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اندروید از کاپ کیک تا آب نبات چوبی
بررسی نسخه های مختلف اندروید از ابتدا تا به امروز



سال هشتم/شماره سیصدوشصت ودو/چهارشنبه 2 اردیبهشـت 1394
2 2  A p r i l  2 0 1 5  /  w w w . K h o r a s a n n e w s . c o m

بهگزارشفارس،معاونرگوالتوریاولویتهایمقررات
دربخشICTدرسال۹۴راتشریحکرد.تدوینقوانین
برایپیامرسانها،اجرایجابهجاییشمارهتلفنهمراه
تاپایانسال،تعیینمحدودهوروددولتبهتعرفههای
بخشICTوتدوینراهکاریبرایکنترلاپراتورهای
غالبدربازارازاهمبرنامههااست.سال۹۴سالپرباری
ازنظرصدورپروانهدرحوزهارتباطاتوفناوریاطالعات
خواهدبود.سازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیوییبه
عنوانمقرراتگذاردراینحوزهپروانههایمتعددیرادر
دستاعطاداردکههریکبرایرفعبخشیازنیازهای
فعلیبازارICTکشورراهگشاخواهدبود.ازاینرودرباره
جزئیاتبرنامههایمعاونتصدورپروانهوبررسیهای
به شاهکوه عباسی صادق با سازمان این اقتصادی
گفتوگونشستهایم.ویگفت:"کمیسیونتنظیممقررات
وارتباطاترادیوییدرسال۹۳اصولحاکمبرچندین

پروانهارتباطیرامصوبکردهکهبایداجراییشوند".

تا نیمه اول ۹۴ فرصت باقی است
معاونبررسیهایفنیواقتصادیوصدورپروانهسازمان
تنظیممقرراتوارتباطاترادیوییتوضیحداد:"درسال
)FCP(۹۴اصولحاکمبرپروانههایارائهارتباطاتثابت
بهتصویبکمیسیونرسیدوتا۲۴خردادماهمتقاضیان
دارند". درخواستمهلت ارائه برای پروانه این دریافت
ویادامهداد:"ازاواخرخردادماهدرخواستهاجمعآوری
میشودورگوالتوریدرمدت۲الی۳ماهدرخواستهارا
بررسیخواهدکردودرنهایتتاپایاننیمهاولسال۹۴
واجدینشرایطدریافتپروانهFCPمشخصوپرونده

پروانههایFCPبهطورکاملبستهخواهدشد".

اپراتور مجازی وارد می شـود
ارائه سال۹۴ در که مجوزی "سومین گفت: عباسی
مجازی همراه تلفن اپراتورهای پروانه شد خواهد
)MVNO(است؛کلیاتاینپروانهنیزدرسال۹۳در
ابالغ اماهنوز کمیسیونتنظیممقرراتمصوبشده
نشدهاست".معاونبررسیهایفنیواقتصادیوصدور
پروانهسازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیوییگفت:
"متقاضیانبرایارائهدرخواستاینمجوزمحدودیت
زمانیندارند.اینپروانهدومرحلهایاستودرمرحله
اولبهمتقاضیانیکهشرایطالزمراداشتهباشندموافقت
اصولیدادهمیشودوسپسمتقاضیانیکسالفرصت
دارندتابااپراتورهایفعلیتلفنهمراهقراردادببندند".
ویادامهداد:"اگردراینفرصتموفقبهعقدقرارداد
بااپراتورهاشدندپروانهنهاییبهآنهااعطاخواهدشد".
عباسییادآورشد:"درصدوراینمجوزامتیازهاییبرای
دارند خارجی گذار سرمایه و شریک که متقاضیانی
ISDPوISP،هاFCPقائلشدهایم؛همچنینبرای
هاییکهتوامانمتقاضیدریافتاینپروانهنیزباشند

مشوقهاییدرنظرگرفتهایم".ویتوضیحداد:"دونوع
مجوزMVNOتعریفشدهاست؛نخستاپراتوریکه
اپراتورهای ازخدمات و است مجازی همهخدماتش
دیگراستفادهمیکند؛هیچشبکهدسترسیوفرکانس
ازخودنداردوتنهاسیمکارتمخصوصخودوسیستم
دوم و دارد را خود به صورتحسابگیریمخصوص

اپراتوریکهازنظرشبکهارتباطیقویتراست.

اپراتورهای مرکز تماس شکل می گیرند
ارائه پروانه سال۹۴ در همچنین کرد: اضافه عباسی
اعطا نیز )Contact Center( تماس مرکز خدمات
به پروانهدرسال۹۳ این بر خواهدشد.اصولحاکم
تصویبرسیدهواکنونفراخوانآناعالمشدهاستو
نیزیکتادوتقاضابرایاینپروانهدریافتشدهاست.
معاونبررسیهایفنیواقتصادیوصدورپروانهسازمان
تنظیممقرراتوارتباطاترادیوییگفت:هدفازراهاندازی
اینمراکزایناستکهمراکزتماسیبهصورتحرفهای،
به و کنند فراهم شرکتها برای را مشتری با ارتباط
شرکتهاخدماتبدهند.ویتصریحکرد:"شرکتهای
کوچکترنیزمیتوانندمتقاضیاینپروانهباشندوبهعنوان
مشوقهاییبرایتمرکززدایی،درخارجازمرکزاستانو
خارجازتهرانحقامتیازبهشدتکاهشپیداکردهاست".

مقررات گذاری برای پیام رسان ها
ویتوضیحداد:"دربارهخدماتدهندگانOTTمطالعاتی
دررگوالتوریدرحالانجاماست؛OTTاکنونیک

موضوعجهانیهستندواینموضوعکهدردنیااپراتورها
سرمایهگذاریانجاممیدهندوموضوعشرکتهاییکه
فقطازاپراتورهااستفادهمیکنندوکسبوکاربزرگی
نیزدارند،مطرحاست".عباسیتصریحکرد:"اینکسب
وکارهااقدامنامناسبینیزانجامنمیدهند؛امابایددر
اینبارهفکریشودتاایندوهمکار،همکاریبهتری
داشتهباشند.زیراممکناستاپراتورهاازسرمایهگذاری
معاون شود". مواجه مشکل با توسعه و شوند دلسرد
رگوالتوریاضافهکرد:"دردنیابهایننتیجهرسیدهاند
کهرگوالتوریبایدقوانینیبرایOTTهامنظورکنندو

ازسویدیگرقوانیناپراتورهاراسبکترکنند".

تدوین راهکاری برای کنترل اپراتور
مقررات تدوین ضرورت به اشاره با همچنین عباسی
موردنیازبرایاپراتورهایدارایقدرتومسلطدربازار
)SMP(،گفت:"موضوعSMPکهراهکاریبرایکنترل
اپراتورهایغالبدربازاراستدردنیاوجودداردتااپراتورها
رگوالتوری معاون نکنند". سوءاستفاده خود قدرت از
تصریحکرد:"برایتدوینمقرراتومدلعملیاتیدراین

بارهازمشاورانخارجیوداخلیاستفادهخواهیمکرد".

نسل پنجم و اینترنت اشیاء
عباسیتصریحکرد:"مطالعهوبررسیویژگیهایفناوری
نسلپنجمومطالعهوبررسیاینترنتاشیاءازجملهاین
موضوعاتاستکهبرایانجاماقداماتجدیدرآینده

ضروریاست".

پیام رسان ها تابع مقررات می شوند
جابه جایی شماره  تلفن همراه بین اپراتورها تا پایان سال

موضوع SMP که راهکاری برای کنترل اپراتورهای غالب در بازار است در دنیا 
وجود دارد تا اپراتورها از قدرت خود سوءاستفاده نکنند

پهنای باند همچنان در زندان زیرساخت

 سعید    طباطبایی

خیلیوقتاس��تکهدرموردآزادس��ازیپهنایبنددرکش��ورصحبتمیش��ودو
ش��رکتهایاینترنتیرویایاینآزادس��ازیرادرس��رمیپرورانن��د.هروقتکهاز
کیفیتاینترنتارائهش��دهب��هکاربرانایرانیوگرانب��ودنهزینههایآنصحبت
میش��ودوکس��یانتقادیرابهاینماجراواردمیکند،اولینم��وردیکهبهعنوان
دلیلبیانمیش��ودایناستکهپهنایباندمحدوداستواینهمچنانپابرجاست.
بسیاریازفعاالنبخشاینترنتیدرحالحاضرمعتقدهستندکهدرصورتآزادشدن
ف��روشپهنایباند،مردمقادرخواهندبودس��رویسهایباکیفیتیرادریافتکنندو
ای��ننارضایتیموجودبهصورتکلیازمیانخواهدرفت.اماظاهرانظرمس��ئوالن

چیزیغیرازایناست.
درس��الگذشتهگفتهشدهبودکهش��رکتهایاینترنتیبهبحثوارداتپهنایباند
واردخواهندش��دولیهمچنانتوزیعاینپهنایباندتحتنظارتش��رکتارتباطات
زیرس��اختباقیخواهدماند،حتیدرزمانیاعالمشدکهبهتراستشرکتهاییکه
تمایلبهانجاماینامردارندخودراآمادهکنند.باوجوداینصحبتهاشرایطدرپایان
سال۹۳بهشکلدیگریتغییرپیداکردبهگونهایکهتصورمیشودمشکالتینظیر
گرانیاینترنت،کیفیتبس��یارپایینآنومش��کلبزرگکمبودپهنایباند،همچنان

بهقوتخودباقیبمانند.
س��الگذشتهوزیرارتباطاتکشورصحبتهاییرادرزمینهاحتمالآزادسازیواردات
پهنایباندبهکش��ور،انجامدادهبودولیدرعینحالاعالمش��دهبودکهدرصورت
اجرایاینطرحبازهمتماماموردرزمینهخریدووارداتپهنایباند،همچنانتحت
نظارتش��رکتزیرس��اختباقیخواهدماند.درشرایطیکهبیشازیکسالازاین
صحبتهاگذشتهاست،اقدامیدراینرابطهانجامنگرفتوبهجایآنچندیپیش
وزیرارتباطاتخبرازبرگزارییکمناقصهبرایوارداتپهنایباندداد.دراینزمان
بسیاریازافرادتصورکردندکهبرگزاریاینمناقصهبهمعنایآزادشدنپهنایباند
وپایانانحصارش��رکتزیرس��اختخواهدبود.امااینتصورهمدرقالبرویاباقی
ماندومش��خصشدکهش��رکتهایاینترنتیتنهامیتوانندپهنایباندراخریداری
کردهوتامرزهایایرانبرس��انندولیتوزیعآندرداخلکش��وردرانحصارش��رکت

زیرساختباقیخواهدماند.
باایناوصافهمچنانمشکالتینظیرپربودنخطوطدرنقاطمختلفشهریباقی
خواهدماندوش��رکتهاقادربهارائهاینترنتبهمتقاضیاننیس��تندومشکالتینظیر

صفهایانتظاردریافتاینترنتازبینخواهدرفت.
درنهایتبایدگفتکهوزیرارتباطاتکش��ورآبپاکیرارویدس��تش��رکتهای
اینترنتیریختهاس��توبراینموردتاکیدکردهکهانحصارش��رکتزیرس��اختبه
هی��چعنوانلغونخواهدش��دوحتیمقدماتیهمبرایگرفت��ناینتصمیمصورت
نگرفتهاس��ت.ه��دفوزارتارتباطاتازبرگ��زاریاینمناقصهاینبودهاس��تکه
پهن��ایباندبینالمللباارزانترینقیمتوبهترینکیفیتخریداریش��ودوازنظر
وزارتارتباط��اتهمهمیتواننددراینمناقصهش��رکتکنندوبهآنهاپروانههایی
تحتعنوانFCPارائهخواهدشدولیدرهرصورتتمامیفعالیتهایآنهاتحت

نظارتشرکتزیرساختخواهدبود.
درچنینشرایطیهمچنانتمامیشرکتهایاینترنتیمعتقدهستندکهنارضایتیهای
موجوددرمورداینترنتباقیخواهدماندوبایددیدکهاگرواقعاخریدوتوزیعپهنای
بانددرکشورآزادشود،چهمشکلیبرایشرکتزیرساختبهوجودمیآید.یابااین
کارچهمقدارازمشکالتموجوددرزمینهارائهاینترنتدرکشوربرطرفخواهدشد؟

یادداشت
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ای��نموض��وعک��هگ��وگلدارایقدرتمندتری��نو
مطمئنترینموتورجس��توجواس��تکامالواضحو
مش��خصاست.اینروزهاکمترکسیاستکهبرای
پیداکردنجوابیکسوالدراینترنتبهسراغگوگل
نرودزیراطرزکاراینموتورجستوجوبسیارمتفاوت
بودهوگذش��تهازاینموضوعنتایجکاملتروبهتری
راه��مدراختیارکاربرانقرارمیدهد.ش��ایدیکیاز
رموزموفقیتگوگلدراینراستااینباشدکههیچگاه
دچاررکودنشدهاستوهرچندوقتیکبارتغییراتی
رادررون��دکاریخ��ودایجادکردهوباعثش��گفتی
کاربرانشش��دهاست.س��القبلیکنوسازیبسیار
جالبدرنمایشنتایجموتورجس��توجویگوگلبه
 Knowledgeوجودآمدکهنامشنقش��هدانشی��ا
Graphمیباش��د.ایننقشهازهمانسالگذشتهبه

بعددرگوش��هسمتراس��تصفحهنتایججستوجو
ودرکن��اردیگ��رنتایجظاهرمیش��ودواطالعاتو
تصاویرمرتبطباس��وژهموردجس��توجورادراختیار
کارب��رق��رارمیدهد.ایننقش��هباای��نهدفظاهر
ش��دهاس��تکهگوگلازانطباقصرفواژههافاصله
گرفتهوبیش��تربهسمتتشخیصچیزهاییبرودکه
درجهانواقعیوجودداش��تهوروابط��یمیانآنها
وجوددارد.بهاینترتیبکاربرمیتواندانتظارداش��ته
باشدکهدرهربارجستوجوبهتریننتیجهممکنرا
دریاف��تخواهدکرد.دراینسیس��تمجدیدکهنقطه
قوتگوگلوبهکارگیرینقشهدانشمیباشدموتور
جس��توجویگوگلمتحولشدهومیتوانگفتکه

نس��لجدیدیازجس��توجوهاراخواهیمدید.ازاین
بهبعدنوارجس��توجوبعدازتحوی��لگرفتنکلمات
ازش��مانتایجیرابهشمانمایشخواهددادکهمانند

گذشتهمحدودنیست.
بهعنواننمونهاگرکلمهایمانندRumiرادرسیستم
جدیدجس��توجوکنیدگوگلبهآس��انیتش��خیص
میدهدکهمنظورش��ماپیداکردناطالعاتیدرمورد
"موالناجاللالدینرومی" اس��تامادرسیستمقبلی

اینهوشمندیوجودنداشت.
ازاینبهبعدگوگلدقیقامیفهمدکهش��مابهدنبال
چهچیزیهستیدوباتوضیحاتیخالصهنتیجهرابه

شمانمایشمیدهد.
پ��روژه ای��ن م��ورد در readwriteweb س��ایت
مصاحب��هایراباخانم" امیلیموکس��لی" انجامداده
اس��تکهمدیرارشدپروژهنقش��هدانشهستند.این

مصاحبهرادرادامهمیخوانیم.

دانش  نقشه  پروژه  انجام  از  گوگل  هدف   
چیست؟

اینپروژهبراینقش��هبرداریازجهانواقعیطراحی
شدهاستومابهدنبالچیزیهستیمکهرایانههاآن
رادرککنن��د.برایاینکاربایدیکرایانهدرککند
کهن��کاتمهمدربارهیکموضوعچیس��توبتواند
روابطیکموضوعرابادیگرمسائلیکهبهآنمرتبط
هس��تندبهآسانیکشفکند.منبهاینبخشعالقه

زیادیدارم.

 شما چگونه به این پروژه راه پیدا کردید؟
حدود5س��الاس��تکهمندرگوگلکارمیکنمو
درابت��داپژوهشهایزیادیرادراینش��رکتانجام
دادموب��هعنواننمونهتحقیقکردمکهکاربرانیک
صفحهوبراچگونهباچش��مخوداسکنمیکنندو
درهمینراستابودکهتابستانگذشتهباهمکارانمبه
ایننتیجهرس��یدیمکهپروژهنقشهدانشرابهمرحله

اجرادرآوریم.

باز  گذشته  سال  به  کار  اصلی  ایده  یعنی   
می گردد؟

درحقیقتنقش��هدان��شکمیقدیمیتراس��توبه
سایتهایFreebaseوMetawebبرمیگرددکه
از7سالپیشوجودداشتندوما۴سالقبلآنهارا
خریدیم.پایهنقشهدانشدرآنزمانریختهشدهبود
وبع��دازآنماگسترش��شدادهوقالبرابطکاربری

خودمانرابهآناضافهکردیم.

 اطالعات جدید چگونه به بانک اطالعاتی 
نقشه دانش افزوده می شوند؟ آیا نقشه دانش 
نیز  کاربرانش  از  را  جدید  اطالعات  می تواند 

بیاموزد؟
اینپ��روژهبهصورتکاملتوس��طکارمندانگوگل
پشتیبانیمیش��ودوتابهحالبانکاطالعاتینقشه
دان��شبهاندازهقابلقبولیجامعبودهاس��تامااین
ام��کانهموجودداردکهعالی��قکاربرانبهصورت
اس��تثناباداشتههایماهمپوش��انینداشتهباشدودر
اینحالتمادرحالتالشبرایپوش��شاینروابط
غیرمترقبههس��تیم.ماب��رایکاملکردنکارماناز
مردماس��تفادهمیکنیموسعیداریمکهدراینراستا
بهمردمتکی��هکنیمتاآنهامارامتوجهاش��تباهات

موجوددرکارمانبکنند.

 به نظر می رسد که نقشه دانش یک انقالب 
این  از  و  باشد  وب  در جست وجوهای  بزرگ 
به  را  کاربران  این که گوگل،  به جای  بعد  به 
همان  در  دهد،  ارجاع  دیگر  وب سایت های 
صفحه اول جست وجو به آن ها نتیجه ای را که 
به دنبال آن هستند، نمایش می دهد. آیا این 

مسئله درست است؟
ماهمیشهدوستداشتیمکهسرعترسیدنبهنتیجه
درجس��توجوهاراباالببریمواینکاربانقشهدانش
بس��یارعملیت��رازگذش��تهبهنظرمیرس��د.ماقادر
هس��تیمکهباباالترینسرعتش��مارابهمحتواهای
خوبیکهبهدنبالشهستید،هدایتکنیم.ازاینپس
اطالعاتیکهکاربربهموتورجستوجومیدهدبسیار

بااهمیتترازگذشتهخواهدبود.

بیشاز1۳س��الاستکهازتاس��یسپایگاهمعتبروقدرتمندویکیپدیامیگذردو
اینپایگاهدرحالحاضربهعنوانبزرگتریندانش��نامهآنالینجهانش��ناختهش��ده
اس��ت.درسالهایگذشتهافرادبسیارزیادیتمایلداشتندکهدرجهتتکمیلاین
دایرهالمع��ارفاینترنت��یگامبرداش��تهوبههرچهکاملترش��دنآنکمککننداما
اکنونش��رایطیبهوجودآمدهکهای��نپایگاهاینترنتیباکمبودمش��ارکتکاربران

روبهروشدهاست.
مدی��رانپای��گاهویکیپدی��ابرایجب��راناینکمب��ودتصمی��مگرفتهاندت��اباراه
ان��دازیپروژهه��ایجدیدیبهمقابلهبااینمش��کلبپردازندوب��هگزارشیکیاز
خبرگزاریه��ایآلمانویکیپدیاتصمیمگرفتهاس��تکههمکارانجدیدیرابرای

خوددستوپاکند.
درحالحاضرتعدادبس��یاریازکاربراناینترنتتمامیاطالعاتموردنیازخودرااز
ای��ندانش��نامهبهصورترایگاندریافتمیکنندولیتع��دادافرادیکهبرایکامل

کردنمطالبآنهمکاریمیکنندبسیارکمترازقبلشدهاست.
طبقگزارشماهانهایکهتوسطاینپایگاهمنتشرشدهاستبیشاز۴70میلیوننفر
ازایندانش��نامهاینترنتیاستفادهمیکنند.کاهشتعدادنویسندگاناینپایگاهباعث

نگرانیمدیرانششدهاست.
تاچندماهگذش��تهتعدادنویس��ندگانیکهحداقل5باردرماهدراینپایگاهفعالیت
میکردنددرسراس��ردنیابه85هزارنفرکاهشپیداکردهبودوایندرحالیاس��ت
ک��هچیزیدرحدود۲۲میلی�ونمقال�هدرانتظاربهروزش��دنوویرایشش��دنبه

سرمیبرند.
اکنونبنیادویکیتصمیمداردکهباراهاندازینرمافزارهاییمانندویژوالادیتورکار
انتش��ارمقالهوویرایشآنرابرایکاربرانآسانترکند.البتهاینتنهامشکلویکی
نیس��تویکیازدیگرمش��کالتیکهبهتازگیکشفش��دهاستاینبودهکهتعداد
نویسندگانزندربنیادویکیبسیارپاییناستوتنها10درصدازکاربرانیکهبرای

اینبنیادنویسندگیمیکنند،زنهستند.
ویکیمدیاباتوجهبهاینموضوعتصمیمگرفتهاس��تکهاینشکافجنسیتیرااز
میانبرداردوبرایرس��یدنبهاینهدفتصمیمبهبرگزاریکالسهایآموزش��ی

گرفتهکهحداقل50درصدازشرکتکنندگانآنزنباشند.
همچنینویکیپدیاتصمیمداردتابهکمکش��رکتهایتلفنهمراهدرکشورهایی
کهروبهتوس��عههس��تند،برایکاربراندسترس��یرایگانبهویک��یپدیاازطریق
تلفنهایهوش��مندراامکانپذیرس��ازد.بهاینترتیبهرکاربریدرهرمکانیکه
باش��دمیتوانددرعرضکمترازچندثانیهازایندانش��نامهاینترنتاس��تفادهکردهو

بهآنواردشود.
البتههنوزدراینرابطهمش��کالتیبرس��رراهویکیوجودداردزیرابرخیازمقاالت
ویکیپدیاانعطافالزمبراینمایشدرهرمحیطیراندارندوشایدنتوانازطریق

گوشیهایهوشمندآنرامطالعهکرد.
ب��ههمیندلیلمدیرانویکیتصمیمدارندتاپایگاهویژهایرابرایتلفنهایهمراه
تهیهکنندتاکاربرانازایننظرهممشکلینداشتهباشندودرآیندهایبسیارنزدیک
امکاناتبسیارزیادیازجملهقابلیتارسالعکسبهویکیپدیاازطریقتلفنهمراه

همبهوجودخواهدآمد.
اگرشماهمبهاینپایگاهاینترنتعالقهداریداکنونفرصتبسیارمناسبیاستکه

بهجرگهنویسندگاناینپایگاهبپیوندید.

نویسنده ویکی باشید
 گلسـا ماهیـان

گوگل و جست وجوهایش

مصاحبه با خانم امیلی موکسلی، مدیر پروژه نقشه دانش

نمایـش نتایج متنـوع در جسـت وجوهای گوگل، امکانی اسـت کـه در دیگر 
موتورهای جست وجو با این کیفیت وجود ندارد

یادداشت
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س��الهاپیشبهدلیلتوسعهاینترنتدرخارجازمرزها،
افرادیکهقصدداشتنددرکشوروبسایتیرابرایارائه
خدماتایجادکنند،بهاجبارفضاهایخارجکشوررابرای
میزبانیسایتهایش��انانتخابمیکردن��د.دربیناین
افراد،اشخاصحقیقیوحقوقیوجودداشتندکهدربین
اشخاصحقوقینامبسیاریازسازمانهاوارگانهانیز
دیدهمیشد.همینمسئلهباعثشدتابسیاریازدادههای
تکتکافرادداخلکشوررویسرویسدهندههایخارج
کش��ورذخیرهشود.اینمس��ئلهعالوهبراینکهباعث
تهدیداف��رادواطالعاتآنهامیش��د،اینخطررانیز
بهدنبالداش��تکههرزمانکشورهایمیزبانتصمیم
بهقطعخدماتسرویسدهندههایش��انمیگرفتند،این
سازمانهارابامشکلدرارائهخدماتهمراهمیکردند.

ب��روزپدیدهایب��هنامش��بکهملیاطالع��اتایندو
مش��کلحیاتیرابااجبارسازمانهاوارگانهابهانتقال
دادههایشانبهداخلکشوربرطرفکرد.خوشبختانههم
اکنونبسیاریازپایگاههایدادهسازمانهایکشوردر
داخلکشورمیزبانیمیشود.شبکهملیاطالعاتگاهی
اینترنتملینیزخطابمیشدامابایددقتکردکهاگر
بهاینشبکهکهبسیارفراترازانتقالمنابعاطالعاتملی
بهداخلکشوراست،اینترنتبگوییموبخواهیمخودرا
ازاینترنتمعروفبینیازبدانیم،یکاشتباهاست.اینترنت
معروفبایدتوسعهیابدچراکهتوسعهآنتوسعهفضاهای
دیگررادربرخواهدداشت.اینیکیازمسائلیاستکه
وزیرارتباطاتبهخاطرآنشایدبهناحقوبهدلیلنبود

پیوستفرهنگی،ازمجلسکارتزردگرفتهاست.

آژانس امالک
امالک خود را اینترنتی به ثبت برسانید

اولین پیشـنهاد این هفته لینکدونی به وب سـایتی دربـاره خرید و فروش 
امالک در سراسـر ایران مربوط می شود. در وب سایت دلتا شما می توانید 
ضمن جست وجوی ملک در شـهرهای 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 برسـانید. همچنین 
ثبت تقاضاهای ملکی جدید و سـفارش تبلیغات ثبت آگهی ملکی از دیگر 
بخش های سـایت می باشـد. افزون بر موارد باال این وب سـایت خدمات 
سـاختمانی و امکانات مختلـف و متنوعی در اختیـار مراجعه کنندگان قرار 

می دهد. 
www.delta.ir

عهد فرهنگی
از سخنرانی های صوتی و تصویری بهره مند شوید

دومیـن انتخاب ایـن هفته یک وب سـایت فرهنگی و مذهبی می باشـد. 
وب سـایت فرهنگی عهد ما محلی برای اخبار، مطالب و مباحث مذهبی و 
فرهنگی می باشد. در این سایت می توانید ضمن مطالعه مقاالت مختلف در 
زمینه های قرآن و عترت، مهدویت، مراجع و علما، جنگ نرم و صهیونیسم، 
بـا فـرق و ادیان دیگر آشـنا شـده، انجمن های مخفـی را شـناخته و از 
افشاگری ها در صنعت سینما و موسیقی اطالع پیدا کنید. همچنین گالری 
عکس و گرافیک مذهبی، ویدئوهای سخنرانی، کلیپ های صوتی و نیز طب 
اسالمی، شـرح چهل حدیث و مدیریت ذهن دیگر قسمت های سایت را 

تشکیل می دهند.
www.ahdema.ir

مقایسه بها
کاالی مورد نظر خود را با قیمت مناسب پیدا کنید

بهای کاالها و مقایسه بین قیمت آن ها برای خرید مطلوب تر از دغدغه های 
همیشـگی افراد بوده است. وب سـایت کاال کاوی مکانی برای جست وجو 
و مقایسـه قیمت انواع کاالها می باشد. در این وب سایت شما می توانید از 
قیمـت کلیه کاالهای موجود در بـازار در زمینه های دیجیتال، لوازم خانگی، 
آرایشـی و زیبایی، ورزش و سـالمت، خودرو و لوازم جانبی، دکوراسیون و 
سـبک زندگی، وسـایل کودک، ابزار و یراق آالت اطـالع 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.
www.kalakavi.com

راهنمای سفر
گشت وگذار 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 و ب سایت "تریپ" می توانید در کم ترین زمان، دلچسب ترین سفر 
را برنامه ریزی کنید. شما در این سایت با انتخاب شهر مورد نظر و وارد کردن 
تاریخ شروع و پایان سفر، قادر خواهید بود مسافرت خود را برنامه ریزی و 
مدیریت کنید. از دیگر بخش های این سایت می توان به شهرهای برگزیده 
و پر بازدیدترین اماکن تفریحی و رفاهی و نیز خدمات اطالعات شهرها، 

برنامه ریزی سفر، معرفی مکان و معرفی کسب و کار اشاره کرد.
www.treep.ir

پایگاهخبریTNWگزارشداد،مایکروسافتقصددارد
باگروهیموسومبهCyanogenهمکاریکندتابتواند
بهجهانگوگلدرحوزهسیس��تمعاملاندرویدبیشاز
پیشنفوذکند.گروهCyanogenکهبرایبسیاریاز
کاربراناندرویدشناختهشدهاست،نگارشهایسفارشی
ازسیستمعاملاندرویدراآمادهوایجادمیکندوبرخی
ازش��رکتهامانندآلکات��لوOnePlus Oneازاین
سیس��تمعاملهایسفارشیشدهرویسختافزارهای
خ��ودبه��رهمیگیرند.پای��گاهTNWعن��وانکردکه
شرکتمایکروسافتدراقدامیجدیدقصددارددرقالب
همکاریباگروهCyanogenبرخیازس��رویسهای
خودرابهصورتپیشفرضرویسیس��تمعاملهایی
ک��هCyanogenتولیدمیکند،قراردهد.هدفازاین
اقدامجذبکاربرانبهسمتسرویسهایمایکروسافت
بهجایاستفادهازس��رویسهایشرکتگوگلاست.
برخ��یازاینس��رویسهاکهبهص��ورتپیشفرض
رویسیس��تمعاملهایCyanogenقرارداردشامل
OneNote،آفی��س،OneDrive،بین��گ،اس��کایپ

وOutlookمیش��ود.جالبآنکهش��رکتگوگلدر
فهرستخدماتخودمشابهتمامسرویسهاینامبرده
مایکروس��افتراداردوای��نس��رویسهاب��هصورت
پیشف��رضدراندروی��دق��راردارند.گفتنیاس��تکه
Cyanogen OSکهبهCyanogenسیس��تمعامل
معروفاستازرامهایسفارشیکهدراینترنتموجود
اس��توبرایبسیاریازگوشیهایهوشمندقرارداده
ش��ده،متفاوتمیباشد.افرادیکهازرامهایسفارشی
استفادهمیکنند،قادربهدیدنتغییراتیکهمایکروسافت
درنظردارددرسیس��تمعاملCyanogenایجادکند،
نیستند.اینروزهاس��رویسهایمبتنیبرCloudدر
حالافزایشاس��تومایکروس��افتهمبیشازپیش
بهاینماجرااهمیتدادهوهرروزس��رویسهایابری
خ��ودراافزای��شمیدهد.مایکروس��افتقب��لازاین
نی��زبرایورودبهحوزهس��رویسهایاب��ریاندروید،
تالشهای��یراانجامدادهبود.وج��وداختالففاحش
رتبهمایکروس��افتدرجایگاهسومدربازارگوشیهای
هوش��مندتاجایگاهه��ایبرتراینح��وزه،تمرکزاین

ش��رکترابرجذبکاربرانبیشتراینگونهسرویسها
بهجایتوس��عهسیستمعاملوسختافزارهایمرتبط
توجی��همیکند.برایمایکروس��افتتفاوت��ینداردکه
کاربرانشازبینگرویویندوزاستفادهکنندیااندروید،
بههرحالاینش��رکتازاس��تفادهکارب��رانازبینگ،
درآمدکس��بمیکند.تالشه��ایCyanogenهم
نقطهخوبیبرایش��روعاینقبیلفعالیتهااست.اول
ای��نکهمحصولاینگروهبهخاطراندرویدپرطرفدار
استودوماینکهتنهاسیستمعاملیاستکهازروی
اندرویدس��اخت�هش�دهاس�ت.ش��رک�تهایآلکاتلو
Cyanogenازاینسیستمعاملاستفادهمیکنندواگر

ببینیمکهشرکتهایدیگرهمبهدنبالآنبیایند،نباید
تعجبکرد.مایکروسافتدرجایدیگرنیزدرهمکاری
باسامسونگ،برخیازنرمافزارهاوسرویسهایخودرا
بهصورتپیشفرضرویگوشیهایاینشرکتقرار
دادهاستتابتواندبخش��یازسهمکاربرانراازدست
گوگلبرباید.اینحرکتشایدباعثجذبافرادبهخرید

سختافزارهایمایکروسافتهمبشود.

زرد رنگ احتیاط است!

دست و پا زدن برای جذب کاربر

 علیرضــا مظاهـری

مایکروسافت با سیانوژن همکاری می کند

لینــــکدونی
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مایکروس��افتویاهوهمکاریدرزمینهبهینهس��ازی
جس��توجودررایانهه��ایرومی��زیودس��تگاههای
تلف��نهم��راهراتمدی��دکردند.براس��اسقراردادی
کهتوس��ط"س��اتیانادال"،مدیرعاملمایکروسافتو
"ماریس��امایر"،مدیرعاملیاهوامضاشدهاست،یاهو
اج��ازهداردانعطافپذیریدرجس��توجویاینترنتی
راافزایشدهد.همچنینش��رکتهاموظفهس��تند
نح��وهفروشآگهیهایخودراکهتوس��طبینگدر
جستوجوییاهونمایشدادهمیشود،اصالحکنند.
یاهونیزبهفروشآگهیهاازطریقپلتفرمتبلیغات

خودادامهخواهدداد.

افزایش درآمد یاهو از جست وجو
مدیرعام��لیاهو،هفتهگذش��تهدربیانی��هایاعالم
کرد:"م��اهنوزدرمراحلابتداییاینپروژهمش��ترک
هستیمودرآیندهاینزدیکباافزایشمشارکتیاهو
ومایکروسافتدرجهتبهبودجستوجویاینترنتی
برایکاب��ران،ایج��ادارزشب��رایتبلیغکنندگانو

برق��راریثباتبرایش��رکایخود،ت��الشخواهیم
کرد".همکارییاهوومایکروسافتدرافزایشسهم
مرورگ��ربینگویاه��ودربازارجس��توجووقابلیت
رقاب��تآنهاباگوگلتاثیرویژهایداش��تهاس��تبه
NetMarketShareطوریکهبراس��اسگ��زارش
درم��اهمارسس��همبینگبه8.1وس��همیاهوبه
7.7درص��درس��ید.همچنیندرم��اهنوامبریکیاز
محبوبترینمرورگره��ایجهانیعنیفایرفاکسبه
همکاریخودباگ��وگلپایاندادویاهورابهعنوان
موتورجس��توجویپیشفرضانتخ��ابکرد.بااین
ق��راردادیاهو88درصدازدرآمدجس��توجویانجام
ش��دهدر5سالاولرابهدس��تخواهدآورد.اگرچه
هنوزمقدارکلدرآمدکس��بشدهتوسطیاهوازاین
قراردادمشخصنیس��تاماپیشبینیهاحاکیازآن
اس��تکههمهچیزب��هنفعاینش��رکتخواهدبود.
درگذش��تهنیزیاهوتجربیاتموفق��یازهمکاریبا
ش��رکتهایبزرگداشتهاستبهعنوانمثالدرسه
ماههاولس��ال۲01۳اینشرکتازطریقمشارکت

بامایکروسافتبه۳1درصدازدرآمدموردنظررسید.
درهمینراستاکارشناس��انپیشبینیمیکنندسهم
ودرآمدیاهودرس��الهایآیندهرش��دقابلتوجهی

خواهدداشت.

سهم تبلیغات اینترنتی
گ��زارشeMarketerنش��انمیدهدس��همیاهواز
درآمدتبلیغاتجستوجویاینترنتیدرسال۲015به
2.3درصدخواهدرسیددرحالیکهاینمقداردرسال
۲01۴حدود2.5درصدمیباشدودرسالگذشته2.9
درصدبودهاست.همچنینانتظارمیرودمایکروسافت
برایحفظس��همخوددربازارتبلیغاتجس��توجوی
اینترنت��یت��الشکندوبتواندس��هم4.2درصدیرا
برایخودبهثبتبرس��اند.اینشرکتدرسال۲01۳
نیزس��هم3.7درصدیراازخودبهجایگذاشت.بر
اساساینگزارش،دوشرکتمذکوردرمجموع6.5
درصدازبازارتبلیغاتجس��توجویاینترنتیباارزش

81.6میلیارددالررابهخوداختصاصخواهندداد.

تابلوی توقف در جاده پهنای باند
رشیـد     زارعی 

تمدید قرارداد مایکروسافت و یاهو

یکیازمهمتریناتفاقاتسالجدیددرحوزهفناوری
اطالع��ات،اخطارمجلسبهوزی��رارتباطاتبهدلیل
توسعهپهنایبانداینترنتبدونارائهپیوستفرهنگی
بودکههفتهگذش��تهانجامش��د.ایندرحالیاس��ت
ک��هباوج��ودافزایشپهنایباند،بازه��مکاربراناز
سرعتاینترنتناراضیهستندوایناتفاقبرایآنها

ملموسنیست.
ف��ارغازاینمس��ئله،بای��دپذیرف��تمجموعهایاز
پارامترهاازجملهقیمت،سرعتوکیفیتپهنایباند
درکن��اره��مودرتمامیمراحلتوزی��ع،درارزیابی
وضعیتاینترنتکش��ورموثراس��تودربس��یاریاز
مواردبایدپروژههایتعریفش��دهبهموازاتیکدیگر
پیگیریش��وند.بهعنوانمثالب��هبهانهگرانبودن

اینترن��تبینالمللوکیفیتپایینآنبرایمش��تری
نهایینمیتوانتوس��عهپهنایبان��درامتوقفکردو
فقطبهتکمیلش��بکهملیاطالعاتپرداختچراکه
توسعهش��بکهملیاطالعاتنیزنیازمندتامینپهنای

باندمناسباست.
ازط��رفدیگرنیزنبایدراهان���دازیاینت�رنتداخلی
ب��ادرنظ���رگرفتنتم�اممالحظ��اتفرهنگی،فنی
واقتص��ادیم���وردبیت�وجه�یقرارگی��ردوبرای
پیشرفتکارهمبهعزموارادهوهمبهبودجهکافی

نیازمیباشد.
اگرچهتالشهاییدراینزمینهتوس��طدولتانجام
شدهامابایداذعانداشتقیمتاینترنتدرمقایسهبا

کشورهایهمسایههمچنانگراناست.

صفحه کلید ترکیبی
با یک کلید برنامه مورد نظر خود را پخش کنید

اولین پیشـنهاد نرم افزاری این هفته به یک برنامه مرتبط با صفحه کلید 
اختصـاص دارد. بـه کمک نرم افـزار MKey شـما می توانیـد کلیدهای 
صفحه کلیـد خـود را به عنوان یـک میان بر برای اجـرای برخی برنامه ها 
یا دسـتورها مشخص کنید. به عنوان مثال شـما می توانید در این برنامه 
 KMPlayer زده شـد، برنامه alt+k تعریف کنیـد هنگامی که کلیدهای
اجرا شود.یا حتی تنظیم کنید با کدام ترکیب کلید ها بتوانید پخش موسیقی 
و فیلم را از طریق دکمه های صفحه کلید کنترل نمایید. همچنین این برنامه 
روی صفحه کلیدهای مجازی  نیز عمل می کند. عالوه بر موارد گفته شـده 
با نصب کردن پالگین های این برنامه شـما می توانید ویژگی های بسـیار 
کاربردی و وسیعی را به برنامه اضافه کنید. از جمله این امکانات می توان 

به اضافه شدن کلید ماوس به کلیدهای ترکیبی اشاره کرد.
http://goo.gl/SzuX90

Size: 1.3 MB

چاپ اندرویدی
از طریق وای فای از گوشی خود مستقیم چاپ کنید

نرم افزار بعدی که این هفته به شما پیشنهاد می کنیم، برنامه ای درباره 
گرفتن چاپ به صورت حرفه ای و آسان در اندروید می باشد. با نرم افزار 
PrinterShare Mobile Print Premium می توانیـد بدون اتصال 
بـه چاپگـر و تنهـا از طریق وای فای یـا بلوتوث چاپ کنیـد. همچنین 
توسط این اپلیکیشن می توانید از تمام فرمت های رایج صفحات وب و 
ایمیل به صورت مسـتقیم چاپ تهیه کنید. از ویژگی های این نرم افزار 
می تـوان به امکان چاپ ایمیل هـا، تصاویر، پیام ها، گزارش تماس ها و 
صفحات وب، اتصال به صورت مسـتقیم بـه چاپگرهای دارای بلوتوث 
و بیسـیم بـدون نیاز به کامپیوتر، اتصال به چاپگـر از طریق یواس بی، 
اتصال به چاپگر از طریق کالینت ویندوز و تنظیمات پیشـرفته ارسـال 

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 نرم افزار پیشنهادی این هفته بایت را به برنامه ای مربوط به ارتباط 
ماوس با صفحه کلید اختصاص داده ایم. اگر در طول کار با کامپیوتر مجبور 
به انجام اعمال تکراری با صفحه کلید خود هستید و آرزو دارید که ای کاش 
همه این کارها را بدون صفحه کلید و فقط با کمک ماوس انجام دهید، به 
کمک نرم افزار StrokesPlus  می توانید به خواسته خود برسید. با این 
نرم افزار می توانید کلیدهایی مانند کپی، کات، پیسـت، رفرش و آندو را با 
ماوس انجام دهید. الزم به یادآوری است که StrokesPlus به صورت 
پیش فرض دارای اکثر دسـتورات برای حرکات مختلف ماوس می باشد. 
برای مثال به جای فشار دادن CTRL+C برای کپی کردن در صفحه کلید 

کافی است فقط با ماوس حرف C را روی دسکتاپ بکشید.
http://goo.gl/fZBtXs

Size: 2 MB

جست وجوی اینترنتی منعطف می شود

پیشنهادهفته

آکادمی طراحان 
مجهزترین آموزشگاه   تخصصی شبکه  در شرق  کشور

طراحان شبکه فردا
Tarahan Shabake Farda

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

38943517-38670270
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 ثبت نام دورهای تخصصی مایکروسافتشروع دوره ها 10 اردیبهشت
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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ارسالودریافتفایلبهوسیلهبلوتوثیکیازمعمولترینومرسومترینکارهایی
استکهافرادبااستفادهازتلفنهایهمراهوتبلتهایخودانجاممیدهند.

فرآیندکاربسیارآساناست.دودستگاهراPairیاجفتمیکنیدوفایلراارسال
دارندگان بیشتر تقریبا را فرآیند این مینمایید. صادر را دریافت مجوز سپس و
ویندوز بهوسیله فایل ارسالودریافت تلفنهایهمراهتجربهکردهاند،درمقابل

کمیفریبندهتروناآشناتراست.
اولینگام،افزودنیکدستگاهبلوتوثونصبدرایورآناست.بیشترلپتاپهابه
بلوتوثداخلیمجهزندامادرمورددسکتاپهابایدیککارتبلوتوثمجزاخریداری
شود.بعدازنصبشدندرایوربلوتوث،ویندوز8بهطورخودکاربرنامهاستفادهاز

بلوتوثرافعالمیکند.
درواقعاینواسطدرهمهرایانههاباهرنوعکارتونسخهبلوتوثیشکلواحدی
داردچراکهتوسطمایکروسافتوبهصورتواحدطراحیشدهاست.پسازنصب
درایوروراهاندازیمجددسیستم،بایدآیکنآبیرنگبلوتوثدرگوشهسمتراست
سیستمدرSystem Trayظاهرشود.رویاینآیکنراستکلیککردهوگزینه
Add a Bluetooth Deviceراانتخابکنید.رایانهشمادستگاههایقابلمشاهده

)Visible(اطرافخودراشناساییکردهودرصورتدرخواستشما،پیامجفتشدن
رابرایآنهاارسالمیکند.

پسازاتماماینفرآیند،رایانهشمامیتواندبهایندستگاههافایلارسالکردهویا
ازآنهافایلدریافتنماید.

برایارسال،دوبارهرویآیکنبلوتوثراستکلیککردهوگزینهSend Fileرا
انتخابکنید.دراولینگام،بایدنامدستگاهگیرندهراازمیاندستگاههایجفتشده

انتخابنمایید.
برایتسهیلاینفرآیند،میتوانیدرویفایلهادرویندوزراستکلیککردهواز

بخشSend toگزینهBluetoothراانتخابنمایید.
برایدریافتفایل،ویندوزکمیمحتاطترازدیگرسیستمهایعاملعملمیکند.در
هنگامدریافتفایل،گیرندهبایدبهطورکاملازاینموضوعآگاهبودهوسیستمعامل

رابرایدریافتفایلآمادهکند.
 Receive a گزینه و کرده کلیک راست Bluetooth آیکن روی کار، این برای

Fileراانتخابنمایید.

درصورتیکهیکیازدستگاههایجفتشدهارسالبهاقدامفایلنماید،ویندوزفایل
رادریافتوذخیرهمیکند.

ب��اهرچهمحبوبترش��دنمحصوالتش��رکتاپل
ودستگاههایمبتنیبرسیس��تمهایعاملآندروید،
روزبهروزبرتعدادآس��یبپذیریهایش��ناختهشده
دردوسیس��تمعاملiOSوآندرویدافزودهمیش��ود.
درجدیدترینآس��یبپذیریهایشناختهشدهازاین
دست،حفرهایامنیتیدرiOSکشفشدهاست.البته
برخالفدوس��الگذش��ته،درهفتهگذش��تهیکبار
دیگرویندوزنیزیکآس��یبپذیریبحرانیراش��اهد
بود.کش��فای��نآس��یبپذیریباانتش��اراصالحیه
مایکروسافتهمزمانشداماخبریازاصالحیهبرای

آننبود.
ی��ک Kaspersky ش��رکت ماه��ر، از نق��ل ب��ه
آس��یبپذیریامنیت��یرادرآیفون،آیپدوسیس��تم
عاملمکینتاشکش��فکردهاس��تکهمیتوانداین
دس��تگاههارادرمعرضخطرحمالتانکارسرویس

قراردهد.
ای��نش��رکتامنیت��یهش��داردادکهدس��تگاههای
،5sآیفون،OSX 10.10مکینتاشدرح��الاجرای
،Air 2آیپد،Air6،آیپ��د plusآیف��ون6،آیفون
iOS 8آیپ��دمینیوآیپدمین��ی۳درحالاجرای
تحتتاثیرآسیبپذیریDarwin Nukeقراردارند.

ای��نحف��رهامنیتیناش��یازیکمولفهمنب��عبازاز
DarwinاستکهبانامOSXوiOSسیس��تمعامل
شناختهمیشود،زمانیموردسوءاستفادهقرارمیگیرد
کهاینبخشسایزبس��تهIPراباگزینههاینامعتبر

IPپردازشکند.
اگرهکریبداندکهچگونهبستههاینامعتبرراایجاد
نمایدمیتواندازاینآس��یبپذیریب��رایراهاندازی
حمالتانکارسرویسسوءاستفادهنماید.بااینوجود
تعدادیپیشش��رطبرایسوءاس��تفادهموفقیتآمیز
ازاینآس��یبپذیریموردنیازاس��تازجملهآنکه

س��رآیندبس��تهIPباید60بایتوباظرفیتکمتریا
مس��اویبا65بایتباشد.گزینههایIPمانندسایزو

کالسآنبایدنادرستباشد.
معموالمس��یریابهاوفایروالهابستههاینادرست
ب��اس��ایزهاینامعتب��ررافیلترمیکنندام��امحققان
چندینحالتIPنامعتبرراکش��فکردهاندکهقادرند
 OS Xازمس��یریابهاعبورنمایند.بهتمامیکاربران
10.10وiOS 8هشداردادهمیشودتادستگاههای

iOS 8.3وOS X 10.10.3خودرابهنس��خههای
بهروزرسانینمایند.

درحالحاضرش��رکتاپلاصالحیهایبرایآخرین
نس��خههایOS XوiOSمنتش��رکردهاستوبه
کاربرانتوصیهکردهتادراسرعوقتایناصالحیهها

رااعمالنمایند.
ام��امحقق��انامنیتییکحفرهامنیت��یجدیدنیزدر
ویندوزکشفکردهاندکهبهلحاظتئوریکمیتواندبه
سارقاناجازهدهدتانامکاربریورمزعبورمیلیونها

کاربررایانه،سروروتبلتراسرقتکنند.
ای��نآس��یبپذیریجدی��دتوس��طش��رکتامنیتی
Cylanceکش��فش��دهاس��توتمامینسخههای

ویندوزراتحتتاثیرقرارمیدهد.
ش��رکتCylanceهشداردادهاس��تکهاینحفره
میتوان��دبدوننیازبهکلی��ککردنرویلینکهای
خطرن��اکموردسوءاس��تفادهقراربگیرد.ش��ماریاز
ش��رکتهاینرمافزاریدیگرازجملهAdobe،اپل،
اوراکلوBox.comنیزتحتتاثیراینآسیبپذیری
قراردارند.اینآس��یبپذیریبهحدیجدیاستکه
تیمراهنماییامنیتیCERTدانش��گاهکارنگیملون
ی��کراهنماییامنیتیمنتش��رکردهاس��تودرآن
هش��داردادهکهراهحلجامعیبرایرفعاینمشکل

دردسترسنیست.

دراصالحیهسهش��نبهماهآوریلمایکروسافتبرای
وین��دوز8.1تنها1۲بهروزرس��انیمهمبرایویندوز
و۹بهروزرس��انیب��رایOffice 2010وج��وددارد.
برایویندوز7تعدادبهروزرس��انیهاکمیبیشتراست
ومایکروس��افتدرمحصوالتخودچندآسیبپذیری
بحرانینس��بتاقدیمیرارفعکردهام��اهیچخبریاز
اصالحیهبرایآسیبپذیریجدیدنیست.اولینبولتن
)MS15-032(مربوطبهIEمیباشد.اینبهروزرسانی
10آس��یبپذیریمجزارابرط��رفمینمایدوبرای
تمامینسخههایIEروینسخههایدسکتاپویندوز
IEدرردهامنیت��یبحرانیوبرایتمامینس��خههای
رویس��روردرردهامنیت��یمه��مق��راردارد.بولت�ن
MS15-033ی��کآس��یبپذیریاس��تفادهپ��ساز

آزادسازیرامس��دودمیکندکههنگامبازشدناسناد
دس��تکاریش��دهOfficeمیتواندمنجربهاجرایکد
دلخواهش��ود.ش��رکتمایکروس��افتاع��المکردکه
حمالتمحدودیباسوءاس��تفادهازاینآسیبپذیری

گزارششدهاست.
س��ومینبولت��نMS15-034میباش��دک��هی��ک
آس��یبپذیریرادرHTTP.sysاص��الحمیکند.این
بولتنتمامیویرایشهایویندوز7،ویندوزسرور۲008
نس��خه۲،ویندوز8،ویندوزسرور۲01۲،ویندوز8.1و
ویندوزسرور۲01۲نسخه۲راتحتتاثیرقرارمیدهد.

چهارمینبولتنامنیتیبحرانیMS15-035میباشد
کهویندوز8.1یاویندوزسرور۲01۲ونسخههایپس
ازآنراتح��تتاثیرقرارنمیدهدام��اکاربرانویندوز
ویس��تا،ویندوز7،ویندوزس��رور۲00۳،ویندوزسرور
۲008وویندوزس��رور۲008نس��خه۲بایداینبولتن
رااعمالنمایند.اینبولتنیکآسیبپذیریرااصالح
میکندکهمیتواندمنجربهاجرایکدازراهدورشود.
کسـری پاک نیت 

رخنه های جدید در iOS و ویندوزیک ارتباط معمولی اما به درد بخور
در سه شنبه اصالحیه، رخنه ویندوز بدون وصله باقی ماند

ترفندویندوز
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تمایل کم کاربران به نسخه پنجم اندروید
سیستم عامل متن باز اندروید پنج، با استقبال عمومی کاربران مواجه نشده است

خدمات سرمایه گذاری

درش��هروندالکترونیکاینهفتهقصدداریمضمنآش��ناییباسازمانسرمایهگذاری
وکمکه��ایاقتصادیوفن��یایران،ازخدماتالکترونیکیاینس��ازماننیزاطالع
پیداکنیم.س��ازمانس��رمایهگذاریوکمکهایاقتصادیوفنیایراندرتیرماهسال
1۳5۴بهمنظورهدایتوانجاممجموعهایازوظایفکهپیش��ترتوسطدستگاههای
مختلفاجرائیبهانجاممیرس��ید،تاسیسگردید.مجموعهوظایفمحولهبهسازمان
نوعابهاموربینالمللیوروابطخارجیکش��ورمربوطمیگردند.س��ازمانوظایفخود
رامطابقاساس��نامهوسایرقوانینومقررات،ازجملهسرمایهگذاریخارجیدرایران،
س��رمایهگذاریایرانی��اندرخارجازکش��ور،تامینمالیخارجیاع��مازاعطایوامو
اعتباراتبهس��ایرکشورهاویااس��تقراضازمنابعبینالمللیوقوانینومقرراتناظر
برایجادوهماهنگیوگس��ترشروابطباس��ایرکشورهاومناطقجهان،موسساتو

نهادهایمالیوبینالمللیبهانجاممیرساند.
س��ازمانس��رمایهگذاریوکمکهایاقتصادیوفنیایرانبهصورتکلیخدماتی
نظیرخدماتالکترونیکیس��رمایهگذاریخارجی،خدماتتامینمنابعمالیخارجیو
خدماتمتفرقهراارائهمیکند.دربخشخدماتس��رمایهگذاریخارجی،اینسازمان
ضمننمایشپنجرهواحدس��رمایهگذاریخارجیومعرفیفرصتهایسرمایهگذاری
خارجی،فرمدرخواس��تمجوزس��رمایهگذاری،فرمعملکردماهیان��همراکزخدمات
س��رمایهگذاریوفرمه��ایمعرفیفرصته��ایس��رمایهگذاریرادرقالبخدمات
س��رمایهگذاریخارجیارائهمیدهد.همچنیناینسازماندربخشآمارواطالعات
س��رمایهگذاریخارجی،اطالعاتینظیرآمارسرمایهگذاری،فهرستموافقتنامههای
سرمایهگذاریوپرس��شهایمتداولرابهنمایشمیگذارد.راهنمایسرمایهگذاری
درایران،راهنمایپذیرشسرمایهگذاری،مراحلصدورمجوز،قوانینسرمایهگذاری،
مرکزخدمات،کتابراهنماوراهنمایکتابحقوقس��رمایهگذاریخارجی،قوانینو
مقررات،مقاالتوگزارشهاومعرفیهیاتسرمایهگذاریخارجیازدیگربخشهای
خدماتیوبس��ایتاینس��ازمانبهحس��ابمیآید.افزونبرهمهمواردباالسازمان
سرمایهگذاریایران،خدماتینیزدرحوزهتامینمنابعمالیخارجیارائهمیدهدکهدر
ادام��هبهآنهاخواهیمپرداخت.تامینمنابعمالیخارجیازدوبخشراهنمایتامین
منابعمالیخارجیوفرآینداخذتس��هیالتاعتباریش��کلگرفتهاست.معرفیوفرم
پیش��رفتپروژهنظارتبروامهاوتس��هیالتخارجیونیزدستورالعملبانکتوسعه
اس��المیازدیگرقسمتهایاینوبسایتبهش��مارمیآید.خدماتمشاوره،ارتباط
مستقیمباریاستسازمانونظرسنجیازخدماتجانبیاینسازمانبهحسابمیآید.
www.investiniran.ir

همان یا اندروید سیستمعامل پنجم نسخه
نوامبر در )Android 5.0 Lollipop( سیستمعامل
فوریه، ماه در تککرانچ سایت شد. منتشر گذشته
اندروید داد گزارش انتشار، این از بعد ماه سه یعنی
5رویکمترازدودرصددستگاههایاندرویدیاجرا
میشود.درماهمارس،اینآماربهسهدرصدافزایش
اندروید اصلی رقیب با را وضعیت این است. یافته
و شد منتشر سپتامبر ماه در iOS 8 کنید. مقایسه
60 روی نوامبر، در یعنی بعد ماه دو فاصله به تنها
درصدگوشیهایآیفوندرحالاجرابود.اگربخواهیم
مقایسه قبلی نسخههای با را iOS آخر بهروزرسانی
کنیم،تعداددستگاههایکمتریبهروزرسانیشدهاند.
چرادستگاههایاندرویدیبهنسخهجدیدبهروزرسانی
اندرویدی گوشی ارتقاء به تمایلی چرا نمیشوند؟
دستگاهها از درصد سه فقط چرا ندارید؟ خودتان

اندرویدآبنباتچوبیرااجرامیکنند؟

آیا اندروید مشکلی دارد؟
پایین بسیار نرخ است، مشخص که همانطور
بهروزرسانیسیستمعاملاندرویدبهجدیدتریننسخه،
تنهامختصایندورهنیستوبانگاهیبهگذشته،
ارتقاء تقریبا نیز ۲011 سال در مثال که درمییابیم
کندتر حتا و داده رخ نرخ همین با جدید نسخه به
بودهاست..بنابراین،میتوانیمنتیجهبگیریماینروند
یاشرایط سالیخاص یا نسخهخاص مختصیک
بازارنیست.مسئلهفلسفهطراحیهستهسیستمعامل
اندرویداست.اینهستهیکمحیطبازاستکهبههر
سازندهگوشیتلفنهمراهاجازهمیدهدیکنسخه
باز قابلیت دهد. ارائه دستکاریشده و سفارشیشده
مزیتهای بزرگترین از یکی اندروید پلتفرم بودن
فروشآندربازاراستچونمشتریهاعاشقآزادی

وبازبودنهستند.اماهمراهباخودشچندینمشکل
بزرگماننداپلیکیشنهایجعلیوغیرقانونینیزبه

ارمغانآوردهاست.
درحالیکهاندروید5ازماهنوامبردردسترساستاما
دراینمدتفقطرویدستگاههاینکسوسبهطور
پیشفرضنصبشدهاست؛چرابایداینطورباشدو
این شدند بازار روانه که جدیدی دیگر دستگاههای
نسخهرانصبشدهندارند؟چونسازندگاندستگاهها
حرکتوتوسعهرابراساسسرعتوبرنامهخودشان
به ارتقاء امکان آنها از برخی تنها و میبرند پیش

نسخهجدیدرافراهمکردند.
درمقابل،iOSیکاکوسیستمداردکهتوسطاپلبه
شدتمحافظتوبرنامهریزیمیشود.ایناکوسیستم
یکرهبربرایتنظیموهماهنگشدنکلبازاردارد
اچتیسی، مانند سازندگانی با هماهنگی به نیازی و
مدلهایی برایعرضه غیره و موتوروال سامسونگ،
ازآیفونندارد.بنابراین،هنگامیکهقراراستآیفون
iOS جدید نسخه به راحتی به شود عرضه بعدی
مجهزاستوسریعتربهروزوارتقاءدادهمیشود.در
واقع،ایندلیلاصلینرخپایینارتقاءبهنسخهجدید
اندرویدیاست:تعداددستگاههای رویدستگاههای

اصلیکهنیازبهپشتیبانیدارند.

گوگل شروع کننده است
همزمان دوستانتان از نفر دو و شما کنیم فرض 
پروژه یک است قرار و خریدید LEGO کیت یک
LEGO بعد، ماه چند دهید. انجام را منحصربهفرد
بازهمهر یککیتجدیدمنتشرمیکندواحتماال
که چیزهایی تا میخرید را کیت این شما نفر سه
ازشماکیتجدید ساختیدرابهبودببخشید.هریک
تجربه را متفاوتی بهروزرسانی پروسه ولی دارید را

در که زمانی و براساسخالقیت چون کرد خواهید
اختیاردارید،روشهایمتفاوتیرادرپیشمیگیرید
تابههدفبرسید.ممکناستارتقاءوانطباقبرای
پروسه یک شما دوست برای ولی باشد آسان شما
برای وضعیت همین باشد. سختتر و طوالنیتر
نسخهجدیداندرویدوشرکتتوسعهدهندههستهاین
پشت در گوگل حکمفرماست. گوگل سیستمعامل،
صحنهروینسخهآیندهاندرویدکارمیکندوهنگامی
کهایننسخهنهاییشدهودرمعرضمعرفیعمومی
قرارمیگیرد،کدهایمنبعآنرویوبسایتگوگل
اپراتورهای و سازندگان که طوری به میگیرد قرار
که میگیرند تصمیم و کرد ارزیابی را آن مخابراتی
کنند. بهروزرسانی را خودشان اندرویدی دستگاههای
نگاهیبهالگویتاریخیانتشاراندرویدنشانمیدهد
گوگلعالقهمنداستنسخهجدیدیازسیستمعامل
و کند معرفی سال یک تا ماه 6 هر را موبایلاش
اغلبمیانماههایجوالیتانوامبراست.هنگامیکه
کدهایمنبعدردسترسهمهقرارمیگیرند،سازندگان

آنرادریافتوبرایمصرفکنندگانآمادهمیکنند.

پای چندین شرکت در میان است
ازروشهای تلفنهمراه شرکتهایسازندهگوشی
جدید بهروزرسانی بستههای انتشار برای مختلفی
همانطور میکنند.  استفاده اندروید سیستمعامل
کهخودتانحدسمیزنید،اینفرآیندبسیاردرگیرانه
و برگردید عقب به باید مدام و است زمانبر و
درخواستهارااجراوبعدآزمایشوتکرارکنید.چنین
است مشترک نرمافزاری هر توسعه برای پروسهای
ولیزمانیطوالنیتروخستهکنندهترمیشودکهپای
چندینشرکتدرمیانباشدوبایکاکوسیستمواحد

مانندiOSروبهرونباشیم.

شهروندالکترونیک
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گذشت آن زمانی که بیشتر گوشی هایی که در دست اطرافیانمان دیده می شد 
متعلق به شرکت نوکیا بود، با ورود گوشی های هوشمند و سیستم عاملی با 
نام اندروید که محیط کاربری بسیار آسانی داشت، حتی افرادی که در مقابل 
این  مقابل  در  نشان می دهند هم  مقاومت  از خودشان  تکنولوژی های جدید 
گوشی های خوش دست و راحت، تسلیم شدند و گوشی هایی با سیستم عامل 
اندروید با سرعت بسیار زیادی فراگیر شدند. در حال حاضر برای بسیاری از 
مردم جهان، " اندروید" بخشی از زندگی روزمره شان شده است. به طور حتم 
شرکت های فعال در این زمینه فکرش را هم نمی کردند که این سیستم عامل 
به این سرعت قدرتمند و محبوب شود به گونه ای که بیشتر از تمام سیستم 
محبوب ترین  و  شده  نصب  الکترونیکی  دستگاه های  روی  دیگر  عامل های 
پلتفورم جهان باشد. امروزه این سیستم عامل تنها به گوشی های هوشمند 
خالصه نمی شود و شما آن را در وسایل دیگری نظیر تبلت ها، تلویزیون ها، 
عینک های  نظیر  دیگری  پوشیدنی  گجت های  حتی  و  هوشمند  ساعت های 
از  استفاده  با  دیجیتالی  ابزارهای  از  بسیاری  می کنید.  هوشمند هم مشاهده 
این سیستم عامل، هوشمندتر شده اند. 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 2003 کار خود را آغاز کرده است و اکنون در حدود 12 سال 
از شروع به کار این پروژه می گذرد و شاید بتوان گفت که تازه چند سالی است 
که اندروید به یک سیستم عامل برتر در میان سیستم عامل های 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 آن ها 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 موفق ترین 
پلتفرم های گوشی های هوشمند در جهان است. بارها شده که شرکت گوگل 
کاری را شروع کرده است که قبل از آن توسط تیم ها و شرکت های دیگری 

انجام شده بوده اما به قدری عملکرد این شرکت حساب شده 
و دقیق بوده است که تمامی کارهای انجام گرفته قبل 

ارزش  نوعی  به  و  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  آن  از 
آن ها را کمرنگ کرده است. در مورد سیستم 

شکل  همین  به  شرایط  هم  اندروید  عامل 
بوده است. بدون شک این پروژه یکی از 

موفق ترین کارهای شرکت گوگل تا به 
امروز بوده است و به همین خاطر در 
موضوع ویژه این هفته نگاهی به سیر 
به  تا  از سال 2003  اندروید  تکامل 

امروز خواهیم داشت.
هوشمندتر  که  دستگاه هایی    

شدند
همانگونهکهگفتیمدرسال۲00۳بودکه

ماینر، ریک روبین، اندی توسط اندروید پروژه
نیکسپرزوکریسوایتکلیدخورد.شروعاین

پروژهدرکالیفرنیابود،بسیاریازافرادفکرمیکنند
کهاینپروژهازابتدابهشرکتگوگلاختصاصداشته

استامااینفکراشتباهاست.درآنزمانشرکتیباناماندروید
بودکههدفاصلیآنهوشمندتر تاسیسشده افراد توسطهمین

کردنتلفنهایهمراهبود.تیماندرویدتصمیمداشتتابهپلتفرمیدستپیدا
کندتابااستفادهازآنگوشیهایموبایلازمکانوعالیقصاحبانخوداطالعداشتهباشند.
بههمینمنظورهمشرکتاندرویددرابتداتصمیمگرفتتااینپروژهرارویدوربینهای
دیجیتالآزمایشکندویکسیستمعاملپیشرفتهبرایایندستگاههایدیجیتالیطراحیکند
اماهنوزمدتزمانزیادینگذشتهبودکهبهایننتیجهرسیددربازاردوربینهایدیجیتالاین
پتانسیلبرایرشدوپیشرفتوجودنداردواینپروژهنمیتواندبرایشرکتاندرویدسودآوری
داشتهباشد.اینگونهشدکهتصمیمگرفتهشدتاسختافزاریکهموردهدفبودراتغییر
دادهواینبارتوجهمدیراناینشرکتبهگوشیهایموبایلجلبشد.درآنزمانهمبازار
گوشیهایموبایلروبهپیشرفتبودومردمروزبهروزعالقهبیشترینسبتبهاینگجت
کوچکودوستداشتنیازخودنشانمیدادند.بههرحالبایدگفتکههدفشرکتاندروید
درآنزماناینبودکهیکسیستمعاملمتفاوتوبسیارکاربرپسندبرایگوشیهایموبایل
بسازدکهباسیستمعاملهایمحبوبروزمانندسیمبیانوویندوزفون،بتواندرقابتکند.
موسسانشرکتاندرویدجزوافرادشناختهشدهومتخصصدرجهانفناوریبودندوبهخوبی
آگاهیداشتندازکاریکهمیخواستندانجامدهنداماهمیشهاینگونهنیستکهبرایانجام
کاری،داشتننیرویکاربلدومتخصصکفایتکند.مدیراناندرویدازهمانابتدابامشکالت
مالیفراواندرگیرشدندوهمینمشکالتزیادباعثشد،تانتوانندبهصورتمستقلاهداف
خودراپیشببرند.درهمینزمانتوجهمدیرانگوگلبهاینتیمخوشایدهجلبشدهبود

ودرسال۲005بودکهشرکتاندرویدتوسطگوگلخریداریشدوحتیبرخیاز
اعضایتیماندرویدازجملهاندیروبینبهاستخدامشرکتگوگلدرآمدند.

بهاینترتیباندیروبینبهسمتمدیریتپروژهساختسیستمعامل
اندرویددرآمدوقرارشدکهاینسیستمبرپایههستهلینوکسطراحی
به بودکه نوامبر۲007 اندرویددر5 آزمایشی اولیننسخه شودو

صورترسمیعرضهشدوبرایبهرهبرداریآمادهبود.
 اولین اندروید

تاقبلازعرضهاولیننسخهتجاریاندروید،نسخههایآزمایشی
زیادیارائهشدندامااولیننسخهتجاریاینسیستمعاملدر۲۳

HTCسپتامبر۲008بودکهباناماندروید1،عرضهشدورویگوشی
Dreamبهبازارآمد.درزمانیکهاعالمشدایننسخهازاندرویدیک

نسخهرسمیوتجاریاست،اماشمامیتوانستیدرویهماننسخهایکه

رویگوشیHTCوجودداشتبرنامههایبسیارکاربردیوخوبینظیرمرورگر،
یوتیوب،گوگلمپوجیمیلراداشتهباشیدودیگربرنامههایموردنیازخودرا
همازفروشگاهگوگلدانلودکنید.درنسخهابتداییاینسیستمعاملچیزیبا
نامصفحهکلیدتاچیامجازیوجودنداشتوالبتهباتوجهبهساختارگوشیهای
آنزمانکههمهدارایصفحهکلیدفیزیکیبودنداینماجرایکمشکلجدی
بهحسابنمیآمد.نسخهاولاندرویددارایعیبوایراداتبسیاربودونیازبود
کهبهروزرسانیآنباسرعتبیشتریانجامشودبههمینخاطردر۹فوریه
۲00۹بودکهاندروید1.1،بارفعبرخیازاشکاالتنسخهقبلیوارائهچند

ویژگیجدیدبهبازارارائهشد.
  فروشگاهی از شیرینی ها

اگرتابهحالبهنامهاییکهبراینسخههایمختلفاندرویدانتخابشدهدقت
کردهباشیدمیبینیدکهمعموالنامشیرینیهایمختلفبراینسخههایبهروز
شدهاندرویددرنظرگرفتهمیشود.شروعاینجریانهماززمانارائهاندروید
1.5بودکهدر۲7آوریلسال۲00۹عرضهشد.ایننسخهازاندرویداولین

نسخهازسریهایاندرویدبودکهنامیکشیرینیرویآنگذاشتهشدهبود.
اینروشبرایانتخابنامتابهامروزادامهپیداکردهاستونامهرنسخهاز
اندرویدنامیکشیرینیاستکهبهترتیبحروفالفبایالتینانتخابشده
است.درموردویژگیهایاندروید1.5بایدگفتکهاینسیستمعاملبرای
اولینبارازقابلیتیبانامویجتپشتیبانیمیکردودرحالحاضرویجتها
قابلیتهایسیستمعاملهایهوشمندشدهاند.منظور ازمحبوبترین یکی
ازویجتایناستکهشمامیتوانستیدنسخههایکوچکشدهازبرخیاز
برنامههارارویصفحهاصلیگوشیخودببینیدوبهتعدادیازقابلیتهای
موردنیازخوددسترسیسریعداشتهباشید.مثالیکهمیتوانبرایاینمورد
زدهمینبرنامهآبوهواییاستکهمعموالرویصفحهاصلیبسیاریاز
گوشیهاییکهازسیستمعاملاندرویداستفادهمیکنند،وجوددارد.درحال
حاضرهمپشتیبانیازویجتهایکیازمهمترینوبهترینقابلیتهایاندروید
استکهباعثشدهتانسبتبهسیستمعاملهایرقیبشبرترباشد.
ازدیگرویژگیهاییکهبهاندروید1.5اضافهشدهبودباید
بهقابلیتضبطفیلمدرقالبفرمتMP4اشاره
کرد.اینکهشمابتوانیدبرایمخاطبینثبت
شدهدرگوشیخودعکسبگذاریدهمدر
ایننسخهارائهشد.اسماینبهروز
رسانیجدیداندرویدکیکفنجانی
یاکاپکیکبودوشمامیتوانید
درآناتصالخودکاردستگاههای
ارسال بلوتوثبهگوشیخودو

صوتراتجربهکنید.

  یک دونات خوشمزه
نسخه پیراشکی شیرینی همان یا دونات
بعدیاندرویدبودکهدرقالباندروید1.6
با ارائهشدوفرقبسیارزیادی بازار به
نسخهقبلیخودنداشت.ازویژگیهای
نظیر مواردی به باید نسخه این مهم
نمایش صفحههای انواع از پشتیبانی
این در کرد. اشاره مختلف باوضوح
نسخهبودکهصاحبانگوشیدارای
ایننسخهازاندرویدایناحساسرا
گوشی کاربری محیط که داشتند
آنهابسیارزیباشدهاستومحیط
دارند دست در که گوشی کاربری
دیگران گوشی با

تفاوت بسیار
ویژگیها دارد.

کادر نظیر قابلیتهایی و
جستوجویسریعهمدرایننسخهبود
این کهاضافهشد.شمامیتوانستیددر
و آفالین بهصورت را چیز همه کادر
آنالینجستوجوکنید.بهعنوانمثال
وضعیت مخاطبان، گوشی، برنامههای
آبوهوایاجستوجوهایاینترنتیدر
اینکادرسریعبهسادگیقابلجستوجو
بود.برنامهمتعلقبهدوربینهمدرایننسخه

  دسر ماست یخی
اولینگوشیکهمیتوانستبهروزرسانیماستیخی
گوشی کند، دریافت را اندروید 2.2 نسخه عنوان با
NexusOneبود.درایننسخهازسیستمعاملبهبود

سرعتوعملکرداندرویدبهوضوحقابلمشاهدهبود.
نسخه این اصلی جملهبرنامههای از

بلبرنامهگالریهمتفاوت قا
در بودند. توجهیکرده
شما که بود موقع این
گالری در میتوانستید

نمایش حالتهای خود
سهبعدیوانیمیشنیرابرای

عکسهایخودداشتهباشیدیا
اینکهگوشیخودراکجکردهوبین

آلبومهایمختلفموجوددرگالریخود
حرکتکنید.اگردرزمانیکاربرایننسخه

ازاندرویدبودهایدحتمابهخوبیبهیادداریدکه
Wifiمیتوانستیدبهسادگیآبخوردنبهوسیله

HotSoptیاTetheringUSBاینترنتیکهدر

گوشیموبایلخودازآناستفادهمیکنیدرابادیگر
ابزارهایدیجیتالنظیرلپتاپهایاگوشیهایهوشمند
دیگربهاشتراکبگذارید.استفادهازپینکدوانتخاب
یکپسوردمتنییاعددیهمدرایننسخهازاندروید

بودکهبهکاربرانارائهشدوشمامیتوانستید
عالوهبرپترنیاالگوازگزینههایینظیر

باالتر برای هم پسورد یا پین
بردنامنیتگوشیخود

استفادهکنید.

  کلوچه زنجبیلی
نسخهبعدیتحتعنوانکلوچهزنجبیلیواندروید2.3دردسامبر۲010بهکاربرانعرضهشدودراین
زمانگوگلترجیحدادتاباسامسونگهمیکهمکاریداشتهباشدوبهتولیدگوشیNexusSبا
همکاریاینشرکتپرداختکهازهرنظرازسریقبلینکسوسبرتربود.درایننسخهبودکهشاهد
قابلیتیباعنوانNFCبودیمکهتامدتزمانزیادیپسازارائهآنازاینویژگیاستفادهنمیشد.
درایننسخهشمامیتوانستیدمصرفباتریگوشیخودرابهشکلنمودارببینیدواپلیکیشنهاییکه
استفادهبیشازحدازباتریدارندرابهآسانیشناساییکنید.ایننسخهازحسگرهایینظیرژیروسکوپ
وبارومترهمپشتیبانیمیکردوبرنامهنویسانوطراحاناپلیکیشنمیتوانستندبااستفادهازاین

سنسورهاکاربریهایجدیدیراطراحیکنند.

  شیرینی شانه عسل
دراینمیانیکنسخهاختصاصیازاندروید
رابطکاربری تبلتهاعرضهشدکه برای
خاصیبرایآنوجودداشت.اولینتبلتیکه
Motorolaبهاینسیستمعاملمجهزبود
Xoomبود.ایننسخهکهاندروید۳بود

دکمههایاندرویدیرادریکنوارقراردادهبود
وایدهحذفشدندکمههایفیزیکیگوشیها

برایاولینباردرایننسخهبودکهمطرحشدو
بهاینترتیبتولیدکنندگانفهمیدندکهمیتوانند

فضایبیشتریرابهصفحهنمایشاختصاصدهند.
پردازندههایچندهستهایهمدرایننسخهپشتیبانیشدندواینگونهبودکهدستگاههایی
کهازاندرویدپشتیبانیمیکردندتوانستندقدرتبیشتریداشتهباشند.بعدازایننسخهدو
بهروزرسانیدیگردرفاصلههایزمانیبسیارکمارائهشدندکههرکدامتنهابهرفع

ایراداتموجوددرنسخهقبلیخودپرداختندوقابلیتجدیدومهمی
درآنهاارائهنشد.

فت پیش��ر
با و داشت چشمگیری

فروشگاه میشد. مرتبط راحتتر گالری
اندرویدهمدراینزمانبودکهتوانستکاربران

و بهترین و کرده راهنمایی بهتری گونه به را خود
پرطرفدارترینبرنامههایاستفادهشدهتوسطکاربران
مختلفدرگروههایگوناگونرابهکاربرمعرفیکند.
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اندروید
از کاپ کیک تا آب نبات چوبی

بررسی نسخه های مختلف اندروید از 
ابتدا تا به امروز

گلسا ماهیان- سید سعید طباطبایی

  کلوچه زنجبیلی
نسخهبعدیتحتعنوانکلوچهزنجبیلیواندروید2.3دردسامبر۲010بهکاربرانعرضهشدودراین
زمانگوگلترجیحدادتاباسامسونگهمیکهمکاریداشتهباشدوبهتولیدگوشیNexusSبا
همکاریاینشرکتپرداختکهازهرنظرازسریقبلینکسوسبرتربود.درایننسخهبودکهشاهد
قابلیتیباعنوانNFCبودیمکهتامدتزمانزیادیپسازارائهآنازاینویژگیاستفادهنمیشد.
درایننسخهشمامیتوانستیدمصرفباتریگوشیخودرابهشکلنمودارببینیدواپلیکیشنهاییکه
استفادهبیشازحدازباتریدارندرابهآسانیشناساییکنید.ایننسخهازحسگرهایینظیرژیروسکوپ
وبارومترهمپشتیبانیمیکردوبرنامهنویسانوطراحاناپلیکیشنمیتوانستندبااستفادهازاین

سنسورهاکاربریهایجدیدیراطراحیکنند.

  شیرینی شانه عسل
دراینمیانیکنسخهاختصاصیازاندروید
رابطکاربری تبلتهاعرضهشدکه برای
خاصیبرایآنوجودداشت.اولینتبلتیکه
Motorolaبهاینسیستمعاملمجهزبود
Xoomبود.ایننسخهکهاندروید۳بود

دکمههایاندرویدیرادریکنوارقراردادهبود
وایدهحذفشدندکمههایفیزیکیگوشیها

برایاولینباردرایننسخهبودکهمطرحشدو
بهاینترتیبتولیدکنندگانفهمیدندکهمیتوانند

فضایبیشتریرابهصفحهنمایشاختصاصدهند.
پردازندههایچندهستهایهمدرایننسخهپشتیبانیشدندواینگونهبودکهدستگاههایی
کهازاندرویدپشتیبانیمیکردندتوانستندقدرتبیشتریداشتهباشند.بعدازایننسخهدو
بهروزرسانیدیگردرفاصلههایزمانیبسیارکمارائهشدندکههرکدامتنهابهرفع

ایراداتموجوددرنسخهقبلیخودپرداختندوقابلیتجدیدومهمی
درآنهاارائهنشد.

زیادیدرمصرفاینترنتخودباتوجهبهمیزانمصرفاینترنتبرنامههای
با اندروید ویژگیهای پرسروصداترین از یکی کنید. مختلفصرفهجویی
عنوانویژگیتشخیصچهرهدراینزمانبودکهارائهشدوشمامیتوانستید
قفلگوشیخودراازطریقشناساییچهرهتانبازکنید.البتهدقتوکاراییاین
قابلیتهنوزهمزیادقوینیستوشایدبتوانگفتگوگلبهاشتباهزمانخود
رارویاینویژگیگذاشتهاست.بعدازایننسخهشاهداندرویدپاستیلیکهبا
هماننامجیلیبینمعروفاستبودیمکهدرایننسخهبهبودشدیدیازنظر
گرافیکیوزیباییمحیطسیستمعاملدیدهشد.بهطورکلیتمامیقابلیتهای
اندرویددرایننسخهبهبودپیداکردوجیلیبینهنوزهمیکسیستمعامل
بسیارایدهآلبرایافرادیاستکهازآناستفادهمیکنند.اندرویدکیتکت
باعنواننسخه4.2همدراکتبر۲01۳بهکاربرانعرضهشدواولین
دستگاهیکهازایننسخهاستفادهمیکرد5Nexusبود.استفادهبهینه
ازحافظهدرایننسخهامکانپذیرشدوشماتنهابه51۲مگابایت

رماحتیاجداریدتاشاهدعملکردخوبیازگوشیخودباشید.

  آب نبات چوبی و شیرینی منحصر به فرد آن
برای که بودیم AndroidWear حضور شاهد اندروید از آخر نسخه ارائه از قبل
در اندروید5 عنوان با اندروید از نسخه آخرین بود. شده طراحی پوشیدنی گجتهای
۲5ژوئن۲01۴بودکهمعرفیشدوگوشیهاینکسوزوموتوروالقادربهدریافتاینبه
روزرسانیشدند.ایننسخهازاندرویدیکتحولعمدهدرطراحیرابطکاربریبهحساب
میآیدوشیوهجدیدیازطراحیبانامMaterialDesignرابنیانگذاشت.رابطکاربری
مسطحبههمراهانیمیشنهایزیباازویژگیهایایننسخههستند.دراندروید5شمامیتوانید
حسابهایکاربریمختلفیرادرگوشیخودتعریفکنیدتابتوانیدبهصورتهمزمان
دیگر توسط شما اطالعاتشخصی و کرده استفاده گوشی یک از نفره چند
صاحبانآنگوشیقابلنمایشنباشد.درایننسخهشمامیتوانیدتنظیم
کنیدکهگوشیشماتنهادرزمانهایخاصیسایلنتشودیافقط
رسانی اطالع شما به خاص نوتیفیکیشنهای برخی برای
به اندروید از نسخه این مارس۲015 در صوتیشود.
مشاهده آن ساختار در بیشتری بهبود و شد روز
شد.بدونشکسیستمعاملمحبوباندروید
تابهاینجایکاریکنسخهمنحصربه
رقیبدرعرصهسیستم بدون و فرد
هوشمند گوشیهای عاملهای
بودهوآیندهآنهمبهروشنی

قابلتصوراست.

  یک نان خامه ای خوشمزه ) همان نارنجک خودمان(
نامنسخه۲ازاندروید،کهبازهمدرسال۲00۹عرضهشد،نانخامهایبود.
احتماالتابهاینجایکارمتوجهشدهایدکهنسخههایمختلفاندرویدبافاصله
زمانیبسیارکمازهمبهکاربرانعرضهمیشدند.دراندروید۲،پشتیبانیاز
ایمیلMicrosoftExchangeوجودداشتوشمادرایننسخهمیتوانستید
بهصورتهمزمانچندحسابایمیلخودرادریکinboxمدیریتکنید.
برنامههایینظیربرنامهناوبریگوگلهمازدیگرقابلیتهایاضافهشدهبه
ایننسخهازاندرویدبود.اگربهخاطرداشتهباشیداینبرنامهمیتوانستنام
مقصدشمارادریافتکندوازمبداییکهدرآنقرارداریدیکمسیرآسان
برایرسیدنبهمقصدموردنظرتانرادراختیارتانقراردهد.برنامهدوربیندر
ایننسخهمیتوانسترویاشیایخیلینزدیکفوکوسداشتهباشدوگرفتن

عکسهایماکروودادنجلوههایرنگیبهعکسهاازایننسخهبودکهرواجپیداکرد.به
روزرسانیبعدیایننسخهدر1۲ژانویه۲010بودکهانجامگرفتودرآنویژگیهایینظیر
امکاناستفادهازتصویربکگراندانیمیشنیومتحرکوجودداشت.درهمینزمانبودکه
عطشگوگلبرایفعالیتبیشتردرصنعتتلفنهمراهبیشترشدوتصمیمگرفتکهپایخود
راازفعالیتصرفدرزمینهتولیدسیستمعاملفراترگذاشتهوخودشمستقیمابهتولیدسخت
افزارهمبپردازد.مدیرانگوگلدراینسالتصمیمگرفتندتایکگوشیهوشمندواردبازار
کنندویکتجربهتکرارنشدنیازیکگوشیهوشمندبههمراهیکنسخهمتفاوتازاندروید
رابرایکاربرانشانبهوجودآورند.گوگلبرایمحققکردناینخواستهاشباHTCهمکاری
کردونتیجهاینهمکاریتولیدگوشیNexusOneبود.اینگوشیبسیارنازکودارای
یکصفحهAMOLEDباوضوحWVGAبودکهبرایخودشدرآنزمانیکگوشیبسیار

سطحباالبهحسابمیآمد.

  اندروید 4 و یک بستنی حصیری
گوش�ی همراه به ۴ اندروید که بود اکتبر۲011 در
وهمان ارائهشد SamsungGalaxyNexus

که دستگاههایی که کرد اعالم گوگل موقع
میتوانندازاندروید2.3بهباالاستفادهکنندقادر
خواهندبودایننسخهازاندرویدرارویگوشی
بسیار تغییرات ۴ نسخه در باشند. داشته خود
مشهودبودندورابطکاربریهمتغییراتعمدهای
داشت.فونتپیشفرضاندرویدهمدرایننسخه
تغییرکردوگوشیهامیتوانستندازدکمههایمجازی
گوشیشان فیزیکی دکمههای جای به خود صفحه
استفادهکنند.دراندروید۴میزانمصرفاینترنتهم
مانندمیزانمصرفباتریبهصورتکلیروینمودار
قابلنمایشبودوشمامیتوانستیدمصرفاینترنتی
خودرابهتفکیکبرنامههاییکهداریددیدهوبهحد
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ش��رکتلنووازجملهشرکتهاییاستکهتوانسته
مدلهایباکیفیت��یازمحصوالتلپتاپوتبلت
راب��ههمراهقیمتمناس��ببرایکارب��رانخودبه

ارمغانآورد.
اکن��وناینش��رکتبهدنب��التولی��دلپتاپهای
اقتص��ادیس��ریG،س��ریBرانی��زب��هعنوان
محصوالتیباس��ختافزارمتوس��طوقیمتپایین،

تولیدوروانهبازارکردهاست.
محصوالتس��ریGوBش��رکتلنووباداش��تن
قیمتبس��یارمناسبخود،تاکنونبخشزیادیاز
ب��ازارلپتاپهایکمترازی��کمیلیونتومانرابه
دس��تآورندهاندوباوجودسختافزاراستفادهشده
درآنها،توانستهاندبرایمصارفروزمره،تماشای
فیلمووبگردیگزینهبسیارمناسبیبهنظرآیند.

Bنی��زازجمل��همحصوالتس��ریB5070 – F

میباش��دکهباداشتنظاهریزیباونمایشگر15.6
اینچیبااس��تقبالباالییازس��ویکاربرانروبهرو

شدهاست.
اس��تفادهازبدنهپالستیکیمرغوبدراینمحصول
باعثش��دهB5070دربرابرضرب��هوخشمقاوم
عم��لکردهوبههیچعن��واننمایانگرارزانقیمت

بودنایندستگاهنباشد.
همچنینازدیگرنقاطقوتآناس��تفادهازباتری۴
سلولیلیتیوم– یونباداشتن۳۲واتساعتتغذیه
میباشدکهمیتواندبهراحتیتا5ساعتوبگردی
دراینترن��ترابااس��تفادهازفناوریWiFiتضمین
نمایدکهباتوجهبهبازهقیمتیاینمحصول،میزان

نسبتاخوبیمحسوبمیگردد.

 سالم بایت. لپ تاپ من از ابتدا با درایورهای نصبی همراه 
بود. اما مدتی قبل که درایورهای آن را بـه روز کردم، پس از 
اکنون  و  شد  همراه  مشکالتی  با  سیستم  شدن،   Restart
به خوبی عمل نمی کند. از طرف دیگر به درایورهای قبلی نیز 
دسترسی ندارم. آیا راه حلی برای رفع مشکل و یا بازگرداندن 

درایورها وجود دارد؟ لطفا راهنمایی کنید.
اگرش��ماس��ختافزارسیس��تمرابهروزکردهاید،متوجهمیش��ویدکه
 Rollدرستکارنمیکند.یکیازراههایمشکلزداییاستفادهازابزار
Back Driverاست.بااینابزارشمامیتوانیددرایورقبلیراکهپیش

ازدرایورکنونینصببوده،بازگردانید.
ب��رایاینکارپسازنصبنرماف��زارRoll Back Driverمراحلزیر

رابهدقتدنبالنمایید.
ازمن��ویStartب��هControl Panelرفت��هورویSystemدوب��ار
کلیککنید.درپنجرهبازش��دهبهس��ربرگHardwareرفتهوروی

دکمهDevice Managerکلیککنید.)راهس��ادهتربرایدسترس��ی
بهDevice Managerاستفادهازدستورdevmgmt.mscدرپنجره

Runاست(.

ح��الدراینپنج��رهبهدنبالس��ختافزاریکهباآنمش��کلدارید
بگردید.برایمثالفرضمیکنیمکهکارتصدابادرایورجدیدمشکل
دارد.رویآنکلیکراستکردهوگزینهPropertiesراانتخابکنید.
 Roll Backراانتخابکردهورویدکم��هDriverس��پسس��ربرگ
Driverکلی��ککنی��د.باانتخ��ابگزینهYes،درایورس��ختافزاربه

وضعیتقبلیخودبازمیگردد.
الزمبهذکراس��تدرصورتیکهپسازنصببهروزرسانیهایجدید
درایورهایخود،تغییراتزیادیدرسیس��تماعمالنکردهاید،میتوانید
ابزارSystem Restoreرانیزامتحاننمایید.البتهدقتداشتهباشید
کهتاری��خبازگردانیSystem Restoreراب��هخوبیتنظیمکردهو

سپساعمالتغییراتراانتخابکنید.

اگربهخاطرداشتهباشید،درسالگذشتهافزایشششدرصدیتعرفه
وارداتنوتبوکبهکش��ور،اعتراضاتبس��یاریازمصرفکنندگانو
واردکنن��دگانای��نمحصوالترادرپیداش��توباوج��ودرکودبازار
کاالهایکامپیوتریدرآنمقطعازسال،باعثشدتابازارنوتبوکبا

نوساناتبسیاریدرسال۹۳همراهگردد.
ه��رچندک��هبناب��هگفتهمس��ئوالنایناق��دامبهبهان��هحمایتاز
تولیدکنن��دگانداخ��لص��ورتگرف��تاماوقت��یبهگذش��تهنگاهی
میاندازی��م،ازآنجاییکهدرداخلکش��ورهی��چتولیدکنندهبهنامی
درای��نصنعتوجودنداش��ت،تصویبقانونافزای��شتعرفههاباعث
ش��دتاش��یرینیحمایتازتولیدداخلنهایتب��هکامقاچاقچیاناین
عرصهتمامش��ودوبازاراینمحصوالتبارش��دچنددرصدیقاچاق

کاالروبهروگردد.
اکنونگویاتجربهایناقدامبرایمس��ئوالنکافینبودهوامسالنیزبا
وجوداعتراضقبلیکارشناس��اننسبتبهتبعاتمنفیچنیناقداماتی،
باافزایشمجددتعرفهکاالهایکامپیوتریروبهروهس��تیم.براساس
مصوبههیاتوزیرانکهازس��ویدفترمق��رراتصادراتووارداتبه
گمرککش��ورابالغشده،تعرفهوارداتنوتبوکدرسال۹۴از10به
15درص��دافزایشیافتهاس��تومالیاتبرارزشافزودهنیزدرس��ال

جدید۹درصدتعیینشدهاست.
هرچندکهانتش��ارخبرفوقدرحالحاضرتاثیرچندانیبرروندبازار
نگذاشتهامابهگفتهبرخیازکارشناساناتخاذواعمالچنینتصمیمی
باتوجهبهوضعیتبازارکامپیوتردراینمقطعازسالباعثخواهدشد

کهدرآیندهبارشدشدیدقیمتهاروبهروگردیم.
ازس��ویدیگرباتوجهبهاینک��هتولیدنوتبوکدرایران)باتوجهبه
نیازمندیاینصنعتبهفناوریهایباال(اساس��اهیچگاهمطرحنبوده

وش��رکتهایفعالدراینعرصهنیزتنهاب��همونتاژاینمحصوالت
مش��غولندوهمچنی��نبادرنظرگرفتناینک��هدرحالحاضرنهتنها
هیچبرندایرانیمطرحدرعرصهتولیدنوتبوکوجودندارد،بلکهحتی
هیچکدامازنوتبوکهایموجوددربازارنیزدارایبرچس��بیابارکد
"س��اختایران" نیستند؛ش��ایدکمیجایتعجبباشدکهتصویباین
قانونباچهتوجیهیدردس��تورکارمدیرانقرارگرفتهاست؟!وزمانی
اینتعجبدوچندانمیش��ودکهبامش��اهدهس��ابقهفعالیتبرخیاز
ش��رکتهایایرانیدرزمینهتولیدتجهی��زاتکامپیوتریمانندماوس،
صفحهکلی��دوحتیتبل��ت،هیچقانونحمایتی)درس��الجدید(برای
آنهاتدویننش��دهاس��ت.همچنینازدیگرنگرانیهای��یکهدراین
زمینهوجوددارد،افزایشغیرقابلکنترلقاچاقنوتبوکوتجهیزات
وابستهبهداخلکشورخواهدبود.چراکهباافزایشتعرفهوارداتاین
محص��والتودرکنارباالرفتن۲0تا۲5درصدیهزینهحملونقل
وافزای��شمالیاتبرارزشافزوده،صرف��هاقتصادیوارداتنوتبوک
توسطواردکنندگانداخلیکمترخواهدشدواینموضوعباعثمیشود
تازمینهگسترشقاچاقفراهمووارداتغیرقانونینوتبوکبهداخل
کش��ورباصرفهاقتصادیبیش��تریبرایقاچاقچیانهمراهگردد.چرا
کهتجربهمش��ابهاینموضوعدرخصوصافزایشتعرفههایموبایلو

تبلتدرسالگذشتههمچنانموجوداست.
درهرحالبایددانستکهتصویبقوانینتعرفهایدرخصوصحمایت
ازتولی��دداخلبایدباظرافتهاییهمراهباش��دک��هدرصورتنادیده
گرفت��نآنهاملزمبهپرداختهزینههایبیش��تریب��رایبازگرداندن
وضعی��تبازاربهحالتقبلخواهیمب��ودزیرازمانیکهراههایقاچاق
بهداخلکش��ورهموارگ��ردد،دیگرنمیتوانحتیتولی��درادرداخل

کشوراحیاءنمود.

 Monitor: 15.6” TFT LED-backlit LCD 

 Main Board: ----    

CPU: Intel Celeron 2957U 1.40 GHz
Memory: 2GB DDR3

VGA: Intel HD Graphics
HDD: 500 GB 5400 RpM

Weight: 2.5 Kg               
ODD: DVD-RW        

OS: ---- 

KeyBoard: ----

Mouse:     ----

Speaker:     ----

Printer:     ----

----    

    ----

----    

----    
----    

----    

----    

----

----    

    ----

    ----

----    

----    

به نام تولیدکنندگان، به کام قاچاقچیان!
صالح اسعد ی 

خوش قیمتی به نام لنوو

9/500/000 ريـال

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته

دربسیاریازسرورهایدیگرکهبهصورترایگانو
پولیموجودهستند،ذخیرهکنید.بهتراستقبلازاقدام
بهبارگزاری،فایلهارارمزکردهباشیدتاامکاندسترسی

دیگرانبهآنهاوجودنداشتهباشد.
درکنارموضوعپشتیبانگیری،خوباستکههمیشه
ابزارهاییبرایبازیابیاطالعاتدراختیارداشتهباشیم.
ایننرمافزارهاکمحجمهستندوکارباآنهاراحتاست.
از اینرومیتوانبهسادگیاطالع�اتحذفشده از
رویهارددیس�کهاوبسی�اریازحافظههایفلشرا

بازیابیکرد.
شرطالزمبرایامکانبازیابیفایلهاایناستکهپس
ازحذفشدنناخواستهاطالعات،فایلجدیدیبهجای
آنهاذخیرهنشدهباشد.یکحذفمعمولیبهمعنای
حذفآدرسفایلاست.یعنیفایلدرعملهمچنان
وجوددارداماآدرسآنازبینرفتهوغیرقابلدسترس
روی درهم اطالعات بازیابی، برنامه یک است. شده
حافظهراپیمایشنمودهوفایلهایاحتمالیموجوددرآن
رامییابدوآدرسآنهارااحیاءمیکند.بعدازبازیابییک
فایل،آنفایلبایددرمسیردیگری)بهغیرازمحلاولیه
آن(ذخیرهشودتاامکانبازیابیدیگرفایلهاازبیننرود.

رسانینیزهستندامادراینموردهزینهافزایشمییابد،
عالوهبراینکهفلشهابهطورناگهانیوتقریبابرای
همیشهخرابمیشوند،درحالیکههارددیسکودیسک
نوریمعموالقبلازکامالخرابشدن،نشانههاییبروز

میدهند.
پشتیبانگیری، منطقی و خوب راههای از دیگر یکی
استفادهازشبکهابریاست.شمامیتوانیداطالعاتکم
حجمخودرابهصورتآنالیندرمحیطایمیلخودویا

راهحلاست.میتوانیداطالعاتحیاتیرارویDVDذخیرهکنید،درحالی
کهقطعانسخهایازآنهانیزحتمابایدرویهارددیسکوجودداشتهباشد.
احتمالخرابشدنهمزمانهارددیسکوDVDهموجوددارد.بههمین
دلیلهمیشهبایدازسالمتهمزمانهردوقطعهآگاهیداشتهباشید.بهتر
ایناستکهDVDهایپشتیبانحداقلهردوسالیکبارتجدیدشوندوبا
دیسکهاینوجایگزینگردند،چراکهدیسکهاینوریعمردرازیندارندو
نمیتوانبرایهمیشهبهآنهادلخوشکرد.استفادهازحافظههایفلشنیز
بهعنوانپشتیبانایدهبدیبهنظرنمیرسد،درحالیکهفلشهاقابلبهروز

پاکشدنناخواستهاطالعاتازرویهارددیسک،حافظهجامدیافلش،
یکیازاتفاقاتناخوشایندیاستکهممکناستبرایهریکازکاربران
رایانهیاتلفنهمراهرخدهد.پشتیبانگیریازاطالعاتارزشمندومهم،
راهکاراصلیبرایجلوگیریازچنیناتفاقیاستامااینکارکمیپرهزینه
است.بههمیندلیلبایدابتدادرکدرستیازاطالعاتمهمداشتهباشیم.

هرفایلیکهبهسختیوباصرفهزینهزیادبهدستآمدهباشدویا
امکاندوبارهبهدستآوردنآنوجودنداشتهباشد،فایلیارزشمنداستکه
الیقپشتیبانگیریاست.بهعنوانمثال،عکسهاوفیلمهایخانوادگییا
دوستانه،دیگرقابلتکرارنیستندویااسنادوفایلهایشرکتیکهحاصل
کارچندماههیاحتیبیشتریکتیمهستند،ارزشمندمحسوبمیشوند.در
مقابلفیلمهایسینمایی،آلبومهایموسیقییاانبوهیازبرنامههاکهدر
بسیاریازرایانههاذخیرهمیشوند،گاهینهتنهاارزشپشتیبانگیریندارند
بلکهدرمواردمتعددیارزشنگهدارینیزندارند.فیلمیکهیکبارتماشاشده
واحتماالهرگزدوبارهتماشانمیشودیاآلبومیکهبههردلیلآنرادوست

ندارید،نبایدبیدلیلفضایحافظهشمارااشغالکند.
است. پشتیبانی هارددیسک از استفاده راه، بهترین پشتیبانگیری برای
RAIDاستفادهازهارددیسکاکسترنالیاامکاناتپیشرفتهتربهصورت
راهکارهایاصلیپشتیبانگیریهستند.نرمافزارهایمتعددینیزوجوددارند
کهاینکاررابهصورتخودکارودربازههایزمانیمنظمانجاممیدهنداما
برایبسیاریازکاربرانخانگی،استفادهازDVDبهصرفهترینوسریعترین

اطالعات ارزشمند را پاس بدارید!
پشتیبان گیری از فایل ها، شرط عقل است
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هفتهگذشتهنمایندگانمجلسشورایاسالمیدرجلسهایعلنی،سوال
مل��ینصرا...پژمانفردنمایندهمردممش��هدومرتضیآقاتهرانینماینده
مردمتهرانراازوزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتموردبررسیقراردادند.
ایننمایندگانازمحمودواعظیپرس��یدهبودندکهدالیلتوسعهشبکهو
پهنایبانداینترنتتوسطوزارتارتباطاتبدونپیوستفرهنگیوقبلاز
راهاندازیشبکهملیاطالعاتوبیتوجهیبهظرفیتداخلیوهمچنین

علتعدمابالغضوابطبهرهبرداریازاینترنتتلفنهمراهچیست؟
وکالیملتپسازاستماعسخناننمایندگانسوالکنندهوتوضیحات
وزی��رارتباط��اتدرنهایتپاس��خهایوزیرراقانعکنندهندانس��تندو
یازدهمی��نکارتزردمجلسب��هوزرایدولتیازده��مرابهمحمود
واعظیدادند.بهارس��تاننش��ینانبا70رایموافق،۹۹رایمخالفو
11رایممتن��عازمجموع1۹5نمایندهحاضردرصحنعلنیمجلس

اعالمکردندکهپاسخهایوزیرقانعکنندهنیست.
نب��ودپیوس��تفرهنگ��ی،یک��یازدالی��لانبوه��یازاعتراضاتبه
فناوریهایجدیددرکش��وربودهاس��ت.پیوس��تفرهنگ��ی،ارتباط
تصویریدرتلفنهایهمراهنس��لسوموباالترراازمیانبردوباعث
بلندشدنصدایاعتراضبهتوسعهفناورینسلسومدرکشورشد،در

حالیکهبایدگفتبسیاریازانتقادهامنصفانهنبودهاست.
توسعه3Gدرکشوربهرایتلبازمیگردد.اپراتورسومبایددردورهانحصار،
تماممراکزاستانهاراتحتپوششقرارمیدادامادرانجامکاملاینکار
ناموف��قبود.تاآنزمانهیچکسنگرانبس��تهفرهنگینبودودرتمام
س��الهاییکهرایتلازتعهداتخودعقبماندهبود،نهتنهاکسینگران
بستهفرهنگینسلسومینبودبلکههیچکسبهعقبماندگیکشورنیز
3Gاعتراضینداشت.همانزمانکشورهایمنطقهدرحالقدیمیکردن
وحرکتبهسمتLTEبودنداماکسیبهیادنداشتکهدربرنامهتوسعه

پنج��ماینگونهآمدهک��هدرپایانبرنامه،ایرانبای��ددرمنطقهازمنظر
پیشرفتفناوری،سرآمدباشدواینترنتوتلفنهمراهیکیازشاخصهای
پیشرفتدرفناوریهستند.آنزمانهیچکسنگرانبرنامهپنجمتوسعه

نبودوکسیبهسیاستهایدولتپیشیناعتراضینداشت.
حالبهیکبارههمان3Gبهپیوس��تفرهنگینیازپیداکردهوالبته

نداشتنپیوست،باعثشدهتامغایربابرنامهپنجمتوسعهباشد!
اینکهدولتیازدهمدرتوسعهپهنایباندداخلییابهطورخاصشبکه
ملیاطالعاتازبرنامهعقبماندهاس��ت،جایتردیدنیس��تاماسوال
مجلس��یان،اینعقبماندگیرامتذکرنمیش��ودوتنهابااتکابهآن،به
اینترنتحملهمیکند.درواقعمیتواناینطورفرضکردکهاگروزارت
ارتباطاتتنهادرتوسعهشبکهملیاطالعاتعملکردبدیداشتوهیچ
اقدامیبرایتوسعهپهنایبانداینترنتدرکشورانجامنمیداد،همهچیز
درصلحوصف��ابودووزیرارتباطاتنیزکارتزردنمیگرفت.عجیبتر
اینجاستکهوزیرارتباطاتکارتزردگرفتهاست،نهبهخاطراینکه
درتوس��عهشبکهملیاطالعاتضعیفعملکردهبلکهبهخاطراینکه

درتوسعهپهنایبانداینترنتعملکردخوبیداشتهاست!
کس��انیکهبهپیوستفرهنگیاینترنتپرسرعتایرادمیگیرند،بایدبه
اینس��واالتپاسخدهند.کداممحتواوجودداردکهبااینترنتپرسرعت
قابلدسترسباشدوبااینترنتکمسرعتقابلدسترسنباشد؟ازمنظر
فنیتفاوتتنهادرزماناس��ت،پسچرااینترنتکمسرعتبهپیوست
فرهنگینیازندارد؟تابهامروزازADSLبهعنواناینترنتپرسرعتدر
کشوریادشدهوالبتهپیوستفرهنگینیزنداشتهاست.چرانمایندگانبه
ADSLپیوستفرهنگیآناعتراضینداشتند؟یامبادامیدانستهاندکه
خیلیهمپرس��رعتنیستوالبتهاعتراضینمیکردند؟جایتاسفدارد
کهبرخوردبانیازهایارتباطیکشور،رنگوبویسیاسیبهخودبگیرد.

کارت زرد به اقدام خوب
10/550/000 ريال وحید     صفایی

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

i7 4790
   i5 4440 1150

i3 3240

G2030 3MB/3GHz

G1820  (2mb   2.7GHz)  1150

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

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

 BIOSTRAR GT 650 1GB

ASUS 5450 2GB / SG

Sapphire 5450 / 1GB DDR3 / FU

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

ASUS Z87 K / FU
ASUS H87ME /VS

GIGA P81   D3 (3pci/usb3/paralel) 

GIGA H61M S2PT  /AJ

ASROCK H61MDPS  SYBER

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

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

           4GB GEIL /1600/ EVO Veloce

2GB APPACER / 1600  / SG      

2GB PATRIOT 1600 / VS             

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

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

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

500 TOOSHIBA 32MB / FU   

1/170/000 ريال
610/000 ريال

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

 EXTERNAL / PIONEER
LITEON BOX SAZGAR
 PIONEER OEM LIFE

HP  BOX SYBER
SAMSUNG OEM SARIR

 سالم بایت. لطفا در خصوص WiDi و نحوه عملکرد آن 
توضیح بفرمایید. با تشکر 

اصط��الحWiDiدرواقعبهنوعیازفناورینمایشبیس��یماینتلگفته
میش��ود.WiDiیکفناوریمتداولدرلپتاپهایمیانقیمتوسطح
باالاس��ت.مخصوصالپتاپهاییک��هرویویژگیه��ایمولتیمدیاو

سرگرمیهایخانگیتاکیدزیادیدارند.
اگ��رای��نویژگیدرنوتبوکش��ماوج��وددارد،میتوانیدب��اخریداری
گیرندههایWiDiواتصالآنبهتلویزیونخود،نمایش��گرلپتاپخود
رابهطورکاملرویتلویزیونمنتقلنمایید.)البتهبرخیازتلویزیونهای

جدیدازاینویژگیبرخوردارند(.
ای��نروشب��رایپخشفیل��مووبگ��ردیرویHDTVبس��یارعالی
کارمیکن��دام��اازآنجای��یک��هWiDiهنوزب��هاندازهکافیس��ریع
نیس��تاس��تفادهازWiDiب��رایبازیه��ایاکش��نوس��ریع،زیادبه
کارنمیآی��د.همچنی��ندراینروشمیتوانیدبدوناس��تفادهازس��یم،

ص��دایسیس��تمخودرانی��زباکیفیتباالب��هتلویزونمنتق��لنمایید.
 سالم بایت. آیا روشی برای مشاهده رمز عبور ذخیره شده 

وای فای روی سیستم وجود دارد؟ لطفا راهنمایی کنید.
درصورتیکهازقبلرمزعبورWiFiرادرسیس��تمخودذخیرهکردهاید،

برایمشاهدهمجددرمزعبورذخیرهشدهمراحلزیررادنبالکنید:
1-ابتدابااستفادهازکلیدهایترکیبیWin+RپنجرهRunرابازکنید.
۲-درمحیطRunعبارتncpa.cplراتایپنماییدوEnterرابزنید.

Wire-رویکانکش��نشبکهNetwork Connections ۳
lessخودکهبهآنمتصلهس��تیدراس��تکلیکنمایی��دوStatusرا

انتخابکنید.
۴-درپنجرهبازشدهرویWireless Propertiesکلیککنید.

5-درپنجرهجدیدبازشدهبهزبانهSecurityبروید.
اکنونبافعالسازیتیکگزینهShow Charactersمیتوانیدرمزعبور

ذخیرهشدهاینشبکهرامشاهدهکنید.

| Drive |

| HDD |

| RAM |

| Motherboard |

| GraphicCard |

| CPU |یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار

راههایعالجگرمشدنرایانهها،غبارروبیسیستماست.
گردوخاکبهخصوصدرنواحیخشک،بهسادگیهمه
قطعاترایانهرامیپوشاندوفرآیندخنکشدنراباکندی
مواجهمیسازد.بااستفادهازدستگاهتولیدبادویابااستفاده
ازجاروبرقیهایقوی)بدونتماسوضربهبهقطعات(،
گردوخاکراازقطعاترایانهخودپاککنید.اینکار
میتوانددرموردرایانههایپرازگردوخاک،چنددرجهای
دمایسیستمراپایینبیاورد.دومینراهحل،استفادهاز
فنهایبیشتراست.هراندازهکههوایدرونکیسبا
سرعتوشدتبیشتریجریانداشتهباشد،رایانهسریعتر
خنکمیشود.استفادهازفنمعموالباعثافزایشایجاد
سروصدایبیشتررایانهمیشود.برایرفعاینمشکلاز
فنهایجدیدترموسومبهSilentاستفادهکنید.اینفنها
کامالبیصداکارمیکنندوافزودنیکیاچندتاازآنهابه
کیسرایانه،موجبآزارکاربرآننمیشود.حتیبدنیست
برایآرامشبیشتراعصاب،فنهایپرسروصدایفعلی

رانیزباایننوعفنهاتعویضکنید.
دستآخرازقراردادنرایانهدرمحلیکهآفتاببهطور
مستقیمرویآنمیتابدویابهطورکلیازبادکولرهای

خنکبینصیباست،پرهیزکنید.

ازمانیتورینگدما،بهسادگیمیتوانیددریابیدکهآیارایانه
شماداغمیکندیانه.الزمبهتوضیحاستکهبسیاریاز
پردازندههایجدیدمجهزبهفناوریTurboدربازههای
کوتاهیاززمانبهاوجفرکانسکاریخودرسیدهبرای
چندثانیهداغترازدیگراوقاتخواهندبود.اینزمانهارا
نبایدبهحسابداغشدنسیستمگذاشتودمایمتوسط
دربازههایطوالنی)حداقل10دقیقه(میتواندمالک
گرمشدنبیشازحدرایانهتلقیشود.یکیازسادهترین

خود،دخالتبیشتریداشتهباشد.متناسببابرندسازندهپردازنده،کارتگرافیک
ومنبعتغذیه)سهعاملیکهبیشترینحرارترادردلکیستولیدمیکنند(
میتوانیددمایمناسبکاریبرایرایانهخودراشناساییکنید.بامراجعهبه
سایتسازندهمیتوانیددریابیددمایمناسبکاریبرایهرقطعهدقیقاچنددرجه
سانتیگراداست.رایانهبرایمحافظتفیزیکی،دمایبسیارباالراتابنیاوردهوبه
سرعتخاموشمیشوداماگاهیدردمایقابلتحمل،راندمانسیستمکاهش
مییابد.ایناتفاقبهخصوصدرهنگاماجرایبازیهارخمیدهدوکاربرانآن
رابهشکلافتفریمیاتوقفلحظهایبازیدراوجتحرکات،تجربهمیکنند.بعد

از یکی الکترونیکی، تجهیزات و رایانه رفتنحرارت باال درفصلگرما،
مشکالتشایعکاربرانرایانهمحسوبمیشود.البتهاینمشکلمحدودبه
رایانههانمیشودوحتیممکناستگوشیهایتلفنهمراههوشمند،تبلتها
وخیلیازلوازمالکترونیکیدیگردراینفصلداغکردهوعملکردضعیفتر،
غیرقابلپیشبینیویاحتیپرخطاییازخودنشاندهند.ممکناستبرخیاز
کاربرانبهسببموقعیتجغرافیاییوآبوهوایمحیطی،هرگزمشکلداغ
کردنرایانهراتجربهنکنندامابااینوجودبیشترمناطقجغرافیاییکشورمان،
پتانسیلتجربهدمایبیشازحدگرمرابرایرایانههادارد.ازاینروبدنیست
کهوضعیتدمایرایانهخودرادرنظربگیرد.برایمانیتورکردنوضعیتدمای
رایانه،نرمافزارهایگوناگونیطراحیشدهاند.یکیازنمونههایسادهوکارآمد
ایننرمافزارها،HWMonitorاست.میتوانیدایننرمافزاررابرایویندوزاز

نشانیزیردریافتکنید:
http://goo.gl/5FOyRu 

البتهایننرمافزارلزومابهتریننیستومیتوانیدنرمافزارهایمشابهوغیر
رایگانیرابیابیدکهخدماتبیشتریبهشماارائهکنند.اصولکارایننرمافزارها
براستخراجاطالعاتدریافتشدهازسنسورهایموجوددررایانهاستواراست.
باتوجهبهاهمیتکنترلدمادررایانه،سیستمعاملبهطورپیشفرضو
غیرقابلچشمپوشی،دائمااطالعاتسنسورهایدماراقرائتووضعیت
سیستمرامدیریتمیکند.ایننرمافزار،اطالعاتمشابهراقرائتوبهکاربر
نمایشمیدهدوکاربرنیزمیتوانددرموردتصمیمگیریوضعیتدمایرایانه

رایانه ها داغ می کنند
چند روش ساده اما موثر برای داشتن رایانه ای خنک تر
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افراد از بسیاری موردعالقه که ازشاخههایی یکی
استطراحیوساختتیزرهایاافکتهایانیمیشنی
سه یا بعدی دو صورت به غالبا تصاویر این است.
صورت به یا عکس صورت به و هستند  بعدی

فایلهایویدئوییذخیرهخواهندشد.
دربسیاریازمواقعهماینامکانوجودداردکهشما
فیلمیاتصویریمتحرکداشتهباشیدوبخواهیدبه
به است ممکن فایل این کنید. اضافه را فایلی آن

صورتیکنوشتهیایکعکسباشد.
خواهیم معرفی را افزاری نرم شما به هفته این در
فیلمهای یا تصاویر به بتوانید آن باکمک که کرد
گرافیکهای یا بعدی سه متنی نوشتههای خود

افزارکه نرم این کنی�د. اضافه را دلخواهخود مورد
محصولیازشرکتاواتراسپی�ساس�ت،بالفتیتلر

BluffTitler DX9نامدارد.

گونه هر نرماف�زار این از استف�اده با میتوانید شما
متنسهبعدیرابهصورت�یحرفهایطراحیکرده
فای�لهایموردنظرخود آسانیروی به را وآنها

قراردهید.
با نرمافزار این نصب از پس میتواند کاربر هر
کمکامکاناتیکهدراختیارشقراردادهمیشود،از
افکتهایحرفهایبرایمتحرکساختنمتنمورد
نظرخوداستفادهکند.بهطورمثالشمابااستفادهاز
ایننرمافزارقادرخواهیدبودکهنوشتهایسهبعدی
و ورود یا داده حرکت خود نظر مورد فیلم روی را

خروجآنرابهتصویرتنظیمکنید.
در هم را دیگ�ری امکانات قدرتمند نرمافزار این
میتوان نمون�ه عنوان به میدهد. قرار شما اختیار
آن از استف�اده با شما که کرد اشاره مورد این به
میتوانیدمنوهایزیبایتصویریرارویفیلمهایا
کار، این با و کرده طراحی خود نظر مورد تصاویر
فایلهایتانشگفت درهنگامپخش را افراد دیگر
از استفاده با میتوانید شما همچنین کنید. زده
کمکی نرمافزار یک از اینکه بدون افزار نرم این
با را انیمیشنی افکتهای کنید، استفاده دیگر
در افزار نرم این که ابزارهایی سادهترین کمک

بسازید. و کرده طراحی میدهد، قرار اختیارتان
نکتهجالبیکهدرموردایننرمافزاروجوددارداین
استکهپاسخگویتمامینیازهایکاربراناست.به
عبارتدیگراگرشمایککاربربسیارمبتدیهستید
وتابهحالبااینگونهازنرمافزارهاکارنکردهایدبه
آسانیمیتوانیدبااستفادهازفایلیکهایننرمافزاربه
بامنوهای عنوانراهنمادراختیارشماقرارمیدهد
بر را خود نیازهای کلیه راحتی به و شده آشنا آن

طرفکنید.
عالوهبراینمورداگرشمایککاربرحرفهایهستید
بایکگشتکوچکدرمحیطنرمافزارقادرخواهید
و کرده پیدا آشنایی آن قسمتهای کلیه با که بود
به است دادهشده قرار اختیارتان در امکاناتیکه از

بهترینشکلممکناستفادهکنید.
این به میتوان افزار نرم این تواناییهای دیگر از
مورداشارهکردکهبهصورتپیشفرضافکتهای
جذابیدرمحیطنرمافزاربهصورتآمادهقرارداده
این از آسانی به میتوانند کاربران که است شده

افکتهااستفادهکنند.
و بوده سازگار عاملها سیستم کلیه با نرمافزار این
آن میتوانید شما دارد. قدرتمندی گرافیکی محیط

راازنشانی
http://goo.gl/NE9zeQ

دریافتکنید.

اینش��مارهقصدداریمکميدردنیايلپتاپقدمبزنیم
ون��کاتکل��يالزمبرایآنرام��رورکنیم.اینمطلب
راهنمايخریدنیستبلکهبیشترميخواهدخوانندهرابا
رویکردهايمختلفيکههرکاربرلپتاپدارد،آشناکند.
ازی��کمنظرکليکاربراننوتب��وکراميتواندرپنج
کالسمختلفتقس��یمبنديکرد.دستهاولبهکاربران
ردهاپراتوريبااستفادهسبکوحداقلبودجهتعلقدارد؛
جایيکهدس��تگاههايحاضردراینردهبهعلتقیمت
پائین،بیش��ترموردتوجهدانش��جویانواف��رادبابودجه
محدودوکاربريس��ادهقرارميگیرد.اینمدلهاحوزه
قیمت��يآنهاازحوال��ي۴50هزارتومانآغازميش��ود.
دومیندس��تهدراینتقسیمبنديکاربراننیمهحرفهاي
باکاربريغیرگرافیکيميباشندکهازنیازهايپردازشي
RAMباالیيبرخورداربودهوس��رعتپردازندهوحافظه
برايآنهاحرفاولوآخرراميزند.ایندستهبهکارت
گرافیکباالاحتیاجچندانينداردوظاهردس��تگاهنیزدر
انتخابآنهانقشبزرگيایفانميکند.عمدهکاربراناین
وسیلهبهاندازهکوچکصفحهنمایشدرراستايکاهش
وزندستگاهبس��یارتوجهميکنند؛فاکتوريکهباتوجه
ب��همیزانجابهجایيکاربرانای��نردهکامالضروريبه
نظرميرس��د.قیمتدستگاههايحاضردراینکالس
کاربرياززیریکمیلیونتومانتابااليدومیلیونتومان
ادامهدارد.دستهسومکاربرانحرفهايگرافیکيباکاربري
غیربازيهستندکهفاکتورهایيچونابعادونوعصفحه
نمایش،پورتهايوروديوخروجيکاملوالبتهکارت
گرافیکهايحرفهايس��هبعدياهمی��تفراوانيبراي
آنهاداردعمدهمدلهايقابلاش��ارهدرایندس��تهکه
ازتنوعبرنديکمترينیزنس��بتبهسایرینبرخوردارند
درکالسقیمتي1۲00تا1800میلیونتومانقراردارند.
چهارمیندستهبهکاربرانغیرحرفهايگرافیکيباکاربري
بازيتعلقداردکههدفاصلياینافرادازخریدنوتبوک
همان��ابازيکردناس��ت.صفحهنمایشهايبزرگوبا
کیفیت،کارتهايگرافیکپیشرفتهوالبتهپردازندههاي
پرقدرتمهمتریننیازهايافرادحاضردرایندس��تهرا
تشکیلميدهند.آخریندستهدراینتقسیمبنديکاربران
حرفهايبااستفادهطوالنيمدتوسنگینهستندکهاز
دستگاهخودبهمانندیکدسکتاپواقعياستفادهکردهو
وزنواندازهبسیارباالوصفحهنمایشبزرگازمهمترین
مواردهمیش��ههمراهاینکالساست.وضوحFHبراي

صفحهنمایشوبرخ��ورداريازکارتگرافیکهايقوي
درکن��اردیگرویژگيهايمهمپردازش��ياینمدلهارا
برايافرادباکاربريبازينیزمناسبمينماید.ازکاربران
مختلفب��اکاربريهايگوناگونک��هبگذریمبرندهاو
شرکتهايمهمتولیدکنندهنوتبوکنیزنقشمهميدر
انتخابنهایيکاربرانایفاميکنند.مهمترینبرندهاي
،Sony ،Dell ،HPحالحاضربازارهايداخليش��امل
ایسر،فوجیتسوزیمنسوایسوساستکههرکدامسهم
مش��خصيازبازاردرردههايگوناگونداشتهواغلبدر
ردهخ��ودموفقنیزظاهرش��دهاند.البتهبهجزاینموارد
شرکتهايدیگريهمچونتوشیبا،MSIولنوونیزدر
ای��نبازارنقشدارندکهالبتهمیزانفروشآنهابادیگر
مدلهايیادش��دهقابلمقایس��هنیست.جایگاهجهاني
سونيبسیارپایینترازآنچیزياستکهدرایرانوجود
دارد.محصوالتاینش��رکتتقریبادرتماميکالسها
حضوردارنداماتمرکزس��ونيبیشازهمهبرتنوعاندازه
WوPصفحهنمایشاس��ت؛جایيکهازردهنوتبوکي
بااندازهزیر10اینچتاس��ريAWباصفحهنمایشهاي
18اینچيرادراینگروهميتوانیافت.داستاندرمورد
دومینشرکتپرفروشداخليیعنيDellاندکيمتفاوت
اس��ت.جایيکهاینشرکتمحصوالتمختلفخودرا
درششدستهباکارایيهايمختلفتقسیمبنديکردهو
تقریبادرتماميردههاازاکثراندازههايمهمصفحهنمایش
اس��تفادهنمودهاس��ت.ایندس��تهبنديهاشاملس�ري
،Inspironس���ريارزانقی�م���ت،Miniن�وتب�وکي
،Studioزیبارویانسري،Vostroسريمخصوصکار

مدلهايمولتيمدیايXPSوباالخرهسريحرفهاي
Latitudeميگ��ردد.ش��رایطدرم��وردHPبهعنوان

سومینبرندعمدهبازارحتيمتفاوتترازقبلاست.این
ش��رکتمحصوالتشرادرچهاردستهتقسیمکردهکه
مسئلهقیمتعمدهتریننقطهاختالفآنهااست؛جایي
کهس��ريPavilionمحلحضورمدلهايپیشرفتهو
گرانقیم��تاینبرند،س��ريCompaqبهنمونههاي
اقتصاديوارزانقیمت،سريTXبهرده"تبلتپيسي" 
وباالخرهس��ريMiniبهنوتبوکه��ايرنگارنگآن
بازميگردد.ایس��رکهدربازارجهانيپسازHPدومین
برندپرفروشبهحس��ابميآیدبهواسطهقیمتبسیار
مناس��بدستگاههايخوددربازارمعروفاست.ایسرنیز
محصوالتخودرادرش��شگروهارائهميکندکهالبته
فقطیکس��ريآنیعن��يAspireدربازارهايداخلي
دیدهميش��ودکهاینموضوعالبتهکامالبهپائینبودن
قیمتاینگروهبازميگردد.شرکتخوشآتیهAsusکه
درآخرینفهرستردهبنديجهانينیزبسیارخودراباال
کش��یده،دیگرنامياستکهاندکاندکدرحالمطرح
ش��دنبهعنوانیکيازمهمترینبرندهايداخلياست.
محصوالتاینشرکتنیزدرششدستهباکارایيهاي
مختلفتقسیمبنديشدهکهتقریباتماميآنهادرقیمت
نسبتاباالباهممشترکند.نوتبوکهايارزان"فوجیتسو
زیمن��س" نیزازجملهمواردموردتوجهکاربرانداخليبه
حسابميآیند؛جایيکهمخصوصاسريEsprimoو
Amiloاینشرکتبهواسطهقیمتهايبسیارمناسباز

فروشباالیيبرخوردارشدهاند.

 سالم بایت. شرایط افزایش رتبه سایت در موتورهای جست وجوگر 
اول  گزینه های  بین  در  را  سایت  یک  می توان  چگونه  و  چیست 

جست وجوهای اینترنتی قرار دارد؟ با تشکر
بهطورکلیتمامموتورهایجستوجوگرازسهمولفهمتن،لینکومحبوبیتدر

الگوریتمرتبهبندیخودبهرهمیگیرند.
ممکن جایگاه باالترین تا را مولفه هرسه که بود خواهد گونه این ایدهآل حالت

بهینهسازینماییم.
برایافزایشرتبهسایتخودمواردزیررادرنظرداشتهباشید.

میکنند، بایگانی را هرصفحه عبارتهای و کلمات موتورهایجستوجوگر، -1
لذابرایعملکردبهتر،شمابایدکلماتدلخواهرادرمکانهایمهمکدهایسایت

خودقراردهید.

۲-مهمترینبخشدرمولفهمتن،انتخابعبارتهایکلیدیسایتاست.شماباید
عبارتهاییرابرگزینیدکهواقعامخاطبانسایتتانآنهاراجستوجومیکنند.

کلماتکلیدیکهانتخابمیکنیدبایددارایشرایطزیرباشند:
مربوطبهموضوعاصلیسایتباشند.

مطمئنباشیدکهکاربراندیگرآنهاراجستوجومیکنند.
خیلیرقابتینباشند.بهعبارتدیگرآنکلمات،کلماتکلیدیسایتهایبسیار

دیگرینباشند.
الزمبهذکراستموتورهایجستوجوگربههنگامارزیابیورتبهبندیصفحات،
براییکموتورجستوجوگرمهم دارند.متنیکه زیادی توجه بهمحتوایآنها
میباشد،برایمخاطباصلیشماهممهماستودرواقعمنظورهمانمتنیاست

کهمخاطبشمابههنگاممراجعهبهسایتمیتواندبخواند.
منظورازمتنمهم،متنیاستکهدوشرطزیررادارامیباشد:

متنبایدبدونانجامهرگونهعملخاصیدرمرورگرهایاستانداردقابلرویت
باشد.

ویرایشگر بهیک ازمرورگرخودکپیکردهو رامستقیما بتوانیدمتن باید شما
متنانتقالدهید.

۳-عنوانصفحهبههمراهمتننمایانآن،مکانهایمهمیهستندکهبایدتوجه
ویژهایرابهآنهامعطوفبدارید.موتورهایجستوجوگرآنهارابهعنوانمحتوای
اصلیسایتدرنظرمیگیرندوبهینهسازیمناسبآنهادررتبهبندیسایتتاثیر
قابلتوجهیدارد.لذانوشتنمناسبعنوانصفحهرامانندیکقاعدهاصولیهمواره

مدنظرداشتهباشید.
درنوشتنآندقتکنیدکهدرعینحالکهحاویکلماتکلیدیاستبایدبتواند

کاربرانرابهکلیککردنوآمدنبهسایتشماترغیبکند.

۴-سعیکنیدهرصفحهسایتتانبهنوعیبهموضوعاصلیمرتبطباشد.اینکهبه
شماتوصیهمیشودبههرسایتیلینکندهیدوازهرسایتیلینکنگیریدهمدقیقا

بهخاطرهمینموضوعاست.
وقتیموتورجستوجوگریموضوعاصلیسایتشمارابداند،هریکازصفحات
سایتبهطورخودکارمرتبطباهمانموضوعتشخیصدادهمیشودوشانسکسب

رتبههایباالافزایشمییابد.
درنهایتالزمبهذکراستکهافزایشرتبهدرموتورهایجستوجوروشهایبسیار
متنوعیدیگرینیزداردکهبامطالعهواستفادهازآنهامیتوانیدسایتخودرادر

میانگزینههایاولهرجستوجوقراردهید.

در  کاربردی  چه  و  چیست  ریجستری  اصطالح  بایت.  سالم   
سیستم های کامپیوتری دارد؟

و نرمافزارها تنظیمات تمام که است ویندوز سیستمعامل در مکانی رجیستری
سختافزارهادرآنبهثبتمیرسد.

رجیستری،حاویاطالعاتیاستکهویندوزدرحینعمل،بهطورپیوستهومکرر
بهآنهارجوعمیکند.

اینبخش،نقشیکلیدیدرپیکرهبندیوکنترلسیستمعاملویندوزایفاکردهو
همچونانباریاستکهتنظیماتکلیسیستم)اعمازنرمافزاریوسختافزاری(و
تنظیماتخاصهرکاربررادرخودجایمیدهد.نقشاینبخشدرویندوزچنان
استکهتغییردرآن،تاثیراتبنیادینیبرعملکردکلاینسیستمعاملخواهدداشت.
بهخاطرهمیناهمیتوحساسیت،رجیستریازدیدودسترسیکاربرانعادیبه

دورنگاهداشتهمیشود.
کلید سه کنید، مشاهده سریعا را شده ایجاد تغییرات بتوانید که این برای
انتخاب را Task Manager دکمه بعد و دهید فشار همزمان را Ctrl+Alt+Del

ExplorerرافشاردادهوبعدمدخلProccess Tabکنید،ازپنجرهظاهرشده
راانتخابکردهودکمهEnd Proccessرابزنید)دراینمرحلهExplorerبسته
خواهدشد(وبعدواردApplication TabشدهودکمهNew Taskرابزنیدوبعد

نامExplorerراتایپکنید.
را تغییرات میتوانید و میشود راهاندازی دوباره اکسپل�ورر OK دکم�ه زدن ب�ا

مشاهدهنمایید.
توجهداشتهباشددربعضیازدستوراتراهاندازیدوبارهExplorerموثرنمیباشدو

تنهاراهآنRestartمیباشد.

طراحی متون به شکل حرفه ای
 گلسـا ماهیـان

دستگاهی با نام لپ تاپ
هر آن چه در مورد لپ تاپ ها نیاز است بدانیم

ITدراجتماعپرسشازشماپاسخازما

مبتدیان
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ممکناس��تکهبهدلیلنوعکاريکهداریدمجبور
باشیددرکنفرانسهاوسخنرانيهايمختلفشرکت
کنی��دوليبهدلیلمش��غلهفراوانکاريیانداش��تن
تمرک��زالزمنتوانی��دبهخوب��يازتماميبخشهاي
س��مینارهابهخوبياس��تفادهکردهوازهرآنچهکه

ميخواهیدنتبردارید.
درچنینشرایطيشایددوستداشتهباشیدکهکسي
همراهتانبودوبرايش��ماتمامنکاتمهموکلیدي
رایادداش��تبرداريميکردتابتوانیدآنهارادرآینده

مرورکنید.
گذشتهازمسائ�لکارياینامکانهموجودداردکه
شایددانش��جوبودهوبخواهیدازحرفهاياستادتان
یادداش��تبرداریدوبعداآنهارام��رورکنیدیااصال
شایدیکخبرنگارباشیدوتصمیمبهمصاحبهبایک

فردمهمرادارید.
بههرحالبس��تهب��ههرنوعنیازيک��هدررابطهبا
یادداشتبرداش��تندارید،ممکناستباوجوددقتي
ک��هب��هخرجميدهی��دبازه��مدرجاه��ايکلیدي
وقس��متهايمه��مس��خنرانيکم��يج��اماندهو

یادداشتهايشماناقصشود.
شایدباخودتانفکرکنیدکهاینروزهااپلیکیشنهاي
بسیارمتنوعيبراياینکهصداهاراضبطکنیدوجود
داردام��ابایدگفتکههمهاینبرنامههامش��کالتي
دارند.اینابزارهاوبرنامهها،کلس��خنرانيراضبط

ميکنندوش��ایدش��مانیازداش��تهباش��یدکهتنهااز
قسمتهايمهمیکسخنرانيیادداشتبرداريکنید.
بهاینترتیبش��مامجبورميش��ویدکهبعدازتمام
ش��دنضبطصدا،دوبارهس��خنرانيراازابتداتاانتها
گ��وشکنیدتادوبارهبهقس��متهايمهموکلیدي

سخنرانيبرسید.
امامااینهفتهبهش��مایکنرمافزاربسیارمتفاوتبا
ن��امCogiمعرفيميکنیمکهکميبادیگربرنامهها

متفاوتاست.
درزمان��يکهش��ماای�ناپلیکیش��نرااجراميکنید،
دره��رزمانيبهجایيرس��یدیدکهاحس��اسکردید
س��خنرانحرفمهم�يرازدهاس���ت،کافياس��ت
دکمهضبطرافش��اردهیدت��اایننرمافزاربهصورت
خودکاربه۳0ثانیهقبلبازگش��تهویکفایلصوتي
برايش��مادرستکندکهش��املصدايسخنراناز
۳0ثانی��هقبلتازمانياس��تکهش��مادکمهتوقف

صدارافشاردهید.
همینابتکاریاخالقیتبس��یارس��ادهباعثش��دهتا
Cogiبهیکبرنامهکاربرديبسیارمحبوبدرمیان

افرادتبدیلشود.
ای��نبرنامهدرح��الحاضربهص��ورترایگانبراي
پلتفورمه�ايدس��تگاههايآندروی��دوآياواسارائه
ش��دهاس��توازدیگ��رویژگيه��ايآنميتوانبه
امکانتگکردننامس��خنرانرويهرقطعهصوتي

یاامکانپیوس��تیکفایلمتنيبههرقطعهصوتي
اش��ارهکرد.همچنی��نامکانآپلودقطع��اتصوتيو

اشتراکآنهاوجوددارد.
نسخهس��ازگاربادستگاههايتلفنهمراهآندرویداین
برنامهراازلین��کزیرميتوانیدباحجم1۲مگابایت

دریافتکنید.

http://goo.gl/u1Tgxl

یک منشی نت بردار داشته باشید

بسیاريازافرادهستندکهبرعکسبازيهايپرسرعت،
بهدنبالبازيهایيهس��تندکهحالتماجراجویيداردو
جداازهیجانيکهدارد،فکرشمارادرگیرخودشمیکند.
اگرش��ماهمبهاینس��بکازبازيهاعالقهداریدبازي
Dream Chamberی��اهماناتاقرویایيرابهش��ما

پیش��نهادميکنیمکهیکبازيفوقالعادهزیبادرسبک
بازيهايماجراجویيوفکرياس��ت.اینبازيکارياز
استودیويبازيسازيAnumanاست.اینشرکتتابه
Garfield kartحالبازيه��ايکمنظیردیگرينظیر
DraculaوSyberiaراب��راياندروی��دتولیدکردهو

تمامياینبازيهاباگرافیکاچديخیرهکننده،کاربران
رابهخودجلبکردهان��د.Dream Chamberتاقبل

ازاینبرايسیستمهايرایانهايارائهشدهبودامااکنون
براياندرویدهمارائهشدهاست.دراینبازيشمادرنقش
چارليکهیککارآگاهباهوشاستبایدواردمکانهایي
اسرارآمیزمانندیکاتاقرویایيشویدودرگیرماجراجویي
ميشوید.داستانبازيهمازاینقراراستکهچارليدر
افتتاحیهیکموزهش��اهددزدیدهشدنوقتلیکانسان
اس��تودرادامهبهدنبالپیداکردنعامالناینجنایت
است.ازدیگرویژگيهاياینبازيميتوانبهچندزبانه
بودنآناش��ارهکرد.صدايای��نبازيدرحالحاضربه
زبانهايانگلیسي،فرانسه،آلماني،ایتالیایيواسپانیایي

وجوددارد.برايدریافتآنازلینکزیراستفادهکنید.
http://goo.gl/A04007

 دوسـتان عزیز بایت؛ سـوال های خـود را در زمینه تلفـن همراه به 
آدرس ایمیل زیر ارسـال فرمایید. توجه داشته باشید سواالت ارسالی 

به این آدرس تنها در زمینه تلفن همراه باشد.
Byte.Hamrah@gmail.com

 با سـالم. من گوشـي سامسـونگ بـا سیسـتم عامل آندروید دارم. 
پیامک هاي فارسـي را به صورت عالمت سـوال دریافـت مي کنم. چه 

طور مي توان این مشکل را از بین برد؟
بایدبدانیدکهدربرخيازگوش��يهايآندرویديوبهخصوصگوش��يهايشرکت
سامس��ونگ،پیامکهايفارسيبدونهیچمشکليدریافتميشونداماپیامکهاي
ارس��اليپسازارس��الدرگوشيگیرندهبهصورتعالمتس��ئوالظاهرميشوند.
دلیلایناتفاقميتواندبههمخوردنتنظیماتبخشپیامهادرگوش��يش��ماباشد.
برايحلاینمشکلواردبخشپیامهایاهمانMessageشوید،سپسبهبخش

SettingsرفتهوواردبخشInput Methodشوید.

باقراردادنحالتوروديرويAutomaticدیگرمش��کليدرارس��الپیامکهاي
فارسينخواهیدداشت.

 سـالم. من یک گوشي c6712 دارم. مشـکلم با این گوشي پایین 
بـودن حجم حافظه داخلي آن اسـت! با چند برنامـه که نصب مي کنم 
خطـاي کمبود حافظه مي دهـد! رم 4 گیگ دارم اما انگار از رم خارجي 

استفاده نمي کند. آیا راه حلي براي این مشکل هست؟
 Random Accessبس��یاريازافراديکههمینگوش��يش��مارادارند،کمب���ود
MemoryراکهبهآنRAMگفتهميش��ود،باکمبودنحافظهکارتجانبيبراي

موبایلکههمانMemory Cardاس��ت،اش��تباهميگیرندوب��ههمینخاطراین
سئواالتراميپرسند.

گوشيهايجاوايسامسونگ،الجيوبخشيازگوشيهاينوکیاوسونياریکسون
اینمش��کلرادارند.نرمافزارهایيکهدرگذش��تهبرايجاوانوشتهميشدبهصورت

امروزينبودوسادهتربودونرمافزارهاازحجمکمتريبرخورداربودند.
بههمیندلیلدرزمانيکهنرمافزارکامپایلميش��دبرايسیس��تمخوانایيبیشتري
داشتوليبعدازاینکهکمينرمافزارهاپیشرفتکردند،طبیعتاسیستمقدرتمندتري
همبراياس��تفادهازنرمافزارنیازبودوليبهدالیلزیاديدرگوش��يهايجاوااین
اتف��اقنیفتاد.نرماف��زاردرزماناجراب��هRAMنیازداردووقتينرمافزاربیش��تراز
توانRAMنیازبهپردازشداش��تهباشدسیس��تمعاملدستورميدهدکهبخشياز
MemoryکهبرايموبایلهمانحافظهداخليگوشيهستبهRAMبراياجراي

نرمافزارکمککندوليچونMemoryبراياینکارطراحينش��ده،س��رعتکار
کندميش��ودوتقریباسیس��تمبهحالتهنگدرميآید.ممکناستاینتوضیحات
مشکلشماراحلنکندامابایدبدانیدکهبراياینکهکمتردچارمشکلشویدباید

نرمافزارهايسبکتروسادهتريرارويگوشيخودنصبکنید.

 سـالم بایت عزیز. گوشـي همـراه من HTC desire HD هسـت 
و حس مي کنم قدرت گیرندگي Wi-Fi این گوشـي بسـیار کم اسـت. 
مي خواسـتم بدانم این یکي از معایب گوشـي اسـت یا نه؟ آیا گوشي 

من ایراد دارد؟
قدرتس��یگنالمعموالبهفاکتورهايزیاديبستگيداردواگرمحیطاطرافگوشي
ش��ماکامالآزادباش��دوبازهممشکلوجودداشتهباشد،ممکناستایرادازماژول
Wi-Fiباش��د.چونمعموالاکثردستگاههاازیکنوعشبکهبیسیماستفادهميکنند.

فقطش��ایددرنوعبرندتفاوتداش��تهباشند.بههرحالبایدبدانیدکهاینموردجزو
معایبمدلگوشيشمانیست.

 HTC سـالم، اگر امکان دارد به صورت کامل مشـخصات گوشـي 
One S را توضیح دهید.

HTC One Sدارايصفحهنمایش4.3اینچياس��توازطراحينازکيبرخوردار

ميباش��د.اینگوشيتنها7.8میليمترضخامتدارد.اچتيسيدرایننمونهدوباره
ش��روعبهاستفادهازصفحهنمایشAMOLEDکردهاستوصفحهنمایشاینمدل
ازن��وعSuper AMOLEDاس��تک��هب��اCorning Gorilla Glassمحافظت
ميش��ود.One Sبادوکیفیتس��اختبدنهمختلفعرضهش��دهاس��ت.یکيبدنه
سرامیکياستودیگریمدلدارايبدنهفلزيميباشد.بدنهدستگاهسرامیکيبوده

و5برابرمحکمترازقابهايمعموليميباشد.
بدنهHTC One Sدربرابرخراش��یدگيمقاوماس��تامابهتراستبهفکرامتحان
کردنآنباکلیدنباش��یدچونبهآنمحکميهمنیس��ت.درمقایس��هباگوشيهاي
HTCبابدنهفلزي،One Sبسیارسبکتراستوتنها119.5گرموزندارد؛البته

بههمراهباتري.درلبهباالیيگوشياسالتمیکروسیمکارت،جک3.5میليمتري
هدفونودکمهپاورقرارداردوپورتmicro-USBدرلبهسمتچپوراکرصدادر
لبهس��متراستقرارگرفتهاست.درقسمتپاییناینگوشيتلفنهمراه،سهدکمه
back،homeلمس��يدرزیرصفحهنمایشبهچشمميخوردکهشاملدکمههاي

وآخریناپلیکیشنهاياجراشدهميشود.

بگرد و پیدا کن

اگربهخاطرداشتهباشید،درهفتهگذشتهبهشمامواردي
راآموزشدادیمتابااستفادهازآنهابتوانید،سرعتگوشي
آندرویدخودراکميباالترببریدوآنرابهروزهاياولي
کهازآناستفادهميکردید،ازنظرمیزانکارایيوسرعت،
کمينزدیکترکنید.دراینهفت��هبهادامهترفندهایي
خواهیمپرداختکهباعثافزایشس��رعتگوشيشما
خواهدشد.یکيازعوامليکهباعثپایینآمدنسرعت
گوش��يشماميشوددربخشتنظیماتمخفيآندروید
اس��تکهشایدبس��یاريازافراداطالعيازوجودآنها
نداش��تهباشند.تنظیماتمخفيدرآندرویداینامکانرا
بهشماميدهدکهبهفرمانهایيدسترسيداشتهباشید
کهباعثشودمیزانکنترلشمارويبرنامههايدرحال
اجرايگوش��يتانبیشترشود.بهعنواننمونهبدنیست
About Phoneکهبهبخشتنظیماترفتهوقس��مت
راانتخابکنید.س��پسبهپایینصفحهآمدهوبهگزینه
Build Numberبرسید،اینگزینهرا7بارلمسکنید.

حالاینامکاندراختیارش��ماقرارميگیردکهکارهاي
متنوع��يراانجامدهید.البتهبای��دبدانیدکهاینبخش
مخصوصافرادياس��تکهتاحديمتخصصهستند
واگرچیزيازتنظیماتگوش��ينميدانیدبهتراس��ت
تغییريدراینقسمتایجادنکنید.یکيدیگرازمواردي

کهميتواندباعثافزایشسرعتگوشيشماشود،غیر
فعالکردنانیمیشنهادرسیستمعاملگوشيتاناست.
ب��راياینکارپسازانج��امکارهایيکهدرمرحلهقبل
 Developerگفتیمبهبخشتنظیماترفتهوگزین��ه
Optionsراانتخابکنید.سپسبهپایینصفحهبرویدتا

بهگزینهايبانامDrawing Optionبرسید.اینگزین�ه
Window animation Scaleشام�لبخش�يبهن�ام
اس��تکهش��ماميتوانیدآنرادرحالتOffقراردادهو
بااینکارانیمیش��نهایيکهموقعبازکردن،بس��تنیا
تغییراتاپلیکیشنهااتفاقميافتد،غیرفعالکردهوازکار
بیندازید.گذشتهازاینموردبایدحواستانباشدکهدائما
دس��تگاهخودرابهروزنگهدارید.اینبهروزرسانيهاي
سیستمعاملودیگرنرمافزارهابهشماکمکخواهدکرد
کهازنظرامنیتيدستگاهخودرادرموقعیتمناسبيقرار
دهیدوهمچنینبعدازمدتيمش��اهدهخواهیدکردکه
تلفنآندرویديشما،هیچگاهسرعتشازحدمشخصي
پایینترنخواهدآمد.براياینکهبررسيکنیدومطمئن
ش��ویدنسخهبهروزشدهتولیدش��دهیانه،بهتراستاز
بخشتنظیماتگوش��يیاتبلتخودبههمانقسمت
About Phoneمراجع��هک���ردهونگ�اهيبهبخش

System Updatesداشتهباشید.

اندرویدی ها، سرعت گوشی خود را باالتر ببرید

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه
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ب��ازیاینهفت��هDr Jekyll and Mr Hyde: The Strange Caseنامدارد.این
بازییکیازبازیهایسریکارآگاهیدرسبکHidden Objectاست.اینسبک
بازی،روش��یبس��یارموثربراییادگیریکلماتافزایشدقتوسرعتعملاست.
درهریکازبازیهایاینس��ری،یکجنایتاتفاقمیافتدوکارآگاهبازیبایدبا
دنبالکردنس��رنخهایموجوددرصحنهه��ایجنایت،رابطهایمیانآنهاومجرم

بهدستآورد.
درهربخشازبازی،فهرس��تیازکلماتانگلیس��ینشاندادهمیشود.بازیکنباید
ش��کلتکتککلماتفهرستشدهرادرمیاناشیایمتعددوپراکندهشدهدریک

تصویربیابد.
هراندازهکهدریافتناشیاسرعتعملبیشتریداشتهباشید،امتیازبیشتریبهدست

خواهیدآوردواگراینعملبیشازاندازهکندباشد،بازیرامیبازید.
اینبازیبرایکس��انیکهبهیادگیریزبانانگلیس��یعالقهمندهستند،یکروش
کامالسرگرمکنندهاست.احتماالدرمیانکلماتفهرستشده،معنیبرخیازلغات
راندانید.میتوانیدبااس��تفادهازدیکشنریدرحینانجاماینبازیزباننیزبیاموزید
ویاکلماتازپیشآموختهش��دهرامرورنمایید.سیس��تمراهنمایبازینیزمیتواند

معنیبرخیازکلماترابهصورتتصویریبهشمابیاموزد.
درص��ورتتمایلمیتوانیداینبازیراباحجمینزدیکبه75مگابایتازنش��انی

زیردریافتکنید:
http://goo.gl/1s9xxk

راز یک جنایت در میان تصویر

 چگونه فایل های DLL بازی ها را دانلود کنم؟
DLLخاصاجرانشود،بایددلیلوجودنداشتنDLLاگربازیبهعلتفقدانیک
رابیابید.گاهیوجودبدافزارباعثازکارافتادنDLLهایابهعبارتیتغییرماهیت
را بااعمالمشکوک DLLهایدستکاریشده نیز آنتیویروسها آنهامیشودو

حذفمیکنند.
برایدانلودیکDLLخاص،تنهانامآنراباپسوندDLL.جستوجوکنید.معموال
نسخههایمختلفیازیکDLLوجوددارد،پسبهتراستکهنسخهجدیدترآنرا
دانلودکنید.پسازدانلودDLLمیتوانیدآنرادرپوشهSystem32قراردهیدتا

بازیازآناستفادهکند.
البتهبعضیازDLLهارابایددرمسیرنصببازیودرمحلخاصیقراردهید.با
اینوجودبهشماتوصیهمیکنیمازدانلودمستقیمفایلهایDLLخوددارینمایید،
چراکهاینفایلهاتواناییهایزیادیبرایآسیبواردکردنبهرایانهشمارادارند

ومعموالبدافزارنویسانازاینفایلهااستفادهمیکنند.

 سـالم بایت. رایانه فیلم اول یک بازی را با افت فریم اجرا می کند. 
رم و پردازنده  هم با حداقل نیازمندی های بازی مطابقت دارد. اشـکال 

از چیست؟ 
دو میشوند، طراحی ب�ازیها ب�رای ک�ه پردههایی میان و فیلمها کلی طور به

گونههستند.
بعضیازاینفیلمهایکفایلتصویریحجیمهستندکهدرچندرزولوشنمختلف
طراحیشدهودرهنگاماجرایبازی،باتوجهبهتنظیماتشمایکیازاینچندفایل

انتخابونمایشدادهمیشود.
بعضیدیگرازاینمیانپردههابهوسیلهموتورگرافیکیاجرامیشوند،یعنیاین

تصاویردقیقاازجنستصاویربازیهستند.
فرآیندنمایشفیلمهایحجیمکهازموتورگرافیکیاستفادهنمیکنندبهپردازندهو
حجمحافظهگرافیکیبستگیدارد،عالوهبراینکهسرعتهارددیسکنیزبراجرای
اینفایلهابهمقداراندکیتاثیرگذاراست.درواقعاگردیگرقطعاتخیلیکندباشد،

کندیهارددیسکنیزمزیدبرعلتمیشود.
تا را رانشانمیدهدکهرزولوشن بنابراینضعفهارددیسکمعموالوقتیخود
حدزیادیباالبردهباشید.ضعفپردازنده،حجمکمرم،سرعتپایینهارددیسک
میان و فیلمها اجراشدن بد ازجملهدالیل گرافیک کارت حافظه پایین وحجم

پردههایبازیهاهستند.
ممکناستباکاهشرزولوشناجرایبازیاینمشکلبرطرفشود.

بازیکوچک

پرسشوپاسخبازی

پسازبهدامانداختنمتهمانکمخطرتر،آنهارابه
وسیلهدستبنددستگیرمیکند.فرآینددستبندزدنبه
متهمان،درنگاهاولاتفاقیجذاباستامابعدازاین
ک��هصدهابارآنراتکرارکردید،بهانبوهیازایرادها

درآنپیخواهیدبرد.
اینجاس��تکهتعقیبوگریزهایخیابانیبهعنوان
بهتری��نتف��اوتای��نبازیبانس��خههایپیش��ین
خودنماییمیکند.البتهاینبخشباواقعیتهاییک
تعقیبوگریزفاصلهزیادیداردامامهیجوس��رگرم

کنندهاست.
درواقعبایدگفتکمپینHardlineیکبازیکامال
جدی��دومتفاوتبانس��خههایقبل��یاینمجموعه
اس��ت.درحالیکهدرچندس��الگذش��تهبسیاریاز
عالقهمندانBattlefieldبخشداستانیآنراصرفا
نادیدهمیگرفتندومس��تقیمبهسراغبخشچندنفره
میرفتن��د،Hardlineباهم��هضعفهایشمیتواند
بازیکن��انرابهتجربههرچندکوتاهبخشداس��تانی

ترغیبکند.
بخشچندنفرهبازی،ش��املمجموعهایازمدهای
کالس��یکوچندمدنسبتابزرگجدیداست.مدهای
کالس��یکتقریبادس��تنخوردهباقیماندهاندبااین
تف��اوتک��هگ��روهقاچاقچیهایکس��متماجرارا

تشکیلمیدهد.هردوگروهبهسالحهاوقابلیتهای
اختصاصیخوددسترس��یدارندوازاینمنظر،بازی
درای��نبخشکام��التازگیدارد.ب��رخالفآنچه
دربخشداس��تانیبازیدیدهمیش��ود،قاچاقچیها
دربخشچندنفرهموجوداتکمهوش��ینیس��تندو
قابلیتهاییکهس��ازندهدراختیارآنانگذاشتهاست،
میتواندتیمپلیسهاراکامالبهچالشبکش��د.یک
بخ��شتعقیبوگریزنیزدربازیوجودداردوامکان

نبرددرشرایطسرعترافراهممیکند.
درمجم��وعبایدگف��تHardlineکمترینامتیازات
رادرس��ریBattlefieldکس��بکردهاستوتابه
امروز،هیچیکازنس��خههایاینمجموعهتابهاین
اندازهموردانتقادمجالتوحتیبازیکنانقرارنگرفته
اس��ت.ش��ایدیکیازدالیلاینچنی��نانتقادهایی،
قیمتباالیاینبازیدرروزهایاولانتش��ارباش��د
کههمانندیکنس��خهاصلیقیمتگذاریشدهبود
)60دالر(وحتیپسازنصفشدنقیمتنیز،اثرات

منفیزیادیبرایبازیبهبارآورد.
منتق��دانامتیاز70وبازیکن��انمیانگینامتیاز۴0را
 PS3 ،PS4،بهب��ازیدادهاند.اینب��ازیدرویندوز
Xbox OneوXbox 360میزبانیمیش��ودوبرای

ردهسنیبزرگسالمناسباست.

دراولینشمارهبایتدراردیبهشتماهامسالقصدداریم
نیمنگاهیبهبرخیازبازیهایخوبیکهدراینماهروانه

بازارخواهندشدبیندازیم.
Dungeons 2یکبازیدرس��بکاستراتژیوشبیه

سازیاست.مدیریتمنابع،ساختلشکریانوشکست
دشمنان،اساساینبازیراتشکیلمیدهد.نسخههای
پیش��یناینس��ریامتیازاتمتوسطیکس��بکردهاند
اماس��ازندهبازیمدعیاستکهبس��یاریازایرادهای
نسخههایپیشینرفعشدهوبازیپتانسیلواقعیخودرا
بهدستآوردهاست.اینبازیدرسوماردیبهشتمنتشر

میشود.)ویندوز،مکینتاش(
Galactic Civilizations IIIیکعنوانبسیارخوبدر

س��بک4Xنوبتیاست.عالقهمندانبهبازیهایسری
تمدن،اینبازیباتمفضاییراحتماخواهندپس��ندید.
مهمترینویژگیاینبازی،امکانساختهزارانسفینه
مختلفتوسطبازیکناناس��ت،درحالیکههربازیکن
ب��اتوجهبهمنابعموجوددربازی،میتواندس��فینهایبا
قابلیتهای��یکامالموردنیازطراحیک��ردهوبهمیدان
نبردبفرستد.زماندقیقعرضهاینبازیمشخصنیست

امااحتماالدراولینروزهایاردیبهشتشاهدعرضهآن
باشیم.)ویندوز(

Mighty No. 9ی��کعن��وانکام��الجدیددرس��ری

پرطرفدارMega Manاس��ت.بسیاریازبازیدوستان
بیشازدودههاس��تکهبادههانسخهازاینمجموعه
آشناهس��تند.اینبازیجدید،یککاراکترنوظهوررابه
بازیمعرفیمیکندکهقابلیتهاییمتفاوتوش��گفت
انگیزداردومیتواندتمنسبتایکساناینعنوانپلتفورمر
رامتحولنماید.همهپلتفورمهامیزباناینبازیهستند.

Wolfenstein: The Old Bloodاولینبس��تهتوسعه

 Wolfenstein:برایعنوانتحسینشدهو8۴امتیازی
The New Orderاس��ت.اینبس��تهتوسعهچندخط

داس��تانیجدیدبهبازیاضافهمیکندعالوهبراینکه
تغییراتینیزدرگیمپلیبازیبهواسطهظهورکاراکترهای
جدیداعمالخواهدش��د.اینبازیدرپانزدهاردیبهشت

)PS4وXbox One،عرضهمیشود.)ویندوز
Project CARSاحتماالیک��یازبزرگترینعناوین

سبکاتومبیلرانیخواهدبودکهتابهامروزدیدهایم.این
بازیکهتوس��طخالقبازیNFS: Shiftتوس��عهداده

شدهاست،مجموعهایبس��یاروسیعازانواعسبکهای
اتومبیلرانیراش��املمیش��ود.ازیکمس��ابقهفرمول
یکگرفتهتامس��ابقاتباماش��ینهایکوچکشهری
درپیس��تهایطبیعیومصنوعی،همهوهمهدریک
ب��ازیجمعش��دهوProject CARSرابهوجودآورده
اس��ت.پیشنمایشهایاینبازیبارهاموردتحس��ین
قرارگرفتهوازهمینروبس��یاریازعالقهمندانسبک
اتومبیلرانیمنتظرعرضهاینعنوانهستند.اینبازیدر
Xbox One،،17اردیبهشتعرضهخواهدشد.)ویندوز

)Wii UوPS4

.Invisible, Incی��کب��ازیجدی��دازخالقعناوینی

ه�م�چ�ونDon't StarveوTorchlight IIاس���ت.
.Invisible, Incی��کبازینبردتاکتیکینوبتیبازاویه

دیدازباالبهپاییناس��ت.اینعنوانشباهتزیادیبه
ب��ازیShadowrunدارد،درحالیکهتنوعکاراکتریدر
Shadowrunاینبازی،نویدبخشموفقیتیهمانندسری
است.اینبازیدر۲۲اردیبهشتماهبهبازارخواهدآمد.

)PS4ویندوز،لینوکس،مکینتاشو(
Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

عالقهمندانبهسریدوستداشتنFinal Fantasyکه
کنسولPS4خریداریکردهاند،میتوانندمحبوبترین
بازیدرکلاینمجموعهرادراینکنسولنسلهشتمی
میزبانیکنند.اینبازیپیشازاینبرایکنس��ولهای
نسلهفتمیعرضهشدهبوداماباعرضهPS4بازسازی
آنبرایکنس��ولهاینس��لهشتمیآغازش��د.ازاین
منظربایدگفتکهمهمترینتغییراتدرنسخهبازسازی
شده،گرافیکبازیاست.گرافیکنسخهبازسازیشده،
ش��باهتزیادیبهکارتونهایاینمجموعهپیداکرده
اس��توازکیفیتنسبتاباالییبرخورداراست.اینبازی

در۲۴اردیبهشتماهعرضهخواهدشد.

نیم نگاهی به بازی های ماه بهشتی
بازی های مورد عالقه خود را بشناسید

بازیکنان کارآگاه را نپسندیدند
Battlefield در نبرد با مواد مخدر شکست خورد

 وحید     صفــایی

ب��ازیBattlefield Hardlineعنوان��یجنب��یدر
مجموع��هBattlefieldاس��تک��هاخی��رابهعرضه
عمومیگذاش��تهش��دهوش��رایطرابراینقدجدی
س��ازندگانBattlefieldفراهمآوردهاس��ت.اگرچه
سازندگانبازیقبلازانتشاراینبازی،بهتفاوتهای
آناش��ارهکردهبودندوالبتهآنرانهبهعنوانیکی
ازنسخههایاصلیمجموعهبلکهبهعنواننسخهای
فرع��یمنتش��رکردندامابس��یاریازمنتق��داناین
موض��وعرانادیدهگرفتهوHardlineبانس��خههای

اصلیBattlefieldمقایسهشد.
Hardlineیکداستانپلیس��یدارد.قهرمانبازی،

برخالفنس��خههایقبلییکس��ربازنیس��تبلکه
یککارآگاهخبرهاس��تکهترکیب��یازمهارتهای
کالسیکیکپلیسویکتکاوررابههمراهدارد.او
سعیداردباباندجدیدقاچاقموادمخدرمبارزهکند.

داستانپلیسیبازی،یکداستانکامالشناختهشده
باجزئیاتمتفاوتاست.

قاچاقچیهاودش��منانخردهپادرسطحشهر،عموما
خالیازهوش��مندیهس��تندوبهطورخاصخشنو
ناهنجاربهنظرمیرسند.درعینحالپلیسقهرمان
بازینیزکاراکتریمعمولیاستکهبهطورمشخص
بادرپیشگرفتنرویکردخش��ونتآمیزبادش��منان
خودمبارزهمیکند.البتهای��نچنینکاراکترهاییدر
یکبازیدرمجموعهBattlefieldدورازانتظارهم
نیستونبایدپرسیدچراکارآگاهاینبازیمانندبتمن

باهوشنیست!
گیمپلیبازیش��املمجموع��هایازاتفاقاتمعموال

تکراریومشابهاست.
مهمتری��نتف��اوتHardlineبادیگرنس��خههای
مجموع��ه،نزدیکت��رش��دننبردهاس��ت.درهنگام
تیران��دازی،محلنبردیکس��اختمان،یکخیابانبا
عرضکمیامحیطینهچندانبزرگاس��تودیگر
نیازنیس��تنگرانتکتیراندازیباشیدکهآنسوی
ش��هرانتظارشمارامیکشد.پلیسبازیبارهاوبارها

خبربازی

خبربازی
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مشهـد    
مسعود رئیس المحدثین

مهرداد نیستانی
بجنورد

افقـی:

جدولشماره362

اسامی برند    گان مسابقه حل جد    ول شماره 361
بایت جد    ول شماره 360

دربارهگوشیسامسونگ ممکنه اگر اطالعاتشما. از ممنون عزیز. بایت سالم
گلکسیاس۳معایبومزایایشبگویید.متشکرم

سالم.اگرممکناستبایتهاراازابتدابهصورتیککتابچاپکنید.

سالمبایتعزیز!چرامطلبمنراجوابنمیدهی؟منازطرفدارهایهفتگیات
هستم.

سالمبایتجان.مندوسالاستکهحتییکشمارهتوراازدستندادم.آخرملت
باچهزبانیبگویندکهاینبخشبازیهارابیشترکن.ممنون

سالمبایت.لطفاهرهفتهیکگوشيراباعنوانگوشيهفتهباقیمتمناسب
معرفيکن.ممنون

سالمبایتعزیزم.ممنونکهپیاممنراچاپکردیاماایکاشسواالتمنرا
جوابمیدادی.

سالمبایتعزیز.یکآنتیویروسخوببرایسیستممعرفیکن.

باسالموخستهنباشید.خواهشميکنمدربارهگوشیهواوی5۲5هممطلبچاپ
کنید.

سالمبایت.لطفادرموردگوشیهایسیستمعاملویندوزفون8وترفندهاوبازیو
نرمافزارهایآنتوضیحدهید.ممنون

سالمبایت.لطفاچندسایتمعتبردرزمینهمعرفيکاملگوشيولپتاپمعرفيکن.

سالمبایتعزیز.لطفاچندفروشگاهمعتبربرایخریدلپتاپبابرندمعتبردرمشهد
معرفیکن.ممنونميشوم

سالمبایت.اگربرايتانممکناستمراحلنصبویندوز7رابگویید.باتشکر

و PS3 ،Xbox 360 ،Wii مثل بازی کنسولهای مورد در لطفا بایت. سالم 
دستگاههایدیگرتوضیحدهیدوآنهاراازنظرتعددبازیوقیمتوکیفیتمقایسه

کنید.لطفامطلبیکاملدرمورداینموضوعبنویسید.باتشکرفراوان

سالمبایت.لطفانرمافزاریکامپیوتریبرایقفلگشاییرمزانواعگوشیهامعرفی
کنید.ممنون

سالمبایت.پارتیشنبندیتوسطManageرادرویندوزهفتبهطورکاملتوضیح
دهید.

را آن قیمت و توضیحدهید Huawei y330 موردگوشی در لطفا بایت. سالم
درجکنید.ممنون

PS4وتاریخانتشارآنبرایAssassin’s creed Unityکمیهمدرموردبازی
توضیحدهید.ممنونازمجلهخوبتون.

سـعیدهخلیلیمطلق-امیرعباسصانعی-وحیدمسـلمنژاد-امیر
اشرفزاده-زهراصادقیانمقدم-علیرضاصادقیانمقدم-ابوالفضل
مرشـدلو-امیریدا...پور-رضایدا...پورحقیقی-مریمحسـنآبادی
-مسعودرئیسالمحدثین-امیدصادقینژاد-محمدسجادسبحاني-
زهرهتقیزاده-فریدکفیلیعلمداری-محمدحسنکاظمی-مهناز
امیرزاده-محمدعلیکریمی-محمدحسنجعفری-حسیننجفی
-ساراامامجمعهقدسینیا-انسیهآزادی-فرزانهشرفیصدرآبادی-
احمدرضاقنبری-مجیدصالحیپور-اعظممنصوري-سیداحسـان
بنیهاشمی-کیانادیبیان-غزلقاسمینور-تهمینهدهقان-عیسی
دهقان-مهـدیمظلومی-زهراصنعتی-هادیسـعیدی-مهرداد
نعیمی-حمیدصبوری-جاللحسینیان-مجتبیدادمند-محمدرضا
قاسـمی-بیژنکچرانلویی-هادیابریشـمی-پروانهخانی-پروانه
اسماعیلزاده-بهاراسماعیلزاده-محمدرحیماسماعیلزاده-علی
خانی-نعمتاسماعیلزاده-گالبتونخانی-احمدخانی-محمدجواد
لطفیلو-شـهریارعطایي-سـمیهخلیلی-وحیدخاکپور-سمانه
خلیلی-سعیدهمختاريمقدم-زینبکریمی-فاطمهساداتمهدوی
-سـیدابوالفضلمهـدوی-سـیدمهدیارمهدوی=محبوبهجعفری-
فرهـادآذرنگ-محمـدابطهيمقدم-محمدحسـنخرمی-تکتم
طالبزاده-امینپسـندیده-هادیفخاری-مهردادنیستاني-رضا
جـوان-سـیدعلیمهدوی-خدیجهاسـماعیلی-سـیدعلیاکبر
خیاطیان-مجیدروانبدم-سـیدهفاطمهموسـوی-حیدرذبیحی
-جـوادغفوری-مریمخورشـاهی-عليانصـاري-وجیههفاضل

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

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

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

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

1-مدیرپروژهنقشهدانش)صفحه۳(۲-سخنبیهوده-اجراشدندر
زبانرایانه-ازانواعفلزات۳-ازعناصرچهارگانه-زبانرسمیامپراتوری
رمبودکهدرتمامیقرونوسطیدراروپارواجداشت۴-رایانهلوحی
-اسموهویت-تکراریکحرف5-ناامیدی-ازانواعحافظههای
جانبی6-ازشرکتهایرایانهای-ازسایتهایمعروف-ازانواعمیوهها
7-اززبانهایبرنامهنویسی-ازکشورهایآمریکایجنوبی8-مرکز
استانمازندران-خانهییالقیزیبا۹-ازواحدهایاندازهگیریطولبرای
اندازهگیریپارچه-پافشاری-سالخورده10-چاشنیساالد-نهدرزبان
عربی-شهریتوریستیدرکشورامارات11-نرمافزاریبرایساخت

نوشتههایسهبعدی)صفحه1۲(

رمز جد    ول 362  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)5افقیو۹عمودی(-)1افقیو1عمودی(-)8افقیو6عمودی(-)۹افقیو۳عمودی(

)8افقیو8عمودی(-)11افقیو۴عمودی(-)10افقیو۴عمودی(

)Link( رمز جد    ول شمــاره 361: لینک

عمـودی:

1-ش��رکتنرماف��زاری)صفحه1۲(۲-بانظموتمی��ز-عدددایره-
میگویندحیواننجیبیاس��ت!۳-ازانواعمیوهها-باالترینعضوبدن
۴-ازطوایفغربایران-چینوشکنوال-مدیرعاملمایکروسافت
)صفحه5(5-مویبلندگردنبرخیازحیوانات-حیوانباوفا-خاموش
ب��ودنچراغ6ID-ازصفاتپروردگاربهمعنایبس��یارنیکوییکنندهو
بخش��نده-مباش��روکارگزار7-ازش��بکههایاجتماعی-بسیارقاطع
8-بزرگواروباگذش��ت-چغندرپخته-هرچیزغیرخداکهپرس��تش
کنند۹-ازانواعویندوز-پس��تالکترونیکی10-نامتجاریپوش��اک
جین-عضوتپندهبدن-بیحسشدنولمسشدن11-پروژهجدید

گوگل)صفحه۳(

همـــراهباشـــماجـــدول

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی 
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هفته نامه فنــاوری اطالعات روزنامه   خراســان 

د    بیر هفته نامه بــایت: 
سید     سعید     طباطبــایی

مد    یـر اجرایي:
مهد    ی یزد    ی نژاد    

شمــاره پیــامک
2000۹۹۹

شمــاره تماس
 37617000

Email

Byte@Khorasannews.com

نشـانی
بلوار ســازمان آب )شهید     صاد    قی(

د    فتر مرکزی روزنامه خراســان
ضمیمه بایت

فلش های خدمتکار

اینمینیونهایبامزهنوعیحافظهفلشجالبهس��تندکهبهاینش��کلطراحی
شدهاند.

اینحافظههایفلشکهدرمدلهایمختلفوباالهامازشخصیتمحبوبمینیون
طراحیشدهاست،دراندازه۲×۲×5سانتیمترساختهشدهاست.

محصولفوقدارایظرفیت8گیگابایتمیباش��دوب��هراحتیدرهرجامیتواند
همراهش��مابودهوکلیهفایلهاواطالعاتدیجیتالیتانراباایمنیکاملدرخود

ذخیرهکند.
اینحافظهفلشدر۴شخصیتمختلفواردبازارشدهاستو1۹دالرقیمتدارد.

اینتر غول پیکر!

اگرکارشمابهشکلیاستکهمجبوریدزمانطوالنیرادرجلویمیزدسکتاپیا
پشتلپتاپخودباشید،مطمئنابیشتریندکمهایکهدرطولروزباآنسروکار

خواهیدداشت،کلیداینتراست.
گروه��یازطراح��انژاپنیاقدامبهس��اختنوعیAccessoryب��رایکامپیوتر
نمودهاندکهبس��یارجالباس��تونیازکاربرانرابهاس��تفادهازکلیداینتربهشکل

منحصربهفردیبرآوردهمیکند.
اینمحصولکلیداینترغولپیکریاس��تکهبهصورتمجزاوباپورتیواسبی
بهرایانهشمامتصلشدهوحتیاگرازشدتخستگیباشدتبررویآنبکوبید،

خرابنخواهدشد!
اینکلیدغولپیکرStrong Enter Keyنامداردو۲1دالرقیمتدارد.

اولین کامپیوتر منحنی جهان معرفی شد

میدانیمکهسامسونگعالقهخاصیبهصفحهنمایشهایمنحنیوخمیدهداردو
اینعالقهدرانواعپنلهایساختاینشرکتمشهوداست.

حالسامس��ونگفناورینمایش��گرخمیدهخودرابهصنعتPCنیزواردکردهو
تصمیمداردازسیس��تمAll in OneجدیدخودبانامAtiv One 7رونماییکند.

اینکامپیوتربدونکیسازنمایشگرمنحنیبهرهخواهدبرد.
سامسونگپیشازاین،طرحکامپیوترجدیدخودرادرنمایشگاهکاالهایمصرفی
دیجیتالCESبهنمایشگذاش��تهبود.اینسیس��تمبهیکنمایش��گرخمیده۲7

اینچیمجهزاستکهانحنایآنبه4000Rمیرسد.
ازنظرمشخصاتفنی،Ativ One 7بهپردازندهIntel i5،حافظهرم8گیگابایتی
ویکترابایتحافظهذخیرهس��ازیتجهیزخواه�دش�دکهایندست�گاهرادررده

PCهایخانگیقدرتمندقرارمیدهد.

قیمتاعالمشدهبرایاینمحصول1۳00دالراست.

نگاهی دقیق و با دوام

Action Cameraپاناس��ونیکدرهفتهاخیرنوعجدیدیازان��واع
هایخودرابانامHX-A1درمعرضنمایشگذاشت.اینمحصول
کوچککهفقط83.1میلیمترطولداردوقطرآن۲6میلیمتراست
میتواندبهراحتیرویس��ریادستش��مابستهشود.اینمحصول
دارایسنسورMOS 2.8مگاپیکسلیولنز2.8میلیمترمیباشد.از
دیگرمشخصاتآنمیتوانبهامکانفیلمبرداریفولHDوسرعت
۳0فرمدرهرثانیهوذخیرهسازیرویمیکرواسدیاشارهکرد.این
دوربینبسیارکمحجموسبک۲00دالرقیمتداردوبرایاستفاده

درورزشگاههاویادرهنگامدوچرخهسواریبسیارمناسباست.

فلفل نبین چه ریزه!

Uieeنامکوچکترینش��ارژرجهاناس��تکهبهتازگیواردبازار

تجاریشدهاست.
اینمحصولکههمبهعنوانش��ارژربرایکلیهگجتهایهمراه
وه��مبهعنوانباتریبکآپمعرفیش��دهاس��ت،دارایطراحی
کوچکوبسیارسبکبودهومجهزبهسیمبااندازهقابلتغییربرای

اتصالبهوسایلمختلفمیباشد.
عالوهبراینبهصورتدیواریوبااتصالپریزبهبرققابلاستفاده
است.قطراینمحصولمدور63.6میلیمترمیباشد.اینمحصول

85دالرقیمتدارد.

 شاد ی طباطبایی
عکسی از دوردست ها

اگردوس��تداریدازعکسهایدوس��تان،فامیلوحتیعکاس��ان
معروفجهانکهبهصورتآنالیندروبس��ایتهایاس��ایتهای
اجتماعیقرارمیگیرد،درلحظهدیدنکنید،باداشتناینقابعکس
دیجیتال��یمیتوانیدلحظهبهلحظهتصاویریراکهدوس��تدارید،
WiFiمش��اهدهکنید.اینقابعکسهوشمندکهمجهزبهفناوری
میباشد،بهصورتخودکارعکسهاوکلیپهایشمارادانلودکرده
وپخشمیکن��د.Cubeناماینقاب۴×۴بودهکهبهکاربراجازه
میدهدتابدوننیازبهگوشییاتبلتبتواندعکسهایموردعالقه
خودراببیند،الیککند،تگکند،ذخیرهکندویابهاشتراکبگذارد.

اینمحصولمجهزبهباتریلیتیومیقابلشارژاست.
قیمتآن150دالرمیباشد.
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