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وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تنظیم 
بازار و صادرکننده مجوز تولید در کشور، دو هفته قبل 
فهرست ۲۱۷ قلم کاالی مشمول ممنوعیت خرید خارجی 
توسط دستگاه های دولتی را منتشر کرد که با تصویب این 
نیازهای  می شوند  موظف  دولتی  دستگاه  های  فهرست، 
خود را از تولیدات داخلی تامین کنند. در این فهرست که 
اقالم متعددی را شامل می شود کاالهایی در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات نیز وجود دارد که طیف متنوعی از 
مخابراتی،  رک های  کارتریج،  موبایل،  مانیتور،  کیس، 
ماوس، کیبورد و غیره را در بر می گیرد. اما نکته قابل 
توجه به تجدید نظر وزارت صنعت و پذیرش ناموفق بودن 
 )AIO( و عدم تولید نوت بوک و کامپیوتر های بدون کیس
در کشور باز می گردد. در این رابطه "عصر ارتباط" گزارشی 

را منتشر کرده که قابل توجه است.

ماجرای تولید نوت بوک در ایران
اواخر سال ۹۲ و در سکوت خبری محض، برخی مدیران 
وزارت صنعت در حال رایزنی با شرکت ماتریکس برای 
تولید داخلی و انحصاری لپ تاپ و نوت بوک MSI تایوان 
در ایران بودند. کمی بعد بدون هیچ سروصدایی، ظاهرا 
برخی مس،والن وزارت صنعت و برخی دیگر از مسئوالن 
از کارخانه ماتریکس، که قرار بود در آن نوت بوک تولید 
رسانه ها،  تنها  نه  که  موضوعی  کردند،  بازدید  شود 
و  کامپیوتری  صنوف  و  اتحادیه ها  متولیان  حتی  بلکه 
واردکنندگان نوت بوک کشور هم از آن بی اطالع بودند 
و اخبار آن هم چندان رسانه ای نشد. به هر تقدیر افزایش 
تعرفه  نوت بوک از ابتدای سال ۹۳ به بهانه حمایت از 
با اعتراضات  تولید داخلی آغاز شد که از همان مقطع 
بسیاری از سوی نهادهای ذی ربط و فعاالن صنف رایانه 
از جمله اتحادیه صنف فناوران رایانه، مجمع عالی واردات 
و  شد  همراه  تهران  رایانه ای  صنفی  نظام  سازمان  و 
مسئوالن این صنوف در جلسات متعدد و نامه نگاری های 
بسیار این اقدام را نادرست دانسته و به کرات خواهان 
بازگشت و کاهش تعرفه نوت بوک شدند. اتفاقی که نه 
تنها رخ نداد، بلکه از اواخر سال ۹۳ زمزمه های افزایش 
مجدد تعرفه نوت بوک برای سال جاری دوباره آغاز شد. 
در آن مقطع یکی از اعضای کمیسیون سخت افزار نصر 
تهران تولید نوت بوک در ایران را "دروغی بزرگ" عنوان 
کرد و گفت: "سال گذشته به بهانه حمایت از تولید داخلی 
تعرفه نوت بوک ۶ درصد افزایش یافت، من از مسئوالن 
ذی ربط می خواهم که کارنامه پارسال را رو کنند". علیرضا 
پورنقشبند افزود: "کامال بدیهی است و مسئوالن ما نیز 
فناوری،  تغییر  باالی  سرعت  به  توجه  با  که  می دانند 
تولید این کاال در کشور منطقی نیست و جریانات تعرفه 
نوت بوک به جایی وصل است که ما از آن بی خبریم." اما 
افزایش تعرفه نوت بوک که در کمیسیون ماده یک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بررسی شده و به تصویب رسیده 

بود، واکنش تند سید مهدی میرمهدی رییس اتحادیه 
فناوران رایانه را نیز در پی داشت. تمام فعاالن این صنف 
به فقدان توانمندي تولید داخل در این حوزه تاکید دارند 
و تاکنون در پشت هیچ نوت بوکی برچسب ساخت ایران 
نخورده است، بنابراین پافشاری روی افزایش تعرفه کمی 

مشکوک به نظر می رسد."

پرسش هایی که بی پاسخ ماند
اما در گزارش شکست ادعای تولید نوت بوک در ایران 
پرسش هایی از مسئوالن شرکت ماتریکس طرح شده بود 
که البته جوابی به آن داده نشد. پرسش های مذکور از 
این قرار بودند:نخست این که آیا شرکت ماتریکس اجازه 
بازدید سرزده و بدون هماهنگی  و تشریفات از کارخانه 
محل تولید نوت بوک را می دهد؟ دوم این که شرکت 
ماتریکس تیراژ و توان تولید ماهانه چند دستگاه نوت بوک 
را دارد و این میزان چند درصد از نیاز واقعی کشور را 
تامین می کند؟سوم این که در شرایطی که خود مسئوالن 
شرکت ماتریکس تاکید کرده اند که تولید برای آنها مقرون 
به صرفه نیست و امروز نیز شاهد افزایش ۵۰ درصدی 
قاچاق نوت بوک در کشور هستیم و مردم نیز بهای گرانی 
قیمت  این محصول را می پردازند، پس افزایش تعرفه ها به 
نفع چه کسی است؟ به هر تقدیر دولت به علت کاهش 
۵۰ درصدی واردات قانونی، واردکنندگان قانونی به علت 
ناتوانی در رقابت با قاچاقچی ها، مصرف کنندگان به علت 
افزایش  علت  به  نوت بوک  شده  تمام  قیمت  افزایش 
تعرفه های حمایت از تولید و حتی مدعی تولید لپ تاپ 

در ایران به علت تاکید بر به صرفه نبودن تولید!، همه از 
افزایش تعرفه های واردات زیان دیده اند و مشخص نیست 
سود ناشی از افزایش تعرفه ها به جیب چه کسانی می رود. 
البته در انتهای آن گزارش از مسئوالن ذیربط در وزارت 
صنعت که عامل مشکالت مذکور بودند این پرسش نیز به 
عمل آمده بود که باید دید با وضع موجود )به صرفه نبودن 
تعرفه  بازگشت  و  اصالح  به  اقدام  مسئوالن  آیا  تولید( 

نوت بوک به حالت سابق خواهند کرد یا نه؟

نام لپ تاپ حذف شد
اما همان طور که ذکر شد وزارت صنعت در فهرست 
پیشنهاد ممنوعیت خرید کاالهای دارای مشابه ساخت 
داخل از سوی دولتی ها ۲۱۷ قلم کاال را مشمول دانست 
که ظاهرا خبری از لپ تاپ و کامپیوترهای بدون کیس 
نیست. این موضوع هفته گذشته واکنش مدعی تولید 
ترتیب دادن  با  را درپی داشت که  نوت بوک در کشور 
به  اقدام  صنعت  وزارت  اقدام  به  خبری  نشست  یک 
اعتراض کرده بود. حسین مقدم عضو اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن ایران با انتقاد از فهرست ۱۲۷ گانه ای 
که به تازگی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای 
ارسال شده است،  به دولت  تولیدات داخلی  از  حمایت 
گفت: متاسفانه برخی از کاالهایی که هم اکنون در داخل 
کشور تولید می شود، در این فهرست قرار نگرفته است 
و همین امر، سبب شده تا برخی وزارتخانه ها نیز بدون 
توجه به تولیدات داخلی که در مورد یک کاال وجود دارد، 

درخواست سفارش خرید کاال حتی از چین را می دهند.

شکست تولید نوت بوک در ایران رسما تایید شد
تا کنون در پشت هیچ نوت بوکی برچسب ساخت ایران نخورده است

سال گذشته به بهانه حمایت از تولید داخلی تعرفه نوت بوک ۶ درصد افزایش 
یافت، من از مسئوالن ذی ربط می خواهم که کارنامه پارسال را رو کنند

تولید محتوای الکترونیک، پول ساز و کم بازده

 سعید    طباطبایی

ش��اید بیش��تر از هرجای دیگری در جهان، ایران برای تولید محتوای الکترونیک پول 
خرج کرده باش��د. عبارتی که نه ایرانیان معنی آن را به درس��تی می دانند و نه جهانیان. 
ش��اید چند برابر هزینه راه اندازی سایتی مانند ویکی پدیا در ایران برای تولید محتوای 
الکترونیک هزینه ش��ده باشد ولی حتی یک س��ایت که بتواند در ۲۰ سال آینده نصف 
کاربرد ویکی پدیا را داش��ته باشد هم نداریم. اصوال جلوی توسعه و گسترش اینترنت را 
به بهانه نبود محتوا گرفته، غافل از این که توسعه به همراه خود تولیدکننده هم می آورد. 
بارزترین مثال ش��اید اپلیکیشن آخرین خبر روزنامه خراسان باشد که به دلیل فراگیری 
اینترنت همراه یک ش��به ره صدساله رفت و مخاطب میلیونی برای خود به همراه آورد. 
در صورتی که اگر اینترنت همراه در همین حد غیر قابل فعلی نیز وجود نداشت و تلفن 
های هوشنمند در دسترس مردم نبود چنین اپلیکیشینی که روزانه صدها صفحه محتوا 

تولید می کند به وجود نمی آمد.
نزدیک به پانزده س��ال است که برخی از مسئوالن کش��ور با سر دادن فریاد "اول محتوا 
بعد توسعه"، به مخالفت با توسعه پهنای باند اینترنت در کشور پرداخته اند. این مسئوالن 
که بیشتر دغدغه های فرهنگی، اجتماعی یا سیاسی دارند مدت هاست با طرح موضوعاتی 
نظیر "ما نیاز به تولید محتوای داخلی داریم تا جوانانمان به س��راغ محتواهای غربی و یا 
ضداخالقی نروند" توسعه سخت افزاری و فنی اینترنت در کشور را به مصلحت ندانستند. اما 
بالغ بر ۱۵ سال گذشته هزینه های زیادی از سوی بخش های عمومی، دولتی و خصوصی ها 
برای تولید محتوای ایرانی و اس��المی انجام ش��ده است. برای نمونه برخی از سایت های 
دولتی در سال های گذشته بودجه های عظیمی برای تولید محتوای اسالمی و ایرانی به خود 
اختصاص داد و در حال حاضر نیز اطالعات گسترده ای روی این سایت میزبانی می شود. 
پورتال هایی همچون پورتال ایران نیز با حمایت و بودجه  وزارت ارتباطات توانسته اطالعات 
زیادی را گردآوری کند. در حوزه های تصویری نیز س��ایتی همچون آپارات هم با قابلیت 
امکان پخش آنالین ویدئویی والبته با توجه به محتوایی عظیم که روی آن بارگذاری شده 
است توجه بخشی از کاربران ایرانی را به خود جلب کرده است. در طول سال های گذشته 
شورای عالی اطالع رسانی نیز طرحی به نام تسما را معرفی کرد که به موجب آن میلیاردها 
تومان صرف خرید محتوا و اجرای طرح های گوناگون مرتبط با این امر شد که اطالعات 
کامل آن البته در دست نیست. از سوی دیگر صدها و بلکه هزاران سایت و وبالگ خبری، 
اطالع رسانی، فرهنگ سازی و سرگرمی از سوی مردم و بخش خصوصی با تولید محتوای 
گسترده، عمال محتوای مورد نیاز بخش عمده ایرانیان را که اتفاقا با معیارهای اسالمی و 
ایرانی هم سازگار است به طور کامل تامین می کنند. از این مثال ها بسیار زیاد وجود دارد 
و آمارهای فنی هم گویای آن اس��ت که نزدیک به ۴۰ درصد ترافیک اینترنت کش��ور در 
داخل کشور می ماند که حجم قابل مالحظه ای بوده و به سرعت نیز در حال افزایش است. 
جالب آنکه این روزها در نهادهای دولتی همچنان دعوت نامه های نشست حمایت از تولید 
محت��وا برگزار می ش��ود و میلیاردها تومان دیگر از بودج��ه مملکت صرف خرید محتوای 
الکترونیکی می شود بی آنکه به این پرسش ها پاسخ داده شود که اصال منظور از محتوای 
الکترونیکی چیست و چه مواردی را دربرمی گیرد؟ سیاست تولید محتوای کشور چیست؟ 
روش جلوگیری از موازی کاری ها چیس��ت؟ شیوه های ارزشیابی تولید محتوا چیست؟ چه 
کسانی و با چه تخصصی به ارزیابی محتوای الکترونیکی می پردازند؟ شاخص های عرضه 
و تقاضای محتوای دیجیتال چیس��ت؟ شیوه قیمت گذاری بر چه اساس است و چندین و 
چند پرس��ش دیگر. لذا از آنجا که پاس��خ هیچ کدام از این پرسش ها تشریح نشده به نظر 
می رس��د، عبارت مبهمی به نام محتوای الکترونیکی تنها بهانه ای برای صرف میلیاردها 

تومان بودجه شده است.

یادداشت
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مدیرعامل گوگل چندان ب��ه مصاحبه عالقه ای ندارد 
و از زمان��ی که از م��اه آوریل س��ال ۲۰۱۱ به عنوان 
مدیرعامل این شرکت فعالیتش را آغاز کرد، تنها دوبار 
با مجالت چاپی مصاحبه کرده اس��ت که آخرین آن با 

مجله فورچون بوده است.
در ای��ن مصاحبه "لری پیج" درباره آینده جس��ت وجو 
در اینترن��ت، برنامه هایش برای ادغ��ام با موتوروال و 
چگونگ��ی تغییر م��دل مدیریتی او از زم��ان انتخاب 
ش��دنش به عن��وان مدیرعامل صحبت کرده اس��ت. 

بخشی از این مصاحبه را در ادامه می خوانید.

 وقتی شما در باره کار بعدی تان فکر می کنید، 
بالفاصله برای انجام آن اقدام می کنید. چطور 
بعدی تان  کار  که  می رسید  نتیجه  این  به 

چیست؟ 
این موضوعی اس��ت که زیاد درباره آن فکر می کنیم. 
در واقع علم و دانش کاملی برای تصمیم گیری در این 
مورد وجود ندارد. به همین دلیل هم کمتر پیش می آید 
که بگویم چرا کاری را در گذشته انجام نداده ایم. تنها 
موضوع��ی که پایه هم��ه تصمیم گیری های ماس��ت 
ای��ن اس��ت ک��ه می خواهیم ی��ک ش��رکت متفاوت 
باش��یم و دوس��ت داریم مردم از کار با محصوالت و 
سرویس های ما لذت ببرند. ما دوست داریم کارمندان 
ما از کار در این ش��رکت راضی باشند. به طور کلی اما 
می خواهیم کارهایی را انجام دهیم تا نظر مردم جهان 
را جلب کرده و به آنها برای انجام کارهایش��ان کمک 

کند. به نظر من کاره��ای بزرگ زمانی اتفاق می افتد 
که فناوری بتواند تاثیر زیادی در آن ها داشته باشد.

زمان  در  شما  که  کارهایی  اولین  از  یکی   
سازماندهی  دادید،  انجام  گوگل  مدیرعاملی 
بود.  محصوالت  گروه های  براساس  شرکت 
آیا شما از این تصمیم راضی هستید؟ آیا این 
به سریع تر شدن روند کاری شما کمک کرده 

است؟ 
مدل شخصیتی و کاری من به گونه ای است که هرگز 
راضی نمی شوم، اما به طور کلی از این تغییرات راضی 
هس��تم. به نظرم شرکت حاال به ش��کل متمرکزتری 
فعالی��ت می کند و این کمک بزرگی اس��ت. نمی توانم 
دقیق��ا بگویم چق��در این تغییرات به س��رعت گرفتن 
کارهای ما کمک کرده است، اما خیلی از فعالیت های 

ما بهتر و دقیق تر شده اند. 

 جست وجوی اینترنتی امروزه تغییرات بزرگی 
 Google مانند  و سرویس هایی  است  کرده 
Now رایج شده اند. فکر می کنید جست وجوی 
اینترنتی حاال باید چه ویژگی هایی داشته باشد 
و آیا تغییراتی که امروز شاهد آن هستیم از ۵ یا 

۱۰ سال قبل پیش بینی شده بود؟ 
من درب��اره جس��ت وجوی اینترنتی هم��ان چیزی را 
می گوی��م ک��ه در گذش��ته بارها گفته ام؛ ی��ک موتور 
جس��ت وجوی کام��ل و پیش��رفته واقعا بای��د هر چه 

را ک��ه کاربران نیاز دارند بشناس��د و ب��ا نیازهای روز 
دنیا همراه باشد. ما س��عی داریم با تحقیقات گسترده 
اطالعات بیشتری از سرتاسر جهان به دست بیاوریم تا 
واقعا بتوانیم آنچه را که کاربران نیاز دارند، بشناس��یم. 
به عنوان مثال ما هفت سال تمام برای سرویس نقشه 
کار و تحقی��ق کردیم تا بفهمیم دقیقا در خیابان ها چه 
اطالعاتی وجود دارد. به همین دلیل ش��رکت ITA را 
خریدیم تا مطمئن شویم که اطالعات بهتری را برای 

سفر در اختیار کاربران مان قرار می دهیم.

با  که  در حال حاضر شرکت هایی هستند   
هم  با  وضوح  به  متفاوت  تجاری  مدل های 
 Google ،Apple رقابت می کـنـنـد مانـنـد
و Amazon. نگاه شما به این رقابت چگونه 

است؟ 
من واقعا دوست ندارم به موضوع رقابت به این شکل 
نگاه کنم. همه ش��رکت های بزرگ تکنولوژی به این 
خاطر بزرگ شده اند که کاری را عالی انجام می دهند. 
من دوس��ت دارم کاربران انتخاب های متنوعی داشته 

باشند و خودشان از بین آنها انتخاب کنند. 

 با این اوصاف اپل هنوز یک شریک تجاری و 
البته یک رقیب است. 

بله معموال اینطور بوده اس��ت. من تصور می کنم اگر 
همه س��عی کنند با یکدیگر بیشتر کنار بیایند، کاربران 
به خاطر عملکرد دیگران، کمتر اذیت خواهند ش��د. ما 
تالش می کنیم تا محصوالت مان را تا جای ممکن به 
صورت گسترده در سرتاس��ر جهان عرضه کنیم. این 
فلس��فه ماست. بعضی اوقات ما امکان این را داریم تا 
محصوالت خود را به صورت گس��ترده عرضه کنیم و 
به رقابت با ش��رکت هایی نظیر اپل بپردازیم و البته در 

بعضی از اوقات هم این امکان از ما سلب می شود.

در  ال جی  و  سامسونگ  مورد  در  نظرتان   
صنعت تلفن همراه چیست؟

من معموال س��عی می کنم به این س��بک از سواالت 
پاس��خی نده��م، از نظر من اس��تراتژی هر ش��رکتی 
قاب��ل احت��رام اس��ت و در نهای��ت کاری ک��ه ارائ��ه 
می شود و میزان استقبال مردم از محصوالت خودش 
نشان دهنده این است که چه شرکت هایی توانسته اند، 

به اندازه کافی موفقیت به دست آورند.

 فکر می کنید تا چه زمانی به عنوان مدیرعامل 
گوگل باقی بمانید؟

نمی دان��م. این غی��ر قابل پیش بینی اس��ت، اما آنقدر 
انگیزه دارم که گوگل را به ش��رکتی جالب تر و موثرتر 
تبدیل کنم که جهان را تحت تاثیر خودش قرار بدهد.

ت��ا ح��اال فکر کرده اید که چه ق��در به ایمیل خود و چک کردن آن در هر س��اعت از 
ش��بانه روز عالقه داش��ته و وابستگی دارید؟. شاید در نگاه اول این گونه به نظر برسد 
اگر افرادی که به ایمیل یا اینترنت وابس��تگی زی��ادی دارند، این فناوری ها را به کنار 

بگذارند، اذیت شده و نمی توانند طاقت بیاورند.
اما باید بگوییم بر اس��اس یک پروژه تحقیقاتی آزمایشات بسیاری در این زمینه انجام 
ش��ده اس��ت که همه آن ها نتیجه ای بر عکس را نش��ان داده اند. این تحقیقات توسط 
دانشگاه کالیفرنیای ارواین با همکاری مرکز سیستم های ناتیک سربازی ارتش آمریکا 

انجام گرفته است.
این مرکز در نزدیکی بوستون قرار گرفته است و تمامی آزمایشاتی که به این تحقیق 
مربوط می شدند روی عده ای از کارمندان این مرکز انجام شده است. این پروژه که " 
استراحت ایمیلی" نام داشته است با این هدف انجام گرفته است تا کارشناسان بفهمند 
چک نکردن روزانه ایمیل چه تاثیری روی افرادی که به آن وابس��تگی شدیدی دارند 

خواهد گذاشت.
جزئیات آن به این صورت انجام گرفته اس��ت ک��ه در تحقیقات اولیه، این مورد روی 
۱۳ نفر از کارمندان موسس��ه نظامی تست شده است و این نمونه کوچک نتایج بسیار 

جالبی را برای کارشناسان به همراه داشته است.
گلوریا مارک که مدیر این پروژه و اس��تاد انفورماتیک دانشگاه کالیفرنیای ارواین بوده 
اس��ت اعالم کرده اس��ت که به ش��دت از نتایجی که به دست آمده، شگفت زده شده 
است زیرا دقیقا به نتیجه ای عکس آن چیزی که تصورش را می کرد، دست پیدا کرده 
است. بر طبق این نتایج اگر شخصی برای مدتی ایمیل نداشته باشد انسان عاقل تری 

به نظر خواهد رسید.
س��طح اس��ترس این دس��ته از افراد به یکباره پایین آمده و همچنین میزان فراموشی 
در آن ه��ا کمتر خواهد ش��د. این ۱۳ نفر ک��ه ۶ مرد و ۷ زن ب�وده ان�د، دارای ش��غل 
تخصصی بوده و در رش��ته هایی مانند مهندسی شیمی، کامپیوتر، روانشناسی، زیست 
شناس��ی و مدیریت فعالیت داشته و روزانه ساعات زیادی را صرف چک کردن ایمیل 

خود می کرده اند.
در طول آزمایش ضربان قلب هر کدام از این ش��رکت کننده ها به مدت ۳ روز در دو 
ش��رایط متفاوت بررس��ی شده است. در حالت اول هر کدام از افراد قادر بوده اند که به 
صورت طبیعی از ایمیل خود استفاده کنند و در ۳ روز دوم ایمیل آن ها از دسترسشان 

خارج شده و حق استفاده از آن را نداشته اند.
جالب است بدانید آن دسته ای که دسترسی طبیعی به ایمیل خود داشتند به طور مرتب 
در وضعیت هش��دار قرار داشته اند و ضربان قلبشان ثابت بوده است و به طور متوسط 
حداقل ۳۷ بار طی یک روز ایمیلش��ان را چک کرده اند. اما آن دس��ته از افرادی که از 
ایمیل خود به مدت ۳ روز اس��تفاده نکردند ضربان قلبش��ان طبیعی تر بوده و استرس 

کمتری داشته و همچنین میزان تمرکز آن ها باالتر بوده است.
این دسته از افراد مدت زمان بیشتری برای استراحت، قدم زدن و ارتباط با دیگر افراد 
داش��ته اند و در یک کالم ش��اید بتوان گفت افرادی که ایمیلشان را چک نمی کردند، 

سالم تر به نظر می رسیدند.
مدیر این پروژه تصمیم بر این دارد که تحقیقات بیش��تری را در این زمینه انجام دهد 
و طرح " استراحت ایمیلی" را گسترده تر کند تا بتواند تاثیرات آن را روی مهارت های 

فردی افراد هم آزمایش کند.
ولی آیا شما می توانید بدون ایمیلتان زندگی کنید؟

استراحت ایمیلی
 گلسـا ماهیـان

گوگل یک شرکت متفاوت است

مصاحبه با لری پیج، مدیرعامل شرکت گوگل

ما هفت سال تمام برای سرویس نقشه کار و تحقیق کردیم تا بفهمیم دقیقا در 
خیابان ها چه اطالعاتی وجود دارد

یادداشت
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مرکز تنظیم قوانین مخابراتی و ارتباطی آمریکا شرکت 
T-Mobile  را ب��ه دنبال عدم ارای��ه خدمات موبایلی 

اورژانس��ی 17.5 میلیون دالر جریمه کرد. ایس��تنا در 
گزارش��ی اعالم کرد که ش��رکت T-Mobile به دلیل 
بروز قطعی های متوالی ش��بکه این شرکت مخابراتی 
در فواص��ل زمانی مختلف که باعث ش��د در مجموع 
دسترس��ی به شبکه T-Mobile برای کاربران به مدت 
سه س��اعت غیرممکن شود و کاربران آن حتی نتوانند 
به س��رویس تماس های اضطراری دسترس��ی داشته 
باشند، از طرف کمیته ارتباطات فدرال آمریکا متحمل 
جریمه س��نگینی شد. به طور حتم اگر چنین برخوردی 
با شرکت ها در زمینه قصور در ارائه خدماتشان صورت 
نگیرد، آن ها نیز چون راه را برای هرگونه سودجویی و 

ک��م کاری باز می بینند، رفتار خ��ود را اصالح نخواهند 
کرد و این در حالی است که مشترکان این سرویس ها 
موظفند در هر صورت هزین��ه این خدمات را پرداخت 
کنند. متاس��فانه چنین رفتاری در عملکرد سازمان های 
نظارت بر ارتباط��ات و همچنین حفظ حقوق مردم در 
کشور ما یا صورت نمی گیرد یا بسیار کمتر از آن چیزی 
اس��ت که باید باش��د. وضعیت را هم ک��ه می بینید. به 
گزارش ایستنا به نقل از تسنیم اخیرا در مسئله دعوای 
بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات شورای رقابت 
دخالت کرده و قصد دارد حق را به حق دار برس��اند. هر 
چند ش��ورای رقابت پیش از این ها در مسائل گوناگون 
باید ورود می ک��رد اما امیدواریم این بار بتواند عملکرد 

خوبی از خود نشان دهد.

لکه بر
با لکه برهای طبیعی آشنا شوید

اولین لینک این هفته یک سـایت مفید و کاربردی می باشـد. وب سایت 
لکه بری به شـما کمک می کند تا لکه هـای مختلفی که در محیط زندگی 
شما ایجاد شده، از بین برود. در این سایت لکه ها به پنج بخش تانین، 
ترکیبـی، رنگی، پروتئینی و چربی تقسـیم شـده اسـت که بـا توجه به 
جنس جسـم آلوده اعم از طبیعی، گیاهی، حیوانی و مصنوعی  به وسیله 
شـوینده هایی که در سـایت معرفی شـده اند و با راهکارهای ارائه شده 
از بین می روند. در این وب سـایت نوع لکه ها طیف وسـیعی از لکه های 
مرکب و جوهر، آبمیوه، آبرنگ، الک، دوده سیگار، شکالت، چمن و موارد 

دیگر را در بر می گیرد.
www.stain.ir

آشپزی به زبان ساده
طرز تهیه دسرهای مختلف را فراگیرید

لینک بعدی این هفته به یک سایت آشپزی اختصاص دارد. این وب سایت 
به عنوان یک کارگاه آشپزی محلی برای آموزش آشپزی به زبان ساده برای 
افراد تازه کار می باشد. افراد مبتدی در این سایت می توانند ضمن فراگیری 
طرز تهیه غذاهایی مانند پیتزا، ساندویچ و دسرهایی مانند بستنی، شیرینی، 
شکالت و کاپ کیک، از آرشیو غذا و شیرینی ، منوی موضوعی و منوی روز 
سـایت بهره مند شوند. همچنین در این وب سایت می توانید با کاربردهای 
مختلف وسایل آشپزی و شیرینی پزی مانند قالب های سیلیکونی آشنا شده و 

طرز تهیه خامه های فرم گرفته را فراگیرید.
www.cheftayebeh.ir

هنر مینیاتور
از تماشای جدیدترین مینیاتورهای هنرمندان لذت ببرید

پیشـنهاد بعـدی لینکدونـی این هفتـه به یک سـایت هنـری مربوط 
می شـود. سـایت تخصصی "مینیاتور" مکانی برای ارائه آثار تزئینی و 
صنایع دسـتی مینیاتوری می باشـد. در این وب سایت شـما می توانید 
ضمن آشـنایی بـا زبده ترین هنرمنـدان نگارگر ایرانـی، از گالری آثار 
آن هـا دیدن کرده و از جدیدترین و بـا کیفیت ترین طرح های مینیاتور 
لذت ببرید. افزون بر موارد باال شما قادر خواهید بود اخبار دنیای هنر را 
پیگیری کرده، با تاریخچه هنر مینیاتور و مفاهیم هنری آن آشنا شده و 
مقاالت تخصصی را مطالعه نموده و به تماشـای جدیدترین ویدئوهای 

مینیاتور و نگارگری قرار داده شده در سایت بنشینید.
www.miniatoor.com

مختص نوجوانان
از مشاوره های روانشناسی و تحصیلی بهره مند شوید

آخرین وب سایت پیشنهادی این هفته را به نوجوان ها اختصاص داده ایم. 
وب سایت  نوجوان ها مکانی برای پرداختن به مسائل تربیتی، آموزشی، 
ورزشی، جسمی و روحی این گروه از جامعه می باشد. در این سایت دانش 
آموزان نوجوان می توانند با جدیدترین علوم و مسائل پیرامون بهداشت و 
سالمت آشنا شده، از مشاوره های روانشناسی، تحصیلی و تغذیه بهره مند 
شده و در دوره های آموزشی انگلیسی، عکاسی، کاردستی، ایران شناسی و 
تاریخ شرکت نمایند. همچنین بخش های فرهنگی و هنری، ورزشی ، بازی 

و مسابقه دیگر بخش های این وب سایت را تشکیل می دهند. 
www.nojavanha.com

آیا تا کنون برای ش��ما پیش آمده که از ارس��ال یک 
نامه الکترونیکی به فردی پش��یمان ش��ده باش��ید؟ یا 
اطالعات��ی در یک نامه الکترونیکی ارس��الی داش��ته 
باش��ید و به دلیل حساسیت آن اطالعات، قصد حذف 

آن نامه را حتی از صندوق گیرنده داشته باشید؟
س��رویس Dmail ب��رای ای��ن مش��کالت راه حل��ی 
ارائه داده اس��ت که فعال تنها روی س��رویس پس��ت 

الکترونیک Gmail قابل اجرا است.
افراد با اس��تفاده از س��رویس Dmail می توانند در هر 
زمانی اجازه دسترس��ی به یک نامه الکترونیکی ارسال 
ش��ده را ببندند و در آینده ای نزدیک هم قادر خواهند 
بود تا گیرنده نامه را از امکان باز ارس��ال نامه محروم 
کنند. ایده س��روی�س Dmail توسط افرادی که پیش 
از ای���ن س��روی�س عالم�ت گ���ذاری صفح�ات وب 
Delicious را معرفی کرده بودند، توسعه یافته است. 

علی رغم این که اخیرا نیز تالش هایی توسط برخی از 
ش��رکت های بزرگ برای راه ان��دازی چنین امکانی در 
 Dmail سرویس های ایمیل انجام شده بود، سرویس

آمد ت��ا نقص��ان عملکرد این ش��رکت ها را پوش��ش 
ده��د. برای مثال مایکروس��افت در Outlook امکان 
فراخوانی نامه ارس��ال ش��ده را قرار داده اما این امکان 
فقط برای صندوق های پستی خود مایکروسافت قابل 
انجام اس��ت و یا گ��وگل در Gmail نیز چنین امکانی 
را ب��ه وجود آورده اما کارب��ر در Gmail تنها ۳۰ ثانیه 
فرصت دارد تا از این امکان استفاده کند. Gmail این 
امکان را Undo Send نام گذاش��ته است. افراد برای 
استفاده از سرویس Dmail باید یک افزونه را در کروم 
نصب کنند. نکته جالب این است که گیرنده های نامه 

نیازی نیست این افزونه را نصب داشته باشند.
پ��س از نصب افزونه مذکور، در س��رویس Gmail در 
هنگام نوشتن نامه امکانی به سرویس Gmail اضافه 
می ش��ود که می توان توسط آن Dmail را خاموش یا 
روش��ن کرد. پس از روش��ن ک��ردن Dmail می توان 
هن��گام ارس��ال نامه تعیی��ن کرد که آیا ای��ن نامه به 
ط��ور خودکار از بین برود یا خیر. حتی می توان از بین 
گزینه های یک ساعت، یک روز و یک هفته به کاربر 

ب��رای مطالعه نامه فرصت داد. حتی اگر چنین امکانی 
را کارب��ر فعال نکند می تواند بعدا به پوش��ه نامه های 
ارس��الی خود مراجعه کرده و فرمان قطع دسترسی به 

نامه را توسط گیرنده یا گیرندگان صادر کند.
اگ��ر گیرنده ی��ا گیرندگان این نامه، افزونه س��رویس 
Dmail را نصب داش��ته باش��ند، ب��رای آن ها پیامی 

نمایش داده خواهد ش��د که اطالع می دهد نامه مورد 
نظر آن ها از بین رفته و قابل دس��ترس نیس��ت. باید 
اش��اره کرد نامه هایی که توس��ط این سرویس ارسال 
می شود، توس��ط الگوریتم هایی با کلیدهای ۲۵۶ بین 

به رمز درمی آیند.
اری��ک کوهن، مدیر محصوالت Dmail در این رابطه 
می گوی��د که نه س��رورهای Gmail و نه س��رورهای 
Dmail قادر به افش��ای اطالعات موجود در نامه های 

ارسال شده و دریافت شده نمی باشند. گفتنی است که 
اعالم ش��ده خدمات این سرویس رایگان است و تنها 
بخش هایی از آن برای اس��تفاده های تجاری، ش��امل 

هزینه هایی می شود.

جریمه را برای همین مواقع گذاشته اند!
 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

سرویس Dmail امکان حذف نامه های ارسالی را کامل کرد

اشتباه فرستادی؟ حذف کن!
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تبلیغات آنالین نقش موثری در رشد کسب و کارهای 
اینترنتی دارند. در ای��ن میان روبات های تبلیغاتی کار 
را برای صاحبان س��ایت ها و فروشگاه اینترنتی راحت 
کرده اند. این روبات ها به صورت خودکار از موتورهای 
جس��تجو دنبال ایمیل های فع��ال می گردند و پس از 
کسب اطمینان از صحت آن با چند مرحله فیلترسازی، 
تبلیغاتی که در پایگاه داده خود ثبت ش��ده به صورت 
یک نس��خه به آدرس های ایمیل ارس��ال می کنند. در 

این فرآیند نیروی انسانی هیچ دخالتی ندارد.
 

جایی برای تقلب وجود ندارد
ش��رک�ت های اینترنت���ی س��عی می کنن��د تبلیغ��ات 
آنالین فریب دهنده را شناس��ایی کنند و ضمن هشدار 
ب��ه کارب��ران، با محص���والت و خدمات خ��ود از آن 

جلوگیری کنند.
در همین راستا گوگل یاهو و فیس بوک، تیم مشترکی 
را در راس��تای کمک به آگهی های آنالین و مبارزه با 
روبات های تبلیغاتی مخرب تشکیل داده اند. به عبارت 

دیگ��ر هدف از ای��ن اقدام، کاهش ترافیک ناش��ی از 
تبلیغات مخرب در فضای آنالین و جلوگیری از تقلب 

در آگهی های اینترنتی است. 

ترافیک ناشی از روبات ها
یک��ی از ش��رکت هایی ک��ه در زمینه فیلت��ر ترافیک 
 Distil روبات های مخ��رب فعالیت می کن�د ب��ه ن�ام
Networks در گزارشی اعالم کرده است در ماه می 
س��ال جاری میالدی تنها ۴۱ درص��د از ترافیک وب 
ناشی از نیروی انسانی، ۲۳ درصد ناشی از روبات های 
مخرب و ۳۶ درصد ناش��ی از روبات ه��ای مفید بوده 

است.
در این گزارش آمده اس��ت که بزرگترین منابع ایجاد 
روبات های مخرب، سایت آمازون و شرکت های ارائه 
 Verizon Business دهنده اینترنت پرسرعت مانند
 Level 3 ،Comcast Cable ،IBM's Softlayer
هستند. همچنین ناشران آنالین که از ابزار نرم افزاری 
ب��رای افزایش بازدید از وب س��ایت خ��ود و باال بردن 

تعداد کلیک اس��تفاده می کنند، نقش قابل توجهی در 
ایجاد ترافیک ناشی از روبات های مخرب دارند. در ماه 
می 8.9 درصد از تمام کلیک ها برای تبلیغات اینترنتی 
فیلتر ش��د. در ادامه گزارش به دو نمونه از میزبان های 
نرم افزار روبات مخرب یعنی مراکز داده UrlSpirit و 
HitLeap اشاره شده است که به ترتیب هر کدام نیم 
میلیارد و یک میلیارد درخواست آگهی تقلبی در طول 
یک ماه تولید کرده اند. این نرم افزارها از طریق نصب 
برنام��ه کاربردی مورد نظر در سیس��تم عامل ویندوز 

منتشر می شوند.
نمونه های دیگر نصب شده این نرم افزارها در جایی که 
از IE  استفاده می شود، قابل انتشار هستند. شکل دیگری 
از ای��ن روبات ها وجود دارن�د که ه��دف آن ها تقلب در 
آگهی ه�ای اینترنتی نیست اما روی کمپین های تبلیغاتی 
اث�ر دارند به عنوان مثال ابزارهای اجرا شده این روبات ها 
توسط یک شرکت تجزیه و تحلیل تبلیغات آنالی�ن که 
نام آن ذکر نش��ده است، مس��ئول ۶۵ درصد از کلی�ک 

مراک�ز داده در ماه می بوده است. 

درگیری ها تمام می شود
رشیـد     زارعی 

طرح مشترک گوگل، یاهو و فیس بوک برای مبارزه با تبلیغات مخرب اینترنتی

ن��زاع بی��ن وزارت ارتباط��ات ب��ا مخاب��رات از زمان 
درخواس��ت این شرکت برای افزایش تعرفه  های تلفن 
و مخالف��ت وزارت ارتباط��ات با این نوع درخواس��ت 
ش��روع ش��د و تا هم اکنون ادامه دارد. کمتر از ۲ ماه 
پیش، رئیس هی��ات مدیره مخاب��رات اعالم کرد که 
دیگر عاشق نگهداری س��هام مخابرات نیستیم و اگر 
فردی بخواهد این س��هام را بخرد با همان ش��یوه  ای 
ک��ه آن را خری��داری کرده ایم، واگ��ذار خواهیم کرد. 
اگرچه دو، سه روز پس از اتمام مهلت فراخوان فروش 
بل��وک مدیریتی مخابرات، رئیس هیات مدیره یکی از 
ش��رکت های اینترنتی برای خرید سهام اعالم آمادگی 
ک��رد،  ام��ا از آن جا ک��ه وزارت ارتباط��ات معتقد بود 
واگذاری مخابرات نمایشی است، اتفاق خاصی نیفتاد. 

س��لیمانی وزیر اس��بق وزارت ارتباط��ات ضمن ابراز 
نگرانی از این موضوع گفته اس��ت:" اختالفات وزارت 
ارتباطات و ش��رکت مخابرات در جای خود باید پشت 
میز مذاکره حل و فصل ش��ود". در همین راستا هفته 
گذشته ش��ورای رقابت از تش��کیل کارگروهی تحت 
عنوان "کمیته راهب��ردی"  برای حل اختالفات میان 
ش��رکت مخابرات و وزارت ارتباطات خبر داد تا از این 
طریق مش��کالت مربوط به خصوصی  سازی مخابرات 
تمام ش��ود. اعضای این کارگروه از نمایندگان شرکت 
مخاب��رات، وزارت اقتصاد، ش��ورای رقاب��ت و وزارت 
ارتباطات هستند. امید است تشکیل این کمیته پایانی 
بر انحصارگرایی و مدیریت س��لیقه ای باشد تا کاربران 

اینترنت نیز از این قضیه متضرر نشوند. 

دفترچه اندرویدی
در سریع ترین زمان فایل های خود را رمزگذاری کنید

اولیـن نرم افزار پیشـنهادی این هفتـه مربوط به یک دفترچه یادداشـت 
اندرویدی می شـود. Secure Notes یک دفترچه یادداشت ایمن برای 
گوشی های اندرویدی می باشد که قادر است رمزهای عبور و رازهای شما را 
 AES برای همیشه مخفی و پنهان نگاه دارد. با استفاده از روش رمزگذاری
در سـریع ترین زمان ممکن روی فایل های خود رمز گذاشته و اجازه ورود 
دیگران را به برنامه ندهید. شـما از این پس می توانید تمام یادداشت ها، 
فایل ها، پیام ها و فهرست های کار خود را در این برنامه وارد کرده و سپس 
به شدت از تمام آن ها محافظت نموده و روی آن ها رمزهای عبور دشواری 
نیـز قرار دهیـد. از ویژگی های ایـن نرم افزار می تـوان محافظت کامل از 
فهرسـت کارها و فایل های موجود، قرار دادن رمز عبور روی یادداشـت ها 

و رابط کاربری خیلی خوب را نام برد. 
http://goo.gl/4axZOl

Size: 2.6 MB

تعمیرکار ویندوز
فایل های از دست رفته ویندوز را بازگردانید

پیشـنهاد نرم افـزاری بعـدی ایـن هفته بـه برنامه ای جهـت تعمیر و 
 Lazesoft Windows Recovery .بازیابی ویندوز اختصـاص دارد
نرم افزاری بسـیار کاربردی اسـت که به کاربران امـکان می دهد تا به 
راحتی جهت رفع مشـکل بـوت ویندوز، بازیابی فایل های ارزشـمند و 
بازگردانی پارتیشـن ها اقدام نمایند و تنها با یک کلیک شـاهد انجام 
عملیات تعمیر باشـند. از ویژگی های این نرم افزار می توان به بازیابی 
پارتیشن پس از حذف تصادفی یا آسیب جدول پارتیشن، پیش نمایش 
فایل های پارتیشـن قبل از ذخیره، بازیابی داده هـای مهم خود، تعمیر 
بوت سـکتور پارتیشن ویندوز سیسـتم با یک کلیک، مشاهده و تغییر 
تنظیمات از هر رجیسـتری سیسـتم ویندوز در حالـت آفالین، بازیابی 
خودکار رجیسـتری خراب شده به حالت عادی قبل و بازیابی ویندوز از 

خطاهای مهم سیستم اشاره کرد.
http://goo.gl/hSJgCX

Size: 265 MB

تب آفیس
تمام فایل های آفیس را در یک نرم افزار باز کنید

نرم افزار اضافه شـدن امکان سـربرگ به آفیس موضوع آخرین پیشنهاد 
نرم افزاری این هفته می باشد. Office Tab Enterprise نرم افزاری بسیار 
عالی برای اضافه کردن امکان Tab-Browsering با نرم افزارهای آفیس 
می باشد. همان طور که می دانید در نرم افزارهای آفیس اگر بخواهید چندین 
فایل را به صورت همزمان باز کنید باید هرکدام از آن ها را در پنجره باز کنید 
و همانند نرم افزارهای مرورگر نیست که هر فایل در یک سربرگ باز شود و 
این در زمانی که نیازمند سرعت عمل باشید، بسیار دردسرساز خواهد بود 
ولی با این نرم افزار می توانید به راحتی امکان باز شدن تمامی فایل ها در یک 
پنجره نرم افزار و امکان سربرگ را به نرم افزارهای بسته آفیس اضافه کنید. 
http://goo.gl/y0uWH2

Size: 14 MB

جنگ غول ها با روبات ها

پیشنهادهفته
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عنوان  به  مایکروسافت  که شرکت  است  زمانی  امروز،  دقیقا  یعنی  ماه  مرداد  هفتم 
زمان رسمی عرضه سیستم عامل ویندوز ۱۰ اعالم کرده است. تحوالت و بهبودهای 
این سیستم عامل نسبت به نسخه قبلی آن یعنی ویندوز 8.1 به قدری زیاد است که 
بسیاری از کارشناسان حتی پیش از عرضه عمومی آن، ویندوز ۱۰ را به عنوان بهترین 
محصول مایکروسافت تا به امروز تلقی می کنند. از این رو احتماال باید برای کوچ به 
یک سیستم عامل جدید آماده شویم اما قبل از این کار باید به چند نکته توجه نمایید:

۱. پیشگام نباشید
هر محصول نرم افزاری باگ ها و اشکاالتی دارد که جز تا زمان عرضه عمومی آشکار 
نمی شود. همیشه عده زیادی هستند که برای به دام افتادن در این باگ ها و اشکاالت 
پیش قدم می شوند و مایکروسافت نیز بسیاری از مشکالت را به سرعت رفع می کند. 

اجازه دهید چند روز از زمان نسخه رسمی بگذرد و سپس اقدام به نصب آن نمایید.
2. نسخه کرک شده نصب نکنید

می شود  سازی  فعال  چگونه   ۱۰ ویندوز  سیست�م عامل  ک�ه  نیس�ت  مشخص  هنوز 
غیرفعال  از  پیش  )تا  برای مدتی  قبلی،  کارب�ران سیستم های عامل  برای  اما مسلما 
 Active شدن( رایگان است. ب�ه همین دلیل لزومی ندارد فورا یک نسخه به ظاهر
شده را تهیه کنید چ�را که با توجه به تب عمومی این روزها، نسخه های آلوده منتشر 

خواهند شد.
3. آیا همه چیز برای شما فراهم خواهد بود؟

از سازگاری  نمایید،  و نصب  تهیه  را  به سرعت سیستم عامل جدید  این که  از  قبل 
قطعات سخت افزاری رایانه خود با سیستم عامل جدید اطمینان حاصل کنید. مطمئن 
درایورهای  که  این  یا  و  کرده  تهیه  را  مناسب  درایور  شما،  محصول  سازنده  شوید 
می کنید  استفاده  خاصی  نرم افزار  از  اگر  می کنند.  کار  درست   ۱۰ ویندوز  با  پیشین 
که وجود آن برای شما حیاتی است، از سازگاری آن نرم افزار با سیستم عامل جدید 
اطمینان پیدا کنید. کم نیستند افرادی که به همین دلیل هنوز از سیستم عامل ویندوز 

XP استفاده می کنند.

4. پشتیبانگیری کنید
قبل از کوچ به سیستم عامل جدید، اطالعات حیاتی و مهم را در محل ایمن و قابل 
دسترسی ذخیره کنید. هرگز نمی دانید بعد از نصب یک سیستم عامل جدید چه اتفاقی 
می افتد. تا حدامکان، از دور ریختن سیستم عامل فعلی بپرهیزید، چرا که ممکن است 
به هر دلیلی، به سیستم عامل قبلی بازگردید، پس ویندوز ۱۰ را روی یک درایو جدید 

نصب کنید.

درس��ت در آستانه انتشار نس��خه نهایی سیستم عامل 
ویندوز ۱۰، ش��رکت مایکروس��افت اقدام به انتش��ار 
اصالحیه هایی خارج از زمان مرس��وم )سه شنبه وسط 

ماه میالدی( نمود.
این اصالحیه ف��وری یک آس��یب پذیری بحرانی که 
تمامی نس��خه های وین��دوز را تحت تاثی��ر قرار داده، 

رفع می نماید.
به نقل از ماهر، این ش��رکت در راهنمایی امنیتی روز 
دوش��نبه خود اعالم کرد که در صورت سوءاس��تفاده 
موفقیت آمی��ز از این آس��یب پذیری، مهاج��م می تواند 
کدی را از راه دور اجرا نموده و کنترل کامل ماش��ین 

را در اختیار بگیرد.
اگر کاربر یک س��ند دس��تکاری شده خاص را باز کند 
یا صفح���ه نامعتب���ری را ک��ه ح���اوی فونت های 
OpenType تعبیه ش��ده است، مشاهده کند مهاجم 

می توان��د کد م��ورد نظر را اجرا نماید. س��پس مهاجم 
می تواند برنامه ای را نصب، داده ها را مش��اهده کرده، 
تغییر دهد یا حذف نماید یا حساب کاربری جدیدی با 

حق دسترسی کامل ایجاد نماید.
به بیان��ی دیگ�ر، ای�ن مش��ک�ل م�ی تواند به مهاجم 
اجازه دهد تا کنترل کامل ماش��ین کاربر قربانی را در 

اختیار بگیرد.
کاربران در حال اس��تفاده از ویندوز ویس��تا، ویندوز ،7 
8.1 ،8 و ویندوز RT به عالوه ویندوز س��رور 2008 

و نسخه های پیش از آن تحت تاثیر این آسیب پذیری 
قرار دارند. همچنین سیستم عامل ویندوز 10 نیز تحت 

تاثیر این مشکل قرار دارد.
انتش��ار ای��ن اصالحیه، آن ه��م تنها ی��ک روز باقی 
مانده به سه ش��نبه اصالحیه این شرکت، اهمیت آن 
را نش��ان می دهد، در حالی که بس��یاری بر این باورند 
مایکروس��افت حساس��یت ویژه ای را در زمان انتش��ار 

سیستم عامل ویندوز ۱۰ در مورد مسائل امنیتی مرتبط 
با این سیستم عامل به کار بسته است. 

در حالی که سه ش��نبه اصالحیه مایکروسافت شامل 
اصالح حداقل ۵ آس��یب پذیری امنیت��ی بحرانی بود، 
شرکت مایکروس��افت این اصالحیه را خارج از نوبت 
و متفاوت با دیگر اصالحیه های مرس��وم خود منتشر 

کرده است.
ش��رکت Adobe دو آسیب پذیری zero-day موجود 
 Hacking Team در فلش را که در جریان نشت داده

کشف شده است، اصالح نمود.
در راهنمای��ی امنیت��ی ای��ن ش��رکت آم��ده ک��ه دو 
آس��یب پذیری بحرانی رفع شده اس��ت که هر یک از 
آن ه��ا می تواند به مهاجم اجازه ده��د تا کنترل کامل 

سیستم آلوده را در اختیار بگیرند.
این آسیب پذیری ها ماش��ین های ویندوز، مکینتاش و 
لینوکس را تح��ت تاثیر قرار می دهد و به همین دلیل 
ای��ن نگرانی وجود دارد که به طور گس��ترده توس��ط 

خرابکاران به کار گرفته شود.
متاس��فانه پس از شناسایی این آس��یب پذیری ها، کد 
سوءاس��تفاده از آن ها نیز منتشر شده است. این کد به 
هکرها اجازه می دهد تا بتوانند برای اهداف خرابکارانه 
از آن استفاده نمایند. شرکت Adobe تایید کرد که از 
گزارشات کشف آسیب پذیری و انتشار کد سوءاستفاده 

مطلع بوده است.
چند روز پیش از انتش��ار این اصالحیه، شرکت موزیال 
 Adobe اع��الم کرد ک��ه تا انتش���ار اصالحیه ه��ای
پالگی��ن فل��ش را روی مرورگر فایرفاکس مس��دود 
می کند، اگر چه خوش��بختانه انتشار این اصالحیه زیاد 

طول نکشید.
در ح��ال حاضر ش��رکت Adobe با انتش��ار نس��خه 
18.0.0.209 پالگین فلش برای سیس��تم های عامل 

وین��دوز و مکینتاش، این آس��یب پذیری ها را برطرف 
کرده است.

 Adobe Flash Player ش��رکت ادوبی به کاربران
خ��ود توصیه می کند تا در اس��رع وق��ت پالگین های 
مورد اس��تفاده خود در مرورگرهای مختلف را در تمام 
سیس��تم عامل ها به روزرس��انی کرده و اصالحیه ها را 
اعمال نمایند. کاربران IE نسخه ۱۰ و ۱۱ و هم چنین 
کارب��ران کروم به صورت خودکار به روز رس��انی ها را 

دریافت خواهند کرد.
چهارش��نب�ه هفته گذش��ته نیز ش��رکت گوگل، کروم 
نس��خه ۴۴ را ب���رای ویندوز، میکنت��اش و لینوکس 

منتشر کرد.
در نسخه اصالح شده 44.0.2403.89 گوگل کروم، 
۴۳ آس��یب پذیری برطرف شده اس��ت که بسیاری از 
این مش��کالت توسط محققان امنیتی خارج از شرکت 

گوگل شناسایی شده اند.
بحرانی ترین مس��ائل ش��امل مش��کالت UXSS در 
 Chrome کروم ب��رای آندروید و موت��ور طرح بندی
 ،heap خطاه��ای س��رری�ز باف��ر مبتنی ب��ر ،Blink

خطایی که باعث می شود فایل های اجرایی به سرعت 
بع��د از دانلود اج��را ش��وند و دور زدن CSP مرورگر 

کروم می باشد.
عالوه بر ای�ن، گروه امنیتی ش��رکت گوگل تعدادی از 
مش��کالت شناسایی شده توس��ط این گروه را اصالح 

کرده است.
در ماه ژوئن، ش��رکت گوگل یک به روز رس��انی دیگر 
ب��رای رف��ع برخ��ی از مش��کالت امنیتی ش��امل دو 
آس��یب پذیری دور زدن cross-origin و یک خطای 

اعتبارسنجی برنامه ها را منتشر کرده بود.

کسـری پاک نیت 

مایکروسافت هوای ویندوز 10 را داردبرای ویندوز 10 آماده شوید
ویندوز، Adobe Flash Player و گوگل کروم به روزرسانی شدند

ترفندویندوز
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تبلیغات مزاحم را چگونه می توان حذف کرد؟
آشنایی با روش های حذف تبلیغات آزار دهنده در ابزارهای اندرویدی

آستان قدس رضوی

در ش��هروند الکترونیک این هفته به خدمات الکترونیکی آستان قدس رضوی خواهیم 
پرداخت. در این ش��ماره قصد داریم ضمن بررس��ی خدمات پرتال جامع آس��تان قدس 

رضوی، به سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مراکز اسناد آستان قدس نیز بپردازیم.
خدمات وب س��ایت جامع آس��تان قدس رضوی به صورت کلی از پرس��ش و پاس��خ، 
مسابقات، خدمات معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی و ارائه  شماره تلفن های سازمان 
تشکیل ش��ده است. در بخش معاونت توسعه و پش��تیبانی، پایگاه اطالع رسانی توسعه 
و خدمات رضوی وجود دارد که ش��امل خدماتی همچون س��امانه ارتباطی، تلفن گویا، 
درخواست کارآموزی، مسابقات، شارژ کارت الکترونیکی مجتمع های آبی، سایت کودکانه 
رضوی، پایگاه اطالع رس��انی جوان و س��امانه مناقصات می ش��ود. سامانه ثبت سوال و 
دریافت پاسخ در موضوعاتی از قبیل دین و اندیشه، فرهنگ و هنر، اقتصاد، جامعه، کتاب 
و نش��ر، آموزش و پژوهش، بهداش��ت و درمان، وقف و نذر از دیگر بخش های خدماتی 
این وب سایت می باشد که از طریق الکترونیکی انجام می پذیرد. افزون بر این ها مسابقات 
فرهنگ��ی و مذهبی زیادی ب��رای گروه های مختلف اعم از جوانان، نوجوانان و کودکان 
برگزار می شود. همچنین در این پرتال جامع خدمات دیگری نظیر تلویزیون اینترنتی امام 
رضا)ع(، زیارت مجازی، دانلود محصوالت فرهنگی، مجله الکترونیک، شماره تلفن های 

آستان قدس رضوی و دریافت نذورات نیز ارائه می گردد.
www.aqr.ir

همچنین از خدمات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی می توان 
به تاالرها، خدمات برای محققان، خدمات بزرگس��االن، خدمات برای جوانان و نوجوانان 
و آیین نامه های بخش تاالر و کتابخانه های تخصصی اداره کتابخانه عمومی اش��اره کرد. 
در بخش تاالرها به خدماتی که در قس��مت های مختلف کتابخانه آستان قدس همچون 
تاالرهای جوانان و نوجوانان دختر و پسر، بخش گردش بانوان و آقایان، بخش محققان، 
ت��االر جغرافی��ا، تاالر کتاب های خارج��ی، کتابخانه تخصصی ق��رآن و حدیث، کتابخانه 
تخصصی ادبیات، تاالر قفسه باز آقایان و بانوان، تاالر سمعی و بصری، کتابخانه تخصصی 
اقتصاد اسالمی و کتابخانه جامع الکترونیکی ارائه می شود، به تفکیک پرداخته شده است. 
خدمات محققان از دیگر بخش های سایت می باشد که شامل تاالر محققان منابع خطی، 
تاالر محققان مخزن چاپی، مرکز اطالع رس��انی مطبوعات، تاالر محققان مطبوعات غیر 
فارسی و تاالر محققان مطبوعات فارسی می شود. افزون بر همه موارد باال این وب سایت 
خدماتی در زمینه کتابخانه های بزرگس��االن، خدمات کتابخان��ه ای جوانان و نوجوانان و 

آشنایی با آیین نامه های کتابخانه های تخصصی آستان قدس رضوی ارائه می کند. 
www.library.aqr.ir

از  بسیاری  می باشد،  نیاز  مورد  مزاحم  یک  تبلیغات، 
به شما خدمات  کاربردی  برنامه های  و  وب سایت ها 
می دهند  ارائه  را  رایگان  افزار  نرم  و  مطالب  رایگان، 
پول  تبلیغات  برای  آن ها  به  دیگری  شخص  چون 

پرداخت خواهد کرد.
ارائه  عوض  در  رایگان  خدمات  دهنده  ارائه  بنابراین 
باید تبلیغاتی را به شما نشان دهد  این نوع خدمات، 
تا درآمد الزم را جهت تداوم این خدمات رایگان به 

دست آورد.
پس شما هم به عنوان کاربر، از استفاده رایگان آن ها 

سود خواهید برد.
تبلیغاتی می تواند  اوقات آگهی  این اوصاف، گاهی  با 
به  زیادی  چندان  نه  کمک  و  باشد  دهنده  آزار  واقعا 

جذب کاربر ندارد.
با  را  شما  داریم  تصمی�م  م�ا  هفت�ه  این  برای 
روش هایی جه�ت جلوگی�ری از نمای�ش تبلیغات در 
سیستم عامل اندروید آشنا کنیم. این روش ها ممکن 
است برای هر دو نوع دستگاه های روت شده یا عادی 

کاربردی باشند. 

 Adblock plus برنامه
این برنامه، برای جلوگیری از نمایش تمامی آگهی ها 
و  برنامه ها  آگهی های  شامل  که  شما  گوشی  روی 
حال  در  می رود.  کار  به  می شود،  مختلف  بازی های 
حاضر به دلیل متن باز بودن اندروید و این که توسعه 
دهندگان آن رو به رشد هستند، تعداد زیادی مسدود 
کننده آگهی برای اندروید وجود دارد اما دو برنامه ای 
یکی  دارند،  قرار  برنامه ها  این  فهرست  صدر  در  که 
هم  دیگر  برنامه  و  می باشد   Adblock plus برنامه 

Adway نام دارد.

می توانید  دارید  نیاز  که  امکاناتی  به  توجه  با 

کنید. استفاده  را  برنامه  دو  این  از  یکی 
ابتدا به سراغ بررسی برنامه اول می رویم. قبل از هر 
کننده  مسدود  برنامه  یک  نصب  که  بدانید  باید  چیز 
آگهی نیاز به اجازه دستگاه شما برای اجرای این نوع 

از برنامه ها از منابع ناشناخته دارد.
تبلیغات  حذف  برای  برنامه ها،  میان  در  مثال  برای 
ما  ولی  دارد  وجود  خاصی  برنامه  گوگل،  بازی های 
تمامی  کردن  مسدود  جهت  برنامه ای  به  احتیاج 
گوگل.  بازی های  تبلیغات  فقط  نه  داریم،  آگهی ها 
حتما شده است که شما هم یک یا چند بازی محبوب 
روی گوشی خود نصب داشته باشید، اما در زمان بازی 
تبلیغاتی مدام روی صفحه نمایش شما بیاید یا این که 
در زمانی که می خواهید از یک مرحله به مرحله بعدی 
بازی بروید زمانی را درگیر این باشید که تبلیغات را 
ببندید. این کارها به شدت اعصاب خورد کن است و 
باعث می شود لذت و هیجان بازی به شدت کاهش 

داده شود.
با استفاده از نصب این برنامه به سادگی می توانید از 
شما  اندرویدی  گوشی  روی  که  تبلیغاتی  تمامی  شر 

نشان داده می شوند، راحت شوید.
کردن  باز  زمان  در  تبلیغات  این  است  ممک�ن 
سایت های مختلف از طریق مرورگر هم به شما نشان 

داده شوند.
آن  که  فایرفاکس  مرورگر  برای  هم  شرایط  این  در 
مورد  را  برنامه  این  است،  متن ب�از  مرورگر  یک  هم 

استفاده قرار دهید.
البته باید بدانی�د ک�ه ب�ا ای�ن روش، ت�ن�ها تبلیغاتی 
نمایش  به شما  در کنار وب سایت ها در مرورگر  که 
سایر  در  و  دارند  شدن  مسدود  امکان  می شود،  داده 
درگیری  تبلیغات  با  همچنان  است  ممکن  برنامه ها 

داشته باشید.

برای راه اندازی هر کدام از این برنامه ها برای مرورگر 
بعد از دانلود برنامه کافی است به بخش افزونه ها یا 
برای  را  افزونه  این  و  رفته  مرورگر  آن   add ones

خود فعال کنید.

 Hosts استفاده از فایل
شر  از  آن  از  استفاده  با  می توانید  که  دیگری  روش 
تبلیغات در سیستم عامل اندروید آسوده شوید استفاده 

از فایل Hosts است.
با استفاده از این روش می توانید از شر تمامی تبلیغات 
این  مورد  در  شوید.  راحت  بازی ها  و  برنامه ها  روی 
که  است  ساده  متنی  فایل  یک  که  گفت  باید  فایل 
در سیستم عامل جهت نگاشتن نام میزبان سایت در 

آدرس IP آن می باشد.
کنید،  باز  را  سایتی  وب  بخواهید  شما  که  گاه  هر 
به  مربوط   Hosts فایل  ابتدا  معموال  عامل  سیستم 

آدرس آی پی آن را پیدا می کند.
اگر جست و جو با موفقیت همراه شده باشد، سپس 
آی پی آدرس نگاشته شده مورد استفاده قرار می گیرد. 
به  جو  و  جست  درخواست  یک  صورت  این  غیر  در 
با  سرویس نام دامنه جهت پیدا کردن آدرس آی پی 

نام سایت فرستاده خواهد شد.
این فایل را هم می توانید با یک جست و جوی بسیار 
ساده در موتور جست وجوی گوگل در اینترنت پیدا و 

دانلود کنید.
به  را  اصلی  فایل  نام  است  که الزم  بدانید  باید  ولی 
فایلی با پسوند txt یا bak تغییر داده و سپس آن را 
 reboot ذخیره کنید و سپس گوشی اندرویدی خود را
اندرویدی  گوشی  یک  داشتن  از  نهایت  در  و  کرده 

بدون تبلیغات مزاحم، نهایت لذت را ببرید.

شهروندالکترونیک
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فناوری
بدترین اسباب بازی کودکان

گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

موضوع فناوری آن هم در رابطه با کودکان مقوله ای است که هر چند وقت یک بار 
در رابطه با آن اخبار و مطالب جدیدی منتشر می شود. عموما تیم های تحقیقاتی 
وجود دارند که کارشان پژوهش در رابطه با تاثیر فناوری روی کودکان و روحیات 
آن ها می باشـد. همیشـه عده ای مخالف اسـتفاده زود هنگام کودکان از فناوری 
هسـتند و عده ای هم تمایل دارند ذهن کودک خود را از ابتدا درگیر فناوری کرده 
و تصور می کنند با این کار میزان خالقیت کودک خود را افزایش می دهند. به هر 
حال نمی توان با قطعیت در این رابطه نظری داد زیرا کارشناسان و متخصصانی 
که در این زمینه تحقیق می کنند هم خودشان هنوز به یک نتیجه گیری قطعی در 
این رابطه دست پیدا نکرده اند. فقط هر چند وقت یک بار در رابطه با موضوعات 
یا شـاخه های خاص مقاالت علمی منتشر می شود که خواندن آن ها می تواند به 
تصمیم گیری ما در رابطه با زمان اسـتفاده کودک از فناوری و نحوه اسـتفاده او، 
کمک کند. ما باید به خوبی آگاهی پیدا کنیم که به کودکان اجازه اسـتفاده از چه 
فناوری هایی را بدهیم و چگونه کنترل مناسـبی روی آن ها در این زمینه داشـته 
باشـیم. با توجه به این که سـن اسـتفاده از گجت ها و ابزارهای دیجیتالی مانند 
تبلت، تلفن همراه هوشـمند و کنسول های بازی در کشـور ما بسیار پایین آمده 
اسـت، بد نیسـت که در این رابطه اطالعات بیشـتر و کامل تری را کسب کنیم. 
این روزها دانشمندان اعتقاد دارند که در صورتی که کودکان به صفحه نمایش ها 
وابسـته شوند، عواقب بسـیار بد روحی و جسمی در انتظارشـان خواهد بود. به 
احتمال زیاد شما هم بارها شاهد این صحنه بوده اید که در یک جمع فامیلی، یک 
کودک ساکت و آرام در میان جمع بزرگ ترها نشسته و محو تماشای تبلت یا تلفن 
همراه پدر و مادر خود است و اصال توجهی به محیط اطراف خود نداشته و از دنیای 
کودکان دیگر هم فاصله گرفته است. اگر کمی به رفتار این دسته از کودکان توجه 
داشته باشید، به آسانی متوجه خواهید شد که اگر میهمانی ساعت ها طول بکشد 
بـاز هم این دسـته از کودکان از جای خـود تکان نمی خورند و هیچ تمایلی برای 
بـازی کردن ندارند و حس فضولی که در کودکان دیگر وجود دارد در این بچه ها 
دیده نمی شود. شاید تمایلی هم به خوردن میوه و شیرینی نداشته باشند و تنها 
تمایلی که دارند این است که شما اجازه بدهید در تمام طول مدت میهمانی تبلت 
یا گوشی تلفن همراه در دستشان باشد. متاسفانه تعداد این دسته از کودکان کم 
نیسـت و روز به روز هم در حال افزایش اسـت. بسـیار طبیعی است که با وجود 
شبکه های اجتماعی تلفن های همراه و اپلیکیشن های جذابی که برای این ابزارها 
طراحی می شـود، خودمان هم دائما سرمان در گوشی مان بوده و به شدت به آن 
وابسته شده باشیم. کودک هم قبل از هر چیز رفتار ما را می بیند و از آن الگوبرداری 
می کند. اغلب کودکان امروزی بیشتر از هر وسیله بازی دیگری به دنبال اسمارت 

تا به آن فونی هسـتند که در کیف مادر یا دسـت پدرشان هست و 
نرسند از داد و فریاد و گریه دست برنخواهند داشت. در 

نوع حادتر رفتار کودکان مواردی مشاهده می شود که 
برای رسـیدن به یک تبلت یا اسمارت فون شروع 

به خود زنی می کنند و این کار آن ها نشان دهنده 
میزان وابستگی که به ابزارهای دیجیتال دارند، 

می باشد. در موضوع ویژه این هفته بایت به 
سـراغ این دسته از مشکالت می رویم و 

در نهایـت نگاهی هم به مـواردی که 
باید رعایت کنیم خواهیم داشت.

کودکان 
چینــی در چــه 

حال هستند؟
تحقیقاتی که انجام شده نشان می دهد که 

اس��تفاده بیش از اندازه از بازی های کامپیوتری در 
میان جوانان چینی به مرحله ای رسیده است که همه 
را نگران کرده است. این موضوع می تواند یک زنگ 
خطر برای مردمی باشد که در کشورهای دیگر زندگی 
می کنند و کودکانشان در مراحل ابتدایی گرفتار شدن 
به صفحه نمایش های الکترونیکی به سر می برند. در 
مورد اعتیاد به وب، تا به حال مستندهای بسیار زیادی 
در جهان ساخته شده است. یکی از آخرین نمونه های 
 Web Junkie موفق این مستندها، برنامه ای با عنوان
است که به سفارش شبکه PBS ساخته و پخش شده 
اس��ت. در این مستند نشان داده می شود که تاثیرات 
عمی��ق و غم انگیزی از اعتیاد کودکان به بازی های 
کامپیوتری وجود دارد. بسیاری از کودکان ده ها ساعت 
بدون این که هیچ استراحتی داشته باشند، بخوابند یا 
این که وعده غذای اصلی بخورند بازی می کنند. این 
دسته از کودکان از کارهایی نظیر استحمام هم غافل 
شده و بازی کردن مداوم و هیجان انگیز را به هر کار 
دیگری ترجیح می دهند. دکترهای چینی مدت زمانی 
است که روی این پدیده بیمار گونه تحقیق می کنند 
و به این نتیجه رس��یده اند که باید به این مشکل به 
عنوان یک اختالل بالینی نگاه شود. این پزشکان با 
توجه به وضعیت فعلی کودکان چینی به صورت جدی 
توصیه کرده اند که برای جوانان و کودکان مبتال یک 
مرکز توان بخشی دایر شود و با اعمال قوانین سخت 
گیرانه و قطع ارتباط کامل بیماران با تمامی رسانه ها، 
برای درمان آن ها تالش شود. یک مرکز توان بخشی 
کوچک برای این کار به صورت آزمایشی دایر شده و 
فایل های ویدئویی زیادی در رابطه با آن روی اینترنت 

منتشر 
است  ش��ده 

نش��ان می دهد،  که 
بیماران��ی که در ای��ن مرکز 

بستری می شوند تا چه حد در عذاب و 
رنج بوده و دست به هر کاری می زنند 
تا حتی برای یک لحظه هم که شده 
دوباره یک گوشی موبایل یا تبلت را 
در دس��ت بگیرند. در چنین شرایطی 
هنوز در کل جه��ان مقوله اعتیاد به 
کامپیوت��ر و اینترنت ب��ه عنوان یک 
بیماری بالینی شناخته نشده و کسی 

 صفحه های نمایش،عامل اعتیاد
متاس��فانه در هر جامعه ای با توجه به پیش��رفت های روز، مشکالتی هم به 

وجود می آید که مختص همان زمان اس��ت. این پدیده های نوظهور به 
دلیل این که تجربه ای در رابطه با آن ها وجود ندارد می تواند خطرات 
و آسیب های جبران ناپذیری را برای ما به همراه داشته باشد. یکی 
از این موارد پدیده اعتیاد کودکان به صفحه نمایش ها است. به هیچ 

عنوان نباید از این مشکل غافل باشیم و جدی نگرفتن این مسئله می تواند به کودکان لطمه بسیار 
بدی وارد کند. فرهنگ س��ازی، کشف راه های پیشگیری یا چاره، آموزش صحیح برای والدین و 
کودکان از جمله مواردی هستند که به عنوان راه حل در این زمینه مطرح می شوند. بدی این دسته 
از مشکالت این است که در واقع یک بیماری هستند که عالئم و عوارض آن ها چندین سال بعد 
بروز می کند و مانند بیماری هایی نظیر سرما خوردگی نیست که در همان لحظه از خودش عالئم را 
نشان بدهد و حتی در صورتی که درمان نشود به خودی خود بعد از گذشت مدت زمانی بهبود پیدا 
کند. ممکن است عوارض این بیماری ها چند ده سال بعد بروز کند و والدین را مجبور کند تا کودک 
خود را به پزشک ببرند. به تازگی تحقیقی در این رابطه در کشورهای چین و آمریکا صورت گرفته 
است و روان شناسان و محققان برجسته جهان با توجه به نتایج این پژوهش ابزار نگرانی کرده و 

آینده خوبی را برای کودکان وابسته به صفحه نمایش، پیش بینی 
نمی کنند. کودکانی که در ابتدا به خاطر شوق و ذوقی که ما از خود 
نشان می دهیم یک اس��مارت فون را در دست می گیرند، بعد از 
مدتی به خاطر این که گریه نکنند و به اصطالح سرشان بند باشد، 
خودمان تبلت یا اسمارت فون را در اختیارشان قرار می دهیم و بعد 
از مدت کوتاهی متوجه می شویم که صفحه نمایش ها بهترین ابزار 
برای سرگرم ماندن کودک است و به این ترتیب کودک وابسته 

این ابزارها شده و بیمار می شود.

ب��ه ص��ورت رس��می آن را 
مورد تایید قرار نداده اس��ت. 

با توجه به آماری که کارشناس��ان و 
متخصصان آمریکایی منتشر کرده اند 
هم بدون هیچ گونه ش��کی می توان 
گفت که ک��ودکان آمریکایی هم به 
این درد دچار ش��ده و ب��ه جای این 
ک��ه روند طبیعی زندگی خود را مانند 
یک فرد سالم در جامعه داشته باشند، 
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فناوری
بدترین اسباب بازی کودکان

گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

کــودکان آمریکایی هم 
نیمه اسیر هستند

محققان دائما در حال بررسی وضعیت 
ارتباط کودکان ب��ا ابزارهای دیجیتالی 
و رس��انه های مجازی هستند. در سال 
۲۰۱۳ هم آکادم��ی کودکان آمریکا در 
 Children, ی��ک بیان�ی�ه ب�ا عن���وان
 Adolescents, and the Media

آم��ار ت��کان دهن��ده ای را از وضعیت 
کودکان منتشر کرد. البته این آمار نتیجه 
تحقیقاتی بود که از سال ۲۰۱۰ پژوهش 
در مورد آن آغاز شده بود. براساس این 
آمار مشخص ش��د که به عنوان مثال 
کودکانی که بین رده سنی 8 تا ۱۰ سال 
قرار دارند چیزی در حدود 8 س��اعت از 
یک ش��بانه روز خود را با انواع مختلف 
رس��انه ها سرگرم می ش��وند و کودکان 
بزرگ تر و افرادی که در سنین نوجوانی 
قرار دارن��د هم چیزی نزدی��ک به ۱۱ 
س��اعت از زمان خود را مشغول استفاده 
از ابزارهای دیجیتال هستند. تا چند سال 
قبل دستگاهی مانند تلویزیون، بهترین 
وسیله برای سرگرم نگه داشتن کودکان 
بود و هنوز هم در بسیاری از کشورها 
این وسیله دارای جایگاه اول 
به عنوان » بهترین 

نگهدارنده بچه« به حس��اب می آید. اما با گسترش 
حضور کامپیوترها، اسمارت فون ها و تبلت ها بیشتر 
کشورها به سمت استفاده از این ابزارها گرایش پیدا 
کردند به گونه ای که ش��اید چند روز بگذرد و ش��ما 
هم به هیچ عنوان تمایلی به روشن کردن تلویزیون 
خود پیدا نکنید. آکادمی کودکان آمریکا در این زمینه 
می گوید » بسیاری از پدر و مادرها قوانین بسیار کمی 
برای اس��تفاده کودکان و نوجوان��ان خود از ابزارهای 
دیجیت��ال وض��ع می کنن��د و زیاد به آن ها س��خت 
نمی گیرند. عده ای هم هستند که به هیچ عنوان به 
این مش��کل توجهی نداشته و اصال از نظرشان این 
ماجرا نکته منفی ندارد. بیشتر از دو سوم والدین مورد 
مطالعه در این تحقیقات اظهار کرده اند که در محیط 
خانه شان هیچ گونه قانون یا شرایط محدود کننده ای 
ب��رای میزان اس��تفاده اعضای خان��واده از ابزارهای 
دیجیتالی، در هر سنی که باش��ند وجود ندارد. دلیل 
اصلی این ماجرا هم این است که پدر و مادرها از هر 
نوع سرگرمی که بتوانند برای آرام نگه داشتن کودکان 
خود اس��تفاده می کنند و حتی در بسیاری از موارد از 
ابزارهای دیجیتالی که این کاربرد را دارند، اس��تقبال 
می کنند و دیگر به تاثیرات مخرب و آسیب هایی که 
خیره شدن چند ساعته کودک به صفحه نمایش های 

الکترونیکی ایجاد می کند، توجهی ندارند.

 خشونت به جای رفتارهای مهربانانه
یک محقق کودکان در سیاتل نیز تاکید می کند استفاده بسیار زیاد از رسانه ها و ابزارهای الکترونیکی 
می تواند اثرات منفی بر رفتار کودکان، س��المت جس��مانی و کارایی آن ها در مدرسه داشته باشد. 
کودکانی که شاهد خش��ونت های رایج در بازی های ویدئویی هستند، این رفتار را تبدیل به یک 
سیستم ایمنی بدن می کنند و بیشتر تمایل به بروز خشونت دارند تا این که به رفتارهای مهربانانه 
و دوستانه گرایش داشته باشند. خانم کریستینا ایهچ هم برای تکمیل پایان نامه دوره دکترای خود 
به سراغ موضوع فناوری و کودکان رفته است و از خود کودکان در رابطه با بازی های ویدئویی و 
رایانه ای مورد عالقه شان سواالتی را پرسیده است. در پاسخ به این پرسش  بیشتر کودکان چهار 
ساله بازی Call of Duty: Black Ops را نام می برند چون در این بازی زامبی  وجود دارد و آن ها 
می توانند با اسلحه این زامبی ها را بکشند و مدام مشغول ابراز خشونت و قتل باشند. جالب است 
برخی از این کودکان جواب دادند:« من خون ریزی و خشونت را دوست دارم«. براساس یک مطالعه 
انجام گرفته توس��ط یک نشریه ویژه نوجوانان و جوانان، اثبات شده است غالب نوجوانانی که به 
بازی های ویدئویی خشونت آمیز عالقه دارند یا وقت خود را صرف دیدن فیلم های خشن تلویزیونی 
می کنند، تمایل بیشتری به مبارزه کردن با هم ساالن خود یا بحث کردن با معلمان و کاًل روحیه 
تهاجمی دارند. این نوجوانان در مدرسه رنج می برند و از آن بیزار هستند چون هیچ گونه ارتباطی با 
وسائل الکترونیکی ندارند و باید بدون هیچ تحرک یا هیجانی ساعت ها مشغول خواندن و نوشتن 
و مطالعه باش��ند. به عالوه، ساعت ها نشس��تن پای تلویزیون یا کامپیوتر می تواند افزایش وزن و 
مشکالت عدم سوخت کالری های باالی دریافت شده توسط بدن را به همراه داشته باشد که در 

نتیجه آن شیوع انواع بیماری ها در میان نوجوانان کم سن و سال است.

بازی هایی که دوران کودکی را خراب کرده اند
خوشبختانه این تحقیقات و پژوهش ها بر مبنای حقایقی است که به صورت ملموس در جامعه 
فعلی ما وجود دارد. بیش��تر محققان به دل خانواده ها رفته و از نزدیک با خود کودکان و والدین 
آن ها ارتباط برقرار کرده اند. همین ماجرا هم باعث می شود، بتوانیم به نتایجی که در این زمینه 
حاصل ش��ده است، بیشتر اطمینان کنیم. به عنوان مثال یک مورد این بوده است که پدربزرگ 
از نوه های ۱۰ و ۱۳ س��اله خود ش��کایت دارد که بازی های ویدئویی روی آن ها تاثیرات مخرب 
و بدی گذاش��ته اس��ت. وی می گوید نوه ۱۰ ساله اش در مدرسه مشکل دارد؛ تا نیم ساعت قبل 
از رفتن به مدرس��ه مشغول بازی کردن است. حتی زمانی که سرویس مدرسه منتظرشان است 
هنوز حاضر نیستند دسته های بازی را رها کنند. در طول روز هیچ گونه مکالمه ای با دیگر اعضای 
خانواده ندارد و قبل و بعد از میز شام مشغول بازی کردن با دسته های بازی هستند. دکتر استاینر 
ادیر می گوید: »اگر بچه ها در مدرسه مجاز به بازی کردن Candy Crush بودند، با عالقه سوار 
ماش��ین مدرسه می ش��دند ولی بچه ها به این بازی نیاز ندارند بلکه به زمان هایی برای 
خیال بافی، مقابله با اضطراب، پردازش افکار خود و به اشتراک گذاری آن ها با والدین 
برای اطمینان پذیری بیش��تر نیاز دارند.« در ادامه این روان شناس بالینی دانشگاه 
هاروارد به نکته بسیار مهمی اشاره می کند: »کودکان باید خوب زندگی کردن 
ب��دون حضور صفحه نمایش ها را یاد بگیرند. باید درباره افراد دیگر کنجکاو و 
جس��ت وجوگر باش��ند و یاد بگیرند به صحبت آن ها گوش دهند. آن ها باید 
هوش اجتماعی و عاطفی را یاد بگیرند که برای موفقیت در زندگی بسیار 

اهمیت دارد.« 

فناوری، بدترین اسباب بازی
ممکن اس��ت کودکانی که کاربران حرف��ه ای و طوالنی مدت 
تجهی��زات الکترونیکی باش��ند، به چند وظیفه داش��تن عادت 
کرده باش��ند ول��ی نمی توانند روی یک چیز مهم متمرکز ش��وند 
و با اندیش��یدن به دنبال حل مس��ئله و مشکل باشند. در حالی که این 
قابلیت برای زندگی و بسیاری از مشاغل و تالش های اجتماعی دیگر حائز 
اهمیت و ضروری اس��ت. پیام های متنی پدیده نوظهوری اند که کودکان 
و نوجوانان بدان مبتال هس��تند. یک تحقیق در سال ۲۰۱۲ می گوید بیش 
از نیمی از نوجوانان در یک روز ۵۰ پیام متنی یا بیش��تر از آن تایپ و ارس��ال می کنند. 
نوجوانان رده سنی ۱۳ تا ۱۷ سال، به طور متوسط ۳۳۶۴ پیام متنی در ماه ارسال می کنند. 
یک تحقیق دیگر هم نشان می دهد این نوجوانان نزدیک به ۳۴ پیام متنی پیش از خواب ارسال 
می کنند که عالوه بر کاهش زمان خواب؛ تاثیرات مخرب دیگری در آخرین ساعت های شب دارد. 
کریستینا ایهچ می گوید کودکان عالقه پیدا کردند ارتباطات خود را از طریق رسانه های مجازی و 
الکترونیکی به جای ارتباطات چهره به چهره انجام دهند. به همین دلیل، کم کم دچار افسردگی 
و تنهایی می شوند. در نهایت، مدت طوالنی مشغول بازی های ویدئویی بودن یا با تبلت و گوشی 
هوش��مند به طور مستمر و مداوم س��رگرم بودن خطرات جس��می هم برای کودکان دارد. درد 
انگشتان دست و مچ، تنگی عروق خونی در چشم به خاطر خیره شدن به صفحه نمایش، گردن 
درد و کمردرد رایج ترین بیماری های جسمی هستند که به سراغ نوجوانان خواهد آمد. البته، برخی 
از تاثیرات مخرب ساعت ها یک جا نشستن و بازی کردن هنوز معلوم نشده است و کسی نمی داند 

در آینده چه چیزی در انتظار این بچه ها است.

گرفتار 
ه  ش��د
س��اعت های  و 
طوالن��ی را صرف ب��ازی کردن 
در جهان مجازی می کنند. یک لحظه 
با خودتان به این موضوع فکر کنید که 
ما به عنوان یک فرد بالغ که بازی های 
دوران کودکی م��ان فرق داش��ته تا چه 
ح��د گرفتار جذابیت موجود در گجت ها 
می شویم، این ماجرا برای کودکانی که از 
زمان چشم باز کردنشان این ابزارها را در 

اختیار 
ب��ا  و  داش��ته 
می ش��وند  ب��زرگ  آن ها 
بس��یار جذاب تر خواهد بود. کودکان 
نوپ��ا به محض این که از خ��واب بر می خیزند، 
مشغول بازی با تبلت یا گوشی های هوشمند پدر یا 
مادر خود می شوند. در حالی که کودکان باید با اجتماع 
و جهان اطراف خود آش��نا شده و با آن ارتباط برقرار 
کنند. در این مرحله س��نی مهم ترین نقش به عهده 
پدر و مادر اس��ت که باید سعی کنند تعامل کودک 
ب��ا محیط اط��راف و افراد پیرامون��ش را به بهترین 
شکل ممکن برقرار کنند. متاسفانه نتایج تحقیقات 
نش��ان داده است که کودکان چینی در مرحله بسیار 
خطرناکی قرار دارند و در صورتی که والدین به فکر 
نباشند، آینده خوبی از نظر جسمی و روانی در انتظار 

این کودکان نخواهد بود.

قطع ارتباط بزرگ
یک نویسنده معروف در زمینه مشکالت روحی، با نام کاترین 
استاینر ادیر، یک کتاب با عنوان » قطع ارتباط بزرگ: مراقبت از 
ارتباطات کودکان و خانواده در عصر دیجیتال« داشته است. این 
کتاب بسیار پرفروش بوده و خانم استاینر هم یک روانشناس 
بالینی متخصص دانش��گاه هاروارد است. او معتقد است که ما 
در حال پرت��اب کردن صفحه نمایش ها ب��ه آغوش کودکان 
برای مدت زمان طوالنی هس��تیم. در نتیج��ه، به جای آنکه 
مشغول تدریس به آن ها و آموختن مهارت های زندگی باشیم، 

حواس شان را پرت می کنیم.
آکادمی بیماری های کودکان هم اعالم کرده است که کودکان 
زیر دو سال به هیچ عنوان به وسایل ارتباطی الکترونیکی نظیر 
تلویزیون و یا دیدن انیمیشن ها احتیاج ندارند. مغز کودکان در 
چند س��ال ابتدایی زندگی شان، به سرعت در حال رشد است و 
بیش��تر از صفحه نمایش ها نیاز به ارتباط با آدم ها دارد تا بتواند 
یادگی��ری بهتر را به کودک آموزش دهد. در زمانی که کودک 
کمی بزرگ تر ش��د هم شاید بد نباش��د که تنها ۱ ساعت یا ۲ 
س��اعت از زمان خود را در طول روز به سرگرمی های دیجیتال 
اختصاص دهد که در آن صورت هم الزم اس��ت کیفیت این 
ارتباط بسیار باال بوده و والدین کنترل کاملی روی این جریان 
داش��ته باشند. کودکان باید زمان بیش��تری را در خارج از خانه 
بگذرانند سرگرمی هایی مانند بازی کردن درون خانه می تواند 

منجر به کند شدن ارتباطات کودک شود. 
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پیش��نهاد این هفته بایت شامل حال کسانی است که 
محدودی��ت مالی را کنار زده و به دنبال لپ تاپی همه 

کار و در عین حال زیبا و جذاب هستند.
Lenovo Y5070 - F ن��ه تنه��ا لپ تاپ��ی قدرتمند 

و پر س��رعت می باشد، بلکه نس��بت به اندازه 15.6 
اینچی خود، با وزن 2.39 کیلوگرم پا بر صحنه رقابت 

گذاشته که قابل تحسین است. 
اولین نکته ای که در نخستین مالقات با این گل سر 
سبد Lenovo توجه شما را به خود جلب خواهد کرد، 
رنگ گی��را و جذاب قرمز به کار گرفته ش��ده در آن 
می باش��د که تلفیقش با طراحی منحصر به فرد بدنه، 
به ناچار چشمان شما را چند لحظه از آن خود می کند.
معموال رنگ قرمز نش��انه ای برای سازندگان لپ تاپ 
اس��ت تا قدرت ساخته خود را با این رنگ به کاربران 

نشان دهند. Lenovo Y5070 - F  هم از این اصل 
 Intel مس��تثنی نیس��ت چرا که پردازنده مرکزی آن
Core i7 4710HQ ب��وده ک��ه فرکانس آن تا 3.5 

گیگاهرتز هم خواهد رس��ید و برای اجرای بازی های 
فوق العاده س��نگین از ۴ گیگابای��ت حافظه گرافیک  

NvidiaGeforce GTX 860M استفاده می کند.

همچنی��ن 8 گیگابای��ت حافظ��ه رم، ۵۱۲ گیگابایت 
حافظه ذخیره س��ازی از ن��وع SSD و صفحه نمایش 
4K سکوی پرتابی دارد که این لنوو را دست نیافتنی 

 4K می کن��د؛ هرچند که ویندوز ۷ و 8 از رزولوش��ن
پش��تیبانی نکرده و باعث کوچک ش��دن آیکن ها در 
صفحه نمایش می شود اما عرضه نسخه نهایی ویندوز 
۱۰ با امکان پشتیبانی از 4K خیال شما را از بابت درد 

چشم راحت می کند.

 سالم. لطفا در خصوص تفاوت زوم دیجیتال و اپتیکال در 
دوربین های دیجیتال توضیح دهید؟ با تشکر 

کلمه زوم به معنی بزرگنمایی است و بزرگنمایی همان کاری است که 
لنز دوربین انجام می دهد. این کار توسط جابه جا شدن عدسی های لنز و 
تغییر فاصله کانونی آن صورت می گیرد. در دنیای عکاسی با دوربین های 
غیر دیجیتال � به خصوص عکاسی حرفه ای � معموال از لنزهایی استفاده 
می شود که دامنه فاصله کانونی آن ها چندان بزرگ نیست. مثال برای 
 ۳۵ تا   ۱۷ مثال  باز(  )زاویه  واید  لنزهای  از  پهناور  مناظر  از  عکاسی 
میلی متری و برای درشت نمایی صحنه های دور دست از لنزهای تله ۱۰۰ 
بیشتر دوربین های عکاسی  در  اما  استفاده می شود.  میلی متری  تا ۵۰۰ 
دیجیتال )غیر از انواع SLR( از لنزهایی استفاده می شود که اصطالحا لنز 
زوم نامیده می شوند و می توانند دامنه وسیعی از فاصله کانونی را )مثال از 
۳۵ تا ۳۵۰ میلیمتر( پوشش دهند. به همین دلیل میزان بزرگنمایی لنز 
دوربین )که ثابت و غیر قابل تعویض است( به عامل مهمی در کیفیت کار 

دوربین و نیز هنگام خرید آن تبدیل می شود. منظور از زوم اپتیکال همین 
دامنه  هرچه  است.  دیجیتال  دوربین های  در  زوم  لنز  بزرگنمایی  میزان 
 x فاصله کانونی لنز بیشتر باشد، میزان بزرگنمایی لنز که معموال با حرف
نشان داده می شود بیشتر می شود. مثال لنز یک دوربین دیجیتال با زوم 
اپتیکال 12x خیلی قوی تر از لنز دوربین دیگری است که زوم اپتیکال 
آن 6x است. اما زوم دیجیتال موضوع دیگری است. زوم دیجیتال یک 
بزرگنمایی جعلی است و ربطی به فاصله کانونی لنز ندارد. بنابراین وقتی 
از زوم دیجیتال در دوربین استفاده می کنید تصویر واقعا بزرگتر نمی شود 
ن�ام جاگذاری  ب�ه  روش�ی  از  و  ثابت می مان�د  لنز  کانونی  فاصله  بلکه 
)interpolation( استفاده می شود تا یک سری پیکسل های اضافی بر 
اساس پیکسل های موجود در تصویر تولید و به تصویر اضافه شود. این 
پیکسل ها با تکنیک های پردازش تصویر و فناوری موجود در لنز و تراشه 
پردازشگر تصویر در دوربین محاسبه و حدس زده می شود. به این ترتیب 

تصویر حاصله به صورت مجازی بزرگتر می شود.

ای��ن روزها آمادگی برای تغییرات جدی در بازار دس��تگاه های دیجیتال 
م��وج می زن��د؛ بازاری که چن��د ماهی به خاطر چش��م دوختن به نتایج 
گفت وگوهای تیم مذاکره کننده،  شور و هیجان خود را از دست داده بود 
و هر روز خبری از افزایش قیمت ها در آن دیده می ش��د، اکنون در پی 
این است تا نتیجه توافق اخیر را به نفع خود دیده و شاهد موج جدیدی 

از خریدها از سوی خریداران باشد.
هر چن�د که بی�ان آن س��خ�ت اس���ت اما پ�ر بیراه نیس�ت اگ�ر مدعی 
ش��ویم که این انت�ظارها همچن�ان بای�د ادام�ه داش��ته باش��د، چرا که 
تغییرات در قیمت ها به س��رعتی که در تص���ورات مردم می گذرد دیده 
نخواهد ش��د و همان طور که عوامل زیادی دس��ت به دست هم دادند 
تا موجبات رش��د قیمت ها را فراهم کنند، عوام�ل بس��یاری نیاز است تا 
الس��تیک خودروی رش��د قیمت ها را پنچر ک�رده و س��بب توقف و یا 

کاهش سرعت آن گردد. 
اکنون س��والی که در این ج��ا پی�ش می آی�د ای�ن اس���ت ک�ه نهایت�ا 
آی���ا بای�د امی�دی به کاه�ش قیم�ت در بازار فناوری کش��ور داش��ته 

باشیم یا خیر؟
در ای��ن مورد جایی برای تردید نیس��ت که نمی توان پاس��خ قطعی به 
این س��وال داد چرا که فرضا در پی تغییرات اخیر، قیمت ارز، پتانس��یل 
کاهش را در خود مش��اهده کرد اما حس��ب سیاس��ت ها، صالح بر عدم 
تغییر آن تش��خیص داده ش��د که نهایتا قیمت کااله��ای دیجیتال هم 

تغییر نخواهد کرد.
ح��ال با این وضعیت بالتکلیفی، هم بازاریان به دنبال یافتن کیفی ترین 
منابع خود هس��تند و هم مردم چش��م انتظار کاهش محسوس قیمت ها 
که در صورت به ثبات رس��یدن قیمت ارز هر دو به خواس��ته خود نائل 

آمده و خشنود می شوند.

البته باید اذعان نمود که موضوع یافتن یک ش��رکت تولیدکننده مطرح 
و ب��ا کیفیت برای بازار دیجیتال نیز جای بس��ی تامل دارد زیرا عده ای 
منبع��ی را که دارای چنین ویژگی هایی باش��د فق��ط در بیرون از مرزها 
جس��ت وجو می کنند و همین امر حس نگران��ی را بر می انگیزد؛ چرا که 
ب��ا پرداخت��ن بی رویه و خارج از حس��اب به واردات و ع��دم کنترل آن 
می ت��وان ضرب��ه ای محکم بر پاهای تازه جان گرفت��ه تولید داخل وارد 
آورد و ش��اهد نقش بر زمین ش��دن قامت نو اس��توار شده صنعت تولید 
لوازم دیجیتالی )که در س��ال های اخیر ش��اهد برخی اتفاقات مثبت در 

این صنعت بوده ایم( باشیم.
از س��ویی دیگر نمی توانی�م چش��مان خ�ود را بر پ��اره ای از واقعی�ت ها 
بس��ته و بدون ورود ش��رک�ت ها و برنده�ای س��طح ی���ک جه�ان و 
ایج�اد رقابتی پربازده، توقع پیش��رفت روز افزون این صنع�ت را داشت�ه 
باش��ی�م و این وظیفه دولت تدبی�ر و امید است که تدبیری خردمندان�ه 
اندیش��ی�ده و با چاره جویی هایی نظی�ر رساندن اجناس داخلی با قیم�ت 
کمت�ر به دست خریداران صحنه ب�ازار را برای رقابت متعادل کاالهای 
داخلی و خارجی و ارتقای هر چه بیش��ت�ر کیفیت برندهای داخلی آماده 

کند و امید تولیدکنندگان داخلی را به یاس تبدیل نکند.
در پایان الزم اس��ت خاطر نش��ان ش���ود که ف�ارغ از ه�ر س�رنوشتی 
که ب��رای آینده تحری�م ها و وضعیت بازار رق��م خواه�د خورد، حمایت 
همیش��گی و دلس��وزان�ه از تولیدکنندگان داخلی چ�ه از س��مت دول�ت 
و چه از س��وی م��ردم و همچنی�ن عم�ل وس��واس گون���ه به قوانین 
وض��ع ش��ده برای حمایت از تولید داخلی توس��ط تم��ام افرادی که هر 
ن��وع ارتباطی با بازار دارند، عامل اصلی پیش��رف�ت صنعتگران داخل و 

رونق بازار خواهد بود.

 Monitor: 15.6”  TFT LED-backlit LCD  4K   

 Main Board: ----    

CPU: Intel Core i7 4710HQ 2.50GHz 
Memory: 8 GB DDR3

VGA: NVIDIA GeForce GTX 860M GDDR5 4GB
HDD: 512GB SSD

Weight: 2.39 Kg               
ODD: ----      
OS: ----

KeyBoard: ----

Mouse:     ----

Speaker:     ----

Printer:     ----

----    

    ----

----    

----    
----    

----    

----    

----

----    

    ----

    ----

----    

----    

زیباروی گران بها!پس از توافق، بازار هنوز هم منتظر!

43/990/000 ريـال

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته

داشت خیلی هم به آن بدبین نباشید. در صورتی که هر دو 
نسخه ۳۲ و ۶۴ بیتی موجود بود، برای استفاده بهینه تر از 
رم، از نسخه ۶۴ بیتی استفاده کنید. چرا که این عمل در 

عملکرد کل سیستم موثر است و نه صرفا یک نرم افزار.
 به پردازنده و کارت گرافیک قوی تری احتیاج دارید!

"داشتن یک پردازنده قوی تر همیشه به نفع شماست" 
که  است  شده  ایجاد  دلیل  این  به  اشتباه  تصور  این 
کاربران نوع نیاز خود را به درستی در نظر نمی گیرند. 
اگر لپ تاپ خود را در دست گرفته و به مرور صفحات 
می کنید،  چک  را  خود  ایمیل های  و  می پردازید  وب 
نیست.  مناسب  شما  برای  اصال  قوی تر  پردازنده  یک 
پردازنده های قوی تر در CPU و کارت گرافیک، یعنی 
افزایش راندمان برای اجرای بهتر بازی ها و برنامه های 
گرافیکی در مقابل افزایش مصرف انرژی، هزینه و سر 
و صدای فن ها. اگر قصد اجرای بازی را دارید، چاره ای 
جز انتخاب بهترین ها ندارید اما اگر به بازی عالقه مند 
نیستید، در هنگام خرید، قیمت، میزان حرارت تولیدی، 
میزان مصرف انرژی، وزن، قابلیت حمل و مدت زمان 
مورد  بیشتر  را  برق  بدون  لپ تاپ  ماندن  باقی  روشن 

توجه قرار دهید.

شرایط ۶۴ بیتی سریع تر کار نمی کند. یک محدودیت 
در استفاده از رجیسترها برای نرم افزارهای ۳۲ بیتی در 
برای آن ها یک مزیت دیگر  سیستم های عامل مرسوم 
ایجاد می کند. در معماری ویندوز، برنامه های ۳۲ بیتی 
دلیل،  همین  به  و  دارند  بیشتری  رم  از  استفاده  حق 
سازندگان راندمان اجرا در دو حالت ۶۴ و ۳۲ را با هم 
راندمان  که  انتخاب می شود  حالتی  و  مقایسه می کنند 
بیشتری دارد. بنابراین اگر یک برنامه تنها نسخه ۳۲ بیتی 

پردازش تلقی می شد اما این روزها، افزایش تعداد هسته ها لزوما به عنوان 
افزایش راندمان تلقی نمی شود. نوع معماری، سرعت پردازش، میزان حافظه 
Cache پردازنده و ده ها پارامتر دیگر در سرعت پردازنده موثرند و از همین 

رو، بررسی Benchmarkها تنها و قطعی ترین روش برای مقایسه میزان 
راندمان پردازنده های گوناگون است.

 نرم افزارهای ۶۴ بیتی سریع ترند
این روزها پردازنده ها و سیستم  های عامل  ۶۴ بیتی هستند اما همه نرم افزارها 
نرم افزاری در  لزوما هر  این است که  این موضوع  نیستند. دلیل  بیتی   ۶۴

صحبت  رایانه ها  مورد  در  اشتباه  باورهای  از  برخی  درباره  پیش  هفته 
را  رایانه ها  بیشتری درباره  افسانه های  داریم  این هفته قصد  کردیم. در 

مطرح نماییم.
 حافظه رم بیشتر خیلی کمک می کند!

داشتن حافظه رم بیشتر یک اتفاق خوب است اما نه برای همیشه. اگر 
 Cache رم اضافی در یک رایانه وجود داشته باشد، این حافظه به عنوان
مورد استفاده قرار می گیرد اما نه به صورت نامحدود. در صورتی که در 
تقریبا همه  باشید،  داشته  رم  گیگابایت حافظه  معمولی 8  کاربری  یک 
نیازهای خود را برآورده کرده اید و در عمل، اگر این اندازه بدون افزایش 
نیاز، افزایش یابد، راندمان افزایش نمی یابد. در واقع افزایش رم باید زمانی 
صورت گیرد که نیاز به آن احساس شود، به طوری که برنامه های معمول 
و مورد نیاز همیشگی شما، تمام حجم رم را اشغال کنند. اگر دائما در این 
شرایط هستید، به فکر ارتقای حجم رم باشید در غیراین صورت امیدی به 
افزایش راندمان نداشته باشید. خوب است بدانید در مقابل، همیشه افزایش 

پهنای باند و سرعت رم، به بهبود راندمان منتهی می شود. 
 پردازنده هایی با هسته های بیشتر سریع ترند

این تصور اشتباه هم در رایانه ها و هم در تلفن های همراه صادق است، در 
حالی که شمارش تعداد هسته های پردازنده، به هیچ وجه مالک مناسبی 
برای سنجش میزان راندمان آن پردازنده نیست. شاید زمانی خلق یک 
برای  یک جهش  هسته ای  و هشت  چهار  و سپس  هسته  دو  پردازنده 

افسانه هایی در مورد رایانه ها که هنوز وجود دارند )قسمت دوم(
شاید باور شما نیز اشتباه باشد
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س��ابقه فیلترینگ شبکه های اجتماعی در ایران، نشان داده است که دالیل 
گوناگون��ی می تواند باعث فیلتر یا حداقل تهدید به فیلتر ش��دن یک ابزار 
ارتباطی ش��ود. فیسبوک به خاطر تالش برخی از کاربران برای براندازی و 
اقدامات سیاسی فیلتر شد، در حالی که همیشه به حمایت از صهیونیست نیز 
متهم بوده و هست. برای مدت کوتاهی گوگل پالس نیز فیلتر بود و البته 
هنوز هم به درس��تی کار نمی کند. فیلترینگ گوگل پالس دلیل مشخصی 
نداشت و صرف شبیه بودن برخی از قابلیت های آن به فیسبوک، این وضع را 
برایش به بار آورد، در واقع باید گفت مسئوالن صرفا راه تکرار بر خطر بستند. 
وی چت به خاطر مس��ائل اخالقی فیلتر شد در حالی که برخی از مسئوالن 
مدعی بودند که شکایات مردمی زیادی از وی چت صورت گرفته است. اما 

تهدید تلگرام به فیلتر شدن، شاید در نوع خود جالب ترین نمونه باشد.
چندی پیش اخباری از انتش��ار استیکرهای موهن یا گاهی غیراخالقی در 
تلگرام منتش��ر شد و به س��رعت، وزیر ارتباطات از امکان فیلتر شدن این 

نرم افزار به خاطر استیکرهایش خبر داد.
استیکر، یک تصویر معموال فانتزی است که جای شکلک های کالسیک را 
گرفته است. افزوده شدن امکان طراحی استیکر توسط کاربران در تلگرام موجی 
به راه انداخت که هزاران استیکر ایرانی ساخته و منتشر شد؛ شکلک هایی که به 
اعتقاد مسئوالن برخی از آن ها موهن یا غیراخالقی بودند. حال وزیر ارتباطات 
از حذف ش��کلک های تلگرام در ایران خبر داده تا این نرم افزار محبوب فیلتر 
نش��ود. واعظی در باره  استیکرهای توهین آمیز در تلگرام گفت: "مسئوالن 
تلگ��رام با همکاران این نه��اد تماس گرفته و عذر خواه��ی و عنوان کردند 
سیستمی برای همه کاربران دنیا طراحی کرده اند که کاربر بتواند استیکر بسازد، 
اما نمی دانس��تیم برخی کاربران در ایران از این موضوع سوءاستفاده می کنند 
بنابراین مسئوالن تلگرام عنوان کرده اند این امکان را در ایران مسدود می کنند 
تا بتوانند در ایران حضور داشته باشند.  در پاسخ آنان عنوان کردم که در صورت 

عدم تکرار این موضوع، این نهاد نیز ممانعتی از فعالیت تلگرام در ایران ندارد و 
تلگرام در ایران مسدود نمی شود".

زمانی که برای اولین بار خبر استیکرهای موهن منتشر شد، بسیاری از افراد 
فعال در این شبکه از وجود این چنین شکلک هایی بی خبر بودند. در واقع در 
بوق کردن این خبر، باعث شد که بسیاری از کاربران برای یافتن این چنین 
استیکرهایی کنجکاوتر شوند. با این وجود این روزها تب استیکرها فرو نشسته 
و این ش��کلک ها به اندازه یک شکلک بی اهمیت شده اند. با این وجود وزیر 
ارتباطات معتقد اس��ت که امکانی عمومی برای مردم همه دنیا، نمی تواند در 
کشور ما مناسب باشد، حتی اگر این امکان عمومی فقط شکلک مسخره ای 
باش��د که برخی از معاندان نادان از آن بد استفاده می کنند و البته خودشان را 

نیز برچسب دار می کنند.
مس��ئوالن موظفند در قبال قانون ش��کنی، هتک حرمت یا ترویج مسائل 
غیراخالقی عکس العمل نشان دهند اما گاهی هزینه این چنین عکس العملی 
بیش��تر از بی تفاوتی خواهد بود. در زبان فارسی ضرب المثلی پرکاربرد وجود 
دارد که می گوید جواب ابلهان خاموش��ی اس��ت. ساخت، انتشار و استفاده از 
اس��تیکرهای موهن به حقیقت کار ابلهانه  و البته بی خطری اس��ت و عموم 
مردم از کنار ای��ن تصاویر کامال بی تفاوت عبور می کنند، چون واقعا صرف 
توان در برخورد با این چنین حرکاتی به مراتب پرهزینه تر از نادیده گرفتن آن 
خواهد بود. این که مسئوالن تلگرام با وزارتخانه ایرانی تماس بگیرند و اعالم 
کنن��د که قابلیتی عمومی برای مردم جهان را از مردم ایران خواهند گرفت، 
چه معنایی می تواند داشته باشد؟ این که بپذیریم ما مردم ایران توان استفاده 
صحیح از کودکانه ترین نوع محتوا را نداریم، هزینه سنگینی نیست؟ ای کاش 
مس��ئوالن با درک بهتر فضای مجازی، کمی بیش��تر به عکس العمل های 
رسمی خود نسبت به مس��ائل بی اهمیت توجه نمایند و یا حداقل مذاکرات 

سازنده و راهبردی خود را به دور از فضای رسانه ای انجام دهند!

شکلک هایی که گران تمام می شوند! 
10/550/000 ريال وحید     صفایی

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

i7 4790
   i5 4440 1150

i3 3240

G2030 3MB/3GHz

G1820  (2mb   2.7GHz)  1150

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

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

 BIOSTRAR GT 650 1GB

ASUS 5450 2GB / SG

Sapphire 5450 / 1GB DDR3 / FU

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

ASUS Z87 K / FU
ASUS H87ME /VS

GIGA P81   D3 (3pci/usb3/paralel) 

GIGA H61M S2PT  /AJ

ASROCK H61MDPS  SYBER

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

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

           4GB GEIL /1600/ EVO Veloce

2GB APPACER / 1600  / SG      

2GB PATRIOT 1600 / VS             

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

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

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

500 TOOSHIBA 32MB / FU   

1/170/000 ريال
610/000 ريال

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

 EXTERNAL / PIONEER
LITEON BOX SAZGAR
 PIONEER OEM LIFE

HP  BOX SYBER
SAMSUNG OEM SARIR

آیا  است.  آمده  پیش  من  برای  سوالی  بایت.  سالم   
به طور  و  کامپیوتر  سخت افزاری  و  الکترونیکی  قطعات 
افت  دچار  زمان  مرور  به  پردازنده  و  مادربورد  واضح تر 
دو  اگر  مثال  می شوند؟  سرعت  افت  آن  تبع  به  و  کیفیت 
سیستم خریداری شود به طوری که کامال مشابه همدیگر 
کنار  استفاده  بدون  را  و دیگری  استفاده  از یکی  و  باشند 
گذاریم. آیا تفاوت سرعت و عملکرد آن ها چشمگیر خواهد 

بود؟ با تشکر
چندین عامل هست که در این کاهش سرعت دخالت خواهند داشت. 
از بین بردنش ساده است، گرد و  از عواملی که خیلی هم  مثال یکی 
خاک روی قطعات کامپیوتر است که باعث زودتر گرم شدن کامپیوتر 

می شود که همین عامل تا حدی از سرعت کامپیوتر کم می کند.
سخت  کامپیوتر  به  اگر  است.  استفاده  نوع  هست  که  دیگری  عامل 
کاهش  باعث  نتیجه  در  که  می شود  قطعات  استهالک  باعث  بگیرید 

سرعت کامپیوتر به مرور زمان می گردد. به عنوان مثال اگر از سیستم 
برای کارهای گرافیکی مثل فیلم و عکس های خیلی سنگین استفاده 
کنید، باعث فشار روی کامپیوتر می شود که کاهش سرعت را در پی 
خواهد داشت. ولی مثال اگر از آن برای تایپ استفاده کنید فشار چندانی 
را به سیستم وارد نمی کند. داشتن ویروس و تروجان و کرم ها هم باعث 
کاهش سرعت می شود. بعضی وقتها هم تعویض ویندوز باعث افزایش 

سرعت سیستم می گردد.
 سالم. من یه دی وی دی رایتر Asus با امکان چاپ لیبل 
خریده ام ولی زمانی که قصد استفاده از این امکان را دارم  
 Please insert LightScribe با عنوان   پیام خطایی  

disk ظاهر می گردد؟ لطفا راهنمایی کنید.
برای چاپ لیبل شما باید از دی وی دی های مخصوص این کار استفاده 
بوده   LightScribe ویژگی  دارای  باید  DVDها  از  این سطح  نمایید. 

باشند تا بتوانید از آن ها جهت چاپ لیبل استفاده نمایید.

| Drive |

| HDD |

| RAM |

| Motherboard |

| GraphicCard |

| CPU |یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار

صفحه کلید، موضوعی است که همیشه آن را احساس 
می کنید و بهتر است این ابزار، آزار دهنده نباشند. 

نفره عالقه مند هستید،  بازی های چند  اجرای  به  اگر 
کنترلر کنسول Xbox 360 را به شما توصیه می کنیم. 
این جویستیک که بی شک یکی از خوش ساخت ترین 
چیزی  آن  همه  است.  بازی  یک  انجام  برای  ابزارها 
ویندوزی  بازی های  بیشتر  اجرای  هنگام  در  که  را 
کنترلر  این  می دهد.  قرار  شما  اختیار  در  دارید،  نیاز 
به  توجه  با  خوشبختانه  دارد.  خوبی  بسیار  شارژ دهی 
همه  کنترلر،  این  از   8 و   ۷ ویندوز  طبیعی  پشتیبانی 
بازی های روز منتشر شده برای ویندوز از این کنترلر 
سازگاری  طبیعی،  صورت  به  و  می کنند  پشتیبانی 

کاملی با آن دارند.
البته این کنترلر در مقایسه با نمونه های معمول، کمی 
نیز به تناسب قیمت آن  اما کیفیت آن  گران تر است 
ویندوز  برای  کنترلر  این  راه اندازی  است.  بیشتر  واقعا 
کار بسیار آسانی است و هر طور هم که حساب کنید، 
یک  خرید  از  نوع،  این  از  کنترلر  چند  خرید  قیمت 
تنها  کنسول ها  همه  البته  است.  صرفه تر  به  کنسول 

یک کنترلر در جعبه خود به همراه دارند.

را به شما نمی دهد؟ اگر یک بازیکن حرفه ای باشید، 
احتماال یک ماوس و صفحه کلید بیسیم رضایت شما 
این  بازیکنان،  بیشتر  برای  اما  کرد  نخواهد  جلب  را 
مبل  روی  لذت  و  هستند  کارآمد  کامال  بیسیم  ابزار 
نشستن و بازی کردن، واقعا ارزش خرید این ماوس و 
صفحه کلید بیسیم را دارد. در این مورد زیاد خسیسی 
استفاده  گران تر  کمی  و  خوب  نمونه های  از  و  نکنید 
کنید. بر خالف کابل، خوب یا بد بودن یک ماوس یا 

به نظر مطلوب بود، بی دلیل پول زیادی خرج نکنید. بعد از اتصال رایانه به 
تلویزیون با کابل HDMI مختار به تفکیک دو صفحه نمایش یا نمایش 
همزمان یک تصویر هستید. برای این کار در ویندوز ۷ یا 8 از دکمه های 
ترکیبی پنجره و P استفاده کنید. در هنگام اجرای بازی برای کاهش فشار 
حتی  کنید.  استفاده   Duplicate حالت  از  است  بهتر  گرافیک،  کارت  بر 
می توانید نمایشگر فعلی رایانه را از آن جدا کنید، مشروط بر این که رایانه 

شما یک لپ تاپ نباشد.
حال روی مبل بنشنید و بازی کنید. ماوس و صفحه کلید سیمی این اجازه 

بازی های زیادی هم برای کنسول ها و هم برای رایانه طراحی می شوند. 
اگر چه به جرات تعداد بازی های ساخته شده برای ویندوز از هر کنسولی 
بزرگ،  تلویزیون  پای یک  و  با جویستیک  بازی  لذت  اما  است  بیشتر 
موضوع دیگری است. برای این کار باید رایانه خود را به یک کنسول 

خانگی تبدیل کنید.
برای کسانی که قصد ندارند رقم نزدیک به دو میلیون تومانی خرید یک 
کنسول نسل هشتمی را تحمل کنند، پیشنهاد می کنیم رایانه خود را به 
یک کنسول خانگی تبدیل کنید! تقریبا در بیشتر خانه ها می توان یک 
 HDMI پورت  به  که  تلویزیونی  کرد،  مشاهده  را  پیکر  تلویزیون غول 
 HDMI مجهز است. بیشتر کارت گرافیک های امروزی نیز یک خروجی

دارند. پس چرا یک کنسول خانگی نداشته باشیم؟
که  است  کارت هایی  دسته  آن  از  شما،  رایانه  گرافیک  کارت  از  اگر 
تلویزیون خانگی  به پشت  نگاه مجددی  ندارد،   HDMI کابل  خروجی 
خود بیندازید. احتماال با پورت آبی رنگ VGA رو به رو شوید. البته این 
منتقل  نیز  را  صدا  و  دارد  رزولوشن  انتقال  در  محدودیت هایی  پورت 
رایانه  فعلی  اسپیکر های  روی  همچنان  باید  که  جاست  این  نمی کند. 

خود حساب کنید.
برای تهیه کابل HDMI حساسیت زیادی به خرج ندهید. بعضی از این 
کابل ها بی دلیل خیلی گران هستند، در حالی که تقریبا همه آن ها یک 
کار را انجام می دهند. جنس پورت ها و کابل را برانداز کنید و اگر جنس 

رایانه خود را به کنسول خانگی تبدیل کنید!
چند گام تا اتصال رایانه به تلویزیون
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در جهان مجازي همیشه امنیت حرف اول را مي زند 
سیستم هاي  به  بتوانند  که  این  براي  کاربران  و 
فعالیت  محیطي  در  است  الزم  کنند  اطمینان  جدید 
آسان  و  راحتي  از  جدا  آن ها  براي  که  باشند  داشته 
فضاي  در  کافي  اندازه  به  هم  امنیت  کارها،  سازي 
سال ها،  گذشت  از  بعد  باشد.  داشته  وجود  اطالعاتي 
بسترهاي  به  جهان  مردم  بیشتر  که  مي بینیم  اکنون 
و  کرده اند  اعتماد  مختلف  نرم افزارهاي  و  مجازي 
تمامي کارهاي روزمره خود را از طریق رایانه ها انجام 
مي دهند. به همین خاطر در حال حاضر شرکت هاي 
بسیاري براي حفظ امنیت کاربران تالش مي کنند و 
قدرتمندي  و  متفاوت  نرم افزارهاي  منظور  این  براي 

را طراحي کرده اند. برنامه هاي مدیریتي امنیتي بیشتر 
دارد  طرفدار  کاربران  میان  در  نرم افزارها  دیگر  از 
را  امنیتي  مختلف  ابزارهاي  از  کاملي  مجموعه  زیرا 
تشکیل مي دهند. این برنامه ها عموما براي جلوگیري 
و  هکرها  حمالت  جاسوسي،  برنامه هاي  به  ابتال  از 
هفته  این  مي شوند.در  طراحي  مختلف  ویروس هاي 
 Outpost Security Suite Pro نرم افزار  شما  به 
قدرتمند  نرم افزار  چند  که  کرد  خواهیم  معرفي  را 
جمع  هم  کنار  در  مجموع�ه  ی�ک  در  را  امنیت�ي 
ش�رکت  از  محص�ولي  ن�رم افزار  ای�ن  اس�ت.  ک�رده 
تولید  زمینه  در  شرکت  ای�ن  است.   Agnitum Ltd

محصوالت امنیتي نرم افزاري و سخت افزاري مختلف 
کاربردي  برنامه  یک  نرم افزار  این  مي کند.  فعالیت 
رایانه ها  آلوده شدن  از  به منظور جلوگیري  است که 
به ویروس و برنامه هاي جاسوسي طراحي شده است 
و مجهز به یک فایروال یا دیواره آتش بسیار قدرتمند 
بود  خواهید  قادر  شما  برنامه  این  از  استفاده  است.با 
به راحتي سیستم خود را کنترل کرده و به مقابله با 
مشکالت امنیتي مختلف بپردازید. نکته جالبي که در 
است  این  مي خورد  چشم  به  اوتپست  نرم افزار  مورد 
با ترکیب بخش ضد ویروس و ضد جاسوس به  که 
بخش قدرتمندي رسیده است که باعث مي شود بتواند 
و  کرده  حمایت  حمله ها  تمامي  مقابل  در  سیستم  از 
آورد.با  وجود  به  شما  سیستم  براي  را  پایدار  امنیتي 

نصب این مجموعه نرم اف�زار و استفاده از فایروال آن 
خود  برنامه هاي  تمام�ي  مي توانید  که  این  بر  عالوه 
کنید،  کنت�رل  اینترنت  به  دسترسي  هنگ�ام  در  را 
اسپم ها،  ویروس ها،  مقابل  در  که  بود  خواهید  ق�ادر 
تروجان ه�ا و دیگر خطرات موج�ود در وب از رایانه 
خود محافظ�ت کنید.این ن�رم افزار در پای�ان هر روز 
از تمامي برنامه هاي مخرب�ي ک�ه  مي تواند فهرستي 
قص�د ته�دید رایانه شما را داشته اند در قالب گزارشي 
از  با استفاده  اختیار شما قرار دهد. همچنین شما  در 
در  که  داشت  خواهید  را  قابلیت  این  مجموعه  این 
این  از  را  وب  صفحات  و  کرده  جست وجو  اینترنت 
این موارد  بر  باز کنید. عالوه  امن  طریق به صورتي 
این نرم افزار امکاني را در اختیار شما قرار مي دهد تا 
ناخواسته  الکترونیکي  نامه هاي  ورود  از  آن  با کمک 
شما  کنید.  جلوگیري  خود  الکترونیک  صندوق  به 
اینترنت را  به  برنامه هاي مختلف  مي توانید دسترسي 
محدود کرده و یا شرایط خاصي را براي هر برنامه در 
هنگام اتصال به اینترنت و به روز رساني تعیین کنید. 
به  خود  سیستم  براي  را  امني  فضاي  ترتیب  این  به 
به طور حتم تحت  کارها  کلیه  و  آورد  وجود خواهید 
نظارت شما انجام خواهند گرفت. شما مي توانید این 

نرم افزار را از نشاني
http://goo.gl/cMWBAq

دانلود کرده و امنیت را به سادگي تجربه کنید.

بس��یاري از کاربران با این که چند س��الي از خریدن 
رایانه ش��ان مي گذرد اما باز هم دلشان نمي آید که در 
کیس خود را ب��از کرده و ببینند که داخل آن چه خبر 
است، مس��لما تمیز نگه داش��تن قطعات و جلوگیري 
از خ��اک گرفتگي آن ها تا حد زیادي به ش��ما کمک 
مي کند تا طول عمر وس��یله خود را افزایش دهید. اما 
ای��ن که چگونه ای��ن کار را انجام داده و رایانه خود را 
تمیز نگه دارید مسئله اي است که نیاز به آموزش دارد. 
در این هفته به شما راه و روش هایي را خواهیم گفت 
تا با استفاده از آن ها بتوانید رایانه خود را تمیز کرده و 

گرد و غبار قطعات مختلف آن را بزدایید.

 رایانه را از گارانتي خارج نکنید  
عجل��ه نکنید. ابت��دا باید ب��ه یک نکته بس��یار مهم 
توجه داش��ته باشید. اگر ش��ما رایانه خود را از شرکتي 
خریداري کرده اید که براي ضمانت آن، پش��ت کیس 
را پلمب کرده اس��ت، به هیچ عن��وان آن را باز نکنید. 
ای��ن پلمب که معموال به صورت یک برچس��ب و در 
مواردي پلمب س��ربي و براي مدت یک س��ال است، 
ه��ر گونه ایراد س��خت افزاري قطعات رایانه ش��ما را 
ضمان��ت مي کند. هر چند ای��ن ضمانت ها در مواردي 
عامل برخي کالهبرداري ها نیز ش��ده است، اما در هر 
صورت بهتر اس��ت از باز کردن آن ک��ه باعث از بین 

رفتن شرایط ضمانت مي شود خودداري کنید.

 پیچ ها را بچرخانید  
ح��ال که از پلمب نبودن کی��س خود اطمینان حاصل 
کردید مي توانید پیچ هاي پش��ت درب آن را باز کنید. 
در این مرحله بهتر اس��ت ابتدا کیس را در محیطي باز 
برده و به کمک هواي سرد سشوار، غبار آن را بزدایید. 
البت��ه براي انجام این کار دس��تگاه هاي ویژه  محتوي 
هواي فشرده وجود دارد که به دلیل در دسترس نبودن 
آن براي شما، استفاده از هواي سرد سشوار هم کفایت 
مي کند. پ��س از این مرحله باید با یک دس��تمال که 
کمي مرطوب ش��ده باشد، محیط داخلي کیس را تمیز 
کنید. بهتر اس��ت دقت کنید که دس��تمال با اتصاالت 
روي مادربورد و س��ایر قطعات برخورد نداش��ته باشد. 
ش��ما مي توانید براي تمیز کردن روي قطعات از یک 

قلم موي بسیار نرم و یا پنبه نیز استفاده کنید. 

فن ها نیاز به نظافت دارند  
بیش از همه قطعات، فن ها هس��تند که به کمک شما 
احتیاج دارند. معموال روي پره هاي فن ها پر از گرد  و 
خاکي مي ش��ود که میان هواي داخلي کیس و محیط 
بیرون آن در حال تبادل اس��ت. این مشکل روي فن 
اصلي کیس که روي پاور قرار دارد بهتر قابل مشاهده 
است. شما عزیزان مي توانید با احتیاط کافي، فن روي 
س��ي پي یو که در وس��ط مادربورد تعبیه شده است را 

نیز تمیز کنید.

رایانه تکاني ادامه دارد  
در مرحل��ه بعد مي توانید روي س��طح خارجي قطعاتي 
مانن��د هارددیس��ک، فالپ��ي درای��و، س��ي دي رام و 

دي وي دي رام را گردگیري کنید.
معم��وال روي ای��ن بخش ها نیز گرد و غب��ار فراواني 
انباشته مي ش��ود. پس از انجام این کارها درب کیس 
را همانند حالت اول در جاي خود قرار داده و پیچ هاي 
پش��ت آن را ببندید. بدین ترتیب نظافت داخلي کیس 

به پایان مي رسد. 

به فکر دست هاي خود نیز باشید  
از محی��ط داخلي کیس که خارج ش��ویم به دو عضو 
مهم رایانه، یعني صفحه کلید و ماوس مي رس��یم. این 
دو وس��یله نیز معموال محل خوبي براي انباشته شدن 
آلودگي هس��تند و به دلیل آن که ارتباط مس��تقیمي با 
دس��تان ش��ما دارند، نظافت آن ه��ا از اهمیت ویژه اي 

برخوردار اس��ت. براي تمیز ک��ردن صفحه کلید، ابتدا 
س��یم اتص��ال آن را از پش��ت کیس جدا کنی��د. البته 
دوس��تاني ک��ه از نوع بي س��یم این قطعات اس��تفاده 
مي کنن��د دیگر نی��ازي به انجام ای��ن کار ندارند. یک 
پارچ��ه یا کاغ��ذ روي میز قرار دهید. س��پس صفحه 
کلی��د را کام��ال بچرخانی��د، به طوري ک��ه کلیدها رو 
ب��ه میز ق��رار بگیرند. حال اگر به آرام��ي به کلیدها و 
پش��ت صفحه کلید ضربه بزنید خروج آشغال هاي ریز 
از البه الي کلیدها را مش��اهده خواهی��د کرد. پس از 
ای��ن کار مي توانید با یک پارچه نرم و ظریف، فواصل 
می��ان کلیدها را نیز تمیز کنی��د. در مرحله بعد ماوس 
خ��ود را بچرخانید و به پش��ت آن نگاهي بیندازید.اگر 
از ماوس ه��اي قدیمي اس��تفاده مي کنید، در پش��ت 
آن ها غلتک دایره اي ش��کلي را مشاهده خواهید کرد 
که همانند یک جاروي دس��تي، آشغال هاي روي میز 
را جم��ع آوري و در داخل ماوس انباش��ته مي کند. این 
غلتک ه��ا در محفظه اي قرار دارند که با یک چرخش 
س��اده باز مي ش��ود.با انجام این کار مي توانید تمامي 
ضایعات جمع شده در داخل ماوس را خارج کنید. اگر 
از جمله کاربراني باش��ید که به نظافت محیط اطراف 
رایانه خود اهمیت مي دهی��د، انجام نظافت داخلي در 
بازه طوالني مدت حدود یک بار در س��ال براي ش��ما 
کفایت خواهد ک��رد. در غیر این صورت طول این بازه 

را کوتاه تر کنید.
الزم به ذکر اس��ت که انجام ای��ن کارها در بازدهي و 

کارآیي رایانه نیز تاثیر مستقیم خواهد داشت.

 سالم بایت. هنگام ورود به ویندوز این اخطار به نمایش در می آید. لطفا 
توضیح دهید علت این اخطار چیست؟

the program can`t start because nss3.dll is missing 
from your computer. Try reinstalling the program to 
fix this problem

با تشکر
این مشکل مربوط به فایل های DLL سیستم شماست.

دو راه وجود دارد تا مشکل حل شود:
۱- برنامه را پاک کنید و دوباره نصب کنید که معموال خود نصب کننده مشکل را 

حل می کند.
۲- یک بسته DLL کامل مثل DirectX را نصب کنید یا فقط فایل ناموجود را پیدا 

کرده ونصب کنید.
می توانید برای این کار برنامه IOBIT را از اینترنت دانلود و استفاده کنید.

 سالم. من نرم افزار Visual Studio 2012 را نصب کردم اما آن را 
بعد از چند ساعت از طریق کنترل پنل لغو نصب کردم. مجددا خواستم 
اخطار  اما  کنم  نصب  را   Visual Studio 2013 یعنی  جدید  نسخه 
می دهد که نسخه قبلی در رایانه شماست، در حالی که آن را حذف کرده ام. 

لطفا برای حل مشکل راهنمایی کنید. ممنون از لطفتان
و  نمی کند  پشتیبانی  را   VS 2013 که  می کنید  استفاده   XP ویندوز  از  حتما  شما 
فقط از ویندوز ۷ سرویس پک یک به بعد پشتیبانی می کند و این اخطار مربوط به 

همین است.
را  جدید سیستم عامل  نسخه های  یا  و  ارتقاء  را  خود  ویندوز  باید  مشکل  رفع  برای 

نصب نمایید. 

 سالم بایت. من از لپ تاپ دل مدل n5010 به همراه ویندوز 7 استفاده 
 (bsod)error atikmpag.sys ارور  مرگ  آبی  صفحه  در  می کنم. 

می دهد. مشکل آن چیست؟
این مشکل احتماال ممکن است در رابطه با درایور گرافیکی شما باشد، آن را پاک 

کنید ببینید مشکل حل می شود یا نه.
 Display قسمت  در  و   Device Manager قسمت  در  آن  کردن  پ�اک  برای 
Adapters روی درایور گرافیکی راست کلیک کنید و آن را لغو نصب کنید و سپس 

نرم افزار را از طریق کنترل پنل پاک کنید.
اگر مشکل حل نشد احتماال ویندوزی که نصب می کنید خراب است.

 سالم بایت. برای کج کردن متن در فتوشاپ باید چه عملی روی آن 
انجام دهم؟

ابتدا متن خود را بگیرید و بکشید تا انتخاب شود و سپس روی متن انتخاب شده 
راست کلیک کرده و گزینه warp را انتخاب کنید. در پنجره ای که باز می شود استایل 

مورد نظر خود را مشخص کنید.

 سالم بایت عزیز. من آفیس 2۰۱۰ داشتم بعد فایل نصب آفیس 2۰۱3 
را از اینترنت دانلود کردم. حاال با وجود این که آفیس 2۰۱۰ را پاک کردم 

باز هم آفیس 2۰۱3 نصب نمی شود. لطفا راهنمایی کنید.
را  آفیس  مجددا  می توانید  است.  داشته  مشکل  کردید  نصب  که  نسخه ای  احتماال 

دانلود و نصب کنید.

 سالم بایت عزیز. لطفا درباره حالت Safe Mode در ویندوز توضیح 
دهید و چگونگی ورود به آن را بیان کنید. با تشکر

هنگامی که شما حالت Safe Mode را در سیستم عامل ویندوز دستگاه خود اجرا 
را  ویندوز  با  کار  برای  نیاز  مورد  توابع  و  تنظیمات  ملزومات،  فقط  ویندوز  می کنید، 

اجرا می کند.
حالت  در  ندارید.  دسترسی  اینترنت هم  به  حتی   Safe Mode استاندارد  حالت  در 
و  دارند  ضعیف  و  متفاوت  حالتی  ویندوز  و  صفحه نمایش  گرافیک   Safe Mode

رزولوشن صفحه روی 8۰۰×۶۰۰ پیکسل تنظیم شده که این یعنی حداقل تنظیمات 
.Safe Mode اعمال شده ویندوز برای اجرای حالت

اما در مورد کاربرد عمدتا زمانی که ویندوز باال نیاید حالت Safe Mode می تواند به 
ما برای باال آمدن ویندوز کمک کند و یا وقتی ویروسی بعضی کاربردهای ویندوز را 
 Safe Mode مختل کرده باشد و یا اختالالتی را به وجود آورده، می توان از حالت

برای حذف برخی از ویروس ها استفاده کرد.
برای  کنید.  ری استارت  را  کامپیوتر  ابتدا   Safe Mode حالت  کردن  فعال  برای  
رفتن به حالت Safe Mode قبل از ظاهر شدن لوگوی ویندوز کلید F8 را بزنید. 
)برای اطمینان از اجرا شدن حالت Safe Mode می توانید این کلید را چندین بار 

فشار دهید(.

جعبه ابزار امنیت
 گلسـا ماهیـان

رایانه شما نیاز به نظافت دارد
نکاتی که باید هنگام نظافت رایانه رعایت کنید

ITدراجتماعپرسشازشماپاسخازما

مبتدیان
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ای��ن روزه��ا تقریبا هم��ه آدم هایی ک��ه دور و برمان 
می بینی��م رژیم دارند. از حذف ش��ام گرفت��ه تا رژیم 
اتکین��ز و آب درمانی و راهکاره��ای دیگر ولی آیا به 
این موضوع دقت کرده اید که پایبندی به این برنامه ها 
بدون نظ��ارت یک متخص��ص تغذیه ی��ا یک مربی 

ورزشی چه قدر سخت است؟
تا ب��ه ح�ال ب�ه ای���ن موض�وع فک���ر ک�رده اید که 
تناس��ب ان��دام می توان�د درس��ت کف دس��تت�ان یا 
دقی�ق ت��ر بگوی��م ال به الی اپلیکی�ش��ن های تلف�ن 

همراه هوشمن�د شما باشد؟!
البت��ه از بی�ن صده���ا گزین�ه ای که موق���ع دانل�ود 
این نرم افزاره��ا پیش رویمان وج��ود دارد، انتخ�اب 
یک�ی، دو اپلیکی�ش�ن کارب�ردی ک�ه هم درس�ت کار 
می کنن��د و هم نتایج عملی دارن���د آن ق�دره�ا ه�م 

کار ساده ای نیست.
به همی��ن خاطر قص��د داری��م نمون��ه ای از بهترین 
اپلیکیش��ن های س��المتی و تناس��ب اندام را به شما 

معرفی کنیم.
انتخاب ه��ای م��ا بر چه اساس��ی ب��وده؛ کاربران چه 
درج��ه ای ب��ه اپلیکیش��ن های موردنظ��ر داده اند، آیا 
اپلیکیشن های مورد نظر چیز کامال منحصر به فردی 
را به کاربر ارائه می کنند؟ آیا کاربردش��ان آسان است؟ 
قابل اطمینان و بدون باگ هس��تند؟ و باالخره امکان 

گسترش دارند؟

ما یک اپلیکیش��ن اختصاصی به این منظور پیش��نهاد 
می کنیم که نام آن Run Keeper است. داشتن این 
اپلیکیشن روی تلفن همراه هوشمند درست مثل این 
است که یک دستگاه کالری سنج یا تردمیل حرفه ای 

همیشه همراه شماست.
نرم افزار ران کیپر س��رعت دویدن، مس��افت، ضربان 
قلب، کالری از دس��ت رفته و س��وزانده ش��ده و مدت 
زمان دویدن ش��ما را اندازه گیری می کند و اگر نسخه 
جدیدش را دانلود کنید، امکانات زیادی در اختیار شما 

قرار خواهد گرفت.
حس��ن این اپلیکیشن در سادگی بیش از حد آن نهفته 
اس��ت. وقتی وارد این اپلیکیش��ن می ش��وید یک نوار 

زردرنگ می بینید.
با کشیدن دس��تتان روی آن نوار و وارد کردن وزن و 
قدتان، اپلیکیشن شاخص توده بدنی و وزن ایده آلتان 

را محاسبه خواهدکرد.
به این صورت می فهمید که اضافه وزن دارید یا چاق 
هس��تید و باید چه قدر وزن کم کنید تا دوباره اندامی 

متناسب پیداکنید.
یکی از س��خت ترین بخش ه��ای برنامه کاهش وزن، 
س��الم خوری است. کافی اس��ت وزن ایده آل تان را 
وارد کنی��د تا برایتان حج��م غذایی را که باید بخورید 

محاسبه کند.
ب��ه ای��ن ترتی��ب می توانی��د روی می��زان غذایی که 

می خورید هم کنترل مناسبی داشته باشید و هر وقت 
بیشتر از اندازه خوردید خود را تنبیه کنید.

ب��رای دانلود این برنامه می توانید به لینک زیر مراجعه 
کرده و بهترین مشوق برای الغر شدن خود باشید.

http://goo.gl/r1drdI

الغری با گوشی همراه

عده ای هس��تند که بازی و هیج��ان را دو کلمه مترادف 
می دانند و اگر بازی هیجان نداشته باشد، به نظرشان ارزش 
ندارد. این دسته از افراد معموال تمایلی به بازی های فکری 
نداشته و بیشتر به سمت بازی های اکشن کشیده می شوند.
اگر شما هم از طرفداران بازی های اکشن می باشید بازی که 
این هفته به شما معرفی می کنیم در سبک اکشن و هیجان 
انگیز می باش��د و برای سیستم عامل اندروید منتشر شده 
اس��ت. این بازی توانسته است در گوگل پلی امتیاز باالیی 
کسب کند و از محبوبیت باالیی برخوردار باشد. موضوع این 
بازی از این قرار است که یک اژدها آزاد شده است و تاریکی 
و نیروهای اهریمنی همه جا را فرا گرفته اند اکنون شما در 
این ب��ازی باید در نقش یک جنگجوی قدرتمند و با اراده 

تمام تالش خود را به کار گیرید تا در جنگ با این نیروهای 
اهریمنی، سرانجام به هدف نهایی خود یعنی نابودی شوالیه 
تاریکی و اژدهای خشمگین برس��ید. خود را آماده نبردی 
عظیم با نیروی ش��یاطین و تاریکی کنید. سفر خود را در 
جهان تاریکی ها آغاز ک��رده و با چالش های مختلفی که 
پیش روی شماست مبارزه کنید، شما یک جنگجوی واقعی 
هس��تید پس این را به همه ثابت کنید و تاریکی ها را یک 
بار برای همیشه از س��رزمین خود بیرون کنید. این بازی 
یک بازی آنالی�ن با گرافیک و محیطی جالب می باشد و 
Darkness Reborn نام دارد و برای دانلود آن می توانید 

از لینک زیر استفاده کنید:
http://goo.gl/bMXWDa

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

Byte.Hamrah@gmail.com

 با سـالم و عرض خسته نباشـید. لطفا درباره سیسـتم عامل جدید 
نوکیـا )یعني  X( توضیـح دهید و بگویید که آیـا مي تواند به جاي یک 

گوشي  اندروید کار کند یا خیر؟ 
نوکی��ا ب��ا ترکیب دو سیس��تم عامل محب��وب اندروی��د و ویندوزفون، سیس��تم عامل 
گوش��ي هاي س��ري X خود را طراحي و تولید کرده است. به طوري که ظاهر و رابط 
کاربري این گوش��ي ها بسیار ش��بیه به ویندوزفون و کمي شبیه به آشا بوده ولي تنها 
برنامه ها و بازي هاي اندرویدي را اجرا مي کند. گوشي هاي اندرویدي نوکیا شامل سه 
م��دل Nokia X ،Nokia X+ ،Nokia XL مي باش��د. Nokia X و +Nokia X تنها 
۲۵۶ مگابایت در میزان حافظه رم با هم اختالف دارند که پس��وند "+" هم نش��انگر 

همین قضیه است.
اما Nokia X با Nokia XL تفاوت هاي بیشتري با همدیگر دارند. اندازه صفحه نمایش 
XL، یک اینچ از X بزرگ تر است و به دنبال آن XL تراکم پیکسلي پایین تري نسبت 

به X دارد.
عالوه بر این، دوربین ۵ مگاپیکسلي XL در مقایسه با 3.2 مگاپیکسل X قوي تر بوده 

و یک فالش LED آن را همراهي مي کند.
 X داراي دوربین مکالمات ویدئویي با کیفیت ۲ مگاپیکس��ل اس��ت که XL همچنین
از این امکان محروم اس��ت. حافظه رم X نس��بت به مدل باالتر خود، ۲۵۶ مگابایت 
ضعیف تر اس��ت.در نهایت نوکیا براي XL باتري قوي تر و بهتري در نظر گرفته است 

که ۲۰۰۰ میلي آمپر ساعت ظرفیت دارد. 

 سالم بایت. چگونه مي توان تقویم میالدي براي گوشي هواوي را به 
تقویم شمسي تبدیل کرد؟

براي این کار مي توانید از اپلیکیش���ن هاي تقوی�م شمس���ي ک�ه به صورت فارس��ي 
 Persian وج��ود دارن�د اس��تف�اده کنی���د. ب�ه عن�وان مث���ال برنام�ه های��ي نظی�ر
Calendar یا مخص�وص گوش��ي های�ي ط�راح�ي ش���ده اند ک�ه از سیس�ت�م عامل 

اندروی�د استف�اده مي کنند.
ش��ما هم مي توانید به آس��اني این برنامه ها را نصب کرده و تقویم شمسي در گوشي 

خود داشته باشید. 

 سـالم بایت عزیز. من گوشـي گلکسـي اس دارم. همیشه سنگین 
کارمي کند؛ حتي هنگ مي کند. لطفا راهنمایي فرمایید.

نکته مهمي که باعث مي شود سرعت گوشي پایین آید برنامه هایي است که در پشت زمینه 
در حال اجرا هس��تند و شما از آن ها خبر ندارید.براي آگاهي از این برنامه ها باید به بخش 
تنظیمات گوش��ي خود بروید و با انتخاب گزینه Application Manager به س��ربرگ 
س��وم یعني Running رفته و برنامه هاي در حال اجرا را دیده و برنامه هایي را که به آن 

نیازي ندارید، متوقف کنید.
بهتر است ابتدا جلوي اتصال خودکار برنامه ها به اینترنت را بگیرید.از بست�ه ب�ودن برنامه ها 

اطمینان حاصل کنید.
ضمن این که بهتر است حافظه گوشي خود را با فیلم و عکس یا نصب برنامه هاي زیادي 

که از آن ها استفاده نمي کنید، پر نکنید.
 

 سـالم من گوشي گلکسي s3 دارم. مدتي هست که این پیام روي 
گوشي ام مي آید:

unfortunately the process com.google.maps has stoped
لطفا کمکم کنید. با تشکر

براي بر طرف کردن این مش��کل ابتدا وارد تنظیمات گوشي خود شوید. سپس گزینه 
Application Manager را انتخاب کنید و از صفحه باز شده به سربرگ سوم یعني 

Running بروید.

در این بخش به دنبال برنامه اي با نام Google Services بروید و پس از آن الزم 
اس��ت هر دو گزینه اي را که براي ش��ما نمایش داده مي شود Stop کنید تا دیگر آن 

پیام روي گوشي شما نمایش داده نشود.

 سـالم بایت. دوربین گوشـي سـوني اکسـپریا M چند مگاپیکسل 
اسـت؟ با چه رزولوشـني عکـس مي گیرد؟ در مـورد امکانات آن کمي 

توضیح دهید. 
دوربین اصلي این گوش��ي ۵ مگاپیکس��ل است و رزولوش��ن آن هم ۲۵۹۲ در ۱۹۴۴ 
پیکسل است. این دوربین فوکوس خودکار و فلش LED دارد. عکاسي در این گوشي 
امکان درج م��کان جغرافیایي یا همان Geo-tagging را دارد و همچنین عکاس��ي 

پانوراما هم در آن پشتیباني مي شود.
فوکوس لمسي، Stabilization و HDR هم از دیگر خصوصیات دوربین این گوشي 

شرکت سونی است.

تولد در تاریکی

لیست اپلیکیشن های اندرویدی ارائه شده توسط AVG که 
بیشترین استفاده از باتری دستگاه را دارند به تازگی منتشر 
شده اس��ت، این برنامه ها جزو مواردی هستند که باتری را 
تخلیه کرده و فضای بیشتری از حافظه رم و اطالعات گوشی 
را مصرف می کنند. اپلیکیش��ن های این لیست از بین یک 
میلیون اپلیکیشن اندرویدی انتخاب شده و اپلیکیشن موسیقی 
اسپاتیفای باالترین مصرف باتری را در بین دیگر اپلیکیشن ها 
دارد. می توان گفت یکی از عوامل اصلی مصرف زیاد باتری 
در اپلیکیش��ن ها نیاز به ذخیره و فراخوانی مداوم اطالعات 
است. اپلیکیشن اسپاتیفای زمانی که اجرا می شود مصرف 
باتری باالیی دارد و اپلیکیش��ن فیس��بوک حتی زمانی که 
اجرا نشده، باتری گوشی را تخلیه می کند. به محض این که 
کاربر گوشی هوشمند خود را روشن کند اپلیکیشن فیسبوک 
مصرف باتری خود را آغاز می کند. در بین اپلیکیش��ن های 
اندرویدی، Tumblr و Snapchat مصرف ترافیک بیشتری 
نسبت به سایر اپلیکیشن ها دارند و پس از آن ها اپلیکیشن های 
BBC News، Netflix و اسپاتیفای در رتبه های بعدی قرار 

دارند. اپلیکیشن استریم موسیقی اسپاتیفای می تواند از فضای 
داخلی دستگاه برای ذخیره ۳۳۳۳ قطعه موسیقی استفاده کند. 
به همین دلیل اسپاتیفای در رتبه اول اپلیکیشن های پرمصرف 
اطالعات گوش��ی قرار دارد. در این لیست بعد از اسپاتیفای، 

مرورگر کروم رتبه دوم و س��پس به ترتیب اپلیکیشن های 
Line Camera، Kindle و SoundCloud در رتبه های 

 AVG بعدی قرار دارند. تونی انس��ومبل مدیر ارشد امنیتی
Technologies در خصوص اپلیکیشن ها گفت: بسیاری 

از کاربران هر روزه از اپلیکیش��ن های کاربردی مانند چت و 
آب و هوا اس��تفاده  می کنند. حت��ی اگر زمان کمتری روی 
آن ها صرف ش��ود، این اپلیکیش��ن ها تاثیر به سزایی روی 
مصرف باتری دارند. تعدادی از اپلیکیشن هایی که محبوب 
هستند، مصرف باتری، ترافیک اینترنت و مصرف اطالعات 
گوشی را هدف گرفته اند. بنابراین اگر سوال پیش آمده که 
چرا دستگاه اندرویدی تان عملکرد مورد نظر را ارائه نمی کند، 
این اپلیکیش��ن ها و مصرفش��ان می تواند دلیلی برای افت 
عملکرد دس��تگاه باشد. احتماال از اینکه متوجه شوید کدام 
اپلیکیشن ها مصرف باالیی دارند تعجب خواهید کرد! در بین 
اپلیکیشن هایی که به صورت خودکار اجرا می شوند، سرویس 
Beaming Service سامسونگ بیشترین مصرف باتری 

را دارد و در بین اپلیکیش��ن هایی که کاربران اجرا می کنند، 
اپلیکیش��ن WatchON سامسونگ مصرف باتری بسیار 
باالیی دارد. برخی دیگر از اپلیکیش��ن ها مانند اسنپ چت 
و Walmart که به دلخواه کاربر نصب می ش��وند، مصرف 

بسیاری باالیی از باتری دستگاه اندرویدی را دارند.

این برنامه ها قاتل باتری هستند

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه
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ب��ازی کوچ��ک این هفت��ه Car Eats Car 3  نام دارد. این بازی یک عنوان اکش��ن 
فیزیک محور است. داستان بازی در کابوس یک پسر بچه اتفاق می افتد. در نسخه های 
قبل دیدیم که او خواب می بیند ماشین اسباب بازی اش توسط ماشین دوستانش خورده 
می شود و ماشین او برای فرار از این سرنوشت شوم، تمام تالش خود را به کار می گیرد 

و اینک ماجرا ادامه می یابد.
هر مرحله از بازی شامل مسیری نسبتا پر فراز و نشیب با موانع متعدد است. در صورتی که 
بتوانید ماشین را به سالمت از این مسیر عبور دهید، می توانید به مرحله بعدی دسترسی پیدا 
کنید. در هر مرحله تعداد زیادی جواهر سرخ رنگ و تعداد معدودی چرخ دنده طالیی وجود 
دارد. با جمع آوری این جایزه ها می توانید ماشین خود را آپگرید کنید. بازی از اصول فیزیکی 
پیروی می کند. با استفاده از کلید های جهت دار صفحه کلید، می توانید تعادل ماشین را به 
چپ یا راست تغییر داده و شرایط را برای پرش یا حفظ موقعیت برای جلوگیری از سقوط 
فراهم کنید. با استفاده از دکمه های Z، X یا Space می توانید موتور جت را فعال کرده، 
از توانایی ویژه ماش��ین استفاده کرده و یا یک بمب به سمت دشمنانی که شما را تعقیب 
می کنند، پرتاب نمایید. در فروشگاه بازی آپگریدهای متعددی برای خرید وجود دارد. این 
آپگریدها می توانند ماشین شما را به یک خودروی توانمند و البته خطرناک تبدیل کنند، به 
طوری که بتوانید به سادگی بسیاری از دشمنان را از سر راه خود بردارید. در صورت تمایل 
این بازی را با حجمی نزدیک به 8 مگابایت از نش��انی زیر دانلود نمایید. )رعایت حروف 

کوچک و بزرگ در هنگام وارد کردن لینک الزامی است(.
http://goo.gl/K4AX08 

ماشین ماشین خوار

 برخـی از بازی های نسـبتا قدیمی در رایانه من بـا لگ و افت فریم 
فراوان اجرا می شـوند در حالی که بازی های بسیار جدیدتر با گرافیک 

سنگین تر بسیار خوب اجرا می شوند. مشکل از کجاست؟
خرابی نسخه های کرک ش��ده بازی ها، معمول ترین عامل اجراهای نامناسب بازی ها 

در رایانه های توانمند است اما لزوما مشکل همیشه به این عامل محدود نمی شود.
بازی های قدیمی برای اجرا در سیس��تم عامل های قدیمی ساخته شده اند. این بازی ها 
ب��رای اجرا با درایورهای گرافیکی قدیمی بهینه ش��ده اند و با کتابخانه های گرافیکی 
قدیمی س��ازگارند. ممکن اس��ت تغییر و تحوالت نرم افزاری طی چند س��ال، مانع از 
اجرای مناس��ب بازی های قدیمی تر در رایانه های مدرن امروزی شود. به عنوان مثال 
ما نتوانس��تیم یک بازی س��اخت س��ال ۲۰۰۰ را در یک رایانه با پردازنده Core i7 و 
کارت گرافیک بس��یار توانمند اجرا کنیم. بعدها سازنده بازی اعالم کرد که این بازی 
با پردازنده های Core i7 س��ازگاری ندارد. این قبیل ناهماهنگی ها و ناسازگاری میان 
س��خت افزارها و نرم افزارهای نسل های قدیمی تر با نمونه های امروزی به وفور اتفاق 
می افتد در حالی که ممکن اس��ت بس��یاری از افراد هرگز در چنی�ن ش���رایطی قرار 
نگیرن��د. اجرای بازی در ش��رایط Compatibility Mode می توان��د به اجرای بهتر 
بازی ها و دیگر نرم افزارهای قدیمی کمک کند. خوشبختانه سیستم های عامل ویندوز، 
قابلیتی برای اجرای برنامه های قدیمی  تحت شرایط اجرا در شرایط یک سیستم عامل 
قدیم��ی را دارند که Compatibility Mode نامیده می ش��ود. برای اس��تفاده از این 
قابلیت، روی فایل اجرای بازی راس��ت کلیک کرده و گزینه Properties را انتخاب 
نمایید. س��پس ب��ه زبانه Compatibility Mode رفته و این ام��کان را فعال نمایید. 
حال یک سیس��تم عامل قدیمی تر مانند Windows XP را انتخاب نمایید تا بازی در 

همان شرایط اجرا شود.
 در هنگام اجرای بازی، صفحه کلید رایانه ام به جز کلید باال و پایین 

از کار می افتد، برای رفع این مشکل چه کنم؟
با توجه به تعریف سازنده بازی از کنترلر و صفحه کلید، در هنگام اجرای بازی بیشتر 
دکمه ه��ای صفح��ه کلید کاری انج��ام نمی دهند و بعضی از دکمه ها نیز در ش��رایط 
خاص��ی، کار می کنن��د. به Setting بازی مراجعه کرده و بررس��ی کنید بازی به طور 
پی��ش فرض ب��ا چه دکمه هایی کار می کن��د. هر یک از فعالیت ه��ا در بازی با دکمه 
خاصی اجرا می ش��ود و در بیش��تر بازی های امروزی، تنظیمات کنترلر یا صفحه کلید 
قابل تنظیم اس��ت. معموال بازی ها نمی توانند دلیل از کار افتادن صفحه کلید باش��ند 
و در صورتی که صفحه کلید در محیط ویندوز به درس��تی کار کنند، این طور فرض 
می ش��ود که در محیط بازی نیز به درس��تی کار خواهند کرد و از کار افتادن احتمالی 
بعضی از دکمه ها، به این دلیل اس��ت که ب��رای آن دکمه ها در بازی، فعالیت خاصی 

تعریف نشده است.

بازیکوچک

پرسشوپاسخبازی

را حت��ی کوتاه تر می کند اما کس��ب پیروزی در مقابل 
ش��یاطین یا انج��ام خدمت به مردم، ای��ن زمان را به 
تعویق انداخته و فرصت کافی را برای کس��ب آمادگی 
 Sorcerer ت��ا لحظه رویارویی با لش��کریان قدرتمند
King در اختیار ش��ما قرار می دهد. ش��هر با س��رعت 

نس��بت کمی به س��اخت نیروهای نظامی، آپگرید زیر 
بناها و ساخت س��الح و تجهیزات بهتر مشغول است 
ام��ا آن چه بیش از هر چی��زی اهمیت دارد، به تعویق 
انداخت��ن زمان حمله نابود کنن��ده و باال بردن تجربه 

قهرمان بازی است.
این جاس��ت که چند گروه نظامی باید در هر جهت به 
حرکت درآیند و ش��ما از همه فرصت های پیش روی 
خود برای مبارزه با شیاطین و خدمت به مردم استفاده 
کنید. با این وجود س��رعت نزدیک شدن زمان نابودی 
همیشه بیشتر از س��رعت به تعویق انداختن آن است 
و Sorcerer King تقریبا همیش��ه قوی تر از شما به 
نظر می رسد. ش��اید این یک حسن بزرگ برای بازی 
Sorcerer King محسوب شود، چرا که هیچ گاه به 

یک بازی آسان تبدیل نمی شود.
رویارویی با هر دش��من در بازی، ش��امل یک مبارزه 
نوبت��ی در یک محیط محدود اس��ت که ف��رار از آن 
ممکن نیس��ت. این همان جایی است که قابلیت های 

مهم قهرمان، سالح های جادویی و لشکریان همراه او 
به نمایش گذاشته می شود.

البته همانند بسیاری از بازی های این سبک، هنوز هم 
راه هایی برای پیروزی ب��ر قوی ترین نیروهای هوش 
مصنوع��ی در این بازی وجود خواهد داش��ت، چرا که 
هنوز هم هوش مصنوعی آن طور که می باید توس��عه 
نیافته اس��ت و اگر خیلی س��خت گیر باشید باید گفت 
ک��ه Sorcerer King نی��ز از ضعف هوش مصنوعی 

رنج می برد.
در مقابل گرافیک زیبا، طراحی هنری خالقانه و رنگ 
آمیزی چش��م نواز بازی، قطع��ا یکی از نکات مثبت و 
قابل تحسین بازی خواهد بود که بازیکنان این سبک 
را خشنود خواهد کرد. به خصوص وقتی با واسط های 
متعدد گرافیکی بازی رو به رو خواهید ش��د، درخواهید 
یافت که بی ش��ک س��ازنده درک کامل��ی از نیازهای 
بازیکنان داشته است. صداگذاری و موسیقی بازی نیز 

کامال مناسب به نظر می رسد.
در مجموع منتقدان بازی امتیاز بس��یار خوب 8۲ را به 

این بازی داده اند.
Sorcerer King تنها در سیس��تم های عامل ویندوز 

میزبانی می شود.

مجموع��ه ب��ازی Anno یکی از بهتری��ن بازی های 
اس��تراتژیک – شهرس��ازی محسوب می ش��ود که تا 
ب��ه امروز پا به دنیای بازی ها گذاش��ته اس��ت. با این 
وجود س��کوت UbiSoft به مدت ۵ سال درباره آینده 
این مجموعه، بس��یاری از عالقه من��دان Anno را از 
ساخت نسخه بعدی برای این بازی ناامید کرده بود تا 
این ک��ه در E3 2015 از Anno 2205 پرده برداری 
 Anno شد. این عنوان نسخه بعدی از مجموعه بازی
خواه��د بود. همانند نس��خه های پیش��ین، عدد چهار 
رقمی نمایانگر سالی است که وقایع بازی در آن اتفاق 
می افتد. نس��خه قبلی یعنی Anno 2070 زمانی را به 
تصویر می کش��ید که به علت دستکاری های گسترده 
بش��ر روی زمین، آب همه جا را فراگرفته بود و معدود 
جزیره های کوچ��ک، تنها مکان های باقی مانده برای 
زندگی بودند. در Anno 2205 بش��ر از شر آلودگی و 
ف��وران آب نجات یافته اما اینک به ش��دت با کمبود 

منابع رو به رو است.
آن چه UbiSoft در مورد Anno 2205 منتشر کرده، 
نش��ان می دهد که نس��خه جدید همچنان به اصالت 

مجموع��ه خ��ود پایبند اس��ت؛ یک عنوان در س��بک 
شهرس��ازی که رقابت و جنگ ه��ای نه چندان جدی 
در فضای استراتژیک، فضای کلی بازی را تحت تاثیر 

قرار می دهد.
در نس��خه  قبلی، آن چه پس از وقایع قرون وسطایی 
هم��ه چیز را متحول ک��رده بود در چند اتفاق س��اده 
خالصه می ش��د؛ باال آمدن س��طح آب ه��ا و افزایش 
آلودگی. این جا بود که آرک های غول پیکر برای سفر 
زیر دریاها س��اخته ش��ده  بودند و پاک کردن جزایر از 
ش��ر دود و رادیواکتیویته به یکی از هیجان انگیز ترین 
 Anno 2205 بخش های بازی تبدیل ش��ده ب��ود اما
آلودگی و آب را از بازیکنان می گیرد و در مقابل، فضا 

را پیشنهاد می دهد.
س��فر به ماه! این همان چیزی است که باید برای آن 

تالش کنید. 
در نقطه آغازین، با جزایری حداقل ۵ برابر بزرگ تر از 
جزایر نس��خه های پیش رو به رو خواهید بود. این یعنی 
شهرهای بزرگ، جمعیت فراوان و آسمان خراش های 
س��ر به فلک کشیده بیش��تر در انتظار ش��ما هستند. 

همچنان کش��تیرانی بخش��ی از ب��ازی خواهد بود اما 
Anno 2205 به ش��ما پیش��نهاد می دهد میان جزایر 

وس��یع بازی پل بزنید. احداث یک پل بس��یار موثرتر 
از کش��تیرانی عمل خواهد کرد و مس��یر تجاری میان 

جزایر را باز خواهد نمود.
ش��ادی مردم در نس��خه قبل، دلیل بقا ی��ا در مقابل 
ناراحتی آن ها دلیل ترک کردن ش��هر بود. این ویژگی 
در نس��خه جدید همچن��ان وجود خواهد داش��ت اما 
عوامل بیش��تری در تعیین ش��ادی موثر خواهند بود. 
تامین نیازهای اولیه، هم��ه چیزی بود که مردم را در 
 Anno 2205 نسخه های پیشین ش��اد می کرد اما در
توس��عه یافتگی و مقابل��ه با رکود، ش��رط الزم برای 

مقابله با افسردگی مردم است.
پس از رسیدن به سطح قابل قبولی از پیشرفت، امکان 
س��فر به ماه و ایجاد یک کلنی روی ماه فراهم خواهد 
ش��د. گلخانه های آسمانی تنها راه کشت و کار و فراهم 
نمودن غذا برای ساکنان ماه خواهد بود اما آن چه مهم تر 
به نظر می رس��د، ارس��ال منابع برای توسعه شهرهای 
گسترده و غول آسای روی زمین است. پیشرفت تمدن 
در این نسخه شامل حداقل 8 فصل است، این در حالی 
است که پیشرفت ۴ فصلی در نسخه قبلی می توانست 
پیچیدگی بس��یار فوق العاده ای ایج��اد کند. این یعنی 
Anno 2205 یکی از پیچیده ترین بازی های س��بک 

شهرسازی است که تا به امروز ساخته شده و در عمل، 
تامین نیازهای نسل هش��تم حاصل پیشرفت یکی از 
پیچیده ترین فعالیت هایی خواهد بود که تا به امروز در 

یک بازی تجربه کرده ایم.
در  تنه��ا  پیش��ین  نس��خه های  مث��ل  ب��ازی  ای��ن 
سیس��تم های عامل ویندوز میزبانی می شود. نیمه دوم 

پاییز امسال، زمان عرضه این بازی خواهد بود.

پیش به سوی ماه!
Anno 2205 به آسمان می رود

زمان رویارویی نزدیک می شود
Sorcerer King با ایده  خالقانه خود درخشید

 وحید     صفــایی

بازی های سبک 4X بی انتها به نظر می رسند. علیرغم 
این که هر س��ال ش��اهد انتشار نس��خه های جدید و 
متف��اوت از بازی های این س��بک هس��تیم، روزبه روز 
عناوین تازه ای س��اخته می ش��وند که گاهی کامال با 
دیگر بازی های این س��بک متفاوت به نظر می رس��ند 

و طعم کامال تازه ای دارند!
عنوان Sorcerer King بازی تازه منتش��ر ش��ده ای 
است که توسط Stardock Entertainment توسعه 

داده شده است.
Stardock Entertainment خالق عناوین بس��یار 

موفقی در س��بک 4X است اما این بار به جای توسعه 
نس��خه جدیدی از بازی های پیش��ین، به خلق عنوان 

جدید Sorcerer King پرداخته است.
در نگاه اول Sorcerer King یک عنوان استراتژیک 
4X – نقش آفرینی شس��ته و رفته به نظر می رسد و 

البته این ویژگی س��بک ترکیبی در آن، از همان ابتدا 
خودنمایی می کند.

داس��تان بازی در یک دنیای کام��ال فانتزی و خیالی 
اتف��اق می افت��د، جایی ش��بیه به س��رزمین میانی که 
میزب��ان مجموعه داس��تان های ارب��اب حلقه ها بود. 
 Sorcerer .داس��تان کلی نیز فضای مش��ابهی دارد
King ن��ام ش��خصیت بد داس��تان اس��ت؛ موجودی 

اهریمنی که س��رانجام به س��راغ هر کسی رفته و او 
را ناب��ود می کند. قهرمان بازی، یک دالور اس��ت که 
حکومت بر یک شهر کوچک را بر عهده دارد. داستان 
جایی آغاز می شود که حمله Sorcerer King قطعی 
ش��ده و زم��ان این حمل��ه، تنها به عملک��رد قهرمان 

بستگی خواهد داشت.
گیم پلی بازی یک آغاز آش��نا دارد؛ یک شهر کوچک 
و ی��ک قهرمان ک��ه تنها یک س��رباز قوی تر به نظر 
می رس��د و چن��د نی��روی نظامی کام��ال معمولی که 
قهرم��ان را همراه��ی می کنن��د و ماجراجوی��ی آغاز 
می ش��ود. زم��ان حمل��ه Sorcerer King روزبه روز 
نزدیک تر می ش��ود. انجام کارهای شیطانی این زمان 

خبربازی

خبربازی
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مشهـد    
سعیده خلیلی مطلق

امید دیمی
بیرجند

افقـی:

جدولشماره374

اسامی برند    گان مسابقه حل جد    ول شماره 373
بایت جد    ول شماره 372

بتوان  ولی  باشه  نداشته  معرفی کن که دوربین  موبایلی  لطفا گوشی  بایت.   سالم 
برنامه های کاربردی و بازی روی آن نصب کرد. )دارای سیستم عامل اندروید باشه(

 سالم بایت. درباره خرید یک Voice Recorder خوب مطلب بنویسید.

 با سالم لطفا روش ساخت ایمیل را توضیح دهید. از مشهد هستم.

 سالم. اگر ممکن است اطالعاتی از دستگاه PS3 بگذارید و آموزش درون دستگاه را در 
هفته نامه ترسیم کنید. ممنون می شوم.

 سالم. لطفا درباره تبلت سامسونگ Tab s توضیح بدهید و بگویید برای کارهای 
روزمره تماشای فیلم و بازی سبک مناسب هست یا خیر.

 سالم بایت. اگر امکانش هست یک گوشی اندرویدی با قیمت۷۰۰ هزار تومان با 
امکانات مناسب معرفی کن. ممنون

 بایت سالم. می خواستم قیمت کارت گرافیک های DDR5 را اعالم کنید و بهترین 
آن ها را در قیمت خود معرفی کنید. متشکرم 

 سالم بایت. اگر امکان دارد در رابطه با گوشی هوآوی G510 توضیح بده. ممنون 

 سالم بایت. لطفا در مورد DLNA و دستگاه LG DVR توضیح کامل بده و نحوه 
استفاده از آن را شرح بدهید. با تشکر

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

 با سالم بایت. اگر برای شما امکان دارد یک گوشه از هفته نامه فناوری را اختصاص 
بدهید به برنامه ها و بازی های سیمبین ۱ تا ۵. با تشکر فراوان از هفته نامه فناوری 

اطالعات.

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

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

 سالم بایت. تبلیغاتت را خواندم. راجع به تبلت خیلی دوست داشتم یکی می داشتم. 
سراغ نداری که قسطی باشد. بدون پیش پرداخت، بدون چک کارمندی! فکر هم نکنم 

باشد ولی اگر بود خبر بده. 

 سالم بایت. یک سیستم خوب برای کارهای معماری معرفی کن. شدید الزم دارم. 

 سالم بایت عزیز. سایت هاي بازي و نرم افزارهایي براي آندروید معرفي کنید. ممنون 

 بایت. یک قسمت از هفته نامه را به آموزش اختصاص بده. ممنون

 بایت سالم. لطفا بازی هایی برای گوشی های bada معرفی کنید. با تشکر

امیرعباسصانعی-سعیدخیراتی-ابوالفضلمرشدلو-مریمواعظینژاد
-حمیدرضازنجانی-هادیبروشکی-رضاغالمی-تهمینهدهقان-
عیسـیدهقان-زهرهغالم-آیدیننوری-هژیرجوهرچی-فتحا...
غفاری-احمدجلیلییوسفنژاد-فرزانهاخالقی-الههآبنوس-بیژن
کچرانلویـي-زهراصنعتی-جوادگلسـتاني-نبـاتروانبد-زهرا
حاجیپور-مجیدپسندیده-شهریارعطایی-امیددیمی-ماهمنیر
ابراهیمپور-محبوبهجعفری-رضالطفيایلهائي-انسیهآذرکسب-
علیعلیونفرگی-حمیدطاهرزاده-امیرپورطالبی-حبیبا...سبزهکار

بایت به 2 نفر »یک نفر از مشـهد     و یک نفر از شهرسـتـان« از کسـاني که رمز جد    ول نشریه را ارسـال کنند    ، جوایزي 
به رسم یــاد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمیــل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پیـــامک 
به شـماره 2۰۰۰999 قبــل از چاپ شـمــاره بعد    ي به د    فتر بــایت ارسال شود    . پیامک هاي ارســالي فقط باید     د    ر 

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

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

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

۱- یکی از سایت های تاثیر گذار در ایجاد روبات های مخرب )صفحه ۵( 
- از شبکه های اجتماعی ۲- اندیشه و نظر - از لوازم برقی – نام یکی از 
قله های رشته کوه زاگرس ۳- نام نقطه ای که در آدرس های اینترنتی قرار 
می دهند - گام ۴- فشردن ماوس - از نوشیدنی های گرم - درخت انگور 
۵- کلمه پرسش از زمان انجام کاری - چاشنی ساالد - داستان بلند ۶- از 
نرم افزارهای آفیس - از نت های موسیقی - آب منجمد شده ۷- تکرار یک 
حرف - سرویس Dmail تنها برای این سرویس صندوق پستی مناسب 
است )صفحه ۴( - از ویتامین ها 8- در ادبیات فارسی به عنوان پسوند 
شباهت در آخر کلمه به کار می رود -پسوند بسیاری از فایل ها - از حروف 
الفبای فارسی ۹- از زبان های برنامه نویسی - روشن بودن چراغ ID - از 
جنگ افزارها ۱۰- از محصوالت اپل - جوانمرد ۱۱- مدیرعامل سابق گوگل

رمز جد    ول 374  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
) ۱  افقی و  ۱  عمودی( - ) 8  افقی و ۱ عمودی( - )۲ افقی و  ۶  عمودی( - )۱۰ افقی و ۲ عمودی(
)۱۱ افقی و ۱۱ عمودی( - )۱۰ افقی و ۷ عمودی( - )۲ افقی و ۱۱ عمودی( - ) ۹  افقی و ۲ عمودی(

) ۲  افقی و  ۶  عمودی(

)Alexa( رمز جد    ول شمــاره 373: الکسا

عمـودی:

مدیر محصوالت سرویس Dmail )صفحه ۴( - مایه حیات است ۲- من 
و تو - واحد پول کش��ور ترکیه - از زبان های برنامه نویس��ی ۳- شناس��ه 
اینترنتی - از بازی های مهیج رایانه ای ۴- از انواع قرص های روان گردان 
- مکان – سخن بیهوده ۵- واحد سنجش توان الکتریکی - وزیر اسبق 
وزارت ارتباطات )صفحه ۵( ۶- ش��بکه - م��ادر ۷- منش و بزرگواری - 
پهلوان - نش��انه مفعول اس��ت 8- دیمیل - از ان��واع حبوبات ۹- پیامبر 
نخس��تین - کلمه ای که در هنگام درد به کار می رود - از س��خت افزارها 
۱۰- واحد پول کشور ژاپن - معادل سه کیلوگرم است - از جزایر زیبای 
کش��ورمان ۱۱- فناوری در حد میکرو - یکی از ش��رکت های ارائه دهنده 

اینترنت پرسرعت )صفحه ۵(

همـــراهباشـــماجـــدول

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

د    بیر هفته نامه بــایت: 
سید     سعید     طباطبــایی

مد    یـر اجرایي:
مهد    ی یزد    ی نژاد    

شمــاره پیــامک
2000999

شمــاره تماس
 37617000

Email

Byte@Khorasannews.com

نشـانی
بلوار ســازمان آب )شهید     صاد    قی(

د    فتر مرکزی روزنامه خراســان
ضمیمه بایت

صدایی در رنگ های مختلف

ش��رکت ال جی بلوتوث هدست جدیدی را به نام LG tone active به بازار عرضه 
کرده است که مناسب برای ورزش و تناسب اندام می باشد.

این محصول که کامال ضد آب، ضد عرق و ضد ضربه اس��ت در طیف وس��یعی از 
رنگ های متنوع تولید شده است.

از ویژگی های این محصول ال جی می توان به راحتی اس��تفاده از آن و همچنین ۱۳ 
ساعت استفاده مداوم بدون نیاز به شارژ را نام برد.

ام��کان اتصال آن به دو دس��تگاه مختلف به صورت همزمان نیز وج��ود دارد. این 
محصول ۱۲۹ دالری با سیستم بلوتوث به گوشی موبایل شما متصل شده و در هر 

جا قابل استفاده خواهد بود.

دوربین هوشمند تشخیص اسلحه

GunDetect نوع جدیدی از دوربین های هوش��مند اس��ت که قادر به تش��خیص 

اس��لحه و هش��دار به کاربر در زمان واقعی می باش��د. این دوربین جالب با نصب در 
مح��ل کار یا هر مکان دیگری مثل بانک ها و مکان های امنیتی چنان چه فردی با 
اس��لحه وارد شود، چشم دوربین سریعا آن را پردازش کرده و از طریق هشدار متنی 

به کاربر اطالع می دهد.
این محصول از طریق سیستم WiFi به تلفن های هوشمند متصل شده و هر گونه 

تغییر وضعیت در مکان مورد نظر را به کاربر هشدار می دهد.
این محصول جالب توس��ط ش��رکت Nanowatt طراحی شده است. دوربین ۳۴۹ 
دالری ف��وق در نوع خود بی نظیر اس��ت و برای بس��یاری از مکان هایی که نیاز به 

مراقبت ویژه دارند، مناسب است.

رکوردر صوتی

اگر به دنبال راهی آس��ان و س��ریع برای گرفتن انواع فایل های صوتی و استفاده از 
آن ها در هر جا هس��تید این  مس��تطیل های بسیار کوچک و فشرده کمک مناسبی 

برای شما خواهند بود.
Instamic نوعی Audio رکوردر بس��یار با کیفیت و کامپکت اس��ت که اندازه آن 

1x1.5x0/5اینچ بوده و در هر جا قابل اس��تفاده است. این محصول کامال ضد آب 

بوده و تا ۵ فوت زیر آب قابل استفاده است.
تا ۴ ساعت امکان ضبط فایل صوتی به صورت مداوم توسط آن وجود دارد و چون 
مجهز به سیستم بلوتوث است، به راحتی می توان کلیه فایل ها را به گوشی موبایل 

منتقل کرد.
قیمت این محصول جالب ۱۴۹ دالر است.

قسمت به قسمت

اگر از آن دس��ته کاربرانی هستید که همیشه تعداد زیادی گجت به 
 USB hub لپ تاپ شما متصل است، به شما پیشنهاد می کنیم این

جالب را برای خود تهیه کنید.
CUSBY نام این محصول است که به صورت مدوالر طراحی شده 

و ب��ه کاربر این امکان را می دهد تا بتوان��د در صورت نیاز هر تعداد 
USB hub که نیاز دارد، به هم متصل کرده و استفاده کند.

 HDMI و کابل USB-A ،USB-B ای��ن محصول پرکاربرد ش��امل
بوده که به اشکال مختلف می توانند به یکدیگر متصل شوند.

مکعب مستطیل همه کاره

شرکت iHOME به تازگی محصولی با نام K2 را به بازار عرضه کرده 
که تلفیقی از چندین وسیله مختلف است.

این محصول در واقع نوعی اسپیکر بیسیم با اتصال بلوتوث است که هم 
 K2.به عنوان رادیو و هم به عنوان باتری همراه قابل اس��تفاده می باشد
ان��دازه ای برابر 8.27X4.26X2.52 اینچ دارد و وزن آن تنها ۳۱ گرم 
است. روی مانیتوری که در جلوی اسپیکر قرار دارد، ساعت نمایش داده 
می شود. با استفاده از دو فناوری NFC و بلوتوث به تلفن همراه متصل 
می شود. کیفیت صدای بسیار مطلوب و امکان استفاده از آن به عنوان 

رادیو از دیگر امکانات این محصول صد دالری است.

 شاد ی طباطبایی

موبایل هوشمند، باتری همراه
Janus نام این گوش��ی موبایل Rugged اس��ت که 
می تواند ب��ه م��دت ۹۰ روز در حال��ت Standby قرار 
داشته باش��د. نکته جالب این که از این گوشی می توانید 
به عنوان باتری همراه اس��تفاده کرده و سایر گوشی ها را  
شارژ نمایید.این محصول که در اندازه یک کارت اعتباری 
و 99X56.8X5.5mm طراحی شده است، کامال ضد 

آب و ضد ضربه بوده وبسیار باریک است.
 OLED 1500 است و مجهز بهmAh ذخیره انرژی آن
1.68 اینچی بوده که شماره تلفن، پیامک، زمان و میزان 

شارژ باقی مانده را روی آن نشان می دهد.
قیمت این محصول ۶۹ دالر است.
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