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یادداشت
سعید طباطبایی


دروغهای شاخ دار سیزده در جهان فناوری
حتما تا به حال ش��نیدهاید که میگویند ،یک نفر دروغ ش��اخدار گفته اس��ت ،یکی از
س��رگرمیهایی که بسیار معروف است و در چند سال اخیر شرکتهای فناوری برای
برتر بودن در آن هزینه کردهاند ،دروغ اول آوریل اس��ت .دروغی که همه برای گفتن
آن سعی میکنند خالقیت بسیار ویژهای از خود نشان دهند .از چند سال قبل تا همین
امسال میان شرکتهای فناوری رقابت جالبی در این زمینه ایجاد شده است به نوعی
که هر کدام از این شرکتها سعی میکند تمام هنرش را به کار گیرد تا دروغ بهتری
بگوید این برنامه تا جایی پیش رفته اس��ت ک��ه از چند ماه قبل برنامه ریزی ویژهای
ب��رای اجرای طرح خود میکنند و حتی س��رمایه گذاری زی��ادی هم روی طرح خود
انجام میدهند .اولآوریل دقیقا روزی اس��ت که همه به یکدیگر دروغهای ش��اخدار
میگویند و البته قرار نیس��ت این دروغها به باورهای عمومی تبدیل ش��وند .در واقع
این بهانه ای اس��ت برای قدرت نمایی غول های فناوری جهان بر سر برد تبلیغاتی و
هدایت افکار عمومی .دروغ یکآوریل در ایران هم با نام دروغ  13از قدیم االیام اجرا
شده است و دراین روز مردم به هر نحوی تالش میکنند تا برای داشتن اوقاتی بهتر
سربه سر هم بگذارند .در این میان شرکتهای تکنولوژی برای شوخی با مشتریانشان
دروغهای بسیار جذابی را میگویند.
ب��ه عنوان مثال ش��رکت سامس��ونگ یکی از بهتری��ن دروغهای امس��ال را گفت و
محص��ول جدیدی با نام  Galaxy Blade Edgeبه ص��ورت اختصاصی برای زنان
خانه دار معرفی کرد .در این دروغ گفته شده است که این تلفن همراه عالوه بر تمامی
قابلیتهای نرمال به چاقویی تبدیل میشود که با آن میتوان گوشت یا سبزی خورد
کرد .سامس��ونگ در این دروغ خود ادعا کرده اس��ت که با خرید این محصول ش��ما
میتوانید اولین چاقوی هوش��مند جهان را در دس��ت بگیرید و در خورد کردن سبزی
یا درس��ت کردن س��االد به دیگران کمک کنید .جالب اس��ت که برای نش��ان دادن
تواناییهای این گوش��ی هوشمند ،برای مش��تریان یک ویدئوی تبلیغاتی هم درست
شده و این محصول به صورت رسمی معرفی شده است.
یکی دیگر از دروغهای جذاب امس��ال پروژه ش��رکت سونی با عنوان PlayStation
 Flowبود .طبق گفته شرکت سونی این محصول یک انقالب در بازیهای ویدئویی
ایجاد خواهد کرد .طبق ادعای شرکت سونی اگر شما در استخر یا هر محیط آبی دیگر
باش��ید و  PS Flowخود را هم روشن کرده باشید از همان لحظه به بعد بازی که در
حال انجام آن هستید روی عینک شما نمایش داده خواهد شد و هر حرکتی که در آب
انجام میدهید به صورت مستقیم در بازی شما تاثیر گذار خواهد بود.
این دروغها پشت سر هم به مردم گفته شده است و در برخی از مواقع با توجه به این
که تمامی این دروغها در خبرگزاریهای معتبر و رس��می منتش��ر میشوند و حتی در
رابطه با آنها عکس و فیلمهای زیادی وجود دارد بس��یار س��خت خواهد بود که شما
در همان بار اول تش��خیص دهید که به ش��ما دروغ گفته ش��ده است .دروغهای برتر
امس��ال بعد از سامسونگ و سونی متعلق به ش��رکت پا به سن گذاشته مایکروسافت
و گوگل بوده است.
این دروغها به ش��رکتهای حوزه فناوری خالصه نمیش��ود و هر س��ال شبکههای
تلویزیون��ی و خبرگزاریه��ای مختلف هم از این دروغها برای ایجاد تنوع و س��رگرم
کردن مخاطبان خود استفاده میکنند و به قدری خوب این جریان را مدیریت میکنند
که این امکان وجود دارد تا زمانی که خودش��ان نگفتهاند که یک دروغ تحویل ش��ما
دادهاند ،در واقع وجود چنین رسمی از قدرت نفوذ و ابزارهای قدرتمند تبلیغاتی حکایت
میکند که میتواند غیر منطقی ترین اتفاقات را در ذهن مردم واقعی جلوه دهد.

در حالی که مشترکان تلفن همراه براین باورند که
نسبت به سالهای گذشته به مراتب پیامکهای
کمتری دریافت کرد ه و اکثرا از نرمافزارهای پیام
رسان رایگان استفاده کردهاند ،اپراتورهای تلفن همراه
از ارسال  ۱۹میلیارد پیامک نوروزی خبر میدهند .به
گزارش ایسنا ،طی سالهای گذشته همواره در لحظه
تحویل سال نو و حتی از مدتی قبل از آن و تا پایان
نوروز ،ارسال پیامکهای مختلف تبریک نوروزی امری
متداول میان مشترکان تلفن همراه بوده است اما طی
سال  ۱۳۹۳با گسترش فعالیت شبکههای ارتباطی
موبایل و استفاده مردم از نرمافزارهای پیامرسان ،بخش
قابل توجهی از پیامهای تبریک نوروزی به این شبکهها
منتقل شد به گونهای که حتی در ایام نوروز کندی این
شبکهها اعتراض کاربران را به همراه داشت.
با این حال پس از به پایان رسیدن ایام تعطیالت
اپراتورها که سالهای قبل معموال حدود دو بار در
ایام نوروز به اعالم آمار پیامکهای ارسال شده خود
میپرداختند ،پس از  ۱۴روز این آمار را اعالم کردند.
اما در نهایت با اعالم این آمارها سواالتی ایجاد شد؛
زیرا مشاهدات بسیاری از مشترکان گویای آن بود که
تعداد پیامکهای تبریک ارسالی و دریافتی در سال
جاری به مراتب کمتر از سالهای قبل بوده است.
از سویی آمارهای مقامات رسمی گویای آن است که در
حال حاضر بیش از  ۲۰میلیون گوشی هوشمند در دست
مشترکان تلفن همراه قرار دارد که طبیعتا این گوشیها
به طور بالقوه از امکان اتصال به شبکههای ارتباطی
موبایلی برخوردار بوده و به نظر میرسد اکثر مشترکان
آنها از نرمافزارهای ارتباطی استفاده کنند و این در حالی
است که بنا بر آمارهای رسمی موجود در کشور حدود
 ۷۰میلیون سیمکارت فعال وجود دارد.
بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که حدود یک
سوم مشترکان موبایل از گوشیهای هوشمند استفاده
میکنند و حتی اگر تنها  ۱۰درصد پیامهای خود را
از طریق شبکههای موبایلی ارسال کنند ،رقم قابل
توجهی از تعداد پیامکها کاسته خواهد شد.
آیا آمارها حقیقی هستند؟
با این حال وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که تا
چه اندازه آمارهای ارائه شده از سوی اپراتورها حقیقی
به نظر میرسند ،اظهار کرد" :اگر اپراتورها آمار را به
اشتباه منتشر کنند در ازای آن ملزم به پرداخت مبلغی
به دولت هستند چرا که به ازای ارسال هر پیامک از
سوی اپراتورها مبلغی نیز به عنوان سهم دولت در
نظر گرفته میشود که اگر اپراتورها آمار اشتباهی در
این زمینه منتشر کنند ،به ازای آن ملزم به پرداخت
سهم دولت خواهند بود" .البته محمود واعظی به نکته
دیگری نیز اشاره کرده و افزود که طی سالهای گذشته

مردم چگونه عید را به هم تبریک گفتند؟

پیامک یا وایبر؟ مسئله این است!
اگر اپراتورها آمار را به اشتباه منتشر کنند در ازای آن ملزم به پرداخت مبلغی
به دولت هس�تند چرا که به ازای ارس�ال هر پیامک از سوی اپراتورها مبلغی
نیز به عنوان سهم دولت در نظر گرفته میشود

با توجه به افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه به طور
معمول هر سال تعداد پیامکهای نوروزی نسبت به
سال قبل از آن حداقل  ۲۰درصد افزایش داشت ولی
با این حال در سال جاری این افزایش را نداشتهایم
که شاید عدم افزایش  ۲۰درصدی پیامکهای ارسال
شده به دلیل استفاده مردم از نرمافزارهای ارتباطی بوده
باشد .ناگفته نماند که برخی اپراتورها مانند ایرانسل
تالش کرده بودند با تعریف طرحهای تشویقی مختلف
مردم را به ارسال پیامکهای بیشتر ترغیب کنند .بر
این اساس اپراتور دوم این گونه اعالم کرده بود که
مشترکان ایرانسل میتوانند به ازای پرداخت مبلغی
معادل هزار تومان پیامکهای درون شبکه ای خود را
تا هر سقف به طور رایگان ارسال کنند .عالوه بر این از
جانب رئیسجمهور هم مانند سال گذشته پیام تبریکی
برای تمام مشترکان تلفن همراه ارسال شده بود که
این پیامک در موارد متعدد چندین باره به دست مردم
رسیده و در نهایت حداقل  ۷۰میلیون از این آمار را به
خود اختصاص میدهد .نکته دیگر آن که آیا اعالم
پیامکها و باال بردن تعداد آنها سودی برای اپراتورها
به دنبال دارد که برای اعالم این اعداد و ارقام در میان
آنها رقابت صورت گیرد؟
اما به هرحال به گفته وزیر ارتباطات در ایام نوروز
امسال حدود  ۱۰میلیارد پیامک از سوی مشترکان
همراه اول و  8.6میلیارد از سوی مشترکان ایرانسل
ارسال شده و مابقی این اساماسها از سوی مشترکان
رایتل نقل و انتقال داده شده است و در مجموع بالغ

بر  ۱۹میلیارد پیامک در ایام عید جابه جا شده است.
نکته قابل توجه آن که مجلس نیز اواخر سال گذشته
در قالب مصوبهای اعالم کرده بود که از آغاز سال
 ۱۳۹۴اپراتورها ملزم خواهند بود به ازای ارسال هر
پیامک مبلغ  ۱۰ریال را به خزانه دولت واریز کنند
که براین اساس تنها برای ایام نوروز اپراتورها ملزم
به واریز رقمی معادل  ۱۹میلیارد تومان به خزانه دولت
خواهند بود.
سهم اپراتورها چه قدر بوده است؟
اما بنا بر اعالم وزارت ارتباطات تفکیک آمار پیامکهای
نوروزی اپراتورهای مختلف گویای آن است که در ایام
نوروز امسال مشترکان همراه اول  ۱۰میلیارد و ۲۵۱
میلیون پیامک ارسال کردهاند که این رقم در مشترکان
اپراتور دوم ایرانسل به هشت میلیارد و  ۶۴۰میلیون
میرسـد .سهم مشترکان رایتل یا اپراتور سوم از
پیامکهای نوروزی بسیار اندک بوده و تنها  ۷۱میلیون
پیامک در میان کاربران این اپراتور رد و بدل شده است.
اما درباره رقم این پیامکها معاون وزیر ارتباطات و
رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات معتقد هستند
که این رقم نسبت به نوروز سال  ۱۳۹۳حدود یک
میلیارد کاهش داشته است .به گفته رئیس سازمان
تنظیم مقررات ارتباطات ،الزم است از این پس
برنامهریزیهای کافی صورت گیرد تا شبکههای
اجتماعی داخلی و خارجی نیز مدیریت شوند تا ضربهای
به درآمد اپراتورها وارد نکنند.
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شایستگی آن را دارند و بیشتر نصیب صاحبان
کار میشود .نظر شما چیست؟
فک��ر کنم این اتفاق در هر حرفهای مانند هنرمندی که
به خالقیت عالقه دارد ،ورزش��کاری که به گرفتن یک
نتیجه خوب امید دارد ،یک تاجر ،وکیل ،سیاس��تمدار یا
هر حرفه دیگر میافتد و این چیزی اس��ت که بر طبق
شرایط انسانی است.

کارل�وس اس�لیم ،او نقش بس�یار عم�دهای در صنایع ارتباط�ی در مکزیک و
آمریکای التین دارد
مصاحبه با کارلوس اسلیم ،مدیرعامل شرکت Telemex

جایگاهی برای بیل گیتس و کارلوس اسلیم
ثروتمندان همیش��ه م��ورد توجه دیگر م��ردم بودهاند و
ش��اید بتوان گفت که در بسیاری از زمینهها یک الگوی
ش��اخص برای افرادی بودهاند که در زمینه کاری آنها
فعالیت داش��تهاند .همان طور که ش��ما هم میدانید در
انتهای هر سال ،در هر زمینه لیستی منتشر میشود که
مربوط به "ترینها" میباشد ،به عنوان نمونه بهترینها
یا بدترینها در هر زمینهای معرفی خواهد ش��د .در حال
حاضر صنعت آیتی به یکی از پولسازترین صنایع جهان
تبدیل شده است و بسیاری از ثروتمندترین افراد جهان در
این صنعت کسب و کاری داشته و فعال هستند .امسال
هم ثروتمن��دان آیتی جزو ثروتمندتری��ن افراد جهان
بودند .نکته بس��یار جالبی که در این میان دیده میشود
این اس��ت که حدود  8سال است که جایگاه اول و دوم
لیست ثروتمندترین افراد جهان به کارلوس اسلیم و بیل
گیتس اختصاص داش��ته است .از س��ال  2007تا 2013
کارلوس اس��لیم با اقتدار بر صدر این لیست ایستاده بود
و بیل گیتس در جایگاه دوم قرار داشت اما در سالهای
 2014و  2015بی��ل گیتس عنوان خود را پس گرفته و
اسلیم را به جایگاه دوم منتقل کرده است .کارلوس اسلیم،
یک تاجر لبنانی تبار مکزیکی است و هر ساله در مجله
فورچون و وال استریت ،در مورد او و داراییاش صحبت
میش��ود .او متولد س��ال  1940میالدی است و سالها
به عنوان ثروتمندترین مرد جهان شناخته شده است .او
نقش بسیار عمدهای در صنایـع ارتباطـی در مکزیک و
آمریکای التین دارد و در حال حاضر شرکتها ی �Tele
 fones de Mexicoو  America Movilرا مدیری��ت

آیا شما هم کار خود را این گونه آغاز
کردهاید یا برای شما اهمیت انگیزه و عالقه
باالتر از درآوردن پول بوده است؟
به نظرم اگر تنها به سمت ارزشهای مادی حرکت کنیم،
راه اشتباهی را انتخاب کردهایم .اکنون خانه والدین من
بهتر و بزرگتر از خانهای اس��ت که من دارم .من معتقدم
نباید همه چیز را در ارزشهای مادی خالصه کرد.
چرا با این که توانایی مالی آن را دارید
هیچگاه به فکر خرید یک خانه بهتر نیفتادهاید؟
م��ن در خانهای که دارم  36س��ال اس��ت ک��ه زندگی
میکن��م و تصمیم دارم که برای همیش��ه در آن بمانم
زیرا صمیمیتی که در این خانه وجود دارد در محیطهای
بزرگ و اشرافی به چشم نمیخورد.

میکند .بس��یاری از افرادی که او را میشناسند ،اعتقاد
دارند که محال است که یک روز را در مکزیک به شب
برسانید و در جیب کارلوس اسلیم ،پولی نریزید .او در حال
حاضر بیش از  200شرکت را اداره میکند و جالب است
که بدانید در باالی فهرست غذایی یکی از رستورانهای
مکزیک به طنز نوشته شده است که این رستوران تنها
جایی اس��ت که کارلوس اس��لیم مالکی��ت آن را ندارد.
ش��رکتهای تحت کنترل این فرد پول��دار در مجموع
بیش از یک سوم بورس اوراق بهادار مکزیک را در اختیار
دارند و اموال خانوادگی او بیش از  5درصد تولید ناخالص
ملی کشورش را تشکیل میدهد .بنابر محاسبات مجله
اقتصادی فرچون ،ثروت او تا به اینجای سال  ،2015در
حدود  76.7میلیارد دالر بوده است .از اقدامات مهمی که
او انجام داده است میتوان به مجموعه خصوصیاش که
حاوی  60هزار اثر هنری میشود اشاره کرد که آنها را
در موزهای که به یاد همسرش ساخته است ،جمعآوری
ک��رده و در  3مارس  2011این موزه را با نام س��میه در
ش��هر مکزیکوسیتی بازگشایی کرده و بازدید آن را برای
عموم به صورت رایگان آزاد اعالم کرده است.
سایت  carlosslim.comمصاحبهای را با او انجام داده
است که در ادامه میخوانیم.

چه کاری را در آن سن آغاز کردید؟
واضح به خاطر ندارم اما فکر کنم در یک شرکت ،حساب
مالی کاربرانش را چک میکردم و در زمان نیازشان کار
شارژ را برایشان انجام میدادم.

بسیاریازکارشناسانمعتقدندکهشرکتهای
بزرگ به دست کسانی ساخته میشود که عاشق
کارشان و درآوردن پول هستند اما پولی که
نصیب آنها میشود به اندازهای نیست که

راز موفقیت خود را در چه میدانید؟
من فک��ر میکنم ،خان��وادهای که در آن متولد ش��دم،
همسرم ،فرزندانم و دوستانم آرامشی را در زندگی برای
من ایجاد کردند که به رمز موفقیت من تبدیل شد.

چه خاطرهای از والدین خود دارید؟ چه
درس ارزشمندی را از آنها آموختهاید؟
هم��ه چی��ز ،ارزشها ،دان��ش ،فرزانگی و عقل س��لیم
مهمترین مواردی اس��ت که از والدینم میدانم و هر چه
که اکنون دارم از آنها آموختهام.
آیا پدر شما ،کسب و کار را به شما آموخت؟
بله او خیلی از راههای کس��ب درآمد را به من یاد داد اما
حیف زمانی مرا ترک کرد و از دنیا رفت که من بس��یار
جوان بوده و در اول راه بودم.
در چه سنی اولین سرمایهگذاری خود را
آغاز کردید؟
من  12سال سن داشتم که رسما وارد بازار کار شدم.

یادداشت
گلسـا ماهیـان

چه تبلیغی دوست دارید؟
ش��اید بتوان گف��ت که مهمترین موردی ک��ه در زمان راه اندازی یک کس��ب و کار
باید به آن توجه ش��ود ،بخشی اس��ت که به انجام تبلیغات و چگونگی آن ارتباط پیدا
میکند .با توجه به پیش��رفتهای اخیری که در زمینه فناوریهای گوناگون صورت
گرفته اس��ت به آس��انی میتوان تبلیغی را به کاربر ارائه کرد که مجذوب آن ش��ده و
تحت تاثیر قرار بگیرد.
ش��اید برای ش��ما هم جالب به نظر آید اگر بدانید که به تازگی در ش��هر لندن روش
جدید و بسیار کارایی اختراع شده است که برای پخش تبلیغات در معابر عمومی مورد
استفاده قرار میگیرد.
در س��اختار این روش از فناوریهای مربوط به تش��خیص چهره اس��تفاده میشود و
روش کار آن به این صورت خواهد بود که فناوریهای به کار گرفته شده در آن قادر
خواهند بود چهره عابران پیادهای را که از یک محل خاص عبور میکنند را تشخیص
داده و شناسایی کنند.
به این ترتیب برای هر انس��انی ،بس��ته به جنس��یت او تبلیغات متفاوتی نمایش داده
خواهد شد.
در ح��ال حاضر گزارش کاملی از ش��رح این پروژه روی وب س��ایت digitaltrends
قرار گرفته است.
دس��تگاهی که طراحی شده در یکی از ایس��تگاههای اتوبوس که در منطقه اکسفورد
لندن ،واقع ش��ده ،قرار گرفته و در کنار آن یک دس��تگاه رایانه هم کار گذاش��ته شده
اس��ت که مجهز به ی��ک دوربین قدرتمند و با کیفیت و مجهز به فناوری تش��خیص
چهره با دقت بسیار باالیی است.
ای��ن دوربی��ن به چهره عابرانی که از فاصله دور در حال حرکت به س��مت ایس��تگاه
هس��تند ،تمرکز کرده و در عرض مدت زمان بسیار کمی که در حد ثانیه است ،چهره
عابر را شناسایی کرده و جنسیتی که دارد را تشخیص میدهد.
به این ترتیب در زمانی که عابر به بیلبورد تبلیغاتی که در محل عابر پیاده نصب شده
است ،نزدیک شود ،تبلیغی برای او به نمایش در خواهد آمد که با سن و جنسیتی که
دارد سازگاری داشته باشد.
ش��اید ش��ما هم به این موضوع عالقه پیدا کنید که در حالی که در حال عبور و مرور
از یک منطقه خاص هس��تید ،تبلیغی به شما نشان داده شود که خاص شما بوده و از
روی خصوصیات شما برایتان انتخاب شده است.
کارشناس��ان پیشبینی کردهاند که درآیندهای بس��یار نزدیک ای��ن فناوری به قدری
پیشرفت خواهد کرد که دیگر خصوصیات افراد مانند نژاد ،رنگ پوست یا حتی چاقی
یا الغری شما را هم تشخیص داده و به این ترتیب بتواند آگهیها را به صورت کامال
هدفمند به عابران پیاده ارائه کند.
اولی��ن آگهی که به این روش پخش ش��ده اس��ت به یک موسس��ه خیریه کمک به
کودکان دختر مربوط میش��ده اس��ت که هر گاه زنی از مقابل دس��تگاه عبور میکرد
تصویری از این موسس��ه برایش پخش میش��د و در زمانی که مردی به آن نزدیک
میشد این دستگاه پیام کوتاهی را برای او پخش میکرد که شامل آدرس اینترنتی و
دیگر اطالعات مربوط به این موسسه خیریه بود.
ای��ن فنـ��اوری محصولی مش��تـرک از دو ش��ـرکـت  Clear Channel UKو 3D
 Exposureاس��ت و همه افرادی که تا به حال در این راس��تا فعالیت کردهاند ،امید
دارند که این فناوری آینده بس��یار درخش��انی داشته و آینده آگهیها و تبلیغاتی که در
بیلبوردهای شهری ارائه میشوند را دگرگون سازد.

سال هشتم/شماره سیصدوشصتویک/چهارشنبه  26فروردین 1394
15 April 2015 / www.Khorasannews.com

لینــــکدونی
جعبه سینمایی

علیرضــا مظاهـری

از موسیقی متن فیلمها لذت ببرید

صنعت سینما همیشه و در همه حال طرفداران خاص خود را داشته است .به
همین منظور اولین لینکدونی این هفته را به این موضوع اختصاص دادهایم.
وب سایت "سینما باکس" محل مناسبی برای پیگیری اخبار سینمای ایران
و جهان میباش�د .در این وب س�ایت شما میتوانید به تماشای فیلمها و
سریالهای ایرانی و خارجی نشسته ،موسیقی متن فیلمها ،سریالها و حتی
بازیها را گوش کرده و از گالری سریالهای تلویزیونی و فیلمهای سینمایی
ل�ذت ببرید .افزون بر اینها ش�ما قادر خواهید بود ،ضم�ن آگاهی از اخبار
بازیهای رایانهای از نمایشگاههای برگزار شده در این مورد مطلع شوید.

علم و ورزش

www.cinemabox.ir

تاثیر مستقیم تغذیه مناسب بر سالمت روح و جسم

رابط�ه مس�تقیم بی�ن ورزش با سلامت جس�می و روانی انس�انها ،از
واقعیتهای غیر قابل انکار اس�ت .بر همین اس�اس پیش�نهاد بعدی این
هفته به مجله اینترنتی علم ورزش مربوط میش�ود .در این مجله ورزشی
به مباحثی همچون علم تمرین و تغذیه ،تناسب اندام ،بهداشت و سالمت،
ورزش درمانی ،آس�یب ورزش�ی ،حرکات اصالحی ،آناتومی و فیزیولوژی
پرداخته ش�ده اس�ت .همچنین از دیگر مطالب س�ایت میتوان به تاثیر
ورزش بر روان و دانس�تنیهای علمی و سالمت اشاره کرد .ضمن این که
دانلود مقاله ،پاور پوینت و نرمافزار ورزشی از دیگر خدمات این سایت به
شمار میآید .آنالین از بخشهای دیگر سایت میباشد.
www.elmevarzesh.com

فهرست غذا

با دستور پخت ملتهای مختلف آشنا شوید
انتخاب بعدی این هفته ،یک وب سایت غذایی میباشد" .فود لیست" به
عنوان یک ش�بکه اجتماعی آش�پزی ،مکانی برای جستوجوی دستورات
آش�پزی مختلف میباشد .در این سایت ش�ما میتوانید ضمن استفاده از
دس�تور پخت غذاهای مختلف ،طریقه پخت غذاهای خود را با دیگران به
اشتراک بگذارید .همچنین در این شبکه اجتماعی آشپزی شما قادر خواهید
ب�ود ،ارزش م�واد غذایی گوناگون را بیابید ،برنامه هفتگ�ی ایجاد کنید ،در
مس�ابقات آش�پزی شرکت کرده و با دس�تور پخت ملتهای مختلف آشنا
ش�وید .الزم به ذکر است که اپلیکیشن فس�ت فود برای موبایل هم ارائه
شده است.

امداد و نجات

www.foodlist.ir

برای مقابله با بالیای طبیعی آموزش ببینید

با توجه به حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله ،سیل و آتشسوزی که هر از چند
گاهی اتفاق میافتد ،آشنایی با شیوههای امداد و نجات غیرقابل اجتناب
ی است که شما باید در رابطه
میباشد" .امدادنا" یک دانشنامه از بدیهیات 
با هرگونه بالیای طبیعی بدانید تا بهترین واکنشها را در هنگام وقوع
آنها انجام دهید .در این سایت تالش شده تا با آموزش کامل راهکارها،
روشهای مقابله ،روشهای امداد رسانی در حوادث غیر قابل پیشبینی و
معرفی انواع بالیای طبیعی ،افراد بتوانند تاثیری هر چند ناچیز در جلوگیری از
آسیبهای احتمالی در هنگام وقوع انواع بالیای طبیعی داشته باشند.
www.emdadna.ir

بازار سنتی ،پنجه در پنجه اینترنت
ش��اید پیش از پیدایش خرید و فروش اینترنتی کسی
حت��ی فکر این را ه��م نمیکرد ک��ه روزی بتوان نام
ب��ازار را برای این خرید و فروشها ب��ه زبان آورد اما
ح��اال باز هم گذر زمان نش��ان داد ،واقعیت جدا از آن
چیزی اس��ت ک��ه اغلب ما فکر میکنی��م .به گزارش
ایس��تنا و ب��ه نقل از یک��ی از مدیران فروش��گاههای
اینترنت��ی معتب��ر ،در حال حاضر  30ت��ا  40درصد از
سهم فروش گوشیهای تلفن همراه را خرید و فروش
فروشگاههای اینترنتی در اختیار دارند .جالب این است
که عدد فروشگاههای اینترنتی در ایران که به فروش
تلفنهمراه مشغول هستند ،به پنجاه هم نرسیده است.
فروش در اینترنت هنوز هم برای کاربران نگرانیهایی
را در بر دارد .این نگرانیها عموما به خاطر این اس��ت

ک��ه کاربر ی��ا بهتر بگویی��م خری��دار نمیتواند جنس
خ��ود را پی��ش از پرداخت پ��ول ببیند .خوش��بختانه
فروش��گاههای اینترنتی برای رفع ای��ن نگرانیها به
راهحلهای��ی رس��یدهاند .مس��ئله مهم این اس��ت که
مزای��ای راهاندازی فروش��گاههای اینترنتی به معایب
آن چن��ان میچربد که هم خریدار و هم فروش��نده در
صورت آگاهی از آنان ،به طور قطع به س��مت خرید و
فروش اینترنتی خواهند رف��ت .هر چند به طور قاطع
میتوان گفت که هیچگاه فروش��گاه اینترنتی به طور
مطلق نمیتواند جای بازارهای س��نتی خرید و فروش
را بگیرد .به هر حال بازار س��نتی بیش از پیش باید به
حض��ور در اینترنت ،در صورت ام��کان برخورداری از
خدمات آن ،بیندیشد.

 Sketchatارتباط را از طریق طراحی ممکن کرد

طرحی را آماده ارسال کنید!

گاه��ی اوقات قصد دارید برای ف��ردی یا افرادی یک
پیام س��ریع بفرس��تید .آیا جالب نیست که پیام خود را
نقاش��ی کنید و آنگاه پیام نقاشی شده را برای دیگران
بفرس��تید؟ نرمافزار  Sketchatبرای این کار س��اخته
شده است.
به طور حتم نرمافزارهای پیامرسان زیادی این روزها
در بازارهای نرمافزاری سیس��تمعاملهای تلفنهمراه
دیده میش��ود .برای مثال ب��ا  SnapChatمیتوانید
پیامهایی را بفرس��تید که بع��د از مدت کوتاهی از بین
میروند .یا برنامه  Mojuکه امکان تش��خیص چهره
از عک��س را دارد و میتواند پیامه��ای کاربران را رد
و بدل کند.
نرماف��زار  Comicsهم نوع دیگری از این نرمافزارها
است که هر کدام روشها و امکانات متفاوتی را برای
تب��ادل پیامهای کارب��ران از طری��ق اینترنت فراهم
کردهاند اما ارس��ال پیام نقاش��ی شده ش��اید ،روشی
جدید در این حوزه باش��د که مدیرعامل ،Psykosoft
متیو گاس��لین ،نتوانسته آن را در بین دیگر نرمافزارها

پی��دا کن��د .متیو گاس��لین که پیش از این س��اخت و
تولی��د نرمافزار  Psykopaintرا نی��ز در کارنامه خود
داش��ت ،حاال  Sketchatرا به عن��وان راهحلی برای
نقاش��ی پیامهای کاربران طراحی و تولید کرده است.
طراحی یک پیام در  Sketchatتنها یک یا چند دقیقه
بیش��تر زمان نیاز ندارد .نرمافزار  Sketchatبه منظور
برق��راری ارتباط کاربر با افرادی که کاربر مدنظر دارد،
یک صفحه و ی��ک مداد پاککن در اختیار کاربر قرار
میدهد.
نرماف��زار  Sketchatدر نظر دارد ک��ه بتواند از کاربر
زم��ان کمتر و انرژی پایینت��ری را برای طراحی پیام
صرف کند و به جای آن کاربر بتواند زمان بیشتری را
روی محتوای پیام بگذارد.
گاس��لین در یک بالگ در رابط��ه با  Sketchatگفته
اس��ت" :بیش��تر نرمافزاره��ای نقاش��ی در امکانات با
یکدیگ��ر رقاب��ت میکنند اما طراحی ،نقاش��ی کردن
نیست .طراحی ،هنر شروع یک ایده است و به واقعیت
نزدیک نمیش��ود و نیازی ندارد کامل باشد .مهم آن

اس��ت که طرح شما وجود داشته باش��د" .در نرمافزار
 Sketchatکاربر با انگشت یا قلم خود میتواند روی
صفحه س��فید بنویس��د یا طرحی را بکش��د .پاککن
هوش��مند  Sketchatمیتوان��د بزرگنمایی صفحه را
تشخیص دهد.
ع�لاوه ب��ر ای��ن حرک��ت انگش��تـان روی صفحـه
مـیتواند برای  Sketchatمعنای خاصـی را داش��تـه
باش��ـد .برای مث��ال کاربر میتوان��د تصویـر صفحـه
را زوم کنـ��د .اگ��ر کاربر انگش��ت خ��ود را از چپ به
راست بکش��د ،میتواند پیام خود را به یک یا چند تن
از دوس��تان خود ارس��ال کند .اگر انگش��ت خود را از
راست به چپ بکشد ،میتواند یک صفحه جدید برای
طراحی ایجاد کند.
ای��ن نرمافزار در حال حاضر ب��رای  iPhoneطراحی
شده و رایگان است .البته اگر کاربر این نرمافزار برای
ف��رد دیگری پیام بفرس��تد ،آن فرد نی��ز باید نرمافزار
 Sketchatرا قبال در گوشی خود نصب کرده باشد تا
بتواند با شخص اول ارتباط برقرار کند.
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شکایت نوروزی کاربران اینترنت
یک��ی از اقدامات مناس��ب وزارت ارتباطات و فناوری
اطالع��ات در ایام تعطی�لات نوروز ،پاس��خگویی به
شکایات ارتباطی از طریق سامانه  195بود.
ب��ه گفته مع��اون وزیر ارتباطات ،ش��بکه زیرس��اخت
در تعطی�لات عید نوروز پایدار ب��وده و در این مدت،
ارتباطات کش��ور کمترین قطعی و مش��کل را داشته
اس��ت .با این ح��ال میزان تماسها و ش��کایات ثبت
شده در س��امانه این وزارتخانه نشان میدهد کاربران
از سرعت اینترنت در روزهای ابتدایی سال  94راضی
نبودند چراکه بیش��ترین ش��کایات مرب��وط به کندی
سرعت اینترنت واگذار ش��ده توسط اپراتورهای تلفن
همراه و ارائهدهندگان اینترنت پرس��رعت و وایمکس
میباش��د .همچنین ارائه نامطلوب خدمات پش��تیبانی

توس��ط فروش��ندگان خدمات اینترنت پرس��رعت ،از
دیگر موارد ش��کایات مراجعهکنندگان به این س��امانه
در تعطیالت نوروز اعالم شده است .حجم تماسهای
ن��وروزی در س��امانه  195به ویژه در ح��وزه اینترنت،
بیانگ��ر اهمیت پیگی��ری کاربران برای رفع مش��کل
م��ورد نظر و اس��تفاده حداکثری آنه��ا از محیط وب
میباش��د .اگرچه ای��ن اتفاق از طرف کارب��ران ،اقدام
مناس��بی اس��ت اما به پیگیری بیشتر وزارت ارتباطات
و فن��اوری اطالعات ،نظارت قویتر س��ازمان تنظیم
مق��ررات ارتباط��ات رادیویی و نیز هم��کاری بیش از
پیش ش��رکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت نیاز
دارد ت��ا از این پس کارب��ران در اس��تفاده از خدمات
اینترنتی با مشکالت کمتری مواجه شوند.

پیشنهادهفته
مبدل ایبوک

رشیـد زارعی


کتابهای الکترونیکی خود رابا فرمتهای مختلف بخوانید

اولین نرمافزار پیش�نهادی ای�ن هفته به کتابه�ای الکترونیکی مربوط
میش�ود .به کمک نرماف�زار  eBook Converter Bundleمیتوانید
کتابهای الکترونیکی خریداری ش�ده از فروشگاههای آنالین کتاب را به
صورت گروهی و تنها با یک کلیک تبدیل به فرمتهای مختلف کرده و قفل
آنها را باز کنید تا از حالت محافظتی بیرون آیند .همچنین با این نرمافزار
قادر خواهید بود تنها با یک کلیک ایبوکهای خود را به فرمتهای تکست،
اچتیامال ،ورد ،کیندل و پیدیاف تبدیل کنید .الزم به یادآوری است که
این نرمافزار عاری از هرگونه ویروس ،تروجان و یا بدافزار جاسوس�ی و
بنرهای تبلیغاتی میباشد.
http://goo.gl/6VU5XM
Size: 49 MB

اسکرینسیور شخصی

با ویدئوهای دلخواه خود زیباترین پسزمینهها را بسازید

پیش�نهاد نرماف�زاری بعدی این هفته به برنامهای مخصوص س�اخت
اسکرینس�یور اختصاص دارد .نرماف�زار Screensaver Factory
ک�ه از محیط کاربری بس�یار جذابی بهره میبرد قادر اس�ت تا در چند
دقیق�ه با اس�تفاده از تصاوی�ر ،ویدئوها ،موس�یقیها و انیمیش�نهای
فل�ش ،زیباتری�ن و جذابتریـن اسکریـنس�یورهـا را پدید آورد .در
 Screensaver Factoryچن�د ویژگ�ی بس�یار جال�ب و البت�ه مهم
گنجـانـده ش�ده اس�ت .کاربـ�ران میتـواننـد به س�ـادگـی فایـل
 Setup.exeبرای اسکرینس�یورهای خود بس�ازند تا به راحتی آن را
روی یک سیدی رایت نموده و میان دوستان به اشتراک گذارند .نکته
دیگر امکان ش�خصی نمودن محافظ صفحهنمایشهای س�اخته شده
اس�ت .کاربر میتواند با اس�تفاده از فایل  Keygenداخل نرمافزار با
دادن نام ،س�ریالی را دریافت نموده و آن را روی فایل اصلی قرار دهد
ت�ا تنها کاربرانی بتوانند از آن محافظ صفحهنمایش اس�تفاده کنند که
نام و شماره سریال را داشته باشند.

گزارشی در مورد امنیت دستگاههای متصل به اینترنت

امنیت ،حلقه مفقوده اینترنت اشیاء

تحقیقات انجام ش��ده نشان میدهد ،پیشرفت فناوری
اینترنت اشیاء به ویژه در انواع وسائل خانگی به منزله
افزای��ش امنیت در این دس��تگاهها نیس��ت به عبارت
دیگر اینترنت اشیاء فاقد امنیت اساسی است.
نقطه ضعف اینترنت اشیاء
ب��ا رش��د روزاف��زون اینترن��ت اش��یاء و ارائ��ه انواع
سیس��تمهای امنیتی در خانههای هوش��مند توس��ط
شرکتهای بزرگ فناوری اطالعات ،به محبوبیت این
وس��ائل افزوده میش��ود .اگرچه این وسائل هوشمند،
زندگی را راحتتر کرده اس��ت اما امنیت پایین آنها،
یکی از نقاط ضعف اینترنت اش��یاء میباشد .به عنوان
مثال با جس��توجوی س��ریع آنالین در دستگاههای
اینترن��ت اش��یاء ،میتوان کلم��ه عبور را در وس��ایل
هوش��مندی که رم��ز عبور آنها به ط��ور پیشفرض
تغییر نمیکند یا قابل تغییر نیس��ت و یا با پش��تیبانی
مح��دود در یک م��کان خاص قرار داده میش��ود ،به
دس��ت آورد .به همین منظور شرکت  Veracodeدر

گزارش جدی��د خود تعدادی از اش��یاء قابل اتصال به
اینترنت را به منظور س��نجش میزان امنیت در مقابل
سوء اس��تفاده و س��رقت اطالعات مورد آزمایش قرار
داده اس��ت .از جمله این وس��ائل میتوان به کنترل از
راه دور اینترنتی درب گاراژ ،دس��تگاه کنترل مرکزی
ب��رای قف��ل درب خانه ،دس��تگاه کنترل ص��دا برای
پاسخ دادن به سواالت ،دس��تگاه ارسال ایمیل و پیام
کوتاه و دس��تگاه کنترل مرک��زی برای محصوالت و
سنس��ورهای اتوماسیون خانگی اش��اره کرد .نتایج به
دست آمده نشان میدهد در دستگاههای قابل اتصال
به اینترنت ،تاثیر آس��یبپذیری امنیتی وجود دارد که
برای کاربران بس��یار مهم است .همچنین این شرکت
در اواخر ماه دس��امبر سال گذش��ته خدمات مربوط به
محاسبات ابری را آزمایش کرد .در این موارد مشخص
شد چنانچه خدمات ارتباطی از طریق رمزنگاری قوی
محافظت نش��وند ،ممکن است به س��رقت اطالعات
محصول منجر ش��ود .در بخش دیگ��ری از آزمایش
دوم ،احراز هویت برای شناسایی خدمات مورد بررسی

قرار گرفت .در این بررس��ی نیز اگر از رمزگذاری قوی
اس��تفاده نشود ،امکان جعل هویت و حمالت سایبری
وجود دارد .آزمون س��وم در مورد برنامههای کاربردی
تلفن همراه و دستگاههای قابل اتصال به اینترنت که
مستقیم با تلفن همراه در ارتباط هستند انجام گرفت.
در این آزمون اگر پروتکلهای اعتبارس��نجی مناسب
نباشد ،ممکن است دادههای مورد نظر سرقت شود.

http://goo.gl/v2ylgE
Size: 29 MB

طراحی مکانیکی

قطعات مدل را با دستورات کاربردی این نرمافزار اسمبل کنید

آخری�ن انتخاب نرماف�زاری این ش�ماره وی ژهنامه بایت را ب�ه برنامهای
مخت�ص طراحی و مدلینـگ قطـعـ�ات اختصــاص دادهای�م .نرمافزار
 Autodesk Inventor Proکارایی بس�یار باالیی در مقایس�ه با دیگر
نرمافزاره�ای طراح�ی دارد .از قس�متهای منحصر به ف�رد این برنامه
میتوان به محیط مدلینگ قطعات که اولین گام در کار مکانیک به شمار
میرود ،بخش اس�مبلی که در این محیط به راحتی قطعات مدل ش�ده با
دس�تورات کاربردی خاص این نرمافزار را اس�مبل میکند و نیز قس�مت
ش�یت متال جهت طراحی ورقکاری و گرفتن خروجی صفحه گس�ترده و
محاس�بات مربوط به آن ،اش�اره کرد .از دیگر بخشه�ای این نرمافزار
میتوان به بخش متحرکسازی نماهای انفجاری و نماگیری قطعات مدل
شده اشاره کرد.

چارهاندیشی برای امنیت
از آنج��ا ک��ه اطالعات مختل��ف در ح��وزه اینترنت
اش��یاء در معرض خطر قرار دارند و نیز ممکن اس��ت
دس��تگاههای قابل اتصال به اینترنت مورد آسیبهای
فیزیکی ق��رار بگیرند ،بایس��تی در خص��وص امنیت
دس��تگاههای متصل به اینترنت چارهاندیش��ی ش��ود.
کارشناسان معتقدند امنیت اینترنت اشیاء با استفاده از
جدیدترین تکنیکهای امنیتی ،رمزگذاری اس��تاندارد،
اس��تفاده از کلم��ات عبور ق��وی و تنظیم��ات امنیتی
مناسب تامین خواهد شد.

http://goo.gl/gK64jB
Size: 5.65 GB

طراحان شبکه فردا
دوره مقدماتی شبکه
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+
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ترفند ویندوز

نظم در زندگی آنالین

فایرفاکس رخنه امنیتی جدید را به سرعت رفع کرد

امنیت بیشتر فایرفاکس ایمن نبود!

یک کاربر حرفهای رایانه معموال وقت زیادی را در پشت رایانهاش میگذراند و
فعالیتهای متعددی را انجام میدهد و این وسعت فعالیتها ،مدیریت کارها را
سختتر میکند .برنامه  OneNoteیکی از برنامههایی است که برای مدیریت
آفالین فعالیتهای آفالین و آنالین به کار گرفته میشود .این نرمافزار محلی که در
نسخه  2013به خوبی پیشرفت کرده است ،برای قرار دادن دست نوشتهها و نظم
بخشیدن به دیدهها و شنیدهها در رایانه است.
حال قصد داریم شما را با یکی از افزونههای مرورگرهای فایرفاکس ،کروم و سافاری
آشنا کنیم که برای مدیریت فعالیتهای آنالین کاربران طراحی شده است .این
افزونه  Zoteroنام دارد .البته نسخه  Standaloneاین نرمافزار نیز برای ویندوز
و مک وجود دارد.
گشت و گذار در اینترنت ،معموال نتایج پراکندهای دارد و کسی بیشترین بهره را
از فعالیتهای اینترنتی خواهد برد که بتواند این پراکندگی را نظم بخشد و افزونه
 Zoteroبرای همین کار ساخته شده است.
با استفاده از این افزونه شما میتوانید در حین مرور صفحات وب ،آدرسهای آنها
را ذخیره و دستهبندی کنید ،برای هر صفحه یادداشت نویسی کرده و برای آنها
کلمات کلیدی تعیین کنید.
این کلمات کلیدی در بازگشتهای مجدد شما به دستنوشتههایتان ،به کمکتان
میآیند و صفحات مورد نیاز شما را به سرعت مییابند.
 Zoteroبه برخی از انواع فایلها که تحت وب نمایش داده میشوند ،حساسیت
ویژهای نشان میدهد .به عنوان مثال اگر سایت شامل فایل صوتی ،تصویری یا
 PDFباشد Zotero ،میتواند اطالعات اضافیتری در آدرس ذخیره شده سایت،
ذخیره کند .برخی از انواع فایـلهـا نیـز توسط این افزونه به عنوان ضمیمه ،در
 Bookmarkاین افزونه ذخیره میشوند.
دست آخر Zotero ،یک حساب کاربـری به شما اختصاص میدهد تا این اطالعات
نه تنها در رایانه شما ،که در هر جا که به اینترنت دسترسی دارید ،به سادگی قابل
دسترسی باشند.
کافی است کمی برای یادگیری کاربرد این افزونه وقت صرف کنید تا ببینید
وبگردیهای هدفمند شما ،تا چه اندازه میتواند منظم و قابل بازدید و سودبخش
باشد .این نرمافزار را میتوان با  Endnoteمقایسه کرد ،در حالی که کاربران هر دو
نرمافزار معترفند که  Zeoteroمیتواند بر هر رقیبی پیروز شود.
این افزونه یا نرمافزار مستقل را با مراجعه به وب سایت  zotero.orgدریافت کنید.

بس��یاری از رخنههای موجود در نرمافزارهای پر کاربر
مانن��د سیس��تمهایعامل ،مرورگره��ا و افزونههای
مش��هور ،بعد از عرضه بهروزرس��انیهای جدید ظاهر
میش��وند .در واق��ع ای��ن رخنهها هرگز قب��ل از این
وجود نداش��تهاند اما س��ازنده این نرمافزارها در هنگام
رفع یک یا برخی از آس��یبپذیریهای قبلی ،به طور
ناخواسته آس��یبپذیریهای جدیدی در نرمافزار خود
ایجاد میکند.
از این رو میتـوان گفـت که هیچ نرمافـزاری بـرای
همیش��ه و از همـه جهـات ایمـن نیس��ت و موضوع
این اس��ت که تنهـا چه قـدر زمـان الزم است تـا این
آس��یبپذیریها کشـف ش��ده و مـورد سـوءاستفـاده
قرار گیرند.
در ی��ک نمونـه عینـ��ی از ایـن مـ��ورد ،اصـالحیـه
جدید فایرفاکس به س��رعــت مـورد سـوءاستـفـاده
قرار گرفت.
به نق��ل از ماه��ر ،موزیال فایرفاکس ی��ک اصالحیه
ب��رای اصالح یک رخنه رمزگ��ذاری وب که میتواند
باعث ش��ود وب س��ایتهای مخرب بررس��ی صحت
گواهینامهها را دور زنند دریافت کرد.
به تازگی ش��رکت موزیال ،مرورگر فایرفاکس نس��خه
 37.0را معرفی و منتشر کرد.
این نسخه از پروتکل  HTTP/2و استاندارد Internet
جدیدی استفاده میکند.
این ویژگی تازه به کاربران امکان میدهد تا ارتباطات
وب را حتی در زمانی که  HTTPSاستفاده نمیشود،
رمزگذاری نمایند.
یک��ی از ویژگیهای این س��رویس جدید که HTTP
 Alternative Servicesنامیده میش��ود و گاهی از
آن ب��ا عنوان  Alt-Svcیاد میش��ود ،یک رمزگذاری
انتها به انتها را بین صفحات الزام میکند.

ارتباط��ات  Alt-Svcبا رایانه یا دس��تگاه تلفن همراه،
یک مس��یر جایگزین را برای دسترس��ی به صفحات
وب پیشنهاد میدهد.
امنیت این روش مانند  HTTPSنیس��ت اما در ظاهر
بهتر از روش  HTTPمیباشد.
متاس��فانه در حال��ی ک��ه آخری��ن بهروزرس��انیهای
فایرفاکس برای ارتقاء امنیت طراحی شده بود ،مشکل
بحرانی جدیدی نیز شناسایی شد.
این مش��کل بحران��ی جدید به محققان اج��ازه داد تا
راهی را برای دور زدن ارتباطات ایمن بیابند.
در صورتی که یک وب س��ـرور بـازدیـدکننـدگـان را
از طریـق سیس��تم  HTTP/2هدای��ت کند ،محققان
امنیت��ی میتواننـد بررس��ی صحـ��ت گواهینامهها را
دور بزنند.
در راهنمای��ی امنیتی اولیه موزیال ای��ن رخنه امنیتی
در رده امنیتی بحرانی قرار گرفت .این مش��کل باعث
میش��ود تا مهاجمان بتوانند بررسی صحت گواهینامه
 SSLرا دور زنند.
در نتیج��ه هش��دارهای مرب��وط ب��ه نامعتب��ر بودن
گواهینامهها نشان داده نمیش��ود و هکرها میتوانند
ب��ه طور بالق��وه از یک حمله  MitMاس��تفاده کرده و
دادهها را س��رقت نموده و یا یک بدافزار روی سیستم
نصب کنند.
در گزارش تیم  Sophos Nakedآمده است که این
مش��کل پس از شناسایی به س��رعت رفع شده است.
این تیم اش��اره کرد که پروتکل  HTTPS/2هنوز به
مرحله نهایی نرس��یده اس��ت و به طور گسترده مورد
اس��تفاده ق��رار نمیگیرد و فایرفاک��س یکی از معدود
پیش��تازان استفاده از این فناوری بوده است ،به همین
دلیل کشف آسیبپذیریهای پیشبینی نشده در این
فناوری جدید چندان هم عجیب نیست.

ش��رکت موزیال هر ش��ش هفته مرورگر فایرفاکس را
بهروزرسانی میکند.
فایرفاک��س برای رفع این مش��کل به ط��ور خودکار
به نس��خه  37.0.1ارتقاء مییابد .البت��ه کاربران نیز
میتوانند به صورت دس��تی مرورگر خود را به آخرین
نسخه بهروزرسانی نمایند.
اما بهروزرس��انیهای جدید تنها مربوط به فایرفاکس
نیس��ت و محص��والت ش��رکت اپ��ل نیز ب��ه تازگی
بهروزرسانی شدهاند.
در بهروزرس��انیهای جدی��د ،اپ��ل بی��ش از 30
آس��یبپذیری را در آخرین نس��خه از سیس��تمعامل
تلفن همراه خود برطرف کرده اس��ت .در نسخه جدید
 iOS 8.3تعدادی آسیبپذیری از جمله مشکل انکار
س��رویس ،مش��کالت کوکیهای بین س��ایتی و یک
مش��کل که باعث نصب یک بدافزار میش��د ،اصالح
شده است.
این بهروزرس��انیها ش��امل اص�لاح گواهینامهها در
مرورگر نیز میشود.
شرکت اپل هش��دار داد که تحت شرایط خاص ،یک
دستگاه ممکن اس��ت نتواند پس از وارد کردن اشتباه
کد ورودی ،اطالعات خودش را پاک کند .مش��کالت
مرب��وط ب��ه ان��کار س��رویس از طریق ارتق��اء حالت
مدیریتی برطرف شده است.
در یک راهنمایی امنیتی ،اپل هش��دار داده اس��ت که
مالقات یک وب سایت دستکاری شده خاص میتواند
منجر به اجرای کد دلخواه شود.
بیش از نیمی از مس��ائل مربوط به مش��کالت اجرای
کد از راه دور در محصوالت نرمافزارهای شرکت اپل
رخ داده است.
کسـری پاکنیت
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شهروند الکترونیک

ادعای جدید متنباز شدن ویندوز

غیرممکنها در مایکروسافت ،ممکن میشوند

مایکروسافت تا به حال نماد و سمبل انحصارگرایی
و کدبسته در گفتوگوهای داغ ریچارد استالمن بود
و جلد نشریات با طرحهایی از مبارزه بوکس لینوکس
و مایکروسافت منتشر میشد .یکی این میزد و یکی
آن .در هر کالس درس سیستمعاملی ،دو گروه مجزا
وجود داشت و امکان نداشت کسی بیطرف باشد؛ یا
باید در گروه مایکروسافت و ویندوز باشید یا در گروه
اپنسورس و لینوکس .اما یک دهه گذشته است و
زمانه عوض شده است ،سیاستهای شرکتها برای
درآمدزایی عوض شده است و مرزها کمرنگتر و
تعصبها سردتر و خاموش .در این حال و هوا؛ اگر
هر روز بخشی از مایکروسافت ،محصولی و برنامهای
اپنسورس شود و مخازن کدهایش به روی دنیا باز
شوند .اما این گشودن درها تا کجا ادامه خواهد داشت؟
آیا کدهای سیستمعامل ویندوز نیز رنگ آفتاب را
میبینند؟ ویندوز  ۱۰اپنسورس میشود؟
این یک مایکروسافت جدید است
مارک روسینوویچ ،مهندس و همکار فنی مایکروسافت،
این هفته در کنفرانس  ChefConکه روی اپنسورس
تمرکز دارد ،گفت "قطعا ممکن" است ویندوز هم
اپنسورس شود .روسینوویچ میگوید" :این یک
مایکروسافت جدید است" .در دنیای سیستمعاملها
دو مدل داریم :کدبسته و کدباز .سیستمعاملهای
کدبسته شامل ویندوز ،مک و گونههای دیگر مشابه
ن دو هستند که کدهای منبع سیستمعامل به طور
ای 
عمومی در اختیار برنامهنویسها و توسعهدهندهها
نیست .آن سوی دیگر کدبازها هستند؛ جامعه فنی
اطراف آنها میتوانند هر قطعهای را دستکاری و تغییر
دهند و سیستمعامل جدید و البته اختصاصی خودشان
را بسازند .سردسته سیستمعاملهای کدباز ،لینوکس

است .همانطور که گفتیم بحث درباره کدبستهها و
کدبازها طوالنی و دارای تاریخچه مفصل و پر فراز
و نشیبی است .کدبازها میگویند سیستمعامل قویتر
و پلتفورم جذابتر میشود اما مایکروسافت میگفت
پول در کدبسته است و از این طریق میلیاردها دالر
به جیب زده است.
ویندوز دیگر جعبه سیاه نیست
اکنون ،منبعباز شدن ویندوز به معنای عقبنشینی
مایکروسافت از این سیاست و حرکت این شرکت
به دوران کام ً
ال تازه و متفاوتی است .در زمان بیل
گیتس و بعد استیو بالمر ،ویندوز همانند یک جعبه
سیاه و غیرقابل نفوذ بود که هیچکس اجازه نداشت
در اطرافش پرسه بزند .کدبسته بودن ویندوز به
مایکروسافت این امکان را میداد که روی انتشار،
تجربه کاربری و هر چیز دیگری کنترل داشته باشد
و در نهایت چرخه درآمد خوب بچرخد .اما از سال
گذشته ،به محض اینکه مدیرعامل جدید این شرکت،
ساتیا نادال سکان را به دست گرفت؛ به آرامی و با
احتیاط تغییر رویه داد و از نرمافزار که حوزه تخصصی
این شرکت بود به سوی سرویسهای کالود و موبایل
سوییچ کرد و بیشتر شبیه یک جزیره چند پلتفرمی شد.
مایکروسافت روی موفقیت نرمافزارهایی مانند آفیس
 ۳۶۵سرمایهگذاری و تمرکز کرد که یک مجموعه
نرمافزار اداری(شامل  Wordو اکسل) مبتنی بر وب
است .این شرکت تمایل دارد کاربران بدون محدودیت
سیستمعامل و پلتفرم از این برنامهها استفاده کنند.
یک سال بعد ،مایکروسافت پیشنمایش ویندوز ۱۰
را به صورت رایگان و عمومی برای کاربران ویندوز
 ۷و ویندوز  ۸ارائه داد .ویندوز  ،۱۰بهروزرسانی
جدیدی از سیستمعامل پرآوازه قدیمی و شریان

خدمات هوشمند مشهد

حیات اصلی مایکروسافت است .حتی این شرکت
تا این مرحله پیش رفته است که اجازه بهروزرسانی
رایگان به نسخههای تقلبی و غیررسمی را میدهد.
این حرکت نه چندان زیرکانه این شرکت اثباتی است
بر این ادعا که موفقیت یا شکست ویندوز ،پاشنه آشیل
مایکروسافت است .با وجود این تغییر و تحوالت
استراتژیک ،هنوز مایکروسافت به طور رسمی اذعان
نکرده است که میخواهد ویندوز را اپنسورس کند و
روسینوویچ نیز تاکید زیادی دارد که این شرکت در
حال حرکت به سوی اپنسورس است نه به معنای
رخ دادن آن به این زودی .مهندس مایکروسافت
میگوید احتمال اپنسورس شدن ویندوز وجود دارد
و در آینده اتفاق میافتد .جیم آلچین ،رئیس بخش
ویندوز مایکروسافت در سال  ۲۰۰۱درباره لینوکس و
اپنسورس اینطوری اظهارنظر میکرد" :اپنسورس
عقل سلیم را ضایع میکند .من نمیتوانم چیزی بدتر
از اپنسورس برای کسبوکار و نرمافزار تصور کنم".
استیو بالمر ،مدیرعامل سابق مایکروسافت نیز چند ماه
بعد به خبرنگاران گفته بود "لینوکس سرطانی است
که خودش را به هر چیزی که عقل سلیم میخواهد،
میچسباند" .اما امروز ،آنها در حال تغییر هستند.
مایکروسافت ،سال گذشته فریمورک داتنت را
اپنسورس کرد .فریمورک داتنت توسط این شرکت
برای توسعهدهندهها ساخته شده بود تا بتوانند برای
سیستمعامل ویندوز برنامه بنویسند .اما اکنون،
برنامهنویسها از این فریمورک جهت توسعه برنامه
برای دیگر پلتفرمها استفاده میکنند .با وجود این همه
شواهد و قرائن که حکایت از اپنسورس شدن ویندوز
دارند ،سخنگوی این شرکت در یک اعالمیه رسمی
میگوید" :ما هیچ برنامه تغییر مدل تجاری یا سیاست
اپنسورس کردن ویندوز را نداریم".

در ش��هروند الکترونیک این هفته قصد داریم به س��امانه خدمات هوشمند شهر مشهد
بپردازیم .پورتال شهر مشهد در سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد
و با توجه به سیاستگذاری شورای محترم راهبردی پورتال متشکل از معاونین محترم
شهردار فعالیت نموده و به دنبال دستیابی به اهدافی چون تالش در جهت معرفی شهر
مشهد به زائرین و مجاورین با استفاده از فناوری روز ،تالش در جهت تحقق چشمانداز
پورتال با توجه به رویکرد و سیاس��تهای ابالغ شده ،پیشبینی و اجرای سرویسهای
مورد نیاز زائرین و مجاورین از طریق س��ازمان فاوا ،بهرهگیری از توان علمی اس��اتید
و خبرگان حوزه فناوری اطالعات ،تالش در جهت فراهم آوردن زمینههای مش��ارکت
بیشتر شهروندان ،تالش در جهت تعامل سازنده با سایر سازمانها و ارگانهای شهری،
برگزاری جش��نوارههای مرتبط با پورتال ش��هری و ایجاد همافزایی بین عالقمندان و
بخشهای تولیدکننده محتوا در سطح شه ر میباشد.
حال که با اهداف این سامانه آشنا شدیم به خدمات الکترونیکی آن خواهیم پرداخت .به
برخی از خدمات پورتال جامع شهری مشهد میتوان در قالب خدمات شهرداری مانند
مناقصه و مزایده ،عوارض نوس��ازی ملک ،پرداخت الکترونیک عوارض خودرو ،مجوز
نص��ب پردههای آویز ،خدمات دانش و فناوری همچ��ون ثبت اختراع ،ثبت دامنههای
ایران ،دانلود کتاب ،فرهنگ لغات آنالین ،خدمات گردش��گری مانند وضعیت ترافیک
برون ش��هری ،معرفی کمپه��ای ویژه زائرین ،جاذبههای تاریخ��ی ایران ،رزرو بلیت
س��ینما و موارد دیگر ،خدمات مذهبی چون ارس��ال پرسشهای دینی ،ثبتنام مبلغان
مج��ازی ،ادعیههای قرآنی ،بانک مقاالت ش��یعه ،کتابخانه مجازی قرآنی و بس��یاری
دیگر از خدمات دینی و مذهبی اشاره کرد .همچنین خدمات کار و کاریابی مثل آگهی
اس��تخدام در حوزه علم و فناوری ،بانک اطالعاتی کارفرما ،ثبتنام متقاضیان مستقل
مش��اغل خانگی ،خدمات قضایی و انتظامی مانند خدمات الکترونیک قضایی ،محاسبه
هزینه ارائه خدمات قضایی الکترونیکی ،اس��تعالم تخلفات رانندگی ،ارتباط با ریاس��ت
دیوان محاس��بات کش��ور و دیگر خدمات در این حوزه ،خدمات حمل و نقل همچون
پرداخت الکترونیک عوارض خودرو ،نقش��ه ترافیکی آنالین ،مس��افرت بین دو ش��هر،
خرید و فروش اینترنتی خودرو ،دیگر خدمات این سامانه هوشمند را تشکیل میدهند.
اف��زون بر همه موارد باال این پورتال خدمات جامع دیگری نیز در زمینههای بازرگانی،
زائری��ن و مجاورین ،آموزش و تحصیالت ،قوانین ،ضوابط و اس��ناد ،بیمه و بانکداری،
پرسنلی و حقوقی ،ثبت احوال ،خدمات خودرویی ،پستی و مخابراتی و خدمات هوشمند
نوروزی ارائه میکند.
www.mashhad.ir
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هنوز مدت زمان زیادی از حضور فناوریهای نوین در عصر تکنولوژی نمیگذرد و ما به
سادگیبهخاطرمیآوریمکهاولینکامپیوترهایادیگرابزارهایدیجیتالبهچهشکلی
بودند .شرکتهای بنیان گذار فناوری را هم به خوبی میشناسیم و زمانی که حرف
از شرکتهای بزرگ ،معتبر و متخصص به میان میآید امکان ندارد نام شرکتهایی
از قبیل مایکروسافت یا اپل از قلم بیفتد .بدون لحظهای تردید باید گفت که شرکت
مایکروسافت خدمات و سرویسهای منحصر به فردی را تا به حال به کاربران رایانه
ارائه کرده است .نرم افزارهایی مفید و کاربردی با یک محیط کاربری فوق العاده از
کمترین خدماتی است که توسط این شرکت به مردم ارائه شده است .محصولی
مانند ویندوز هم که جای خود دارد و شاید بتوان گفت که بسیاری از کاربران نمیتوانند
کار با کامپیوتر را بدون وجود سیستم عاملی نظیر ویندوز ،تصور کنند .نرم افزارهای
کاربردی مایکروسافت خدمت بسیار بزرگی به آن دسته از کاربرانی کردند که دائما
درگیر حساب و کتاب بودند یا این که باید تمامی کارهای خود را مستند میکردند.
بسیاری از نرم افزارهایی که در حال حاضر برای دیگر سیستم عاملها نوشته شده
است هم با الگوبرداری از نرم افزارهای این شرکت بوده است .گذشته از حوزه نرم
افزار شرکت مایکروسافت به بازی دوستان هم تجربههای وصف ناپذیری را هدیه
کرده است .در زمینه سخت افزار هم این شرکت بیکار نبوده است .به هر حال باید
گفت که بدون تردید مایکروسافت یکی از بهترین و موفقترین شرکتهایی است
که در جهان فناوری حضور داشته و در حال کار است .این شرکت هر چند وقت یک
بار با ارائه یک محصول جدید طرفداران خود را شگفت زده میکند و همچنان تمام

تالشش را به کار میگیرد تا بهترین محیط کاربری را برای کاربران نرم
افزارهایمختلفشایجادکند.درموردسابقهفعالیتمایکروسافتباید
گفت که این شرکت به تازگی  40ساله شده و به نوعی باید گفت که
بهدورانسالخوردگی خودواردمیشود 40.سال فعالیتمایکروسافت
با حواشی بسیاری مواجه بوده است و همیشه شخص اول این شرکت
که مایکروسافت است با دیگر مدیران موفق نظیر استیو جابز مقایسه
شده است .عدهای بیل گیتس را محق جایگاهی که در حال حاضر دارد
نمیدانند و اعتقاد دارند که ایدههایی که در مایکروسافت به پیروزی
رسیده است ،همه آنها متعلق به افراد دیگری بوده که بیل گیتس با
زرنگی آن ایدهها را از آن خود کرده و به نام خودش به ثبت رسانده
است .عده دیگری هم اعتقاد دارند که اگر هم تمامی این موارد صحت
داشته باشد ،باز هم نمیتوان گفت که بیل گیتس یک شخص تاثیر
گذار در جهان فناوری نیست زیرا تا به حال گامهای بسیار مهمی در
جهت راحتی کاربران رایانه و گسترش تکنولوژیها برداشته است .در
موضوع ویژه این هفته به بهانه  40ساله شدن مایکروسافت نگاهی
به چند حاشیه مهم این شرکت از جمله اپنسورس شدن ویندوز یا
سیستم پرداخت این شرکت خواهیم انداخت و اخبار و حواشی که به
خاطر  40ساله شدن مایکروسافت در رسانهها و خبرگزاریهای مهم
منتشر شده را بررسی خواهیم کرد.

همه چیز از اینجا شروع شد
 40سال قبل در روز  4آوریل سال  ،1975موقعی که رئیس جمهور آمریکا جرالد فورد بود،
اوضاع آمریکا بسیار نابه سامان بود زیرا ایاالت متحده مشکلی با نام تحریم نفت اوپک داشت و
در چنین شرایطی شرایط مالی مردم در این کشور دچار بحران شده و سختی گریبان گیر همه
شده بود .وقتی اوضاع یک کشور از نظر اقتصادی دچار بحران میشود ،کارآفرینی کار بسیار
مشکلی خواهد بود و اگر فردی در چنین شرایطی بتواند برای خود یک کسب و کار موفق به راه
اندازد ،یعنی یک نیروی کامال متخصص و کار بلد است .در همان سال دو مرد جوان که یکی
از آنها تنها  19سال سن و دیگری  22سال داشت یک مغازه کوچک در نیومکزیکو باز کردند،
این دو مرد بیل گیتس و پل آلن نام داشتند .هر دو از سالهای قبل با یکدیگر دوست بوده و
بیل گیتس دانشگاه هاروارد را ترک کرده بود .این دو نفر یک ایده در سر داشتند و آن طرح در
صورت اجرا منجر به این میشد که هر خانه یک کامپیوتر داشته باشد .پل آلن و بیل گیتس
یک شرکت تاسیس کرده و نام شرکتشان را هم مایکروسافت گذاشتند .البته باید گفت که در
آن زمان به هیچ عنوان کامپیوترهای شخصی به شکل امروزی وجود نداشتند و هیچ پلتفرم یا
طرحی هم وجود نداشت تا بتوان به وسیله آن کامپیوترها را از جایگاههایی مانند مناطق نظامی
و صنعتی خارج کرد .با توجه به شرایطی که در مورد آن صحبت شد و با توجه به این که در
آن زمان کامپیوترها با چیزی که امروز وجود دارد ،زمین تا آسمان فاصله داشتند ،باید گفت که
ایده این دو نفر بسیار اهمیت داشته است 4 .دهه از فعالیت مایکروسافت گذشته است و امروز
به روشنی میبینیم که بیل گیتس و پل آلن به هدفی که داشتند به خوبی دست پیدا کردهاند.
در این چهار دهه مایکروسافت نشان داده است که به خوبی توانسته تحول بسیار بزرگی را در
صنعت فناوری اطالعات در جهان ایجاد کند .با این که همیشه منتقدان به عملکرد این شرکت
و راه و روش مدیرانش انتقاد داشتهاند و حرکت این شرکت را همواره نادرست میدانستند اما باز
هم نمیتوان از تالش بدون توقف مایکروسافت به راحتی چشم پوشی کرد .در شرایطی که روز
به روز رقبا وارد میدان شده و هر کدام حرفهای جدیدی را برای گفتن داشتند ،مایکروسافت
به خوبی توانست خود را به روز نگه داشته و با شناسایی نیازها و سلیقه مشتریانش ،محصوالت
و سرویسهایی را به آنها ارائه کند که همچنان به مایکروسافت وابسته و وفادار باقی بمانند.
مایکروسافت از نظر بیشتر افراد به عنوان یک شرکت تولید کننده نرم افزار و سیستم عامل
شناخته شده است اما این شرکت در حوزه سخت افزار هم حرفهایی برای گفتن دارد ضمن
این که باید گفت که بسیاری از ایدههای اولیه هر چند که توسط این شرکت به اجرا در نیامده
است اما ،شرکتهای دیگر به خوبی از آن الگوبرداری کرده و محصوالتی را به بازار دادهاند که
ایده اولیه آنها به مایکروسافت تعلق داشته است.

اولینهای مایکروسافت
شاید بسیاری از مردم اطالع نداشته باشند و یا آن عدهای که اطالع دارند،
فراموش کردهاند که برخی از اولین محصوالت به صورت اختصاصی به
مایکروسافت تعلق داشته است .به عنوان مثال اولین پلتفرم موبایل متعلق به
این شرکت بوده ،ممکن است تعجب کنید اما باید بدانید که ویندوز موبایل قبل
از تمامی پلتفرمهای امروزی تلفنهای هوشمند وجود داشته و نمایش بینظیر
آن در گوشی  HTC HD2برای افرادی که به تکنولوژی عالقه دارند ،هنوز یک
نمایش خاطره انگیز است .جالب است بدانید که این سیستم عامل با ابزارهای
پوشیدنی هم هماهنگی داشته به عنوان مثال ساعت هوشمند  Spotاز این
سیستم عامل استفاده میکرده است .از زمان تولید و طراحی این ساعت چیزی
بیش از  10سال میگذرد و در حال حاضر برندهای مختلفی بر مبنای این پلتفرم
ساعتهای هوشمند خود را طراحی کردهاند .در آن زمان اسپات از طریق امواج
 FMقادر بود تا آپدیتها را دریافت کند و چیزی در حدود  5روز طول میکشید
تا شارژ شده و دوباره بوت شود .از دیگر محصوالت مایکروسافت که باید گفت
در جهان یک تحول بزرگ ایجاد کرد باید به ویندوز اشاره کرد .این سیستم
عامل بدون شک تغییرات بسیار مثبتی را در جهان ایجاد کرده است .در حال
حاضر مایکروسافت به جایگاهی رسیده است که آپدیت آخرین نسخه از محبوب
ترین محصولش و همچنین پرطرفدارترین سیستم عامل جهان را به تمامی
مردم جهان به صورت رایگان ارائه میکند .عالوه بر این موارد مایکروسافت
این اجازه را به همکارانش میدهد تا به جزئیات سیستم عاملش دسترسی پیدا
کنند .در شرایط کنونی ویندوز در حال شروع دورهای جدید و متفاوت در تاریخ
مایکروسافت است تا بتواند از یک قالب پلتفورم کامپیوترهای شخصی خارج شده
و روی موبایلها ،تبلتها و هر چیزی که فکرش را بکنید قابل اجرا باشد .در
نهایت هیچ فرقی نخواهد کرد که شما توسعه دهندهاید یا این که مصرف کننده
هستید زیرا چیزی وجود ندارد که مایکروسافت حداقل یک بار به آن سرک
نکشیده باشد یا تجربهای در زمینهاش نداشته باشد .برای این که این حرف را
بیشتر باور کنید باید گفت که حتی شرکت بزرگ و محبوبی مانند اپل که کاربران
و مشتریانش همیشه برای خودشان غرور ویژهای داشتهاند ،بخشی از مک
بوکهای خود را به کمک ماشینهای ویندوزی ساخته و همچنان هم میسازد.
اکنون بعد از گذشت  40سال مایکروسافت همچنان در حال تالش است تا خود
را به روز نگه داشته یا حتی دوباره پایههای خود را بسازد اما
مشتریان و کاربران این شرکت به خوبی میدانند که
مایکروسافت همیشه تمام سعی خود را کرده است
تا برای آنها جذاب و دوست داشتنی باشد.

موفقیتهای دوره  40ساله مایکروسافت
مایکروسافت همیشه به خاطر ویندوزش معروف بوده
است .ویندوز  95که در سال  1995ارائه شد به نوعی
شروعی برای این جریان به حساب میآید و تقریبا
میتوان گفت جزو اولین موفقیتهای مایکروسافت
بود .رابط کاربری ساده و کامل این سیستم عامل
به کاربران کمک کرد تا به آسانی با کامپیوتر ارتباط
برقرار کنند .بعد از ارائه این سیستم عامل بود که
فروش پیسیها گستردهتر شد و مردم کامپیوترها را
وارد خانههایشان کردند .بدون شک دومین موفقیت
بزرگ مایکروسافت ارائه بسته نرم افزاری برنامههای
کاربردیاش با نام آفیس بود که در سال  1988به مردم
معرفی شد .این بسته نرم افزاری که شامل برنامههایی
مانند ورد ،اکسل ،پاورپوینت و ...است در حال حاضر
به اندازه ویندوز محبوبیت دارد .در نسخه اولیه این
مجموعه نرم افزاری تنها برنامههای ورد ،پاورپوینت و
اکسل برای درست کردن اسناد به صورت پیش فرض
قرار داده شده بودند .از دیگر موفقیتهای مایکروسافت
میتوان به کنسول بازی ایکسباکس اشاره کرد .بیل
گیتس در سال  2000این محصول را معرفی کرد و از
لحاظ مالی این پروژه کمک بسیاری به مایکروسافت
کرد .یک دستگاه بازی قدرتمند که برای بازیهای
آنالین نیاز به ارتباط مستقیم به اینترنت داشت .درون
ایکس باکس یک هارد درایو قرار داشت که آپدیتها
را دریافت میکرد .این کنسول باعث ایجاد بازیهایی
با سبک متفاوت شد یکی از بهترین بازیهای تاریخ با
نام  Haloهم تنها به خاطر وجود ایکس باکس منتشر
شد .مایکروسافت با ارائه ایکس باکس  360در باالی
قله موفقیت خود قرار گرفت و اکنون هم با ایکس
باکس وان در حال ادامه دادن این راه است.

شکستهای بسیار بد
مایکروسافت
از هر کاربری که بپرسید به نظرش
افتضاحترین و بدترین شکست
مایکروسافت در ارائه محصوالتش
چه بوده است ،بدون شک اول از همه از
ویندوز ویستا نام خواهد برد .ویستا از همان
اول به اشتباه استارت خورد و در شرایطی
در سال  2007انتشار پیدا کرد که ویندوز
ایکس پی در اوج محبوبیت خود قرار داشت.
این ویندوز باعث شد که بسیاری از کاربران
ترجیح دهند ویندوز خود را آپدیت نکنند ،آن عد
بودند بعد از گذشت مدتی به دلیل وجود ایراد
برای همین باید گفت که ویندوز ویستا بزرگ
در طول مدت فعالیت این شرکت است .از دی
اشاره کرد .سال  2006بود که مایکروسافت او
را معرفی کرد .این دستگاه بیشتر به این دلیل
اپل رقابت کند .تیم توسعه دهنده این محصو
گفت که بزرگترین ایراد این محصول این بود
شد .در سال  2011بود که مایکروسافت سرانج
و آن را رها کرد و پس از آن ترجیح داد تا رو
کند .سومین شکست مفتضحانه مایکروسافت
 1995دقیقا  7ماه قبل از این که ویندوز 95
این محصول با این هدف
به کاربران پیسی نشان داده
کاربری با آیکنهای متفاوت
خواهد بود و این محصول
به خاطر رابط کاربری گیج
شکست منجر شد.
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یک موفقیت احتمالی در آینده برای مایکروسافت
همان گونه که گفتیم مایکروسافت هیچ گاه شرکتی نبوده
که مدتی دچار رکود شود و فعالیتهایش را متوقف کند .این
گلسا ماهیان-سعید طباطبایی شرکت همیشه به همه شاخهها سرک کشیده تا بتواند باالخره
در زمینهای توجه کاربران و مشتریانش را بیشتر از گذشته داشته
باشد .در حال حاضر شرکت مایکروسافت در حال آماده سازی
خدمات پرداخت همراه اختصاصی خود است این سیستم پرداخت
 Microsoft Paymentنام دارد و برای رقابت با سیستمهای
پرداخت دیگری نظیر اپل پی که سیستم پرداخت شرکت اپل
است و گوگل والت که سیستم پرداختی گوگل میباشد ،طراحی
شده است .مایکروسافت اعالم کرده که در گوشیهایی که مجهز
به ویندوز  10هستند ،پرداخت با استفاده از فناوری  NFCاز
طریق این سیستم پرداخت میسر خواهد بود .از سوی دیگر
مایکروسافت موفق شده است که قراردادهایی در این زمینه با
 50شرکت آمریکایی منعقد کند تا بتواند به انتقال پول از این
طریق شکل قانونیتری بدهد .البته باید گفت که بستن این
قراردادها به منظور گرفتن مجوز ارائه خدمات مالی در کل آمریکا
اجباری است .قبل از این هم اپل با راه اندازی سیستم مالی خود
و گوگل با راه اندازی  google walletراه را برای پرداخت هزینه
با استفاده از گوشیهای هوشمند ،باز کرده بودند .البته هنوز به
هیچ عنوان نمیتوان پیشبینی کرد که کدام شرکت میتواند در
این زمینه تجربه موفقتری داشته باشد اما باید گفت که رقابت
بین این سه شرکت بزرگ مسلما دیدنی خواهد بود زیرا هر سه
بسیار پرتالش و با ایده هستند .از جمله مزایای سیستم پرداخت
مایکروسافت عبارت است از راحتی به علت عدم نیاز به ثبت نام
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سالخورده میشود
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ده دیگری هم که به سراغ ویستا رفته
دات اساسی ،باز به سراغ ایکس پی رفتند.
گترین محصول شکست خورد مایکروسافت
یگر شکستهای مایکروسافت باید به Zune
ولین نسخه از مدیا پلیر سخت افزاری Zune
ل طراحی شده بود که بتواند با آیپاد شرکت
ول همان تیم طراح ایکس باکس بودند و باید
د که با تاخیر بسیار زیادی به بازار جهانی وارد
جام از تولید این محصول ابراز پشیمانی کرده
وی تولید گوشیهای هوشمند سرمایه گذاری
ت  Bobمیباشد .این محصول در مارچ سال
 95به بازار ارائه شود ،معرفی شد .ایده تولید
شکل گرفت تا
شود که رابط
به چه صورتی
هم در نهایت
کنندهاش به

نامه بیل گیتس به مایکروسافت به
مناسبت  40سالگی
پیش از این هدف من و پل الن قرار دادن یک رایانه روی
میز هر خانه بود .این ایده بزرگی بود و بسیاری بر این
عقیده بودند که ما عقلمان را از دست دادهایم .هم اکنون
تصور این که فناوریهای رایانهای تا چه حد رشد کرده
است شگفت آور است و ما از این که مایکروسافت نقشی
در این انقالب داشته است خرسندیم و به خود میبالیم.
با این وجود من امروز بیشتر در مورد آینده مایکروسافت
میاندیشم تا گذشته آن .من بر این باورم محاسبات
رایانهای در  10سال آینده با سرعتی بیش از گذشته
پیشرفت خواهد کرد .ما در حال حاضر در یک جهان
چند چارچوبه ( )multi-platformزندگی میکنیم و
محاسبات رایانهای در آینده بیش از نیز فراگیر خواهد شد.
داریم به نقطهای نزدیک میشویم که رایانهها و روبوتها
قادر به دیدن ،حرکت و تعامل طبیعی هستند که گشایش
بسیاری از قفلها در کاربردهای مختلف را به دنبال داشته
است.
تحت هدایت ( Satyaمدیر عامل کنونی) مایکروسافت
بیش از هر زمان دیگری آمادگی رهبری این حیطههای
فناوری را داراست .ما منابع الزم جهت راهبرد و حل

مسائل سخت را در اختیار داریم و در تمامی ابعاد فناوریهای رایانهای مدرن وارد
شدهایم .من به عنوان مشاور  Satyaمحصوالت جدید را مورد ارزیابی قرار میدهم
و نتایج حاصـل از محصـوالتی همچ_ون  Cortana ،Skype ،Translatorو
 Hololensبر همگان آشکار است و نوآوریهای دیگری هم در راه است.
طی سالهای آتی مایکروسافت این فرصت را دارد تا با موسسات و انسانهای
بیشتری در دنیا در ارتباط باشد .بسیاری از مردم هم چنان از دسترسی به فناوری
محروم هستند و شاید گرانی و پیچیدگی از دالیل آن باشد.
لذا امیدوارم شما درباره راهکارهای دسترسی آسانتر همگان به فناوری بیندیشید تا
بتوانیم مردم را به یکدیگر متصل کنیم و استفاده از محاسبات رایانهای را همه جا
برای همگان ممکن کنیم.
با کمک یکدیگر توانستهایم طی این  40سال دستاوردهای زیادی داشته باشیم
و تجارتها و مردم بسیاری را قادر کنیم از تمامی پتانسیل خود استفاده کنند اما
در حال حاضر مهمترین چیز این است که در آینده چه خواهیم کرد .از تالش
شما در راستای تبدیل مایکروسافت به کمپانی بلند مرتبه در گذشته ،حال و
دهههای آینده متشکرم.

و نصب هیچ گونه نرم افزار جدید روی تلفن همراهتان .در بیشتر موارد روال پرداخت شما از
نظر سرعت به شکلی است که در کمتر از  10ثانیه قادر خواهید بود تا روند پرداخت خود را به
اتمام برسانید .برای باال بردن امنیت این سیستم هم از شیوههای جدید احراز هویت و مدیریت
ریسک برای جلوگیری از تقلب و به خطر افتادن امنیت کاربر استفاده شده است .این دسته از
محصوالت مایکروسافت نشان میدهند که این شرکت به هیچ عنوان حاضر نیست کوتاه بیاید
و همچنان در جهان تکنولوژی پرتالش حاضر میشود و عرصه را برای رقیبانش خالی نمیکند.
مایکروسافت همیشه ایدههای جدیدی دارد و به نوعی سعی میکند برای کاربرانش جدید به
نظر برسد .بسیاری از شرکتهایی که از نظر سنی در رده مایکروسافت قرار دارند در حال حاضر
نتوانستند که خودشان را با سرعت پیشرفت تکنولوژی هماهنگ کنند و به نوعی باید گفت که
پیر شدهاند .اما مایکروسافت با یک مدیریت هوشمندانه به جایگاهی دست پیدا کرده است که
با اطمینان میتوان گفت در طول این سالها نه تنها پیر نشده است بلکه با ارائه محصوالت
کاربردی و دلخواه کاربرانش ،روز به روز جوانتر هم شده است .مسلما تمامی کاربران کامپیوتر
و اینترنت و نرم افزارهای کاربردی در طول بازههای زمانی مختلف راحتی کار خود را به این
شرکت و محصوالتی که ارائه کرده است مدیون بوده و هستند.
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پیشنهاد هفته

یادداشت بازار
صالح اسعدی

امیدهایی که با ناامیدی همراه شد!
نوس��انات ن��رخ دالر آزاد ،تغیی��ر تعرفهه��ای وارداتی و ب��روز برخی از
رخدادهای مهم سیاس��ی از جمله مواردی هستند که از گذشته تا کنون
هم��واره تاثیر عمیق و مهمی ب��ر روند بازار موبایل و کامپیوتر کش��ور
داش��تهاند .این موارد همواره نقش��ی کلیدی بر رون��د معامالت خرید و
ف��روش در بازار کاالهای دیجیتالی داش��تهاند و اکثر تغییرات قیمتی از
بروز اتفاقات گوناگون در هر یک از موارد فوق نشات گرفته است.
اکنون نیز در هفتههای اخیر هر یک از عوامل فوق با رخدادهای مهمی
همراه بود که باعث ش��د بازار کامپیوتر و موبایل کش��ور با اتفاقات مهم
و گوناگونی مواجه گردد.
اولین رخداد مهم و تاثیرگذار بر بازار کاالهای دیجیتالی ،نوسانات شدید
ارزی به س��مت کاهش نرخ دالر بود که موجب ش��د تا امید بس��یاری
از خری��داران پس از ماهها ناامیدی دوباره زن��ده گردد و زمزمه کاهش
قیمتها دوباره به گوش خریداران برس��د .این موضوع باعث ش��ده بود
خریداران��ی که پیش از این تجربه س��ریع تغیی��رات قیمتها را هنگام
افزای��ش نرخ دالر آزاد داش��تند ،اکنون نیز انتظار داش��ته باش��ند که با
کاهش قابل توجه نرخ دالر آزاد نسبت به اواخر اسفند ماه ،شاهد کاهش
س��ریع قیمتها باشند .عالوه بر این بروز برخی از اتفاقات مهم سیاسی
این امید را زنده کرد که واردات کاالهای دیجیتالی در آیندهای نزدیک
با تغییراتی همراه خواهد شد که از هم اکنون باعث میشود تا کاالهای
قدیمی موجود در بازار با تجربه افت شدید قیمتی مواجه گردند.
ام��ا این امیدها زمانی به ناامیدی تبدیل ش��د که بس��یاری از خریداران
هن��گام مراجعه به بازار ف��روش کاالهای کامپیوتری ،ن��ه تنها با هیچ
گونه کاهش��ی در قیمتها مواجه نش��دند ،بلکه مشاهده افزایش قیمت
محصوالت کامپیوتری باعث تعجب آنها نیز گردید و شکایت آنها را
به اتحادیه صنف فناوران رایانه در پی داشت.

طرحی از دیار مایکروسافت!

موض��وع از ای��ن قرار بود ک��ه برخی از خری��داران هن��گام مراجعه به
فروش��گاههای خرید محصوالت موبایل و کامپیوتر با مش��اهده این که
گروهی از فروشندگان به بهانه رشد نرخ مالیات و تعرفه واردات ،قیمت
برخ��ی از اق�لام کامپیوتری را افزایش دادهاند و ب��ا وجود کاهش قابل
توجه نرخ دالر اما قیمتها همچنان رو به افزایش است ،از این موضوع
اب��راز گلهمندی ک��رده و از اتحـادیـه صنف فناوران رایانه درخواس��ت
شکایت کردند.
در پ��ی ای��ن اقـدام رئیـ��س اتحادیه صن��ف فناوران نیز در پاس��خ به
اعتراضها نس��بت به گرانفروش��ـی بیان کرد ک��ه اتحادیه به اعضای
ای��ن صنف اعالم کرده که حق افزایش ی��ا کاهش قیمت ندارند و حق
ای��ن را نیز نخواهند داش��ت ک��ه کاالیی را نفروش��ند و در انتظار تغییر
قیمتها بمانند.
همچنین در صورت کاهش نرخ دالر نیز فروش��ندگان و واردکنندگان
موظ��ف هس��تند به قیم��ت روز دالر و حتی با ضرر اجن��اس خود را به
فروش برسانند.
اکنون با این که جدیت رئیس اتحادیه نس��بت ب��ه ایجاد ثبات در بازار
کاالهای کامپیوتری س��تودنی اس��ت و جای بس��ی تش��کر دارد اما در
ش��رایطی که مشاهده میشود که در ماههای گذش��ته ،هر بار با اندک
رش��د نرخ دالر ،تمامی اقالم کامپیوتری نیز س��ریعا ب��ا افزایش قیمت
مواج��ه میگردی��د (و ای��ن موضوع باع��ث افزایش روز اف��زون قیمت
کاالهای کامپیوتری ش��ده ب��ود) ،به همین خاطر اکن��ون نیز میتوان
این حق را برای خریداران برش��مرد که با پایین آمدن نرخ دالر ،ش��اهد
کاهش قیمتها باش��ند .لذا انتظار م��یرود که در این موضوع اتحادیه
تنها به صدور یک بخش��نامه اکتفا نکرده و با پیگیری مس��تمر ،الاقل
کام خریداران را در سال جدید با افزایش مجدد قیمتها تلخ ننمایند.

مایکروس��افت با طراحی آخرین س��ری محصوالت
خود با نام تجاری "س��رفیس" توانسته است تجربه
جدی��دی از لپتاپهای هیبری��دی را برای کاربران
خود به ارمغان آورد.
به همین خاطر س��رفیس مایکروس��افت را بیش از
آن که یک محصول با تکنول��وژی باال بنامیم ،می
ت��وان از آن ب��ه عنوان طرحی جدی��د و کاربردی از
استفاده همزمان لپتاپ و تبلت یاد کرد .طرحی که
باعث شد تا به سرعت سایر شرکتهای تولیدکننده
لپتاپ با استفاده از آن اقدام به ساخت محصوالت
هیبریدی مشابه سرفیس نمایند.
اکن��ون ش��رکت  iGreenنی��ز ب��ه عن��وان ی��ک
تولیدکنن��ده محصوالت لپت��اپ و تبلت ،از آخرین
محصول خود به نام  3 Genesis Tabدر طرحی
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پرسشوپاسخسختافزار
سالم بایت .روش معتبر برای دریافت اطالعات
سختافزاری سیستم چیست و چگونه میتوان اطالعات
دقیقی از سیستم را مشاهده نمود؟
ب��رای مش��اهده اطالعات دقیق سیس��تم خود میتوانی��د از هر یک از
روشهای زیر استفاده نمایید:
 -1استفاده از روش wmic
برای این کار ابتدا از منوی  Startوارد  Runش��ده و عبارت  wmicرا
تایپ کنید .اکنون برای فهمیدن مش��خصات مادربورد کامپیوتر ،عبارت
 Baseboardرا تایپ کنید و  Enterرا بزنید .حال مشخصات مادربورد
کامپیوتر شما و تمامی جزئیات آن به نمایش در میآید .همچنین برای
فهمیدن این که پردازنده سیس��تم ش��ما چیست ،عبارت  CPUرا تایپ
کنید و  Enterرا بزنید تا مشخصات آن را ببینید .برای این که فهرست
کل فرمانهای این محیط را مش��اهده کنید ،عبارت  ?/را تایپ کنید و
 Enterرا بزنید .فهرس��ت تمامی دستورات برای شما نمایان میشود و

مشابه با محصول سرفیس رونمایی کرده است .این
ش��رکت قصد دارد با این تبلت ویندوزی تجربهای
ش��بیه به سرفیس پرو مایکروسافت را برای کاربران
خود به ارمغان بیاورد.
بنابراین اگ��ر به دنبال محصولی هس��تید که از آن
ب��ه عنوان لپتاپ و تبلت اس��تفاده کرده و در عین
کارایی قابل قبول ،قیمت مناس��بی نیز داشته باشد،
 Genesis Tab 3یک گزینه جدی برای شما است.
همچنین الزم به ذکر اس��ت که ب��ا توجه به قیمت
 Genesis Tab 3ای��ن محصول توانس��ته تاکنون
در مقایسههای س��ختافزاری میان سایر تبلتهای
هم رده خود ،امتیاز مناسبی را به دست آورد و برای
کاربرده��ای ع��ادی و روزمره کارایی مناس��بی نیز
داشته باشد.

شما میتوانید با تایپ هر کدام ،نتیجه آن فرمان را ببینید.
استفاده از پنجره System Information
برای این کار وارد  Runشده و دستور  winmsd.exeرا تایپ نمایید.
همچنین برای مش��اهده  System Informationم��ی توانید از منوی
 Startوارد  All Programsش��وید .سپس وارد  Accessoriesو نهایتا
 System Toolsشده و گزینه  System Informationرا انتخاب کنید.
در پنج��ره  System Informationمیتوان خالصهای از مش��خصات
س��ختافزاری سیس��تم را دید .با کلیک روی عالم ت  +در کنار �Hard
 ware Resourcesدر پنجره سمت چپ و انتخاب هر گزینه ،میتوانید
مشخصات دقیق سختافزار مورد نظر خود را مشاهده کنید.
استفاده از دستور Dxdiag
ابت��دا وارد  Runش��ده و دس��تور  Dxdiagرا تایپ ک��رده و  Enterرا
بزنید .در صفحه باز شده اطالعات کاملی را میتوانید درباره سختافزار
کامپیوتر خود مشاهده کنید.

Monitor: 10.1” IPS

----

Main Board: ----

----

CPU: Intel Celeron N2807 Bay Trail

-------

VGA: Intel HD Graphics

----

HDD: 32 GB SSD

----

Weight: 910 g

----

ODD: ----

----

OS: Win

----

KeyBoard: ----

---

Mouse: - ---

----

Speaker: - ---

---

Printer: ----

----

Memory: 4GB DDR3

یک ارتباط نزدیک!
بسیاری از تلفنهای هوشمند و تبلتهای تقریبا گرانقیمت این روزها به
فناوری  NFCمجهزند .از آنجایی که نمودهای عینی کمی در کشور ما از
کاربرد  NFCبه چشم میخورد ،خیلیها چندان با این فناوری آشنا نیستند
اما در بسیاری از کشورهای جهان این فناوری هم اینک به شکلی کامال
کاربردی به کار گرفته میشود.
 NFCیک فناوری ارتباطی است که نام آن از ابتدای کلمات Near Field
 Communicationبرداشت شده است .این فناوری یک فناوری ارتباطی
در میدان برد کوتاه است و در استاندارد فعلیاش میتواند بین دو دستگاه
مجهز به این فناوری که در فاصله صفر تا پنج سانتیمتری یکدیگر قرار
گرفتهاند ،ارتباط برقرار کند.
رایجترین کاربرد فعلی  NFCپرداخت الکترونیک است .این فناوری تلفن
همراه یا تبلت کاربر را به یک کیف پول الکترونیک تبدیل میکند که
میتواند تا سقف خاصی پول در خود ذخیره کند.
بعد از خرید در فروشگاه ،کافی است رقم پرداخت را روی تلفن همراه وارد
کرده و با نزدیک کردن تلفن به  POSپول را خیلی سریع به حساب فروشگاه
واریز کنید.
یکی دیگر از کاربردهای  NFCاستفاده از  Tagاست Tag .یک وسیله
کوچک فیزیکی است که میتواند در ابعاد یک سکه نسبتا درشت ساخته
شودTag .ها قابل برنامهریزی هستند و میتوانند با نزدیک شدن به
گیرندههای  NFCمانند تلفن همراه یا تبلت ،فعالیتهای گوناگونی را انجام

با فناوری  NFCبیشتر آشنا شویم

دهند.
به عنوان مثال یک  Tagمیتواند در کنار ایستگاه اتوبوس نصب شده و نقشه
مسیر حرکت اتوبوس را با نزدیک کردن تلفن همراه ،در اختیار مسافران قرار
دهد .یکی دیگر از کاربردهای جالب Tagها ،اعمال تنظیمات خاص روی تلفن
همراه یا تبلت است .فرض کنید شما همیشه عادت دارید که بعد از ورود به
اتاق خواب خود ،تلفن همراه خود را به حالت سکوت درآورده و زنگ هشدار
آن را برای ساعت خاصی فعال کنید .عالوه بر این چون قصد خواب دارید،
میخواهید شبکه  Wi-Fiو بلوتوث تلفن همراه شما به حالت خاموش تغییر

وضعیت دهد تا شارژ تلفن همراه دیرتر خالی شود .صدها
نوع تنظیم و شخصیسازی دیگر وجود دارد که میتوانید
متناسب با وضعیتی که در آن هستید تعیین کنید .حال
همه نیازهای خود را تنها برای یک بار روی یک Tag
تنظیم میکنید و آن  Tagرا روی در اتاق خواب خود
نصب مینمایید .از این به بعد در بدو ورود به اتاق خواب،
تلفن همراه خود را به  Tagنزدیک میکنید و در یک آن،
همه تنظیمات مورد نیاز در شرایط اتاق خواب روی تلفن

همراه شما اعمال میشود.
همین Tagها میتوانند روی درهای مختلف اتاقهای
محل سکونت یا محل کار شما نصب شوند تا با نزدیک
کردن تلفن همراه خود به آنها ،خیلی سریع تنظیمات
مورد نیاز خود را متناسب با وضعیتی که در آن هستید،
اعمال نمایید .معموال گوشیهای مجهز به فناوری NFC
چند  Tagبه همراه دارند.
با استفاده از  NFCمیتوان به سادگی میان دو تلفن همراه
ارتباط برقرار کرد .با نزدیک کردن دو تلفن همراه میتوان
کارت ویزیت را مبادله کرد ،بخشی از امور شغلی را همگام
نمود یا یک موسیقی رد و بدل کرد.
NFCها مصرف انرژی بسیار پایینی دارند ،چرا که الزم
نیست توان زیادی برای برقرار ارتباط با دستگاههای دیگر
در فواصل طوالنی صرف کنند .عالوه بر این  NFCیک
روش ارتباطی ایمن محسوب میشود .فرض کنید بتوان
با یک حفره امنیتی از  NFCسوءاستفاده کرد .دست آخر
این سوءاستفاده زمانی عملی میشود که شخص سومی
بتواند یک  Tagیا واحد  NFCدیگر را به تلفن همراه شما
نزدیک کند و این کار نمیتواند بدون آگاهی و جلب توجه
شما صورت پذیرد.
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یادداشت

| | CPU
 10/550/000ريال

i7 4790

 5/710/000ريال

 1/070/000ريال

بزرگترین پروژه طول تاریخ یک شبه ظاهر شد!

i5 44401150

 3/830/000ريال
 1/670/000ريال

وحید صفایی


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

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

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

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

| | Motherboard
 4/600/000ريال

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

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

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

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

پرسشوپاسخسختافزار
| | HDD

 3/770/000ريال
 2/840/000ريال

 1/870/000ريال
 1/580/000ريال

 1/465/000ريال

TB SEAGATE 64MB/ VS 3
TB W.D GREEN 64MB/ VS 2
1TB W.D 64 GREEN VS
500 SEAGATE 16MB / SG / VS
500 TOOSHIBA 32MB / FU

| | Drive
 1/170/000ريال
 610/000ريال

 565/000ريال
 560/000ريال

 515/000ريال

با نزدیکتر شدن به پایان برنامه پنجم توسعه کشور ،وزارتخانهها سعی
میکنند هر چه بیشتر به اهداف از پیش تعیین شده نزدیک شوند .بدون
ش��ک وزارت ارتباط��ات نیز در این زمینه راه بلن��دی را پیش رو دارد و
همچنان با اهداف تعیین شده فاصله دارد و از همین رو ،ظاهرا تصویب
و آغاز پروژههای ارتباطی و مخابراتی س��رعت بیشتری پیدا کرده است.
در این زمینه ،معاون وزیر ارتباطات گفت" :پاکات مناقصه "تدبیر یک"
که بزرگترین پروژه تاریخ کش��ور اس��ت ،هفته آینده بازگشایی میشود.
استعداد کنسرسیومهایی که در آن شرکت کردهاند بسیار باالست .پروژه
امید نیز نهایی ش��ده اس��ت .این پروژه روی پروژه تدبیر قرار میگیرد و
مناقصهاش بعد از آن برگزار میش��ود؛ در این پ��روژه از توانمندیهای
داخلی در زمینه پس��یو و پاور ش��بکه استفاده میشود" .وی توضیح داد:
"پروژه توس��عه شبکه انتقال زیرساخت کشور تحت عنوان "تدبیر یک"
با هدف توسعه پهنای باند اینترنت کشور به چهار ترابیت و توسعه شبکه
 IPداخل کشور با ظرفیتی بالغ بر  20ترابیت بر ثانیه است".
دو پ��روژه تدبیر یک و امید! که مع��اون وزیر ارتباطات از آنها نام برده
اس��ت ،نامهای جدیدی هس��تند که پیش از این به عن��وان پروژههای
ارتباطی کش��ور ناش��ناخته باقی مانده بودند و توضیح��ات جدید نیز به
قدری اندک و کوتاه است که بیشتر شبیه به شعارهای تبلیغاتی به نظر
میرس��ند تا پروژههای فنی و دقیق .این در حالی است که پیش از این
ش��بکه اینترانت ملی با هدف توسعه پهنای باند داخلی کلید خورده بود
و ذکر نامهای جدید و ایجاد پروژههای جدید برای توس��عه پهنای باند
داخلی کشور عجیب و موازی کاری به نظر میرسید.
شرکت ایرانیان نت چند سالی است که مسئول توسعه پهنای باند داخلی
کش��ور و راهاندازی ش��بکه اینترانت ملی بوده است .کس��انی که اخبار
فن��اوری را دنب��ال میکنند ،به خوبی میدانند که این ش��رکت در دوره

کاری دول��ت دهم ش��کل گرفت و خارج از تش��ریفات و بدون مناقصه
پیروز بزرگتری��ن پروژه طول تاریخ ارتباطات در کش��ور (تا آن زمان)
شد .حال معاون وزیر ارتباطات از بزرگترین پروژه ارتباطی طول تاریخ
کش��ور نام برده و از برگزاری مناقصه خبر داده اس��ت! حال باید پرسید
که پروژه تدبیر با اینترانت ملی چه نسبتی دارد و آیا میتوان به تکمیل
شدن این پروژه قدیمی و پرحاشیه امیدوار بود؟!
یک��ی از آفات بزرگ برای بس��یاری از پروژهها و طرحهای ملی ،انتقال
آنها از یک دولت به دولتی دیگر اس��ت .اتفاقی که برای مس��کن مهر
افتاد بر هیچ کس پوشیده نیست .اگر چه وزارتخانههای ذیربط در دولت
جدید نیز از زیر این پروژه شانه خالی نکردند اما به روشنی کار دیگر به
شکل سابق ادامه پیدا نکرد و حتی از این پروژه با عنوان فاجعه یاد شد.
ظاه��را همین اتفاق در مورد اینترانت ملی اتفاق افتاده با این تفاوت که
این ماجرا خیلی بیسر و صدا رخ داده است ،چرا که تا به امروز مردم به
طور مستقیم با این موضوع در ارتباط نبودهاند.
حال باید پرس��ید که چه امیدی به پروژه تدبیر هست؟ پروژ ه بزرگ ملی
که ش��اید به طور اغراق آمیز بزرگترین پروژ ه طول تاریخ کش��ور نامیده
میش��ود و یا شاید به حقیقت این گونه باش��د ،احتماال دوره اجرایی بلند
مدتی خواهد داشت و با توجه به تجربه تاریخی کشور ،اصال بعید نیست
که به دولت بعدی به ارث برسد .آیا انتخاب شعارهای تبلیغاتی دولت برای
نام پروژههای بزرگ ملی ،آینده آنها را مبهم نمیکند؟ در واقع میتوان
پیشبینی کرد که دولت احتمالی بعدی ،برای ادامه این پروژه حداقل اقدام
ب��ه تغییر نام و برخی از مفاد ای��ن پروژه خواهد کرد و همین تغییرات هر
چند اندک ،میتواند مدتها طول بکشد و گاهی حتی به مرگ پروژه ختم
شود .ای کاش وزارت ارتباطات حداقل در انتخاب نام پروژهها تجدید نظر
کند تا این موضوع سبب برخورد سیاسی با مسائل ملی نشود.

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

سالم بایت .به طور کلی چه روشهایی برای ارتباط مابین
سیستمهای کامپیوتری وجود دارد و مزایا و معایب ایجاد
شبکهها به روشهای گوناگون را بفرمایید .با تشکر
ایجاد ارتباط بین کامپیوترها به سه روش امکانپذیر است:
 .1از طریق کابل شبکه ( )RJ-45که برای این نوع اشتراک به تعدادی
از این کابلها و یک دستگاه تقسیمکننده یا  HUBنیاز دارید.
تع��داد پورتهای  HUBباید حداقل یکی بیش��تر از تعداد کامپیوترهای
شما باشد (مگر این که از یکی از خود کامپیوترها برای تقسیم اینترنت
استفاده کنید).
اس��تفاده از این کابلها بهترین ،ارزانترین و پرطرفدارترین روش برای
تشکیل شبکه است.
اشکال این روش در این است که نیاز به سیمکشی دارد.
 .2روش دوم اس��تفاده از شبکههای بیسیم یا  WiFiاست که این روزها
خیلی ها به جای اس��تفاده از کابل از این سیس��تمها اس��تفاده میکنند.

برتری این کار عدم نیاز به سیمکشی و امکان حمل و نقل است که به
ویژه برای لپتاپها اهمیت دارد.
اشکال آن یکی در هزینههای بسیـار باالی انجام آن (برای یک شبکه
ساده) است و دیگری این که مقدار زیادی از قدرت آن به جای افزایش
سرعت برای جلوگیری از اشکال در ارتباطات مصرف میشود.
ولی با این همه س��رعت این سیستمها خوب است و قیمت باال اشکال
عمده آنها است.
 .3روش سوم استفاده از خط تلفن یا  HomePNAاست .چون از خیلی
سیس��تمهای بیسیم ارزانتر است و بر خالف ش��بکههای کابلی نیاز به
سیمکشی ندارد.
اگر از این روش اس��تفاده میکنید حتما از کارتهای جدیدتر اس��تفاده
کنید که سریعتر هستند.
سیس��تمهای قدیمی که به  HPNA1مشهور است ،ممکن است گاهی
دچار قطع ارتباطات شوند.

SAMSUNG OEM SARIR

یک شبکه ساده میان دو رایانه
راهاندازی یک شبکه کوچک خانگی کاری بسیار آسان و البته بسیار
کاربردی است .چه کارهایی میتوان در یک شبکه خانگی انجام داد؟ تبادل
فایلها ،انجام یک بازی تحت شبکه ،دسترسی به اینترنت ،همگامسازی
برخی از نرمافزارها و مواردی دیگر از ویژگیهای کاربردی شبکههای
خانگی هستند .راهکارهای متعددی برای ایجاد یک شبکه خانگی وجود
دارد .این راهکارها متناسب با ابزارها ،رایانهها ،تعداد اعضای شبکه و بستر
شبکه (سیمی یا بیسیم) تعیین میشود.
سادهترین نوع شبکه ،یک شبکه سیمی میان دو رایانه است .کافی است هر
دو رایانه به کارت شبکه مجهز باشند تا بتوان به سادگی متصل کردن یک
کابل شبکه از نوع  Crossدو رایانه را با هم شبکه کرد .رایانهها میتوانند
دسکتاپ یا لپتاپ باشند و حتی از دو سیستمعامل متفاوت بهره ببرند.
البته با این پیشفرض که بیشتر کاربران ایرانی از ویندوز استفاده میکنند،
ادامه کار را بر اساس ویندوز توضیح میدهیم .خوب حاال با این شبکه ساده
چه کاری میتوان انجام داد؟ سادهترین کار ،به اشتراکگذاری فایلهاست.
میخواهید چند فایل را ارسال و چند فایل را دریافت کنید.
ابتدا اطمینان پیدا کنید که IPهای مناسب به هر دو رایانه اختصاص داده
شده است .برای این کار روی آیکن شبکه در گوشه پایینی در سمت راست
صفحه راست کلیک کرده و گزینه Open Network And Sharing
 Centerرا انتخاب کنید .در این قسمت ارتباطات برقرار شده را مشاهده
میکنید .در ستون سمت چپ گزینه Change Adapter Settings

چگونه یک شبکه کوچک خانگی داشته باشیم؟

را انتخاب کنید و روی آیکن مربوط به شبکه کابلی خود را مشاهده کنید.
اگر این آیکن آبی رنگ است ،همه چیز به خوبی انجام شده و IPها به
درستی اختصاص داده شدهاند .در غیر این صورت ،مثلثی زرد رنگ با عالمت
خطا روی این آیکن نقش بسته که نشان از ناتمام ماندن فرآیند تخصیص
 IPاست .پس روی این آیکن راست کلیک کرده و گزینه  Propertiesرا
انتخاب نمایید .در گزینههای میانی پنجره نمایـش داده شـده ،روی گزینـه
 Internet Protocol Version 4کلیک کنید (برای دیدن این گزینه
ممکن است به پایین کشیدن نوار کناری این بخش نیاز پیدا کنید) .در سربرگ

 Generalدکمه رادیویی Use The Following IP

 Addressرا فعال کنید .حال در فیلد
رایانه اول اعداد  192.168.X.Wو در همین فیلد در
رایانه دوم اعداد  192.168.X.Yرا انتخاب کنید .عدد X
یک عدد دلخواه میان دو رایانه است که میتواند عددی
بین  0تا  255باشد Y .و  Wلزوما نباید یکسان باشند،
در غیر این صورت خطای تالقی  IPرخ داده و شبکه
برقرار نمیشود .این اعداد نیز باید بین  0تا  255باشند.
IP Address

خیلی ساده به رایانه اول عدد یک و به رایانه دوم عدد
دو را اختصاص دهید تا به یاد سپردن آن نیز آسان باشد.
حال که فرآیند برقراری شبکه کامل شده است،
میتوانید فایلها را مبادله یا یک بازی را تحت شبکه
و به صورت دو نفره اجرا کنید .برای تبادل فایلها ،به
پوشهای که فایلهای مورد نظر شما در آن ذخیره شده
مراجعه کنید .روی پوشه راست کلیک کرده و گزینه
 Propertiesرا برگزینید .حال در این پنجره به سربرگ
 Sharingمراجعه کنید .دکمه Advanced Sharing
را انتخاب کرده و تیک گزینه  Shareرا فعال و دیگر
تنظیمات این بخش (از جمله سطوح دسترسی ،نام پوشه
اشتراکگذاری و موارد دیگر) را تعیین نمایید.
حال عبارت  Networkرا در منوی  Startوارد کنید .در
صورتی که شبکه به درستی برقرار شده باشد ،باید نام رایانه
دیگر را در این بخش ببینید .با کلیک کردن روی آیکن
رایانه دیگر ،قادر به مشاهده فایلهای به اشتراک گذاشته
شده خواهید بود .ویندوز به طور پیشفرض پوشهای به
نام  Publicرا با همه اعضای شبکه اشتراکگذاری کرده
است .برای تسهیل کار ،میتوانید به جای  Shareپوشه
حاوی فایلها ،فایلها را به پوشه  Publicمنتقل کنید.
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پرسش ازشما پاسخ ازما

 ITدر اجتماع

سالم بایت .ایجاد امضاء در جیمیل به چه روشی امکانپذیر است؟
لطفا راهنمایی کنید.
اما اگر مایلید همیشه به صورت خودکار اطالعات مشخصی در انتهای ایمیلهای
ارسالی درج شود ،باید از امضا ( )Signatureاستفاده کنید.
در این صورت نه تنها مجبور نیستید همیشه آن را به صورت دستی تایپ کنید بلکه
همواره با یک شکل و فرمت مشخص درج میشود و ایمیلهای شما را رسمیتر
خواهد کرد.
تقریبا تمام سرویسهای ایمیل ،امکان قرار دادن امضا ( )Signatureرا دارند .اگر از
سرویس ایمیل گوگل ( )Gmailاستفاده میکنید ،میتوانید امضاهای مختلفی داشته
باشید .در این صورت در هنگام ارسال ایمیل برای دوستان یا ایمیلهای رسمی،
میتوانید انتخاب کنید که کدام امضای شما در پایین نامه درج شود .قطعا امضای
شما در یک ایمیل رسمی و اداری با امضای شما در یک ایمیل دوستانه تفاوت دارد.
برای این که بتوانید از امضاهای مختلف در هنگام ارسال ایمیل با سرویس Gmail
استفاده کنید ،نیاز به مرورگر فایرفاکس یا کروم و افزونهای به نام Blank Canvas
 Signatures for Gmailدارید.
روش نصب این افزونه در مرورگر فایرفاکس:
 مرورگر فایرفاکس را باز کرده و به این آدرس بروید:https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/blank-canvasgmail-signatures

 روی گزینه  Add to Firefoxکلیک کنید. در صفحهای که ظاهر میشود ،روی گزینه  Installکلیک کنید تا افزونه نصبشود.
 بعد از پایان نصب ،فایرفاکس را  Restartکنید تا افزونه فعال شود.روش نصب این افزونه در مرورگر کروم:
 -مرورگر کروم را باز کرده و به این آدرس بروید:

گلسـا ماهیـان

همانطور که همه ما میدانیم در جهان کنونی قدرت
اینترنت و جهان مجازی که به وسیله آن به وجود آمده
است ،در بسیاری از مواقع از قدرتهایی که در جهان
حقیقی وجود دارد بیشتر است .شاید هر کسی دوست
داشته باشد که برای خود در این جهان گسترده هویتی
داشته و به وسیله شناسهای به دیگران معرفی شود .به
طور مثال شاید داشتن یک وب سایت که بتواند کار و
حرفه افراد را به دیگران معرفی کند و تا حدی جنبه
تبلیغاتی داشته باشد برای هر فردی بسیار ضروری به
نظر برسد .افراد بسیاری هستند که دوست دارند سایتی
را برای خود داشته و از آن یا برای کسب درآمد یا برای
به دست آوردن سرگرمی استفاده کنند .در حال حاضر

طراحی وبسایت آسان میشود
طراحی وب سایت یکی از موضوعات اصلی مربوط به
اینترنت و رایانهها است .به طور معمول افرادی که به
طور تخصصی در زمینه طراحی سایت و برنامه نویسی
تحت وب کار کرده باشند قادر به ایجاد یک وب سایت
هستند .اما در سطحی پایینتر میتوان برای افرادی
که مبتدی هستند هم امکانی را فراهم آورد تا قادر به
طراحی سایتی زیبا با امکاناتی ساده برای خود باشند.
اکثر شرکتها برای ایجاد این نرم افزارها با همدیگر
رقابت دارند تا نرم افزاری را ارائه دهند که از هر نظر
کامل بوده و تمام نیازهای کاربران عادی را هم رفع
کند .شرکت  Pablo Softwareنرم افزاری را با نام
 Wysiwyg Web Builderطراحی کرده است که
برای طراحی و ساخت وب سایتی ساده به شما کمک
بسیاری خواهد کرد .این نرمافزار به گونهای طراحی
شده است که نیازی نیست کاربری که از آن استفاده
میکند ،در زمینه برنامه نویسی تحت وب دانش خاصی
داشته باشد .به این ترتیب تمام افراد با کمک این نرم
افزار قادر هستند که وب سایتی مطابق با سلیقه خود
و با توجه به موضوع کاری خود طراحی کنند .این نرم
افزار قالبهایی به صورت آماده در اختیار کاربران
قرار میدهد و آخرین نسخه آن بیش از  100قالب
آماده برای طراحی سایتها دارد .از بزرگترین مزایا
و قابلیتهای این نرم افزار میتوان به این مورد اشاره
کرد که شما میتوانید بدون اینکه با زبان  HTMLبه

صورت شی گرا آشنایی داشته باشید به طراحی وب
سایت بپردازید .شما میتوانید در محیط این نرم افزار
به سادگی کار کنید ،به طور مثال کافی است که برای
قرار دادن اجزای مختلف صفحه خود آنها را به وسیله
موس روی صفحه مورد نظر کشیده و رها کنید .به این
ترتیب شما مدیریت بسیار قدرتمندی را روی صفحاتی
که خودتان طراحی میکنید ،دارید .شما در این نرم افزار
میتوانید تمام منوهای مختلف موجود در صفحات وب
و همچنین کلیدهای مختلف آن را به شکلی دلخواه با
توجه به منظور خودتان پیادهسازی کنید .از بزرگترین
مزایای این نرم افزار این است که تنها برای افراد مبتدی
طراحی نشده است و قابلیتهای بسیاری را در اختیار
افراد حرفهای هم قرار میدهد .به طور مثال افراد قادر
هستند که هر گونه کد  HTMLیا جاوا اسکریپتی را
در سورس صفحات وب خود قرار دهند .اگر افراد در
این زمینه بسیار مبتدی هستند ،میتوانند از قالبهای
آماده موجود در نرم افزار استفاده کنند .شما با استفاده از
این نرم افزار میتوانید برای سایت خود گالری عکس
و بنرهای تبلیغاتی بسازید .عالوه بر این برای تصاویر
و عکسهای موجود در صفحه این امکان گذاشته شده
است که شما میتوانید به آسانی آنها را بچرخانید .شما
میتوانید آخرین نسخه این نرم افزار را از نشانی
دریافت کنید.

http://goo.gl/cS2IF6

https://chrome.google.com/webstore/detail/blank-canvas-signa
tures-f/ijdoblggemelaimffjccmdbmodlppofd

 روی گزینه  Add to Chromeکلیک کنید. در صفحهای که ظاهر میشود ،روی گزینه  Addکلیک کنید تا افزونه نصب شود. بعد از پایان نصب ،مرورگر کروم را بسته و دوباره اجرا کنید تا افزونه فعال شود.روش استفاده از افزونه:
 وارد ایمیل خود در سرویس  Gmailشوید .برای ارسال یک ایمیل جدید ،رویگزینه  Composeکلیک کنید.
 در باالی کادر  Toکه برای درج آدرس ایمیل گیرنده است و در کنار گزینـه ،Labelsیک گزینه جدید با اسم  Defaultمشاهده خواهید کرد .روی آن کلیک
کنید تا منوی آن باز شود.
 در قسمت  Select Signatureامکان تنظیم و انتخاب چهار امضای مختلفوجود دارد .یکی از آنها را انتخاب کرده و برای ویرایش یا درج امضا ،روی گزینه
 Editکلیک کنید.
 متن امضای مورد نظر خود را وارد کرده و روی  Saveکلیک کنید تا ذخیره شود. این کار را برای هر چهار امضا انجام دهید تا چهار امضای مختلف داشته باشید.(طبیعی است که اگر میخواهید مثال  2امضای مختلف داشته باشید ،کافی است تا
فقط  2تا از آنها را ویرایش کنید)
 اکنون با انتخاب هر مورد ،آن امضا در ایمیل شما وارد میشود.توجه :اگر بعدها به هر دلیل تصمیم گرفتید که حالت درج امضا را غیر فعال
کنید ،وارد تنظیمات ( )Settingsجیمیـل شویـد .در قسمـت  Generalو بخـش
 ،Signatureبا انتخاب گزینه  No signatureو ذخیره تنظیمات ،امضای شما در
جیمیل غیرفعال میشود.
سالم بایت .آیا روشی برای جلوگیری از آپدیت خودکار ویندوز وجود
دارد؟ لطفا راهنمایی کنید.
برای شروع ابتدا در بخش  Startویندوز به  Control Panelبروید.
در داخل  Control Panelگزینه  Windows Updateرا انتخاب نمایید .این گزینه
در بیشتر مواقع گزینه آخر کنترل پنل است.
پس از ورود به  Windows Updateدر سمت چپ فهرستی را مشاهده میکنید.
گزینه  Change Settingرا بزنید.
در صفحه جدید یک نوار وجود دارد که با کلیک روی آن یک فهرست باز میشود.
فهرست را باز کرده و گزینه  Never Check For Updatesرا انتخاب نمایید.
سپس  Saveرا در پایین صفحه بزنید.
این روش در ویندوزهای  7و  8به یک صورت انجام میشود.
سالم بایت .اصطالح کدک چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟
کدک نرمافزاری است که برای کد کردن و از کد خارج کردن یک فایل رسانهای
دیجیتالی ،مانند فایلهای صوتی و یا ویدئویی به کار میرود .پخشکنندههای
فایلهای چندرسانهای برای پخش و یا تولید فایلهای رسانهای دیجیتالی از کدکها
استفاده میکنند .برای مثال وقتی یک قطعه موسیقی را از روی یک سیدی صوتی
روی کامپیوترتان پیاده میکنید ،نرمافزار چندرسانهای شما ،مثال مدیاپلیر از یک
کدک برای فشردهکردن موسیقی به صورت یک فایل صوتی استفاده میکند.
برحسب غریزه ،مدیاپلیر از کدک صوتی ویندوز برای فشرده ساختن موسیقی به
صورت یک فایل متراکم از نوع  WMAاستفاده میکند.

مبتدیان

نکاتی برای کاربران تازه کار

طول عمر لپتاپ خود را افزایش دهید
امـ��روز ميخواهي��م چند توصيـه س��اده را به ش��ما
پیش��نهاد کنیم کـه براي کاربـ��ران تـازه کار لپتاپ
بس��يار مفيد اس��ت و بـراي قديمـيها اگـر چه آشنا
است اما ممکن است نسبت به رعايت ایـن نکات بي
تفاوت شده باشند.
توصيههاي��ي ب��راي اين که ط��ول عمر ل��پ تاپتان
را بيش��تر کني��د و بازدهي آن را افزاي��ش دهيد .کل
کارهايي را که بايد انجام دهيد ،در ش��ش روش ساده
و کارب��ردي خالص��ه کردهایم که در نگاه اول س��اده
به نظر ميرسد ولي بس��يار تاثيرگذار است .در هنگام
کار با لپ تاپ آن را روي يک س��طح صاف و سخت
قرار دهيد.
لپتاپ رايانهاي بس��يار جمع و جور و کوچک اس��ت،
که فض��اي خالي کمي بين قطع��ات آن با يکديگر و
با بدنه وجود دارد.
بنابراين بيشتر گرماي توليد شده توسط اين تجهيزات
بايد از زير و اطراف بدنه لپ تاپ خارج شود .اگر سطح
زير لپ تاپ صاف و س��خت باشد فضاي کافي براي
تهويه هواي گرم وجود دارد.
بعضي اف��راد عادت دارند با لپ تاپ در رختخواب کار
کنند ولي با قرار دادن آن بر روي تش��ک نرم نه تنها
همين مس��ير محدود براي تهويه هواي گرم مس��دود
ميشود بلکه خاصيت عايقي رختخواب سبب ميشود
س��طح زيرين لپتاپ شما به شدت گرم شود که اين
معضل ميتواند صدمه جدي به لپ تاپ يا نوت بوک
شما وارد کند.
براي نگهداري لپتاپ از کيف استفاده کنيد .استفاده
از کيف ل��پ تاپ به خصوص براي اف��رادي که زياد
مسافرت ميکنند ،حياتي است.
اي��ن کيفها داراي ي��ک اليه بالش��تک و يک اليه
محافظ اس��ت ک��ه از نوت بوک ش��ما در برابر ضربه،
خراش��يدگي ،تکانهاي ش��ديد و ل��رزش محافظت
ميکن��د و اگر يک کيف لپ تاپ با کيفيت و ضد آب
داشته باشيد در صورتي که گرفتار باران شوید ،مشکل
نفوذ آب را نخواهيد داشت.
اگر نـاخـواسته لپتـاپ از دست شمـا بيفتـد احتمال
صـدمه ديدن ي��ا صدمـه جـدي ديـدن آن بس��يـار
کمتر است.
فايده ديگر استفاده از کيف نفوذ کمتر گرد و خاک به

داخل آن اس��ت بنابراين خن��ک کاري آن بهتر انجام
خواهد گرفت.
يـ��ک پارچه يا کاور مناس��ب در کي��ف لپ تاپ خود
داش��ته باش��يد و وقتي که ميخواهيد لپ تاپ خود را
خام��وش کرده و مدت طوالن��ي روي ميز رها کنيد،
بهتر است روي آن را بپوشانيد تا گرد و خاک به داخل
آن نفوذ ننمايد.
از کولر لپتاپ استفاده کنيد.
کولر یا همان خنککننده دستگاه لپتاپ يک وسيله
مسطح اس��ت که داخل آن فن وجود دارد و به تهويه
و خن��ک کاري لپ تاپ کمک ميکن��د و در زير آن
قرار ميگيرد.
اي��ن کولرها تغذيه الکتريکي خ��ود را از پورت USB
لپت��اپ تامين ميکنند .کولر لپ تاپ يک وس��يله با
قيمت مناس��ب اس��ت که راه حل خوبي براي مشکل
اضافه دماي لپ تاپ است.
برت��ري ديگـر اين روش فراهـم کـردن يک س��طح
صاف و س��خت اس��ت بنابراي��ن ميتواني��د لپ تاپ
گرانقيمت خ��ود را در رختخـواب ه��م بدون نگراني
استفاده کنيد.
اگ��ر لپتاپ خود را اس��تفاده نميکنيد آن را خاموش
کني��د .بر خ�لاف رايانهه��اي رومي��زي لپتاپها به
گونهاي طراحي نشدهاند تا يک رايانه دائم کار باشند.
رايانه ش��خصي شما ميتواند چند هفته به طور مداوم
کار کند تا مثال فايلهاي ويدئويي مورد نظر شما را از
اينترنت دانلود کند.

ولـي لـپتـاپ چنيـن دس��تگاهـی نيس��ت .بنابراين
بهت��ر اس��ت هرگــ��اه از آن اس��تفـاده نميکني��د،
خاموشش کنيد.
پيش��نهـادي که براي جلوگيـري از روش��ـن مانـدن
زي��اد از حـد لپتـ��اپ ميتوانـد مفيـد واقـع ش��ـود
اس��تفاده از تنظيم��ات  Power Optionدر کنتـرل
پنل ويندوز است.
اي��ن امـ��کان بـ��راي مديريت مصرف ان��رژي مورد
اس��تفاده قرار ميگيـرد و ش��ما ميتوانيد از آن براي
خاموش کـردن ابتدا هاردديسک و سپس خود لپتاپ
استفاده کنيد.
با لپتاپ نخوريـد و نياشاميد! خـوردن و آشاميدن در
اط��راف لپتاپ را قدغن کنيـد يا آن را س��ر ميز غذا
نگذاري��د .تکههـاي غذا ميتوانـ��د از ميان کليدهاي
صفح��ه کليد به داخـل قطع��ات لپتـاپ نفوذ کند و
ي��ک لـپتاپ کثيف که تکههـاي غ��ذا به داخل آن
نف��وذ کرده اس��ت محل مناس��بي ب��راي النه کردن
حشرات است.
اگر نوش��يدني ش��ما روي لپ تاپ بري��زد به احتمال
زياد صدمه جدي خواهد ديد .زيرا مايعات س��بب بروز
اتصال��ي در مادربورد ،هاردديس��ک ،پردازنده و دیگر
سختافزارهای سیستم ميشود.
به اين ترتيب از دست دادن اطالعات و صدمه دائمي
به قطعات مهم لپ تاپ خود را تجربه خواهيد کرد که
در اکثر مواقع هزينه تعمير آن از خريد يک لپ تاپ نو
گرانتر تمام مي شود.
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نرم افزار همراه
تا قبل از سيس��تمعامل اندرويد بيشتر کاربران تمايل
به اس��تفـاده از نـرمافزارهايي که روي سيستمعامل
س��يمبين کار ميکردند ،داش��تند و در همان زمانها
يک��ي از پرطرفدارتري��ن نرمافزارهاي سیس��تمعامل
سيمبين ،نرمافزاري بود که کاربر با استفاده از آن قادر
بود گوش��ي تلفن همراه خود را ب��ه يک کنترل برای
دس��تگاههای پخش صوت و تصوی��ر مانند تلويزيون
تبديل کند.
در ابت��دا در گوش��يهاي آندروي��دي پ��ورت اينفرارد
از تمامي دس��تگاههاي توليدي برداش��ته ش��د اما در
گوش��يهاي س��ريهاي جديد اين امکان دوباره قرار
داده شده است.
با توجه به همين امکان مس��لما س��يل نرم افزارهايي
که به ش��ما امکان کنترل از راه دور دس��تگاه را بدهد
به بازار روانه شد.
اين هفته به شما نرم افزاري را به منظور کنترل از راه
دور معرفي خواهيم کرد که مسلما کاربردهاي بسياري
براي ش��ما دارد و تنها يکي از کاربردهايش اين است
که گوشي تلفن هوشمند شما به يک کنترل تلويزيون
هم ميتواند تبديل شود.
اي��ن نرم افزار ک��ه  Smart IR Remoteنام دارد به
مرات��ب از ديگر نرم افزارهاي مش��ابه خودش قويتر
عمل ميکند.
با اس��تفاده از اين دس��ته از برنامهها شما ميتوانيد از

کنترل در دستان شماست
ديگر وس��يلهها نظير پيسي به گوش��ي يا تبلت خود
اتصال پيدا کرده و آنها را کنترل کنيد.
مس��لما اين م��ورد در کارهايي نظي��ر کنفرانسها يا
پرزنت يک محصول خاص به ش��ما کمک بس��ياري
خواهد کرد تا با خيالي آسوده بتوانيد تسلط خوبي روي
ابزارهايي که در اختيار داريد ،داشته باشيد.
از ويژگيه��اي نرماف��زاري که آن را به ش��ما معرفي
کردي��م ميت��وان به مـ��واردي نظيـر پش��تيبانـي از
 Gestureهوايي اش��اره کرد به اين ترتيب که ش��ما
قادر خواهيد بود با عبور دس��ت خود به س��مت چپ يا
راس��ت از روي سطح گوشي کانال تلويزيون را عوض
کرده و اگر دس��ت خ��ود را از باال به س��مت پايين يا
برعک��س حرکت دهيد ميتوانيد ص��داي تلويزيون را
کم يا زياد کنيد.
اين کار در گوش��ي گلکس��ي  S4سامسونگ آزمایش
شده و به خوبي جواب داده است.
حتي ميتوانيد دس��تگاهي که در حال پخش هس��ت
را به محض دريافت تماس س��اکت کنيد اين ويژگي
بسيار کارآمد خواهد بود.
عالوه بر اين توانايي تش��خيص ش��دت صوت هم در
اين نرمافزار وجود دارد.
اگر يک گوشي تش��خيص دهد که صدا زياد است به
صورت هوش��مند آن را کم کرده ي��ا اگر صدا از يک
حدي کمتر باشد ،آن را بلند خواهد کرد .اين نرم افزار

از کنس��ولهاي ب��ازي نظير ايک��س باکس  360هم
پشتيباني ميکند.
ب��ه طور حتم اين برنام��ه کاربردهاي زيادي دارد و به
درد ه��ر فردي خواهد خورد ،اگ��ر تصميم به دانلود و
اس��تفاده از آن را داري��د ميتوانيد اين ن��رم افزار را از
سايت زير دانلود کنيد.
http://goo.gl/89M2Ds

مادربزرگ را عصبانی نکنید

داشت و بايد به او کمک کنيد تا بتواند از موانع موجود در
مسير بدون برخوردي عبور کند و از دست اين موجود فرار
کند .محيط اين بازي به اين صورت است که شما ميتوانيد
آزادانه به هر طرف بدويد يا بپريد .از ويژگيهاي اصلي اين
برنامه ميتوان به مواردي نظير وجود يک گرافيک بسيار
عالي سه بعدي اشاره کرد .همچنين امکان سفارشيسازي
شخصيت بازي با لباسهاي جديد هم وجود دارد .عالوه
بر اين کيفيت صداگذاري به صورتي کامال حرفهاي است
و اين باعث افزايش ميزان هيجان بازي خواهد شد .اگر به
بازيهاي س��بک  Runعالقه داريد ميتوانيد به صورت
رايگان نسخهاي از اين بازي را از نشانی زير دریافت کنيد.
http://goo.gl/e14NkY

ترفند همراه

اندرویدیها ،سرعت گوشی خود را باال ببرید
ممکن اس��ت بعد از يک مدت که از خريد گوشي شما
بگ��ذرد و نرمافزاره��اي متنوع��ي را روي آن بريزي��د،
احساس کنيد که گوشي شما از نظر کارکرد ضعيف شده
و کارايي و سرعت روزهاي اول خود را ندارد .مسلما در
اين شرايط هر کسي دوست دارد که دوباره گوشي خود
را به ش��رايطي بازگرداند که سرعت خوبي داشته است.
در این شماره به شما راههايي را آموزش خواهيم داد تا
بتوانيد سرعت گوشي هوشمند يا تبلت خود را که مبتني
بر سيستم عامل آندرويد است افزايش دهيد .زيرا ممکن
اس��ت به مرور زمان اين کندي س��رعت برايتان بسيار
آزار دهنده ش��ود .اگر در حال حاضر کارهاي س��ادهاي
نظير رفتن از اين اپليکيش��ن به اپليکيش��ن ديگري يا
برگش��ت به منوي اصلي زمان بيشتري نسبت به قبل
برايتان طول ميکشد ،سرعت آندرويد شما کاهش پيدا
کرده اس��ت .براي اين که با اين مش��کل مقابله کنيد
بهتر است که قبل از هر کاري به بخش اپليکيشنهاي
خود رفته و آنها را بررس��ي کنيد تا اپليکيشنهاي بال
اس��تفاده را شناسايي کنيد .در مرحله بعدي بايد تمامي
اپليکيشنهاي بال استفاده را از کار بيندازيد .بايد بدانيد
که آندرويد ش��ما ،حجم حافظه داخلي محدودي دارد و
هر قدر که فضاي خالي آن کمتر باشد ،سرعت آندرويد

دوس�تان عزیز بایت؛ س�والهای خ�ود را در زمینه تلف�ن همراه به
آدرس ایمیل زیر ارس�ال فرمایید .توجه داشته باشید سواالت ارسالی
به این آدرس تنها در زمینه تلفن همراه باشد.
Byte.Hamrah@gmail.com

بازی همراه

بسياري از افراد به بازيهايي عالقه دارند که هيجان داشته
و ضربان قلبشان را باال ببرد .اگر شما هم به اين سبک از
بازيها عالقه داريد بد نيست بازي Angry Gran Run
را تجربه کنيد .اين بازي در دس��ته Runnig Games
قرار ميگيرد و براي اندرويد است .امتياز آن هم  4.5از 5
اس��ت که نشاندهنده برتري و پر طرفدار بودن آن است.
پس از اين که بازي تمپلران که در شمارههای پيش آن را
به شما معرفي کرديم ،محبوبيت ويژهاي پيدا کرد ،به تدريج
سر و کله اين دسته از بازيها پيدا شد .در بازي مادربزرگ
عصباني داس��تان بازي به اين صورت است که قرار است
يک دايناس��ور وحش��تناک به دنبال مادربزرگي دوس��ت
داشتني باشد و شما نقش ناجي اين مادربزرگ را خواهيد

پرسش و پاسخ همراه

هم پايينت��ر خواهد بود .اگر اين حافظه را با عکسها،
موس��يقي يا اپليکيش��نهاي مختلف پر کردهايد بهتر
اس��ت که حافظه را خالي کنيد تا جاي بيشتري داشته
باش��يد .براي اين کار بايد اپليکيش��نهايي که استفاده
نميکني��د را از حالت نصب خارج کني��د و بايد ابتدا به
بخش تنظيمات رفته و بعد از غير فعال کردن برنامه از
بخش  Casheهم برنامه را به صورت کلي پاک کنيد.
برنامهه��اي کاربردي که چندين بار ب��ه حافظه کوتاه
مدت گوشي منتقل شدهاند تا در دسترس باشند ،باعث
کندي گوشي شما خواهند شد .براي پاک کردن بخش
 Casheبايد از طريق همان منوي اپليکيش��نها يکي
يکي اين کار را براي برنامهها انجام دهيد .گذشته از اين
مورد بهتر اس��ت که ويجتها و عکسهاي پس زمينه
خود را محدود کنيد .بس��ياري از کاربران فکر ميکنند
اين ويجته��ا از فوايد آندرويد هس��تند و ب��راي پيدا
کردن يک سري اطالعات به صورت سريع بسيار مفيد
هس��تند اما بايد گفت که اين ويجتها باتري گوشي را
ضعيف کرده و س��رعت آندرويد را نيز کاهش ميدهند.
کم کردن تع��داد ويجتها به خصوص آنهايي که به
اطالعات بيشتري احتياج دارند سرعت گوشي يا تبلت
آندرويد شما را پايين خواهد آورد.

سالم بایت .اگر امکان دارد مشخصات پرستیژیو  7500را گفته و آن
را به صورت تخصصی بررسی کنید.
این گوش��ی یک گوش��ی یک س��یم کارته اس��ت که حدود  150گرم وزن دارد .در
مورد مش��خصات فنی آن باید گفت که دارای یک پردازنده Mediatek MT6589T
 Chipset Quadاست و صفحهنمـایش آن رنگـی لمسـی خازنـی و از نـوع فناوری
 IPSمیباشد.
اندازه صفحه نمایش آن  5اینچ بوده و دارای رزولوش��ن  1080×1920اس��ت .تراکم
پیکس��لی آن هم  441پیکسل در هر اینچ میباشد .صفحه نمایش این گوشی قابلیت
نمایش  16میلیون رنگ را دارد.
حافظه داخلی آن  16384مگابایت بوده و حافظه رم آن هم  1024مگابایت یا همان
 1گیگابایت است.
در مورد ش��بکههای ارتباطی این گوش��ی باید گفت که قابلیت اتصال به اینترنت از
طریق وای فای ،جیپیآراس و شبکه  3Gرا دارا میباشد.
دوربی��ن این گوش��ی تلفنهم��راه  13مگاپیکس��ل اس��ت و دارای خاصیت فوکوس
اتوماتیک است.
دوربین مکالمه ویدئویی این گوشی هم فعال است.
در مورد سیس��تم عاملش هم باید گفت که اندروید  4.2جیلی بین سیستم عامل این
گوشی است.
در نهایت باتری آن هم  2300میلی آمپری است .امیدواریم این مشخصات به اندازه
کافی کامل و جامع بوده باشد.
با سلام خدم�ت بایت عزیز ،اگ�ر ام�کان دارد در م�ورد اندروید ،5
آماره�ای موج�ود را ارائه کنید و بگویید چه گوش�یهایی از این پلتفورم
استفاده میکنند.
در جدیدترین آمار و ارقام ارائه ش��ده توس��ط گوگل درباره توزیع پلتفورم موبایل این
ش��رکت به نظر میرسد ،اندروید  5.1شروع خوبی داشته و اندروید  5نیز رشدی 1.7
درصدی را تجربه کرده است.
بر اس��اس آمار ارائه شده توس��ط گوگل ،اندروید  2.2ماست یخزده نیز همچنان زنده
است و  0.4درصد کاربران از آن استفاده میکنند.
ش��رکت گوگل این مـاه کمـ��ی دیـرتـر از همیش��ه توزیع پلتفورمه��ای خود روی
ابزارهای هوش��مند فعال را منتش��ر کرده و در آن تغییر بزرگی نس��بت به ماه گذشته
مشاهده نمیشود.
مهمترین تغییر به وجود آمده ظهور ناگهانی اندروید  5.1و سهم  0.4درصدی آن از
بازار تلفنهای اندرویدی فعال شده است.
س��ه ماه طول کش��ید تا آبنبات چوبی از مرز  0.1درصد عبور کند ،اما حاال تنها چند
هفته پس از معرفی اندروید  5.1نزدیک به نیم درصد گجتهای هوشمند اندرویدی
به این نس��خه مجهز شدهاند؛ این در حالی است که این نسخه هنوز برای تبلتهای
نکسوس  7و نکسوس  9ارائه نشده است.
سهم اندروید  5.0آبنبات چوبی از  3.3درصد در ماه گذشته به  ۵درصد افزایش یافته
که احتماال باید دلیل این پیشرفت را ارائه محصوالت جدیدی بدانیم که به جدیدترین
نسخه سیستمعامل موبایل گوگل مجهز شدهاند.
در مورد گوشیهایی که از این سیستم عامل جدید شرکت گوگل استفاده خواهند کرد
هم باید گفت که گوش��ی اسند میت  7س��پتامبر سال  2014با سیستم عامل اندروید
 4.4کیـتکت معرفی ش��د ،این گوش��ی اندروید  5را ماه می دریافت میکند .بعد از
آن دو گوش��ی اس��ند پی  7و اس��ند میت  ۲در ماه جوالی به اندروی��د آبنبات چوبی
آپدیت میشوند.
نکته جالب این است که گوشی میت  2مستقیما از اندروید  4.3آبنبات ژلهای میتواند
اندروید اللیپاپ را دریافت کند.
آخرین محصول هم گوش��ی میانرده اسند جی  7هوآوی است که در ماه سپتامبر به
اندروید  5اپدیت خواهد شد.
به جز دریافت اندروید آبنبات چوبی ،احتماال رابط کاربری این گوشیها که در نسخه
 3.0قرار دارد به  Emotion UIجدید تغییر پیدا کند.
نیازی نیس��ت اش��اره کنیم که عملکرد ش��رکت هوآوی در بهروزرسانی محصوالت
تلفنهمراهش بـه سیس��تمعامل اندروید نسخه  5همانند شرکتهایی چون موتوروال
و سامس��ونگ کـه از س��ال گذشته دس��تگاههای منتخـب خـود را بـهروز کردهانـد،
س��ریع نیس��ت ،با این حـال بهروز رس��انی مدلهـ��ای قدیمـ��ی مـیتواند خبـری
خوش��حالکننده برای کاربران نا امید این کمپانی باش��د که هوآوی گوشیهای مهم
خود را فراموش نکرده است.
ام��ا بع��د از ورود رس��می این سیس��تم عامل میتوان اطمینان داش��ت ک��ه کمپانی
سامس��ونگ که از طرفداران اصلی اندروید است ،به سرعت بیشتر گوشیهای خود را
با پلتفورم اولیه اندروید  5ارائه کند و پس از آن شاهد فراگیر شدن این سیستم عامل
در میان گوشیهای هوشمند باشیم.
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بازیکوچک

خبربازی

نگهداری از بچه اژدها

ب��ازی کوچک این هفته  Dragon Keeperنام دارد Dragon Keeper .یک بازی
مدیریت زمان است.
در این بازی شما نقش نگهبان بچه اژدها را ایفا میکنید! برای عبور از هر مرحله ،شما
باید به تعداد خاصی بچه اژدها غذا بدهید .اژدهایان کوچک در ازای تش��کر ،به ش��ما
جواهرات کوچک هدیه میدهند .هر اژدها متناس��ب با رنگ خود ،جواهری همرنگ
به ش��ما هدیه میدهد .در پایان روز میتوانید با استفاده از جواهرات جمعآوری شده،
ترکیب��ات گوناگونی از انگش��ترهای مختلف را تولید کرده و بفروش��ید .برای افزایش
سطح بازی ،باید به هر مدل از انواع اژدها  30روز غذا بدهید.
در طول هر روز ،تعدادی راهزن با طمع گرفتن جواهرات شما ،به محل اژدهایان حمله
میکنند .برای مقابله با آنها با س��رعت روی آنها کلیک کنید .بعد از شکست دادن
هر دشمن ،یک گوی آبی رنگ روی زمین باقی میماند .با کلیک روی این گوی آبی
میتوانید یکی دیگر از دشمنان را نیز از پای در آورید و دست آخر ،غنایم باقی مانده
روی زمین را جمع آوری کنید.
با پول به دست آمده از غنایم و فروش انگشترها میتوانید در مراحل باالتر برای محل
خود آپگریدهای تازهای خریداری نمایید.
در ص��ورت تمایل میتوانید این بازی را با حجم��ی نزدیک به  50مگابایت از آدرس
زیر دانلود نمایید:
http://goo.gl/Nr25q6

 Star Hammerتصویری متفاوت از نبرد در آسمانها

پیروزی برای دژ فضایی

وحید صفــایی


بازی Star Hammer: The Vanguard Prophecy

یکی از عناوین به ظاهر جذابی اس��ت که در آیندهای نه
چندان دور به عرضه عمومی گذاشته خواهد شد.
تا به امروز بازیهای زیادی در س��بک نبرد در آسمان
ساخته ش��ده؛ جنگهای هوایی معمول با هواپیماهای
مرسوم امروزی ،نمونههای کالسیک یا نبردهای خیالی
با س��فینههای پیشرفته در فضا هر یک جذابیت خاص
خ��ود را دارن��دStar Hammer: The Vanguard .
 Prophecyیکی دیگر از عناوین نبرد در فضا است که
به جای یک مبارزه بالدرنگ ،نبردی از چندین فضا پیما
را در شرایط هدایت تاکتیکی به تصویر میکشد.
نقطه شروع بازی ،با یک داستان کلیشهای آغاز میشود.
در قرن  22زمین در حال جان باختن ،رها شده و انسانها
برای ادامه زندگی ،راهی فضای بیکران ش��ده و در این
میان ،با بیگانگان جنگ طلب روبهرو میشوند.
البته نتیجه این داستان کلیشهای به یک بازی با سبکی
متفاوت و نه چندان آشنا بدل شده است .بازی جنگ دوم
فضایی را به تصویر میکشد .حاصل جنگ اول ،قربانی
ش��دن بسیاری از انسانها بوده است و اینک ،افراد باقی

پرسشوپاسخبازی

خبربازی

آپدیت كردن كارت گرافیک چه تغییری روی بازیهای رایانه ایجاد
میكند؟
درایورهای کارت گرافیکی اطالعاتی است که به سسیستمعامل دستورالعملی
ارائه میدهد که چگونه از سختافزار بهرهبرداری کند .این دستورالعمل در مورد
فعالیتهای مختلف کامال دقیق است و الگوریتمهای متعددی را نیز شامل میشود.
بهروزرسانی درایورها در بیشتر مواقع الگوریتمها و آدرسدهیها را بهینهتر میکند و
ممکن است بتواند عملکرد سختافزار را بهبود بخشد اما این اتفاق لزوما رخ نخواهد
داد .در برخی از بازیها ممکن است توابع گرافیکی بهینه اجرا نشوند و توان بیشتری
را برای نمایش تصویر از کارت گرافیکی مصرف کنند .در این مواقع بهروزرسانیها
میتواند راندمان اجرای بازی را بهبود بخشد .مواردی هم دیده شده است که
بهروزرسانیها باعث بروز اختالل در عملکرد سختافزار شده است و از همینرو
بهروزرسانی درایورها Optional ،یا اختیاری است و میتوان از آن چشم پوشی کرد.
رایان�ه من به ی�ک کارت گرافی�ک GTS 280 -1G DDR3 -256
 bitمجهز اس�ت .آیا برای اجرای بازیه�ا کارت گرافیک رایانه نیازی
به ارتقاء دارد؟
کارت گرافیک رایانه شما میتواند تمام بازیهای امروز را با کیفیت متوسط اجرا
نماید .اگر چه این کارت گرافیک زمانی یکی از بهترینهای بازار بوده اما در مقایسه
با کارتهای امروزی به مراتب ضعیفتر است .در صورتی که قصد ارتقای رایانه خود
را دارید ،میتوانید این کارت گرافیک را نگه داشته و ارتقای آن را به آینده موکول
کنید اما باید در نظر داشته باشید نمیتوانید از ارتقای دیگر قطعات نهایت استفاده را
ببرید ،چرا که راندمان اجرای بازی در حد ضعیفترین قطعه رایانه (که بعد از ارتقاء
کارت گرافیک رایانه شما خواهد بود) باقی خواهد ماند .اگر این ارتقا صرفا برای
اجرای با کیفیت بازیهای روز انجام میگیرد ،به شما توصیه میکنیم که از کارت
گرافیک توانمندتری استفاده کنید.
چگونه میتوان بازیهای شوتر را به صورت آنالین و گروهی بازی
کرد؟
پاسخ به این سوال به بازی شما بستگی دارد .برای برخی از بازیها ،شما نیاز به
حساب کاربری معتبر و نسخه اصلی بازی خواهید داشت .بعد از این کار میتوانید به
سرورهای بازی متصل شده و بازی را به صورت گروهی و با مکانیزمهای مشخص
اجرا نمایید .در مورد بازیهای قدیمیتر و البته مشهورتر ،میتوانید از سرورهای
رایگان مانند  Garenaاستفاده کنید .این سرورها به نسخه اصلی و حساب کاربری
پولی احتیاجی ندارند و میتوان به صورت نامحدود و رایگان در آنها به صورت
آنالین بازی کرد .با مراجعه به سرورهای رایگان بازی ،میتوانید فهرست بازیهای
قابل اجرا در آنها را مشاهده نمایید.

عن��وان  Pillars of Eternityاز بازیهای پرطرفدار
این روزهای بازار بازی در کش��ورهای گوناگون است؛
عنوانی که نقدهای بسیار مثبتی دریافت کرده و کسب
میانگین امتیاز  90از پیش��تازان کسب بیشترین امتیاز
در سال  2015محسوب میشود.
ب��ازی  Pillars of Eternityیک بازی اس��تراتژیک
بالدرن��گ با قابلیت توقف اس��ت .عناوی��ن زیادی در
این سبک ساخته ش��ده اما  Pillars of Eternityبه
طور روشن از  Baldur's Gateالهام گرفته شده و از
منظر فنی ادامهای برای آن تلقی میشودBaldur's .
 Gateیکی از ش��اهکارهای صنعت بازی محس��وب
میشود و بیشک در زمان خود ،یک بازی بیرقیب و
فوقالعاده محسوب میشده است.
امتی��ازات  Pillars of Eternityنیز گواه این موضوع
هس��تند که ایـ��ن بازی یک عنوان بس��یار دوس��ت
داشتنی است امـا نه لزوما برای همـگان .در حالی که
ریزهکاریها و جزئیـات بازی به طـور شگفت انگیزی
بس��یار زیاد اس��ت امـا نوع پرداخـت بازی ،دو نتیجه
به دنبال خواهد داش��ت .یـا عاشـق این بازی خواهید
ش��د و یا تنها چند دقیقه طول میکش��د که آن را به
فراموشی بسپارید.
داس��تان بازی در س��رزمینـی خیالی بـ��ه نـام Eora
اتفاق میافتد؛ منطقهای بس��یـار وسیـع بـرای گشت
و گذار که س��ازندگان بازی ،وس��عـت آن را با کشور
اس��پانیا برابر میدانن��د! قهرمان بازی یـک مس��افر
خارجی اس��ت که در بدو ورود ،با یک ماجرای عجیب
روبهرو میشود .او به طور ناخواسته شاهد فعالیت چند
جادوگر اس��ت که توانایی ایجاد تغییر روی روح افراد
را دارن��د و این جاس��ت که نبرد ب��رای توقف این کار
آغاز میشود.
داس��تان بازی در دل بازی روایت میش��ود .خبری از
س��ینماتیکهای از پیش رندر ش��ده نیس��ت و موتور
گرافیکی ب��ازی ،تنها ابزار روای��ت تصویری در بازی
اس��ت .البته متون دائم��ی و معم��وال طوالنی بازی،

مان��ده خود را کامال برای نبرد آماده کردهاند .حاصل این
آمادگی ،س�لاحهای بسیار پیشرفتهای است که بتواند از
پس دشمنان خطرناک و البته پیشرفته بر آید.
بازی ش��امل  60مرحل��ه خواهد بود .ه��ر مرحله ،یک
رویارویی میان چند س��فینه فضای��ی خواهد بود .در آغاز
ه��ر مرحله ،بازیکن بای��د برای آینده نب��رد و چگونگی
رویارویی تصمیم گیری کند .این تصمیم گیری ،شامل
تعیین جزئیات بس��یار متنوعی اس��ت .نب��رد در فضای
کامال س��ه بعدی اتفاق میافتد و پارامترهای گوناگونی
در چگونگی رخداد نبرد تاثیرگذار هستند .بر خالف دیگر
بازیهای بالدرنگ در این س��بک ،بازیکن باید جزئیات
فراوان��ی را برای س��فینههای کوچ��ک و بزرگ مد نظر
قرار دهد .در بازیهای ش��ناخته ش��ده کافی است مانور
بدهید ،از موش��کها و تبرها بگریزی��د و با دنبال کردن
اهداف ،آنها را منهدم کنید اما Star Hammer: The
 Vanguard Prophecyمیگوید موضوع پیچیدهتر از
این حرفهاس��ت .در بیشتر مراحل بازی ،ناوگان دشمن
قویت��ر و پرتعدادتر از ناوگان نظامی انسانهاس��ت .به
همی��ن جهت باید از امکانات محدود نهایت اس��تفاده را

برد و البته تا حد ممکن ،آس��یبپذیریها را کاهش داد.
مهمترین عامل ،اس��تفاده از س��پرهای دفاعی غیرقابل
نفوذ اما محدود اس��ت .در آغاز مرحله ،سپرهای دفاعی
متناسب با محل دشمنان در برخی از  6طرف سفینههای
موجود نصب میشود .این امکان سفینه شما را در برخی
از جهات کامال آسیبناپذیر میکند اما دشمنان هوشمند
نیز نقاط ضعف سفینهها را به سرعت شناسایی میکنند.
س��فینهها س��رعت ،قدرت آتش و توان مقاومت بس��یار
متفاوتی دارند .سفینههای کوچک ،سالحهای مرگبارتری
حمل میکنند و قدرت مان��ور باالیی دارند اما به همان
میزان آس��یبپذیرتر هستند .این جاست که بازیکن باید
با تنظیم س��رعت و قدرت موتور ،میزان ش��تاب و مسیر
حرکت س��فینهها ،ش��کل نبرد را پیشبینی کند .اکنون
نبرد آغاز میشود و شما نتیجه انتخابهای قبلی خود را
خواهید دید .در طول مبارزه بازیکن امکان زیادی در تغییر
عملکرد سفینهها نخواهد داشت .اگر چه میتوان بازی را
متوقف کرد و دس��تورات جدیدی برای ادامه نبرد صادر
کرد اما همه چیز به پیشبینیهای اولیه شما در آغاز بازی
بستگی خواهد داشت.
روحیه خلبانان نیز در شکل نبرد تاثیرگذار خواهد بود .در
صورت نابودی برخی از سفینهها ،عملکرد باقی ماندهها
تضعیف میشود و البته دیالوگهای طول بازی و انتخاب
نوع گفتوگوی کاپیتان با دیگ��ر اعضای تیم ،میتواند
باع��ث تغییر روحیه افراد ش��ود .از ای��ن منظر باید گفت
 Star Hammerفضایی خالقانه را برای این س��بک
بازی به وجود آورده است.
 Star Hammer: The Vanguard Prophecyدر
 14خرداد س��ال جاری به عرضه عمومی گذاشته خواهد
ش��د و سیستمهای عامل ویندوز و مکینتاش میزبان آن
خواهند بود.

 Pillars of Eternityتکرار خاطرات شیرین کالسیک

ستونهای ابدیت در کسب امتیاز درخشید

وظیفه اصلی روایت داستان را بر عهده دارند .در واقع
ای��ن بازی را میت��وان یک رمان بس��یار بزرگ تلقی
ک��رد که جزئیات زی��اد و دقیق��ی دارد و انتخابهای
بیش��مار بازیکن در سرنوش��ت بازی تاثیر به سزایی
خواهد داشت.
از ای��ن منظر باید گفت که این بازی بارها قابل تکرار
خواه��د بود به ش��رطی ک��ه حوصله خوان��دن متون
طوالنی و نسبتا ریز بازی را داشته باشید.
گیمپلی بازی شامل مبارزه یک گروه حداکثر  5نفری
اس��ت .یک کاراکتر ،رهبر گروه محسوب شده و چهار
کاراکت��ر فرعی دیگر ،افرادی هس��تند ک��ه در طول
ماجراجویی به تیم افزوده ش��دهاند .هر یک از اعضای
گروه در یک��ی از  11کالس مبارزاتی بازی به مبارزه
مشغول میشوند.
قابلیته��ای متنوع و امکانات بس��یار گس��ترده برای
انتخاب ن��وع مب��ارزه ،ورده��ا و آیتمهای بیش��مار
بازی ،تنوع بس��یار زیادی به گیمپلی بازی داده است.
مبارزات در بازی چندان طوالنی نیس��تند اما بیشک
بیشتر آنها سخت محسوب میشوند .این جاست که
قابلیت توقف در گیمپلی بالدرنگ بازی نقشی حیاتی
ایف��ا میکند .در آغاز یک مب��ارزه باید بازی را متوقف
ک��رده و برای هر ی��ک از اعضای تیم دس��تورالعمل

تعیین کنید؛ این که هر کس در چه نقطهای قرار گیرد
و چ��ه فعالیتی برای تهاجم ،دفاع و یا حمایت از دیگر
اعضای تیم انجام دهد.
البته میتـ��وان در هر لحظه ب��ازی را دوباره متوقف
کرد و دس��تورات جدی��دی صادر نم��ود .از این منظر
ب��ازی گیمپلی نس��بتا بلندی را پی��ش روی بازیکنان
قرار میدهد.
گرافی��ک ایزومتریک بازی با دو پس زمینه دو بعدی،
کامال ش��بیه به عناوین کالس��یک به نظر میرسد با
ای��ن تفاوت که جزئیات در محی��ط افزایش پیدا کرده
اس��ت .در واقع بازیکن دورنمایی از یک منظره بدون
پرسپکتیو را مشاهده میکند که در بیشتر مواقع بزرگ
و چشم نواز هستند.
طراح��ی هن��ری بازی نی��ز بس��یار خوب اس��ت اما
نتیجه ای��ن گرافیک ،داش��تن کاراکتره��ای کوچک
و ک��م جزئیات اس��ت .به همین دلی��ل خواندن متون
طوالنی بازی ،تنه��ا راه برقراری ارتباط میان بازیکن
و کاراکترهای بازی اس��ت و اگر ای��ن متون را نادیده
بگیری��د ،گرافیک بازی برای بازیکن��ان ایرانی کامال
دافع خواهد بود.
این بازی در سیس��تمهایعامل وین��دوز ،لینوکس و
مکینتاش میزبانی میشود و  90امتیازی است.
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همـــراهباشـــما
سالم بایت .خواهش میکنم درباره بازی
دهید .چند بار پیامک دادم جواب ندادی.

افقـی:
 -1از ثروتمندان آیتی (صفحه  -2 )3از سنگهای زینتی که در تزئینات
داخلی منازل نیز استفاده میشود  -از حروف الفبای فارسی  -واژهای که در
هنگام تعجب به کار میرود  -3ذره باردار  -از انواع تنقالت  -4از شرکتهای
بزرگ رایانهای  -شیطان  -5از زبانهای وب (صفحه  - )12سخن بیهوده
 -6خط مورب  -مایه حیات است  -صفحات اینترنتی  -7پرچم  -گنگ و
بی صدا  -8واحد پول کشور ژاپن  -نرمافزار  Sketchatبرای این گوشی
طراحی شده است  -پوستههای گرافیکی  -9از فلزات  -پربها  -10از
مشتقات شیر است  -اتمسفر و جو  -11از زبانهای وب (صفحه )12

عمـودی:

رمز جدول  361را در خانههای زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید
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طراح جدول :شادی طباطبایی

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

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

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

قالب زير ارسال
روش ارس�ال پیام�ک :كلمه «بــايت» (در آغاز متن پيامك) ،ش�مـــاره جدول ،رمز ج�دول و حرف «م» يا « »Mبراي
مش�هديها و حرف «ش» يا « »Sبراي شهرس�تانيها .از ذكر نام و نام شهرس�تــان در متن پيامك خودداري کرده و
از حروف فــارسی استفاده کنید.
روش ارس�ال ایمی�ل :كلمه «بــاي�ت» (در آغاز متن ایمیل) ،ش�مـــاره جدول ،رمز جدول و ح�رف «م» يا « »Mبراي
مش�هديها و حرف «ش» يا « »Sبراي شهرس�تانيها را به نشانی  byte@Khorasannews.comارسال نمایید.
درج نام و نام شهرستان در متن ایمیل الزامی است.

حل جدول شماره 360

اندک و ناچیز  -مدیرعامل ش��رکت ( Psykosoftصفحه  -2 )4گندم
آس��یاب شده  -درخت زبان گنجشک  -از اعضای بدن  -3حافظه رایانه
 تکیه کردن  -نوار ابزار  -4خالق شرکت گوگل  -بزرگترین قاره جهان -5دوستی و محبت  -از زبانهای برنامهنویسی  -نشانه مفعول است -6
از انواع ویندوز  -من و تو میشویم  -از نتهای موسیقی  -7عدد  -11از
ش��رکتهای تولیدکننده نرمافزار (صفحه  - )12از بین بردن سایتهای
اینترنت��ی  -8از غذاهای آبک��ی  -از انواع میوهها  -9برای جمعآوری آب
احداث میشود  -آزاد و رها  -اندیشه و نظر  -10از شبکههای اجتماعی
– چین و شکن و ال  -11از دستگاههای موسیقی – حلقه مفقوده اینترنت
اشیاء (صفحه )5

اسامی برندگان مسابقه
بایت جدول شماره 359

فائزه سادات حسینی
مشهـد


سیده بهناز میرزایی
بیرجند

مریم خانبیکی  -احمد اس�ماعیلزاده  -گالبت�ون خانی  -حمیدرضا
زحمتک�ش  -بردیا زحمتکش  -محمدعلی کریمی  -محمدحس�ن
جعفری  -هادی بروش�کی  -ابوالفضل مرش�دلو  -محمد قاسمینور -
جالل راهچمن�ي  -علي افتادهرحمتي  -امی�د صادقینژاد  -مصطفی
قاسمی  -فایزه ساداتحسینی  -افشين سعيدي  -آیدین نوری  -عماد
جمش�یدیمقدم  -س�میرا خلیلیمطلق  -فتحا ...غفاری  -سیدعماد
ب�رادران  -زه�را صنعت�ي  -فرید کفیلیعلم�داری  -رض�ا غالمی -
تهمینه دهقان  -عیس�ی دهقان  -میترا فانیساروی  -فاطمه نیازمند
 سیدمس�عود فیروزی  -حس�ین وثوقی  -احمد جلیلییوس�فنژاد امیرعباس صانعی  -بیژن کچرانلویی  -پروانه اس�ماعیلزاده  -علیخانی  -محمدرحیم اسماعیلزاده  -پروانه خانی  -نعمت اسماعیلزاده
 احمد اسماعیل زاده  -ثمانه خلیلی  -سمیه خلیلی  -عاطفه اسالمی نوید الطافی  -شهريار عطايي  -فاطمه كريمي  -علي انصاري  -مهردادنيستاني  -علی قائنی  -علیرضا سهامی  -سیدهبهناز میرزایی  -مجید
پسندیده  -الهام وثوقی  -آنیتا ژالهپور  -سیدهبهناز میرزایی  -مجید
پسندیده  -زهرا کرمی  -سعید باقری  -فاطمه باقری  -فرهاد آذرنگ
 محمد صابری  -هادی ش�یبانیدهجی  -سعیده شرفیصدرآبادی -اشرفرنجبر-ناصرشرفیصدرآبادی-فرزانهشرفیصدرآبادی-سعید
شرفیصدرآبادی-امینوطندوست-رضالطفيايلهائي-اشرفامیری
 -امید دیمی  -انسیه آذرکسب  -حامد وثوقی  -عباس محمدیقلعهنی

Need for Speed: Rivals

توضیح

سالم بایت عزیز .همیشه موفق باشید بهترین هستید.
سالم بایت .لطفا راهکاری برای مقابله با حمالت  ddosمعرفی کنید.
لطفا دو آنتیویروس  Kasperskyو  Nod32را با یکدیگر مقایسه کرده و بگویید
کدام یک برای ویندوز  7مناسبتر است.
سالم بایت عزیز .خواهشا یک پیگیری بکنید برای این اینترنت مخابرات چه کار
کنیم .فکر میکنم حتی وقتی فایلی را که دانلود کردی پخش که میکنی از حجمت
کم میشود!
سالم بایت عزیز .لطفا درباره گوشی گلکسی گرند توضیح بده و معایب و مزایای آن
را توضیح بده! یک جدول از قیمت گوشیها هم چاپ کن! با تشکر
سالم گیگابایت چرا وقتی به تو پیام میدهند جواب نمیدهی .نکنه ما طرفدارهای
قدیمیت را یادت رفته است!
سالم گیگابایت .لطفا بخش بازیهایت را دو صفحهای کن .باور کن توقع زیادی
نیست .چون من تمام مجلههایی که درباره بازی میآید را میخرم ولی بایت را برای
این از همه بیشتر دوست دارم چون انصافا آقای صفایی از روی منطق بازی نقد
میکنند نه از روی احساس.
اگر امکانش هست قیمت پردازنده و مادربوردی را که از سوکت  ۱۱۵۰پشتیبانی
کند ،معرفی کنید.
سالم بایت .اگر ممکن است سایتی را معرفی کنید که بازی با حجم کم داشته باشد.
کامپیوترم را یک سال است که خریدهام .صفحه آن تخته و گرافیک خوب دارد .ولی
نمیدانم چرا نمیتوانم بازی دانلود کنم .خواهش میکنم راهنماییام کن.
سالم .لطفا در مورد گوشی گلکسی کور توضیح بدهید.
سالم بایت .شما که درباره نصب آنروید روی ویندوز موبایل مطلب دارید ،روش
نصب روی  SD Cardرا هم توضیح دهید.
سالم بایت .لطفا درباره معایب و مزایای  Lumia525توضیح دهید.
سالم بايت عزيز! من يك كامپيوتر گرافيك پايين دارم .لطفا يك سايت براي
نرمافزارهای این کامپیوتر معرفی کنید.
سالم بایت جانم! اگر امکان دارد در مورد دو گوشی  XPERIA Tو
توضیح دهید و این دو را با هم مقایسه کنید .با تشکر

XPERIA V

سالم بایت عزیز .چند وقت است که در فکر خرید گوشی جدید هستم و گوشیهای
هواوی نظرم را جلب کردهاند .لطفا راجع به مزایا و معایبشان توضیح بده .ممنون
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کانون خانواده را گرم نگه دارید!
این روبات بامزه کوچک که  Boccoنام دارد میتواند ارتباط بین اعضای خانواده را
در شرایطی که از یکدیگر دور هستند کامال صمیمانه نگه دارد .این محصول مجهز
به اپلیکیش��نهایی است که کاربر میتواند از طریق اینترنت پیام صوتی برای دیگر
اعضای خانواده خود در هر جا که هستند ،ارسال نماید و یا به پیامهای رسیده پاسخ
دهد .همچنین مجهز به سنسورهایی است که باعث میشود بتوانیم از آن به عنوان
نگهبانی برای خانه یا محل کار استفاده کنیم .امکانات  Boccoبینظیر است و چون
کاربری آس��انی دارد ،بسیار برای بچهها و یا افراد سالخورده مناسب میباشد .توسط
این روبات والدین به راحتی میتوانند از وضعیت فرزندان در منزل مطلع ش��وند و یا
افراد پیر و سالخورده را تحت نظر داشته باشند .این محصول  220دالر قیمت دارد.
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چایتان همیشه داغ باد!

هوا را پیشبینی کنید

صفحهکلید و ماوس شیشهای

اگر در بس��یاری از موارد در محیط کار به دلیل مشغله کاری چای یا قهوه شما سرد
میشود و شما مجبورید خستگی خود را با یک فنجان چای سرد ،در کنید! این لیوان
هوش��مند میتواند لذت نوش��یدن چای داغ را در هر شرایطی و بدون این که برای
مدت طوالنی ذرهای از دمای آن کاسته شود ،در اختیارتان قرار دهد.
نکته جالب این که بر خالف نمونههایی که تا کنون تولید شده ،نیازی به سیم برای
گرم نگه داش��تن ندارد .تنها با یک بار شارژ  7دفعه میتوان از آن استفاده نمود و تا
 45دقیقه گرمای الزم را برای نوشیدنی شما مناسب نگه میدارد.
وزن ای��ن لیوان  450گرم بوده و تا  70درجه سیلس��یوس دمای آن باال رفته و بعد
گرما را در خود ذخیره میکند.

اگر چه امروزه اپلیکیش��نهای متعددی به بازار عرضه ش��ده که کاربران به راحتی
میتوانند با نصب آنها روی گوش��ی هوشمند خود از وضعیت آب و هوای منطقه و
کل جهان مطلع ش��وند ولی همه این نرمافزارها به طور مطلق نمیتوانند وضعیت
جوی یک منطقه را درست پیشبینی کنند.
از این رو ش��رکت  WEZRمحصولی را طراحی کرده است که به کاربر این امکان
را میده��د ت��ا از وضعیت جوی محلی به طور دقیق مطلع ش��ود .این وس��یله که
به اندازه کف دس��ت میباش��د ،مجهز به ترکیبی از حس��گرها ،شبکههای توزیع و
محاس��بات ابری میباشد که وضعیت جوی محلی را به صورت دقیق بررسی کرده
و پیشبینی میکند.
این محصول را اولین ردیاب بسیار دقیق آب و هوا در جهان میتوان دانست و امکان
بهروز رسانی آنالین آن روی گوشی موبایل کاربر میسر میباشد.
ردیاب آب و هوایی فوق برای پیشبینی وضعیت جوی مکانی خاص که در مسافت
خیلی دور از شما قرار ندارد طراحی شده است.

ش��رکت  Bastronنوعی صفحهکلید بسیار جالب را به بازار عرضه داشته که دارای
بدنه شیشهای و قاب آلومینیومی میباشد.
در واق��ع این محصول تلفیقی از ماوس و صفحهکلی��د بوده و ماوس آن به صورت
تماسی و  gestureعمل میکند.
این صفحهکلید  QWERTYشیشهای که در دو رنگ آبی و سبز طراحی شده است
بسیار محکم و با کیفیت بوده و با انواع سیستمعاملها سازگار میباشد.
این صفحه کلید  -ماوس بسیار با کیفیت و جمع و جور به قیمت  200دالر توسط
این شرکت عرضه شده است.

پرورش هوشمندانه گیاه

فصلی برای دل

اگر از آن دسته از افرادی هستید که عالقه بسیاری به پرورش گل و گیاه
دارند ،بهتر است با دنیای مدرن و هوشمند نگهداری گیاهان آشنا شوید.
این گلدان به ظاهر ساده به شما روشی هوشمند را برای نگهداری گیاه
ارائه میدهد .این محصول که  Plantyنام دارد با اتصال به اینترنت به
کاربر اجازه میدهد تا از طریق گوشی هوشمندخود بتواند گیاهش را حتی
از راه دور ببیند .این گلدان در صورت به وجود آمدن مشکلی برای گیاه
مثال کم شدن میزان آب ،مواد معدنی و یا نور گیاه پیامهای هشداری را
به گوشی کاربر ارسال میکند و راهکارهای الزم را جهت رشد بهتر گیاه
به کاربر اطالع میدهد .این محصول  80دالر قیمت دارد.

ش��رکت  DELLجدیدترین تبلت خ��ود را که مجهز به اندروید 5.0

میباشد ،با صفحه نمایش  AMOLEDبه بازار عرضه داشت.
این محصول که  Venue 10 7000نام دارد ،دارای بدنه آلومینیومی
بوده و در قسمت لبه آن میله استوانهای قرار دارد که شامل اسپیکر
و باتری تبلت اس��ت .این تبلت  10.5اینچی دارای صفحهنمایش با
وضوح  2560×1600بوده و فقط  6.2میلیمتر ضخامت دارد.
وزن آن  598گ��رم ب��وده و دوربین آن  8مگا پیکس��ل اس��ت .این
محصول بس��یار با کیفیت است و از قسمت اسپیکر به صفحه کلید
متصل میشود .قیمت آن  629دالر است.

