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کوجیما به روزهای اوج خود باز می گرددایمیل هنوز پیر نشده است!
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برای  که  پست  شرکت  سوی  از  شده  ارائه  ایمیل های 
ایجاد آنها نیاز به پرداخت هزینه، مراجعه حضوری و ارائه 
اطالعات مختلف وجود داشت طی سال های گذشته مورد 
انتقادات متعدد قرار گرفته است. حال معاون برنامه ریزی 
و توسعه شرکت پست از تغییرات ایجاد شده در وضعیت 
این سرویس خبر داده و از رایگان شدن این ایمیل ها برای 
کاربران حقیقی می گوید. مجتبی نصیری در گفت وگو با 
ایسنا، به پاسخگویی به پرسش هایی که دراین خصوص 
وجود دارد پرداخته و از برنامه ریزی برای جذب 60 میلیون 
کاربر برای این خدمت یاد کرد. وی همچنین خاطر نشان 
کرد: قطعا طی سال های آتی وضعیت خدمات دهی ایمیل  
شرکت پست و شرایط ایجاد آن تغییر خواهد کرد. در حال 
حاضر این سرویس در نهایت امکان پاسخگویی به یک 
میلیون کاربر را داشته و حداکثر ظرفیت آن 500 مگابایت 
است اما برنامه ریزی های شرکت پست بدین ترتیب است 
که طی سه بازه زمانی به ترتیب 22، 40 و 60 میلیون کاربر 
برای این سرویس وجود داشته باشد و شرایط به گونه ای 

پیش برود که هر ایرانی یک ایمیل پست داشته باشد.

هزینهایکهرویدستدولتمیماند
عنوان  حال  عین  در  پست  شرکت  برنامه ریزی  معاون 
کرد: در حال حاضر در سطح دنیا در کشور های مختلف 
ایمیل های متعددی وجود دارد و بسیاری از کشور ها ایمیل 
که  دنیا می توان گفت  تمام  در  اما  دارند  را  خاص خود 
یاهو و جی میل در صدر قرار دارند، اما این موضوع دلیل 
نامه  برای جابه جایی یک  مثال  به عنوان  نمی شود که 
اداری در یک کشور، اسناد مربوطه تا سرورهای یاهو و 
جی میل رفته و باز گردند. اکنون اگر قرار است نامه ای در 
یک اداره از طبقه ای به طبقه دیگر منتقل شده یا میان 
دو اداره جابه جا شود، چه لزومی دارد که تا سرور یاهو و 
جی میل در کشورهای دیگر برود و بازگردد؟ وی ادامه داد: 
ممکن است گفته شود که استفاده از ایمیل های خارجی 
هزینه ای ندارد. این صحبت برای کاربر درست است، اما به 
هرحال دولت ها برای هر رفت و آمد و ترافیک بین المللی 
هزینه پرداخت می کنند و بودجه کشور صرف این موضوع 
می شود. نصیری در ادامه در پاسخ به این سوال که با این 
شرایط آیا منطقی تر نیست که ارگان های دولتی از جمله 
شرکت پست، در ارائه ی خدمات ایمیل شرایط دسترسی 
را به گونه ای تسهیل کنند که مردم تا این اندازه به یاهو و 
جی میل عالقه نشان نداده و از سرویس های داخلی استفاده 
کنند، توضیح داد: اکنون ایمیل های شرکت پست 170 هزار 
کاربر دارد. از سوی دیگر ما حتی در طراحی این سرویس 
سعی کرده ایم آن را به گونه ای ایجاد کنیم که با ایمیل های 
متداول شباهت داشته باشد تا موجب سردرگمی و سختی 
مردم نشده و مردم بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند. 
معاون برنامه ریزی شرکت پست در عین حال به در نظر 
گرفتن چهار زبان فارسی، انگلیسی، فرانسه و عربی برای 

ایمیل های شرکت پست اشاره کرد و در خصوص مراحل 
ایجاد این ایمیل ها اظهار کرد: در مرحله اول عالقه مندان 
به  پورتال شرکت پست نسبت  به  با مراجعه  می توانند 

پرکردن فرم ثبت نام مربوطه اقدام کنند. 

چراایمیلپست؟
وی در پاسخ به این سوال که البته در این مرحله اطالعات 
این  کسب  لزوم  که  می شود  گرفته  کاربر  از  متعددی 
اطالعات مشخص نیست، توضیح داد: درست است که 
برای ایجاد این سرویس اطالعات مختلفی از کاربر گرفته 
می شود، اما در نهایت شرایط به گونه ای است که استفاده از 
سرویس پست الکترونیک شرکت پست مزایا و ویژگی های 
خاص خود را دارد. به عنوان مثال اگر شما برای مکاتبه با 
یک سازمان رسمی از این ایمیل ها استفاده کنید نیاز شما 
به مراجعه رسمی کمتر شده و آن سازمان با توجه به این که 
ایمیل را از طریق یک شرکت رسمی دریافت می کند، آن 
را به منزله ی یک درخواست رسمی تلقی می کند، بدین 
ترتیب استفاده از این سرویس به نوعی موجب می شود 
سازمان مربوطه نامه شما را به عنوان یک نامه معتبر در 
نظر بگیرد. معاون برنامه ریزی شرکت پست ادامه داد: حال 
ممکن است برخی نسبت به استفاده از سرویس های داخلی 
بی اعتماد باشند که این موضوع ریشه در مباحث فرهنگی 
دارد، اما قطعا الزامی در استفاده از ایمیل های داخلی وجود 
ندارد و مردم می توانند برای انتقال موضوعات شخصی از 
ایمیل های دیگر و برای پیگیری امور رسمی و اداری خود از 
ایمیل های شرکت پست استفاده کنند، چرا که این سرویس 

موجب تسهیل ارتباط بین شهروندان و ارگان های داخلی 
خواهد شد و در خصوص مسائلی مانند احراز هویت به 

سازمان مربوطه اطمینان خاطر می دهد.

یکمهلتدوهفتهای
اما معاون شرکت پست در پاسخ به این مطلب که آیا دریافت 
هزینه، مراجعه حضوری یا مدت اعتبار دو هفته ای در نظر 
گرفته شده برای فعالیت پست الکترونیکی شرکت پست 
با مولفه های خدمت رسانی خوب همخوانی دارد، متذکر 
شد:  در حال حاضر استفاده از ایمیل پست حداقل برای 
مشترکان حقیقی هزینه ای ندارد. در خصوص مشترکان 
حقوقی هم اگر چه هزینه ای اندک دریافت می شود اما 
کسب و کار ما بر مبنای این هزینه ها نمی چرخد و نگاه 
اقتصادی به موضوع نداریم. به همین دلیل همان طور که 
اشاره شد ایمیل پست برای مشترکان حقیقی رایگان است. 
معاون شرکت پست در بخش دیگری از صحبت های خود 
با بیان اینکه سرویس هایی مانند جی میل و یاهو راه خود را 
در دنیا باز کرده و تبدیل به نوعی نیاز شده اند، به ذکر خاطره 
ای پرداخته و عنوان کرد: زمانی سفری به چین داشتم و 
آنجا با توجه به فیلتر بودن جی میل یکی از همسفران افغان 
ما امکان برقراری ارتباط الکترونیک خود را از دست داده بود 
اما ما اکنون در ایران از این توان برخورداریم که حتی برای 
کشورهای منطقه نیز تسهیالتی در نظر گرفته و خدماتی 
ارائه کنیم. به طور مثال حتی این امکان وجود دارد که برای 
کشوری مثل افغانستان نیز با پسوندهای خاص این کشور 

به ارائه ایمیل های پست بپردازیم.

ایمیل های پست رایگان شد
معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت پست از تغییرات در سرویس ایمیل پست می گوید

در حال حاضر این سرویس در نهایت امکان پاسخگویی به یک میلیون کاربر 
را داشته و حداکثر ظرفیت آن 500 مگابایت است

اطالعیه دردسرساز مخابرات

 سعید    طباطبایی

در حالی که وزیر ارتباطات، شرکت مخابرات را به مانند هر شرکت غیر دولتی می داند 
که باید مانند بقیه ش��رکت ها سیاس��ت های دولت را دنبال کند، انتشار اطالعیه ای از 
س��وی شرکت مخابرات ایران که در سایت رسمی این شرکت آمده و توسط برخی از 

خبرگزاری ها هم باز نشر شده است بازتاب های متفاوتی را به همراه داشت.
ت��ا آن جا که یک کارش��ناس ارتباطات در یادداش��تی واکنش خود را به این مس��ئله 
این گون��ه اعالم کرده است:"ش��رکت مخابرات اع��الم کرده اس��ت آمادگی دارد در 
چارچوب قانون مجددا با دولت همکاری داشته باشد که باید به این نکته توجه داشت 
که ظاهرا این اپراتور مدتی با دولت همکاری مناس��ب نداش��ته یا قبال همکاری خارج 
از قانون داشته و در حال حاضر به دنبال همکاری از نظر قانونی است اما نکته اصلی 
این اس��ت که مخابرات شرکتی است که همانند س��ایر اپراتورها و بر اساس قانون و 
پروانه ای که دریافت کرده اس��ت باید با س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
فعالیت کند و مس��ائل خود را از طریق این س��ازمان پیگیری کند اما خود را در سطح 

دولت می داند".
از س��وی دیگر در اطالعیه ش��رکت مخابرات آمده اس��ت که در حال حاضر برای 5 
میلیون مشترک به دلیل کارکرد پایین، قبض صادر نمی شود و مخابرات مجبور است 

هزینه گزاف نگهداری این تلفن ها را بپردازد.
این کارش��ناس ارتباطات در تش��ریح این مس��ئله می گوید، امروز مشترکان به سمت 
اس��تفاده از تلفن هم��راه روی آورده اند و حت��ی در منزل نیز از تلفن همراه اس��تفاده 
می کنند استفاده از نرم افزار تلفن همراه و شبکه های اجتماعی موبایلی، قطعا استفاده 
از تلفن ثابت را کم کرده اس��ت و ش��اید بیشتر قشرهای کم درآمد یا روستایی هستند 
که هنوز اس��تفاده از تلفن ثابت را ترجیح می دهند و ش��رکت مخاب��رات ایران انتظار 
دارد ب��ا افزایش تعرفه تلف��ن ثابت بتواند هزینه نگهداری تلفن ثابت طبقه فرادس��ت 
جامعه را که کارکردی نداشته و برای آن ها قبض صادر نمی کند جبران نماید و بدین 
ترتیب از قش��ر ضعیف جامعه برای جبران هزینه های خود استفاده کند این کارشناس 
معتقد اس��ت که برخی در مجموعه مخابرات درپی آن هستند که تعرفه تلفن ثابت به 
حدی افزایش یابد که مکالمه با تلفن همراه برای مردم با صرفه تر شود و تغییر رفتار 
مش��ترکان را چگونه می توان با افزایش تعرفه جبران و زیان مخابرات در بخش تلفن 
ثاب��ت تامین کرد و این در حالی اس��ت که مخابرات در مجم��وع تلفن همراه و ثابت 
س��ود ده بوده و 2000 میلیارد تومان س��ود توزیع کرده اس��ت. آیا برای توسعه نیاز به 

افزایش تعرفه دارد؟
گفتنی اس��ت در پی انتشار اطالعیه از س�وی ش��رکت مخاب�رات یکی از کارشناسان 
مرتبط در س��ازمان تنظیم مق��ررات وارتباطات رادیویی در پاس���خ به پیگیری ه�ای 
انجام گرفته ش��ده اعالم کرد، اطالعیه اخی�ر ش��رکت مخاب�رات ای�ران در سلس��ل�ه 
اق�دام ه��ای قبلی آن ش��رکت ب��رای پرهیز از پاس��خگوی�ی به انت�ظ��ارات به ح�ق 
مش��ت�رکان محس�وب می ش��ود و پاسخ ادعاهای مطرح ش��ده پیش از این به کرات 
اعالم ش��ده اس��ت، بنابراین با توج��ه به مطالب مندرج در  اطالعی��ه اخیر، به آگاهی 
می رساند که مستندات و چک های برگشتی شرکت مخابرات در این سازمان محفوظ 
اس��ت و مسئوالن مخابرات به این امر واقفند در ضمن به نظر نمی رسد که مسئوالن 
مخابرات با قوانین و مقررات حاکم بر چک ناآش��نا باشند، بنابراین مفهوم چک امانی 
روش��ن نیست و ایفا نکردن تعهدات و پرداخت بدهی به دولت با چنین بهانه ای قطعا 

مورد پذیرش هیچ مرجعی نخواهد بود.

یادداشت
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در حال حاضر در ش��اخه نرم افزار و تولیدات وابس��ته 
به آن ش��رکت های بسیار بزرگی فعالیت دارند و سعی 
می کنن��د که محص��والت آن ها به گونه ای باش��د که 

نیازهای اساسی ما را برطرف کند.
ش��رکت Oracle از بزرگ ترین و ش��ناخته شده ترین 
شرکت هایی است که در زمینه تولید نرم افزار فعالیت 
می کن��د. در س��ال 1977 میالدی این ش��رکت با نام 
 Relational Software ک��ه مخفف کلم��ات RSI

Incorporated بود، کار خودش را آغاز کرد. ش��اید 

بیش��تر اف��راد ش��رکت اوراکل را به خاطر ن��رم افزار 
بان��ک اطالعاتی آن، که با همین نام اوراکل اس��ت، 

می شناسند.
ش��رکت اوراکل از قدرتمندترین ش��رکت ها در زمینه 
مدیریت و نظم دهی ن��رم افزارهای مرتبط با  پایگاه 
داده ه��ا اس��ت، همچنی��ن تا ب��ه ح��ال، اوراکل نرم 
افزاره��ای قدرتمن��دی را برای ط��رح و برنامه ریزی 

سازمانی ERP ارائه کرده است.
ای��ن ش��رکت در حال حاض��ر بی��ش از 132365 نفر 
کارمن��د رس��می دارد و درآم��د س��االنه آن در حدود 

38.23 میلیون دالر بوده است.

هم اکنون مرکز اصلی این ش��رکت در ایالت کالیفرنیا 
بوده و مدیرعامل آن آقای Jeffrey Henley هستند. 
هنل��ی یکی از موثرترین افراد در پیش��رفت ش��رکت 

اوراکل به حساب می آید.
او از ابت��دای س��ال 2004 بود که به ش��رکت اوراکل 
ملح��ق ش��د و تا قبل از آن از س��ال 1991 تا س��ال 

 Board of Directors 2004 مدیر اجرایی ش��رکت
بود. هنل��ی تحصیالت خود در مقطع کارشناس��ی در 
رشته اقتصاد و در مقطع کارشناسی ارشد هم در شاخه 
MBA ادامه داده اس��ت و یکی از دانش��جویان ممتاز 

دانشگاه کالیفرنیا بوده است.
س��ایت news-business.vlex مصاحب��ه ای را ب��ا 
آقای هنلی انجام داده اس��ت که خواندن آن می تواند 

برای شما هم جذاب باشد.

با عظمت چون  نظر شما چرا شرکتی  به   
جدی  گامی  افزار  سخت  زمینه  در  اوراکل 
برنمی دارد و در این زمینه فعالیت زیادی ندارد؟

من می دانم که ش��رکت هایی که کارایی خود را در هر 
دو زمینه س��خت افزار و نرم اف��زار به یک میزان باال 
برده اند بس��یار موفق تر از شرکت هایی بوده اند که تنها 
در یک ش��اخه حرکت کرده اند. به طور مثال می بینیم 
که گوشی آیفون که محصول شرکت اپل است بسیار 
موفق تر از گوش��ی بود که مایکروس��افت به بازار ارائه 
کرد. اوراکل هم دوست دارد که همچون شرکت های 
سیس��کو و اپل با یک برنامه ریزی درس��ت و حساب 
شده به این زمینه وارد شود زیرا شرکت هایی که بدون 
فکر و با عجله به این عرصه وارد شدند متحمل ضرر 
زیادی ش��ده و از ش��اخه اصلی فعالیت خودش��ان هم 
باز مانده اند و من دوس��ت ندارم اوراکل با این س��ابقه 
درخش��انش به این مرحله برس��د و این تجربه تلخ را 

داشته باشد.

این  در  سیسکو  و  اپل  شرکت های  بله.   
اوراکـل  آیا  اما  کرده اند  عمل  خوب  زمینه 
چه  که  است  کرده  فکر  موضوع  این  به 
سخت افزارهایی را می خواهد طراحی کند که 

برای آن ها نرم افزار هم بنویسد؟
همان ط��ور که تم��ام افراد ه��م می دانن��د، محصول 
اصلی ش��رکت اوراکل، پایگاه داده هایی است که ارائه 
می دهد، ما در چند س��ال گذش��ته در این فکر بودیم 
که خودمان س��خت افزاری را مناس��ب با ویژگی های 
این ن��رم افزارهای بان��ک اطالعاتی چون ماش��ینی 

مخصوص به اگزادیتا، طراحی کنیم.
با این هدف س��عی داش��تیم که در رده ش��رکت هایی 
قرار بگیریم که برای نرم افزارهایش��ان سخت افزار یا 

بالعکس، طراحی می کنند.
تا حدی هم در این راه گام برداشتیم، اما برنامه ریزی 
دقیق ت��ری ب��رای این کار نیاز داری��م. همان طور که 
گفتم باید با یک مدل اس��تاندارد و برنامه ریزی بدون 

خطا به این عرصه وارد شویم.

 اگر به دوران کودکی شما بازگردیم، باز هم 
تالش می کنید که به همین جایگاه کنونی تان 
در شرکت اوراکل برسید یا چیز دیگری در ذهن 

دارید؟
من فکر نمی کنم که ش��خصیت انس��ان با بازگش��تن 
به دوره های قبل زندگ��ی اش تغییر پیدا کند، در مورد 

خودم هم به این موضوع اعتقاد دارم.
من به هر چه که دوس��ت داشته ام دست پیدا کرده ام 
بنابرای��ن اگر باز هم به دوران گذش��ته بازگردم بعد از 

مدتی به همین جا خواهم رسید.

از  بیشتر  موفقیت شما  این  در  کسی  چه   
دیگران سهم داشته است؟ 

مادرم تنها فردی اس��ت که به جرات می توانم بگویم، 
تمام موفقیت هایم را از او دارم.

از هم��ان دوران کودک��ی در تمام رش��ته ها برای من 
معلم می گرفت و مرا به صورت تخصصی با رشته های 

مختلف آشنا می کرد.

نقشی  هیچ  موفقیت ها  این  در  پدرتان   
نداشت؟

او ه��م به ش��کل و روش خاص خودش مرا تش��ویق 
می کرد. مانن��د پدری که در فیلم "روز بی نیازی" بود، 
پ��در من هم اعتقاد دارد که یک مرد موفق هر چیزی 

را می داند و در همه امور تخصص دارد.
این اعتقاد از نظر بس��یاری از افراد غیرمنطقی به نظر 
می آید اما ش��اید برای من یکی از دالیل رس��یدن به 

موفقیت بود.

بعضی از مردم هم هس��تند که بیشتر از این که کارایی یا کیفیت یک وسیله برایشان 
مهم باش��د بیشتر به دنبال مارک یا همان برند وسیله هستند. به عنوان نمونه ممکن 
اس��ت که گوشی آیفون شرکت اپل زیاد به کارش��ان نیاید ولی همین که گوشی شان 

اپل باشد باعث می شود که احساس رضایت کنند.
این موضوع در بس��یاری از کشورها دیده می ش��ود و تعداد کاربرانی که به برند مورد 
اس��تفاده خود اهمیت زیادی می دهند کم نیس��تند به همین خاطر ش��اید بد نباشد که 
بدانید هر س��اله موسس��ه BrandZ به بررسی و معرفی فهرست صدتایی از برترین و 

ارزشمندترین برندهای جهان در بخش ها و صنایع مختلف می پردازد.
مدیران این موسس��ه اعتقاد دارند که در میان نام های مختلفی که در جهان به عنوان 
تولید کننده ش��نیده می شود، برخی از نام ها بیش��تر در یاد مانده یا همیشه در ذهن ها 
باق��ی می مان��د و در واقع این تاثیر گذاری عملکرد آن ش��رکت اس��ت که باعث این 

ماندگاری می شود.
در این فهرس��ت 100 تایی هر س��اله نام برندهای بزرگ جه��ان فناوری هم جایگاه 
خاص خود را داش��ته و سهم بسیار چشم گیری از این ارزشمندترین برندهای جهانی 

را به خودشان اختصاص می دهند.
امسال هم مانند سال گذشته نام شرکت اپل به عنوان یکی از با ارزش ترین برندهای 
دنیا می درخشید و با وجود این که ارزش بازار این شرکت به نسبت سال گذشته رشد 
بسیار کمی داشته است اما باز هم اپل به عنوان یکی از محبوب ترین و با ارزش ترین 

برندهای موجود در جهان شناخته شده است.
بازار فروش این ش��رکت در این س��ال رقمی باالی 198 میلیارد دالر داش��ته است و 

همین عدد می تواند با قدرت اپل را در این لیست نگه دارد.
در م��ورد دیگر ش��رکت های جهان فناوری هم باید بگوییم که ش��رکت یاهو در چند 
س��ال گذش��ته به دلیل مش��کالت مدیریتی که با آن روبه رو بود و همچنین به دلیل 
مش��کالتی که از نظر اقتصادی ب��ا آن ها درگیر بود از فهرس��ت معتبرترین برندهای 
جهان بیرون افتاده بود اما در این سال مدیریت خوب مایر توانست دوباره این شرکت 
را به لیست 100 تایی برگردانده و امسال توانست خودش را به زور در اواخر فهرست 

منتشر شده جا دهد.
از دیگر شرکت هایی که به تازگی به این فهرست وارد شده بودند می توان به شرکت 
مخابراتی BT انگلس��تان اشاره کرد که جایگاه 94 را به خودش اختصاص داده بود و 

ارزش بازار این شرکت چیزی در حدود 532 میلیارد دالر اعالم شده است.
اما مگر می شود که لیستی از بهترین ها در جایی منتشر شود و نام شرکت گوگل در آن 
به چش��م نخورد. امسال شرکت گوگل با ارزش 173 میلیارد دالر رتبه بسیار خوبی را 
در جدول به خود اختصاص داده بود و شرکت بزرگ و معتبر IBM هم با یک اختالف 
جزئی با ارزش 162 میلیارد دالر در جایگاه پس از آن قرار گرفته بود. نام شرکت های 
دیگری هم در این لیس��ت دیده می شد. به عنوان مثال شرکت مایکروسافت با ارزش 
 Sap 88 میلیارد دالر در میان 10 تای اول لیس��ت قرار داش��ت و شرکت نرم افزاری

هم با ارزش 54 دالر در رتبه نوزدهم جا گرفت.
متاسفانه یا خوشبختانه باید گفت در جهان فناوری به هیچ عنوان نمی توان با قطعیت 
در رابطه با روند کاری یا جایگاه یک ش��رکت صحبت کرد. زیرا هر ساله شرکت های 
جدید با ایده های ناب ظاهر می ش��وند و جایگاه ش��رکت های بسیار موفق را به خطر 
می اندازند. به خصوص با ظهور اپلیکیش��ن های تلفن همراه و موفقیت نرم افزارهایی 

نظیر تلگرام و وایبر این ماجرا بیشتر از گذشته احساس می شود.

برترین های صنعت فناوری
 گلسـا ماهیـان

اوراکل، صاحب قدرتمندترین بانک های اطالعاتی

مصاحبه با آقای جفری هنلی، مدیرعامل شرکت اوراکل

شرکت اوراکل Oracle از شناخته شده ترین شرکت هایی است که در زمینه 
تولید نرم افزار فعالیت می کند

یادداشت
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هی��چ گاه چنین س��رعت عمل��ی را نمی توانس��تیم در 
رفتاره��ای مخابرات ببینیم. منظورمان از این س��رعت 
عم��ل را بش��نوید بعد قض��اوت کنید که آیا ش��ما هم 
متعجب می شوید یا نه؟ تنها 10 روز بعد از اتمام مهلت 
پرداخت قبض تلفن ثابتی که بدهی قبلی نداشته و مبلغ 
قب��ض تلفن هم 16 هزار تومان ناچیز بوده، تلفن ثابت 
مشترک مورد نظر یک طرفه می شود! سرعت عمل در 
این اندازه حقیقتا بی نظیر اس��ت! می ترسیم حتی برای 
تعجب کردن هم فرصت کافی نداشته باشیم. مشترک 
م��ورد نظر را بگو که حاال باید متحمل چه هزینه هایی 
ش��ود. خوب باالخره از مهل��ت پرداخت قبضش که آن 
را ندی��ده و ی��ک هفته هم مس��افرت ب��وده و فرصت 
نداش��ته قبض را پرداخت کند، گذشته و شاید مخابرات 

حق داش��ته که تلفن وی را ی��ک طرفه کند. اصال چه 
کسی گفته است که درخواست یک خط تلفن بدهی و 
بالفاصله مخابرات هم به شما تحویل دهد. باید 5 سال 
ناقابل در انتظار باش��ی و تازه صدای��ت هم در نیاید. 5 
سال که زمانی نیست می خواهند تلفن بدهند! ساختمان 
که نمی خواهند بس��ازند. حقیقتا ممنونیم از این سرعت 
عمل که مخابرات از خود به خرج داده است. می خواهیم 
به مخابرات پیش��نهاد دهیم آن بند بدهی گذشته را از 
قب��وض خود حذف کند چرا که ب��ه ظاهر نیازی به آن 
نیس��ت و با حذف آن می توان��د در کاغذ و جوهری که 
برای مش��ترکان چاپ می کند، صرفه جویی کرده و این 
گونه از هدر رفت منابع مالی خود جلوگیری کند و تازه 

خود را دوستدار طبیعت هم نشان دهد.

بانک اطالعات رزمی
فیلم ها و کلیپ های رزمی را دانلود نمایید

اولیـن لینک این هفتـه به هنرهای رزمی اختصاص دارد. در وب سـایت 
"رزم آور" بـه عنوان بانک اطالعات ورزش های رزمی با کلیه رشـته های 
رزمی آشـنا خواهید شد. در این وب سایت شـما می توانید ضمن اطالع 
از اخبـار رزمی ایران و جهان، مقاالت مرتبط با هنرهای رزمی را مطالعه 
نموده و اسـاتید رزمی داخل و خارج از کشور را بشناسید. همچنین این 
وب سایت به معرفی رشته های رزمی، معرفی سالح های رزمی و معرفی 
نـام آوران و مشـاهیر این ورزش ها می پردازد. افزون بر موارد باال شـما 
قـادر خواهید بود فیلم هـا و کلیپ های رزمـی، نرم افزارهای ورزشـی و 

کتاب های رزمی را دانلود نمایید.
www.razmavar.com

چیدمان نوبرانه
اتاق فرزند خود را کودکانه تزئین کنید

داشتن چیدمانی زیبا و به روز در نمای بیرون و نمای داخلی منزل یا محیط کار، 
باعث انگیزه، شور و شعف و سرزندگی افراد در زندگی روزمره می شود. به همین 
منظور پیشنهاد بعدی این هفته را به طراحی دکوراسیون اختصاص داده ایم. 
در وب سـایت نوبرانه به جدیدترین چیدمان، تزیین و طراحی دکوراسـیون 
در زمینه های دکوراسـیون داخلی، دکوراسـیون اتاق پذیرایی، دکوراسـیون 
آشپزخانه، دکوراسیون اتاق خواب، دکوراسیون اتاق کودک، دکوراسیون اداری 
و دکوراسیون سرویس بهداشتی پرداخته شده است. همچنین در این سایت 

می توانید از تصاویر زیبا در زمینه طراحی دکوراسیون لذت ببرید.
www.nobaraneh.com

فناوری نانو
با کاربردهای صنعتی دانش نانو آشنا شوید

سومین وب سایت لینکدونی این هفته به وب سایت ستاد ویژه توسعه فناوری 
نانو، زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اختصاص دارد. در این 
سایت شما می توانید از آخرین و جدیدترین اخبار در زمینه کاربردهای نانو، 
ساختارهای نانو، ساخت، محاسبه و رویدادهای این فناوری آگاهی پیدا کنید. 
همچنین شما قادر خواهید بود با تاریخچه، صنعت و بازار، شبکه آزمایشگاهی، 
جشـنواره های برتر، محصوالت، شـرکت های مرتبط، تجهیزات، نهادهای 
ترویجی و مدرسان این فناوری جدید آشنا شده و با مطالعه مقاالت، ماهنامه 

فناوری نانو و نشریه فضای نانو بر اطالعات خود بیفزایید.
www.nano.ir

ورزش روح
دانش یوگا را به صورت علمی فرا بگیرید

آخرین لینک این هفته یک مجله اینترنتی می باشد. مجله اینترنتی دانش 
یوگا راه های سالم سازی تن و روان را به شما نشان می دهد و توانمندی های 
جسم و ذهن تان را آشکار می سازد. در این وب سایت شما می توانید با عضو 
شدن در خبرنامه دانش یوگا ضمن مطالعه منتخب مقاالت و مجالت منتشر 
شده، از جدیدترین اخبار مرتبط مطلع شوید. همچنین کالس های آموزشی 
یوگا، کارگاه های ماساژ، آموزش مدیتیشن، سمینارها و دوره ها و آموزش 
فنک شویی از دیگر بخش های این مجله اینترنتی است. افزون بر موارد 
باال در این وب سایت وسایل یوگا، کتاب و سی دی های مرتبط با این رشته 

ورزشی معرفی شده اند. 
www.danesheyoga.com

س��رویس های ایمی��ل ای��ن روزه��ا در امکان��ات و 
فرآیندهای درونی خود بس��یار ش��بیه یکدیگر هستند 
و مدت هاس��ت که به روزرسانی آن ها تنها به تغییراتی 
در نمایش رابط کاربری آن ها محدود ش��ده است. اما 
س��رویس Geronimo که در ح��ال حاضر تنها برای 
سیس��تم عامل iOS منتشر ش��ده مدعی آن است که 

سرویس ایمیل را متحول خواهد کرد.
س��رویس جرونیمو ابع��اد مختلف��ی را در نحوه کار با 
ایمیل ابداع کرده است که یکی از نکات جالب آن در 
همین موضوع اس��ت که جرونیمو کاربر خود را مجبور 
نمی کند تا به یکباره با تمام این ابعاد آش��نا ش��ود. در 
این سرویس یک نشانگر وجود دارد که پروسه آشنایی 

کاربر را با این سرویس نشان می دهد.
در ه��ر مرحله که کارب��ر با یکی از مش��خصات این 
سرویس آش��نا می شود، این نش��ان گر یک مرحله به 

جلو می رود.
اگ��ر بخواهیم ب��ه بارزترین اختالف این س��رویس با 
سرویس های ایمیل دیگر اشاره کنیم باید نحوه نمایش 

ایمیل ها را در این س��رویس بررسی کنیم. ایمیل ها در 
این س��رویس برخالف عادت تمام س��رویس ها که از 
باال به پایین مرتب شده است نیست. ایمیل ها از چپ 
به راست مرتب و چیده شده است. ایمیل هایی هم که 
به یکدیگر مرتبط هس��تند و در یک سلسله گفت وگو 
ردوبدل شده اند زیر هم بر اساس تاریخ قرار می گیرند.
امکانی در برخی از سرویس های ایمیل وجود دارد که 
Snooze نام گرفته و این امکان در سرویس جرونیمو 

نیز یافت می ش��ود. با این امکان کاربر می تواند زمان 
دریاف��ت یک نامه را به تاخیر انداخت��ه تا در روزها یا 

زمان های بعدی نیز دوباره آن را دریافت کند.
در چه��ار گوش��ه صفحه نمایش این س��رویس چهار 
عملگر تعریف ش��ده اس��ت. کاربر می تواند نامه های 
دریافت��ی خود را گرفته و به یکی از این چهار گوش��ه 
بکش��د تا عملیات مورد نظرش روی نامه انجام شود. 
عملگر دو گوشه باال از پیش تعیین شده است که یکی 
بایگانی نامه و دیگر عالمت گذاری یک نامه است. دو 
عملگ��ر پایین را کاربر می توان��د تغییر دهد اما به طور 

پیش فرض عملگرهای حذف و افزودن به فهرس���ت 
to do تعریف شده است.

یکی از ابداع��ات جالب در س��رویس ایمیل جرونیمو 
اس��تفاده از سنس��ورهای گوش��ی ب��رای کار ب��ا این 
عملگرها است به طوری که کاربر برای مثال با تکان 
دادن گوش��ی می تواند نامه های انتخاب ش��ده خود را 

حذف کند.
همان طور که گفته شد تم�ام امکان�ات این سرویس 
برای کاربر جدید در دس��ت�رس نمی باش���د. در منوی 
این س��رویس برخ��ی از امکان�ات ب��ه ص�ورت قفل 
ش��ده وجود دارد که کاربر با تکمی��ل مراحل آموزش 
آن ها می تواند بخش های جدید س��رویس جرونیمو را 
ب��رای خود فعال کند. آش��نایی مرحله ب��ه مرحله این 
اجازه را هم به س��رویس جرونیم��و داده تا بتواند تمام 
ابداع��ات خود را به کاربر معرف��ی کند و هم به کاربر 
ای��ن فرص��ت را می دهد ت��ا بتواند عالوه بر آش��نایی 
با امکان��ات جرونیم��و از ازدحام مس��ائل جدید برای 

یادگیری در امان باشد.

بند بی مصرف بدهی گذشته!
 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

سرویس جرونیمو برای سیستم عامل iOS در دسترس کاربران قرار گرفت

ایمیل هنوز پیر نشده است!
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کارب��ران اینترن��ت هم��واره در معرض خطر س��رقت 
اطالعات حساس خود هستند در حالی که ممکن است 
از آن بی اطالع باشند. هکرها تالش می کنند اطالعاتی 
مانند نام کاربری، رمز عبور و اطالعات حساب بانکی 
کاربران را از طریق جعل یک وب  سایت، آدرس ایمیل 
و یا روش های مش��ابه به دس��ت آورن��د. در اصطالح 
ب��ه این کالهب��رداری، حمالت فیش��ینگ می گویند. 
در س��رقت آنالین، ابت��دا کاربر از طری��ق ایمیل و یا 
آگهی  های تبلیغاتی س��ایت  های دیگر، به یک صفحه 
قالبی هدایت شده و س��پس از او درخواست می  شود 
ت��ا اطالعات مهم مانند کارت اعتباری را وارد کند. در 
صورت گمراه شدن کاربر و وارد کردن اطالعات خود، 
فیشرها به اطالعات ش��خص دسترسی پیدا می  کنند. 
پی  پال، ای  بی و بانک  های آنالین از نمونه سایت های 

هدف برای این کار هستند.

مقابلهباحمالتفیشینگ
موسس��ه Ponemon در گ��زارش جدی��د خود 377 

حرفه فناوری اطالعات را در انواع ش��رکت ها با کمتر 
از 100 نف��ر کارمن��د و نیز بیش از 75 ه��زار کارمند 
مورد بررس��ی قرار داده که نیمی از هزینه آن ها صرف 
مقابله با حمالت فیشینگ شده است. به طور متوسط 
ش��رکت های با 10 هزار کارمند س��االنه 3.7 میلیون 
دالر هزینه بدی��ن منظور ص��رف می کنند. همچنین 
س��االنه 4.16 ساعت به ازای هر کارمند هدر می رود. 
در ای��ن میان 9 درص��د از هزینه ها مرب��وط به نقض 
داده های ناش��ی از نرم افزاره��ای مخرب و 6 درصد 
از آن ها ناش��ی از بدافزارها اس��ت. نقض داده ها یکی 
از بزرگترین تهدیدهای فیش��ینگ محس��وب می شود 
به طوری که بر اساس آخرین گزارش Verizon، این 
تهدید دومین عامل رایج در حمالت فیشینگ است و 
در سال گذشته حدود یک چهارم از حمالت به نقض 

داده ها اختصاص داشت.

کاهشهزینههاازطریقآموزش
 Ponemon اگرچه آمار ارائه شده در گزارش موسسه

ناخوش��ایند می باش��د اما در ادامه این بررسی به نتایج 
مثبت نیز اشاره ش��ده است. به عنوان مثال شرکت ها 
می توانند با آموزش نکات امنیتی در وب به کارمندان 
خود، هزینه های مربوط به فیش��ینگ را کاهش دهند. 
در همین راستا شرکت هایی که از برنامه های آموزشی 
اس��تفاده کرده اند به طور متوس��ط شاهد پیشرفت 64 

درصدی بوده اند.
این گزارش نش��ان می ده��د از این طریق به ازای هر 

کاربر 188 دالر صرفه جویی می شود.
هزین��ه کمت��ر از 4 دالر برای هر کارمن��د در بدترین 
حالت منجر به بازگش��ت 20 برابر و به طور متوس��ط 
باعث برگش��ت 50 برابر س��رمایه گذاری ش��رکت در 
مدت بیش از یک س��ال خواهد شد. همچنین عنوان 
ش��ده است که یک راه مناس��ب برای افزایش انگیزه 
یادگیری کارمندان، شبیه س��ازی یک حمله فیشینگ 
ب��رای آن ها می باش��د ب��ه طوری که به آن ها نش��ان 
می دهد چگونه صندوق های پس��ت الکترونیک آن ها 

در معرض خطر قرار می گیرد.

مدیریت واحد وجود ندارد
رشیـد     زارعی 

گزارشی در مورد سرقت آنالین

پدی��ده چندمدیریت��ی یک��ی از معض��الت موجود در 
مجموعه های مختلف اس��ت که ب��ه مرور زمان نتایج 
مخربی در آن مجموعه به دنبال خواهد داش��ت. نبود 
هماهنگی های الزم میان اج��زای مختلف مجموعه، 

یکی از دالیل ایجاد این پدیده است.
در همین راستا هفته گذشته دبیر شورای عالی فضای 
مج��ازی ضمن انتقاد از بحث چند مدیریتی در فضای 
مجازی، بر محوریت این ش��ورا برای تصمیم گیري و 
سیاس��ت گذاري در زمینه فضاي مج��ازي تاکید کرد. 
وی افزود:"متاس��فانه نهاده��اي مختلف��ي در بح��ث 
مدیریت فضاي مجازي وارد شده اند و هماهنگي الزم 

در برخي از بخش ها وجود ندارد".
عالوه بر ش��ورای عال��ی فضای مج��ازی، نهادهایی 

مانند وزارت ارتباطات، وزارت ارش��اد، کارگروه تعیین 
مصادیق مجرمانه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویي و پلیس فتا بخش��ی از سیاست های مرتبط با 
مدیریت فضای مجازی را اجرا می کنند. انتظار می رود 
این نهادهای فعال در مرحله اول نقش حقیقی خود را 
در حوزه فضای مجازی به خوبی ایفا کنند و در مرحله 
بعد بیش��ترین هماهنگی را با یکدیگر به ویژه شورای 
عالی فضای مجازی داش��ته باش��ند. چنانچه هر یک 
از ای��ن دو وظیفه مورد بی توجهی ق��رار گیرد، فضاي 

مجازي کشور دچار رکود و آسیب خواهد شد.
ج��ای امیدواری اس��ت که دبیر ش��ورای عالی فضای 
مج��ازی ب��رای ایج��اد هماهنگی بین دس��تگاه های 

مختلف تالش می کند.

اطلس جغرافیایی
نقشه جهان را به صورت 3 بعدی مشاهده کنید

اولین نرم افزار پیشـنهادی این هفته به اطلس جغرافیایی مربوط می شود. 
نرم افـزار 3D World Atlas برنامـه ای برای مطالعه روی جغرافیای کره 
زمین می باشد که می تواند برای دانش آموزان و دانشجویان بسیار جذاب و 

کارآمد باشد.
شما در این نرم افزار کره زمین را به شکل 3 بعدی خواهید دید که در این کره 
تمامی قاره ها، اقیانوس ها، کشورها، ناهمواری ها، فالت ها و بسیاری از نقاط 
مختلف زمین به شکل 3 بعدی به نمایش در می آیند. از مهم ترین ویژگی های 
این نرم افزار می توان به ارائه آمارها و اطالعات جامع و دقیق درباره قاره ها و 
کشورها، داشتن نیم میلیون موقعیت جغرافیایی از سطح کره زمین، امکان به 
دست آوردن مسافت دقیق 2 یا چند نقطه از هم و داشتن پنج کره مختلف از 

سطح زمین در شرایط مختلف اشاره کرد.
http://goo.gl/9UAvHM

Size: 306 MB

ساخت مجازی آموزش
آموزش های خود را به صورت تصویری ارائه نمایید

پیشنهاد نرم افزاری بعدی این هفته درباره برنامه ای جهت ساخت حرفه ای 
آموزش های مجازی می باشد. Captivate  نام نرم افزاری قدرتمند برای 
ساخت آموزش های چند رسانه ای می باشد که با توجه به امکانات گسترده 
و ابزارهای مختلف موجود در آن کاربران می توانند بسیاری از نیازهای خود 
را در ایـن زمینـه برطرف نمایند. به کمک این ابزارهـا کاربران می توانند 
آموزش های خود را به صورت تصویری آماده کرده و یا دوره های آموزشی 
را با قوانین مربوط به خود برای کاربران ارائه نمایند. امکان طرح پرسش 
از کاربـران دوره ها و طراحی امتحانات مجـازی از ویژگی های دیگر این 
نرم افزار می باشـد. این نرم افزار قدرتمند با ویژگی ها و ابزارهای فراوان 
یکی دیگر از تولیدات کاربردی شـرکت بزرگ نرم افزاری یعنی شـرکت 

Adobe می باشد.  
http://goo.gl/ALB8OC

Size: 2 GB

دانلود آنالین
ویدئوهای در حال پخش را دانلود نمایید

آخرین پیشنهاد نرم افزاری این هفته به دانلود ویدئوهای آنالین اختصاص 
دارد. نرم افـزار VSO Downloader Ultimate بـه طور خودکار ویدئو 
کلیپ های درون هر وب سـایت را که در مرورگر شـما باز است، تشخیص 
داده و سپس به دانلود آن ها خواهد پرداخت. استفاده از این نرم افزار بسیار 
آسان بوده و تنها کافی است که نرم افزار را فعال کرده و فیلم مورد نظر خود 
را در حال پخش بگذارید. پس از تشخیص و شروع به دانلود شدن ویدئو 
کلیپ ها توسط برنامه، فهرستی به شما نمایش داده می شود که حاوی نام، 
میزان پیشرفت، سرعت دانلود و اندازه هر یک از فیلم ها می باشد. عالوه بر 
این شـما می توانید کلیپ های دانلود شده را به فرمت ام پی تری با کیفیت 

پایین، متوسط یا باال تبدیل نمایید.
http://goo.gl/BE2TNm

Size: 18 MB

اطالعاتی که لو می رود

پیشنهادهفته
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Cortana نام دستیار صوتی سیستم عامل جدید شرکت مایکروسافت، ویندوز 10 است. 

جمله ساخت  از  دستیار صوتی  این  جالب  قابلیت ه�ای  از  برخ�ی  با  پیش  هفته های 
Reminder و پاسخ به سواالت آشنا شدیم. در این شماره قصد داریم به برخی دیگر از 

قابلیت های Cortana اشاره کنیم.
Cortana به یک سیستم ناوبری و مسیردهی بسیار پیشرفته و بهینه مجهز است. از 

آن جایی که شما می توانید Cortana را روی تلفن های همراه ویندوزی، تبلت ها و حتی 
دستگاه های مبتنی بر آندروید و iOS به کار ببندید )مایکروسافت این امکان را با نصب 
برنامه های جداگانه روی سیستم های عامل دیگر فراهم کرده است(، شما می توانید از 

سیستم ناوبری مبتنی بر GPS در Cortana بهره ببرید.
برای این کار کافی است عبارت directions to [location] را به کار ببرید، به گونه ای 
که به جای عبارت [location] نام مقصد خود را عنوان کنید. Cortana پس از شنیدن 
این فرمان، با تشخیص موقعیت فعلی شما، مسیر مناسبی برای حرکت به سمت مقصد 

پیشنهاد می کند.
این مسیر پیشنهادی متناسب با انتخاب شما، تکمیل خواهد شد. گفتنی است که پیش 
از این شرکت گوگل این امکان را روی Google Map و برخی دیگر از نرم افزارهای 
خود ارائه نموده بود و Cortana اولین سیستم ناوبری و مسیردهی محسوب نمی شود 
اما کاربری آسان و گرافیک دوست داشتنی، Cortana را به یکی از بهترین سیستم های 

ناوبری تبدیل کرده است.
اجرا کردن برنامه ها به لطف وجود Cortana در ویندوز 10 بسیار آسان تر از همیشه 
است، چرا که این دستیار صوتی امکان اجرای سریع برنامه های مورد نیاز شما را داراست. 
کافی است عبارت Launch [program name] را بگویید، به گونه ای که به جای 

عبارت [program name] نام یک برنامه را به کار ببرید.
این کار باعث می شود ویندوز برنامه ای با همان نام را )در صورت وجود( اجرا نماید. به 
عنوان مثال گفتن فرمان Launch Google Chrome به باز شدن سریع این برنامه 
منتهی می شود، بدون این که به استفاده از ماوس یا کلیک کردن روی آیکون برنامه 

نیازی وجود داشته باشد.
اگر شما نیز به استفاده از Cortana عالقه مندید اما یک دستگاه مبتنی بر ویندوز 10 
ندارید، می توانید از این دستیار صوتی در آندروید و iOS بهره بگیرید. با این وجود باید 
گفت همه قابلیت های Cortana در این سیستم های عامل کار نمی کند و Cortana با 

تمام قابلیت هایش تنها در ویندوز 10 در دسترس خواهد بود.

ش��رکت Lenovo روی دس��تگاه های خود از روشی 
مشابه برخی از بدافزارها اس��تفاده می کند تا برخی از 
نرم افزارهای ناخواس��ته روی سیس��تم باقی بمانند و 

نتوان آن ها را پاک کرد.
ب��ه نق��ل از ماهر، تعدادی از کارشناس��ان، ش��رک�ت 
Lenovo را ب��ه رونویس��ی فایل های وین��دوز متهم 

می کنند و مدعی هستند که این شرکت برای اطمینان 
از نص��ب ابزارها و ن��رم افزارهای خود حتی زمانی که 
کاربر یک نصب تازه از ویندوز روی دس��تگاه دارد این 
رونویسی را انجام می دهد. این مساله برای بار اول در 

ماه می مطرح شد.
 LSE نص��ب کننده نه��ان ش��بیه روت کیت با ن��ام
)موت��ور خدمات Lenovo( وظیف��ه نصب برنامه های 
جانب��ی مانند درایوهای به روزرس��انی، میان افزارها و 
س��ایر برنامه های کاربردی از پیش نصب ش��ده را بر 
عه��ده دارد. هم چنین این موتور، سیس��تم داده قابل 
 Lenovo شناس��ایی غیرشخصی را برای س��رورهای
ارس��ال می کند. این موتور ک��ه در BIOS رایانه قرار 
دارد، سیس��تم فایل هس��ته ویندوز را با سیستم فایل 
خودش جایگزین کرده و باعث می ش��ود تا فایل های 
ناخواس��ته که از پیش روی سیستم نصب شده بودند 

دوباره نصب شوند.
در تاری��خ ی��ک ژوئی��ه ش��رکت Lenovo در ی��ک 
راهنمایی امنیتی هش��دار داد که ای��ن موتور می تواند 
توس��ط هکرها ب��رای نصب بدافزار مورد سواس��تفاده 
قرار بگیرد. این شرکت یک به روزرسانی امنیتی برای 
حذف عملکرد این موتور منتش��ر کرد اما کاربران باید 

به صورت دستی آن را اعمال کنند.
بسیاری از ماشین های Yoga و Flex در حال اجرای 
وین��دوز 7، 8، 8.1 تحت تاثیر این مس��اله قرار دارند. 
ماش��ین های دیگر مانند PCهای برند Think تحت 

تاثیر این مسئله قرار ندارند.
این اولین بار نیس��ت که شرکت های بزرگ و شناخته 
ش��ده، با نیت کس��ب اطالعات از مش��تریان خود یا 
ممانعت از استفاده غیرقانونی از محصوالت، به نصب 
Rootkit روی محص��والت خود اقدام می کنند. اولین 

مورد شناسایی شده از این دست، مشت شرکت سونی 
را باز کرد. چند سال پیش شرکت سونی )پس از هک 
 Frame کنسول های خود را با )PS3 شدن کنس��ول
ware جدی��دی وارد ب��ازار ک��رد. این سیس��تم عامل 

کوچ��ک و نهان، به جمع آوری اطالع��ات از کاربران 
مشغول می ش��د و البته به روزرسانی های نرم افزاری را 
ب��ه صورت اجباری دریافت و نصب می کرد تا کاربران 
نتوانند اقدام به هک دستگاه کنند. در واقع ناتوانی این 
شرکت از استفاده مناس��ب از سیستم های رمزنگاری 
و پیچیده، منتهی به اس��تفاده از Rootkit ش��ده بود. 
ش��رکت س��ونی پس از روشن ش��دن این موضوع، از 
کارب��ران خود عذرخواهی کرد و نس��خه آل��وده را با 

نسخه ای جدید جایگزین نمود.
Rootkit ه��ا بدافزارهایی هس��تند که با آس��یب وارد 

کردن به سیس��تم عامل، ش��رایط را برای پنهان باقی 
مان��دن خود فراهم می کنند. ه��ر امکانی که در رایانه 
شما وجود دارد، از طریق سیستم عامل فراهم می شود. 
سیستم عامل اس��ت که می تواند فایل های موجود در 
هارددیسک را فهرست کند و یا پردازش های در حال 
اجرا را مدیریت کرده و آن ها را از طریق ابزاری مانند 
Task Manager به ش��ما نش��ان دهد. Rootkitها 

می توانند با دستکاری سیس��تم عامل، خود را از چشم 
ابزاره��ای امنیت��ی پنهان نگاه داش��ته و یا در صورت 
لزوم آن ها را حذف کنند. ابزارهای مرسوم سیستم  که 
برای نمایش پردازش ها و یا فایل ها طراحی می شوند، 
از طریق Rootkitها طوری تغییر داده می ش��وند که 

هیچ نش��انی از بدافزار را نمای��ش ندهند. برای اولین 
بار در س��ال Rootkit 2008هایی شناس��ایی ش��دند 
که در سطح س��خت افزار ذخیره می شدند و حتی پس 
از تعویض سیس��تم عامل نی��ز به فعالیت خ��ود ادامه 
می دادن��د. برخی از Rootkitه��ا می توانند حتی روی 
BIOS رایان��ه ذخیره ش��وند. نمونه اخیر که ش��رکت 

Lenovo از آن اس��تفاده ک��رده، یک��ی از ای��ن نوع 

بدافزارهاس��ت. تعداد این نوع بدافزارها بسیار کم تر از 
بدافزارهای دیگر اس��ت اما هنوز هم ای��ن بدافزارها، 
از خطرناک ترین بدافزارها محس��وب می شوند چرا که 
شناسایی و حذف آن ها به هیچ وجه کار آسانی نیست.
آلودگ��ی ب��ه Rootkit را می ت��وان نوع��ی آلودگ��ی 
س��خت افزاری تلقی ک��رد که در س��طحی پایین تر از 
سیس��تم عامل به وقوع پیوسته اس��ت. این جاست که 
می توان دریافت چرا ش��رکت های س��ازنده تجهیزات 
سخت افزاری، کنسول های بازی و رایانه ها به استفاده 
از Rootkitها عالقه نشان داده اند. تعداد مشتریان هر 
یک از محصوالت شرکت های بزرگ در بیشتر مواقع 
از میلیون ها کاربر نیز تج��اوز می کند. این تعداد انبوه 
می تواند یک بانک اطالعاتی بس��یار ارزش��مند تلقی 
ش��ود در حالی که بیشتر مش��تریان هیچ گاه از روی 
اختیار و اشتیاق با سازندگان رایانه ها تبادل اطالعاتی 
ندارند. از این رو یک Rootkit می تواند خیلی بی سر و 
صدا اطالعات مورد نیاز ش��رکت ها را جمع آوری کند. 
در موارد شناس��ایی شده، این اطالعات همیشه بدون 
نام بوده اند و در واقع ش��رکت ها از این اطالعات تنها 
جهت اس��تفاده های تجاری و ارتقای محصوالت خود 
به��ره  گرفته اند اما ای��ن روش هنوز هم غیراخالقی و 

ناخوشایند تلقی می شود.

کسـری پاک نیت 

Cortana راه را نشان می دهد

بدافزار، از تولید به مصرف!
Lenovo روی بعضی از محصوالت خود Rootkit نصب می کند

ترفندویندوز
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داستان لینوکس از زبان سازنده آن
داستانی از لینوکس به مناسبت 24 سالگی آن

پارک هایی از جنس فناوری

در شهروند الکترونیک این هفته قصد داریم به خدمات الکترونیکی پارک علم و فناوری 
خراس��ان بپردازیم. پارک علم و فناوری خراس��ان یکی از بزرگترین و اولین پارک های 
تاسیس شده در ایران است که در شهریورماه 1381 با تکیه بر تجارب ارزشمند به دست 
آمده طی 22 س��ال فعالیت تحقیقاتی در زمینه ایجاد و گس��ترش فناوری ملی و فراهم 
ش��دن زیرساخت های مناسب با مصوبه شورای گس��ترش آموزش عالی فعالیت اجرایی 
خود را در زمینی به وس��عت 40 هکتار در ش��هر مشهد و در جوار شهرک صنعتی توس 
آغاز کرد. در این پارک خدماتی نظیر ارزیابی پرونده متقاضیان ثبت اختراع، ارزیابی پرونده 
متقاضیان اخذ تاییدیه اختراع، حمایت از فرآیند ثبت اختراع در خارج از کش��ور، مش��اوره 
به ش��رکت های داخل پارک جهت ثبت اختراع داخل و خارج و جس��ت وجوی تخصصی 
اختراعات، حمایت از ایجاد زمینه بهره برداری از اختراعات ثبت و تایید شده در داخل کشور 
مانند مستندسازی، شرکت در نمایشگاه و تحقیقات بازار، خدمات آموزشی به منظور ترویج 
و فرهنگ سازی مفاهیم مالکیت فکری با محتوای حقوق مالکیت فکری، مهارت ارزیابی 

و تحلیل پتنت، آشنایی با مفاهیم و قراردادهای انتقال فناوری ارائه می شود.
خدم��ات الکترونیکی پارک علم و فناوری خراس��ان از دو بخش اصلی خدمات فناوری 
و خدمات تخصصی تش��کیل شده است. خدمات فناوری این پارک از سه بخش تقویم 
نمایش��گاه ها، مناقصات و ارائه مطالب هفته ش��کل گرفته است. در تقویم نمایشگاه ها، 
نمایشگاه های مورد حمایت پارک علم و فناوری معرفی می شوند. اطالع رسانی در مورد 
مناقصات کش��ورهای مختل��ف در حوزه فناوری از دیگر خدمات این پارک به حس��اب 
می آی��د. اف��زون بر دو مورد باال ارائ��ه مطالب هفته در مورد علم و فن��اوری از خدمات 
دیگر می باش��د. در بخش تخصصی نیز خدماتی نظیر پایلوت سرامیک، آزمایشگاه ها و 
گواهی نامه ها ارائه می شود. محورهای فعالیت در بخش پایلوت سرامیک شامل طراحی 
و ساخت سرامیک های صنعتی، فرآوری کانی های غیر فلزی، ایجاد پوشش های فلزی 
و غیر فلزی و متالوژی پودر می شود. این خدمات باعث توانمندی هایی در زمینه اجرای 
پروژه های مش��ترک پژوهش��ی، کاربردی و نیمه صنعتی، انجام مش��اوره های علمی و 
فنی و ارائه خدمات تخصصی آزمایش��گاهی و نیمه صنعتی می شود. همچنین در بخش 
آزمایش��گاه ها آزمون هایی در زمینه های اشعه ایکس، آزمون های مکانیکی، آزمون های 
آنالیز حرارتی، آزمون های آنالیز عناصر و موارد دیگر برگزار می شود. عالوه بر همه موارد 
باال اعطای گواهینامه های مختلف در زمینه های آزمون خمش فوالد، مواد فلزی، طناب 
فوالدی، کش��ش عرض جوش و موارد دیگر از جمله بخش های خدماتی پارک علم و 

فناوری خراسان به حساب می آید.
www.kstp.ir

یکی از معروف ترین پیام هایی که در تاریخ رایانه ها روی 
خروجی قرار گرفته، شاید پیامی باشد که 24 سال قبل در 
25 آگوست 1991 منتشر شد! در این پیام آمده بود: سالم 
به همه دوستان در Minix. در حال طراحی سیستم عامل 
رایگان هستم، که البته بیشتر جنبه سرگرمی دارد و به اندازه 
GNU پیشرفته و بزرگ نیست. از ماه آوریل کار این طرح 

شروع و تقریبا آماده شده است. بسیاری از کاربران این 
 Usenet پیام "لینوس توروالدس" بر روی گروه خبری
از دیگران درباره آن  یا  در comps.so.minix خواندند 
شنیدند. اکنون بسیاری از کاربران بر این موضوع واقف 
هستند که چطور این سیستم عامل "رایگان" � که بخش 
مهمی از رد پای تاریخ رایانه را به خود اختصاص داده � 
اکنون یک سیستم عامل هم "بزرگ" و هم "پیشرفته" 
است.  اما پرسش این است که وضعیت این سیستم عامل 
قبل از شهرتش چگونه بود؟ اتفاقات اساسی که منجر به آن 
شد تا "لینوس" اولین نسخه عمومی "لینوکس" را منتشر 
کند، چه بود؟ مصاحبه ای که در سال 1996 با لینوس 
توروالدس در آپارتمانش در هلسینکی فنالند صورت گرفته، 
بخشی از این حقایق را در بردارد که بعدها در کتابی با نام 
Rebel Cod گنجانده و در سال 2001 منتشر شد.  آنچه 

در ادامه می آید، بخش هایی با جزئیات بیشتر در مورد خلق 
لینوکس از زبان خالق آن است.

Unixاولینرویاروییبا
در پاییز سال 1988 لینوس برای تحصیل در علوم کامپیوتر 
وارد دانشگاه هلسینکی و دو سال بعد بود که با Unix برای 
اولین بار روبرو شد. وی می گوید: یک واحد درسی کوتاه در 
مورد Unix داشتیم. پاییز سال 1990 بود و دانشگاه یک 
سیستم از نوع MicroVAX را که با Ultrix کار می کرد، 
خریداری کرده بود و 16 کاربر را پشتیبانی می کرد. این 
واحد درسی در نتیجه بیشتر از 16 دانشجو را نمی توانست 

آموزش دهد، چون سخت افزار الزم را بیش از این در اختیار 
نداشت. الزم بود برای آنکه وارد Terminal شوید، در صف 
انتظار بمانید، اما با همان شرایط و بالفاصله من عاشق 
Unix شدم. فکر کنم به خاطر واسط کاربری مبتنی بر 

برنامه نویسی آن بود. یکی از کتاب های مرجعی که لینوس 
از آن استفاده کرد، کتاب معروف "گاندرو تاننباوم" با عنوان 
سیستم های عامل بود که در عین حالی که جزئیات دقیق و 
مفصلی از چگونگی ساخت یک سیستم عامل در بر داشت، 
 Minix یک کد آموزشی از یک سیستم عامل ساده به نام
 Intel را نیز در دل خود داشت که در اصل برای پردازشگر

8088 نوشته شده بود.

PCخریداولین
موفقیت وی در خرید این PC مرهون پایین آمدن بهای 
سخت افزارها و برخی خوش شانسی های شخصی وی 
بود. او توانست از دانشگاه یک وام بگیرد و از آنجایی که 
به همراه مادرش در منزل شخصی خود بود، نیازی نداشت 
تا پول وام را در راه مخارج شخصی صرف کند. همچنین 
نزدیک کریسمس بود و بخشی از پول هدیه کریسمس نیز 
به کمک وی آمد و اولین روز بعد از تعطیالت برای خرید 
PC اقدام کرد؛ در 5 ژانویه 1991. وی در مورد مشخصات 

 4 ،386 DX33 خود می گوید: "پردازشگر اینتل PC اولین
مگابایت رم، 40 مگابایت حافظه دیسک سخت".

کدیسادهکهسیستمعاملشد
این کدنویسی ساده برای سوئیچ بین برنامه ها، همان اولین 
گام اساسی در راهی است که به خلق لینوکس منتهی شد. 
 A لینوس می گوید:"دو پروسه اصلی که برای تایپ حرف
و B نوشته بودم، عمال کاربرد Task Switch داشت. یکی 
از این پروسه ها با صفحه کلید به شکل مستقیم در ارتباط 
بود و بنابراین کد مورد نظر برای درایور صفحه کلید را 

نوشته بودم و دیگری با مودم و VGA در ارتباط بود که 
به وسیله درایوری که برای آن نوشته بودم، می توانستم 
به دانشگاه متصل شوم و اخبار را بخوانم. این کار اصلی 
بود که کردم: خواندن خبرها از طریق مودم. لینوکس در 
واقع از همین زمان متولد شده بود اما لینوس هنوز به این 
شکل آن را عنوان نکرده بود. نام این سیستم عامل برگرفته 
در   POSIX اطالعات برای  لینوس  درخواست های  از 
راستای همخوانی با سیستم عامل های مبتنی و شبیه به 
Unix بوده است. یکی از دانشجویان دانشگاه هلسینکی 

به نام "آری لماک" در این زمان به لینوس می گوید که 
قرار  آنالین  سطح  در  رایگان  به   POSIX استانداردها 
ندارد و برای دسترسی به آنها باید مبلغی پرداخت شود. 
موضوعی که برای یک دانشجوی تهیدست بسیار سنگین 
بود.  لینوس در مورد نسخه های اول و دوم لینوکس 
می گوید: نسخه اول لینوکس را هرگز اعالم عمومی 
برای  خبری  گروه  در  پیام شخصی  چند  تنها  نکردم. 
افرادی که به آن ابراز عالقه کرده بودند فرستادم. نسخه 
بعدی که چند هفته بعد منتشر شد، بسیار بهتر از نمونه 
اول بود و من این نسخه را اعالم رسمی کردم. نسخه 
اول خیلی سریع و با عجله طراحی شده بود، چون من 
احساس می کردم دایرکتوری من در سرور FTP نباید 
خالی باشد و باید چیزی به عنوان مشغول بودن به کار 
روی آن قرار دهم؛ اما نسخه دوم بسیار به آن چیزی 
که مد نظر داشتم نزدیک بود و این همان نسخه ای 
بود که پیامی در مورد آن در گروه خبری Minix قرار 
دادم. لینوس توروالدس در سال 1996 گفت: نمی دانم 
اولین نسخه از لینوکس را چند نفر استفاده کردند؛ شاید 
10 یا 20 نفر، اما ظاهرا این نسخه به حد کافی بزرگ و 
قابل احترام بود که منجر به مسیری شود که اکنون بعد از 
سال ها شمار بسیاری از افراد از سیستم متولد شده از یک 

Task Switcher ساده استفاده می کنند.

شهروندالکترونیک
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بررسی فناوری واقعیت افزوده و پیشرفت های آن
گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

واقعیتی از نوع مجازی و افزوده

بسیاری از ما فکر می کنیم که در حال حاضر در اوج دوران شکوفایی و پیشرفت 
فناوری های مختلف هسـتیم. به نوعـی که دیگر این امکان وجـود ندارد تا یک 
فناوری خاص ما را دچار شـگفتی فراوان کند. ممکن اسـت شما هم با خودتان 
فکر کرده باشید که مگر دیگر چقدر قرار است تکنولوژی پیشرفت کرده و ما را 
شگفت زده کند؟ اما با این حال باز هم می بینیم که این پیشرفت ها تمامی ندارند 
و بـاز هم روز به روز امکاناتی در اختیار ما قرار می گیرند که به هیچ عنوان انتظار 
آن ها را نداشته ایم. یکی از بخش های جهان فناوری که طرفداران بسیاری برای 
خـود دارد، بازی های دیجیتال یا همان بازی های رایانه ای اسـت. در حال حاضر 
کیفیت این بازی ها به نسبت چند سال گذشته بسیار باالتر رفته است. به گونه ای 
که در بیشتر مواقع این حس به فرد بازی کننده دست می دهد که خودش هم در 
صحنه بازی حضور داشته و بخشی از بازی است. شرکت های بزرگ بازی سازی 
مانند Electronic Arts یا بیلیزارد، از تمامی تکنولوژی های روز اسـتفاده می کنند تا 
بازی های جذاب تری را به مخاطبانشان عرضه کنند. در کنار این شرکت هایی نظیر 
مایکروسافت، نینتندو و سونی که تولید کننده کنسول های بازی هستند هم تالش 
می کنند سخت افزارهای مربوط به بازی ها را پیشرفته تر کنند. مجموعه سخت 
افزاری و نرم افزاری مربوط به بازی ها در شـاخه خود در حال پیشـرفت است و 
بـه موازات این امر، فناوری های جدید دیگری هم پا به عرصه حضور می گذارند 
تـا یک تجربه منحصر به فرد برای افراد به وجود آیـد. در حال حاضر بازی های 

از ویدئویی بیشـتر از 30 سال اسـت که باعث سرگرمی افراد شده اند.  تقریبـا 
، زمانی که پونگ ساخته شرکت آتاری، در اوایل دهه 1970 منتشر  شـد

این نوع از سـرگرمی ها به وجود آمد. کیفیت بصری بازی ها روز 
به روز افزایش پیدا کرد و در حال حاضر کار به جایی رسیده است 

که محققان و مهندسان فعال در این زمینه، تالش می کنند تا تصاویر 
گرافیکی را از تلویزیون و مانیتورها، بیرون کشیده و آن را با جهان واقعی 

اطراف ما یکپارچه کنند. فناوری که این روزها با این هدف در حال پیشـرفت 
است، واقعیت افزوده یا Augmented Reality نام دارد. هدف اصلی از شکل گیری 
این فناوری این است که مرز میان واقعیت و تصاویر کامپیوتری بسیار کمرنگ تر 
از چیزی که وجود دارد، شـود. به این ترتیب شـما باید بتوانید در جهان مجازی 

هم به خوبی جهان واقعی ببینید، بشـنوید، حس کنیـد و حتی در مواردی 
حـس بویایی خود را به همراه داشـه باشـید. این فناوری 

بـرای همه افراد بسـیار جالب و جذاب 
اسـت و ایـن گونه 

نیست که تنها به افرادی تعلق داشته باشد که اهل 
بازی های رایانه ای هسـتند. واقعیت افـزوده هم در 
جایـی بین واقعیت مجازی با محیط گرافیکی سـه 
بعـدی اش و دنیـای واقعی ما قرار گرفته اسـت. در 
قالب ایـن تکنولوژی مواردی نظیـر گرافیک، صدا، 
عکـس العمل هـای لرزشـی و حتی بو بـه موقعیت 
مجازی که در آن قرار گرفته اید، اضافه خواهد شـد. 
در حال حاضر بسـتر اصلی توسـعه واقعیت افزوده 
ابزارهایی نظیر بازی های ویدئویی و دسـتگاه هـای 
هوشمند تلفن همراه است. اما در حقیقت هر فردی 
از توریسـت های یک کشـور گرفته تا سربازها و یا 
افرادی که در خیابان به دنبال نزدیک ترین ایستگاه 
متـرو می گردنـد، می توانند از امکاناتـی که واقعیت 
افـزوده در اختیارشـان قرار می دهد بـرای راحت تر 
شـدن کارشـان اسـتفاده کنند. در این میان شاید 
برای شـما هم جالب باشد که بدانید این فناوری تا 
چه حدی پیشرفت کرده است و اصال به چه شکلی 
کار می کنـد. در موضوع ویژه این هفته به این مقوله 
خواهیم پرداخت و شما را با طرز کار واقعیت افزوده 

آشنا خواهیم کرد.

 تغییــر در دنیــای حقیقــی بــا 
واقعیت مجازی

بدون ش��ک واقعیت افزوده قصد دارد تا نوع نگرش 
ما به دنیا را تغییر دهد. مواردی نظیر طرز نگاه کردن 
ما به محی��ط اطرافمان در زمان هایی مانند راه رفتن 
در پیاده رو خیابان یا رانندگی، جزو مواردی اس��ت که 
در ابتدای کار توس��ط واقعیت اف��زوده هدف گذاری 
ش��ده است. در آینده با نمایشگرهایی از نوع واقعیت 
افزوده که سرانجام در شکل هایی به مراتب عادی تر 
از عینک ه��ای عجیب و غریب به ب��ازار وارد خواهد 
ش��د، محتوا و نوش��ته های گرافیکی مقابل دیدگان 
شما ظاهر می شود و همچنین این امکان وجود دارد 
که صداهایی به گوش��تان رسیده یا حتی بوهایی در 
مشامتان حس شود. تمامی این موارد با محیط اطراف 
شما تناسب خواهند داشت و به باال رفتن درک شما 
از محیط کمک خواهند کرد. تمامی این محتواهای 
افزودنی، به صورت مداوم همزمان با تغییر مکان شما 
از یک نقطه به نقطه دیگر، به روز خواهند ش��د. اگر 
دوست دارید بدانید که واقعیت افزوده در حال حاضر 
چه جایگاهی دارد و در آینده به چه سمتی خواهد رفت 

در ادامه مطلب همراه ما باشید.

در م��ورد ایده اصل��ی واقعیت افزوده 
باید گف��ت که این ایده ش��امل قرار 
دادن تصاوی��ر گرافیک��ی، ص��دا و 
دیگر بهبودهای حس��ی، روی دیگر 
چیزهایی اس��ت که در جهان واقعی 
اطراف ما را تش��کیل می دهند. شاید 
در ابتدا این ایده بس��یار ساده به نظر 
برس��د و ممکن است شما از خودتان 
بپرسید مگر در حال حاضر شبکه های 
تلویزیونی با تصاوی��ر گرافیکی قرار 
گرفته روی تصاوی��ر دوربین همین 
کار را انج��ام نمی دهند؟ تازه این کار 
به هی��چ وجه یک فن��اوری جدید و 
منحصر کننده به حساب نمی آید. اما 
باید بدانید که واقعیت افزوده بس��یار 
پیشرفته تر از هر فناوری دیگری است 
که تا به حال در رابطه با ش��بکه های 
تلویزیونی دیده اید. سیستم هایی مانند 

ایده واقعیت افزوده از کجا آمده است؟
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بررسی فناوری واقعیت افزوده و پیشرفت های آن

RACEf/x در مسابقه های اتومبیل رانی 

و super-imposed first down ک��ه 
در مس��ابقات فوتب��ال آمریکایی مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد ه��م تا حدی به 
افکت ه��ای واقعی��ت اف��زوده نزدیک 
شده اند اما این سیستم ها تنها برای یک 
دوربین توسعه پیدا کرده اند در حالی که 
نسل جدید سیستم های واقعیت افزوده 
گرافیک ها را ب��رای نقطه نظر متفاوت 

هر بیننده نمای��ش خواهند داد. 
در ح��ال حاض��ر پروژه های 
واقعیت افزوده توسط تیم های 
مختلفی در سراسر جهان در 

حال انجام و پیش��رفت است. 
دانش��گاه های مختلف جهان روی این 
سبک از پروژه ها بسیار بیشتر از گذشته 
فعالیت می کنند. به عنوان مثال در فوریه 
سال 2009 در کنفرانس TED، دو نفر با 

نام های پتی میز و پراناف میستری، سیستم واقعیت 
افزوده خود را نش��ان دادند که به عنوان قس��متی از 
کار گ��روه رابط های کاربری س��یال در آزمایش��گاه 
رس��انه ای دانشگاه MIT توس��عه پیدا کرده بود. نام 
این پروژه حس ششم بود و بر برخی از اجزای اولیه 
که در بس��یاری از سیستم های فعلی واقعیت افزوده 
پیدا می ش��ود، تکیه داش��ت. این اجزا عبارت بودند 

از دوربی��ن، پرژکتور کوچک، تلفن هوش��مند و 
کالهک های رنگی.

حس ششم
یک نکته بسیار مهم در رابطه با پروژه 
حس ششم وجود دارد و آن ساده بودن و 
در دسترس بودن اجزای این پروژه است. 
در مجموع هزینه الزم برای تهیه اجزای 
این پروژه به 400 دالر هم نمی رس��د و 
به همین دلیل همه مردم می توانند 
به س��ادگی آب خوردن به آن 
باشند.  داش��ته  دسترسی 
این پ��روژه زمانی از 
تحسین  شما  نظر 
برانگیزتر خواهد شد 
که بدانید پرژکت��ور آن قادر 
است هر س��طحی را به یک نمایشگر 
تعامل��ی تبدیل کند. در اصل دس��تگاه 
ساخته ش��ده با استفاده از این وسایل با 
استفاده از دوربین و آینه خود به بررسی 
محیط اط��راف می پ��ردازد و تصویری 
که در طی این فرآیند به دس��ت می آید 
را به تلفن هوش��مند ارس��ال می کند. 
تلف��ن هوش��مند در این می��ان تصویر 
دریافت ش��ده را پردازش خواهد کرد و 
داده های GPS را جم��ع آوری کرده و 
ای��ن اطالعات را از اینترنت اس��تخراج 
خواه��د ک��رد. در این می��ان اطالعات 

توسط پرژکتور روی سطوح مرتبط 
خواهن��د  بازتابانی��ده 

این  شد. 

واقعیت افزوده و اسمارت فون ها
بدون شک راه پیدا کردن ابزارها و وسایلی مانند »حس ششم« 
به زندگی روزمره ما کاری اس��ت که نیازمند گذر زمان است. 
افرادی هس��تند که به ش��دت به تکنولوژی های جدید عالقه 
دارند و خودش��ان به دنبال ساخته ها و نیمه ساخته های جدید 
بشر می روند. این دس��ته از افراد معموال طاقت 

بازار ندارند یک فناوری به طور  ب��ه  کامل 
فکر عرضه شود و پس از آن  ب��ه 

تهیه آن بیفتند، برای این
ابتدایی  دسته از افراد نسخه های 
روی  اف��زوده  تلفن واقعی��ت 
ب��ود. هوشمندشان در دسترس خواهد 
و اپلیکیش��ن هایی که برای آیفون 
اندرویدی س��اخته  تلفن ه��ای 

س��طوح ممکن اس��ت عضوی از بدن انس��ان، یک 
دیوار، س��اختمان یا حتی تابلوهای تبلیغاتی باش��د. 
دوربین این وسیله روی سر فردی قرار خواهد گرفت 
که قرار اس��ت از دستگاه استفاده کند. به این ترتیب 
حس شش��م واقعیت های افزودنی را روی هر چیزی 
که آن ف��رد می بیند، قرار خواه��د داد. برای این که 
ماجرا کمی واضح تر شود، شاید گفتن یک مثال الزم 
باش��د. فرض کنید فرد استفاده کننده از دستگاه قرار 
اس��ت یک قوطی سوپ را در س��وپر مارکت از یک 
قفسه بردارد، دستگاه حس ششم قادر است اطالعات 
مرتبط با آن سوپ شامل محتوا، قیمت، ارزش غذایی 
و حتی نظر افرادی که تا به حال این سوپ را خریده 
و آن را م��زه کرده ان��د را به آن ف��رد نمایش دهد. با 
استفاده از 4 انگشتی که کالهک رنگی دارند، کاربر 
قادر خواهد بود اطالعات نمایش داده شده را پیمایش 
کرده و در این زمان تمامی ژست های حرکتی کاربر 
با دوربین تشخیص داده شده و توسط تلفن هوشمند 
پردازش می ش��وند. اگر فرد برای اطمینان از انتخاب 
محصول نیاز به اطالعات بیشتری داشته باشد، قادر 
اس��ت تا با ژست های حرکتی با تصاویر پرژکتور کار 
کند. به عنوان نمونه می تواند در رابطه با محصوالت 
رقیب اطالعاتی را کس��ب کند. دستگاه حس ششم 
قادر اس��ت تا ژس��ت ها و حرکت های پیچیده را هم 
تش��خیص دهد. به عنوان مثال اگر ش��ما روی مچ 
دس��ت خود یک دایره بکشید، پرژکتور تصویر یک 
س��اعت با زمان آن لحظه را روی جایی که 
دایره را رسم کرده اید نمایش 

خواهد داد.

می شود، از این موضوع پشتیبانی می کنند. مثال در هلند، صاحبان تلفن های هوشمند با دانلود کردن 
یک برنامه به نام Layar  می توانند در اس��تفاده ای توامان از دوربین و جی پی اس، اطالعاتی را 
درباره محیط اطراف خود کسب کنند. Layar هم اطالعات جمع آوری شده درباره رستوران ها و 
سایر مکان های شهری را به صورت الیه ای افزوده شده بر روی تصویر دوربین، بر روی نمایشگر 
تلفن نشان می دهد. حتی می توان دوربین را به سمت یک ساختمان گرفت و این اپلیکیشن به 
شما خواهد گفت که آیا شرکت های دارای دفتر در آن جا، نیرو استخدام می کنند یا خیر. یا شاید 
عکس های متعدد از آن س��اختمان را از س��ایت Flickr به شما نش��ان دهد و تاریخچه اش را از 
ویکی پدیا ارائه کند. همان گونه که می بینید این مثال به س��ادگی مشخص می کند که واقعیت 
اف��زوده تنها منحصر به بازی های رایان��ه ای نبوده و تا چه اندازه می توان��د در زندگی روزمره ما 
کاربردی باشد و نیازهای مختلف ما را رفع کند. البته باید گفت که اپلیکیشن Layar تنها برنامه ای 
نیست که در این زمینه وجود دارد. در اوت 2009 تعدادی از کاربران برنامه Yelp با دیدن بخش 
مخفی موجود در این برنامه که کاربرد واقعیت افزوده داش��ت، بس��یار شگفت زده شدند. برنامه 
Yelp بیش��تر به خاطر نظرات و دیدگاه های کاربرانش در رابطه با رس��توران ها و دیگر کسب و 

کارها شناخته شده است. ما نسخه های مشابه این برنامه را در میان اپلیکیشن های فارسی، زیاد 
می بینیم. این برنامه بعد از ارائه عینک یک چشمی خود همه چیز را یک گام به جلو حرکت داد. 
با ورود به این برنامه و س��پس با 3 بار تکان دادن آیفون یا تلفن اندرویدی به س��ادگی می توان 
امکان واقعیت افزوده آن را فعال کرد. سپس باید کار را به GPS و قطب نمای تلفن خود بسپارند 
تا تمامی اطالعات مورد نیاز شما را فهرست بندی کرده و بررسی ها را 
روی نمایش��گر تلفن همراه شما به نمایش درآورد. همه می دانند که در 
صنعت تلفن همراه و اپلیکیشن های آن هیچ وقت حالتی از رکود و ثابت 
ماندن دیده نمی شود، همیشه همه در حال پویایی هستند. در حال حاضر 
هم اپلیکیشن های بیشتری در زمینه واقعیت افزوده برای آیفون و اندروید 
منتش��ر شده و پیش��رفت ها در این زمینه به هیچ عنوان توقفی نداشته 
است. برنامه هایی نظیر Urbanspoon هم کاربردی مشابه با برنامه های 
واقعیت افزوده دارند. برنامه ای نظیر Wikitude هم وجود دارد که کارش 
استخراج اطالعاتی در رابطه با مناطق محلی از ویکی پدیا است. در پس 
زمینه بیش��تر این برنامه های کاربردی دیده می شود که از GPS و 
قطب نما و دوربین استفاده شده است. این برنامه ها با دانستن 
موقعیت محلی ش��ما، اطالعات مرتبط با خواسته تان را به 
شما نشان می دهند. ما هنوز وارد مرحله تشخیص عکس 
کامل نشده ایم ولی کارشناسان و متخصصان در حال کار 
روی این موضوع هستند. به جز این موارد اپلیکیشن های 
دیگری هم وجود دارد که در حوزه بازی های ویدئویی و 
سخت افزارهای نظامی طراحی شده است. در ادامه به 

این موضوعات هم خواهیم پرداخت.

 واقعیت افزوده و کاربردهای نظامی
هم��ان طور که در ابتدا گفتیم اولین کارب��رد واقعیت افزوده در 
جهان فن��اوری در صنعت بازی های ویدئوی��ی نمود پیدا کرد. 
شرکت های سازنده بازی های رایانه ای به سرعت به سمت این 
فناوری حرکت کردند. به عنوان نمونه باید گفت که ش��رکت 
Total Immersion نرم افزاری را تولید کرده است که واقعیت 

افزوده را به کارت های بیس��بال اضافه می کند. این نرم افزار را 
می توانید به سادگی از اینترنت دریافت کنید و پس از آن با گرفتن 
کارت بیس��بال در مقابل وب کم، نرم افزار قادر به تشخیص آن 
خواهد بود. براس��اس همین روال هویت بازیکن روی کارت و 
تمامی ویدئوهای مرتبط با آن شخص روی نمایشگر کامپیوتر به 
شما نشان داده خواهد شد. با حرکت دادن کارت، شما می توانید 
شکل 3 بعدی بازیکن را هم روی نمایشگر ببینید در حالی که 
کارهایی نظیر ضربه زدن به توپ انجام می دهد. بدون شک این 
کار برای همه لذت عجیب و غریبی خواهد داش��ت. البته باید 
گفت کارهایی که شرکت total Immersion در این زمینه تا به 
حال انجام داده است، تنها یک شروع برای کارهایی بوده است 
که با استفاده از این فناوری می توان انجام داد. در سال های اخیر 
نمونه های بیشتری از این کارها را می توان دید به عنوان مثال 
بازی Ingress شرکت گوگل هم واقعیت افزوده را به خیابان ها 

آورده اس��ت و دیگر شرکت ها هم با مشاهده فراگیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند در میان 
کاربران، به همین سمت در حال حرکت هستند. با این روش می توان به سادگی الیه ای از اطالعات 
مفید را به دستگاه های هوشمندی که جلوی چشم کاربران قرار دارند، اضافه کرد. به این ترتیب 
بازی های رایانه ای آینده در بستری انجام خواهند گرفت که در آن ها شهرهای واقعی وجود دارند و 
با اضافه کردن راز و رمزهای مجازی در مکان های خاص، بازیکن ها قادر هستند تا فیلمنامه بازی را 
با استفاده از ابزارها و گجت های دیگری مانند تلفن های هوشمند یا عینک های هوشمند خود دنبال 
کرده و رازهای نامرئی موجود در سناریو بازی را با چشم خود پیدا کنند. از جهان بازی های رایانه ای 
که بیرون بیاییم هم به کاربردهای نظامی واقعیت افزوده خواهیم رسید. یک شرکت کانادایی با نام 
Arcane Technologies دستگاه های واقعیت افزوده ای را تولید کرده و به ارتش آمریکا فروخته 

است. این شرکت توانسته یک سری از نمایشگرهای قابل پوشیدن بر روی صورت طراحی کرده و 
بسازد که این نمایشگرها قادر هستند الیه ای از اطالعات دنیای واقعی را مقابل چشم سربازان، به 
نمایش درآورند. این ابزار برای آن دسته از سربازانی که در میدان جنگ حضور دارند، حکم کیمیا را 
خواهد داشت زیرا لحظه به لحظه می تواند گزارش کاملی از موقعیت خود سرباز و موقعیت اطرافش 
و وضعیت دشمن به او ارائه دهد. سربازی را تصور کنید که در میان خرابه های جنگی گیر کرده است 
و در چنین شرایطی به دنبال نجات پیدا کردن و مقابله با نیروهای دشمن است. در چنین شرایطی 
وجود این دستگاه که بتواند در هر لحظه به سرباز اطالعات کاملی از وضعیت و موقعیتی که دارد، 
ارائه کند، بسیار ارزشمند خواهد بود. با وجود یکی از این دستگاه ها، ارتش امکان خواهد داشت تا 
موقعیت سربازان دشمن را به سربازان خود نمایش دهد. به این ترتیب اطالعات از منابعی نظیر 
تصاویر ماهواره ای یا دوربین پهپادهای بدون خلبان، به هدست ها ارسال شده و به شکل واقعیت 

افزوده، به میدان دید سرباز اضافه خواهد شد. 

ایده واقعیت افزوده از کجا آمده است؟

آینده به چه سمتی خواهد رفت؟
واض��ح اس��ت ک��ه ه��ر فن��اوری جدی��دی ک��ه س��اخته 
می شود،چالش های بس��یاری پیش رو دارد. به عنوان مثال در 
می��ان برنامه هایی که تا به حال به این منظور طراحی ش��ده 
GPS خطایی در حدود 9 متر دارد و زیر سقف و در محیط های 

بس��ته این فناوری به خوبی زمانی که در فضای باز قرار دارد، 
کار نمی کند. برای رفع این مشکل تکنولوژی شناسایی عکس 
مکان ها که متعلق به ش��رکت گوگل است، می تواند راهگشا 
باشد. البته باید گفت بسته به نوع استقبال و استفاده ای که مردم 
از واقعیت افزوده دارند، ش��کل این فناوری می تواند به صورت 
کامل دچار تغییر ش��ود. شاید مردم دوست نداشته باشند برای 
واقعیت افزوده به تلفن های همراه خود یا نمایشگرهای کوچکی 

که به این قصد طراحی شده، اتکا کنند. در چنین شرایطی است که دستگاه های پوشیدنی هم وارد 
ماجرا خواهند شد. پیش بینی می شود که در آینده ای بسیار نزدیک بتوانید بازی های استراتژیک 
زن��ده را روی کامپیوتر خود بازی کنید یا بتوانید گرافیک بازی ها را روی س��طح هایی مانند میز 
مطالعه تان داش��ته باشید. اتکای بیش از حد به واقعیت افزوده می تواند مردم را وابسته خود کند. 
شاید وابستگی به این فناوری باعث شود که مردم فرصت دیدن روزانه چیزهایی که در اطرافشان 
قرار دارد را از دست داده و تنها به اپلیکیشن های موجود در این زمینه وابسته شوند. به این ترتیب 
میزان تعامل افراد با افراد حقیقی هم کمتر خواهد شد. به عنوان مثال اگر شما به دنبال یک آدرس 
خاص می گردید به جای این که از افراد حاضر در خیابان سوال خود را بپرسید مستقیما به سراغ 
اپلیکیشن های خود رفته و اطالعات را جلوی چشمانتان خواهید داشت. به هر حال تا زمانی که 
این فناوری به صورت گسترده فراگیر نشده است، نمی توان نظر خاصی در مورد آن داد. باید صبر 
کرد تا مردم مشخص کنند از این فناوری چه انتظاراتی دارند و تمایل دارند آن را به چه صورتی 

در زندگی روزمره خود به کار ببرند.
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ام��روزه گوناگون��ی در دنیای لپ تاپ ه��ا به قدری 
باالس��ت که اگر نگاه��ی به بازار ای��ن محصوالت 
بیندازید، ش��اهد خواهید بود که  مدل های مختلفی 
از آن ها برای کاربردها و سلیقه های گوناگون وجود 
خواهند داش��ت؛ گوناگونی این محصوالت به قدری 
باالس��ت که هر فرد با جست وجو در بازار کاالهای 
دیجیتالی می تواند ب��ه راحتی محصول مورد عالقه 

خود را با مشخصات دلخواه به دست آورد.  
لپ ت��اپ Lenovo Flex 2 نیز از جمله محصوالتی 
اس��ت که ب��ا ویژگی ه��ای خاص خود باعث ش��ده 
تمایزهای جدیدی نس��بت به سایر لپ تاپ های هم 
رده اش ایج��اد نماید. به عنوان مثال نمایش��گر این 
محصول با داش��تن توانای��ی چرخش 300 درجه ای 
توانس��ته نیاز کاربران را در استفاده از نمایشگرهای 

منعط��ف به خوبی برآورده س��ازد. این نمایش��گر به 
س��بکی طراحی ش��ده که حتی زمانی که کامال باز 
می باش��د، در محل اتصال نمی توانی��د فاصله ای را 
میان دو قس��مت نمایش��گر و محل صفحه کلید آن 
تشخیص دهید و به همین خاطر شاهد جلوه خاصی 

در استفاده از نمایشگر لمسی آن خواهید بود. 
همچنین امکانات سخت افزاری Flex 2 باعث شده 
ت��ا این محص��ول بتواند نیاز کاربران را در اس��تفاده 
از پردازش های ب��االی نرم افزاری به خوبی برطرف 
 GeForce کرده و از س��وی دیگر وج��ود گرافیک
GT 840M  ب��ه همراه نمایش��گر ب��ا امکان لمس 

10 انگش��ت همزمان، موجب ش��ده تا شرکت لنوو 
محصول��ی ای��ده آل را برای تدوی��ن    گران فیلم و 

طراحان گرافیک طراحی و تولید نماید.

پس  که  است  ماه   6 حدود  من  سیستم  بایت.  سالم   
خاموش  خود  به  خود  می باشد،  روشن  که  کمی  مدت  از 

می گردد. علت از Power آن است یا CPU؟
در اغلب موارد مش��کل خاموش ش��دن ناگهانی کامپیوتر، به س��بب از 
بین رفتن خاصیت انتقال حرارت خمیر س��یلیکون روی پردازنده اس��ت 
ک��ه نمی تواند به ش��کل صحیح، حرارت پردازنده را به هیت س��ینک و 

خنک کننده منتقل کند.
در سیس��تم هایی که چند س��الی از عمر آن ها می گذرد، چنین مسئله ای 
بس��یار طبیعی اس��ت و به طور معمول پس از چن��د دقیقه کار عادی با 

سیستم، شاهد خاموش شدن ناگهانی آن خواهید بود.
در این شرایط باید یک خمیر سیلیکون مرغوب و با کیفیت از بازار تهیه 
کنید. س��پس درب کیس را باز ک��رده و خنک کننده پردازنده را از روی 

پردازنده جدا کنید. 
البت��ه باید دقت کنید که مقدار خمیر مورد اس��تفاده، کم تر یا بیش��تر از 

حد اس��تاندارد نباش��د. در صورتی که پس از انجام این مراحل، حرارت 
به نسبت باالیی داخل کیس شما وجود دارد، با نصب تعدادی فن روی 

خروجی و ورودی های کیس، تهویه هوا را بهبود بخشید. 
بهبود بخش��یدن تهویه هوای کیس، به شدت روی خنک سازی قطعات 
موج��ود روی کیس تاثیرگذار اس��ت و همه کاربران باید این مس��ئله را 

جدی بگیرند.
اما در صورتی که مش��کل از پاور شما باشد، سیستم پس از تحت فشار 
ق��رار گرفتن در اثر اجرای یک بازی یا نرم افزار خاموش می ش��ود. البته 
در برخ��ی از موارد، هر دو مورد می توانند دلیل خاموش ش��دن ناگهانی 

سیستم باشند که این مسئله را می توانید بررسی کنید.
برای آزمایش حرارت پردازنده، می توانید نرم افزار Real Temp را دانلود 
کنید و دمای پردازنده خود را بررسی کنید. در صورتی که دمای پردازنده 
شما در س��طح نرمال باشد، می توانید دلیل خاموش شدن سیستم را در 

مشکل پاور ریشه یابی کنید.

قطعا اجرای طرح رجیس��تری، صدای قاچاقیچیان تلفن همراه را درخواهد 
آورد و آنان برای این که این طرح به سرانجام نرسد، از تمامی ابزارهای در 
اختیار خود استفاده خواهند کرد. با هماهنگی به عمل آمده و برنامه ریزی های 
ص��ورت گرفته و به منظور مبارزه با قاچاق موبایل طرح رجیس��تری تلفن 
همراه توسط دستگاه های مسئول از مهرماه اجرا می شود. این خبر را معاون 
برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در روزه��ای اخی��ر اعالم کرده؛ خبری ک��ه از هم اکنون لرزه بر 
اندام قاچاقچیان تلفن همراه انداخته است. سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز ب��رای جلوگیری از افزایش واردات غیر قانونی موبایل، رجیس��تر 
ش��دن تلفن های همراه را پیش��نهاد کرده بود. در این پیشنهاد مطرح شده 
واردکنندگانی که اقدام به ورود قانونی موبایل به داخل کشور می کنند، شماره 
س��ریال  کاالهای وارداتی توس��ط آن ها ثبت و در اختیار گمرک قرار گیرد. 
براس��اس این پیشنهاد، این شماره س��ریال ها عالوه بر گمرک، در سازمان 
تنظیم مقررات نیز ثبت می ش��وند. با اجرای ثبت سریال در رگوالتوری اگر 
موبای��ل غیر قانونی وارد ش��د، اجازه فعال کردن س��یم کارت روی آن داده 
نمی ش��ود. قطعا اجرای طرح رجیستری، صدای قاچاقیچیان تلفن همراه را 
درخواهد آورد و آنان برای این که این طرح به س��رانجام نرس��د، از تمامی 
ابزارهای در اختیار خود استفاده خواهند کرد. در عین حال، مسئوالن ذی ربط 
بای��د تدابیری برای کاالی همراه مس��افران اتخاذ کنند تا اگر تلفن همراه 
بود، در اس��تفاده از آن در داخل کشور دچار مشکالتی نشوند. ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز معتقد اس��ت که ب��ا اجرای این طرح اپراتورهای 
تلفن همراه به دس��تگاه های تلفن همراهی که به صورت غیر قانونی وارد 
کشور شده باشند، خدمات ارائه نخواهند داد. ضمن این که با اجرای کامل 
این طرح قاچاق موبایل از بین می رود. در واقع این کار برای دفاع از حقوق 
مصرف کنندگان و تجار انجام می شود تا از مشکالت ورود غیر قانونی موبایل 

به کش��ور جلوگیری ش��ود. پیش از این، وزارت ارتباطات با هدف مبارزه با 
قاچاق و حمایت از تولید داخل، احیای احتمالی طرح رجیستر گوشی موبایل 
را با رفع ایرادات قبلی اعالم کرده بود. کارشناس��ان و فعاالن بازار معتقدند 
موضوعاتی از جمله جعل س��ریال گوش��ی، گران شدن گوشی های رسمی 
و رانت برای ثبت س��ریال های غیرمجاز و سرگردانی صاحبان گوشی های 
مس��افری و میهمانان خارجی در پیش روی این طرح قرار دارد. یک مدیر 
در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مطالعاتی درباره رجیستر 
گوش��ی موبایل در زیرمجموعه تحت مدیریت وی انجام ش��ده، می گوید: 
"اجرای رجیس��تر در ایران، نیازمند اجرای یک س��ری از اقدامات از جمله 
تس��هیل واردات رسمی و ایجاد قابلیت برای ثبت و شناسایی سریال ها در 
سیستم اپراتورها اس��ت". وی تصریح می کند اگر هدف از رجیستر گوشی 
موبایل مبارزه با قاچاق گوش��ی اس��ت، باید موانع واردات قانونی که راه را 
برای قاچاق هموار می کند، برطرف ش��ود. کاهش تعرفه واردات و تسهیل 
در ترخی��ص کاال از گمرک از جمله این موارد اس��ت. اکن��ون در ایران در 
کنار تعرفه نس��بتا باالی واردات گوشی، موضوعاتی از جمله لزوم اخذ تایید 
س��المت ب��رای نمونه، روال ورود و خ��روج کاال از گمرک را کند کرده که 
در نتیج��ه با معطلی کاال در گمرک هزینه های انبارداری نیز بر هزینه های 
واردکننده رسمی اضافه می ش��ود. در کشور ترکیه رجیستر گوشی موبایل 
با جدیت انجام می ش��ود. در این کشور مصرف کننده گوشی شماره سریال 
محصول را در ش��بکه اپراتوری کش��ور ثبت می کند. ب��ا این تفاوت که در 
ترکیه مش��کالت واردات محصول در گمرک وجود ندارد و قابلیت سیستم 
اپراتوری نیز برای ثبت و شناس��ایی سریال گوشی ها فراهم است. طوالنی 
بودن عمل تایید نمونه که اکنون یکی از گره های گمرکی در ایران اس��ت 
که در صورت برطرف شدن آن راحت تر می توان در مورد اجرای این دست 

از طرح ها اظهار نظر کرد.

 Monitor: 15.6” IPS Full HD 1920x1080 

 Main Board: ----    

CPU: :Intel Core i7 4510U 2.00GHz
Memory: 8GB DDR3

VGA: NVIDIA GeForce GT 840M 4GB
HDD: 1 TB 5400 RpM

Weight: 2.3 Kg               
ODD: DVD-RW        

OS: ---- 

KeyBoard: ----

Mouse:     ----

Speaker:     ----

Printer:     ----

----    

    ----

----    

----    
----    

----    

----    

----

----    

    ----

    ----

----    

----    

طرحی به سبک لنوو!رجیستری، بالی جان قاچاقچیان

29/500/000 ريـال

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته

کامال فردی است و استفاده از هندزفری دیگران، یک 
عمل غیربهداشتی و ناصحیح است.

از مشکالت کاربران رایانه  نویز دائمی فن رایانه، یکی 
است. ممکن است در طول مدت کاری به مدتی نزدیک 
به 8 ساعت یا حتی بیشتر در مجاورت صدای فن رایانه 
قرار داشته باشید. این صدا در ابتدا ناچیز و بی اهمیت به نظر 
می رسد اما بعد از هشت ساعت، اثر اندک آن به تاثیری 
دائمی بر گوش تبدیل می شود. این تاثیر دراز مدت در 
طول مدت کار می تواند باعث افزایش تنش های روحی و 
روانی، عصبانیت، خستگی، بی حوصلگی و کاهش آستانه 
تحمل شود. از این رو اگر دائما مجبور به استفاده از رایانه 
هستید، از فن های بی صدا موسوم به Silent استفاده کنید. 
گاهی از رایانه و هر ابزار مشابه دیگر که گرما تولید می کند، 

فاصله گرفته و خود را به محیطی کامال ساکت برسانید.
استفاده دائمی و طوالنی از تلفن همراه، می تواند آسیب های 
مشابهی به گوش وارد کند. گرمای حاصل از تلفن همراه 
نیز برای سالمت گوش مضر است و می تواند باعث بروز 
سر درد و تنش های عصبی شود. استفاده از هندزفری )با 
صدای کم( نسبت به استفاده از تلفن همراه در کنار گوش، 

آسیب کمتری به سالمت انسان وارد می کند.

که احتمال دارد از مجاورت دائمی با صداهای بلند به 
آن مبتال شوید.

نظافت تجهیزات شنوایی که به طور مستقیم به گوش 
وارد شده یا در مجاورت و تماس با گوش انسان قرار 
می گیرد، اهمیت به سزایی دارد. ورود هر نوع آلودگی به 
گوش می تواند سبب ایجاد عفونت و بروز بیماری های 
گوش شود. از این رو نباید هندزفری های آلوده را در 
گوش کرد. در ضمن هندزفری همانند مسواک یک ابزار 

آستانه شنوایی است. هر اندازه که شما بیشتر به گوش دادن به موسیقی 
با صدای بلند عادت کرده باشید، توان گوش شما برای درک و تشخیص 
این مشکل دچار  به  افرادی که  پایین کاهش می یابد.  با شدت  صداهایی 
می شوند، بلند بلند صحبت می کنند و هنگامی که دیگران با آن ها به آرامی 

گفت وگو می کنند، به خوبی متوجه نمی شوند. 
گوش دادن به صداهای بلند در دراز مدت می تواند سبب بروز سر دردهای 
مزمن، آسیب به اعصاب شنوایی و سنگینی حاد گوش شود. زنگ دار شدن 
دائمی گوش، یکی دیگر از مشکالت بسیار خطرناک و غیرقابل تحملی است 

حفظ سالمت جسمی و روحی، یکی از نکات مهمی است که گاه در حین 
فراموش  مشابه،  ابزارهای  دیگر  و  همراه  تلفن های  رایانه ها،  از  استفاده 
می شود. به طور خاص حفظ سالمت گوش، در بسیاری از موارد به طور 
کلی جدی گرفته نمی شود، در حالی که کیفیت شنوایی و سالمت گوش و 

اعصاب مرتبط با آن، اهمیت بسیار زیادی در زندگی انسان دارد.
گوش  به  کردن  وارد  آسیب  رایانه ها،  از  استفاده  عمومی  آفات  از  یکی 
تلفن های  و  رایانه ها  کاربران  اشتباه  رایج ترین  است.  شنوایی  و سیستم 
همراه، گوش دادن به موسیقی با صدای بلند است. هندزفری ، هدفون و 
بلندگو، یکی از اجزای ثابت و کامال شناخته شده در کنار هر رایانه، تلفن 
همراه، تبلت و ... محسوب می شود. دیدن افرادی که در خیابان، اتوبوس یا 
محل کار و زندگی با هدفون و هندزفری به گوش دادن موسیقی مشغول 
هستند، امری کامال عادی در زمان زندگی ماست. با این وجود بسیاری 
از افراد، به این موضوع مهم توجه نمی کنند که استفاده ناصحیح از این 

ابزارها می تواند سالمت جسمی و روحی آن ها را تهدید کند.
گوش دادن به موسیقی با صدای بلند در کوتاه مدت سبب بروز سر درد، 
گوش درد و افزایش اضطراب یا افسردگی می شود. در صورتی که صدا 
بیش از حد بلند باشد، این کار می تواند حتی به پرده  گوش نیز آسیب 
وارد کند؛ آسیبی که شاید جبران نشدنی باشد. آسیب جدی تر زمانی وارد 

می شود که این کار به یک عادت تبدیل شود.
اولین و بدیهی ترین اثر گوش دادن به صداهای بلند در دراز مدت، کاهش 

گوش را نادیده نگیرید!
سالمت دستگاه شنوایی را جدی بگیرید
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فیلترینگ هوشمند، موضوعی اس��ت که ریشه آن را باید از گذشته ای دور 
جس��ت وجو ک��رد اما این موض��وع در دولت یازدهم به یک پ��روژه بزرگ 
در کش��ور تبدیل ش��ده اس��ت و وزارت ارتباطات کار روی این پروژه را به 
طور همزمان و موازی به چند دانش��گاه در کش��ور س��پرده است. در انبوه 
مصاحبه های هفته دولت، تاکید بر اجرایی شدن این پروژه بخشی از کالم 
دولتمردان بوده اس��ت. وزیر ارتباطات در این مورد گفت وگویی قابل توجه 

انجام داده است. 
"در زمینه اعمال فیلترینگ هوشمند دو راه پیش روی ما بود؛ می توانستیم 
یک سیس��تم خارجی خریداری کنیم، چرا که در وهله نخست از نظر فنی، 
توان اجرای این طرح به صورت کامل در کشور وجود نداشت اما بررسی ها 
نشان داد که محصول خارجی از نظر امنیتی، پایداری و اقتصادی، قابل اتکا 
نیس��ت؛ براین اساس راه دوم که تولید بومی بود را در پیش گرفتیم؛ از این 
رو 11 دانش��گاه، پژوهشگاه و شرکت دانش بنیان در این زمینه فعال شده 
ت��ا این پروژه را در 3 مرحله عملیاتی کنند؛ در مرحله اول که اجرای آن به 
اتمام رس��یده است در یکی از شبکه های اجتماعی خارجی این محصول را 
پیاده سازی کردیم و از نظر آزمایشی نیز موفق بودیم؛ اما به دلیل آنکه طرف 
مقابل پس از اجرا، دست ما را خواند و بخشی از سیستم را تغییر داد، ما نیز 
مجبور شدیم تغییراتی در این پروژه ایجاد کنیم و از چند روز قبل، بار دیگر 
سیستم فیلترینگ هوشمند روی این شبکه اجتماعی به کار افتاده و موفق 

عمل می کند.
در مرحله دوم قرار است این سیستم را روی الیه دسترسی اجرایی کنیم و 
از گیت وی بین المللی برداریم؛ تا پیش از این فیلترینگ به صورت یکپارچه 
از دروازه اصلی پهنای باند اینترنت کش��ور اجرایی می شد اما در فیلترینگ 
هوشمند در فاز دوم قصد بر این است که این سیستم روی شبکه دسترسی 
از س��وی اپراتورهای اینترنت و ش��رکت های ارائه دهنده این خدمات، اجرا 

شود. در مرحله سوم قصد داریم سیستم فیلترینگ هوشمند را روی دیتاسنتر 
پیاده سازی کنیم به نحوی که یک دیتاسنتر هوشمند داشته باشیم تا تمامی 

فایل ها و دیتاهای غیرمجاز را شناسایی و فیلتر کند".
 SSL اگر آگاهی اندکی از پروتکل های ارتباطی داش��ته باشید و با فناوری
آشنا باشید، به خوبی خواهید دانست که بخشی از اطالعات مبادله شده میان 
کاربران و س��ایت ها در حدفاصل گیرنده و فرستنده قابل شناسایی نیست. 
بخش��ی از این اطالعات کامال محرمانه هس��تند و تا به امروز روشی برای 
تش��خیص آن ها کشف نشده اس��ت و از همین رو، بسیاری از سایت ها به 
طور گس��ترده از این نوع ارتباط بهره می برند. خدمات بانکی و تقریبا همه 

شبکه های اجتماعی از این دست هستند.
حال فیلترینگ هوشمند قصد دارد کل اطالعات مبادله شده را بررسی کرده 
و محتوای غیرقانونی را فیلتر کند. این موضوع از دو منظر قابل توجه است. 
اول این که بخش��ی از محتوای مبادله ش��ده در اینترنت کامال خصوصی 
است و ورود به آن بدون حکم قضایی، نقض حریم شخصی افراد محسوب 
می شود. اگر قرار باشد فیلترینگ هوشمند همه اطالعات را پیش از رسیدن 
به دس��ت کاربر مورد بررس��ی ق��رار دهد )با این فرض ک��ه بتواند!( حریم 

خصوصی افراد را نادیده می گیرد.
وزیر ارتباطات به این موضوع اشاره کرده است که شبکه اجتماعی خارجی 
خاصی در آزمایش ها مورد بررسی قرار گرفته و فیلترینگ هوشمند روی آن 
به درستی کار کرده است. به این موضوع نیز اشاره شده که "شبکه اجتماعی 
دس��ت ما را خوانده" و در سیستم ارتباطی خود تغییر ایجاد کرده است. اما 
باید گفت که موفقیت فیلترینگ هوشمند باید تاثیر بزرگ تری داشته باشد و 
مانند بمب در جهان صدا کند؛ چرا که تمام آن چه تا به امروز به عنوان امنیت 
اینترنت شناخته می شده زیر سوال خواهد رفت. این جاست که جهان باید به 
فکر اینترنت تازه ای باشد که به همین سادگی نتوان SSL را در آن دور زد.

فیلترینگ هوشمند دنیا را تکان می دهد
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

ریکاوری  ویندوز  دارای  لپ تاپ ها  از  برخی  بایت.  سالم   
لپ تاپ ها  سایر  به  نسبت  خاصی  مزیت  از  آیا  هستند. 
برخوردارند؟ همچنین لطفا توضیح دهید چه طور می توان از 

ویندوز پشتیبان گرفت و چه طور باید آن را بازیابی کرد؟
این لپ تاپ ها معموال از ویندوزی که در ابتدا روی آن ها نصب بوده یک 
نسخه پشتیبان دارند که اگر تغییراتی در درایو مورد نظر ندهید، هر زمان 
که به مشکل برخوردید می توانید آن را بازگردانید. برای این کار معموال به 
هنگام روش کردن و بوت لپ تاپ دکمه خاصی وجود دارد که باید بزنید و 

وارد بخش ریکاوری شوید.
ولی دیده شده که به هنگام ریکاوری از این روش، کل اطالعات هارددیسک 
به حالت اولیه برگشته؛ پس باید مراقب بود. همچنین برنامه های دیگری 
از جمله Acronis True Image وجود دارند که توسط آن ها به راحتی 

می توانید از ویندوز خود روی هر سیستمی پشتیبان تهیه کنید.
 DVD  و CD سالم بر بایت. مدتی است که هنگام رایت 

خطایی به صورت زیر مشاهده می گردد. علت چیست و چه 
طور می توان آن را بر طرف نمود؟ با تشکر

Error while reading. Disc may be corrupt
این پیام به این خاطر است که یا DVD شما مشکل دارد و یا رایتر شما 
به دلیلی نمی تواند با آن کار کند )از جمله مناسب نبودن سرعت انتخابی(، 
بنابراین رایت با سرعت کم را امتحان کنید. اگر مشکل برطرف نشد، از 

DVD دیگر و جنس بهتری استفاده کنید.

از هارددیسک های اکسترنال نوشته ای   سالم. در برخی 
لطفا  می باشد.  پشتیبان گیری  توانایی  بیانگر  که  دارد  وجود 

برای استفاده از این امکان راهنمایی فرمایید.
جهت انجام عمل پشتیبان گیری از اطالعات هارددیسک خود می توانید 
و   GoodSync Pro نرم افزارهای  همچون  مختلفی  نرم افزارهای  از 
R-Drive Image و WD SmartWare و سایر نرم افزارهای موجود 

استفاده نمایید.

| Drive |

| HDD |

| RAM |

| Motherboard |

| GraphicCard |

| CPU |یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار
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شاید نداشتن آگاهی و آشنایی با نرم افزارهای بسیار 
بزرگ ترین  دارد،  وجود  حاضر  حال  در  که  ساده ای 
افراد  به  کاربران غیر حرفه ای  وابستگی  ایجاد  عامل 
عنوان  به  اینترنت  این که  به  توجه  با  است.  آگاه تر 
رسانه ای بسیار پرقدرت در میان تمام مردم نفوذ کرده 
است و در حال حاضر بیشتر افراد از این رسانه برای 
برقراری ارتباط با دیگران استفاده می کنند، شاید هر 
به  مربوط  اطالعات  که  باشد  داشته  دوست  فردی 
خود را در اینترنت وارد کرده یا سایتی مخصوص به 
خود داشته و به آسانی به آن دسترسی داشته باشد. 
 FTP ابزارهای بسیاری برای ایجاد ارتباط با پروتکل
نباشد  آسان  آن ها  همه  با  کار  شاید  اما  دارد،  وجود 

آن ها  کاربری  محیط  با  راحتی  به  نتوانند  کاربران  و 
ارتباط برقرار کنند.

را  افزاری  نرم  شما  برای  داریم  قصد  هفته  این  در 
بسیار آسان است.   با آن  معرفی کنیم که کار کردن 
این نرم افزار که Smart FTP Professional نام 
دارد در حال حاضر ابزار اصلی بیشتر مدیران سایت ها 
و دیگر افرادی است که در جهان اینترنتی فعالیت های 
گسترده ای را برای خود انجام می دهند و به طور مثال 
آپلود   FTP سرورهای  روی  را  بسیاری  فایل های 
حجم  افزار  نرم  این  مزایای  بزرگ ترین  از  می کنند. 
با آن است، مثال  بسیار کم آن و سادگی کار کردن 
امکان  از  فایل شما می توانید  آپلود کردن یک  برای 
کردن  رها  و  کشیدن  همان  یا   Drag and Drop

نظر  مورد  فایل  ترتیب  این  به  و  کنید  استفاده  فایل 
خود را به سادگی هر چه تمام تر روی سرور مورد نظر 

خود آپلود کنید.
این  باال و مناسب  این مورد سرعت بسیار  بر  عالوه 
 Client ارتباط میان  برقرار کردن  افزار در مورد  نرم 
این  ممتاز  و  برجسته  خصوصیات  از   FTP سرور  و 
نرم افزار به حساب می آید. شاید یکی از اصلی ترین 
دالیلی که باعث می شود مدیران سایت ها از این نرم 
این مورد است که سرعت عمل  استفاده کنند،  افزار 
آن ها را تا حد قابل توجهی افزایش می دهد. به این 
ترتیب که آن ها با کمک این نرم افزار قادر خواهند بود 

 FTP که بین دو سایت مجزا به سادگی یک ارتباط
برقرار کرده و فایل هایی که مورد نظرشان می باشد را 
رد و بدل کنند. به این معنا که با استفاده از این نرم 
افزار دیگر احتیاجی نیست که شما یک فایل را یک 
سایت  در  دیگر  بار  و  کرده  دانلود  سایت  یک  از  بار 

دیگری آپلود کنید.
این نرم افزار قابلیت بسیار مهمی را برای برنامه نویسان 
سایت ها قرار داده است و این ویژگی قابلیت ویرایش 
به  می توان  افزار  نرم  این  مزایای  دیگر  از  است.  کد 
آن  با کمک  می توانید  شما  که  کرد  اشاره  نکته  این 
ارسال کنید. همچنین  را  فایل  به طور همزمان چند 
 Smart FTP .می توانید سرعت آپلود را محدود کنید
برای حفظ امنیت بیشتر در برقراری ارتباط Client و 
می کند  استفاده  داخلی   OpenSSL از   FTP سرور 
هم  قدرتمند  بسیار  فایروال  یک  از  این  بر  عالوه  و 
استفاده  با  که  می خواهید  شما  اگر  می کند.  استفاده 
از این نرم افزار تصاویری را روی سرور FTP آپلود 
کنید، این امکان برای شما در نرم افزار قرار داده شده 
است که قبل از قرار گرفتن تصاویر روی سرور پیش 
نمایش تصاویر را مشاهده کرده و از میزان کیفیت یا 
صحت آن ها اطالع پیدا کنید. شما می توانید این نرم 

افزار را از سایت
http://goo.gl/qLjZVg

دانلود کرده و لذت سادگی کار با آن را تجربه کنید.

این هفته قصد داریم تا ش��ما را با یک��ي از ابزارهاي 
موجود در ویندوز آشنا کنیم. ابزاري که در این شماره 
درباره آن سخن خواهیم گفت Task Schedule نام 
دارد که به کمک آن مي توانید برنامه اجراي دستورات 
و برنامه ه��اي مختلف را تنظیم کنید تا در زمان معین 

اجرا شوند.
اس��تف�اده از این ابزار تاثیر قابل توجهي در تس��هیل 
انج��ام ک�ارهاي ش��ما خواهد داش��ت و کاربراني که 
رعایت نظ��م و انضب��اط کاري در محی��ط رایانه نیز 
برایش��ان از اهمی��ت وی��ژه اي برخوردار اس��ت، قادر 
خواهن��د بود به کم��ک این ابزار بخ��ش عمده اي از 

نیازهاي خود در این زمینه را رفع کنند.

Task Scheduleدسترسيبه
 اما باز هم الزم اس��ت در ابتدا مسیر دسترسي به این 
 All ابزار را مش��خص کنیم. راه اول مراجعه به پوش��ه
Program، پس از آن پوشه Accessories و سپس 

پوش��ه System Tools است و راه ساده تر این است 
 Task ویندوز، کلمه Start که پس از باز شدن منوي
را در کادر جست وجوي پایین آن وارد کنید تا این ابزار 

به سرعت نمایان و قابل دسترس شود.

ورودبهمحیطبرنامه
 Task ب��ا طي ش��دن م�راح��ل قب�ل و کلی��ک روي
Schedule، وارد محی��ط اج�رایي این برنامه خواهید 

ش��د و مي توانی�د ک�ار خ�ود را با ای��ن ابزار کاربردي 
آغاز کنید.

در محیط این برنامه با 3 بخش تفکیک ش��ده از هم 
مواجه خواهید ش��د.بخش س��مت راس��ت این برنامه 
مربوط به دس��تورات و عملیاتي اس��ت که براي کار با 
ای��ن ابزار باید از آن ها اس��تفاده کنید.در بخش میاني 
محی��ط ابزار Task Schedule تازه ترین دس��تورات 
اجرا ش��ده که در این ابزار به ثبت رسیده است به شما 
نمایش داده خواهد شد. نوار سمت چپ این محیط نیز 
کتا بخانه این ابزار است که امکان مشاهده و مدیریت 

وظایف را فراهم مي کند.

تعریفیکدستور
حال نوبت آن رس��یده است که اس��تفاده بهینه از این 

برنام��ه را آغ��از کرده و وظیفه اي را با اس��تفاده از آن 
براي سیس��تم عامل تعریف کند. ب��راي این کار روي 
گزین��ه Create Basic Task در ن��وار عملیات این 
ابزار که در س��م�ت راس��ت محیط برنام��ه قرار دارد 
کلی��ک کنید. با انجام این ک���ار صفحه اي باز خواهد 
ش��د که باید براي تعریف ی���ک وظیفه خاص از آن 

استفاده کنید.
صفحه ابتدایي تنها و تنها به تعیین اسم و توضیحات 
مرب��وط به وظیفه اي ک��ه قصد تعری��ف آن را دارید، 
اختصاص داده ش��ده اس��ت. به عنوان مث��ال باید در 
 Open Word این صفحه عب��ارت Name بخ��ش
را تای��پ کنی��د و در قس��م�ت Description آن نیز 
توضیحات مورد نظرتان را بنویسید. درج این اطالعات 
به ش��ما و سایر کاربران سیس��تم کمک مي کند تا در 
صورت لزوم، به ضرورت تعریف این وظیفه پي ببرید. 
البته استفاده از این قسمت ضروري نیست و مي توانید 
باک��س مربوط به آن را خال��ي بگذارید. با کلیک روي 
گزین��ه Next وارد مرحله بعد تعریف وظیفه مورد نظر 

خود خواهید شد.
این بخش به تعیین بازه زماني اجراي وظیفه اختصاص 
دارد. کاربر در این بخ��ش مي تواند به طور دقیق بازه 
زماني وظیفه مورد نظر خود را تعیین کند.در ابتدا باید 
یکي از گزینه ه��اي روزانه، هفتگي، ماهیانه، در زمان 
مقرر، به هنگام روش��ن شدن سیستم، به هنگام ورود 
ب��ه ویندوز و یا ب��ه هن��گام رخ دادن اتفاقي معین را 
انتخ��اب کنید ت��ا در ادامه جزئیات مرب��وط به آن نیز 

نمایش داده شود. به عنوان مثال اگر بازه زماني اجرا را 
روزانه در نظر بگیرید، در مرحله بعد باید تاریخ و ساعت 
دقیق ش��روع آن را نیز تعیین کنید و یا اگر هنگام رخ 
دادن اتفاقي معین را تعیین مي کنید در مرحله بعد باید 
رویداد مد نظر خود را از فهرست موجود انتخاب کنید. 
پس از تعیین زم��ان مورد نظر براي انجام یک وظیفه 
در سیس��تم عامل، ادامه کار به این شیوه خواهد بود که 

باید وظیفه مورد نظر خود را تعریف کنید.
در بخ��ش بعدي ای��ن تنظیمات با صفح��ه اي مواجه 
خواهی�د ش��د که تعریف یک وظیف��ه خاص را براي 

شما امکان پ�ذیر مي کند.
ای�ن وظیفه مي تواند اجراي یک برنامه، ارس���ال یک 
ایمی�ل و یا نمایش یک پیغام باشد. کارب�ر باید یک�ي 
از این وظایف را انتخاب و بر اس��اس ن�وع آن س��ای�ر 

تنظیمات آن را انجام دهد.
ب��ه عنوان مث���ال اگر اجراي ی���ک برن�امه خاص را 
انتخ��اب کنید الزم اس��ت ت�ا در مرح�له بعد، مس��یر 
 exe دسترس��ي به فایل اجرایي آن برنامه را با پسوند
نیز تعیین کنید.در صورت��ي هم که بخواهید در زمان 
معیني پیام خاصي روي صفحه نمایش مشاهده شود، 
با انتخاب گزینه Display a Massage و تایپ پیام 
مورد نظر خود، مراحل تعریف این وظیفه را درگوش��ي 
تکمی��ل خواهی��د کرد.ای��ن اب��زار داراي تنظیمات و 
ریزه کاري هاي دیگري نیز هس��ت که بدون تردید در 
هنگام اس��تفاده از آن به ش��یوه به کارگیري آن ها پي 

خواهید برد.

 با سالم به بایتی های عزیز. برای دوستم ویندوز لپ تاپش را عوض 
کردم. ویندوزش 7 هست اما حالت sleep آن غیر فعال است. سایر 
گزینه ها درست هستن. به نظر شما چرا این گونه است؟ زمان هایی هم 
که به حالت hibernate می رود با دکمه های روی صفحه کلید سیستم 
فعال نمی شود باید دکمه خاموش روشن را بزند تا سیستم فعال شود. 

در صورتی که قبال با دکمه های روی صفحه کلید فعال می شد.
ممنون می شوم راهنمایی ام کنید.

دوست عزیز به احتمال بسیار زیاد کارت گرافیک شما نصب نشده است و این ایرادات 
به این خاطر وجود دارد.

باز کنید در قسمت  را  استارت  اول منوی  پیشنهاد می کنیم،  این مشکل  برای حل 
را  نظر  مورد  گزینه  بعد   ."change display settings" کنید  تایپ  جست وجو 
انتخاب کنید. در کادری که باز می شود گزینه Advanced Settings  را انتخاب 
کنید. در کادر بعدی اگر گرافیک شما به درستی نصب باشد، دیگر نیازی به نصب 

درایور نیست.
اگر که مشخصات کارت گرافیک شما نمایش داده نشد به همین صورت که گرافیک 
 7 ویندوز  در  را  آن  هم  همان صورت  به  می کردید  نصب  قبلی  ویندوز  در  را  خود 

نصب کنید.
برنامه  از  ندارید  را  گرافیک  به  مربوط  درایور  که  اگر   7 به  درایور مخصوص  برای 
DriverPack Solution می توانید استفاده کنید. این برنامه درایور مربوط به سیستم 

حتی در صورتی که نصب نباشد، روی سیستم به صورت خودکار نصب می کند. در 
صورتی که برای کار کردن با این برنامه هم مشکل دارید یا آن را پیدا نکردید، به 
آسانی می توانید درایور مربوط به ویندوز هفت را از اینترنت دانلود کرده و آن را برای 

خود نصب کنید و به این ترتیب مشکالت شما برطرف خواهد شد.

 با سالم بایت عزیز. می خواستم بپرسم که اگر یک سیستم به مدت 
طوالنی به عنوان مثال یک شب تا صبح روشن بماند، اتفاق ناگواری 
به  برای سیستم مشکالتی  است  و ممکن  به وجود می آید؟  آن  برای 

وجود آورد؟
آیا  که  می آید  پیش  می خرند  سیستم  تازه  که  افرادی  از  بسیاری  برای  سوال  این 
استفاده از سیستم محدود به مدت زمان خاصی است؟ و اگر سیستم بیشتر از یک 
حد خاص روشن بماند می تواند برای سیستم مشکل به وجود آید یا خیر. در پاسخ 
به این سوال باید گفت که چنان چه سیستم شما از پاور، فن و پردازنده قدرتمندی 
برخوردار باشد، این اطمینان وجود دارد که هیچ مشکلی در صورت زیاد روشن ماندن 

سیستم پیش نخواهد آمد.
البته اگر شما، در هنگام استفاده از سیستم برنامه های حجیم یا نرم افزارهای جدیدی 
از شما تقاضای  را نصب می کنید که به عنوان مثال نرم افزارهایی هستند که پس 
ریست شدن سیستم  از  زمان  این  در  است  بهتر  دارند،  را  راه اندازی مجدد سیستم 
خودداری کنید. زیرا امکان دارد تنظیماتی را در سیستم شما به اشکال انداخته و شما 

را دچار دردسر کنند.
را  اگر شما سیستم خود  ندارد  وجود  اشکالی  که هیچ  باید گفت  کلی  به طور  ولی 
می کنید  استفاده  هم  قدیمی تر  نسبت  به  سیستم  یک  از  اگر  حتی  بگذارید.  روشن 
پیوسته  به صورت  روز  دو  یا  ماندن یک  روشن  دوام  می تواند  باز هم سیستم شما 

را داشته باشد.

که  شده اند  فشرده  طوري  نصبي  فایل هاي  از  برخي  بایت.  سالم   
هنگام اجرا از کاربر درخواسـت مي شود تا مسیر کپي فایل را وارد کند و 
پیام Winrar Self Extracting Archive نمایش داده مي شود. لطفا 
راهنمایي کنید. که براي تهیه یک سي دي نرم افزاري چه طور مي توان از 

این امکان استفاده کرد؟ با تشکر
این برنامه ها در واقع فایل هاي Self-Extract مي باشد که با استفاده از نرم افزارهاي 

فشرد ه سازي درست مي شوند.
براي درست کردن این فایل ها که براي باز شدن نیاز به برنامه خاصي در کامپیوتر 
برنامه  این  نصب  از  بعد  کنید.  استفاده   Winrar برنامه  از  مي توانید  ندارند  مقصد 
روي پوشه ایي که مي خواهید آن را فشرده کرده و آن را به صورت اجرایي درآورید 
 Create SFX را انتخ�اب کنی�د. گ�زینه Add to Archive راست کلیک کرده و

Archive را تیک زده و فایل خود را فشرده کنید.

 سالم . سیستم من مدتي است که دچار مشکالت سیستم عامل شده 
مشکالت  ویندوز  تعویض  بدون  بتوان  که  دارد  وجود  راهي  آیا  است. 

سیستمي آن را رفع کرد؟ لطفا راهنمایي کنید.
شما مي توانید با استفاده از رجیستري اقدام به تعمیر ویندوز خود کنید. براي این کار:

1- ابتدا روي منوي Start کلیک نموده و Run را انتخاب نمایید.
 Ok را تایپ نمایید و سپس گزینه sfc /scannow عبارت Open 2- در قسمت
را بفشارید. توجه داشته باشی�د که حتما یک فاصله بین sfc و scannow/ وجود 

داشته باشد.
مراحل  تا  کنید  و صبر  داده  قرار  CD-Rom خود  درون  را  ویندوز   CD 3- سپس 

سپري شود. 

جابه جایی فایل ها، بدون دردسر
 گلسـا ماهیـان

کارهای تان را در ویندوز زمان بندی کنید
آموزش زمان بندی در ویندوز

ITدراجتماعپرسشازشماپاسخازما

مبتدیان
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تقریبا همه ما عادت داریم که به دالیلی، دانلودهایمان 
را ب��ا رایانه های رومیزی یا لپ تاپ انجام داده و کمتر 
به سراغ موبایل و تبلت برویم؛ ممکن است علت این 
کار، نگرانی بابت استهالک باتری این گونه گجت ها 
باش��د، یا اینکه تصور می کنیم تلفن های هوشمند در 
امر دانلود کارایی کامپیوترها را ندارند. اما حقیقت چیز 

دیگری است.
موبایل های هوش��مند و تبلت های ام��روزی در کنار 
توس��عه س��خت افزاری، از لحاظ نرم اف��زاری هم به 

شدت پیشرفت کرده اند.
این روزها با کمی گش��ت و گ��ذار در اینترنت، دانلود 
منیجرهایی کامال حرف��ه ای را برای گجت های خود 
خواهی��د یاف��ت که با ن��رم افزارهای مشابه ش��ان در 

رایانه های خانگی برابری می کنند.
اپلیکیشن ADM یکی از بهترین آنان است. به عنوان 
ی��ک دانلود منیج��ر کامال حرف��ه ای، ADM  به نحو 
تأثیرگذاری س��رعت دانلودهای ش��ما را ب��اال برده و 
فایل های دریافت شده را در دسته هایی منظم تفکیک 
می کند. همانن��د نرم افزارهای مش��ابه در رایانه های 
خانگ��ی، ADM  فای��ل مورد نظرت��ان را به چند تکه 
تقس��یم کرده و پ��س از دانلود تکه ه��ای مختلف، در 
نهای��ت آن ها را ب��ه هم می چس��باند و فایل کامل را 

تحویلتان می دهد.
تنظی��م تعداد بخش های فای��ل دانلودی در ADM به 

دس��ت خودتان سپرده شده اس��ت و این امکان وجود 
دارد ک��ه فایلتان را درس��ته و یک ج��ا دانلود کنید یا 
این که برای داش��تن سرعت بیش��تر، آن را تا 9 تکه 

هم تقسیم کنید.
ب��ه غیر از ای��ن موارد، ADM  توانای��ی تنظیم کردن 
زم��ان دانلود را ه��م برایتان فراهم کرده اس��ت. اگر 
از طرفداران اینترنت رایگان ش��بانه هس��تید و منتظر 
می مانید تا دانلودهایتان را در این ساعت از شبانه روز 
انجام دهید، با تنظیم زمان ش��روع دانلودها، می توانید 
 ADM با خیال راح��ت بخوابید و مطمئن باش��ید که
به صورت خودکار، سر س��اعت تعیین شده دانلودتان 
را ش��روع می کند با اس��تفاده از این ویژگی دیگر نیاز 
نیست که خودتان بیدار خوابی بکشید و منتظر بمانید 

تا 2 شب شود و دانلودهایتان را استارت کنید.
نگ��ران بات��ری گجت ت��ان ه��م نباش��ی�د؛ در منوی 
تنظیم��ات گزین��ه ای وج��ود دارد که با فع��ال کردن 
آن، ADM پ��س از اتم��ام دانلودها به صورت خودکار 
وای فای را خاموش کرده و سپس از محیط اپلیکیشن 

خارج می شود.
ضمن��ا ADM از یک مرورگر داخل��ی عالی هم بهره 
می ب��رد که دیگر برای پیدا ک��ردن لینک های دانلود، 
نی��ازی به ب��از ک��ردن مرورگرهای دیگر در گوش��ی 

نداشته باشید.
اگ��ر از کاربران اندروید هس��تید، وج��ود چنین دانلود 

منیجر قدرتمندی در گجت تان از واجبات اس��ت. زیرا 
هم می توان��د در حجم اینترنت مصرفی ش��ما صرفه 
جوی��ی کن��د و هم ای��ن ام��کان را در اختیارتان قرار 
می دهد تا بتوانید به آسانی فایل های دانلود شده خود 

را مدیریت کنید:

http://goo.gl/7RojjV

راحت دانلود کنید

Killing Floor Calamity یکی از جدیدترین بازی های 

کش��ت و کشتار و اکش��ن برای سیس��تم عامل اندروید 
می باش��د. در این بازی شما باید نقش یکی از کشورهای 
انگلستان یا فرانسه را قبول کنید و در لباس ارتشی ایفای 
نقش کنید و دشمنان را به صورت کامل از بین ببرید. این 
بازی یکی از پرطرفدارترین بازی ها برای پی سی و کامپیوتر 
بوده که به تازگی برای سیستم عامل اندروید منتشر شده 
است. در طول مراحل بازی باید از نقشه ها استفاده کنید و 
در سریع ترین زمان ممکن دشمنان خودتان را پیدا کرده 
و ب��رای از بین بردن آن ه��ا برنامه ریزی کنید. در صورت 
تمای��ل قادر به انجام بازی به صورت دو نفره و آنالین نیز 
خواهید بود. گرافیک بازی به صورت HD و صداگذاری ها 

به صورت حرفه ای انجام شده است. لطفا توجه داشته باشید 
که اگر پردازنده گوش��ی یا تبلت شما انویدیا است مطمئنا 
از بازی دو برابر بیش��تر لذت خواهید برد زیرا کیفیت بازی 
در دس��تگاه شما بسیار باالتر خواهد بود. در ادامه برخی از 

ویژگی های اصلی برنامه را برای شما لیست خواهیم کرد:
ناب��ود کردن ارتش دش��منان و از بین ب��ردن آن ها برای 
همیش��ه، گیم پلی سفارشی همراه با گرافیک سه بعدی، 
پیوستن به نیروهای انگلستان یا فرانسه، نورپردازی های 
کامال حرف��ه ای و پویا، انجام بازی ب��ه صورت آنالین با 
دوس��تان، بهینه سازی اجرا روی تبلت های اندروید، وجود 

35 سالح منحصر به فرد، وجود قدرت های مختلف
http://goo.gl/05HixG

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

Byte.Hamrah@gmail.com

 باعرض سـالم و خسته نباشـید. یک نرم افزار آندروید معرفي کنید 
که زمان فروش گوشـي توسـط فرد خریدار اطالعات گوشي بازیابي 

نشود و به طور کلي همه اطالعات گوشي پاک شود. ممنون
مطمئنا در زمان فروش گوش��ي باید تمامي اطالعات شخصي که روي آن قرار دارد، 
پاک ش��ود تا شما با خیالي راحت گوشي خود را در اختیار فرد دیگر قرار دهید اما باید 
بدانید وقتي که ش��ما نرم افزار یا اطالعات دیگر یا اطالعات صوتي تصویري خود را 
به صورتي معمولي و با اس��تفاده از گزینه هاي موجود روي گوش��ي تان پاک مي کنید 
به ظاهر پاک ش��ده اس��ت که این گونه نیست و گوشي ش��ما یک کش ذخیره براي 

این اطالعات دارد.
History Eraser v1.0 نرم افزاري است که به شما کمک مي کند تا این کش ذخیره 

ش��ده را پاک کنید و این که حریم خصوصي خود را حفظ کنید و سرعت گوشي خود 
را باال ببرید. این نرم افزار براي گوشي هاي آندروید ساخته شده است. 

 با سـالم. من گوشـي نـوت 3 دارم. در بعضي از اوقـات و مکان ها 
زماني که واي فاي گوشـي را روشـن مي کنم، در ابتـدا به مودم متصل 

مي شود اما بعد از مدتي ارتباط قطع مي شود. دلیل آن چیست؟ 
قب��ل از هر چیز باید بدانید که با توجه به مقدار س��یگنالي ک��ه از مودم دریافت مي کنید، 
مي توانید اینترنت پرسرعت تر و ارتباط موفق تري را برقرار کنید. اگر فاصله شما به یکباره با 
مودم زیاد شود یا این که سیگنال دریافتي شما به هر دلیلي ضعیف شود، ارتباط شما قطع 
مي شود در حالي که چراغ وا ي فاي شما همچنان روشن مي ماند. اگر به صورت موردي به 
این مشکل برخورده اید حتما مشکل از سیگنالي است که دریافت کرده اید، یا این که فاصله 
شما با مودم زیاد شده است. در این حالت براي مطمئن شدن از کارکرد درست گوشي خود 
به مودم نزدیک تر شده یا این که از اطرافیان تان هم بخواهید که آزمایش کنند که آیا به 

اینترنت از طریق گوشي خود دسترسي دارند یا خیر.

 سـالم بایت. اگر امـکان دارد یک نرم افزار بـراي کنترل از راه دور 
گوشي هاي آندروید معرفي کنید.

 – Smart IR Remote - Samsung/HTC v1.6.1 ن��رم افزار کنت��رل از راه دور
نرم افزار خوبي به نظر مي رسد و در بخش معرفي این برنامه آمده است که یک برنامه 
هوشمند و پر کارامد براي گوشي هاي سامسونگ و اچ تي سي است که با استفاده از آن 
مي توانید گوشي آندرویدي خود را به کنترل همه جانبه وسایل برقي از جمله تلویزیون 
و غیره تبدیل کنید. این برنامه رایگان است و مي توانید با یک جست وجوي ساده نام 

آن را در گوگلیافته و لینک هاي دانلود آن را پیدا کنید. 
   

  سـالم بایت. اگر ممکن اسـت طریـق روت کردن گوشـي نوت 3 
سامسونگ را آموزش دهید.

مواردی که ذکر می کنیم صرفا جنبه یک راهنمایی کلی دارد و بدیهي است که ایجاد 
هر مش��کلي در زمان روت کردن یا بعد از روت کردن به عهده کاربر خواهد بود، در 

صورت تمایل به روت کردن گوشي خود مي توانید مراحل زیر را دنبال کنید:
1- ابتدا نرم افزار ادین را دانلود و نصب کنید. )حجم: 973.37 کیلوبایت(

2- درایور گوشي خود را دانلود و نصب کنید. )حجم: 23 مگابایت(
3- حاال به مسیر زیر بروید و بر اساس مدل گوشی فایل CF-Root را دانلود کنید:
Menu > Setting > About phone

• (15.80 MB) Galaxy Note 3 N905 Cf – Root

• (21.08 MB)Galaxy Note 3 N900T Cf – Root 

• (21.18 MB)Galaxy Note 3 N900P Cf – Root

• (21.18 MB)Galaxy Note 3 N900W8 Cf – Root

• (21.18 MB)Galaxy Note 3 N900S Cf – Root 

• (21.15 MB)Galaxy Note 3 N9002 Cf – Root 

• (21.40 MB)Galaxy Note 3 N9006 Cf – Root

• (21.09 MB)Galaxy Note 3 N9008 Cf – Root

• (21.09 MB)Galaxy Note 3 N9009 Cf – Root

• (21.47 MB) Galaxy Note 3 N900 Cf – Root

4- فای��ل CF-Root را که دانلود کردید از حالت فش��رده خارج کنید تا به یک فایل 
با پسوند Tar برسید.

5- در گوشي وارد مسیر زیر بشوید و تیک گزینه USB Debugging را بزنید:
Setting > Developer Option

6- سه دکمه Home + Power + Volume Down را همزمان فشار دهید تا وارد 
حالت Odin Mode  شوید.

7- بعد از رفتن به Odin Mode گوشي را از طریق کابل به کامپیوتر وصل کنید.
8- برنامه ادین را اجرا کنید و فایل CF-Root که در مرحله 4 از حالت فشرده خارج 

کردید را در قسمت PDA قرار دهید و Start را بزنید.

به دشمنان امان ندهید

اگر از فونت گوشی یا تبلت اندرویدی خود خسته شده اید، 
ممکن است بخواهید تا این فونت را تغییر دهید. در برخی از 
گوشی ها، این کار توسط خود سیستم عامل امکان پذیر است. 
اما در اکثر گوشی ها و تبلت ها تغییر فونت پیش فرض چندان 
آسان نیست. اما در صورتی که گوشی  خود را روت کرده اید، 
جای نگرانی نیست. چرا که اپلیکیشن های متعددی جهت 
تغییر فونت در سراسر دستگاه وجود دارد که می توانید از آن ها 
استفاده کنید. در این ترفند قصد داریم به معرفی نحوه تغییر 
و نصب فونت در سیس��تم عامل اندروید توسط اپلیکیشن 
iFont بپردازیم. با اس��تفاده از iFont می توانید فونت  های 

جدیدی را اینترنت دانلود کرده و روی گوشی نصب کنید. 
و یا فونت های دلخواه خود )چه فارسی و چه انگلیسی( را از 
کامپیوتر به گوشی یا تبلت منتقل کرده و توسط iFont آن ها 
را نصب کنید. همان طور که ذکر شد در نظر داشته باشید 
که برای تغییر فونت توس��ط iFont نیاز است که دستگاه 
 Google از iFont خود را روت کرده باش��ید. برای نصب
Play نیز می توانید عبارت iFont را در آن جستجو نمایید 

و یا مستقیما وارد لینک زیر شوید:
https://play.google.com/store/apps/

detail?id=com.kapp.ifont

پ��س از نصب iFont را اجرا نمایید. اکنون در س��ربرگ 

Recom فونت های پیشنهادی برنامه را مالحظه می کنید. 

در س��ربرگ Find نیز می توانید فونت ها را جستجو کنید. 
ب��ا انتخاب یک فونت و انتخاب Download فونت روی 
دستگاه دانلود می ش��ود. سپس جهت نصب فونت کافی 
است Set را انتخاب کنید. در نهایت نصب و انتخاب فونت 
را تأیید نمایید. با این کار گوشی یک بار خاموش و روشن 
می ش��ود و پس از راه اندازی، فونت جدید جایگزین فونت 
قبلی در گوش��ی می گردد. برای نصب  فونت های فارسی  
و یا فونت  هایی که درون اپ جهت دانلود قرار ندارد کافی 
است فونت را به دستگاه منتقل کنید. سپس از در سربرگ 
My و بخ��ش My Font، با انتخاب نوار باال، فونت مورد 

نظر خود را درون حافظه دس��تگاه انتخاب ک��رده و آن را 
نصب کنید. برای بازگردانی فونت به حالت پیش فرض اولیه 
 Factory Font گزینه My نیز کافی است در س��ربرگ
را انتخاب کنید. الزم به ذکر اس��ت همان طور که اش��اره 
شد در برخی از گوش��ی های LG نظیر G Flex و G2 و 
 Galaxy S4 همچنین برخی گوشی های سامسونگ نظیر
و Galaxy S5 از طریق تنظیمات سیستم عامل می توان 
فونت را تغییر داد و نیازی به این اپلیکیشن نیست. همچنین 
در برخی گوشی ها برای استفاده از این اپ نیازی به روت 

کردن گوشی نیست.

تغییر فونت در اندروید

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه



سال هشتـم/شمـاره سیصدوهفتـادونه/چهارشنبه 11 شهریـور 1394
2  S e p t e m b e r  2 0 1 5  /  w w w. K h o r a s a n n e w s . c o m

ب��ازی ای��ن هفته Fishdom 3 نام دارد. این بازی، نس��خه جدید از س��ری محبوب و 
پرطرفدار Fishdom 3 است.

Fishdom ی��ک عنوان Match 3 بس��یار زیبا با تم آکواریوم اس��ت. در هر مرحله از 

بازی، باید اش��یاء متنوع موجود در جدول بازی را به صورت حداقل سه تایی یک شکل 
پاک کنید. برای عبور از هر مرحله می بایس��ت ترکیبات حداقل 3 تایی یک شکل را در 
خانه های طالیی رنگ تش��کیل دهید. در صورتی که ترکیب یک ش��کل شما 5 تایی 
یا بزرگ تر باش��د، ش��ما یک جایزه نیز دریافت خواهید کرد که به کمک آن، خانه های 

بیشتری را سریع تر خالی خواهید کرد.
در مراحل باالتر، برخی از خانه ها قفل خواهند بود و ترکیبات بسیار بدیع و البته سختی 
را پیش روی شما خواهند گذاشت. بعد از اتمام هر مرحله، مقداری امتیاز دریافت خواهید 
کرد. با این امتی��از می توانید برای آکواریوم بازی، تجهیزات و ماهی خریداری کنید. در 
واقع این بازی به طور همزمان دو گیم پلی Match 3 و آکواریوم را پیش روی شما قرار 
می دهد. ماهی ها بسیار متنوع هستند و قیمت های کامال متفاوتی دارند. از همین رو در 

مراحل اول تنها با ماهی های معمولی کار را آغاز خواهید کرد.
ماهی ه��ا نیازهای متفاوتی دارن��د و باید محیط آکواریوم را متناس��ب با نیازهای آن ها 

طراحی نمایید.
در ص��ورت تمایل می توانید این بازی را با حجمی نزدیک به 84 مگابایت از آدرس زیر 

دریافت کنید.
http://goo.gl/RfKiMb

معمای زیر آب

 سـالم. آیـا می تـوان دیسـک بازی هـای کنسـول PS4 را روی 
هارددیسک کپی کرد؟

با توجه به این که تا به امروز این کنس��ول از هک ش��دن مصون باقی مانده اس��ت، 
این امکان هنوز وجود ندارد. در صورتی که دیس��ک یک بازی را به صورت فیزیکی 
خریداری کرده باش��ید، ب��رای هر بار اجرای آن مجبور به اج��رای آن بازی از طریق 

دیسک خواهید بود.
در صورت��ی که یک بازی را از فروش��گاه  آنالین بازی این کنس��ول خریداری کرده 
باش��ید، بازی روی هارددیسک کنس��ول شما ذخیره می شود و شما از این طریق قادر 
ب��ه اج��رای آن خواهید بود. یکی از دالیل گران قیمت بودن بازی های این کنس��ول 
نیز عدم امکان اس��تفاده همزمان چند نفر از یک نس��خه از بازی است. از این رو هر 
بازیک��ن بای��د هزینه واقعی یک ب��ازی را )که معادل ریال��ی آن قیمت باالیی خواهد 

داشت( پرداخت نماید.

 سـالم. آیا برای اجرای بازی ها در شـبکه به اینترنت پرسرعت نیاز 
داریم؟

منظور از اجرای بازی در ش��بکه تنها ش��بکه اینترنت نیست، بلکه بسیاری از بازی ها 
را می توان در ش��بکه های محلی اجرا کرد. اجرای بازی در ش��بکه محلی، بازیکنان را 
با تاخیر یا Latency کمتری رو به رو می کند اما اگر همبازی های ش��ما در دس��ترس 
نیس��تند و یا بازی خاص ش��ما به ش��بکه اینترنت نیازمند اس��ت، به اتصال پرسرعت 

نیازمند خواهید بود.
البته س��رعت اینترنت مورد نیاز برای هر بازی متفاوت است و به حجم اطالعاتی که 
رد و بدل می ش��ود، بستگی دارد اما به طور کلی بیشتر بازی های امروزی را نمی توان 
با اینترنت کم س��رعت به خوبی اجرا کرد. داشتن سرعت عمل در بسیاری از بازی ها 
امری ضروری اس��ت و اینترنت، باید س��رعت عمل ش��ما را به سرعت به سرورهای 
ب��ازی و ب��ه بازیکنان دیگ��ر انتقال ده��د. در صورتی که اینترنت کند باش��د )اعم از 
این که پهنای باند کمی داش��ته باش��د یا این که تاخیر زیادی داش��ته باشد( شما را از 
همبازی هایت��ان عقب انداخته و عالوه بر ایجاد باگ ها، قطعی های پی درپی از س��رور 
بازی را نیز به همراه خواهد داش��ت و احتماال تجربه ناخوش��ایندی از بازی آنالین به 

جا خواهد گذاشت.
ب��ه همین دلیل به ش��ما توصیه می کنیم برای اجرای خوب یک ب��ازی آنالین، ابتدا 
اینترنت مناس��بی تهیه کنید و اگر اینترنت مناس��ب به هر دلیل در اختیار شما نیست، 

قید بازی آنالین را بزنید!

بازیکوچک

پرسشوپاسخبازی

ش��اید کمی کلیشه ای به نظر برس��د اما توسعه پایگاه 
مادر از اولین مرحله تا تبدیل کردن آن به یک پایگاه 
نظامی پیش��رفته کامال جذاب و هیجان انگیز اس��ت. 
انتخاب های شما برای انجام ماموریت های متفاوت و 
استخدام افرادی با تخصص های متنوع، سرعت رشد 
پایگاه نظامی ش��ما را کاهش ی��ا افزایش می دهد اما 
در هر صورت، تالش برای توس��عه این پایگاه بخشی 

جالب از بازی است.
ماموریت ه��ا به گونه ای طراحی ش��ده اند که همیش��ه 
راه های متفاوتی برای انجام آن ها وجود داش��ته باش��د. 
با این وجود همیشه استفاده از قابلیت های مخفی کاری 
قهرمان بازی به صرفه ترین راه به نظر می رس��د. شما 
می توانید یک یا چند س��الح بس��یار مخرب و موثر به 
دست آورده و همانند فیلم های اکشن دل به خطر بزنید 
و تک تک دش��منان را به مب��ارزه بطلبید اما تعداد زیاد 
دش��منان و هوش مصنوعی قابل قبول آن ها، معموال 
مان��ع از انجام این کار می ش��ود. دش��منان نس��بت به 
کوچک ترین صداها حس��اس هستند و بعد از مشکوک 
ش��دن، تا مدت زیادی به جست وجو برای یافتن دلیل 
تولید صدا یا حرکت ادام��ه می دهند. از همین رو، باید 
در طول بازی همیش��ه آرام و س��نجیده عمل کرد و با 

تجهیزات بی صدا به نبرد با دشمنان رفت.

نزدیک به 40 س��اعت گیم پلی در خط اصلی داستان 
ب��ازی وجود دارد. اگ��ر بخواهید هم��ه ماموریت های 
جنب��ی را نیز انج��ام بدهی��د، می توان 100 س��اعت 
گیم پلی برای بازی متصور بود، در حالی که همیش��ه 
می توان بازی را به ش��کل دیگری تکرار کرد و تجربه 

کامال متفاوتی از آن داشت.
 The Phantom Pain گرافیک، یکی از نق��اط قوت
محسوب می ش��ود. مکان هایی که برای بازی طراحی 
شده اند، بس��یار خوب و واقعی و کامال خالقانه به نظر 
می رسند. بازی بسیار روان اجرا می شود و با وجود انبوه 
افکت های تصویری، هیچ گونه افت فریم یا باگ در آن 
دیده نمی شود. صداگذاری و موسیقی این بازی نیز مثل 
نس��خه های پیش حرف های زیادی برای گفتن دارد و 

رضایت افراد خوش سلیقه را به دست می آورد. 
کیفیت بسیار باالی گرافیک و تصویر در کنار گیم پلی 
جذاب و متنوع و داس��تان پخته و غیرقابل پیش بینی 
ب��ازی، دالیلی بوده اند که منتقدان را به اعطای امتیاز 
 Metal Gear Solid V: The ش��گفت انگیز 95 ب��ه

Phantom Pain مجاب کرده  است.

 PS4 ،PS3 ای��ن ب��ازی در کنس��ول ه�ای ب����ازی
سیس��تم های عامل  و   Xbox One ،Xbox 360

ویندوز میزبانی می شود.

ب��ازی Tom Clancy's Rainbow Six Siege ب��ه 
عنوان جدیدترین نسخه از سری Rainbow Six یکی 
از عناوین محبوب پاییز امسال خواهد بود. عالقه مندان 
به ای��ن مجموعه محب��وب به خوبی می دانند س��ری 
Rainbow Six مجموع��ه ای ب��ا گیم پلی ش��وتر اول 

شخص است که تالش یک تیم از تکاورها برای خنثی 
کردن عملیات های تروریستی را به نمایش می گذارد.

Siege )محاصره( پس از گذش��ت س��ه سال از انتشار 

نس��خه قبلی این مجموعه منتش��ر می ش��ود. شرکت 
UbiSoft قب��ل از آغاز س��اخت این نس��خه، س��اخت 

نس��خه دیگ��ری از این مجموعه را آغاز ک��رده بود اما 
این نس��خه نیمه کاره رها شد. سازندگان نسخه کنسل 
شده، سیستم تخریب پذیری جدید بازی را دلیل لغو کل 
پروژه اع��الم کردند. با طراحی موتور گرافیکی جدید و 
پیشرفته UbiSoft این شرکت برای ساخت بازی هایی 
با قابلیت تخریب پذیری محیط، آماده تر ش��د و ساخت 

Siege کلید خورد.

گیم پل��ی Tom Clancy's Rainbow Six Siege از 
اصول کلی این مجموعه پیروی می کند. بازی در بخش 

یک نفره، شامل مدیریت یک فعالیت تیمی برای مبارزه 
با گروگان گیرهاس��ت. بازی در نسخه جدید، یک نبرد 
کامال پیشرفته و مبتنی بر تجهیزات و تخصص ها را به 
نمایش می گذارد. هر یک از اعضای تیم برای انجام کار 
خاصی مهارت دارند و تقریبا هیچ نوع همپوشانی میان 
ای��ن تخصص ها وجود ندارد. از ای��ن رو، هر کس فقط 
می توان��د کار مخصوص به خود را انج��ام دهد و دیگر 
اعض��ای گروه قادر به جبران فقدان یکی از اعضای تیم 

نخواهند بود.
وج��ود تخصص های متفاوت برای اعضای تیم، منتهی 
به استفاده از تجهیزات کامال متفاوت توسط هر یک از 
آن ها ش��ده است. به عنوان نمونه، یکی از اعضای تیم، 
مسئول شناسایی است. او می تواند با استفاده از پهپادهای 
کوچک، محیط اطراف خود را شناسایی کرده و یا محل 
اختفای گروگان ها یا راه های نفوذ به محل را تشخیص 
دهد. متخصص راپل یا مسئول تجهیزات منفجره، دیگر 
اعضای موثر تیم هس��تند که راهی برای ورود به محل 

اختفای تروریست ها خواهند یافت.
سیستم تخریب پذیری مدرن بازی، تغییراتی بنیادین در 

گیم پلی این س��بک از بازی ایج��اد خواهد کرد. پیش از 
این اگر در یک بازی س��بک شوتر گلوله ها از دیوار عبور 
می کردند، بازی باگ دار تلقی می شد. در واقع این اتفاق 
در بس��یاری از عناوین شوتر کامال ناخواسته بوده اما به 
عنوان یک استراتژی توسط بسیاری از حرفه ای های این 
 Tom Clancy's س��بک به کار گرفته شده است. حال
Rainbow Six Siege این استراتژی را به طور رسمی 

در اختی��ار عالقه مندان این روش قرار می دهد. بیش��تر 
دیواره��ا تخریب پذیر هس��تند و به همی��ن دلیل، منابع 
منفجره در بازی محدود شده است. اعضای تیم می توانند 
دیوارها را تخریب کرده و دش��منان آن س��وی دیوار را 
غافل گیر کنند. می توان با تیراندازی مستمر به بخشی از 
دیوار، سوراخی برای نگاه کردن یا حتی تیراندازی به آن 

سوی دیوار ایجاد کرد. 
در بخش چند نفره بازی، همه مدهای شناخته شده این 
 Death سبک به چش��م می خورد. از فتح پرچم تا نبرد
Match در حالی که بازی با یک تحول اساسی رو به رو 

خواهد ش��د. اعضای تیم قادر به احی��ای دیگر اعضای 
شکس��ت خورده تیم خواهند بود. UbiSoft معتقد است 
این اق��دام مانع از پیروزی بدون اس��تراتژی و تاکتیک 

خواهد شد و آن را مثبت تلقی می کند.
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege در پی��ش 

نمایش خود، موفقیت چش��م گیری کس��ب کرد و نامزد 
دریافت 4 جایزه Game Critics Awards شد. عنوان 
بهترین بازی برای رایانه، عنوانی است که این بازی در 

پی نمایش موفق خود دریافت نمود.
ای��ن ب��ازی در کنس��ول های PS4 ،Xbox One و 
سیس��تم های عامل ویندوز میزبانی می شود. این بازی 
در نیم��ه اول آذر امس��ال به عرضه عمومی گذاش��ته 

خواهد شد.

دیوارها فرو می ریزند
Siege دورخیز UbiSoft برای کسب موفقیت در سبک شوتر

کوجیما به روزهای اوج خود باز می گردد
هر آن چه از Metal Gear Solid انتظار دارید

 وحید     صفــایی

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain به 

عن��وان دومین بخش از قس��مت پنجم بازی محبوب 
MGS همان عنوانی اس��ت که س��ازنده خوشنام این 

مجموعه وعده آن را داده بود. بعد از شکس��ت نسبی 
نس��خه های پیش��ین و آمار نه چندان رضایت بخش 
فروش آن ها، Kojima س��ازنده ب��ازی قول داده بود 
که در نس��خه بعدی، رضایت کامل عالقه مندان این 
مجموع��ه را جلب خواهد کرد؛ اتفاقی که بی ش��ک با 
 Metal Gear Solid V: The Phantom عرض��ه

Pain رخ داد.

 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

داس��تان را از نس��خه پیش��ین ادامه می ده��د، جایی 
ک��ه قهرم��ان مجموعه برای نجات دوس��تان خود به 
افغانس��تان رفته اس��ت. از منظر داس��تانی، وقایع این 
نس��خه کمک ش��ایانی به درک هر چه بهتر داستان 
کل��ی س��ری Metal Gear Solid می کند و البته در 
عین حال داس��تان ظرافت ها و ریزه کاری های خاص 

خود را دارد.
گیم پلی و داستان بازی به لطف داستان هیجان انگیز 
 Metal Gear Solid با هم گره خورده اند. آن چه در
V: The Phantom Pain کامال محس��وس اس��ت، 

نق��ش پر رنگ داس��تان در طول ب��ازی و تاثیر آن بر 
گیم پلی است. برخالف بسیاری از بازی های سطحی، 
وقتی پا را ب��ه عرصه نبرد می گذارید، داس��تان بازی 
و هدفی که پیش روی ش��ما قرار داده ش��ده، اهمیت 
 Open ویژه ای می یابد. با وجود این که بازی در یک
World و به ش��کل Sandbox ساخته شده، داستان 

شما را در مسیر خاصی قرار می دهد.
مهم تری��ن ویژگ��ی The Phantom Pain وج��ود 
پای��گاه مادر اس��ت. پایگاه مادر، محلی برای توس��عه 
تجهیزات نظامی، استخدام نیروهای نظامی و پذیرش 
ماموریت های جدید اس��ت؛ جایی که بعد از هر یک یا 
دو مرحله به آن س��ر می زنید و س��یر داستانی بازی را 
مرور می کنید. اگر چه بعد از بازی های س��ه سال اخیر 

خبربازی

خبربازی
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 برای بار هزارم لطفا چند دانلود منیجر خوب برای iOS معرفی کنید.

 باسالم. لطفا نرم افزای جامع و ساده جهت روت کردن اندروید معرفی کنید و روش 
کار با آن را شرح دهید.

 با سالم. لطفا چند سایت جامع برای بازی و نرم افزارهای اندرویدی معرفی کنید.

 لطفا نرم افزاری برای بازکردن فایل های فشرده در اندروید معرفی کنید.
 

 سالم بایت. بهترین نرم افزارهایی که برای جلوگیری از هک و ویروسی شدن برای 
گوشی و کامپیوتر وجود دارد، معرفی کن. ممنون

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

 با سالم بایت. اگر برای شما امکان دارد یک گوشه از هفته نامه فناوری را اختصاص 
بدهید به برنامه ها و بازی های سیمبین 1 تا 5. با تشکر فراوان از هفته نامه فناوری 

اطالعات.

 سالم بایت عزیز. لطفا با توجه به فعالیت های اخیر مایکروسافت در حوزه سیستم عامل 
ویندوزفون، در مورد آینده این گوشی ها یک بررسی کامل انجام دهید. با تشکر

 سالم بایت. اگر ممکن است نحوه نصب ویندوز 8 و نحوه اکتیوکردن ویندوز 8 را 
توضیح دهید. با تشکر

 با سالم به بایت عزیز. لطفا یک ترفند ی برای د انلود  و نصب برنامه ها روی متروی 
ویند وز 8.1 به ما نشان د هید . ممنون 

 سالم بایت. لطفا از ویند وز 7 هم مطالب و ویژگی هایی بنویسید . چون هنوز همان 
ویند وز د وست د اشتنی برای کاربرانش است.  

 سالم بایت. یک تبلت معرفی کن که برای متصل شد ن به اینترنت کارایي باالیي 
د اشته باشد .

 سالم بایت. لطفا نرم افزاري براي تغییر فرمت کلیپ ها به دي وي دي و غیره را که 
کار با آن نیز ساده باشد، معرفي کن یا آدرس دانلود آن ها را بنویس. با تشکر

 سالم بایت. چرا نرم افزارها و بازي هاي ویندوز فون را معرفي نمي کنید.

 سالم. اگر ممکن است گرافیک بهتري در صفحه 11 معرفی کنید.

سیستم  حداقل  و  بنویسید  مفصل  مطلب  هشتمی  نسل  بازی های  مورد  در  لطفا   
مورد نیاز یک بازی نسل هشتمی را بگویید مثال آیا پردازنده های Core i3 مناسب 

هستند؟ خیلی ممنون 

 سالم بایت عزیز. لطفا یک گوشی آندروید با کیفیت و البته با قیمت مناسب معرفی 
کنید. با تشکر

شـهریارعطایی-بردیـازحمتکش-حمیدرضـازحمتکش
-معصومـهبهرامـی-مریـمخانبیگی-پوریـازحمتکش-
سـمیراخلیلیمطلـق-مرتضیحبیبی-مبشـرزمانی-امین
احمدپـور-امیـنپورمـرادی-فرهـادفاطمیپـور-فاطمـه
طاهـری-حمیدعطایی-رضاغالمی-زهرهغالمی-عیسـی
دهقـان-تهمینهدهقان-ماهمنیرابراهیمپور-سـیدعلیاکبر
خیاطیان-علیعلیونفرگی-انسـیهآذرکسـب-امیرعباس
صانعـی-فتحا...غفاری-بردیاصنعتي-زهراصنعتی-محمد
شـگفته-علیافتادهرحمتی-عادلهعربلین-علیرضاعربلین
-احمدجلیلییوسـفنژاد-حبیبا...سبزهکار-فرزانهاخالقی

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

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

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

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

1- یکی از جوایز معتبر سینمایی جهان - از شرکت های رایانه ای )صفحه 3( 
2- انبار نگهداری گندم - جوانمردی و کرم 3- از قومیت های شمال غرب 
ایران - نابود و تباه 4- واحد پول کشور ژاپن - یکی از سایت های هدف 
سرقت آنالین )صفحه 5( - اولین حرف الفبا 5- از نرم افزارهای آفیس - قلعه 
معروف فتح شده توسط حضرت علی 6- بزرگوار - از حروف الفبای انگلیسی 
- از فلزات جدول تناوبی 7- از شرکت های رایانه ای )صفحه 3( - یاور بی 
انتها! 8- از میوه ها - ورزش تمرکز - پایتخت کشور یونان 9- پودر نرمی 
که در سفید کاری و نقاشی ساختمان به همراه گچ استفاده می شود - پیامبر 
10- عضو پرواز پرندگان - مبارزه - خط کش مهندسی 11- از شرکت های 

نرم افزاری )صفحه 3(

رمز جد    ول 379  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)7افقی و 1 عمودی( - )2 افقی و 2 عمودی( - )7 افقی و 2 عمودی( - )1 افقی و 4 عمودی(

)10 افقی و 6 عمودی(

)Like( رمز جد    ول شمــاره 378: الیک

عمـودی:

1- مدیرعامل ش��رکت اپل )صفحه 3( 2- از زبان های برنامه نویسی - از 
ان��واع حبوب��ات- از اندام های حرکتی بدن 3- اس��لحه کمری - قبیله - 
قسمتی از دس��تگاه گوارش 4- شرکت نرم افزاری محبوب )صفحه 3( - 
پهلوان 5- جعبه سخت افزاری رایانه- از نت های موسیقی - از انواع تنوین 
که متش��کل از عالمت کسره به عالوه نون ساکن می باشد 6- مصیبت 
- میوه ای با پوسته سخت و چوبی 7- مشقت - از فرمت فایل های مربوط 
به وب )صفحه 12( 8- موی بلند گردن برخی از حیوانات- قرب و نزدیکی 
9- دیواره آتش )صفحه 12(10- اندک و ناچیز - چغندر پخته شده- تکرار 

یک حرف 11- مدیرعامل شرکت اوراکل )صفحه 3(

همـــراهباشـــماجـــدول

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی 
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گیره و غلتک هوشمند

امروزه ابزارهای دیجیتالی هوشمند، تقریبا در هر صنف و شغلی وارد شده اند و کار را 
برای افراد نه تنها آسان بلکه کم خطاتر نموده اند. در زمینه پزشکی ابزارهای هوشمند 
بسیاری وارد بازار شده اند که Smart Roller Clamp نمونه ای جدید از این دسته 

محصوالت است که به زودی وارد بازار خواهد شد.
محصول فوق را می توان نوعی غلتک هوش��مند دانس��ت که به پرس��تاران کمک 
می کند تا بتوانند به س��رعت و با میزان خطای بسیار کم تر از حالت معمول بیماران 

خود را مورد رسیدگی قرار دهند.
این وسیله که مجهز به سیستم بلوتوث می باشد روی سرم بیمار نصب شده و پرستار 
مس��تقر در ایستگاه پرس��تاری روی مانیتور خود وضعیت سرم بیمار، زمان به پایان 

رسیدن و توقف جریان سرم را از طریق دستگاه دریافت می کند.
این محصول که هنوز در مرحله طراحی می باشد کمک موثری برای صرفه جویی در 

وقت و جلوگیری از اشتباه خواهد بود.

نسل آینده المپ های هوشمند

تصویری را که مشاهده می کنید نوعی المپ هوشمند ترکیبی را نشان می دهد که 
می تواند نسل آینده المپ های هوشمند باشد.

ای��ن محصول ک��ه Yonos Smart Lamp نام دارد ترکیبی از بلوتوث اس��پیکر و 
یواس بی شارژر بوده و با یک اپلیکیشن کاربر پسند قابل کنترل است.

توس��ط آن امکان گوش دادن به رادیو، ش��ارژ گوش��ی موبایل و مکالمه به صورت 
هندزفری وجود دارد. طیف وس��یعی از انواع رنگ ها را می توان با این المپ داش��ت 
به عالوه این که امکان تنظیم نور آن برای حالت بیدار باش، شبیه س��ازی غروب و 

یا نور هشدار وجود دارد.
اگر گوشی خود را همراه نداشته باشید امکان استفاده از المپ به صورت آنالوگ نیز 

وجود دارد. این محصول از بدنه فوالدی ضد زنگ ساخته شده است.

روبات انگشتی

Push نام این روبات انگشتی بیسیم است که می تواند درست مانند انگشت دست، هر 

دکمه ای را که الزم باشد، برای کاربر فشار دهد.
در هر جا و هر زمان، هر دکمه ای را که بخواهید برای ش��ما روش��ن می کند. برای مثال 
قبل از رس��یدن به منزل، دکمه ماشین لباسشویی، دکمه قهوه ساز و یا دکمه پاور رایانه 
شما را روشن کرده و به کارهای شما سرعت می بخشد. تنها کافی است اپلیکیشن این 
Microbot را روی گوشی خود نصب کنید و آن را روی دکمه مورد نظر قرار داده و برای 

این کار زمان مشخصی تنظیم نمایید.
در این صورت در هر جا که باش��ید Push کلید و دکمه مورد نظر وسیله شما را روشن 
می کند. اندازه این روبات انگش��تی 26.6x26.6x28 میلی متر بوده و ذخیره باتری آن 

500mAh می باشد.

دنبال کنید و دنبال کنید

Mynt نام این Tracker پانزده دالری کوچک است که دو منظوره بوده و 

به عنوان ریموت کنترل نیز قابل استفاده می باشد. نکته منحصر به فرد این 
محصول دوام بسیار زیاد آن است. اندازه آن 2.5x5.5x0.35cm می باشد. 
این محصول مجهز به بلوتوث بوده و چون بسیار نازک و سبک است قابل 
نصب روی لباس های ورزشی و انواع اشیای مختلف می باشد. امکان ارتباط 
میان Tracker و گوشی کاربر وجود داشته و از این طریق امکان ردیابی 
از طریق گوشی نیز میسر می شود. اگر فاصله میان این دو بیش از 45 متر 
شود، زنگ هشدار Tracker به صدا در می آید.از آن به عنوان شاتر برای 

گرفتن سلفی، ریموت کنترل و کنترل مدیا می توان استفاده کرد.

در هنگام بازی گوش فرا دهید

 G933 .را به بازار عرضه کرد G933 هدست جدیدی با نام Logitech

یک هدس��ت فوق العاده می باش��د که می تواند همزمان تا سه دستگاه را 
شناسایی و بین آن ها سوئیچ کند. برای مثال شما می توانید به سادگی و فقط 
با فشار یک دکمه بین سینمای خانگی خود، کامپیوتر شخصی، کنسول های 
بازی، گوشی های هوشمند و یا هر دستگاه دیگری سوئیچ کنید و از کیفیت 
صدای بی نظیری لذت ببرید. این هدست می تواند تا سه دستگاه به صورت 
همزمان به وسیله یک آداپتور USB بیسیم GHz 2.4 به گوشی شما یا به 
قسمت آنالوگ منبع صدا هر دستگاهی وصل شود. کیفیت صدا نقطه قوت 

این هدست 199.99 دالری می باشد.

 شاد ی طباطبایی

دونات اسپیکر پیچ پیچی
در تصویر نوعی اسپیکر بسیار جالب را می بینید که شکل پایه آن مدور بوده و شبیه به دونات است ولی امکان بسیار جالبی در 

ساختار آن به کار رفته که آن را متمایز کرده است. این بلندگو به راحتی قابل تغییر به اشکال مختلف می باشد.
نام این محصول مهیج Aero Twist Speaker است و به این معنی که امکان پیچ و تاب خوردن به جهات مختلف را 

دارد. بدنه بسیار براق از جنس کروم، مجهز به فناوری NFC، صدای واضح و شفاف از ویژگی های آن است.
پاین اسپیکرها در رنگ های نقره ای، آبی طالیی و برنزی ساخته شده است و به زودی به بازار عرضه می شود.          
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