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اپل با «آي فوتو» خداحافظي كرد
هفته پيش اپل با فاصله كوتاهي از ارائه به روزرساني قبلي، نسخه جديدي از آي .او. اس 
ــوم به 8,3 را منتشر كرد. طبق رسم سابق، اين به روزرساني براي آيفون 4 اس  جديد موس
ــت. به گفته  ــده اس ــل پنجم آيپاد ارائه ش تا 6 پالس و همچنين تمام مدل هاي آيپد و نس
ــاني جديد، عملكرد سيستم  عامل بهبود يافته، سرعت لود اپ ها بهتر  اپل در اين به روزرس
ــده، تغييراتي در بخش پيام ها، واي- فاي، كنترل سنتر، تب هاي سافاري و كيبوردهاي  ش
ــاهده ترين تغيير، شكلك هاي كيبورد است و بيش از  ــده است، اما قابل مش ثالث داده ش
ــت. اموجي هاي جديد بسيار خبرساز شده اند، زيرا  ــكلك (اموجي) اضافه شده اس 300 ش
كاربراني كه نسخه 8,3 را روي دستگاه خود نداشته باشند، به  جاي شكلك هاي متداول، 

شكلك هاي عجيب و غريبي روي دستگاهشان دريافت مي كنند.
ــاني سيستم عامل، رايانه هايش را نيز منتشر  غير از آپديت آي .او. اس، اپل به روزرس
كرده و آن را به نسخه 3 و10و10 ارتقا داده است. در اين به روزرساني بزرگ ترين تغيير 
قابل مشاهده اپ Photos است كه محيط كاربري  آن شبيه نسخه آيفون و آيپد شده 
و به آساني امكان انتقال تصاوير را از آي ديوايس به مك ممكن مي كند، ضمن اين  كه 

يكپارچه سازي با آي كالود بخوبي حفظ شده است.

ــرده تا  ــالش زيادي ك ــافت كه ت ــركت مايكروس ش
ــي هاي لومياي خود را در بازار تقويت كند،  وضعيت گوش
ــته پتنت (حق اختراع) جديدي را به نام خود  هفته گذش
ــك تلفن  همراه  ــان مي دهد ي ــت كرد. اين پتنت نش ثب
ــل را اجرا  ــتم  هاي عام مي تواند اليه هاي مختلف سيس
ــود كاربر دسترسي  كند. امكان بوت چندگانه باعث مي ش

سريع تري به عملكردهاي تلفن  همراه خود داشته باشد.
ــوان ــا  عن ب ــه  ك ــافت  مايكروس ــت   پتن

 Multi OS Boot Via Mobile Device  
ــراه در فازهاي  ــازه مي دهد هر تلفن  هم ــده اج ثبت ش
ــا از  ــا و اولويت ه ــاس توانايي ه ــد براس ــف بتوان مختل
ــتم هاي  عامل  استفاده كند. اين قابليت  گروهي از سيس
ــه به نوع  ــكان مي دهد با توج ــاي همراه ام ــه تلفن ه ب
كاربرشان، سيستم  عاملي با همان مشخصات را انتخاب 
و پردازش اختصاصي و مفيدتري ارائه كنند. براي مثال 
اگر تلفن  همراه در اختيار يك كودك قرار گيرد، سيستم 
ــود تا  ــه ابتدايي تر بوت ش ــل مي تواند در يك الي  عام
ــته  ــازه بازي و تماس هاي فوري را داش ــر فقط اج كارب
ــتيد، مي توانيد سيستم   ــد، يا زماني كه در سفر هس باش
ــد كه فقط امكاناتي مانند  عامل را در اليه اي بوت كني

ــتفاده  ــيريابي و فيلمبرداري قابل اس عكس گرفتن، مس
ــد. با اين پتنت، گجت ها به  صورت اختصاصي تر از  باش

توانايي هاي خود استفاده مي كنند و پردازشگر به واسطه 
سيستم  عامل استفاده شده بهينه تر عمل مي كند. `

ثبت حق اختراع تلفن هوشمند به نام مايكروسافت

احتمال سازگاري ساعت هاي اندرويدي 
با آيفون

ممكن است در صورت موافقت اپل، بزودي شاهد سازگاري ساعت هاي هوشمند 
پلتفرم Android Wear با اكوسيستم اپل باشيم. به نظر مي رسد گوگل روشي 
ــتم  عامل اندرويد  پايه اين  ــازگاري ساعت هاي هوشمند خود -كه از سيس براي س
شركت استفاده مي كنند- با گوشي هاي هوشمند بزرگ ترين رقيب خود يافته است. 
ــون اخطارها، اطالعات  ــن همراه از عملكردهايي همچ ــرار معلوم اين اپليكيش از ق
Google Now و جستجوي صوتي پشتيباني مي كند. مدير محصوالت پوشيدني 
گوگل قبال نيز اعالم كرده بود «ما همواره به دنبال ارائه تجربه كاربري محصوالت 
ــتفاده از  ــه  داريم زمينه اس ــيار عالق ــتيم، بنابراين بس ــتر كاربران هس خود به بيش
را    Android Wear
ــتري ايجاد  براي افراد بيش
كنيم». البته با توجه به ورود 
قريب الوقوع ساعت هوشمند 
اپل به بازار، مشخص نيست 
ــن  ــركت از اپليكيش اين ش
رقيب خود پشتيباني مي كند 
ــاعت هوشمند اپل  يا نه. س
ــر وارد بازار  تا چند روز ديگ

جهاني خواهد شد.

سرويس پخش موسيقي گوگل 
در راه است

ــخه كامل  ــرده ماه هاي آينده نس ــوب اعالم ك يوتي
 Music Key ــيقي خود يعني ــرويس پخش موس س
را به بازار عرضه خواهد كرد. مدير محتواي اين شركت 
ــت، در يك كنفرانس خبري،  كه زيرمجموعه گوگل اس
ــانه اي كرد. يوتيوب پيش از اين نيز  اين موضوع را رس
ــي مي توانند از امكاناتي  ــتركان پول اعالم كرده بود مش
ــيقي بدون مزاحمت تبليغات  مانند گوش دادن به موس
ــه اي از موزيك  ــي آفالين به مجموع ــن، دسترس آنالي
ــتندباي  ــيقي در حالت اس ويدئوها و قابليت پخش موس
ــوند. يوتيوب اعتقاد دارد گروهي از  گوشي برخوردار ش
ــتري داشته و عالقه دارند براي  مخاطبان نيازهاي بيش
دسترسي به اين توانايي هاي افزوده هزينه كنند. به گفته 
اين شركت، ارائه اين سرويس پولي تغييري در كاربران 
ــرويس ايجاد نخواهد كرد. اين سرويس  موجود اين س
ــي است و فقط با دعوت ديگر  اكنون در مرحله آزمايش
ــتفاده كرد. نسخه موبايل آن  كاربران مي توان از آن اس
ــتفاده است،  نيز فعال تنها براي كاربران اندرويد قابل اس
اما گوگل در تالش است پيش از ارائه نسخه كامل اين 

سرويس، اپليكيشن iOS آن را نيز تكميل كند. 

 كاخ سفيد
 هدف هكرهاي روس

ــتر از حمله هكرهاي كره شمالي به  چند ماه بيش
«سوني پيكچرز» نمي گذرد كه هكرهاي روس دست 
به كار شده و اين بار به  جاي يك شركت آمريكايي به 
راس سكان هدايت اين كشور حمله كردند. به گزارش 
سي. ان. ان، اين هكرها كه كاخ سفيد را هدف گرفته اند، 
ــده اند، اما  به آن نفوذ كرده  و از ديوار امنيتي اش رد ش
نتوانسته اند به اطالعات طبقه بندي شده دسترسي يابند 
و فقط موفق شده اند به اطالعاتي با برچسب حساس 
ــاي غيرعمومي باراك  ــامل برنامه ه نفوذ كنند كه ش
اوباما، رئيس جمهور اين كشور مي شود. با سرنخ هايي 
كه اف .بي. آي و آژانس هاي اطالعاتي آمريكا به دست 
آورده اند، بيشتر اين حمالت از جانب هكرهاي روس 
ــت. براساس تحقيقات، اين حمله با  صورت گرفته اس
ايميل هاي آلوده به بدافزار كه به كارمندان كاخ سفيد 
ارسال شده صورت گرفته و گرچه شناسايي شده، ولي 
همچنان احتمال وجود آن در شبكه وزارت كشور آمريكا 
وجود دارد. به  گفته بن رادز، مشاور امنيت ملي باراك 
اوباما، اطالعات طبقه بندي شده و غيرطبقه بندي شده 
كاخ سفيد از يكديگر تفكيك شده و هكرها نتوانسته اند 
ــت پيدا كنند. البته  ــده دس به اطالعات طبقه بندي ش
ــايبري با هدف  ــخص نيست اين حمله س هنوز مش
ــده يا فقط يك قدرت نمايي از طرف  خاصي انجام ش

كاله سياه هاي سرزمين  تزارها بوده است.

 ايسوس تمام دستگاه هاي خود را 
به يو. اس. بي 3,1 مجهز مي كند

با آمدن استاندارد جديد براي پورت هاي 
ــتر  ــي، دير يا زود بيش يو .اس. ب

ــركت هاي فعال در حوزه  ش
آي تي به اين فناوري جديد 

روي خواهند آورد و محصوالت 
ــاي يو. اس. بي 3,1  ــا پورت ه خود را ب

ــركت  ــد. از همين رو ش ــازار مي كنن ــه ب روان
ــادي از مادربوردهاي خود به اين  ــر مجهز كردن تعداد زي ــوس، عالوه ب ايس
ــه به كاربران  ــزا نيز عرضه كرده ك ــخت افزاري مج ــاوري، يك كارت س فن
ــتگاه خود را به اين فناوري  مدل هاي قديمي تر مادربورد ها اجازه مي دهد، دس
ــتاندارد جديد اطالعات را با سرعت ده گيگابايت بر ثانيه  مجهز كنند. اين اس
ــل قبلي يو .اس. بي ها يعني  ــرعت نس انتقال مي دهد كه نزديك به دو برابر س

يو .اس. بي 3 است. 
تاكنون ايسوس 12 مدل مادربورد مختلف را با استاندارد جديد يو. اس .بي 
ــت. همچنين كارت توسعه اين شركت قرار است  آماده ارائه در بازار كرده اس
ــود. پيش از اين نيز  ــال روانه بازار ش ــفند امس در دو نوع پورت A و C تا اس
 C ــركت اپل با معرفي مك بوك جديدش- كه فقط يك پورت يو. اس. بي ش
ــت- وارد اين عرصه شد تا بيش از پيش اهميت اين  را در خود جاي داده اس

فناوري جديد مورد توجه قرار گيرد. 
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هزينه 1/5 ميليارد دالرى لينكداين براي خريد يك سرويس آموزشي
شبكه اجتماعي لينكداين كه برپايه فعاليت هاي كاري و حرفه اي عمل مي كند، در اقدامي جديد يك سرويس آموزش آنالين 
را خريده است. اين سرويس كه «ليندا» نام دارد، موفق ترين سرويس آموزش آنالين دنياست و حجم زيادي از ويدئوي آموزشي 
در زمينه هاي مختلف توليد مي كند. ليندا از سال 1995 فعاليت خود را آغاز كرده و در وبسايت آن منابع آموزشي زيادي در مباحث 

مختلف گنجانده شده است.
ــه 52 درصد آن نقدي و  ــان ليندا پرداخت كرده ك ــت، 1/5 ميليارد دالر به صاحب ــراي اين انتقال مالكي ــن ب ــركت لينكداي  ش
48 درصد به صورت سهام پرداخت شده است. مديرعامل شبكه اجتماعي لينكد اين، هدف از اين اقدام را ايجاد فضايي پرمحتواتر 
براي كاربران لينكداين عنوان كرده و معتقد است اين شبكه اجتماعي مي تواند كمك كند، ليندا با سرعت بيشتري به فعاليت خود 

ادامه دهد و با تصاحب كاربران لينكداين دانش خود را در اختيار كاربران بيشتري قرار دهد. 

و   Dropbox ــري  اب ــره  ذخي ــرويس  س
ــود را  ــت همكاري خ ــي اس ــافت مدت مايكروس
افزايش داده اند. پاييز سال قبل اعالم شد مي توان 
ــندهاي موجود در  ــتفاده از برنامه آفيس، س با اس
حساب دراپ باكس را ويرايش كرد، حال با عرضه 
ــركت، ديگر نياز  ــن دو ش ــاني جديد اي به روزرس
 Word، Excel ــناد ــت براي ويرايش اس نيس
يا Powerpoint، آفيس را روي سيستم خود 
ــيد. كافي است دكمه Open را  نصب كرده باش
هنگام پيش نمايش سند در مرورگر وب فشار دهيد 
تا تمام تغييرات الزم با استفاده از سرويس آفيس 

آنالين انجام شود.
ــد بود و كاربران  ــن همكاري دوطرفه خواه اي
ــرويس آفيس آنالين مي توانند هر فايلي را كه  س
ــاب دراپ باكس خود به  صورت  الزم دارند از حس
ــرويس ابري  ــتقيم وارد كنند. پيش از اين س مس
ــوگل داك اين امكان  ــتفاده از گ گوگل نيز با اس
ــا بتوانند  ــم كرده بود ت ــراي كاربرانش فراه را ب
ــرويس ابري  ــي را كه در س تمام فايل هاي آفيس
ــد، ويرايش كنند.  ــل خود ذخيره كرده ان يا جي مي
ــد مايكروسافت تالش مي كند كار  به نظر مي رس
كردن با آفيس را راحت تر كند تا از تعداد كاربران 

اين بسته نرم افزاري محبوب كاسته نشود.

امكان ويرايش فايل هاي 
مايكروسافت در دراپ باكس

ــال هاي  ــيائومي» كه س ــي «ش ــركت چين ش
ــت،  ــد اس اخير به  طور خيره  كننده اي در حال رش
روزهاي گذشته در نمايشگاهي كه با نام هواداران 
ــيائومي برگزار شده بود، ركورد جديدي را براي  ش
ــاند و فقط در 12 ساعت نزديك  خود به ثبت رس
به دو ميليون دستگاه را فروخت. اين جشنواره كه 
ــالگرد توليد شيائومي بود، فروش 335  پنجمين س

ميليون دالري را به جيب  اين شركت روانه كرد. 
شركت شيائومي اعالم كرده عالوه بر تلفن هاي 
ــمند  را -كه  همراه Mi، 38 هزار تلويزيون هوش
ــت- و 200 هزار  ــركت اس محصول جديد اين ش
ــالمت را به  فروش رسانده تا بار ديگر  ــتبند س دس
ــركت توجه زيادي به گسترش  نشان دهد اين ش
ــركت چيني شيائومي كه تهديد  بازار خود دارد. ش

ــده  ــركت هاي توليدكنن ــام ش ــراي تم ــي ب بزرگ
ــمند اندرويدي محسوب مي شود،  تلفن هاي هوش
سال گذشته نزديك به 60 ميليون تلفن هوشمند 
ــت آورد.  فروخت و 12 ميليون دالر درآمد به دس
ــد در سال جديد باز هم  ارقامي كه به نظر مي رس

جابه جا شود و رشد اين شركت را بيشتر كند.

آي.بي.ام هوش انساني را شبيه سازي مي كند

شركت آي. بي. ام كه زماني غول شماره يك رايانه هاي خانگي به حساب مي آمد در چند سال اخير 
ــتر روي پروژه هاي متفاوت  ــيار كاهش داده و بيش فعاليت خود را در زمينه توليد رايانه و لپ تاپ بس
ــه numenta نام دارد، به يك هوش مصنوعي با  ــد فعاليت مي كند. يكي از اين پروژه ها ك و جدي
قدرت تحليل اطالعات مربوط مي شود. numenta كه يك پروژه مشترك بين IBM و دانشگاه 
ــان  ــكل از محققان و مهندس ــت، بتازگي با بهره گيري از تجربيات يك تيم صد نفره متش MIT اس

فعاليت خود را آغاز كرده است.
ــباهت زيادي به  ــد،درنحوه تجزيه و تحليل داده ش اين پروژه بيش از اين كه هوش مصنوعي باش

هوش طبيعي انسان دارد.
ــت. به  ــتفاده كرده  اس در حال حاضر آي .بي. ام از اين فناوري براي تحليل تصاوير ماهواره اي اس
ــان كمك مي كند تا  ــباهت زياد به مغز انس ــطه ش گفته يكي از مديران پروژه، numenta به واس

نرم افزارهايي هوشمندتر با عملكردي نزديك به مغز انسان طراحي شود.

ركورد 335 ميليون دالري 
شيائومي در 12 ساعت
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سيستم عامل

آرش جهانگيري

لينوكس  اكنون از هميشه توانمندتر شده است. با وجود بيش از هزار عنوان 
ــرويس بازي Steam و گرايش كلي  ــترس براي لينوكس در س بازي در دس
ــكتاپ آنالين، نياز به سيستم عامل ويندوز و مزيت  موجود به نرم افزارهاي دس
ــت. ديگر مي توان  ــده اس انطباق پذيري بي همتاي آن، تا حد زيادي مرتفع ش
ــتم عامل لينوكس  ــتگاه مجهز به سيس بدون انجام رويه هاي پيچيده روي دس
 Office از سرويس هاي آنالين استفاده كرد يا حتي از قابليت هاي مجموعه
شركت مايكروسافتـ  دست كم نسخه آنالين آنـ  بهره برد. اما سلطه بي چون 
ــت كه حتي سرسخت ترين كاربران لينوكس  و چراي ويندوز به اين معني اس
ــوص ويندوز روي  ــك نرم افزار بخص ــره روزي مجبور به اجراي ي ــز باالخ ني
دستگاه لينوكس خود مي شوند. مشخص است براي انجام چنين كاري در يك 
سيستم عامل متن باز روش هاي بسياري وجود دارد،  ما نيز قصد داريم شما را 

با آنچه بايد بدانيد آشنا كنيم.

Wine ــاي ويندوز در 1     نرم افزار ــي براي اجراي نرم افزاره ــزار Wine روش نرم اف
ــن برنامه متن باز يك  ــت. اي ــط لينوكس، بدون نياز به خود ويندوز اس محي
«اليه انطباق پذيري با ويندوز» است كه اجراي برنامه هاي ويندوز به صورت 
مستقيم در لينوكس را ممكن مي كند. در واقع، اين پروژه متن باز در پي ايفاي 
ــت كه براي اجراي برنامه هاي ويندوز، بدون نياز به  نقش ويندوز تا حدي اس
ــت كه به  نصب آن كفايت كند. اين تنها روش اجراي ويندوز در لينوكس اس
نصب خود ويندوز نيازي ندارد، اما نقطه ضعف آن نداشتن توانايي اجراي تمام 
ــت و بدون مشكل است. با اين روش ممكن است با  برنامه ها به صورت درس
باگ هاي مختلف يا مشكالت عملكردي مواجه شويد كه اين موضوع هنگام 
ــم مي آيد. اما اگر تصميم به اجراي  ــتر به چش اجراي بازي هاي ويدئويي بيش
ــته  ــالي از تاريخ عرضه آن مي گذرد داش ــك بازي محبوب كه يكي دو س ي
ــيد، ممكن است با عملكرد مطلوب اين مبدل غافلگير شويد. براي مثال  باش
 World بسياري از كاربران از اين پلتفرم براي اجراي بازي آنالين محبوب
of Warcraft روي دستگاه هاي لينوكس استفاده مي كنند. براي دريافت 
اطالعات تكميلي درباره چگونگي اجراي يك برنامه بخصوص در Wine و 
 Wine دستكاري هاي الزم احتمالي، مي توانيد به سايت پايگاه داده برنامه هاي 
ــه مورد نظر خود  ــه و برنام (Wine Application Database) رفت

را جستجو كنيد. 
ــود كنيد. پس از  ــد Wine را از منابع نرم افزاري لينوكس دانل ــدا باي ابت
ــوندexe . مخصوص  ــاي اجرايي داراي پس ــه مي توانيد فايل ه نصب برنام
ــتقيم با  ــرده و با دوبار كليك كردن آنها را به صورت مس ــدوز را دانلود ك وين
Wine اجرا كنيد. همچنين مي توانيد از PlayOnLinux كه يك رابط 
كاربري زيبا براي Wine است، بهره ببريد تا در نصب برنامه ها و بازي هاي 

 Codeweavers ــما كمك كند. شركت محبوب ويندوز در لينوكس به ش
ــخه تجاري از Wine با نام CrossOver Linux يا لينوكس  يك نس
تركيبي را نيز ارائه كرده است. براي استفاده از اين برنامه بايد آن را بخريد، 
ــمي از  ــتيباني رس ــي Codeweavers براي پش ــا در ازاي آن از ويژگ ام
ــن اصلي بازي هاي  ــاپ و عناوي ــاي محبوب (مانند Office، فتوش برنامه ه
رايانه اي) برخوردار شويد و مطمئن باشيد تمام آنها بدرستي كار خواهند كرد. 
البته اين شركت تغييرات اعمالي خود را پس از مدتي در اختيار برنامه اصلي 

Wine نيز قرار مي دهد. 

 دستگاه هاي مجازي
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استفاده از Virtual Machines يا دستگاه هاي مجازي يكي از 
راحت ترين شيوه ها براي اجراي برنامه هاي ويندوز روي سيستم هاي لينوكس 
به حساب مي آيد. با افزايش سرعت رايانه هاي شخصي، دستگاه هاي مجازي 
ــامل نصب يك  ــده اند. اين شيوه ش ــبتا سبك تر ش نيز نس
ــتگاه مجازي» مانند  ــخه از ويندوز در يك برنامه «دس نس
 KVM يا برنامه داخلي VirtualBox، VMware
ــود. نسخه نصب شده تصور مي كند ويندوز  لينوكس مي ش
را روي سخت افزار واقعي اجرا مي كند، در حالي كه در واقع 
ــما اجرا مي شود.  ــكتاپ ش ويندوز در يك پنجره روي دس
برنامه هاي جديد دستگاه مجازي حتي اين توانايي را دارند 
كه برنامه هاي در حال اجراي ويندوز را از آن پنجره خارج 
ــما نمايش دهند كه  ــورت تمام صفحه به ش كرده و به ص
ــود بتوانند مانند ويندوز معمولي روي دستگاه  باعث مي ش

لينوكس عمل كنند. 
ــكالت  ــبت به Wine مش ــتفاده از اين راه حل نس اس
ــدوز را روي يك  ــي دارد، زيرا برنامه هاي وين ــري در پ كمت
ــخه واقعي از ويندوز اجرا مي كند و در نتيجه با خطاهاي  نس
ــن را هم در نظر  ــد. البته بايد اي مختلف مواجه نخواهيد ش
ــيد كه استفاده از روش دستگاه مجازي به نصب  داشته باش
يك نسخه كامل از ويندوز نياز دارد و از آنجا كه اين نسخه 
از ويندوز بايد كنار سيستم عامل اصلي به فعاليت بپردازد به 

منابع سخت افزاري بااليي احتياج است. بخصوص، بازي هاي رايانه اي حجيم و 
سنگين كه به دسترسي به كارت گرافيك رايانه نياز دارند به هيچ وجه بخوبي 
اجرا نمي شوند. براي بازي كردن بهتر است از Wine استفاده كنيد، اما براي 
برنامه هاي كاربردي مثل آفيس يا فتوشاپ، اين روش بهترين انتخاب است. 

3 ن نصب 2 سيستم عامل به صورت همزمان
ــراي  ــراي اج ــي ب ــي روش Dual-Booting راه ــر فن از نظ
ــاب نمي آيد، اما  ــتم عامل لينوكس به حس ــدوز روي سيس ــاي وين نرم افزاره
ــراي نرم افزارهاي تحت  ــيوه براي اج ــياري از كاربران لينوكس از اين ش بس
ــتفاده مي كنند. به جاي اجراي مستقيم ويندوز تحت  ويندوز مورد نياز خود اس
لينوكس، كافي است سيستم خود را راه اندازي مجدد كنيد، در منوي نمايش 
ــده ويندوز را انتخاب كرده و سيستم عامل ديرآشناي مايكروسافت را  داده ش
باال بياوريد. حال سيستم عامل ويندوز قادر خواهد بود در محيط طبيعي خود 
ــتفاده از هارد درايوهاي جديد، كل فرآيند راه اندازي مجدد  ــود. با اس اجرا ش

نبايد بيشتر از چند ثانيه وقت بگيرد. 
ــت كه با  ــب اس ــته از كاربراني مناس ــن روش بخصوص براي آن دس اي
ــد و هنوز آمادگي تعويض كامل  ــه خود بازي هاي ويدئويي اجرا مي كنن رايان
سيستم عامل را ندارند. به جاي گذشتن از تمام بازي هاي مخصوص ويندوز، 
ــتيد سيستم خود را ريست كنيد تا به بازي هاي  مي توانيد هروقت تمايل داش
ــيد. از آنجا كه ويندوز را به صورت  ــته باش ــي داش اختصاصي ويندوز دسترس
ــتگاه اجرا مي كنيد، با هيچ سكته عملكردي  ــخت افزار دس ــتقيم روي س مس
ــد. بهترين راه براي ايجاد  ــكالت انطباق پذيري نيز مواجه نخواهيد ش يا مش
ــتم عامل، نصب ويندوز قبل از سيستم عامل  ــتگاه مجهز به دو سيس يك دس
ــده از ويندوز به  ــما همراه يك نسخه نصب ش ــتگاه ش ــت. اگر دس ديگر اس
ــكلي وجود ندارد. كافي است نسخه مورد نظر لينوكس  ــتتان رسيده، مش دس
ــد كه بايد در كنار  ــخص كني ــود را نصب و در مراحل نصب براي آن مش خ
ــا هربار راه اندازي مجدد رايانه،  ــود. از اين به بعد مي توانيد ب ويندوز نصب ش
ــته باشيد. ناشران نسخه هاي  ــتم عامل مورد نظر خود دسترسي داش به سيس
مختلف لينوكس روش نصب همزمان لينوكس و سيستم هاي عامل ديگر را 
ــاي خود توضيح داده اند و كاربران كمتر حرفه اي نيز مي توانند با  در راهنماه

جستجو در اينترنت از روش انجام كار مطلع شوند. 

براي لينوكس خود پنجره بگذاريد
3 روش زندگي مسالمت آميز «ويندوز» و «لينوكس» در كنار يكديگر

كدام روش بهتر است؟
در نهايت بايد گفت بهترين راه حل بستگي به نيازهاي كاربر و كاري دارد كه درصدد 
انجامش است. اگر به اجراي يك برنامه مجزا يا بازي نياز داريد كه در Wine بخوبي 
اجرا مي شود، Wine مي تواند بهترين گزينه باشد. اگر به اجراي برنامه هاي كاربردي مانند 
نياز  دارد  آنها مشكل  اجراي  در   Wine كه  فتوشاپ  يا   Office نسخه هاي  جديدترين 
داريد، اجراي يك دستگاه مجازي مي تواند بهترين انتخاب 
باشد. اگر هم خوره بازي هستيد كه با وجود 
استفاده از لينوكس دوست داريد هنوز هم 
آخرين بازي هاي ويدئويي براي ويندوز را 
ويندوز  سيستم عامل  اجراي  كنيد،  اجرا 
به صورت مستقل به شما عملكرد الزم 
انطباق پذيري  دردسرهاي  منهاي 
نكته  مي كند.  ارائه  را   Wine
اين  سپردن  خاطر  به  اساسي 
نكته است كه كار نشد ندارد.
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برنامه نويسى

صالح سپهري فر

برنامه نويسي  زبان  يادگيري يك  براي  ــته  گذش در 
را  به آن زبان  بايد تمام قواعد مربوط  ــر فرد  جديد، ه
ــتن كد يك  نوش براي  اين،  بر  افزون  ــت.  ياد مي گرف
عملكرد ساده نظير يك دكمه، گاهي الزم بود ده ها و 
ــته شود. به همين دليل سال ها پيش،  صدها خط نوش
اين حوزه تصميم گرفتند  برخي شركت هاي مطرح در 
چارچوب هايي (Framework) را براي برنامه نويسي 
عرضه كنند. منظور از چارچوب برنامه نويسي اين است 
ــت، برنامه نويس خودش تك تك  ــه ديگر الزم نيس ك
برنامه اش  ــزاي  اج از  ــراي هريك  ب را  ــاي الزم  كده
ــرار دادن دكمه، يكي از  ــد. براي نمونه چون ق بنويس
اقدامات الزم در هر برنامه اي است، كدهاي مربوط به 
به  اين ترتيب،  و  قرار مي گيرد  در چارچوب  پيش  از  آن 
آخر  تا  اول  از  آن  به  مربوط  ــتن كد  نوش به  نياز  ديگر 

از ميان مي رود. 

برنامه نويسي براي دانش آموزان
ــوب براي ذهن  ــيار خ ــي يك تمرين بس برنامه نويس
ــياري از  ــت. با اين كه رايانه نياز به انجام بس ــان اس انس
محاسبات ذهني را از بين مي برد، اما برنامه نويسي سبب 
مي شود فرد برنامه نويس، تك تك اجزاي الزم براي حل 
ــاله را به صورت دقيق تعيين كند و همين امر به  يك مس
تقويت توان او براي حل مساله مي انجامد. به همين دليل 
ــي به  ــياري از مدارس در دنيا به آموزش برنامه نويس بس
ــودكان و نوجوانان روي آورده اند. در واقع دانش آموزان  ك
با برنامه نويسي مي توانند براي زندگي در دنياي ديجيتال 

آماده تر شوند. 
اما شايد آموزش برنامه نويسي از طريق چارچوب هايي 
ــا هم براي  ــت» آن قدره ــافت دات ن ــر «مايكروس نظي
ــد. به  همين دليل در چند سال اخير،  كودكان موثر نباش
ــي كودكان به بازار آمد.  چارچوب هايي ويژه برنامه نويس
اين چارچوب ها يا ابزارهاي برنامه نويسي بيشتر با استفاده 
از شاخص هاي بصري، امكان بخش بندي يك مساله (يا 
ــان برنامه كلي) و تدوين گام هاي الزم براي حل آن  هم
ــي چند نمونه از اين  را فراهم مي كنند. در ادامه به بررس

ابزارهاي برنامه نويسي مي پردازيم.

1  هكتي
ــه  ــه هيچ گون ــي ك ــراي بچه هاي ــوب ب ــن چارچ اي
پيش زمينه اي در مورد برنامه نويسي ندارند مناسب است. 
ــي را از ابتدا به كودكان  اين چارچوب اصول برنامه نويس
آموزش مي دهد. همچنين درس هاي آنالين برنامه نويسي 
ــي بسيار  ــايت مي تواند براي آموزش برنامه نويس اين س

سودمند باشد. 
http:  /    /  www.hackety.com    

2  اليت بوت
اين چارچوب برنامه نويسي، براي كودكان زير ده سال 
كه فقط مي توانند با مفاهيم بسيار ساده برنامه نويسي آشنا 
شوند، مناسب است. در اين برنامه، كودك مي تواند يك 
ــو، عقب، چپ و  ــير به جل ــات كارتوني را در يك مس رب
ــتور روشن شدن چراغ باالي سر  راست برده و حتي دس
ــوان به صورت آنالين  ــات را بدهد. اليت بوت را مي ت رب
 iOS ــخه ويژه اندرويد و يا (در مرورگر) اجرا كرد يا نس

آن را خريد. 
http:  /    /  lightbot.com  /  hoc2014.html

3  اسكرچ
اين ابزار برنامه نويسي مي تواند براي گروه هاي سني 
اعم از كودك و نوجوان به كار رود. اسكرچ امكان ساخت 
پويانمايي و نيز انواع بازي را به كودكان مي دهد. بچه ها 
مي توانند براحتي، وضعيت مورد نظر خود را ايجاد كرده، 
ــخصيت ها صدا  ــه آنها بدهند، روي ش ــتور حركت ب دس
گذاشته و گام هاي الزم را براي اجراي پويانمايي يا بازي 
ــس از پايان پروژه،  ــه آن بدهند. عالوه بر اينها پ خود ب
ــتراك  ــكرچ به اش ــايت اس مي توان آن را از طريق وبس
گذاشت. اكنون حدود 9 ميليون پروژه برنامه نويسي تمام 

شده در اين سايت به اشتراك گذاشته شده است. 
اسكرچ از سوي مهندسان موسسه فناوري ماساچوست 
(MIT) طراحي شده و تاكنون استقبال زيادي از آن در 
مدارس كشورهاي مختلف به عمل آمده است. اين برنامه 
ــرد يا از طريق  ــوان آن را دانلود ك ــت و مي ت رايگان اس

مرورگر (به صورت آنالين) با آن برنامه نويسي كرد. 
http:  /    /  scratch.mit.edu    

4  سيمپل
ــاي  ــي به معن ــه انگليس ــيمپل (Simple) ب واژه س
«ساده» است. همان طور كه از نامش پيداست، اين ابزار 
در واقع عملكردهايي بسيار ساده را در اختيار كودكان قرار 
ــاده خود را با آن طراحي  ــد تا بتوانند بازي هاي س مي ده
ــدي يا پازل از جمله  ــاخت انواع بازي هاي دوبع كنند. س

كاركردهاي اين ابزار است. 
  www.simplecodeworks.com  / homepage.html

5  لوگو
 (Turtle Logo) برنامه لوگو با لوگوي الك پشت
ــي براي بچه هاست كه  هم يكي از ابزارهاي برنامه نويس
البته شايد بيشتر براي نوجوانان مناسب باشد. اين ابزار در 
ــتفاده از زبان سي شارپ و با استفاده از ويژوال  واقع با اس

استوديوي 2010 طراحي شده است. 
ــخصيت اصلي اين برنامه يك الك پشت است كه  ش
ــه دوبعدي حركت دهد. در  ــر مي تواند آن را در صفح كارب
ــري كه مورد بحث  ــن برنامه برخالف برنامه هاي ديگ اي
ــهولت  ــرار داديم، خبري از دكمه هاي تصويري براي س ق
ــابه كدهاي  ــت و در عوض كاربر با كدهايي مش كار نيس
ــود. به عنوان نمونه، براي  برنامه هاي واقعي روبه رو مي ش
 fd <n>اين كه بتوان الك پشت را به جلو برد، بايد عبارت
را نوشت و به جاي n هم تعداد گام هايي (خانه هاي موجود 

در صفحه) را كه مايليم الك پشت جلو برود مي نويسيم. 
https:  /    /  logo.codeplex.com    

6  استينسيل
ــواري، يك سر و  ــي از نظر دش اين ابزار برنامه نويس
ــت و البته  ــده باالتر اس گردن از بقيه ابزارهاي معرفي ش
ــكرچ دارد. اين برنامه  ــباهت هاي زيادي با برنامه اس ش
امكان نوشتن انواع بازي هاي دوبعدي جذاب و پرهيجان 
ــيل را مي توان روي ويندوز و  را به كاربر مي دهد. استينس
نيز مك نصب كرد. در اين برنامه هم، كاربر بايد بتدريج 

گام هاي مورد نظر براي بازي خود را در قالب يك سري 
كدهاي از پيش آماده شده تعيين كند. 

http:  /    /  www.stencyl.com  
7 گيم ميكر

ــن قالب هاي  ــي از معروف تري ــه يك ــن برنامه ك اي
ــي براي دانش آموزان است،  برنامه نويسي و بازي نويس
ــابقه برنامه نويسي دارند و  بيشتر براي نوجواناني كه س
ــاالن برنامه نويس مناسب است. اين  حتي براي بزرگس
برنامه امكان ساخت انواع بازي را فراهم مي كند. نسخه 
ــگان اين برنامه قابليت هاي زيادي دارد و مي توان با  راي

استفاده از آن بازي هاي مهيج زيادي را طراحي كرد. 
http:  /    /  www.yoyogames.com  /  studio

8  آليس
ــركت  اين برنامه كه يكي از محصوالت رايگان ش
ــه بعدي،  ــي س ــت، در محيط ــروف «اوراكل» اس مع
ــي را به كودكان آموزش مي دهد. آليس بر  برنامه نويس
ــيء گرا طراحي شده و  ــاس اصول برنامه نويسي ش اس
ــي، فرصتي براي تهيه  ــوزش اصول كدنويس ضمن آم
پويانمايي و بازي در اختيار دانش آموزان قرار مي دهد. 
http:  /    /  www.alice.org  /  index.php 

8  ابزار آموزش برنامه نويسي براي دانش آموزان

كودكان، برنامه نويس مي شوند
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زندگى همراه

مريم محمدبيكي فراهاني

ــياري به ساعت هاي  ــاعت هاي هوشمند شباهت بس س
رايانه اي دارند، اما تفاوت آنها با ساعت هاي ساده  از اين نوع، 
امكانات و قابليت هايي است كه در اختيار شما قرار مي دهند. 
ساعت هاي هوشمند عالوه بر نمايش زمان و پيام هاي كوتاه، 
تماس هاي دريافتي روي تلفن همراه و كارهاي روزمره  تان را 
نيز به شما اطالع مي دهند. همچنين برخي مدل ها پا را فراتر 
گذاشته و مي توانند موقعيت مكاني شما را نيز ثبت و برايتان 
موزيك پخش كنند يا حتي تعداد گام ها و ضربان قلب شما 
را شمارش كرده و براي تناسب اندام و سنجش سالمت شما 

مفيد واقع شوند.
سال هاست ساعت هاي رايانه اي با امكانات جانبي توليد 
مي شوند. براي مثال كاسيو C-80 مجهز به ماشين حساب 
ــمند در سال  ــاعت هاي هوش را مي توان نمونه اي اوليه از س
1980 به شمار آورد. همچنين سيكو TV Watch در سال 
ــي GD 910 با قيمت 600 پوند در  ــاعت لمس 1982 و س
ــاعت هاي هوشمند قرار مي گيرد، اما  ــال 2009 در رده  س س
ــازندگان به اين گجت پوشيدني و  ــتر س امروزه با توجه بيش
رشد روزانه فناوري، اين ساعت ها قيمت بسيار كمتري دارند 

و امكانات بيشتري را نيز ارائه مي كنند.
ساعت هوشمند چه شكلي است؟

ــتند  ــاي كوچكي هس ــمند، رايانه ه ــاعت هاي هوش س
ــه  جانبي براي  ــد و از حافظه  رم و حافظ ــه پردازنده دارن ك
ــوارد اين  ــتر م ــازي اطالعات برخوردارند. در بيش ذخيره س
ــاخته مي شوند  ــاعت ها با صفحه نمايش 1/5 تا 3 اينچ س س
و ضمن برخورداري از صفحه نمايش لمسي، از آيكون هايي 
ــان گزينه هاي مختلف  ــوا و حركت مي ــراي نمايش محت ب
ــتم هاي عامل   ــاعت ها با سيس ــتيباني مي كنند. اين س پش
نرم افزاري مخصوص كار مي كنند. اندرويدوير سيستم عامل 
ــل واچ نيز  ــت و اپ ــيدني اس ــوگل براي گجت هاي پوش گ

سيستم عامل مخصوص خود را دارد. 
ــمند در رنگ ها و طرح هاي مختلف  ــاعت هاي هوش س
مطابق با ساليق متفاوت طراحي شده اند. جنس بدنه و بند 
پالستيكي و فلزي، رنگ بندي متنوع، صفحه نمايش رنگي و 
سياه و سفيد و حتي پشتيباني از واچ فيس ها براي تغيير شكل 
ساعت از ويژگي هاي ظاهري اين ساعت ها به شمار مي رود.

ــنج،  ــگرهاي مختلف از جمله شتاب س ــن و حس دوربي
شمارشگر ضربان قلب و... نيز جزو تجهيزاتي است كه باتوجه 

به مدل هر ساعت ممكن است در آن وجود داشته باشند. 
ساعت هوشمند چطور كار مي كند؟

ــاعت ها تقريبا ساده است. ساعت با  روش كار در اين س

استفاده از فناوري بي سيم به تلفن همراه هوشمند شما متصل 
ــود. در بيشتر موارد نيز اين ارتباط بي سيم با استفاده از  مي ش
ــخه  بلوتوث كه كمترين ميزان مصرف انرژي را  آخرين نس
دارد، صورت مي گيرد. اطالعات از تلفن همراه شما به ساعت 
منتقل شده و پس از پردازش با سيستم عامل و نرم افزارهاي 
موردنظر، روي صفحه  نمايش ساعت نمايش داده مي شوند. 
ــدارهاي  تماس هاي دريافتي، پيام هاي كوتاه، ايميل ها، هش
شبكه هاي اجتماعي و حتي ويبره  مرتبط با قرارهاي مالقات 
يا تغييرات آب و هوايي از جمله مواردي است كه با ساعت هاي 

هوشمند مديريت مي شود.
ــتيباني مي كنند  ــتيار صوتي پش برخي مدل ها نيز از دس
ــتورهاي الزم براي  ــا فرمان هاي صوتي، دس و مي توانيد ب
برقراري تماس، ارسال پيام يا زمان بندي براي مالقات هاي 

روزانه خود را به ساعت هوشمندتان ارسال كنيد.
در كنار امكاناتي كه سيستم عامل اين ساعت ها در اختيار 
شما قرار مي دهد، نرم افزارهاي جانبي متنوعي نيز وجود دارد 
ــتري را براي شما فراهم مي كند.  كه امكانات به مراتب بيش
ــتور اپل و فروشگاه هاي  ــتور گوگل، فروشگاه اپ اس پلي اس
ــز عرضه   ــل، برخي از مراك ــونگ و پيب ــي سامس اختصاص

محصوالت نرم افزاري براي اين ساعت هاست.
ساعت هوشمند را چه شركت هايي مي سازند؟

امروزه بسياري از غول هاي سازنده تجهيزات الكترونيكي 
ــمند را دارند. در اين  ــاعت هاي هوش قصد توليد و عرضه  س
ميان سامسونگ و سوني مدل هاي متعددي از ساعت هاي 
ــاعت  ــازار كرده اند. موتوروال س ــه  ب ــمند خود را روان  هوش
ــد كرده و ال جي و  ــو 360 مبتني بر اندرويد وير را تولي موت
ــمند خود هستند.  ــاعت هاي هوش هواوي در صدد توليد س
يكي از معروف ترين و محبوب ترين ساعت هاي هوشمند نيز 
ــروع توليد آن از پروژه اي در  ــت كه ش پيبل (Pebble) اس
كيك استارتر آغاز شده است. اپل واچ نيز ساعت هوشمند اپل 
ــت كه با امكانات و البته قيمت خود، در رده ساعت هاي  اس

هوشمند لوكس جاي مي گيرد.
بخريم يا نخريم؟

اولين سوال مطرح شده در اين زمينه عبارت است از «من 
يك تلفن همراه هوشمند دارم كه بسياري از امكانات ساعت 
هوشمند را نيز در خود جاي داده است. پس آيا به يك ساعت 

هوشمند نياز دارم؟» 
توجه داشته باشيد ساعت هاي هوشمند از قيمت پايه  صد 
دالر آغاز شده و مدل هاي استاندارد آنها تا بيش از 400 دالر 
نيز عرضه مي شوند. (مدل هاي لوكس و خاص با قيمت هاي 
بسيار باالتر و به تعداد محدود عرضه مي شوند) اين قيمت ها 
شايد براي بسياري از كاربران گران باشد و شايد در مقايسه با 

برخي برندهاي ساعت موجود در بازار، گزينه  مناسبي به شمار 
ــته باشيد كه ساعت هوشمند  آيد، در هر حال بايد توجه داش
ــمند نيست و به عنوان يك ابزار  جايگزين تلفن همراه هوش
ــمار مي رود.  ــمند به ش ــي لوكس براي تلفن هاي هوش جانب
همچنين مهم ترين مزيتي كه يك ساعت هوشمند در اختيار 
ــت كه براي اطالع از بسياري از  ــما قرار مي دهد اين اس ش
ــات تلفني مجبور به خارج  ــدارها، پيام ها يا حتي مكالم هش

كردن تلفن همراه از جيب خود نيستيد.

ــتن يك  اگر بخواهيم داليلي براي داش بخريد
ساعت هوشمند مطرح كنيم مي توان به 

موارد زير اشاره كرد:
اطالع رساني سريع: هنگامي كه پيام جديدي برايتان 
ــردن تلفن همراه از  ــود، بدون نياز به خارج ك ــال مي ش ارس
ــاهده  جيبتان مي توانيد در كوتاه ترين زمان متن پيام را مش
كنيد. همچنين ديگر هشدارها، ايميل ها و قرارهاي مالقات 
ــاهده  ــما قابل مش ــتتان براي ش نيز با يك نگاه به مچ دس

است.
ــاعت هاي هوشمند  تناسـب اندام: برخي مدل هاي س
مي توانند تعداد گام هاي شما را شمارش كنند، ضربان قلبتان 
را بشمارند و ميزان كالري مصرف شده در انجام ورزش هايي 
همچون دوچرخه سواري را برايتان محاسبه كنند، پس يك 
ــمند مي تواند ابزاري براي كنترل سالمت و  ــاعت هوش س

تناسب اندام شما باشد.
ــاعت هاي مجهز به جي پي اس  ردياب جي پي اس: س
ــير را به شما نمايش  ــتيار نقشه خوان، مس همچون يك دس

مي دهند.
تغيير شكل و به روزرسـاني: اگر از طراحي ظاهري و 
امكانات تكراري ساعت هاي كالسيك يا حتي ساعت هاي 
رايانه اي ساده خسته مي شويد و دنبال تنوع بيشتري هستيد 
ــمند بهترين انتخاب به شمار مي روند.  نيز ساعت هاي هوش
به روزرساني هاي نرم افزاري و واچ فيس ها امكان تجربه  ظاهر 

متفاوت با امكانات مختلف را در اختيار شما قرار مي دهد.
هيچ چيز فراموش نمي شود: تماس هاي از دست رفته، 
پيام هاي مشاهده نشده و قرارهاي مالقات فراموش شده از 
مواردي است كه به دليل توجه نكردن به تلفن همراه ممكن 
است پديد آيند، اما ساعت هوشمند روي مچ شماست و نگاه 
نكردن به آن و بي اطالعي از رخدادهاي موجود براي كمتر 

كسي اتفاق مي افتد.

ــور كه گفتيم مهم ترين مزيت  نخريد همان ط
ــمند، بي نياز شدن از خارج  ساعت هوش
ــت، پس چنانچه استفاده  كردن تلفن همراه از جيب شماس
چنداني از تلفن همراهتان نمي كنيد و در طول روز تماس ها 
و پيام هاي متني بسيار كمي را ارسال و دريافت مي كنيد، به 

ساعت هوشمند نيز نياز نداريد. 
ــران را به خريدن  ــواردي كه كارب ــن از ديگر م همچني
ساعت هاي هوشمند ترغيب مي كند، پاسخگويي تماس هاي 
ــوش كرده ايد  ــت. فرام ــي يا ايجاد تماس صوتي اس دريافت
ــو اين قابليت را  ــاي بلوتوث نيز به بهترين نح هندزفري ه
ــد و از قيمت به مراتب كمتري  ــما قرار مي دهن در اختيار ش
ــز برخوردارند؟ پس چه دليلي دارد وقتي با يك هندزفري  ني
ــاعت  ــود اين قدر به مزيت مكالمه با س كارتان انجام مي ش

رهوشمند فكر كنيد؟ و

حرف آخــر
ــروري براي  ــمند ابزاري ض ــاعت هاي هوش س
زندگي نيستند، اما مي توانند روشي هوشمندانه براي 
بهتر كردن زندگي باشند. بنابراين پيشنهاد مي كنيم 
زماني كه واقعا احساس كرديد به چنين ابزاري براي 
ــر نياز داريد يكي از مدل هاي موجود در  زندگي بهت
ــير،  ــمندانه ترين مس بازار را انتخاب كرده و در هوش

لذت زندگي هوشمند را تجربه كنيد.

ساعت هاي هوشمند و مقوله امنيت
محمد حيدري تفرشي/كارشناس امنيت اطالعات

ــوغ خود  ــه بل ــه روز ب ــيدني روزب ــاي پوش فناوري ه
ــود، اما نگراني از تهديدهاي امنيتي چنين  نزديك مي ش
ــت. در حالي كه كمتر از  ــي همچنان پابرجاس گجت هاي
ــمند اپل مانده،  ــروع فروش ساعت هوش دو هفته به ش
مشخصات سخت افزاري اين ساعت هوشمند، مالحظات 
ــتخوش  ــخصي كاربران را دس ــي و حفظ حريم ش امنيت
ــاعت هاي هوشمند  ــترده اي كرده است. س تغييرات گس
ــگرهاي گوناگوني دارد كه هر يك از آنها متناظر با  حس
تراكنش كاربرانشان داده توليد مي كند. داده توليد شده از 
سوي ساعت هاي هوشمند مي تواند مكان و حركت كاربر، 
اطالعات پايه اي سالمت كاربر (مانند نبض، فشارخون و 
ــبك زندگي كاربر  ــاي بدن)، عادت هاي مربوط به س دم
ــداري و فعاليت هاي بدني)  ــواب و بي ــنجش زمان خ (س
ــخت افراز مربوط  ــال اگر س ــت كند. ح ــنجش و ثب را س
ــي مانند  ــمند ويژگي هاي ارتباط ــاعت هوش ــه يك س ب
ــد،  ــته باش NFC ،Bluetooth  يا Wi-Fi را داش
ــخصي كاربران  آن گاه بايد مقوله امنيت و حفظ حريم ش
ــمند اپل نگراني  ــاعت هوش را جدي گرفت. در مورد س
ــاعت همگي اين فناوري هاي  بيشتر است، چون اين س
ــدن» داده  ــي را با هم دارد و بايد نگران «فاش ش ارتباط
ــده فناوري هاي  ــيب پذيري هاي شناخته ش از طريق آس
ــي آن بود. نكته ديگري كه نگراني درباره افزايش  ارتباط
ــاعت هاي  ــده در س ــه داده توليد ش ــتبرد ب احتمال دس
هوشمند را افزايش مي دهد، بي توجهي به «رمزنگاري» 
ــده با حسگرهاي گوناگون  در ثبت و انتقال داده توليد ش
ــمند است. يعني اگر داده توليد شده به  ساعت هاي هوش
ــيله حسگرهاي يك ساعت هوشمند به هر وسيله اي  وس
در اختيار شنودكنندگان قرار گيرد، به آساني قابل خواندن 

است و به رمزگشايي نياز  ندارد.
نكته ديگري كه مي توان درباره ساعت هاي هوشمند 
ــت. در مدل هاي  ــاره كرد راه اندازي اوليه آنهاس به آن اش
گوناگون ساعت هاي هوشمند براي انجام تنظيمات اوليه 
بايد ساعت هوشمند با تلفن هوشمند كاربر جفت شود. در 
ــده  مدل هاي گوناگون اين كار با نرم افزارهاي طراحي ش
ــركت هاي ثالث صورت مي گيرد. در تنظيم و  از سوي ش
همگام سازي ساعت هوشمند با تلفن همراه نكات امنيتي 
ــت آن كه آيا نرم افزار رابط امن  متعددي وجود دارد. نخس
ــت؟ دوم آيا كاربر مايل است اطالعات  و قابل اعتماد اس
حساب كاربري او از روي تلفن همراه به ساعت هوشمند 
ــخ پرسش اول دور از دسترس كاربران  منتقل شود؟ پاس
است و آنها مجبورند فقط اعتماد كنند. اما پاسخ به پرسش 
ــه در پرداخت هاي  ــرفته دنيا ك ــورهاي پيش دوم در كش
الكترونيك شيوه هاي نويني مانند «روش هاي گوناگون 
ــان نيست.  پرداخت بدون تماس» را تجربه مي كنند، آس
ــود را در فرآيند  ــمند خ ــاعت هوش ــر كاربر بپذيرد س اگ
تراكنش هاي مالي خود دخيل كند و آن را به عنوان يكي 
از پارامترهاي احراز هويت خود قرار دهد، آن گاه جبهه اي 
جديد از مالحظات امنيتي و حفظ حريم شخصي به روي 
ــور ما اكنون زيرساخت هاي  ــوده است. در كش خود گش
ــداري الكترونيك نوين  ــيوه هاي بانك ــرداري از ش بهره ب
وجود ندارد، پس فعال مي توانيم نگراني هايي از اين دست 
ــمند در  ــاعت هاي هوش را ناديده بگيريم. اما كاربران س
ــورهاي پيشرفته دنيا بايد درباره دخيل كردن ساعت  كش
هوشمند خود در فرآيند كسب و كار الكترونيك به عنوان 
ــر روي اگر  ــتر تامل كنند. به ه ــراز هويت بيش ابزار اح
ــد تا حد زيادي  ــته مطرح ش نگراني هايي كه در اين نوش
برطرف شود، خريدن يك ساعت هوشمند تجربه شيريني 
خواهد بود؛ حتي اگر ساعت هوشمند شما نتواند زمان را 

دقيق به شما نشان دهد.

از صفر تا صد ساعت هاي هوشمندنگاه كارشناس

ساعت هوشمند بخريد يا نخريد؟
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تالش

رامين فتوت

ــي بود كه روزي 14 ساعت كار  َمتيو، وكيل سختكوش
مي كرد و درآمد خوبي داشت، اما از يكنواختي شغلش خسته 
ــده بود و به فكر تغيير بود. دوست داشت كار جديدي با  ش
يك ايده جديد شروع كند. او به فكر تاسيس يك شركت 
ــاد، اما مطمئن بود نمي خواهد دوباره وكالت  خصوصي افت
كند، به همين دليل جستجو هاي فراوان كرد تا كاري پيدا 
ــتجوها متوجه شد  كند كه از عهده اش بربيايد. در اين جس
ــت و  يكي از همكارانش مانند خوِد او از كارش ناراضي اس

بدش نمي آيد در كار جديدي شريك شود.
ــب و كار شخصي  متيو قدم اول را براي راه اندازي كس
برداشته بود، اما مشكل اينجا بود كه آنها در ايتاليا زندگي 
مي كردند و سرمايه گذاران انگشت شماري وجود داشتند تا 
براي يك ايده پول خرج كنند. به اين دليل متيو و همكارش 
تصميم گرفتند بيشتر در شغل اصلي شان (وكالت) كار كنند 
ــركت جمع كنند. با  تا پول الزم را  براي راه اندازي يك ش
همه دشواري ها و محدوديت زماني موجود، متيو موفق شد 
شركتي در زمينه فناوري انرژي هاي پاك تاسيس كند كه 
ــوش آمد و پلي براي  ــركت آمريكايي خ به مذاق يك ش
رسيدن به سرزمين آرزوها شد. در آمريكا موقعيت تجاري 
ــت، از سرمايه گذارهاي  ــتارت آپ ها مهياس خوبي براي اس
شخصي گرفته تا سايت هاي جمع آوري اعانه به آنها كمك 
مي كنند. متيو تصميم گرفت شركتي را كه با هزار مشقت 
تاسيس كرده بودند بفروشد و نيرويش را صرف راه اندازي 
يك استارت آپ فناوري كند؛ كاري متفاوت و پر هيجان و 
ــه آرزويش  دقيقا همان چيزي كه وقتي وكيل بود هميش

را داشت.

ايده 
متيو خيلي به دنبال ايده گشت، طوري كه به هر چيزي 
در پيرامونش به چشم يك فرصت و ايده نو نگاه مي كرد، 
ــاب مي كرد كه در انبوه  ــا در نهايت بايد ايده اي را انتخ ام
ايده هاي موجود در اياالت متحده فرصت عرض اندام پيدا 
ــد خوابش  كند. متيو دنبال يك ايده ناب بود كه متوجه ش
ــب ها خوابش نمي برد و تمام روز را  دچار مشكل شده؛ ش
ــپري مي كرد. او در اين مورد تحقيق كرد  ــتگي س با خس
ــكل  ــد مش تا راه حلي براي بهبود آن پيدا كند و متوجه ش

ــت و افراد زيادي به  ــايع اس و بيماري هاي خواب ش
ــت كم دوراني در زندگي خود با آن  آن دچارند يا دس
مواجه مي شوند. همچنين متيو به اين موضوع پي برد 
ــان يك سوم از طول عمرش را در خواب  كه هر انس
مي گذراند. نتايج متيو از تحقيقاتش كامل تر مي شد 
كه ناگهان ايده اي ناب به ذهنش رسيد؛ كاري كند تا 

انسان ها راحت تر بخوابند.
ــت و پس  ــتش در ميان گذاش ايده اش را با دوس
ــدي روي آن انجام  از تحقيق هايي كه به صورت ج
دادند، متوجه شد بخش عمده اي از مشكالت خواب 

ــي از رختخواب و شيوه خواب نادرست است كه  افراد ناش
كمتر كسي به آن توجه مي كند. براي رفع اين مشكل بايد 
روي تشك خواب كار مي كردند تا تشكي استاندارد بسازند. 
ساخت چنين تشكي نه تنها هزينه توليد زيادي داشت، بلكه 
قيمت نهايي آن نيز گران تمام مي شد و كمتر كسي حاضر 
به پرداخت هزينه زياد براي خريد يك تشك بود. به همين 
ــورت هاي فراوان با عده اي دكتر  دليل پس از بحث و مش
ــيدند يك كاور  ــص به اين نتيجه رس و متخص
ــبيه روتختي توليد كنند كه  ــش) ويژه ش (پوش
ــاني روي هر تشكي قابل استفاده باشد و  به آس
ــد. اسم  قيمت توليد و فروش آن نيز كمتر باش
اين روتختي هوشمند را لونا (Luna) گذاشتند 

و كار را به صورت  رسمي شروع كردند.
تالش

متيو اين بار به يك سرمايه گذار نياز داشت 
زيرا نمي شد چنين ايده اي را با سرمايه شخصي 
ــرمايه گذار صحبت كرد، ولي چون  جلو برد. با يكي دو س
ــد و از آنجا كه براي  ــه زياد معطل ش ــراي گرفتن نتيج ب
ساخت نمونه اوليه هم به پول نياز داشت، نمونه اوليه ايده را 
 Indiegogo – روي يكي از سايت هاي جمع آوري اعانه
– به اشتراك گذاشت. غير از پول ساخت نمونه پيش توليد، 
به چند قطعه و دوخت پارچه نياز داشت و با دشواري هايي 
روبه رو بود. كوچك ترين خطا ريسك داشت و مي توانست 
سرمايه زيادي را كه محدود بود، هدر دهد. با اين حال متيو 
با سرمايه شخصي  و به كمك همكارش نمونه اوليه اي از 

ــايت  ــاخت و با يك معرفي جذاب آن را روي س لونا را س
جمع آوري كمك گذاشت.

نتيجه بسيار مثبت بود، زيرا نه تنها پول و سرمايه اوليه 
ــد بلكه متيو از روي نظرسنجي و  مورد نياز خوبي جمع ش
نظراتي كه مردم روي سايت مي دادند، توانست تا حدودي 
آزمون و خطا كند و خيلي زود متوجه مواردي شود كه بايد 

پس از ارائه محصول تغيير پيدا مي كرد.
ــترش و  ــمند آرام آرام در حال گس بازار خانه هاي هوش
پيشرفت است. ضمن اين كه كمتر روي استفاده از فناوري 
ــده است. اين يعني بازار  براي بهبود خواب بهره گرفته ش
ــاي متيو بود.  ــركت نوپ بكري آماده در آغوش گرفتن ش
خوشبختانه متيو با تجربه بود و مي دانست بايد به بهترين 
ــكل از اين فرصت استفاده كند. بنابراين بايد محصول  ش
ــد كه بهترين راه  ــكل به بازار معرفي مي ش به بهترين ش
استفاده از رسانه ها بود. رسانه چشم و گوش مردم است و 
متيو بخوبي به اين قضيه پي برده بود كه معرفي رسانه اي 
مي تواند بهترين ضمانت براي خريد محصولش باشد. او با 
ــات و روابط عمومي صحبت كرد و اين  يك آژانس تبليغ
وظيفه را به آنها سپرد، نتيجه اين بود كه خبر و معرفي لونا 
ــانه هاي بيش از 35 كشور پخش شد و نه تنها  در بين رس
اعتماد ايجاد شد، بلكه تبليغ بسيار اثرگذاري با هزينه كم 

صورت گرفت.
آينده

ــا را با تكيه  ــته نمونه هاي اوليه لون اكنون متيو توانس
ــت بزودي اين  ــرمايه جمعي توليد كند و اميدوار اس بر س

ــت  ــول را به دس محص
ــاند.  خريداران اوليه برس
ــازار در  ــت ب او معتقد اس
بسيار وسيعي  حال رشد 
ــراي محصولش وجود  ب
ــت  دارد و بر اين باور اس
ــتباه يك  بزرگ ترين اش
استارت آپ اين است كه 
فكر كنيم چون محصولي 
كه توليد مي كنيم خوب 
است، موفق مي شود. متيو 
اعتقاد دارد عالي بودن محصول تنها عامل موفقيتش 
نيست، بلكه نحوه ارائه و معرفي آن است كه از يك 

محصول معمولي هم فرآورده اي عالي مي سازد.
لونا چيست؟

ــت كه هر  ــك رختخواب اس ــا يك كاور تش لون
تشكي را به يك جاي خواب هوشمند تبديل مي كند. 
ــگرهايي كه درون خود دارد ضربان  اين كاور با حس
ــك  قلب و ريتم تنفس فرد را از موقعي كه روي تش
ــن مخصوص  مي خوابد اندازه مي گيرد و به اپليكيش
خود روي تلفن همراه ارسال مي كند. اپليكيشن تلفن 
همراه با دريافت اين داده ها پس از مدتي كوتاه عادت هاي 
ــود و مي تواند خودكار  خواب صاحب خود را متوجه مي ش
ــان كه فرد  ــد، در بهترين زم ــك را تنظيم كن ــاي تش دم
ــلي نكند  و حتي بدون زنگ و راه انداختن  ــاس كس احس
ــد. اين كاور در مدل هاي  ــر و صدا از خواب بيدارش كن س
گوناگون توليد شده و مي تواند براي يك تخت دونفره جاي 

هر نفر را با يك دماي متفاوت تنظيم كند.
لونا به گونه اي ساخته شده تا با ديگر ابزار خانه هوشمند 
همچون نِست سازگاري كامل داشته باشد؛ براي مثال اگر 
ــمند زندگي كنيد به محض خوابيدن، لونا  در خانه اي هوش
قفل بودن درها، خاموش بودن چراغ ها و وسايل برقي خانه 
را چك مي كند تا مشكلي پيش نيايد و از راه دور و پيش از 
رسيدن به خانه مي توانيد دماي جاي خواب خود را تنظيم 
ــن لونا مي تواند داده هاي سالمت  كنيد. همچنين اپليكيش
ــن هاي روي گوشي را بخواند و متوجه شود  ديگر اپليكيش
در طول روز چقدر پياده روي كرده يا دويده ايد تا بر اساس 
آن دماي تشك و مدت زمان الزم براي خوابتان را تنظيم 
ــه توليد انبوه  ــت لونا هنوز ب ــايان ذكر اس كند. در آخر ش
 نرسيده و  اكنون فقط نمونه اوليه آن ساخته شده كه حدود

 250 دالر قيمت دارد.

مانند شماره هاي پيش، اين صفحه را از نظرات تان محروم نكرده ايد و پرسش ها 
و حرف هايتان را براي ما فرستاده ايد. خوانندگان زيادي براي مقاله تالش دو شماره 
قبل (دكل تلفن همراه قابل حمل؛ كليك 512) حرف ها و نظرهايشان را فرستاده اند 

كه با توجه به محدوديت فضا تعدادي را گلچين كرده ايم.
ــال پردومو، مخترع گجت گوتنا اعالم مي كنيم حتما به  ــن جا به خانم داني از همي
ــمنان برايمان  ــد چون نيامده، كلي طرفدار دارد. آقاي اقوامي پناه از س فكر ايران باش
نوشته اند به خانم پردومو بگوييد اگر اختراعشان به ايران برسد يكي از مشتريان شان 
ــوال برده اند كه البته  ــت كل ايده گوتنا را زير س ــم بود. آقاي باقري از پاكدش خواه

ــت. ايشان گفته اند با توجه به وجود شركت هاي مخابراتي و زنجيره اي  بيراه هم نيس
ــد كند آن هم در شرايطي كه  قدرتمند فكر مي كنيد اجازه مي دهند چنين گجتي رش
ارتباط تلفن هاى همراه با يكديگر بدون نياز به شبكه ممكن مي شود؟ البته بايد اين 
ــتر براي شرايط اضطراري و جايي كه آنتن  نكته را يادآوري كنيم كه اين گجت بيش

نيست ساخته شده است.
ــلطاني از كرج پرسيده اند قيمت گوتنا چقدر است و از كجا مي شود آن را  آقاي س
تهيه كرد. اكنون تنها نمونه اوليه اش ساخته شده و به توليد انبوه نرسيده تا وارد بازار 

شود. با اين حال قيمت تقريبي كه براي آن در نظر گرفته اند زير صد دالر است.

نظرتان در مورد اين ايده چيست؟ پيشنهادها 
و انتقادهاي خـود را درباره تالش اين هفته 
با ما در ميان بگذاريد. كليك حرف هاي شما 
را بـه گوش َمتيو فرانِسسـكتي مي رسـاند. 
شايد در آينده نه چندان دور يكي از اعضاي 
طرح او شـديد. عالوه بر اين،  كليك دسـت 
افـرادي كـه توانسـته اند ايـده دانش بنيان 
خـود در فضـاي آي.تي را به يك كسـب و 
كار تبديل كنند به گرمي مي فشـارد. ما را از 
شـنيدن ايده هاي خود محروم نكنيد، كليك 

بي صبرانه منتظر شماست! 
شماره پيامك: 300011226 

 آدرس ايميل: 
Click@jamejamonline.ir

ش
 تال

ك
وس

كي

نام: َمتيو فرانِسسكتي  
(Matteo Franceschetti)

تحصيالت: حقوق
كشور: ايتاليا

 (Luna) نام ايده: لونا
lunasleep.com :سايت

آسوده بخوابيد، تختخوابتان بيدار است
اين روتختي با قرار گرفتن روي هر تشكي، تختخواب را هوشمند مي كند 

نظرات شما درباره ايده دكل تلفن همراه قابل حمل

(M
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 51489 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

با

 درز اطالعات مربوط به
Deus Ex: Mankind Divided 

اطالعاتي كه روي يك سايت روسي منتشر شده، حاكي 
است كه بازي در دست توليد Square Enix كه مدتي 
داشته،  نگه  مشتاق  را  گيمرها  اطوارهايش  و  ادا  با  است 
 Mankind نام با   Deus Ex از سري قسمتي جديد 
حضور  از  حاكي  شده  منتشر  تصاوير  است.   Divided
جنسن  آدام  يعني   ،Human Revolution قهرمان 
در اين قسمت است. طبق آنچه از ترجمه  گوگل برمي آيد، 
قسمت جديد با هوش مصنوعي بهبود يافته و دشمنان جديد 
به بازار خواهند آمد و داستان HR را دنبال مي كنند. البته 

خبري از ايمپورت فايل ذخيره  بازي نخواهد بود.
براساس خبر گيم اينفورمر كه قرار است گزارشي كامل 
از  بازي دو سال پس  بازي به چاپ برساند، وقايع  اين  از 
HR رخ مي دهد. آدام جنسن در نقش مامور نيرويي ويژه با 
حمايت اينترپل بازمي گردد و تروريست ها را تعقيب مي كند.

اسپايدر، بازى تكنومنسر را 
معرفى كرد

استوديوى اسپايدر در توليد بازى هاى نقش آفرين به پاى 
بليزارد نمى رسد،  يا  بايوِور  اين عرصه، مانند  ابرقدرت هاى 
سازندگانش،  ساختارشكنى هاى  و  جاه طلبى ها  يمن  به  اما 
بازى  كه  كسانى  دارد.  را  خود  خاص  لطف  آن  بازى ها 
Bound By Flame را تجربه كرده اند، با حال و هواى 
بازى هاى اين استوديو آشنايى دارند. بازى بعدى اسپايدر، 
Mars: War Logs كه  بازى  بر  بود  دنباله اى خواهد 
پيش از اين با استقبال نسبى روبه رو شده بود. محل وقوع 
داستان سياره  مريخ است و ماجرا حول كشمكشى موسوم 
در  شده  تعبيه  مكانيك هاى  از  مى گذرد.  آب»  «جنگ  به 
بازى، به مكالمه هاى پويا، ساخت سالح، پنج پايان مجزا، 
سه سبك مبارزه و قهرمانى اشاره شده كه در بازى با نيروى 

برق مهارت دارد. تكنومنسر سال 2016 به بازار مى آيد.
 ساخت تاريخچه  مستند

 GTA از 
شبكه BBC در حال كار روى يك درام ـ مستند است 
كه در آن به زندگى و فعاليت خالقان و توسعه دهندگان سرى 
بازى هاى GTA پرداخته خواهد شد. دنيل ردكليف، ستاره  
سرى فيلم هاى هرى پاتر قرار است در اين مجموعه نقش 
اساس  اين  بر  كند.  بازى  را  هاوزر  راكستار، سم  بنيانگذار 
مى شود.  مجموعه  اين  خرج  زيادى  پول  گفت  مى توان 
اين در حالى است كه تعدادى از خالقان اصلى اين سرى 
به  مجموعه  اين  نبودن  نزديك  بر  مبنى  را  نگرانى هايى 
هم  تلويزيونى  مجموعه  اين  قطعا  داشته اند.  ابراز  حقيقت 
مانند ديگر كارهاى راكستار با حواشى خاص خودش همراه 

خواهد بود.

خبر داغ

سياوش شهبازي

وظيفه  نداي  سري  هواداران  بين   درگيري 
 ،(Battlefield) نبرد  ميدان  و   (Call of Duty)
آبي  و  قرمز  تيم هاي  هواداران  كري خواني هاي  يادآور 
پايتخت است. هر دو جذابيت هاي خاص خود را دارند. 
پس هواداري از يكي و كوفتن ديگري درست به نظر 

نمي رسد.
و  دارد  ساده تر  و  آركيدتر  حالتي  وظيفه»  «نداي 
«ميدان  است.  پيچيده تر  و  سخت تر  جنگ  ميدان 
آن قدر  نه  اما  است،  واقعگراتر  وظيفه  نداي  از  نبرد» 
كه در اين حيطه تمايز چشمگيري را ايجاد كند. شايد 
را نبرد  ميدان  و   Burnout را  وظيفه  نداي   بتوان 

 Need for Speed شوترهاي اول شخص دانست. 
 Sniper يا ARMA در ميان شوترها عناويني مثل

Elite به شبيه سازي نزديك مي شوند.
با همه  اين حرف ها، هميشه يك تفاوت آشكار ميان 
فضاي اين دو غول شوتر احساس مي شد. شايد نگرش 
وجود  با  مي شد  باعث  نبرد  ميدان  بازي  واقعگرايانه تر 

اين  براي  وظيفه،  نداي  به سوي سري  بيشتر  كشش 
سري احترامي متمايز قائل باشيم. شايد اين فقط تصور 
بعضي از منتقدان باشد، اما انگار بتلفيلد سعي دارد بيشتر 
ادعا  اين  كذب  يا  شود. صحت  شبيه  وظيفه  نداي  به 
در آينده اثبات خواهد شد. بخش آنالين «هاردالين» 
داستاني  بخش  دارد،  زيادي  مرج  و  هرج  و  نابرابري 
كامال  آن  از  قسمت هايي  و  است  كليشه  از  سرشار 
اضافي به  نظر مي آيد. در هر حال «بتلفيلد: هاردالين» 
از چهارمين قسمت اصلي اين سري بازي سرتر است. 
براي آنهايي هم كه اهل داستان هاي بالك باستر مانند 
از  بازي  اين  نيست؛  نيازي  ما هيچ  توصيه   به  هستند، 

خجالت شان در خواهد آمد.
داستان بازي ماجراي ماموري خوش طينت را روايت 
قصد  و  شده  گرفتار  فاسد  سيستمي  در  كه  مي كند 
سرنگوني آن را دارد. افراد خوشنامي در پرداخت داستان 
حضور دارند و از اين رو صداپيشگي اثر قابل قبول است. 
فقط گاهي چهره هاي خشك و بي روح شخصيت هاست 

كه توي ذوق مي زند.
را  «مجرمان  است:  ساده  هاردالين  در  پليس  كار 
دستگير كن، اگر نشد با تير بزنشان، بعد هم مدرك جمع 
كن!» در داستان هاردالين نبايد دنبال رگه هاي حقيقت 
باشيد. همه چيز با اغراق روايت مي شود و فقط براي چند 

ساعت سرگرمي گذرا كفايت مي كند.
ــد  ــت. مي تواني ــاخت اس ــازي خوش س ب ــل  مراح
رويكردهاي متفاوتي را در هر يك اتخاذ كنيد و آن طور 
ــه دلتان مي خواهد پيش برويد.  چيزي كه در گيم پلي  ك
ــدن و سرعت بيشتر گيم پلي  مشهود است، اكشن تر ش

ــت. البته توصيه   ما اين  ــبت به قسمت هاي قبل اس نس
ــت كه بازي را روي سخت ترين درجه انجام دهيد تا  اس

طعم لذت واقعي آن را بچشيد.
بستن  رگبار  به  بر  عالوه  مي توانيد  هاردالين  در 
دشمنان، آنها را دستگير هم بكنيد. نمي توان راجع به 
از سر  منشأ عناصر خام هاردالين قضاوت كرد؛ شايد 
عجله بوده و شايد هم اذيت مديريت. در هر صورت، 
وجود اين قابليت در هاردالين كه در بطنش يك شوتر 
بي پرواست و از نسخه هاي قبلي شلوغ تر، توجيه منطقي 
خسته كننده  پروسه   يك  دشمن  كردن  دستگير  ندارد. 
است كه با روكردن نشان پليس آغاز شده و به دستبند 

زدن ختم مي شود.
كنيد.  دستگير  را  نفر  سه  مي توانيد  لحظه  هر  در 

نقد و بررسي آخرين بازي سري «بتلفيلد»

بازي دزد و پليس

غرق در جريان  جذاب سابق
نسخه دوم «هات الين ميامي» عرضه شد

مجيد رحماني

نگاهي   Hotline Miami عده اي،  نظر  به 
بازي ها  از  بسياري  روزها  اين  كه  بود  مساله اي  به 
با آن درگير هستند؛ يعني خشونت. در بازي از شما 
تلفني،  تماس هاي  به  دادن   پاسخ  با  مي شد  خواسته 
بدون  دهيد  انجام  را  مختلفي  كشتار  ماموريت هاي 
اين كه سوالي كنيد، در نهايت هم داستان به شكل 
اشاره  خشونت  فرهنگ  به  كه  نحوي  به  و  جذابي 
داشته باشد، گره گشايي مي شد. خيلي ها سر اين بحث 
كردند كه در واقع تنها راه پيروز شدن در بازي، تجربه 

نكردن آن است و خب پس از آن صحبت هاي داغ 
و آموزنده اي هم مطرح شد. براي من و عده اي ديگر 
بازي يك اكشن سريع و در عين حال معماگونه بود 
كه  بار  هر  را  خود  استراتژي  از شما مي خواست  كه 

مي خواهيد مرحله اي را تجربه كنيد، تغيير دهيد. 
هات الين ميامي تجربه اي بود كه دست بازيكن 
براي  را به خالقيت و تالش  او  بلكه  را نمي گرفت، 
مي كرد  تشويق  ممكن  مسير  بهترين  به  رسيدن 
و  حيرت انگيز  موسيقي  آن  مدت  اين  تمام  در  و 
مي كرد.  همراهي  را  شما  نيز  ماندني   خاطر   به 
Hotline Miami 2: Wrong Number شايد 
به اندازه  نسخه  قبلي جنجالي نباشد، اما هنوز هم بازي 
خشن و بسيار خوبي است كه نمي خواهيد تجربه اش 
را از دست بدهيد. براي كساني كه هنوز نسخه  قبلي 
را هم تجربه نكرده اند بايد گفت موقعيت دوربين تقريبا 

عمود است و همه چيز را از باال مي بينيد. 
در هر يك از مراحل بازي تعدادي دشمن مختلف 
را  مرحله  هر  كه  دارد  قرار  گوناگون  سالح هاي  و 
تجربه  مجزا  و  متفاوت  كامال  شيوه اي  به  مي توانيد 
كنيد. با توجه به امكان تعويض سريع سالح  گرم و 

سرد، دامنه  تركيبات بسيار گسترده مي شود و خالصه 
مي خواهيد  كه  دارد  بستگي  خودتان  به  فقط  اين كه 

مرحله را چطور بازي كنيد.
تمام دشمناني است كه  هدف هر مرحله كشتن 
در محيط حضور دارند، سپس به طبقات بعدي رفته و 
اين عمل را تكرار مي كنيد تا مرحله تمام شود؛ هدفي 
در  حال  اين  با  است.   ساده  بسيار  و  راست  سر  كه 
باشد و ممكن  عمل، شرايط مي تواند بسيار متفاوت 
است همان اول مرحله چند بار پشت سر هم بميريد، 
شايد اتاقي فقط يك در دارد، اما راه هاي فراواني براي 

گذر از همان يك در وجود دشته باشد. 

عنوان 
Battlefield Hardline :بازي

 ،Xbox One، PS3 ،Xbox360 :پلتفـرم
PC ،PS4

Electronic Arts :ناشر
Visceral Games :سازنده

سبك: شوتر اول شخص
امتياز: 7/5

عنوان بازي
 Wrong  :2  Hotline Miami  

Number
Vita، PS3 ،PC، PS4 :پلتفرم

 Devolver Digital :ناشر
Dennaton Games :سازنده

سبك: اكشن
امتياز: 8/5
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ازي

قاتل چيني وارد بازار شد

عنواني كه شايد دوست داشته باشيد در موردش بشنويد 
كه  است   Assassin’s Creed Chronicles
 براي رايانه و كنسول ها عرضه شده است. گويا قرار است

 AC Chronicles بازي هاي دنباله دار باشد كه اولين 
نسخه  آن China نام دارد و همان طور كه از اسمش 
پيداست در كشور چين جريان دارد. داستان مربوط به سال 
1526 ميالدي است، زماني كه سلسله  مينگ رو به فروپاشي 
مي گذارد. شما در نقش Shao Jun قرار مي گيريد، يك 
قاتل زن كه آخرين بازمانده  فرقه  برادري چين است. حاال 
او به خانه اش برگشته و دنبال خونخواهي است. نكته  جالب 
دو و نيم بعدي بودن بازي است؛ به اين معني كه با وجود 
كاراكترها و مدل هاي سه بعدي محيط، بيشتر بازي در دو بعد 
جريان مي يابد و در مواقعي خاص نيز براي تنوع و جذابيت 

بيشتر مي توانيد در عمق تصوير حركت كنيد.

لطفا كليد طبقه  كشتارگاه را بزنيد

دومين بازي كه اين هفته معرفي مي كنيم دنباله اي 
ارائه   در  بخصوص   PC محبوب  عناوين  از  يكي  بر 
يعني  نفره  چند  آنالين  همكاري  از  جذاب   تجربه اي 
Killing Floor 2 است. بازي در سبك تيراندازي اول 
شخص قرار داشته و تا سقف شش بازيكن مي توانند با 
همكاري يكديگر عليه امواج مختلف دشمنان نبرد كنند؛ 
دشمناني كه از زامبي ها گرفته تا موجودات جهش يافته 
را شامل مي شود. ناگفته نماند بازي تازه وارد بخش ارلي 
اكسس استيم مي شود تا سازنده ها فرصت داشته باشند 
به  آن  از  بازيكن ها  كه  تجربه اي  اساس  بر  را  گيم پلي 
بازيكن ها  همكاري  با  و  كرده  متعادل  مي آورند،  دست 

به طور مرتب بازي را تكميل و بهتر كنند. 
 

كپي روسي

 Bloodbath Kavkaz هفته  اين  بازي  آخرين 
نام دارد كه با الهام فراوان در حد كپي كردن از روي عنوان 
مستقل بسيار محبوب Hotline Miami ساخته شده 
است. بازي دقيقا همان سبك گرافيكي، ساختار طراحي 
مرحله، زاويه  دوربين و حتي افكت هاي تصويري و فضاسازي 
را دارد؛ با اين تفاوت كه بر خالف ميامي در مسكوي روسيه 
اتفاق مي افتد. به هرحال براي آنها كه اكشني سريع و خشن 

مي خواهند مي تواند تجربه  جالبي باشد.

بازى هفته

مابين دستبند زدن متوجه حضورتان بشود،  اگر كسي 
به سمت شما تيراندازي مي كند. همين دليلي ديگر بر 
اگر  نظر  به  است.  بازي  در  مكانيزم  اين  بودن  اضافه 
سري  توليد  در  را  روند  اين  بخواهد  آرتز  الكترونيك 
هر  بيشتر،  مخاطبان  جذب  براي  و  دهد  ادامه  بتلفيلد 
ايده  وارد و ناواردي را به بطن گيم پلي راه  دهد، كم كم 
شاهد سقوط اين سري بازي خواهيم بود. اين در حالي 
است كه سري نداي وظيفه مدام در حال تحكيم ستون 
پايدار خود است و سياست سه استوديويي اكتيويژن مهر 
تائيدي بر ماندگاري و سودآوري باالي آن در آينده زده 

است.
به طور كلي، نه سيستم دستگيري مجرمان جذابيت 
الزم را دارد و نه سيستم كشف مدرك. در خالل مراحل 

اصلي، قسمت هاي رانندگي گنجانده شده كه بيشتر از 
هر چيز، بهانه اي است براي روايت داستان. بخش هاي 

مخفيكاري هم در جذابيت بازي چندان اثرگذار نيست.
بخش آنالين بازي نيز عاري از ايراد نيست. رويكرد 
تازه  بتلفيلد براي سرعتي كردن گيم پلي به ضرر بازي 
تمام شده است. بسيار پيش مي آيد وارد بازي بشويد و 
در همان لحظه  ورود، مورد اصابت گلوله قرار گرفته، زير 
نابود شويد. سيستم  يا وسط زمين و هوا  ماشين رفته 
پيشروي در بخش آنالين نيز تعادل قابل قبولي ندارد. 
تعداد سالح ها آنچنان زياد نيست، اما آن دسته كه قدرت 
ايجاد  بازيكن  تجربه   در  زيادي  تفاوت  دارند،  بيشتري 
مي كنند. بعضي از سالح ها بيش از حد كم قدرت است، 
در حالي كه برخي ديگر به طرزي باورنكردني كشنده 

است. خريد نسخه  ويژه  بازي و دسترسي به سالح هاي 
ابتدا، به معناي پيشروي سريع در بازي  هديه از همان 

آنالين است.
طبق معمول سري بازي بتلفيلد، باگ ها و گليچ هايي 
كه  تيري  است  ممكن  دارد.  وجود  نسخه  اين  در  نيز 
شليك كرده ايد، بي دليل به هدف نخورد يا قبل از آن كه 
دري را باز كنيد و در تيررس دشمن قرار بگيريد، به مدد 
قرار  گلوله  اصابت  مورد  بيرون  از  بازي،  قوي  فيزيك 
گرفته و بميريد. البته ذكر اين نكته ضروري است كه 
اين عيوب به اندازه  حساسيت بازيكن روي تجربه اش 
هاردالين  هستيد،  بخشنده اي  كاربر   اگر  مي گذارد.  اثر 

جذابيت هاي زيادي براي عرضه دارد.
مد  در  دارد.  جالبي  مدهاي  بازي  آنالين  بخش 
خودروهايي  غصب،  و  تصرف  كلي  ايده   با  هات واير، 
براي تصرف وجود دارد. وظايف رقبا در اين مد، راندن 
يا تيراندازي در حال سواري در خودرو، پيدا كردن آر.پي.

جي براي از بين بردن خودروها يا امداد هوايي است. با 
وجود همه  سختي هاي اين بازي، اين مد حقيقتا به دل 
مي نشيند. شايد تنها مشكلي كه از جذابيت آن مي كاهد، 
هماهنگ نبودن سرعت بازي با سرورهاست كه باعث 
مي شود بين كنترل كاربر و عملكرد درون بازي وقفه 

ايجاد شود و تصادف هاي ناخواسته بروز كند.
جذاب  واقعا  خود  نوع  در  نيز   (Heist) سرقت  مد 
به محل  و  را دزديده  بايد دو محموله  بازيكنان  است. 
تحويل برسانند. همكاري و انسجام گروهي، الزمه اي 

است كه اين مد را واقعا لذتبخش مي كند.
مد Blood Money هم لطف خاص خود را دارد. 
دو تيم بايد پول نقد را از مبدا دريافت و به صندوق هاي 
خود منتقل كنند. در طول رقابت، دو تيم مي توانند به 
 Conquest صندوق يكديگر دستبرد بزنند. مدهاي
و TDM هم حضور مجدد دارند تا بخش آنالين تنوع 
بيشتري داشته باشد. در كل، اين قسمت از بتلفيلد بيش 
از نسخه  چهارم از ريشه هايش فاصله گرفته است. شايد 
از آن بدتان بيايد، شايد هم با آغوش باز آن را بپذيريد، 
اما اگر بتوانيد با ديدي فارغ از تعصب به آن نگاه كنيد، 

مي توانيد لحظات خوشي را با آن بگذرانيد.

اجزايي از مرحله به صورت تصادفي توليد مي شود 
نوع  يا  دشمنان  گشتزني  مسير  شامل  بيشتر  كه 
اين  وجود  با  مي كنند.  حمل  كه  است  سالح  هايي 
تغييري نمي كند و همين به  كليت و ساختار مرحله 
شما امكان مي دهد به جاي بي هوا و با كله رفتن به 
دل دشمن، با برنامه ريزي حركت كنيد. البته نقشه ها 
هميشه دقيقا مطابق انتظار پيش نمي روند و معموال 
كنيد.  امتحان  را  جديدي  راه هاي  مي شويد  مجبور 
ممكن است در يك اتاق تعدادي دشمن وجود داشته 
باشد كه سالح سرد به دست دارند و با خود فكر كنيد 
مي توان با ورود ناگهاني و به رگبار بستن آنها كار را 

ساده كرد، ولي دست كم در نيمي از چنين شرايطي 
دارد  قرار  اتاق  از  گوشه اي  در  كه  پنجره اي  متوجه 
نمي شويد و در نتيجه دشمناني كه در بيرون هستند 

شما را به رگبار مي بندند. 
گاهي نيز مي توان كلك زد و با شليك تير در جايي 
خلوت، دشمنان را به سمت صدا كشاند و آن وقت 
جمع  را  حواستان  منتها  درآورد،  روزگارشان  از  دمار 
باشند، در  راه ورودي داشته  كنيد كه دشمن ها يك 
غير اين صورت از چند جهت روي سر شما ريخته و 
آن وقت كشته مي شويد. درست است كه دو نسخه  
بازي هاي هات الين ميامي در رده  اكشن سريع قرار 
دارند، ولي اين به معناي آن نيست كه بايد تفكر و 
تعقل را كنار بگذاريد، موقعيت هاي اين چنيني شما 
آن  خوب  كاري  هر  اقدام  از  قبل  مي كند  مجبور  را 
تجربه   لذت  به  رسيدن  براي  اتفاقا  كنيد.  بررسي  را 
كلي  معماي  يك  مثل  را  مرحله  بايد  جذاب  اكشن 
در ذهن خود حل كنيد سپس وارد عمل شويد. البته 
بايد اشاره كنم در بعضي موارد همچنان شاهد ضعف 
هوش مصنوعي دشمنان هستيم، با اين كه بيشتر آنها 
به صداي شليك واكنش نشان مي دهند، ولي گاهي 
شات گان از دو قدمي  آنها شليك مي شود و بدون هيچ 

واكنشي به مسير خود ادامه مي دهند. 
جذابيت هاي  اصلي ترين  از  ميامي  هات الين  در 
اول  كه  بود  حيوان  ظاهر  با  ماسك هايي  گيم پلي 
در  پيشرفت  به  توجه  با  و  خود  انتخاب  به  مرحله 

داستان براي كاراكتر برمي گزيديد و هر يك از آنها 
برخورد  يكي  مثال  داشت؛  منحصر به فردي  ويژگي 
درها به دشمنان را كشنده مي كرد و ديگري امكان 
در  مي ساخت.  فراهم  كاراكتر  براي  را  زدن  پشتك 
شده  بيشتر  بسيار  ماسك ها  تعداد  بازي  دوم  نسخه  
كه  مي شود  معرفي  مختلف  كاراكترهاي  قالب  در  و 
به شمار مي رود و  برتر گيم پلي  از ويژگي هاي  يكي 
نسخه  اين  در  كه  دارد  داستاني  با  تنگاتنگي  ارتباط 
از  يكي  مثال  است.  شده  جدي تر  و  پررنگ تر  خيلي 
كاراكترها مشت هاي مرگباري مي زند ولي نمي تواند 
توانايي  ديگري  يا  كند،  استفاده  سالحي  هيچ  از 
پشتك زدن دارد و دو كاراكتر خيلي جالب كه ماسك 
با هم وارد  پيش فرض آن به شكل قو است هر دو 
كلت  ديگري  و  برقي  اره  يكي  و  مي شوند  مرحله 
ماوس  كليك  يك  با  را  كدام  هر  و  دارد  دست  به 
جنگل  در  مرحله  تعدادي  كنيد.   هدايت  مي توانيد 
و حتي ماموريت سرقت بزرگ، ماجرا را از ديد چند 
به تصوير مي كشد كه بسيار جذاب  كاراكتر مختلف 
خاطره انگيز  عناصر  از  يكي  كه  نيز  موسيقي   است. 
مي كند.  دلربايي  قوت  با  همچنان  بود،  قبل   نسخه  
Hotline Miami 2: Wrong Number كم و 
بيش مثل نسخه  قبل است، با توجه بيشتر به داستان. 
گيم پلي روان و سريع بازي قطعا مي تواند خيلي زود 
شما را گرفتار خود كند و با تمام كردن مراحل بازي، 

حسابي لذت خواهيد برد.
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نرم افزار

سيستم عامل: ويندوز فون، آي. او. اس و اندرويد
حجم: 65/9 مگابايت

امتياز: 5 ستاره
قيمت: رايگان

ــناترين سرويس هاي پخش آنالين موسيقي، اپليكيشن محبوب اسپاتيفاي است. اين اپليكيشن  يكي از نام آش
ــه پلتفرم محبوب تلفن همراه يعني ويندوزفون، اندرويد و آي. او.اس  ــان و زيبايي دارد و در هر س رابطه كاربري آس
بخوبي عمل مي كند. همچنين اسپاتي فاي نسخه ويندوز و مك.او. اس 
نيز دارد و مي توانيد با استفاده از يك حساب كاربري كه ابتداي استفاده 
ــن باز كرده ايد، با تمام گجت هاي خود به صورت آنالين  از اين اپليكيش
ــپاتيفاي در فهرست موسيقي هاي خود،  آرشيو  موزيك گوش دهيد. اس
مفصلي از موسيقي هاي ايراني دارد كه نقطه قوت اين اپليكيشن نسبت 

به ديگر رقباست و مي تواند نياز كاربران فارسي زبان را تامين كند.
همچنين در كنار سرويس آنالين آن يك حالت آفالين يا «آفالين 
ــد» نيز وجود دارد كه به كاربر اجازه مي دهد موزيك هاي مورد عالقه  م
ــي ندارد،  ــاعاتي كه به اينترنت دسترس خود را در آن ذخيره كرده و س
به صورت آفالين آنها را گوش دهد. البته اين حالت آفالين از هر زماني 
كه كاربر تصميم بگيرد به مدت هفت روز به صورت رايگان فعال مي شود 
ــرويس را بخريد تا  ــا پولي اين س ــد حالت پريميوم ي ــس از آن باي و پ
امكان استفاده از حالت آفالين را داشته باشيد. در منوهاي اسپاتيفاي با 
بخش هايي مانند تازه ترين آهنگ ها، جستجو، پربازديد ها و آهنگ هاي 
ــتجو  ــتيد و مي توانيد هر موزيكي را كه مي خواهيد جس من روبه رو هس
كرده و به فهرست مورد عالقه هاي خود اضافه كنيد يا خواننده محبوب 

خود را دنبال (follow) كنيد.

آرش جهانگيري

ــمندمان كه پيش از اين امكان استفاده از آنها را  ــتر امكانات تلفن هوش ــوم و چهارم تلفن همراه به ايران مي توانيم مانند تمام دنيا از بيش ــل س ــرعت نس با ورود اينترنت پرس
ــرويس هاي آنالين و اپليكيشن هايي كه عملكرد اصلي آنها وابسته به اينترنت است، از مهم ترين امكاناتي است كه پيش از اين بيشتر ما ايراني ها از آنها  ــتيم، بهره ببريم. س نداش
در بيشتر ساعات روز بي بهره بوديم، اما حاال كه مي توانيم از پتانسيل اينترنت پرسرعت تلفن همراه استفاده كنيم، بهتر است با اين اپليكيشن ها و سرويس هاي آنالين آشنا شويم. 
يكي از اين ابزارهاي جالب و البته پر طرفدار، سرويس هاي پخش موسيقي آنالين يا همان streaming musics است. اين اپليكيشن ها به شما اجازه مي دهد در هر زمان 
ــتجو كرده و گوش دهيد؛ بدون اين كه فضايي از حافظه تلفن هوشمند شما را براي ذخيره موسيقي اشغال  ــيقي مورد عالقه خود را جس ــتفاده از اينترنت، موس و مكاني فقط با اس
كند يا الزم باشد زماني را براي دانلود موسيقي مورد نظرتان هدر دهيد. در واقع مي توان گفت سرويس هاي استريم موزيك، شما را به منبع بي حد و حصري از موسيقي متصل 
ــي خود بريزيم، به يك تلفن همراه با حافظه داخلي و خارجي چند صد هزار ترابايتي احتياج داريم. «كليك» اين بار  ــيقي ها را روي گوش ــد تمام اين موس مي كند كه اگر قرار باش

سراغ پنج اپليكيشن محبوب سرويس هاي استريمينگ موسيقي رفته  كه مي توانند ساعت ها و حتي روزها گوش هاي شما را نوازش دهند. 

5 اپليكيشن پخش آنالين موسيقي كه بايد روي تلفن همراه خود داشته باشيد

گوش خود را به من بسپار

سيستم عامل: اندرويد و آي. او. اس
حجم:  13/1 مگابايت

امتياز: 4/5 ستاره
قيمت: رايگان

گوگل نيز مانند اپل، سرويس اختصاصي پخش موزيك آنالين 
ــتم عامل تلفن همراهش قرار  خود را به صورت پيش فرض روي سيس

داده تا كاربران بتوانند بدون نياز به هيچ اپليكيشن ديگري به استريمينگ 
موزيك بپردازند. Google Play Music به كاربرانش اجازه مي دهد 

عالوه بر اين كه از طريق اين برنامه به آهنگ هايي كه در گوشي خود ذخيره 
ــاس عالقه خود بسازند.  ــتگاه هاي راديويي را نيز بر اس كرده اند گوش دهند، ايس

ــن را هم ارائه كرده تا كاربراني كه مي خواهند با آي ديوايس ها  ــخه آيفون و آيپد اين اپليكيش همچنين گوگل نس
به ايستگاه هاي راديويي گوگل دسترسي پيدا كنند با محدوديت روبه رو نباشند. عالوه براين گوگل بتازگي ويژگي 
جديدي به اين اپليكيشن اضافه كرده كه معموال در ديگر سرويس هاي استريمينگ موزيك به چشم نمي خورد و آن 

هم ويژوال اليزر يا همان رقص نورهاي ديجيتال است كه به ديدن آنها در مديا پلير عادت داريم.

سيستم عامل: آي. او. اس و اندرويد
حجم: 17/5 مگابايت

امتياز: 4/5 ستاره
قيمت: رايگان

ــاس  ــت كه براس ــي اينترنتي بزرگ اس ــز راديوي ــك مرك ــدورا ي پان
ــيقي هاي مورد عالقه  ــتگاه هاي راديويي كه در آن وجود دارد، موس ايس

ــيار ساده اي دارد و كار كردن با آن بسيار راحت است.  ــما را در اختيارتان قرار مي دهد. پاندورا رابط كاربري بس ش
شما مي توانيد از ميان ايستگاه هاي راديويي، موسيقي مورد عالقه خود را پيدا كنيد يا يك ايستگاه جدا براساس 
ــن كه از موارد ديگر پيشرفته تر است، براي پخش موزيك  ــتجو در اپليكيش ــازيد يا از امكان جس عاليق خود بس

مورد عالقه خود استفاده كنيد.
همچنين زماني كه موزيكي در حال پخش شدن است، مي توانيد به گزينه  دوست داشتن يا نداشتن آن آهنگ 
را پاسخ دهيد، زيرا در انتخاب آهنگ هاي بعدي تاثيرگذار است. پس از انتخاب دوست داشتن يك آهنگ برنامه 
ــاس انتخاب شما، آهنگ هاي متناسب با عاليق تان را حدس زده و آنها را پخش كند. پاندورا  ــعي مي كند براس س
به شما اجازه تغيير نام ايستگاه هاي راديويي را هم مي دهد تا راحت تر آ نها را دسته بندي و پيدا كنيد. متن ترانه ها 

و تاريخچه هر موزيك از ديگر قابليت هاي اين اپليكيشن است.

سيستمعامل: ويندوز فون، آي.او.اس و اندرويد
ت ا گا 65/9 حجم:

Spotify Music

سيستمعامل: اندرويد و آي.او.اس
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سيستم عامل: آي. او. اس و اندرويد
حجم: 17/5 مگابايت

امتياز: 4 ستاره
قيمت: رايگان

حتما بيشتر شما با شركت 
ــد  ــه تولي ــه در زمين ــس ك بيت

ــتيد.  ــنا هس ــت، آش ــاي حرفه اي فعال اس هدفن ه
ــال پيش به مبلغ سه ميليارد  اپل، اين شركت را س
ــاي رنگارنگ،  ــد. بيتس در كنار هدفن ه دالر خري
ــه نام  ــك آنالين ب ــش موزي ــرويس پخ ــك س  ي
ــن مربوط به آن را نيز  beats music و اپليكيش
ــيقي هاي  ــه كاربران كمك مي كند موس دارد كه ب
خود را در محيطي متفاوت گوش دهند. اين تفاوت 
ــتر به رابط كاربري بسيار زيباي اين اپليكيشن  بيش

برمي گردد.
تركيبي از رنگ هاي سازماني بيتس مانند قرمز 
و سرخابي در پس زمينه اي تيره جلوه بسيار خاصي 
ــت. نحوه كم و  ــن داده اس ــه محيط اين اپليكيش ب
ــيقي  ــيدن موس زياد كردن صدا يا جلو و عقب كش
ــت. عالوه  ــال با ديگر اپ ها متفاوت اس در اپ كام
ــپاتيفاي از  ــك» هم مانند اس ــن «بيتس موزي بر اي
ــتيباني مي كند و اين سرويس  سرويس آفالين پش
ــگان در اختيار كاربران قرار  ــدت 14 روز، راي را به م
مي دهد. يكي از ويژگي هاي منحصر به فرد بيتس، 
ــيقي پيشنهادي است. بيتس با  سيستم پخش موس
ــاده از حال و هواي شما در لحظه  ــش س چند پرس
ــما در خانه  ــود و با توجه به اين كه ش خبردار مي ش
ــتيد يا بي حوصله و...  ــتيد يا نه، خوشحال هس هس

موزيك هايي را برايتان پيشنهاد مي كند.

beats music

سيستم عامل: آي. او. اس
امتياز: 4/5 ستاره

قيمت: رايگان

ــتم  سيس راديو»  ــز  «آي تيون
استريمينگ پيش فرض آي. او. اس 

ــي از اپليكيشن اين  ــت كه به صورت بخش اپل اس
ــتفاده است. آي تيونز راديو براساس  پلتفرم آماده اس
ــتگاه هاي راديويي كار مي كند كه در اين شبكه  ايس
ــوي كاربران يا ايستگاه هاي راديويي اينترنتي  از س
شكل گرفته و كاربر مي تواند موسيقي مورد عالقه 
ــود را از ميان آنها گوش دهد. اپل به كاربر اجازه  خ
ــت دارد  ــتگاه ها را كه دوس مي دهد هر يك از ايس
ــد. همچنين  ــخصي خود ذخيره كن ــت ش در فهرس
ــد آهنگ مورد عالقه خود را با قيمت   كاربر مي توان
ــنت بخرد و در فهرست آهنگ هاي شخصي  99 س
ــتگاه  ــاختن يك ايس ــراي س ــره كند. ب ــود ذخي خ
ــش my station رفته و  ــي بايد به بخ اختصاص
دكمه + را فشار دهيد و از آنجا ايستگاه اختصاصي 
ــت از يك اپل  ــازيد. همچنين كافي اس خود را بس
ــخص و واحد استفاده كنيد تا بتوانيد در  آي دي مش
رايانه شخصي و نرم افزار آي تيونز نيز ايستگاه هاي 
ــترس داشته باشيد و به آنها  راديويي خود را در دس

گوش دهيد.
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سجاد تقي زاده بهجتي

ــگاه اينترنتي راه اندازي مي شود، اما چه تعداد از  هر روز تعداد زيادي فروش
آنها به موفقيت مي رسند؟ قطعا تعداد كمي از آنها به آن چيزي تبديل مي شوند 
كه مي خواهند. اين موضوع به اينترنت محدود نمي شود، در دنياي غيرمجازي 
هم همين است، فروشگاه هايي كه امروز باز مي شوند و چند ماه بعد خبري از 
آنها نيست. قرار است در اين مطلب و مطلب چند هفته آينده به اين موضوع 
ــه در خيابان اصلي اينترنت  ــگاهي دو دهن ــود فروش بپردازيم كه چطور مي ش
ــتري دارد و بتوانيم به آينده آن  ــت، فروشگاهي كه احتمال موفقيت بيش داش

اميدوار باشيم.

خواهش مي كنم كپي نكنيد
تعداد فروشگاه هاي كپي شده از فروشگاه هاي موفق بشدت زياد شده، اما 
چه تعداد از آنها موفق شده اند؟ چون فالن فروشگاه روزي يك ميليارد فروش 
ــيدن به اين موفقيت نياز نداريد حتما كاالهاي  ــما هم براي رس دارد، لزوما ش
ــايت تان دقيقا با سايت يك ميلياردي يكي  ــيد، يا ظاهر وبس ديجيتال بفروش
ــت كه مي تواند درباره ايده اش تحقيق كند، ابتكار بزند  ــد. صاحب ايده اس باش

و...، يك كپي كار هرگز اين كار را نمي تواند انجام دهد.
براي يافتن يك ايده خوب هم الزم نيست ساعت ها فكر كنيد، گشتي در 
اينترنت بزنيد و سايت هاي خارجي موفق را باال و پايين كنيد يا سري به بازارها 
بزنيد و تك تك كاالها را به ديد يك صاحب فروشگاه نگاه كنيد، ببينيد كدام 
يك از كاالها ارزش راه اندازي سايت و صرف زمان را دارد. البته از يك گوشه 
نشستن يا قدم زدن هم مي شود به جاهاي خوبي رسيد. به اين فكر كنيد كدام 
كاال خريد آساني ندارد. به مسائل خودتان در زمان خريد اجناس مختلف فكر 
ــائل هم مي توان به راه حل هاي خوبي رسيد كه فروشگاه دو  كنيد، از اين مس
دهنه شما مسائل را حل كند. الزم نيست حتما ايده شما بكر باشد و هيچ كس 
در هيچ جاي دنيا يا ايران سراغ آن نرفته باشد. تفاوت بين دو واژه خالقيت و 
ــت كه فقط يك ايده جالب به ذهنتان  نوآوري را مي دانيد؟ خالقيت زماني اس
ــما مشابه آن وجود نداشته و  ــيده و مي خواهيد آن را پياده كنيد، قبل از ش رس
قرار است كاري بكنيد كارستان، اما نوآوري زماني است كه شما ايده اي داريد 
ــا تغييراتي كه بهبود يافته  ــيوه اي نو آن را عرضه كنيد، ب ــد به ش و مي خواهي
ايده هاي قبلي است. بيشتر افراد وقتي تعريف نوآوري و خالقيت را مي شنوند، 

خالقيت را انتخاب مي كنند.

ايده را امكان سنجي كنيد
بعد از اين كه ايده اي را انتخاب كرديد، الزم است به اندازه الزم امكان سنجي 
شود، اين ايده چقدر تقاضا خواهد داشت؟ چه افرادي مشتري آن خواهند بود؟ 
ــن و سال آنها چقدر است؟ آقايان مشتري شما خواهند بود يا خانم ها يا هر  س
دو؟ اين مشتريان احتمالي چه ويژگي هاي اخالقي بارزي دارند؟ و پرسش هاي 

ديگري كه ايده شما را پخته تر خواهد كرد.

راه اندازي فروشگاه در 15 دقيقه
اگر درباره موضوع راه اندازي فروشگاه اينترنتي جستجو كنيد، ده ها يا شايد 
ــايت اينترنتي پيدا مي شود كه به شما وعده راه اندازي  بتوان گفت صدها وبس
فروشگاه اينترنتي در 15 دقيقه را مي دهد، تعجب نكنيد، لبخند هم نزنيد، اين 
ــگاه اينترنتي خود را با امكانات فراوان در  ــت، شما مي توانيد فروش واقعيت اس
15 دقيقه راه اندازي كنيد. حتي اگر خودتان دانش رايانه اي كمي داشته باشيد، 
ــتم هاي مديريت  مي توانيد با نصب wordpress،joomla  و ديگر سيس
ــب موضوعي را كه با  ــن كار را انجام دهيد، پس ما در اين مطل ــي اي محتواي
ــيد، فاكتور گرفته و ديگر موضوعاتي را كه در  ــتجويي ساده به آن مي رس جس

راه اندازي چنين فروشگاهي مطرح است، بيان كرده ايم.

بوم مدل كسب و كار يك نقشه راهنماي خوب
ــت يك  ــب و كار چيزي نمي دانيد، كافي اس ــه بوم مدل كس ــر راجع ب اگ
ــتجوي ساده در گوگل انجام دهيد، همين عبارت يعني بوم مدل كسب و  جس
ــتجو و نتايج را بررسي كنيد. يك نقشه راهنما كه نحوه تكميل آن  كار را جس

در سايت هاي فارسي زبان فراوان است، براي خودتان داشته باشيد.

محصول خود به خود ظاهر نمي شود
تامين كننده محصول خيلي مهم است، جالب است هنوز هم اين مورد يكي 
از مهم ترين موارد شكست فروشگاه هاي اينترنتي است، اين كه اول فروشگاه 
ــدازي مي كنند و بعد به فكر تامين كننده مي افتند. اگر مي خواهيد يك  را راه ان
ــگاه تخصصي براي فروش انواع چاي راه اندازي كنيد، ايده خوبي است،  فروش
ــگاه هاي تخصصي كه فقط چاي بفروشند خيلي كم  زيرا در اين زمينه فروش
هستند، پس شما مي توانيد يك فروشگاه تخصصي براي چاي راه اندازي كنيد، 
ــيد، از طعم و مزه آن گرفته تا اين كه  ــات خوبي براي هر چاي بنويس توضيح
براي صبح مناسب است تا به شما انرژي بدهد، يا براي شب كه خستگي را از 
ــن به در كند. تصاويري از چاي دم كرده آن بگذاريد و موارد جذاب ديگري  ت

كه فروشگاه شما را جالب تر كند.
ــد؟ اصال تامين كننده هاي آن  ــت اين چاي را از كجا تهيه كني اما قرار اس
كجا هستند؟ امكان تهيه چاي از آنها براي شما وجود دارد؟ تامين كننده با چه 
شرايطي اين چاي ها را در اختيارتان خواهد گذاشت؟ اگر فقط يك تامين كننده 

پيدا كرده ايد و فردا روزي ديگر نبود، تامين كننده هاي ديگري وجود دارند؟

حساب و كتاب مالي
ــن كرديد، نوبت به  ــد از اين كه تكليف خودتان را با تامين كننده ها روش بع
ــاب و كتاب مالي مي رسد، هر بسته چاي براي شما چقدر سود دارد؟ اين  حس
سود ناخالص است، زيرا هزينه هاي خود را از آن كم نكرده ايد، اما با محاسبه اي 
ساده از توافقي كه مي توانيد با تامين كننده كنيد، مي دانيد مثال هر بسته براي 
شما 5 درصد سود دارد، به طور متوسط هم هر بسته چاي ده هزار تومان است، 
پس سود هر بسته شما به طور متوسط 500 تومان خواهد بود، جدولي درست 
كنيد و در حاالت مختلف فروش، سود خود را بنويسيد. براي مثال اگر ماهانه 
50 بسته فروش داشته باشيد 25 هزار تومان، اگر 300 بسته 150 هزار تومان، 
ــود  ــته دو ميليون تومان س ــته 350 هزار تومان و اگر 4000 بس اگر 700 بس

ناخالص شما خواهد بود.
ــيد، در دو دسته مجزا اين كار را انجام دهيد،  هزينه هاي خود را نيز بنويس
هزينه هاي ثابت و هزينه هاي جاري. هزينه هاي ثابت مانند ميزباني سايت، ثبت 
دامين، طراحي وبسايت و ديگر مواردي كه ثابت هستند، به زمان، سفار ش ها 
ــته بندي براي ارسال،  ــتگي ندارند. هزينه هاي جاري نيز مربوط به بس و... بس

هزينه پيك و... است كه بر اساس سفارش ها و زمان متغير خواهند بود.
ــد ماهانه حداقل با چه تعداد  ــبه كني با توجه به درآمدها و هزينه ها، محاس
سفارش ، ديگر به هزينه كردن نياز نيست و وبسايت هزينه هاي خود را پوشش 

ــايتي داشته كه محصولي را  ــت، زيرا شما وبس مي دهد. اينجا نقطه خوبي اس
تامين مي كند و نيازي نيست براي آن هزينه  كنيد، چرا كه درآمدها، هزينه ها 
ــش مي دهد. اگر اين زمان زياد براي شما دور نيست، مي توانيد اميدوار  را پوش
باشيد در بازه اي نه چندان دور از اين نقطه عبور خواهيد كرد و به سود خواهيد 
رسيد. محاسبه خود را ادامه دهيد و رويايي فكر نكنيد، بعد از مدتي به سوددهي 

خواهيد رسيد؟ اين سود براي شما مناسب است؟

گر صبر كني، ز «دكـــه»، «هايپر»سازي
آيا براي راه اندازي فروشگاه صبر كافي داريد؟ با محاسباتي كه انجام داديد 
متوجه شده ايد كه بايد تا فالن ماه صبر كنيد تا تازه سود كمي به دست آوريد، 
ــته ايد كه قطعا به كارتان خوشبين هستيد. محاسبه خود  تازه اين را شما نوش
ــه حالت تهيه كنيد؛ خوشبينانه، واقع بينانه و بدبينانه. حالت بدبينانه را  را در س
ــگاه هاي  در نظر بگيريد، در اين حالت هم صبر كافي را داريد؟ خيلي از فروش
ــال هاي سال است كه در حال تالش هستند، همين  اينترنتي موفق امروز، س
امروز هم مي دانند اگر اين تالش را متوقف كنند، رقبا خيلي سريع تر از آن كه 
ــي مي گيرند. هنوز ايده هاي جديدي دارند، ابتكار  فكرش را بكنند از آنها پيش

مي زنند، تبليغ مي كنند، خود را نمايش مي دهند و... .

نقاط قوت و ضعف فروشگاه هاي اينترنتي
ــت، با دقت و اين بار  ــگاه هاي اينترنتي زيادي در حال حاضر فعال اس فروش
ــد؟ آنها را در جدولي  ــه آنها نگاه كنيد، چه مزايا و معايبي دارن ــه ديد خريدار ب ب
ــتفاده كرده است، فروشگاه  ــت كنيد، فروشگاه فالن از تصاوير بدي اس يادداش
ديگري توضيحات كاملي ارائه نكرده و بسياري موارد ديگر. حتي مي توانيد فراتر 
رفته و فروشگاه ها را در اينترنت جستجو كنيد تا ببينيد مخاطبان در خصوص آنها 
مطالبي نوشته اند يا نه؟ زيرا بسياري از اوقات وقتي سرويسي خيلي خوب يا بد 
ارائه شود، مخاطبان در وبالگ ها و شبكه هاي اجتماعي مطالبي منتشر مي كنند. 

آنها را خوانده و برنامه خود را بر اساس اين نقاط قوت و ضعف مشخص كنيد.
ــگاه هاي غيرايراني موجود در اينترنت را نيز بررسي كنيد، اگر همان  فروش
فروشگاه تخصصي فروش چاي مدنظر شما باشد، مي توانيد فروشگاه هاي غير 

ايراني را كه در اين زمينه فعال هستند بررسي كنيد و از آنها ايده بگيريد.
تا اين مرحله شما يك ايده داريد كه به اندازه كافي آن را پخته ايد، تكليف 
ــود احتمالي داريد،  ــخص كرده ايد، جدولي از درآمد، هزينه و س خودتان را مش
ــگاه ها را بررسي كرده و هميشه همراه داريد تا شما  نقاط قوت و ضعف فروش
آن نقاط ضعف را تكرار نكنيد و تكيه بيشتري بر نقاط قوت آنها داشته باشيد، 
ــتر پخته و الهام بگيريد، تا  ــگاه هاي غيرايراني را ديده ايد تا ايده را بيش فروش
ــگاه  ــت به كار راه اندازي فروش ــياري ديگر كه بالفاصله دس همين جا از بس

مي شوند جلوتر هستيد و احتمال باخت خود را كمتر كرده ايد.
هفته بعد درباره باقي مراحل صحبت خواهيم كرد تا در نهايت فروشگاهي 
دو دهنه در خيابان اصلي داشته باشيم، البته اين موفقيت تضميني نبوده و قرار 
ــت هر كس اين مراحل را اجرا كرد قطعا صاحب چنين فروشگاهي شود،  نيس
ــما تا حد ممكن كاهش مي يابد و احتمال  ــك ش اما با اجراي اين مراحل ريس

موفقيت شما افزايش خواهد يافت.
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كارگاه

امير عصاري

آ يپد  آيفون،  از  اعم  اپل  همراه  دستگاه هاي  كاربران 
نرم افزار  اين  دارند؛  آشنايي  آي تيونز  نرم افزار  با  آيپاد  و 
واسطه اي ميان رايانه و دستگاه هاي همراه اپل است كه 
انتقال  آنها  از آن مي توانيد اطالعات را ميان  با استفاده 
با  باشيد، مطمئنا  استفاده كرده  برنامه  اين  از  اگر  دهيد. 
محدوديت ها و دشواري استفاده از آن نيز مواجه شده ايد. 
هماهنگ سازي  نرم افزار،  اين  عملكردي  اصول  از  يكي 
با اطالعات ذخيره شده  رايانه  اطالعات ذخيره شده در 
در دستگاه همراه شماست. اين قابليت براي افرادي كه 
مي خواهند يك كپي از موزيك ها، ويدئوها و... را هم روي 
رايانه و هم روي دستگاه همراه خود داشته باشند بسيار 
مفيد است، اما وقتي بخواهيد چند موزيك را از رايانه  يكي 
از دوستان خود به دستگاه همراه خود منتقل كنيد يا قصد 
دستگاه  در  ذخيره شده  ويدئوي  دو  موقت  به طور  داريد 
كنيد،  آن  جايگزين  را  ديگري  ويدئوهاي  و  حذف  را 
مجبوريد نرم افزار آي تيونز را با رايانه  جديد نيز هماهنگ 
(Sync) كنيد، كه اين عمليات مي تواند به از دست رفتن 
اما  منجر شود.  دستگاه  روي  از  اطالعات شما  و حذف 
دستگاه هاي اندرويدي براحتي با كابل اتصال يو. اس. بي 
رايانه متصل شده و حافظه  دستگاه و كارت حافظه   به 
جانبي همچون يك حافظه  فلش در رايانه فراخواني شده 
و شما مي توانيد براحتي اطالعات را انتقال دهيد. دوست 
آي.او.اس  به سيستم عامل  در دستگاه هاي مجهز  داريد 
همچون آيفون، آيپد و آيپاد عمليات انتقال فايل را براحتي 

دستگاه هاي مجهز به اندرويد انجام دهيد؟

جايگزين نيرومند آي تيونز
 Tipard iPhone Transfer نرم افزار قدرتمند
فايل هاي  مديريت  براي  ابزار  بهترين   Ultimate
كاربران آيفون، آيپد و آيپاد است. اين نرم افزار با روش 
را به شما مي دهد  امكان  اين  عملكرد بسيار ساده خود 
براحتي همه فايل هاي ذخيره شده در دستگاه را مديريت 
ديگر دستگاه هاي هوشمند  و  رايانه  ميان  را  آنها  كرده، 
جابه جا كنيد و در صورت نياز از اطالعات ذخيره شده در 
دستگاه هوشمند خود نسخه پشتيبان تهيه كنيد. برخي 

امكانات اين نرم افزار به طور خالصه عبارت است از:

ديگر  و  تصاوير  ويدئوها،  موزيك ها،  كردن  كپي  ـ 
اطالعات از رايانه به آيفون، آيپد و آيپاد با يك كليك

ـ انتقال آسان تصاوير، ويدئوها، موزيك ها، فهرست 
مخاطبان و... از آي ديوايس ها به رايانه

ـ انتقال مستقيم فايل ها ميان دستگاه هاي مجهز به 
آي.او.اس

در  شده  ذخيره  فايل هاي  هوشمندانه  فراخوان  ـ 
آي ديوايس ها به آي تيونز

ـ پشتيباني از بيشتر دستگاه هاي مجهز به سيستم عامل 
آي.او.اس از جمله آيفون 6 و آيفون 6 پالس

ـ سازگاري كامل با آي.او.اس 8

انتقال از رايانه به آي ديوايس ها
همان طور كه پيشتر نيز اشاره كرديم، اولين و مهم ترين 
قابليتي كه اين برنامه در اختيار شما قرار مي دهد، انتقال 
شماست.  هوشمند  دستگاه  به  رايانه  از  اطالعات  آسان 
و  نداريد  نياز  آي تيونز  نرم افزار  به  كار  اين  انجام  براي 
كاربران مبتدي با كمترين سطح دانش از كار با رايانه و 
نرم افزارهاي رايانه اي نيز مي توانند براحتي عمليات انتقال 

اطالعات روي دستگاه هوشمند خود را انجام دهند.

انتقال از آي ديوايس ها به رايانه
اگر مي خواهيد فايلي را از روي دستگاه خود در رايانه  
دوست تان كپي كنيد يا قصد داريد يك نسخه پشتيبان از 
اطالعات ذخيره شده در دستگاه تهيه كنيد نيز پيشنهاد 

 Tipard iPhone Transfer ما استفاده از نرم افزار
است. به كمك اين نرم افزار براحتي مي توانيد هر فايل 
دلخواه را از روي دستگاه هوشمند خود به رايانه انتقال 
نيز  شما  مخاطبان  فهرست  مي تواند  فايل  اين  و  دهيد 

باشد.
روي  را  آي تيونز  تابه حال  كه  صورتي  در  همچنين 
دستگاه خود نصب نكرده و قصد داشته باشيد از اطالعات 
است  بگيريد، ممكن  پشتيبان  نسخه  دستگاه خود يك 
از  اطالعات شما  آي تيونز  با  با هماهنگ شدن دستگاه 
براي شما  پشتيبان  فايل  و سپس  آن حذف شود  روي 
براحتي  اين نرم افزار  با  نيز  اين مشكل  ايجاد شود. رفع 
امكان پذير است. قابليت ورود هوشمندانه اطالعات ذخيره 
در  را  امكان  اين  آي تيونز  به مجموعه  در دستگاه  شده 
اختيار شما قرار مي دهد تا ابتدا فايل هاي خود را به برنامه 
منتقل كرده، سپس در شرايطي كه اطالعات روي رايانه 
و دستگاه هوشمندتان وجود دارد عمليات هماهنگ سازي 
و پشتيبان گيري را انجام دهيد. به اين ترتيب نه فقط هيچ 
اطالعات  از  كپي  يك  بلكه  نمي شود،  حذف  اطالعاتي 
به  مشكلي  كوچك ترين  بدون  دستگاه  در  شده  ذخيره 

آي تيونز نيز منتقل شده است.

انتقال ميان آي ديوايس ها
آيفون  به  آيفوني  از  اطالعات  انتقال  درباره  نظرتان 
ديگر چيست؟ انتقال ويدئوهاي ذخيره شده در آيفون به 
آيپد چطور؟ يا شايد يك آيفون جديد براي خود خريده 

باشيد و بخواهيد اطالعات ذخيره شده خود را به آيفون 
انتقال مستقيم اطالعات  جديدتان منتقل كنيد؟ قابليت 
از  آي.او.اس  سيستم عامل  به  مجهز  دستگاه هاي  ميان 
ديگر امكاناتي است كه با اين برنامه در اختيار شما قرار 
مي گيرد. براي استفاده از اين قابليت كافي است هر دو 
دستگاه مورد نظر را به رايانه متصل كرده، نرم افزار را اجرا 
كنيد و اطالعات موردنظر را از هر دستگاهي به دستگاه 
در  نكنيد  فراموش  مستقيم).  (انتقال  دهيد  انتقال  ديگر 
نيز  باشيد  داشته  اختيار  در  كابل  يك  فقط  صورتي كه 
مي توانيد با واسطه قرار دادن رايانه اين عمليات را طي 
كنيد. به اين منظور كافيست اطالعات را از دستگاه اول به 
رايانه منتقل كرده، سپس دستگاه دوم را به رايانه متصل 
(انتقال  انتقال دهيد  رايانه به آن  از  را  كنيد و اطالعات 

غيرمستقيم).

مديريت اطالعات
قرار  اختيار شما  در  برنامه  اين  امكاناتي كه  ديگر  از 
دستگاه  در  شده  ذخيره  اطالعات  مديريت  مي دهد، 
را  عكس هايتان  مي توانيد  شما  است.  رايانه  سوي  از 
گروه بندي و موزيك ها را به آلبوم ها و فهرست پخش هاي 
متعدد تقسيم كنيد و حتي مخاطبان جديدي به فهرست 
مخاطبان خود اضافه كرده يا مخاطبان فعلي را با رايانه 
مخاطبان  حذف  قابليت  از  (پشتيباني  كنيد  ويرايش 

تكراري). 
دوست داريد پيام هاي رد و بدل شده در آيفونتان را نيز 
در رايانه ذخيره كرده يا يك نسخه چاپي از آنها در اختيار 
داشته باشيد؟ استخراج پيام هاي ذخيره شده در دستگاه 
در فرمت هاي مختلف متني، فايل اكسل و صفحه  وب 
نيز از جمله امكاناتي است كه اين برنامه در اختيار شما 

قرار مي دهد.
اين نرم افزار با قابليت اجرا در دستگاه هاي مجهز به 
نسخه هاي مختلف سيستم عامل ويندوز و سيستم عامل 
مك.او .اس .ايكس 10/5 و باالتر از لينك هاي زير قابل 

دانلود است:
 Windows: http: /  / www.tipard.com 
/download / iphone-transfer-ultimate.exe 
Mac: http: /  / www.tipard.com  
/ download / mac / mac-iphone-transfer-
ultimate.dmg

براي مشاهده ديگر اطالعات فني و فهرست دستگاه ها 
و فرمت هاي پشتيباني شده با اين نرم افزار مي توانيد از اين 

لينك كمك بگيريد:
http: /  / www.tipard.com / iphone-
transfer / references.html

«آي تيونز» را فراموش كنيــد
جابه جايي اطالعات، مديريت فايل ها و تهيه نسخه پشتيبان در آي ديوايس ها

بزرگ نمايي تصاوير، بدون كليك
نام افزونه: Imagus  /  مرورگر: فايرفاكس، كروم

در بسياري از شبكه هاي اجتماعي، سايت هاي خريد اينترنتي، ويكي پديا و حتي جستجوي تصاوير سايت 
گوگل، هنگامي كه قرار است تصويري براي شما نمايش داده شود، نسخه  كوچك تصوير به نمايش درآمده 

و چنانچه روي آن كليك كنيد، تصوير بزرگ تر براي شما نمايش داده مى شود.
تابه حال به فكر نمايش خودكار نسخه  بزرگ تر اين تصاوير بوده ايد؟ به عنوان مثال فرض كنيد هنگامي كه 
در بخش تصاوير گوگل جستجويي را انجام مي دهيد، به جاي آن كه روي هر تصوير كليك كنيد تا در اندازه  
بزرگ تر نمايش داده شود، با حركت نشانگر ماوس روي تصوير كوچك، نسخه  بزرگ آن را نيز مشاهده كنيد. 
اگر همين حاال به فكر استفاده از اين قابليت افتاده ايد يا چنانچه پيشتر  دنبال روشي براي اجراي اين قابليت 
بوده ايد، افزونه  Imagus را به شما پيشنهاد مي كنيم. اين افزونه با قابليت نصب 
روي مرورگرهاي فايرفاكس و كروم شما را قادر مي كند با مشخص كردن 
تنظيمات دلخواه خود، تصاوير بزرگ لينك شده به تصاوير كوچك را در 
شرايط مختلف بارگذاري كرده و بدون نياز به كليك و باز كردن صفحات 
وب جديد، نسخه هاي اصلي تصاوير را ببينيد. قابليت هايي همچون ذخيره 
و چرخش تصاوير نيز از امكاناتي است كه اين افزونه در اختيار شما قرار 

مي دهد. (لينك ها حساس به حروف كوچك و بزرگ)
Firefox: http: /  / goo.gl / iRgmib
Chrome: http: /  / goo.gl / Fwoaaw

مديريت حرفه اي كاربران ويندوز
مديريت كاربران در ويندوز به ظاهر كار ساده اي است، 
بايد از  اما وقتي بخواهيد كارهاي خاصي را انجام دهيد 
از  بخش هايي  به  يا  بگيريد  كمك  رجيستري  هك هاي 
ويندوز وارد شويد كه قبال فكرش را هم نمي كرديد چنين 
باشد.  داشته  وجود  كاربران  مديريت  براي  بخش هايي 
به عنوان مثال برخي از اين كارهاي نسبتا عجيب عبارتند 
قبلي،  رمز  داشتن  اختيار  در  بدون  كاربر  رمز  حذف  از 
ويندوز  به  كاربر  خودكار  ورود  كاربران،  كردن  غيرفعال 
بدون نمايش صفحه  ورود، غيرفعال كردن دسترسي كاربر 
به گزينه  تغيير رمز، حذف كاربر از فهرست كاربران قابل 

انتخاب در صفحه  ورود و خارج كردن كاربران از حالت قفل. دوست داريد تمام اين كارها را بدون طي مراحل 
دشوار و با ابزاري بسيار ساده انجام دهيد؟ 

براي  قدرتمند  ابزاري  رايگان،  كامال  به صورت  استفاده  قابليت  با   Quick user manager نرم افزار 
مديريت كاربران ويندوزي به شمار مي رود كه به نصب نياز ندارد و با اجراي آن از روي حافظه  فلش نيز مي توانيد 

كاربران هر رايانه  ويندوزي را مديريت كنيد.
اين برنامه با حجم كمتر از نيم مگابايت از لينك زير قابل دانلود است:

http: /  / www.carifred.com / quick_user_manager / QuickUserManager.exe

فته
ه ه

زون
اف
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كارگاه

آزاده ارشدي

ــركت هاي بزرگ  ــوي ش توليد و ارائه ابزارهاي جديدي كه هر روز از س
ــود مالي زيادي كه نصيب اين  ــود، عالوه بر س نرم افزاري دنيا معرفي مي ش
ــود. گوگل نيز اميدوار  ــركت ها مي كند، باعث سهولت كار كاربران مي ش ش
ــت با ابزار جديد اين شركت، كاربران بتوانند اپليكيشن هاي اندرويد را در  اس

مرورگر كروم يا سيستم عامل كروم با شتاب بيشتري اجرا كنند. 
قابليت جديد گوگل

ــش ماه پيش گوگل تست ران تايم اپليكيشن براي كروم را با  از حدود ش
ــعه دهندگاني مانند اورنوت و Vine شروع كرد و اين ران تايم  انتخاب توس
ــد. ARC ابزاري  را App Runtime for Chrome (ARC) نامي
براي توسعه دهندگان است كه به آنها امكان مي دهد اپليكيشن هاي اندرويد 
ــكتاپي شامل مك، لينوكس و  ــتم عامل كروم اجرا كنند. هر دس را در سيس
ــن هاي  ــرا مي كند، قادر به اجراي اپليكيش ــه مرورگر كروم را اج ــدوز ك وين
ــن هاي مورد پشتيباني  ــت. البته فعال تعداد اپليكيش منتخب اندرويد نيز هس

محدود است و به 50 عدد هم نمي رسد.
 جديدترين نسخه اين پروژه بتا، يك افزونه براي مرورگر كروم و يك اپليكيشن 
براي سيستم عامل كروم به نام ابزار ARC Welder است كه در فروشگاه كروم 
ــده  و با نام تجاري APK (Android application packages) ارائه ش
است. اين ابزار به توسعه دهندگان كمك مي كند اپليكيشن هاي اندرويد را با سرعت 
بيشتري در سيستم عامل كروم و ديگر پلتفرم ها تست كرده و انتشار دهند. با نصب 
ــده يا  ARC Welder روي مرورگر كروم، كاربران مي توانند فايل هاي زيپ ش
APK (فايل هاي Installer نرم افزارها در اندرويد) اپليكيشن هاي مورد نظر خود 

را روي اين مرورگر اجرا كنند.
داستان پشت داستان

ــما امكان مي دهد  ــد، ARC Welder به ش ــان طور كه گفته ش هم
 ARC .ــن هاي اندرويد را روي كروم اجرا كنيد فايل هاي APK اپليكيش
ــخه موبايلي و تبلتي اپليكيشن مورد نظر شما را غيرفعال كرده  بسادگي نس
ــروم را مي دهد. البته بايد  ــيله ك ــتفاده از آنها به وس و امكان مديريت و اس
ــوگل براي  ــت. گ ــاده اي نيس ــت آوردن فايل APK  كار س ــت به دس گف
ــن هاي  ــگاه «گوگل پلي» را مجهز كرده تا اپليكيش كاربران اندرويد، فروش
ــايت به  ــود كنند. ضمن اين كه حداقل دو س ــر خود را از آنجا دانل ــورد نظ م
 APKmirror.com و   AndroidAPKsFree.com ــاي  نام ه
ــن ها را در اختيار كاربران  ــم  APKهاي بعضي از محبوب ترين اپليكيش ه

ــد APKهاي Snapchat، KiK يا  ــرار مي دهند. براي نمونه مي تواني ق
ــايت ها پيدا و دانلود كنيد. ما سه  Clash of Clans را براحتي در اين س
اپليكيشن اندرويد به نام هاي VLC، SmartGlass مايكروسافت براي 
ــابقه اي  ــبك مس اندرويد و Hill Climb Racing (بازي رانندگي در س
براساس قوانين فيزيك) را براي تست از اين سايت ها دانلود كرديم و نتيجه 

خوبي گرفتيم.
دستور كار

ــن را به طور  ــفانه ARC Welder توانايي اجراي چند اپليكيش متاس
ــته باشيد مانند تلفن همراه تان، همزمان  همزمان ندارد. بنابراين انتظار نداش
ــن هاي اندرويد را اجرا كنيد. وقتي در مرورگر كروم،  تعداد زيادي از اپليكيش
افزونه ARC را باز مي كنيد، در قدم اول بايد نام APK مورد نظر خود را 
ــن  اندرويدي ديگري از پيش در حال  وارد كنيد، در اين صورت اگر اپليكيش
ــوي ARC Welder بسته مي شود. با كليك  ــد، بالفاصله از س اجرا باش

ــود و پس از  ــن اندرويدي مورد نظر براحتي باز مي ش روي APK، اپليكيش
ــن  ــن را انتخاب كنيد، به طور مثال اپليكيش ــد حالت اجراي اپليكيش آن باي
ــت  ــود. بهترين حالت اين اس مي تواند در حالت تلفن همراه يا تبلت اجرا ش
ــن را در حالت تبلت و به صورت  ــه به ARC Welder بگوييد اپليكيش ك
ــن را بزرگ  ــكيپ (افقي) باز كند. انتخاب اين كه مي خواهيد اپليكيش لنداس

كنيد تا تمام صفحه نمايش را بگيرد نيز به سليقه شما بستگي دارد.
توجه: فكر نكنيد ARC Welder يك ابزار تمام و كمال براي اجراي 
ــت و مي تواند جايگزيني  ــن هاي اندرويدي در رايانه هاي خانگي اس اپليكيش
ــد، بلكه هدف گوگل از ارائه چنين محصولي بيشتر  براي پلتفرم اندرويد باش
ــود و تجربه حداقلي  ــن هاي خ ــعه دهندگان در آزمايش اپليكيش راحتي توس

نرم افزارهاي اندرويد روي كروم بوده است.  
ــخه آزمايشي  ــاني گوگل كروم هنوز در نس با اين كه جديدترين به روزرس

است، اما تا به حال خوب نتيجه داده است.

معرفي ابزار جديد گوگل 

چگونه اپليكيشن هاي اندرويد را در كروم اجرا كنيم؟
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ترفند

امير عصاري

با   8 ويندوز  بسيار مهم  تفاوت هاي  و  امكانات  از  يكي  همان طور كه مي دانيد 
همان  يا  سريع  بوت  است.  آن  سريع  بوت  سيستم عامل،  اين  پيشين  نسخه هاي 
Fast Startup كه گاهي به آن بوت هيبريدي نيز گفته مي شود، قابليتي است 
كه موجب مي شود سيستم عامل پس از خاموش شدن يا ري استارت در كوتاه ترين 
زمان ممكن بارگذاري شده و در اختيار شما قرار گيرد. عملكرد اين قابليت بسيار 
شبيه همان عملكردي است كه گزينه  Sleep در اختيار شما قرار مي دهد. اما اين 
عملكرد در نسخه  8 و 8/1 و احتماال نسخه هاي بعدي ويندوز، به صورت قابليتي 
و  است  فعال  نيز  دستگاه  كردن  خاموش  و  ري استارت  عمليات  روي  پيش فرض 

موجب مي شود بوتي سريع در كمتر از چند ثانيه داشته باشيد.
است  ممكن  گاهي  اما  است  خوشايند  كاربران  از  بسياري  براي  قابليت  اين 

بخواهيد اين قابليت را غيرفعال كنيد تا ويندوز رايانه  
شما به طور كامل بوت شود. نياز به اين شرايط ممكن 
آنها،  از  يكي  كه  باشد  داشته  متعددي  داليل  است 
نصب سخت افزار جديد و شناساندن درايور مورد نظر 
به ويندوز است. گاهي كاربران اين نسخه از ويندوز 
نصب  را  جديد  سخت افزار  درايور  كه  دارند  شكايت 
روشن  و  يا خاموش  از ري استارت  اما پس  مي كنند، 
كردن دستگاه نمي توانند از آن استفاده كنند. همچنين 
اضافه  چاپگرها  فهرست  به  را  چاپگري  است  ممكن 
 Devices and Printers بخش  در  اما  كنيد، 

نام آن را مشاهده نكنيد. اين اعمال نشدن تغييرات به دليل عملكرد بوت سريع و 
ساختار هيبريدي عمليات ري استارت يا خاموش شدن رايانه است. اگر شما نيز با 
اين مشكالت مواجهيد و مي خواهيد اين قابليت را به طور موقت يا دائم غيرفعال 
كنيد يا چنانچه فكر مي كنيد اين قابليت در ويندوز شما فعال نيست و قصد داريد 

آن را فعال كنيد، مي توانيد از روش هاي زير كمك بگيريد:
غيرفعال كردن موقتي (روش اول)

1ـ براي آن كه به صورت موقت و در شرايط نياز قابليت بوت سريع را غيرفعال 
از  يا خاموش كنيد، مي توانيد  را ري استارت  رايانه  به صورت كامل  بتوانيد  كرده و 

ترفند منوي Win+X كمك بگيريد.
2ـ براي استفاده از اين ترفند كافي است هنگامي كه قصد داريد رايانه را ري استارت 
يا خاموش كنيد، روي لوگوي ويندوز در پايين سمت چپ، كليك راست ماوس را فشار 
داده و از منوي به نمايش درآمده به منوي Shut Down  مراجعه كرده و پس از آن 

يكي از گزينه هاي Shut Down يا Restart را انتخاب كنيد.
غيرفعال كردن موقتي (روش دوم)

آيكون  روي  شروع  صفحه   راست  باالسمت  از  معمول  به طور  چنانچه  1ـ 
گزينه هاي  روي  و  نگه داشته  پايين  را   Shift كليد  ادامه  در  و  كنيد  كليك   پاور 
Shut Down يا Restart كليك كنيد نيز بوت، سريع غيرفعال شده و عمليات 

ري استارت يا خاموش كردن به طور كامل صورت مي گيرد.
فعال و غيرفعال كردن دائمي (روش كالسيك)

1ـ صفحه  شروع را باز كرده و در كادر جستجو عبارت po bu را وارد كنيد.
 Change what the power buttons do 2ـ از فهرست نتايج روي گزينه

كليك كنيد.
 Change settings that are currently 3ـ در پنجره  جديد روي لينك

unavailable كليك كنيد.
4ـ اكنون چنانچه در بخش Shutdown settings عالمت چك مارك گزينه  
Turn on fast startup  را فعال كنيد، قابليت 
را  عالمت چك مارك  چنانچه  و  فعال  سريع  بوت 

برداريد، اين قابليت غيرفعال مي شود.
 Turn on fast  توجه: در صورتي كه گزينه
به  ندارد  وجود  شده  اشاره  بخش  در   startup
معناي غيرفعال بودن قابليت بوت سريع است كه 
 hibernate دليل آن نيز خاموش بودن قابليت
قابليت  ابتدا  بايد  فعال سازي  براي  است.  ويندوز  در 
hibernate را فعال كرده سپس طبق مراحل ذكر شده، 

عالمت چك مارك گزينه  مورد نظر را فعال كنيد.
فعال و غيرفعال كردن دائمي (هك رجيستري)

1ـ عبارت Regedit را در كادر جستجوي صفحه  شروع وارد كرده و با كليك 
روي نتيجه  يافت شده، ويرايشگر رجيستري را اجرا كنيد.

2ـ مسير زير را در رجيستري دنبال كنيد:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\
Control\Session Manager\Power

3ـ در سمت راست گزينه  HiberbootEnabled را پيدا كنيد و درصورتي كه 
اين گزينه وجود ندارد آن را از نوع DWORD ايجاد كنيد.

براي  و  كرده  كليك  دوبار   HiberbootEnabled كليد  روي  4ـ 
آن  به  را  مقدار 1  فعال سازي  براي  و  صفر  مقدار  سريع  بوت  كردن  غيرفعال 

دهيد. اختصاص 

نام مك بوك بسيار لذت بخش است،  با  اپل  رايانه هاي  از  مطمئنا داشتن يكي 
اما همان طور كه مي دانيد مك بوك ها نسخه هاي مختلفي دارند و به خاطر سپردن 
تفاوت ها در نام و مدل آنها نيز چندان آسان نيست، زيرا براي  مثال ممكن است 
  Mid 2009 باشد يا مك بوك پرو Mid 2010 دستگاه شما مك بوك پرو مدل
و يا حتي Early 2011. آيا مي دانيد مك بوكتان چه مدلي است؟ چه پردازنده اي 
روي آن نصب شده و چند گيگابايت حافظه  رم روي آن وجود دارد؟ همچنين آيا 
مي دانيد چند اسالت رم روي دستگاه شما وجود دارد؟ آيا حافظه  رم دستگاه شما 
قابل ارتقاست؟ اطالعات كارت گرافيك چطور؟ اگر دوست داريد اطالعات كاملي 

از اين موارد داشته باشيد به روش زير عمل كنيد:
1ـ از گوشه  باال سمت چپ صفحه نمايش روي لوگوي اپل كليك كنيد.

2ـ از منوي به نمايش درآمده روي About This Mac كليك كنيد تا پنجره  
اطالعات سيستم براي شما نمايش داده شود.

اختيارتان  در  شما  رايانه   پايه   اطالعات  بخش  اين  در   3ـ 
سيستم عامل  نسخه   گرفت.  خواهد  قرار 
نسخه   و  مدل  دستگاه،  روي  نصب شده 
حافظه   ميزان  پردازنده،  مدل  مك بوك، 
سريال  و  گرافيك  كارت  مشخصات  رم، 

دستگاه از جمله مشخصاتي است كه در اين بخش قابل مشاهده است.
4ـ با انتخاب تب Memory مي توانيد اطالعات كاملي از رم ها و اسالت هاي 
رم مك بوك كسب كنيد. در اين بخش تعداد اسالت هاي رم و خالي يا اشغال بودن 
آنها به  نمايش درمي آيد. مجموعه رم هاي نصب شده روي دستگاه و محل نصب 

آنها روي هريك از اسالت ها نيز به صورت تصويري نمايش داده مي شود.
 System Report مراجعه كرده و روي Overview 5 ـ چنانچه به تب
قرار  شما  اختيار  در  سخت افزاري  قطعات  همه  از  كاملي  اطالعات  كنيد،  كليك 
انتخاب  و    System Report بخش  به  مراجعه  با  مي توانيد  شما  مي گيرد. 
از كارت گرافيك نصب شده روي  مناسبي  Graphics / Displays اطالعات 

رايانه كسب كنيد.
6 ـ در ادامه با مراجعه به تب Storage مي توانيد اطالعاتي از هارد ديسك و ميزان 
فضاي اشغال شده در آن را مشاهده كنيد. فضاي اشغال شده در هارد ديسك به صورت 
يك نوار رنگي تفكيك شده بر حسب نوع فايل هاي 
ذخيره شده در آن به نمايش درآمده و در زير آن نيز 
درايوهاي نوري شما با فهرستي از ديسك هاي مورد 

پشتيباني نمايش داده مي شود.

 تغيير خودكار 
چاپگر پيش فرض

افرادي كه با لپ تاپ كار مي كنند و بناچار در 
به مشكالتي  استفاده مي كنند،  آن  از  چند محل 
از  هيچ يك  براي  است  ممكن  كه  برمي خورند 
اين  از  يكي  نرود؛  به شمار  مشكل  ديگر  كاربران 
است.  ويندوز  در  پيش فرض  چاپگر  مشكالت، 
و  داريد  چاپگر  يك  خود  منزل  در  كنيد  فرض 
دارد؛  وجود  ديگري  چاپگر  نيز  كارتان  محل  در 
چنانچه چاپگر منزل را به عنوان چاپگر پيش فرض 
در محل  كه  هنگامي  كنيد،  ويندوز مشخص  در 
كنيد  بايد  استفاده  چاپگر  از  داريد  قصد  خود  كار 
كه  را  چاپگري  نام  پيش فرض،  چاپگر  به جاي 
در  كنيد.  انتخاب  دارد  وجود  شما  كار  محل  در 
نيز چنانچه چاپگر محل كارتان  شرايط برعكس 
دهيد،  اختصاص  ويندوز  پيش فرض  چاپگر  به  را 
هنگام مراجعه به منزل و استفاده از چاپگر منزل 
انتخاب  بايد آن را از فهرست چاپگرهاي موجود 
كنيد. آيا مي دانيد براي رفع اين مشكل مي توانيد 
بگيريد؟  كمك   7 ويندوز  در  موجود  امكانات  از 
چاپگر  مي توانيد  ويندوز  در  قابليتي  به كمك 
پيش فرض شبكه  داخلي در منزل و محل كار خود 
را جدا كرده تا با اتصال به هر كدام، ويندوز به طور 
را  با آن شبكه  خودكار چاپگر پيش فرض مرتبط 
روش  به  كار  بايد  اين  انجام  براي  كند.  انتخاب 

زير عمل كنيد:

1ـ روي منوي استارت كليك كرده و در كادر 
جستجو عبارت Devices را تايپ كنيد.

 Devices and Printers 2ـ  از فهرست نتايج روي
كليك كرده و يكي از چاپگرهاي موردنظرتان را 
 Manage Default Printers  انتخاب و روي گزينه
كليك كنيد. اين گزينه در رايانه هاي قابل حمل 
در  و  آمد  درخواهد  به نمايش  لپ تاپ ها  همچون 

رايانه هاي روميزي وجود ندارد.
 Change My Default گزينه   3ـ 
 Printer When I Change Networks
را انتخاب كرده و پس از انتخاب شبكه  منزل يا 
محل كار، چاپگر پيش فرض مرتبط با آن مكان را 

انتخاب و روي Add كليك كنيد.
از  هريك  ازاي  به  را  شده  ذكر  عمليات  4ـ 
از چاپگر مجزاي ديگري  آ نها  شبكه هايي كه در 

استفاده مي كنيد، تكرار كنيد.
به  متصل  شبكه   تغيير  با  بعد  به  حاال  از  ـ    5
به طور خودكار  نيز  آن، چاپگر پيش فرض ويندوز 
به شبكه   اتصال  و  با حضور  و  كرد  تغيير خواهد 
محل  شبكه   در  حضور  با  و  منزل  چاپگر  منزل، 
كار خود، چاپگر آنجا به عنوان چاپگر پيش فرض 

انتخاب مي شود.

فعال و غيرفعال سازي بوت سريع ويندوز 8 متوسطحرفه اي

مشخصات مك شما چيست؟ مبتدي
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كليك شما

اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 51415 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

حميده حسيني از تهران: آيا نصب چند آنتي ويروس براي اطمينان 
بيشـتر از امنيت رايانه خطرناك است يا مشكلي براي سيستم ايجاد 

مي كند؟
ــكالت   : با نصب چند آنتي ويروس روي رايانه مطمئنا با مش
ــد. اولين مشكل افت بسيار زياد سرعت است كه  فراواني مواجه خواهيد ش
ــرا با اجراي هر  ــت آنتي ويروس ها رخ مي دهد؛ زي ــل تداخل در فعالي به  دلي
ــده به طور مجزا  ــي به هر فايل، آنتي ويروس هاي نصب ش برنامه يا دسترس

اطالعات فراخواني شده را اسكن مي كنند.
ــت با آن مواجه شويد، هشدارهاي اعالم  ــكل ديگري كه ممكن اس مش
ــبت به  ــوي هريك از آنتي ويروس ها نس ــا فعاليت مخرب از س ــروس ي وي
ــت، زيرا هر برنامه به طور مستقل دسترسي ابزارهاي  آنتي ويروس ديگر اس
ــد بدافزاري در حال  ــتمي را كنترل و فكر مي كن ــر به فايل هاي سيس ديگ
دسترسي به اطالعات سيستمي است. گاهي آنتي ويروس ها پيش از نصب، 
ــدارهاي الزم  ــي كرده و هش ــود نرم افزارهاي ديگر روي رايانه را بررس وج

براي حذف آنها را به شما مي دهند.
توجه داشته باشيد برخي برنامه ها آنتي ويروس نيست و به عنوان مكملي 
 براي آنتي ويروس رايانه  شما مي تواند بخوبي كنار آن نصب شود. به عنوان مثال 
ــاي  نرم افزاره ــه  ازجمل  Malwarebytes Anti-Malware
ــا،  ــا، بدافزاره ــري از ورود كرم ه ــراي جلوگي ــه ب ــت ك ــدي اس قدرتمن
و  ــده  ش ــي  طراح ــال  ديجيت ــاي  باجگيره و  ــوس افزارها  جاس ــواع  ان
ــما  ش ــه   رايان ــروس  آنتي وي ــزار  نرم اف ــار  كن در  ــل  كام ــازگاري  س ــا   ب

قابل استفاده است.

بي نـام: چگونـه مي توانـم آرشـيو الكترونيكي تمام شـماره هاي 
هفته نامه كليك را تهيه كنم؟ لطفا راهنمايي كنيد.

ــيو الكترونيكي   : براي دريافت آرش
ــه جام جم مي توانيد  ــه كليك روزنام ضميم

ــك زير با دفتر  ــالوه بر رفتن به لين ع
روزنامه تماس گرفته و ضمن ارائه 
ــيو ضميمه  ــت خود، آرش درخواس
ــت كنيد:  را روي DVD درياف
http: /  / jamejamonline.  

ir / ContactUs
ــا مراجعه به لينك  همچنين ب

ــخه هاي اين  زير مي توانيد همه نس
ــن 92 را به  صورت  ضميمه از فروردي

ــه  صورت فايل  ــاهده كرده يا ب آنالين مش
 PDFذخيره كنيد: 

http: /  / press.jamejamon-
line.ir / 267

ــايت جام جم كليك نيز با مجموعه  س
مطالب متنوع و اخبار به روز از لينك زير قابل دسترس است:

http: /  / click.jamejamonline.ir

 حسـن دهقـان از شـيروان: لطفـا در ايـن بخـش پرسـش و 
پاسخ هايتان كوتاه  باشد.

ــش  ــما خواننده عزيز. گاهي متن پرس ــالم خدمت ش  : با س
ــش از سوي افراد مختلف و  ــت و گاهي نيز به دليل تكرار پرس طوالني اس
عموميت داشتن آن، پاسخ كامل و دقيقي به آن مي دهيم. همچنين باتوجه 
ــش كنندگان به موارد مطرح شده  ــلط پرس به ناآگاهي از ميزان دانش و تس
ــخ ها را كامل و بدون حذف جزئيات شرح دهيم. ضمن تشكر  مجبوريم پاس

ــش هاي  ــخ ها را مختصر كنيم تا پرس ــما همواره تالش مي كنيم پاس از ش
بيشتري پاسخ داده شود.

افشـارنيا: نرم افـزار Advanced System Optimizer را 
نصب كردم. متاسـفانه اطالعات رجيسـتر را درخواسـت مي كند. آيا 

براي اين مساله راه حلي وجود دارد؟
ــتر  ــياري از نرم افزارها براي اجراي كامل نيازمند رجيس  : بس
ــازي اند. باتوجه به اين كه امكان خريد نرم افزارها در  كردن يا همان فعال س
ــتجو در سايت هاي دانلودي فارسي زبان،  ايران وجود ندارد، مي توانيد با جس

نسخه  كامل اين برنامه را همراه كرك يا سريال فعال سازي دانلود كنيد.

سـعيد شكوهي از رشـت: چگونه مي توان اطالعات حذف شده از 
فلش را برگرداند؟ يك نرم افزار خوب معرفي كنيد.

 : نرم افزارهاي متعددي براي بازيابي اطالعات از حافظه هاي 
ــك و ديگر رسانه هاي ذخيره ساز وجود دارد  فلش، كارت حافظه، هارد ديس
ــم. نرم افزارهاي ــك معرفي كرده اي ــا آنها را در كلي  كه باره

 EaseUS Data Recovery Wizard  و 
 Active@  File Recoveryنمونه هاي 
مناسبي براي انجام اين كار است. همچنين 
ــايت جام جم  ــد با مراجعه به س مي تواني
ــتجوي عبارت ريكاوري  كليك و جس
ــش هاي  ــتري از پرس ــات بيش اطالع
ــده  ــاي معرفي ش ــابه و نرم افزاره مش

براي انجام اين كار كسب كنيد:
http: /  / click.jameja-
monline.ir

تهـران:  از  فاضلـي 
چگونـه مي توان فضاي 
كلي و اشـغال شـده در 
تلفن هاي هوشـمند و تبلت 

را پيدا كرد؟
گوشـي  خريـد  بـراي 
هوشمند به چه نكاتي بايد 

توجه كرد؟
ــما به سيستم عامل اندرويد مجهز باشد بايد   : اگر دستگاه ش
ــمت Storage مراجعه كنيد.  ــه بخش تنظيمات به قس ــس از مراجعه ب پ
ــتم عامل آي.او.اس نيز تقريبا  ــتگاه هاي مجهز به سيس اين عمليات در دس

مشابه است.
ــما توصيه مي كنيم پيش از خريد تلفن همراه هوشمند مقاله  لينك  به ش

زير را بخوانيد:
http: /  / click.jjo.ir / NewsPreview?id= 1720423669368397048

ابراهيم شيخ اسـماعيلي از تهران: آيا نرم افزاري براي تلفن هاي 
اندرويد سـاخته شده كه تلفن را با نور خورشـيد يعني تبديل انرژي 
گرمايي خورشـيد به الكتريسـيته شـارژ كنـد؟ اگر وجـود دارد آن را 

معرفي كنيد.
ــي ها  ــود چنين نرم افزاري را براي گوش ــد مي دانيم بش  : بعي
ــرد، زيرا  ــتم عامل خاص طراحي ك ــك سيس ــتگاه هاي مجهز به ي ــا دس ي
ــارژ  ــه انرژي موردنياز براي ش ــيد و تبديل آن ب ــرژي خورش ــتفاده از ان اس
ــت انرژي  ــزا براي درياف ــخت افزاري مج ــتگاه، س ــري يا عملكرد دس بات
ــود ندارد.  ــتگاه هاي فعلي وج ــخت افزار روي دس ــت و اين س ــد اس نيازمن
ــاص طراحي  ــراي مدلي خ ــر ب ــورد نظ ــخت افزار م ــه س ــي  ك در صورت
ــتفاده از آن  ــاي موردنياز براي اس ــر ابزاره ــا نرم افزار يا ديگ ــود مطمئن  ش

عرضه خواهد شد.

علـي ايرانپور از قم: برخي سـايت هايي كه از آنهـا موزيك دانلود 
مي كنم، عكسـي را روي موزيك خود قرار مي دهند كه نمي خواهم آن 
عكس ديده شـود. لطفا برنامه يا راه حلي پيشنهاد كنيد كه آن عكس 

ديده نشود.
ــا در پلير به  ــي موزيك ه ــش برخ ــا پخ ــه ب ــري ك  : تصوي
ــه  ــاي ID3 ب ــا تگ ه ــام دارد و ب ــد Album Art ن ــش درمي آي  نماي
ــذف هريك از اين  ــود. براي مديريت و ح ــاي موزيك اضافه مي ش فايل ه
ــاز،  ــات مختلفي همچون نام آلبوم، نام آهنگس ــا كه مي تواند اطالع تگ ه
ــد، مي توانيد  ــده و... را در خود جاي ده ــام خوانن ــاردهنده، ن ــايت انتش س
و...   Mp3tag  ،Tag &Rename ــون  همچ ــي  نرم افزارهاي  از 

كمك بگيريد.

وحيـد قصاباني از همدان: چرا هنگامـي كه مي خواهم برنامه اي را 
  insufficientاز پلي اسـتور دانلود يا آپديـت كنم با پيغام خطـاي
 memoryمواجـه مي شـوم، در صورتي كـه فضاي خالـي كافي در 
گوشـي (هم در حافظه داخلي و هـم خارجي) دارم؟ با Vpn و بدون 
 Vpnهم امتحان كردم، ولي همچنان مشـكل پابرجاست. گوشي ام 

 Huawei G 610و روت شده است.
 : اين مشكل در بيشتر موارد به دليل وجود اختالل در عملكرد 
ــتور گوگل رخ مي دهد. براي رفع آن  بايد همه حافظه هاي  و حافظه  پلي اس
ــتور را از روي گوشي حذف  ــده مرتبط با پلي اس نهان و اطالعات ذخيره ش
ــات در آنها اقدام  ــبت به حذف اطالع ــد. برخي بخش هايي كه  بايد نس كني

كنيد، به شرح زير است:
  Storــه بخش ــس از مراجعه ب ــتگاه برويد و پ ــات دس ــه تنظيم 1ـ  ب
  ageبه Phone Storage يا Internal storage  رفته (محلي كه 
  Googleــده) و پس از انتخاب  Google Play Servicesذخيره ش

 Play Services روي Clear cache فشار دهيد.
 Clear فشار داده و گزينه هاي Manage space 2 ـ در ادامه روي
ــاب  Manage search storage ،all data و clear now  را انتخ

كنيد.
 Force  با انتخاب گزينه ،App info  3ـ  به عقب برگشته و در صفحه

stop، برنامه  Google Play Services  را ببنديد.
 Google set-ــه تنظيمات مراجعه كرده و پس از آن به بخش 4 ـ ب
  Clear appــار داده و ــو در صفحه را فش ــويد. گزينه  من  tingsوارد ش

 dataرا انتخاب كنيد.
ــه  دلخواه خود را دانلود  ــتور را اجرا كرده و حاال برنام 5 ـ گوگل پلي اس

يا به روزرساني كنيد.

clickhelp@jamejamonline.ir پرسش و پاسخ

 clickhelp@jamejamonline.ir سـواالت خـود را بـه 
ايميل كنيد تا پاسـخگوي شـما در كليك چاپي يا آنالين به 
نشـانى Click.jjo.ir باشـيم. ذكر نام، نـام خانوادگي و نام 
شـهر يا روسـتاي محل اقامت خود را فراموش نكنيد، زيرا به 

سواالت بدون نام و مشخصات پاسخ داده نمي شود.

توجه

آزاده از شـيراز: كـدام فونت هـا از فونت هاي ضـروري ويندوز 1 / 8 
محسوب مي شود و به هيچ وجه نبايد آنها را حذف كنيم؟ من قصد دارم 
فونت هاي اضافي روي سيسـتم را حذف كنم، چون هنگام اجراي بعضي 
برنامه ها (مثل فتوشـاپ يا ويندوز) بسيار سنگين اجرا مي شود و از آنجا 
كه كار گرافيكي مي كنم، خيلي با فونت ها سر و كار دارم. چطور مي شود 

فونت ها را بدون نصب و سنگين شدن سيستم استفاده كرد؟ 

ــما  ــال كرديد، ش ــراي ما ارس ــري كه ب ــه تصاوي ــه ب  : باتوج
ــنهاد مي كنيم از  ــب كرده ايد. پيش ــدوز نص ــددي را روي وين ــاي متع فونت ه
ــدوز، فونت هاي موجود  ــك نصب وين ــه  ديگر يا از روي ديس ــك رايان روي ي

ــش از انجام  ــود نصب كنيد (پي ــتگاه خ ــاره روي دس ــه  Font را دوب در پوش
ــد). همچنين با توجه  ــده را حذف كني ــن عمليات همه فونت هاي نصب ش اي
ــتفاده از فونت هاي  ــاي گرافيكي كار مي كنيد و به اس ــه اين كه با نرم افزاره ب
  Suitcase Fusionــه ــم از برنام ــنهاد مي كني ــد، پيش ــاز داري ــف ني مختل
ــا عنوان ــا قابليتي ب ــن برنامه ب ــك بگيريد. اي ــت فونت ها كم ــراي مديري  ب

ــكان را مي دهد در هر برنامه و حتي  ــما اين ام  Auto-Activation به ش
ــان را فراخواني كنيد. همچنين  ــر فايل، مجموعه اي از فونت هاي موردنظرت ه
ــازي موقت يك فونت و غيرفعال كردن آن، از ديگر امكاناتي است كه  فعال س
به شما كمك مي كند بدون نياز به نصب تمام فونت ها روي دستگاه، در زمان 

الزم از آنها استفاده كنيد.

http: /  / www.extensis.com / font-
management / suitcase-fusion / 

توجه: نسخه  كامل اين نرم افزار با جستجو در سايت هاي دانلودي فارسي 
زبان نيز قابل دانلود است.

ــفانه باتوجه به طوالني بودن بخش دوم پرسش شما نتوانستيم آن را  متاس
ــتيد فعال تنها راه حل  ــكالتي كه با آن مواجه هس چاپ كنيم، اما باتوجه به مش
پيشنهادي ما بازگشت به نسخه  قبلي ويندوز و استفاده از درايورهاي ارائه شده 
ــت. (گاهي محدوديت در درايور قطعات و لوازم جانبي  ــخه اس براي همان نس
ــاني و استفاده از نسخه هاي جديد ويندوز مي شود و اين مشكل  مانع به روزرس

دقيقا براي شما رخ داده است.)
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 51416 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

فناورى ديجيتال

 پيدا كردن موزيك دلخواه 
با هدست

ــن هاي زيادي براي پيدا كردن سليقه  اپليكيش
موسيقي كاربر و استريم آنالين موزيك وجود دارد، 
ــام آيوي (Aivvy) براي  اما بتازگي هدفني به ن
ــده است. اين هدفن به محض  اين كار ساخته ش
ــروع  ــر به صورت خودكار ش ــرار گرفتن روي س ق
ــازنده اين  به پخش موزيك مي كند. به ادعاي س
دستگاه از بين مجموعه اى كه بيش از 40 ميليون 
قطعه موسيقي در خود دارد، سليقه صاحب خود را 
ــت كه  ــكل اس مي يابد. نحوه كار آيوي به اين ش
حين شارژ موزيك هاي مورد عالقه كاربر را دانلود، 
سپس بدون نياز به اينترنت آنها را پخش مي كند؛ 
ويژگي اين هدفن در استقالل از 
رايانه  يا  تلفن هوشمند 

است.

هدفني براي گوش دادن به 2 صدا
ــده  ش ــر  محبوب ت ــه روز  روزب ــي  صوت ــتخواني  اس ــاي  الق روش 
ــود.  ــل  ش ــاري تبدي ــي تج ــه محصول ــده ب ــد در آين ــر مي رس  و به نظ
Damson Headbones هدفن جديدي است كه بدون وارد كردن 

ــتخوان  ــيم به گوش و با قرار گرفتن روي اس س
دور گوش، صداي موزيك را به شخص القا 

مي كند و فرد مي تواند همزمان موزيك 
ــد و صداي پيرامون را نيز  گوش كن
بشنود. اين هدفن در برابر آب مقاوم 
ــه تلفن همراه  ــت و با بلوتوث ب اس
وصل مي شود. همچنين با خروجي 
ــوان در  ــري آن مي ت 5 / 3 ميلي مت
ــيمي به  صورت نياز يك هدفن س

آن وصل كرد. 

نظر و پيشنهاد خود را درباره همه مطالب 
كليك به نشاني: تهران، بلوار ميرداماد، 
 جنب مسجد الغدير،  روزنامه جام جم 

 يا پست الكترونيكي 
 click@jamejamonline.ir

 بفرستيد 
يا به شماره 300011226   پيامك بزنيد

براى خواندن مطالب بيشتر درباره 
دنياى فناورى به سايت جام جم كليك 

به نشانى click.jjo.ir مراجعه كنيد

چمدان همه كاره

ــابي براي  ــت و حس ــمارت (Bluesmart) يك همدم درس بلواس
ــراه از طريق  ــال به تلفن هم ــت. قفل اين چمدان با اتص ــافرت اس مس
ــه اعالم مي كند، با  ــود، مكانش را روي نقش ــته مي ش بلوتوث باز و بس
دور شدن صاحب خود هشدار داده، وزن بار درون خود را نشان مي دهد 
ــبه مي كند. همه اين  ــافرت پيموده ايد، محاس ــه در مس ــافتي را ك و مس
ــود، ضمن اين كه باتري  ــن مخصوص آن انجام مي ش كارها با اپليكيش
ــزا و مخصوص براي  ــمتي مج ــارژ مي كند و قس  گجت هايتان را هم ش
قرار دادن لپ تاپ و وسايل ديجيتال دارد. به همه اينها ضدآب بودن اين 

چمدان را هم اضافه كنيد.
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المپ اتاقتان را حمل كنيد
ــده، چرا المپ و چراغ ها  ــه اي كه همه چيز قابل حمل ش در زمان
ــركت «فيليپس» بتازگي المپي ساخته كه از  ــوند؟ ش قابل حمل نش
ــه يك باتري مجهز  ــود و مي توان آن را كه ب ــع برق جدا مي ش منب
ــن  ــرف برد. المپ Hue Go، اپليكيش ــده، اين طرف و آن ط ش
ــك آن مي توان از 16 ميليون رنگ يكي  ــي دارد كه به كم مخصوص
را براي روشنايي المپ انتخاب كرد، ضمن اين كه افكت هاي نوري 
چراغ هم جالب است و براي مثال مي تواند اعالنات تلفن را با ريتمي 

خاص هشدار دهد. gi
zm

ag
س: 

عك

جعبه ابزار ديجيتال
سازندگان جعبه اي كه در تصوير مي بينيد، با اين ايده كه ابزار 
ــود، به توليد كول باكس  ــده اند، چرا جعبه آن مدرن نش مدرن ش
ــف خوبي براي  ــزار عالوه بر اين كه كي ــت زدند. اين جعبه اب دس
ــاعت،  ــت، به باتري يدك، بلندگو، س ــداري و حمل ابزار اس نگه
ــت. عالوه بر اينها روي بدنه اين  چراغ قوه و وايت بورد مجهز اس
ــرق وجود دارد كه مي توان  ــه پورت هاي يو .اس. بي و پريز ب جعب
ــي را به آن متصل و  ــيله الكترونيك ــي، تبلت و هر نوع وس گوش
ــتگاه هاي برقي را با  ــا پريزهاي برق موجود، دس ــارژ كرده و ب ش

آن روشن كرد.

2 برابر سريع تر شارژ كنيد
ــارژر و اتمام سريع باتري گوشي خود آزرده خاطر شد كه در  ــيم ش مخترع اين كابل آن قدر از قطعي س
ــارژ شبيه كابل همراه دستگاه است، اما ويژگي هايي دارد  ــاخت. اين كابل ش نهايت SONICable را س
ــن كردن آن حالت انتقال ديتا  ــونيك كابل يك كليد وجود دارد كه با روش كه آن را قوى تر مي كند. روي س

ــي و رايانه غيرفعال  بين گوش
ــيم به  ــده و تمام ظرفيت س ش
ــود؛  برق اختصاص داده مي ش
اين يعني اين كه گوشي دو برابر 
ــارژ با كابل معمولي  زودتر از ش
ــود. اين كابل كه  ــارژ مي ش ش
اندرويدي  ــتگاه هاي  دس براي 
هم ساخته شده به دليل جنسي 

كه دارد، پيچ نمي خورد. 
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پرينت سه بعدي با تلفن همراه
چاپگرهاي سه بعدي معموال از چند قسمت تشكيل شده اند، اما چاپگر 
تيكو (Tiko) كه در تصوير مشاهده مي كنيد، يك تكه است و به شكل 
ــت. اين پرينتر كه فقط 179 دالر  ــاخته شده اس ــتوانه مثلثي شكل س اس
ــده و مي تواند از راه دور  ــمند وصل ش قيمت دارد، به رايانه يا تلفن هوش
پرينت بگيرد. گرچه درون محفظه مواد اوليه تيكو كه يك كيلوگرم وزن 
ــيار باال استفاده نشده، ولي براي  دارد، از قطعات تنظيم كننده با دقت بس

ساخت اجسام تا 50 ميكرون حساسيت دارد.

يك طبل و چند صدا
عالقه مفرط به موسيقي باعث شده يك استارت آپ طبلي بسازد كه غير از 
 Jambé .صداي طبل معمولي صداي ده ها كيت طبل ديگر را هم درمي آورد
ــيله جالب است كه به اندازه و از جنس طبل هاي معمولي است، با  نام اين وس
ــمند يا تبلت اپل  ــن مخصوص خود روي تلفن هوش اين تفاوت كه به اپليكيش
ــوع كيت را انتخاب كرد تا صداي دلخواه  ــود. با اين اپ مي توان ن وصل مي ش
ــگر كه  ــطح اين طبل چوبي از تعداد زيادي حس ــود. در س ــنيده ش از جامبا ش
ــده، بنابراين غير از چوب  ــتفاده ش ــن لمس را هم حس مي كنند اس ظريف تري

درام استيك با دست هم مي توان موزيك نواخت.
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شخص القا 
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ويژگي اين هدفن در استق
ي تلفنهوشمند 

است

kickstarter :عكس
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