
سکویی از گام دهم
6 414

مافیا باز میگرددحمالت انکار سرویس، بشریت را تهدید میکند

|  1394 مهر   15 چهـارشنبه   |  384 شماره   | هشتم  سال   |

بررسی فناوری شارژ سریع 
در گوشی های هوشمند

تکنولوژی شارژ
به سرعت برق و باد
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درمیانبحثپردامنهایکهبرسرایمنیشهروشهروندان
دربرابرزلزلهوبالیایطبیعیدرگرفتهاستآیابهاینسوال
فکرکردهایدکهدرصورتبروزچنینبحرانیشبکهارتباطی
کشورچهسرنوشتیپیداخواهدکرد.آنهمدرروزگاریکه
بارهاوبارهاازسویاپراتورهایمختلفتلفنهمراهمیشنویم
یادرتبلیغاتآنهامشاهدهمیکنیمشبکهنسلچهارمیا
همان4Gراهاندازیشدهوبرایاستفادهکاربرانآمادهاست.
شبکههاییباتعدادکاربرانبیشترمانندایرانسلوهمراهاول
درحالحاضراینخدماتراالبتهبستهبهمنطقهایکهدر
آنحضورداریددراختیارشماقرارمیدهندوالبتهشبکه
نسلچهارماپراتوررایتلنیزبهتازگیآغازبهکارکردهاست.
باایناوصاف،آیاجدیدتریننسلشبکههایارتباطیدر
کشورماامکاناتیمشابهبادیگرکشورهاازلحاظپوشش،
سرعتوپایداریدراختیارکاربرانقرارمیدهند؟این
پرسشیاستکهفقطبامقایسهاینفاکتورهادرشبکههای
موجوددرکشورماواپراتورهایسایرکشورهامیتوانبه
آنپاسخداد.یکیازمنابعیکهدراینزمینهمیتوانبه
آنرجوعکرد،وبسایتOpensignalاستکهازطریق
اطالعاتبهدستآمدهازسویکاربرانبهارزیابیوضعیت
شبکههایتلفنهمراهوفاکتورهایمختلفآنمیپردازد.
اینوبسایتبهخوبیتوانستهدرزمینهویژگیهایمختلف
شبکههایتلفنهمراهآمارهاییباقابلیتدسترسیتوسط
تمامیکاربرانرامنتشرکند.پیشازهرچیزمدنظرداشته
باشیددرحالحاضردریافتارتباط٢٠مگابیتبرثانیهای
تبدیلشدهکه امریمتداول به درکشورهایمختلف
LTE-یکیازدالیلآنبهرهمندیازتکنیکهایجدید
Advancedاست.براساسگزارشاینوبسایت،آنچه

مشخصاست،پوشششبکهایرانسلدرفصلتابستاندر
مقایسهبابهاربهبودیافتهامارقیبجدیدیعنیهمراهاول
ازمیانگینسرعتباالتریبهرهمنداست.پوشششبکه
ایرانسلاز41درصدبه49درصدرسیدهوسرعتشبکه
نیزازدومگابیتبرثانیهبهسهمگابیتبرثانیهافزایشیافته
است.پوشششبکههمراهاولنیزدرحالحاضر٢8درصد
بودهاماسرعتدانلودچهارمگابیتبرثانیهاست.درمقام
مقایسه،درحالحاضراپراتورهایکرهجنوبیبهترینعملکرد
راداشتهوهمگیسرعتیفراتراز٢5مگابیتبرثانیهدارند
وپوششآنهانیزتقریبادرهمهمکانهاموجوداست.سه
اپراتوراصلیسنگاپورپسازآنهاقراردارندکهاگرچهازنظر
سرعترقبایکرهایخودراپشتسرگذاشتهاند،اماازنظر
پوشششبکهتواناییرقابتباآنهاراندارند.ستارهواقعیاین
مقایسهنیزاپراتورکرهایTelecom’s Ollehاستکه
نهتنهایکیازسریعترینشبکههایموجوددرجهانرابه
کاربرانارائهمیدهد،بلکه9٦درصدزمانسیگنالهایفعال
LTEراازآنشاهدهستیم.نسبتزمانیکهکاربر،سیگنال

LTEرادراختیارداردیاهمانپوششزمانی،مشخصهاصلی

است.درواقعاینپارامترنسبتزمانیرادربارهکاربریکه
بهیکشبکهخاصچهدرمحیطبستهوچهدرمحیطباز

یادرحالحرکتمتصلاست،سنجیدهوبرحسبدرصد
LTEبیانمیکند.برایمثال،درصورتیکهیکشبکه
ازپوششزمانی8٠درصدیبهرهمندشود،بهمعنایآن
استکهکاربراناینشبکهمیتوانندسیگنالLTEرادر
8٠درصدمواقعدریافتکنند.دراینقسمتبهطورکلی
کشورماازجایگاه٦4بهجایگاه٦1درمدتزمانیادشده،
رسیدهاست.درمیاناپراتورهایتلفنهمراهنیزایرانسلدر
میان145اپراتور،جایگاه1٢٦راداشتهواکنوندرمیان
183اپراتورکشورهایمختلفجهاندررتبه143قراردارد.
همراهاولنیزدرمیان183اپراتوردرجایگاه179قراردارد.
مدنظرداشتهباشیداینمقایسههادرنسخهاولمربوطبه
فصلبهارودرنسخهدوممربوطبهفصلتابستانهستندو
بههمیندلیلاطالعاتیبرایفصلبهارشبکههمراهاول
ثبتنشدهاست.باردیگرشبکههایتلفنهمراهدرکره
دراینقسمتنیزپیشتازفناوریLTEهستند.کاربراناین
LTEشبکههایهمراهدر97درصدزمانمیتوانندازشبکه
استفادهکنندتاشبکهنسلچهارمنیزدراینکشورفراگیری
مانندشبکههاینسلدوموسومداشتهباشد.آنچهدراین
قسمتتحسینبرانگیزاست،ثبتعدد99.6درصدبرای
اپراتورکرهای+LG Uاست.کشورژاپننیزدراینقسمت
امتیازخوبیرابهخوداختصاصدادامابهجزهشتکشور
اولفهرست،هیچکشوردیگرینتوانستهپوششسیگنالی
بیشتراز8٠درصدرابرایخودثبتکند.درحالحاضر
اینعددبرایهمراهاول٢8درصداستوایرانسلنیز
توانستهخودرااز41درصدبه49درصدبرساند.سرعت
شبکهنسلچهارمآندریکسالگذشتهتقریبادوبرابرشده

است.نیوزیلندبهعنوانبرجستهترینکشورحاضردرفهرست
مدنظرقرارمیگیرد.اینکشورباوجودآنکهشبکهLTEرا
برایاولینباردوسالپیشراهاندازیکردهواگرچههنوز
LTE-Advancedبهاینکشورراهنیافته،امادواپراتور

Sparkوودافونتوانستهاندظرفیتباالییرادراینحوزه

LTEبهکاربرانعرضهکنند.متوسطسرعتدانلوددرشبکه
درکشورمادربازهزمانییادشدهازدومگابیتبرثانیهبه
سهمگابیتبرثانیهرسیدهاست.ایندرحالیاستکه
اینسرعتبرایکشورنیوزیلند3٦مگابیتبرثانیه،برای
کشوربحرین13مگابیتبرثانیه،قطرهشتمگابیتبر
ثانیهودرپاکستانچهارمگابیتبرثانیهاست.درصورتی
کهبخواهیمبرحسباپراتوربهتحلیلاینسرعتبپردازیم،
سرعتشبکهایرانسلازدومگابیتبرثانیهبهسهمگابیت
برثانیهرسیدهوسرعتشبکههمراهاولنیزچهارمگابیت
برثانیهاست.مدنظرداشتهباشیددراینبررسیازاطالعات
OpenSignal3٢5هزارو٢٢1نفرکاربربرنامهاندرویدی
استفادهشدهوبنابردالیلینامشخص،کاربرانسیستمعامل
iOSدراینبررسیشرکتدادهنشدهاند.ازسویدیگر،

بهمنظورمشخصکردنمعیارمتوسطسرعتدریککشور
ازتستهایمعتبردرداخلکشور،استفادهشدهواپراتورهایی
کهازحضوردراینبررسیبهدلیلکمبودنتعدادجامعه
آماریحذفشدهاندنیزمدنظرقرارگرفتهاند.بههمین
دلیلشاهدیمکهمیانگینسرعتشبکهنسلچهارمدر
کشورمابامیانگینسرعتدواپراتورایرانسلوهمراهاول،
متفاوتاست.)اعمازتلفنواینترنتو...(شاهرگزندگی

مردمبهحسابمیآید.

رده آخر کشورهای برخوردار از  4G برای ایران
اپراتورهای کره جنوبی، سرعتی بیشتر از 25 مگابایت را برای کاربران ارائه می دهند

 اپراتورهای کره جنوبی بهترین عملکرد را داش�ته و همگی س�رعتی فراتر از 25 
مگابیت بر ثانیه دارند و پوشش آنها نیز تقریبا در همه مکان ها موجود است

پلیس فتا، هشدار می دهد

 سعید    طباطبایی

ظاه��راتعدادش��کایاتومیزاننارضایتیمردمازمش��کالتیک��هدرجهانمجازی
برایش��انبهوجودمیآید،درکش��ورمادرحالافزایشبودهوروندیصعودیدارد.
دراینرابطهس��رهنگمحمدمهدیکاکوان،رئیسپلیسفتا،اظهارکردهاس��تکه
متاسفانهدرماههایاخیرپروندههایمتعددیراداشتیمکهدرآنهافردیبامراجعهبه
پلیسفتااعالمکردهبودکهاطالعاتدرونتلفنهمراهشنظیرتصاویرش��خصی،
ش��مارههایتلفن،پیامهایمبادلهش��دهومواردخصوصیدیگرازطریقینامعلومبه
سرقترفتهاستوپسازمدتینیزافرادیبادادنپیامهایتهدیدآمیزاعالمکردهاند
کهدرصورتعدمپرداختوجهی،اینتصاویررامنتشرخواهندکرد.ویبابیاناین
کههیچکدامازاینافرادنمیدانس��تندکهچطوراطالعاتش��انازتلفنهمراهشانبه
س��رقترفتهاست،اظهارکرد:"تیمیازکارآگاهانپلیسفتارسیدگیبهاینموضوع
راآغ��ازک��ردودرتحقیقاتخودمتوجهش��دکهفردیباجعلعن��وانتلگرام،الین،
واتسآپ،بیتاکیادیگرشبکههایارتباطیپیامیرابااینمضمونکهنرمافزارشما
نیازمندبهروزرس��انیاستبرایکاربرانارس��الکردهاست".کاکواناضافهکرد:"در
اینپیامهاازکاربرانخواستهمیشودکهباورودبهلینکیکهآدرسآندرپیامآمده
نسبتبهبهروزرسانییابهانههایدیگرنظیرتکمیلروندثبتناممشکلخودراحل
کنن��د".ویادام��هداد:"پسازورودبهاینلینکنیزبهکاربرانگفتهمیش��ودکهتا
دقایقیدیگرپیامیحاویعددبرایشانارسالمیشودکهالزماستبرایاتمامفعالیت
خوداینپیامرامجددابههمینشمارهارسالکنند.پسازارسالاینپیامدرحقیقت
ایناجازهبهطرفمقابلدادهشدهتابهاطالعاتداخلگوشیکاربرنظیرعکسهاو
تصاویر،شمارههایتماس،پیامهاومکالماتطرحشدهونظایرآندسترسیپیداکند.
اینفضاباعثس��وءاستفادهبرخیازسودجویانشدهکهالزماستشهرونداننسبت

بهاینموضوعحساسوهوشیارباشند".
ویبابی�اناینکهدرگذش��تهچندینموردازاینپروندههارس��یدگیوکشفشده
است،اظه�ارکرد:"ممکناستبرخیازاینمواردنیزمنجربهاخاذیوسوءاستفاده
ازکاربرنش��ودامابرخیازافرادازاینطریققصددسترس��یبهاطالعاتومحتویات
مهمداخلتلفنهمراهکاربرانراداش��تهباش��ند.ممکناستبرخیازاینافرادحتی
درخارجازکش��وردس��تبهچنیناقدامیبزنند؛بههمیندلیلقویابهش��هروندانو
کاربراناینفضاهاهش��دارمیدهمکهازپاسخبهچنینپیامهاییجداخودداریکنند
وبدانندکهاگرایننرمافزارهاقصدبهروزرس��انیورژنجدیدخودراداش��تهباش��نداز
ش��یوههایدیگ��رموضوعرابهآناناطالعمیدهندوبههی��چعنوانباکاربرچتیا

گفتوگونمیکنند".
همچنینبرایجلوگیرییامحدودشدناینمشکالتالزماستکهشهروندانبرای
بهروزرس��انینرمافزارهایخودبهسایتهاونرمافزارهایمجازیکهبههمینمنظور
طراحیشدهاست،مراجعهکنند.ایناکانتهایجعلیهیچکدامدارایاعتبارنیستو
نبایدبهآنهااعتمادکرد.تنهاکدیکهکاربرانبایدواردکنندکدیاستکهدرهنگام
ورودبهایننرمافزارهاازطریقاساماسبرایآنانارسالمیشود.بنابراینهیچگاه
هی��چی��کازنرمافزارهایارتباطیازکاربرانخ��ودنمیخواهندکهدرفضایچتیا

همانگفتوگو،کدیرابرایشانارسالکنند.
ایندرس���تاس��تکهاپلیکیش��نهایارتباطیتلفنهمراهدرح��الحاضردراوج
محبوبیتخوددرمیانکاربرانتلفنهایهوش��مندقراردارنداماخوباس��تکهدر
زمانکارکردنباآنهاکمیاحتیاطبیشتریداشتهباشیمتادچاردردسرهایغیرقابل

جبراننشویم.

یادداشت
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زمانیتنه��اثروتمنددنی��ایتکنولوژیکهدرلیس��ت
ثروتمن��دانجهانق��رارمیگرفتبیلگیت��سبود.اما
شرایطفرقکردهاس��تودرحالحاضرهمهمیدانند
کهیکیازپولس��ازترینصنایعموجوددرجهانصنعت
فناوریاطالعاتاس��ت.مروریبرلیست4٠٠ثروتمند
جدیدجهانوآمریکاکههمهسالهتوسطفوربسمنتشر
میشودحاالتغییراتجدیدیرابههمهنشانمیدهد.
ازمیان4٠٠ثروتمندآمریکاییهماکنون53نفرآناندر
صنعتتکنولوژیهستندوپنجنفراز1٠ثروتمندباالی
لیستراثروتمنداندنیایتکنولوژیتشکیلمیدهند.

 جف بزوس با آمازون پولدار شد
زمانیکهآمازونس��ودفصلدوممال��یاشرااعالم
ک��ردنتایجاعجابآوربود.عملکردعالیآمازونباعث
ش��دقیمتسهامآمازوننس��بتبهیکسالقبل٦4
درص��دافزایشیاب��دواین1٦/5میلی��ارددالررابه
ثروتجفب��زوساضافهکرد.اینمیزانثروتباعث
ش��دکهبنیانگذارآمازونباالتریندرآمدسال٢٠15
رادرلیس��ت4٠٠میلیاردرجه��انازآنخودکندودر
جایگاهس��ومینثروتمندصنع��تتکنولوژیدرآمریکا
بایستد.افزایشسهامآمازونکهدرآغازبه٢٠درصد
رسیدباعثپیشیگرفتناینخردهفروشاینترنتیاز
بزرگترینفروش��گاهفیزیکیآمریکایعنیوالمارت
شد.جفبزوسدرهماننخستینروزهایاینافزایش
سهامبهدلیلدراختیارداشتن83میلیونسهمازاین
ش��رکت8میلیارددالربهثروتشاضافهشدکهبرای
قراردادناودرلیست٢٠٠ثروتمنداولجهانکافیبود.

موفقیتآمازونبس��یارباالترازپیشبینیتحلیلگرانی
چونتامس��ونرویترزبودوبسیاریآنرانتیجهتوجه
بهس��رویسهایرایانشاب��ریمیدانندکهدرآمدآن
دراینفص��لبه1/8٢میلیارددالررس��ید.اینیعنی
81درصدرش��دنسبتبهس��القبل.اعالمحضوردر
بازارهایجدیدیچونهندنیزبهافزایشخوشبینیها
نس��بتبهاینخردهفروشآنالینکمککرد.فروش
آمازونتنهادرآمریکایش��مالی٢٦درصدنس��بتبه
سالقبلرشدنشاندادوبه13/79میلیارددالررسید.
البتهرشدفروششرکتدرجهان3درصداعالمشده
است.آمازونپیشبینیکردهکهفروشاینشرکتدر
فصلمالیبعدیبین٢3/5تا٢5/5میلیارددالرخواهد
بود.چنینموفقیتیجفبزوسراازنظرثروتباالتراز
مارکزوکربرگ،مدیرعاملفیسبوکوس��رگیبرین

ولریپیجقرارداد.
 بیل گیتس چند سال است که اول است

ش��ایداگرهرکسدیگریبهجزبیلگیتس5میلیارد
دالرازثروتشرادریکس��الازدس��تمیداد،االن
یکناکاموشکس��تخوردهواقعیلقبمیگرفتاما
بیلگیتسآنقدرثروتطیسالهایقبلاندوختهکه
چندمیلیارددالرنهتاثیریدرثروتشداردونهدررتبه
اولشدرلیس��ت4٠٠ثروتمندفورب��س.ارزشدارایی
بی��لگیتسه��ماکنون7٦میلیارددالراس��ت.امادر
س��پتامبر٢٠14او81میلیارددالرثروتداش��ت.بیل
گیتسطبیعتادرلیست1٠ثروتمندصنعتتکنولوژی

همرتبهنخستدارد.

 لری الیسون، پولدار پسرفت کرده
اگربیلگیتسطییکسال5میلیارددالرازثروتش
)حدود مارس٢٠15 ماه در الیسون لری کاستهشد،
ثروت میلیارددالر درحد54 اردیبهشت94(چیزی
دالر میلی��ارد ٦/5 افت با االن او ثروت اما داشت
به47/5میلیارددالررسیدهاست.لریالیسونسال
گذشتهازمدیرعاملیشرکتاوراکلکنارکشیداماهنوز
یکیازقویترینتصمیمگیراناینشرکتکهخودش
در الیسون لری بناگذاشته،محسوبمیشود. را آن
لیست4٠٠ثروتمندآمریکادررتبهسوم)پسازوارن
بافت(ودرجایگاهدومینثروتمندصنعتتکنولوژی
است.افتچندماهاخیراوراکلدرحالیرخمیدهدکه
اینشرکتبرنامههایجدیدیرابرایرایانشابریبه

اجرادرآوردهاست.
 زوکربرگ هفتمین آمریکایی پولدار است 
م��ارکزوکرب��رگ31س��الهدرس��ال٢٠11یعن��ی
چهارس��القبل17میلیاردثروتداشتاماحاالثروت
اوبه4٠میلیارددالررسیدهاست.مدیرعاملفیسبوک
ازس��القبلتاحاال٦/3میلیارددالربهثروتشافزوده
ش��دهوبراینخس��تینباربهلیس��ت1٠ثروتمنداول
آمریکاراهپیداکردهودررتبههفتماینلیستایستاده
اس��ت.زوکربرگدردنیایتکنول��وژیدرردهچهارم
ثروتاس��ت.درماهاوتتع��دادکاربرانفیسبوکبه
یکمیلیاردنفررسید.خریداستارتآپواقعیتافزوده
OCULUSدرسالگذشتهواعالماینکههدستهای

Riftای��نش��رکتازاوایل٢٠1٦واردبازارمیش��ود

یکیازدالیلرشدسهاموموفقیت٦/3میلیارددالری
زوکربرگاست.

 لری پیج و دارایی بدون تغییرش
ثروتلریپیجطیچندس��الاخی��رروندثابتیراطی
کردهوبیشازحدود3٠میلیارددالربودهاست.درماه
آگوس��تلریپیجگفتکهبخشیازمسئولیتهایش
رابهس��اندارپیچ��ی،مدیربخشجس��توجویخود
س��پردهاست.همچنینتغییراتساختاریجدیدینیز
درگوگلش��کلگرفتکهتاس��یسیکشرکتمادر
بهن��امآلفابتازآنجملهبود.ای��نتغییراتمنجربه
استقاللبیش��تراستارتآپهایزیرمجموعهگوگلو
تمرکزاینشرکترویتجارتاصلیخودشد.لریپیج
هماکن��وندهمینثروتمندآمریکاوپنجمینثروتمند

صنعتتکنولوژیاست.
همهاینمواردنشانمیدهدکهصنعتیکهتاچندسال
پیشفقطجوانهابهس��راغآنمیرفتنداینروزهاتا
چهحدهمهگیرشدهوتمامیاینافرادبهمانشاندادند
کهباایدهایجالبوکمنظیروبابهرهگیریازنیروی
ذهن��یمیتوانبهثروتیباورنکردنیدس��تپیداکرد.
ثروتیکهممکناس��تباسالهاکاروتالشفیزیکی

بههیچعنوانحتینتوانبهآننزدیکهمشد.

دعوامیانشرکتهایفناوریبهیکمسئلهبسیارعادیتبدیلشدهاستومعموال
درطولس��المیبینیمکهچندبارشرکتهایمختلفبایکدیگردرگیرشدهوحتی
ب��هصورتجدیازهمش��کایتمیکنندوروندش��کایاتخ��ودرادردادگاهپیگیر
میش��وند.اماظاهراگوگلومایکروس��افتخستهش��دهوتصمیمبهصلحگرفتهاند
کهالبتهاینصلحهمپسازیکمدتطوالنیوکلیش��کایتانجامگرفتهاس��ت.
دوغولبزرگصنعتفناوریاطالعاتبعدازپنجس��الکش��مکشباالخرهتصمیم
گرفتندبهجنگبرسرمالکیتفکریاختراعاتثبتشدهخود،پایاندهند.درمدت
پنجس��الگذشته،ایندوش��رکت18دعوایقانونیرادرزمینهکاربردفناوریهای
مختلفدرگوشیهایتلفنهوشمند،وایفایوسایرزمینههایفنی،علیهیکدیگر

طرحکردهبودند.
جزئیاتمصالحهدوش��رکتهنوزمشخصنیست،اماآنهاطییکبیانیهمشترک
اعالمکردندکهقراراس��تدرب��ارهجوانبمختلفبرخیازاختراعاتثبتش��ده،با
یکدیگ��رهم��کاریکنند.اینآخریناقدامش��رکتهایفناوریب��رایخارجکردن
دعاویمربوطبهاختراعاتثبتش��دهازدادگاههااس��ت.درس��الهایاخیرباتغییر
رویکردش��رکتهادرراس��تایتجاریس��ازیاختراعاتثبتش��ده،میزاندعاوی
حقوقی،بهویژهدرحوزهنرمافزارها،افزایشیافتهاس��ت.امااخیرارویهش��رکتها
تغییرکردهاس��توازطرحدعاویحقوقیبهصدورمجوزلیس��انس،رویآوردهاند.
دوش��رکتگوگلومایکروسافتبهعنوانبخشیازتوافقخودمتعهدشدندتمامی
دعاویمطروحهدربارهسوءاستفادهازحقوقمالکیتفکریاختراعاتراخاتمهدهند
وتوافقکردندکهدرزمینهتجاریس��ازیتعدادمشخصیازاختراعاتثبتشده،با

یکدیگرهمکاریکنند.
همچنیندوش��رکتانتظاردارندبهمنظ��ورارتقایکیفیخدماتومحصوالتارائه
شدهبهمشتریان،درآیندهدرزمینههایدیگرینیزبایکدیگرهمکاریکنند.شرکت
گوگلدرس��ال٢٠11ب��اخریدهلدینگموتوروالموبیلیتیب��هقیمت12.5میلیارد
دالر،مجموعهبزرگیازاختراعاتثبتش��دهاینش��رکترادرحوزهگوش��یهای
موبای��لوفناوریهایش��بکهتصاحبکرد.درس��ال٢٠14ش��رکتگ��وگلامتیاز
هلدینگموتوروالموبیلیتیرابهقیمت2.91میلیارددالربهشرکتلنووواگذارکرد
وامتیازبخشعمدهاختراعاتثبتش��دهآنرابرایخودحفظکرد.تعدادزیادیاز
دعاویطرحش��دهبینمایکروس��افتوگوگلمربوطبههمینامتیازاتبودهاست.
ش��رکتمایکروسافتنیزگوگلرابهدلیلاستفادهازامتیازیکاختراعدربارهارسال
پیغامه��ایمتن��یطوالنیتحتتعقیبقانونیقرارداد.ایناختراع،درزمانارس��ال
پیغ��اممتنیطوالنیامکانتبدیلآنراب��هپیغامهایکوچکترفراهممیکندوپس
ازارس��الپیغامهایکوتاهودریافتآنهاتوس��طشخصمخاطب،تماماینپیغامها
مجددابههموصلشدهودرنهایتپیغاماصلیدرگوشیوینمایشدادهمیشود.
Xboxیکیدیگرازدعاویکهآتشجنگدوش��رکترادامنزد،بهسیس��تمبازی
مربوطمیش��د.مایکروس��افتمدعیبودش��رکتموتوروالنتوانس��تهاستبهتعهد
خودمبنیبرصدورمنصفانهمجوزهایبهرهبرداریازفناوریهایفش��ردهس��ازی
فایلهایویدئوییوش��بکههایبیس��یم،عملکند.دادگاهاینادعاراوارددانست.
س��خنگویمایکروسافتگفت،باوجودمصالحهدوشرکتهیچتضمینیوجودندارد
کهدرآیندهایندوش��رکتمجددااقدامبهطرحدعواعلیهیکدیگرنکنند.درس��ال
میالدیگذش��تهنیزدوشرکتسامس��ونگواپل،دعاویخودرادرزمینهاختراعات

ثبتشدهبامصالحهخاتمهدادند.

آتش بس برای گوگل و مایکروسافت
 گلس�ا ماهی�ان

ثروتمندان جهان، آی تی من هستند

جدیدترین فهرست ثروتمندان جهان منتشر شد

از می�ان ۴۰۰ ثروتمند آمریکایی هم اکنون 5۳ نفر آنان در صنعت تکنولوژی 
هس�تند و پنج نفر از 1۰ ثروتمند باالی لیست را ثروتمندان دنیای تکنولوژی 

تشکیل می دهند

یادداشت
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بهگزارشهمش��هریآنالینبهنق��لازمهر،معاون
ش��رکتمخابراتای��ران،زارعیانبااش��ارهبهاینکه
تعرفههایمخابراتیدرصورتعادالنهشدنمیتواند
درس��رمایهگذاریتلفنثابتموثرواقعش��ود،گفت:
"ه��ماکن��ونآمادگیداریمک��هبادریاف��ت1٠هزار
تومانازمش��ترکانش��هریدرهردوره٢ماهه،کل
ارتباطاتش��بکهمخابراترابهص��ورترایگانارائه
کنی��م.همچنیندراینطرحمخاب��راتآمادگیآنرا
داردکهبادریافتسههزارتومانازمشترکانروستایی
ارتباطاتروس��تاییودرونش��بکهمخابراترانیزبه

صورترایگانارائهدهد".
متاسفانهبایدگفتکهمشترکبرایمخابراتومدیران
آندرفهرستاولویتهایش��انپایینترینردهرادارد

واینموضوعازهمینگفت��هآقایزارعیانبهوضوح
پیداس��ت.مخابراتب��اطرحچنی��نموضوعاتی،خواه
جدیباش��دیاش��وخی،بهدنبالایناس��تکهبتواند
درآمدماهیانهخودراثابتکند؛حالممکناس��تاین
درآمدکمترازمتوس��طدرآمدهایشدردورههایقبل
باشدیاحتیبیشترازآن.ایننشانازاینموضوعدارد
کهماهیتمخابراتنهتنهاخصوصینشدهبلکهبدتر
ازحتیآنزمانیاستکهدولتیبودهاست.مدیراندر
شرکتهایخصوصیبایدازذهنهایپویاییبرخوردار
باش��ندت��ابتوانندایناف��توخیزهایش��رکتهای
متبوعش��انرادرکنترلخوددرآورند.داش��تندغدغه
مالیبرایحیاتیکشرکتبدنیستامانبایدرسالت
اینشرکتتحتالشعاعدغدغههایمالیآنقرارگیرد.

سبز پوشان نظامی
از خدمات الکترونیکی انتظامی پلیس استفاده کنید

به مناس�بت روز نی�روی انتظامی در اولین لینک امروز به وب س�ایت این 
س�ازمان نظامی خواهیم پرداخت. در وب س�ایت پلیس ضمن آشنایی با 
تاریخچه این نهاد نظامی، می توانید از اخبار خبرگزاری پلیس مطلع شده، 
از میزان تخلفات رانندگی خود آگاه گشته، مطالعات مرتبط را مطالعه نموده 
و از مش�اوره های غیر حضوری این سایت بهره مند شوید. از بخش های 
مختلف خدماتی وب س�ایت پلی�س می توان به س�ازمان وظیفه عمومی، 
پلیس پیش�گیری، پلیس راهور، پلی�س بین الملل، مرکز ام�ور ایثارگران 
ناجا، دانشکده علوم انتظامی، پلیس فتا، پلیس آگاهی و پژوهشکده علوم 

انتظامی اشاره کرد.  
www.police.ir

پزشک حیوانات
با بیماری های انواع پرندگان، دام و طیور آشنا شوید

دومین وب سایت انتخابی لینکدونی این هفته را به مناسبت روز دامپزشکی 
به یک سایت تخصصی درباره این موضوع اختصاص داده ایم. در این سایت 
تخصصی می توانید برترین مقاالت ، کتب و جزوات دامپزشکی را مطالعه نموده 
و از تصاویر مربوطه استفاده کنید . همچنین شما قادر خواهید بود ضمن اطالع 
از اخبار دامپزشکی، از آرشیو موضوعی وب سایت در زمینه هایی همچون تلقیح 
مصنوعی، بیماری های گاو، مامای�ی در حیوانات اهلی، بیماری های پرندگان 
زینتی، بخش واکسن، گروه های خونی در حیوانات مختلف، انواع داروهای مورد 

استفاده در دامپزشکی و موارد مفید دیگر بهره مند شوید.
www.veterinary.vcp.ir

صرفا جهت بانوان
تکنیک های نگهداری از کودک خود را بهتر بشناسید

س�ومین لینک این هفته به وب س�ایتی مخصوص بانوان اختص�اص دارد. 
وب س�ایت بانوک�ده مکانی متف�اوت برای بان�وان ایرانی می باش�د. در این 
وب سایت سرفصل هایی نظیر سر آشپز، هنرکده، مد و لباس، آرایش و زیبایی، 
خانه داری، کودکستان، سالمت، ورزش، تناسب اندام و مجله تصویری وجود 
دارد. بانوان در این وب سایت می توانند روش درست کردن غذاهای جدید را 
آموزش دیده، دوخت انواع لباس را آموخته، با تکنیک های بچه داری، تغذیه 
کودک و بیماری های کودکان آش�نا ش�ده، با آموزش های ورزشی به تناسب 

اندام رسیده و از مجله تصویری وب سایت استفاده بهینه ببرند.
www.banookade.ir

هنر دوخت و دوز
با فراگیری هنر خیاطی برای خود لباس بدوزید

آخرین لینک این هفته به یک نشریه اینترنتی در زمینه هنر خیاطی مربوط 
می شود. در این ماهنامه تخصصی شما با الگوها، مدل ها و جدیدترین 
طرح های روز، چکیده ژورنال های معتبر، پوشاک زنانه، مردانه و بچه گانه، 
با زمان های مختلف  متناسب  به یک و مدل و طرح هایی  الگوهای یک 
آشنا شده و از اخبار، اطالعات و مطالب آموزنده دنیای پوشاک، سرگرمی 
و کاردستی های دوخت و دوز مطلع خواهید شد. همچنین در وب سایت 
مجله اینترنتی کوک شما ضمن آموزش خیاطی با تجهیزات و ماشین آالت 
این حرفه آشنا خواهید شد، کارشناسان این هنر را خواهید شناخت و از 

تماشای گالری مدل سایت لذت خواهید برد .
www.kook.ir

مدتیاس��تکهازمعرفینس��لدهمخانوادهویندوز
توس��طمایکروس��افتمیگذردواینش��رکتبرای
معرف��یاینمحص��ولخودگردوخ��اکعجیبیدر
اینترنتبهپاکرد.ازآنجاکهمایکروس��افتبهاین
محصولخودچوبحراجزدوبهروزرس��انیآنرابه
رای��گانازطریقاینترنتبرایهم��هکاربراندنیاو
برایتمامنسخههایخودازXPگرفتهتاویندوز8.1
وازنسخههایخریداریشدهویندوزگرفتهتانسخه
هایتقلبی،ممکنساخت،نشانازآنداردکهبرای
ایننس��خهازویندوزبرنامهخاص��یدارد.بهاحتمال
زیادهنوزبایدباناماریکاش��میتآش��ناباشید.وی
برایمدتیمدیرعاملگوگلبودوبعدازآننیزمدتی
ریاس��تهیاتمدیرهاینش��رکتبزرگاینترنتیرا
برعهدهگرفت.یکبارویدریکیازس��خنرانیهای
خودگفتک��هبایدبتوانیدبرایبرخ��ورداریازیک
حاشیهامنومطمئنمالی،یکپلتفورمایجادکنید.

هرچن��دپی��شازاش��میت،اس��تیوجاب��زمدیرعامل
مع��روفاپلب��هاینموضوعپیبردهب��ودوبارهااز

چنینای��دهایدرآیتیونزوفروش��گاهنرمافزاریاپل
استوراس��تفادهکردهبوداماگوگلهمبعدهاباایجاد
اندرویدوفروش��گاهنرمافزاریگوگلپلینیزبهاین

مهمدستیافت.
مایکروس��افتاماازاینمعرک��هبهخاطرتفکرجدای
خ��ودعقبافتاد.طرزفکرمایکروس��افتاینبودکه
پلتف��ورمخودراکهدراینجاویندوزاس��تبهقیمت
نهچندانارزانبفروش��دنهاینکهآنرارایگانداده
ومش��تریانخودرابهفعالی��ترویآنترغیبکند.
باالخرهمایکروس��افتهمبانحوهارائهویندوز1٠به
کاربراننشاندادکهاندکیدرخطفکریخودتغییر

ایجادکردهاست.
حاالهمبع��دازآننمایشتوفانیقصدداردبهتمام
کاربرانخودنحوهنوشتنبرنامههایویندوز1٠رابه

رایگانآموزشدهد.
ازای��نروهفت�هگذش��تهمایکروس��افتاعالمکرد
ک�هدورهه�ایآم�وزش��یرایگانراب�رایکس��ان�ی
ک���ههی�چچی�زازبرن�ام�هنوی�س��ینمیدان�ن�د،در

نش����انیgoo.gl/JDTF6Rق��راردادهاس��ت.این
دورهه��ایآموزش��یش��املایج��ادبرنامههایکلی
ب��رایاجرادررایانههایخانگی،گوش��یها،تبلتها،
هلولنزمایکروسافت،ایکسباکسوسخ�تافزارهای
Raspberry Piکهنس��خههایمختلفویندوز1٠

رااجرامیکنند،میش��ودومتقاضی��انبایدعالوهبر
 Visual Studioداش��تنویندوز1٠ازنسخهرایگان
2015کهCommunity Editionنامگرفتهاستفاده

کنند.هرچندگفتهش��دهکهمتقاضیانبایدآش��نایی
کوچک��یبابرنامهنویس��یدر#Cداش��تهباش��نداما
C#مایکروسافتکارافرادیراکهحتیبرنامهنویسی
نمیدانندس��ادهساختهوبرایآنهانیزفیلمآموزشی

ایجادکردهاست.
ایندورههادردوبخشیکیبرایساختنبرنامههای
س��ادهبهمنظ��ورتقویتمهارتهایپای��هودیگری
طراح��یوپیادهس��ازیچهاربرنامهپیچی��دهازقبیل
یکبازیس��اده،یکبرنامهآبوهواشناسیویک

دایرهالمعارفایجادشدهاست.

معنای دیگری برای پول تو جیبی
 علیرض��ا مظاه�ری

لینــــکدونی

مایکروسافت به رایگان برنامه نویسی آموزش می دهد

سکویی از گام دهم



سـال هشتـم/شمـاره سیصـدوهشتـادوچهار/چهارشنبه 15 مهر 1394
7  O c t o b e r  2 0 1 5  /  w w w . K h o r a s a n n e w s . c o m

نخس��توزی��رهن��ددردیدارب��ا"س��اندارپیچای"،
مدیرعاملهندیتبارشرکتگوگلازتامینWi Fiدر
ایستگاههایقطاراینکشورودسترسیمیلیونهانفر

ازمردمهندبهپهنایباندپرسرعتخبرداد.

ایستگاه های آنالین
براس��اسپروژهتوس��عهاینترنتدرهن��دکهبهنفع
میلیونهانفرازمردماینکش��ورمیباش��دقراراست
4٠٠ایستگاهقطاردرسراسرهندبهاینترنتپرسرعت

Wi Fiمجهزشوند.

باتوجهبهبرنامهریزیهایانجامش��دهتاپایانسال
٢٠1٦حدود1٠٠ایس��تگاهقطارآنالینخواهندشدو
ح��دود1٠میلیوننفرازکاربرانهن��دیبهاینترنت
پرسرعتدسترسیخواهندداشت.مدیرعاملاجرایی
گوگلمعتقداستاینطرح،بزرگترینپروژهعمومی
Wi Fiدرهن��دمیباش��دکهباتع��دادقابلتوجهیاز

کاربرانبالقوهدرمی��انبزرگترینپروژههایفناوری
اطالعاتدنیاقرارمیگیرد.ویهمچنیناشارهکرده

اس��تک��ههنددرح��الحاضرپسازکش��ورچین،
بیش��ترینکارب��راینترن��ترادارد.باای��نحالهنوز
نزدیکیکمیلیاردنفردرهندآنالیننیس��تند.علت
اینمسئلهتنهادردسترسنبودناینترنتبرایافراد
نیستبلکهپشتیبانینکردناززبانهایمحلیونیز
هزینهب��االیاینترنتازعوام��لدوریمردمهنداز

دنیایآنالینمیباشد.
درهمینراس��تا"س��اندارپیچای"،ازپشتیبانیزبان
هن��دیبرایایج��ادمحتوایوبوی��ژهکاربراناین

کشورخبردادهاست.

همکاری گوگل با هند
ازویژگیه��ایپروژهمذکورمیتوانبهرایگانبودن
آناش��ارهکردکهدرآیندهتوس��عهپی��داخواهدکرد
وایستگاههایبیش��تریدرهندبهاینترنتپرسرعت

Wi Fiمجهزخواهندشد.

درحالحاضرجزئیاتبیش��تریازاینطرحمنتش��ر
نشدهاس��تاماگوگلدراینپروژهباراهآهنهندو

نیزشرکتRailTelکهدرزمینهشبکههایفیبرنوری
فعالیتدارد،همکاریمیکند.اینشرکتاعالمکرده
اس��تبیشاز4٢هزارکیلومترفیبرنوریبرایامتداد
مس��یرهایراهآهنهندفراهمشدهکهبرایناساس
4٠٠شهرس��تاندرشبکه2.5گیگابیتدرثانیهقرار
گرفتهاند.ش��رکتRailTelدرس��ال٢٠٠٠باهدف
ارائ��هپهن��ایبانددرکش��ورهند،ایجادش��بکههای
مخابراتیوچندرس��انهای،نوس��ازیعملیاتکنترل

قطاروسیستمهایامنیتیراهآهنتشکیلشد.
ازدیگ��ربرنامهه��ایاینش��رکت،اتص��المناطق
روس��تاییب��هاینترن��تپرس��رعتوایمک��س،ارائه
خدم��اتVoIP،ایج��ادبس��ت�رالزمب��رایاجرای
دولتالکترونیکدرهندوس��اختایس��تگاههایراه
آهنمجهزبهWi Fiمیباش��د.باتجهیزایس��تگاهها
بهاینترنتپرس��رعت،کاربرانبهراحتیمیتوانندبه
کارهای��یازقبی��لوبگردی،تماستلفن��یاینترنتی،
اسکنوچاپاسناد،ویدئوکنفرانسوگفتگویآنالین

صوتیتصویریبپردازند.

تاییدی بر گرانی اینترنت در ایران
رشی�د     زارعی 

 Wi-Fi تجهیز ایستگاه های قطار هند به اینترنت پرسرعت

مسئوالنوزارتارتباطاتبارهااعالمکردهاندقیمت
اینترنتدرایرانارزاناس��ت.بابررسیگزارشهای
ارائ��هش��دهدرموردقیم��تاینترنتدرکش��ورهای
مختلفبهوضوحمیتواندیداینترنتدرایراننسبت
بهبعضیازکش��ورهایهمسایهنهتنهاگرانتراست

بلکهتفاوتقیمتقابلتوجهیدارد.
هفتهگذش��تهمع��اونوزیرارتباطاتاذع��انکرددر
بخشاینترن��تموبایل،قیمتماارزانتریننیس��ت
وب��رایدانل��ودیکفیل��مازاینطری��قهزینهآن
گرانتماممیش��ود.جایش��کرشباقیاس��تکه
باالخرهیکیازمس��ئوالنگرانب��ودناینترنتتلفن
هم��راهراپذیرفتاماهمچنانتاکی��ددارنددرحوزه
اینترنتثابتیابهعبارتیاینترنتپرس��رعتخانگی

ازارزانترینهاهس��تیم.درتوجیهاینمسئله،معاون
وزارتارتباطاتاعالمکردهاس��تکهقیمتاینترنت
درزیرس��اختکاهشداش��تهاس��تاماشرکتهادر
قیم��تنهاییخودتغییریاعم��النکردهاند.بهگفته
اینمقاممس��ئولچنانچ��ههزینههایاینبخش1٠
برابرکمش��ودبازهمفایدهنداردچراکهشرکتهای
ارائهدهندهاینترنتپرس��رعتحاضربهارائهتخفیف

بهکاربرنهایینیستند.
ب��اتوجهبهاینکهدرحالحاض��رحدود4٠میلیون
س��یمکارتمتصلبهاینترنتدرکش��وروجوددارد،
کاه��شهزینهه��ادراینبخ��شض��روریبهنظر
میرسد.انتظارمیرودمسئوالنذیربطتوجهبیشتری

بهاینمسئلهداشتهباشند.

ارتباطات سریع
به  سریع ترین وجه ممکن از امکانات در ویندوز بهره مند شوید

اولین نرم افزار پیشنهادی این هفته به برنامه ای جهت دسترسی سریع به 
فایل ها اختصاص دارد. Winstep Nexus نرم افزاری با دسترس�ی های 
فوق العاده س�ریع به منظور زیباسازی و آسان س�ازی ارتباط با برنامه های 
مختلف در ویندوز می باشد. شما با این برنامه می توانید کارهای مختلفی را 
برای ارتباط با برنامه ها و پوشه ها در ویندوز انجام داده و از ارائه امکانات به 
سریع ترین وجه ممکن برخوردار شوید. از ویژگی های کلیدی این نرم افزار 
می توان به امکان پیش بینی وضع هوای بیش از ۳۹ هزار ش�هر در جهان، 
امکان نظارت بر پهنای باند مصرفی، امکان نمایش گرافیکی تاریخ و ساعت 

و موارد دیگر اشاره کرد.
http://goo.gl/hsdR4t

Size: 30 MB

ضد سرقت اپل
اطالعات دستگاه خود را برای همیشه پاک کنید

پیش�نهاد نرم افزار بعدی این هفت�ه به حذف اطالعات دس�تگاه های اپل 
 Wondershare بدون امکان بازیابی مربوط می ش�ود. به کمک نرم افزار
SafeEraser می توانی�د ضم�ن جلوگیری از س�رقت و سوء اس�تفاده از 
اطالعات، تمامی اطالعات دائمی ریز و درش�ت خود را پاک کنید. در واقع 
این نرم افزار به عنوان یک خردکننده دیجیتالی اطالعات مطرح می باشد.  
کار با آن نیز بس�یار ساده اس�ت و وقت گیر نمی باشد و شما قادر خواهید 
ب�ود از هویت خود حفاظت و از به س�رقت رفتن اطالع�ات تنها با اجرای 
گزینه وضعیت پاک جلوگیری کنید. همچنین امکان حذف دائم قسمت های 
مختلف از قبیل فهرست مخاطب ها، پیامک ها، عکس ها، تصاویر، برنامه ها، 
اطالعات هویتی شما، رمزهای عبور و سایر اطالعات شخصی ذخیره شده، 
سازگاری با همه دستگاه ها شامل سیستم عامل iOS و همخوانی خوب روی 
دستگاه های جیل بریک شده از ویژگی های این نرم افزار به شمار می آید.   
http://goo.gl/tqL4yg

Size: 26 MB

طراح سه بعدی
طرح های خود را سریع تر بررسی کنید

آخری�ن نرم اف�زار این هفته را به طراحی محیط های س�ه بعدی اختصاص 
داده ای�م. Graphisoft ArchiCAD  نرم اف�زاری بس�یار قدرتمن�د ب�ا 
ویژگی ه�ای جدی�د جهت طراحی و پیاده س�ازی محیط های س�ه بعدی و 
فراهم کنن�ده م�دل ه��ای حرف�ه ای مج�ازی جهت مهندس�ان عمران و 
معماری اس�ت. کاربران ب�ا کمک این نرم افزار طرح های خود را سریع تر 
آنالی�ز می کنند. این ک�ار با اس�تفاده از تخمین خصوصیات فضای طراحی 
در محیطی سه بعدی صورت می گیرد و سریعا گزارشی دقیق از کل پروژه 
به صورت مس�تند برای کاربر تولید می شود. محیط کاری این نرم افزار به 
گونه ای  اس�ت که کاربران احساس طراحی در دنیای واقعی را دارند و این 
احس�اس ناشی از ابزار و پلت ها و مدل های سه بعدی مانند پله ها، مبلمان، 

اثاثیه و موارد دیگر است. 
http://goo.gl/FlVMzQ

Size: 2 GB

ایستگاه قطار به پرواز در می آید

پیشنهادهفته



سـال هشتـم/شمـاره سیصـدوهشتـادوچهار/چهارشنبه 15 مهر 1394
7  O c t o b e r  2 0 1 5  /  w w w . K h o r a s a n n e w s . c o m

ناسازگاریبرنامههایقدیمیباسیستمهایعاملجدیدتر،یکیازمشکالتکاربران
1٠ ویندوز محبوب سیستمعامل جمله از جدیدتر محصوالت به مهاجرت برای
است.هفتهگذشتهبهدوراهحلاستفادهازCompatibility Modeواجراازطریق
دسترسیAdminبرایاجرایبرنامههایقدیمیدرویندوز1٠اشارهکردیم.این
دوروشدربیشترمواقع،کلیدحلمشکلاجرایبرنامههایقدیمیدرویندوز1٠

هستندامانههمیشه.

درایورهای Sign نشده
معموالمیتوانبرایبسیاریازبرنامههایقدیمییکجایگزینجدیدپیداکرداما
اینکاردرموردبسیاریازدرایورهایقدیمیغیرممکناست.ایناحتمالوجوددارد
کهپرینتر،اسکنریایکیازتجهیزاتسختافزاریرایانهشمادرویندوز1٠کارنکند،
چوندرایورقدیمیآنسختافزاردرویندوز1٠معتبرنیست.ویندوزهای8و1٠
حفاظتیجدیرادرمقابلدرایورهایقدیمیدرپیشگرفتهاندومانعازنصبشدن
Signنشدهدرویندوزمیشوند.ازآنجاکهدرایورهایقدیمیSignدرایورهای
نشدهیاامضایآنهاتغییرکردهاست،شمابراینصبیکسختافزارقدیمیحتما
بامشکلروبهروخواهیدشد.برایرفعاینمشکل،رایانهراRestartکنیداماقبل
ازکلیککردنرویدکمهRestartدکمهShiftصفحهکلیدرادروضعیتفشرده
RestartویندوزازشماسواالتیدرموردکیفیتRestartنگهدارید.بعدازفشردن
 Troubleshoot،Advanced Options،Startupخواهدپرسید.باعبورازمسیر
Disable Driver Signature Enforcement گ�زین�ه انت�خ�اب و Settings

رایانهراRestartکنید.باانجاماینکار،درراهاندازیبعدیرایانه،ویندوزبهشما
اجازهمیدهددرایورهایسختافزاریSignنشدهوقدیمیرابدونهیچمحدودیتی

نصبکنید.
توجهداشتهباشیدکهممانعتازنصبایننوعدرایورها،یکاقدامامنیتیمحسوب
یعنی است. گرفته صورت موقت صورت به تنها امنیتی اقدام این لغو و میشود
پسازخاموشوروشنکردنمجددرایانه،دیگرقادربهنصبدرایورهایقدیمی
نیستید،مگراینکهمسیرذکرشدهرادوبارهدنبالکردهودیوارامنیتیویندوزرا

ازکاربیندازید.
بااستفادهازاینروشمیتوانبعضیدرایورهای3٢بیتیرانیزرویویندوز٦4بیتی
نصبکرد.اگرچهدرصورتیکهبیشتردرایورهایسختافزاریقطعاترایانهشما

3٢بیتیهستند،بهتراستازیکویندوز3٢بیتیاستفادهکنید.

متخصصانامنیتفضایمجازی،نگرانآغازش��دن
دورجدی��دیازحم��التگس��تردهوهدفمن��دعلیه
س��ایتهاوی��احتیکش��ورهایمختلفهس��تند.با
افزایشحساسیتاینترنتوزیرساختهایحاصلاز
آندرتج��ارت،ارتباطات،آم��وزشومواردیازاین
دست،حمالتگس��تردهبهاینزیرساختهامیتواند
برایقربانیانبسیارگرانتمامشود.شاهدمتخصصان
براینادعا،افزایشتعدادوقدرتبدافزارهاییاس��ت
DDoSک��هبرایانجامحم��التانکارس��رویسیا
س��اختهش��دهاند.دریکنمون��هبهتازگ��یباتنت
لینوکس��یحمالتقدرتمندیراراهاندازیکردهاست
کهمنجربهحمالتانکارس��رویستوزیعشدهبسیار

مخربمیشود.
XOR DDoSب��هنقلازماهر،بداف��زاراینباتنت
نامیدهمیش��ود.اینبدافزاربرایاولینباردرسپتامبر
٢٠14شناس��اییش��د.مهاجماناینبدافزارراروی
سیستمهایلینوکسازجملهدستگاههایتعبیهشده
درشبکهمانندمس��یریابهایWi-Fiودستگاههای
ذخیرهس��ازیش��بکهنصبمیکنند.ای��نبدافزاربا
ح��دساعتبارنامههایالگینSSHوبااس��تفادهاز
حمالتbrute-forceرویبرخیدس��تگاههانصب

وبرایمدتنامعلومیپنهانمیشود.
ایناعتبارنامههابرایورودبهسیس��تمآس��یبپذیرو
اجرایدس��توراتshellکهمنجرب��هدانلودونصب
بدافزارمیشودمورداستفادهقرارمیگیرد.اینبدافزار
برایپنه��انکردنخودشازروشه��ایرایجروت

کیتیاستفادهمیکند.
اینباتنتدرهرروزبیشاز٢٠هدفراموردحمله
قرارمیدهدکه9٠درصدآنهادرمنطقهآس��یاقرار
دارند.بیش��ترینهدفاینباتنتشرکتهایفعال

دربخشبازیهایآنالینبودهاند.

XOR DDoSیک��یازبرنامههایخرابکاریاس��ت

کهسیس��تمهایلینوکسراهدفحملهقرارمیدهد.
ازاینروتقریباتماممس��یریابهایقدیمینسبتبه
ایننوعحمالتآسیبپذیرهستند.ازآنجاییکهتعداد
محیطهایلینوکسدرحالرش��داست،فرصتهای
بالقوهبرایمجرمانسایبرینیزدرحالافزایشاست.
مهاجم��انروشهاوابزارهایخ��ودراارتقامیدهند
ومتخصص��انامنیتبای��دمطابقباای��نتهدیدات

سیستمهایمبتنیبرلینوکسرامحافظتکنند.
حمالتDDoSیاحمالتانکارسرویس،مجموعهای
وسیعازحمالتمختلفاستکهبرایازکارانداختن
س��رویسدهیاینترنت،مسیریاب،میزبانو...بهکار
گرفتهمیشود.مثال،مزاحمتتلفنییکنمونهبسیار
س��ادهاماملموسازحمالتانکارسرویسمحسوب
میشود،چراکهقربانیبرایمدتیامکانبهرهبرداری

مناسبازخطرتلفنخودراازدستمیدهد.
حم��التان��کارس��رویسب��هط��ورقطعیک��یاز
خطرناکترینوپرهزینهتریننوعحمالتاست.این
حمالتدربسیاریازکشورهاتحتهرشرایطیجرم
محسوبمیشودوالبتهقوانینمحکمبینالمللینیز
برایبرخوردباایننوعحمالتوضعش��دهاست.در
اینروش،مهاجمعملیانجاممیدهدکهارائهدهنده
خدمات،بامش��کلیجدیروبهروشدهودیگرقادربه
س��رویسدهینباشد.ایناقدامشایددرکالمچندان
پرخطریاپرهزینهبهنظرنرس��داماهمیننوعحمله
باعثشدهدوباراینترنتکلجهانبرایچندساعت

کامالقطعشود.
درحمالتابتداییDDoSمهاجمبهطوردائمبرای
س��رویسدهندهدرخواس��تاختص��اصپهنایباند
ارس��المیکند.معموالدرپیایندرخواس��ت،پاسخ
ازسویس��رویسدهندهارسالمیش��ودامامهاجم

ارتب��اطرانیم��هکارهره��امیکندوب��ههمیندلیل
بخش��یازپهنایباندسرویسدهندهتامدتیاشغال
باق��یمیماند.وقتیتعدادایندرخواس��تهاافزایش
مییابد،س��رویسدهندهدیگرقادرب��هارائهخدمات
بهمشتریانواقعیخودنخواهدبود.ایننوعحملهبه
وسیلهارتقایبسیاریازسرورهادراینروزهاکارکرد
چندانیندارد.درمقابلمهاجمانروشهایمتفاوتی
رابرایایننوعحمالتانتخابکردند.پرکاربردترین
روش،روشزامبیاس��ت.درروشزامبی،رایانههایا
پلتفرمهایمتعددبهوس��یلهیکبدافزارخاصآلوده
میش��وند.س��پسهمهرایانههابهط��ورهمزمانبه
سرورهدفدرخواستهاییکس��انارسالمیکنند.
هراندازهکهتعدادزامبیهابیش��ترباش��د،سرورفشار
بیش��تریرامتحملخواهدشد.ایننوعدرخواستها
کام��المعمولیبهنظرمیرس��ندودرعملهیچگاه
س��رورآنهارانادیدهنمیگیردوی��اکاربرانیکهاین
درخواس��تهاراارس��الکردهاند،بالکنخواهندشد.
XOR DDoSنیزازهمینروشبهرهمیبردوازاین

رو،خطرآنمیتواندبهمراتبجدیترباش��د.ایننوع
حملهتابهامروزسرورهایزیادیراازکارانداختهاست
اماهمچنانروشسختیمحسوبمیشودونمیتوان
بهموفقیتآناطمینانداشت.حمالتمشابهدیگری
نی��زوجودداردکهبرخیازآنه��امیتوانندباعثپر
ش��دنحافظهرم،اشغالکاملپردازشCPUیابروز

خطاهایپیدرپیدرسرورشود.
اگرچهخوش��بختانهروشهایفنیپیش��گیرانهبرای
جلوگی��ریازاینن��وعحملهوج��وددارداماقربانیان
پرتعدادحمالتDDoSنشانمیدهدکهشرکتهاو
سازمانهاتنهاپسازوقوعاینحمالتاقدامبهایمن

سازیشبکههایخودکردهاند.
کس�ری پاک نیت 
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حمالت انکار سرویس، بشریت را تهدید می کند
XOR DDoS اهداف خطرناکی را دنبال می کند

ترفندویندوز
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جهان متن باز در هفته ای که گذشت
1.4 میلیارد دستگاه در جهان از اندروید استفاده می کنند

خدمات نظام پزشکی

درش��هروندالکترونیکاینهفتهبهخدماتالکترونیکیس��ازماننظامپزشکیمشهد
خواهیمپرداخت.س��ازماننظامپزش��کیدرسال1339باتصویبمجلسشورایملی
تاسیسشد.پساز1٠سالدستورانجامانتخاباتدرشهرستانهاصادرشدوبهداری
استان،هیاتنظارتراازمیانپزشکانمعتمدانتخابکردوانتخاباتباشرکتاکثریت
قریببهاتفاقپزش��کانانجامشد.اولیندورهانتخاباتسازماننظامپزشکیمشهددر

سال1349باحضور9پزشکدراینشهرانجامگرفت.
خدماتس��ازماننظامپزشکیمش��هددردوقالبخدماتاداریوخدماترفاهیارائه
میگردد.دربخشخدماتاداریس��ازماننظامپزش��کیمش��هدخدماتینظیرتمدید
عضویت،صدورکارتعضویتالمثنی،تعویضکارتعضویت،تاییدنمونهمهریاامضای
اعض��ابرایبیمارانومتقاضیانحقوقی،صدورگواهیس��نواتخدمتی،صدورگواهی
صالحیتحرفهایوعدمسوءپیش��ینه،ص��دورگواهیعضویتبراینهادهایمختلف
مانندبانک،ارسالپیامکازسامانهسازمان،شورایسازش،استفادهازسالناجتماعات
وس��النپذیراییسازمان،تسهیالتبانکانصار،تس��هیالتواحدوامصندوقتعاونو
رفاهس��ازمان،بیمهبازنشس��تگیودرمان،خدماتبیم��هایوخدماترفاهیفرهنگی
ارائهمیش��ود.همچنینخدماترفاهیاینسازمانش��املخدماتشرکتویآیپی
سرویس،واحدبیمهسازمانوتفاهمنامههامیشود.مراجعهکنندگانبهوبسایتسازمان
نظامپزشکیخراس��انمیتوانندازامکاناتومزایایشرکتهایطرفقراردادشرکت
ویآیپیسرویسبهرهمندشوند.دربخشواحدبیمهسازمانضمنمعرفیواحدبیمه
توسطسایت،قوانینودستورالعملهایموجوددراینزمینهبهصورتکاملشرحداده
شدهاست.همچنینسازمانهایطرفقراردادبیمهسازماننظامپزشکیمانندسازمان
امورمالیاتیکش��ور،س��ازمانغذاودارو،سازمانتامیناجتماعی،سازمانحجوزیارت،
سازمانثبتاسنادوامالکایران،سازمانسنجشآموزشکشور،سازمانتنظیممقررات
وارتباطاترادیوییوس��ازمانثبتاس��نادوامالککشوروموارددیگرمعرفیشدهاند.
افزونبرمواردباالصدایمشاورسازماننظامپزشکی،یکیدیگرازخدماتاینسازمان
بهحس��ابمیآید.بیمهدرمانتکمیلینیزدیگرخدمتواحدبیمهسازماننظامپزشکی
مشهدمیباشد.ضمناینکهاینسازماندرزمینهتفاهمنامههایدوطرفهجهتخدمات
پزش��کیباموسساتمختلففعالیتمیکند.عالوهبرهمهمواردخدماتیباال،سازمان
نظامپزشکیمشهدخدماتوامکاناتدیگرینیزارائهمیکندکهازآنجملهمیتوان
بهارائهفهرستمراکزخدماتپزشکیدرمشهدوفهرستپزشکانرشتههایمختلف

درمشهداشارهکرد.
www.snpm.ir

اپلازسال٢٠٠7تاکنونبیشازیکمیلیارددستگاهمبتنی
برسیستمعاملiOSرابهفروشرساند،مایکروسافتدر
برنامهریزیهایخوداعالمکردتاسال٢٠18ویندوز1٠را
روییکمیلیارددستگاهعرضهمیکند،وگوگلدرآخرین
گزارشخودتوضیحدادکههماکنون1.4میلیارددستگاه
فعالدرسراسرجهانسیستمعاملاندرویدرامورداستفاده
قرارمیدهند.بهگزارشزددینت،»ساندارپیچای«مدیر
عاملگوگلدرکنفرانسساالنهاینشرکتضمنمعرفی
دوگوشیهوشمندNexus 5Xساختهشدهدرشرکت
درشرکتهواوی، وNexus 6Pساختهشده الجی
خبرمذکوررامنتشرکرد.اوگفتهردوگوشیمذکور
Android Marshmallow 6.0باسیستمعاملجدید
ساختهشدهاندوقراراستهردوآنهاازهفتهجاریوارد
بازارشوند.ویافزودبسیاریازمشتریانایندوگوشیدر
بازارهاینوظهورازجملهویتنامواندونزیزندگیمیکنند.
همچنینبیشاز1٠هزارشرکتتاکنونباسیستمعامل
Android for Workسازگارشدهاند.اینسیستمعامل

تالشمایکروسافتبرایعرضهپلتفورمایمنمخصوص
درحالی ارقام و آمار این سازمانهامحسوبمیشود.
منتشرشدهاستکهشرکتهایبزرگنظیرسامسونگ
وHTCسعیدارندتالشخودرابرایتولیدگوشیهای
هوشمندمبتنیبرسیستمعاملاندرویدافزایشدهند.در
اینمیانشرکتهاینوظهوریمانندشیائومیوهواوی
همتالشهایخودرابرایتولیدگستردهگوشیهای
اندرویدیآغازکردهاند.مرکزتحقیقاتیگارتنردرآخرین
گزارشخوداعالمکرددرفصلدومسال٢٠15میالدی
عرضهجهانیگوشیهایاندرویدیرشد11درصدیرا
تجربهکردهکهالبتهاینرقمپایینترینسطحدر٦سال
گذشتهبودهاست.درحالیکهاندرویدپیشازاینسهم84
درصدیبازارجهانیرادراختیارداشت،اینرقمهماکنون

8٢درصدمحاسبهمیشود.

اقدام مایکروسافت برای لینوکس
مایکروسافتازانعقادقراردادهمکاریجدیدباشرکت
آن موجب به تا داد خبر I-O Data Device ژاپنی
از رابهروزکند.بهنقل امتیازهاینرمافزاریخود حق
I-O Dataزد.دی.نت،مایکروسافتاعالمکردشرکت
قراردادیرابرایبهروزرسانیحقامتیازهاینرمافزاریبا
 I-Oآنهامنعقدکردهاستتاازاینطریقدستگاههای
Dataمبتنیبرسیستمهایعامللینوکسواندروید

ایندوشرکتجزئیاتمالی از بهروزشوند.هیچیک
مربوطبهاینقراردادرامنتشرنکردندوجزئیاتبیشتری
دراینزمینهارائهندادند.دراینمیانمایکروسافتدر
کنفرانسمطبوعاتیخودگفت:»اینقراردادپشتیبانیاز
روترها،تبلتهاودستگاههایذخیرهسازاطالعاتمتصل
بهشرکتI-O Dataراتحتپوششقرارمیدهد.البته
I-O Dataبایدتوجهداشتایننخستینبارینیستکه
سال٢٠1٠ در میشود. همکاری وارد مایکروسافت با
میالدیمایکروسافتوشرکتژاپنیمذکورقراردادیرادر
حوزهحقامتیازهاینرمافزاریمنعقدکردندتابهموجبآن
I-O Dataبهازایاستفادهازبرخیدستگاههاییکهمبتنی

برلینوکسودیگرنرمافزارهایمتنبازفعالیتمیکنند،
هزینهایرابهمایکروسافتبپردازد.مرکزI-O Dataیکی
ازدههاشرکتیمحسوبمیشودکهمایکروسافتباآنها
درحوزهحقامتیازنرمافزاریقراردادمنعقدکردهاستتااز
اینطریقسیستمهایعامللینوکس،ChromeOSو

دستگاههایلینوکسیراتحتپوششقراردهد.

IBM نسل جدید سرورهای لینوکسی
IBMسریجدیدسرورهایبزرگلینوکسخودرابانام

LinuxONEمعرفیکردتاباردیگربتوانددراینعرصه

گامبردارد.بهنقلازآیتیپی،اینسرورهاکهفقطمبتنی
برسیستمعامللینوکسفعالیتمیکنند،بهطورویژه

برایکسبوکارهایبزرگطراحیشدهاند.دربیانیهاین
 LinuxONEشرکتآمریکاییآمدهاستکهسیستمهای
Emperorسازمانهایبزرگراموردهدفقراردادهاند

وسیستمLinuxONE Rockhopperکهدرهمین
مجموعهعرضهشدهاست،درسازمانهایمتوسطمورد
Emperor لینوکس سرورهای میگیرد. قرار استفاده
میتواننددرآنواحد8هزاررایانهمجازییاهزارانکانتینر
نرمافزاریراراهاندازیکنندوالبتهبایدتوجهداشتکههمه
ایناقداماتمبتنیبریکسیستممرکزیلینوکسیانجام
با LinuxONEتوضیحدادکهسیستمIBM.میشود
ابزارهایمتنبازسازگاریکاملداردتاسازمانهابهراحتی
بتوانندآنرابازیرساختهایخودسازگارکنند.ازجمله
متنبازهاییکهمیتواننددرکناراینسیستمهامورداستفاده
Apache Spark،Maria به بگیرن�دم�یتوان قرار
PostureوChefاشارهکرد.IBMاینروزهادرتالش

استقراردادیراباشرکتبریتانیاییCanonical Ltdبه
Ubuntuامضاءبرساندتاازاینطریقبتواندسیستمعامل

رارویسرورهایLinuxONEارائهدهد.

مایکروسافت و سیستم عامل لینوکسی
مایکروسافتازساختسیستمعاملجدیدچند-پلتفورمی
لینوکسیخبردادتابرایدستگاههایشبکهایازجمله
سوئیچهایمخصوصمراکزدادهازآناستفادهشود.این
ACSشرکتچندروزقبلباانتشاریکمطلبوبالگی
رابهص�ورتمختصرمعرفیکردوالبتهدرکنفرانس
SIGCOMMماهاوتهمبهاینمحصوللینوکسی

اشارهشد.مایکروسافتدراینکنفرانسگفتهبودکهدر
حالکاررویسیستمعاملجدیدیاستوتالشمیکند
روشهایاستانداردبرایبهکارگیریمدارهایمجتمع
مبتنیبرابزار)ASICs(راارایهدهدتابتوانازآنجدیددر

سوئیچهایمخصوصشبکههااستفادهکرد.

شهروندالکترونیک
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گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

بررسی فناوری شارژ سریع 
در گوشی های هوشمند

تکنولوژی شارژ
به سرعت برق و باد یکی از عمدهترین مش�کالت صاحبان تلفن همراه این اس�ت که یک گوش�ی 

هوشمند در دست دارند که هر کاری از آن ساخته است. این گوشیها تقریبا یک 
کامپیوتر جیبی بسیار کوچک هستند که امکانات زیادی را در خود جمع کردهاند. 
این روزها ش�ما میتوانید یک گوش�ی هوشمند داشته باش�ید و در عین حال از 
داشتن ابزارهای دیگری مانند دوربین دیجیتال، پخش کنندههای موسیقی و فیلم 
و همچنین گجتهای تندرستی بینیاز شوید. بدون شک چنین وسیلهای با این 
هم�ه ویژگی کاربردی یکی از ابزارهایی خواهد بود که ما در طول روز دائما با آن 
سروکار خواهیم داشت و همین ماجرا باعث میشود که مصرف شارژ گوشیهای 
هوش�مند بسیار باال باش�د. این گونه است که یکی از اساسیترین و مهمترین 
فاکتورهایی که مد نظر کاربران در زمان انتخاب گوشی است، طول عمر باتری آن 
است. گذشته از این موضوع این که بخواهیم دائما شارژر به دست باشیم یا این 
که از تمام شدن باتری گوشیمان هراسان باشیم، حس خوبی نیست. با توجه 
به این موضوع وجود یک تکنولوژی که با استفاده از آن بتوان باتریها را سریع 
شارژ کرد بسیار ضروری به نظر میرسد. از آن جایی که ما در جاده تکنولوژی هیچ 
توقفی نداشته و دائما در حال حرکت به جلو هستیم این فناوری هم به سرعت در 
اختیار کاربران قرار گرفته است و در حال حاضر ابزارهای دیجیتالی را میبینیم که 
مجهز به فناوری شارژ سریع هستند. با توجه به افزایش میزان استفاده کاربران 
از اسمارتفونها و نیاز بیشتر آنها به شارژ در طول روز، زمان مورد نیاز برای شارژ 
ش�دن گوش�ی در جایگاه ویژهای قرار گرفته است. از سوی دیگر کاربران زمان 
زیادی برای ش�ارژ کامل ش�دن باتری گوشی خود ندارند و ممکن است پیش از 

شارژ کامل، گوشی خود را از آداپتور برق جدا کنند و 
ادامه فرآیند را به ساعاتی دیگر موکول کنند. در حال 
حاضر س�اختار و روند شارژ گوشیهای هوشمند با 
تغییراتی روبهرو گردیده و دیگر نیازی به انتظار چند 
ساعته برای ش�ارژ کامل باتری وجود ندارد. در حال 
حاضر فناوریهای ش�ارژ متفاوتی برای گوشیهای 
هوش�مند وجود دارد و در موضوع ویژه این هفته به 
این مقوله خواهیم پرداخت و پس از بررسی فناوری 
شارژ گوشیهای هوش�مند، به معرفی گوشیهایی 
خواهیم پرداخت که در مقابل فناوری ش�ارژ س�ریع 

عملکرد خوبی از خود نشان دادهاند.

 سریع و سریعتر
اس��تفادهازکابلهایUSB 2وUSB 3ازروشهاییاس��تکهدرطیچندسالگذشتهبهکار
گرفتهش��دهاس��تودرظاهرمشکلیهمندارد.بهجزاینکهزمانزیادیطولمیکشدتایک
گوش��یدوبارهبهصورتکاملش��ارژشود.بیش��ترمواقعمازمانکافیبرایزدنطوالنیمدت
گوشیخودبهشارژنداریموبههمیندلیلاستفادهازاینروشهادیگرنمیتواندپاسخگوینیاز
امروزهکاربرانباشد.کابلهایUSB 2.0قادربهانتقالجریان٢آمپریدرحالتحداکثریاست
واینمسئلهسببمیشودتاگوشیهاییکهبهباتریباظرفیتباالمجهزهستند،زمانزیادی
برایش��ارژکاملطلبکنند.شارژرهایUSB 2.0درحالتاستانداردودرگوشیهایمیانرده
بازار،تنهاقادربهانتقالجریان5٠٠میلیآمپریهستندواینمسئلهمیتواندبهشدتدردسرساز
شود.فناوریUSB 3.0نیزباوجودسرعتباالدرانتقالاطالعاتوهمچنینجریانقابلانتقال
حداکثر5آمپریبااستقبالشرکتهایتولیدکنندهمواجهنگردیدوایناستانداردفراگیرنشد.به
هرصورتاینفناوریمیتواند2.5برابرس��ریعتر،باتریگوش��یشماراشارژکندوکاهشاین
میزاناززمانمیتواندکاربرانرابسیارشگفتزدهکند.فناوریجدیدType-Cکهقراراستدر
محصوالتآیندهاندرویدیبهصورتیکاستانداردمورداستفادهقرارگیرد،درنسخهابتداییخود
قادربهانتقالجریان3آمپریباشدتولتاژ5ولتاستکهدرنهایتتوان15واتیازخودمنتقل
میکند.امابابهرهگیریازفناوریشارژسریعمیتوانیدتوان1٠٠واتیرادراختیارگیریدکهزمان

شارژباتریرابیشاز٦برابرسریعترخواهدکردتاباتریگوشی
هوشمندشماتنهادرچنددقیقهکوتاهبهطورکاملشارژشود.
برخیازشرکتهایتولیدکنندهازفناوریهایاختصاصیخود
برایشارژسریعاستفادهمیکنندکهبهعنوانمثالمیتوانبه
Oppoاشارهکردکهباتریشمابهسلولهایمختلفیتقسیم

میشودوهرسلولبهصورتهمزمانوجداگانهشارژخواهند
گردید.دراینبررسیازمحصوالتشرکتهایمختلفاستفاده
شدهکهبهفناوریشارژسریعچهارشرکتکوالکام،سامسونگ،
اینتلوOppoمجهزهستندوالبتهشاهدحضورنمایندهاپلنیز
هستیم.ایندرحالیاستکهمحصوالتاپلبهفناوریشارژ
سریعمجهزنیستندومقایسهآنهابامحصوالتمجهزبهاین

فناوریمیتواندبهیکمقایسهجالبتبدیلشود.

شارژ سریع شرکت کوالکام
تاچندوقتقبلشرکتکوالکامبهتکنولوژیشارژسریعخودبا
عنوانQuick Charge 2.0میبالیدواینتکنولوژیکهمربوط
بهخطتولیدآخرینمدلچیپس��تهایشرکتکوالکامبوددر
تلفنهایهوشمندردهباالهمبهکارگرفتهشد.بهعنوانمثال
میتوانبهگوش��ینکسوس٦اش��ارهکردکهشرکتکوالکام
ازاینگوشیبرایتمامیطرحهایتبلیغاتیخودبرایمعرفی
تکنولوژیش��ارژسریعشاستفادهکرد.امااینتکنولوژیهمبا
توجهبهرقباییکهبرایآنپیداش��د،خیلیسریعواردمرحله
Quickپیش��رفتش��دومادرحالحاضرش��اهدارائهفناوری
Charge 3.0توسطکوالکامهستیم.بدونشکتکنولوژیشارژ

سریع،امکانبسیارسودمندیبرایکاربرانپرمصرفموبایلبه
QuickCharge 3.0شمارمیآید.کوالکاموعدهدادهاستکه
پیشرفتوبهبودقابلتوجهینسبتبهنسخههایقبلیخودپیدا
کردهاس��ت.اگرشمابهتازگیباعبارتQuick Chargeآشنا
شدهایدوایننامبرایتانیکعبارتجدیداستبایدگفتکه
مشخصهخاصاینفناوریازروینامشبهسادگیقابلدرک
است.تلفنهوشمندشمابااستفادهودارابودناینفناوریبسیار
سریعتراززمانیشارژخواهدشدکهاینتکنولوژیرادرساختار
خودندارد.بهکمکاینفناوریس��طوحباالییازالکتریسیته
بهباتریدس��تگاهجریانپیدامیکندتابهرهوریشارژآنرابه
باالترینمیزانشبرسانند.جدیدترینمحصوالتساختهشدهبا
بهرهگیریازاینفناوری،باتریهایخودراباولتاژباالتریشارژ
میکنن��دودرنتیجهنرخباالتریازبرقازکابلهایدس��تگاه
عبورمیکند.بااینهمه،همتلفنهوشمندوهمشارژربایدبا
آنولتاژوجریانسازگاریداشتهباشند.تلفنهمراهشماممکن
استکهازجریان9ولت/٢آمپرپشتیبانیکندامااگرشارژرآناز
نوعیکآمپریباشدآنگاهفرآیندشارژدستگاهطوالنیترخواهد
ش��د.بههمینترتیباتصالیکشارژ٢آمپریبهدستگاهی
کهمیتواندصرفاجریانهای0.75آمپریرابپذیردنیزتاثیری
درس��رعتشارژآننخواهدداش��ت.ازهمینرومیتوانیک
تلفنهوشمندرابااس��تفادهازشارژرهایجریانباالباسرعت
باالتریشارژکردامابایددرنظرداشتهباشیدمحصوالتمتفرقه
لزوماچنینسرعتیرابرایتانبهارمغاننمیآورند.تکنولوژی
Quick Chargeهمچوندیگرفناوریهایارائهشدهازسوی

ش��رکتهایدیگربرایبهینهسازیفرآیندانتقال
برقدرمراحلاولیهشارژطراحیشدهکهبهکاربران
امکانمیدهددستگاههایخودرادرحالیکهمیزان
قابلقبولیازظرفیتباتریشانپراستازشارژرجدا
کنند.کوالکاممدعیشدهاستکهاینفناوریمیتواند
برخیازدستگاههاراظرفتنها35دقیقهتا8٠درصد
ش��ارژکندامابهندرتپیشآمدهکهاینشرکتدر
موردزمانالزمبرایشارژکاملدستگاههاحرفیبه
میانبیاوردچراکهعملکردفناوریموردبحثدراین
صورتچندانهمقابلتوجهنیس��ت.انتقالبرقدر
مراحلانتهاییشارژباتریبهمراتبآرامترازمراحل
اولیهصورتمیگیردونوعتکنولوژیپشتیبانیشونده
دردستگاهنیزاثریبراینموضوعندارد،بااینهمه،
Quich Chargeسوالاینجاستکهچراتکنولوژی
میتواندظرفیتپرباتریرادرکمترینزمانیبه5٠
درصدیابیش��تربرس��انداماهمچنانبرایپرشدن
کاملآنبهبیشازیکس��اعتنیازاس��ت؟همان
گونهکهکوالکامهمادعاکردهاس��تممکناست
ش��ما٠تا8٠درصدش��ارژباتریدستگاهخودرادر
زمانیکمتراز3٠دقیقهطیکنیدولیبرایشارژ٢٠
درصدباقیماندههمبهزمانیباالتراز3٠دقیقهاحتیاج
داشتهباشیدواینماجراهنوزدرحالبررسیاست.

کوال��کاموعدهدادهاس��تکهزمان
شارژدستگاههایپشتیبانیکنندهاز
اینفناوریبهمراتببیشترازمواردی
استکهازشارژهایمعمولاستفاده
میکنیدودرزمانارائهنسلاولیهاز
اینفناوریه��ماعالمکردهبودکه
سرعتش��ارژدستگاههایموبایلرا
تا4٠درصدافزایشپیداخواهدکرد.
بااینهمه،یکیازنکاتقابلتوجه
ایناستکهنسخهسوماینفناوری
درقیاسبانسخهقبلیاشاختالف
چندان��ین��داردوای��نبارش��رکت
ارائهکنندهآن،رویبهبودبهرهوریو
مقرونبهصرفهبودنتکنولوژییاد
شدهتاکیدکردهاست.امااصلیترین
 Quich Chargeقابلیتیکههمراهبا
3.0بهدس��تگاههایموبایلمیآید

INOV)یامذاکرههوشمندبرایولتاژ

بهین��ه(نامداردک��هخروجیجریان
بهینهتروچرخهش��ارژبهتررابرای

نسخه سوم شارژ سریع 
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بررسی فناوری شارژ سریع 
در گوشی های هوشمند

ب��ازه3٫٢و٢٠ولتباافزایشهای٢٠٠میلیولت
تقاضاکندودرنتیجهطیفوسیعتریازگزینههای
قابلانتخاببرایولتاژراخواهدداشت.مزیتدیگر
قابلیتINOVایناستکهمیتواندبهصورتپویا
ولتاژشارژباتریرادرچرخهشارژتنظیمنماید.همین
کهیکباتریشارژمیشود،بهتدریجمیزانجریان
دریافتیاشهمکمترخواهدش��دوعلتاینکه٢٠
درصدباقیمان��دهباتریدیرت��رازمراحلاولیهپر
میشودنیزتاحدودیبههمینخاطراست.کوالکام
اعالمکردهکهتکنولوژیجدیدآنبهدستگاههای
موبایلامکانمیدهدولتاژکافیبرایرس��یدنبه
جریانش��ارژمطلوبرادرخواستکنندودرنتیجه
بهرهوریرابهباالترینمیزانشمیرس��اند.امااین
کارازآنجهتمفیداس��تکهمیزانانرژیاتالف
شدهدرجریانفرایندشارژرابهحداقلمیرساند.تا
پیشازاین،برقاضافهایکهبرایشارژباتریمورد
استفادهقرارنمیگرفتبهصورتگرماهدرمیرفت
وعالوهبراینکهباعثگرمشدنتلفنهوشمندشما
میشد،طولعمرباتریرانیزکاهشمیداد.حاال
کوالکاممدعیشدهکهنسخه3اینتکنولوژی38
درصدنسبتبهنسخهقبلیمقرونبهصرفهتراست
واینیعنیانرژیبهشکلپایدارذخیرهخواهدشد.

دستگاهبهارمغانمیآورد.دروهلهاول
الزماس��تیادآورشویمکهباتریهای
مختل��فنیازمن��دولتاژش��ارژمتفاوت
هستند.نس��خه2.0اینتکنولوژیاز
چهارمدمختلفباسطوحبرقمختلف
پشتیبانیمیکردکهعبارتنداز5ولت/٢
آمپر،9ولت/٢آمپر،1٢ولت/1.67آمپر
و٢٠ولت.اماقابلیتINOVتکنولوژی
Quich Charge 3.0بادستگاهارتباط

برق��رارمیکندتاولتاژموردنیازشرااز

نسخه سوم شارژ سریع 

چگونه گوشی سریعا شارژ میشود؟
بسیاریازفناوریهایشارژسریعکارکردیکساندارنداصل
کارآنهاهممبتنیبردریافتبرقبیش��تربهطورایمناست.
برایرسیدنبهاینامرازدوروشاستفادهمیشود.روشاول
بهاینصورتاستکهگوشیهاییکهبهشارژسریعمجهزند
همیش��هتالشمیکنندتاجایممکنبرقبیشتریدریافت
کنند،چهبهشارژرمناسبمتصلباشندوچهنباشند.امابرای
رعایتایمنیهیچگاهبیشاز٢آمپرازمنبعتامینکنندهانرژی
برقنمیگیرند.روشدومهمازاینقراراستکهوقتیگوشی
مجهزبهشارژسریعبهشارژرمعتبربرایاینکاروصلشود،
دستگاهشناساییاشمیکندوپسازآنقادربهشارژشدنبا

توان3آمپرخواهدبود.
بهطورمثال،گوش��یLG G4بااستفادهازشارژرسریعحدود
٢3درصدس��ریعترازش��ارژرمعمولی٢آمپریشارژمیشود
کهالبتهاینزمانبس��تهبهگوشیوشارژرمورداستفادهشما
ممکناستمتفاوتباشد.چیزهاییمثلجنسوکیفیتکابل،
طولکابلو...ازجملهعواملیاندکهدرسرعتشارژدستگاه
تاثیرگذارند،درنتیجهبایدهنگامخریدبهاینمواردتوجهکنید.
درموردنحوهس��نجشس��رعتش��ارژرهاهمبایدگفتکه
درحالحاضرمعیارس��نجشوبهتربودنش��ارژرهایسریع
مثالبهصورت٦٠درصددر3٠دقیقهاعالممیش��ودکهراه
خوبیبراینشاندادنس��رعتشارژاست،امابرایمقایسه
باتریهاییباظرفیتهایمختلفمناسبنیست.معیاربهتر
برایاینکاراستفادهازواحدمیلیآمپرساعتدردقیقهاستکه
توصیفبهتریازمقدارشارژذخیرهشدهباتریدریکدقیقه
بهمامیدهد.همچنینتوجهداش��تهباشیدکهسرعتشارژ
باتریهااز٠تا7٠درصدبیشتروپایدارترازسرعتشارژآنها
از9٠تا1٠٠درصداس��ت؛دقیقابههمیندلیلاس��تکهدر
تبلیغاتهمیشهسرعتشارژاز٠تادوسومابتداییذکرمیشود.
مقایسهبراس��اسمیلیآمپرساعتدردقیقهدرکسادهتریاز
موضوعبهمامیدهد.فرضااگرگوشیشماباتریباظرفیت
3٠٠٠میلیآمپرس��اعتداشتهباشدوشارژرسریعبتواندآنرا
در3٠دقیقه5٠درصدش��ارژکند،یعن��یدراینمدت15٠٠
میلیآمپرساعتشارژگرفتهکهمعادل5٠میلیآمپرساعتدر

دقیقهاست.

آیا شارژ سریع به باتری گوشی ما آسیب میرساند؟
وقتیبهیکنفرمیگوییمکهگوشیمادرعرضمدتزمانبسیارکوتاهیشارژمیشود،احتماال
اولینپاسخیکهمیشنویمایناستکهاینویژگیمثبتینیستزیراباتریسریعاآسیبدیده

وخرابخواهدشد.
اماآیاواقعااستفادهازفناوریشارژسریعبهباتریدستگاهماآسیبواردمیکند؟اینسوالیاست
کهپاسخآنبسیاراهمیتدارد،خصوصاباتوجهبهاینکهباتریبیشتردستگاههایکنونیقابل
تعویضنیس��تند.میدانیمکهدرحالتعادیشارژآرامتر،باتریراسالمترنگهمیداردوهرچه
سرعتشارژبیشترباشد،گرمایبیشترتولیدمیشودوگرماهمدشمندستگاههایالکتریکی
است.اماهنوزهیچمدرکیدالبرصدمهزدنشارژسریعبهعمرمتوسطباتری)کهحدود٢سال
است(بهدستنیامدهاست.درواقعتاوقتیکهماازباتریلیتیومیوندرگوشیهایهوشمند
خوداستفادهمیکنیمهیچفرقیمیانشارژرهایسریعومعمولیازنظرآسیبرساندنبهدستگاه

وجودندارد.

کهازتکنولوژیشارژسریعاستفادهمیکنندداشتهباشیمبایداولازهمهنامگوشیگلکسیاس٦
سامسونگراببریم.اینگوشییکیازبرترینگوشیهاازنظرسرعتشارژباتریاست.ظرفیت
باتریآن٢55٠میلیآمپرساعتاستومدتزمانشارژازصفرتا1٠٠آن1ساعتو18دقیقه
استدرحالیکهعمرباتریآنهمدرحالتمتوسط7ساعتونیماست.گوشیگلکسینوت4
شرکتسامسونگهمیکیدیگرازبرترینگوشیهادراینزمینهاستظرفیتباتریاینگوشی
3٢٢٠میلیآمپرساعتبودهوازصفرتا1٠٠باتریآندر1ساعتو35دقیقهشارژمیشود.
 GoogleNexus 6، HTC One M9، LG G3، One Plus One،گوشیهایدیگریمانند
 Samsung Galaxy S5، LG G4، Samsung Galaxy Note 3، Apple iPhone 6، Apple
 iPhone 6 Plus، Motorola Moto G 2014، Motorola Moto X 2014، Sony Xperia

 Z3 CompactوSony Xperia Z3 همعملکردخوبیدرزماناستفادهازاینتکنولوژیشارژ

 Samsung Galaxyسریعازخودنشاندادهاندوازمیاناینگوشیهابهترینعملکردمتعلقبه
S6بودهاستودیگرگوشیهاپشتسرآنقرارگرفتهاند.برایاینکهبفهمیدآیادستگاهشمااز

فناوریشارژسریعپشتیبانیمیکندیاخیربایددنبالنشانQuick Chargeرویجعبهدستگاه
بگردید.عالوهبرشارژرهاییکهممکناستدرجعبهتلفنهوشمندشماباشد،ازهرشارژرسریع
دیگریکهنشانQuick ChargeرویآنحکشدهباشدیاعالمتتاییدهULداشتهباشد

میتواناستفادهکرد.

کدام گوشیها بهتر شارژ میشوند؟
عالوهبرشرکتکوالکام،شرکتسامسونگوOppoهمجزءفعاالنیهستندکهبهفکربه
کارگیریواستفادهازتکنولوژیشارژسریعافتادهاند.اگربهجزئیاتتکنولوژيسامسونگدر
شارژسریعگوشيگلکسياس٦دقتکنید،متوجهاینموضوعخواهیدشدکهولتاژ9ولتيو
جریان1.٦7آمپريآن،مشابهمحصولQuick Charge 2.0کوآلکاماست.همانتکنولوژي
کهدرمحصولگلکسينوت4سامسونگمورداستفادهقرارگرفتهاست.البتهسامسونگناماین

محصولخودراAdaptive Fast Chargingگذاشتهاست.
ازطرفدیگر،اینطوربهنظرميرسدکهشرکتاینتلنیزدراستفادهازتکنولوژينسلدوم
شارژسریعکوآلکامموفقعملکردهاستواینموضوعبهدلیلموفقیتاینشرکتدرشارژ
سریعگوشيزنفون٢ایسوسZE551MLبودهوحتيازاستانداردهاياینشرکتنیزباالتر
بودهاست.شارژراینشرکتقادراستدرولتاژ9ولتي،میزانجریان٢آمپريراازخودخارج
کندکهدراینحالت،حداکثرتوانخروجيبه18واتميرسد.ایسوسبانامگذاريجدیداین
تکنولوژي،آنرابانامASUS BoostMaster Technologyبهکاربرانخودمعرفيکردهاست.
اماهماینکميدانیمکهناماینمحصول،تنهایکاسمتجاريبودهودراینبخشهیچ
تکنولوژيجدیديتولیدنگشتهاست.درنهایتاگربخواهیمنگاهیبهگوشیهایموجوددربازار
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برایبسیاریازدانشجویانخریدلپتاپیباکیفیت
ب��االوقیمتمناس��بهمیش��هدراولویتباالتری
نسبتبهزیبایی،وزنوشارژدهیقرارداشتهاست.
ب��ههمینخاطرانتخابچنی��نمحصولیبهعنوان
یکیازدغدغههایهمیش��گیدانش��جویانهنگام

خریدلپتاپمطرحبودهاست.
Aspire E1-اکنونشرکتایسرباتولیدمحصول
572Gبهدنبالپاس��خیمناس��بب��رایایننیاز

دانشجویانمیباشد.اینمحصولباقدرتپردازش
باالوبدنهزیبا،دارایقیمتنس��بتاارزانیاستکه
درمقایسهقدرتتجهیزاتسختافزاریآنباسایر
مدلهایمشابهدربازار،متوجهاختالفقیمتاین

محصولخواهیدشد.
Core i7بادراختیارداش��تنپردازندهE1-572G

R7 M265هشتگیگابایترموگرافیک،Uسری
بهعنوانرقیبیجدیبرایمحصوالتپرفروش��ی
همچونG510لنووویاX550ایسوسشناخته
ش��دهومیتواندتمامنیازهایروزمرهش��مارارفع
نماید.همچنیننمایش��گر15.6اینچیباداش��تن
س��طحروش��نایی٢3٠نیت)درمقایس��هبامتوسط
روش��نایی٢٠٠نیت(باعثش��دهت��ااینمحصول
برایاس��تفادهازمحصوالتچندرسانهایمناسب

بهنظرآید.
ازدیگرمزیتهایاینمحصولاس��تفادهازپردازنده
کممص��رفU4500میباش��د.ب��هکارگیریاین
پردازندهموجبشدهتاتوانپایینتریبرایپردازش
اطالعاتمصرفشودوبههمینخاطررویکاهش

مصرفشارژآننیزتاثیرمستقیمداشتهباشد.

با   4G DDR3 1333 بایت/ تفاوت یک عدد رم   سالم 
یک عدد رم 4G DDR3 1600 در چیست؟ و کدام یک در 
تشکر  با  دار؟  بیشتری  تأثیر  آن  کیفیت  و  بازی  اجرای 

فراوان.
فرکان��سرمبررویس��رعتانتقالدادههاوافزای��شپهنایباند
تأثی��ردارد.درنتیجههرقدرفرکانسباالترباش��دس��رعتخواندن
ونوش��تناطالعاتوهمچنینس��رعتکپیآنهارویرمبیش��تر
میش��ود.ازطرفیزمانیکهفرکانسزیادمیش��ود،ولتاژرمهانیز
بای��دافزایشپیداکندتاانرژیموردنی��ازرمبرایکاردرفرکانس
باالترتامینش��ود.معم��والمادربوردهاباکم��کتنظیماتخودکار
میتوانن��داینولتاژرادراختیاررمقراردهندامااگردربایوساین
تنظیم��اتراازحال��تخودکارخارجکردهایدبایدای��نمقادیررابه

صورتدس��تیوباتوجهبهفرکانستعیینکنید.
همچنی��نبای��دبدانیدکهرمه��ایDDR3ب��افرکانسهایباالتر

از1333بهطورپیشفرضتوس��طمادربوردشناس��ایینمیشوندو
اگ��ررمیباس��رعت1٦٠٠ی��ا٢٠٠٠مگاهرتزداری��دبایدحتمادر
بای��وسمادرب��وردتنظیماتمربوطب��هآنراانجامدهی��د.درغیر
اینصورترمهاب��اهمانفرکانس1333مگاهرتزاجرامیش��وند
وهی��چتفاوتیبای��کرممعمولیندارند.ب��رایانجاماینکارنیاز
نیس��تبااصولاورکالکآش��ناباش��یدامابایدبرخ��یازمبانیآن
رابدانی��د.زمانیک��هواردمحی��طبایوسش��دیددربخشمربوط
ب��هاورکالکعب��ارتفرکان��سرمرامش��اهدهخواهی��دکرد.این
فرکانسباتغییرضریببهآس��انیتغییرمیکند.بهعنوانمثالاگر
فرکانسمبنادرمادربوردش��ما133مگاهرتزباشدباتنظیمضریب
رویع��دد1٠فرکان��سرم1333مگاهرتزمیگ��رددواگرضریب
راب��ه1٢افزایشدهیدای��نفرکانسبه1٦٠٠مگاهرتزمیرس��د
ام��ادرم��وردافزای��شس��رعتکامپیوت��ربایدب��هس��ایرقطعات

س��ختافزارینیزتوجهنمایید.

گارانت��یوخدم��اتپسازفروشکاالهایرایانهایچندیاس��تکه
ب��هبحثیداغمی��انمحافلصنففاواتبدیلش��دهواتفاقاتاخیردر
خص��وصتدوی��نپیشنوی��سآییننام��هگارانتیواح��رازصالحیت
ش��رکتهایمتقاضی،باعثش��دهتادرصنفدودس��تگیایجادشود
ومتقاضی��انمجوزگارانتیبرایممیزیدچارس��ردرگمیش��وند.این
دودس��تگیازجاییشروعشدکهاتحادیهصنففناورانرایانهباسایر
تش��کلهادرخصوصپیشنوی��سآییننامهگارانت��یوخدماتپس
ازف��روشبهتوافقنرس��یدوبهصورتمجزاباتش��کیلکارگروهی،
آییننامهایتدوینکردودراختیارس��ازمانحمایتازمصرفکنندگان
گذاش��ت.باتاییدمفادآییننامهتوس��طس��ازمانحمای��توابالغآن،
اتحادی��هفناورانحدودیکماهپیشدراطالعیهایازمتقاضیانمجوز
گارانت��یوخدم��اتپسازفروشکاالهایرایانهایخواس��تتابرای
اح��رازصالحیتوممیزیبهاتحادیهمراجعهکنندوهمچنینهش��دار
دادکهباگارانتیهاوخدماتبدونمجوزبرخوردجدیخواهدش��د.از
طرفیس��ازماننظامصنفیرایانهاینیزکهازحدود٦سالپیشروی
بح��ثخدماتپسازفروشICTکارکردهبود،باس��ازمانحمایتاز
مصرفکنندگانبرایاحرازصالحیتش��رکتهایارائهدهندهخدمات
بهتوافقرس��یدو8مهرماهبهطوررس��میازمتقاضیانخواستبرای
ممیزیواحرازصالحیتبهس��ازماننصرمراجعهکنند.سازمانادعای
هرتش��کلونهادیمبنیبرص��دورمجوزارائهخدماتپسازفروش
حوزهICTراواهیاعالمکردودبیرنظامصنفیرایانهای،درنشستی
بامدیرانسازمانحمایتازمصرفکنندگانعنوانکردکهشرکتهای
متقاضیمجوزگارانتی،تنهابایداینمجوزراازسازمانحمایتدریافت
کنن��د.ویدراینخصوصتاکیدکرد:نص��رتهرانبهکمکبازوهای
کارشناس��یخودوبراس��اسبندهایآییننامهخدماتپسازفروش

درخواس��تش��رکتهایعضوس��ازمانبرایدریافتمجوزرابررسی
میکند؛اگرطبقآییننامهخدماتپسازفروشاینش��رکتهادارای
ش��رایطالزمباش��ندتاییدیهس��ازماندرخصوصواجدش��رایطبودن
متقاضیبهس��ازمانحمایتارسالمیشود.پسازاعالمسازماننظام
صنفیرایان��هایمبنیبراحرازصالحیتش��رکتهایمتقاضیمجوز
خدماتپسازفروش،رییساتحادیهصنففناوراندرواکنش��یتند،
اینعملسازمانراخالفقانوندانستوگفت:درقانوننظامصنفی
رایانهایصراحتااعالمش��دهاستکهاتحادیهمتولیرصدکردنصنف
زیرنظرس��ازمانصنعت،معدنوتجارتاس��ت.ویافزود:س��ازمان
نظامصنف��یرایانهایبای��دازپدیدآورندگاننرماف��زارحمایتکندو
مس��ایلمربوطبهس��ختافزاروبهخصوصگارانتیوخدماتپساز
فروشمحصوالترایانهایبهاتحادیهمربوطمیشود.اماهمچناناین
کشمکشهاادامهداردوبهنوعیباعثسردرگمیشرکتهاشدهاست.
اتحادی��هصنففناورانرایانهوس��ازماننظامصنفیرایانهایدرحالی
احرازصالحی��تمتقاضیانمجوزگارانتیراحقمس��لمخودمیدانند
کهبس��یاریازشرکتهایفعالدرصنفرایانهبالتکلیفماندهاندکه
م��دارکخودبرایتعیی��نصالحیترابهاتحادیهبدهندیاس��ازمان؟
آنهاییکهمدارکش��انرابهاتحادیهدادهاندتکلیفشانچیست؟آیاباید
دوب��ارهبرایاحرازصالحیتبهس��ازمانبروندویاآنهاییکهتوس��ط
سازماناحرازصالحیتمیش��وندازسویاتحادیهتوبیخخواهندشد؟
درهرصورتبهتراستایندوتشکلمهمصنفITبهجایاینکهرو
دررویهمبایستندوقدرتشانرابهرخبکشند،بهنتیجهایمشترک
برس��ندتاشرکتهاازاینسردرگمیدرآیند.زیرادرشرایطفعلیتنها
اتفاقیکهمیافتدایناس��تکهوقتوهزینهش��رکتهاصرفش��ده

وگذشتهازبالتکلیفیضررهایدیگریهمشاملحالشانمیشود.

 Monitor: 15.6” TFT LED-backlit LCD 

 Main Board: ----    

CPU: :Intel Core i7 4500U 1.80GHz
Memory: 8GB DDR3

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

Weight: 2.4 Kg               
ODD: DVD-RW        

OS: ---- 

KeyBoard: ----

Mouse:     ----

Speaker:     ----

Printer:     ----

----    

    ----

----    

----    
----    

----    

----    

----

----    

    ----

    ----

----    

----    

یک انتخاب دانشجویی!چه کسی متولی گارانتی است؟

22/000/000 ريـال

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته
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ش��ایعه،بخشیجدانشدنیازجوامعانس��انیمحسوبمیشود.درطول
تاریخ،جوامعبش��ریهمیش��هباشایعاتدس��توپنجهنرمکردهاست
درحالیکهخودمولداینپدیدهش��ومبودهوهست.باتوسعهفناوریو
تس��هیلارتباطات،شکلگیریونشرشایعاتنیزتسهیلشد.البتهاین
پدیدهدرفرهنگهایگوناگونبااشکال،کیفیتوکمیتمتفاوتیدیده
میش��ودامادرهرحالوجودداردومتاس��فانهبایدگفت،درکشورمابه

شکلیشوموغیرقابلکنترل،جوالنمیدهد.
چندروزپیشش��ایعهفیلترومسدودش��دننرمافزارارتباطیتلگرامدر
فضایکش��ورپخشش��د.جالباینجاستکهعدهبسیاریاینشایعه
راازطریقتلگرامارس��الودریافتکردند!اگرچهقوهقضاییهووزارت
ارتباطاتبهس��رعتنسبتبهاینموضوعواکنشنشاندادندومسدود
ش��دنتلگرامراتکذیبکردندامانفسماجرا،همچنانحلنشدهباقی

ماندهاست.
ش��ایعاتدرکشورما،عمومایکوجهمش��ترکدارندوآنمنفیبودن
آنهاست.خبرازگرانی،وقوعیکحادثهتلخیاموهن،عمدهشایعاتاین
روزهاهستند.بسیاریازستارگاندنیایهنروورزشدریکسالگذشته
مرگخودراتکذیبکردهاند!درحالیکهمعلومنیستچهدستهاییدر

پشتپردهوباچهنیاتیاینشایعاتراتولیدوپراکندهمیکند.
اینوضعیتحاصلچندپدیدهاستکهدرکناریکدیگروهمزمانوجود
دارند.اولینپدیده،بسترآمادهبرایشکلگیریشایعهاست.جامعهبرای
ش��نیدناخباربدآمادگیدارد.بهبیانروشنتر،هیچکسازشنیدنخبر
بدتعجبنمیکند.واکنشهابسیارآراماستواخباربدبهسادگیشنیده
وبهجراتپذیرفتهمیشود.حتیمیتوانگفتجامعهبهشنیدناخباربد
عادتکردهاس��تواینعادت،علیرغمتلخیوزشتی،بخشیاززندگی
ماراتشکیلدادهاست.خبرتورم،افزایشنرخارزیاکاال،جنگ،درگیری

یاهرخبردیگریازایندس��تکهمستقیمیاغیرمستقیمبهماایرانیان
ارتباطپیدامیکند،روزمرهش��دهاست.اینجاستکهشایعاتمیتوانند
واقعیبهنظربرس��ند،چراکهوجهمنفیآنهاباوجوهمنفیبس��یاریاز

اخبارشباهتپیداکردهوباورپذیرمیشود.
دومینپدیدهموثربراینوضعیت،جامعهایاستکهبهسمتزودباوری
حرکتمیکند.هرچندکهمیتواناینپدیدهرابهش��باهتش��ایعاتو
بس��یاریازوقایعواقعینس��بتدادامامردمفرانگرفتهاندکهنسبتبه
اخبارمنفی)اعمازموثقیاغیرموثق(بدبینباشند،درحالیکهدرمقابل،

نسبتبهاخبارمثبتوخوببسیاربدبینانهرفتارمیکنند.
بخشقابلتوجهیازجامعهبراینشرشایعاتپیشقدممیشود.ممکن
اس��تفردینوعییکخبریاش��ایعهمنفیرامطالعهوباورکند.تابه
اینجایکار،تنهایکعضوازجامعهبهش��ایعهدچارشدهاماهمینفرد،
دربیش��ترمواقعبهحلقهایبرایحرکتزنجیریشایعهتبدیلمیشود.
اینفرهنگبهخوبیجانیفتادهاس��تک��هاخبارمنفیرانبایدبهگوش
دیگرانرساند.ش��بکههایاجتماعی،راهرابرایعمومیکردنشایعات
تس��هیلکردهاندوجالباینجاستکهدربیش��ترمواقع،عواملاصلی
نش��رشایع،بااس��تفادهازعباراتیمضحکوکودکانه،دیگرانرابهنشر
اکاذیبوشایعاتتشویقمیکنندوبسیارینیزبهسادگیهرچهتمامتر

فریبمیخورند.
توجهبهکالممعصومکهفرمودند" خداوندقضایحتمیراندهکهازهیچ
بندهاینعمتیراکهبهاوارزانیداش��تهازاوس��لبنکندمگرآنکهخود
بندهکاریکندکهمستوجبسلبنعمتشود،درآنصورتآننعمترا
بهخاطرآنگناهسلبمیکند..." بهخوبیروشنگراحوالامروزماست.
مباداکهبادستانخود،آرامشوامنیتراکهیکیازارزشمندتریننعمات

الهیاست،ازخودسلبکنیم.

آرامش را از خود نگیریم
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

سیستم  قطعات  است  ماهی  چند  بایت.  سالم   
وقت  چند  هر  اما  نمودهام   عوض  کلی  به  را  رومیزی ام 
اوقات  برخی  در  و  شده  ظاهر  رنگ  آبی  صفحه  بار  یک 
با  طرفی  از  میشود.   Restart یا  و  کرده  هنگ  سیستم 
ولی   میشود  حل  مشکل  این  مدتی  تا  ویندوز  تعویض 

باز به طور ناگهانی ظاهر میگردد. مشکل از چیست؟ 
اصوالعلتاصلینمایشصفحهآبیبهسببوجودمشکلدرهارددیسک
رایانهشمامیباشد.پسدرقدماولازسالمتهارددیسکخریداریشده
اطمینانحاصلنمایید.عالوهبرایناگرقطعاتسیستمخودرابهتازگی
Restartتعویضنمودهایدورایانهشمابهطورپیاپیدچارهنگویا
میگردد،بابررسیتوانپاور،ازرسیدنولتاژمناسببهسایرقطعاتمطمئن
شوید.چراکهدربسیاریازمواردبهعلتعدمتغذیهمناسبقطعات)
مخصوصاهارددیسک(سیستمبهطورخودکارRestartشدهویاناگهان
خاموشمیگردد.همچنینتوصیهمیشودبایوسمادربوردخودرابهآخرین

نسخهارتقادهیدوسایراتصاالتوکابلهایارتباطیرابررسینمایید.
توسط  شده  گذاشته  اشتراک  به   RAM مقدار  سالم.   
مادربوردهایی که از  Chipset اینتل استفاده میکنند و دارای 
آداپتور گرافیکی به صورت On Boardمی باشند، چه قدر است؟
مقدارحافظهبهاشتراکگذاشتهشدهیابهاصطالحShareشدهدر
ردهمادربوردهایسری٦حداکثر1٠مگابایتودرسری8حداکثر
٦4مگابایتمیباشد.الزمبهذکراستکهمقادیرفوققابلتغییر
توسطکاربرنمیباشدوتوسطسیستمعاملوباتوجهبهمقدارنوع

انتخابمیشود. برنامهکاربردی RAM

  سالم بایت. لطفا در مورد تکنولوژی MIB2 توضیح دهید.
Memory Inteligent Booster عبارت مخفف MIB2 تکنولوژی
بودهوجهتارتقایهوشمندانهحافظهوهمچنینبهحداکثررساندن
عملکردحافظهطراحیشدهاست.بااستفادهازاینتکنولوژیپهنای

باندحافظهتا1٠درصدافزایشمییابد.

| Drive |

| HDD |

| RAM |

| Motherboard |

| GraphicCard |

| CPU |یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار
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شاهد طراحی، افزارهای نرم روزافزون پیشرفت با
و فیلمسازی زمینه در بیشتری شاهکارهای خلق
انیمیشنهایی هستیم. مختلف انیمیشنهای ساخت
کهدربعضیازمواقعبسیارسختاستتاباورکنیم
کهصحنههایآنهاحقیقینیستندوهمهچیزفقط
انیمیشنوصحنهسازیاست.اینکیفیتمطلوبدر
ساختصحنههایباکیفیتوزیبارابهخاطروجودنرم
افزارهایپیشرفتهدراینزمینهداریم.بهعنواننمونه
Autodesk Mayaیکیازپیشرفتهتریننرمافزارهای

طور به که است بعدی سه سازی مدل و انیمیشن
گستردهدراستودیوهایفیلمسازی،انیمیشنوهمین
طورصنعتبازیهایرایانهایاستفادهمیشود.البته

نقطهقوتمایادرابزارهایمدلسازیآناستودر
شرکتهایبزرگنیزبیشترازاینخصیصهاشاستفاده
این در رفته کار به NURBS تکنولوژی میکنند.
استودیوانیمیشنسازی،باعثکمکبهطراحیبهینه
اشیاءطبیعیازجملهچمن،گیاهان،موو...میشود.
موتور از استفاده با Rendering در باال توانایی
قدرتمندmentalrayووجودMaterialهایمتنوعدر
ایننرمافزارازجملهمواردکلیدیآناست.ازجمله
ویژگیهایایننرمافزار،انعطافپذیریوقابلیتهای
به که است آن )Customization( سازی شخصی
بهسادگیمحیطآن اجازهمیدهد کاربرانحرفهای
رابهدلخواهخودتغییردهند.مایایکنرمافزارجامع
هر که تقسیمشده مختلفی بهبخشهای که است
بخشویرایشوایجادیکیازمراحلساختانیمیشن
رابرعهدهداردونیازکاربررابهنرمافزارهایجانبیبه
حداقلمیرساند.بهعالوه،یکیدیگرازقابلیتهای
برای نرمافزار این توسعه امکان آن منحصربهفرد
استفادهکنندگانآناست.کاربرانمیتوانندازطریق
یا MEL،برنامهنویسیسیپالسپالس زبانهای
همینطور و  )Maya Embedded Language(
پایتونآنراتوسعهدهندوابزارهاوامکاناتیکهپیشتر
به کنند. اضافه آن به را نداشتهاند وجود نرمافزار در
همیندلیلبسیارموردتوجهاستودیوهایبزرگسازنده
فیلموانیمیشنقرارگرفتهاست.هدفAutodeskاز

انتشارMaya LT 2016حمایتازکاربرانیکهعالقه
 Indieبهساختبازیهایغیرتجارییااصطالحا

Gameدارند،است.

ابزارهایجدیدوهدفمندبرایساخت عالوهبرآن،
ارائهشده انیمیشنبهروشبسیارسادهتروعملیتر
 Graphاست،ضمناینکهگامهایموثریدرزمینه
ویرایش و انتخاب نمایش، به کمک جهت Editor

به بخشی سرعت و Keyframeها، و انیمیشنها
ساختانیمیشنهابرداشتهشدهاست.بهعالوه،باارائه
امکاناتبرجسته،همزمانسازیانیمیشنهاباموسیقی
ضبطشدهبهروشسادهتریانجاممیگردد.همچنین
ویژگیجدیدBifrostکههماننایادقدیماستنیزبه
نسخه٢٠15ایننرمافزاراضافهشدهاست.درحقیقت
میتوانگفتکهتوسعهمایادرایننسخهچشمگیر
بودهاست،بهخصوصاضافهشدنقابلیتBifrostکه
امکانشبیهسازیمایعاترابرایکاربرانایننرمافزار

ممکنکردهاست.
ازجملهویژگیهاینسخهجدیداینانیمیشنکاربردی

میتوانبهمواردزیراشارهکرد:
و حکاکی یا Sculpting کاربردی ابزارهای ارائه -

Phisically based shadingپشتیبانیمربوطبه
BrushبراساسUV workflowتعبیهشدنپنجره-

کهمیتواندسرعتکاررادوچندانکند.
http://goo.gl/vkfwVG

خیليبداس��توقت��يکهیکتلویزیونالس��يدي
چهلاینچبایککاناپهراحتداشتهباشیدودرعین
حالمجبورباش��یدآخرینفیلميکهدانلودکردهایدرا
رويصفحهمانیتورکوچ��کورويصندليناراحت

پشتمیزکامپیوترتاننگاهکنید.
اینماجراب��راينمایشدادنآخرینعکسهایيکه
گرفتهای��درويصفحهتلویزیونب��زرگویاهرجور

نمایشدیگرينیزصادقاست.
تاآخ��راینمطل��بهمراهباش��یدتاببینی��دچگونه
ميت��وانصفحهتلویزیونبزرگزیبايخودراتبدیل

بهصفحهنمایشکامپیوترکرد.

تنوعي در خروجي هاي کامپیوتر  
ب��راياتصالکامپیوتربهتلویزیونبس��تهبهاینکه
کامپیوتروتلویزیونش��ماچهمدلياس��ت،بهیکیا

چندکابلمخصوصاحتیاجدارید.
برايدرکوفهمی��دناینموضوعپورتهایاهمان
درگاهه��ايخروجيمختلفپش��ترایانههاراباهم

مرورميکنیم.
پورتVGA،تقریبامستطیلشکلبودهو15پیندر
س��هردیف5تایيداردکهعمومادررایانههابارنگ

آبيمشخصميشود.
پورتهايS-videoوComposite Videoنسبتا
ش��بیههمهستنداوليعمومامشکيودایرهايرنگ

ودوميهمزردرنگاست.
پورتدیگرDVIنامداردومس��تطیلش��کلبودهو
داراي٢4پیندر3ردیفهش��تتایياستکهغالبا
رنگآنس��فیداس��ت.درآخ��رمحبوبترینپورت
معرفيميش��ودکهHDMIنامدارد.اینپورتشبیه
یکپورتUSBاس��تکهظاهرآنکمينازکترو

بلندترشدهباشد.
ازسال٢٠٠8بسیاريازلپتاپهاوتلویزیونهااین
HDMIپورترادرمداروس��اختارخوددارند.ازپورت
براياتصالخروجيباکیفیتبس��یارباالدرتصویرو

صوتاستفادهميشود.

تلویزیون ها هنوز هم محبوب هستند
تلویزیونه��اياس��تانداردام��روزهمعم��والباپورت
S-videoوComposite Videoهم��راههس��تند

اگرچهتصوی��ريکهروياینگون��هتلویزیونهابه
نمایشدرميآید،بهتیزيتصاویرمانیتورهانميباشد.
همچنی��نتلویزیونهای��يک��هازوض��وحباالت��ري
VGAبرخوردارهس��تندممکناس��تازپورتهاي

DVIوHDMIاستفادهنمایند.

اتصاالتيکهازطریقپورتVGAصورتميپذیرد،
سیگنالهايآنالوگراارائهميدهد.

اگ��رچ��هHDMIوDVIب���رايافزای���شکیفیت
خروج��يمانیت��وروتصویرنقشبس��تهرويصفحه
تلویزی��ون،ازس��یگنالهايدیجیتالب���رايانتقال

تصویراستفادهميکنند.
درپورتHDMIعالوهبرتصویرامکانانتقالصوت
نی��زوجودداردک��هدرهیچی��کازپورتهايقبلي

چنینویژگيوجودندارد.

 کابل مناسب را انتخاب کنید    
اگ��رپورتخروج��يویدئورایان��هووروديویدئوی
تلویزیونتانیکياس��ت،بهتراستازکابلياستفاده

کنیدکهدارايدوسریکساناست.
همچنینممکناس��تپورتخروجيلپتاپوپورت
وروديتلویزیونش��مامتفاوتباش��دکهبایدازیک
کابلآداپتوربهعنوانیکيکنندهیامبدلاینپورتها

استفادهنمایید.
کابله��ايآداپت��ورميتوانندDVIراب��هHDMIو
VGAراب��هComposite Videoتبدی��لنماین��د.

بهعالوهممکناس��تکامپیوتریالپتاپشماداراي

پورتHDMIنباشد.پسميتوانیدازکابلآداپتوربه
عن��وانمبدلهرنوعخروجيبهاینپورتموجوددر

نمایشدهندهخوداستفادهکنید.
ای��نکاب��ل،تصویرخروج��يازپ��ورتVGAرابه
تصوی��ريمناس��بباپورته��ايوروديس��ینماي
خانگيت��ان،تبدیلميکند.همانطورکهگفتهش��د
همهان��واعخروجيه��ايتصوی��رينميتوانندصدا
راه��مازکامپیوت��ربهتلویزیونش��ماانتقالدهندو
گاهيالزماستکابلجداگانهايبرايانتقالصدابه

سیستمصوتيخودتهیهکنید.

چند تنظیم مفید
ب��راينمای��شتصوی��ردرتلویزی��ونخ��ودبایددر
تنظیم��اتکارتگرافیکخ��ودتغییراتيایجادکنید.
ب��راياینکارمراحلزیررادنب��الکنید:کامپیوترتان
راخاموشکنی��د.تلویزی��ونرارويخروجيتنظیم
کنیدکهباکابلبهکامپیوتروصلش��دهاس��ت.بعد
ازاتصالکابل،کامپیوترخودراروشنکنید.ميبینید
کهصفحهراهاندازيویندوزرويتلویزیونشمادیده

ميشود.
اگرچنیننش��دباراس��تکلیکرويDesktopدر
ویندوز7ب��هبخ���شScreen Resolutionرفته
وپ��سازاطمین��انازشناس��ایينمایشدهندهدوم،

نمایشگرخودراانتخابکنید.
تغیی��راتراذخیرهکنیدوازنمایشصفحهرایانهخود

درتلویزیونلذتببرید.

  سالم بایت. لطفا در خصوص ایجاد نسخه پرتابل از نرم افزارهاي 
نصبي روي کامپیوتر راهنمایي کنید.

ابتدابهایننکتهدقتداشتهباشیدکهاینموردزمانيکاربردداردکهنرمافزارمورد
نصب پوشهمحل از غیر پوشهاي در را خود فایلهاي نص�بشدن، از نظرپس

کپينکند.
نظ�ی�ر مسی�رهای�ي در را خ��ود dll و ocx فایله�اي ن�رماف�زاره�ا از برخ�ي
کارایيخواهد باعثعدم اینموضوع که Windows/System32کپيميکنند

رويسیستمعامل WinRAR نرماف�زار ک�ه باشی�د داشته اطمینان شد.همچنین
ویندوزنصبباشد.

برايپرتابلسازينرمافزارهاگامهايزیررابادقتطيکنید:
)Program Files پوشه در )معموال برنامه نصب محل به کار شروع براي -1

مراجعهکنید.
٢-اکنونکلیهفایلهاوفولدرهايموجوددرمحلنصببرنامهراباراستکلیک
Ctrl+AویااستفادهازکلیدهايترکیبيSelect Allرويفضايخاليوانتخاب

بهحالتانتخابدربیاورید.
را Add to archive و کرده کلی�ک راس�ت فایله�ا از یک�ي روي سپس -3

انتخابکنید.
 Create SFX گزینه تیک ،General سربرگ همان در شده باز پنجره در -4

Archiveرابزنید.

موجود مسیر روي ماوس از استفاده با اکنون بروید. Files سربرگ به حال -5
درقسمتFiles to addکلیککنی�دوک�لاینمسی�ررابهحالتانتخابدر
بیاورید)Ctrl+A(وسپسکلیدهايترکیبيCtrl+Cراجهتکپيکردناینمتن

فشاردهید.
SFX Options دکم�ه روي و بروی�د Advanced س�رب�رگ ب�ه اک�ن�ون -٦

کلیککنید.
 Create Inتیکگزینه،General7-درپنجرهجدیدبازشدهدرهمانسربرگ
نام Run After Extraction بزنید.سپسدرقسمت را The Current Folder

exe(بدونکموکاستوارد بههمراهپسوندآن)معموال را برنامه اجرایي فایل
کنید.بهعنوانمثالاگرنامفایلاجرایيبرنامهYahooMessenger.exeاست،

ایننامراعینادراینقسمتواردکنید.
DeleteبرویدودرکادرAdvanced8-درگامبعددرهمانپنجرهبهسربرگ
ترکیبي کلیدهاي Files To Delete In The Destination Folder قسمت و
Ctrl+Vرافشاردهید.خواهیددیدمسیريکهدرگامپنجمCopyکردیددراین

قسمتPasteخواهدشد.
 Unpack To TemporaryبرویدوتیکدوگزینهModes9-اکنونبهسربرگ

FolderوHide Allرابزنید.

1٠-حالبهسربرگUpdateبرویدوتیکگزینهOverwrite All Filesرابزنید.
11-اکنونبهسربرگText And IconبرویدورويدکمهBrowseدرقسمت
با مناسب آیکن بایدیک کنید.شما کلیک Load Sfx Icon From The File

پسوندico.برايفایليکهقصدداریدبسازید،انتخابکنید.
1٢-درآخرتمامپنجرههايبازراOKکنید.خواهیددیدکهدرهمانفولدرمحل
نصببرنامهیکفایلجدیدایجادشدهاستکهاینفایلهمانفایلپرتابلاجرایي
نرمافزارشماست.اینفایلراميتوانیددرهرجاکپيکنیدوبادوبارکلیکرويآن

نرمافزارموردنظررااجراکنید.

 سالم بایت. کدام یک از مرورگرهاي اینترنتي موجود براي مشاهده 
بانک ها( سایت  )مانند  دارند  نیاز  باالیي  امنیت  به  که  سایت هایي 
مطمئن تر مي باشد؟ همچنین استفاده از اینترنت بانک چند بانک مختلف 
به طور همزمان در یک مرورگر )در چند سربرگ متفاوت( ایراد امنیتي 

دارد یا خیر؟
خود بانک اینترنت سامانه به ورود براي را IE مرورگ�ر بانکها پی�ش چندي تا
توصیهميکردن�دامادرحالحاضرباتوجهبهامنیتخوبپایگاهدادهبانکهاو
مجهزبودنب�هتکنیکHTTPSورمزنگاري،اغلبمرورگرهايکنونيازامنیت

مناسبيبرخوردارند.
استفادهازسامانهاینترنتبانکچندبانکبهصورتهمزمانهیچمشکليبهوجود
نميآوردفقطتوصیهميشودسایتخدماتیکبانکمشخصرادرچندسربرگ

بازنکنید.

 با سالم. من از نرم افزار Corel Draw براي نقشه کشي صنعتي 
مجبور  ندارم  شخصي  چاپگر  که  این  خاطر  به  اما  مي کنم  استفاده 
کنم  چاپ  دیگري  سیستم  در  را  آمده  دست  به  نقشه هاي  مي شوم 
نصب   Corel Draw نرم افزار  در سایر سیستم ها  مواقع  اکثر  در  اما 
نمي باشد. آیا روشي وجود دارد تا بتوان نقشه هاي کشیده شده توسط 

این نرم افزار را به فرمت دیگري تبدیل کرد؟
ميتوانیددرانتهايطراحينقشه،کلیدهايCtrl+eراهمزمانفشاردهید.پنجرهاي
پسوند Save As Type پنجره پایین قسمت از شد خواهد باز  Export نام به
PSDراانتخابکنید.بااینکارفایلخروجيمتناسببافتوشاپدراختیارشما

قرارميگیرد.

مایا دسک سه بعدی را تجربه کنید
 گلس�ا ماهی�ان

تصاویر را روی تلویزیون ببینید
آموزش اتصال رایانه به تلویزیون

ITدراجتماعپرسشازشماپاسخازما

مبتدیان
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آیابازمانهایمکالماتخودمشکلدارید؟
اگرجزوآندستهازافرادهستیدکهزمانیکهگوشی
تلفنخودرادردس��تگرفت��هومکالمهایرابایک
نفرآغازمیکنیددیگرپایانشدس��تخودتاننیست
بهطورج��دیبهیککنترلکنندهب��رایاینمورد

احتیاجدارید.
ش��ایدهمخیلیازمواقعخودتاندوس��تداریدیک
مکالمهرابهاتمامبرسانیدولیطرفمقابلشمابسیار
صحبتمیکندونمیتوانیدای��نکارراانجامدهید.
اینهفتهبهشمانرمافزاریرامعرفیمیکنیمتااین

مشکالتراحلکند.
ای��نبرنام��هفق�طلحظاتیقب���لازآنکهمهل�ت
ش��ماتمامشودبهشمااخطارمیدهدوشمامیتوانید
ب��هطوردلخ��واهتماسخودراادام��هدادهویاآنرا

قطعکنید.
بهکمکاینن��رمافزارکاربردی،میتوانیددرهزینه
تماسهایت��انصرف��هجوییبزرگیانج��امدهید.به
عن��وانمثال،میتوانیدتنظیماتای��ننرمافزاررابه
گون��هایتغییردهیدتااج��ازهمکالمههایپنجدقیقه
بیش��تررابهشماندهدوقبلازرسیدنبهاینزمان،

مکالمهراقطعکند.
حاالفرضکنیدقراراس��تبادوس��تیکهبس��یاربه
صحب��تکردنباش��ماعالقهمنداس��ت،مکالمهای
داش��تهباش��ید.بهطورحتمزمانزیادیبینشمادر

ح��الانجاممکالم�هخواه�دگذش��ت.هرقدرش��ما
ت��الشمیکنی��دکهمکالم���هرابهپایانبرس��انید،
دوستتانهمچنانمی�لبهصحبتداردوازهردری

صحبتمیکند.
درای��نجااس��تکهبرنام��هCall Timerبهکمک
ش��مامیآیدودغدغهش��مارابرط��رفمیکندوبه
ش��ماکمکمیکندتابتوانیدمدتزمانمکالمهخود

راکنترلکنید.
هنگامیکهمدتزمانمکالمهازحدانتظارشمافراتر
میرود،ایننرمافزارباهش��دارچندثانیهایازش��ما
درخواس��تمیکندمکالمهراقطعکنیدواگرشمابه
هش��دارهاتوجهنکنید،بهناچ��ارخودشمکالمهرابه

پایانمیرساند.
باای��نوضعیتدیگرش��مامجبورنخواهیدش��دبه
مکالم��هادامهدهیدویاحتیبهتراس��تبگوییمکه
بهصورتمس��المتآمیزمکالمهتوسطایننرمافزار

بهپایانمیرسد.
یک���یازم���واردیک��هدرتل�ف�نهایهوش��من�د
ام��روزیوجودداردایناس��تکهمثلقبلزمانهر
مکالم��هبهصورتجداگانهذخیرهنمیش��ودوش��ما
تنه��امیتوانیدزمانآخرینمکالمهانجامش��دهخود

راداشتهباشید.
درصورتیکهدوس��تداریدبهصورتجداگانهزمان
مکالم��هخودراباهرفردداش��تهباش��یدوبدانیدکه

مدتزمانمکالمهانجامش��دهتوسطشمادرکلدر
بازهه��ایزمان��یمختلفبهچهصورتیبودهاس��ت،
میتوانی��دب��رایمدیریتاینبخشه��مازایننرم

افزاراستفادهکنید.
کاربامحیطکاربریاینبرنامهبس��یارس��ادهاس��ت
وب��راینصبآنهمب��ههیچعنواندچاردردس��ر

نخواهیدشد.

http://goo.gl/CamWVf

زمان بندی مکالمات با نرم افزار

ب��ازی ی��ک Offroad Hill Climber Legends

درس��بکبازیهایاتومبیلرانیباماش��ینهایبزرگ
میباش��د.دراینبازیکافیاس��تکهاتومبیلخودرا
انتخ��ابوهیجانراندنیککامی��ونخاکیراتجربه
کنی��د.بازیدرمحیطهایخاکیوصحراییمیباش��د
وش��مابایدبااتومبیلهایخوددراینجادههارانندگی
کنید.اگرطرفدارواقعیبازیهایماشینهایهیوالو
ماشینهایکامیونی4×4باشید،اینبازینیازشمارادر
اینسبکبازیهابرطرفخواهدکرد.دررابطهبامحیط
بازیبایدگفتکهاینبازیدارایگرافیکیباالوجذاب
میباشدکهش��ماراحس��ابیمجذوبخودمیکند.در
مسابقاتپرسرعت،کامیونهیوالیخودرابرانید.هرچه

جایزههایبیش��تریکسبکنیدومرحلههایبیشتری
راببریدبهاینترتیبمیتوانیدکلکس��یونماشینهای
هیوالیخودراگس��ترشدهید.اگربهرقابتآنالینبا
دوستانتانعالقهداریدهمبهسادگیمیتوانیدبخشیاز
اسطورههایماشینهایغولآسادرجادههایخاکیاما
مجازیشوید.بازیدارایافکتهایصوتیبسیارزیبایی
نیزمیباشدکههیجانبازیرابهاوجخودمیرساند.اگر
بازیهایماشینسواریجزوعالقهمندیهایشماقرار
دارندشکنداشتهباشیدکهاینبازیمیتواندبهشکل
بسیارمطلوبیرضایتشمارافراهمکند.برایدانلودآن

میتوانیدازلینکزیراستفادهکنید:
http://goo.gl/Xh3YIe

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

Byte.Hamrah@gmail.com

 س�الم بایت. اگر امکان دارد کمي در مورد خصوصیت سیستم عامل 
گوشي هاي بلک بري Z10 توضیح دهید.

بلکبريZ10براس��اسمجموعهايازمفاهیموجس��چرهاساختهشدهکهکشف
بعضيازآنهابدونمش��اهدهراهنمايسیس��تمعاملسختاست.بااینحالوقتي
درکارباآنهاخبرهش��ویدکامالبدیهيبهنظرميرس��ند.اینبهآنمعنانیستکه
سیس��تمعاملنوآورانهنیس��تبلکهباوجودنوآوري،براساسیکمنطققابلدرک

کارميکند.
ازآنجای��يک��هدکمهفیزیکيبرايکارباتلفندرجلوقرارنداردوروينمایش��گر
همشاهددکمههايلمسيبرايراهبرينیستیم،جسچرهابرايحرکتدرقلمروي

بلکبري1٠بهکارگرفتهشدهاند.
دراصلدوجس��چرکلیديوجوددارد:س��وایپاززیرنمایش��گربهباال،کهفارغاز
اینکهدرکجايسیس��تمعاملهس��تید-یااصالدستگاهخاموشاست-شمارابه
صفحهخانهخواهدبرد؛وجس��چردوم،"س��وایپروبهباال،نگهداشتن،وسوایپبه
راس��ت" استکهش��مارابهBlackBerry Hubميبرد؛جایيکهتمامآگاهسازي
)notification(ه��ا،ایمیلها،پیامکهاوتماسهاوجوددارند.البتهکميزمانالزم

استتابهاینجسچردومعادتکنید.
بلکبري1٠رابایدبهعنوانسیستمعامليبا4محیطاصليدرنظربگیرید:صفحه
 App(وجعبهاپلیکیشنها)Hubخانگي،صفحههراپلیکیشن،صفحهپیامها)همان
Drawer(.درصفح��هخانهحداکثرتا8اپلیکیش��ندرحالاجرا،درقالبآیکنهاي

بزرگمستطیليبرايشمابهنمایشدرميآیند.
اینآیکنهاگاهيهمبهعنوانویجتایفاينقشميکنندواطالعاترابهصورت
اجماليبهش��مانش��انميدهند.ازصفحهخانگيکهبهسمتچپسوایپکنید،به
یکفهرستکوچکترازآیکنهاوفولدرهاخواهیدرفتکهشبیهاندرویدوiOSو
Hubاس��تواگربهس��متراستسوایپکنیدواردApp Drawerدراصلهمان

خواهیدشد.
تنهاوضعیتدیگردرسیس��تمعامل،زمانياس��تکهدرونیکاپلیکیشنقراردارید

کهآنهمداستانخودشرادارد.

 س�الم بایت، اگر امکان دارد خصوصیات گوش�ي ه�واوي g610 را 
توضیح دهید.

اینگوشيراازجهاتمختلفموردبررسيقرارميدهیم:
طراحي و ساخت ابعاد

اینگوش��ي73.6×142وقطرآننیزحدود1٠میليمتراستکهبرايیکگوشي
دارايصفحهنمایش5اینچي،ابعادمناس��بيبهشمارميروداماوزن17٠گرميآن

کميزیادبهنظرميرسدکهالبتهقابلچشمپوشياست.
کیفیتس��اختاینگوش��ينیزقابلقبولبودهوهماننددیگرگوش��يهايساخت
هواوي،رضایتبخشبهنظرميرسد.طراحيAscend G610شباهتبسیارزیادي
بهگوش��يهاوپرچمدارانکميقدیميترسامس��ونگداردام��اهمانگونهکهگفته
ش��دههواويAscend G610ازکیفیتخوبيبرخورداراس��توقابپش��تيآن،

نرميخاصيدارد.
درهرصورتموضوعيکهواضحاس��ت؛کیفیتبرترس��اختاینگوش��ينس��بت
بهتلفنهايهوش��مندقدیميسامس��ونگاس��ت.انحنايموجوددرقابپشتياین
میانرده،سببشدهتاکاربراندرحینکارباآنباسختيمواجهنشوندودستگاهرا

بهراحتيدردستبگیرند.
نمایش��گرصفحهنمایشاینگوش��يازنوعIPSبودهورزولوشنخوبوقابلقبول

9٦٠×54٠پیکسلراارائهمينماید.
باوجوداینابعادورزولوشن،تراکمپیکسلي220ppiبهدستميآیدکهبرايیک

گوشيدراینسطح،صفحهنمایشيخوبارزیابيميگردد.
ب��اوج��ودویژگينمایش1٦میلی��ونرنگوهمچنیندریاف��تچندلمسهمزمان
توس��طصفحهلمس��ي،ميتوانعملکردصفحهنمایشاینگوش��يرایکيازنکات

مثبتآنبهشمارآورد.
سخت افزار

س��ختافزاراینگوشيرایکتراش��هMTK MT6589Mتشکیلميدهدکهروي
آنیکپردازندهچهارهس��تهايبافرک�انس1.2گیگ�اهرت�زوپردازشگرگرافیکي
PowerVR SGX 544MPق��رارداردکهباوجود1گیگابایتحافظهرم،س��رعت

عملخوبيراازگوشيمشاهدهمينماییدوتجربهخوبيازتوانایيمولتيتسکینگ
ازاینگوشيشاهدخواهیدبود.

باوجوداینس��ختافزار،تقریباميتوانگفتکهاینگوش��يازپساکثردستورات
کاربرانبرخواهدآمد.

ممکناستبراياجرايسنگینترینبازيهايHDمقداريمشکلداشتهباشداما
برايموارددیگربامشکليمواجهنخواهیدشد.

حافظهداخليG610معادل4گیگابایتاس��تکهباتوجهبهپش��تیبانيگوش��ياز
کارتحافظ��هجانبيMicroSD،ميتوانتا3٢گیگابایتدیگربهاینمقدارحافظه

داخليافزود.

اتومبیل رانی با ماشین های سنگین 

بعضیازخشهایموجودرویگوش��یهمیشهاعصاب
خردکنهس��تندوبیش��ترمواقعبهدنبالراهحلیبرای
برطرفکردنآنهاهستیم.دراینهفتهبهشماروشهایی
راآموزشخواهیمدادکهبااس��تفادهازآنهاممکناست
بتوانیداینخشهارااگرزیادعمیقنباشند،برطرفکنید.
توجهداشتهباشیدکهبرایاستفادهازهرکدامازروشها

الزماستکهقبلشگوشیخودراخاموشکنید:
خمیر دندان

مقداریکمازخمیردندانراروییکتکهلباسیاپارچه
کتانتمیزبمالید،بهآرامیوباحرکاتگردشیآنراروی
صفحهنمایشبکشیدتاخشهامحوشوند.بایکپارچه
مرطوبخمیردندانراازرویصفحهنمایشپاککنید.

کرم از بین برنده خش ماشین
 Turtleبرخ��یازکرمهایازبینبرندهخشخودرومانند
Wax،3M ScratchیاSwirl Removerمیتوانند

باعثرفعخشوخطوطصفحهنمایشموبایلهمبشوند.
فقطمراقبباشیدکهخیلیبهآرامیاینکارراانجامدهید.

کاغذ سمباده
اس��تفادهازکاغذسمبادهیکروشنسبتاتهاجمیولی
موثربرایازبینبردنخشوخطوطاس��تاماعمدتا
اینروشبرایخشهایپش��تیابدنهگوش��یمورد
اس��تفادهقرارمیگیرد.برایتاثیراینروشاستفادهاز

یککاغذس��مبادهمناسببسیارریزوفشاربسیارکم
آنبهصفحهنمایشضروریاست.بااینحالاستفاده
ازکاغذس��مبادههاینامناسبویااستفادهنادرستاز
اینروشعمالمیتواندباعثایجادخشهایبیشتری
رویصفحهنمایشهمبش��ود.بنابرایناگربهصحت
عملک��رداینروشوکاغذس��مبادهمناس��بمطمئن

نیستیدبههیچوجهازاینروشاستفادهنکنید.
جوش شیرین

باجوششیرینهمشمامیتوانیدخطوطرویگوشیرا
ازبینببرید.روشکاربهاینشکلاست:

مقداریازجوشش��یرینراباآبمخلوطکنیدوآنرا
بهمبزنیدتایکحالتخمیریبهخودبگیرد.س��پسبا
ی��کپارچهتمیزمق��داریازآنرارویخشهابمالید.

سپسصفحهنمایشراکامالوخوبتمیزکنید
پودر بچه

مقداریآببهمقداریپودربچهدریکظرفاضافهکنیدتا
یکحالتخمیریبهخودبگیردوسپسهمانندروشباال

آنرابهآرامیرویخشهابمالیدوسپستمیزکنید.
تخم مرغ و سولفات پتاسیم + آلومینیوم

مخلوطکردنس��فیدهتخممرغوس��ولفاتپتاس��یم
آلومینیومهممیتوان��دتاثیریدرازبینبردنخشو

خطوطداشتهباشد.

چگونه خش روی گوشی خود را از بین ببریم؟

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه
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ب��ازیکوچکاینهفتهTonky Ponkyنامدارد.Tonky Ponkyیکبازیفیزیک
محوربسیارسرگرمکنندهاست.

درهرمرحلهازاینبازی،ش��مابایدبااس��تفادهازیکت��وپ،گلولهایراپرتابکنید.
مرحلهیکمحیطبستهاستکهتوپهایکوچکیبدونهیچنظمیدراطرافپراکنده
ش��دهاند.ب��رایعبورازهرمرحله،بایدگلولهراطوریپرت��ابکنیدکهباهمهتوپها
برخوردکند.درصورتیکهتوپنتواندمسیردرستیرابپیمایدسقوطمیکند.البتهیک
خ��رسکوچ��کدرهرمرحلهوجودداردکهمیتواندگلول��هرادرمیانهواگرفتهوبه
ش��مابازگرداند.تعدادگلولههایشمامحدوداستوازاینرونبایدآنهاراهدربدهید.
درصورتیکههمهگلولههاراش��لیککنیدونتوانیدمرحلهرابهپایانبرس��انید،یک

جانازدستمیدهید.
درطولمراحل،باکس��بامتیازمیتوانیدجایزههایمتعددیبهدس��تبیاورید.یکی
ازاینجایزهها،یکدلفیناس��ت.دلفین،درپایینتریننقطهازصفحهقرارمیگیردو
حداکثر5بارتوپش��ماراازسقوطنجاتمیدهد.بااستفادهازسکههامیتوانیدامتیاز

بیشتریاجاناضافیبهدستبیاورید.
باباالرفتنمراحل،موانعثابتومتحرکزیادیافزودهشدهوکاررابرایشماسختتر

خواهدکرد.
درص��ورتتمای��لمیتوانیداینبازیکوچکراباحجم��ینزدیکبه11مگابایتاز

آدرسزیردانلودنمایید.
http://goo.gl/al86YQ 

یک نشانه گیری فیزیکی

 توصی�ف بازی ه�ای رایان�ه به عنوان یک بازی نس�ل هش�تمی چه 
معنایی دارد؟

عباراتیمانندبازینس��لهفتمییاهش��تمی،درموردبازیهایکنسولهایبهکار
گرفتهمیشودوبهانواعکنسولهاازمنظرسختافزاریاشارهدارد.بهعنوانمثال،
کنس��ولPSیککنسولنس��لپنجمی،XboxوPS2کنسولهاینسلششمی،
PS3وXbox 360دوکنس��ولنس��لهفتمیوPS4وXbox Oneکنسولهای

نسلهشتمیتلقیمیشوند.
تفاوتعمدهیککنس��ولنس��لباالترنسبتبهکنس��ولهایقدیمی،قدرتبیشتر
س��ختافزاریب��رایارائ��هکیفیتبهترگرافیک��یوبازیهاییبامنط��قپیچیدهو

پیشرفتهتراست.
ازآنجای��یکهاینتغییرس��ختافزاریدرموردرایانههابهطوردائموهمیش��گی
درحالوقوعاس��ت،نمیت��وانرایانههاراازمنظرقدرتپ��ردازشدرموردبازیها
بهنس��لهایمتعددتقس��یمبندیکرداماواقعیتایناس��تکهبازیهایرایانهای
همیشهانعکاس��یازتوانکنسولهادراجرایبازیهابودهاند.بازیهایرایانهایبه
ظاهرهویتمستقلیدارندامافناوریتوسعهبازیازمنظرنرمافزاریهمیشهخودرا
بافناوریهایبهکارگرفتهدرکنس��ولهایموجوددرهرزمانهمگامکردهاس��ت.
بهعنواننمونه،دردورهکنس��ولهاینس��لهفتمی،رایانههاییباتوانمندیصدها
برابربیشترنسبتبهکنس��ولهایایندورهوجودداشتهاند.امافناوریهاینرمافزار
نرموموجودمانعازآنش��دکهس��ازندگانبازی،عناوینیباگرافیکبهمراتببهتر
برایرایانهبس��ازند.ازاینروهمیش��هبازیهایرایانهای،نس��بتخاصیباعناوین
کنس��ولداش��تهاندوازمنظرگرافیکی،چندانپاراجلوترنگذاش��تهاند.علتاصلی
ایناتفاق،موتورهایگرافیکیاس��ت.موتورهایگرافیکیطوریس��اختهمیشوند
ک��هبهطورهمزمانبتوانندیکبازیرابرایچندپلتفورمس��ازگارکنند.درصورتی
کهیکبازیبرایاجرادرپلتفرمپیش��رفتهایهمانندیکرایانهکامالمدرنوگران
قیمتس��اختهشود،بهاحتمالقوی،اجرایاینبازیخارجازتوانپلتفرمهایدیگر
خواهدبود.ازاینروتعدادمش��تریانیکبازیمحدودبهدارندگانرایانههایبسیار

پیشرفتهخواهدشد.
ازاینروس��ازندگانبازی،کنس��ولهاینس��لفعلیرامعیارخودق��رارمیدهندو
بازیهایرایانهایرانیزمتناس��بباتوانکنس��ولهاتوس��عهمیدهند.اینجاست
کهطرفدارانجدیبازیهادررایانهنیزمجبورخواهندش��دهمزمانباتغییرنس��ل
کنس��ولها،توانسختافزاریرایانهخودراافزایشدهنداماتجربهنشاندادهاست
کهاینافزایشتوانس��ختافزاریتازمانعرضهنس��لبعدیکنس��ولهامیتواند
پاسخگوینیازکاربرانبرایبسیاریازبازیهایروزباشد.ازاینرومیتوانعبارت

نسلهشتمیرابهبازیهایرایانهاینیزنسبتداد.

بازیکوچک

پرسشوپاسخبازی

خمی،داس��تانیبهظاهرکودکان��هراتعریفمیکنند
اماآنچ��هUndertaleراازهرعنواندیگرمتمایز
میکن��د،وقایعغیرمنتظرهدرطولداس��تاناس��ت.
همی��ندیالوگه��ایکوت��اهچندکلمهایهمیش��ه

میتوانندبازیکنراشگفتزدهکنند.
گیمپلیUndertaleرامیت��واندرمیانبازیهای
نقشآفرینیدس��تهبندیکرد.قهرم��انبازی،یک
دختربچهباقابلیتهایبس��یارمعدودومحدوداست
ام��ااومیتوانددرپیرویاروییب��ادیوهایبدجنس
Level Upشود.Level Upشدندراینبازیشبیه

بهبازیهایمدرننقشآفرینینیستومقادیربسیار
اندک��یبهتواناییهایقهرمانب��ازیمیافزاید.یک
رویارویی،تالش��یپیچیدهبرایعبورازیکدش��من
است.آسانترینراه،مبارزهاست.میتواندبامکانیزم
س��ادهامابس��یارجذاببازی،باهردش��منبهروش
خاص��یمبارزهک��رد.درکنارروشس��ادهاماجذاب
مب��ارزه،میتوانتالشه��ایمتعدددیگ��ریانجام
داد.عش��قورزی��دنبهیکدیو،تعری��فیکلطیفه
یافرصتدادنبرایتس��لیم،باپیچیدگیخاصیدر
بازیترکیبش��دهاندوروشهایجالبیبرایتعریف

یکرویاروییبهوجودآوردهاند.
ب��ازیپرازمعماس��ت.داالنهاواتاقه��ایپرتعداد

گودالدیوها،بس��یارس��ادهوخالیازجزئیاتهستند
امارازهایزیادیدرآنهانهفتهاست.هرآنممکن
اس��تزیرپ��ایقهرمانس��وراخیپدیدارش��ودواز
نقطهایناش��ناختهسردربیاورد.بسیاریازپازلهارا
بایدباآزمونخطاپش��تسرگذاشتودرطولبازی

بایدهمیشهمنتظراتفاقاتغیرمنتظرهبود!
گرافیکب��ازی،خالیازمس��ائلتکنیکیپیش��رفته
اس��تاماطراحیهنریآنرامیتوانیکش��اهکار
فرضکرد.اینش��اهکار،گردآورینگاههایکودکانه
بچههایس��هنسلاست.بیش��ترالمانهایبازیرا
پیشازایندردفترنقاشیهایدورانکودکیخودیا
اطرافیاندیدهاید.دیوها،شاملقورباغه،موش،مگس،
روحیاهیوالهایش��اخدار،باخطوطبسیارسادهوبه
ش��کلکودکانهایتصویرش��دهاند.درواقعاینبازی
بیش��ترازاینکهبخواهدیکداستانباورپذیرتعریف
کن��د،یکخاطرهتعریفمیکندکهازدورانکودکی

باورکردهایدوهمهچیزکامالآشناست.
موس��یقیب��ازی،همانن��دگرافی��کآنب��افناوری
دیجیتالیبدویس��اختهش��دهاماملودیهاییبسیار

بدیعوبهیادماندنیخلقکردهاست.
ای��نب��ازیدرسیس��تمهایعاملوین��دوزمیزبانی

میشود.

مجموعهبازیگانگستریMafiaیکیازپرطرفدارترین
بازیهاییکسبکداس��تانیمحسوبمیشود.اگر
چههیچگاههیچیکازدونس��خهمنتشرشدهازاین
مجموعهبهعنوانیکبازیدرخشانشناختهنشدهاند
وهردونس��خهتنهاامتیازاتیمتوس��طتانسبتاخوب
دریافتکردهاندامابازیدوستانعالقهبسیاریبهاین
دوبازینشاندادهاند.2K Gamesبازیهایزیادی
ساختهومنتشرکردهاستاماMafiaهیچگاهیکیاز
بازیهایش��اخصاینغولبزرگصنعتبازینبوده
ونیس��ت.بااینوجود،دوبازیاولازسریMafiaرا
میتوانازپرفروشترینبازیهایاینش��رکتتلقی
2K Gamesکرد.البتههمی��نپرفروشبودنبرای
حواش��یودردسرهاییداشت.درستهمانندمجموعه
فیلمتحس��ینش��دهپدرخوانده،بازیهایسریمافیا
وقایعیراحولافرادیباملیتایتالیایی– آمریکاییبه
تصویرمیکشد.اینقشر،بخشقابلتوجهیازمردم
آمریکاراتش��کیلمیدهد.گانگس��تریامافیایینشان
دادناینافرادباعثش��دکهانتقاداتگس��تردهایبه
س��اختاینبازیصورتگیرد.بسیاریازمردمکشور

ایتالی��ااینبازیراموهنتلقیکردندوآمریکاییهای
ایتالیاییتبارنیزبهعرضهاینبازیاعتراضکردند.اگر
چه2K Gamesبارهابهش��باهتهایساختاریاین
بازیبافیلمپدرخواندهاش��ارهکردامامافیاهرگزمانند
پدرخواندهموردلطفقرارنگرفت،تاجاییکهسرانجام
Steamفروشنس��خهدیجیتالMafia IIرامتوقف

کردتاازحواشیاینبازیدوربماند.
پسازاینوقایع،2K Gamesس��اختنس��خهسوم
 2Kاینبازیرابهش��کلدیگریادام��هداد.انحالل
Czechبهعنوانتوس��عهدهندهدونس��خهاولاین

مجموعه،ش��رایطرابرایس��اختایننس��خهتوسط
یکاس��تودیویجدیدفراهمکرد.Hangar 13یک
اس��تودیویجدیددرزیرمجموعه2K Gamesاست
کهدرسانفرانسیسکومستقرش��دهوآشناییبیشتری
بافرهنگایتالیایی– آمریکاییدارد.درنسخهپیشین،
برخالفآنچهدرپدرخواندهدیدهبودیم،مافیاافرادی
بیادب،خش��ونتطلبوبیمنطقتصویرشدهبودند.
بعدتوجهویژهایتالیاییهابهخانوادهحذفش��دهبودو
همینموضوع،انتقاداترابهاینبازیش��دیدترکرده

بود.2K Gamesازاینانتقاداتبهخوبیدرسگرفته
 Mafiaاس��تامابااینوجودبهنظرمیرسدباساخت
IIIقصدداردبهانتقادهایواردش��دهبهنسخهپیشین
پاس��خبدهد.درتوصی��فداس��تانMafia IIIازیک
جملهکلیدیاستفادهشدهکهبهنظر،کنایهآمیزاست.
"خانوادهآنچیزینیس��تک��هدرآنبهدنیامیآیی،
بلکهآنچیزیاستکهحاضریبهخاطرآنجانترا
 2Kفداکنی".اینعبارت،یکیازجمالتیاس��تکه
GamesدربیانداستانMafia IIIبهکاربردهاست.

داستانبازیدرسال19٦8یعنی٢8سالپسازوقایع
نسخهپیش��یناتفاقمیافتد.قهرمانبازی،یکیتیم
اس��تکهدردورانکودکیدریتیمخانهبزرگش��ده
اس��ت.تمامدورانکودکیونوجوانیاوصرفتالش
برایعضوی��تدریکخانوادهواقعیش��دهاماهرگز
موفقنش��دهاس��ت.درجوانیبهجنگویتنامرفتهو
دربازگش��تازجنگ،موردسوءقصدقرارگرفتهاست.
تالشاوب��رایانتقام،بهایجادی��کخانوادهمافیایی
Mafia IIمنتهیمیشود،درحالیکهاحتماالقهرمان
برایقهرمانجدیدنقشپدرخواندگیایفاخواهدکرد.
گیمپل��یMafia IIIنی��زیکOpen Worldس��وم
ش��خصباماهیتاکش��نمحس��وبمیش��ود.بازی
همچنانفقطیکنفرهخواهدبودوپیشرفتچشمگیر
گرافیکی،مش��خصترینتفاوتایننس��خهبانسخه
پیش��یناس��ت.Mafia IIIیکعنواننسلهشتمی
خالصمحس��وبمیش��ودوس��ازندهآنباارائهپیش
نمایشنشاندادکهMafia IIIیکیازگرافیکیترین

عناوینیاستکهتابهامروزساختهشدهاست.
اینبازیدرکنسولهایXbox One،PS4وویندوز
میزبان��یمیش��ودودربهارآیندهب��هعرضهعمومی

گذاشتهخواهدشد.

مافیا باز می گردد
2k Games از گذشته درس گرفته است

یک تجدید خاطره برای گیم خورهای قدیم
Undertale خوش درخشید

 وحید     صف��ایی

هرس��الب��اعناوینناش��ناختهباگرافی��کبدویو
ابع��ادتکنیکینهچندانپیش��رفتهبرخ��وردمیکنیم
کهبهناگاهازهرعنوانمش��هوروپرهزینهایپیشی

میگیرندودراوجقلههایموفقیتمیایستند.
Undertaleنامعنوانجدیدیاستکهایناتفاقبرای

آنرخدادهاست؛نامیکهتاچندروزپیشهرگزشنیده
نش��دهبودوهیچکسمنتظرعرضهاینبازینبود.دو
هفتهطولکشیدتامنتقدانمتوجهانتشاراینبازیشوند
ودربیشترمواقعاینبازینهبهوسیلهتبلیغاترسانهای
بلکهبهوس��یلهتجربهفوقالعادهبازیکنانوتوصیهاین

بازیبهدیگرانشناختهشدهاست.
درن��گاهاول،Undertaleیکبازیباگرافیک1٦
بیتیاس��ت.رنگهاییکنواخت،بدونسیستمسایه
زنیوکاراکترهایپیکس��لیومکانیزمسادهحرکت،
انیمیش��نضعیفوصداپارامترتاریخمصرفگذشته
قدیم��یرامیت��واندرب��ازیدیدک��هدرترکیببا
ایدههایجالب،Undertaleرابهیکیازجذابترین
بازیهایس��ال٢٠15تبدیلکردهاست.امتیازخیره
کنن��ده97درس��الیکهگذش��ت،برایبس��یاریاز
س��ازندگانخب��رهوقدیمیبازیدرح��دیکرویای
ش��یرینباقیمانداماUndertaleبدونهیچادعایی

اینامتیازراکسبکرد.
Undertaleی��کداس��تانخیال��یدرس��رزمینی

افسانهایاست.انسانهاودیوهادریکنبردقدیمی،
مقابلهمصفآراییمیکنند.انسانپیروزمیشودو
دیوهادرزیرزمینزندانیمیشوند.سالهامیگذردو
دیوهاازخاطرمیروند.دخترکوچولوییکهروییک
تپهدورازخانهمشغولبازیاست،بهناگاهدرونیک
چالهمیافتدوازخانهدیوهاسردرمیآورد.اکنوناو

قصدداردازاینگودالبیانتهاخارجشودو...
داس��تانسادهبس��یارکوتاهوس��ریعروایتمیشود.
درستهمانندبازیهایکالسیکنینتندودردودهه
پیش،دیالوگهادرجمالتیکوتاهوس��ریعوتنهابه
ص��ورتمتنیردوبدلمیش��وندوبدونهیچپیچو

خبربازی

خبربازی
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مشه�د    
علیرضا دیمهکار

محمد برزین
اسفراین

افقـی:

جدولشماره384

اسامی برند    گان مسابقه حل جد    ول شماره ۳8۳
بایت جد    ول شماره ۳82

سالمبایتعزیز.لطفادرموردامکاناتگوشیهایایرانینیزتوضیحدهید.

سالمبایت.ازآقایصفاییبابتمطالبخوبشونممنونم.دستهمتوندردنکند.

سالمبایتعزیز.لطفاطرزدرستکردنApple IDراکاملتوضیحدهید.


سالمبایت.لطفادربارهاتصالکابلHDMIبینکامپیوتروتلویزیونسامسونگ
پالسماوچگونگيتنظیماتصداوتصویردرکامپیوترراتوضیحدهید.باتشکر

سالمبایتجان.لطفاخیلیبیشتردربارهاسمارتفونهااخبار،جدیدترینها،بازیها
ومواردمرتبطبنویسید.باتشکر

سالمبایت.لطفامزایاومعایتگوشيهواويجي٦٠٠راذکرکنید.

سالمبایت.خواهشمندمیکلپتاپمناسببرایدانشجویکامپیوترمعرفیکنید.
فوریباقیمتمناسب.متشکرم

سالمبایت.لطفاسایتونرمافزاردرسیمعرفیکن.

بنویسیدو اندرویدی و تبلتهایویندوزی تفاوت درباره اگرممکناست سالم.
بگوییدکدامیکبهتراست.

سالمبایت.لطفانوت3مدل9٠٠٠و9٠٠5رابررسیکنیدوبگوییدکدامبهتراست.

سالمبایت.لطفامشخصاتیککیستک)سیستم(درحددومیلیونرامعرفی
کنید.

باسالمبهبایتعزیز.لطفایکترفندبرایدانلودونصببرنامههارویمتروی
ویندوز8.1بهمانشاندهید.ممنون

سالمبایت.لطفاازویندوز7هممطالبوویژگیهاییبنویسید.چونهنوزهمان
ویندوزدوستداشتنیبرایکاربرانشاست.

سالمبایت.یکتبلتمعرفیکنکهبرایمتصلشدنبهاینترنتکارایيباالیي
داشتهباشد.

سالمبایت.درموردگوشيQmobileتوضیحدهید.

و تلفنهایهمراههوشمند روی 4G و 3G درباره لطفا عزیز. بایتیهای سالم
کاراییآنهاتوضیحدهید.باتشکر

سالمبایتدانا.یکبازیاستراتژیککهموضوعآنساختوسازباشدکهاحتیاج
بهخالقیتفکریوگرافیکباالییداشتهباشدبرایمامعرفیکن.باسپاسفراوان

ازبایتی

لطفامشخصاتیکسیستمرابرایاجرایمناسببازیهایامروزیباقیمتتوضیح
دهید.باتشکر

احمداسـماعیلزاده-گالبتونخانی-حمیدرضازحمتکش-بردیا
زحمتکـش-محمدعلـیکریمی-محمدحسـنجعفـری-هادی
بروشـکی-ابوالفضلمرشدلو-محمدقاسـمینور-جاللراهچمني
-عليافتادهرحمتـي-امیدصادقینژاد-مصطفیقاسـمی-فایزه
ساداتحسینی-افشینسعیدي-آیدیننوری-عمادجمشیدیمقدم
-سـمیراخلیلیمطلق-فتحا...غفاری-سـیدعمادبـرادران-زهرا
صنعتـي-فریدکفیلیعلمـداری-رضاغالمی-تهمینـهدهقان-
عیسـیدهقان-میترافانیسـاروی-فاطمهنیازمند-سیدمسعود
فیـروزی-حسـینوثوقی-احمـدجلیلییوسـفنژاد-امیرعباس
صانعـی-بیژنکچرانلویـی-پروانهاسـماعیلزاده-علـیخانی-
محمدرحیماسماعیلزاده-پروانهخانی-نعمتاسماعیلزاده-احمد
اسماعیلزاده-ثمانهخلیلی-سمیهخلیلی-عاطفهاسالمی-نوید
الطافی-شـهریارعطایـي-فاطمهکریمي-عليانصـاري-مهرداد
نیستاني-علیقائنی-علیرضاسهامی-سیدهبهنازمیرزایی-مجید
پسندیده-الهاموثوقی-آنیتاژالهپور-سیدهبهنازمیرزایی-مجید
پسندیده-زهراکرمی-سعیدباقری-فاطمهباقری-فرهادآذرنگ
-محمدصابری-هادیشـیبانیدهجی-سـعیدهشرفیصدرآبادی
-اشـرفرنجبر-ناصرشـرفیصدرآبادی-فرزانهشرفیصدرآبادی
-سـعیدشـرفیصدرآبادی-امینوطندوسـت-رضالطفيایلهائي
-اشـرفامیـری-امیددیمی-انسـیهآذرکسـب-حامـدوثوقی

بایت به 2 نفر »یک نفر از مش�هد     و یک نفر از شهرس�ت�ان« از کس�اني که رمز جد    ول نشریه را ارس�ال کنند    ، جوایزي 
به رسم ی��اد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمی��ل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پی���امک 
به ش�ماره 2۰۰۰۹۹۹ قب��ل از چاپ ش�م��اره بعد    ي به د    فتر ب��ایت ارسال شود    . پیامک هاي ارس��الي فقط باید     د    ر 

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

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

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

1-پلتفورمیبرایاپل)صفحه4(-گردشوجهانگردی٢-رخسارهو
چهره-ازکلیدهایصفحهکلید-شناسهاینترنتی3-سمتراست-پر
ازعناصر - نشانی است4- دنیا درسراسر داده پایگاه استفادهترین
جدولتناوبی5-نوودستنخورده-ازپرندگانگوشتخوار-شتر٦-
اقبالوبخت-فرزندذکور7-یکایطولدرسیستمSI-کشوری
آسیاییکهپایتختآنشهرکاتماندواست-گفتوگویخودمانی8-از
نرمافزارهایآفیس-ازورزشهایانفرادی9-الوچینوشکن-از
سایتهایمعروفاینترنتی-پیوستفایل1٠-کشوریدرآمریکای
جنوبی-خانهییالقیزیبا11-راهحلیبرایایجادیکحاشیهامنو

مطمئنمالی)صفحه4(-خالیوپوچ

رمز جد    ول ۳8۴  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)1افقیو9عمودی(-)11افقیو٦عمودی(-)11افقیو4عمودی(-)3افقیو1عمودی(

)4افقیو9عمودی(

)Alexa( رمز جد    ول شم��اره ۳8۳: الکسا

عمـودی:

1-مدیرعاملگوگلبودهاست)صفحه4(٢-روز-برشدرزبانرایانه
-ازشرکتهایمعروفرایانهای3-ازحروفندا-نرمافزاریجهترایت
CD-ازانواعماوسها4-موتورجستوجویروسی-مهربان5-آزاد
ورها-تکراریکحرف-بانگوفریادوآواز٦-شرکتآمریکاییبزرگ
خدماتکامپیوتریکهتوسطمارکاندرسونتاسیسشد– دزداینترنتی
7-پدر8-نش��انهولوگو– پردهمتحرکیکهچش��مرامیپوشاند9-از
انواعزبانهایبرنامهنویسی-آدرساینترنتی1٠-نامقریهحاصلخیزی
درنزدیکیمدینهکهبهحضرتفاطمه)س(بخش��یدهش��دهبود– اندام
فتوسنتزدرگیاه-دام11-یکیازشرکتهایارائهدهندهپهنایبانددر

هند)صفحه5(-مدیرعاملاجراییگوگل)صفحه5(

همـــراهباشـــماجـــدول

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

د    بیر هفته نامه بــایت: 
سید     سعید     طباطبــایی

مد    یـر اجرایي:
مهد    ی یزد    ی نژاد    

شمــاره پیــامک
2000999

شمــاره تماس
 37617000

Email

Byte@Khorasannews.com

نشـانی
بولوار ســازمان آب )شهید     صاد    قی(

د    فتر مرکزی روزنامه خراســان
ضمیمه بایت

اسپیکر مخفی

تصویرفوقاسپیکریبهنامHiddenرانشانمیدهدکهعالوهبرداشتنکیفیت
صدایبسیارمطلوب،امکاناتویژهاینیزدارد.

اینمحصولبیسیم8.5x8.5x2.6اینچبودهو2.2پوندوزندارد.کامپکتبودن،
ش��کلمدوروکوچکیآنباعثمیش��ودکهبهراحتیبت��وانآنرارویازیرمیز
نص��بکرد.پخشصدابهصورت3٦٠درجهووجودآمپلیفایرClass-Dازدیگر

امکاناتاینمحصولاست.
نکتهجالبدرمورداینمحصولمجهزبودنآنبهسنس��ورهایمخصوصیاست
کهباخارجش��دنافرادازمنزلبالفاصلهصدایپخشموسیقیقطعمیشودوبا

ورودبهمنزلبهصورتخودکارروشنمیگردد.
اینمحصول359دالریامکانتنظیمنورراباتوجهبهنوعآهنگوفضاداشتهو

کاربربهراحتیمیتواندبرحسبنیازخودآنراتغییردهد.

صفحه کلیدی مخصوص ورزشکاران 

TKLناماینصفحهکلیداست.صفحهکلیدجدیدالجیتکبااستفادهازآرایهG410

وTenkeylessقس��متعددیراازخانوادهکلیدهاحذفکردهاستوبااینکار
ضمنکاهشابعادوکنترلبهتر،امکانحملآساننیزبهتماممزیتهایآناضافه
شدهاست.بهگفتهالجیتکطراحیارگونومیکاینصفحهکلیدباعثنزدیکترشدن
ماوسبهصفحهکلیدشدهوتسلطبازیدوستانبهبازینیزبیشترمیشود.G410از
سوئیچهایمکانیکیRomer-Gاستفادهمیکندکه25٪سریعترازصفحهکلیدهای
معمولیخواهدبودوعمریبالغبر7٠میلیونکلیکدارد.اینرقم4٠درصدبیشتر
ازمدلهایرقباخواهدبودوبهگفتهالجیتک،عمرG410رابس��یاربیش��ترازقبل
ارتق��اءخواه��دداد.نورپسزمینهاینمحصولازطیفRGBپش��تیبانیکردهوبه
وسیلهنرمافزاراختصاصیکاربرانقادربهانتخابنورهایدلخواهخودهستند.نکته
جالبتوجهدیگراستفادهازفناوریArx Control dockاست.بهوسیلهاینفناوری
کاربرانمیتوانندگوش��یهایهوش��مندخودرابهآنمتصلکردهوبهوسیلهیک

اپلیکیشنرایگان،اطالعاتمهمبازیرادرنمایشگرآنمشاهدهکنند.

شارژ کنید و گرم شوید!

اینوس��یلهمدورکوچکصورتیش��کلدرواقعنوعیشارژرهمراهاستکهمیتواند
دستانشمارانیزگرمکند.

اینمحصولجالبکهذخیرهباتریآن320mAhمیباش��د،دارایدوحالتمختلف
گرمایکموگرمایزیادبودهووبین3٠تا٦٠درجهسانتیگرادقابلتغییراست.

ای��نمحصولکامالEco-friendlyمیباش��دوباتریهایپلیم��ریآنبرایزمان
طوالنیقابلاستفادههستند.

سیستمگرمایشآنبهصورتهوشمندتنظیمشدهوکامالایمنمیباشدوهیچگونه
احتمالسوختگیدرآنوجودندارد.

هردوسطحاینمحصولامکانتولیدگرمادارندوقیمتآن٢٢دالرمیباشد.

سالمتی خود را زیر نظر بگیرید

دماخطقرمزبدنانساناستکهردشدنازآنازناخوشیخبرمیدهد
وباکنترلبهموقعآنمیتوانازخطراتجدیجلوگیریکرد.استفادهاز
Tympaniدماسنجهایسنتیمنطقینیست،بنابرایندماسنجیبهنام
ساختهش��دهکهدرزمانیکوتاهدمایبدنرابهروشدیجیتالمحاسبه
میکند.ازطریقجکهدفن3.5میلیمتریبهتلفنهوش��مندمتصل
میشودوباقرارگرفتندرونگوشبهوسیلهامواجمادونقرمزطیدوثانیه
دمایبدنرادقیقااعالممیکند.اطالعاتایندماسنج٢5دالریکوچکبه
اپلیکیشنمخصوصیارسالمیشودومیتوانبهکمکآنسالمترازیر
نظرداشتوبانزدیکترینکلینیکهابهصورتمستقیمارتباطبرقرارکرد.

تجربه ای از واقعیت مجازی 

شرکتژاپنیH2Lمس��تقردرتوکیو،دستگاهبسیارجالبیراطراحی
ک��ردهکهبهش��مااجازهمیدهدتااحس��اسهایمج��ازیخودرابه
واقعیتتبدیلکنید.ایندس��تگاهنوعیدستبندمجهزبهسنسورهای
متعدداست.سنس��ورهایلمسیقادربهتشخیصحرکاتدستشما
هستندواجازهمیدهدتادرستدستخودراماننددنیایواقعیدریک
واقعیتمجازیتکاندهید.مثالکاربردقیقاحسلمسیکپرندهرابا
همهاحساسهاییکهدرحالتواقعیتجربهمیکند،دردنیایمجازی
احساسخواهدکرد.درواقعاینمحصولرانوعیغوطهوریدردنیای

مجازیتوصیفکردهاند.هنوزاینمحصولدرمرحلهطرحمیباشد.

 شاد ی طباطبایی

دایره امنیتی
Logi Circleناماینمحصولتازهاستکهتا٢4ساعتازتصاویررارویفضایابریسازندهذخیرهمیکندو
عالوهبرآنقادراستتا3ساعتپسازقطعبرقنیزبهاستریمکردنویدئوادامهدهد.الجیتکالبتهایندوربینرا
فراترازیکمدلامنیتیخانگیدرنظرگرفتهومیتوانیدازمیکروفونواسپیکرتعبیهشدهرویآنبهشکلوبکم
برایانجامچتنیزبهرهگیرید.برایایندوربیناپلیکیشنهایiOSواندرویدهمارائهشدهکهبااستفادهازآنها
میتوانیدخالصهویدئوییFast Motionاتفاقاتروزانهرامشاهدهکنید.Logi Circleقادراستویدئوهارابا
روزولوشن720Pو1080Pثبتکندوتصاویرضبطشدهباآنازکیفیتباالوجزئیاتمناسبیبرخوردارهستند.

اینمحصولازماهجاریباقیمت٢٠٠دالربهبازارعرضهخواهدشد.
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