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و  شهر  ایمنی  سر  بر  که  پردامنه ای  بحث  درمیان 
شهروندان در برابر زلزله و بالیای طبیعی در گرفته است 
آیا به این سؤال فکر کرده اید که در صورت بروز چنین 
بحرانی شبکه ارتباطی کشور چه سرنوشتی پیدا خواهد 
کرد. آن هم در روزگاری که ارتباطات ) اعم از تلفن و 

اینترنت و ... ( شاهرگ زندگی مردم به حساب می آید. 

یک نیاز حیاتی
کشورهای  جمله  از  فعال  گسل  داشتن ۱۲۰  با  ایران 
حادثه خیز در زلزله است. بعد از وقوع هر زلزله اولین نیاز 
مردم بحران زده، ارتباط است. ارتباط برای آگاهی دهی 
و امدادرسانی. داوود زارعیان مدیر کل روابط عمومی 
شرکت مخابرات: مخابرات تنها تجهیزات خود را مقاوم 
نساخته، بلکه »شبکه ویژه بحران« را نیز در شرکت 
مخابرات طراحی کرده است که بویژه در حوزه تلفن 
با سیم کارت محدود که  همراه این امکان وجود دارد 
در مرحله اول برای عوامل امداد و نجات در نظر گرفته 
کند.  فراهم  را  سریع  ارتباط  امکان  بتواند  است،  شده 
بنابراین نخستین مسأله ای که بسیار مهم جلوه می کند، 
بحث برقرار بودن ارتباط بعد از وقوع زلزله است و باید 
شبکه های ارتباطی به گونه ای طراحی و ساخته شود که 
تحمل زلزله های بسیار باال را داشته باشد و از تخریب 
با وجود قرار  در امان بماند. حال سوال این است که 
گرفتن ایران روی ۱۲۰ گسل فعال، شبکه های ارتباطی 
اکنون در چه وضعیتی به سر می برد  ایران  مخابراتی 
و آیا پیش بینی های الزم در این خصوص شده است؟ 
و اینکه تجهیزات مخابراتی در برابر چند ریشتر زلزله 

مقاوم هستند؟

اصفهان شهر پشتیبان تهران 
کشور،  در  بحران  مدیریت  برنامه ریزی  به  توجه  "با 
سیستم های مخابراتی باید با مقاومت باال ساخته شود. 
از این رو این شرکت نیز ساخت سیستم های مخابراتی 
را با مقاومت باال در دستور کار دارد و به نحوی ساخته 
می شود که با بالیای معمولی و طبیعی آسیب نبیند." 
زارعیان با بیان مطلب فوق می گوید: شرکت مخابرات 
و بخش ارتباطات از اعضای اصلی کمیته های مدیریت 
بحران کشور هستند، بنابراین از سال ها قبل برنامه ریزی 
مناسبی در این زمینه صورت گرفته است. وی در ادامه 
به زلزله ۶/۶ ریشتری بم که در ۵ دی ماه سال ۸۲ 
اتفاق افتاد و ۲۴ هزار نفر کشته شدند، اشاره کرده و در 
ادامه می افزاید: »در این زلزله که بزرگترین زلزله قرن 
اخیر نام گرفت، سایت اصلی شرکت مخابرات تخریب 
خرابی هایی  سایت  درون  در  گفت  باید  البته  نشد. 
بازسازی  نیرو خیلی سریع  اعزام  با  آمد ولی  به وجود 
است  گونه ای  به  شبکه  ساختار  کل،  در  بنابراین  شد. 
مقام  است.«این  شده  انجام  الزم  پیش بینی های  که 

تجهیزات  تنها  مخابرات  می گوید: »شرکت  مخابرات 
را  بحران«  ویژه  بلکه »شبکه  نساخته،  مقاوم  را  خود 
نیز در شرکت مخابرات طراحی کرده است که بویژه 
در حوزه تلفن همراه این امکان وجود دارد با سیم کارت 
محدود که در مرحله اول برای عوامل امداد و نجات 
در نظر گرفته شده است، بتواند امکان ارتباط سریع را 
فراهم کند.«زارعیان با بیان اینکه شبکه ویژه بحران 
دارای ساختارها، سوئیچ ها و آنتن های جداگانه ای است، 
ریشتر  از ۸  بیش  ویژه تحمل  می افزاید: »این شبکه 
زلزله را دارد.« وی با بیان اینکه هر شهر باید دارای 
شهری پشتیبان برای مواقع بحرانی مانند زلزله داشته 
است  تهران  پشتیبان  باشد می افزاید: »اصفهان شهر 
که به صورت خودکار سوئیچ می شود. از سوی دیگر 
وارد  ضروری  مواقع  در  نیز  مخابرات  سیار  واحدهای 

عمل می شوند تا بتوانند ارتباطات را برقرار کنند.«
سایر  مدیران  زلزله  شرایط  در  آماده  دوم  اپراتور 
نیز پاسخی مشابه شرکت  ارتباطی کشور  بخش های 
مدعی هستند  نیز  آنها  می دهند.   به سوال  مخابرات 
که شبکه ارتباطی کشور مقاوم است. »شبکه ارتباطی 
اپراتور دوم )ایرانسل( تنها شبکه ای است که در هنگام 
و  اضطرار  شرایط  موارد  تمام  آن،  ساخت  طراحی 
شده  پیاده سازی  و  گرفته  نظر  در  استانداردهای الزم 
است.« آرش کریم بیگی، مدیر روابط عمومی اپراتور 
زمانی  از  »تاکنون  فوق می گوید:  بیان مطلب  با  دوم 
اپراتور دوم در کشور فعال شده، زلزله هایی مانند  که 
و  ریشتر(   ۴( شرقی  آذربایجان  استان  در  »ورزقان« 

»سراوان« در استان سیستان و بلوچستان )۷/۵ ریشتر( 
بوقوع پیوسته است که شبکه ایرانسل دچار هیچ گونه 
مشکل و اختاللی نشده است.این مدیر اپراتور دوم در 
ادامه با اشاره به نحوه مواجهه کارشناسان این حوزه با 
بالیای طبیعی می گوید: »کارشناسان فنی ما )ایرانسل( 
بالفاصله بعد از وقوع زلزله به محل اعزام می شوند و 
از پایداری و پرتوان بودن سرویس ها اطمینان حاصل 
زلزله های  در  دوم  اپراتور  نمونه  عنوان  به  می کنند.  
ورزقان، کرمان یا سراوان سیستان و بلوچستان حتی 
مکالمه رایگان را برای مردم منطقه زلزله زده فراهم و 
در موارد بسیار شدید و بحرانی نیز سیم کارت و گوشی 
رایگان بین مردم منطقه زلزله زده توزیع کرد.« کریم 
بیگی، مهمترین چالش به وجود آمده برای شبکه های 
تلفن همراه در زمان  اپراتورهای  و  ارتباطی مخابرات 
و  می داند  منطقه  برق  قطع  بحث  را  زلزله  وقوع 
می افزاید: »سایت های اپراتور دوم )ایرانسل( مجهز به 
باتری هستند و تا چند ساعت بعد از قطع برق می توانند 
ارتباطات را برقرار کنند ولی به علت کافی نبودن شارژ 
اپراتور  این  برق،  نشدن  متصل  احتمال  و  باتری ها 
ژنراتورهایی را نیز به عنوان پشتیبان فراهم کرده است 
از سوی شرکت  برق  دوباره  اتصال  و  تامین شدن  تا 
نیرو، بتواند برق سایت های خود را تأمین کند و برقراری 
اپراتور در مواردی هم به  ارتباطات را ادامه دهد. این 
صورت  به  اضطراری  برق  اپراتور ها  سایر  سایت های 
امانتی تحویل داده است تا مشکل مردم منطقه از نظر 

برقراری ارتباطات تلفن همراه رفع شود.«

شبکهارتباطیکشورچهقدرمقاوماست؟
شبکهویژهبحرانشرکتمخابراتدربرابر8ریشترزلزلهمقاوماست

ایران با داش�تن ۱۲۰ گس�ل فعال از جمله کش�ورهای حادثه خیز در زلزله 
است. بعد از وقوع هر زلزله اولین نیاز مردم بحران زده، ارتباط است

اقتصادفضایمجازیکشوردرخارجازمرزها

 سعید    طباطبایی

ش��بکه ملی اطالعات کش��ور، یکی از پروژه هایی است که هنوز در مورد آن امیدهایی 
هر چند اندک وجود دارد و به طور کامل کنار گذاش��ته نشده است. این هفته برگزاری 
نمایش��گاه تلکام را در صدر اخبار داش��تیم و دبیر شورای عالی فضای مجازی با اعالم 
نظر درباره وجود یا عدم وجود شبکه ملی اطالعات در کشور، گفت: بخش هایی از این 
شبکه اجرا شده اما کامل و جامع شکل نگرفته و بخش هایی از این تصویر بزرگ هنوز 

خالی مانده است.
ابوالحس��ن فیروزآبادی در حاش��یه افتتاحیه و بازدید از نمایش��گاه تلکام ۲۰۱۵، اظهار 
داش��ت:  صنعت تلکام و مدل های کس��ب و کار در فضای مجازی به ش��دت اشتغال زا 
هستند. دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: خطر فضای مجازی وابستگی است و 
باید تالش کنیم در حوزه فضای مجازی به ویژه خدمات کمترین وابستگی را به خارج 
داشته باش��یم. وی با بیان اینکه برنامه های کاربردی می توانند در بومی سازی خدمات 
بس��یار موثر باش��ند، گفت: برای نحوه تعیین سیاست ش��ورا درباره توسعه برنامه های 

کاربردی و نیز شبکه های اجتماعی در حال مطالعه هستیم.
فیروز آبادی با اش��اره به دس��تور مقام معظم رهبری برای تسریع در اجرای شبکه ملی 
اطالعات گفت: اجرای ش��بکه ای مس��تقل برای ارتباطات در دس��تور کار جدی است. 
دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی درباره میزان پیش��رفت اجرای شبکه ملی اطالعات 
گفت: بخش هایی از این ش��بکه اجرا ش��ده اما هنوز جای کار بسیاری وجود دارد و باید 
تالش شود که با سرعت بیشتری جاهای خالی که وجود دارد پر شود و روند انجام کار 
س��رعت بیش��تری به خود گیرد. وی با بیان اینکه از مشکالت صنعت مخابرات کشور 
اط��الع داریم، گفت:  کش��ور هم ب��ه اپراتورهای بزرگ و هم به SME )ش��رکت های 
کوچ��ک زود بازده( نی��از دارد. وی تأکید کرد: خطری که اس��تقالل فضای مجازی را 
تهدید می کند  این است که کل اقتصاد فضای مجازی کشور در خارج از مرزها است و 

باید با نوآوری سیستم های جدیدی را برای جبران این خالء طراحی کنیم.
فیروزآبادی در پاسخ به این سوال که شورا مصوبه ای داشت که بر اساس آن مصوبات 
کمیس��یون های تخصصی همانند مصوبات شورا تلقی می شد آیا در دوره جدید فعالیت 
ش��ورا این دستورالعمل احیا خواهد ش��د، گفت: در این باره ش��ورا باید تصمیم بگیرد. 
دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی یادآور ش��د:  دوره قبلی ش��ورا با سختی سپری شد. 
فضای مجازی فضای چالشی و نوینی است که تحوالت بسیار زیادی دارد و امیدواریم 
با تجربه ای که در س��ه س��ال گذش��ته طی ش��د اکنون در جاده صافی حرکت کنیم. 
فیروزآبادی درباره اولویت شورا در دوره جدید فعالیت، گفت: اولویت ها همان است که 
مقام معظم رهبری اعالم کردند. با توجه به اینکه دبیرخانه قبلی ش��ورا در حوزه برنامه 
شش��م حضور فعالی نداشته و برنامه به زودی بسته می شود، به دلیل محدودیت زمانی 
کار بر روی برنامه ششم در اولویت قرار دارد و در کنار آن شبکه ملی اطالعات از دیگر 
اولویت ها اس��ت. وی ادامه داد: نقاط خالی شبکه ملی اطالعات در دبیرخانه و مرکز در 
جلسات فش��رده ای بررسی خواهد شد. فیروزآبادی همچنین تاکید کرد که از این پس 
جلسات شورا هر ماه یکبار به صورت منظم برگزار خواهد شد و برگزاری جلسات نیز از 

سوی دفتر رئیس جمهور برنامه ریزی می شود.
دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی همچنین در پاس��خ به سوال دیگری درباره این که 
طبق آخرین دس��تورالعمل قانونی حکم بر انحالل مرکز تحقیقات مخابرات صادر شده 
اجرای این حکم در دوره جدید فعالیت شورا چه سرنوشتی خواهد داشت، اظهار داشت: 
 این موضوع در حال بحث است و باید بررسی شود تا تصمیم قطعی در این رابطه گرفته 

شود که چه کار باید کرد.

یادداشت
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ب��دون ش��ک یکی از بهتری��ن و مهم تری��ن محصوالت 
مایکروسافت، کنسول بازی این شرکت است که طرفداران 
آن همیش��ه با طرفداران پلی استیشن شرکت سونی، سر 
جنگ دارند. این محصول برای ش��رکت مایکروس��افت از 
اهمی��ت و جایگاه ویژه ای برخوردار اس��ت زیرا بخش قابل 
توجهی از موفقیت فعلی مایکروسافت وابسته به صنعت گیم 
و حضور این ش��رکت در آن می باشد به همین خاطر بسیار 
اهمیت دارد که چه کسی سکان رهبری پروژه ایکس باکس 
را در دست داشته باشد. راهکارهای استراتژیکی که مدیر قبلی 
برند ایکس باکس در مایکروس��افت در پیش گرفت نشان 
داد ک��ه با بهره گیری از تجربیات می توان راه مطمئن تری 
را به س��مت موفقیت در پیش گرفت. آقای رابی باخ، مدیر 
پیش��ین پروژه ایک��س باکس در مایکروس��افت به تازگی 
مصاحبه ای را با وب س��ایت GreekWire داشته است. او 
مدیر قبلی بخش سرگرمی ها و دستگاه های مایکروسافت و 
سرپرست تیم س��ازنده ایکس باکس و ایکس باکس 3۶۰ 
و دیگر محصوالت موفق مایکروس��افت بوده است. او به 
 Xbox Revisited: A Game Plan تازگی کتابی با ن��ام
for Corporate and Civic Renewal را نوش��ته و از 

طریق این کتاب تجربه های مدیریتی خود در طول دوران 
مدیریتش در مایکروسافت را منتش��ر کرده است. در ادامه 

می توانید بخش هایی از مصاحبه این مدیر موفق را بخوانید:

 – گذاری  زمینه سرمایه  در  بسیاری  افراد   
خصوصا مدیران ارشد مایکروسافت – هنگامی 
که نام رابی باخ را می شنوند به یاد یک سازمان 

میلیارد دالری می افتند. چه خود  با ضرر چند 
از عرضه  ایکس باکس و چه مشکالت پس 
آن، میلیون ها دالر ضرر به شرکت وارد کرد و 
بسیاری رابی باخ را مسئول این مسئله می دانند. 

در رابطه با این مسئله چه احساسی دارید؟
از نظر ریاضی اگر تنها به نسل اول ایکس باکس نگاه کنید، 
این مسئله درست خواهد بود. ایکس باکس اورجینال مبلغ 
هنگفتی را از دست داد و طبق آمارهایی که به انتشار رسید، 
این مبلغ بین ۵ تا ۷ میلیارد دالر متغیر بود. من نام این را ضرر 
نمی گذارم؛ بلکه ترجیح می دهم از واژه سرمایه گذاری استفاده 
کنم. بسیاری دیگر هم می توانند در این زمینه با من هم عقیده 
باش��ند؛ زیرا همه ما پایان این داستان را به خوبی می دانیم. 
پایان این داستان جانشینی است که به عنوان یک محصول 
میلیون ها دالر درآمدزایی کرد و حتی با وجود مشکالت بعد 
از عرضه، به یکی از دارایی های باارزش شرکت مایکروسافت 
بدل شد. در پایان داستان ما، روایت یک موفقیت است. اما 
با این حال من به راحتی و با آغوش باز این مس��ئله را تائید 
می کنم و در کتاب هم بس��یار به آن می پردازم. امروز بسیار 
راحت است که به گذشته نگاه کرده و بگوییم: مایکروسافت 
چه کار داشت می کرد و تفکرات رابی به عنوان یک رهبر چه 

بود؟ به نظرم سوال عادالنه ای خواهد بود. 

خود  از  را  سوال  این  شما  این  از  پیش   
یک  رهبر  عنوان  به  همزمان  و  می پرسیدید 
برند بزرگ قدم برمی داشتید. شما به نوعی از 
یک مکان بسیار عمیق و تاریک، به نتیجه ای 

رسیدید و نهایتا به سمت روشنایی بازگشتید.
م��ن این مس��ئله را در کتاب هم پوش��ش می دهم و در 
رابطه ب��ا آن صحبت می کنم. اما در میانه س��ال ۲۰۰۱ 
و درس��ت چهار یا پنج ماه پیش از عرضه رسمی ایکس 
باکس، من یک نامه اس��تعفا نوشتم و آن را برای رئیس 
خودم فرستادم. من اعتماد به نفس باالیی دارم؛ اما با این 
حال به توانایی هایم در به اتمام رساندن این پروژه شک 
داش��تم. ریک بلوزو من را در این پروسه همراهی کرد و 
من در این مس��یر چیزهای بسیاری یاد گرفتم. حقیقت 
آن است که ایکس باکس ۱۰ سال از بهترین سال های 
دوران حرف��ه ای من را رقم زد. بعضی مواقع همه چیز به 
این شکل پیش می رود و من حس می کنم واقعا خوش 

شانس هستم که چنین شانسی در اختیارم قرار گرفت.

 ریک بلوزو، مدیر کوتاه مدت مایکروسافت، 
قهرمان  یک  باکس  ایکس  طرفداران  برای 
مرز  در  را  باکس  ایکس  توانست  او  است. 
نابودی در هنگام عرضه نجات دهد و بعد شما 
را متقاعد کرد که کارت را در قبال ایکس باکس 
دنبال کرده و بعد از آن ایکس باکس ۳۶۰ را 

عرضه کنید.
بخش��ی از دلیل نگارش کتاب، مسائل اجتماعی و کشوری 
بود، اما همچنین فرصتی برای مردم وجود دارد تا متوجه شوند 
چیزی که به صورت س��طحی در تجارت وجود دارد، دقیقا 
همان چیزی نیست که در حال به وقوع پیوستن است. ریک، 
به صورت سطحی، مدت کوتاهی در مایکروسافت سپری کرد. 
مردم شاید به او به عنوان یکی از کارکنان موفق مایکروسافت 
نگاه نکنند. مشخصا به ریک به عنوان یکی از معمولی ترین 
اش��خاص مایکروسافت نگاه می شود اما او نقش مهمی در 

موفقیت شخصی من و موفقیت ایکس باکس ایفا کرد.

تو و همسرت مشاور  برای  او ظاهرا حتی   
خانواده و زندگی استخدام کرد. تو و همسرت 

از این فرصت خیلی بهره بردید.
بله، من خیلی دوست داشتم که یک خانواده عالی و یک 
ازدواج موفق داشته باشم. ریک ما را پیش زوجی در شهر 
توپکای ایالت کانزاس فرس��تاد و آن ها واقعا به ما کمک 
کردن��د تا بتوانیم به تمامی جنبه های مهم قب��ل از ازدواج 
فکر کرده و آن ها را بررس��ی کنیم. مس��ائلی مانند این که 
می خواهیم در ش��غل حرفه ای خود به کجا برسیم؟ یا این 
که چه موفقیتی کس��ب کنیم و این که از نظر شخصی تا 
چه اندازه صبور بوده و می توانیم به خاطر به موفقیت رسیدن 
شریک زندگی خود، از خواسته های خود بگذریم. به هر حال 
من در زندگی شخصی هم باید از ریک ممنون باشم که از 
همه نظر به من کمک کرده است و من تنها چیزی که به 
ذهنم رسید این بود که در کتابم به دیگران نشان دهم او چه 

نقشی در موفقیت های مایکروسافت داشته است.

اولی��ن نرم افزاری ک��ه در جهان برای تجارت اس��تارت خورد مجموع��ه نرم افزاری 
مایکروس��افت آفیس بود؛ این مجموعه نرم افزاری قابلیت بهره وری های مختلفی را 
دارا می باش��د و تنها با یک مؤلفه توانس��ت با شرکت های مختلفی کار کند به صورتی 
که بیش��تر شرکت های جهان در حال حاضر وابس��تگی بسیار زیادی به این مجموعه 
نرم افزاری دارند و بدون برنامه هایی نظیر مایکروس��افت ورد، پاور پوینت یا اکس��ل 
نمی توانن��د کارهای خود را انجام داده یا جایگزینی ب��رای این برنامه ها پیدا کنند. در 
س��ال های اخیر افرادی آمدند تا بازار بهره وری مایکروس��افت را به چالش بکش��ند. 
گوگل درایو رقیبی ش��د که به دلیل همکاری با شرکت های مختلف توانست موقعیتی 
فراهم کند که چند نفر در یک زمان بتوانند یک فایل را ویرایش کنند. مایکروس��افت 
می خواهد قطعه ای به بروزرسانی نرم افزار آفیس ۲۰۱۶ اضافه کند که کاربران بخوبی 

بتوانند با یکدیگر همکاری داشته باشند.
ویژگی های جدید ش��امل پش��تیبانی برای تصحیح لغات در Word را شامل می شود 
ک��ه طبق این ویژگی کاربران می توانند روی یک س��ند کار کنند بدون اینکه ماهیت 
اطالعات آن توس��ط کاربر دیگری تغییر کند. با این حرکت رو به جلو مایکروس��افت 
می خواهد برنامه های دیگرش را نیز گس��ترش دهد. مایکروسافت در حال حاضر این 
پیش��نهاد را ب��رای برنامه های تحت وب ارائه داده اس��ت اما این بروز رس��انی برای 
برنامه ه��ای ویندوز Desktop اعمال ش��ده اس��ت. نزدیک به ۲ م��اه پس از به بازار 
آمدن Windows 10 این بروز رس��انی ها به روی سیس��تم های تبلت و گوشی های 
هوش��مند موبایل نیز قابل اس��تفاده خواهد بود. در بروز رس��انی جدید پشتیبانی قرار 
 Tell( "دارد که آفیس را برای ش��ما بس��یار کاربردی تر کند مانند بخش "به من بگو
Me(  که کاربران می توانند جس��ت وجوهایی در توابع برنامه داشته باشند مانند یافتن 

فاصله صحیح بین خطوط بدون اینکه مجبور بش��وند فهرس��ت ها و کلیدهای مختلف 
را امتح��ان کنند. در عین حال ویژگی های آفیس می تواند برای کاربرانی که نیازهای 
خاص دارند مفید باش��د و برای کاربرانی که نیاز چندان��ی به این ویژگیها ندارند گیج 
کننده باش��د. ای��ن ویژگی ها به این دلیل به محصوالت اضافه ش��ده اس��ت تا برای 
کاربران جذاب باش��د. اما ممکن اس��ت که برخی از کاربران با ای��ن حال بخواهند از 
محصوالت رقبای مایکروس��افت استفاده کنند. گوگل اعالم کرد که در هفته گذشته 
یک میلیون کس��ب و کار توس��ط درایو انجام شده اس��ت که این کاربران توانسته اند 
اطالع��ات خود را ب��ه راحتی ذخیره کنند با دیگران به س��ادگی آب خوردن همکاری 
داش��ته باشند. مش��تریان می توانند با عضویت در Office 365 به روز رسانی هایش را 
به س��ادگی دانلود کنند و کس��انی که عضویت ندارند می توانند با ایجاد اش��تراک به 
برنامه های جدید دسترس��ی پیدا کنند. عالوه بر این مایکروس��افت به کاربران اجازه 

می دهد یک نسخه از محصوالت را بدون پرداخت هزینه دانلود کنند.
ب��ه احتمال زیاد خبرهای زیادی هم در این رابط��ه در هفته آینده در خبرگزاری های 

مختلف منتشر خواهد شد.
مایکروس��افت به عنوان بخشی از س��رویس هایش بروز رس��انی Office 365 را در 
فهرس��تش قرار داده است و بروز رسانی های مکرر دیگری هم پیش رو خواهد داشت 
مانن��د بخش تصحیح لغات در زمان واقع��ی در Powerpoint و خدمات جدیدی در 
GigJam که باعث می ش��ود کارب��ران در خدمات متعددی در ای��ن برنامه ها بتوانند 

همکاری خوبی با یکدیگر داش��ته باشند. مایکروسافت اعالم کرده است که این هفته 
نس��خه Beta برای GigJam را ارائه خواهد کرد و ش��اید هم آن را تا سال آینده در 

Office 365 قرار دهد.

مایکروسافتوآفیس2016
 گلس�ا ماهی�ان

مدیرایکسباکس،پسازمایکروسافت

مصاحبهباآقایرابیباخ،مدیرقبلیایکسباکسدرمایکروسافت

با بهره گیری از تجربیات می توان راه مطمئن تری را به سمت موفقیت در پیش 
گرفت

یادداشت
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به گزارش فارس به نقل از ایس��تنا، دبیر شورای عالی 
فض��ای مجازی، ابوالحس��ن فیروزآبادی، در حاش��یه 
بازدید از نمایشگاه تلکام ۲۰۱۵، اظهار داشت: خطری 
که استقالل فضای مجازی را تهدید می کند این است 
که کل اقتصاد فضای مجازی کشور در خارج از مرزها 
اس��ت و باید با نوآوری سیس��تم های جدیدی را برای 

جبران این خالء طراحی کنیم.
هرچند بی��ان این که کل اقتصاد فض��ای مجازی در 
خارج از کشور است، کمی اغراق دارد اما کفه سنگین 
تبادالت مالی فضای مجازی به س��مت خارج کش��ور 
است. درآوردن شکل انجام این تبادالت و تعریف نحوه 
انجام این معامالت نیاز به قلم فرسایی چند صفحه ای 
دارد. موضوعی که اهمیت پیدا می کند این اس��ت که با 

وجود تالش های بسیار شرکت های داخلی مختلف برای 
باال بردن سهم خود از فضای مجازی مشکالتی وجود 
دارد که خود مانعی بر س��ر راه این شرکت ها می باشد. 
این مش��کالت از جنس اقتصادی گرفته تا عملکرد بد 
مدیران این شرکت ها تا موانعی مانند مشکالت در خطر 
ب��ودن ارزش ه��ای کاری مانند مالکیت ه��ای معنوی، 
تمایل کاربران به اس��تفاده از سرویس های خارجی به 
هر علت باعث شده تا س��رمایه گذاری در این حوزه به 
کاری پر ریس��ک بدل ش��ود. ضروری به نظر می رسد 
ش��ورای عالی فضای مجازی با توج��ه به وجود نیاز به 
اس��تفاده از فضای مجازی با ارائه راهکارهایی، مسیر را 
برای رشد س��رمایه گذاری در فضای مجازی و توسعه 

کار شرکت های موجود اقدام کند.

مبارزانآتش
ازدورههایآموزشیآتشنشانیبهرهمندشوید

به مناس�بت روز آتش نش�انی اولین لینک این هفته را به س�ایتی با این 
مضمون اختصاص داده ایم. در این سایت که به عنوان مرجع آتش نشانی 
و امداد و نجات در ایران ش�ناخته می شود می توانید ضمن پیگیری اخبار 
این س�ازمان با ورزش های نجات گران آش�نا ش�ده، ج�زوات، مقاالت و 
مطالب جذاب و خواندنی س�ایت در این زمینه را مطالعه کرده و اس�اتید 
و کارشناس�ان این حوزه را بشناسید. همچنین ش�ما قادر خواهید بود از 
خدمات سایت همچون برگزاری دوره های آموزشی با اهدای مدرک معتبر، 
آم�وزش برای مراکز صنعتی و تجاری، آم�وزش کار در ارتفاع و تقاضای 

مربی عملیات ورزشی بهره مند شوید.
www.nfpiran.com

صدایمشاور
پاسخهایخودرادرزمینههایتحصیلیدریافتکنید

دومین پیشنهاد این هفته به یک سایت تحصیلی و آموزشی مربوط می شود. 
سامانه صدای مشاور تحصیلی به عنوان مرکز مشاوره تحصیلی و آموزشی 
تلفنی امکانی برای پاسخگویی به سواالت رایج درسی دانش آموزان می باشد. 
در این مرکز تلفنی دانش آموزان می توانند در موضوعات انتخاب رشته، انتخاب 
مدرسه، المپیاد، نظام وظیفه، تیزهوشان، کنکور، دانشگاهی، کارشناسی ارشد، 
دکترا، منابع آزمون ها، زبان های خارجه، بورس�یه، مقاله و پایان نامه از سایت 
مش�اوره بگیرند. همچنین آشنایی با مشاوران سایت، نظرسنجی و معرفی 

خدمات سایت، بخش های دیگر این وب سایت را تشکیل می دهند. 
www.ssmt.ir

حیاتوحشایران
محیطزیستایرانوجهانرابهتربشناسید

لینک بعدی این هفته به پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش 
ایران اختصاص دارد. در این وب سایت شما ضمن آشنایی با نقشه و اطالعات 
مناطق چهارگانه محیط زیست ایران، از اخبار حیات وحش ایران، دانستنی های 
زیست محیطی، صید و شکار غیر مجاز، محیط زیست انسانی، محیط زیست 
جهانی، محیط زیس�ت دریایی، محیط زیس�ت طبیعی، بحران های زیست 
محیطی و مناطق شکار ممنوع مطلع خواهید شد. همچنین معرفی تاالب های 
ایران، دریاچه ارومیه، کشاورزی پایدار، گالری تصاویر محیط زیست ایران و 

معرفی اهداف دیده بان بخش های دیگر این وب سایت را تشکیل می دهند. 
www.iew.ir

صنعتساختمان
باجدیدترینفناوریهایساختمانسازیآشناشوید

آخرین لینک این هفته درباره صنعت ساختمان می باشد. هفته نامه مجازی 
پیام ساختمان، پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان در کشور می باشد.  
در این نشریه اینترنتی می توانید از آخرین اخبار صنعت ساخت و ساز 
کشور مطلع گشته، از برگزاری نمایشگاه های صنعت ساختمان آگاهی 
پیدا کرده و جدیدترین مقاالت و یادداشت های این حوزه را مطالعه نمایید. 
همچنین شما قادر خواهید بود از گزارش مراجعه مردم به شهرداری ها 
مطلع شده و با مصالح ساختمانی که مناسب کار شما می باشد آشنا شوید. 
ضمن این که آرشیو تصاویر، معماری و دکوراسیون، تاسیسات انرژی و 

بازار ساختمان از دیگر بخش های این نشریه می باشد.
www.payampress.com 

س��رویس EyeEm از الگوریتم جدیدی خبر می دهد 
که قادر است تصاویر کاربر خود را دسته بندی کرده و 
آن ه��ا را از لحاظ پارامترهای مختلف امتیازبندی کند. 
این الگوریتم جدید که با بینایی ماش��ین ارتباط دارد، 

EyeVision نام گرفته است.

EyeEm یک س��رویس به اش��تراک گذاری تصاویر 

و فروش��گاهی برای آن ها اس��ت که محصول جدید 
خود را به نام EyeVision برای ساده س��ازی عملیات 
دس��ته بندی تصاویر و انتخاب عکس توسط خریداران 
به مجموعه خدمات خود افزوده اس��ت. مدیر فناوری 
EyeEm رمزی ریزک اس��ت که در جشنواره ۲۰۱۵ 

EyeEm ک��ه دو هفته قبل در نیویورک برگزار ش��د، 

ضمن معرفی این س��رویس جدید ب��ه TNW گفت: 
EyeVision فریم��ورک بینایی ماش��ینی اس��ت که 

تصاوی��ر خوب و زیب��ا را تش��خیص می دهد و درک 
می کند که در تصاویر چه چیزی وجود داشته و تصاویر 

چه چیزی را مجسم می کنند.
این س��رویس نه تنها جنبه های مختلف یک تصویر را 

می تواند تش��خیص دهد بلکه احساس و مفهوم ارائه 
شده در تصویر را از آن بیرون می کشد.

راب��ط کاربری EyeVision ب��ه راحتی به کاربر اجازه 
می ده��د ت��ا تصاوی�ر م���ورد نظر خ��ود را از صفحه 
Desktop خ��ود به صفح��ه وب کش��یده و آن ها را 

بارگ��ذاری کن��د. پس از اتم��ام بارگ��ذاری بالفاصله 
رتبه عک��س و کلمات مربوط ب��ه آن را برای اهداف 

عالمت گذاری به کاربر می دهد.
 Deep Learning بر اس��اس EyeVision الگوریتم
پیاده  س��ازی شده و در زمانی کوتاه تصویر را بر اساس 
محتویات و مفاهیم آن دس��ته بندی و عالمت گذاری 
می کند. این الگوریتم بیش از ۲۰ هزار شیء را از جمله 
کاله، پیراهن، انسان و خورشید می شناسد. به مفاهیم 
تصویربرداری آشناس��ت و سبک های مختلف را مانند 
سوررئال، ناراحتی، احساسی، تنهایی، هیجان و سنتی 

را از هم تشخیص می دهد.
این الگوریتم در رابطه با زیبایی یک تصویر به قضاوت 
می نش��یند و بخش بینایی ماش��ین آن اجزای موجود 

در تصویر را شناس��ایی می کند. ری��زک در این رابطه 
 EyeVision می گوید: این نحوه رفتار باعث شده که
منحصر به فرد ش��ود. این الگوریت��م همچنین میزان 
 EyeEm امکان کش��ف یک تصویر را در فروش��گاه

اندازه گیری می کند و آن را اطالع می دهد.
در حال حاضر EyeVision تنها از طریق مرورگرهای 
کامپیوت���ر ب��رای اعض��ای فروش��گاه EyeEm در 
دس��ترس است و قرار ش��ده تا در آینده نزدیک برای 
نرم افزارهای موجود در سیس��تم عامل های تلفن های 

همراه نیز ارائه گردد.
EyeEm همچنی��ن در برنام��ه خود برای دسترس��ی 

داش��تن عموم به این س��رویس نی��ز اقداماتی انجام 
داده اس��ت. فناوری رتبه بندی EyeVision زیبایی و 
کیفیت یک تصویر را درک می کند و موتور رتبه بندی 
آن ای��ن ادراکات را در موتورهای جس��ت وجوی قابل 
جس��ت وجو می کند. ریزک می گوید: م��ا قصد داریم 
کاری ک��ه گوگل برای وب س��ایت ها انج��ام می دهد، 

برای تصاویر انجام دهیم.

مشکالترادریابیم
 علیرض��ا مظاه�ری

لینــــکدونی

سرویسEyeEmبرایتصاویربرنامهدارد

وقتیماشینبهعکسهاخیرهمیشود!
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نس��خه ۴۱ فایرفاک��س ویژه یارانه های رومیزی، س��ه 
شنبه هفته گذشته منتشر شد که نسبت به نسخه های 
قبلی این مرورگر عملکرد بهتری دارد. در نسخه جدید 
فایرفاکس ضمن به روزرسانی، معایب گذشته رفع شده 
است و همچنان این مرورگر در میان دیگر مرورگرهای 

رومیزی، پس از گوگل کروم قرار می گیرد.

گفت وگو و پیام رسانی فوری 
در نسخه جدید فایرفاکس، پیام رسانی فوری از طریق 
 Firefox .مرورگ��ر انجام می ش��ود Firefox Hello

Hello ب��ه کاربر اج��ازه می ده��د با دیگ��ر کاربران 

فایرفاک��س گفتگ��وی صوتی و یا اش��تراک ویدئوی 
رایگان داش��ته باش��د. به عبارت دیگر امکان ارسال و 
دریافت پیام های فوری، در زمان گفتگوی ویدئویی با 
کاربران نس��خه جدید ای��ن مرورگر در ویندوز، مک و 
 Firefox Hello یا لینوکس وجود دارد. ب��رای کار با
کافی اس��ت کاربر پس از مش��اهده آیکون شکلک در 
باالی گوشه سمت راست نوار ناوبری فایرفاکس روی 

آن کلیک کرده و با باز شدن پنجره گفت وگو، شخص 
دیگری را برای گفتگوی آنالین دعوت کند.

ویژگی های نسخه جدید فایرفاکس
از دیگر ویژگی های فایرفاک��س ۴۱ افزایش امکانات 
حس��اب کاربری مرورگر است که ش��امل مواردی از 
جمله همگام س��ازی رمزه��ای عب��ور، بوک مارک ها 
و دیگ��ر داده ه��ا در نس��خه های رومی��زی و اندروید 
فایرفاکس می ش��ود. آخرین به روزرسانی این مرورگر 
به کاربر اجازه می دهد با اضافه کردن عکس، پروفایل 
حس��اب کارب��ری فایرفاک��س خود را ش��خصی کند. 
موزیال نس��خه اندروید فایرفاک��س را نیز به روز کرده 
اس��ت. کاربران می توانند با کلیک کردن روی آیکون 
ذره بی��ن و انتخاب یکی از موتورهای جس��تجو مانند 
گ��وگل، یاه��و و یا بین��گ به راحتی و به س��رعت به 
جست وجوی آنالین بپردازند. همچنین آخرین نسخه 
فایرفاکس ویژه اندروید امکان مدیریت بوک مارک ها 

را برای کاربران فراهم می کند.

اپل و گوگل به چالش کشیده می شوند
ش��رکت موزیال س��عی دارد با ارائه هر نسخه جدید از 
مرورگر خود، ش��رایط و عملکرد بهتری را نس��بت به 
نس��خه قبلی در اختیار کاربران فایرفاکس قرار دهد تا 
بتواند سهم بیش��تری از کاربران را در بازار مرورگرها 

به دست آورد.
ب��ر اس��اس گ��زارش NetMarketShare در م��اه 
آگوس��ت س��ال جاری س��هم فایرفاک��س از ترافیک 
مرورگرها 11.6 درصد بوده اس��ت که پس از کروم با 
سهم 3۰ درصدی در جایگاه دوم قرار گرفت. همچنین 
موزیال در تالش اس��ت با ارائه نسخه فایرفاکس ویژه 
ویندوز ۱۰، مرورگر خود را به صورت پیش فرض برای 
این سیس��تم عامل معرفی کند. همچنین این شرکت 
یک نس��خه از فایرفاکس را برای آیفون و آی پد ارائه 
کرده است تا کروم و سافاری شرکت اپل را به چالش 
بکشد. بر همین اس��اس، موزیال کار مشکلی را برای 
جذب بیش��تر کاربران اینترنت و افزایش سهم خود در 

بازار مرورگرها پیش رو دارد.

هشداربرایوابستگیبهاینترنت
رشی�د     زارعی 

فایرفاکس41منتشرشد

جذابیت ه��ای موجود در فضای مج��ازی و ارائه انواع 
برنامه های کاربردی در وب باعث ش��ده است کاربران 
زم��ان قابل توجه��ی از وقت خ��ود را به اس��تفاده از 

اینترنت بگذرانند.
می توان گف��ت اینترنت به عنوان دری��ای اطالعات، 
پاسخگوی بس��یاری از س��واالت کاربران می باشد و 
همین مس��ئله باعث شده است توجه افراد به اینترنت 
بیشتر شود. طبیعی است که همین فضای مجازی که 
می تواند تا حدودی مش��کالت کاربران را حل کند، در 
صورت غفلت باعث ایجاد مشکالتی در محیط زندگی 

واقعی افراد نیز خواهد شد.
وابس��تگی بیش از حد به اینترنت، اثرات نامطلوبی بر 
جسم و روحیه کاربران دارد که شاید در آینده غیرقابل 

جبران باش��د. بر اس��اس آمار انجمن روان پزش��کان 
ایران، مبتالیان به اعتیاد اینترنتی در کشورمان به مرز 
33 درصد رس��یده در حالی که آمار جهانی ۲۵ درصد 

اعالم شده است.
ب��ه نظر می رس��د ب��ا توج�ه ب��ه آمار اع�الم ش���ده، 
خانواده ها و مس��ئوالن وظیفه س��نگین تری نس��بت 
به گذش��ته دارند و بایس��تی مرز بین زندگی واقعی و 

مجازی مشخص شود.
کاربران نیز باید در میزان استفاده از اینترنت تعادل را 

رعایت کنند تا از مضرات آن به دور باشند.
البته همیش��ه باید س��عی کنیم در زندگ��ی روزمره از 
اینترنت و به طور کلی فناوری به بهترین نحو ممکن 

استفاده کنیم. 

پزشکباتری
ازسالمتباتریلپتاپخودمطمئنشوید

اولین نرم افزار پیشنهادی این هفته به برنامه ای جهت بررسی سالم بودن 
باتری لپ تاپ مربوط می ش�ود. BATExpert نرم اف�زاری کاربردی برای 
نمایش اطالعات باتری لپ تاپ ش�ما می باش�د. با استفاده از این نرم افزار 
می توانید در مورد صحت و سالمت باتری لپ تاپ که جزو اساسی ترین لوازم 
مورد نیاز لپ تاپ می باشد اطالعات خوبی را کسب نمایید. از ویژگی های این 
نرم افزار می توان به پاک کردن اطالعات شرکتی دکدینگ باتری، اطالعات 
شارژ باتری، نمایش نرخ استفاده از شارژ باتری، نمایش نرخ دشارژ باتری، 
نمایش دمای باتری، نمایش اطالعات و نوع باتری، ظاهر کاربرپسند و ساده 

و پشتیبانی بین المللی اشاره کرد.
http://goo.gl/xHSBuW

Size: 2.97 MB

پارتیشنساز
انواعهارددیسکهاراپارتیشنبندیکنید

پیشنهاد نرم افزاری بعدی این هفته به برنامه ای برای پارتیشن بندی ساده 
و آس�ان اختص�اص دارد. EASEUS Partition Master نرم افزاری 
فوق العاده ساده و کاربردی است که به راحتی می توانید با محیط آن آشنا 
شده و از امکانات آن بهره مند شوید. این نرم افزار ویژگی هایی را در خود 
ج�ای داده که به کم�ک آن کاربر می تواند فضای درایوه�ا را تنها با چند 
کلی�ک تغییر دهد. ب�ه کمک این نرم افزار دیگر الزم نیس�ت برای انجام 
کارهایی نظیرتغییر در حجم درایوها، ساختن پارتیشن جدید، پاک نمودن 
پارتیشن ها و موارد مشابه ویندوز خود را از ابتدا بارگذاری نمایید. همچنین 
انواع هارددیسک ها هم در این ابزار امکان بارگذاری و اجرا دارند. کمترین 
میزان هارددیسک پشتیبانی شده در این نرم افزار دو گیگابایت و بیشترین 

یک ترابایت می باشد. این نرم افزار از کلیه ویندوزها پشتیبانی می کند.   
http://goo.gl/bDKKlQ

Size: 28 MB

ماشینحسابپیشرفته
محاسباتخودراباارقامزیادانجامدهید

آخرین نرم افزار این هفته را به یک ماش�ین حس�اب پیش�رفته اختصاص 
داده ایم. نرم افزار ماش�ین حساب مهندسی fx-Calc یک ماشین حساب 
فوق حرفه ای و توانمند برای سیس�تم عامل ویندوز اس�ت. این نرم افزار در 
ابتدا از یک ماشین حساب ساده و کلی تشکیل شده است اما شما می توانید 
با سلیقه خودتان و بر حسب نیازتان قسمت های مختلف معادالتی را درون 
آن جایگزین کنید تا در مواقع نیاز با سرعت باال به آن دسترسی پیدا کرده و 
معادالت خود را به سرعت انجام دهید. از خصوصیات این نرم افزار ماشین 
حساب مهندسی  می توان به شخصی سازی کامل کلیدها و مکان آن ها در 
ماشین حس�اب، حل س�ریع و دقیق معادالت، وجود کتابخانه توابع کامل 
و دقی�ق، توانای�ی وارد کردن عددها با ارقام زیاد، س�بک و کم حجم بودن 
نرم افزار وایجاد نمودارهای گرافیکی دو بعدی و سه بعدی از معادالت اشاره 

کرد.
http://goo.gl/WVFXn7

Size: 5.5 MB

روباهآتشین،پیامرسانفوریمیشود

پیشنهادهفته
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یک  با  معموال  جدید،  سیستم عامل  یک  به  قدیمی  سیستم عامل  یک  از  مهاجرت 
برنامه های قدیمی روی نسخه  اجرا نشدن  این مشکل،  مشکل جدی همراه است. 
جدید است. هر اندازه که این برنامه ها قدیمی تر باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که 
روی سیستم عامل جدید کار نکنند. متاسفانه در مورد ویندوز ۱۰ جدیدترین محصول 
بیشتر  گفت  باید  کلی،  به طور  دارد.  وجود  مشکلی  چنین  نیز  مایکروسافت  شرکت 
می شوند،  اجرا  راحتی  به  آن  از  پس  نسخه های  یا   ۷ ویندوز  روی  که  برنامه هایی 
روی ویندوز ۱۰ نیز کار می کنند. این موضوع می تواند خبر خوشی برای آن دسته از 
کاربرانی باشد که از ویندوز 7 یا 8.1 به ویندوز 10 مهاجرت می کنند اما این گذاره، 
یک نقطه تاریک دارد. بیشتر برنامه ها اجرا می شوند اما نه تمام آن ها! این اجرا نشدن 
می تواند دالیل متعددی داشته باشد. قصد داریم با بررسی برخی از این دالیل، امکان 

اجرا شدن حداکثری برنامه های قدیمی را روی ویندوز ۱۰ فراهم نماییم.

دسترسی سطح باال
ویندوز ۱۰ سخت گیری بیشتری نسبت به منابع سیستم و دسترسی های حساس دارد. 
به این معنا که مثال یک برنامه در ویندوز ۷ یا ویندوز XP به بخش هایی از سیستم 
دسترسی داشته است اما ویندوز ۱۰ اینک این نوع دسترسی را ممنوع کرده است. این 
برنامه ها در ویندوز ۱۰ به شکل عادی اجرا نمی شوند اما اجرای آن ها تحت دسترسی 
Admin می تواند کارساز باشد. برای این کار روی آیکون برنامه ها راست کلیک کرده 

و گزینه Run as Administrator را انتخاب کنید.

تفاوت های ساختاری
ساختار اجرای برنامه در نسخه های پیشین ویندوز دائما تغییر کرده است. بعضی از 
برنامه ها برای اجرا در ساختار نسخه های قدیمی ویندوز طراحی شده اند و با ساختار 
 Admin دسترسی  تحت  نمی توان حتی  را  برنامه ها  نوع  این  نیستند.  سازگار  جدید 
انتخاب  با  و  کرده  کلیک  راست  برنامه ها  روی  مشکل،  این  رفع  برای  کرد.  اجرا 
Properties و عبور به سربرگ Compatibility یک سیستم عامل قدیمی تر را برای 

اجرای برنامه مورد نظر خود انتخاب کنید. در هنگام انتخاب سیستم عامل به شرایط 
اجرا مانند تعداد بیت های رنگ و رزولوشن نیز توجه کنید. به عنوان مثال، بسیاری 
از برنامه های قدیمی در ویندوز 3.1 در شرایط ۸ یا ۱۶ بیت رنگی اجرا می شوند و 
در  تمام صفحه  حالت  در  می توانند  برنامه ها  این  دارند.  نیز  پایینی  بسیار  رزولوشن 

رزولوشن باال با خطا رو به رو شده و اجرا نشوند.

افزای��ش روزافزون تعداد و ان��واع بدافزارها در طی دو 
دهه گذش��ته، بخشی جدانش��دنی از امنیت در فضای 

سایبری بوده است.
متاس��فانه علیرغم توس��عه بدون توق��ف فناوری های 
امنیت��ی، آنتی ویروس ه��ا و رف��ع دائ��م رخنه ه��ای 
نرم اف��زاری و س��خت افزاری، روز ب��ه روز ب��ر تعداد 
تهدیدات س��ایبری افزوده می شود. از این منظر، سال 
۲۰۱۵ یک رکورد محس��وب می شود، چرا که سرعت 
رش��د تعداد و انواع بدافزارها در سالی که بخش اعظم 
آن را پش��ت سر گذاش��ته ایم، در مقایسه با سال های 
گذشته بیشتر بوده است. به تازگی شرکت های امنیتی 
ب��ه ارائه گزارش ها و تحلیل های امنیتی خود از س��ال 

۲۰۱۵ اقدام کرده اند.
در ای��ن میان، ش��رکت امنیتی پاندا ب��ا ارائه گزارش 
مفصل��ی از وضعیت بدافزارها در س��ه ماه دوم س��ال 
۲۰۱۵ افق��ی تی��ره از امنی��ت آینده فضای س��ایبری 

ترسیم کرده است.
به نق��ل از مرکز ماه���ر، تحقیق�ات اخی�ر ش��رک�ت 
امنیتی پاندا نش��ان می دهد که تعداد بدافزارها در سه 
ماه��ه دوم ۲۰۱۵ افزای��ش قابل توجهی داش��ته و در 
طول سه ماه، بیش از ۲۱ میلیون نوع بدافزار شناسایی 

شده است.
در س��ه ماهه دوم ۲۰۱۵ ش��رکت امنیتی اسپانیایی به 
طور متوس��ط ۲3۰۰۰۰ نوع بدافزار جدید را در هر روز 
شناسایی کرده است که نس��بت به مدت مشابه سال 

گذشته ۴3 درصد افزایش را نشان می دهد.
بنا بر گزارش پاندا، تعداد بس��یار زیادی از بدافزارهای 
جدید مربوط به گونه های ش��ناخته شده یا تغییر یافته 
قبلی هستند و مجرمان سایبری به منظور جلوگیری از 
تشخیص این بدافزارها توسط آنتی ویروس، تغییراتی 

در گونه های قبلی ایجاد می کنند.

با توجه به گ��زارش پاندا، اغلب گونه های شناس��ایی 
ش��ده تروجان هس��تند. ۷۱ درص��د از کل نمونه های 
شناس��ایی شده در این سه ماهه تروجان بوده اند و این 
یعنی، سهم خطای انس��انی، هنوز بیشتر از مشکالت 

امنیتی نرم افزاری یا سخت افزاری است.
تروجان ها دس��ته بس��یار متنوع و بزرگی از بدافزارها 
هس��تند که شبیه به یک نرم افزار کاربردی یا بی خطر 

به نظر می رسند.
در بیشتر مواقع، این خود کاربران رایانه ها و تلفن های 
هم��راه هس��تند که ب��ا اختیار خ��ود، اق��دام به نصب 

تروجان ها می کنند.
کلمه تروجان، از افس��انه تروا گرفته ش��ده و به اسب 
چوبی بزرگی اشاره دارد که یک لشکر را در خود جای 
داده اس��ت. دش��منان، اس��ب چوبی را با میل خود به 
درون قلعه می برند و در نیمه های ش��ب، از این هدیه 

قالبی شکست می خورند.
از آن ج��ا ک��ه تروجان ه��ا ب��ا می��ل خ��ود کاربران 
سیس��تم های عامل روی پلتفورم ها نصب می شود، نام 
تروجان روی آن نهاده ش��ده است. این نوع بدافزارها 
در بیش��تر موارد خود نقش تخریب��ی ایفا نمی کنند و 
تنه��ا ب��ه دانل��ود بدافزاره��ای دیگر اق��دام می کنند. 
هنگام مش��اهده صفحات وب باره��ا پیش می آید که 
برنامه هایی آغاز به دانلود می ش��وند و در موارد متعدد، 
با عناوی��ن جذاب و فریبنده، کاربر تش��ویق به نصب 

برنامه می شود.
برنامه ه��ای رای��گان، کاربردی یا بازی های س��رگرم 
کنن��ده، از این دس��ته هس��تند. کاربران نی��ز به طمع 
دریافت یک هدیه رایگان و ارزشمند، تروجان را نصب 
می کنن��د. این برنامه ها می توانند واقعا هم کاربردی یا 
جذاب باش��ند اما دست آخر، ضربه ای جبران ناپذیر به 
قربانی��ان خود وارد می کنن��د. از این رو هرگز نباید به 

نصب برنامه های ناش��ناخته ک��ه از منابع نامعتبر تهیه 
می شوند، اقدام نمود.

بنا بر گزارش پاندا، دومین نوع رایج بدافزارها در س��ه 
ماهه دوم س��ال ۲۰۱۵ میالدی ویروس های س��نتی 
هس��تند که تنها ۱۱ درص��د از کل نمونه ها را به خود 

اختصاص داده اند.
پنج س��ال پیش گم��ان می رفت ک��ه دوره ویروس ها 
به پایان رس��یده اس��ت اما به ناگاه دوباره ویروس ها 
به یکی از جدی ترین تهدیدات س��ایبری بدل ش��دند. 
ویروس ه��ا، گونه ای تهاجم��ی از بدافزارها هس��تند. 
مهم ترین ویژگی آن ها، امکان تکثیر آن ها به وس��یله 
خودشان است. الگوی تکثیر شونده ویروس ها در چند 
سال پیش توسط عموم آنتی ویروس ها قابل شناسایی 
بود و ویروس ها به بدافزارهای بی خطری تبدیل شده 
بودن��د، تا این که بدافزارنویس��ان از طریق روش های 
پلی مورفیس��م به ایج��اد ویروس هایی یکس��ان اما با 
اش��کال متفاوت )چند ش��کلی( دس��ت یافتند. در این 
روش، ویروس به طور دائم در نسل های مختلف تغییر 
ش��کل می دهد و آنتی ویروس را از تش��خیص وجود 

فعالیت های ویروسی عاجز می کند.
کش��ورهای چی�ن )۴۷ درصد(، ترکی��ه )۴3 درصد( و 
پ��رو )۴۲ درصد( باالترین نرخ آلودگی و کش��ورهای 
س��وئد )۲۱ درص��د(، ن��روژ )۲۲ درص��د( و ژاپن )۲3 
درص��د( کمترین میزان آلودگی به بدافزارها را در بین 

کشورها داشته اند.
در گزارش آمده است در حال حاضر وقت آن است که 
الیه های دفاعی پیش��رفته ارتقاء یابند تا بتوانند انواع 
نفوذ را شناس��ایی کرده و ه��م چنین بتوانند اطالعات 
فارنس��یکی را ب��رای ان��وع حمالت روی س��رورها و 

ایستگاه های کاری جمع آوری نمایند.
کس�ری پاک نیت 

ابزارهایقدیمیبرایسیستمعاملنو

بدافزارهاسریعترازهمیشهپیشمیروند
گزارشامنیتیپاندااز3ماههدومسال2015
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علومپزشکیمشهد

در ش��هروند الکترونیک این هفته به خدمات الکترونیکی دانش��گاه علوم پزشکی مشهد 
خواهیم پرداخت. دانشگاهی که در سال ۱3۲۸ به عنوان چهارمین دانشگاه ایران گشایش 
یافت. دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال حاضر به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در 
طیف وس��یعی از رش��ته های علمی مربوطه از علوم پایه گرفته تا تخصص های کلینیکی 
مشغول می باشد. این دانشگاه به عنوان بزرگترین مرکز پزشکی در شرق ایران، مرکز ارجاع 
بیماران در تمام رشته های تخصصی و فوق تخصصی می باشد. تالش های مداوم دانشگاه 
در جهت ارتقای س��طح بهداشت در جامعه چش��مگیر و قابل تقدیر است. دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد به عنوان یک محیط آموزشی که به استعدادهای فردی احترام گذاشته و 
خالقیت را تشویق می نماید، سعی دارد که بستری برای رشد علمی و فرهنگی جامعه باشد.

سامانه خدمات الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بخش هایی نظیر ثبت نام طرح، 
تمدید پیمان، مرخصی بدون حقوق، احکام بازنشس��تگی، گروه فناوری اطالعات، جذب 
نیرو، درج مدارک تحصیلی، برنامه ریزی نیروی انس��انی، گواهی اش��تغال کار، ارزشیابی 
کارکنان، آموزش کارکنان، ارتقای رتبه شغلی، ارزیابی عملکرد، تکمیل اطالعات پرسنلی، 
طبقه تش��ویقی، نقل و انتقاالت، دوره های آموزشی خارج از دانشگاه و اتوماسیون منابع 
انس��انی تش��کیل ش��ده اس��ت که در ذیل به صورت مجزا به هر یک از آن ها خواهیم 
پرداخت. در سامانه طرح و الیحه نیروی انسانی اخبار سازمان، مشموالن طرح، تعهدات 
متخصصان و اس��تعدادهای درخشان پوشش داده می شود. سامانه تمدید پیمان کارکنان 
یکی از بخش های خدماتی این س��ازمان می باشد که ش��رایط الزم برای تمدید قرارداد 
نیروهای پیمانی اعالم ش��ده اس��ت. همچنین ش��رایط الزم جهت درخواست مرخصی 
بدون حقوق، سامانه گروه فناوری اطالعات مدیریت توسعه شامل راهنمای الکترونیکی، 
سیستم پرسنلی، سیستم تشکیالت و سیستم ارزشیابی و نیز سامانه جذب نیروی انسانی 
با ارائه فرم الکترونیکی اس��تخدام، از دیگر خدمات الکترونیکی این دانش��گاه به حساب 
می آید. افزون بر موارد باال دیگر خدمات الکترونیکی دانش��گاه علوم پزش��کی مش��هد 
سامانه طبقه بندی مشاغل می باشد که ارتقای رتبه شغلی، درخواست ارتقا به رتبه شغلی، 
پیگیری ارتقای رتبه ش��غلی، طبقه تشویقی، درخواست درج مدرک تحصیلی و پیگیری 
درج م��درک تحصیلی را در بر می گیرد. عالوه بر این خدمات درخواس��ت گواهی جهت 
ارائه به س��ازمان های دیگر،  س��امانه ثبت دوره های آموزشی و ارائه گواهینامه دوره های 
آموزشی، بهره مندی از اتوماسیون منابع انسانی از طریق نام کاربری و کلمه عبور، سامانه 
نقل و انتقاالت شاغالن در واحدهای دانشگاه و خارج از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیز 
سامانه ارزیابی عملکرد از بخش های دیگر خدماتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. 
www.emp1.mums.ac.ir

از  می توان  چگونه  که  این  مورد  در  گذشته  هفته 
نرم افزارهای اوپن سورس، کسب درآمد کرد، صحبت 
ادامه این نکات را برای شما بیان  کردیم. این هفته 

خواهیم کرد.

شروع کار
مانن�د  س�ورس  اپ�ن  اینت�رنت�ی  منابع  دقت  به 
Freshmeat.net و SourceForge.net را بازبینی 

کنید و پروژه هایی را که مشابه محصول شما هستند 
و کاربرد یکسانی دارند، جست وجو و یادداشت نمایید. 
با کمک  بپردازید و  یافته های خود  به بررسی  سپس 
حذف  و  فیلترسازی  به  خود  دانسته های  و  تجربیات 
موارد نامربوط و غیرمفید اقدام نمایید تا زمانی که دو 

یا چند گزینه کاربردی باقی بماند.
یافتن جوابی برای پرسش های زیر می تواند شما را به 
هدف نزدیک تر کند: آیا پروژه همان هسته یا ماژول 
مورد نیاز شما را تهیه می کند؟ آیا پروژه با زبان برنامه 
نویسی مورد نظر شما کدنویسی شده است؟ آیا پروژه 
پروژه  از  بهره برداری  و  انتشار  مجوز  آیا  است؟  فعال 
بهره  و  دستیابی  اجازه  و  است  شما  نیاز  با  متناسب 
گام  در  می دهد؟  شما  به  را  پروژه  منابع  از  برداری 
بعد، پروژه ای که تمامی نیازمندی ها و انتظارات شما 
مناسب  محصولتان  تولید  برای  و  می کند  برآورده  را 
از  را  پروژه  کدهای  تمامی  و  نمایید  دانلود  را  است 
نظر ساختار برنامه نویسی، کیفیت کدها و توضیحات 

پروژه مورد بررسی قرار دهید.
مدت  که  کردید  برخورد  ماژولی  یا  کد  قطعه  به  اگر 
است،  گذشته  آن  نویسی  برنامه  از  زیادی  زمان 
با مطالعه اسناد راهنما و توضیحات پروژه،  می توانید 
در  کنید.  پیدا  پروژه دسترسی  نسخه های جدیدتر  به 
پروژه های اپن سورسی که از یک تیم توسعه قدرتمند 

و فعال سود می برند، این مزیت وجود خواهد داشت 
از  نسخه های جدیدتری  به  بتوانید  زمان  در هر  که 

برنامه مراجعه کنید.
جدید  برنامه  اجزای  از  برخی  ساخت  زمان  اکنون 
است.  فرارسیده  لوگوها  و  کاربرگ   ، فرم  مانند  خود 
کرده  جست وجو  خوبی  به  را  سورس  اپن  منابع  اگر 
باشید، بسیاری از بخش های برنامه با تغییری جزئی 
در سورس کد پروژه اپن سورس آماده خواهند بود و 
هدر  زیادی  انسانی  نیروی  و  زمان  آن ها  تهیه  برای 

نخواهد رفت.
در این مرحله از تولید محصول نرم افزاری، شما به 
به تخمین مدت زمان  دارید  نیاز  پروژه،  عنوان مدیر 
توسعه پروژه بپردازید و سرعت کدنویسی تیم برنامه 

نویسی خود را برآورد کنید.
همچنین یک برنامه کامل و بی نقص، شامل تمامی 
این  اگر  است.  کاربر  خطای  پیغام های  حتی  اجزا، 
باشند،  نداشته  وجود  سورس  اپن  پروژه  در  بخش ها 
مقدار زمان و تالش الزم برای تهیه آن ها را نیز به 

زمان توسعه برنامه اضافه کنید.
آیا  که  بگیرید  تصمیم  باید  که  است  زمانی  اکنون 
اشکال  به  نیاز  یا  است  بی نقص  و  کامل  شما  پروژه 
زدایی و خطاگیری دارد. هیچ پروژه نرم افزاری خالی 
زیرا  نیست.  نویسی  برنامه  و  کدنویسی  اشتباهات  از 
همواره برخی از این اشتباهات، از چشم تیم توسعه و 

مدیر پروژه پنهان خواهند بود.
از  قبل  قدرتمند،  سورس  اپن  پروژه های  از  بسیاری 
آزمایشی  نسخه  چندین  نسخه،  یک  رسمی  انتشار 
گرفتن  و  برنامه  خطاهای  و  نواقص  یافتن  برای  را 
منتشر  برنامه،  کیفیت  و  امنیت  مورد  در  بازخورد 
تمامی  دارد:  مزیت  چندین  روش  این  می کنند. 
کدهای  می شوند،  برطرف  و  کشف  برنامه  باگ های 

خواهند  حذف  پروژه  از  مرده  کدهای  و  بهینه  غیر 
شد و در نهایت سطح امنیتی برنام�ه در مواجهه ب�ا 
زیادی  بسی�ار  صورت  به   Exploit تخریبی  کدهای 

ب�اال خواهد رفت.
البته ممکن است رفع اشکال یک برنامه چندین سال 

به طول بینجامد.
به همین خاطر طول مدت زمان خطایابی برنامه رابطه 
مستقیمی با اهداف و اراده شما در تولید یک برنامه 

متن باز دارد.
قطعا پروژه نرم افزاری که تمامی پروسه های اشکال 
چندین  و  است  گذاشته  سر  پشت  را  بهبود  و  زدایی 
آزمایش  معرض  در  اینترنت  مانند  گستره ای  در  بار 
یک  باشد،  قرارگرفته  حرفه ای  کاربران  استفاده  و 
خروجی کامل و با کیفیت خواهد داشت و این نکته 
نرم  بر  سورس  اپن  افزارهای  نرم  برتری  کلید  دقیقا 

افزارهای انحصاری است.
اپن سورس، شبکه ای  افزارهای  نرم  آزمایش  گستره 
انحصاری،  افزارهای  نرم  در  اما  است.  اینترنت  مانند 
آزمایش  تیم  و  نویس  برنامه  تعدادی  به  گستره  این 

کننده محدود می شود.
برای ارتباط بهتر و استفاده موثرتر از توسعه دهندگان 
و هکرهایی که مشتاقانه و به صورت رایگان حاضر 
به همکاری با تیم توسعه پروژه شما هستند، نیازمند 
در  با  تا  هستید  پروژه  درباره  انجمن  یک  تشکیل 
دسترس قراردادن سورس کد پروژه، بتوانید هر نسخه 
آزمایشی را در میان انجمن توزیع کنید و از این طریق 

با توسعه دهندگان در ارتباط باشید.
البته مجوز نرم افزار شما باید اجازه هرگونه دسترسی 
و اصالح را به کاربران داده باشد. تشکیل دادن یک 
جامعه  به  احترام  نشانه  اما  نیست.  اجباری  انجمن، 

توسعه دهندگان آزاد است.

شهروندالکترونیک
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گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

معرفی،نقدوبررسی
iOS9

اپـــــــــــــلو
سیستمعامل
جدیـــــــدش

پس از آن هم مطالبی مبتنی بر نقد و بررسی آن چه اپل در اختیارشان 
ق�رار داده، منتش�ر می ش�ود. ش�اید بتوان گف�ت که از نظ�ر کاربران 
مهم ترین خبر کنفرانس WWDC امسال اپل، معرفی و ارائه iOS 9 بود. 
سیس�تم عاملی موبایلی که می تواند به ص�ورت کامال رایگان از پاییز 
امسال روی دس�تگاه های محبوب و پرطرفداری نظیر آیفون یا آی پد 
نصب شود. به هر حال می توان اطمینان داشت که iOS 9 ویژگی های 
کام�ال جدی�دی دارد و حتی برخی از ویژگی ه�ای قدیمی مورد عالقه 
کاربران هم در آن بهبود پیدا کرده اند. اپل همیشه با شیوه استراتژیک 
خ�ودش خیلی از امکانات جدی�د برای iOS  را هم�راه با آیفون جدید 
رونمایی می کند و البته باید گفت که این استراتژی جوابگوی تبلیغات 
 iOS خاص اپل برای محصوالت جدیدش بوده و هست. سیستم عامل

همان طور که می دانید هر س�اله ش�رکت 
اپل ط�ی برگزاری کنفرانس WWDC  خود، 
محص�والت جدیدش چه نرم افزاری و چه 
س�خت اف�زاری را ب�ه هوادارانش معرفی 
می کند. بسیاری از کاربران و کارشناسان از 
ماه ها قبل در انتظار برگزاری این کنفرانس 
بوده و س�عی می کنند هیج�ان آن را باالتر 
ببرند. معموال این گونه است که از چند ماه 
قبل از برگزاری کنفرانس مطالبی منتش�ر 
می ش�ود که محتوای آن انتظاراتی اس�ت 
که کاربران از محصوالت جدید اپل دارند و 

اپلدارانبدانند
اگر ش��ما از جمله افرادی هس��تید که یکی از محصوالت اپل مانند آیفون و آیپد را در اختیار دارید، 
حتما ویژگی های جدید iOS 9 شما را هیجان زده می کند. این سیستم عامل جدید برای گوشی های 
آیفون 4s به بعد، آیپد ۲ به بعد، آیپد مینی به بعد و نسل پنجم و ششم آیپاد تاچ عرضه شده است. 
پس اگر این دستگاه ها را در اختیار دارید، هم اکنون می توانید این سیستم عامل را روی آن ها نصب 
کنید. برای دریافت iOS 9 کافی اس��ت وارد قسمت Settings گوشی خود شوید یا باید گوشی را 
به برنامه آیتونز متصل کنید. باید به این موضوع اشاره کنیم که سیستم هایی که بیشترین استفاده را 
 iOS می برند، آیپد ایر ۲، آیپد مینی ۴ و آیپد پرو هستند. سیستم عامل iOS 9 از قابلیت های جدید
9 باعث شده که این تبلت ها به یک محصول اداری بسیار خوب تبدیل شوند. با کمک این سیستم 
عامل می توان دو برنامه را به شکل همزمان و در کنار هم روی آیپدهای مختلف اجرا کرد. قابلیتی 
که Split View نام دارد. با این ویژگی می توانید در نیمی از صفحه یک فایل ویدئویی اجرا کنید و 
در نیمه دیگر می توانید با افراد مختلف تماس تصویری برقرار کنید. همچنین iOS 9 باعث شده که 
صفحه کلید مجازی به شکل بهتری روی آیپدهای مختلف به نمایش در بیاید. در ادامه در رابطه با 
تغییراتی که در نسخه جدید iOS انجام گرفته است صحبت خواهیم کرد. برخی از نرم افزارها بهینه 

شده اند و برخی هم تغییرات اساسی پیدا کرده اند.

سیریچهفرقیکردهاست؟
دستیار صوتی اپل به سرعت کارهای مختلف را یاد می گیرد. او به تمام کارهایی که با گوشی انجام 
می دهید، نظارت می کند و به همین دلیل به سرعت به سوال کاربران پاسخ می دهد. به طور مثال 
می توانید از او س��وال کنید عکسی که در ش��هر اوکلند گرفته اید را به نمایش در بیاورد. سیری به 
سرعت تمام عکس هایی که در اوکلند گرفته اید را نشان می دهد. حتی می توانید به سیری بگویید 
ک��ه عکس های��ی که در ماه آوریل گرفته اید را به نمایش دربیاورد. اگر به دنبال مکان خاصی روی 
نقشه هستید، می توانید از سیری سوال کنید تا مکان مورد نظر را برای شما پیدا کند. سیری می تواند 
برای شما ایمیل بنویسد و آن را برای دوستانتان ارسال کند. این امکان برای سیری به وجود آمده 
که بتواند یک کار را در زمانی دیگر به کاربر یادآوری کند. حتی سیری می تواند در شرایط مختلف 
برای شما یادداشت برداری کند. اما اگر از جمله افرادی هستید که نمی خواهند با موبایل یا تبلت شان 
صحبت کنند، اپل ویژگی های جدیدی را به قس��مت جستجوی دستی اضافه کرده است. کاربران 
در iOS 9 می توانند با حرکت دادن صفحه خانه به سمت راست به بخش جستجو دسترسی داشته 
باشند. این منو در قسمت های دیگر هم با حرکت دادن صفحه به سمت پایین ظاهر می شود. در این 
منو به سرعت می توانید به لیست مخاطب ها، تقویم و کلیدهای میان بر برای رفتن به قسمت ارسال 
پیام یا برقراری تماس دسترسی داشته باشید. حتی در این منو می توانید چیزهای مختلفی را جستجو 
کنید و موضوعات مربوط به چیزی که جس��تجو کرده اید را مش��اهده خواهید کرد. این موضوعات 
می تواند شامل برنامه های مختلف، اطالعاتی از مکانی خاص در نقشه، نوشته ای در یکی از نوت ها 
یا حتی یک موسیقی خاص در برنامه Apple Music باشد. از منوی جستجو می توانید به مکانی که 
دوستانتان قرار دارند هم دسترسی داشته باشید. در این قسمت نام مخاطب های شما به نمایش در 

می آید و در زیر اسم آن ها نوشته می شود که در چه مکانی قرار دارند.

یکبرنامهبراینوتبرداری
بسیاری از افراد هستند که دوست دارند از گوشی خود به عنوان 
یک دفترچه یادداشت هوشمند استفاده کنند. معموال این دسته از 
افراد به سراغ سری Note گوشی های سامسونگ می روند زیرا این 
س��ری گذشته از جذابیت و قدرت فوق العاده ای که دارد می تواند 
همانند یک دستیار یا منشی هوشمند در کنار شما حاضر شود. البته 
هستند عده ای که دوست دارند فقط از محصوالتی استفاده کنند 
که متعلق به شرکت اپل است. این دسته از افراد باید بدانند که اپل 
به فکر آن ها هم بوده است. با وجود این که تا به حال برنامه ای 
با نام Note در این سیس��تم عامل وجود داشته است اما بسیاری 
از کارب��ران از برنامه Notes اس��تفاده زیادی نمی کنند. کاربران 
ترجیح می دهند در زمانی که مجبور به یادداشت برداری هستند، 
از نرم افزارهایی مانند Evernote یا One Note استفاده کنند. اپل 
در iOS 9 این نرم افزار را تغییر داده تا بتوان با آن کارهای مختلف 
انجام داد. به طور مثال می توان در برنامه Notes نقاش��ی کشید. 
در این برنامه می توانید لیس��تی از کارهایی که می خواهید انجام 
دهید، درست کنید یا حتی در نوشته ای که آماده کرده اید، عکس 
قرار دهید. حتی حالت های نوشتن مختلف هم برای این قسمت 
طراحی شده تا بتوانید به نوشته های خود سبک خاصی بدهید و 
آن ها را زیباتر کنید. بزرگ ترین ویژگی این قسمت، پشتیبانی از 
شبکه ابری iCloud است. به راحتی می توانید یک فایل را روی 
گوشی به وجود بیاورید و آن را در فضای ابری ذخیره کنید و در 

سیستمی دیگر آن را دوباره ویرایش کنید.
اخبارراازاینجابخوانید

ش��رکت اپل برای آن دسته از کاربرانش که مشتاق 
دنبال کردن اخبار از طریق اینترنت هستند هم برنامه 
ویژه ای داشته است. این شرکت تغییراتی را در برنامه 
News به وجود آورده اس��ت که این تغییرات باعث 

شده تا برنامه News موجود در iOS  شباهت بسیار 
زیادی به نرم افزارهای دیگری نظیر Flipboard  یا 
Feedly پیدا کند. در این برنامه می توانید مشخص 

کنی��د که چه گروهی از اخبار برای ش��ما به نمایش 
در بیایند. ش��ما می توانید بین خبرها گردش کنید و 
آن ها را با افرادی که در لیس��ت مخاطب هایتان قرار 
دارند، به اش��تراک بگذارید. حتی می توانید خبرها را 
عالمت گذاری کنید تا بعدا بتوانید به آن ها دسترسی 
داش��ته باش��ید. البته پس از مدتی با یک بی نظمی 
خ��اص در این قس��مت مواجه می ش��وید. اگر چند 

سوژه خبری نزدیک به هم را انتخاب 
کنید، قطعا با خبرهای مشابه زیادی 
روبه رو می شوید که باعث سردرگمی 
می ش��وند. اپل هی��چ ویژگی خاصی 
را برای دس��ته بندی خبرها به وجود 
نی��اورده اس��ت. در برنامه هایی مانند 
Feedly کاربر می تواند دس��ته های 

مخص��وص خ��ودش را ب��ه وج��ود 
بی��اورد تا خبرهای مختل��ف در این 
دس��ته ها نمایش داده شوند. درحالی 
که تغییرات زی��ادی در این برنامه به 
وج��ود آمده، هنوز راه زیاد باقی مانده 
تا این نرم اف�زار به چی�زی ش��بیه به 

Flipboard یا Feedly تبدیل شود.
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گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

معرفی،نقدوبررسی
iOS9

اپـــــــــــــلو
سیستمعامل
جدیـــــــدش

پس از آن هم مطالبی مبتنی بر نقد و بررسی آن چه اپل در اختیارشان 
ق�رار داده، منتش�ر می ش�ود. ش�اید بتوان گف�ت که از نظ�ر کاربران 
مهم ترین خبر کنفرانس WWDC امسال اپل، معرفی و ارائه iOS 9 بود. 
سیس�تم عاملی موبایلی که می تواند به ص�ورت کامال رایگان از پاییز 
امسال روی دس�تگاه های محبوب و پرطرفداری نظیر آیفون یا آی پد 
نصب شود. به هر حال می توان اطمینان داشت که iOS 9 ویژگی های 
کام�ال جدی�دی دارد و حتی برخی از ویژگی ه�ای قدیمی مورد عالقه 
کاربران هم در آن بهبود پیدا کرده اند. اپل همیشه با شیوه استراتژیک 
خ�ودش خیلی از امکانات جدی�د برای iOS  را هم�راه با آیفون جدید 
رونمایی می کند و البته باید گفت که این استراتژی جوابگوی تبلیغات 
 iOS خاص اپل برای محصوالت جدیدش بوده و هست. سیستم عامل

9 دیدگاه اپل در زمینه سیس�تم عامل های 
مخص�وص تلفن های هم�راه و تبلت ها را 
به نمایش درآورده اس�ت، سیستم عاملی 
که به نظر اپل آینده دستگاه های موبایل را 
نشان می دهد. نسخه جدید سیستم عامل 
iOS چن�د ویژگ�ی جدید و تغیی�ر را پیش 

روی کارب�ران ق�رار می ده�د.  در موضوع 
وی�ژه ای�ن هفت�ه نگاهی به این سیس�تم 
عامل و ویژگی ه�ای جدید یا تغییراتی که 
داشته است خواهیم داشت و آن را بررسی 

خواهیم کرد.

چهقدرشارژنگهمیدارد؟
یکی از مهم ترین فاکتورهای افراد در زمان خرید یک گوشی یا ابزار دیجیتالی میزان نگه داشتن 
شارژ توسط باتری آن ابزار است. بسیاری از ابزارها به دلیل مصرف زیاد باتری و زود خالی کردن 
شارژ محبوبیت خود را در میان کاربران از دست داده اند و دقیقا به همین دلیل کمتر کسی سراغ 
آن ها می رود. در رابطه با عملکرد iOS 9 در این مورد باید گفت که اپل گفته است iOS 9 باعث 
می ش��ود که کاربران یک س��اعت بیشتر بتوانند با تبلت یا آیفون خودشان کار کنند. البته میزان 
مصرف باتری در شرایط مختلف متفاوت است، اما در تست های انجام شده iOS 9 کمی کمتر 
از یک س��اعت به کاربران ش��ارژ بیشتر می دهد. در iOS 9 بدون اینکه تغییری در نحوه استفاده 
خودتان از گوشی یا تبلت به وجود بیاورید، می توانید از شارژ بیشتر بهره مند شوید. البته در زمان 
 iOS 9 و یا نسخه های آزمایشی iOS 8.4.1 فیلم دیدن میزان باتری مصرفی تفاوت چندانی با
ندارد. اپل ویژگی جدیدی را در این سیستم عامل به وجود آورده که باعث صرفه جویی در مصرف 
باتری می شود. این حالت که Low Power Mode  نام دارد، باعث می شود که سخت افزار گوشی 
از انرژی کمتری استفاده کند. این قابلیت مانند Battery Saver در گوشی های اندروید است. با 
فعال کردن این قابلیت، بس��یاری از ویژگی های گرافیکی غیرفعال می شوند. برنامه هایی که در 
پس زمینه کار می کردند هم غیرفعال می شوند و تنها می توانید به ایمیل ها و برخی برنامه های مهم 
دسترسی داشته باشید. درحالی که اپل گفته این قابلیت ۱ ساعت شارژ بیشتر به همراه می آورد، این 
میزان در بررسی های انجام شده به زحمت به ۴۵ تا ۵۰ دقیقه می رسد. اپل امکانی را فراهم کرده 
که به وسیله آن زمانی که شارژ گوشی کامل می شود، قابلیت Low Power غیرفعال خواهد شد.

iOSدرGoogle Now
قابلی��ت Proactive Assistant یک��ی از پرس��روصداترین 
 Google اس��ت و سرویس��ی مانند iOS 9 ویژگی های جدید
Now. عالوه بر اینکه بس��تری برای جس��ت وجوی اطالعات 

مرتبط ایجاد می کند، می تواند به ش��ما پیش��نهاد اپلیکیشن، 
اطالعات تماس های فردی، مدیا، زمان و روز مناسب با موقعیت 
را بدهد. این سرویس  می تواند فهرستی از موسیقی های مناسب 
برای س��فر را پیش��نهاد بدهد، افرادی را پیش��نهاد بدهد تا به 
فهرست ایمیل های خود اضافه کنید و همین طور به شما اخطار 
بدهد س��اعت 8:05 باید از خواب بیدار شوید چون به موقع به 
پرواز امروز صبح نمی رسید. Proactive فعالیت های شما روی 
گوش��ی را دنبال می کند و براس��اس آن به شما از برنامه های 
موجود روی گوشی پیشنهادهایی خواهد کرد. می تواند در ایمیل 
ش��ما جست وجو کند و به طور کامل با Siri هماهنگ است تا 
اطالعات تماس های فردی یا ایمیل را در اختیارش قرار بدهد. 
 Siri مثاًل از ایمیل اطالعات رئیس ش��ما را خارج ک��رده و به

می دهد تا فردا به شما یادآوری کند.

Over اس��ت. اگ��ر به س��مت راس��ت آیپد 

حرکت کنید، به منویی دسترس��ی خواهید 
داش��ت که لیستی از برنامه ها را به نمایش 
در می آورد. برنامه هایی که به شکل موقت 
می توانید آن ها را به نوار ابزار کناری تبلت اضافه کنید. البته این 
قس��مت فعال تنها به برنامه هایی که خود اپل آن ها را ساخته 
مربوط می شود. می توانید برنامه هایی مانند iMessage را در 
این قسمت قرار دهید تا به سرعت به پیام های دریافتی پاسخ 
دهید. حتی می توانید از این بخش به برنامه Notes دسترسی 
پیدا کنید. یکی دیگ��ر از تغییرات این بخش حالت تصویر در 
تصویر برای ویدئو است. می توانید یک برنامه را به شکل تمام 
صفحه اجرا کنید و در کنار آن مرورگر سافاری را هم باز کنید. 
در ای��ن حالت یک آیکن کوچک به نمای��ش در می آید که با 
فش��ار دادن آن ویدئو به یک قسمت صفحه حرکت می کند و 
در این حالت می توانید از هر دو برنامه به شکل همزمان استفاده 
کنید. حتی می توانید تصویر ویدئ��و را جابه جا کنید و آن را در 
مکان مناسبی قرار دهید تا بتوانید با برنامه های دیگر کار کنید. 
در صفح��ه کلید هم تغییرات کوچکی به وجود آمده که باعث 

شمارههایناشناسمتعلقبهچهکسیاست؟
بسیاری از مردم هستند که هیچ عالقه ای به پاسخ دادن شماره های ناشناس ندارند. این دسته از 
افراد در زمانی که یک شماره ناشناس با آن ها تماس می گیرد دچار استرس شده و سعی می کنند 
سریع تر این تماس قطع شده و به آن پاسخ داده نشود. البته بعد از این عکس العمل هم بالفاصله 
این سئوال به ذهنشان خواهد رسید که این شماره به چه کسی متعلق بود و کاش آن را جواب 
می دادم. البته دالیل هر کس ممکن است متفاوت باشد: کمبود وقت، احساس اضطراب و ناراحت 
ش��دن از اینکه ممکن اس��ت یک تماس گیرنده که هویتش مشخص نیست، وقت آدم را بگیرد 
یا اصال مزاحم آدم بش��ود. به همین خاطر خیلی وقت ها، به این تماس های ناشناس پاسخ داده 
نمی شود. اما همین کار ممکن است باعث شود که یک نفر فرصت یک معامله یا یک مکالمه با 
دوستی را که واقعا دل تنگش بوده، از دست بدهد. حاال کار جالبی که iOS 9 می کند، این است 
که در ایمیل های شما می گردد، بلکه بین شماره تلفن ثبت شده در ایمیل ها و تماس، یک مطابقت 
پیدا کند. در این صورت در صفحه نمایش می نویسد که ممکن است تماس گیرنده فالنی باشد. 
این ویژگی ممکن است برای بسیاری از افراد یک ویژگی بسیار رویایی به نظر برسد اما باید گفت 
که هنوز میزان تسلط این ویژگی به درجه کاملی نرسیده است. مثال شاید بهتر باشد که در هنگام 
رخ دادن یک تماس ناشناس، عالوه بر جست وجو در ایمیل ها، کارهای دیگری هم انجام شود 
مثل پیمایش پیامک ها. شاید در بسیاری از اوقات با مرور پیامک های قبلی بتوان به هویت شخص 
ناشناسی که تماس گرفته است، پی برد. زیرا این گونه نیست که ما همیشه شماره ارسال کننده 
پیامک را در گوشی خود ذخیره کنیم. نکته دوم این است که اگر دفعات قبلی که از همان شماره 
تماس گرفته ش��ده است هم به ما نش��ان داده شود، خوب است زیرا ممکن است خیلی وقت ها 
تنها به دلیل این که تنبلی می کنیم یک شماره را ذخیره نکنیم اما اگر بدانیم مثال خودمان دیروز 
ظهر به همان ش��ماره زنگ زده ایم یا به عنوان مثال ۲ روز پیش هم از این ش��ماره با ما تماس 
گرفته شده است، بسیار راحت تر می توانیم حدس بزنیم که چه کسی با ما تماس گرفته است. البته 
یک نرم افزار اندرویدی با نام Truecaller هم وجود دارد که تقریبا اقدامی مشابه با این ویژگی 
را انجام می دهد و در صورت نصب آن مدیریت تماس ها و به خصوص تماس های ناش��ناس به 
شکلی ساده تر امکان پذیر خواهد شد. در نهایت باید گفت که  اگر از دستگاه هایی که از سیستم 
عامل iOS 9 پشتیبانی می کنند، استفاده می کنید، بد نیست که آیپد یا آیفون خود را به این نسخه 
به روزرسانی کنید. میزان باتری بیشتر و بهبود قسمت چند وظیفه ای روی آیپدها از ویژگی های 
خوب آن به حساب می آیند. اما در کل برنامه های News  و Maps همچنان مشکالت زیادی 

دارند و در کل هم تحول بزرگی نسبت به iOS 8 مشاهده نمی شود.

آیپــد روی iOS 9 عملکــرد
چگونهاست؟

بس��یاری از کاربران درگیر این هستند که ابتدا بهتر 
اس��ت که کدام دس��تگاه اپلی خود را به روز رسانی 
کنن��د تا iOS 9 را با بهتری��ن کیفیت به کار گیرند. 
عده ای از کاربران تنها از آیفون اس��تفاده می کنند و 
اعتراض دارند که چرا با به روز رسانی سیستم عامل 
خود تغییرات زیادی را مشاهده نمی کنند. در این مورد 
باید گفت که اگر گوشی آیفون خود را به iOS 9 ارتقا 
دهید، تجربه چندان جدیدی را به دست نمی آورید و 
تقریبا با همان عملکرد iOS 8  روبه رو می شوید. اما 
این به روزرسانی در آیپدهای مختلف تغییرات زیادی 
را به همراه آورده است. اگر آیپد خود را به این سیستم 
عامل ارتقا دهید، میزان کارایی آن را افزایش داده اید. 
سیس��تم عامل iOS 9 به شکل خاص قابلیت های 
آیپ��د پرو ک��ه در آبان ماه راهی بازار می ش��ود را به 
نمایش در م��ی آورد. اولین تغییری که iOS 9 روی 
 Slide تبلت های مختلف به وجود م��ی آورد، حالت

می شود بتوانید متن های بزرگ را به سرعت ویرایش کنید. درحالی که تایپ می کنید، می توانید 
دو انگشت خود را روی صفحه کلید مجازی نگه دارید و در این حالت صفحه کلید ناپدید می شود. 
س��پس می توانید انگشت خود را روی ترک پد حرکت دهید تا مکان نما به محلی که می خواهید 
حرکت کند. قابلیت های چند وظیفه ای )Multitasking( در آیپد ایر ۲ به ش��کل بسیار خوبی به 
 Maps یا Notes ،اجرا می شوند. می توانید یکی از برنامه های خود اپل مانند سافاری iOS 9 وسیله
را اجرا کنید و آن ها را به قسمت Slide Over انتقال دهید. می توانید کاری کنید که این برنامه ها 
تا زمانی که صفحه نمایش به دو قسمت تقسیم شده در Slide Over قرار داشته باشند. در این 
حالت می توانید سافاری را در یک نیمه و برنامه Notes را در نیمه دیگر صفحه نمایش باز کنید. 
البته این ویژگی قبال در محصوالت سامسونگ قرار گرفته بود. حالت بسیار پیشرفته آن هم در 
تبلت های سرفیس 3 یا سرفیس پرو 3 شرکت مایکروسافت قرار داشت و اپل در این زمینه گام 
ویژه یا اقدام خارق العاده ای انجام نداده است تنها باید گفت که این قابلیت جدید باعث شده که 
آیپد ایر ۲ کاربرد بیشتری پیدا کند. اینکه می توانید دو برنامه را به شکل همزمان اجرا کنید، بسیار 
خوب است. البته در صفحه نمایش 9.7 اینچی آپیدهای مختلف، برنامه ها در حالت اجرای همزمان 
در اندازه خوبی نمایش داده نمی شوند. به همین دلیل آیپد پرو بهترین گزینه برای این قسمت است. 
در آیپد پرو برنامه ها در اندازه مناسبی در کنار هم اجرا می شوند و به شکل بهتری می توان با آن ها 

کار کرد. آیپد پرو می تواند دو برنامه را در اندازه کامل در کنار یکدیگر اجرا کند.
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شرکت اچ پی را می توان یکی از برترین تولیدکنندگان 
تجهیزات سخت افزاری در دنیا دانست.

این ش��رکت زمانی رتبه نخست تولید کامپیوترهای 
رومی��زی را از آن خود داش��ت و ب��ا ورود به عرصه 
تولید لپ تاپ نیز توانس��ت دوباره نام خود را بر س��ر 

زبان ها بیاورد.
اکن��ون این ش��رکت آخری��ن محصول خ��ود را با 
ن��ام Pavilion 15 P062 روان��ه دنی��ای پر رقیب 

لپ تاپ ها کرده است.
تنها با نگاهی به این محصول متوجه خواهید شد که 
شرکت اچ پی س��عی داشته از همان ابتدا در طراحی 
Pavilion وج��ه تمایزهای جدی را با س��ایر رقبای 

همرده اش ایجاد نماید.
استفاده از رنگ سفید برفی و به کارگیری نمایشگر 

15.6 اینچی باعث شده تا Pavilion حتی از فاصله 

دور نیز جذاب و خوش نقش به نظر برسد. 
ام��ا این همه ماجرا نیس��ت؛ مهم ترین عاملی را که 
باع��ث موفقی��ت Pavilion 15 P062 در می��ان 
س��ایر رقبای آن ش��ده اس��ت، می ت��وان در کیفیت 
باالی سخت افزار به همراه قیمت بسیار مناسب آن 

جست و جو کرد.
اچ پی با ارائه این لپ تاپ س��عی داشته تا آن دسته از 
افرادی را که به دنبال مصارف کاری و دانش��جویی 

هستند هدف قرار دهد.
به همین خاطر اگ��ر به دنبال محصولی با کیفیت و 
 Pavilion 15 با قیمتی مناسب هس��تید، محصول
P062 می توان��د پیش��نهادی مط��رح در این زمینه 

برای شما باشد.

 سالم بایت. روی بسیاری از سی دی های موجود در بازار 
نمی دهد.  کاربر  به  را  آن  رایت  امکان  که  دارد  وجود  قفلی 
امکانات سخت افزاری خاصی  از  باید  قفل گذاری  برای  آیا 
استفاده نمود با به وسیله نرم افزار هم می توان روی سی دی 
راهنمایی  لطفا  کرد؟  قفل گذاری  معمولی  دی و ی دی های  و 

کنید.
جه��ت قفل گذاری روی س��ی دی ی��ا دی و ی دی های موج��ود، از برخی 
امکانات س��خت افزاری استفاده می گردد ولی با اس��تفاده از نرم افزارهای 
زی��ر می توانید CDهای خود را تا حد زیادی در برابر کپی محافظت کنید 
ام��ا نمی توانید از اطالع��ات خود به طور مطلق و در براب��ر نرم افزارهای 

قدرتمندی مانند CloneCD و Alcohol 120% محافظت نمایید.
 WTM CD Protect v1.9 -۱

 CopyKiller v3.6.0.1 -۲
 TZ Copy 1.55 Full -3

 CD Lock 04.04.1 -۴
CCDLock 1.72 -۵

 با سالم وخسته نباشید. بنده تازگی یک گیرنده دیجیتال 
کامپیوتر خریدم و نرم افزار آن را نصب کرده ام اما سیستم آن 
را شناسایی نمی کند و در موقع تنظیمات سیگنال پیام زیر را 
نمایش می دهد. درایور را دوباره نصب کردم اما مشکل همچنان 
وجود داشت. آیا ایراد نرم افزاری است و یا سخت افزار گیرنده 

دیجیتال دچار مشکل شده است؟ لطفا راهنمایی فرمایید.
the device not detected or it is not suported 

ابتدا مطمئن شوید که درایوری را که نصب می کنید مناسب سیستم عامل 
شما باشد. بدین معنی که هم مدل ویندوز را چک نمایید و هم از پشتیبانی 
نخسه 3۲ یا ۶۴ بیتی نرم افزار اطمینان حاصل نمایید. در صورت امکان به 
وب سایت شرکت سازنده کارت تی وی رفته و آخرین درایور دستگاه خود 

مخصوص سیستم عامل استفاده شده را دانلود و نصب کنید.

قیمتهای باال برای سیم کارتهای رند تلفن همراه داستان تازه ای نیست 
و طی سالهای گذشته بارها در این باره صحبت شده اما شاید قیمتهای 
چن��د ده میلیونی به بهانه واگذاری س��یم کارتهای متناس��ب با نام افراد 

موضوع به نسبت جدیدتری باشد.
فون واژه از جمله س��رویس های مخابراتی اس��ت که طی سالهای اخیر 
ارائه ش��ده و با به��ره گیری از آن امکانی ایجاد می ش��ود که با تبدیل 
ش��ماره های تماس به حروف الفبا به جای شماره تماس افراد نام آنها را 

که به مراتب راحت تر است به ذهن سپرد.
این نوع ش��ماره ها از روی حروف مندرج بر روی دکمه های شماره گیر 
تلفن یا موبایل گرفته می ش��وند و به یادس��پاری آنها بس��یار راحت تر از 
به یاد س��پردن یک ش��ماره تلفن عددی اس��ت. با نگاه به گوشی تلفن 
رومیزی یا موبایل مش��اهده می شود که روی دکمه های ۲ تا ۹، حروف 

انگلیسی به ترتیب خاصی درج گردیده است.
ب��ه تقریب، روی همه گوش��ی های تلف��ن که در سراس��ر جهان تولید 
می شود، همین حروف انگلیس��ی با همین ترتیب چاپ می شود و طبق 
ای��ن روال، هی��چ حرفی معادل ۰ و ۱ نمی ش��ود و بنابرای��ن ۰ و ۱ در 

فون واژه ها معادل هیچ حروفی نیست.
در ش��ماره گی��ری فون واژه ها ب��ه جای هر حرف، ع��دد معادل آن در 
دکمه ه��ای تلفن مدنظر اس��ت، فارغ از اینکه آن ح��رف چندمین واژه 

روی دکمه باشد.
بنابرای��ن واژه ۴ حرف��ی براب��ر ش��ماره ۴ رقم��ی و به همی��ن ترتیب 

معادل سازی می شود.
ش��ماره تلفن های حروفی، یعنی همان ش��ماره هایی که سایت شرکت 
همراه اول آنها را شماره ترکیبی و سایت شرکت مخابرات استان تهران 
آنها را فون واژه می نامد، شماره هایی هستند که از نظر حروف انگلیسی 

که روی دکمه های ش��ماره گیر گوش��یهای تلفن چاپ می شود، با یک 
اس��م )نام یا نام خانوادگی( یا کلمه معنی دار دیگر مطابقت دارند. اما اگر 
بخواهیم از دیدگاه دیگر در نظر بگیریم در این قالب در واقع س��رویس 
و خدمت جدیدی ارائه نشده و تنها نوعی هوشمندی برای تبدیل شماره 

ها به حروف دیده می شود.
فون واژه ها از نظر کارکرد مخابراتی، همانند ش��ماره های عددی عمل 
م��ی کنن��د و همانگونه که خط رن��د ۰۹۱۲3۴۵۶۷۸۹ نیز فرقی با بقیه 
خطوط از نظر کارکرد مخابراتی ندارد این شماره ها نیز به غیر از قابلیت 
تبدیل ش��دن به اسامی با معنی، ویژگی خاص دیگری ندارند اما همین 
امکان این ش��ماره ها را از ارزش تجاری باالیی برخوردار س��اخته است. 
براس��اس همین هوشمندی نیز مدتی اس��ت بازار سیاهی ایجاد شده و 
س��ایتها و ش��رکت های متعددی به فعالیت پرداخته اند و با تالش��های 
متعدد شماره های تماس مختلفی که قابلیت تبدیل به نام های مختلف 
را دارا هستند خریداری کرده و آنها را با قیمتهایی بسیار باال واگذار می 
کنند و بدین ترتیب یک سیم کارت ایرانسل که ممکن است قیمت آن 
بیش از پنج هزار تومان نبوده و حتی ش��ماره رندی هم نیس��ت تنها با 
توج��ه به اینکه قابلی��ت تبدیل به یک نام را دارد با قیمتی میلیونی وارد 

بازار می شود.
اکنون شرکت های فعال در این زمینه راه های مختلفی در نظر گرفته و 
واگذاری این شماره ها را نه تنها براساس نام و نام خانوادگی بلکه گاهی 
براساس مواردی مانند شغل نیز ارائه می کنند که البته گویی شماره هایی 
که براساس مش��اغل تعریف شده اند قیمت به نسبت مناسب تری دارند 
ام��ا در همین م��وارد هم از قیم��ت ۵۰۰ هزار تومانی ب��رای یک خط 
ایرانس��ل تا قیمتهای چند میلیونی تبدیل به امری رایج ش��ده و جالب 

اینجاست که بازار خرید این سیم کارتها نیز به نسبت گرم است.

 Monitor: 15.6” 1366 * 768

 Main Board: ----    

CPU: Intel Core i5-4210U
Memory: 6 GB DDR3

VGA: GeForce 840M 2GB

HDD: 1 TB 5400 RpM

Weight: 2.27 Kg               
ODD: ----       
OS: ---- 

KeyBoard: ----

Mouse:     ----

Speaker:     Beats Audio

Printer:     ----

----    

    ----

----    

----    
----    

----    

----    

----

----    

    ----

    ----

----    

----    
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19/700/000 ريـال

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته

 دستگاه را به شارژر وصل نکنید
از  ساعته  چند  زمانی  و  کردید  خاموش  را  دستگاه  اگر 
حادثه گذشت، برای شارژ کردن دستگاه تالش نکنید. 
این موضوع بیشتر در مورد دستگاه هایی با باتری ثابت 
اهمیت دارد. در این شرایط، کاربران این دستگاه در پی 
ناراحتی شدید از حادثه، به درست شدن دستگاه امیدوارند 
و برای شارژ و روشن کردن آن تالش می کنند، در حالی 
که این تالش خود می تواند باعث خراب تر شدن آن شود. 

باتری را وصل نکنید و آن را به برق نزنید!
 روشن کردن دستگاه را به تعمیرگاه بسپارید
ممکن است پس از خشک شدن کامل دستگاه )که چند 
روز زمان می برد( با فشار دادن دکمه Power بتوانید آن را 
روشن کنید اما این احتمال نیز وجود دارد که به آسیب بیشتر 
کمک کنید. از این رو ریسک روشن کردن آن را نپذیرید و 
برای این کار به تعمیرگاه مجاز و قابل اعتماد مراجعه کنید.

 عالج فاجعه، قبل از وقوع
یکی از آسیب های غیرقابل جبران، از دست دادن اطالعات 
است. از این رو، همیشه از اطالعات خود نسخه پشتیبان 
تهیه کنید تا در این موقعیت، جز خسارت سخت افزاری، 

هزینه های بیشتری متحمل نشوید.

و  محیطی خشک  در  را  آن  مدار،  برای خشک شدن 
در جریان هوا قرار دهید. قرار دادن این دستگاه ها زیر 
نور آفتاب یا گرفتن زیر دمش گرم سشوار کار درستی 
نیست. دمش سرد هوا مانند پنکه می تواند خشک شدن 
را تسریع کند. در صورتی که در شرایط مرطوب آب و 
هوایی به سر می برید، قرار دادن گوشی در میان مواد 
خشک و جاذب رطوبت، کار مفیدی است. برنج یکی 

از این نوع مواد است که معموال در دسترس قرار دارد.

منبع  وجود یک  و  است  قطعی  قطعات  میان  اتصالی  بروز  احتمال  کنند. 
انرژی، این اتفاق را رقم خواهد زد. پس اگر امکان جدا کردن باتری وجود 
دارد، آن را به سرعت جدا کنید. بسیاری از قطعات الکترونیکی که برخورد 
با آب آسیب نمی بینند، به شرطی که در شرایط خیسی مدار، به برق متصل 
نشوند. این قطعات پس از خشک شدن )به شرطی که به دلیل جریانات نا 

متعارف برق نسوخته باشند( به درستی کار خواهند کرد.
 دستگاه را خشک کنید

ابتدا با دستمال  های لطیف آب سطح دستگاه را کامال خشک کنید. سپس 

افتادن تلفن همراه، تبلت یا حتی لپ تاپ در آب یا ریختن مایعات روی 
این وسایل از تلخ ترین حوادثی است که برای آن ها اتفاق می افتد اما 
در هر صورت احتمال دارد این حادثه تلخ برای هر کسی رخ دهد. از 
این رو باید در شرایط وقوع این اتفاق، اقداماتی را برای کاهش صدمات 
انجام دهند. متاسفانه خیس شدن مشمول گارانتی نمی شود. با این وجود 
در موارد متعددی، می توان طوری رفتار کرد که خسارت وارد شده به 

دستگاه کاهش یافته و هزینه تعمیر آن پایین بیاید.
 اولین قدم، هول نشوید!

وسیله  یک  دهید.  انجام  باید  که  است  کاری  اولین  خونسردی،  حفظ 
گران قیمت خیس و احتماال خراب شده است. برای مدیریت شرایط، 
باید خونسرد باشید. برای دلداری به خودتان هم که شده، این نکته را 

به خاطر بیاورید که هر چیزی عمری دارد.
 وسیله را خاموش کنید

اگر پس از وقوع حادثه، دستگاه هنوز روشن باقی مانده، این موضوع را 
به فال نیک بگیرید اما در هر صورت به سرعت آن را خاموش کنید. 
ایجاد  بیشتری  به داخل دستگاه در وضعیت روشن، صدمات  نفوذ آب 

می کند. از این رو آن را به سرعت خاموش کنید.
 باتری را جدا کنید

یک مدار الکترونیکی خیس، می تواند یک رسانای کامل فرض شود. در 
این شرایط، جریان برق، به نقاطی سرایت می کند که نباید برق دریافت 

اقداماتاورژانسیبرایتلفنهمراهخیس
برایکاهشخسارت،چهکارهاییبایدانجامداد؟
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نمایشگاه تلکام با افتتاح و سخنرانی دبیر شورای عالی فضای مجازی همراه 
بود. س��خنان دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی، از این منظر اهمیت 
ویژه ای دارد که عده ای معتقدند این تغییر، می تواند به ایجاد تغییرات مثبت 

قابل توجهی در تصمیمات شورا منتهی شود. 
بخشی از گفته های ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر جدید شورای عالی فضای 
مجازی را می خوانیم: "بخش مهمی از کار تهیه محتواست که در این حوزه 
هنوز مشکل داریم. این در حالی است که شرکت های جهانی حتی دنبال آن 
هستند که در کشورهای مختلف به ارائه خدمات نیز بپردازند و حتی بعضا 
طرح های بلند پروازانه ای دارند. بر همین اس��اس از همه فعاالن اقتصادی 
کشور درخواست دارم با هماهنگی با دولت و دانشگاه ها، بر اساس طراحی 
سیس��تم های نوآوری پیش بروند چراکه تهاجمی که از سوی شرکت های 
بین المللی نسبت به کشور ما رخ داده دنبال آن است که حتی بخش خدمات 
را هم در برگیرد. فکر می کنم عمده کار بر عهده بخش خصوصی است. این 
بازاری است که برای همه دنیا ایجاد شده و در آن بی عدالتی وجود نداشته 
و هم��ه می توانند خدمات خود را بنا بر ایده ای که برگرفته از نیازهای مردم 
جهان اس��ت مورد استفاده قرار دهند. وی ادامه داد: برای شروع بازار داخل 
کشور به شدت بکر است و در مدل های کسب و کار الکترونیک و در حوزه 
صنعت نیز همین ش��رایط وجود دارد. اکنون هم در حوزه س��خت افزار، هم 
در حوزه نرم افزار و محتوا جا برای کار هس��ت و ما در شورای عالی فضای 

مجازی آمادگی داریم در این زمینه با فعاالن این بخش همکاری کنیم".
دعوت چند باره یکی از مسئوالن از بخش خصوصی برای تولید محتوا، آن 
هم در روزهای آغازین مس��ئولیت، نشان از این موضوع دارد که دبیر جدید 
ش��ورای عالی فضای مجازی هنوز ش��ناخت چندانی از شرایط کار بخش 

خصوصی آن هم در حوزه تولید محتوا در فضای مجازی ندارد.
اصوال تولید محتوا حتی در حوزه کتاب نیز کاری کامال غیراقتصادی است. 

کافی اس��ت به عنوان مولف یا مترجم به یک انتشارات مراجعه کنید تا به 
روش��نی دریابید حق مولف از نش��ر یک کتاب، از دس��تمزد ویراستار کمتر 
است! اگر چه در حوزه فضای مجازی با سختی بسیار و مشروط بر داشتن 
سرمایه، می توان محتوا تولید کرد و به درآمدزایی رسید اما چرا باید این کار 
را کرد؟؟! وقتی می توان سرمایه را در بانک گذاشت و درآمدی بی دردسر و 
مطمئن داشت و یا به خرید ارز و سکه مشغول شد، چرا باید بخش خصوصی 
سرمایه اش را در حوزه خطرناکی مانند تولید محتوا در فضای مجازی صرف 
کند؟ فضای مجازی ایران چه ثباتی داش��ته و دارد؟ هر سایتی می تواند به 
هر دلیلی فیلتر ش��ود. در حالی که ی��ک متولی خاص برای این کار تعیین 
ش��ده اما در عمل عوامل متعددی می تواند کرکره یک س��ایت یا هر روش 
دیگر برای ارائه محتوا را پایین بکشد. ممکن است یک روز اینترنت به طور 
کامل قطع شود یا روز دیگر تحریم ها مشکالتی ایجاد کند. پیام روشنی که 
فض��ای مجازی در ایران به کاربران و فعاالن ارس��ال می کند، بی ثباتی در 
این فضاس��ت، پس بخش خصوصی با چه منطقی باید در حوزه خطرناکی 
مثل فضای مجازی در ایران س��رمایه گذاری کند؟ دبیر محترم شورا بخش 
خصوص��ی را به انجام فعالیت های جاه طلبانه و ت��الش برای ارائه خدمات 

جهانی دعوت می کند.
آیا ایش��ان از خود پرسیده است که اگر شخص یا گروهی این چنین توانی 
داش��ته باشد، چرا باید این اقدام را در ایران انجام دهد؟ آیا تسهیالت خوبی 
برای این خدمات در نظر گرفته ش��ده یا نهاد خاصی می تواند ثبات را برای 
بازه ای هر چند کوتاه )مثل یک یا دو سال( برای یک فعال فضای مجازی 
تضمین کند؟ هر وقت پاسخ روش��نی به این سوال ها وجود داشت، بخش 
خصوصی احتیاجی به دعوتنامه نخواهد داشت و برای انجام فعالیت مثبت و 
البته درآمدزا سر و دست می شکند. تا آن زمان، بهتر است مسئوالن تالش 

و زمان خود را صرف رفع موانع کنند.

بخشخصوصی،محتواتولیدکند!
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. هنگامی که از تلویزیون سامسونگ فیلمی را ضبط 
می کنم و قصد دارم فیلم را داخل کامپیوتر ذخیره کنم با پیام 
فرمت مواجه می شوم. این مشکل همیشه وجود دارد. لطفا 

راهنمایی کنید
ابتدا نرم افزار Find and Mount را دانلود کنید.

۱- فلش )یا رم( خود را به سیستم متصل کرده و پیامی را که به فرمت 
کردن اشاره می کند Cancel کنید.

۲- نرم افزار را باز کرده و رم خود را انتخاب کنید.
۴- در فهرست نمایش داده شده روی فلشی )یا رم( که مشکل دارد راست 

کلیک کریده و Scan را بزنید.
 Scan را انتخاب کرده و Thorogh Scan ۵- در پنجره کوچک باز شده

را بزنید.
۶- حال در فهرستی که پیشتر به آن اشاره شد، زیر شاخه ای برای فلش )یا 
 Partition1 رم( مشکل دار شما باز می شود که داخلی ترین شاخه آن عنوان

خواهد داشت و دارای آیکن درایو خواهد بود. در این حالت اگر در انتهای نام 
فلش )یا رم( شما پارانتزی وجود دارد که داخل آن یک درصد نوشته شده و 

در حال زیاد شدن است، صبر کنید تا به ۱۰۰ درصد برسد.
 Mount و روی گزینه  راست کلیک کرده   Partition1 آیتم  ۷- روی 

As بزنید.

 Select drive letter ۷- پجره کوچکی باز می شود که باید در بخش
یک نام مانند W یا X را انتخاب کنید و OK را بزنید.

۸- حال اگر کمی صبر کنید حافظه فلش شما باز شده و یک درایو با نامی 
که در مرحله قبل انتخاب کرده بودید به My Computer اضافه خواهد 
شد که شما بدون این که نرم افزار فعلی را ببندید فایل های درون فلش )یا 

رم( خود را روی هارددیسک خود کپی کنید.
Partition1 راست کلیک کرده و  نرم افزار مربوطه روی  ۹- سپس در 

Unmount را بزنید و پنجره کوچک باز شده را OK کنید.
۱۰- اکنون می توانید با خیال راحت فلش )یا رم( را فرمت کنید.

| Drive |

| HDD |

| RAM |

| Motherboard |

| GraphicCard |

| CPU |یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار

http://goo.gl/UxKTQu 

روش دیگر استفاده از مودم یا روتری است که بتواند ترافیک 
اعضای شبکه را به تفکیک ارائه نماید. متاسفانه بیشتر 
مودم های خانگی از این امکان برخودار نیستند اما خوشبختانه 
می توان آن ها را با نصب یک Firmware به این امکانات 
مجهز کرد. قبل از هر چیزی باید بگوییم که این روش کامال 
مربوط به متخصصان است و کاربران معمولی مجاز به نصب 
Firmware روی مودم خانگی خود نیستند، چرا که انجام 

اشتباه این کار منتهی به از کار افتادن همیشگی مودم خواهد 
شد. dd-wrt نام یک Firmware همه چیز تمام برای نصب 
Manual روی مودم هاست اما متاسفانه همه مودم ها جنبه 

پذیرش این Firmware فوق العاده را ندارند! با مراجعه به 
آدرس زیر می توانید فهرست دستگاه های مجاز را که پذیرنده 

این Firmware هستند، مشاهده کنید:
http://goo.gl/TFlLLE

این Firmware، می تواند بسیاری از حفره های معمول در 
مودم ها را نیز رفع کند و امکاناتی واقعا خیره کننده در اختیار 
کاربران حرفه ای و مدیران شبکه قرار دهد. برای دریافت 

آن و کسب اطالعات دقیق تر به نشانی زیر مراجعه کنید:
http://goo.gl/4DIusC

این نرم افزار می تواند گزارش ها را در بازه های زمانی مشخصی 
ارائه کند و میزان مصرف رایانه های مختلف را در یک شبکه 
محلی به تفکیک ارائه نماید. اگر در یک شبکه خانگی یا 
کوچک در محل دفتر کار خود، بر سر میزان مصرف ترافیک 
ناچیز خدمات اینترنت  ایرانی با دیگر کاربران اختالف دارید، 
Networx یک راه حل بسیار خوب و کاربردی برای شما 

خواهد بود تا به اختالفات خود پایان دهید! این نرم افزار را به 
رایگان از نشانی زیر دریافت کنید:

شوید، این عدد میزان تبادل اطالعات با منابع مختلف را تفکیک نمی کند.
این روش کاربردی است اما بی شک کاربران دقیق و حرفه ای را راضی نمی کند. این 
جاست که ما Networx را پیشنهاد می کنیم. این نرم افزار، یک نرم افزار کامال رایگان 
برای محاسبه ترافیک شبکه است. یعنی شما با استفاده از این نرم افزار می توانید 
ترافیک کل رایانه های ویندوزی متصل به شبکه خانگی خود را بررسی کنید. این 
نرم افزار کاربردی و کامال حرفه ای، می تواند ترافیک اطالعات شما را با ده ها فیلتر 
گوناگون، در ده ها نوع شبکه مختلف از جمله کابل اترنت، Wi-Fi، بلوتوث و موارد 
دیگر محاسبه کند و در فورمت های بسیار متنوع و مناسبی در اختیار شما قرار دهد. 

مانیتورینگ شبکه، یکی از معمول ترین کارهایی است که مدیران شبکه 
انجام می دهند اما این کار می تواند در منزل هم کاربردهای زیادی داشته 
باشد. معمولی ترین کاربرد این کار برای بسیاری از ایرانیان، مدیریت ترافیک 
اینترنت است. از آن جا که بیشتر مشترکان اینترنت در ایران از خدمات حجم 
محدود استفاده می کنند، باید به میزان مصرف خود توجه کنند.  گاهی ممکن 
است که حجم زودتر از معمول به پایان برسد و یا این که کاربر آن قدر 
صرفه جویی کند که قبل از اتمام حجم خریداری شده، دوره خدمات به پایان 
رسیده و ترافیک نازنین سوخت شود! برای انجام این کار راه های بسیار زیادی 
وجود دارد. ساده ترین این راه ها در ویندوز 8.1، فعال کردن محاسبه ترافیک 
اطالعات است. برای این کار با استفاده از دکمه های ترکیبی پنجره و i منوی 
Settings را در سمت راست صفحه نمایش ظاهر کرده و از پایین این منو، 

 Networks را انتخاب کنید. بعد از مسیر Change PC Settings گزینه
و سپس Connection در ستون سمت چپ، روی Connection مورد 
نظر خود که قصد بررسی ترافیک آن را دارید، کلیک کنید. حال دکمه گزینه 
Show my estimated data usage را به وضعیت on تغییر دهید. از این 

به بعد با کلیک روی آیکن شبکه در System Tray )گوشه پایین سمت 
راست صفحه دسکتاپ( و انتخاب نام Connection مورد نظرتان، می توانید 
ترافیک مصرف شده در ویندوز ۸ را مشاهده کنید. این ترافیک، شامل مجموع 
دانلود و آپلود از تمام مسیرهای قابل دسترسی در این Connection است. 
یعنی اگر در یک شبکه خانگی، همزمان به رایانه های دیگر و اینترنت متصل 

حجماینترنتمنکجارفت؟
ابزارهایسادهتافوقحرفهایبرایمانیتورینگشبکه
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ممکن  روش های  آسان ترین  از  یکی    DVDFab

برای کپی کردن فیلم های DVD می باشد. فقط کافی 
است فیلم DVD و یک DVD خالی را در درایو قرار 
دهید و روی Start کلیک کنید. تمام محتویات فیلم 
محتویات  دیگر  و   Menu ،Trailer شامل    DVD

خالی   DVD روی  بر  خودکار  طور  به  و  سرعت  به 
با یک  تنها  و  افزار  نرم  این  به وسیله  کپی می شود. 
به   DVD دیسک های  کپی  به  قادر  مرحله  دو  یا 
DVDR ، PSP، IPOD و موارد دیگر خواهید بود. 

پشتیبان از دی وی دی ها روی یک یا چند دیسک از 
امکانات مفید DVDFab  است. این نرم افزار شامل 
 Blue-Ray DVD، کپی  به   DVD بخش های کپی 

فایل  کپی  موبایل،  به   DVD کپی   ،Blue-Ray به 
نرم  این  می باشد.  فایل  کننده  جابه جا  و  موبایل  به 
اطالعات  تا  می کند  تهیه   Backup شما  برای  افزار 
خود را بتوانید در دیسک کپی کنید. این برنامه یکی از 
پرکاربردترین نرم افزار های چند رسانه ای مخصوص کار با 
DVD می باشد. همچنین با استفاده از این برنامه می توانید، 

به جای یک کپی، همزمان روی چند DVD رایتر کپی 
انتقال فایل های تبدیل شده از روی  ابزار در  کنید. این 
کامپیوتر به دستگاه های قابل حمل مختلف هم کاربرد دارد.

ویژگی های کلیدی نرم افزار  
و  منعطف ترین  از  یکی   :DVD به   DVD حالت   -
دی وی دی  رایت  و  کپی  افزار  نرم  قدرتمندترین 
است. ۸ حالت کپی مختلف در آن امکان تهیه کپی 
 DVDR روی هارد دیسک یا روی DVD از فیلم های

را به شما می دهد.
کپی  افزار  نرم  کاملترین   :Blu-ray به   Blu-ray  -
 ۴ دارای  که  می باشد   Blu-ray دیسک های  رایت  و 
حالت کپی برای تهیه نسخه پشتیبان از دیسک های 

Blu-ray روی هارد دیسک یا BD-R می باشد.

فیلم  می تواند  بخش  این  موبایل:  به   DVD  -
AVI/MP4/WMV/ فایل های  به  را  دی وی دی 

MKV تبدیل کند تا بتوانید آن ها را روی دستگاه های 

گوشی های  و   iPod, PSP, ZUNE مانند  مختلف 
موبایل اجرا کنید.

- File به موبایل: این بخش را برای تبدیل فایل های 
جدید  کنسول های  به  کامپیوتر  روی  منبع  ویدئویی 
قابل  دستگاههای  یا    PS3 ، Xbox 360 مانند 
حمل مانند iPod، PSP ،Zune  و دیگر گوشی های 

موبایل تبدیل می کند.
فایل های  انتقال  در  ابزار  این  فایل:  کننده  جابه جا   -
قابل  دستگاه های  به  کامپیوتر  روی  از  شده  تبدیل 

حمل مختلف کاربرد دارد.
- سیستم کپی DVD To DVD بیت به بیت بدون 

هر گونه افت
- قابلیت تکثیر ۱ به ۵ در رایانه، با انواع دیسک های 

 DVD بزرگ، مینی
با  و...  تصویر  فیلم،   ،DVD نوع   هر  کامل  رایت   -

قابلیت همه منوها و تریلرها
- کپی دی وی دی شما با یک کلیک

سلیقه  با   DVD انواع  ساخت  کردن،  سفارشی   -
خصوصیات  دلخواه،  تیتر  شما،  شخصی  وعالقه 
تجاری سازی  محصول، گزینش صدای ویژه و زیر 
نویس. شما می توانید بدون دستکاری در منوها و ... 
دیسک مورد نظر، تغییرات و سلیقه خود را اعمال کنید
- سرعت عمل باال، خیلی سریع دیسک شما کپی شده 

و تحویل داده می شود، برنامه حدود ۱۰ الی ۲۰ دقیقه
یک دیسک را کپی کرده و تحویل می دهد.

http://goo.gl/eYXdnn

در جهان امروز شرکت های تولید کننده هدفون  تالش 
زی��ادی ب��رای بزرگ نمای��ی در نمای��ش قابلیت های 
محصوالت خود می کنند و به راحتی می توانند کاربران 
را فری��ب دهند زی��را بهترین راه ب��رای ارزیابی یک 
هدف��ون، آزمایش کردن آن اس��ت نه تماش��ای نقد 
و بررس��ی یا اغراق ه��ای دیگران درب��اره کاالیی که 
خودش��ان خری��داری کرده اند! به عن��وان مثال برای 
خری��د یک گوش��ی موبایل ی��ا یک تبل��ت می توان 
پردازن��ده، نمایش��گر، باتری و دقت دوربی��ن آن را با 
مطالعه یک نقد و بررس��ی ساده ارزیابی کرد و نیازی 
به لمس یا تجربه کار با آن به صورت فیزیکی نیست 
حال آنکه برای ارزیابی یک هدفون صرفا باید توسط 
کاربر امتحان ش��ود و تقریبا هی��چ راه دقیق دیگری 
برای ارزیاب��ی کیفیت صدای آن وجود ن��دارد. اما به 
طور کلی هنگامی که ب��رای خرید یک هدفون  اقدام 
می کنید  باید نکاتی را بررس��ی کنی��د که در ادامه به 

آن ها خواهیم پرداخت.
 

Frequency یا فرکانس پاسخگویی
وقتی مش��غول چک کردن مش��خصات یک هدفون  
هستید در بخش فرکانس پاسخگویی حتما با اعدادی 
مواجه می شوید که هرکدام مشخصه ای از بازه قدرت 

تولید صدا در یک هدفون است.
همان ط��ور که می دانید واحد س��نجش یا اندازه گیری 
ص��دا Hertz )هرت��ز( اس��ت ک��ه فرکانس ی��ا هرتز 
پایین ت��ر مربوط ب��ه Bass )ب��اس( و فرکانس های 
ب��اال نیز طبعا مرتبط با صداه��ای Treble )صداهای 
زیر( هس��تند. به عن��وان مثال هنگام��ی که محدوده 
صدای یک هدفون از ۱۵ هرتز ش��روع می شود، باس 
قوی تری نس��بت به یک هدفون با محدوده آغازی از 
۲۵ هرت��ز ارائ��ه می دهد و به همی��ن ترتیب محدوده 
نهایی فرکانس های باالت��ر مانند ۵۰ کیلوهرتز یا 3۰ 
کیلوهرتز نیز به همی��ن ترتیب در تولید صداهای زیر 

عمل می کنند.
البته یک نکته در این قسمت وجود دارد، اینکه گوش 
یک انسان عادی در بیشترین حالت قادر به تشخیص 
فرکانسی معادل با ۲۰ کیلوهرتز یا ۲۰۰۰۰ هرتز است 
که البته گوش انسان با شنیدن چنین فرکانسی ممکن 
است دچار مشکالتی از جمله ناشنوایی شدید یا حتی 

کر ش��دن شود پس به اعدادی همچون ۵۰ کیلوهرتز 
یا ۶۵ کیلوهرتز توجهی نکنید زیرا صرفا یک هیاهوی 

تبلیغاتی بوده و ارزش فنی ندارد!
 

Impedance یا امپدانس
همانط��ور که می دانید هدفون ها ب��ا برق کار می کنند 
و ب��ه همین دلی��ل در صورتی ک��ه هدفون های قوی 
نداشته باشید، به مرور زمان فرسوده و خراب می شوند؛ 
ب��ا توجه به این موضوع، جریان الکتریس��یته ویبره یا 
لرزش��ی خفی��ف در هدفون ه��ا ایجاد می کن��د که در 
گوش ش��ما با صدایی مانند خش خش شنیده می شود 
و قطع��ا صدایی جذاب و دلپذی��ر نخواهد بود اما برای 
از بین بردن ای��ن صدا چه باید کرد؟ برای نابود کردن 

چنین صداهایی به امپدانس پناه می آوریم.
واحد س��نجش امپدانس، Ohm )اهم( است که طبعا 
هرچه باالتر باشد، خش خش کمتر است. اگر بخواهیم 
س��اده تر توصیف کنیم، هدفونی که امپدانس باالتری 
دارد طبعا صداهای مزاحمی از جمله موارد ذکر ش��ده 
را کمتر تولید می کند که رقم استاندارد یا فراگیر برای 
امپدانس نیز 3۲ اهم اس��ت که اکثر هدفون ها از این 

میزان امپدانس بهره مند می شوند.
 

Sensitivity یا حساسیت
میزان حساس��یت یا فشار صدا توس��ط db )دسی بل( 
اندازه گی��ری می ش��ود که توضی��ح آن اندکی پیچیده 

است؛ پس اجازه دهید ساده بیان کنیم.

کمترین ص��دا یا اصطالح��ا آهس��ته ترین صدا صفر 
دسی بل است و بیش��ترین صدایی که می تواند تقریبا 
گوش ش��ما را کامال کر کند، ۸۵ دس��ی بل است! این 
میزان صدا پرده گوش را پاره نمی کند یا اصطالحا به 
یک باره کر نمی شوید اما به مرور زمان و طی مدتی نه 
چندان طوالنی قطعا آس��یب جدی به شنوایی تان وارد 
خواهد کرد اما گوش دادن به موس��یقی با صدای آرام 
معنی ندارد، نه؟! طبیعی است که اکثر )بخوانید همه( 
کاربران عالقه دارند موس��یقی مورد عالقه شان را به 
بلندتری��ن حالت ممکن گوش بدهند اما چه میزانی از 

صدا به گوش آسیب نخواهد رساند؟ 
 

Driver یا درایور
شاید بزرگترین و شاخص ترین تفاوت میان هدفون ها 
ان��دازه و ق��درت Drivers یا درایورهای آن هاس��ت؛ 
هدفون های On-Ear )روی گوش��ی( فضای بس��یار 
زیادی برای قرار گرفتن درایور در گوشی ها به کمپانی 
تولیدکننده می دهند ک��ه این مورد یکی از نقص های 
In-Ear )ایرفون ه��ا( اس��ت زی��را ایرفون ها بس��یار 

کوچک تر از آن هس��تند که بت��وان یک درایور بزرگ 
یا چندین درایور متنوع در آن ها قرار داد.

هدفون ه��ای ق��وی و ب��زرگ معم���وال از ۴ درای�ور 
ب�رای پوش��ش انواع صداه�ای ب��ا فرکان�س ب�اال و 
پایین به��ره می برند حال آنکه ایرف�ون ه�ا اغلب از ۲ 
درایور اس��تفاده می کنند ک��ه طبعا صدای ضعیف تری 

تولید خواهند کرد. 

  سالم بایت. شنیده شده براي جلوگیري از ویروسي نشدن حافظه 
در  نوشتن  امکان  کدنویسي،  چند خط  با  پد،  نوت  در  مي توان  فلش 
فلش را غیر فعال کرد.آیا چنین راهي وجود دارد؟ لطفا راهنمایي کنید.

بله؛ براي انج�ام ای�ن کار ابت�دا در پنجره اصلي فلش، یک پوشه بسازید، نام آن را 
autorun.inf بگ�ذارید.

ایج�اد  فل�ش  داخل  را  خود   autorun.inf فایل  نمي توانند  ویروس ها  کار  ای�ن  با 
آلوده ش�دن  بدون  و  راحتي  به  اجرایي کپي مي شود که شما  فایل  فق�ط  و  نمایند 

سیستم مي توانید آن را پاک کنید.
راه دیگر استفاده از برنامه ThumbScrew مي باشد. اگر فلش خود را به سیستمي 
متصل کرده اید که احتمال آلودگي آن باالست و شما نگران ویروسي شدن فلش خود 
هستید، برنامه را اجرا کرده و با راست کلی�ک روي آیک�ن آن، فل�ش خ�ود را فق�ط 
قاب�ل خوان�دن )Read Only( کنید. به این ترتیب دیگر هیچ فایلي روي فلش شما  

تغییرات نخواهد داشت. 

 سالم بایت. در یک متن تعدادي ستون تاریخ و درصد وجود دارد. 
هنگامي که همان متن در اکسل کپي مي شود، تمامي اعداد به صورت 
چپ چین ظاهر مي گردند. از طرفي با استفاده از سایر ابزارهاي آفیس 
نیز امکان راست چین شدن آن وجود دارد. آیا راه دیگري هست؟  لطفا 

راهنمایي بفرمایید.
براي این کار ابتدا ستوني را که مي خواهید تبدیل تاریخ انجام دهید، انتخاب کنید. 
از سربرگ Data گزینه Text to Columns را کلیک کنید در پنجره جدید گزینه 

Delimited را انتخاب و Next کنید.

سپس گزین�ه Other را انتخ�اب و در فیل�د مقاب�ل کاراکتر اسل�ش / را وارد ک�رده 
 Finish گزین�ه  روي  و  زده  تی�ک  را   Text گزینه  پنج�ره  این  در  کنید.   Next و 

کلیک کنید.     

 سالم بایت. با توجه به وجود برندهاي متفاوت مادربورد و همچنین 
 Safe محیط  به  شدن  وارد  که  بفرمایید  لپ تاپ ها،  مختلف  برندهاي 
Mode و Boot Menu، بیشتر با چه دکمه هایي از صفحه کلید انجام 

مي شود؟ با تشکر
وارد شدن به محیط Boot در سیستم هاي مختلف کمي متفاوت است.

رای�ان�ه  کردن  روش�ن  از  پ�س   F8 کلی�د  برندها  اکثر  در   Safe Mode مورد  در 
فعال مي شود.

Sony؛ پس از روشن نمودن رایانه، کلید F1، F2 و یا F3 را بفشارید.

را   Delete یا  و   F2 کلیدهاي  رایانه،  شدن  روشن  از  پ�س  ب�الفاصل�ه   Acer در 
بفشارید.

در سیستم هاي Dell زمان�ي که لوگوي Dell را مشاهده نمودید کلید F2 را بفشارید. 
 Fn+F1 و یا Fn+Esc لپ تاپ هاي قدیمي تر نیز ممکن است از ترکیب کلیدهای

استفاده کنند.
eMachines؛ زماني ک�ه لوگ�وي eMachines را روي نمایشگر مشاهده کردید 

مهم  این  جهت   F2 از  نیز  ق�دیم�ي تر  م�دل ه�اي  بفشارید.  را   Del یا   Tab کلید 
بهره مي برند.

Fujitsu؛ زماني که لوگوي فوجی�تسو را مشاه�ده کردی�د کلید F2 را بفشارید.

Gateway؛ پس از راه اندازي مجدد رایانه کلید F1 را بفشارید تا وارد بایوس شوید. 

در مدل هاي قدیمي تر مي توانید از F2 کمک بگیرید.
 F1، ؛ پ�س از روش�ن ک�ردن رای�انه یکي از کلیدهايHewlett-Packard (HP)

تبلت  بایوس  ب�ه  ش�دن  وارد  ب�راي  بفش�اری�د.  خاطر  این  به  را   F11 یا  و   F10

رایانه  یا F12 استفاده نمایید. در صورتي که   F10 از نیز   (Tablet-PC) پي سي ها
HP شما با هیچ یک از کلیدهاي فوق به بایوس وارد نشد کلید F2 یا Esc چاره 

کار شماست.
IBM؛ پس از فشردن کلید پاور کلید F1 را بفشارید.

Lenovo؛ پس از روشن کردن رایانه یکي از کلیدهاي F1 یا F2 راه حل شماست. 

 Fn+F1 یا Ctrl+Alt+F3، Ctrl+Alt+Ins در رایانه هاي قدیمي تر کلیدهاي ترکیبي
راهکار ورود به بایوس لپ تاپ است.

Samsung: کلید F2  پس از روشن نمودن رایانه مي باشد.

از کلیدهاي F1 یا  از یکي  Toshiba؛ جهت ورود به بایوس نوت بوک هاي توشیبا 

Esc استفاده کنید.

براي ورود به بایوس Toshiba Equium از کلید F12 استفاده نمایید.  

 سالم. چگونه مي توان دو نسخه از ویندوز ۳۲ و ۶4 بیت را در یک 
دي وي دي بوتیبل قرار داد که در هنگام نصب امکان انتخاب نوع ویندوز  
۳۲ و ۶4 بیت را داشته باشیم؟ چرا که این دو نسخه از ویندوز را دانلود 
کرده ام ولي فقط به صورت تکي توانستم آن ها را به صورت بوت قرار 

دهم. لطفا راهنمایي کنید.
نرم افزارهاي مختلفي براي این کار ارائه شده اند. به عنوان مثال مي توانید از نرم افزار 
EasyBoot که امکان ساخت سي دي و دي وي دي بوتیبل را به صورت گرافیکي 

براي شما فراهم مي کند، استفاده نمایید.

آسانبنویسید
 گلس�ا ماهی�ان

یکهدفونخوبکداماست؟
نکاتیبرایانتخابیکهدفون

ITدراجتماعپرسشازشماپاسخازما

مبتدیان
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با بزرگ ش��دن ش��ه�رها و پیچیده ش��دن مس��یرها، 
ه��ر کارب�ری نی���از ب�ه یک نرم اف��زار کمکی برای 
مسیریابی دارد. نرم افزارهای مختلفی برای مسیریابی 

وجود دارد.
ش��اید بتوان گفت اصلی تری��ن نرم افزار مس��یریابی 

آفالین سایجیک است.
اما شاید این نرم افزار روی تلفن همراه شما به خوبی 
کار نکند و شما نتوانید از آن استفاده کنید. پس مجبور 
هستید نرم افزارهای دیگری را روی تلفن همراه خود 

تست کنید.
در ای��ن هفت��ه ۷ نرم اف��زار مس��یر یاب را هم��راه با 
نقش��ه های آفالین به شما معرفی خواهیم کردنام این 

نرم افزارها به ترتیب زیر می باشد:
Locus Map: گ��ران قیمت ترین و البته س��ریع ترین 

نرم افزار GPS قطعا Locus است.
این نرم افزار بس��یار مناسب گوشی های ضعیف است 
و البت���ه در گوش���ی های قویت��ر به س��رعت اجرا و 

بارگذاری می شود.
نکته قابل ذکر در این نرم افزار قیمت بسیار باالی آن 

در گوگل پلی است.
Maverick Pro: ای��ن نرم افزار به دلیل نوع نقش��ه 

و قابلیت ه��ای خ��ود، عالوه ب��ر مردم ع��ادی، برای 
ورزش��کارانی مانن��د کوهن��وردان و قایقرانان بس��یار 

مناسب است.

Navitel Navigator GPS: نوی تل در بین تمامی 

نرم افزارها از  قوی ترین مکان یابی بهره می برد. این 
شرکت با اس��تفاده از فناوری GEOSocial توانسته 
نس��بت به سایر نرم افزار های GPS، سرعت بیشتری 

در یافتن مکان شما داشته باشد.
اگر از گوش��ی ب��ا تکنولوژی GPS ضعیف اس��تفاده 

می کنید این نرم افزار را امتحان کنید.
اف��زار مس��یریاب  ن��رم  درای��و  ان   :NDrive Navi

اختصاصی سامسونگ اس��ت که دائما در حال به روز 
رسانی نقشه های خود است.

باید اش��اره کرد که این نرم افزار محیط کاربری بسیار 
ساده و روانی دارد.

Nokia HERE: رقی��ب اصلی س��ایجیک نرم افزار 

مس��ی�ریاب نوکیا اس��ت که ب��ه دلیل ب��ه روز بودن 
نقش��ه ها با اس��تقبال خوبی از س��وی ایرانیان روبه رو 

شده است.
"نوکیا اینجا" که ترجمه Nokia Here اس��ت، یکی 
از قدیمی تری��ن نرم افزارهای مس��یریابی اس��ت که 

پیشرفت بسیار خوبی داشته است.
OsmAnd Map: ش��اید از محبوبی���ت و قابلی��ت 

کمت��ری نس��بت به س��ایجی�ک برخ�وردار باش��د اما 
نقش��ه های موج��ود در ای�ن ن��رم افزار بس��یار کامل 
هس��تند و ش��هرهای بزرگ و کوچک ایران را هم به 

خوبی پوشش می دهد.

اگر ش��هر شما در این نقشه ها نیس��ت نگران نباشید. 
کمی منتظر بمانید تا آپدیت جدید نقش��ه ها ارائه شود، 
س��پس آن را از داخل نرم افزار دریافت کنید و ش��هر 

خود را در آن ببینید.
Sygic: معروف ترین نرم افزار مس��یریاب حال حاضر 

سایجیک است که متاسفانه روی بسیاری از تلفن های 
همراه قابل اجرا نیست.

از ط��رف دیگر این نرم افزار تنه��ا تعداد محدودی از 
شهرهای ایران را در خود جای داده است.

اگر دس��تگاه موبای��ل یا تبلت اندروی��دی دارید، قطعا 
یکی از این برنامه ها می تواند به ش��ما در مس��یریابی 

کمک کند.

مسیریابیبهسادگیآبخوردن

 Candy اگ��ر از طرف��داران بازی محب��وب و معروف
Crush می باش��ید باید بدانید نسخه جدید و متفاوتی 

از این بازی برای سیس��تم عامل اندروید منتشر شده 
است. این بازی در س��بک بازی های پازل می باشد و 

حسابی شما را ساعت ها به چالش می کشد.
البته نبای��د این نکته را فراموش کنی��د که این بازی 
بسیار اعتیادآور می باشد و دارای ۴۰۰ مرحله است. اگر 
تمامی این موارد را می دانید و باز هم دلتان می خواهد 
که کن��دی کراش بازی کنید، هم اکن��ون به تیفی و 
آقای تافی در یک ماجراجویی حماسی در جهانی پر از 

آب نبات ملحق شوید.
در این بازی خوشمزه قادر خواهید بود به صورت تک 

نف��ره یا با دوس��تانتان بازی کنید و ببینید چه کس��ی 
می تواند امتیاز بیشتری به دست آورد.

ای��ن ب��ازی دارای گرافی�ک��ی فانت���زی و محی�طی 
بسی�ار ش��اد و رنگ�ارنگ می باشد که ل�ذت ب�ازی را 

دو چن�دان می کند.
برخی از ویژگی های بازی:

- گرافیک  بس��یار زیبا و خوش��مزه که شما را گرسنه 
می کند

- آسان و سرگرم کننده همراه با چالش ها
- بیش از ۴۰۰ مرحله ش��یرین بدون این که ش��ما را 

دچار خستگی کند
http://goo.gl/oNlr5T

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

Byte.Hamrah@gmail.com

 با عرض س�الم و احترام، بایت عزیز اگ�ر امکان دارد نحوه پخش 
ک�ردن تصاوی�ر موبایل روی تلویزیون یا تبلت ی�ا لپ تاپ را توضیح و 

آموزش دهید. با تشکر.
ش��ما ب��رای این کار نیاز ب�ه یک ش��بکه محل�ی خواهی�د داش���ت، داش��ت�ن ی�ک 
تلویزیون مجهز به کارت ش��بکه، یک لپ تاپ مجهز به کارت ش��بکه، تبلت یا تلفن 
هم��راه مجهز به وای ف��ای به همراه مودم از یا تجهی��زات دیگری برای اتصال همه 
دس��تگاه های موجود به یک شبکه محلی از جمله مواردی است که برای این منظور 

مورد نیاز می باشد.
در ادامه باید مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:

قدم اول: اتصال به شبکه  محلی و تبدیل رایانه به سرور
• در اولین قدم باید همه دس��تگاه های خود را با کابل ش��بکه یا به صورت بی سیم به 

روتر موجود در منزل متصل کنید.
بیشتر مودم های اینترنت پرسرعت ای دی اس ال نیز می توانند به جای روتر ایفای نقش 
کنند و می توانید به صورت بی سیم یا اتصال کابل، دستگاه های مختلف را به آن وصل 

کرده و همه دستگاه ها را در یک شبکه قرار دهید. 
انتخاب محتوای قابل پخش

• شما می توانید با مراجعه به درایوها و پوشه های ذخیره شده در هارد دیسک، محتوای 
موردنظر برای پخش در دیگر دستگاه ها را انتخاب کنید. 

ارائه مجوز به دیگر دستگاه ها
 Media streaming روی منوی استارت کلیک کرده و در کادر جست وجو عبارت •

options را وارد کنید.

روی نتیجه  مش��ابه مورد یافت ش��ده در منوی اس��تارت ویندوز کلیک کنید و پس از 
مش��خص کردن نام س��رور در کادر اول، دستگاه های شناسایی ش��ده در کادر میانی 
را نیز انتخاب و با تغییر وضع آنها به حالت Allowed، مجوز دسترس��ی را به س��رور 

صادر کنید.
نکته بس�یار مهم: چنان چه تلویزیون به ش��بکه متصل و روشن است، اما نام آن 
 Home را در فهرس��ت مش��اهده نمی کنید باید تنظیمات ش��بکه  خود را روی حالت

قرار دهید. 
قدم دوم: فعال سازی DLNA در دستگاه های هوشمند اندرویدی

• تقریب��ا تمام دس��تگاه های اندروی��دی مجهز به وای فای از DLNA نیز پش��تیبانی 
می کنند.

برای بهره من��دی از این قابلیت می توانید نرم افزار رای��گان BubbleUPnP را روی 
تلفن همراه یا تبلت اندرویدی خود نصب کنید. 

قدم سوم: انتقال محتوای چند رسانه ای میان دستگاه های مختلف
• اکنون زمان آن فرا رس��یده تا محتوای چند رسانه ای را از فرستنده توسط گیرنده ها 

پخش کنید.
حالت های مختلفی را در این مثال برای ش��ما شرح می دهیم تا براحتی بتوانید محتوا 

را در دستگاه موردنظر مشاهده کنید:
از رایانه به تلویزیون: کافی اس��ت دکمه  انتخ��اب منبع روی کنترل تلویزیون را 

فشار دهید. مطمئنا گزینه  جدیدی به آن اضافه شده است.
ب��ا انتخاب ای��ن گزینه با توجه به مدل تلویزیون، منویی ب��رای انتخاب نوع محتوای 
چند رس��انه ای )موزیک، ویدئو یا عکس( نمایش داده می ش��ود و ب��ا انتخاب هریک 
 Library می توانید با مراجعه به پوش��ه های موجود، محتوای موردنظر را که در بخش

در رایانه اضافه کرده بودید، پخش کنید.
از رایان�ه به تبلت و تلفن همراه: نرم افزار BubbleUPnP را اجرا کنید. از باال 
س��مت چپ روی آیکن منو که به ش��کل سه خط افقی اس��ت فشار دهید و در بخش 
renderer گزینه  Local )پخش در همان دستگاه( و در بخش library گزینه  مرتبط 

با رایانه را انتخاب کنید.
اکنون می توانید با انتخاب بخش Media به مرور محتوای س��رور پرداخته و با فش��ار 

روی هریک، آن ها را در تلفن همراه یا تبلت پخش کنید.
• از تبل�ت ی�ا تلفن همراه ب�ه تلویزیون: برای انجام ای��ن کار پس از اجرای 
نرم افزار BubbleUPnP و مراجعه به منوی برنامه، گزینه  renderer را فشار داده و 

تلویزیون را به عنوان دستگاه پخش انتخاب کنید.
اکن��ون می توانید بخ��ش Library را نیز روی Local  قرار دهی��د تا ضمن انتخاب 
هری��ک از محتوای چند رس��انه ای در تبلت ی��ا تلفن همراه خ��ود، آن را در تلویزیون 

مشاهده  کنید.
پ��س از اج��رای این برنامه  در دس��تگاه تبلت، ب��ا مراجعه به من��وی انتخاب منبع در 
تلویزیون نیز می توانید دس��تگاه تبلت خود را به عنوان منبع پخش روی صفحه نمایش 

تلویزیون فعال کنید.
• از تبلت و تلفن همراه به تبلت و تلفن همراه دیگر: در این حالت همچون 
روش قب��ل، ابتدا نرم افزار BubbleUPnP را در هر دو دس��تگاه فعال کنید. در ادامه 
روی دستگاه گیرنده، در قسمت منو، گزینه  renderer را روی Local و Library را 

روی تبلت یا تلفن همراه سرور قرار دهید.
در ای��ن حال��ت گیرنده محتوا می تواند ب��ا مرور محتوای موجود در س��رور، آنها را در 

دستگاه خود پخش کند.

بازیباآبنباتهایلهشده

ممکن است برای شما هم پیش  آمده باشد که موبایلتان در 
آب بیفتد. بسیاری  از افراد نمی دانند در  این شرایط چه کار کنند. 
روش هاي پیشنهادي زیر مي تواند در نجات تلفن  همراهتان  
مفید  واقع شود. البته توجه  داشته باشید  در بعضي موارد، رطوبت 
نفوذ کرده به موبایل موجب زنگ زدگي جزئي درون آن مي شود 
که به مرور زمان گسترش پیدا مي کند. بنابراین حتي بعد از 
عملیات موفقیت آمیز نجات، گوشي خود را به یک حرفه اي 

بسپارید تا آن را باز کرده و تمامي قطعات آن را چک کند.
۱. موبایل را از محیط مرطوب و خیس بیرون بکشید. طوالني 

شدن این زمان در افزایش احتمال صدمه موبایل مؤثر است.
۲. اگر مي خواهید چک کنید که آیا موبایل کار مي کند یا 
خیر، دست نگه دارید. فشردن دکمه ها احتمال تأثیر مخرب 
رطوبت را به شدت افزایش مي دهد و موجب نفوذ بیشتر آب 

به داخل دستگاه مي شود.
3. گوشي را خاموش و باتري گوشي را خارج کنید تا منابع 
انرژي را دور از دسترس مدارهاي داخلي نگه دارید و از ایجاد 
اتصال کوتاه و وارد شدن صدمه به مدار جلوگیري کنید. اگر 
هم خشک خشک نشده است اصال باتري را داخل گوشي 
نیندازید چون ممکن اس��ت اتصالي کند. احتمال سوختن 
باتري زیاد اس��ت پس اگر گوشي بعد از خشک کردن کار 

نکرد در وهله اول فکر نکنید گوشي سوخته است!
۴. س��یم کارت را هم در بیاورید. خیلي س��ریع این کار را 

انجام بدهید چون س��یم کارت هم خیلي حساس است و 
اگر در معرض آب بماند سریع مي سوزد.

۵. هرگونه تجهیزات جانبي را از موبایل جدا کنید.
۶. هرقس��متي که در دسترس شماست را با حوله خشک 
کنید و مواظب باشید که این کار باعث نفوذ آب به داخل 

موبایل نشود و با دقت سطح خارجي آن را خشک کنید.
این کارها را به هیچ وجه نکنید:

۱. استفاده از سشوار براي  خشک کردن: مهم نیست که شما با 
چه مهارتي از آن استفاده خواهید کرد، این کار را انجام ندهید. 
هیچ وسیله گرمایشي نباید براي خشک کردن موبایل استفاده 
شود. بسیاري از تراشه هاي درون موبایل، به حرارت حساس 
هستند و افزایش دما به آنها صدمه خواهد زد. نکته بعدي این 
اس��ت که بخار در این شرایط نمي تواند به راحتي از موبایل 
خارج شود و دوباره درون گوشي به حالت مایع در مي آید، پس 
از این روش به هیچ وجه استفاده نکنید. درضمن در آفتاب قرار 

دادن نیز مي تواند تأثیري مشابه داشته باشد.
۲. براي خش��ک کردن پورت ها، بعض��ي اوقات به ذهنمان 
مي رسد که روي یک خالل دندان دستمال کاغذي بپیچیم و 
آن را در پورت فرو کنیم، اگر تکه اي از آن دس��تمال در پورت 

موبایل گیر کند خارج کردن آن کاري بس دشوار خواهد بود. 
3. قراردادن موبایل در مایکروویو: این ابتکار بس��یار گران 

تمام خواهد شد!

باموبایلخیسخودچهکنیم؟

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه
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بازی کوچ��ک این هفته Jumping Squirrel ن��ام دارد. Jumping Squirrel یک 
بازی اکش��ن ماجرایی کوچک و کودکانه اس��ت که البته می تواند بسیار پرچالش باشد. 
قهرمان بازی، یک بچه کانگورو اس��ت که باید در س��ه محی��ط متفاوت به جمع آوری 

جواهرات بپردازد.
هر مرحله از بازی، یک محیط معلق در آسمان است. سطوح کوچک و بزرگ به یکدیگر 
متصل شده اند و جواهراتی روی آن ها قرار داده شده است. بعد از این که قهرمان بازی 
تمام جواهرات را جمع کند، دروازه خروجی فعال شده و بازیکن به مرحله بعدی خواهد 
رفت. حرکت در لبه س��طوح کار خطرناکی اس��ت و در صورتی که به قهرمان دس��تور 
حرکت به سمت آسمان را بدهید، او سقوط خواهد کرد و یک جان از دست می دهد. با 
باال رفتن مراحل، تله ها احتمال سقوط را افزایش می دهند، عالوه بر این زمان محدودی 
برای جمع کردن جواهرات در هر مرحله وجود دارد. دس��ت آخر، افزوده شدن دشمنان، 
کار را بسیار سخت تر می کند و شما دائما باید از دست برخی از آن ها فرار کنید یا شرایط 
را برای به دام انداختن و نابود س��ازی آن ها فراهم کنید. بازی مراحل متعددی دارد اما 
پس از باختن تمام جان ها، بازی از آغاز ش��روع می ش��ود و به همین دلیل، رس��یدن به 

مراحل باالی این بازی کار بسیار سختی است.
در صورت تمایل این بازی بس��یار کوچک را با حجمی نزدیک به ۹ مگابایت از آدرس 

زیر دانلود فرمایید:

http://goo.gl/U1XReZ

قهرمانجهنده

 Xbox 360، آیا می توان بازی های کنس�ول های نسل هشتمی مانند 
PS3 و Wii را در رایانه اجرا کرد؟

 Emulator اجرای بازی های کنس��ول ها در رایانه به وس��یله نرم افزارهایی موسوم به
انجام می گیرد.

Emulatorهای متعددی برای کنس��ول های گوناگون س��اخته و توزیع می ش��ود اما 

تنها کنس��ول Wii به طور مش��خص Emulatorهای موفق و مناسبی دارد. در حال 
حاضر می توان بس��یاری از بازی های این کنسول را به وسیله Emulatorهای خوب 

و قانونی، روی رایانه اجرا نمود.
باید به این موضوع توجه داش��ت که بس��یاری از بازی های کنسول ها با گیم پد همان 
کنسول بهترین تجربه اجرا را در اختیار قرار می دهند و ممکن است انجام بسیاری از 
بازی ها در رایانه یا ممکن نباش��د و یا خالی از لطف باش��د. از این رو به شما پیشنهاد 
می کنیم به جای س��ر و کله زدن با Emulatorها به انتخاب یکی از بازی های بسیار 

پرتعداد رایانه اقدام کنید.

 س�الم بایت. چگون�ه می توانم درایوره�ای کارت گرافی�ک خود را 
به روزرسانی کنم؟

با راس��ت کلیک ک��ردن روی My Computer و انتخاب گزینه Manage، مس��یر 
Device Manager را دنبال کنید.

از ستون سمت چپ، Display Adapter را یافته و پس از رسیدن به کارت گرافیک 
رایانه خود، روی آن راس��ت کلیک کرده و گزینه Update Drivers را انتخاب کنید 

تا درایور به  طور خودکار به روزرسانی شود.
گاهی پیش می آید که سیستم عامل ویندوز درایورهای قدیمی را نشناسد و شما مجبور 
به گرفتن به روزرسانی ها باشید اما به روزرسانی، حتی بدون اجبار نیز امکان پذیر و سود 

بخش است، پس این کار را انجام دهید.
پ��س از نصب به روزرس��انی ها از نصب مجدد درایورهای قدیم��ی کارت گرافیک از 
طریق دیس��ک کارت گرافیک خودداری کنید، چرا که ممکن اس��ت به روزرسانی ها با 

این کار بی اثر شوند.
اس��تفاده از System Restore نی��ز به روزرس��انی ها را حذف می کند. بس��یاری از 
کارت های گرافیک، پس از انتش��ار درایوره��ای جدید، پیغامی برای دانلود درایورهای 

جدید صادر می کنند.
با مراجعه به پنل کارت گرافیک رایانه خود نیز می توانید این کار را )بررس��ی این که 
درایور جدیدی منتش��ر شده یا نه( به طور مستقیم توسط نرم افزارهای کارت گرافیک 

انجام دهید.

بازیکوچک

پرسشوپاسخبازی

کنن��د، FIFA 16 به ش��کل متفاوتی ظاهر می ش��ود. 
اتفاق��ی ک��ه در FIFA 16 رخ داده، مجموع��ه ای از 
تغییرات گس��ترده اما جزئی اس��ت ک��ه EA از آن با 
نام حرکت به س��وی رئالیس��م و فوتب��ال واقع گرایانه 
ی��اد می کند. این تغیی��رات جزئی اما متع��دد، به طور 
خاص سیستم دفاعی را بیشتر تقویت کرده است. یک 
مداف��ع می تواند پیش از رس��یدن مهاجم به نقطه اوج 
س��رعت، راه او را به سادگی سد کند و فوتبال امروزی 
می گوید هیچ خطایی رخ نداده اس��ت. دفاع با متوسل 
ش��دن به قدرت بدنی، تن��ه زدن و حرکات قدرتی در 
ب��ازی تقویت ش��ده و دس��ت آخر، ب��ا در نظر گرفتن 
اس��تراتژی های دفاعی، می توان ه��وش مصنوعی را 
برای تنگ ت��ر کردن فضا ب��رای مهاجمان به خدمت 
گرفت. اس��تراتژی های دفاعی به خوبی توس��عه داده 
ش��ده اند تا روش ه��ای خوبی برای آفس��اید گیری یا 
پ��رس کردن س��تارگان تیم حری��ف در اختیار مدافع 
قرار داش��ته باش��د. در مقابل پاس ها هدف دار تقویت 
شده و با داشتن مهارت کافی بازیکن و وضعیت خوب 
فوتبالیس��تی که ت���وپ را در اختی���ار دارد، می ت�وان 
دریبل های ظریف تر، سریع تر و غافلگیرانه تری انجام 
داد. به طور خالصه در این سیس��تم واقع گرایانه، دفاع 
ک��ردن کمی راحت تر از گل زدن اس��ت، به خصوص 

هنگامی که یک استراتژی کامال مناسب برای گلزنی 
در پیش نگرفته باشید.

از منظر گرافیکی، FIFA 16 هنوز هم زیباست اگر چه 
تغییرات زیادی را در آن شاهد نیستیم.

FIFA 15 کام��ال زیبا بود و EA از همان اصول برای 

س��اخت FIFA 16 بهره برده اس��ت. این برای اولین 
بار اس��ت که تغیی��رات گرافیکی میان نس��خه جدید 
و قدیم��ی FIFA ت��ا به این حد اندک اس��ت. فیزیک 
توپ تغییر محسوس��ی نداش��ته و تنها فیزیک دفاع و 
برخورده��ا تغییر کرده اس��ت؛ در حالی که EA از این 
تغییرات با عنوان حرکت به سوی شبیه سازی بهتر به 

فوتبال واقعی یاد می کند.
FIFA 16 امتی��ازات خوبی از منتق��دان دریافت کرده 

اس��ت اگر چه باید گف��ت که برای اولین ب��ار در نیم 
دهه گذش��ته، همه نسخه های PES 2016 امتیازات 
 FIFA 16 .کس��ب کرده اند FIFA بهتری نس��بت به
در ح��ال حاضر ۸۵ امتی��ازی و PES 2016 با کمی 
اختالف ۸۸ امتیازی اس��ت ام��ا همین اختالف اندک 
برای طرف��داران پرحرارت PES در ای��ران می تواند 

کامال معنادار باشد.
 PS4 ،PS3 ،Xbox One ،Xbox 360 وین��دوز، 

iOS و اندروید میزبانان این بازی هستند.

و  بهتری��ن  از  یک��ی  ی��ادآور   StarCraft عن��وان 
پرطرفدارترین عناوین س��بک استراتژی است؛ عنوانی 
که بارها رکورد فروش و کسب امتیاز را شکسته است. 
بلیزارد بازی های معدودی دارد اما همه آن ها در سبک 
خود در اوج هس��تند و همیش��ه به عنوان الگو توس��ط 
دیگر س��ازندگان بازی به کار گرفته می شوند. در واقع 
بازی های بلیزارد را می توان شاخص نوآوری تلقی کرد. 
اگر ایده  خوبی در یک بازی وجود داشته باشد که پیش 
از این توس��ط بلیزارد به کار گرفته نشده باشد، می توان 
آن بازی را نوآورانه دانست! شاید کمی اغراق آمیز باشد 
اما واقعیت این اس��ت که با هم��ه بدقولی های بلیزارد، 
گران فروشی هایش و قوانین دست و پاگیری که دارد، 

بازی های این شرکت در نوع خود بهترین ها هستند.
StarCraft II با فاصله ای بس��یار طوالنی )۱۲ سال( 

نس��بت به نسخه قبلی عرضه شد، اگر چه خوشبختانه 
انتش��ار دومین بخش از س��ه گانه StarCraft II تنها 
س��ه س��ال طول کش��ید! حال پس از گذشت نزدیک 
به سه س��ال، در آینده ای نه چندان دور شاهد عرضه 
س��ومین بخش از این س��ه گانه خواهیم بود. نس��خه 

بعدی از این س��ه گانه همانند نسخه های پیشین، یک 
بس��ته توس��عه مس��تقل خواهد بود. این بسته توسعه 

StarCraft II: Legacy of the Void نام دارد.

Wings of Liberty اولین بخش از س��ه گانه بود که 

با قهرمان جیم رینور به تصویر کش��یده ش��د. در این 
بخ��ش، جیم رهبری قیام علی��ه دیکتاتور حاکم را بر 
 Zerg عه��ده گرفت و کریگان را نیز از دس��ت گروه
نج��ات داد. این بخش از داس��تان ب��ا محوریت گروه 
Terran شکل گرفت. در دومین نسخه از سه گانه که 

Heart of the Swarm ن��ام داش��ت، کریگان نقش 

قهرم��ان را ایفا ک��رد. در آغاز این ب��ازی، جیم رینور 
ناپدید ش��د. کریگان با فرض این که جیم کشته شده، 
دوباره به میان Zergها بازگش��ت و بزرگ ترین لشکر 
از موجودات خطرناک و وحشی Zerg را تشکیل داد. 
او با حمله به دیکتاتور Terranها، کار او را یک س��ره 
ک��رد اما در حالی که دیگر به یک Zerg کامل تبدیل 

شده بود، از جیم )که هنوز زنده بود( جدا شد.
در س��ومین قس��مت از سه گانه، س��ومین گروه یعنی 
Protoss ه��ا ایفای نقش می کنن��د.  Artanis رهبر 

قدرتمند و کهنسال این گروه نقش قهرمان این بازی 
را ایفا خواهد کرد.

پیش��ینه   StarCraft II: Legacy of the Void

دقیق تری از گ��روه Protoss به نمای��ش می گذارد. 
این گروه، پیش��رفته ترین و مرموزترین گروه در بازی 
هس��تند، اگ��ر چه از منظ��ر تعداد به هی��چ وجه قابل 
مقایسه با Zergها نیس��تند. آن ها بسیار کم تعداد اما 
باکیفیت عمل می کنن��د. ویژگی نیروهای نظامی این 
گروه، قابلیت های متعدد سایونیکس است. قدرت های 
س��ایونیکس، توانایی های ماورا ءالطبیعه ای اس��ت که 
کاراکتره��ای مع��دودی در ب��ازی StarCraft  از آن 
برخوردارن��د. کریگان و Artani بیش��ترین س��طح از 
ای��ن قدرت را در اختیار دارند، در حالی که تقریبا همه 
Protossها از سطح هر چند نازلی از این قدرت های 

ذهنی برخوردارند.
در س��ومین س��ه گانه، Artanis قصد دارد ب��ا اتحاد با 
قبیله ه��ای پراکن��ده Protoss راه را ب��رای پیروزی بر 
دو گ��روه دیگر هموار کند. این گ��روه مغرور و قدرتمند، 
کینه های زیادی از یکدیگر در دل دارند اما همیشه حاضر 
به گفت وگو هس��تند. این جاست که دیپلماسی بخشی 
از س��ومین س��ه گانه خواهد بود. در این نسخه، بازیکن 
می توانند در هر زمان با هم پیمانان خود دیپلماسی داشته 
باش��د. با این وجود، ایجاد اختالف میان دوس��تان، یک 
اس��تراتژی مهم برای جلوگیری از کسب قدرت بیش از 
حد توسط آنان است! انتخاب ها در این بخش، به معنای 
انتخاب نیروهای نظامی است، چرا که همانند دو نسخه 
پیشین، با انتخاب هر نیروی نظامی جدید، از انتخاب یک 

نیروی نظامی دیگر محروم خواهید شد. 
این بازی در ۱۹ آبان برای اجرا در ویندوز و مکینتاش 

به عرضه عمومی گذاشته خواهد شد.

اختالفبیندازیدوپیروزشوید!
سومینبخشازسهگانهStarCraft IIدرپاییزامسال

یکفیفایخوبویکPESبهتر!
FIFA 16مغلوببرتریرقیبخودشد

 وحید     صف��ایی

 PES 2016 ب��ا کمی تاخیر نس��بت ب��ه FIFA 16

رقابت کالس��یک و همیش��گی دو عن��وان فوتبالی را 
دوباره آغاز کرد؛ رقابتی که پیش از رس��یدن به سطح 
بازیکنان، به ش��کلی پرحرارت و قوی تر از همیشه در 
میان منتقدان کامال مشهود بود. PES 2016 امسال 
بس��یار درخشان ظاهر ش��د و نس��بت به نسخه های 
پیش��ین، بهبود ش��گفت انگیزی را به نمایش گذاشت. 
"بهتری��ن بازی فوتبالی که تا ام��روز تجربه کرده اید" 
عبارتی اس��ت که بس��یاری از منتقدان ب��ازی درباره 
PES 2016 به کار بستند و این موضوع، کار را برای 

 FIFA 16 بسیار سخت کرده است. بی شک FIFA 16

چوب خوب بودن PES 2016 را خواهد خورد، بدون 
آن که بتوان ایرادهای زیادی از آن گرفت.

FIFA 16 تازه ه��ای زی��ادی ن��دارد. مهم ترین اتفاق 

در FIFA 16 اف��زوده ش��ده فوتبال بانوان به ش��کلی 
کامال محدود به بازی اس��ت. تنها ۱۲ تیم ملی، بدون 
رقابت آنالی��ن تورنومنت یا هر ن��وع لیگی که بتوان 
در آن بازی کرد، اس��ت. در واق��ع فوتبال بانوان یک 
اقدام کامال آزمایشی به نظر می رسد تا تیم ها فقط در 
بازی های دوس��تانه بازی کنند. با توجه به تفاوت های 
جزئی در س��بک بازی کردن بانوان )که در نهایت به 
تفاوت ه��ای اس��تراتژیک و ب��زرگ در کل بازی ختم 
می شود( این بخش کمتر مورد توجه قرار گرفته است 
و منتق��دان و بازیکنان توجه خود را بر گیم پلی بخش 

اصلی بازی معطوف کرده اند.
لیگ ه��ای متع��دد، س��بک ب��ازی Career، تجربه 
مربیگ��ری، ج��ام جهان��ی و م��واردی از این دس��ت 
س��بک های ش��ناخته ش��ده بازی در FIFA هس��تند 
که مثل همیش��ه در FIFA 16 وج��ود دارند. به طور 
مش��خص، باید گفت که FIFA 16 با یک استراتژی 
س��عی کرده اس��ت با اعمال کمترین تغییرات ساختار 
شکن، هواداران پرتعداد و قدیمی خود را حفظ کند اما 
در دل بازی و درس��ت در همان لحظات هیجان انگیز 
فوتبالی که بازیکنان باید نفس خود را در سینه حبس 

خبربازی

خبربازی
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مشه�د    
سمیه احمدی

یاسر پوراسمعیل
آذربایجان شرقی

افقـی:

جدولشماره383

اسامی برند    گان مسابقه حل جد    ول شماره ۳8۲
بایت جد    ول شماره ۳8۱

 سالم بایت. یکی از راه های افزایش رم کامپیوتر استفاده از حافظه های فلش به جای 
رم می باشد؟ لطفا توضیح فرمایید. 

 سالم. لطفا راه های شناسایی و مقابله با بدافزارها را معرفی کنید. با تشکر

اندرویدی  نرم افزارهای  و   HD بازی های  برای  جامع  سایت  چند  لطفا  سالم.  با   
معرفی کنید.

 با سالم. لطفا نرم افزاری برای روت اندروید بدون نیاز به کامپیوتر معرفی کنید.

 بایت. لطفا در مورد موبایل لمسی ال جی و انواع آن و قیمت آن ها بنویسید. 

 سالم بایت. لطفا در مورد گوشی گلکسی اس3 مطالبی تهیه کن. با تشکر

 بایت سالم. لطفا اگر امکانش هست مزایا و معایب گوشی گلکسی اس3 سامسونگ 
را درج کنید. با تشکر

 سالم. لطفا درباره نحوه پنهان کردن نام وای فای مودم راهنمایی بفرمایید. با تشکر 

اپراتورهای  از  LH92 هواوی که یکی  مزایا و معایب مودم  درباره  لطفا  با سالم.   
همراه اقدام به فروش آن کرده است، توضیح دهید.

 با سالم. لطفا مطلبی درباره iPhone 5s بنویسید. با تشکر

 سالم بایت همه چیزدان! در مورد موبایل های طرح ساعت مچی توضیح دهید. این 
دفعه چهارم است که پیامک می دهم ولی جوابی نمی گیرم! با تشکر

 سالم. لطفا نحوه وصل شدن ایکس باکس به اینترنت را طوري که هک آن دچار 
مشکل نشود، توضیح دهید.

 سالم بایت. لطفا مادربورد و کارت گرافیکی را برای بازی که چند سال خوب کار 
کند، معرفی کنید.

اطالعات   MGS: Ground Zeroes بازي  درباره  است  اگر ممکن  بایت.   سالم 
دهید.

بازي هاي جاوا و سیمبین معرفي  براي خواندن  آندروید  نرم افزار   سالم. لطفا یک 
کنید. با تشکر

 سالم. خسته نباشید لطفا آن بخشی که مربوط به اعالم قیمت چند قطعه کامپیوتری 
در بایت هست را یکم به روز کنید و این که این قسمت را بیشتر کنید. یعنی قطعات 

بیشتری را بگذارید. ممنون

خواهشا  بدهید.  اطالعاتی   G225 مدل  هواوی  گوشي  مورد  در  لطفا  بایت.  سالم   
زودتر. ممنون

 سالم. لطفا درباره ویژگی های آپدیت 8.1 گوشی های ویندوزفون توضیح دهید.

گالبتونخانی-حمیدرضازحمتکش-بردیازحمتکش-محمدعلی
کریمی-محمدحسـنجعفری-هادیبروشکی-ابوالفضلمرشدلو
-محمدقاسـمینور-جـاللراهچمني-علـيافتادهرحمتي-امید
صادقینژاد-مصطفیقاسمی-فایزهساداتحسینی-افشینسعیدي
-آیدیننوری-عمادجمشیدیمقدم-سمیراخلیلیمطلق-فتحا...
غفاری-سیدعمادبرادران-زهراصنعتي-فریدکفیلیعلمداری-رضا
غالمی-تهمینهدهقان-عیسیدهقان-میترافانیساروی-فاطمه
نیازمند-سیدمسعودفیروزی-حسینوثوقی-احمدجلیلییوسفنژاد
-امیرعباسصانعی-بیژنکچرانلویی-پروانهاسـماعیلزاده-علی
خانی-محمدرحیماسماعیلزاده-پروانهخانی-نعمتاسماعیلزاده
-احمداسماعیلزاده-ثمانهخلیلی-سمیهخلیلی-عاطفهاسالمی
-نویدالطافی-شهریارعطایي-فاطمهکریمي-عليانصاري-مهرداد
نیستاني-علیقائنی-علیرضاسهامی-سیدهبهنازمیرزایی-مجید
پسندیده-الهاموثوقی-آنیتاژالهپور-سیدهبهنازمیرزایی-مجید
پسندیده-زهراکرمی-سعیدباقری-فاطمهباقری-فرهادآذرنگ
-محمدصابری-هادیشـیبانیدهجی-سعیدهشرفیصدرآبادی-
اشرفرنجبر-ناصرشرفیصدرآبادی-فرزانهشرفیصدرآبادی-سعید
شرفیصدرآبادی-امینوطندوست-رضالطفيایلهائي-اشرفامیر

بایت به ۲ نفر »یک نفر از مش�هد     و یک نفر از شهرس�ت�ان« از کس�اني که رمز جد    ول نشریه را ارس�ال کنند    ، جوایزي 
به رسم ی��اد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمی��ل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پی���امک 
به ش�ماره ۲۰۰۰999 قب��ل از چاپ ش�م��اره بعد    ي به د    فتر ب��ایت ارسال شود    . پیامک هاي ارس��الي فقط باید     د    ر 

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

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

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

۱- یکی از محصوالت اپل )صفحه ۵( - ردیاب ۲- پسوند شباهت - حافظه 
رایانه - از سوره های قرآن کریم 3- شکاف - عدد ۱۱ - از انواع لوازم تحریر 
۴- یکی از سیستم عامل ها )صفحه ۵( - توان و طاقت - درجه حرارت 
۵- دانشنامه معروف اینترنتی - خیس و مرطوب ۶- مکان - آبی که نه گرم 
باشد و نه سرد ۷- خط کش مهندسی - از انواع شبکه های اجتماعی ۸- از 
مهمات جنگی - شراب – صفحات اینترنتی ۹- تکرار یک حرف - نام امام 
دهم )ع( - کالمی که از سوی خدا به پیامبرش ابالغ می شد ۱۰- پایتخت 
کشور روسیه - مقام و منزلت ۱۱- خالق زبان های برنامه نویسی دلفی و جاوا

رمز جد    ول ۳8۳  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)۷ افقی و ۱ عمودی( - )۱۱ افقی و ۷ عمودی( - )۱۰ افقی و ۴ عمودی( - )۲ افقی و ۱ عمودی(

)۵ افقی و ۸ عمودی(

)Tim Cook( رمز جد    ول شم��اره ۳8۲: تیم کوک

عمـودی:

۱- مدیرعامل مرحوم ش��ده ش��رکت اپل ۲- دوست و همراه - از حروف 
ندا - بیماری که مدتی طوالنی مریض به آن مبتال باش��د 3- یاری - از 
کلیدهای صفحه کلید - برای جمع آوری آب احداث می ش��ود ۴- مروارید 
- از انواع میوه ها - دزد اینترنتی ۵- من و تو - برای عبور از روی رودخانه 
س��اخته می شود - از س��خت افزارها ۶- از سیستم عامل های تلفن همراه 
۷- واحد پول کشور ژاپن - اشاره - موی بلند گردن برخی حیوانات ۸- به 
متن هایی که در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذراند گفته می شود 
- از عناصر جدول تناوبی - خاک س��فالگری ۹- واحد طول در انگلستان 
تقریبا معادل ۹۲ سانتی متر - مایه حیات است - فاصله بین انگشت شست 
و انگش��ت کوچک وقتی انگشت ها از هم باز باشد ۱۰- جماعتی  از مردم  
اس��ت  که  خداوند برای  آنان  پیامبری  مبعوث  کرده  - قس��مت متافیزیکی 
وجود هر جاندار ۱۱- از زبان های برنامه نویسی - از موتورهای جست وجو 

)صفحه ۵(

همـــراهباشـــماجـــدول

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی 
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هنوز قیمت این محصول اعالم  نشد   ه است.د   کمه تنظیم صد   ا، د   ر قسمت باالی یکی از اسپیکرهای آن طراحی شد   ه است.مطلوب تری می شود   . اس��ت. وجود    آمپلی فایر بزرگتر نس��بت به نمونه های قبلی باعث ایجاد    صد   ای که توس��ط  انتقال د   اد   ه می ش��ود    و د   و برابر ق��د   رت انتقالی پورت هد   ف از ساخت این محصول ایجاد    قد   رت صد   ای بسیار باال، حد   ود     است شکلی منحصر به فرد    از  استفاد   ه می کنند   .شرکت گیگابایت برای اولین بار د   ر جهان اسپیکرهایی را به بازار عرضه د   اشته که به صدایپرسرعت!

را آگاه می کند    که عاد   ت غذایی اشتباهی د   ارد   .د   ر صورت ناد   رست غذا خورد   ن، چنگال با ارتعاش و روشن شد   ن چراغ هشد   ار، کاربر می کند    که د   ر هر د   قیقه چند    بار می  تواند    غذا وارد    د   هان خود    بکند   .س��رعت غذا خورد   ن او باالس��ت و باید    آهس��ته تر غذا بخورد    و همچنین مشخص محصول د   یجیتالی فوق به آس��انی و با س��رعت باال به کاربر هش��د   ار می د   هد    که این زمینه باشد   .چن�گال هوش��مند    که  نام د   ارد   ، می تواند    برای ش��ما کمک موثری د   ر اگ�ر د   وس��ت د   اری�د    از ع�اد   ت های غذایی د   رس���ت و مناس���ب استفاد   ه کنید   ، این چنگالهوشمند

چنان چه آن حشره خطرناک باشد   ، به کاربر هشد   ار می د   هد    که مراقب خود    باشد   .اطالعات د   ر مورد    حش��ره را روی صفحه نمایش خود    د   ر اختیار کاربر قرار می د   هد    و جال��ب این که د   وربین از طری��ق د   ایره المعارف د   یجیتالی موج��ود    د   ر د   وربین، کلیه بزرگ قابل رویت است.ش��کل  و هوش��مند    بود   ه که چنان چه روی یک حشره بگیرید    تصویر حشره بسیار این محصول که با الهام از ذره بین طراحی شد   ه است، د   ارای صفحه نمایش مستطیلی د   هند   .که از طریق آن این د   سته از کاربران کوچک می توانند    د   انش زیستی خود    را افزایش شرکت سامسونگ د   وربین بس��یار جالبی را مخصوص کود   کان طراحی کرد   ه است دوربینیبرایکودکان

و کلید   های ویند   وز می باشد   . قیمت این محصول ۹۰ د   الر است.مجهز ب��ه  و   جن��س چرم وجود    د   ارد    که آن ها را بس��یار مقاوم می س��ازد   . همچنین ۵۰ میلیون بار ضربه روی هر کلید    اس��ت. روی کلید   ها رو کش��ی از اونس بود   ه و مجهز به کلید   ه��ای مکانیکی  با ضمانت گرفته، صفحه کلید    حرفه ای د   ر اند   ازه  اینچ با وزن  این صفحه کلی��د    مکانیکی ک��ه  نام خود    را برای عالقه مند   ان به بازی های رایانه ای به بازار عرضه د   اشت.ش��رکت  د   ر ماه اخیر جد   ید   ترین صفحه کلید    بازی مقاومدربرابربازی

هفته نامه فنــاوری اطالعات روزنامه   خراســان 

د    بیر هفته نامه بــایت: 
سید     سعید     طباطبــایی

مد    یـر اجرایي:
مهد    ی یزد    ی نژاد    

شمــاره پیــامک
2000999

شمــاره تماس
 37617000

Email

Byte@Khorasannews.com

نشـانی
بلوار ســازمان آب (شهید     صاد    قی)

د    فتر مرکزی روزنامه خراســان
ضمیمه بایت

حرفهایها،حرفهایمیطلبند

Mad Catz ماوس جدید ۲۰۰ دالری به نام Prox Rat را معرفی کرد. این ماوس 

بازی برای اولین بار از ظاهری جذاب و مشابه یک موش صحرایی برخوردار است.
جنس بدنه آن از آلیاژ منیزیم اس��ت و یک سیس��تم ضد تعریق برای اس��تفاده های 
طوالنی در آن در نظر گرفته ش��ده است.RAT دارای ۹ پروفایل ذخیره سازی برای 
تنظیمات اس��ت که به وسیله فشار دادن تنها یک دکمه، پروفایل آن تغییر می کند. 
ب��ه طور معم��ول کاربران می توانند ۹۰ دس��تور مختلف را برنامه ری��زی کرده و در 
پروفایل ه��ای جداگانه ثبت نمایند. چرخ اس��کرول قرار گرفت��ه روی ماوس، عالوه 
بر امکان تنظیم، با س��ه حالت دیگر نیز قابل تعویض اس��ت. یعنی سه چرخ در ابعاد 
مختلف برای تس��لط بر بازی. مهم ترین ویژگی این ماوس، توانایی انتخاب ماژول 
سنسور است. به عبارت بهتر کاربران می توانند با باز کردن درب زیرین سنسور، آن را 
بیرون آورده و با یک مدل دیگر تعویض نمایند. این شرکت از سه سنسور با نام های 
 PHILIPS PLN2037 و PIXART PMW 3310 ،PIXART ADNS 9800

برای این ماوس استفاده کرده است. 

درجنگیبینستارهایفریادبزنید

اگر از دوس��تداران فیلم STAR WAR هس��تید و به محصوالتی که به این شکل 
وارد بازار می ش��ود، عالقه مند هستید این اسپیکر بیسیم حتما می تواند توجه شما را 

جلب کند.
این اس��پیکر با ظاهر منحصر به فرد خود 9.2X6.2X10.9 اینچ بوده و 2lbs وزن 
دارد. این محصول س��بک و قابل حمل که شبیه به TIE Fighter جنگ ستارگان 
طراحی ش��ده اس��ت به گوشی یا تبلت ش��ما به صورت بیسیم متصل شده و تا  3۰ 

فوت برد دارد.
به دلیل وجود چراغ های LED در ساختار آن افکت های رنگی متنوعی را در هنگام 

پخش موسیقی ارائه می دهد.
باتری قابل شارژ این محصول تا ۸ ساعت می تواند برای شما شارژ بهینه داشته باشد 

و ۵۰ دالر قیمت این محصول جالب است.

ازشایعهتاواقعیت!

چند ماه قبل از س��وی یکی از کارمندان سامسونگ خبری به بیرون درز پیدا کرد مبنی 
بر این که قرار است در آینده ای نزدیک یک گوشی هوشمند توسط سامسونگ به بازار 
گوشی های هوشمند اضافه شود. نوع جدیدی از گوشی ها که انتظار می رود استقبال باالیی 

از آن بشود.
OLED استفاده خواهد کرد، چرا که OLED به احتمال قوی این گوشی از صفحه نمایش

ها تنها صفحات نمایشی هستند که می توانند سامسونگ را برای رسیدن به هدفش یعنی 
طراحی گوشی هوشمند تاشو همراهی کنند.

اطالعات منتشر شده در مورد این گوشی حاکی از آن است که شرکت سامسونگ قرار 
است گوشی جدید خود را به یکی از پردازنده های اسنپدراگون ۸۲۰ و یا اسنپدراگون ۶۱۰ 
مجهز کند. این گوشی از 3 گیگ رم و یک باتری قدرتمند غیر قابل تعویض بهره خواهد 
برد. البته باید گفت سامسونگ تجربه صفحات خمیده و منحنی را در تلویزیو ن های خود 

و همچنین گوشی های Edge تجربه کرده و در آن ها واقعا موفق عمل کرده است.
از این محصول قرار است در ژانویه ۲۰۱۶ رونمایی شود.

جهانیازواقعیتمجازی

 ONE نسخه تجاری دوربین جدید واقعیت مجازی خود را  به نام Jaunt

معرفی نمود. این دوربین با ش��عار روشن کن و شروع به فیلمبرداری کن 
برای فیلمس��ازان واقعیت مجازی ارائه شده و می تواند تصاویر 3۶۰ درجه 
با وضوح باال را ثبت کند. همچنین می تواند تصاویر با محدوده دینامیکی 
باال  )HDR( را تولید و  تصاویر تایم لپس با فریم باال را عکسبرداری کند. 
به لطف ONE، این ویژگی ها باعث می شود تصاویر با حرکات آهسته در 
فیلم های اکشن مورد عالقه شما به خوبی  وارد فضای واقعیت مجازی شود.
در هر ضلع از طراحی ONE، از حس��گر تصویر با س��رعت باال گرفته تا 

عدسی ها با زاویه دید گسترده در کنار نرم افزارها تعبیه شده است.

چندتاگلزدی؟

 Wilson وسایل ورزشی هوشمند ایده جدیدی نیستند و توپ بسکتبال
یکی دیگر از این وسایل به حساب می آید.

این توپ هوشمند که با نام Wilson X ارائه شده با استفاده از یک 
سنس��ور تعبیه شده در داخلش می تواند تعداد شوت های وارد شده و 
نش��ده به سبد را ثبت کند. برای استفاده از ویژگی های هوشمند این 
توپ باید از اپلیکیشن همراه آن که فعال تنها برای آی او اس موجود 

است، استفاده نمایید.
البته س��ازندگان قول داده اند نس��خه اندروید آن را تا انتهای همین 

فصل عرضه کنند.

 شاد ی طباطبایی

امنیتبیسیم
نرم افزارهای آنتی ویروس و فایروال تنها کامپیوتر شما را در برابر برخی از ویروس ها و بدافزارها محافظت می کند. برای محافظت از بقیه ابزارها 

و وسایل می توانید از CUJO این دستگاه هوشمند استفاده نمایید.
این دستگاه کلیه وسایل شما را که به شبکه اینترنت متصل می شوند، در برابر ویروس ها و تروجان ها محافظت می کند. این دستگاه هوشمند 

ابتکاری و قدرتمند طراحی شده و امنیت کلیه دستگاه های شما را تضمین می کند.
به صورت بیسیم دستگاه های شما به CUJO متصل شده و به سرعت امکان تشخیص ویروس ها و تروجان ها را دارد.

این دستگاه سفید رنگ و کم حجم به راحتی قابل راه اندازی بوده و قیمت آن ۵۰ دالر است.
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