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یادداشت
سعید طباطبایی


توافق هستهای و بازار آیتی ایران
موض��وع توافق هس��تهای این هفته در صدر اخبار بود .هر چن��د این توافق حاال باید
در آمری��کا و ایران هم مورد تایید قرار بگیرد ام��ا باید گفت گروههای متعددی وجود
دارند که از این توافق بس��یار س��ود میبرند که یکی از آنها صنعت فناوری (آی تی)
ایران اس��ت .ممکن اس��ت بپرسید آیا ایران صنعت فناوری دارد؟ باید گفت بله و این
صنعت یکی از صنایع بس��یار رو به رش��د موجود در منطقه است .واشنگتن پست این
هفته در مقاله ای به بررس��ی صنعت آی تی پس از توافق پرداخته اس��ت .به نوش��ته
این هفته نامه برخی از این فناوریها به رغم وجود محدودیتهایی در داخل کش��ور
رش��د کرده است .نکته این اس��ت که چگونه ایرانیان خودشان اینقدر در فناوری رشد
کردهاند؟ بعضی با حمایت و بعضی کامال مستقل .بر اساس گفته گاردین ،یک نسخه
ایرانی آمازون وجود دارد که گفته میش��ود هم اکنون بزرگترین خرده فروش آنالین
در منطقه خاورمیانه است  ،تنها در یک روز  ۷۵۰هزار بازدید کننده دارد .بعضی ارزش
ای��ن پایگاه اینترنتی ک��ه خریدهایش را در همان روز به مش��تریان تحویل میدهد،
ح��دود  ۳۰۰میلی��ون دالر تخمین میزنن��د .البته چینیها و ک��رهای ها تحریمها را
ندی��ده گرفتن��د اما ما انتظار داری��م برندهای اروپایی و آمریکای��ی را هم در این بازار
ببینیم .اما یک ش��رکت دیگر هم ش��بیه  Y Combinatorدر بازار ایران وجود دارد
که به شرکتهای استارت آپ در ازای مبلغی سرمایه و آموزشهای راهاندازی کسب
و کار و مربیگری  ۱۵درصد از س��هام آنها را دریافت میکند .برخی از استارتاپهایی
که این کمپانی روی آنها س��رمایهگذاری کرده بس��یار مشابه نمونههایی در سیلیکون
ولی هس��تند مانند استارتاپی که یک س��رویس تحویل غذای آنالین است که نسخه
ایرانی  Seamlessیا  Grubhubاس��ت یا استارتاپ دیگری که مشابه  Etsyاست.
کریستوفر شرودر نویسنده کتاب
“Startup Rising: The Entrepreneurial Revolution Remaking the
”Middle East.

است .او هرازگاهی به ایران سفر میکند و قانونگذاران آمریکایی را از وضعیت اقتصاد
دیجیتالی ایران مطلع میکند .ش��رودر در گفت وگو با واش��نگتن پس��ت میگوید :در
ای��ران  ۳۱پارک فناوری یا مرکز رش��د وجود دارد که مورد حمایت دولت اس��ت .در
عی��ن حال هر ماه یک میلیون تلفن هوش��مند جدید به بازار اضافه میش��ود .او می
افزاید :این رش��د باعث تقاضای فوقالعاده زیاد برای دسترسی به اینترنت به خصوص
از روی موبایل شده است.
در س��ال  ۲۰۱۴یک میلیون کاربر نسل سوم موبایل در ایران وجود داشت .یک سال
بعد اما آمار  ۲۰برابر شد .شرودر که با تعدادی از افراد دولتی و تجار دیدار داشته گفته
است که در پاییز دوباره به ایران باز میگردد.
انتظ��ار میرود توافق هس��تهای ایران تحریمهای متعددی که ه��م اکنون علیه این
کشور در جریان است را لغو کند و در عین حال اجازه دهد که سرمایهگذاران مختلفی
در زمینه فناوری در ایران س��رمایهگذاری کنند .به گفته ش��رودر بعد از توافق با تعداد
زی��ادی از کارآفرین��ان ایرانی تماس گرفته و آنها از ای��ن توافق هیجان زده بودند و
میخواس��تند شب جشن بگیرند .اما در همین حال  Danielle Kehlتحلیلگر معتقد
است که نمیتوان انتظار داشت یک شبه همه چیز درست شود .به خصوص که فعال
تحریمهای اروپایی علیه ایران برداش��ته میش��ود و تحریمهای آمریکا فعال به جای
خود باقی میماند .هر چند برخی ش��رکتهای آمریکایی بعد از تغییر قوانین در س��ال
 ۲۰۱۳و  ۲۰۱۴این اجازه را داش��تهاند که محصوالت خود را به ایران بفروشند اما به
دلیل تحریمهای مالی شانسی برای موفقیت نداشتند.

معاون شرکت مخابرات ایران از ارائه درخواست
نزدیک به ۴هزار و ۶۵۰مگابیت پهنای باند اینترنت
به شرکت ارتباطات زیرساخت خبر داد و گفت" :تا
زمانی که این ظرفیت ،تامین نشود مخابرات اینترنت
نمیفروشد" .داوود زارعیان در مصاحبهای ،در مورد
میزان درخواست پهنای باند اینترنت از شرکت
ارتباطات زیرساخت ،اظهار داشت" :شرکت مخابرات
ایران نزدیک به  ۴ماه است که درخواست تامین
پهنای باند مورد نیاز خود را به شرکت ارتباطات
زیرساخت داده است اما تاکنون این شرکت ،پاسخی
به این درخواست نداده است".
عدم کیفیت دلیل اصلی تعطیلی
وی با اشاره به اقدام رگوالتوری در دستور توقف
فروش اینترنت مخابرات در  ۶استان به دلیل عدم
کیفیت تاکید کرد" :مخابرات درخواست خود را برای
ارائه بالغ بر  ۳۰لینک  STM1معادل بیش از  ۴هزار و
 ۶۵۰مگابیت بر ثانیه پهنای باند ،به شرکت ارتباطات
زیرساخت ارائه داده است که به تفکیک میتوان به
درخواست  ۴لینک  STM1در استان خراسان رضوی،
 ۱۰لینک  STM1در استانهای اصفهان و آذربایجان
شرقی و  ۲لینک  STM1در هر یک از استانهای
همدان ،کرمان و مرکزی اشاره کرد" .معاون شرکت
مخابرات ایران با بیان اینکه بین  ۳تا  ۴ماه از این
درخواستها میگذرد ،گفت" :مخابرات بحثی برای
توقف فروش ندارد .اگر پهنای باند را تحویل دهند،
واگذاری را انجام میدهیم و تالش خود را برای تامین
پهنای باند نیز به کار خواهیم گرفت اما در صورتی
که پهنای باند به مخابرات اختصاص نیافت حقوق
مشترکان قبلی را ضایع نخواهیم کرد و با هدف حفظ
مشترکان فعلی ،اینترنت نمیفروشیم".
وی با تاکید بر این که سیاست مخابرات در حوزه
اینترنت ،تامین پهنای باند مورد نیاز قبل از مصرف ۸۰
درصد ظرفیت در هر استان است ،افزود" :درخواست
پهنای باند را قبل از این که ظرفیت اینترنت در هر
استانی به اتمام برسد به زیرساخت دادهایم و برای
مثال در استان کرمان از یک ماه گذشته که پهنای
باند نداشتهایم هیچ گونه واگذاری صورت نگرفته
است" .سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان این
که برای واگذاری اینترنت مطابق مصوبات کمیسیون
تنظیم مقررات ارتباطات عمل میکنیم ،گفت" :در
مورد دستور توقف فروش اینترنت در  ۶استان،
شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی
هیچگونه نامهای از رگوالتوری دریافت نکردهاند".
بدهی  350میلیاردی مخابرات
وی در مورد بدهی  ۳۵۰میلیاردی شرکت مخابرات

توقف فروش اینترنت مخابرات در چند استان

اینترنت بیکیفیت مخابرات متوقف شد
در مورد دس�تور توقف فروش اینترنت در  ۶اس�تان ،شرکت مخابرات ایران و
شرکتهای مخابرات استانی هیچگونه نامهای از رگوالتوری دریافت نکردهاند

ایران که طبـق اعالم شرکت زیرساخت دلیلی بر
عدم تامین پهنای باند مـورد نیاز ایـن شرکـت عنوان
شده است نیز گفـت" :شرکـت مخابـرات ایـران
مشتری اصلی شرکـت ارتبـاطات زیرساخـت در
حـوزه پهنـای باند اینترنت و لینکهای بین شهری
است و از گذشته نیز با این شرکت مراودات مالی
گسترده داشته است" .زارعیان ادامه داد" :از آن
جایی که شرکت مخابرات ایران بخش عمدهای
از طلب شرکت ارتباطات زیرساخت را از مشترکان
دریافت میکند ،تاخیر در پرداخت هزینهها به شرکت
زیرساخت امری طبیعی است و در طول  ۶سال
گذشته وجود داشته است و آنچه هم اکنون اتفاق
افتاده است جای سوال دارد".
افزایش تعرفه ،قبض پرداخت نشده
معاون شرکت مخابرات ایران با اشاره به این که
شرکت ارتباطات زیرساخت سال گذشته تعرفه تلفن
بینالملل را تا  ۲۰برابر افزایش داده است ،گفت" :به
دلیل این تغییر تعرفه ،الوصولی شرکت مخابرات
ایران از مردم در بخش تلفن ثابت افزایش یافت؛
چرا که عدهای از مشترکان ناآگاهانه از تلفن ثابت
برای تماس بینالمـلـل استفاده کردند و قبوض خود
را پرداخت نکردند".
وی مبلـغ  ۳۵۰میلیارد تومان را برای بدهی مخابرات
به زیرساخت مبلغ درستی ندانست و گفت" :این رقم
صحیح نیست ،در این که مخابرات به زیرساخت

بدهکار است تردیدی نداریم اما رقم به مراتب کمتر
از  ۳۵۰میلیارد تومان است" .زارعیان بـا تاکید بر
این که بخش عمـده این بدهیها مربوط به مطالبات
مکالمـات بیـنالملل است ،افزود" :مخابرات بخشی
از مطالبـات زیرساخت را زمانی خواهد داد که
الوصولی های مشترکان وصول شود".
سخنگوی شرکت مخابـرات ایران گفت" :در حال
حاضر در بخش تلفن ثابت و در بخش تلفن همراه،
مشترکان بالغ بر  ۱۸۰۰میلیارد تومان  -به تفکیک
 ۹۰۰میلیارد تومان برای هر بخش  -به مخابرات
بدهکارند".
وی با اشاره به دالیلی که برای واگذاری پهنای باند
اینترنت به مخابرات مطرح میشود ،خاطرنشان کرد:
"رگوالتوری باید به صورت بیطرف ،این مسائل
را برطرف کند و همانطور که بر فعالیت شرکت
خصوصی مخابرات نظارت دارد فعالیت شرکت دولتی
زیرساخت را نیز ارزیابی کند".
ماجرا رسانهای شد
به گزارش مهر ،اوایل هفته جاری ،رگوالتوری ،دستور
توقف فروش اینترنت مخابرات را به دلیل کیفیت ارائه
این خدمات در  ۹استان صادر و رسانهای کرد .شرکت
ارتباطات زیرساخت نیز اعالم کرد به دلیل رعایت
حق مصرفکننده ،تا زمانی که مخابرات بدهی خود را
تسویه نکند امکان فروش پهنای باند به این شرکت
را نخواهیم داشت.

سال هـشتـم/شـمـاره سیـصدوهفتـادوسه/چـهارشـنبـه  31تیـر 1394
22 July 2015 / www.Khorasannews.com

بیش��تر کارشناس��انی که از گذش��ته با م��ا همکاری
میکردندهمیش��ه نگ��ران بودند که متن ب��از درگیر
مس��ائل مالی و تجاری شود .درست است که آنها تا
ح��دی تعادل را به جهان متن باز برگرداندهاند اما باید
این موضوع را در نظر داش��ته باشید که ما همیشه به
این موضوع توجه داریم و هیچگاه این جنبش را درگیر
مسائل این چنینی نخواهیم کرد.

او معمار ارشد پروژه هسته لینوکس بود و بیشتر فعالیتهایی که تحت جنبش
متن باز و در مورد سیستم عامل لینوکس در سراسر جهان انجام میگیرد ،به
نوعی تحت نظارت او و در قالب تیمهای مختلف است
مصاحبه با ساندار پیچای ،مدیر بخش اندروید گوگل

مرد اندرویدی گوگل ،صحبت میکند
بعضی از افراد به دلیل این که پایه گذار یک فناوری یا
یک جنبش نوین در یک شاخه بودهاند بسیار شناخته
شدهتر از دیگر افرادی هستند که در آن راستا فعالیت
داش��تهاند .یکی از اف��رادی که جزو اف��راد تاثیر گذار
در جهان آیتی میباش��د ،لینوس توروالدز اس��ت که
بیشتر ش��ما او را میشناس��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 فعالیتهایی
ک��ه تحت جنب��ش متن باز و در مورد سیس��تم عامل
لینوکس در سراس��ر جهان انج��ام میگیرد ،به نوعی
تح��ت نظ��ارت او و در قالب تیمهای مختلف اس��ت.
توروالدز  28دس��امبر س��ال  ،1969در فنالند به دنیا
آم��ده و ن��ام او از روی برنده آمریکای��ی جایزه نوبل
شیمی ،لینوس انتخاب شده است .او از سال  1988تا
س��ال  1996در دانشگاه هلسینکی در مقاطع لیسانس
و فوق لیس��انس در رشته علوم کامپیوتر درس خوانده
است و تحصیالت دانش��گاهیاش را در زمانی که به
ارتش فنالند پیوس��ت ،متوقف کرد .او برای اولین بار
یونیکس را در قالب مطالعات دانشگاهیاش به صورت
یک میکرو ویکس منتش��ر کرد .شاید برای شما هم
جالب باشد که بدانید حدود  2درصد 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 موسسههای نشان لینوکس
کنترل میکند .او ب��ه تازگی صحبتهایی را در مورد
سیس��تم عاملهای مت��ن باز و به خصوص سیس��تم
عامل لینوکس در سایت  apcmag.comانجام داده
است .مطمئنا خواندن این مصاحبه برای شما هم لذت
بخش خواهد بود.
در چند سال اخیر به نسبت گذشته حجم
عظیمی از پول به دنیای متن باز وارد شده
است ،این موضوع چه تاثیری بر این جنبش
خواهد گذاشت؟
ش��اید اولین مزیت این ماجرا این باشد که دیگر مردم
فک��ر نمیکنن��د که برنامه نویس��ی که ب��ا این پروژه
هم��کاری دارد ،نمیتواند از همین راه کس��ب درآمد
کن��د .هج��وم پول به ب��ازار فروش متن باز توانس��ته
اس��ت بسیاری از نقاط ضعفی که در گذشته برای این
شاخه وجود داشت را از میان برداشته و تعادل مناسبی
میان کار و پول برای افرادی که در این راس��تا فعالیت
میکنند ،به وجود آورد.
شرکتهای تجاری نظیر آیبیام و ردهت
چه نقشی در این میان دارند؟ آیا به این جنبش
کمک میکنند یا بیشتر باعث میشوند که این
جنبش رنگ و بوی مادی پیدا کند؟

بازار لینوکس تا  5سال آینده چگونه خواهد
شد؟
من نمیتوانم پیشبینی 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
نمیکنم که هیچ برنامه اقتصادی به صورت  5س��اله
طراحی ش��ود و مس��لما اهداف ما بلند مدتتر از این
زمان کوتاه خواهند بود.
اکنون با چه مشکالتی درگیر هستید؟
ما همیشه مشکالت بس��یاری داشتهایم اما بزرگترین
دغدغه حال حاضرمان این اس��ت که توس��ط تمامی
اف��راد مورد پذیرش ق��رار گرفته و آنه��ا ما را درک
کنند .تا چند س��ال پیش تمام��ی مردم فکر میکردند
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 مالکیته��ای انحصاری و مش��کالتی که در زمینه
مالکیت نرمافزارها وجود دارند ،درگیر هستیم ولی این
مشکالت در حاشیه کار ما قرار خواهند گرفت.
بیشتر از  20سال از عمر لینوکس میگذرد
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 نمیدادم.
لینوک��س برای من جالب و هیج��ان انگیز بوده و فکر
میکنم که تا به امروز خوب از پس آن برآمدهام.
در مورد مایکروسافت و فعالیتهایی که در
مورد متن باز کردن ویندوز انجام داده است چه
نظری دارید؟ عدهای از کارشناسان معتقدند
که این کار را بیشتر به منظور جلب نظر مثبت
مشتریان و کاربرانش انجام داده است.
م��ن ترجیح میدهم که در این باره نظری ندهم و در
واق��ع فکر میکنم که بهتر باش��د دخالت در این امور
ذهن ما را به خود مش��غول نکند .از نظر من تنها باید
در م��ورد فناوریها فکر کرد زیرا بخش��ی که مربوط
به تجارت و بازاریابی اس��ت ،خ��ودکار از پس خودش
برخواهد آمد.

یادداشت
گلسـا ماهیـان

دور از چشم پدرها و مادرها
ای��ن روزها دیگ��ر نمیتوان گفت که اگر در خانه بمانیم و تنها به یک رایانهای که به
اینترنت متصل است ،دسترسی داشته باشیم ،تنها هستیم و ارتباطی با کسی نخواهیم
داش��ت .ق��درت اینترنت و امکاناتی که جه��ان مجازی در اختیار م��ا قرار میدهد به
قدری زیاد اس��ت که باعث ش��ده کنترل رفتار کاربران در جهان مجازی تا حد زیادی
از دست خارج شود.
در نس��لهای گذشته کنترل والدین بر فرزندان بس��یار راحتتر از امروز بود .در حال
حاضر اگر نوجوانی بیرون از منزل نرود و فقط در محیط منزل باشد باز هم نمیتوان
اطمینان داشت که از خطراتی که در جهان حقیقی وجود دارد ،مصون بوده و مشکلی
برایش به وجود نخواهد آمد.
تحقیقاتی که در این مورد انجام گرفته اس��ت ،نش��ان دهنده این موضوع اس��ت که
در حال حاضر بیش��تر از دو س��وم از نوجوانان ،فعالیتهای اینترنتی خود را از چش��م
والدینشان دور نگه میدارند.
ش��رکت امنیتی مک آفی در این زمینه تحقیقات گستردهای را انجام داده که بر طبق
نتایج به دست آمده چیزی در حدود  70درصد از نوجوانان به صورت پنهانی در جهان
وب به گش��ت و گذار و دیگر فعالیتهای اینترنتی میپردازند .این تحقیقات به روی
بیش از  2هزار نوجوان آمریکایی در رده سنی  13تا  17سال انجام گرفته و بر اساس
آن مش��خص ش��ده که بیش از دو س��وم از آنها فعالیتهای اینترنتی خود را دور از
چشم والدین خود انجام میدهند.
نظرس��نجی که توسط این ش��رکت به صورت اینترنتی انجام گرفته نشان دهنده این
امر اس��ت که  43درصد از نوجوانان عالقه زیادی به محتواهایی دارند که خش��ونت
آمیز هستند و  32درصد از این جوانان هم به دنبال وب سایتهایی هستند که موارد
اخالقی را رعایت نمیکنند.
بر اساس این تحقیقات ،پدرها و مادرها بر این باور هستند که فرزندشان پای رایانه و
در استفاده از اینترنت کار نادرستی را انجام نمیدهد و بیشتر فعالیتهایش یا به موارد
آموزشی ارتباط دارد و یا جنبه سرگرمی و بازی دارد .در حقیقت بیش از نیمی از پدر و
مادرها معتقدند که فرزندانش��ان بسیار صادق بوده و تمامی فعالیتهای خود در جهان
مجازی را با آنها در میان میگذارند.
اس��تنلی هولدیچ که متخصـص امنیـت آنالین در ش��رکت مک آفی اس��ت در این
زمین��ه میگوید" :این که نوجوان��ان در جهان آنالین رفتارهای��ی را انجام بدهند که
دوس��ت دارن��د در جهان حقیقی آنه��ا را انجام دهند ،چیزی دور از ذهن نیس��ت اما
نکت��های که در این میان اهمیت دارد این اس��ت که والدی��ن در این زمینه ازفرزندان
خود دور افتادهاند".
طبق آمار منتش��ر ش��ده تعداد نوجوانانی که از راههای مختل��ف فعالیتهای مجازی
خود را از چش��م والدینش��ان پنهان نگه میدارند ،به نسبت سال  2013و سال 2014
بس��یار بیشتر شده است .از این میان  15درصد از نوجوانان به هک اکانت کاربران در
ش��بکههای اجتماعی دس��ت زده و  9درصد از آنها اعتراف کردهاند که توانستهاند به
ایمیل دیگران نفوذ پیدا کرده و به اطالعات محرمانه دیگران دست پیدا کنند .از این
آمار تنها  31درصد از نوجوانان به دانلود قانونی موس��یقی یا فیلم پرداخته و بقیه این
دسته از کارها را به صورت غیرقانونی انجام دادهاند.
تمامی این تحقیقات نشان دهنده این است که میزان دروغی که نوجوانان به والدین
خود در مورد فعالیتهای اینترنتیشان میگویند در حال افزایش است و باید به دنبال
راه حلی برای مقابله با این موضوع بود.
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لینــــکدونی
انرژی هستهای

علیرضــا مظاهـری

با کاربردهای انرژی اتمی در پزشکی آشنا شوید

ب�ه مناس�بت توافق هس�تهای ص�ورت گرفت�ه در هفته گذش�ته ،اولین
س�ایت پیشنهادی این هفته را به سازمان انرژی اتمی ایران اختصاص
دادهای�م .این س�ایت در بر گیرنده اخبار ،تصاوی�ر ،ویدئوها ،مصاحبهها
و گزارشهای مرتبط با بحث انرژی هس�تهای ایران میباش�د .در این
وبس�ایت به کاربردهای انرژی اتمی در کش�اورزی ،پزش�کی ،صنعت
و نیز حفاظت پرتوها و ایمنی هس�تهای پرداخته ش�ده اس�ت .همچنین
جدیدتری�ن رویداده�ای علم�ی هس�تهای ،بیانیهها ،اس�ناد ،معاهدات،
آش�نایی ب�ا بخشه�ای مختل�ف س�ازمان ،کنفرانسه�ا و کارگاههای
آموزشی ،دیگر بخشهای سایت را تشکیل میدهند.

ایدههای خالق

www.aeoi.org.ir

اخبار جدیدترین ایدههای عجیب و غریب را دنبال کنید

لین�ک بعدی این هفته به س�ایتی درباره ایده و خالقیت مربوط میش�ود.
در ای�ن وبس�ایت ش�ما میتوانید با ایدهه�ای خالقان�های در زمینههای
تبلیغاتی ،بهداشتی ،موبایل ،مشاغل ،فناوری اطالعات ،ترافیک ،الکترونیک،
مکانیک ،کنکور ،آموزش زبان ،کودکان ،پوشاک ،محیطزیست ،ساختمان و
موضوعات دیگر آشنا شوید .همچنین شما میتوانید از جدیدترین اخبار و
تصاویر ایدههای خالقی همچون ایدههای هنری ،چترهای خالقانه ،خالقیت
در عکاسی ،پوشاک ،کفش ،ساعت ،کاناپه ،صندلی ،ایدههای عجیب ،کارت
ویزیت و عناوین دیگر مطلع گشته و از تماشای آنها لذت ببرید.
www.ideaandcreativity.com

تفریح قالبی

ماهیگیری را به صورت تخصصی بیاموزید
س�ومین وبسایت لینکدونی این هفته به ماهی و ماهیگیری اختصاص
دارد .ایران فیش�ینگ به عنوان وبسایت تخصصی ماهیگیری ،مکانی
مناس�ب برای آش�نایی طرفداران ماهیگیری با این صنعت میباش�د.
در ای�ن وبس�ایت میتوانی�د در زمینهه�ای ریس�ههای ماهیگی�ری،
ان�واع گرهه�ای ماهیگی�ری و موضوعات دیگر ،آموزش دی�ده با ابزار
و تجهی�زات ماهیگیری مانن�د چرخهای ماهیگی�ری ،قالبها ،نخهای
ماهیگیری و ابزار دیگر آش�نا شوید .همچنین میتوانید مباحث و اخبار
تخصص�ی این حرفه را دنبال کرده و به تماش�ای عکسهای ارس�الی
مرتبط با موضوع ماهیگیری بنشینید.

علم باستانی

www.iranfishing.ir

از پیشینه تاریخی کشور خود مطلع شوید

آخرین سایت پیشنهادی این هفته درباره باستانشناسی میباشد .در این
وبسایت شما میتوانید آخرین و جدیدترین اخبار باستانشناسی و موزهها
را پیگیری کرده و با آثار باستانی و قدیمی ایران آشنا شوید .از آثار باستانی
معرفی شده در این سایت میتوان به گنبدهای قدیمی ،موزههای تخصصی،
رصدخانه ها ،مساجد ،معابد ،رباطها ،مجسمهها ،شهرهای قدیمی ،قلعهها،
خانههای تاریخی ،حمامهای قدیمی ،امامزادهها و آرامگاهها ،کاخها ،منارهها
و ابنیه دیگر اشاره کرد .همچنین در این وبسایت قادر خواهید بود مطالب،
یادداشتها ،مقاالت و مباحث تخصصی را مطالعه نمایید.
www.yanic.ir

قانون این جا ،قانون آن جا ،قانون همه جا
به گزارش ایس��تنا سخنگوی ش��رکت مخابرات ایران با
بیان آن که این ش��رکت در یک فرآیند کامال قانونی به
فروش رسیده ،گفت" :باید پذیرفت که شرکت مخابرات
ایران خصوصی ش��ده و باید مطابق با قانون تجارت نیز
اداره ش��ود" .داوود زارعیان در گفتوگ��و با ایرنا ،به این
مطلب اشاره کرد و افزود" :به نظر می رسد که هنوز هم
در کشور بحث خصوصیس��ازی و نهادینه شدن اجرای
قوانین مربوطه جایگاه واقعی خود را به دس��ت نیاورده و
همین مس��ائل باعث بروز اختالفات موجود شده است".
تا کن��ون در جه��ان ندیدهایم هیچ گاه با ش��رکتهای
خصوص��ی این گون��ه رفتار کنند .اگر این ش��رکتها با
استفاده از امکاناتشان سعی در تضعیف یا حذف رقیبانشان
داشته باشند ،با آنها برخورد میشود .اگر این شرکتها

در عمل به وعدههایشان نزد مردم کوتاهی کنند ،جریمه
میش��وند .اگر این شرکتها به وظایف خود که در مفاد
قراردادها و عهدنامههایش��ان آمده ،عمل نکنند ،با آنها
برخورد میشود .هر که این جمالت را بخواند به راحتی
میتواند مصادیق آنها را در رفتارهای شرکت خصوصی
مخاب��رات! در ذهن مرور کند .زارعیان در جایی دیگر در
همی��ن گزارش میگوید" :در صورت��ی که هر دو طرف
یعنی وزارت ارتباطات و ش��رکت مخاب��رات تابع قانون
باشند و وزارتخانه با توجه به نقش حاکمیتی نگاه پدرانه
به زیرمجموعه خود داش��ته باشد به طور حتم مشکالت
موجود رفع خواهد ش��د" .ما هم با این س��خن ایش��ان
موافقیم و حقیقتا نه ش��ورای رقاب��ت و نه رگوالتوری تا
االن برخورد مناسبی با این رفتارها نداشتهاند.

ست

دیل کرده ا ید!
زی تب ح کن
لگوسا فری
ت را به و ت
سای زید
طراحی سا
 XPRت ب
 Sسای
ب
و 
طراح��ی و پیادهس��ازی ی��ک وبس��ایت نی��از ب��ه
مهارتهای بس��یاری مانند برنامهنویس��ی و طراحی
گرافی��ک دارد و ب��ه ط��ور حت��م تجربه زی��ادی هم
میخواهد .همین مس��ائل باعث ش��ده که بسیاری از
افراد تنها حس��رت یک وبس��ایت را در دل داش��ته
باش��ند .س��رویس  XPRSطراحی یک سایت بسیار
حرف��های و  Responsiveرا ب��ه کاری مفرح تبدیل
کرده است .سنگ بنای طراحی سایت در این سرویس
 Polydomن��ام دارد و  XPRSآن را ب��رای طراحی
و پیادهس��ازی وبس��ایت معرفی کرده است .به طور
حتم افرادی که کمی در زمینه طراحی سایت مطالبی
خوانده باشند ،به طور حتم با سیستم مدیریت محتوای
 WordPressآش��ـنـا ش��ـده اما برای آن که بتوان
بیش��ترین امکانات را از  WordPressگرفت باز هم
باید دست به برنامهنویسی برد.
سرویس  XPRSکه در نش��انی  imxprs.comقرار
دارد ،تالش کرده تا ب��ا حفظ امکانات WordPress
طراحی س��ایت را حت��ی برای نمای��ش در تلفنهای

همراه بس��یار س��اده کن��د .هم��ان طور ک��ه گفتیم
س��نگبنای  XPRSاج��زای  Polydomن��ام گرفته
اس��ت .هر س��ایت در این س��رویـس از یـک سـری
 Polydomتش��کیل شده اس��ت که میتواند شامل
تصویر ،ویدئو ،متن یا هر چیزی که قصد نمایش آن را
روی صفحه مورد نظر داشته باشید ،بشود .در کنار هم
گذاش��تن این پلیدامها یک  Sectionاز یک سایت
ایجاد میش��ود که Sectionها در کنار هم صفحات
یک سایت را تشکیل میدهند .هر چند عجیب به نظر
میرسد اما این شیوهای است که  XPRSاز آن برای
سادهسازی یک وبسایت بهره گرفته است .پلیدامها
یک کد  HTMLاستاتیک نیستند و میتوانند دینامک
یا پویا هم باش��ند .پلیدامها به اندازهای ساده هستند
که برای استفاده از آنها نیازی به فراگیری یک زبان
برنامهنویسی وب وجود ندارد .این همان بازاری است
که  XPRSآن را هدف خود قرار داده است و معتقد است
برای ساخت وبسایتی حرفهای و  Responsiveبسیار
خالقانه اس��ت .پلیدامها به کارب��ر اجازه میدهند که

کنترل کاملی را روی محتویات س��ایت داشته باشند و
سایتهای ساخته شده با آن برای صفحات تلفنهمراه
آماده هس��تند و میزبانی آنها نیز در  XPRSرایگان
انجام میش��ود .کاربران میتوانن��د از ابتدا طراحی و
پیادهسازی یک وبسایت را شروع کنند و یا میتوانند
از بی��ن Templateهای موج��ود در  XPRSیکی را
انتخاب و ویرایش کنند .س��رویس  XPRSاصالتا به
زبان پیتون و  HTML5نوشته شده است و از انعطاف
و سرعت خوبی هم برخوردار است .وبسایت خود این
سرویس نیز که نشانی آن در باال آمده  ،توسط همین
پلیدامها ساخته شده است.
س��رویس  XPRSی��ک نرمافزار ب��رای  iOSهم در
حال توسعه دارد تا کاربرانش بتوانند در حال رفتوآمد
هم وبس��ایت خود را تدوی��ن کنند .مدل رایگان این
سرویس ش��امل میزبانی بینهایت ،امکان اتصال نام
دامنه دلخواه به سایت ،امکان دسترسی به تمام تمها
و عاری از تبلیغات میباش��د .مدلهای پولی آن نیز با
امکانات مختلفی ارائه میشود.
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دردسرهای عظیم مخابراتی
اوایل هفته گذش��ته ،رگوالتوری دستور توقف فروش
اینترنت مخابرات در  ۹استان را به دلیل کیفیت پایین
ارائه این خدمات صادر کرد .این مس��ئله که ناش��ی از
محدودیت پهنای باند برای برخی از استانها میباشد،
باعث درخواست پهنای باند اینترنت از سوی مخابرات
به ش��رکت ارتباطات زیرساخت ش��ده که نزدیک به
 ۴ماه بیپاس��خ مانده اس��ت .از طرف دیگر مخابرات
به میزان قابل توجهی به ش��رکت زیرس��اخت بدهکار
بوده که بخش عمده این بدهیها مربوط به مطالبات
مکالمات بینالملل میباشد.
س��خنگوی مخابرات ضم��ن مقصر دانس��تن وزارت
ارتباط��ات باب��ت بدهی خود به زیرس��اخت ،تس��ویه
حس��اب با این ش��رکت را به وصول بدهی مشترکان

خود مشروط کرده است .با این حال شرکت ارتباطات
زیرساخت اعالم کرد تا زمانی که مخابرات بدهی خود
را تسویه نکند امکان فروش پهنای باند به این شرکت
را نخواهیم داش��ت .همچنین مخابرات که تصمیمی
برای فروش اینترنت تا زمان تامین پهنای باند ندارد از
رگوالتوری خواسته است به صورت بیطرف مسائل را
برطرف کرده و فعالیت شرکت دولتی زیرساخت را نیز
ارزیاب��ی کند .مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات
در خصوص این چالش گفته اس��ت":مخابرات ضعف
مدیریت��ی دارد و وزارت ارتباطات س��عی دارد به دور
از خصومت ،روند تعاملی با این ش��رکت داش��ته باشد
آنچه در این زمینه مطرح میشود بیشتر از سوی خود
مسئولین مخابرات است".

پیشنهادهفته
مدیریت ایدههای ذهنی

رشیـد زارعی


اطالعات و تصاویر قدیمی خود را بایگانی کنید

اولین نرمافزار پیشنهادی این هفته به برنامهای جهت مدیریت و نگهداری
افکار ذهنی اختصاص دارد .نرمافزار  Mind Collectedبرای دستهبندی
و نگهداری مجازی افکار ،ایدهها و مسائل مرتبط با زندگی شماست .شما
میتوانید ایدهها ،اهداف ،آرزوها ،دستنوشتهها ،کتابها و موضوعات دیگر
را در این نرمافزار نگهداری کنید و به ذهن خود استراحت دهید .از امکانات
این نرمافزار میتوان به امکان نگهداری و بایگانی تمام اطالعات و تصاویر
و محتواه�ای قدیم�ی ،مدیریت و مرتب کردن تمامی موارد به س�رعت و
سادگی ،تغییر نوع نگرش شما به نگهداری ایدهها و تصاویر ،امکان حفظ
اطالعات گذاری ذهن شما و یادآوری آن در آینده و مرور خاطرات گذشته
مانند بازیها ،تصاویر ،فیلمها و نوشتهها اشاره کرد.
http://goo.gl/wbjPHF
Size: 15.45 MB

فیلم آموزشی ویندوز

از ویدئوهای اینترنتی آنالین فیلمبرداری و ذخیره کنید

نظرسنجی در مورد حفظ حریم خصوصی کاربران در محیط آنالین

کاربران نگران هستند

با رش��د روزافزون دس��تگاههای متصل ب��ه اینترنت،
دغدغ��ه کاربران ب��رای حفظ حری��م خصوصی خود
افزایش پیدا کرده اس��ت .ام��روزه کاربران اینترنت به
منظور برقراری امنیت بیش��تر در فض��ای وب ،بیش
از پیش نس��بت به نام کاربری و کلم��ه عبور خود در
سایتهای مختلف حساسیت نشان میدهند.
حساسیت کاربران در محیط آنالین
شرکت در گزارش خود با عنوان "اعتماد دیجیتال در
عصر اینترنت اش��یاء" اعالم کرده است که  77درصد از
کاربران عالقهمند هستند برای حفاظت از اطالعات خود
در محیط آنالین ،نام کاربری و کلمه عبور (پسورد) خود
را در زمانهای مختلف تغییر دهند .همچنین  60درصد از
شرکت کنندگان در نظرسنجی این شرکت معتقد هستند
باید از رمز عبور پیچیده استفاده کنند .در این میان تعدادی
از پاس��خدهندگان تمایلی برای اس��تفاده از کلمات عبور
ندارند .همچنین این بررس��ی نش��ان میدهد  54درصد
از مصرفکنن��دگان دیجیتال برای به اش��تراکگذاری

دادههای شخصی خود در فضای آنالین محتاط هستند.
 33درصد از پاسخ دهندگان نیز مخابرات و بانکها را به
عن��وان دو نهاد مطمئن میدانند که میتوانند اطالعات
شخصی خود را در اختیار آنها قرار دهند.
حلقه مفقوده اعتماد دیجیتال
در این گزارش آمده اس��ت که اعتماد کاربران بخشی
ارزش��مند از ایجاد پیوند میان ش��رکتها و مشتریان
اس��ت چراکه ایجاد و حفظ اطمینان مش��تری ،برای
ش��رکتهای اینترنتی یک مزیت نس��بی خواهد بود.
در ادامه گزارش به این نکته اش��اره ش��ده اس��ت که
مصرفکنن��دگان بای��د به س��ازمانها اعتماد داش��ته
باشند و بدانند که جمعآوری و ذخیرهسازی اطالعات
دیجیت��ال در جهت منافع کاربران و محافظت از آنها
انجام میشود .با این حال  38درصد از پاسخدهندگان
به این نظرسنجی اعالم کردهاند چنانچه اطالعاتشان
بدون اجازه آنها توسط شرکتها به اشتراک گذاشته
ش��ود ،حریم خصوصی افراد نقض خواهد شد .عالوه

بر این  24درصد از ش��رکتکنندگان تبلیغات ،توصیه
ش��رکتها بر اس��اس رفتار آنالین کاربران و جستجو
در این زمینه را نقض حریم خصوصی خود میدانند.
افزایش نقض حریم خصوصی
بر اس��اس نتایج به دس��ت آمده ،نقض حریم خصوصی
کارب��ران از طریق دسترس��ی ش��رکتها ب��ه دادههای
آنالین افراد در دهه گذش��ته  8برابر شده است .همچنین
پیشبینی میش��ود نقض حریم خصوص��ی کاربران در
سال  2014-2015نسبت به سال  2012-2013دو برابر
ش��ود .تعداد حس��ابهای کاربری نیز در محدوده زمانی
 2014-2015برای  900میلیون کاربر تخمین زده ش��ده
است .نظرسنجی موردنظر بین اکتبر و نوامبر سال 2014
انجام شده است که  24هزار نفر در محدوده سنی  14تا 55
سال از  24کشور در آن شرکت کردند .در این نظرسنجی
شرکتکنندگان دیدگاه خود را در مورد مالکیت دستگاههای
دیجیتال ،استفاده از محتوا ،محدودیت پهنای باند ،اعتماد
دیجیتال و اینترنت اشیاء اعالم کردند.

دومین پیش�نهاد نرمافزاری این هفته به ضبط فیلم آموزش�ی از محیط
ویندوز مربوط میشود Mirillis Action .نرمافزاری بسیار عالی برای
ضب�ط ویدئ�و از محیط وین�دوز ،نرمافزارها و بازیها ب�ا کیفیت  HDو
همچنی�ن ضب�ط و ذخیره تمامی آن چ�ه از کارت صدا خارج میش�ود
و ش�ما میش�نوید ،میباش�د .یکی از ویژگیهای مهم ای�ن نرمافزار
این اس�ت که با پش�تیبانی از میکروفن میتواند هنگام ضبط ویدئو از
محیط ویندوز و بازیها نس�بت به ضب�ط صدای میکروفن اقدام کند و
به این ترتیب کاربر میتواند نس�بت به س�اخت فیلم آموزشی و ویدئو
کنفران�س اق�دام کند .ام�کان دیگر نرمافزار این اس�ت ک�ه میتواند
ویدئوه�ای اینترنت�ی آنالینی را که قابل پخش اس�ت ،نیز فیلمبرداری
و ذخیره کند.
http://goo.gl/ldHmA3
Size: 20 MB

مرتبسازی فایلها

به میزان نامحدود اطالعات ذخیره کنید

آخری�ن نرماف�زار این هفت�ه درباره مرتبس�ازی و دس�تهبندی فایلها
میباش�د .ب�ه کم�ک نرماف�زار  WinCatalogمیتوانی�د فهرس�تی از
فایلهای مورد نظر خود را در پوشههای هارددیسکها ،دیسکهای نوری،
فلشها و منابع خارجی درست کنید .با این برنامه شما دیگر نیازی ندارید
برای دسترسی به یک فایل ،تمامی سیدیهای خود را جستوجو کنید،
فقط کافی اس�ت این نرمافزار را باز کنید و اس�م فایل خود را جستوجو
کرده و ببینید که آن فایل در کدام پوش�ه و یا س�یدی ق�رار دارد .ذخیره
نامح�دود اطالعات در دیتابیسهای مختلف ،ذخیره تصاویر بندانگش�تی
از فایله�ای تصوی�ری ،پش�تیبانی کام�ل از  Unicodeو  UTF-8برای
زبانهایی مانند زبان فارس�ی و امکان ذخیرهسازی نام جایی که فایل در
آن جا است ،توسط خود شما از تواناییهای این نرمافزار به شمار میآید.
http://goo.gl/ycc7aA
Size: 10 MB
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ترفند ویندوز

فایلهای سیستمی را تعمیر کنید

امنیت در شبکههای اجتماعی را جدی بگیرید

این جا آنتیویروس مراقب شما نیست!
صفحه آبی یا صفحه مرگ در ویندوز ،یکی از مشکالت قدیمی کاربران ویندوز است
که هنوز هم به چشم میخورد .هیچ خطایی ظاهر نمیشود تا کاربر دقیقا بداند مشکل
از کجا و چرا ناشی شده است .ممکن است ریاستارت کردن رایانه همه چیز را به
وضعیت اول بازگرداند اما گاهی این اتفاق به دفعات تکرار میشود و کاربر یقین پیدا
میکند که مشکل جایی در رایانه جا خوش کرده و خیال حل شدن ندارد!
نسخههای اخیر ویندوز شامل ویندوز  8، 8.1و  10شامل مکانیزمهای تشخیص
و ترمیم آسیبهای سیستمی هستند اما گاهی این مکانیزمهای خودکار ،به خوبی
کار نمیکنند و مشکل رفع نشده باقی میماند .این جاست که کاربران ماهر ویندوز،
از  SFCاستفاده میکنند SFC .یا  System File Checkerیک ابزار CMD
است که سیستمعامل را وادار میکند ،از صحت تمام فایلهای سیستمی نصب
شده ،اطمینان حاصل کند .صحت کامل به این معناست که هیچ فایلی نباید ناپدید
شده باشد و فایلهای موجود نیز باید همانند نسخه اصلی ،دست نخورده و قابل
استفاده باشند .گاهی بدسکتورها یا بدافزارها میتوانند فایلهای سیستمی را تخریب
یا تعویض کنند SFC .میتواند این قبیل مشکالت را رفع کند.
برای استفاده از این ابزار کاربردی Command ،را در حالت  adminباز کرده و
فرمان زیر را در آن وارد نمایید:
sfc /scannow

بعد از صدور این فرمان ،ویندوز برای مدتی فایلهای سیستمی را چک کرده و
مشکالت احتمالی را برطرف مینماید و یا این که ،با صدور پیغامی ،به شما اطمینان
میدهد که همه چیز درست کار میکند.
 SFCخود یک فایل سیستمی نیست و البته بسیاری از سرویسهای موجود در
ویندوز،سیستمی تلقی نمیشوند .گاهی این نوع برنامهها از کار میافتند .برای بازیابی
ب دیدگی) از ابزار Deployment Image
و تصحیح این نوع برنامه (در صورت آسی 
 & Servicing Managementیا  DISMاستفاده کنید .برای استفاده از این ابزار
نیز  Commandرا در حالت  adminباز کرده و فرمان زیر را در آن وارد نمایید:
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

اجرای این دو فرمان معموال بین  5تا  20دقیقه طول میکشد و ممکن است به
ظاهر اجرای فرمان برای مدتی متوقف شود .بهتر است که صبور باشید و برای
اجرای کامل فرمان صبر کنید .در ویندوز هفت و نسخههای پیش از آن میتوانید با
دانلود نرمافزار  System Update Readiness Toolاز سایت مایکروسافت ،کار
مشابه را انجام دهید.

امنی��ت در آیت��ی ،روزگاری تعریف خاصی داش��ت؛
محافظ��ت از نرماف��زار و س��خت افزار رایان��ه از هر
نوع آس��یبی که به خس��ارت س��ختافزاری یا سرقت
یا از دس��ت رفتن اطالعات نرمافزاری منتهی ش��ود،
به عنوان اق��دام امنیتی در آیتی تعریف میش��د اما
این روزها به س��بب گس��ترش دسترسی مردم جهان
ب��ه اینترنت ،تهدیدات افزایش یافته و تقریبا به ندرت
ش��اهد بدافزارهایی هس��تیم که به دنبال وارد کردن
خسارتهای سختافزاری باشند.
ام��ا آن چه جایگزین این نوع از تهدید ش��ده اس��ت،
تهدیدهای اجتماعی اس��ت .ش��بکههای اجتماعی در
طی یک دهه گذشته ،کامال تکامل یافته و مورد پسند
و استقبال مردم جهان قرار گرفتهاند.
حتی در کش��ـور م��ا کـه س��دهای قانون��ی خاصی
در مقاب��ل برخی از ش��بکههای اجتماعی ق��رار دارد،
دیگر ش��بکههای اجتماعی جای خ��ود را باز کردهاند
و برخی از مس��ئوالن نیز به صراح��ت اعالم کردهاند
که بهرهبرداری عمومی مردم از این نوع ش��بکههای
اجتماع��ی ،تنه��ا دلی��ل مج��از باق��ی مان��دن ای��ن
شبکههاس��ت .با این وجود باید گفت که قانونی بودن
یک شبکه اجتماعی ،از تهدیدات آن نمیکاهد.
ام��روز قصد داریم ب��ه برخی از تهدی��دات حاصل از
ش��بکههای اجتماعی اش��اره کنیم که به وسیله هیچ
آنتیویروس یا نرمافزار امنیتی قابل شناس��ایی نیستند
اما ام��روزه به عنوان تهدیدات س��ایبری برای روح و
روان افراد و امنیت اجتماعی خطرناک هستند.
نشت اطالعاتی
موالی متقیان امیرالمومنین علی (ع) فرمودند" :سخن
دربند و اس��یر توست تا وقتی که آن را نگفته باشی و
چون گفتی تو در بند آنی پس زبانت را نگهدار چنانکه

طال و نقره خود را نگه میداری و مواظبت میکنی که
چه بسا س��خنی که نعمت را از انسان سلب میکند".
این س��خن گوهربار امام ،باید آویزه گوش هر انسانی
در شرایط واقعی یا مجازی باشد .هیچ متن ،تصویر یا
هر نوع محتوایی که برای جان ،مال یا آبروی ش��ما یا
دیگری هزینه داش��ته باش��د ،نباید در شبکه مجازی
منتش��ر ش��ود .هر اندازه ک��ه تعداد ش��نوندگان یک
سخن بیشتر باش��د ،این احتیاط نیز باید افزایش یابد.
آنتیویروس رایانه یا تلفن همراه ش��ما هرگز نس��بت
به انتشار محتوا در فضای مجازی عکسالعمل نشان
نمیدهد اما اش��تباه در فضای مجازی و انتشار مطلبی
نامناس��ب میتواند بسیار گرانتر از آلوده شدن به یک
بدافزار تمام شود.
تا حد امکان از انتش��ار تصاویر شخصی در شبکههای
اجتماعی خودداری کنید .هیچ کس در فضای حقیقی،
اف��راد خانواده خود را به دیگ��ران نمایش نمیدهد اما
متاسفانه شاهد این اشتباه هستیم که بسیاری از افراد
در ش��بکههای اجتماعی ،تصاویر اعضای خانواده خود
را منتشر میکنند.
شایعه پراکنی
فض��ای مجازی محیط مس��تعدی برای خلق ش��ایعه
است .بدخواهان ش��ایعه ایجاد میکنند و افراد زیادی
به سادگی این ش��ایعه را تکثیر میکنند؛ در حالی که
هی��چ کس به این موضوع توجه نمیکند که ش��ایعه،
امنی��ت روانی جامع��ه را تهدید میکند .یک ش��ایعه
سیاس��ی ،باعث بدبینی به جامعه و کاهش حس وطن
پرس��تی میش��ود ،در حالی که این احساس��ات منفی
برای هر جامعهای همانند زهر خطرناک است .نسبت
ب��ه اطالعاتی که منابع موثقی ندارند ،کامال بیتفاوت
باشید و نه تنها آنها را منتشر نکنید ،بلکه دروغ فرض

کنی��د .هیچ خبری نمیتواند بدون منبع معتبر پذیرفته
ش��ود ،کما این که همیش��ه منابع معتبر نیز میتوانند
اشتباه کرده باشند.
تهدیدات دینی
مطال��ب با محتوای دین��ی باید با احتی��اط فراوان در
ش��بکههای اجتماعی خوانده ش��ود .در واقع بحث بر
س��ر نشر این نوع مطالب نیس��ت ،چرا که اصوال این
کار باید توس��ط اف��راد خبره و آگاه انجام ش��ود .نقل
احادی��ث و بی��ان کالم به نقل از امام��ان معصوم (ع)
نباید توس��ط همگان صورت گیرد ،چرا که تشخیص
صحت و ش��رایط نقل حدیث ،کاری اس��ت که تنها از
عهده متخصصان علوم رج��ال و حدیث بر میآید .از
این رو نباید دوس��تی ما در حق دین و آیین ما ،برای
دین هزینه به بار آورد .دش��منان از گذشته تا به امروز
در جعل احادیث و روایات کوشیدهاند و مطالب ناروای
فراوان��ی را به دین و مذهب ما نس��بت دادهاند .از این
رو باید از نقل داس��تانهای دروغی��ن به ظاهر دینی
و بیپایه و اس��اس که این روزه��ا در فضای مجازی
کامال باب هس��تند ،به ش��دت پرهیز نمود .مطالبی را
ب��ا محتوای دینی که از طریق اف��راد معمولی و ناآگاه
منتش��ر ش��دهاند ،نادی��ده ف��رض کنید و ب��ا تذکر به
دیگران ،مانع از انتشار بدعتها شوید.
پرهیز از ارتباطات خطرناک
در ش��بکههای اجتماعی به س��ادگی با دیگران ارتباط
برق��رار نکنید .هرگ��ز نمیتوان اطمینان داش��ت که
افراد در ش��بکههای مجازی ،همانی هس��تند که ادعا
میکنند .بنابراین به س��ادگی ب��ه ارتباط با افرادی که
شناختی از آنان ندارید ،تن ندهید.
کسـری پاکنیت
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بررسی ماجرای کنسول اندرویدی نینتندو

کنسول متنباز ،آیا ممکن است؟

واقعا امکان دارد کنسول نینتندو به اندروید سوئیچ کند؟
یک روزنامه ژاپنی معتبر در حوزه کسبوکار به نام Nikkei
 Shimbunمیگوید امکان دارد نینتندو دستگاه مرموزش
با کدنام  NXرا مبتنی بر سیستمعامل اندروید گوگل ارائه
دهد .این روزنامه در گذشته هم سابقه فاشسازی برخی
اسرار و خبرهای شرکت نینتندو را داشته و هیچ بعید نیست
که این خبر ویژه نیز درست باشد .این خبر جذاب است
ولی با فلسفه این شرکت سازنده کنسول بازی در تضاد
است .همه ما نینتندو را شرکتی با تعصب ویژه روی کنترل
همهچیز میشناسیم و اکنون باور استفاده از سیستمعاملی
که توسع ه و امتیازش مربوط به دیگری است؛ کمی سخت
است .اما در این زمان و برهه ،دالیلی وجود دارد که اثبات
میکند چرا باید منتظر یک کنسول بازی اندرویدی باشیم و
چرا این تغییر استراتژی با فلسفه نینتندو نیز در تضاد نیست!
واضحترین دلیل برای استفاده نینتندو از اندروید به عنوان
یک نقطه شروع برای تغییر ،برخورداری از یک سیستمعامل
مدرن برای اعتباربخشی مضاعف به محصولاش است.
افرادی که از  Wii Uاستفاده کردند ،میدانند چقدر این
دستگاه در پشت پرده به یک سیستمعامل کارآمد نیاز دارد؛
خیلی کند است و پس از بهروزرسانیها و راهحلهای مکرر
و حتی با توجه به رویکرد تبلتمحور آن ،هنوز نمیتواند
عملکردی مشابه سادهترین دستگاههای موبایل اندرویدی
داشته باشد .نینتندو مسلم ًا بهترین توسعهدهنده بازیهای
ویدئویی است ولی مانند بسیاری از همقطاران ژاپنیاش
در انطباق با پلتفورم سیستمعاملها و نرمافزارهای دنیای
جدید با شکست مواجه شده است .در حال حاضر ،بیشترین
استفاده از سیستمعامل اندروید وجود دارد و دارای بخشها
و ویژگیهایی است که بسیار به کار نینتندو خواهند آمد در
حالی که رایگان هم هستند.
هرچه درباره همکاری اندروید و دستگاههای نینتندو فکر
کنیم؛ نمیتوانیم وجه مشترکی بیابیم و تصور کنیم که آن

را روی بخشهای مختلف نینتندو ببینیم .چون این شرکت
دوست دارد سختافزارهایی منحصربهفرد بسازد که بیشتر
شبیه یک بوم نقاشی برای بروز استعدادهای ناب باشند.
میتوانید تصور کنید نینتندو مهمترین نسخههای بازیاش
را روی  Google Playبرای دانلود ارائه کند یا منتظر
گوگل برای ارائه روی مدیاسرور باشد.
ماجرا از چه قرار است؟
ساتورو ایواتا ،مدیرعامل نینتندو از این تضاد رمزگشایی
میکند .وی اخیرا اعالم کرد همکاریهایی را با شرکت
سازنده بازیهای موبایل  DeNAبرای طراحی و
وارد کردن چیزهای جذاب و مورد عالقه کاربران
در سیستمهای اختصاصی نینتندو آغاز کردند .جالب
است در همان روز نیز سیستم  NXمعرفی شد .این
اتفاقها میتوانند اشارههایی به استفاده از اندروید روی
دستگاههای نینتندو داشته باشند .اتفاق ًا یک کنسول
نینتندو اندرویدی بسیار چشمگیرتر از یک کنسول با
سیستمعامل اختصاصی است؛ همانند چیزی که انویدیا
روی دستگاههای  Shieldارائه کرد .کنسول اندرویدی
امکان دسترسی به پلیاستور گوگل و دیگر سرویسهای
این شرکت را خواهد داشت .نینتندو میخواهد در استفاده
از اندروید رویهای را در پیش بگیرد که شرکتهایی مانند
آمازون و شیائومی در سیستمعاملهای مبتنی بر اندروید
استفاده کردند؛ ساختن یک الیه رابط کاربری اختصاصی
کاربران برای کنترل کامل روی نرمافزارهایی که منتشر
میشوند .دلیلی وجود ندارد که این شرکت از ویژگیهای
اختصاصی خودش مانند  Miiverseو StreetPass
روی سیستمعامل فرضیاش استفاده نکند.
بینهایت نرم افزار در نینتندو
همینطور ،نینتندو دوست دارد بینهایت نرمافزار برای

این پلتفورم وجود داشته باشد .همانند تالشهایی که
در دهه  ۱۹۹۰روی  N64برای همکاری با شرکتهای
ثالت در تولید محتوا داشت؛ توسعهدهندگان سیستم
اندرویدی  NXنیز میتوانند نرمافزارهای جذابی تولید
کنند تا اینکه به سراغ ساخت و توسعه سختافزارهای
غالب ًا خشک و بیروح بروند .اگرچه دستگاههای آمازون
که از هسته اندروید استفاده میکنند ،به سادگی قابلیت
سازگاری با ساختار برنامههای اندرویدی را دارند،
ولی برخی از توسعهدهندگان تصمیم گرفتند از API
اختصاصی آمازون برای برنامهها استفاده کنند و متکی به
سرویسهای جاسازیشده گوگل در این برنامهها نباشند.
بسیاری از بازیها و سرویسهای مدیا نیاز به محتوای
اختصاصی خودشان دارند و به صورت تئوری میشود
آنها را به طور مجزا برای اجرا روی سیستم  NXتوسعه
داد .پیچیدگیهای یک کنسول بازی خیلی کمتر از یک
دستگاه موبایل است و دردسرهای نینتندو برای استفاده از
برنامههای اندرویدی و سفارشیسازی آنها و در عین حال
سازگاری با اندروید کمتر است .این سازگاری میتواند برای
توسعهدهندههای داخلی نینتندو نیز مزیتهایی داشته باشد.
ایواتا سخنرانیهای زیادی در باب نیاز به مجتمع کردن
نینتندو با کنسولهای بازی خانگی و دستگاههای دستی
ایراد کرده است .حتی در اواخر سال گذشته بیان کرد این
دو تیم با یکدیگر ادغام شدهاند چون فناوریها به طوری
پیشرفت کرده است که میتوان از یک معماری برای هر
دو استفاده کرد .اشتراکگذاری فناوری در این کنسولها به
کاربران اجازه میدهد یک بازی را به طور ساده و سریع
روی هر دو کنسول (خانگی و موبایل) اجرا کنند .مث ً
ال
میتوانند یک بازی را روی کنسول خانگی شروع کنند و
بعد با کنسول همراه ادامه بدهند بدون اینکه نیاز باشد این
بازی از ابتدا اجرا شود .این ویژگی یک رویای بزرگ در
صنعت بازیها و سرگرمیهای کامپیوتری است.

شهروند الکترونیک

آموزش و پرورش در خراسان رضوی

ام��روزه نقش آموزش و پرورش به عنوان یک��ی از مهمترین رکنهای ارتقای علمی و
پژوهش��ی کودکان و نوجوانان و اعتالی شخصیت اجتماعی و اعتقادی آنها در کشور
انکار ناپذیر اس��ت .بدون شک همسو بودن آموزههای این سازمان با تعلیم و تربیت در
خانواده ،ضامن س�لامت افراد یک جامعه در آینده خواهد بود؛ آینده درخشانی که بدون
وجود سیس��تمی پویا در بدنه آموزش و پرورش دست یافتنی نخواهد بود .با این مقدمه
کوتاه و با توجه به اهمیت این س��ازمان ،در ش��هروند الکترونیک این هفته به خدمات
الکترونیکی آموزش و پرورش خراسان رضوی خواهیم پرداخت.
در وبسایت آموزش و پرورش خراسان رضوی ،خدمات الکترونیک از دو طریق خدمات
الکترونیک اس��تانی و خدمات الکترونیک وزارت انج��ام میپذیرد .خدمات الکترونیک
اس��تانی از پنج بخش تشکیل شده اس��ت که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت .سامانه
ایمی��ل ملی "نوفا" ویژه فرهنگیان از خدماتی اس��ت که به ص��ورت الکترونیک انجام
میپذیرد که ش��امل پست الکترونیک و کلمه عبور میباش��د .پایگاه اطالعات پرسنل
اس��تان خراس��ان رضوی دیگر خدمت الکترونیک این س��ازمان را تشکیل میدهد که
ورود در آن از طری��ق ن��ام کارب��ری و رمز عبور امکانپذیر اس��ت .از دیگر بخشهای
خدمات استانی این س��ازمان میتوان به شبکه تبادل ،ارسال و دریافت بخشنامه اشاره
کرد که مخصوص کارکنان آموزش و پرورش میباش��د .همچنین پایگاه اطالعرسانی
ویژه مدارس از دیگر امکانات این وبسایت است که اخبار مدرسه ،دانستنیهای جالب
و نمونه س��واالت امتحانی از قس��متهای مختلف این پایگاه به ش��مار میرود .عالوه
ب��ر اینه��ا در بخش خدمات الکترونیکی اس��تانی آموزش و پ��رورش ،پورتال مرکزی
مدارس هوش��مند استان خراسان رضوی وجود دارد که از قسمتهایی همچون ثبتنام
مدارس ،وضعیت مدارس ثبتنام ش��ده ،مقاالت و سئواالت متداول تشکیل شده است.
همچنین در بخش وزارت نیز خدمات الکترونیکی ارائه میشود که یکی از آنها سامانه
اطالعرسانی روابط عمومی وزارت میباشد .وظیفه این سازمان به صورت کلی ،معرفی
وزارتخانه ،قوانین و مقررات ،سخن شما با وزیر و ارتباطات مردمی میباشد .سامانه جامع
مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان از دیگر بخشهای خدماتی این سازمان در بخش
وزارت میباش��د که مختص ثبتنام متقاضیان تدریس میباشد .افزون بر امکانات باال،
سامانه آمار و اطالعات دانشآموزی یکی دیگر از خدمات میباشد که به اطالعیههای
دانشآموزی میپردازد .از دیگر خدمات الکترونیکی سازمان آموزش و پرورش خراسان
رضوی میتوان به ش��بکه ملی مدارس ایران ،سامانه نظام پیشنهادها ،پارلمان مجازی
فرهنگیان و پایگاه اطالعرسانی روابط عمومی اشاره کرد.
www.razaviedu.ir
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نبردی جدید در صنعت تلفن همراه

شرکتهایی که در جهان تکنولوژی فعالیت دارند کار بسیار سختی را برای خود
انتخاب کردهاند زیرا دائما باید حواسشان باشد که رضایت مشتریان خود را به
هر نحوی که میتوانند تامین کنند و اگر موفق به این کار نشوند به راحتی باید
غ�زل خداحافظی را خوانده و کوله بار خود را جمع کرده و از میدان رقابت خارج
شوند .این ماجرا برای شرکتهایی به بزرگی و اعتبار گوگل ،اپل یا مایکروسافت
بسیار سختتر میباشد زیرا کوچکترین اشتباه این شرکتها منجر به سقوط
جایگاهشان در میان مردم میشود .اگر شرکتی مانند اپل کار اشتباهی را انجام
ده�د همه در بوق و کرنا کرده و اش�تباه او را ه�زار برابر بزرگتر از آن چیزی که
در واقع هست نشان میدهند .از طرف دیگر با توجه به گستردگی زمینه فعالیت
این ش�رکتها ،به خصوص شرکتهای مایکروس�افت و گوگل ،احتمال خطا و
اش�تباه هم در این شرکتها باالتر میرود .زمانی که مایکروسافت شرکت نیمه
شکست خورده نوکیا را خرید و تصمیم به احیای این شرکت گرفت بسیاری از
کارشناسان گفتند که این کار از پایه اشتباه است زیرا نوکیا یک شرکت شکست
خورده در صنعت تلفن همراه میباش�د و حال که مایکروسافت تصمیم ورود به
صنعت تلفن همراه را دارد ،اش�تباه میکند که به س�راغ یک شرکت ورشکسته
رفته اس�ت .با این کار خودش هم یک شروع ناموفق را تجربه خواهد کرد .بعد
از گذش�ت چند س�ال در حال حاضر میبینیم که این پیشبینیها تا حد زیادی
درست از آب درآمده است و مایکروسافت نتوانسته به یک رقیب قدرتمند برای
ش�رکتهایی نظیر سامس�ونگ یا اپل تبدیل شود .گوش�یهای این شرکت که
مبتنی بر پلتفرم ویندوز فون هستند توسط افراد خاصی پسندیده میشوند و این
گونه نیست که هر کاربری به سمت آنها تمایل پیدا کند .با تمامی این اوصاف
مایکروسافت از موضع خود کوتاه نیامد و به تولید ناموفق گوشیهای خود ادامه
داد .اما شاید هر کاری به تجربه کردنش نیرزد .ظاهرا مایکروسافت هم به همین
نتیجه رسیده و تمایل دارد که تغییر اساسی را در کار خود ایجاد کرده و به گفته
مدیران این شرکت ،مایکروسافت میخواهد جنگ جدیدی را در دنیای اسمارت
فونها به راه اندازد .این که مایکروسافت تا چه حد در این زمینه موفق میشود
ب�ه هیچ وجه قابل پیشبینی نیس�ت و در واقع باید گفت ک�ه در جهان فناوری
هیچ چیز را نمیتوان پیشبینی کرد زیرا این احتمال وجود دارد که هر زمان یک
ش�رکت نوپا یا یک ایده جدید که توسط یک شرکت قدیمی پیاده میشود ،کل
محاس�بات ش�رکتهای فعال دیگر را به هم بزند .ظاهرا مدیران مایکروسافت
تصمیم گرفتهاند تا یک دوره جدید را برای این شرکت ایجاد کنند و پروژههای
جدیدی را اجرا کنند .در موضوع ویژه این هفته به این مقوله خواهیم پرداخت و
مایکروسافت را زیر ذره بین قرار میدهیم تا ببینیم چه نقشهای برای آینده ریخته
و چه پروژههایی را در سر دارد.

یک پیشبینی از آینده

همان طور که گفتیم مایکروسافت به صورت جدی تصمیم گرفته
اس��ت تا تغییراتی بنیادین در خود ایجاد ک��رده و با این تغییرات
دیگر ش��رکتها را مورد تهدید قرار دهد .ساتیا نادال ،مدیرعامل
مایکروسافت طی نامهای به کارمندان این شرکت از وقوع تغییرات
و در پیش گرفتن استراتژیهای جدیدی خبر داد .البته ،در این نامه
خبرهای ناخوشایندی نیز اعالم شد .بخش سختافزار موبایل از
این ش��رکت مجزا خواهد ش��د و در پی این تصمیم نزدیک به
 ۷۸۰۰کارمند اخراج میشوند .همچنین ،نادال اعالم کرده است
مایکروسافت متحمل یک ضرر مالی  ۷٫۶میلیارد دالری به خاطر
خرید ش��رکت نوکیا شده و در پی اختالالتی مالی که این خرید
داشته است ،س��اختار هزینهای این شرکت از  ۷۵۰میلیون دالر
به  ۸۵۰میلیون دالر رس��یده اس��ت .نادال در نامهاش از تغییرات
ساختاری در شرکت برای «موثر و متمرکز» بودن بیشتر صحبت
میکن��د و از اهدافی به عنوان «بازس��ازی و تحرک بلندمدت»
س��خن میگوید اما در سراس��ر این نامه خبری از متوقف کردن
پروژه ویندزفون نیس��ت بلکه به نظر میرسد این تصمی م جدید
مایکروس��افت برای تقویت بیشتر این سیس��تمعامل و حضور
دوباره قدرتمندتر در بازار دستگاههای موبایل است .در حالی که
در هفتههای گذش��ته حدس و گمانه��ا پیرامون این قضیه بود
که باالخره مایکروسافت بیخیال ویندوزفون خواهد شد و ممکن
است این بخش را تعدیل یا تعطیل کند .در ابتدای مطلب گفتیم

در ش��رایطی که بس��یاری از کارشناسان میگویند
مایکروس��افت باید غزل خداحافظی خود از صنعت
تولی��د تلفن هم��راه را بخواهد ،اگ��ر کمی بخواهیم
انصاف را رعایت کنیم باید گفت که مایکروسافت به
طور کامل از بازار اس��مارت فونها خارج نشده است.
این شرکت با محصوالتی نظیر سورفیس هنوز هم
سهم خوبی را در بازار دارد .پیشبینی که در این مورد
میتوان داش��ت این است که احتماال مایکروسافت
تصمیم گرفته اس��ت که در آینده گوشیهایی مانند
س��ورفیس یا چیزی ش��بیه به آن را بس��ازد و روانه
ب��ازار کند .این پیشبین��ی از روی صحبتهایی که
نادال در نامه خود کرده اس��ت ص��ورت پذیرفته زیرا
او در نام��ه خود این ایده را مطرح کرده اس��ت که «
طرفداران ویندوز ،یک محصول پرچم دار را دوس��ت
دارند» .بدون ش��ک نمیتوان از کن��ار این موضوع
گذش��ت که خط تولید محصوالت س��ورفیس برای
مایکروسافت اهمیت زیادی دارد .در این میان احتماال
یک نبرد جدید سر خواهد گرفت زیرا حسادت میان
مایکروس��افت و گوگل و دیگر ش��رکتهای رقیب
باعث خواهد شد تا هر یک تالش کنند یک گوشی
تلفن همراه با بهترین جنس و کیفیت بسازند .شاید
هم استراتژی جدید مایکروسافت در بازار موبایل
این است که به کمک شرکای سختافزاریاش
اس��مارتفونهایی عالی بس��ازد ت��ا روی این
محص��والت نرمافزارهایش را نصب و اجرا کند.
شاید این چیزی باشد که همیشه از این شرکت
انتظار داریم و در گذش��ته هم ش��اهدش بودیم.

که مایکروسافت به این نتیجه رسیده است که گوشیهای ویندوز
فون��یاش نمیتوانند به هیچ عنوان جای خود را در دل مردم باز
کنند و هر چقدر هم که این گوشیها باکیفیت باشند ،باز هم تنها
عده خاصی از افراد هس��تند که به سراغش��ان میروند و این به
هیچ عنوان برای شرکتی به بزرگی و اعتبار مایکروسافت ،کافی
نمیباشد و همین موضوع میتواند زمینه ساز تغییر استراتژیها
در مایکروس��افت شود تا این شرکت بتواند یک گوشی هوشمند
محب��وب تولید ک��رده و تولی��د کنندههای بزرگی نظی��ر اپل یا
سامس��ونگ را تهدید کرده و حرف��ی برای گفتن در مقابل آنها
داش��ته باشد .این گونه به نظر میرسد که مایکروسافت تصمیم
گرفته اس��ت جنگی را در این زمینه به پا کند و مدیر عامل این
ش��رکت هم این ماجرا را به صورت رس��می و علنی اعالم کرده
است .هم ه ناظران و کارشناسان این بازار انتظار از سرگیری یک
رقابت سخت میان سازندگان گوشی تلفن همراه را میکشیدند
ولی تصور نمیکردند که مدیرعامل مایکروسافت به طور علنی
از ای��ن جنگ و رقابت با دیگر برندها صحبت کند و کتب ًا بگوید
اس��تراتژی جدید مایکروسافت ارائه گوش��یهای پرچمدار عالی
برای رقابت در بازار موبایل اس��ت .منطقی به نظر میرس��ید که
مایکروسافت به جای بازسازی و تمرکز بیشتر روی ویندوزفون؛
روی س��رویسها و برنامههایی مانند  Outlookو  Wordانرژی
بگذارد که در حال حاضر روی گوش��یهای آیفون اجرا و استفاده
میش��وند؛ یعنی حضور مستقیم روی پرفروشترین گوشی دنیا.
اکنون ،بازار اسمارتفونها به گونهای است که حتی شرکتهایی
مانند سامسونگ ،اچتیس��ی و غیره نیز پذیرفتهاند که رقابت با
آیفون بیمعنی و بیفایده اس��ت و باید دنبال بازار و س��هم خود
باشند .مثل روز مشخص است که در این بازار حتی اگر شما یک
گوشی تلفن همراه خیلی خوب طراحی و تولید کنید ،باز هم فروش
خیلی زیادی نخواهید داش��ت .بسیاری از افرادی که میخواهند
یک اسمارت فون کامل بخرند ابتدا به گوشیهایی نظیر Galaxy
 Note 4یا  Galaxy S6 Edgeیا آیفون میروند و بعد به سراغ
دیگر محصوالت یا دیگر ش��رکتها میروند .در چنین شرایطی
خیلی س��خت و شاید غیرممکن اس��ت که مایکروسافت بتواند
اسمارتفونی با سیستمعامل اختصاصی خودش روانه بازار کند که
هم فروش و هم سود دهی داشته باشد .تازه این در شرایطی است
که دیگر تولید کنندههای قدرتمند اسمارت فون را در نظر نگیریم.
زمانی که از بازار سیس��تم عامل اندروید صحبت میکنیم قاعدتا
به این نتیجه میرسیم که نبض بازار در دست گوشیهایی است

ک��ه ارزان قیمت
ب��وده و کارایی
بسیار خوبی
ه��م دارن��د
و ه��ر روز
میبینی��م
ک��ه ای��ن
دس��ته از
گوش��یها
رشد بهتری
دارند .یکی
از ای��ن مدل
گو ش��ی ها
 Moto Eاس��ت
که مدل قفل نشده
آن چی��زی در حدود
 130دالر قیمت دارد.
گذش��ته از این گوش��ی،
شرکتهای کمترشناخته
ش��دهای مانن��د Alcatel،
 OnePlus، Bluو Xiaomi
دارند گوش��یهای تقریب ًا عالی
میسازند که هرکسی دوست دارد
دستش بگیرد .البته ،مایکروسافت
هم گوشیهای ارزانقیمتی مانند
 Lumia 520ساخته است ولی طبق
اظهارات خودش کمتر از محصوالت
ویندوزی به فروش میرسد .اگر شما
چندین هفته جدول پرفروشترین
گوش��یهای اندرویدی ارزانقیمت
ب��ازار را دنب��ال کنی��د ،در حال��ی
که گوش��یهای کیکاس��تاری
 ۵۰دالری خواهی��د دی��د ولی
خب��ری از ارزانقیمته��ای
مایکروسافتنیست.

البته ش��رایط در حال حاضر نسبت به ده
رایگان در بازار موجود اس��ت ،یک سیستم
از یک توس��عه و حرکت رو به جلو غیرقاب
سختافزاری مایکروسافت مانند اچتیسی
اندروید هیچ احس��اس نیازی به سیس��تم
و انحصاری با اکوسیس��تم بس��یار ضعیف
اسمارتفونهای ویندوزی نخواهند داش��
ناامید شوند ،باز هم به سراغ ویندوزفون نم
خود را توسعه دهند .بنابراین ،تصور میکنی
را روی بازار اسمارتفونها و رقابت با اندرو
ت
رقمی از بازار را به دست آورد .بازار اسمار 
رقابت در آن بسیار سخت و ریسکپذیر اس
مایکروسافت نتواند در این بازار موفق بشو
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پ��روژه س��اعت هوش��مند مایکروس��افت و
ناجوانمردی در حق نوکیا

گفتیم که مایکروس��افت پروژههای جدید دیگری ه��م دارد و این بار در
زمینه تولید ساعت هوشمند با شرکت زیرمجموعه خود یعنی نوکیا تداخل
پیدا کرده است و همین ماجرا سبب شده که پروژه این شرکت را متوقف
کند .تصاویری روی وب لو رفته است که از طراحی یک ساعت هوشمند
خوب توسط شرکت نوکیا خبر میدهند ولی چون بسیار شبیه به محصول
 Microsoft Bandبوده اس��ت؛ پروژه توسط مایکروسافت متوقف شده و

هه  90بسیار تغییر کرده است .امروزه اندروید
معامل فنی بسیار زیبا با کارایی باال است و
بل توقف برخوردار اس��ت .بنابراین ،شرکای
ی ،سامسونگ ،الجی ،سونی و غیره با وجود
معامل ویندوزفون (یک سیستمعامل بسته
ف) نمیکنند و نتیجت ًا عالقهای برای ساخت
��ت .این شرکتها در صورتی که از اندروید
میآیند و بیشتر تمایل دارند سیستمعامل آزاد
یم اگر مایکروسافت تمام تمرکز و انرژی خود
وید و  iOSبگذارد؛ نهایت ًا میتواند سهمی تک
تفونها بیرحم و غیرقابل پیشبینی است و
ست .به همین خاطر است که تصور میشود
ود یا حداقل به این زودیها به نتیجه برسد.
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این گجت نیز به فراموشی سپرده شده است .این تصاویر روی وبالگی با حساب کاربر ی �Tum
 blrمنتشر شده است که ظاهراً متعلق به  ،Pei-Chi Hsiehطراح محصول سابق نوکیا قبل از
ادغام با شرکت مایکروسافت است .این طراح روی گوشیهای نوکیا کار کرده است .این ساعت
هوشمند با کدنام  Moonrakerو شماره محصول  LS-50یک محصول رنگی شجاعانه و بسیار
زیبا است که رابط کاربری آن از تم مترو ویندوزفون نیز الهام گرفته است .جالب است این رابط
کاربری شباهتهای خیلی کمتری به  Microsoft Bandدارد؛ اپلیکیشن ساعت مایکروسافت که
ش برای اسکرول عمودی و افقی استفاده میکند .البته ،صفحه خانگی ساعت
از طراحی تعدادی بر 
هوشمند نوکیا بسیار شبیه صفحه خانگی اپلیکیشن مایکروسافت است .در هر دو از متن سفید رنگ
برای نمایش توضیحات استفاده شده است و شاهد یک پسزمینه تک رنگ هستیم .در حال حاضر
گزارشهای متفاوتی منتشر شده که نشان میدهد ،وقتی مایکروسافت شرکت نوکیا را خریداری
کرد ،اقدام به از بین بردن س��اعت هوش��مند  Moonrakerمیکند در حال��ی که Moonraker
ویژگیهای خوبی مانند روشن شدن صفحهنمایش در هنگام باال بردن بازوی دست و خاموش
ش��دن در هنگام افتادن دست داشته است .سنسورهای به کار گرفته شده روی ساعت هوشمند
نوکیا قابل مقایس��ه با سنسورهای  Bandمایکروسافت نیس��تند .تصاویر لو رفته از این ساعت
هوش��مند نشان میدهند فقط یک طرح یا محصول مفهومی نبوده است و نوکیا آمادگی داشته
آن را همزمان با  Lumia 930رونمایی کند .لومیا  ۹۳۰در  ۲آوریل  ۲۰۱۴معرفی ش��ده اس��ت و
هنوز آن زمان بخش محصوالت نوکیا میتوانسته این محصول را مستقل از مایکروسافت معرفی
کند .اما منابع خبری از نفوذ پرقدرت مایکروسافت در درون نوکیا حتی قبل از خریداری کردن این
شرکت ،خبر میدهند و اینکه مایکروسافت توانسته است با استفاده از این نفوذ و هدایت قدرت
تصمیمگیری مدیران نوکیا؛ جلوی رونمایی و عرضه ساعت هوشمند  Moonrakerرا بگیرد .به هر
حال به نظر میرسد که این محصول با توجه به همه ویژگیهای مثبتی که دارد هیچ زمان به بازار
معرفی نشود زیرا مایکروسافت تصمیم دارد تا سال آینده ساعت هوشمند خود را روانه بازار کند و در
این زمینه حقی را برای نوکیا در نظر نخواهد گرفت .چیزی که ناراحتکننده و تا حدودی شرمآور به
نظر میرسد؛ از بین بردن یک محصول و پروژه احتما ًال موفق و آماده عرضه به بازار است .زمان
کار روی این پروژه از س��وی نوکیا بسیار معقول و مناسب بوده است .ساعتهای هوشمند یک
بازار بسیار داغ و بزرگ دارند و خیلی بیشتر از تجهیزات تناسب اندامی مانند  Bandمورد استقبال
قرار خواهند گرفت .از س��وی دیگر ،عدم وجود یک محصول ساعت هوشمند در سبد کاالهای
مایکروسافت برای این شرکت یک تهدید محسوب میشود .هنوز اهداف و اطالعات کاملی از
پروژه  Moonrakerمنتشر نشده است و حتی نمیتوان پیشبینی کرد در آینده چه اتفاقی میافتد.
اما به نظر میرس��د اگر مایکروس��افت در این زمینه بخواهد بیشتر از این تعلل به خرج دهد و به
آینده درازمدت خوشبین باشد ،بازار ساعت هوشمند را دو دستی به اپل و گوگل تقدیم کرده است.
ساعت هوشمند نوکیا واقعا زیبا است و از یک طراحی یکدست و پاک بهره میبرد .ما درباره طول
عمر باتری یا اندازه دستگاه هیچ اطالعاتی نداریم ولی اگر وارد بازار میشد ،شاید یک جایگزین
خوب برای برخی محصوالت بازار بود و سازگاری کاملی هم با پلتفورم  Bandایجاد میکرد.

تکلیف ویندوز  10چه میشود؟

اگر همه این حرفها و پیشبینیهایی که انجام ش��ده ،درس��ت از آب در
بیاید و مایکروسافت بخواهد حقیقتا بیخیال پروژه ویندوز فون خود بشود
باید گفت که پس تکلیف ویندوز  10چه میشود؟ مایکروسافت تا به حال
بارها در کنفرانسهای مختلف روی این موضوع تاکید داش��ته اس��ت که
یکی از ویژگیهای مثبت سیس��تم عامل آیندهاش این اس��ت که فرقی
میان نس��خه تلفن همراه و نسخه دس��کتاپ برنامهها نخواهد بود و این
یک ویژگی بسیار کلیدی و باارزش برای سیستم عامل آینده مایکروسافت
اس��ت .در واقع باید گفت که در حال حاضر مایکروسافت روی ویندوز ۱۰
سرمایهگذاری زیادی کرده است و ایدههای جدیدی را پیادهسازی خواهد
کرد .یکی از این ایدهها ،اجرای یک سیس��تمعامل روی چندین دستگاه
فارغ از س��ختافزار و نمایشگر و مشخصات دیگر است .مث ً
ال شما بتوانید
ویندوز  ۱۰را روی کامپیوتر شخصی ،نوتبوک ،کامپیوتر همهکاره و گوشی
موبایل خودتان اس��تفاده کنید .این ایده جذاب است ولی اگر کسی نباشد
که یک اس��مارتفون ویندوزی بسازد؛ تکلیف چیست؟ این ایده شکست
خواهد خورد .پس ،مایکروسافت مجبور است به دنبال سازنده گوشیهای
ویندوزی برود تا حداقل بتواند اکوسیستم و مشکالت آینده ویندوز  ۱۰را
برطرف کند .با وجود این که همه اطمینان دارند نامه س��اتیا نادال خبر از
یک جنگ اسمارت فون جدید در آینده میدهد اما باید گفت که خطر این
جنگ بیش از همه خود مایکروسافت را تهدید خواهد کرد زیرا در صورتی
که مایکروسافت شکست بخورد برایش بسیار سنگین تمام خواهد شد و
در واقع باید گفت که جایی برای جبران باقی نخواهد ماند و مایکروسافت
باید بپذیرد که برایش بهتر است تا برای همیشه با صنعت تولید تلفن همراه
خداحافظی کرده و در زمینههایی گام بردارد که تخصص بیشتری در آنها
دارد .در کنار تمامی این موارد مایکروسافت شرکتی است که در زمینههای
دیگری نظیر اینترنت اشیا ،واقعیت مجازی ،کلود کامپیوتینگ و دستیارهای
مجازی هم محصوالتی را تولید کرده و در حال رقابت با شرکتهایی نظیر
گوگل و اپل است .کار مایکروسافت با گذاشتن انرژی در صنعت تولید تلفن
همراه بسیار سختتر از گذشته خواهد شد زیرا باید بتواند در آینده از تمامی
این گردنههای سخت عبور کند.

جنگ گوشی های هوشمند

هر آن چه مایکروسافت در سر دارد
گلسا ماهیان -سعید طباطبایی

یک پروژه لو رفته از مایکروسافت

منابع خبری نزدیک مایکروسافت اعالم کردند این شرکت نرمافزاری در حال توسعه یک سرویس
فارغ از پلتفورم برای دسترسی به اینترنت وایفای بدون هیچ زحمتی ( )hassle-freeاست .سایت
این س��رویس جدید به نام  ،Microsoft WiFiاولین بار در توییتر کارب��ری به نام WalkingCat
مش��اهده شده است .این کاربر سابقه لو دادن اپلیکیشن  OneClipرا نیز دارد .در حال حاضر این
سایت پاک و طرح گرافیکی « »Coming Soonجایگزینش شده است .منابع خبری مانند سایت
 VentureBeatضمن اینکه میگویند  ۱۰میلیون کاربر در  ۱۳۰کشور میتوانند عضو این سرویس
باشند ،نقل میکنند یک نماینده مایکروسافت نیز این خبر را تایید کرده و میگوید« :میتوانم تایید
کنم در حال کار روی یک س��رویس جدید به نام  Microsoft WiFiهستیم که امکان استفاده از
وایفای را بدون زحمت برای میلیونها کاربر فراهم میکند .این س��رویس برای اپلیکیشنهای
سیستمعاملهای  ،iOSاندروید ،ویندوز و  OS Xفعال خواهد بود و توسط هاتاسپاتهای بزرگ
مستقر در فضا ارائه میشود .احتما ً
ال رایگان نیست و کاربران باید حق عضویت در سرویس Skype
 Wi-Fiرا بپردازند و س��ازمانهای بزرگ نیاز به استفاده از  Microsoft Office 365داشته باشند.
همچنین ،کاربران میتوانند به طور مس��تقیم از سرویس وایفای ارائه شده توسط مایکروسافت
استفاده کنند .ظاهراً کاربران باید یک حق عضویت پایه بپردازند و بعد برای هر دقیقه استفاده از این
سرویس ،مبلغی را شارژ کنند .هنوز جزئیات زیادی درباره این سرویس منتشر نشده است و احتما ًال
به زودی به طور رسمی توسط مایکروسافت معرفی خواهد شد .باید منتظر ماند و دید چه میزان از
اخبار منتشر شده در رابطه با مایکروسافت حقیقت دارد.

سال هـشتـم/شـمـاره سیـصدوهفتـادوسه/چـهارشـنبـه  31تیـر 1394
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پیشنهاد هفته

یادداشت بازار

بازار فناوری پس از توافق
این روزها خبر توافق هس��تهای به نقل محافل و هر مجلس��ی تبدیل
شده است.
پ��س از چندیـ��ن م��اه مذاکـ��رات ایـران بـ��ا گـ��روه  1+5و عبور از
چالشهای فراوان ،نهایتا ش��اهد به توافق رسیدن طرفها بر سر مسئله
هس��تهای ایران بودیم که بالفاصله پس از اع�لام خبر مبنی بر توافق
اولی��ه ،موج��ی از جهتگیریهای متفاوت در رس��انهها و ش��بکههای
اجتماعی به راه افتاد.
اکنون جدا از نظرات و موضعگیـریهای گوناگـون هس��تهای ،انتـظار
همگان بر این اس��ت که ظرف مـدت چند ماه آینـده ش��اهد بر طـرف
ش��دن تحریمها و رونق گرفتن برخی تجـارته��ای خارجی از جـمله
تجارتهای��ی در حوزه تکنولوژی باش��یم که البت��ه انتظاری بی جـهت
نیس��ت؛ چرا که بر طبق گفته والاس��تریت ژورنال ،شرکتهای اپـل و
جنرال الکتریک از چندین ماه پیش خواهان برقراری و توس��عه روابـط
خ��ود با بازارهای ای��ران بودهاند که با توجـه به نهایی ش��دن تصویت
متـن توافق در مجلس ایران و کنگره آمریکا ،این ش��رکتها و بسیاری
دیگـ��ر از ش��رکتهای اروپایی برای حضور در ب��ازار ایران تا به نتیجه
رس��یدن بررسیها در کش��ورهای طرف مذاکره و تایید نهایی همچنان
باید منتظر بمانند.
تمایـل ایـن ش��رکـتهـا بـه جایـی بـر میگـردد که در اکتبر س��ال
 2014گزارش��ی در وال استـریـت به چـاپ رسیـد که در آن از مذاکره
اپل و جن��رال الکتریک با عوامـل ارتباطـی بازارهای ایران س��خن به
میان آمده بـود.
این در حالی اس��ت که س��خنگـوی ش��رکت اپ��ل به هـ��ر دلیلـی از
مش��خص کردن مواضع خود در مـورد همکـ��اری با بازارهـای ایـران
امتناع ورزیده است.

ایسر دست و دلباز میشود!

از سوی دیگر برخی از شرکتهایی که رابطه خود را در زمان تحریمها
ب��ا ایران قطع نک��رده و راه تعامل و همکاری خود را باز گذاش��تهاند بر
این باور هستند که ایران قدردان حسن نیت و وفاداری آنها بوده و به
نحوی سود خود را از این موضوع خواهند برد.
آن چ��ه که در بین ش��رکتهای خارج��ی پیش��تاز در تکنولوژی جلوه
میکند ،عالقه و هیجان آنها برای حضور در بازار جمهوری اس�لامی
ایران است.
اجم��اع دو فاکتـور جمعیـت  80میلیونی در کش��ور و آزاد ش��دن مبالغ
هنگفت بلوکه ش��ده در بانکهای بینالمللی ،نوی��د یک بازار پر رونق
را برای آنها میدهد.
امـ��ا قبل از نهایـی ش��دن تصویـب توافـق ،توج��ه به این نکات برای
م��ردم و عناص��ر داخلی حیاتی اس��ت که ت��ا چه می��زان حضور چنین
ش��رکتهایی و محصوالت آنها در بازار کش��ورمان الزم بوده و حائز
اهمیت است.
چ��را که بایـد بتـوان پس از ارزیابی صحی��ح از این که با ایجاد توافق
نهایی چه داراییهایـی را از دس��ت میدهیم و چه امتیازهای مثبتی به
دس��ت میآوری��م و اعمـال ضریب اهمیت به هرک��دام از این موارد به
نتیجهگیری درس��ت و بدون هیجانی از می��زان صحیح بودن یا نبودن
توافق برسیم.
در نهایت یادآوری مس��ئله اهتمام بر تولید داخلی احساس میشود ،زیرا
کامال واضح و مبرهن اس��ت که حتی اگر پای برندهای مختلف دنیا به
بازار کاالهای دیجیتال ایران باز ش��ود بای��د همچنان بر موضوع تولید
داخل��ی در این حوزه اص��رار ورزیده و تالش خود را ب��رای رونق بازار
کاالی تولید داخل چند برابر نماییم.

شاید ش��ما هم این موضوع را تجربه کرده باشید که
بس��یاری از ما در لحظه پایانی ی��ک خرید و هنگام
پرداخ��ت وجه بابت خرید ی��ک کاالی دیجیتال ،در
پس زمینه ذهن خود به این موضوع میاندیش��یم که
آی��ا هزینه کردن به این ان��دازه برای این کاال ارزش
دارد یا خیر؟ آیا من از تمام تواناییهای آن اس��تفاده
خواهم کرد؟!
ب��ا انتخ��اب  Acer Aspire E5-571نه تنها دچار
تردی��د در هن��گام خرید نخواهید ش��د بلکه مطمئن
هس��تید با متحمل شدن کمترین هزینه از کارایی به
مراتب باالتر از حد معمول بهرهمند ش��دهاید و خود را
صاحب لپتاپی با ارزش مییابید.
ش��رکـت  Acerبار دیگـر حس��ن نیـت خ��ود را در
قیمـتگـذاری به رخ همگـان کش��یـد و لـپتاپـی

 16/500/000ريـال

پرسشوپاسخسختافزار
سالم .لطفا در رابطه با چاپگر سهبعدی توضیح دهید و
بفرمایید چه کاربردی دارد؟
چاپگر سه بعدی چاپگری است که میتوانید اجسام و تصاویر خود را به
صورت سهبعدی کپی و یا چاپ کنید .این چاپگرها در همه جا میتوانند
مورد استفاده قرار بگیرند وکاربرد زیادی دارند .اما هنوز در همه جا وجود
ندارند .زیرا این چاپگر نسخه اصلی یک محصول را تولید میکند و
ممکن است باعث ورشکسته شدن شرکتهای تولیدکننده آن محصول
شود .سرعت و دقت این چاپگرها خیلی باالست و تمام فرورفتگیها و
یا برآمدگیها را چاپ میکنند .از این چاپگرها میتوان در ساخت ماکت
و مجسمه استفاده کرد.
سالم .آیا دستگاهی وجود دارد که مانیتور را به تلویزیون
تبدیل کنم؟
به وسیله دستگاهی به نام  Tv Boxمیتوان از مانیتور کامپیوتر برای

را که علـیرغـم احس��ـاس خـالء بـه علـت غیبت
تراش��ه گرافی��ک مج��زا ،دارای فاکتوره��ای مثبت
پرش��ماری از جمله پردازن��ده intel Core i5 1.7
 ،GHzحافظه رم چهار گیگابایت ،حافظه ذخیرهسازی
 500گیگابای��ت ،وین��دوز اص��ل  8.1و همچنی��ن
بهرهمندی از  USB 3و وبکم  HDاس��ت ،با قیمت
دس��ت و دلبازان��ه حدود  350دالر روان��ه بازار کرد و
راهی جز بر دهان گرفتن انگشت حیرت برای همگان
باقی نگذاشت.
البته میتوان مطمئن بود که تراش��ه گرافیکی 4400
اینتل نهفته در بدنه پـردازنده اصلـی ،وظایـف محول
ش��ده در حـد معم��ول را بـه نحـو احس��ـن انجـام
خواهـ��د داد و این که در مجموع ش��اهد لپتاپی با
ارزش خرید باال هستیم.

پخش تلویزیون و یا دستگاههای ویدئویی استفاده کرد .این دستگاه
امکان وصل شدن به کیس را نیز داراست .یعنی شما میتوانید هم
تلویزیون ببینید و هم با کیس خود کار کنید .این دستگاه دارای ویژگی
دوربین میباشد که از مانیتور قابل پخش است.

Monitor: 15.6” TFT LED-backlit LCD

----

Main Board: ----

----
----

CPU: Intel Core i5 4210U 1.70GHz
Memory: 4 GB DDR3

----
----

HDD: 500 GB 5400 RpM

----
----

ODD: DVD-RW

----

OS: Win 8.1

----
----

VGA: Intel 4400-HD

سالم بایت .چگونه میتوانم از محتویات صفحهنمایش
عکس بگیرم؟
شما برای عکس گرفتن از صفحهنمایش میتوانید از کلید Print
 Screenاستفاده کنید .برای این کار باید صفحه یا پنجره مورد نظر
خود را باز و کلید  Print Screenرا فشار دهید .البته دقت کنید اگر
روی صفحهکلید شما کلید  Officeوجود دارد باید قبل از فشـار دادن
 ،Print Screenکلیـد  Officeشما غیرفعال باشد .حاال باید وارد
برنامه  Paintشوید و بازدن کلید  Ctrl+vعکس گرفته شده را داخل
برنامه به نمایش دربیاورید و آن را  Saveکنید.

Weight: 2.5 Kg

KeyBoard: ----

Speaker: - ---

----
---

Printer: ----

----

Mouse: - ---

افسانههایی در مورد رایانهها که هنوز وجود دارند
بسیاری از انسانها زود باور میکنند و وقتی اطالعات کافی نداشته
باشند ،زودتر باور میکنند! رایانهها شامل دسکتاپ ،لپتاپ و تبلتها و
تلفنهای همراه به عنوان نمود رایانههای کوچک ،موجودات پیچیدهای
نیستند اما اگر تحصیالت و اطالعات کافی از آنها نداشته باشید ،ممکن
است که باورهای نادرستی در مورد آنها داشته باشید.
حافظه رم پر ،نشانه خوبی نیست!
بسیاری از کاربران دائما نگران این موضوع هستند که رم رایانه یا تلفن
همراهشان خالی باشد .رم برای افزایش سرعت دسترسی طراحی شده،
به این معنا که اطالعات از حافظه جانبی که کند است ،روی رم بارگذاری
میشود تا سرعت دسترسی بیشتر باشد .اگر رم کامال پر شود ،ممکن است
که نرمافزارهای زیادی باز کرده باشید یا یک نرمافزار ،بیش از حد حافظه رم
را اشغال کرده باشد اما به طور کلی ،با افزایش حجم حافظه رم ،نرمافزارها
حجم بیشتری از رم اشغال میکنند تا سریعتر کار کنند .نرمافزارهای موجود
در تلفن همراه که با عنوان  Boostاقدام به بستن برنامهها و خالی کردن
رم میکنند ،شاهکار نمیکنند ،بلکه دستگاه شما را به یک دستگاه Single
 Taskتبدیل میکنند و توصیه میکنند فقط با یک برنامه کار کرده و بقیه
را ببندید .اگر خیلی نگران این موضوع هستید ،دستگاهی با رم باالتر تهیه
کنید تا باز با همین وضع مواجه شوید یا این تصور اشتباه را اصالح نمایید.
رایانهها باید خاموش شوند
بسیاری از کاربران تاکید خاصی روی خاموش کردن رایانه دارند ،در

شاید باور شما نیز اشتباه باشد

حالی که میتوان با  Sleepکردن آن ،مصرف انرژی آن را به صفر رساند.
اگر رایانه را تنها  Sleepکنید ،میتوانید برنامهها را باز نگه دارید یا زمان
کمتری برای راه اندازی مجدد سیستم صرف کنید .البته بهتر است هر
چند روز یکبار رایانه راهاندازی مجدد شود اما خاموش کردن آن در هنگام
ترک کردن آن برای مدت کوتاه ،الزامی نیست.
ویروسها دلیل خرابی رایانه من هستند!
تلفن همراه یا رایانه شما خوب کار نمیکند؟ "حتما ویروس گرفته است!" این
عکس العمل بسیار عادی و عمومی نسبت به دستگاههایی است که درست

کار نمیکنند ،در حالی که نابلدی نیروی انسانی،باگهای
نرمافزاری و اشکاالت سختافزاری به ترتیب مهمترین
دالیل درست کار نکردن سیستمها هستند و ویروسها
سهم بسیار بسیار اندکی دارند .قبل از فرمت کردن
هارددیسک یا فلش کردن تلفن همراه ،برای نابود کردن
بدافزارها ،روشهای دیگر را امتحان کنید.
هکرها قصد حمله به من را دارند
کاربران زیادی دائما نگران هستند که مبادا رایانه ،رمز

مودم  Wi-Fiیا تلفن همراهشان هک شود .این تصور
فانتزی از فیلمهای هالیوودی بیرون آمده است ،چرا که
حمالت هکری به شکل خودکار و توسط رایانهها اتفاق
میافتد و هکر ،به جای این که با دستگاه جادویی خود
در چند ثانیه رمزها را کشف و سوءاستفاده کند ،در کمال
آرامش و برای روزها و ساعتها برنامه مینویسد و تنها
اجرای آن را به ماشین میسپارد .عالوه بر این ،کاربران
عادی یا مودمهای موجود در خانههایشان ،به هیچ وجه
اهداف جالبی برای هکرها نیستند و دلیلی ندارد که دائما
از این موضوع نگران باشید .اطمینان داشته باشید یک
هکر حرفهای ،رایانه ،مودم و اینترنت دارد!
پاک کردن کش سرعت را افزایش میدهد
 Cacheشامل فایلهای تنظیمات و پیکربندی نرمافزاری
است .وقتی  Cacheرایانه ،تلفن همراه یا به طور دقیقتر
یک نرمافزار را پاک میکنید ،در اجرای بعدی ،نرمافزار
دوباره پیکربندی میشود و زمان بیشتری برای اجرا صرف
میکند .پاک کردن  Cacheدر هنگام کارکرد نامناسب
برخی از برنامهها (به دلیل پیکربندی اشتباه) میتواند یکی
از روشهای موثر باشد اما هیچ وقت باعث افزایش سرعت
رایانه ،تلفن همراه یا اجرای یک نرمافزار نمی شود.
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یادداشت

| | CPU
 10/550/000ريال

i7 4790

 5/710/000ريال

 1/070/000ريال

شبکههایی که باید جدیتر گرفته میشوند

i5 44401150

 3/830/000ريال
 1/670/000ريال

وحید صفایی


i3 3240
G20303MB/3GHz
G1820 (2mb 2.7GHz) 1150

| | GraphicCard
 7/590/000ريال
 4/690/000ريال

 3/380/000ريال
 1/620/000ريال
 960/000ريال

Sapphire 7870 / 2GB DDR5
Sapphire R7260X / 1GB DDR5
BIOSTRAR GT 650 1GB
ASUS 5450 2GB / SG
Sapphire 5450 / 1GB DDR3 / FU

| | Motherboard
 4/600/000ريال

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

ASUS Z87K / FU
ASUS H87ME /VS
)GIGA P81 D3 (3pci/usb3/paralel
GIGA H61MS2PT /AJ
ASROCK H61MDPS SYBER

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

16GB DUAL GEIL / 2133 / EVO
8GB 1333 PATRIOT / VS
4GB GEIL /1600/ EVO Veloce
2GB APPACER / 1600 / SG
2GB PATRIOT 1600 / VS

پرسشوپاسخسختافزار
| | HDD

 3/770/000ريال
 2/840/000ريال

 1/870/000ريال
 1/580/000ريال

 1/465/000ريال

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

| | Drive
 1/170/000ريال
 610/000ريال

 565/000ريال
 560/000ريال

 515/000ريال

در ط��ول مدت زمانی که مذاکرات هس��تهای در جریان بود ،ش��بکههای
اجتماعی بار دیگر نقش سیاسی ایفا کردند .طرفین مذاکرات ،بارها با استفاده
از شبکههای اجتماعی ،به بیان نظرات خود پرداخته و گاهی پیامهایی برای
خودیها و دیگران ارسال کردند .وزیر امور خارجه کشور ما نیز با هوشمندی
از این شبکهها بهره گرفت و بخشی از موج سواری خبری رسانههای معاند
را خنثی کرد .اگر چه همچنان شاهد نشر شایعات ،اکاذیب و مطالب طنز و
گاهی هجوآلود نیز در شبکههای اجتماعی بودیم؛ چه بسا متاسفانه خندیدن
به هر موضوعی در شبکههای اجتماعی به خصوص در میان کاربران ایرانی
باب ش��ده است .این وضعیت ناش��ی از رویکرد بدون برنامه مسئوالن این
حوزه نسبت به شبکههای اجتماعی است ،به طوری که هنوز نیز مشخص
نیست آینده این شبکهها در کشور ما به کجا ختم خواهد شد.
در بدو کار دولت یازدهم ،برخی از مسئوالن دولت به طور رسمی عضویت
خود در ش��بکههای اجتماعی را اعالم کردند .در مقابل ش��اهد بودیم که
تذکراتی از س��وی قوه قضاییه ،هر چند شفاهی و عمدتا رسانهای نسبت
به این موضوع داده ش��د .صرف نظر از این که عضویت در ش��بکههای
اجتماعی خوب یا بد است ،این اتفاق نشان دهنده این نبود که یک رویکرد
واحد در میان مس��ئوالن نسبت به ش��بکههای اجتماعی است .موضوع
فیسبوک ،توییتر یا اینستاگرام نیست بلکه اصل شبکههای اجتماعی مورد
نظر اس��ت .البته وزارت ارتباطات مدعی است که تمام سعی خود را برای
راهاندازی یک شبکه اجتماعی داخلی و متناسب با نیازها و فرهنگ مردم
ایران به کار بسته است و قوه قضاییه نیز از این اقدام حمایت کرده است.
با این وجود تا زمان عرضه این چنین خدماتی (که اصوال معلوم نیست چه
زمانی رخ خواهد داد و تا چه اندازه انتظارات مردم ایران را برآورده خواهد
کرد) ،تکلیف شبکههای اجتماعی فعلی چه خواهد بود؟
در این مورد ،حتی قوه قضاییه نیز با احتیاط ورود میکند .به عنوان مثال،

فیسبوک فیلتر است اما عضویت در آن جرم نیست ،در حالی که استفاده
از فیلترش��کن جرم است ،این در حالی است که ش��اید تا به امروز هرگز
هیچ کسی برای انجام این جرم جریمه نشده باشد! در همین حال ،برخی
از مس��ئوالن دولت و مجلس در این ش��بک ه عضویت دارند .بس��یاری از
وزارتخانهها ،صفحهای رسمی در شبکه فیسبوک دارند و در مواردی ،این
صفحات کامال فعال بوده و به اطالع رسانی و برقراری ارتباط با اعضای
این شبکه اجتماعی مشغول هستند.
این عضویت نیمه رسمی برخی از مسئوالن در شبکههای اجتماعی در کنار
برخورد نیمه رسمی با عضویت در این شبکهها ،آینده آنها را مبهم کرده و
جدیت و رس��میت را از کاربران ایرانی شبکههای اجتماعی گرفته است .در
حالی که شبکههای اجتماعی در بسیاری از کشورها به عنوان ابزاری برای
آموزش ،تبلیغات و درآمدزایی تبدیل ش��دهاند ،کاربران ایرانی بیشتر لطیفه
میگویند و نگاهی سرگرم کننده به شبکههای اجتماعی دارند.
وقتی پای عناوین خاص شبکههای اجتماعی به میان میآید ،این موضوع
حتی پیچیدهتر نیز میش��ود .مثال معلوم نیس��ت که واتس اپ ،تلگرام یا
اینس��تاگرام چند ماه دیگر فیلتر میش��وند یا نه! ای��ن بالتکلیفی ،در مورد
کاربران به کوچ ناگهانی از یک شبکه به شبکههای دیگر منتهی میشود،
کما این که این اتفاق پیش از این چند بار رخ داده اس��ت اما مهمتر از آن،
دست خود مس��ئوالن را برای انجام اقداماتی موثرتر و راهبردیتر در قبال
شبکههای اجتماعی کوتاه میکند .مثال آیا ممکن نیست به جای فیلتر کردن
یک ش��بکه اجتماعی ،قراردادهایی در چارچوپ قانون اساس��ی با صاحبان
شبکههای اجتماعی منعقد شود؟ در بسیاری از کشورها ،این شبکهها مجبور
به رعایت قانون هستند اما در کشور ما ،این شبکه با دولت جمهوری اسالمی
ارتباط روشنی ندارند و در صورت تخلف از قوانین ما ،فیلتر میشوند .انتخاب
این راه شاید زمانی آسانترین راه بود اما امروز پرهزینهترین راه است.

EXTERNAL / PIONEER
LITEON BOX SAZGAR
PIONEER OEM LIFE
HP BOX SYBER

با سالم .چگونه میتوان در کامپیوتر خروجی صدای 8
کاناله داشت؟
با استفاده از یک پورت " "Audio Combo Kitمیتوان  8کانال در
خروجی صدا داشت .این پورت از طریق کانکتور " "SUR_CENبه
مادربورد متصل میشود.
سالم بایت .آیا سیگنالهای موجود در وایفای روی
سالمتی انسان اثر میگذارد؟ اگر اثرگذار است چگونه
میتوانم اتصال دستگاههایی خاص مثل موبایل یا کامپیوتر
را به شبکه وایفای قطع (مسدود) کنم؟
وایفای پرتوهایی را منتشر میکند که این پرتوها روی مغز انسان
تاثیر میگذارند و به همین خاطر است که محققان و متخصصان
توصیه میکنند که موقع خواب تلفن همراه با امواج وایفای را نزدیک
خودمان قرار ندهیم یا هنگام خواب مودم وایفای را خاموش کنیم

تا هیچ سیگنالی در اطـراف ما وجود نداشتـه و در برنامـه خـواب
مان مشکلی ایجاد نگردد .در بسیـاری از افراد کمبود خواب احتمال
ایجاد سایر بیماریها را در فـرد به دنبال دارد که افسردگی یا فشار
خون باال از جمله این بیماریها است .روشهای مختلفی برای قطع
دستگاههای وایفای وجود دارد که با توجه به نوع مودم خود میتوانید
از آن استفاده نمایید.
سالم بایت .لطفا در مورد شتابدهنده CPU CLA2

توضیح دهید؟
با استفاده از این فناوری در صورتی که بار اضافی برای پردازش روی
پردازنده قرار گیرد ،پردازنده به طور خودکار  OverClockمیگردد تا
بتواند پردازش روی دادهها را سریعتر انجام دهد و هنگامی که بار
اضافی کاسته شد ،دوباره پردازنده به حالت نرمال خود باز میگردد .در
واقع یک جور کمککننده پردازنده محسوب میشود.

SAMSUNG OEM SARIR

رایانهها ،زبان اشاره را میآموزند
اختراع ماوس برای برقراری ارتباط میان کاربر و رایانه ،یک تحول بزرگ
در واسطهای کاربری محسوب میشود ،با این وجود خیلی زود ماوسها به
عنوان ابزاری دست و پا گیر شناخته شدند ،اگر چه هنوز هم تعداد بیشماری
از کاربران رایانه ،از این وسیله استفاده میکنند و آن را به عنوان راحتترین
راه برای ارتباط با رایانه میشناسند .این چنین اعتقادی از دو موضوع ریشه
میگیرد .اول این که بیشتر نرمافزارها در ویندوز (سیستمعامل فراگیر رایانه) و
دیگر سیستمعاملها با ماوس سازگاری زیادی دارند و به همین دلیل میتوان
به خوبی با استفاده از یک ماوس با آنها کار کرد .دومین عامل ،عادت
شخصی کاربران است .بیشتر کاربران به خوبی کار با ماوس را یادگرفتهاند.
اگر به تازگی یک لپتاپ خریده باشید ،در حالی که پیش از آن کار با لپتاپ
را به خوبی تجربه نکرده باشید ،ممکن است در روزهای آغازین ،کار کردن
با صفحه لمسی تاچپد برای شما چندان راحت نباشد ،در حالی که کار کردن
با تاچپد ،اگر آسانتر از کار کردن با ماوس نباشد ،خیلی هم سختتر نیست.
با این وجود همچنان کار کردن با صفحهنمایش لمسی ،لذت بخشتر به
نظر میرسد و رایانهها نیز به سمت استفاده از صفحه نمایشهای لمسی
حرکت میکنند ،چنانچه تقریبا در این روزها یافتن یک تبلت یا تلفن همراه
خوب بدون صفحه نمایش لمسی تقریبا غیرممکن است اما آینده چگونه
خواهد بود؟ به نظر میرسد شکل جدیدی از ارتباط میان انسان و رایانه در
حال شکلگیری است که برای اولین بار ،توسط نینتندو و در کنسول بازی
 Wiiبه کار گرفته شد؛ فناوری تشخیص حرکت سه بعدی بدون نیاز به

 Leap Motionحرکات شما را به فرمانی برای رایانه تبدیل میکند

لمس یا تماس.
جویستیکهای حرکتی اولین بار به طور جدی در کنسول  Wiiو با استفاده از
یک دستگاه کوچک در دست بازیکن به کار گرفته شدند .بعدها مایکروسافت این
فناوری را تکامل داد و با جایگزین کردن دوربین و به جای ژیروسکوپ و شتاب
سنج ،حرکات را با استفاده از دوربینهای  Kinectتشخیص داد .فناوریهای
مشابهی نیز در  PlayStationبه وجود آمد اما در مجموعه همه این راههای
ارتباطی به کنسولهای بازی محدود بودند .شرکت  Leap Motionاولین
شرکتی بود که فناوری ارتباط با تشخیص حرکت را به دنیای رایانهها آورده است

تا تصویر ارتباط میان انسان و رایانه در آیندهای نه چندان
دور ،شکل کامال متفاوتی به خود بگیرد.
محصول تجاری شرکت  Leap Motionدر این روزها در
چندین مدل از لپتاپها به کار گرفته شده است .عالوه
بر این ،محصول جداگانهای برای اتصال به رایانههای
ویندوزی و مک طراحی شده است تا هر کس بتواند آزادانه
این محصول را خریداری کرده و در رایانه خود به کار
گیرد .این محصول ،یک مکعب مستطیل کوچک در ابعاد

 25×30×75میلیمتر است که با استفاده از کابل  USBبه
رایانه متصل میشود .این دستگاه کوچک همانند Kinect
به دو دوربین (اما از نوع مادون قرمز) و سه  LEDمادون
قرمز جهت تولید نور مورد نیاز دوربینها مجهز است .این
وسیله میتواند هر نوع حرکت را در فاصله یک متری خود
تشخیص داده و این حرکات را متناسب با نرمافزار در حال
اجرا ،به فرمانی برای رایانه تبدیل کند .دو دوربین در هر
ثانیه  300فریم تصویر میگیرند ،یعنی تقریبا همه حرکات
با دقت صدم میلیمتر و به صورت کامال سه بعدی توسط
این دستگاه قابل تشخیص است .در حال حاضر نرمافزارها
معدودی از فرمانهای این دستگاه پشتیبانی میکنند ،اگر
چه با استفاده از نرمافزار اختصاصی این دستگاه ،میتوان
دسترسی کاملی به همه امکانات سیستمعامل ویندوز
داشت .بدین ترتیب میتوان آینده را این طور تصور کرد
که کاربران رایانهها ،به حرکات ظریف دست و یا حتی
پلک و چشمان خود ،با رایانهها ارتباط برقرار کنند و دیگر
نیازی به در دست گرفتن ماوس یا لمس صفحات نمایش
یا تاچپدها نباشد.
این محصول در هر حال حاضر در بازارهای ایران موجود
است و بین  400تا  500هزار تومان به فروش میرسد.
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پرسش ازشما پاسخ ازما
با عرض سالم بایت .لطفا بفرمایید  CSSدر وب چیست و چه کاربردی
دارد؟
 CSSیا  Cascade Style Sheetsزبان برنامهنویسی میباشد که کنسرسیوم
بینالمللی شبکه جهانی وب یا  W3Cبرای غلبه بر مشکالتی که در طی زمان کار
با  HTMLبه وجود آمده پیشنهاد داده است.
عمال این زبان برنامهنویسی ،مکملی بر زبان باستانی  HTMLاست و سعی در پر
کردن نقاط ضعف و خالءهای آن دارد.
 CSSزبانی است که توسط آن قادر خواهید بود تا استیل طراحی صفحات وب سایت
تان را یک بار تعریف و به صفحات مورد نیازتان اعمال نمایید.
برای این منظور مثالی را میزنیم.
تصور کنید که سایت شما شامل  100صفحه استاتیک میباشد و شما آنها را تماما
به زبان  HTMLنوشتهاید .بعد از یک هفته تصمیم گرفتهاید تا فونت تمام کلمات
را کمی بزرگتر کنید.
گفتن این که فونت تمام کلمات بزرگتر شود بسیار کار راحتی است و تنها یک جمله
است .ولی آیا در عمل تغییر  100صفحه نیز به همان راحتی خواهد بود؟
قطعا نه؛  CSSدقیقا همان زبانی است که جمله یک خطی شما را تبدیل به همان
یک جمله خواهد کرد.
شما تنها کافی است تا استیل مورد نیازتان را در طراحی تغییر دهید و آن هم تنها با
تغییر یک یا چند مورد کوچک.
جمله آخر این که ،استفاده از  CSSباعث تمیزتر شدن کدهای برنامهنویسی میشود؛
تغییرات آتی را آسان میکند و همچنین دید شما را بیشتر به طراحی معطوف میکند
تا سر و کله زدن با کدهای برنامهنویسی آسانتر گردد.
سالم .لطفادرمورد تصاویر السیدی که HD.FULL HD.HDMI

هستند توضیح دهید .با تشکر
به طور کلـی فرمـت تصویر و تلویزیـونهـا بـه سـه گـروه اصلـی تقسیمبندی
میشوند:
فرمت استاندارد :در این حالت تصاویر از دقت  720پیکسل به صورت افقی و
 480پیکسل به صورت عمودی برخوردارند که معموال در تلویزیونهای استاندارد
دیده میشود.
این همان کیفیت فیلمهای  DVDموجود در بازار است .این گونه دیسکها را چه با
کابل  HDMIو چه با کابل  S-VIDEOوصل کنیم یک کیفیت را به ما ارائه میدهند.
البته این نکته را فراموش نکنید که اگر دستگاه پخش دیویدی شما امکان پردازش
و بهبود تصویر را دارد ،حتما از کابل  HDMIاستفاده کنید.
فرمت  :HDدر فرمت  HDکاربر قادر خواهد بود تصاویر را با دقت  1280پیکسل
به صورت افقی و  720پیکسل به صورت عمودی مشاهده کند که در این صورت
کیفیت قابل مشاهده بهبود فراوانی مییابد.
فرمت  :Full HDدر فرمت  Full HDکیفیت تصویر به بهترین حد خود میرسد
و کاربر قادر خواهد بود کوچکترین جزئیات تصویر را به راحتی مشاهده کند .در
این فرمت تصویر حداکثر  1920پیکسل به صورت افقی و  1080پیکسل به صورت
عمودی قابل مشاهده خواهد بود.
پس به همین علت به این نوع فرمت  1080نیز اطالق میشود که در کل نشاندهنده
حداکثر پیکسلهای تصویر در حالت عمودی است.
اما سه مورد تفاوت اساسی بین  HDTVو آن چه به نام تلویزیون استاندارد مشهور
است (یعنی  )SECAM ،PAL ،NTSCوجود دارد.
ایـن سه مـورد عبارتنـد از افزایـش رزولوشـن تصویر ،استفاده از نسبت تصویر
عریض  16:9به عنوان استاندارد و توانایی پشتیبانی از صدای چند کاناله مانند دالبی
دیجیتال هستند.
سالم بایت .من قصد فروش سیستم خانگی خود را دارم و به دلیل
ذخیرهسازی اطالعات مهم روی هارددیسک آن ،به دنبال راهی برای حذف
اطالعات به طوری که قابل بازگشت نباشد میگردم .آیا راهی هست که
بتوانم اطالعات هارددیسک را بدون امکان بازگشت حذف کنم؟ لطفا
راهنماییکنید.
نرمافزارهای بسیاری وجود دارند که ادعا دارنـد فایـلهـای شمـا را بـه صورت غیر
قابل بازیابی حذف میکنند که از جمله آنها میتـوان به Low Level Format
اشاره کرد.
همچنین نرمافزارهای کم حجم و قابل حملی نیز وجود دارد که چنین ادعایی داشته و
بعد از اجرای آنها آیکن شناوری روی صفحه ظاهر میشود و کافی است فایلهای
مورد نظر را کشیده و روی آنها رهـا کنیـد .از جمله این نرمافزارها میتوان به
 Freeraserو  EraserDropنام برد.
میتوانید از این روشها به صورت ترکیبی هم استفاده کنید .مثال ابتدا با برنامههای
پرتابل فایلهای خود را حذف کرده و سپس با استفاده از نرمافزارهای اشاره شده
درایو و هارددیسک خود را فرمت کنید.
در صورت تمایل در انتها یک سری اطالعات غیر مهم را در هارددیسک مورد نظر
خود کپی و پاک کنید .با این کار میتوانید مطمئن باشید که حداقل اطالعات قبلی
روی صفحات هارددیسک رایانه شما جایگزین شده و رشته قبلی دادهها به طور
کامل به هم ریخته است.

 ITدر اجتماع
گلسـا ماهیـان

در هر روز ممکن است که هزار ایده و فکر جدید
به ذهن ما برسد که هیچ جای مناسبی برای مطرح
کردن و بررسی کردن آنها نداشته باشیم .این افکار
ممکن است که در مورد مسائل کاری یا مشکالت
روزمرهای باشد که ما با آنها گریبانگیر هستیم.
شاید اگر این افکار جایی برای مطرح شدن داشته
باشند ،بتوانند به ثمر برسند .در این هفته تصمیم
داریم که نرم افزاری را به شما معرفی کنیم تا با
استفاده از آن بتوانید مدیریت مناسبی روی ذهن خود
و افکاری که دارید داشته باشید و به نوعی بتوانید
آنها را به بهترین شکل مدیریت کنید .این نرم افزار
که  Mindjet Mind Managerنام دارد ،برنامهای

مبتدیان

ذهن خود را کنترل کنید
است که به منظور تبدیل ایدهها و توفانهای ذهنی،
تفکرات استراتژیک و اطالعات تجاری به یک طرح
اولیه است تا رسیدن آن به مرحله اجرا مورد بررسی
قرار گیرد .طراحان این برنامه اعتقاد دارند که این
نرم افزار بیشتر برای دانشجویانی مناسب است که
در رشته مدیریت و اقتصاد تحصیل میکنند و افرادی
که با پروژههای کاری و عملیاتی سر و کار دارند
هم میتوانند به خوبی از این نرم افزار بهره ببرند.
در صورتی که این نرم افزار را نصب و اجرا کنید
میتوانید که تمامی اطالعات و افکار خود را به محیط
کاربری آن وارد کرده و آنها را مدیریت و سازمان
دهی کنید و بعد از بررسی آنها به سادگی ارتباطی
مناسب میان آنها برقرار کنید .اگر تصمیم به اجرای
پروژه مورد نظر خود گرفتید میتوانید که اطالعات
را به نرم افزار وارد کرده و قبل از این که به فاز
اجرا وارد شوید ،با استفاده از امکاناتی که این برنامه
در اختیارتان قرار میدهد ،قبل از اجرا پروژه خود را
به صورت مصور ببینید .در این صورت قادر خواهید
بود که ذهن خود را به صورت بهتری مدیریت کنید
و جزئیات کارهای مورد نظر خود را به بهترین شکل
ممکن بررسی کنید .این برنامه به شما کمک میکند
تا کارهای خود را با سرعت و دقت بیشتری انجام
داده و با هماهنگی بیشتری عمل کنید و برای این
کار ابزارهای ویژهای را در اختیار شما قرار میدهد

تا بتوانید محیطی تعاملی را در اختیار گرفته و در
یک نرم افزار حس همکاری ،توزیع و مدیریت برای
شکل دهی یک کسب و کار حرفهای را تجربه کنید.
از مزایای این برنامه میتوان به ساده شدن فرآیندهای
کسب و کار ،افزایش سرعت تصمیم گیری و همچنین
سرعت بسیار باالی تحویل کار اشاره کرد .در مورد
ویژگیهای کلیدی هم میتوان گفت که این برنامه
پوشش ،سازمان دهی و مدیریت ایدهها و اطالعات
را در قالب فرمتهای تصویری انجام میدهد و شما
میتوانید تشریح اطالعات را در قالب نمودارهای
گانت ،جداول مختلف و نمودارهای درختی ببینید .شاید
یکی از بزرگترین قابلیتهای این برنامه این باشد که
شما میتوانید مرحله به مرحله ایدهای که در ذهنتان
بوده است ،دنبال کرده و آن را به صورت مجازی به
مرحله اجرا نزدیک کرده و نتیجه اجرایی شدن آن را
ببینید .همچنین در این برنامه امکان دسترسی و تبادل
اطالعات با فایلهای مجموعه آفیس مایکروسافت
هم فراهم آمده است و شما میتوانید خروجی کار
خود را به صورت پیدیاف یا اچتیامال و حتی عکس
هم ذخیره کنید .هدایت آسان و کنترل ساده مراحل
مختلف از دیگر ویژگیهای کلیدی این برنامه است
که شما میتوانید آن را از نشانی زیر دریافت و ذهن
خود را با استفاده از آن سازماندهی کنید.
http://goo.gl/rKPtFY

دانستههایی در مورد حافظههای فلش

یک فلش خوب بخرید
اگر به خاطر داش��ته باش��يد در زمانهاي قبل نزديک
به  10سال پيش اگر ميخواستيد يک فايلي در حدود
چند مگابايت را ذخيره کنيد احتماال مجبور ميشديد از
چند فالپي استفاده کنيد و بعد از فالپيها ،سيديها
به عنوان رس��انه برتر ذخيرهسازي معرفي شدند و در
نهاي��ت در زماني که ي��ک حافظه فلش با حجم 128
مگابايت در دس��تانمان ميگرفتيم ،حکم پادشاهي را
برايمان داشت.
اي��ن ماجرا خيلي زود طبيعي ش��د و هر چند ماه يک
بار ش��اهد پيش��رفت قابل مالحظ��هاي در اين زمينه
بوديم به گونهاي که هاردديسکهاي اکسترنال بسيار
کوچ��ک با ظرفيتهاي باال هم ب��ه بازار آمدند .ديگر
داشتن فلشي با ظرفيت16 ،12و  32گيگابايت براي
کسي آرزو نبود.
در حال حاضر هر کس��ي ي��ک فلش دارد و اطالعات
ضرورياش را هميش��ه همراه خودش نگه ميدارد به
همين خاطر دانس��تن نکاتي در زمان خريد هم به ما
ب��راي يک انتخاب بهتر کم��ک ميکند و هم اين که
چگونه از فلش خود به خوبي نگهداري کنيم براي هر
کسي ضروري به نظر ميرسد.
اين هفته تصميم به ذکر نکاتي داريم که شما را براي
خريد يک حافظه فلش ياري ميکند.
چرا حافظه فلش؟
براي بس��ياري از کاربران ،سرعت باالي حافظه فلش
در ثبت اطالعات از هر چيزي اهميت بيش��تري دارد.
بيش��تر کاربران فقط به همين دليل س��راغ خريد يک
حافظ��ه فلش ميرون��د تا بتوانند راحتتر و س��ريعتر
اطالع��ات مورد نظر خود را به هر جايي که دوس��ت
داشتند انتقال بدهند.
البت��ه ه��ر روز ش��اهد تن��وع در مدله��اي مختلف
فلشهاي��ي که در بازار اس��ت ،هس��تيم و اين ماجرا
باعث ميش��ود تا مردم در زمان خريد کمي سردرگم
يا گيج شوند و داش��تن يک راهنماي مختصر در اين
زمينه ميتواند به هر کس��ي کمک کند تا با چش��مي
ب��از و آگاهي مناس��بي به بازار رفت��ه و در زمان خريد
سردرگم نشود.
در گام نخس��ت بايد مش��خص نماييد چه ميزان فضا
براي نگهداري اطالعات نياز داريد يعني حافظه فلش

چند گيگابايتي مورد اس��تفاده شماس��ت؟ اين موضوع
روي قيمت کاال هم تاثير دارد.
ممکن اس��ت ش��ما به فض��اي زيادي ب��راي ذخيره
اطالعات خود احتياج داشته باشيد ،در چنين شرايطي
باي��د فلش��ي را انتخ��اب کنيد که حافظ��ه يا ظرفيت
باالتري دارد.
در حال حاضر فلش مموري در ظرفيتهاي گوناگون
 ۲ت��ا  ۱۲۸گيگابايت و حتي باالت��ر در بازار موجودند
که ميتوانيد با توجه به نياز خود از ميان ظرفيتهاي
گوناگ��ون يک نمونه مناس��ب را انتخاب نماييد .مورد
بعدي که بايد هنگام خريد مد نظر داش��ت ،س��رعت
خواندن و نوش��تن اطالعات روي حافظه فلش است.
در حال حاضر بيشتر حافظههاي فلش موجود در بازار
از راب��ط  USB2.0بهره ميبرند و البته نس��خههاي
 USB3.0ني��ز در ب��ازار موجود هس��تند و س��رعت
باالتري دارند.
پس بنا ب��ه بودجهاي که در نظر داري��د ،ميتوانيد از
مي��ان نمونههاي گوناگون موج��ود در بازار يک فلش
درايو مناس��ب خري��داري نماييد .گزين��ه ديگر توجه
به طراح��ي و ترکيببندي حافظه فلش اس��ت که از
اهميت زيادي برخوردارميباشد.
برخي از حافظههاي فلش در حدي کوچک هستند که
مدام گم ميش��وند يا اين که گروهي داراي درپوشي
جداگانه هس��تند که ممکن است گم شود .سعي کنيد
بر حس��ب کاربري خ��ود يک حافظه فلش مناس��ب
انتخاب نماييد.

چگونه از فلش خود نگهداري کنيم؟
بيش��تر افراد ميگويند ب��ه دليل اين ک��ه پورتهاي
جلوي کيس به درستي وصل نشدهاند و کيفيت پاييني
دارند ،بهتر اس��ت که براي اتص��ال فلش به کيس ،از
آنها استفاده نشود.
عدهاي هم ميگوين��د که قبل از اتصال حافظه فلش
به تلويزيون ،س��ينماي خانگي و ديگر دس��تگاههاي
نظير آنها بهتر اس��ت فل��ش را در حالي متصل کنيد
که دس��تگاه خاموش است و پس از اتصال دستگاه را
روشن کنيد.
اگر ميخواهيد حافظه فلش خود را به سيستمي بزنيد
و از پاک بودن آن مطمئن نيس��تيد و احتمال ميدهيد
که سيس��تم شما ويروسي ش��ود بهتر است که آن را
فرمت کنيد تا اطمين��ان پيدا کنيد هيچ فايل آلودهاي
روي آن باقي نمانده است.
در ص��ورت از بين رفت��ن فايله��اي روي فلش هم
ميتواني��د از برنامههاي ريکاوري ب��راي بازگرداندن
فايلهاي خود استفاده کنيد.
به خاطر داشته باشيد که فلش خود را به صورت دائم
به سيس��تمتان متصل نکنيد و پ��س از اتمام کارتان
حتما آن را جدا کنيد.
در صورت��ي که هنگام کار با فلش ،متوجه ش��ديد که
فلشتان بيش از حد معمول داغ شده است ،بهتر است
که پاور سيس��تم خود را چک کني��د و در نهايت بهتر
اس��ت براي جدا کردن فلشتان از گزينه Safely to
 Removeاستفاده کنيد.
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نرم افزار همراه
با رش��د چشمگیر ارتباطات بر بستر اینترنت و استفاده
وس��یع از تلفنهای همراه هوش��مند ،اپلیکیشنهای
متنوع��ی در این زمینه تولید ش��دهاند که بدون تردید
با نمونههای معروف آنها آشنایی دارید .البته کارایی
هر ی��ک از برنامهه��ای مذکور متفاوت ب��وده اما در
نهایت وظیفه هم��ه آنها ایجاد ارتباط بین مخاطبان
به صورت ارس��ال پیام ،صوت ،ویدئو و یا حتی تماس
صوتی و تصویری میباشد.
در ادام��ه قصد معرفی نرم افزار پیام رس��ان و تماس
رایگان  BisPhoneرا برای شما داریم .برنامهای که
توس��ط گروهی از برنامه نویس��ان ایرانی تولید ش��ده
اس��ت و با پشتیبانی از سرورهای قدرتمند خود امکان
رقاب��ت با نمونههای مش��ابه خارج��ی همچون وایبر،
واتس اپ و نرمافزارهای دیگر را دارد.
نرماف��زار بیس��فون که همزمان در گ��وگل پلی و اپ
اس��تور اپل برای تمام��ی کاربران تلفنه��ای همراه
هوش��مند معرفی ش��ده اس��ت با رابط کاربری زیبا و
مدیریت آس��ان پیامه��ا میتواند بهتری��ن جایگزین
وطنی برای نرمافزار وایبر یا تلگرام باشد.
برخی از ویژگیهای این نرم افزار عبارتند از:
با دوس��تان و آش��نایان خ��ود از پیامه��ای متنی و
چندرس��انهای ،گروههـ��ا و تمـاسه��ای اینترنتی به
صورت کام�لا رایگـان ،نامـحـ��دود و با کیفیت باال
لذت ببرید.

پرسش و پاسخ همراه

پیامرسان وطنی
نی��ازی به اضافـه کردن دوس��تـان خـ��ود نـدارید،
تمـام دوستان شما که از بیسفون استفـاده میکننـد،
بـ��ه طور خ��ودکار در لیس��ت ارتباطات ش��ما اضافه
خواهند شد.
به راحتی دوس��تان خود را دعوت کنید تا به بیسفون
بپیوندند.
دارای رابط کاربری زیبا و قدرتمند
امکان پش��تیبان گیری از پیامها و شماره مخاطبان
موجود در بیسفون
ایراداتی که به این برنامه وارد است:
با توجه به ش��ائبههای بـه وجود آمده پیرامـون ایرانی
بودن ن��رم افـزار فعلی نمیتـوان انتظار داش��ـت که
این برنامه از نظـر سطح امنیتـی یا امکـانـات موجود
ب��ه کاملی یا جذابیـت برنامههـای پیـامرس��ان فعلی
باشد اما باید گفت که وجود ایـن سبـک از بـرنامهها
میتوان��د به یک نقط��ه قوت برای بـرنامهنویس��ـان
ایرانی تبدیل شود.
ب��دون ش��ک اگر از ای��ن برنامهه��ا به ان��دازه کافی
حمایت ش��ود ،سازندگان آنها هم ترغیب میشوند تا
نس��خههای بهت��ری از آنها را تهیه ک��رده و به بازار
عرضه کنند.
البته با همه این اوصاف در س��ایت توس��ط سازندگان
بیس��فون درج شده اس��ت که نباید مش��کلی از نگاه
حریم خصوصی وجود داش��ته باش��د .با توجه به این

دوس�تان عزیز بایت؛ س�والهاي خ�ود را در زمينه تلف�ن همراه به
آدرس ايميل زير ارسال فرماييد.
Byte.Hamrah@gmail.com

که بیسفون تنها متعلق به کاربران ایرانی نخواهد بود
بنابرای��ن در صورت نقض حری��م خصوصی به راحتی
امکان پیگیری توسط افراد وجود خواهد داشت و قطعا
س��ازندگان  BisPhoneبا جریمهای سنگین رو به رو
خواهند شد.
بد نیست برای اطالعات بیشتر سری به سایت سازنده
این نرمافزار با لینک
bisphone.ir

بزنید.

بازی همراه

مواظب باشید معتاد نشوید

بدون ش��ک بازی کلش آف کلنز ()Clash of Clans
در ح��ال حاضر محبوبترین بازی آنالین موبایل در بین
کاربران ایرانی و حتی در سطح جهانی است .با نگاهی به
آمار دانل��ود بازیها در مارکتهای معتبر اندروید از جمله
 Google Playبه سادگی میتوان به محبوبیت این بازی
پی برد .سبک بازی کلش ،استراتژی آنالین است .هدف
بازی نیز تقریبا ساده است! شما باید دهکده خود را بسازید و
آن را مجهز کنید و برای جنگ با سایر دهکدهها و در واقع
سایر کاربران آنالین آماده شوید! اما رسیدن به این هدف
چندان آسان نیست .جمع آوری منابع ،ایجاد ساختمانها و
ابزار جنگی ،و از همه مهمتر پیاده س��ازی استراتژیهای
جنگی ،از جمله چالشهای مقابل شما هستند .چیزی که

بازی را جذاب میکند ،تقابل ش��ما با سایر کاربران است.
دهکده ش��ما میتواند با دهکده سایر کاربران متحد شود،
و ی��ا علیه دهکدههای دیگر وارد جنگ ش��ود .اتحادهای
این بازی معموال بین دوستان و آشنایان خانوادگی شکل
میگیرد و همین باعث افزایش جذابیت بازی میشود .حتما
در بین دوستان و آشنایان شما هم افرادی وجود دارند که
به صورت خانوادگی یا گروهی مشغول این بازی هستند .از
این مقدمه که بگذریم ،به تازگی نسخه جدید بازی کلش
برای سیستم عامل اندروید منتشر شده است .اگر شما نیز
موبایل یا تبلت اندرویدی دارید ،میتوانید آخرین نسخه این
بازی را از لینک زیر دانلود کنید:
http://goo.gl/H73X78

ترفند همراه

حروف فارسی در گوشی شما
حتما کساني که از گوشيهايي نظير يک سري خاص
از گوش��يهاي شرکت نوکيا اس��تفاده ميکنند با اين
مش��کل مواجه ش��دهاند که به دليل پشتيباني نکردن
ي از زبان فارس��ي مجبور به اس��تفاده از حروف
گوش�� 
عربي هستند و به همين خاطر قادر به نوشتن کلماتي
که در آن حروف "گ چ پ ژ" به کار رفته نيستند براي
حل اين مشکل شما بايد اين حروف را به حروف عربي
موجود در گوش��ي اضافه کنيد ب��ه همين خاطر الزم
اس��ت تا از محيطي خارج از گوش��ي شما اين حروف
ب��ه الفباي عربي اضافه ش��ود .س��ادهترين راه پيامک
کردن چهار کلم��ه داراي حروف "گ چ پ ژ" از يک
ي که از حروف فارسي پشتيباني ميکند به گوشي
گوش 
خودتان است .حاال اين چهار کلمه را با استفاده از کليد
مداد کپي کرده و به  notepadانتقال ميدهيم .سپس
يکي از کلمات را از  notepadکپي کرده و به قسمت
نوشتاري پيامک ميرويم در اينجا شما بايد زبان عربي
را انتخ��اب کني��د و بعد ديکش��نري آن را از قس��مت
" "Predictive text onفع��ال کني��د اين کار با کليد
مداد يا در گوش��يهاي جديد با کليد  #انجام ميشود
س��پس کليد مداد را يک بار ديگر ميزنيم و با انتخاب
اولين گزينه يعني  ،Predictive textس��مت راس��ت

آن يک منو ظاهر ميش��ود که گزينه Insert Word

را انتخ��اب مي کنيم .در اي��ن مرحله بايد کلمهاي که
از  notepadانتخ��اب ک��رده بودي��م را در اين مکان
بچس��بانيم که اين کار هم با نگه داشتن کليد مداد يا
 #و سپس انتخاب گزينه چسباندن ،امکانپذير است.
ح��اال کلي��د  okرا ميزنيم.با اس��تفاده از همين روش
بايد س��ه کلمه ديگر را که حاوي س��ه حرف فارس��ي
هستند به ديکش��نري زبان عربي انتقال دهيد ،مزيت
اين روش اين اس��ت که ديگر الزم نيس��ت براي هر
بار نوش��تن يک کلمه فارسي اين مراحل را تکرار کرد
چون حروف جديد براي هميشه به گوشي شما انتقال
يافته اس��ت و حت��ي با خاموش کردن گوش��ي هم از
بين نميروند .حاال نوبت به نوشتن پيامکهاي حاوي
حروف فارس��ي ميرس��د ،مثال براي نوشتن حرف گ
بايد ابتدا ديکشنري را با استفاده از کليد ميانبر  #فعال
کنيد ،براي اس��تفاده از حرف گ يک بار عدد شماره 8
را مي زنيم و بالفاصله چند بار پش��ت س��ر هم کليد *
را فش��ار مي دهيم تا به حرف گ برسيم .براي ساير
حروف مانند چ پ ژ بايد به ترتيب کليدهاي شماره ،6
 2و  5را بزنيم و بعد بايد با فشردن پشت سر هم کليد
* به حرف مورد نظرمان برسيم.

با سلام و عرض خسته نباش�يد .لطفا درباره سيس�تمعامل جديد
نوکي�ا (يعني  )Xتوضي�ح دهيد و بگوييد که آي�ا ميتواند به جاي يک
گوشي اندرويد کار کند يا خير؟
نوکي��ا ب��ا ترکيب دو سيس��تمعامل محب��وب اندروي��د و ويندوزفون ،سيس��تمعامل
گوش��يهاي س��ري  Xخود را طراحي و توليد کرده است .به طوري که ظاهر و رابط
کاربري اين گوش��يها بسيار ش��بيه به ويندوزفون و کمي شبيه به آشا بوده ولي تنها
برنامهها و بازيهاي اندرويدي را اجرا ميکند .گوشيهاي اندرويدي نوکيا شامل سه
م��دل  Nokia X ،Nokia X+ ،Nokia XLميباش��د Nokia X .و  Nokia X+تنها
 256مگابايت در ميزان حافظه رم با هم اختالف دارند که پس��وند " "+هم نش��انگر
همين قضيه هست.
اما  Nokia Xبا  Nokia XLتفاوتهاي بيشتري با همديگر دارند .اندازه صفحهنمايش
 ،XLيک اينچ از  Xبزرگتر است و به دنبال آن  XLتراکم پيکسلي پايينتري نسبت
به  Xدارد.
عالوه بر اين ،دوربين  5مگاپيکسلي  XLدر مقايسه با  3.2مگاپيکسل  Xقويتر بوده
و يک فالش  LEDآن را همراهي ميکند.
همچنين  XLداراي دوربين مکالمات ويدئويي با کيفيت  2مگاپيکس��ل اس��ت که X
از اين امکان محروم اس��ت .حافظه رم  Xنس��بت به مدل باالتر خود 256 ،مگابايت
ضعيفتر اس��ت.در نهايت نوکيا براي  XLباتري قويت��ر و بهتري در نظر گرفته که
 2000ميليآمپر ساعت ظرفيت دارد.
سالم بايت .چگونه ميتوان تقويم ميالدي براي گوشي هواوي را به
تقويم شمسي تبديل کرد؟
براي اين کار ميتوانيد از اپليکيش��نهاي تقويم شمس��ي که به صورت فارسي وجود
دارند اس��تفاده کنيد .به عنـ��وان مثـال برنامههايي نظي��ر  Persian Calendarيا
 Persian Calendarمخصوص گوش��يهايي طراحي ش��دهاند که از سيستمعامل
اندرويد استفاده ميکنند.
ش��ما هم ميتوانيد به آس��اني اين برنامهها را نصب کرده و تقويم شمسي در گوشي
خود داشته باشيد.
سلام بايت عزيز .من گوش�ي گلکس�ي اس دارم .هميشه سنگين
کارميکند؛ حتي هنگ ميکند .لطفا راهنمايي فرماييد.
نکته مهمي که باعث ميشود سرعت گوشي پايين آيد برنامههايي است که در پشت زمينه
در حال اجرا هس��تند و شما از آنها خبر نداريد.براي آگاهي از اين برنامهها بايد به بخش
تنظيمات گوش��ي خود رفته و با انتخاب گزينه  Application Managerبه س��ربرگ
س��وم يعني  Runningرفته و برنامههاي در حال اجرا را ديده و برنامههايي را که نيازي
نداريد ،متوقف کنيد.
بهتر است ابتدا جلوي اتصال خودکار برنامهها به اينترنت را بگيريد.از بستـه بـودن برنامهها
اطمينان حاصل کنيد.
ضمن اين که بهتر است حافظه گوشي خود را با فيلم و عکس يا نصب برنامههاي زيادي
که از آنها استفاده نميکنيد ،پر نکنيد.
سلام من گوشي گلکسي  s3دارم .مدتي هست که اين پيام روي
گوشيام ميآيد:
unfortunately the process com.google.maps has stoped

لطفا کمکم کنيد .با تشکر
براي بر طرف کردن اين مش��کل ابتدا وارد تنظيمات گوشي خود شويد .سپس گزينه
 Application Managerرا انتخاب کنيد و س��پس از صفحه باز ش��ده به س��ربرگ
سوم يعني  Runningبرويد.
در اين بخش به دنبال برنامهاي با نام  Google Servicesبرويد و پس از آن الزم
اس��ت هر دو گزينهاي را که براي ش��ما نمايش داده ميشود  Stopکنيد تا ديگر آن
پيام روي گوشي شما نمايش داده نشود.
سلام بايت .دوربين گوش�ي س�وني اکس�پريا  Mچند مگاپيکسل
اس�ت؟ با چه رزولوش�ني عک�س ميگيرد؟ در م�ورد امکانات آن کمي
توضيح دهيد.
دوربين اصلي اين گوش��ي  5مگاپيکس��ل است و رزولوش��ن آن هم  2592در 1944
پيکسل است .اين دوربين فوکوس خودکار و فلش  LEDدارد .عکاسي در اين گوشي
امکان درج م��کان جغرافيايي يا همان  Geo-taggingرا دارد و همچنين عکاس��ي
پانوراما هم در آن پشتيباني ميشود.
فوکوس لمسي Stabilization ،و  HDRهم از ديگر خصوصيات دوربين اين گوشي
شرکت سونی است.

سال هـشتـم/شـمـاره سیـصدوهفتـادوسه/چـهارشـنبـه  31تیـر 1394
22 July 2015 / www.Khorasannews.com

بازیکوچک

خبربازی

کشاورز فرفره

 Mass Effectباز میگردد

وحید صفــایی


ب��ازی کوچک ای��ن هفته  Farm Craftن��ام دارد Farm Craft .یک بازی مدیریت
زمان اس��ت ک��ه در یک مزرعه کوچک اتفاق میافتد .این س��بک ب��ازی نمونههای
متعددی دارد و  Farm Craftبه عنوان یک بازی کم حجم در این سبک ،گستردگی
و گیمپلی بسیار متنوعی دارد.
ه��ر مرحل��ه از بازی ،یک ی��ا چند هدف از پی��ش تعیین ش��ده دارد و بازیکن باید با
اس��تفاده از ابزارهای موجود ،به این هدف دس��ت یابد .ابزارهای آغازین بازی س��اده
و کم تعداد هس��تند .یک بیل ،یک آب پ��اش ،بذر و صندوق جمع آوری محصوالت،
امکانات آغازین بازی هستند .با کلیک کردن روی هر یک از ابزارها ،کشاورز آن ابزار
را ب��ر میدارد .اگر بیل را در دس��ت بگیرید ،با دوبار کلی��ک روی هر نقطه می توانید
آن مکان را ش��خم بزنید .اگر ابزارهای دیگر را در دس��ت داشته باشید ،با دوبار کلیک
ک��ردن میتوانید آن ابزار را روی زمین بگذارید .در بازی ش��ما میتوانید تعداد زیادی
کار را ب��ه طور پیدرپی برای انجام تعیی��ن کنید .با تعیین هر کار در هر نقطه ،در آن
نقطه یک عالمت تیک قرار میگیرد .کارها به همان ترتیبی که ش��ما آنها را تعیین
کردهاید ،اجرا خواهند ش��د .در صورتی که از انجام یک کار پشیمان شدهاید ،روی آن
کار راست کلیک کنید.
در صورت تمایل میتوانید این بازی را با حجمی نزدیک به  23مگابایت از آدرس زیر
دانلود کنید (رعایت حروف کوچک و بزرگ در هنگام وارد کردن لینک الزامی است):

از س��ه گان��ه  Mass Effectمیت��وان ب��ه عن��وان
موفقترین بازی طول تاریخ در س��بک سوم شخص
– ش��وتر نام برد .این س��ه بازی ،در سالهای انتشار
خود تمام جوایز ممکن را درو کردند و هر سه امتیازاتی
باالی  90دریافت نمودند .این جا بود که پس از انتشار
نسخه سوم ،پایان یافتن سه گانه و حذف قهرمان بازی،
مبهم ب��ودن آینده این مجموع��ه عالقهمندان به این
مجموعه را دلخور کرد BioWare .بارها به طور رسمی
اعالم کرد که س��ه گانه پایان یافته و Mass Effect
بعدی فعال در کار نیس��ت EA .نی��ز تصمیمگیری در
ای��ن مورد را به آینده موکول میکرد ،به طوری که به
نظر میرسید  Mass Effectیک پایان در اوج داشته
است .در  E3 2014 BioWareاطالعات بسیار اندکی
درباره احتمال س��اخت نس��خه بعدی این بازی منتشر
نمود و سرانجام  E3 2015حامل خبرهای خوب برای
عالقهمندان به این بازی بود؛ نس��خه بعدی این بازی
با عن��وان  Mass Effect: Andromedaکه البته در
آینده نسبتا دوری عرضه خواهد شد.
س��ه نس��خه قبلی این بازی در قالب یک س��ه گانه،

پرسشوپاسخبازی

خبربازی

بازی PES چگونه فارس�ی میشود؟ آیا میتوان با افزودن وصله به
بازی ،آن را فارسی کرد؟
متاسفانه سازندگان بزرگ بازی مانند  Konamiو  EAدر هنگام ساخت بازیها ،زبان
فارسی را در طراحیهای خود مد نظر نمیگیرند ،چرا که این سازندگان بازی ،مشتری
رس��می خاصی در کشورهای فارس��ی زبان از جمله ایران ندارند .طی سالهای اخیر،
نس��خههای فارس��ی ش��ده بعضی از بازیها ،بهویژه فوتبال که با صدای گزارشگران
ش��اخص تلویزیون ایران گزارش میشد ،در بازار دیده میشد .این بازیها ،به وسیله
وصلههای رسمی شرکتهای سازنده بازی ،فارسی نشدهاند ،بلکه شرکتهای ایرانی
ب��ا اعمال تغییرات اساس��ی در منبع کد بازی ،این صداه��ا را به بازی اضافه میکنند.
ای��ن کار را نمیتوان با اعمال وصله انجام داد و اگر بازیکن به این بازیها عالقهمند
اس��ت ،باید نس��خه فارسی شده آن را خریداری کند .به شما توصیه میکنیم که حتی
اگر س��ایتی را مش��اهده کردید که این نوع بازیها را برای دانلود و به صورت مجانی
در اختیار ش��ما قرار میدهد ،باز هم آن را خری��داری کنید .قیمت اندک این بازیها،
با کار زیادی که برای فارس��ی کردن آنها انجام میش��ود ،قابل قیاس نیس��ت .این
مبلغ اندک ،میتواند باعث حمایت از س��ازندگان ب��ازی در ایران و ایجاد انگیزههای
بیشتر برای ساخت بازیهای کامال ایرانی شود .اگربپذیریم که باید برای محصوالت
نرماف��زاری از جمل��ه بازیها ،هزین��ه پرداخت کنیم ،در آینده ،ش��رکتهای ایرانی و
خارجی ،محصوالت بهتر و البته بومی شدهای در اختیار ما قرار خواهند داد .در مقابل،
نق��ض حریم کپیرای��ت ایرانی ،باعث درجا زدن و عقبماندگ��ی بیش از پیش ما در
عرصه نرمافزاری خواهد بود.

فوتب��ال و اتومبیلران��ی دو ورزش محبوب و پرطرفدار
هس��تند و البته ای��ن دو ورزش در دنی��ای بازیهای
ویدئویی جایگاه شناخته شدهای دارند.
نقط��ه برخـورد ای��ن دو بازی ورزش��ی را میتوان در
عن��وان  Rocket Leagueمش��اهـده کـ��رد؛ یـک
بازی بس��یار مهیج و ج��ذاب بـا ایـدهای س��اده امـا
دوست داشتنی.
 Rocket Leagueی��ک فوتبال اس��ت که بازیکنان
آن ،سوار بر اتومبیل هستند.
وقتی صحبت از فوتبال میشود ،منظور همان فوتبال
پرطرفدار است.
البت��ه از آن جا که اتومبیلها قدرت کنترل کمی روی
ت��وپ دارند ،بس��یاری از قوانین فوتب��ال از این بازی
حذف ش��ده و چند قانون بسیار س��اده برای آن باقی
مانده است.
مفهوم��ی به نام خارج ش��دن توپ از زمی��ن ،کرنر یا
خط��ا وجود ندارد .آن چه باقی اس��ت ،دروازه ،توپ و
بازیکنان هستند.
تیمها از اعضای مس��اوی تشکیل ش��دهاند .طول هر
مس��ابقه  5دقیقه اس��ت و تیمی پیروز میدان است که
به دفعات بیش��تری ت��وپ را وارد دروازه حریف کرده
باشد .تا به این جا قوانین خیلی ساده به نظر میرسند
اما در حین اجرای بازی درخواهید یافت که Rocket
 Leagueمیتواند بس��یار مهیج و گاهی حتی پیچیده
به نظر برسد.
توپ بازی ،یک تـوپ غـول پیکـر اس��ت کـه ابعـاد
آن تقریب��ا دو بـراب��ر اتومبیـلهـا اس��ت .حمـل و یا
ش��وت کردن آن کار چندان سختی نیس��ت اما اگـر
رقبا بگذارند.
در  Rocket Leagueنمیتوان به عنوان یک پست
س��ازمان یافت��ه در تیم ایفای نقش ک��رد و در عمل،
تمام اعضای تیم دائما ب��ه دنبال توپ گاز میدهند و
برخوردهای دائمی و پرواز در میان زمین و آس��مان را
به بار میآورند.

http://goo.gl/Toh98a

ب�ه تازگ�ي یک ب�ازي نصب کردهام اما با ش�روع ب�ازي در منو ،تم
تصوير به س�مت چپ وگوش�ه باال منحرف شده و در بازي نیز دوربين
به دور شخصيت اصلي ميچرخد .مشكل ازچيست؟
رایان��ه ش��ما قابلی��ت کافی برای اج��رای (هر چند حداقل��ی) بازی را داراس��ت و با
توج��ه به اجرای بازی ،میت��وان این نتیجه را گرفت .تغییر ش��کل ظاهری برخی از
المانهای بازی و یا ناهنجاری در بازی ،معموال از ایرادهای نرمافزاری ناشی میشود
و بهطورمس��تقیم به خود بازی مربوط میش��ود .اشکاالت س��ختافزاری معموال به
ریاس��تارت شدن رایانه و یا خارج ش��دن از بازی منتهی میشود .ویندوز نیز به طور
مس��تقیم در اجرای بازی تاثیرگذار نیس��ت و تنها اگر ملزومات بازی را داش��ته باشد،
آنرا اجرا میکند .با نصب مجدد بازی و یا تهیه نسخه بهتر بازی ،این نوع اشکاالت
رفع میش��ود .گاهی ناهمخوانی برخی از جویس��تیکها با بعضی از بازیها ،س��بب
رفتار غیرمتعارف بازی میش��ود و با جدا کردن جویستیکها و گیم پدهای نامرغوب،
مشکالت ناشی از آنها رفع میشود.

بیشتر از یک سال تا عرضه Mass Effect: Andromeda

کامال به هم پیوس��ته بودند .حت��ی اگر یک بازیکن هر
سه نس��خه را خریداری میکرد و آنها را پیدرپی بازی
مینمود ،قهرمان از نسخه اول با تمام جزئیات به نسخه
بعدی میرف��ت اما در Mass Effect: Andromeda
یک داس��تان جدید آغاز میش��ود که هیچ ارتباطی با
نس��خههای قبلی ندارد BioWare .ب��ار دیگر تاکید
ک��رده اس��ت ک��ه Mass Effect: Andromeda
در زمان��ی بس��یار دورت��ر و بدون حض��ور قهرمانان و
کاراکترهای نسخه پیشین اتفاق میافتد .از این رو این
استودیو تاکید دارد که Mass Effect: Andromeda
نباید  Mass Effect 4تلقی شود.
سیاس��ت  BioWareدر نش��ر جزئیات ساخت بازی،
سیاس��ت بسیار محتاطانهای است ،به طوری که حتی
پ��س از اعالم رس��می این ب��ازی در  E3 2015این
ش��رکت تنها به پخش یک تریلر از بازی بسنده کرد.
در این مورد ،س��ازنده بازی معتقد است که حتی تریلر
نمایش داده شده میتواند با عنوان اصلی که در اواخر
س��ال  2016به عرضه عمومی گذاش��ته خواهد شد،
کامال متفاوت باش��د ،چرا که در حین توس��عه بازی،

ممکن است ایدههای جدید و بهتر ،جایگزین ایدههای
فعلی شود.
اما ایدههای فعلی ،قهرمان بازی را با لباس��ی ش��بیه
به نس��خههای قبل اما با قابلیتهای جدید به نمایش
میگ��ذارد .از این منظر ،به ظاهـ��ر Mass Effect:
 Andromedaنی��ز ب��ه تقلی��د از  Crysisعالقهمند
ش��ده ،چرا که لباس جدید ،امکان افزایش س��رعت و
انجام پرشه��ای بلند را برای قهرم��ان بازی ممکن
میکن��د .در نس��خههای پیش ،ای��ن قابلیتها ،یک
قابلیت فردی ب��رای کاراکترهای ب��ازی بود ،چرا که
 Mass Effectیک نمونه تکامل یافته از سبک نقش
آفرینی تلقی میش��د و قهرمانان ب��ازی ،قابلیتهای
متفاوتی داشتند که بازیکن آنها را انتخاب میکرد و
سرعت باال یا پرشهای بلند ،بخشی از این قابلیتها
محسوب میشد.
همانند نسخههای گذش��ته ،بازی در کهکشان اتفاق
میافتد .قهرمان جدید بازی س��وار بر س��فینه جدید،
نمای��ی از چند س��یاره مختلف را م��رور میکند .این
نمای��ش ،نش��ان داد ک��ه  BioWareهن��وز در خلق
مکانه��ای خیال��ی متفاوت با هر آن چ��ه تا به امروز
دیده شده ،استعداد ویژهای دارد.
پیش از این منابع غیررس��می معتقد بودند که نس��خه
بع��دی  Mass Effectیک عن��وان چند نفره آنالین
خواهد بود اما  BioWareاین موضوع را رسما تکذیب
و عن��وان کرد که بخ��ش یک نفره ب��ازی ،همچنان
هس��ته اصلی آن تلقی میش��ود و این استودیو ،تمام
تالش خ��ود را برای خلق یک داس��تان مهیج و یک
گیمپلی زیبا در بخش یک نفره به کار خواهد بس��ت.
کنس��ولهای  PS4، Xbox Oneو ویندوز میزبانان
این بازی خواهند بود.

 Rocket Leagueنقطه برخورد فوتبال و اتومبیلرانی

گاز ،ترمز و گل!

برخوردها کامال بر اساس قوانین فیزیکی شبیهسازی
ش��دهاند .زاویه برخورد اتومبیلها و س��رعت و قدرت
اتومبیله��ا در تعیین نتیجه برخورد تاثیرگذار اس��ت و
هر یک از اتومبیلها متناسب با نوع برخورد به سمتی
هدایت میشود.
در اولین لحظه ش��روع بازی ،بازیکنان در نقطهای از
زمی��ن خود با فاصل��های تقریبا مس��اوی از توپ قرار
میگیرند .از آن جا که پس��ت س��ازمانی در تیم وجود
ن��دارد ،نقطه ش��روع یک حمله همه جانبه به س��مت
توپ است که یک برخورد بزرگ میان چند اتومبیل را
به دنبال خواهد داشت.
زمی��ن بازی ،ب��ا نقاط کوچ��ک ش��ارژ در محلهای
خ��اص ،امکان کس��ب لحظهای س��رعت و قدرت را
برای اتومبیلها فراهـم کـرده اس��ت .به محض این
که اتومبیلی روی یکـی از نقـاط طالیی رنگ ش��ارژ
برود ،میتواند با س��رعـت و قـدرت بس��یار باالیی در
چن��د لحظه کوتاه حرکـت کنـد .ایـ��ن لحظه کوتاه،
بهترین زمان برای ش��وت کردن یکـی از رقباس��ت و
یک کار تیمی خوب ،ش��امل نشانه رفتن مناسب توپ
و البته رقباست!
اگر ت��وپ در یک لحظه مناس��ب در اختی��ار یکی از
اعضای تیم شماس��ت ،بهتر است به جای نشانه رفتن

توپ ،یک��ی از رقبا را هدف بگیرید و آن را برای چند
لحظه به آسمان بفرستید.
ای��ن جاس��ت ک��ه  Rocket Leagueمیتواند یک
رقابت نفس گیر و بس��یار خن��دهدار را خلق کند .بازی
میتواند به صورت آفالین یا آنالین ،یک نفره یا چند
نفره اجرا شود.
با کس��ب پی��روزی در بـ��ازی ،اتومبیـلهـای جدید
 Unlockمیش��وند؛ اتومبیلهایی که سرعت ،قدرت
یا ظاهر بهتری دارند.
گرافـی��ک  Rocket Leagueی��ک گرافیک نس��ل
هش��تـمـی اس��ت که ریزهکاریها و فیزیک بس��یار
خوبی دارد.
رنگآمیزی گرم و ش��اد ،بخش جدا نش��دنی از بازی
اس��ت و اتومبیلهای منحصر به فرد بازی ،بدون این
که تکراری و تقلیدی باش��ند ،طراحی بس��یار دوست
داشتنی و زیبایی دارند.
با توجه به س��رعت باالی رویدادها در بازی ،گرافیک
بسیار روان اجرا میشود.
در مجم��وع منتق��دان ب��ازی روی بس��یار مثبتی به
 Rocket Leagueنش��ان داد ه و امتیاز بسیار خوب
 85را ب��ه آن دادهان��د .این ب��ازی در ویندوز و PS4
میزبانی میشود.

سال هـشتـم/شـمـاره سیـصدوهفتـادوسه/چـهارشـنبـه  31تیـر 1394
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همـــراهباشـــما
افقـی:
 -1سرویس  XPRSبه این زبان نوشته شده است (صفحه  - )4از انواع
مرکبات  -2پدر  -آشوب  -3واحد پول کشور ژاپن  -پرستاری و مراقبت – از
نتهای موسیقی  -4سخن بیهوده  -برادری  -5پاداش  -نام دیگر گاز
نیتروژن  -دو رویی و تظاهر  -6تخته مداری الکتریکی است که بخشهای
گوناگون رایانه روی آن سوار میشوند – از فلزات  -7از شهرهای کشور
آلمان  -در اينترنت به متن يا تصويري که با کليک کردن روي آن ،به
صفحهاي جديد هدايت میشویم گفته میشود  -8فرزند فرزند  -جعبه
سختافزاری رایانه  -9خاموش بودن چراغ  - IDاز خزندگان  -از سازهای
سنتی  -10دزد اینترنتی  -الفبای موسیقی  -کشیش اعظم  -11یکی از
سیستمهای مدیریت محتوا (صفحه  - )4آدرس اینترنتی

عمـودی:
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سید عماد برادران
مشهـد


محمود روحاالمینینژاد
کرمان

بایت عزیز ،بابت نقد خوب بازیها بسیار متشکرم.
بایت سالم .لطفا یک گوشی آندرویدی تا  600هزار تومان معرفی کنید .دوربین برای
من مهم است .با تشکر از شما
سالم بایت .لطفا مشخصات یک کیس ایدهآل برای بازی را بنویس و قیمت آن را هم
بررسی کن.
با سالم .اگر برای شما امکان دارد یک گوشه از هفتهنامه فناوری را اختصاص بدهید
به برنامهها و بازیهای سیمبین  ۱تا  .۵با تشکر فراوان از هفتهنامه فناوری اطالعات.
سالم بایت عزیز .لطفا با توجه به فعالیتهای اخیر مایکروسافت در حوزه سیستمعامل
ویندوزفون ،در مورد آینده این گوشیها یک بررسی کامل انجام دهید .با تشکر
سالم بایت .اگر ممکن است نحوه نصب ویندوز  8و نحوه اکتیوکردن آن را توضیح
دهید .با تشکر
سالم .اگر ممکن است تمام بایتها را از ابتدا به صورت یک کتاب چاپ کنید.

طراح جدول :شادی طباطبایی

مش�هد و يك نفر از شهرس�تـان» از كس�اني كه رمز جدول نشريه را ارسـال كنند ،جوايزي

بايت به  2نفر «يك نفر از
خواهد كرد .رمز جدول بايد از طريق ايميــل (در صورت تمایل به درج نامتان) و يا پيـــامك

بود اهدا
به رسم یــاد 
به ش�ماره  2000999قبــل از چاپ ش�مــاره بعدي به دفتر بــايت ارسال شود .پيامكهاي ارســالي فقط بايد در
شوند تا در قرعهكشي شركت داده شوند.

قالب زير ارسال
روش ارس�ال پیام�ک :كلمه «بــايت» (در آغاز متن پيامك) ،ش�مـــاره جدول ،رمز ج�دول و حرف «م» يا « »Mبراي
مش�هديها و حرف «ش» يا « »Sبراي شهرس�تانيها .از ذكر نام و نام شهرس�تــان در متن پيامك خودداري کرده و
از حروف فــارسی استفاده کنید.
روش ارس�ال ایمی�ل :كلمه «بــاي�ت» (در آغاز متن ایمیل) ،ش�مـــاره جدول ،رمز جدول و ح�رف «م» يا « »Mبراي
مش�هديها و حرف «ش» يا « »Sبراي شهرس�تانيها را به نشانی  byte@Khorasannews.comارسال نمایید.
درج نام و نام شهرستان در متن ایمیل الزامی است.
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-1س��نگبنای س��رویس  XPRSاس��ت (صفحه  - )4از س��ایتهای
اینترنتی  -2مقام و منزلت  -اندیشه و نظر  -3از کلیدهای صفحهکلید -
از نرمافزارهای آفیس  -متضاد قبول  -4آب در زبان انگلیسی  -از ارکان
نماز  -5پیامبر  -نادان  -جنس مذکر از هر گونه  -6از سایتهای معروف
خرید اینترنتی  -از سختافزارها  -7ستاره  -برش در زبان رایانه  -8اعتبار
و ش��رف  -ش��جاع  -9فرمان اتومبیل  -خیس  -بله  -از اندامهای بدن
 -10از انواع آنتیویروسها  -از کش��ورهای عربی که پایتخت آن ش��هر
صنعا است  -لوله تنفسی  -11از زبانهای برنامهنویسی

بایت عزیز سالم .من یکی از طرفداران سرسخت شما هستم ولی چرا خیلی وقت
است که سیستم  PCپیشنهادی نمیگذارید؟ فقط لپتاپ است .من بسیار به قطعات
 PCعالقهمندم و با این بازار بسیار داغ  AMDو  NVIDIAکه این روزها دارند،
خواهشمندم سیستمهای  PCهم در قسمت پیشنهاد هفته قرار دهید و همین طور
این دو شرکت را با هم مقایسه کنید .با تشکر و خسته نباشید.

پوریا زحمتکش  -مریم خانبیگى  -حس�ن یوس�فپور  -حمیدرضا
زحمتکش-امیرعباسصانعی-مبشرزمانی-احمدطهرانیان-هادی
بروشکی  -ابوالفضل مرشدلو  -معصومه پاسدار  -حمیدرضا زنجانی -
س�عید خیراتی  -محمود تاجیک  -رضا غالمی  -زهره غالم  -فتحا...
غفاری-تهمینهدهقان-عیسیدهقان-آیدیننوری-هژیرجوهرچی
 فرید کفیلیعلمداری  -محمد قاسمینور  -فاطمه طاهری   -فرزانهاخالقی   -احمد جلیلییوسفنژاد  -مرضیه فیضیربانی  -رضا آسيابان
 لیال محمدپورطولش  -مریم رفیعزاده    -ابوالفضل محمدپور  -امیرپورطالبی-امینپورمرادی-سمیهایوانکی-سمیهاسماعیلی-خدیجه
اسماعیلی  -رسول بهرامی  -مجید غالمی    -آیت رنجبر    -رضا  رنجبر
 مجید امیرشاهی  -ابوذر موسیوند    -ولی شرفلی  -مژگان یوسفی -سمانه خلیلی  -سمیه خلیلی  -نبات روانبد  -زهرا حاجیپور  -حمید
عربی  -محمد عربی  -آرمینا عربی  -عذرا کیومرثی  -علیرضا سهامی
 جواد غفوری  -زهرا کریمیفر  -شهریار عطایی  -امید دیمی  -حسينروحاالمينين�ژاد  -احد روحاالمينينژاد    -حس�ين روحاالمينينژاد -
اش�رف اميري  -مریم روحاالمينينژاد  -رضا لطفيايلهائي  -مس�یحا
غیاثوند  -جواد گلس�تاني  -انسیه آذرکس�ب  -علی علیونفرگی -
فاطمه س�اداتمهدوی  -سیدابوالفضل  مهدوی  -سیدمهدیار مهدوی
 -س�یدعلی مهدوی  -عب�اس محمدیقلعهنی  -حبيبا ...س�بزهكار

سالم .لطفا اگر ممکن است در مورد گوشی  Huawei G610یک نقد کوتاه بنویسید.
ممنون
سالم بايت .اگر ممکن است در مورد بازي  Mafia 3و اين که واقعا ميآید يا نه
اطالعاتي بدهيد .متشکرم
سالم بایت .لطفا در مورد گوشی سامسونگ گالکسی نوت  3توضیح دهید .در ضمن
از هفتهنامه خوبتون ممنونم.
سالم بایت .لطفا نحوه تعمیر ویندوز را توضیح دهید .اگر امکانش هست در همین
شماره چاپ کنید .با تشکر فراوان
سالم بایت .لطفا در مورد مزایا و معایب گوشی  Xperia playتوضیح دهید و این که
مدل جدید آن که اندروید  4دارد و به بازار آمده ،توضیح دهید.
سالم بايت .اگر ممکن است درباره سرورهاي بازي آنالين و نصب آن و هزینههای
آنها توضيح دهيد.
سالم .ميخواستم روش كار با نرمافزار ريكاورى را توضيح دهید .ممنون
لطفا یک سیستم خوب برای کامپیوتر معرفی کنید که بتوان با آن بازیهای نسل
هشتمی را بدون مشکل اجرا کرد.

سال هـشتـم/شـمـاره سیـصدوهفتـادوسه/چـهارشـنبـه  31تیـر 1394
22 July 2015 / www.Khorasannews.com

هفتهنامه فنــاوری اطالعات روزنامهخراســان

دبیر هفتهنامه بــایت:
سعیدطباطبــایی
سید 

مديـر اجرايي:

یزدینژاد
مهدی 

شمــارهپیــامک

2000999

شمــارهتماس

37617000
Email

Byte@Khorasannews.com

برای یک ارائه سادهتر

نشـانی

ش��رکت لنوو ماوس بیس��یم جدیدی را با نام  N700با ویژگیهای منحصر به فرد به بازار عرضه کرد .این ماوس کامپکت که به راحتی تبدیل به لیزر Pointer

میشود برای مشاهده انواع اسالید قابل استفاده است.
نکته جالب در مورد آن عدم قطع اتصال ماوس با لپتاپ ،حتی در هنگامی که لپتاپ خاموش میشود ،میباشد .این ماوس که با باتری لیتیومی قابل شارژ کار
میکند با ویندوز  8نیز سازگار بوده و سرعت باالیی دارد.
قیمت آن  41دالر است و در رنگهای مختلف به بازار عرضه شده است.

(شهید صادقی)

بلوار ســازمان آب
دفتر مرکزی روزنامه خراســان
ضمیمه بایت

شادی طباطبایی

اسکنر همراه

شارژ کنید و عکس بگیرید

صدا ،برق ،حرکت!

اگر چه تاکنون اسکنرهای همراه متعددی توسط شرکتهای مختلف به بازار عرضه
ش��ده است ولی این اسکنر جیبی همراه مجهز به صفحهنمایش  1.44اینچی است
که به کاربر این امکان را میدهد تا بتواند تصویر اس��کن شده را مشاهده کرده و از
کیفیت آن مطمئن شود.
کاربر میتواند بدون نیاز به رایانه در هر جا تصویر یا متن مورد نظر خود را اس��کن
کرده و در حافظه  32گیگابایتی خود ذخیره نماید.
این محصول  70دالری در کمتر از  3ثانیه یک صفحه  A4را با رزولوش��ن  300تا
 1050 DPIاسکن میکند.

اگر به دنبال شارژری چند کاره با امکان حمل آسان هستید این شارژر جیبی که در
هر جا میتواند همراه شما باشد ،مورد بسیار مناسبی خواهد بود.
 Power Tubeنوع��ی ش��ارژر هم��راه چن��د منظ��وره اس��ت ک��ه ان��دازه آن
 0.98x0.98x4.13اینچ بوده و  85گرم وزن دارد.
ظرفیت باتری آن  3000 mAhبوده و با سیستم بلوتوث به موبایل ،لپتاپ ،دوربین
و دستگاههای دیگر متصل میشود.
عالوه بر این به عنوان شاتر برای عکاسی از راه دور و یا برای گرفتن عکس سلفی
قابل استفاده است.
این محصول جالب  34دالر قیمت دارد و در رنگهای مختلف عرضه شده است.

این دس��تگاه کوچک و جمع و جور نوعی ش��ارژر مغناطیس��ی اس��ت که عالوه بر
رس��اندن انرژی الزم به گوش��ی شما میتواند موس��یقی دلخواهتان را با زاویه 360
درجه برایتان پخش کند.
 Bentoش��ارژر مغناطیس��ی و اسپیکری بیسیم اس��ت که در اندازه 186×127×65
میلیمتر طراحی شده و 500گرم وزن دارد.
کیفیت صدای بس��یار عالی و ذخیره ان��رژی  1000mAhاز دیگر ویژگیهای این
محصول است.
با هر بار شارژ تا  6ساعت امکان استفاده از این محصول وجود دارد.
قیمت آن  35دالر است.

لیوان هوشمند

کوچک ولی کارآمد

اگر از آن دسته کاربرانی هستید که زمان زیادی را به گردش و پیک نیک
در بیرون از منزل اختصاص میدهید ،این محصول هوشمند و جالب که
در آیندهای نزدیک به بازار عرضه خواهد شد ،بسیار برای شما مناسب است.
 Yecupنام این لیوان هوش��مند است که به کاربر این امکان را میدهد
تا بتواند درجه حرارت نوشیدنی خود را در هر جا که باشد ،مشخص کند.
این لیوان به صورت بیسیم به گوشی شما متصل شده و با ذخیره انرژی
 6000mAHکه دارد حتی میتواند گوشی شما را شارژ کند.
شما از این محصول به عنوان ریموت شاتر نیز میتوانید استفاده کنید .این
محصول هنوز در مرحله طرح است.

 AllBe1نام این دستگاه بسیار کوچک است که در اندازه حافظه فلش
طراحی شده است .این وسیله بسیار کوچک چند منظوره به عنوان دستگاه
امنیتی شخصی معرفی شده است چرا که تلفیقی از چندین وسیله مختلف
میباش��د .از این محصول به عنوان هش��داردهنده مادون قرمز ،ردیاب،
قفل هوشمند برای گوشیهای هوشمند ،مانیتور  UVو تجهیزات دیگر
میتوان اس��تفاده کرد AllBe1 .مجموعهای از چندین سنسور مختلف
اس��ت که میتوان توس��ط آن بر همه چیز نظارت داشت.در واقع نوعی
پلتفورم باز است و از این جهت برنامههای بی پایانی را روی آن میتوان
اجرا کرد .این محصول  85دالری در نوع خود بینظیر است.

