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فضای  عالی  شورای  دوم  دور  از  جلسه  نخستین  در 
مجازی، با توجه به پایان دوره و با اتفاق آرای اعضا، 
»سیدابوالحسن فیروزآبادی« به عنوان دبیر جدید شورا و 

رئیس مرکز ملی فضای مجازی انتخاب شد.
خبری که زمزمه های آن از روزهای قبل میان فعاالن 
اما  ارتباطات شنیده می شد.  و  فناوری اطالعات  حوزه 
آنچه باعث شد جلسه روز چهارشنبه شورای عالی فضای 
مجازی دو چندان خبر ساز شود غیبت فردی بود که از 
11 آبان 92 تا 25 شهریور 94 دبیری این مجموعه را 
بر عهده داشت موضوع غیبت »محمدحسن انتظاری« 

دستمایه تبلیغات جدید رسانه های مخالف دولت شد.

بازنگری در اعضای شورا
نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی 27 اسفند 
سال 90 تشکیل و مهدی اخوان بهابادی، دبیری شورا را 
بر عهده گرفت. او در ابتدا، کار خود را با حمایت تمام قد 
دولت دهم شروع کرد تا آنجا که اساسنامه ای تصویب 
شد دال بر اینکه شورای عالی فضای مجازی به لحاظ 
مالی تحت نظارت سازمان بازرسی نباشد یعنی به عنوان 
یک نهاد مستقل از بودجه ونظارتی جداگانه برخوردار 
باشد. اما روزهای خوش دوران آغازین شورا چندان پایدار 
نبود و خیلی زود روابط شورا با دولت وقت تیره شد. گفته 
می شود از آغاز به کار شورای عالی فضای مجازی که 
به تازگی عمر چهار ساله اولیه آن به پایان رسیده روی 
هم رفته این شورا 22 جلسه برگزار کرده است که سهم 
دولت قبل از این جلسه ها 13 و دولت فعلی 9 جلسه 
است؛ جلساتی که گویا باید با حضور همه اعضا ماهانه 
برگزار شود. ناپیوسته بودن جلسات یکی از مواردی است 
که بسیاری در خصوص آن گالیه دارند که دراین میان 
به اظهار نظر احمد سالک، رئیس کمیسیون  می توان 
به  داشت که  اشاره  اسالمی  فرهنگی مجلس شورای 
رؤسای  از  و  معترض  این شورا  نشدن جلسات  برگزار 
قوا هم به خاطر اقدام نکردن برای تشکیل این جلسات 
گالیه کرد. به اعتقاد بسیاری از فعاالن حوزه فناوری 
اطالعات وارتباطات با آنکه عمر شورای عالی فضای 
خروجی  هنوز  اما  است  رسیده  سال  چهار  به  مجازی 
این  در  و  است  نشده  دیده  شورا  این  از  توجهی  قابل 
میان عده ای اختالف نظر و فاصله نگرش بین اعضای 
شورا را دلیل اصلی برگزار نشدن پیوسته این جلسات 
می دانند. یک فعال حوزه  آی سی تی در گفت و گو با یکی 
از خبرگزاری ها در پاسخ به این سؤال که گفته می شود 
تعاریف  و  است  زیاد  شورا  ترکیب  در  فکری  فاصله 
ندارد  از مباحث حوزه فضای مجازی وجود  مشخصی 
بنابراین در این خصوص چه باید کرد می گوید: شورا باید 
تعاریف و راهبردهای فعالیتش را روشن سازد. واقع امر 
آن است که در ساختار کاری شورا اکنون با مشکل تعدد 
نگاه ها و وتعاریف روبه رو هستیم. به همین دلیل وقتی 

از افق باالتر به کار شورا نگریسته می شود تلقی عمومی 
این است که شورا کار چندانی انجام نمی دهد اما به این 
معنی نیست که نمی خواهند، بلکه اختالف نظرها چنان 

است که منتج به رأی اتفاق آرا نمی شود.
آنچه پیداست برگزار نشدن جلسات ماهانه شورای عالی 
فضای مجازی به دلیل اختالف نظر بر سر مفاهیم و 
تعاریف بین اعضای شورا از یک سو و اختالف های دیگر 
میان شورا و وزارت ارتباطات سبب شده در ماه های اخیر 
صفحات بسیاری از رسانه های حوزه  آی سی تی به این 
این  از  یکی  یابد.  اختصاص  اظهارنظر ها  و  اختالف ها 
اطالعات  ملی  شبکه  به  انگیز  بحث  شدت  به  موارد 
عالی فضای مجازی  دبیر سابق شورای  باز می گردد. 
با تأکید بر اینکه این شورا به هیچ عنوان روند فعلی 
وزارت ارتباطات درباره ارائه نکردن گزارش قابل استناد 
و مکتوب از شبکه ملی اطالعات را قبول ندارد، گفت: 
در حال تهیه گزارش هایی برای رئیس جمهوری هستیم 
زیرا ممکن است این روند در سال جاری نیز استمرار 
داشته باشد؛ حال آنکه اگر نظارت مناسبی بر اجرای این 
طرح صورت نگیرد قطعا به ضرر کشور خواهد بود و این 
در حالی بود که شخص وزیر از روند اجرای شبکه ملی 
اطالعات بنا بر آمارهایی که ارائه می داد اظهار رضایت 
می کرد. اختالف ها تنها به اجرای شبکه ملی اطالعات 
خالصه نشد و رفته رفته دامنه آن به سایر موارد نیز 
کشیده شد و در آخرین مورد »انتظاری« خواستار نظارت 
بر بودجه وزارت آی سی تی شد، درخواستی که فرجام 
آن به عمر دبیری "محمد حسن انتظاری" نرسید و به 

عبارتی باید گفت پرونده بیست ماهه فعالیت دومین دبیر 
شورای عالی فضای مجازی با نامه ای به مضمون تشکر 
از همکاران و خداحافظی بسته شد. دبیر آخر شورای 
است،  فیروزآبادی«  »ابوالحسن  مجازی  فضای  عالی 
کسی که گفته می شود یکی از گزینه های پیشنهادی 
دولت  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  برای 
و   1340 متولد  آبادی  فیروز  است.  بوده  امید  و  تدبیر 
 زاده نجف است. پدر وی مرحوم آیت ا... فیروزآبادی از 
روحانیون سرشناس حوزه علمیه قم به شمار می رفت. 
فیروزآبادی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد 
در رشته مهندسی برق با گرایش مخابرات از دانشگاه 
علم و صنعت بوده و اکنون در مرحله دفاع از تز دکترای 
ملی  دفاع  عالی  دانشگاه  در  استراتژیک خود  مدیریت 
در   ICT پروژه های  مدیریت  و  اجرا  طراحی،  است. 
دوره های  اجرای  و  و طراحی  به مدت 25 سال  کشور 
آموزش رشته مخابرات از جمله خدمات قابل توجه او 
به شمار می رود. فیروزآبادی در طول دوران خدمت خود 
عهده دار مشاغل و سمت هایی بوده است که می توان 
به مدیرعاملی و نایب رئیسی هلدینگ مدیریت صنایع 
نوین تامین، ریاست هیات مدیره شرکت تأمین تلکام 
)مجری پروژه اپراتور موبایل نسل سوم با نام تجاری 
رایتل( و... اشاره کرد. در عین حال در رزومه دبیر جدید 
شورای عالی فضای مجازی فعالیت مطبوعاتی از سال 
59 تا 61 مشاهده می شود که می توان این مورد را به 
فال نیک گرفت که ارتباط سومین دبیر با رسانه ها بیشتر 

از قبل شود.

مدیران جدید در شورایی از جنس فناوری
آغاز دور جدید شورای عالی فضای مجازی با انتخاب مدیری فناورانه

فاصله فکری در ترکیب ش�ورا زیاد است و تعاریف مشخصی از مباحث حوزه 
فضای مجازی وجود ندارد

گرانی اینترنت در ایران اغراق است؟

 سعید    طباطبایی

شاید اشتباه ما این است که همیشه سرعت، کیفیت و قیمت اینترنتی که دریافت می کنیم 
را با آن چیزی که در کش��وره�ای پیش��رفته ارائه می شود، مقایس��ه می کنیم. البته اگر 
بخواهیم با کش��ورهای در حال توس��عه هم وضعیتمان را مقایسه کنیم باز هم وضعیت 

افتخار آمیزی نداریم.
این را می توان به س��ادگی از روی نظرات کاربران اس��تفاده کننده درک کرد. به عنوان 
مثال اگر اینترنتی که توس��ط مخابرات به مردم داده می شود کیفیت مطلوبی داشت این 
گونه نبود که همیشه صدای اعتراض کاربران اینترنت مخابرات شنیده شود. با اطمینان 
می توان گفت که همیشه هم مردم دنبال ارزانی نیستند و شاید اگر به آن ها یک اینترنت 
پرس��رعت و با کیفیت باال حتی با قیمتی گران عرضه ش��ود آن ها تمایل داشته باشند از 
آن استفاده کنند به جای این که ساعت ها از وقت با ارزش خود را صرف انتظار برای باز 
شدن یک صفحه ساده یا وصل شدن اینترنت کنند. یک کارشناس ارتباطات معتقد است: 
قیمت اینترنت پهن باند در ایران به خصوص در زمینه   ثابت نسبت به دنیا جایگاه نامطلوبی 
دارد. به طور کلی در زمینه  س��رعت اینترنت پهن باند ثابت در دنیا متوسط سرعتی که در 
اختیار مش��ترک قرار می گیرد در زمینه دانلود حدود 23 مگابیت بر ثانیه و در زمینه آپلود 

10.7 مگابیت بر ثانیه است.

این آمار طی چهار ماه گذش��ته ارائه ش��ده و تقریبا از جدید ترین آمارها به ش��مار می رود 
و برای این س��رعت متوس��ط قیمتی که برای کاربر در نظر گرفته می شود، حدود 5.24 
دالر است. این کارشناس در خصوص اینترنت پهن باند موبایل نیز اظهار کرده است که 
در این بخش هم س��رعت متوسط دانلود حدود 12.2 مگابیت و سرعت آپلود حدود پنج 
مگابیت بر ثانیه اس��ت.  در حالی که متوسط س��رعت اینترنت پهن باند خانگی در ایران 
حدود 5.6 مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود حدود 3.5 مگابیت بر ثانیه است که در نهایت 
پس از بررسی ها مشخص می شود این ارقام نسبت به میانگین های جهانی بسیار پایین 
بوده و برهمین اساس ایران در این خصوص رتبه 147 دنیا را به خود اختصاص می دهد. 
اما به هرحال این که گاه هم گفته می ش��ود قیمت اینترنت در ایران حدود 16 هزار برابر 
کشور های مختلف است امری اغراق شده و مبالغه آمیز است هرچند که در نهایت به طور 
معمول وضعیت ما نسبت به دنیا در دسترسی به اینترنت پهن باند چندان شرایط مناسبی 
ندارد. از آنجا که در این حوزه دولت و س��ازمان تنظیم مق��ررات ارتباطات اجازه افزایش 
تعرفه ها را نمی دهد می توان گفت تعرفه دسترسی کاربران اینترنت پهن باند موبایل ایران 
در قیاس با برخی کشورها وضعیت بهتری دارد، البته باید این مسئله را در نظر داشت که 
قطعا این موضوع در کیفیت نیز تاثیر گذار است و باعث کاهش کیفیت می شود. زمانی که 
اپراتورها نمی توانند هزینه های مناسبی جهت ارائه  خدمات باکیفیت دریافت کنند قطعا این 
موضوع در کیفیت آنها تاثیر گذاشته و موجب کاهش کیفیت می شود. برهمین اساس در 

بسیاری از مواقع اپراتورهای ما روی سرویس دیتا ضرر می دهند.
نکته  دیگر آن که بحث فروش پهن باند در دنیا به س��مت رایگان شدن می رود و در اکثر 
کش��ور ها در حال کاهش اس��ت، اما در ایران این اتفاق تاکنون رخ نداده است.  در حالی 
که همانطور که اش��اره شد در خارج از ایران و کشورهای توسعه یافته درآمد اپراتورها به 
س��متی می رود که براس��اس ارائه  خدمات حاصل شده باش��د و نه فروش پهنای باند اما 
متاس��فانه در ایران پهنای باندی که در اختیار توزیع کنندگان قرار می گیرد قیمتی گزاف و 
غیرمنطقی ایجاد می کند و باعث می شود برای رساندن تعرفه های این بخش به منطقه 
نیاز به تالش های متعدد باش��د. طبق آمارهایی که نت ایندکس ارائه کرده ایران رتبه 46 
دنیا از نظر قیمت اینترنت را داش��ته است. البته باید توجه داشت که با بدترین کشور دنیا 

تنها 16 رتبه فاصله داریم.

یادداشت
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بیشتر مدیران شرکت های فناوری ساکن دره سیلیکون 
هس��تند و این دره به نوع��ی در همه جا به عنوان مهد 
فناوری های نوین شناخته می شود و همه معتقد هستند 
که انس��ان های بزرگ و خالق��ی در این مکان حضور 
دارن��د اما مدیران جهان فن��اوری هم گاهی حرف های 
بس��یار عجیب و غریبی می زنند که باعث تعجب همه 
می ش��ود. بس��یاری از این مدیران هنگام مصاحبه های 
مختلف گاهی مانند یک کودک بی تجربه عمل می کنند 
و این موضوع در بسیاری از مواقع خنده دار می شود. در 
این هفته برخی از این سخنان عجیب و غریب مدیران 
حرفه ای و شناخته شده را برای شما نقل قول می کنیم، 

مسلما شما هم به خواندن این موارد عالقه دارید.

از لری الیسون بعید است
پ��س از اخراج " م��ارک هارد" از ش��رکت اچ پی، لری 
الیس��ون که مدیرعامل ش��رکت اوراکل است به شکل 
بس��یار نامعقولی از او در یک��ی از مصاحبه هایش دفاع 
ک��رد. قب��ل از هر چیز باید بگوییم ک��ه " مارک هارد" 
ب��ه دلیل این ک��ه برخی از گزارش های مالی ش��رکت 
HP را جعل کرده بود از این ش��رکت اخراج شد و همه 

درس��تی این کار را تایید کرده بودند اما لری الیسون در 
س��خنرانی خود گفت که بعد از این که آن احمق های 
شرکت اپل تصمیم به اخراج استیو جابز از اپل گرفتند، 
اخراج کردن مارک هارد بدترین تصمیم گرفته شده در 
م��ورد کارگزینی در جهان فناوری بوده اس��ت. اما این 
انتهای کار نبود و آقای الیسون در یک حرکت نامعقول 

دیگر " مارک هارد" را به عنوان رئیس مشترک اوراکل 
استخدام کرد تا همه به نوعی به عقل او شک کنند.

کارول بارتز بی ادب است
حتم��ا خانم کارول بارتز را می شناس��ید. اگر با ایش��ان 
آشنایی ندارید باید بگوییم که مدیر عامل سابق شرکت 
یاهو بودند و همه می گویند ایشان بسیار هم بی اعصاب 
هستند. ظاهرا خانم بارتز نمی توانند به درستی خودشان 
را در مقابل انتقادهایی که از ایشان می شود کنترل کنند 
و اگر خبرنگاری س��وال های زیادی را در مورد موفقیت 
ایشان در یاهو بپرسد، کمی از کوره در می روند. بارتز در 
گفت وگوی خود با م�وس�س TechCrunch بسیار کم 
ظرفیت بود و در زمانی که از او در مورد پیشرفت هایش 
در مقایس��ه با استیو جابز سوال ش��د، طاقت خود را از 
دست داد و به مصاحبه کننده گفت که " مدت ها طول 
می کش��د تا در زمانی که در جایگاه من قرار می گیرید 
بتوانید خودتان را قانع به انجام کاری بکنید، پس گورتان 
را گم کنید! ". البته خانم بارتز پس از این مصاحبه سعی 
ک��رد که به نوعی از خ��ودش دفاع کند و گفت این که 
مجبور است به زودی چیزی شبیه آیپاد، آیپد یا هر چیز 
دیگر بسازد زیاد واقع بینانه به نظر نمی رسد. به هر حال 

این رفتار از او بسیار بعید بوده است.

مدیرعامل ایسر شرکتش را تحقیر می کند
مدیر عامل ایس��ر هم جزو آن دس��ته از مدیرانی است 
که زیاد در میان حرف هایش، سوتی می دهد. همان طور 

که می دانید ش��رکت ایسر چند سالی است که در زمینه 
تولید رایانه های همراه فعالیت های جدیدی را آغاز کرده 
است. مدیر عامل این شرکت در یکی از مصاحبه هایش 
به ظاهر سعی داشته است تا از شرکت ایسر تعریف کند 
و این کار را به نوعی با تحقیر کردن شرکت اپل انجام 
دهد اما ظاهرا همه چیز برعکس شده است و او در میان 
صحبت هایش از اپل تعریف کرده و باعث کوچک شدن 
شرکت خودش شده اس��ت. ما صحبت های او را برای 
ش��ما نقل قول می کنیم تا خودتان قضاوت کنید. او در 
مصاحبه اش گفته است که " اپل بیشتر به یک ویروس 
پیش��رفته و جهش یافته شباهت دارد و دیگر شرکت ها 
به نوعی به دنبال تبدیل شدن به یک آنتی ویروس در 
مقابل او هستند، درس��ت است که تا به حال موفق به 
متوقف کردن آن نش��ده اند اما ما معتقدیم که سرانجام 
لش��کریان غیر اپلی روزی موفق خواهند شد که جلوی 

این شرکت را بگیرند و آن را از پا درآورند. "

استیو بالمر، پدری بی فکر
اس��تیو بالمر را هم��ه می شناس��ند، او در میان مدیران 
فن��اوری به خاط��ر حرف های نامعقولی ک��ه می زند از 
همه معروف تر اس��ت. این مدیر عامل س��ابق شرکت 
مایکروس��افت، گاهی اوقات کارهایی می کند که همه 
را می خنداند. به عنوان مثال در یکی از سخنرانی هایش 
گفته اس��ت که " تربیت فرزندان م��ن از خیلی جهات 
به همان بدی دیگر بچه هاس��ت اما سعی کرده ام که از 
یک نظر آن ها را شست وش��وی مغزی بدهم و به آن ها 
گفته ام که حق استفاده از گوگل و آیپاد را ندارید". حاال 
خودتان قضاوت کنید که آیا این که او بچه هایش را از 
داش��تن بهترین پخش کننده موسیقی دنیا و استفاده از 
بهترین موتور جست وجوی حال حاضر جهان منع کرده 
اس��ت، کاری عقالنی است یا نه؟. گذشته از این موارد 
آیا درس��ت است که در یک مکان عمومی به این کرده 

خودش با افتخار اعتراف کند؟.

سونی به مشتریانش راه حل می دهد
آقای کن کوتاراگی که مدیر عامل س��ابق سونی است، 
در کنفرانس��ی ک��ه مربوط به معرفی کنس��ول جدید و 
گران قیمت این شرکت بود، راه حل بسیار جالبی را به 
مشتریان خود ارائه کرد. البته باید بگوییم که او به دادن 
این نظرات عجیب و غریب شهرت دارد و در سخنانش 
به این مورد اش��اره کرده اس��ت که اگر کس��ی توانایی 
مالی خرید این کنس��ول گران قیمت را ندارد می تواند 
کمی اضافه کاری کند تا بتواند به آسانی این کنسول را 
بخرد. همین صحبت ها باعث ش��د که چند ماه بعد این 
مدیر عامل مجبور ش��ود شرکت سونی را ترک کرده و 
جای خود را به فرد دیگری دهد که نظرات معقول تری 

را ارائه می دهد.

صنعت آی تی یکی از حوزه های تاثیرگذار در اقتصاد جهان محس��وب می ش��ود و در این 
حرفه اثرگذاری طراحی اپلیکیشن ها حرف اول را می زند. اپلیکیشن هایی که حاال دیگر به 
گوشی های هوشمند و تبلت ها محدود نمی شوند بلکه دامنه آنها تا شبکه های اجتماعی و 
تلویزیون های هوشمند هم گسترده شده و همین موضوع، دلیلی محکم بر حضور پررنگ 
اروپایی ها در این حوزه اس��ت به صورتی که در س��ال جاری، برای نخس��تین بار ارزش 
بازار اپلیکیشن های آلمان از یک میلیارد یورو گذشت. گفته می شود اروپا خانه بسیاری از 
طراحان بزرگ اپلیکیشن های موفق به ویژه در حوزه بازی های تلفن همراه است و نیمی 
از 50 اپلیکیشن برتر جهان که همگی در 5 کمپانی بازی ساخته شده اند را می توان در اروپا 
 Rovio, King, Wooga مشاه�ده ک�رد. از ای�ن ش��رکت ه�ای م�وف�ق م�ی ت�وان ب�ه
Supercell, Outfit7 و Nordeus اش��اره کرد.  نتیجه تحقیق مش��ترک گروه صنعت 

دیجیتال Bitkom و موسسه پژوهشی research2guidance نشان می دهد که اتحادیه 
اروپا در س��ال 2014 با درآمدی معادل 16/5میلیارد دالر، 19درصد از درآمد جهانی اپ را 
در اختیار داش��ت در حالی که سایر نقاط جهان یعنی 81 درصد باقیمانده، درآمدی معادل 
69/8 میلیارد دالر از محل اپلیکیشن ها داشته اند. همچنین در این گزارش آمده است که 
اپلیکیش��ن ها در مجموع باعث ایجاد یک میلیون ش��غل در اتحادیه اروپا شده اند، در سال 
2014 حدود 670هزار شغل به طور مستقیم با طراحی و فروش اپلیکیشن ها مرتبط بوده 
اس��ت که این رقم نسبت به س��ال 2013 حدود 26 درصد افزایش داشته است و البته در 
س��ال جاری نیز این افزایش دیده می شود. البته این افزایش در حالی است که بسیاری از 
اس��تارتاپ ها، عالقه چندانی به ماندن در اروپا ندارند و بیش��تر آنها راهی سانفرانسیس��کو 
می ش��وند تا تجارت خود را گس��ترده تر کنند. در این گزارش همچنین آمده است که اگر 
قانونگذاران اتحادیه اروپا در زمینه مالیات، ارائه تسهیالت و... با این استارتاپ ها همکاری 
بیشتری داشته باشند بی شک بر اقتصاد آنها تاثیری شگرف خواهد داشت. شاید بتوان آلمان 
را موفق ترین عضو اتحادیه اروپا در زمینه اقتصاد اپلیکیش��ن ها دانست، چرا که شاهد رشد 
فزاینده کاربران گوشی هوشمند و تبلت ها، فناوری پوشیدنی، خانه هوشمند، تلویزیون های 
هوشمند و... هستیم. محققان این دو شرکت انتظار دارند تا پایان سال جاری میالدی، آلمان 
حدود 1/3میلیارد یورو در زمینه اپلیکیشن های تلفن های هوشمند درآمد داشته باشد که این 
رقم نسبت به سال قبل از آن 41 درصد افزایش نشان می دهد و نسبت به 2 سال قبل نیز دو 
برابر شده است. در سال 2013 بازار اپلیکیشن در آلمان ارزشی معادل 547 میلیون یورو داشت 
که در سال 2014 به 910 میلیون یورو رسید و امسال هم که گفته می شود از مرز یک میلیارد 
یورو خواهد گذشت.  برنارد رولدر مدیرعامل گروه صنعت دیجیتال Bitkom  می گوید: رشد 
تولید اپ های گوناگون و استفاده کاربران از آنها درآلمان بدون وقفه ادامه دارد و این موضوع را 

می توان به روند رو به رشد استفاده مردم از تلفن های هوشمند و تبلت ها نسبت داد.
همچنین باید گفت که کاربران آلمانی نس��بت به گذش��ته، ساعات بیشتری را آنالین 
هس��تند ام��روزه 3 نفر از هر 4 آلمان��ی، حداقل هفته ای یک بار از اینترنت اس��تفاده 
می کنند. در این گزارش همچنین آمده اس��ت آلمان یکی از کشورهای طرفدار تفریح 
و س��رگرمی شناخته ش��ده است که درآن مش��اهده تلویزیون جایگاه نخست را دارد، 
گوش دادن به رادیو، دومین تفریح پرطرفدار آنهاست و پس از آن نیز ترجیح می دهند 
س��اعاتی از روز را به مکالمه های تلفنی با دوس��تان، اعضای خانواده و همکاران خود 
اختصاص دهند. عالقه به اینترنت در میان آلمانی ها به رتبه چهارم صعود کرده است 
و ب��ه همین دلیل میزان خرید اپلیکیش��ن ها نیز افزایش یافته اس��ت. در این گزارش 
همچنین آمده است که تنها در عرض 5سال تعداد کاربران اینترنت در آلمان 25درصد 

افزایش یافته است و حاال 99 درصد نوجوانان و جوانان آنالین هستند.

سلطه آلمان ها بر بازار اپلیکیشن ها
 گلس�ا ماهی�ان

از مدیران بعید است

اشتباهاتی از مدیران فناوری در کنفرانس های مختلف

مدی�ران فن�اوری گاهی مانند یک کودک بی تجربه عمل می کنند و اش�تباهات 
عجیبی انجام می دهند

یادداشت
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انگار عادت کرده ایم که برای حل مش��کالت راه طوالنی 
را انتخاب کنیم. سخنگوی شرکت مخابرات ایران، داوود 
زارعیان در گفت وگو با ایس��نا بیان داش��ت که تعرفه های 
فعلی اینترنت پرسرعت خانگی برای ارائه کنندگان اینترنت 
مقرون به صرفه نیس��ت. وی ازاقدام شرکت متبوعش در 
 ADSL ارس��ال چندین باره درخواست اصالح تعرفه های
خبر داد. ماجرای افزایش تعرفه های اینترنت بارها مطرح 
ش��ده و هر بار نیز اعتراض هایی را به همراه داشته است. 
این در حالی است که چهار سال شاهد این موضوع هستیم 
که مخابرات برای توس��عه شبکه مس��ی خود قدم از قدم 
برنداش��ته است؛ ش��بکه ای که تنها در دست این شرکت 
اس��ت و اقدامی هم ب��رای آن انجام نمی دهد. در برخی از 
مناطق مشهد خانواده ها متاسفانه در رنج نبود یک خط تلفن 

که از پایه ای ترین امکانات ارتباطی است، به سر می برند و 
برای استفاده از اینترنت مجبورند به امکانات بیسیم پرخطر 
و پرهزین��ه روی بیاورند. آیا همین ها نمی توانند برای این 
شرکت مشتری باشند؟ توسعه نیافتن امکانات مخابراتی 
آن هم پس از گذشت این همه سال اگر بهانه هایی مانند 
شرایط بد اقتصادی، تحریم و مسائل این چنینی را در پی 
داشته باشد، به هیچ وجه قابل قبول نیست چرا که تمام این 
ش��رایط در طول این سال ها افت و خیز داشته و این تنها 
نشان از مدیریت ضعیف امکانات و نداشتن حس آینده بینی 
در اس��تراتژی های عملیاتی اس��ت که ح��اال گریبان گیر 
مجموعه مخابرات ش��ده اس��ت. به نظر این اظهارنظرها 
نمی تواند هیچ کمکی به وضعیت موجود کند و درست آن 
است که رفته رفته با گذشت زمان شرایط را بهبود بخشید.

یوز ایرانی
در حفاظت از یوزپلنگ آسیایی سهیم شوید

اولین وب س�ایت پیش�نهادی این هفته را به یوزپلن�گ ایرانی اختصاص 
داده ای�م. در انجم�ن یوزپلن�گ ایران�ی ش�ما می توانید ضم�ن آگاهی از 
برنامه ه�ای راهبردی جهت حفاظت نس�ل یوزپلنگ آس�یایی و یوزپلنگ 
ایرانی با دیگر گونه های جانوری محل زندگی یوزپلنگ مانند کفتار، ش�اه 
روباه، س�یاه گوش و حیوانات دیگر آشنا ش�وید. همچنین مراجعان قادر 
خواهند بود در س�ه منطقه تعیین ش�ده توسط سازمان حفاظت از محیط 
زیس�ت به مالقات یوزها رفته و با دوربین های حفاظتی به تماشای آن ها 
بنشینند. افزون بر موارد باال این انجمن عالوه بر اعالم روز ملی یوزپلنگ، 
سمینارهای حیات وحش و تورهای آموزشی حیات وحش را برگزار می کند.
www.wildlife.ir

رایحه زیبا
با محبوب ترین عطرهای دنیا آشنا شوید

انتخاب بعدی این هفته لینکدونی مربوط به عطر و ادکلن اس�ت. وب سایت 
تخصصی عطر خانه مرجع عطر در ایران می باش�د. مراجعه کنندگان به این 
س�ایت می توانند با جدیدترین، محبوب تری�ن و به روزترین عطرهای ویژه 
بانوان و آقایان آشنا شوند. در این وب سایت شما قادر خواهید بود با جست وجو 
در محص�والت و برندهای مختلف، عطر و ادکلن مورد نظ�ر خود را بیابید. از 
بخش های خاص این وب س�ایت می توان به معرفی نام های تجاری عطر و 
ادکلن، عطرهای ویژه، گروه بویایی، منابع عطر اعم از گیاهی، جانوری و غذایی، 

دانشنامه اصطالحات عطر، پژوهش نامه و پاسخ نامه اشاره کرد. 
www.atrkhaneh.com

ورزش عضله
مکمل های غذایی مجاز را بهتر بشناسید

س�ومین لینک این هفته به ورزش تناس�ب ان�دام اختص�اص دارد. در این 
وب س�ایت تخصصی ش�ما ضمن ش�ناخت کامل از این رش�ته ورزش�ی، 
می توانید روش ها و برنامه های تمرینی تناسب اندام را فرا گرفته، بر اساس 
برنامه غذایی ارائه شده توسط س�ایت، وزن خود را کاهش یا افزایش داده 
و با تماشای گالری تصاویر و ویدئوها با معروف ترین ورزشکاران این رشته 
آش�نا شوید. همچنین آشنایی با مکمل های غذایی و داروهای مجاز از دیگر 
بخش های کلیدی این وب سایت به حساب می آید. عالوه بر موارد باال در این 
سایت مباحث متنوعی در زمینه بدنسازی خانم ها و حرکت شناسی این رشته 

ورزشی وجود دارد.  
www.muscles.ir

آشپز باشی
با تهیه کیک های خوشمزه زندگی خود را شیرین کنید

وب سایت  می باشد.  آشپزی  درباره  هفته  این  لینکدونی  سایت  آخرین 
"آیکوک"، مرجع آموزش آشپزی، کیک، دسر و شیرینی می باشد. در این 
وب سایت شما با انواع غذاهای اصلی، غذاهای مکمل، غذاهای رژیمی، 
غذاهای گیاهی، غذاهای دریایی، انواع نان و فست فود آشنا می شوید. 
ضمن این که طرز تهیه انواع دسر، ساالد، ترشی و نیز انواع بستنی، کیک، 
شیرینی و نوشیدنی از دیگر بخش های آموزشی این سایت به شمار می آید. 
همچنین در آیکوک می توانید از میزان کالری موجود در غذاهای خود اطالع 

پیدا کرده و با بهترین روش های نگهداری مواد غذایی آشنا شوید.
www.i-cook.ir

بس��یاری از افراد برای مدیریت کارها و زمان خود در 
امور روزمره ش��ان، دست به دامان نرم افزار و کامپیوتر 
و یا حتی گوش��ی های هوشمند می شوند. اگر شما هم 
برای مدیریت کارهای خ��ود این گونه عمل می کنید 
به احتم��ال زیاد تا کنون در انتخاب ی��ک نرم افزار با 

گزینه های زیادی برخورد کرده اید.
یک��ی از این نرم افزاره��ا todoist اس��ت و در به روز 
رس��انی اخیر خود عالوه بر تغییر آرم برنامه و طراحی 
دوب��اره اینترفیس و یا همان راب��ط کاربری، امکانات 

جدیدی را نیز به سرویس خود افزوده است.
 todoist.com ک��ه در نش��انی todoist س��رویس
ق��رار دارد، در بی��ش از 15 پلتف��ورم قابل اجرا اس��ت 
و از ای��ن حی��ث می توان گفت که در ه��ر جا و با هر 
امکانات��ی می توان از آن اس��تفاده ک��رد. برخی از این 
پلتفورم ها شامل وب، مرورگرهای کروم و فایرفاکس، 
اندروید،   ،iOS ،سیس��تم عامل های کروم، فایرفاکس

ویندوز و Mac OS X می شوند.
یک��ی از امکان��ات جالب در س��رویس todoist پس 

از تعری��ف Taskها این اس��ت که می ت��وان آن ها را 
به اش��تراک گذاش��ت. علت امکان به اشتراک گذاری 
Taskها همکاری با دوس��تان و همکاران در کارهای 

مشترک است.
از ویژگی های دیگر این س��رویس می توان به امکان 
تعریف Sub Taskها و Sub Projectها اشاره کرد. 
با این امکان کاربر این س��رویس ب��ه راحتی می تواند 
ه��ر پ��روژه و Task را ب��ه زیرمجموعه های دیگری 
بش��کند تا مدیریت کارهای خ��ود را مرحله بندی کند. 
از امکانات دیگر می توان به اعالن های مختلفی اشاره 
کرد. این س��رویس کاربر خود را نسبت به تغییرات به 
وجود آم��ده در وظایف و پروژه ها از طریق ایمیل و یا 
اعالن های سیس��تم عامل آگاه می سازد. یکی از نکات 
جالب س��رویس todoist مفسر متنی است که در آن 
وجود دارد. کاربر به راحتی با وارد کردن عباراتی مانند 
 Monday at 2pm ی��ا   every Friday at 8am

می توانند به این سرویس بفهماند که موارد مورد نظر 
خود را چگونه زمان بندی کند.

این مفسر دردس��ر انتخاب زمان را در جداول پیچیده 
زمان و تاریخ، س��اده س��اخته اس��ت. به دلیل امکان 
چند پلتفورم بودن این س��رویس، ممکن است اعمال 
تغییرات در یک سیس��تم باعث نگران��ی کاربران آن 
ش��ود؛ چرا ک��ه این تغیی��رات در سیس��تم های دیگر 
اعمال نمی شود. س��رویس todoist تمام تغییرات در 
سیس��تم های مختلف کاربر را در لحظه با هم همگام 
می کند. تمام امکانات فوق برای کاربران رایگان بوده 
اما اگر کاربران قصد داش��ته باش��ند تا از قابلیت هایی 
مانن��د یادآوری وقایع، ثب��ت توضیحات و فیلترگذاری 
و لیبل گذاری todoist اس��تفاده کنند باید 29 دالر به 
صورت س��االنه و ی��ا 2.5 دالر به ص��ورت ماهانه به 

سرویس todoist پرداخت کنند.
در به روز رس��انی اخیر مفس��ر این س��رویس توانایی 
تفس��یر زبان کاربر را برای ایجاد وظایف و به یادآوری 
کس��ب کرده و عالوه بر آن کارب��ر می تواند از امکان 
جس��ت وجوی جدید ب��رای یافتن وظای��ف، پروژه ها، 

به یادآوری ها و لیبل ها استفاده کند.

افزایش بها یا افزایش تعداد مشتری
 علیرض��ا مظاه�ری

لینــــکدونی

مدیریت کارها و امور خود را به todoist بسپارید

با مدیر خود چت کنید!
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شرکت اپل، چهارشنبه هفته گذشته نسخه جدید سیستم 
عام��ل تلفن هم��راه خ��ود را روانه بازار ک��رد. iOS9 به 
 ،IPv4 جای پشتیبانی از سیس��تم های قدیمی مبتنی بر
بر پروتکل جدید اینترنت منطبق اس��ت. این اتفاق باعث 
می ش��ود دستگاه های دارای سیس��تم عامل ios بیشتر 
از پروتکل IPv6 اس��تفاده ک��رده و در نتیجه برنامه های 
کاربردی، وب سایت ها و شبکه های حامل بیشتری از آن 
پش��تیبانی کنند. همچنین انتظار می رود با رونق استفاده 
از IPv6 توس��ط iOS9، شرکت های ارائه دهنده خدمات 
اینترنتی با سرعت بیش��تری به نیاز مشتریان خود پاسخ 
دهند اما کار برای توس��عه دهن��دگان تلفن همراه کمی 

مشکل تر خواهد شد. 

IPv6 افزایش ترافیک
یکی از مهندس��ان فیس بوک در کنفرانسی که دوشنبه 
هفته گذشته در مورد پشتیبانی فیس بوک از IPv6 برگزار 
ش��د گفت:"iOS8 به منظور هماهنگی با پروتکل جدید 
اینترنت، در نیمی از موارد یا کمتر باعث برقراری اتصاالت 

IPv6 می شد اما پیش بینی می شود iOS9 در 99 درصد 

از زمان ه��ای م��ورد نظر ب��رای اتص��ال IPv6 عملکرد 
موفقی�ت آمی�زی داشت�ه باش���د". مدیر فناوری شرکت 
Verizon Wireless ب��ه عن��وان ارائ��ه دهنده خدمات 

مخابراتی بی سیم معتقد اس��ت با انتشار iOS9 ترافیک 
IPv6 ب��ه میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد به 

طوری که در حال حاضر 50 درصد از ترافیک این شرکت 
مربوط به پروتکل جدید اینترنت می باشد و تا سال آینده این 
 6s مقدار به 70 درصد خواهد رس��ید که مشترکین آیفون
سهم قابل توجهی از این ترافیک خواهند داشت. همچنین 
در ح��ال حاضر 25 درص��د از ترافیک خدمات ش��رکت 
ارتباطی Comcast مربوط به IPv6 اس��ت و بر اس��اس 
پیش بینی های صورت گرفته تا اوایل سال آینده بیش از 50 

درصد از ترافیک را به خود اختصاص خواهد داد. 

IPv6 مزایای
پروتکل IPv6 باعث ساده سازی شبکه ها می شود چراکه 
به ش��رکت ها و ارائ��ه دهندگان خدم��ات اینترنتی اجازه 

می دهد به هر دس��تگاه ی��ک آدرس IP منحصر به فرد 
اختصاص دهند. تاثی��ر IPv6 بر دنیای اینترنت تا حدی 
است که می توان گفت اینترنت اشیاء، هوشمندسازی انواع 
خدمات و نیز کار با ش��بکه های تلف��ن همراه 5G بدون 
این پروتکل امکان پذیر نخواهد بود. همچنین بسته های 
IPv6 سریعتر از IPv4 پردازش می شوند. در همین راستا 

فیس بوک آزمایش محدودی را در اوایل سال جاری انجام 
داده اس��ت که نش��ان می دهد اتصاالت IPv6 حدود 40 

درصد سریعتر از اتصاالت IPv4 هستند. 

هشدار به برنامه نویسان
بر اس��اس اعالم اپل تا اوایل سال آینده تمام برنامه های 
 IPv6 کاربردی ارائه ش��ده در فروش��گاه این ش��رکت از
پش��تیبانی خواهند کرد. این تصمیم اپل هشداری برای 
برنامه نویسانی است که برنامه های آن ها از پروتکل جدید 
اینترنت پشتیبانی نمی کند. به همین علت توسعه دهندگان 
 IPV6 ب��رای ادامه حیات بایس��تی خدمات خ��ود را با

هماهنگ کنند. 

صورت مسئله را پاک نکنیم
رشی�د     زارعی 

IPv6 از iOS9 پشتیبانی

ام��روزه اینترنت به یکی از اجزای جدانش��دنی زندگی 
انس��ان ها تبدیل ش��ده است. در کش��ورهای مختلف 
بسته به امکانات و میزان پیشرفت فناوری اطالعات، 
سعی می شود رایانه و اینترنت در اختیار اکثر مردم قرار 
گیرد. در این میان اس��تفاده از اینترنت، تاثیر متفاوتی 
روی افراد و اقش��ار مختلف جامع��ه دارد. البته میزان، 
هدف و نحوه اس��تفاده از فناوری، نوع تاثیر آن را بهتر 
مش��خص می کند. همچنین کیفیت خدمات ارائه شده 

در تعیین مفید بودن یا نبودن آن موثر است.
یکی از برنامه های دولت ها، سرمایه گذاری در آموزش 
و پ��رورش و به دنبال آن تجهیز م��دارس به رایانه و 

اینترنت می باشد.
ف��ارغ از این که این رویکرد تا چه ان��دازه موفق بوده 

اس��ت، بررس��ی تاثیر فناوری بر یادگی��ری و آموزش 
دانش آموزان ضروری به نظر می رسد. نتایج تحقیقات 
سازمان توس��عه و همکاری های اقتصادی اروپا نشان 
می دهد رایانه و اینترنت در مدرس��ه به بهبود آموزش 

کمک چندانی نمی  کند.
یک��ی از دالیل مطرح ش��ده در تحقی��ق مذکور این 
اس��ت که دانش آم��وزان، اینترن��ت را اب��زاری برای 
تقل��ب در تکالیف خود می دانند. ب��ا این حال عده ای 
از کارشناس��ان معتقدند این نتایج نباید بهانه ای برای 
دوری مدارس از فناوری های مختلف به ویژه اینترنت 
باش��د. به هر حال باید مراقب بود که صورت مساله را 
پاک نکنیم بلکه راهکار مناس��بی برای نحوه استفاده 

مفید افراد از اینترنت پیدا کنیم.

فایل راهنما
فایل های راهنمای پی دی اف و اچ تی ام ال بسازید

 Word اولین نرم افزار پیش�نهادی این هفته به ساخت فایل های راهنما در
اختص�اص دارد. Softany WinCHM  نرم اف�زار کارب�ردی اس�ت که با 
اضافه ش�دن به سربرگ های برنامه آفیس Word این امکان را برای شما 
فراهم می س�ازد تا به راحتی از روی اسناد و متن های خود در مایکروسافت 
Word فایل های راهنما تولید کنید. عالوه بر تمام موارد ذکرشده ویژگی های 
کاربردی نرم افزار Softany WinCHM همانند ساخت فایل های راهنمای 
پی دی اف و اچ تی ام ال جهت استفاده در وب از امکانات جالب آن می باشد. 
همچنین توسط این نرم افزار حرفه ای قادر خواهید بود تنها با چند کلیک و 
بدون هیچ پیچیدگی به ساخت فایل راهنما با فرمت رایج سی اچ ام بپردازید 
و یا اسناد Word خود را به فایل های راهنمای اچ تی ام ال –  سی اچ ام تبدیل 

نمایید. 
http://goo.gl/UPyG8U

Size: 6 MB

ضبط خودکار
میزان حساسیت صدا را تنظیم کنید

نرم افزار بعدی این هفته به برنامه ای جهت ضبط صدا با امکان ش�روع و 
توقف خودکار اختصاص دارد. نرم افزار Snooper که برای ضبط خودکار 
و مخفیانه صدا طراحی شده است می تواند هرگاه در محیط صدایی وجود 
دارد آن را ضب�ط کرده و در موقع س�کوت ضبط ب�ه صورت خودکار قطع 
می شود. از مهم ترین ویژگی های این نرم افزار می توان به ضبط کامل صدا 
در یک فایل صوتی، امکان فعال س�ازی با ان�واع میکروفن های خانگی و 
حرفه ای، امکان تنظیم میزان حساسیت به صدا، امکان ارسال فایل صوتی 
ضبط شده به ایمیل شما، امکان شروع ضبط از چند ثانیه قبل از تشخیص 
ص�دا، ام�کان آغاز به کار خ�ودکار همراه با ویندوز و ضب�ط صدا با فرمت 

ام پی تری اشاره کرد.   
http://goo.gl/SYhJCb

Size: 7.1 MB

به روزرسانی درایورها
درایورها را به صورت خودکار نصب کنید

آخری�ن پیش�نهاد نرم افزاری این هفت�ه به برنامه ای جهت به روزرس�انی 
درایورهای کامپیوتر مربوط می شود. گاهی اوقات سیستم عامل ویندوز شما 
نیاز به درایور برای اجرای عوامل مختلف سخت افزاری مانند چاپگر، مانیتور، 
م�اوس، صفحه کلید، کارت صدا، کارت گرافیک، کارت ش�بکه، س�ی دی و 
دی وی دی دارد. Smart Driver Updater نرم افزاری قوی و کم حجم 
است که به شما کمک می کند تا با سرعت باال بسته های به روزرسانی جدید 
مخصوص سیستم عامل و سخت افزار خود را پیدا کنید و به راحتی آن ها را 
نصب کنید. این نرم افزار با س�رعت باال و خودکار درایورها را جس�ت وجو 
ک�رده، آن ه�ا را دریاف�ت و نص�ب می کند که ای�ن امکان به س�هولت کار 
می افزاید. از ویژگی های این نرم افزار می توان به دسترسی به بیش از 600 

هزار درایور اشاره کرد.
http://goo.gl/PJjy8W

Size: 2.83 MB

اپل 6 تایی می شود

پیشنهادهفته
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ویندوز در گذر زمان کمی کند می شود. این نظری است که بسیاری از کاربران ویندوز 
با مقایسه سرعت عمل کار ویندوز در روزهای اول نصب سیستم عامل و عملکرد آن 
بعد از گذشت زمانی نسبتا طوالنی به آن رسیده اند. می توان با انجام چند کار کوچک، 

سرعت را به سیستم عامل بازگرداند:
 برنامه های پرمصرف را حذف کنید: با مراجعه به Task Manager میزان مصرف 
پردازش، هارددیسک و رم برنامه ها را بررسی کنید. برنامه هایی که به شکل نامناسبی 
از منابع استفاده می کنند، یکی از دالیل کند شدن سیستم عامل هستند. در صورت 

امکان، برخی از آن ها را حذف کنید.
 برنامه های مقیم را از کار بیندازید: برنامه های مقیم در هنگام شروع سیستم عامل 
 Task Manager فعال می شوند، بدون آن که همیشه مورد استفاده قرار گیرند. در

با مراجعه به Startup برنامه های غیرضروری را در وضعیت Disable قرار دهید.
 برنامه های System Tray را ببندید: روی فلش کوچک سمت چپ نوار وظیفه 

کلیک کنید. برنامه هایی را که فعال هستند اما به آن ها نیازی ندارید، ببندید.
اما  کاسته می شود  ویندوز  زیبایی  از  اگر چه کمی  بیندازید:  کار  از  را  انیمیشن ها   
راست  با  کار،  این  برای  افزود.  راندمان  به  گرافیکی  زیبایی های  با کاهش  می توان 

کلیک روی دکمه استارت و عبور از مسیر
System>Advanced System Setting> Advanced> Performance

تنظیمات انیمیشن ها را تغییر داد. با برداشتن تیک ها، سرعت ویندوز افزایش می یابد.
در  مرورگرتان،  افزونه های  تعداد  کاهش  با  دهید:  کاهش  را  مرورگر  افزونه های   
هنگام کار در اینترنت، می توان تا مقدار قابل مالحظه ای از مصرف بیش از حد منابع 

توسط مرورگر جلوگیری نمود.
 مراقب بدافزاره�ا باشی�د: همیش�ه ای�ن ط�ور نیس�ت ام�ا گاه�ی بدافزارها دلیل 
اصلی کاهش راندمان رایانه هستند. مراقب باشید که رایان�ه شم�ا ب�ه ب�دافزار مبتال 

نشده باشد.
 هارددیسک را کنترل کنید: هارددیسک های کامال پر یا مملو از فایل های چند پاره 
شده باعث کاهش راندمان ویندوز می شوند. بخشی از فضای هر درایو را خالی نگه 

دارید و رایانه را به شکل مرتب Defragment نمایید.
 برنامه های غیرضروری را Uninstall کنید: به فهرست برنامه ها نگاهی بیندازید. 
برخی از آن ها هرگز به کار شما نمی آیند و دلیلی برای نگه داشتن آن ها وجود ندارد. با 
حذف آن ها، ساختار رجیستری سبک تر شده، حافظه بیشتری در اختیار خواهید داشت 

و شاید حتی از دست برخی از سرویس ها یا Startupها نیز راحت شوید.

کاربران سیستم های مبتنی بر آندروید و به طور کلی تر 
کارب��ران دس��تگاه های همراه، به نص��ب برنامه های 
متعدد عالقه بس��یار زیادی دارند، به طوری که برخی 
از این دستگاه ها میزبان صدها برنامه هستند. با توجه 
به ماهیت ارتباطی و گزینه های متعدد جهت برقراری 
ارتباط میان دس��تگاه و دستگاه های دیگر یا اینترنت، 
نصب برنامه های متعدد و پرتعداد امنیت این دستگاه ها 
را با مخاطره رو به رو می کند. بسیاری از بدافزارنویسان 
و هکرها نیز رویکرد خود را طی چند س��ال گذش��ته 
تغییر داده و محصوالت همراه را هدف اصلی خود قرار 
داده اند. از این رو هر روز ده ها آس��یب پذیری مختلف 
در دستگاه های همراه و نرم افزارهای کاربردی کشف 
می ش��ود. به همین دلیل هر بار که برای به روزرسانی 
برنامه های خود به سایت های مرجع برنامه های همراه 
مراجعه می کنیم، ش��اهد انتش��ار چند به روزرس��انی 
برای برنامه های مختلف هس��تیم. به تازگی دو برنامه 
محبوب Applock و WhatsApp بیش از همیش��ه 

مورد توجه بدافزارنویسان قرار گرفته اند.
محققان دریافتند که برنامه معروف Applock دارای 
حفره های امنیتی اس��ت که داده کاربران را در معرض 
خطر ق��رار می دهد. این برنامه یک اب��زار رمزگذاری 
برای ایمن تر س��اختن اطالعات کاربران اس��ت. این 
برنام��ه بی��ش از 100 میلیون بار دانلود ش��ده و یک 
برنامه مبتنی بر آندروید اس��ت که ب��رای قفل کردن 
دس��تگاه های آندرویدی در بیش از 50 کشور از جمله 
کش��ور ما به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. 
Applock توس��ط آزمایش��گاه DoMobile طراحی 

شده است و پیام های متنی، تماس ها و سایر برنامه ها 
 Gmail از جمله فیسبوک، گالری تصاویر، تنظیمات و
را قف��ل می کند و به کاربر اجازه می دهد تا دسترس��ی 
ب��ه محتواهای��ی مانند ویدئ��و، تصاوی��ر، فایل ها را با 

استفاده از سیستم امنیتی مبتنی بر PIN محدود کند.
ب��ا این حال ش��رکت امنیت��ی SecuriTeam بر این 
ب��اور اس��ت ک��ه برنام��ه Applock دارای تع��دادی 
آس��یب پذیری اس��ت که برنامه ها و داده های کاربران 

را در معرض خطر قرار می دهد.
این محقق اظهار داش��ت که سه آسیب پذیری امنیتی 
جدی کارب��ران این برنامه پرطرفدار را تهدید می کند. 
اولین آس��یب پذیری افش��ا ش��ده به عدم رمزگذاری 
تصاوی��ر و عکس های ذخیره ش��ده در دیوار PIN در 
یک "vault" اش��اره می کند. ای��ن تصاویر به راحتی 
از دید کارب��ران پنهان می مانند و حتی می توان بدون 
مج��وز root تمامی آن ها را بازیابی ک��رد. از آنجایی 
که فایل های vault در بخشی از فایل سیستم ذخیره 
می ش��ود که دسترسی خواندن دارد، اگر مهاجمی یک 
فای��ل مدیریتی را نص��ب کرده و فای��ل SQLite را 
دستکاری کند می تواند مسیر فایل vault را پیدا کرده 

و محتوای آن را بازیابی نماید.
دومین آسیب پذیری مربوط به ضعف در مکانیزم قفل 
می باش��د و یک کاربر با دسترس��ی root می تواند به 
راحت��ی کد PIN را از روی برنامه های کاربردی حذف 

نماید و یا حتی آن را تغییر دهد.
 PIN آخرین آس��یب پذیری جدی مساله دور زدن کد
اس��ت. بدون داش��تن مج��وز root و با وج��ود تمام 
برنامه های قفل و تنظیمات مربوط به مس��دود نمودن 
دسترس��ی به دس��تگاه، ب��ا وجود این آس��یب پذیری 
می توان ک��د PIN را reset کرد. این آس��یب پذیری 
ب��ه مهاجم اجازه  می دهد تا دسترس��ی کامل برنامه را 

در اختیار بگیرد.
این مس��ائل امنیتی جدی هس��تند و ش��هرت برنام�ه 
Applock را در معرض خطر قرار داده اند به خصوص 

که هم چنان بدون اصالحیه باقی مانده اند.

برنامه WhatsApp پرطرفدارترین برنامه ارتباطی در 
جهان محسوب می شود. تا به امروز صدها حمله علیه 
این برنامه صورت گرفته اس��ت. با توجه به گستردگی 
انواع این برنامه )مبتنی بر آندروید، iOS یا تحت وب( 
بدافزارنویسان حمالت متنوعی را برای سوءاستفاده از 

این برنامه طراحی کرده اند.
 ب��ه تازگی محققان حمالتی را کش��ف کرده اند که از 
یک آسیب پذیری خطرناک در نسخه تحت وب برنامه 
WhatsApp سوءاستفاده نموده و کاربران این واسط 

از برنامه را به ش��دت تهدید می کند. این آسیب پذیری 
م��ی توان��د 200 میلیون کاربری را که از واس��ط وب 

WhatsApp استفاده می کنند تحت تاثیر قرار دهد.

آس��یب پذیری  ای��ن  از  می خواه��د  ک��ه  مهاجم��ی 
سوءاستفاده کند باید برای کاربران، vCard حاوی کد 
 Check مخرب ارسال کند. این آسیب پذیری توسط

Point شناسایی شده است.

ای��ن موسس��ه دریاف�ت ک���ه نس��خه Web برنامه 
WhatsApp نمی تواند کارت های الکترونیکی کسب 

و کار را ب��ا فرمت vCard فیلتر کند. این امکان وجود 
دارد که پسوند فایل برای یک vCard به bat یا یک 
اس��کریپت اجرایی تغییر کند. این بدان معنی است که 
هنگامی که قربانی روی فایل دانلود شده کلیک کند، 
ک��د داخل فایل )به جای اجرا ش��دن در محیط برنامه 
WhatsApp( روی رایانه قربانی اجرا می شود. مهاجم 

برای ارس��ال کد مخرب تنها الزم اس��ت شماره تلفن 
قربانی را داشته باشد.

اگر چه Check Point این آس��یب پذیری را 21 اوت 
افش��ا کرد اما خوشبختانه WhatsApp شش روز بعد 

یک به روز رسانی برای آن منتشر نمود.

کس�ری پاک نیت 

هشت کار آسان برای افزایش سرعت

برنامه های همراه خود را به روز کنید
هر روز ده ها آسیب پذیری جدید کشف می شود

ترفندویندوز
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کسب وکار متن بازی
چگونه از نرم افزارهای متن باز، کسب درآمد کنیم؟ ) بخش اول(

خدمات شهرداری ها

در ش��هروند الکترونی��ک این هفته قصد داریم ب��ه خدمات الکترونیک تع��دادی از زیر 
مجموعه های ش��هرداری مش��هد بپردازیم. این سازمان از هش��ت معاونت برنامه ریزی 
و توس��عه، مالی و اداری، خدمات و محیط زیس��ت ش��هری، فنی و عمران، شهرسازی 
و معماری، حمل و نقل، فرهنگی و اجتماعی و معاونت اقتصادی تش��کیل ش��ده است. 
همچنین شهرداری مشهد دارای سازمان های وابسته زیادی می باشد که از این میان در 
شهروند الکترونیک این هفته به خدمات الکترونیک سازمان اتوبوسرانی، معاونت حمل و 

نقل و ترافیک و سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری خواهیم پرداخت.
سازمان اتوبوسرانی مشهد که یکی از سازمان های زیر مجموعه شهرداری مشهد می باشد، دو 
نوع خدمات الکترونیک ارائه می کند که شامل خدمات پرسنلی و خدمات عمومی می باشد. در 
خدمات پرسنلی، کارکنان این سازمان می توانند فیش حقوقی خود را به صورت الکترونیک 
دریافت کنند. ضمن این که مش��اهده سیس��تمی وضعیت کارکرد حضور و غیاب کارکنان 
این سازمان، اطالعیه های رفاه و اطالعیه های تربیت بدنی از دیگر خدمات پرسنلی سازمان 
اتوبوسرانی به حساب می آید. در بخش خدمات عمومی نیز سازمان اتوبوسرانی مشهد خدماتی 
نظیر دریافت نسخه الکترونیکی کتاب واحد، فهرست اصالحات خطوط اتوبوسرانی، نقشه 

مسیر خطوط اصالح شده و اطالعات مناقصات را به صورت الکترونیکی ارائه می کند.
www.bus.mashhad.ir

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد یکی دیگر از سازمان های تابعه شهرداری 
می باش��د که به خدمات الکترونیک آن خواهیم پرداخت. این س��ازمان که وظیفه تبیین 
راهبردها، سیاس��ت گذاری و تعیین خط مشی ها، حمایت از اجرای اقدامات طراحی شده و 
تصوی��ب و تصمیم گیری درباره حوزه های عملک��ردی را بر عهده دارد، خدماتی در حوزه 
خدمات ش��هروندی، تامین کنندگان و مناقصات و مزایدات ارائه می دهد. ش��هروندان با 
داش��تن شناس��ه کاربری و کلمه عبور می توانند از خدمات شهروندی بهره مند شده و از 
مناقصات و مزایده های سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد آگاهی پیدا کنند.
www.transport.mashhad.ir

حمل و نقل کاال یکی از شاخصه های مهم خدماتی در حوزه های درون شهری می باشد  که بر 
عهده شهرداری ها گذاشته شده است. سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه 
یکی دیگر از زیر مجموعه های شهرداری می باشد که خدمات مختلفی ارائه می کند. یکی از این 
خدمات، حمل و نقل بار درون شهری می باشد که متقاضیان اخذ پروانه بهره برداری شرکت های 
حمل ونقل بار درون شهری می توانند پروانه خود را از این سازمان دریافت نمایند. همچنین از 

دیگر خدمات این سازمان می توان به حمل و نقل شهری و شهرداری اشاره کرد. 
www.ftm.mashhad.ir

با استفاده از مدل اپن سورس، می توان تا پنجاه درصد 
افزار  نرم  زدایی  اشکال  و  توسعه  برای  الزم  زمان  در 
و  توسعه  روش های  دیگر  سوی  از  نمود.  صرفه جویی 
خطایابی نرم افزارهای اپن سورس هزینه های بسیار زیاد 
تحمیل شده به پروژه های نرم افزاری را حذف می نمایند. 
عالوه بر این، بررسی ها نشان می دهد که مدل های کسب 
و کار نرم افزارهای اپن سورس توان و قابلیت های نهفته 
بسیار زیادی دارند و در مقایسه با نرم افزارهای انحصاری 
بازارهای  اقبال بیشتری در دسترسی به موفقیت در  از 
منطقه ای و جهانی برخوردارند. یعنی باید دانست لزومًا 
نرم افزارهای اپن سورس رایگان نیستند و فقط تحت 
بهره  اجازه  که  می شوند  داده  انتشار  و  توسعه  مجوزی 
برداری ناعادالنه را به شرکت های تولیدکننده نرم افزار 
نمی دهند و امکان دسترسی به سورس کد نرم افزار را در 
راستای احترام به آزادی کاربر فراهم می نمایند. این هفته 
می خواهیم این موضوع را بیان کنیم که آزاد بودن نرم 
افزار اپن سورس هیچ تضادی با تجاری بودن آن ندارد. اما 
چگونه؟ شرکت هایی که در حوزه نرم افزارهای آزاد و اپن 
سورس فعالیت می کنند، چگونه کسب درآمد می نمایند و 
با توجه به آزاد بودن سورس کد و رایگان بودن نرم افزار، 

مدل تجاری آن ها چگونه است؟ 

خدمات به جای انحصار
مدل تجاری اپن سورس بر پایه کسب درآمد از خدمات 
پشتیبانی نرم افزار استوار است. این مدل از کسب و کار 
با  و  دنیا مرسوم است  انواع مدل های تجاری  میان  در 
آن ها به رقابت می پردازد. چرا که برخالف نرم افزارهای 
تجاری انحصاری )proprietary Software(، مجوز نرم 
افزارهای اپن سورس محدودیت هایی را برای کاربران به 
وجود نمی آورد. مجوز نرم افزارهای اپن سورس مانعی 
در مقابل فعالیت های تجاری شرکت ها نیست و تنها از 

انحصار نرم افزار جلوگیری می نماید. این ویژگی، برتری 
نرم افزارهای آزاد بر دیگر نرم افزارها را نشان می دهد 
و برای کاربران بسیار ارزشمند است. چون آن ها را قادر 
می سازد نرم افزاری بومی و منطبق با اهداف خود را توسعه 
دهند و از آن ها استفاده نمایند. مدل کسب درآمد از طریق 
خدمات و پشتیبانی نرم افزار تاریخچه ای پانزده ساله دارد 

و پدیده ای نو نیست.
اگر بخواهیم نگاهی به صنعت نرم افزارهای اپن سورس 
در جهان داشته باشیم، با بیش از دویست شرکت تجاری 
در زمینه سیستم عامل لینوکس و BSD روبه رو هستیم 
که بر اساس سکوی اپن سورس فعالیت می کنند. این 
افزار  نرم  صدها  روی  همدیگر  همکاری  با  شرکت ها 
کاربردی سرمایه گذاری کرده اند که برخی از آن ها تجاری 
هستند و برای سکوهای سیستم عاملی و بازار توسعه داده 
می شوند و برخی دیگر هم غیرتجاری هستند. در این میان 
شرکت هایی وجود دارند که توانایی رقابت با شرکت های 
تجاری نرم افزارهای انحصاری را دارند و حتی بخش 
درآورده اند.  خود  کنترل  تحت  را  بازار  از  توجهی  قابل 
دنیای اپن سورس شامل چندین هزار محصول، شرکت 
تجاری و آزاد ارائه دهنده راه حل های کاربردی و خدمات 
پشتیبانی است. به طوری که تنها در کشور استرالیا بیش 
از 300 شرکت وجود دارد. اضافه بر این، اکنون بسیاری 
از شرکت های قدرتمند و شناخته شده در دنیای کامپیوتر 
و ICT که از قدمت زیادی نیز برخوردارند، به پشتیبانی 
از نرم افزارهای اپن سورس روی آورده اند که دامنه آن 
از تولیدکنندگان محصوالت سخت افزاری تا شرکت های 
دربرمی گیرد.  را  پیشرفته  فناوری های  تخصصی  کاماًل 
از سوی شرکت های  اقتصادی  از راه حل های  بسیاری 
انحصارگرا پشتیبانی و  ارائه دهنده محصوالت  تجاری 
حمایت می شوند که از همراهی نرم افزارهای اپن سورس 
با نرم افزارهای انحصاری حکایت دارد و فرضیه تضاد 

این دو نوع نرم افزار را رد می کند. نه تنها نرم افزارهای 
انحصاری با ابزارهای اپن سورس قابل ساخت و توسعه 
توابع  از  انحصاری  برنامه های  از  بلکه بسیاری  هستند، 
کتابخانه ای اپن سورس بهره می برند و روی سکوهای 

نرم افزاری اپن سورس اجرا می شوند.

پرهیز از دوباره کاری
بسیاری  توانمندی  و  ظرفیت ها  سورس  اپن  دنیای  در 
نهفته است که کشف و استفاده از آن ها کلید موفقیت 
شرکت هایی است که می خواهند در این دنیا قدم بگذارند 
و به حیات خود ادامه دهند. برای مثال می توانیم در ابتدا 
برای  سورس  اپن  دنیای  آماده  فرآورده های  و  منابع  از 
تولید و توسعه نرم افزار خود استفاده کنیم. برنامه نویسان 
ماهر همیشه بر این اصل اصرار دارند که "برنامه نویس 
زبردست، فردی است که دوباره کاری نکند". ممکن است 
سورس کد یا ماژولی را که می خواهید برنامه نویسی کنید، 
پیش از این تهیه شده باشد و فقط الزم باشد آن را به 
رایگان برای خودتان استفاده کنید. پیش از این که اولین 
خط از برنامه را کدنویسی کنید، بگذارید به شما بگوییم 
چگونه اپن سورس می تواند به شما کمک نماید و در 
زمان و هزینه های شما صرفه جویی کند. مدل استفاده از 
بسته ها ، یک شیوه پذیرفته شده در میان توسعه دهند گان 
اپن سورس است که شامل در اختیار قرار دادن کدهای 
یک ابزار افزودنی، قالب و پیکربندی یک برنامه کاربردی 
و شاید یک برنامه تقریباً کامل و آماده باشد. زمانی که 
شما طرح یک نرم افزار را ترسیم می کنید، به دقت درباره 
اجزای مورد نیاز برنامه تامل نمایید و به گشت و گذار برای 
یافتن آن ها بپردازید. دنیای اپن سورس بیش از پانصدهزار 
برای شما  دهنده،  توسعه  هزاران  از  را  کاربردی  ماژول 
فراهم کرده است. هفته آینده توضیحات بیشتری را در 

این رابطه خواهیم داد.

شهروندالکترونیک
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حتما بارها برای ش�ما هم پیش آمده اس�ت که از دست پیامک های تبلیغاتی که 
وقت و بی وقت برایتان ارسال می شود، به ستوه آمده و تصمیم گرفته اید که این 
پیامک ها را از بیخ و بن، مسدود کنید. شاید هم این کار را کرده باشید ولی پس از 
مدتی دوباره گرفتارشان شده باشید. نکته جالب ماجرا این است که به نظر می آید 
هیچ گونه مدیریت یا نظارتی روی محتوای ارسال شده به مشترکان وجود ندارد و 
این پیامک ها همه تالش خود را می کنند تا به طریقی مردم را به دام انداخته و با 
ترفندهای مختلف آن ها را جذب کنند. مثال ممکن است برای شما این متن ارسال 
شده باشید » تبریک به مشترک خوشبخت، شما برنده خودروی ... شده اید، عدد 
1 را به این ش�ماره ارس�ال کنید«. بس�یاری از افرادی که به اندازه  کافی در این 
رابطه آگاهی ندارند هم به س�ادگی این س�بک از پیامک ها را ب�اور کرده و طبق 
دستورالعملی که مرحله به مرحله به آن ها داده می شود، عمل می کنند. اما یکباره 
به خودشان می آیند و می بینند که به عنوان نمونه در یک مسابقه شرکت کرده اند 
و هزینه هر پیامکی که برایش�ان ارس�ال شده و یا خودشان به آن شماره ارسال 
کرده اند بسیار باال بوده است. نوع دیگری از این دوستان پیامکی هستند که کمی 
محترمانه تر با کاربران برخورد می کنند. در این دس�ته ابتدا به صورت محترمانه 

بردن سطح معلومات از مشترک درخواست می شود که مثال برای باالتر 
ک�ه عمومی خود در یک مس�ابقه پیامکی ش�رکت  کن�د، 

البته آن مسابقه بدون شک طبق اعالم برگزار کننده، 
جوایز بسیار ویژه ای هم خواهد داشت. کافی است 
شما از سر کنجکاوی یا تفریح هم که شده تصمیم 
بگیرید پاس�خی به این ن�وع از پیامک ها بدهید. در 
ابتدا سئواالت بسیار ساده ای به شما ارسال می شود، 
پس از رد و بدل ش�دن چیزی در حدود 10 پیامک، 
شما وارد مرحله ای خواهید شد که عمال پاسخگویی 
به این س�ئواالت غیرممکن است و گذشته از آن به 
نظر می رسد که تعداد پیامک ها و سئواالت به قدری 
زیاد اس�ت که اگر برفرض محال قرار باشد به شما 
جایزه ای تعلق گیرد، باید معادل یا بیشتر از پولی که 
به عنوان جایزه دریافت می کنید، برای ش�رکت در 

کنید. متاس�فانه آن مس�ابقه پرداخت 
چن�د  س�ال اخی�ر تعداد در 

کالهبرداری های�ی که از 
طریق انواع و اقس�ام مختلف 
پیامک ها در کش�ور ما انجام ش�ده، 

ک�م نبوده و روز به روز هم در حال افزایش 
است. در موضوع ویژه این هفته به بررسی 
این ماجرا خواهیم پرداخت و صحبت های 
کارشناسان و مدیران سازمان های مربوطه 
را ب�ه اط�الع ش�ما خواهیم رس�اند. بدون 
شک این موضوع یک ماجرای بسیار آزار 

دهنده برای تمامی مشترکان اپراتورهای 
مختلف تلفن همراه در کشور ماست که 

باید به حال آن یک فکر اساسی کرد.

 برخورد با ارســال کنندگان پیامک های غیرمجاز تبلیغاتی و 
ارزش افزوده

کارگروه س��اماندهی پیامکهای انبوه تلفن همراه به ریاس��ت وزارت ارشاد، قوانین مرتبط با تنبیه و 
برخورد با ارسال کنندگان پیامکهای غیرمجاز تبلیغاتی را تدوین می کند. امیر سیاح ، مدیر سامانه های 
همراه مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره 
به برنامه های مدنظر کارگروه ساماندهی پیامکهای انبوه اظهار داشته است که موضوع قوانین مرتبط 
با تنبیه و تشویق ارسال کنندگان پیامکهای انبوه در یکی از جلسه های این کارگروه بررسی شده 
و تدوین نهایی و تصویب آن در جلسه های بعدی این کارگروه انجام می شود. وی با تاکید براینکه 
اپراتورهای تلفن همراه و تولیدکنندگان محتوای پیامکی ملزم به راه اندازی سامانه نظارت بر این 
فعالیتها تحت نظر مرکز رس��انه های دیجیتال شده اند خاطرنشان کرد: سامانه محتوای پیامکهای 
انبوه برای نظارت باید توسط این اپراتورها و شرکتهای فعال در این زمینه راه اندازی شود. سیاح با 
بیان اینکه با ارسال کنندگان پیامکهای غیرمجاز تبلیغاتی برخورد می شود گفت: نظارت بر مسابقات 
پیامکی و پیامکهای ارزش افزوده نیز در دستور کارگروه ساماندهی پیامکهای انبوه قرار گرفته است. 
مدیر س��امانه های همراه مرکز رس��انه های دیجیتال با اشاره به جلسات مداوم برای اجرای مصوبه 
ساماندهی پیامکهای انبوه شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: از سال گذشته این موضوع در 
دست بررسی است و باید با همکاری بیشتر اپراتورهای موبایل اجرایی شود. وی گفت: اپراتورهای 
تلفن همراه ملزم ش��ده اند که مرکز رس��انه های دیجیتال نماینده خ��ود را معرفی کرده تا موضوع 
راه اندازی سامانه و پنل نظارت بر محتوا شکل اجرایی به خود بگیرد؛ عالوه بر اپراتورها، شرکت های 
ارائه کننده خدمات پیامکی و شرکتهای واسط نیز باید از بخش رسانه برخط مرکز رسانه های دیجیتال 
برای این فعالیت، مجوزهای الزم را دریافت کرده و پنل محتوا را با نظارت این مرکز راه اندازی کنند. 
سیاح با بیان اینکه همکاری اپراتورهای موبایل و شرکتهای فعال در عرصه پیام کوتاه کمرنگ است، 
اضافه کرد: تجمیع گران محتوا که واسطی بین اپراتورهای موبایل و شرکتهای ارائه دهنده محتوا 
محسوب می شوند نیز باید از مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد مجوز فعالیت دریافت کنند. وی 
با بیان اینکه عدم همکاری کامل این شرکتها و اپراتورهای موبایل را به رگوالتوری و مرکز ملی 
فضای مجازی اعالم کرده ایم، گفت: با راه اندازی پنل محتوای پیامکهای انبوه، مشخص خواهد شد 
که روزانه چه تعداد پیامک در حیطه تبلیغات، مسابقه و ارزش افزوده متنی ارسال می شود و چنانچه 
محتوای این پیامکها مجاز نباشد قبل و بعد از ارسال مورد نظارت و برخورد مرکز رسانه های دیجیتال 
قرار می گیرد. مدیر سامانه های همراه مرکز رسانه های دیجیتال با اشاره به روند بررسی پیامکهای 
انبوه تبلیغاتی گفت: روند بررسی پیامکها به این نحو است که پیامکهای مسابقات و ارزش افزوده قبل 
از ارسال و پیامکهای تبلیغاتی پس از ارسال مورد ارزیابی و نظارت قرارمی گیرند؛ این پیامکها باید از 
ارگان و سازمان زیرمجموعه خود تاییدیه داشته باشند. وی با بیان اینکه هم اکنون حدود 60 شرکت 
از کل شرکتهای فعال در حوزه پیامک تلفن همراه در پنجره واحد بررسی محتوای مرکز رسانه های 
دیجیتال دارای پنل محتوا هستند خاطرنشان کرد: در مورد پیامکهای تبلیغاتی، محتوای ارسالی از 
نظر موضوع و الفاظ استفاده شده مورد نظارت قرار می گیرد و در صورتیکه این پیامکها دارای مجوز 
از ارگانهای مربوطه نباشند و قوانین و مقررات پیامکهای تبلیغاتی را رعایت نکنند مورد جریمه، توبیخ 

و درج در پرونده قرار می گیرند.

دالیــل رواج کالهبرداری های پیامکی و 
نحوه برخورد با متخلفان

همچنین دبیر کارگروه س��اماندهی پیامکهای انبوه و تبلیغاتی، 
اعطای پنل رایگان ارس��ال پیامک به متقاضیان را از سوی ارائه 
دهندگان خدمات پیامکی، عاملی ب��رای رواج کالهبرداری های 
پیامکی عنوان کرد. امیر سیاح در مورد رواج پیامکهای مسابقه ای 
ک��ه اغلب با ه��دف کالهبرداری از مش��ترکان موبایل ارس��ال 
می شود اعالم کرده است: بسیاری از این کالهبرداریها از سوی 
افرادی ص��ورت می گیرد که از ش��رکتهای ارائه دهنده خدمات 
پیام��ک - CP - ، پنل رایگان ارس��ال SMS دریافت کرده اند. 
وی گفت: ش��رکتهای ارائه دهنده خدمات محتوای پیامکی چند 
س��ال پیش س��رخط های پیامکی 1000، 2000، 3000 و 5000 
را از اپراتورهای موبایل خریده اند و پنل ارس��ال پیامکهای انبوه 
را از این س��رخطها به متقاضیان واگ��ذار می کنند؛ از آنجایی که 
اغلب این پنل ها رایگان بوده و ارائه دهنده این خدمات، تنها بابت 
ارسال پیامک از شرکتها، هزینه دریافت می کند، هر فرد متقاضی 
به راحتی می تواند به پنل ارس��ال پیامک دسترس��ی داشته باشد 
و از آن س��وء استفاده کند. مدیر سامانه های همراه مرکز توسعه 
فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، با بیان اینکه تاکنون نظارتی بر خدمات دهندگان پیامکی 
دارای سرش��ماره های تبلیغاتی و انبوه وجود نداشته است، افزود: 
ه��م اکنون اپراتورهای موبایل ملزم ش��ده اند ک��ه در خصوص 
معرفی دارندگان سرخط ارسال انبوه پیامکهای تبلیغاتی موبایل 
با سرشماره های 1000، 2000، 3000، 5000 و ثابت اقدام کنند 
تا بتوان به نوعی مسابقات پیامکی که از این بستر انجام می شود 
را مدیریت کرد. دبیر کارگروه ساماندهی پیامکهای انبوه و تبلیغاتی 
تاکید کرد: سیاست های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده 
و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی که در اسفندماه سال گذشته 
در بیست و یکمین جلسه شورای عالی فضای مجازی به تصویب 
رس��یده، در کارگروه ساماندهی پیامکهای انبوه به ریاست وزارت 
ارشاد، درحال پیگیری اس��ت. وی افزود: در پنجره واحد بررسی 
محتوای رس��انه های دیجیتال، پیامکهای مرب��وط به خدمات 

ارزش اف��زوده، پیامکهای انبوه و پیامکهای تبلیغاتی 
موبایلی مورد بررسی قرار می گیرد؛ 

در همی��ن ح��ال موض��وع 
اپلیکیش��ن های  محتوای 
موبایل، آهنگهای پیشواز، 

بازی رایان��ه ای و محتوای 
تلویزیونهای هوشمند و خطوط 

تلفن گویا نیز در دست بررسی است. سیاح 
با بیان اینک��ه کاربران می توانند در زمینه 
ش��کایت از دریافت این خدمات، موارد 

را ب��ه س��امانه پیامک��ی 10001314 
اعالم کنند و از طریق این س��امانه 
نیز پیگیر موضوع شوند، ادامه داد: 
بررسی آنالین محتوای پیامکهای 

ارزش اف��زوده و تبلیغات��ی در 
دس��تور کار قرار گرفته است 
اف��رادی ک��ه پیامکهای  و 
می کنند  دریافت  تبلیغاتی 
در ص��ورت نارضایتی از 
پیامکها،  ای��ن  دریافت 
متن پیامک و ش��ماره 
ارسال کننده آن را باید 
شماره 10001314  به 
ارس��ال کنن��د که به 
مورد  کام��ل  صورت 
می گیرد  قرار  بررسی 
و با تخلفات برخورد 

خواهد شد.
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عالوه بر این موارد دبیرخانه کارگروه ساماندهی پیامک های تلفن همراه، با ارسال نامه به اپراتورهای 
موبایل، راه  اندازی سامانه برخط بررسی محتوای پیامک های تبلیغاتی را الزامی اعالم کرد. مدیر 
سامانه های همراه مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی در گفتگو با مهر، آخرین وضعیت سیاستهای ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده 
و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی را که در اسفندماه سال گذشته در بیست و یکمین جلسه 
شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید، تشریح کرد. وی گفت: پس از ابالغ این مصوبه و 
تشکیل کارگروه ساماندهی پیامک های انبوه به ریاست وزارت ارشاد، اولین جلسه این کارگروه با 
حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالم و نمایندگان دستگاه  های عضو کارگروه در روز 15 تیرماه سال 
جاری برگزار شد. او با اشاره به مصوبات نخستین جلسه کارگروه ساماندهی پیامک های انبوه ادامه 
داد: در این جلسه پیش نویس پیشنهادی »شیوه  نامه تشکیل و وظایف کارگروه« تدوین و مقرر 
شد هر یک از اعضای کارگروه پیشنهادات خود را حداکثر تا 31 تیرماه به صورت کتبی به دبیرخانه 
کارگروه ارائه دهند تا نسبت به تنظیم مجدد این پیوست، اقدام شود. وی با اشاره به »ماده پنجم 
ضوابط محتوایی نشر دیجیتال« که در اختیار دستگاه های مرتبط قرار گرفته است، گفت: براین 
اساس مقرر شد این تعاریف به عنوان مصادیقی که باید از سوی کاربران رعایت شود در نظر گرفته 
شود و چنانچه پیشنهادی در این خصوص وجود دارد به کارگروه ارائه شود تا پس از تصویب، به 
موارد و مصادیق اضافه شود. مدیر سامانه های همراه مرکز رسانه های دیجیتال خاطرنشان کرد: در 
این جلسه در مورد اعمال نظارت بر پیامک ها پس از ارسال، نیز مقررشد دستگاه  های عضو کارگروه 
ساماندهی پیامک، مالحظات خود را به صورت پیش نویس برای طرح در کارگروه تهیه کنند. وی 
با اشاره به برگزاری دومین جلسه کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه 
در شبکه های ارتباطی که در 12 مردادماه امسال برگزار شد اظهار داشت: در این جلسه، آئین  نامه 
تشکیل و وظایف کارگروه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و هریک از اعضاء نیز موظف شدند 
نسبت به تعیین زمینه محتوایی هم راستا با ماموریت دستگاه خود اقدام کنند. سیاح با تاکید براینکه 
طبق این آیین نامه هر یک از اعضاء موظف شدند نسبت به معرفی افراد واجد شرایط در زمینه های 
مشخص شده توسط خود، برای دریافت پنل پیامکی اقدام کنند تصریح کرد: با توجه به بند سوم 
مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مبنی بر الزام اخذ مجوز توسط ارائه کنندگان خدمات ارتباطی 
و ارائه کنندگان خدمات محتوایی از وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی، مرکز فناوری اطالعات و 
رسانه های دیجیتال به این شرکت ها زمانی معادل دو ماه مهلت داد که در غیراین صورت، فعالیت 
آنان را معلق می کند. وی با اشاره به اقدامات مرکز رسانه های دیجیتال و برخی اقدامات پیش 
روی این مرکز، اضافه کرد: سامانه برخط بارگذاری محتوای پیامک ها و خدمات ارزش افزوده در 
آدرس Login.Saramad.ir  راه اندازی ش��ده اس��ت که این سامانه از بهمن ماه گذشته تاکنون 
موفق به پایش محتوای تعداد 382 خدمات ارزش افزوده متنی و 1036 عدد محتوای مسابقات 
پیامکی شده است. مدیر سامانه های همراه مرکز رسانه های دیجیتال افزود: در همین حال نامه 
نگاری با اپراتورهای تلفن  همراه انجام ش��ده است و این اپراتورها ملزم شده اند که در خصوص 
معرفی دارندگان س��رخط ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی موبایل با سرش��ماره  های 1000، 2000، 
3000، 5000 و ثابت اقدام کنند. به گفته س��یاح این اپراتورها همچنین ملزم ش��ده اند به منظور 
راه  اندازی سامانه برخط بررسی محتوای پیامک انبوه تبلیغاتی )به صورت پس از انتشار( طبق بند 
5 و بند 3 آیین  نامه مصوب شورای عالی فضای مجازی اقدامات الزم را انجام دهند. وی گفت: 
تس��هیل و مقررات  زدایی اخذ پروانه فعالیت در حوزه ارائه  دهندگان خدمات ارزش افزوده 
و ارس��ال کنندگان پیامک انبوه تبلیغاتی از دیگر اقدامات در دست انجام مرکز فناوری 
اطالعات و رسانه  های دیجیتال وزارت ارشاد است. نمایندگان شورای عالی فضای 
مجازی، وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، وزارت کشور، 
وزارت اطالعات، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و سازمان تبلیغات 

اسالمی، عضو کارگروه ساماندهی پیامک های انبوه هستند.

تعلیق فعالیت شرکت های پیامکی درصورت عدم دریافت مجوز
س��اماندهی  کارگ��روه 
خدم��ات پیامک��ی ارزش 
اف��زوده و پیام��ک انبوه در 
ش��بکه های ارتباطی، مهلت 
دریافت مجوز ارائه کنندگان این 
خدمات را تا ماه آینده تعیین کرده 
اس��ت. در دومین جلسه کارگروه 
س��اماندهی خدمات پیامکی ارزش 
افزوده و پیامک انبوه در ش��بکه های 
ارتباطی، آئین نامه تش��کیل و وظایف 
این کارگروه مطرح ش��د. این جلسه با 
ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و عضویت نمایندگان شورای عالی فضای 

مجازی، وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی، وزارت 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات، وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، وزارت 
کش��ور، وزارت اطالعات، دادس��تانی کل کش��ور، 
نیروی انتظامی و س��ازمات تبلیغات اسالمی برگزار 
شد. س��یدمرتضی موس��ویان، رئیس مرکز فناوری 
اطالعات و رسانه های دیجیتال با اشاره به مصوبات 
این کارگروه خاطرنشان کرد: در این جلسه آئین  نامه 
تشکیل و وظایف کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی 
ارزش افزوده و پیامک انبوه در ش��بکه های ارتباطی 
تصویب شد. وی به آخرین مصوبه این جلسه اشاره 
کرد و گفت: در این جلس��ه مقرر شد با توجه به بند 
سوم مصوبه جلسه بیست و یکم شورای عالی فضای 

مجازی، مبنی بر الزام اخذ مجوز توسط ارائه کنندگان خدمات 
ارتباطی و ارائه کنندگان خدمات محتوایی از وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اسالمی، مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال 
نسبت به اعطای زمانی معادل دو ماه به این افراد اقدام و پس 
از آن فعالیت آنان را معلق نماید. کارگروه س��اماندهی خدمات 
پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در ش��بکه های ارتباطی، 
با توجه به مصوبه جلس��ه بیس��ت و یکم شورای عالی فضای 
مجازی مورخ 1393/11/01، با ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی و با حضور اعضای فوق الذکر در تاریخ94/04/15  
شروع به کار کرده و وظیفه ساماندهی حوزه پیامک های انبوه و 

ارزش افزوده را به صورت متمرکز بر عهده دارد.

باالخره کسی جلوی این پیامک ها را خواهد گرفت

اپراتوره��ای مختلف   -
ارتباطی و مخابرات بارها 
که  پیامک هایی  درب��اره 
گاهی با مضم��ون برنده 
ش��دن در قرعه کشی به 
دس��ت مردم رس��یده و به 
دنبال آنها سوء استفاده های 
متعددی صورت می گیرد اخطار 
داده اند با این حال همچنان این 
ن��وع پیامک ها به وف��ور و راحتی 
برای مش��ترکان ارس��ال می شود. 
مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد 
و پاس��خگویی به شکایات شرکت 
مخابرات اس��تان تهران نسبت به 

پیامک ه��ای حاوی جایزه هش��دار داد و بر ض��رورت افزایش 
آگاهی عمومی تاکید کرد.این روزها سودجویان از هر طریقی 
قصد گمراه سازی و دستیابی به حساب های بانکی شهروندان 
را دارند و از راه های مختلف سعی می کنند مشترکان را به دام 
اندازند.با توجه به این که دیگر تمام سیم کارتها و شماره های 
تلفن ثابت و پنل های ارس��ال پیامک با احراز هویت و داشتن 
مشخصات کامل صاحب سیم کارت واگذار می شوند حال باید 
این امکان وجود داشته باشد که به سهولت جلوی سوء استفاده 
از مردم گرفته شود. در چند ماه گذشته وزارت ارتباطات جلسات 
متعددی را در این زمینه داش��ت که در جلس��ه اخیر وزارتخانه 
با ش��ورای عالی فضای مج��ازی آیین نام��ه و مباحثی برای 
تعرفه های پیامک های تبلیغاتی و ارزش افزوده در نظر گرفته 
ش��د و سیاس��ت گذاری در این زمینه انجام شد. شورای عالی 
فضای مجازی نیز شهریور ماه سال گذشته با تصویب آیین نامه 

ای از ساماندهی پیامک های تبلیغاتی خبر داده و اعالم کرده بود: کمیسیون عالی ارتقای محتوای 
مرکز ملی فضای مجازی آیین نامه ساماندهی پیامک های انبوه تبلیغاتی و پیامک های خدمات 

ارزش افزوده را پس از برگزاری جلسات کارشناسی فشرده تصویب کرده است.
بر این اساس مرکز ملی فضای مجازی اعالم کرده بود که در این آیین نامه چگونگی نظارت بر 
ارسال پیامک های انبوه تبلیغاتی و پیامک های خدمات ارزش افزوده و ضوابط فعالیت اپراتورها 
و زیر مجموعه های آن اعم از فراهم کننده و تجمیع کننده محتوا تعیین ش��ده است. همچنین 
کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی شرایط ارایه دهندگان خدمات پیامک 
ارزش اف��زوده و پیامک های انبوه تبلیغاتی را در این آیین نامه تش��ریح کرده و از ابالغ آن برای 
نهادها و سازمان های مرتبط خبر داده بود. طبق آنچه پیشتر اعالم شده بود این آیین نامه براساس 
مش��کالت مطرح ش��ده در ارسال و دریافت این پیامک ها اعم از محتوای آنها، نامشخص بودن 
مرجع ارسال و نقش اپراتورها در ارسال و دریافت پیامک ها، تصویب شده بود. اما با تمام این تفاسیر 
همچنان در این زمینه مشکالت بسیار وجود دارد و به نظر می رسد نظارت دقیقی بر این حوزه 
صورت نمی گیرد. اما این امید وجود دارد که با قانونی شدن نظارت بر عملکرد شرکت های ارسال 

کننده پیامک، اوضاع کمی بهتر از چیزی که هست شود.
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ش��رکت اچ پی محصوالت خ�ود را در دو دس���ت�ه 
 Probook ب��رای کارب��ران خانگ��ی و Pavilion

برای مص��ارف اداری عرضه می کن��د که هر کدام ، 
ویژگی هایی مخصوص به خود را داراست.

ای��ن هفته نیز قص��د داریم لپ تاپی از ن��وع دوم را 
معرفی کنیم. 

Pro book 450 G1 را ش��رکت اچ پی با کیفیت و 

قیمتی مناسب، ویژه  اس��تفاده های اداری و صنعتی 
تولید نموده که الزمه این نوع مصارف، وجود قدرت 

باالی پردازشگر است.
ب��ه همین دلی��ل برخالف بس��یاری از لپ تاپ هایی 
که در آن از پردازنده س��ری U اس��تفاده شده، این 
محصول مجهز ب��ه دو نوع پردازنده قدرتمند اینتل، 
یعن��ی Core i7 و  Core i5 می باش��د که پردازنده 

نخست دارای 4 هسته واقعی و پردازنده دوم دارای 
2 هس��ته واقع��ی و 2 هس��ته مجازی اس��ت. البته 
گرافیک این محصول نیز از توانایی خوبی برخوردار 

می باشد. 
از دیگر ویژگی های مثب��ت این لپ تاپ می توان به 
مجهز بودن به تنوع پورت ها و صفحه نمایش مات با 

توانایی باالی تفکیک رنگ اشاره کرد.
همچنی��ن این لپ ت��اپ برخالف بس��یاری دیگر از 
لپ تا پ ها که به ناچار، اسپیکرها را در قسمت زیرین 
دس��تگاه قرار می دهن��د، از وجود بلندگ��و در باالی 

صفحه کلید بهره می برد.
البته از نکات منفی این سیس��تم می توان به آلودگی 
صوت��ی فن و جذب اثر انگش��ت ب��ر روی بدن�ه آن 

اشاره کرد.

 سالم بایت. لطفا در باره حافظه Cache و تفاوت آن با 
سایر حافظه های مادربورد توضیح دهید. با تشکر

Cache حافظه ویژه اي است که یک نسخه از مقادیر داده هاي پر مصرف 

در آن نگهداري مي ش��ود. حافظه Cache محت��واي نقاطي از RAM که 
بیش��تر مورد استفاده قرار مي گیرند همراه با نشاني آن ها مي باشد، هنگامي 
که پردازنده به محلي از حافظه رجوع مي کند Cache بررس��ي مي شود تا 
مش��خص شود که آن نش��اني در آن موجود است یا خیر. چنان چه نشاني 
مورد نظر در Cache موجود باشد داده ها به پردازنده تحویل داده مي شوند 
در غیر این صورت دستیابي معمولي به حافظه صورت مي گیرد وقتي سرعت 
 Cache در مقایسه با سرعت ریز پردازنده پایین باشد RAM دس��تیابي به
مفید واقع مي ش��ود چرا که سرعت دستیابي به آن همیشه بیشتر از سرعت 
دستیابي به RAM است. دو نوع Cache که در زیر به آن ها اشاره شده است 
عبارتند از: نوعي Cache که براي بهبود س��رعت پردازش در پردازنده هاي 
 8KB را که عموما حاوي Cache L1 .و سطح باالتر تعبیه مي شود I486

 Cache فضا است مي توان در یک سیکل ساعت خواند، بنابراین در ابتدا این
 Cache دارد. پنتیوم داراي دو Cache L1 یک I486 .جست وجو مي شود

است که یکي براي برنامه ها و دیگري براي داد ه ها مي باشد.
 STATIC RAM ب��وده که متش��کل از Cache نوع��ي L2 CACHE

مي باشد. در مادربوردهایي که از پردازنده هاي I486 یا سطح باالتر استفاده 
مي کنند Cache L2 که عموما 128 کیلوبایت تا یک مگابایت هس��تند از 
DRAM س��ریع تر است اما از Cache L1 موجود در تراشه پردازنده کندتر 

است و آن را Level2 Cache نیز مي نامند.
چگونه  را  آن  و  چیست   Nvidia linkboost سالم.   

مي توان فعال کرد؟
این فناوری س��رعت گذرگاه گرافیک��ي را افزایش مي دهد و کارایي نمایش 
سیس��تم شما را باال مي برد. Link Boost به صورت خودکار در تراشه هاي 
NF 590SLI فعال مي ش���ود در صورت�ي ک�ه ش��م�ا از ک�ارت گرافیک 

Geforce 7900 GTX استفاده کنید. 

در آغ��از عصر کامپیوتر در اواخر قرن بیس��تم کاربران درگیر داس��تانی 
ش��ده بودند که برای ش��خصی اتفاق افتاده بود. در چنین داستان هایی 
ویروس ها باعث شده بودند CRT مانیتور و دیگر قطعات سخت افزاری 
دچار آتش سوزی شوند. در داستان های دیگر هم نقل شده بود که نرم 
افزارهای مخربی وجود دارد که می توانند دیسک های سخت HDD  را 
تخریب کنند یا Overclock کردن یک فالپی دیس��ک می توانست تا 
حدی باعث حرارت ش��ود که حتی کش��نده باش��د. تولیدکنندگان آنتی 
ویروس به طور مداوم با این داس��تانها درگیر هس��تند. مطمئنا برخی از 
این موارد از لحاظ تئوری قابل قبول هس��تند اما از لحاظ مکانیزم های 
محافظت، عملی غیر منطقی اس��ت. بنابرای��ن تولیدکنندگان می گویند 
دوس��تان راحت بخوابید آن ها با این داستان ها نمی توانند باعث دردسر 
ش��ما بش��وند. کاربران معموال تظاهر می کنند که با این سخنان راضی 
ش��ده اند؛ اما همچنان به این داستان های اس��طوره ای باور دارند. برای 
مثال در س��ال 1999 ویروس Win۹۵.CIH )با نام مس��تعار چرنوبیل( 
توانست هزاران کامپیوتر را از کار بیندازد. این بدافزار توانست داده های 
موجود در هارد و تراشه BIOS روی برد اصلی کامپیوتر را تخریب کند.
برخی از این رایانه های ش��خصی نمی توانس��تند دوب��اره کار کنند چون 
برنامه ه��ای راه اندازش��ان از کار افتاده ب��ود. کاری که بعد از این حمله 
 BIOS می توانس��تند انجام دهن��د این بود که یک تراش��ه جدید برای
جایگزی��ن کرده و داده ها هم دوباره نوش��ته ش��ود. آی��ا این موارد یک 
تخریب فیزیکی برای کامپیوتر ش��مرده می ش��ود؟ در واقع،خیر. پس از 
یک س��ری دس��تکاری در برد اصلی کامپیوتر می ش��د آن را به حالت 
اول برگرداند. اما مش��کل موقعیت های این چنینی اضطراری و تخریب 
تجهی��زات تخصصی به قوت خود باقی مان��ده بود. امروزه همه چیز در 
بیش��ترین حالت گی��ج کنندگی خود وجود دارد. در ابت��دا باید بدانید هر 

قطعه س��خت افزاری قابلیت دوباره بازنویس��ی توس��ط برنامه های ریز 
برنامه نویس )Microprograming( را دارد. ما از این روند شگفت زده 
می ش��ویم زیرا باعث می شود سخت افزارها هوشمندانه در کنار یکدیگر 
کار کنند.ه��ر یک از این ریز برنامه نویس ها با این که برای س��ال ها در 
ح��ال تحول بودند اما همچنان یک قس��مت از یک ن��رم افزار پیچیده 
می توان��د مورد حمله قرارش��ان بدهد. هنگامی هم ک��ه حمله موفقیت 
آمیز باش��د عواقب آن همیشه قابل جبران نمی باشد. در تجزیه و تحلیل 
مع��ادالت کمپین جاسوس��ان س��ایبری در Kaspersky Lab به این 
نتیجه رس��یدند که نرم افزارهای جاسوسی با ماژول های مختلفی برای 
مدلهای متفاوت HDD نوش��ته می ش��وند. این بخش از نرم افزارهای 
مخرب، کنترل کامل دیس��ک های آس��یب دیده را به دست می گیرد و 
حتی با فرمت کردن هم نمی توان آنها را قابل استفاده کرد.چیزی را که 
در Firmware نمی ش��ود تغییر داد این اس��ت که Firmware خودش 

مسئول به روز رسانی اش می باشد.
همانطور که انتظار دارید این موضوع جهنمی برای مبارزه برای شخص 
متضرر ش��ده برپا می کند. البته چنانچه این مس��ئله برایتان اتفاق بیفتد 
داش��تن تجهیزات تخصصی واجب اس��ت. در زندگ��ی واقعی هم یک 
دیس��ک درایو آسیب دیده چنانچه به س��طل زباله انداخته شود ممکن 
اس��ت بیش��تر مقرون به صرفه باش��د. آیا می توان یک آسیب فیزیکی 
را تعمیر کرد؟ این س��وال جوابی قابل بحث دارد. اما تعداد داستان های 
آس��یب پذیری مبتنی بر س��خت افزارها را افزایش می دهد. بنابراین آیا 
می توان گفت یک ویروس می تواند تخریب فیزیکی روی س��خت افزار 

کامپیوتر انجام دهد؟ این حقیقت است یا شایعه؟
این حقیقت دارد. با این حال، همه این پاس��خ ها به ش��دت بس��تگی به 

"تخریب"، "ویروس"، "کامپیوتر" و غیره دارد.

 Monitor: 15.6” TFT LED-backlit   

 Main Board: ----    

CPU: Intel Core i7 4702MQ
Memory:  8 GB DDR3

VGA: AMD Radeon HD 8750M 2GB
HDD: 1 TB 5400 RpM

Weight: 2.29 Kg               
ODD: DVD-RW           

OS: ---- 

KeyBoard:     ----

Mouse:     ----

Speaker:     ----

Printer:     ----

----    

    ----

----    

----    
----    

----    

----    

----

----    

    ----

    ----

----    

----    

طرحی برای کارمندان!ویروسی وجود دارد که به سخت افزار آسیب وارد کند؟

19/500/000 ريـال

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته

و از نمایشگرهایی با Refresh Rate متغی�ر استف�اده 
کنند. در ای�ن فن�اوری، نمایشگ�ر و ک�ارت گ�رافی�ک 
و  تنگاتنگ  ارتب�اط  خروج�ی  فریم  تع�داد  م�ورد  در 

دائمی دارند.
با   G-Sync فن�اوری  به  مجه�ز  نمایشگرهای 
و  هستند  سازگار   NVidia گرافیکی  کارت های 
قابلیت   FreeSync فناوری  به  مجهز  نمایشگرهای 
فریم های متغییر خود را در هنگام اتصال به کارت های 
تعداد  فناوری،  این  در  فعال می کنند.   AMD گرافیک 
طول  در  نمایشگر  وسیله  به  شده  داده  نمایش  فریم 
اجرای یک فرآیند پیچیده گرافیکی دائما تغییر می کند. 
اگر چه همچنان این احتمال وجود دارد که یک افت 
فریم واقعی در فرآیند تولید فریم اتفاق بیفتد اما پدیده 
تداخل فریم های متفاوت، اتفاق نخواهد افتاد. با استفاده 
از این روش می توان فناوری قدیمی V-Sync را نیز در 
بازی غیرفعال نمود تا از بروز هر گونه Lag یا افت فریم 

در بازی جلوگیری نمود.
در صورتی که قصد خرید یک نمایشگر جدید را دارید، 
حتما به سازگار بودن کارت گرافیک خود با نمایشگر 

توجه نمایید.

فریم ایجاد نشود، کارت گرافیک پیش از ارسال هر فریم 
به نمایشگر، یک تاخیر ایجاد می کند تا اطمینان پیدا کند 
که همه فریم های قبلی به درستی نمایش داده شده اند. 
وقتی فریم ریت خروجی به ناگاه کاهش یابد، این تاخیر 
به یک Lag یا افت فریم قابل مشاهده تبدیل می شود و 

بازیکن یک باگ تصویری را شاهد خواهد بود.
بازی  عالق�ه من�دان  به   FreeSync و   G-Sync

پیشنهاد می کنن�د که روش سنت�ی را کن�ار بگ�ذارند 

نیست. این جاست که تداخل تصویری ایجاد می شود. در طول بسیاری از 
بازی ها و یا احتماال برخی از فیلم ها با فریم ریت متغیر و البته باال، ممکن 
است با این پدیده رو به رو شده باشید که بخشی از صفحه نمایش یک فریم 
و بخش دیگری از آن فریم دیگری را نمایش دهد. این پدیده حاصل تفاوت 

تعداد فریم های تولید شده با تعداد فریم نمایش داده شده است.
در بسیاری از بازی ها، این مشکل با یک راه حل سنتی به نام V-Sync حل 
می شود. در این روش، کارت گرافیک تعداد فریم خروجی خود با تعداد فریم 
نمایش داده شده در صفحه نمایش هماهنگ می کند. برای این که تداخل 

مراجعه  فروشگاهی  به  نمایش  صفحه  یک  خرید  برای  تازگی  به  اگر 
تبلیغات G-Sync و FreeSync برخورد کرده اید. این  با  کرده باشید، 
دو فناوری جدید، فناوری های اخیر شرکت های AMD و NVidia برای 
سازگاری هر چه بهتر کارت های گرافیکی و نمایشگرها هستند که از منظر 
فنی، فعالیت مشابهی انجام می دهند اما متاسفانه با استفاده از دو پروتکل 

متفاوت طراحی شده و یا یکدیگر سازگار نیستند.
G-Sync و FreeSync مربوط به نوعی از نمایشگرهاست که می توانند 

نمایشگر  هر  فنی،  منظر  از  دهند.  نمایش  را  تصاویر  متغیر  فرکانس  با 
اما  باشد  داشته  را  خود  و خاص  متعدد  Refresh Rateهای  می تواند 
زمانی که Refresh Rate خاصی توسط کاربر یا به طور پیش فرض 
تعیین می شود، نمایشگر به طور دائم و ثابت، آن Refresh Rate را اجرا 
می کند. Refresh Rate مشخص می کند که یک نمایشگر در هر ثانیه 
چه تعداد تصویر یا به طور دقیق تر فریم نشان دهد. وقتی در محیط ویندوز 
کار می کنید یا در حال مشاهده یک فیلم با فریم ریت ثابت هستید، هیچ 
مشکلی وجود ندارد اما در طول اجرای یک بازی، Refresh Rate ثابت 

نمایشگر کامال مشکل ساز است. 
مسئولیت تولید فریم در طول یک بازی بر عهده کارت گرافیک است. 
متناسب با شرایط بازی و اتفاقات در حال وقوع، ممکن است فرآیند تولید 
فریم ها سخت تر یا آسان تر باشد.از این رو، تعداد فریم های خروجی کارت 
گرافیک با تعداد فریم های نمایش داده شده توسط نمایشگر همیشه برابر 

نمایشگر و کارت گرافیک را هماهنگ کنید!
با G-Sync و FreeSync آشنا شوید
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"ای��ن احتمال وجود دارد که با ارس��ال نامه درخواس��تی از س��وی وزارت 
ارتباطات، شبکه اجتماعی فیسبوک رفع فیلتر شود." به نقل از ایسنا، محمود 
واعظی اعالم کرد که  "این صحبت ها از سوی یکی از اعضای این کمیته 
مطرح شده و به معنای نظر کلی کارگروه مربوطه نیست. وزارت ارتباطات 
زمانی وارد عمل می ش��ود که بیش از 50 درصد اطمینان داش��ته باشد که 
نتیجه مثبتی حاصل می ش��ود. در خصوص ای��ن موضوع نیز اگرچه برخی 
نمایندگان دولت به طور شفاهی صحبت هایی را مطرح کرده اند اما هنوز به 
طور رسمی مطلبی ارسال نشده است. در این زمینه کارگروه تعیین مصادیق 
مجرمانه رایانه ای تصمیم گیرنده است و فعالیت مجدد این شبکه ها بستگی 
به تجدید نظر این کارگروه دارد. این مسئله تنها به وزارت ارتباطات مربوط 

نمی شود چرا که ما تنها یک عضو در این کمیته داریم".
فیلترینگ فیس��بوک و برخی از شبکه های اجتماعی دیگر اگر چه بسیار 
قاطعانه و محکم صورت گرفت اما بعدها و پس از دوره حس��اس وقایع 
تلخ انتخابات س��ال 1388 ب��ه یکی از پیچیده ترین مس��ائل در فضای 

آی تی کشور تبدیل شد؛ مسئله ای که هنوز نیز حل نشده است.
حل ش��دن این مس��ئله، به معنای رفع فیلتر فیسبوک نیست و چه بسا 
بتوان با همان قاطعیت که فیسبوک فیلتر شد، رای به فیلتر باقی ماندن 
آن داد و موضوع را تمام شده دانست اما گویا هنوز هیچ یک از این دو 
ن��وع نگاه به طور کامل بر دیگری غلبه پیدا نکرده اس��ت. با این پیش 
زمین��ه و با نی��م نگاهی به اظهارات اخیر وزی��ر ارتباطات، توجه به چند 

نکته خالی از لطف نیست.
به طور روش��ن، وزارت ارتباطات این رویکرد را در پیش گرفته اس��ت که 
فیلترینگ ش��بکه های اجتماعی خواست این وزارتخانه نیست و بلکه اگر 
امیدی به رفع ش��دن برخی از فیلترینگ ها وجود داش��ته باشد، وزارتخانه 
اقدام خواهد کرد. این رویکرد، دو نکته را روشن می کند. اول اینکه وزارت 

ارتباط��ات نمی خواهد هزینه فیلترینگ فیس��بوک را پرداخت کند و دوم، 
وزارت ارتباطات نمی خواهد هزینه تالش برای رفع فیلترینگ فیسبوک را 
پرداخت کند! چه بسا تا زمانی که پیشنهادی مطرح نشود، نتوان تشخیص 
داد که کمیته مصادیق مجرمانه در مجموع چه نظری در مورد فیلترینگ 
فیس��بوک دارد؛ با این وج��ود وزارت ارتباطات بدون مط��رح کردن این 

موضوع در کارگروه، تنها یک مانور رسانه ای انجام می دهد. 
مقاوم��ت برای فیلترین��گ ش��بکه های اجتماعی در م��ورد نمونه های 
دیگ��ری نیز در دوران دولت یازده��م اتفاق افتاده و وزارت ارتباطات به 
روش��نی هزینه این مقاومت را پرداخت کرده است اما یادآوری ماجرای 
فیس��بوک، درست شبیه به یادآوری تالش های پیشین وزارت ارتباطات 

است، بدون این که مجددا یک تالش واقعی صورت گرفته باشد.
اما واقعا رفع فیلتر شدن فیس��بوک تا چه اندازه برای مردم اهمیت دارد؟ در 
حالی که بسیاری از رسانه ها به اظهارات وزیر ارتباطات توجه ویژه ای نشان 
داده اند، این اتفاق )حتی اگر به عینه رخ دهد( چقدر موثر اس��ت؟ بسیاری از 
مردم ایران از شبکه اجتماعی فیسبوک مهاجرت کرده اند و واقعیت این است 
که پس از یک مهاجرت دسته جمعی، هرگز یک بازگشت دسته جمعی اتفاق 
نیفتاده اس��ت. معدود کاربران فعال باقی مانده در این شبکه اجتماعی نیز از 
ابتدا با روش های کامال مرسوم و شناخته شده عبور از فیلترینگ، تحت تاثیر 
فیلترینگ ها قرار نگرفته اند و اصوال، رفع فیلترها یک امکان جدید را در اختیار 
آنان قرار نمی دهد. از این رو، به نظر می رسد که برای حل مسئله فیسبوک، 
می توان گزینه دیگری را نیز مطرح نمود. قبول فیلترینگ، یا رفع فیلترینگ 
یا پذیرش این موضوع که پرونده فیس��بوک اصوال بس��ته شده و کسی به 
رفع فیلتر آن توجه خاصی نشان نمی دهد. فیسبوک یک درس بزرگ برای 
مدیریت و نظارت بر فضای مجازی به همراه داش��ت؛ درسی که مسئوالن 

همیشه باید به خاطر داشته باشند و در تصمیمات بعدی خود به کار بندند.

رفع فیلتر از فیسبوک چه اهمیتی دارد؟
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

از دو خروجي در کارت هاي  استفاده  بایت. روش   سالم 
گرافیکي مبتني بر تراشه NVIDIA و ATI چیست؟

کارت هاي گرافیک��ي مبتني بر تراش��ه NVIDIA قادرند به طور همزمان 
یک تصویر را در دو صفحه نمایش مختلف نمایش دهند. به عبارت ساده تر 
کاربران مي توانند توسط ویژگي Dual View کارت هاي گرافیکي مبتني بر 
NVIDIA را از دو درگاه خروج��ي کارت گرافیکي نظیر DVI و D-Sub یا 

D-Sub و S-Video براي مش��اهده تصویر در دو صفحه نمایش مختلف 

استفاده کنند.
نحوه انجام این کار در زیر شرح داده شده است:

ابتدا روي صفحه Desktop کلیک راس��ت کرده و گزینه Properties را 
انتخاب کنید. در صفحه Display Properties برگه Settings را انتخاب 
کنید. اکنون صفحه دیگري همنام با مدل کارت گرافیکي و مانیتور ش��ما 
ظاهر مي ش��ود. در این صفحه برگه همنام با هس��ته گرافیکي شما ظاهر 
 ”Start the NVIDIA Control Panel" مي ش��ود. اکنون روي گزین��ه

 Run“ روي گزینه nVidia Control Panel کلی��ک کنی��د. در صفح��ه
multiple display wizard” کلیک کنید.

اکنون از صفحه ای که ظاهر مي شود کلید Next را فشار دهید و در صفحه 
بعد Clone را انتخاب کنید.

اما در کارت های گرافیکی  ATI  تنظیمات زیر را دنبال کنید. 
 Catalyst کلیک راس��ت ک��رده و گ�زین�ه Desktop ابتدا روي صفحه
Control Center را انتخ��اب کنی��د. در پن�جره اي که باز مي ش��ود وارد 

 Force و Force TV شوید و گزین�ه ه�اي Display Options قس��مت
Component Video Detection را انتخاب و OK کنی�د. سپ�س وارد 

گزین�ه Display Manager ش��وید و عک��س TV را به داخل خانه دوم 
 Clone راس��ت کلیک کرده و گزینه TV س��پس روي )Drag( .بکش��ید
 Yes را انتخاب نمایید و در پنجره اي که باز مي شود روي Main with TV

کلیک کرده و OK کنید. با این روش شما دو تصویر همزمان روي مانیتور 
و تلویزیون خواهید داشت.

| Drive |

| HDD |

| RAM |

| Motherboard |

| GraphicCard |

| CPU |یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار

حرفه ای ترها مربوط هستند و می توانید آن ها را به شکل 
پیش فرض باقی بگذارید. در کنار این تنظیمات، حتما با دو 
فیلد برای وارد کردن نام کاربری )Username( و کلمه 
عبور )Password( برخورد خواهید کرد. در این دو بخش، 
نام کاربری و کلمه عبور دریافتی خود را که از ارائه دهنده 
اینترنت گرفته اید، وارد نمایید. دقت داشته باشید که فیلدهای 
Username و Password در مودم هایی دیده می شود 

که به صورت PPPoE به اینترنت وصل می شوند و کاربر 
Connec-  رر ویندوز یا پلتفرم های دیگر، نیازی به ایجاد

tion نخواهد داشت و مودم به طور دائم، به اینترنت متصل 

باقی می ماند. در این صورت رایانه باید از طریق کابل شبکه 
یا اتصال بی سیم به مودم متصل شود. اگر دوست دارید 
رایانه خود مسئولیت برقراری اتصال به اینترنت را برعهده 
گیرد، به جای PPPoE یا EOA تنظیمات نوع Bridge را 
انتخاب کنید. در این صورت رایانه را باید با استفاده از پورت 
USB یا کابل شبکه به مودم متصل نموده و هر بار به 

صورت دستی، فرمان اتصال یا قطع شدن اینترنت را صادر 
نمایید. این روش، برای اتصاالت اینترنت تک کاربر مناسب 
است و اگر بیش از یک دستگاه به اینترنت متصل می شود، 

از PPPoE استفاده کنید.

VPI: 0

VCI: 35

DSL Link Type: EOA یا  PPPoE

Service Category: UBR without PCR

Encapsulation Mode: LLC/Snap-Bridging

Authentication Method: Auto

تنظیمات  احتماال  مودم،  بودن  پیشرفته  میزان  به  بسته 
به  معموال  دیگر  تنظیمات  کنید.  مشاهده  نیز  دیگری 

 Admin باز هم به طور پیش فرض، نام کاربری و کلمه عبور اولیه این دستگاه ها
است. می توانید بعد از ورود به دستگاه، این کلمات را تغییر دهید و اگر این کار را 
نکنید، افراد آگاه به سادگی می توانند به صفحه تنظیمات دستگاه شما وارد شوند.

برای تنظیمات اتصال به اینترنت، به بخش Wan Setup یا در برخی از مودم ها 
به Quick Setup مراجعه کنید. در مورد مودم های پیشرفته تر نیز ممکن است به 
تنظیم Layer2 Interface نیاز پیدا کنید. در تنظیمات Layer2 Interface یا 
Wan Setup مقادیر مختلف را )که در مودم های متنوع با ترتیب متفاوت ظاهر 

می شوند( به شرح زیر تعیین نمایید:

اتصال به اینترنت با روش ADSL در این روزها یک روش کامال مرسوم و 
شناخته شده است. با این وجود بسیاری از کاربران طریقه راه اندازی یک اتصال 
ADSL را به خوبی نمی دانند و بسیاری از کاربران ترجیح می دهند با صرف 

هزینه، این کار را به یک متخصص بسپارند، در حالی که این کار بسیار آسان 
است و به سادگی می توان هزینه چند ده هزارتومانی راه اندازی این مودم ها را 

صرفه جویی کرد.
برای راه اندازی مودم ADSL و اتصال آن به اینترنت ابتدا مودم را به وسیله یک 
کابل شبکه به رایانه وصل کرده و آن را در وضعیت روشن قرار دهید. سیم تلفن 
را با استفاده از یک Splitter به مودم وصل نمایید. Splitter دو خروجی و یک 
ورودی دارد. ورودی، سیم خام تلفن و خروجی، دو سیم است که یکی برای 
ارتباط بدون نویز اینترنت و دیگری برای ارتباط بدون نویز تلفن است. ممکن 
است دو دستگاه بدون Splitter نویز ایجاد کرده و کیفیت خدمات ADSL یا 
مکالمه کاهش یابد. بعد از اتصال صحیح سیم ها، مرورگر رایانه خود را باز کرده 

و در نوار ابزار، IP زیر را وارد کنید:
192.168.1.1

بسیاری از مودم ها به طور پیش فرض از این IP در شبکه استفاده می کنند. 
مودم های مرسوم و ارزان قیمت بازار از این نوع هستند اما اگر از مودم خاصی 
استفاده می کنید، احتماال IP پیش فرض دستگاه در دفترچه راهنمای مودم 
نوشته شده است. در صورتی که IP مودم یا روتر شما همین عدد باشد، 
بالفاصله پنل تنظیمات باز خواهد شد. در اولین گام باید رمز عبور را وارد نمایید. 

هزینه راه اندازی را صرفه جویی کنید
ADSL اطالعات اولیه برای راه اندازی یک مودم
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اگر با نرم افزارهای مختلف کار کرده باشید و تا حدی 
به  باشید،  داشته  آشنایی  برنامه  ایجاد یک  با ساختار 
محصول  هر  ایجاد  برای  که  هستید  آگاه  نکته  این 
صورت  سیستم  آنالیز  و  تحلیل  چیز  هر  از  قبل  باید 
را خودتان  این کار  باشد که  این  بهتر  پذیرد و شاید 
حال  در  مختلف  سیستم های  تحلیل  دهید.  انجام 
حاضر از طریق نرم افزارهای گوناگونی انجام می گیرد 
طراحی  متفاوتی  چارت های  و  نمودار  کار  این  برای 
می شود و از روی این نمودارها کل سیستم مورد نظر 
طراحی  مورد  در  رسید.  خواهد  پیاده سازی  مرحله  به 
بود و  به همین صورت خواهد  یک شبکه هم وضع 
شما باید قبل از هر چیز ابزاری برای رسم شبکه مورد 

که  نقشه هایی  از  استفاده  با  و  باشید  داشته  نظرتان 
خود  دلخواه  شبکه  می کنید،  طراحی  ترتیب  این  به 
به  هفته  این  در  که  افزاری  نرم  کنید.  پیاده سازی  را 
 Edraw Max شما معرفی می کنیم، برنامه ای با نام
برای رسم شبکه است. شما با کمک این نرم افزار قادر 
خواهید بود که به شکلی بسیار آسان شبکه اینترنتی، 
رایانه ای، مخابراتی و دیگر نمودارهای شبکه ای بسیار 
کنید.  طراحی  کوتاه  بسیار  زمانی  مدت  در  را  بزرگ 
است  این  برنامه  این  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی 
که این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید 
به مرحله پیاده سازی بسیار نزدیک شوید. این کار را 
به این صورت انجام می دهد که شما قادر خواهید بود 
و  کابل کشی  از  شبکه  مستندسازی  و  طراحی  برای 
سیم کشی استفاده کرده و به این وسیله کلیه ارتباطات 
و فرآیندهای مختلف را به شکلی ملموس به مرحله 
بسیار  محیط  نرم افزار  این  کنید.  نزدیک  پیاده سازی 
ساده و آسانی را در اختیار کاربران قرار می دهد و کار 
مطمئن  می توانید  و  است  واضح  بسیار  آن  با  کردن 
باشید که به عنوان یک کاربر مبتدی با کمی تالش 
ترتیب  این  به  خورد.  نخواهید  بر  خاصی  مشکل  به 
به  از  آن می توانید مستندات مربوط  با استفاده  شما 
شبکه ها را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنید. از 
اشاره  این مورد  به  نرم افزار می توان  این  قابلیت های 
کرد که قالب های آماده ای را به صورت پیش فرض 

پیش  از  شکل   300 از  بیش  شامل  و  دارد  خود  در 
تعریف شده است. همچنین شامل نمادهای شبکه ای 
دو بعدی و سه بعدی است و عالوه بر این نمادهای 
نیز  را  نمودار  رسم  اولیه  بلوک های  و  مطالب  رئوس 
دارا می باشد. در بخش راهنمای نرم افزار دستورالعمل 
کاملی برای استفاده از قالب های سفارشی آماده قرار 
داده شده است که در صورتی که به این بخش سر 
شد.  خواهید  مواجه  جالبی  و  مفید  اطالعات  با  بزنید 
 EMF و   JPG، BMP فرمت های  از  نرم افزار  این 
را  شما  کار  خودکار،  صورتی  به  و  می کند  پشتیبانی 
از آن پشتیبان می گیرد تا در صورتی  ذخیره کرده و 
که با مشکلی روبه رو شدید به آسانی بتوانید به نسخه 
سالمی از کار خود باز گردید. از دیگر ویژگی های این 
پیوند  و  لینک  دادن  قرار  امکان  به  می توان  نرم افزار 
نمادهای یک نمودار به نمودارهای دیگر یا صفحات 
وب و اسناد مورد نظر اشاره کرد. همچنین با استفاده 
از آن می توانید صفحات وب را از نمودارهای خود در 
 Edraw .مرحله اول به صورتی اتوماتیک تولید کنید
با  و  می کند  استفاده   Altima فناوری های  از   Max

دارد.  سازگاری  نیز   Netzoom نماد  کتابخانه های 
شما می توانید این نرم افزار را از سایت شرکت سازنده 

آن یعنی
http://goo.gl/NYvMZn

دریافت کنید.

به طور حتم یکي از مهم ترین مواردي که هر کاربري 
باید به آن توجه داش��ته باشد، میزان امنیت سیستمي 

است که با آن کار مي کند.
اب��زار BitLocker Drive Encryption همان ط��ور 
که از نامش پیداست براي رمزگذاري روي درایوهاي 

ویندوز استفاده مي شود.
جالب اس��ت بدانید که ای��ن ابزار ب��راي اولین بار در 
ویندوز ویس��تاي مایکروسافت ارائه شد و موفق بودن 
آن سبب ش��د تا مایک�روسافت آن را در ویندوز هفت 

خود نیز ارائه کند.
اهمیت این موضوع به خوبي مش��خص اس��ت. قطعا 
ش��ما نیز تایید مي کنید که بسیاري از کاربران، عالقه 
فراوان��ي ب��ه اس��تفاده از نرم افزاره��اي رمزگذاري و 
قفل گ��ذاري روي فایل ها و درایوهاي سیس��تم خود 
دارند. این درخواست مي تواند از جهتي به دلیل نیاز به 
حفظ اطالعات شخصي و خصوصي کاربران باشد و از 
جهتي نیز به دلیل نیاز به محرمانه نگه داش��تن برخي 

اطالعات مطرح شود.
برخ��ي کارب��ران ب��راي دس��تیابي به این ه��دف از 
نرم افزارهایي اس��تفاده مي کنند که توسط شرکت هاي 
مختلف طراحي شده اس��ت. البته مشکلي که در این 
زمینه وجود دارد اشکاالت برخي از این نرم افزارهاست 
که در مواردي سبب شده است کاربران استفاده کننده 
از آن ه��ا اطالع��ات خ��ود را به طور کامل از دس��ت 
بدهن��د. ب��ه همین دلیل اس��ت که کاربران ب��ه ابزار 
ویژه مایکروس��افت براي رمزگذاري روي درایوها که 
مي تواند از هر نرم افزار دیگري مطمئن تر باشد، اعتماد 

کرده اند و از آن استفاده مي کنند.

چگونه کار مي کند؟
اولین اق��دام مراجعه به کنترل پن��ل ویندوز و کلیک 
روي آیکن مربوط به این ابزار است. سپس صفحه اي 
در مقابل چش��مان ش��ما ظاهر خواهد شد که امکان 
استفاده از امکانات پیش بیني شده را براي شما فراهم 
مي س��ازد. در این صفحه عالوه بر درایوهاي سیستم 
ش��ما، حافظه ه��اي جانبي ش��امل حافظه هاي فلش، 
حافظه ه��اي جانب��ي مانن��د حافظه تلفن هم��راه و یا 
هارددیسک هاي اکس��ترنال نیز نمایش داده مي شود 
که ب��ه کاربر امکان مي دهد آن ه��ا را نیز قفل گذاري 

کن���د. در ای�ن مرحل���ه ب�ای�د پ���س از ان�ت�خ�اب 
درای�و مورد نظ��ر ب�راي قف�ل گ���ذاري، روي گزینه 
Turn On BitLocker که در مقابل آن تعبیه ش��ده 

است، کلیک کنید.
ب��ا انجام ای��ن کار پنجره جدیدي باز خواهد ش��د. در 
اولین گام سیس��تم از ش��ما مي خواهد ت��ا کلمه عبور 
م��ورد نظر خود را براي تعیین ب��ه عنوان رمز ورودي 
ب��ه این درای��و انتخاب کنید. بع��د از تایپ کلمه عبور 
م��ورد نظ��ر و تک��رار آن، روي گزین��ه Next کلیک 
کنید. حال زمینه اي فراهم مي ش��ود تا کلمه رمزي را 
براي روز مبادا و ب��راي زمان مورد نیاز احتمالي براي 
بازیابي رمز تعیین ش��ده، ذخیره کنید.در این مرحله 3 
راه حل پیش روي ش��ما قرار خواهد داشت. حالت اول 
ذخیره سازي کلمه بازیابي روي حافظه جانبي است که 
به شما امکان مي دهد این کلمه را روي حافظه فلش 
و یا س��ایر حافظه هاي جانبي ذخی��ره کنید. در حالت 
دوم مي  توانید این کلمه را در سیس��تم خود و در یکي 
از درایوه��ا ذخیره کنید و حالت س��وم نیز امکان تهیه 

نسخه چاپي از آن را به شما مي دهد.
فرام��وش نکنی��د این کلم��ه بازیاب��ي، داراي اهمیت 
ویژه اي اس��ت و در صورتي که رمز ورود به درایو قفل 
ش��ده را فراموش کنید، مي توانی��د از این کلمه براي 
بازیابي آن اس��تفاده کنید. بنابراین در ذخیره سازي آن 

دقت کافي داشته باشید.
ب��ا انجام این کار تقریبا کار ش��ما ب��راي قفل گذاري 
روي درایو مورد نظر به پایان مي رس��د. با کلیک روي 

گزینه هاي پایاني عملی��ات رمزگذاري اطالعات آغاز 
مي ش��ود. این عملیات بس��ته به حجم اطالعات شما 
زماني را به خود اختصاص خواهد داد که ممکن است 

کمي طوالني باشد.
ب��ا پایان یافتن ای��ن عملیات درایو مورد نظر ش��ما با 
عالمت قفل نمایش داده خواهد شد و از آن پس تنها 
شما و س��ایر کاربراني که به واس��طه شما رمز تعیین 
شده را در اختیار دارند مي توانند اطالعات ذخیره شده 

را در این درایو مشاهده کنند.

چه نرم افزارهاي دیگري وجود دارد؟
ح��ال که از رمزگذاري روي درایوها و فایل ها س��خن 
به میان آمد، مناس��ب اس��ت برخ��ي از نرم افزارهاي 
ارائه ش��ده در این زمینه را نیز به شما عزیزان معرفي 
کنیم. هر چند همان طور که گفته ش��د استفاده از این 
نرم افزارها با کمي ریس��ک و خطر همراه است، با این 
وجود ممکن اس��ت برخي از کاربران برای استفاده از 

آن ها تمایل داشته باشند.
از جمله نرم افزارهایي که در این زمینه ارائه شده است 

مي توان به Folder Lock اشاره کرد.
این نرم افزار نیز امک��ان رم�زگذاري روي فای�ل هاي 

مختلف را در اختیار کاربر قرار مي دهد.
 Ashampoo برن�ام���ه  از  همچنی���ن م�ي ت���وان 
از  Magical Security ب��ه عن��وان یک��ي دیگ��ر 

برنامه هاي کاربردي در این حوزه نام برد که مي تواند 
به برخي از نیازهاي شما پاسخ دهد.

 Advance ن��رم اف��زار  م��ورد  در  لطف��ا  عزیز.  بایت  سالم    
Call Center و طریقه نصب و انجام تنظیمات آن توضیح دهید. با 

تشکر
در  تلفن  مدیریت  جهت  قدرتمند  نرم افزاري   Advance Call Center نرم افزار 
کامپیوتر مي باشد. این نرم افزار همانند یک ماشین پاسخگو در کامپیوتر شما عمل 

خواهد کرد.
نمایش  قدرتمند،  پاسخگوي  ایجاد سیستم  شامل  نرم افزار  ای�ن  امکان�ات  از  برخي 
شماره تماس گیرن�ده، امکان ضبط مکالمات با فرمت WAV، امکان تنظیم آهنگ 
دلخواه براي ص�داي زنگ و آهنگ پشت خط، امکان تنظیم نرم افزار جهت انتقال 
تماس ها به شم�اره پیجر و آدرس ایمیل و امکان ایجاد دفترچه تلفن جهت ذخیره 

شماره ها است.
بعد از نصب این نرم افزار، آن را اجرا کرده، ویزاردي ظاهر مي شود. سپس Next را 
بزنید. گزینه Access the modem through TAPI را انتخاب کنید و Next را 
زده و در انتها Finish را انتخاب کنید. برنامه اجرا شده و به تلفن شما گوش مي دهد. 
اگر کسي در این حالت تماس بگیرد و مودم شما CallerID را پشتیباني کند باید 

شماره آن نمایش داده شود.
کردن  فعال  براي  کنید.  مي توانید صحبت   Speak دکمه  زدن  با  حالت  همین  در 
منشي باید از منوي Mode گزینه Answering Machine On را برگزینید. براي 
 Answering گزینه   Tools منوي  از  باید  منش�ي  براي  شونده  پخش  پیام  تغییر 
Machine و Greeting Message را برگزینید و پیام دلخواه خود را جهت پخش 

به عنوان منشي ضبط کنید. 

 سالم. لطفا در خصوص بازگرداني کامل اسناد حذف شده از روي 
مناسبي  نرم افزار   HTML  ،PDF  ،Word مانند سندهاي  هارددیسک 

را معرفي نمایید.
را  امکان  این  بازیابي اطالعات  تنظیمات و مراحل  برنامه هاي ریکاوري در  معموال 
امکاني  اگر چنین  را جست وجو کنند ولي  فایل ها  نوع  انتخاب کنید کدام  دارند که 
نداشته باشد باز هم فرقي نمي کند چون معموال این نرم افزارها فایل هاي HTML را 

نیز جست وجو مي کنند.
فقط توصیه مي شود تا حد امکان در درایوي که فایل مورد نظر خود را حذف کرده اید 

فایل جدیدي قرار نداده و ایجاد نکنید.   

 سالم بایت. مدتي است که از نرم افزار BulkSender جهت ارسال 
ایمیل هاي انبوه استفاده مي کنم اما وقتي قصد دارم ارسال ایمیل ها را 
بدون نرم افزار و به صورت عادي بفرستم براي این کار باید ایمیل ها را 
با عالمت کاما ),( از هم جدا کنم اما نمي توان فهرست زیادي از ایمیل ها 

را تکي تکي ویرایش کرد.
لطفا راهنمایي کنید در حالت کلي چه طور مي توان یک کاراکتر را در کل 

یک متن ویرایش نمود؟ با تشکر
در رابطه با جدا کردن ایمیل ها با کاما، مي توانید از امکان Replace استفاده کنید. 
فرض کنیم در حال حاضر ایمیل ها توسط عالمت ; از هم جدا شده اند، کافي است 
فهرست ایمیل ها را توسط یک ویرایشگر متن همچون Notepad باز کنید، دکمه 
Ctrl+H را همزمان بزنید، در کادر اول جدا کننده فعلي ایمیل ها که فرض کردیم ; 

مي باشد را وارد کرده و در کادر دوم جدا کننده مورد نظر که , مي باشد را وارد کنید و 
در انتها Replace All را بزنید تا تمام این موارد با هم جایگزین شوند.

ندارد،  وجود  جداکننده اي  بینشان  و  هستند  جدا  سطرهاي  در  ایمیل ه��ا  اگر  ولي 
 Notepad++ جهت جایگزیني ای��ن سطرها با عالمت مورد نظر مي توانید از برنامه

استفاده کنید.
 txt به صورت  که  ایمیل ها  فهرست  فایل  مذکور  برنامه  دانلود  از  بعد  منظور  بدین 
مي باشد را توسط ++Notepad باز کنید، دکمه Ctrl+H را همزمان بزنید و در کادر 
اول عبارت را بنویسید )توجه کنید که اول باید را تایپ کنید و سپس n را، همچنین 
به تفاوت و / دقت کنید(، در کادر دوم جداکننده مورد نظر که , مي باشد را وارد کنید، 
را فعال   Extended Search Mode گزینه  پایین پنجره در بخش  از گزینه هاي 
 Notepad++ را بزنید. حال تغییرات را ذخیره کرده و Replace All کرده و در انتها

را ببندید.
دید که مشکل  باز کنید خواهید  ویندوز  Notepad خود  با  را   txt فایل  دوباره  اگر 

حل شده است. 

 با سالم بایت. مدتي است Details فایل هاي صوتي ام خود به خود 
پاک شده و اطالعات داخل آن از بین رفته است. عالوه بر این هنگامي 
که روي گزینه هاي آلبوم یا آرتیست و موارد دیگر کلیک مي کنم، فعال 
نمي شوند تا بتوان اطالعات را به درستي وارد کرد. لطفا من را راهنمایي 

کنید.
تنظیمات  این  مخصوص  نرم افزارهاي  از  مي شود  پیشنهاد  مشکل  این  حل  براي 

همچون TagScanner و Mp3tag استفاده کنید.
توسط این برنامه ها خواهید توانست مشخصات و تگ هاي فایل هاي صوتي خود را 

به راحتي تغییر دهید.

کابل کشی برای شبکه ها
 گلس�ا ماهی�ان

یک سیستم عامل امن تر داشته باشید
چگونه درایوهای خود را رمزگذاری کنیم

ITدراجتماعپرسشازشماپاسخازما

مبتدیان
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در زندگی هر لحظه احتمال دزدیده شدن یا گم شدن 
گجت ها هست. بهترین کار آمادگی قبلی برای مواجه 
شدن با اینگونه مسائل است تا زمانی که خدای نکرده 
یکی از ابزارهای دیجیتالی خود را گم کردید، افسوس 
ای��ن را نخورید که چرا قب��ل از آن از اطالعاتش بک 
آپ نگرفت��ه بودی��د یا ای��ن که چرا از ن��رم افزارهای 
 Lookout ردیاب اس��تفاده نکرده بودید. اپلیکیش��ن
یک��ی از موفق تری��ن برنامه هایی اس��ت که به همین 

منظور ساخته شده است.
ش��رکت امنیت��ی Lookout، اپلیکیش��نی را ب��ه نام 
Lookout Security & Antivirus برای گجت های 

اندروی��دی، کین��دل و آی دیوایس ها ارائ��ه کرده که 
امنیت را به آن ها تزریق می کند.

این اپلیکیشن امکانات بسیاری دارد که به اختصار این 
موارد را ذکر می کنیم:

 مکان یابی گجت گم ش��ده در هر جا تنها با اتصال 
به اینترنت

 ذخی��ره خ��ودکار آخرین مکان ردیابی ش��ده قبل از 
تخلیه کامل باتری

 ارس��ال عکس مخفیانه از دوربین دستگاه به وسیله 
ایمیل در صورت وارد کردن اشتباه کلمه عبور دستگاه

 پشتیبان گیری خودکار مخاطبان موجود در دفترچه 
تلفن دستگاه

 آنت��ی وی��روس داخلی و اس��کن دائمی دس��تگاه و 

اپلیکیشن های نصب شده در دستگاه های اندرویدی
با وارد ش��دن به اکان��ت کاربری خود در وب س��ایت 

Lookout این امکانات را خواهید داشت:

 دیدن دستگاه گم شده روی نقشه
 پخش صدای بلند از دس��تگاه جهت پیدا کردن آن 

)حتی در صورت سایلنت بودن(
 امکان نمایش پیغام دلخواه روی دستگاه

 دریافت مخاطبین موجود در دستگاه
 تماس با دیوایس گم شده از طریق اینترنت

 مدیریت چندین دستگاه به صورت هم زمان با یک 
اکانت

امکانات ذکر ش��ده در باال کامال رایگان است اما این 
اپلیکیش��ن امکانات پولی خوبی هم در اختیار کاربران 
قرار می دهد که به صورت آزمایشی 2 هفته می توانید 

آن ها را فعال کنید. برای مثال:
 مرور امن اینترنت

 مشاور امنیتی: از دسترسی  اپلیکیشن ها به اطالعات 
مطلع شوید

 قفل و پاک س��ازی دستگاه: از راه دور دستگاه خود 
را قفل و تمام اطالعات  را پاک کنید

 دیگر امکانات حرفه ای: پشتیبان گیری از تصاویر و 
تاریخچه تماس، پشتیبانی کامل و غیره

این اپلیکیش��ن از امکانات بسیار خوبی برخوردار است 
و با توجه به احتمال باالی دزدیده ش��دن دستگاه ها، 

حف��ظ امنیت از قبل یک��ی از کاره��ای ضروری هر 
شخصی باید باشد.

برای دانلود نس��خه اندرویدی ای��ن نرم افزار می توانید 
سری به نشانی اینترنتی زیر بزنید:

http://goo.gl/BGsqgK

گوشی های گم شده را پیدا کنید

بازی Ironkill: Robot Fighting Game یک بازی 
زیبا در س��بک اکشن می باشد که شما را به مبارزه در بین 
روبات ها دعوت می کند. این بازی از نظر گرافیکی بس��یار 
زیبا طراحی شده و افکت های زیبا در بازی جلوه خاصی را 
به بازی ارائه می دهند. روبات های مختلفی در بازی وجود 
دارد که هر کدام دارای قدرت و س��بک مبارزه ای خاصی 
هس��تند، ربات خود را انتخاب و در مکان های مختلف در 
جهان با روبات های دیگر به مبارزه ب پردازید. حالت گیم پلی 
بازی مشابه بازی تیکن می باشد با این تفاوت که شما با برد 
در مسابقات سکه هایی دریافت می کنید و می توانید قدرت 
و میزان توانایی های خود را ارتقا دهید. اگر از عالقه مندان 

بازی های مبارزه ای هستید این عنوان را از دست ندهید.

 Ironkill: Robot Fighting ب��ازی  ویژگی ه��ای 
:Game

 جمع و آوری و ساخت روبات های خود از آهن و فوالد
 سفر در سراسر جهان برای تبدیل شدن به قهرمان روباتی

 ارتقا و اصالح روبات های خود برای آماده سازی در تیم 
استراتژیک برای رقابت های بوکس

 استفاده از ضربات قدرتی و انتقامی
 بلوکه کردن ضربات سریع دشمن

گرافیک خیره کننده با جنگ واقعی در محیط های پویا
 باس های مختلف

قابلیت به اشتراک گذاری مبارزات در فیسبوک و توئیتر
http://goo.gl/oPMKwT

 دوس�تان عزیز بایت؛ س�وال هاي خ�ود را در زمینه تلف�ن همراه به 
آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید.

Byte.Hamrah@gmail.com

 س�الم بای�ت عزیز. آیا مي توان گوش�ی نوکیا C2 را ب�ه روز کرد؟ با 
تشکر

این گوشي فاقد سیستم عامل است ولي با این وجود نسخه جاواي آن قابل ارتقاء است 
اما آپدیت هاي آفالین موجود داراي مشکالتي هستند. در ضمن بهتر بود مدل گوشي 

خود را از سري C2 ذکر مي کردید.     

 سالم بایت عزیز. لطفا درباره معایب و مزایاي lumia525 توضیح 
دهید. 

ش��ما یک گوش��ي با صفحه نمایش 4 اینچي با ابع��اد 9.9×64×119.9 میلي متر را 
در دس��ت مي گیرید. ابعاد جالب این گوش��ي زیبایي خاصي به گوشي بخشیده است. 
تراکم پیکسل 233 پیکسل بر اینچ به همراه رزولوشن 800×480 از دیگر مشخصات 

صفحه نمایش 525 است.
پردازن��ده Qualcomm MSM8227 Chipset Dual-Core ب��ا فرکان��س ی��ک 
گیگاهرت��ز به همراه سیس��تم عامل ویندوز فون 8 و یک دوربین 5 مگاپیکس��لي که 
توانایي ضبط فیلم با کیفیت HD دارد، مش��خصات کلي س��خت افزار و نرم افزار این 
گوش��ي را تشکیل مي دهند. حافظه داخلي 8 گیگابایت که با استفاده از کارت حافظه 

نیز ارتقاء مي یابد.
525 را مي ت��وان ب��رادر 520 خطاب کرد ک��ه تنها حافظه رم آن ب��ه یک گیگابایت 
افزایش پیدا کرده است که در مقایسه با سایر مشخصاتش ارتقاي بسیار مناسبي است 
و دیگر نباید نگراني چنداني براي اجرا شدن بازي هاي HD داشته باشید. این گوشي 
از لحاظ قیمت در همان زمان که ارائه شد و با توجه به مشخصاتي که داشت به نظر 

بسیار مناسب می رسید.
این گوش��ي هوشمند فاقد دوربین جلو و فالش اس��ت و به این ترتیب باید گفت که 
تمامی ارزش و محبوبیت خود را در میان افرادی که عاش��ق س��لفی گرفتن هس��تند، 
همان ابتدای کار از دس��ت داده است و باز هم باید گفت که با توجه به متوقف شدن 
تولید این سری از گوشی ها و شروع دوباره شرکت نوکیا برای ارائه گوشی های جدید 
و با امکانات، کمتر کسی این روزها به سراغ سری های قدیمی تولید شده توسط این 

شرکت می رود. 

 س�الم ب�ر بایت. م�ن گوش�ي Galaxy Mini دارم ول�ي بیش�ت�ر 
بازي ه�ا روي آن نصب نمي ش�وند. اگر ام�کان دارد راهنمایي ام کنید. 

با تشکر 
 Android 2.2 Froyo  حافظ��ه رم این گوش��ي 384  مگابایت و سیس��تم عامل آن
اس��ت. به همین دلیل ممکن اس��ت بازي مورد نظر ش��ما براي این نسخه از آندروید 
مناس��ب نباش��د و یا شما با کمبود حافظه براي نصب مواجه شوید. زیرا حافظه داخلي 
این گوشي تنها 160 مگابایت است. به مشخصات بازي که اقدام به نصب آن مي کنید 
دقت کنید و همچنین س��عي کنید محتویات حافظه داخلي گوش��ي خود را به کارت 

حافظه انتقال دهید. 
   

  ب�ا س�الم. من به تازگي یک گوش�ی دس�ت دوم خری�ده ام که در 
ابتدا بسیار خوب کار می کرد اما به تازگي هش�دار "متاسفانه پردازش 
process.gapps.google.com متوقف شده است" را  چندین بار 
در ط�ول روز نمایش مي دهد. براي حل مش�کل فوق م�ن را راهنمایي 
کنید. سیس�تم عامل گوش�ی ام آندروید )4.1.1( اس�ت و اگر با آپدیت 
کردن سیس�تم عامل مش�کل من برطرف می ش�ود لطف�ا نحوه آپدیت 

کردن را هم برای من توضیح دهید.
مش��کل شما یک مش��کل بسیار فراگیر اس��ت که برای بیش��تر کاربران گوشی های 
اندرویدی به وفور رخ داده اس��ت و با کمی دس��تکاری در تنظیمات گوشی می توانید 
به س��ادگی این مش��کل خود را برطرف کنید و نیاز به آپدیت نیس��ت اما به طور کلی 
پیشنهاد می شود در صورتی که از نظر سخت افزاری گوشی شما ضعیف نیست، بهتر 

است تا سیستم عامل خود را به روزرسانی کنید.
 Application ب��رای رفع مش��کل خود هم ابتدا به قس��مت تنظیمات بروی��د و وارد
Manager شوید و All tab را انتخاب کنید و Download Manager را پیدا کنید، 

احتماال باید غیرفعال باشد. این گزینه را فعال )Enabled( کنید، مشکل احتماال حل 
مي ش��ود. همچنین مي توانید اشتراک گوگل خود را از گوشي حذف کنید و دوباره آن 

را اضافه کنید.  

 LG Optimus س�الم. مي خواهم بدانم آندروید 4.4 براي گوش�ي 
L7 II P713 منتشر شده است یا نه؟

بله گوشي شما در فهرست به روز رساني شرکت LG قرار دارد و نسخه جدید سیستم 
عامل ها برای آن ارائه شده است.

روبات های جنگجو

شاید برایتان عجیب باشد که بگوییم راهی برای این کار وجود 
دارد و به هیچ وجه این ترفند اغراق نیست. انتقال فایل ها در 
سیس��تم عامل اندروید توسط پروتکل FTP به سادگی آب 
خوردن خواهد بود و با استفاده از این ترفند شما قادر خواهید 
بود تا فایل های حجیم خود را بین دو دستگاه دارای سیستم 
عامل اندروید یا بین یک دستگاه اندرویدی و کامپیوتر با سرعتی 
فوق العاده زیاد منتقل کنید.  برای این کار نیازمند اپلیکیشن 
مدیریت فایل ES File Explorer خواهید بود. در ابتدا نیاز 
است که Portable Hotspot را در دستگاه خود فعال نمایید؛ 
خوشبختانه اکثر دستگاه های اندرویدی از چنین قابلیتی پشتیبانی 
می کنند. برای فعال کردن آن، دکمه ی منوی دستگاه را لمس 
 Wireless را انتخاب کنید. سپس به مسیر Settings کرده و
Network -> Tethering & Portable Hotspot &  رفته 

و تیک گزینه Portable Wi-Fi Hotspot را فعال نمایید. این 
بخش از تنظیمات ممکن است برای دستگاه های اندرویدی با 
برندهای مختلف کمی متفاوت باشد. الزم به ذکر است که در 
 Portable Wi-Fi Hotspot همین بخش با وارد ش��دن به
Settings می توانید نام Wi-Fi خود را تغییر دهید، هم چنین 

 ES File برای آن کلمه ی عبور قرار دهید. حاال وارد نرم افزار
Explorer شوید، دکمه منوی دستگاه را لمس کرده و از پنل 

سمت چپ Remote Manager را انتخاب کنید.
در صفحه مربوط به Remote Manager با لمس دکمه 

Turn On کادری ظاه��ر خواهد ش��د که آی پی و پورت 

FTP را نشان خواهد داد. Wi-Fi سیستم خود را فعال کرده 

و به Portable Hotspot دستگاه متصل شوید.
حاال نیازمند یک نرم افزار مدیریت FTP هستید. به عنوان مثال 

می توانید از نرم افزار رایگان FileZilla استفاده کنید.
FileZilla را باز کرده و فیلدها را این چنین پر کنید:

 ES در اپلیکیشن Remote Manager آی پی که از :Host

File Explorer بدست آوردید.

 Password Anonymous :Username: خالی بگذارید. 

 ES در اپلیکیشن Remote Manager پورتی که از :Port

File Explorer به دست آوردید.

 Portable را فعال کرده و به Wi-Fi برای انتقال، در دستگاه دوم
Hotspot دستگاه اول متصل شوید.

در دستگاه دوم نیز نیاز به نرم افزار ES File Explorer است. 
وارد نرم افزار شوید، دکمه منوی دستگاه را لمس کرده و از پنل 
سمت چپ و از زیرمجموعه  Network، گزینه FTP را انتخاب 
 New -> FTP با لمس دکمه FTP کنید. در صفحه مربوط به
 Port و Server .باز خواهد شد New FTP Server پنجره ی
 Anonymous را مطابق آن چه گفته شد وارد کنید، تیک گزینه
را فعال کرده و باقی تنظیمات را دست  نخورده باقی بگذارید؛ در 
نهایت OK  کنید. با لمس سرور FTP ساخته شده به دستگاه 

اول متصل می شوید و قادر به ارسال و دریافت فایل ها هستید.

انتقال فایل، صد برابر سریعتر

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه
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بازی کوچک این هفته Space Combat نام دارد. Space Combat یک بازی نبرد 
هوایی در فضای سه بعدی است.

در این بازی ش��ما هدایت یک سفینه فضایی را در اختیار دارید. بازی بدون روایت هیچ 
داس��تان خاصی، ش��ما را در یک نبرد هوایی بزرگ قرار می دهد. هدایت س��فینه بسیار 
آسان طراحی شده است و تمام آن با ماوس صورت می گیرد. با حرکت دادن ماوس به 
اطراف، جهت حرکت سفینه را مشخص کرده و با استفاده از کلیک چپ، کلیک راست 
و چرخ موس، امکانات و تجهیزات دیگر س��فینه را به کار خواهید گرفت. کلیک چپ، 
آتش بار سفینه شما را فعال می کند. این نوع تیر بی انتهاست و شما می توانید بدون هیچ 
محدودیتی به سمت دشمنان خود تیر اندازی کنید. با استفاده از کلیک راست می توانید 
به سمت دشمنان خود راکت های کوچک و بزرگ شلیک کنید. با شکست دادن هر موج 
از دشمنان به شکل بهتر، جوایزی دریافت می کنید که به آپگرید شدن آتش بار، موشک 

و یا سپر دفاعی منتهی می شود.
ب��ازی Space Combat 16 مرحل��ه دارد که در چند س��طح س��ختی متفاوت قابل 
 Perfect اجراست. پیش از اجرای بازی، در بخش تنظیمات، گرافیک بازی را در حالت

Quality قرار دهید.

در صورت تمایل می توانید این بازی را از نش��انی زیر با حجمی نزدیک به 18 مگابایت 
دانلود نمایید.

http://goo.gl/nHehOV 

نبرد فضایی

 آیا می توان کنسول PS4 را همانند کنسول PS3 کپی خور کرد؟
امکان کپی خور ش��دن در PS3 زمانی ممکن ش��د که کدهای امنیتی این کنسول به 
وس��یله اعمال تغییرات نرم افزاری یا س��خت افزاری هک شد. کنسول باید به گونه ای 
تغییر داده شود که احراز اصل بودن دیسک یا نسخه در حال اجرا را مورد بررسی قرار 
ندهد. در حال حاضر کنسول PS4 به یک روش قابل اجرا و قطعی هک نشده است 
و از همین رو دارندگان این کنسول مجبور به خرید نسخه های اصلی بازی ها و اجرای 
آن ها از طریق دیس��ک فیزیکی اصلی هستند. البته می توان در کنسول های اصلی و 
کپی خور نشده، بازی ها را از سایت رسمی و فروشگاه PS4 خریداری کرده و آن ها را 
روی هارددیس��ک دستگاه و به شکل اختصاصی دانلود نمود. گفتنی است که در حال 

حاضر هیچ یک از کنسول های نسل هشتمی کپی خور نشده اند.

 رایانه ای با مشخصات زیر دارم:
CPU Core i3, RAM 4 GB, VGA  1 GB, HDD 500 GB

یک�ی از بازی ه�ای جدی�د در رایانه به صورت آهس�ته اجرا می ش�ود. 
مشکل از کجاست؟

عده زیادی از بازیکنان به اشتباه گمان می کنند که کارت گرافیکی که یک گیگابایت 
حافظ��ه دارد می تواند تمام بازی ه��ا را خوب اجرا کند در صورتی که مولفه هایی چون 
قدرت پردازنده کارت گرافیک و س��رعت حافظه در بیشتر اوقات از خود حجم حافظه 

مهم تر است.
ش��ما در سوال خود تنها به حجم حافظه کارت گرافیک رایانه خود اشاره کرده اید که 

نمی تواند در مورد توانمندی رایانه شما دید کاملی به  وجود آورد.
رایانه هایی که به پردازنده نسل دوم، سوم یا چهارم Core i مجهزند، از یک پردازنده 
گرافیک��ی ک��م مصرف نی��ز در دل پردازنده مرک��زی بهره می برن��د. در صورتی که 
درایورهای کارت گرافیک اصلی لپ تاپ خود را نصب نکرده باش��ید، ممکن است که 
سیس��تم عامل از این کارت گرافیک داخلی که کم توان تر اس��ت، برای اجرای بازی 
استفاده کند. در این صورت راندمان اجرای بازی به طور چشم گیری کاهش می یابد.

ممکن است رایانه شما یک رایانه مخصوص بازی نباشد و احتماال کارت گرافیک آن 
در حد متوس��ط قرار داش��ته باشد. در این صورت نباید انتظار داشت که بازی های روز 

بازار با بهترین کیفیت در رایانه اجرا شود.
مش��خصات فنی دقیق قطعات رایانه خود را بررس��ی کرده و س��پس اطمینان حاصل 
کنید که این قطعات، برای اجرای مناسب بازی مناسب هستند. در صورتی که یک یا 
برخی از این قطعات برای اجرای خوب بازی مناسب نباشند، هیچ چاره ای جز ارتقای 

این قطعات وجود ندارد.

بازیکوچک

پرسشوپاسخبازی

یک پ��اس هوایی بلند، قد بلندتره��ا و قوی تر، پیروز 
می ش��وند. تا به این جای کار می ت��وان نمایی دور از 
یک تیم خوب را تصور کرد. با وارد ش��دن به جزئیات، 
یا سیس��تم عمیق ش��ده خصوصیات بازیکنان رو به رو 
می شویم؛ جایی که می توان ستاره ها را شناسایی کرد. 
 PES ستاره ها لزوما فقط گلزنان تیم نیستند، چرا که
2016 تخصص در انجام فعالیت های متفاوت را معنا 

کرده است.
ی��ک کاراکتر می توان��د در تکل کردن، ارس��ال پاس 
دقیق، ارس��ال پاس س��ریع، دریبل، ضربه ایستگاهی، 
ش��وت سرعتی، شوت زمینی، شوت هوایی، جایگیری 
یا فرارهای س��رعتی یا چند زمینه س��تاره باش��د. این 
جاست که یک بازیکن خوب باید تیم خود را به خوبی 
بشناس��د و در ش��رایط گوناگون، از فوتبالیس��ت های 

مناسب به شکل بهتر استفاده کند.
PES 2016 ترکیب��ی از درخش��ش ی��ک ی��ا چن��د 

س��تاره فوتبال را ب��ا یک کار تیمی س��اخت یافته در 
هم آمیخته اس��ت. اگر چ�ه درس���ت مانند یک بازی 
فوتبال امروزی، لحظات کوتاه�ی فرص�ت کافی برای 
درخش��ش یک ستاره به دس��ت می آی�د و اگر از این 
فرصت ها استفاده نکنید، باید چشم به استراتژی کلی 

تیم خود بدوزید.

PES 2016 با انیمیش��ن ها و میان پرده های بیش��تر، 

طبیعی تر و هیجان انگیزتری منتشر شده است. بخش 
قابل توجهی از لذت یک مس��ابقه فوتبال، شادی پس 

از پیروزی است.
در یک فوتبال مجازی، این بخش درست همان جایی 
اس��ت که بازی را به حاشیه می برد و حریف شکست 
خورده تمام سعی خود را به کار می بندد تا چهره درهم 
فرو رفته خود را جمع و جور کند. انیمیش��ن های خوب 
و طبیعی PES 2016 با تنوع بس��یار، س��وخت کافی 
و پرانرژی برای ش��روع حواشی فوتبالی به یک رقابت 

مهیج تزریق می کند.
تنوع بازی در PES 2016 بیش��تر از همیش��ه است. 
Konami سیس��تم Myclub را بازسازی کرده تا یک 

بازیکن حرفه ای PES 2016 بتواند اس��تراتژی های 
خود را تمرین کن��د، بازیکن بخرد و مهارت های آنان 

را ارتقا دهد.
از ای��ن منظر می توان گفت ک��ه PES 2016 موفق 

بوده است تا همه فوتبال را به نمایش بگذارد.
در مجم��وع منتق��دان ب��ازی امتیاز بس��یار خوب 88 
را ب��ه PES 2016 اعط��ا کرده ان��د. ای��ن ب��ازی در 
 Xbox One، Xbox 360، PS4، PS3 کنسول های

و سیستم های عامل ویندوز میزبانی می شود.

مجموعه Hitman به عنوان یک س��ری رومان، فیلم 
ی��ا حتی ب��ازی، در زمان های خاصی به اوج ش��هرت 
رس��یده اما واقعیت این است که شهرت Hitman در 

هر قالبی همیشه گذرا بوده است.
بخش��ی از این شهرت با س��اخت فیلم های ضعیف از 
این س��ری از بین رفت و سازندگان بازی نیز فواصل 
زمانی نس��بتا زیادی میان نسخه های متعدد این بازی 

ایجاد کردند.
از این رو بس��یاری از منتقدان Hitman را یک پروژه 
پایان یافته تلقی می کردند تا این که در س��ال 2012 
 Hitman: به انت�ش��ار Square Enix ش����رک��ت
Absolution اقدام کرد. این بازی علیرغم نگاه منفی 

موجود بر سری Hitman در کسب امتیاز و فروش در 
بازار موفق ظاهر شد و انگیزه ای کافی برای یک آغاز 

مجدد در سری Hitman به وجود آورد.
نسخه بعدی از س��ری Hitman درست همنام با کل 
مجموعه Hitman نام گذاری ش��ده است، بدون این 
 IO .ک��ه یک نام فرعی برای آن در نظر گرفته ش��ود
Interactive سازنده تخصصی سری Hitman دلیل 

این نام گذاری را آغازی دوباره برای مجموعه عنوان 
می کند. این اس��تودی�و م�دعی اس��ت ک��ه بازی آتی 
Hitman ب��ا هر آن چه تا ب��ه امروز در بازی های این 

مجموعه دیده ایم متفاوت اس��ت و سازنده همه تالش 
خود را به کار بس��ته اس��ت Hitman و وقایع داستان 
پیچیده و مرموز آن، شباهت هر چه بیشتری با آن چه 

در رمان ها توصیف شده پیدا کند.
Hitman ی��ک مام��ور مخفی تعلیم دیده اس��ت که 

طی تمرینات بس��یار س��خت و یک دوره وحش��تناک 
شست وش��وی مغزی، به یک ماشین آدمکشی تبدیل 
شده است. او Agent 47 نامیده می شود و به فرامین 
صادر ش��ده مو به م��و عمل می کند. داس��تان زمانی 
پیچیده تر می شود که او به فرآیند شست وشوی مغزی 

خود پی می برد و شروع به انتقام گیری می کند.
 Hitman س��ازنده بازی در مورد داستان نس��خه آتی
توضیحاتی ارائه نکرده اس��ت و مش��خص نیست که 

داستان بخشی از رمان ها تلقی می شود یا خیر.
مانند همه بازی های س��ری Hitman نس��خه آتی از 
این مجموعه نیز یک سوم شخص – شوتر با تم کلی 

مخفی کاری است. Hitman همیشه تنها کار می کند 
و در بیش��تر مواقع، ماموریت او س��رقت اطالعاتی یا 
ترور یک ش��خصیت اس��ت. س��ازنده بازی بخش ها 
و مراح��ل مختل��ف بازی را جدا از ه��م طراحی کرده 
است. از این منظر باید گفت هر یک از ماموریت های 
Hitman در Sandbox کوچ��ک به تصویر کش��یده 

می ش��ود. از منظر فنی، مراحل نسخه آتی 5 تا 6 برابر 
بزرگتر از مراحل نس��خه های پیش��ین توصیف ش��ده 
اس��ت، اگر چه هنوز هم نمی ت��وان Hitman را یک 

Open World بزرگ تلقی کرد.

مراحل بازی خطی هس��تند و تنها در ال به الی مراحل 
اصل��ی، بازیک��ن می توان��د ماموریت ه��ای اضافی )و 
غیرضروری( را نی��ز انجام دهد. این مراحل معموال با 
محدودیت های زمانی نس��بتا شدید طراحی شده اند و 
اگر بازیکن یک بار در انجام ماموریت شکست بخورد، 

دیگر قادر به تکرار آن نخواهد بود.
Hitman انتخاب ه��ای بس��یار متعددی ب��رای انجام 

ماموریت ه��ا پیش رو دارد اما ای��ن انتخاب ها حاصل 
تجهیزاتی اس��ت که پس از پی��روزی در هر ماموریت 
به دس��ت می آورد. این جاس��ت که دلیل بسیار خوبی 
برای انجام موفق ماموریت های س��خت اضافی بازی 

در اختیار بازیکن خواهد بود.
Hitman در 17 آذر ماه سال جاری به عرضه عمومی 

 Xbox One ،PS4 گذاشته خواهد شد و کنسول های
و سیستم های عامل ویندوز میزبان آن خواهند بود. در 
زمان عرض��ه، بازی تنها به صورت نس��خه دیجیتال 
عرضه خواهد ش��د و دیس��ک فیزیکی چن��د ماه بعد 
منتش��ر خواهد ش��د. از زمان عرضه دیجیتال تا زمان 
توزیع دیس��ک، بازی شاهد عرضه چند بسته دانلودی 

بزرگ و رایگان خواهد بود.

داستان یک مامور مخفی
Square Enix به آینده Hitman می اندیشد

هر آن چه از PES انتظار دارید
با PES 2016 خودتان را برای رجز خوانی آماده کنید!

 وحید     صف��ایی

 Pro بحث بر س��ر ای��ن که کدام ی��ک از دو ب��ازی
Evolution Soccer و FIFA بهتر هس��تند، یکی از 

حواشی مهم فوتبال در دنیای بازی هاست.
ص��رف نظر از س��لیقه و انتخاب های فردی باید گفت 
نزدیک به یک دهه است که FIFA امتیازات بیشتری 
از منتقدان کس��ب کرده و آمار فروش بهتری در بازار 
داش��ته است اما ش��اید امس�ال یک س���ال متف�اوت 
باش��د، چرا که ت��ا به این لحظ��ه، PES 2016 واقعا 

گل کاشته است!
در لح�ظ���ه نگارش این مطل��ب، هنوز FIFA 16 به 
طور رس��م�ی عرض�ه نش���ده اس��ت اما بای�د گف�ت 
 PES 2016 موفق ترین نسخه طول تاریخ بازی های 

PES به نظر می رسد.

اگر نیم نگاهی به س��ایت رسمی Konami بیندازید، 
فهرس��تی طویل از تغییرات صورت گرفته در بازی را 

مشاهده خواهید کرد.
ارتقای لیگ ها، کس��ب امتیاز چند لیگ جدید، سیستم 
تغییرات آب و هوای��ی پویا و بهبودهای فیزیکی مثل 
واقع گرایانه تر ش��دن فیزیک ت��وپ، از جمله تغییرات 
مه��م PES 2016 نس��بت به نس��خه های پیش��ین 
محس��وب می ش��ود؛ تغییراتی که هر س��ال فهرست 
مش��ابهی از آن ها را می بینیم. اما PES 2016 امسال 
به لطف تفاوت های کوچ��ک و متعدد خود یک تغییر 
ب��زرگ را ایج��اد کرده اس��ت که تنه��ا در خود بازی 

احساس می شود.
فوتبال حرف��ه ای دوران ما، یک فوتبال فیزیک محور 
است. تیمی پیروز اس��ت که در کنار استراتژی منظم 
و از پیش تعیین ش��ده، فوتبالیست هایی آماده، دونده، 
 PES 2016 با بنیه و البته تنومند داش��ته باش��د. در
می توان این موضوع را در سراس��ر طول یک مسابقه 

احساس کرد.
تنه ه��ای معمولی و برخوردهای فیزیکی برای قاپیدن 
ت��وپ نه فوتبال واقع��ی و ن��ه در PES 2016 خطا 
محس��وب نمی ش��وند. در یک مبارزه ب��رای دریافت 

خبربازی

خبربازی
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مشه�د    
فاطمه کبری مظفری

محمد پژهان
درگز

افقـی:

جدولشماره382

اسامی برند    گان مسابقه حل جد    ول شماره 381
بایت جد    ول شماره 380

 بایت عزیز لطفا در مورد خطاهای رایج در اینترنت و علت بروز این خطاها توضیحات 
مختصری ارائه کنید. مانند خطای رایج 404

 سالم. می خواستم بدانم که برای شروع برنامه نویسی چه زبانی بهتر است؟

با دسته  و  با لپ تاپ  بتوان  البته  بازی جنگی معرفی کن که  تا  بایت. چند   سالم 
بازی کرد. 

 با عرض سالم و خسته نباشید به تیم زحمت کش بایت. لطفا پرچمدار جی ال ایکس 
)اسپایدر( را معرفی کنید. با تشکر 

 سالم بایت. لطفا درباره لپ تاپ HP Pro Book 4540s توضیح دهید. 

 سالم. لطفا در مورد اتصال گوشی و تلویزیون LED سامسونگ بدون سیم توضیح 
دهید. 

 بایت لطفا گوشي اکسپریا Z3 را با اکسپریا Z3 کامپکت مقایسه کنید. 

 سالم. در صورت امکان نحوه ساختن پاورپوینت را آموزش دهید. دانش آموز سال 
هفتم ممنون.

 سالم بایت. لطفا در مورد این که چه طور می توان زبان نوشتن رایانه را فارسی کرد، 
توضیح بدهید. با تشکر

اگر ممکن هست در مورد گوشی اکسپریا زد 2 به طور مفصل  بایت عزیز.   سالم 
توضیح دهید.  

 سالم بایت. می خواستم چند گوشی در بازه قیمت 400 تا500 معرفی کنی.

 سالم بایت. لطفا یک نرم افزار خوب برای رمزدار کردن درایوها در ویندوز 7 معرفی 
کنید. با تشکر 

 سالم. لطفا در هفته نامه بایت براي اعداد و ارقام از واحدهای )متریک( استفاده کنید. 

 سالم بایت. لطفا یک تبلت خوب با قیمت 200 یا300 هزار تومان معرفي کنید و در 
مورد آن توضیح دهید. ممنون

 3G مجله بایت فوق العاده عالی است. لطفا انواع مدل های مودم های سیم کارت خور 
موجود در بازار را معرفی کنید.

 سالم بایت عزیز. لطفا درباره گوشی g6 توضیح دهید.

 سالم. نرخ هر کیلو بایت طبق اعالمیه 7 ریال می باشد!

 سالم بایت. بایت تو بگو چه کار کنیم؟ امکانات گرفتن اینترنت ADSL مانند خط 
تلفن نداریم. سال ها است که تقاضا دادیم اما هنوز مهیا نشده است. از WiMAX هم 

که خسته و درمانده شدیم.

حمیدرضـازحمتکـش-مریـمخانبیگی-مبشـرزمانـی-بردیا
زحمتکش-سـیدهاديبیات-امیدصادقینژاد-سـاراملکسیما
-محمدعلیکریمی-محمدحسـنجعفری-علیاسـدی-مهسا
توکلی-فرهادفاطمیپور-محمدقاسمینور-مسعودرئیسالمحدثین
-سـاراامامجمعهقدسینیا-حسیننجفی-فاطمهمحمدیمقدم-
سیدعلیاکبرخیاطیان-فریدکفیلیعلمداری-ابوالفضلمرشدلو-
محمدسجادسبحاني-سعیدهخلیلیمطلق-مهدیمظلومی-زهرا
صنعتی-بیـژنکچرانلویی-جاللحسـینیان-علیعلیونفرگی
-فرهاداسماعیلی-فتحا...غفاری-امیراخوانمهدوي-آیدیننوری
-رضاغالمی-سـیدعمادبرادران-عیسـیدهقان-عیسیدهقان
-شـبنمصانعی-هادیسعیدینژاد-محمدحسـنخرمی-پروانه
اسماعیلزاده-پروانهخانی-خیرالنساءرحیمی-احمدخانی-بهار
اسماعیلزاده-محمدرحیماسماعیلزاده-گالبتونخانی-علیخانی
-نعمتاسماعیلزاده-آرزوتقوي-مهدينوایي-امیرحسیننوائي-
محمدجوادلطفیلو-مرضیهفیضیربانی-سیدعلیمهدوی-زینب
کریمی-علیجمالی-جوادغفوری-محمدابریشمی-هادیابریشمی
-فرهـادآذرنگ-امیـدعربی-ایلیاعربـی-ارمیناعربی-محمد
عربی-مژگانیوسفی-عذراکیومرثی-حمیدعربی-عاطفهاسالمی
-سـعیدهمختاريمقدم-مهردادنیستاني-مجتبیرئوفشریفی-
فرزانهشرفیصدرآبادی-هادیشیبانیدهجی-اشرفرنجبر-ناصر
شرفیصدرآبادی-سعیدشرفیصدرآبادی-خدیجهاسماعیلی-ژاله
کریمپور-سینااسـحاقزاده-وحیدخاکپور-الهاموثوقی-حسین
سجادی-کسراآذرکسب-انسیهآذرکسب-مجیدروانبد-افشین
سـعیدی-حسـیننصری-زهراحاجیپور-سـیدحمیدرضاتونی

بایت به 2 نفر »یک نفر از مش�هد     و یک نفر از شهرس�ت�ان« از کس�اني که رمز جد    ول نشریه را ارس�ال کنند    ، جوایزي 
به رسم ی��اد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمی��ل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پی���امک 
به ش�ماره 2000999 قب��ل از چاپ ش�م��اره بعد    ي به د    فتر ب��ایت ارسال شود    . پیامک هاي ارس��الي فقط باید     د    ر 

قالب زیر ارسال شوند     تا د    ر قرعه کشي شرکت د    اد    ه شوند    .
روش ارس�ال پیام�ک: کلمه »ب��ایت« )د    ر آغاز متن پیامک(، ش�م���اره جد    ول، رمز ج�د    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مش�هد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرس�تاني ها. از ذکر نام و نام شهرس�ت��ان د    ر متن پیامک خود    د    اري کرد    ه و 

از حروف ف��ارسی استفاد    ه کنید    .
روش ارس�ال ایمی�ل: کلمه »ب��ای�ت« )د    ر آغاز متن ایمیل(، ش�م���اره جد    ول، رمز جد    ول و ح�رف »م« یا »M« براي 
مش�هد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرس�تاني ها را به نشانی byte@Khorasannews.com ارسال نمایید    . 

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

1- هواپیمای تندرو - سرویس todoist در این سیستم عامل اجرا می شود 
)صفحه 4( 2- قطار زیرزمینی - دربند و گرفتار 3- مخرب های رایانه ای - 
بخش مایع خون پس از لخته شدن 4- نو و دست نخورده - از سخت افزارها 
- مجسمه سنگی که به جای خدا پرستش شود 5- از سایت های معتبر خرید 
اینترنتی – از حروف ندا 6- واژه ای رسمی که برای تشکر و قدردانی استفاده 
می شود - برهان و مدرک 7- پاسخ مثبت - شتر بدون کوهان - خیس 
8- شخصیت معروف بازی قارچ خور - قطب منفی باتری 9- اندک - از 
زبان های برنامه نویسی 10- واحد اندازه گیری مقاومت الکتریکی - ثروتمند 

11- سرویسی برای مدیریت کارها )صفحه 4( - از مصالح ساختمانی

رمز جد    ول 382  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)1 افقی و 2 عمودی( - )11 افقی و 6 عمودی( - )10 افقی و 5 عمودی( - )9 افقی و 1 عمودی(

)3 افقی و 1 عمودی( - )1 افقی و 10 عمودی(

)Oracle( رمز جد    ول شم��اره 381: اوراکل

عمـودی:

1- از زبان های برنامه نویسی - یکی از شرکت های آمریکایی ارائه دهنده 
خدمات ارتباطی )صفحه 5( 2- دستگاه استاندارد شده سنجش کمیت ها 
- اهلی و دست آموز 3- مرز ناقص! - راه – اضافه کردن ID جدید 4- از 
نرم افزارهای طراحی - از سایت های اینترنتی 5- از رودهای کشورمان - از 
انواع کرم های حلقوی بادکش دار - شراب 6- شما در زبان انگلیسی - از 
پیامبران اولوالعزم 7- از انواع ویندوز - نا امید 8- از اس��تان های مرکزی 
کشورمان - علم 9- نام و هویت - پهلوان - گداخته 10- کلمه پرسش 
از زم��ان کاری - نام این هفته نامه اس��ت - اثر نور که بر ظاهر اجس��ام 
نمایش های مختلف می دهد، به عربی لون گویند 11- یکی از ویژگی های 

IPv6 )صفحه 5( - بنیان گذار شرکت گوگل

همـــراهباشـــماجـــدول

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی 
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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

یک چهار کاره شگفت انگیز

بر خالف بسیاری از دستگاه های ذخیره سازی که در بازار وجود دارد و تنها به عنوان 
یک حافظه جانبی برای گوشی هوشمند یا تبلت مورد استفاده قرار می گیرد، محصول 
ف��وق که Reminiscence نام دارد عالوه بر کاربرد به عنوان یک حافظه خارجی 

می تواند آلبوم عکس دیجیتال، چاپگر عکس و پروژکتور نیز باشد.
این محصول که هنوز در مرحله طرح بوده و توس��ط ش��رکت سامس��ونگ طراحی 
شده است و بسیار سبک و باریک و قابل حمل است و در رنگ بندی متنوع به بازار 

عرضه خواهد شد.
این محصول به صورت بیسیم به گوشی هوشمند یا تبلت کاربر متصل شده و عالوه 
بر ذخیره اطالعات به دلیل داشتن صفحه نمایش نسبتا بزرگ این امکان را به کاربر 

می دهد تا بتواند عکس ها و برنامه های خود را سازماندهی کند.
همچنین امکان چاپ عکس را داشته و مجهز به دو ورودی  پورت یواس بی و کارت 

حافظه SD می باشد.

سیگار را همین االن ترک کنید

اگر فردی سیگاری هستید و تاکنون روش های گیج کننده زیادی را برای ترک سیگار 
به کار برده اید و موفق نشده اید، نا امید نباشید. شاید این جعبه سیگار دیجیتالی بتواند 

کمک موثری در این زمینه برای شما باشد.
Lowiee نام این محصول جالب اس��ت که ش��امل یک جعب��ه آلومینیومی حاوی 

20 عدد س��یگار است که اجازه استفاده از سیگارها را تنها در فاصله زمانی معین به 
کاربر می دهد. این جعبه هوشمند که توسط نرم افزار خاصی به گوشی کاربر متصل 
می شود، تمامی اطالعات مربوط به تعداد دفعات کشیدن سیگار، فاصله زمانی میان 
آن ها و میزان هزینه مصرف س��یگار را در طول ماه به گوش��ی کاربر ارسال می کند.

جعبه تنها با اس��کن انگشت فرد در بازه زمانی مشخصی باز شده و یک عدد سیگار 
از آن خارج می شود.

ای��ن محصول کمک موثری در کم کردن میزان مصرف س��یگار و به تدریج ترک 
کردن آن خواهد بود.

هیچ کس مستثنا نیست

تا کنون فناوری های متعددی عرضه شده اند که هدف آن ها کمک به افرادی بوده است 
که از نقص جس��مانی رنج می برند. همچنین سخت افزارهایی مخصوص این دست از 

کاربران هر روز وارد بازار می شوند.
دس��ته بازی فوق نمونه ای از این گروه محصوالت اس��ت که برای افرادی با مش��کل 
عضالنی طراحی شده است. در واقع بازی دوستان عالقه مند به بازی های رایانه ای که از 
مشکل دیستروفی ماهیچه ای رنج می برند و درست نمی توانند از دسته بازی های معمول 
در بازار استفاده کنند با کمک این دسته بازی به راحتی می توانند بازی های مورد عالقه 

خود را با امکانات ویژه این کنترلر انجام دهند.
توسط طراحی خاص این محصول کاربر به راحتی می تواند بازی خود را هدایت کرده و از 

دکمه های مخصوص استفاده کند.

تنها کافی است اشاره کنید

تصویر اسپیکری به نام Sonos را نشان می دهد که در هفته اخیر وارد بازار 
شده است. این محصول به ظاهر ساده و معمولی امکان کنترل میزان صدا را 

به دو شکل برای کاربر فراهم می کند.
کلیدهای تماسی که در کنار اسپیکر قرار دارد و نکته جالب اسپیکر، یعنی 

کنترل حرکتی میزان صدا که آن را متمایز می سازد.
کاربر می تواند با اشاره دست صدای اسپیکر را کم یا زیاد کند. امکان قرار 
دادن اس��پیکر هم به شکل عمودی و هم به صورت افقی وجود داشته و 
کیفیت صدای بسیار مطلوبی دارد. این محصول دارای بدنه بسیار محکمی 

بوده و در عین حال بسیار سبک و قابل حمل است.

سیب مداد

قلم جدید اپل به بازار عرضه ش��د. این ش��رکت از این محصول به 
عنوان ابزاری خالق برای تندنویسی، طراحی و نقاشی، حاشیه نویسی 
و ویرایش یاد کرد! قلم اپل Pencil از یک نوک تیز با یک سنسور 
بس��یار حس��اس بهره می برد که باعث خواهد شد تا دقت لمس آن، 
 Pencil به لمس تنها یک پیکس��ل برسد. شما با استفاده از قلم اپل
خواهید توانست با نیرویی کم، خطی نازک رسم کرده یا با فشاردادن 
بیش��تر قلم روی صفحه 12.9 اینچی آی پد، خط رسم شده را تیره تر 
و ضخیم تر نمایید. به همین ترتیب، ش��ما می توانید با قلم اپل، برای 

نقاشی های خود سایه گسترده رسم کنید.

 شاد ی طباطبایی

سیستم امنیتی هوشمند
محصول جدید کمپین Kickstarter یک گجت امنیتی با نام Angee" است. این ابزار استوانه ایی 
شکل شامل تعدادی سنسور مادون قرمز و دوربین در اطراف خود است که می تواند یک فضای 
کامل را تا شعاع 360 درجه پوشش دهد. عالوه بر این ها یک میکروفون نیز درون آن تعبیه شده 
است که می تواند کالیبره شده و به صداهایی به جز صدای صاحبخانه واکنش نشان دهد. به همراه 
این محصول یک سنسور حرکتی کوچک برای نصب روی درب و پنجره نیز عرضه می گردد که از 
طریق دو باتری AA تغذیه می شود و از طریق بلوتوث با کنسول اصلی در ارتباط خواهد بود. دستگاه 
اصلی نیروی خود را از طریق یک باتری قابل شارژ 3600 میلی آمپری دریافت می کند که در صورت 
قطع جریان برق توانایی 8 ساعت کار مداوم را خواهد داشت. دوربین موجود درون دستگاه توانایی 
دید در شب را هم دارد و ضمن ضبط تصاویر، از توانایی ارسال آن روی شبکه های ابری برخوردار 
است. سیستم دسترسی به تنظیمات به گونه ایی طراحی شده است که از صدای کاربر اصلی به 
عنوان رمز عبور استفاده می کند. اطالع رسانی های امنیتی و گزارش های Angee از طریق ارتباط 
با ادوات مجهز به سیستم عامل )اندروید و iOS( انجام می پذیرد. این محصول عالوه بر کاربردهای 
امنیتی، توانایی نمایش تصاویر خانواده را برای عضوی که در جای دیگری زندگی می کند، فراهم 
می سازد. با تنظیم کیفیت فیلم های ضبط شده می توان میزان حجم و زمان ضبط فیلم ها را افزایش 
داد. اگر این کمپین بتواند بودجه اصلی تولید Angee را فراهم نماید، این محصول در اکتبر 2016 

و با قیمتی معادل 429 دالر عرضه خواهد شد.
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