240 دالر ارزش دارد، این فرد باید ثروتی در حدود 200 میلیون دالر از این طریق 
داشته باشد. همین ثروت او را به یک هدف بسیار با ارزش تبدیل خواهد کرد. از آن گذشته اگر خالق 

ــت تا از  بیت کوین لو برود احتماال هکرها برای او خواب و خوراک نخواهند گذاش
کارهایش سر درآورند. در یک مقایسه کوچک زابو با شرایطی که برای خالق 

بیت کوین پیش بینی می شود می توان حدس زد که زابو از عمد لباس های 
ساده می پوشد و حتی ماشین او هم یک ماشین مدل دهه 1990 است. 
این طرز رفتار و پوشش او حتی باعث نشده که احترام متخصصان و مردم 
کمی نسبت به او کاسته شود. حتی زمانی که کارمندان Vaurum متوجه 
ــود و این احتمال وجود دارد که او در  ــدند زابو قرار است همکارشان ش ش

توسعه بیت کوین نقشی داشته باشد، بسیار هیجان زده شدند. به هر حال هنوز 
این معما حل نشده و هیچ مدرک یا سند معتبری که بگوید زابو همان ساتوشی 

است هم وجود ندارد. همه می گویند که کدهای اولیه نوشته شده نرم افزار بیت کوین کار 
یک نفر است و یک کار گروهی نیست. این موضوع همچنان ذهن خبرنگاران و دیگر افراد را درگیر 
خواهد کرد و همچنین واکاوی ها و حدس و گمان ها برای کشف های تازه ادامه خواهد داشت اما 

همه می گویند احتمال این که زابو و ساتوشی یک نفر باشند، بسیار زیاد است.
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ــای دیجیتال  ــای دیـروز و امروز دنی ــر به رایانه ه اگ
ــم  ــم، مهم ترین تفـاوتی که به چش ــی بیندازی نگاه
ــد کاهش حجم و وزن این فرزندان عصر جدید  می آی

خواهد بود.
ــیاری از افراد  ــه امروزه بس ــت ک به همین خاطر اس
ــزو مهم ترین  ــل رایانه  خود را ج ــهولت حمل و نق س
اولویت های خود می دانند. بنابراین وزن این دستگاه ها 
به فاکتوری مهم در هنگام انتخاب تبدیل شده است.

ــر، لپ تاپی را تولید و راهی  ــرکت ایس بدین منظور ش
ــتریان به خوبی  بازار کرده که می تواند به این نیاز مش

پاسخ دهد.
لپ تاپ V5-561G از آن دسته از محصوالتی است 
که به علت باریک بودن و وزن کم خود،  برای جا به 

جایی و حمل، بسیار مناسب به نظر می آید.

ــی برخوردار  ــی ظاهری زیبای ــاپ از طراح این لپ ت
ــد و جلوه ای دلپذیر را برای همگان به نمایش  می باش

گذاشته است.
ــتیک است و در  جنس بدنه V5-561G از نوع پالس

برابر ضربه و سائیدگی مقاوم می باشد.
ــه در مورد این لپ تاپ باید ذکر کرد،  نکته دیگری ک
V5- ــه نمایش ــب صفح براق بودن و کیفیت مناس

561G است.

ــت که کیفیت صفحه نمایش آن   البته الزم به ذکر اس
ــتفاده های معمولی مناسب  ــت؛ اما برای اس باال نیس

خواهد بود.
در پایان نیز باید به این نکته اشاره کنیم که می توان 
ظرفیت باتری این لپ تاپ را افزایش داد و باتری آن 

را بهبود بخشید.

 سالم بایت. لطفا در خصوص تفاوت های دو فناوری 4K و 
UHD توضیح دهید. با تشکر 

 4K کرد.  بیان  گونه  بدین  را  باال  عنوان  دو  تفاوت  بزرگ ترین  می توان 
استاندارد سینما و تولیدکنندگان محتوا و UHD استاندارد تولیدکنندگان 

صفحه نمایش و تلویزیون و پخش کنندگان محتوا است.
برای بررسی دلیل تناقض به وجود آمده کمی به گذشته باز می گردیم و 

تاریخچه این دو استاندارد را مرور می کنیم.
عنوان شد. کنسرسیومی  دیجیتال  توسط کنسرسیوم سینمای   4K واژه 
تعیین  را  محتوا  تولید  استاندارد  که  فیلم سازی  استودیوهای  از  متشکل 
برابر   4 پیکسل،  در 2160  برابر 4096  شده  تعریف  رزولوشن  می کنند. 
رزولوشن استاندارد قبلی تولید و ویرایش محتوا )2k یا 2048 در 1080 
پیکسل( است. واژه 4K نیز به معنی 4 هزار پیکسل افقی است همچنین 
با استفاده از JPEG2000 که عمق رنگ 12 بیت و بیت  ریت تا 250 

مگابیت بر ثانیه دارد، فشرده و پخش می شود.

UHD یا Ultra High Definition استاندارد ارتقا یافته full HD است 

که رزولوشنی برابر 1920 در 1080 داشت. UHD رزولوشن قبلی را 4 برابر 
کرده است و به عدد ۳840 در 2160 رسیده است.

همان طور که مالحظه می کنید UHD و 4K متفاوت هستند و در حالی 
که تمامی تلویزیون های موجود برچسب 4K را یدک می کشند، در واقع 
از رزولوشن UHD بهره می برند. با این که تعداد اندکی از پنل های موجود 
از رزولوشن 4K و در نتیجه نسبت تصویر 1.9:1 استفاده می کنند، اکثر 
تلویزیون های موجود از استاندارد UHD و نسبت تصویر 1.78:1 استفاده 
می کنند اما استفاده سازندگان تلویزیون از نام 4K به دلیل عدم آگاهی از 
تفاوت دو استاندارد ذکر شده نیست بلکه به گفته خودشان به دلیل بازاریابی 
 4K و فروش بهتر است. اخیرا نیز برای رفع کج  فهمی ایجاد شده از عبارت

UHD برای محصوالت خود استفاده می کنند.

بد نیست بدانید که در واقع دو نوع رزولوشن تعریف شده برای استاندارد 
UHD وجود دارد.

پاسخ به چند سوال ...
وجود برخی ابهامات در خصوص دالیل قطع و یک طرفه شدن تلفن های 
ــامان  ــران از پیامک های تبلیغاتی، وضعیت نابه س ــراه، نارضایتی کارب هم
ــد تا چندی پیش نمایندگان  ــتایی و موارد دیگر موجب ش کارگزاران روس
ــات از وی بخواهند ضمن حضور در  ــوال از وزیر ارتباط مجلس با طرح س

مجلس، توضیحاتی را در این خصوص ارائه نماید. 
ــوال  ــخ به طرح س ــه نقل از خبرگزاری خانه ملت، وزیر ارتباطات در پاس ب
ــرکت مخابرات با  ــتقیم ش نادر قاضي پور نماینده ارومیه گفت: قرارداد مس
کارگزاران مخابرات روستایي حل و طي بخشنامه اي به تمامي مدیرعامالن 

شرکت هاي مخابراتي استان ها ابالغ شده است.
ــدن خط های ثابت  ــیه های قطع و یک طرفه ش همچنین وی درباره حاش
تلفن همراه که مدتی است باعث نارضایتی برخی از مشترکان گردید بیان 
ــیار باال بود؛ ولي امروز حق امتیاز، حق  کرد: "پیش از این میزان ودیعه بس
وصل و دیگر امور 166 هزار و 800 تومان است. لذا برنامه ریزي انجام شد 
ــود و مشترکان نپردازند،  ــاب تا ۳0 هزار تومان صادر ش که اگر صورت حس
براي آن ها پیامک ارسال و خط این افراد قطع مي شود. تلفن هاي همراهي 
که 500 هزار تومان ودیعه داده اند، تا 80 درصد سپرده را مي توانند استفاده 
ــد ابتدا یک اخطار دو هفته اي براي آن ها  ــتر ش کنند و در صورتي که بیش
ــپس تلفن همراه آن ها یک طرفه و قطع مي شود. عده اي 600  مي آید و س
هزار تومان و بخشي دیگر 250 هزار تومان ودیعه پرداخت کرده اند و ما هم 
مانند مجلس اعتقاد داریم ودیعه باید در اختیار مردم قرار گیرد و تا زماني که 
80 درصد ودیعه آن ها باقي است، کسي حق قطع کردن خط تلفن را ندارد 
ــت پیگیري خواهیم کرد". واعظي تاکید کرد: "مخابرات  و اگر موردي هس
ــي دارد که این موضوع براي تحقق  ــزار میلیارد تومان اعالم وصول 197 ه

بدهي هاي مخابرات الزم است".

ــکالت  ــوم قاضي پور در خصوص مش ــوال س وزیر ارتباطات در رابطه با س
پیامک های ارسالی گفت: "بر اساس برنامه ریزي ها، براي پیامک هایي که 
ــود بالفاصله تاییدیه ارسال براي فرستنده صادر  داخل شبکه ارسال مي ش
مي شود ولي آن ها که خارج از شبکه است، گزارش هایي داریم که به گیرنده 
ــتیم که براي پیامک هایي که به  ــیده است. به دنبال این هس پیامک نرس
ــاب فرستنده  ــد، اپراتورها را ملزم کنیم هزینه آن را از حس گیرنده نمي رس
ــر نکنند". وي در بخش دوم توضیحات خود گفت: "درباره ودیعه هاي  کس
مشترکان نزد مخابرات مانند نمایندگان محترم به دنبال ارجاع این ودیعه به 
مشترکان هستیم. این ودیعه باید در اختیار مردم قرار گیرد. تالش مي کنیم 

در موضوع ودیعه بیش از گذشته نظارت داشته باشیم".
بخش دیگر سوال نمایندگان، درخواست توضیح از وزیر نسبت به نارضایتی 
کاربران از پیامک های تبلیغاتی بود. پیامک هایی که بعضا مشکالت بسیاری 
را برای مشترکان به همراه داشته و شکایت آن ها را برای رفع مزاحمت های 
پیامکی به دنبال داشته است. در این خصوص نیز وزیر ارتباطات بیان کرد: 
"در رابطه با پیامک هاي تبلیغاتي نیز یک ماه است سامانه اي طراحي شده 
است که در قالب آن، مشترکان تلفن همراه اول با ارسال عدد یک به شماره 

8999 تمام پیامک هاي تبلیغاتي شان قطع خواهد شد". 
ــخ به برخی از سواالت بیان کرد: "براي تقویت شبکه  در ادامه وزیر در پاس
مخابراتي شهرهاي زیارتي مشهد و قم، بي تي اس متحرک تدارک دیده شده 
است". وي همچنین گفت: "از زماني که شرکت مخابرات واگذار شده ما به 
ــوان وزارت ارتباطات تنها نقش نظارتي داریم و امور اجرایي اپراتورها بر  عن
عهده ما نیست". نمایندگان مجلس یا باید قانون را اصالح کنند یا این که بر 

اساس اصل 44 قانون دولت نظارت بیشتري داشته باشد.
در نهایت با ارائه توضیحات محمود واعظی، نمایندگان با 101 راي موافق، 

67 راي مخالف و 12 راي ممتنع از سخنان وزیر قانع شدند.

 Monitor: 15.6” TFT LED-backlit LCD  

 Main Board: ----    

CPU: Intel Core i7 4500U 1.80GHz
Memory: 8 GB DDR3

VGA: AMD Radeon R7 M265 2GB
HDD: 1 TB 5400 RpM

Weight: 2.35 Kg               
ODD: DVD-RW        

OS: ---- 

KeyBoard: ----

Mouse:     ----

Speaker:     ----

Printer:     ----
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سواالت نمایندگان و پاسخ های وزیر ارتباطات
صالح اسعد ی 

سبک و قدرتمند

21/000/000 ريـال

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته

این  از  بسیاری  متاسفانه  ماند.  نخواهد  باقی  منحصر 
ابزارها برای فارسی زبانان غیرکاربردی تر نیز هستند. 
شبکه های  صوتی،  فرامین  صدور  برای  ابزارهایی 
نرم افزارهایی  یا  گوناگون  برندهای  خاص  اجتماعی 
چه  اگر  چشم،  حرکت  از  استفاده  با  وب  مرور  برای 
جالب به نظر می رسند اما آنقدرها نیز کاربردی نیستند 
و خیلی زود از خاطر می روند. این در حالی است که 
برای همیشه  و  فعال هستند  دائما  برنامه ها  از  برخی 
بخشی از توان سخت افزاری و باتری دستگاه را بدون 

این که فایده ای داشته باشند، اشغال می کنند.
برای  که  پوسته ای  یا  اصلی  واسط  ظاهر  مقابل  در 
مهمی  بسیار  موضوع  می شود،  طراحی  سیستم عامل 
تمام  در  که  است  چیزی  اساسی ترین  که  چرا  است، 
مدت، کاربر با آن سر و کار دارد. از این رو، حتما پیش 
از انتخاب یک تلفن همراه، آن را در وضعیت روشن 

نیز مورد بررسی قرار دهید.
این که تا چه اندازه از گرافیک و واسط های گرافیکی 
مختلف یک تلفن همراه لذت می برید، تاثیر زیادی بر 
کیفیت استفاده شما از این تلفن همراه خواهد داشت و 

شما را از خریدتان خشنود خواهد کرد.

هستند و زیبایی یک بدنه فلزی را دارند.
همراه  تلفن های  اختصاصی  و  جانبی  نرم افزارهای 
ابزارهای  مواقع،  بیشتر  در  گوناگون،  برندهای  در 
سرعت  این  به  قضاوت  شاید  هستند!  غیرکاربردی 
باشد  عجیب  کمی  نرم افزارها  این  عموم  مورد  در 
واقعا  برنامه ها  از  یکی  اگر  که  است  این  واقعیت  اما 
تلفن های  همه  برای  باشد،  خوب  خیلی  و  کاربردی 
همراه به کار گرفته خواهد شد و به یک برند خاص 

و زیبایی تلفن همراه خود را با استفاده از محافظ های قطور و مستحکم نادیده 
می گیرند در حالی که فراموش می کنند که شاید یکی از دالیل اصلی انتخاب 

این تلفن همراه، همین ظرافت، زیبایی یا نازکی بوده است.
در سال های اخیر، سازندگان تلفن همراه برای رفع این چنین حساسیتی به 
ساخت تلفن های همراه بدنه فلزی با شیشه های ضدخش اقدام کرده اند. 
از نمونه های مشابه  تلفن های همراه بدنه فلزی در اکثر موارد سنگین تر 
پالستیکی هستند و به دلیل جنس فلزی، حتی بیشتر نیز داغ می شوند و 
اما مستحکم تر  می نمایند  منتقل  مالک خود  یا صورت  به دست  را  گرما 

بررسی خصوصیات ظاهری یک تلفن همراه آندرویدی، اگر چه کمی 
دیرتر از دیگر پارامترهای تعیین کننده شاید یکی از مهم ترین عوامل 
تعیین کننده باشد؛ مشروط بر این که بدانید واقعا چه چیزی برای شما 

اهمیت خواهد داشت!
گوشی های نازک تر، گوشی های گران قیمت تری هستند. هر اندازه که 
سازنده تلفن همراه، تجهیزات را در قاب کوچک تر و نازک تری جا داده 

باشد، قیمت تلفن همراه بیشتر خواهد بود اما این همه موضوع نیست.
یک تلفن همراه نازک تر یا سبک تر، احتماال از باتری کوچک تری نیز 
لزوما  شاید  البته  کمتر.  شارژدهی  یعنی  کوچک تر  باتری  می برد.  بهره 

همیشه این گونه نباشد اما به طور کلی این موضوع صدق می کند.
در عین حال گوشی های نازک تر، گرما را به شکل محسوس تری خارج 
می کنند، چرا که دمای یک جسم نازک، راحت تر افزایش پیدا می کند و این 

افزایش دما در هنگام مکالمه یا کار کردن محسوس تر خواهد بود.
جا  جیب  در  راحت تر  یا  می نشینند  دست  روی  خوب  نازک  گوشی های 
می شوند اما در اکثر مواقع حساسیت اغراق شده مالک خود را بر می انگیزند. 
مبادا گوشی از دستم بیفتد؟ مبادا در جیبم خم بردارد یا ترک بخورد و هزاران 
مبادای دیگر. این موضوع آن قدر رایج و بدیهی است که دیگر هیچ کس 
راجع به آن صحبت نمی کند، بلکه در یک راه حل بدیهی و رایج دیگر، مالک 
گوشی اقدام به خرید گارد محافظ، محافظ صفحه نمایش و دیگر تجهیزات 
ایمنی خواهد کرد. بسیاری از کاربران تلفن همراه به سادگی، نازکی، ظرافت 

خصوصیات ظاهری و نرم افزارهای جانبی چه قدر اهمیت دارند؟
پنجمین گام در انتخاب یک تلفن همراه آندرویدی
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ــروز، انتقادات  ــا به ام ــرکت مخابرات ت ــازی ش ــان خصوصی س از زم
ــازی این شرکت مطرح بوده است.  گسترده ای علیه نحوه خصوصی س
ــازی این شرکت، بسیاری بر این  ــکل و نحوه خصوصی س عالوه بر ش
باور بودند که شرکت مخابرات به کمترین قیمت واگذار شد و خریداران، 
ــده  ارزش واقعی آن را پرداخت نکردند، عالوه بر این که رقم تعیین ش

برای سهام مخابرات به صورت اقساطی دریافت شد.
اخیرا یکی از مسئوالن وزارت ارتباطات مدعی شده بود که ارزش سهام 
شرکت مخابرات 140 هزار میلیارد تومان است. این رقم تقریبا ده برابر 
ــت که شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده است.  رقمی اس
ــده و بلوک مدیریتی  ــهامداران عم ــش به این ادعا، یکی از س در واکن
ــرکت مخابرات، اعالمیه ای مبنی بر فروش سهام این شرکت منتشر  ش
ــرکت سرمایه گذاری  ــمی، رئیس ش ــید هاش کرد. به نقل از تابناک، س
ــعه اعتماد مبین و نماینده سابق مجلس شورای اسالمی گفت: "در  توس
این باره ادعا شده بود که ارزش سهام مخابرات 140 هزار میلیارد تومان 
ــت که ما پاسخ آن را داده ایم. ما حاضریم نه تنها سهام را به قیمت  اس
ــوم آن ـ که  ــذار کنیم که حتی  به کمتر از یک س ــف این مبلغ واگ نص
ــود ـ نیز واگذار کنیم  ــزی کمتر از 46 هزار میلیارد تومان هم می ش چی
ــود را معرفی کند". آگهی  ــی تمایل دارد، خ ــش کردیم اگر کس و خواه
فروش سهام این شرکت را که در سایت رسمی شرکت مخابرات منتشر 

شده است، از طریق لینک زیر مشاهده کنید:
https://goo.gl/N7FwhS 
ــده و معامله به  ــده 50 میلیون تومان تعیین ش ــرکت در مزای ورودی ش
ــرکت در  ــدی خواهد بود. 120 میلیارد تومان نیز ضمانت ش صورت نق

مزایده است.
ــری های  ــد 12، بدهی ها و کس ــاس بن ــت که بر اس ــن جاس ــب ای جال

ــد. ــهام( به خریدار منتقل خواهد ش ــب با س ــرکت مخابرات )متناس ش
ــت، چرا که  ــعه اعتماد مبین، یک طنز تلخ اس ــرکت توس اقدام اخیر ش
ــرکتی توان انجام این چنین  ــن است هیچ شخص یا ش به وضوح روش
ــت که در یکی از بندهای این اعالمیه  خریدی را ندارد. جالب این جاس
آمده است که شرکت توسعه اعتماد مبین در رد پیشنهادات مختار است 
ــن  ــی بودن این اقدام را روش ــتر صوری و نمایش و در واقع هر چه بیش
ــرکت بگوییم، آن  ــود جا دارد به مدیر عامل این ش ــد. با این وج می کن
ــهام شرکت مخابرات  ــتید س زمان که جنابعالی و همکارانتان قصد داش
ــهام شرکت مخابرات را به  ــگفت انگیز س را بخرید، دولت در اقدامی ش
صورت اقساطی و از محل بیت المال به شما واگذار کرد و اقساط آن را 
ــرکت مخابرات در همان زمان در نظر گرفت.  کوچک تر از رقم سود ش
ــرکت مخابرات چه معنایی جز به  ــار اعالمیه برای فروش ش حال انتش
مضحکه گرفتن منتقدان فروش غیرمنصفانه شرکت مخابرات دارد؟ آیا 
ــت؟ "که ما توانستیم این چنین  این رفتار، توهین به مردم و دولت نیس
ــاطی بخریم، حال بیایید و بهای واقعی آن را  جواهری را به مفت و اقس
ــی پیدا شود و این بها را بپردازد، سود آن  به نقد بدهید" و البته اگر کس
ــانی خواهد رفت؟ چه تفاوتی برای مردم ایجاد خواهد  در جیب چه کس
شد؟ جز این که همه انتقادها جامه صحت خواهد پوشید و اثبات خواهد 
ــد که چه ظلمی در هنگام خصوصی سازی شرکت مخابرات به مردم  ش
ــر ضرر برای ملت  ــد و هیچ کس مانع از ثبت این قرارداد سراس روا ش
ایران، نشد اما محتمل تر آن است که این مزایده حتی شرکت کننده ای 
نخواهد داشت، چرا که به واقع همه می دانند که چنین سهام ارزشمندی 
ــی امروز صاحب آن است، او  به قیمت واقعی خریداری ندارد و اگر کس
ــت. پس معلوم نیست این  ــهام را نخریده اس نیز به قیمت واقعی این س

شاخ و شانه کشیدن ها برای چیست؟

شرکت مخابرات خریداریم!
10/550/000 ريال وحید     صفایی

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

i7 4790
   i5 4440 1150

i3 3240

G2030 3MB/3GHz

G1820  (2mb   2.7GHz)  1150

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

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

 BIOSTRAR GT 650 1GB

ASUS 5450 2GB / SG

Sapphire 5450 / 1GB DDR3 / FU

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

ASUS Z87 K / FU
ASUS H87ME /VS

GIGA P81   D3 (3pci/usb3/paralel) 

GIGA H61M S2PT  /AJ

ASROCK H61MDPS  SYBER

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

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

           4GB GEIL /1600/ EVO Veloce

2GB APPACER / 1600  / SG      

2GB PATRIOT 1600 / VS             

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

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

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

500 TOOSHIBA 32MB / FU   

1/170/000 ريال
610/000 ريال

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

 EXTERNAL / PIONEER
LITEON BOX SAZGAR
 PIONEER OEM LIFE

HP  BOX SYBER
SAMSUNG OEM SARIR

شدن  روشن  از  پس  که  است  مدتی  بایت.  سالم   
لپ تاپ، بدنه آن سریعا گرم شده و پس از مدتی خاموش 
که  شدم  متوجه  آن  شدن  گرم  دلیل  بررسی  با  می شود. 
فن های لپ تاپ به علت گرد و غبار به خوبی کار نکرده و 
مرتبا سرعت فن ها کم و زیاد می شود. آیا روشی برای تمیز 
کردن فن ها و رفع این مشکل وجود دارد؟ لطفا راهنمایی 

کنید.
از جمله مهم ترین مشکالتی که برای لپ تاپ ها به وجود می آید، گرد و 

خاک گرفتن فن لپ تاپ است.
از نشانه های این مشکل می توان به داغ شدن بیش از حد دستگاه و 

خاموش شدن ناگهانی آن اشاره کرد.
تمیـز کردن لپ تاپ هـا بستـه بـه نـوع لپ تاپ و شرکت سازنده آن 

متفاوت است.
اما روش کلی به یک صورت است.

ابتدا لپ تاپ خود را از برق بکشید و باتری را جدا کنید.
پیچ  به وسیله یک  این درپوش  دنبال در پوش فن بگردید.  به   حال 

بسته شده است.
این پیچ را باز کنید تا فن را ببینید.

 البته برخی لپ تاپ ها این دریچه را ندارند و شما ناچار هستید که این 
مدل لپ تاپ ها را به نمایندگی یا تعمیرگاه های مجاز ببرید.

حال با کمک جارو برقی و یا باد سرد سشوار فن را تمیز کنید. توجه 
روی  مداوم  صورت  به  و  زیاد  فشار  با  را  باد  وجه  هیچ  به  که  کنید 

سخت افزارهای کیس خود نگیرید.
آن،  پره های  تند  یا حرکت  و  فن  مستمر  در صورت چرخش  که  چرا 
لپ تاپ  مدار  در  جریان  ایجاد  علت  به  قطعات  سایر  سوختن  احتمال 

زیاد می شود.
حال درپوش را بسته و سیستم را روشن کنید. قطعا شاهد کاهش دمای 

سیستم خواهید بود.

| Drive |

| HDD |

| RAM |

| Motherboard |

| GraphicCard |

| CPU |یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار

بلکه توانایی این عینک در استفاده از فناوری واقعیت افزوده 
است. واقعیت افزوده، تصاویر دیجیتالی است که در کنار 
تصاویر واقعی ظاهر شده و اطالعاتی تکمیلی و یا ابزارهای 
کاربردی در اختیار کاربر قرار می دهد. وقتی با این عینک به 
دستان خود نگاه کنید، هر یک از بندهای انگشت شما به 
یکی از دکمه های صفحه کلید کامل QWERTY تبدیل 
خواهد شد. اگر همین کار با یک دست خود تکرار کنید، 
با یک صفحه کلید 12 دکمه ای استاندارد موبایل رو به رو 
یک  عنوان  به  را  خود  عینک سامسونگ،  بود.  خواهید 
ابزار ایده آل برای تایپ فیزیکی روی هوا جلوه داده است، 

اقدامی که می تواند بسیار جذاب و کاربردی باشد.
عینک سامسونگ یک ویژگی بسیار مهم تر نیز دارد و آن 
قیمت این محصول است. چند منبع معتبر به نقل از منابع 
اطالعاتی خود در شرکت سامسونگ اعالم کرده اند که 
این محصول کم تر از ۳00 دالر قیمت خواهد داشت و 
احتماال با عرضه این محصول، عینک های مدرن از یک 
محصول لوکس، به محصولی کاربردی و عمومی تبدیل 
خواهند شد و گوگل نیز برای حفظ رقابت، محصول خود 

را ارزان خواهد کرد.
این عینک احتماال تا 6 ماه دیگر به بازار عرضه خواهد شد.

خود، از آندروید بهره نگرفته باشد و البته ممکن است گوگل 
نیز در این راه، سد بزرگی محسوب شود.

نمونه های اولیه ثبت شده توسط سامسونگ نشان می دهد 
که این عینک تقریبا شبیه به عینک گوگل است. البته 
هدفون ها در نمای اولیه به طور جذابی روی دسته جاسازی 
شده اند و نمایشگر نیز در باالی چشم سمت چپ جای 
گرفته است. با این وجود این ویژگی های ظاهری نیستند 
که Samsung Gear Blink را جذاب جلوه می دهند 

در حالی که بسیاری معتقدند این اعتبار حتی بعد از انتشار این سیستم عامل بیشتر 
نیز کاسته خواهد شد و در عمل شاید چیزی از آن باقی نماند. با این وجود این 
شرکت ثابت کرده است در خلق محصوالت سخت افزاری و تکرار ایده های 
موفق، می تواند کامال موفق عمل کند، حتی اگر این اتفاق به قیمت کپی برداری 
و  نام گذاری شده   Samsung Gear Blink عینک سامسونگ  دهد.  رخ 
شایعه هایی مبنی بر نصب سیستم عامل Tizen )سیستم عامل معرفی نشده 
سامسونگ( روی عینک منتشر شده است. با توجه به سخت افزار و سیستم عامل 
خاص عینک گوگل، این احتمال بسیار قوی است که سامسونگ در محصول 

فناوری های پوشیدنی سابقه ای نسبتا طوالنی دارند اما بی شک تقریبا هیچ 
یک از آن ها کامال عمومی نشده اند، چون واقعا هیچ کدام به نیازهای عمومی 
مردم پاسخ نمی دادند. با این وجود و بعد از بارها تجربه ناموفق فناوری های 
پوشیدنی، غول های فناوری های سخت افزاری در جهان همچنان به فکر ارائه 
محصوالت پوشیدنی هستند؛ محصوالتی که شاید این بار موفق باشند. این 
الگو را شرکت اپل با ساخت تبلت های فوق العاده تجربه کرد، در حالی که 
پیش از آن، هیچ تبلت خوبی ساخته نشده بود. در واقع ایراد از ایده تبلت  
نبود، بلکه مشکل در سر کیفیت و چگونگی ساخت تبلت بود و اپل راز آن 

را کشف کرده بود.
جدی ترین  و در عین حال جذاب ترین فناوری پوشیدنی این روزها، عینک  
گوگل است؛ عینکی منحصر به فرد با ویژگی های نه چندان عمومی اما باز هم 
منحصر به فرد و قیمتی کذایی که به طور مشخص برای ثروتمندان ساخته 
شده است. محاسبه فاصله محل توپ تا حفره در یک زمین گلف برای چه 
کسی می تواند جذابیت داشته باشد؟ البته قصد نداریم انبوه فناوری های به کار 
گرفته شده در این عینک جذاب را به محاسبه فاصله در زمین گلف محدود 
کنیم اما واقعا با قیمت 10 میلیون تومانی آن چه کار باید کرد؟! این جاست که 
باید به دنبال محصوالت مشابه گشت، جایی که سامسونگ به عنوان اولین 

مدعی رقابت با گوگل، اعالم آمادگی می کند.
اصوال سامسونگ شرکت خوش قولی نیست. تاخیر طوالنی مدت این شرکت 
در ارائه سیستم عامل خود، از اعتبار این شرکت در حوزه نرم افزار کاسته است 

چشم و هم چشمی گوگل و سامسونگ
دنیا از چشم سامسونگ خیلی ارزان تر است!
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در زمان های گذشته برای کار کردن با نرم افزارهای 
تخصصی  دوره های  در  شرکت  به  احتیاج  تخصصی 
به  می توان  حاضر  حال  در  اما  بود  افزار  نرم  با  کار 
سادگی و با صرف هزینه زمانی بسیار کمی با طریقه 
از آن ها  آسانی  به  آشنا شد و  افزارها  نرم  این  با  کار 
استفاده کرد. در این هفته قصد داریم که به شما نرم 
افزاری را معرفی کنیم تا با استفاده از آن بتوانید تمام 
نیازهای جامعی را که یک مهندس طراح دارد برای 

خود برآورده سازید.
نرم افزار MSC.Visual Nastran که نسخه تکمیل 
به حساب   MSC/NASTRAN افزار  نرم  از  شده ای 
می آید، یک نرم افزار مهندسی جامع و کامل است که 

تنها برای یک منظور خاص پیاده سازی نشده است. 
این نرم افزار دارای بیش از یک میلیون خط برنامه 
فرترن است و دارای توانایی حل محدوده وسیعی از 
مسائل است. این برنامه در سال 1996 برای سازمان 
 MSC ناسا برنامه ریزی شد و بعد از آن توسط شرکت
گسترش داده شد و در نهایت هم با نام همین شرکت 

به ثبت رسید.
این نرم افزار شامل مجموعه بسیار کاملی از برنامه ها 
ماتریس ها،  کردن  اسمبل  هندسه،  پردازش  جهت 
اعمال شرایط مرزی، حل ماتریس ها و محاسبه مقادیر 
خروجی می باشد. آنالیز مدهای ارتعاشی و پاسخ های 
گذرا،  حرارت  انتقال  نظر،  مورد  سیستم  فرکانسی 
تحلیل انتقال حرارت پایدار خطی و غیر خطی، تحلیل 
تحلیل های  انجام  و  خطی  غیر  و  خطی  استاتیکی 
اکوستیک از مهم ترین ویژگی هایی است که در این 

نرم افزار وجود دارد.
نرم افزار نسترن که قبل از نسخه ویژوال آن در اختیار 
کاربران قرار گرفت هم تمامی این توانایی ها را دارا بود 
و تنها فرقی که بین نسخه ویژوال و غیر ویژوال این 
نرم افزار وجود دارد در امکان آنالیز و تحلیل دینامیکی 
است. البته این نرم افزار در اصل برای آنالیز دینامیکی 
و ارتعاشی حرکت اجزای مکانیزم ها و شبیه سازی ها و 
در اتوماسیون های صنعتی طراحی و پیاده سازی شده 
است و برای این شاخه بسیار سودمند و کارا بوده و 

از اعتبار و محبوبیت بسیار زیادی هم برخوردار است. 
تا  از کاربران هستید که  اگر شما هم جزو آن دسته 
به حال با محیط های ویژوال کار نکرده اید باید بدانید 
که می توانید بسیار راحت نتیجه کار خود را که در نرم 
محیط های  وارد  داده اید،  انجام  غیرویژوال  افزارهای 

ویژوال کنید.
اگر با نرم افزارهای مشابهی چون Solidworks کار 
سادگی  به  می توانید  کارتان  اتمام  از  بعد  می کنید، 
ویژوال  محیط  به  را  خود  کار  گزینه  یک  طریق  از 
نرم  این  ویژگی های  مهـم تـرین  از  کنیـد.  منتقل 
افزار می توان به این مورد اشاره کرد که به آسانی با 
نرم افزارهای دیگر مرتبط شده و شما می توانید کار 
این صورت  به  انجام دهید  را در هر دو محیط  خود 
که اعمالی مانند مونتاژ قطعات را که در محیط های 
ویژوال وقت گیر است را در هر نرم افزاری که دلخواه 
شماست انجام داده و بعد از آن به محیط ویژوال این 

نرم افزار متصل شوید.
از دیگر ویژگی های این نرم افزار می توان به این مورد 
اشاره کرد که برای آنالیزهای استاتیکی هم می توان 
 MSC Nastran از آن استفاده کرد و برای این کار از

استفاده خواهد کرد.
شما می توانید نسخه آزمایشی این برنامه را از

http://goo.gl/G3zoHu

دریافت کنید.

ــیاري از افراد هستند که هنوز هم فرق میان تبلت و  بس
ــا این که فکر مي کنند نام تمامي  لپ تاپ را نمي دانند ی
ــت. حتي در زمان خرید هم براي یک  تبلت ها آي پد اس
ــکل مي شوند، در این هفته به  انتخاب صحیح دچار مش
شما فرق هاي میان تبلت و لپ تاپ را توضیح خواهیم داد.

تبلت ها و لپ تاپ ها  
ــر گرفتن نکات  ــه و بدون در نظ ــر بخواهیم صادقان اگ
ــم، باید بگوییم هم  ــي به این موضوع نگاه کنی تخصص
لپ تاپ و هم تبلت داراي ویژگي ها و کاربردهاي خاصي 
ــت که هر یک مي تواند در زمان خاص براي افرادي  اس
که در جهان مجازي حضور دارند نقش به سزایي ایفا کند 
ــه این دو محصول با یکدیگر نمي تواند چندان  و مقایس
منطقي باشد. اما به عنوان مثال هنگامي که شما در منزل 
و در مقابل تلویزیون نشسته اید و مي خواهید متني را تایپ 
ــک استفاده از لپ تاپ بهترین گزینه براي  کنید، بدون ش
این کار است که البته براي رعایت اصول استفاده از آن و 
حفظ سالمتي خود ناگزیرید آن را روي میز و یا زمین قرار 
ــرایط تمایل داشته باشید که در  دهید. اما اگر در همین ش
اینترنت چرخي بزنید و یا کتابي الکترونیکي را مطالعه کنید، 
مطمئنا استفاده از تبلت کار شما را بسیار ساده تر مي کند. 

هر دو خوب هستند  
ــد هر محصول و فناوري  بنابراین همان طور که گفته ش
جدید مي تواند کاربردهاي منحصر به فردي داشته باشد که 
آن را از سایر محصوالت متمایز بسازد، اما باید به این نکته 
نیز توجه داشت که این موضوع نمي تواند دلیل باشد تا همه 
کاربران تالش کنند از تمامي این محصوالت بهره ببرند 
که البته شرایط اقتصادي و قیمت هاي باالي محصوالتي 
مانند لپ تاپ و تبلت نیز این اجازه را به بسیاري از کاربران 
نمي دهد که بتوانند در آن واحد هر دو محصول ذکر شده 
را داشته باشند. بنابراین پیشنهاد مي شود با توجه به شرایط 
کاري و نیازهاي خود محصولي را انتخاب کنید که براي 
ــتري داشته باشد. هرچند که در صورت  شما کارایي بیش
ــرایط اقتصادي، داشتن هر دو محصول  مناسب بودن ش

مزایا و امکانات خود را به همراه دارد.

آیا متخصص هستيد؟  
ــه فعالیت هاي  ــتید ک ــما از جمله کاربراني هس اگر ش

ــي مانند طراحي و کار با نرم افزارهاي مختلف  تخصص
را در برنامه روزانه خود دارید، تردیدي وجود ندارد که 
استفاده از تبلت نمي تواند در این زمینه براي شما مفید 
باشد زیرا نه تنها سرعت پردازنده هاي آن جواب گوي 
ــما نخواهد بود بلکه ممکن است برخي از  نیازهاي ش
نرم افزارهاي تخصصي شما نیز روي آن نصب نشود. 
ــتفاده از لپ تاپ در این شرایط بهتر است  بنابراین اس
ــرعت  که در خرید آن نیز باید به مواردي همچون س

پردازنده و قابلیت هاي گرافیکي توجه داشته باشید.

تبلت ها و آینده اي نزدیک  
ــه کتاب هاي  ــاي رایـانه اي، مطالع ــام بازي ه اما انج
ــت وگـذار در اینترنت و به طور کلي  الکترونیک و گش
فعالیت هایي که بیشتر جنبـه رصد، تفریح و سرگرمي 
ــاده تـر و کاربردپسندتر است  دارد در تبلت ها بسیار س
ـــت که در سال هاي  ــبب شده اس و همین موضوع س
ــروش این محصول در بازارهاي جهاني  اخیر میزان ف
ــي که  ــم گیري افزایش پیدا کند. افـزایـش به طور چش
ــون تبلت در  ــدود 28 میلی ــود از ح ــي بیني مي ش پیش
ــال 2016  ــه حدود 2۳0 میلیون در س ــال 201۳، ب س
ــده 2۳0 میلیون  ــال آین ــد. یعني در کمتر از 1 س برس
ــرد. مهم ترین علت  ــتفاده خواهند ک کاربر از تبلت اس
ــن محصول نیز  ــزان فروش ای ــم گیر می افزایش چش
ــتفاده اي که بر  ــت، اس ــتفاده عمومي آن اس همان اس
اساس آمارها حدود 10درصد آن به تماشاي فیلم ها و 

ویدئوها اختصاص دارد.

تلفيقي از هر دو  
ــت در حال حاضر در ذهن  همان نکته اي که ممکن اس
ــد، به ذهن متخصصان نیز خطور  ــما ایجاد شده باش ش
ــت و آن این که بتوان از تلفیق لپ تاپ  و تبلت  کرده اس
محصولي را تولید کرد که قابلیت هاي هر دوي آن ها را 
ــته باشد و این امکان را به کاربر بدهد که در شرایط  داش
ــتفاده  خاص از ویژگي تفکیک پذیري این محصول اس
ــن محصول مي تواند  ــک در آن زمان ای کنند. بدون ش
محصولي ایده آل براي کاربران باشد اما تا رسیدن به آن 
زمان بهتر است بر اساس نیازها و شرایط کاري خود براي 

خرید یکي از این محصوالت تصمیم گیري کنید. 

مزایا و معایب  
ــر مزایا و معایب تبلت ها را به  ــر بخواهیم در کالم آخ اگ
ــبک  ــار بیان مي کنیم این گونه خواهد بود که س اختص
ــت جابه جایي از  ــول عمر باالي باتري و قابلی بودن، ط
ــت که البته  ــن مزیت هاي یک تبلت اس جمله مهم تری
همین مزیت ها سبب مي شود که مواردي همچون قدرت 
پایین تر پردازش گر و حافظه در مقایسه با لپ تاپ، محدود 
ــودن اتصاالت ورودي و خروجي و همچنین ضعف در  ب
پشتیباني از نرم افزارهاي مختلف را به دنبال داشته باشد و 
در رابطه با لپ تاپ ها این نکته را به خاطر داشته باشید این 
ــخت افزاري و قدرت پردازش، چند  محصول از لحاظ س
سر و گردن از تبلت قدرتمندتر است و همان طور که گفته 
شد تبلت ها بیشتر به عنوان وسیله اي تفریحي و تا حدودي 

کاربردي با قابلیت حمل ونقل آسان شناخته مي شود.

 سالم بایت. چندین سال است که از لپ تاپ خود به راحتی استفاده 
می کنم و از آن رضایت دارم. اما اخیرا سرعت اجرای نرم افزارها بسیار 
پایین آمده و هنگام روشن کردن نیز با تاخیر باال می آید. برای رفع مشکل 
ارتقاء سخت افزار مناسب است یا راه حل نرم افزاری دارد؟ لطفا راهنمایی 

فرمایید.
احتماال به دلیل نصب برنامه های مختلف در ویندوز، ریجستری شما اشغال شده و یا 
بخشی از آن آسیب دیده و یا این که تعداد برنامه هایی که در ابتدای ویندوز بارگذاری 

می شوند، زیاد می باشد.
عبارت   Run پنجره  باز شدن  پس  بدید.  فشار  زمان  هم  را   R و  ویندوز  کلیدهای 

msconfig را وارد نمایید.

می کنید  استفاده   8 ویندوز  از  )اگر  شوید.   Start up سربرگ  وارد  جدید  پنجره  در 
روی Taskbar راست کلیک کنید و گزینه Task manager را انتخاب کنید و به 

سربرگ Start up برید.(
از برنامه هایی را می بینید که هنگام باال آمدن ویندوز اجرا  در این پنجره فهرستی 

می شوند.
پنل  کنترل  یا  و  دانلود  برنامه های  مثل  ضروری  غیر  برنامه های  روی  اکنون 
درایورهایی که به لود آن ها نیازی نیست، کلیک کنید و گزینه Disable را انتخاب 
برنامه های غیر  از  لود تعداد کم تری  این کار سرعت سیستم شما به دلیل  با  کنید. 

ضروری بیشتر می شود.
تا  کنید  مرتب  آن ها  نوع  اساس  بر  را  سیستم  فایل های  کنید  سعی  این  بر  عالوه 
هارددیسک با سرعت بیشتری بتواند اطالعات شما را بازیابی نماید. همچنین از شلوغ 

کردن دسکتاپ و ذخیره فایل های حجم باال در درایو ویندوز پرهیز کنید.
با انجام موارد باال مشکل حل نشد برنامه هایی را که به آن ها نیازی ندارید با  اگر 
نرم افزارهایی مثل Your Uninstaller پاک کنید )این نرم افزار عالوه بر حذف کامل 

ریجستر برنامه ها، از آسیب دیدن آن نیز جلوگیری می نماید(. 
برای  می باشد.  ویندوز  کردن  راه عوض  بهترین  داشت  وجود  همچنان  مشکل  اگر 
از  کنید.  فرمت  کامال  را  فعلی  ویندوز  درایو  ویندوز جدید حتما هنگام نصب  نصب 
لود کردن ویندوزهای بکاپی غیر اورجینال خودداری کنید چون باعث دو برابر شدن 

مشکالت می شوند.
در پایان اگر با انجام تمام موارد فوق سیستم همچنان سرعت کند و نامناسبی داشت 

می توانید قطعات سخت افزاری را ارتقاء دهید.

 با سالم بایت. آیا برنامه ای وجود دارد که به وسیله آن بتوان دستورات 
صوتی را توسط میکروفون در کامپیوتر به اجرا در آورد؟ لطفا راهنمایی 

کنید.
برای اجرای دستورات صوتی توسط رایانه نرم افزارهای مختلفی طراحی شده است. 
برای این کار می توانید از نرم افزارهای Realize Voice ،VR Commander و یا 

E-Speaking استفاده نمایید.

 سالم بایت عزیز. به تازگی ویندوز 8.1 را نصب کردم ولی نرم افزار 
را  من  لطفا  نمی شود.  نصب  سیستم  روی   NET Framwork3.5  

راهنمایی کنید. با سپاس فراوان 
ویندوز 8 و 8.1 به همراه خود نسخه جدید Net Framework. که همان 4.5 باشد 

پا به عرصه می گذارد.
این به آن معنی است که برنامه های کاربردی باید بر اساس نسخه 4.5 کار کنند. 
یعنی دیگر خبری از نسخه 3.5 نیست. در نتیجه ابزارهایی که هنوز از نسخه 3.5 
 framework برای کار خود استفاده می کنند دچار مشکل می شوند زیرا نمی توانند

مورد نظر خود را روی سیستم بیابند.
به صورت دستی نصب  را   .Net Framework 3.5 نمی توانید  این شما  بر  عالوه 
نمایید زیرا ویندوز سریعا به شما پیام می دهد که روی سیستم خود نسخه جدیدتر 

دات نت را در اختیار دارد.
برای حل این مشکل راه حل های مختلفی ارائه شده اما آسان ترین راه این است که 
بسته های مخصوص Net Framework 3.5. را برای ویندوز 8 دانلود کرده و طبق 

راهنما نصب نمایید.

 با سالم وقتی صفحات اینترنتی را باز می کنم، سمت راست صفحه 
پیام ads by media ads می آید و همچنین صفحات GreyGray باز 

می شود.  برای این که این صفحات باز نشود چه کار کنم؟
مشکل مورد نظر مربوط به نوعی Adware می باشد که سیستم شما به آن آلوده 

شده است.
شما ابتدا باید به Control Panel رفته و از بخش Add Remove Program ) یا 
عنوانین دیگر همچون Program and Features یا Uninstall a program( به 

دنبال برنامه ای با نام GreyGray گشته و آن را حذف کنید.
 Firefox فایرفاکس به ،Menu >Tools > Extensions سپس در مرورگر کروم به
 Tools > Manage و اینترنت اکسپلورر به (tools) > add-ons> Extensions

 GreyGray بروید و گزینه ای با نام add-ons > Toolbars and Extensions

را حذف کنید.

مهندس شوید
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تفاوت های تبلت و لپ تاپ
دانسته هایی در رابطه با این که به لپ تاپ نیاز داریم یا تبلت؟
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ــي هاي  تاکنون نرم افزارهاي زیادي براي تطبیق گوش
ــي و همچنین برنامه ریزي و  ــرایط محیط همراه با ش
ــمت هاي مختلف یک گوشي  مدیریت المان ها و قس
ــت که در همه آن ها  ــاخته و عرضه شده اس همراه س
ــي در محیط  ــده تمامي مواردي که به نوع ــعي ش س
ــر به نحوي  ــط کارب ــر مي گذارند توس ــراف تاثیـ اطـ

کنترل شوند.
ــن دلیل که مي خواهند تمام  در این برنامه ها، به همی
موارد را پوشش دهند ممکن است از کیفیت کنترل و 

موارد قابل تنظیم کاسته شود.
ــما در نظر گرفته ایم  ما این هفته نرم افزاري را براي ش
ــم پروفایل  ــرل و تنظی ــه کنت ــژه ب ــور وی ــه به ط ک
 3^، Belle ــي هاي داراي سیستم عامل سیمبین گوش

و آنا مي پردازد.
ــما  ــته براي ش این برنامه با نام Pastilli Labs توانس
ــا بتوانید  ــز و زیبا فراهم کند ت ــگاه مجه یک آزمایش
ــل مخصـوص خود را که به صورت اختصاصي  پروفای

فقط براي خود شماست، تولید کنید.
ــزار Pastilli Labs Situations با بهره گیري  نرم اف
ــاده اما در عین  ــته هاي QT محیط کاربـري س از بس
ــال جذابي را ارائه داده تا به راحتي بتوانید تنظیمات  ح

خود را انجام دهید.
ــد، در برنامه پروفایل هاي  ــل از تولید پروفایل جدی قب
 Situations ــام ــده که با ن پیش فرضي قرار داده ش

ــامل حاالت  ــن موقعیـت ها ش ــده اند ای ــخص ش مش
In a Meet- و General ،Sleeping ،At Work

ــور جداگانه قابل  ــه هرکـدام به ط ــونـد ک ing مي ش

تنظیم هستند.
ــه تنظیمات به دو  ــمت new Situation کلی در قس
ــده اند. این دو قسمت با دو  ــمت اصلي تقسیم ش قس
ــخص شده که کار را  کلید واژه When و What مش

خیلي راحت کرده است.
ــن به پروفایل  ــمت When زمان و نحوه رفت در قس
ــمت What باید  ــود و در قس ــخص مي ش جدید مش
ــا و تغییراتي در زمان  ــخص کنید که چه اتفاق ه مش

مشخص شده صورت می گیرد.
ــخص کردن زمان محدود به  در قسمت When مش
ــمتي نیز براي  ــاعت نمي شود و قس تاریخ تقویم و س
ــورت فعال بودن  ــده که در ص مکان درنظر گرفته ش
ــه مکان دقیق انتقال پروفایل را  GPS و داشتن نقش

نیز مي توانید مشخص کنید همچنین قسمت اتصاالت 
ــده تا بتوانید هرنوع اتصال خارجي را  نیز مشخص ش

نیز مدیریت کنید.
ــي  مختلف ــاي  گزینه ه ــد  مي توانی  What ــد  کلی در 
ــتید یکي از  ــال قادر هس ــد براي مث ــاب کنی را انتخ
ــد، اتصال بلوتوث  ــاي قبلي را انتخاب کنی پروفایل ه
ــره انرژي را  ــم کنید، حالت ذخی ــاي را تنظی و واي ف
فعال کنید، پیام هاي دریافتي را کنترل کنید و یا حتي 

برنامه اي را براي اجرا فراخواني کنید. با این تنظیمات 
ــن ماندن بي دلیل بلوتوث و یا واي  دیگر نگران روش
ــت بي موقع پیامک هم  ــاي نخواهید بود و از دریاف ف
ــوید و اگر به خوبي روي قسمت تنظیم  خالص مي ش
ــن برنامه کمک  ــد خواهید دید که ای ــي کار کنی مکان

بسیاري به شما مي کند.

http://goo.gl/IzT9XX

برای قدیمی ترها

بازي این هفته که مي خواهیم به شما معرفي کنیم یک 
 Stick Stunt Biker ــام ــیار زیبا و مهیج با ن بازي بس
است. این بازي که قبال براي گوشي هاي آیفون منتشر 
ــهور  ــدري در میان کاربران محبوب و مش ــده، به ق ش
ــتفاده  ــش از ده میلیون کاربر از آن اس ــده بود که بی ش
مي کردند. اکنون این بازي براي گوشي هاي آندرویدي 
ــر شده و توانسته امتیاز  نگارش 2.0.1 به باال هم منتش
 Stick Stunt .ــب کند ــوگل پلي کس 4.2 از 5 را در گ

ــت که  ــابقه متفاوت و هیجان انگیز اس Biker یک مس

ــتفاده از  ــیدن قوانین فیزیکي و با اس ــا به چالش کش ب
شتاب سنج گوشي، شما را به طي مسیر مسابقه دعوت 
مي کند. پیست مسابقه که از موانع بسیار متنوع از شیشه 

ــیب تند تشکیل شده  ــته گرفته تا قله هایي با ش شکس
ــک صفحه کاغذ قرار دارد و باز هم همان حس  روي ی
بازي هاي دوران کودکي را زنده مي کند. با این که این 
ــاده بهره مي برد اما گیم پلي جذاب  بازي از گرافیکي س
و ترکیب آن با موسیقي هاي جالب، آن را به یک بازي 
ــتني تبدیل کرده است. شما باید 24 مرحله  دوست داش
ــت سر بگذارید و در این بین باید مواظب سرعت  را پش
ــر از باالي یک مانع به  ــید چون اگ و حرکات خود باش
ــتي فرود نیایید خرد خواهید شد. این بازي توسط  درس
شرکت Djinnworks e.U عرضه شده و براي دریافت 

آن مي توانید به نشاني زیر مراجعه کنید.
http://goo.gl/El5kTX

 دوس�تان عزیز بایت؛ س�وال های خ�ود را در زمینه تلف�ن همراه به 
آدرس ایمیل زیر ارس�ال فرمایید. توجه داشته باشید سواالت ارسالی 

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

 با سالم بایت، امکان دارد نقاط قوت و ضعف گوشي سوني اکسپریا 
زد )Sony Xperia Z( را بگویید؟  

ــیار خوب  ــوان در صفحه نمایش 5 اینچي با خصوصیات بس ــت آن را مي ت ــاط مثب نق
ــتیباني از 4G ، دو گیگابایت رم،  ضدخش، تراکم 44۳، ضد آب و ضد غبار بودن، پش
قیمت حدودي خوب با توجه به این امکانات )پس از ارزان تر شدن در ایران( و وجود 

به روز رساني آندروید 4.4 دانست.
ــاط منفي آن را مي توان در داغ کردن هنگام کار با واي فاي، بلندگوي آن کمي به  نق
ــریع باتري )مخصوصا در استفاده از واي فاي(، عدم دید  خاطر ضدآب بودن، تخلیه س
ــت روي صفحه نمایش و باتري غیرقابل  ــتقیم، ماندن اثر انگش کامل از زاویه غیر مس

تعویض )از نظر بعضي ها این ضعف نیست( دانست.   

 س�الم بایت. اگر ام�کان دارد ط�رز کار با نرم افزار گال�ري لوک را 
توضیح دهید.

ــد.در همان اجراي اولیه برنامه  ــپس آن را نصب کنی ــدا برنامه را دریافت کنید و س ابت
ــود که رمز پیش فرض را در همان  ــته مي ش ــما رمز عبور خواس Gallery Lock از ش

 Wellcome صفحه یادداشت کنید )یک عدد 4 رقمي مي باشد(. پس از آن با پنجره
ــاهده  ــه ها را مش ــوید. این پنجره را ببندید. در صفحه اول برنامه، پوش روبه رو مي ش
ــته بندي کنید. همچنین با  ــد تصاویر خود را دس ــطه آن مي توانی ــد که به واس مي کنی
 Add ــه تازه ایجاد کنید. در کنار ــتفاده از گزینه Add Folder مي توانید یک پوش اس
ــاب آن، تنظیمات برنامه را  ــطه انتخ ــه Setting قرار دارد که به واس Folder، گزین

ــمت Change Password همین بخش، مي توانید  مي توانید مشاهده کنید. در قس
رمز خود را تغییر دهید.

ــود. از آیکن  ــتفاده ش همچنین مي توانید تعیین کنید که از الگو به جاي رمز عبور اس
ــمت راست برنامه مي توانید نحوه نمایش پوشه ها را تغییر دهید. براي اضافه  باالی س
ــت وارد یکي از پوشه هاي مورد نظر خود شوید و  کردن تصویر یا ویدئو هم کافي اس

روي Add Photo یا Add Video کلیک کنید. 

 س�الم. گوش�ي ام کارت حافظه را نمي خواند. روي گوش�ي دیگري 
هم امتحان کردم، به لپ تاپ هم وصل کردم اما نش�د. آیا س�وخته یا 

ویروسي است؟ باید چه کار کنم؟ لطفا راهنمایي کنید. ممنونم
اگر کارت حافظه شما کامال خوانده نمي شود، احتمال سوختن باالست. اما اگر به طور 
ناقص خوانده مي شود یا در بارگیري فایل هایش مشکل دارد، احتمال این که ویروسي 

شده باشد وجود دارد و احتماال با یک بار Format مشکل برطرف شود.
 

 سالم بایت. اگر امکان دارد در مورد فناوري NFC توضیح دهید.
ــف Near Field Communication گونه اي  ــوزه نزدیک یا NFC، مخف ارتباط ح
ــتگاه در مجاورت همدیگر است که در فاصله هاي  ــیله ارتباطي بیسیم بین دو دس وس
کوتاه )حداکثر چند سانتي متر( کاربرد دارد. ان اف سي جایگزیني براي انتقال اطالعات 
ــط بلوتوث است که برخالف بلوتوث نیازي به  ــتگاه موبایل توس و فایل ها بین دو دس
ــتگاه هاي نزدیک ندارد و به سادگي و با نزدیک  ــت وجوي دس صرف زمان براي جس
ــي از روش هاي افزایش امنیت نظیر  ــتگاه دوم قابل استفاده است. ان اف س کردن دس
ــتگاه دوم هم پشتیباني مي کند. امروزه تعداد  ــط دس الزام به تایید برقراري ارتباط توس
گوشي هایي که از تراشه ان اف سي استفاده مي کنند و این سامانه را پشتیباني مي کنند 
ــیله رد و  ــده بین دو وس ــت. اطالعات به صورت کد ش روز به روز در حال افزایش اس

بدل مي شود.
ــي، پرداخت پول از طریق گوشي هاي هوشمند است. براي  مهم ترین کاربرد ان اف س
این منظور، کاربر اطالعات مربوط به کارت اعتباري خود را در گوشي ذخیره مي کند 
ــي خوان نزدیک مي کند تا پرداخت  ــتگاه ان اف س ــي را به دس و در زمان خرید، گوش

انجام شود.
ــت فروشندگان  ــتر معامالت نیاز به تصدیق ندارند ولي در برخي موارد ممکن اس بیش
در خواست تایید هویت کنند. ضمنا این نکته شایان ذکر است که دستگاه هاي داراي 
ــتگاه  ــتنده عمل نمي کنند بلکه مي توانند به عنوان دس ــي تنها به عنوان فرس ان اف س

گیرنده نیز باشند.

 س�الم بایت. آیا گرم ش�دن زیاد از حد گوشي هاي Galaxy S4 به 
طوري که باعث ذوب شدن باتري گوشي بشود، حقیقت دارد؟ 

دوست عزیز بهتر است هر حرفي را به سادگي باور نکنید، این کار در صورتي ممکن 
ــت انجام شود که پردازنده گوشي به دماي خورشیدي برسد! که باعث ذوب شدن  اس

باتري بشود که یک واقعه بسیار دور از ذهن و خنده دار است.
ــي صدمه  ــخت افزار گوش گرماي بیش از اندازه مي تواند به باتري و عالوه بر آن به س
ــه اگر این ایراد باور  ــود و بدانید ک ــد اما باتري هیچ گاه به این دلیل ذوب نمي ش بزن
ــي هاي سري گلکسي سامسونگ وجود داشت، این شرکت ورود این  نکردني در گوش

گوشي ها به بازار را متوقف مي کرد.
ــت،  ــتفاده بیش از اندازه و طوالني مدت از آن اس ــي هم اس ــدن گوش دلیل گرم ش

مخصوصا زماني که یک برنامه یا بازي سنگین را اجرا کرده اید.

موتورسواری مرد چوبی

در این هفته قصد داریم به پیام هایي بپردازیم که هنگام 
ــي هاي  اندروید  ــف روي گوش ــب برنامه هاي مختل نص
ــما به راحتي از کنار  ــوند که ممکن است ش ظاهر مي ش
آ ن ها عبور کنید. در واقع این پیام ها که در ابتداي نصب 
ــوند، از شما اجازه  برنامه هاي مختلف نمایش داده مي ش
ــد دقت کنید که  ــي را مي خواهند و بای ــاي مختلف کاره
 System.تصمیم درستي را در قبال این سواالت بگیرید
tools — automatically start at boot اگر به این 

ــن  پیام جواب مثبت دهید برنامه مورد نظر در زمان روش
ــتگاه به طور خودکار اجرا مي شود و معموال  ــدن دس ش
ــیار ضروري همچون شماره گیرها  براي برنامه هاي بس
ــت اما باید دقت کنید که  این چنین اجازه اي ضروري اس
ــن اجازه را ندهید چون با  ــه برنامه هاي غیر ضروري ای ب
ــگر،  ــن برنامه ها به طور خودکار، توان پردازش اجراي ای
ــي گرفته مي شود و یا حتي  حافظه اصلي و باتري گوش
ممکن است برنامه هایي که نیاز به اتصال اینترنت دارند 
ــته اي را به دنبال  ــوند و براي شما هزینه ناخواس اجرا ش
 Services that cost you money.ــند ــته باش داش
ــازه  ــما اج ــام از ش ــن پی make phone calls — ای

شماره گیري و برقراري تماس را براي برنامه مي خواهد. 
 ، Google Voice ،برنامه هایي همچون شماره گیرها

ــازه نیاز دارند.  ــه تلفن ها و موارد دیگر به این اج دفترچ
ــما هزینه دربر خواهد  ــت کنید که این مورد براي ش دق
داشت پس بهتر است به این پیام و برنامه موردنظر دقت 
 Services that cost you money — send.کنید
SMS or MMS این پیام نیز اجازه ارسال پیامک یا پیام 

ــانه اي را از شما مي خواهد. برنامه هایي که این  چندرس
ــش مي دهند عبارتند از برنامه  پیام را قبل از نصب نمای
ــال  ــال پیام کوتاه، ویرایش و ارس ــاي مدیریت و ارس ه
ــتراک  ــر ، برنامه هاي بانکي و برنامه هاي به اش تصاوی
گذاري تصاویر و برنامه هایي که خاصیت اجتماعي دارند.
 Phone calls — read phone state and

ــه هایي که این اجازه را طلب مي کنند،  identity برنام

ــي شما قصد زنگ خوردن دارد صداي  هنگامي که گوش
ــي را به برنامه تلفن اختصاص مي دهند یا در حین  گوش
بازي کردن بازي را متوقف مي کنند اما شما به برنامه این 
ــخصات IMEI گوشي شما  اجازه را نیز مي دهید که مش
را خوانده و به سرور دلخواه انتقال دهد. بعضي برنامه ها 
نیز براي آمارگرفتن از مخاطبان خود از این برنامه استفاده 
مي کنند که به نظر بي خطر مي آید اما غیر قانوني مي 
باشد پس مراقب این پیام باشید چون ممکن است از این 

طریق از اطالعات شما سوء استفاده کنند.

چه پیامی خطرناک است؟

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه
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ــبک  ــه Megapolis نام دارد. Megapolis ترکیبی از دو س ــازی کوچک این هفت ب
ــما نقش شهردار یک شهر را ایفا  ــت. در این بازی ش ــازی اس مدیریت زمان و شهرس
ــیدن به این  ــود و رس ــد. در هر مرحله از بازی یک یا چند هدف تعیین می ش می کنی
ــما از مرحله خواهد شد. اهداف اولیه در بازی ساده هستند و به  اهداف، باعث عبور ش
ــانی مانند ساختن چند آپارتمان یا پارک ختم می شود اما در مراحل  انجام کارهای آس
ــد. منابعی که شهردار در اختیار دارد، به انرژی برق  باالتر موضوع پیچیده تر خواهد ش
ــهردار در بازه های کوتاه زمانی مالیات  ــود. عالوه بر این ش و نیروی کار محدود می ش
ــتر  ــتفاده از این پول، مصالح، نیروی کار یا انرژی بیش دریافت می کند و می تواند با اس
ــطح  ــحالی مردم، س ــطح خوش خریداری کند. در مقابل پارامترهای متعددی مانند س
ــت و موارد دیگر وجود  ــالمت، جمعی ــت زندگی، مدیریت آب و هوا، وضعیت س کیفی
ــند. ساخت  ــازها باید هدفمند باش ــاخت و س دارند که باید تحت کنترل قرار گیرند. س
مجموعه های مسکونی، بدون توجه به نیازمندی های ساکنان منتهی به کاهش سطح 
ــد. عالوه بر این که ساخت مجموعه های تجاری،  ــهروندان خواهد ش رضایتمندی ش
ــتانی یا رفاهی به باال رفتن مصرف انرژی یا ایجاد آلودگی ختم خواهد شد.  یا بیمارس
ــه همین دلیل باید با توجه باال، تعادلی منطقی میان نیازها و امکانات برقرار نمود تا  ب
بتوان در زمانی محدود، به اهداف بازی دست یافت. این بازی می تواند نگرش خوبی 

به کودکان و نوجوانان در مورد مدیریت یک شهر بدهد.
در صورت تمایل این بازی را با حجم 15 مگابایت از آدرس زیر دانلود کنید:

http://goo.gl/TdMVLO 

شهر و صدها دردسر

 یک بازی را روی سیس�تم خود که ویندوز 7 روی آن نصب اس�ت، 
نصب کرده ام. با اجرای بازی، خطای Steam نمایش داده می شود. با 
این که این برنامه را نیز نصب و به روزرسانی کردم، این خطا همچنان 
نمای�ش داده می ش�ود. همین بازی را روی یک رایان�ه دیگر با ویندوز 

XP نصب و اجرا کردم. مشکل از کجاست؟
به خوبی  را  بازی  اعمـال کرک  فرآینـد  این خطا هنگامی ظاهر می شود که شمـا 
انجام نداده باشید. اطمینان حاصل نمایید کـه تمـام فایل های الزم برای اعمال کرک 
را به درستی و در محل مناسب کپـی کـرده و بـا فایل های اصلی بازی جایگزین 

کرده باشید.
اعمال کرک  از  فایل های کرک، مانع  با حذف  آنتی ویروس  گاهی پیش می آید که 
توصیه  شما  به  چه  اگر  می آید،  وجود  به  همچنان  خطا  دلیل  همین  به  و  می شود 

می کنیم از اعمال فایل های کرک احتماال آلوده خودداری کنید.

 زم�ان اجرا ک�ردن ب�ازی PES روی رایان�ه ام با این پی�ام روبه رو 
می شوم:

The dynamic library   "rld.dll " failed to load. Please 
confirm that :1) The file was copied over the same 
folder as the cracked executable .2) The antivirus 
software is not false detecting the file (in which case 
whitelist the folder/file)

مشکل از کجاست؟
ــاهده می کنید، پیغامی است که به وسیله فایل اجرایی کرک شده بازی  پیامی که مش
ــخه های کرک شده بازی  های  ــید که بسیاری از نس ــود. دقت داشته باش صادر می ش
ــیب برسانند. شخصی که  ــما آس ــتند و می توانند به رایانه ش روز، به بدافزار آلوده هس
rld. ــما توصیه می کند که فایل ــت، با نمایش این پیغام به ش بازی را کرک کرده اس
ــوید که آنتی ویرس رایانه شما آن  ــه نصب بازی قرار دهید و مطمئن ش dll را در پوش

را حذف نمی کند.
نرم افـزارها و بازی هـای زیـادی کرک می شوند اما دسته ای از آن ها هیچ گاه به عنوان 
بدافزار شناسایی نمی شوند، چون هیچ گونه رفتار غیرمتعارفی از خود نشان نمی دهند.
اگر فایل های کرک بازی به عنوان بدافزار شناسایی می شوند، به شما توصیه می کنیم 
ــک اجرای این  ــتفاده کنید و یا با اختیار خودتان، ریس ــخه قابل اعتمادتری اس از نس

بازی را بپذیرید.

بازیکوچک

پرسشوپاسخبازی

ـــده و استفـاده از  ـــه جـزیـره تشکیل ش ــهر از س ش
Batmobile سریع ترین روش برای تردد در آن است 

اما Batmobile )اتومبیل مخصوص بتمن( فقط برای 
حمل و نقل ساخته نشده است.

ــد تصـور خود از  ــل از هر چیـز بایـ ــن بازی قب در ای
Batmobile را کامال از ذهن پاک کنید.

ــک، تندرو و  ــیار چاب ــن بازی بس Batmobile در ای

هوشمند است.
ــت به صورت  ــوص آن، امکان حرک چرخ های مخص
ــرده و قدرت  ــرای آن فراهم ک ــی و عرضی را ب طول
باالی آتش، آن را به سالحی وحشتناک مبدل ساخته 

است.
ــتفاده از این وسیله شگفت انگیـز یکی از کلیدهای  اس
ــی برای عبور از مراحل مختلـف بازی است. با  اساس
ــیر پر از تلـه عبور کرد  ــتفاده از آن می توان از مس اس
ــاختمـان را  ــا با تخریب دیوار، راه ورودی به یک س ی

باز نمود.
ــه به نظر  ــریع تر از همیش ــن، س ــای بتم زد و خورده
ــر و آماده تر  ــداد، حرفه ای ت ــمنان پرتع ــند. دش می رس
ــتفاده از  ــند و با اس ــای قبل به نظر می رس از بازی ه
ــگفت انگیزی به بتمن حمله می کنند. از  روش های ش
این رو زد و خورد در این بازی )که شامل دکمه  کاری  

ــت(  لذت بصری  ــریع به جهت هاس و واکنش های س
بیشتری دارد.

ــه عنوان  ــک Batman: Arkham Knight ب گرافی
ــری بتمن، بهترین  ــتمی در س ــل هش اولین بازی نس
ــای این  ــول تمام بازی ه ــه در ط ــت ک گرافیکی اس

مجموعه دیده اید.
ــت. از بتمن تا  ــن بازی بی نظیر اس ــی هنری ای طراح
ــاس و چهره  ــازی، طراحی لب ــک بدمن های ب تک ت
ــه جرات یک  ــهر، ب ــاده ای دارند و طراحی ش فوق الع

شاهکار است.
در حالی که شهر در بازی های قبلی یک محیط بزرگ 
ــهر  ــید اما این بار، ش ــی کثیف به نظر می رس و گاه
ــت که همه زیرساخت های یک  ــهر واقعی اس یک ش
ــهر با همه جزئیات و زیبایی هایش را شامل  کالن ش

شده است.
در مجموع منتقدان بازی امتیاز بسیار خوب 91 را برای 

Batman: Arkham Knight مناسب دانسته اند.

ــول  ــتم های عامل ویندوز و دو کنس این بازی در سیس
نسل هشتمی PS4 و Xbox One میزبانی می شود و 

برای رده سنی بزرگسال مناسب است.

 Assassin's Creed ــال پیش قبل از انتشار بازی س
Unity بسیاری بر این باور بودند که این بازی، بهترین 

ــه AC خواهد بود اما همه چیز  عنوان در تمام مجموع
 Unity کامال برخالف تمام پیش بینی ها پیش رفت و
در فروش، ناموفق بود و در کسب امتیاز نیز پایین ترین 
ــی از بازی های مجموعه خود  ــازات را در میان یک امتی

کسب کرد.
ــتری  ــات بیش ــرکت UbiSoft جزئی در E3 2015 ش
ــخه بعدی مجموعه AC ارائه کرد که نشان  درباره نس
 Unity ــالف جهت ــخه بعدی کامال بر خ می داد، نس
 Assassin's Creed Syndicate !ــود ساخته می ش
نامی است که این شرکت برای نسخه بعدی مجموعه 
ــری از قابلیت  ــت. دیگر خب ــوب خود برگزیده اس محب
ــت و سازنده  بازی چند نفره یا نرم افزار جانبی بازی نیس
ترجیح داده است تمام توان خود را برای بهبود داستان 

و نوآوری در گیم پلی صرف کند.
ــال 1868 و در میانه  ــازی در س ــتانی، ب ــر داس از منظ
ــن  ــد. در ای ــاق می افت ــا اتف ــی بریتانی دوره ویکتوریای
ــت  ــه اوج فتوحات خود در جهان دس ــان، بریتانیا ب زم

ــت.  ــیده اس ــالب صنعتی به اوج خود رس ــه و انق یافت
ــازی به جای یک  ــار در این مجموعه، ب ــرای اولین ب ب
ــای جدید بازی،  ــان دارد. دو قلوه ــان، دو قهرم قهرم
ــبب  ــی دارند و همین موضوع س ــای متفاوت قابلیت ه
می شود حضور همزمان دو قهرمان در تمام طول بازی، 
ــد. در حالی  ــته باش ــوم جدیدی برای گیم پلی داش مفه
ــارزه رو در رو و مقابله  ــی از قهرمانان برای مب ــه یک ک
با دشمنان سرسخت تر مناسب است، دیگری در انجام 
ــب اطالعات بهتر عمل می کند.  حرکات پنهانی و کس
 Assassin's Creed ــخه های مجموعه در اولین نس
ــناخته می شد اما  ــبک مخفی کاری ش این بازی در س
ــن بر بازی غالب شد. این اقدام  اندک اندک جنبه اکش
جدید UbiSoft به روشنی گیم پلی بازی را به دو بخش 
ــبک بازی را به صورت عادالنه ای  تقسیم می کند و س
میان دو قهرمان با قابلیت های متفاوت تقسیم می نماید.

ــر زیادی در  ــالب صنعتی، تاثی ــال 1868 و اوج انق س
ــته است. بعد از مدت ها،  گرافیک و گیم پلی بازی گذاش
ــازی را به طور  ــازنده بازی تم کلی طراحی هنری ب س
ــت. قهرمانان بازی نیز دیگر از  ــی تغییر داده اس اساس

ــتفاده نمی کنند، اگر چه هنوز  همان تجهیزات اولیه اس
هم سالح های سرد، مهم ترین تجهیزات قهرمانان بازی 
محسوب می شود. یک نیزه کوچک برای پرتاب طناب 
ــمان در اختیار قهرمانان  ــاد راه های طنابی در آس و ایج
بازی قرار گرفته است. در واقع باال رفتن از ساختمان ها 
در این بازی، عجیب به نظر می رسد و از همین رو باید 
ــخه های قبلی، قهرمان در  پنهانی صورت گیرد. در نس
ــاختمان ها باال می رفت و  هر لحظه اراده می کرد، از س
ــان  ــردم هیچ عکس العمل خاصی به این حرکت نش م

نمی دادند.
سالح نسبتا سنگین قهرمان، یک شمشیر بلند است که 
ــده است اما در بخش مخفی  در یک عصا جاسازی ش
ــق و خنجرهای کوچک، نقش  ــادی دقی کاری، دارت ب

موثرتری در بازی ایفا خواهند کرد.
ــخصیت تاریخی چارلز دیکنز و داروین، نویسنده  دو ش
ــتان بازی تاثیرگذار  ــت شناس انگلیسی، در داس و زیس
ــی این بازی  ــخه های قبل ــود. در تمامی نس خواهند ب
ــخصیت های تاریخی را به  ــازندگان برخی از ش نیز، س
ــیده اند. به طور مثال، نمایش دادن برخی از  تصویر کش
شخصیت های انقالب فرانسه در نسخه پیشین، باعث 
اعتراضات متعددی در فرانسه به ساخت این بازی شد. 
ــه خونریز و  ــی از قهرمانان ملی فرانس در Unity برخ

خشن به تصویر کشیده شده بودند.
ــت از  ــن بار ترجیح داده اس ــن رو UbiSoft ای از همیـ
ــازی بهره بگیرد که  ــخصیت های علمی و ادبی در ب ش

حاشیه های کمتری برای بازی به بار می آوردند.
ــرکت UbiSoft هفته اول ماه آبان سال جاری را به  ش
عنوان زمان عرضه رسمی این بازی تعیین نموده است. 
ــول Xbox One و PS4 و سیستم  های عامل  دو کنس

ویندوز میزبانان این بازی خواهند بود.

لندن در اوج انقالب صنعتی 
Assassin’s Creed Syndicate به انگلستان می رود

بتمن دوباره درخشید
Batman: Arkham Knight منتقدان بازی را شگفت زده کرد

 وحید     صف��ایی

ــوان Batman: Arkham Knight بعد از مدت ها  عن
ــد و  ــر ش ــدان این مجموعه، منتش ــار عالقه من انتظ
ــتان را شیفته خود کرد. در واقع  منتقدان و بازی دوس

این بازی، جان دوباره ای برای بتمن بود.
ــاخت  ــه فیلم نوالن و س ــگفتی بتمن در س بعد از ش
ــید  ــازی خوب در پی آن، این طور به نظر می رس دو ب
ــت اما به  ــیده اس ــه خود رس ــه آخر قص ــه بتمن ب ک
 Batman: ــن بازی ــیاری از طرفداران بتم اعتقاد بس
ــاید بهترین داستان بتمن که تا  Arkham Knight ش

به امروز شنیده باشیم، روایت کند.
یک سال پس از کشته شدن جوکر، شهر گاتهام کامال 
ــن آرامش، آرامش  ــد اما ای ــن و آرام به نظر می رس ام

پیش از توفان است.
ــهر برای رسیدن به یک هدف با هم  همه مجرمان ش
ــر آغاز نقشه آن ها،  ــده اند؛ نابودی بتمن و س متحد ش
ــیمیایی وحشت در شهر است. شهر  ــتفاده از گاز ش اس
ــکنه می شود و مجرمان از همه منابع شهر  خالی از س

برای حمله به بتمن استفاده می کنند.
در این بازی دشمنان شرورتر و زیرک تر از هر داستان 
بتمنی دیگری ظاهر شده اند و این موضوع سبب شده 
ــت که هوش کارآگاه بازی عاملی بسیار تاثیرگذار  اس
ــبرد داستان باشد. در حالی که در نسخه اخیر،  در پیش
ــرفته  بتمن در حد یک مبارز فیزیکی با تجهیزات پیش
تنزل پیدا کرده بود اما این بار او یک کارآگاه تمام عیار 
ــت که حرف های بسیار زیادی در یک مبارزه نفس  اس

گیر با مجرمان دارد.
ــن مجموعه  ــازی از دو بـازی اخیـر ای ــی بـ گیم پلـ
ــن قبلی یکی  ــاس آن با عناویـ ــده و اس ــعب ش منش
ــاداری در آن به وجـود آمـده  ــت اما تغیـیرات معن اس
ــیار هیجان  کـه Batman: Arkham Knight را بس
ــهری وسیع )پنج  ــه جلوه می دهد. ش انگیزتر از همیش
ــیار  ــاختمان های بس برابر بزرگ تر از بازی قبلی( با س
ــرایط بسیار متنوعی  بلند و صدها محیط زیرزمینی، ش

را برای بازی فراهم کرده است.

خبربازی

خبربازی
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اسامی برند    گان مسابقه حل جد    ول شماره 369
بایت جد    ول شماره 368

 سالم بایت. لطفا در مورد لپ تاپ لنوو B590 توضیح کامل بدهید. با تشکر

 با سالم. اگر ممکن است در مورد مزایا و معایب گوشی Sony Xperia miro و 
mini توضیح بدهید. ممنون 

 با سالم. آقا شما را به خدا برای ما ویندوز فونی ها هم نرم افزار قرار بدهید. به خدا به 
خاطر شما می خواهم گوشی ام را بفروشم و آندروید بخرم. پیگیر باشید.

 سالم گیگابایت. این چندمین بار است که پیامک مي دهم اما چاپ نمي شود! لطفا 
قیمت گوشي هایي را که معرفي مي کنید، ذکر کنید. 

 سالم. لطفا یک لپ تاپ خوب تا 2 میلیون تومان معرفی کنید. متشکرم

توضیح   Samsung Galaxy Star S528 درباره گوشی  لطفا  گیگابایت.   سالم 
دهید. ممنون 

 درود بر بایت قدرتمند. لطفا نرم افزاری برای آندروید معرفی کنید که نقش پیامگیر 
صوتی )پیغام گیر صوتی یا منشی تلفنی( را ایفا کند. خدا قوت. ممنون 

 بایت سالم. لطفا در مورد GPS برای گوشی نوکیا 500 و دانلود نرم افزار، سایتی 
معرفی نمایید. با تشکر 

 با سالم به بایت. لطفا در مورد گوشی Samsung Wave M توضیح دهید.

 با سالم و خسته نباشید. لطفا روش نصب، راه اندازی و کاربردهای ویندوز 7 یا سون را 
برای ما مبتدی ها شرح دهید. با تشکر 

 سالم بایت. لطفا نرم افزاري براي تغییر فرمت کلیپ ها به دي وي دي و غیره را که 
کار با آن نیز ساده باشد، معرفي کن یا آدرس دانلود آن ها را بنویس. با تشکر

 سالم بایت. لطفا در مورد گوشی HTC D 560 w به طور کامل توضیح دهید.

 سالم. لطفا نام قلم هوشمندی که در صفحه 16 معرفی کردید و نام شرکت تولیدکننده 
آن را به اطالع برسانید.

 سالم بایت. ممنون از سیستم هفته. مي خواستم بدانم سیستم بهتري با این قیمت 
هست؟

appهای  درباره  لطفا  کردم.  جمع  را  تو  شماره های  تمام  من  عزیز.  بایت  سالم   
آندروید و آی او اس بیشتر صحبت و معرفی کنید.

   z10 سالم بایت. لطفا در مورد مزایا و معایب سیستم عامل گوشی های بلک بری 
توضیح دهید.

 لطفا قیمت های بخش هنر دیجیتالی را به تومان هم بنویسید.

 سالم بایت. لطفا درباره سیستم عامل کروم توضیحات کاملي بدهید.

سـمیهایوانکی-سـیدهفاطمهموسـوی-حیدرذبیحی-حسـین
ذوالفقاری-مهرانذوالفقاری-مریمخورشـاهی-سـلیمهرحیمی
-هـادیبروشـکی-فریبـاضابطیـان-عیـنا...محمدپـور-مریم
رفیعزادهطولش-آقجهرفیعزاده-لیالمحمدپورطولش-سیدهبهناز
میرزایی-عادلمحمدپور-امیرحسیناسـدا...ی-روحا...شریفی-
انسیهآذرکسب-فرنگیساسماعیلی-مونادباغیان-کیارشآبداری
-مبشـرزمانی-سـجادیاراحمدی-بیبیهداابافت-سیدمجتبی
رحیمـی-عبدالرحمـانوضعـیرودی-ابوالفضلمرشـدلو-عماد
سعادتعاکفی-حسنسمیعی-آیدیننوری-مریمحسنآبادی-
مسعودرئیسالمحدثین-رضاعباسزاده-مهدیزراعتی-محمدعلی
کریمی-محمدحسنجعفری-فریبارضایی-سمانهروحانی-زهرا
امیریجامـی-مهدیمظلومی-زهراصنعتـی-بیژنکچرانلویی-
رضافردوسیمکان-تهمینهدهقان-پیمانقنبری-عیسیدهقان
-رضاگوهری-سـیدهادیبیـات-جوادبیات-امیرحسـیننوائي
-آرزوتقـوي-مهـدينوایي-مجیدنجفونـد-ابوالفضلذوالفقاری
-فریدهذوالفقاری-سـیدعلیاکبرخیاطیان-جـوادغفوری-رضا
لطفیایلهائی-روحا...محمدپور-جوادهادیزاده-ابوالفضلمحمدپور

بایت به 2 نفر »یک نفر از مش�هد     و یک نفر از شهرس�ت�ان« از کس�اني که رمز جد    ول نشریه را ارس�ال کنند    ، جوایزي 
به رسم ی��اد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمی��ل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پی���امک 
به ش�ماره 2۰۰۰999 قب��ل از چاپ ش�م��اره بعد    ي به د    فتر ب��ایت ارسال شود    . پیامک هاي ارس��الي فقط باید     د    ر 

قالب زیر ارسال شوند     تا د    ر قرعه کشي شرکت د    اد    ه شوند    .
روش ارس�ال پیام�ک: کلمه »ب��ایت« )د    ر آغاز متن پیامک(، ش�م���اره جد    ول، رمز ج�د    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مش�هد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرس�تاني ها. از ذکر نام و نام شهرس�ت��ان د    ر متن پیامک خود    د    اري کرد    ه و 

از حروف ف��ارسی استفاد    ه کنید    .
روش ارس�ال ایمی�ل: کلمه »ب��ای�ت« )د    ر آغاز متن ایمیل(، ش�م���اره جد    ول، رمز جد    ول و ح�رف »م« یا »M« براي 
مش�هد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرس�تاني ها را به نشانی byte@Khorasannews.com ارسال نمایید    . 

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

1- نام پروژه مشترک مایکروسافت، گوگل و موزیال برای ایجاد وب سریع تر 
)صفحه 5( - خط مورب 2- دهن کجی - ماده ای خوش بو که از ناف آهو 
به دست می آید - شیپور بزرگ ۳- مدیر پروژه کروم )صفحه ۳( 4- دارو 
- روشن بودن چراغ ID - تاب و توان 5- خانه ییالقی - هواپیمای تندرو 
- نغمه و آهنگ 6- طال - مرورگر شرکت موزیال )صفحه ۳( 7- پرحرف 
- ذره باردار 8- مزه میوه نارس - از فلزات سنگین - سنگ قیمتی و جواهر 
9- شرکتی که در حوزه خانه های هوشمند فعالیت دارد )صفحه 4( - از 
نت های موسیقی - کلمه پرسش از زمان 10- ارابه ای که با اسب کشیده 
می شود - برای جمع آوری آب ساخته می شود 11- چغندر پخته شده - 

واردات و توزیع پهنای باند اینترنت به عهده این شرکت است )صفحه 5(

رمز جد    ول 37۰  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)2 افقی و 4 عمودی( - )10 افقی و 4 عمودی( - )2 افقی و  5  عمودی( - )11 افقی و 1 عمودی(
)۳ افقی و 7 عمودی( - )9 افقی و 11 عمودی( - )1 افقی و 10 عمودی( - ) 7  افقی و ۳ عمودی(

)JPG( رمز جد    ول شم��اره 369: جی پگ

عمـودی:

1- یکی از سیستم عامل ها )صفحه 5( - شرکت Nest توسط این شرکت 
تصاحب شده است )صفحه 4( 2- از ویتامین ها - مخرب های اینترنتی - 
مایه حیات ۳- گنگ و بی صدا - نرم افزاری جهت رایت CD 4- آسمان 
- کمیته ارتباطات فدرال آمریکا )صفحه 4( 5- کافر - پاداش و مزد 6- 
ورزش مشت زنی - از حروف الفبای انگلیسی - یکی از زبان های برنامه 
ــی - رنگ گیاهی 8- اولین  ــی )صفحه 5( 7- پیل و مولد الکتریک نویس
ــت وجوی فارسی 9- سخن صریح  و بی پروا  مرتبه عددی - موتور جس
- فناوری در حد میکرو - پسوند شباهت 10- از شهرهای کشور فرانسه 

- منقار - از بین بردن سایت های اینترنتی 11- زبان وب )صفحه ۳(

همـــراهباشـــماجـــدول
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د    فتر مرکزی روزنامه خراســان
ضميمه بایت

آن چه که یک تایپیست الزم دارد

ــط "جس  ــان می دهدکه توس ــیار جالب را نش ــر صفحه کلیدی با طراحی بس تصوی
وینسنت" طراحی شده است. این محصول به شکل پروانه ساخته شده و سازندگان 
ــت حرفه ای  ــت که یک تایپیس ــن تنها صفحه کلیدی اس ــن باورند که ای ــر ای آن ب
ــود تا به طور قابل مالحظه ای امکان  ــاختار آن باعث می ش ــد! س ــته باش باید داش

شخصی سازی داشته باشد. اطراف صفحه از جنس چوب افرا است.
ــت و کاربر  ــازی دو ویژگی مهم این صفحه کلید اس Open Sourse و شخصی س

ــرده و در هر جا که می خواهد قرار  ــد به راحتی دو بخش آن را از هم جدا ک می توان
دهد و استفاده کند.

ــدن کلیدها و تایپ بی صدا و همچنین امکان اشتراک گذاری  امکان برنامه ریزی ش
آنالین از دیگر ویژگی های این صفحه کلید 999 دالری است.

درخت پر انرژی

این درختچه کوچک با پنل های خورشیدی، در واقع ایستگاه شارژ سیاری است که 
در زیر سایه خود انواع وسایل الکترونیکی شما را با سرعت احیا می کند!

ــیدی خود انرژی را ذخیره کرده و تا  Ginkgo Solar Charger با پنل های خورش

4000mAh می تواند شارژ همراه برای شما داشته باشد.

ــوده و دارای پورت مخصوص جهت  ــبک ب ــیار س این محصول Ecofriendly بس
ــتگاه های دیگر  ــی، تبلت، دوربین و دس ــما از قبیل گوش ــایل ش اتصال به انواع وس
ــدن اتمام شارژ بهینه را اطالع  ــد. چراغ LED موجود روی شارژر با سبز ش می باش

می دهد. این محصول 2۳ یورو قیمت دارد.

چراغ خواب هوشمند

aumi نمونه ای دیگر از انواع وسایل هوشمندی است که هر روز وارد بازار می شود.

ــتم بلوتوث است که به گوشی شما  این محصول نوعی چراغ خواب مجهز به سیس
متصل شده و به شما این امکان را می دهد تا بتوانید میزان نور، رنگ و مدت زمان 

روشن بودن چراغ را کنترل کنید.
این چراغ هوشمند به صورت خودکار با تاریک شدن چراغ روشن می شود و به دلیل 

داشتن باتری قابل شارژ تا 10 ساعت قابل استفاده است.
جالب این که چنان چه تماسی داشته باشید یا پیامی برای شما بیاید، چراغ با روشن 

شدن به کاربر اطالع می دهد.

وسیله شگفت انگیز

ــط 12.5x16.5x50 میلی متر  ــدازه آن فق ــیله کوچک که ان این وس
می باشد، مجموعه ای از چند وسیله مختلف است که در مقیاس جیبی 
ــت. این محصول که BLUEPIN نام دارد، مجهز به  ــده اس تولید ش
ــمند شما متصل شده،  ــتم بلوتوث 4 می باشد و به گوشی هوش سیس
ــیقی،  ــخ دهی به  مکالمات، رد تماس، پخش و توقف موس امکان پاس
زیاد و کم کردن صدا و از همه مهم تر گرفتن عکس سلفی را دارد. در 
واقع آن را می توان وسیله ای شگفت انگیز دانست که می تواند در هر جا 
همراه تان باشد و امکان مدیریت گوشی از راه دور را برای شما فراهم 

کند. هنوز این وسیله وارد بازار تجاری نشده است.

اسپیکر با روکش پالسمایی

ــرکت UE در هفته اخیر بلوتوث اسپیکر ضدآبی را به بازار عرضه  ش
ــیار کوچک، نمونه ای مناسب  ــت که با طراحی مدور و بس کرده اس

برای استفاده در تمام مکان ها می باشد.
ــورت ۳60 درجه پخش می کند، به  ــن محصول که صدا را به ص ای
ــرد و غبار و ضد  ــمایی که دارد ضد آب، ضد گ ــل روکش پالس دلی
ــتانی و یا در  ــن جهت در مکان های کوهس ــد و به ای ضربه می باش
مکان های  آبی بسیار مناسب است. این اسپیکر کیفیت بسیار باالیی 
ــی، تبلت، پخش کننده موسیقی و  ــتم بلوتوث به گوش دارد و با سیس
دیگر دستگاه های شما متصل می شود. قیمت آن 100 دالر می باشد.

 شاد ی طباطبایی

فراتر از ماوس
Revus نام ماوس بازی است که در تصویر مشاهده می کنید و 

توسط شرکت Clean Slate طراحی شده است.
این ماوس عاله بر تحول در شکل، ساختار کامال متفاوت 
با نمونه های معمول دارد. مهم ترین نکته این ماوس جالب 
ــت که بر خالف سایر ماوس های بازی برای گروه  این اس
سنی خاصی طراحی نشده و همه عالقه مندان به بازی های 
رایانه ای می توانند به راحتی از آن استفاده کنند. به عالوه این 
که کامال ارگونومیک بوده و امکان استفاده با نوک انگشتان و یا 
تمام کف دست وجود دارد. اگر چه هنوز اطالعات دقیقی از نحوه 
عملکرد این ماوس بازی ارائه نشده ولی شرکت سازنده آن را نمونه ای 

منحصر به فرد از این دسته از محصوالت معرفی کرده است.
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