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خــبر

ــال  امس  MWC ــداد  روي در 
كوالكام، اسنپ دراگون نسخه 820 
را معرفى و اعالم كرد پردازنده جديد 
ــته هاى Kyro با معمارى   به هس
ــود. اگر  ــى مجهز خواهد ب 64 بيت
ــد،  ــته باش اخبار جديد واقعيت داش
 820 ــنپ دراگون  اس ــته هاى  هس
ــه گيگاهرتز  ــرعت س با حداكثر س
ــرد و احتماال اين  ــل خواهد ك عم
چيپ جديد با فناورى 14 نانومترى 

سامسونگ ساخته خواهد شد.
ــت مى شنويم  اين اولين بار نيس
ــاخت چيپ هايش  كوالكام براى س
ــونگ عالقه  به همكارى با سامس
ــار  ــن ب ــده اولي ــن پردازن دارد. اي
ــركت هاى  ش از  ــى  محصوالت در 
شيائومى، اچ تى سى و سونى تست 
ــزارش يك  ــد و طبق گ خواهد ش
ــيائومى قصد دارد  ــع معتبر، ش منب
ــپ در پرچمدار آينده اش  از اين چي

يعنى Mi 5 استفاده كند. اين تلفن 
ــال مصادف با  هوشمند اكتبر امس
ماه هاى مهر و آبان در صورتى كه 
ــربلند  چيپ مورد نظر از آزمايش س

بيرون بيايد، عرضه خواهد شد.
ــاله مهمى كه توجه زيادى  مس
ــرده بحث  ــود معطوف ك ــه خ را ب
ــد پردازنده  ــش از ح ــدن بي داغ ش
ــت و اين  ــنپ دراگون اس قبلى اس

ــكل  نگرانى وجود دارد كه اين مش
ــود.  ــخه 820 هم ش گريبانگير نس
ــه پردازنده جديد با  البته از آنجا ك
ــونگ  فناورى 14 نانومترى سامس
ــده و اين همان فناورى  ساخته ش
ــونگ در ساخت  ــت كه سامس اس
ــت،  اگزينوس 7420 بهره برده اس
انتظار مى رود مشكل داغى بيش از 

حد برطرف شده باشد.

ــركت بلك برى، جان چن به دنبال ساخت تلفن هاى هوشمندى است كه  مديرعامل ش
ــد؛ تلفن هايى كه با توجه به محيطى كه قرار است در  ــتان ها بفروش بتواند آنها را به بيمارس
آن استفاده شوند به باكترى آلوده نخواهند شد. او اعالم كرده هنوز چنين تلفن هوشمندى 

ساخته نشده و برنامه طراحى و ساخت آن در آينده آغاز خواهد شد.
اويو گلدمن، مدير ارشد اطالعات پزشكى در مركز ارائه كننده خدمات سالمت منطقه اى 
مكنزى، منع بيماران از انتقال و دريافت باكترى از طريق تلفن هاى هوشمند را يك مشكل 
ــت. او افزوده پزشكان و پرستاران بايد هنگام ورود و خروج از بيمارستان  بزرگ خوانده اس

تلفن هاى خود را با الكل ضدعفونى كنند.
داد،  ــام  انج  Journal of Applied Microbiology ــه  ك ــى  آزمايش  در 
ــود و طبق گفته  ــت افراد منتقل مى ش 20 تا 30 درصد ميكروب ها بين تلفن و نوك انگش

گلدمن، عفونت هاى بيمارستانى يكى از اصلى ترين داليل مرگ در بيمارستان است.
ــكو و  ــزى ريچموند هيل از همكارى با سيس ــتان مكن ــاى چن با حضور در بيمارس آق
ThoughtWire خبر داد و اضافه كرد با اين همكارى سه گانه قصد دارد براى پزشكان 
و پرستاران يك سيستم پيام و هشدار قابل حمل ايجاد كند كه نقش بلك برى در اين پروژه 
طراحى نرم افزار مورد نظر است. مديرعامل بلك برى مدت هاست در تالش براى دور كردن 
شركت از توليد تلفن  هوشمند براى بازار مصرف كننده هاست و قصد دارد تمركز شركت را 

روى ارائه نرم افزار براى توليدكنندگان (سرمايه گذاران) قرار دهد.

ــمايل  ــكل و ش ــه) روى آيفون ش ــوم (خان ــه ه دكم
ــن تلفن  ــر اي ــخه هاى اخي ــردى دارد و در نس منحصربه ف
ــت، اما شايعات و  ــمند، خانه تاچ آى دى هم شده اس هوش

اخبارى مبنى بر حذف اين دكمه شنيده مى شود.
ــده در فضاى وب، اپل قصد  ــر ش طبق اطالعات منتش
دارد چيپى بسازد كه مسئوليت اسكن اثر انگشت را از روى 
ــته باشد. بعالوه ديجى تايمز،  صفحه  نمايش به عهده داش
ــركت  ــركننده اين خبر اعالم كرده ش ــع تايوانى منتش منب
ــن كار را به  ــازد و اي ــد چيپ جديد را خودش بس مى خواه

سازندگان ديگر محول نكند.
ــتفاده از يك چيپ براى صفحه  حذف دكمه هوم و اس
ــد از آيفون هاى  ــش و تاچ آى دى (TDDI) مى توان نماي
ــا، تلفن هاى  ــر بدنه و اندازه لبه ه ــل آينده، از نظر قط نس

هوشمند باريك ترى بسازد.
ــاورى حرفى زده  ــتفاده از اين فن فعال از زمان آغاز اس
ــت و مى توان حدس زد به اين زودى ها و براى  ــده اس نش

ــون 6S اين اتفاق نخواهد افتاد. اين  آيف
ــت و  ــايعه اس ــار فعال در حد ش اخب

ــاهد  ــاال در آيفون 7 هم ش احتم
اين تغيير نخواهيم بود.

بلك برى، تلفن همراه ضدباكترى مى سازد

رئيس هيأت مديره شركت مخابرات ايران، 
ــئوالن وزارت ارتباطات  ــس از اظهارات مس پ
ــنهاد افزايش نرخ مكالمات را  بدون  كه پيش
ــد، آمادگى  ــته بودن ــب دانس توجيه فنى مناس
خود را براى ارائه مجدد پيشنهاد افزايش نرخ 
ــت مورد نظر وزارت  پايه مكالمات طبق فرم

ارتباطات اعالم كرد. 
ــدارى  نگه ــمى،  سيدهاش ــيدمصطفى  س
شبكه مخابراتى كشور را نيازمند تعرفه گذارى 
ــن اظهار  ــت و ضم ــح و منطقى دانس صحي
ــرات ايران با وجود  ــركت مخاب ــت با نرخ پايه خدمات مخابراتى بيان كرد: ش مخالف
ــتندات مورد نظر  ــعه را با هرگونه مس ــكالت آمادگى دارد برنامه توس تمامى اين مش

وزارت ارتباطات ارائه كند. 
ــا اپراتور KT كره جنوبى  ــاوره ب ــمى اظهار كرد: طرح جديد پس از مش سيدهاش
ــار وزارت ارتباطات قرار  ــتندات در اختي ــت و در صورت نياز تمام مس ــده اس تهيه ش

خواهد گرفت. 
ــات به رغم قولى كه به  ــته پس از اجراى طرح هم كدى، وزير ارتباط ــال گذش س
ــراى افزايش نرخ ها داده بود، با اين موضوع موافقت نكرد و به  دليل نبود  ــرات ب مخاب

برنامه توسعه اى از سوى مخابرات، پيشنهاد افزايش نرخ مكالمات را رد كرد.
ــيون تنظيم مقررات  ــات و دبير كميس ــاون وزير ارتباط ــر عميديان، مع على اصغ
ــانى كه اهل برنامه و بودجه هستند مى دانند  ارتباطات نيز در اين خصوص گفت: كس
ــن فرق دارد، مخابرات براى كميسيون تخصصى تنظيم  ــعه اى با پرزنتيش طرح توس
مقررات پرزنتيشن آماده كرده بود. او افزود: شركت مخابرات بايد يك بسته توسعه اى 
ــامل موارد بحث ساختار، همكارى در توسعه،  ارائه كند كه عالوه بر ميزان تعرفه، ش
ــد. او اظهار اميدوارى كرد در  ــاختار مديريتى نيز باش ارائه خدمات اينترنتى و تغيير س
ــى هاى كارشناسى،  ــوى مخابرات و پس از بررس صورت ارائه چنين مجموعه اى از س

بتوان 15 درصد نرخ مكالمات را افزايش داد.

 بازگرداندن 
 ايميل ارسال شده 

 به جيميل 
سرويس ايميل گوگل را مى توان يكى 
از بهترين ها دانست كه با ارائه ويژگى هاى 
ــند انتخاب خيلى هاست، اما اگر  كاربرپس
بخواهيم يكى از بهترين ويژگى هايش را 
برشماريم بايد به قابليت برگرداندن ايميل 
ــتاده شده اشاره كنيم. در جيميل اين  فرس
ــت  قابليت وجود دارد كه البته ممكن اس

خيلى ها از وجود آن مطلع نباشند.
ــال از  ــش س ــت ش حال پس از گذش
ــت، گوگل  ــاى اين قابلي ــخه بت ارائه نس
ــى ــرده ويژگ ــالم ك ــت اع ــك پس  در ي

ــى  ــه ويژگ ــزودى ب  Undo Send ب
رسمى اين سرويس تبديل خواهد شد.

ــا،  بت ــخه  نس در  و  ــن  اي از  ــش   پي
ــما  Undo Send تنها پنج ثانيه به ش
فرصت مى داد تا ايميل مورد 
ــتادن  نظر را پس از فرس
ــف كنيد، اما اكنون  متوق
ــه  ــت ك ــر اس ــن كارب اي
مى تواند زمانى بين 5، 10، 

20 يا 30 ثانيه را برگزيند.
البته ويژگى مذكور فعال روى 
ــد. هرچند  ــواب نمى ده ــل ج موباي
ــان خاصى،  ــاره به زم گوگل بدون اش
ــكان براى  ــزودى اين ام ــرده ب اعالم ك
ــم خواهد  ــمند هم فراه ــاى هوش تلفن ه
ــى كه در ذهن ايجاد مى شود  شد. پرسش
ــن قابليت را  ــت كه چرا گوگل اي اين اس
ــراى اين مدت طوالنى در حالت بتا نگه  ب
داشت؟ گفتنى است خود سرويس ايميل 
ــا 2009 در  ــال از 2004 ت ــوگل پنج س گ

حالت بتا قرار داشت.

انتظار براى اسنپ دراگون 820 

 خداحافظى آيفون 
با دكمه هوم

توسل مخابرات به كره جنوبى براى 
افزايش نرخ مكالمات
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خــبر

ــده در ژاپن و ناشناس براى  ــناخته ش ــركت تقريبا ش فرى تل، يك ش
ــر ويندوز  ــمند مبتنى ب ــن تلفن هاى هوش ــت كه بتازگى اولي ــتر ماس بيش
ــدوزى ارزان، كاتانا  ــمند وين ــت. نام اين دو هوش ــى كرده اس 10 را معرف
ــمى مجهز به  ــتگاه هاى رس ــت و بايد آنها را اولين دس  01 و كاتانا 02 اس

ويندوز 10 دانست.
ــن 854 در 480  ــش 4/5 اينچى با رزولوش ــه صفحه نماي ــا 01 ب كاتان

ــناس، اتصال  ــاخت يك سازنده ناش ــل، پردازنده چهار هسته اى س پيكس
LTE، دوربين جلويى و پشتى و باترى 1700 ميلى آمپرى مجهز است.

پردازنده چهار هسته اى كاتانا 02 هم ساخت يك شركت بى نام و نشان 
ــمند بزرگ تر و پنج  ــخه 02 اين تلفن هوش ــت، اما صفحه  نمايش نس اس
ــن 1280 در 720 پيكسل است. اين تلفن هوشمند نيز به  اينچى با رزولوش
ــال LTE مجهز بوده و دو دوربين و باترى 2600 ميلى آمپرى برايش  اتص

در نظر گرفته شده است.
ــه ويندوز 10 اين دو تلفن  ــركت ژاپنى با عرض طبق گزارش ها، اين ش
هوشمند را هم عرضه خواهد كرد. دو تلفن هوشمند ويندوزى براى استفاده 
در كشور مبدأ به سيمكارت نياز ندارد و با قيمت هاى 160 دالر براى كاتانا 01 

و 240 دالر براى كاتانا 02 به فروش خواهد رسيد.
ــخص نيست دو هندست ژاپنى ويندوزى به خارج از خانه هم  هنوز مش
راه پيدا كنند، اما فرى تل اوايل امسال اعالم كرده بود قصد دارد تلفن هاى 
هوشمند رده بااليى را براى بازارهاى جهانى توليد كند كه شايد توليد اين 

دو آغازى براى اين هدف شركت باشد.

ــمى شدن اكس باكس وان يك ترابايتى از سوى  تقريبا دو هفته پس از رس
ــن 4 خود را با همين مقدار حافظه داخلى  ــافت، سونى هم پلى استيش مايكروس
معرفى كرد. سونى در يك پست اعالم كرده با افزايش حافظه داخلى به دو برابر 
فعلى در پلى استيشن 4، كاربران و بازى دوستان مى توانند بازى هاى بيشترى را 

دانلود كرده و از محتواى بيشترى كه در اختيارشان قرار مى گيرد، لذت ببرند.
ــام Ultimate Player Edition از 24 تير در  ــا ن ــد ب PS4 جدي

برخى كشورهاى اروپايى و ديگر قاره ها آغاز به كار خواهد كرد.
ــا بوده، بلكه  ــاهد ارتق ــد PS4 نه فقط در بخش حافظه ش ــخه جدي نس
مصرف باترى آن 8 درصد كمتر و وزنش نيز 10 درصد سبك تر شده است. 

بعالوه تمام بدنه مدل جديد مات است.

رونمايى از نسخه يك ترابايتى 
پلى استيشن 4 

ال جى بتازگى از يك تلفن  هوشمند جديد رونمايى كرده كه نام جالبى 
دارد. Band Play يگ گوشى ميان رده است كه ويژگى منحصربه فردى 
ــت و همين  ــتگاه يك وات اس ــده روى اين دس دارد؛ بلندگوى تعبيه ش
ــز ديگرى كه  ــد را نويد مى دهد. چي ــفاف و بلن ــت پخش صداى ش قابلي
ــحال كند، همراهى گوشى با هدفن ــتداران موسيقى را خوش ــايد دوس  ش

ــش از اين به عنوان يكى از  ــت. اين هدفن پي LG QuadBeat 3 اس
وسايل جانبى ال جى جى 4 در كره عرضه شده بود.

ــوده و يك  ــخه 5/1 مجهز ب ــد آبنبات چوبى نس ــى به اندروي ــد پل بن
ــل برايش  ــن 1280 در 720 پيكس صفحه  نمايش پنج اينچى با رزولوش
در نظر گرفته شده است. دو دوربين پشتى 13 مگاپيكسلى مجهز به ليزر 
ــلى وايد در جلو به همراه پردازنده چهار  فوكوس خودكار و پنج مگاپيكس
ــنپ دراگون 410، رم 2 گيگابايتى، 16 گيگابايت  هسته اى و 64 بيتى اس
حافظه داخلى و يك باترى 2300 ميلى آمپرى اين تلفن  تازه از راه رسيده 
ــره با قيمت  ــته در ك ــد. ال جى بند پلى از هفته گذش ــى مى كن  را همراه
ــمند به  ــده و فعال خبرى از اين  كه اين تلفن  هوش ــه ش 356 دالر فروخت

بازارهاى ديگر هم راه خواهد يافت، منتشر نشده است.

ــور فيبر نورى، پروژه  ــوان رنجى، مدير برنامه ريزى اپرات ــه گفته كي ب
ــت سال آينده  ــى فيبر نورى تا هش راه اندازى 6/8 ميليون پورت دسترس

اجرا و اين پروژه باعث ايجاد 300 هزار شغل در كشور خواهد شد. 
در نشست بررسى اجراى پروژه شبكه فيبر نورى استان بوشهر كه با 
ــتان و با حضور  هماهنگى اداره كل ارتباطات و فناورى اطالعات اين اس
ــيوم ايرانيان نت) برگزار شد، اولويت اجراى پروژه  اپراتور چهارم (كنسرس
ــد. بر اين اساس مرحله اول  ــهرهاى مختلف كشور مشخص ش براى ش
ــهرهاى تهران، قم، كرج، اصفهان، شيراز، مشهد  اجراى پروژه در كالنش

و تبريز اجرا مى شود.
على سمليان، مديركل ارتباطات و فناورى اطالعات استان بوشهر، به 
ــهر بوشهر به صورت خارج از اولويت اظهار تمايل كرد  اجراى پروژه در ش
و از شركت مخابرات و شهردارى بوشهر خواست اين پروژه را با همكارى 
اپراتور چهارم به روش BOT انجام دهند. به گفته او، اجراى اين پروژه 
ــتر پايدار و پرسرعت، گام  امرى ضرورى بوده و با توجه به ايجاد يك بس

بزرگى براى تحقق هر چه بهتر دولت الكترونيك خواهد بود.
ــبكه فيبر نورى  ــراى ش ــت، زمان بندى اج ــن نشس ــن در اي همچني
ــتان  ــد و طبق اين زمان بندى اس ــور ايرانيان نت اعالم ش ــط اپرات توس
ــوم و زمان اجراى پروژه در اين استان به سال 98  ــهر در اولويت س  بوش

موكول شد.

 تلفن هوشمند
ويژه دوستداران موسيقى

راه اندازى 6/8 ميليون پورت  فيبر نورى 

مند
وش

ر ه
شه

همراهان رمضاني گوگل
روزنامه نگار علم  فرانك فراهانى جم

ماه رمضان در كشورهاي اسالمي از اهميت بسياري 
برخوردار است و از اين ماه به عنوان ضيافت الهي 
ــركت گوگل نيز در اين ماه  نام برده مي شود. ش
 براي كاربران روزه دار يك برنامه اختصاصي در نظر 
ــوگل كه  ــد گ ــكار جدي ــت.اين ابت ــه اس  گرفت
MyRamadanCompanion  نام دارد به طور 
اختصاصي براي مسلمانان سراسر دنيا راه اندازي 
شده است. در اين پايگاه، اطالعات مختلفي از زمان 
طلوع و غروب خورشيد تا موقعيت جغرافيايي يا 
شرايط اقليمي هر منطقه و اطالعاتي درباره انواع 
غذاهاي محلي كه از رسوم اين ماه است در اختيار 

كاربران قرار مي گيرد. 
ــر مي تواند  ــاني، كارب ــگاه اطالع رس در اين پاي
براساس موقعيت مكاني از اوقات شرعي مطلع 
شود. همچنين براي هر كاربر امكان برنامه ريزي 
روزانه نيز در نظر گرفته شده است. از آنجا كه در 
اين ماه اطالع از برنامه ها و توصيه هاي ويژه در 
حوزه سالمت براي بسياري از روزه داران اهميت 
فراواني دارد اين اطالعات نيز در بخشي از پايگاه 

در اختيار كاربران قرار گرفته است. 
ــتجوي  ــاه روزه داران در جس معموال در اين م
نرم افزارهاي كارآمد از قبيل نرم افزارهاي قرآني 
هستند. بخشي از پايگاه اينترنتي «همراه رمضان 
من» به معرفي اين نرم افزارها اختصاص داده شده 
است. اطالع از آداب و رسوم كشورهاي مسلمان 
در ماه رمضان چندان خالي از لطف نيست. گوگل 
براي افرادي كه به اين اطالعات عالقه مندند نيز 

برنامه خاصي را در نظر گرفته است. 
آنها مي توانند با مراجعه به اين پايگاه اينترنتي از 
آداب و رسوم ويژه ماه رمضان در ديگر كشورها 

مطلع شوند. 
هر كاربر مي تواند با مراجعه به اين پايگاه براساس 
موقعيت جغرافيايي محل سكونت خود، از مدت 
زمان باقي مانده تا افطار يا مدت زمان باقي مانده 
تا اذان صبح مطلع شود و عالوه بر اين به اطالعاتي 
ــتوران هايي كه غذاي حالل  ــاني رس درباره نش
ــي داشته باشد. به دليل  سرو مي كنند، دسترس
اين كه بيشتر مسلمان ها به زبان عربي صحبت 
ــده در پايگاه اينترنتي  مي كنند، مطالب ارائه ش
  https: /  / ramadan.withgoogle.com"
به عربي است، اما در اپليكيشن هاي معرفي شده 
ــي نيز كاربرد دارد. گوگل هدف از  زبان انگليس
راه اندازي اين پايگاه را به اشتراك گذاشتن بهترين 
و زيباترين اوقات كاربران روزه دار در اين ماه اعالم 
كرده و اميدوار است كاربران بتوانند از خدمات و 

امكانات اين پايگاه بهره گيرند.
ــارك رمضان  ــع ماه مب ــايت جام همچنين س
ــيرين فارسي  (ramezan.com) به زبان ش
ــاي ويژه ماه  ــدي از جمله دعاه اطالعات مفي
مبارك، معرفي برنامه هاي صدا و سيما، پرسش 
و پاسخ، كتاب و نرم افزار، نماها و نواها و اطالعات 
ــالمت در اين ماه را در اختيار شما  مربوط به س

قرار مي دهد.

ژاپن، ميزبان اولين موبايل هاى مجهز به ويندوز 10
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آرمانشهر شبكه اي
دبير كليك مائده گيوه چين

ــش افراد درباره مذاكرات  فرض كنيد به دنبال واكن
ــتيد، قطعا  ــبكه هاي اجتماعي هس هسته اي در ش
ــد كنيد تا به نتايج  نمي توانيد ميليون ها كاربر را رص
ــايد همين نكته باعث شد توئيتر  ــيد. ش دلخواه برس
امكان استفاده از هشتگ را فراهم كند. كافي است 
هشتگ # مذاكرات_هسته اي را در هر شبكه اجتماعي 
جستجو كنيد تا تمام محتوايي كه با اين عنوان در اين 
شبكه ها منتشر شده است (البته محتواي متعلق به 
كاربراني كه اكانت خصوصي ندارند يا اگر هم دارند 
به شما اجازه داده اند آنها را دنبال كنيد) در اختيار شما 
قرار گيرد. اما چرا اين همه كاربر خود را مقيد به استفاده 

از هشتگ مي كنند؟
رسانه هاي جديد اين فرصت را در اختيار همه 
ــرار داده اند تا بلندگويي براي بازگو كردن  مردم ق
ــته باشند. در حالي كه رسانه هاي  عقايد خود داش
ــد مطبوعات، راديو و تلويزيون  جريان اصلي مانن
در بيشتر نقاط دنيا بر جريان حاكم تمركز دارند و 
افراد خاصي آنها را هدايت مي كنند، در رسانه هاي 
ديجيتال مردم عادي به دور از دروازه باني خبري 
ــانه هاي جريان اصلي، ديدگاه ها  و با دور زدن رس
ــگان و  ــه (از نخب ــا هم ــود را ب ــات خ و اطالع
ــمي تا ديگر مردم عادي) به اشتراك  مقامات رس

مي گذارند.
ــتگ،  حال تصور كنيد قابليت هايي مانند هش
استفاده از @ براي پاسخ به يك كاربر خاص و... 
در اين رسانه ها رشد پيدا نمي كرد، در اين صورت 
ــدن نظرات مردم چقدر بود؟ قطعا  احتمال ديده ش
ــد و غير  ــتي ختم مي ش فقط به همان گروه دوس
ــو (دنبال)  ــما را فال ــاني كه ش ــتان يا كس از دوس
كرده اند، ديگران عكس ها، نوشته ها و ويدئوهاي 
ــتراگ گذاشته شده شما را نمي ديدند. براي  به اش
ــراي خطاب قرار دادن  ــال بارها مردم عادي ب مث
ــان ريپالي  ــور از قابليت @ يا هم ــات كش مقام
ــتفاده كرده اند. اين در حالي است كه در جامعه  اس
واقعي احتمال اين كه يك شهروند مستقيم مقامي 
ــمي مانند رئيس جمهور را مخاطب قرار دهد  رس

وجود ندارد.
ــوم  ــرداز عل ــناس و نظريه پ ــتلز، جامعه ش كس
ــد را «جامعه  ــه جدي ــن جامع ــام اي ــات، ن ارتباط
ــذارد و از ويژگي هاي مهم اين  ــبكه اي» مي گ ش
ــدن و برداشته شدن مرزهاي  جامعه به جهاني ش
ــنتي، بومي و دولتـ  ملتي اشاره مي كند. يعني  س
شما تنها با گذاشتن عالمت هشتگ مي توانيد به 
ــما  جهانيان اعالم كنيد موضوعي خاص براي ش
ــه جهاني را به  ــت دارد و توجه جامع ــدر اهمي چق

آن جلب كنيد.
ــد نابرابري هاي اطالعاتي را  در اين ميان نباي
فراموش كرد. شكاف ديجيتال هنوز هم در دنيا و 

كشور ما وجود دارد. 
رسانه هاي الكترونيك حداكثر قشر متوسط به 
ــد، زيرا طبقه فقير  ــاالي جامعه را جذب مي كنن ب
ــوان پرداخت هزينه هاي  ــد رايانه يا ت قدرت خري
اشتراك اينترنت را ندارد. در شرايطي كه استفاده 
ــوم و چهارم  ــل س ــاي و اينترنت نس از واي ـ ف
ــه حد كافي  ــعه ب ــل در جوامع در حال توس موباي
ــا اطمينان گفت همه  ــش نيافته، نمي توان ب افزاي
ــانه ها  ــي مي توانند از اين رس ــاي اجتماع گروه ه

استفاده كنند.

ت
داش

ياد
ــترين كاربرد  ــتگ اكنون بيش با اين كه هش
ــا عمر آن  ــي دارد، ام ــبكه هاي اجتماع را در ش
ــن عالمت كه  ــال ها پيش برمي گردد. اي به س
ــناخته مي شد،  ابتدا با نام number sign ش
جايگزيني براي كلمه number  بود و قبل از 
يك عدد به كار مي رفت. پس از آن اين عالمت 
ــام hash key  به صفحه كليد تلفن هاي  با ن
خانگي وارد شد تا به عنوان يك عالمت جهاني 
شناخته شود. اما ورود رسمي هشتگ به دنياي 
ــروع شد كه دنيس ريچي،    مجازي از جايي ش
ــم گرفت از  ــي C تصمي ــدر زبان برنامه نويس پ
ــردن عبارت هايي كه  اين عالمت براي جدا ك
ــتري دارند استفاده كند و اين آغاز  اهميت بيش

عصر هشتگ ها بود.
  

 پرنده آبي، زادگاه هشتگ ها   
مربع كوچك بيشتر از قبل به چشم مي آمد، 
ــدا نكرده بود تا  ــا هنوز ذات اصلي خود را پي ام
اين كه شبكه اجتماعي توئيتر با توجه به ماهيت 
كمينه و خبري اش، هشتگ نوين را خلق كرد. 

قصه از آنجا شروع شد كه يكي از كاربران اين 
ــناـ  كه از  ــي به نام كريس مس ــبكه اجتماع ش

ــت ـ در سال 2007  ــابق گوگل اس كاربران س
ــش از اين  ــان دادن اهميت در متن ــراي نش ب

عالمت استفاده كرد.
ــيله اي بسيار  ــتگ به وس  به مرور زمان هش
ــه براي  ــكلي ك ــد، به ش ــا اهميت تبديل ش ب
ــر فرهنگي  ــوص در توئيت ــتفاده از آن بخص اس

ــتگ در  ــتفاده از هش ــكل گرفت. امروزه اس ش
ــتفاده از هشتگ هاي  هر توئيت و همچنين اس
ــترك براي يك مساله خبري امري حياتي  مش
تلقي مي شود. كالين، عكاس مالزيايي كه بيشتر 
نقاط جهان را براي عكاسي ديده است، مي گويد 
ــتر مواقع مسيرها و سوژه هاي خود را از  در بيش

روي همين هشتگ ها انتخاب مي كند.
اكنون در توئيتر وقتي تعدادي از دوستانتان 
يك هشتگ مشترك را براي توئيتشان انتخاب 
ــن (اطالعيه)  ــما نوتيفيكيش ــراي ش ــد، ب كنن
ــدن  ــتر ش ــتد كه همين امر باعث بيش مي فرس
ــود.  ــتگ مي ش تعداد توئيت هايي با همان هش
ــبكه  اجتماعي  ــن ش ــاالن اي ــد يكي فع محم
ــني از طرف توئيتر  مي گويد «هر بار نوتيفيكيش
با همين مضمون براي من مي آيد، حتما به آن 
ــر مي زنم و در بيشتر مواقع از ديد خودم هم  س

نظري با همان هشتگ مي نويسم.»
 

  راز با اهميت بودن
ــه تمام  ــتگ راه خود را ب ــر هش ــال ديگ ح

توئيتر نماد #  را از عالمتي بي فايده در تلفن به يك هايپرلينك تبديل كرد. امروز آن را به عنوان تاريخچه# هشتگ
نمادي مختصر دررسانه هاى اجتماعى براى هدف قرار دادن پيام و بهينه سازى مي شناسيم.

آگوست 2007آگوست 2007

جوالي 2009

نوامبر 2014

اكتبر 2007

ژانويه 2011

ژانويه  2013

ژانويه 2011

اكتبر 2011

فيس بوك 
هم هشتگي شد

# در گوگل پالس 
هم ديده شد

آئودي يكي از بزرگترين 
كمپين هاي هشتگي را راه انداخت

هشتگ وارد
اپ فيلكر  شد

توئيتر قدرتمند ترين شبكه 
اجتماعي در استفاده از هشتگ

واين سرويس ويدئويي 
هشتگي اش را راه انداخت

اولين توئيت تاريخ با هشتگ

همه گير شدن هشتگ 
آتش سوزي سنديگو

هشتگ به آسيا رسيد

هشتگ به اينستاگرام 
راه پيدا كرد

هم ژوئن 2013

هشتگ به يك 
ابزار اجتماعي 

تبديل شده است 
كه به كاربران اجازه 
مي دهد همفكران 
و همزبانان خود 
را   پيدا و حرفي 

 مشترك را 
بيان كنند

استفاده از هشتگ در شبكه هاى اجتماعى؛  از كنش گرى تا كنش پذيرى

# هشتگ؛ چه خبر آوردي؟

با يك مداد دو خط موازي عمودي و دو خط  آرش جهانگيري   
موازي افقي را عمود بر هم بكشيد. يك مربع كه هركدام از اضالعش از يك 
طرف بيرون زده كشيده ايد. مربع كوچكي كه مي تواند يكي از بي اهميت ترين 
مربع هاي تاريخ در دنياي واقعي باشد. حال چند قدم پاي خود را فراتر بگذاريد 

و با همان مربع بدقواره وارد قلمرو دنياي مجازي شويد تا به اهميت واقعي 
شكلي كه رسم كرده ايد پي ببريد. مورد مجهولي كه بر تمام محتواي شبكه هاي 
اجتماعي فرمانراويي مي كند و با ازدياد و كم شدنش اهميت هر پديده اي را 

نشان مي دهد. مربع كوچكي به شكل # كه آن را هشتگ مي نامند.

گزارش داخلي
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كاربرانتوليد كنندگان

  ساختن يك برند 
هشتگي براي اينكه مردم در مورد 

يك برند خاص صحبت كنند

  راه انداختن يك كمپين 
ــن براي  ــاختن يك كمپي س

مديريت محتواي مورد نياز

  اضافه كردن هواداران 
ايجاد يك هشتگ براي بيشتر ديده 

شدن يك محتواي خاص

%70
%30

%55

از كاربران از هشتگ در 
موبايل استفاده مي كنند

از كاربران از هشتگ در 
رايانه استفاده مي كنند

از توئيت هاي هشتگ دار 
ريتوئيت هستند

ــبكه هاي اجتماعي و حتي پيام رسان ها باز كرده  ش
ــت. توئيتر از هشتگ براي نشان دادن اهميت  اس
و دسته بندي توئيت هاي خود استفاده كرده است. 
در اينستاگرام هشتگ نقش موتور جستجو را بازي 
مي كند، كاربران مي توانند عكس هاي مورد عالقه 
ــتگ ها پيدا كرده و استفاده  ــاس هش خود را براس
ــمندانه از آنها باعث مي شود كاربران بتوانند  هوش
ــتگ در  ــتري دريافت كنند. هش ــاي بيش اليك ه
ــز عاملي براي جذب  ــبوك و گوگل پالس ني فيس

ــاب مي آيد.  ــه حس ــراد همفكر ب اف
ــاني مانند تلگرام  ــبكه پيام رس در ش
ــتگ ها را جستجو  نيز مي توانيد هش
ــواردي را كه درباره  ــد تا تمام م كني
ــتگ  ــك موضوع خاص با آن هش ي
در گروه هاي مختلف عالمت گذاري 
ــارال كه در  ــت، بيابيد. م ــده اس ش
ــبكه هاي اجتماعي عضو  ــتر ش بيش
ــتگ  ــت، مي گويد: «هرگاه هش اس
ــر موضوعات  ــتر از ديگ خاصي بيش
ــتر  ــورد آن بيش ــد، در م گل مي كن
ــا بتوانم  ــب مي كنم ت اطالعات كس

ــتگ ها  ــر كنم. به نظر من هش ــت اظهار نظ درس
ــي در جامعه مجازي  ــطح آگاه ــود س باعث مي ش
ــاله در بلندمدت مي تواند باعث  باال برود. اين مس

پيشرفت يك جامعه شود.»
ــزار اجتماعي تبديل  ــتگ به يك اب اكنون هش
شده است كه به كاربران اجازه مي دهد همفكران 
ــترك را بيان  و همزبانان خود را   پيدا و حرفي مش
ــياري از مواقع به ابزاري  ــد. اين پديده در بس كنن
ــكايات و اعتراض هاي اجتماعي نيز  براي بيان ش
ــت تا جايي كه هشتگ هايي با نام  تبديل شده اس
ــكايت مستقيم كاربران  bastag تنها با هدف ش
ــد. همچنين به  ــركتي ساخته ش از محصول يا ش
جرات مي توان گفت امروزه هشتگ ها در بسياري 
ــه دارند كه در دنياي واقعي  از اتفاقات فراگير ريش

اتفاق مي افتد.
 

 ايران، سرزمين هشتگ ها
پديده هشتگ در ايران نيز با توجه به گسترش 
ــبكه هاي اجتماعي بسيار رايج است  استفاده از ش
ــاهد  ــي مختلف ش ــاي اجتماع ــراي پديده ه و ب
ــتگ ها در گروه هاي فارسي زبان  ــتفاده از هش اس
ــتيم. پديده هايي مانند  ــبكه هاي اجتماعي هس ش
ــه اروميه،  ــدن درياچ ــك ش زلزله آذربايجان، خش
ــت  ــتگ هايي اس روغن پالم و... از رايج ترين هش
كه در زمان خود به صورت گسترده در شبكه هاي 
ــد. استفاده از هشتگ ها  اجتماعي به كار گرفته  ش

ــال 2009  ــده كه س در ايران تا حدي همه گير ش
ــن  دومي رده  در   #iranelection ــتگ  هش

هشتگ پركاربرد سال توئيتر جاي گرفت. 
ــار ديگر  ــران ب ــتگ در اي ــتفاده از هش اوج اس
ــان ايراني بود  ــربازان مرزب زمان گروگانگيري س
ــتفاده از ــبكه هاي اجتماعي با اس ــه كاربران ش ك

ــد  كردن ــالش  ت  #freeiraniansoldiers
ــربازان ايراني راه اندازي  ــي براي آزادي س جنبش
ــتگ حتي  ــتفاده از اين هش كنند. تا جايي كه اس
ــي زبان  ــان كاربران غيرفارس در مي
ــت تا رده  هم رواج پيدا كرد و توانس
باال  هشتگ ها  پركاربردترين  ــوم  س
ــتگ هايي  ــي ديگر از هش برود. يك
ــبكه هاي  كه با محوريت ايران در ش
مي شود  ــتفاده  اس مختلف  اجتماعي 
ــد» يا  ــران را بايد دي ــتگ «اي هش
ــت.  همان MustSeeIran# اس
اين هشتگ كه اولين بار توسط علي 
ــرادرزاده عباس عراقچي  عراقچي، ب
ــران  اي ــته اي  هس ــده  مذاكره كنن
ــد و حتي به اينستاگرام  ــتفاده ش اس
ــور هم راه   پيدا كرد، با هدف دعوت از  رئيس جمه
جهانيان براي ديدن ايران راه اندازي شد. حال اين 
ــتگ به يك كمپين تبديل شده و رسانه هاي  هش
ــي،  ــس24، بي بي س ــد فرن ــادي مانن ــي زي جهان
سي ان ان، واشنگتن پست، گاردين، رويترز و ديلي 

تلگراف به آن واكنش نشان داده اند.
ــراي ابراز  ــيله اي ب ــران به وس ــتگ در اي هش
احساسات و واكنش به پديده هاي مشترك تبديل 
ــت. پديده هاي مختلفي مانند سياست،  ــده اس ش
ــري از ثانيه  ــت، اقتصاد و... در كس ورزش، بهداش
ــبكه هاي اجتماعي باز مي كند و  ــود را به ش راه خ
ــود آمدن موج هاي مختلف در جامعه  باعث به وج
ايراني مي شود. حميدرضا مي گويد: «صادقانه بايد 
گفت كه بيشتر مواقع واكنش نشان دادن در مورد 
ــتگ ها براي من اجتناب ناپذير است و ناگهان  هش
ــوم  عضوي از يك جنبش يا كمپين  متوجه مي ش
ــده كه تنها از طريق يك هشتگ به آن جذب  ش

شده ام.»
ــورد عالقه اش  ــبكه اجتماعي م ــه ش ــارا ك س
از  ــي  وقت ــا  «ت ــد:  مي گوي ــت،  اس ــتاگرام  اينس
ــتفاده نمي كردم  ــتگ ها براي عكس هايم اس هش
ــتان خودم بودند.  ــا بينندگان عكس هايم دوس تنه
ــي  ــواس خاص ــا وس ــتگ هايم را ب ــا االن هش  ام
ــده تعداد زيادي  انتخاب مي كنم و همين باعث ش
كاربر خارجي كه حتي آنها را فالو ندارم عكس هاي 

من را ببينند.»

پديده هايي مانند 
زلزله آذربايجان، 

خشك شدن 
درياچه اروميه 
و... از رايج ترين 
هشتگ هايي 

است كه به صورت 
گسترده در 

شبكه هاي اجتماعي 
به كار گرفته  شد

ــتگ ها به عنوان ابزاري قدرتمند در شبكه هاي اجتماعي حكمراني مي كنند و مانند يك  اين روزها هش
هوش اجتماعي مشترك خواسته يا ناخواسته مغز افراد را به كنترل خود درآورده اند. اين مربع هاي كوچك 
تعيين مي كنند جامعه نسبت به كدام يك از پديده هاي پيرامون خود كنشگر باشد و كدام پديده اجتماعي را 
از نظر خود دور كند. در نگاه اول مي توان هشتگ را وسيله اي براي همگرايي و نزديكي افراد به هم دانست 
كه تاكنون در بسياري از موارد اين گونه عمل كرده است. اما در طرف ديگر، هشتگ ها مي توانند حاكمان 
مغزهاي شما باشند و بدون اين كه كنترلي روي احساسات خود داشته باشيد اين هشتگ ها به خط فكري 
شما جهت  دهد. همين افزايش تجمع هاي مجازي كه با نام انقالب هاي توئيتري مي شناسند، باعث مي شود 
ــگري در مورد مسائل مختلف در دنياي واقعي خودداري كرده و نياز روحي خود به تالش و  ــان از كنش انس
اعتراض را در همان هشتگ ها خالصه كند. اين ناهنجاري اجتماعي در جامعه شناسي با واژه «تنبل گرايي» 
ــود؛ اتفاقي كه گاهي باعث بي تفاوتي فرد در جامعه مي شود. محسن در اين خصوص نظر  ــناخته مي ش ش
مشابهي دارد و مي گويد: «كاربران شبكه هاي اجتماعي واكنش نشان دادن به هشتگ ها و ساختن آنها را 
يك فعاليت مدني مي دانند و همين باعث مي شود ديگر در جامعه واقعي تالشي براي بهبود شرايط انجام 
ندهند.» البته از نظر او اين مساله كامال نسبي است. با اين حال هشتگ ها هر روز بيشتر از قبل ارتباط خود 
را با شبكه هاي اجتماعي محكم مي كنند و براحتي افراد را دسته بندي كرده و به آنها جهت فكري مي دهند. 
هشتگ در عمر نزديك به 10 ساله خود توانسته به وسيله اي تاثيرگذار در شبكه هاي اجتماعي تبديل شود و 

به نظر مي رسد در سال هاي آينده نقش خود را در جامعه هاي مجازي گسترش  دهد.

يك مربع كوچك مغز شما را كنترل مى كند

گزارش داخلي
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 طراحي
ــوان مانند  ــي را مي ت ــي بدنه يك گوش طراح
ــخت افزاري  ــا حتي قدرت س ــگر ي كيفيت نمايش
ــر عميقي از  ــرد؛ زيرا تاثي ــول مهم تلقي ك محص
ــب نظر كاربر دارد و بخش بزرگي از  رضايت و جل
ــد. كره اي ها با عنايت  ــكيل مي ده تجربه او را تش
ــمندانه شعار تبليغاتي G4 را  به اين موضوع، هوش
مخابره كردند؛ زيرا تمركز اصلي پيام شان بر جنس 
ــاوت را نويد  ــتوار بود و تف ــان اس بدنه محصول ش
ــار از بدنه اي  ــالف G3 ال.جي اين ب مي داد. برخ
چرمي براي قاب پشتي G4 استفاده كرده تا نشان 
ــت و حرفي براي گفتن  دهد دنباله رو ديگران نيس
دارد. جنس بدنه رويي از شيشه است و در كناره ها 
ــده؛ هيچ دكمه اي روي نمايشگر  از فلز استفاده ش
ــت  ــود ندارد و كليد هاي پاور و ولوم نيز در پش وج
ــت. قرار دادن كليدها در پشت  بدنه تعبيه شده اس
ــي با مدل G2 خود آن  ــه بدعتي بود كه ال.ج بدن
ــان با شك و  ــد كارشناس را معرفي كرد و باعث ش
ــال مردم ثابت  ــگاه كنند، با اين ح ــد به آن ن تردي
ــت دارند، طوري كه  كردند خالقيت اصيل را دوس
اين سومين گوشي ال.جي است كه با اين چيدمان 

از كليدها عرضه مي شود.
ــتفاده از چرم طبيعي ظاهر متفاوت و شيكي  اس
ــيده، ضمن اين كه قاب آن انحنا دارد  به G4 بخش
ــت جا خوش مي كند؛ اما اين  و براحتي در كف دس
ــون چرم كيف خراش برمي دارد و حتي  چرم همچ
ممكن است در صورت استفاده مداوم پوسته پوسته 
شود، بنابراين نمي توان خيلي روي دوام آن حساب 
كرد؛ گرچه زيبايي اش با رنگ هاي مشكي، زرشكي 
و قهوه اي روشن خيره كننده است. استفاده از قاب 
ــده ضخامت G4 به 8 / 9 ميلي متر  چرمي باعث ش
ــد و وزن نيز كمي باال برود، هرچند مي توانيد  برس
ــه درون جعبه اين  ــتيكي معمولي ك از قاب پالس
محصول توسط سازنده قرار داده شده استفاده كنيد. 
پشت بدنه و سطح نمايشگر كمي قوس دار ساخته 
ــده كه در نگاه نخست يادآور گوشي خميده اين  ش
ــت، بلكه به گفته  ــازنده است، اما G4 خم نيس س
ال.جي دليل اين كار مقاومت بيشتر در برابر سقوط 

و ضربه خوردن به سطح زمين است.
در سمت ديگر، سازنده چيني تصميم گرفته از 
ــتفاده كند آن هم  ــز يكپارچه براي بدنه P8 اس فل
با ضخامت فقط 4 / 6 ميلي متر. گوشه هاي دستگاه 
ــده و در پشت بدنه نوار سفيدرنگي  گرد طراحي ش
ــود كه با توجه به ظاهر كلي بدنه،  ــاهده مي ش مش
بسيار يادآور گوشي آيفون اپل است كه اين موضوع 
در كنار شباهت بسيار زياد هدفون هاي اين گوشي 
با ايربادهاي اپل، نشان دهنده الهام گرفتن بيش از 
حد سازنده چيني از كوپرتينويي هاست. دكمه هاي 
ــمت راست قرار دارد در حالي كه  ولوم و پاور در س

سمت چپ خالي از هرگونه دكمه و شيار است و در 
باال و پايين نمايشگر نيز فضاي خالي زيادي به  كار 

رفته كه مي توانست كمتر از اين باشد.
ــا، ژاپني ها ظاهرا  برخالف چيني ها و كره اي ه
حوصله دست بردن در طراحي و به هم ريختن آن 
را نداشته اند و به همان قالب Z3 و مدل هاي پيش 
ــادار مانده اند. +Z3 از نگاه روبه رو آنچنان  از آن وف

ــود ندارد و  ــين خ فرقي با مدل پيش
ــا 9 / 6 ميلي متر،  ــش ب فقط ضخامت
كمي كاهش يافته است. در حالي كه 
ــوار آلومينيومي  ــي از ن در دور گوش
ــس بدنه از  ــده، اما جن ــتفاده ش اس
پالستيك است و فضاي بالاستفاده 
ــگر به  ــادي در باال و پايين نمايش زي

چشم مي خورد.
ــيار كم   با توجه به ضخامت بس
هر سه گوشي، دوربين شان برخالف 
آيفون 6 و گلكسي اس 6 سامسونگ 
بخوبي درون بدنه تعبيه شده و از آن 

بيرون نيامده است.
با در نظر گرفتن تمامي اين موارد مي توان نمره 
قبولي طراحي را به G4 ال.جي داد، زيرا از سازنده 

ديگري الهام نگرفته و خالقيت خودش را دارد.

 نمايشگر
ــن اندازه  ــي، بزرگ تري ــه گوش در ميان اين س
نمايشگر به G4 با 5 / 5 اينچ اختصاص دارد و باعث 
ــده اين محصول در رده فبلت ها هم قرار بگيرد.  ش
غير از اندازه بزرگ تر، نمايشگر G4 از فناوري كواد 
ــيار  ــرد و كيفيت بس ــره مي ب اچ.دي (QHD) به
ــبت به p8 و +Z3 دارد و با رزولوشن  باالتري نس

ــي 538ppi با  ــلي و چگال 2560 در 1440 پيكس
اختالف بسيار، باالتر از دو رقيب ديگرش مي ايستد. 
ــت و زير نور آفتاب  ــنايي نمايشگر G4 باالس روش
خوانايي زيادي دارد، اما ميزان رنگ مشكي خالص 

نيست و كمي به سفيدي مي زند.
نمايشگر P8 با اندازه 2 / 5 اينچ رزولوشن كمتري 
نسبت به G4 دارد و ميزان روشنايي اش 500 نيت 
است و زير نور آفتاب خوانايي خوبي 
ــاي ابتكاري  ــي از قابليت ه دارد. يك
ــي دو ضربه  ــوآوي براي اين گوش ه
ــت  ــگر (درس ــطح نمايش پياپي بر س
ــت كه در هر جايي  مانند در زدن) اس
از سيستم عامل اسكرين شات ذخيره 

مي كند.
ــنايي  ــا روش ب  Z3+ ــگر  نمايش
ــه  ــادي دارد ك ــور زي ــت ن 700 ني
ــب  خوانايي آن را زير نور آفتاب مناس
ــت. همچنين رزولوشن آن   كرده اس
فول اچ.دي بوده و تراكم پيكسلي به 
 z 3424 مي رسد. كيفيت نمايشگر سوني نسبت به
ــا اكنون با خيس بودن  ــته، ام آنچنان تغييري نداش

صفحه همچنان مي توان با آن كار كرد.

 سخت افزار
ــا از واحد  ــي تقريب ــه گوش در اين بخش هر س
پردازشي برابري بهره مي برند، اما قدرت گرافيكي 
ــرار دارد. هر  ــر از G4 و +Z3 ق ــواوي پايين ت ه
ــي به پردازنده 64 بيتي مجهزند و از سه  ــه گوش س
گيگابايت رم بهره مي برند و هوآوي از پردازشگري 
ــودش آن را طراحي كرده  ــد كه خ ــتفاده مي كن اس
ــوني از پردازنده  ــوآوي و س ــت. در حالي كه ه اس

ــا نمونه مورد  ــته اي بهره مي برند، ام ــت هس هش
استفاده توسط ال.جي يك پردازنده شش هسته اي 
بوده و در آزمايش هاي انجام شده توان محاسباتي 
ــت. ال.جي از  ــب ديگر نيس ــر از دو رقي آن پايين ت
ــتفاده كرده كه  ــنپ دراگون 808 براي G4 اس اس
ــدن مدل 810 آن را ندارد و تاكنون  مشكل داغ ش

چيزي در اين مورد گزارش نشده است.

 دوربين
در ميان اين سه گوشي، بهترين دوربين متعلق 
ــري مي توان به  ــت و با تعميم اين برت به G4 اس
ــي را بهترين نمونه  ــياري دوربين ال.ج اعتقاد بس
موجود در بين گوشي هاي هوشمند كنوني برشمرد. 
دوربين G4 با وضوح 16 مگاپيكسلي و f/ 1.8  نور 
زيادي حتي در تاريكي جذب مي كند و به لرزشگير 
ــت. ال.جي در بخش  ــت سه محوره مجهز اس دس
ــادي براي تنظيم  ــن گزينه هاي زي نرم افزار دوربي
ــن امكان ثبت عكس با فرمت  قرار داده و همچني
 G4 وجود دارد. همچنين دوربين جلويي RAW
ــن هشت مگاپيكسلي دارد و با يك حركت  رزولوش

دست جلوي آن مي توان سلفي گرفت.
ــلي با لنز ــگر 13 مگاپيكس ــن P8 حس  دوربي
ــبيه  ــيار ش f /2.0  دارد و محيط نرم افزاري آن بس
ــت. در كل كيفيت عكاسي  iOS طراحي شده اس

محصول هوآوي در حد قابل قبولي قرار دارد.
ــوني باالترين عدد  ــان محصول س ــن مي در اي
ــكل را براي دوربين دارد.  ــل، 7 / 20 مگاپيس پيكس
ــاتر  ــا توجه به ضدآب بودنش، به دكمه ش +Z3 ب
ــر آب با آن  ــي زي ــي مجهز بوده كه عكاس فيزيك
ــت. دوربين جلوي +Z3 رزولوشن پنج  ممكن اس
مگاپيكسلي با لنز وايد انداختن سلفي را آسان كرده، 
اما فقط مشكل سوني با دوربينش گرم شدن گوشي 
ــت كه پس از كمي كار كردن، دما باال مي رود و  اس

باعث مي شود از دوربين خارج شود.

 انتخاب شما
انتخاب بهترين در ميان اين سه گوشي تا ميزان 
زيادي به سليقه و تعلق خاطرتان به برند مورد نظر 
باز مي گردد، هرچند قيمت عامل بسيار مهمي است، 
Z3+ ،ــزار تومان ــون و 995 ه ــا يك ميلي  G4 ب

ــا 2 ميليون تومان و P8 با يك ميليون 600 هزار  ب
ــت كه براي خريد  ــه برچسب قيمتي اس تومان س
ــتيد. p8 با توجه  ــي ها با آنها مواجه هس اين گوش
ــيار پايين تري نسبت به دو  به امكاناتش قيمت بس
حريف ديگرش دارد، اما G4 را مي توان يك سر و 
ــمرد؛ زيرا نوآوري  گردن باالتر از P8 و +Z3 برش
ــخت افزاري باالتري دارد.  در طراحي و امكانات س
ــت  ــاخت بدنه G4 مي توانس با اين حال كيفيت س

بهتر از اين باشد. 

نوبرانه هاي اندرويدي
3 پرچمدار دنياي اندرويد زير ذره بين «كليك»

شادى حاجى على نقى   
بدنه ها اغلب از پالستيك ساخته شده بود، خطوط طراحي كسل كننده شده و نوآوري به پايين ترين 
ميزان خود رسيده بود تا جايي كه رد پاي آن در ظاهر سيستم عامل هم به چشم مي خورد. اين مختصري 
از شرح حال گوشي هاي سال گذشته بازيگران برجسته دنياي اندرويد است كه لقب پرچمدار را يدك 

مي كشيد، اما پرچمشان مقتدرانه در آسمان به اهتزاز در نيامد.
اين وضع ادامه پيدا كرد تا در نهايت سرنوشت  سازنده ها را با خطي رو به زوال پيوند داد كه نتيجه اش 
چيزي جز سود كم، ضرر مالي و كاهش محبوبيت در بازار نبود. ظاهرا اين افول بايد رخ مي داد تا در سال 
جديد شاهد شرايطي متفاوت باشيم؛ شرايطي كه اكنون ورق را به نفع گوگل برگردانده است و به يمن 

همقطاران باوفا، بيش از پيش به جيب موتور جستجوگر سود سرازير مي كند.
كليك سراغ سه سوگلي اندرويدي از سازنده هاي مختلف رفته و آنها را با هم مقايسه كرده؛ فرزنداني 
 كه توانسـتند اعتبار از دسـت رفته پدران شـان را به دسـت بياورند.G4  از ال.جي،P8  از هوآوي و  

+Xperia Z3 از سوني سه محصول مورد بررسي كليك است.

Sony Xperia Z3+
....  9 / 6×72×146 ميلي متر     ابعاد:
 وزن:............................  144 گرم
نمايشگر: .............................. 2 / 5 اينچ 424 پيكسل در هر اينچ
...........................................  اندرويد نسخه 0 / 5 سيستم عامل:
...................................................................  سه گيگابايت رم:
دوربين:..............................................  7 / 20 و 1 / 5 مگاپيكسل
.........................................................  2930 ميلي آمپر باتري:

LG G4
...... 8 / 9×1 / 76×9 / 148 ميلي متر                                                                       ابعاد:
                                                                       وزن:.................................  155 گرم
.............................  5 / 5 اينچ 538 پيكسل در هر اينچ نمايشگر:
............................................ اندرويد نسخه 1 / 5 سيستم عامل:
...................................................................  سه گيگابايت رم:
دوربين:.....................................................  16 و 8 مگاپيكسل
.........................................................  3000 ميلي آمپر باتري:

Huawei P8
............. 4 / 6×1 / 72×9 / 144 ميلي متر                                                      ابعاد:
                                                        وزن:.........................................  144 گرم
.............................  2 / 5 اينچ 424 پيكسل در هر اينچ نمايشگر:
...........................................  اندرويد نسخه 1 / 5 سيستم عامل:
...................................................................  سه گيگابايت رم:
دوربين:.....................................................  13 و 8 مگاپيكسل
.......................................................... 2680 ميلي آمپر باتري:

انتخاب بهترين 
در ميان اين سه 
گوشي تا ميزان 

زيادي به سليقه و 
تعلق خاطرتان به 
برند مورد نظر باز 
مي گردد، هرچند 
قيمت عامل بسيار 

مهمي است

LG G4Huawei P8 Sony
Xperia Z3+

بـررسي و مقايسه
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رامين  فتوت   
هر روز به تعداد خودروها و افرادي كه مي خواهند يك خودروي شـخصي داشته باشـند افزوده مي شود، فارغ از 
اين كه اين مساله باعث افزايش ماشين هاي تك سرنشين و آلودگي بيشتر هوا شده است. كافي است چند دقيقه 
به خودروهايي كه در خيابان عبور مي كنند خيره شـويد تا ببينيـد چند خودروي خالي با يـك راننده از جلوي 

چشمان تان مي گذرد. براي جلوگيري از اين معضل، شهرداري ها مردم را به استفاده بيشتر از ناوگان عمومي تشويق مي كنند، در حالي كه روش ديگري هم به نام «اشتراك گذاري خودرو» در دنيا مرسوم است 
كه در انگليسي carpooling ناميده مي شود و بيش از 40 سال قدمت دارد. در اين روش صاحب خودروي شخصي، همكاران يا همكالسي هاي هم مسيرش را سوار مي كند و آنها را به مقصد مي رساند و در عوض 
مسافران نيز هزينه سوخت يا كرايه را متقبل مي شوند. با اين كار بخشي از هزينه هاي صاحب خودرو تامين مي شود و مسافران نيز با هزينه پايين تر و بسيار آسان تر از وسايل حمل و نقل عمومي به مقصدشان 

مي رسند، ضمن اين كه يكي از مشكالت جوامع شهري از قبيل آلودگي هوا، ترافيك و نياز به جاي پارك كاهش پيدا مي كند.
اهميت به اشتراك گذاري خودرو به قدري است كه در برخي كشورها مثل آمريكا، دولت براي تشويق افراد به استفاده اشتراكي از خودروهايشان، به محدود كردن الين هاي بزرگراه براي ماشين هاي تك سرنشين 
اقدام كرده و خودروهايي با بيش از يك سرنشين اجازه حركت در الين هاي سرعت را دارند. اكنون يك تيم جوان و خوشفكر ايراني تصميم گرفته به كمك فناوري، ايده اشتراك گذاري خودرو را اجرا و شركتي 
نوپا براي رسيدن به موفقيت تجاري تاسيس كند. تالش اين هفته در مورد ايده «همپاتريپ» است كه حاصل كار تيمي يك گروه سـه نفره بوده و توانسته پيشرفت هاي زيادي كند. براي آشنايي با اين ايده با 

اعضاي تيم به گفت وگو نشستيم كه در ادامه مي خوانيد.

 همپاتريپ چيست؟
خياط: همپاتريپ ايده به اشتراك گذاري خودروست 
كه از سال ها پيش در دنيا وجود داشته و ما سعي كرديم 
با آن يك استارت آپ راه بيندازيم. در اين روش، كسي 
ــخصي دارد صندلي هاي آن را با افراد  كه خودروي ش
ديگر به اشتراك مي گذارد؛ آن افراد مي توانند همكاران 
يك شركت يا دانشجويان يك دانشگاه باشند. فرض 
ــه محل كار مي رويد و  ــد هر روز صبح از منزل ب كني
مي توانيد همكاران ديگرتان را - كه خانه شان نزديك 
ــوار كنيد يا در جايي قرار بگذاريد. همين  ــت - س اس
االن خيلي ها در كشورمان اين كار را انجام مي دهند، 
ــگاه افرادي كه ماشين دارند  براي مثال در يك دانش
ــان را سوار مي كنند و  پس از پايان كالس، دوستان ش
تا جايي كه هم مسير باشند مي رسانند، منتها تاكنون 
مانند كشورهاي ديگر شركت يا موسسه اي نداشته ايم 
ــب و  ــتراك گذاري خودرو را در قالب يك كس كه اش
ــت كه ما با  ــد. اين همان نقطه اي اس ــام ده كار انج
ــرويس ما پلتفرمي  همپاتريپ هدف گرفته ايم؛ در س
ــافران را به صاحبان خودرو متصل  وجود دارد كه مس
ــد فراتر از جمع  ــد و جامعه كاربري آن مي توان مي كن

دوستان باشد.

 اين پلتفرم چگونه كار مي كند؟
خيـاط: پلتفرم همپاتريپ بر مبناي ارتباط مردم با 
ــروه كاربر با عنوان  ــت؛ به اين گونه كه دو گ مردم اس
ــتراك گذارنده خودرو» اساس اين  «مسافر» و «به اش
ــايتي  ــكيل داده اند. در گام اول وب س ــتم را تش سيس
ــافران و افراد صاحب خودرو  طراحي كرده ايم كه مس
بايد در آن ثبت نام كنند و پس از احراز هويت و تائيد 
صالحيت به عضو رسمي تبديل مي شوند. اگر مسافر 

ــير حركت  ــايت مي توانيد مس ــيد با مراجعه به س باش
دلخواهتان را جستجو كنيد سپس افراد احتمالي را كه 
ــد و يكي را انتخاب  ــير تردد مي كنند، بيابي در آن مس
ــت، پيغامي از طريق  ــد. با اين كار و ثبت درخواس كني
پيامك به راننده ارسال مي شود و اطالعات دقيق فرد 
ــت دهنده و موقعيت مكاني اش را به اطالع او  درخواس
مي رساند. سپس دو طرف مي توانند با هم قرار بگذارند 
ــوار كند و به مسير مورد نظرش  ــافر را س تا راننده مس
ــافر بايد هزينه اي را به  ــاند. براي درآمدزايي، مس برس
صاحب خودرو پرداخت كند؛ اما نه مستقيم، بلكه اين 
ــايت انجام مي شود كه درصدي از آن  كار از طريق س
براي همپاتريپ است و هزينه هاي ما را تامين مي كند. 

ايده مان به همين سادگي است. 

 چطـور امنيـت كاربران تـان را تاميـن 
مي كنيد؟

ــاله امنيت مهم ترين چالش اساسي  حسـني: مس
ــت. اصال به دليل همين امنيت است كه  اين ايده اس
ــتراك گذاري خودرو آنچنان كه بايد تاكنون در  به اش
ــورمان رايج نشده و فكر مي كنم فناوري بتواند با  كش
ــع كند. براي رفع اين چالش،  درصد بااليي آن را رف
ــافر و راننده هر دو  ــح دادم مس ــور كه توضي همان ط
ــان را تائيد  ــايت ثبت نام كنند و هويت ش ــد در س باي
ــت به افراد يك جامعه  كنيم. البته همپاتريپ قرار اس
ــخص مثل افراد يك دانشگاه يا شركت خدمات  مش
ــنا؛ هرچند اين مورد  ــه كند، نه افراد غريبه و ناآش ارائ
ــده در نظر داريم. به اين ترتيب افراد  را هم براي آين
ــگاه يا محل كارشان به ما  بايد معرفي نامه اي از دانش
ــابقه كل  بدهند تا بتوانيم اعتماد كنيم. غير از اين، س
سفرهاي شخص ثبت مي شود و سيستم امتيازدهي و 

ــد؛  نظرات داريم تا همه چيز واقعي و قابل لمس باش
مانند شبكه هاي اجتماعي كه مردم با يكديگر ارتباط 
ــرار مي كنند.  اين را هم اضافه كنم كه خانم ها و  برق
ــده اند و براي  ــتم ما از هم تفكيك ش آقايان در سيس
مثال يك خانم مي تواند خودرويي را انتخاب كند كه 
ــال تامين امنيت 100  ــت. با اين ح راننده آن زن اس
 درصدي نيست و بخش اعظمي از اطمينان بر اساس 
ــنايي افراد يك شركت يا دانشگاه  همكار بودن و آش
ــته باشيد  ــت، اما در نظر داش ــده اس در نظر گرفته ش
ــتر از خودروهاي  ــيار بيش ــا بس ــرويس م ــت س امني
ــت؛ زيرا  ــل و نقل عمومي اس ــخصي و حتي حم ش
ــده  ــتم ما ثبت ش ــراد در سيس ــام اف ــخصات تم  مش

و قابل پيگيري است.

 ايده چطور به ذهن تان رسـيد و چگونه 
به اينجا رسيديد؟

ــن هر روز با  ــاده بود. م ــتش خيلي س خياط: راس
ــه محل كار مي رفتم و به اين  ــين خودم از خانه ب ماش
ــا اتوبوس، مترو  ــتان ديگرم كه ب ــر مي كردم دوس فك
ــان دشوار است  ــر كار مي آيند برايش ــي به س يا تاكس
ــتري هم مي پردازند؛ بنابراين هميشه با  و هزينه بيش
خود مي گفتم كاش من آنها را مي رساندم و در عوض 

هزينه بنزينم هم تامين مي شد. 
ــرم زد  ــايت طراحي مي كردم، به س از آنجا كه س
سايتي راه بيندازم تا افراد شركتمان بتوانند با يكديگر 
ــير شوند. ايده اين كار را با دو نفر از دوستانم،  هم مس
اميرحسين و امين در ميان گذاشتم و آنها هم استقبال 
كردند؛ هرچند اميرحسين خوشبين نبود و چالش هاي 
پياده سازي ايده را خيلي بزرگ مي ديد. حدود چهار ماه 

ــي  ــده كار كرديم و با توجه به اين كه مهندس روي اي
ــي آن را هم  ــازوكار اجراي ــده بوديم س ــع خوان صناي
حساب شده برنامه ريزي كرديم. طراحي سايت با خودم 
ــين  ــري و مديريت كلي پروژه با اميرحس ــود و پيگي ب
ــدا انرژي مان زياد  ــاي اجرايي هم با امين. ابت و كاره
ــيديم براي  ــس از مدتي به اين نتيجه رس ــود ولي پ  ب
ــت و آموزش  ــول زياد، حماي ــردن ايده به پ عملي ك
ــتيم. كم كم داشتيم فكر  نياز داريم. هيچ كدام را نداش
ــاي ديگرمان  ــپ هم مثل ايده ه ــم همپاتري مي كردي
ــت است كه با مركز شتاب دهي آشنا  محتوم به شكس
ــاس كارمان  ــديم. چون بخش برنامه ريزي ها و اس ش
ــان توانستيم آزمون  ــخص بود خيلي سريع و آس مش
ورودي مركز را پشت سر بگذاريم و االن حدود دو ماه 
ــت كه در اينجا مشغول كار هستيم و آموزش هاي  اس
ــده را مي گذرانيم. ضمن  ــي كردن اي ــراي عمل الزم ب
اين كه اين تضمين وجود دارد كه سرمايه گذار هم پول 

به كارمان تزريق خواهد كرد.
ــياري  حسـني: ما چرخ را از نو اختراع كرديم! بس
ــديم نمونه  ــا را انجام داده بوديم كه متوجه ش از كاره
ــابه آن در برخي كشورها وجود دارد و وقت زيادي  مش
ــاختي هدر رفت. با اين حال اولين  براي مسائل زيرس
شركتي هستيم كه در ايران اين كار را انجام مي دهد.

 برنامه تان براي آينده چيست؟
ــن همپاتريپ  خياط: در حال حاضر روي اپليكيش
كار مي كنيم و قصد داريم خيلي زود يك اپ براي اين 
ــر كنيم تا همه امور از طريق آن انجام شود.  كار منتش
پس از اين مي خواهيم در پارك علم و فناوري پرديس 
ــي و رايگان  ــا به صورت آزمايش ــراي كارمندان آنج ب
ــرويس مان را ارائه كنيم، سپس برنامه مان را براي  س
ــگاه هاي حومه شهر تهران آماده  ارائه خدمات به دانش
ــويم، كم كم وارد  مي كنيم. اگر در اين مراحل موفق ش

شهر تهران مي شويم و كار را جدي از سر مي گيريم.

 ممكن است براي بسياري از خوانندگان 
اين سوال پيش بيايد كه از كجا شروع كنند. 
توصيه تان به افرادي مثل خودتان چيست؟

ــين از  ــد! من و اميرحس ــروع كنن خيـاط: فقط ش
ــيم و خيلي در  ــتان همديگر را مي شناس دوران دبيرس
ــث مي كرديم،  ــالن كار را بكنيم بح ــورد اين كه ف م
ــيديم؛ چون اصال  ــه اي نرس ــچ گاه به نتيج ــي هي ول
ــود. به نظرم  ــرف ب ــه اش ح ــم و هم كاري نمي كردي
ــده اي داريد  ــر اي ــت كه اگ ــه اين اس ــن توصي  بهتري
ــروع كرده و سپس به جزئيات  ــده آن را ش هر طور ش

آن فكر كنيد.

«نه» به خودروهاي 
تك سرنشين

گفت وگو با تيم «همپاتريپ» كه اشتراك گذارى خودرو را به صورت آنالين ممكن كرده است

نظرتان در مورد اين ايده چيست؟ 
نظرتان در مورد اين ايده چيست؟ پيشنهادها و 
انتقادهاي خود را درباره تالش اين هفته با ما در ميان 
بگذاريد. كليك حرف هاي شما را به گوش اعضاي تيم 
همپاتريپ مي رساند. شايد در آينده نه چندان دور 
يكي از اعضاي اين تيم شديد! عالوه بر اين،  كليك 
دست افرادي را كه توانسته اند ايده دانش بنيان خود 
در فضاي آي.تي را به يك كسب و كار تبديل كنند 
به گرمي مي فشارد. ما را از شنيدن ايده هاي خود 
محروم نكنيد. كليك بي صبرانه منتظر شماست. 

شماره پيامك: 300011226
Click@jamejamonline.ir

تـالش

رضا خياط: موسس و ايده پرداز همپاتريپ
ــال دارد و مدرك كارشناسي اش  رضا 27 س
ــگاه  ــع از دانش ــي صناي ــته مهندس را در رش
ــون  اكن و  ــه  گرفت ــى  طوس ــر  نصي ــه  خواج
ــت. كارهايي  ــجوي كارشناسي ارشد اس دانش
ــبكه و طراحي سايت از  ــي، ش مثل برنامه نويس
ــال اخير به آنها  ــت كه طي چند س عاليق اوس
مشغول بوده و اوقات فراغتش را نيز با همان ها 

مي گذراند.

اميرحسـين حسـني: مدير پروژه و مسئول 
ارتباط با مشتري همپاتريپ

ــت و ليسانس اش را  اميرحسين 26 ساله اس
ــته مهندسي صنايع از دانشگاه آزاد تهران  در رش
جنوب گرفته است. او نيز همچون رضا دانشجوي 
كارشناسي ارشد صنايع است و اوقات فراغتش را 

با ورزش ژيمناستيك پر مي كند.

همپاتريپ نام ايده:  
hampatrip.com سايت: 
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تقالى شواليه سياه
ــام  ن ــا  ب ــن  بتم ــه گانه  س ــل  فص ــن   آخري
ــاهد  ــان عرضه، ش Arkham Knight از زم
ــت. ظاهرا  ــوده اس ــف  ب ــاى مختل ــوم نقده هج
ــخصى اين بازى، بويژه روى  نسخه رايانه هاى ش
ــتم هايى كه از كارت گرافيك AMD بهره  سيس
مى برند، ايرادهاى بسيارى دارد كه تنها چاره رفع 
آنها، انتظار براى عرضه پچ هاى مختلفى است كه 

از سوى سازنده آن عرضه مى شود.
ــخه هاى كنسولى  ــت كه نس اين در حالى اس
ــته و با استقبال فوق العاده اى از  مورد خاصى نداش
ــده اند. در زمان نگارش  ــوى منتقدان روبه رو ش س
 XOne ــخه هاى ــن امتياز نس ــن خبر، ميانگي اي
 ،PC ــخه ــن نس ــد و ميانگي  و PS4، 90 درص
ــازنده  ــت كه س ــت. جالب اينجاس ــد اس 65 درص
ــكالت  بازى، Rocksteady، در جواب اين مش
نسخه PC، به وعده پچ بهبوددهنده بسنده كرده 
ــط در صورتى مى پذيرد  ــت بازى را فق و مرجوعي
ــد.  ــكل باش كه پس از اجراى پچ، بازى دچار مش
قطعا اين مشكالت خيلى زود رفع خواهد شد، اما 
ــت اين هياهوى پيش آمده چقدر براى  معلوم نيس

راكستدى گران تمام شود.

Fallout 4 نسخه مجانى
 در ازاى تشتك!

ــتك نوشابه  واحد ارزى در بازى Fallout تش
است. يكى از هواداران سينه چاك سرى بازى هاى 
ــته 2000  ــال گذش Fallout، در بيش از هفت س
تشتك نوشابه جمع آورى كرده و با ارسال يكجاى 
ــت كرده  ــدا از آنها درخواس ــركت بتس ــا به ش آنه
تشتك ها را به عنوان پيش پرداخت بازى جديدشان 
ــدا نيز در  ــئوالن بتس ــد. مس (Fallout 4) بپذيرن
ــخاوت اين پيشنهاد را پذيرفته و به عنوان  كمال س
ــى كه دست به چنين كارى زده»، يك  «اولين كس

نسخه از بازى را براى او كنار خواهند گذاشت.

پيشنهاد ايسوس به گيمرها
ــوس كه در ساخت سخت افزارهاى  شركت ايس
ــى  ــر دارد، بتازگ ــازى تبح ــوص ب ــوى و مخص ق
ــرداد  خ  11 از  ــه  ك ــانى  كس ــرده  ك ــالم   اع
 G751JY ــوك  نوت ب ــك  ي ــر  تي  24 ــا  ت
ــگان از بازى  ــخه راي ــك نس ــب ي ــد، صاح  بخرن
Batman:Arkham Knight نيز  مى شوند. 
ــمى عرضه  ــن بازى كه از دوم تير به صورت رس اي
ــيار قدرتمند  ــخت افزار بس ــك س ــود به ي ــى ش م
ــنهاد قصد دارد  ــوس با اين پيش احتياج دارد و ايس
ــد.  ــى باالى نوت بوك خود را به چالش بكش كاراي
ــل از پردازنده ــن نس ــه به آخري ــن نوت بوك ك  اي

ــت،  ــز اس NVidia GeForce GTX مجه
 TurboMaster ــد  مانن ــى  فناورى هاي ــا  ب
ــك محيط امن،  ــگ در ي ــام اوركالكين براى انج
ــود صدا در محيط  ــراى بهب AudioWizard ب
بازى و خنك كننده Dual Fan معرفى شده است. 

بار
اخ

اگر از مطالب اين صفحه راضى هستيد، عدد 52408 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

سياوش شهبازى   
نمايشگاه E3 امسال كه بتازگى در لس آنجلس برگزار شد، يكى از پربارترين و هيجان انگيزترين نمايشگاه هاى 
چند سال اخير بود كه تمام سازنده ها و شركت هاى فعال در صنعت دنياى بازى با دست پر به آن آمدند. هفته 
 E3 2015 گذشته گزارش كليك از كنفرانس دو ابرقدرت سونى و مايكروسافت را خوانديد، حال با بهترين هاى 

به انتخاب كليك آشنا مى شويد.

فاتحان دنياى هيجان

مجيد رحماني 

ــازي  ب ــن  تازه تري  Her Story
ــه  كارنام در  ــه  ك  Sam Barlow
و  Aisle ــون  همچ ــي  عناوين ــود   خ
 Silent Hill: Shattered Memories
ــت كه  ــي با مضمون جنايي اس را دارد، عنوان
ــبك را رعايت  ــتانداردهاي اين س ــي اس بخوب
ــت.  ــته اس ــرده و حتي پا را فراتر هم گذاش ك
ــما در  ــت و ش ــي اس ــازي چندخط ــتان ب داس
ــاي  ــرار داريد كه بايد با تماش ــش فردي ق نق
ــك متهم و كنار هم  ــاي پليس از ي بازجويي ه
ــه ماجراي واقعي  ــرار دادن قطعات مختلف ب ق
ــما در اين بازي  پي ببريد. اصلي ترين قدرت ش
ــت و بايد اين كار را با دقت تمام  ــاهده اس مش
ــما شفاف كردن موضوع  انجام دهيد. هدف ش
ــت؛ ولي همان طور  ــي بردن به حقيقت اس و پ
ــد، حقيقت  كه در طول بازي متوجه خواهيد ش

هميشه آن چيزي نيست كه مي بينيد.
ــتفاده  ــي اس ــر واقع Her Story از بازيگ
ــف آن فيلمبرداري  ــد و بخش هاي مختل مي كن
ــت. بنابراين از خلق ديجيتال فضاها يا  شده اس
صحنه ها خبري نيست. البته سازنده براي اين كه 
حال و هواي قديمي بودن و فناوري هاي گذشته 
ــل كند، از افكت هاي بصري بهره برده و  را منتق
ــازي مانند يك تلويزيون  حتي صفحه نمايش ب

CRT به نظر مي رسد. 

ــت كه همسرش  كليت بازي در مورد زني اس
گم شده است. داستان در سال 1994 جريان دارد 
ــراي انجام مجموعه مصاحبه هايي در مورد  و او ب
حادثه مذكور فراخوانده شده است. اين مصاحبه ها 
يا بازجويي ها تنها به  صورت تكه تكه موجود است 
ــا چند ثانيه و  ــه كليپ هايي كه بعضي از آنه و ب
بعضي ديگر چند دقيقه به طول مي انجامد، تبديل 
شده  است. شما در نقش بازيكن فقط با جستجو 
ــاص در فضاي  ــا عبارت هايي خ ــردن لغات ي ك
شبيه سازي شده مركز داده هاي پليس مي توانيد 
ــي يابيد، اما  ــن فايل هاي تصويري دسترس به اي
ــوال هاي  ــيد در هيچ كدام از آنها س ــه باش متوج
مصاحبه كننده وجود ندارد؛ بلكه فقط جواب هايي 

است كه زن ارائه مي كند. 

ــي فيلم ها در اختيار  رايانه اي كه براي بازبين
ــما قرار مي گيرد، يك سيستم متعلق به دهه  ش
90 ميالدي است و با توجه به اين  كه بيشتر وقت 
ــغول سروكله زدن با دسكتاپ مجازي  بازي مش
ــده حس  ــاله باعث ش ــن مس ــتيد، همي آن هس
ــرو بودن بازي  ــودن و به  اصطالح ريت قديمي ب
ــود. شما به پايگاه  بخوبي به مخاطب منتقل ش
داده پليس دسترسي مي يابيد سپس بايد تالش 
ــتجوي عباراتي كه حدس مي زنيد،  كنيد با جس
ــيد. به عنوان  اطالعات مورد نياز را بيرون بكش
مثال جستجو كردن واژه «همسر» نتايج زيادي 
ــد  ــايد بهتر باش برايتان به همراه مي آورد، اما ش
خودتان را مثال به پنج مورد ابتدايي محدود كنيد. 
ــه بايد فيلم ها را بدقت  ــع عالوه بر اين  ك در واق
مشاهده كنيد، در مورد چگونگي جستجو كردن 
در آرشيو پليس نيز بايد ذكاوت به خرج دهيد. با 
تماشاي هر فايل، مي توانيد برچسب هاي دلخواه 
ــته و ذخيره اش كنيد كه  ــود را روي آن گذاش خ
ــت مجدد براي بازبيني بيشتر را  اين كار بازگش

راحت تر مي كند. 
ــات  لغ ــدود  مح ــتجوي  جس ــاختار   س
Her Story بخوبي از محدوديت هايش بهره 
ــبت به عبارت هايي كه  ــتم نس مي برد. اين سيس

كشف حقيقت با جزئيات
 PC، iOS  ........................پلتفرم
 Sam Barlow ................... ناشر
Sam Barlow ............... سازنده
سبك ............................ ماجرايي
9 .......................................  امتياز
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Her Story نقد و بررسي بازي

نمايش Doom در نمايشگاه امسال واقعا ديدنى بود، اما بدون هيچ ترديدى سزاوارترين عنوان براى 
ــاهكار DICE، يعنى Battlefront است. همه چيز اين بازى به طرز  ــال، ش مقام بهترين بازآفرينى س
شگفت آورى به فيلم هاى اصلى وفادار است. گرافيك و جلوه هاى صوتى، روانى گيم پلى و انيميشن ها تقريبا 

همه چيز اين بازى آن قدر عالى كار شده كه هر هوادار جنگ ستارگان را هيجان زده مى كند.

يكى از درخشنده ترين بازى هاى نمايشگاه امسال، Cuphead بود، كه با گيم پلى پلتفرمينگ/ شوتر 
دوبعدى و استايل گرافيكى الهام گرفته از انيميشن هاى دهه 1930 آمريكا تحسين همه را برانگيخت، اما 
عنوانى كه از نظر ما در اين شاخه بهترين بود، Unravel نام دارد كه در كنفرانس EA Games از 
آن رونمايى شد. در اين بازى ماجراهاى يك عروسك كاموايى سرگردان در جنگل را مى بينيم كه واقعا 
ــايد زيباتر از نمايش بازى، اضطراب و عالقه در حال فوران خالق  ــى را به زانو در مى آورد، اما ش هر كس

بازى باشد كه واقعا نماينده عشق يك هنرمند به اثرش است.

ــبيه كنيم، ناتان دريك و ــائولين تش اگر E3 را به معبد ش
ــيار ديدنى ــتند. دموى مهاجم مقبره بس كاهن اعظم آن را داش
آنچارتد 4 از هر حيث بر آن مى چربيد. دموى چند دقيقه اى آنچا
ــد، با تعقيب و گريزى نفسگير در خيابان ها در يك بازار آغاز ش
آويزان شدن ناتان از قطارى روى پل بين خشكى انجاميد. اين

بى نقص كار شده بود كه مى توانست سرى فيلم هاى كالسيك
هم خجل كند. شكى نيست ِكريشندوى ماجراهاى دريك با فا
به پايان خواهد رسيد و افتخارى ديگر در كارنامه سونى ثبت خ

dicate  Gears ــاب اين گزينه از بين عناوينى چون انتخ
ــگاه امسال و ــت. نمايش Assassin’s Creed در نمايش اس
به نظر نزديك ترين كاراكتر تمام اين سرى بازى به كاراكتر اتز
ــت كمى از او ندارد. گيم پلى بازى نيز آن قدر تغ خاص بودن، دس
بدانيم. با اين حال، AC يك بازى ساالنه است و بنيان مستحك
راحت مى كند. مى ماند Gears و Horizon؛ يكى انحصارى
در اين يك مورد تصميم گرفتيم سنت شكنى كرده و دو گيم

جديد گرز با نمايش ممتازش آبروى كم و بيش متزلزل اين سرى
كه ساعت ها با قسمت اول بازى وقت گذرانده اند، مى دانند چرا قس
با وجود امتيازهاى خوب، نوعى بى وفايى و انحراف از قسمت اول
اصلى از سراپاى اين نمايش مى باريد و همين ما را نسبت به آين
انحصارى جديد سونى كه سازنده سرى كيلزون توليد مى كن
زيباست و حتى دايناسورهاى مكانيكى آن هم با سفيدى درخشا
در همان چند دقيقه بخوبى انواع مكانيك هاى به كار رفته در ب
باس فايت هاى متنوع را به نمايش كشيد. واضح است گوريال گ

انتخاب كرده است. 

 Division ــتاره هاى جهان باز امسال، غير از س
ــرى  ــود و ديگ ــت كاز 3 ب ــى جاس ــه، يك عزيزدردان
Ghost Recon: Wildlands. اما در اين بين، 
ــبقت را از  ــتاد هيدئو كوجيما گوى س ــاز هم اثر اس ب
 Metal Gear Solid: Phantom .همه ربود
ــت و بيش از پيش همه را  Pain نمايش موفقى داش

مشتاق تجربه اين اثر ديدنى كرد.

بهترين بازآفرينى

بهترين بازى آركيد

بهترين بازى اكشن ماج

بهترين بازى اكشن س بهترين بازى جهان باز

بـازي

برترين هاى E3 2015 به انتخاب كليك
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 Calvino Noir ــه ــن هفت ــن بازي اي اولي
ــكوبازي دوبعدي  ــام دارد؛ يك بازي ماجرايي س ن
ــا را به دنياي  ــز روي مخفي كاري، م ــه با تمرك ك
ــه 1930 مي برد.  ــي تبهكاران اروپاي ده زيرزمين
ــازي از عناصر  ــازي و طراحي بناهاي ب در فضاس
ــده  ــوآر الگوبرداري ش ــتان هاي ن ــا و داس فيلم ه
ــت، اگرچه نشانه هاي الهامي از Deus Ex و   اس

Blade Runner نيز به چشم مي خورد. 
ــي دارد، درباره  ــازي كه مضموني انقالب قصه ب
ــان هاي طبقه پايين جامعه است كه  گروهي از انس
با وجود تنهايي به عنوان آخرين شانس خود تصميم 
مي گيرند براي آينده شهرشان كه به آرامي به فساد 
ــود، مبارزه كنند. شخصيت هاي بازي  كشيده مي ش
ــه گونه اي  ــرورش يافته اند ب ــي اخالقي پ در جهان
ــان هايي كه  ــتند. انس ــتري هس كه همگي خاكس
ــما هدايت مي كنيد ممكن است آسيب ديده، دل  ش
شكسته يا افرادي سرافكنده باشند؛ ولي همگي به 
ــتي كه با  اين دليل مبارزه مي كنند تا در جهان زش
ــود كه قلبشان سخت و تاريك  افرادي اداره مي ش

است، آينده اي براي خود بسازند. 
ــه در قالب  ــه به هفت مرحل ــي بازي ك گيم پل
ــما اين امكان  ــه پرده تقسيم شده  است، به ش س
ــد راهتان  را مي دهد تا براي مقابله با آنهايي كه س
مي شوند، از نيروي زور بهره برده يا با مخفي كاري 
ــبك  ــا وارد كنيد. س ــر به آنه ــه اي مهلك ت ضرب
ــيار جذاب و  ــادگي، بس گرافيكي بازي در عين س
ــتداران نوآر از ديدن آن  خوش تصوير بوده و دوس

لذت خواهند برد.  

گنده بك هاي سياهچال!
ــه وارد بخش ارلي  ــه ك ــر بازي اين هفت ديگ
ــام  ن  OreLight ــود،  مي ش ــتيم  اس ــس  اكس
 Dungeon ــي ــازي نقش آفرين ــبك ب دارد. س
ــن بازي ها وارد يك  ــت كه در اي Crawler اس
ــازي آن به طبقه  ــياهچال شده و پس از پاكس س
ــاره بايد  ــويد و دوب ــخت تر وارد مي ش زيرين و س
ــمنان پاك كنيد.  تالش كنيد تا آن را از وجود دش
شما مي توانيد براي خود حفاري كنيد، با آيتم هايي 
ــت مي آوريد وسايل جديدي براي خود  كه به دس
ساخته يا به فكر ساخت و ساز جايي براي استقرار 
ــيد.  از آنجا كه هر چيزي در دنياي بازي  خود باش
ــرد، با موارد ديگر جايگزين  را مي توان تخريب ك
كرد يا از جايي به جاي ديگر منتقل كرد، بنابراين 
ــك كلبه كوچك گرفته تا  ــاختن هر چيزي از ي س

يك شهر كامل در بازي امكان پذير است. 
ــيم شده است  دنياي بازي به چند منطقه تقس
ــياهچال ها، اردوگاه ها، جنگل ها و دشمنان  كه س
هر كدام با پيشروي شما در آنها به صورت تصادفي 
ــوند. زاويه دوربين بازي اورتوگرافيك  توليد مي ش
ــبك هنري آن ساده، ولي منحصر به فرد  بوده و س
ــازي را مي توانيد  ــد. اين ب و جذاب به نظر مي رس

انفرادي يا همراه دوستانتان آنالين بازي كنيد. 

ــان  ــود، واكنش نش ــا گفته مي ش در مصاحبه ه
ــر واژه اي را كه دلتان  ــد، اما نمي توانيد ه مي ده
ــخي  ــرده و پاس ــتجو ك ــد در آن جس مي خواه
دريافت كنيد. شايد بعضي مواقع جستجو كردن 
ــاي پركاربردي كه در مكالمات روزمره  عبارت ه
ــته  ــي نتايجي در پي داش ــه كار مي بريم، حت ب
ــما با اين كار نمي توانيد  ــد ولي در نهايت ش باش
ــتان جدا شده و فقط درگير  از فضاي اصلي داس
ــويد. به جاي تالش براي  بازي كردن با لغات ش
تقلب كردن در تجربه بازي بهتر است خالقيت 
ــايد آن زن به نام فرد يا جايي  به خرج دهيد. ش
ــما هنوز در مورد آن جستجو  ــاره كرده كه ش اش
ــايد او نشانه هايي در رفتارش نشان  نكرده ايد. ش
ــد كه مي توانيد آنها را معادل عبارت هايي  مي ده
ــاس آنها جستجو كنيد. انجام  تعبير كرده و براس

ــت كه در عين سخت و  ــي اس  اين كار ها چالش
ــم رضايت  بخش  ــيار ه ــز بودن، بس هيجان انگي
ــت؛ بويژه زماني كه چند دقيقه اي قفل شده و  اس
نمي دانيد ديگر بايد چه كار كرد كه ناگهان المپي 

در ذهن تان روشن مي شود و راهكار را مي يابيد. 
ــگاه اول فقط  ــاال Her Story در ن احتم
ــردي ديگر به نظر  ــوش دادن به حرف هاي ف گ
مي رسد، ولي اگر دقيق تر به آن نگاه كنيم، بازي 
ــت آوردن پيروزي هاي فردي  ــه دس ــورد ب در م
ــما با محتواي جديد براي  ــت. هوشمندي ش اس
ــتان كامال به  ــود، داس ــازي پاداش داده مي ش ب
بصيرت و تشخيص شما بستگي دارد و هميشه 

شما را درگير روايتي خطي نمي كند. 
ــس از كدگذاري  ــز داده  پلي ــاختار مرك در س
ــت در نتيجه مي توانيد  ــتفاده شده اس رنگي اس

ــداد از فايل ها را  ــويد چه تع ــادگي متوجه ش بس
تماشا كرده ايد و چه تعداد ديگر باقي مانده است. 
اين كار به شما كمك مي كند تكه هاي داستان را 
به بهترين شكلي كه مي توانيد كنار يكديگر قرار 
ــاي خالي آن را با محتوا و درك خود  داده و جاه
تكميل كنيد. همچنين اين كار تضمين كننده اين 
ــف از بازي متفاوت  ــت كه تجربه افراد مختل اس
خواهد بود؛ زيرا چيزي حدود 200 فايل تصويري 
ــود دارد كه تصور كردن اين كه فرد ديگري  وج
داستان را دقيقا به همان ترتيب شما پيش ببرد، 

بسيار دشوار است. 
اين روزها بحث هاي زيادي در مورد اين كه 
«بازي ويدئويي» دقيقا چيست در جريان است، 
ــال متفاوت  ــك چيز كام ــي Her Story ي ول
ــت. اين موضوع به اين دليل نيست كه بازي  اس
ــرگرم كننده يا لذتبخش نيست؛  درگيركننده، س
ــي هم خوب دارد،  ــام اين موارد را خيل اتفاقا تم
 Player ــا اصطالحا اما حق انتخاب بازيكن ي
Agency در بازي كمرنگ بوده و هدف بيشتر 
ــده  ــما در گوش دادن معطوف ش ــه توانايي ش ب
ــال پاياني براي بازي  ــت. با اين  كه در هر ح اس
ــت كه  ــتان چيزي اس وجود دارد، ولي چون داس
ــازيد، اين  كه پايان از نظر رواني  براي خود مي س
ــي  ــه اندازه تجربه رضايت بخش ــي تا چ و منطق
ــما رقم بزند، به استعداد و توانايي تان در  براي ش

كارآگاه بازي بستگي دارد. 

 آنچارتد 4، حكم 
ى بود، اما برترى 
ارتد 4 با درگيرى 
ها ادامه يافت و به 
ن دمو چنان زيبا و 
ك اينديانا جونز را 
لستويى كركننده 

خواهد شد.

ــخت  AC: Synd و Horizon واقعا س
واقعا خيره كننده بود. شخصيت مرد سنديكا 
زيو آديتوره مى آيد و خواهرش، ايوى نيز در 
غيير كرده كه بتوانيم آن را يك ادامه محق 
كم باسابقه اش كار ما را براى قلم گرفتنش 
ى مايكروسافت و ديگرى انحصارى سونى.

 را به  عنوان برترين ها انتخاب كنيم. نسخه 
ى را (دست كم براى مدتى) برگرداند. آنهايى 
سمت دوم و سوم (و البته چهارم) اين بازى 
 Gears ل محسوب مى شود. فضاى گيراى

نده آن خوشبين مى كند.
ند، نقطه مقابل ِگرز است. دنياى آن سبز و 
انى كه دارند، به دل مى نشيند. دموى بازى 
بازى، شامل مخفى كارى، اكشن نفسگير و 
گيمز مسير خوبى را براى ادامه فعاليت خود 

ــازى ــت مج ــك واقعي ــه عين ــش س ــاهد نماي ــال ش  در E3 امس
 Hololens (سونى) و Oculus Rift، Project Morpheus
(مايكروسافت) بوديم. بدون كوچك ترين شكى، عينك واقعيت مجازى 
ــتا كردن تصاوير بازى به صورت سه بعدى  ــافت با قابليت ايس مايكروس
ــت و بدن گوى سبقت  ــيله دس ــطوح اتاق و تعامل با آنها به وس روى س
ــتر  ــام رقبا ربود. با اين  كه تجربه ثابت كرده اين فناورى ها بيش را از تم
ــتر دارند، باز هم  ــركت ها را براى فروش بيش فقط حكم كارت برنده ش

بى صبرانه منتظر تجربه ماين كرافت مجازى هستيم.

ــال خوش درخشيد كه از توصيف آن در يك پاراگراف كوتاه عاجزيم. داستان  ــگاه امس بازى Fallout 4 آن قدر در نمايش
ــازى فراوان، سيستم ساخت چهره بسيار ساده، پشتيبانى نسخه كنسولى از مادها  غنى، كمدى جذاب، فرصت هاى شخصى س

و چند آيتم ديگر Fallout 4 را كال از تمام عناوين نمايشگاه مجزا كرد.

ــم. موفقيت ــاهد بودي ــى را ش ــوترهاى جذاب ــه ش ــن حيط  در اي
ــت. Doom جديد هم كه  ــه بديهى اس Halo: Guardians ك
ــش از ديگران  ــا عنوانى كه بي ــت؛ ام ــاى هيچ حرفى باقى نگذاش ج
ــل هفتم، يعنى  ــاهكار DICE در نس ــى مى كرد، دنباله ش خودنماي
ــازندگان در عين  ــام Catalyst بود. س ــا ن Edge Mirror’s  ب
ــته اند دنباله اى جذاب و  وفادارى به ظاهر و فضاى بازى اصلى، توانس

گيرا خلق كنند كه واقعا جاى تحسين دارد. جرايى

سوم شخص

بهترين فناورى

بهترين نقش آفرينى

بهترين اكشن اول شخص

كوبنده ترين خبر
 Dishonored2، امسـال خبـر توليـد
بسـيارى  و    Fallout4 ،Shenmue3
از عناويـن جـذاب و بزرگ ديگـر اعالم 
شـد، امـا خبرى كـه گيمرها را سـر ذوق 
 Final آورد، بازسـازى عنوان افسانه اى
Fantasy VII بـراى كنسـول PS4 بود. 
سـونى و اسـكواِر اينكـس بـا ايـن خبر 
دل ميليون هـا گيمر را در سراسـر جهان 

شاد كردند.
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نرم افزارهاي موبايل

صحبت هاي درگوشي
تقريبا تمام كسـاني كـه اين روزهـا تلفن هوشـمند دارند از اپليكيشـن هاي پيام رسـان 
رايگان مثل واتس اپ و وايبر اسـتفاده مي كنند، فارغ از اين  كه بدانند مكالمات شان از كجا 
 مي گذرد و چه كساني مي توانند به آن دسترسي پيدا كنند. با توجه به اين موضوع، شركت 
Open Whisper Systems كه متشكل از گروهي از برنامه نويسان داوطلب است، اپليكيشن 
Signal را براي تماس تلفن ها بر بسـتر اينترنت منتشـر كرده كه ادوارد اسنودن، افشاگر 
جاسوسي هاي آمريكا نيز از هواداران آن است. با نصب اين اپ روي گوشي خود نخست بايد 
شماره موبايل تان را وارد كنيد تا كد فعال سازي برايتان ارسال شود، سپس مخاطبان دفترچه 

تلفن تان به نمايش در مي آيد. 
با انتخاب هر مخاطب مي توانيد ضمن چت رايگان، تماس صوتي نيز برقرار كنيد كه به گفته 
سازنده، امنيت بااليي دارد و كامال غيرقابل شنود است. براي اثبات اين ادعا حين برقراري 
تماس با فرد موردنظر يك عبارت دو كلمه اي روي نمايشگر در هر تماس به نمايش درمي آيد كه 
شما بايد كلمه اول و دريافت كننده مكالمه بايد كلمه دوم را بگويد تا تماس وصل شود. گفتني 

است اين اپليكيشن در سيستم عامل اندرويد با عنوان RedPhone منتشر شده است.

Signal

iOS و اندرويد

4 / 13 و 3 / 5 مگابايت

شبكه اجتماعي

Open Whisper Systems

apple.co / 1q1ayPV bit.ly / 1Ihetip

apple.co / 1NlpQpx

ويرايشگر حرفه اي شويد
چه به عكاسي عالقه مند باشيد چه نباشيد، حتما تاكنون بارها با گوشي تان عكس انداخته و فيلترهاي 
رنگي روي آن اعمال كرده ايد. اگر تا پيش از اين از اپ هاي ديگري براي اين كار استفاده مي كرديد، 
پيشنهاد مي كنيم آنها را كنار بگذاريد و فقط از Polarr استفاده كنيد. اين اپ قابليت هايي فراتر از 
يك ويرايشگر ساده عكس را به رايگان در اختيارتان مي گذارد و برخي آن را با اليت روم ادوبي مقايسه 
ــمت چپ صفحه، تعدادي فيلتر به  صورت نواري قرار گرفته  است و در  مي كنند. با ورود به اپ در س
 curves ــت مي توانيد هر يك از فيلترها را تغيير رنگ بدهيد و به ابزارهاي ديگري مانند سمت راس
ــت به عقب دارد و مي توانيد بي نهايت اكشن را غيرفعال  دسترسي پيدا كنيد. اپليكيشن، ابزار بازگش
كنيد و حتي امكان ذخيره اكشن هايتان هم وجود دارد. خدمات دهي اين اپ، پيش از اين در وب سايت 
ــترس بود؛ اما با عرضه اين برنامه كه فقط سه مگابايت حجم دارد، اكنون  آن به  صورت آنالين در دس
مي توانيد آن را روي آيفون يا آيپد خود نصب كنيد. اپ پوالر با حجم بسيار پايين و قابليت هاي بي نظير، 

يكي از عجايب اپ استور به شمار مي رود.

iOS عكس و ويدئو

Polarr Inc6 / 3 مگابايت

bit.ly / 1J2CA5Kapple.co / 1FYnIz8

اشتراك گذاري لحظات خوب
حتما برايتان پيش آمده به مراسمي مانند عروسي رفته و تعداد زيادي عكس از شما انداخته باشند؛ 
ــته ايد عكس ها را بگيريد. در اين شرايط عكاس معموال قول  اما پس از پايان مراسم هيچ گاه نتوانس
مي دهد عكس ها را ارسال مي كند، اما كمتر پيش مي آيد ارسال عكس ها در ذهن كسي بماند. خب براي 
جلوگيري از اين شرايط، اگر عكاس از شبكه هاي اجتماعي استفاده مي كند و اهل تلفن هوشمند است، 
پيشنهادمان استفاده از Moments، اپليكيشن جديد فيسبوك است كه به همين منظور ساخته 

شده و مي توانيد عكس هاي يك مراسم را به آساني با ديگران به اشتراك بگذاريد. 
محيط برنامه و رابط كاربري آن بسيار ساده طراحي شده و براي استفاده از آن بايد در فيسبوك عضو 
باشيد. پس از ورود با حساب كاربري فيسبوك تان، اپ به صورت خودكار عكس هاي آلبوم گوشي تان را 
بر اساس تاريخ و چهره افراد مشابه در يك تصوير دسته بندي مي كند و مي توانيد هر پوشه دسته بندي 
شده را با هر يك از دوستان تان در فيسبوك به اشتراك بگذاريد. دوست تان براي دريافت عكس ها بايد 

مومنتز را روي دستگاه خود نصب كرده باشد.

 Moments
iOS و اندرويدعكاسي

Facebook،  Inc4 / 24 مگابايت

bit.ly / 1BR0crAapple.co / 1J9eFPs

به آن طرف آب برسيد
رسيدن به آن طرف آب هميشه با خطراتي همراه است و بايد حواس را جمع كرد. اين درونمايه 
بازي گوزن جنگلي (Jungle Moose) است كه توانسته در ميان بازي هاي برتر اپ استور قرار 
بگيرد. داستان بازي كامال ساده است: يك گوزن غول پيكر آبي رنگ وجود دارد كه ناگهان درون 

آب رودخانه مي پرد؛ اما آن قدر تنبل است كه به اين راحتي ها تكان نمي خورد. 
ــمت رودخانه به آن سمت برسانيد، اما  ــما در اين بازي اين است كه گوزن را از اين س وظيفه ش
چگونه؟ ماهي هاي گوشتخوار وحشي درون آب وجود دارند كه هيچ چيز سرشان نمي شود و به 
رغم جثه بسيار كوچكشان مي توانند گوزن تنبل را تكه تكه كنند؛ بنابراين بايد ماهي ها را يكي 

يكي يا چندتايي روي شاخ گوزن پرتاب كنيد. 
با اين كار ماهي ها با برخورد به شاخ از بين مي روند و گوزن هيكلي نيز تحريك مي شود تا خود را 
بجنباند و به آن طرف آب برسد. به مرور ماهي ها وحشي تر و زيادتر مي شوند و با به دست آوردن 

شاخ هاي برنده تر بايد به پيشروي خود ادامه دهيد.

Jungle Moose
iOS و اندرويدبازي

Tyson Ibele9 / 31 و 22 مگابايت

bit.ly / 1LJa46Napple.co / 1J9fCXY

فرهنگ لغت جيبي
ديكشنري يكي از ابزارهاى بسيار كاربردي است كه به درد هر كسي مي خورد، بخصوص اگر با زبان 
انگليسي سروكار داشته باشيد. به اين منظور يكي از بهترين اپليكيشن هاي موجود Fastdic است 
كه رايگان براي هر دو پلتفرم اندرويد و آي.او.اس منتشر شده است و توانسته منتخب كاربران 
شود. به گفته سازنده، در اين اپليكيشن بيش از صدهزار مدخل و 4000 جمله مثال وجود دارد، 
اما محيط برنامه كامال ساده و خلوت است؛ با ورود به آن با يك باكس سفيدرنگ مواجه مي شويد 
كه مي توانيد لغت تان را درون آن تايپ كنيد. قابليت سودمند فست ديك در اين است كه دو زبانه 
ــخيص داده و در صورت موجود  بوده و كامال هوشمند با تايپ به فارسي يا انگليسي زبان را تش
بودن كلمه آن را معني مي كند. غير از معني هر لغت، آوانگاري تلفظ و نقش دستوري نيز نشان 
داده مي شود و مي توانيد تلفظ واژه را به دو لهجه بريتانيايي يا آمريكايي گوش كنيد. البته براي 
تلفظ، به اتصال اينترنتي نياز است. واژه هاي جستجو شده را مي توانيد به فهرست لغات برگزيده 

درون اپليكيشن اضافه كنيد.

Fastdic
iOS و اندرويدمرجع

Mobin Zadeh Kochak4 / 33 و 7 / 44 مگابايت

Polarr
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سخت افزار

 طراحي
ــركت CyberPower شكل كيس يك  ش
ــار دور خود چرخانده  ــه ب رايانه را در يك دايره س
ــاورد. به جاي يك كيس  ــا Fang را به وجود بي ت
ــركت از كيس  ــتطيلي غول آسا، اين ش مكعب مس
 DeepCool ــاخت ــي مخصوص بازي س شاس
ــت. اين طراحي نوآورانه امكان  ــتفاده كرده اس اس
ــازي بخش هاي مختلف سخت افزاري يك  جدا س
ــكتاپ مخصوص بازي را فراهم مي كند و آنها  دس
را در ميان سه قسمت كامال جدا از هم (پردازشگر، 
هارددرايو و گرافيك) كه تيغه يا Blade نام دارد، 

تقسيم كرده است. 
ــي قرار  ــك در بخش بااليي شاس ــه گرافي تيغ
ــگر  گرفته كه محل قرارگرفتن GPU يا پردازش
گرافيكي است. تيغه سمت چپ پاييني مخصوص 
قطعات ذخيره سازي داده است و مي تواند سه هارد 
ــك و يك درايو  حالت جامد يا SSD، دو هاردديس
ــاي دهد. در  ــورت لزوم در خود ج ــوري را در ص ن
ــمت راست، همان طور كه از  نهايت تيغه پايين س
ــاص دارد و از  ــه CPU اختص ــت ب نامش پيداس
 mini ــازگار با مادربوردهاي ــگرهاي س پردازش
ــركت هاي Intel و AMD به همراه  ITX ش
ــت رم محافظت مي كند. اين  ــر 16 گيگاباي حداكث
تيغه همچنين قابليت نصب كيت هاي خنك كننده 

مايع 120 ميلي متري را دارد. 
هر تيغه شاسي با پوشش آلومينيومي سياه مات، 
ــتگاه هاي  ــات به  كار رفته در دس ــما را ياد قطع ش
ــادگي با  ــي مي اندازد كه مي توان آنها را بس  صنعت
ــش هر  باز كردن پيچ هاي نگهدارنده باز كرد. پوش
ــبت  تيغه تقريبا 3/25 كيلوگرم وزن دارد كه به نس

اجزاي يك رايانه معموال وزن بااليي دارد.
تيغه هاي اين شاسي به يك ستون شش ضلعي 
ــده  كه در يك انتهاي آن دكمه پاور مشكي  پيچ ش
 LED با Gamer Storm رنگ به همراه آرم
ــد. در وضعيت پيش فرض،  قرمز جا خوش كرده ان
ــه پايه هاي  ــه ب ــي ك ــه پايين ــس روي دو تيغ كي
ــده قرار مي گيرد؛ البته  الستيكي ضخيم مجهز ش
ــتگاه روي يك تيغه هم باالنس  ــي اين دس شاس

مي شود.
ــه از جنس  ــمت جلويي هر تيغ ــي از قس بخش
ــكي براقي  ــده و پوشش مش ــاخته ش آلومينيوم س
ــت. اين قسمت فلزي به  ــطح آن را پوشانده اس س
ــياه براق متصل  ــته پالستيك فشرده س يك هس
ــره اي رنگ را  ــك نوار نق ــه دور تا دور ي ــده ك ش
ــت هر تيغه نيز با يك توري  ــت. پش فرا گرفته اس
ــده است. تمام اين  ــده بسته ش آلومينيومي رنگ ش
ــتم  ــث افزايش وزن اين سيس ــات فلزي باع قطع
ــت و وزن كل آن با در نظر گرفتن تمام  ــده اس ش
قطعات به 21 كيلوگرم مي رسد. البته سيستم هاي 
سنگين تر از اين هم ساخته  شده  است كه مي توان 
ــا ب  Maingear Shift Superstock ــه   ب

و   Alienware Area-51 ــرم،  كيلوگ  26
Origin PC Millennium با 27 كيلوگرم 
ــردن آن زانوهاي  ــاره كرد كه هنگام جابه جا ك اش

كاربر خم مي شود!

 پورت ها و اتصاالت
و  ــا  پورت ه از  ــي  درياي  Fang Trinity
ــف دارد. در جلوي تيغه گرافيك دو  اتصاالت مختل
ــورت USB 3.0 با دو جك براي اتصال هدفن،  پ
ــن و يك ورودي كابل اپتيك  يك ورودي ميكروف

ــب تيغه، چند  ــمت عق خواهيد يافت. در قس
 DVI پورت خروجي تصوير به همراه

ــت.  و HDMI قرار گرفته اس
ــتر اتصاالت اين  البته بيش

سيستم در پشت تيغه 
ــگر قرار دارد  پردازش
ــار  ــامل چه ــه ش ك

 ،USB 3.0 ــورت پ
 USB ــورت جديد دو پ

ــك جفت پورت  3.1 و ي
و  ــود  مي ش  USB 2.0

خيال شما را از نظر اتصال دستگاه هاي جانبي راحت 
مي كند. 

ــاي eSATA، اترنت يا  ــر ورودي ه عالوه ب
LAN، يك پورت پرسرعت LAN و جك هاي 
ــداي c / sub، S / PDIF و  ورودي و خروجي ص
ــمت قرار گرفته ،  ــپيكر عقب كه در همين قس اس
ــيگنال  ــك جفت آنتن Fi ـ Wi براي تقويت س ي
ــده است. در نهايت دكمه هاي روشن/   نيز تعبيه ش
ــتي تيغه  ــمت پش ــوش و ورودي برق در قس خام

ذخيره  داده جانمايي شده است. 
ــظ تيغه هاي  ــش محاف ــت باز كردن پوش قابلي
ــدي داخلي  ــردن پيكربن ــتكاري ك ــتم، دس سيس
ــيار راحت كرده است. در  Fang Trinity را بس
ــر تيغه فضاي كافي براي افزودن قطعات متعدد  ه
ديگر هم وجود دارد. براي مثال تيغه گرافيك جاي 
 GPU كافي براي نصب چند هارددرايو را در كنار
 ،SSD دارد. تيغه ذخيره سازي داده مي تواند تا سه
ــك و يك درايو نوري را در خود جاي  دو هاردديس
ــگر جاي خالي اضافي براي  دهد و در تيغه پردازش
ــتم خنك كننده مايع در نظر گرفته شده  يك سيس

است. 

 عملكرد گرافيك
 CyberPowerPC Fang ــفانه  متاس
ــه پردازشگر  Trinity مانند ديگر رقباي خود از س
 NVidia GeForce Titan X ــي  گرافيك
استفاده نمي كند. هرچند، همان يك كارت گرافيك 
ــه با آن بتوان  ــت ك نيز به اندازه كافي قدرتمند اس
ــد GTA V را اجرا  ــنگيني مانن ــاي س عنوان ه
ــده، اين سيستم توانست  كرد. در آزمايش انجام ش

فوق العاده  ــازي  ب اين 
ــدون  ــي و ب ــنگين را بخوب س

ــكلي با كيفيت كامل اجرا كند.  هيچ مش
ــرد نيز با دقت  ــاي درگيري و نب ــي صحنه ه حت

ــرعت  ــاده 3840 در2560 در س ــر خارق الع  تصوي
ــيده  ــي به تصوير كش ــچ مكث ــدون هي fps 35 ب
ــطح تنظيمات  ــوند، در حالي كه با كاهش س مي ش
ــط سرعت فريم  بر  گرافيكي به حالت باال يا متوس
ــه 41 و 45  افزايش يافت. به طور  ثانيه به ترتيب ب
خالصه مي توان گفت بازي اي ساخته نشده كه اين 

سيستم توانايي اجراي راحت آن را نداشته باشد.
 

 عملكرد
 Intel Core i7 5820K پردازنده اى Fang
با سرعت 3/3GHz و 16 گيگابايت رم پرسرعت 
ــود از پس اجراي چند برنامه  دارد كه باعث مي ش
ــي آب خوردن بر بيايد.  به صورت همزمان به راحت
در آزمايش انجام شده اين سيستم توانست ضمن 
ــي يك فيلم را با كيفيت  اجراي GTA V براحت
ــد، در حالي  ــورت آنالين نمايش ده HD به  ص
ــس و اينترنت  ــه مرورگر كروم، فايرفاك كه در س
ــت. هرچند در  ــپلورر 11 تب فعال وجود داش اكس

ــب  ــتم با كس آزمايش GeekBench اين سيس
ــده  ــر گرفته ش ــط در نظ ــاز 19،651 از متوس امتي
براي دسك تاپ ها كه 20،397 است، پايين تر قرار 

گرفت.
اين سيستم مي تواند پنج گيگابايت از فايل هاي 
ــط  ــرعت متوس ــا س ــه و ب ــف را در 35 ثاني  مختل
ــا در نظر گرفتن  ــال دهد كه ب 145MBps انتق
و  ــت  گيگاباي  250 ــت  ظرفي ــا  ب  SSD ــارد  ه
ــرعت دو ترابايتي آن بد نيست،  ــك پرس هاردديس
 208.2MBps ــه ــن رده ك ــتاندارد اي اما از اس
ــت. در كل مي توان گفت عملكرد  است، كمتر اس
ــن در كالس  ــتم برتري ــن سيس ــخت افزاري اي س
ــاي قوي تري  ــرا رقب ــمار نمي آيد؛ زي ــه ش خود ب
ــد Maingear Shift Superstock و  مانن
ــردي  عملك  Origin PC Millennium
ــتري  ــر را ارائه مي كنند و البته قيمت بيش بهت

هم دارند. 

 پيكربندي
 Xtreme ــده مدل ــتم بررسي ش سيس
ــا قيمت نهايي  ــه Fang Trinity ب رايان
ــت كه  ــت ميليون تومان اس ــك به هف نزدي
ــبت ديگر رقبا ارزان به حساب مي آيد.  به نس
ــگر  ــك پردازش ــتم از ي ــن سيس اي
ــا  ب  Core i7 5820K
ــرعت 3/3 گيگاهرتز  س
ــت  گيگاباي  16 و 
ــك هارد  رم، ي
ــد  جام ــت  حال
ــا  ب  250GB
ــك  هاردديس يك 
ترابايت  دو  ــي  تكميل
 7200rpm ــرعت ــا س ب
 Titan X ــگر گرافيكي و پردازش
ــت  ــا 12 گيگاباي ــركت Nvidia ب ش
ــت پايه  ــت. قيم ــرده اس ــره ب VRAM به
ــت  ــراي مدل Xtreme معادل 1825 دالر اس ب
ــي Titan X از  ــگر گرافيك ــه به جاي پردازش  ك
 VRAM ــت  ــا 4 گيگاباي ب  GeForce 970
 Trinity 100 بهره مي برد.  در نهايت مدل پايه
ــا 985 دالر قيمت دارد و  ــود دارد كه تنه ــم وج ه
ــرعت  از پردازنده AMD A10 -7700K با س
 ،R7 8GCN 3/4 گيگاهرتز با گرافيك يكپارچه
ــه SSD با ظرفيت  ــت رم، حافظ ــت گيگاباي  هش
ــت، كارت  ــك تراباي ــك ي 125GB و هاردديس
ــا دو گيگابايت  ــك GeForce 750Ti ب گرافي
ــي از نكته هاي  ــت.  يك ــوردار اس VRAM برخ
ــيار مثبت درباره اين سيستم نبود نرم افزارهاي  بس
پيش نصب فراوان و بي مصرف در بسته نرم افزاري 
ارائه شده است. Trinity با يك نسخه استاندارد 
از ويندوز 8/1 بدون هيچ  گونه نرم افزار طرف سوم 
اضافي به كاربران ارائه مي شود و در كنار سه سال 
ــي تعويض از  ــال گارانت گارانتي قطعات و يك س

پشتيباني فني مادام العمر نيز برخوردار است.

اژدهاي سه سر دنياي بازي
Fang Trinity Xtreme نگاهي به سيستم يكپارچه

كاوه راد   
اگر پاي حرف دل گيمرها بنشينيد، در كمال تعجب متوجه مي شويد بيشتر آنها لذت بازي كردن با رايانه را با استفاده از هيچ كنسول بازي اي عوض نمي كنند، 
اما سيستمي كه توانايي اجراي تمام بازي هاي سنگين را داشته باشد، چيزي نيست كه به همين راحتي بتوان پيدا كرد. از همين رو CyberPowerPC به خلق 
دستگاه عظيمي دست زده كه ظاهر متفاوتش باب دل بازي بازهاست.  CyberPowerPC Fang Trinity Xtreme يك سيستم منحصر به فرد است كه در 
يك شاسي يكپارچه سه طرفه جا خوش كرده است. اين غول بازي كه بيشتر به يك اثر هنري نمايش داده شده در موزه هنرهاي معاصر شبيه است تا يك رايانه 
مخصوص بازي، با قيمت پايه شش ميليون تومان شروع مي شود. (سيستم مورد بررسي نزديك به هفت ميليون قيمت دارد) اين سيستم يك پردازنده قدرتمند 
Core i7 و كارت گرافيكي NVidia Titan X GPU با توان پخش تصوير با كيفيت  4K  است كه به آن قدرتي مثال زدني در حد و اندازه هاي شكل ظاهري اش 
مي بخشد. البته براي خريد چنين محصولي بايد حاال حاالها منتظر بمانيد؛ زيرا غول سه سر سايبر پاور كه اولين بار در نمايشگاه CES رونمايي شد، بتازگي به 

بازار اروپا راه پيدا كرده و بعيد است به اين زودي ها وارد بازار ايران شود.

مزايا: شاسي فوق العاده، قيمت قابل قبول، گرافيك قدرتمند و عملكرد بي نقص
معايب: طرح منحصر به فرد شاسي امكان شخصي سازي سيستم را محدود مي كند 

نتيجه نهايي:
CyberPowerPC Fang Trinity Xtreme يك سيستم قدرتمند با قيمت معقول را در 

يك شاسي استثنايي به شما ارائه مي كند.
قيمت: ........................................................................................................................ 1825 دالر 
امتياز: ............................................................................................................................. 4/5 از 5
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 محكم كارى
 Windows 10 UX Pack ــه  مجموع
ــتكارى نكرده و  ــما را دس ــاى ويندوزى ش فايل ه
ــتم  عامل  ــوت يا عملكرد سيس ــكلى در روند ب مش
ــگيرى از  ــه  وجود نمى آورد، اما همواره براى پيش ب
ــتفاده  ــكالت توصيه مى كنيم پيش از اس بروز مش
ــتارت كليك كرده و  ــوى اس ــزار، روى من از نرم اف
ــتجو  عبارت Restore Point  را در كادر جس

وارد كنيد. 
 Create a restore در ادامه با كليك روى
ــخه  point و انتخاب گزينه Create، يك نس
ــتم عامل ايجاد  ــت فعلى سيس ــتيبان از وضعي پش

مى شود.

  قدم اول 
دانلـود و نصب: با مراجعه به لينك زير، حدود 
ــمار موجود در  ــد تا ثانيه ش ــه منتظر بماني 60 ثاني
ــما  ــيده و لينك دانلود براى ش صفحه به صفر رس
ــك روى لينك  ــپس با كلي ــود. س نمايش داده ش
ــر، فايل نصبى برنامه را دانلود كرده و پس  موردنظ
ــواى آن را از حالت  ــام عمليات دانلود، محت از اتم

فشرده خارج كنيد.
http://bit.ly/click_uxpack
ــه،  برنام ــى  اجراي ــل  فاي روى  ــون  اكن
ــاب گزينه ــن انتخ ــرده و ضم ــت ك ــك راس  كلي

 Install گزينه ،Run as Administrator
را براى نصب ابزارهاى الزم با تنظيمات پيش فرض 

كليك كنيد.

  قدم دوم
نوار وظيفه و منوى اسـتارت: اولين تغييرات 
قابل مشاهده پس از نصب نرم افزار در نوار وظيفه و 
منوى استارت به چشم مى خورد. اكنون نواروظيفه 
ــگ داده و كادر  ــر رن ــدوز (Taskbar) تغيي وين
ــمت چپ آن اضافه شده است.  ــتجو نيز در س جس
ــابه نواروظيفه ويندوز 10  اين نوار وظيفه دقيقا مش
ــت، اما تفاوت آن در كادر جستجوى به  نمايش  اس
ــما مى توانيد در  ــت. در ويندوز 10 ش ــده، اس درآم
ــده در رايانه، اجراى برنامه ها و  فايل هاى ذخيره ش
ــتجو كنيد، اما كادر جستجوى ايجاد شده  وب جس
ــتجو در وب را  ــق اين نرم افزار، قابليت جس از طري
ــما قرار مى دهد و به  نوعى همان نوار  در اختيار ش
ــوار وظيفه  ــپلورر بوده كه به ن ــره اكس آدرس پنج

ويندوز منتقل شده است. 
ــر خود در  ــارات موردنظ ــتجوى عب براى جس
جستجوگر اينترنتى يا ورود به هريك از سايت هاى 
دلخواه خود كافى است عبارت موردنظر را در كادر 
ــتجو در  ــد. همچنين براى جس ــتجو وارد كني جس
ــه مى توانيد عبارت  ــده در رايان فايل هاى ذخيره ش
search:pc را وارد كرده و پس از فشردن كليد 
اينتر، در پنجره به نمايش درآمده عبارت مورد نظر 

را جستجو كنيد.
همان طور كه گفتيم، منوى استارت نيز بسرعت 
دستخوش تغييرات مى شود. چنانچه روى اين منو 
ــى ها را در آن  ــه اى از كاش ــك كنيد، مجموع كلي
ــتون سمت چپ، آيكون هايى براى  مى بينيد. در س
دسترسى سريع به بخش هاى ضرورى و پركاربرد 

ــده است و در كادر سمت  سيستم عامل طراحى ش
راست (بخش ميانى) كاشى هاى برخى نرم افزارها 
ــما مى توانيد با كليك راست  به چشم مى خورد. ش
ــى هاى  ــى هاى موجود يا كاش روى هريك از كاش
ــال تغييرات و  ــبت به اعم ــون «+» نس داراى آيك

افزودن ميانبر جديد به كاشى ها اقدام كنيد.
همچنين با كليك روى كادر جستجوى موجود 
ــمت  ــت برنامه ها در س ــتارت، فهرس در منوى اس
راست براى شما به نمايش درآمده كه مانند منوى 
كالسيك هميشگى ويندوز مى توانيد برنامه ها را از 

اين منو نيز اجرا كنيد.

  قدم سوم
دسكتاپ هاى مجازى: از ديگر امكانات موجود 
ــكتاپ هاى مجازى است كه در  در ويندوز 10، دس
ــما مى توانيد در  ــرار مى گيرد. ش ــار كاربران ق اختي
هريك از اين دسكتاپ ها برنامه هاى موردنظر خود 
را اجرا كنيد و به اين ترتيب با تفكيك برنامه ها در 
ــكتاپ هاى مجزا، نظم و نظام خاصى در رايانه  دس

حاكم مى شود.
استفاده از اين قابليت نيز بسيار ساده است. ابتدا 
ــاعت  ــت پيكان كوچكى كه در كنار س روى عالم
ــوار Taskbar) به نمايش درآمده  ويندوز (روى ن
ــكل  كليك كرده و در ادامه روى آيكونى كه به ش

چهار مربع كوچك است، كليك كنيد.
اكنون پنجره اى كه به چهار بخش تقسيم شده 
براى شما به نمايش درمى آيد و مى توانيد با كليك 
روى هريك از بخش هاى موردنظر، دسكتاپ هاى 

مجازى فعال كنيد.
ــكتاپ هاى  ــازى هريك از دس ــس از فعال س پ
ــاى Alt و يكى از  ــردن كليده مجازى نيز با فش
اعداد 1 تا 4، مى توانيد ميان دسكتاپ هاى مجازى 

حركت كنيد.

  قدم چهارم
تنظيمات مجـدد و تغيير پيش فرض ها: نوار 
ــروع در محيط  ــازى صفحه ش Charm، فعال س
ــاى ديگر از  ــيارى از گزينه ه ــرى مترو و بس كارب
ــزار مى توانيد آنها را  ــه در اين اب ــت ك مواردى اس
ــوارد باتوجه به  ــد. برخى از اين م ــازى كني فعال س
سيستم عامل مورد استفاده شما به  طور پيش فرض 
ــز نيازمند انتخاب  ــود و برخى ديگر ني فعال مى ش
ــت. شما مى توانيد با  ــازى از سوى شماس و فعال س
ــده در مرحله  ــدد فايل نصبى دانلود ش اجراى مج
ــر را فعال يا  ــدام از گزينه هاى موردنظ يك، هرك
  Configure ــان گزينه غيرفعال  كرده و در پاي

را براى اعمال تغييرات كليك كنيد.

  بازگشت به حالت اوليه
ــن نرم افزار براى ايجاد  همان طور كه گفتيم اي
ــاى  ــتم عامل، فايل ه ــرى در سيس ــرات ظاه تغيي
ــما را تغيير نمى دهد. با توجه به اين  ــتمى ش سيس
ــما مى توانيد براحتى و در هر زمان  عملكرد نيز ش
ــت به  ــتيد عمليات حذف و بازگش ــه تمايل داش ك

حالت اوليه را اجرا كنيد.
براى حذف نرم افزار كافى است فايل نصبى آن 
 Uninstall ــرده و روى گزينه ــاره اجرا ك را دوب

كليك كنيد.
ــكل در  ــروز هرگونه مش ــورت ب نكتـه: در ص
ــزارى كه به همين  ــات حذف، مى توانيد از اب عملي
ــرايط ضرورى طراحى  ــور و براى حذف در ش منظ

شده است كمك بگيريد:
http://bit.ly/click_uninstall_uxpack

كـارگـاه

استفاده از آخرين سيستم عامل مايكروسافت روى ويندوزهاى 7 و 8/1

لباس شماره 10 بر تن ويندوز بپوشانيد

ــكالتى  مواردى مثل هنگ هاى متوالى در نرم افزار آفيس و كاركرد غلط لينك ها از جمله مش
ــوند. اين مشكالت  ــت كه كاربران در مجموعه برنامه هاى آفيس احتمال دارد با آنها مواجه ش اس
در بيشتر موارد به دليل نصب يك برنامه جانبى يا بروز اشكال در تنظيمات نرم افزار موردنظر رخ 
مى دهد و در بيشتر موارد نيز كاربران تنها راه حل براى رهايى از آن را حذف و نصب مجدد برنامه 
مى دانند. همان طور كه مى دانيد حذف و نصب دوباره هريك از برنامه هاى مجموعه آفيس كارى 

زمانبر است و مطمئنا هيچ كارشناسى اين راه حل را توصيه نمى كند. 
  Microsoft Office Configuration Analyzer Tool ــد  قدرتمن ــزار  نرم اف
ــركت مايكروسافت ارائه شده و با  ــمى از سوى ش ــت كه به  طور رس ابزارى مخصوص اين كار اس
اسكن همه تنظيمات مجموعه برنامه هاى آفيس نصب شده روى رايانه شما، مشكالت موجود را 

شناسايى كرده و راه حل هاى مورد نياز را براى رفع آن در اختيارتان قرار مى دهد.
ــتيبانى مى كند و در ويندوزهاى 7 و باالتر قابل  اين ابزار از آفيس 2007، 2010 و 2013 پش

اجراست.
http://bit.ly/click_offcat

رفع مشكالت مجموعه آفيس
فته

ر ه
فزا

رم ا
ن

امير عصارى  

تا عرضه نسخه نهايى ويندوز 10 زمان زيادى باقى نمانده و بسيارى از كاربران مى توانند اين نسخه از ويندوز را روى رايانه هاى خود نصب كنند. برخى كاربران 
نيز اكنون با استفاده از نسخه هاى پيش نمايش فنى ارائه شده در پروژه ويندوز اينسايدر از اين نسخه استفاده مى كنند و امكانات جديد آن را تجربه كرده اند، 
اما هستند كاربرانى كه به داليل مختلف همچون اعتماد نداشتن به نسخه پيش نمايش يا پشـتيبانى نكردن قطعات سخت افزارى دستگاه خود از حداقل 
نيازمندى هاى اين نسخه، هنوز امكانات جديد آن را تجربه نكرده اند. اگر شما هم جزو همين كاربران هستيد و دوست داريد بدون كوچك ترين دردسرى 
 امكانات جديد دهمين ويندوز را به ويندوزهاى 7، 8 و 8/1 اضافه كنيد، ابزار رايگان و قدرتمند  Windows 10 UX Pack براى افزودن امكانات ويندوز 10 
در نسخه هاى پيشـين ويندوز يعنى 7، 8 و 8/1 طراحى شده اسـت. اين ابزار امكاناتى مانند نوار جستجوى كورتانا، منوى اسـتارت قابل شخصى سازى، 

دسكتاپ هاى مجازى، نوار Charm و آيكون هاى جديد را به ويندوز شما اضافه مى كند.



يكشنبه 14 تير  1394/ شماره 525

13 اگر از مطالب اين صفحه راضى هستيد، عدد 524013 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

 هرچه بگندد نمكش مي زنند 
هدف از ارائه اين نرم افزارها، كار بهتر با گذرواژه هاي 
ــت كه براحتي از ياد مي روند؛ اما  پيچيده و طوالني اس
اگر اين نرم افزارها از امنيت كافي برخوردار نباشد چه؟ 
ــه نابودي هويت  ــت ب اين ضعف در نهايت ممكن اس
شما در دنياي مجازي بينجامد.اتفاقي كه بتازگي براي 
 LastPass ــذرواژه يعني ــه معروف مديريت گ برنام
ــياري از كاربران اين  ــري بود كه بس ــاد، زنگ خط افت
ــش بزرگ روبه رو كرد كه آيا باز  نرم افزار را با اين پرس

هم بايد از اين نرم افزارها استفاده كرد؟

  يك فعاليت مشكوك
ماجرا از اين قرار بود كه چند هفته پيش، كاركنان 
شركت «لست پس» متوجه فعاليت هايي مشكوك در 

ــدند. به طور  ــرورهاي اين شركت ش س
ــي، گذرواژه هايي كه كاربران به اين  كل
ــپارند، در سرورهاي اين  نرم افزار مي س
ــود. البته در اين  ــركت ذخيره مي ش ش
ــكلي بسيار  ميان، اين گذرواژه ها به ش
پيچيده رمزگذاري مي شود و بازگشايي 
ــت. ــاده اي نيس آنها به هيچ وجه كار س
ــركت اعالم كرده اند  ــئوالن اين ش مس
ــده است،  ــرقت نش هيچ گذرواژه اي س
ــود دارد اگر كاربر،  ــن احتمال وج اما اي
ــد،  ــاده را برگزيده باش ــذرواژه اي س گ

ــي يابند. به همين دليل  ــا بتوانند به آن دسترس هكره
اين شركت از كاربران خواسته اگر از گذرواژه اي ساده 

استفاده كرده اند، آن را تغيير دهند.

 درس هايي از يك دستبرد 
ــت پس براي  ــرورهاي لس ــتبرد هكرها به س  دس
ــذرواژه را  ــيوه ذخيره گ ــت اين ش ــتين بار امني نخس
ــل نمي توانند  ــا اين كه هكرها در عم ــوال برد. ب زيرس
ــت يابند، اما  ــرورها دس براحتي به گذرواژه هاي اين س
ــتفاده مي كنند هم  ــه از اين نرم افزارها اس كاربراني ك
ــراي افزايش امنيت گذرواژه هاي  مي توانند كارهايي ب
ــايد مهم ترين اقدام در اين زمينه،  خود انجام دهند. ش
ــد؛ زيرا با  ــذرواژه اي طوالني و پيچيده باش انتخاب گ
ــذاري موجود  ــاي پيچيده رمزگ ــه الگوريتم ه توجه ب
ــاي مديريت  ــرورهاي نرم افزاره در س
گذرواژه، رمزگشايي پسوردهاي پيچيده 
براي هكرها به مراتب دشوارتر خواهد 
ــتفاده از شيوه هاي  بود.در اين ميان اس
ــايت هاي  ــراي ورود به وب س ــر ب ديگ
مختلف مانند رمزهاي يك بار مصرف 
براي ورود به حساب بانكي مي تواند از 
ــيار باالتري برخوردار باشد.  امنيت بس
ــايد در آينده شاهد طراحي  همچنين ش
شيوه هاي جديدي براي تعيين رمز ورود 
ــت بدانيد  ــاب باشيم. خوب اس به حس

ــيوه هايي كه بتازگي مطرح شده استفاده از  يكي از ش
شكلك هاي مختلف است.

 كاربرد اموجي به جاي گذرواژه 
شايد شما هم بارها در گفت وگوهاي متني آنالين از 
انواع شكلك هاي مختلف موجود استفاده كرده باشيد. با 
اين كه اين شكلك ها بيشتر براي ساده تر كردن تبادل 
احساسات و افكار بين طرفين در گفت وگوهاي آنالين 
طراحي شده اند، اما شايد بتوان از آنها به عنوان گذرواژه 
نيز بهره گرفت.بتازگي واحدهاي فناوري اطالعات چند 
بانك انگلستان به فكر استفاده از شكلك هاي موسوم 
ــورد براي ورود به  ــي (emoji) به عنوان پس به اموج

حساب بانكي آنالين افتادند.
ــد نوجوانان  ــد 64 درص ــان مي ده مطالعه اي نش
ــتفاده مي كنند.  ــكلك ها اس ــراي گفت وگو از اين ش ب
ــه احتمال زياد  ــيوه ب ــتفاده از اين ش به  اين  ترتيب اس
ــود.  ــل جديد روبه رو مي ش ــترده نس ــتقبال گس با اس
ــرا بهره گيري  ــت، زي ــتان نيس ــه داس ــن هم ــا اي ام
ــدت  بش را  ــذرواژه  گ ــت  امني ــد  ــي مي توان اموج  از 

افزايش دهد.

امنيت

بررسي امنيت در برنامه هاي مديريت گذرواژه

تخم مرغ هاي ديجيتال تان را در يك سبد نچينيد
منابع: گاردين، رجيستر  صالح سپهري فر

امنيت در فضاي مجازي براي كاربران معمولي بر چند اصل استوار است كه آگاهي عمومي (آشنايي با صفحات تقلبي ورود)، بهره گيري از گذرواژه هايي با 
امنيت باال (كه حدس زدن آن براي هكرها يا ربات هاي هكر دشوار است) و استفاده از گذرواژه هاي منحصر به فرد براي هر وب سايت يا استفاده نكردن از يك 

گذرواژه براي وب سايت هاي مختلف از مهم ترين اين اقدامات است. همه ما در سايت هاي مختلفي عضو هستيم و گاهي براي وارد شدن به حساب كاربري 
خود در سايت هاي ايميل، بانكداري اينترنتي، بازي هاي آنالين، مديريت وبالگ و... بايد گذرواژه اي را به خاطر آوريم. اينجاست كه نرم افزارهاي مديريت 

گذرواژه مي تواند بسيار سودمند باشد. نرم افزارهاي مديريت گذرواژه، همان طور كه از نامش پيداست، پسوردهاي مختلف شما را ذخيره و هنگام ورود به 
سايت، آن را به صورت خودكار وارد مي كند.

 
 
 
 

ــورد براي ورود به  ــي (emoji) بهعنوان پس ششيش دهد.به اموج افزا

يك گذرواژه چهارعددي مي تواند 5040 حالت مختلف داشته باشد، البته به شرطي كه اعداد به كار رفته 
تكراري نباشد. براي درك بهتر اين وضعيت فرض كنيد چهار مربع توخالي داريم و در هر كدام از آنها يك 
ــيم. در  ــته باش عدد قرار مي گيرد. در اولين مربع مي توانيم ده حالت مختلف (يكي از ارقام صفر تا 9) را داش
مربع دوم نيز به دليل اين كه نبايد از رقم قبلي استفاده كنيم، مي توانيم از 9 رقم بهره ببريم. در نهايت يك 
رمز چهار رقمي مي تواند 5040 حالت مختلف داشته باشد. حاال اگر به صورت شانسي يك عدد چهار رقمي 
را وارد كنيم، احتمال درست بودن آن يك به 5040 خواهد بود.اما شگفتي اموجي در اين است كه احتمال 
وارد كردن درست كاراكترهاي مربوط به يك اموجي (از يك مجموعه 44 تايي شكلك هاي اموجي) فقط 
يك به 3498308 است؛ يعني امنيت يك رمز بر پايه اموجي 700 بار بيشتر از رمزهاي عددي است. يكي 
ــريع و راحت تر آن است.  ــتفاده از اموجي به عنوان گذرواژه، امكان به خاطر آوردن س ديگر از مزيت هاي اس

گفتني است برخي پژوهش ها نشان مي دهد انسان تصاوير را بهتر از نوشته ها به خاطر مي سپارد.

امنيت شگفت انگيز شكلك ها
هك شدن 

سرورهاي يكي 
از معروف ترين 

برنامه هاي مديريت 
گذرواژه، اين 

پرسش را در ذهن 
ايجاد كرده كه آيا 

استفاده از اين 
نرم افزارها درست 

است يا نه؟
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ترفند

ــا  رمزه ــپاري  به خاطرس ــروزه  ام
ــت و به همين دليل  ــوار اس ــيار دش بس
ــاي متعددي  ــا و ابزاره ــز نرم افزاره ني
ــاي عبور كاربران  براي مديريت رمزه
ــت. يكي از اين ابزارها  طراحي شده اس
ــوگل براي  ــوي گ ــي از س ــه بتازگ ك
كاربران دستگاه هاي هوشمند اندرويدي 
ــده نيز در اندرويد 6 يا همان   طراحي ش
ــران قرار  ــار كارب ــد M در اختي اندروي
ــتگاه هاي  مي گيرد. اين قابليت در دس
مجهز به سيستم عامل اندرويد اللي پاپ 
ــاني به روزرس ــا  ب ــي)  ــات چوب  (آب نب

ــل  Google Play Services قاب
ــت  ــي از قابلي ــت و بخش ــتفاده اس اس
كه  مي رود  ــمار  بهش  SmartLock

پيش از اين نيز در اين نسخه براي باز 
ــتگاه از طريق صوت،  كردن قفل دس

چهره و... كاربرد داشت.
چنانچه شما نيز دوست داريد 
مديريت رمزهايتان را به اندرويد 
ــا از فراموش كردن  ــپاريد ت بس
ــد، مي توانيد از  آنها رهايي يابي

روش زير كمك بگيريد:
نكته: به روزرساني نسخه 5/7 

  Google Play Services از
ــاي داده  ــت را در خود ج ــن قابلي اي

ــاني  به روزرس ــن  اي ــه  در صورتي ك و 
ــما ارائه نشده باشد،  ــتگاه ش براي دس

نمي توانيد از آن استفاده كنيد.
ــه  ب ــا  برنامه ه ــت  فهرس از  ـ   1

ــتگاه  Google Settings  در دس
خود برويد.

ــت  فهرس ــن  پايي از  ـ   2
ــه گزين ــده  درآم ــش  به نماي

 SmartLock Passwords
را فشار داده و در ادامه از سمت 
ــل گزينه   مقاب ــد  كلي ــت  راس
Auto sign - in  را فعال 

يا غيرفعال كنيد.
ــا  ــيد ب ــته باش ــه داش توج
ــدن اين كليد، عمليات  فعال ش
ــايت ها و  ــه س ب ــودكار  ورود خ
ــز عبور  ــد رم ــاي نيازمن نرم افزاره
توسط رمزهاي ذخيره شده در دستگاه 
ــرد و در صورتي كه اين  صورت مي گي
قابليت را غيرفعال كنيد، عمليات ورود 

خودكار نيز غيرفعال مي شود.

مبتدي

حرفه اى

مبتدي

 افزايش 
صداي اسپيكر 

در مكالمات 
موبايلي

ــت هنگام  ــن اس ــي ممك گاه
برقراري تماس هاي صوتي با تلفن 
همراهتان صداي مخاطب ضعيف 
ــد و نتوانيد متوجه حرف هاي  باش
ــاده ترين روش  ــان بشويد. س ايش
ــكل افزايش  ــع اين مش براي رف
ــو) تلفن  ــپيكر (بلندگ ــداي اس ص
ــياري از  ــا بس ــت، ام ــراه اس هم
ــتجوي چندين  ــا جس ــران ب كارب
ــاعته در تنظيمات تلفن همراه  س
ــز نمي توانند گزينه اي براي اين  ني
ــف كنند. شما  افزايش صدا را كش
ــكل  ــور؟ تا به حال با اين مش چط
ــده ايد؟ آيا  ــاده مواجه ش بسيار س
ــپيكر  افزايش صداي اس مي دانيد 
تلفن همراه در هنگام مكالمه يكي 
از ساده ترين و ابتدايي ترين كارها 

به شمار مي رود؟
ــياري از شما  ممكن است بس
ــته اين كار را  ــته يا ناخواس خواس
ــرا كه براي  ــيد چ انجام داده باش
ــت در حين  ــام آن كافي اس انج
ــاري  كن ــاي  كليده از  ــه  مكالم
ــتگاه كه به عنوان مثال براي  دس
ــدا هنگام  ــش يا كاهش ص افزاي
پخش موزيك كاربرد دارد، كمك 
ــن كليدها هنگامي كه  بگيريد. اي
ــا تلفن  ــال مكالمه ب ــما در ح ش
افزايش  ــرد  عملك ــيد  باش همراه 
ــپيكر هنگام  يا كاهش صداي اس
ــود اختصاص  ــه خ ــه را ب مكالم
ــرايط و  ــد و تنها در اين ش مي ده
با استفاده از اين كليدها مي توانيد 

صدا را افزايش دهيد.
در  ــيد  باش ــته  داش ــه  توج
ــتم  هاي عامل  مختلف مانند  سيس
اندرويد، آي.او.اس و ويندوزفون، 
ــوط به بخش صدا  تنظيمات مرب
فقط مختص صداي زنگ، هشدار 
ــاني بوده و  و پيام هاي اطالع رس
ــوق فقط در  ــتفاده از قابليت ف اس

زمان مكالمه امكان پذير است.
همچنين در صورتي كه صداي 
ــت  ــترين حال ــپيكر را در بيش اس
ممكن قرار داده ايد، اما باز هم قصد 
داريد بلندي صداي پخش شده از 
ــد، مي توانيد  ــپيكر افزايش ياب اس
ــده  افزايش دهن ــاي  نرم افزاره از 
ــابه مش ــي  نام هاي ــا  ب ــدا   ص

ــك  Volume Booster كم
ــام اين  ــتجوي ن ــد. با جس بگيري
ــاي  ماركت ه در  ــا  نرم افزاره
ــتم عامل دستگاه  اختصاصي سيس
خود براحتي مي توانيد نمونه اي از 

آنها را دانلود و استفاده كنيد.

ــدوز 8 و پس از آن  ــار وين مهم ترين تغييري كه كاربران با انتش
ــخه  ــد، محيط كاربري مترو در اين نس ــاهد آن بودن ويندوز 1 / 8 ش
ــي را با خود همراه  ــود. مترو نه فقط ويجت هاي مختلف ــدوز ب از وين
ــرد، بلكه نرم افزارهايي را نيز با عنوان Metro Apps در اختيار  ك
ــامل مي شود،  كاربران قرار داد. اين نرم افزارها كه بازي هايي را نيز ش
ــتفاده از آنها در  ــغال كرده و لذت اس ــگام اجرا تمام صفحه را اش هن
ــي چند برابر است. بسياري از  ــگرهاي مجهز به قابليت لمس نمايش
ــگاه محصوالت ويندوز، نرم افزارها و  كاربران نيز با مراجعه به فروش
ــود نصب و اجرا  ــن قبيل را روي ويندوز خ ــياري از اي بازي هاي بس
مي كنند؛ اما نكته اي كه بايد به آن توجه شود، حجمي است كه اين 
برنامه ها در هارد ديسك رايانه شما اشغال مي كند. دوست داريد بدانيد 
نرم افزارهاي مترو در ويندوز 8 و 8/1 چه ميزان از فضاي هارد ديسك 

را به خود اختصاص داده اند؟ از ترفند زير كمك بگيريد:
1 ـ كليدهاي Win+W را فشار دهيد تا صفحه جستجو براي 

شما به نمايش درآيد.
وارد  را   DiskUsage ــارت  عب ــتجو  جس كادر  در  ـ   2
ــمت چپ،  ــده در س ــش درآم ــج به نماي ــت نتاي ــرده و از فهرس  ك

رويView App Sizes  كليك كنيد.
3 ـ در اين مرحله صفحه تنظيمات عمومي براي شما به نمايش 
ــمت راست رويView App Sizes  كليك  درآمده و بايد از س

كنيد.
ــتي از برنامه هاي مترو همراه با ميزان فضاي  4 ـ اكنون فهرس
ــك براي شما نمايش داده  ــغال شده توسط آنها روي هارد ديس اش

مي شود.

ــبت  يكي از ضعف هاي ويندوز 8/1 نس
ــه  ــدوز از جمل ــخه هاي وين ــر نس ــه ديگ ب
ــتن  ــتا و 7، نداش ــي، ويس ــدوز اكس پ وين
ــت. به جرأت  ــتارت هميشگي اس منوي اس
ــت به ظاهر ابتدايي  مي توان گفت اين قابلي
ــت كه موجب  يكي از مهم ترين مواردي اس
ــدوز 7 را به  ــتفاده از وين ــده كاربران اس  ش
ويندوز 8 و 8/1 ترجيح دهند و مايكروسافت 
ــخه  ــز باتوجه به اين نقص بزرگ، در نس ني
ــدوز 10 با تركيب  ــدوز يعني وين جديد وين
منوي شروع جديد و منوي استارت قديمي، 
ــه اي را ايجاد كرده  ــي خالقان منوي تركيب
ــد را راضي نگه  ــران قديمي و جدي تا كارب
ــي ويندوز 10  ــخه نهاي ــفانه نس دارد. متاس
ــمي عرضه نشده و بسياري  هنوز به طور رس
ــتفاده كرده و  ــران از ويندوز 8/1 اس از كارب
ــي براي استفاده  در اين ميان به دنبال روش
سريع تر و راحت تر از منوي استارت يا اضافه 
ــتند. آيا  ــردن اين منو به ويندوز خود هس ك
ــتارت را در ويندوز 8/1  ــد منوي اس مي داني
ــام اين كار  ــال كرد؟ (انج ــز مي توان فع ني
ــما  ــت) ش ــدوز 7 نيز امكان پذير اس در وين
مي توانيد با اجراي يك فرآيند ساده، منوي 
استارت را به نوار وظيفه ويندوز و در سمت 

راست كنار ساعت ويندوز اضافه كنيد.
ــه  وظيف ــوار  ن از  ــي  بخش روي  ـ   1
ــت كرده و پس  ــك راس (taskbar)  كلي
ــوي Toolbars، گزينه  ــه به من از مراجع

New toolbar  را انتخاب كنيد.
2ـ  در پنجره به نمايش درآمده مسير زير 

را دنبال كنيد:
C:\ProgramData\Microsoft\
Windows\Start Menu\Pro-
grams

ــير را در كادر  ــه: مي توانيد اين مس نكت
ــد و كليد اينتر  ــل Folder تايپ كني مقاب

را فشار دهيد.
ــير موردنظر  ــس از مراجعه به مس 3 ـ پ
روي گزينه Select Folder كليك كنيد 

و نتيجه كار را ببينيد.
ــه اي با عنوان ــا طي اين مراحل، گزين ب

ــه ويندوز  ــوار وظيف ــه ن Programs  ب
ــك روي عالمت  ــا كلي ــده كه ب ــه ش اضاف
پيكان مقابل آن، مجموعه منوهاي مربوط 
ــده روي رايانه  ــاي نصب ش ــه نرم افزاره ب
ــتارت در اختيار شما قرار  همچون منوي اس
ــيد براي افزودن  مي گيرد. توجه داشته باش
گزينه هاي دلخواه به اين منو مي توانيد روي 
ــت ماوس  گزينه Programs كليك راس
را   Open Folder و  ــد  دهي ــار  فش را 
انتخاب كنيد. در پنجره اكسپلورر به  نمايش 
درآمده با ايجاد پوشه جديد يا اعمال هرگونه 
تغييرات ديگر در پوشه هاي موجود، تغييرات 
ــما در منوي استارت به نمايش  موردنظر ش

درآمده نيز اعمال مي شود.
ــب نمايش  ــر در ترتي ــراي ايجاد تغيي ب
منوهاي موجود نيز مي توانيد پس از كليك 
ــات  عملي از   Programs ــوي  من روي 
ــر يك از  ــردن روي ه ــا ك ــيدن و ره كش

منوهاي موجود كمك بگيريد.

 مترويي ها 
چندمگابايت اشغال كرده اند

متوسط

فعال و غيرفعالسازي مديريت رمزها در اندرويد

 منوي استارت مخفي 
در ويندوز 8/1
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تهـران:  از  آدم زاده    
مي خواهم هارد لپ تاپم 
ــك  ــه ي ــت ب را از 500 گيگاباي
ــا اطالعاتي درباره انواع  ــت ارتقا دهم. لطف تراباي
ــودم تعويض و  ــه كنيد. آيا مي توانم خ هارد ارائ
ــت اين كار را به  ــب را انجام دهم يا بهتر اس نص
ــارد قبلي را  ــپارم؟ اگر بخواهم ه متخصص بس
ــردن اطالعات آن كه  ــم، براي فرمت ك بفروش

قابل بازيابي نباشد، چه كار بايد بكنم؟
ــش اول و با توجه    كليك: در مورد پرس
ــش و  ــه محدوديت فضاي صفحه پرس ب
ــواع هارد  ــنهاد مي كنيم عبارت «ان ــخ پيش پاس
ديسك» را در گوگل جستجو كنيد، زيرا به نتايج 
به مراتب كامل تري دست خواهيد يافت. تعويض 
ــواري نيست، اما اصولي  هارد لپ تاپ نيز كار دش
ــه لينك زير  ــود. ابتدا ب ــه بايد رعايت ش دارد ك
ــايت جام جم  مراجعه كرده و مقاله اي را كه در س
كليك به همين منظور نوشته شده است، مطالعه 
ــن نبوديد از پس  ــد. در پايان چنانچه مطمئ كني
انجام آن برمي آييد، به متخصصان در اين زمينه 

مراجعه كنيد.
http:  /    /  bit.ly  /  click-hddchange
ــن  ــز از بهتري ــزار Data Shredder ني نرم اف
برنامه ها براي حذف ايمني اطالعات با پشتيباني از 
الگوريتم هاي استاندارد حذف بدون بازگشت، مورد 
تائيد سازمان هاي نظامي، دولتي و دفاعي است كه 
ــك زير آن را دريافت و  مي توانيد با مراجعه به لين
اطالعات را از هارد ديسك قبلي خود حذف كنيد.
http:  /    /  bit.ly  /  click-shredder

از  ناطقـي  علـي    
خرم آباد: يك گوشي 
نوكيا N85 دارم. وقتي رم تبلتم 
ــود و مثل  ــالم ب ــرار دادم ابتدا س ــل آن ق را داخ
ــاعت  ــرد، ولي بعد از چند س ــه كار مي ك هميش
ــام فايل هاي داخل  ــد و تم ــي، رم را نخوان گوش
ــي تغيير فرمت پيدا كرد. يعني اسم فايل ها  گوش
به شكل حرف و عدد تبديل شده اند. عكس هاي 
ــم، آهنگ و  ــي فيل ــود ول ــاز مي ش ــل رم ب داخ

فايل هاي اطالعاتي ام نه.
ــل بروز اين  ــوان گفت دلي   كليـك: نمي ت
ــت، اما هر چه هست اكنون  ــكل چيس مش
ــيب ديده و  ــده در حافظه رم آس اطالعات ذخيره ش
قادر به اجراي آنها نيست. ابتدا  بايد فرمت فايل هاي 
ويدئويي يا ديگر اطالعات را بررسي كنيد. چنانچه 
ــوند فايل  ــا پس ــرده ام ــر ك ــا تغيي ــام آنه ــط ن فق
ــخص كننده فرمت فايل) به هم نريخته است،  (مش
ــك هاي بوت زنده كه  ــتفاده از ديس مي توانيد با اس
ــس در  ــتم عامل لينوك ــت سيس ــي را تح ابزارهاي
اختيارتان قرار مي دهند، نام فايل ها را اصالح كنيد. 
ــتم عامل ويندوز امكان پذير  (انجام اين كار در سيس
نيست، زيرا در اين شرايط، اعمال تغييرات روي نام 
فايل ها در ويندوز با خطا مواجه مي شود.) همچنين 
ــيب ديده باشد،  در صورتي كه فرمت فايل ها نيز آس
ــتفاده از  ــي اطالعات با اس ــن روش بازگردان بهتري
نرم افزارهاي ريكاوري است. نرم افزارهاي متعددي 
ــات از كارت حافظه طراحي  براي ريكاوري اطالع
ــوگل مي توانيد  ــتجو در گ ــت كه با جس ــده  اس ش

نمونه هايي از آنها را دانلود و استفاده كنيد.

محمـودي  سـجاد    
هميشـگي  (خواننده 
ــش  كليك) از اردبيل: چند پرس

دارم:
1 ـ من مي خواهم CPU و مادربورد سيستم را 
عوض كنم. آيا بعد از تعويض اين قطعات با نصب 
 درايورهاي قطعات جديد، ويندوزم كار مي كند يا بايد
  AMDفعلي ام CPU) آن را دوباره نصب كنم
و CPU جديدي كه قصد دارم بگيرم intel و 

ويندوز هم 7 است)
ــم از ويندوز فعلي بكاپ بگيرم و  2 ـ آيا مي توان
بعد از نصب ويندوز جديد، اطالعات و بخصوص 
ــده را ري استور كنم؟ لطفا  نرم افزارهاي نصب ش

يك نرم افزار خوب براي اين كار معرفي كنيد؟
ــدوز  ــات در وين ــض قطع   كليـك: تعوي
اكس پي مشكالتي را براي اجراي ويندوز 
ــر با چنين  ــا ويندوز 7 كمت ــت، ام به همراه داش
مشكلي مواجه مي شود و در بيشتر موارد مي توانيد 
بدون بروز مشكل از ويندوز فعلي با قطعات جديد 
ــتفاده كنيد. چنانچه قصد داريد از ويندوز فعلي  اس
به همراه برنامه هاي نصب شده در آن يك نسخه 
ــتيبان را در  ــتيبان تهيه كرده و اين فايل پش پش
ــخت افزاري متفاوت  ــه ديگري با  قطعات س رايان
ــزار نرم اف از  ــد  مي تواني ــد،  كني ــي   بازگردان

ــك  Acronis Universal Restore كم
بگيريد. 

ــاني  ــزار قدرتمندترين ابزار براي بازنش اين نرم اف
ــه ديگر با قطعات  ــات از رايانه اي به رايان اطالع

سخت افزاري متفاوت است.

   مهرشاد آرماني از اصفهان: من دو پرسش 
دارم كه اميدوارم راهنمايي ام كنيد:

1ـ  براي تبلت نكسوس 7 سري اول با اندرويد 4/4/2 
در قسمت به روزرساني، آپديت 5/2 آمده و پيام دانلود كنيد مي دهد، 
ولي وقتي مي خواهم دانلود كنم موفق نمي شوم. با وجود وايـ  فاي 
پرسرعت، پيغام تالش مجدد ظاهر مي شود. 2ـ  اطالعات بسيار كند 
روي هارد سيگيت فري ايجنت گو كپي مي شود و از روي اطالعات 
آن نمي شود كپي كرد. همچنين هارد بشدت تق تق مي كند. از روي 
سايت سيگيت برنامه ريپير سي تولز مخصوص ويندوز را دانلود كردم، 
هارد را مي شناسد، ولي هنگامي كه براي اجراي تست ها مي خواهم 

كليد F8 را بزنم، هيچ كار خاصي صورت نمي گيرد.

  اميـن جباري، 23 سـاله از 
ــم را در  ــز جيميل خـوي: رم
ــي ذخيره مي كردم، اما چند وقت  گوش
ــت كه يك نفر (فكر كنم رمز را از گوشي ام برداشته  اس
ــرده و روش تائيد دو  ــت) رمز جيميل مرا عوض ك اس
مرحله اي را روي آن فعال كرده است. تمام گزينه هاي 
ــاال نمي توانم  ــت. ح ــي رمز را هم تغيير داده اس بازياب
ــي به  ــزم را بازيابي كنم. وقتي گزينه «عدم دسترس رم
ــي» را مي زنم، گوگل  ــن همراه يا گزينه هاي بازياب تلف
ــه روز  ــي حداكثر تا س پيغامي مي دهد كه پس از بررس
ــد دو مرحله اي فعال  ــي چون تائي ــواب مي دهيم. ول ج
ــار دارد از عمليات  ــز را در اختي ــه رم ــت، فردي ك اس
ــده و دستور انصراف تغيير رمز را صادر  بازيابي مطلع ش

مي كند.
ــتيباني گوگل به صورت آنالين  ــت كه با پش راهي هس
ــم و مجبور به پر كردن فرم نباشم؟  مكاتبه داشته باش

اگر راهي براي بازيابي رمز وجود دارد، بيان كنيد.

Crop 
ــت كه روي عكس ها و فايل هاي C كراپ كردن در علوم رايانه عملياتي  اس
ــود. هنگامي كه  ويدئويي اجرا مي ش
بخش هاي بيروني فريم دربردارنده يك عكس را 
ــاد كرده و  ــي دور تصوير ايج ــذف كنيد (فريم ح
ــرده و خارج از فريم حذف  ــل فريم را حفظ ك داخ
ــردن روي عكس صورت  ــود) عمليات كراپ ك ش
گرفته است. هنگامي كه بخواهيد بخش كوچكي 
ــورت مجزا روي  ــي را به ص ــك فايل ويدئوي از ي
ــك ذخيره كنيد يا برعكس قصد داشته  هارد ديس
ــي از فايل ويدئويي را حذف كرده و  ــيد بخش باش
ــده را ذخيره كنيد نيز عمليات  بخش هاي باقي مان
ــرد. در حالت كلي  ــورت مي گي ــردن ص كراپ ك
ــت و گاهي  كراپ كردن به معناي بُرش  دادن اس
ــراي انجام  ــرادف آن ب ــوان مت واژه trim به عن

عمليات مشابه به كار برده مي شود.

Share
ديگر كاربران به صورت خصوصي يا S اشتراك گذاري هرگونه اطالعات با 
عمومي را Share كردن مي نامند. 
ــان،  ــتراك گذاري متن در نرم افزارهاي پيام رس اش
در  ــده  ش ــره  ذخي ــاي  فايل ه ــتراك گذاري  اش
تصاوير،  ــتراك گذاري  اش ــري،  اب ــرويس هاي  س
ــتراك گذاري  ــا و... از رايج ترين موارد اش ويدئوه

به شمار مي رود.

2 Step Verification 
ــه عمليات تائيد هويت را كه  ــردS هرگون گي ــورت  ص ــه  مرحل دو   در 
مي نامند.   2Step Verification
ــد هويت با رمز  ــوارد مرحله اول تائي ــتر م در بيش
ــز عبور،  ــد صحت رم ــت و پس از تائي ــور اس عب
عمليات تائيد مرحله دوم با ارسال كد احراز هويت 
ــر روش ها صورت  ــل، تلفن همراه يا ديگ به ايمي
ــياري از سرويس هاي تحت وب،  مي گيرد. در بس
ــي به صورت پيام  ــال كد امنيت اين عمليات با ارس
ــورت مي گيرد و  ــراه كاربر ص ــاه به تلفن هم كوت
چنانچه رمز اوليه يك كاربر سرقت شود، سرويس 
ــراد غيرمجاز در  ــي اف موردنظر از هرگونه دسترس

امان است.
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ســواالت خود را به clickhelp@jamejamonline.ir ايميل كنيد تا پاســخگوي شــما باشــيم. 
ذكر نام، نام خانوادگي و نام Click.jjo.ir نشــانى شــهر يا روســتاي محل اقامت خود را فراموش نكنيد، زيرا به ســواالت 

بدون نام و مشــخصات پاســخ داده نمي شــود.
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ــترس بودن  ــما پيغام در دس   كليك: چنانچه تبلت اندرويدي ش
به روزرساني سيستم عامل را ارائه كند، نبايد با مشكل خاصي در 
عمليات به روزرساني مواجه شويد؛ اما با توجه به خطا در عمليات دانلود 
بسته به روز رساني، به احتمال زياد مشكل به ارتباط اينترنتي يا دسترسي 
نداشتن به سرورهاي دانلود بسته به روزرساني به داليلي همچون تحريم 
عليه ايران يا فيلترينگ مربوط است. در صورتي كه بتوانيد از سرورهاي 

پراكسي كمك بگيريد، ممكن است مشكل رفع شود.
ــش دوم نيز توصيه مي كنيم هرچه سريع تر هارد ديسك خود  درباره پرس
ــه مراكز تعمير و بازيابي اطالعات معتبر برده و از آنها بخواهيد اطالعات  را ب
ــما را پيش از بروز هرگونه مشكل، روي هارد ديسك ديگري ذخيره و آن  ش
را تعمير كنند. باتوجه به صداي تق تق هارد ديسك مطمئنا هارد شما مشكل 

سخت افزاري دارد و به روش هاي نرم افزاري نمي توانيد آن را رفع كنيد.

ــراي  ب ــد  ــما مي تواني   كليـك: ش
ــده خود از  بازپس گيري رمز هك ش
ــك زير كمك  ــز در لين ــش بازيابي رم بخ

بگيريد:
https:  /    /  www.google.
 com  /  accounts  /  recovery
ــك گزينه  ــن لين ــه اي ــه ب ــس از مراجع  پ
  I don't know my password
ــرده و آدرس ايميل خود را در  ــاب ك را انتخ
ــده وارد كنيد. در ادامه  كادر به نمايش درآم
ــش درآمده و  ــما به نماي صفحه اي براي ش
ــزي را كه  ــد تا آخرين رم ــما مي خواه از ش
ــد. در صورتي كه  ــد وارد كني ــر داري به خاط
ــر نداريد روي گزينه  ــن رمز را نيز به خاط اي
ــد. در ادامه  ــك كني I don’t know كلي
ــط تلفن  ــراي بازيابي رمز توس صفحه اي ب
ــود. با  ــما نمايش داده مي ش همراه براي ش

ــن نيز نمي توانيد  ــماره تلف توجه به تغيير ش
ــد و بايد روي ــك بگيري ــن بخش كم  از اي

 I can't access my phone كليك 
كنيد.

در اين مرحله ممكن است فرمي براي دريافت 
ــما برايتان نمايش داده  اطالعات از ايميل ش
شود. چنانچه اطالعات درخواستي همچون 
ــال كننده ايميل، تاريخ  آخرين مخاطبان ارس
آخرين ورود به صندوق پستي و... را صحيح 
ــد، لينك بازيابي رمز عبور در اختيار  وارد كني
شما قرار خواهد گرفت. همچنين ممكن است 
ــل ريكاوري روي  ــل فعال بودن ايمي به دلي
كاربري شما،  در اين مرحله، ريكاوري توسط 
ــنهاد شود. در صورتي كه  ايميل به شما پيش
ــديد بايد روي ــنهاد مواجه ش ــن پيش ــا  اي  ب
ــه  Verify your identity  در صفح
ــش درآمده كليك كنيد و پس از وارد  به نماي

ــل براي انجام مكاتبات آتي  كردن يك ايمي
ــش هاي مطرح شده پاسخ  با گوگل، به پرس
ــخ ها،  ــد تا در صورت صحيح بودن پاس دهي
ــما قرار داده  ــك بازيابي رمز در اختيار ش لين
ــت براي بررسي  ــود. همچنين ممكن اس ش
ــماره تلفن همراه شما درخواست  ــتر، ش بيش
شود كه با وارد كردن آن، كارشناسان بخش 
پشتيباني گوگل ضمن برقراري تماس تلفني، 

شما را در اين خصوص راهنمايي مي كنند.
ــته باشيد در صورتي كه اطالعات  توجه داش
ــاب كاربري شما  ــما تائيد شود، رمز حس ش
ــد تا فرد هكر  ــودكار تغيير مي كن به طور خ
ــما  ــد. ش ــه بازيابي مجدد آن نباش ــادر ب ق
ــي كه براي  ــتفاده از لينك ــد با اس مي تواني
ــان قرار مي گيرد،  ــاني رمز در اختيارت بازنش
ــرده و به محوطه  ــد را تعريف ك ــز جدي رم

كاربري خود وارد شويد.
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فناوري آينده

دكمه همه كاره
تلفن هوشمند قابليت هاي 
ــي دارد، اما هر كس  بي پايان
ــه نيازهايش از تعدادي  بنا ب
ويژگي محدود و مشخص آن 
استفاده مي كند. به اين منظور 
مي توان از گجتي كه در تصوير 
مي بينيد استفاده كرد. Flic از طريق بلوتوث به تلفن هوشمند يا تبلت وصل مي شود و به 
كمك اپليكيشن مخصوصش مي توان وظايف متفاوتي را براي آن تنظيم كرد؛ براي مثال 
با يك بار فشار موسيقي پخش شود، با دو بار فشار پياپي عكس انداخته شود يا با نگه داشتن 
طوالني مدت دكمه، تماس با يك شخص برقرار شود. باتري اين گجت تا 60 هزار بار فشار 
دوام مي آورد و مي توان از چند نمونه از آن در كنار هم براي كاربردهاي مختلف استفاده 

كرد. گفتني است فليك 34 دالر قيمت دارد و محصول پروژه يك شركت نوپاست.

مه همهك
تلفن هوشمند قابليتهاي
ــي دارد، اما هر كس بيپايان
ــه نيازهايش از تعدادي بنا ب

ويژگي محدود و مشخص
اده ميكند. به اين

هنگ كنگي  ــرع  مخت
ــت  اس معتقد  گجت  اين 

گوش همچون اثر انگشت منحصربه فرد است و هر شخصي متفاوت از ديگري صداها را مي شنود. 
ــيقي و سر ديگر آن به هدفن وصل  ــاس يك سر Aumeo به دستگاه پخش موس بر همين اس
مي شود. كاربر بايد از طريق اپليكيشن مخصوص اين گجت صداي خروجي پخش كننده را تنظيم 
ــد. پس از اين كار تنظيمات پخش صدا روي دستگاه  كند تا به بهترين اكواليزر مورد نظرش برس
ــود و با اتصال آن به هر پخش كننده ديگري همچون لپ تاپ، صدا با همان كيفيت  ذخيره مي ش

پخش مي شود. اين گجت 99 دالر قيمت دارد و بدون سيم هم كار مي كند.

خورشيد قابل حمل
كمبود امكانات اوليه و اساسى در برخى 
كشورها باعث شـد تا ايده ساخت اين 
چراغ شارژى به ذهن سازنده اهل شيلى 
آن برسد. اين چراغ Suli نام دارد و طورى 
ساخته شده كه به آسانى به هر سطحى 
وصل مى شـود و حتـى مى تـوان آن را 
به جاى در روى بطرى بسـت كه بسيار 
مناسب كمپ و طبيعت گردى است. اين 
چراغ انرژى خود را از نور خورشيد تامين 
مى كند و با هشت ساعت قرار گرفتن زير 
نور آفتاب كامال پر مى شود و تا 50 ساعت 
روشن مى ماند. سولى حدود 50 دالر قيمت 
دارد و با هر چند بار ضربه زدن مى توان 

نوع روشنايى اش را تغيير داد. 

گجتى براى هوشمند كردن 
خودرو

هوشـمند شـدن خودرو اتفاق بسـيار 
خوبى است، اما هنوز آنچنان كه بايد به 
سرانجام نرسـيده و مدل هاى هوشمند 
نيز قيمـت بااليى دارند كه اسـتفاده از 
آنها براى همه ميسـر نيست. با توجه به 
اين موضوع، گجت Vinli ساخته شده 
كه به پورت ديتاى خودرو متصل مى شود 
و از طريق سـيمكارت بـه فضاى داخل 
ماشين اينترنت واى - فاى مى دهد، اما 
اين تمام قابليت هاى وينلى نيست، زيرا 
اپليكيشن هاى مخصوصى دارد كه با آنها 
مى توان خودرو را رديابى كرد يا با اتصال 
آن به گوگل گلس، پمپ بنزين ها و ديگر 
اطالعات مكانى را در لحظه مشاهده كرد. 

اين گجت 99 دالر قيمت دارد.
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فكرهايتان را با صدا ذخيره كنيد
ــى حرف مى زنيد كه ناگهان ايده اى به  ــته ايد يا داريد با كس ــت فرمان نشس ــتيد، پش در حال دويدن هس
ــت  ــد. چطور مى خواهيد آن را ثبت و ضبط كنيد تا مبادا فراموش نكنيد؟ بهترين كار يادداش ذهن تان مى رس
ــده كه با گيره به لباس متصل مى شود و با يك ضربه  ــاخته ش ــت، اما گجتى به نام MYLE TAP س اس
ــط مى كند. با اين حركت مى توان با حرف زدن ايده ها را نگهدارى كرد. البته اين گجت  ــدا را ضب روى آن ص
قابليت هاى بيشترى دارد و مى تواند صحبت هايتان را تحليل كرده و براساس آن اپليكيشن ها را باز كند. عالوه 

بر اين مى توانيد با نام بردن مواد غذايى كه در حال خوردن آن هستيد، كالرى شان را برايتان محاسبه كند.

صفحه كليد ساختارشكن
ــون تغيير و تحول  ــال ها پيش تاكن ــت كه از س ــه كليد يكى از مهم ترين ابزار ورودى رايانه اس صفح
آنچنانى نداشته، بنابراين كيبوردى كه در تصوير مشاهده مى كنيد ساخته شده است. Keyboardio به 
گفته سازنده آن، كيبوردى است كه ساختار رايج صفحه كليد را بكل تغيير داده و از نو طراحى شده است. 
كليدهاى اين كيبورد روى تخته اى از چوب افرا قرار داده شده  است و از وسط دو نصف مى شوند و در زير آن 
پايه هم قرار مى گيرد. كليدها با نهايت ارگونومى و سهولت دسترسى چيده شده اند و در زير هر كدام، چراغ 
ــمك مى زنند يا با تايپ طوالنى مدت  با رنگ هاى مختلف وجود دارد كه براى مثال با دريافت ايميل چش

قرمز مى شوند تا كاربر مطلع شود.

رايانه اى كه در جيب جا مى شود
ــاهده مى كنيد نه حافظه فلش است و نه  گجتى كه در تصوير مش
ــتيد. Stick 300 ساخت  مودم جيبى، بلكه با يك رايانه روبه رو هس
ــه تلويزيون  ــورت اچ.دى.ام.آى ب ــت كه از طريق پ ــركت لنوو اس ش
ــه معمولى به آن  ــود و مى توان همچون رايان ــا مانيتور وصل مى ش ي
ــاوس و كيبورد متصل كرد. اين گجت 2 گيگابايت رم همراه با 32  م
ــت حافظه داخلى دارد و از يك نمونه پردازنده مدل اتم اينتل  گيگاباي
ــتم عامل اين رايانه جيبى ويندوز 8/1 بوده و جالب  بهره مى برد. سيس
است كه قابليت ارتقا به نسخه 10 هم در زمان عرضه آن وجود دارد. 
قيمت اين گجت 129 دالر اعالم شده و امكان اتصال به واى ـ فاى 

و بلوتوث را دارد.
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نظر و پيشنهاد خود را درباره همه مطالب كليك 
به نشاني تهران، بلوار ميرداماد، جنب مسجد 
الغدير،  روزنامه جام جم يا پست الكترونيكي 

click@jamejamonline.ir
بفرستيد يا به شماره

 300011226
پيامك بزنيد
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