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یادداشت
سعید طباطبایی


پهنایباند همچنان در زندان زیرساخت
خیلی وقت اس��ت که در مورد آزادس��ازی پهنای بند در کش��ور صحبت میش��ود و
ش��رکتهای اینترنتی رویای این آزادس��ازی را در س��ر میپرورانن��د .هر وقت که از
کیفیت اینترنت ارائه ش��ده ب��ه کاربران ایرانی و گران ب��ودن هزینههای آن صحبت
میش��ود و کس��ی انتقادی را به این ماجرا وارد میکند ،اولین م��وردی که به عنوان
دلیل بیان میش��ود این است که پهنای باند محدود است و این همچنان پابرجاست.
بسیاری از فعاالن بخش اینترنتی در حال حاضر معتقد هستند که در صورت آزاد شدن
ف��روش پهنای باند ،مردم قادر خواهند بود س��رویسهای باکیفیتی را دریافت کنند و
ای��ن نارضایتی موجود به صورت کلی از میان خواهد رفت .اما ظاهرا نظر مس��ئوالن
چیزی غیر از این است.
در س��ال گذشته گفته شده بود که ش��رکتهای اینترنتی به بحث واردات پهنای باند
وارد خواهند ش��د ولی همچنان توزیع این پهنای باند تحت نظارت ش��رکت ارتباطات
زیرس��اخت باقی خواهد ماند ،حتی در زمانی اعالم شد که بهتر است شرکتهایی که
تمایل به انجام این امر دارند خود را آماده کنند .با وجود این صحبتها شرایط در پایان
سال  93به شکل دیگری تغییر پیدا کرد به گونهای که تصور میشود مشکالتی نظیر
گرانی اینترنت ،کیفیت بس��یار پایین آن و مش��کل بزرگ کمبود پهنای باند ،همچنان
به قوت خود باقی بمانند.
س��ال گذشته وزیر ارتباطات کشور صحبتهایی را در زمینه احتمال آزادسازی واردات
پهنای باند به کش��ور ،انجام داده بود ولی در عین حال اعالم ش��ده بود که در صورت
اجرای این طرح باز هم تمام امور در زمینه خرید و واردات پهنای باند ،همچنان تحت
نظارت ش��رکت زیرس��اخت باقی خواهد ماند .در شرایطی که بیش از یک سال از این
صحبتها گذشته است ،اقدامی در این رابطه انجام نگرفت و به جای آن چندی پیش
وزیر ارتباطات خبر از برگزاری یک مناقصه برای واردات پهنای باند داد .در این زمان
بسیاری از افراد تصور کردند که برگزاری این مناقصه به معنای آزاد شدن پهنای باند  
و پایان انحصار ش��رکت زیرس��اخت خواهد بود .اما این تصور هم در قالب رویا باقی
ماند و مش��خص شد که ش��رکتهای اینترنتی تنها میتوانند پهنای باند را خریداری
کرده و تا مرزهای ایران برس��انند ولی توزیع آن در داخل کش��ور در انحصار ش��رکت
زیرساخت باقی خواهد ماند.
با این اوصاف همچنان مشکالتی نظیر پر بودن خطوط در نقاط مختلف شهری باقی
خواهد ماند و ش��رکتها قادر به ارائه اینترنت به متقاضیان نیس��تند و مشکالتی نظیر
صفهای انتظار دریافت اینترنت از بین خواهد رفت.
در نهایت باید گفت که وزیر ارتباطات کش��ور آب پاکی را روی دس��ت ش��رکتهای
اینترنتی ریخته اس��ت و بر این مورد تاکید کرده که انحصار ش��رکت زیرس��اخت به
هی��چ عنوان لغو نخواهد ش��د و حتی مقدماتی هم برای گرفت��ن این تصمیم صورت
نگرفته اس��ت .ه��دف وزارت ارتباطات از برگ��زاری این مناقصه این بوده اس��ت که
پهن��ای باند بین الملل با ارزانترین قیمت و بهترین کیفیت خریداری ش��ود و از نظر
وزارت ارتباط��ات همه میتوانند در این مناقصه ش��رکت کنند و به آنها پروانههایی
تحت عنوان  FCPارائه خواهد شد ولی در هر صورت تمامی فعالیتهای آنها تحت
نظارت شرکت زیرساخت خواهد بود.
در چنین شرایطی همچنان تمامی شرکتهای اینترنتی معتقد هستند که نارضایتیهای
موجود در مورد اینترنت باقی خواهد ماند و باید دید که اگر واقعا خرید و توزیع پهنای
باند در کشور آزاد شود ،چه مشکلی برای شرکت زیرساخت به وجود میآید .یا با این
کار چه مقدار از مشکالت موجود در زمینه ارائه اینترنت در کشور برطرف خواهد شد؟

به گزارش فارس ،معاون رگوالتوری اولویتهای مقررات
در بخش  ICTدر سال  ۹۴را تشریح کرد .تدوین قوانین
برای پیامرسانها ،اجرای جابهجایی شماره تلفن همراه
تا پایان سال ،تعیین محدوده ورود دولت به تعرف ههای
بخش  ICTو تدوین راهکاری برای کنترل اپراتورهای
غالب در بازار از اهم برنامهها است .سال  ۹۴سال پرباری
از نظر صدور پروانه در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات
خواهد بود .سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به
عنوان مقرراتگذار در این حوزه پروانههای متعددی را در
دست اعطا دارد که هر یک برای رفع بخشی از نیازهای
فعلی بازار  ICTکشور راهگشا خواهد بود .از این رو درباره
جزئیات برنامههای معاونت صدور پروانه و بررسیهای
اقتصادی این سازمان با صادق عباسی شاهکوه به
گفتوگو نشستهایم .وی گفت" :کمیسیون تنظیم مقررات
و ارتباطات رادیویی در سال  ۹۳اصول حاکم بر چندین
پروانه ارتباطی را مصوب کرده که باید اجرایی شوند".
تا نیمه اول  ۹۴فرصت باقی است
معاون بررسیهای فنی و اقتصادی و صدور پروانه سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیح داد" :در سال
 ۹۴اصول حاکم بر پروانههای ارائه ارتباطات ثابت ()FCP
به تصویب کمیسیون رسید و تا  ۲۴خرداد ماه متقاضیان
دریافت این پروانه برای ارائه درخواست مهلت دارند".
وی ادامه داد" :از اواخر خرداد ماه درخواستها جمعآوری
میشود و رگوالتوری در مدت  ۲الی  ۳ماه درخواستها را
بررسی خواهد کرد و در نهایت تا پایان نیمه اول سال ۹۴
واجدین شرایط دریافت پروانه  FCPمشخص و پرونده
پروانههای  FCPبه طور کامل بسته خواهد شد".
اپراتور مجازی وارد میشـود
عباسی گفت" :سومین مجوزی که در سال  ۹۴ارائه
خواهد شد پروانه اپراتورهای تلفن همراه مجازی
( )MVNOاست؛ کلیات این پروانه نیز در سال  ۹۳در
کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شده اما هنوز ابالغ
نشده است" .معاون بررسیهای فنی و اقتصادی و صدور
پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت:
"متقاضیان برای ارائه درخواست این مجوز محدودیت
زمانی ندارند .این پروانه دو مرحلهای است و در مرحله
اول به متقاضیانی که شرایط الزم را داشته باشند موافقت
اصولی داده میشود و سپس متقاضیان یک سال فرصت
دارند تا با اپراتورهای فعلی تلفن همراه قرارداد ببندند".
وی ادامه داد" :اگر در این فرصت موفق به عقد قرارداد
با اپراتورها شدند پروانه نهایی بهآنها اعطا خواهد شد".
عباسی یادآور شد" :در صدور این مجوز امتیازهایی برای
متقاضیانی که شریک و سرمایه گذار خارجی دارند
قائل شدهایم؛ همچنین برای FCPها ISP ،و ISDP
هایی که توامان متقاضی دریافت این پروانه نیز باشند

جابهجایی شمار ه تلفن همراه بین اپراتورها تا پایان سال

پیامرسانها تابع مقررات میشوند
موضوع  SMPکه راهکاری برای کنترل اپراتورهای غالب در بازار است در دنیا
وجود دارد تا اپراتورها از قدرت خود سوءاستفاده نکنند

مشوقهایی در نظر گرفتهایم" .وی توضیح داد" :دو نوع
مجوز  MVNOتعریف شده است؛ نخست اپراتوری که
همه خدماتش مجازی است و از خدمات اپراتورهای
دیگر استفاده میکند؛ هیچ شبکه دسترسی و فرکانس
از خود ندارد و تنها سیم کارت مخصوص خود و سیستم
صورتحسابگیری مخصوص به خود را دارد و دوم
اپراتوری که از نظر شبکه ارتباطی قویتر است.
اپراتورهای مرکز تماس شکل میگیرند
عباسی اضافه کرد :همچنین در سال  ۹۴پروانه ارائه
خدمات مرکز تماس ( )Contact Centerنیز اعطا
خواهد شد .اصول حاکم بر این پروانه در سال  ۹۳به
تصویب رسیده و اکنون فراخوان آن اعالم شده است و
نیز یک تا دو تقاضا برای این پروانه دریافت شده است.
معاون بررسیهای فنی و اقتصادی و صدور پروانه سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت :هدف از راهاندازی
این مراکز این است که مراکز تماسی به صورت حرفهای،
ارتباط با مشتری را برای شرکتها فراهم کنند و به
شرکتها خدمات بدهند .وی تصریح کرد" :شرکتهای
کوچکتر نیز میتوانند متقاضی این پروانه باشند و به عنوان
مشوقهایی برای تمرکززدایی ،در خارج از مرکز استان و
خارج از تهران حق امتیاز به شدت کاهش پیدا کرده است".
مقرراتگذاری برای پیامرسانها
وی توضیح داد" :درباره خدماتدهندگان  OTTمطالعاتی
در رگوالتوری در حال انجام است؛  OTTاکنون یک

موضوع جهانی هستند و این موضوع که در دنیا اپراتورها
سرمایهگذاری انجام میدهند و موضوع شرکتهایی که
فقط از اپراتورها استفاده میکنند و کسب و کار بزرگی
نیز دارند ،مطرح است" .عباسی تصریح کرد" :این کسب
و کارها اقدام نامناسبی نیز انجام نمیدهند؛ اما باید در
این باره فکری شود تا این دو همکار ،همکاری بهتری
داشته باشند .زیرا ممکن است اپراتورها از سرمایهگذاری
دلسرد شوند و توسعه با مشکل مواجه شود" .معاون
رگوالتوری اضافه کرد" :در دنیا به این نتیجه رسیدهاند
که رگوالتوری باید قوانینی برای OTTها منظور کنند و
از سوی دیگر قوانین اپراتورها را سبکتر کنند".
تدوین راهکاری برای کنترل اپراتور
عباسی همچنین با اشاره به ضرورت تدوین مقررات
مورد نیاز برای اپراتورهای دارای قدرت و مسلط در بازار
( ،)SMPگفت" :موضوع  SMPکه راهکاری برای کنترل
اپراتورهای غالب در بازار است در دنیا وجود دارد تا اپراتورها
از قدرت خود سوءاستفاده نکنند" .معاون رگوالتوری
تصریح کرد" :برای تدوین مقررات و مدل عملیاتی در این
باره از مشاوران خارجی و داخلی استفاده خواهیم کرد".
نسل پنجم و اینترنت اشیاء
عباسی تصریح کرد" :مطالعه و بررسی ویژگیهای فناوری
نسل پنجم و مطالعه و بررسی اینترنت اشیاء از جمله این
موضوعات است که برای انجام اقدامات جدی در آینده
ضروری است".
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شما چگونه به این پروژه راه پیدا کردید؟
حدود  5س��ال اس��ت که من در گوگل کار میکنم و
در ابت��دا پژوهشهای زیادی را در این ش��رکت انجام
دادم و ب��ه عنوان نمونه تحقیق کردم که کاربران یک
صفحه وب را چگونه با چش��م خود اسکن میکنند و
در همین راستا بود که تابستان گذشته با همکارانم به
این نتیجه رس��یدیم که پروژه نقشه دانش را به مرحله
اجرا درآوریم.

نمای�ش نتایج متن�وع در جس�توجوهای گوگل ،امکانی اس�ت ک�ه در دیگر
موتورهای جستوجو با این کیفیت وجود ندارد
مصاحبه با خانم امیلی موکسلی ،مدیر پروژه نقشه دانش

گوگل و جستوجوهایش
ای��ن موض��وع ک��ه گ��وگل دارای قدرتمندتری��ن و
مطمئنترین موتور جس��توجو اس��ت کامال واضح و
مش��خص است .این روزها کمتر کسی است که برای
پیدا کردن جواب یک سوال در اینترنت به سراغ گوگل
نرود زیرا طرز کار این موتور جستوجو بسیار متفاوت
بوده و گذش��ته از این موضوع نتایج کاملتر و بهتری
را ه��م در اختیار کاربران قرار میدهد .ش��اید یکی از
رموز موفقیت گوگل در این راستا این باشد که هیچگاه
دچار رکود نشده است و هر چند وقت یک بار تغییراتی
را در رون��د کاری خ��ود ایجاد کرده و باعث ش��گفتی
کاربرانش ش��ده است .س��ال قبل یک نوسازی بسیار
جالب در نمایش نتایج موتور جس��توجوی گوگل به
وجود آمد که نامش نقش��ه دانش ی��ا Knowledge
 Graphمیباش��د .این نقشه از همان سال گذشته به
بعد در گوش��ه سمت راس��ت صفحه نتایج جستوجو
و در کن��ار دیگ��ر نتایج ظاهر میش��ود و اطالعات و
تصاویر مرتبط با س��وژه مورد جس��توجو را در اختیار
کارب��ر ق��رار میدهد .این نقش��ه با ای��ن هدف ظاهر
ش��ده اس��ت که گوگل از انطباق صرف واژهها فاصله
گرفته و بیش��تر به سمت تشخیص چیزهایی برود که
در جهان واقعی وجود داش��ته و روابط��ی میان آنها
وجود دارد .به این ترتیب کاربر میتواند انتظار داش��ته
باشد که در هر بار جستوجو بهترین نتیجه ممکن را
دریاف��ت خواهد کرد .در این سیس��تم جدید که نقطه
قوت گوگل و به کار گیری نقشه دانش میباشد موتور
جس��توجوی گوگل متحول شده و میتوان گفت که

نس��ل جدیدی از جس��توجوها را خواهیم دید .از این
به بعد نوار جس��توجو بعد از تحوی��ل گرفتن کلمات
از ش��ما نتایجی را به شما نمایش خواهد داد که مانند
گذشته محدود نیست.
به عنوان نمونه اگر کلمهای مانند  Rumiرا در سیستم
جدید جس��توجو کنید گوگل به آس��انی تش��خیص
میدهد که منظور ش��ما پیدا کردن اطالعاتی در مورد
"موالنا جاللالدین رومی" اس��ت اما در سیستم قبلی
این هوشمندی وجود نداشت.
از این به بعد گوگل دقیقا میفهمد که ش��ما به دنبال
چه چیزی هستید و با توضیحاتی خالصه نتیجه را به
شما نمایش میدهد.
س��ایت  readwritewebدر م��ورد ای��ن پ��روژه
مصاحب��های را با خانم " امیلی موکس��لی" انجام داده
اس��ت که مدیر ارشد پروژه نقش��ه دانش هستند .این
مصاحبه را در ادامه میخوانیم.
هدف گوگل از انجام پروژه نقشه دانش
چیست؟
این پروژه برای نقش��ه برداری از جهان واقعی طراحی
شده است و ما به دنبال چیزی هستیم که رایانهها آن
را درک کنن��د .برای این کار باید یک رایانه درک کند
که ن��کات مهم درباره یک موضوع چیس��ت و بتواند
روابط یک موضوع را با دیگر مسائلی که به آن مرتبط
هس��تند به آسانی کشف کند .من به این بخش عالقه
زیادی دارم.

یعنی ایده اصلی کار به سال گذشته باز
میگردد؟
در حقیقت نقش��ه دان��ش کمی قدیمیتر اس��ت و به
سایتهای  Freebaseو  Metawebبرمیگردد که
از  7سال پیش وجود داشتند و ما  4سال قبل آنها را
خریدیم .پایه نقشه دانش در آن زمان ریخته شده بود
و بع��د از آن ما گسترش��ش داده و قالب رابط کاربری
خودمان را به آن اضافه کردیم.
اطالعات جدید چگونه به بانک اطالعاتی
نقشه دانش افزوده میشوند؟ آیا نقشه دانش
میتواند اطالعات جدید را از کاربرانش نیز
بیاموزد؟
این پ��روژه به صورت کامل توس��ط کارمندان گوگل
پشتیبانی میش��ود و تا به حال بانک اطالعاتی نقشه
دان��ش به اندازه قابل قبولی جامع بوده اس��ت اما این
ام��کان هم وجود دارد که عالی��ق کاربران به صورت
اس��تثنا با داشتههای ما همپوش��انی نداشته باشد و در
این حالت ما در حال تالش برای پوش��ش این روابط
غیر مترقبه هس��تیم .ما ب��رای کامل کردن کارمان از
مردم اس��تفاده میکنیم و سعی داریم که در این راستا
به مردم تکی��ه کنیم تا آنها ما را متوجه اش��تباهات
موجود در کارمان بکنند.
به نظر میرسد که نقشه دانش یک انقالب
بزرگ در جستوجوهای وب باشد و از این
به بعد به جای این که گوگل ،کاربران را به
وبسایتهای دیگر ارجاع دهد ،در همان
صفحه اول جستوجو به آنها نتیجهای را که
به دنبال آن هستند ،نمایش میدهد .آیا این
مسئله درست است؟
ما همیشه دوست داشتیم که سرعت رسیدن به نتیجه
در جس��توجوها را باال ببریم و این کار با نقشه دانش
بس��یار عملیت��ر از گذش��ته به نظر میرس��د .ما قادر
هس��تیم که با باالترین سرعت ش��ما را به محتواهای
خوبی که به دنبالش هستید ،هدایت کنیم .از این پس
اطالعاتی که کاربر به موتور جستوجو میدهد بسیار
بااهمیتتر از گذشته خواهد بود.

یادداشت
گلسـا ماهیـان

نویسنده ویکی باشید
بیش از  13س��ال است که از تاس��یس پایگاه معتبر و قدرتمند ویکی پدیا میگذرد و
این پایگاه در حال حاضر به عنوان بزرگترین دانش��نامه آنالین جهان ش��ناخته ش��ده
اس��ت .در سالهای گذشته افراد بسیار زیادی تمایل داشتند که در جهت تکمیل این
دایرهالمع��ارف اینترنت��ی گام برداش��ته و به هر چه کاملتر ش��دن آن کمک کنند اما
اکنون ش��رایطی به وجود آمده که ای��ن پایگاه اینترنتی با کمبود مش��ارکت کاربران
روبهرو شده است.
مدی��ران پای��گاه ویکیپدی��ا برای جب��ران این کمب��ود تصمی��م گرفتهاند ت��ا با راه
ان��دازی پروژهه��ای جدیدی به مقابله با این مش��کل بپردازند و ب��ه گزارش یکی از
خبرگزاریه��ای آلمان ویکی پدیا تصمیم گرفته اس��ت که همکاران جدیدی را برای
خود دست و پا کند.
در حال حاضر تعداد بس��یاری از کاربران اینترنت تمامی اطالعات مورد نیاز خود را از
ای��ن دانش��نامه به صورت رایگان دریافت میکنند ولی تع��داد افرادی که برای کامل
کردن مطالب آن همکاری میکنند بسیار کمتر از قبل شده است.
طبق گزارش ماهانهای که توسط این پایگاه منتشر شده است بیش از  470میلیون نفر
از این دانش��نامه اینترنتی استفاده میکنند .کاهش تعداد نویسندگان این پایگاه باعث
نگرانی مدیرانش شده است.
تا چند ماه گذش��ته تعداد نویس��ندگانی که حداقل  5بار در ماه در این پایگاه فعالیت
میکردند در سراس��ر دنیا به  85هزار نفر کاهش پیدا کرده بود و این در حالی اس��ت
ک��ه چیزی در حدود  22میلیـون مقالـه در انتظار به روز ش��دن و ویرایش ش��دن به
سر میبرند.
اکنون بنیاد ویکی تصمیم دارد که با راه اندازی نرم افزارهایی مانند ویژوال ادیتور کار
انتش��ار مقاله و ویرایش آن را برای کاربران آسانتر کند .البته این تنها مشکل ویکی
نیس��ت و یکی از دیگر مش��کالتی که به تازگی کشف ش��ده است این بوده که تعداد
نویسندگان زن در بنیاد ویکی بسیار پایین است و تنها  10درصد از کاربرانی که برای
این بنیاد نویسندگی میکنند ،زن هستند.
ویکی مدیا با توجه به این موضوع تصمیم گرفته اس��ت که این شکاف جنسیتی را از
میان بردارد و برای رس��یدن به این هدف تصمیم به برگزاری کالسهای آموزش��ی
گرفته که حداقل  50درصد از شرکتکنندگان آن زن باشند.
همچنین ویکی پدیا تصمیم دارد تا به کمک ش��رکتهای تلفن همراه در کشورهایی
که رو به توس��عه هس��تند ،برای کاربران دسترس��ی رایگان به ویک��ی پدیا از طریق
تلفنهای هوش��مند را امکان پذیر س��ازد .به این ترتیب هر کاربری در هر مکانی که
باش��د میتواند در عرض کمتر از چند ثانیه از این دانش��نامه اینترنت اس��تفاده کرده و
به آن وارد شود.
البته هنوز در این رابطه مش��کالتی بر س��ر راه ویکی وجود دارد زیرا برخی از مقاالت
ویکی پدیا انعطاف الزم برای نمایش در هر محیطی را ندارند و شاید نتوان از طریق
گوشیهای هوشمند آن را مطالعه کرد.
ب��ه همین دلیل مدیران ویکی تصمیم دارند تا پایگاه ویژهای را برای تلفنهای همراه
تهیه کنند تا کاربران از این نظر هم مشکلی نداشته باشند و در آیندهای بسیار نزدیک
امکانات بسیار زیادی از جمله قابلیت ارسال عکس به ویکی پدیا از طریق تلفن همراه
هم به وجود خواهد آمد.
اگر شما هم به این پایگاه اینترنت عالقه دارید اکنون فرصت بسیار مناسبی است که
به جرگه نویسندگان این پایگاه بپیوندید.
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لینــــکدونی
آژانس امالک

علیرضــا مظاهـری

امالک خود را اینترنتی به ثبت برسانید

اولین پیش�نهاد این هفته لینکدونی به وبس�ایتی درب�اره خرید و فروش
امالک در سراس�ر ایران مربوط میشود .در وب سایت دلتا شما میتوانید
ضمن جستوجوی ملک در ش�هرهای بزرگ مانند تهران ،مشهد ،تبریز،
اصفهان ،شیراز و سایر شهرها ،آپارتمان ،ویال ،خانه ،مغازه ،زمین کشاورزی،
دامداری ،دامپروری و امالک صنعتی خود را نیز به ثبت برس�انید .همچنین
ثبت تقاضاهای ملکی جدید و س�فارش تبلیغات ثبت آگهی ملکی از دیگر
بخشهای س�ایت میباش�د .افزون بر موارد باال این وبس�ایت خدمات
س�اختمانی و امکانات مختل�ف و متنوعی در اختی�ار مراجعهکنندگان قرار
میدهد.
www.delta.ir

عهد فرهنگی

از سخنرانیهای صوتی و تصویری بهرهمند شوید

دومی�ن انتخاب ای�ن هفته یک وبس�ایت فرهنگی و مذهبی میباش�د.
وبس�ایت فرهنگی عهد ما محلی برای اخبار ،مطالب و مباحث مذهبی و
فرهنگی میباشد .در این سایت میتوانید ضمن مطالعه مقاالت مختلف در
زمینههای قرآن و عترت ،مهدویت ،مراجع و علما ،جنگ نرم و صهیونیسم،
ب�ا ف�رق و ادیان دیگر آش�نا ش�ده ،انجمنهای مخف�ی را ش�ناخته و از
افشاگریها در صنعت سینما و موسیقی اطالع پیدا کنید .همچنین گالری
عکس و گرافیک مذهبی ،ویدئوهای سخنرانی ،کلیپهای صوتی و نیز طب
اسالمی ،ش�رح چهل حدیث و مدیریت ذهن دیگر قسمتهای سایت را
تشکیلمیدهند.

مقایسه بها

راهنمای سفر

www.kalakavi.com

گشتوگذار خود را مدیریت کنید

نحوه رفتن به سفر و داشتن اطالعات دقیق گردشگری برای لذت بردن
بیشتر از مسافرت ،از مواردی است که همیشه مد نظر گردشگران قرار داشته
است .در وبسایت "تریپ" میتوانید در کمترین زمان ،دلچسبترین سفر
را برنامهریزی کنید .شما در این سایت با انتخاب شهر مورد نظر و وارد کردن
تاریخ شروع و پایان سفر ،قادر خواهید بود مسافرت خود را برنامهریزی و
مدیریت کنید .از دیگر بخشهای این سایت میتوان به شهرهای برگزیده
و پر بازدیدترین اماکن تفریحی و رفاهی و نیز خدمات اطالعات شهرها،
برنامهریزی سفر ،معرفی مکان و معرفی کسب و کار اشاره کرد.
www.treep.ir

س��الها پیش به دلیل توسعه اینترنت در خارج از مرزها،
افرادی که قصد داشتند در کشور وبسایتی را برای ارائه
خدمات ایجاد کنند ،به اجبار فضاهای خارج کشور را برای
میزبانی سایتهایش��ان انتخاب میکردن��د .در بین این
افراد ،اشخاص حقیقی و حقوقی وجود داشتند که در بین
اشخاص حقوقی نام بسیاری از سازمانها و ارگانها نیز
دیده میشد .همین مسئله باعث شد تا بسیاری از دادههای
تکتک افراد داخل کشور روی سرویسدهندههای خارج
کش��ور ذخیره شود .این مس��ئله عالوه براین که باعث
تهدید اف��راد و اطالعات آنها میش��د ،این خطر را نیز
به دنبال داش��ت که هر زمان کشورهای میزبان تصمیم
به قطع خدمات سرویسدهندههایش��ان میگرفتند ،این
سازمانها را با مشکل در ارائه خدمات همراه میکردند.

ب��روز پدیدهای ب��ه نام ش��بکه ملی اطالع��ات این دو
مش��کل حیاتی را با اجبار سازمانها و ارگانها به انتقال
دادههایشان به داخل کشور برطرف کرد .خوشبختانه هم
اکنون بسیاری از پایگاههای داده سازمانهای کشور در
داخل کشور میزبانی میشود .شبکه ملی اطالعات گاهی
اینترنت ملی نیز خطاب میشد اما باید دقت کرد که اگر
به این شبکه که بسیار فراتر از انتقال منابع اطالعات ملی
به داخل کشور است ،اینترنت بگوییم و بخواهیم خود را
از اینترنت معروف بینیاز بدانیم ،یک اشتباه است .اینترنت
معروف باید توسعه یابد چرا که توسعه آن توسعه فضاهای
دیگر را دربرخواهد داشت .این یکی از مسائلی است که
وزیر ارتباطات به خاطر آن شاید به ناحق و به دلیل نبود
پیوست فرهنگی ،از مجلس کارت زرد گرفته است.

مایکروسافت با سیانوژن همکاری میکند

دست و پا زدن برای جذب کاربر

www.ahdema.ir

کاالی مورد نظر خود را با قیمت مناسب پیدا کنید
بهای کاالها و مقایسه بین قیمت آنها برای خرید مطلوبتر از دغدغههای
همیش�گی افراد بوده است .وبس�ایت کاال کاوی مکانی برای جستوجو
و مقایس�ه قیمت انواع کاالها میباشد .در این وبسایت شما میتوانید از
قیم�ت کلیه کاالهای موجود در ب�ازار در زمینههای دیجیتال ،لوازم خانگی،
آرایش�ی و زیبایی ،ورزش و سلامت ،خودرو و لوازم جانبی ،دکوراسیون و
س�بک زندگی ،وس�ایل کودک ،ابزار و یراقآالت اطلاع پیدا کرده و قیمت
کاالهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید .همچنین در این سایت شما قادر
خواهید بود حدود قیمت مورد نظر خود را نیز مشخص کنید.

زرد رنگ احتیاط است!

پایگاه خبری  TNWگزارش داد ،مایکروسافت قصد دارد
با گروهی موسوم به  Cyanogenهمکاری کند تا بتواند
به جهان گوگل در حوزه سیس��تمعامل اندروید بیش از
پیش نفوذ کند .گروه  Cyanogenکه برای بسیاری از
کاربران اندروید شناخته شده است ،نگارشهای سفارشی
از سیستمعامل اندروید را آماده و ایجاد میکند و برخی
از ش��رکتها مانند آلکات��ل و  OnePlus Oneاز این
سیس��تمعاملهای سفارشی شده روی سختافزارهای
خ��ود به��ره میگیرند .پای��گاه  TNWعن��وان کرد که
شرکت مایکروسافت در اقدامی جدید قصد دارد در قالب
همکاری با گروه  Cyanogenبرخی از س��رویسهای
خود را به صورت پیشفرض روی سیس��تمعاملهایی
ک��ه  Cyanogenتولید میکند ،قرار دهد .هدف از این
اقدام جذب کاربران به سمت سرویسهای مایکروسافت
به جای استفاده از س��رویسهای شرکت گوگل است.
برخ��ی از این س��رویسها که به ص��ورت پیشفرض
روی سیس��تمعاملهای  Cyanogenقرار دارد شامل
بین��گ ،اس��کایپ ،OneDrive ،آفی��سOneNote ،

و  Outlookمیش��ود .جالب آن که ش��رکت گوگل در
فهرست خدمات خود مشابه تمام سرویسهای نامبرده
مایکروس��افت را دارد و ای��ن س��رویسها ب��ه صورت
پیشف��رض در اندروی��د ق��رار دارند .گفتنی اس��ت که
سیس��تمعامل  Cyanogenکه به Cyanogen OS
معروف است از رامهای سفارشی که در اینترنت موجود
اس��ت و برای بسیاری از گوشیهای هوشمند قرار داده
ش��ده ،متفاوت میباشد .افرادی که از رامهای سفارشی
استفاده میکنند ،قادر به دیدن تغییراتی که مایکروسافت
در نظر دارد در سیس��تمعامل  Cyanogenایجاد کند،
نیستند .این روزها س��رویسهای مبتنی بر  Cloudدر
حال افزایش اس��ت و مایکروس��افت هم بیش از پیش
به این ماجرا اهمیت داده و هر روز س��رویسهای ابری
خ��ود را افزای��ش میدهد .مایکروس��افت قب��ل از این
نی��ز برای ورود به حوزه س��رویسهای اب��ری اندروید،
تالشهای��ی را انجام داده بود .وج��ود اختالف فاحش
رتبه مایکروس��افت در جایگاه سوم در بازار گوشیهای
هوش��مند تا جایگاهه��ای برتر این ح��وزه ،تمرکز این

ش��رکت را بر جذب کاربران بیشتر این گونه سرویسها
به جای توس��عه سیستمعامل و سختافزارهای مرتبط
توجی��ه میکند .برای مایکروس��افت تفاوت��ی ندارد که
کاربرانش از بینگ روی ویندوز استفاده کنند یا اندروید،
به هر حال این ش��رکت از اس��تفاده کارب��ران از بینگ،
درآمد کس��ب میکند .تالشه��ای  Cyanogenهم
نقطه خوبی برای ش��روع این قبیل فعالیتها است .اول
ای��ن که محصول این گروه به خاطر اندروید پر طرفدار
است و دوم این که تنها سیستمعاملی است که از روی
اندروید س��اختـه شـده اسـت .ش��رکـتهای آلکاتل و
 Cyanogenاز این سیستمعامل استفاده میکنند و اگر
ببینیم که شرکتهای دیگر هم به دنبال آن بیایند ،نباید
تعجب کرد .مایکروسافت در جای دیگر نیز در همکاری
با سامسونگ ،برخی از نرمافزارها و سرویسهای خود را
به صورت پیشفرض روی گوشیهای این شرکت قرار
داده است تا بتواند بخش��ی از سهم کاربران را از دست
گوگل برباید .این حرکت شاید باعث جذب افراد به خرید
سختافزارهای مایکروسافت هم بشود.
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تابلوی توقف در جاده پهنای باند
یکی از مهمترین اتفاقات سال جدید در حوزه فناوری
اطالع��ات ،اخطار مجلس به وزی��ر ارتباطات به دلیل
توسعه پهنای باند اینترنت بدون ارائه پیوست فرهنگی
بود که هفته گذش��ته انجام ش��د .این در حالی اس��ت
ک��ه با وج��ود افزایش پهنای باند ،باز ه��م کاربران از
سرعت اینترنت ناراضی هستند و این اتفاق برای آنها
ملموس نیست.
ف��ارغ از این مس��ئله ،بای��د پذیرف��ت مجموعهای از
پارامترها از جمله قیمت ،سرعت و کیفیت پهنای باند
در کن��ار ه��م و در تمامی مراحل توزی��ع ،در ارزیابی
وضعیت اینترنت کش��ور موثر اس��ت و در بس��یاری از
موارد باید پروژههای تعریف ش��ده به موازات یکدیگر
پیگیری ش��وند .به عنوان مثال ب��ه بهانه گران بودن

اینترن��ت بینالملل و کیفیت پایین آن برای مش��تری
نهایی نمیتوان توس��عه پهنای بان��د را متوقف کرد و
فقط به تکمیل ش��بکه ملی اطالعات پرداخت چراکه
توسعه ش��بکه ملی اطالعات نیز نیازمند تامین پهنای
باند مناسب است.
از ط��رف دیگر نیز نباید راهانـ��دازی اینتـرنت داخلی
ب��ا در نظـ��ر گرفتن تمـام مالحظ��ات فرهنگی ،فنی
و اقتص��ادی مـ��ورد بیتـوجهـی قرار گی��رد و برای
پیشرفت کار هم به عزم و اراده و هم به بودجه کافی
نیاز میباشد.
اگر چه تالشهایی در این زمینه توس��ط دولت انجام
شده اما باید اذعان داشت قیمت اینترنت در مقایسه با
کشورهای همسایه همچنان گران است.

پیشنهادهفته
صفحه کلید ترکیبی

رشیـد زارعی


با یک کلید برنامه مورد نظر خود را پخش کنید

اولین پیش�نهاد نرمافزاری این هفته به یک برنامه مرتبط با صفحهکلید
اختص�اص دارد .ب�ه کمک نرماف�زار  MKeyش�ما میتوانی�د کلیدهای
صفحهکلی�د خ�ود را به عنوان ی�ک میانبر برای اج�رای برخی برنامهها
یا دس�تورها مشخص کنید .به عنوان مثال ش�ما میتوانید در این برنامه
تعریف کنی�د هنگامی که کلیدهای  alt+kزده ش�د ،برنامه KMPlayer
اجرا شود.یا حتی تنظیم کنید با کدام ترکیب کلیدها بتوانید پخش موسیقی
و فیلم را از طریق دکمههای صفحهکلید کنترل نمایید .همچنین این برنامه
روی صفحهکلیدهای مجازی نیز عمل میکند .عالوه بر موارد گفته ش�ده
با نصب کردن پالگینهای این برنامه ش�ما میتوانید ویژگیهای بس�یار
کاربردی و وسیعی را به برنامه اضافه کنید .از جمله این امکانات میتوان
به اضافه شدن کلید ماوس به کلیدهای ترکیبی اشاره کرد.
http://goo.gl/SzuX90
Size: 1.3 MB

چاپ اندرویدی

از طریق وایفای از گوشی خود مستقیم چاپ کنید

تمدید قرارداد مایکروسافت و یاهو

جستوجویاینترنتیمنعطفمیشود

مایکروس��افت و یاهو همکاری در زمینه بهینهس��ازی
جس��توجو در رایانهه��ای رومی��زی و دس��تگاههای
تلف��ن هم��راه را تمدی��د کردند .بر اس��اس قراردادی
که توس��ط "س��اتیا نادال" ،مدیرعامل مایکروسافت و
"ماریس��ا مایر" ،مدیرعامل یاهو امضا شده است ،یاهو
اج��ازه دارد انعطافپذیری در جس��توجوی اینترنتی
را افزایش دهد .همچنین ش��رکتها موظف هس��تند
نح��وه فروش آگهیهای خود را که توس��ط بینگ در
جستوجوی یاهو نمایش داده میشود ،اصالح کنند.
یاهو نیز به فروش آگهیها از طریق پلتفرم تبلیغات
خود ادامه خواهد داد.
افزایش درآمد یاهو از جستوجو
مدیرعام��ل یاهو ،هفته گذش��ته در بیانی��های اعالم
کرد":م��ا هنوز در مراحل ابتدایی این پروژه مش��ترک
هستیم و در آیندهای نزدیک با افزایش مشارکت یاهو
و مایکروسافت در جهت بهبود جستوجوی اینترنتی
برای کاب��ران ،ایج��اد ارزش ب��رای تبلیغکنندگان و

برق��راری ثبات برای ش��رکای خود ،ت�لاش خواهیم
کرد" .همکاری یاهو و مایکروسافت در افزایش سهم
مرورگ��ر بینگ و یاه��و در بازار جس��توجو و قابلیت
رقاب��ت آنها با گوگل تاثیر ویژهای داش��ته اس��ت به
طوریکه بر اس��اس گ��زارش NetMarketShare
در م��اه مارس س��هم بینگ به  8.1و س��هم یاهو به
 7.7درص��د رس��ید .همچنین در م��اه نوامبر یکی از
محبوبترین مرورگره��ای جهان یعنی فایرفاکس به
همکاری خود با گ��وگل پایان داد و یاهو را به عنوان
موتور جس��توجوی پیشفرض انتخ��اب کرد .با این
ق��رارداد یاهو  88درصد از درآمد جس��توجوی انجام
ش��ده در  5سال اول را به دس��ت خواهد آورد .اگرچه
هنوز مقدار کل درآمد کس��ب شده توسط یاهو از این
قرارداد مشخص نیس��ت اما پیشبینیها حاکی از آن
اس��ت که همه چیز ب��ه نفع این ش��رکت خواهد بود.
در گذش��ته نیز یاهو تجربیات موفق��ی از همکاری با
ش��رکتهای بزرگ داشته است به عنوان مثال در سه
ماهه اول س��ال  2013این شرکت از طریق مشارکت

با مایکروسافت به  31درصد از درآمد موردنظر رسید.
در همین راستا کارشناس��ان پیشبینی میکنند سهم
و درآمد یاهو در س��الهای آینده رش��د قابل توجهی
خواهد داشت.
سهمتبلیغاتاینترنتی
گ��زارش  eMarketerنش��ان میدهد س��هم یاهو از
درآمد تبلیغات جستوجوی اینترنتی در سال  2015به
 2.3درصد خواهد رسید در حالیکه این مقدار در سال
 2014حدود  2.5درصد میباشد و در سال گذشته 2.9
درصد بوده است .همچنین انتظار میرود مایکروسافت
برای حفظ س��هم خود در بازار تبلیغات جس��توجوی
اینترنت��ی ت�لاش کند و بتواند س��هم  4.2درصدی را
برای خود به ثبت برس��اند .این شرکت در سال 2013
نیز س��هم  3.7درصدی را از خود به جای گذاشت .بر
اساس این گزارش ،دو شرکت مذکور در مجموع 6.5
درصد از بازار تبلیغات جس��توجوی اینترنتی با ارزش
 81.6میلیارد دالر را به خود اختصاص خواهند داد.

نرمافزار بعدی که این هفته به شما پیشنهاد میکنیم ،برنامهای درباره
گرفتن چاپ به صورت حرفهای و آسان در اندروید میباشد .با نرمافزار
 PrinterShare Mobile Print Premiumمیتوانی�د بدون اتصال
ب�ه چاپگ�ر و تنه�ا از طریق وایفای ی�ا بلوتوث چاپ کنی�د .همچنین
توسط این اپلیکیشن میتوانید از تمام فرمتهای رایج صفحات وب و
ایمیل به صورت مس�تقیم چاپ تهیه کنید .از ویژگیهای این نرمافزار
میت�وان به امکان چاپ ایمیله�ا ،تصاویر ،پیامها ،گزارش تماسها و
صفحات وب ،اتصال به صورت مس�تقیم ب�ه چاپگرهای دارای بلوتوث
و بیس�یم ب�دون نیاز به کامپیوتر ،اتصال به چاپگ�ر از طریق یواسبی،
اتصال به چاپگر از طریق کالینت ویندوز و تنظیمات پیش�رفته ارس�ال
چاپگر نظیر اندازه کاغذ و موارد دیگر اشاره کرد.
http://goo.gl/boS9rT
Size: 2.41 MB

ماوس کیبوردی

تنها با یک کلیک کات و کپی کنید

آخرین نرمافزار پیشنهادی این هفته بایت را به برنامهای مربوط به ارتباط
ماوس با صفحهکلید اختصاص دادهایم .اگر در طول کار با کامپیوتر مجبور
به انجام اعمال تکراری با صفحهکلید خود هستید و آرزو دارید که ای کاش
همه این کارها را بدون صفحهکلید و فقط با کمک ماوس انجام دهید ،به
کمک نرمافزار  StrokesPlusمیتوانید به خواسته خود برسید .با این
نرمافزار میتوانید کلیدهایی مانند کپی ،کات ،پیس�ت ،رفرش و آندو را با
ماوس انجام دهید .الزم به یادآوری است که  StrokesPlusبه صورت
پیشفرض دارای اکثر دس�تورات برای حرکات مختلف ماوس میباشد.
برای مثال به جای فشار دادن  CTRL+Cبرای کپی کردن در صفحهکلید
کافی است فقط با ماوس حرف  Cرا روی دسکتاپ بکشید.
http://goo.gl/fZBtXs
Size: 2 MB

طراحان شبکه فردا
Tarahan Shabake Farda

آکادمی طراحان
مجهزترین آموزشگاه تخصصی شبکه در شرق کشور
شروع دوره ها  10اردیبهشت

WWW.TNETF.COM

دانشجو ،19ساختمان آفتاب(پالک )106
طبقه دوم ،واحد6
38943517-38670270

ثبت نام دورهای تخصصی مایکروسافت
MCSA 2012
()70-410 , 70-411 , 70-412
MCSE 2012
()70-410 , 70-411 , 70-412 , 70-413 , 70-414
Microsoft TMG + Kerio Control
Virtualization Hyper-V 2012
Lync 2013
Exchange 2013
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ترفند ویندوز
در سه شنبه اصالحیه ،رخنه ویندوز بدون وصله باقی ماند

رخنههای جدید در  iOSو ویندوز

یک ارتباط معمولی اما به درد بخور

ارسال و دریافت فایل به وسیله بلوتوث یکی از معمولترین و مرسومترین کارهایی
است که افراد با استفاده از تلفنهای همراه و تبلتهای خود انجام میدهند.
فرآیند کار بسیار آسان است .دو دستگاه را  Pairیا جفت میکنید و فایل را ارسال
و سپس مجوز دریافت را صادر مینمایید .این فرآیند را تقریبا بیشتر دارندگان
تلفنهای همراه تجربه کردهاند ،در مقابل ارسال و دریافت فایل به وسیله ویندوز
کمی فریبندهتر و ناآشناتر است.
اولین گام ،افزودن یک دستگاه بلوتوث و نصب درایور آن است .بیشتر لپتاپها به
بلوتوث داخلی مجهزند اما در مورد دسکتاپها باید یک کارت بلوتوث مجزا خریداری
شود .بعد از نصب شدن درایور بلوتوث ،ویندوز  8به طور خودکار برنامه استفاده از
بلوتوث را فعال میکند.
در واقع این واسط در همه رایانهها با هر نوع کارت و نسخه بلوتوثی شکل واحدی
دارد چرا که توسط مایکروسافت و به صورت واحد طراحی شده است .پس از نصب
درایور و راهاندازی مجدد سیستم ،باید آیکن آبی رنگ بلوتوث در گوشه سمت راست
سیستم در  System Trayظاهر شود .روی این آیکن راست کلیک کرده و گزینه
 Add a Bluetooth Deviceرا انتخاب کنید .رایانه شما دستگاههای قابل مشاهده
( )Visibleاطراف خود را شناسایی کرده و در صورت درخواست شما ،پیام جفت شدن
را برای آنها ارسال میکند.
پس از اتمام این فرآیند ،رایانه شما میتواند به این دستگاهها فایل ارسال کرده و یا
از آنها فایل دریافت نماید.
برای ارسال ،دوباره روی آیکن بلوتوث راست کلیک کرده و گزینه  Send Fileرا
انتخاب کنید .در اولین گام ،باید نام دستگاه گیرنده را از میان دستگاههای جفت شده
انتخاب نمایید.
برای تسهیل این فرآیند ،میتوانید روی فایلها در ویندوز راست کلیک کرده و از
بخش  Send toگزینه  Bluetoothرا انتخاب نمایید.
برای دریافت فایل ،ویندوز کمی محتاطتر از دیگر سیستمهایعامل عمل میکند .در
هنگام دریافت فایل ،گیرنده باید به طور کامل از این موضوع آگاه بوده و سیستمعامل
را برای دریافت فایل آماده کند.
برای این کار ،روی آیکن  Bluetoothراست کلیک کرده و گزینه Receive a
 Fileرا انتخاب نمایید.
در صورتی که یکی از دستگاههای جفت شده ارسال به اقدام فایل نماید ،ویندوز فایل
را دریافت و ذخیره میکند.

ب��ا هر چه محبوبتر ش��دن محصوالت ش��رکت اپل
و دستگاههای مبتنی بر سیس��تمهای عامل آندروید،
روز به روز بر تعداد آس��یبپذیریهای ش��ناخته شده
در دو سیس��تمعامل  iOSو آندروید افزوده میش��ود.
در جدیدترین آس��یبپذیریهای شناخته شده از این
دست ،حفرهای امنیتی در  iOSکشف شده است .البته
برخالف دو س��ال گذش��ته ،در هفته گذش��ته یک بار
دیگر ویندوز نیز یک آس��یبپذیری بحرانی را ش��اهد
بود .کش��ف ای��ن آس��یبپذیری با انتش��ار اصالحیه
مایکروسافت همزمان شد اما خبری از اصالحیه برای
آن نبود.
ب��ه نق��ل از ماه��ر ،ش��رکت  Kasperskyی��ک
آس��یبپذیری امنیت��ی را در آیفون ،آیپد و سیس��تم
عامل مکینتاش کش��ف کرده اس��ت که می تواند این
دس��تگاهها را در معرض خطر حمالت انکار سرویس
قرار دهد.
ای��ن ش��رکت امنیت��ی هش��دار داد که دس��تگاههای
مکینتاش در ح��ال اجرای  ،OSX 10.10آیفون ،5s
آیف��ون  ،6آیفون  ،6 plusآیپ��د  ،Airآیپد ،Air 2
آیپ��د مینی و آیپد مین��ی  3در حال اجرای iOS 8
تحت تاثیر آسیبپذیری  Darwin Nukeقرار دارند.
ای��ن حف��ره امنیتی ناش��ی از یک مولفه منب��ع باز از
سیس��تمعامل  iOSو  OSXاست که با نام Darwin
شناخته میشود ،زمانی مورد سوءاستفاده قرار میگیرد
که این بخش سایز بس��ته  IPرا با گزینههای نامعتبر
 IPپردازش کند.
اگر هکری بداند که چگونه بستههای نامعتبر را ایجاد
نماید میتواند از این آس��یبپذیری ب��رای راهاندازی
حمالت انکار سرویس سوءاستفاده نماید .با این وجود
تعدادی  پیش ش��رط برای سوءاس��تفاده موفقیتآمیز
از این آس��یبپذیری مورد نیاز اس��ت از جمله آن که

س��رآیند بس��ته  IPباید  60بایت و با ظرفیت کمتر یا
مس��اوی با  65بایت باشد .گزینههای  IPمانند سایز و
کالس آن باید نادرست باشد.
معموال مس��یریابها و فایروالها بستههای نادرست
ب��ا س��ایزهای نامعتب��ر را فیلتر میکنند ام��ا محققان
چندین حالت  IPنامعتبر را کش��ف کردهاند که قادرند
از مس��یریابها عبور نمایند .به تمامی کاربران OS X
 10.10و  iOS 8هشدار داده میشود تا دستگاههای
خود را به نس��خههای   OS X 10.10.3و   iOS 8.3
بهروزرسانی نمایند.
در حال حاضر ش��رکت اپل اصالحیه ای برای آخرین
نس��خه های  OS Xو  iOSمنتش��ر کرده است و به
کاربران توصیه کرده تا در اسرع وقت این اصالحیهها
را اعمال نمایند.
ام��ا محقق��ان امنیتی یک حفره امنیت��ی جدید نیز در
ویندوز کشف کردهاند که به لحاظ تئوریک میتواند به
سارقان اجازه دهد تا نام کاربری و رمز عبور میلیونها
کاربر رایانه ،سرور و تبلت را سرقت کنند.
ای��ن آس��یبپذیری جدی��د توس��ط ش��رکت امنیتی
 Cylanceکش��ف ش��ده اس��ت و تمامی نسخههای
ویندوز را تحت تاثیر قرار میدهد.
ش��رکت  Cylanceهشدار داده اس��ت که این حفره
میتوان��د بدون نیاز به کلی��ک کردن روی لینکهای
خطرن��اک مورد سوءاس��تفاده قرار بگیرد .ش��ماری از
ش��رکتهای نرمافزاری دیگر از جمله  ،Adobeاپل،
اوراکل و  Box.comنیز تحت تاثیر این آسیبپذیری
قرار دارند .این آس��یبپذیری به حدی جدی است که
تیم راهنمایی امنیتی  CERTدانش��گاه کارنگی ملون
ی��ک راهنمایی امنیتی منتش��ر کرده اس��ت و در آن
هش��دار داده که راه حل جامعی برای رفع این مشکل
در دسترس نیست.

در اصالحیه سه ش��نبه ماه آوریل مایکروسافت برای
وین��دوز  8.1تنها  12بهروزرس��انی مهم برای ویندوز
و   9بهروزرس��انی ب��رای  Office 2010وج��ود دارد.
برای ویندوز  7تعداد بهروزرس��انیها کمی بیشتر است
و مایکروس��افت در محصوالت خود چند آسیبپذیری
بحرانی نس��بتا قدیمی را رفع کرده ام��ا هیچ خبری از
اصالحیه برای آسیبپذیری جدید نیست .اولین بولتن
()MS15-032مربوط به  IEمیباشد .این بهروزرسانی
 10آس��یب پذیری  مجزا را برط��رف مینماید و برای
تمامی نسخههای  IEروی نسخههای دسکتاپ ویندوز
در رده امنیت��ی بحرانی و برای تمامی نس��خههای IE
روی س��رور در رده امنیت��ی مه��م ق��رار دارد .بولتـن
 MS15-033ی��ک آس��یبپذیری اس��تفاده پ��س از
آزادسازی را مس��دود میکند که هنگام باز شدن اسناد
دس��تکاری ش��ده  Officeمیتواند منجر به اجرای کد
دلخواه ش��ود .ش��رکت مایکروس��افت اع�لام کرد که
حمالت محدودی با سوءاس��تفاده از این آسیب پذیری
گزارش شده است.
س��ومین بولت��ن   MS15-034میباش��د ک��ه ی��ک
آس��یبپذیری را در  HTTP.sysاص�لاح میکند .این
بولتن تمامی ویرایشهای ویندوز  ،7ویندوز سرور 2008
نس��خه  ،2ویندوز  ،8ویندوز سرور  ،2012ویندوز  8.1و
ویندوز سرور  2012نسخه  2را تحت تاثیر قرار میدهد.
چهارمین بولتن امنیتی بحرانی   MS15-035میباشد
که ویندوز  8.1یا ویندوز سرور  2012و نسخههای پس
از آن را تح��ت تاثیر قرار نمیدهد ام��ا کاربران ویندوز
ویس��تا ،ویندوز  ،7ویندوز س��رور  ،2003ویندوز سرور
 2008و ویندوز س��رور  2008نس��خه  2باید این بولتن
را اعمال نمایند .این بولتن یک آسیبپذیری را اصالح
میکند که میتواند منجر به اجرای کد از راه دور شود.
کسـری پاکنیت
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شهروند الکترونیک

سیستمعامل متنباز اندروید پنج ،با استقبال عمومی کاربران مواجه نشده است

تمایل کم کاربران به نسخه پنجم اندروید

خدمات سرمایهگذاری

نسخه پنجم سیستمعامل اندروید یا همان
سیستمعامل ( )Android 5.0 Lollipopدر نوامبر
گذشته منتشر شد .سایت تککرانچ در ماه فوریه،
یعنی سه ماه بعد از این انتشار ،گزارش داد اندروید
 ۵روی کمتر از دو درصد دستگاههای اندرویدی اجرا
میشود .در ماه مارس ،این آمار به سه درصد افزایش
یافته است .این وضعیت را با رقیب اصلی اندروید
مقایسه کنید iOS 8 .در ماه سپتامبر منتشر شد و
تنها به فاصله دو ماه بعد یعنی در نوامبر ،روی ۶۰
درصد گوشیهای آیفون در حال اجرا بود .اگر بخواهیم
بهروزرسانی آخر  iOSرا با نسخههای قبلی مقایسه
کنیم ،تعداد دستگاههای کمتری بهروزرسانی شدهاند.
چرا دستگاههای اندرویدی به نسخه جدید بهروزرسانی
نمیشوند؟ چرا تمایلی به ارتقاء گوشی اندرویدی
خودتان ندارید؟ چرا فقط سه درصد از دستگاهها
اندروید آبنبات چوبی را اجرا میکنند؟
آیا اندروید مشکلی دارد؟
همانطور که مشخص است ،نرخ بسیار پایین
بهروزرسانی سیستمعامل اندروید به جدیدترین نسخه،
تنها مختص این دوره نیست و با نگاهی به گذشته،
درمییابیم که مثال در سال  ۲۰۱۱نیز تقریبا ارتقاء
به نسخه جدید با همین نرخ رخ داده و حتا کندتر
بوده است ..بنابراین ،میتوانیم نتیجه بگیریم این روند
مختص یک نسخه خاص یا سالی خاص یا شرایط
بازار نیست .مسئله فلسفه طراحی هسته سیستمعامل
اندروید است .این هسته یک محیط باز است که به هر
سازنده گوشی تلفن همراه اجازه میدهد یک نسخه
سفارشیشده و دستکاریشده ارائه دهد .قابلیت باز
بودن پلتفرم اندروید یکی از بزرگترین مزیتهای
فروش آن در بازار است چون مشتریها عاشق آزادی

و باز بودن هستند .اما همراه با خودش چندین مشکل
بزرگ مانند اپلیکیشنهای جعلی و غیرقانونی نیز به
ارمغان آورده است.
در حالی که اندروید  ۵از ماه نوامبر در دسترس است اما
در این مدت فقط روی دستگاههای نکسوس به طور
پیشفرض نصب شده است؛ چرا باید اینطور باشد و
دستگاههای دیگر جدیدی که روانه بازار شدند این
نسخه را نصب شده ندارند؟ چون سازندگان دستگاهها
حرکت و توسعه را براساس سرعت و برنامه خودشان
پیش میبرند و تنها برخی از آنها امکان ارتقاء به
نسخه جدید را فراهم کردند.
در مقابل iOS ،یک اکوسیستم دارد که توسط اپل به
شدت محافظت و برنامهریزی میشود .این اکوسیستم
یک رهبر برای تنظیم و هماهنگ شدن کل بازار دارد
و نیازی به هماهنگی با سازندگانی مانند اچتیسی،
سامسونگ ،موتوروال و غیره برای عرضه مدلهایی
از آیفون ندارد .بنابراین ،هنگامی که قرار است آیفون
بعدی عرضه شود به راحتی به نسخه جدید iOS
مجهز است و سریعتر بهروز و ارتقاء داده میشود .در
واقع ،این دلیل اصلی نرخ پایین ارتقاء به نسخه جدید
روی دستگاههای اندرویدی است :تعداد دستگاههای
اصلی که نیاز به پشتیبانی دارند.
گوگل شروع کننده است
فرض کنیم شما و دو نفر از دوستانتان همزمان
یک کیت  LEGOخریدید و قرار است یک پروژه
منحصربهفرد را انجام دهید .چند ماه بعدLEGO ،
یک کیت جدید منتشر میکند و احتماال باز هم هر
سه نفر شما این کیت را میخرید تا چیزهایی که
ساختید را بهبود ببخشید .هریک از شما کیت جدید
را دارید ولی پروسه بهروزرسانی متفاوتی را تجربه

خواهید کرد چون براساس خالقیت و زمانی که در
اختیار دارید ،روشهای متفاوتی را در پیش میگیرید
تا به هدف برسید .ممکن است ارتقاء و انطباق برای
شما آسان باشد ولی برای دوست شما یک پروسه
طوالنیتر و سختتر باشد .همین وضعیت برای
نسخه جدید اندروید و شرکت توسعه دهنده هسته این
سیستمعامل ،گوگل حکمفرماست .گوگل در پشت
صحنه روی نسخه آینده اندروید کار میکند و هنگامی
که این نسخه نهایی شده و در معرض معرفی عمومی
قرار میگیرد ،کدهای منبع آن روی وبسایت گوگل
قرار میگیرد به طوری که سازندگان و اپراتورهای
مخابراتی آن را ارزیابی کرد و تصمیم میگیرند که
دستگاههای اندرویدی خودشان را بهروزرسانی کنند.
نگاهی به الگوی تاریخی انتشار اندروید نشان میدهد
گوگل عالقهمند است نسخه جدیدی از سیستمعامل
موبایلاش را هر  ۶ماه تا یک سال معرفی کند و
اغلب میان ماههای جوالی تا نوامبر است .هنگامی که
کدهای منبع در دسترس همه قرار میگیرند ،سازندگان
آن را دریافت و برای مصرفکنندگان آماده میکنند.
پای چندین شرکت در میان است
شرکتهای سازنده گوشی تلفن همراه از روشهای
مختلفی برای انتشار بستههای بهروزرسانی جدید
سیستمعامل اندروید استفاده   میکنند .همانطور
که خودتان حدس میزنید ،این فرآیند بسیار درگیرانه
و زمانبر است و مدام باید به عقب برگردید و
درخواستها را اجرا و بعد آزمایش و تکرار کنید .چنین
پروسهای برای توسعه هر نرمافزاری مشترک است
ولی زمانی طوالنیتر و خستهکنندهتر میشود که پای
چندین شرکت در میان باشد و با یک اکوسیستم واحد
مانند  iOSروبهرو نباشیم.

در ش��هروند الکترونیک این هفته قصد داریم ضمن آش��نایی با سازمان سرمایهگذاری
و کمکه��ای اقتصادی و فن��ی ایران ،از خدمات الکترونیکی این س��ازمان نیز اطالع
پیدا کنیم .س��ازمان س��رمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در تیرماه سال
 1354به منظور هدایت و انجام مجموعهای از وظایف که پیش��تر توسط دستگاههای
مختلف اجرائی به انجام میرس��ید ،تاسیس گردید .مجموعه وظایف محوله به سازمان
نوعا به امور بینالمللی و روابط خارجی کش��ور مربوط میگردند .س��ازمان وظایف خود
را مطابق اساس��نامه و سایر قوانین و مقررات ،از جمله سرمایهگذاری خارجی در ایران،
س��رمایهگذاری ایرانی��ان در خارج ازکش��ور ،تامین مالی خارجی اع��م از اعطای وام و
اعتبارات به س��ایر کشورها و یا اس��تقراض از منابع بینالمللی و قوانین و مقررات ناظر
بر ایجاد و هماهنگی و گس��ترش روابط با س��ایر کشورها و مناطق جهان ،موسسات و
نهادهای مالی و بینالمللی به انجام میرساند.
س��ازمان س��رمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به صورت کلی خدماتی
نظیر خدمات الکترونیکی س��رمایهگذاری خارجی ،خدمات تامین منابع مالی خارجی و
خدمات متفرقه را ارائه میکند .در بخش خدمات س��رمایهگذاری خارجی ،این سازمان
ضمن نمایش پنجره واحد س��رمایهگذاری خارجی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری
خارجی ،فرم درخواس��ت مجوز س��رمایهگذاری ،فرم عملکرد ماهیان��ه مراکز خدمات
س��رمایهگذاری و فرمه��ای معرفی فرصته��ای س��رمایهگذاری را در قالب خدمات
س��رمایهگذاری خارجی ارائه میدهد .همچنین این سازمان در بخش آمار و اطالعات
س��رمایهگذاری خارجی ،اطالعاتی نظیر آمار سرمایهگذاری ،فهرست موافقتنامههای
سرمایهگذاری و پرس��شهای متداول را به نمایش میگذارد .راهنمای سرمایهگذاری
در ایران ،راهنمای پذیرش سرمایهگذاری ،مراحل صدور مجوز ،قوانین سرمایهگذاری،
مرکز خدمات ،کتاب راهنما و راهنمای کتاب حقوق س��رمایهگذاری خارجی ،قوانین و
مقررات ،مقاالت و گزارشها و معرفی هیات سرمایهگذاری خارجی از دیگر بخشهای
خدماتی وبس��ایت این س��ازمان به حس��اب میآید .افزون بر همه موارد باال سازمان
سرمایهگذاری ایران ،خدماتی نیز در حوزه تامین منابع مالی خارجی ارائه میدهد که در
ادام��ه به آنها خواهیم پرداخت .تامین منابع مالی خارجی از دو بخش راهنمای تامین
منابع مالی خارجی و فرآیند اخذ تس��هیالت اعتباری ش��کل گرفته است .معرفی و فرم
پیش��رفت پروژه نظارت بر وامها و تس��هیالت خارجی و نیز دستورالعمل بانک توسعه
اس�لامی از دیگر قسمتهای این وبسایت به ش��مار میآید .خدمات مشاوره ،ارتباط
مستقیم با ریاست سازمان و نظرسنجی از خدمات جانبی این سازمان به حساب میآید.
www.investiniran.ir
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گذشت آن زمانی که بیشتر گوشیهایی که در دست اطرافیانمان دیده میشد
متعلق به شرکت نوکیا بود ،با ورود گوشیهای هوشمند و سیستم عاملی با
نام اندروید که محیط کاربری بسیار آسانی داشت ،حتی افرادی که در مقابل
تکنولوژیهای جدید از خودشان مقاومت نشان میدهند هم در مقابل این
گوشیهای خوش دست و راحت ،تسلیم شدند و گوشیهایی با سیستم عامل
اندروید با سرعت بسیار زیادی فراگیر شدند .در حال حاضر برای بسیاری از
مردم جهان " ،اندروید" بخشی از زندگی روزمرهشان شده است .به طور حتم
شرکتهای فعال در این زمینه فکرش را هم نمیکردند که این سیستم عامل
به این سرعت قدرتمند و محبوب شود به گونهای که بیشتر از تمام سیستم
عاملهای دیگر روی دستگاههای الکترونیکی نصب شده و محبوبترین
پلتفورم جهان باشد .امروزه این سیستم عامل تنها به گوشیهای هوشمند
خالصه نمیشود و شما آن را در وسایل دیگری نظیر تبلتها ،تلویزیونها،
ساعتهای هوشمند و حتی گجتهای پوشیدنی دیگری نظیر عینکهای
هوشمند هم مشاهده میکنید .بسیاری از ابزارهای دیجیتالی با استفاده از
این سیستم عامل ،هوشمندتر شدهاند .البته باید گفت که موفقیتی که امروز
اندروید دارد از همان روز اول به دست نیامده و همراه آن نبوده است .پروژه
اندروید در سال  2003کار خود را آغاز کرده است و اکنون در حدود  12سال
از شروع به کار این پروژه میگذرد و شاید بتوان گفت که تازه چند سالی است
که اندروید به یک سیستم عامل برتر در میان سیستم عاملهای موجود برای
موبایل تبدیل شده است .بسیاری از کارشناسان از همان ابتدا به دلیل این که
نام گوگل پشت سر این پروژه بود ،اعتقاد داشتند که این پروژه یک کار بسیار
موفق خواهد بود و امکان شکست آن بسیار پایین است .البته حرف آنها تا حد
زیادی درست از آب درآمد و سیر تکاملی این پروژه نشان داد که گوگل این
بار هم موفق شده و در حال حاضر صاحب یکی از قدرتمندترین و موفقترین
پلتفرمهای گوشیهای هوشمند در جهان است .بارها شده که شرکت گوگل
کاری را شروع کرده است که قبل از آن توسط تیمها و شرکتهای دیگری
انجام شده بوده اما به قدری عملکرد این شرکت حساب شده
و دقیق بوده است که تمامی کارهای انجام گرفته قبل
از آن را تحت تاثیر قرار داده و به نوعی ارزش
آنها را کمرنگ کرده است .در مورد سیستم
عامل اندروید هم شرایط به همین شکل
بوده است .بدون شک این پروژه یکی از
موفقترین کارهای شرکت گوگل تا به
امروز بوده است و به همین خاطر در
موضوع ویژه این هفته نگاهی به سیر
تکامل اندروید از سال  2003تا به
امروز خواهیم داشت.
دستگاههایی که هوشمندتر
شدند
همان گونه که گفتیم در سال  2003بود که
پروژه اندروید توسط اندی روبین ،ریک ماینر،
نیک سپرز و کریس وایت کلید خورد .شروع این
پروژه در کالیفرنیا بود ،بسیاری از افراد فکر میکنند
که این پروژه از ابتدا به شرکت گوگل اختصاص داشته
است اما این فکر اشتباه است .در آن زمان شرکتی با نام اندروید
توسط همین افراد تاسیس شده بود که هدف اصلی آن هوشمندتر
کردن تلفنهای همراه بود .تیم اندروید تصمیم داشت تا به پلتفرمی دست پیدا
کند تا با استفاده از آن گوشیهای موبایل از مکان و عالیق صاحبان خود اطالع داشته باشند.
به همین منظور هم شرکت اندروید در ابتدا تصمیم گرفت تا این پروژه را روی دوربینهای
دیجیتال آزمایش کند و یک سیستم عامل پیشرفته برای این دستگاههای دیجیتالی طراحی کند
اما هنوز مدت زمان زیادی نگذشته بود که به این نتیجه رسید در بازار دوربینهای دیجیتال این
پتانسیل برای رشد و پیشرفت وجود ندارد و این پروژه نمیتواند برای شرکت اندروید سودآوری
داشته باشد .این گونه شد که تصمیم گرفته شد تا سخت افزاری که مورد هدف بود را تغییر
داده و این بار توجه مدیران این شرکت به گوشیهای موبایل جلب شد .در آن زمان هم بازار
گوشیهای موبایل رو به پیشرفت بود و مردم روز به روز عالقه بیشتری نسبت به این گجت
کوچک و دوست داشتنی از خود نشان میدادند .به هر حال باید گفت که هدف شرکت اندروید
در آن زمان این بود که یک سیستم عامل متفاوت و بسیار کاربر پسند برای گوشیهای موبایل
بسازد که با سیستم عاملهای محبوب روز مانند سیمبیان و ویندوز فون ،بتواند رقابت کند.
موسسان شرکت اندروید جزو افراد شناخته شده و متخصص در جهان فناوری بودند و به خوبی
آگاهی داشتند از کاری که میخواستند انجام دهند اما همیشه این گونه نیست که برای انجام
کاری ،داشتن نیروی کاربلد و متخصص کفایت کند .مدیران اندروید از همان ابتدا با مشکالت
مالی فراوان درگیر شدند و همین مشکالت زیاد باعث شد ،تا نتوانند به صورت مستقل اهداف
خود را پیش ببرند .در همین زمان توجه مدیران گوگل به این تیم خوش ایده جلب شده بود
و در سال  2005بود که شرکت اندروید توسط گوگل خریداری شد و حتی برخی از
اعضای تیم اندروید از جمله اندی روبین به استخدام شرکت گوگل درآمدند.
به این ترتیب اندی روبین به سمت مدیریت پروژه ساخت سیستم عامل
اندروید درآمد و قرار شد که این سیستم بر پایه هسته لینوکس طراحی
شود و اولین نسخه آزمایشی اندروید در  5نوامبر  2007بود که به
صورت رسمی عرضه شد و برای بهره برداری آماده بود.
اولین اندروید
تا قبل از عرضه اولین نسخه تجاری اندروید ،نسخههای آزمایشی
زیادی ارائه شدند اما اولین نسخه تجاری این سیستم عامل در 23
سپتامبر  2008بود که با نام اندروید  ،1عرضه شد و روی گوشی HTC
 Dreamبه بازار آمد .در زمانی که اعالم شد این نسخه از اندروید یک
نسخه رسمی و تجاری است ،اما شما میتوانستید روی همان نسخهای که

روی گوشی  HTCوجود داشت برنامههای بسیار کاربردی و خوبی نظیر مرورگر،
یوتیوب ،گوگل مپ و جیمیل را داشته باشید و دیگر برنامههای مورد نیاز خود را
هم از فروشگاه گوگل دانلود کنید .در نسخه ابتدایی این سیستم عامل چیزی با
نام صفحه کلید تاچ یا مجازی وجود نداشت و البته با توجه به ساختار گوشیهای
آن زمان که همه دارای صفحه کلید فیزیکی بودند این ماجرا یک مشکل جدی
به حساب نمیآمد .نسخه اول اندروید دارای عیب و ایرادات بسیار بود و نیاز بود
که به روز رسانی آن با سرعت بیشتری انجام شود به همین خاطر در  9فوریه
 2009بود که اندروید  ،1.1با رفع برخی از اشکاالت نسخه قبلی و ارائه چند
ویژگی جدید به بازار ارائه شد.
فروشگاهی از شیرینیها
اگر تا به حال به نامهایی که برای نسخههای مختلف اندروید انتخاب شده دقت
کرده باشید میبینید که معموال نام شیرینیهای مختلف برای نسخههای به روز
شده اندروید در نظر گرفته میشود .شروع این جریان هم از زمان ارائه اندروید
 1.5بود که در  27آوریل سال  2009عرضه شد .این نسخه از اندروید اولین
نسخه از سریهای اندروید بود که نام یک شیرینی روی آن گذاشته شده بود.
این روش برای انتخاب نام تا به امروز ادامه پیدا کرده است و نام هر نسخه از
اندروید نام یک شیرینی است که به ترتیب حروف الفبای التین انتخاب شده
است .در مورد ویژگیهای اندروید  1.5باید گفت که این سیستم عامل برای
اولین بار از قابلیتی با نام ویجت پشتیبانی میکرد و در حال حاضر ویجتها
یکی از محبوبترین قابلیتهای سیستم عاملهای هوشمند شدهاند .منظور
از ویجت این است که شما میتوانستید نسخههای کوچک شده از برخی از
برنامهها را روی صفحه اصلی گوشی خود ببینید و به تعدادی از قابلیتهای
مورد نیاز خود دسترسی سریع داشته باشید .مثالی که میتوان برای این مورد
زد همین برنامه آب و هوایی است که معموال روی صفحه اصلی بسیاری از
گوشیهایی که از سیستم عامل اندروید استفاده میکنند ،وجود دارد .در حال
حاضر هم پشتیبانی از ویجتها یکی از مهمترین و بهترین قابلیتهای اندروید
است که باعث شده تا نسبت به سیستم عاملهای رقیبش برتر باشد.
از دیگر ویژگیهایی که به اندروید  1.5اضافه شده بود باید
به قابلیت ضبط فیلم در قالب فرمت  MP4اشاره
کرد .این که شما بتوانید برای مخاطبین ثبت
شده در گوشی خود عکس بگذارید هم در
این نسخه ارائه شد .اسم این به روز
رسانی جدید اندروید کیک فنجانی
یا کاپ کیک بود و شما میتوانید
در آن اتصال خودکار دستگاههای
بلوتوث به گوشی خود و ارسال
صوت را تجربه کنید.

یک دونات خوشمزه
دونات یا همان شیرینی پیراشکی نسخه
بعدی اندروید بود که در قالب اندروید 1.6
به بازار ارائه شد و فرق بسیار زیادی با
نسخه قبلی خود نداشت .از ویژگیهای
مهم این نسخه باید به مواردی نظیر
پشتیبانی از انواع صفحههای نمایش
با وضوح مختلف اشاره کرد .در این
نسخه بود که صاحبان گوشی دارای
این نسخه از اندروید این احساس را
داشتند که محیط کاربری گوشی
آنها بسیار زیبا شده است و محیط
کاربری گوشی که در دست دارند
با گوشی دیگران
بسیار تفاوت
ویژگیها
دارد.
و قابلیتهایی نظیر کادر
جستوجوی سریع هم در این نسخه بود
که اضافه شد .شما میتوانستید در این
کادر همه چیز را به صورت آفالین و
آنالین جستوجو کنید .به عنوان مثال
برنامههای گوشی ،مخاطبان ،وضعیت
آب و هوا یا جستوجوهای اینترنتی در
این کادر سریع به سادگی قابل جستوجو
بود .برنامه متعلق به دوربین هم در این نسخه

دسر ماست یخی
اولین گوشی که میتوانست به روز رسانی ماست یخی
با عنوان نسخه  2.2اندروید را دریافت کند ،گوشی
 Nexus Oneبود .در این نسخه از سیستم عامل بهبود
سرعت و عملکرد اندروید به وضوح قابل مشاهده بود.
از جمله
برنامههای اصلی این نسخه
قا بل
برنامه گالری هم تفاوت
توجهی کرده بودند .در
این موقع بود که شما
میتوانستید در گالری
خود حالتهای نمایش
سه بعدی و انیمیشنی را برای
عکسهای خود داشته باشید یا
این که گوشی خود را کج کرده و بین
آلبومهای مختلف موجود در گالری خود
حرکت کنید .اگر در زمانی کاربر این نسخه
از اندروید بودهاید حتما به خوبی به یاد دارید که
میتوانستید به سادگی آب خوردن به وسیله Wifi
 HotSoptیا  Tethering USBاینترنتی که در
گوشی موبایل خود از آن استفاده میکنید را با دیگر
ابزارهای دیجیتال نظیر لپتاپها یا گوشیهای هوشمند
دیگر به اشتراک بگذارید .استفاده از پین کد و انتخاب
یک پسورد متنی یا عددی هم در این نسخه از اندروید
بود که به کاربران ارائه شد و شما میتوانستید
عالوه بر پترن یا الگو از گزینههایی نظیر
پین یا پسورد هم برای باالتر
بردن امنیت گوشی خود
استفادهکنید.

پیشــر فت
چشمگیری داشت و با
گالری راحتتر مرتبط میشد .فروشگاه
اندروید هم در این زمان بود که توانست کاربران
خود را به گونه بهتری راهنمایی کرده و بهترین و
پرطرفدارترین برنامههای استفاده شده توسط کاربران
مختلف در گروههای گوناگون را به کاربر معرفی کند.

زمان گوگل ترجیح داد تا با سامسونگ هم یک هم
همکاری این شرکت پرداخت که از هر نظر از سری ق
قابلیتی با عنوان  NFCبودیم که تا مدت زمان زیاد
در این نسخه شما میتوانستید مصرف باتری گوشی
استفادهبیشازحدازباتریدارندرابهآسانیشناسایی
و بارومتر هم پشتیبانی میکرد و برنامه نویسان و
سنسورهاکاربریهایجدیدیراطراحیکنند.

شیرینی شانه عسل
در این میان یک نسخه اختصاصی از اندروید
برای تبلتها عرضه شد که رابط کاربری
خاصی برای آن وجود داشت .اولین تبلتی که
به این سیستم عامل مجهز بود Motorola
 Xoomبود .این نسخه که اندروید  3بود
دکمههای اندرویدی را در یک نوار قرار داده بود
و ایده حذف شدن دکمههای فیزیکی گوشیها
برای اولین بار در این نسخه بود که مطرح شد و
به این ترتیب تولید کنندگان فهمیدند که میتو
فضای بیشتری را به صفحه نمایش اختص
پردازندههایچند هستهایهم در این نسخ
کهازاندرویدپشتیبانیمیکردندتوانس
به روز رسانی دیگر در فاصلههای ز
ایراداتموجوددرنسخهقبلیخ
در آنها ارائه نشد.

 2.3دردسامبر 2010بهکاربرانعرضهشدودراین
مکاری داشته باشد و به تولید گوشی  Nexus Sبا
قبلی نکسوس برتر بود .در این نسخه بود که شاهد
ادی پس از ارائه آن از این ویژگی استفاده نمیشد.
ی خود را به شکل نمودار ببینید و اپلیکیشنهایی که
یکنید .ایننسخهازحسگرهایینظیرژیروسکوپ
و طراحان اپلیکیشن میتوانستند با استفاده از این

وانند
صاص دهند.
خه پشتیبانیشدندو اینگونهبودکهدستگاههایی
ستندقدرتبیشتریداشتهباشند.بعدازایننسخهدو
زمانی بسیار کم ارائه شدند که هر کدام تنها به رفع
خودپرداختندوقابلیتجدیدومهمی
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اندروید  4و یک بستنی حصیری
در اکتبر  2011بود که اندروید  4به همراه گوشـی
 Samsung Galaxy Nexusارائه شد و همان
موقع گوگل اعالم کرد که دستگاههایی که
میتوانند از اندروید  2.3به باال استفاده کنند قادر
خواهند بود این نسخه از اندروید را روی گوشی
خود داشته باشند .در نسخه  4تغییرات بسیار
مشهود بودند و رابط کاربری هم تغییرات عمدهای
داشت .فونت پیش فرض اندروید هم در این نسخه
تغییر کرد و گوشیها میتوانستند از دکمههای مجازی
صفحه خود به جای دکمههای فیزیکی گوشیشان
استفاده کنند .در اندروید  4میزان مصرف اینترنت هم
مانند میزان مصرف باتری به صورت کلی روی نمودار
قابل نمایش بود و شما میتوانستید مصرف اینترنتی
خود را به تفکیک برنامههایی که دارید دیده و به حد
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زیادی در مصرف اینترنت خود با توجه به میزان مصرف اینترنت برنامههای
مختلف صرفه جویی کنید .یکی از پر سرو صداترین ویژگیهای اندروید با
عنوان ویژگی تشخیص چهره در این زمان بود که ارائه شد و شما میتوانستید
قفل گوشی خود را از طریق شناسایی چهرهتان باز کنید .البته دقت و کارایی این
قابلیت هنوز هم زیاد قوی نیست و شاید بتوان گفت گوگل به اشتباه زمان خود
را روی این ویژگی گذاشته است .بعد از این نسخه شاهد اندروید پاستیلی که با
همان نام جیلی بین معروف است بودیم که در این نسخه بهبود شدیدی از نظر
گرافیکی و زیبایی محیط سیستم عامل دیده شد .به طور کلی تمامی قابلیتهای
اندروید در این نسخه بهبود پیدا کرد و جیلی بین هنوز هم یک سیستم عامل
بسیار ایده آل برای افرادی است که از آن استفاده میکنند .اندروید کیت کت
با عنوان نسخه  4.2هم در اکتبر  2013به کاربران عرضه شد و اولین
دستگاهی که از این نسخه استفاده میکرد  5 Nexusبود .استفاده بهینه
از حافظه در این نسخه امکان پذیر شد و شما تنها به  512مگابایت
رم احتیاج دارید تا شاهد عملکرد خوبی از گوشی خود باشید.

گلسا ماهیان -سید سعید طباطبایی

اندروید
از کاپ کیک تا آب نبات چوبی

آب نبات چوبی و شیرینی منحصر به فرد آن
قبل از ارائه نسخه آخر از اندروید شاهد حضور  Android Wearبودیم که برای
گجتهای پوشیدنی طراحی شده بود .آخرین نسخه از اندروید با عنوان اندروید  5در
 25ژوئن  2014بود که معرفی شد و گوشیهای نکسوز و موتوروال قادر به دریافت این به
روز رسانی شدند .این نسخه از اندروید یک تحول عمده در طراحی رابط کاربری به حساب
میآید و شیوه جدیدی از طراحی با نام  Material Designرا بنیان گذاشت .رابط کاربری
مسطح به همراه انیمیشنهای زیبا از ویژگیهای این نسخه هستند .در اندروید  5شما میتوانید
حسابهای کاربری مختلفی را در گوشی خود تعریف کنید تا بتوانید به صورت همزمان
چند نفره از یک گوشی استفاده کرده و اطالعات شخصی شما توسط دیگر
صاحبان آن گوشی قابل نمایش نباشد .در این نسخه شما میتوانید تنظیم
کنید که گوشی شما تنها در زمانهای خاصی سایلنت شود یا فقط
برای برخی نوتیفیکیشنهای خاص به شما اطالع رسانی
صوتی شود .در مارس  2015این نسخه از اندروید به
روز شد و بهبود بیشتری در ساختار آن مشاهده
شد .بدون شک سیستم عامل محبوب اندروید
تا به این جای کار یک نسخه منحصر به
فرد و بدون رقیب در عرصه سیستم
عاملهای گوشیهای هوشمند
بوده و آینده آن هم به روشنی
قابل تصور است.

بررسی نسخههای مختلف اندروید از
ابتدا تا به امروز

یک نان خامهای خوشمزه ( همان نارنجک خودمان)
نام نسخه  2از اندروید ،که باز هم در سال  2009عرضه شد ،نان خامهای بود.
احتماال تا به این جای کار متوجه شدهاید که نسخههای مختلف اندروید با فاصله
زمانی بسیار کم از هم به کاربران عرضه میشدند .در اندروید  ،2پشتیبانی از
ایمیل  Microsoft Exchangeوجود داشت و شما در این نسخه میتوانستید
به صورت همزمان چند حساب ایمیل خود را در یک  inboxمدیریت کنید.
برنامههایی نظیر برنامه ناوبری گوگل هم از دیگر قابلیتهای اضافه شده به
این نسخه از اندروید بود .اگر به خاطر داشته باشید این برنامه میتوانست نام
مقصد شما را دریافت کند و از مبدایی که در آن قرار دارید یک مسیر آسان
برای رسیدن به مقصد مورد نظرتان را در اختیارتان قرار دهد .برنامه دوربین در
این نسخه میتوانست روی اشیای خیلی نزدیک فوکوس داشته باشد و گرفتن

عکسهای ماکرو و دادن جلوههای رنگی به عکسها از این نسخه بود که رواج پیدا کرد .به
روزرسانی بعدی این نسخه در  12ژانویه  2010بود که انجام گرفت و در آن ویژگیهایی نظیر
امکان استفاده از تصویر بک گراند انیمیشنی و متحرک وجود داشت .در همین زمان بود که
عطش گوگل برای فعالیت بیشتر در صنعت تلفن همراه بیشتر شد و تصمیم گرفت که پای خود
را از فعالیت صرف در زمینه تولید سیستم عامل فراتر گذاشته و خودش مستقیما به تولید سخت
افزار هم بپردازد .مدیران گوگل در این سال تصمیم گرفتند تا یک گوشی هوشمند وارد بازار
کنند و یک تجربه تکرار نشدنی از یک گوشی هوشمند به همراه یک نسخه متفاوت از اندروید
را برای کاربرانشان به وجود آورند .گوگل برای محقق کردن این خواستهاش با  HTCهمکاری
کرد و نتیجه این همکاری تولید گوشی  Nexus Oneبود .این گوشی بسیار نازک و دارای
یک صفحه  AMOLEDبا وضوح  WVGAبود که برای خودش در آن زمان یک گوشی بسیار
سطح باال به حساب میآمد.
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یادداشت بازار
صالح اسعدی

به نام تولیدکنندگان ،به کام قاچاقچیان!
اگر به خاطر داشته باشید ،در سال گذشته افزایش شش درصدی تعرفه  
واردات نوتبوک به کش��ور ،اعتراضات بس��یاری از مصرفکنندگان و
واردکنن��دگان ای��ن محصوالت را در پی داش��ت و با وج��ود رکود بازار
کاالهای کامپیوتری در آن مقطع از سال ،باعث شد تا بازار نوتبوک با
نوسانات بسیاری در سال  93همراه گردد.
ه��ر چند ک��ه بنا ب��ه گفته مس��ئوالن این اق��دام به بهان��ه حمایت از
تولیدکنن��دگان داخ��ل ص��ورت گرف��ت اما وقت��ی به گذش��ته نگاهی
میاندازی��م ،از آن جایی که در داخل کش��ور هی��چ تولیدکننده به نامی
در ای��ن صنعت وجود نداش��ت ،تصویب قانون افزای��ش تعرفهها باعث
ش��د تا ش��یرینی حمایت از تولید داخل نهایت ب��ه کام قاچاقچیان این
عرصه تمام ش��ود و بازار این محصوالت با رش��د چند درصدی قاچاق
کاال روبهرو گردد.
اکنون گویا تجربه این اقدام برای مس��ئوالن کافی نبوده و امسال نیز با
وجود اعتراض قبلی کارشناس��ان نسبت به تبعات منفی چنین اقداماتی،
با افزایش مجدد تعرفه کاالهای کامپیوتری روبهرو هس��تیم .بر اساس
مصوبه هیات وزیران که از س��وی دفتر مق��ررات صادرات و واردات به
گمرک کش��ور ابالغ شده ،تعرفه واردات نوتبوک در سال  94از  10به
 15درص��د افزایش یافته اس��ت و مالیات بر ارزش افزوده نیز در س��ال
جدید  9درصد تعیین شده است.
هر چند که  انتش��ار خبر فوق در حال حاضر تاثیر چندانی بر روند بازار
نگذاشته اما به گفته برخی از کارشناسان اتخاذ و اعمال چنین تصمیمی
با توجه به وضعیت بازار کامپیوتر در این مقطع از سال باعث خواهد شد
که در آینده با رشد شدید قیمتها روبهرو گردیم.
از س��وی دیگر با توجه به این ک��ه تولید نوتبوک در ایران (با توجه به
نیازمندی این صنعت به فناوریهای باال) اساس��ا هیچگاه مطرح نبوده

و ش��رکتهای فعال در این عرصه نیز تنها ب��ه مونتاژ این محصوالت
مش��غولند و همچنی��ن با در نظر گرفتن این ک��ه در حال حاضر نه تنها
هیچ برند ایرانی مطرح در عرصه تولید نوتبوک وجود ندارد ،بلکه حتی
هیچ کدام از نوتبوکهای موجود در بازار نیز دارای برچس��ب یا بارکد
"س��اخت ایران" نیستند؛ ش��اید کمی جای تعجب باشد که تصویب این
قانون با چه توجیهی در دس��تور کار مدیران قرار گرفته است؟! و زمانی
این تعجب دوچندان می ش��ود که با مش��اهده س��ابقه فعالیت برخی از
ش��رکتهای ایرانی در زمینه تولید تجهی��زات کامپیوتری مانند ماوس،
صفحهکلی��د و حتی تبل��ت ،هیچ قانون حمایتی (در س��ال جدید) برای
آنها تدوین نش��ده اس��ت .همچنین از دیگر نگرانیهای��ی که در این
زمینه وجود دارد ،افزایش غیر قابل کنترل قاچاق نوتبوک و تجهیزات
وابسته به داخل کشور   خواهد بود .چرا که با افزایش تعرفه واردات این
محص��والت و در کنار باال رفتن  20تا  25درصدی هزینه حمل و نقل
و افزای��ش مالیات بر ارزش افزوده ،صرف��ه اقتصادی واردات نوتبوک
توسط واردکنندگان داخلی کمتر خواهد شد و این موضوع باعث میشود
تا زمینه گسترش قاچاق فراهم و واردات غیر قانونی نوتبوک به داخل
کش��ور با صرفه اقتصادی بیش��تری برای قاچاقچیان همراه گردد .چرا
که تجربه مش��ابه این موضوع در خصوص افزایش تعرفههای موبایل و
تبلت در سال گذشته همچنان موجود است.
در هر حال باید دانست که تصویب قوانین تعرفهای در خصوص حمایت
از تولی��د داخل باید با ظرافتهایی همراه باش��د ک��ه در صورت نادیده
گرفت��ن آنها ملزم به پرداخت هزینههای بیش��تری ب��رای بازگرداندن
وضعی��ت بازار به حالت قبل خواهیم ب��ود زیرا زمانی که راههای قاچاق
به داخل کش��ور هموار گ��ردد ،دیگر نمیتوان حتی تولی��د را در داخل
کشور احیاء نمود.

خوش قیمتی به نام لنوو

ش��رکت لنوو از جمله شرکتهایی است که توانسته
مدلهای با کیفیت��ی از محصوالت لپتاپ و تبلت
را ب��ه همراه قیمت مناس��ب برای کارب��ران خود به
ارمغان آورد.
اکن��ون این ش��رکت به دنب��ال تولی��د لپتاپهای
اقتص��ادی س��ری  ،Gس��ری  Bرا نی��ز ب��ه عنوان
محصوالتی با س��ختافزار متوس��ط و قیمت پایین،
تولید و روانه بازار کرده است.
محصوالت س��ری  Gو  Bش��رکت لنوو با داش��تن
قیمت بس��یار مناسب خود ،تا کنون بخش زیادی از
ب��ازار لپتاپهای کمتر از ی��ک میلیون تومان را به
دس��ت آورندهاند و با وجود سختافزار استفاده شده
در آنها ،توانستهاند برای مصارف روزمره ،تماشای
فیلم و وبگردی گزینه بسیار مناسبی به نظر آیند.

میباش��د که با داشتن ظاهری زیبا و نمایشگر15.6

اینچی با اس��تقبال باالیی از س��وی کاربران روبهرو
شده است.
اس��تفاده از بدنه پالستیکی مرغوب در این محصول
باعث ش��ده  B5070در برابر ضرب��ه و خش مقاوم
عم��ل کرده و به هیچ عن��وان نمایانگر ارزان قیمت
بودن این دستگاه نباشد.
همچنین از دیگر نقاط قوت آن اس��تفاده از باتری 4
سلولی لیتیوم – یون با داشتن  32وات ساعت تغذیه
میباشد که میتواند به راحتی تا  5ساعت وبگردی
در اینترن��ت را با اس��تفاده از فناوری  WiFiتضمین
نماید که با توجه به بازه قیمتی این محصول ،میزان
نسبتا خوبی محسوب میگردد.

 9/500/000ريـال

پرسشوپاسخسختافزار
سالم بایت .لپتاپ من از ابتدا با درایورهای نصبی همراه
بود .اما مدتی قبل که درایورهای آن را بـهروز کردم ،پس از
 Restartشدن ،سیستم با مشکالتی همراه شد و اکنون
به خوبی عمل نمیکند .از طرف دیگر به درایورهای قبلی نیز
دسترسی ندارم .آیا راهحلی برای رفع مشکل و یا بازگرداندن
درایورها وجود دارد؟ لطفا راهنمایی کنید.
اگر ش��ما س��ختافزار سیس��تم را بهروز کردهاید ،متوجه میش��وید که
درست کار نمیکند .یکی از راههای مشکل زدایی استفاده از ابزار Roll
 Back Driverاست .با این ابزار شما میتوانید درایور قبلی را که پیش
از درایور کنونی نصب بوده ،باز گردانید.
ب��رای این کار پس از نصب نرماف��زار  Roll Back Driverمراحل زیر
را به دقت دنبال نمایید.
از من��وی  Startب��ه  Control Panelرفت��ه و روی  Systemدوب��ار
کلیک کنید .در پنجره باز ش��ده به س��ربرگ  Hardwareرفته و روی

 B5070 – Fنی��ز از جمل��ه محصوالت س��ری B

دکمه  Device Managerکلیک کنید( .راه س��اده تر برای دسترس��ی
به  Device Managerاستفاده از دستور  devmgmt.mscدر پنجره
 Runاست).
ح��ال در این پنج��ره به دنبال س��ختافزاری که با آن مش��کل دارید
بگردید .برای مثال فرض میکنیم که کارت صدا با درایور جدید مشکل
دارد .روی آن کلیک راست کرده و گزینه  Propertiesرا انتخاب کنید.
س��پس س��ربرگ  Driverرا انتخاب کرده و روی دکم��ه Roll Back
 Driverکلی��ک کنی��د .با انتخ��اب گزینه  ،Yesدرایور س��ختافزار به
وضعیت قبلی خود باز میگردد.
الزم به ذکر اس��ت در صورتی که پس از نصب بهروز رسانیهای جدید
درایورهای خود ،تغییرات زیادی در سیس��تم اعمال نکردهاید ،میتوانید
ابزار  System Restoreرا نیز امتحان نمایید .البته دقت داشته باشید
که تاری��خ بازگردانی  System Restoreرا ب��ه خوبی تنظیم کرده و
سپس اعمال تغییرات را انتخاب کنید.

Monitor: 15.6” TFT LED-backlit LCD

----

Main Board: ----

----

CPU: Intel Celeron 2957U 1.40 GHz

-------

VGA: Intel HD Graphics

----

HDD: 500 GB 5400 RpM

----

Weight: 2.5 Kg

----

ODD: DVD-RW

----

OS: ----

----

KeyBoard: ----

---

Mouse: ----

----

Speaker: ----

---

Printer: ----

----

Memory: 2GB DDR3

اطالعات ارزشمند را پاس بدارید!
پاک شدن ناخواسته اطالعات از روی هارددیسک ،حافظه جامد یا فلش،
یکی از اتفاقات ناخوشایندی است که ممکن است برای هر یک از کاربران
رایانه یا تلفن همراه رخ دهد .پشتیبانگیری از اطالعات ارزشمند و مهم،
راهکار اصلی برای جلوگیری از چنین اتفاقی است اما این کار کمی پرهزینه
است .به همین دلیل باید ابتدا درک درستی از اطالعات مهم داشته باشیم.
هر فایلی که به سختی و با صرف هزینه زیاد به دست آمده باشد و یا
امکان دوباره به دست آوردن آن وجود نداشته باشد ،فایلی ارزشمند است که
الیق پشتیبانگیری است .به عنوان مثال ،عکسها و فیلمهای خانوادگی یا
دوستانه ،دیگر قابل تکرار نیستند و یا اسناد و فایلهای شرکتی که حاصل
کار چند ماهه یا حتی بیشتر یک تیم هستند ،ارزشمند محسوب میشوند .در
مقابل فیلمهای سینمایی ،آلبومهای موسیقی یا انبوهی از برنامهها که در
بسیاری از رایانهها ذخیره میشوند ،گاهی نه تنها ارزش پشتیبانگیری ندارند
بلکه در موارد متعددی ارزش نگهداری نیز ندارند .فیلمی که یکبار تماشا شده
و احتماال هرگز دوباره تماشا نمیشود یا آلبومی که به هر دلیل آن را دوست
ندارید ،نباید بیدلیل فضای حافظه شما را اشغال کند.
ک پشتیبانی است.
برای پشتیبانگیری بهترین راه ،استفاده از هارددیس 
استفاده از هارددیسک اکسترنال یا امکانات پیشرفتهتر به صورت RAID
راهکارهای اصلی پشتیبانگیری هستند .نرمافزارهای متعددی نیز وجود دارند
که این کار را به صورت خودکار و در بازههای زمانی منظم انجام میدهند اما
برای بسیاری از کاربران خانگی ،استفاده از  DVDبه صرفهترین و سریعترین

پشتیبانگیری از فایلها ،شرط عقل است

راهحل است .میتوانید اطالعات حیاتی را روی  DVDذخیره کنید ،در حالی
که قطعا نسخهای از آنها نیز حتما باید روی هارددیسک وجود داشته باشد.
احتمال خراب شدن همزمان هارددیسک و  DVDهم وجود دارد .به همین
دلیل همیشه باید از سالمت همزمان هر دو قطعه آگاهی داشته باشید .بهتر
این است که DVDهای پشتیبان حداقل هر دو سال یک بار تجدید شوند و با
دیسکهای نو جایگزین گردند ،چرا که دیسکهای نوری عمر درازی ندارند و
نمیتوان برای همیشه به آنها دل خوش کرد .استفاده از حافظههای فلش نیز
به عنوان پشتیبان ایده بدی به نظر نمیرسد ،در حالی که فلشها قابل بهروز

رسانی نیز هستند اما در این مورد هزینه افزایش مییابد،
عالوه بر این که فلشها به طور ناگهانی و تقریبا برای
همیشه خراب میشوند ،در حالی که هارددیسک و دیسک
نوری معموال قبل از کامال خراب شدن ،نشانههایی بروز
میدهند.
یکی دیگر از راههای خوب و منطقی پشتیبانگیری،
استفاده از شبکه ابری است .شما میتوانید اطالعات کم
حجم خود را به صورت آنالین در محیط ایمیل خود و یا

در بسیاری از سرورهای دیگر که به صورت رایگان و
پولی موجود هستند ،ذخیره کنید .بهتر است قبل از اقدام
به بارگزاری ،فایلها را رمز کرده باشید تا امکان دسترسی
دیگران به آنها وجود نداشته باشد.
در کنار موضوع پشتیبانگیری ،خوب است که همیشه
ابزارهایی برای بازیابی اطالعات در اختیار داشته باشیم.
این نرمافزارها کم حجم هستند و کار با آنها راحت است.
از این رو میتوان به سادگی اطالعـات حذف شده از
روی هارددیسـکها و بسیـاری از حافظههای فلش را
بازیابی کرد.
شرط الزم برای امکان بازیابی فایلها این است که پس
از حذف شدن ناخواسته اطالعات ،فایل جدیدی به جای
آنها ذخیره نشده باشد .یک حذف معمولی به معنای
حذف آدرس فایل است .یعنی فایل در عمل همچنان
وجود دارد اما آدرس آن از بین رفته و غیر قابل دسترس
شده است .یک برنامه بازیابی ،اطالعات درهم روی
حافظه را پیمایش نموده و فایلهای احتمالی موجود در آن
را مییابد و آدرس آنها را احیاء میکند .بعد از بازیابی یک
فایل ،آن فایل باید در مسیر دیگری (به غیر از محل اولیه
آن) ذخیره شود تا امکان بازیابی دیگر فایلها از بین نرود.
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یادداشت

| | CPU
 10/550/000ريال

i7 4790

 5/710/000ريال

 1/070/000ريال

کارت زرد به اقدام خوب

i5 44401150

 3/830/000ريال
 1/670/000ريال

وحید صفایی


i3 3240
G20303MB/3GHz
G1820 (2mb 2.7GHz) 1150

| | GraphicCard
 7/590/000ريال
 4/690/000ريال

 3/380/000ريال
 1/620/000ريال
 960/000ريال

Sapphire 7870 / 2GB DDR5
Sapphire R7260X / 1GB DDR5
BIOSTRAR GT 650 1GB
ASUS 5450 2GB / SG
Sapphire 5450 / 1GB DDR3 / FU

| | Motherboard
 4/600/000ريال

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

ASUS Z87K / FU
ASUS H87ME /VS
)GIGA P81 D3 (3pci/usb3/paralel
GIGA H61MS2PT /AJ
ASROCK H61MDPS SYBER

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

16GB DUAL GEIL / 2133 / EVO
8GB 1333 PATRIOT / VS
4GB GEIL /1600/ EVO Veloce
2GB APPACER / 1600 / SG
2GB PATRIOT 1600 / VS

پرسشوپاسخسختافزار
| | HDD

 3/770/000ريال
 2/840/000ريال

 1/870/000ريال
 1/580/000ريال

 1/465/000ريال

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

| | Drive
 1/170/000ريال
 610/000ريال

 565/000ريال
 560/000ريال

 515/000ريال

هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسهای علنی ،سوال
مل��ی نصرا ...پژمانفرد نماینده مردم مش��هد و مرتضی آقاتهرانی نماینده
مردم تهران را از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مورد بررسی قرار دادند.
این نمایندگان از محمود واعظی پرس��یده بودند که دالیل توسعه شبکه و
پهنای باند اینترنت توسط وزارت ارتباطات بدون پیوست فرهنگی و قبل از
راهاندازی شبکه ملی اطالعات و بیتوجهی به ظرفیت داخلی و همچنین
علت عدم ابالغ ضوابط بهرهبرداری از اینترنت تلفن همراه چیست؟
وکالی ملت پس از استماع سخنان نمایندگان سوال کننده و توضیحات
وزی��ر ارتباط��ات در نهایت پاس��خهای وزیر را قانع کننده ندانس��تند و
یازدهمی��ن کارت زرد مجلس ب��ه وزرای دولت یازده��م را به محمود
واعظی دادند .بهارس��تان نش��ینان با  70رای موافق 99 ،رای مخالف و
 11رای ممتن��ع از مجموع   195نماینده حاضر در صحن علنی مجلس
اعالم کردند که پاسخهای وزیر قانعکننده نیست.
نب��ود پیوس��ت فرهنگ��ی ،یک��ی از دالی��ل انبوه��ی از اعتراضات به
فناوریهای جدید در کش��ور بوده اس��ت .پیوس��ت فرهنگ��ی ،ارتباط
تصویری در تلفنهای همراه نس��ل سوم و باالتر را از میان برد و باعث
بلند شدن صدای اعتراض به توسعه فناوری نسل سوم در کشور شد ،در
حالی که باید گفت بسیاری از انتقادها منصفانه نبوده است.
توسعه  3Gدر کشور به رایتل باز میگردد .اپراتور سوم باید در دوره انحصار،
تمام مراکز استانها را تحت پوشش قرار میداد اما در انجام کامل این کار
ناموف��ق بود .تا آن زمان هیچ کس نگران بس��ته فرهنگی نبود و در تمام
س��الهایی که رایتل از تعهدات خود عقب مانده بود ،نه تنها کسی نگران
بسته فرهنگی نسل سومی نبود بلکه هیچ کس به عقب ماندگی کشور نیز
اعتراضی نداشت .همان زمان کشورهای منطقه در حال قدیمی کردن 3G
و حرکت به سمت  LTEبودند اما کسی به یاد نداشت که در برنامه توسعه

پنج��م این گونه آمده ک��ه در پایان برنامه ،ایران بای��د در منطقه از منظر
پیشرفت فناوری ،سرآمد باشد و اینترنت و تلفن همراه یکی از شاخصهای
پیشرفت در فناوری هستند .آن زمان هیچ کس نگران برنامه پنجم توسعه
نبود و کسی به سیاستهای دولت پیشین اعتراضی نداشت.
حال به یک باره همان  3Gبه پیوس��ت فرهنگی نیاز پیدا کرده و البته
نداشتن پیوست ،باعث شده تا مغایر با برنامه پنجم توسعه باشد!
این که دولت یازدهم در توسعه پهنای باند داخلی یا به طور خاص شبکه
ملی اطالعات از برنامه عقب مانده اس��ت ،جای تردید نیس��ت اما سوال
مجلس��یان ،این عقب ماندگی را متذکر نمیش��ود و تنها با اتکا به آن ،به
اینترنت حمله میکند .در واقع میتوان این طور فرض کرد که اگر وزارت
ارتباطات تنها در توسعه شبکه ملی اطالعات عملکرد بدی داشت و هیچ
اقدامی برای توسعه پهنای باند اینترنت در کشور انجام نمیداد ،همه چیز
در صلح و صف��ا بود و وزیر ارتباطات نیز کارت زرد نمیگرفت .عجیبتر
این جاست که وزیر ارتباطات کارت زرد گرفته است ،نه به خاطر این که
در توس��عه شبکه ملی اطالعات ضعیف عمل کرده بلکه به خاطر این که
در توسعه پهنای باند اینترنت عملکرد خوبی داشته است!
کس��انی که به پیوست فرهنگی اینترنت پرسرعت ایراد میگیرند ،باید به
این س��واالت پاسخ دهند .کدام محتوا وجود دارد که با اینترنت پرسرعت
قابل دسترس باشد و با اینترنت کم سرعت قابل دسترس نباشد؟ از منظر
فنی تفاوت تنها در زمان اس��ت ،پس چرا اینترنت کم سرعت به پیوست
فرهنگی نیاز ندارد؟ تا به امروز از  ADSLبه عنوان اینترنت پرسرعت در
کشور یاد شده و البته پیوست فرهنگی نیز نداشته است .چرا نمایندگان به
پیوست فرهنگی آن اعتراضی نداشتند؟ یا مبادا میدانستهاند که ADSL
خیلی هم پرس��رعت نیست و البته اعتراضی نمیکردند؟ جای تاسف دارد
که برخورد با نیازهای ارتباطی کشور ،رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد.

EXTERNAL / PIONEER
LITEON BOX SAZGAR
PIONEER OEM LIFE
HP BOX SYBER

سالم بایت .لطفا در خصوص  WiDiو نحوه عملکرد آن
توضیح بفرمایید .با تشکر
اصط�لاح  WiDiدر واقع به نوعی از فناوری نمایش بیس��یم اینتل گفته
میش��ود WiDi .یک فناوری متداول در لپتاپهای میان قیمت و سطح
باال اس��ت .مخصوصا لپتاپهایی ک��ه روی ویژگیه��ای مولتیمدیا و
سرگرمیهای خانگی تاکید زیادی دارند.
اگ��ر ای��ن ویژگی در نوتبوک ش��ما وج��ود دارد ،میتوانید ب��ا خریداری
گیرندههای  WiDiو اتصال آن به تلویزیون خود ،نمایش��گر لپتاپ خود
را به طور کامل روی تلویزیون منتقل نمایید( .البته برخی از تلویزیونهای
جدید از این ویژگی برخوردارند).
ای��ن روش ب��رای پخش فیل��م و وبگ��ردی روی  HDTVبس��یار عالی
کار میکن��د ام��ا از آن جای��ی ک��ه  WiDiهنوز ب��ه اندازه کافی س��ریع
نیس��ت اس��تفاده از  WiDiب��رای بازیه��ای اکش��ن و س��ریع ،زیاد به
کار نمیآی��د .همچنی��ن در این روش میتوانید بدون اس��تفاده از س��یم،

ص��دای سیس��تم خود را نی��ز با کیفیت باال ب��ه تلویزون منتق��ل نمایید.
سالم بایت .آیا روشی برای مشاهده رمز عبور ذخیره شده
وایفای روی سیستم وجود دارد؟ لطفا راهنمایی کنید.
در صورتی که از قبل رمز عبور  WiFiرا در سیس��تم خود ذخیره کردهاید،
برای مشاهده مجدد رمز عبور ذخیره شده مراحل زیر را دنبال کنید:
 -1ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی  Win+Rپنجره  Runرا باز کنید.
 -2در محیط  Runعبارت  ncpa.cplرا تایپ نمایید و  Enterرا بزنید.
 Network ConnectionsNروی کانکش��ن شبک ه �Wire
۳
 lessخود که به آن متصل هس��تید راس��تکلیک نمایی��د و  Statusرا
انتخاب کنید.
 -4در پنجر ه باز شده روی  Wireless Propertiesکلیک کنید.
 -5در پنجر ه جدید باز شده به زبانه  Securityبروید.
اکنون با فعالسازی تیک گزین ه  Show Charactersمیتوانید رمزعبور
ذخیرهشد ه این شبکه را مشاهده کنید.

SAMSUNG OEM SARIR

رایانهها داغ میکنند
در فصل گرما ،باال رفتن حرارت رایانه و تجهیزات الکترونیکی ،یکی از
مشکالت شایع کاربران رایانه محسوب میشود .البته این مشکل محدود به
رایانهها نمیشود و حتی ممکن است گوشیهای تلفن همراه هوشمند ،تبلتها
و خیلی از لوازم الکترونیکی دیگر در این فصل داغ کرده و عملکرد ضعیفتر،
غیرقابل پیشبینی و یا حتی پرخطایی از خود نشان دهند .ممکن است برخی از
کاربران به سبب موقعیت جغرافیایی و آب و هوای محیطی ،هرگز مشکل داغ
کردن رایانه را تجربه نکنند اما با این وجود بیشتر مناطق جغرافیایی کشورمان،
پتانسیل تجربه دمای بیش از حد گرم را برای رایانهها دارد .از این رو بد نیست
که وضعیت دمای رایانه خود را در نظر بگیرد .برای مانیتور کردن وضعیت دمای
رایانه ،نرمافزارهای گوناگونی طراحی شدهاند .یکی از نمونههای ساده و کارآمد
این نرمافزارها HWMonitor ،است .میتوانید این نرمافزار را برای ویندوز از
نشانی زیر دریافت کنید:
http://goo.gl/5FOyRu

البته این نرمافزار لزوما بهترین نیست و میتوانید نرمافزارهای مشابه و غیر
رایگانی را بیابید که خدمات بیشتری به شما ارائه کنند .اصول کار این نرمافزارها
بر استخراج اطالعات دریافت شده از سنسورهای موجود در رایانه استوار است.
با توجه به اهمیت کنترل دما در رایانه ،سیستمعامل به طور پیشفرض و
غیرقابل چشمپوشی ،دائما اطالعات سنسورهای دما را قرائت و وضعیت
سیستم را مدیریت میکند .این نرمافزار ،اطالعات مشابه را قرائت و به کاربر
نمایش میدهد و کاربر نیز میتواند در مورد تصمیمگیری وضعیت دمای رایانه

چند روش ساده اما موثر برای داشتن رایانهای خنکتر

خود ،دخالت بیشتری داشته باشد .متناسب با برند سازنده پردازنده ،کارت گرافیک
و منبع تغذیه (سه عاملی که بیشترین حرارت را در دل کیس تولید میکنند)
میتوانید دمای مناسب کاری برای رایانه خود را شناسایی کنید .با مراجعه به
سایت سازنده میتوانید دریابید دمای مناسب کاری برای هر قطعه دقیقا چند درجه
سانتیگراد است .رایانه برای محافظت فیزیکی ،دمای بسیار باال را تاب نیاورده و به
سرعت خاموش میشود اما گاهی در دمای قابل تحمل ،راندمان سیستم کاهش
مییابد .این اتفاق به خصوص در هنگام اجرای بازیها رخ میدهد و کاربران آن
را به شکل افت فریم یا توقف لحظهای بازی در اوج تحرکات ،تجربه میکنند .بعد

از مانیتورینگ دما ،به سادگی میتوانید دریابید که آیا رایانه
شما داغ میکند یا نه .الزم به توضیح است که بسیاری از
پردازندههای جدید مجهز به فناوری  Turboدر بازههای
کوتاهی از زمان به اوج فرکانس کاری خود رسیده برای
چند ثانیه داغتر از دیگر اوقات خواهند بود .این زمانها را
نباید به حساب داغ شدن سیستم گذاشت و دمای متوسط
در بازههای طوالنی (حداقل  10دقیقه) میتواند مالک
گرم شدن بیش از حد رایانه تلقی شود .یکی از سادهترین

راههای عالج گرم شدن رایانهها ،غبار روبی سیستم است.
گرد و خاک به خصوص در نواحی خشک ،به سادگی همه
قطعات رایانه را میپوشاند و فرآیند خنک شدن را با کندی
مواجه میسازد .با استفاده از دستگاه تولید باد و یا با استفاده
از جارو برقیهای قوی (بدون تماس و ضربه به قطعات)،
گرد و خاک را از قطعات رایانه خود پاک کنید .این کار
میتواند در مورد رایانههای پر از گرد و خاک ،چند درجهای
دمای سیستم را پایین بیاورد .دومین راهحل ،استفاده از
فنهای بیشتر است .هر اندازه که هوای درون کیس با
سرعت و شدت بیشتری جریان داشته باشد ،رایانه سریعتر
خنک میشود .استفاده از فن معموال باعث افزایش ایجاد
سر و صدای بیشتر رایانه میشود .برای رفع این مشکل از
فنهای جدیدتر موسوم به  Silentاستفاده کنید .این فنها
کامال بیصدا کار میکنند و افزودن یک یا چند تا از آنها به
کیس رایانه ،موجب آزار کاربر آن نمیشود .حتی بد نیست
برای آرامش بیشتر اعصاب ،فنهای پر سر و صدای فعلی
را نیز با این نوع فنها تعویض کنید.
دست آخر از قرار دادن رایانه در محلی که آفتاب به طور
مستقیم روی آن میتابد و یا به طور کلی از باد کولرهای
خنک بینصیب است ،پرهیز کنید.

سال هشتم/شماره سیصدوشصتودو/چهارشنبه  2اردیبهشـت 1394
22 April 2015 / www.Khorasannews.com

پرسش ازشما پاسخ ازما
سالم بایت .شرایط افزایش رتبه سایت در موتورهای جستوجوگر
چیست و چگونه میتوان یک سایت را در بین گزینههای اول
جستوجوهای اینترنتی قرار دارد؟ با تشکر
به طور کلی تمام موتورهای جستوجوگر از سه مولفه متن ،لینک و محبوبیت در
الگوریتم رتبهبندی خود بهره میگیرند.
حالت ایدهآل این گونه خواهد بود که هر سه مولفه را تا باالترین جایگاه ممکن
بهینهسازی نماییم.
برای افزایش رتبه سایت خود موارد زیر را در نظر داشته باشید.
 -1موتورهای جستوجوگر ،کلمات و عبارتهای هر صفحه را بایگانی میکنند،
لذا برای عملکرد بهتر ،شما باید کلمات دلخواه را در مکانهای مهم کدهای سایت
خود قرار دهید.
 -2مهمترین بخش در مولفه متن ،انتخاب عبارتهای کلیدی سایت است .شما باید
عبارتهایی را بر گزینید که واقعا مخاطبان سایتتان آنها را جستوجو میکنند.
کلمات کلیدی که انتخاب میکنید باید دارای شرایط زیر باشند:
مربوط به موضوع اصلی سایت باشند.
مطمئن باشید که کاربران دیگر آنها را جستوجو میکنند.
خیلی رقابتی نباشند .به عبارت دیگر آن کلمات ،کلمات کلیدی سایتهای بسیار
دیگری نباشند.
الزم به ذکر است موتورهای جستوجوگر به هنگام ارزیابی و رتبهبندی صفحات،
به محتوای آنها توجه زیادی دارند .متنی که برای یک موتور جستوجوگر مهم
میباشد ،برای مخاطب اصلی شما هم مهم است و در واقع منظور همان متنی است
که مخاطب شما به هنگام مراجعه به سایت میتواند بخواند.
منظور از متن مهم ،متنی است که دو شرط زیر را دارا میباشد:
متن باید بدون انجام هر گونه عمل خاصی در مرورگرهای استاندارد قابل رویت
باشد.
شما باید بتوانید متن را مستقیما از مرورگر خود کپی کرده و به یک ویرایشگر
متن انتقال دهید.
 -3عنوان صفحه به همراه متن نمایان آن ،مکانهای مهمی هستند که باید توجه
ویژهای را به آنها معطوف بدارید .موتورهای جستوجوگر آنها را به عنوان محتوای
اصلی سایت در نظر میگیرند و بهینهسازی مناسب آنها در رتبهبندی سایت تاثیر
قابل توجهی دارد .لذا نوشتن مناسب عنوان صفحه را مانند یک قاعده اصولی همواره
مد نظر داشته باشید.
در نوشتن آن دقت کنید که در عین حال که حاوی کلمات کلیدی است باید بتواند
کاربران را به کلیک کردن و آمدن به سایت شما ترغیب کند.
 -4سعی کنید هر صفحه سایتتان به نوعی به موضوع اصلی مرتبط باشد .این که به
شما توصیه میشود به هر سایتی لینک ندهید و از هر سایتی لینک نگیرید هم دقیقا
به خاطر همین موضوع است.
وقتی موتور جستوجوگری موضوع اصلی سایت شما را بداند ،هر یک از صفحات
سایت به طور خودکار مرتبط با همان موضوع تشخیص داده میشود و شانس کسب
رتبههای باال افزایش مییابد.
در نهایت الزم به ذکر است که افزایش رتبه در موتورهای جستوجو روشهای بسیار
متنوعی دیگری نیز دارد که با مطالعه و استفاده از آنها میتوانید سایت خود را در
میان گزینههای اول هر جستوجو قرار دهید.
سالم بایت .اصطالح ریجستری چیست و چه کاربردی در
سیستمهای کامپیوتری دارد؟
رجیستری مکانی در سیستمعامل ویندوز است که تمام تنظیمات نرمافزارها و
سختافزارها در آن به ثبت میرسد.
رجیستری ،حاوی اطالعاتی است که ویندوز در حین عمل ،به طور پیوسته و مکرر
به آنها رجوع میکند.
این بخش ،نقشی کلیدی در پیکرهبندی و کنترل سیستمعامل ویندوز ایفا کرده و
همچون انباری است که تنظیمات کلی سیستم (اعم از نرمافزاری و سختافزاری) و
تنظیمات خاص هر کاربر را در خود جای میدهد .نقش این بخش در ویندوز چنان
است که تغییر در آن ،تاثیرات بنیادینی بر عملکرد کل این سیستمعامل خواهد داشت.
به خاطر همین اهمیت و حساسیت ،رجیستری از دید و دسترسی کاربران عادی به
دور نگاه داشته میشود.
برای این كه بتوانید تغییرات ایجاد شده را سریعا مشاهده كنید ،سه كلید
 Ctrl+Alt+Delرا همزمان فشار دهید و بعد دكمه  Task Managerرا انتخاب
كنید ،از پنجره ظاهر شده  Proccess Tabرا فشار داده و بعد مدخل Explorer
را انتخاب كرده و دكمه  End Proccessرا بزنید (در این مرحله  Explorerبسته
خواهد شد) و بعد وارد  Application Tabشده و دكمه  New Taskرا بزنید و بعد
نام  Explorerرا تایپ كنید.
بـا زدن دكمـه  OKاکسپلـورر دوباره راهاندازی میشود و میتوانید تغییرات را
مشاهده نمایید.
توجه داشته باشد در بعضی از دستورات راهاندازی دوباره  Explorerموثر نمیباشد و
تنها راه آن  Restartمیباشد.

 ITدر اجتماع
گلسـا ماهیـان

یکی از شاخههایی که مورد عالقه بسیاری از افراد
است طراحی و ساخت تیزرها یا افکتهای انیمیشنی
است .این تصاویر غالبا به صورت دو بعدی یا سه
بعدی   هستند و به صورت عکس یا به صورت
فایلهای ویدئویی ذخیره خواهند شد.
در بسیاری از مواقع هم این امکان وجود دارد که شما
فیلم یا تصویری متحرک داشته باشید و بخواهید به
آن فایلی را اضافه کنید .این فایل ممکن است به
صورت یک نوشته یا یک عکس باشد.
در این هفته به شما نرم افزاری را معرفی خواهیم
کرد که با کمک آن بتوانید به تصاویر یا فیلمهای
خود نوشتههای متنی سه بعدی یا گرافیکهای

مبتدیان

طراحی متون به شکل حرفهای
مورد دلخواه خود را اضافه کنیـد .این نرم افزار که
محصولی از شرکت اواتراسپیـس اسـت ،بالف تیتلر
 BluffTitler DX9نام دارد.
شما میتوانید با استفـاده از این نرمافـزار هر گونه
متن سه بعدی را به صورتـی حرفهای طراحی کرده
و آنها را به آسانی روی فایـلهای مورد نظر خود
قرار دهید.
هر کاربر میتواند پس از نصب این نرمافزار با
کمک امکاناتی که در اختیارش قرار داده میشود ،از
افکتهای حرفهای برای متحرک ساختن متن مورد
نظر خود استفاده کند .به طور مثال شما با استفاده از
این نرم افزار قادر خواهید بود که نوشتهای سه بعدی
را روی فیلم مورد نظر خود حرکت داده یا ورود و
خروج آن را به تصویر تنظیم کنید.
این نرمافزار قدرتمند امکانات دیگـری را هم در
اختیار شما قرار میدهد .به عنوان نمونـه میتوان
به این مورد اشاره کرد که شما با استفـاده از آن
میتوانید منوهای زیبای تصویری را روی فیلمها یا
تصاویر مورد نظر خود طراحی کرده و با این کار،
دیگر افراد را در هنگام پخش فایلهایتان شگفت
زده کنید .همچنین شما میتوانید با استفاده از
این نرم افزار بدون اینکه از یک نرمافزار کمکی
دیگر استفاده کنید ،افکتهای انیمیشنی را با
کمک سادهترین ابزارهایی که این نرم افزار در

اختیارتان قرار میدهد ،طراحی کرده و بسازید.
نکته جالبی که در مورد این نرم افزار وجود دارد این
است که پاسخگوی تمامی نیازهای کاربران است .به
عبارت دیگر اگر شما یک کاربر بسیار مبتدی هستید
و تا به حال با این گونه از ن رمافزارها کار نکردهاید به
آسانی میتوانید با استفاده از فایلی که این نرمافزار به
عنوان راهنما در اختیار شما قرار میدهد با منوهای
آن آشنا شده و به راحتی کلیه نیازهای خود را بر
طرف کنید.
عالوه بر این مورد اگر شما یک کاربر حرفهای هستید
با یک گشت کوچک در محیط نرمافزار قادر خواهید
بود که با کلیه قسمتهای آن آشنایی پیدا کرده و
از امکاناتی که در اختیارتان قرار داده شده است به
بهترین شکل ممکن استفاده کنید.
از دیگر تواناییهای این نرم افزار میتوان به این
مورد اشاره کرد که به صورت پیش فرض افکتهای
جذابی در محیط نرم افزار به صورت آماده قرار داده
شده است که کاربران میتوانند به آسانی از این
افکتها استفاده کنند.
این نرمافزار با کلیه سیستم عاملها سازگار بوده و
محیط گرافیکی قدرتمندی دارد .شما میتوانید آن
را از نشانی
دریافت کنید.

http://goo.gl/NE9zeQ

هر آن چه در مورد لپتاپها نیاز است بدانیم

دستگاهی با نام لپتاپ
اين ش��ماره قصد داريم کمي در دنياي لپتاپ قدم بزنيم
و ن��کات کل��ي الزم برای آن را م��رور کنيم .اين مطلب
راهنماي خريد نيست بلکه بيشتر ميخواهد خواننده را با
رويکردهاي مختلفي که هر کاربر لپتاپ دارد ،آشنا کند.
از ي��ک منظر کلي کاربران نوتب��وک را ميتوان در پنج
کالس مختلف تقس��يمبندي کرد .دسته اول به کاربران
رده اپراتوري با استفاده سبک و حداقل بودجه تعلق دارد؛
جايي که دس��تگاههاي حاضر در اين رده به علت قيمت
پائين ،بيش��تر مورد توجه دانش��جويان و اف��راد با بودجه
محدود و کاربري س��اده قرار ميگيرد .اين مدلها حوزه
قيمت��ي آنها از حوال��ي  450هزار تومان آغاز ميش��ود.
دومين دس��ته در اين تقسيمبندي کاربران نيمه حرفهاي
با کاربري غير گرافيکي ميباشند که از نيازهاي پردازشي
بااليي برخوردار بوده و س��رعت پردازنده و حافظه RAM
براي آنها حرف اول و آخر را ميزند .اين دسته به کارت
گرافيک باال احتياج چنداني ندارد و ظاهر دس��تگاه نيز در
انتخاب آنها نقش بزرگي ايفا نميکند .عمده کاربران اين
وسيله به اندازه کوچک صفحهنمايش در راستاي کاهش
وزن دستگاه بس��يار توجه ميکنند؛ فاکتوري که با توجه
ب��ه ميزان جابهجايي کاربران اي��ن رده کامال ضروري به
نظر مي رس��د .قيمت دستگاههاي حاضر در اين کالس
کاربري از زير يک ميليون تومان تا باالي دو ميليون تومان
ادامه دارد .دسته سوم کاربران حرفهاي گرافيکي با کاربري
غير بازي هستند که فاکتورهايي چون ابعاد و نوع صفحه
نمايش ،پورتهاي ورودي و خروجي کامل و البته کارت
گرافيکهاي حرفهاي س��ه بعدي اهمي��ت فراواني براي
آنها دارد عمده مدلهاي قابل اش��اره در اين دس��ته که
از تنوع برندي کمتري نيز نس��بت به سايرين برخوردارند
در کالس قيمتي  1200تا  1800ميليون تومان قرار دارند.
چهارمين دسته به کاربران غير حرفهاي گرافيکي با کاربري
بازي تعلق دارد که هدف اصلي اين افراد از خريد نوتبوک
همان��ا بازي کردن اس��ت .صفحهنمايشهاي بزرگ و با
کيفيت ،کارتهاي گرافيک پيشرفته و البته پردازندههاي
پر قدرت مهمترين نيازهاي افراد حاضر در اين دس��ته را
تشکيل ميدهند .آخرين دسته در اين تقسيمبندي کاربران
حرفهاي با استفاده طوالني مدت و سنگين هستند که از
دستگاه خود به مانند يک دسکتاپ واقعي استفاده کرده و
وزن و اندازه بسيار باال و صفحهنمايش بزرگ از مهمترين
موارد هميش��ه همراه اين کالس است .وضوح  FHبراي

صفحهنمايش و برخ��ورداري از کارت گرافيکهاي قوي
در کن��ار ديگر ويژگيهاي مهم پردازش��ي اين مدلها را
براي افراد با کاربري بازي نيز مناسب مينمايد .از کاربران
مختلف ب��ا کاربريهاي گوناگون ک��ه بگذريم برندها و
شرکتهاي مهم توليدکننده نوتبوک نيز نقش مهمي در
انتخاب نهايي کاربران ايفا ميکنند .مهم ترين برندهاي
حال حاضر بازارهاي داخلي ش��امل ،Sony ،Dell ،HP
ايسر ،فوجيتسو زيمنس و ايسوس است که هرکدام سهم
مش��خصي از بازار در ردههاي گوناگون داشته و اغلب در
رده خ��ود موفق نيز ظاهر ش��دهاند .البته به جز اين موارد
شرکتهاي ديگري همچون توشيبا MSI ،و لنوو نيز در
اي��ن بازار نقش دارند که البته ميزان فروش آنها با ديگر
مدلهاي ياد ش��ده قابل مقايس��ه نيست .جايگاه جهاني
سوني بسيار پايينتر از آن چيزي است که در ايران وجود
دارد .محصوالت اين ش��رکت تقريبا در تمامي کالسها
حضور دارند اما تمرکز س��وني بيش از همه بر تنوع اندازه
صفحهنمايش اس��ت؛ جايي که از رده نوتبوکي  Pو W
با اندازه زير  10اينچ تا س��ري  AWبا صفحهنمايشهاي
 18اينچي را در اين گروه ميتوان يافت .داستان در مورد
دومين شرکت پرفروش داخلي يعني  Dellاندکي متفاوت
اس��ت .جايي که اين شرکت محصوالت مختلف خود را
در شش دسته با کاراييهاي مختلف تقسيمبندي کرده و
تقريبا در تمامي ردهها از اکثر اندازههاي مهم صفحهنمايش
اس��تفاده نموده اس��ت .اين دس��تهبنديها شامل سـري
نـوتبـوکي  ،Miniس��ـري ارزان قيـمـ��ت ،Inspiron
سري مخصوص کار  ،Vostroزيبارويان سري ،Studio

مدل هاي مولتي مدياي  XPSو باالخره سري حرفهاي
 Latitudeميگ��ردد .ش��رايط در م��ورد  HPبه عنوان
سومين برند عمده بازار حتي متفاوتتر از قبل است .اين
ش��رکت محصوالتش را در چهار دسته تقسيم کرده که
مسئله قيمت عمدهترين نقطه اختالف آنها است؛ جايي
که س��ري  Pavilionمحل حضور مدلهاي پيشرفته و
گرانقيم��ت اين برند ،س��ري  Compaqبه نمونههاي
اقتصادي و ارزان قيمت ،سري  TXبه رده "تبلت پيسي"
و باالخره س��ري  Miniبه نوتبوکه��اي رنگارنگ آن
باز ميگردد.ايس��ر که در بازار جهاني پس از  HPدومين
برند پرفروش به حس��اب ميآيد به واسطه قيمت بسيار
مناس��ب دستگاههاي خود در بازار معروف است .ايسر نيز
محصوالت خود را در ش��ش گروه ارائه ميکند که البته
فقط يک س��ري آن يعن��ي  Aspireدر بازارهاي داخلي
ديده ميش��ود که اين موضوع البته کامال به پائين بودن
قيمت اين گروه باز ميگردد .شرکت خوش آتيه  Asusکه
در آخرين فهرست ردهبندي جهاني نيز بسيار خود را باال
کش��يده ،ديگر نامي است که اندک اندک در حال مطرح
ش��دن به عنوان يکي از مهمترين برندهاي داخلي است.
محصوالت اين شرکت نيز در شش دسته با کاراييهاي
مختلف تقسيمبندي شده که تقريبا تمامي آنها در قيمت
نسبتا باال با هم مشترکند .نوتبوکهاي ارزان "فوجيتسو
زيمن��س" نيز از جمله موارد مورد توجه کاربران داخلي به
حساب ميآيند؛ جايي که مخصوصا سري  Esprimoو
 Amiloاين شرکت به واسطه قيمتهاي بسيار مناسب از
فروش بااليي برخوردار شدهاند.
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نرم افزار همراه
ممکن اس��ت که به دليل نوع کاري که داريد مجبور
باشيد در کنفرانسها و سخنرانيهاي مختلف شرکت
کني��د ولي به دليل مش��غله فراوان کاري يا نداش��تن
تمرک��ز الزم نتواني��د به خوب��ي از تمامي بخشهاي
س��مينارها به خوبي اس��تفاده کرده و از هر آنچه که
ميخواهيد نت برداريد.
در چنين شرايطي شايد دوست داشته باشيد که کسي
همراهتان بود و براي ش��ما تمام نکات مهم و کليدي
را يادداش��تبرداري ميکرد تا بتوانيد آنها را در آينده
مرور کنيد.
گذشته از مسائـل کاري اين امکان هم وجود دارد که
شايد دانش��جو بوده و بخواهيد از حرفهاي استادتان
يادداش��ت برداريد و بعدا آنها را م��رور کنيد يا اصال
شايد يک خبرنگار باشيد و تصميم به مصاحبه با يک
فرد مهم را داريد.
به هر حال بس��ته ب��ه هر نوع نيازي ک��ه در رابطه با
يادداشت برداش��تن داريد ،ممکن است با وجود دقتي
ک��ه ب��ه خرج ميدهي��د باز ه��م در جاه��اي کليدي
و قس��متهاي مه��م س��خنراني کم��ي ج��ا مانده و
يادداشتهاي شما ناقص شود.
شايد با خودتان فکر کنيد که اين روزها اپليکيشنهاي
بسيار متنوعي براي اين که صداها را ضبط کنيد وجود
دارد ام��ا بايد گفت که همه اين برنامهها مش��کالتي
دارند .اين ابزارها و برنامهها ،کل س��خنراني را ضبط

یک منشی نتبردار داشته باشید
ميکنند و ش��ايد ش��ما نياز داش��ته باش��يد که تنها از
قسمتهاي مهم يک سخنراني يادداشتبرداري کنيد.
به اين ترتيب ش��ما مجبور ميش��ويد که بعد از تمام
ش��دن ضبط صدا ،دوباره س��خنراني را از ابتدا تا انتها
گ��وش کنيد تا دوباره به قس��متهاي مهم و کليدي
سخنراني برسيد.
اما ما اين هفته به ش��ما يک نرمافزار بسيار متفاوت با
ن��ام  Cogiمعرفي ميکنيم که کمي با ديگر برنامهها
متفاوت است.
در زمان��ي که ش��ما ايـن اپليکيش��ن را اجرا ميکنيد،
در ه��ر زماني به جايي رس��يديد که احس��اس کرديد
س��خنران حرف مهمـي را زده اس��ـت ،کافي اس��ت
دکمه ضبط را فش��ار دهيد ت��ا اين نرمافزار به صورت
خودکار به  30ثانيه قبل بازگش��ته و يک فايل صوتي
براي ش��ما درست کند که ش��امل صداي سخنران از
 30ثاني��ه قبل تا زماني اس��ت که ش��ما دکمه توقف
صدا را فشار دهيد.
همين ابتکار يا خالقيت بس��يار س��اده باعث ش��ده تا
 Cogiبه يک برنامه کاربردي بسيار محبوب در ميان
افراد تبديل شود.
اي��ن برنامه در ح��ال حاضر به ص��ورت رايگان براي
پلتفورمهـاي دس��تگاههاي آندروي��د و آياواس ارائه
ش��ده اس��ت و از ديگ��ر ويژگيه��اي آن ميتوان به
امکان تگ کردن نام س��خنران روي هر قطعه صوتي

يا امکان پيوس��ت يک فايل متني به هر قطعه صوتي
اش��اره کرد.همچني��ن امکان آپلود قطع��ات صوتي و
اشتراک آنها وجود دارد.
نسخه س��ازگار با دستگاههاي تلفنهمراه آندرويد اين
برنامه را از لين��ک زير ميتوانيد با حجم  12مگابايت
دريافت کنيد.
http://goo.gl/u1Tgxl

بگرد و پیدا کن

از اين براي سيستمهاي رايانهاي ارائه شده بود اما اکنون
براي اندرويد هم ارائه شده است .در اين بازي شما در نقش
چارلي که يک کارآگاه باهوش است بايد وارد مکانهايي
اسرار آميز مانند يک اتاق رويايي شويد و درگير ماجراجويي
ميشويد .داستان بازي هم از اين قرار است که چارلي در
افتتاحيه يک موزه ش��اهد دزديده شدن و قتل يک انسان
اس��ت و در ادامه به دنبال پيدا کردن عامالن اين جنايت
است .از ديگر ويژگيهاي اين بازي ميتوان به چند زبانه
بودن آن اش��اره کرد .صداي اي��ن بازي در حال حاضر به
زبانهاي انگليسي ،فرانسه ،آلماني ،ايتاليايي و اسپانيايي
وجود دارد .براي دريافت آن از لينک زير استفاده کنيد.
http://goo.gl/A04007

ترفند همراه

اندرویدیها ،سرعت گوشی خود را باالتر ببرید
اگر به خاطر داشته باشيد ،در هفته گذشته به شما مواردي
را آموزش داديم تا با استفاده از آنها بتوانيد ،سرعت گوشي
آندرويد خود را کمي باالتر ببريد و آن را به روزهاي اولي
که از آن استفاده ميکرديد ،از نظر ميزان کارايي و سرعت،
کمي نزديکتر کنيد .در اين هفت��ه به ادامه ترفندهايي
خواهيم پرداخت که باعث افزايش س��رعت گوشي شما
خواهد شد .يکي از عواملي که باعث پايين آمدن سرعت
گوش��ي شما ميشود در بخش تنظيمات مخفي آندرويد
اس��ت که شايد بس��ياري از افراد اطالعي از وجود آنها
نداش��ته باشند .تنظيمات مخفي در آندرويد اين امکان را
به شما ميدهد که به فرمانهايي دسترسي داشته باشيد
که باعث شود ميزان کنترل شما روي برنامههاي در حال
اجراي گوش��يتان بيشتر شود .به عنوان نمونه بد نيست
که به بخش تنظيمات رفته و قس��مت About Phone
را انتخاب کنيد .س��پس به پايين صفحه آمده و به گزينه
 Build Numberبرسيد ،اين گزينه را  7بار لمس کنيد.
حال اين امکان در اختيار ش��ما قرار ميگيرد که کارهاي
متنوع��ي را انجام دهيد .البته باي��د بدانيد که اين بخش
مخصوص افرادي اس��ت که تا حدي متخصص هستند
و اگر چيزي از تنظيمات گوش��ي نميدانيد بهتر اس��ت
تغييري در اين قسمت ايجاد نکنيد .يکي ديگر از مواردي

دوس�تان عزیز بایت؛ س�والهای خ�ود را در زمینه تلف�ن همراه به
آدرس ایمیل زیر ارس�ال فرمایید .توجه داشته باشید سواالت ارسالی
به این آدرس تنها در زمینه تلفن همراه باشد.
Byte.Hamrah@gmail.com

بازی همراه

بسياري از افراد هستند که بر عکس بازيهاي پرسرعت،
به دنبال بازيهايي هس��تند که حالت ماجراجويي دارد و
جدا از هيجاني که دارد ،فکر شما را درگير خودش میکند.
اگر ش��ما هم به اين س��بک از بازيها عالقه داريد بازي
 Dream Chamberي��ا همان اتاق رويايي را به ش��ما
پيش��نهاد ميکنيم که يک بازي فوقالعاده زيبا در سبک
بازيهاي ماجراجويي و فکري اس��ت .اين بازي کاري از
استوديوي بازيسازي  Anumanاست .اين شرکت تا به
حال بازيه��اي کم نظير ديگري نظير Garfield kart
 Draculaو  Syberiaرا ب��راي اندروي��د توليد کرده و
تمامي اين بازيها با گرافيک اچدي خيرهکننده ،کاربران
را به خود جلب کردهان��د Dream Chamber .تا قبل

پرسش و پاسخ همراه

که ميتواند باعث افزايش سرعت گوشي شما شود ،غير
فعال کردن انيميشنها در سيستمعامل گوشيتان است.
ب��راي اين کار پس از انج��ام کارهايي که در مرحله قبل
گفتيم به بخش تنظيمات رفته و گزين��ه Developer
 Optionsرا انتخاب کنيد .سپس به پايين صفحه برويد تا
به گزينهاي با نام  Drawing Optionبرسيد .اين گزينـه
شامـل بخشـي به نـام Window animation Scale
اس��ت که ش��ما ميتوانيد آن را در حالت  Offقرار داده و
با اين کار انيميش��نهايي که موقع باز کردن ،بس��تن يا
تغييرات اپليکيشنها اتفاق ميافتد ،غير فعال کرده و از کار
بيندازيد .گذشته از اين مورد بايد حواستان باشد که دائما
دس��تگاه خود را به روز نگه داريد .اين بهروز رسانيهاي
سيستمعامل و ديگر نرمافزارها به شما کمک خواهد کرد
که از نظر امنيتي دستگاه خود را در موقعيت مناسبي قرار
دهيد و همچنين بعد از مدتي مش��اهده خواهيد کرد که
تلفن آندرويدي شما ،هيچگاه سرعتش از حد مشخصي
پايينتر نخواهد آمد .براي اين که بررسي کنيد و مطمئن
ش��ويد نسخه بهروز شده توليد ش��ده يا نه ،بهتر است از
بخش تنظيمات گوش��ي يا تبلت خود به همان قسمت
 About Phoneمراجع��ه کـ��رده و نگـاهي به بخش
 System Updatesداشته باشيد.

با سلام .من گوش�ي سامس�ونگ ب�ا سيس�تمعامل آندرويد دارم.
پيامکهاي فارس�ي را به صورت عالمت س�وال درياف�ت ميکنم .چه
طور ميتوان اين مشکل را از بين برد؟
بايد بدانيد که در برخي از گوش��يهاي آندرويدي و به خصوص گوش��يهاي شرکت
سامس��ونگ ،پيامکهاي فارسي بدون هيچ مشکلي دريافت ميشوند اما پيامکهاي
ارس��الي پس از ارس��ال در گوشي گيرنده به صورت عالمت س��ئوال ظاهر ميشوند.
دليل اين اتفاق ميتواند به هم خوردن تنظيمات بخش پيامها در گوش��ي ش��ما باشد.
براي حل اين مشکل وارد بخش پيامها يا همان  Messageشويد ،سپس به بخش
 Settingsرفته و وارد بخش  Input Methodشويد.
با قرار دادن حالت ورودي روي  Automaticديگر مش��کلي در ارس��ال پيامکهاي
فارسي نخواهيد داشت.
سلام .من يک گوشي  c6712دارم .مش�کلم با اين گوشي پايين
ب�ودن حجم حافظه داخلي آن اس�ت! با چند برنام�ه که نصب ميکنم
خط�اي کمبود حافظه ميده�د! رم  4گيگ دارم اما انگار از رم خارجي
استفاده نميکند .آيا راهحلي براي اين مشکل هست؟
بس��ياري از افرادي که همين گوش��ي ش��ما را دارند ،کمبـ��ود Random Access
 Memoryرا که به آن  RAMگفته ميش��ود ،با کم بودن حافظه کارت جانبي براي
موبايل که همان  Memory Cardاس��ت ،اش��تباه ميگيرند و ب��ه همين خاطر اين
سئواالت را ميپرسند.
گوشيهاي جاواي سامسونگ ،الجي و بخشي از گوشيهاي نوکيا و سوني اريکسون
اين مش��کل را دارند.نرمافزارهايي که در گذش��ته براي جاوا نوشته ميشد به صورت
امروزي نبود و سادهتر بود و نرمافزارها از حجم کمتري برخوردار بودند.
به همين دليل در زماني که نرمافزار کامپايل ميش��د براي سيس��تم خوانايي بيشتري
داشت ولي بعد از اين که کمي نرمافزارها پيشرفت کردند ،طبيعتا سيستم قدرتمندتري
هم براي اس��تفاده از نرمافزار نياز بود ولي به داليل زيادي در گوش��يهاي جاوا اين
اتف��اق نيفتاد .نرماف��زار در زمان اجرا ب��ه  RAMنياز دارد و وقتي نرمافزار بيش��تر از
توان  RAMنياز به پردازش داش��ته باشد سيس��تمعامل دستور ميدهد که بخشي از
 Memoryکه براي موبايل همان حافظه داخلي گوشي هست به  RAMبراي اجراي
نرمافزار کمک کند ولي چون  Memoryبراي اين کار طراحي نش��ده ،س��رعت کار
کند ميش��ود و تقريبا سيس��تم به حالت هنگ در ميآيد.ممکن است اين توضيحات
مشکل شما را حل نکند اما بايد بدانيد که براي اين که کمتر دچار مشکل شويد بايد
نرمافزارهاي سبکتر و سادهتري را روي گوشي خود نصب کنيد.
سلام بايت عزيز .گوش�ي هم�راه من  HTC desire HDهس�ت
و حس ميکنم قدرت گيرندگي  Wi-Fiاين گوش�ي بس�يار کم اس�ت.
ميخواس�تم بدانم اين يکي از معايب گوش�ي اس�ت يا نه؟ آيا گوشي
من ايراد دارد؟
قدرت س��يگنال معموال به فاکتورهاي زيادي بستگي دارد و اگر محيط اطراف گوشي
ش��ما کامال آزاد باش��د و باز هم مشکل وجود داشته باشد ،ممکن است ايراد از ماژول
 Wi-Fiباش��د .چون معموال اکثر دستگاهها از يک نوع شبکه بيسيم استفاده ميکنند.
فقط ش��ايد در نوع برند تفاوت داش��ته باشند .به هر حال بايد بدانيد که اين مورد جزو
معايب مدل گوشي شما نيست.
سلام ،اگر امکان دارد به صورت کامل مش�خصات گوش�ي HTC
 One Sرا توضيح دهيد.

 HTC One Sداراي صفحه نمايش  4.3اينچي اس��ت و از طراحي نازکي برخوردار
ميباش��د .اين گوشي تنها  7.8ميليمتر ضخامت دارد .اچتيسي در اين نمونه دوباره
ش��روع به استفاده از صفحهنمايش  AMOLEDکرده است و صفحهنمايش اين مدل
از ن��وع   Super AMOLEDاس��ت ک��ه ب��ا  Corning Gorilla Glassمحافظت
ميش��ود One S .با دو کيفيت س��اخت بدنه مختلف عرضه ش��ده اس��ت .يکي بدنه
سراميکي است و ديگری مدل داراي بدنه فلزي ميباشد .بدنه دستگاه سراميکي بوده
و  ۵برابر محکمتر از قابهاي معمولي ميباشد.
بدنه  HTC One Sدر برابر خراش��يدگي مقاوم اس��ت اما بهتر است به فکر امتحان
کردن آن با کليد نباش��يد چون به آن محکمي هم نيس��ت.در مقايس��ه با گوشيهاي
 HTCبا بدنه فلزي One S ،بسيار سبکتر است و تنها  119.5گرم وزن دارد؛ البته
به همراه باتري .در لبه بااليي گوشي اسالت ميکرو سيم کارت ،جک  3.5ميليمتري
هدفون و دکمه پاور قرار دارد و پورت  micro-USBدر لبه سمت چپ و راکر صدا در
لبه س��مت راست قرار گرفته است.در قسمت پايين اين گوشي تلفنهمراه ،سه دکمه
لمس��ي در زير صفحه نمايش به چشم ميخورد که شامل دکمههاي back ،home
و آخرين اپليکيشنهاي اجرا شده ميشود.
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بازیکوچک

خبربازی

راز یک جنایت در میان تصویر

نیم نگاهی به بازیهای ماه بهشتی

وحید صفــایی


ب��ازی این هفت��ه  Dr Jekyll and Mr Hyde: The Strange Caseنام دارد .این
بازی یکی از بازیهای سری کارآگاهی در سبک  Hidden Objectاست .این سبک
بازی ،روش��ی بس��یار موثر برای یادگیری کلمات افزایش دقت و سرعت عمل است.
در هر یک از بازیهای این س��ری ،یک جنایت اتفاق میافتد و کارآگاه بازی باید با
دنبال کردن س��رنخهای موجود در صحنهه��ای جنایت ،رابطهای میان آنها و مجرم
به دست آورد.
در هر بخش از بازی ،فهرس��تی از کلمات انگلیس��ی نشان داده میشود .بازیکن باید
ش��کل تک تک کلمات فهرست شده را در میان اشیای متعدد و پراکنده شده در یک
تصویر بیابد.
هر اندازه که در یافتن اشیا سرعت عمل بیشتری داشته باشید ،امتیاز بیشتری به دست
خواهید آورد و اگر این عمل بیش از اندازه کند باشد ،بازی را میبازید.
این بازی برای کس��انی که به یادگیری زبان انگلیس��ی عالقهمند هستند ،یک روش
کامال سرگرم کننده است .احتماال در میان کلمات فهرست شده ،معنی برخی از لغات
را ندانید .میتوانید با اس��تفاده از دیکشنری در حین انجام این بازی زبان نیز بیاموزید
و یا کلمات از پیش آموخته ش��ده را مرور نمایید .سیس��تم راهنمای بازی نیز میتواند
معنی برخی از کلمات را به صورت تصویری به شما بیاموزد.
در ص��ورت تمایل میتوانید این بازی را با حجمی نزدیک به  75مگابایت از نش��انی
زیر دریافت کنید:

در اولین شماره بایت در اردیبهشت ماه امسال قصد داریم
نیم نگاهی به برخی از بازیهای خوبی که در این ماه روانه
بازار خواهند شد بیندازیم.
 Dungeons 2یک بازی در س��بک استراتژی و شبیه
سازی است .مدیریت منابع ،ساخت لشکریان و شکست
دشمنان ،اساس این بازی را تشکیل م 
یدهد .نسخههای
پیش��ین این س��ری امتیازات متوسطی کس��ب کردهاند
اما س��ازنده بازی مدعی است که بس��یاری از ایرادهای
نسخههای پیشین رفع شده و بازی پتانسیل واقعی خود را
به دست آورده است .این بازی در سوم اردیبهشت منتشر
میشود( .ویندوز ،مکینتاش)
 Galactic Civilizations IIIیک عنوان بسیار خوب در
س��بک  4Xنوبتی است .عالقهمندان به بازیهای سری
تمدن ،این بازی با تم فضایی را حتما خواهند پس��ندید.
مهمترین ویژگی این بازی ،امکان ساخت هزاران سفینه
مختلف توسط بازیکنان اس��ت ،در حالی که هر بازیکن
ب��ا توجه به منابع موجود در بازی ،میتواند س��فینهای با
قابلیتهای��ی کامال مورد نیاز طراحی ک��رده و به میدان
نبرد بفرستد .زمان دقیق عرضه این بازی مشخص نیست

پرسشوپاسخبازی

خبربازی

چگونه فایلهای  DLLبازیها را دانلود کنم؟
اگر بازی به علت فقدان یک  DLLخاص اجرا نشود ،باید دلیل وجود نداشتن
را بیابید .گاهی وجود بدافزار باعث از کار افتادن  DLLها یا به عبارتی تغییر ماهیت
آنها میشود و آنتیویروسها نیز DLLهای دستکاری شده با اعمال مشکوک را
حذف میکنند.
توجو کنید .معموال
برای دانلود یک  DLLخاص ،تنها نام آن را با پسوند  .DLLجس 
نسخههای مختلفی از یک  DLLوجود دارد ،پس بهتر است که نسخه جدیدتر آن را
دانلود کنید .پس از دانلود  DLLمیتوانید آن را در پوشه  System32قرار دهید تا
بازی از آن استفاده کند.
البته بعضی از DLLها را باید در مسیر نصب بازی و در محل خاصی قرار دهید .با
این وجود به شما توصیه میکنیم از دانلود مستقیم فایلهای  DLLخودداری نمایید،
چرا که این فایلها تواناییهای زیادی برای آسیب وارد کردن به رایانه شما را دارند
و معموال بدافزارنویسان از این فایلها استفاده میکنند.

ب��ازی   Battlefield Hardlineعنوان��ی جنب��ی در
مجموع��ه  Battlefieldاس��ت ک��ه اخی��را به عرضه
عمومی گذاش��ته ش��ده و ش��رایط را برای نقد جدی
س��ازندگان  Battlefieldفراهم آورده اس��ت .اگر چه
سازندگان بازی قبل از انتشار این بازی ،به تفاوتهای
آن اش��اره کرده بودند و البته آن را نه به عنوان یکی
از نسخههای اصلی مجموعه بلکه به عنوان نسخهای
فرع��ی منتش��ر کردند اما بس��یاری از منتق��دان این
موض��وع را نادیده گرفته و  Hardlineبا نس��خههای
اصلی  Battlefieldمقایسه شد.
 Hardlineیک داستان پلیس��ی دارد .قهرمان بازی،
برخالف نس��خههای قبلی یک س��رباز نیس��ت بلکه
یک کارآگاه خبره اس��ت که ترکیب��ی از مهارتهای
کالسیک یک پلیس و یک تکاور را به همراه دارد .او
سعی دارد با باند جدید قاچاق مواد مخدر مبارزه کند.
داستان پلیسی بازی ،یک داستان کامال شناخته شده
با جزئیات متفاوت است.
قاچاقچیها و دش��منان خرده پا در سطح شهر ،عموما
خالی از هوش��مندی هس��تند و به طور خاص خشن و
ناهنجار به نظر میرسند .در عین حال پلیس قهرمان
بازی نیز کاراکتری معمولی است که به طور مشخص
با در پیش گرفتن رویکرد خش��ونت آمیز با دش��منان
خود مبارزه میکند .البته ای��ن چنین کاراکترهایی در
یک بازی در مجموعه  Battlefieldدور از انتظار هم
نیست و نباید پرسید چرا کارآگاه این بازی مانند بتمن
باهوش نیست!
گیمپلی بازی ش��امل مجموع��های از اتفاقات معموال
تکراری و مشابه است.
مهمتری��ن تف��اوت  Hardlineبا دیگر نس��خههای
مجموع��ه ،نزدیکت��ر ش��دن نبردهاس��ت .در هنگام
تیران��دازی ،محل نبرد یک س��اختمان ،یک خیابان با
عرض کم یا محیطی نه چندان بزرگ اس��ت و دیگر
نیاز نیس��ت نگران تک تیراندازی باشید که آن سوی
ش��هر انتظار شما را میکشد .پلیس بازی بارها و بارها

http://goo.gl/1s9xxk

DLL

سلام بایت .رایانه فیلم اول یک بازی را با افت فریم اجرا میکند.
رم و پردازنده هم با حداقل نیازمندیهای بازی مطابقت دارد .اش�کال
از چیست؟
به طور کلی فیلمها و میان پردههایی کـه بـرای بـازیها طراحی میشوند ،دو
گونه هستند.
بعضی از این فیلمها یک فایل تصویری حجیم هستند که در چند رزولوشن مختلف
طراحی شده و در هنگام اجرای بازی ،با توجه به تنظیمات شما یکی از این چند فایل
انتخاب و نمایش داده میشود.
بعضی دیگر از این میان پردهها به وسیله موتور گرافیکی اجرا میشوند ،یعنی این
تصاویر دقیقا از جنس تصاویر بازی هستند.
فرآیند نمایش فیلمهای حجیم که از موتور گرافیکی استفاده نمیکنند به پردازنده و
حجم حافظه گرافیکی بستگی دارد ،عالوهبراین که سرعت هارددیسک نیز بر اجرای
این فایلها به مقدار اندکی تاثیرگذار است .در واقع اگر دیگر قطعات خیلی کند باشد،
کندی هارددیسک نیز مزید بر علت میشود.
بنابراین ضعف هارددیسک معموال وقتی خود را نشان می دهد که رزولوشن را تا
حد زیادی باال برده باشید .ضعف پردازنده ،حجم کم رم ،سرعت پایین هارددیسک
و حجم پایین حافظه کارت گرافیک از جمله دالیل بد اجرا شدن فیلمها و میان
پردههای بازیها هستند.
ممکن است با کاهش رزولوشن اجرای بازی این مشکل برطرف شود.

بازیهای مورد عالقه خود را بشناسید

اما احتماال در اولین روزهای اردیبهشت شاهد عرضه آن
باشیم( .ویندوز)
 Mighty No. 9ی��ک عن��وان کام�لا جدید در س��ری
پرطرفدار  Mega Manاس��ت .بسیاری از بازی دوستان
بیش از دو دهه اس��ت که با دهها نسخه از این مجموعه
آشنا هس��تند .این بازی جدید ،یک کاراکتر نوظهور را به
بازی معرفی میکند که قابلیتهایی متفاوت و ش��گفت
انگیز دارد و میتواند تم نسبتا یکسان این عنوان پلتفورمر
را متحول نماید .همه پلتفورمها میزبان این بازی هستند.
 Wolfenstein: The Old Bloodاولین بس��ته توسعه
برای عنوان تحسین شده و  84امتیازی Wolfenstein:
 The New Orderاس��ت .این بس��ته توسعه چند خط
داس��تانی جدید به بازی اضافه میکند عالوه بر این که
تغییراتی نیز در گیمپلی بازی به واسطه ظهور کاراکترهای
جدید اعمال خواهد ش��د .این بازی در پانزده اردیبهشت
عرضه میشود( .ویندوز Xbox One ،و )PS4
 Project CARSاحتماال یک��ی از بزرگترین عناوین
سبک اتومبیلرانی خواهد بود که تا به امروز دیدهایم .این
بازی که توس��ط خالق بازی  NFS: Shiftتوس��عه داده

شده است ،مجموعهای بس��یار وسیع از انواع سبکهای
اتومبیلرانی را ش��امل میش��ود .از یک مس��ابقه فرمول
یک گرفته تا مس��ابقات با ماش��ینهای کوچک شهری
در پیس��تهای طبیعی و مصنوعی ،همه و همه در یک
ب��ازی جمع ش��ده و  Project CARSرا به وجود آورده
اس��ت .پیش نمایشهای این بازی بارها مورد تحس��ین
قرار گرفته و از همین رو بس��یاری از عالقهمندان سبک
اتومبیلرانی منتظر عرضه این عنوان هستند .این بازی در
 17اردیبهشت عرضه خواهد شد(.ویندوزXbox One، ،
 PS4و )Wii U
 Invisible, Inc.ی��ک ب��ازی جدی��د از خالق عناوینی
هـمـچـون  Don't Starveو  Torchlight IIاس��ـت.
 Invisible, Inc.ی��ک بازی نبرد تاکتیکی نوبتی با زاویه
دید از باال به پایین اس��ت .این عنوان شباهت زیادی به
ب��ازی  Shadowrunدارد ،در حالی که تنوع کاراکتری در
این بازی ،نوید بخش موفقیتی همانند سری Shadowrun
است .این بازی در  22اردیبهشت ماه به بازار خواهد آمد.
(ویندوز ،لینوکس ،مکینتاش و )PS4
Remaster

HD

X/X-2

Fantasy

Final

عالقهمندان به سری دوست داشتن  Final Fantasyکه
کنسول  PS4خریداری کردهاند ،میتوانند محبوبترین
بازی در کل این مجموعه را در این کنسول نسل هشتمی
میزبانی کنند .این بازی پیش از این برای کنس��ولهای
نسل هفتمی عرضه شده بود اما با عرضه  PS4بازسازی
آن برای کنس��ولهای نس��ل هشتمی آغاز ش��د .از این
منظر باید گفت که مهمترین تغییرات در نسخه بازسازی
شده ،گرافیک بازی است .گرافیک نسخه بازسازی شده،
ش��باهت زیادی به کارتونهای این مجموعه پیدا کرده
اس��ت و از کیفیت نسبتا باالیی برخوردار است .این بازی
در  24اردیبهشت ماه عرضه خواهد شد.

 Battlefieldدر نبرد با مواد مخدر شکست خورد

بازیکنان کارآگاه را نپسندیدند

پس از به دام انداختن متهمان کم خطرتر ،آنها را به
وسیله دستبند دستگیر میکند .فرآیند دستبند زدن به
متهمان ،در نگاه اول اتفاقی جذاب است اما بعد از این
ک��ه صدها بار آن را تکرار کردید ،به انبوهی از ایرادها
در آن پی خواهید برد.
این جاس��ت که تعقیب و گریزهای خیابانی به عنوان
بهتری��ن تف��اوت ای��ن بازی با نس��خههای پیش��ین
خودنمایی میکند .البته این بخش با واقعیتهای یک
تعقیب و گریز فاصله زیادی دارد اما مهیج و س��رگرم
کننده است.
در واقع باید گفت کمپین  Hardlineیک بازی کامال
جدی��د و متفاوت با نس��خههای قبل��ی این مجموعه
اس��ت .در حالی که در چند س��ال گذش��ته بسیاری از
عالقهمندان  Battlefieldبخش داستانی آن را صرفا
نادیده میگرفتند و مس��تقیم به سراغ بخش چند نفره
میرفتن��د Hardline ،با هم��ه ضعفهایش میتواند
بازیکن��ان را به تجربه هر چند کوتاه بخش داس��تانی
ترغیب کند.
بخش چند نفره بازی ،ش��امل مجموعهای از مدهای
کالس��یک و چند مد نسبتا بزرگ جدید است .مدهای
کالس��یک تقریبا دس��ت نخورده باقی ماندهاند با این
تف��اوت ک��ه گ��روه قاچاقچیها یک س��مت ماجرا را

تشکیل میدهد .هر دو گروه به سالحها و قابلیتهای
اختصاصی خود دسترس��ی دارند و از این منظر ،بازی
در ای��ن بخش کام�لا تازگی دارد .ب��ر خالف آن چه
در بخش داس��تانی بازی دیده میش��ود ،قاچاقچیها
در بخش چند نفره موجودات کم هوش��ی نیس��تند و
قابلیتهایی که س��ازنده در اختیار آنان گذاشته است،
میتواند تیم پلیسها را کامال به چالش بکش��د .یک
بخ��ش تعقیب و گریز نیز در بازی وجود دارد و امکان
نبرد در شرایط سرعت را فراهم میکند.
در مجم��وع باید گف��ت  Hardlineکمترین امتیازات
را در س��ری  Battlefieldکس��ب کرده است و تا به
امروز ،هیچ یک از نس��خههای این مجموعه تا به این
اندازه مورد انتقاد مجالت و حتی بازیکنان قرار نگرفته
اس��ت .ش��اید یکی از دالیل این چنی��ن انتقادهایی،
قیمت باالی این بازی در روزهای اول انتش��ار باش��د
که همانند یک نس��خه اصلی قیمت گذاری شده بود
( 60دالر) و حتی پس از نصف شدن قیمت نیز ،اثرات
منفی زیادی برای بازی به بار آورد.
منتق��دان امتیاز  70و بازیکن��ان میانگین امتیاز  40را
به ب��ازی دادهاند .این ب��ازی در ویندوزPS3 ،PS4 ،
 Xbox Oneو  Xbox 360میزبانی میش��ود و برای
رده سنی بزرگسال مناسب است.
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همـــراهباشـــما
سالم بایت عزیز .ممنون از اطالعات شما .اگر ممکنه درباره گوشی سامسونگ
گلکسی اس  3معایب و مزایایش بگویید .متشکرم

افقـی:
 -1مدیر پروژه نقشه دانش (صفحه  -2 )3سخن بیهوده  -اجرا شدن در
زبان رایانه  -از انواع فلزات  -3از عناصر چهار گانه  -زبان رسمی امپراتوری
رم بود که در تمامی قرون وسطی در اروپا رواج داشت  -4رایانه لوحی
 اسم و هویت  -تکرار یک حرف  -5نا امیدی  -از انواع حافظههایجانبی  -6از شرکتهای رایانهای  -از سایتهای معروف  -از انواع میوهها
 -7از زبانهای برنامهنویسی  -از کشورهای آمریکای جنوبی  -8مرکز
استان مازندران  -خانه ییالقی زیبا  -9از واحدهای اندازهگیری طول برای
اندازهگیری پارچه  -پافشاری  -سالخورده  -10چاشنی ساالد  -نه در زبان
عربی  -شهری توریستی در کشور امارات  -11ن رمافزاری برای ساخت
نوشتههای سهبعدی (صفحه )12

عمـودی:

رمز جدول  362را در خانههای زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید

( 5افقی و  9عمودی)   1 ( -افقی و  1عمودی)   8 ( -افقی و  6عمودی)  9( -افقی و  3عمودی)
( 8افقی و  8عمودی)  11( -افقی و  4عمودی)  10( -افقی و  4عمودی)
رمز جدول شمــاره  :361لینک )(Link

طراح جدول :شادی طباطبایی

مش�هد و يك نفر از شهرس�تـان» از كس�اني كه رمز جدول نشريه را ارسـال كنند ،جوايزي

بايت به  2نفر «يك نفر از
خواهد كرد .رمز جدول بايد از طريق ايميــل (در صورت تمایل به درج نامتان) و يا پيـــامك

بود اهدا
به رسم یــاد 
به ش�ماره  2000999قبــل از چاپ ش�مــاره بعدي به دفتر بــايت ارسال شود .پيامكهاي ارســالي فقط بايد در
شوند تا در قرعهكشي شركت داده شوند.

قالب زير ارسال
روش ارس�ال پیام�ک :كلمه «بــايت» (در آغاز متن پيامك) ،ش�مـــاره جدول ،رمز ج�دول و حرف «م» يا « »Mبراي
مش�هديها و حرف «ش» يا « »Sبراي شهرس�تانيها .از ذكر نام و نام شهرس�تــان در متن پيامك خودداري کرده و
از حروف فــارسی استفاده کنید.
روش ارس�ال ایمی�ل :كلمه «بــاي�ت» (در آغاز متن ایمیل) ،ش�مـــاره جدول ،رمز جدول و ح�رف «م» يا « »Mبراي
مش�هديها و حرف «ش» يا « »Sبراي شهرس�تانيها را به نشانی  byte@Khorasannews.comارسال نمایید.
درج نام و نام شهرستان در متن ایمیل الزامی است.

حل جدول شماره 361

 -1ش��رکت نرماف��زاری (صفحه  -2 )12با نظم و تمی��ز  -عدد دایره -
میگویند حیوان نجیبی اس��ت!  -3از انواع میوهها  -باالترین عضو بدن
 -4از طوایف غرب ایران  -چین و شکن و ال  -مدیرعامل مایکروسافت
(صفحه  -5 )5موی بلند گردن برخی از حیوانات  -حیوان باوفا  -خاموش
ب��ودن چراغ  -6 IDاز صفات پروردگار به معنای بس��یار نیکوییکننده و
بخش��نده  -مباش��ر و کارگزار  -7از ش��بکههای اجتماعی  -بسیار قاطع
 -8بزرگوار و با گذش��ت  -چغندر پخته  -هر چیز غیر خدا که پرس��تش
کنند  -9از انواع ویندوز  -پس��ت الکترونیکی  -10نام تجاری پوش��اک
جین  -عضو تپنده بدن  -بیحس شدن و لمس شدن  -11پروژه جدید
گوگل (صفحه )3

اسامی برندگان مسابقه
بایت جدول شماره 360

مسعود رئیس المحدثین
مشهـد


مهردادنیستانی
بجنورد

س�عیده خلیلیمطلق  -امیرعباس صانعی  -وحید مس�لمنژاد  -امیر
اشرفزاده  -زهرا صادقیانمقدم  -علیرضا صادقیانمقدم  -ابوالفضل
مرش�دلو  -امیر یدا...پور  -رضا  یدا...پور حقیقی  -مریم حس�نآبادی
 مسعود رئیسالمحدثین  -امید صادقینژاد  -محمدسجاد سبحاني -زهره تقیزاده  -فرید کفیلیعلمداری  -محمدحسن کاظمی  -مهناز
امیرزاده  -محمدعلی کریمی  -محمدحسن جعفری  -حسین نجفی
 سارا امامجمعهقدسینیا  -انسیه آزادی  -فرزانه شرفیصدرآبادی -احمدرضا قنبری  -مجید صالحیپور  -اعظم منصوري  -سیداحس�ان
بنیهاشمی-کیانادیبیان -غزلقاسمینور-تهمینهدهقان-عیسی
دهقان  -مه�دی مظلومی  -زهرا صنعتی  -هادی س�عیدی  -مهرداد
نعیمی-حمیدصبوری-جاللحسینیان-مجتبیدادمند-محمدرضا
قاس�می  -بیژن کچرانلویی  -هادی ابریش�می  -پروانه خانی  -پروانه
اسماعیلزاده  -بهار اسماعیلزاده  -محمدرحیم اسماعیلزاده  -علی
خانی  -نعمت اسماعیلزاده  -گالبتون خانی  -احمد خانی  -محمدجواد
لطفیلو  -ش�هريار عطايي  -س�میه خلیلی  -وحید خاکپور  -سمانه
خلیلی -سعيده مختاريمقدم  -زینب کریمی  -فاطمه ساداتمهدوی
 س�یدابوالفضل مه�دوی -س�یدمهدیار مهدوی=محبوبه جعفری -فره�اد آذرنگ  -محم�د ابطهيمقدم  -محمدحس�ن خرمی  -تکتم
طالبزاده  -امین پس�ندیده  -هادی فخاری  -مهرداد نيستاني  -رضا
ج�وان  -س�یدعلی مهدوی  -خدیجه اس�ماعیلی  -س�یدعلی اکبر
خیاطیان  -مجید روان بد م   -س�یدهفاطمه موس�وی  -حیدر ذبیحی
 -ج�واد غفوری  -مریم خورش�اهی  -علي  انص�اري  -وجيهه فاضل

سالم .اگر ممکن است بایتها را از ابتدا به صورت یک کتاب چاپ کنید.
سالم بایت عزیز! چرا مطلب من را جواب نمیدهی؟ من از طرفدارهای هفتگیات
هستم.
سالم بایت جان .من دو سال است که حتی یک شماره تو را از دست ندادم .آخر ملت
با چه زبانی بگویند که این بخش بازیها را بیشتر کن .ممنون
سالم بايت .لطفا هر هفته يک گوشي را با عنوان گوشي هفته با قيمت مناسب
معرفي کن .ممنون
سالم بایت عزیزم .ممنون که پیام من را چاپ کردی اما ای کاش سواالت من را
جواب میدادی.
سالم بایت عزیز .یک آنتیویروس خوب برای سیستم معرفی کن.
با سالم وخسته نباشيد .خواهش ميكنم درباره گوشى هواوى  525هم مطلب چاپ
كنيد.
سالم بایت .لطفا در مورد گوشیهای سیستمعامل ویندوزفون  8و ترفندها و بازی و
نرمافزارهای آن توضیح دهید .ممنون
سالم بايت .لطفا چند سايت معتبر در زمينه معرفي كامل گوشي و لپتاپ معرفي كن.
سالم بايت عزيز .لطفا چند فروشگاه معتبر براى خريد لپتاپ با برند معتبر در مشهد
معرفى کن .ممنون ميشوم
سالم بايت .اگر برايتان ممکن است مراحل نصب ويندوز  7را بگوييد .با تشکر
سالم بایت .لطفا در مورد کنسولهای بازی مثل  PS3 ،Xbox 360 ،Wiiو
دستگاههای دیگر توضیح دهید و آنها را از نظر تعدد بازی و قیمت و کیفیت مقایسه
کنید .لطفا مطلبی کامل در مورد این موضوع بنویسید .با تشکر فراوان
سالم بایت .لطفا نرمافزاری کامپیوتری برای قفلگشایی رمز انواع گوشیها معرفی
کنید .ممنون
سالم بایت .پارتیشنبندی توسط  Manageرا در ویندوز هفت به طور کامل توضیح
دهید.
سالم بایت .لطفا در مورد گوشی
درج کنید .ممنون

Huawei y330

توضیح دهید و قیمت آن را

کمی هم در مورد بازی  Assassin’s creed Unityو تاریخ انتشار آن برای PS4

توضیح دهید .ممنون از مجله خوبتون.

سال هشتم/شماره سیصدوشصتودو/چهارشنبه  2اردیبهشـت 1394
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عکسی از دوردستها
اگر دوس��ت دارید از عکسهای دوس��تان ،فامیل و حتی عکاس��ان
معروف جهان که به صورت آنالین در وبس��ایتها یا س��ایتهای
اجتماعی قرار میگیرد ،در لحظه دیدن کنید ،با داشتن این قاب عکس
دیجیتال��ی میتوانید لحظه به لحظه تصاویری را که دوس��ت دارید،
مش��اهده کنید.این قاب عکس هوشمند که مجهز به فناوری WiFi
میباشد ،به صورت خودکار عکسها و کلیپهای شما را دانلود کرده
و پخش میکن��د Cube .نام این قاب   4×4بوده که به کاربر اجازه
میدهد تا بدون نیاز به گوشی یا تبلت بتواند عکسهای مورد عالقه
خود را ببیند ،الیک کند ،تگ کند ،ذخیره کند و یا به اشتراک بگذارد.
این محصول مجهز به باتری لیتیومی قابل شارژ است.
قیمت آن  150دالر میباشد.

شادی طباطبایی

هفتهنامه فنــاوری اطالعات روزنامهخراســان

دبیر هفتهنامه بــایت:
سعیدطباطبــایی
سید 

مديـر اجرايي:

یزدینژاد
مهدی 

شمــارهپیــامک

2000999

شمــارهتماس

37617000
Email

Byte@Khorasannews.com

نشـانی
(شهید صادقی)

بلوار ســازمان آب
دفتر مرکزی روزنامه خراســان
ضمیمه بایت

فلشهای خدمتکار

اینتر غولپیکر!

اولین کامپیوتر منحنی جهان معرفی شد

این مینیونهای با مزه نوعی حافظه فلش جالب هس��تند که به این ش��کل طراحی
شدهاند.
این حافظههای فلش که در مدلهای مختلف و با الهام از شخصیت محبوب مینیون
طراحی شده است ،در اندازه  5×2×2سانتیمتر ساخته شده است.
محصول فوق دارای ظرفیت  8گیگابایت میباش��د و ب��ه راحتی در هر جا میتواند
همراه ش��ما بوده و کلیه فایلها و اطالعات دیجیتالیتان را با ایمنی کامل در خود
ذخیره کند.
این حافظه فلش در  4شخصیت مختلف وارد بازار شده است و  19دالر قیمت دارد.

اگر کار شما به شکلی است که مجبورید زمان طوالنی را در جلوی میز دسکتاپ یا
پشت لپتاپ خود باشید ،مطمئنا بیشترین دکمهای که در طول روز با آن سر و کار  
خواهید داشت ،کلید اینتر است.
گروه��ی از طراح��ان ژاپنی اقدام به س��اخت نوعی  Accessoryب��رای کامپیوتر
نمودهاند که بس��یار جالب اس��ت و نیاز کاربران را به اس��تفاده از کلید اینتر به شکل
منحصر به فردی برآورده میکند.
این محصول کلید اینتر غول پیکری اس��ت که به صورت مجزا و با پورت یواسبی
به رایانه شما متصل شده و حتی اگر از شدت خستگی با شدت بر روی آن بکوبید،
خراب نخواهد شد!
این کلید غول پیکر  Strong Enter Keyنام دارد و  21دالر قیمت دارد.

میدانیم که سامسونگ عالقه خاصی به صفحهنمایشهای منحنی و خمیده دارد و
این عالقه در انواع پنلهای ساخت این شرکت مشهود است.
حال سامس��ونگ فناوری نمایش��گر خمیده خود را به صنعت  PCنیز وارد کرده و
تصمیم دارد از سیس��تم  All in Oneجدید خود با نام  Ativ One 7رونمایی کند.
این کامپیوتر بدون کیس  از نمایشگر منحنی بهره خواهد برد.
سامسونگ پیش از این ،طرح کامپیوتر جدید خود را در نمایشگاه کاالهای مصرفی
دیجیتال  CESبه نمایش گذاش��ته بود .این سیس��تم به یک نمایش��گر خمیده 27
اینچی مجهز است که انحنای آن به  4000Rمیرسد.
از نظر مشخصات فنی Ativ One 7 ،به پردازنده  ،Intel i5حافظه رم  8گیگابایتی
و یک ترابایت حافظه ذخیرهس��ازی تجهیز خواهـد شـد که این دستـگاه را در رده
PCهای خانگی قدرتمند قرار میدهد.
قیمت اعالم شده برای این محصول  1300دالر است.

نگاهی دقیق و با دوام

فلفل نبین چه ریزه!

پاناس��ونیک در هفته اخیر نوع جدیدی از ان��واع Action Camera

 Uieeنام کوچکترین ش��ارژر جهان اس��ت که به تازگی وارد بازار
تجاری شده است.
این محصول که هم به عنوان ش��ارژر برای کلیه گجتهای همراه
و ه��م به عنوان باتری بکآپ معرفی ش��ده اس��ت ،دارای طراحی
کوچک و بسیار سبک بوده و مجهز به سیم با اندازه قابل تغییر برای
اتصال به وسایل مختلف میباشد.
عالوه بر این به صورت دیواری و با اتصال پریز به برق قابل استفاده
است .قطر این محصول مدور 63.6میلیمتر میباشد .این محصول
 85دالر قیمت دارد.

های خود را با نام  HX-A1در معرض نمایش گذاشت .این محصول
کوچک که فقط  83.1میلیمتر طول دارد و قطر آن  26میلیمتر است
میتواند به راحتی روی س��ر یا دست ش��ما بسته شود .این محصول
دارای سنسور  MOS 2.8مگاپیکسلی و لنز  2.8میلیمتر میباشد .از
دیگر مشخصات آن میتوان به امکان فیلمبرداری فول  HDو سرعت
 30فرم در هر ثانیه و ذخیرهسازی روی میکرو اسدی اشاره کرد .این
دوربین بسیار کم حجم و سبک  200دالر قیمت دارد و برای استفاده
در ورزشگاهها و یا در هنگام دوچرخهسواری بسیار مناسب است.

