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قیمت  قابل توجه اینترنت در کشور، فروشندگان اینترنت 
را به تجارت تقبل میزبانی و خرید ترافیک سایت های 
پربازدید مشغول کرده  است؛ روشی که موجب کاهش 
قیمت تمام شده پهنای باند می شود اما تاثیری در کاهش 
قیمت اینترنت کاربران نهایی ندارد. به گزارش فارس، 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سومین ماه سال ۹۴ 
در مصوبه شماره ۲۱۵، تعرفه ارائه خدمات هم مکانی در 
مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت را تصویب کرد. خدمات 
تجهیزات  نصب  معنی  به   Colocation یا  هم مکانی 
در دیتاسنتر استراتژیک شرکت زیرساخت است. مدتی 
است تعرفه قابل مالحظه اینترنت در ایران، شرکت های 
دهندگان  ارائه  )شامل  دسترسی  خدمات  دهنده  ارائه 
ADSL( را به فکر میانبرهایی برای کاهش هزینه ها از 

جمله کاهش قیمت پهنای باند انداخته است. از این رو 
از حدود یک سال پیش، برخی شرکت های ارائه دهنده 
ADSL به ویژه ۳ شرکت آسیا تک، های وب و شاتل به 

سایت های پر بازدید و پر ترافیک ایرانی پیشنهاد میزبانی 
رایگان می کنند و میزبانی  به داخل منتقل می شود. با این 
روش، شرکت های ADSL ترافیک بین الملل را با ترافیک 
داخلی جایگزین می کنند و هزینه خود را کاهش می دهند.  
کاربر نیز به دلیل کوتاه شدن مسیر گردش اطالعات، 
داده پرسرعت تری را دریافت می کند. تمایز قائل شدن 
بین ترافیک داخلی و ترافیک بین الملل، می تواند قیمت 
تمام شده اینترنت را برای کاربران نیز کاهش دهد، اما 
این روش ها تاکنون در کاهش قیمت اینترنت کاربر نهایی 
تاثیر نداشته است، زیرا نبود امکان فنی و اخیرا دستورالعمل 
برای تفکیک ترافیک اینترنت و اینترانت یکی از معضالت 
کهنه اینترنت ایران است. این در حالی است که بنابراعالم 
مسئوالن امر، هم اکنون ۴۰ درصد اینترنتی که به دست 
که  می شود  ایجاد  داخلی  ترافیک  از  می رسد  کاربران 
یک دهم اینترنت، قیمت دارد، در نتیجه مردم باید به 
بپردازند،  مصرفی  اینترنت  بابت  کمتری  هزینه  مراتب 
اما همواره هزینه اینترنت بین الملل را پرداخت می کنند. 
برخی شرکت های ADSL تجهیزات خود را برای میزبانی 
نگهداری  دیتاسنتر زیرساخت  پرترافیک در  سایت های 
می کنند و از زیرساخت فضا و پاور برای نصب تجهیزات 
اجاره می کنند. آن ها در عین حال که با این روش برای 
کاربران خود محتوای داخلی پرسرعت تر فراهم می کنند، 
این ترافیک را در اختیار شرکت زیرساخت برای استفاده 
دیگر شرکت های سرویس دهنده نیز قرار می دهند. اما در 
این تجارت مدل مشخصی برای "قیمت ترافیک داخلی" 
بین شرکت های ADSL )فراهم کننده محتوا( و شرکت 
زیرساخت وجود نداشت؛ پیش از این طبق مبادالت نه 
چندان مشخصی شرکت زیرساخت در ازای هر گیگ 
می کرد  فراهم   ADSL شرکت  که  داخلی  باند  پهنای 
معادل یک دهم به آنها پهنای باند بین الملل می داد که 
این مدل نیز در سال گذشته قطع شد. اما در مجموع این 

شیوه کار، برای شرکت های فراهم کننده محتوا و شرکت 
زیرساخت بازی برد برد است.

برای   ADSL شرکت های  رقابت  روش،  این  ادامه  با 
میزبانی سایت های پرترافیک آنقدر جدی شد که معادله 
ترافیک  آنها،  از  یکی  که  جایی  تا  زد؛  هم  بر  را  بازار 
ویدئوی  اشتراک  سایت  پربازدیدترین  و  معروف ترین 
ایرانی را ماهیانه مبلغ ۲۴ میلیون تومان خریداری کرد.  
این در حالی است که طبق روال مرسوم بازار میزبانی، 
دارندگان محتوا )از جمله سایت ها( برای دریافت خدمات 
میزبانی به ارائه دهندگان خدمات دیتاسنتری و مرکز داده 
مراجعه می کنند و هزینه خدمات را نیز می پردازند. دخالت 
اپراتورهای ارائه کننده سرویس در فرآیند تولید محتوا و 
تقبل هزینه هایی مانند میزبانی از وظایف سرویس دهنده 
نیست. شکل جدید این تجارت، اگرچه به چرخش محتوا 
جهت  در خالف  حرکتی  اما  می کند  کمک  کشور  در 
در  که  مراکزی  است؛  داده  مراکز  اقتصاد  شکل گیری 
نگاه آینده نگرانه نقش مهمی در توسعه صحیح محتوا 
شدن  مشغول  داشت.   خواهند  داخلی  کاربردهای  و 
محتوا  ایجاد  فعالیت  به  دسترسی  سرویس دهند ه های 
سبب می شود، شرکت های بزرگ خصوصی ارائه دهنده 
خدمات دیتاسنتری که متحمل هزینه های سنگین ویژه 
دیتاسنترها از جمله برق، پهنای باند، سرمایش و سرور 
هستند نتوانند از این امکانات کسب درآمد کنند و مراکز 
داده توسعه نیابند. در عین حال تجارت مشترک شرکت  
تولید محتوای  برای   ADSL زیرساخت و شرکت های
داخلی در حالی ادامه دار شد که بالتکلیفی تعرفه ترافیک 

داخلی، شرکت ارتباطات زیرساخت را نیز با مشکل مواجه 
کرد تا جایی که این اواخر زیرساخت از انعقاد قرارداد با 
شرکت های جدید برای تامین محتوا تا تصویب تعرفه 
نهایی توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خودداری 
تصویب  در  مقررات  تنظیم  کمیسیون  اخیرا  می کرد. 
تعرفه های هم مکانی، پکیجی از فضا، پاور و رک  در مراکز 
زیرساخت را برای اجاره آماده کرده است.  به این ترتیب 
نصب یک فول )FULL( رک در مراکز شرکت زیرساخت، 
ماهیانه ۸ میلیون تومان به عالوه ۲۴ میلیون تومان هزینه 
نصب و راه اندازی اولیه برای متقاضیان خواهد داشت. بنا به 
نظر کارشناسان امر اگرچه تعرفه های هم مکانی از تعرفه 
معمول فضاهای مخابراتی، قیمت  تمام شده و شرایط 
قبلی معامله شرکت های خصوصی و زیرساخت بیشتر 
است، اما معقول به نظر می رسد و به ویژه برای شرکتی 
که حجم زیادی از اطالعات را میزبانی کند، مناسب است.  
این تعرفه تعیین خواهد کرد که ادامه این روش باز هم 
برای شرکت های ADSL به صرفه خواهد بود یا آنها این 
تجارت را به صاحبان اصلی آن )دیتاسنتری ها( تحویل 
می دهند؟ از سوی دیگر مصوبه جدید دیگری )۲۱۴( از 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با راه کارهایی از جمله 
رایگان کردن هزینه اتصال دیتاسنترها به زیرساخت ها 
تالش دارد تا قیمت های شرکت های دیتاسنتری آنقدر 
به صرفه شود که شرکت های ADSL به جای مراکز 
استفاده  دیتاسنتری  شرکت های  خدمات  از  زیرساخت 
 ADSL کنند؛ یا اساسا دیگر نیازی به حضور شرکت های

در این بازار نباشد.

تجارت تازه خرید و فروش ترافیک اینترنت
قیمت باالی اینترنت باز هم حادثه آفرید!

استفاده از تجارت تقبل میزبانی تاثیری در کاهش قیمت نهایی اینترنت برای 
کاربران ندارد

علم آمار را زیر سوال برده ایم

 سعید    طباطبایی

یکی از مواردی که در تصمیم  گیری ما تاثیر زیادی دارد، آمارهایی اس��ت که منتش��ر 
می ش��ود، به عنوان مثال اگر شما بفهمید که تمایل بیش از ۹۰ درصد مردم به سمت 
محصول خاصی جلب شده است، ممکن است شما هم سبک و سیاق کار خود را تغییر 
داده و براساس آمارهایی که به شما می رسد، تصمیماتی را در رابطه با کاری که انجام 
می دهید، بگیرید. همیشه برای ارائه اسناد مهم به آمارها تکیه شده است، اما متاسفانه 
در کش��ور ما خیلی به این اعداد و ارقام نمی توان اطمینان کرد، زیرا هیچ اعتباری به 
صحت و سقم آن ها وجود ندارد. به عنوان مثال چند ماه پیش آمارهای جالبی از تعداد 
تلفن های هوش��مند در اختیار کاربران ایرانی منتشر شد. آمارهایی که البته با یکدیگر 
اختالفات فاحش��ی داشتند. در ابتدا از جمع آمار اپراتورهای تلفن همراه در کشور عدد 
۳۶ میلیون کاربر تلفن همراه هوشمند حاصل می شد. بعد از آن رییس سازمان فناوری 
اطالعات در یک نشس��ت اختصاصی با تعدادی س��رمایه گذار خارجی این آمار را ۴۰ 
میلیون گوش��ی ذکر کرد و در نهایت نیز وزیر ارتباطات در مراس��می عنوان کرد که 
۲۶ میلیون تلفن هوش��مند در اختیار کاربران ایرانی اس��ت. بین پایین ترین و باالترین 
ارق��ام این آمارها یک اختالف ۱۴ میلیونی وجود دارد ک��ه باعث بی اعتمادی در بین 
فعاالن و سرمایه گذاران این بخش می شود. البته هنوز هم مشخص نیست آمار واقعی 

گوشی های هوشمند در کشور چه تعداد است.
اکنون گویا نوبت به اپلیکیشن های ایرانی رسیده است. چرا که محمود واعظی همین 
هفته پیش در مراس��می عنوان کرده که در ابتدای دولت یازدهم تعداد اپلیکیشن های 
ایرانی ۱۰ هزار عدد بود که اکنون به ۲۵ هزار اپلیکیشن افزایش یافته و این نشان از 
رشد تولید محتوا در کشور دارد. به عنوان نخستین ابهام، باید از وزیر محترم ارتباطات 
پرس��ید، مش��خصا مرجع و منبع ایش��ان در این جهش ۱۵ هزار اپلیکیشنی چیست و 
کجاس��ت؟ چراکه در صورت عدم ارایه منابع ملموس و مشخص احتماال در چند روز 
آینده باید منتظر ارایه آمارهای جدیدی در این بخش باش��یم که همچنان محل ابهام 
اس��ت. به عنوان دومین ابهام، اصوال معلوم نیست تعریف مسئوالن از اپلیکیشن تلفن 
همراه چیس��ت؟ آیا یک فایل اجرایی که مقداری اطالعات جمع آوری ش��ده از وب را 
به عن��وان یک برنامه کاربری به خورد کاربران تلفن هم��راه ایرانی می دهد می توان 
اپلیکیش��ن نامید؟ یا اینکه اپلیکیش��ن تلفن همراه باید استانداردها و قواعد مرسوم در 
جه��ان را رعایت کند؟ )موضوعی ک��ه در بیش از ۹۵ درصد برنامه های ایرانی رعایت 

نشده است(.
سومین ابهام به وعده وزیر ارتباطات مربوط می شود. ایشان در ابتدای فعالیت خود خبر 
از انصراف دولت از حق السهم فروش برنامه های کاربردی کاربران توسط اپراتورهای 
موبای��ل را داده ب��ود. موضوعی که البته بعدها به نوعی تغییر یافت و اعالم ش��د تنها 

برنامه های ارتباطی شامل حمایت می شوند.
از این رو رابطه ای میان عدم حمایت از اپلیکیشن ها با رشد مورد ادعای وزیر ارتباطات 
نیز مش��اهده نمی ش��ود. از سوی دیگر از دو سال گذشته به رغم دریافتن این موضوع 
ک��ه بازار برنامه های کاربردی، بازاری بکر برای درآمدزایی و حتی صادرات اس��ت اما 
عموما هیچ حمایت دولتی از این بخش تا به حال صورت نگرفته است. در نهایت این 
که اگر آمار ۲۵ هزار برنامه کاربردی ایرانی در بخش تلفن همراه آماری موثق است، 
چرا دولت محترم هیچگونه حمایتی از این بازار نداش��ته اس��ت؟ و چرا عموم وام های 
اختصاص یافته از محل وام های وجود اداره شده وزارت ارتباطات به طرح هایی تعلق 
گرفته اس��ت که بعضا قبال انجام ش��ده و حتی برخی از آن ها اکنون آنقدر درآمد دارند 

که خود اسپانسر دیگران هستند؟

یادداشت
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بعضی از افراد به دلیل این که پایه گذار یک فناوری یا 
یک جنبش نوین در یک شاخه بوده اند بسیار شناخته 
شده تر از دیگر افرادی هستند که در آن راستا فعالیت 
داش��ته اند. یکی از اف��رادی که جزو اف��راد تاثیر گذار 
در جهان آی تی می باش��د، لینوس توروالدز اس��ت که 
بیشتر ش��ما او را می شناس��ید. توروالدز یک مهندس 
نرم افزار اس��ت که بیش��تر ش��هرتش به خاطر آغاز و 
توسعه هسته لینوکس بوده است. در حقیقت او معمار 
ارشد پروژه هس��ته لینوکس بود و بیشتر فعالیت هایی 
ک��ه تحت جنب��ش متن باز و در مورد سیس��تم عامل 
لینوکس در سراس��ر جهان انج��ام می گیرد، به نوعی 
تح��ت نظ��ارت او و در قالب تیم های مختلف اس��ت. 
توروالدز ۲۸ دس��امبر س��ال ۱۹۶۹، در فنالند به دنیا 
آم��ده و ن��ام او از روی برنده آمریکای��ی جایزه نوبل 
شیمی، لینوس انتخاب شده است. او از سال ۱۹۸۸ تا 
س��ال ۱۹۹۶ در دانشگاه هلسینکی در مقاطع لیسانس 
و فوق لیس��انس در رشته علوم کامپیوتر درس خوانده 
است و تحصیالت دانش��گاهی اش را در زمانی که به 
ارتش فنالند پیوس��ت، متوقف کرد. او برای اولین بار 
یونیکس را در قالب مطالعات دانشگاهی اش به صورت 
یک میکرو ویکس منتش��ر کرد.  شاید برای شما هم 
جالب باشد که بدانید حدود ۲ درصد از هسته لینوکس 
توس��ط خود توروالدز نوش��ته شده است و این سیستم 
عام��ل در حال حاضر بی��ش از هزاران پش��تیبان در 
سراسر جهان دارد و توروالدز مسئولیت بررسی نهایی 
این موضوع را دارد که کد جدیدی که به هس��ته وارد 

ش��ده است، اس��تاندارد بوده یا این که نادرست است. 
توروالدز صاحب نش��ان تجاری لینوکس است و نحوه 
استفاده از آن را در تمامی موسسه های نشان لینوکس 
کنترل می کند. او ب��ه تازگی صحبت هایی را در مورد 
سیس��تم عامل های مت��ن باز و به خصوص سیس��تم 
عامل لینوکس در سایت apcmag.com انجام داده 
است. مطمئنا خواندن این مصاحبه برای شما هم لذت 

بخش خواهد بود.

 در چند سال اخیر به نسبت گذشته حجم 
شده  وارد  باز  متن  دنیای  به  پول  از  عظیمی 
است، این موضوع چه تاثیری بر این جنبش 

خواهد گذاشت؟
ش��اید اولین مزیت این ماجرا این باشد که دیگر مردم 
فک��ر نمی کنن��د که برنامه نویس��ی که ب��ا این پروژه 
هم��کاری دارد، نمی تواند از همین راه کس��ب درآمد 
کند. هجوم پول به بازار فروش متن باز توانسته است 
بسیاری از نقاط ضعفی که در گذشته برای این شاخه 
وجود داش��ت را از میان برداش��ته و تعادل مناسبی را 
میان کار و پول برای افرادی که در این راس��تا فعالیت 

می کنند، به وجود آورد.

 شرکت های تجاری نظیر آی بی ام و ردهت 
چه نقشی در این میان دارند؟ آیا به این جنبش 
کمک می کنند یا بیشتر باعث می شوند که این 

جنبش رنگ و بوی مادی پیدا کند؟

بیش��تر کارشناس��انی که از گذش��ته با م��ا همکاری 
می کردندهمیش��ه نگ��ران بودند که متن ب��از درگیر 
مس��ائل مالی و تجاری شود. درست است که آن ها تا 
ح��دی تعادل را به جهان متن باز برگردانده اند اما باید 
این موضوع را در نظر داش��ته باشید که ما همیشه به 
این موضوع توجه داریم و هیچ گاه این جنبش را درگیر 

مسائل این چنینی نخواهیم کرد.

 بازار لینوکس تا 5 سال آینده چگونه خواهد 
شد؟

من نمی توانم پیش بینی در این زمینه داشته باشم زیرا 
به جای این که به مس��ائل مالی و تجاری این جنبش 
فکر کنم بیش��تر درگیر مسائل تکنیکی هستم اما فکر 
نمی کنم که هیچ برنامه اقتصادی به صورت ۵ س��اله 
طراحی ش��ود و مس��لما اهداف ما بلند مدت تر از این 

زمان کوتاه خواهند بود.

 اکنون با چه مشکالتی درگیر هستید؟
ما همیشه مشکالت بس��یاری داشته ایم اما بزرگترین 
دغدغه حال حاضرمان این اس��ت که توس��ط تمامی 
اف��راد مورد پذیرش ق��رار گرفته و آن ه��ا ما را درک 
کنند. تا چند س��ال پیش تمام��ی مردم فکر می کردند 
که فعالیت در این جنبش بیش��تر اتالف وقت اس��ت 
اما اکنون ش��رایط بس��یار بهتر از گذش��ته شده است. 
البته ما هنوز با مش��کالت دیگری نظیر حق امتیازها 
و مالکیت ه��ای انحصاری و مش��کالتی که در زمینه 
مالکیت نرم افزارها وجود دارند، درگیر هستیم ولی این 

مشکالت در حاشیه کار ما قرار خواهند گرفت.

 بیشتر از 20 سال از عمر لینوکس می گذرد 
آیا هنوز هم این کار برای شما جالب بوده و 

جذابیت روزهای اول را دارد؟
اگر این گونه نبود مسلما من به این کار ادامه نمی دادم. 
لینوک��س برای من جالب و هیج��ان انگیز بوده و فکر 

می کنم که تا به امروز خوب از پس آن برآمده ام.

 در مورد مایکروسافت و فعالیت هایی که در 
مورد متن باز کردن ویندوز انجام داده است چه 
نظری دارید؟ عده ای از کارشناسان معتقدند 
که این کار را بیشتر به منظور جلب نظر مثبت 

مشتریان و کاربرانش انجام داده است.
م��ن ترجیح می دهم که در این باره نظری ندهم و در 
واق��ع فکر می کنم که بهتر باش��د دخالت در این امور 
ذهن ما را به خود مش��غول نکند. از نظر من تنها باید 
در م��ورد فناوری ها فکر کرد زیرا بخش��ی که مربوط 
به تجارت و بازاریابی اس��ت، خ��ودکار از پس خودش 

برخواهد آمد.

اگر ش��ما هم جزو آن دس��ته از افرادی باش��ید که از اینترنت به بهترین شکل ممکن 
اس��تفاده کرده و از تمامی امکاناتی که در اختیارتان ق��رار می دهد، بهره می برید باید 
بدانید که خبرهای بدی در راه است و ممکن است که در آینده ای بسیار نزدیک دیگر 

نتوانید از خدمات رایگانی مانند تلفن های اینترنتی استفاده کنید.
به تازگی از سوی شرکت های مخابراتی اروپا طرحی به سازمان ملل ارائه شده است. 
طبق این طرح این دس��ته از شرکت ها خواستار این موضوع شده اند تا از شرکت هایی 
مانن��د گوگل و فیس بوک برای دسترس��ی ب��ه کاربرانی که خارج از آمریکا هس��تند، 
مالیات دریافت ش��ود. هدف اصلی از ارائه این طرح محدود کردن ارتباطات مخابراتی 
رایگان بوده اس��ت، مانند س��رویس های اس��کایپ یا اوو که امروزه بیشتر کاربران از 

آن ها استفاده می کنند.
البته این هدف به صورتی کامال س��ر بس��ته بیان شده است و در حال حاضر سازمان 
ملل متحد در حال بررس��ی طرح تعیین مالیات برای ش��رکت های بزرگ ارائه کننده 

محتوا مانند اپل، نت فلیکس، گوگل و فیس بوک است.
این اتفاقات ممکن اس���ت باع�ث ش�ود ارتباط این شرکت ها با آن دسته از کاربرانی 
که در کش��ورهای در حال توس��عه قرار دارند، قطع ش��ود. طبق گزارشاتی که در این 
رابطه منتش��ر ش��ده، اتحادیه اپراتورهای ش��بکه مخابرات اروپا که مقر اصلی آن در 
بروکس��ل اس��ت این طرح را به صورتی بس��یار جدی مطرح کرده و خواستار گرفتن 
مالیات از این دسته از شرکت های آمریکایی شده است که در حال تولید کردن محتوا 
در اینترنت برای کاربران غیر آمریکایی هم هس��تند. قرار ش��ده است که این طرح به 
صورت کامال رس��می در ماه دس��امبر در اتحادیه بین المللی مخابرات س��ازمان ملل 
متحد بررس��ی ش��ود و در صورت تصویب شدن آن مس��لما هزینه های بسیار زیادی 
ب��ه وب س��ایت هایی که پهنای بان��د باالیی دارند و همچنین به س��رویس دهندگان 

تحمیل خواهد شد.
اف��رادی که این طرح را پیش��نهاد داده اند به فکر این هس��تند تا وضعیت را به همان 
طوری که قبل از ش��کل گیری VOIP یا همان "جری��ان انتقال صدا روی اینترنت" 
بود، برگردانند. در این صورت ش��رکت های تلفن آمریکا مجبور خواهند ش��د که برای 

ارائه خدمات تلفن راه دور هزینه زیادی را پرداخت کنند.
با وجود تمامی اسناد و گزارشات موجود اما اتحادیه شرکت های مخابراتی اعالم کرده 
اس��ت که هیچ گاه از سازمان ملل نخواسته تا برای اینترنت، مالیات بگذارد و به جای 
آن به صورت دیگری اعالم کرده اس��ت که بای��د راه و روش ارائه محتوا در اینترنت 
به س��رعت تغییر کن��د. در واقع این اتحادیه به جای این ک��ه بگوید به دنبال مالیات 
است، اعالم کرده است که در پی آن است که شرکت های مخابراتی با ارائه کنندگان 
محت��وای وب وارد معامله ش��وند. همچنین معتقد اس��ت که معاه��ده فعلی مخابرات 
نیازمند تغییرات جدی است زیرا این معاهده ۲۵ سال پیش نوشته شده است و در آن 
زمان اینترنت به این صورت جهان ارتباطات را متحول نکرده بوده اس��ت. این گروه 
به دنبال آن است تا در یک نسخه جدید از معاهده مخابراتی چالش های اقتصاد نوین 
مبتن��ی بر اینترنت را مد نظر قرار دهد و آن را دس��تخوش انعطاف پذیری الزم برای 

تشویق بیشتر توسعه مخابرات کند.
با تمامی این موارد بسیاری از فعاالن در عرصه آزادی اینترنت، نسبت به این تغییرات 
بدبین بوده و وینت کرف که پدر اینترنت اس��ت در این رابطه می گوید: " اینترنت باز 
هیچ گاه تا این حد در خطر نبوده اس��ت و اکنون یک مبارزه بین المللی آغاز ش��ده که 

آینده اینترنت را رقم خواهد زد."

تماس های اینترنتی مجانی نخواهند ماند
 گلسـا ماهیـان

متن باز دوستان به او مدیون هستند

مصاحبه با لینوس توروالدز در مورد آینده لینوکس

توروالدز 28 دسـامبر سـال 1969، در فنالند به دنیا آمده و نام او از روی 
برنده آمریکایی جایزه نوبل شیمی، لینوس انتخاب شده است

یادداشت
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ماج��رای توس��عه اعتم��اد مبی��ن و ۵۱ درصد س��هام 
مخاب��رات وارد مرحله تازه ای ش��ده اس��ت. حقیقتا ما 
هم فک��ر نمی کردیم که به این جا برس��د. به گزارش 
ایس��تنا و به نقل از ایران، وقتی این ش��رکت از س��وم 
تا هش��تم تیر م��اه تصمیم گرفت تا س��هام خود را به 
قیمتی که خودش تعیین کرده بفروشد، تصور نداشتیم 
کس��ی این چنین توان مالی داشته باشد. انگیزه اصلی 
توس��عه اعتماد مبین این بود که ثابت کند مخابرات را 
ارزان نخریده اس��ت. بنابراین در یک اقدام پر ریسک 
سهام خود را برای فروش به مزایده گذارد تا اگر ارزان 
خری��ده، خریدار پیدا ش��ود. در واقع این اقدام توس��عه 
اعتماد مبین نه یک مح��ک برای ارزش توانایی مالی 
دیگران بلکه نمایش��ی برای قدرت نمایی به حس��اب 

می آم��د و این ک��ه بگوید س��هام مخاب��رات را ارزان 
نخریده اس��ت. این ماجرا گذشت تا این که دو شرکت 
خصوصی ارائه دهنده اینترنت اعالم آمادگی کردند اما 
دی��ر به میدان آمدند و حاال مخابرات این موضوع را به 
کل منتف��ی می داند. حاال این بحث پیش آمده که چه 
کسی این وسط نمایش بر پا کرده است. به قول یکی 
از مدیران این ش��رکت ها "اگر فرض کنیم که خریدار، 
مس��یر را اشتباهی رفته باش��د درصورتی که مخابرات 
عزم��ی جدی برای فروش دارد، با پیدا ش��دن خریدار، 
باید درخواس��ت جلس��ه بدهد و آن ها نیز برای مذاکره 
اعالم آمادگی می کنند". به طور حتم مخابرات در این 
چند س��ال پس از خصوصی شدنش! تضعیف شده اما 
ظاهرا مالک فعلی آن به چنین موضوعی اعتقاد ندارد.

خالقیت روباتیکی
با تماشای فیلم های آموزشی، روباتیک بیاموزید

امـروزه بـرای رسـیدن به موفقیـت در زندگـی، نقش خالقیـت فردی 
غیر قابل انکار اسـت. بـه همین منظور اولین لینکدونـی این هفته را به 
وب سـایت "روبـو" خالق اختصـاص داده ایم. در روبو خـالق به عنوان 
مرکز روباتیک هوشـمند شـما می توانید ضمن فراگیری کاردستی های 
روباتیکی، فیلم های آموزشـی رایگان خالقیت را تماشـا کنید. همچنین 
در گالری سایت قادر خواهید بود از عکس های مسابقات روباتیک دیدن 
کنید. از بخش های مهم این وب سایت می توان به اخبار مهم روباتیکی، 
تزئینـات، خالقیت، روباتیک، سـازه الکتریکی، سـازه نظامی، عمومی، 

قایق، ماشین کشی، مقاله، هواپیما و هلیکوپتر اشاره کرد. 
www.robocreativity.ir

هنر بافت فرش
با اطالعات فنی فرش بافی آشنا شوید

صنعت بافت فرش ایرانی از هنرهایی است که از دیرباز نه تنها در کشور ما 
که در تمام دنیا طرفداران بی شماری داشته است. در وب سایت استاد فرش 
به عنوان سامانه طراحی و بافت فرش به روش نوین، می توانید با اطالعات 
فنی فرش بافـی همچون تعاریف و ویژگی های فرش دسـتباف، طراحی، 
رنگرزی، ابزار و مواد اولیه بافت، بافت فرش و گلیم، نقشه خوان صوتی، نخ 
و نقشه فرش و فایل نقشه آشنا شوید. همچنین در دیگر بخش های سایت 
قادر خواهید بود ضمن اطالع از جدیدترین امکانات اسـتاد فرش و دانلود 

آن ها، شرکت های فعال در زمینه تولید نخ را بیشتر بشناسید.   
www.carpetmaster.ir

جهان بازی
با ایکس باکس ها به جنگ بازی ها بروید

لینکدونـی بعـدی این هفته بـه دنیای پرطرفـدار بازی هـای کامپیوتری 
اختصاص دارد. در دنیای بازی، شـما قادر خواهید بود اخبار بازی سـازی، 
اخبـار فناوری و مطالب منتخـب را مطالعه کرده، از سـاخت جدیدترین 
بازی های روز دنیا در موضوعات اکشـن، ورزشـی و سرگرم کننده اطالع 
پیدا کرده و با پلتفورم های مختلف مانند ایکس باکس ها، پلی استیشن ها، 
موبایـل و تبلت آشـنا شـوید. همچنین تریلـر بازی ها، تصاویـر بازی ها، 
موسـیقی بازی، مجـالت، والپیپر، درایـور کارت گرافیـک، کمیک، نقد و 
بررسـی، پیش نمایش، مصاحبه و مقاالت تخصصی بخش های مختلف 

این وب سایت را تشکیل می دهند.  
www.dbazi.com

ساختمان های سبز
عکس های محوطه سازی باغ ها را تماشا کنید

آخرین لینکدونی این هفته به وب سایتی درباره فضای سبز ساختمانی 
مربوط می شود. در وب سایت "ایران باغ"، خدماتی نظیر اجرای تخصصی 
فضای سبز باغ و ویال و طراحی تخصصی وب سایت در زمینه دکوراسیون 
فضای سبز ارائه می شود. همچنین شما می توانید با دسترسی به ژورنال 
تخصصی فضای سبز، نمونه کارهای فضاسازی و محوطه سازی باغ و ویال 
را تماشا کنید. بازدید مجازی از پروژه های خاتمه یافته اعم از فضاسازی باغ 
و ویال سازی، آالچیق، فضای سبز، طرح چمن، استخر، باغ، ویال و اجرای 

فضای سبز پشت بامی از دیگر بخش های این وب سایت می باشد. 
www.iran-bagh.ir 

س��رویس پیام کوتاه یا همان عنوان��ی که ما آن را با 
ن��ام پیامک می شناس��یم، مدت ها اس��ت که همزمان 
ب��ا پیدایش نرم افزارهای پیام رس��ان جایگاه خود را در 
بین کاربران با آن ها تقس��یم کرده اس��ت. با بیشتر در 
دس��ترس قرار گرفتن اینترنت تح��ت عنوان اینترنت 
همراه این جایگاه کمرنگ تر هم ش��ده اس��ت اما باید 
اعت��راف کرد که پیامک در ذات خود مزایایی دارد که 
همچنان کاربران تمایل به کنار گذاشتن آن ندارند و از 
آن اس��تفاده می کنند. محدودیت های این سرویس در 
تلفن های همراه همواره جایگاه آن را در بین کاربران 

تضعیف کرده است.
این موضوعی است که Invi به آن واقف بوده و تالش 

دارد بتواند جایگاه آن را تقویت کند.
یک��ی از بنیان گ��ذاران این س��رویس نو پ��ا که اخیرا 
از حالت آزمایش��ی خارج ش���ده، ایدو تال اس��ت و با 
اط��الع از این محدودیت ها امی�د دارد که بتواند آن ها 
را پوش��ش دهد. آقای تال و تیم وی بیش از سه سال 
اس��ت که روی Invi و ایده های جانبی آن در حال کار 

هس��تند. این تیم پنجشنبه هفته گذشته موفق شد که 
نسخه نهایی س��رویس خود را برای استفاده کاربران 

آماده کند.
بر اس��اس تحقیقات انجام ش��ده تال معتقد اس��ت در 
س��رویس های پیام رس��انی از جمله پیام��ک، هر فرد 
روزان��ه به طور متوس��ط ۲۰۰ پی��ام را مبادله می کند. 
از این تعداد ۱۵ پیام در س��رویس Snapchat و ۱۰ 
پی��ام در س��رویس WhatsApp تبادل می ش��ود. اما 
تکلیف ۱7۵ پیام دیگر چه می شود. این تعداد از طریق 
نرم افزاره��ای اصلی پیام کوتاه در تلفن های همراه رد 
و ب��دل می گردد که تال از آن به عنوان فرصتی برای 

پیشبرد اهدافش یاد می کند.
سرویس Invi پس از نصب، جایگزین سرویس پیامک 
کاربر روی تلفن همراهش می شود و امکانات آن را با 
امکانات یک محیط پیام رس��انی IM در هم می آمیزد. 
عالوه بر این ش��رایطی را برای گرفتن عکس سلفی، 
پیام رس��انی گروهی و استفاده از محتویات غنی مانند 
ویدئ��و با اس��تفاده از نرم افزارهای ثالث��ی که کاربر به 

آن ه��ا از طریق همان پنجره پیامک دسترس��ی دارد، 
فراهم کرده اس��ت. بنابراین کارب��ران Invi می توانند 
عالوه ب��ر اس��تفاده از محتویات صوت��ی و تصویری 
مختل��ف حتی از کاربرانی که این س��رویس را نصب 

نکرده اند پیامک دریافت کنند.
این س��رویس در حال حاضر روی اندروید قابل نصب 
اس��ت اما به دلیل این که اپ��ل در iOS امکان حذف 
سیس��تم پیام رس��انی را ایجاد نکرده است، هنوز برای 
این سیس��تم عامل کاری انجام نداده اس��ت. البته باید 
اش��اره کرد که در اپل س��رویس iMessage مشابه 

خدمات Invi را انجام می دهد.
خدمات س��رویس Invi رایگان اس��ت و اصوال از آن 
جه��ت که پیام��ک جز هزینه ش��بکه اپرات��ور هزینه 
دیگری برای کاربر در برندارد، این س��رویس نیز برای 
کاربر کامال رایگان اس��ت. Invi قصد دارد هزینه  های 
خ��ود را از طریق تامین ترافیک ب��رای نرم افزارهایی 
ک��ه توس��عه دهندگان نرم افزاری برای این س��رویس 

می نویسند، پوشش دهد.

از بام راه دادن و از در راندن!

وقتی پیامک بزرگ تر می شود!

 علیرضــا مظاهـری

سرویس Invi پا در کفش سرویس پیام کوتاه کرده است

لینــــکدونی
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موزیال هفته گذش��ته از انتشار ویژگی های جدید برای 
مرورگر فایرفاکس در ماه های آینده خبر داد. همچنین 
این ش��رکت اعالم کرده اس��ت پس از تصمیم برای 
توقف نسخه لمسی مبتنی بر فایرفاکس ویژه سیستم 
عامل مایکروسافت قصد دارد نسخه ای از مرورگر خود 

را برای ویندوز ۱۰ ارائه دهد.

امکاناتکاربردیترمیشوند
مدت زم��ان الزم ب��رای ایج��اد ویژگی ه��ای جدید 
در فایرفاک��س حدود ۱۸ هفته اعالم ش��ده اس��ت و  
ش��رکت موزیال به طور مس��تمر در حال توسعه پروژه 
خود می باش��د. در همین راس��تا مدیر تیم مهندس��ی 
فایرفاکس گفته اس��ت:"تصمیم داریم در سه مرحله ۶ 
هفت��ه ای ویژگی های جدید را به صورت کد در اختیار 
کارب��ران قرار دهیم". ش��رکت موزیال بر خالف دیگر 
توسعه دهندگان وب، تنها به سازندگان مرورگرها اتکا 
نمی کند بلکه برای تصمیم گیری و ادامه کار با گروهی 
از داوطلب��ان در قالب پرس��ش و پاس��خ ب��ه بحث و 

گفت وگو می پردازد. این ش��رکت در توسعه فایرفاکس 
از مفهوم جدیدی به نام Great or Dead اس��تفاده 
کرده اس��ت و مفهوم آن این اس��ت ک��ه ویژگی های 
جدید بایستی کاربردی باشد و کاربران را ترغیب کند 

تا از امکانات مرورگر استفاده کنند و لذت ببرند.

موزیالدراندیشهمرورگرجایگزین
اگرچه در ماه مارس سال ۲۰۱۴، شرکت موزیال به طور 
ناگهانی کار روی نسخه لمسی فایرفاکس برای ویندوز ۸ 
را رها کرد اما همان زمان اعالم کرد کار پایان نیافته است 
و کدهای به کار رفته در این پروژه قابل اس��تفاده خواهد 
بود و به زودی مشابه نسخه ارائه شده برای سیستم عامل 
ios، فایرفاک��س را ب��رای ویندوز ۱۰ ارائ��ه خواهد داد. 
موزیال اطالعات بیشتری در مورد فایرفاکس ویژه ویندوز 
۱۰ یا iOS منتش��ر نکرده اما اعالم کرده است هدف از 
ارائه نسخه های موردنظر، ایجاد یک مرورگر جایگزین با 
بازدهی باال و به صورت مس��تقل برای فایرفاکس در دو 

سیستم عامل مایکروسافت و اپل می باشد. 

بهروزرسانیفایرفاکس39
یکی از اقدامات جدید موزیال به روزرس��انی فایرفاکس 
ب��ا رفع ۴ آس��یب بحران��ی در این مرورگر اس��ت. در 
فایرفاک��س ۳۹ ع��الوه بر این آس��یب ها، ۲ نقص در 
س��طح باال و ۶ اش��کال در حد متوسط از مجموع ۱۳ 

عیب موجود برطرف شده است.
این اش��کاالت ش��امل مسائل امنیتی، س��رریز بافر و 
انواع مش��کالت حافظه در موتور مرورگر م�ی باش��د 
که ممکن اس��ت تحت شرایط خاص باعث اجرای کد 

دلخواه شود.

سهمفایرفاکسازمرورگرها
س��هم کاربران فایرفاکس در طول دو س��ال گذش��ته 
ح��دود ۴۲ درصد کاهش یافت��ه و در پایان ماه ژوئن 
سال جاری س��هم 12.1 درصدی از کل مرورگرها را 

به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که سهم کروم از بازار مرورگرها در 

ماه نوامبر گذشته به ۳۰ درصد رسید.

تالش برای پروژه »تالش« 
رشیـد     زارعی 

فایرفاکس برای ویندوز 10 ارائه می شود

با افتتاح طرح توس��عه الیه انتقال ش��بکه زیرس��اخت 
 IP موس��وم به پ��روژه "تالش"، ظرفیت پهن��ای باند
داخل��ی، پهن��ای باند ش��بکه IP بین  المل��ل افزایش 
یاف��ت و قابلیت جایگزینی انتقال داده از مس��یر ایران 
به جای مس��یر کانال س��وئز به وجود آم��د. در پروژه 
ضربتی "تالش" که در یک بازه زمانی ۱۰۰ روزه اجرا 
ش��ده، ظرفیت پهنای باند IP داخلی 3.8 برابر، پهنای 
باند شبکه IP بین  الملل 2.8 برابر و  ظرفیت ترانزیت 

پهنای باند 1.5 برابر شده است.
اج��رای این طرح در راس��تای ایجاد مس��یری امن و 
باکیفی��ت برای انتق��ال داده و تبدیل کش��ور به هاب 
ارتباطی منطقه بوده و زیرس��اخت الزم برای توس��عه 
ش��بکه ملی اطالعات و پهنای باند مورد نیاز اپراتورها 

را تامین می کند. یکی دیگر از ویژگی های این پروژه، 
انجام آن روی ش��بکه فعال کشور بدون ایجاد اختالل 
در ش��بکه ارتباط��ی می باش��د و در آن از توان داخلی 

برای اجرای شبکه فیبر نوری استفاده شده است.
بر اس��اس برنامه ریزی های صورت گرفته بایس��تی تا 
پای��ان س��ال ۹۴ ظرفیت پهنای بان��د IP داخلی 1.6 
برابر شود. مسئوالن ش��رکت زیرساخت ادعا می کنند 
با اجرای این پروژه، توس��عه ظرفیت ارتباطات کشور 
به اندازه ظرفیت ایجاد شده در تمام سال  های گذشته 

ارتقاء یافته است.
با توجه به این که در س��ال های پایان��ی برنامه پنجم 
توسعه قرار داریم مسئولیت دولت یازدهم برای تحقق 

اهداف این برنامه، سنگین است.

مدیریت مصرف اینترنت
تمامی اتصاالت به اینترنت را مشاهده کنید

مدیریت میزان مصرف اینترنت از دغدغه های همیشگی کاربران می باشد. 
بیشتر شـرکت های ارائه دهنده اینترنت برای کاربران محدودیت حجمی 
تعیین می کنند تا کاربران نتوانند بیش از حد از اکانت خود استفاده نمایند. به 
همین دلیل برای هر کاربری مقدار حجم مصرفی از اینترنت مهم است. به 
کمک نرم افزار TMeter می توانید پهنای باند اینترنت خود را سر و سامان 
بخشید. این نرم افزار به صورت لحظه ای مقدار مصرف شما را از اینترنت 
نمایش می دهد و شما را از این مقدار مطلع می سازد. همچنین به یاری این 
نرم افزار می توانید تمامی اتصاالت به اینترنت را مشاهده کنید و حتی برخی 
از آن ها را از بین ببرید و مانع اتصال به اینترنت شوید. این نرم افزار مقدار 

استفاده از اینترنت را در نمودارهای گرافیکی نمایش می دهد.
http://goo.gl/vXZ5IM

Size: 9 MB

نمایش سخت افزاری
کلیپبورد سیستم خود را پاک کنید

پیشـنهاد بعـدی این هفتـه، نرم افزار MyPC می باشـد. ایـن برنامه 
نرم افزاری حرفه ای برای مشاهده اطالعات مختلفی از سخت افزارهای 
سیسـتم شما می باشد که به شـما امکان می دهد تا بتوانید اطالعات و 
جزئیات بیشـتری از سخت افزار و نرم افزارهای سیستم خود به دست 
آوریـد. از ویژگی هـای ایـن نرم افزار می تـوان به اطالعات سیسـتم 
همچـون نـگارش سیسـتم عامل، نـگارش مرورگر، نـگارش دایرکت 
ایکس، اطالعات پردازشـگر سیستم، اطالعات شبکه مانند آی پی، نام 
کامپیوتر، نام شبکه، اطالعات کانکشن، بارگذاری حافظه رم، اطالعات 
نمایشـگر، اطالعات پـاور، نمایش اطالعات ذخیره شـده در کلیپبورد، 
پاک کـردن کلیپبـورد، مرکـز کنترل، پاک کـردن فایل هـای اضافی و 

جست وجوی سریع اشاره کرد.  
http://goo.gl/G2O7Yd

Size: 3 MB

شبیه ساز مدار 
خود را در یک آزمایشگاه الکترونیک احساس کنید

آخرین نرم افزار پیشنهادی این هفته به یک شبیه ساز الکترونیکی مربوط 
می شود. NI Circuit Design Suite یکی از جامع ترین نرم افزارهای 
بـرق به شـمار می رود زیرا هم به شـما امـکان طراحی مـدار داده و هم 
خروجی مورد نظرتان را در اختیار شـما قـرار می دهد. همچنین عالوه بر 
آن تمام دسـتگاه های موجود اندازه گیری آزمایشـگاه های برق را در خود 
دارد به طوری که شما می توانید خود را در یک آزمایشگاه ساده الکترونیک 
احسـاس کنید. افزون بر این برای شـما امکان طراحی و رسـم نقشـه 
مدارات را روی کیت های مجازی و امکان سه بعدی سازی آن ها را فراهم 
می کند. ظاهر سـاده و راحتی اسـتفاده و بسته واحد و یگانه بدون نیاز به 
اجزای جانبی و توابع قدرتمند، مولتی سیم را به یک ابزار فوق العاده و یک 
شبیه ساز موفق در صنعت با 180000 کاربر در جهان تبدیل کرده است. 
http://goo.gl/1oVpQ3

Size: 706 MB

توپ موزیال در میدان مایکروسافت

پیشنهادهفته
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که  تبلیغاتی هستند  رسانه ای  چند  تصاویر  محتوای صفحات وب، شامل  از  بخشی 
می شوند.  اجرا  مرورگر  روی  شده  نصب  Pluginهای  وسیله  به  فنی،  اصطالح  در 
 Silverlight، VLC است اما می توان از Adobe Flash هاPlugin مشهورترین این
Player، PDF Reader، Document Reader و ده ها پالگین دیگر نیز نام برد. 

البته همچنان بزرگ ترین مشکل کاربران وب در جهان، با پالگین فلش است. این 
پالگین برای نمایش بخشی از المان برخی از سایت ها به کار گرفته می شود اما امروزه 
مهم ترین کارآیی این پالگین، نمایش تبلیغات و ویدئو در سایت هاست. این دو قابلیت 
پرکاربرد، دو مشکل اساسی برای کاربران ایجاد می کند. اول این که فلش، راندمان 

زیادی مصرف می کند.
تا دریابید  باز کنید  تبلیغات پرتحرک فلش دارد،  کافی است یک سایت را که چند 
چگونه بخش قابل توجهی از توان پردازنده صرف اجرای این سایت شده و دمای 

سیستم افزایش می یابد.
متاسفانه سایت های ایرانی )حتی مشهورترین آن ها( پر از تبلیغات غیراستاندارد فلش 
هستند. این پالگین مصرف کننده جدی اینترنت است، در حالی که بخشی از محتوای 

دانلود شده توسط این پالگین صرفا تبلیغاتی است.
اگر موضوع حفره های امنیتی همیشگی این پالگین را نیز در نظر بگیرید، بهتر است 

آن را تنها در هنگام نیاز فعال کنید.
Alt و ظاهر شدن منوی  از فشردن دکمه  بعد  این کار در مرورگر فایرفاکس  برای 
باالی صفحه از مسیر Tools -> Addons -> Plugins روی منوی کشویی کنار 
نام پالگین ها کلیک کرده و وضعیت آن ها را در حالت Ask To Active قرار دهید. 
پس از این اگر سایتی حاوی محت�وایی ب�ود که به پالگین خاصی نیاز داشت، پیغامی 
را  پالگین  آن،  روی  کلیک  با  م�ی توانید  شما  و  می شود  ظاهر  آدرس  نوار  کنار  در 

فعال کنید.
عالوه بر این، محل قرار گرفتن محتوای وب غیرفعال شده، با یک عکس کوچک 
به شکل قطعه ای پازل نمایش داده می شود. با کلیک روی این تصویر نیز می توانید 
در  می توانید  را  کار  این  نمایید.  مشاهده  را  مفید  محتوای  و  کرده  فعال  را  پالگین 

مرورگرهای دیگر مانند کروم و IE نیز انجام دهید. 
 ،Settings در مرورگر کروم برای انجام این کار با فشردن دکمه منو و باز کردن
به پایین ترین بخش پنجره رفته و گزینه Show Advanced Settings را انتخاب 
 Let me choose when گزینه Content Settings نمایید. حال با فشردن دکمه

to run plugin content را در زیر مجموعه Plugin انتخاب نمایید.

شرکت موزیال، اصالحیه های جدیدی برای فایرفاکس 
منتش��ر کرد که در آن چهار آس��یب پذیری بحرانی و 

تعدادی مسائل با اهمیت کمتر اصالح شده است.
ب��ه نق��ل از ماه��ر، در فایرفاکس نس��خه ۳۹، چهار 
آس��یب پذیری بحرانی، دو آس��یب پذیری س��طح باال 
و ش��ش مش��کل متوس��ط از مجم��وع ۱۳ اصالحیه 
برطرف ش��ده اس��ت. با توجه ب��ه راهنمای��ی امنیتی 
منتشر ش��ده توسط موزیال، مس��ائل امنیتی در رابطه 
با آس��یب پذیری های اس��تفاده پ��س از آزادس��ازی، 
فرآیندهای ضعیف اعتبارسنجی، مشکالت سرریز بافر 

و مشکالت متعدد حافظه می باشد.
دو ت��ا از بحرانی تری��ن مس��ائل، آس��یب پذیری های 
استفاده پس از آزادسازی هستند. عالوه بر این، هفت 
آس��یب پذیری مربوط به کد منتشر شده مرورگر و سه 
آسیب پذیری در رابطه با استفاده از حافظه مقداردهی 
نشده کشف شده اس��ت. یک آسیب پذیری مربوط به 
اعتبارس��نجی ضعیف بوده و منجر به خرابی می شود، 
هم چنین یک آسیب پذیری خواندن حافظه غیرمرتبط 
در فایل های zip و دو مس��ئله ای که منجر به سرریز 

بافر می شود در فایرفاکس شناسایی شده است.
باید خاطر نش��ان کرد که این مس��ائل و مش��کالت 
نمی توانن��د ب��ه راحت��ی از طریق محت��وی وب مورد 
سوءاس��تفاده قرار بگیرند اما بنا ب��ه راهنمایی امنیتی 
موزی��ال، این آس��یب پذیری ها در صورت��ی می توانند 
مورد سوءاس��تفاده ق��رار گیرند که مکانیس��می برای 

بهره برداری از آن ها موجود باشد.
مس��ئله دیگر استفاده پس از آزاد سازی است و زمانی 
اتف��اق می افتد ک���ه ی�ک خ�ط مش���ی م�ح�ت�وی 
Document Object Model را ب��رای جایگزینی با 

شیء DOM تغییر دهد.
آخری��ن آس��یب پذیری بحرانی مربوط به مش��کالت 

امنیت حافظه در موتور مرورگر اس��ت. شرکت موزیال 
اعالم کرد که برخی از این مشکالت می توانند حافظه 
را تخری��ب کنند و ی��ا برای اجرای ک��د دلخواه مورد 

سوءاستفاده قرار بگیرند.
س��ایر مش��کالت برط��رف ش��ده ش��امل خطاهای 
اعتبارس��نجی امضا، مشکالت افزایش حق دسترسی، 
و   ServerKeyExchange مدیری��ت  مش��کالت 

مشکالت نوع تداخل می شوند.
ش��رکت VMware نیز اصالحیه های��ی را به منظور 
برط��رف نم��ودن چندی��ن آس��یب پذیری ج��دی در 
محصوالت خود منتش��ر کرد. این مشکالت می تواند 
منجر به اجرای کد دلخواه، افزایش حق دسترس��ی و 

انکار سرویس شود.
 Horizon View و   VMware Workstation

Client ب��رای پلتف��رم ویندوز دارای چندین مس��ئله 

دس��تکاری حافظه اس��ت که می تواند به یک مهمان 
اج��ازه دهد تا ک��دی را روی میزب��ان OS اجرا نماید 
یا منجر به حمالت انکار س��رویس ش��ود. هم چنین 
 Fusion و   Workstation ،Player برنامه ه��ای 
دارای آس��یب پذیری می باش��ند که می تواند منجر به 
حمالت انکار س��رویس برای مهمان یا سیستم عامل 

میزبان شود.
ش��رکت VMware برای اصالح مس��ائل اجرای کد، 
 10.0.6 و   11.1.1 نس��خ�ه های   Workstation

 Horizon و   6.0.6 و   7.1.1 نس��خه های   Player

Client نسخه های 3.2.1، 3.4.0 و 5.4.2 را منتشر 

نمود. هم چنین این شرکت یک مساله انکار سرویس 
را در Workstation نسخه 10.0.5 و Player نسخه 
6.0.6 برای تمامی پلتفورم ها و Fusion نس��خه های 

7.0.1 و 6.0.6 برای OS X اصالح نموده است.

آس��ی�ب پ�ذی�ری اف�زای���ش ح���ق دست�رس���ی در 

Workstation ،Player و Horizon View Client برای 

ویندوز اصالح ش��ده است. نس��خه های آسیب پذیر به 
مهاجمان محلی اجازه می دهند تا حق دسترس��ی های 
خ��ود را افزایش داده و ک��دی را در فرآیندهای آلوده 

شده اجرا نمایند.
ب��ه کارب��ران توصیه می ش��ود تا ب��رای محافظت در 
برابر این آس��یب پذیری ها، آخرین نسخه محصوالت 
 Horizon و   Workstation ،Player ،Fusion

View Client را نص��ب کرده و اصالحیه ها را اعمال 

نمایند.
OpenSSL Project نیز اصالحیه های امنیتی خود 

را برای اصالح یک آسیب پذیری بحرانی در کتابخانه 
رمزگذاری منتشر نمود. این موسسه به ادمین سرورها 
و توس��عه دهندگان توصیه می کند که در اسرع وقت 

این اصالحیه ها را اعمال نمایند.
ح��اوی  بخ��ش  خص��وص  در   OpenSSL گ��روه 
آس��یب پذیری این کتابخانه اظهار نظر نکرده اس��ت 
ام��ا وجود آس��یب پذیری بحرانی در ای��ن کتابخانه به 
خص��وص زمانی ک��ه TLS را تحت تاثی��ر قرار دهد 

چالش بزرگی است.
ماه ها پس از کش��ف آس��یب پذیری Heartbleed در 
ای��ن کتابخانه، هم چن��ان تولیدکنن��دگان نرم افزار و 
س��خت افزار در حال معرفی محصوالت آسیب پذیر و 

انتشار اصالحیه برای آن بوده اند.
 OpenSSL Project  مطابق با خط مش��ی امنیت��ی
احتمال سوءاس��تفاده از مش��کالتی که با ش��دت باال 
برچس��ب گ��ذاری می ش��وند وج��ود دارد و تاثیر این 
سوءاس��تفاده می تواند مواردی از قبیل انکار سرویس، 
نش��ت قابل توجه حافظه س��رور یا اج��رای کد از راه 

دور باشد.
کسـری پاک نیت 

پالگین های خود را تربیت کنید!

رخنه های اینترنتی بی پایان هستند
فایرفاکس، VMware و OpenSSL به روزرسانی شدند

ترفندویندوز
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سیستم عامل متن باز اندروید، در صدر است
دانشگاه فردوسیبررسی خطرات احتمالی کاربرانی که از گوشی های هوشمند و اندروید استفاده می کنند

در شهروند الکترونیک این هفته قصد داریم به دانشگاه فردوسی مشهد و خدمات ارائه 
ش��ده توسط این دانشکده بپردازیم. با تبدیل آموزشگاه عالی بهداری در سال ۱۳۲۸ به 
دانش��کده پزشکی، نخس��تین گام در راه تاسیس سومین دانشگاه ایران در شهر مقدس 
مش��هد برداش��ته شد که ازس��ال ۱۳۵۳ به دانشگاه فردوس��ی تغییر نام یافت. ضرورت 
گس��ترش آموزش پس از انقالب اسالمی سبب ش��د که پس از تغییر در برخی واحدها 
و تفکیک دانش��گاه علوم پزش��کی از دانشگاه فردوسی مش��هد، یکی پس از دیگری به 
مجموعه واحدهای دانش��گاه اضافه ش��ود. هم اکنون دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان 
س��ومین دانشگاه کش��ور از نظر قدمت پس از دانشگاه های تهران و تبریز در حال حاضر 
ش��صت و سومین س��ال فعالیتش را سپری می کند. بر اساس چش��م انداز سند راهبردی 
دانشگاه فردوسی مشهد، این دانشگاه در سال ۱۳۹۹ یکي از دو دانشگاه برتر جامع کشور 
در تولید علم، نظریه پردازی و توسعه فناوری، برخوردار از جایگاه معتبر در بین ۱۰ دانشگاه 

اول جهان اسالم و جزو ۵۰۰ دانشگاه ممتاز جهان با هویتی اسالمی - ایرانی است.
حال که با تاریخچه این دانش��گاه آشنا شدیم به خدمات و امکانات این مکان آموزشی 
خواهیم پرداخت. در وب س��ایت دانشگاه فردوسی مشهد می توانید به خدمات و امکانات 
مج��ازی و الکترونیکی مانن��د کتاب های الکترونیکی، آم��وزش الکترونیک، کتاب های 
خطی، مقاالت علمی، پایان نامه های دانش��جویی، بانک مقاالت همایش ها، نشریه های 
علمی و پایگاه اش��تراک دانش دس��ت پیدا کنید. بانک مقاالت همایش های دانش��گاه 
فردوس��ی مشهد یکی از خدمات مجازی این سایت می باشد. دیگر خدمت الکترونیکی 
این مرکز علمی س��امانه یکپارچه مدیریت نش��ریه های علمی دانشگاه می باشد که در 
چهار بخش اصلی علوم انس��انی، علوم پایه و علوم ریاضی، فنی مهندسی و کشاورزی 
و دامپزشکی به خدمات دهی الکترونیک می پردازد. از دیگر خدمات دانشگاه، کتاب های 
الکترونیک اس��ت که توس��ط س��ایت در موضوعات مختلف ارائه شده است. همچنین 
ای��ن واحد دانش��گاهی قدیمی در زمینه آموزش های مجازی نیز فعال می باش��د که در 
قالب مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد به خدمات رسانی مجازی 
می پردازد. جست وجو در کتب خطی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی از دیگر خدمات 
این وب س��ایت می باش��د که مراجعه کنندگان می توانند با توجه به عنوان کتاب، مولف، 
زب��ان، موضوع کتاب و تاریخ کتابت در قس��مت جس��ت وجو، کتاب م��ورد نظر خود را 
بیابند. افزون بر همه موارد باال، پایگاه اشتراک دانش به عنوان شبکه اجتماعی دانشگاه 
فردوسی مشهد، جست وجو در مقاالت دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه و جست وجو 

در پایان نامه های دانشجویی از دیگر خدمات الکترونیکی دانشگاه به حساب می آید. 
www.um.ac.ir

میزان استفاده مردم از گوشی های هوشمند به شدت 
میان سیستم عامل  این  در  و  است  در حال گسترش 
بخش قابل توجهی از این گوشی ها اندروید است که 
این سیستم عامل  از  بررسی های صورت گرفته  طبق 
به عنوان بهشت بدافزارها یاد می شود. اما استفاده از 
این گوشی ها نیازمند رعایت نکات ایمنی خاص است 
چراکه گشتی کوتاه در دنیای اینترنت گویای آن است 
که حدود۹7 درصد از ویروس ها و بدافزارها مربوط به 

این سیستم عامل می شود.
خاص  برنامه های  برخی  از  استفاده  به  مردم  عالقه 
تمایل  افراد  که  شده  باعث  اندرویدی  گوشی های 
نشان  اندرویدی  گوشی های  خرید  برای  مضاعفی 
که  داشت  توجه  نیز  نکته  این  به  باید  اما  دهند 
سیستم عامل  محبوب ترین  اندروید  سیستم عامل 

هکرها و بدافزارنویسان است.
آلوده شدن به ویروس ها و بدافزارها از جمله مشکالتی 
است که در کمین کاربران تلفن های همراه نشسته و 
کنندگان  ارائه  که  چالش هایی  از  یکی  میان  این  در 
سیستم عامل با آن روبه رو هستند این است که هرچه 
محصول آنها محبوبیت بیشتری در بین مردم داشته 
باشد، به همان نسبت عالقه هکرها و ویروس نویسان 

هم بیشتر می شود.
اندروید دارای  آمارها، سیستم عامل  به گواهی  اکنون 
باالترین میزان فروش در بازار گوشی های همراه است 
و به همین دلیل بیش از دیگر رقیبان خود مورد تهدید 
بدافزارهای مختلف قرار گرفته است.  به عنوان مثال 
برروی  جدید  بدافزار  مورد   ۱۰ تنها   ۲۰۱۱ سال  در 
این  اندروید شناسایی شد، در حالی که  نرم افزارهای 
به ۳7  و  برابر شده  تقریبا چهار  در سال ۲۰۱۲  رقم 

مورد رسید.
مطالعات Juniper Networks در سال های گذشته 

این گونه نشان می دهد که ۴۸ درصد از این حمالت 
از طریق تروجان های پیام کوتاه، ۲۹ درصد از طریق 
طریق  از  درصد   ۱۹ و  تقلبی  نصب نرم افزارهای 

بدافزارهای جاسوسی به وقوع می پیوندد.
بر همین اساس به کاربران توصیه شده برای کاهش 
خطر آلوده شدن به بدافزار، از فروشگاه های برنامه های 
کاربردی متفرقه خرید نکنند، سیستم های عامل تلفن 
همراه خود را به روزرسانی کنند و به برنامه ها اجازه 
ندهند تا به اطالعات شخصی و خصوصی ذخیره شده 
روی دستگاه، دسترسی پیدا کنند. در این میان یکی از 
مشکالت رایجی که در این زمینه ایجاد می شود این 
است که ویروس به طور خودکار به ارسال پیامک هایی 
که  می پردازد  گوشی  صاحب  اطالع  و  اجازه  بدون 
برای  را  متعددی  مشکالت  می تواند  موضوع  همین 
فرد به دنبال داشته باشد. گاهی نیز برخی بدافزارها در 
صورت از بین نرفتن در یک ساعت اولیه فعالیت سبب 

از بین رفتن داده های شما خواهد شد.
 MMS توسط  پیام ها  از  انبوهی  کرم  با طراحی یک 
صاحب  که  می شود  ارسال  آلوده  گوشی  سوی  از 
گوشی نیز خود در جریان این ارسال ها نخواهد بود. 
 MMS و SMS ویروس هایی نیز هستند که اطالعات

گوشی را مورد سرقت قرار می دهند.
برخی نیز با ارسال پیامی با این عنوان که یک برنامه 
گوشی  وارد  دارید  امنیتی الزم  روزرسانی  به  یا  مهم 

شما می شوند.
شدن  قفل  سبب  که  دارند  وجود  نیز  ویروس هایی 
عملیاتی  هیچگونه  اجازه  و  شد  خواهند  شما  گوشی 
به شما نمی دهند. بی شک فعال کردن یک کلمه  را 
عبور )Pin( نخستین اقدام دفاعی برای محافظت از 

اطالعات شما خواهد بود.
به  شدن،  گم  در صورت  که  می کند  کمک  کار  این 

سرقت رفتن یا جا ماندن دستگاه از برداشتن آن توسط 
دیگران و مشاهده و دستکاری محتویات آن در امان 
باشید. اغلب سیستم های عامل  موبایل، به طور خودکار 
ناموفق  تالش  بار  چند  از  پس  را  دستگاه  داده های 
برای وارد کردن کلمه عبور حذف می کنند.  این کار 
پشتیبانی  دستگاه  توسط  رمزگذاری  که  صورتی  در 
نشده باشد بسیار ارزشمند است اما برای دستگاه هایی 
که از رمزگذاری بهره می برند هم می تواند مفید باشد؛ 
چراکه دادن فرصت نامحدود به دیگران برای حدس 
البته  می کند.  بیشتر  را  آنها  شانس  عبور،  کلمه  زدن 
باید به خاطر داشته باشید که حتما از تمامی داده های 
خود به طور منظم یک نسخه پشتیبانی تهیه کنید و از 
راهکاری برای بازیابی داده های خود در یک دستگاه 
جدید بهره مند شوید.  اما به عنوان چهارمین راهکار، 
پیش از اینکه گوشی شما گم شده یا به سرقت برود، 
از راه دور آن  باید راهکاری برای ردیابی و مدیریت 
داشته باشید.  اینگونه راهکارها به شما اجازه می دهند 
مشاهده  نقشه  یک  روی  را  دستگاه تان  موقعیت  که 
کنید. عالوه بر این برای جلوگیری از ورود بدافزارها 
مورد  نیز  را  زیر  راهکارهای  می توانید  گوشی تان  به 
تغییر  نرم افزارهای هک شده/  از  دهید؛  قرار  استفاده 
از  پشتیبان  نسخه  چند  مرتبا  نکنید؛  استفاده  کرده 
فایل های خود بگیرید و برنامه یا بازی را از سایت های 
را  خود  گوشی  امنیتی  تنظیمات  کنید.  دانلود  رسمی 
فعال کنید؛ مانند کد امنیتی که اجازه ندهید کاربرانی 
غیر از شما، روی تلفن همراهتان نرم افزارهای متفرقه 
نصب کنند.  البته درنهایت باید این نکته را نیز مد نظر 
داشت که موضوع آلوده شدن به بدافزار و ویروس تنها 
اندروید نمی شود و هر  از نوع  مربوط به گوشی هایی 
یک از سیستم های عامل  از جمله iOS نیز مشکالت 

خود را در این زمینه دارند.

شهروندالکترونیک
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بالون های گوگل پر از اینترنت هستند
بررسی پروژه Google Loon یا اینترنت بالونی شرکت گوگل

گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

از  آن دسـته  گـوگل جـزو  شرکت هایی شـرکت 
دچار اسـت که تا حد امکان تالش می کند، 

یکنواختی در پروژه هایش نشـود. این شـرکت هر چند 
کـرده و مدتـی را به پیشـرفت در وقـت یک بار پـروژه جدیدی را تعریف 
خوبـی بزرگ ماجرا این اسـت که زمینـه ای متفاوت اختصـاص می دهند. 

گوگل در زمینه های تکراری کار نمی کند و همیشه پروژه هایی که تعریف می کند 
ایده های جدید و منحصر به فردی هسـتند. این امکان 
هم وجود دارد که این پروژه ها به موفقیت نرسند 
و در همـان مراحـل ابتدایی کار با شکسـت 
روبه رو شوند اما مهم همین ایده های ناب 
و جدیدی است که توسط نیروهای خالق 
گوگل مطرح می شـود. به عنـوان مثال 
پروژه گوگل گلس دچار همین داسـتان 
شد، مدتی سرو صدای زیادی به پا کرد 
اما طول کشـیدن بیش از حد این پروژه 
تا این که به مرحله تجاری شـدن برسد، 
باعث شـد که کمتر کسـی از آن اسـتقبال 
کـرده و تب و تاب اولیه آن هم از بین برود. اما 
نمی توان به هیچ وجه انکار کرد که این پروژه از نظر 
میزان خالقیتی که در تعریف آن به کار گرفته شـده، کم و کاستی داشته است. 
باید بدانید که اگر تا کنون از محصوالت و سرویس های مختلف گوگل استفاده 
کرده اید بدون شـک رد پای شـخصی با نام سـاندر پیچای در این محصوالت 
دخیل بوده اسـت. این شخص در سال 2004 به گوگل پیوست و در این مدت، 
توانست دامنه مدیریت خود را از کروم، به گوگل درایو، مپز، اپلیکیشن ها، کروم 
OS، اندروید، موتور جست وجوی گوگل، تبلیغات و بخش پروژه و تکنولوژی های 

پیشرفته گوگل گسترش دهد. در اکتبر سال 2014 بود که لری پیج، مدیر عامل 
گوگل، مسئولیت های بسیاری را به شکل رسمی به پیچای سپرد. این شخص 
تصمیم دارد تا از طریق یادگیری ماشینی، تمامی محصوالت گوگل را بهبود بخشد 
و اعتقاد دارد که انسان ها برابر هستند و او در تالش است که با تکنولوژی سطح 

ارتقا دهد. او جدا از بحث فراهم آوردن اطالعات و محصوالت زندگـی افراد را 
با  آن، پیگیری برخی از پروژه های عجیب گوگل نظیر Loon مرتبـط 

Cیـا  a l ico را نیز به عهده داشـته است. -

پروژه های این چنینی 
امـا بعضی زیادی دارند بـرای کاربـران جذابیت 

از افراد معتقد هستند که این پروژه ها با واقعیت فاصله زیادی دارند. در موضوع 
ویژه این هفته به پروژه Loon شرکت گوگل خواهیم پرداخت. این پروژه با این 
کـه هنـوز حرف و حدیث در رابطه با آن زیاد وجـود دارد اما از نوع ایده گرفته تا 
پیشرفتی که تا به حال داشته است، همه جدید بوده و نکات جالب و جذابی را به 
همراه خود دارد. البته باید گفت که انجام این پروژه های عجیب و دور از انتظار 
گوگل به عهده آزمایشگاهی با نام گوگل ایکس است. در حقیقت باید گفت که 
گوگل ایکس، آزمایشگاه سری گوگل است که تا به حال پروژه های موفقی مانند 
عینک گوگل و خودروی بدون راننده این شـرکت را در کارنامه خود دارد. پروژه 
دیگری که به این آزمایشـگاه سپرده شده است پروژه اینترنت بالونی یا همان 
Google Loon است. صورت کلی این پروژه به این صورت است که قرار است به 

بسیاری از مناطق کره زمین که تحت پوشش شبکه اینترنت نیستند، از طریق 
Loon اینترنت ارائه شود.

 Loon پروژه 
و اینترنت رسانی به مناطق محروم

در آخرین کنفرانس ش��رکت گوگل، پیچای در خصوص موارد 
بسیاری سخن گفت، از اسمارت فون ها و پلتفرم اندروید گرفته تا 

ا واقعی��ت مجازی و اندروید Pay، اما توجه زیادی  ر
به پ��روژه Loon  معطوف نکرد 

پای��ان  در  تنه��ا  و 
در  و  صحبت های��ش 

ب��ه این پ��روژه ک��رد و لون زمان جمع بندی اشاره کوتاهی 
را یک��ی از بلند پروازانه ترین ایده های لری پیج خواند که تالش 
می کند اینترنت پر سرعت را از طریق بالون های معلق در آسمان، 
به کاربران یک منطقه منتقل سازد. در مورد تاریخچه این پروژه 
باید گفت که این پروژه به صورت مخفیانه در سال ۲۰۱۱، درون 
آزمایش��گاه ایکس کار خودش را آغاز ک��رد و اولین بالون ها در 
ابتدای س��ال ۲۰۱۳ بود که به پرواز درآمدند. در آن مقطع زمانی 

باقی بمانند و بالون ها قادر بودند صرفا ۵ روز در آسمان 
زیادی به شکل همزمان هم گوگل نمی توانست  تعداد 

 Loon .س��ال های از آن ها را در آس��مان داش��ته باشد در 
پیشرفت های گذشته راهی طوالنی را طی کرده و توانسته 
ش بزرگی داشته باشد. بلومبرگ در این رابطه  ر ا گ��ز
معاونان ارشد می ده��د ک��ه Mike Cassidy، یک��ی از 

محصوالت گوگل، خبرهای تازه ای را در این رابطه در اختیارش 
قرار داده، او خبر از دو پیشرفت بزرگ می دهد که باعث می شوند، 
گوگل بتواند تا س��ال آینده این پروژه را از حالت آزمایشی خارج 
کرده و آن را به یک نسخه تجاری تبدیل کند.گوگل توانسته با 
ساخت یک پرتاب کننده با ارتفاع ۱۵ متر، عملیات پرتاب بالون ها 
را به آسمان تسریع بخشیده و آسان تر کند. نام این پرتاب کننده 
Autolauncher است. نکته جالب این که نام این عرشه پرتاب، 

در میان خود کارکنان گوگل، » خانه پرنده« است. زیرا قبال بیشتر 
بالون ها با نام های پرندگان مشغول به کار شده اند. Cassidy در 
این رابطه می گوید« با استفاده از Autolauncher می توانیم هر 
۱۵ دقیقه یک بالون را به پرواز درآوریم، در این میان محدودیت 
سرعت باد نیز به ۲۴ کیلومتر در ساعت رسیده، که قبال به 9.6 
کیلومتر در ساعت محدود بوده است. از طرف دیگر تا قبل از این 

یک بالون را به پرواز گوگل می توانست که هر ۴۵ دقیقه 
ایمن درآورد اما در حال حاضر به  شکل 

ی  ت��ر

می تواند بالون های بیش��تری را به آسمان بفرستد.« 
تعداد زیاد بالون ها بسیار مهم است زیرا گوگل برای 
پوش��ش دادن کامل به یک منطقه، به صدها بالون 
در آس��مان نیازمند است.دستاورد دوم اما مهم تر 
نیز هست؛ تا پیش از این، گوگل برای دسترسی 
به اینترنت در بالون هایش مجبور به اس��تفاده از 
دیتای اپراتورهای مخابراتی بود که نهایتا آنتن هایشان 
در فاصله ۸۰ کیلومتری از محل استقرار بالون، قرار 
داشتند. اکنون اما Cassidy اذعان دارد که مهندسان 
گوگل توانسته اند راهی را ابداع نمایند که توسط آن، 
می توان اینترنت را از طریق هر بالون، به بالون دیگر 
انتق��ال داد و نکته مهم اینکه فاصله هر بالون از ۸۰ 
کیلومتر سابق، به ۴۰۰ الی ۸۰۰ کیلومتر برای رساندن 
س��یگنال های اینترنت از سوی دکل های مخابراتی 

در ارتق��ا یافت��ه اس��ت. قب��ل از این،  اپراتوره��ا 
دکل ه��ای صورت همکاری مجبور می شدند 
افت��اده مخابراتی بسیاری را در مکان های  دور 

نیز نصب نمایند. او همچنین می گوید با ابتکار فعلی، 
می توانند یک منطقه بزرگ، نظیر آفریقای غربی را با 

صرفا ۸ ایستگاه مخابراتی پوشش دهند.
Cassidy  باور دارد که پروژه لون تا پایان سال جاری، 

گسترش بیشتری خواهد یافت. در حال حاضر بالون 
های اینترنت رس��ان گوگل در کشورهای نیوزیلند، 
شیلی، استرالیا و برزیل مورد استفاده و آزمایش قرار 
گرفته اند و معموال هم بالون ها توانسته اند ارتباط خود 
را با یکدیگر حفظ کنند، مگر اینکه باد ش��دید آن ها 
را از پای در آورد. وی همچنین امیدوار اس��ت که تا 
پایان سال ۲۰۱۶، این پروژه به شکل تجاری درآید و 
می گوید برای شروع، آفریقا، آمریکای التین و آسیای 

جنوب شرقی بهترین مکان ها هستند.

همکاری گوگل و آژانس فضایی فرانسه
گوگل و آژانس فضایی فرانسه که به CNES شهرت دارد هم به تازگی خبر از همکاری 
مشترک خود بر سر پروژه لون و توسعه تکنولوژی های مرتبط با آن داده اند. براساس 
این قرارداد همکاری گوگل می تواند بالون هایی که تالش دارد با کمک آن ها اینترنت 
و خدمات مبتنی بر آن را به نقاط مختلف جهان برس��اند را به صورت آزمایش��ی در 
آس��مان فرانس��ه به پرواز درآورد. البته باید گفت که CNES سالهاست که در زمینه 
تکنولوژی های مرتبط با بالون تجربه اندوزی کرده و حاال تصمیم دارد تجربیات خود 
در این زمینه را در اختیار گوگل و پروژه لون این شرکت بگذارد تا شاید روند پیشرفت 
آن سرعت بیشتری پیدا کرده و در آینده ای نزدیک تر به نتیجه برسد. پروژه لون یکی 
از ایده هایی است که در صورت به نتیجه رسیدن آن، گوگل به خود خواهد بالید. همان 
گونه که قبال هم گفتیم هدف اصلی این پروژه ارائه اینترنت به مناطق محروم و فاقد 
امکانات از طریق بالون است. اینترنتی که حداقل سرعت کافی برای پخش ویدئو را 
دارا باشد. در بالون های به کار گرفته شده در این پروژه  برای تامین انرژی از پنل های 
خورشیدی استفاده شده و این بالون ها تا کنون بیش از ۳ میلیون کیلومتر پرواز آزمایشی 
داش��ته اند، به صورت معمول در ارتفاعی باالتر از ارتفاع مورد اس��تفاده توسط خطوط 
هواپیمایی تجاری مورد بهره برداری قرار می گیرند. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند 
که همکاری گوگل و CNES در پروژه لون چش��م ان��داز بهتری به آینده این پروژه 
می بخشد و می توان به تحقیقات و آزمایشات فعلی که در حال صورت پذیرفتن هستند، 
امیدوارتر بود. غول جهان جست وجوهای اینترنتی در حال حاضر وضعیت خوبی را در 
اروپا تجربه نمی کند، این ش��رکت اختالفاتی را با پارلمان این قاره دارد و همین طور 
برایش از در و دیوار هم می بارد. قرار ش��ده اس��ت سرویس اخبار گوگل برای کاربران 
کش��ور اسپانیا هم قطع شود. کارشناسان اعتقاد دارند که این همکاری غیرتجاری با 
آژانس فضایی فرانسه موجب بهبود چهره گوگل در نظر سیاستمداران و عموم مردم 
ساکن اروپا خواهد شد، هر چند که به واقعیت پیوستن این مسئله تنها با گذشت زمان 
ممکن خواهد شد. اگر چه گوگل اعالم نکرده است هدفش از همراهی با CENS بهبود 
وجهه اش در اروپا است، اما بعید نیست که این اقدام در راستای کاهش بی اعتمادی و 

اعتراضات نسبت به سرویس های این شرکت صورت گرفته باشد.

در یک مرحله آزمایشی ۲۰ بالون شرکت گوگل با همکاری اپراتور 
مخابراتی استرالیا در ناحیه غربی Queensland به پرواز درآمدند. 
گوگل ب��رای اولین بار در طی این پ��روژه با یکی از بزرگ ترین 
ش��رکت های ارتباطات اس��ترالیایی همکاری کرده است و این 
شرکت Telstra نام دارد. البته گوگل قبل از این هم اعالم کرده 
بود که قصد دارد با همکاری شرکت های ارتباطات بی سیم پروژه 
لون را بیشتر از گذشته به واقعیت نزدیک کند. هدف احتمالی غول 
جست وجو این است که در آینده اپراتورهای مخابراتی این بالون ها 

را اج��اره کنند. اما در این مرحل��ه Telstra به پروژه 
لون گوگل دسترس��ی استفاده از ایستگاه های اصلی 
و طیف 2.6 گیگا هرتز را داده اس��ت. بالون هایی که 
گفتیم تحت پروژه Google X  طراحی شده و توسعه 
پی��دا کرده اند و قبل از این ه��م در ایاالت متحده و 
نیوزیلند مورد آزمایش قرار گرفته بودند اما هیچ کدام 
به موفقیت دس��ت پیدا نکردند. در آمریکا آزمایش ها 
ب��ه این صورت بود که یک بالون در ارتفاعات پایین 

حوالی واش��نگتن پرواز می کرد و این 
بالون با خطوط قدرت برخورد کرده و 
نابود شد. در نیوزیلند هم یک بالون در 
دریا سقوط کرد و این شایعه را منتشر 
کرد که این سانحه برای یک هواپیما 

رخ داده است. 

همکاری گوگل و بزرگ ترین اپراتور مخابراتی استرالیا
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بالون های گوگل پر از اینترنت هستند
بررسی پروژه Google Loon یا اینترنت بالونی شرکت گوگل

همکاری گوگل و آژانس فضایی فرانسه
گوگل و آژانس فضایی فرانسه که به CNES شهرت دارد هم به تازگی خبر از همکاری 
مشترک خود بر سر پروژه لون و توسعه تکنولوژی های مرتبط با آن داده اند. براساس 
این قرارداد همکاری گوگل می تواند بالون هایی که تالش دارد با کمک آن ها اینترنت 
و خدمات مبتنی بر آن را به نقاط مختلف جهان برس��اند را به صورت آزمایش��ی در 
آس��مان فرانس��ه به پرواز درآورد. البته باید گفت که CNES سالهاست که در زمینه 
تکنولوژی های مرتبط با بالون تجربه اندوزی کرده و حاال تصمیم دارد تجربیات خود 
در این زمینه را در اختیار گوگل و پروژه لون این شرکت بگذارد تا شاید روند پیشرفت 
آن سرعت بیشتری پیدا کرده و در آینده ای نزدیک تر به نتیجه برسد. پروژه لون یکی 
از ایده هایی است که در صورت به نتیجه رسیدن آن، گوگل به خود خواهد بالید. همان 
گونه که قبال هم گفتیم هدف اصلی این پروژه ارائه اینترنت به مناطق محروم و فاقد 
امکانات از طریق بالون است. اینترنتی که حداقل سرعت کافی برای پخش ویدئو را 
دارا باشد. در بالون های به کار گرفته شده در این پروژه  برای تامین انرژی از پنل های 
خورشیدی استفاده شده و این بالون ها تا کنون بیش از ۳ میلیون کیلومتر پرواز آزمایشی 
داش��ته اند، به صورت معمول در ارتفاعی باالتر از ارتفاع مورد اس��تفاده توسط خطوط 
هواپیمایی تجاری مورد بهره برداری قرار می گیرند. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند 
که همکاری گوگل و CNES در پروژه لون چش��م ان��داز بهتری به آینده این پروژه 
می بخشد و می توان به تحقیقات و آزمایشات فعلی که در حال صورت پذیرفتن هستند، 
امیدوارتر بود. غول جهان جست وجوهای اینترنتی در حال حاضر وضعیت خوبی را در 
اروپا تجربه نمی کند، این ش��رکت اختالفاتی را با پارلمان این قاره دارد و همین طور 
برایش از در و دیوار هم می بارد. قرار ش��ده اس��ت سرویس اخبار گوگل برای کاربران 
کش��ور اسپانیا هم قطع شود. کارشناسان اعتقاد دارند که این همکاری غیرتجاری با 
آژانس فضایی فرانسه موجب بهبود چهره گوگل در نظر سیاستمداران و عموم مردم 
ساکن اروپا خواهد شد، هر چند که به واقعیت پیوستن این مسئله تنها با گذشت زمان 
ممکن خواهد شد. اگر چه گوگل اعالم نکرده است هدفش از همراهی با CENS بهبود 
وجهه اش در اروپا است، اما بعید نیست که این اقدام در راستای کاهش بی اعتمادی و 

اعتراضات نسبت به سرویس های این شرکت صورت گرفته باشد.

 بالون ها چقدر در هوا می مانند؟
زمان��ی که گوگل پ��روژه لون خ��ود را معرفی کرد، 
بسیاری از متخصصان نسبت به موفقیت این پروژه 
تردید داش��تند. هدف گوگل نگه داشتن بالون ها به 
م��دت ۱۰۰ روز در هواس��ت در حالی که هیچ کس 
حتی نزدیک به این رقم هم نشده است. بالون های 
NASA  حداکثر ۶۰ روز می توانند در آس��مان باقی 

بمانن��د و گوگل قصد دارد ک��ه این عدد را تقریبا به 
دو برابر برس��اند در حال��ی که کمترین هزینه را هم 
داشته باشد. پرلیندس��تراند که یکی از متخصصان 
بالون هاس��ت در ای��ن رابطه گفته اس��ت که قطعا 
غیرممکن است که گوگل بتواند به این مدت زمان 
دس��ت پیدا کند و ش��ما با هر کسی که می خواهید 

جامعه  علمی صحبت کنید، حتی در 
رسیدن به زمان ۳ هفته 
هم بس��یار دور از 
ذه��ن اس��ت. اما 
گ��وگل از ی��ک س��ری از پیش��رفت ها و 
دس��تاوردهایش در ای��ن زمینه به تازگ��ی رونمایی 
کرده اس��ت. یکی از مهم ترین دستاوردهای گوگل 
The Marathoner نام دارد که بالونی اس��ت که ماه 

جوالی از نیوزیلند به آس��مان رفته و ۱۳۴ روز بعد در 
شیلی به زمین نشسته است. ماهش کریشناسوامی که 
یکی از مسئوالن رده باالی پروژه لون است، در این 
رابطه می گوید »زمانی که شروع کردیم، ۱۰ روز یک 
دستاورد بزرگ برایمان به حساب می آمد، سپس به ۳۰ 
و پس از آن هم به 7۰ روز رس��یدیم و در حال حاضر 
رسیدن به ۱۰۰ روز برایمان یک موضوع کامال عادی 
است.« به نظر کریشناسوامی، حتی یک شیار کوچک، 
فرضا ۲ میلی متر ه��م می تواند هفته ها از عمر یک 
بالون کم کند و پیدا کردن یک سوراخ ۲ میلی متری 
روی سطح ۶۰۰ متر مربعی مانند پیدا کردن سوزن 
در انبار کاه است. اما او توانسته راهی برای جلوگیری 
از نشتی پیدا کرده و به این ترتیب بالون هایی پایدار 
طراحی کند.« کریشناسوامی و تیمش از تست های 
انجام شده الکترواستاتیک و مایع روی لوازم بهداشتی 
استفاده کردند تا جنس ماده استفاده شده در بالون را 
تغییر و طول عمرش را افزایش دهند. در کنار ماراتونر، 
پروژه لون چند دستاورد مهم دیگر هم داشته است. 
 The Sprint در حال حاضر سریع ترین بالون گوگل
Star نام دارد که ۳۲۴ کیلومتر در هر ساعت حرکت 

کرده و تا دمای منفی ۸۳ درجه هم دوام می آورد.

 سرعت اینترنت بالونی چقدر است؟
تا به حال چندین بار شاهد افزایش سرعت اینترنت پروژه لون 
بوده ایم اما در حال حاضر گوگل از تبدیل ش��دن این پروژه اش 
به یک تامین کننده بزرگ اینترنت در جهان بیش��تر از گذشته 
اطمینان دارد. زیرا بالون های گوگل این روزها ۱۰ برابر 
اولین پروازشان سرعت و دوام پرواز پیدا کرده اند. طبق 
گفته مدیران گوگل، در مقطع فعلی احتمال این که پروژه 
لون به واقعیتی فراگیر در جهان تبدیل شود، بیش از ۵۰ 
درصد است و سرعت نیز دیگر مشکلی نیست که به 
یک مانع بر س��ر این راه تبدیل شود. در حال حاضر 
بالون های گوگل قادر به ارائه س��رعت ۱7۶ مگابیت بر ثانیه به 
زمین و ۴۰ مگابیت بر ثانیه به دستگاه های موبایل هستند. البته 
رسیدن به این سرعت به هیچ عنوان کار ساده ای نبوده و گوگل 
هنوز هم نیازمند بهبودهایی در این زمینه اس��ت ما با فرستادن 
همزمان ۱۰۰ بالون به آس��مان و افزایش طول مدت پروازشان 
به ۱۰۰ روز، چنین سرعت فوق العاده ای به دست آمده و هدف 
بعدی فرس��تادن صدها بالون برای چرخش به دور زمین است 
تا کاربران قادر به اتصال به س��رویس، برقراری تماس تلفنی و 
آنالین شدن توسط آنتن های ثابت خانگی یا دستگاه های موبایل 
شوند. گوگل می گوید پروژه لون اینترنت را حتی به نقاط کور آزار 
دهنده هم خواهد آورد و این غیر از کش��ورهای توسعه یافته و 
ش��هرهای اصلی بزرگ است که هزینه بیشتری از آن ها برای 
این کار دریافت خواهد ش��د. از این که چه زمانی این پروژه از 
فاز تجربی خارج شده و به مرحله تجاری می رسد، گوگل هنوز 
صحبتی نکرده و زمان دقیقی را اعالم نکرده است اما گفته است 
که شروع برنامه آزمایش��ی در آینده نزدیک بسیار در دسترس 

است.

 اینترنت بالونی رایگان تا سال 2020 در سراسر جهان
مارکو بیبیانو مسئول آژانس توسعه بیزینس در گوگل برزیل، ضمن اعالم این که تا سال ۲۰۲۰ 
اینترنت رایگان بالونی گوگل به سراسر جهان خواهد رسید، اظهار کرد که اینترنت بالونی بزرگترین 
و س��ریعترین تحولی است که بش��ر تجربه می کند و قرار است بیش از نیمی از جمعیت بدون 
اینترنت کره زمین ، به سایر کاربران متصل شوند. طبق آمار سازمان ملل دو سوم مردم جهان به 
دالیل مختلف از جمله  شرایط جوی و کوهستانی بودن و نداشتن زیرساخت مناسب، به اینترنت 
دسترسی ندارند و پروژه موسوم به Loon در البراتوار گوگل، واحد Google X Division با هدف 
اینترنت دار کردن همه مردم جهان به جلو برده می ش��ود. در ماه ژوئن امس��ال پرتاب بالون و 
آزمایش بالون های اینترنت دار در کالیفرنیا با موفقیت انجام شد و بعد با ارسال ۳۰ بالون اینترنتی 
در مناطق دورافتاده نیوزیلند شبکه جدید با موفقیت آزمایش شد و اکنون با جدیت تمام دنبال 
می ش��ود. بالون ها در باالی جو هر کدام دو فرستنده و 
گیرن��ده رادیویی در خ��ود دارند که یکی برای ارتباط با 
سایر بالون ها در باالی جو مورد نیاز است و دیگری برای 
 GPS ارتباط با زمین تعریف ش��ده است. آن ها سیستم
نیز برای ردیابی و گم نشدن سیگنال دارند. بالون های 
مذکور با اس��تفاده از انرژی خورش��یدی تا ۱۰۰ روز در 
آسمان در هر بار شارژ دوام دارند و با اتصال باطری قابل 
شارژ این عمر افزایش می یابد. در طول شب نیز بالون بر 
اساس انرژی ذخیره شده در طول روز به کار خود ادامه 
می دهد. اما سرعت اینترنت روی بالون به اندازه سرعت 
نسل سوم یا همان3G  خودمان است. با وای- فای کار 
نکرده و مس��تقیم از طریق تجهیزاتی 
آنتن ه��ای مخصوص  مانن��د 

است. هر کدام از بالون ها نیز تا ماهواره ساخت شرکای گوگل، قابل دریافت 
ش��عاع ۲۰ کیلومتری را تحت پوش��ش خود قرار می دهند. در همین حال برزیل با توسعه طرح 
اینترنت بالونی اختصاصی خود س��عی دارد تا در مناطق دورافتاده که مردم اینترنت ندارند، آن ها 

مخابراتی  Telebras و موسسه را مجهز به فناوری های جدید کند. پروژه مشترک کمپانی 
بالونی ادامه داشته و اولین ملی تحقیقات فضایی INPE برای توسعه اینترنت 

گرفت. موهامان آزمایش ماه آین��ده صورت خواهد 
وری ه��ای گاودات قائ��م مقام بخش  نوآ
وزی��ر گوگل هفته پیش با پائولو  برن��اردو 

در مورد همکاری با برزیل برای توسعه گوگل گلس ارتباطات برزیل دیدار کرد تا 
و اینترن��ت بالنی بحث کند اما وزارت ارتباطات برزی��ل صراحتا اعالم کرد دنبال تحقیقات 

مستقل در این زمینه است و نیازی به گوگل ندارد. به هر حال مشخص است 
که دیر یا زود نتیجه تالش های گوگل در این زمینه مشخص می شود 

و به احتمال زیاد، پروژه ای که بیش از ۳ سال است گوگل برای 
آن وقت صرف کرده است، به دستاوردهای خوبی خواهد 

رس��ید. آن زمان خواهد بود که م��ا از گوگل ممنون 
خواهیم ب��ود که به ما اینترنت رایگانش را هدیه 

کرده است. بدون شک پروژه های بزرگی نظیر 
پ��روژه Loon تنها از ش��رکت های بزرگی 

نظیر گوگل برخواهد آمد.
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لپتاپ��ی که در این پیش��نهاد معرفی گردیده اس��ت، 
اگر دل ش��ما را برای خرید خود نب��رد، قطعا توانایی 
برانگیختن تحسین ش��ما را در برابر قیمت مناسبش 

خواهد داشت.
Lenovo Thinkpad E540 لپ تاپی خوش ساخت 

و قدرتمند است که به سبب قیمت مناسبش می تواند 
ذهن هر خریداری را س��خت به خود مشغول کرده و 

دلبری کند.
هنگامی که مصاحب��ت و همنش��ینی پردازنده ای از 
ش��رکت Intel  و س��ری 4712MQ که از فرکانس 
GHz 3.3 به��ره می برد، ب��ا ۱۰ گیگ حافظه رم و 

 GeForce GT 840M  ۲ گیگ حافظه گرافی��ک
مش��اهده می ش��ود، نمی توانیم لفظی غیر از قدرتمند 

برای این فرزند LENOVO  به کار ببندیم.

الزم ب��ه ذکر اس��ت مغ��ز قدرتمند این لپت��اپ از ۶ 
مگابای��ت حافظه نهان بهره می برد و خیال ش��ما را 
از بابت غلبه بر کارهای س��نگین پردازشی همچون 

رندرینگ تصویر راحت می کند.
ای��ن LENOVO مانن��د دیگ��ر برادرانش ب��ا بهره 
گی��ری از صفحه کلیدی فوق العاده راحت، حس لذت 
و آرامش را به انگش��تان و دس��تان شم�ا انتقال می 
دهد اما ضخامت بدنه آن 29.6 میلیمتر می باشد که 
باریک به حساب نمی آید و وزنی بالغ بر 2.4 کیلوگرم 
دارد. یکی از مزایایی که برای برخی از ک�اربران مهم 
جلوه می کند مات بودن صفحه نمای�ش اس���ت ک�ه 
لپ ت��اپ Thinkpad E540 از آن برخوردار اس��ت. 
مات ب��ودن این صفحه باعث می ش��ود نور در طول 

روز منعکس نشود.

و  داده  توضیح   Bad Sector مورد  در  لطفا  با سالم.   
در خصوص نحوه تعمیر کردن Bad Sector هارددیسک 

راهنمایی کنید. با تشکر 
به  بدسکتورها  می بینند  خسارت  استفاده  قابل  سکتورهای  که  زمانی 
وجود می آیند و تمامی اطالعات موجود روی این سکتورها در معرض 

خطر قرار می گیرند.
خرابی  کردن  خنثی  برای  تدبیری  نمی تواند  سیستم عامل  متاسفانه 
اطالعات در دستور کار خود قرار دهد و برای جبران این بی ثباتی در 

سیستم عامل نیاز به مدیریت انسانی می باشد.
خطاهای  هارددیسک ها  روی  بدسکتور  ایجاد  دالیل  از  دیگر  یکی 
و  خواندن  زمان  در  که  است  ناچیزی  بسیار  یا خطاهای  و  نرم افزاری 
نوشتن و نشاندن اطالعات روی صفحات توسط هدها ایجاد می گردد 
به این نوع بدسکتور Soft Bad Sector می گویند که با دوباره نویسی 

سکتورها رفع می شود.

یک�ی از خ�واص بدسکت�ورهای هارددیسک گرایش و تمایل آن ها به 
زیاد شدن می باشد.

به دلیل سطح بسیار حساس صفحات موجود آلومینیومی در هارددیسک 
با ایجاد Hard Bad Sector به مانند شیار و ترک هنگام خواندن و 
نیز  بدسکتورها  است  پیشروی  حال  در  دائما  که  شیشه  روی  نوشتن 
سایر مناطق صفحه را فرا می گیرند و یکی از دالیل دیگر این مسئله 
ایجاد اختالل در کارکرد هدها می باشد که به افزایش این بدسکتورها 

کمک می کند.
موثرترین راه برای جبران و جلوگیری از خسارت بیشتر فرمت درایو پس 
از پشتیبان گرفتن از اطالعات می باشد زیرا پس از فرمت هارددیسک 

درایو از سکتورهای جایگزین و جانشین استفاده می کند.
اگر بدسکتورها فضای زیادی از هارددیسک را فرا گرفته باشند، تنها راه 
باقیمانده این است که بقیه سکتورهای خراب را  باید از سیستم نوشتن 

و خواندن اطالعات حذف کرد.

اگر چش��مان خود را بس��ته و سفری به اواس��ط دهه هفتاد داشته باشیم، 
به وضوح س��رعت پیش��رفت فناوری و فراگیر شدن استفاده از رایانه های 
شخصی را در هر خانه ایرانی مشاهده می کنیم، به طوری که در چند سال 

اخیر زندگی بدون رایانه بسیار مشکل و هزینه بر شده است.
ام���ا س��وال�ی که می ت��وان مطرح کرد ای�ن اس��ت که تاکن�ون س��هم 
تولیدکنندگان و شرکت های داخلی از این بازار به وجود آمده به چه میزان 

بوده است؟ 
هیچ ش��کی نیست که بازار رایانه و لوازم جانبی آن، یکی از پردرآمد ترین 
و پررونق ترین بازارهای کش��ور بوده و هس��ت و شرکت های داخلی هم 
این موضوع را درک کرده و به س��مت تولید لوازم جانبی رایانه ها س��وق 

پیدا کرده اند.
در ای��ن میان بای�د گف�ت هر چن�د ک�ه بس��یاری از ش��رکت ها به دلیل 
پیچیدگی فناوری و نبود تجهیزات خاص از تولی�د اقالمی چون بوردهای 
الکترونیکی و تراش��ه ها عاجز مانده ان�د اما کیفی��ت تولیدات آنان در رده 
محصوالت جانبی نه تنها ضعفی نداش��ته بل�که در حد صادرات هم بوده 

است. 
برخورداری از ویژگی هایی از جمل�ه قیم�ت نسبتا پایین و کیفیت مناسب، 
کااله��ای ایران��ی را در زمره ک�االه�ای محب��وب ق��رار داده و همی�ن 
عام��ل باعث در اختی�ار گرفت�ن س��هم زیادی از ب�ازار توس��ط کاالهای 

داخلی شده است. 
ام��ا وجود محصوالت چینی با تنوع باال و تعداد بی ش��مار آنان که حتی 
برای دیگر کش��ورهای توسعه یافته هم معضل و مش��کل به ب�ار آورده 
سبب از چشم افتادگی اجناس داخلی و گرایش به نمونه های چینی مشابه 

شده است.
از س��ویی تحریم های ناعادالنه وضع ش��ده علیه ایران مش��کالتی نظیر 

گران تر تمام ش��دن قیم��ت تجهیزات جانبی رایانه ه��ا را به وجود آورده 
اس��ت، اما تاثیر مثب��ت همین تحریم ها باعث ش��ده تا تن��وع و فراوانی 
کاالهای خارجی کاهش یابد و موجب فعالیت هر چه بیشتر تولیدکنندگان 

و شرکت های ایرانی و افزایش تولیدات داخلی گردد.
 با این حال اگر بخواهیم همه تولیدات را کامال ایرانی بدانیم دچار اشتباه 
ش��ده ایم چرا که درص��دی از آن ها به صورت مونتاژ می باش��د اما بخش 
اعظمی از قطعات توس��ط شرکت های داخلی )که تعداد آن ها چندان زیاد 
نیس��ت و انگشت شمار هس��تند( طراحی و تولید شده است که در نهایت 
محصوالت موجود هر چند به صورت مونتاژ دارای کیفیتی به مراتب بهتر 
از نمونه های چینی به حساب می آید اما نباید از تذکر این مورد غافل شد 
که  تولید به این س��بک برای تولیدکنندگان داخلی خزانه ای از تجربه و 
پیشرفت به ارمغان آورده است و متوقف شدن در همین سطح  درب های 

ترقی را به روی آن ها خواهد بست.
همچنین اشاره به دو مشکل قاچاق و انحصار طلبی که تاثیر بسیار زیادی 

در سالمت بازار و قیمت ها گذاشته، فوق العاده حائز اهمیت است.
س��رازیر ش��دن کاالهای بدون گم�رک و با ه�ر کیفیت�ی در ب�ازاره�ای 
کش��ور که اکثرا با قیمت های پایین در اختی�ار مشتریان قرار می گی�رند 
مانع بزرگی برای ش��کوفای�ی اس��تع�داده�ای تولی�دکنندگان ایرانی به 
حس��اب می آیند و عرصه را ب��رای جوالن و خودنم�ایی ش��رک�ت های 
داخل���ی تن�گ و تنگ تر می کنند؛ جدا از این که تعداد کم ش��رکت های 
داخل��ی ه��م بر ارتفاع ای��ن مانع م��ی افزاید و حس رقابت و پیش��رفت 

کم رنگ تر می شود.
امید که با حمایت بیش از پیش مس��ئوالن از صنعت ICT موجبات رشد 
اقتص��ادی و رون�ق ب��ازار و افزای�ش به کار گیری نیروی جوان مس��تعد 

فراهم شود. 

 Monitor: 15.6”  TFT LED-backlit LCD   

 Main Board: ----    

CPU: Intel Core i7 4712MQ 2.30GHz
Memory: 10 GB DDR3

VGA: NVIDIA GeForce GT 840M 2GB
HDD: 1 TB 5400 RpM

Weight: 2.44 Kg               
ODD: DVD-RW        

OS: ---- 

KeyBoard: ----

Mouse:     ----

Speaker:     ----

Printer:     ----

----    

    ----

----    

----    
----    

----    

----    

----

----    

    ----

    ----

----    

----    

تواضع در عین قدرت نمایی از بازار لوازم جانبی رایانه چه خبر؟!
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یادداشتبازار
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پیشنهادهفته

امواج  به  نسبت  را  طوالنی تری  مسیر   n نوع  کروی 
کروی نوع g پشت سر می گذارد.

برای حرکت  بیشتری  آزادی  امواج  گیرنده  یعنی  این 
در محیطی بزرگ تر در اختیار خواهد داشت. در امواج 
به صورت  امواج   beamforming بر  مبتنی   ac نوع 
در  می شود.  ارسال  گیرنده  در جهت  تنها  و  جهت دار 
با  ارتباط،  آغاز  هنگام  در  دستگاه  هر  فناوری،  این 
تولید اطالعاتی، جهت و موقعیت خود نسبت به دیگر 

تجهیزات را معین می نماید.
چند  یا  دو  توسط  لحظه  یک  در  پیچیده،  فرآیند  این 
را  آن ها  نسبی  جهت  و  می گیرد  صورت  دستگاه 

مشخص می نماید.
به این ترتیب تمام توان دستگاه برای افزایش قدرت، 
برد و پهنای باند سیگنال )که لزوما به گیرنده خواهد 

رسید( صرف خواهد شد.
الزم به ذکر است همه دستگاه های مجهز به فناوری 

ac از beamforming پشتیبانی نمی کنند.

لذا اگر به دنبال خرید یک م�ودم ی�ا روتر با فناوری 
فناوری  از  محص�ول  پشتیب�ان�ی  به  هستی�د،   ac

beamforming توجه نمایید.

 Wi-Fi اولیه  فناوری های  در  امواج است.  نوع گسیل 
امواج از مودم، روتر، تلفن همراه یا هر تجهیز دیگری 
گسیل  ممکن  جهات  تمام  در  و  کروی  صورت  به 
می شود. این امواج کروی همه فضای اطراف خود را 
می پیماید به امید این که گیرنده مناسب امواج آن را 

در نقطه ای غیرقابل تشخیص دریافت کند.
واقعی  توان  و  فرکانس  به  امواج  این  به  موثر  برد 
فرستنده و گیرنده بستگی دارد، به گونه ای که امواج 

مجهز به این فناوری بسیار گران قیمت بودند و البته تلفن های همراه و 
لپ تاپ های معدودی از آن پشتیبانی می کردند اما این روزها شاهد کاهش 
قیمت مودم ها و روترهای این نوع هستیم. محصوالت جدید و متنوعی با 
قابلیت ارسال و دریافت این نوع امواج ساخته شده اند و اندک اندک، بازار 

در حال کوچ از Wi-Fi نوع n به ac است.
از منظر تئوری، امواج نوع ac شباهت زیادی به امواج نوع n دارد اما در 
عمل به سبب فناوری beamforming برد موثر و سرعت انتقال داده به 
مراتب بیشتری در فناوری ac موجود است. دلیل این تفاوت راندمان، در 

آن ها  معموال  هستند!  سختی  جان  موجودات  روترها  و  مودم ها  بیشتر 
کمتر خراب می شوند و به همین دلیل، در بسیاری از خانه ها می توان 
مودم های قدیمی را مشاهده کرد که هنوز کار می کنند. این اتفاق اگر 
ارتباط  نوع  می شود  باعث  اما  نیست  بدی  اتفاق  خود  خودی  به  چه 

تجهیزات در منازل قدیمی باقی مانده باشد.
آن چه بیشتر مد نظر ماست، Wi-Fi است. Wi-Fi یک فناوری بی سیم 
کامال جا افتاده است. این واسط ارتباطی، انواع گوناگونی دارد. Wi-Fi را 
به انواع b، g، n و ac دسته بندی می کنند. مودم ها و روترهای مجهز 
به Wi-Fi نوع b و g کند هستند و سرعت انتقال اطالعات )پهنای باند( 
از طریق این واسط ها در این روزها کامال تاریخ مصرف گذشته تلقی 
می شود. عالوه بر پهنای باند، برد مفید این دستگاه ها کوتاه است. در 
واقع برای داشتن یک ارتباط مفید و دائم با این نوع مودم ها، نباید از 

آن ها فاصله گرفت.
این فاصله ممکن است با توجه به دیوارها، درها و محیطی که در آن 
 Wi-Fi قرار می گیرد متفاوت باشد اما در موارد بسیاری دیده می شود که
نوع b تنها در محدوده یک اتاق یا تنها کمی بیشتر آنتن دهی موثر و 
ثابت دارد. این در حالی است که بیشتر تلفن های همراه امروزی حداقل 

به فناوری نوع n مجهز هستند. 
فناوری ac یا beamforming یک فناوری نسبتا جدید است که اندک 
اندک در حال عمومیت یافتن است. دو سال پیش، مودم ها و روترهای 

دوران مودم های قدیمی رو به پایان است
امواج  beamforming موثرتر اطالعات را به مقصد می رسانند
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چند هفته پیش س��هامدار عمده شرکت مخابرات، آگهی فروش یک تکه 
سهام ۵۰ درصدی به اضافه یک سهم را منتشر کرد و شرایط عجیبی را 
برای چگونگی واگذاری این س��هام مطرح نمود؛ خرید اوراق ۵۰ میلیون 
تومان��ی و س��پرده ۱۲۰ میلیون تومانی، در حالی که فروش��نده در رد هر 
پیش��نهادی مختار بود! جالب این جاس��ت که فروشنده سهام مدعی بود 
که کسی حاضر و قادر به خرید این سهم نیست و البته عقل سلیم حکم 
می کند که کس��ی این کار را با شرایط سرتاسر احمقانه تعیین شده انجام 
ندهد. با این وجود چند شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت مدعی شده اند 
که بر اساس قانون، برای این خرید از وزارت ارتباطات کسب اجازه کرده 
و حاضر به انجام این خرید هستند اما فروشنده سهام معتقد است که اینک 

دیگر دیر شده و پرونده فروش بسته شده است!
ادعای فروش سهام شرکت مخابرات در حالی مطرح شد که مالک سهام، 
مدعی بود که متضرر شده و اگر کسی حاضر به خرید سهام باشد، با کمال 
میل این کار را انجام خواهد داد و بسته شدن پرونده تنها در ۵ روز کاری، 

به هیچ وجه با این ادعا سازگاری ندارد.
آن چ��ه در این ادعا کمتر مورد توجه قرار می گیرد، زیان ده بودن س��هام 
شرکت مخابرات است. ش��رکت مخابرات ارائه دهنده انحصاری خدمات 
تلفن ثابت و مالک زیرس��اخت سیم مس��ی تلفن در سراسر کشور است. 
به زبان س��اده تر، هر کسی که در ایران اینترنت ADSL بفروشد، شرکت 
مخابرات ذینفع خواهد بود. با این وجود ش��رکت مخابرات مدعی اس��ت 
که جز با افزایش تعرفه ها، نمی توان ش��رکت مخابرات را سودده کرد و از 
این رو س��هامداران زیان دیده، حاضر به فروش سهام شده اند. با توجه به 
نرخ تورم این ادعا می تواند صحت داش��ته باشد اما شرایط چیز دیگری را 

نشان می دهد.
در بیشتر نقاط کشور، شرکت مخابرات از ارائه خدمات بیشتر به مشترکان 

جدید ناتوان اس��ت. اگر همین امروز قصد خرید یک خط سیم تلفن جدید 
برای یکی از کالن ش��هرهای کشور داشته باشید، باید ماه ها و شاید حتی 
برای همیشه منتظر بمانید. شرکت مخابرات در بیشتر نقاط شهر مشهد قادر 
به ارائه پورت جدید اتصال به اینترنت نیست و تعداد زیادی از هموطنان ما 
علیرغم این که با کمال میل حاضر به پرداخت تمام هزینه ها حتی به صورت 
پیش پرداخت و برای یک س��ال آینده هستند، نمی توانند خدمات اینترنت 
دریافت کنند و این نشان از بی کفایتی گردانندگان شرکت مخابرات است. 
جالب این جاست که مسئوالن شرکت مخابرات ناتوانی خود از ارائه خدمات 
و افزایش درآمد را به دوش مردم می اندازند و انتظار دارند که همه مشکالت 

آن ها با افزایش تعرفه خدمات مکالمه و اینترنت تامین شود.
مسئوالن شرکت مخابرات معتقدند ادعای خرید سهام توسط شرکت های 
ارائه دهنده اینترنت، تالش تبلیغاتی است و صحت ندارد. اگر این اعتقاد 
واقعی اس��ت، بسته ش��دن پرونده چه معنایی می تواند داشته باشد؟ برای 
راس��تی آزمایی تالش مدعیان خرید، چه راهی جز ادامه فرآیند فروش و 
نشستن سر میز مذاکره وجود دارد؟ وقتی شرکت مخابرات پرونده فروش 
را با عجله می بندد، در واقع ترس خود را نش��ان می دهد؛ ترس از این که 
مبادا یک خریدار واقعی پیدا ش��ده باش��د و این نشان می دهد که ادعای 
فروش س��هام در قالب یک تک��ه و به صورت نق��دی، خود یک تالش 
تبلیغاتی است اما سهامداران برای تبرئه شدن از این چنین برچسبی، پیش 

دستی کرده و همین برچسب را به خریداران احتمالی می زنند.
خوب اس��ت بدانید که ش��رکت مخابرات قس��طی واگذار شده است و در 
آینده ای نزدیک، بخش��ی از این سهام به دلیل تعویق در پرداخت اقساط، 
در فرابورس به فروش گذاشته خواهد شد. با این همه، سهامداران شرکت 
مخابرات دوس��ت دارند س��هام خود را به صورت کام��ال نقدی و به قول 

خودشان به قیمت دالر ۳۰۰۰ تومانی به فروش بگذارند!

فریب های تبلیغاتی، به قیمت افزایش تعرفه
10/550/000 ريال وحید     صفایی

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

i7 4790
   i5 4440 1150

i3 3240

G2030 3MB/3GHz

G1820  (2mb   2.7GHz)  1150

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

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

 BIOSTRAR GT 650 1GB

ASUS 5450 2GB / SG

Sapphire 5450 / 1GB DDR3 / FU

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

ASUS Z87 K / FU
ASUS H87ME /VS

GIGA P81   D3 (3pci/usb3/paralel) 

GIGA H61M S2PT  /AJ

ASROCK H61MDPS  SYBER

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

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

           4GB GEIL /1600/ EVO Veloce

2GB APPACER / 1600  / SG      

2GB PATRIOT 1600 / VS             

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

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

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

500 TOOSHIBA 32MB / FU   

1/170/000 ريال
610/000 ريال

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

 EXTERNAL / PIONEER
LITEON BOX SAZGAR
 PIONEER OEM LIFE

HP  BOX SYBER
SAMSUNG OEM SARIR

 سالم بایت. لطفا بفرمایید MAC address چیست و 
چه استفاده ای می شود؟ با تشکر

Media Access Control Ad- م�خ�ف�ف عب�ارت MAC Address

dress است و به معنای "زیرالیه کنترل دسترسی به رسانه" بوده و 

یک آدرس فیزیکی ۶ یا ۸ بایتی است که توسط سازنده های کارت های 
به  کامپیوترها  اتصال  امکان  که  سخت افزاری  )قطعات  شبکه  واسط 
روی  )اغلب  آن  حافظه  روی  می دهند(.  را  شبکه  یک  به  یا  یکدیگر 
معموال  آدرس مک  می کنند.  ذخیره  خواندنی(  فقط  حافظه   -  ROM

آدرس فیزیکی )Physical Address( نیز خوانده می شود.
تمامی دستگاه هایی که به هر طریقی به یک شبکه متصل می شوند )از 
تلفن های هوشمند، مودم های خانگی، لپ تاپ ها و دستگاه های  جمله 
این ترتیب در یک  به  دیگر( دارای یک مک آدرس جداگانه هستند. 

شبکه داده ها به مقصد و واسط شبکه مشخص ارسال می شوند.
 سالم بایت. چه طور می توان DVD و CD را قفل کرد به 

طوری که نتوان از آن اطالعاتی را برداشت؟
برای باال بردن امنیت CD و DVD می توان با استفاده از نرم افزارهای 

زیر روی آن ها قفل گذاری کرد.
 Nero ۱- برنامه

 ،winISO مانند    ISO فایل هاي  ویرایشگر  های  برنامه  از  یکي   -۲
ultraISO

 TZ Copy Protection ۳- نرم افزار
و برای سی دی های صوتی:
 CCD-Lock ۱- نرم افزار

CloneCD ۲- برنامه
 سالم. آیا کینکت را به جز ایکس باکس می توان برای 

PC استفاده کرد؟
استفاده کرد ولی مایکروسافت دومین   PC برای  را نمی توان  کینکت 

نسخه کینکت ویندوزی خودش را ارائه کرده است.

| Drive |

| HDD |

| RAM |

| Motherboard |

| GraphicCard |

| CPU |یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار

محدود  بسیار  ویرایش  در  شما  مانور  قدرت  کنید،  آغاز 
می شود. به جای این کار، کارت حافظه جانبی بیشتری 

خریداری کنید و تصاویر خود را با رزولوشن باال بگیرید.
باشد،  باالتر  در عکاسی  استفاده شده   ISO ۸. هر چه 
میزان نویز نیز بیشتر خواهد بود و در نتیجه هر چه تصویر 
کرد.  خواهید  مشاهده  بیشتری  نویز  کنید،  بزرگ تر  را 
عکس هایی که در شب گرفته می شوند معموال در معرض 
نویز هستند. به منظور کاهش نویز از باالترین کیفیت 
برای عکاسی  پایه  از سه  کنید،  استفاده  موجود  عکس 
استفاده کنید و پایین ترین میزان ISO که منتهی به تار 

شدن تصویر نمی شود، انتخاب نمایید.
۹. با باز کردن دریچه دیافراگم، نور کم محیط را جبران 
کنید. اگر سوژه ثابت است، می توانید با پایین  آوردن سرعت 
شاتر نیز این مشکل را رفع کنید. همیشه استفاده از فالش 
را به عنوان آخرین گزینه در نظر داشته باشید، چرا که 

فالش، شرایط طبیعی نور محیط را از بین می برد.
۱۰. باال بودن شدت نوردهی، منتهی به روشنی بیش از 
حد و کاهش جزئیات می شود. کمی دیافراگم را ببندید 
و سرعت شاتر را افزایش دهید تا مشکل شدت نوردهی 

رفع شود.

۶. فاصله مناسب از سوژه و میزان زوم را رعایت کنید. 
سوژه های خیلی دور یا خیلی نزدیک، اثر مناسبی روی 

بیننده ندارند.
7. پایین آوردن رزولوشن به امید گرفتن عکس های بیشتر، 
اصال فکر خوبی نیست. استفاده از تنظیمات وضوح پایین به 
معنی از دست دادن کیفیت عکس است. عالوه بر این هر 
بار که شما یک تصویر را به صورت JPEG ذخیره می کند 
اندکی کیفیت آن کاهش می یابد. اگر از ابتدا با فایلی کوچک 

بگویید به جایی غیر از لنز دوربین نگاه کند تا بازتاب نور در چشمش در لنز نیفتد.
۴. مغایرت رنگی یا به هم ریختگی رنگ ها، مشکلی رایج و معروف در عکاسی 
دیجیتال است. در عکاسی دیجیتال می توانیم از تنظیمات تعادل رنگ سفید 
)WB – White balance( برای مقابله با این مشکل استفاده کنیم. حالت 

خودکار یا تنظیمات WB بهینه را برای این حاالت انتخاب کنید.
۵. هنگام کادربندی عکس، طوری قرار بگیرید که اشیاء و سوژه های کم تری 
در تصویر ثبت شود. هر اندازه که تصویر خالی از سوژه های متفرقه باشد، سوژه 

اصلی بهتر به چشم خواهد آمد.

این روزها خیلی ها به دوربین های دیجیتال دسترسی دارند. دوربین های تلفن 
همراه، یکی از انواع آن ها هستند. در حالی که عکاسی با دوربین دیجیتال کار 
آسانی است اما اشتباهات رایجی در این کار وجود دارد که بسیاری از افراد از آن 
بی اطالع هستند. در این شماره قصد داریم به برخی از این اشتباهات، اشاره کنیم.

۱. قبل از عکسبرداری فکوس کنید. بیشتر دوربین های دیجیتال، پس از فشرده 
نگه داشتن دکمه شاتر، فوکوس می کنند. معموال این دکمه ها دو مرحله ای 
هستند و قبل از این که تا بیشترین حد ممکن فشرده شوند، فوکوس انجام 

می دهند. عکسبرداری بدون فوکوس، رایج ترین دلیل تار شدن تصاویر است.
۲. تصویری که کنتراست زیادی دارد، عکسی است که بین نواحی روشن و 
تاریک آن تمایز زیادی وجود دارد. این مشکل در روزهای آفتابی دیده می  شود. 
برای حذف نواحی سایه دار از فالش استفاده کنید و یک یا دو پله، نوردهی را 
کم تر کنید. نوردهی با استفاده از تغییر ISO، سرعت شاتر و اندازه دیافراگم 

تغییر می کند.
۳. علی رغم این که چشم قرمز را می توان به سادگی و با استفاده از یک نرم افزار 
ویرایش عکس اصالح کرد، پیشگیری از رخ دادن آن در همان ابتدای عکس 
گرفتن بهتر است. چشم قرمز زمانی رخ می دهد که افراد با چشم روشن جلوی 
فالش دوربین قرار می گیرند و شبکیه چشم، نور فالش را باز می گرداند. 
می توانید با استفاده نکردن از فالش درونی دوربین تا جای ممکن، از بروز این 
پدیده جلوگیری کنید. بسیاری از دوربین ها نیز حالت حذف قرمزی چشم خودکار 
دارند؛ از آن استفاده کنید. تکنیک دیگر قابل استفاده این است که به سوژه 

چند فوت کوزه گری برای عکاسی بهتر
10 اشتباه رایج که در هنگام عکاسی دیجیتال رخ می دهد
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مطمئنا این روزها بسیار کمتر از گذشته صدای زنگ 
تلفن خانه شما به صدا در می آید و خودتان هم کمتر 
بیشتر  در  می کنید،  استفاده  خود  منزل  ثابت  تلفن  از 
مواقع هم ممکن است در منزل حضور نداشته باشید 
و تلفن شما زنگ بخورد و کسی نباشد که پاسخگوی 
این  از  گذشته  باشد.  می شود،  گرفته  که  تماس هایی 
موارد شاید شما هم بارها به این کار احتیاج پیدا کرده 
باشید که مکالمات تلفني خود را از تلفن ثابت در منزل 
به گونه اي ضبط و نگهداري کنید. به طور مثال در 
زماني که به دالیلي قادر نیستید به تلفن پاسخ دهید، 
خوب است بتوانید به طریقي مطلع شوید که چه کسي 
پشت خط است و چه کاري با شما دارد. البته در حال 

حاضر برخي از تلفن ها از این امکان بهره مند هستند 
و شما مي توانید با استفاده از آن ها یک منشي براي 
تلفن خود داشته باشید. اما گذشته از این مورد اگر شما 
بتوانید در تمامي حاالت کلیه مکالمات خود را ضبط 
کنید، مي توانید آرشیوي هم از مکالمات مورد عالقه 
خود داشته باشید و شاید زماني دوست داشتید که به 

این مکالمات گوش دهید.
کرد  خواهیم  معرفي  را  نرم افزاري  شما  به  هفته  این 
را  خود  تلفني  مکالمات  بتوانید  آن  از  استفاده  با  که 
ضبط کنید. این نرم افزار Call Corder  نام دارد که 
محیط بسیار آسان و جذابي را در اختیار کاربران قرار 
قادر خواهید  نرم افزار  این  از  استفاده  با  مي دهد. شما 
بود ساعت هاي متوالي مکالمات تلفني خود را درون 
با  را  آن ها  و  کرده  ضبط  خود  رایانه  دیسک  هارد 
استفاده از مودم در رایانه خود ذخیره کنید. فایل هاي 
 Wav مکالمات شما با استفاده از این نرم افزار با فرمت
ذخیره خواهند شد و یکي از مهم ترین ویژگي هایي که 
این نرم افزار در اختیار شما قرار مي دهد این است که 
با تمامي نسخه هاي ویندوز سازگار است. این نرم افزار 
مي تواند تمامي تماس هاي ورودي شما را به صورتي 
باشد  جالب  هم  شما  براي  شاید  کند.  ضبط  خودکار 
بدانید کیفیت فایل هایي که توسط این نرم افزار ضبط 
این فایل ها  باال بوده و شما مي توانید  مي شود بسیار 
را مانند یک فایل صوتي معمولي گوش کنید.از دیگر 

هم  مورد  این  به  مي توان  نرم افزار  این  توان�ایي هاي 
تعیین  را  زماني  مدت  مي توانید  شما  که  کرد  اشاره 
کنید تا پس از گذشت آن عملیات ضبط مکالمه انجام 
رسا  براي  را  تنظیماتي  مي توانید  شما  گیرد.همچنین 
بودن صدا در این نرم افزار انجام دهید.عالوه بر این 
نرم افزار وجود دارد  این  موارد ویژگي دیگري که در 
این است که شما مي توانید با استفاده از سیستم کالر 
آي دي که در این نرم افزار قرار داده شده است شماره 
باشید. با شما تماس مي گیرد، داشته  را که  شخصي 

این  در  را  دیگري  تنظیمات  مي توانید  همچنین شما 
مورد انجام دهید. به طور مثال اگر بخواهید مي توانید 
تنظیماتي را انجام دهید که در هنگامي که کسي با 
شما تماس مي گیرد، به جاي شماره افراد نام آن ها در 
نرم افزار شما ظاهر شود.در صورت�ي که از این نرم افزار 
خواهد  قادر  را  شما  کنی�د  استفاده  آنالین  حالت  در 
مکالمه  صوتي  فای�ل  مکالمه،  اتمام  از  پس  ساخت 
شما  همچنین  کنید.  ارسال  خود  ایمیل  آدرس  به  را 
پیام ضبط کرده و به  مي توانید براي تلفن خود یک 
این طریق از یک منشي تلفني هم استفاده کنید. به 
این ترتیب در نبود شما هم، به تلفن هاي شما پاسخ 

داده خواهد شد.
شما مي توانید این نرم افزار را از نشاني

http://goo.gl/CW19OZ

دریافت کنید.

در زمان��ي ک��ه قص��د خرید ی��ک لپ ت��اپ را دارید، 
راهنماه��اي زیادي براي ای��ن کار وجود دارد اما آیا تا 
به حال ب��ه این فکر کرده اید که الزم اس��ت لپ تاپ 
ش��ما یک کیف مناس��ب هم داشته باش��د و این نیاز 
وجود دارد که اطالع��ات کافي براي خرید یک کیف 
کاربردي و مناس��ب داشته باشید و به خرید هر کیفي 
رضای��ت ندهید.این هفته ش��ما را با این مقوله آش��نا 
خواهیم ک��رد و نکات��ي را براي ش��ما خواهیم گفت 
که به ش��ما در خرید ی��ک کیف لپ تاپ خوب، کمک 
بس��یاري مي کند.کیف لپ تاپ یکي از وس��ایل جانبي 
لپ تاپ اس��ت که براي هر کسي که لپ تاپ دارد یک 
وس��یله بسیار ضروري به حساب مي آید. با گسترش و 
تحوالت اجتماع ش��هري و به دنبال آن تغییر نیازهاي 
مردم، انواع مختلفي از کیف ل�پ ت�اپ ب�ا ط�راحي ها 

و کاربري هاي متفاوت به بازار وارد شده اند.

چرابایدکيفلپتاپداشتهباشيم؟
یکي از بزرگترین مشکالت ما این است که هیچ وقت 
در هی��چ زماني این س��وال را قبل از خرید از خودمان 
نمي پرس��یم و ب��ه همین خاطر در زم��ان خرید کامال 
تس��لیم حرف هاي فروش��نده مي ش��ویم.خرید کیف 
لپ تاپ، تنها راهي نیس��ت که بت��وان با آن لپ تاپ و 
س��ایر لوازم همراه خود را هنگام سفر با آن محافظت 
کرد. ش��اید این کیف بتواند به حمل وسایل شخصي 
ش��ما در س��فر کمک نماید.خرید ی��ک کیف لپ تاپ 
درست بر اس��اس نیازها و برنامه هاي کاري مي باشد 
و صرفا بر اساس قیمت یا سایر موارد نیست.هر کاربر، 
داراي نیازهاي متفاوتي بوده و باید یک کیف لپ تاپ 

خریداري کند تا بتواند نیازهایش را جوابگو باشد.

انواعمدلهايکيفلپتاپ
ی��اد بگیریم ک��ه چه مدل کیف هاي لپ ت��اپ در بازار 
موجود اس��ت و هر مدل مختلف کیف لپ تاپ داراي 
چ��ه ویژگي هایي مي باشد.دانس��تن ای��ن خصوصیات 
تصمیم گیري ش��ما را براي خرید آس��ان تر مي سازد. 
ببینید که چه مدلي باید پیش��نهاد ش��ود و چه تفاوتي 
بین ای��ن کیف ها وجود دارد.خواه ی��ک دید حرفه اي 
نس��بت به کیف داشته باش��ید یا نظري عمومي برآن 
بیندازی��د، مي توانید با خرید آن نیازهاي تان را برطرف 

سازید. ش��ما مي دانید که چه مدل هایي براي کارتان 
مناس��ب مي باش��د، لذا بررس��ي و مطالعه این موارد، 
مي تواند ش��ما را در انتخاب ن��وع کیف لپ تاپ کمک 

بسیاري نماید. 

کيفهايلپتاپيکوچک
با این مدل کیف ها، افراد باید به دنبال کیفي باشندکه 
داراي پد مناس��ب و بند خوب باش��د ت��ا هنگام حمل 
کردن، پد روي ش��انه قرار گرفته و شما را اذیت نکند. 
همچنی��ن باید فض��اي زیادي براي ق��رار دادن لوازم 
کوچ��ک داش��ته باش��د. همچنین س��ایر ویژگي هاي 
مناس��ب آن باید شامل داش��تن جیب هایي در بیرون 
کیف باش��د تا دسترس��ي آسان و س��ریع به موبایل و 
برگه هاي کاغذ خود داش��ته باش��یم.عامل دیگر وزن 

کیف است که باید هنگام خرید به آن توجه کرد. 

کيفهايلپتاپازباالبازشونده
ای��ن کیف ه��ا مي تواند بهترین دوس��ت ش��ما هنگام 
س��فر باش��د. با این نوع کیف ها مي توان ب��ه لوازم و 
اس��ناد یا حتي لپ تاپ خود دسترس��ي سریع و آسان 
داش��ت.مهم ترین آیتم ب��راي انتخاب ای��ن کیف ها، 
اندازه لپ تاپ شماس��ت که بتوانید با خود حمل کنید. 
همچنین تعداد جیب هاي موجود براي قراردادن لوازم 
جانب��ي و وزن کیف نیز از جمله م��وارد مهم انتخاب 
این کیف ها مي باش��د. این کیف ها در شرایطي بسیار 
مناس��ب هستند که شما طبق عادت یا از روي امنیت 

مي توانی��د لپ ت��اپ خ��ود را از کیف تان خ��ارج کنید. 

کيفهايلپتاپکولهپشتي
 ای��ن کیف ها ب��راي حمل لپ تاپ و س��ایر وس��ایل 
همراه تان بس��یار راحت و آسان هس��تند. آن ها داراي 
فضاي بس��یاري بوده و داراي ن��وار و بند قابل تنظیم 
با شانه ش��ما مي باشند تا به راحتي آن را از شانه خود 
آوی��زان کنید. این کیف ها ضریب امنیتي باالیي دارند 
و شما مي توانید به سالمت لپ تاپ خود را حمل کنید.

کيفهايمدلپيکها
 ای��ن کیف ها ب��راي آن افرادي که ب��ه طور حرفه اي 
همیش��ه مدارک و لپ تاپ همراه دارند، مي تواند مورد 
خوبي باشد. این کیف ها داراي ظاهر عمومي تري بوده 
و بدون این که جلب توجهي کند که چه چیزي ممکن 

است داخل آن باشد، مورد استفاده قرار مي گیرد. 

کيفلپتاپمخصوصخانمها
خ��واه نیاز به خرید یک کیف لپ تاپ جدید براي خود 
داشته باش��ید و یا بخواهید به کسي هدیه بدهید، چرا 
کیف��ي را انتخ��اب نمي کنید که بیانگ��ر خصوصیات 
و ش��خصیت فرد م��ورد نظرت��ان باش��د؟ کیف هاي 
مخص��وص خانم ه��ا داراي جیب هاي امن بیش��تري 

براي قراردادن لپ تاپ هستند.
پس سعي کنید از این کیف ها که کاربردهاي بیشتري 

دارند، خریداري نمایید.

 سالم بایت. لطفا در مورد فناوری Keylogger توضیح دهید؟
 Keystroke logger ه��م��چ�ون  دی�گ�ری  اس�ام�ی  دارای  ک�ه   Keylogger

یا  و  سخت افزاری  وسیله  یک  می باشد،  نیز   System monitor و   Key logger

یک برنامه کوچک نرم افزاری است که هر کلیدی را که کاربر از طریق صفحه کلید 
ثبت  به صورت مخفیانه  و  گرفته  نظر  زیر  را  آن  نظیر  ورودی  کاراکتر  و  می فشارد 

می کند. 
کوچکی  اتصال  وسیله  منزله  به   Keylogger وسیله سخت افزاری،  یک  عنوان  به 
است که در نقش واسط بین صفحه کلید و کامپیوتر عمل می کند. از آن جا که این 
برای  می شوند،  متصل  صفحه کلید  به  که  است  عادی  اتصاالت  سایر  شبیه  وسیله 
شخصی که قصد کنترل عملیات کاربر را دارد پنهان سازی و عادی جلوه دادن آن 

کاری بسیار ساده است.
را  تایپ شده  کاراکتر  این وسیله هر  کاربر،  توسط  تایپ  با شروع عملیات  همزمان 
جمع آوری کرده و آن را به صورت متن در حافظه خود ذخیره می کند. شخصی که 
Keylogger را به سیستم وصل نموده است باید بازگشته و به طور فیزیکی آن را 

به اطالعات موجود در آن دسترسی  بتواند  تا  ببرد  با خود  و  از دستگاه جدا ساخته 
پیدا کند.

اما شکل دیگری از Keyloggerها نرم افزاری بوده و نیاز به دسترسی فیزیکی مهاجم 
به کامپیوتر فرد قربانی ندارند.

این برنامه می تواند به صورت عمدی و با اهدافی خاص در کامپیوتر شخص قربانی 
)که به دنبال شناسایی فعالیت های او هستند( نصب شود. و یا سهوا به عنوان یک 
 Trojan برنامه جاسوسی دانلود شود و بعد از اجرا به صورت یک برنامه )اسب تروا

Horse( عمل کند.

 سالم بایت. لطفا برنامه ای برای حذف فایل های Duplication )دو 
تایی( معرفی کنید؟ با تشکر

فایل های تکراری در درایوهای مختلف و گاهی با اسم های مختلف ذخیره شده اند! 
کاربرانی که دیر به دیر اطالعات موجود در هارددیسک خود را مرتب می کنند معموال 
مختلف  قسمت  چند  در  است  ممکن  فایل  یک  می شوند.  مواجه  مشکلی  چنین  با 
این  پیدا کردن و حذف  باشد.  اسامی مختلف روی کامپیوتر ذخیره شده  با  و حتی 
فایل های تکراری، بدون استفاده از یک نرم افزار مخصوص این کار، بسیار سخت و 
زمان گیر است. موارد زیر دو نمونه از نرم افزارهایی هستند که می توانند در این کار 

به شما کمک کنند.
Duplicate File Detective Professional 5.1.57

Auslogics Duplicate File Finder

 با سالم. من یک فایل ایمیج از یک Hiren.s.Boot.CD.15.2 دارم 
که می خواهم آن را روی فلش بوتیبل کنم. یعنی این ایمیج را روی فلش 
FlashBoot استفاده  از برنامه  اجرا کنم که امکان بوت داشته باشد. 
کردم. فلش دارای امکان بوت شد اما برنامه به صورت کامل اجرا نمی شود 

و در اجرا دچار اشکال می شود. لطفا و راهنمایی بفرمایید.
برای حل این مشکل نرم افزار ISO to USB و یا سایر نرم افزارهای مرتبط را نیز 
خود  از  مشکل  زیاد  احتمال  به  آمد،  پیش  شده  ذکر  مشکل  باز  اگر  کنید.  امتحان 

نرم افزار و یا فایل ایمیج شما است.

در  برنامه نویسی  آموختن  کاربرد  بدانم  می خواستم  بایت.  سالم   
زندگی روزمره چیست؟

برای پاسخ به این سوال باید دید که درس برنامه نویسی چه تاثیری روی چه افراد و 
چه گروه هایی دارد. به این ترتیب افراد را به چند گروه تقسیم می کنیم:

مانند  شد.  خواهند  برنامه نویسی  درگیر  مستقیما  آینده  در  که  افرادی  اول:  گروه 
متخصصان نرم افزار، سخت افزار، مدیران فناوری اطالعات و افراد دیگر. مسلم است 

کار تخصص این افراد بر پایه و اساس فهم برنامه نویسی شکل می گیرد.
گروه دوم: کسان�ی هستن�د ک�ه در آین�ده به ص�ورت مستقیم از امکانات رایانه ای 
بهره می برند مانند متخصصان علوم پایه، صنای�ع و مدی�ران. این افراد نیز به فهم 
آن  با  مستقیما  و  بود  خواهن�د  محت�اج  بسیار  رایانه  برنامه نویسی  کار  طرز  از  کلی 

درگیر می شوند.
گروه سوم: افرادی هستند که از امکانات رایانه ای بهره می برند. تفاوت این گروه با 
گروه دوم آن است که گروه دوم مستقیما و به صورت اجباری از امکانات رایانه ای در 
تخصص خود بهره می برند اما این عده از مزایای رایانه سود می برند. این گروه باید 

رایانه را به خوبی بلد باشند اما به برنامه نویسی احتیاجی ندارند.
اما یک فایده بسیار مهم آموزش اصول برنامه نویسی برای تمام گروه های ذکر شده 

)که گروه سوم نیز از آن منتفع می شوند( عبارتست از فهم روش های حل مساله.
در حقیقت همه ما در زندگی با مشکالت و چالش های فراوانی مواجه می شویم که 

باید آنان را مانند مسائل حل کنیم.
بتوانیم  آن  در  ما  که  روشی  است.  قانون مند  روشی  محتاج  مسائل  این  کردن  حل 

راه حل های مناسبی برای مشکالت مان بیابیم.
یکی از این روش ها، روش حل کردن الگوریتمی مسائل است که در درس اصول 

برنامه نویسی تمرین می شود.

تماس های خود را ضبط کنید
 گلسـا ماهیـان

یک کیف و هزاران مدل
آشنایی با انواع و اقسام مدل های کیف لپ تاپ

ITدراجتماعپرسشازشماپاسخازما

مبتدیان
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قفل گذاري در برنامه هاي مختلف تلفن همراه و روي 
برنامه هایي که دوست نداریم دیگران آن ها را مشاهده 
کنند یکي از مهم تری��ن ویژگي هاي مثبت براي یک 
گوش��ي خوب مي باشد. زیرا امر محافظت از اطالعات 
خصوص��ي از همان اول س��اخت تلفن هاي همراه مد 
نظر س��ازندگان و مصرف کنن��دگان تلفن هاي همراه 

بوده و تا به امروز همچنان ادامه دارد.
به دلیل اهمیت زیاد این موضوع در این هفته به شما 
 App Protector نرم افزاري را معرفي مي کنی��م که

Pro v1.18 نام دارد.

با کمک این نرم افزار تخصصي ش��ما در هر س��طحي 
که باش��ی�د مي توانی���د روي قس��م�ت هاي مختلف 
گوش��ي تلفن هم�راه خ�ود رمز قرار دهید و مشاه�ده 
آن برنام��ه ی��ا محتویات آن را براي اف��راد دیگر غیر 

مم�کن کنید.
ن�رم اف�زار App Protectpr Pro ی�ک نرم افزار بسیار 
قدرتمند در زمینه محافظت از اطالعات ش��خصي در 
گوش��ي هاي تلفن هم��راه ب��ا سیس��تم عامل آندروید 
مي باشد. به طوري که ش��ما مي توانید هر نرم افزاري 
که مایل باش��ید را روي تلفن هم��راه خود قفل کنید. 
براي مثال این که این امکان را داشته باشید که روي 
پیامک هاي خود یا روي Gmail، گالري عکس ها و یا 

حتي روي مارکت خود رمز بگذارید.
ش��ما مي توانی��د فق��ط نرم افزاره��اي حس��اس تلفن 

همراه ت��ان را قفل کنی��د. این امر باعث مي ش��ود در 
مواقع��ي ک��ه تلفن همراه ت��ان را به کس��ي مي دهید 

خیال تان از اطالعات شخصي تان راحت باشد.
ش��ما در این نرم اف��زار مي توانید رمز ع��ددي یا یک 
رم��ز الگودار یا همان پت��رن )Pattern Lock( براي 
نرم افزارهاي ت��ان انتخ��اب کنید.پ��س از ب��از کردن 
نرم افزارها در قس��مت نوار وضعیت یک عالمت قفل 

ظاهر مي شود.
براي دوباره قفل کردن نرم افزارها شما مي توانید از دو 

روش استفاده کنید.
در حالت اول صفحه گوشي خود را به حالت استراحت 
وارد ک��رده یا این که در حالت دوم روي عالمت قفل 

در نوار وضعیت کلیک کنید.
ش��ما در نرم اف��زار App Protectpr Pro مي توانید 
انتخ��اب کنید که بعد از بس��تن نرم اف��زار چه اتفاقي 
ب��راي برنامه هایي که از آن اس��تفاده مي کنند، بیفتد. 
ب��راي مثال ای��ن که آیا اصال خ��ود نرم افزار هم قفل 

شود یا خیر؟
در برنام��ه App Protectpr Pro ی��ک فهرس��ت 
از نرم افزاره��اي نص��ب ش��ده روي گوش��ي ش��ما 
موجود مي باش��د که ش��ما از این فهرس��ت مي توانید 
نرم افزارهایي را که باید روي آن ها رمز گذاش��ته شود، 

انتخاب کنید.
اگ��ر رمز عبورت��ان را فرام��وش کردی��د مي توانید با 

مش��خص کردن یک ایمیل از قب��ل رمز عبور خود را 
بازیابي کنید.

در صورت تمایل مي توانید براي دریافت این برنامه به 
لینک زیر مراجعه کنید.

http://goo.gl/oN6c70

کسی به گوشی شما دست نمی زند

 Don’t Tap The White که با نام  Piano Tiles بازی
Tile هم ش��ناخته می ش��ود، تمرین فوق الع��اده ای برای 

افزایش تمرکز و سرعت عمل است. گیم پلی بازی بسیار 
س��اده ای اس��ت برای این که بازی کنید الزم است فقط 
کاشی های سیاه را لمس کنید. در ساده ترین حالت بازی، 
کاشی ها با سرعت زیادی از باالی صفحه به پایین حرکت 
می کنند و باید تا جایی که می توانید خانه های سیاه را لمس 
کنید. طی به روزرس��انی هایی که برای بازی عرضه شده، 
حاالت مختلفی به آن اضافه شده که هرکدام اساسا همان 
حالت اصلی هس��تند و تنها تغییراتی برای ایجاد تنوع در 
آن ها ایجاد شده است. در یکی از بخش های بازی به جای 
تعداد خانه های سیاه، زمان اهمیت باالیی دارد و در بخش 

دیگری سرعت عمل مهم است. بخش +Arcade شامل 
چندین نوع بازی مختلف است که قطعاً برای مدت زیادی 
سرگرمتان خواهد کرد. هنگام لمس هر کاشی، صدای یکی 
از کلیدهای پیانو شنیده می ش��ود و در واقع در طول بازی 
یک آهنگ کامل تنها با لمس کاش��ی های س��یاه نواخته 
می ش��ود. امکان انتخاب آهنگ، انتخاب صدای کاشی ها 
و شخصی س��ازی رنگ آن ها نیز وجود دارد. درست است 
که این بازی در نگاه اول بس��یار س��اده به نظر می رسد اما 
جزو بازی های معتاد کننده شناخته شده است بنابراین باید 
مواظب باشید که این بازی شما را اسیر خود نکند و معتادش 
نشوید. نسخه اندروید آن را می توانید از لینک زیر دانلود کنید:
http://goo.gl/6ibiav

 دوسـتان عزیز بایت؛ سـوال هاي خـود را در زمینه تلفـن همراه به 
آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید.

Byte.Hamrah@gmail.com

 سـالم بایت. ممنون به خاطر مطالب خوبي که داري. من گلکسـي 
Ace دارم. النچري به نام Go launcher روي آن نصب کردم. از آن 
موقـع هر النچر دیگري روي آن نصب مي کنم، عمل نمي کند. چه طور 

مي توانم تغییرش بدهم؟ 
 Home به احتمال زیاد این نرم افزار دچار مش��کل ش��ده است و به دنبال آن نرم افزار
گوش��ي شما قادر نیست به درستي کار کند. بهتر است موارد زیر را قدم به قدم دنبال 
کنید امیدواریم مش��کل شما حل ش��ود. ابتدا به بخش تنظیمات گوشي بروید. از آن 
 Manage Application را انتخاب کرده و پس از ورود ب��ه آن Application ج��ا
را انتخاب کنید.دقت داش��ته باشید که سربرگ All در این قسمت انتخاب شده باشد. 
پس از آن به دنبال نرم افزار اولیه Home خود بگردید. در برخي از موارد این نرم افزار 
Samsung Home نام دارد. حال آن را انتخاب کرده و پس از ورود به پنجره بعدي 

 Clean up Cache and کنی��د. پس از آن گزینه ه��اي Force Stop ابت��دا آن را
Data را انتخاب کنید. حال به صفحه اصلي گوش��ي خود برگردید تا بتوانید نرم افزار 

Home خود را انتخاب کنید.

 سـالم بایت. من یک گوشـي  6720  نوکیا دارم. مي خواستم بدانم 
آیا این گوشـي سیستم عامل دارد؟ اگر دارد چه بازي هایي مي توانم در 

آن نصب کنم؟
این گوش��ي از سیس��تم عامل سیمبین س��ري ۶۰ بهره مي برد و ش��ما مي توانید تمام 
نرم افزارهاي س��ازگار با این سیس��تم عامل را در گوشي خود نصب کنید. اما باید گفت 
که به دلیل قدیمي شدن مدل این گوشي و از رده خارج شدن آن ممکن است کمي 

با مشکل روبه رو شده و نرم افزارهاي مربوط به آن را به سختي پیدا کنید.

 سـالم من گوشـي C3_01 دارم. مي خواسـتم بدانم سیستم عامل 
گوشـي من چیسـت و اگر سیسـتم عامل گوشـي من جاوا اسـت، آیا 

مي شود سیستم عامل آن را تغییر داد؟
بله سیستم عامل گوشي شما نگارشي از پلتفورم سري ۴۰ نوکیا است و شما تنها قادر هستید 
تا این سیستم عامل را به نسخه هاي جدیدتر خود به روز کنید. اما ممکن است به دلیل به روز 

نبودن سخت افزار گوشي تان کمي به مشکالتي نظیر کند بودن سرعت بر بخورید.  
 

 سـالم بایت. گوشي من نوکیا  c2.01 است. مي خواهم بدانم چرا از 
GPS پیروي نمي کند و داخل فایل GPS  نمي رود؟

باید گفت که متاسفانه این گوشي ماژول سخت افزاري GPS ندارد.  

 سالم بایت. آیا مي توان با گوشي n96 تلویزیون تماشا کرد؟ 
این عضو از خانواده نوکیا از استانداردي به نام DVB-H پشتیباني مي کند که مي توان 
بر اساس آن از تلویزیون دیجیتال در دستگاه هاي تلفن همراه بهره برد. تا آن جا که 
ما مطلع هس��تیم متاسفانه ما در کشورمان از چنین اس��تانداردي استفاده نمي کنیم و 

بنابراین این امکان در درون این گوشي براي ما بي استفاده است.

 مـن گوشـي سـوني Xperia x8 دارم. مي خواسـتم بدانـم از کجا 
مي توانم مدل سیستم عامل گوشي ام را ببینم؟ 

براي اطالع از نوع گوشي و سیستم عامل خود به همراه برخي از اطالعات دیگر باید 
ب��ه بخش تنظیمات در گوش��ي خود بروید. پس از آن در انتهاي فهرس��ت موجود به 
دنب��ال گزینه About بگردی��د و آن را باز کنید. در این پنجره بس��یاري از اطالعات 
نرم افزاري و س��خت افزاري گوش��ي خود را مي توانید ببینید. در گوش��ي هاي س��وني 
اریکسون در منوي اصلي قبل از آن که به هر زیر گروه دیگري وارد شوید، به دنبال 
بخش��ي به نام به روز رساني ها بگردید. باید به یک اینترنت خوب مانند ADSL روي 
WiFi متصل باش��ید. گوشي به طور خودکار به دنبال نگارش هاي جدید سیستم عامل 

مي گردد و در صورت وجود شما را مطلع مي سازد.

بایت: تعدادي از دوس��تاني که س��واالت خود را به ایمیل بایت ارسال کرده بودند، 
در مورد ش��یوه هاي روت کردن گوشي خود س��وال داشتند که در جواب این دسته از 
عزیزان باید گفت، در دو ش��ماره پیش به صورت مفصل برای بار چندم در این رابطه 
صحبت شد، باز هم به دلیل سواالت زیادي که در این مورد وجود دارد، در شماره های 
آینده در این رابطه صحبت کرده و به س��واالت احتمالی پاسخ خواهیم داد، به همین 
دلیل در صورت این که س��وال خاصی در این رابطه دارید لطفا در عرض هفته آینده 
س��واالت خود را به ایمیل بایت ارسال کنید تا به طور مفصل به این مقوله پرداخته و 

به تمامی سواالت پاسخ داده شود.

کاشی و پیانو

معموال کاربرانی که برایشان مقوله امنیت، اهمیت زیادی 
دارد با نورتون، آش��نایي دارند و ش��اید بتوان گفت که این 
شرکت را بیشتر به خاطر آنتي ویروس هایش مي شناسند. 
این ش��رکت همان طور که در زمینه برنامه هاي نس��خه 
پي س��ي قوي عمل ک��رده و برنامه هاي قدرتمندي تولید 
مي کند، در زمینه گوشي هاي هوشمند هم به خوبي عمل 
کرده و نر م افزارهاي خوبي را مي سازد که به استفاده بهتر 
و راحت تر از گوشي تلفن همراه ما کمک بسیاري مي کند. 
ش��اید بتوان گفت که امکان مدیریت برنامه هاي مختلف 
و داش��تن تس��لط بر محیط ابزارهایي که از آن ها استفاده 
مي کنیم یک ویژگي مهم مي باشد اگر شما هم به مدیریت 
اهمی��ت زیادي مي دهید مي توانی��د از راهنمایي هایي که  
Norton Mobile Utilities به شما مي دهد استفاده کنید. 

این مجموعه  براي سیسستم عامل آندروید طراحي شده 
است. شاید در نگاه اول از نظرتان یک مجموعه بسیار ساده 
و ابتدایي به نظر برسد اما در نگاهي دقیق تر متوجه تفاوت 
آن با دیگر برنامه هاي مشابهش مي شوید. یکي از امکانات 
این مجموعه مدیریتي در اختیار قرار دادن اطالعات رفتاري 
گوشي هوشمند از قبیل میزان مصرف باتري و دماي آن، 
میزان مصرف پردازنده و حافظه اصلي و SD  کارت گوشي  
به دو صورت گرافیکي و عددي مي باش��د که به مدیریت 

بهتر دس��تگاه کمک بس��یاري مي کند و اطالعات بسیار 
سودمندي را به ش��ما مي دهد. دومین امکاني که در این 
مجموعه قرار داده شده است نصب )Install( و پاک کردن 
)Uninstall( نرم افزارهاي موجود روي گوش��ي مي باشد. 
در این مجموعه مدیریتي یک Task Manager داخلي 
طراحي ش��ده است که تمام برنامه هاي در حال اجرا حتي 
برنامه هاي سیستمي را نیز به شما نمایش مي دهد تا بتوانید 
برنامه هاي اضافي را بسته و سرعت دستگاه را باالتر ببرید. 
امکان دیگري که براي این مجموعه به صورت اختصاصي 
طراحي ش��ده اس��ت مدیریت میزان اس��تفاده حافظه و 
تماس هاي ورودي و خروجي، میزان پیامک هاي فرستاده 
شده و دریافتي و همچنین میزان دریافت و ارسال داده ها 
روي اینترنت مي باشد که هر کدام از کنترل ها را مي توانید 
بر اساس واحدهاي خودشان اعمال کنید. براي مثال براي 
مص��رف اینترنت مي توانید تعیین کنی��د که بیش از یک 
گیگابایت در روز دریافت و ارسال نداشته باشید. همچنین 
مي توانید تعیین کنید که این کنترل ها براي چند روز اجرا 
شود. براي استفاده راحت تر و دسترسي به تمامي امکانات 
این مجموعه یک ویجت نیز به همراه آن نصب مي گردد 
که شما مي توانید آن را روي صفحه اصلي خود قرار دهید تا 

دسترسي سریع تر و آسان تري به آن داشته باشید.

کنترل اصلی برنامه ها در دست شماست

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه
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 Secrets Of Six نام دارد.  بازی Secrets Of Six Seas بازی کوچک این هفته
Seas یک بازی در سبک Zuma است.

در این س��بک، که یکی از ش��اخه های Match 3 محسوب می ش��ود، بازیکن باید با 
ش��لیک گلوله های رنگی به سمت قطاری از توپ های رنگی، ترکیبات حداقل ۳ تایی 
از یک رنگ از توپ ها را در کنار هم قرار دهد. به محض این که حداقل سه توپ یک 

رنگ در کنار هم قرار گیرند، این ترکیب پاک می شود.
در صورتی که با پاک ش��دن این ترکیب، ترکیب حداقل سه تایی دیگری از توپ های 
یک رنگ ایجاد ش��ود، ترکیب جدید نیز پاک می ش��ود و در امتیاز ضریب بزرگ تری 
خواه��د گرفت. تفاوت بازی Secrets Of Six Seas با عناوین مش��ابه آن، محیط 
کامال س��ه بعدی آن است. مسیر حرکت توپ ها ارتفاع و عمق دارد و به همین دلیل، 
بازیکن باید توپ را در زمان مناس��ب ش��لیک کند و از این منظر باید گفت، این بازی 

در مقایسه با بازی های مشابه، کمی پیچیده تر است.
با کس��ب امتی��ازات ضریب دار و یا پ��اک کردن توپ های درش��ت تر، جایزه دریافت 
می کنید. این جایزه می تواند باعث کندتر ش��دن حرکت قطار توپ، پاک شدن توپ ها 
ی��ا توقف حرکت ش��ود. در صورتی که قطار توپ ها به خط پایان مس��یر حرکت خود 

برسد، شما بازی را خواهید باخت.
در ص��ورت تمایل این عن��وان زیبا را از آدرس زیر با حجم ۲۸ مگابایت دانلود نمایید. 

)رعایت حروف کوچک و بزرگ انگلیسی در هنگام وارد کردن لینک الزامی است.(
http://goo.gl/V0YpKF

رازهای شش دریا

 بازی Call Of Duty Ghost  در رایانه ای با مشـخصات زیرنصب 
کرده ام:

 Intel Corei5 4210 1.7  GHZ, GHY VGA: 4GB RAM 8GB
بعد از گذشت چند مرحله از بازی، صفحه بازی بسته شده و پیغام زیر 

نمایش داده می شود.
A problem caused the program to stop working cor 
rectly. Windows will close the program and notify you 
if a solution is available.

مشکل از کجاست و راه حل آن چیست؟
پیغام نمایش داده شده، یک پیغام خطای مدیریت شده از طرف بازی نیست، بلکه 
یک پیغام عمومی در مورد برنامه هایی است که ویندوز قادر به مدیریت شرایط آن ها 
این  رایانه شما اجرا می شود و تنها در بخش خاصی  بازی در  از آن جا که  نیست. 
مشکل خودنمایی می کند، می توان فرض را بر صحت و توانایی سخت افزاری رایانه 

شما گذاشت.
اگر مشکل در یک شرایط یکسان و یا حالت خاص از بازی اتفاق می افتد، این مشکل 

را باید در خود بازی جست وجو نمود.
مشکالت تکراری در شرایط خاصی از بازی، نشان می دهد که منبع بازی دچار مشکل 
بوده و یا به درستی نصب نشده است. این نوع مشکالت در نسخه های کرک شده 

به فراوانی یافت می شود.
اتفاق می افتد )به  اگر مشکل به صورت غیرقابل پیش بینی و یا در شرایط مختلف 
گونه ای که مثال در مرحله ای خاص که پیش از این به درستی اجرا شده، مشکل ظاهر 

شود( تعداد احتماالت خرابی افزایش خواهد یافت.
اشکاالت نرم افزاری در ویندوز یا درایور کارت گرافیک و دیگر نیازمندی های بازی 
مانند DirectX و یا مشکالتی با ریشه سخت افزاری مانند تداخل حافظه، ناهماهنگی 
رم و مادربورد می توانند باعث بروز این چنین مشکالتی شوند، اگر چه ساده ترین و 
مربوط  آن  نصب  منبع  و  بازی  خود  به  را  اشکال  که  است  این  راه  خوشبینانه ترین 
دانست. اگر این مشکل در رایانه شما و در هنگام اجرای دیگر بازی های گرافیکی 
سنگین رخ نمی دهد، احتمال قوی تر آن است که مشکل در خود بازی است. برای 
اطمینان بازی را روی رایانه دیگری نصب کرده و آن را امتحان کنید. با تهیه نسخه 

کامال متفاوتی از این بازی نیز می توان وضعیت را آزمود.
معموال کرک های متفاوتی برای بازی های مشهور مانند ندای وظیفه وجود دارد. با 
اینترنت نیز می توان دریافت که استفاده کنندگان از نسخه مشابه بازی  تحقیق در 
شما، با مشکل مشابهی روبه رو شده اند یا خیر. معموال نسخه های متفاوت با نام کرک 

کننده یا سایت ناشر نسخه کرک شده بازی شناخته می شوند.

بازیکوچک

پرسشوپاسخبازی

هش��تمی در این س��ری، هی��چ چی��ز از گرافیک کم 
نگذاشته است.

مناظر بسیار زیبا طراحی شده اند، پیست ها خیره کننده 
هس��تند و بارش باران، به طور شگفت انگیزی واقعی 

به نظر می رسد.
البت��ه ای��ن همه زیبای��ی در بازی با توج��ه به تجربه 
اول س��ازنده با موتور گرافیکی پیش��رفته و جدیدش، 
باگ ه��ای کوچک )اما قابل گذش��تی( ایجاد کرده اما 
 F1 2015 در مجم��وع با صرف نگاه به گرافیک، باید

را ستود.
آن چ��ه در F1 2015 مورد انتقاد قرار گرفته، گیم پلی 
و ب�ه ط���ور دقی�ق ت�ر، modeهای بازی اس��ت. در 
 Career ش��امل حال��ت F1 2015 ،کم��ال ناباوری

Mode نیست.

این مد از بازی در نس��خه های پیشین، شبیه ساز یک 
دور مس��ابقه کامل در فرمول یک بود که به مسابقات 

معنا می داد.
صرف پی��روزی در یک مس��ابقه بدون داش��تن یک 
هدف بزرگ تر )که همانا پی�روزی در کل یک رویداد 
ورزشی بزرگ است( انگیزه زیادی برای تالش ایجاد 
 F1 2015 نمی کند و این همان اتفاقی اس��ت که در

رخ داده است.

س��ازنده F1 بازی را در حالت حرفه ای و تفننی، ارائه 
داده و بخش��ی از ب��ازی را به امید ج��ذب مخاطبان 
عمومی تر، ب��رای عالقه مندان ب��ه اتومبیلرانی بدون 
ترم��ز و دن��ده، س��طحی ک��رده اس��ت، در حالی که 
مخاطبان واقعی و قدیم��ی F1 با دیدن این وضعیت 
که شبیه به روی گردانی سازنده از آن هاست، به شدت 

از F1 2015 ناامید شده اند.
مس��ابقات آنالین ب��ازی F1 2015، تنها جنبه مهیج 
باق��ی مان��ده در بازی اس��ت، بدون این ک��ه اثری از 
بخش رقابتی، رده بندی های مرس��وم و تورنمنت های 

کالسیک F1 باشد.
ب��ازی تنوع زی��ادی در تعداد اتومبیل ها، پیس��ت ها و 
کالس های مختلف رانندگی دارد اما شبیه ساز فرمول 

یک نیست.
در مجم��وع منتق��دان بازی با مقایس��ه F1 2015 با 
مجموع��ه F1 بیش��تر زیبای�ی ه�ای نس��خه جدید را 
صرف��ا نادیده گرفت��ه و آن را یک عن��وان نیمه کاره 

تلقی کرده اند.
 PS4 امتی��از مایوس کننده ۶۶ برای این بازی که در
Xbox One، و وین��دوز میزبانی می ش��ود، گواه این 

موضوع است.

ش��اید برخی گمان کنن��د دوران طالی��ی بازی های 
Hack and Slash ب��ه پای��ان رس��یده باش��د؛ این 

عناوی��ن مهی���ج و گ�اه�ی خش��ن که ب��ا DMC و 
Darksiders به اوج رس��یدند و با همین عناوین هم 

افول کردند، چرا که فانتزی شدند.
Hack and Slash ط�ی یک دهه ش��باهت زیادی 

ب��ه Role Playing پیدا کرد و اصوال دیگر نمی ش��د 
تفاوتی میان عناوین این س��بک ب��ا بازی های نقش 
آفرینی قائل ش��د. این ج��ا بود که دیگر س��ازندگان 
عنوان این سبک را روی کارهای خود نمی گذاشتند و 
ترجیح می دادند سازنده یک نقش آفرینی خوب باشند، 
تا این که یک Hack and Slash الهام گرفته شده و 

تقلیدی به بازار عرضه کنند.
ش��اید دلیل موفقیت پایین عناوین اخیر این س��بک و 

تعطیلی بسیاری از آن ها، همین بوده باشد.
با ای��ن وجود، ش��رکت UbiSoft در E3 2015 یک 
عن��وان جدی��د Hack and Slash را ب��ه نمای��ش 
گذاش��ت که به یکی از خی��ره کننده ترین عناوین این 
نمایش��گاه بدل ش��د؛ For Honor عنوانی ش��د که 

UbiSoft به آن افتخار کرد، در حالی که بس��یاری از 

عناوین درخشان گذشته در حاشیه قرار گرفته بودند.
بس��یاری از مج��الت و س��ایت ها، For Honor را 
تحس��ین کردند و تقریبا در هر فهرستی از بازی های 
برگزیده E3 2015 این بازی جایگاه مناس��بی کسب 
کرد چرا ک��ه For Honor در کنار همه جذابیت های 
فوق الع��اده بص��ری و جذابیت های اکش��ن خود، یک 

عنوان اصی�ل و خالی از تقلیدهای مرسوم است. 
شمش��یره�ای غ�ول آس��ا و دش��منان ریز و درشتی 
که در کنار ضرب�ات س��همگین و قدرت های جادویی 
قهرمان، بسی�ار بی اهمیت به نظر می رسند و مسیری 
ک��ه باالخره ب�ه ی��ک Boss Fight ختم می ش��ود؛ 
تجرب��ه تقریبا تکراری در مورد ه��ر یک از بازی های 
Hack and Slash ک��ه تا به ام��روز دیده ایم، مهم 

نیس��ت کدام بازی، نامش را شما انتخاب کنید و این 
قاع��ده حتما صدق می کند. ام��ا For Honor اصول 

متفاوتی دارد.
مهم ترین تفاوت For Honor با بازی های مشابه این 
سبک، فانتزی نبودن آن است. هیچ اثری از موجودات 

خیال��ی و قدرت های جادویی نیس��ت. همه وقایع در 
فضایی واقعی و در میانه قرون وس��طی اتفاق می افتد 
و س��ه قهرمان بازی که در واقع سه کالس مبارزاتی 

هستند، سامورایی، وایکینگ و شوالیه هستند.
بازی از دو بخش یک نفره داستانی و چند نفره تشکیل 
شده است. البته UbiSoft در E3 2015 عمدتا بخش 
مبارزه چند نفره را به نمایش گذاشت و معنای جدیدی 
به یک مبارزه فیزیکی ش��بیه سازی شده بخشید. در 
For Honor س��رعت، قدرت و استراتژی، رازهای بقا 

هس��تند. هر نبرد یک رویارویی واقعی میان دو مبارز 
نیرومند است اما لزوما نیرومندترها پیروز نمی شوند. در 
حالی که همه چیز مثل یک مبارزه واقعی سریع اتفاق 
می افتد، بازیکن باید در کسری از ثانیه، چگونگی وارد 
کردن یک ضربه کاری را تعیین کرده و در عین حال، 

حمله دشمن را نیز دفع کند.
این ش��بیه به فرآیند دکمه کاری در بازی های مشابه 

نیست، بلکه همه چیز کامال دقیق است.
زاوی��ه حرکت شمش��یر، تبر، نی�زه یا دیگر س��الح ها، 
س��رعت کاراک�تر، میزان قدرت ب�ه کار گرفته ش��ده 
و مهم ت��ر از همه ای�ن ها، پیش بین��ی حرکت حریف، 
یک مب��ارزه نفس گی�ر را در For Honor به نمایش 

خواهد گذاشت.
UbiSoft نس��خ�ه ق�اب�ل اج���رای ای�ن ب�ازی را در 

E3 2015 به نمایش گذاشت و در پی آن، صدها هزار 

نفر در سایت این بازی برای تجربه این بازی ثبت نام 
کردند. اگر چ�ه هنوز زمان عرضه بازی تعیین نش��ده 
 UbiSoft ،اس��ت اما در پ�ی این اس��تقبال چش�م گیر
بار س��نگین تری را روی دوش خ�ود احس�اس خواهد 
نم��ود. ای��ن ب��ازی در PS4، Xbox One و ویندوز 

میزبانی خواهد شد.

مبارزه، مرگ یا زندگی، برای افتخار
For Honor باعث افتخار UbiSoft شد

F1 2015 راه خود را گم کرد
F1 2015 با F1 اولین امتیاز ضعیف برای مجموعه

 وحید     صفــایی

بس��یاری از بازیکن��ان مجموعه بازی ه��ای F1 را به 
خاطر س��بک حرفه ای اتومبیل ه��ای فرمول یک آن 

می شناسند.
F1 بیشتر از این که یک بازی اتومبیلرانی تفننی شبیه 

به NFS یا آس��فالت باشد، یک عنوان کامال حرفه ای 
است که با تجربه آن می توان، معنای واقعی مسابقات 

فرمول یک را درک کرد.
بس��یاری از خیل کس��انی ک��ه هی���چ گاه تج�رب�ه 
رانندگی فرم�ول یک را نداش��ته و ن�دارند، ب�ا ب�ازی 
F1 می توانند به پیچیدگ�ی ماورای تصور مس��ابق�ات 

فرمول یک پ�ی ببرند و چه بس��ا، بسیاری از رانندگان 
حرف��ه ای و ت���راز اول فرمول یک ب��ه این موضوع 
اعتراف کرده اند که از این بازی برای تمرین بهره های 

فراوانی برده اند.
در واق��ع F1 تا ب���ه امروز با ه�ر عن��وان اتومبیلرانی 
دیگ�ری متفاوت ب�وده اس��ت، چ�را که بیش��تر از این 
که یک اتومبیلرانی ش��بی�ه س��از باش���د، ی�ک شبیه 
س��از برای فرم�ول ی�ک ب�وده است و البته اسم این 
مجموعه نیز گ�واه ای�ن ادعاس��ت اما F1 2015 این 
مس��یر را تغییر داده و چه بسا باید گفت راه خود را گم 

کرده است.
تا ب��ه امروز میانگین امتیازات دریافت ش��ده توس��ط 
بازی ه��ای F1 هی��چ گاه از ۸۰ پایین ت��ر نیامده بود 
اما F1 2015 با کس��ب میانگین امتیاز ۶۶ )تا لحظه 
ن��گارش این مطلب( یک امتیاز متوس��ط )و چه بس��ا 
بسیار ضعیف برای این مجموعه( را کسب کرده است.
در نگاه اول،  F1 2015گرافیکی ترین عنوان در تمام 

این سری است.
جهش گرافیکی این عنوان در مقایس��ه با نسخه سال 
قبل، کامال چش��م گیر اس��ت. اتومبیل ها واقعی تر از 
همیش��ه به نظ��ر می رس��ند و رنگ متالی��ک آن ها، 
می تواند یک بیننده بی خبر را کامال فریب داده و یک 

فیلم از اتومبیلرانی را جلوه دهد.
در واقع بازی F1 2015 به عنوان اولین بازی نس��ل 

خبربازی

خبربازی
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مشهـد    
فاطمهطاهری

جعفرغالمرضایی
قائن

افقـی:

جدولشماره372

اسامی برند    گان مسابقه حل جد    ول شماره 371
بایت جد    ول شماره 370

 سالم. در قسمت ترفند همراه این نکته را نگفتید که فقط روی آی او اس ورژن 7 
جواب می دهد و روی ورژن ۸ به بعد برنامه نصب نمی شود. با تشکر 

 بایت. لطفا در مورد انواع موبایل لمسی ال جی و قیمت آن ها بنویس.

 لطفا بازی های دو نفره ماشین و موتور معرفی کنید.

 سالم بایت. لطفا در مورد برنامه های بازار که پولی هستند، توضیح کاملی بدهید.

 سالم بایت. کاش آموزش کامپیوتر به زبان ساده و کاربردی برای افراد مبتدی داشته 
باشید. آموزشگاه ها فقط به درد رفع اشکال و گرفتن گواهینامه میخورند نه آموزش اساسی 

و از صفر. متشکرم

 سالم بایت عزیز. لطفا گوشی HTC Desire 820 را از همه جنبه ها بررسی کن.

 سالم بایت. در مورد HTC ONE M 9 توضیح کامل بده و یک مقایسه بین آن با 
آیفون ۶ و نوت ۵ سامسونگ بکن.

 سالم بایت عزیز. به من سایتی را معرفی کنید که در آن بازی و نرم افزار آندروید 
باشد. ممنون 

 سالم بایت. لطفا تبلت Lenovo s6000 را به طور کامل به همراه مزایا و معایب 
آن توضیح دهید. با تشکر 

و  تلفن های همراه هوشمند  روی   4G  و   3G درباره  لطفا  عزیز.  بایتی های   سالم 
کارایی آن ها توضیح دهید. با تشکر 

 سالم. لطفا منبعي براي   بازي هاي   منتشر شده   براي PS3 معرفي کنید.

 سالم بایت. لطفا درباره iPhone 6 توضیح دهید.

 سالم بایت عزیز. لطفا یک گوشی خوب تا ۳۵۰ هزار تومان معرفی کنید. 

 سالم بایت. لطفا یک لپ تاپ لنوو تا قیمت 1.5 میلیون معرفی کنید.

 بایت سالم. آقا در صورت امکان فرق آندروید را با ویندوز در گوشی موبایل توضیح 
بدهید و مزیت های آن ها را بگویید. توضیح دهید کدام یک بهتر است. ممنون

 سالم بایت. لطفا چند نمونه گوشي فاقد دوربین ولي با امکان نصب نرم افزار کامل 
معرفي کنید.

 سالم بایت. لطفا در قسمت بازی کوچک هفته نامه بازی های ایرانی  را هم معرفی 
کنید. ممنون

 سالم بایت. نرم افزاري براي قفل کردن فولدرها در ویندوز هفت معرفي کنید.

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

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

بایت به 2 نفر »یک نفر از مشـهد     و یک نفر از شهرسـتـان« از کسـاني که رمز جد    ول نشریه را ارسـال کنند    ، جوایزي 
به رسم یــاد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمیــل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پیـــامک 
به شـماره 2000999 قبــل از چاپ شـمــاره بعد    ي به د    فتر بــایت ارسال شود    . پیامک هاي ارســالي فقط باید     د    ر 

قالب زیر ارسال شوند     تا د    ر قرعه کشي شرکت د    اد    ه شوند    .
روش ارسـال پیامـک: کلمه »بــایت« )د    ر آغاز متن پیامک(، شـمـــاره جد    ول، رمز جـد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشـهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرسـتاني ها. از ذکر نام و نام شهرسـتــان د    ر متن پیامک خود    د    اري کرد    ه و 

از حروف فــارسی استفاد    ه کنید    .
روش ارسـال ایمیـل: کلمه »بــایـت« )د    ر آغاز متن ایمیل(، شـمـــاره جد    ول، رمز جد    ول و حـرف »م« یا »M« براي 
مشـهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرسـتاني ها را به نشانی byte@Khorasannews.com ارسال نمایید    . 

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

۱-  پدر لینوکس )صفحه ۳( ۲- بلند مرتبه و شریف - میزان طول عمر هر 
انسان ۳- روشن بودن چراغ ID - مردم آذربایجان به این زبان صحبت 
می کنند - ارائه دهنده iOS )صفحه ۵( ۴- از مزه ها - نوعی صمغ گیاهی که 
از گیاه گون به دست می آید ۵- از صنایع ادبی به معنای سخنی که دارای دو 
معنای دور و نزدیک است - معادل ۳ کیلوگرم است ۶- شناسه اینترنتی - از 
شهرهای کشور فرانسه - از نرم افزارهای آفیس 7- از حروف ندا - مادر در 
زبان لری - لباس شنا ۸- ذره بنیادی بدون بار در هسته اتم - باالترین عضو 
بدن ۹- صفحات اینترنتی - تمام و کامل - واحد مقیاس طول انگلیسی ۱۰- 
واحد اندازه گیری ظرفیت الکتریکی - عضو اصلی تنفسی ۱۱- از زبان های 

برنامه نویسی - سیستم عامل متن باز )صفحه ۳(

رمز جد    ول 372  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)۱ افقی و 7 عمودی( - )۱۱ افقی و ۴ عمودی( - )۱۰ افقی و ۳ عمودی( - )7 افقی و ۱ عمودی(

)Remote( رمز جد    ول شمــاره 371: ریموت

عمـودی:

 Invi ۱- طرح توسعه الیه انتقال شبکه زیرساخت )صفحه ۵( - سرویس
در این سیستم عامل جایگاهی ندارد )صفحه ۴( ۲- از شرکت های بزرگ 
تولیدکننده گوش��ی موبایل ۳- رخسار و چهره - به فرد الابالی و بی قید 
گفته می ش��ود ۴- واحد سنجش جریان الکتریکی - یکی از بنیان گذاران 
Invi )صفحه ۴( ۵- حساسیت - از کنسول بازی های قدیمی ۶- پوسته 
س��خت بدن برخ��ی از جانوران که برای محافظ��ت از خود در آن مخفی 
می شوند - از بین بردن سایت های اینترنتی - داستان بلند 7- اولین عدد 
- رش��د و بزرگ ش��دن - از نت های موسیقی ۸- حافظه رایانه - پوسته 
های گرافیکی - فوری ۹- نام سرویس��ی که قصد دارد پیامک را تقویت 
کند )صفحه ۴( - از رودهای کش��ورمان ۱۰- ابزاری فلزی و مدور که در 
جنگ های زمان های گذشته به عنوان حفاظ سربازان استفاده می کردند - 
پوششی برای سر ۱۱-  از کشورهای اروپایی )صفحه ۳( - از شرکت های 

فناوری )صفحه ۳(

همـــراهباشـــماجـــدول

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی 
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هفتهنامهفنــاوریاطالعاتروزنامهخراســان

دبيرهفتهنامهبــایت:
سيدسعيدطباطبــایی

مدیـراجرایي:
مهدییزدینژاد

شمــارهپيــامک
2000999
شمــارهتماس
37617000

Email

Byte@Khorasannews.com

نشـانی
بلوارســازمانآب)شهيدصادقی(
دفترمرکزیروزنامهخراســان

ضميمهبایت

تبلت مخصوص نابینایان

Biltab اولی��ن تبلت جهان مجهز به فناوری بریل اس��ت و ب��رای نابینایان امکان 

استفاده از رایانه را با امکانات متعدد فراهم می کند.
ای��ن محصول ک��ه بر پایه فناوری liquid-based س��اخته ش��ده، ام��کان انجام 
عملیات گرافیکی، نوشتن بریل و امور دیگر را برای نابینایان فراهم می کند. شرکت 
استرالیایی س��ازنده این محصول، آن را انقالبی در دنیای دیجیتال برای افراد نابینا 

و کم بینا دانسته است.
فن��اوری به کار رفته در س��اخت این محصول به نحوی اس��ت ک��ه کاربر می تواند 
نقشه ها و تصاویر گرافیکی را به صورت سه بعدی روی تبلت به شکل لمسی حس 
کند. نکته جالب دیگر این اس��ت که تبلت می تواند متون مختلف را از روی فلش، 
مرورگرها و تگ های NFC بخواند و آن را به متن قابل لمس و خواندن برای افراد 

نابینا تبدیل کند.
این محصول ۲۵۰۰ یورو قیمت دارد.

چکش حافظه

 0.8X0.6X0.4 در تصویر باال نوعی فلش جالب و کوچک را می بینید که اندازه آن
اینچ بوده و ۵۶ گرم وزن دارد.

این فلش که به شکل چکش کوچکی طراحی شده است کامال ضد ضربه و ضد آب 
بوده و می تواند از اطالعات دیجیتالی شما به خوبی محافظت کند.

ظرفی��ت ای��ن فل��ش ۸ و ۱۶ گیگابایت بوده و با یواس بی ۲ و ۳ س��ازگار بوده و به 
هیچ گونه نصبی هم احتیاج ندارد.

س��رعت انتقال داده ها توسط این فلش MB/s 80 است و با انواع ویندوز، لینوکس 
و mac سازگار می باشد.

این فلش ۳۴ دالر قیمت دارد.

نه به اندازه یک نقطه!

Dot نام این دس��تگاه مدور بس��یار کوچک است که به عنوان کوچک ترین بلوتوث  

هدست جهان معرفی شده است.
این وس��یله امکان پاس��خ دهی به تماس ها و گوش دادن به موسیقی را در هر جا به 
راحت��ی برای کاربر فراهم می کند. اندازه Dot تنها 0.83 اینچ بوده و 3.5 گرم وزن 
دارد. همان طور که در تصویر مشاهده می کنید به دلیل طراحی بسیار کوچک با قرار 

دادن در گوش هیچ اثری از آن مشاهده نمی شود.
با سی دقیقه شارژ این هدست تا یک ساعت مکالمه و یک و نیم ساعت گوش دادن 

به موسیقی میسر می شود.
این هدس��ت بسیار کوچک که با سیس��تم بلوتوث و بدون سیم کار می کند، کیفیت 

صدای بسیار مطلوبی را در اختیار کاربران قرار می دهد و ۵۹ دالر قیمت دارد.

قاشق دیجیتالی

اگر در حال کم کردن وزن هس��تید و رژیم های غذایی سختی را در نظر 
گرفته اید، بهتر اس��ت از این ابزار دیجیتالی نیز کمک بگیرید. این قاشق 
دیجیتالی که مجهز به صفحه نمایش می باش��د ب��ه کاربر میزان دقیق 
کربوهیدرات و کالری را که با هر بار خوردن برنج وارد بدن او می ش��ود، 
نش��ان می دهد. در کمتر از سه ثانیه اطالعات روی صفحه نمایش ظاهر 
می شود. این محصول بسیار جالب از ۳ تا ۳۰۰ گرم کالری را اندازه گیری 
می کند و رنج میزان کالری که نش��ان می ده��د از ۵ تا ۵۱۹ کیلوکالری 
می باشد. این قاشق هوشمند برای کاربرانی که قصد کم کردن وزن دارند، 

بسیار سودمند خواهد بود. قیمت این محصول ژاپنی ۱۳ دالرمی باشد.

نسل جدیدی از دوربین ها

Wear Wise دوربین قابل حمل و جالبی اس��ت که مجهز به سیستم 

WiFi ب��وده و ان��دازه آن فقط 1.6x1.6x0.8 اینچ می باش��د. امکان 

اتصال آن به لباس، کاله، سقف، دیوار و مکان های دیگر جهت عکاسی 
و فیلم برداری از مراس��م تولد، جش��ن فارغ التحصیلی و لحظات دیگر 
بدون این که الزم باش��د فردی آن را در دس��ت بگیرد، میسر می باشد. 
این دوربین مینیاتوری با رزولوش��ن 1080p و س��رعت 30fps ضبط 
ویدئوی��ی کرده و عکس های ۸ مگاپیکس��لی می گیرد. لنز این دوربین 

امکان چرخش ۱۲۰ درجه داشته که از این جهت بی نظیر است.
این محصول 7۹ دالر قیمت دارد.

 شاد ی طباطبایی

روبات خانواده
Buddy نام این روبات بامزه اس��ت ک��ه در اندازه ۳۵۰×۳۵۰×۵۶۰ میلی متر طراحی ش��ده و ۵ 
کیلوگرم وزن دارد. این روبات دارای س��ه چرخ و سنس��ورهای مختلف است که می تواند در خانه 

حرکت کرده و کارهای مختلفی را انجام دهد.
یکی از مهم ترین کارهای این روبات در منزل تش��خیص باال رفتن دما به صورت غیر عادی و 
احتمال آتش سوزی است به عالوه اگر در جایی از خانه لوله آب ترکیده باشد و آب در حال نشت 

باشد با ارسال آالرم افراد را مطلع می سازد.
همچنین مجهز به سیستم تشخیص صدا بوده و از این جهت می تواند به فرامین اعضای خانواده 

عکس العمل نشان دهد. وجود بلوتوث و WiFi از دیگر ویژگی های این روبات است.
این روبات خانواده بسیار کارآمد ۵۴۹  دالر قیمت دارد.
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