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مشترکان  ودایع  تکلیف  درباره  ارتباطات  وزیر 
سیم کارت های 912 پس از اجرای طرح تغییر اپراتور 
باقی  اپراتور همچنان  در  ودایع  با حفظ شماره گفت: 
می ماند. به گزارش فارس، محمود واعظی در بازدید از 
همراه اول به مناسبت هفته دولت در پاسخ به سوال 
همراه  تلفن  شماره  ترابردپذیری  طرح  اجرای  با  که 
)تغییر اپراتور با حفظ شماره موبایل مشترک( تکلیف 
سیم کارت های  برای  باال  قیمت های  که  مشترکانی 
دارای ودیعه 912 در سال های گذشته پرداخت کرده اند 
چه می شود و آیا برای از بین نرفتن حقوق آنها نسبت 
 10 و  تومانی  هزار   5 سیم  کارت های  که  کسانی  به 
هزار تومانی خریداری کردند ودایع موبایل بازگردانده 
می شود، گفت: "ودایع موبایل همیشه به نام مشترک 
در اپراتور ثبت است و از بین نمی رود". وی ادامه داد: 
"در طرح ترابردپذیری تلفن همراه مشترک اگر به هر 
اپراتور  از خدمات  اپراتور را عوض کند می تواند  دلیل 
حفظ  ودیعه  و  موبایل  شماره  و  کند  استفاده  جدید 
افزود:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  می شود". 
ودایع امتیازهایی را برای مشترکان فراهم می کند که 
برای مثال می توانند تا سقف 80 درصد ودیعه مکالمه 

کنند بدون آنکه سیم کارت  آن ها قطع شود.

مهرماه زمان قطعی برای اجرا نیست
محمود واعظی در پاسخ به سوال دیگر درباره اعالم 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای اجرای مجدد طرح 
رجیستری گوشی موبایل از اول مهرماه گفت: " ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز جلساتی را در این باره برگزار 
کرده که در این جلسات دو نماینده از وزارت ارتباطات 
حضور دارند و دو جلسه تاکنون برگزار شده است". وی 
افزود: "البته هنوز نتیجه قطعی از این جلسات استخراج 
از  رجیستری  طرح  مجدد  اجرای  وعده  به  که  نشده 

مهرماه منتج شده باشد".

شماره های جدید-اینترنت ارزان
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین از واگذاری 
دو بلوک 10 میلیون شماره جدید به همراه اول و ایرانسل 
خبر داد. واعظی در بخش دیگری از سخنان خود در 
پاسخ به این سوال که آیا تعرفه فعلی اینترنت ایران را 
قابل قبول می داند، گفت:  "ایران جزو کشورهای دارای 
گفت:  وی  می شود".  محسوب  اینترنت  پایین  تعرفه 
آسیا  و  اروپا  در  اینترنت  پایین  تعرفه  در  ایران  "رتبه 

قطعی است و در آفریقا را مطمئن نیستم".

در نیمه اول سال 94 اتفاق می افتد
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات وضعیت اپراتورهای 
تلفن همراه را نسبت به گذشته در مسیر بهبود ارزیابی 
کرد و گفت:  همراه اول 20 سال سابقه فعالیت دارد و در 

نیمه دوم سال گذشته با نصب تعداد زیادی آنتن جدید، 
آنتن های قدیمی را جایگزین کرده است. وی ادامه داد: 
اپراتورها  کیفیت   94 سال  اول  نیمه  در  مجموع  "در 
بسیار بهتر شده است". واعظی درباره پروژه های افتتاح 
همراه  جدید  اقدامات  "با  افزود:  نیز  اول  همراه  شده 
اول برای بهبـود شبکـه و رصـد برخط تمام تحوالت، 
باشد ظرف  دور  راه  اگر  آنتن  مثال خرابی یک  برای 
کمتر از 2 ساعت تعمیر می  شود". وی گفت: "باید به 
سمت افزایش کیفیت و خدمات ارزش افزوده حرکت 
کنیم و پایه و اساس خدمات باید براساس زیرسازی 
است.  شده  آغاز  اول  همراه  در  اقدام  این  که  باشد 
از  گفت:  رقابت،  وجود  ضرورت  به  اشاره  با  واعظی 
با رقابت تخریبی و  اما  استقبال می کنم  رقابت سالم 
ناسالم مخالفم و اگر در کشور رقابت سالم نباشد همه 

ضرر می کنیم".

پوشش موبایل در روستاها
وزیر ارتباطات یادآور شد: "ترابردپذیری شماره سبب 
تحول در تمام اپراتورها می  شود و به عنوان یک ایرانی 
و مسلمان چه در بخش دولتی و چه در خصوصی باید 
با این طرح موافق باشیم". وی ادامه داد: "همان طور 
که همه با رومینگ ملی مخالف بودند اما االن مردم 
شما را دعا می کنند". واعظی گفت: "همچنین باید از 
اپراتورها  این  که  کنیم  استقبال  مجازی  اپراتورهای 
حداکثر 2 درصد از ظرفیت خالی شبکه عظیم اپراتورها 
را استفاده می کنند اما باعث رقابت و نوآوری می شوند". 

وزیر ارتباطات همچنین از مدیران همراه اول به دلیل 
این که پول را فقط در شهرها ندیدند و به روستا نیز 
پیش رو  "اپراتوری  داشت:  اظهار  و  کرد  تقدیر  رفتند 
است که تمام سرزمین ایران را در پوشش داشته باشد".

فشاری برای بستن سایت ها و شبکه ها
واعظی اظهار داشت: "فشارهایی روی وزارت ارتباطات 
است که فالن سایت یا شبکه را ببندید اما معتقدیم که 
در عین مسدود کردن محتوای غیراخالقی، مردم باید 
به مطالب مفید دسترسی داشته باشند". وزیر ارتباطات 
خاطر نشان کرد: "با توجه به مشکالتی که در توسعه 
به  برای دسترسی  امیدمان  پیدا شده  مخابرات کشور 
شبکه ملی اطالعات و دسترسی آزاد مردم به اطالعات 

شبکه موبایل است".

سرمایه ای برای بهبود کیفیت
استاندار  ارتباطات،  وزیر  حضور  در  امروز  مراسم  در 
تهران و معاونان وزیر، از 14 هزار و 161 نود در قالب 
پروژه های توسعه  شبکه نسل 3 و پروژه های توسعه و 
بهبود کیفیت با سرمایه گذاری دو میلیارد و 450 میلیون 
 4400 ،3G تومان بهره برداری شد. سایت های جدید
سایت در 257 شهر، ایجاد WiFi Offloading در 46 
نود، ایجاد موبایل پهن باند در خطوط مترو در 49 نود، 
نوسازی و توسعه سایت های  2G در 3827 سایت و 
ایجاد مرکز مدیریت عملیات و سرویس های همراه اول 

)NOC( افتتاح شد.

قطعینبودناجرایمجددرجیسترازمهرماه
ودیعههایسیمکارتدرطرحتعویضاپراتورهاپسدادهنمیشود

رجیستری گوشی برای مبارزه با قاچاق گوشی و پیدا کردن گوشی های مسروقه 
اجرا خواهد شد

خریدنرمافزارداخلیاجباریشد

 سعید    طباطبایی

ــازمان فناوری اطالعات گفت: در راستای آیین نامه توسعه و گسترش کاربری   معاون س
فناوری اطالعات و ارتباطات، دستگاه های اجرایی موظف به خرید نرم افزارهای داخلی ثبت 
ــده در سامانه وزارت ارشاد شدند. آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطالعات  ش
ــهیل تحول در نظام اقتصادی، اجتماعی،  ــط هیات وزیران و با هدف تس و ارتباطات توس
ــتای سیاست های اقتصاد  ــور بر محور دانش و فناوری و در راس ــی و فرهنگی کش سیاس
مقاومتی در آخرین جلسه هیات دولت به تصویب رسید. رضا باقری اصل معاون سازمان 
فناوری اطالعات ایران در تشریح این آیین نامه، اظهار داشت: با اجرای آیین نامه توسعه و 
گسترش کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات، فضای کسب و کار، تجارت الکترونیک و 
اقتصاد دانش بنیان در تمام عرصه های کشور فعال خواهد شد و زمینه های جلب مشارکت 
ــرمایه گذاران در این حوزه فراهم می شود. وی با بیان اینکه  بخش خصوصی و ترغیب س
ــترش خدمات الکترونیکی و کاربری کردن آنها با  ــانی به مردم در راستای گس خدمت رس
ــالمی در حوزه  ــرعت می یابد، افزود: حضور فرهنگ ایرانی - اس اجرای این آیین نامه س
ــمند اطالعات و مقابله با فساد  ــفافیت و مدیریت هوش فناوری های نوین در کنار ایجاد ش
اداری از دیگر اهداف این آیین نامه است. معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطالعات 
ایران با اشاره به افزایش سهم بهره وری در نهادهای حاکمیتی با قابلیت فناوری اطالعات 
و ارتباطات، خاطرنشان کرد: این آیین نامه از سوی دولت تنها برای وزارت ارتباطات نوشته 
نشده و کلیه دستگاه های اجرایی موظف به اجرای آن شده اند. وی با اشاره به اینکه آیین نامه 
توسعه و گسترش کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات قبل از تصویب در هیات وزیران، 
ــیده بود، اضافه کرد: به واسطه اینکه  ــورای عالی فناوری اطالعات نیز رس به تصویب ش
برخی از احکام این آیین نامه نیازمند مصوبه دولت بود، با دستور معاون اول رئیس جمهور 
ــازمان مدیریت و  ــتا با هماهنگی س ــد. در این راس و با هدف رفع نواقص به دولت ارائه ش
برنامه ریزی، وزارت اقتصاد و امور دارایی و سایر دستگاه های اجرایی ذی نفع و پس از چند 
جلسه کارشناسی در دولت به رای گذاشته شد. وی افزود: بر اساس این آیین نامه، مقرر شده 
است یکپارچگی در توسعه فناوری اطالعات در دستگاه های اجرایی شکل گیرد؛ به نحوی 
که اختیاراتی به دستگاه ها داده شده تا بتوانند این آیین نامه را اجرایی کنند. از جمله اینکه 
یک درصد از جمع اعتبارات دولتی در این زمینه استفاده خواهد شد. باقری اصل ادامه داد: 
در کنار این موضوع، دستگاه های اجرایی الزام دارند برنامه هایشان را به تصویب کمیسیون 
ــورای عالی فناوری اطالعات برسانند. وی گفت: کمیسیون  ــعه دولت الکترونیک ش توس
توسعه دولت الکترونیک توسط شورای عالی فناوری اطالعات تشکیل شده و ریاست آن 
به عهده رئیس سازمان برنامه و بودجه و نایب رئیس آن، رئیس سازمان فناوری اطالعات 
ایران است. معاون سازمان فناوری اطالعات خاطرنشان کرد: در این آیین نامه بندی مربوط 
به جلب مشارکت های بین المللی برای توسعه فعالیت های فناوری اطالعات است؛ به این 
ــرمایه گذاری بین المللی در کشور در دوران پساتحریم هستیم.  نحو که ما عالقه مند به س
ــب و کارها را رقم می زند؛ به این معنی که  ــعه صادرات خدمات و کس این موضوع، توس
سرمایه گذاری خارجی برای توسعه بازار ایران مد نظر است و نه اینکه کشورهای خارجی 
بخواهند بازار ما را در اختیار بگیرند. طبق این آیین نامه، دستگاه های دولتی باید برنامه توسعه 
کاربری فناوری اطالعات، خود را در کمیسیون دولت الکترونیک به تصویب برسانند و نیز 
به این دستگاه ها اختیار داده شده است پروژه های خرید خدمات و مشاوره را تا سه برابر حد 
ــاب معامالت به صورت تک گزینه ای انجام دهند. باقری اصل گفت: در این آیین نامه  نص
مقرر شده است با هدف افزایش کیفیت کار، حقوق نیروی کار خارجی از متوسط هفت برابر 
حقوق پایه قانون کار بیشتر باشد، چرا که بازار کشور با توجه به آمار ساالنه 200 هزار نفر 
برای فارغ التحصیالن حوزه فناوری اطالعات، نیروی کار خارجی ارزان قیمت نمی خواهد.

یادداشت
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هفته پیش خبری در رویترز منتشر شد که بر اساس آن 
کسپرسکی متهم شده بود که از شیوه هایی مثل انتشار 
ــتفاده  ــا برای تضعیف موقعیت رقبای خود اس بدافزارنم
می کند. اما یوجین کسپرسکی به این خبر عکس العمل 
نشان داده است و آن را در وب سایت کسپرسکی منتشر 
ــخ او را به این خبر  ــت. در ادامه می توانید پاس کرده اس

دنبال کنید: 
ــزارش "بین المللی و  ــی گ ــرز به تازگ ــزاری رویت خبرگ
ــر  اختصاصی بزرگی" را در حوزه آنتی ویروس ها منتش
ــای دروغ  ــر از ادعاه ــزارش که پ ــا در این گ ــرد. ام ک
ــده که کسپرسکی بدافزارهایی  ــت، رویترز مدعی ش اس
ــا را بین راهکارهای  ــی کرده و به طور ویژه آنه را طراح
ــر کرده تا عملکرد این  امنیتی شرکت های رقیب منتش
ــود و سهم بازار کسپرسکی  نرم افزارها دچار اختالل ش
ــتان رویترز را باور کرد؛ اما  باال برود. البته می توان داس
به شرطی که به جزئیات دیگر این داستان فانتزی هم 
ــاره شود؛ این که محققان کسپرسکی در دخمه های  اش
ــوار بر خرس های  ــی بدافزارها را طراحی و س زیرزمین
ــر می کردند! داستان  ــمنان منتش قطبی آنها را بین دش
ــوی "کارکنان  ــه اطالعاتی از س ــرز برپای خبری رویت
ــتند نام شان فاش  ــکی که نمی خواس ــابق" کسپرس س
ــت، درحالی که تمام اتهام های رویترز  شود بنا شده اس
ــکی کامال بی پایه و اساس است. معموال  علیه کسپرس
کارکنانی که با دلخوری از سازمانی جدا می شوند درباره 
ــراه می گویند، اما در این  ــابق خود بد و بی کارفرمایان س
مورد، رویترز دروغ های بی شاخ و دمی را کنار هم ردیف 

ــت. شاید این "منابع خبری" با حرف های خود  کرده اس
موفق شدند گزارشگران رویترز را حسابی تحت تاثیر قرار 
ــال های 2012 و 2013 صنعت آنتی بدافزار  دهند. در س
False Positive ــایی ــی ضعف بزرگی در شناس در پـ

ــالم(  ــای بدافزاری از فایل های س ــا )تفکیک فایل ه ه
ــفانه کسپرسکی نیز یکی از  ضربه بزرگی خورد و متاس
شرکت هایی بود که متحمل این ضربه شد. اما کاشف به 
عمل آمد که این ضربه بزرگ ناشی از یک حمله سازمان 
ــت. به بیان  یافته علیه صنعت امنیت نرم افزاری بوده اس
ــالم  ــار نرم افزارهای س دیگر فرد یا افرادی اقدام به انتش
ــه در دل آن ها کدهای خرابکارانه گنجانده  می کردند ک
ــیاری از شرکت ها از  ــده بود تا موتورآنتی ویروس بس ش
ــکی را به چالش بکشد. بعد از گذشت دو  جمله کسپرس
سال هنوز عامل آن حمالت شناسایی نشده، اما از نگاه 

رویترز، کسپرسکی پشت همه ماجراها بوده است! 
ــاه نوامبر 2012،  ــت؟ در م اما ماجرا واقعا از چه قرار اس
ــتباه  ــالم را به اش ــکی چند فایل س محصوالت کسپرس
ــخیص دادند این فایل ها به  ــی تش فایل آلوده و ویروس
سرویس های Steam ،Mail.ru و سرویس QQ تعلق 
داشت. تحقیقات درون سازمانی کسپرسکی نشان داد این 
ــتباه درپی یک حمله سازمان دهی شده از  تشخیص اش
ــناس صورت گرفته است. عالوه بر این  سوی افراد ناش
ــا چند ماه قبل از این حادثه، تیم تحقیقات ضد بدافزار  ت
ــبکه های اطالعاتی در صنعت  کسپرسکی از طریق ش
ــایت VirusTotal بارها فایل هایی را  امنیت مانند وب س
از سه کالینت نام برده دریافت کرد که کدپایه آنها اندکی 

دستکاری شده و کدهای خرابکارانه به آنها افزوده شده 
ــیدیم که مهاجمان احتماال  بود. بعدها به این نتیجه رس
ــخیص بدافزاری هر شرکتی شناخت و  از الگوریتم تش
ــتند و دقیقا می دانستند کدهای بدافزاری را  آگاهی داش
ــد تا نرم افزارهای ضد بدافزار دنبال آنها  کجا تزریق کنن
بگردند اما این حمالت سازمان یافته تا پایان سال 2013 
ادامه داشت و همچنان شاهد فایل های سالم و دستکاری 
ــدیم که  ــته باخبر ش ــده فراوانی بودیم. از این گذش ش
کسپرسکی تنها قربانی این حمالت نبوده و شرکت های 
ــده قرار  ــتکاری ش دیگری نیز هدف این فایل های دس
ــخیص اشتباه از اعتبار محصوالت  گرفته بودند تا با تش
ــت درهای بسته  ــود. در سال 2013 پش ــته ش آنها کاس
ــایر بازیگران مطرح در صنعت امنیت  ــه ای را با س جلس
ــرکت های نرم افزاری بزرگ برگزار کردیم  سایبری و ش
که این حمالت سازمان یافته بر کسب و کار آن ها تاثیر 
ــته بود. همچنین برخی از شرکت های نرم افزاری  گذاش
ــده بودند نیز در  ــه از این حمالت در امان مان بزرگی ک
ــرکت کنندگان در جلسه  ــه شرکت داشتند. ش این جلس
اطالعات خود در مورد این حمله گسترده را به اشتراک 
گذاشتند و تالش شد تا افراد و مقاصد پشت آن شناسایی 
ــرای جلوگیری از بروز دوباره چنین  و راهکاری عملی ب
حوادثی تدوین شود. متاسفانه نتیجه پرباری از این جلسه 
ــد. در واقع برخی از شرکت کنندگان احتمال  حاصل نش
ــت  ــد که یک تولید کننده آنتی ویروس ممکن اس دادن
ــد و یا یک بازیگر جدید و  ــت این حمالت بوده باش پش
ناشناخته کمپینی را علیه محصوالت آنتی ویروس به راه 

انداخته تا کدهای بدافزاری آن ناشناخته بماند.
چنین دروغ ها و تهمت هایی چیز جدیدی نیست. از اواخر 
ــه کنفرانس های  ــراه خودم پالکاردی را ب دهه 90 هم
ــده بود  ــته ش ــردم که روی آن بزرگ نوش خبری می ب
ــاده و مستقیم در وقت و انرژی  ــخ س "نه!" تا با این پاس
ــی  ــودم صرفه جویی کنم. به این ترتیب هروقت کس خ
ــما ویروس می نویسید تا  ــوال می کرد که "آیا خود ش س
ــد؟" فقط پالکاردم را  ــتان آن ها را پاک کنن آنتی ویروس
ــت از این دست  ــان می دادم. هنوز هم که هنوز اس نش
ــواالت از من پرسیده می شود. اما واقعا خیال می کنند  س
یک کسب و کار 18 ساله که برپایه اعتماد صد در صدی 

بنا شده دست به انجام چنین کارهایی می زند؟
به چشم بعضی ها شما همیشه گناهکار هستید مگر آنکه 
خالفش ثابت شود. چنین افرادی همیشه وجود دارند و 
زندگی تا بوده همین بوده است. اما امیدوارم مردم با دیدی 
باز به بی اساس بودن این اتهامات کذب و غیرمنطقی پی 
ببرند. با اطمینان می گویم که به همکاری تنگاتنگ خود 
با سایر بازیگران عرصه امنیت سایبری ادامه خواهیم داد 
تا دنیای دیجیتال امن تری را خلق کنیم و در راه مبارزه با 
تهدیدات امنیتی و برمال کردن منبع و عوامل آنها ذره ای 

در فروگذار نخواهیم کرد.

ــایت هایی که به آن ها مراجعه  ــایتی دارید یا به اعتبار وب س اگر احیانا برای خود وب س
ــایت در موتورهای  می کنید، اهمیت می دهید حتما با مفاهیمی مانند رتبه یک وب س

جست وجو آشنایی دارید.
ــایت  ــفارش یک وب س ــرکت رایانه ای که مراجعه می کنید و س این روزها به هر ش
می دهید قبل از هر چیز سعی بر این دارد که به شما بفهماند داشتن یک وب سایت، 
به تنهایی نمی تواند کمکی به شما بکند و مهم است که شما در فضای مجازی دیده 

شده و به عبارتی به چشم بیایید.
برای این کار هم الزم است که به عنوان مثال اگر کسی شما را در گوگل جست وجو 

می کند، جزو نتایج اولیه این سایت باشید.
مورد دومی که زیاد صحبت می شود باال بردن رتبه یا همان رنکینگ در سایتی مانند 
ــا است که در حال حاضر این کار به نوعی تجارت در میان شرکت های فعال در  الکس

این زمینه تبدیل شده است.
ــایت به عنوان  ــیاری از مـردم عادی و کاربـران معمولی به باال بودن رتبه یک س بس
ــان این اسـت اکنون تفکری را  ــرکت هایی کـه کارش یک اصل نگاه نمی کنند اما ش
ــت که رنکینـگ پایگاه اینترنتی شما  ــده اس در مردم ایجاد کرده اند که نتیجه این ش
ــد و اگر نباشد شما نمی توانید هیچ گونـه موفقیتـی را در فضای مجازی  باید باال باش

به دست آورید.
این گونه شده است که قبل از هر کاری کیفیت و رویکرد سایت فدای رتبه بندی شده 
است و مردم به این تشویق شده اند که از همان ابتدا به میزان بهره وری و سود آوری 
ــته باشند تا با ارائه یک کار و  ــعی بر این داش ــایت خود فکر کنند نه این که س وب س

محتوای خوب کاربران را به خود جذب کنند.
ــایت ها شکل گرفته  ــدیدی برای باال بردن کاذب رتبه س ــیار ش این روزها رقابت بس
است. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که چیزی را در گوگل سرچ کنید و 4 یا 5 
مورد اولی که به شما معرفی می شود، هیچ ربطی به چیزی که به دنبال آن می گشتید 
ــایت های تبلیغاتی به جای نتیجه واقعی جست وجو به شما  ــته باشد و در واقع س نداش

نمایش داده شود.
ــیوه ای  ــت که در مورد آن صحبت می کنیم این که به ش ــن دقیقا همان چیزی اس ای
ــود و مسلما با توجه به تکنیک هایی  ــایت ارتقا داده ش دروغین و متقلبانه، رتبه یک س

که امروزه وجود دارد، انجـام این کار سخـت نخواهد بود.
ــما دیده شود، امکان  ــایت ش ــتر وب س ــتند که هر چه بیش فعاالن این امر معتقد هس
ــده که از هر راهی سعی کنند تا  موفقیت آن باالتر خواهد بود و همین ماجرا باعث ش

آمار بازدید یک وب سایت را باال ببرند.
ــا به اهالی وب کمک می کند تا  ــایتی مانند الکس ابزارهایی مانند گوگل آنالیزور یا س
ــه روش های غیرحرفه ای  ــدا کنند اما با توجه به این ک ــایت اطالع پی از رتبه یک س
ــتفاده قرار  ــایت، به تازگی زیاد مورد اس ــور ما برای باال بردن رنکینگ یک س در کش
ــتر رتبه سایت های  ــت زیرا بیش می گیرد، دیگر نمی توان اطمینانی به این رتبه ها داش

ایرانی با تقلب به دست آمده است.
ــایتی را باز کنید و ببینید که همزمان با آن چند صفحه دیگر  ــت که س ــده اس حتما ش
ــود. این ها همه نمونه هایی از همین تقلب هاست و  هم به صورت Pop Up باز می ش
بهتر است که خودتان چشم هایتان را باز کرده و فریب شرکت هایی که این راه حل ها 

را به شما می دهند، نخورید.

رتبههایدروغیندرموتورهایجستوجو
 گلسـا ماهیـان

مدیرعاملکسپرسکی،رفعاتهاممیکند

پاسخیوجینکسپرسکیبهاتهاماتاخیررویترز

به چشم بعضی ها شما همیشه گناهکار هستید مگر آن که خالفش ثابت شود. 
چنین افرادی همیشه وجود دارند و زندگی تا بوده همین بوده است

یادداشت



سالهشتـم/شمـارهسـیـصـدوهشتـاد/چهارشنبـه18شهریـور1394
9  S e p t e m b e r  2 0 1 5  /  w w w. K h o r a s a n n e w s . c o m

ــور جدید به بازار  ــر ارتباطات از ورود 18 اپرات معاون وزی
ــرعت کشور خبر داد و گفت: پروانه  خدمات اینترنت پرس
ــود. به گزارش  فعالیت این اپراتورها آبان ماه صادر می ش
ایتنا به نقل از مهر، علی اصغر عمیدیان از این شرکت ها 
با عنوان شرکت های FCP یاد می کند. در گزارش دهم 
ــهریورماه 93 ایستنا که نام FCP مطرح شد، آمده که  ش
ــازمان تنظیم  ــی های فنی و صدور پروانه س معاون بررس
مقررات این شرکت ها را این گونه تعریف کرد: دارندگان 
ــبکه  پروانه ارتباطات ثابت )FCP( مجاز به راه اندازی ش
ــتقل ارتباطی )انتقال و دسترسی( و نیز ارائه خدمات  مس
ارتباطی و انتقال داده ثابت بر بستر آن خواهند بود. شبکه 
مستقل ارتباطی می تواند از نوع ارتباطات بیسیم و یا باسیم 
ــد. ارتباطات باسیم در نظر اول کابل های مسی را در  باش

ذهن ترسیم می کند. اما فیبر نوری نیز می تواند شامل این 
موضوع شود موضوعی که ایتنا در سه شنبه 10 شهریور 
ــت: حتی پس از  ــاره کرد و نوش در گزارش خود به آن اش
ــام دوره انحصار اپراتور فیبرخانگی که مربوط به نیمه  اتم
 FCP ــرکت های دارنده پروانه ــال 95 می شود ش اول س
ــبکه فیبرنوری نیز ایجاد کنند. شاید  مجاز خواهند بود ش
مشکالت موجود در بسترهای ارتباطی از شرکت مخابرات 
ــترش شبکه کابل مسی تلفن ثابت(  )عدم توانایی در گس
گرفته تا شرکت ایرانیان نت که ماموریت ایجاد شبکه فیبر 
ــاء عامل پیدایش مجوزهای  ــوری را برعهده دارد، منش ن
ــد اما معلوم نیست آیا موضوع مدیریت و عدم  FCP باش

داشتن توانایی تامین منابع مالی الزم که دلیل مشکالت 
است، در شرکت های FCP حل می شود یا خیر؟

دکترسالم
پاسخپرسشهایپزشکیخودرابیابید

اولین لینک این هفته را به وب سـایتی درباره دنیای پزشـکی اختصاص 
داده ایم. وب سـایت دکتر سـالم به عنوان جامع ترین مجله پزشـکی و 
سـالمت در برگیرنده مطالب زیادی درباره سالمت روح و جسم انسان 
می باشـد. در این سـایت می توانید ضمن پیگیری اخبار دنیای پزشکی، 
با موضوعاتی همچون آناتومی و فیزیولوژی انسـان، سالمت سالمندان، 
دیابـت، داروهـا، تغذیـه، خـواص میوه و سـبزیجات، آشـپزی رژیمی، 
روانشناسـی کودک، طب سـنتی و گیاهـان دارویی، بهداشـت و ارتقاء 
سالمت و تجهیزات پزشکی آشنا شوید. همچنین شما قادر خواهید بود 

سواالت پزشکی خود را نیز در این سایت مطرح کنید.
www.hidoctor.ir

معماریبرتر
بامعروفترینبناهایمعماریدنیاآشناشوید

پیشـنهاد بعدی این هفته به مهندسـی عمران و معماری مربوط می شـود. 
مراجعه کنندگان به این وب سـایت می توانند مقاله های عمران و معماری را 
مطالعه کرده، گزارش های کارآموزی این رشته ها را دنبال نموده و با نشریات و 
مجله های این حوزه آشنا شوند. همچنین آخرین اخبار معماری ایران و جهان، 
آشـنایی با برجسـته ترین آثار معماری دنیا، اطالع از زمان و مکان برگزاری 
همایش ها و کنفرانس ها و معرفی لینک های عمران و معماری مانند انجمن بتن 
ایران، انجمن علوم ژئوماتیک ایران و ایران کامپوزیت پایگاه فناوری نانو دیگر 

بخش های این وب سایت تخصصی را تشکیل می دهند. 
www.khakzad.com

خدماتآفتابی
ازوضعیتترافیکشهریاطالعپیداکنید

سـومین لینک این هفته به یک سـایت خبری اختصاص دارد. وب سـایت 
خبری و خدماتی آفتاب، مکانی برای ارائه اخبار ایران و جهان، بانک اطالعات 
شهری، دانستنی ها، فرهنگ نامه ها، مشاوره های تخصصی، مقاالت موضوعی، 
واژه نامه ها، کتابخانه الکترونیکی و آرشـیو موسیقی می باشد. همچنین این 
وب سـایت بانک های اطالعاتی زیادی در زمینه های بازار و بازاریابی، دانش 
اجتماعی، علم و آموزش، بانک و بیمه، راهنمای سفر، ورزش و هنر را شامل 
می شـود. ضمن این که برنامه قطارها و هواپیماها، برنامه سـینماها و نقشه 

ترافیک شهری از دیگر خدمات این سایت به حساب می آید.
www.aftabir.com

پژوهشکدهفناوری
روندتحقیقاتعلمیوصنعتیکشورراپیگیریکنید

علمی  پژوهش های  سازمان  وب سایت  هفته،  این  پیشنهاد  آخرین 
علوم،  وزارت  نظر  زیر  که  وب سایت  این  می باشد.  ایران  صنعتی  و 
تحقیقات و فناوری اداره می شود به عنوان نهادی حمایتی برای عملیاتی 
کردن سیاست ها و برنامه ها در زمینه ایجاد فناوری در سطح ملی فعالیت 
می کند.  در این سازمان تحقیقاتی، پژوهش هایی در زمینه های مکانیک، 
کشاورزی، زیست فناوری، برق و فناوری اطالعات، فناور ی های نوین و 
مواد پیشرفته و انرژی های نو انجام می گیرد. همچنین ارائه اطالعات و 
اخبار در حوزه پژوهشی کشور و نیز معرفی دفاتر و مراکز این سازمان از 

دیگر بخش های این وب سایت می باشد.  
www.irost.org

ــین در  ــدون سرنش ــای ب ــه پرنده ه ــت ک ــی اس مدت
ــر، مولتی روتورها  ــای مختلف مانند هلیکوپت کالس ه
ــین برای اهداف سرگرمی  و هواپیماهای بدون سرنش
افراد زیادی را به سمت خود جلب کرده و ممکن است 
شما هم یکی ازهمان افراد باشید اما عالقه ای به پرواز 
ــد یا نمی توانید یکی از آن ها را برای  دادن آن ها نداری

خود تهیه کنید.
ــیاری از  ــت که همین اتفاق برای بس جالب این جاس
افراد دنیا نیز افتاده و از همین رو برای حل این مشکل 
ــت که اینترنت در آن  راه های زیادی به وجود آمده اس
ــایت هایی به وجود  نقش پر رنگی بازی می کند. وب س
آمده اند که به دنبال حل مشکالت دارندگان و خلبانان 
ــن پرنده ها و نیازمندان به خدمات و عالقه مندان به  ای

این پرنده ها هستند.
ــت اما  ــایت ها Photokite Phi اس یکی از این وب س
ــکل نیاز به تهیه یکی از این پرنده ها را دارد.  هنوز مش
ــید که در شرکت های ساخت  اگر یکی از افرادی باش
ــد به طور حتم  ــه برداری فعالیت دارن ــاز و یا نقش و س

ــری نیاز دارید. ــرداری هوایی و فوتوگرامت به عکس ب
از این رو وب سایت Dronebase یا Skycatch که 
ارتباط بین مشاغل را برقرار می کنند، می توانند کمک 
ــما باشند. اما باز هم این وب سایت ها از  خوبی برای ش
ــاخته  ــاغل بزرگی طراحی و س آن جایی که برای مش
ــده اند نمی توانند به افرادی که هر از چند گاهی به  ش
ــدا می کنند، کمک کنند.  ــات این پرنده ها نیاز پی خدم
 Droners.io ــت که وب سایت این همان نقطه ای اس

برای آن تفکراتی دارد.
ــر می توانید در قالب یک خلبان با پرنده خود ایفای  اگ
ــایت به عنوان یک  نقش کنید می توانید در این وب س
ــک خلبان با  ــد. یا اگر به دنبال ی ــان ثبت نام کنی خلب
ــما  ــد، باز هم Droners به کار ش ــده ای می گردی پرن

خواهد آمد.
ــراد به دو روش می توانند در Droners.io به دنبال  اف

خلبان و پرنده اش بگردند.
در روش اول می توانند کار خود را در سایت بیان کنند 
ــنهاد خود را برای خدمات رسانی به فرد  تا خلبانان پیش

ــنهادها و  مورد نظر ارائه دهند. کاربر هم با دیدن پیش
ــایت قابل ثبت است،  ــابقه افراد که در س همچنین س

می تواند یکی از آن ها را انتخاب کند.
ــا خلبان مورد  ــتقیم می تواند ب ــرد مس در روش دوم ف
ــر خود ارتباط برقرار کرده و کار خود را با آن پیش  نظ
ــابقه افراد  ــگاه Droners.io در نظر دارد س ببرد. پای
ــه در Pinterest نمایش داده  ــه صورت آن چه ک را ب
ـــایت خود  ــود، در معـرض دید کاربـران وب س می ش

قرار دهد.
یکی از مسائل مربوط به دارندگان این پرنده ها قوانین 
ــه به گزارش  ــت ک ــه پرواز این پرنده ها اس ــوط ب مرب
ــا در Droners که قصد  ــان این پرنده ه TNW خلبان

انجام پرواز در آمریکا را دارند، همه از مجوز 333 اداره 
هوانوردی فدرال آمریکا برخوردارند.

ــایت دیو براون است که آمریکا،   بنیان گذار این وب س
ــت های این  ــا را مملو از درخواس ــادا و حوزه اروپ کان
ــایت خود را در این  ــی می داند و قصد دارد وب س چنین

مناطق در اسرع وقت راه اندازی کند.

آیاFCPحاللمشکالتاست؟
 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

وبسایتDroners.ioبرایپرندههایبدونسرنشینبرنامهدارد

منیکخلبانهستم!
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بر اساس گزارش Net Applications، سهم کاربران 
اینترنت از مرورگر گوگل کروم در ماه گذشته میالدی 
ــت. اگرچه وضعیت کروم در  حدود 30 درصد بوده اس
مقایسه با دیگر مرورگرها مناسب می باشد اما موقعیت 
ــا IE فاصله دارد.  ــر در جدول رتبه بندی ب این مرورگ
ــازار مرورگرها هیچ یک از  ــا توجه به جایگاه IE در ب ب
ــافت  آن ها هنوز تهدید جدی برای محصول مایکروس

به حساب نمی آیند. 

دالیل رشد سهم کروم
ــت، به طور  ــان می دهد در ماه آگوس این گزارش نش
ــهم کاربران از مرورگر کروم 29.5 درصد  متوسط س
ــامبر سال گذشته میالدی  ــبت به ماه دس بوده که نس

1.7 درصد رشد داشته است.

ــهم کاربران کروم 9.9 درصد  ــال گذشته نیز س در س
ــترین رشد  ــت که این میزان تاکنون بیش افزایش داش

ساالنه اعالم شده است.
ــد قابل توجه سهم کاربران  ــاید یکی از دالیل رش ش

ــتم  ــعه این مرورگر برای سیس از مرورگر کروم، توس
ــد. گوگل، کروم برای سیستم  عامل های مختلف باش
عامل ویندوز را در سال 2008 ارائه داد و 9 ماه پس از 
آن نسخه ای از مرورگر خود را برای OS X و لینوکس 

منتشر کرد.
ــهم مرورگر کروم،  ــل افزایش س ــی دیگر از دالی یک
ــتفاده کاربران از IE و فایرفاکس در  کاهش میزان اس

یک سال گذشته می باشد.
ــر به ترتیب 6.3 و  ــهم این دو مرورگ در این مدت س

3.6 امتیاز کاهش داشته است.

با این حال مرورگر اپرا رشد بیش از 5 درصدی را طی 
10 ماه گذشته به خود اختصاص داد.

ــهم IE و به دنبال  ــه در کاهش س ــاق دیگری ک اتف
ــد، تصمیم  ــر می باش ــروم موث ــهم ک ــش س آن افزای
ــخه های  ــتیبانی از نس ــافت برای توقف پش مایکروس
ــال گذشته آن  ــت که س قبلی IE به غیر از IE11 اس
ــده است که با  ــاره ش را اعالم کرد. در این گزارش اش
ــافت، کاربران IE8 به  ــه به این تصمیم مایکروس توج

جای استفاده از IE11 تمایل دارند به مرورگری غیر از 
IE مانند کروم مهاجرت کنند.

سهم کروم بیشتر می شود
ــهم کاربران از مرورگر  ــود افزایش س پیش بینی می ش
ــه طوری که تا  ــد ب ــته باش ــروم همچنان ادامه داش ک
انتهای ماه سپتامبر سال جاری به بیش از 30 درصد و 
ــال 2016 به بیش از 35 درصد خواهد  تا ماه مارس س

رسید.
ــا از لحاظ افزایش  ــر، دیگر مرورگره در ماه های اخی
ــبت به کروم  ــهم کاربران عملکرد ضعیف تری نس س
ــهم IE در ماه ژانویه سال  ــتند. به عنوان مثال س داش

جاری به پایین تر از 50 درصد رسید.
همچنین مرورگر جدید مایکروسافت به نام Edge در 
ــهم کاربران را به خود  ــته تنها 2 درصد از س ماه گذش
ــز در ماه ژوئن و جوالی  اختصاص داد. فایرفاکس نی
ــهم 11.7  ــت س ــدی و در ماه آکوس ــهم 12 درص س

درصدی را از آن خود کرد.

تاکیددولتبردولتالکترونیک
رشیـد     زارعی 

تازهترینگزارشدرموردمیزانتغییرسهمکاربرانازمرورگرها

ــب ارتباطاتی  ــک، ظرفیت های مناس ــت الکترونی دول
ــهروندان، بخش  ــف حاکمیت و ش ــن اجزای مختل بی
ــاد می کند. چنانچه  ــی و نهادهای دولتی ایج خصوص
ــیاری از موانع  ــود، بس ــئله مهم توجه ش ــه این مس ب
ــات از بین می رود  ــاوری اطالع ــش روی حوزه فن پی
ــت های  ــم کاری و یا اعمال سیاس ــورت ک ــا در ص ام
ــازی آن نه تنها ممکن است منجر  ــتباه در پیاده س اش
ــود بلکه عقب گرد در این حوزه را به  ــرفت نش به پیش
ــکالت موجود در  ــت. یکی از مش ــال خواهد داش دنب
ــازمان ها  ــت الکترونیک، موازی کاری س ــرای دول اج
ــود. از  ــت که باعث هدررفت منابع و بودجه می ش اس
ــیر  ــاط ضعف این پروژه بزرگ، تاخیر در مس دیگر نق
ــتراک  گذاری اطالعات  ــت الکترونیک، اش اجرای دول

ــد. معاون  ــف خدمات می باش ــتگاه  ها و تعری بین دس
ــاوری اطالعات ایران،  ــازمان فن دولت الکترونیک س
ــت این تاخیر می داند  ــازمان مدیریت را عل انحالل س
ــازمان مدیریت، تمرکز در  ــت با حذف س و معتقد اس
ــت الکترونیک از بین رفت. وی  ارتقا و بازآفرینی دول
رشد زیرساخت ها و توسعه فرآیندها را از اقدامات الزم 
ــت. بنا به گفته  برای جبران این تاخیر اعالم کرده اس
ــتیبانی وزارت ارتباطات، توسعه دولت  معاون امور پش
ــد.  الکترونیک از اولویت های وزارت ارتباطات می باش
ــته رئیس جمهور ضمن تأکید بر  همچنین هفته گذش
نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در رونق اقتصادی 
ــود بهره وری در همه بخش  ها، تصریح کرد: باید  و بهب

خدمات »دولت الکترونیکی« گسترش یابد.

مدیریتخودکار
وظایفخودرابهسیستممحولکنید

اولین پیشنهاد نرم افزاری این هفته به برنامه ای جهت اجرای خودکار کارها 
 HiTek Software Automize .و وظایـف شـخصی مربـوط می شـود
نرم افزاری می باشد که به وسیله آن می توان وظایف مختلفی را برنامه ریزی 
نمود تا به صورت خودکار و در زمان های تعیین شـده توسط نرم افزار اجرا 
شـوند. استفاده آسـان از نرم افزار و بدون نیاز به هیچ نوع برنامه نویسی و 
اسکریپت نویسی - برخالف برنامه های مشابه که به برنامه نویسی نیازمند 
می باشند - از ویژگی های این برنامه به حساب می آید که به کمک آن کاربر 
می تواند هر وظیفه دلخواهی را به نرم افزار محول کند. به عنوان مثال می توان 
برنامه را به گونه ای تنظیم نمود تا در زمان مقرر اقدام به ارسال یک نامه و یا 
اقدام به بررسی یک نامه در صندوق پستی نماید و یا برنامه ای را در زمانی 

خاص اجرا کند. 
http://goo.gl/efaEJB

Size: 34 MB

طراحیمولکولی
محاسباتمدلسازیرا3بعدیانجامدهید

پیشـنهاد دوم این هفتـه به نرم افزاری جهت طراحی انـواع مولکول ها و 
ساختار شیمیایی اختصاص دارد. ChemBioOffice عنوان نرم افزاری 
قدرتمند برای طراحی انواع مولکول ها و سـاختار شیمیایی می باشد. این 
برنامه که به صورت تخصصی و یکپارچه دارای ابزارهای گوناگونی است 
به تمامی متخصصان، داروسـازان، شـیمی دانان و زیست شناسان کمک 
می کند تا درک بهتری از ساختارهای شیمیایی و مولکولی، نتایج و ارتباط 
فعالیت بیولوژیکی داشـته باشـند. از ویژگی های ایـن نرم افزار می توان 
به سـه بخش آموزشی و محاسـبات 2 بعدی جهت مدل سازی و ترسیم 
سه بعدی جهت جست وجو در منابع تحقیقاتی، امکان کپی کردن ساختار 
ترسـیم شـده در نرم افزارهای دیگر مانند Word و اکسـل و طراحی و 

ترسیم ساختار مولکولی از روی نام آن ها اشاره کرد.  
http://goo.gl/hCttB9

Size: 420 MB

مجازیسازبرنامهها
نرمافزارهایدلخواهخودراهمراهداشتهباشید

آخریـن نرم افزار این هفته را به برنامه ای جهت اجرای برنامه ها در محیط 
مجـازی اختصاص داده ایـم. برنامه های کاربردی پرتابـل به این علت که 
هیچ ورودی رجیسـتری نداشـته و هیچ گونه تغییر دیگری نیز در سیستم 
  Cameyo .شـما ایجاد نمی کنند نسبت به سـایر برنامه ها امن تر هستند
نرم افزار سـاخت نسخه قابل حمل هر برنامه ای و اجرای مجازی به همراه 
نگه داشـتن اطالعات نرم افزارها برای استفاده روی هر رایانه ای می باشد. 
برنامه مجازی سازی از منابع سیستم عامل مانند متغیرهای محیطی، فایل ها 
و حتی کلیدهای رجیستری ویندوز در داخل الیه مجازی استفاده می کند. به 
 sandbox این ترتیب نرم افزار مجازی سازی امکان اجرای برنامه ها را در

مجزا و جدا از سیستم عامل اجرایی روی رایانه فراهم می نماید.
http://goo.gl/8K6px3

Size: 10 MB

کرومبزرگترمیشود

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

Re�  ففته های پیش با برخی از قابلیت های جالب این دستیار صوتی از جمله ساخت
minder و پاسخ به سواالت، گرفتن مسیر حرکت، اجرای برنامه ها با فرامین صوتی، 

یافتن موسیقی و موارد دیگر آشنا شدیم. در این شماره قصد داریم به برخی دیگر از 
قابلیت های Cortana اشاره کنیم.

در دستگا ه های همراه، ایجاد Alarm یا تنظیم زمان یادآور یا ساعت برای بیدار شدن، 
یکی از فعالیت های کامال مرسوم و روزمره بسیاری از کاربران محسوب می شود. به 
لطف Cortana تنظیم کردن یک زمان جدید برای ایجاد Alarm به کار بسیار ساده ای 
تبدیل شده است. به سادگی گفتن عبارت "set alarm for [time]" می توان یک 
یادآور جدید در دستگاه همراه یا رایانه خود ایجاد کرد. به جای عبارت [time] یک زمان 
واقعی به کار ببرید. برای مثال .a.m 8 یا  .p.m 10:30 عبارات معنادار و مفهومی 
 Wednesday یا Tomorrow هستند. با استفاده از عباراتی مانند Cortana برای
می توان روز فعال شدن یادآور را نیز مشخص کرد و حتی آن را به طور هفتگی، ماهانه 

یا روزانه تکرار نمود.
Cortana به عنوان یک دستیار صوتی، یک سیستم دریافت و ارسال ایمیل نیز در 

خود گنجانده است.
این سیستم با برنامه Outlook کامال همگام است و می توان اطالعات ایمیل را حتی به 
طور مستقیم در خود Cortana تنظیم نمود. پس از تنظیمات اولیه مربوط به اطالعات 
حساب کاربری ایمیل، می توان با صدور فرمان "send email" به سرعت یک ایمیل 

را برای ارسال آماده کرد.
با استفاده از عبارت "send email to [Contact]" و به کار بردن نام یک یا چند 
نفـر که پیش از این در Contact List وارد شده اند، می توان ایمیل را به فرد یا افراد 
ایمیل  ارسال  برای  را  شرایط  به سرعت   Cortana دستیـار  نمود.  ارسال  مشخصی 

آماده می کند.
در صورتی که برنامه Outlook روی رایانه شما نصب شده باشد، می توانید فرآیند ارسال 
ایمیل، وارد کردن متن یا ضمیمه کردن فایل را در این نرم افزار ادامه دهید یا کل فرآیند 

تکمیل ایمیل را در خود Cortana انجام دهید.
دستیـار Cortana ویژگی های زیادی دارد و فرامین زیادی برای صدور در هنگام کار 

با آن وجود دارد.
دستیار  این  با  کار  در هنگام  را   Help عبارت  فرامین،  فهرست  کامل  برای مشاهده 

صوتی به کار ببرید.

ــیاری از  ــددی در بس ــی متع ــیب پذیری های امنیت آس
ــز  ــع هرگ ــود دارد. در واق ــود وج ــای موج نرم افزاره
نمی توان با اطمینان گفت که یک نرم افزار صد در صد 
ایمن و خالی از هر نوع رخنه امنیتی است اما بی شک، 
ــا و  ــده در مرورگره ــایی ش ــیب پذیری های شناس آس
ــتری  ــر ابزارهای مرتبط با اینترنت از اهمیت بیش دیگ

برخوردار هستند.
ــرایط  ــک بدافزارنویس یا هکر در ش ــت ی ممکن اس
ــازی مین روب  ــد از برنامه هایی مانند ب ــی بتوان خاص
ــاندن به  ــیب رس ــادگی( برای آس ــا به همین س )واقع
ــتفاده کند اما  ــرقت اطالعات اس ــتم عامل یا س سیس
ــته  ــر عمومی اهمیت داش ــد از منظ ــه می توان آن چ
ــد، امنیت مرورگرها است. از این رو باید نسبت به  باش
کوچک ترین نقص های امنیتی موجود در مرورگرهای 

خود حساس باشید.
ــده در دنیای  ــایی ش ــن نقص های شناس در جدیدتری
ــکالت امنیتی را در  مرورگرها، یک محقق امنیتی مش
ــایی کرده  مرورگرهای Dolphin و Mercury شناس

است.
ــون، آسیب پذیری هایی  به نقل از ماهر، بنجامین واتس
ــا  را در مرورگرهای تلفن همراه مبتنی بر آندروید افش

کرد.
ــه  ــت ک ــی گف ــق امنیت ــن محق ــته ای ــه گذش هفت
آسیب پذیری ها می توانند بـرای اجرای کـد از راه دور 
ــتـن مورد سوءاستفاده  ــی خواندن یا نوش و یا دسترس

قرار بگیرند.
ــران آندروید مورد  ــط کارب مرورگر Dolphin که توس
ــیار  ــتگاه های س ــرد، برای دس ــرار می گی ــتفاده ق اس
ــی از  ــده و یک ــی ش ــمند طراح ــی های هوش و گوش
محبوب ترین مرورگرهای سیستم عامل آندروید است. 
این مرورگر بین 50 تا 100 میلیون کاربر فعال دارد و 

البته در کشور ما نیز افراد زیادی طرفدار آن هستند.
ــون، هنگامی که تم های  ــه یافته های واتس با توجه ب
ــق HTTP به  ــود، فایل ها از طری ــد دانلود می ش جدی

عنوان یک فایل zip منتقل می شود.
ــاده در فرآیند  ــکریپت س ــتفاده از یک اس به دلیل اس
ــده و  ــده می تواند ردگیری ش دانلود، تم های دانلود ش
ــا این که تم های مخرب و تغییر یافته به جای آن ها  ی
به مرورگر کاربر تزریق شود. این عمل می تواند منجر 
ــتن دلخواه در دایرکتوری داده  ــی نوش به یک دسترس

Dolphin گردد.

ــتفاده از فرآیند از  ــی zip می تواند برای سوءاس خروج
ـــود. این  ــتکاری ش ــدن تم مرورگر، دس zip خارج ش

ــکار می تواند  ــه یک کتابخانه خراب محقق دریافت ک
ــتن مجدد کتابخانه اصلی مرورگر بارگذاری  برای نوش
ــرای کد دلخواه  ــال تم مخرب، اج ــود. پس از اعم ش

امکان پذیر می شود.
 Mercury ــه مرورگر ــن محقق دریافت ک همچنین ای
ــواه فایل ها در  ــتن دلخ ــدن و نوش ــه خوان ــبت ب نس

دایرکتوری داده مرورگر آسیب پذیر است.
ــر دو مورد کاربران  ــون توصیه می کند که در ه واتس
ــای جدید اجتناب کنند و  ــد از دانلود و اعمال تم ه بای
ــار اصالحیه  هم چنین باید حتی االمکان تا زمان انتش
ــیب پذیری های شناسایی شده، از  و برطرف شدن آس

مرورگرهای دیگری استفاده شود.
دیگر اتفاق جالب در دنیای مرورگرها، ایجاد محدودیت 
ــرکت گوگل برای نمایش فایل های فلش  ــط ش توس
 Adobe Flash ــه از ــانی ک ــت. تقریبا همه کس اس
ــتفاده می کنند، از به روزرسانی های متعدد  Player اس

و پی درپی این محصول به تنگ آمده اند.
ــانی ها با توجه به  ــرای کاربران ایرانی، این به روزرس ب
ــتری نیز  ــکالت بیش تحریم بودن این محصول، مش

ــانی ها هرگز تمام  ــی آورد. گویا این به روزرس به بار م
نمی شوند و زمانی فراخواهد رسید که استفاده نکردن 
از Adobe Flash Player به صرفه تر از به روزرسانی 
آن خواهد بود. گوگل برای رسیدن به این نقطه اولین 

گام جدی را برداشته است.
ــی مرورگر  ــور افزایش کارای ــوگل به منظ ــرکت گ ش
ــودکار برخی از  ــپتامبر، اجرای خ ــد دارد از اول س قص

محتواهای فلش را متوقف کند.
ــترده برای محتواهای  ــم چنان به طور گس Flash ه

ــائل امنیتی و  ــانه ای استفاده می شود اما مس چند رس
ــت  ــده اس عملکردی موجود در این نرم افزار باعث ش

تا اکثر شرکت ها از آن دوری کنند.
ــود در مجموعه  ــیب پذیری های موج ــه امروز آس تا ب
ــی از رایج ترین راه هایی  Adobe Flash Player یک

ــان کاربران  ــترش بدافزار در می ــه باعث گس بوده ک
اینترنت شده است.

توقف استفاده از  این ابزار همیشه آسیب پذیر می تواند 
مخاطرات را تا حدی کاهش دهد.

ــال های اخیر  ــرکت Adobe در س با وجود آن که ش
ــار به روزرسانی های سریع  ــعی کرده است تا با انتش س
ــد اما هم چنان  و مرور کد، امنیت فلش را بهبود بخش
مهاجمان از این نرم افزار کاربردی به عنوان یک ابزار 

حمله به صورت گسترده استفاده می کنند.
شرکت گوگل اعالم کرد که این تغییر از اول سپتامبر 
ــزار تنها با اجازه مورد به  ــود و این نرم اف اجرایی می ش

مورد کاربران اجرا می شود.
ــران بخواهنـد بـه طـور خـودکار  در صورتی که کارب
ــات مرورگر  ــود باید در تنظیم ــن نـرم افزار اجرا ش ای
ــن Adobe Flash Player را  اجرای خودکار پالگی

فعال نمایند.
کسـری پاک نیت 

Cortanaارسالایمیلبا

مرورگرها،چشمافراسیابدنیایمجازی
DolphinوMercuryآسیبپذیرهستند

ترفندویندوز
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مبلغفرهنگاپنسورسباشید
بررسیدلیلمشارکتمردمدرپروژههایمتنباز

خدماتنمایشگاهی

ــهروند الکترونیک این هفته قصد داریم ضمن معرفی نمایشگاه بین المللی مشهد  در ش
به خدمات این شرکت نیز بپردازیم. شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد که از پیشگامان 
صنعت نمایشگاهی در خاورمیانه به حساب می آید، در سال 1372 تاسیس شده و از سال 
ــگاه بین المللی با تعهد به خدمات رسانی  ــیده است. این نمایش 1377 به بهره برداری رس
بهینه در بازارهای داخلی و بین المللی، مجموعه نمایشگاهی و همایشی خود را در سطح 
جهانی عرضه و با بهره گیری از تسهیالت فنی پیشرفته و خدمات تخصصی، طیفی وسیع 
از نمایشگاه ها را برگزار می کند. هدف نمایشگاه مشهد تسهیل توسعه صنعت نمایشگاهی 
ایران و ترویج تبادل و رقابت نمایشگاهی در محدوده این صنعت است. نمایشگاه مشهد با 
بهره گیری از محیطی عالی و تجهیزات پیشرفته و کارکنان متخصص ارائه خدمات بهینه 
خود را تضمین می نماید. عالوه بر این نمایشگاه بین المللی مشهد با مدیریت متخصص و 
حرفه ای خود مکانی چند کاربردی برای برگزاری نمایشگاه ها، سمینارها و مراسم مختلف 
است که با طراحی پیشرفته خود پاسخگوی نیازهای غرفه داران و بازدیدکنندگان می باشد. 
همچنین نمایشگاه مشهد با تجهیزات پیشرفته خود برای برگزاری هر نوع رویدادی و در 

هر مقیاس مکانی ایده آل می باشد.
پس از مقدمه ای که از تاریخچه و اهداف این شرکت بیان کردیم به خدمات این نمایشگاه 
ــورت کلی به دو بخش خدمات  ــرکت به ص بین المللی خواهیم پرداخت. خدمات این ش
ــود که خدمات غرفه دار شامل غرفه سازی،  ــیم می ش غرفه دار و خدمات بازدیدکننده تقس
تبلیغات و اطالع رسانی، خدمات فنی، خدمات همایشی، پیمانکاران، گمرک و تسهیالت 
ــود. خدمات غرفه دار شامل غرفه آرایی برای شرکت های مختلف و نیز ارائه  اقامتی می ش
ــایل صوتی و تصویری و  ــکال مختلف از قبیل مبلمان، وس تجهیزات غرفه آرایی در اش
ــود. همچنین تبلیغات و اطالع رسانی جهت بهره برداری مناسب تر  المان های دیگر می ش
ــتفاده از هدایای تبلیغاتی و اجرای غرفه بندی و  ــگاه مانند اس از امکانات تبلیغاتی نمایش
ــگاه و نشریات طرف قرارداد با نمایشگاه از دیگر خدمات این  درج آگهی در کتاب نمایش
شرکت به حساب می آید. خدمات فنی یکی دیگر از خدمات نمایشگاه مشهد می باشد که 
بخش هایی چون غرفه آرایی، برق اضافی، سرمایش، گرمایش، کفپوش، مبلمان، واگذاری 
ــی را در بر می گیرد. افزون بر همه موارد باال  ــاز تلفن و اینترنت، تخلیه غرفه و ایمن امتی
ــازماندهی فعالیت های همایشی،  ــی جهت س می توان به خدماتی نظیر خدمات همایش
ــمینارها و رویدادهای فرهنگی، خدمات گمرکی برای ارسال و ترخیص  سخنرانی ها، س
کاال توسط پیمانکاران منتخب شرکت نمایشگاه های بین المللی و تسهیالت اقامتی برای 

شرکت کنندگان در نمایشگاه های مختلف اشاره کرد.
www.expo.ir

توسعه ی اوپن سورس، آینده نرم افزار است، و این خبر خوبی 
برای ما و شماست چرا که نرم افزارهای منبع باز معموال 
رایگان عرضه می شوند و البته استفاده از آن ها، به این خاطر 
که بعید است کدهای مخرب درون آن ها جاسازی شوند، 
امن تر است. ولی چه چیزی توسعه دهندگان را به اعطا 
کردن کد متقاعد می کند؟ در کل نوشتن کد، وقت کافی، 
تالش و خبرگی می طلبد. درست است که توسعه دهندگان 
اپن سورس هم می توانند درآمد داشته باشند، ولی راه های 
درآمدزایی از طریق برنامه های انحصاری آسان تر است. در 
ادامه مطلب خواهیم گفت که چرا مردم عالقه دارند در 

پروژه های منبع باز مشارکت داشته باشند.

تجربه برنامه نویسی
زیبایی پروژه های منبع باز این است که هر کسی می تواند 
کد به پروژه اهدا کند. البته که اقدامات الزم برای جلوگیری 
از سوءاستفاده صورت می پذیرد و کدها فقط بعد از تایید 
رهبر پروژه اعمال می شوند. مهم نیست که چه کسی 
کد را نوشته، بلکه آن چیزی که اهمیت دارد،  کار کردن 
کد است. همانگونه که انتظار می رود بسیاری از برنامه 
نویسان متوسط تمایل به کاوش پروژه هایی که برایشان 
تغییراتی  می توانند  که  جاهایی  بررسی  و  است  جذاب 
بسیاری  به عنوان مثال  دارند.  اعمال کنند،  را در آن ها 
و مشکالت  باگ ها  پیگیری  برای  ابزاری  از  پروژه ها  از 
برنامه ها استفاده می کنند. این مشکالت از موارد بسیار 
نتیجه  در  است.  متغیر  پیچیده  بی نهایت  موارد  تا  ساده 
زمانی که خبره ها در حال رفع مشکالت حیاتی هستند، 
تازه کارها می توانند دستی به سر و گوش موارد ابتدایی 
تازه کار  نویس  برنامه  یک  شما  اگر  اصل  در  بکشند.  
هستید و حداقل یک سال آموزش برنامه نویسی سفت 
از خودآموزها استفاده کرده  و سخت دیده اید )حتی اگر 
می تواند  اپن سورس  پروژه های  به  کد  اهدای  باشید(، 

باشد. برنامه نویسی  زبان  سریع تر  یادگیری  برای  راهی 

یک رزومه خوب دست و پا کنید
از مرحله  باز در جایی  مسیر شغلی توسعه دهنده منبع 
"کسب تجربیات" به "مهارت های ویژه" ارتقاء می یابد. اگر 
به دنبال کار می گردید، این سرمایه کسب شده شما جای 
یک رزومه معمولی را نمی گیرد ولی مکمل بسیار خوبی 
خواهد بود. هر خط کدی که شما به یک پروژه منبع باز 
اهدا می کنید، در دسترس عموم قرار می گیرد. هر چقدر 
بیشتر کد اهدا کنید، پروژه را بیشتر شکل می دهید. اگر 
پروژه در ادامه موفق شود به سود شما خواهد بود و اگر 
پروژه شکست بخورد، کاردانی، شم  کاری و خبرگی شما 

را در هر حال به نمایش خواهد گذاشت.
به دنبال شغل  آثار خود زمانی که  به گزیده  هنرمندان 
جدیدی می گردند، اشاره می کنند. نقاش ها آثار ویژه  خود را 
زمانی که به دنبال مشتری می گردند به نمایش می گذارند، 
و بازی در زمین برنامه نویسی هم طبق همین روال در 
حال پیشروی است. حداقل در برخی جهات این گونه است.
اگر در حال مصاحبه با یک شرکت بین المللی هستید، که از 
سیستم های قدیمی مثل کوبول، فورترن استفاده می کنند، 
این پشتوانه توسعه مدرن، به کارتان نخواهد آمد. ولی اگر 
شما ابزارهای مرتبط با Django را توسعه داده اید و برای 
جایگاه توسعه بک اِند مصاحبه می شوید، این پشتوانه مطمئنا 

به شما کمک خواهد کرد.
در نتیجه اگر شما یک پشتوانه حرفه ای برای شغل برنامه 
نویسی می خواهید، یکی از دالیل بزرگی که شما باید به 

پروژه های منبع باز کمک کنید، همین است.

استفاده از محصول
بگذارید اینگونه فرض بگیریم که شما یک برنامه نویس 
مختلف  ابزارهای  از  که  آزمندید  البته  و  مشتاق  بسیار 

اپن سورس در بخشی از جریان کاری استفاده می کنید. 
شما عاشق این ابزارها هستید و به آن ها ایمان دارید و 
حتی تصور این که به ابزارهای دیگری فکر کنید برایتان 
ممکن نیست. ولی یک روز به یک باگ یا مشکل اساسی 
برمی خورید که کار شما را مختل می کند. در مورد نرم 
راهی  هیچ  دیگر  واقعی  معنای  به  انحصاری  افزارهای 
نخواهید داشت، البته که می توانید یک درخواست برای رفع 
مشکل به کمپانی توسعه دهنده ارسال کنید و امیدوار باشید 
که یک وصله برای آن مشکل به سرعت ساخته و آماده 
ارائه شود ولی تضمینی وجود ندارد. در اصل حل شدن این 
موضوع می تواند ماه ها )یا شاید سال ها( زمان ببرد. نجات 
شما از این وضعیت تنها زیر سایه لطف کمپانی مورد نظر 
امکان پذیر است. ولی در پروژه های اوپن سورس می توانید 
کدها را مرور کنید و مشکل را بیابید و در نهایت در صدد 
رفع آن برآیید. سپس آن را برای خودتان دو مرتبه کامپایل 
کنید. یا حتی اصالحیه ای برای حل مشکل ایجاد کرده و 
به مدیر پروژه بفرستید تا بعد از بررسی در صورت تأیید 
وصله ای توسط آن ایجاد شده و همه کاربران از آن بهره 
ببرند. این روند ممکن است چند روز یا هفته طول بکشد 
ولی به وضوح بهتر از چیزیست که در نمونه ی انحصاری 

اتفاق می افتد.

مبلغ فرهنگ اپن سورس باشید
یکی از بزرگترین دالیلی که افراد به پروژه های منبع باز 
کمک می کنند، فلسفه آن است. موضوع کامال روشنی 
است ولی اگر شوکه شدید الزم است بدانید که بسیاری از 
توسعه دهندگان به این ایدئولوژی باوری راسخ دارند. اگر هر 
کسی به مانند ما اوپن سورس گونه فکر کند جهان جای 
بهتری برای زندگی خواهد بود. این حقیقت که هر کسی 
می تواند یک پروژه را فورک کند قابل تقدیر است چرا که 

باعث به وجود آمدن رقابت و نوآوری خواهد شد.

شهروندالکترونیک
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نگاهیبهنمایشگاه
2015IFAبرلین
گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

بزرگانتکنولوژی
گردهممیآیند

نمایشـگاه ها همیشـه بهتریـن مکان بـرای قدرت 
نمایـی رقبـا و افـرادی بوده اسـت که زمینـه کاری 
مشـترک دارنـد. زمانی که شـما به یک نمایشـگاه 
قـدم می گذارید این اطمینان در شـما وجود دارد که 
شـرایط ویژه ای پیش رویتان قرار گرفته است. این 
تصور از یک نمایشگاه می رود که در آن یا محصوالت 
جدید و منحصر به فرد به معرض نمایش گذاشـته 
شـود یا این که پیشـنهادهای ویژه ای از نظر قیمتی 
یا محصولی توسـط شرکت ها به مشتریانشان داده 
شـود. به هر حـال زمانی که یک نمایشـگاه آن هم 
در زمینه تکنولوژی برپا می شـود، تعـداد مخاطبان 
آن بسـیار زیـاد خواهـد بـود. یکـی از بزرگ ترین 
نمایشـگاه هایی که به صـورت سـالیانه در صنعت 
تکنولوژی برپا می شـود، نمایشگاه IFA برلین است. 
نمایشـگاه IFA یکی از قدیمی ترین نمایشـگاه های 
صنعت الکترونیک و لوازم برقی مصرفی در اروپاست 
که بـرای اولین بار در سـال ۱۹2۴ در آلمان برگزار 
 Internationale Funkausstellung مخفــف  IFA .شـد
Berlin  یا نمایشگاه بین المللی رادیو برلین است. این 

نمایشگاه از سال ۱۹2۴ شروع به کار کرد و همواره 
در برلیـن برگـزار می شـود. در ابتـدا IFA به عرضه 
لـوازم مخابراتی اختصاص داشـت اما کم کم تولید 
کننـدگان لوازم الکترونیکی مصرفی نیز به شـرکت 
کنندگان آن پیوسـتند.  در سـال ۱۹۳۱ مانفرد وون 
آردن اولین تلویزیون المپ تصویردار خود را که برای 
دریافت و ارسال تصاویر قابل استفاده بود در IFA به 
نمایش گذاشـت. در سال ۱۹۳۵ شرکت AEG در 
این نمایشگاه اولین دستگاه ضبط صوت قابل 
حمل و استفاده دنیا را معرفی کرد. شرکت 
فیلیپـس در سـال ۱۹۷۹ اولین پخش 
کننده CD را در نمایشـگاه IFA عرضه 
کرد. در سال 2۰۱2 این نمایشگاه 
از ۳۱ آگوسـت تـا ۵ سـپتامبر 
برگـزار شـد و میزبـان ۱2۰۰ 
شرکت از ۳2 کشور جهان از 
جمله سامسونگ، ایسوس، 
سـونی، ال جـی، فیلیپس، 
اپسون، شـارپ، توشیبا و 
پاناسـونیک بود. برگزاری 
ایـن نمایشـگاه در ایـن 
شـروع  یک  تاریخ 
  IFA بـرای  دوبـاره 
به حساب می آمد و 
پـس از آن بـود که 
شـرکت ها  دوبـاره 
برای حضورشان در 
نمایشـگاه  این 
برنامـه ریزی 
کردنـد و به 
ارائه  فکـر 
محصوالت 
ایده هـای  و 
 IFA در  جدیدشـان 
افتادنـد. هفتـه گذشـته 
شـاهد برگزاری دوره 
دیگری از نمایشـگاه 
بودیـم  برلیـن  در   IFA

هـم  دوره  ایـن  در  و 
بسیاری  شـرکت های 
در نمایشگاه حاضر شده و 
به معرفی محصوالت جدید 
و برتر خود پرداختند. ضمن 
این که طرفدارانشان را در 
جریان ایده های آینده خود 
قـرار دادنـد. پرداختن به 
روند برگزاری نمایشـگاه 
عملکـرد  بررسـی  و 
شرکت های مختلف می تواند 
از موضوعاتی باشـد که هر عالقه 
مند به جهان تکنولوژی را به سمت خود جلب می کند. 
در موضـوع ویـژه این هفتـه به این مقولـه خواهیم 
پرداخت و شما را در جریان حواشی و اتفاقاتی که در 

نمایشگاه افتاد قرار خواهیم داد.

فیلیپسمتعهدبهحفظسالمت
کاربران

ــکی متعددی که این  ــیدنی های پزش به لطف پوش
روزها وارد بازار می شوند و همچنین اپلیکیشن هایی 
که برای این منظور ساخته می شوند، پایش وضعیت 
سالمتی مان هیچگاه به اندازه امروز آسان نبوده است. 
در نمایشگاه  IFA 2015، فیلیپس طیف گسترده ای 
از محصوالت و برنامه های خود در حوزه سالمت را 
معرفی کرد که با هدف خارج نمودن خدمات درمانی 
ــتان ها و همچنین  ــدوده بیمارس ــتی از مح و بهداش
ــتر آن صورت پذیرفت.  ــازی هر چه بیش شخصی س
محصول نخست نوعی ساعت سالمتی است؛ یک 
اسمارت واچ که روی تحلیل داده های دریافتی از مچ 
ــت کاربر تمرکز دارد. این گجت دارای امکانات  دس
ــامل حسگر اپتیکال اندازه گیری ضربان  مختلفی ش
قلب، شتاب سنج و سنسورهای دیگر با قابلیت دنبال 
ــای بدنی و الگوهای  ــردن ضربان قلب، فعالیت ه ک
ــت . فیلیپس اعالم نکرده که این ساعت  خواب اس
از کدام سیستم عامل بهره می برد اما پیش بینی شده 
است که در هر صورت این سیستم عامل محصولی 
از شرکت فیلیپس باشد. بخش اعظمی از کار توسط 
ــمند شما انجام خواهد گرفت و به همین  تلفن هوش
ــالمتی  ــرای چک کردن تمامی داده های س دلیل ب
ــاعت به یک ارتباط بلوتوثی با  ــده توسط س تهیه ش
آن نیاز خواهد بود. شرکت فیلیپس عالوه بر ساعت 
سالمت خود دو پایشگر فشار خون را هم معرفی کرد 
که فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و همچنین 
ــما را اندازه گیری می کنند. هر دوی  ضربان قلب ش
این پایشگرها از طریق USB قابل شارژ بوده و برای 
ــتفاده از آن ها نیازی به بستن تیوب های کشی به  اس
ــود و به همین دلیل هم  ــازوی بیمار نخواهد ب دور ب
ــت که اندازه گیری فشار  این انتظار به وجود آمده اس
خون توسط این دستگاه ها بیش از هر زمان دیگری 
ــد. همان گونه که گفتیم  ــان باش ــند و آس کاربرپس
فیلیپس در زمینه ارائه گجت های پوشیدنی پزشکی 
ــتر محصوالتی که در  ــته و بیش فعالیت ویژه ای داش
ــکی  ــگاه معرفی کرده، ربطی به صنعت پزش نمایش
داشته است. فیلیپس به تازگی موفق به ساخت نوعی 
ترازوی تحلیلگر هم شده است که می تواند وزن بدن 
ــور که مدیران فیلیپس ادعا  ــدازه گرفته و آن ط را ان
ــد، قادر به تخمین حجم چربی های بدن بوده  کرده ان
ــخص خواهد کرد.  ــاخص توده بدنی را هم مش و ش
فیلیپس ادعا کرده که این ترازو برای تمامی اعضای 
خانواده مناسب است و می تواند اطالعات مربوط به 8 
کاربر را به صورت جداگانه در خود ذخیره کند. فیلیپس 
همچنین محصوالت پیشرفته تری را به سبد کاالهای 
ــاید به سختی بتوان آن ها را  خود اضافه کرده که ش
ــی از آن ها Lumify نام  ــتان ها یافت و یک در بیمارس
دارد؛ نوعی دستگاه سونوگرافی موبایل که با اپلیکیشن 
 HealthSuite ــد.  می کن کار  آن   HealthSuite

ــت که می تواند با استفاده از  نخستین اپلیکیشنی اس
یک اسمارت فون فضای درون بدن انسان را بررسی 
کند. اما باید یادآوری کنیم که دستگاه مذکور صرفا در 
ــتان ها و جراحان قرار می گیرد تا برای  اختیار بیمارس
اسکن سریع بدن بیماران از آن استفاده نمایند. تمامی 
محصوالت معرفی شده از سوی فیلیپس در جریان 
 HealthSuite Digital بر پایه پلتفرم IFA نمایشگاه
کار می کنند؛ نوعی برنامه مبتنی بر کلود که داده های 
ــالمتی دریافتی از محصوالت مختلف را تحلیل  س
کرده و پیشنهاداتی را به کاربر ارائه می کند. پیتر نوتا 
نایب رئیس اجرایی فیلیپس در این رابطه گفت: روز 
به روز بر میزان توجه مشتریان به سالمتشان افزوده 
می شود و به همین دلیل نیازمند راهکارهایی هستند 
ــالمت نگه داشته و امکان پیشگیری از  که آنها را س
ــان فراهم می کند. آن ها می دانند  بیماری ها را برایش
که برای ریشه یابی بیماری های مزمن و سبک های 
زندگی ناسالم الزم است که به صورت مستمر و پویا 

وضعیت سالمت خود را مورد پایش قرار دهند.

تبلتــیغــولآســااز
آلکاتل

Alca�  رر نمایشگاه امسال باالخره از
tel One Touch Xess رونمایی سد. 

ــا با  این محصول یک تبلت غول آس
ابعاد نمایشگر 17.3 اینچی است. البته 
شاید شما هم از خودتان بپرسید که با 
این ابعاد اصال می توان نام تبلت را بر 
این محصول نهاد یا نه که باید گفت 
خود آلکاتل معتقد است این محصول 
یک تبلت است. به هر حال باید گفت 
ــه این تبلت یک پایه ثابت دارد که  ک
به آن متصل شده و در زیر دستگاه جا 
خوش کرده است. بدین سبب، کاربر 
می تواند تبلت خود را در درجات 30، 
50 و 70 تنظیم کرده تا نمایی مناسب 
در شرایط مختلف دریافت کند. یک 
ــت دستگاه خانه کرده  قلم نیز در پش
که اگر به طراحی و نقاشی عالقه مند 
باشید، احتماال کارایی باالیی خواهد 
ــت. نکته مهم دیگر در ارتباط با  داش
 JBL ــپیکرهای ــل  Xess، اس آلکات
دوگانه است که خروجی 3 وات دارند 
ــدار خارق  ــک تبلت این مق )برای ی
ــت(. همچنین این تبلت از  العاده اس
فرمان های حرکتی هم پشتیبانی به 
ــی آورد.Stan Hu از آلکاتل  ــل م عم
می گوید Xess یکی از محبوب ترین 
ــت به دلیل  ــوالت جدید ماس محص
اینکه فرمت جدید بسیار خانواده محور 
است و کاربردهای بسیاری در خانه یا 
ــخصات  محل کار دارد. در مورد مش
ــتگاه هم باید گفت که  کلی این دس
سیستم عامل آن اندروید اللیپاپ 5.1 
ــت و دارای یک چیپ 8 هسته ای  اس
مدیاتک با سرعت پردازش 1.5 گیگا 
هرتز می باشد. رم دستگاه 2 گیگا بایت 
ــی آن 32 گیگا  ــوده و حافظه داخل ب
ــد ضمن این که قابلیت  بایت می باش
پشتیبانی از کارت های میکرو اس دی 
هم برای دستگاه در نظر گرفته شده 
است.  باتری 10 هزار میلی آمپری آن 
هم مدت زمان زیادی شما را از نیاز به 

شارژ راحت خواهد کرد.
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خوببخوابیــدوخوب
بیدارشوید

ــد که شرکت های فعال  به نظر می رس
ــوژی تصمیم گرفته اند  در جهان تکنول
ــند.  ــران را بهبود ببخش ــا خواب کارب ت
ــداد  تع ــال  امس  IFA ــگاه  نمایش در 
شرکت هایی که ساعت های عجیب و 
ــی کردند، کم نبوده  خارق العاده معرف
ــرکـت  ــونگ ش ــت. به جز سامس اس
فرانسوی Withings هم به این بخش 
ــژه ای داده و می خواهد نحوه  اهمیت وی
ــما را  ــدن ش ــه خواب رفتن و بیدار ش ب
آسان تر کند. ساعت زنگ دار دیجیتالی 
این شرکت Withings Aura نام دارد و 
برای اولین بار در نمایشگاه برلین معرفی 
شد. این ساعت به شما اجازه می دهد تا 
از طریق هر کدام از آهنگ های موجود 
ــپاتیفای، به خواب خود  در سرویس اس
پایان دهید. این ساعت زنگدار دیجیتالی 
که ظاهری شبیه به یک پریسکوپ دارد، 
ــدن برای  پیش از خواب و زمان بیدار ش
شما به پخش موسیقی خواهد پرداخت. 
پخش صدا، با توجه به پایش محیط اتاق 
خواب شما صورت خواهد گرفت، به این 
شکل که ساعت، به نور و صدا حساس 
بوده و براساس آن ها زمان های مختلف 
ــخیص می دهد و از طریق همین  را تش
تشخیص به پخش موسیقی می پردازد. 
شرکت فرانسوی که سازنده این ساعت 
است، اعالم کرده که قیمت نمونه کامل 
این محصول 299 دالر خواهد بود و این 
ــورهای  ــت که بدون سنس در حالی اس
ــاعت  ــکان خرید این س ــش نیز ام پای
ــود دارد. البته  ــت 189 دالر وج ــا قیم ب
نباید فراموش کنید که اشتراک ماهانه 
سرویس اسپاتیفای هم به صورت ثابت 
ــما  هزینه ای در حدود 10 دالر برای ش
ــت. اپلیکیشن این  به همراه خواهد داش
ساعت با پلتفرم های اندروید و iOS به 

صورت کامل سازگار است.

زیباترینساعتهوشمندجهان
ــونگ با ساعت های هوشمند رابطه کمرنگی  سامس
ــرکت  ــوع کم کاری این ش ــن موض ــل ای دارد. دلی
نیست. کره ای ها 6 ساعت هوشمند مختلف قبل از 
اپل واچ عرضه کردند اما هیچ یک از آن ها نتوانست 
ــف، کارایی  ــد. طراحی ضعی ــول موفقی باش محص
ــف از جمله  ــتیبانی نرم افزاری ضعی ــتن و پش نداش
ــکالتی بودند که سامسونگ را از سال 2013 تا  مش
به حال در این بخش ناکام گذاشته اند. چندی پیش 
ــونگ از Gear S2 رونمایی کرد و باالخره در  سامس
نمایشگاه IFA آن را معرفی نمود. Gear S2 با بقیه 
ساعت های هوشمند این شرکت فرق دارد چون در 
اولین نگاه، شبیه ساعتی است که می توانید آن را هر 
ــت خود ببندید. اولین دلیلش دایره ای  روز روی دس
بودن آن است. همچنین نسبت به ساعت های قبلی 
سامسونگ ضخامت کمتری دارد و کوچک تر است. 
ــک کامپیوتر کوچک  ــبیه به ی Gear  S2 کمتر ش

ــاعت بودن بیشتر در آن دیده  ــده است و اصل س ش
می شود. چه در مدل کالسیک آن که بندی چرمی 
دارد و چه در مدل اسپرت آن، این موضوع مشخص 
است. هر دو روی دست راحت هستند و ظاهر بهتری 
نسبت به بسیاری از ساعت های هوشمند فعلی دارد. 
ــا به طراحی آن  ــای جذاب Gear S2 تنه ویژگی ه
ختم نمی شود، چرا که سامسونگ عالوه بر آن نحوه 
تعامل کاربر با این ساعت هوشمند را به شکلی رقم 
زده که هیچ سازنده دیگری تاکنون موفق به انجام 
ــت است که برای استفاده از این  آن نشده بود. درس
ساعت هوشمند هم از نمایشگر لمسی و دکمه های 
ــیه چرخنده دستگاه  آن بهره می گیرید، اما این حاش
ــریع بین لیست هـا،  ــت که امکان جابه جایی س اس
ــن ها، واچ فیس ها و … را برای شما فراهم  اپلیکیش
ــاده ای که استفاده از آن نسبت به  می کند، قطعه س
ــاده، راحت تر و قابل  ــاعت اپل س ــه چرخان س دکم
درک تر است نمایشگر S2 رنگارنگ، زنده و درخشان 
ــتفاده از آن حس خوبی را به شما منتقل  است و اس
می کند. این صفحه نمایش همچنین مثل بسیاری 
ــد Wear به  ــر مبتنی بر اندروی ــاعت های دیگ از س
حالت امبینت )Ambient( مجهز است، قابلیتی که 
ــش زمان را در هر  ــاعت یعنی نمای کارکرد اصلی س
لحظه از شبانه روز به سادگی فراهم می کند.  یکی از 
مهم ترین به روزرسانی های Gear S2، پشتیبانی آن 
ــه گجت های دارای حداقل  ۱٫۵ گیگابایت رم  از کلی
ــت. این تغییر بزرگی نسبت  و اندروید ۴٫۴ به باالس
ــونگ محسوب  ــاعت های تایزن قبلی سامس به س
ــاخت  ــمارت فون های س ــود، که تنها به اس می ش
ــونگ اعالم کرده  کمپانی محدود بودند. البته سامس
ــاعت، از جمله  ــتفاده از برخی قابلیت های س که اس
Samsung Pay تنها زمانی میسر می شود که آن را 

به یک اسمارت فون سامسونگ متصل کرده باشید. 
اما بقیه امکانات روی کلیه گجت های اندرویدی قابل 
ــتند. در مورد اپلیکیشن های شخص ثالث،  اجرا هس
سامسونگ اعالم کرده که در حدود 1000 اپلیکیشن 
در زمان عرضه برای Gear S2 در دسترس خواهد 
ــت که بیش از صد توسعه دهنده به  بود. گفتنی اس
طور اختصاصی مشغول ساخت این اپلیکیشن ها برای 
ساعت هوشمند جدید سامسونگ بوده اند. البته هنوز 
سواالت دیگری در مورد Gear S2 باقی مانده است 
ــیدن به پاسخ آن ها منتظر بمانیم.  که باید برای رس
ــته که با هر بار شارژ، بین 2  سامسونگ اذعان داش
تا 3 روز می توانید از این ساعت استفاده کنید. ضمن 
این که این گجت به یک داک مغناطیسی برای شارژ 
بی سیم هم مجهز شده که آن را زیباتر از ساعت های 
ــونگ قرار می دهد. سامسونگ هنوز در  قبلی سامس
مورد قیمت این ساعت صحبتی نکرده و تنها اعالم 
ــت که نسخه وای فای آن از ماه اکتبر آماده  کرده اس

فروش خواهد بود.

اینترنتاشیادرنمایشگاه
روزبه روز محصوالت بیشتری به دنیای اینترنت اشیاء می پیوندند 
ــرعت هرچه تمام تر به جهان مجازی قدم  و خانه هایمان با س
ــی از بازیگران اصلی صنعت لوازم  ــد. هایر نیز که یک می گذارن
ــود تمام تالش خود را به کار گرفته تا  خانگی محسوب می ش
ــرکت در جریان  ــن جرگه عقب نماند. از همین رو، این ش از ای
 U+ Smart از پلتفورم جدید خود به نام،IFA 2015  نمایشگاه
Life پرده برداشت تا سهم خود برای عملیاتی نمودن ایده اینترنت 

اشیاء را ادا نماید. به لطف این پلتفورم، لوازم و دستگاه های خانگی 
متعدد می توانند به صورت بیسیم با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند 
و با استفاده از اپلیکیشن اختصاصی طراحی شده برای آن، عمل 
ــتگاه های درون منزل  ــازی اعالن ها و کنترل دس ــان س یکس
ــتم رونمایی شده توسط  محقق می گردد. البته نمی توان سیس
ــاختن ایده  ــتین گامی خواند که برای عملیاتی س هایر را نخس
خانه هوشمند برداشته شده با این حال این پلتفرم یکی از قابل 
اعتمادترین و بهترین نمونه های ساخته شده تا به امروز است. آن 
گونه که هایر اعالم کرده، تمرکز این سیستم روی کیفیت هوا، 
ــت و به لطف آن لوازم  ــالمت اس آب، رژیم غذایی، امنیت و س
خانگی با یکدیگر همکاری می کنند تا راهکاری برای مشکالت 
ــان بیابند و زندگی را برای بشر راحت تر نمایند. این  روزمره انس
ــخص ثالث به سبک باز  پلتفرم با امید جذب تولیدکنندگان ش
طراحی شده تا طیف لوازم خانگی هوشمندی که قابلیت کنترل 
شدن از طریق آن را دارند از این هم گسترده تر شود. البته شاید 
هایر بیش از اندازه در این رابطه خوشبین است چرا که تا به امروز 
ــده شرکت های شخص ثالث به حوزه وسیع لوازم  مشاهده نش
خانگی ورود پیدا کنند. از طرف دیگر بسیاری از تولیدکنندگان 
ــا در حال حاضر پروژه های اختصاصی خود را در این  عمده دنی
ــوان به عنوان تالش  ــال می کنند و +U را هم می ت ــوزه دنب ح
ــویم که  هایر در این زمینه تعبیر کرد. با این همه باید یادآور ش
ــابقه فعالیت در این حوزه را در کارنامه خود دارد؛ برای  هایر س
نمونه چندی پیش نخستین سیستم تهویه هوای هوشمند خود 
را معرفی کرد که موفق گردیده برای نخستین بار در این صنعت 
ــمند  گواهی اپل را دریافت کند و قدیمی تر از پلتفرم خانه هوش
ــوم به هوم کیت است. محض اطالعتان  اهالی کوپرتینو موس
ــتگاه می تواند با ایرباکس سینک شود  باید بگوییم که این دس
ــمند مدیریت نماید. اما  و کیفیت هوای خانه را به صورت هوش
افزایش شمار دستگاه هایی که قابلیت پیوستن به دنیای اینترنت 
اشیاء را دارند و همچنین عالقمندی مشتریان به این تکنولوژی 
می تواند +U را به گزینه ای جذاب در نظر کاربران تبدیل کند. در 
میان گزینه های مختلفی که قابلیت کار کردن با این پلتفرم را 
دارند می توان به سیستم امنیتی مجهز به تشخیص دهنده های 
حرکتی هایر، حسگرهای باز و بسته شدن درب و طیف وسیعی 
از سنسورهای محیطی اشاره نمود که همه آن ها قابلیت سینک 
ــدن با +U را دارند. این سیستم همچنین می تواند با ماشین  ش
لباس شویی های هایر نیز سینک شود. در محیط آشپزخانه هم 
می توان با استفاده از آن دما و محتوای یخچال های هایر را تحت 
ــورهای  ــر گرفت. البته این فناوری ها در حال حاضر به کش نظ
اروپایی اختصاص دارند و هیچ صحبتی مبنی بر زمان ارائه آن ها 

به بازار جهانی به میان نیامده است.

خیزهوآویبهسمتبازارغرب
هوآوی که نامش در بازار ایرانی شناخته شده است در حال حاضر به یک برند خوشنام چینی تبدیل 
ــت و تمایل دارد تا هر چه زودتر اسم و  ــده است که دیگر به مرزهای سرزمین خود قانع نیس ش
رسمی را در بازار غرب برهم زند. در همین راستا این شرکت با دست پر به نمایشگاه IFA امسال 
آمده و البته شاهد نوآوری های خاص و منحصر به فرد در محصوالتش هستیم. گوشی هوشمند 
هوآوی G8 یکی از این محصوالت جدید بود که در نمایشگاه معرفی شد این گوشی نمایشگر 
تمام HD 5.5 اینچی دارد. ظاهر زیبا در کنار قیمت مقرون به صرفه این گوشی، میل خرید را در 
افراد باال می برد. این دستگاه 3 گیگا بایت رم دارد و پردازنده آن هم اسنپ دراگون 615 می باشد. 
باتری 3 هزار میلی آمپری این گوشی مدت زمان مناسبی شارژ برای شما نگه می دارد و در نهایت 
باید گفت که در کنار این همه امکانات قیمت 370 دالری این گوشی می تواند به آسانی هر کسی 
را وسوسه کند تا این گوشی را برای خود بخرد. همیشه همین طور بوده است که تولید کنندگان 
چینی تمام تالششان را می کنند تا با ارائه محصوالت با کیفیت و ارزان قیمت توجه همه را به خود 
جلب کنند. در این راستا تا حد زیادی هم موفق ظاهر شده اند. به هر حال باید گفت که شرکت هایی 
نظیر سامسونگ، ایسوس، فیلیپس و مایکروسافت در این دوره از نمایشگاه IFA حضور پررنگ تری 

نسبت به رقبای خود داشته اند.



سالهشتـم/شمـارهسـیـصـدوهشتـاد/چهارشنبـه18شهریـور1394
9  S e p t e m b e r  2 0 1 5  /  w w w. K h o r a s a n n e w s . c o m

هرچند امروزه بازار کاالهای دیجیتالی روزهای گرم 
ــئله  ــپری می کند اما هنوز مس و پر رونق خود را س
ــر قابل  ــی از موضوعات غی ــوان یک ــت، به عن قیم
ــاب می آید.  اجتناب هنگام خرید این کاالها به حس
ــی از محصوالت را می توان یافت  در این میان برخ
ــب و قیمتی  ــوع خود دارای کاربردی مناس که در ن

ارزان هستند.
ــی  ــن ویـژگ ــز از همی ــاپ MSI CX61 نیـ لپ ت
ــاپ، یعنـی  ــازنده این لپ ت ــد. س ــوردار می باش برخ
ــرای  ــب ب ــدل CX61 را مناس ــرکت MSI  م ش
ــنگین تولیـد کرده که به علت قیمت  کاربردهای س
نسبتا ارزان، در میان دیگـر لپ تاپ های هم رده اش 

به خوبی به چشم می آید.
ــتیک بوده و از نظر تنوع  بدنه این لپ تاپ تمام پالس

ــت. نمایشگر این محصول  ــیـار مجهز اس پورت بس
ــب و رنگ های زنده را  ــطـح روشنایی مناس نیز، س

تولید می کند.
ــود کلیدی در  ــای قابل ذکر، وج ــر ویژگی ه از دیگ
ــت که این خصوصیت عالوه بر  باالی تاچ پد آن اس
ــما  ــای متفاوت، در زمان تایپ نیز به کمک ش مزای
می آید تا با لمس تاچ پد توسط کف دست اختاللی در 
 MSI CX6 ــل تایپ رخ ندهد. همچنین لپ تاپ عم
ــب خود، برای حمل و  به علت وزن و ضخامت مناس

نقل در سطحی مطلوب است.
در پایان به برخی نکات منفی MSI CX61 نیز باید 
اشاره کرد که از جمله آن ها زاویه دید محدود، باتری 
ضعیف، تراکم پیکسلی کم و افزایش زیاد دما هنگام 

استفاده های سنگین می باشد.

سیستم  یک  که  دارد  وجود  امکان  این  آیا  سالم.  با   
)با  نماییم؟  دور روشن  راه  از  را  به شبکه  متصل  خاموش 
این فرض که اتصاالت برق و کابل شبکه به درستی برای 

آن سیستم از قبل متصل شده باشد(. با تشکر
ــتفاده  برای این کار می توانید از برنامه Nyxbull Wake on LAN اس
ــتم مورد نظر می توانید آن را  کنید که با گرفتن MAC address سیس
 FUSION ــن کنید. همچنین می توانید از برنامه ــبکه روش از طریق ش
ــر MAC address را  ــتفاده کنید که اگ ــز اس WakeUp on Lan نی

MAC ad� سیستم مورد نظر IP ــته باشید، این نرم افزار با گرفتن  دداش
dress آن را نشان می دهد. اگر برنامه های باال کار نکردند، به تنظیمات 

ــا به دنبال گزینه ای همچون  ــتم مورد نظر بروید، در منوه بایوس سیس
 Power on by PCI Devices ــا PCI Devices power on و ی

ــد( و چک کنید  بگردید )که معموال در بخش تنظیمات Power می باش
ــکل حل نشده و سیستم  ــد. اگر همچنان مش که فعال )Enable( باش

 Manage راست کلیک کرده و My Computer روشن نمی شد، روی
ــتون سمت چپ Device Manager را انتخاب کنید، در  را بزنید، از س
فهرست نمایش داده شده از بخش Network adapters روی کارت 
Ad�  ببکه خود دابل کلیک کنید تا پنجره مربوطه باز شود. به سربرگ
 Wake from ــود گزینه هایی همچون vanced بروید، در صورت وج

shutdown و Wake on LAN و Shutdown wake up در بخش 

Property، آن را انتخاب کرده و فعال کنید.

 سالم. من قصد دارم هنگام اتصال لپ تاپ به پروژکتور، 
فقط قسمتی را که مد نظر دارم  روی پروژکتور نمایش دهد و 
سایر عملیات کامپیوتر که در حال انجام آن ها هستم نمایش 

داده نشود. آیا نرم افزاری برای این امکان وجود دارد؟ 
ــد می توانید حالت  ــتم خود متصل می کنی وقتی پروژکتوری را به سیس
نمایش Extend را انتخاب کنید که در این صورت صفحه سیستم شما 

و صفحه ای که روی پرده پخش می شود با هم متفاوت خواهند بود.

درحالی که بسیاری پیش بینی می کردند با وضع تحریم های بین المللی میزان 
ــزارش مرکز  ــد اما حاال گ ــا کاهش همراه خواهد ش ــت ICT ب واردات صنع
پژوهش های مجلس خالف این پیش بینی ها را ثابت کرده است. با رفع پله پله 
تحریم های بین المللی بسیاری از واردکنندگان قانونی محصوالت ICT در کشور 
نسبت به افزایش بی رویه واردات این کاالها توسط نمایندگان غیر ایرانی ابراز 
نگرانی می کنند. حسین غروی رام، رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام 
صنفی رایانه ای استان تهران، در خصوص تهدیدات رفع تحریم برای واردکنندگان 
ایرانی کاالهای رایانه ای می گوید: "تا قبل از برداشته شدن تحریم ها واردکنندگان 
ایرانی محصوالت و قطعات رایانه ای از طریق واسطه ها و به سختی این کاالها 
را وارد کشور می کردند اما حاال که این موانع برداشته شده واردات در این بخش 
ــی صورت می گیرد". وی نگرانی در حوزه واردات کاالهای رایانه ای بعد  به راحت
از رفع تحریم ها را حضور بدون قید و شرط رقیبان خارجی می داند و می افزاید: 
"واردکنندگان ایرانی حوزهICT طی چند سال گذشته و مخصوصا دو سال اخیر 
که شدت تحریم ها بیشتر شد با مشکالت و سختی های بسیاری کاالهای این 
حوزه را به شکل قانونی وارد کشور می کردند اما حاال با رفع تحریم ها این نگرانی 
وجود دارد که واردکنندگان هندی یا حاشیه خلیج فارس جای این واردکنندگان 
داخلی را بگیرند بنابراین نباید بدون سیاست گذاری در خصوص فعالیت خارجیان 
در این عرصه، بازاری را که فعاالن ایرانی در آن بسیار زحمت کشیده اند به روی 
رقیبان خارجی گشود". غروی با اعالم اینکه در این خصوص انتظار حمایت دولتی 
بیش از پیش احساس می شود تاکید کرد که برای ارائه نمایندگی به شرکت های 
خارجی، اهدای این نمایندگی ها مستلزم تاییدیه مجامع صنفی رایانه ای کشور و 
مخصوصا سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور است و نمی توان به هر شرکت 
خارجی نمایندگی ورود محصوالت رایانه ای را داد. وی تاکید کرد: "ارائه نمایندگی 
به شرکت های خارجی برای فعالیت در بازار رایانه کشور نباید به راحتی و بدون 
ــین برخوردار، رییس مجمع عالی  قانون صورت بگیرد". در همین زمینه حس

ــال اخیر را  ــز دالیل اصلی افزایش واردات کاالهای رایانه ای در 7س واردات نی
ــوی مردم و افزایش سطح تنوع طلبی کاربران  تقاضای باالی این کاالها از س
به استفاده از اقالم رایانه ای می داند و به ایران می گوید: "به نظر می رسد بعد از 
رفع تحریم ها محصوالت با تنوع باالتری از سوی نمایندگان رسمی و با حذف 
واسطه ها به صورت مستقیم از کشورهایی مانند آمریکا و اروپا وارد کشور شوند اما 
نباید تغییر در این شرایط فعالیت واردکنندگان قانونی ایرانی را به خطر بیندازد". به 
باور وی در سال های تحریم، واردکنندگان ایرانی بازار ICT باتحمل سختی های 
بسیار جدیدترین تکنولوژی ها و محصوالت روز دنیا را به دست کاربران ایرانی 
ــت که جای این افراد را اعراب،  ــانده اند و حاال در این شرایط منصفانه نیس رس
هندی ها و یا چینی ها بگیرند. او تاکید می کند مجمع عالی واردات با برگزاری 
جلسه های مستمر و ارتباط با نهادهای دخیل با این موضوع در پی قانون گذاری ها 
و سیاست های جدیدی در بخش واردات کاالها در صنایع مختلف ازجمله صنعت 
ICT کشور است. به گفته این کارشناس، بسیاری از واردکنندگان قانونی از ماه ها 

پیش تعامالت با نمایندگان شرکت های مادر رایانه ای در آمریکا و اروپا را آغاز 
کرده اند و امیدواریم با دریافت نمایندگی از این شرکت های خارجی محصوالت با 
سرعت بیشتر و قیمت مناسب تر به دست کاربران نهایی برسند. وی در پاسخ به 
این که کاربران چه زمانی تغییر قیمت را در بازار محصوالت خارجی بعد از حضور 
نمایندگان رسمی شرکت های بین المللی احساس می کنند می گوید: "با باز شدن 
رابطه بانکی با کشورهای دنیا رابطه خریدوفروش شرکت های رایانه ای به راحتی 
صورت می گیرد و می توانیم بدون مشکل پول هایمان را ردوبدل کنیم. همچنین 
ــتقیم به معنی کاهش مسافت های  ــرکت های واسطه و ارتباط مس حذف ش
ــت و همه این ها به معنی کاهش هزینه 7 تا 8 درصدی واردات  حمل ونقل اس
کاالهای ICT به کشور است". برخوردار تاکید می کند که این شرایط درنهایت 
بین 8 تا 10 درصد باعث کاهش قیمت کاالهای رایانه ای در بازار داخلی می شود 
که البته تاثیر این کاهش قیمت به شرایط تورم اقتصادی کشور نیز بستگی دارد.

 Monitor: 15.6” TFT LED-backlit LCD  

 Main Board: ----    

CPU: Intel Core i5 4200M 2.50GHz
Memory:  8 GB DDR3

VGA: NVIDIA GeForce GT 720M 2GB

HDD: 1 TB 5400 RpM

Weight: 2.4 Kg               
ODD: ----       
OS: ---- 

KeyBoard:     ----

Mouse:     ----

Speaker:     ----

Printer:     ----

----    
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----    

----    
----    

----    

----    
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بودن  پیامکی"، خمیده  "گردن  در وضعیت  مداوم سر 
کمر، افتاده بودن شانه ها و خالی بودن گودی کمر، از 
آفت های نسبتا عمومی کار با این ابزارهاست. یکی از 
در  همراه،  تلفن  از  استفاده  وضعیت ها  خطرناک ترین 
دراز  در حالت  اسـت. در صورتی که  دراز کش  حالت 
زیر سر  بالش  می کنید،  استفـاده  همراه  تلفن  از  کش 
خود را برداشته و میان سر و بدن هیچ زاویه ای ایجاد 
دقیقه،  چند  برای  حتی  گردن  داشتن  نگه  باال  نکنید. 
بسیار مخرب و آسیب زاست. در این وضعیت بهتر است 
که دستان خود را باال آورده و تلفن همراه را رو به روی 

صورت خود بگیرید.
بروز  به  منجر  چیزی،  هر  از  استفاده  در  زیاده روی 
آسیب هایی در جسم می شود؛ حتی اگر این زیاده روی 

در ورزش باشد.
آسیب ها،  این  به  ابتال  از  ممانعت  برای  راه  بهترین 
و  همراه  تلفن های  از  استفاده  در  زیاده روی  از  پرهیز 

رایانه هاست.
انجام  به  را  روز  از  بخشی  و  کنید  و چت  بازی  کمتر 
کارهای دیگر مانند ورزش و پیاده روی )بدون استفاده از 

تلفن همراه( اختصاص دهید.

اثر مرور زمان به این چنین عارضه دچار  اگر شما در 
کنید.  مراجعه  متخصص  پزشک  به  حتما  شده اید، 
و  سختی  با  چند  )هر  بندی  استخوان  فرم  بازگشت 
تمرینات مستمر( امکان پذیر است اما نادیده گرفتن این 
مشکل در آینده می تواند بهای بسیار گزافی داشته باشد؛ 

مشکلی که شاید هرگز قابل جبران نباشد.
تبلت ها  و  رایانه ها  همراه،  تلفن های  با  کار  هنگام  در 
به فرم صحیح نشستن توجه داشته باشید. نگه داشتن 

دارد. هـر گـاه بـا خـم کـردن گـردن، میـان سـر و بـدن یک زاویه )چه 
به سمت عقب و چه به سمت جلو یا چپ و راست( ایجاد کرده و سر را 
برای مدتی در همان حال نگه دارید، به ستون فقرات و مهره های گردن 
خود آسیب وارد می کنید. کوچک ترین اثر مخرب مداومت بر این وضعیت، 
فرم گرفتن نامناسب بدن، ایجاد قوز، دردهای موضعی گردن و شانه ها و سر 
درد است. فرم زشت و ناخوشایند گردن خمیده شده، "گردن پیامکی" نامیده 
می شود؛ فرمی که بر اثر مداومت در ارسال و دریافت پیامک به وسیله تلفن 

همراه به وجود می آید.

در دو شماره اخیر درباره اهمیت توجه به سالمت چشم و گوش در هنگام 
کار با رایانه، به نکاتی اشاره کردیم. چشم و گوش اعضای بسیار حساسی 
هستند و به طور مشخص، سالمت آن ها بر کیفیت عملکرد دیگر اعضای 

بدن انسان نیز تاثیر می گذارد.
بررسی شکل عمومی بدن در هنگام کار با رایانه، تلفن همراه، تبلت ها و 
دیگر تجهیزات مدرن امروزی کمتر مورد توجه قرار می گیرد در حالی که 
باید گفت شکل عمومی بدن و فرم اسکلت انسان در دراز مدت بیشترین 

تاثیرات را دریافت می کند.
"گردن پیامکی" اصطالحی است که در چند سال گذشته در بسیاری از 
مجامع علمی مطرح شده است، موضوعی که به خمیده تر شدن فرم گردن 

در هنگام کار با تلفن همراه اشاره دارد.
کار  و روش  دارند  تقریبـا مشابهـی  تلفن های همراه ساختار  و  تبلت ها 
با آن ها تقریبا همیشه یکسان اسـت. کـاربران این ابزارها، آن ها را در 
دست می گیرند و برای داشتن دید مناسب، گردن خود را به سمت پایین 

خم می کنند.
در طول روز ممکن است چند بار پیامک دریافت و ارسال کنید، با تلفن 
همراه خود صفحات وب را مرور کنید، ایمیل های خود را بخوانید، با تلگرام 
و وایبر و دیگر ابزارهای ارتباطی چت کنید؛ همه این ها یعنی شکل ثابت و 

البته بسیار نامناسب گردن که هر روز و هر روز تکرار می شود.
دنبـال  به  ناشدنـی  مانـدگار و جبـران  این کارها آسیـب های  مداومت 

مراقبگردنپیامکیباشید
پرهیزاززیادهروی،مهمترینراهحفظسالمتبدن



سالهشتـم/شمـارهسـیـصـدوهشتـاد/چهارشنبـه18شهریـور1394
9  S e p t e m b e r  2 0 1 5  /  w w w. K h o r a s a n n e w s . c o m

حکم جدید رهبر معظم انقالب برای اعضای شورای عالی فضای مجازی 
در این هفته ابالغ شد. در کنار این حکم، 10 ماموریت جدید برای شورای 
عالی فضای مجازی تعریف شده که نکات مهمی را در خود گنجانده است.

در اولین بند از ماموریت های ابالغ شده آمده است: "1- انحالل شوراهای 
عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به منظور تحکیم جایگاه 
فراقوه ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن 

شوراها به شورای عالی فضای مجازی."
ــت، اولویت  آن چه به طور خاص در این بند از حکم جدید قابل اهمیت اس
تصمیم گیری در حوزه فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی است، 
ــورا، مقدم بر تصمیمات هر سیستم  به طوری که اجرای تصمیمات این ش
ــوب می شود، تا آن جایی که برای جلوگیری از خدشه دار  موازی دیگر محس
شدن این اولویت، هر سیستم قانونی موازی باید منحل شود. در طی مدت 
زمانی که از تشکیل این شورا می گذرد، شاهد بروز اختالف نظرهایی میان 
این شورا و دستگاه های نظارتی و قانونی موازی در مجلس و دولت بوده ایم. 
ــته به ارائه پروانه  ــال گذش به عنوان بارزترین نمونه، وزارت ارتباطات در س
ــل های باالتر تلفن همراه به اپراتورها اقدام نمود، در حالی که برخی از  نس
اعضای شورای عالی فضای مجازی با این اقدام مخالف بودند. از آن جایی 
ــارات و وظایف قانونی وزارت ارتباطات و  ــه ارائه این پروانه در دایره اختی ک
ــت، این اقدام مجاز بود اما تعارضی ناخواسته میان دو  فناوری اطالعات اس
محور قانونی ایجاد نمود. این بند از حکم جدید به روشنی تصمیم گیری های 
ــذار و تکلیف تعارضات  ــازی واگ ــورای عالی فضای مج ــاس را به ش حس

)احتمالی( آتی را روشن می کند.
ــبکه ملی  ــریع در راه اندازی ش در بند پنجم از این حکم می خوانیم "5- تس
اطالعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و مؤثر 
ــرداری از آن." در حالی که همه یا  ــز ملی بر مراحل راه اندازی و بهره ب مرک

حداقل قریب به اتفاق ماموریت های جدید شورای عالی فضای مجازی حول 
محورهای کالن می چرخد، بند پنجم به طور خاص یک پروژه ارتباطی را 
مدنظر قرار می دهد. این توجه ویژه، نشان از اهمیت باالی پروژه شبکه ملی 
ــت و در عین حال، نارضایتی رهبر معظم انقالب از به تعویق  اطالعات اس

افتادن اجرایی شدن این پروژه عظیم را به نمایش می گذارد.
ــت این پروژه  ــدن این طرح تا به امروز، سرنوش از زمان تصویب اجرایی ش
ــانات شدیدی را تجربه کرده است. اولین مجری این طرح  عظیم ملی نوس
ــای دولتی و ملی، در  ــریفات و خارج از عرف قرارداده ــدون برگزاری تش ب
ــرکت خصوصی نوپا  یک تصمیم عجیب در هیئت دولت دهم، به یک ش
ــد. اگر چه مصوبه هیئت دولت در همان زمان توسط  و بی تجربه واگذار ش
رئیس مجلس غیرقانونی اعالم شد اما هیچ یک از نهادهای قانونی در مقابل 
فرآیند اجرایی شدن این مصوبه غیرقانونی مقاومت نکرد. بعدها ساختار این 
شرکت اصالح شد و دولت یازدهم نیز پس از ایجاد تغییراتی در این شرکت 
نیمه خصوصی، انجام کار با آن را پذیرفت اما باز هم این شرکت موفق به 
انجام تعهدات گسترده خود نشد. حتی پس از پیگیری های مکرر موضوع در 
مجلس )که منجر به کارت زرد گرفتن وزیر ارتباطات شد( هیچ اتفاق مشهود 

و قابل توجهی در راستای اجرایی شدن شبکه ملی اطالعات رخ نداد.
ــورای عالی  ــبکه ملی اطالعات به ش ــدن ش واگذاری نظارت بر اجرایی ش
ــراه دارد. وزارت ارتباطات توان و  ــنی با خود هم فضای مجازی، پیام روش
ــت و ظاهرا  ــی برای اجرایی کردن این پروژه صرف نکرده اس ــا اراده کاف ی
ــده ای نزدیک وجود ندارد.  ــدن این طرح در آین هیچ ضمانتی برای اجرا ش
ــرعت تحوالت در فضای مجازی، عملکرد کند مجری طرح  با توجه به س
ــبکه ملی اطالعات به هیچ وجه قابل قبول نیست و بیم آن می رود که  ش
این پتانسیل بزرگ ملی برای ایجاد جهش در کیفیت و کمیت ارتباطات در 

کشور، از دست برود.

انحاللشوراهایموازیباشورایعالیفضایمجازی
10/550/000 ريال وحید     صفایی

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

i7 4790
   i5 4440 1150

i3 3240

G2030 3MB/3GHz

G1820  (2mb   2.7GHz)  1150

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

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

 BIOSTRAR GT 650 1GB

ASUS 5450 2GB / SG

Sapphire 5450 / 1GB DDR3 / FU

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

ASUS Z87 K / FU
ASUS H87ME /VS

GIGA P81   D3 (3pci/usb3/paralel) 

GIGA H61M S2PT  /AJ

ASROCK H61MDPS  SYBER

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

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

           4GB GEIL /1600/ EVO Veloce

2GB APPACER / 1600  / SG      

2GB PATRIOT 1600 / VS             

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

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

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

500 TOOSHIBA 32MB / FU   

1/170/000 ريال
610/000 ريال

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

 EXTERNAL / PIONEER
LITEON BOX SAZGAR
 PIONEER OEM LIFE

HP  BOX SYBER
SAMSUNG OEM SARIR

 سالم بر بایت. روی سی دی و دی وی دی های بازار اعدادی 
همچون ۴8 یا ۵2 نوشته شده است. آیا این اعداد سرعت 
رایت را نشان می دهد یا به نوعی بیانگر کیفیت می باشد؟ لطفا 

توضیح  فرمایید.
اعداد نوشته شده روی سی دی ها میزان کیفیت را نمایش نمی دهد، بلکه 
نمایانگر حداکثر سرعت پشتیبانی شده برای رایت می باشد اما در کل توصیه 
می شود تا در هنگام رایت از پایین ترین سرعت استفاده نمایید چرا که عالوه 

بر حفظ اطالعات موجب افزایش سرعت هنگام خواندن نیز می گردد.
 سالم بایت. یکی از راه های افزایش رم کامپیوتر استفاده 
از حافظه های فلش به جای رم می باشد. آیا می توان از حافظه 

خالی کامپیوتر نیز برای این امکان استفاده کرد؟
برای این کار مراحل زیر را دنبال نمایید:

روی My Computer کلیک راست کنید. 
از منوی باز شده روی Properties کلیک کنید. 

گوناگون  زبانه های  از  که  بشوید   Properties System پنجره  وارد 
تشکیل شده است.

سپس در این قسمت وارد زبانه Advanced شوید.
در قسمت Performance روی گزینه Settings کلیک کنید. 

سپس وارد قسمت Options Performance بشوید. 
در این قسمت نیز زبانه Advanced را انتخاب کنید.

در قسمت Virtual Memory گزینه Change را انتخاب کنید. 
در این قسمت مقدار رمی را که به طور پیش فرض انتخاب شده است 

مشاهده می کنید.
درایوی را که می خواهید در آن مقدار فضایی را اختصاص به رم دهید 

انتخاب کنید و سپس گزینه Custome Size را فعال کنید. 
اندازه های خود را در این قسمت وارد کنید.

در پایان کلید Set را فشار دهید و تمامی پنجره های باز شده را OK کنید.
کامپیوتر خود را Restart کنید.

| Drive |

| HDD |

| RAM |

| Motherboard |

| GraphicCard |

| CPU |یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار
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نرم  پاک کردن یک  برای  به حال شده است که  تا 
افزار و غیر فعال کردن آن دچار مشکل شده باشید؟ 
افزارهای  نرم  که  باشید  افراد  از  دسته  آن  جزو  اگر 
زیادی را امتحان می کنید و تمامی کارهای خود را از 
طریق اپلیکیشن ها انجام می دهید به طور حتم شده 
کند.  درست  دردسر  برایتان  افزار  نرم  یک  که  است 
از نصب کردن  بعد  افزارها هستند که  نرم  از  بعضی 
ما  که  نیستند  چیزی  آن  که  می شویم  متوجه  آن ها 
انتظار داشتیم و بعد از این که تصمیم می گیریم که 
غیرفعال شان کنیم می فهمیم که در این رابطه بسیار 
همیشه  نیستند.  شدن  پاک  به  حاضر  و  بوده  مقاوم 
در  و  دارد  وجود  مناسبی  حل  راه  کاری  هر  برای 

پای  پیش  مناسبی  راه  هم  کار  این  برای  هفته  این 
 ،Final Unistaller افزار  نرم  شما خواهیم گذاشت. 
افزارهای  نرم  ردپای  کردن  پاک  برای  راه  بهترین 
نصب شده روی سیستم شخصی شماست و این کار را 
به صورت کلی و بدون جا گذاشتن کوچکترین اثری 
در  برنامه  این  داد.  خواهد  انجام  عامل  روی سیستم 
زمینه پاکسازی فایل های مزاحم و تمامی فایل هایی 
قدرتمند  بسیار  ندارید،  نیازی  وجودشان  به  دیگر  که 
عمل می کند و شما قادر خواهید بود که با یک کلیک 
شوید.  خالص  مزاحم  فایل های  تمامی  شر  از  ساده 
به صورتی که نه تنها درایور شما بلکه رجیستری تان 
از این  از شر این فایل ها آسوده خواهد شد. اگر  هم 
 Add/Remove نرم افزار استفاده کنید دیگر بخش
زیرا  کرد  خواهید  فراموش  را  ویندوز  در   Program

این برنامه بسیار بهتر و توانمندتر از این گزینه است. 
حتما برای شما پیش آمده است که بعضی از اوقات 
کنید،  پاک  این بخش  از  را  برنامه ای  که می خواهید 
این کار بسیار طول می کشد و در نهایت هم سیستم 
اما در  پیدا می کند.  اندازی مجدد  راه  به  احتیاج  شما 
سرعتی  با  کنید،  استفاده  برنامه  این  از  که  صورتی 
فایل های  تمامی  می توانید  بیشتر  برابر   10 حدود  در 
افزارهای اضافی را پاک کنید.  مورد نظر خود و نرم 
این  به  می توان  برنامه  این  قابلیت های  از  همچنین 
کامل  اسکـن  بـا  است  قادر  که  کرد  اشاره  مورد 

رجیستری و هارد دیسک شما برای پاک کردن کلیه 
و  کرده  اقدام  رجیستری  بخش  الزم  غیر  کلیدهای 
به شما هشدار دهد که چه فایل هایی مزاحم بوده و 
ترتیب سیستم  این  به  و  بیهوده می شود  آن ها  بودن 
قرار  اختیارتان  در  که  فضایی  و  شده  پاکسازی  شما 
می گیرد افزایش پیدا خواهد کرد. از ویژگی های مثبت 
که  کرد  اشاره  مورد  این  به  می توان  هم  برنامه  این 
نصب  فایل های  و  افزارها  نرم  کلیه  شامل  لیستی 
بتوانید  آسانی  به  تا  می دهد  قرار  اختیارتان  در  شده 
پاک کنید.  را  پیدا کرده و آن ها  را  اضافی  فایل های 
پایگاه داده این نرم افزار به صورت خودکار به اینترنت 
شما  ترتیب  این  به  و  می شود  آپدیت  و  شده  وصل 
نسخه های  به  که  جدیدی  قابلیت های  از  می توانید 
کنید.  استفاده  هم  می شود  اضافه  برنامه  این  جدید 
ناقصی  Unistallهای  تمامی  مورد  این  از  گذشته 
خودکار  صورت  به  هم  داده اید  انجام  گذشته  در  که 
برنامه شناسایی شده و برای پاک کردن  این  توسط 
کلی آن-ها به شما هشدار داده می شود. این برنامه 
از تمامی نسخه های ویندوز پشتیبانی می کند و برای 
نصب آن هیچ مشکلی نخواهید داشت. اگر مشکلی 
این  بهتر است که  دارید  برنامه هایتان  با پاک کردن 

برنامه را از نشانی
http://goo.gl/tMpd5e

دریافت کنید.

ــه نمایش،  ــازندگان صفح ــن دلیل که س ــط به ای فق
ــما به عنوان  ــتی از اعداد و ارقام و کلمات را به ش لیس
ــد آنها را  ــما نبای ــی ارایه می کنند، ش ــخصات فن مش

بی چون و چرا بپذیرید.
برخی از اصطالحات تنها برای بازاریابی ایجاد شده اند 
ــم تبلیغاتی نیستند. بعضی از آنها  و چیزی جز یک اس
نیز باید به معنی واقعی شان توجه شود تا تصمیم بهتر 

اتخاذ گردد.
ــید تا با برخی از این اصطالحات آشنا  با ما همراه باش
ــخصات صفحات نمایش،  ــده و با دیدن لیست مش ش

تصمیم واقع بینانه تری بگیرید.

Screen Size اندازه صفحه یا
این عدد که معموال از واحد اینچ برای بیان آن استفاده 
ــت.  ــر صفحه نمایش اس ــدازه قط ــود در واقع ان می ش
همانطور که می دانید هر اینچ معادل 2.54 سانتی متر 
ــما از روی این عدد و نسبت طول به عرض  است. ش
که بعدا توضیح خواهیم داد، می توانید مساحت صفحه 
ــال یک صفحه  ــن بزنید. به طور مث ــش را تخمی نمای
نمایش 10 اینچی بیش از دو برابر یک صفحه نمایش 
ــاحت  ــبت طول به عرض برابر ( مس 7 اینچی ) با نس
دارد و این که یک صفحه نمایش 10 اینچی با نسبت 
ــتر  ــول به عرض 4 به 3، نزدیک به 12 درصد بیش ط
ــبت 16  از یک صفحه نمایش 10 اینچی عرض با نس

به 9 مساحت دارد.

نسبت طول به عرض
ــبت طول به  ــیم دو عدد مذکور بر یکدیگر نس از تقس
ــبت تصویر  ــت می آید که با نام های نس عرض به دس
ــود. به طور  ــناخته می ش یا  Aspect Ratios نیز ش
ــل ها  مثال در یک صفحه نمایش Full HD اگر پیکس
ــما 1920 را بر 1080 تقسیم  ــوند و ش مربع فرض ش
ــیم  ــت می آید که برابر با تقس کنید، عدد 1.78 به دس

16 بر 9 است.
نسبت طول به عرض 4 به 3 نیز بسیار رایج است که 
ــا  اندازه صفحه برابر  ــدد 1.33 را نتیجه می دهد و ب ع
ــبت به صفحات عریض دارد  ــاحت بیشتری را نس مس
ــت  ــه 10 و یا 16 به 9 (. باید توجه داش ــد 16 ب ) مانن
ــه کاربردی که از  ــته ب ــبت طول به عرض بس که نس

صفحه می خواهید متفاوت است. اگر فیلم هدف اصلی 
ــبت 16 به 9 بهترین حالت است و اگر  شما است، نس
ــت  ــتر مد نظر شماس خواندن و کارهای حرفه ای بیش

نسبت 16 به 10 و 4 به 3 بهتر خواهد بود.

تراکم پیکسل ها در اینچ
ــورد صفحه  ــرکت اپل در م ــات زیاد ش ــد  از تبلیغ بع
ــده است و  ــیار رایج ش نمایش رتینا، این اصطالح بس
بسیاری از سازندگان برای نشان دادن کیفیت صفحه 

نمایش خود از عدد ppi استفاده می کنند.
این عدد تراکم پیکسل ها در هر اینچ از صفحه نمایش 
ــون 4 که برای  ــد. به طـور مثال آیف ــان می ده را نش
اولین بار این عدد را به یک عنصر تبلیغاتی بدل کرد، 
ــیار باالی 326 پیکسل در  ــل بس دارای تراکم پیکس

اینچ است.
ــاب این که آیفون از فاصله حدودا 12 اینچی  با احتس
توسط کاربر دیده می شود، کیفیت آن بی نقص خواهد 
ــد،  بود. برای تبلت ها که این فاصله به 16 اینچ می رس

ppi حدود 215 کافی است.

وسعت رنگ
این اصطالح نشان دهنده وسعت رنگی است که یک 
ــد. بعضی بر این  ــان ده ــه نمایش می تواند نش صفح
ــعت رنگ معادل کیفیت بهتر  باورند که زیاد بودن وس

است، در صورتی که اینطور نیست.
ــت و بی نقص، رنگ های  ــدن تصویر با کیفی برای دی

ــتاندارد  ــط صفحه نمایش باید با اس ــده توس تولید ش
ــما  ــد تا ش ــته باش sRGB/ Rec. 709 مطابقت داش

ــان رنگ های واقعی  ــید این رنگ ها هم مطمئن باش
ــده است(.  ــتند )منبع منظور فایل ذخیره ش منبع هس
ــتر اگر  ــعت رنگ بیش ــا وس ــه نمایش ب ــک صفح ی
ــد، تنها باعث  ــان نده ــای واقعی را دقیق نش رنگ ه
ــده و  ــراق در رنگ ها و انحراف اطالعات واقعی ش اغ
 LCD ــما ارایه نمی کند. معموال تصویر واقعی را به ش
ــعت رنگی کمتر و OLED وسعت رنگ بیشتر از  وس

استاندارد مذکور دارند.

زمان پاسخگویی
ــت که  این هم یکی دیگر از اعداد و ارقام تبلیغاتی اس
ــتفاده  ــدت از آن برای بزرگنمایـی محصول اس به ش
ــخص  ــته LCDها به طور مش ــت. در گذش ــده اس ش
ــان می دادند و نمی توانستند  ــیاء متحرک را تار نش اش
ــرعت فریم های تصویر ورودی هماهنگی کامل  با س
ــند و نتیجه نمایش تصویری تار در هنگام  داشته باش

حرکات سریع بود.
ــم در ثانیه  ــی حداکثر تا 60 فری ــک تصویر ویدئوی ی
ــر 17 میلی ثانیه فریم جدید  ــرعت دارد، یعنی در ه س

به پنل صفحه نمایش فرستاده می شود.
ــت که  ــع میزان زمانی اس ــخگویی در واق ــان پاس زم
صفحه نمایش برای پاسخ به تصویر ورودی نیاز دارد. 
ــت که این مقدار از 17 میلی ثانیه بسیار  این مهم اس

کمتر باشد. 

در  که  برنامه ها  از  بعضي  مي کنیم  عوض  را  ویندوز  وقتي  چرا   
درایوهاي دیگر هستند، دیگر اجرا نمي شوند؟

زمانی که شما برنامه ای را نصب می کنید یک سری از فایل ها و تنظیمات در خود 
ویندوز جاری شما انجام می شوند که با عوض کردن ویندوز آن ها هم پاک شده و از 
بین خواهند رفت در نتیجه برنامه هایی که چنین وابستگی دارند از کار خواهند افتاد.

 سالم بایت عزیز. اگر امکان دارد شیوه عوض کردن پسورد مودم 
ADSL را توضیح دهید.

معموال با آدرس 192.168.1.1 وارد پنل مودم می شوند که این آدرس را باید در 
مرورگر اینترنتی خود وارد کرده و با رمز admin و نام کاربری admin وارد تنظیمات 
ADSL شوید، این شناسه و پسورد و همچنین آی پی وارد شدن به پنل تنظیمات 

مودم برای شما در زیر مودمتان نوشته شده است.
اگر به بخش زیرین مودم خود نگاه کنید این اطالعات را به صورت کامل خواهید 
دید. پس از ورود به پنل تنظیمات در قسمت Wi Fi یا Wireless باید یک تنظیمات 
فعالی داشته باشید )که بسته به هر مدل مودم فرق داشته و بهتر است برای اطمینان 
در  نهایت  در  کنید(  مطالعه  را  مودم خود  راهنمای  دفترچه  عملکرد خود  از صحت 
به روز  و  داده  تغییر  را  مودم  ورود  رمز  به  مربوط  اطالعات  می توانید  قسمت  همین 

رسانی کنید. 

 چاپگرم پیام
operation could not be completed .the print spooler 
service is not running

می دهد و چاپ نمی گیرد. مشکل چیست ؟
سرویسی در ویندوز هست به اسم اسپولر اگر مشکل پیدا کند پرینت نمی گیرد قبل 
از تعویض ویندوز یک بار درایور چاپگر را نصب کنید و دوباره سعی کنید اگر نشد 
ویندوز را عوض کنید و احتمال سوم مشکل از فرمتر خود پرینتر هست که باید ببرید 

تعمیرگاه تا برایتان تعمیر کنند.

 سالم. لطفا نرم افزاري را معرفي کنید که بتوانم یک فیلم را به صورت 
فریم به فریم تدوین کنم. یعني اگر در هر ثانیه 2۴ فریم پخش مي شود 

بتوانم یکي از آن 2۴ فریم را حذف کنم. با تشکر
نرم  افزارهاي مشهور و قدرتمندي همانند Premier از شرکت Adobe وجود دارند 

که مي توانید امتحان کرده و استفاده کنید.
ولي نرم افزار دیگري از شرکت Adobe با نام SpeedGrade هم وجود دارد که 
تک تک  روي  تغییرات  اعمـال  توانـایي  آن  براي  شده  اشاره  ویژگي هاي  جمله  از 

فریم ها مي باشد.

 با عرض سالم به بایت عزیز. اگر بخواهیم براي نصب ویندوز یا هر 
چیز دیگر که محتویات نصب آن در داخل حافظه فلش قرار دارد استفاده 

کنیم، تنظیمات بوت ویندوز باید چگونه باشد؟
به صورت خالصه، همان گونه که به هنگام نصب ویندوز از روي  CD،  سي دي 
باید  نیز  مورد  این  در  مي کنید،  انتخاب  بوت  دستگاه  اولین  عنوان  به  را  خود  درایو 

USB را به عنوان دستگاه بوت شونده انتخاب کنید.
مي توانید به این صورت عمل کنید: فلش خود را به سیستم متصل کرده و سیستم 
 For select boot را روشن کنید، معموال در همان صفحات اول بوت عبارتي مانند
device press F12 یا شبیه به این نمایش داده مي شود که نسبت به مادربورد و 

سیستم شما ممکن است کمي متفاوت باشد. شما با فشردن دکمه اشاره شده )که 
بوت مشاهده خواهید کرد  قابل  از دستگاه هاي  فهرستي  است(   F12 مورد  این  در 
بایوس  انتخاب کنید. یا مي توانید وارد محیط تنظیمات  باید فلش درایو خود را  که 
شوید )بدین منظور بالفاصله بعد از روشن کردن سیستم، دکمه مربوط به ورود به 
محیط بایوس را که معموال Delete است پي در پي بفشارید( و از طریق منوهاي 
موجود براي بوت سیستم، گزینه 1st Boot Device یا First Boot Device را 
 F10 تنظیم کنید. در انتها از طریق زدن دکمه USB یا Removable Dev روي

تنظیمات را ذخیره کنید.

 با سالم. حداقل سخت افزار مورد نیاز براي نصب لینوکس چه قدر 
است؟ لطفا راهنمایي کنید.

بیشتر  یا   256 رم  با  باال  به   1000 کامپیوترهاي  روي  جاري  لینوکس هاي  معموال 
قابل نصب هستند.

آخرین و بهترین ویرایش لینوکس Linux fedora Core2 مي باشد ولي مي توانید 
کار  این  براي  پایین تر  نسخه  یا    VMWare 4.5.2 مثل  نرم افزارهاي شبیه ساز  از 
استفاده کنید. این نرم افزار با شبیه سازي یک محیط سخت افزاري امکان نصب هر 
کند،  تغییراتي  اصلي  سیستم عامل  که  این  بدون  محیط  این  در  را  سیستـم عاملي 

فراهم مي آورد.

باخیالراحتپاککنید
 گلسـا ماهیـان

نادانستههایصفحهنمایشوتلویزیونها
آشناییبااصطالحاتگیجکنندهدرموردتلویزیونوصفحهنمایشها

ITدراجتماعپرسشازشماپاسخازما

مبتدیان
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در دنیای فناوری این روزهای ما برنامه های کاربردی 
ــی های موبایل  ــای متنوعی برای گوش ــرم افزاره و ن

هوشمند وجود دارند.
ــی با آن  ــی و عکاس برخی از آن ها برای دوربین گوش
ــرم افزارهای محتوی  ــت. یکی از معروف ترین ن اس

عکس در موبایل، اینستاگرام است.
اما اگر از این نرم افزار خسته شده اید و به دنبال برنامه 
ــن از کاربران  ــی می گردید و همچنی ــب و متفاوت جال
 Color Splash آیفون هستید، می توانید از نرم افزار

Studio استفاده کنید.

این برنامه قبال فقط برای دستگاه های مبتنی بر مک 
ــود. اما در حال حاضر برای آیفون، و دیگر پلتفورم ها  ب

نیز عرضه شده است.
پس از نصب و اجرای Color Splash Studio، سه 
گزینه مختلف برای انتخاب عکس در اختیار شما قرار 
ــود؛ یکی از آنها این است که عکس جدید  داده می ش
 Photo یا Camera Roll ــس از ــک عک بگیرید، ی
ــی را از فیس بوک  ــاب کنید یا عکس Stream انتخ

انتخاب کنید.
ــاب آن از آلبوم،  ــن یک عکس یا انتخ پـس از گرفت
ــازه می دهد تا  ــما اج Color Splash Studio به ش

عکس خود را تا پیش از تغییر رنگش به سیاه و سفید، 
ــت خود  برش بدهید. در این مرحله می توانید از انگش
ــمت های مورد نظر  ــرای رنگ کردن هرکدام از قس ب

ــه کلید  ــتفاده کنید. در کنار کلید این نرم افزار، س اس
ــما اجازه  ــود دارد. کلیدهای رنگ به ش ــر نیز وج دیگ

می دهند تا رنگ دلخواه را به عکس اضافه کنید.
کلید Grayscale درست برعکس کار می کند. یعنی 

عکس را سیاه و سفید می کند.
استفاده از هـر دوی این کلیدها به شما اجازه می دهد 
ــه می خواهید اضافه کنید.  تا رنگ را بـه منطقه ای ک
ــد Pan & Zoom می توانید اندازه  ــاب کلیـ ــا انتخ ب
دقیق تر و ضربه های درست تری از قلم را روی عکس 

داشته باشید.
ــاالی این نرم افزار ابزارهای متعددی وجود دارند.  در ب
با کلیک روی گزینـه Brush، چهار اندازه  مختلف از 
ــود که می توانید با  قلم مو برایتان نمایـش داده می ش
توجه به نیازتان یکـی را انتخاب کنید. برای هر کدام 
ــا می توانید میـزان قطر قلم، تاری و نرمی آن  از قلم ه

را به دلخواه تنظیم کنید.
ــت مختلف نرم، رویایی  ــه افک گزینه FX Effect، س
ــما قرار می دهد. کلید  ــن را در اختیار ش و بسیار روش
ــزان رنگ یا  ــکان می دهد تا می ــما ام Adjust به ش

ــفیدی یا الیه های رنگی عکس را  ــیاه و س ــدت س ش
تغییر دهید.

این گزینه همچنین امکان تنظیم میزان نور و شفافیت 
عکس را نیز به کاربر می دهد.

در آخر، گزینه More Tools، همان طور که از نامش 

ــتری را در اختیار کاربر قرار  ــت، ابزارهای بیش پیداس
می دهد تا عکس های خود را ویرایش کند. در صورتی 
ــی عالقه دارید، این نرم افزار را  که به عکس و عکاس

می  توانید از لینک زیر دانلود کنید:

http://goo.gl/pZsqcm

ازاینستاگرامخستهشدهاید؟

ــراغ بازی های ویدئویی می روند،  ــتر افرادی که به س بیش
دوست دارند لحظه های خود را به گونه ای سپری کنند که 
ــوند. به این دلیل به سراغ بازی هایی  متوجه گذر زمان نش
ــرگرمی آن ها بسیار باالست. در این  می روند که جنبه س
ــما را درگیر می کنند می توانند  میان بازی هایی که فکر ش
ــند. زیرا هیجان یک بازی هر قدر هم  بسیار موفق تر باش
که زیاد باشد، بعد از مدتی یکنواخت خواهد شد اما اگر فکر 
و ذهن شما را درگیر شود تا مدت ها بدون این که خودتان 
متوجه شده باشید سرگرم خواهید بود. اگر بازی فکری و 
تحلیلی دوست دارید باید از شما بپرسیم که آیا تا به حال 
ــته اید تا در نقش شرلوک هلمز و یا خانم مارپل به  خواس
حل پازل ها و پیدا کردن سرنخ ها بپردازید و بازجویی های 

ــف رمز دارند را رهبری کنید؟ جنایت هایی که نیاز به کش
ــک  The Trace: Murder Mystery Game  ی

ــت که شما با  بازی غوطه ور کننده و پازل ماجراجویانه اس
جنایت هایی که به حل شدن نیاز دارند و پرونده هایی که به 
جواب نیاز دارند مواجه می کند. فقط باید مواظب باشید به 

این بازی اعتیاد پیدا نکنید.
ویژگی های بازی:

ــه بعدی با  ــای خود محیط های س ــان بازجویی ه در جری
جزئیات باال را کاوش کنید، با صدها شیء مختلف تعامل 
ــف کنید، دارای کنترل  ــرنخ ها را کش ــته باشید تا س داش

شهودی مبتنی بر ژست های لمسی
http://goo.gl/Va1rRK

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

Byte.Hamrah@gmail.com

 سـالم بایت، گوشـی من به شدت کند شـارژ می شود، می خواستم 
بپرسم ممکن است مشکلی در باتری آن وجود داشته باشد؟ البته تنها 
دیر شـارژ می شود ولی مدت زمان مناسبی این شارژ را نگه می دارد و 

باتری زود تمام نمی شود.
کند شارژ شدن گوشی و باتری را نمی توان یک اشکال دانست بدین صورت اگر یک 
ــل(تهی از بار تشکیل  باتری خالی را در نظر بگیریم از تعداد زیادی چهارخونه )پیکس
شده است. در زمان شارژ از قطب منفی پیکسل ها پهلو به پهلو همدیگر را پر می کنند 
ــما این سوال به وجود آمده که پس یک باتری  ــند. اگر در ذهن ش تا به قطب فاز برس
کم شارژ شده چگونه انرژی می رساند باید گفت که به طور ضربدری میانبر می زند تا 
ــارژ کامل می شود در حال  ــاند. پس مدت زمانی که ش انتهای قطب که انرژی را برس

پهلو به پهلو پر کردن است.
ــتند که بار یا شارژ  ــوند درحقیقت همین چهارخانه ها هس باتری هایی که خراب می ش
ــرایط باتری مجبور به تعویض پیکسل خواهد بود و این  قبول نمی کنند که در این ش
امکان وجود دارد که یک ردیف به باال حرکت کنند و اتفاقا اگر باتری شما بسیار زود 
شارژ می شود باید به خراب بودن آن شک کنید. زیرا در باتری هایی که خراب هستند 

و مشکل دارند این عملیات شارژ بسیار کوتاه تر خواهد شد.

 سالم بایت عزیز. می شود گزینه Stamina mode در گوشی های 
سونی را به طور مختصر توضیح دهید؟ 

همه گوشی ها برای کاهش مصرف باتری حالتی به نام Standby دارند که در آن حالت 
گوشی فعالیت های کمتری داره و صفحه نمایش هم خاموش هست.

ــتفاده  ــن روش برای کاهش مصرف باتری اس ــت از همی Stamina mode  در حقیق

 Stamina mode می کند منتها کمی هوشمندانه تر این عمل را انجام می دهد. در حالت
برنامه هایی که به صورت معمول حتی در حالت Standby فعال هستند و مشغول مصرف 
ــوند تا در حالت Standby گوشی غیرفعال بوده یا  ــی هستند محدود می ش باتری گوش
فعالیت کمتری داشته باشد. به عنوان مثال، برنامه هایی که پیام های گوگل را به صورت 
آنالین بررسی می کنند تا اگر شما پیامی دارید به شما اطالع دهند جزو همین دسته قرار 

می گیرند. 
حتی وقتی گوشی در حالت Standby هست موجب مصرف باتری می شوند. وقتی گوشی 
ــن شدن صفحه  ــد این برنامه ها کار نمی کنند و با روش در حالت Stamina mode باش

نمایش و خروج از حالت Standby دوباره فعال می شوند.
ــت شماست و می توانید به صورت اختیاری آن را  البته باید بدانید که این حالت کامال دس

فعال یا غیر فعال کنید.

 بایت عزیز سـالم. گوشـی من مدتی اسـت خود به خود روشـن و  
خاموش می شـود. لطفا راهنمایی کنید که چه مشکلی در کار آن وجود 

دارد.
ــی ها به ویروسی شدن گوشی بر  ــدن مجدد بیشتر گوش ــن و خاموش یا آغاز ش روش

می گردد که هنگ کردن گوشی شما هم به همین دلیل است.
شما می توانید از یک برنامه ویروس یاب یا آنتی ویروس معتبر و به روز استفاده کنید 
یا در آخر تمام برنامه ها وفایل هایی که دارید را ذخیره و یک نسخه پشتیبان از آن ها 
ــما  ــی ش تهیه کنید.بعد به راحتی به تنظیمات کارخانه برگردید و به این ترتیب گوش
ــکلتان را حل  ــد که آن را در ابتدا تحویل گرفته اید و مش دقیقا مانند زمانی خواهد ش

خواهد کرد.
ــما مجبور می شوید که آن را  ــود و ش ــتگاه خاموش می ش البته باید گفت که اگر دس
ــن کنید، این ایراد می تواند از باتری گوشی هم باشد. در صورتی که آنتی  دوباره روش
ــما خود به خود  ــی ش ویروس نصب کردید و ویروس ها را از بین بردید و باز هم گوش
ــی خود را به یک متخصص نشان دهید تا باتری گوشی  ــد، حتما گوش خاموش می ش

شما را بررسی کند. 
   

  سـالم بایت. می خواستم بپرسـم گوشی را چه زمانی باید به شارژ 
زد؟ آیا باید تا تخلیه کامل باتری صبر کرد؟

ــی به  ــد، خود گوش ــی به حدود 20 درصد می رس ــارژ باتری گوش معموال وقتی که ش
صورت خودکار به شما پیغام می دهد که شارژ آن پایین آمده و بهتر است که دستگاه 

خود را به شارژر متصل کنید.
ــت که شما می توانید گوشی خود را شارژ کنید و توجه  همین زمان بهترین موقعی اس
ــته باشید که اگر به طول عمر باتری گوشی خود اهمیت می دهید، نباید تا زمانی  داش
ــده آن را از برق جدا کنید. این کار در دراز مدت  ــارژ ش که باتری به صورت کامل ش
ــاهده می کنید که دیگر  ــه وارد کند و بعد از مدتی مش ــما صدم ــد به باتری ش می توان
ــی شما کارایی روزهای اول را نداشته و به احتمال زیاد بسیار سریع شارژ  باتری گوش

را تخلیه می کند.

شرلوکهلمزشوید

اندروید از ابزارها و گزینه های پیکربندی بسیار زیادی تشکیل 
ــیار  ــی برخی از ویژگی های بس ــده که ما اغلب به بررس ش
ــردی آن می پردازیم. گاهی اوقات این ویژگی ها از نگاه  کارب
ــطحی و ساده کاربران مخفی هستند و گاهی هم کامال  س
ــی دقیق زیرمنوها و جاهایی که  پنهان بوده و تنها با بررس
فکرش را نمی کردید قابل دسترسی هستند. اما اجازه ندهید 
یک ویژگی فوق العاده عالی و کاربری از دستتان در برود! حتی 
اگر خود را به عنوان یک کاربر حرفه ای اندروید قبول دارید، 
باید با تک تک منوها، دکمه ها و ابزارهایی که در گوشی تان 
به چشم می خورد، آشنایی داشته باشید. در این مطلب ما تمام 
تالش خود را خواهیم کرد تا مکان دقیق این ویژگی ها را درج 
کنیم، اما اگر گوشی شما از یک رابط کاربری سفارشی بهره 

می برد، شاید الزم باشد خودتان نیز کمی جست وجو کنید.
ــرویس های گوگل برای ارائه انواع خدمات  فریم ورک س
ــده و گوگل نیز به طور مرتب آن را  ــتیبانی استفاده ش پش
در پس زمینه به روزرسانی می کند. این فریم ورک شامل 
 Android ــکـن بدافزارهـا و همگام سازی ایمیل ها، اس
ــود. اندروید دیوایس منیجر  Device Manager می ش

ــما  ــه از این پس با نام ADM آن را قید می کنیم، به ش ک
ــی خود را ردیابی و قفل کنید، زنگ  اجازه می دهد تا گوش
آن را به صدا در آورید و یا تمام اطالعات آن را پاک کنید. 

به طور پیش فرض در ADM شما تنها قادر به مکان یابی 
و به صدا در آوردن زنگ گوشی هستید، اما اگر قصد دارید 
از تمام ویژگی های این بخش استفاده کنید باید به منوی 
تنظیمات اصلی رفته و سپس به بخش Security مراجعه 
کنید. در اینجا گزینه Device Administrators را پیدا و 
انتخاب کنید تا ببینید چه اپلیکیشن هایی دسترسی ادمین را 
ــما در اختیار دارند. با زدن تیک کنار  ــی یا تبلت ش در گوش
گزینه ADM می توانید قابلیت قفل و پاک کردن اطالعات 
گوشی را نیز به دو امکان قبلی اضافه کنید. شما می توانید با 
استفاده از چند روش کاربردی از راه دور به ADM دسترسی 
پیدا کنید. اگر تنها یک دستگاه اندرویدی دارید، می توانید 
ــتفاده کرده و به صفحـه اختصاصی  از هر مرورگر وبی اس
Android Device Manager رفته و به حساب کاربری 

ــوید. از اینجا شما می توانید نقشه ای که در آن  خود وارد ش
ــی شما مشخص شده را ببینید و دستور  مکان فعلی گوش
قفل یا پاک کردن تمام اطالعات را صادر کنید. البته قبل از 
اینکه این کار را انجام دهید، سعی کنید از امکان مکان یابی 
و به صدا در آوردن زنگ گوشی استفاده کنید تا شاید آن را 
در جایی غیرمنتظره پیدا کردید! اگر از چند دستگاه اندرویدی 
استفاده می کنید، باید از اپلیکیشن ADM بهره ببرید که به 

شما اجازه مدیریت و مکان یابی آنها را می دهد.

یکتواناییبالاستفادهوکاربردیدراندروید

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه
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بازی کوچک این هفته Magic Academy 2 نام دارد. این بازی یک عنوان در سبک 
Hidden Object است.

این سبک بازی اولین بار در روزنامه ها و مجالت خلق شد و بعدها پا به دنیای بازی های 
ویدئویی گذاشت.

ــبک، بازیکن باید در دل تصویری شلوغ یک یا چند شیء خاص را بیابد. این  در این س
ــد و Magic Academy 2 تقریبا همه انواع  ــبک می تواند انواع مختلفی داشته باش س

این سبک را شامل می شود.
در برخی از مراحل شما باید اشیاء خاصی را که همه شکلی تقریبا یکسان دارند در تصویر 
بیابید. در برخی از مراحل نیز باید بر اساس الگوهای ارائه شده اشیاء پنهان را پیدا نمایید. 
برخی از مراحل برای تقویت زبان انگلیسی نیز مناسب هستند. در این مراحل، اشیاء نام 
ــوند و شما باید آن ها را پیدا کنید. گاهی نیز باید تفاوت های موجود میان دو  برده می ش
تصویر کامال شلوغ را تشخیص دهید، در حالی که این تفاوت ها بسیار اندک هستند. در 
میان مراحل متعدد بازی، مینی گیم هایی نیز طراحی شده است که تجربه هر چند کوتاه 
آن ها خالی از لطف نیست. در صورت ناتوانی از یافتن برخی از اشیا، می توانید از سیستم 
ــت کمک بازی استفاده کنید. کلیک های پی درپی و بی هدف به جریمه شدن و  درخواس

کسر زمان منتهی می شود.
ــر از 70 مگابایت از آدرس زیر  ــل می توانید این بازی را با حجمی کمت ــورت تمای در ص

دانلود کنید:
http://goo.gl/1XEZ6Y

دقتخودرامحکبزنید

 آیـا کارت گرافیـک GeForce GT 730 بـا حافظـه 4GB بـرای 
کارهای سنگین گرافیکی و اجرای بازی ها مناسب است یا نه؟

ــوب می  شود.  ــط محس این کارت گرافیکی، یک کارت گرافیکی میانی با قیمت متوس
ــتفاده از این کارت  ــروزی را با اس ــای گرافیکی و بازی های ام ــا تمام برنامه ه تقریب
ــخص این کارت گرافیک، یکی از بهترین های امروز  می توان اجرا نمود اما به طور مش
ــروز موجود در بازار، 11  ــوری که توان بهترین کارت گرافیک ام ــود، به ط تلقی نمی ش
ــت. نوع حافظه کارت گرافیک نیز تاثیر به سزایی  ــتر از این کارت گرافیک اس برابر بیش
 GDDR 5 در راندمان آن ایفا می کند. در صورتی که حافظه این کارت گرافیک از نوع

باشد، توانمندی این کارت گرافیک تا نزدیک به 2 برابر افزایش می یابد.

 آیا می توان از طریق بلوتوث دو رایانه را با هم شبکه کرد تا بتوانند 
با هم بازی کنند؟

ــت. در واقع این فناوری پروتکل  ــده اس ــاخته ش فناوری بلوتوث برای انتقال فایل س
خاص خود را دارد و روش های منحصر به فردی برای شناسایی و مجزا کردن رایانه ها 
ــایی رایانه های همبازی  ــر دارد، در حالی که بازی های رایانه ای برای شناس از یکدیگ
ــت برای گوشی های تلفن همراه این  ــتفاده می کنند. ممکن اس خود از پروتکل IP اس
ــد اما بازی های رایانه ای برای اجرا در شبکه، به  ــده باش ــاخته ش چنین بازی هایی س
ــبکه های مبتنی بر IP مانند LAN ،Wi�Fi ،Ad HOC یا اینترنت نیازمند هستند و  ش

نگارنده، تا به امروز هیچ بازی با این قابلیت ندیده است.

 آیا می توان بازی های کنسـول های PS4 و Xbox One یا رایانه را 
با هم شبکه کرد؟

ــد، این کار  ــن چنین قابلیتی را در بازی گنجانده باش ــازنده بازی ای در صورتی که س
ــد پلتفرم متعدد اجرا  ــا به طور همزمان روی چن ــد بود. برخی از بازی ه ــن خواه ممک
 Xbox ــوند. مثال بسیاری از بازی های امروزی به طور همزمان در کنسول های می ش
ــازنده بازی امکان اجرای  ــتند. در صورتی که س One  PS4 و ویندوز قابل اجرا هس

ــد، بازیکنان از پلتفرم های مختلف  ــرای بازی ایجاد کرده باش Cross Platform را ب

ــیاری از بازی ها تنها در شرایط  ــت که بس ــوند. گفتنی اس می توانند با هم همبازی ش
ــوند و بازی های بسیار  ــبکه می ش ــرور اصلی بازی با پلتفرم های دیگر ش اتصال به س
معدودی وجود دارند که امکان شبکه کردن یک رایانه و یک کنسول را در یک شبکه 

محلی مهیا کرده باشند.

بازیکوچک

پرسشوپاسخبازی

ــا ادامه بازی، این  ــند. ب هر نوع تهاجم به نظر می رس
ــت که می تواند شکل دفاعی بازی را ادامه  بازیکن اس
ــا همه چیز را تغییر دهد. در بازی، دو انتخاب  داده و ی
ــرایط  پیش روی بازیکنان خواهد بود. انتخاب اول، ش
ــندان( است. با انتخاب این مسیر پیشرفت،  Anvil )س

ــتحکامات و افزایش توان  ــمت تقویت اس ارتش به س
دفاعی پیش خواهد رفت.

ــرایط Hammer )پتک(  نقطه مقابل این انتخـاب، ش
است. با این انتخـاب، ارتقاهای بعدی برای نیروهای 
ــرعـت عمـل و قدرت تهاجمی  نظامی و تجهیزات، س
ــوان دفاعی  ــل، از ت ــد و در مقابـ ــش می ده را افزای
ــن رو باید  ــت. از ایـ ــی خواهد کاس ــای نظام نیروه
ــان دیگر ارتش های بازی،  ــت ارتش بریتانیا در می گف
منعطف ترین رفتار را از خود نشان می دهد اما انتخاب 
ــه نبردی  ــت ک ــرای بازی به این معناس ــن گروه ب ای
ــت. ارتش  ــی پیش رو خواهید داش طوالنی و فرسایش
دوم آلمان می تواند در کوتاه ترین زمان ممکن حمله را 
آغاز کند اما ارتش بریتانیا خیلی دیر توان ایفای نقش 
ــروع کامال  ــت که ش پیدا خواهد کرد. این در حالی اس
ــرای مهاجمان زودهنگام  ــی این ارتش، کار را ب دفاع

سخت تر خواهد کرد.
ــعه جدید بازی، در کنار دو نسخه پیشین،  ــته توس بس

ــای چند نفره بازی  ــیار کامل تری به نبرده معنای بس
ــرکت قهرمانان داده و استراتژی های بسیار پیچیده  ش
ــب هیجان انگیزتر کرده  ــای این بازی را به مرات و زیب
ــت. البته بخش کمپین بازی شامل نبردهای جدید  اس
ــت و عالقه مندان به مبارزات  ــرای ارتش بریتانیا اس ب
ــیار  ــتانی و Skirmish می توانند تجربه های بس داس

جالبی در بخش یک نفره داشته باشند.
ــی جدیـد  ــروی نظامـ ــد، 15 نی ــه جدی ــت نقش هش
ومنوهای ارتقا یافته بازی، از تازه هـای بستـه توسعـه  
 Company of Heroes 2: The British Forces

محسوب می شوند.
ــت کاراکترها و به  ــخه حرک ــازنده بازی در این نس س
ــیده  خصوص تانک ها را از منظر گرافیکی بهبود بخش
است. در حالی که شکل حرکت نیروهای نظامی یکی 
ــخه های  ــین برانگیزترین نکات گرافیکی نس از تحس
ــای گرافیکی جدید  ــد، بهبوده ــوب می ش پیش محس

بازی را از همیشه چشم نوازتر کرده است. 
ــته  ــی به این بس در مجموع منتقدان بازی روی خوش

توسعه جدید نشان داده اند.
 Company of Heroes 2: The British ــازی  ب
ــت و مانند همه نسخه های  Forces، 84 امتیازی اس

قبل تنها در سیستم های عامل ویندوز میزبانی می شود.

ــری بازی Just Cause بیشتر به خاطر گستردگی  س
گیم پلی و تنوع بخش های بازی در سرزمین های بسیار 
وسیع شناخته می شود. به ندرت می توان یک بازی پیدا 
ــیع و بزرگ طراحی شده باشد.  کرد که تا این اندازه وس
ــخه دوم بازی در آن به تصویر  وسعت جزیره ای که نس
کشیده شده بود، 1000 کیلومتر مربع تخمین زده می شد. 
ــود، مو به مو و به  ــام این جزیره با جزئیات خاص خ تم
ــده بود و از این منظر، بازی  ــتی طراحی ش صورت دس
پتانسیل بسیار باالیی برای گستردگی گیم پلی در اختیار 
ــخه های بازی، یک  ــت. قهرمان بازی در تمام نس داش
ــده و با قابلیت های اغراق آمیز  نیروی نظامی مهارت دی
ــت. فیزیک بازی نیز در نوع خود بسیار اغراق آمیز و  اس
غیرواقعی طراحی شده تا همه چیز برای یک نبرد صرفا 

فانتزی و عجیب آماده باشد.
Just Cause به عنوان یک بازی با برخی از فیلم های 

اغراق آمیز هالیوودی یا حتی بالیوودی قابل قیاس است! 
ــته  ــی که به زبان خودمانی خیلی زور دارد، خس قهرمان
ــی رود، هلی کوپتر،  ــت باال م ــوار راس ــود و از دی نمی ش
ــادگی  ــیله دیگری را به س هواپیمای جنگنده یا هر وس

ــکر رو به رو  ــا با یک لش ــد و تک و تنه ــت می کن هدای
ــک همه این اتفاقات )که ممکن است  ــود. بی ش می ش
کامال خنده دار تلقی شود( طرفداران خاص خود را دارد. 
حتی منتقدان بازی نیز به Just Cause به عنوان یک 
ــتان سطحی اش امتیاز خوبی  ــن – ماجرایی با داس اکش
ــخه به  دادند )85 امتیاز( و فروش بیش از 6 میلیون نس
طور رسمی و 500 هزار بازیکن فعال تا به امروز، موفقیت 

اکشن اغراق آمیز این بازی را به نمایش می گذارد.
ــیار خوبی برای  ــت که سازنده بازی دلیل بس این جاس
ــات کالما  ــوم این بازی با خصوصی ــخه س ــاخت نس س
 Just .ــین در اختیار دارد ــخه های پیش ــترک با نس مش
ــی که تا کمتر از 3 ماه دیگر به عرضه  Cause 3 عنوان

 Just عمومی گذاشته خواهد شد، نسخه اغراق آمیزتر از
Cause 2 است.

Just Cause 3 باز هم در یک جزیره وسیع به تصویر 

ــعت، این جزیره بازی هم  ــود. از نظر وس کشیده می ش
ــعت دارد اما این جزیره کامال  ــر مربع وس 1000 کیلومت
ــادی از آن در چند  ــت و بخش های زی ــتانی اس کوهس
الیه با راه های متعدد زیرزمینی و ساختمان های مرتفع 

طراحی شده است. در نسخه قبلی، همیشه می شد یک 
وسیله نقلیه پیدا کرد تا مسیر را سریع تر پیمود. در نسخه 
جدید، لباس بالدار، ابزار همیشگی قهرمان بازی است. او 
ــاختمان های بلند  می تواند از هواپیما بیرون بپرد یا از س
ــیرجه بزند.لباس بالدار او به کمک چند شتاب دهنده  ش
حتی برای پرواز کردن از روی زمین نیز مناسب است. از 
این منظر باید Just Cause 3 را با بتمن مقایسه کرد!
ــا همچنان اغراق آمیز  ــده ام فیزیک بازی باز طراحی ش
ــمان  ــیء را تا به آس ــا می تواند یک ش ــت. انفجاره اس
پرتاب کند و ضربات فیزیکـی به دشمنان بازخوردهای 

طنزآمیزی به جای بگذارد.
ــود و  ــن تلقی می ش ــان خش Just Cause 3 همچن

ــلیک  ــونت حاصل از ش فیزیک اغراق آمیز آن، در خش
گلوله، انفجار یا ضربات فیزیکی مشهود خواهد بود.

ــازنده بازی سالح های گسترده تری در بازی قرار داده  س
ــت. از سالح های سرد و سبک مانند چاقو تا موشک  اس
اندازهای 20 متری، در بازی دیده می شود. وسایل نقلیه 
نیز کامال متنوع هستند. جدیدترین هواپیماهای جنگنده، 
ــی و اتومبیل های آخرین مدل در  هلی کوپترهای نظام
ــده اند. همه این تجهیزات با  ــیده ش بازی به تصویر کش
ــده اند تا  ــطح جزیره توزیع ش ــبی در س پراکندگی مناس
ــه و کناری، اتفاق جالبی را تجربه  بازیکنان در هر گوش
ــه هیچ وجه تالش نمی کند  ــد. Just Cause 3 ب کنن
ــا برای اغراق های خود دلیلی منطقی طرح کند. وقتی  ت
بتمن کار اغراق آمیز انجام می دهد، می توان یک عمل 
ــوپر قهرمان پذیرفت اما قهرمان  خارق العاده را از یک س
ــت و اغراق های بازی،  ــک تکاور اس Just Cause ی

بخشی از خصوصیات آن است.
ــول های Xbox One ،PS4 و  ــازی در کنس ــن ب ای

سیستم های عامل ویندوز میزبانی می شود.

اکشنبهسبکهندی!
Just Cause 3همچناناغراقآمیزخواهدبود

استراتژیپتکوسندان
آخرینبستهتوسعهمستقلبرایCompany of Heroes 2خوشدرخشید

 وحید     صفــایی

ــی از  ــادآور یک ــوان Company of Heroes ی عن
ــتراتژی بالدرنگ  ــان ترین بازی های سبک اس درخش
ــور ما نیز طرفداران بسیاری  ــت؛ سبکی که در کش اس
ــته  ــخه از این مجموعه، یک بس دارد. جدیدترین نس
 Company of Heroes 2  ــتقل برای ــعه مس توس
 Company of Heroes 2: The British  است که

Forces نام گذاری شده است.

 Company of Heroes 2 ــی ــخه  قبل ــر دو نس اگ
ــی می دانیـد که این  ــید، به خوب ــه کرده باش را تجرب
ــه نمایش  ــارزه کالس محور را ب ــک مب ــه ی مجموع
ــت. در دو نسخه اول، 4 ارتش متفاوت به  گذاشته اس

نمایش گذاشته شد.
دو ارتش اصلی درگیر نبرد در نسخه اول )هسته اصلی 

بازی( شوروی و آلمان بودند.
ارتش آلمان در این نسخه، نقشی دفاعی ایفا می کرد. 
در نسخه دوم، دو ارتش آمریکا و نوع دوم ارتش آلمان 
ــد. در این بازی، آلمان ها نقشی  به نمایش گذاشته ش
ــتند. در حالی که روس ها و آمریکایی ها  هجومی داش
ــده  ــترده معطوف ش بر نبرد پرتعداد و با تجهیزات گس
بودند، آلمان ها نبرد تخصصی را به نمایش می گذارند. 
ــته توسعه مستقل جدید، از ارتش بریتانیا  اینک در بس

پرده برداری می شود.
ــک نقش کامال  ــا در مجموعه بازی، ی ــش بریتانی ارت
ــن مراحل بازی به  ــا خواهد کرد. از اولی ــل را ایف مکم
ــاف ارتش تازه وارد  ــوان دریافت که انعط خوبی می ت
ــمنی مناسب جلوه  می تواند آن را در برابر هر نوع دش
دهد. در آغاز بازی، ارتش بریتانیا رفتاری کامال دفاعی 
ــازنده بازی نقطه آغازین بازی با  دارد. از این منظر، س
ارتش بریتانیا را با ارتش اول آلمان ها مقایسه می کند. 
ــا و آمریکایی ها تهاجمی تر رفتار  در حالی که روس ه
می کنند، بریتانیایی ها با تجهیزات و نیروهای دفاعی، 
ــروی و فتح مکان های  ــیار اندکی برای پیش توان بس

جدید از خود نشان می دهند.
ــد بسیار محکمی در مقابل  در مقابل، بریتانیایی ها س

خبربازی

خبربازی
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مشهـد    
نرجس سزاوار

مطهره سپهری خدایی
بردسکن

افقـی:

جدولشماره380

اسامی برند    گان مسابقه حل جد    ول شماره ۳۷۹
بایت جد    ول شماره ۳۷8

  سالم بایت. بهترین نرم افزارهایی که برای جلوگیری از هک خوردن و ویروسی شدن 
برای گوشی و کامپیوتراست، معرفی کن. ممنون

 با سالم. به همه بایتی های عزیز. لطفا در بخش بازی اگر امکان دارد، هر چند هفته 
بخشی را به کدها و رمز بازی های پرطرفدار اختصاص دهید. با تشکر 

ای دی اس ال شرکت  ما مشترکان  رنج های  و  درد  منعکس کننده  لطفا  بایت.   سالم 
مخابرات باش. سپاسگزارم 

چه  از  رایت  براي   HD ضبط  و  فیلم برداري  دوربین هاي  پیشرفت  به  توجه  با   
نرم افزارهایي مي توان استفاده کرد و در ضمن آیا CD براي رایت HD موجود است؟ 
با چه نامي مثال "نرو 7" توانایی رایت HD را ندارد. خواهشا به صورت کامل روش 

رایت را آموزش بدهید.

رایانه ای  "لطفا  میکنم،  درخواست  دارم  که  است  دفعه  دو  االن  تا  بایت.  سالم   
برایکارهای عمومی معرفیکنید"!

 سالم بایت. من تازه با شما آشنا شدم. قسمت لینکدونی خیلی جالب است. لطفا 
لینک های کاربردی برای خانم ها را بیشتر کنید. ممنون

 سالم بایت. اطالعاتی در مورد گوشی Xperia Z و قیمت آن می خواهم. ممنون

تا دو میلیون معرفی  بایت عزیز. لطفا چند گوشی ویندوز فون در حد 1.5   سالم 
کنید. ممنون می شوم

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

 بایت پیشرفت کردی! امروز اتفاقی دیدم از شهرهای دیگه ای به جز خراسان هم برنده 
جایزه جدول داشتی! به امید جهانی شدنت!

آموزش  را  ویندوز  در  پاورپوینت  ساخت  لطفا  هستم.  مبتدی  بسیار  بایت.  سالم   
بدهید. ممنون

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

 سالم. لطفا یک لپ تاپ خوب تا 2 میلیون تومان معرفی کنید. متشکرم

 لطفا قیمت لپ تاپ و تبلت و گوشی موبایل را با مشخصات بگذارید.

 با سالم. لطفا در صفحه آخر محصوالتی را معرفی کنید که به مرحله اجرا هم رسیده 
باشند.

 سالم بایت عزیز. من می خواستم تبلت بخرم. ممنون می شوم مطلبی در مورد تبلت 
داشته باشید تا یک تبلت مناسب با احتیاجاتم بگیرم.

مهـرانذوالفقـاری-مریمخورشـاهی-سـلیمهرحیمـی-هادی
بروشـکی-فریباضابطیان-کیارشآبداری-مبشـرزمانی-سجاد
یاراحمـدی-بیبیهداابافت-سـیدمجتبیرحیمی-عبدالرحمان
وضعیرودی-ابوالفضلمرشـدلو-عمادسـعادتعاکفی-حسـن
سمیعی-آیدیننوری-مریمحسنآبادی-مسعودرئیسالمحدثین
-رضاعباسزاده-مهدیزراعتی-محمدعلیکریمی-محمدحسن
جعفری-فریبارضایی-سـمانهروحانی-زهراامیریجامی-مهدی
مظلومـی-زهراصنعتـی-بیژنکچرانلویی-رضافردوسـیمکان
-تهمینهدهقان-پیمانقنبری-عیسـیدهقـان-رضاگوهری-
سیدهادیبیات-جوادبیاتفاطمهاخوانیزد-امینزریننژاد-مریم
رفیعزاده-عیـنا...محمدپور-روحا...محمدپور-علیرضاسـهامی
-علیخانی-نعمتاسـماعیلزاده-بهاراسـماعیلزاده-گالبتون
خانی-احمداسماعیلزاده-پروانهخانی-ابوالفضلمحمدپور-لیال
محمدپورطولش-آقجهرفیعزاده-عادلمحمدپور-سـحرصادقی
-حمیدرضـاخالـقزاده-علیاصغرپـرورش-جعفرترابیسـالمی
-عبـدا...ترابیسـالمی-غالمرضـانظـری-یاسـرسـعادتنژاد-
محمدرضاشهبال-حسیندری-کمیلچراغعلیسرکانی-فریده
ذوالفقـاری-ابوالفضلذوالفقاریایوری-مهـرانذوالفقاری-آرمان
اسـداللهی-نسـترنداروگر-حمیدرحیمیچیتگر-علیرحیمی

بایت به 2 نفر »یک نفر از مشـهد     و یک نفر از شهرسـتـان« از کسـاني که رمز جد    ول نشریه را ارسـال کنند    ، جوایزي 
به رسم یــاد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمیــل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پیـــامک 
به شـماره 2۰۰۰۹۹۹ قبــل از چاپ شـمــاره بعد    ي به د    فتر بــایت ارسال شود    . پیامک هاي ارســالي فقط باید     د    ر 

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

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

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

1- مدیر درگذشته شرکت اپل 2- شراب - شتر در زبان عربی - چاشنی 
ساالد 3- شیطان - از جشنواره های معروف سینمایی که هر سال در کشور 
فرانسه برگزار می شود - فشردن دکمه ماوس 4- شناسه کاربری - توده 
متراکم بخار آب در آسمان 5- روشن بودن چراغ ID - غرور و خودپسندی 
6- از شهرهای مذهبی کشورمان - عدد 11 - به نیروی گرانشی وارد بر 
جسم گفته می شود 7- از کشورهای عربی که پایتخت آن شهر صنعا است 
- از بازی های معروف رایانه ای - خاک سفالگری 8- یقین و ایمان داشتن به 
چیزی - مخصوص و خاص 9- از سایت های معروف به اشتراک گذاری فیلم 
و صدا و تصویر - آن چه که برای درمان بیماری مصرف می شود 10- واحد 
اندازه گیری سطح معادل 100 متر مربع - هماهنگ و متناسب - از میوه ها 

با بوی بسیار مطبوع - بدی و تباهی 11- از شرکت های بزرگ رایانه ای

رمز جد    ول ۳8۰  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)9 افقی و 8 عمودی( - )10 افقی و 1 عمودی( - )6 افقی و 11 عمودی( - )3 افقی و 9 عمودی(
)8 افقی و 3 عمودی( - ) 3  افقی و 1 عمودی( - )11 افقی و 1 عمودی( - )7 افقی و 3 عمودی(

)2 افقی و 1 عمودی( - ) 1  افقی و 6 عمودی( - ) 4  افقی و 4 عمودی(

)iPod( رمز جد    ول شمــاره ۳۷۹: آی پاد

عمـودی:

ــخت افزار و  ــرکت های بزرگ تولیدکننده س ــه اینترنتی - از ش 1- شناس
ــتان - از  ــوی دنیای مادی 3- فصل تابس نرم افزار 2- ذره باردار - فراس
ــتحب نماز 4- دهن کجی - اهلی و دست آموز - خطر کردن  ارکان مس
5- از شرکت های بزرگ تولیدکننده دوربین - ضلع روبه رو به زاویه قائمه 
ــت 7- مایه  ــیار معروف اس 6- آدمکش و جنایتکار - صبر این پیامبر بس
ــیاه در زبان  ــات - از انواع ویروس یاب ها - کافی و اندازه 8- رنگ س حی
انگلیسی - موجودی افسانه ای که گفته می شود از دهان آن آتش بیرون 
می آمده است 9- تخم حشرات - بله در لهجه مشهدی 10- عالمت ویژه 
ــتان گیالن 11- فایلی اجرایی که باعث  ــرکت اپل - طال - مرکز اس ش

محافظت از صفحه نمایش می شود

همـــراهباشـــماجـــدول

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی 



سالهشتـم/شمـارهسـیـصـدوهشتـاد/چهارشنبـه18شهریـور1394
9  S e p t e m b e r  2 0 1 5  /  w w w. K h o r a s a n n e w s . c o m

هفته نامه فنــاوری اطالعات روزنامه   خراســان 

د    بیر هفته نامه بــایت: 
سید     سعید     طباطبــایی

مد    یـر اجرایي:
مهد    ی یزد    ی نژاد    

شمــاره پیــامک
2000999

شمــاره تماس
 37617000

Email

Byte@Khorasannews.com

نشـانی
بلوار ســازمان آب )شهید     صاد    قی(

د    فتر مرکزی روزنامه خراســان
ضمیمه بایت

صفحهکلیدبپیچم!

 LG ــوی اختصاصی خود به نام ــیم و تاش ال جی  به زودی از اولین صفحه کلید بیس
Rolly که به طور انحصاری برای گوشی ها و تبلت ها طراحی شده رونمایی خواهد 

ــده و در درون جیب  کرد. این صفحه کلید انعطاف پذیر به راحتی می تواند پیچیده ش
ــایر صفحه کلیدهای انعطاف پذیری که هم  و یا کیف کاربران قرار گیرد. برخالف س
ــیلیکونی ساخته نشده بلکه از  ــتند، LG Rolly از مواد س اکنون در بازار موجود هس
ــیار مقاوم در برابر ضربه طراحی و ساخته شده  ــتیک ABS بس پلی کربنات و پالس
است. از این رو جنس پالستیکی آن منجر شده که بازخورد لمسی آن نیز به مراتب 
ــادگی قابل انجام خواهد بود. LG Rolly با  افزایش یابد. حمل و نقل این ابزار به س
استفاده از امکان اتصال بلوتوث 3.0 به تبلت یا گوشی های هوشمند متصل خواهد 
ــت که این صفحه کلید می تواند به طور همزمان به دو دستگاه  ــد. شایان ذکر اس ش
هوشمند موبایلی متصل شود. همچنین باتری این صفحه کلید، یک باتری ساده نوع 
ــت که به راحتی می تواند انرژی الزم به منظور کارایی این صفحه کلید را  AAA اس

تا 3 ماه تامین نماید.

صداازراهدور

سونی از اسپیکرهای جدیدی به نام SRS�LSR100 صحبت می کند. این اسپیکر 
ــت قرار می گیرد و می توان به عنوان  ــده که  به راحتی در دس به نحوی طراحی ش
ریموت کنترل تلویزیون از آن استفاده کرد. این اسپیکر از سیگنال 2.4 گیگاهرتزی 
ــپیکر متصل  ــتیبانی می کند تا صدا از تلویزیون یا هر پخش کننده دیگری به اس پش
ــده و پخش شود. ایده اصلی سونی برای عرضه این محصول آن است که صدای  ش
تلویزیون در کنار گوش کاربر پخش شود. برای مثال تصور کنید که در آشپزخانه در 
ــما نمی رسد و می خواهید  ــتید و صدای تلویزیون به خوبی به ش حال پخت و پز هس
صدای تلویزیون به گوش تان برسد. در این شرایط اسپیکر جدید سونی می تواند کارآمد 
باشد. این محصول  به واسطه یک دانگل با تلویزیون تعامل داشته و تمامی کارهای 
ــت آن  دکمه  گردی قرار دارد  ــمت راس یک ریموت کنترل را انجام می دهد. در قس
که با فشار دادن آن صدای اسپیکر قطع می شود. این اسپیکر دارای ابعاد 179 در 28 
ــت و وزن 440 گرمی دارد. همچنین طول عمر باتری آن نیز 16  در 71 میلی متر اس

ساعت است. قیمت این اسپیکر 167 دالر است و از 12 سپتامبر عرضه خواهد شد.

یکتاشویدیگر

اگر چه گوشی های تاشوی متعددی تا کنون توسط برندهای معروف جهان به بازار عرضه 
ــط Gareth Manko طراحی شده، نوعی گوشی  ــده است اما گوشی فوق که توس ش

مجهز به لوال و به شکل کتابی می باشد و امکان باز و بسته شدن دارد.
البته این لوال نامریی بوده و از این جهت محصول فوق را می توان انقالبی در زمینه طراحی 

گوشی های تا شو دانست.
Lunark مجهزبه دو صفحه نمایش متصل به هم است که می تواند تا شده و روی هم 

قرار گیرد. به صورت همزمان از هر یک از صفحه نمایش ها می توان برای کار مجزایی 
استفاده نمود. برای مثال روی یکی جزئیات تماس را مشاهده کرد و روی صفحه نمایش 
دیگر اپلیکیشن های مختلف را اجرا نمود. همچنین برای انجام بازی های مختلف از یک 
صفحه نمایش به عنوان اسکرین و از صفحه دیگر به عنوان پد کنترل لمسی استفاده کرد.
نکته جالب این که به سرعت می توان مدیاها و عکس ها را از یک صفحه به صورت لمسی 

به صفحه دیگر کشیده و در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشت.
این محصول هنوز در مرحله طراحی به سر می برد.

همراهیبرایگوشیهمراهشما

ــته از افرادی هستید که گوشی هوشمندتان را  ــما هم جزو آن دس اگر ش
هر دقیقه چک می کنید، اخیرا از یک شاهکار و راه حل چاپ سه بعدی به 
نام DreamMe که توسط یک فرد آلمانی به نام ایون جوه اختراع شده 
ــد. این محصول یک طرح ریزی کم هزینه چاپ سه  است، رونمایی ش
بعدی است و با قرار گرفتن روی اسمارت فون، محتویات صفحه نمایش 
را روی سقف اجرا می کند بدون آن که باعث افشای اطالعات شما شود. 
ــده و توسط اپلیکیشن انحصاری  DreamMe از یک مجموعه لنز پر ش

دستگاه کار می کند که هم برای اندروید و هم برای iOS موجود می باشد. 
فروش آن در دسامبر 2015 آغاز می شود و قیمتش فقط 18 یورو می باشد.

هوشمندیبرایکنترلحیوانات

ــتید که حیوان خانگی دارید و هنگامی که  ــته از افرادی هس اگر از آن دس
ــتن یکی از این  ــوید، با داش ــوید، نگران آن  ها می ش از منزل خارج می ش
دستگاه های هوشمند می توانید به  راحتی از وضعیت حیوان خود آگاه شوید.
این دستگاه هوشمند که PetBot نام دارد به حیوان خانگی شما این امکان 
را می دهد تا بتواند برای صاحب خود سلفی بگیرد و برای او ارسال کند. همان 
ــاهده می کنید این محصول 189 دالری دارای طراحی بسیار  طور که مش
ــکلی که یک جفت گوش در قسمت باالی  بامزه و خالقانه ای بوده به ش
دستگاه وجود دارد. دستگاه مجهز به WiFi بوده و کاربر به راحتی می تواند 

صدای خود را ضبط کرده، آپلود کند و برای حیوان خود ارسال نماید.

 شاد ی طباطبایی

عکسبگیریدودرلحظهچاپکنید
شرکت پوالرید به تازگی دوربین Snap را معرفی کرده که می تواند بدون وقفه عکس گرفته و همان موقع چاپ کرده و به شما تحویل دهد. جالب 
 Zero Ink این که برای انجام آن نیاز به هیچ گونه جوهری هم ندارد. حقه ای در این محصول به کار گرفته شده که به تکنولوژی چاپ بدون جوهر یا
Printing معروف بوده و توسط شرکت ZINK توسعه یافته است. به جای استفاده از جوهر، این دوربین از کاغذ چاپ مخصوصی استفاده می کند که در 
آن از بلور های رنگ فیروزه ای و زرد و قرمز، تحت پوشش محافظی پلیمری استفاده شده است. چاپگر مجهز به فناوری ZINK به کار رفته در دوربین 
Polaroid Snap می تواند با فعال کردن این کریستال ها، یک عکس تماما رنگی به شما تحویل دهد. اندازه عکس ها 2 اینچ در 3 اینچ است اگر دلتان 
بخواهد می توانید این عکس ها را در اندازه های بزرگ تر نیز چاپ کنید چون که دوربین Polaroid Snap می تواند عکس هایی با کیفیت 10 مگاپیکسل 
گرفتــه و در حافظـه microSD ذخیره کند. این دوربین توانایی استفاده از کارت حافظه هایی تا اندازه 32 گیگ را دارد. دوربین این گوشی امکان عکس 

گرفتن در حالت های مختلفی چون رنگی و سیاه و سفید و طرح قدیمی را دارد. شما می توانید برای گرفتن سلفی زمان 
مشخصی برای آن تعیین کنید و همچنین از امکان Photo Booth نیز بهره مند است که 

 Polaroid Snap ر می تواند در مدت 10 ثانیه 6 عکس پشت سر هم از شما بگیرد. دوربین د
در سه 4 رنگ سیاه، سفید، قرمز و زرد آبی در دسترس خواهد بود و با قیمتی معادل 99 دالر 

ماهه آخر سال 2015 برای عموم عرضه خواهد شد.       
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