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اظهارات  به  پاسخ  در  ارتباطات  وزارت  عمومی  روابط 
اخیر سخنگوی شرکت مخابرات ایران مبنی بر بدهی 
700 میلیاردی دولت به مخابرات توضیحاتی ارائه کرد. 
محمدرضا فرنقی زاد در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، در 
این باره اظهار کرد: شرکت مخابرات ایران پروانه ای از 
وزارت ارتباطات دریافت کرده که در آن پروانه امکان 
واگذاری خدمات تلفن ثابت و همراه توام با یکدیگر دیده 
شده و از دید ما تفکیکی در این زمینه وجود ندارد و در 
مجموع این شرکت، شرکتی سودده محسوب می شود 
که در طول سال حدود دو هزار میلیارد تومان سود دارد. 
وی ادامه داد: با این وجود شرکت مخابرات از پرداخت 
که  زیرساخت  ارتباطات  شرکت  به  خود  بدهی های 
زیرمجموعه ای از وزارت ارتباطات است سر باز می زند. 
خدماتی  بابت  شرکت  این  که  است  شرایطی  در  این 
را  مربوطه  هزینه های  آنها  از  کرده  ارائه  مردم  به  که 
دریافت می کند و در صورتی که حتی مشترکی 30000 
تومان بدهی داشته باشد خط او را قطع می کند. مدیر 
اینکه  به  اشاره  با  ارتباطات  وزارت  عمومی  روابط 
در  ارتباطی  شرکت  یک  عنوان  به  مخابرات  شرکت 
از  غیر  حوزه هایی  در  سرمایه گذاری  به  متعدد  موارد 
را  خود  سود  شرکت  "این  کرد:  اظهار  پرداخته،   ICT

در حوزه هایی سرمایه گذاری می کند که ربطی به حوزه 
ارتباطات ندارد در حالیکه ما به عنوان نهاد حاکمیتی 
بر  و  مردم هستیم  به  مناسب  دنبال خدمت رسانی  به 
این باوریم که اگر این شرکت سودی دارد باید برای 
مردم نیز شرایط ارائه خدمات مناسب را فراهم کند چرا 
است".  مردم  رضایت  رکن  مهم ترین  دولت  برای  که 
مخابرات  اکنون شرکت  وجود  این  "با  داد:  ادامه  وی 
سهام بانک انصار را خریداری کرده یا به طور مثال به 
مبلغ 800 میلیارد تومان در شرکت سرمایه گذاری دنا 
البته این سرمایه گذاری  سرمایه گذاری کرده است که 
دنبال داشته در حالی که  به  بازدهی خیلی کمی هم 
الزم است این سرمایه گذاری ها در حوزه توسعه تلفن 
ثابت و همراه انجام شود". فرنقی زاد همچنین عنوان 
است   ICT حوزه  در  درآمدش  که  "شرکتی  کرد: 
انتظار را داشته باشد که سرمایه گذاری های  نباید این 
این شرکت  اکنون  انجام دهد.  را دولت  توسعه ای آن 
سرمایه گذاری های الزم را انجام نداده و در حوزه های 
در  را  بی کیفیتی  خدمات  اینترنت  جمله  از  مختلف 
اختیار مردم قرار می دهد. از سوی دیگر در حوزه های 
مختلف نیز به واسطه این شرکت انحصاری در قیاس با 
شرکت های ندا ایجاد شده است". او در عین حال متذکر 
اینترنت  شرایط  این  تمام  با  شرکت  این  "اکنون  شد: 
بی کیفیت مخابرات را در اختیار کاربران قرار می دهد و از 
سوی دیگر سرمایه گذاری های خود را در حوزه های دیگر 
انجام داده و سود به دست آورده را جای دیگری هزینه 
بیشترین  اکنون  دنیا  تمام  در  که  شرایطی  در  می کند 

بازگشت سرمایه مربوط به حوزه ارتباطات می شود". وی 
در ادامه صحبت های خود با تاکید بر این که الزم است 
شرکت مخابرات هر چه سریع تر بدهی های خود را به 
وزارت ارتباطات و شرکت های زیرمجموعه آن پرداخت 
کند، گفت: "به طور متوسط ماهانه 30 میلیارد تومان 
هزینه ای است که مخابرات باید به زیرساخت پرداخت 
اما حدود 15 ماه است که این هزینه ها پرداخت  کند 
نشده است. از سوی دیگر این شرکت به سازمان تنظیم 
مقررات ارتباطات نیز بدهی هایی دارد که آن نیز در جای 
خود قابل بحث و بررسی است". مدیر روابط عمومی 
شرکت  "اگر  کرد:  اظهار  همچنین  ارتباطات  وزارت 
مخابرات ایران در بورس شرکتی سودده معرفی می شود 
قطعا این شرکت به اندازه پرداخت بدهی های خود درآمد 
داشته است". اما وی در پاسخ به این سوال که در نهایت 
آیا قرار است مردم مشکالت بدهی مخابرات را متقبل 
شوند و این که چرا وزارت ارتباطات برای تنبیه مخابرات 
تصمیم به قطع ارتباطات بین الملل برخی استان ها گرفته 
بود، توضیح داد: "در نهایت وزیر ارتباطات اعالم کرد 
که جلوی این تصمیم گرفته شود اما با مخابراتی که 
نداده  انجام  را  خود  کار  مختلف  هشدارهای  علی رغم 
و بدهی هایش را پرداخت نمی کند چه می توان کرد". 
فرنقی زاد همچنین اظهار کرد: "این که ما در برهه ای از 
زمان اعالم می کنیم به دلیل کیفیت نامناسب خدمات 
این شرکت در برخی استان ها نمی تواند مشترک جدید 
ADSL بگیرد کامال قانونی است اما به نظر می رسد 

دنبال  به  خود  رسانه ای  اقدامات  با  مخابرات  شرکت 

مظلوم نمایی بوده و تالش دارد از طریق مطرح کردن 
مردم، مشکالت خود را برطرف کند". اما فرنقی زاد در 
پاسخ به این سوال که مگر غیر از این است که پروانه 
شرکت مخابرات از سوی وزارت ارتباطات صادر شده، 
حال مگر در این پروانه تبصره ای برای چنین شرایطی 
در  که  است  نشده  مشخص  و  نشده  گرفته  نظر  در 
بدهی های  پرداخت  به  نسبت  مخابرات  که  شرایطی 
خود اقدام نکند وزارت ارتباطات چه تصمیمی می تواند 
بگیرد، توضیح داد: "در پروانه تبصره ای در این خصوص 
دیده نشده و طبق پروانه اگر این شرکت تخلفی داشته 
شد".  خواهد  بررسی  تعلیق  کمیته  در  موضوع  باشد 
کرد:  عنوان  ارتباطات همچنین  وزارت  عمومی  روابط 
"حتی خود ما هم اگر هزینه سرویس های بین المللی 
این  نکنیم  پرداخت  دریافت می کنیم سر موعد  را که 
احتمال وجود دارد که سرویس ما را قطع کنند اما اکنون 
شرکتی مانند مخابرات با وجود آن که هزینه خدمات 
ارائه شده خود را از مردم دریافت می کند، بدهی خود 
به وزارت ارتباطات را نمی پردازد و به دنبال آن است 
که در این حوزه مردم را جلو بیندازد". وی در پاسخ به 
این سوال ایسنا که در نهایت اگر وزارت ارتباطات تاکید 
دارد برایش مسئله مهم رضایت مردم و ارائه خدمات 
مناسب به آنهاست، چگونه تصمیم گرفته می شود که 
به جای بدهی مخابراتی، تماس مردم قطع شود، توضیح 
داد: "برای مردم راه های جایگزینی برای برقراری تماس 
بین الملل وجود دارد و اینگونه نیست که آن ها مجبور 

باشند از یک سرویس با کیفیت بد استفاده کنند".

مخابرات به دنبال مظلوم نمایی است
به اعتقاد وزیر ارتباطات، مخابرات اینترنت بی کیفیت به مردم می دهد

شرکت مخابرات با اقدامات رسانه ای خود به دنبال مظلوم نمایی بوده و تالش 
دارد از طریق مطرح کردن مردم، مشکالت خود را برطرف کند

ارزش چاه نفت چقدر از ارزش رایانه کمتر است؟

 سعید    طباطبایی

وقتی صحبت از ثروت و پول به میان می آید اولین چیزهایی که به ذهن می رس��د طال 
و نفت و معادن باش��د. تمثال ثروتمندان این روزگار در جهان نیز شیوخ نفتی خاورمیانه 

هستند. اما به راستی این ذهنیت چه قدر واقعیت دارد؟
اجازه دهید با یک مثال این ذهنیت را به چالش بکش��یم. اگر در جهانی فرضی زندگی 
کنیم که اخالق در آن جایی نداش��ته باش��د، یا به عبارت ساده تر اگر مردم اجازه داشتند 
برای کسب درآمد هرکاری انجام دهند و هیچ محدودیت اخالقی و قانونی وجود نداشته 
باش��د، بهترین روش تولید ثروت چه خواهد بود؟ در رتبه بندی پرس��ودترین کس��ب و 
کارهای موجود در جهان به ترتیب تجارت مواد مخدر، تجارت فحش��ا، تجارت اس��لحه 
و تجارت اعضای بدن جزو پردرآمدترین روش های کس��ب درآمد شناسایی شده است. 
پ��س از آن بانکداری و تجارت نفت و فلزات گران بها در رتبه های بعدی قرار می گیرند. 
به عبارت دیگر اگر اخالقیات را به صورت فرضی از صحنه تجارت و کسب و کار حذف 
کنیم تجارت های غیر قانونی از تجارت نفت و طال در رتبه باالتری قرار خواهند گرفت. 
اما آیا فهرس��ت پردرآمدترین ش��غل ها به همین جا ختم می شود؟ آیا می توان کسب و 
کاری یافت که از تجارت مواد مخدر و اسلحه نیز پرسودتر باشد و به فرض آن که بتوان 
چنین شغلی در جهان پیدا کرد آیا با اخالقیات و شرعیات و قانون ما سازگار خواهد بود؟
شاید تعجب کنید اگر بدانید پردرآمدترین کسب و کار جهان نه صنعت نفت و طالست 
و نه حتی صنعت قاچاق مواد مخدر و اس��لحه و موارد دیگر. صنعت تجارت الکترونیک 
با اختالف بس��یار زیادی در جهان در رتبه اول بیش��ترین درآمد کس��ب و کار را به خود 
اختصاص داده است؛ صنعتی که برای راه اندازی آن هر فرد فقط به یک تلفن هوشمند 
یا رایانه احتیاج دارد و کمی خالقیت. این صنعت به تنهایی از مجموع درآمد چند صنعت 

پردرآمد دیگر پیشی گرفته است.
اگ��ر آمار کل درآمدهای س��االنه نفتی ایران و عربس��تان را که حاص��ل درآمد نفتی و 
غیرنفتی این دو کش��ور نفت خیز می باش��د، با هم جمع کنیم به رقمی نزدیک به 600 
ت��ا 700 میلیارد دالر خواهیم رس��ید. این میزان درآمد، از درآمد کل قاره آفریقا پیش��ی 
می گیرد. حاصل جمع ارزش تنها 5 شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیک بیش از این 
میزان می باشد؛ شرکت هایی همچون آمازون، والمارت، گوگل، فیس بوک و یاهو. در این 
مثال البته شرکت هایی چون سامسونگ و اپل قید نشدند چرا که شرکت هایی همچون 
اپل جدای از نرم افزار، س��خت افزار نیز تولید می کنند ولی ایده اولیه برای ش��کل گیری 
س��ایت هایی مانند آمازون، ای بی، یاهو و فیس بوک چیزی بیشتر از یک ذهن خالق و 

یک رایانه نبوده است.
اگ��ر زمان را به عقب برگردانیم و به فردی مثل مارک زوکربرگ )موس��س فیس بوک( 
در دوران دانشجویی پیشنهاد خرید کامپیوتر خانگیش را در ازای دریافت یک چاه نفت 
بدهیم آیا انجام این معامله برای او منطقی خواهد بود یا نه؟ اگر باور داش��ته باش��یم در 
جهانی زندگی می کنیم که برای تولید ثروت حالل به چیزی بیش��تر از یک ابزار س��اده 
که در همه جا یافت می شود، یک ذهن خالق که در ایران به وفور یافت می شود و یک 
اراده نس��بتا قوی به چیز بیشتری احتیاج نداریم، می توانیم شاهد بروز کسب و کارهای 
بزرگی در کشور عزیزمان ایران باشیم که چندین برابر صنعت نفت برای مملکت تولید 

ثروت می کنند.
امی��دوارم در افق پی��ش روی صنعت تجارت الکترونیک در ای��ران که لغو تحریم ها به 
شکوفایی اش کمک شایانی خواهد کرد شاهد تولد کسب و کارهایی باشیم که تبلور ایده 

و خالقیت موجود در اذهان خالق مردم کشور عزیزمان باشد.

یادداشت
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ش��اید وقتی گ��وگل در زمانی کمتر از 7 س��ال پیش 
در م��ورد سیس��تم عام��ل اندروید صحب��ت می کرد، 
کمتر کس��ی فکر می ک��رد که این سیس��تم عامل به 
موفقیت برسد و حتی بتواند با اقتدار جایگزین سیستم 
عامل هایی بشود که در آن زمان برای خود حرف های 

زیادی برای گفتن داشتند.
تا همین چند س��ال پیش هر کاربر حرفه ای به دنبال 
گوش��ی بود که دارای سیستم عامل سیمبیان باشد تا 
بتواند نرم افزارهای مختلفی را روی گوش��ی اش نصب 
کرده و به این ترتی��ب بر قابلیت های تلفن همراهش 
اضافه کند. اما اندروید که برای نخس��تین بار توس��ط 
تیمی به رهب��ری گوگل معرفی ش��د، در حال حاضر 
توانس��ته است از سیس��تم عامل هایی چون آی اواس، 
لینوک��س، ویندوز موبایل و پالم پیش��ی بگیرد و بقیه 
رقبای��ش مانن��د آی اواس به ش��دت احس��اس خطر 
می کنن��د. اکنون اندروی��د عالوه بر این ک��ه در بازار 
تلفن های همراه هوش��مند، طرفداران بسیاری را برای 
خود به دست آورده است، به عرصه های دیگری مانند 
تبلت ها و تلویزیون های اینترنتی هم وارد ش��ده است. 
اندروید در ابتدا برای گوش��ی های هوش��مند طراحی 
ش��ده بود و در همان اوایل کارش توسط 30 شرکتی 
که در صنع��ت تولید گوش��ی های هوش��مند فعالیت 
می کردن��د، حمایت ش��د. این سیس��تم عامل متن باز 
اس��ت و به همین خاطر کاربران عالقه بیش��تری به 
آن نش��ان داده اند زیرا برنامه نویس��ان به آسانی آن را 
تغییر داده و پس از افزودن اپلیکیش��ن های قدرتمند، 

نس��خه های کارب��ردی آن را روی س��ایت های اپ��ن 
سورس قرار می دهند.

سیس��تم عام��ل اندروی��د از نظ��ر معم��اری نرم افزار 
مانند یک پش��ته نرم افزاری اس��ت، ب��ه این معنی که 
مجموع��ه ای از برنامه های کوچک اس��ت که به هم 
متصل هس��تند و این مجموعه در کنار هم به صورت 
یک سیس��تم عامل واحد کار می کنند. هسته ابتدایی 
آن نس��خه 2.6 لینوکس اس��ت. برنامه های مدیریت 
حافظ��ه و ایمنی Driverها و کتابخانه ها در الیه های 
بعدی قرار می گیرند. جالب اس��ت ک��ه بدانید گوگل، 
اپن س��ورس بودن اندروید را امتی��از بزرگی برای آن 
می داند و دائما این موضوع را به کارشناسان و کاربران 
یادآوری می کند که آیفون یک سیس��تم عامل بس��ته 
و انحص��اری اس��ت و امکاناتی که گ��وگل در اختیار 
کاربرانش قرار می دهد را اپل از کاربرانش دریغ کرده 
اس��ت. با توجه به رقابت ش��دیدی که در حال حاضر 
میان این دو سیس��تم عامل وجود دارد، هر کدام از دو 
ش��رکت گوگل و اپل سعی دارد که به طریقی در این 
راس��تا به موفقیت بیشتری دس��ت پیدا کند و هر روز 
با افزودن امکانات جدید به سیس��تم عاملش کاربران 
را هیجان زده کند. ری��چ مینر Rich Miner، دکترای 
عل��وم رایانه ای دارد و از س��ال 2009 به تیم توس��عه 
دهن��ده اندروید در گوگل پیوس��ته اس��ت و تیم را در 

تمامی مراحل مدیریت کرده است.
سایت talkandroid.com مصاحبه ای را با او داشته 

است که در ادامه می خوانیم.

 چگونه شد که به بازار تلفن های همراه وارد 
شدید؟

م��ن به ب��ازار عالقه ای ن��دارم و به نظ��رم کاری که 
انج��ام می دهم کامال از این مقوله جداس��ت. در واقع 
ما س��عی می کنیم سیس��تم عامل قدرتمندی را با این 
ه��دف طراحی کنیم که ب��ه درد افرادی بخورد که به 
جای استفاده از رایانه ها تمایل دارند که از گوشی های 
تلفن همراه هوشمند استفاده کنند. به نظر من در طی 
چند سال آینده این کاربران به تمامی خواسته هایشان 

خواهند رسید.

 به نظرتان سیستم عامل های اپن سورس 
دیگر، نتوانسته اند موفق باشند؟

به نظر من دیگر سیس��تم عامل ها آن طوری که باید، 
متن باز نیستند و تنها اسم آن را یدک می کشند. آن ها 
هسته لینوکس و برنامه های کاربردی مانند مرورگرها 
را در کن��ار هم ق��رار داده اند و هیچ کمکی به کاربران 
نمی کنن��د. در حالی ک��ه ما کدهای ه��ر برنامه را در 
اختیار برنامه نویسان قرار می دهیم تا بتوانند به آسانی 

آن را  به سلیقه خودشان تغییر دهند.

 آیا برنامه کاربردی ویژه ای را هم به صورت 
اختصاصی طراحی کرده اید؟

بله، در واقع بس��یاری از برنامه های موجود به صورت 
اختصاصی برای اندروید نوشته می شوند. 

که  دارد  وجود  کاربران  برای  امکانی  آیا   
بتوانند موارد امنیتی را مشاهده کنند و از میزان  

خطرات هکرها آگاهی پیدا کنند؟
اندروید به گونه ای طراحی ش��ده است که کاربران را 
از ش��ر برنامه های نا امن آسوده می کند. کاربران این 
سیس��تم عامل خیالشان آس��وده خواهد بود که لیست 
مخاطبانش��ان و به طور مثال شماره های دریافتی شان 
به جز خودش��ان در اختیار فرد دیگ��ری قرار نخواهد 
گرف��ت. بخ��ش امنی��ت تنها تح��ت نظارت توس��عه 

دهندگان بزرگ و معتبر قابل تغییر خواهد بود.

 آیا خودتان از اندروید استفاده می کنید؟
بله من ش��ش سال اس��ت که از سیستم عامل اندروید 
استفاده می کنم و این در حالی است که تا قبل از این 
سیستم عامل س��یمبین را ترجیح می دادم. اما االن به 
هیچ وجه حاضر نیس��تم که از سیس��تم عامل دیگری 
اس��تفاده کنم و به شدت از اندروید راضی هستم. فکر 
می کنم تمام کاربرانی که از اندروید استفاده می کنند، 
تا حد زی��ادی از امکانات آن راضی هس��تند و ارتباط 
خوب��ی با محی��ط کارب��ری نس��خه های مختلف این 

سیستم عامل برقرار کرده اند.

این که همیشه خودمان را از نظر میزان امکانات ارتباطی و هزینه ها با دیگر کشورها 
مقایس��ه کنیم، خوب نیست. اما شاید بد نباشد که از شرایط دیگر کشورها هم اطالع 
پی��دا کنیم تا بدانیم که وضعیت ارتباطی در دیگر نقاط جهان چگونه اس��ت. مس��لما 
همه مردم جهان دوس��ت دارند که به خدمات ارزان ارتباطی دسترس��ی داشته باشند 
و در این راس��تا میان اپراتورهای مخابراتی جهان رقابتی به وجود آمده اس��ت. در این 
میان اپراتوری می تواند موفق عمل کند که خدمات متنوع و باکیفیت تری را با هزینه 

پایین تری به کاربرانش ارائه کند.
کارب��ران ایرانی دائما از هزینه های باالیی که پرداخت می کنند ش��کایت دارند و این 
در حالی اس��ت که به هیچ عن��وان از کیفیت خدماتی که دریاف��ت می کنند، رضایت 
ندارند و با تحمل ش��رایط امید دارند که روزی مطابق هزینه ای که دریافت می کنند، 

سرویس بگیرند.
با تمامی این اوصاف ش��اید برای ش��ما هم جالب باشد که بدانید اوضاع در بسیاری از 
کش��ورها به همین صورت اس��ت و حتی در بسیاری از مناطق هزینه ها بسیار گران تر 
از آن چیزی اس��ت که ما برای سرویس ها و خدمات مش��ابه پرداخت می کنیم. طبق 
تحقیقاتی که به تازگی انجام ش��ده اس��ت، یکی از ارزان ترین ش��هرهای دنیا از نظر 
خدم��ات ارتباطی، هنگ کنگ اس��ت. کاربران هنگ کنگ به ارزان ترین س��رویس ها 
برای استفاده از تلفن همراه و اینترنت دسترسی دارند و این خدمات را با کیفیت بسیار 

باالیی دریافت می کنند.
ش��هرهای توکیو و س��نگاپور در نقطه مقابل آن قرار دارند، یعنی کاربران این دو شهر 
گران ترین س��رویس های ارتباطی را دریافت می کنند به گونه ای که در یک مقایس��ه 
س��اده وزارت مخاب��رات توکیو اعالم کرده اس��ت که قیمت خط تلف��ن ثابت در این 
ش��هر 10 برابر هزینه ای است که کاربران هنگ کنگی برای دریافت همین سرویس 

پرداخت می کنند.
جالب است بدانید شهرهایی مانند شانگهای، نیویورک، لندن، هنگ کنگ و کپنهاگ 
از نظر س��رویس هایی که برای خطوط ثابت تلفن ارائه می کنند، در یک رده هزینه ای 
ق��رار می گیرن���د و این هزین�ه ها ب��رای تلفن همراه و خدم��ات اینترنتی هم به یک 

میزان است.
تقریب��ا تمام��ی اپراتورهایی ک��ه خدمات تلفن��ی گران تری دارند ب��رای ارائه خدمات 
اینترنت��ی هم هزینه بیش��تری را از کارب��ران دریافت می کنند. اگر دوس��ت دارید که 
وضعیت ایران را از نظر میزان هزینه های دریافتی س��رویس ها بدانید باید بگوییم که 
طبق این رده بندی، کشور ما در جایگاه 260ام قرار گرفته است. این در حالی است که 
در این فهرس��ت 273 کشور وجود دارند و برطبق این فهرست، ایران به نسبت دیگر 

کشورها پایین ترین نرخ مکالمه مخابراتی را دارد.
ش��اید با شنیدن این خبر در ابتدا کمی خوش��حال شویم اما باید به این فکر کنیم که 
آیا کیفیت خدماتی که به ما ارائه می ش��ود، قابل مقایسه با دیگر کشورها است یا نه؟ 
سرعت کم اینترنت و قطع و وصل زیاد آن، همچنین رفتن آنتن تلفن همراه حتی در 
نقاط شهری و ارسال نشدن پیام های کوتاه نمونه ای کوچک از مشکالت بزرگی است 

که کاربران ما با آن درگیر هستند.
مس��لما زمانی می توانیم به پایین بودن میزان هزینه س��رویس های ارائه شده افتخار 
کنی��م و از آن خوش��حال باش��یم که در کنار هزین��ه پایین، خدمات ب��ا کیفیتی را به 

کاربران ارائه کنیم.

کجای کار هستیم؟
 گلسـا ماهیـان

اندروید، برترین سیستم عامل تلفن های همراه

مصاحبه با Rich Miner، مدیر تیم اندروید

در حال حاضر، اندروید محبوب ترین سیستم عامل تلفن همراه در میان کاربران 
تلفن هوشمند است

یادداشت
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به گزارش ایتنا شرکت ارتباطات زیرساخت روز پنج شنبه 
هفته گذش��ته حتی پس از س��اعات اداری نیز پیگیری 
بح��ث مخابرات را رها نکرده و با انتش��ار خبری اعالم 
ک��رد که از بامداد جمع��ه محدودیت هایی در مکالمات 
بین الملل و خدمات اینترنتی مخابرات در برخی استان ها 
اعم��ال خواهد ش��د. دع��وای بین مخاب��رات و وزارت 
ارتباطات و ش��رکت های تابعه آن از جمله زیرس��اخت 
ادام��ه دار ش��ده و هیچ مرجعی هم قصد ن��دارد به این 
مج��ادالت پایان دهد، تا ای��ن که باالخره باز هم مردم 
س��یبل اهداف دعوای آن ها ش��دند و حاال این کاربران 
بیچاره هس��تند که باید تاوان جدال های آن ها را بدهند 
ب��ا آن که هزینه خدماتی را ک��ه االن ارائه آن ها به هر 
دلیل توسط زیرساخت قطع ش��ده، قبال داده اند. خیلی 

از افراد مش��اغلی دارند که اینترنت جزئی از آن اس��ت 
و ب��ه طور حتم قطعی های آن باعث آس��یب رس��اندن 
به کار آن ها می ش��ود. به طور کلی اینترنت مش��ترکان 
شرکت های خدماتی ارائه دهنده اینترنت، مشمول زمان 
اس��ت و آن روزی ک��ه به دالیل غیرفن��ی و یا دالیل 
اهمال کاری ش��رکت های متولی، اینترنت مش��ترکان 
قطع می ش��ود، به طور قطع مقصر همین شرکت های 
متولی هس��تند و باید جبران خس��ارت کنند. جالب آن 
که ش��رکت های ارائه دهنده اینترنت غی��ر از مخابرات 
نیز، همان شب خدماتشان مسدود شد و مشترکان این 
شرکت ها با آن که از مخابرات اینترنت نداشتند، شاهد 
قطعی سرویس شان بودند. امیدواریم کسی پیدا شود و 
حق مشترکان ضرر دیده را از مقصران این وقایع بگیرد.

ورزش پهلوانی
با مسابقات زورخانه  ای کشور همراه شوید

اولین پیشـنهاد لینکدونی ایـن هفته را به مناسـبت دوازدهم مرداد روز 
فرهنـگ پهلوانی و ورزش هـای زورخانه ای، به ایـن موضوع اختصاص 
داده ایـم. "دلیرسـتان" بـه عنـوان وب سـایت فدراسـیون پهلوانـی و 
زورخانه ای جمهوری اسـالمی ایران، مکانی برای آشنایی با ورزش های 
باسـتانی می باشـد. در این وب سـایت شـما می توانید ضمـن اطالع از 
اخبار مرتبط و آشـنایی با آیین نامه ها و مقررات این فدراسـیون، برنامه 
مسـابقات تیمی زورخانه ای و تقویم مسـابقات را دنبال کرده و از نتایج 
مسابقات مطلع شوید. همچنین برنامه های آموزشی و معرفی هیات های 

استانی از دیگر بخش های این وب سایت می باشد.
www.dalirestan.ir

تمدن باستان
با آداب و رسوم ادیان باستان آشنا شوید

سـایت پیشـنهادی بعدی این هفته به تاریخ و تمدن ایران زمین مربوط 
می شود. وب سایت »تاریخ فا« مرجعی برای تمدن و تاریخ سرزمین پارس 
می باشد. در این وب سایت تاریخی ضمن پرداختن به ادیان و مذاهب ایران 
و جهان از جمله آیین بودا، مانی، مزدک و کنفوسیوس، تاریخ جهان باستان 
همچون افسانه ها و اسطوره ها، تاریخ و تمدن ایران باستان، یونان باستان 
و جنگ ها و نبردهای تاریخی و نیز تاریخ سلسله های ایران پس از اسالم 
مانند افشاریان و تیموریان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. همچنین 
ادبیات باسـتانی، تصاویر تاریخی، آداب و رسوم، فرهنگ و هنر باستان از 

قسمت های دیگر این سایت به شمار می آید.
www.tarikhfa.com

دنیای ساعت
از کیفیت برندهای مختلف ساعت مطلع شوید

سومین لینک این هفته به دنیای ساعت اختصاص دارد. در watchforu که 
با دو زبان فارسی و انگلیسی در دسترس می باشد شما با انواع ساعت ها آشنا 
خواهید شد. در این وب سایت شما می توانید با انواع برندهای ساعت مچی، 
ساعت دیواری و رومیزی و ساعت های جواهرنشان آشنا شوید. همچنین 
در این وب سـایت مقاالت و اخبار مرتبط با سـاعت به زبان های فارسی و 
انگلیسی قابل پیگیری و مطالعه می باشد. ضمنا یکی از ویژگی ها و خدمات 
این وب سایت ، امکان ثبت سفارش و خرید مستقیم ساعت از برندهای 

مختلف می باشد که با خدمات پس از فروش سایت همراه می باشد.
www.watchforu.com

رادیولوژی
نشریات رادیولوژی را مطالعه کرده و آن ها را دانلود نمایید

آخرین سایت این هفته درباره رادیولوژی می باشد. در وب سایت رادیولوژی ها 
شما می توانید عالوه بر شاخه های مختلف رادیولوژی با دیگر موضوعات 
مرتبط مانند رادیوبیولوژی، سونوگرافی، اصطالحات پزشکی، دیکشنری 
رادیولوژی، نشریات رادیولوژی، مقاالت رادیولوژی، نرم افزارهای رادیولوژی 
و علوم دیگر آشنا شده، نشریات مرتبط را دانلود نموده و از سمینارهای 
رادیولوژی مطلع شوید. همچنین آشنایی با کتب ترجمه و تالیفی ام آرآی، 
سی تی اسکن، رادیولوژی، رادیوبیولوژی، آناتومی و بخش های تحصیالت 

تکمیلی، آناتومی و تفسیر کلیشه از دیگر مباحث این وب سایت می باشد.  
www.radiologyha.com

ش��اید بس��یاری از کارب�ران ب�ارها فلسفه داشتن یک 
وب سایت را در ذهن خ�ود مرور کرده باشند و همچنان 
نی��ز به لزوم وجود آن فک��ر کنند اما دن توکینی یکی 
از بنیان گ��ذاران و م�دیرعام�ل گری��د عقی�ده جالبی 
دارد و می گوید: "بسیاری از اف�راد فکر م�ی کنن�د که 
نی�ازی به داش��تن یک وب س��ای�ت ن�دارن�د ای�ن در 
حال�ی است که همین افراد چندی�ن سایت را همزمان 
در اختی���ار دارن�د. صفح��ات اجت�ماع�ی فیس بوک، 
مش��ابه  وب س��ایت های  و   pinterest ،LinkedIn

دیگر از جمله همین وب سایت ها هستند". با این حال 
همچنان طراحی و پیاده سازی یک وب سایت از جمله 
کارهای تخصصی و زمان ب��ر حوزه فناوری اطالعات 
می باشد و توکینی برای س��اده تر کردن آن سرویسی 

را به نام Grid معرفی کرده است.
 Grid نکته جالب در مورد این س��رویس این است که
تنها یک س��رویس وب سایت س��از نیس��ت بلکه یک 

هوش مصنوعی هم هست.
ه��وش مصنوع��ی گرید ب��ه وج��ود آم�ده ت��ا بتواند 

پیچیدگ��ی طراحی یک وب س��ای�ت را به طور کلی از 
بین ببرد. ب�رای این کار، گرید اب�زار مختلفی در اختیار 
دارد. برخ��ی از این اب��زار در ن�وع خود منحصر به فرد 
هستند. برای مثال گری�د به توان�ایی تشخیص چهره 
در تصاویر مجهز ش��ده تا هنگ�ام تغیی��ر اندازه آن ها 
ب��رای نمایش در صفحات مختلف دس��تگاه ها، چهره 
افراد موجود در تصاویر همچنان در مرکز توجه عکس 

باقی بماند.
امکان جالب دیگر در گرید توانایی تشخیص و خواندن 
متن در تصاویر اس��ت و به کمک آن تالش می کند تا 
عنوان های تکراری را ب��رای نمایش در عکس ها که 
کنار مت��ن قرار می گیرند، حذف کند. س��رویس گرید 
در حال حاضر در حال آزمایش است. در سرویس های 
مشابه کاربر برای ساخت وب سایت مورد نظر خود باید 
کدها و بخش های مختلف را در کنار هم بگذارد و در 
برخی از موارد هم الزم اس��ت تا به وس��یله ابزارهایی 
کده��ای این بخش ه��ا را تغییر ده��د. در گرید تمام 
مراحل ساخت وب سایت با اس��الیدرها با سادگی هر 

چه تمام انجام می ش��ود. تمام این اسالیدرها هزاران 
انتخاب را برای کاربر ایجاد کرده اس��ت. برای شروع 
کارب��ر باید ترکیب رنگ های م��ورد نظر خود را برای 
ایجاد س��ایت به گرید بدهد. کاربر می تواند این کار را 
توسط یک عکس انجام بدهد. سرویس هایی نیز مانند 
ColourLovers برای این کار وجود دارد. پس از آن 

گرید رنگ های مورد نظر کاربر را از تصویر اس��تخراج 
ک��رده و آن ها را برای س��اخت وب س��ایت اس��تفاده 
می کن��د. در مراحل بعدی کاربر بای��د نوع فونت ها را 
با تعیین درجه رسمی بودن یا غیر رسمی بودن سایت 
به وس��یله اس��الیدر به گرید بفهماند. پس از آن طرح 

سایت باید انتخاب شود.
در سرویس گرید امکان به اشتراک گذاری مطالب نیز 
وجود دارد که کاربر می تواند مستقیم مطالبی را که در 
س��ایت های دیگر می بیند در س��ایت خود به اشتراک 
بگ��ذارد. برای این کار نی��ز امکاناتی در مرورگر کروم 
 iOS و همچنین نرم افزاری برای سیس��تم عامل های

به وجود آمده است.

مشترکان باز هم سیبل شدند!
 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

گرید ساخت وب سایت را بیش از پیش ساده ساخته است

هوش مصنوعی به کمک شما می آید
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بر اس��اس گزارش ش��رکت تحقیقاتی Pew در حال 
حاض��ر حدود 15 درص��د از مردم آمری��کا از اینترنت 

استفاده نمی کنند.
این آمار نس��بت به س��ه س��ال گذش��ته چندان تغییر 
نکرده اما در مقایسه با س��ال 2000 وضعیت استفاده 
از اینترن��ت در این کش��ور بهبود پیدا کرده اس��ت. در 
س��ال 2000 حدود 86 درصد از افراد 65 سال به باال 
از اینترنت اس��تفاده نمی کردند در حالی که هم اکنون 
این میزان به 39 درصد رس��یده اس��ت. همچنین در 
س��ال 2000 حدود 81 درصد از اف��رادی که اینترنت 
نداش��تند فاقد تحصیالت دبیرستانی بودند و این آمار 
در س��ال جاری نس��بت به 15 سال گذشته 52 درصد 

کاهش داشته است.
 

دالیلی برای آنالین نبودن
ب��ا توجه ب�ه رش��د اینت�رن�ت در آمریکا در 15 س��ال 
اخیر س��وال ای�ن اس��ت که چرا هن���وز درص�دی از 
مردم آنالین نیس��تند؟ نتای�ج ی�ک نظ�رسنجی نشان 

می دهد م��ردم آمریکا اس��تفاده از تلویزیون، اتومبیل 
و ارتباط با یکدیگر را نس��بت به اس��تفاده از اینترنت 

ترجیح می دهند.
در این میان 39 درصد از افرادی که از اینترنت استفاده 
نمی کنند، باالی 65 سال سن دارند و 3 درصد از آن ها 
بین 18 تا 29 سال هس��تند. یکی از عوامل تاثیرگذار 
در اس��تفاده نکردن مردم آمری��کا از اینترنت، درآمد و 
س��طح تحصیالت آن هاست. یک سوم از بزرگساالن 
در این کشور که فاقد مدرک دیپلم هستند از اینترنت 

استفاده نمی کنند.
همچنین شهروندان آمریکایی با درآمد ساالنه کمتر از 
30 هزار دالر حدود یک هشتم کمتر از ثروتمندان در 

این کشور با اینترنت سر و کار دارند.
بر اس��اس نتایج به دست آمده محل زندگی و قومیت 
افراد نیز در استفاده آن ها از اینترنت تاثیرگذار است. به 
طور تقریبی مردم در مناطق روس��تایی دو برابر بیشتر 
از مردم ش��هری و حومه ش��هر که آنالین نیستند، از 

اینترنت استفاده می کنند.

در ای��ن گزارش آمده اس��ت که ح��دود 20 درصد از 
آمریکایی های آفریقایی تبار، 18 درصد از مردم آمریکا 
که اهل اسپانیا هستند، 14 درصد از سفیدپوستان و 5 
درصد از آس��یایی های انگلیسی زبان ساکن آمریکا از 

اینترنت استفاده نمی کنند.
 Pew در یک نظرس��نجی که در س��ال 2013 توسط
انجام ش��ده بود 34 درصد از مردم آمریکا گفته بودند 
عالقه ای به اس��تفاده از اینترن��ت ندارند چراکه تصور 
می کردند به زندگی آن ها مربوط نیس��ت. 32 درصد از 
آن ها آنالین بودن را دش��وار می دانستند و 8 درصد از 
اف��راد به دلیل قدیمی بودن روش های یادگیری از آن 

اجتناب می کردند.
همچنی��ن 19 درصد مردم هزینه های باالی اتصال را 

دلیل استفاده نکردن از اینترنت عنوان کردند.
اگرچه در حال حاضر میزان اس��تفاده مردم و کاربران 
از اینترنت نس��بت به اس��تفاده از آن در گذشته بیشتر 
شده است اما هنوز همان دالیل برای استفاده نکردن 

از اینترنت وجود دارد. 

وقتی کاربران سردرگم می شوند
رشیـد     زارعی 

15 درصد از آمریکایی ها از اینترنت استفاده نمی کنند

به طور معمول کاربران اینترنت برای انتخاب ش��رکت 
س��رویس دهنده به کیفیت و هزینه خدمات ارائه شده 
توجه می کنند. یک��ی از منابعی که تا چندی پیش در 
قالب گزارش های فصلی، در رتبه بندی ش��رکت های 
خدمات اینترنت��ی به کاربران کمک می کرد، س��ایت 
"متم��ا" بود اما در حال حاضر ب��ه جهت موازی کاری 
س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، فعالیت 
آن معلق ش��ده است. با این حال به تازگی مرکز متما 
نی��ز آمارهای جدی��دی از برترین س��رویس دهندگان 
خدمات اینترنتی در فصل گذش��ته منتشر کرده است. 
نکته قابل توجه این اس��ت که نتایج ارائه شده توسط 
ای��ن دو نه��اد زیرمجموع��ه وزارت ارتباط��ات با هم 
متفاوت می باش��د و نتیجه ای جز س��ردرگمی کاربران 

اینترن��ت ن��دارد. کاربران انتظار دارن��د برای اطالع از 
میزان س��رعت و کیفیت خدمات ارائه ش��ده توس��ط 
شرکت ها به یک منبع معتبر و مشخص مراجعه کنند. 
همچنی��ن آنچه که برای کاربران از این آمارها مهم تر 
است، رضایت ش��خصی آن ها از خدمات شرکت های 
ارائه دهنده اینترنت پرس��رعت است. چنانچه کیفیت 
خدمات موردنظر با اس��تاندارد تعریف ش��ده تناس��ب 
نداشته باش��د منجر به نارضایتی و ش��کایت کاربران 
خواهد ش��د. عالوه بر کیفیت، نبود مرجع مش��خص 
ب��رای خرید خدم��ات اینترنت��ی و نیز مح��دود بودن 
ش��رکت توزیع کننده این خدمات، انتقادات کاربران را 
به همراه داشته است که مانند گذشته مورد بی توجهی 

مسئوالن قرار می گیرد. 

تحلیلگر آماری
به مدیریت و مستندسازی داده ها بپردازید

اولین پیشـنهاد نرم افزاری این هفته به برنامه ای جهت تحلیل های آماری 
اختصاص دارد. نرم افزار SPSS بسته ای آماری برای علوم اجتماعی است. 
این نرم افزار توسـط پژوهشگران بازار داد و ستد، پژوهشگران سالمتی، 
شرکت های نقشه  برداری، پژوهشگران آموزشی و سازمان های بازاریابی 
به کار می رود. افزون بر تحلیل های آماری، مدیریت داده ها و مستندسازی 
داده ها نیز از ویژگی های این نرم افزار هستند. از دیگر امکانات این نرم افزار 
آمـاری می تـوان به ایجـاد آمار توصیفی شـامل جدول بندی شـطرنجی، 
بسامدها، توصیفات، کاوش، آمار توصیفی نسبی، آمار دومتغیری همچون 
میانه ها، آزمون تی، تحلیل پراکنش، همبستگی، آزمون های غیرپارامتری، 
پیش بینی برآمدهای عددی مثل برگشت خطی و پیش بینی برای تشخیص 

گروه ها چون تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای اشاره کرد.
http://goo.gl/Munztp

Size: ---- MB

مبدل پی دی اف
فایل های اسکن شده را به سادگی به پی دی اف تبدیل کنید

نرم افزار بعدی که این هفته قصد داریم به شما معرفی کنیم برنامه ای 
جهـت تبدیل فایل های اسـکن شـده به پـی دی اف می باشـد. امروزه 
اسـتفاده از فایل هـای پی دی اف به یـک کار روزمره برای بسـیاری از 
کاربران تبدیل شـده و سـادگی در اسـتفاده و انعطاف پذیری این نوع 
فرمـت از دالیـل اصلی آن می باشـد که هـر کاربری را نسـبت به آن 
عالقه مند می کنـد. WinScan2PDF  نرم افـزاری کاربردی در زمینه 
تبدیـل فایل های اسـکن شـده به پی دی اف می باشـد. ایـن نرم افزار 
مبـدل کم حجم و رایگانی اسـت. از ویژگی های این نرم افزار می توان 
سادگی در استفاده، امکان تبدیل فایل های اسکن شده به پی دی اف و 

سازگاری با تمامی نسخه های ویندوز را نام برد.
http://goo.gl/24TGck

Size: 1 MB

مدیریت درایورها
تمام درایورهای نصب شده را در ویندوز مجتمع کنید

آخرین نرم افزار پیشـنهادی این هفته به یک ابزار جدید برای پیدا کردن 
و دریافت آخرین به روز رسـانی درایور برای کامپیوتر شما مربوط می شود. 
بـا  کمک نرم افـزار DriverMax دیگر نیازی به جسـت وجوی درایور در 
دیسـک ها یا اینترنت ندارید و نیازی نیسـت سـی دی های نصب مختلفی 
را یکـی پـس از دیگری امتحـان کنید. با این برنامه شـما می توانید تمام 
درایورهای فعلی خود و یا فقط آن هایی را که به خوبی کار می کنند، به صورت 
یـک فایل فشـرده در آورده و پـس از نصب ویندوز آن هـا را در یک محل 
مشخص داشته باشید. این برنامه به شما امکان نصب تمامی درایورهایی 
را که قبال خروجی گرفته اید، می دهد. از ویژگی های این نرم افزار می توان به 
یافتن و دریافت درایورهای به روز، جلوگیری از اتالف وقت و گرفتن خروجی 

درایورها به صورت فایل فشرده اشاره کرد.
http://goo.gl/uze19j

Size: 5 MB

چرا همه از اینترنت استفاده نمی کنند؟

پیشنهادهفته
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اطالعاتی روی هارددیسک ذخیره  بازی،  در  پیشروی  از  بازی می کنید، پس  وقتی 
می شود تا به شما امکان دهد دوباره بازی را از نقطه ای که به آن رسیده اید، ادامه 
دهید. در اصطالح به این عمل Save کردن  و به اطالعاتی که روی هارددیسک 
ذخیره می شود Save Data گفته می شود. بازی های گوناگون، روش های گوناگونی 
برای Save کردن دارند. گاهی هر یک از بازی ها یک یا چند فایل با پسوند منحصر  
به خود ایجاد  و در آدرس خاصی ذخیره می کنند. اگر بخواهید از Save Data یک 
نسخه پشتیبان درست کنید، باید با روش ذخیره سازی بازی خود آشنا باشید. معموال 
از  موقت  به طور  را  بازی  یا  کنید  تعویض  را  دارید سیستم عامل  هنگامی که قصد 
این  بر  کنید. عالوه  پیدا  نیاز   Save Data به  است  ممکن  کنید،  پاک  رایانه خود 
اختیار شخص  در  یا  کرده  منتقل  دیگری  رایانه  به  را  اطالعات  این  بخواهید  شاید 

دیگری قرار دهید.
بر اساس استاندارد مایکروسافت، Game Save Data باید در پوشه اسناد شخصی 

همان کاربری ذخیره شود که در حال اجرای بازی است.
 C:\Users\UserName\Documents\My Documents با دنبال کردن مسیر
در ویندوز 7  و 8 می توانید محل ذخیره استاندارد بازی ها را مشاهده کنید، البته با 
فرض این که شما محل پیش فرض پوشه Documents را تغییر نداده باشید. با وارد 
کردن عبارت %homepath% در نوار آدرس Windows Explorer نیز می توانید 
این مسیر را به سادگی مشاهده نمایید اما واقعیت این است که همه بازی ها از این 
روش استاندارد برای ذخیره سازی استفاده نمی کنند. این جاست که نرم افزاری مانند 

GameSave Manager خیلی به کار می آید.

GameSave Manager نرم افزاری برای مدیریت Save Data است. این نرم افزار 

قادر است بیشتر بازی های روز را که روی رایانه شما نصب شده، شناسایی کرده و 
Game Save Data مربوط به آن ها را استخراج نماید. این نرم افزار می داند برای 

یافتن این اطالعات باید دقیقا در چه مسیر هایی جست وجو کرده و چه فایل هایی را 
بررسی نماید، عالوه بر این که می تواند فایل های Save Data را به طور خودکار 
در یک FTP یا یک حساب DropBox آپلود کند. رایانه مقصد که این فایل ها را 
دریافت خواهد کرد، با استفاده از همین نرم افزار قادر به بازیابی  Save Data است، 
بدون این که کاربر دقیقا بداند این فایل ها باید کجا قرار گیرند. البته باید دقت داشته 
باشید که گاهی اوقات استفاده از Save Data جدید باعث از بین رفتن اطالعات 

قبلی می شود. در صورت تمایل، این نرم افزار را از آدرس زیر دانلود کنید:
http://goo.gl/Yi87lj

ای��ن روزه��ا تلفن های هوش��مند همه جا هس��تند و 
کاربردهای زیادی دارند.

در کنار مکالمه و ارس��ال پیام��ک، کاربردهایی مانند 
حضور در شبکه های اجتماعی، ارسال و دریافت ایمیل 
و جس��ت وجو و مرور وب از کاربردهای کامال معمول 
تلفن ه��ای همراه اس��ت. این به این معنی اس��ت که 
تلفن همراه، یک بان��ک اطالعاتی کامل از اطالعات 

شخصی شماست.
از ای��ن رو، حفاظت از ایمنی ای���ن ابزار پرک�ارب�رد و 
بسیار آسیب پذیر، امری کامال اجتن�اب ناپذی�ر اس�ت. 
فهرس��تی از ن��کات ایمن���ی که ه�ر دارن���ده تلف�ن 
هم���راه  علی الخصوص نوع هوش��مند ب�اید رعایت 

کند، تهیه کرده ایم. 
1. ش��ماره تلفن خ��ود را یک��ی از محرمانه ترین نوع 
اطالع��ات مربوط به خ��ود بدانید. این روزها داش��تن 
یک ش��ماره همراه، می تواند به دس��تیابی به برخی از 
صفحات ش��بکه های اجتماعی مختلف منتهی ش��ود. 
از ش��ماره تلفن همراه خود و دیگر دوستان، نزدیکان 
و خان��واده، همانن��د ی��ک اطالعات کام��ال محرمانه 

محافظت نمایید.
2. سیس��تم عامل و نرم افزارهای تلفن همراه هوشمند 
خ��ود را به ط��ور منظم و در دوره  ه��ای زمانی خاص 
به روزرسانی کنید تا حفره های شناسایی شده در آن ها 

برطرف شود.
3. تلفن های همراه همیش��ه همراه ش��ما هس��تند و 
طبیعی اس��ت که بیش��تر در معرض خطر قرار دارند. 
در صورتی که اطالعات ارزشمندی روی تلفن همراه 
شما وجود دارد، مدام از آن نسخه پشتیبان تهیه کنید 
و در ص��ورت امکان، آن فای��ل را از تلفن همراه خود 

پاک کنید.
4. تا حد امکان از حمل تصاویر خصوصی و خانوادگی 

در تلفن های همراه خودداری نمایید. در اولین فرصت، 
تصاوی��ر را روی رایان��ه و حافظه ه��ای جانبی منتقل 

نمایید و تصاویر را با خود حمل نکنید.
5. اگر همیش��ه مجبورید بخشی از اطالعات ارزشمند 
خ��ود را از طریق تلفن همراه با خ��ود همراه کنید، از 
یک نرم افزار رمزگذاری یا Encryption اس��تفاده 
ک��رده و یک رمز ق��وی برای آن انتخ��اب کنید. این 
نرم افزارها به شما اجازه می دهند که فایل های خود را 
به طور غیرقابل نفوذی رمز کنید. در صورت س��رقت 
ش��دن فایل و یا گوش��ی تلفن همراه، کسی نمی تواند 
بدون داشتن کلمه رمز به محتوای فایل های رمز شده 

دسترسی یابد. 
6. ماژول ه��ای بلوت��وث و Wi-Fi تلفن همره خود را 
تنها زمانی که قصد دارید از آن ها استفاده کنید، روشن 
نمایید. روش��ن بودن دائمی ابزارهای ارتباط بیسیم نه 
تنها ایمنی تلفن همراه ش��ما را کاهش می دهد، بلکه 
باع��ث افزایش مصرف انرژی تلفن تلفن همراه ش��ما 

خواهد شد.
7. اس��تفاده از قابلی��ت Auto Complete ب��رای پر 
کردن تکس��ت باکس ه��ا کاری پرخطر ب��رای تلفن 

همراه محسوب می شود.
از  بس��یاری  در   Send و   Share دکمه ه��ای   .8
واسط های کاربری در عموم نرم افزارها دیده می شوند. 
این امکان برای ارس��ال س��ریع تر اطالع��ات در نظر 
گرفته شده اما همیشه مراقب باشید به طور ناخواسته 
اطالعاتی را برای دیگری یا در ش��بکه های اجتماعی 
ارس��ال نکنی��د. بارها اتفاق افتاده ک��ه این بی توجهی 
به ارس��ال تصاوی��ر خصوصی یا پیام ه��ای بی ربط در 
ش��بکه های اجتماعی ختم شده باش��د و در آن زمان، 
درس تلخ��ی خواهی��د گرف��ت ک��ه هرگ��ز فراموش 

نخواهید کرد!

9. کمت��ر نرم اف��زار نص��ب کنید، چرا که بس��یاری از 
نرم افزارها می توانند مخرب، جاس��وس یا به درد نخور 
باش��ند. نوع دسترس��ی ها در تلفن های همراه بس��یار 
عمومی اس��ت. به عنوان مثال یک ابزار کوچک بارکد 
خوان به دوربین دسترس��ی دارد و هیچ گاه ش��ما قادر 
به تش��خیص این موضوع نخواهید بود که نرم افزار به 
طور پنهانی از دوربین دستگاه شما استفاده خواهد کرد 
یا نه. تردیدهای مشابهی در مورد GPS، میکروفون، 
ش��بکه، فایل و بخش های دیگر وجود دارد. به همین 
دلیل با کاهش تع��داد نرم افزارها تا حد نیاز، می توانید 
نگرانی خود را کاهش دهی��د. به نرم افزارهای موجود 
تلف��ن همراه خ��ود نگاه��ی انداخت��ه و نرم افزارهای 

بالاستفاده را فورا حذف کنید.
10. قبل از نصب برنامه ها، به فهرس��ت دسترس��ی ها 
توج��ه کنید. ب��ه عنوان مث��ال، یک ب��ازی نیازی به 
دسترس��ی به دوربین ندارد و اگ��ر این چنین مجوزی 
در هنگام نصب درخواست شد، بهتر است از نصب آن 

بازی یا نرم افزار خودداری کنید.
11. دس��ت آخر تلفن ه��ای همراه را خام��وش کنید! 
حداقل می توان این کار را در طول ش��ب یا بخش��ی 
از روز انجام داد. اگر برای بیدار ش��دن به تلفن همراه 
خ��ود و کوک آن وابس��ته اید، نگران نباش��ید، چرا که 
نرم اف��زار Alarm در بیش��تر تلفن های همراه حتی در 
حالت خاموش نیز ش��ما را بیدار خواهند کرد. همیشه 
به خاطر داش��ته باش��ید که تلفن هم��راه یک ابزار در 
دست شماس��ت، بنابراین با تامل در نوع استفاده خود 
از ای��ن محصوالت، از انج��ام فعالیت هایی که امنیت 
ش��ما را تهدید ک��رده و یا حداقل وقت ش��ما را تلف 

می کند، بپرهیزید.

کسـری پاک نیت 

خطر کنار گوش شماست!بازی من کجا Save می شود؟
یازده نکته ایمنی که دارندگان تلفن های همراه باید بدانند

ترفندویندوز
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امنیت در سیستم عامل های متن باز
وجود مشکالت امنیتی برای کاربران اندروید

وزارت ورزش و جوانان

در ش��هروند الکترونیک این هفته قصد داریم ضمن معرفی وزارت ورزش و جوانان به 
خدمات الکترونیک این س��ازمان جدید التاس��یس بپردازیم. وزارت ورزش و جوانان در 
تاریخ 8 دی ماه 1389 و پس از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان تشکیل 
ش��د. این وزارتخانه عالی ترین مرجع رس��یدگی به مسائل مربوط به ورزش و جوانان در 
کشورمان است. همچنین مرکز فعالیت های قرآنی جوانان کشور، نهادی قرآنی است که 
زی��ر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت می کند. این وزارتخانه با اهدافی چون پرورش 
نیروی جس��مانی و تقویت روحیه س��الم در افراد، توس��عه و تعمیم ورزش و ه�ماهنگ 
س��اختن فعالیت های تربیت بدنی و تفریحات س��الم، ایجاد و اداره امور مراکز ورزش و 
توسعه و ترویج ورزش قهرمانی به منظور تحقق اهداف نظام، حل مسائل جوانان، اعتال 
و رش��د نسل جوان کشور و استفاده بهینه از استعدادها و توانایی های نسل جوان در دو 
ح��وزه ورزش و جوانان به ایفای وظیفه می پردازد. خدمات الکترونیکی وزارت ورزش و 
جوانان به صورت کلی عبارتند از مکاتبات اداری، پست الکترونیک، پرسش های متداول، 
آموزش های الکترونیک، س��تاد خبری حراس��ت، ارزیابی عملکرد دستگاه، سامانه نظام 

پیشنهادات، ارزیابی عملکرد ادارات کل و دریافت انتقادات و پیشنهادات. 
سامانه ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی عملکرد وزارت ورزش و جوانان یکی 
از خدمات الکترونیکی این س��ازمان به حساب می آید که افراد با عضویت و دریافت نام 
کاربری و رمز عبور می توانند از این خدمت بهره مند شوند. همچنین پیگیری درخواست 
از دیگر خدمات الکترونیکی این س��ازمان می باشد که با وارد کردن نام و نام خانوادگی، 
رایانامه، موضوع و ش��رح می توانید آن را ثبت کنید. خدمت دیگر ارائه ش��ده توسط این 
وزارتخانه مربوط به سواالت مطرح شده توسط مراجعه کنندگان می باشد که به صورت 
الکترونیکی پاس��خ داده می شود. ستاد خبری حراس��ت خدمتی دیگر از این سازمان به 
حساب می آید که با وارد کردن نام، نام خانوادگی، پست الکترونیک، موضوع و شرح خبر 
انج��ام می پذیرد. ضمنا این وزارتخانه برای نیروهای تحت امر خود نیز خدماتی در نظر 
گرفته است که شامل مشاهده فیش حقوقی، حکم کارگزینی و پرونده پرسنلی شخصی 
می باشد که در سامانه دیدگاه و با استفاده از منوی اداری فراهم گردیده است. افزون بر 
همه موارد باال، وزارتخان��ه ورزش و جوانان در زمینه آموزش های الکترونیک نیز فعال 
می باش��د. خدمات آموزشی این سازمان توسط مرکز اطالعات، ارتباطات و تحول اداری 
ارائه می شود. مراجعه کنندگان به بخش آموزشی سایت می توانند موضوعات آموزشی و 
فهرس��ت مطالب را به صورت طبقه بندی شده مشاهده کرده و آخرین مطالب آموزشی 

افزوده شده را مطالعه نمایند.
www.msy.gov.ir

امنیت  از  محافظ�ت  اهمی�ت  م�ورد  در  بارها  گوگل 
کاربرانش توضی�ح داده و ای�ن موض�وع یکی از نقاط 
نیز  ان�دروید  بعدی  نسخه  ساخ�ت  در  اصلی  تمرکز 

بوده است.
اما اگر توضیحات پیشین برایتان کافی نبوده، این بار 
می توانید نشانه هایی عملی از اهتمام جدی گوگل به 

این مسئله را مشاهده نمایید.
خود  سایت  وب  در  اخیرا  ویو  مانتین  ساکن  شرکت 
کاربران  از  پشتیب�انی  بخش  به  تازه ای  صفحه 
آن،  در  و  کرده  اضاف�ه  نکسوس  سری  دستگاه های 
می پردازد  جدی�دی  امنیت�ی  هش�دارهای  توضیح  به 
دستگ�اه  ش�دن  ب�وت  زم�ان  در  نمایش  برای  که 

طراحی شده اند.
شده  بندی  طبقه  مختلف  رنگ   3 در  هشدارها  این 
اطالع  کاربر  به  زرد  رنگ  با  هشدار  مالیم ترین  و 
در  چه  آن  از  غیر  دیگری،  سیستم عامل  که  می دهد 
بوت  حال  در  شده  نصب  دستگاه  روی  تولید  هنگام 
به نسخه خالص  این جا  در  است، موردی که  شدن 

اندروید اشاره دارد.
صورت  در  که  است  نارنجی  هشدار  بعدی  مرحله 
داده  نمایش  ان�دروید  سیستم عامل  کردن  آنالک 
نتوانست�ه  دستگاه  می کند  اعالم  کاربر  به  و  شده 
سیستم عامل را برای یافتن مشکالت موج�ود بررسی 
کند و در نهایت رنگ قرمز به هشدار در مورد وجود 
اختالل جدی در عملکرد سیستم عامل اختصاص داده 

شده است.
بر اساس توضی�ح موج�ود در صفحه پشتیبانی شرکت 
به  اطالع رسانی  برای  تنه�ا  هش�دارها  ای�ن  گوگل 
کاربر در مورد وجود تغییرات در عملکرد سیستم عامل 
در نظر گرفته شده و امکان عبور کردن از آن ها نیز 

وجود دارد.

شرکت گوگل ضمنا پیشنهاد می کند در صورت مواجه 
عملکرد  در  خودتان  اگر  فوق،  هشدارهای  با  شدن 
است  بهتر  نکرده اید،  دستکاری  دستگاه  افزار  نرم 

سیستم عامل آن را فلش کنید.
اندروید،  سیستم عامل  در  جدی�د  ویژگ�ی  این  وجود 
کام  به  را  سیستم عام�ل  در  تغییرات  ایجاد  چند  هر 
تل�خ  دارند  عالقه  موض�وع  این  به  که  کاربرانی 
مبتدی تر  کاربران  به  ع�وض  در  اما  کرد،  خواهد 
در  ناخواست�ه  تغیی�ر  ب�روز  جریان  در  می کند  کمک 
گرفته  قرار  خود  اب�زاره�ای  سیستم ع�ام�ل  عملکرد 
و از احتمال هک و وج�ود ضعف امنیتی در دستگاه 

مطلع شون�د.
اطالعات روی صفحه پشتیبانی گوگل در مورد نحوه 
آن  شدن  اضافه  زمان  و  فوق  قابلیت  عملکرد  دقیق 
به اندروید توضیح بیشتری ارائه نمی کند، اما با توجه 
این سیستم  بعدی  نسل  ارائه  زمان  بودن  نزدیک  به 
عامل، می توان انتظار داشت که این ویژگی تازه را در 

اندروید M مشاهده نماییم.

مشکلی جدی تر از بوت شدن
هفته گذشت�ه مجموع�ه امنیت موبایل زیمپریوم خبر 
سیستم عامل  در  جدیدی  آسیب پذی�ری  کش�ف  از 

اندروی�د را منتشر کرد.
را  همراه  تلفن ه�ای  در   MMS قابلیت  که  مشکلی 
هدف قرار داده و می تواند در سرتاسر جهان نزدیک 
به 950 میلیون دستگاه اندرویدی را دچار مشکل کند.
زیمپریوم،  امنیتی  شرکت  محققان  گفته  به  بنا 
از  پایین تر  اندروید  نسخه های  از  که  دستگاه هایی 
Jelly bean استفاده می کنند بیشتر در معرض خطر 

قرار دارند.
خبر خوب این که گوگل به تازگی بسته ای نرم افزاری 

کنندگان  تولید  به  مشکل  این  کردن  برطرف  برای 
ارسال کرده اما بیشتر آن ها هنوز این به روز رسانی را 

در دسترس کاربران قرار نداده اند.
زیمپریوم هنوز جزییات چندانی از این آسیب پذیری را 
منتشر نکرده اما به نظر می  رسد که بیشترین حمالت 
در  ویدئو  پردازش  بخش  متوجه  آسیب پذیری ها  و 
ارسال  قابلیت  در  خصوص  به  اندروید  سیستم عامل 

MMS شده بود.

حفره  این  از  استفاده  با  می  توانستند  کنندگ�ان  حمله 
امنیتی کده�ای مخربی را ب�ه عنوان فایل ویدئویی 
و  کنند  ارسال  اف�راد  دیگر  ب�ه  را  آن ه�ا  و  زده  جا 
در صورت موفقی�ت فرد مهاج�م می  ت�وانست کنترل 
میکروفن، اسپیک�ر و چند بخش کلیدی دیگر گوشی 

را در دست بگیرد.
شرکت گوگل به راحتی توانست اصالحات نرم افزاری 
خود  سیستم عامل  در  مشکل  این  حل  برای  را  الزم 
ارائه کند اما هنوز مشخص نیست که مسیر رسیدن 
طول  قدر  چه  نهایی  کاربران  تا  رسانی ها  به روز  این 

خواهد کشید.
اکوسیستم  پیچیده  و  دش�وار  شرای�ط  به  توجه  با 
همه  است  ممکن  جدید،  آپدیت ه�ای  در  اندروید 
دسترسی  آپدیت ها  به  یکس�انی  سرعت  با  کاربران 
 12 صرفا  شده  باعث  که  شرایط�ی  باشند؛  نداشته 
این سیستم  نسخه  آخرین  از  اندروید  کاربران  درصد 
اپراتورها هم مجوز  از  عامل استفاده کنند و بسیاری 
انجام برخی آپدیت ها در شبکه خود را به دستگاه های 

اندرویدی نمی دهند.
شاید مشکالت نرم افزاری دیگر به سادگی قابل حل 
شدن باشد، اما حل کردن مواردی مانند MMSها به 

همکاری این اپراتورها هم نیاز دارد. 

شهروندالکترونیک
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جنبه مثبت فناوری برای کودکان

 اگر همراه همیشگی بایت باشید حتما می دانید که هفته پیش در رابطه با کودکان و 
فناوری صحبت کردیم، گفتیم که اعتیاد کودکان به صفحه های نمایش در کشورهای 
مختلف به وفور دیده می شود و این ماجرا به تازگی به جای خطرناکی رسیده است به 
گونه ای که در کشورهایی نظیر چین یا آمریکا مراکز باز پروری جهت ترک کودکان 
از فناوری ایجاد شـده است. طبق تحقیقاتی که انجام شده است، کار با ابزارهای 
دیجیتال از سـنین ابتدایی تولد یعنی بین سـال های 1 تا 3 سـال به ضرر کودک 
اسـت و این آسیب از نظر جسـمی و روحی به کودک خواهد رسید. به همین دلیل 
بسیاری از کارشناسان به والدین توصیه کرده اند که رفتار مناسبی در رابطه با زمان 
مناسب ارائه فناوری به کودکان خود در پیش گیرند و سعی کنند در این زمینه کنترل 
مناسبی روی فرزند خود داشته باشند. گذشته از این موضوع باید قبول کرد که از 
یک سـنی به بعد، فناوری می تواند باعث رشـد و شکوفایی استعدادهای کودکان 
شود. استفاده مناسب و صحیح از ابزارهای دیجیتال می تواند به کودکان کمک کند 

کشف کرده و قدرت تـا زودتر توانایی های خود را 
در ذهنی خود را پرورش  دهنـد. 

قبلی  بایت هم شماره های 
کـه بارها گفته ایم 

تی  تحقیقا
روی  که 

کودکان 
رده

سـنی  دوره  
انجام  شدهدبسـتان 

از  نشـان داده کـه آن  دسـته 
بازی هـای رایانه ای کودکانـی کـه در طـول روز 

جزو سرگرمی شان است، در مقایسه با دیگر کودکان، بهتر می توانند ریاضیات را یاد 
بگیرند و همچنین قدرت خالقیت بسیار باالتری دارند. پس نکته مهم و با ارزشی 
کـه در این میان وجود دارد این اسـت که ما بدانیـم در چه زمانی و به چه صورتی 
کودکان خود را با فناوری ها آَشنا کنیم. بسیار واضح و مشخص است که کامپیوترها 
این روزها در زندگی روزمره انسـان ها نقشـی بنیادی و اساسی دارند. همه اقشار، 
گروه های شغلی و رده های سنی مختلف تحت تاثیر فناوری قرار گرفته اند و در واقع 
هیچ کس بدون اسـتفاده از این ابزارها، امکان تعامل، برقراری ارتباط و پیشرفت 
ندارد. همان گونه که در سـال های پیش پیش بینی شده بود، این روزها اگر کسی 
کار با ابزارهای دیجیتال را بلد نباشـد مانند یک فرد بی سـواد اسـت. قطعا در این 
میان، کودکان و نوجوانان یکی از رده های سـنی هستند که زندگی آن ها وابستگی 
بیشـتری به کامپیوترها و میزان مهارت استفاده از آن ها دارد. بدون شک موفقیت 
تحصیلی و شغلی نوجوانان و کودکان امروزی، تا حد بسیار زیادی وابسته به میزان 
مهارت و تخصص آن ها در کاربری ابزارهای دیجیتال است. مهارت کار با کامپیوتر 
و اسـتفاده از آن برای اهداف مختلف، موضوعی اسـت که بـه عموم مردم مربوط 
می شود، اما در این بین، بسیاری از موقعیت های شغلی و تحصیلی هستند که عمال 
نیازمند داشـتن مهارت، سابقه و استعداد در زمینه علوم کامپیوتری هستند. یکی 
از علوم کامپیوتری که وجود آن پایه بسیاری از پیشرفت های امروزی بشر است، 
شاخه برنامه نویسی است. اگر شما برنامه نویسی بلد باشید می توانید بدون نیاز 
به دیگران بسـیاری از نیازهای خود را پاسـخگو باشید. به عنوان مثال، بسیاری از 
ابزارهایی که در رشته های مختلف مهندسی  و علوم پایه، چه در محیط دانشگاهی و 
چه در محیط کار کاربرد دارند، با این فرض ساخته و طراحی شده اند که فرد استفاده 
کننده، تا حدودی با موضوع برنامه نویسـی کامپیوتری و طرز تفکر یک دانشـمند 
علوم کامپیوتری، آشنایی دارد. به همین دلیل خوب است که از همان سنین پایین، 
کودکان و نوجوانان با مفاهیم برنامه نویسی آشنا شده و میزان خالقیت و استعداد 
خود را در زمینه برنامه نویسـی آزمایش کنند. اگر فکر می کنید که این کار بسـیار 
سخت بوده و از  عهده کودکان خارج است، باید به شما بگوییم که سخت در اشتباه 
هستید زیرا برای یادگیری کودکان زبان های برنامه نویسی مخصوصی وجود دارد 
که هر کودک می تواند از سـنین پایین به یادگیری آن ها پرداخته و توانایی خود را 
در این زمینه به مرور زمان افزایش دهد. در موضوع ویژه این هفته به بررسی این 
مقوله خواهیم پرداخت و شما را با زبان های برنامه نویسی مناسب برای یادگیری و 

آموزش کودکان آشنا خواهیم کرد.

 چرا برنامه نویسی؟
شاید در ابتدای کار با خودتان فکر کنید که برنامه نویسی یک کار 
بسیار پیچیده است که تنها از عهده عده خاصی از افراد برمی آید 
و آدم هایی که این کار را انجام می دهند، حتما توانایی های خارق 
العاده ای دارند. اما باید بدانید که مهارت کار با کامپیوتر و استفاده از 
آن برای اهداف مختلف یک موضوع بسیار همگانی است. از نظر 
آموزش��ی، یاد گرفتن برنامه نویسی برای یک کودک یا نوجوان، 
باعث ایجاد تصویری منطقی تر از فرآیند کار گجت های دیجیتالی 
می شود. به نحوی که دیگر در هنگام تفکر در مورد یک سیستم 
کامپیوتری، یک شبکه یا یک نرم افزار به دید یک فرآیند علت 
دار و کامال منطقی آن را بررس��ی می کنند و تصوری غیر واقعی 
یا عجیب از این سیستم ها در ذهن آن ها ایجاد نمی شود. در کنار 
این موضوع، آموزش برنامه نویسی و رویکردهای برنامه سازی، 
در کنار ایجاد یک تفکر منطقی و مسلط، شامل آموزش و تقویت 
دیگر مهارت ها از جمله ریاضیات و منطق هم خواهد شد و به این 
ترتیب در مقایسه با رویکردهای سنتی، ماندگاری بیشتری را در 
ذهن دانش آموزان و دانشجویان ایجاد خواهد کرد. اگر بخواهیم 
به صورت ابتدایی یک آمادگی ذهنی در مورد برنامه نویسی برای 
ش��ما ایجاد کنیم باید گفت که مهارت برنامه نویسی، مانند هر 
مهارت ریاضی و محاس��باتی دیگر، عموما به دو موضوع خاص 
تکیه دارد. قبل از هر چیز الزم است که در مورد آن استعداد کافی 
داشته باشید و اگر یک حداقل استعدادی در این زمینه دارید باید 
بقیه راه را به تمرین بپردازید. بدون شک اگر تمرین نداشته باشید، 
در هیچ کاری موفق نخواهید بود. مهارت های برنامه نویسی هم 
با تمرین کامل شده و منجر به موفقیت می شوند. متاسفانه به دلیل 
فراهم نشدن امکانات و شرایط آموزشی برای کودکان و نوجوانان، 
معموال اس��تعداد برنامه نویسی این افراد به شکل مناسبی ظهور 

زبان برنامه نویسی اسکرچ
 MIT موسسه فناوری ماساچوست یک آزمایشگاه رسانه با عنوان
Media Lab ایجاد کرده اس��ت که پروژه های بسیار مهمی در 

 Scratch آن انجام می ش��ود. از جمله آن ها می توان به پ��روژه
اشاره کرد که توسط همین آزمایشگاه طراحی و توسعه پیدا کرده 
است. این پروژه تقریبا مهم ترین و موفق ترین ابزار آموزش برنامه 
نویسی به کودکان است. یکی از مهم ترین ویژگی های این زبان 
برنامه نویسی این است که فرآیند ایجاد برنامه ها را در قالب یک 
پروسه گرافیکی ترس��یم کرده است. در واقع کاربران که همان 
کودکان می باشند، یک برنامه را نمی نویسند بلکه آن را ترسیم 
می کنند. به این ترتیب ذهن کودک بدون این که حتی خودش 
بفهمد با فرآیند موجود در الگوریتم ها آشنایی پیدا می کند و این 
کاری اس��ت که در صورت وجود اس��تعداد در کودک به سرعت 
باعث بروز و ش��کوفایی آن خواهد شد. گذشته از این مورد این 
قابلیت، باعث خواهد شد که استفاده کنندگان از این زبان برنامه 
نویسی، که اصوال افراد مبتدی، کودکان یا نوجوانان هستند، به 
جای درگیر شدن با س��ختی های تایپ برنامه ها و دسته بندی 
دس��تورها و رعایت گرامر زبان های برنامه نویسی بتوانند بدون 
هیچ واس��طه ای و به صورت کامال مس��تقیم ایده موجود پشت 
برنامه را پیاده س��ازی کنند. مس��لما در ص��ورت انجام این کار 
احساس موفقیت خواهند کرد و به انجام پروژه های بیشتر عالقه 
مند خواهند شد. به طور کلی اگر بخواهیم در مورد پروژه اسکرچ 
صحبت کنیم باید گفت که این زبان برنامه نویسی برای کودکانی 
طراحی شده است که باالی 6 سال دارند و تا کنون، آزمایش های 
موفقیت آمیز بسیاری در رابطه با مفید بودن این زبان برای آموزش 
مفاهیم پایه برنامه نویسی به کودکان، انجام شده و تمامی این 
آزمایش ها نتیجه مثبت داشته اند. اگر می خواهید پروژه هایی که 
تا به حال توسط کودکان با این زبان برنامه نویسی انجام شده را 
ببینید، بد نیست که سری به وب سایت اسکرچ بزنید و ببینید که 
پروژه های متنوع، برنامه ها، بازی ها و بیش از هزاران نمونه کار در 
آن منتشر شده است و این کارها نشان دهنده میزان تاثیرگذاری 

نمی کند. تا به حال که در سراس��ر جهان شرایط به 
این گونه بوده که وقتی فرد به سن دانشگاه یا باالتر 
رسیده است، خودش به این نتیجه رسیده که در زمینه 
برنامه نویس��ی استعداد داشته یا به این شاخه عالقه 
مند است. به این ترتیب استعداد فرد بسیار دیر شکوفا 
می شود. جایی که شاید دیگر کارایی الزم را نداشته 
باشد. در حال حاضر از سنین یک سالگی می بینیم که 
اسمارت فون ها در میان دست های کودکان قرار دارند 
و اگر از نظر والدین کودک به اندازه ای توانایی استفاده 
ی��ا بازی با این گجت ها را دارد، چرا از همان س��نین 
کودکی این امکان را هم در اختیار کودکان قرار ندهیم 
که بتوانند با آموزش هایی که می بینند برنامه نویسی 
کنند. مطمئنا در همان گام های ابتدایی مش��خص 
خواهد شد که آیا فرد استعدادی در این زمینه دارد یا 
این که به هیچ عنوان برای این کار مناسب نمی باشد. 

با گس��ترش جهان فناوری و توسعه سیستم های 
آموزش آنالین و دیگ��ر رویکردهای آموزش 

نوی��ن، در حال حاضر ابزارها و فرصت های 
متنوعی برای آموزش برنامه نویس��ی به 

کودکان و نوجوانان ایجاد ش��ده است. 
ای��ن هفته از می��ان ابزارهایی که در 
حال حاضر وجود دارد چند ابزار برتر 
را انتخاب کرده و ش��ما را با آن ها 

آشنا خواهیم کرد. 

و موفقیت این پ��روژه تا به 
امروز بوده اس��ت. در رابطه 
با محیط برنامه نویس��ی و 
کار اس��کرچ هم باید گفت 
که محیط کاربری آن چون 
برای کودکان و افراد س��ن 
پایین طراحی ش��ده است، 
بس��یار س��اده و زیباست و 
در دو نس��خه جداگان��ه به 
ص��ورت آفالی��ن و آنالین 
می تواند مورد اس��تفاده قرار 

گیرد. امکان ترجمه دستورها 
و بلوک ها ه��م در این محیط 

قرار داده شده است. نکته مثبت 
ماجرا این است که ترجمه فارسی 

ه��م در میان زبان های بین المللی 
این پروژه دیده می ش��ود. البته کمی 

در ترجمه ها ایراد وجود دارد اما مطمئنا 
در نسخه های بعدی این ایرادات برطرف 

خواهند شد. با توجه به این که همه می دانند 
ایرانیان از ضریب هوش��ی باالی��ی برخوردار 

هستند، به طور حتم اگر کودکان ایرانی از همان 
سنین پایین به سراغ یادگیری این مفاهیم بروند آینده 
بسیار موفقی را در این رشته خواهند داشت. با توجه 
میزان عالقه ای که نوجوانان و جوانان ایرانی در زمینه 
فناوری و اس��تفاده از س��رویس ها و وب سایت های 
اینترنتی از خود نشان می دهند، اگر بتوان شرایطی را 
برای آن ها فراهم کرد که از دوران کودکی مفاهیمی 
ای��ن چنینی را آموزش ببینند، بدون ش��ک می توان 
زمینه ایجاد ش��رکت های موفق فناوری در کشور را 

فراهم کرد.

 Microsoft Small Basic
خیلی کم می ش��ود که از پروژه ه��ای مختلف موجود در جهان 
فناوری صحبت کنیم و در این میان نامی از مایکروس��افت به 
میان نیاید. این شرکت همیشه حواسش به همه موارد هست و 
برای هر نیازی محصولی را در دس��ت دارد. زبان برنامه نویسی 
مایکروس��افت اسمال بیسیک، یک نسخه س��اده شده از زبان 
برنامه نویس��ی بیسیک اس��ت که توسط شرکت مایکروسافت 
توس��عه داده ش��ده اس��ت. این زبان برنامه نویسی بیشتر برای 
افرادی طراحی ش��ده که در زمینه برنامه نویسی بسیار مبتدی 
هس��تند. اگر دوس��ت دارید با این زبان کار خود را شروع کنید 
باید بدانید که الزم اس��ت تنها 14 کلمه کلیدی را یاد بگیرید تا 
بتوانید با این ابزار کار کنید. در رابطه با محیط کاربری این زبان 
برنامه نویسی هم باید گفت که بسیار کاربر پسند و ساده است. 

مخاطبان و کاربران اصلی این زبان برنامه نویس��ی 
بیشتر افراد هستند که تازه تصمیم گرفته اند، برنامه 
نویس��ی را یاد بگیرند و قبال هی��چ تجربه ای در این 
رابطه نداش��ته اند. به این ترتیب کودکان و نوجوانان 
و همچنین بزرگساالن مبتدی می توانند به سادگی از 
این زبان برنامه نویسی استفاده کرده و به این جهان 
وارد شوند. در میان استفاده کنندگان این زبان برنامه 
نویس��ی، حتی افرادی در سن 8 سالگی هم مشاهده 
شده اند که پس از آموزش توسط این زبان به سادگی 
آب خوردن توانس��ته اند به س��مت زبان های برنامه 
نویس��ی سطح باالتر مانند ویژوال بیسیک بروند. در 
م��ورد تاریخچه این زبان هم باید گفت که این زبان 
برنامه نویس��ی برای نخستین بار، در ماه اکتبر سال 

2008 میالدی و توسط مایکروسافت معرفی شد و برای استفاده نهایی، در ماه ژوئن 
س��ال 2011 منتشر شد. نخستین گروهی که به صورت آزمایشی از این زبان برنامه 
نویسی استفاده نمودند، عده ای از دانش آموزان مقطع راهنمایی بودند، که والدین اکثر 
آن ها، از کارمندان مایکروس��افت هستند. همچنین، در یک کارگاه آموزشی عملی، از 
این زبان برنامه نویسی برای آموزش برنامه نویسی به 25 دختر نوجوان که در مقطع 
دبیرس��تان مشغول به تحصیل بودند، استفاده شد. نتیجه همه این آزمایش ها، حاکی 
از کارایی این زبان، برای آموزش مبانی برنامه نویس��ی و برنامه سازی، به کودکان و 
نوجوانان اس��ت و البته در نهایت باید گفت که مایکروسافت محصول بد به بازار وارد 

نمی کند. 
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گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

جنبه مثبت فناوری برای کودکان
2008 میالدی و توسط مایکروسافت معرفی شد و برای استفاده نهایی، در ماه ژوئن 
س��ال 2011 منتشر شد. نخستین گروهی که به صورت آزمایشی از این زبان برنامه 
نویسی استفاده نمودند، عده ای از دانش آموزان مقطع راهنمایی بودند، که والدین اکثر 
آن ها، از کارمندان مایکروس��افت هستند. همچنین، در یک کارگاه آموزشی عملی، از 
این زبان برنامه نویسی برای آموزش برنامه نویسی به 25 دختر نوجوان که در مقطع 
دبیرس��تان مشغول به تحصیل بودند، استفاده شد. نتیجه همه این آزمایش ها، حاکی 
از کارایی این زبان، برای آموزش مبانی برنامه نویس��ی و برنامه سازی، به کودکان و 
نوجوانان اس��ت و البته در نهایت باید گفت که مایکروسافت محصول بد به بازار وارد 

نمی کند. 

آلیس در سرزمین برنامه نویسان
نام آلیس را همیش��ه در سرزمین عجایب شنیده ایم که یکی 
از شخصیت های داس��تانی در ادبیات کودکان است و به نظر 
می رسد نام مناسبی برای یک زبان برنامه نویسی 
کودکان باش��د. این ب��ار آلیس در 
سرزمین عجایب نیست 
و در س��رزمین 
م  عل��و

کامپیوتر است. این زبان برنامه نویسی به صورت سه بعدی پیاده سازی شده است و توسط دانشگاه 
کارنگی ملون پشتیبانی می شود. اگر کودکان شما به انیمیشن های کامپیوتری، داستان های سه 
بعدی، بازی ها و فیلم های س��ه بعدی عالقه نش��ان می دهند، انتخاب این زبان می تواند گزینه 
مناسبی برای شما باشد. تیم پشتیبانی آلیس که از دانشمندان و متخصصان حوزه های مختلف 
علوم کامپیوتر تشکیل شده اند، هدف اصلی خود را روی توسعه سیستمی گذاشته اند که در آموزش 
مفاهیم بنیادی علوم کامپیوتر و برنامه نویسی، بتواند به عنوان کمک کار معلمان مورد استفاده 
قرار گیرد. ش��یوه برنامه نویس��ی با استفاده از این زبان و اس��تفاده از دستورهای آن بسیار ساده 

ب��رای کار با اس��ت و دانش آموزان، به س��رعت می توانند به کسب مهارت الزم 
ر این زبان بپردازند. پس به خاطر داشته باشید اگر شما هم  د

ش��روع کار ق��رار داری��د و ه��وس کرده اید که یک 
انیمیش��ن کامپیوتری تولید کنید یا یک بازی 

چند بعدی بنویسید، بهترین گزینه برای 
یادگیری شما، زبان برنامه نویسی 

آلیس خواهد بود.

لگــو،   
قیــت  خال

برنامــه  و 
نویسی

شید چه شما فرزندی داشته  با
و چه نداش��ته باشید بدون شک، برند لگو را می شناسید. 
دوران کودکی بیشتر ما با اسباب بازی های معروف لگو 
سپری شده است. این شرکت برای تولید محصوالت 
اثر بخش و تقویت کننده حافظه و قدرت خالقیت 
کودکان، بسیار معروف و شناخته شده است. پروژه 
توفان ذهن لگو ی��ا LEGO Mindstorms که 
 MIT مبداء پیدایش آن به آزمایش��گاه رس��انه
برمی گ��ردد، یک��ی از بهترین ابزاره��ا برای 
آموزش برنامه نویسی و روباتیک به کودکان 
و نوجوانان است. همان طور که شما می روید 
یک جعبه بزرگ پر از ابزارهای ساختنی لگو 
می گیرید این پروژه را هم به همین صورت 
می توانید تهیه کنید. در بسته های مربوط به 
این سیستم، تمامی ابزارهای الزم برای پیاده 
سازی پروژه های مختلف گنجانده شده است 
و افراد قادر هس��تند با استفاده از جعبه های 
فرمان، روبات های لگوی خود را برنامه ریزی 
کنند. البته اس��تفاده از دیگر زبان های برنامه 
نویسی برای طراحی پروژه های مبتنی بر لگو 

هم امکان پذیر است.

پروژه کارگاهی از شگفتی ها
 ،Wonder Workshop پروژه کارگاه ش��گفتی یا
 Play-i ک��ه تا چند س��ال پیش با نام غیر رس��می
ش��ناخته می شد، با معرفی دو روبات به نام های نقطه 
)Dot( و خ��ط  )Dash(، کار خ��ودش را ش��روع کرده 
است. این روبات ها، دو اسباب بازی معمولی نیستند، بلکه 
ابزارهایی حرف گوش کن هس��تند که کودکان می توانند با 
استفاده از ابزارهای ساده برنامه نویسی )مثال اسکرچ(، از طریق 
کامپیوتر یا تبلت، برنامه های مورد نظر خود را، به عنوان دستور کار 
به روبات ها انتقال دهند. این روبات ها، به همراه ابزارهای مکملی که 
در کنار آن ها ارائه می ش��وند، امکان پیاده سازی انواع سناریوها را فراهم 
می آورند، که قطعا برای رش��د و توس��عه خالقیت و استعدادهای کودکان و 
نوجوانان، می تواند بسیار موثر باشد. حتما شما هم در دوران کودکی خود دوست 
داشته اید که یک آدم آهنی داشته باشید و از بازی با این اسباب بازی یک لذت وصف 
ناپذیر را تجربه کرده اید. همه کودکان به آدم آهنی یا اسباب بازی هایی مشابه با آن عالقه 
نشان می دهند به همین دلیل پروژه کارگاه شگفتی سعی کرده است که از طریق روبات های 
اس��باب بازی کودکان را با زبان های برنامه نویس��ی آشنا کرده و قدرت خالقیت آن ها را به این 
شکل تقویت کند. تا به حال ابزارهای زیادی به منظور آموزش کودکان و استعدادیابی آن ها به 
وجود آمده است و بسیاری از شرکت ها در این زمینه با یکدیگر در حال رقابت هستند. اما 
مواردی که در این مطلب به آن ها اشاره کردیم می توانند بهترین شروع کننده برای 
کودکان شما باشند تا بفهمید آیا کودکان شما اصال به فناوری های جدید و جهان 
رو به پیشرفت آن عالقه ای دارند یا این که دوست دارند استعداد خود را در زمینه های 
دیگری شکوفا کنند. در میان اپلکیشن های متنوعی که برای آموزش برنامه نویسی به کودکان 
وجود دارند، یک نمونه از آن ها برنامه Move the Turtle برای سیستم عامل iOS  است. ترجمه 
فارس��ی نام این نرم افزار می شود » الک پشت را حرکت بده«. از نام این برنامه مشخص است 
که همه چیز را از پایه شروع کرده است. این برنامه هم یکی از جالب ترین ابزارها برای آموزش 
برنامه نویسی به کودکان است که یادگرفتن کار کردن با آن هم به منبع خاصی نیاز ندارد و شاید 
بتوان گفت به دلیل سادگی بیش از حد این برنامه، این ابزار خودش یک مرجع آموزشی به حساب 
می آید. به هر حال هدف نهایی از این صحبت ها این بود که ذهن والدین به جهتی جلب شود که 
شاید تا به حال در مورد آن فکر نکرده باشند. اگر شما یک کودک باالی 5 سال دارید می توانید 
از تمامی این ابزارها استفاده کنید تا بفهمید آیا کودکتان خالقیت دارد و می تواند در جهان فناوری 

موفقیتی داشته باشد یا نه.

معرفی ابزارها و زبان های برنامه نویسی 
برای کودکان و نوجوانان
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بر خ��الف اکثر خانم ها افرادی ه��م وجود دارند که 
تمای��ل چندانی به اس��تفاده از لپ تاپ های ظریف و 

نازک ندارند.
اگر از آن دسته از اشخاصی هستید که چنین ویژگی 
دارید پیش��نهاد بایت به ش��ما نمون��ه ای از تولیدات 

شرکت Dell به نام Latitude E6440  است.
اس��تفاده از فلزاتی نظیر آلومینی��وم و آلیاژ منیزیم در 
بدنه این لپ تاپ باعث ش��ده تا از پس فشارهای زیاد 
برآمده و همچنین در برابر ضربات مقاوم ش��ود و خم 

به ابرو نیاورد.
از دیگر مزیت های این لپ تاپ ش��رکت Dell قدرت 
تحمل دمای باال تا حدود 30 درجه سانتیگراد می باشد 
و شما را از بابت حمل پد خنک کننده همراه با لپ تاپ 

بی نیاز می کند.

ش��رکت Dell تصمیم گرفته ت��ا از پردازنده پرقدرت 
Core i7 اینتل سری هزول 4600M در این ساخته 

شرکت خود استفاده کند به طوری که  همکاری این 
پردازنده با تراش��ه گرافیک از شرکت  AMD که از 2 
گیگابایت حافظه بهره می برد، خواسته های گرافیکی 
و محاسباتی سنگین شما را برآورده می کند ضمن این 
که وجود 8 گیگابایت حافظه رم جایی برای ش��ک به 

قدرت این جان سخت باقی نمی گذارد. 
از دیگ��ر ویژگ��ی ه���ای ای��ن دس��ت�گ�اه لپ تاپ 
برخ��ورداری از درگاه USB 3.0 و صفحه نمای��ش 
LED  م��ات ب��ه منظ��ور رویت بهت��ر و راحت تر در 

ط�ول روز و زیر نور خورش��ید با رزولوش��ن 1366 × 
768 می  باش�د ک�ه از بازتاب�ش نور به چشم�ان شم�ا 

جلوگیری می کند.

بار،  بار یا دوهفته ای یک   سالم. لپ تاپ من ماهی یک 
خود به خود در حالت هایبرنت می رود. علتش چیست؟ البته 
وقتی هم به این حالت می رود سوکت شارژر را از آن جدا 
تا  به لپ تاپ  را می زنم  می کنم و یک دقیقه دیگر سوکت 
روشن بشود. وقتی هم روشن می شود در حالت هایبرنت 

است. لطفا راهنمایی کنید؟ 
متاسفانه نمی توان دلیل دقیقی برای مشکل شما مطرح کرد. ولی احتماال 
مشکل از بخش باتری و تامین انرژی برق است. چرا که این حالت که 
شما شرح داده اید مشابه مواقعی است که شارژ باتری از حداقل مورد نیاز 
کمتر شده و سیستم به صورت خودکار خاموش و یا هایبرنت می شود. در 
این حالت نیز با فشردن دکمه پاور لپ تاپ روشن نمی شود مگر این که 

شارژر را به سیستم متصل کنید.
مسئله  این  و  داشته  بخش  این  در  مشکلی  شما  لپ تاپ  شاید  حال 
که  این  از  قبل  است  بهتر  می شود.  شده  مطرح  مشکل  بروز  باعث 

کنید: آزمایش  نیز  را  زیر  موارد  باشید  سخت افزاری  تعمیر  فکر  به 

1- تنظیمات مادربورد لپ تاپ خود را Reset کنید. بدین منظور وارد 
 Load Default محیط تنظیمات بایوس شده و به دنبال گزینه همانند
Setting باشید و بعد از انتخاب آن از طریق گزینه های موجود و یا کلید 

f10 تنظیمات را ذخیره کنید. )جهت ورود به محیط بایوس بالفاصله بعد 

از روشن کردن سیستم کلید مربوط به تنظیمات بایوس را که معموال 
Delete و یا f2 می باشد، به صورت مداوم بزنید(.

2- تنظیمات مربوط به پاور ویندوز را Reset کنید که روش آن کمی 
می تواند متفاوت باشد. به طور کلی باید روی آیکن باتری که در کنار 
ساعت ویندوز قرار دارد راست کلیک کرده و Power Options را بزنید، 
حال به بخشی که تنظیمات مربوط به خاموش شدن مانیتور می باشد 
رفته و به دنبال گزینه ای همانند Restore Defaulte Setting باشید.

اکنون که در حال گذر از دوران س��خت تحریم هستیم همراه با صدایی 
ک��ه یک تجارت پربازده و در پ��ی آن رونق گرفتن بازار لوازم دیجیتالی 
را نوی��د می دهد صدایی دیگر هم به گوش می رس��د که به زنگ خطر 

شبیه است. 
در وضعی��ت ح��ال حاض��ر، بخش تولید کش��ور علی الخص��وص تولید 
کاالهای دیجیتال نیاز بیش��تری برای حمایت از س��وی دولت در خود 
احساس می کند؛ چرا که تا پیش از این، وجود تحریم ها مانع ورود مواد 
اولیه مناسب از کش��ورهای مطرح در حوزه فناوری شده بود و تاثیراتی 
منفی بر تولیدات داخلی )که متاسفانه درصد بسیار ناچیزی از بازار را به 

خود اختصاص داده است( گذاشته بود.
اما توقع از دولت کم نیس��ت و در ش��رایطی که حرف و حدیث ها درباره 
حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات دیجیتالی زیاد و جامه عمل پوشاندن 
به آن ها کم اس��ت، انتظار می رود با خارج شدن از شرایط تحریم، در ها 
ب��رای ورود بی روی��ه اجناس خارجی به طور کامل باز نش��ده و ش��اهد 

مدیریت صحیح واردات از سوی دولت باشیم.
چ��را که از نظر تعداد افراد متخصص در صنع��ت ارتباطات و دیجیتال، 
هیچ گونه خالء و کاستی در کشور مشاهده نمی شود و با حل مشکالت 
نقدینگ��ی آن ها می توان توقع بهترین بهره وری را از این ظرفیت باالی 

تولید و نیروی جوان داشت.
همچنی��ن می توان امیدوار ب��ود که با اجرای گام به گام برنامه شش��م 
توس��عه و اعتماد به اس��تعداد ایرانی ش��اهد تولیدات با کیفیت و در حد 

صادرات در منطقه باشیم.
مث��ال ای��ن عزم ج��دی را در نوعی از محصوالت چینی نظیر ش��رکت 
Huawei ب��ه وضوح می توان دید که با کیفیتی قابل قبول و نه در حد 

برندهای اروپایی از پس رقبای سرس��خت خود برآمده و بازار وسیعی را 

از آن خود کرده است.
از طرف���ی می ت�وان مدعی ش��د که اگر به موض��وع توزیع کاال توجه 
نش��ود، با عمل به تمام موارد ذکر ش��ده باز هم ش��اهد نتیجه مطلوب 

نخواهیم بود.
مش��کل بزرگی که دامنگیر تولیدکنن�دگان داخلی شده است توزیع کاال 
به ش��یوه س��نتی بوده، به طوری که مقدار قابل مالحظه ای از کاالهای 
دیجیتال قاچاق را در دل خود پخش کرده و به دست مصرف کنندگان 
م��ی رس��اند و در این میان با ف��رار از مالیات نیش��خن�دی به تولیدات 
داخل��ی می زند که با ادامه این روند به علت متحمل ش��دن هزینه های 
ناشی از استفاده از این سیستم توزیع، قربانی اصلی تولیدکنندگان ایرانی 

می باشند.
نهایتا واضح اس��ت که درصد قابل توجهی از عامل رش��د یا عدم رش��د 
در اجن��اس دیجیتال��ی به ن��وع رفتار خری��د و فروش م��ردم جامعه و 
کش��ور در بازارهای وابس��ته بوده و ارتباط مس��تقیمی با فرهنگ خرید 

مصرف کنندگان دارد. 
موضوع��ی که تاثی��ر زیادی در عدم رونق گرفتن تولی��دات ایرانی و به 
تبع آن افزایش س��ود برخی فروشندگان دارد تبلیغ بی جا از یک کاالی 
دیجیت��ال وارداتی در مقابل نمونه داخلی با کیفیت مناس��ب از س��وی 

فروشنده است.
کامال مش��خص اس��ت که خری��د کاالی داخلی و ای�ران��ی نامرغوب 
پیش��نهاد نمی شود اما در جایی که شاهد کیفیتی مناسب و نه فوق العاده 
از یک برند داخلی و ایرانی هستیم، تصمیم به خرید و استفاده از آن نه 
تنها ض��رری متوجه ما نمی کند بلکه عاملی برای چرخش روان تر چرخ 

تولید داخلی است.

 Monitor: 14”  TFT LED-backlit LCD  4K   

 Main Board: ----    

CPU: Intel Core i7 4600M 
Memory: 8 GB DDR3

VGA: AMD
HDD: 1 TB 5400 RpM

Weight: ----               
ODD: ----      
OS: ----

KeyBoard: ----

Mouse:     ----

Speaker:     ----

Printer:     ----

----    

    ----

----    

----    
----    

----    

----    

----

----    

    ----

    ----

----    

----    

جان سخت!رفع تحریم ها سکویی برای صعود یا پرتگاهی برای سقوط ؟!

---- ريـال

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته

کرد. برای داشتن یک فلش Bootable باید ابتدا یک 
فلش Generic تهیه کرد. فلش Generic فلشی است 
که برای قابل استفاده بودن، به درایور خاصی نیازمند نیست 
و در سطح سخت افزار و به طور مستقیم توسط مادربورد 
قابل شناسایی است. برخی از دستگاه ها بدون درایور کار 
نمی کنند اما محصوالت Generic درایورهای یکسانی 
دارند و مادربورد به طور پیش فرض آن ها را می شناسد. 
دومین گام، داشتن Image از دیسک Bootable است. 
برای این کار بهتر است فایل ISO مربوط به ویندوز 10 را 

به طور مستقیم از سایت مایکروسافت دانلود کنید:
http://goo.gl/k6TwPJ 

بتواند  که   Bootable فلش  یک  ایجاد  برای  حال 
 Windows کوچک  نرم افزار  کند،  نصب   10 ویندوز 
از  رایگان  را به طور   USB/DVD download tool

آدرس زیر دانلود کنید.
http://goo.gl/A1HdCF 

این نرم افزار برای ایجاد یک فلش بوت، محتوای آن را 
فرمت می کند و به صورت گام به گام، شما را تا لحظه 
رسیدن به فلش بوت راهنمایی می کند. حتما قبل از اقدام 
به ایجاد این نوع فلش ها، از محتویات آن پشتیبان  بگیرید.

رایانه را بوت کند،  بتواند یک  این که  یک فلش برای 
از موارد  بسیاری  باشد. در  باید حاوی اطالعات خاصی 
این اطالعات شبیه به همان اطالعاتی است که روی 
در  همیشه.  نه  اما  دارد  وجود   Bootable دیسک های 
برخی از سیستم عامل  ها مانند نسخه های مختلف لینوکس 
و یا ویندوز 10، این اطالعات تفاوت اندکی دارد. به همین 
 Bootable دلیل نمی توان به سادگی محتوای یک دیسک
را روی فلش کپی کرده و رایانه را با استفاده از آن بوت 

کوچک امروزی به دیسک درایور مجهز نیستند تا کم مصرف تر و سبک تر 
باشند. اگر بخواهیم روی این پلتفورم ها سیستم عامل نصب کنیم، ناگزیر به 
استفاده از حافظه های فلش هستیم. البته برخی از پلتفورم ها می توانند از طریق 
شبکه های سیمی نیز بوت شوند اما قابلیت بوت با استفاده از فلش تقریبا در 

همه پلتفورم های نسبتا به روز، وجود دارد.
بسیاری از سیستم عامل های جدید از جمله ویندوز 10 بیشتر از 4.7 گیگابایت 
)حجم DVDهای معمول بازار(  حجم دارند و یک فلش، می تواند جایگزین 

مناسبی برای ذخیره سیستم عامل های جدیدتر مانند ویندوز 10 باشد.

این روزها به لطف عرضه ویندوز 10 خیلی ها به دنبال روش هایی برای 
بوت کردن رایانه خود می گردند. البته مثل همیشه، اولین راهی که به 
ذهن می رسد، استفاده از دیسک های نوری است اما این روش تقریبا بعد 
از فالپی دیسک ها، قدیمی ترین روش بوت کردن محسوب می شود. بوت 
به معنای اجرای سیستم عامل و به کارگیری سخت افزار است. پس از این 
که یک بار روال نصب سیستم عامل انجام شد، سیستم عامل از این به بعد 

از روی هارددیسک بوت می شود. 
بوت اولیه با دیسک های نوری دردسرهای زیادی دارد. بزرگ ترین ایراد این 
دیسک ها، نیازمندی آن ها به حرکت فیزیکی است. دیسک درایوها قطعات 
پراستهالکی هستند. خود دیسک ها نیز به سادگی خش بر می دارند یا به هر 
بهانه ای خوب کار نمی کنند. نگهداری از آن ها نیز پر دردسر است. این جاست 
که حرکت فناوری امروزی به سمتی پیش رفته است که کم کم از این نوع 
دیسک ها عبور کرده و راه حل های دیگری را جایگزین استفاده از آن ها نماید. 

یکی از بهترین جایگزین ها برای دیسک های نوری، فلش مموری ها هستند.
فلش مموری ها روز به روز حجیم تر می شوند. یکبار مصرف نیستند و ضعف 
آن ها در سرعت انتقال یک رشته طوالنی از اطالعات، در حال برطرف 
 USB 3.0 شدن است. سرعت دستیابی به اطالعات در یک فلش مموری
به مراتب سریع تر از حتی یک هارددیسک است و عمر بسیار باال، حجم 
فیزیکی پایین و قیمت مناسب آن ها، این وسایل را به جایگزینی مناسب 
برای دیسک های نوری تبدیل کرده است. بسیاری از تبلت ها و لپ تاپ های 

بوت خوبی داشته باشید!
ویندوز 10 را با حافظه فلش نصب کنید
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اینترنت و خدمات مکالمه بین الملل در نه اس��تان کش��ور قطع خواهد شد! 
این خبری بود که هفته گذش��ته فضای فناوری اطالعات کش��ور را تکان 
داد؛ خبری که ش��رکت ارتباطات زیرساخت به عنوان بازوی اجرایی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات منتشر نمود. شرکت ارتباطات زیرساخت وارد 
کننده اصلی و به نوعی انحصاری پهنای باند در کشور است و هر شرکت 
ارائ��ه دهنده اینترنت و مکالمه بین الملل از جمله ش��رکت مخابرات ایران، 
به نوعی مشتری این ش��رکت دولتی محسوب می شود. شرکت ارتباطات 
زیرس��اخت اعالم کرد به دلیل بی توجهی ش��رکت مخاب��رات در پرداخت 
بدهی های خود، ارائه برخی از خدمات در 9 استان را متوقف خواهد نمود. اگر 
چه این تهدید رفع شد و شرکت ارتباطات زیرساخت در اطالعیه دوم خود 
اعالم نمود با توجه به درخواست مخابرات و دستور وزیر، این محدودیت به 

تعویق افتاده است!
شاید این خبر صرفا نوعی تهدید رسانه ای تلقی شود تا یک شرکت طلبکار، 
با اس��تفاده از ابزار فش��ار به دریافت مطالبات خود موفق شود اما این چنین 
تهدیدی چه آس��یب هایی در پی دارد و آیا منطقی اس��ت که یک شرکت 

دولتی، با این ادبیات و این نوع تهدید، صرفا اهداف خود را دنبال کند؟
ارتباط��ات در این روزها، موتور اصلی اقتصاد محس��وب می ش��ود. چگونه 
می ت��وان این موضوع را هضم کرد که دولتی با ادعای ثبات، گام در میدان 
می گذارد و خود با دست خود، موتور اقتصاد خود را نشانه می رود؟ کشوری 
که در ابتدایی ترین ش��کل ارتباطات که همان مکالمه تلفنی اس��ت، ثبات 
نداشته باش��د چگونه می تواند اقتصادی پویا و بالنده داشته باشد؟ آیا طلب 

شرکت ارتباطات زیرساخت، ارزش این چنین تهدیدی را دارد؟
شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است؛ بزرگ ترین شرکت خصوصی 
ایران که به غیرمنصفانه ترین روش ممکن به بخش خصوصی واگذار شده و 
ارتباطات کشور را به شکل انحصاری در دست گرفته است. بدیهی است که 

شرکت ارتباطات زیرساخت باید برای دریافت مطالبات خود از این شرکت 
تالش کند اما منطق حکم می کند که تهدید به قطع خدمات، به هیچ عنوان 

یکی از راه حل ها نباشد.
تهدید به قطع خدماتی که عموم مردم مش��تری آن هستند، جریمه کردن 
مردم اس��ت. مردم ماه به ماه قبوض تلفن و اینترنت را پرداخت می کنند و 
استفاده دائمی و مناسب از این خدمات حق مسلم آن هاست. وزارت ارتباطات 
در مذاکره و رفع مش��کالت و س��تاندن مطالبات دولت از شرکت مخابرات 
ناتوان بوده اس��ت؛ چرا باید چوب این ناتوانی را مردم بخورند؟ پیش از این 
شاهد بودیم که سازمان خصوصی سازی کشور در پی عقب افتادگی اقساط 
سهام شرکت مخابرات، تهدید به فروش بخشی از سهام غیرمدیریتی این 

شرکت کرد.
این تهدید به طور مس��تقیم ش��رکت مخابرات را هدف قرار می داد و البته 
به شکلی مناسب، حق مردم را نیز مطالبه می نمود. یکی از وظایف وزارت 
ارتباطات پیگیری حقوق مردم در ارائه خدمات مناس��ب ارتباطی در کشور 
اس��ت اما این وزارتخانه به شکلی عجیب و کامال متناقض با وظیفه ذاتی 
خ��ود، ارتباطات مردم ایران را تهدید می کند! اگ��ر وزارت ارتباطات به این 
نتیجه رسیده است که شرکت مخابرات در اجرای تعهدات مالی خود ناتوان 
است، راهی برای تغییر ماهیت شبه خصوصی این شرکت عریض و طویل 
بیابد و حقوق تضیع ش��ده ملت ایران را نیز احیا نماید و در غیراین صورت 

حداقل خود تیشه به ریشه حق مردم نزند!
اگر چه باید به خدمات مناسب وزارت ارتباطات در دولت یازدهم به مردم مهر 
تائید زد اما بی شک این تهدید )که به طور مشخص به تبعات و آثار شوم آن 
توجهی نشده بود( ضعیف ترین شکل عملکرد وزارت ارتباطات دولت یازدهم 
تلقی می ش��ود؛ عملکردی که به روشنی با شعار تدبیر و امید، هزاران سال 

نوری فاصله دارد!

به امید تدابیر بهتر!
10/550/000 ريال وحید     صفایی

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

i7 4790
   i5 4440 1150

i3 3240

G2030 3MB/3GHz

G1820  (2mb   2.7GHz)  1150

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

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

 BIOSTRAR GT 650 1GB

ASUS 5450 2GB / SG

Sapphire 5450 / 1GB DDR3 / FU

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

ASUS Z87 K / FU
ASUS H87ME /VS

GIGA P81   D3 (3pci/usb3/paralel) 

GIGA H61M S2PT  /AJ

ASROCK H61MDPS  SYBER

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

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

           4GB GEIL /1600/ EVO Veloce

2GB APPACER / 1600  / SG      

2GB PATRIOT 1600 / VS             

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

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

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

500 TOOSHIBA 32MB / FU   

1/170/000 ريال
610/000 ريال

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

 EXTERNAL / PIONEER
LITEON BOX SAZGAR
 PIONEER OEM LIFE

HP  BOX SYBER
SAMSUNG OEM SARIR

 سالم. صدای کامپیوتر من "قژ قژ" می کند و موقع این 
کار سیستم سنگین می شود. کارت صدا نصب است. ویندوز 
پورت ها  دارم.  به روز هم  آنتی ویروس  را هم عوض کردم. 

سالم هستند. اسپیکر سالم است. لطفا راهنمایی کنید؟
احتمال دارد این مشکل به دلیل استفاده از برنامه  و یا فایل مشکل دار 
باشد. یعنی شاید فایل صوتی یا تصویری که در حال اجرای آن هستید 
می کنید  استفاده  پخش  برای  که  نرم افزاری  حتی  و  داشته  مشکلی 
توانایی پخش و اجرای فایل مورد نظر را به خوبی نداشته باشد. پس 
بهتر است به هنگام بروز این مشکل پلیر فعال را بسته و برنامه پلیر 

دیگری را اجرا کنید. ببینید همین مشکل پیش می آید یا خیر؟
از  استفاده  میزان   Task Manager طریق  از  می توانید  همچنین 
پردازنده را تحت نظر داشته و بررسی کنید که آیا این مشکل به دلیل 
100 درصد شدن استفاده از پردازنده و ناتوانی سیستم پیش نمی آید؟ 
سه  همزمان  فشردن   Task Manager اجرای  برای  راه  ساده ترین 

 Performance سربرگ  از  که  است   Ctrl+Alt+Delete دکمه 
خواهید توانست میزان استفاده از پردازنده را مشاهده کنید.

و مورد آخر این که می توانید درایور کارت صدای خود را به روز کنید. 
 DriverEasy بدین منظور از برنامه های به روز رسانی درایورها همچون

که می توانید آن را از اینترنت بگیرید، استفاده کنید.
 با سالم چند روز پیش لپ تاپ خود را با کابل HDMI به 
تلویزیون LCD متصل کردم و یک فیلم کوتاه تماشا کردم 
و بعد آن کابل را قطع کردم و دیگر هم متصل نکردم ولی 
و   است  شده  خراب  لپ تاپ  تصویر  که  است  روزی  چند 

کیفیت قبل را ندارد. لطفا مرا راهنمایی کنید؟
ممکن است مشکل از درایور گرافیک شما باشد. در ویندوز 8 در قسمت 
تنظیمات به Windows Mobility Center بروید و گزینه یک مانیتور 
رسانی  به روز  به  اقدام  باید  نیاز  در صورت  همچنین  کنید.  انتخاب  را 

درایور گرافیک بکنید.

| Drive |

| HDD |

| RAM |

| Motherboard |

| GraphicCard |

| CPU |یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار
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دوست  حتم  به طور  دارید،  سایت  برای خودتان  اگر 
در  را  جست وجویی  کاربری  که  زمانی  در  که  دارید 
موتورهای جست وجو انجام می دهد، سایت شما در رتبه 
باالتری به نسبت دیگر سایت ها قرار بگیرد. بعضی از افراد 
ترجیح می دهند که به خاطر به دست آوردن رتبه های 
بهتر در میان سایت های دیگر هزینه ای را بپردازند و به 
هر طریقی که می شود تعداد بازدید کنندگان سایتشان 
را  رایگانی  نرم افزار  به شما  این هفته  ببرند. در  باال  را 
معرفی خواهیم کرد که با استفاده از آن بتوانید ترافیک 
Traffic Ex-اایت ت�ان را باال ببری�د. این ن�رم اف�زار ک�ه 

change نام دارد یکی از مجهزترین نرم افزارهایی است 

که در زمینه بهینه سازی سایت در جهان طراحی شده 

است و با استفاده از پیشرفته ترین الگوریتم ها و ابزارهای 
کاربردی دیگر به شکلی باور نکردنی سایت شما را به 
جایگاه دلخواهتان می رساند. یکی از ویژگی های مهم 
این نرم افزار این است که به صورت اختصاصی برای 
باال بردن میزان ترافیک سایت ها طراحی نشده است و 
از ابزارهای کاربردی اینترنتی متعددی تشکیل شده است 
و می تواند بسیاری از نیازهای کاربران را برطرف کند. 
شما می توانید با استفاده از این نرم افزار در عرض مدت 
زمان کوتاهی اطالعات مفیدی در مورد ساختار و میزان 
ترافیک سایت های دیگر هم به دست آورید و براساس 
این اطالعات جایگاه سایت خود را بهبود بخشیده و رتبه 
سایت تان را در الکسا باال ببرید. این برنامه به دلیل این 
که نیازهای کاربران را در شاخه های مختلفی پوشش 
می دهد، به محبوب ترین نرم افزار در این شاخه تبدیل 
شده است. از قابلیت های کلیدی این نرم افزار می توان به 
داشتن ابزاری برای بررسی و مشاهده وضعیت دامنه ها 
در اینترنت اشاره کرد. همچنین این برنامه به ابزارهایی 
برای سنجیدن سرعت اینترنت، ارسال ایمیل به صورت 
تا  گروهی، مدیریت فضای هاست مجهز است. شاید 
قبل از این مجبور بودید که برای تمام کارهای اینترنتی 
جداگانه  به صورت  مختلفی  نرم افزارهای  از  سایت تان 
استفاده کنید اما ویژگی بزرگ این برنامه این است که 
تمامی نیازهای شما را در این رابطه برطرف خواهد کرد 
و دیگر به هیچ برنامه جانبی احتیاج نخواهید داشت. در 

بخشی از این نرم افزار شما می توانید تنظیماتی را جهت 
باز کردن سایت ها به صورت خودکار توسط مرورگرهای 
اپرا، سافاری، فایرفاکس و اینترنت اکسپلورر داشته باشید. 
به این صورت که تنظیم کنید همیشه یک سایت توسط 
یک مرورگر خاص باز شود به این صورت که با وجود 
این که از چند مرورگر روی رایانه تان استفاده می کنید 
در زمانی که روی لینک سایتی خاص کلیک می کنید، 
بدانید که با چه مرورگری باز خواهد شد. شما می توانید 
به سرورتان فهرستی از شهرها یا مناطق انتخابی تان را 
وارد کنید و به این صورت میزان ترافیک سایتتان را در 
آن مناطق بررسی کنید. این برنامه رتبه شما را در تمامی 
موتورهای جست وجو باال خواهد برد و به گوگل محدود 
خروجی  عنوان  به  می توانید  همچنین  شد.  نخواهد 
نرم افزار لیستی از سرورهای مورد نظرتان را در قالب 
باشید.  داشته   HTML یا  پی دی اف  اکسل،  فایل های 
عالوه بر این موارد می توانید براساس روش انتخابی تان 
روی لیست سرورهای موجود فیلتر گذاری کنید. محیط 
کاربری این برنامه بسیار زیبا و آسان است، به شکلی 
تخصص  آن  با  کردن  کار  برای  نیست  الزم  که 
قرار  متوسطی  سطح  در  اگر  و  باشید  داشته  ویژه ای 
دارید، می توانید با محیط آن ارتباط برقرار کنید. این 

نرم افزار را از نشانی
http://goo.gl/G7z0Z8

دریافت کنید.

اگ��ر تصمیم داری��د یک دوربین دیجیت��ال برای خود 
خریداری کنید، یک س��ری نکات کلی وجود دارد که 
بهتر اس��ت در زمان خرید این موارد را در ذهن داشته 
باشید، این هفته شما را با این نکات آشنا خواهیم کرد 
تا در زمان خرید دوربین یک دید کلی از محصولی که 

نیاز دارید داشته باشید.

چه نوع دوربینی بخرم؟
دوربین های دیجیتال را به طور کلی می توان به س��ه 
دس��ته دوربین های حرف��ه ای )DSLR(، دوربین های 
ش��به حرفه ای )SLR-Like( و دوربین ه��ای کوچک 
)Compact( تقسیم کرد. دوربین های DSLR همان 
دوربین ه��ای بزرگ و در نود و نه درصد موارد س��یاه 
رنگی هستند که از ویژگی ها و امکانات آن ها می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
 امکان تعویض لنز که بدین ترتیب محدوده وسیعی 

از لنزها را می توانید به کار بگیرید
 سنسور بزرگ تر که کیفیت بهتر و نویز کمتر عکس 

را نتیجه می دهد
 س��رعت باال مانند مدت زمان راه اندازی بسیار کوتاه 

و یا عملکرد سریع شاتر
 تنظیمات دستی

ب��رای  ک��ه   )Continues( پی درپ��ی  عکاس��ی   
صحنه های پرتحرک و مسابقات ورزشی کاربرد دارد

 فوکوس سریع )البته این مسئله تا حد زیادی به نوع 
لنز بستگی دارد(

 امکان استفاده از وسایل جانبی مانند فالش خارجی، 
فیلترها، کنترل از راه دور شاتر و …

Raw پشتیبانی از فرمت 
 دستیابی به عمق میدان )Depth of Field( بیشتر 

)این مسئله نیز به نوع لنز بستگی دارد(
ام��ا ای��ن تمام داس��تان نیس��ت! ب��ه ای��ن دلیل که 
دوربین های DSLR نیز بدون اش��کال نیستند! که در 
صدر آن ها اندازه و وزن این دوربین ها اس��ت! در واقع 
ای��ن دوربین ها در جیب جا نمی گیرند! و به عالوه اگر 
چند سالی از عمر عکاس��ی تان بگذرد و تجهیزاتی به 
ه��م بزنید مجب��ور خواهید بود که به مانند عکاس��ان 
حی��ات وح��ش National Geographic تجهیزات 
خ��ود را ب��ار االغ یا اس��ب کنید! از س��وی دیگر این 

دوربین ها ب��ه دلیل جثه ای که دارند به ش��دت جلب 
توجه می کنند و اگر می خواهید مس��تند اجتماعی کار 
کنید پیش��نهاد می کنم که از لنز تله استفاده کنید تا از 

سوژه فاصله بیشتری داشته باشید.
مس��ئله دیگر قیم��ت این دوربین ها اس��ت! به عنوان 
مثال Canon همیشه یکی از جدیدترین دوربین های 

DSLR را در بازار دارد.

مسئله دیگر نگهداری سخت و هزینه بر این دوربین ها 
اس��ت. به عنوان مثال اگر به کرات لنز دوربین خود را 
تعویض کنید، هر قدر هم که مالحظه کار باش��ید پس 
از مدتی سنسور ش��ما به دلیل گرد و غباری که روی 
آن قرار می گیرد نیاز به تمیز شدن دارد. از سوی دیگر 
همواره پیش��نهاد می ش��ود که برای لنزهای خود و به 
منظ��ور محافظت از آن ها فیلت��ر UV بگیرید. آخرین 
مسئله ای که در این مورد به ذه�ن می رسد تنظیمات 
پیش��رفت�ه م�وج�ود در دوربی�ن های DSLR اس��ت 
که فهم ب�رخی از آن ها ب��دون کمک دفترچه راهنما 

غیرممکن است.
 )A( نی��ز حالت خودکار DSLR البت��ه در دوربین های
وج��ود دارد ک��ه در صورت عدم آش��نایی با تنظیمات 

می توانید از آن استفاده کنید.
در مجم��وع اگ��ر نمی خواهی��د عکاس��ی را ب��ه طور 
حرف��ه ای و ج��دی دنبال کنی��د و به ع��الوه بودجه 
چندان��ی برای خرید این دوربین ها ندارید بهتر اس��ت 
ط��رف دوربین های DSLR نروی��د! هر چند که لذت 

واقعی عکاسی را از دست می دهید!

Compact دوربین های
اکن��ون می رس��یم ب��ه دوربین ه��ای Compact که 
معموال بس��یار کوچک و سبک هستند و در جیب نیز 

جا می شوند!
بنابراین برخالف دوربین های DSLR نیازی نیس��ت 
ک��ه کیف بزرگ و یا کوله ای را با خود به هر کجا که 

می روید بکشید!
ب��ه ع��الوه در مکان های��ی ک��ه اج��ازه عکاس��ی با 
دوربین ه��ای حرفه ای وجود ندارد، به راحتی می توانید 

با این دوربین ها عکاسی کنید.
البته در مکان های کم نور مجبور هستید که از فالش 
اس��تفاده کنید که در این موارد بهتر است به عالمت 
عدم اس��تفاده از فالش )در صورت وجود( دقت کنید. 
نکت��ه دیگ��ر عدم ام��کان تعویض لن��ز در اغلب این 
دوربین ها اس��ت که بدین ترتیب سنس��ور ش��ما تمیز 

باقی خواهد ماند.
اما در عوض محدوده فاصله کانونی محدود و معموال 

بزرگنمایی اپتیک کمی خواهید داشت.
البته در این می��ان دوربین های Compact حرفه ای 
نی��ز وجود دارند که گران هس��تند و در برخی از آن ها 
 DSLR ام��کان تعویض لن��ز هم مانن��د دوربین های

وجود دارد.
حتی Compactهایی وجود دارند که اندازه سنسورها 
آن ها با سنس��ور DSLRها یکسان است! در صورتی 
که سئواالتی در این زمینه داشتید در هفته های آینده 

به این پرسش ها پاسخ خواهیم داد.

 سالم بایت. مشکلی برای من پیش آمده و آن این که در حال کار با 
اینترنت بودم که یک دفعه پیام زیر را دریافت کردم و از آن موقع به بعد 
بعضی فایل هایم باز نمی شوند و این برنامه هایی که باز نمی شوند پسوند 

zzz دارند. لطفا راهنمایی کنید؟ 
What happened to your files ?
All of your files were protected by a strong encryption 
with RSA-2048 using CryptoWall 3.0.
More information about the encryption keys using 
RSA-2048 can be found here:http://en.wikipedia.org/
wiki/RSA_(cryptosystem)…
کار  حال  در  و  ندارید  آنتی ویروس  یا  و  سکوریتی  اینترنت  خود  سیستم  روی  شما 
یا  است   CryptoWall 3.0 ویروس  حامل  که  شدید  وارد  سایتی  به  یا  اینترنت  با 
با  تروجان  یک  ویروس  این  است.  ویروس  این  حامل  که  کردید  نصب  برنامه ای 

سیستم رمزنگاری پیشرفته است.
این ویروس دنبال فایل هایی که بتواند کد کند می گردد و آن ها را به روش خودش 

کد می کند.
شما می توانید از برنامه ای مثل Kaspersky که امکان شناسایی این ویروس را دارد 

استفاده کنید ولی احتمال برگرداندن فایل ها حدود 50 درصد است.

 سالم بایت. در فایرفاکس من وقتی در بعضی از سایت ها می روم و 
می خواهم فیلم ببینم این پیام را نشان می دهد:

A plugin is needed to display this content
الزم به ذکر است که تو IE همان سایت را کنترل کردم، درست می آید. 

ویندوزم هم 64 بیتی هست؟ با تشکر
با  می توانید  شما  نکرده اید  نصب  کامل  طور  به  را  فایرفاکس  plug inهای  شما 
به روزرسانی فایرفاکس این مشکل را حل نمایید که برای انجام این مسئله از طریق 
منوی Help و با انتخاب گزینه About Firefox چنان چه به اینترنت متصل باشید 
به صورت خودکار به روزرسانی انجام می شود. چنان چه مشکل تان حل نشد، بعد از 

حذف فایرفاکس مجددا به نصب آن اقدام نمایید. 

 با عرض سالم. مدتی است که مرورگر IE11 روی سیستم دارم و هیچ 
چیزی را باز نمی کند و پیام Can’t Be Displayed می دهد. تا دو هفته 
پیش خوب بود ولی فایرفاکس همان موقع راحت تمام صفحات را باز 
می کرد. تمام اتصاالت و کانکشن را هم بررسی کردم  ولی نمی دانم چرا 

IE کار نمی کند؟ لطفا راهنمایی کنید.
 tools احتماال مشکل از تنظیمات اتصال به اینترنت است. شما می توانید از منوی
وارد گزینه Internet Options شده و در آن جا به برگه Connection رفته و روی 
 Auto کلیک کنید. در صفحه ای که باز می شود تیک گزینه LAN Settings دکمه

Detect را بزنید.

 سالم. من ویندوز32bit( 7( نصب کردم. نصف بیشتر رم )RAM( را 
نمی شناسد )برای مثال من 8گیگ رم دارم فقط 3 گیگ آن قابل استفاده 
است(. آیا می توانم بدون عوض کردن ویندوز آن را به 64 بیت تغییر دهم 

که تمام رم را بشناسد؟ چگونه؟
خیر، این امکان وجود ندارد. اگر هم وجود داشته باشد کارایی سیستم را به شدت 

کاهش می دهد. بهتر است یک نسخه 64 بیت را به طور کامل نصب کنید.

 با سالم بایت. مشکلم این است که لپ تاپم از طریق بلوتوث تبلتم را 
تشخیص نمی دهد. حتی از نرم افزار  bluesoleil هم کمک گرفتم ولی 

باز هم نشد. لطفا راهنمایی کنید. با تشکر
نسخه  با  درایور  نبودن  سازگار  یا  درایور سخت افزار  نبودن  دسترس  از  مشکل  این 
 Bluetooth Driver برن�ام�ه  از  می توانی�د  مشک�ل  این  رفع  برای  است.  ویندوز 
Installer استفاده کنید. این برنامه در دو نسخه 32 بیتی و 64 بیتی عرضه می شود 

که بسته به نوع نیاز خود می توانید از اینترنت دانلود کنید.
یافتن  بلوتوث پرداخته و در صورت  ابتدا به جست وجوی سخت افزار  برنامه در  این 
از صحت سخت افزار،  مثبت  نتیجه  از  بعد  و  می دهد  نمایش  شما  به  را  آن  نتیجه 

عملیات نصب درایور را انجام می دهد. 

 با عرض سالم. چه طور می توانم حجم عکس هایی را که می خواهم با 
ایمیل ارسال کنم، کم کنم؟

شما می توانید از نرم افزار Paint استفاده کنید. برای این کار برنامه Paint را باز کنید 
و عکس مورد نظر را به داخل برنامه Paint بیاورید و سپس از منوی برنامه گزینه 

Save as را انتخاب و فایل خود را با پسوند Png و یا Gif ذخیره کنید.

 سالم بایت. چه طور می توانم زیرنویس فیلمی را که چند دقیقه از آن 
با فیلم جدید هماهنگ کنم؟ )برای مثال همان قسمت های  کات شده، 

زیرنویس را کات کنم(. با تشکر
این  برای  ابزارهایی هم  را اصالح کنید.  زیرنویس  به صورت دستی  شما می توانید 
آن  از  و  دانلود  اینترنت  از  را   Subtitleedit نرم افزار  دارد. شما می توانید  کار وجود 

استفاده کنید.

رتبه سایت تان را باال ببرید
 گلسـا ماهیـان

قصد خرید دوربین دیجیتال دارید؟
دانسته هایی در مورد دوربین دیجیتال

ITدراجتماعپرسشازشماپاسخازما

مبتدیان
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تکنی��ک پومودورو یکی از روش ه��ای مدیریت زمان 
به ش��یوه بسته بندی زمان است که توسط فرانسیسکو 

سیریلو ابداع  شده است.
ب��ر طبق این روش بهترین تکه زمانی برای کارکردن 
25 دقیقه اس��ت. ف��رد پ��س از 25 دقیق��ه فعالی�ت 
بای��د برای مدت کوتاه��ی برای مثال 3 ت��ا 5 دقیقه 
اس��ت�راحت کن��د. در ای��ن فن، ه��ر ب��ازه زمانی 25 
دقیقه ای ی���ک پومودورو نامیده می ش��ود و پ�س از 
ه���ر چ�هار پوم�ودورو یک اس��تراحت طوالنی تر 15 

تا 20 دقیقه ای وجود دارد.
مفاهی��م ب��ه کار رفت��ه در ای��ن روش مش��ابه فنون 

بسته بندی زمان است.
ای��ده اصلی این روش این اس��ت که اس��تراحت های 
مک��رر می تواند ب��ه چابکی ذهن کمک کن��د.  برای 
اس��تفاده از این ایده تا به حال ن��رم افزارهای زیادی 

نوشته شده است.
 Time Management یکی از این برنامه ها نرم افزار
است که برای بسته بندی زمان به شما کمک می کند.

از جمل��ه امکانات ای��ن برنامه می توان ب��ه موارد زیر 
اشاره کرد:

 بس��ته بندی زمان فعالیت و اس��تراحت، برای منظم 
کردن فعالیت ها و افزایش تمرکز

 سطح بندی، برای افزایش انگیزه
 نمایش نکات مفید، برای کمک به بهبود عملکرد

 نمایش نموداری فعالیت ها، برای درک سیر پیشرفت 
و نحوه صرف زمان

از جمله ویژگی های نس��خه جدید این برنامه می توان 
به موارد زیر اشاره کرد:

 روشن شدن صفحه دستگاه و ویبره واضح تر هنگام 
پایان زمان پومودورو و استراحت ) دقت کنید که برای 

لرزش، ویبره دستگاه حتما باید فعال باشد(
 پیش��نهاد تگ ه��ای پرکارب��رد در هن��گام آغ��از 
پوم��ودوروی جدید ) دیگر نیازی ب��ه تایپ کامل نام 

تگ قبال ثبت شده ندارید(
 امکان کار با دستگاه با زدن دکمه هوم، بدون اینکه 
عملکرد برنامه دچار مش��کل شود ) مثال برای مطالعه 

پی دی اف در دستگاه(
 افزوده ش��دن قابلیت خاموش کردن خودکار وایفای 
هن��گام ش��روع پوم��ودوروی جدید و روش��ن کردن 
خودکار آن هنگام شروع استراحت در بخش تنظیمات 
)ب��رای جلوگیری از حواس پرتی ناش��ی از برنامه های 

پیام رسان(
در نس��خه های قبلی ایراداتی نظیر ویبره ضعیف و در 
مواردی عدم هش��دار در هنگام پای��ان زمان وظایف 

وجود داشت که در نسخه جدید برطرف شده است.
در راب��ط گرافیکی برنام��ه هم ایراداتی ب��رای تایپ 
فارسی و راس��ت چین کردن متن وجود داشت که در 

نسخه جدید برطرف شده است.

در حالت افقی دستگاه هم مشکالتی برای نمایش نرم 
افزار وجود داش��ت که تمامی این مشکالت در نسخه 

جدید این برنامه برطرف شده است.
اگ��ر تمای�ل داری�د زم��ان خود را به بهترین ش��کل 
ممک��ن مدیریت کنید، ای��ن برنامه را از نش��انی زیر 

دریافت کنید:

http://goo.gl/daiJrc

مدیریت زمان به شیوه بسته بندی

آی��ا از عالقه مندان بازی ه��ای مزرع��ه داری، باغبانی و 
کش��اورزی هستید و دوست دارید این س��بک از بازی ها 
را در گوش��ی اندرویدی خود داش��ته باشید؟ در این هفته 
قص��د داریم تا کاربران دس��تگاه های آندرویدی را با یک 
بازی جذاب و ش��اداب آش��نا کنیم. Hay Day  نام یک 
بازی جدید در زمینه مدیریت مزرعه ای با عشق است که 
اداره کننده این مزرعه، باید با عالقه فراوان به محصوالت 
و دس��تگاه هایی که در اختیار او قرار دارد، مدیریت آن را 
 Hay Day به دس��ت گیرد. لطفا توجه داش��ته باشید که
یک بازی کامال رایگان است، اما تعداد کمی از آیتم های 
موج��ود در بازی قابل خریداری هس��تند ک��ه در صورت 
نیاز می توانید آنان را خریداری کنید. بازگشت به طبیعت 

و تجربه های مس��المت آمیز، زندگی ساده، کار در زمین 
و پ��رورش جوجه ها، خوک، گاو و گوس��فند از مهم ترین 
مناظری اس��ت که در طول این بازی شاهد خواهید بود. 
در ای��ن محل می توانید اس��می از خود به جای بگذارید ، 
البته باید پیش از آن فعالیت های بسیاری را انجام دهید. 
محصوالت کشاورزی را برداشت کرده و با مواد اولیه آنان 
یک نانوایی راه اندازی کنید، با راه اندازی کارخانه های تولید 
شکر و لبنیات، می توانید محصوالتی سالم و بی خطر را به 
دست مردم برسانید، محصوالت خود را در روزنامه ها تبلیغ 
کرده و از طریق فروش آنان، س��ود باالیی را نصیب خود 

کنید. برای دانلود بازی از لینک زیر استفاده کنید.
http://goo.gl/1ffLnS

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

Byte.Hamrah@gmail.com

  Ace سـالم بایت. ممنون به خاطـر مطالب عالي ات. من گلکسـي 
دارم. النچري به نام Go launcher روي آن نصب کردم. از آن موقع 
هـر النچر دیگري)حتي هماني که در شـماره های قبلی معرفي کردي( 
روي آن نصب مي کنم، عمل نمي کند. چه طور مي توانم تغییرش بدهم؟ 
 Home به احتمال زیاد این نرم افزار دچار مش��کل ش��ده است و به دنبال آن نرم افزار
گوش��ي شما قادر نیست به درستي کار کند. بهتر است موارد زیر را قدم به قدم دنبال 
کنید امیدواریم مش��کل ش��ما حل ش��ود. به ب�خش تنظیم�ات گ�وش�ي بروید. از آن 
ج��ا Application را انتخاب کرده و پس از ورود به آن Manage Application را 
انتخاب کنید. دقت داش��ته باش��ید که سربرگ All  در این قسمت انتخاب شده باشد. 
پس از آن به دنبال نرم افزار اولیه Home خود بگردید. در برخي از موارد این نرم افزار 
Samsung Home نام دارد. حال آن را انتخاب کرده و پس از ورود به پنجره بعدي 

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

Home خود را انتخاب کنید. 

 سـالم بایتي. من یک گوشـي  6720  نوکیا دارم. مي خواستم بدانم 
آیا این گوشي سیسـتم عامل دارد؟ اگر دارد چه بازي هایي را مي توانم 

در آن بریزم؟ 
این گوش��ي از سیس��تم عامل سیمبین س��ري 60 بهره مي برد و ش��ما مي توانید تمام 

نرم افزارهاي سازگار با این سیستم عامل را در گوشي خود نصب کنید.

 سـالم من گوشـي C3_01 دارم. مي خواسـتم بدانم سیستم عامل 
گوشي من چیست و اگر سیستم عامل گوشي من جاواست آیا مي شود 

سیستم عامل آن را تغییر داد؟ 
بله سیستم عامل گوشي شما نگارشي از پلتفورم هاي سري 40 شرکت نوکیا است و شما 

تنها قادر هستید این سیستم عامل را به نسخه هاي جدیدتر خود به روز و استفاده کنید.  
 

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

متاسفانه این گوشي ماژول سخت افزاري GPS ندارد.

 سالم بایت آیا میشه باگوشي n96 تلویزیون تماشا کرد؟   
این عضو از خانواده نوکیا از استانداردي به نام DVB-H پشتیباني مي کند که مي توان 

بر اساس آن از تلویزیون دیجیتال در دستگاه هاي موبایل بهره برد.

 من گوشي سوني اریکسون Xperia x8 دارم. مي خواستم بدانم از 
کجا مي توان مدل آندروید گوشي ام را ببینم و به روزترین مدل آندروید 

براي گوشي من چیست؟   
براي اطالع از نوع گوشي و سیستم عامل خود به همراه برخي از اطالعات دیگر باید 
ب��ه بخش تنظیمات در گوش��ي خود بروید. پس از آن در انتهاي فهرس��ت موجود به 
دنب��ال گزینه About بگردی��د و آن را باز کنید. در این پنجره بس��یاري از اطالعات 
نرم افزاري و س��خت افزاري گوش��ي خود را مي توانید بیابید. در گوش��ي هاي س��وني 
اریکسون در منوي اصلي قبل از آن که به هر زیر گروه دیگري وارد شوید، به دنبال 

بخشي به نام به روز رساني ها بگردید.
باید به یک اینترنت خوب مانند ADSL روي WiFi متصل باش��ید. گوش��ي به طور 
خودکار به دنبال نگارش هاي جدید سیس��تم عامل مي گردد و در صورت وجود ش��ما 

را مطلع مي سازد.

 سالم بایت. از گوگل پلي نمي توان برنامه دانلود کرد. صفحاتش را 
بـاز مي کند اما براي دانلود رایگان پیام خطـا مي دهد. مگر هنوز ایران 

در تحریم است؟ 
خیر در تحریم نیس��تیم. اما تحریم ها هنوز به طور کامل برداش��ته نشده است. گوگل 
تنها اجازه ارائه اپلیکیشن هاي آندروید براي ایرانیان را به برنامه نویسان داده است. به 
این معنا که برنامه نویس��ان آندروید مي توانند هنگام انتشار اپلیکیشن هاي رایگان شان 
در گوگل پلي با تیک زدن کش��ور مورد نظرش��ان امکان دانلود اپلیکیشن هایش��ان را 

براي کاربران آن منطقه نیز فراهم کنند.
همچنی��ن گوگل فع��ال تنها امکان دانل��ود اپلیکیش��ن هاي رایگان را داده اس��ت و 
اپلیکیش��ن هاي پولي را با پرداخ�ت پ�ول داخ�ل برنامه )In App Purchase( تقریبا 

غیر قابل دسترس کرده است.

 کمی مزرعه داری کنید

زمانی که برای اولین بار می خواهیم روی محصوالت اپل 
نرم افزار یا بازی هک ش��ده نصب کنیم، با پیام های خطا 
مبنی بر استاندارد نبودن نرم افزار یا بازی مواجه می شویم. 
علت این پیغام های خطا، جیلبریک نبودن دستگاه است. 
به همین خاطر تیم های هک iOS، روی سیس��تم عامل 
تمرک��ز می کنند و حفره های امنیت��ی آن را می یابند و راه 
نصب نرم افزار و بازی های هک شده را روی محصوالت 
اپل باز می کنند. تیم های هک، پس از هک کامل سیستم 
عامل، نرم افزارهای خاصی را ارائه عمومی می کنند که به 
کمک آن ها می توان به آسانی محصوالت اپل را جیلبریک 
کرد و آزادانه هر آنچه را که نیاز است، روی آن نصب کرد.  
جیلبریک این امکان را به ش��ما می دهد که به فایل های 
سیستمی دستگاه خود دسترسی داشته باشید و به راحتی 
بتوانید برنامه و ب��ازی نصب کنید و یا تم و ظاهر دلخواه 
خود را روی دستگاه اعمال کنید، همچنین به طور معمول 
برای آنالک کردن آیفون نیاز به جیلبریک بودن آن است  
باید این را خاطر نشان کرد که هر نسخه از سیستم عامل 
و هر یک از دستگاه های اپل، جیلبریک مخصوص به خود 
را دارد. در ابتدا وقتی نس��خه جدیدی از فریمور معرفی و 
ارائه می شود فقط می توان نرم افزار و بازی های اورجینال 
روی آن نصب کرد اما پس از مدت کوتاهی از ارائه فریمور 

جدید، هکرها دست به کار می شوند و با پیدا کردن باگ ها و 
حفره های فریمور، آن را جیلبریک می کنند و راه جیلبریک 
کردن فریمور را به کمک نرم افزارهای خاص برای عموم 
ارائه می دهند. اپل بعد از بستن باگ های فریمور قدیمی تر، 
فریمور جدید را عرضه می کند و اجازه بازگشت یا دانگرید 
)Downgrade( فریم��ور قبلی را نمی دهد و عمال اجازه 

استفاده از جیلبریک های قبلی را نمی دهد. 
 آیا جیلبریک قانونی است؟

بله! قانون آمریکا جیلبریک را قانونی اعالم کرده و به کاربر 
اج��ازه نصب هر نرم اف��زار و بازی را می دهد البته کمپانی 
اپل این قانون را قبول ندارد و دستگاه های جیلبریک شده را 

مردود اعالم می کند و پشتیبانی نمی کند.
 آیا جیلبریک به دستگاه آسیب می رساند؟

نرم افزارها و بازی هایی که جیلبریک می ش��وند، توس��ط 
هزاران نفر دانلود و تست می شود و اصوال به دستگاه آسیبی 
نمی رساند، اما چون دستگاه، نرم افزارها و بازی ها دستکاری 
ش��ده اند و تائید شده نیستند امکان آسیب مستقیم یا غیر 

مستقیم را دارند.
 چند نوع جیلبریک داریم؟

دو نوع جیلبریک داریم: جیلبریک ناپای��دار  Tethered و 
Untethered  جیلبریک پایدار

جیلبریک چیست؟

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه
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بازی کوچک این هفته Gravity Gems نام دارد. این بازی مانند بیشتر بازی های دیگر 
سبک Match 3 بر اساس رنگ ها و اشکال هندسی بنا شده است.

در این گونه بازی ها از کنار هم قرار دادن چند ش��کل هم جنس یا هم رنگ، می توان 
بخش��ی از اش��کال موجود در صفحه را حذف کرد. صفحه بیشتر این بازی ها یک مربع 
اس��ت. اما در بازی این هفته، این صفحه اندکی متفاوت طراحی شده است و این مربع 
چرخیده و در ظاهر یک لوزی به نظر می رسد. قطعات تشکیل دهنده معما نیز لوزی های  
کوچک در داخل لوزی بزرگ هستند. در این بازی قرار نیست هیچ شکلی خود به خود 
به صفحه اضافه شود، بلکه اشکال معما، توسط شما به صفحه بازی اضافه می شوند. کج 
بودن صفحه باعث می شود با اضافه شدن هر شکل جدید، تغییراتی در چیدمان سطری و 
ستونی صفحه پازل ایجاد شود. سطرها و ستون ها زاویه دار هستند، اما جاذبه هنوز عمود 
بر افق وارد می ش��ود. از این رو خالی بودن یک س��طر یا ستون باعث می شود عنصری 
که شما از سمت دیگر صفحه وارد می کنید چند عنصر دیگر را از سمت دیگر به پایین 
صفحه بیندازد. برای پاک کردن اشکال صفحه باید 5 لوزی هم رنگ را در یک سطر یا 

یک ستون در راستای هم قرار دهید.
معماهای متنوعی با این ساختار در این بازی وجود دارد که می تواند سرعت عمل، دقت 

و هوش شما را به خوبی محک بزند. 
در صورت تمایل می توانید این بازی س��رگرم کننده را از آدرس اینترنتی زیر با حجمی 

نزدیک به 8 مگابایت به دست آورید.
http://goo.gl/f04bMK

ستونی از جواهر

 نسـخه جدید بـازی Assassin's Creed را نصـب کردم. بعد از 
اینکه وارد بازی شـدم بعد از چند دقیقه دائما از بازی خارج مي شـود 
ولي آیکن بازي نشان می دهد بازی همچنان در حال اجراست. مشکل 

از کجاست؟
این نوع خطاها نرم افزاری هستند و معموال برنامه ها زمانی در این حالت قرار می گیرند 

که Not Respond یا غیرپاسخگو شده باشند.
این نوع مشکالت می تواند از بد نصب شدن بازی، خرابی دیسک یا منبع نصب بازی 
یا مش��کالتی در کتابخانه ها یا سیستم عامل ناشی شده باشد. ابتدا از سالمت دیسک 
بازی و نصب صحیح بازی اطمینان حاصل کرده و در صورتی که مش��کل همچنان 

ادامه داشت، سیستم عامل را ترمیم کنید.

 آیـا اسـتفاده از کارت گرافیک آن بـورد برای اجرای بازی مناسـب 
است؟ آیا در هنگام اجرای بازی با این کارت ها رایانه آسیب نمی بیند؟
کارت های گرافیک آنبورد حافظه اختصاصی ندارند و برای تامین نیاز حافظه گرافیکی 

مورد نیاز خود، بخشی از حافظه رم را اشغال می کنند.
در عی��ن حال پردازنده این نوع کارت ها در مقایس��ه با کارت های گرافیک مس��تقل، 
توان پردازشی کمتری دارند و اصوال برای انجام فعالیت های معمول محیط دسکتاپ 

ساخته شده اند.
اج��رای بازی ه��ای کوچک و کم حجم با این نوع کارت ه�ا به س���ادگی و با کیفیت 
خوبی ممکن اس��ت اما در م���ورد بازی ه�ای گرافیک�ی، در بیش��ت�ر م�وارد نباید به 
اج��رای ب��ازی امیدوار بود و در صورت اجرا، باید کیفی��ت گرافیکی بازی را به حداقل 

کاهش داد.
بس��یاری از پردازنده های مدرن امروزی به واحد پردازش گرافیکی داخلی مجهزند که 
جای کارت های گرافیک آنبورد قدیمی را )که روی مادربورد تعبیه می ش��دند( گرفته 
اس��ت. این پردازنده های گرافیکی داخلی، کمی قوی تر به نظر می رسند اما هنوز هم 

یک جایگزین کامل برای یک کارت گرافیک تمام عیار نیستند.
انجام فعالیت های گرافیکی مثل اجرای بازی، فعالیت سنگینی محسوب می شود اما به 
طور کلی رایانه برای انجام این نوع کارها س��اخته شده است و فشار غیرقابل تحملی 

به آن وارد نمی شود.
مقایس��ه رایانه و اتومبیل از این منظر اش��تباه اس��ت. در واقع رایانه ها مثل ماشین ها 
نیس��تند که بار اضافه برای آن ها مخرب باش��د، بلکه رایانه ها کاری که در توانش��ان 
نیس��ت انجام نمی دهند و فش��اری نیز متحمل نمی ش��وند. البته انج��ام کاری که به 
افزایش غیرطبیعی دمای سیس��تم منتهی ش��ود، بدون داش��تن سیستم خنک کننده 

مناسب برای رایانه، می تواند به آسیب های سخت افزاری منتهی شود.

بازیکوچک

پرسشوپاسخبازی

بازیکن پیشنهاد می دهد. برای عبور از هر بخش بازی 
و گذر ک��ردن از دروازه ورود به مرحله بعدی، به کلید 

نیازمند خواهید بود.
این کلید، ترکیبی از اش��کال گوناگون و البته شناخته 
 Tetris شده ای است که همگی آن ها از بازی مشهور

برداشت شده اند.
ه��ر یک از این اش��کال در پس یک پ��ازل قرار داده 
ش��ده اند و بازیکن برای باز ک��ردن در، باید تمام این 

پازل ها را پشت سر بگذارد.
هر یک از پازل ها در بخشی از یک هزار تو تعبیه شده 
و دره��ای الکترونیکی، راه های این هزار توی کوچک 

را مسدود کرده است.
بس��یاری از این درها با کلید های نوری بازی می شوند 
و بازیکن برای ب�از ک�ردن آن ه�ا، مجبور اس��ت یک 
طی��ف کوچک ن��ور را با الماس  های در دس��ترس، به 

دروازه برساند.
در ای��ن میان برای حل کردن هر ی��ک از پازل ها به 
تفکر و البته صرف زمان و رفت و برگشت های فراوان 

در دل هزار تو نیازمند خواهید بود.
معماهای ترکیبی فراوان با استفاده از کلید های بادی، 
اهرم های فشاری و معماهای نوری، هر یک از پازل ها 
را کام��ال منحص��ر به فرد ک��رده در حالی که  پس از 

 The Talos  چند دقیقه بازی، می توان با اصول کلی
Principle به خوبی آشنا شد.

در مراح��ل پایان��ی ب��ازی، این پیچیدگ��ی دو چندان 
خواهد ش��د و بازیکن باید به همراه چند روبات دیگر، 
چند خط موازی معما را به صورت همزمان حل کند تا 

به مقصد خود برسد.
 Tetris دس��ت آخر برای عبور از هر در، بای�د اشکال
به دس��ت آم��ده را در صفحه ای مربع�ی ش��کل چید؛ 
چیدمانی ک��ه صدها حال�ت ممک���ن دارد اما یافت�ن 
ی��ک وضعیت مناس��ب در می�ان آن ه��ا کار چن�دان 

راحتی نیست.
بس��ته توس��عه بازی درس��ت در ادامه نس��خه اصلی 
س��اخته ش��ده و فرض می کند که بازیک��ن همه این 
ریزه کاری ه��ا را به خوب��ی می داند. ب��ه همین دلیل، 
Road To Gehenna ب��ا دیالوگ هایی پیچیده تر و 

معماهایی س��خت تر از همیش��ه آغاز می شود؛ چالشی 
بس��یار نفس گیر تنها برای کس��انی که ش��اخ نسخه 

اصلی را شکسته اند. 
این بس��ته توس��عه با کس��ب امتی��از 82 هن��وز هم 
حرف های زیادی ب��رای گفتن دارد. این بازی تنها در 

ویندوز میزبانی می شود.

مجموعه بازی Metal Gear Solid عالوه بر این که 
یکی از پرطرفدارترین بازی های سبک پنهانکاری در 
جهان محس��وب می شود، به نوعی صاحب این سبک 
نیز هست. این س��بک در این بازی ساخته و پرداخته 
ش��د و هیدئ��و کوجیما خال��ق ژاپنی این ب��ازی را به 
اسطوره ای در خلق بازی های خالقانه بدل کرد. با این 
وجود، آفتاب این بازی در طی چند س��ال گذش��ته رو 
 Metal Gear Solid V:  به افول بوده اس��ت. عنوان
Ground Zeroes نسخه اخیر از مجموعه اصلی این 

بازی، امتیازاتی ضعیف تر از همه نس��خه های پیشین 
دریافت کرد. البته نسخه ویندوزی که با تاخیر منتشر 
می ش��د، فروش ضعیف نسخه های کنسولی این بازی 
را کمی جبران کرد اما بی شک این بازی حتی در ژاپن 
نیز موفق نبود، در حالی که س��ال های پیش، ژاپنی ها 
برای این بازی لحظه ش��ماری می کردند و صف های 

طویل برای خرید این بازی تشکیل می شد.
حال کوجیما به فکر جبران ضعف این بازی اس��ت و قرار 
 Metal Gear Solid V: The Phantom اس��ت 
 The .شکس��ت را ب��ه پی��روزی مبدل کن���د Pain

 MGS نس��خه آت��ی از مجموع��ه Phantom Pain

خواه��د بود ک��ه باز هم با عنوان V به عنوان نس��خه 
پنج��م از س��ری اصلی تلق��ی خواهد ش��د. در واقع، 
 The Phantom می ت��وان این گونه فرض ک��رد که
Pain نیمه گم شده Ground Zeroes و پاسخی بر 

انتقادات فراوان به نسخه پیشین است. 
س��بک MGS تا پیش از Ground Zeroes همیشه 
یک الگو محسوب می شده اما سازنده بازی با تقلید از 
 MGS ایده هایی عمومی تر در عناوین پرفروش، مسیر
 Open یک عنوان Ground Zeroes .را تغیی��ر داد
World  نصفه و نیمه بود. مس��یر خطی و مش��خص 

بازی در این نس��خه کمی وس��عت یاف��ت و معجونی 
خل��ق کرد که نه ش��بیه به MGS بود و نه ش��بیه به 
 The هیچ بازی موفق دیگری! کوجیما معتقد اس��ت
 Open بر خالف نسخه قبلی یک Phantom Pain

World واقعی اس��ت. در توصیف ابعاد بازی، سازنده 

 Ground بازی نس��خه آتی را 200 براب��ر بزرگ تر از
Zeroes توصیف می کند؛ وسعت بخشیدن به بازی و 

گسترش گیم پلی، ایده ای که کوجیما از عناوینی مانند 

 The Phantom ،تقلید می کند. با این حال FarCry

Pain همچنان تالش خواهد داشت کمتر رنگ اکشن 

به خود بگیرد و بیش��تر یک عنوان پنهانکاری باش��د. 
س��ازنده بازی اعالم کرده است که اختفا و خودداری 
 Open از دی��ده ش��دن، کلید اصلی موفقی��ت در این
World بس��یار ب��زرگ خواه��د بود. این جاس��ت که 

بازیک��ن گاهی باید برای چن��د دقیقه بی حرکت باقی 
بماند و چرخش س��ریع ش��ب و روز را ش��اهد باشد تا 
بتواند به اهداف ماموریت خود دست یابد. البته محیط 
گسترده بازی، استفاده از اتومبیل و دیگر وسایل نقلیه 
را ضروری کرده است. The Phantom Pain دوباره 
شاهد بازگشت ایده مرکز فرماندهی خواهد بود؛ جایی 
که بازیکن در آن می تواند س��الح های خود را تقویت 

کرده و یا نیروهای کمکی استخدام کند.
از منظر داس��تانی، بازی در سال 1984 و درست پس 
از وقای��ع Ground Zeroes اتفاق می افتد. نس��خه 
پیش��ین، خط داستانی کوتاهی داش��ت و سازنده این 
ضع��ف را با اس��تفاده از ماموریت ه��ای جنبی متعدد 
جبران کرده ب��ود اما در The Phantom Pain خط 
اصلی داستانی، طوالنی تر و با جزئیات بیشتری روایت 

خواهد شد.
از منظر گرافیکی، بازی در دو س��طح نسل هفتمی و 
هش��تمی طراحی شده اس��ت، اگر چه اتفاق مشابه در 
نس��خه پیش��ین، به کاهش کیفیت گرافیک بازی در 

کنسول های نسل هشتمی منتهی شد.
The Phantom Pain همانن��د نس��خه قب��ل برای 

 PS3، PS4، Xbox 360، Xbox One کنسول های
و با فاصله ای دو هفته ای برای سیس��تم عامل ویندوز 

منتشر خواهد شد. 
این بازی در 10 شهریور امسال عرضه خواهد شد.

Metal Gear Solid بزرگ تر از همیشه
کوجیما ضعف نسخه پیشین را جبران خواهد کرد

فقط نابغه ها امتحان کنند!
Road To Gehenna شروعی توفانی خواهد داشت

 وحید     صفــایی

ش��گفت  ب��ازی   The Talos Principle عن��وان 
انگیزی در س��ال گذش��ته بود که به ناگاه درخش��ید، 
در حال��ی که کمتر کس��ی پیش از آن حت��ی نام این 
بازی را ش��نیده بود. The Talos Principle یکی از 
پیچیده ترین معماهای طول تاریخ بازی های رایانه ای 
را پیش��نهاد می نمود و بازیکن��ان باهوش را به مبارزه  
دع��وت می کرد. در کن��ار گیم پل��ی فوق العاده چالش 
برانگیز بازی، داس��تان پیچیده آن خودنمایی می کرد. 
قهرمان داستان، یک روبات است که در پی یک صدا، 
ب��ه دنبال یافت��ن خالق خود ب��ه راه می افتد و پس از 
عبور از صدها معمای پیچیده، خود را بخش��ی از یک 

آزمایشگاه بزرگ می یابد.
بعد از موفقیت چش��م گیر نسخه اول این بازی و ثبت 
امتیاز درخشان 87 برای آن، سازنده بازی به ادامه راه 
مشغول شده است. این ادامه در اولین گام، یک بسته 
 The Talos Principle:  توسعه برای بازی است که

Road To Gehenna نام گذاری شده است.

برای کس��انی ک��ه نس��خه اول این ب��ازی را تجربه 
نکرده ان��د، بای��د بگوییم بخش��ی از داس��تان بازی با 
دیالوگ های معدود و بیش��تر آن با متون نوش��ته شده 
روی دی��وار یا موج�ود در رایانه ها روایت می ش��ود در 
حالی که س��ازن�ده در روای�ت داستان هیچ بهره ای از 
تصویر نمی ب�رد و داس��تان ب��ازی را ص�رف�ا به افراد 
ب��ا حوصل��ه و کنجک�او پیش��نهاد می ده���د، اگر چه 
بدون این داس��تان احتم�اال انگیزه کافی برای دنبال 
کردن روال حل کردن معم�اهای پیچیده بازی وجود 

نخواهد داشت.
گیم پل��ی بازی یک پازل با زوایه دید اول ش��خص در 
فضایی کامال س��ه بعدی اس��ت. از این منظر بازی را 
 Portal می توان کامال با عنوان شگفت انگیز و موفق

مقایسه کرد.
بازی خالی از هر زد و خورد یا فعالیت اکش��ن اس��ت 
و آن چیزی ک��ه بازی را جذاب می کند، صرفا معماها 
و پازل های جور واجوری اس��ت که س��ازنده بازی به 

خبربازی

خبربازی
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 سالم بایت. مي خواهم آي پد بخرم ولي هیچ اطالعاتي از تنوع و کارایي مدل هاي 
مختلف آن ندارم. لطفا یک مطلب درباره آن بنویسید. 

 سالم بایت عزیز. می خواستم تبلتی مخصوص کار با اینترنت بخرم. لطفا راهنمایی ام 
کنید.

 سالم بایت. دوست دارم فرصتی پیش بیاد که بتونم بیام دفترتون و شخصا از همه 
همکاران دوست داشتنی و زحمتکش بایت تشکر کنم.

 سالم به تمام بایتي هاي عزیز. می خواستم عرض کنم چه قدر فهرست قیمت های تان 
تکراري است. اگر تنوع بدهید خیلی عالی مي شود. 

 سالم بایت. لطفا یک عینک سه بعدی خوب برای لپ تاپ معرفی کنید. 

 سالم بایت. لطفا کتابی معرفی کنید که بتوان بدون نیاز به کالس آموزشی فتوشاپ را 
به خوبی آموخت و تا حدودی به آن تسلط پیدا کرد.

با  دهید.  توضیح  را   WinRAR فایل های  بازگشایی  و  قفل  روش  لطفا  سالم.  با   
تشکر فراوان 

 سالم. لطفا اگر ممکن است در مورد گوشی Huawei G610 یک نقد کوتاه بنویسید. 
ممنون

بازی  تا  کنید  معرفی  تومان   400 تا  خوب  گوشی  چند  لطفا  عزیزم.  بایت  سالم   
Subway Surf در آن به خوبی اجرا شود. 

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

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

 سالم بایت. لطفا در مورد گوشی سامسونگ گالکسی نوت3 توضیح دهید. در ضمن 
از هفته نامه خوبتون ممنون. 

 سالم بایت. لطفا نحوه تعمیر ویندوز را توضیح دهید. اگر امکانش هست در همین 
شماره چاپ کنید. با تشکر فراوان

 بایت سالم. آیا وقت آن نرسیده است که عالوه بر هفته نامه کاغذي و سایت اینترنتي 
یک مجله تصویري هم در شبکه استاني راه بیندازید مثل برنامه ب روز شبکه 3 یا برنامه 

بر خط شبکه 7 )در کل خدا قوت(

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

 سالم بایت. لطفا درباره iPhone 6 توضیح دهید.

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

مریـمخانبیکـی-جـوادعلیپورمطلق-سـمیهخلیلی-سـمانه
خلیلی-حبیبا...سـبزهکار-نرگسمودب-معینباغشاهی-مهال
مولوی-علیرضاسهامی-سیدعلیاکبرخیاطیان-معصومهوحدتی
-سیدعلیمهدوی-فاطمهسـاداتمهدوی-سیدابوالفضلمهدوی
-محمدابطحیمقدم-سـیدمهدیارمهدوی-بهنازمیرزایی-مریم
منصـوري-مجیدجعفریانـي-حامدجعفریاني-فریـدهذوالفقاری
-مهـدیدائـی-حیدرذبیحـی-سـیدهفاطمهموسـوی-مهران
بینائیمحمودآباد-ابوالفضلذوالفقاری-یاسـرسعادتنژاد-محمد
صدیقی-مونادباغیان-فرنگیساسماعیلی-انسیهآذرکسب-رضا
لطفيایلهائي-مهرانذوالفقاری-حسـینذوالفقاری-فاطمهشامی
-عبدالرحمـانوضعیرودی-سـاراملکسـیما-امیرعباسصانعی
-سـعیدخیراتی-ابوالفضلمرشدلو-مریمواعظینژاد-حمیدرضا
زنجانـی-هادیبروشـکی-رضاغالمی-تهمینهدهقان-عیسـی
دهقـان-زهرهغالم-آیدیننوری-امیددیمی-ماهمنیرابراهیمپور
-محبوبـهجعفـری-رضالطفيایلهائي-انسـیهآذرکسـب-علی
علیونفرگی-حمیدطاهرزاده-امیرپورطالبی-حبیبا...سـبزهکار

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

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

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

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

1- سرویسی برای ساخت وب سایت )صفحه 4( - از فرمت فایل ها )صفحه 
12( 2- صفحات اینترنتی - اندیشه و نظر - نشانه مفعول است 3- کسی 
که اطالعات و اخبار موسسه یا کشوری را مخفیانه به دست آورد - سرپرست 
4- تکرار یک حرف - متر ناقص - اعتراف 5- سیستم عامل گوگل )صفحه 
3( - از ترکیب آب و صابون ایجاد می شود 6- لیگ - واهمه 7- از حروف 
ندا - وسیله حرکتی برخی از موجودات تک سلولی 8- از کنسول بازی های 
قدیمی - پولک 9- کلمه ای که در هنگام تعجب به کار می رود - از انواع 
لبنیات - مسیر 10- از طوایف غرب ایران - فرمان 11- سیستم عامل نوکیا 

)صفحه 3( - روز

رمز جد    ول 375  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)4 افقی و 7 عمودی( - )6 افقی و 1 عمودی( - )5 افقی و 10 عمودی( - )3 افقی و 7 عمودی(

)Anti Trust( رمز جد    ول شمــاره 374: آنتی تراست

عمـودی:

1- غول جهان اینترنت )صفحه 3( - از سیستم عامل های متن باز )صفحه 
3( 2- پروردگار - گل نرمی که در آب گل آلود ته نش��ین ش��ود – کمک  
3- س��نگ های قیمتی که در انگش��تر و زیور آالت ب��ه کار می رود - به 
عمل استنشاق هوا گفته می شود 4- یکی از عوامل موثر در میزان استفاده 
م��ردم آمریکا از اینترنت )صفح��ه 5( - یکی از عناصر چهارگانه طبیعت 
5- نگرانی - از رنگ های رنگین کمان 6- موسس��ه تحقیقاتی در حوزه 
اینترن��ت )صفحه 5( - تیره و غیر ش��فاف 7- آدرس اینترنتی - روش��ن 
بودن چراغ ID 8- مروارید - توانایی - حافظه رایانه 9- دوست و همراه 
- از مرورگرهای اینترنتی )صفحه 12( 10- پوش��ش سنگی بدن برخی 
از جانوران - از انواع دس��رهای خوش��مزه 11- مرورگر شرکت موزیال – 

پوسته های گرافیکی

همـــراهباشـــماجـــدول

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی 
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مد    یـر اجرایي:
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2000999
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 37617000
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نشـانی
بلوار ســازمان آب )شهید     صاد    قی(

د    فتر مرکزی روزنامه خراســان
ضمیمه بایت

المپ هوشمند

نمونه جدیدی از المپ های هوشمند Ilumi به تازگی به بازار عرضه شده که مجهز 
به فناوری بلوتوث بوده و ش��امل دو مدل A19 و BR30 است که میزان روشنایی 

آن ها متفاوت می باشد.
هر دو مدل به گوش��ی هوش��مند شما متصل ش��ده و امکان تنظیم از لحاظ میزان 
روش��نایی، روش��ن و خاموش ش��دن و تنظیم رنگ نور المپ جهت بیدار شدن از 

خواب را دارا هستند.
توس��ط اپلیکیش��نی که  برای المپ ها روی گوشی شما نصب می شود تا 50 المپ 

مختلف را می توانید کنترل کنید.
جنس کالهک المپ از آلومینیوم بوده و تبادل حرارتی در آن بس��یار کم اس��ت و 

انرژی هدر نمی دهد.
این محصول 45 دالر قیمت دارد.

موبایل خود را برشته کنید!

اگر نوعی شارژر منحصر به فرد می خواهید که بالفاصله بعد از شارژ گوشی، به روشی 
جالب شما را مطلع سازد، Foaster نمونه ای بسیار ایده آل خواهد بود.

این شارژر که شبیه به توستر طراحی شده است اگر چه موبایل شما را برشته نمی کند 
ولی انرژی را برای انواع وسایل الکترونیکی شما فراهم خواهد کرد.

Foaster نی��از به هیچ گونه کابلی جهت اتصال به وس��ایل ش��ما ن��دارد، اگر چه 

امکان اتصال کانکتور کوچک وجود دارد بلکه در واقع نوعی ایستگاه شارژ است که 
گوش��ی های مختلف و تبلت های کوچک را در خود جای داده و ش��ارژ شده تحویل 

می دهد.
بعد از شارژ شدن، درست مانند نان تست شده گوشی یا تبلت شما باال می آید و اعالم 

می کند که شارژ تمام شده است.
این ایستگاه شارژر در نوع خود بی نظیر است.

تصویری در تاریکی مطلق

کانن دوربین جدیدی به نام ME-20F-SH را به بازار عرضه کرده و آن را اولین دوربین 
کانن دانسته که بیشینه حساسیت آن 4 میلیون است. با وجود این حساسیت می توان گفت  
که این دوربین قادر است در تاریک ترین محیط ها نیز به ثبت تصویر بپردازد. این دوربین 
قادر است در چنین محیط هایی تصاویری را ثبت کند که چشم انسان قادر به دیدن آن ها 
نیست. کانن به این موضوع اشاره کرده که می توان این دوربین را در کاربردهایی نظیر 
ثبت فیلم های سینمایی، مستندهای حیات وحش و کاربردهای امنیتی مورد استفاده قرار 
داد. سنس��ور 35 میلی متری فول فریم CMOS مورد اس��تفاده در این دوربین در سال 
2013 معرفی شد و در آن زمان نیز به خاطر ویژگی های خارق العاده اش در ثبت تصاویر 
در محیط های کم نور تحسین بسیاری را به خود جلب کرده است. راز عملکرد فوق العاده 
آن در اندازه پیکسل های سنسور است. براساس اطالعات ارائه شده اندازه هر پیکسل 5.5 
برابر بزرگ تر از اندازه پیکسل ها در دوربین ها با لنز های قابل تعویض است. کانن دوربین 
مورد نظر را از دسامبر سال جاری میالدی روانه بازار خواهد کرد. این دوربین با توجه به 

ویژگی هایش چندان نیز ارزان نیست. برچسب قیمت این دوربین 30000 دالر است. 

سلفی های زیبا بگیرید

ی��ک عکاس ژاپنی برای ایجاد عکس های س��لفی ب��ا کیفیت باال، 
اب��زاری جالب به نام KIRA را طراحی کرده که با قرار گرفتن روی 
گوش��ی امکان گرفتن س��لفی های با کیفیت را، بدون انعکاس نور و 
یا وجود س��ایه روی تصویر، میسر می سازد. با استفاده از این فالش 
حلقوی می توان تصاویر جالب توجهی را از س��وژه هایی ثبت کرد که 
نزدی��ک پس زمین��ه تصویر قرار دارند. با بهره گی��ری از آن می توان 
سایه هایی به شکل هاله در پشت سوژه ایجاد کرد. اگر چه ظاهر این 
ابزار کمی زشت است ولی در هر صورت برای افرادی که به تصاویر 
سلفی عالقه دارند استفاده از این فالش بسیار کاربردی خواهد بود.

بازی دوستان به گوش

اگر از طرفداران FPS هس��تید، حتما برای ش��ما مهیج خواهد بود اگر 
 Tactical صف�حه کلی�د و ماوس���ی را به ن�ام Hori بدانی�د ش���رک�ت
Assault commander4 برای PS4 به بازار عرضه کرده اس��ت. این 

صفحه کلید که طراحی آن مخصوص PS4 می باشد، مجهز به تعدادی 
دکمه و Dpad می باشد که کلیدها امکان برنامه ریزی داشته و لذت انجام 
انواع بازی های مهیج را برای بازی دوس��تان به ارمغان خواهد آورد. این 
صفحه کلید و ماوس 120 دالری به زودی وارد بازار خواهد ش��د. طبق 
گفته شرکت سازنده این محصول نسبت به نمونه مشابه قبلی بسیار با 

کیفیت تر و سریع تر بوده و مورد استقبال چشمگیری قرار خواهد گرفت.

 شاد ی طباطبایی

دکمه ای برای ویندوز دهم
یک��ی از ویژگی های اصلی ویندوز 10 مایکروس��افت، 
دستیار صوتی نام آش��نای این شرکت یا همان کورتانا 
خواهد بود. به همراه عرضه سیستم عامل ویندوز 10 به 
بازار فناوری، "کورتانا"، دس��تیار هوشمند دیجیتالی نیز 
معرفی خواهد شد. با ورود دستیارهای دیجیتالی هوشمند 
به زندگی ما، کامپیوترها نیز مجبور به هماهنگی با این 
فناوری می گردند. روی صفحه کلید نیز دکمه جدیدی که 
شرکت مایکروسافت توسط آن قادر به عرضه خدمات 

کورتانا به کاربران می باشد، اضافه خواهد شد.
احتمال می رود "دس��تیار هوش��مند" که ابتدا از س��وی 
شرکت توشیبا وارد بازار خواهد شد، پس از مدتی کوتاه، 
از س��وی همه مارک ها نمونه برداری گ��ردد. با کمک 
دکمه "دستیار هوش��مند"، کاربران با یک تماس، قادر 
ب��ه برق��راری ارتباط با کورتانا بوده و فق��ط با صدا قادر 
خواهند بود تا ازدستیارصوتی درکامپیوتر استفاده نمایند. 
این دکمه که با سیستم بلوتوث به کامپیوتر شما متصل 
می شود به اپلیکیشن خاصی نیاز ندارد. این دکمه برای 
انجام فعالیت های دیجیتالی از قبیل ارس��ال ایمیل، سر 
زدن به وب سایت های مختلف و امور دیگر از راه دور به 

شما کمک می کند.
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