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بی شک انتشار آگهی واگذاری سهام شرکت توسعه اعتماد 
مبین را می توان مهم ترین خبر فاوای کشور در هفته ای 
که گذشت دانست. به گزارش ایسنا، هفته ای که گذشت 
انتشار آگهی  با  فناوری اطالعات  ارتباطات و  در حوزه 
مزایده سهام حاکمیتی مخابرات آغاز شد و تا پایان هفته 
نیز بخش مهمی از گفت وگوها به این امر اختصاص پیدا 
کرد. بر این اساس شرکت توسعه اعتماد مبین که سهام 
۵۰ درصد به عالوه یک سهم مخابرات را در اختیار دارد با 
انتشار فراخوانی آمادگی خود را برای فروش صد در صدی 
سهام این شرکت اعالم کرد. این اتفاق در شرایطی رخ 
داد که هفته گذشته نیز سید مصطفی سیدهاشمی - 
رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران - با اشاره به 
ضرر ۲۷۰ میلیارد تومانی مخابرات این گونه اعالم کرده 
بود که ما عاشق نگه داشتن سهام مخابرات نیستیم و اگر 
فردی بخواهد این سهام را بخرد با همان شیوه ای که آن 

را خریداری کرده ایم واگذار خواهیم کرد. 

مالکیت بیش از ۱۰ سیم کارت ممنوع
همچنین دومین روز هفته ای که گذشت با ۳۱ خرداد 
قبلی  اعالم  تاریخ طبق  این  در  که  بود  ماه مصادف 
بود  آن  بر  قرار  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان 
که سیم کارت های افرادی که بیش از ۱۰ سیم کارت 
از یک اپراتور را به نام خود خریداری کرده بودند در 
صورت عدم تعیین تکلیف به طور دو طرفه قطع شود.

شرط کمک وزارت به مخابرات
در این هفته سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت 
بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز با اشاره به حضور 
وزیر ارتباطات در جلسه این کمیسیون از شرط این وزارتخانه 
برای کمک به مخابرات در صورت اصالح ساختار خبر داد. 
اسماعیل جلیلی در توضیح جزئیات این جلسه گفت: "در 
این جلسه عنوان شد که سود همراه اول آن قدر باالست 
که انواع و اقسام شرکت ها و بانک ها را خریداری کرده 
است لذا ادعای شرکت مخابرات مبنی بر زیان دهی مورد 
تائید نیست و مخابرات باید سود دولت، سود سهام عدالت 
و بدهی های خود را به دولت پرداخت کند.  در واقع شرکت 
مخابرات باید خصوصی بماند اما اقدامات توسعه ای را انجام 
دهد؛ در حالی که اقدامات توسعه ای تا امروز بسیار ناچیز 
بوده است و شرکت مخابرات با استناد به مصوبه شورای 
رقابت اقدام به افزایش تعرفه ها کرده است". وی با اشاره 
به سخنان وزیر ادامه داد:  "به گفته  وزیر اشکال در واگذاری 
مخابرات این بوده که همه تجهیزات و تاسیسات ایستگاه ها 
و زیرزمین را واگذار کرده و باعث شده انحصار از دولت 

گرفته شود و انحصار جدید ایجاد شود".

تخلیه خطوط ADSL ظرف ۷۲ ساعت
معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات نیز در این هفته 

اعالم کرد: تمامی اپراتورهای PAP موظف هستند پس 
از دریافت درخواست تخلیه خط از سوی مشترکین خود، 
موضوع را به شرکت های مخابراتی اعالم کنند و شرکت 
مخابرات نیز باید حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از 
دریافت درخواست، خطوط مشترکین متقاضی را تخلیه 
کند.غالمرضا داداش زاده با اشاره به اینکه درخواست تخلیه 
مشترکین شرکت مخابرات ایران نیز باید در همین بازه 
زمانی از سوی شرکت های مخابرات استانی انجام شود، 
افزود: درصورت ارائه درخواست تخلیه از سوی مشترک و 
عدم اقدام مؤثر از سوی اپراتور، مشترک می تواند شکایت 
خود را در سامانه ۱۹۵ )سامانه پاسخگویی به شکایات( 

ثبت کند تا در سریع ترین زمان به آن رسیدگی شود.

تشدید نظارت بر شرکت های اینترنتی
معاون نظارت سازمان رگوالتوری از تشدید کنترل کیفیت 
جریمه   SLA رعایت  "عدم  گفت:  و  داد  خبر  اینترنت 
شرکت های خاطی را به دنبال خواهد داشت". غالمرضا 
داداش زاده درباره کیفیت اینترنت اظهار کرد: "پیش از این 
نیز بارها اعالم کرده بودیم که از وضعیت اینترنتی که از 
سوی برخی شرکت ها ارائه می شود رضایت نداریم. در این 
میان راهکارهای مختلفی مورد توجه قرار گرفت تا شرایط 
موجود در این بخش بهبود پیدا کند". وی ادامه داد: "زمانی 
که ما پهنای باند شرکت ها را از طریق سامانه های خود 
رصد می کنیم به محض این که متوجه شویم شرکتی 
بیشتر از پهنای باندی که در اختیار دارد اقدام به جذب 

مشترک کرده بالفاصله دستور توقف فروش می دهیم".

عدم رعایت قوانین علت چالش است
در این مدت مدیرعامل پیشین مخابرات نیز تاکید کرد: 
"آن چه طی ماه ها و سال های اخیر در زمینه مخابرات 
مشکل ساز بوده، بیش از همه به عدم توجه افراد به 
باز می گردد". صابر  اعمال سالیق شخصی  و  قانون 
فیضی در توضیح بیشتر این مطلب اظهار کرد: "این که 
است  موضوعی  می کند  ضرر  است  مدعی  مخابرات 
که باید مورد توجه قرار گیرد.  زمانی در سال ۱۳۸۵ 
قانونی تصویب شد که اجرای آن چندین سال طول 
کشید براساس این قانون الزم بود که کدهای درون 
مکالمات  برای  جدیدی  تعرفه  و  شوند  حذف  استانی 
به  که  قانون  این  در  اما  شود،  اعمال  استانی  درون 
بر  قرار  شد،  اجرایی  و  تعریف  عدالت  رعایت  منظور 
آن بود اگر مخابرات کاهش درآمد پیدا کرد متناسب با 
میزان کاهش این شرکت، تعرفه ها افزایش پیدا کند". 
با توجه  مدیرعامل اسبق مخابرات ادامه داد: "اکنون 
به  قانون آمده  این موضوع به صراحت در  این که  به 
نظر می رسد حق با مخابرات است چرا که از ابتدا هم 
قرار بر آن بوده که تعرفه ها به گونه ای تنظیم شود که 
مخابرات ضرر نکند". فیضی در ادامه متذکر شد: "با 
اجرای طرح هم کدسازی تلفن ثابت مخابرات از نظر 
درآمد نسبت به گذشته زیان دید و حال براساس همان 
قانونی که اشاره شد دولت موظف است راهکار جبران 
این ضرر و زیان را فراهم کند، اما در این میان باید به 
این نکته نیز توجه کرد که آیا مشکل مخابرات صرفا 

با افزایش تعرفه ها حل خواهد شد؟"

هفته ای برای فروش مخابرات
آمادگی برای فروش 100 درصدی سهام مخابرات اعالم شده است

اشکال در واگذاری مخابرات این بوده که همه تجهیزات و تاسیسات ایستگاه ها 
و زیرزمین را واگذار کرده و باعث ش�ده انحصار از دولت گرفته ش�ود و انحصار 

جدید ایجاد شود

پروانه فعالیت یا خصوصی سازی؟

 سعید    طباطبایی

هفته گذشته، دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درمورد ادامه فعالیت شرکت های دارنده 
پروانه های عرضه خدم��ات اینترنت و توزیع خطوط اینترنت، از تصویب نحوه فعالیت این 
شرکت ها، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد و گفت: براساس این مصوبه، پروانه 
 ISDP و ISP دیگر صادر نمی ش��ود و )تنها( آن دس��ته از پروانه های ISDP و ISP جدید
تمدید خواهند ش��د که مطابق با ضوابط پروانه شان، در حوزه پروانه دریافتی فعالیت کرده، 
تخلف عمده نداشته باشند و تقاضای تمدید پروانه خود را در زمان مقرر به رگوالتوری ارائه 
کنند. اکنون، ۲۰ سال است که عرضه و تقاضای پروانه فعالیت در بخش ارتباطات کشور، 
در ادبیات مقررات گذاری ما، موضوعیت یافته و آنچنان جا افتاده اس��ت که احدی از خود 
نمی پرس��د: "آیا رگوالتوری ها پروانه فعالیت صادر می کنند؟" جالب است که پاسخ بدیهی 
به این پرس��ش، در ایران مثبت اس��ت ولی در اغلب کشورهای جهان منفی است. اما، چرا 
رگوالتوریهای ارتباطات در سایر کش��ورها، برخالف ایران پروانه فعالیت صادر نمی کنند؟ 
به چند دلیل! چون نهادهای دولتی معموال از فعالیت اقتصادی و س��رمایه گذاری در بخش 
ارتباطات و به ویژه در بخش اینترنت، اس��تقبال می کنند، فعالیت آن ها را به درخواس��ت و 
دریاف��ت پروانه فعالیت موکول نمی کنند و تنها چیزی که از متقاضیان فعالیت اقتصادی و 
سرمایه گذاری در این بخش می خواهند، این است که اگر درخواستی از رگوالتوری دارند، 
اول بروند در سامانه نام نویسی رگوالتوری، نام شرکت خود را به ثبت برسانند و از آن سامانه 
خودکار، یک کد اقتصادی یگانه را دریافت کنند. اگر پول کمی  هم از شرکت دریافت می شود 
)که معمواًل نمی شود(، بابت تراکنش های مربوط به ثبت نام است. در نتیجه، نه "فعالیت"، 
موضوع صدور پروانه اس��ت و نه تحت چنین عنوانی، پولی از کسی دریافت می شود. آنچه 
در نزد رگوالتوری ها، نیاز به صدور پروانه دارد و بابت صدورش، رگوالتوری پول درخواست 
می کند، حق دس��تیابی به منابع کمیابی است که توسط رگوالتوری کنترل می شوند و گاه 
برای استفاده از آن، مزایده برگزار می شود. به عبارت دیگر، تاهنگامی که شرکت مخابراتی/
اینترنتی نیازی به منابع کمیاب نداش��ته باش��د، به هیچ پروانه ای نیاز ندارد. ۲۰ سال پیش، 
شورای عالی انقالب فرهنگی، اینترنتی را که تازه وارد دانشگاه های کشور شده بود، مقوله ای 
فرهنگی تشخیص داد و لذا فعالیت عمومی  در این حوزه را همچون فعالیت در حوزه مدارس 
غیر دولتی، مستلزم اخذ مجوز رسمی  و صدور پروانه فعالیت از طرف مراجع ذیربط دانست 
و ب��ه تدوین مقررات ص��دور پروانه فعالیت برای فراهم آوران خدمات اینترنت و توزیع باند 
دسترسی به اینترنت، همت گماشت. ۱۰ سال بعد از مقررات گذاری های شورای عالی انقالب 
فرهنگی، س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات تأسیس شد و چون مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی، حکم قانون را داشتند، 
س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حق صدور پروانه فعالیت ISP و ISDP را در 
کنار حق صدور پروانه طیف، از آِن خود دانست و تاکنون بدون نقد فعالیت ده ساله اش، هنوز 
مایل است، "پروانه فعالیت"، صادر و بابت صدور پروانه فعالیت، پول دریافت کند. باید گفت 
که ایران هنوز فاقد رگوالتوری به معنای درست کلمه رگوالتوری است. رگوالتوری، نهادی 
غیرانتفاعی و غیردولتی یا NGO یعنی مستقل از دولت و مستقل از بخش خصوصی است. 
اگر بخش ارتباطات کش��ور خواس��ت، روزی "رگوالتوری دار" شود، نخست باید حوزه های 
فعالیت رگوالتوری ارتباطات را تعریف کند. در نتیجه: "فعالیت" به معنای تأسیس شرکتی 
فعال در حوزه خدمات ارتباطات و صدور پروانه فعالیت، موضوع مقررات گذاری و جزو اهداف 
رگوالتوری ها نیست! حتی درمورد خصوصی سازی بخش مخابرات، در مرحله ای که یک 
ش��رکت مخابراتی در حال گذار از دولتی بودن به خصوصی ش��دن است و با صدور پروانه 
خصوصی سازی، از جرگه دولت خارج می شود، نمی توان به پروانه خصوصی سازی، "پروانه 

فعالیت" نام داد، گرچه در ادبیات ما، این اصطالح رایج است.

یادداشت
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ش��رکت های بزرگی مانند یاهو، اپ��ل و گوگل تا به حال 
س��رویس های بس��یاری را ب��رای راحتی ارتب��اط افراد 
مختلف در سراس��ر جهان طراحی و معرفی نموده اند. در 
سال های گذشته گوگل سرویس هایی بسیار پیشرفته از 
صفحات گس��ترده به  نام GoogleDocs را به کاربران 
هدیه داده اس��ت، این صفحات به طور گسترده ای مورد 
توجه کاربرانی که عالقه مند ب��ه ارتباط اینترنتی با افراد 
مختلف هستند قرار گرفته است و به نوعی این سرویس ها 
جایگزین قدرتمن��دی برای نرم افزارهایی مانند مجموعه 
آفیس مایکروسافت محسوب می ش��ود. به تازگی تعداد 
این سرویس های اینترنتی بس��یار بیشتر از گذشته شده 
است و شرکت های بسیاری تصمیم بر این گرفته اند که 
کارب��ران را به کلود کامپیوتینگ ع��ادت دهند. به عنوان 
نمونه Zoho سایتی برای ویرایش آنالین است که شامل 
  Zoho Chat، Zoho Writer بخش های مختلفی مانند
Zoho Sheet و س��رویس های دیگر می باش��د. تقریبا 

تمام قس��مت های آفیس مانند ورد و اکسل و پاورپوینت 
توسط این سیستم پرکاربرد به صورت آنالین پوشش داده 
می شوند. در این زمینه سایت vadivel.com  گفت وگوی 
جالبی با آقای Sridhar Vembu که سرپرس��ت و مدیر 

تیم سرویس های Zoho می باشند، انجام داده است.

مورد  در  کمی  می شود  اگر  شروع  برای   
صفحات Zoho برای ما توضیح بدهید.

ب��ه ص��ورت خالص��ه بای��د بگویم ک��ه ه��دف اصلی 
از طراح��ی صفح��ات Zoho ایج��اد محیط��ی س��اده 

ب��رای راحت��ی کار هم��کاران اینترنت��ی ب��وده  اس��ت.

 اگر بخواهیم کار خود را در این محیط انجام 
کجا   ،Zohosheet در  ما  کار  نتیجه  دهیم 
ذخیره می شود؟ آیا در فایل ذخیره می شود یا 

در یک بانک اطالعاتی؟
در هر دو. ما به گونه ای این سیستم را طراحی کرده ایم که 
بهترین کارایی را داشته باشد و از سیستم ذخیره سازی در 
فای��ل در مواقعی که به I/O با س��رعت باال احتیاج داریم 
اس��تفاده می کنیم و در س��ایر مواقع هم نتیجه در بانک 

اطالعاتی ذخیره خواهد شد.

 آیا نتایج کارها کدگذاری خواهند شد؟
برای امنیت کاربران، کد گذاری اطالعات نیاز است. این 
امکان حتما در آینده به سیستم اضافه خواهد شد اما اکنون 

فقط فایل هایی برای افزایش امنیت اضافه شده است.

و  طراحی  برای  فناوری هایی  چه  از  شما   
پیاده سازی این سیستم استفاده کرده اید؟

برای نوش��تن نرم اف��زار از جاوا و برای افزایش س��رعت 
صفحات از Ajax استفاده شده است.

این  از  استفاده  برای  خاصی  دلیل  آیا   
فناوری ها داشته اید؟

ترکیب جاوا و  Ajax عالوه بر افزایش سرعت به طور جداگانه 
مزایای بسیاری دارند. جاوا با توابع کتابخانه ای قدرتمندی که 

دارد به راحتی قابل گسترش می باشد و با فناوری های جدید 
سازگار شده و Ajax هم کار  را آسان می کند.

حمایت  مالی  نظر  از  را  شما  که  شرکتی   
می کند AdventNet است و این شرکت ادعا 
کرده است که استفاده از تمام سرویس های 
Zoho Plan� و Zoho Writer از قبیل Zoho

ner و Zoho Chat برای همیشه به صورت 
رایگان خواهد بود. با این حساب هزینه و درآمد 

تیم کاری از کجا تامین خواهد شد؟
مسلما این صحبت فقط برای استفاده از نسخه آزمایشی 
سیستم بوده است و اگر کاربران بخواهند از نسخه اصلی و 
کامل سیستم استفاده کنند باید هزینه ای را بپردازند اما این 
هزینه طوری در نظر گرفته شده است که همه کاربران به 
راحتی بتوانند سیستم  را تهیه کنند و از آن استفاده نمایند.

 آیا بین  Zoho و گوگل به خاطر سیستم های 
مشابه دشمنی به وجود نیامده است؟ 

گوگل هیچ وقت آزاری برای ما  نداش��ته و ما هم س��عی 
کرده ایم که مزاحمتی برای آن نداش��ته باش��یم، بیش��تر 
فعالیت ما مرب��وط به مراکز تج��اری و گروه های کاری 
کوچک می باشد و این در حالی است که گوگل در سطح 

گسترده تری فعالیت می کند.

سیستم  این  طراحی  ساختار  به  توجه  با   
چگونه تضمین می شود که حاصل تالش و کار 
من به راحتی در اختیار بقیه کاربران قرار نگیرد 

و از نتیجه کار من سوءاستفاده نشود؟
هر کاربر در این سیس��تم در صورت عضو بودن، اعتباری 
خواهد داش��ت و اعتبار آن از طریق سیس��تم امنیتی که 
برای Zoho در نظر گرفته ش��ده است، سنجیده می شود 
و می توان این اطمین��ان را به کاربران داد که نتیجه کار 
آن ها تنها توسط خودشان قابل دسترسی می باشد و تنها با 
اجازه خود کاربر بقیه افراد می توانند از کارش استفاده کنند.

اختیار  در  شما  از  زودتر  گوگل  سرویس   
برای  آن ها  از  شما  آیا  گرفت.  قرار  کاربران 

طراحی و پیاده سازی الگو برداری کرده اید؟
موقعی که م��ا این طرح را در نظر گرفتیم و برای اجرای 
آن اقدام کردیم، انتظار داشتیم که زودتر از این که طرح ما 
به مرحله اجرا برسد افراد دیگری هم کاری مشابه کار ما 
انجام دهند و شاید هم زودتر از ما به نتیجه برسند، اما این 
را هم باید در نظر بگیرید که سیس��تمی که گوگل ارایه 
داد، بیشتر قسمت word را از مجموعه آفیس شبیه سازی 
کرده بود و سیس��تم م��ورد نظر ما پیاده س��ازی امکانات 
بیشتری را در نظر داشت و این طور نبود که ما برای الگوی 

کاری خود از دیگران کمک گرفته باشیم.

وقتی ش��رکتی مانند گوگل یا اپل به یک اقدام متفاوت دست می زند، در عرض مدت 
زمان بس��یار کوتاهی خبر آن در میان همه رسانه های آی تی پخش شده و بسیاری از 

افراد و کارشناسان مختلف در مورد آن صحبت می کنند.
یکی از ش��رکت هایی که همیش��ه درگیر حاش��یه بوده و از دس��ت خبرنگاران آرامش 
ندارد، شرکت اپل است. این شرکت بزرگ برای جلوگیری از این که اسرار اپل توسط 
کارمندانش در مکان های عمومی فاش شود به ابتکار جالبی دست زده است. مدیران 
اپل بهترین راه برای جلوگیری از لو رفتن اطالعاتشان و مقابله با ترس از جاسوسان را 
افتتاح یک رستوران بزرگ دانسته اند و جالب است که بدانید این رستوران به صورت 

اختصاصی برای کارمندان اپل طراحی شده است.
تا به حال این مش��کل بارها پیش آمده اس��ت که کارمندان ش��رکت اپل نمونه های 
آزمایش��ی از محصوالت این شرکت را در رستوران های گوناگون جا گذاشته اند و این 
موضوع باعث شده است که بسیاری از ایده ها و برنامه های این شرکت قبل از این که 
به صورت رسمی اعالم شوند، فاش شده یا توسط شرکت های دیگر مورد سوءاستفاده 

و الگوبرداری قرار گیرند.
اپل برای حل این مش��کل ب��ه جای این که به فکر طراحی یک نرم افزار باش��د که 
محصول جا گذاش��ته شده را به طریقی از کار بیندازد، تصمیم به افتتاح این رستوران 
گرفته اس��ت تا کارمندان فقط در رس��توران مخصوص این ش��رکت غذا خورده و به 
ای��ن ترتیب نیازی نباش��د که به جز برای خواب، محل کار خ��ود را ترک کنند. مدیر 
تس��هیالت امالک اپل که "ویسن هانت" نام دارد طی مصاحبه ای اعالم کرده است 
که طراحی و ساخت این رستوران بازتابی از ترس مدیران اپل نسبت به مسائل امنیتی 
این ش��رکت بوده است. این رس��توران در کنار محوطه مخصوص ساختمان های این 

شرکت و در زمینی به مساحت ۲۱۴6۸ فوت مربع خواهد بود.
به این ترتیب اپل تصمیم گرفته اس��ت که برای افراد و کارمندانش سطحی از امنیت 
را به وجود آورد تا آن ها با آرامش کامل و بدون هیچ گونه ترس��ی از ش��نیده ش��دن 
مکالماتش��ان توس��ط رقبا یا دیگر اف��راد بتوانند در محیطی متف��اوت و امن در مورد 
پروژه ه��ای کاری، تحقیق��ات و آزمایش هایی که در ش��رکت اپل انجام می ش��ود، با 

همکاران خود صحبت کنند.
البته باید بدانید که این س��اختمان تنها یک رس��توران نیست و مجموعه ای است که 
ش��امل کافی ش��اپ، اتاق مالقات، سالن پذیرایی، اتاق کنفرانس، محلی برای بازی و 
ورزش و همچنین یک پارکینگ زیر زمینی اس��ت. به این ترتیب شاید بتوان کمی از 
خس��اراتی که تا به حال به ش��رکت اپل به خاطر گم شدن دستگاه ها، قبل از ورود به 

بازار، وارد شده است، را جبران کرد.
البته مدیران این شرکت برنامه ریزی های ویژه ای را انجام داده اند که طی آن ها دیگر 
امکان این که نمونه های حس��اس اولیه محصوالت اپل در اماکن عمومی جا گذاشته 
شود، وجود نداشته باشد. زیرا این موضوع گذشته از ضرر مالی بسیاری که به شرکت 
اپل وارد می کند باعث می ش��ود که نتایج شرم آور دیگری را هم برای این شرکت به 
دنبال داشته باشد. طبق بررسی هایی که مدیران اپل انجام داده اند میزان فراموشی در 
میان کارمندان این شرکت بسیار بیشتر از دیگر شرکت ها بوده است و همین موضوع 

باعث فاش شدن اسرار اپل شده است.
ب��ه همین خاطر در رس��توران اپل هیچ جای��ی برای افراد غریبه وج��ود ندارد و تمام 
مش��تریان این رس��توران کارمندان اپ��ل خواهند بود تا ب��ا خیالی آس��وده بتوانند به 

فراموشکاری خود ادامه بدهند.

رستوران اپل، جای شما نیست
 گلس�ا ماهی�ان

یک آفیس آنالین داشته باشید

ZOHO مدیر ،Sridhar Vembu مصاحبه با

Zoho س�ایتی برای ویرایش آنالین اس�ت که تمام�ی امکانات مجموعه 
آفیس را به کاربران ارائه کرده است

یادداشت
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در جهان امروز فناوری ماه به ماه جایگزین می شود و 
روش های قدیمی، از کار افتاده و بازنشسته می شوند. 
اگر ش��ما یک��ی از آن افرادی هس��تید ک��ه از همین 
فناوری های قدیمی در حال کسب درآمد هستید، بهتر 
است س��ریع تر به فکر به روز کردن خودتان باشید؛ در 
غیر این صورت بدون ش��ک در آین��ده زمین خواهید 
خورد. س��خن را کوت��اه می کن��م. فناوری هایی مانند 
پیام��ک یا حتی تلف��ن ثابت و باز هم حت��ی اینترنت 
ADSL همه در معرض جایگزین شدن هستند. شاید 

باور نکنید اما اگر به اتفاقاتی که این روزها در صنعت 
فناوری اطالعات در حال وقوع است، نگاهی بیندازید، 
شما نیز این مسئله را تایید خواهید کرد. همین حاال نیز 
پیامک رقیب قدر و سرسخت خود را شناخته و بر این 

باور هم هست که توان مقابله با آن را ندارد. از پیامک 
که بگذریم تلفن ثابت هم نس��خه اش در حال پیچیده 
شدن است. تنها کافی اس��ت به شبکه های اجتماعی 
موبایل نگاهی بیندازید. از این ها گذشته شاید تا چهار 
یا پنج س��ال دیگر به ADSL هم نیازی پیدا نکنید و 
اینترنت را از آس��مان یا فضا دریافت کنید. همه این ها 
یک هشدار است و زنگ خطر را برای دست اندرکاران 
این حوزه ها به صدا درآورده است. شاید نهایتا بیش از 
پنج س��ال دیگر برای تغییر زیرساخت ها فرصت باقی 
نمانده باش��د در غیر این صورت این دست اندرکاران 
عزیز نه تنها باعث زمین خوردن خودشان و آزار مردم 
می شوند بلکه باعث عقب ماندگی کشور در حوزه  های 

جایگزین خواهند شد.

صنعت و معدن
با صنایع معدنی ایران بیشتر آشنا شوید

به مناس�بت دهم تیرماه روز صنعت و معدن، اولین لینکدونی این هفته را 
به ای�ن موضوع اختصاص داده ایم. در پایگاه خب�ری معدن نیوز به عنوان 
تنها رس�انه بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی ایران، شما می توانید 
ضمن آشنایی با معادن زغال سنگ، سنگ آهن، سنگ های تزئینی و مواد 
معدنی، به بررسی صنایع معدنی ایران همچون آهن و فوالد، سرب و روی، 
مس، آلومینیوم و سیمان بپردازید. همچنین در این وب سایت مباحثی درباره 
سیاست های معدنی، بورس، صنعت و صادرات گنجانده شده است. افزون 
بر موارد باال مقاالت و پژوهش های مرتبط و اخبار و گزارش های تصویری 

دیگر بخش های سایت را تشکیل می دهند.
www.madannews.ir

موسیقی پارسی
از جدیدترین تولیدات موسیقی لذت ببرید

پایگاه خبری–تحلیلی موسیقی پارس عنوان دومین لینک این هفته می باشد. 
در وب سایت موسیقی پارس می توانید اخبار موسیقی کشور را دنبال کرده و از 
گالری تصاویر سایت بازدید نمایید. آخرین آلبوم های منتشر شده خوانندگان 
کشور، موسیقی متن فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی، یادداشت، نقد 
و بررسی موسیقی داخلی و خارجی و پرداختن به فراز و فرود موسیقی جهان از 
بخش های مختلف این سایت به حساب می آیند. همچنین بررسی سبک های 
خاص موسیقی همچون پاپ، راک، تلفیقی، کالسیک، دستگاهی و نیز دانلود 

ویدئوها و آهنگ های جدید از دیگر بخش های سایت می باشد.   
www.musicepars.com

مشاور شغلی
با تدبیر شغلی نبض بازار را در دست بگیرید

پیش�نهاد بعدی این هفته به وب سایتی در مورد هدایت شغلی و تحصیلی 
اختصاص دارد. مراجعه کنندگان به این س�ایت می توانند ضمن ش�ناخت 
بیش�تر خود از طریق روانشناس�ی ش�خصیت، ش�غل مناس�ب خود را با 
راهنمایی های شغلی پیدا کرده و رشته تحصیلی مورد عالقه خود را از طریق 
مش�اوره های تحصیلی انتخاب نمایند. همچنین افراد جوی�ای کار در این 
وب سایت قادر خواهند بود با مشاغل مختلف بیشتر آشنا شده و با مطالعه 
مقاالت و یادداش�ت های مرتبط با موضوع، نبض بازار را در دس�ت بگیرند. 
افزون بر همه موارد باال آموزش و دانش�گاه، تاالر گفت وگو و فروش�گاه از 

دیگر بخش های سایت به حساب می آیند. 
www.iranianpath.com

دنیای خودرو
از برترین تیم های فرمول یک جهان مطلع شوید

صنعت خودرو همیشه و در همه حال دوستداران و طرفداران خاص خود را 
داشته، به همین منظور در آخرین لینکدونی این هفته به این موضوع خواهیم 
مدل های  جدیدترین  با  شما می توانید  "خودرو"  وب سایت  در  پرداخت. 
اتومبیل در سطح ایران و جهان آشنا شده، از آرشیو مطالب و اطالعات 
سایت بهره مند شده، از گالری تصاویر خودروهای لوکس و زیبا دیدن 
نموده و از رده بندی بهترین راننده ها و برترین تیم های فرمول یک جهان 
مطلع شوید. همچنین شما می توانید جدیدترین و پر خواننده ترین مطالب 
خودرویی سایت را مطالعه کرده و از مطالب سایت های دیگر استفاده نمایید. 
www.khodro.info

جمعه ای��ن هفت��ه OneWeb خبر داد که توانس��ته 
یک سری از سلس��له دوره های جذب سرمایه خود را 
ب��ا مبلغ ۵۰۰ میلی��ون دالر به اتمام رس��انده و آن را 
ببندد. در این دوره جذب سرمایه شرکت های نام آشنا 
و قدری مانند شرکت صنایع هوایی ایرباس، کوالکام، 
کوکاک��وال، گروه Virgin و چندین ش��رکت دیگر به 
چش��م می خورد. ش��رکت OneWeb در نظر دارد تا 
ش��بکه جهانی اینترن��ت را در تمام جهان گس��ترش 
دهد. برنامه OneWeb بر این است که ۹۰۰ ماهواره 
کوچک را طراحی و تولید کند و آن ها را در مداری به 

دور زمین قرار دهد.
به گ��زارش TNW این ش��بکه از ماهواره ها تا کنون 
بزرگترین شبکه ماهواره ای است که ساخته و طراحی 
ش��ده است. قرار اس��ت ۷۰۰ عدد از این ماهواره ها در 
یک برنامه زمانی به فضا فرس��تاده شوند و ۲۰۰ عدد 
دیگر به عنوان پش��تیبان ماهواره های به فضا فرستاده 
ش��ده روی زمین نگهداری ش��وند تا ه��رگاه یکی از 
ماهواره ها دچار خرابی ش��د، با یک��ی از ماهواره های 

موجود روی زمین جایگزین ش��ود. پیش از این مرحله 
جذب سرمایه، شرکت ایرباس گفته بود که مسئولیت 
س��اخت ۹۰۰ ماهواره OneWeb را برعهده می گیرد. 
ش��رکت OneWeb پیش بینی کرده است که تا اتمام 
و راه ان��دازی پروژه مذکور بی��ن 1.5 تا 2 میلیارد دالر 

باید هزینه شود.
بر اس��اس گزارش TNW قرار شده تا در سال ۲۰۱۷ 
فرآین��د ارس��ال ماهواره ه��ا آغ�از گ���ردد. پیش بینی 
می شود که بهره برداری از ای�ن پ�روژه به سال ۲۰۱۹ 

موکول گردد.
دسترسی به اینترنت روزبه روز در حال گسترش است 
و تقاض��ا برای اتصال به این ش��بکه جهانی به ظاهر 
تمام نش��دنی است. عالوه بر این ظهور اینترنت اشیاء 
این نگرانی را به وجود آمرده که در س��ال های آینده، 
تنها افراد نیس��تند که به اینترن دسترسی دارند و بلکه 
هر ش��یئی که در اطراف خود می بینیم ممکن اس��ت 
درخواس��ت اتصال به اینترنت داش��ته باش��د. شرکت 
OneWeb برای تکمیل زنجیره دسترسی به اینترنت 

را  از ماه��واره روی زمی��ن، گیرنده-فرس��تنده هایی 
طراحی کرده که به سادگی توسط افراد در هر مکانی 

قابل نصب است.
 WiFi، 3g ای��ن تجهیزات به امکان��ات ارتباطی مانند
و LTE ه��م مجهزند تا هر دس��تگاه موبایل، تبلت و 
یا لپ تاپ قادر به برقراری ارتباط با آن باشند. شرکت 
OneWeb برای ش��بکه خود اهداف متفاوتی را مانند 

اورژانس، سالمت، دسترس��ی به اینترنت در هواپیما، 
در مناطق صعب العبور و یا توس��عه نیافته، انواع شبکه 
حمل و نقل و موارد دیگر تعریف کرده است و امیدوار 
اس��ت که بتواند تا ۴ یا ۵ سال دیگر رویای اینترنت از 

آسمان را تحقق بخشد.
به غیر از OneWeb شرکت های دیگری مانند گوگل 
در پ��روژه بالون خود و SpaceX که متعلق به "الون 
ماسک" صاحب ش��رکت خودروهای الکتریکی تسال 
اس��ت، قصد دارند تا اینترنت از آس��مان را به واقعیت 
نزدی��ک کنن��د. SpaceX در برنامه خ��ود قصد دارد 

۴۰۰۰ ماهواره را به فضا ارسال کند.

آینده را همین االن ببینید!

اینترنت را از آسمان بگیرید!

 علیرض��ا مظاه�ری

شرکت OneWeb برای یک اتفاق جهانی آماده می شود

لینــــکدونی
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گزارش Akamai از وضعیت اینترنت در سه ماهه اول 
سال ۲۰۱۵ نشان می دهد س��رعت جهانی اینترنت در 

حال افزایش است.
بر اساس این گزارش، متوسط سرعت جهانی اتصال به 
اینترنت، برای اولین بار به ۵ مگابیت در ثانیه رسیده که 
نس��بت به سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۴ حدود ۱۰ درصد 

رشد داشته است. 

آمریکا از برترین ها جا ماند
س��رعت اینترنت در ایاالت متحده آمریکا در سه ماهه 
اول س��ال ۲۰۱۵ افزایش پیدا کرده است اما هنوز این 
کش��ور نتوانس��ته جایگاهی را در میان ۱۰ کشور برتر 

کسب کند.
متوس��ط س��رعت جهانی اتص��ال به اینترن��ت در این 
کش��ورها همچنان باالت��ر از ۱۰ مگابیت در ثانیه باقی 

مانده است.
این میزان سرعت در 6 کشور باالی جدول، باالتر از ۱۵ 

مگابیت در ثانیه می باشد.

ب��ه عنوان مثال میانگین س��رعت اتصال ب��ه اینترنت 
در کره جنوب��ی 23.6، در ایرلند 17.4، در هنگ کنگ 
16.7، در سوئد 15.8، در هلند 15.3 و در ژاپن 15.2 

مگابیت در ثانیه به ثبت رسیده است.
اگرچ��ه ایاالت متحده آمریکا در فهرس��ت ۱۰ کش��ور 
پرسرعت دنیا قرار نگرفته اما کمیسیون ارتباطات فدرال 
می��زان پهنای بان��د برای این کش��ور را بین ۳ الی ۲۵ 

مگابیت در ثانیه تعریف کرده است.

آدرس های یکتا با سرعت باال
در س��ه ماه��ه ابتدایی س��ال جاری می��الدی به طور 
میانگی��ن تنها 4.6 درص��د از آدرس های IP منحصر 
به فرد جهانی به س��رعت حداقل ۲۵ مگابیت در ثانیه 
متصل ش��ده اند که در مقایسه با س��ه ماه قبل از آن با 

رشد ۱۲ درصدی روبه رو بوده است.
بن��ا بر ای��ن گزارش، نرخ دسترس��ی ای��ن آدرس های 
اینترنتی به س��رعت مورد نظر در کره جنوبی ۳۱ درصد 
می باش��د که این میزان به طور تقریبی ۲ برابر بیشتر از 

هنگ کنگ است. هنگ کنگ با نرخ دسترسی ۱۷ درصد 
در جایگاه دوم پس از کره جنوبی قرار دارد.

در کش��ور آمری��کا نیز تنه��ا در ۵ ایال��ت، ۱۰ درصد از 
آدرس های IP به س��رعت ۲۵ مگابیت در ثانیه متصل 
ش��ده اند. این سرعت هنوز در آمریکا فراگیر نشده است 
و در ۴6 ایالت این کش��ور سطح دسترسی کمتر از ۱۰ 

درصد می باشد.
"کلمبیا" ب��ا پهنای باند ۲۵ مگابیت در ثانیه و س��طح 
دسترس��ی ۱۸ درصدی در باالترین جایگاه و "دالویر" 
با نرخ دسترس��ی ۱۵ درصدی در رتبه بعدی قرار دارد. 
با این حال آمریکا قصد دارد در زمینه اینترنت کابلی با 

دیگر کشورها رقابت کند.
از طرف دیگر با ارائه پروژه فیبرنوری گوگل در ایاالت 
متحده آمریکا، اینترنت پرسرعت در این کشور در حال 

توسعه است.
در همین راس��تا ش��رکت گوگل در م��اه ژانویه اعالم 
کرد پروژه رس��اندن فیبرنوری به درب منازل با سرعت 

گیگابایت در ۱۸ شهر ارائه خواهد شد.

رگوالتوری وارد عمل شد
رشی�د     زارعی 

افزایش 10 درصدی سرعت اینترنت در سه ماهه اول سال 2015 

ب��ه دنبال کاه��ش کیفیت اینترنت و نیز کم فروش��ی 
توس��ط ش��رکت های ارائه دهنده اینترنت پرس��رعت، 
هفته گذش��ته رگوالت��وری از تش��دید کنترل کیفیت 
اینترنت ارائه ش��ده توسط ش��رکت  ها خبر داد و اعالم 
کرد:"پی��ش از این نیز بارها اع��الم کرده بودیم که از 
وضعیت اینترنتی که از س��وی برخی ش��رکت  ها ارائه 

می شود رضایت نداریم".
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قصد دارد 
ب��ا کنترل پهنای باند و بررس��ی تناس��ب آن با تعداد 
مش��ترکانی که از آن اس��تفاده می کنند، ش��رایطی را 
فراهم کند تا اینترنت با س��رعت و کیفیت مناسب به 

دست مشتری برسد.
چنانچه تناس��بی میان خدمات ارائه ش��ده با سرویس 

اصلی وجود نداش��ته باش��د، ش��رکت خاطی ملزم به 
پرداخت جریمه خواهد شد.

یکی دیگر از اقدامات رگوالتوری به منظور توس��عه بازار 
رقابتی سالم و فراهم کردن امکان تغییر و انتخاب اپراتور 
و خدمات با کیفیت برای کاربران و نظارت بر تخلیه سریع 
خطوط اینترنت پرس��رعت بر اساس تقاضای مشترکان 
است. بر این اساس تمامی اپراتورها موظف هستند پس 
از دریافت درخواس��ت تخلیه خط از س��وی مشترکین، 
موض��وع را ب��ه ش��رکت های مخابراتی اع��الم کرده و 
مخابرات نیز بایستی حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت پس 
از دریافت درخواس��ت، خط متقاضی را تخلیه کند. بنا به 
اع��الم رگوالتوری هرگونه کوتاهی در این زمینه تخلف 

محسوب شده و با شرکت متخلف برخورد می شود.

مدل ساز مهندسی
ساختارهای مکانیکی را با سرعت بررسی کنید

اولین نرم افزار پیش�نهادی این هفته به یک مدل س�از مس�ائل مهندسی 
مربوط می ش�ود. COMSOL Multiphysics نام نرم افزار مدل سازی 
می باش�د که تمامی مراحل در فرآیند مدل س�ازی را برای ش�ما آسان تر 
می کند. این مراحل شامل ساختار هندسی مدل، شبکه بندی مدل، فیزیک 
اصلی مدل، حل کردن مدل و سپس دیداری نمودن نتیجه حل آن می باشد. 
این نرم افزار برای رش�ته های مهندسی ش�یمی، برق، مکانیک و صنایع 
مورد استفاده قرار می گیرد. ایجاد مدل در این نرم افزار به دلیل استفاده از 
ساختارهای فیزیکی از پیش تعبیه شده در نرم افزار، بسیار سریع بوده و 
شما می توانید گستره عظیمی از ساختارهای مکانیکی و تجزیه تحلیل های 

الکترومغناطیسی را مورد بررسی قرار دهید. 
http://goo.gl/TThaPJ

Size: 4 GB

دیکشنری آموزشی
بیش از 3000 کلمه ضروری را بیاموزید

پیشنهاد نرم افزاری بعدی این هفته به دیکشنری آکسفورد اختصاص 
   Oxford Advanced Learner’s Dictionary نرم اف�زار  دارد. 
یک�ی از بهتری�ن نرم افزاره�ای دیکش�نری نوع آموزش�ی آکس�فورد 
می باش�د. این نرم افزار بیش از 7500 کلمه را ش�امل می ش�ود که به 
ص�ورت کام�ل و به صورت آموزش�ی در اختیار کاربر ق�رار می گیرد. از 
ویژگی های این نرم افزار تعاملی بودن آن می باشد که وجه تمایز آن با 

سایر نرم افزارهای مشابه است.
از ویژگی ه�ای ای�ن نرم افزار می توان به نوش�تار و دوره کردن کلمات 
توس�ط دانش�جویان، تعامل�ی بودن کام�ل کار با این نرم اف�زار که به 
یادگیری کلمات کمک می کند، بیش از 3000 کلمه ضروری و الزم که 
هر دانشجوی زبان باید بداند، مارک کردن کلمات آکادمیک بین المللی 

و تنظیمات حرفه ای و اختصاصی اشاره کرد.  
http://goo.gl/vOgaC2

Size: 519 MB

ویندوز یواس بی
با فلش بوت شده خود ویندوز نصب کنید

آخرین نرم افزار این هفته ویژه نامه بایت را به نصب ویندوز از روی فلش 
اختصاص داده ایم. با اس�تفاده از نرم اف�زار WinToFlash می توانید به 
راحت�ی با فلش یواس بی خود اقدام به نصب ویندوز کنید. برای س�اخت 
یک یواس بی قابل بوت ویندوز عالوه بر این نرم افزار، به یک حافظه فلش 
با ظرفیت کافی و همچنین دی وی دی یا فایل ISO ویندوز احتیاج دارید. 
سپس می توانید اطالعات بوت و نصب ویندوز را با کمک این نرم افزار از 
روی دیسک به حافظه یواس بی خود منتقل کنید. از مهم ترین ویژگی های 
این نرم افزار می توان به امکان انتقال بوت روی یواس بی، ایجاد یک درایو 
یواس ب�ی فلش با بوت ویندوز، انتقال ویندوزهای مختلف روی یک درایو 

یواس بی و فرمت فلش یواس بی کامل و سریع اشاره کرد. 
http://goo.gl/QyfEx7

Size: 30.5 MB

اسب اینترنت می تازد 

پیشنهادهفته
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این  است.  رایانه   کاربران  از  بسیاری  دغدغه های  از  یکی  ارزشمند  اطالعات  حفظ 
جاست که کاربران به تهیه نسخه پشتیبان از برخی از فایل ها توجه نشان می دهند. 
یا صوت  عکس  یا  نوشته ها  دست  اطالعات شخصی،  اطالعات،  این  است  ممکن 
باشند. گاهی نیز این اطالعات ارزش مادی دارند و حاصل ساعت ها کار اعضای یک 

تیم فنی یا اطالعات مالی یک شرکت باشند.
فرقی نمی کند که این اطالعات دقیقا چه چیزی هستند، بلکه نکته این جاست که 
چگونه باید نسخه پشتیبان تهیه کرد؟ تهیه نسخه پشتیبان کار سختی نیست اما در 
هر صورت زمان می برد و توجه و دقت کاربر را می طلبد. کدام فایل ها تغییر کرده اند 
و باید به روز شوند؟ کدام فایل ها باید پشتیبان گیری شوند و نسخه پشتیبان باید کجا 
 Always ذخیره شود؟ این سواالت باید دائما پاسخ داده شوند اما برای کاربرانی که از

Sync استفاده می کنند.

برنامه Always Sync یک برنامه ویندوزی است که به صورت خودکار می تواند از 
اطالعات شما نسخه پشتیبان تهیه کند. در یک روش ساده و معمول، فرض کنید 
که فایل های پشتیبان را روی یک هارددیسک اکسترنال ذخیره می کنید. کافی است 
ابتدا فایل ها یا پوشه هایی که قصد دارید از آن ها نسخه پشتیبان تهیه کنید، تعیین 
نمایید. سپس محل ذخیره شدن نسخه پشتیبان را )که همان هارددیسک اکسترنال 

است( تعیین کنید.
در  می کند.  کپی  اکسترنال  هارددیسک  روی  را  شده  تعیین  پوشه های  برنامه  حال 
برنامه به صورت خودکار بررسی می کند که کدام فایل ها  همگام سازی های بعدی، 
از  بعد  که  می شوند  کپی  فایل هایی  تنها  مجدد،  پشتیبان گیری  در  و  کرده اند  تغییر 
بر  به صورت هوشمند  برنامه می تواند  باشند.  داده شده  تغییر  پشتیبان توسط کاربر 
تغییر  فایل های  یا در مورد  را کپی کرده و  فایل ها  تعیین شده،  اساس دستورالعمل 

یافته از کاربر کسب تکلیف کند.
آدرس  فلش، یک  حافظه  از یک  می تواند  کار  اکسترنال  هارددیسک  به جای یک 
در شبکه محلی یا یک FTP استفاده کند و فعالیت های معمول و زمانبر بسیاری از 

کاربران در پشتیبان گیری را تسهیل نماید.
  One Drive مان�ن�د  اب�ری  ذخیره  خدمات  از   Always Sync ای�ن،  بر  ع�الوه 

Google Drive و Box نیز پشتیبانی می کند.

در صورت تمایل می توانید این برنامه کاربردی را از آدرس زیر با حجمی نزدیک به 
۷ مگابایت دانلود نمایید.

http://goo.gl/1mV7Wd

هفته پیش، در س��ت پس از گذش���ت ی��ک هفته از 
انتش��ار وصله ه��ای امنیتی در س��ه ش��نبه اصالحیه 
مایکروس��افت، بسیاری از ش��رک�ت های بزرگ اقدام 
به انتش��ار اصالحیه های مه�م�ی ب�رای محصوالت 

خود کردند.
ب��ه نق���ل از ماه�ر، ش��رکت Adobe یک اصالحیه 
 Flash Player فوری را برای ی�ک آسیب پذیری در

منتشر کرد.
بنا بر اعالمیه منتش��ر شده از این شرکت، مهاجم�ان 
در حال سوءاستفاده از این نقص امنیتی هستند و رفع 
آن برای این شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است.
این شرکت اعالم کرد که آخرین به روزرسانی پالگین 
فلش ب��رای مرورگره��ا نس��خه 18.0.0.194 برای 
هر دو نس��خه ویندوز و مکینتاش می باش��د و نقصی 
را اصالح کرده اس��ت ک��ه به هکرها اج��ازه می دهد 
تا کنترل سیس��تم آلوده را در اختیار بگیرند. ش��رکت 
Adobe در راهنمای��ی امنیتی خود آورده اس��ت: "در 

حال حاضر مهاجمان از آس��یب پذیری گزارش ش��ده 
CVE-2015-3113 در حم��الت هدفمن��د و )البته( 

محدود سوءاستفاده می کنند".
شرکت امنیتی FireEye اوایل این ماه کمپین سرقت 
هویت��ی را شناس��ایی کرد ک��ه از این آس��یب پذیری 
سوءاس��تفاده می کردند. این ش��رکت برای اولین بار، 
 Adobe آس��یب پذیری شناسایی ش��ده را به شرکت

گزارش کرده بود.
ش��رکت Adobe به کاربران خود توصیه می کند تا در 
اس��رع وقت و فورا اصالحیه مربوطه را اعمال نمایند. 
کاربران کروم به صورت خودکار این به روزرس��انی را 

دریافت می کنند.
البته خود شرکت گوگل نیز برای رفع چند آسیب پذیری 
در مرورگر کروم اقدام به انتش��ار به روزرس��انی کرده 

است. گوگل به روزرس��انی جدیدی برای کروم منتشر 
کرده اس��ت که تعدادی مش��کالت امنیت��ی از جمله 
آس��یب پذیری دور زدن cross-origins و خط��ای 

اعتبار سنجی طرح را برطرف می نماید.
آخرین نس��خه از مرورگر اینترنتی گوگل کروم نسخه 
43.2.2357.130 برای ویندوز، مکینتاش و لینوکس 

است. آسیب پذیری های اصالح شده عبارتند از:
CVE-2015-1266: خطای اعتبارس��نجی طرح در 

.WebUI

در   Cross-origin زدن  دور   :CVE-2015-1268

.Blink

در   Cross-origin زدن  دور   :CVE-2015-1267

.Blink

CVE-2015-1269: خطای عادی سازی در فهرست 

.HSTS/HPKP بارگذاری
گوگل ب��ه کاربران کروم توصیه کرده اس��ت با توجه 
به حساس��یت برخ��ی از این آس��یب پذیری ها، هر چه 
س��ریع تر مرورگر خود را به آخرین نسخه منتشر شده 

به روز رسانی نمایند.
شرکت سیس��کو نیز اعالم کرد که اصالحیه ای برای 
س��ه محصولی که از کلیدهای رمزگذاری پیش فرض 

استفاده می کنند، منتشر کرده است.
ای��ن کلیده��ای رمزگ��ذاری دارای نقصی اس��ت که 
ب��ه مهاجم اج��ازه می دهد ت��ا داده ه��ای ترافیک را 

رمزگشایی کند.
در راهنمایی امنیتی آمده است که این سه محصول

Web Security Virtual Applianc

Email Security Virtual Appliance 
Security Management Virtual Appliance

هستند. تمام نسخه های پیش��ین دارای آسیب پذیری 
هستند و از این رو این شرکت به کاربران محصوالت 

خ��ود توصیه می کند هر کس��ی که از این محصوالت 
بهره ب��رداری می کن��د، ب��ه روزرس��انی های جدید را 

دریافت نماید.
ش��رکت سیس��کو اعالم کرد ک��ه از انتش��ار عمومی 
کدهای سوءاس��تفاده ش��ده از این آس��یب پذیری به 
گونه ای که در راهنمایی امنیتی تش��ریح ش��ده است، 

آگاهی ندارد.
اگر مه�اج���م کلیدهای خصوصی را به دس��ت آورد 
ای��ن امک�ان وج��ود دارد ک��ه پ���س از جم�ع آوری 
ترافیک توس���ط حم��الت MitM بت�وان�د داده ه�ا را 

رمزگشایی نماید.
همچنین این امکان وجود دارد که مهاجم بتواند هویت 
این وسایل را جعل کرده و ترافیک را دستکاری نماید، 
به طوری که ارس��ال یک ایمیل س��اختگی یا صدور 
یک مجوز دسترسی یا درخواست آنالین را رقم بزند.

اصالحیه منتش��ر ش��ده، کلیدهای SSHای را که از 
پیش نصب ش��ده اند، حذف نموده و دس��تورالعملی را 
در اختی��ار کاربر قرار می ده��د که بتواند به طور کامل 

مشکل را حل نماید.
ش��رکت سیس��کو در اعالمیه ای آورده اس��ت که این 
اصالحیه برای دستگاه های سخت افزاری فیزیکی یا 

وسایل مجازی مورد نیاز نیست.
cisco-sa- اص��الح��ی���ه  ای���ن  ن���ام 
 20150625-ironport SSH Keys Vulnerabil

ity Fix می باشد و در فهرست محصوالت به روز شده 

قرار دارد. گفتنی است که این اصالحیه باید به صورت 
دستی و از طریق واسط خط فرمان اعمال شود.

کس�ری پاک نیت 

حفاظت از اطالعات ارزشمند
باز هم وصله حیاتی برای فلش

انتشار اصالحیه  توسط شرکت های Adobe، گوگل و سیسکو ترفندویندوز
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مرورگرهای متن بازی که ممکن است دوستشان داشته باشید
پنج مرورگر اندرویدی که داده های شما را اتوماتیک حذف می کنند

سازمان مالیاتی رضوی

دریافت مالیات در ایران قدمتی چند هزار ساله دارد. موضوعی که سنگ بنای آن با تدبیر 
هخامنشیان در تاسیس دفاتر و سازمان های مالی و دریافت منظم مالیات در هزاران سال 
پیش گذاشته شده، امروزه به صورتی هدفمند و سیستماتیک پیگیری می شود. پرداخت و 
دریافت صحیح و عادالنه مالیات ضامن سالمت اقتصادی یک کشور به حساب می آید. 
مالیاتی که در مرحله اول عاملی تاثیرگذار در جهت پیش��برد اهداف بلند مدت و تقویت 
زیر ساخت های اقتصادی، کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و متعاقب آن زیر ساخت های 
اجتماعی، سیاس��ی، نظامی و موارد دیگر می باش��د. با این مقدم��ه کوتاه و به بهانه فرا 
رسیدن تیرماه یعنی زمان تسلیم اظهارنامه های مالیاتی، به خدمات الکترونیکی سازمان 

امور مالیاتی خراسان رضوی خواهیم پرداخت.
همان طور که می دانید سازمان امور مالیاتی کشور از یک سال پیش انجام کلیه خدمات 
ام��ور مالیاتی اع��م از مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد، مالیات بر مس��تغالت و 
عناوین دیگر را به صورت کامال الکترونیکی و بدون مراجعه به مراکز مالیاتی به انجام 
می رس��اند. خدمات الکترونیکی اداره کل امور مالیاتی خراس��ان رضوی از موارد زیادی 
تشکیل شده است که در ذیل به برخی از آن ها خواهیم پرداخت. استرداد مالیات اضافه به 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مالیات اضافه پرداخته و یا اشتباها از آنان وصول شده 
است، استرداد موقت مالیات و عوارض اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کاالهای 
غیر نفتی به خارج از کشور، ثبت اظهارنامه مالیاتی که در دفاتر پیشخوان، دفاتر و مراکز 
وابسته انجام می شود، بخشودگی جرائم مالیاتی، تقسیط بدهی مالیاتی و ثبت اطالعات 
چک های کلیه مودیان حقیقی و حقوقی از خدمات الکترونیکی این س��ازمان به حساب 
می آید. همچنین اعطای معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به درآمد 
مش��مول مالیات ابرازی ناش��ی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا 
معدنی و اعطای معافیت موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم کلیه شرکت های 
تعاونی و خصوصی که برای توس��عه، بازسازی و نوس��ازی یا تکمیل واحدهای موجود 
صنعتی و معدنی خود قبال اجازه ایجاد واحدصنعتی و معدنی تحصیل نموده باشند دیگر 
خدمات الکترونیکی این سازمان را تشکیل می دهند. افزون بر موارد باال اعمال معافیت 
ماده ۵۵، اعمال معافیت ماده ۷۰، رسیدگی به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیاتی 
شرکت های منحل، رسیدگی به پرونده های مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون، 
صدور قبض، صدور مفاصا حس��اب، صدور مفاصا حس��اب مالیاتی، فرآیند صدور مفاصا 
حس��اب مالیات بر ارث و فرآیند صدور گواهی تنظیم س��ند رهنی غیر تصرفی از دیگر 

خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی به حساب می آید.
www.taxrazavi.ir

در جهان مجازی یکی از مهم ترین و اصلی ترین مقوله ها، 
بحث های مربوط به امنیت است. شما باید اطمینان داشته 
باشید که امنیت داده ها و اطالعات شما در هر زمانی 
حفظ می شود و کسی از آن ها سوء استفاده نمی کند. اما 
این ماجرا بسیار سخت است زیرا با وجود هکرها که دائما 
به دنبال پیدا کردن راه حل هایی هستند تا حساب های 
کاربری افراد مختلف را هک کرده و به اطالعات آن ها 
دست پیدا کنند، این کار تقریبا پیچیده می شود. سخت 
است که شما تنها از یک وسیله به حساب های کاربری 
خود دسترسی داشته باشید. ممکن است دوست داشته 
باشید عالوه بر این که در لپ تاپ خود به حساب های 
دسترسی  اجتماعی  شبکه های  یا  ایمیل  نظیر  کاربری 
داشته باشید، روی گوشی هوشمند خود هم این امکان 
باشید. در چنین شرایطی کار کمی  دسترسی را داشته 
سخت تر می شود. وجود مرورگرهایی با امنیت باال می تواند 
تا حد زیادی در این مورد به شما کمک کند. اگر شما هم 
می خواهید مطمئن شوید که فعالیت های آنالین شما به 
صورت خصوصی نگه داشته می شود و هیچ ردپایی از 
آن ها در تلفن همراه تان باقی نمی ماند و اگر شما هم به 
دنبال مرورگری با امنیت باال هستید اندروید پلتفورم بسیار 

خوبی برای تحقق این موضوع است.
آنتی ویروس ها، پاک کننده های تروجان، پشتیبان گیری از 
داده ها و رمزنگاری به وفور در گوگل پلی یافت می شود. 
درمورد مرورگرهایی با امنیت باال نیز همین طور است، 
مرورگرهای بسیار زیادی وجود دارند. در این هفته ما به 
معرفی ۵ مرورگر ایمن می پردازیم تا آن ها را برای وارد 
شدن به سایت های مختلف در نظر بگیرید. این مرورگرها 
دارای ویژگی های مشترکی هستند این ویژگی ها عبارت 
است از: به صورت خودکار و مخفی اقدام به پاکسازی 
داده های کاربر می نمایند، غیر قابل ردیابی وغیر قابل 
 User Agent هک شدن می باشند، امکان پنهان کردن

را دارند و امکانات دیگری که در ادامه به آن ها اشاره 
خواهیم کرد. البته باید گفت همین که این مرورگرها 
داده ها را در خود نگاه نمی دارند خودش به اندازه کافی 
برای آن دسته از افرادی که به دنبال امنیت بیشتر در 

جهان مجازی هستند، جذابیت خواهد داشت.

Krypton مرورگر 
 HTTPS این مرورگر معموال در همه جا از پروتکل
به  مربوط  اطالعات  وجه  هیچ  به  و  می کند  استفاده 
نمی دارد.  نگه  را  مرورگر  اطالعات  همچنین  و  شما 
این مرورگر به صورت جداگانه توسط  از  هر سربرگ 
سیستم عامل پردازش می شود و یک پروسه جداگانه 
می باشد. همچنین مرورگر کریپتون دارای رابط کاربری 
قابل قبولی است و اپن سورس است بدان معنی که 
برای حریم خصوصی  که  ساخته شده  افرادی  توسط 
به  می توانید  را  مرورگر  این  قائلند.  احترام  بسیار  افراد 

صورت رایگان از گوگل پلی دریافت کنید.

CM مرورگر 
CM Browser از مرورگرهای بسیار سریع و قدرتمند 

اندرویدی است. این برنامه دارای بهترین و ساده ترین 
مرورگر  این  ویژگی های  از  است.  کاربری  رابط 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 سرعت بسیار باال در بارگذاری صفحات و استفاده 

بهینه از منابع سیستمی
User Agent امکان انتخاب 

 مرور امن صفحات وب با استفاده از موتور قدرتمند 
کمپانی

 اسکن آنی فایل های APK بالفاصله پس از دانلود
 امکان تغییر موتور جستجوگر مرورگر

است. رایگان  پلی  گوگل  در  نیز  مرورگر  این 

Ghost مرورگر 
بدین  است  ناشناس  مرورگر  یک  گوست  مرورگر 
معنی که وقتی شما بعد از اتمام کارتان از آن خارج 
می شوید این مرورگر به صورت اتوماتیک تمام داده ها 
مثل history ، فایل های دانلود شده، رمزهای عبور 
وارد شده، فرم ها و کوکی ها را پاک می کند. از دیگر 
ویژگی های این مرورگر می توان به رندر کردن سریع 
و  کم  باتری  مصرف  حافظه،  حداقل  استفاده  سایت، 

پنهان کردن User Agent اشاره کرد.

Javelin مرورگر 
کنار  در  که  اندروید  نیرومند  مرورگرهای  از  یکی 
از  دارد   کمی  بسیار  حجم  فوق العاده،  امکانات 
بودن  دارا  به  می توان  مرورگر  این  بارز  ویژگی های 
ذخیره  امکان  سایت ها،  تبلیغات  حذف  برای  امکانی 
صفحات وب ، مالتی تسکینگ، حفاظت از پسورد و 
سرویس هوشمند اختصاصی برای دور زدن فیلتر وب 

اشاره کرد.
که  مواقعی  برای  ناشناس  مرور  حالت  همچنین 
در  آنالینتان  فعالیت های  از  اثری  نمی خواهید 
هیستوری مرورگر باقی بماند بسیار کارآمد خواهد بود. 

این مرورگر نیز در گوگل پلی رایگان است.

Dolphin Zero مرورگر 
این مرورگر در رابطه با حریم خصوصی دارای سطح 
مانند  داده ها  خودکار  است. خصوصیت حذف  باالیی 
هیستوری، کش، رمز عبور و کوکی های ذخیره شده 
فعال  مرورگر  این  در  پیش فرض  به طور  دستگاه  در 
عبور،  رمز  تاریخچه،  هیچگاه  مرورگر  بنابراین  است 
محل اطالعات، فرم ها و داده های ورودی شما را جمع 

آوری و ذخیره نمی کند و به اشتراک نمی گذارد.

شهروندالکترونیک
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E3 2015، اوج هیجان برای بازی دوستان
E3 2015 بررسی کنفرانس های مختلف شرکت های بازی ساز در

گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

دو هفته قبل شهر لس آنجلس در هیاهوی خاصی بوده است چرا که بزرگترین 
نمایشگاه بازی های کامپیوتری در این شهر برگزار شده و خیل عظیم دوستداران 
بازی را به این شهر روانه کرده است. بازی بازان زیادی از سراسر جهان برای 
حضور در مهم ترین رویداد صنعت بازی های ویدیویی خود را به این شهر رسانده 
و در س�الن مرکزی همایش های لس آنجلس دور هم گرد آمده اند تا از نزدیک 
شاهد درخشش عناوین مورد عالقه خود باشند. قبل از هر چیز الزم است بدانیم 
که چرا نمایشگاه E3 از چنین محبوبیت باالیی برخوردار است. در اصل قبل از این 
 Consumer وجود داشته باشد، نمایشگاهی در آمریکا با نام E3 که چیزی با نام
Electronics Show به صورت سالیانه برگزار می شد که هنوز هم هر ساله برگزار 
می شود و شما آن را بیشتر با عنوان CES  می شناسید. این نمایشگاه محصوالت 
ش�رکت های بازی سازی و سخت افزاری و کنسول را معرفی می کرد اما آمریکا 
تصمیم به تاسیس یک موسس�ه با عنوان Interactive Digital Software گرفت 
و تحت سرپرستی این انجمن نمایشگاه تجاری E3 که نام آن از مخفف کلمات 
Electronic Entrtainment Expo گرفته شده است، شکل گرفت. این نمایشگاه 
 Digital Software و IDG فع�ال�ی���ت خ�ود را از س���ال ۱۹۹5 ب�ه ه�م��ت
Association  آغاز نمود و در همان سال اول با معرفی کنسول های نسل پنجمی 
توسط شرکت های صاحب نام سگا و سونی توانست جایگاه عظیمی را در میان 
رقیبان به خود اختصاص دهد. حضور در E3 برای عموم مردم امکان پذیر نیست 
و تنها عواملی که به گونه ای در صنعت بازی های ویدیویی دخالت دارند، شانس 
حضور در میان غول های حاضر را دارند. در اولین سری از این نمایشگاه سگا و 
نینتندو کنسول های جدید خود را که قابلیت پردازش بازی های 3بعدی داشتند، 
معرفی کردند. پاناسونیک و آتاری هم از قبل اعالم کردند که با کنسول های بازی 
ق�وی خود به ترتیب با نام ه�ای DO3 و Jagvar می آیند. اما عجیب ترین خبری 
که این نمایشگاه را دچار تحول کرد و همگان را متعجب ساخت، حضور سونی 
در صنعت بازی بود. زیرا تا قبل از آن سونی فقط مشغول ساخت لوازم خانگی 
بود اما در آن س�ال اعالم کرد که کنس�ولی را برای عالق�ه مندان بازی طراحی 
کرده اس�ت. وقتی که سگا با س�ونیک و نینتندو با ماریو و پاناسونیک با جکس 
کنس�ول های خود را معرفی کردند، نوبت به س�ونی رسید. هنگامی که نماینده 
شرکت سونی برای معرفی کنسول این شرکت آماده سخنرانی شد همه ساکت 
و منتظر بودند تا زودتر این کنسول معرفی شود. شاهکار سونی یک پردازشگر 
کامال 3 بعدی بود و Play station در همان س�ال با ش�خصیت معروف و جذاب 
کراش معرفی شد. در آن زمان قیمت تمام شده این کنسول در سراسر جهان 
2۹۹ دالر اعالم ش�د. به هر حال 20 س�ال از آن روز می گذرد و در عرض این 
20 سال شرکت های بزرگ و محبوب دیگری مانند مایکروسافت به این صنعت 
وارد ش�ده اند و در حال حاضر به سختی می توان تصمیم گرفت که کدام یک از 
شرکت های بازی ساز موفق تر هستند. نمایشگاه E3 2015 امسال بهانه خوبی 
است برای این که سری به جهان بازی ها و این صنعت محبوب بزنیم و ببینیم که 

اخبار جدید در این زمینه به چه صورت است.
 نگاهــی بــه کنفرانــس مایکروســافت در 

نمایشگاه
مایکروس��افت در رویداد بزرگ بازی E3 2014 در یک مراسم باشکوه 
بازی های اختصاصی و جذاب کنس��ول جدید خود را به نمایش درآورد. 
تعداد این بازی ها بیش��تر از ۱۵تا بود و ما در ادامه به معرفی بخشی 

از بازی های پرطرفداری که توس��ط این شرکت معرفی شد خواهیم 
پرداخت.

 Call of Duty: Advanced Warfare
اگر فکر می کنید بازی Titanfall بیش از حد به آینده قدم گذاشته است سری محبوب و مشهور ندای 
 Advanced ش��ما را ناامید نخواهد کرد. عنوان جدید این سری Call of Duty وظیفه یا همان
Warfare فضایی پر از اس��لحه های پیشرفته، نارنجک های پرنده جادویی، زره های مکانیکی و 

تانک های پیشرفته را از آینده ای نه چندان دور برایتان به ارمغان خواهد آورد.
 Forza Horizon 2

آیا از بازی کردن فورزا۵ لذت بردید، حاال ما خود را آماده می کنیم تا چرخ هایمان را بر روی جاده های 
فورزا هوریزون ۲ بگذاریم. این عنوان انحصاری ایکس باکس در تاریخ ۳۰ سپتامبر منتشر خواهد 
ش��د و مایکروس��افت وعده داده است تا خودرو و جاده های بیشتر به همراه قابلیت های اجتماعی 
بیشتری را به آن بیفزاید و در ضمن شما می توانید از پروفایل فورزا۵ خود در این بازی نیز بهره ببرید.

 Evolve
یک عنوان آینده نگرانه شوتر که ذهن ها را به سوی عنوان اوریجینال Left 4 Dead نیز معطوف 
کرده است. اگر شما یکی از صاحبان ایکس باکس وان هستید می توانید اولین نسخه بتای این بازی 

را در پاییز دریافت کنید که البته دارای DLC اختصاصی نیز نخواهد بود.
 Assassin’s Creed: Unity

یک سبک جدید در اینکه این بار در نقش یک قاتل مرگبار کمی بیش از حد انفرادی بازی نکنید 
که این بار در طول انقالب فرانس��ه این امکان را خواهید داش��ت تا با ۳ دوس��ت یک تیم را برای 

فعالیت های آزادی خواهانه تشکیل دهید.
 Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hy�

 per Edition EX Plus
یکی از پرسابقه ترین بازی های مایکروسافت که به زودی ۱۰ سالگی خود را پشت سر می 
گذارد و بعد از ارائه یک نس��خه اختصاصی برای ایکس باکس وان، نسخه رمیکس با تلفیق 
تمامی آنچه در این عنوان دیده اید با لباس و تجهیزات جدید یک بازی رویایی را از س��وی 
کپکام ژاپنی برای شما رقم زده است. اگر به حد کافی ذوق زده نشده اید یک DLC نیز برای 

Dead Rising 3 در سال جاری عرضه خواهد شد

E3 الکترونیک آرتز در 
کمپانی بازی سازی Electronic Arts که به اختصار با نام EA شناخته می شود ، سومین شرکتی 

بود که کنفرانس اختصاصی خود را در قالب نمایشگاه E3 2015 برگزار کرد. این کمپانی در این کنفرانس از 
عناوین مهمی رونمایی کرد.

 Mass Effect : Andromeda
یکی از عناوین معرفی ش��ده در کنفرانس این کمپانی س��ری جدید بازی Mass Effect  بود. با بررسی اطالعاتی 
Elec-  هه از قبل منتشر شده، قهرمان نسخه های قبل یعنی فرمانده شپرد، در بازی حضور ندارد. با توجه به گفته های

tronic Arts و Bioware این نس��خه جدید در تعطیالت تابس��تانی ۲۰۱6 عرضه خواهد ش��د. ممکن است عدم حضور 
ش��خصیت محبوب این بازی در نس��خه جدید باعث کاهش محبوبیت آن شود اما باید فکر کرد که الکترونیک آرتز با توجه 

به چه استراتژی این تصمیم گیری را انجام داده است.
 NBA Live

در جریان کنفرانس ش��رکت EA درون نمایش��گاه E3 2015 نس��خه جدید شبیه ساز بس��کتبال این شرکت معرفی شد. 
همچنین تاریخ عرضه این بازی هم مشخص شد. براساس گفته های EA بازی NBA Live در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۵ 
در دسترس خواهد بود. حالت های جدیدی به بازی اضافه شده است و کنترل توپ در این نسخه بهبود خوبی را داشته 

است. همچنین چهره بازیکنان هم به صورت HD اسکن شده است.
 Star Wars The Old Republic
EA  در کنفران��س خ��ود در E3 ۲۰۱۵ اعالم کرد که بازی Star Wars The Old Republic بس��ته 

الحاقی به نام Knights of the Fallen Empire در ۲۷ام اکتبر دریافت می کند. این بسته الحاقی 
داستان جدیدی را که در آن تمامی انتخاب های بازیکن دنیا را شکل می دهند به بازی اضافه 

می کند. در این محتوا ش��ما به عنوان یک غریبه، جنگجوی کهنه کاری از جنگ 
 Emperor of the بزرگ بین کهکشان ها، بازی می کنید و در آن با

Eternal Empire )امپراتور سرزمین ابدی( روبرو 
خواهید شد.

 فیفای جدید داغ داغ
در نهایت باید گفت که مگر می شود EA  در جایی کنفرانس داشته باشد اما صحبتی از فیفا نشود. فیفای ۱۰ طی یک استقبال 
بسیار شکوهمند، به بازدیدکنندگان عرضه شد و بعد از معرفی آن شور و هیجان بسیار دلپذیری در محیط کنفرانس EA  دیده 

می شد که بدون شک همه آن را تنها به خاطر معرفی فیفا می دانستند.
Ubisoft چه خبر از 

 E3 یکی دیگر از کمپانی های مطرح بازی سازی دنیا است که اکنون بازی های جدید خود را در چهارمین کنفرانس Ubisoft
 Assassin’s Creed Syndicate , 2015 معرفی کرده اس��ت.در کنفرانس امسال یوبی سافت عناوین بزرگی همچون
Rainbow Six: Siege , The Division حضور دارند که به احتمال زیاد، هر کدام نمایش بزرگی را از خود نشان می دهند.

محصوالتی که بسیاری از عالقمندان به بازی منتظر ورود آن ها به بازار هستند.در ادامه نگاهی داریم به اخبار و بازی های معرفی 
شده در کنفرانس Ubisoft در نمایشگاه امسال.

  Trials Fusion وThe Crew بسته های الحاقی دو بازی 
 Trials و The Crew بس��ته های الحاقی دو بازی ،E3 2015 در نمایشگاه Ubisoft در جریان کنفرانس خبری ش��رکت
Fusion به طور رس��می تایید شدند. بس��ته الحاقی بازی The Crew با نام The Crew Wild Run در تاریخ ۱۷ نوامبر 
 The با نام Trials Fusion عرضه خواهد ش��د و بسته الحاقی بازی Xbox One و PS4، PC  ۲۰۱۵ برای کنس��ول های
 Xbox Live ، که بزرگترین بسته الحاقی بازی می باشد در تاریخ ۱۴ جوالی در شبکه های  Awesome Max Edition
PlayStation Store و PC منتش��ر خواهد شد. همچنین در ادامه بازی Anno 2205 که در سبک شهر سازی می باشد 
را معرفی کرد. با توجه به گفته های سازنده بازی و شرکت یوبی سافت این بازی در تاریخ ۷ نوامبر عرضه خواهد شد. شرکت 

فرانسوی یوبی سافت درباره این خبر اعالم کرد که بتای بازی اواخر امسال برای PC عرضه خواهد شد.
 Rainbow Six Siege

باز هم بازی یک بازیگر در بازی، اینک نوبت Angela Bassett می باشد تا با بازی در نسخه جدید Rainbow Six قدرتش 
در بازیگری را به رخ دیگران بکشد! استودیو یوبی سافت و بازی هم Rainbow Six: Seige می باشد! مطمئنا آنجال را که 
در فیلم خانم و آقای اسمیت بازی کرده است می شناسید! از حق نگذریم، به خوبی می تواند نقشش را ایفا کند، حال باید ببینیم 
که آیا طراحان یوبی سافت قادر به مدلینگ درست و حسابی وی خواهند بود یا نه! پس پیشنهاد می کنم تریلر زیر را مشاهده 
کنید. نسخه بتا این بازی در تاریخ ۲۴ سپتامبر برای کنسول های PlayStation 4، Xbox One و PC منتشر خواهد شد، 
همچنین الزم به ذکر است که بازی Rainbow Six Siege در تاریخ ۱۳ اکتبر عرضه خواهد شد و برای دارندگان کنسول 

Xbox One نسخه رایگان بازی Rainbow Six Vegas و Rainbow Six Vegas 2 را در خود دارد.
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E3 2015، اوج هیجان برای بازی دوستان
E3 2015 بررسی کنفرانس های مختلف شرکت های بازی ساز در

 No Man’s Sky
Hello Games  یکی دیگر از استودیوهای حاضر در کنفرانس سونی در E3 2015 بود که به 
مخاطبان فضای شگفت انگیز No Man’s Sky را نمایش داد. در تریلر این بازی می توانید مقیاس 
باورنکردنی وسعت نقشه بازی را مشاهده کنید. همچنین شاهد نبردهایی خواهید بود که خالی از 
لطف نیستند. بنا بر گفته سازندگان بازی No Man’s Sky برای PC و کنسول PS4  منتشر 

خواهد شد. Hello Games قول داده که به زودی تاریخ انتشار این عنوان را مشخص سازد.
 Final Fantasy 7 remake

Square Enix از نسخه remake بازی Final Fantasy 7 برای کنسول PS4 خبر داد. چنین 
حرکتی توانس��ت آرزوی چندین و چند ساله  بسیاری از بازی بازان و طرفداران قدیمی این بازی 
RPG را برآورده کند. گفتنی است که Final Fantasy 7 remake ابتدا مهمان PS4 می باشد 
و سپس برای کنسول های دیگر نیز منتشر خواهد شد. در حال حاضر تاریخ  عرضه  این عنوان 

مشخص نشده است و تنها می توانیم به تماشای تریلر سینماتیک بسیار زیبا و هنری آن بنشینیم.
 Uncharted 4

بازی بلند آوازه Uncharted 4  هم باالخره در کنفرانس سونی معرفی شد. در اواخر کنفرانس 
 Uncharted 4 رسید. جالب است بدانید که Uncharted 4 سونی با تشویق تماشاگران نوبت به
اولین تجربه استودیو ناتی داگ در ساخت عنوانی برای کنسول PS4 می باشد. ناگفته نماند که در 
زمان پخش تریلر Uncharted 4، سیستم نمایشگاه دچار مشکل شد و مسئولین وادار به تکرار 
دوباره تریلر شدند که در نوع خود بسیار جالب و صد البته طنز است. در تریلر این بازی می توانید 
صحنه های اکش��ن، تکیه کالم های خنده دار و همچنین جزئیاتی در مورد انیمیشن ها مشاهده 
نمایید. بازی Uncharted 4: A Thief’s End در ۳۱ مارس ۲۰۱6) پنجش��نبه ۱۲ فروردین 

۱۳۹۵( به صورت انحصاری برای کنسول PlayStation 4 منتشر می شود.
 Batman: Arkham Knight

تا به حال فکر کرده اید که اگر بازی Batman اول شخص بود، چه حال و هوایی داشت؟ شاید با 
خواندن تیتر لبخند بر روی لبانتان آمده باشد ولی به شما یقین می دهم که همه عالقه مندان  شاهد 
Bat-تتفاقی متفاوت  بوده اند. سونی در اواخر کنفرانس خود اقدام به انتشار تریلری عجیب از بازی 

man: Arkham Knight نمود. در این تریلر زاویه دید اول شخص می باشد؛ در 
کمال تعجب، این موضوع بسیار جالب می باشد چرا که تا به حال از چنین 

زاویه ای کنترل شخصیت بازی را بر عهده نگرفته بودیم. آن طور که گفته 
Bat-  دده، شخصیت اول شخص ما، ستاره محبوب کمیک ها یعنی
man نمی باشد. به هر حال، بازی Batman: Arkham Knight در  
 PS4 ۲۳ ژوئن برای رایانه های شخصی و کنسول های نسل هشتمی

و Xbox One عرضه خواهد شد.

 ســونی، 
مثل  محبــوب 

همیشه
سونی پنجمین ش��رکتی بود که 

کنفرانس مطبوعاتی خود را در نمایشگاه 
E3 2015 برگزار کرد. پس از دیدن نمایش 

مایکروسافت، حال باید دید که سونی برای پیروز 
شدن در رقابت چه برنامه هایی دارد. آیا سونی می تواند 

در ای��ن رقابت پیروز ش��ود؟  در ادامه ب��ه معرفی برخی از 
محصوالتی که توسط سونی معرفی شد خواهیم پرداخت.

 The Last Guardian
 The Last باالخ���ره بع���د از م�دت ه�ا انتظ�ار طرفداران س��ون�ی ب���ازی

Guardian دوباره رو نمایی ش��د. در طول کنفرانس س��ونی در دقایقی قبل بازی 
The Last Guardian نمایش��ی از گیم پلی خود را نشان همگان داد. در این نمایش 

 The Last .شاهد بازیگوشی های شخصیت اصلی در کنار حیوان عجیب ولی با وفایش هستیم
Guardia  قرار است در سال ۲۰۱6 به صورت انحصاری برای کنسول PS4 منتشر شود.

 Hitman 
جری��ان  ط��ول  در 

 E3 در  س��ونی  کنفران��س 
2015 از نسخه جدید بازی محبوب 

Hitman رونمایی شد. در تریلر این بازی 
می توانید هیتمن را مشاهده کنید که در جنگلی 

پوش��یده از برف به س��رعت می دود. ای��ن که دنبال 
چیزی هس��ت و یا از چیزی فرار می کند مش��خص نیست، 

تنها می دانیم که با بازی کم نظیری روبه رو خواهیم بود.

 Horizon 
Zero Dawn

آیا تاکنون به شکار دایناسورهای 
روباتیک فک��ر کرده اید؟ چند روز پیش 
استودیو  Guerrilla Games، سازنده بازی 
مشهور Killzone  از IP جدید انحصاری شرکت 
سونی با نام Horizon: Zero Dawn رونمایی کرد. 
آن طور که به نظر می رسد بازی ترکیب�ی از سبک 
Open World و survival می باش��د. در بازی 
شما نقش دختر جوانی را ایفا می کنید که شهرش 
به خاطر وقوع جنگ نابود شده و حال در قرن 
جدید است که بیشتر به قرون وسطای 

پیشرفته شبیه است.

 Mad Max
اعضای Avalanche Studios به عنوان سازندگان بازی Mad Max، با حضور در نمایشگاه 
E3 2015 تریلری جدید را از عنوان نامبرده منتشر کردند که “Eye of the Storm” نام دارد 
و به داستان بازی می پردازد. در داستان بازی Mad Max، قهرمان بازی یعنی Max، می بایست 
با همکاری یک مکانیک نابغه، البته هر چند عجیب و دیوانه است، برای ساختن بهترین خودرو  
ممکن تالش کند تا از یک سرزمین برهوت   که دیوانگان در آن جوالن می دهند زنده فرار کند. 
نسخه نسل هفتمی این عنوان لغو شده و Mad Max تنها برای Xbox One ،PS4 و PC در 

۴ سپتامبر )مصادف با ۱۳ شهریور( منتشر خواهد شد.
 Call of Duty: Black Ops 3

بر خالف همیش��ه، بازی Call of Duty: Black Ops III در E3 در کنفرانس س��ونی حضور 
داشت. مسلما این اتفاق بی دلیل نبوده و حاصل قراردادهایی میان سونی و Activision است. اما 
این قراردادها چه مزیتی را به سونی می دهند؟ با توجه به این قرارداد، بر خالف نسخه های قبلی 
این سری DLC ها و محتویات بازی ابتدا بر روی کنسول های PlayStation منتشر می شوند 
و پس از گذشت مدت زمانی برای بقیه پلتفرم ها هم در دسترس قرار خواهند گرفت. حتی نسخه 
 Call of Duty: هم زودتر از دو نس��خه دیگر آغاز خواهد ش��د. عنوان PS4 بتای بازی بر روی
 PC و PS4، PS3، Xbox One، Xbox 360 در 6 نوامب��ر ۲۰۱۵ ب��ر روی Black Ops III
منتشر خواهد شد. نسخه بتا برای افرادی که اقدام به پیش خرید بازی بکنند در دسترس خواهد 
بود. در بازی حالت زامبی و حالت ۴ نفره co-op وجود خواهد داشت. نسخه آزمایشی بازی در 
تاریخی نامشخص اما زودتر از تاریخ عرضه رسمی منتشر خواهد شد. به احتمال زیاد در نسخه 
آزمایشی سه نقشه برای بخش مالتی پلیر و امکانات ریز و درشت دیگری در دسترس خواهد بود.

 ضعیف ترین کنفرانس متعلق به نینتندو
متاسفانه کنفرانس کمپانی نینتندو در نمایشگاه E3 2015 ضعیف ترین کنفرانس امسال بود و 
نینتندو در این نمایشگاه حرف تازه ای برای گفتن نداشت. در مراسم امسال نینتندو، نه خبری از 
nx بود و نه بازی خاص دیگری با این حال به پاس احترام به طرفداران این شرکت، معرفی شد. 
این عملکرد بسیار ضعیف نینتندو مورد توجه همه قرار گرفت به نوعی که بسیاری از کارشناسان 
ادعا کردند که این نمایش ضعیف می تواند به یک پایان ناخواسته برای نینتندو در صنعت بازی 
سازی تبدیل شود. به هر حال نینتندو چیزهایی را هم معرفی کرد که به نسبت دیگر شرکت ها در 
 Let’s Super واقع باید گفت بهتر بود که معرفی نمی کرد. از جمله این موارد می توان به معرفی
Mario اشاره کرد و همچنین سایتی برای قرار دادن ویدئوهای ماریو توسط طرفدارانش معرفی 
شد. چند بازی بسیار ساده دیگر هم برای Wii U معرفی شد. اما در نهایت باید گفت که حضور 
نینتندو در E3 امسال بیشتر از این که برای این شرکت به دستاورد یا موفقیت تبدیل شود، یک 
شکست بزرگ به حساب آمد. زیرا اگر شرکت نمی کرد همه می گفتند نینتندو در این دوره حضور 
نداشت و حتما برنامه های مهم تری برای آینده دارد اما این گونه همه فکر می کنند، نینتندو پیر 

شده و دیگر حرفی برای گفتن ندارد.
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اگر از آن دسته افرادی هستید که انتظارات فوق العاده 
از لپ تاپ نداش��ته در عین حال اعصاب کار کردن با 
یک لپ تاپ کن��د را هم ندارند، کمی دقیق تر به این 

پیشنهاد فکر کنید.
از  دس��ته  آن  از   Acer Aspire E5-571G

لپ تاپ هایی اس��ت که عالقه مند است کاربر استفاده 
کننده از خود را تا حد امکان راضی نگه داش��ته ولی 
با این حال قدرت و تحمل بارهای س��نگین پردازشی 

را هم ندارد.
 Intel Core I3 4030U وج��ود ی��ک  پردازن��ده
با فرکان��س 1.9 گیگاهرتز از ش��رکت اینتل در این 
محصول به شما اطمینان می دهد که بتوانید وظایفی 
در ح��د Office و ی��ا مولتی مدی��ا را به نحو احس��ن 
انجام داده و کم ترین توان را از باتری اس��تفاده کنید 

ت��ا با اطمینان خاطر بتوانید چندین س��اعت از باتری 
6 س��لولی ب��ا ق��درت ۲۵۰۰ میلی آمپر س��اعت این 
دس��تگاه استفاده کرده و لذت تایپ کردن و وبگردی 
را با صفحه کلید جزیره ای و صفحه نمایش بزرگ آن 

تجربه کنید.
همچنی��ن در هنگام��ی که نی��از به انج��ام کارهای 
گرافیک�ی متوس��طی داشته باش��د، تراشه گرافیکی 
GeForce GT 820M  ب��ا حافظه یک گیگابایت 

به کمک لپ تاپ می آید تا شما را همچنان از سرعت 
خود راضی نگه دارد. 

در پایان باید خاطر نش��ان کنیم ک��ه این اولترابوک 
نسبت به رقبای خود با وزن 2.5 کیلوگرم چندان هم 
سبک قلمداد نمی شود اما به طور کلی می توان آن را 

راضی کننده دانست.

 سالم بایت. چگونه می توان حجم درایوهای کامپیوتر را 
تغییر دارد؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.

اگر درایو شما از نوع FAT32 باشد، این امکان برای درایو ممکن نیست. 
فقط درایوهای NTFS اجازه جدا کردن فضا را می دهند.

برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:
۱- منوی Start را باز کنید.

۲- روی Computer کلیک راست و گزینه Manage را انتخاب کنید. 
 Disk ب�از م�ی ش�ود، روی گزی�ن�ه  ۳- در سمت چپ پنج�ره ای ک�ه 
Management کلیک کنید. حال، در سمت راست می توانید درایوهای 

خود و مشخصات آن ها را مشاهده کنید.
فرض کنید می خواهید مقداری فضا را از درایو L جدا کنید.

بنابراین، روی آن کلیک راست و گزینه Shrink Volume را انتخاب  کنید.
پس از چند ثانیه، پنجره ای باز می شود که در آن:

- عدد اول، مقدار کل فضای درایو را به واحد مگابایت مشخص می کند.

- عدد دوم، مقدار فضای خالی درایو را مشخص می کند.
- عدد سوم، مقداری است که شما قصد دارید از مقدار فضای خالی جدا کنید. 

- عدد چهارم، فضای درایو L بعد از جدا سازی را نشان می دهد.
بعد از انتخاب حجم درایو جدید روی دکمه Shrink کلیک کنید.

حال یک درایو ساخته می شود، که هنوز غیرقابل استفاده است.
 New باید روی آن کلیک راست و گزینه  درایو،  این  از  استفاده  برای  

Simple Volume را انتخاب کنید.

پنجره ای باز می شود که در اکثر مراحل آن فقط باید Next زده شود. در 
یک مرحله از شما نام درایو را خواهد خواست که به طور خودکار، نامی بعد 
از نام درایو شما انتخاب شده است. اگر خواستید می توانید آن را تغییر دهید.

در مرحله آخر از شما می خواهد که نحوه ی فرمت درایو جدید را مشخص 
کنید که تنظیمات پیش فرض آن مناسب است. بعد از فرمت، یک درایو 
جدید خواهید دید. برای تغییر اندازه یک درایو باید روی آن کلیک راست و 

گزینه Extend Volume را انتخاب کنید.

نگاهی به نام گذاری س��ال های اخیر از سوی مقام معظم رهبری نشان از 
این دارد که عرصه اقتصادی ضرورت و اولویت اصلی اس��ت و همچنان 
که ش��اهد تحریم های اقتصادی هس��تیم، محوریت مباحث کش��ور نیز 
حول مقابله با این تهدیدها و تحریم هاس��ت. همین امر نیز باعث ش��د تا 
رهبری شعار سال های اخیر را با اولویت موضوعات اقتصادی نام گذاری و 

دستگاه های دولتی را به حرکت در این عرصه تشویق نمایند.
همچنین مروری بر س��ند چش��م انداز ۱۴۰۴ کش��ور حاکی از این اس��ت 
که دس��تیابی به ق��درت اول اقتصادی همراه با علم و فناوری در س��طح 
کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی نیز باید به عنوان آرمان ملی مالک 
اقدام ها، برنامه ها، تدابیر و سیاست گذاری ها باشد. از این رو از دو بعد یعنی 
گسترش و تاکید مکرر غرب بر تحریم های اقتصادی و دیگری محوریت 
چش��م انداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادی در منطقه، اهمیت مسائل 

اقتصادی مبرهن و آشکار است.
اکنون در این بین عرصه مخابرات و تجهیزات ارتباطی از جمله عرصه های 
مهمی است که عالوه بر پیچیدگی و تخصص باال، تحریم های گوناگون نیز 
موجب شده تا خرید تجهیزات مرتبط، گران تمام شده و به نوعی با قیمت 

بسیار باالیی در اختیار شرکت های فعال قرار گیرند. 
این وضعیت باعث شده تا بسیاری از شرکت های دانش بنیان از مدت ها قبل 
با ورود به عرصه س��اخت تجهیزات مخابراتی و ارتباطی، توانمندی کشور 

را ثابت کرده و بتوانند مدل بومی ساخت ابزارهای پیچیده را اجرا نمایند.  
اما با وجود تالش های بس��یاری ک��ه در طراحی و تولید چنین تجهیزاتی 
انجام شده، متاسفانه نه تنها هیچگونه تضمینی نسبت به خرید محصوالت 
تولید شده به چنین مجموعه هایی داده نشده است بلکه حمایت های الزم 

در تولید نیز با کاستی های بسیاری روبه رو است. 
به عنوان مثال بیش از ده س��ال اس��ت که از تصوی��ب قانون حمایت از 

۱۵۰ قل��م کاالی ارتباط��ی تولید داخل می گذرد، اما ب��ا وجود ابالغ این 
قانون به دستگاه های ذی ربط، هیچ گونه اتفاق مثبتی در این زمینه دیده 

نشده است. 
در ای��ن رابط�ه س��بحانی فر رئیس کمیته ICT مجل��س چندی پیش در 
گفت وگو با فارس بیان نمود: "آغاز تهیه فهرست ۱۵۰ کاالی مخابراتی به 
سال ۸۴ در شرکت مخابرات ایران بر می گردد، پس از آن محمد سلیمانی 
وزی��ر ارتباطات دولت اول احمدی ن��ژاد نیز اعالم کرده بود که درصددیم از 
طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۵۰ قلم تولیدات داخلی 
کش��ور را تایید و استانداردس��ازی کنیم تا زمینه استفاده از تولیدات داخلی 
بیش از پیش فراهم ش��ود. چند سال پیش این فهرس��ت برای اجرا ابالغ 

شده است". 
اکنون با وجود ابالغ این مصوبه و گذش��ت بیش از ده س��ال از ماجرای 
خرید تجهیزات تولید داخل )که با توجه به سرعت تغییر فناوری، احتمال 
بالاس��تفاده شدن آن ها نیز می رود( گویا همچنان گره این ماجرا قصد باز 
ش��دن نداش��ته و در ش��رایطی که انتظار می رود )با توجه به مقدمه بیان 
شده( هر چه سریع تر تکلیف تولیدکنندگان روشن و حتی در خواست های 
بیشتری در راستای بومی سازی تجهیزات از سوی وزارتخانه مطرح گردد، 
اما متاس��فانه هر بار به بهانه ای واهی شاهد س��نگ اندازی در حمایت از 

تولیدکنندگان داخل هستیم. 
مع الوصف گویا قرار نیس��ت داستان حمایت از تولیدکنندگان داخلی چون 
س��ایر داستان ها سرانجام، پایانی تلخ یا خوش داشته باشد و نهایت روزی 
شاهد پایان بالتکلیفی های مدیریتی برای حمایت از تولیدکنندگان باشیم. 
این در حالی است که بسیاری از طراحان و تولیدکنندگان داخلی بر خالف 
سایر کشور ها، حمایت های مادی را شرط پیشرفت تولیدات داخلی ندانسته 

و تنها عمل به حرف های مسئوالن را برای توسعه کشور کافی می دانند.
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پیشنهادهفته

یکی از ساده ترین راه های عالج گرم شدن رایانه ها، غبار 
روبی سیستم است. گرد و خاک به خصوص در نواحی 
خشک ، به سادگی همه قطعات رایانه را می پوشاند و فرآیند 
خنک شدن را با کندی مواجه می سازد. با استفاده از دستگاه 
تولید باد و یا با استفاده از جارو برقی های قوی )بدون تماس 
و ضربه و قطعات(، گرد و خاک را از قطعات رایانه خود پاک 
کنید. این کار می تواند در مورد رایانه های پر از گرد و خاک، 

چند درجه ای دمای سیستم را پایین بیاورد.
دومین راه حل، استفاده از فن های بیشتر است. هر اندازه که 
هوای درون کیس با سرعت و شدت بیشتری جریان داشته 
باشد، رایانه سریع تر خنک می شود اما استفاده از فن باعث 
افزایش ایجاد سر و صدا می شود. برای رفع این مشکل از 
فن های جدیدتر موسوم به Silent استفاده کنید. این فن ها 
کامال بی صدا کار می کنند و افزودن یک یا چند تا از آن ها 
به کیس رایانه، موجب آزار کاربر آن نمی شود. حتی بد 
نیست برای آرامش بیشتر اعصاب، فن های پر سر و صدای 

فعلی را نیز با این نوع فن ها تعویض کنید.
دست آخر از قرار دادن رایانه در محلی که آفتاب به طور 
مستقیم روی آن می تابد و یا به طور کلی از باد کولرهای 

خنک بی نصیب است، پرهیز کنید.

بعد از مانیتورینگ دما، به سادگی می توانید دریابید که 
آیا رایانه شما داغ می کند یا نه. الزم به توضیح است که 
 Turbo بسیاری از پردازنده های جدید مجهز به فناوری
در بازه های کوتاهی از زمان به اوج فرکانس کاری خود 
رسیده برای چند ثانیه داغ تر از دیگر اوقات خواهند بود. 
این زمان ها را نباید به حساب داغ شدن سیستم گذاشت و 
دمای متوسط در بازه های طوالنی زمان )حداقل ۱۰ دقیقه( 

می تواند مالک گرم شدن بیش از حد رایانه تلقی شود.

داشته باشد. متناسب با برند سازنده پردازنده، کارت گرافیک و منبع تغذیه )سه 
عاملی که بیشترین حرارت را در دل کیس تولید می کنند( می توانید دمای مناسب 
کاری برای رایانه خود را شناسایی کنید. با مراجعه به سایت سازنده می توانید 
دریابید دمای مناسب کاری برای هر قطعه ای دقیقا چند درجه سانتیگراد است. 
رایانه برای محافظت فیزیکی، دمای بسیار باال را تاب نیاورده و به سرعت 
خاموش می شود اما گاهی در دمای قابل تحمل، راندمان سیستم کاهش می یابد. 
این اتفاق به خصوص در هنگام اجرای بازی ها رخ می دهد و کاربران آن را به 

شکل افت فریم یا توقف لحظه ای بازی در اوج تحرکات، تجربه می کنند.

از  الکترونیکی، یکی  رایانه و تجهیزات  در فصل گرما، باال رفتن حرارت 
مشکالت شایع کاربران رایانه محسوب می شود. البته این مشکل محدود 
به رایانه ها نمی شود و حتی ممکن است گوشی های تلفن همراه هوشمند، 
تبلت ها و خیلی از لوازم الکترونیکی دیگر در این فصل داغ کرده و عملکرد 

ضعیف تر، غیرقابل پیش بینی و یا حتی پرخطایی از خود نشان دهند.
و  آب  و  جغرافیایی  موقعیتی  سبب  به  کاربران  از  برخی  است  ممکن 
با  اما  نکنند  تجربه  را  رایانه  کردن  داغ  مشکل  هرگز  محیطی،  هوای 
دمای  تجربه  پتانسیل  کشورمان،  جغرافیایی  مناطق  بیشتر  وجود  این 
بیش از حد گرم برای رایانه ها را دارد. از این رو بد نیست که وضعیت 
دمای رایانه خود را در نظر بگیرید. برای مانیتور کردن وضعیت دمای 
رایانه، نرم افزارهای گوناگونی طراحی شده اند. یکی از نمونه های ساده 
و کارآمد این نرم افزارها، HWMonitor است. می توانید این نرم افزار را 

برای ویندوز از آدرس زیر دانلود کنید:
http://goo.gl/ojw9vj 

اصول کار این نرم افزار و نرم افزارهای مشابه بر استخراج اطالعات دریافت 
شده از سنسورهای موجود در رایانه استوار است. با توجه به اهمیت کنترل 
دما در رایانه، سیستم عامل به طور پیش فرض و غیرقابل چشم پوشی، دائما 
اطالعات سنسورهای دما را قرائت و وضعیت سیستم را مدیریت می کند. 
این نرم افزار، اطالعات مشابه را قرائت و به کاربر نمایش می دهد و کاربر نیز 
می تواند در تصمیم گیری درباره وضعیت دمای رایانه خود، دخالت بیشتری 

چگونه خنک تر پردازش کنیم؟
چند روش ساده اما موثر برای داشتن رایانه ای خنک تر
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رد درخواس��ت افزای��ش تعرفه ه��ای مکالم��ه تلفن ثابت توس��ط وزارت 
ارتباطات، در چند هفته گذشته روابط شرکت مخابرات ایران و وزارتخانه 
را پرحاش��یه تر از همیشه کرده اس��ت. وزیر ارتباطات معتقد است شرکت 
مخابرات برای افزایش تعرفه ها باید اقدام به ارائه طرح توسعه نماید و البته 

شرکت مخابرات، مدعی است که این چنین طرحی را ارائه داده است.
در همین رابطه، محمد س��لیمانی، نماینده فعلی مجلس شورای اسالمی و 
وزیر سابق ارتباطات )در دولت نهم( و طراح اصلی واگذاری شرکت مخابرات 
ای��ران به بخش خصوص��ی، از عملکرد وزارت ارتباطات در قبال ش��رکت 
مخابرات انتقاد کرده اس��ت. به نقل از تس��نیم، وی گفت: "پیشنهاد داریم 
این نزاع های توخالی و پوچ هر چه زودتر خاتمه یابد و دست از گرو کشی ها 
برداشته شود. وقتی مخابرات صحبت از افزایش تعرفه تلفن ثابت می کند، 
کسی نمی تواند بگوید تورم در کشور ما وجود ندارد. بنزین تا ۵ سال پیش 
۱۰۰ تومان بود و نان هم ۲۰۰ تومان اما االن هزار تومان شده اند؛ تازه این 
دو قلم از مایحتاج به حساب می آیند در حالی که اگر تعرفه تلفن ثابت بعد از 
۱۲-۱۳ س��ال افزایش یابد با توجه به این که امر حیاتی به حساب نمی آید 
مردم می توانند به مدیریت هزینه هایشان بپردازند. تعرفه های مخابرات بعد 
از این همه سال افزایش نیافته و این ظلم به مجموعه مخابرات است؛ هر 

کارشناسی بررسی کند می گوید وزارت ارتباطات دارد گروکشی می کند". 
انتقاد نماینده مجلس شورای اسالمی از وزارت ارتباطات به خاطر مقاومت 
در برابر افزایش تعرفه های مخابراتی اقدامی عجیب و قابل تامل محسوب 
می شود، در حالی که نماینده منتقد به عنوان وزیر سابق ارتباطات، خدمات 
مخابرات��ی را غیرحیاتی تلقی می کند! مقایس��ه مکالمه تلفن ثابت با نان 
و بنزین، از آن دس��ت مقایسه هایی اس��ت که به هیچ وجه تناسبی میان 
آن دیده نمی ش��ود. اوال نان و بنزین کاال هس��تند و مکالمه تلفن ثابت، 
خدمات است. ده سال پیش نیز شرکت مخابرات بیشترین در آمد خود را 

از مکالمه تلفن ثابت به ثابت کس��ب می کرد اما امروز عالوه بر افزایش 
درآمدزایی این شرکت از طریق توسعه شبکه تلفن همراه، راه های جدیدی 
همچون ارائه خدمات اینترنت به روش های اصلی درآمدزایی برای شرکت 
مخابرات تبدیل ش��ده اند. هم��ه این اتفاقات در حالی رخ داده اس��ت که 
صاحبان خصوصی ش��رکت مخاب��رات با کمترین هزین��ه، پردرآمدترین 
ش��رکت غیرنفتی کش��ور را از آن خود کرده اند و عامالن این خصوصی 
سازی، در تاریخ رو سیاه خواهند بود. این جاست که باید پرسید چرا وزیر 
س��ابق ارتباطات و نماینده فعلی مجلس بای��د به این صراحت از افزایش 

تعرفه های مکالمه تلفن ثابت حمایت نماید.
"مردم باید هزینه هایشان را مدیریت کنند و افزایش نیافتن تعرفه ها، ظلم به 
شرکت مخابرات است"! باور کردنی نیست که این جمله را یکی از نمایندگان 
مردم به زبان آورده باشد. نماینده محترم مجلس اعتقادی به این موضوع ندارد 
که بعد از گرانی نان و بنزین، به اندازه کافی فشار به مردم وارد شده و افزایش 
هزینه ها در هر جای دیگر، می تواند غیرقابل تحمل باشد و به همین سادگی، 
افزایش تعرفه های مخابراتی را تجویز می کند. البته وزیر اس��بق ارتباطات با 
ساز و کار فرآیند پیچیده کارشناسی برای تعیین تعرفه مخابراتی بهتر از هر 
کس دیگر آشناست و همین موضوع سبب می شود که حمایت وی از افزایش 
تعرفه ها و بدون در نظر گرفتن راه های احتمالی دیگر، عجیب تر نیز به نظر رسد.

حاش��یه های اخیر پیش آمده از طرف محمد سلیمانی پوچ و توخالی فرض 
می ش��ود در حالی که کمترین ماحصل این "نزاع ه��ای توخالی" به تاخیر 
افتادن گرانی است. آیا از نظر این نماینده مردم، ممانعت از گرانی و افزایش 
فشار بر مردم واقعا پوچ و توخالی است؟ شاید عده ای از اقشار پردرآمد که در 
تمام طول عمر خود و در هر شرایطی شغل های تراز اول دارند، بتوانند ۲۰ 
هزار تومان کمتر یا بیشتر را بدون کمترین فشاری مدیریت کنند اما نباید 

این نسخه را برای همه اقشار مردم تجویز کرد.

وزیر سابق ارتباطات، گرانی مکالمه را تجویز کرد!
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

در    Cache حافظه  خصوص  در  لطفا  بایت.  سالم  با   
پردازهنده توضیح دهید؟ با تشکر

عملکرد اصلی حافظه کش، حفظ و نگهداری داده ها به صورت موقت 
می باشد. حافظه کش معموال در داخل و یا کنار پردازنده قرار داشته و 
متد دسترسی به آن به صورتی هست که دسترسی به این قسمت خیلی 

سریع تر از حافظه اصلی یا همان رم می باشد. 
کامپیوتر داده ها را با مکانیزمی هنگامی که از رم فراخوانی می کند، در 
این قسمت هم ذخیره کرده و در مراجعه بعدی که به آن ها نیاز باشد، 
از حافظه کش داده را فراخوانی می کند. این موضوع باعث می شود تا 

سرعت فراخوانی تا حد امکان افزایش یابد.

 سالم بایت. مدتی است که ویندوز کامپیوترم )ویندوز 
خاموش  که  را  کامپیوتر  حاال  و  کردم  عوض  را  هشت( 
Shut Down کلیک می کنم، کیس  می کنم و روی گزینه 

تا 5 یا ۱0 دقیقه بعد روشن است. باید چه کار کنم؟ لطفا 
راهنمایی کنید.

افزایش مدت زمان خاموش شدن سیستم می تواند دالیل زیادی داشته 
باشد. به طور کلی در هنگام خاموش شدن ویندوز یک سری تنظیمات 
و فایل ها ذخیره می شوند تا برای بار دیگر مورد استفاده قرار بگیرد. هر 
فایل ها سنگین تر، مسلما  و  باشد  بیشتر  داده های اطالعاتی  مقدار  چه 

زمان بیشتری نیاز دارد که اطالعات را ذخیره کند. 
موارد زیر نیز می تواند از دیگر دالیل طوالنی شدن مدت زمان خاموش 

شدن ویندوز باشد:
به طوری که عملکرد سیستم  به شدت ویروسی شده  ویندوز شما   -

پایین آمده است. 
- ویندوز شما مدت ها است عوض نشده یا به بیان دیگر سنگین شده است. 

- برنامه های زیادی روی سیستم نصب شده باشد.
- پوشه های Temp ویندوز پر شده و باید مجدد خالی گردد. 

| Drive |

| HDD |

| RAM |

| Motherboard |

| GraphicCard |

| CPU |یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار

چه  اگر  کنند،  استفاده   USB مبدل های  از  می توانند 
برای ضبط صدا و یا تبدیل دیجیتال به آنالوگ نیز به 

یک کارت صدای حرفه ای نیازمند خواهید بود.
کارت شبکه آن بورد در بیشتر موارد همان چیزی است 
که یک کاربر خانگی به آن نیاز دارد. البته این قطعه در 
نمونه های حرفه ای مستقل، چندان قطعه گران قیمتی 
نیست اما حتی برای همین قطعه نیز دلیل زیادی برای 
هزینه کردن وجود ندارد. کارت شبکه مجزا به بازیکنان 
حرفه ای نیز پیشنهاد می شود. در یک شبکه محلی، یک 
کارت شبکه مجزا با پهنای باند یکسان یک گیگابیت 
بر ثانیه، تاخیر کم تری به وجود می آورد. این تاخیر تنها 
کاربران  و  است  محسوس  حرفه ای  بازیکنان  توسط 
معمولی رایانه در هنگام کار با وب، هیچ تفاوتی میان 
یک کارت شبکه آن بورد یا یک کارت شبکه مجزای 

گران قیمت، احساس نمی کنند.
در صورتی که بخواهید یک رایانه را به صورت مستقل 
به چند هاب یا مودم متصل کنید، به چند کارت شبکه 
نیازمند خواهید بود؛ اتفاقی که به ندرت در یک خانه 
رخ می دهد و از همین روی دلیلی وجود ندارد که بیش 

از یک کارت شبکه روی یک رایانه داشته باشید.

خارج  میزی  رو  معمولی  اسپیکرهای  از  دو  هر  که 
می شود، احساس نمی کند. کاربرانی که گوش مطلق 
خروجی  صدای  در  تفاوت هایی  است  ممکن  دارند 
خروجی  صدای  روی  شما  اگر  اما  کنند  احساس 
رایانه خود حساس هستید، بهتر است به جای هزینه 
هدفون  یا  و  بلندگوها  روی  صدا،  کارت  روی  کردن 
قصد  که  حرفه ای  کاربران  کنید.  سرمایه گذاری  خود 
اتصال رایانه خود به یک ساز از طریق MIDI را دارند، 

و توان زیادی برای اجرای بازی های گرافیکی ندارند. البته کم مصرف بودن 
آن ها یک حسن بزرگ است و کیسی با این چنین پردازنده ای، کم صدا کار 

می کند و گرمای کم تری تولید می نماید.
در مورد کارت های صدا نیز وضعیت تقریبا مشابه است. کارت های صدا 
این  بیشتر  می شوند.  یافت  بازار  معمول  مادربوردهای  تمام  روی  تقریبا 
کارت ها 6 جک هستند در حالی که ممکن است به نمونه های ۳ جک نیز 
برخورد کنید. یک کاربر معمولی با توان شنوایی طبیعی، تفاوت خاصی در 
صدای خروجی از یک کارت صدای آن بورد و یک کارت صدای حرفه ای 

با نزدیک تر شدن به فصل گرم، بازار خرید رایانه ها نیز کمی گرم تر می شود. 
اگر چه این روزها تبلت ها در بازار موفق تر هستند اما کم هم نیستند کسانی 
که هنوز یک رایانه را روی میز خود ترجیح می دهند. رایانه ها در این روزها 
تنوع قیمت بسیار زیادی دارند. اگر بخواهیم تنها در مورد کیس یک رایانه 
صحبت کنیم می توان رایانه هایی با قیمت ۵۰۰ هزار تا ۲۰ میلیون تومان را 
در بازار خریداری کرد اما بی شک، این نیاز کاربر است که نوع رایانه مناسب 

برای او را تعیین می کند.
این روزها، یک پردازنده و یک مادربورد در دل یک رایانه، می تواند همه 
نیازهای یک کاربر معمولی اعم از گرافیک، صوت و شبکه را پاسخ دهد. 
بیشتر پردازنده های امروزی، به واحد پردازش گرافیک داخلی نیز مجهز 
 Intel HD پردازنده گرافیکی Intel هستند. در مورد پردازنده های شرکت
 AMD نامیده می شود در حالی که شرکت Iris Graphics یا Graphics

 Accelerated Processing یا APU پردازنده های گرافیکی داخلی را
Units می نامد. اگر به دنبال خرید یک رایانه ارزان قیمت هستید، این چنین 

پردازنده ای نیاز معمول شما در دسکتاپ را تامین می کند. تا وقتی که قصد 
اجرای بازی های 3D روز یا چند سال اخیر را نداشته باشید، با این چنین 
پردازنده ای به سادگی می توانید فیلم های Full HD تماشا کنید، بازی های 
سبک دو بعدی را اجرا کنید و به مرور صفحات وب بپردازید اما اگر قصد 
اجرای بازی های روز را دارید، تصور استفاده از این پردازنده های گرافیکی را 
کامال از سر خود بیرون کنید. این پردازنده های گرافیکی کم مصرف هستند 

می توان با آن بوردها نیز زندگی کرد
چرا باید برای قطعات گران قیمت پول بدهیم؟
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یک ویروس رایانه ای در حقیقت برنامه اي است که این 
قابلیت را دارد تا خودش را به شکل هاي گوناگوني در 
قسمت هاي مختلف یک رایانه کپي کند و به طریقي 
این کار را انجام مي دهد که صاحب رایانه به او اجازه اي 
براي این کار نداده است و اطالعي از وجود این برنامه 
در رایانه خود ندارد. بیشتر افراد که اطالع درستي از 
یا همان   ،Malware به ندارند  برنامه ها  این  عملکرد 
همان  یا  Spywareها،  به  همچنین  و  افزارها  آزار 
جاسوس افزارها یا برنامه های دیگری چون اسپام که 
از طریق ایمیل ها یا همان پست های الکترونیک رایانه 
را مورد حمله قرار می دهند هم ویروس مي گویند. در 
صورتي که اگر از نظر ساختاري بخواهیم طرز کار این 

برنامه ها و اثراتي را که روي رایانه ها مي گذارند بررسي 
یکدیگر  با  زیادي  بسیار  تفاوت  که  مي فهمیم  کنیم، 
ویروس  انتقال  راه  بزرگ ترین  حاضر  حال  در  دارند. 
به رایانه ها، اینترنت است و روزانه افراد بیشماری در 
ناخواسته  به صورت  را  خود  رایانه  اینترنت  با  کار  اثر 
می کنند.  آلوده  کنند،  پیدا  اطالعی  این که  بدون  و 
برای  را  بیشترین خطر  اسپام ها  بتوان گفت که  شاید 
کاربران اینترنتی دارند و از اصلی ترین عامالن انتقال 
به  که  ایمیل هایی  تمام  هستند.  اینترنت  در  ویروس 
فرستاده می شود  افراد مختلف  برای  ناشناس  صورت 
برای شما چیزی به جز دردسر نخواهند بود، پس بهتر 
الکترونیکی هرز  نامه های  این  با  به شکلی  است که 
برخورد شود. در این هفته قصد داریم که نرم افزاری 
را به شما معرفی کنیم که نوآوری جدیدی را در برابر 
 MailWasher ایمیل های ناشناس دارد. این نرم افزار
Pro  نام دارد و ابزاری مفید برای رهایی از اسپام ها 

است. این نرم افزار قادر است با توجه به امکاناتی که 
برای آن گذاشته شده است کلیه ایمیل هایی را که شما 
دریافت می کنید، بررسی کند و اگر ایمیلی، اسپام باشد 
یا عنوان آن ویروس مشکوکی باشد با مشاهده خطر 
به شما هشدار دهد که آن را به صورتی فیلتر کنید. شما 
می توانید برای راحتی کار آدرس ایمیل تمامی افرادی 
 MailWasher Pro’s بخش  در  می شناسید  که  را 
friends وارد کنید تا ایمیل های آنان توسط نرم افزار 

شناخته شده و به راحتی تشخیص داده شوند. البته این 
لیست  شما  که  است  شده  گرفته  نظر  در  هم  امکان 
سیاهی برای خود داشته و در آن آدرس افراد مزاحم را 
بنویسید تا این نرم افزار جلوی رسیدن ایمیل از طرف 
مهم ترین  از  بگیرد.  برای شما  برای همیشه  را  آن ها 
قابلیت های این نرم افزار می توان به این مورد اشاره 
را  ناخواسته  الکترونیکی  نامه های  می تواند  که  کرد 
برای  امکان  این  همچنین  کند.  حذف  دانلود  از  قبل 
Friend List کاربر گذاشته شده است که برای خود
های متفاوتی را برای کار با سرورهای دلخواه ایجاد 
با استفاده از این نرم افزار  کند. به عبارت دیگر شما 
قادر خواهید بود که برای خود Address bookهای 
مجزایی را داشته باشید. نسخه فعلی این نرم افزار قادر 
اسپام ها  انواع مختلف  از  میلیون  از ۵  بیش  است که 
واشر  میل  همچنین  کند.  شناسایی  را  ویروس ها  و 
می تواند نامه ها را دوباره به سروری که آن را ارسال 
کرده است بازگرداند و با این کار باعث شود که آن نامه 
دیگر هیچ وقت دوباره برای شما ارسال نشود. به طور 
کلی استفاده از این گونه از نرم افزارها باعث می شود که 
رایانه شما به آسانی به فایل های ویروسی که از طریق 
ایمیل منتقل می شوند، آلوده نشوند. شما می توانید این 

نرم افزار را از  طریق نشانی
http://goo.gl/p4vg9P

دریافت کنید.

برق��راري ارتباط و به اش��تراک گذاش��تن اطالعات و 
دانس��ته ها یکي از مهم ترین اه��داف جهان مجازي و 
گس��ترده اینترنت است به همین دلیل ابزارهاي متنوع 
و متفاوتي براي تحقق بخش��یدن به این خواس��ته در 
اینترنت قرار دارد. براي مثال وب س��ایت ها، وبالگ ها، 
ش��بکه هاي اجتماعي، مس��نجرها و ابزار دیگر هر یک 
امکان��ات و ویژگي هاي منحصر به ف��ردي را دارند که 
جمع��ي از کاربران اینترنتي را ب��ه خود جذب مي کنند. 
ما در این ش��ماره مي خواهیم ش��ما را با ابزار وبالگ و 
مفهوم آن در اینترنت آش��نا کنیم. دلی��ل انتخاب ما از 
وبالگ از بین تمام گزینه هاي باال، راحتي ساخت، کار و 
دسترسي به آن است. زیرا شما تنها با اتصال به اینترنت 
مي توانید همه وبالگ ها را بخوانید و یا حتي براي خود 

یک وبالگ داشته باشید.

وبالگ چیست؟
این واژه ترکیبي از واژه هاي web و log است که امروزه 
در بین عموم به blog )بالگ(  معروف شده است. این 
اصطالح اولین بار در سال ۱۹۹۷ مطرح شد اما شکوفایي 
آن در اواسط سال ۲۰۰۰ میالدي بود. وبالگ در حقیقت 
فضایي در اینترنت اس��ت که از چندین صفحه تشکیل 
ش��ده که هر کاربر اینترنتي مي تواند براي خود بسازد و 
ساختار و شکل آن را طبق سلیقه اش تزئین کند و از همه 
مهم تر مطالب، دانس��ته ها و دست نوشته هاي خود را در 

آن براي عموم به اشتراک بگذارد.

وبالگ در برابر وب سایت
وبالگ ها برخالف وب س��ایت ها محیط ش��خصي تري 
دارن��د و مي توانن��د متعل��ق به یک ش��خص و یا یک 
گروه کوچک باش��ند که در یک زمینه مشترک فعالیت 
مي کنند. مثال وبالگي براي دوس��تداران محیط زیست 
و یا یک وبالگ ش��خصي براي ی��ک روزنامه نگار که 
نوشته هاي خود را در آن به اشتراک مي گذارد و یا حتي 
ی��ک فرد معمولي که دل نوش��ته هاي خود را در قالب 
یک وبالگ بیان مي کند. یکي از مهم ترین تفاوت هاي 
وبالگ با وب س��ایت در نحوه س��اخت آن است. براي 
مثال ش��ما براي ساخت یک وب سایت نیاز به آگاهي و 
دانش در زمینه HTML دارید و باید تا حدي کدنویسي 
را بدانید یا این که به یک برنامه نویس س��فارش دهید 

تا براي شما یک وب سایت اختصاصي طراحي کند اما 
براي س��اخت یک وبالگ نیاز به این دانش نیس��ت  و 
س��اخت و طراحي آن بس��یار راحت است و هر کاربري 
حتي مبت��دي مي تواند براي خود یک وبالگ داش��ته 
باش��د. یکي از مهم ترین ویژگي هاي وبالگ این است 
که اطالعات همیش��ه بر اساس اولویت و نظم خاصي 
س��ازماندهي مي ش��وند و معموال آخرین مطلب نوشته 
ش��ده در صدر مطالب قرار مي گیرد و هر بار که سازنده 
وب��الگ آن را به روز کن��د، جدیدترین مطلب در باالي 
مطالب قبلي ق��رار خواهد گرفت. اکثر وبالگ ها داراي 
یک خط مشي مشخصي هستند و به نوعي آن را دنبال 
مي کنند اما این یک قانون نیست و همه چیز در اختیار 
مدیر وبالگ اس��ت. مثال فردي دوس��ت دارد یک روز 
از سیاس��ت در وبالگش بگوید و فردا از س��ینما! خوبي 
وبالگ این است که دست نویسنده اش را باز مي گذارد 
اما معموال سبک و شیوه وبالگ ها شخصي، غیررسمي 
و یا خودماني است و مي تواند از لحاظ کیفیت، محتوا و 

اهداف متنوع و متفاوت باشد.

انواع وبالگ
اکث��ر وبالگ ها مبتني بر متن و نوش��ته هس��تند اما 
وبالگ های��ي هم وج��ود دارند که عالوه ب��ر متن از 
سایر ابزارهاي اطالعاتي مانند صدا، عکس و تصاویر 

ویدئویي نیز استفاده مي کنند.
ت�ص�وی���ري  وب�الگ ه����اي  ب��ه  اص�ط���الح  در 
 videoblogs بالگ ه��اي ویدئوی��ي ،Photoblogs

مي گوین��د.  Audioblogs صوت��ي  بالگ ه��اي  و 

پیوند با وبالگ هاي دیگر
یک��ي از ویژگي هاي وبالگ ها ام��کان برقراري ارتباط 
با وبالگ هاي دیگر و نیز پیوند آدرس وبالگ دوس��تان 
و آش��نایان در وبالگ خود اس��ت.براي مثال اگر ش��ما 
وبالگي در زمینه حمایت از محیط زیست دارید مي توانید 
آدرس وبالگ ها و وب س��ایت هاي دیگري را که در این 
زمین��ه فعالیت مي کنند در وبالگ خود قرار دهید تا هم 
مخاطبان ش��ما به آن ها دسترسي داش��ته باشند و هم 

ارتباطات شما در زمینه فعالیت تان افزایش پیدا کند.

سرویس هاي وبالگ ساز
در ح�ال ح�اض���ر س��روی�س ه�اي مخت�لفي مانن�د 
 Persianblog.ir، blogger.com، mihanblog.com

blogfa.com و س��رویس هاي دیگ��ر وجود دارند که 

به کاربران اینترنتي امکان س��اخت یک وبالگ رایگان 
را مي دهند. مطمئن باش��ید که س��اخت یک وبالگ با 
اس��تفاده از س��رویس هاي خودکار، کار بسیار ساده اي 
اس��ت و ش��ما نه تنها از پس آن برخواهید آمد بلکه از 
این پس عاش��ق وبالگ ش��خصي خود مي شوید. زیرا 
مي توانید فضایي اختصاصي در فضاي مجازي داش��ته 
باشید که در آن هر چیزي را که دوست دارید، بنویسید 
و در قال��ب آن با دوس��تان یا دیگر اف��رادي که کاربر 
اینترنت هستند، ارتباط برقرار کنید و یک فضاي تعاملي 

مناسب در اینترنت براي خود به راه اندازید.

 سالم بایت. من در هر جایی می شنوم که اطالعات ذخیره شده روی 
حافظه کامپیوتر یا فلش ها قابل بازگشت است. آیا راهی برای جلوگیری از 
بازیابی اطالعات از فلشم وجود دارد و چه طور می توانم این کار را انجام 

دهم؟ لطفا راهنمایی ام کنید. با تشکر
اطالعات   Recovery عبارتی  به  یا  اطالعات  بازیابی  برای  که  طور  همین  بله، 
به طور  اطالعات  پاک کردن  برای  دارد،  پیشرفته وجود  تا  مبتدی  از  نرم افزارهایی 
کامل و مطمئن هم نرم افزارهایی وجود دارد که یکی از بهترین نرم افزارها در این 

زمینه KillDisk می باشد.
کار با این نرم افزار آسان و راحت بوده و نیاز به عملیات پیچیده نیست. پس از این 
که حافظه فلش خود را به سیستم متصل کردید نرم افزار را باز کرده، در سمت چپ 
مشاهده می کنید که فهرست فلش های متصل شده و همچنین درایوهای هارددیسک 

سیستم به نمایش در آمده است.
بعد از انتخاب هر کدام از درایوها ابتدا روی گزینه Scan در باالی نوار ابزار نرم افزار 
کلیک کنید تا اطالعات درون درایو بررسی شود. سپس می توانید از گزینه Wipe یا 
Kill استفاده کنید با این تفاوت که گزینه Kill کل فضای درایو شما را پاک کرده و 

همه اطالعات شما از بین می رود و غیر قابل بازگش�ت م�ی شود، چه آن اطالعات را 
قبال پاک کرده باشید و چه نکرده باشید، اما گزینه Wipe فقط اطالعاتی را که قبال 
آن ها را پاک کرده اید غیر قابل بازگشت می کند و اطالعات پاک نشده شما دست 

نخورده باقی می ماند.
الزم به ذکر است که در زمان انتخاب یکی از این گزینه ها نرم افزار سوالی از شما 
می پرسد و شما باید از بین انواع مختلف Wipe که روش های پیشرفته تر آن زمان 

بیشتری طول خواهد کشید، یک روش را انتخاب کنید.

 سالم بایت عزی�ز. ب�ه تازگی نرم افزار بلوتوث لپ تاپ خود را نصب 
کرده ام اما هنگام باز ش�دن ن�رم افزار اخطاری به نمایش در می آید که 
در آن فایلی به نام BtBalloon.dll  اشاره می کند. مشکل از کجاست؟ 

با تشکر
همیشه این نکته را در نظر داشته باشید که برای پاک کردن و دوباره نصب کردن 
 My در صفحه  هستند،  شما  لپ تاپ  مختلف  بخش های   Driver که  نرم افزارهایی 
Computer خود کلیک راست کرده سپس وارد Properties شده از سمت چپ 

  Driver را انتخاب کنید و در فهرست نمایش داده شده روی Device Manager

کدام  یک  روی  سپس  شود.  باز  آن  زیرمجوعه های  تا  کنید  کلیک  خود  نظر  مورد 
کلیک راست کنید تا گزینه Uninstall را مشاهده کنید و Driver مورد نظر خود را 
پاک کنید. حال می توانید دوباره درایور بلوتوث خود را نصب کنید و مطمئن باشید 

که درست نصب می شود.
همچنین می توانید از نرم افزار Dll Files Fixer برای تعمیر یا رفع کمبود فایل های 

dll سیستم خود استفاده کنید.

 سالم بایت. من از مرورگر Opera استفاده می کنم و در اکثر موارد که 
در حال وبگردی و جست وجوی مطالب هستم، صفحاتی به طوری که خارج 
از کنترل من باشد، باز می شود. برای جلوگیری از باز شدن این صفحات 

چه کار کنم؟
این صفحات به نام Pop-up معروف هستند که برای جلوگیری از باز شدن آن ها در 
مرورگر opera  ابتدا مرورگر خود را باز کرده سپس روی گزینه Tools  کلیک کنید. 
سپس در سربرگ باز شده به پایین آن رجوع کرده و گزینه Preference را انتخاب 
کنید. سپس سربرگ General را انتخاب کنید و از بین سه گزینه که می خواهید 
همه Pop-upها حذف شود یا آن هایی که ناخواسته است یا این که در پشت صفحه 

به طوری که دیده نشوند، باز شود، به دلخواه خود انتخاب کنید.

 سالم بایت. آیا روشی برای غیر فعال کردن دریافت ایمیل از جانب 
کاربران گوگل پالس وجود دارد؟ با تشکر

برای این کار مراحل زیر را به دقت دنبال کنید:
۱- ابتدا وارد حساب ایمیل در Gmail شوید.

۲- سپس روی آیکن چرخ دنده در سمت راست باالی صفحه کلیک کرده  و گزینه 
Settings را انتخاب کنید.

۳- حاال در سربرگ General، گزینه +Email via Google را پیدا کنید.
 Anyone in روی  گزینه  این  که  صورتی  در  و  کنید  نگاه  صفحه  به  ۴- اکنون 
+Google تنظیم شده باشد )گزینه پیش فرض سیستم( دریافت ایمیل از جانب کلیه 

کاربران گوگل پالس فعال خواهد بود.
و همچنین  در حلقه شما  افرادی که  باشد،  فعال   Extended Circles گزینه  اگر 
افرادی که در حلقه افراد موجود در حلقه شما باشند امکان ارسال ایمیل را خواهند 
داشت. همچنین در صورت فعال بودن گزینه Circles تنها افراد موجود در حلقه شما 

امکان ارسال ایمیل را خواهند داشت.
و در نهایت گزینه No One که در صورت تنظیم روی این گزینه، هیچکس امکان 

ارسال ایمیل از طریق گوگل پالس به شما را نخواهد داشت.
 Save ۵- توجه کنید که در پایان برای ذخیره تنظیمات در پایین صفحه روی دکمه

Changes کلیک کنید.

مچ جاسوس ها را بگیرید
 گلس�ا ماهی�ان

یک وبالگ داشته باشید
معرفی سرویس های مختلف وبالگ

ITدراجتماعپرسشازشماپاسخازما

مبتدیان
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بس��یاری از افراد دوس��ت دارند که از گوشی هوشمند 
خود حداکثر استفاده ای که می توانند را ببرند. به عنوان 
مثال دوس��ت دارند که دیگر نیازی به اس��کنر نداشته 
باش��ند و اسکن هر فایلی که دوست دارند را با گوشی 

خود بگیرند.
این هفته برای این دس��ته از افراد یک نرم افزار بسیار 
 CamScanner -Phone کاربردی و قدرتمند با نام
PDF Creator برای سیس��تم عامل اندروید معرفی 

خواهیم کرد.
و  بهتری��ن  قدرتمندتری��ن،  از  یک��ی  برنام��ه  ای��ن 
کاربردی ترین اپلیکیش��ن های اسکن صفحات توسط 
دوربین اس��مارت فون اندرویدی شماس��ت که با دارا 
بودن امتیاز 4.6 در پلی استوری و بیش از ۱۰ میلیون 
دانل���ود از برتری�ن نرم افزارهای اس��کنر اندروید به 

شمار می رود.
ای��ن برنامه ک�ه ب��رای هم�ه س��ازم�ان ه�ا، اف�راد و 
مدارس می توان�د مفی�د واقع شود به شم�ا ای�ن امکان 
را می دهد ک�ه به آس��انی و با کیفیت باور نکردن�ی از 
صفحات مختل�ف توسط دوربی�ن گوشی تان عک�س 
بگیرید و نرم اف�زار ب��ه ص�ورت خودکار آن فای�ل ه�ا 
را به صفحات پی دی اف تبدی�ل کند و در اختیار ش��ما 

قرار دهد.
ای���ن برن�ام�ه ب�ه ص��ورت ماه�ران���ه و خ�ودک�ار 
گ�وش��ه صفح���ات را تش��خی�ص می ده���د و در 

سری�ع ترین زمان ممکن اس��ناد مختلفی را در اختیار 
شما قرار خواهد داد.

این نرم افزار که به صورت کامال رایگان عرضه ش��ده 
اس��ت، دارای توانایی ها، امکان��ات و ویژگی هایی کم 
نظیر اس��ت که آن را به تمام کاربران��ی که به دنبال 

بهترین ها هستند پیشنهاد می دهیم.
 CamScanner برنام��ه  ویژگی ه��ای  از  برخ��ی 

Phone PDF Creator- اندروید عبارتند از:

 دسترس��ی به اس��ن�اد اسک�ن ش���ده و مدی�ری�ت 
آن ه���ا از طری��ق اینترن��ت و مراجع���ه به س��ای�ت 

مخص�وص برنامه
 اس��کن رسیدها، یادداش��ت ها، فاکتورها، کارت های 

کسب و کار و گواهینامه ها
 امکان انجام جس��ت وجویی دقیق و س��ریع در بین 
متون اس��ناد پی دی اف ب��رای صرفه جویی در وقت و 

زمان کاربر
 امکان اضافه کردن آسان یادداشت ها، حاشیه نویسی 

و تغییر نام اسناد اسکن شده
 امکان مرتب س��ازی اسناد بر اساس تاریخ، برچسب، 

تصویر بند انگشتی و غیره
 ام��کان قرار دادن رمزعبور برروی اس��ناد پی دی اف 

محرمانه توسط کاربر
 امکان تهیه نسخه پشتیبان از اسناد و مدیریت آن ها
 امکان ارس��ال مدارک اسکن شده، ذخیره سازی در 

فض��ای ابری، فکس و تبادل بین دس��تگاه های تلفن 
همراه و کامپیوتر

در ص��ورت تمایل این نرم افزار قدرتمند را می توانید از 
نشانی اینترنتی زیر دریافت کنید.

http://goo.gl/KXEmA4

گوشی خود را اسکنر کنید

اگ��ر بخواهیم به ش��ما یک��ی از پرطرفدارترین و فوق 
العاده تری��ن بازی های حال حاضر را معرفی کنیم بدون 
ش��ک بازی زیبای Candy Crush با گرافیک اچ دی 
رنگارنگ در سبک بازی های پازل برای سیستم عامل 
اندروید می باش��د که با بیش از پانصد میلیون بار دانلود 
از گ��وگل پلی در رده اول بازی های Casual قرار دارد 
و گرافیک اچ دی رنگارنگ و س��بک پازلی متفاوت آن 
باعث شده لقب یک بازی اعتیادآور را به خود بگیرد! در 
این بازی ش��ما باید که با سرعت باال آبنبات های شبیه 
به هم را کنار یکدیگر قرار دهید و مراحل بسیار متنوع 
و چالش برانگیز را پشت سر بگذارید! انواع آبنبات های 
رنگارنگ با طراحی های بس��یار واقعی، دس��تاوردهای 

متع��دد برای حذف س��ریع تر آب نبات ه��ای موجود و 
مراحل بس��یار متنوع همگی دست به دست هم داده اند 
تا تجربه یک بازی متفاوت پازلی را در اسمارت فون و 

یا تبلت اندرویدی شما به ارمغان بیاورد.
Candy Crush Saga ت��ا به ام��روز بیش از پانصد 

میلی��ون بار از مارکت اندروید توس��ط کاربران دریافت 
گردیده و دارای امتیاز 4.4 از 5.0 می باش��د و بازیکنان 
زی��ادی را مجذوب خود کرده اس��ت. گرافیک اچ دی و 
رنگارنگ، دارا بودن مد آنالین برای رقابت با دوستان و 
دیگر کاربران، امکان به اشتراک گذاری امتیازهای خود 

در شبکه اجتماعی فیسبوک از ویژگی های آن است.
http://goo.gl/gGCBuR

 دوس�تان عزیز بایت؛ س�وال هاي خ�ود را در زمینه تلف�ن همراه به 
آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید.

Byte.Hamrah@gmail.com

 س�الم بایت. من گوشي گلکسي اس 5 دارم مي خواستم بدانم اگر 
روزي یک بار به شارژ بزنم، براي باتري یا خود گوشي ضرر دارد؟ 

گوش��ي هاي امروزي یا اس��مارت فون ها به دلیل مصرف باالیي که دارند معموال هر 
۲۴ س��اعت یا ۴۸ س��اعت باید ش��ارژ شوند. پس این که ش��ما هر روز گوشي خود را 
ش��ارژ کنید امري طبیعي است و اسمارت فون ها به گونه اي طراحي شده اند که آسیب 
کم تري ببینند. قاعدتا بهتر این اس��ت که زماني گوشي خود را به شارژ بزنید که خود 
گوش��ي به ش��ما آالرم دهد که باتري گوشي رو به اتمام است و معموال این آالرم در 
گوشي هاي سامسونگ در زماني است که شارژ باتري شما به زیر ۲۰ درصد مي رسد. 
اگر گوش��ي خود را زماني به شارژ بزنید که خود گوشي به شما اخطار مي دهد و اجازه 
دهید که عملیات ش��ارژ به صورت کامل انجام ش��ود، هیچ آس��یب یا ضرري متوجه 

باتري یا گوشي شما نخواهد شد.

 س�الم بای�ت. مي خواس�تم ببینم گوش�ي سامس�ونگ s5 هش�ت 
هسته اي بهتر است یا چهار هسته اي؟

به طور کلي در مورد گوشي هاي تلفن همراه و به خصوص گوشي هاي هوشمند باید 
گفت که هر چه پردازنده قوي تري داش��ته باشند، گوش��ي کارایي باالتري دارد. پس 
مس��لما گوشي دو هسته اي از تک هس��ته اي بهتر است. گوشي چهار هسته اي هم از 

دو هسته اي بهتر خواهد بود.
به این ترتیب باید گفت که گوش��ي هشت هسته اي هم از چهار هسته اي بهتر است. 
هنوز گوش��ي ش��انزده هسته اي نداریم ولي اگر داشتیم مس��لما آن هم از یک گوشي 

هشت هسته اي بهتر بود. 

 س�الم بایت. من گوش�ي اکس پریا وي دارم. بوردش دچار مشکل 
شده احتیاج به یک بورد نو دارم. لطفا من را راهنمایي کنید.

مس��لما تعمیر مشکالت س��خت افزاري نیاز به تخصص و تجهیزات دارد و با امکانات 
خانگي قابل حل نیست، بهتر است که خودتان در این زمینه کاري نکنید زیرا ممکن 
است به گوشي آسیب بیشتري وارد کرده و دیگر قطعات را هم دچار مشکل کنید. اما 
اگر گوش��ي شما گارانتي دارد ش��اید بتوانید با مراجعه به محلي که گوشي را از آن جا 

خریده اید از گارانتي آن استفاده کنید.
در غیر این صورت بهترین کار این اس��ت که به یک تعمیرات کار تلفن همراه مراجعه 
کرده و گوش��ي خود را به یک متخصص و تعمیر کننده قطعات س��خت افزاري تلفن 

همراه بسپارید. 
 

 س�الم. لطفا نق�اط قوت و ضعف گوش�ي زیر را مورد بررس�ي قرار 
دهید. ممنون

Sony�Xperia�T2�Ultra�dual�8G�"6�2Sim
همان ط��ور که مي دانید اگر اندازه صفحه نمای��ش ابزارهاي دیجیتالي از یک اندازه اي 
بزرگ تر یا کوچک تر ش��ود، نام آن ها تغییر پیدا مي کند. به عنوان مثال گوش��ي هاي 
هوش��مند، فبلت ها و تبلت ها بر اس��اس اندازه صفحه نمایش��ي که دارن��د نام گذاري 
مي ش��وند. در مورد این مدل گوش��ي هم باید گفت که بیشتر یک فبلت است تا تلفن 
هم��راه معمولي.اگر به موبایل هاي با اندازه صفحه بزرگ عالقه دارید گوش��ي خوبي 
است زیرا با اندازه بزرگ صفحه نمایش امکان کارهایي از قبیل دیدن فیلم در گوشي 

فراهم خواهد شد.
عالوه بر این در مورد سیستم عامل گوشي باید گفت که داراي سیستم عامل جیلي بین 
مي باش��د و چهار هس��ته دارد. از لحاظ دوربین نیز بس��یار با کیفیت اس��ت و توانایي 

فیلمبرداري 1080p را دارد.
از جمله ایرادات گوشي باید به حافظه پایین آن اشاره کرد. البته هر گوشي یک سري 

مزایا و معایب دارد و تصمیم نهایي را خودتان باید بگیرید. 

 س�الم بایت عزیز. لطفا اگر ممکن اس�ت درباره گوشي سامسونگ 
گلگسي گرند بیشتر توضیح بدهید.

Galaxy Grand 2 Dual یکي از گوشي هاي خوب شرکت سامسونگ مي باشد که 

با توجه به هزینه اي که براي آن مي پردازید، امکانات به نسبت خوبي دریافت مي کنید. 
این گوشي با سیستم عامل جیلي بین، پردازنده چهار هسته اي 1.2 گیگاهرتزي است. 
صفحه نمایش آن بزرگ اس��ت و 5.25 اینچ مي باشد و با این اندازه صفحه نمایش در 

رده فبلت ها قرار مي گیرد.
حافظه داخلي آن کم اس��ت و ۸ گیگ مي باش��د ولي مزیت بزرگ آن این اس��ت که 
توانای��ي اضافه ک��ردن کارت MicroSD را دارد. دوربین ۸ مگاپیکس��لي دارد که با 
توجه به فناوري هاي امروزي یک دوربین معمولي محسوب مي شود البته فیلمبرداري 
1080P دارد که در نوع خود مناس��ب مي باش��د. RAM دستگاه 1.5 گیگابایت است 

که مي توانست بیشتر از این هم باشد.

آبنبات هایی که معتادتان می کنند

اگ��ر کاربر آیفون هس��تید حتما تا به ح��ال به این نکته 
پ��ي برده اید که ب��راي نصب نرم افزارهاي کرک ش��ده 
روي گوش��ي هاي آیفون باید  آن ه��ا را جیلبریک کرد. 
البت��ه  بعضي از روش ه��ا هم وجود دارن��د که مي توان 
ب��دون جیلبریک ای��ن کار را انجام داد و ب��راي این کار 
نرم افزارهایي به صورت اختصاصي منتشر شده است. در 
ترفند این هفته قصد داریم یکي از این روش ها را آموزش 
دهیم. در ابتدا ش��ما باید نرم افزار مخصوص این کار را از 
نشاني هاي زیر دریافت کنید که هم نسخه pc آن و هم 

نسخه آیفون آن موجود است.
pc:http://qd.leaderhero.com/qd/tbzs/

Tongbu_2.071.exe

iPhone:http://qd.leaderhero.com/qd/tu 

iZB/tbtui_zb_v2.10_1_gw.ipa

iPad:http://qd.leaderhero.com/qd/tuiH 

DZB/tbtuiHD_zb_v1.18_1_gw.ipa

نرم اف��زار آیف��ون را مي توانید به راحتي و با اس��تفاده از 
نرم افزارهاي iTools و یا i-Funbox روي گوشي خود 
نصب کنید و نیاز به جیلبریک گوش��ي نیس��ت. پس به 
راحتي آن را نصب کنید و همچنین مي توانید با استفاده از 
نسخه pc آن برنامه هاي تان را نصب کنید.حاال مي توانید 

آیف��ون خود را به کامپیوتر متصل کنید و نرم افزار را اجرا 
کنید. سپس روي گزینه genuine apps کلیک کنید. 
دکمه start را که نمایش داده شده، بفشارید. با این کار 
رایانه ش��ما گوشي آیفون شما را شناخته است. در باالي 
نرم افزار قسمت هاي مختلفي وجود دارد که کاربرد آن ها 
 apps مشخص اس��ت. براي مثال مي توانید به قسمت
بروی��د و برنامه ه��اي دلخواه را نصب کنی��د. اگر به یاد 
داشته باشید قبال در شماره هاي گذشته گفته ایم که براي 
نصب نرم افزارهاي دانلود ش��ده و موجود روي کامپیوتر 
نیاز به یک واس��ط نرم افزاري دارید. از طریق این واسط 
نرم افزاري که معرفي ش��د مي توانید برنامه هاي موجود 
روي کامپیوترت��ان را به آیفون انتقال دهید. در قس��مت 
پایی��ن نرم افزار اطالعاتي در م��ورد حجم حافظه و نوع 
فایل هاي نصب ش��ده روي وس��یله تان را خواهید دید و 
نیز وضعیت امنیت گوش��ي ش��ما و جیلبریک بودن و یا 
نبودن گوش��ي تان نیز مشخص شده اس��ت. براي رفع 
مشکل سینک آیتیونز هم مي توانید پروفایل نصب شده 
در اب��زار خود را پاک کنید و یا این که تمام نرم افزارهاي 
نصب ش��ده از این روش را پاک کنید. اگر از روش��ي که 
گفتیم استفاده کنید، مي توانید بیشتر نرم افزارهاي پولي را 

به صورتي رایگان دریافت کرده و نصب کنید.

آیفون خود را جیلبریک نکنید!

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه
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بازی کوچک این هفته The Rise Of Atlantis نام دارد. این یک بازی در س��بک 
Match 3 اس��ت؛ سبکی که در چند ساله گذشته محبوبیت زیادی پیدا کرده و توجه 

مخاطبان زیادی را در شبکه های اجتماعی و تلفن های همراه به خود جلب کرده است. 
این بازی از تم شهرهای تاریخی استفاده می کند.

ب��ازی The Rise Of Atlantis اصول س��اده ای دارد اما در عی��ن حال تقریبا همه 
الگوهای موفق در این سبک را یک جا جمع کرده است.

هر مرحله از بازی، یک جدول نامنظم از اشکال مختلف است. خود جدول نیز معموال 
یک ش��کل منتظم نیست و در مراحل باالتر، این ش��کل پیچیده تر نیز می شود. با در 
کنار هم قرار دادن حداقل س��ه شکل یکسان در کنار هم به صورت افقی یا عمودی، 
این اش��کال پاک شده و اشکال باالیی، جای آن ها را خواهند گرفت. در هنگام بازی 
باید دقت کنید که پاک کردن اشکال موجب خارج شدن یکی از قطعات پازلی کوچک 
از جدول شود. زمانی که کل اشکال پازل از جدول خارج شود، از مرحله عبور خواهید 
کرد. پاک کردن های بی هدف چندان موثر نیس��ت، مگر این که با سرعت زیاد انجام 
گیرد، چرا که با پاک کردن تعدادی شکل، جایزه دریافت کرده و می توانید با استفاده 
از جایزه ها، س��ریع تر از مرحله عبور کنید. برای عب��ور از هر مرحله محدودیت زمانی 

نیز وجود دارد.
در ص��ورت تمایل می توانید این بازی را با حجم��ی نزدیک به ۱۷ مگابایت از آدرس 

زیر دانلود کنید:
http://goo.gl/FqDmzQ

معمای آتالنتیس

 ب�ازی  Wolfenstein  را نص�ب کردم. در ابتدا پ�س از اجرا بعد از 
م�دت کوتاهی از بازی خارج می ش�د. پ�س از آپدیت کارت گرافیک و 
اجرای بازی، صفحه س�یاه ظاهر می ش�ود و رایانه هن�گ می کند.البته 
گاه�ی منوی بازی ظاهر می ش�ود اما بازهم رایانه هن�گ می کند. لطفا 

راهنمایی کنید.
از سخت افزارها، منتهی به  گاهی ممکن است یک به روزرسانی برای درایور برخی 
ناسازگاری سخت افزار با برنامه ها شود. ممکن است به روزرسانی درایور کارت گرافیک 

رایانه شما نیز از این دست باشد.
البته با توجه به مشکل کلی اجرای این بازی در رایانه شما، نمی توان این طور فرض 
کرد که درایور جدید، مشکل را ایجاد کرده است. خروج ناگهانی بازی بدون نمایش 
که  حالی  در  می شود،  ناشی  بازی  اجرای  نشده  پیش بینی  خطاهای  از  پیامی،  هیچ 
خطاهای متعددی برای ناهمخوانی کارت گرافیک و بازی پیش بینی می شود. از این 
رو احتمال خراب بودن نسخه بازی و یا نصب نامناسب آن، قوی تر به نظر می رسد. 
در صورت امکان بازی را روی رایانه دیگری نصب و از سالمت دیسک و مناسب 

بودن نسخه بازی، اطمینان حاصل کنید.

 در اج�رای بازی ه�ا، معم�وال کدام عام�ل س�خت افزاری، نقش به 
سزایی در کیفیت دارد؟ رم، کارت گرافیک یا پردازنده؟

هر سه قطعه رم، کارت گرافیک و پردازنده در کیفیت اجرای بازی ها تاثیر گذار هستند 
اما نمی توان به صورت یک قانون کلی، یکی از آن ها را تاثیرگذارتر دانست. به عنوان 
مثال ممکن اس��ت رایانه به بهترین کارت گرافیک موجود در بازار مجهز باش��د اما به 
دلی��ل فق��دان حجم کافی رم، برخی از بازی ها را حتی اج��را نیز نکند و اصال قادر به 

انجام این کار نباشد.
افزایش حجم رم معموال تاثیر بیش��تری نس��بت به افزایش سرعت رم در اجرای بهتر 
بازی ه��ا دارد، در حال��ی که در کارت های گرافیک، بعد از عبور از س��طح کافی برای 
اجرای بازی، افزایش راندمان کارت گرافیک، تاثیر بیشتری نسبت به افزایش حافظه 

کارت گرافیک در کیفیت اجرای بازی خواهد داشت.
ب��ا توجه به گران بودن کارت گرافیک و در عین حال، جهش های س��ریع این قطعه 
س��خت افزاری، معموال کارت گرافیک ضعیف ترین قطعه رایانه نسبت به بهترین های 
بازار اس��ت و به همین دلیل، ارتقای این قطعه س��خت افزاری در بس��یاری از رایانه ها 
باعث ارتقای کیفیت اجرای بازی ها می ش��ود اما این لزوما به معنای تاثیرگذارتر بودن 

کارت گرافیک نیست.

بازیکوچک

پرسشوپاسخبازی

کمی ضعیف تر از دیگر بازی های لگویی ظاهر شود.
بازی ش��امل ۲۰ مرحله است. داس��تان هر فیلم به ۵ 
مرحله تقسیم ش��ده است که یکی از مهم ترین وقایع 

آن فیلم را به نمایش می گذارد.
هر یک از این مراحل، ۴ بخش دارند که با بیش از ۳۰ 

کاراکتر قابل بازی هستند.
گیم پلی بازی ش��امل انجام فعالیت های اکشن و حل 
پازل های لگویی اس��ت؛ همان گیم پلی کالسیکی که 
در تم��ام نس��خه های قبلی بازی ه��ای لگویی به کار 

گرفته شده است.
بازیکن���ان بای���د هر چی��زی را به اج���زای لگوی�ی 
تش��کیل دهنده )تجزیه کنند!( بشکنن�د و آیت�م ه�ای 
م���ورد نیاز برای عب��ور از مرحله و کس���ب امتیاز را 

جم�ع آوری نمایند.
مانند گذش��ته، هر یک از ش��خصیت های بازی، یک 
قابلیت منحصر به فرد دارد که در پیشبرد اهداف بازی 
و برای عب��ور از مراحل ضروری به نظر می رس��د. با 
یافتن اج��زای جدید، می توانی��د کاراکترهای جدیدی 
را Unlock کنید ک��ه قابلیت های جدیدی دارند. این 
قابلیت ها، می تواند برای شکس��تن دیگر وس��ایل و به 
دست آوردن اجزای جدید لگویی به کار گرفته شود و 

این داستان دوباره تکرار شود.

این جاست که تا به خود می آیید، در خواهید یافت که 
به لگوها معتاد شده اید!

در بخ��ش گرافی��ک، بازی فاصله بیش��تری با اصول 
لگویی گرفته اس��ت. المان های گرافیکی منحنی و به 
طور کلی غیرلگویی بیش��تری در پارک جوراسیک به 

چشم می خورد.
البت��ه فضای دائم��ا جنگلی فیلم ها چندان با ش��رایط 
مس��تطیلی شکل لگوها س��ازگار نیست و شاید همین 
موضوع س��بب شده است تا س��ازنده بازی در طراحی 
هنری دایناس��ورها و جنگل، کمت��ر از المان های لگو 

شکل بهره برداری کند.
ب��ازی هنوز یک بازی چند میزبانی اس��ت و از همین 
رو گرافی��ک در بخش نورپردازی و س��ایه زنی، کمی 
قدیم��ی به نظر می رس��د. ب��ه همین دلی��ل گرافیک 
کنس��ول های  در  حت��ی   Lego Jurassic World

نسل هش��تمی نیز کمی تاریخ مصرف گذشته به نظر 
می رسد.

این بازی در مجموع امتیاز میانگین خوب ۷۷ را از آن 
خود کرده اس��ت. عالوه بر سیس��تم های عامل ویندوز 
 Xbox One، PS4، PS3 کنس��ول های OS X و
Xbox 360، Wii U، Vita و 3DS نی��ز میزبان این 

بازی هستند.

در پنج سال گذشته، بسیاری از مجالت و نشریات بازی 
در سراس��ر جهان درباره انتشار نس��خه بع�دی ب�ازی 
Fallout اظه��ار نظ��ر کرده اند. Bethesda س��ازنده 

و ناش��ر بازی با س��کوت در قبال یک��ی از موفق ترین 
بازی های قرن بیست و یکم، کنجکاوی های زیادی را 
 Fallout برانگیخت اما ۵ سال خبری از نسخه ج�دید
نبود تا این که در آس��تانه E3 2015 س��ایت بازی، از 
س��اخت نس��خه آتی از Fallout خب��ر داد؛ عنوانی که 

Fallout 4 نامگذاری شده است.

در E3 2015 بی ش��ک ای��ن ب�ازی درخش��ی�د. ن�ام 
Fallout 4 در میان تمام فهرست های بازی های برتر 

E3 2015 که توسط نشریات مختلف تهیه شده اند، به 

چشم می خورد.
Fallout 4 ادامه ای بر داس��تان Fallout 3 اس��ت اما 

فاصل��ه زمانی نس��بتا زیادی را میان داس��تان دو بازی 
ایجاد می کند. Fallout 4 در سال ۲۰۷۷ آغاز می شود. 
قهرمان بازی به همراه خانواده اش به سرپناه می گریزد 
تا از انفجار هس��ته ای عظی��م، در امان بمان��د. انفجار 
وحشتناکی صورت می گیرد. زمانی که قهرمان چشم باز 

می کن��د، اثری از خانواده اش نمی یابد. او در می یابد که 
۲۰۰ سال گذش��ته و تنها او به طور اسرارآمیزی بدون 

هیچ تغییری زنده است!
بازی در منطقه بس��یار وسیع بوس��تون و ماساچوست 
اتفاق می افتد. مثل گذش��ته، ب��ازی یک نقش آفرینی 
در محیط Sandbox اس��ت اما ش��اید به جرات بتوان 
گفت که  Fallout 4 مفهوم Sandbox را توسعه داده 
است. بازی های سبک Sandbox انتخاب گیم پلی را 

به بازیکن می سپارند.
در Fallout 4 می توان به هر جایی رفت، دیالوگ ها را 
نیم��ه کاره رها و عبور کرد یا در هر نقطه  اقامت گزید. 
در واق��ع تنها محدود کننده ه��ای منطقی، فعالیت های 
بازیکن را محدود می کند بدون این که بازی محدودیت 

جدیدی تعریف کرده باشد.
زاویه دید از پیش تعیین ش��ده بازی، اول شخص است 
اما بازیکن می تواند نمای دید را به س��وم شخص تغییر 
دهد. این امکان جدید می تواند افراد بیشتری را به جمع 
عالقه من��دان Fallout اضاف��ه کند، چ��را که برخی از 
بازیکنان به زاویه دید اول شخص عالقه زیادی ندارند.

تیران��دازی، به عنوان بخش��ی جدانش��دنی از بازی، با 
۵۰ س��الح گوناگون در Fallout 4 همراه شده است. 
هر یک از این س��الح ها می توانند آپگرید ش��وند و یا با 
افزودن تجهیزات جدید به آن ها، برای انجام کار خاصی 
تقویت شوند. سازنده بازی مدعی است در مجموع ۷۰۰ 
ترکیب مختلف از س��الح های گوناگون را می توان در 
این بازی تجربه ک��رد. لباس ها و تجهیزات دفاعی که 
ب��رای حفاظت از بدن قهرمان به کار گرفته می ش��وند 
در Fallout 4 یکپارچ��ه نیس��تند. بازیک��ن می توان��د 
اج��زای مختل��ف را با یکدیگر ترک�ی���ب کرده و یک 
Armor مناس��ب ایجاد کند و در هر زمان که خواست، 

خصوصیات ای��ن Armor را با جایگزین کردن اجزای 
کوچک، تغییر دهد.

اما مهم ترین و شاید هیجان انگیزترین بخش جدید در 
Fallout 4 ایجاد یک شهرک مسکونی است. بازیکنان 

می توانند در هر نقط��ه از منطقه عظیم بی آب و علف، 
یک ش��هرک جدید راه اندازی کنند. کافی اس��ت آب و 
منابع انرژی را تامین کنید تا ساکنان جدیدی به شهرک 
شما مراجعه کنند. برای حافظت از شهرک، باید تله ها و 
سیس��تم های پدافندی در شهر خود راه اندازی کنید. هر 
اندازه که امکانات و امنیت در ش��هر بیشتر باشد، تعداد 

سکنه در آن افزایش می یابد.
از منظر گرافیکی، Fallout 4 یک عنوان نسل هشتمی 
 PS4، Xbox خالص اس��ت که به طور خاص ب��رای
One و ویندوز طراحی ش��ده اس��ت. اگ��ر چه طراحی 

هنری بازی در بسیاری از بخش ها کامال از نسخه های 
قبلی الهام گرفته ش��ده اما جزئی��ات به مراتب افزایش 

پیدا کرده است.
این بازی در ۱۹ آبان امسال به عرضه عمومی گذاشته 

خواهد شد.

200 سال خواب در یک سرپناه
Fallout 4 ناگهان ظاهر شد!

با دم دایناسور هم بازی؟
جدیدترین بازی لگویی همچنان موفق بود

 وحید     صف��ایی

س��اخت یک بازی خوب از روی یک فیلم؟ ش��اید ده 
سال پیش با قاطعیت می شد به این سوال پاسخ منفی 
داد، چ��را ک��ه به جرات بیش��تر بازی هایی که از روی 
فیلم ها س��اخته شده اند، شکس��ت خورده اند. البته این 
شکس��ت لزوما اقتصادی نیس��ت اما در بیش��تر موارد 
بازیکنان از خرید خود راضی نخواهند بود. اما س��ری 
Lego در یک دهه گذش��ته بارها موفق ظاهر شد در 

حالی که هر بار، داس��تان یکی از مجموعه  فیلم های 
پرطرفدار را بازسازی می کرد.

Tt Games س��ازنده مجموع��ه بازی ه��ای لگویی 

مه��ارت خاص��ی در تبدیل کردن فیلم به س��رگرمی 
و خن��ده خال��ص دارد؛ از ه��ری پات��ر، بتمن و جنگ 
 Lego Jurassic س��تارگان گرفته تا بازی اخی��ر که
World نام گذاری ش��ده، همه از روی فیلم س��اخته 

شده اند و همه آن ها نیز امتیازات نسبتا خوبی دریافت 
کرده ان��د. Tt Games قهرمانان، تم کلی و داس��تان 
فیلم ها را می گی��رد و آن ها را به دنیای لگویی منتقل 
می کند؛ جایی که خیلی جدی نیس��ت و می توان فقط 
خندید، چرا که دنیای اسباب بازی ها برای سرگرمی و 

خنده ساخته شده است.
Tt Games در تبدیل همه این فیلم ها به بازی موفق 

 Lego Jurassic World ظاهر ش��ده اس��ت. البت��ه
عنوان��ی که قصد داریم درب��اره آن صحبت کنیم، در 
مقایس��ه با عناوین پیشین در سری Lego اندکی کم 
فروغ تر بوده اما مشخصا هنوز هم می توان آن را یک 

بازی خوب تلقی کرد.
 Jurassic داس��تان بازی تم��ام فیلم های مجموع��ه
Park را ش��امل می ش��ود، یعن��ی هر چه��ار فیلم از 

جمل��ه فیلم آخر که رکورد ش��کنی کرده اس��ت. البته 
عالقه من��دان فیل��م می دانند ک��ه در کن��ار موفقیت 
فوق العاده اس��تثنایی در گیشه، این فیلم در جلب نظر 

تماشاچیان و منتقدان کامال متوسط عمل کرد.
 Lego ش��اید همین اتفاق باعث ش��ده باشد که بازی
Jurassic World نیز در کس��ب امتی��از از منتقدان 

خبربازی

خبربازی
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بایت جد    ول شماره 36۹

 سالم بایت. بهترین نرم افزار را برای ریکاوري و بازیابي اطالعات معرفي کنید.

 سالم دوباره به هفته نامه فناوری اطالعات و ارتباطات بایت؛ اگر امکانش بود در 
مورد اطالعاتی در مورد رمز جدول بدهید. ممنونم

بایت: با سالم خدمت شما مخاطب محترم. برای اطالع از نحوه ارسال رمز جدول 
است،  آمده  در همین صفحه  زیر جدول  در  که  اطالعاتی  به  مسابقه،  در  و شرکت 

مراجعه کنید.

 سالم. من می خواستم کنسول بازی بخرم. نمی دانم Xbox One بگیرم یا PS4. لطفا 
مقایسه کنید کدام بهتر است.

 سالم بایت. لطفا در مورد گوشی Samsung Galaxy A3 مطلب بنویس. ممنون  

 سالم بایت عزیز. لطفا سایتی به روز شده را در رابطه با معرق، تابلو، مشبک در صفحه 
لینکدونی معرفی کنید. ممنون می شوم

را  Xperia zr توضیح دهید و معایب و مزایای آن  بایت عزیز. لطفا درباره   سالم 
ذکر کنید.

 سالم بایت. لطفا در مورد گوشی SONY E1 DUAL به طور کامل توضیح دهید 
و قیمت آن را درج کنید. با تشکر

 سالم بایت. خواهش میکنم درباره لومیا ۲۵۲۰، مطالبی را در روزنامه ات ذکر کن. 

 با سالم. لطفا نحوه نصب نرم افزار و بازی را در آیفون توضیح دهید.

و   PS3  ،Xbox 360  ،Wii مثل  بازی  کنسول های  مورد  در  لطفا  بایت.  سالم   
دستگاه های دیگر توضیح دهید و آن ها را از نظر تعدد بازی و قیمت و کیفیت مقایسه 

کنید. لطفا مطلبی کامل در مورد این موضوع بنویسید. با تشکر فراوان 

 سالم بایت. لطفا نرم افزاری کامپیوتری برای قفل گشایی رمز انواع گوشی ها معرفی 
کنید. ممنون 

 سالم بایت. پارتیشن بندی توسط Manage را در ویندوز هفت به طور کامل توضیح 
دهید.

را  آن  قیمت  و  توضیح دهید   Huawei y330 مورد گوشی  در  لطفا  بایت.   سالم 
درج کنید. ممنون

 سالم به بایت بسیار عزیز. لطفا یک لپ تاپ خوب تا سقف یک میلیون و دویست 
هزار تومان معرفی کنید. با تشکر فراوان 

سوني،  گوشي هاي  بین  از  بخرم.  هوشمند  گوشي  مي خواهم  عزیز.  بایت  سالم   
گلکسي کدام از هر لحاظ بهتر است. لطفا راهنمایي ام کنید. با تشکر

 سالم بایت. لطفا مشخصات یک کیس ایده آل برای بازی را بنویس و قیمت آن را هم 
بررسی کن. 

رضاغالمی-تهمینهدهقان-مسعودقمرینژادیان-محمدقاسمینور
-فتحا...غفاری-امیددیمی-انسیهآذرکسب-ابوالفضلمرشدلو-
محبوبهجعفری-جوادغفوری-علیعلیونفرگی-رضالطفيایلهائي
-حمیدرضـازنجانـی-شـهریارعطایی-طاهـرهزادهناظـر-علی
مهدویفر-میتراخرمکی-احمدجلیلییوسفنژاد-کاظمصحراگرد
-نبـاتروانبـد-زهـراحاجیپور-هژیرجوهرچی-تکتمسـادات
سیدحسـینی-علیافتادهرحمتی-جوادگلستاني-فرزانهاخالقی

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 2000۹۹۹ 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.

۱- جاسوس افزار )صفحه ۱۲( - پسوند بسیاری از فایل ها ۲- اولین عدد 
- خالص و بی غش - شناسه اینترنتی ۳- واحد پول کشور هند - دریغ و 
حسرت ۴- درخت زبان گنجشک - اشعه و نور ۵- گوهر و سنگ قیمتی 
- پنجمین نماز - نشانه مفعول است 6- یکی از ایالت های کشور آمریکا 
)صفحه ۵( - من و تو ۷- از مقامات دین یهود - دزد اینترنتی ۸- جعبه 
سخت افزاری رایانه - دوربین کامپیوتر ۹- از غذاهای آبکی - از رنگ ها - از 
ویتامین ها ۱۰- پایداری در عهد و پیمان - یکی از فناوری های مبتنی بر 
Frame در شبکه های رایانه برای شبکه های محلی )LAN( می باشد 

۱۱- از مرورگرها - از سایت های اینترنتی

رمز جد    ول 37۱  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)۱۱ افقی و ۵ عمودی( - )۲ افقی و ۱۱ عمودی( - )۱ افقی و ۱۱ عمودی( - )۳ افقی و ۲ عمودی(

)۱۰ افقی و 6 عمودی(

)Michael Baker( رمز جد    ول شم��اره 370: میشل بیکر

عمـودی:

۱- یک��ی از ۱۰ کش��ور برتر از لحاظ س��رعت اینترنت )صفح��ه ۵( - از 
س��خت افزارها ۲- سطحی برآمده که از مصالح ساختمانی برای نشستن 
س��اخته می ش��ود - از ورزش ها - بهبود یافتن بیماری ۳- دارای جنبش 
و حرک��ت - خاموش بودن چراغ ID ۴- فوری - از ش��رکت های بزرگ 
تولیدکننده تلفن همراه ۵- از سایت های  اینترنتی - نا امیدی - واحد سطح 
معادل ۱۰۰ متر مربع6- صفحات اینترنتی - فریاد - آینده ۷-  میوه ای که 
در آغاز فصل خودش به بازار عرضه شود ۸- نامه ناخواسته )صفحه۱۲( - 
موتور جست وجوگر چینی ۹- مجازات - از مصالح ساختمانی - از ضمایر 
فاعل��ی مف��رد ۱۰- اضافه کردن ID جدید - خی��س و مرطوب - یاری 

۱۱- نرم افزار ضد اسپام )صفحه ۱۲( - از شرکت های بزرگ رایانه ای

همـــراهباشـــماجـــدول

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی 
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هفته نامه فنــاوری اطالعات روزنامه   خراســان 

د    بیر هفته نامه بــایت: 
سید     سعید     طباطبــایی

مد    یـر اجرایي:
مهد    ی یزد    ی نژاد    

شمــاره پیــامک
۲۰۰۰999

شمــاره تماس
 3۷6۱۷۰۰۰

Email

Byte@Khorasannews.com

نشـانی
بلوار ســازمان آب )شهید     صاد    قی(

د    فتر مرکزی روزنامه خراســان
ضمیمه بایت

قمقمه صوتی

اگردر س��فر برای نوش��یدنی های خود فالس��ک مخصوصی ندارید،  حتما یک عدد 
فالسک موسیقی همراه داشته باشید تا حوصله تان سر نرود.

iBT12 نام این بلوتوث اس��پیکر قمقمه ای شکل است که می تواند در هر جا همراه 

 3.94X4.57X1.38 ش��ما باش��د. این محصول با طراحی منحصر به فرد در اندازه
اینچ ساخته شده است و ۱۵۸ گرم وزن دارد.

کیفیت صدا و ش��فافیت آن توس��ط شرکت سازنده ضمانت ش��ده است و مجهز به 
آمپلی فایر نیز می باشد.

امکان اتصال بیسیم آن به تبلت، موبایل، لپ تاپ و دستگاه های دیگر میسر بوده و 
۵۰ دالر قیمت دارد.

گوشی موبایل بادبزنی

 Fan تصویر فوق  گوش��ی تلف�ن بس��ی�ار عجیب�ی را نش��ان می ده�د ک��ه با ن�ام
Cellphone معرفی شده است. این گوشی بسیار جالب به شکل منحصر به فردی 

طراحی شده است.
در س��اختار آن هیچگونه دکمه ای وجود ندارد و در واقع سیس��تم عامل آن به شکل 
فیزیک��ی عم��ل می کند. ای��ن موبایل میله ای ش��کل با توجه به میزان باز ش��دن، 
عملکرده��ای مختلف��ی را انجام می دهد. چنان چه کارب��ر آن را به میزان ۳۰ درجه 
باز کند، وارد حالت Cellphone می ش��ود. چنان چه ۹۰ درجه باز شود روی حالت 
Skype قرار می گیرد و چنان چه کامال بسته باشد روی حالت دوربین قرار می گیرد.

در واقع با تغییر میزان زاویه باز ش��دن دوربین عملکردهای مختلف قابل اجرا است.
این محصول بی نظیر هنوز در مرحله طرح به سر می برد.

تبلت خود را بپیچانید!

 Samsung flexible ش��رکت سامس��ونگ طرحی از محصول آینده خود را به نام
Roll معرفی کرده اس��ت که تحولی عظیم را در این گروه از محصوالت  به وجود 

خواهد آورد.
این تبلت که به شکل لوله ای استوانه ای ساخته شده است، مجهز به صفحه نمایش 

رولی قابل انعطاف می باشد.
روی بدنه اس��توانه ای ش��کل دو عدد ورودی پورت یواس بی، صفحه کلید لمسی و 

اسپیکر قرار گرفته است.
این محصول که قرار اس��ت با وین��دوز ۱۰ کار کند، ۱۰ تا ۱۲ اینچ بوده و ضخامت 

OLED آن تنها ۲ میلیمتر است.

این محصول قرار است پایان سال ۲۰۱6 وارد بازار شود.

کوچکترین اسکنرجهان

در میان انواع اس��کنرهای جیب�ی این بار ن�وعی اس��کن�ر توس���ط 
Dacuda وارد بازار شده که نام کوچک ترین اسکنر جهان را به خود 

اختصاص داده است. Pocket Scan نام این محصول جالب است 
که کمی بزرگتر از یک کارت اعتباری می باش��د و با سیستم بلوتوث 
عمل می کند. امکان اس��کن انواع نوش��ته ها، متن ها، تصاویر و موارد 
دیگر به راحتی توس��ط این محصول میسر می شود. کیفیت متن های 
اسکن ش��ده و تصاویر بس��یار باال بوده و با سرعت باالیی فایل های 
اسکن شده را به گوشی، تبلت و لپ تاپ  منتقل می کند. این محصول 

با انواع سیستم عامل ها سازگار بوده و ۹۹ دالر قیمت دارد.

ببینید و تایپ کنید

Sonder نام این صفحه کلید ۷۸ دکمه ای است که کمتر از نمونه های 

استاندارد کلید داشته ولی قسمت جالب این صفحه کلید ۵۰ دکمه مجهز 
صفحه نمایش کوچک است که هر کدام از آیکن هایی که شما می خواهید 
را نشان می دهد. در واقع دکمه هایی با توانایی برنامه ریزی شدن بر طبق 
نظر کاربر. عالوه بر این پتانسیل های زیادی برای عملکردهای مختلف 
دارد.این صفحه کلید زیبا با MAC و ویندوز س��ازگار بوده و حتی امکان 
اتصال به تبلت و گوش��ی هوشمند را نیز دارد. وجود backlight جهت 
تایپ در مکان تاریک از دیگر ویژگی های این محصول است. قیمت این 

صفحه کلید  ۲۰۰ دالر گزارش شده است.

 شاد ی طباطبایی

به زیبایی پخش کنید!
 Roy  نام این پخش کننده موس��یقی عجیب و جالب اس��ت که توسط شرکت Toc
Harpaz طراحی شده است. دو ویژگی مهم این محصول راحتی و سادگی استفاده از 

آن و طراحی ساده و شیک آن است.
Toc با یک سیستم طراحی خطی کار می کند و عالوه بر این که کاربر می تواند توسط 
دکمه های لمس��ی که در قسمت جلوی دستگاه قرار دارد، آن را کنترل کند، مجهز به 

ریموت نیز می باشد.
این محصول خاص ومنحصر به فرد دارای کیفیت پخش بی نظیری بوده و جنس بدنه 

آن از چوب گردو است.
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