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یادداشت
سعید طباطبایی


پلیس فتا ،هشدار میدهد
ظاه��را تعداد ش��کایات و میزان نارضایتی مردم از مش��کالتی ک��ه در جهان مجازی
برایش��ان به وجود میآید ،در کش��ور ما در حال افزایش بوده و روندی صعودی دارد.
در این رابطه س��رهنگ محمدمهدی کاکوان ،رئیس پلیس فتا ،اظهار کرده اس��ت که
متاسفانه در ماههای اخیر پروندههای متعددی را داشتیم که در آنها فردی با مراجعه به
پلیس فتا اعالم کرده بود که اطالعات درون تلفن همراهش نظیر تصاویر ش��خصی،
ش��مارههای تلفن ،پیامهای مبادل ه ش��ده و موارد خصوصی دیگر از طریقی نامعلوم به
سرقت رفته است و پس از مدتی نیز افرادی با دادن پیامهای تهدیدآمیز اعالم کردهاند
که در صورت عدم پرداخت وجهی ،این تصاویر را منتشر خواهند کرد .وی با بیان این
که هیچ کدام از این افراد نمیدانس��تند که چطور اطالعاتش��ان از تلفن همراهشان به
س��رقت رفته است ،اظهار کرد" :تیمی از کارآگاهان پلیس فتا رسیدگی به این موضوع
را آغ��از ک��رد و در تحقیقات خود متوجه ش��د که فردی با جعل عن��وان تلگرام ،الین،
واتسآپ ،بیتاک یا دیگر شبکههای ارتباطی پیامی را با این مضمون که نرمافزار شما
نیازمند بهروزرس��انی است برای کاربران ارس��ال کرد ه است" .کاکوان اضافه کرد" :در
این پیامها از کاربران خواسته میشود که با ورود به لینکی که آدرس آن در پیام آمده
نسبت به بهروزرسانی یا بهانههای دیگر نظیر تکمیل روند ثبت نام مشکل خود را حل
کنن��د" .وی ادام��ه داد" :پس از ورود به این لینک نیز به کاربران گفته میش��ود که تا
دقایقی دیگر پیامی حاوی عدد برایشان ارسال میشود که الزم است برای اتمام فعالیت
خود این پیام را مجددا به همین شماره ارسال کنند .پس از ارسال این پیام در حقیقت
این اجازه به طرف مقابل داده شده تا به اطالعات داخل گوشی کاربر نظیر عکسها و
تصاویر ،شمارههای تماس ،پیامها و مکالمات طرحشده و نظایر آن دسترسی پیدا کند.
این فضا باعث س��وء استفاده برخی از سودجویان شده که الزم است شهروندان نسبت
به این موضوع حساس و هوشیار باشند".
وی با بیـان این که در گذش��ته چندین مورد از این پروندهها رس��یدگی و کشف شده
است ،اظهـار کرد" :ممکن استبرخی از این موارد نیز منجر به اخاذی و سوء استفاده
از کاربر نش��ود اما برخی از افراد از این طریق قصد دسترس��ی به اطالعات و محتویات
مهم داخل تلفن همراه کاربران را داش��ته باش��ند .ممکن است برخی از این افراد حتی
در خارج از کش��ور دس��ت به چنین اقدامی بزنند؛ به همین دلیل قویا به ش��هروندان و
کاربران این فضاها هش��دار میدهم که از پاسخ به چنین پیامهایی جدا خودداری کنند
و بدانند که اگر این نرمافزارها قصد بهروزرس��انی ورژن جدید خود را داش��ته باش��ند از
ش��یوههای دیگ��ر موضوع را به آنان اطالع میدهند و به هی��چ عنوان با کاربر چت یا
گفتوگو نمیکنند".
همچنین برای جلوگیری یا محدود شدن این مشکالت الزم است که شهروندان برای
بهروزرس��انی نرمافزارهای خود به سایتها و نرمافزارهای مجازی که به همین منظور
طراحی شده است ،مراجعه کنند .این اکانتهای جعلی هیچ کدام دارای اعتبار نیست و
نباید به آنها اعتماد کرد .تنها کدی که کاربران باید وارد کنند کدی است که در هنگام
ورود به این نرمافزارها از طریق اساماس برای آنان ارسال میشود .بنابراین هیچ گاه
هی��چ ی��ک از نرمافزارهای ارتباطی از کاربران خ��ود نمیخواهند که در فضای چت یا
همان گفتوگو ،کدی را برایشان ارسال کنند.
این درس��ـت اس��ت که اپلیکیش��نهای ارتباطی تلفن همراه در ح��ال حاضر در اوج
محبوبیت خود در میان کاربران تلفنهای هوش��مند قرار دارند اما خوب اس��ت که در
زمان کار کردن با آنها کمی احتیاط بیشتری داشته باشیم تا دچار دردسرهای غیرقابل
جبران نشویم.

درمیان بحث پردامنهای که بر سر ایمنی شهر و شهروندان
در برابر زلزله و بالیای طبیعی در گرفته است آیا به این سوال
فکر کردهاید که در صورت بروز چنین بحرانی شبکه ارتباطی
کشور چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد .آن هم در روزگاری که
بارهاوبارهاازسویاپراتورهایمختلفتلفنهمراهمیشنویم
یا در تبلیغات آنها مشاهده میکنیم شبکه نسل چهارم یا
همان  4Gراهاندازی شده و برای استفاده کاربران آماده است  .
شبکههایی با تعداد کاربران بیشتر مانند ایرانسل و همراه اول
در حال حاضر این خدمات را البته بسته به منطقهای که در
آن حضور دارید در اختیار شما قرار میدهند و البته شبکه
نسل چهارم اپراتور رایتل نیز بهتازگی آغاز بهکار کرده است  .
با این اوصاف ،آیا جدیدترین نسل شبکههای ارتباطی در
کشور ما امکاناتی مشابه با دیگر کشورها از لحاظ پوشش،
سرعت و پایداری در اختیار کاربران قرار میدهند؟  این
پرسشی است که فقط با مقایسه این فاکتورها در شبکههای
موجود در کشور ما و اپراتورهای سایر کشورها میتوان به
آن پاسخ داد  .یکی از منابعی که در این زمینه میتوان به
آن رجوع کرد ،وبسایت  Opensignalاست که از طریق
اطالعات بهدستآمده از سوی کاربران به ارزیابی وضعیت
شبکههای تلفن همراه و فاکتورهای مختلف آن میپردازد  .
این وبسایت بهخوبی توانسته در زمینه ویژگیهای مختلف
شبکههای تلفن همراه آمارهایی با قابلیت دسترسی توسط
تمامی کاربران را منتشر کند  .پیش از هرچیز مدنظر داشته
باشید درحالحاضر دریافت ارتباط  ٢٠مگابیت بر ثانیهای
در کشورهای مختلف به امری متداول تبدیل شده که
یکی از دالیل آن بهرهمندی از تکنیکهای جدید LTE-
 Advancedاست .براساس گزارش این وبسایت ،آن چه
مشخص است ،پوشش شبکه ایرانسل در فصل تابستان در
مقایسه با بهار بهبود یافته اما رقیب جدید یعنی همراه اول
از میانگین سرعت باالتری بهرهمند است  .پوشش شبکه
ایرانسل از 41درصد به  49درصد رسیده و سرعت شبکه
نیز از دو مگابیت بر ثانیه به سه مگابیت بر ثانیه افزایش یافته
است  .پوشش شبکه همراه اول نیز درحالحاضر  2 8درصد
بوده اما سرعت دانلود چهار مگابیت بر ثانیه است .در مقام
مقایسه،درحالحاضراپراتورهایکرهجنوبیبهترینعملکرد
را داشته و همگی سرعتی فراتر از  25مگابیت بر ثانیه دارند
و پوشش آنها نیز تقریبا در همه مکانها موجود است  .سه
اپراتور اصلی سنگاپور پس از آنها قرار دارند که اگرچه از نظر
سرعت رقبای کرهای خود را پشتسر گذاشتهاند ،اما از نظر
پوشش شبکه توانایی رقابت با آنها را ندارند .ستاره واقعی این
مقایسه نیز اپراتور کرهای  Telecom’s Ollehاست که
نهتنها یکی از سریعترین شبکههای موجود در جهان را به
کاربران ارائه میدهد ،بلکه ٩ ٦درصد زمان سیگنالهای فعال
 LTEرا از آن شاهد هستیم  .نسبت زمانی که کاربر ،سیگنال
 LTEرا در اختیار دارد یا همان پوشش زمانی ،مشخصه اصلی
است  .درواقع این پارامتر نسبت زمانی را درباره کاربری که
به یک شبکه خاص چه در محیط بسته و چه در محیط باز

اپراتورهای کره جنوبی ،سرعتی بیشتر از  25مگابایت را برای کاربران ارائه میدهند

رده آخر کشورهای برخوردار از  4Gبرای ایران
اپراتورهای کرهجنوبی بهترین عملکرد را داش�ته و همگی س�رعتی فراتر از 25
مگابیت بر ثانیه دارند و پوشش آنها نیز تقریبا در همه مکانها موجود است

یا در حال حرکت متصل است ،سنجیده و برحسب درصد
بیان میکند  .برای مثال ،در صورتی که یک شبکه LTE
از پوشش زمانی  80درصدی بهرهمند شود ،به معنای آن
است که کاربران این شبکه میتوانند سیگنال  LTEرا در
 80درصد مواقع دریافت کنند  .در این قسمت بهطور کلی
کشور ما از جایگاه  64به جایگاه  61در مدتزمان یادشده،
رسیده است .در میان اپراتورهای تلفن همراه نیز ایرانسل در
میان  145اپراتور ،جایگاه  126را داشته و اکنون در میان
 183اپراتور کشورهای مختلف جهان در رتبه  143قرار دارد  .
همراه اول نیز در میان  183اپراتور در جایگاه  179قرار دارد.
مدنظر داشته باشید این مقایسهها در نسخه اول مربوط به
فصل بهار و در نسخه دوم مربوط به فصل تابستان هستند و
به همین دلیل اطالعاتی برای فصل بهار شبکه همراه اول
ثبت نشده است  .بار دیگر شبکههای تلفن همراه در کره
در این قسمت نیز پیشتاز فناوری  LTEهستند .کاربران این
شبکههای همراه در 97درصد زمان میتوانند از شبکه LTE
استفاده کنند تا شبکه نسل چهارم نیز در این کشور فراگیری
مانند شبکههای نسل دوم و سوم داشته باشد  .آن چه در این
قسمت تحسینبرانگیز است ،ثبت عدد  99.6درصد برای
اپراتور کرهای LG U +است .کشور ژاپن نیز در این قسمت
امتیاز خوبی را به خود اختصاص داد اما بهجز هشت کشور
اول فهرست ،هیچ کشور دیگری نتوانسته پوشش سیگنالی
بیشتر از  80درصد را برای خود ثبت کند  .در حال حاضر
این عدد برای همراه اول  28درصد است و ایرانسل نیز
توانسته خود را از  41درصد به  49درصد برساند  .سرعت
شبکه نسل چهارم آن در یکسال گذشته تقریبا دوبرابر شده

است.نیوزیلندبهعنوانبرجستهترینکشورحاضردرفهرست
مدنظر قرار میگیرد  .این کشور با وجود آنکه شبکه  LTEرا
برای اولینبار دو سال پیش راهاندازی کرده و اگرچه هنوز
 LTE-Advancedبه این کشور راه نیافته ،اما دو اپراتور
 Sparkو ودافون توانستهاند ظرفیت باالیی را در این حوزه
به کاربران عرضه کنند  .متوسط سرعت دانلود در شبکهLTE
در کشور ما در بازه زمانی یادشده از دو مگابیت بر ثانیه به
سه مگابیت بر ثانیه رسیده است  .این در حالی است که
این سرعت برای کشور نیوزیلند  36مگابیت بر ثانیه ،برای
کشور بحرین  13مگابیت بر ثانیه ،قطر هشت مگابیت بر
ثانیه و در پاکستان چهار مگابیت بر ثانیه است  .در صورتی
که بخواهیم بر حسب اپراتور به تحلیل این سرعت بپردازیم،
سرعت شبکه ایرانسل از دو مگابیت بر ثانیه به سه مگابیت
بر ثانیه رسیده و سرعت شبکه همراه اول نیز چهار مگابیت
بر ثانیه است  .مدنظر داشته باشید در این بررسی از اطالعات
 325هزار و  221نفر کاربر برنامه اندرویدی OpenSignal
استفادهشدهوبنابردالیلینامشخص،کاربرانسیستمعامل
 iOSدر این بررسی شرکت داده نشدهاند  .از سوی دیگر،
بهمنظور مشخصکردن معیار متوسط سرعت در یک کشور
از تستهای معتبر در داخل کشور ،استفاده شده و اپراتورهایی
که از حضور در این بررسی به دلیل کمبودن تعداد جامعه
آماری حذف شدهاند نیز مدنظر قرار گرفتهاند  .به همین
دلیل شاهد یم که میانگین سرعت شبکه نسل چهارم در
کشور ما با میانگین سرعت دو اپراتور ایرانسل و همراه اول،
متفاوت است ( .اعم از تلفن و اینترنت و  ) ...شاهرگ زندگی
مردم به حساب میآید.
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از می�ان  ۴۰۰ثروتمند آمریکایی هم اکنون  ۵۳نفر آنان در صنعت تکنولوژی
هس�تند و پنج نفر از  10ثروتمند باالی لیست را ثروتمندان دنیای تکنولوژی
تشکیل میدهند
جدیدترین فهرست ثروتمندان جهان منتشر شد

ثروتمندان جهان ،آیتیمن هستند
زمانی تنه��ا ثروتمند دنی��ای تکنولوژی که در لیس��ت
ثروتمن��دان جهان ق��رار میگرفت بیلگیت��س بود .اما
شرایط فرق کرده اس��ت و در حال حاضر همه میدانند
که یکی از پولس��ازترین صنایع موجود در جهان صنعت
فناوری اطالعات اس��ت .مروری بر لیست  400ثروتمند
جدید جهان و آمریکا که همه ساله توسط فوربس منتشر
میشود حاال تغییرات جدیدی را به همه نشان میدهد  .
از میان  ۴۰۰ثروتمند آمریکایی هم اکنون  ۵۳نفر آنان در
صنعت تکنولوژی هستند و پنج نفر از  10ثروتمند باالی
لیست را ثروتمندان دنیای تکنولوژی تشکیل میدهند.
جف بزوس با آمازون پولدار شد
زمانی که آمازون س��ود فصل دوم مال��یاش را اعالم
ک��رد نتایج اعجاب آور بود .عملکرد عالی آمازون باعث
ش��د قیمت سهام آمازون نس��بت به یک سال قبل ۶۴
درص��د افزایش یاب��د و این  16 /5میلی��ارد دالر را به
ثروت جف ب��زوس اضافه کرد .این میزان ثروت باعث
ش��د که بنیانگذار آمازون باالترین درآمد سال ۲۰۱۵
را در لیس��ت  ۴۰۰میلیاردر جه��ان از آن خود کند و در
جایگاه س��ومین ثروتمند صنع��ت تکنولوژی در آمریکا
بایستد  .افزایش سهام آمازون که در آغاز به  20درصد
رسید باعث پیشی گرفتن این خرده فروش اینترنتی از
بزرگترین فروش��گاه فیزیکی آمریکا یعنی وال مارت
شد .جف بزوس در همان نخستین روزهای این افزایش
سهام به دلیل در اختیار داشتن  83میلیون سهم از این
ش��رکت  8میلیارد دالر به ثروتش اضافه شد که برای
قراردادن او در لیست  200ثروتمند اول جهان کافی بود.

موفقیت آمازون بس��یار باالتر از پیشبینی تحلیلگرانی
چون تامس��ون رویترز بود و بسیاری آن را نتیجه توجه
به س��رویسهای رایانش اب��ری میدانند که درآمد آن
در این فص��ل به  1/82میلیارد دالر رس��ید .این یعنی
 81درصد رش��د نسبت به س��ال قبل .اعالم حضور در
بازارهای جدیدی چون هند نیز به افزایش خوشبینیها
نس��بت به این خرده فروش آنالین کمک کرد .فروش
آمازون تنها در آمریکای ش��مالی  ۲۶درصد نس��بت به
سال قبل رشد نشان داد و به  13/79میلیارد دالر رسید  .
البته رشد فروش شرکت در جهان  ۳درصد اعالم شده
است .آمازون پیشبینی کرده که فروش این شرکت در
فصل مالی بعدی بین  23/5تا  25/5میلیارد دالر خواهد
بود .چنین موفقیتی جف بزوس را از نظر ثروت باالتر از
مارک زوکربرگ ،مدیرعامل فیسبوک و س��رگی برین
و لری پیج قرار داد.
بیل گیتس چند سال است که اول است
ش��اید اگر هرکس دیگری به جز بیل گیتس 5میلیارد
دالر از ثروتش را در یک س��ال از دس��ت میداد ،االن
یک ناکام و شکس��ت خورده واقعی لقب میگرفت اما
بیل گیتس آنقدر ثروت طی سالهای قبل اندوخته که
چند میلیارد دالر نه تاثیری در ثروتش دارد و نه در رتبه
اولش در لیس��ت  400ثروتمند فورب��س .ارزش دارایی
بی��ل گیتس ه��م اکنون  76میلیارد دالر اس��ت .اما در
س��پتامبر  2014او  81میلیارد دالر ثروت داش��ت .بیل
گیتس طبیعتا در لیست  10ثروتمند صنعت تکنولوژی
هم رتبه نخست دارد.

لری الیسون ،پولدار پسرفت کرده
اگر بیل گیتس طی یک سال  5میلیارد دالر از ثروتش
کاسته شد ،لری الیسون در ماه مارس ( 2015حدود
اردیبهشت  )94چیزی در حد  54میلیارد دالر ثروت
داشت اما ثروت او االن با افت  6/5میلیــارد دالر
به  47/5میلیارد دالر رسیده است .لری الیسون سال
گذشته از مدیرعاملی شرکت اوراکل کنار کشید اما هنوز
یکی از قویترین تصمیمگیران این شرکت که خودش
آن را بنا گذاشته ،محسوب میشود .لری الیسون در
لیست  400ثروتمند آمریکا در رتبه سوم (پس از وارن
بافت) و در جایگاه دومین ثروتمند صنعت تکنولوژی
است.افت چند ماه اخیر اوراکل در حالی رخ میدهد که
این شرکت برنامههای جدیدی را برای رایانش ابری به
اجرا درآورده است.
زوکربرگ هفتمین آمریکایی پولدار است
م��ارک زوکرب��رگ  31س��اله در س��ال  2011یعن��ی
چهارس��ال قبل  17میلیارد ثروت داشت اما حاال ثروت
او به  40میلیارد دالر رسیده است .مدیرعامل فیسبوک
از س��ال قبل تا حاال  6/3میلیارد دالر به ثروتش افزوده
ش��ده و برای نخس��تینبار به لیس��ت  10ثروتمند اول
آمریکا راه پیدا کرده و در رتبه هفتم این لیست ایستاده
اس��ت .زوکربرگ در دنیای تکنول��وژی در رده چهارم
ثروت اس��ت  .در ماه اوت تع��داد کاربران فیسبوک به
یک میلیارد نفر رسید .خرید استارتآپ واقعیت افزوده
 OCULUSدر سال گذشته و اعالم اینکه هدستهای
  Riftای��ن ش��رکت از اوایل  2016وارد بازار میش��ود
یکی از دالیل رشد سهام و موفقیت  6/3میلیارد دالری
زوکربرگ است  .
لری پیج و دارایی بدون تغییرش
ثروت لریپیج طی چند س��ال اخی��ر روند ثابتی را طی
کرده و بیش از حدود  30میلیارد دالر بوده است .در ماه
آگوس��ت لری پیج گفت که بخشی از مسئولیتهایش
را به س��اندار پیچ��ی ،مدیر بخش جس��توجوی خود
س��پرده است  .همچنین تغییرات ساختاری جدیدی نیز
در گوگل ش��کل گرفت که تاس��یس یک شرکت مادر
به ن��ام آلفابت از آن جمله بود .ای��ن تغییرات منجر به
استقالل بیش��تر استارتآپهای زیر مجموعه گوگل و
تمرکز این شرکت روی تجارت اصلی خود شد .لریپیج
هم اکن��ون دهمین ثروتمند آمریکا و پنجمین ثروتمند
صنعت تکنولوژی است.
همه این موارد نشان میدهد که صنعتی که تا چند سال
پیش فقط جوانها به س��راغ آن میرفتند این روزها تا
چه حد همهگیر شده و تمامی این افراد به ما نشان دادند
که با ایدهای جالب و کم نظیر و با بهرهگیری از نیروی
ذهن��ی میتوان به ثروتی باورنکردنی دس��ت پیدا کرد.
ثروتی که ممکن اس��ت با سالها کار و تالش فیزیکی
به هیچ عنوان حتی نتوان به آن نزدیک هم شد.

یادداشت
گلسـا ماهیـان

آتش بس برای گوگل و مایکروسافت
دعوا میان شرکتهای فناوری به یک مسئله بسیار عادی تبدیل شده است و معموال
در طول س��ال میبینیم که چند بار شرکتهای مختلف با یکدیگر درگیر شده و حتی
ب��ه صورت جدی از هم ش��کایت میکنند و روند ش��کایات خ��ود را در دادگاه پیگیر
میش��وند .اما ظاهرا گوگل و مایکروس��افت خسته ش��ده و تصمیم به صلح گرفتهاند
که البته این صلح هم پس از یک مدت طوالنی و کلی ش��کایت انجام گرفته اس��ت.
دو غول بزرگ صنعت فناوری اطالعات بعد از پنج س��ال کش��مکش باالخره تصمیم
گرفتند به جنگ بر سر مالکیت فکری اختراعات ثبت شده خود ،پایان دهند .در مدت
پنج س��ال گذشته ،این دو ش��رکت  18دعوای قانونی را در زمینه کاربرد فناوریهای
مختلف در گوشیهای تلفن هوشمند ،وای فای و سایر زمینههای فنی ،علیه یکدیگر
طرح کرده بودند.
جزئیات مصالحه دو ش��رکت هنوز مشخص نیست ،اما آنها طی یک بیانیه مشترک
اعالم کردند که قرار اس��ت درب��اره جوانب مختلف برخی از اختراعات ثبت ش��ده ،با
یکدیگ��ر هم��کاری کنند .این آخرین اقدام ش��رکتهای فناوری ب��رای خارج کردن
دعاوی مربوط به اختراعات ثبت ش��ده از دادگاهها اس��ت .در س��الهای اخیر با تغییر
رویکرد ش��رکتها در راس��تای تجاری س��ازی اختراعات ثبت ش��ده ،میزان دعاوی
حقوقی ،به ویژه در حوزه نرم افزارها ،افزایش یافته اس��ت .اما اخیرا رویه ش��رکتها
تغییر کرده اس��ت و از طرح دعاوی حقوقی به صدور مجوز لیس��انس ،روی آوردهاند.
دو ش��رکت گوگل و مایکروسافت به عنوان بخشی از توافق خود متعهد شدند تمامی
دعاوی مطروحه درباره سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری اختراعات را خاتمه دهند
و توافق کردند که در زمینه تجاری س��ازی تعداد مشخصی از اختراعات ثبت شده ،با
یکدیگر همکاری کنند.
همچنین دو ش��رکت انتظار دارند به منظ��ور ارتقای کیفی خدمات و محصوالت ارائه
شده به مشتریان ،در آینده در زمینههای دیگری نیز با یکدیگر همکاری کنند .شرکت
گوگل در س��ال  2011ب��ا خرید هلدینگ موتوروال موبیلیتی ب��ه قیمت  12.5میلیارد
دالر ،مجموعه بزرگی از اختراعات ثبت ش��ده این ش��رکت را در حوزه گوش��یهای
موبای��ل و فناوریهای ش��بکه تصاحب کرد .در س��ال  2014ش��رکت گ��وگل امتیاز
هلدینگ موتوروال موبیلیتی را به قیمت  2.91میلیارد دالر به شرکت لنوو واگذار کرد
و امتیاز بخش عمده اختراعات ثبت ش��ده آن را برای خود حفظ کرد .تعداد زیادی از
دعاوی طرح ش��ده بین مایکروس��افت و گوگل مربوط به همین امتیازات بوده است.
ش��رکت مایکروسافت نیز گوگل را به دلیل استفاده از امتیاز یک اختراع درباره ارسال
پیغامه��ای متن��ی طوالنی تحت تعقیب قانونی قرار داد .این اختراع ،در زمان ارس��ال
پیغ��ام متنی طوالنی امکان تبدیل آن را ب��ه پیغامهای کوچکتر فراهم میکند و پس
از ارس��ال پیغامهای کوتاه و دریافت آنها توس��ط شخص مخاطب ،تمام این پیغامها
مجددا به هم وصل شده و در نهایت پیغام اصلی در گوشی وی نمایش داده میشود.
یکی دیگر از دعاوی که آتش جنگ دو ش��رکت را دامن زد ،به سیس��تم بازی Xbox
مربوط میش��د .مایکروس��افت مدعی بود ش��رکت موتوروال نتوانس��ته است به تعهد
خود مبنی بر صدور منصفانه مجوزهای بهره برداری از فناوریهای فش��رده س��ازی
فایلهای ویدئویی و ش��بکههای بیس��یم ،عمل کند .دادگاه این ادعا را وارد دانست.
س��خنگوی مایکروسافت گفت ،با وجود مصالحه دو شرکت هیچ تضمینی وجود ندارد
که در آینده این دو ش��رکت مجددا اقدام به طرح دعوا علیه یکدیگر نکنند .در س��ال
میالدی گذش��ته نیز دو شرکت سامس��ونگ و اپل ،دعاوی خود را در زمینه اختراعات
ثبت شده با مصالحه خاتمه دادند.
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لینــــکدونی
سبز پوشان نظامی

علیرضــا مظاهـری

از خدمات الکترونیکی انتظامی پلیس استفاده کنید

به مناس�بت روز نی�روی انتظامی در اولین لینک امروز به وبس�ایت این
س�ازمان نظامی خواهیم پرداخت .در وبس�ایت پلیس ضمن آشنایی با
تاریخچه این نهاد نظامی ،میتوانید از اخبار خبرگزاری پلیس مطلع شده،
از میزان تخلفات رانندگی خود آگاه گشته ،مطالعات مرتبط را مطالعه نموده
و از مش�اورههای غیر حضوری این سایت بهرهمند شوید .از بخشهای
مختلف خدماتی وبس�ایت پلی�س میتوان به س�ازمان وظیفه عمومی،
پلیس پیش�گیری ،پلیس راهور ،پلی�س بینالملل ،مرکز ام�ور ایثارگران
ناجا ،دانشکده علوم انتظامی ،پلیس فتا ،پلیس آگاهی و پژوهشکده علوم
انتظامی اشاره کرد.
www.police.ir

پزشک حیوانات

با بیماریهای انواع پرندگان ،دام و طیور آشنا شوید

دومین وبسایت انتخابی لینکدونی این هفته را به مناسبت روز دامپزشکی
به یک سایت تخصصی درباره این موضوع اختصاص دادهایم .در این سایت
تخصصیمیتوانیدبرترینمقاالت،کتبوجزواتدامپزشکیرامطالعهنموده
و از تصاویر مربوطه استفاده کنید  .همچنین شما قادر خواهید بود ضمن اطالع
از اخبار دامپزشکی ،از آرشیو موضوعی وبسایت در زمینههایی همچون تلقیح
مصنوعی ،بیماریهای گاو ،مامای�ی در حیوانات اهلی ،بیماریهای پرندگان
زینتی،بخشواکسن،گروههایخونیدرحیواناتمختلف،انواعداروهایمورد
استفاده در دامپزشکی و موارد مفید دیگر بهرهمند شوید.

معنای دیگری برای پول تو جیبی
به گزارش همش��هری آنالین به نق��ل از مهر ،معاون
ش��رکت مخابرات ای��ران ،زارعیان با اش��اره به این که
تعرفههای مخابراتی در صورت عادالنه شدن میتواند
در س��رمایه گذاری تلفن ثابت موثر واقع ش��ود ،گفت:
"ه��م اکن��ون آمادگی داریم ک��ه با دریاف��ت  ۱۰هزار
تومان از مش��ترکان ش��هری در هر دوره  ۲ماهه ،کل
ارتباطات ش��بکه مخابرات را به ص��ورت رایگان ارائه
کنی��م .همچنین در این طرح مخاب��رات آمادگی آن را
دارد که با دریافت سه هزار تومان از مشترکان روستایی
ارتباطات روس��تایی و درون ش��بکه مخابرات را نیز به
صورت رایگان ارائه دهد".
متاسفانه باید گفت که مشترک برای مخابرات و مدیران
آن در فهرست اولویتهایش��ان پایینترین رده را دارد

و این موضوع از همین گفت��ه آقای زارعیان به وضوح
پیداس��ت .مخابرات ب��ا طرح چنی��ن موضوعاتی ،خواه
جدی باش��د یا ش��وخی ،به دنبال این اس��ت که بتواند
درآمد ماهیانه خود را ثابت کند؛ حال ممکن اس��ت این
درآمد کمتر از متوس��ط درآمدهایش در دورههای قبل
باشد یا حتی بیشتر از آن .این نشان از این موضوع دارد
که ماهیت مخابرات نه تنها خصوصی نشده بلکه بدتر
از حتی آن زمانی است که دولتی بوده است .مدیران در
شرکتهای خصوصی باید از ذهنهای پویایی برخوردار
باش��ند ت��ا بتوانند این اف��ت و خیزهای ش��رکتهای
متبوعش��ان را در کنترل خود درآورند .داش��تن دغدغه
مالی برای حیات یک شرکت بد نیست اما نباید رسالت
این شرکت تحتالشعاع دغدغههای مالی آن قرار گیرد.

مایکروسافت به رایگان برنامه نویسی آموزش می دهد

سکویی از گام دهم

www.veterinary.vcp.ir

صرفا جهت بانوان

تکنیکهای نگهداری از کودک خود را بهتر بشناسید
س�ومین لینک این هفته به وبس�ایتی مخصوص بانوان اختص�اص دارد.
وبس�ایت بانوک�ده مکانی متف�اوت برای بان�وان ایرانی میباش�د .در این
وبسایت سرفصلهایی نظیر سر آشپز ،هنرکده ،مد و لباس ،آرایش و زیبایی،
خانهداری ،کودکستان ،سالمت ،ورزش ،تناسب اندام و مجله تصویری وجود
دارد .بانوان در این وبسایت میتوانند روش درست کردن غذاهای جدید را
آموزش دیده ،دوخت انواع لباس را آموخته ،با تکنیکهای بچهداری ،تغذیه
کودک و بیماریهای کودکان آش�نا ش�ده ،با آموزشهای ورزشی به تناسب
اندام رسیده و از مجله تصویری وبسایت 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
میشود .در این ماهنامه تخصصی شما با الگوها ،مدلها و جدیدترین
طرحهای روز ،چکیده ژورنالهای معتبر ،پوشاک زنانه ،مردانه و بچهگانه،
الگوهای یک به یک و مدل و طرحهایی متناسب با زمانهای مختلف
آشنا شده و از اخبار ،اطالعات و مطالب آموزنده دنیای پوشاک ،سرگرمی
و کاردستیهای دوخت و دوز مطلع خواهید شد .همچنین در وبسایت
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

مدتی اس��ت که از معرفی نس��ل دهم خانواده ویندوز
توس��ط مایکروس��افت میگذرد و این ش��رکت برای
معرف��ی این محص��ول خود گرد و خ��اک عجیبی در
اینترنت به پا کرد .از آن جا که مایکروس��افت به این
محصول خود چوب حراج زد و بهروزرس��انی آن را به
رای��گان از طریق اینترنت برای هم��ه کاربران دنیا و
برای تمام نسخههای خود از  XPگرفته تا ویندوز 8.1
و از نسخههای خریداری شده ویندوز گرفته تا نسخه
های تقلبی ،ممکن ساخت ،نشان از آن دارد که برای
این نس��خه از ویندوز برنامه خاص��ی دارد .به احتمال
زیاد هنوز باید با نام اریک اش��میت آش��نا باشید .وی
برای مدتی مدیرعامل گوگل بود و بعد از آن نیز مدتی
ریاس��ت هیات مدیره این ش��رکت بزرگ اینترنتی را
برعهده گرفت .یک بار وی در یکی از س��خنرانیهای
خود گفت ک��ه باید بتوانید برای برخ��ورداری از یک
حاشیه امن و مطمئن مالی ،یک پلتفورم ایجاد کنید.
هرچن��د پی��ش از اش��میت ،اس��تیو جاب��ز مدیرعامل
مع��روف اپل ب��ه این موضوع پی برده ب��ود و بارها از

چنین ای��دهای در آیتیونز و فروش��گاه نرمافزاری اپل
استور اس��تفاده کرده بود اما گوگل هم بعدها با ایجاد
اندروید و فروش��گاه نرمافزاری گوگل پلی نیز به این
مهم دست یافت.
مایکروس��افت اما از این معرک��ه به خاطر تفکر جدای
خ��ود عقب افتاد .طرز فکر مایکروس��افت این بود که
پلتف��ورم خود را که در این جا ویندوز اس��ت به قیمت
نه چندان ارزان بفروش��د نه این که آن را رایگان داده
و مش��تریان خود را به فعالی��ت روی آن ترغیب کند.
باالخره مایکروس��افت هم با نحوه ارائه ویندوز  10به
کاربران نشان داد که اندکی در خط فکری خود تغییر
ایجاد کرده است.
حاال هم بع��د از آن نمایش توفانی قصد دارد به تمام
کاربران خود نحوه نوشتن برنامههای ویندوز  10را به
رایگان آموزش دهد.
از ای��ن رو هفتـه گذش��ته مایکروس��افت اعالم کرد
کـه دورههـای آمـوزش��ی رایگان را بـرای کس��انـی
کـ��ه هیـچ چیـز از برنـامـهنویـس��ی نمیدانـنـد ،در

نش��ــانی  goo.gl/JDTF6Rق��رار داده اس��ت .این
دورهه��ای آموزش��ی ش��امل ایج��اد برنامههای کلی
ب��رای اجرا در رایانههای خانگی ،گوش��یها ،تبلتها،
هلولنز مایکروسافت ،ایکسباکس و سخـتافزارهای
 Raspberry Piکه نس��خههای مختلف ویندوز 10
را اجرا میکنند ،میش��ود و متقاضی��ان باید عالوه بر
داش��تن ویندوز  10از نسخه رایگان Visual Studio
 2015که  Community Editionنام گرفته استفاده
کنند .هر چند گفته ش��ده که متقاضیان باید آش��نایی
کوچک��ی با برنامهنویس��ی در  C#داش��ته باش��ند اما
مایکروسافت کار افرادی را که حتی برنامهنویسی C#
نمیدانند س��اده ساخته و برای آنها نیز فیلم آموزشی
ایجاد کرده است.
این دورهها در دو بخش یکی برای ساختن برنامههای
س��اده به منظ��ور تقویت مهارتهای پای��ه و دیگری
طراح��ی و پیادهس��ازی چهار برنامه پیچی��ده از قبیل
یک بازی س��اده ،یک برنامه آب و هواشناسی و یک
دایرهالمعارف ایجاد شده است.
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تاییدی بر گرانی اینترنت در ایران
مسئوالن وزارت ارتباطات بارها اعالم کردهاند قیمت
اینترنت در ایران ارزان اس��ت .با بررسی گزارشهای
ارائ��ه ش��ده در مورد قیم��ت اینترنت در کش��ورهای
مختلف به وضوح میتوان دید اینترنت در ایران نسبت
به بعضی از کش��ورهای همسایه نه تنها گرانتر است
بلکه تفاوت قیمت قابل توجهی دارد.
هفته گذش��ته مع��اون وزیر ارتباطات اذع��ان کرد در
بخش اینترن��ت موبایل ،قیمت ما ارزانترین نیس��ت
و ب��رای دانل��ود یک فیل��م از این طری��ق هزینه آن
گران تمام میش��ود .جای ش��کرش باقی اس��ت که
باالخره یکی از مس��ئوالن گران ب��ودن اینترنت تلفن
هم��راه را پذیرفت اما همچنان تاکی��د دارند در حوزه
اینترنت ثابت یا به عبارتی اینترنت پرس��رعت خانگی

از ارزانترینها هس��تیم .در توجیه این مسئله ،معاون
وزارت ارتباطات اعالم کرده اس��ت که قیمت اینترنت
در زیرس��اخت کاهش داش��ته اس��ت اما شرکتها در
قیم��ت نهایی خود تغییری اعم��ال نکردهاند .به گفته
این مقام مس��ئول چنانچ��ه هزینههای این بخش 10
برابر کم ش��ود باز هم فایده ندارد چراکه شرکتهای
ارائه دهنده اینترنت پرس��رعت حاضر به ارائه تخفیف
به کاربر نهایی نیستند.
ب��ا توجه به این که در حال حاض��ر حدود  40میلیون
س��یمکارت متصل به اینترنت در کش��ور وجود دارد،
کاه��ش هزینهه��ا در این بخ��ش ض��روری به نظر
میرسد .انتظار میرود مسئوالن ذیربط توجه بیشتری
به این مسئله داشته باشند.

پیشنهادهفته
ارتباطات سریع

رشیـد زارعی


به سریعترین وجه ممکن از امکانات در ویندوز بهرهمند شوید

اولین نرمافزار پیشنهادی این هفته به برنامهای جهت دسترسی سریع به
فایلها اختصاص دارد Winstep Nexus .نرمافزاری با دسترس�یهای
فوقالعاده س�ریع به منظور زیباسازی و آسانس�ازی ارتباط با برنامههای
مختلف در ویندوز میباشد .شما با این برنامه میتوانید کارهای مختلفی را
برای ارتباط با برنامهها و پوشهها در ویندوز انجام داده و از ارائه امکانات به
سریعترین وجه ممکن برخوردار شوید .از ویژگیهای کلیدی این نرمافزار
میتوان به امکان پیشبینی وضع هوای بیش از  ۳۹هزار 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

تجهیز ایستگاههای قطار هند به اینترنت پرسرعت Wi-Fi

ایستگاه قطار به پرواز در میآید

نخس��ت وزی��ر هن��د در دیدار ب��ا "س��اندار پیچای"،
مدیرعامل هندیتبار شرکت گوگل از تامین  WiFiدر
ایستگاههای قطار این کشور و دسترسی میلیونها نفر
از مردم هند به پهنای باند پرسرعت خبر داد.
ایستگاههای آنالین
بر اس��اس پروژه توس��عه اینترنت در هن��د که به نفع
میلیونها نفر از مردم این کش��ور میباش��د قرار است
 400ایستگاه قطار در سراسر هند به اینترنت پرسرعت
 WiFiمجهز شوند.
با توجه به برنامهریزیهای انجام ش��ده تا پایان سال
 2016حدود  100ایس��تگاه قطار آنالین خواهند شد و
ح��دود  10میلیون نفر از کاربران هن��دی به اینترنت
پرسرعت دسترسی خواهند داشت .مدیرعامل اجرایی
گوگل معتقد است این طرح ،بزرگترین پروژه عمومی
 WiFiدر هن��د میباش��د که با تع��داد قابل توجهی از
کاربران بالقوه در می��ان بزرگترین پروژههای فناوری
اطالعات دنیا قرار میگیرد .وی همچنین اشاره کرده

اس��ت ک��ه هند در ح��ال حاضر پس از کش��ور چین،
بیش��ترین کارب��ر اینترن��ت را دارد .با ای��ن حال هنوز
نزدیک یک میلیارد نفر در هند آنالین نیس��تند .علت
این مسئله تنها در دسترس نبودن اینترنت برای افراد
نیست بلکه پشتیبانی نکردن از زبانهای محلی و نیز
هزینه ب��االی اینترنت از عوام��ل دوری مردم هند از
دنیای آنالین میباشد.
در همین راس��تا "س��اندار پیچای" ،از پشتیبانی زبان
هن��دی برای ایج��اد محتوای وب وی��ژه کاربران این
کشور خبر داده است.
همکاری گوگل با هند
از ویژگیه��ای پروژه مذکور میتوان به رایگان بودن
آن اش��اره کرد که در آینده توس��عه پی��دا خواهد کرد
و ایستگاههای بیش��تری در هند به اینترنت پرسرعت
 WiFiمجهز خواهند شد.
در حال حاضر جزئیات بیش��تری از این طرح منتش��ر
نشده اس��ت اما گوگل در این پروژه با راه آهن هند و

نیز شرکت  RailTelکه در زمینه شبکههای فیبرنوری
فعالیت دارد ،همکاری میکند .این شرکت اعالم کرده
اس��ت بیش از  42هزار کیلومتر فیبرنوری برای امتداد
مس��یرهای راه آهن هند فراهم شده که بر این اساس
 400شهرس��تان در شبکه  2.5گیگابیت در ثانیه قرار
گرفتهاند .ش��رکت  RailTelدر س��ال  2000با هدف
ارائ��ه پهن��ای باند در کش��ور هند ،ایجاد ش��بکههای
مخابراتی و چندرس��انهای ،نوس��ازی عملیات کنترل
قطار و سیستمهای امنیتی راه آهن تشکیل شد.
از دیگ��ر برنامهه��ای این ش��رکت ،اتص��ال مناطق
روس��تایی ب��ه اینترن��ت پرس��رعت وایمک��س ،ارائه
خدم��ات  ،VoIPایج��اد بس��تـر الزم ب��رای اجرای
دولت الکترونیک در هند و س��اخت ایس��تگاههای راه
آهن مجهز به  WiFiمیباش��د .با تجهیز ایس��تگاهها
به اینترنت پرس��رعت ،کاربران به راحتی میتوانند به
کارهای��ی از قبی��ل وبگردی ،تماس تلفن��ی اینترنتی،
اسکن و چاپ اسناد ،ویدئوکنفرانس و گفتگوی آنالین
صوتی تصویری بپردازند.

پیش�نهاد نرمافزار بعدی این هفت�ه به حذف اطالعات دس�تگاههای اپل
بدون امکان بازیابی مربوط میش�ود .به کمک نرمافزار Wondershare
 SafeEraserمیتوانی�د ضم�ن جلوگیری از س�رقت و سوءاس�تفاده از
اطالعات ،تمامی اطالعات دائمی ریز و درش�ت خود را پاک کنید .در واقع
این نرمافزار به عنوان یک خردکننده دیجیتالی اطالعات مطرح میباشد.
کار با آن نیز بس�یار ساده اس�ت و وقتگیر نمیباشد 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 قسمتهای
مختلف از قبیل فهرست مخاطبها ،پیامکها ،عکسها ،تصاویر ،برنامهها،
اطالعات هویتی شما ،رمزهای عبور و سایر اطالعات شخصی ذخیره شده،
سازگاری با همه دستگاهها شامل سیستمعامل  iOSو همخوانی خوب روی
دستگاههای جیل بریک شده از ویژگیهای این نرمافزار به شمار میآید.
http://goo.gl/tqL4yg
Size: 26 MB

طراح سهبعدی

طرحهای خود را سریعتر بررسی کنید

آخری�ن نرماف�زار این هفته را به طراحی محیطهای س�هبعدی اختصاص
دادهای�م Graphisoft ArchiCAD .نرماف�زاری بس�یار قدرتمن�د ب�ا
ویژگیه�ای جدی�د جهت طراحی و پیادهس�ازی محیطهای س�هبعدی و
فراهمکنن�ده مـدلهـ�ای حرف�های مج�ازی جهت مهندس�ان عمران و
معماری اس�ت .کاربران بـا کمک این نرمافزار طرحهای خود را سریعتر
آنالی�ز میکنند .این کـار با اس�تفاده از تخمین خصوصیات فضای طراحی
در محیطی سهبعدی صورت میگیرد و سریعا گزارشی دقیق از کل پروژه
به صورت مس�تند برای کاربر تولید می شود .محیط کاری این نرمافزار به
ی اس�ت که کاربران احساس طراحی در دنیای واقعی را دارند و این
گونها 
احس�اس ناشی از ابزار و پلتها و مدلهای سهبعدی مانند پلهها ،مبلمان،
اثاثیه و موارد دیگر است.
http://goo.gl/FlVMzQ
Size: 2 GB
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ترفند ویندوز

نصب درایورهای قدیمی در ویندوز 10
 XOR DDoSاهداف خطرناکی را دنبال میکند

حمالت انکار سرویس ،بشریت را تهدید میکند

ناسازگاری برنامههای قدیمی با سیستمهایعامل جدیدتر ،یکی از مشکالت کاربران
برای مهاجرت به محصوالت جدیدتر از جمله سیستمعامل محبوب ویندوز 10
است .هفته گذشته به دو راهحل استفاده از  Compatibility Modeو اجرا از طریق
دسترسی  Adminبرای اجرای برنامههای قدیمی در ویندوز  10اشاره کردیم .این
دو روش در بیشتر مواقع ،کلید حل مشکل اجرای برنامههای قدیمی در ویندوز 10
هستند اما نه همیشه.
درایورهای  Signنشده
معموال میتوان برای بسیاری از برنامههای قدیمی یک جایگزین جدید پیدا کرد اما
این کار در مورد بسیاری از درایورهای قدیمی غیرممکن است .این احتمال وجود دارد
که پرینتر ،اسکنر یا یکی از تجهیزات سختافزاری رایانه شما در ویندوز  10کار نکند،
چون درایور قدیمی آن سختافزار در ویندوز  10معتبر نیست .ویندوزهای  8و 10
حفاظتی جدی را در مقابل درایورهای قدیمی در پیش گرفتهاند و مانع از نصب شدن
درایورهای  Signنشده در ویندوز میشوند .از آن جا که درایورهای قدیمی Sign
نشده یا امضای آنها تغییر کرده است ،شما برای نصب یک سختافزار قدیمی حتما
با مشکل روبهرو خواهید شد .برای رفع این مشکل ،رایانه را  Restartکنید اما قبل
از کلیک کردن روی دکمه  Restartدکمه  Shiftصفحه کلید را در وضعیت فشرده
نگه دارید .بعد از فشردن  Restartویندوز از شما سواالتی در مورد کیفیت Restart
خواهد پرسید .با عبور از مسیر Troubleshoot، Advanced Options، Startup
 Settingsو انتـخـاب گـزینـه Disable Driver Signature Enforcement
رایانه را  Restartکنید .با انجام این کار ،در راهاندازی بعدی رایانه ،ویندوز به شما
اجازه میدهد درایورهای سختافزاری  Signنشده و قدیمی را بدون هیچ محدودیتی
نصب کنید.
توجه داشته باشید که ممانعت از نصب این نوع درایورها ،یک اقدام امنیتی محسوب
میشود و لغو این اقدام امنیتی تنها به صورت موقت صورت گرفته است .یعنی
پس از خاموش و روشن کردن مجدد رایانه ،دیگر قادر به نصب درایورهای قدیمی
نیستید ،مگر این که مسیر ذکر شده را دوباره دنبال کرده و دیوار امنیتی ویندوز را
از کار بیندازید.
با استفاده از این روش میتوان بعضی درایورهای  32بیتی را نیز روی ویندوز  64بیتی
نصب کرد .اگر چه در صورتی که بیشتر درایورهای سختافزاری قطعات رایانه شما
 32بیتی هستند ،بهتر است از یک ویندوز  32بیتی استفاده کنید.

متخصصان امنیت فضای مجازی ،نگران آغاز ش��دن
دور جدی��دی از حم�لات گس��ترده و هدفمن��د علیه
س��ایتها و ی��ا حتی کش��ورهای مختلف هس��تند .با
افزایش حساسیت اینترنت و زیرساختهای حاصل از
آن در تج��ارت ،ارتباطات ،آم��وزش و مواردی از این
دست ،حمالت گس��ترده به این زیرساختها میتواند
برای قربانیان بسیار گران تمام شود .شاهد متخصصان
بر این ادعا ،افزایش تعداد و قدرت بدافزارهایی اس��ت
ک��ه برای انجام حم�لات انکار س��رویس یا DDoS
س��اخته ش��دهاند.در یک نمون��ه به تازگ��ی بات نت
لینوکس��ی حمالت قدرتمندی را راهاندازی کرده است
که منجر به حمالت انکار س��رویس توزیع شده بسیار
مخرب میشود.
ب��ه نقل از ماهر ،بداف��زار این بات نت XOR DDoS
نامیده میش��ود .این بدافزار برای اولین بار در سپتامبر
 2014شناس��ایی ش��د .مهاجمان این بدافزار را روی
سیستمهای لینوکس از جمله دستگاههای تعبیه شده
در شبکه مانند مس��یریابهای  Wi-Fiو دستگاههای
ذخیره س��ازی ش��بکه نصب میکنند .ای��ن بدافزار با
ح��دس اعتبارنامههای الگین  SSHو با اس��تفاده از
حمالت  brute-forceروی برخی دس��تگاهها نصب
و برای مدت نامعلومی پنهان میشود.
این اعتبارنامهها برای ورود به سیس��تم آس��یبپذیر و
اجرای دس��تورات  shellکه منجر ب��ه دانلود و نصب
بدافزار میشود مورد استفاده قرار میگیرد .این بدافزار
برای پنه��ان کردن خودش از روشه��ای رایج روت
کیتی استفاده میکند.
این بات نت در هر روز بیش از  20هدف را مورد حمله
قرار میدهد که  90درصد آنها در منطقه آس��یا قرار
دارند .بیش��ترین هدف این بات نت شرکتهای فعال
در بخش بازیهای آنالین بودهاند.

 XOR DDoSیک��ی از برنامههای خرابکاری اس��ت
که سیس��تمهای لینوکس را هدف حمله قرار میدهد.
از این رو تقریبا تمام مس��یریابهای قدیمی نسبت به
این نوع حمالت آسیبپذیر هستند .از آنجایی که تعداد
محیطهای لینوکس در حال رش��د است ،فرصتهای
بالقوه برای مجرمان سایبری نیز در حال افزایش است.
مهاجم��ان روشها و ابزارهای خ��ود را ارتقا میدهند
و متخصص��ان امنیت بای��د مطابق با ای��ن تهدیدات
سیستمهای مبتنی بر لینوکس را محافظت کنند.
حمالت  DDoSیا حمالت انکار سرویس ،مجموعهای
وسیع از حمالت مختلف است که برای از کار انداختن
س��رویس دهی اینترنت ،مسیریاب ،میزبان و  ...به کار
گرفته میشود .مثال ،مزاحمت تلفنی یک نمونه بسیار
س��اده اما ملموس از حمالت انکار سرویس محسوب
میشود ،چرا که قربانی برای مدتی امکان بهرهبرداری
مناسب از خطر تلفن خود را از دست میدهد.
حم�لات ان��کار س��رویس ب��ه ط��ور قطع یک��ی از
خطرناکترین و پرهزینهترین نوع حمالت است .این
حمالت در بسیاری از کشورها تحت هر شرایطی جرم
محسوب میشود و البته قوانین محکم بینالمللی نیز
برای برخورد با این نوع حمالت وضع ش��ده است .در
این روش ،مهاجم عملی انجام میدهد که ارائه دهنده
خدمات ،با مش��کلی جدی روبهرو شده و دیگر قادر به
س��رویس دهی نباشد .این اقدام شاید در کالم چندان
پرخطر یا پرهزینه به نظر نرس��د اما همین نوع حمله
باعث شده دو بار اینترنت کل جهان برای چند ساعت
کامال قطع شود.
در حمالت ابتدایی  DDoSمهاجم به طور دائم برای
س��رویس دهنده در خواس��ت اختص��اص پهنای باند
ارس��ال میکند .معموال در پی این درخواس��ت ،پاسخ
از سوی س��رویس دهنده ارسال میش��ود اما مهاجم

ارتب��اط را نیم��ه کاره ره��ا میکند و ب��ه همین دلیل
بخش��ی از پهنای باند سرویس دهنده تا مدتی اشغال
باق��ی میماند .وقتی تعداد این درخواس��تها افزایش
مییابد ،س��رویس دهنده دیگر قادر ب��ه ارائه خدمات
به مشتریان واقعی خود نخواهد بود .این نوع حمله به
وسیله ارتقای بسیاری از سرورها در این روزها کارکرد
چندانی ندارد .در مقابل مهاجمان روشهای متفاوتی
را برای این نوع حمالت انتخاب کردند .پر کاربردترین
روش ،روش زامبی اس��ت .در روش زامبی ،رایانهها یا
پلتفرمهای متعدد به وس��یله یک بدافزار خاص آلوده
میش��وند .س��پس همه رایانهها به ط��ور همزمان به
سرور هدف درخواستهای یکس��ان ارسال میکنند.
هر اندازه که تعداد زامبیها بیش��تر باش��د ،سرور فشار
بیش��تری را متحمل خواهد شد .این نوع درخواستها
کام�لا معمولی به نظر میرس��ند و در عمل هیچ گاه
س��رور آنها را نادیده نمیگیرد و ی��ا کاربرانی که این
درخواس��تها را ارس��ال کردهاند ،بالک نخواهند شد.
 XOR DDoSنیز از همین روش بهره میبرد و از این
رو ،خطر آن میتواند به مراتب جدیتر باش��د .این نوع
حمله تا به امروز سرورهای زیادی را از کار انداخته است
اما همچنان روش سختی محسوب میشود و نمیتوان
به موفقیت آن اطمینان داشت .حمالت مشابه دیگری
نی��ز وجود دارد که برخی از آنه��ا میتوانند باعث پر
ش��دن حافظه رم ،اشغال کامل پردازش  CPUیا بروز
خطاهای پیدرپی در سرور شود.
اگر چه خوش��بختانه روشهای فنی پیش��گیرانه برای
جلوگی��ری از این ن��وع حمله وج��ود دارد اما قربانیان
پرتعداد حمالت  DDoSنشان میدهد که شرکتها و
سازمانها تنها پس از وقوع این حمالت اقدام به ایمن
سازی شبکههای خود کردهاند.
کسـری پاکنیت
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 1.4میلیارد دستگاه در جهان از اندروید استفاده میکنند

جهان متن باز در هفتهای که گذشت

اپل از سال  ۲۰۰۷تاکنون بیش از یک میلیارد دستگاه مبتنی
بر سیستم عامل  iOSرا به فروش رساند ،مایکروسافت در
برنامهریزیهای خود اعالم کرد تا سال  ۲۰۱۸ویندوز  ۱۰را
روی یک میلیارد دستگاه عرضه میکند ،و گوگل در آخرین
گزارش خود توضیح داد که هم اکنون  1.4میلیارد دستگاه
فعال در سراسر جهان سیستم عامل اندروید را مورد استفاده
قرار میدهند .به گزارش زددینت« ،ساندار پیچای» مدیر
عامل گوگل در کنفرانس ساالنه این شرکت ضمن معرفی
دو گوشی هوشمند  Nexus 5Xساخته شده در شرکت
الجی و  Nexus 6Pساخته شده در شرکت هواوی،
خبر مذکور را منتشر کرد .او گفت هر دو گوشی مذکور
با سیستم عامل جدید Android Marshmallow 6.0
ساخته شدهاند و قرار است هر دو آنها از هفته جاری وارد
بازار شوند .وی افزود بسیاری از مشتریان این دو گوشی در
بازارهای نوظهور از جمله ویتنام و اندونزی زندگی میکنند.
همچنین بیش از  ۱۰هزار شرکت تاکنون با سیستم عامل
 Android for Workسازگار شدهاند .این سیستم عامل
تالش مایکروسافت برای عرضه پلتفورم ایمن مخصوص
سازمانها محسوب میشود .این آمار و ارقام در حالی
منتشر شده است که شرکتهای بزرگ نظیر سامسونگ
و  HTCسعی دارند تالش خود را برای تولید گوشیهای
هوشمند مبتنی بر سیستم عامل اندروید افزایش دهند .در
این میان شرکتهای نوظهوری مانند شیائومی و هواوی
هم تالشهای خود را برای تولید گسترده گوشیهای
اندرویدی آغاز کردهاند .مرکز تحقیقاتی گارتنر در آخرین
گزارش خود اعالم کرد در فصل دوم سال  ۲۰۱۵میالدی
عرضه جهانی گوشیهای اندرویدی رشد  ۱۱درصدی را
تجربه کرده که البته این رقم پایینترین سطح در  ۶سال
ش از این سهم ۸۴
گذشته بوده است .در حالی که اندروید پی 
درصدی بازار جهانی را در اختیار داشت ،این رقم هماکنون
 ۸۲درصد محاسبه میشود.

اقدام مایکروسافت برای لینوکس
مایکروسافت از انعقاد قرارداد همکاری جدید با شرکت
ژاپنی  I-O Data Deviceخبر داد تا به موجب آن
حق امتیازهای نرمافزاری خود را بهروز کند .به نقل از
زد.دی.نت ،مایکروسافت اعالم کرد شرکت I-O Data
قراردادی را برای بهروزرسانی حق امتیازهای نرمافزاری با
آنها منعقد کرده است تا از این طریق دستگاههای I-O
  Dataمبتنی بر سیستمهای عامل لینوکس و اندروید
بهروز شوند .هیچ یک از این دو شرکت جزئیات مالی
مربوط به این قرارداد را منتشر نکردند و جزئیات بیشتری
در این زمینه ارائه ندادند .در این میان مایکروسافت در
کنفرانس مطبوعاتی خود گفت« :این قرارداد پشتیبانی از
روترها ،تبلتها و دستگاههای ذخیرهساز اطالعات متصل
به شرکت  I-O Dataرا تحت پوشش قرار میدهد .البته
باید توجه داشت این نخستین باری نیست که I-O Data
با مایکروسافت وارد همکاری میشود .در سال ۲۰۱۰
میالدی مایکروسافت و شرکت ژاپنی مذکور قراردادی را در
حوزه حق امتیازهای نرمافزاری منعقد کردند تا به موجب آن
 I-O Dataبهازای استفاده از برخی دستگاههایی که مبتنی
بر لینوکس و دیگر نرمافزارهای متنباز فعالیت میکنند،
هزینهای را به مایکروسافت بپردازد .مرکز  I-O Dataیکی
از دهها شرکتی محسوب میشود که مایکروسافت با آنها
در حوزه حق امتیاز نرمافزاری قرارداد منعقد کرده است تا از
این طریق سیستمهای عامل لینوکس ChromeOS ،و
دستگاههای لینوکسی را تحت پوشش قرار دهد.
نسل جدید سرورهای لینوکسی IBM
 IBMسری جدید سرورهای بزرگ لینوکس خود را با نام
 LinuxONEمعرفی کرد تا بار دیگر بتواند در این عرصه
گام بردارد .به نقل از آیتیپی ،این سرورها که فقط مبتنی
بر سیستم عامل لینوکس فعالیت میکنند ،به طور ویژه

برای کسب و کارهای بزرگ طراحی شدهاند .در بیانیه این
شرکت آمریکایی آمده است که سیستمهای LinuxONE
 Emperorسازمانهای بزرگ را مورد هدف قرار دادهاند
و سیستم   LinuxONE Rockhopperکه در همین
مجموعه عرضه شده است ،در سازمانهای متوسط مورد
استفاده قرار میگیرد .سرورهای لینوکس Emperor
میتوانند در آن واحد  ۸هزار رایانه مجازی یا هزاران کانتینر
نرمافزاری را راهاندازی کنند و البته باید توجه داشت که همه
این اقدامات مبتنی بر یک سیستم مرکزی لینوکسی انجام
میشود IBM .توضیح داد که سیستم  LinuxONEبا
ابزارهای متنباز سازگاری کامل دارد تا سازمانها به راحتی
بتوانند آن را با زیرساختهای خود سازگار کنند .از جمله
متنبازهایی که میتوانند در کنار این سیستمها مورد استفاده
قرار بگیرنـد مـیتوان به   Apache Spark، Maria
  Postureو  Chefاشاره کرد IBM .این روزها در تالش
است قراردادی را با شرکت بریتانیایی   Canonical Ltdبه
امضاء برساند تا از این طریق بتواند سیستم عامل Ubuntu
را روی سرورهای   LinuxONEارائه دهد.
مایکروسافت و سیستم عامل لینوکسی
مایکروسافت از ساخت سیستم عامل جدید چند-پلتفورمی
لینوکسی خبر داد تا برای دستگاههای شبکهای از جمله
سوئیچهای مخصوص مراکز داده از آن استفاده شود .این
شرکت چند روز قبل با انتشار یک مطلب وبالگی ACS
را به صـورت مختصر معرفی کرد و البته در کنفرانس
 SIGCOMMماه اوت هم به این محصول لینوکسی
اشاره شد .مایکروسافت در این کنفرانس گفته بود که در
حال کار روی سیستمعامل جدیدی است و تالش میکند
روشهای استاندارد برای به کارگیری مدارهای مجتمع
مبتنی بر ابزار ( )ASICsرا ارایه دهد تا بتوان از آن جدید در
سوئیچهای مخصوص شبکهها استفاده کرد.

شهروند الکترونیک

خدمات نظام پزشکی

در ش��هروند الکترونیک این هفته به خدمات الکترونیکی س��ازمان نظام پزشکی مشهد
خواهیم پرداخت .س��ازمان نظام پزش��کی در سال  1339با تصویب مجلس شورای ملی
تاسیس شد .پس از  10سال دستور انجام انتخابات در شهرستانها صادر شد و بهداری
استان ،هیات نظارت را از میان پزشکان معتمد انتخاب کرد و انتخابات با شرکت اکثریت
قریب به اتفاق پزش��کان انجام شد .اولین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی مشهد در
سال  1349با حضور  9پزشک در این شهر انجام گرفت.
خدمات س��ازمان نظام پزشکی مش��هد در دو قالب خدمات اداری و خدمات رفاهی ارائه
میگردد .در بخش خدمات اداری س��ازمان نظام پزش��کی مش��هد خدماتی نظیر تمدید
عضویت ،صدور کارت عضویت المثنی ،تعویض کارت عضویت ،تایید نمونه مهر یا امضای
اعض��ا برای بیماران و متقاضیان حقوقی ،صدور گواهی س��نوات خدمتی ،صدور گواهی
صالحیت حرفهای و عدم سوءپیش��ینه ،ص��دور گواهی عضویت برای نهادهای مختلف
مانند بانک ،ارسال پیامک از سامانه سازمان ،شورای سازش ،استفاده از سالن اجتماعات
و س��الن پذیرایی سازمان ،تسهیالت بانک انصار ،تس��هیالت واحد وام صندوق تعاون و
رفاه س��ازمان ،بیمه بازنشس��تگی و درمان ،خدمات بیم��های و خدمات رفاهی فرهنگی
یآیپی
ارائه میش��ود .همچنین خدمات رفاهی این سازمان ش��امل خدمات شرکت و 
سرویس ،واحد بیمه سازمان و تفاهمنامهها میشود .مراجعهکنندگان به وبسایت سازمان
نظام پزشکی خراس��ان میتوانند از امکانات و مزایای شرکتهای طرف قرارداد شرکت
ویآیپی سرویس بهرهمند شوند .در بخش واحد بیمه سازمان ضمن معرفی واحد بیمه
توسط سایت ،قوانین و دستورالعملهای موجود در این زمینه به صورت کامل شرح داده
شده است .همچنین سازمانهای طرف قرارداد بیمه سازمان نظامپزشکی مانند سازمان
امور مالیاتی کش��ور ،س��ازمان غذا و دارو ،سازمان تامین اجتماعی ،سازمان حج و زیارت،
سازمان ثبت اسناد و امالک ایران ،سازمان سنجش آموزش کشور ،سازمان تنظیم مقررات
و ارتباطات رادیویی و س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور و موارد دیگر معرفی شدهاند.
افزون بر موارد باال صدای مشاور سازمان نظام پزشکی ،یکی دیگر از خدمات این سازمان
به حس��اب میآید .بیمه درمان تکمیلی نیز دیگر خدمت واحد بیمه سازمان نظامپزشکی
مشهد میباشد .ضمن این که این سازمان در زمینه تفاهمنامههای دوطرفه جهت خدمات
پزش��کی با موسسات مختلف فعالیت میکند .عالوه بر همه موارد خدماتی باال ،سازمان
نظام پزشکی مشهد خدمات و امکانات دیگری نیز ارائه میکند که از آن جمله میتوان
به ارائه فهرست مراکز خدمات پزشکی در مشهد و فهرست پزشکان رشتههای مختلف
در مشهد اشاره کرد.
www.snpm.ir
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شارژ سریع شرکت کوالکام

سریع و سریعتر

شهایی اس��ت که در طی چند سال گذشته به کار
لهای  USB 2و   USB 3از رو 
اس��تفاده از کاب 
یکشد تا یک
گرفته ش��ده اس��ت و در ظاهر مشکلی هم ندارد .به جز این که زمان زیادی طول م 
گوش��ی دوباره به صورت کامل ش��ارژ شود .بیش��تر مواقع ما زمان کافی برای زدن طوالنی مدت
یتواند پاسخگوی نیاز
شها دیگر نم 
گوشی خود به شارژ نداریم و به همین دلیل استفاده از این رو 
لهای  USB 2.0قادر به انتقال جریان  2آمپری در حالت حداکثری است
امروزه کاربران باشد .کاب 
یهایی که به باتری با ظرفیت باال مجهز هستند ،زمان زیادی
یشود تا گوش 
و این مسئله سبب م 
یهای میان رده
برای ش��ارژ کامل طلب کنند .شارژرهای  USB 2.0در حالت استاندارد و در گوش 
یتواند به شدت دردسر ساز
بازار ،تنها قادر به انتقال جریان  500میلی آمپری هستند و این مسئله م 
شود .فناوری  USB 3.0نیز با وجود سرعت باال در انتقال اطالعات و همچنین جریان قابل انتقال
تهای تولید کننده مواجه نگردید و این استاندارد فراگیر نشد .به
حداکثر  5آمپری با استقبال شرک 
یتواند  2.5برابر س��ریعتر ،باتری گوش��ی شما را شارژ کند و کاهش این
هر صورت این فناوری م 
یتواند کاربران را بسیار شگفت زده کند .فناوری جدید  Type-Cکه قرار است در
میزان از زمان م 
محصوالت آینده اندرویدی به صورت یک استاندارد مورد استفاده قرار گیرد ،در نسخه ابتدایی خود
قادر به انتقال جریان  3آمپری با شدت ولتاژ  5ولت است که در نهایت توان  15واتی از خود منتقل
یتوانید توان  100واتی را در اختیار گیرید که زمان
یکند .اما با بهره گیری از فناوری شارژ سریع م 
م
شارژ باتری را بیش از  6برابر سریعتر خواهد کرد تا باتری گوشی
هوشمند شما تنها در چند دقیقه کوتاه به طور کامل شارژ شود.
یهای اختصاصی خود
تهای تولید کننده از فناور 
برخی از شرک 
یکنند که به عنوان مثال می توان به
برای شارژ سریع استفاده م 
 Oppoاشاره کرد که باتری شما به سلو لهای مختلفی تقسیم
یشود و هر سلول به صورت همزمان و جداگانه شارژ خواهند
م
تهای مختلف استفاده
گردید .در این بررسی از محصوالت شرک 
شده که به فناوری شارژسریع چهار شرکت کوالکام ،سامسونگ،
اینتل و  Oppoمجهز هستند و البته شاهد حضور نماینده اپل نیز
هستیم .این در حالی است که محصوالت اپل به فناوری شارژ
نها با محصوالت مجهز به این
سریع مجهز نیستند و مقایسه آ 
یتواند به یک مقایسه جالب تبدیل شود.
فناوری م 

یکی از عمد هترین مش�کالت صاحبان تلفن همراه این اس�ت که یک گوش�ی
یها تقریبا یک
هوشمند در دست دارند که هر کاری از آن ساخته است .این گوش 
کامپیوتر جیبی بسیار کوچک هستند که امکانات زیادی را در خود جمع کرد هاند.
یتوانید یک گوش�ی هوشمند داشته باش�ید و در عین حال از
این روزها ش�ما م 
داشتن ابزارهای دیگری مانند دوربین دیجیتال ،پخش کنند ههای موسیقی و فیلم
ینیاز شوید .بدون شک چنین وسیل های با این
تهای تندرستی ب 
و همچنین گج 
هم�ه ویژگی کاربردی یکی از ابزارهایی خواهد بود که ما در طول روز دائما با آن
یهای
یشود که مصرف شارژ گوش 
سروکار خواهیم داشت و همین ماجرا باعث م 
مترین
یترین و مه 
هوش�مند بسیار باال باش�د .این گونه است که یکی از اساس 
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
یمان هراسان باشیم ،حس خوبی نیست .با توجه
که از تمام شدن باتری گوش 
یها را سریع
به این موضوع وجود یک تکنولوژی که با استفاده از آن بتوان باتر 
یرسد .از آن جایی که ما در جاده تکنولوژی هیچ
شارژ کرد بسیار ضروری به نظر م 
توقفی نداشته و دائما در حال حرکت به جلو هستیم این فناوری هم به سرعت در
یبینیم که
اختیار کاربران قرار گرفته است و در حال حاضر ابزارهای دیجیتالی را م 
مجهز به فناوری شارژ سریع هستند .با توجه به افزایش میزان استفاده کاربران
نها به شارژ در طول روز ،زمان مورد نیاز برای شارژ
تفونها و نیاز بیشتر آ 
از اسمار 
ش�دن گوش�ی در جایگاه ویژ های قرار گرفته است .از سوی دیگر کاربران زمان
زیادی برای ش�ارژ کامل ش�دن باتری گوشی خود ندارند و ممکن است پیش از

تا چند وقت قبل شرکت کوالکام به تکنولوژی شارژ سریع خود با
یبالید و این تکنولوژی که مربوط
عنوان  Quick Charge 2.0م 
تهای شرکت کوالکام بود در
به خط تولید آخرین مدل چیپس�� 
نهای هوشمند رده باال هم به کار گرفته شد .به عنوان مثال
تلف 
یتوان به گوش��ی نکسوس  6اش��اره کرد که شرکت کوالکام
م
از این گوشی برای تمامی طر حهای تبلیغاتی خود برای معرفی
تکنولوژی ش��ارژ سریعش استفاده کرد .اما این تکنولوژی هم با
توجه به رقبایی که برای آن پیدا ش��د ،خیلی سریع وارد مرحله
پیش��رفت ش��د و ما در حال حاضر ش��اهد ارائه فناوری Quick
 Charge 3.0توسط کوالکام هستیم .بدون شک تکنولوژی شارژ
سریع ،امکان بسیار سودمندی برای کاربران پر مصرف موبایل به
یآید .کوالکام وعده داده است که Quick Charge 3.0
شمار م 
پیشرفت و بهبود قابل توجهی نسبت به نسخ ههای قبلی خود پیدا
کرده اس��ت .اگر شما به تازگی با عبارت  Quick Chargeآشنا
یتان یک عبارت جدید است باید گفت که
شد هاید و این نام برا 
مشخصه خاص این فناوری از روی نامش به سادگی قابل درک
است .تلفن هوشمند شما با استفاده و دارا بودن این فناوری بسیار
سریعتر از زمانی شارژ خواهد شد که این تکنولوژی را در ساختار
خود ندارد .به کمک این فناوری س��طوح باالیی از الکتریسیته
یکند تا بهر هوری شارژ آن را به
به باتری دس��تگاه جریان پیدا م 
باالترین میزانش برسانند .جدیدترین محصوالت ساخته شده با
یهای خود را با ولتاژ باالتری شارژ
بهر هگیری از این فناوری ،باتر 
لهای دس��تگاه
یکنن��د و در نتیجه نرخ باالتری از برق از کاب 
م
یکند .با این همه ،هم تلفن هوشمند و هم شارژر باید با
عبور م 
آن ولتاژ و جریان سازگاری داشته باشند .تلفن همراه شما ممکن
است که از جریان  ۹ولت ۲/آمپر پشتیبانی کند اما اگر شارژر آن از
یتر خواهد
نوع یک آمپری باشد آنگاه فرآیند شارژ دستگاه طوالن 
ش��د .به همین ترتیب اتصال یک شارژ  ۲آمپری به دستگاهی
نهای  0.75آمپری را بپذیرد نیز تاثیری
یتواند صرفا جریا 
که م 
یتوان یک
در س��رعت شارژ آن نخواهد داش��ت .از همین رو م 
تلفن هوشمند را با اس��تفاده از شارژرهای جریان باال با سرعت
باالتری شارژ کرد اما باید در نظر داشته باشید محصوالت متفرقه
یآورند .تکنولوژی
یتان به ارمغان نم 
لزوما چنین سرعتی را برا 
یهای ارائه شده از سوی
  Quick Chargeهمچون دیگر فناور 

تهای دیگر  برای بهینه سازی فرآیند انتقال
ش��رک 
برق در مراحل اولیه شارژ طراحی شده که به کاربران
یدهد دستگاههای خود را در حالی که میزان
امکان م 
یشان پر است از شارژر جدا
قابل قبولی از ظرفیت باتر 
یتواند
کنند .کوالکام مدعی شده است که این فناوری م 
برخی از دستگاهها را ظرف تنها  ۳۵دقیقه تا  ۸۰درصد
ش��ارژ کند اما به ندرت پیش آمده که این شرکت در
مورد زمان الزم برای شارژ کامل دستگاهها حرفی به
میان بیاورد چراکه عملکرد فناوری مورد بحث در این
صورت چندان هم قابل توجه نیس��ت .انتقال برق در
مراحل انتهایی شارژ باتری به مراتب آرامتر از مراحل
یگیرد و نوع تکنولوژی پشتیبانی شونده
اولیه صورت م 
در دستگاه نیز اثری بر این موضوع ندارد ،با این همه،
سوال اینجاست که چرا تکنولوژی Quich Charge
یتواند ظرفیت پر باتری را در کمترین زمانی به ۵۰
م
درصد یا بیش��تر برس��اند اما همچنان برای پر شدن
کامل آن به بیش از یک س��اعت نیاز اس��ت؟ همان
گونه که کوالکام هم ادعا کرده اس��ت ممکن است
ش��ما  0تا  80درصد ش��ارژ باتری دستگاه خود را در
زمانی کمتر از  30دقیقه طی کنید ولی برای شارژ 20
درصد باقیمانده هم به زمانی باالتر از  30دقیقه احتیاج
داشته باشید و این ماجرا هنوز در حال بررسی است.

تکنولوژی شارژ
به سرعت برق و باد

بررسیفناوریشارژسریع
درگوشیهایهوشمند
گلسا ماهیان -سعید طباطبایی

شارژ کامل ،گوشی خود را از آداپتور برق جدا کنند و
ادامه فرآیند را به ساعاتی دیگر موکول کنند .در حال
یهای هوشمند با
حاضر س�اختار و روند شارژ گوش 
تغییراتی روب هرو گردیده و دیگر نیازی به انتظار چند
ساعته برای ش�ارژ کامل باتری وجود ندارد .در حال
یهای
یهای ش�ارژ متفاوتی برای گوش 
حاضر فناور 
هوش�مند وجود دارد و در موضوع ویژه این هفته به
این مقوله خواهیم پرداخت و پس از بررسی فناوری
یهایی
یهای هوش�مند ،به معرفی گوش 
شارژ گوش 
خواهیم پرداخت که در مقابل فناوری ش�ارژ س�ریع
عملکرد خوبی از خود نشان داد هاند.

نسخه سوم شارژ سریع

کوال��کام وعده داده اس��ت که زمان
شارژ دستگا ههای پشتیبانی کننده از
این فناوری به مراتب بیشتر از مواردی
است که از شارژهای معمول استفاده
یکنید و در زمان ارائه نسل اولیه از
م
این فناوری ه��م اعالم کرده بود که
سرعت ش��ارژ دستگا ههای موبایل را
تا  ۴۰درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
با این همه ،یکی از نکات قابل توجه
این است که نسخه سوم این فناوری
یاش اختالف
در قیاس با نسخه قبل 
چندان��ی ن��دارد و ای��ن بار ش��رکت
ارائ هکننده آن ،روی بهبود بهر هوری و
مقرون به صرفه بودن تکنولوژی یاد
یترین
شده تاکید کرده است .اما اصل 
قابلیتی که همراه با Quich Charge
یآید
  3.0به دس��تگا ههای موبایل م 
( INOVیا مذاکره هوشمند برای ولتاژ
بهین��ه) نام دارد ک��ه خروجی جریان
بهین هتر و چرخه ش��ارژ بهتر را برای
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یآورد .در وهله اول
دستگاه به ارمغان م 
یهای
الزم اس��ت یادآور شویم که باتر 
مختل��ف نیازمن��د ولتاژ ش��ارژ متفاوت
هستند .نس��خه  2.0این تکنولوژی از
چهار مد مختلف با سطوح برق مختلف
یکرد که عبارتند از  ۵ولت۲ /
پشتیبانی م 
آمپر ۹ ،ولت ۲/آمپر ۱۲ ،ولت 1.67 /آمپر
و  ۲۰ولت .اما قابلیت  INOVتکنولوژی
  Quich Charge 3.0با دستگاه ارتباط
یکند تا ولتاژ مورد نیازش را از
برق��رار م 

شهای  ۲۰۰میلی ولت
ب��ازه  ۳٫۲و  ۲۰ولت با افزای 
تقاضا کند و در نتیجه طیف وسیعتری از گزین ههای
قابل انتخاب برای ولتاژ را خواهد داشت .مزیت دیگر
یتواند به صورت پویا
قابلیت  INOVاین است که م 
ولتاژ شارژ باتری را در چرخه شارژ تنظیم نماید .همین
یشود ،به تدریج میزان جریان
که یک باتری شارژ م 
نکه ۲۰
یاش هم کمتر خواهد ش��د و علت ای 
دریافت 
درصد باقی مان��ده باتری دیرت��ر از مراحل اولیه پر
یشود نیز تا حدودی به همین خاطر است .کوالکام
م
اعالم کرده که تکنولوژی جدید آن به دستگا ههای
یدهد ولتاژ کافی برای رس��یدن به
موبایل امکان م 
جریان ش��ارژ مطلوب را درخواست کنند و درنتیجه
یرس��اند .اما این
بهر هوری را به باالترین میزانش م 
کار از آن جهت مفید اس��ت که میزان انرژی اتالف
یرساند .تا
شده در جریان فرایند شارژ را به حداقل م 
پیش از این ،برق اضاف های که برای شارژ باتری مورد
یرفت
یگرفت به صورت گرما هدر م 
استفاده قرار نم 
نکه باعث گرم شدن تلفن هوشمند شما
و عالوه بر ای 
یداد .حاال
یشد ،طول عمر باتری را نیز کاهش م 
م
کوالکام مدعی شده که نسخه  3این تکنولوژی ۳۸
درصد نسبت به نسخه قبلی مقرون به صرف هتر است
و این یعنی انرژی به شکل پایدار ذخیره خواهد شد.

9

یرساند؟
آیا شارژ سریع به باتری گوشی ما آسیب م 

یشود؟
چگونه گوشی سریعا شارژ م 

بسیاری از فناوریهای شارژ سریع کارکرد یکسان دارند اصل
کار آنها هم مبتنی بر دریافت برق بیش��تر بهطور ایمن است.
برای رسیدن به این امر از دو روش استفاده میشود .روش اول
به این صورت است که گوشیهایی که به شارژ سریع مجهزند
همیش��ه تالش میکنند تا جای ممکن برق بیشتری دریافت
کنند ،چه به شارژر مناسب متصل باشند و چه نباشند .اما برای
رعایت ایمنی هیچگاه بیش از  2آمپر از منبع تامینکننده انرژی
برق نمیگیرند .روش دوم هم از این قرار است که وقتی گوشی
مجهز به شارژ سریع به شارژر معتبر برای این کار وصل شود،
دستگاه شناساییاش میکند و پس از آن قادر به شارژ شدن با
توان  3آمپر خواهد بود.
بهطور مثال ،گوش��ی   LG G4با استفاده از شارژر سریع حدود
 23درصد س��ریعتر از ش��ارژر معمولی  2آمپری شارژ میشود
که البته این زمان بس��ته به گوشی و شارژر مورد استفاده شما
ممکن است متفاوت باشد .چیزهایی مثل جنس و کیفیت کابل،
طول کابل و ...از جمله عواملیاند که در سرعت شارژ دستگاه
تاثیرگذارند ،درنتیجه باید هنگام خرید به این موارد توجه کنید.
در مورد نحوه س��نجش س��رعت ش��ارژرها هم باید گفت که
در حال حاضر معیار س��نجش و بهتر بودن ش��ارژرهای سریع
مثال به صورت  60درصد در  30دقیقه اعالم میش��ود که راه
خوبی برای نشان دادن س��رعت شارژ است ،اما برای مقایسه
باتریهایی با ظرفیتهای مختلف مناسب نیست .معیار بهتر
برای این کار استفاده از واحد میلیآمپرساعت در دقیقه است که
توصیف بهتری از مقدار شارژ ذخیرهشده باتری در یک دقیقه
به ما میدهد .همچنین توجه داش��ته باشید که سرعت شارژ
باتریها از  0تا  70درصد بیشتر و پایدارتر از سرعت شارژ آنها
از  90تا  100درصد اس��ت؛ دقیقا به همین دلیل اس��ت که در
تبلیغات همیشه سرعت شارژ از  0تا دوسوم ابتدایی ذکر میشود.
مقایسه براس��اس میلیآمپرساعت در دقیقه درک سادهتری از
موضوع به ما میدهد .فرضا اگر گوشی شما باتری با ظرفیت
 3000میلیآمپرس��اعت داشته باشد و شارژر سریع بتواند آن را
در  30دقیقه  50درصد ش��ارژ کند ،یعن��ی در این مدت 1500
میلیآمپرساعت شارژ گرفته که معادل  50میلیآمپرساعت در
دقیقه است.

یشود ،احتماال
یگوییم که گوشی ما در عرض مدت زمان بسیار کوتاهی شارژ م 
وقتی به یک نفر م 
یشنویم این است که این ویژگی مثبتی نیست زیرا باتری سریعا آسیب دیده
اولین پاسخی که م 
و خراب خواهد شد.
یکند؟ این سوالی است
اما آیا واقعا استفاده از فناوری شارژ سریع به باتری دستگاه ما آسیب وارد م 
نکه باتری بیشتر دستگاههای کنونی قابل
که پاسخ آن بسیار اهمیت دارد ،خصوصا با توجه به ای 
تعویض نیس��تند .میدانیم که در حالت عادی شارژ آرامتر ،باتری را سالمتر نگه میدارد و هرچه
سرعت شارژ بیشتر باشد ،گرمای بیشتر تولید میشود و گرما هم دشمن دستگاههای الکتریکی
است .اما هنوز هیچ مدرکی دال بر صدمه زدن شارژ سریع به عمر متوسط باتری (که حدود  2سال
است) به دست نیامده است .در واقع تا وقتی که ما از باتری لیتیوم یون در گوشیهای هوشمند
یکنیم هیچ فرقی میان شارژرهای سریع و معمولی از نظر آسیب رساندن به دستگاه
خود استفاده م 
وجود ندارد.

یشوند؟
کدام گوشیها بهتر شارژ م 

عالوه بر شرکت کوالکام ،شرکت سامسونگ و  Oppoهم جزء فعاالنی هستند که به فکر به
کارگیری و استفاده از تکنولوژی شارژ سریع افتاد هاند .اگر به جزئيات تكنولوژي سامسونگ در
شارژ سريع گوشي گلكسي اس ۶دقت كنيد ،متوجه اين موضوع خواهيد شد كه ولتاژ  ۹ولتي و
جريان  ۱.۶۷آمپري آن ،مشابه محصول  Quick Charge 2.0كوآلكام است .همان تكنولوژي
كه در محصول گلكسي نوت ۴سامسونگ مورد استفاده قرار گرفته است .البته سامسونگ نام اين
محصول خود را  Adaptive Fast Chargingگذاشته است.
از طرف ديگر ،اين طور به نظر ميرسد كه شركت اينتل نيز در استفاده از تكنولوژي نسل دوم
شارژ سريع كوآلكام موفق عمل كرده است و اين موضوع به دليل موفقيت اين شركت در شارژ
سريع گوشي زنفون ۲ايسوس  ZE551MLبوده و حتي از استانداردهاي اين شركت نيز باالتر
بوده است .شارژر اين شركت قادر است در ولتاژ  ۹ولتي ،ميزان جريان  ۲آمپري را از خود خارج
كند كه در اين حالت ،حداكثر توان خروجي به  ۱۸وات ميرسد .ايسوس با نامگذاري جديد اين
تكنولوژي ،آن را با نام  ASUS BoostMaster Technologyبه كاربران خود معرفي كرده است.
اما هم اينك ميدانيم كه نا م اين محصول ،تنها يك اسم تجاري بوده و در اين بخش هيچ
تكنولوژي جديدي توليد نگشته است .در نهایت اگر بخواهیم نگاهی به گوشیهای موجود در بازار

یکنند داشته باشیم باید اول از همه نام گوشی گلکسی اس6
که از تکنولوژی شارژ سریع استفاده م 
یها از نظر سرعت شارژ  باتری است .ظرفیت
سامسونگ را ببریم .این گوشی یکی از برترین گوش 
باتری آن  2550میلی آمپر ساعت است و مدت زمان شارژ از صفر تا  100آن  1ساعت و  18دقیقه
است در حالی که عمر باتری آن هم در حالت متوسط  7ساعت و نیم است .گوشی گلکسی نوت 4
شرکت سامسونگ هم یکی دیگر از برترین گوشیها در این زمینه است ظرفیت باتری این گوشی
یشود.
 3220میلی آمپر ساعت بوده و از صفر تا  100باتری آن در  1ساعت و  35دقیقه شارژ م 
گوشیهای دیگری مانند Google Nexus 6، HTC One M9، LG G3، One Plus One،
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 Compactو Sony Xperia Z3هم عملکرد خوبی در زمان استفاده از این تکنولوژی شارژ
یها بهترین عملکرد متعلق به Samsung Galaxy
سریع از خود نشان داد هاند و از میان این گوش 
یها پشت سر آن قرار گرفت هاند .برای این که بفهمید آیا دستگاه شما از
 S6بوده است و دیگر گوش 
فناوری شارژ سریع پشتیبانی میکند یا خیر باید دنبال نشان   Quick Chargeروی جعبه دستگاه
بگردید .عالوه بر شارژرهایی که ممکن است در جعبه تلفن هوشمند شما باشد ،از هر شارژر سریع
دیگری که نشان  Quick Chargeروی آن حک شده باشد یا عالمت تاییده  ULداشته باشد
میتوان استفاده کرد.
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پیشنهاد هفته

یادداشت بازار

چه کسی متولی گارانتی است؟
گارانت��ی و خدم��ات پس از فروش کاالهای رایانهای چندی اس��ت که
ب��ه بحثی داغ می��ان محافل صنف فاوا تبدیل ش��ده و اتفاقات اخیر در
خص��وص تدوی��ن پیشنوی��س آییننام��ه گارانتی و اح��راز صالحیت
ش��رکتهای متقاضی ،باعث ش��ده تا در صنف دو دس��تگی ایجاد شود
و متقاضی��ان مجوز گارانتی برای ممیزی دچار س��ردرگمی ش��وند .این
دو دس��تگی از جایی شروع شد که اتحادیه صنف فناوران رایانه با سایر
تش��کلها در خصوص پیشنوی��س آییننامه گارانت��ی و خدمات پس
از ف��روش به توافق نرس��ید و به صورت مجزا با تش��کیل کارگروهی،
آییننامهای تدوین کرد و در اختیار س��ازمان حمایت از مصرفکنندگان
گذاش��ت .با تایید مفاد آییننامه توس��ط س��ازمان حمای��ت و ابالغ آن،
اتحادی��ه فناوران حدود یک ماه پیش در اطالعیهای از متقاضیان مجوز
گارانت��ی و خدم��ات پس از فروش کاالهای رایانهای خواس��ت تا برای
اح��راز صالحیت و ممیزی به اتحادیه مراجعه کنند و همچنین هش��دار
داد که با گارانتیها و خدمات بدون مجوز برخورد جدی خواهد ش��د .از
طرفی س��ازمان نظام صنفی رایانهای نیز که از حدود  ۶سال پیش روی
بح��ث خدمات پس از فروش  ICTکار کرده بود ،با س��ازمان حمایت از
مصرفکنندگان برای احراز صالحیت ش��رکتهای ارائه دهنده خدمات
به توافق رس��ید و  ۸مهرماه به طور رس��می از متقاضیان خواست برای
ممیزی و احراز صالحیت به س��ازمان نصر مراجعه کنند .سازمان ادعای
هر تش��کل و نهادی مبنی بر ص��دور مجوز ارائه خدمات پس از فروش
حوزه  ICTرا واهی اعالم کرد و دبیر نظام صنفی رایانهای  ،در نشستی
با مدیران سازمان حمایت از مصرفکنندگان عنوان کرد که شرکتهای
متقاضی مجوز گارانتی ،تنها باید این مجوز را از سازمان حمایت دریافت
کنن��د .وی در این خصوص تاکید کرد :نص��ر تهران به کمک بازوهای
کارشناس��ی خود و بر اس��اس بندهای آییننامه خدمات پس از فروش

درخواس��ت ش��رکتهای عضو س��ازمان برای دریافت مجوز را بررسی
میکند؛ اگر طبق آییننامه خدمات پس از فروش این ش��رکتها دارای
ش��رایط الزم باش��ند تاییدیه س��ازمان در خصوص واجد ش��رایط بودن
متقاضی به س��ازمان حمایت ارسال میشود .پس از اعالم سازمان نظام
صنفی رایان��های مبنی بر احراز صالحیت ش��رکتهای متقاضی مجوز
خدمات پس از فروش ،رییس اتحادیه صنف فناوران در واکنش��ی تند،
این عمل سازمان را خالف قانون دانست و گفت :در قانون نظام صنفی
رایانهای صراحتا اعالم ش��ده است که اتحادیه متولی رصد کردن صنف
زیر نظر س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت اس��ت .وی افزود :س��ازمان
نظام صنف��ی رایانهای بای��د از پدیدآورندگان نرم اف��زار حمایت کند و
مس��ایل مربوط به س��خت افزار و به خصوص گارانتی و خدمات پس از
فروش محصوالت رایانهای به اتحادیه مربوط میشود .اما همچنان این
کشمکشها ادامه دارد و به نوعی باعث سردرگمی شرکتها شده است.
اتحادی��ه صنف فناوران رایانه و س��ازمان نظام صنفی رایانهای در حالی
احراز صالحی��ت متقاضیان مجوز گارانتی را حق مس��لم خود میدانند
که بس��یاری از شرکتهای فعال در صنف رایانه بالتکلیف ماندهاند که
م��دارک خود برای تعیی��ن صالحیت را به اتحادیه بدهند یا س��ازمان؟
آنهایی که مدارکش��ان را به اتحادیه دادهاند تکلیفشان چیست؟ آیا باید
دوب��اره برای احراز صالحیت به س��ازمان بروند و یا آنهایی که توس��ط
سازمان احراز صالحیت میش��وند از سوی اتحادیه توبیخ خواهند شد؟
در هر صورت بهتر است این دو تشکل مهم صنف  ITبه جای اینکه رو
در روی هم بایستند و قدرتشان را به رخ بکشند ،به نتیجهای مشترک
برس��ند تا شرکتها از این سردرگمی در آیند .زیرا در شرایط فعلی تنها
اتفاقی که میافتد این اس��ت که وقت و هزینه ش��رکتها صرف ش��ده
و گذشته از بالتکلیفی ضررهای دیگری هم شامل حالشان میشود.

برای بسیاری از دانشجویان خرید لپتاپی با کیفیت
ب��اال و قیمت مناس��ب همیش��ه در اولویت باالتری
نسبت به زیبایی ،وزن و شارژدهی قرار داشته است.
ب��ه همین خاطر انتخاب چنی��ن محصولی به عنوان
یکی از دغدغههای همیش��گی دانش��جویان هنگام
خرید لپتاپ مطرح بوده است  .
اکنون شرکت ایسر با تولید محصول Aspire E1-
 572Gبه دنبال پاس��خی مناس��ب ب��رای این نیاز
دانشجویان میباشد .این محصول با قدرت پردازش
باال و بدنه زیبا ،دارای قیمت نس��بتا ارزانی است که
در مقایسه قدرت تجهیزات سختافزاری آن با سایر
مدلهای مشابه در بازار ،متوجه اختالف قیمت این
محصول خواهید شد.
 E1-572Gبا در اختیار داش��تن پردازنده Core i7

سری  ،Uهشت گیگابایت رم و گرافیک R7 M265

به عنوان رقیبی جدی برای محصوالت پرفروش��ی
همچون   G510لنوو و یا   X550ایسوس شناخته
ش��ده و میتواند تمام نیازهای روزمره ش��ما را رفع
نماید .همچنین نمایش��گر  15.6اینچی با داش��تن
س��طح روش��نایی  230نیت (در مقایس��ه با متوسط
روش��نایی  200نیت) باعث ش��ده ت��ا این محصول
برای اس��تفاده از  محصوالت چندرسانهای مناسب
به نظر آید.
از دیگر مزیتهای این محصول اس��تفاده از پردازنده
کم مص��رف  U4500میباش��د .ب��ه کارگیری این
پردازنده موجب شده تا توان پایینتری برای پردازش
اطالعات مصرف شود و به همین خاطر روی کاهش
مصرف شارژ آن نیز تاثیر مستقیم داشته باشد.

 22/000/000ريـال

پرسشوپاسخسختافزار
سالم بایت /تفاوت یک عدد رم  4G DDR3 1333با
یک عدد رم  4G DDR3 1600در چیست؟ و کدام یک در
اجرای بازی و کیفیت آن تأثیر بیشتری دار؟ با تشکر
فراوان.
فرکان��س رم بر روی س��رعت انتقال دادهها و افزای��ش پهنای باند
تأثی��ر دارد .در نتیجه هر قدر فرکانس باالتر باش��د س��رعت خواندن
و نوش��تن اطالعات و همچنین  س��رعت کپی آنها روی رم بیش��تر
میش��ود .از طرفی زمانی که فرکانس زیاد میش��ود ،ولتاژ رمها نیز
بای��د افزایش پیدا کند تا انرژی مورد نی��از رم برای کار در فرکانس
باالتر تامین ش��ود .معم��وال مادربوردها با کم��ک تنظیمات خودکار
میتوانن��د این ولتاژ را در اختیار رم قرار دهند اما اگر در بایوس این
تنظیم��ات را از حال��ت خودکار خارج کردهاید باید ای��ن مقادیر را به
صورت دس��تی و با توجه به فرکانس تعیین کنید.
همچنی��ن بای��د بدانید که رمه��ای  DDR3ب��ا فرکانسهای باالتر

یک انتخاب دانشجویی!

از  1333بهطور پیشفرض توس��ط مادربورد شناس��ایی نمیشوند و
اگ��ر رمی با س��رعت  1600ی��ا  2000مگاهرتز داری��د باید حتما در
بای��وس مادرب��ورد تنظیمات مربوط ب��ه آن را انجام دهی��د .در غیر
این صورت رمها ب��ا همان فرکانس  1333مگاهرتز اجرا میش��وند
و هی��چ تفاوتی با ی��ک رم معمولی ندارند .ب��رای انجام این کار نیاز
نیس��ت با اصول اورکالک آش��نا باش��ید اما باید برخ��ی از مبانی آن
را بدانی��د .زمانی ک��ه وارد محی��ط بایوس ش��دید در بخش مربوط
ب��ه اورکالک عب��ارت فرکان��س رم را مش��اهده خواهی��د کرد .این
فرکانس با تغییر ضریب به آس��انی تغییر میکند .به عنوان مثال اگر
فرکانس مبنا در مادربورد ش��ما  133مگاهرتز باشد با تنظیم ضریب
روی ع��دد  10فرکان��س رم  1333مگاهرتز میگ��ردد و اگر ضریب
را ب��ه  12افزایش دهید ای��ن فرکانس به  1600مگاهرتز میرس��د
ام��ا در م��ورد افزای��ش س��رعت کامپیوت��ر باید ب��ه س��ایر قطعات
س��ختافزاری نیز توجه نمایید.

Monitor: 15.6” TFT LED-backlit LCD

----

Main Board: ----

----

CPU: :Intel Core i7 4500U 1.80GHz

-------

VGA: AMD Radeon HD 8750M 2GB

----

HDD: 1 TB 5400 RpM

----

Weight: 2.4 Kg

----

ODD: DVD-RW

----

OS: ----

----

KeyBoard: ----

---

Mouse: ----

----

Speaker: ----

---

Printer: ----

----

Memory: 8GB DDR3
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یادداشت

| | CPU
 10/550/000ريال
 5/710/000ريال

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

i7 4790
i5 44401150
i3 3240
G20303MB/3GHz
G1820 (2mb 2.7GHz) 1150

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

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

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

| | Motherboard
 4/600/000ريال

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

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

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

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

 2/840/000ريال

 1/870/000ريال
 1/580/000ريال

 1/465/000ريال

 610/000ريال

 565/000ريال
 560/000ريال

 515/000ريال

ش��ایعه ،بخشی جدانشدنی از جوامع انس��انی محسوب میشود .در طول
تاریخ ،جوامع بش��ری همیش��ه با شایعات دس��ت و پنجه نرم کرده است
در حالی که خود مولد این پدیده ش��وم بوده و هست .با توسعه فناوری و
تس��هیل ارتباطات ،شکل گیری و نشر شایعات نیز تسهیل شد .البته این
پدیده در فرهنگهای گوناگون با اشکال ،کیفیت و کمیت متفاوتی دیده
میش��ود اما در هر حال وجود دارد و متاس��فانه باید گفت ،در کشور ما به
شکلی شوم و غیرقابل کنترل ،جوالن میدهد.
چند روز پیش ش��ایعه فیلتر و مسدود ش��دن نرمافزار ارتباطی تلگرام در
فضای کش��ور پخش ش��د .جالب این جاست که عده بسیاری این شایعه
را از طریق تلگرام ارس��ال و دریافت کردند! اگر چه قوه قضاییه و وزارت
ارتباطات به س��رعت نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و مسدود
ش��دن تلگرام را تکذیب کردند اما نفس ماجرا ،همچنان حل نشده باقی
مانده است.
ش��ایعات در کشور ما ،عموما یک وجه مش��ترک دارند و آن منفی بودن
آنهاست .خبر از گرانی ،وقوع یک حادثه تلخ یا موهن ،عمده شایعات این
روزها هستند .بسیاری از ستارگان دنیای هنر و ورزش در یک سال گذشته
مرگ خود را تکذیب کردهاند! در حالی که معلوم نیست چه دستهایی در
پشت پرده و با چه نیاتی این شایعات را تولید و پراکنده میکند.
این وضعیت حاصل چند پدیده است که در کنار یکدیگر و همزمان وجود
دارند .اولین پدیده ،بستر آماده برای شکل گیری شایعه است .جامعه برای
ش��نیدن اخبار بد آمادگی دارد .به بیان روشنتر ،هیچ کس از شنیدن خبر
بد تعجب نمیکند .واکنشها بسیار آرام است و اخبار بد به سادگی شنیده
و به جرات پذیرفته میشود .حتی میتوان گفت جامعه به شنیدن اخبار بد
عادت کرده اس��ت و این عادت ،علیرغم تلخی و زشتی ،بخشی از زندگی
ما را تشکیل داده است  .خبر تورم ،افزایش نرخ ارز یا کاال ،جنگ ،درگیری

یا هر خبر دیگری از این دس��ت که مستقیم یا غیرمستقیم به ما ایرانیان
ارتباط پیدا میکند ،روزمره ش��ده است .این جاست که شایعات میتوانند
واقعی به نظر برس��ند ،چرا که وجه منفی آنها با وجوه منفی بس��یاری از
اخبار شباهت پیدا کرده و باورپذیر میشود.
دومین پدیده موثر بر این وضعیت ،جامعهای است که به سمت زودباوری
حرکت میکند .هر چند که میتوان این پدیده را به ش��باهت ش��ایعات و
بس��یاری از وقایع واقعی نس��بت داد اما مردم فرا نگرفتهاند که نسبت به
اخبار منفی (اعم از موثق یا غیرموثق) بدبین باشند ،در حالی که در مقابل،
نسبت به اخبار مثبت و خوب بسیار بدبینانه رفتار میکنند.
بخش قابل توجهی از جامعه برای نشر شایعات پیش قدم میشود .ممکن
اس��ت فردی نوعی یک خبر یا ش��ایعه منفی را مطالعه و باور کند .تا به
اینجای کار ،تنها یک عضو از جامعه به ش��ایعه دچار شده اما همین فرد،
در بیش��تر مواقع به حلقهای برای حرکت زنجیری شایعه تبدیل میشود.
این فرهنگ به خوبی جا نیفتاده اس��ت ک��ه اخبار منفی را نباید به گوش
دیگران رساند .ش��بکههای اجتماعی ،راه را برای عمومی کردن شایعات
تس��هیل کردهاند و جالب این جاست که در بیش��تر مواقع ،عوامل اصلی
نش��ر شایع ،با اس��تفاده از عباراتی مضحک و کودکانه ،دیگران را به نشر
اکاذیب و شایعات تشویق میکنند و بسیاری نیز به سادگی هر چه تمامتر
فریب میخورند.
توجه به کالم معصوم که فرمودند " خداوند قضای حتمی رانده که از هیچ
بندهای نعمتی را که به او ارزانی داش��ته از او س��لب نکند مگر آنکه خود
بنده کاری کند که مستوجب سلب نعمت شود ،در آن صورت آن نعمت را
به خاطر آن گناه سلب می کند "...به خوبی روشنگر احوال امروز ماست.
مبادا که با دستان خود ،آرامش و امنیت را که یکی از ارزشمندترین نعمات
الهی است ،از خود سلب کنیم.

پرسشوپاسخسختافزار
TB SEAGATE 64MB/ VS 3
TB W.D GREEN 64MB/ VS 2
1TB W.D 64 GREEN VS
500 SEAGATE 16MB / SG / VS
500 TOOSHIBA 32MB / FU

| | Drive
 1/170/000ريال

آرامش را از خود نگیریم

2GB PATRIOT 1600 / VS

| | HDD
 3/770/000ريال

وحید صفایی


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

سالم بایت .چند ماهی است قطعات سیستم
رومیزیام را به کلی عوض نمودهام اما هر چند وقت
یک بار صفحه آبی رنگ ظاهر شده و در برخی اوقات
سیستم هنگ کرده و یا  Restartمیشود .از طرفی با
تعویض ویندوز تا مدتی این مشکل حل میشود ولی
باز به طور ناگهانی ظاهر میگردد .مشکل از چیست؟
اصوال علت اصلی نمایش صفحه آبی به سبب وجود مشکل در هارددیسک
رایانه شما می باشد .پس در قدم اول از سالمت هارددیسک خریداری شده
اطمینان حاصل نمایید .عالوه بر این اگر قطعات سیستم خود را به تازگی
تعویض نموده اید و رایانه شما به طور پیاپی دچار هنگ و یا Restart
میگردد ،با بررسی توان پاور ،از رسیدن ولتاژ مناسب به سایر قطعات مطمئن
شوید .چرا که در بسیاری از موارد به علت عدم تغذیه مناسب قطعات (
مخصوصا هارددیسک) سیستم به طور خودکار  Restartشده و یا ناگهان
خاموش میگردد .همچنین توصیه میشود بایوس مادربورد خود را به آخرین

نسخه ارتقا دهید و سایر اتصاالت و کابلهای ارتباطی را بررسی نمایید.
سالم .مقدار  RAMبه اشتراک گذاشته شده توسط
مادربوردهایی که از  Chipsetاینتل استفاده میکنند و دارای
آداپتور گرافیکی به صورت  On Boardمیباشند ،چه قدر است؟
مقدار حافظه به اشتراک گذاشته شده یا به اصطالح  Shareشده در
رده مادربوردهای سری  6حداکثر  10مگابایت و در سری  8حداکثر
 64مگابایت میباشد .الزم به ذکر است که مقادیر فوق قابل تغییر
توسط کاربر نمیباشد و توسط سیستمعامل و با توجه به مقدار نوع
 RAMبرنامه کاربردی انتخاب میشود.
سالم بایت .لطفا در مورد تکنولوژی  MIB2توضیح دهید.
تکنولوژی  MIB2مخفف عبارت Memory Inteligent Booster
بوده و جهت ارتقای هوشمندانه حافظه و همچنین به حداکثر رساندن
عملکرد حافظه طراحی شده است .با استفاده از این تکنولوژی پهنای
باند حافظه تا  10درصد افزایش مییابد.
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پرسش ازشما پاسخ ازما
سالم بايت .لطفا در خصوص ايجاد نسخه پرتابل از نرمافزارهاي
نصبي روي کامپيوتر راهنمايي کنيد.
ابتدا به اين نکته دقت داشته باشيد که اين مورد زماني کاربرد دارد که نرمافزار مورد
نظر پس از نصـب شدن ،فايلهاي خود را در پوشهاي غير از پوشه محل نصب
کپي نکند.
برخـي از نـرمافـزارهـا فايلهـاي  ocxو  dllخــود را در مسيـرهايـي نظـيـر
 Windows/System32کپي ميکنند که اين موضوع باعث عدم کارايي خواهد
شد .همچنين اطمينان داشته باشيـد کـه نرمافـزار  WinRARروي سيستمعامل
ويندوز نصب باشد.
براي پرتابلسازي نرمافزارها گامهاي زير را با دقت طي کنيد:
 -1براي شروع کار به محل نصب برنامه (معموال در پوشه )Program Files
مراجعه کنيد.
 -۲اکنون کليه فايلها و فولدرهاي موجود در محل نصب برنامه را با راست کليک
روي فضاي خالي و انتخاب  Select Allو يا استفاده از کليدهاي ترکيبي Ctrl+A
به حالت انتخاب در بياوريد.
 -۳سپس روي يکـي از فايلهـا راسـت کليـک کرده و  Add to archiveرا
انتخاب کنيد.
 -۴در پنجره باز شده در همان سربرگ  ،Generalتيک گزينه Create SFX
 Archiveرا بزنيد.
 -۵حال به سربرگ  Filesبرويد .اکنون با استفاده از ماوس روي مسير موجود
در قسمت  Files to addکليک کنيـد و کـل اين مسيـر را به حالت انتخاب در
بياوريد ( )Ctrl+Aو سپس کليدهاي ترکيبي  Ctrl+Cرا جهت کپي کردن اين متن
فشار دهيد.
 -۶اکـنـون بـه سـربـرگ  Advancedبرويـد و روي دکمـه SFX Options
کليک کنيد.
 -۷در پنجره جديد باز شده در همان سربرگ  ،Generalتيک گزينه Create In
 The Current Folderرا بزنيد .سپس در قسمت  Run After Extractionنام
فايل اجرايي برنامه را به همراه پسوند آن (معموال  )exeبدون کم و کاست وارد
کنيد .به عنوان مثال اگر نام فايل اجرايي برنامه  YahooMessenger.exeاست،
اين نام را عينا در اين قسمت وارد کنيد.
 -۸در گام بعد در همان پنجره به سربرگ  Advancedبرويد و در کادر Delete
و قسمت  Files To Delete In The Destination Folderکليدهاي ترکيبي
 Ctrl+Vرا فشار دهيد .خواهيد ديد مسيري که در گام پنجم  Copyکرديد در اين
قسمت  Pasteخواهد شد.
 -۹اکنون به سربرگ  Modesبرويد و تيک دو گزينه Unpack To Temporary
 Folderو  Hide Allرا بزنيد.
 -۱۰حال به سربرگ  Updateبرويد و تيک گزينه  Overwrite All Filesرا بزنيد.
 -۱۱اکنون به سربرگ  Text And Iconبرويد و روي دکمه  Browseدر قسمت
 Load Sfx Icon From The Fileکليک کنيد .شما بايد يک آيکن مناسب با
پسوند  .icoبراي فايلي که قصد داريد بسازيد ،انتخاب کنيد.
 -۱۲در آخر تمام پنجرههاي باز را  OKکنيد .خواهيد ديد که در همان فولدر محل
نصب برنامه يک فايل جديد ايجاد شده است که اين فايل همان فايل پرتابل اجرايي
نرمافزار شماست .اين فايل را ميتوانيد در هر جا کپي کنيد و با دوبار کليک روي آن
نرمافزار مورد نظر را اجرا کنيد.
سالم بايت .کدام يک از مرورگرهاي اينترنتي موجود براي مشاهده
سايتهايي که به امنيت بااليي نياز دارند (مانند سايت بانکها)
مطمئنتر ميباشد؟ همچنين استفاده از اينترنت بانک چند بانک مختلف
به طور همزمان در يک مرورگر (در چند سربرگ متفاوت) ايراد امنيتي
دارد يا خير؟
تا چندي پيـش بانکها مرورگـر  IEرا براي ورود به سامانه اينترنت بانک خود
توصيه ميکردنـد اما در حال حاضر با توجه به امنيت خوب پايگاه داده بانکها و
مجهز بودن بـه تکنيک  HTTPSو رمزنگاري ،اغلب مرورگرهاي کنوني از امنيت
مناسبي برخوردارند.
استفاده از سامانه اينترنت بانک چند بانک به صورت همزمان هيچ مشکلي به وجود
نميآورد فقط توصيه ميشود سايت خدمات يک بانک مشخص را در چند سربرگ
باز نکنيد     .
با سالم .من از نرم افزار  Corel Drawبراي نقشهکشي صنعتي
استفاده ميکنم اما به خاطر اين که چاپگر شخصي ندارم مجبور
ميشوم نقشههاي به دست آمده را در سيستم ديگري چاپ کنم
اما در اکثر مواقع در ساير سيستمها نرمافزار  Corel Drawنصب
نميباشد .آيا روشي وجود دارد تا بتوان نقشههاي کشيده شده توسط
اين نرمافزار را به فرمت ديگري تبديل کرد؟
ميتوانيد در انتهاي طراحي نقشه ،کليدهاي  Ctrl+eرا همزمان فشار دهيد .پنجرهاي
به نام    Exportباز خواهد شد از قسمت پايين پنجره  Save As Typeپسوند
 PSDرا انتخاب کنيد .با اين کار فايل خروجي متناسب با فتوشاپ در اختيار شما
قرار ميگيرد.

 ITدر اجتماع
گلسـا ماهیـان

با پیشرفت روزافزون نرم افزارهای طراحی ،شاهد
خلق شاهکارهای بیشتری در زمینه فیلمسازی و
ساخت انیمیشنهای مختلف هستیم .انیمیشنهایی
که در بعضی از مواقع بسیار سخت است تا باور کنیم
که صحنههای آنها حقیقی نیستند و همه چیز فقط
انیمیشن و صحنهسازی است .این کیفیت مطلوب در
ساخت صحنههای باکیفیت و زیبا را به خاطر وجود نرم
افزارهای پیشرفته در این زمینه داریم .به عنوان نمونه
 Autodesk Mayaیکی از پیشرفتهترین نرمافزارهای
انیمیشن و مدل سازی سه بعدی است که به طور
گسترده در استودیوهای فیلم سازی ،انیمیشن و همین
طور صنعت بازیهای رایانهای استفاده میشود .البته

مبتدیان

مایا دسک سه بعدی را تجربه کنید
نقطه قوت مایا در ابزارهای مدل سازی آن است و در
شرکتهای بزرگ نیز بیشتر از این خصیصهاش استفاده
میکنند .تکنولوژی  NURBSبه کار رفته در این
استودیو انیمیشن سازی ،باعث کمک به طراحی بهینه
اشیاء طبیعی از جمله چمن ،گیاهان ،مو و ...میشود.
توانایی باال در  Renderingبا استفاده از موتور
قدرتمند  mentalrayو وجود Materialهای متنوع در
این نرمافزار از جمله موارد کلیدی آن است .از جمله
ویژگیهای این نرمافزار ،انعطاف پذیری و قابلیتهای
شخصی سازی ( )Customizationآن است که به
کاربران حرفهای اجازه میدهد به سادگی محیط آن
را به دلخواه خود تغییر دهند .مایا یک نرمافزار جامع
است که به بخشهای مختلفی تقسیم شده که هر
بخش ویرایش و ایجاد یکی از مراحل ساخت انیمیشن
را بر عهده دارد و نیاز کاربر را به نرمافزارهای جانبی به
حداقل میرساند  .به عالوه ،یکی دیگر از قابلیتهای
منحصربهفرد آن امکان توسعه این نرمافزار برای
استفاده کنندگان آن است .کاربران میتوانند از طریق
زبانهای برنامه نویسی سی پالس پالس MEL ،یا
(   )Maya Embedded Languageو همینطور
پایتون آن را توسعه دهند و ابزارها و امکاناتی که پیشتر
در نرمافزار وجود نداشتهاند را به آن اضافه کنند .به
همین دلیل بسیار مورد توجه استودیوهای بزرگ سازنده
فیلم و انیمیشن قرار گرفت ه است .هدف  Autodeskاز

انتشار  Maya LT 2016حمایت از کاربرانی که عالقه
به ساخت بازی های غیر تجاری یا اصطالحا Indie
 Gameدارند ،است.
عالوه بر آن ،ابزارهای جدید و هدفمند برای ساخت
انیمیشن به روش بسیار سادهتر و عملیتر ارائه شده
است ،ضمن اینکه گامهای موثری در زمینه Graph
 Editorجهت کمک به نمایش ،انتخاب و ویرایش
انیمیشنها و Keyframeها ،و سرعت بخشی به
ساخت انیمیشنها برداشته شده است .به عالوه ،با ارائه
امکانات برجسته ،همزمان سازی انیمیشنها با موسیقی
ضبط شده به روش سادهتری انجام میگردد .همچنین
ویژگی جدید  Bifrostکه همان نایاد قدیم است نیز به
نسخه   2015این نرم افزار اضافه شده است .در حقیقت
میتوان گفت که توسعه مایا در این نسخه چشم گیر
بوده است ،به خصوص اضافه شدن قابلیت  Bifrostکه
امکان شبیه سازی مایعات را برای کاربران این نرم افزار
ممکن کرده است.
از جمله ویژگیهای نسخه جدید این انیمیشن کاربردی
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 ارائه ابزارهای کاربردی  Sculptingیا حکاکی وپشتیبانی مربوط به Phisically based shading
 تعبیه شدن پنجره   UV workflowبراساس Brushکه میتواند سرعت کار را دو چندان کند.
http://goo.gl/vkfwVG

آموزش اتصال رایانه به تلویزیون

تصاویر را روی تلویزیون ببینید
خيلي بد اس��ت وقت��ي که يک تلويزيون الس��يدي
چهل اينچ با يک کاناپه راحت داشته باشيد و در عين
حال مجبور باش��يد آخرين فيلمي که دانلود کردهايد را
روي صفحه مانيتور کوچ��ک و روي صندلي ناراحت
پشت ميز کامپيوترتان نگاه کنيد.
اين ماجرا ب��راي نمايش دادن آخرين عکسهايي که
گرفتهاي��د روي صفحه تلويزيون ب��زرگ و يا هر جور
نمايش ديگري نيز صادق است.
تا آخ��ر اين مطل��ب همراه باش��يد تا ببيني��د چگونه
ميت��وان صفحه تلويزيون بزرگ زيباي خود را تبديل
به صفحه نمايش کامپيوتر کرد.
تنوعي در خروجيهاي کامپيوتر
ب��راي اتصال کامپيوتر به تلويزيون بس��ته به اين که
کامپيوتر و تلويزيون ش��ما چه مدلي اس��ت ،به يک يا
چند کابل مخصوص احتياج داريد.
براي درک و فهمي��دن اين موضوع پورتها يا همان
درگاهه��اي خروجي مختلف پش��ت رايانهها را با هم
مرور ميکنيم.
پورت  ،VGAتقريبا مستطيل شکل بوده و  15پين در
س��ه رديف  5تايي دارد که عموما در رايانهها با رنگ
آبي مشخص ميشود.
پورتهاي  S-videoو   Composite Videoنسبتا
ش��بيه هم هستند اولي عموما مشکي و دايرهاي رنگ
و دومي هم زرد رنگ است.
پورت ديگر  DVIنام دارد و مس��تطيل ش��کل بوده و
داراي  ۲۴پين در  ۳رديف هش��تتايي است که غالبا
رنگ آن س��فيد اس��ت .در آخ��ر محبوبترين پورت
معرفي ميش��ود که  HDMIنام دارد .اين پورت شبيه
يک پورت  USBاس��ت که ظاهر آن کمي نازکتر و
بلندتر شده باشد.
از سال  ۲۰۰۸بسياري از لپتاپها و تلويزيونها اين
پورت را در مدار و س��اختار خود دارند.از پورت   HDMI
براي اتصال خروجي با کيفيت بس��يار باال در تصوير و
صوت استفاده ميشود.
تلویزیونها هنوز هم محبوب هستند
تلويزيونه��اي اس��تاندارد ام��روزه معم��وال با پورت
 S-videoو  Composite Videoهم��راه هس��تند

اگر چه تصوي��ري که روي اينگون��ه تلويزيونها به
نمايش درميآيد ،به تيزي تصاوير مانيتورها نميباشد.
همچني��ن تلويزيونهاي��ي ک��ه از وض��وح باالت��ري
برخوردار هس��تند ممکن اس��ت از پورتهاي   VGA
 DVIو  HDMIاستفاده نمايند.
اتصاالتي که از طريق پورت  VGAصورت ميپذيرد،
سيگنالهاي آنالوگ را ارائه ميدهد.
اگ��ر چ��ه  HDMIو  DVIبـ��راي افزايـ��ش کيفيت
خروج��ي مانيت��ور و تصوير نقش بس��ته روي صفحه
تلويزي��ون ،از س��يگنالهاي ديجيتال بـ��راي انتقال
تصوير استفاده ميکنند.
در پورت  HDMIعالوه بر تصوير امکان انتقال صوت
ني��ز وجود دارد ک��ه در هيچ ي��ک از پورتهاي قبلي
چنين ويژگي وجود ندارد.
کابل مناسب را انتخاب کنيد
اگ��ر پورت خروج��ي ويدئو رايان��ه و ورودي ويدئوی
تلويزيونتان يکي اس��ت ،بهتر است از کابلي استفاده
کنيد که داراي دو سر يکسان است.
همچنين ممکن اس��ت پورت خروجي لپتاپ و پورت
ورودي تلويزيون ش��ما متفاوت باش��د که بايد از يک
کابل آداپتور به عنوان يکيکننده يا مبدل اين پورتها
استفاده نماييد.
کابله��اي آداپت��ور ميتوانند  DVIرا ب��ه  HDMIو
 VGAرا ب��ه  Composite Videoتبدي��ل نماين��د.
بهعالوه ممکن اس��ت کامپيوتر يا لپتاپ شما داراي

پورت  HDMIنباشد .پس ميتوانيد از کابل آداپتور به
عن��وان مبدل هر نوع خروجي به اين پورت موجود در
نمايشدهنده خود استفاده کنيد.
اي��ن کاب��ل ،تصوير خروج��ي از پ��ورت  VGAرا به
تصوي��ري مناس��ب با پورته��اي ورودي س��ينماي
خانگيت��ان ،تبديل ميکند .همان طور که گفته ش��د
همه ان��واع خروجيه��اي تصوي��ري نميتوانند صدا
را ه��م از کامپيوت��ر به تلويزيون ش��ما انتقال دهند و
گاهي الزم است کابل جداگانهاي براي انتقال صدا به
سيستم صوتي خود تهيه کنيد.
چند تنظیم مفید
ب��راي نماي��ش تصوي��ر در تلويزي��ون خ��ود بايد در
تنظيم��ات کارت گرافيک خ��ود تغييراتي ايجاد کنيد.
ب��راي اين کار مراحل زير را دنب��ال کنيد:کامپيوترتان
را خاموش کني��د .تلويزي��ون را روي خروجي تنظيم
کنيد که با کابل به کامپيوتر وصل ش��ده اس��ت .بعد
از اتصال کابل ،کامپيوتر خود را روشن کنيد .ميبينيد
که صفحه راهاندازي ويندوز روي تلويزيون شما ديده
ميشود.
اگر چنين نش��د با راس��ت کليک روي  Desktopدر
ويندوز  7ب��ه بخـ��ش  Screen Resolutionرفته
و پ��س از اطمين��ان از شناس��ايي نمايشدهنده دوم،
نمايشگر خود را انتخاب کنيد.
تغيي��رات را ذخيره کنيد و از نمايش صفحه رايانه خود
در تلويزيون لذت ببريد.
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نرم افزار همراه
آیا با زمانهای مکالمات خود مشکل دارید؟
اگر جزو آن دسته از افراد هستید که زمانی که گوشی
تلفن خود را در دس��ت گرفت��ه و مکالمهای را با یک
نفر آغاز میکنید دیگر پایانش دس��ت خودتان نیست
به طور ج��دی به یک کنترل کننده ب��رای این مورد
احتیاج دارید.
ش��اید هم خیلی از مواقع خودتان دوس��ت دارید یک
مکالمه را به اتمام برسانید ولی طرف مقابل شما بسیار
صحبت میکند و نمیتوانید ای��ن کار را انجام دهید.
این هفته به شما نرم افزاری را معرفی میکنیم تا این
مشکالت را حل کند.
ای��ن برنام��ه  فقـط لحظاتی قبـ��ل از آن که مهلـت
ش��ما تمام شود به شما اخطار میدهد و شما میتوانید
ب��ه طور دلخ��واه تماس خود را ادام��ه داده و یا آن را
قطع کنید.
به کمک این ن��رم افزار کاربردی ،میتوانید در هزینه
تماسهایت��ان صرف��ه جویی بزرگی انج��ام دهید .به
عن��وان مثال ،میتوانید تنظیمات ای��ن نرم افزار را به
گون��های تغییر دهید تا اج��ازه مکالمههای پنج دقیقه  
بیش��تر را به شما ندهد و قبل از رسیدن به این زمان،
مکالمه را قطع کند.
حاال فرض کنید قرار اس��ت با دوس��تی که بس��یار به
صحب��ت کردن با ش��ما عالقهمند اس��ت ،مکالمهای
داش��ته باش��ید .به طور حتم زمان زیادی بین شما در

زمانبندی مکالمات با نرم افزار
ح��ال انجام مکالمـه خواهـد گذش��ت .هر قدر ش��ما
ت�لاش میکنی��د که مکالمـ��ه را به پایان برس��انید،
دوستتان همچنان میـل به صحبت دارد و از هر دری
صحبت میکند.
در ای��ن جا اس��ت که برنام��ه  Call Timerبه کمک
ش��ما میآید و دغدغه ش��ما را برط��رف میکند و به
ش��ما کمک میکند تا بتوانید مدت زمان مکالمه خود
را کنترل کنید.
هنگامی که مدت زمان مکالمه از حد انتظار شما فراتر
میرود ،این نرم افزار با هش��دار چند ثانیهای از ش��ما
درخواس��ت میکند مکالمه را قطع کنید و اگر شما به
هش��دارها توجه نکنید ،به ناچ��ار خودش مکالمه را به
پایان میرساند.
با ای��ن وضعیت دیگر ش��ما مجبور نخواهید ش��د به
مکالم��ه ادامه دهید و یا حتی بهتر اس��ت بگوییم که
به صورت مس��المت آمیز مکالمه توسط این نرم افزار
به پایان میرسد.
یکـ��ی از مـ��واردی ک��ه در تلـفـنهای هوش��منـد
ام��روزی وجود دارد این اس��ت که مثل قبل زمان هر
مکالم��ه به صورت جداگانه ذخیره نمیش��ود و ش��ما
تنه��ا میتوانید زمان آخرین مکالمه انجام ش��ده خود
را داشته باشید.
در صورتی که دوس��ت دارید به صورت جداگانه زمان
مکالم��ه خود را با هر فرد داش��ته باش��ید و بدانید که

مدت زمان مکالمه انجام ش��ده توسط شما در کل در
بازهه��ای زمان��ی مختلف به چه صورتی بوده اس��ت،
میتوانی��د ب��رای مدیریت این بخش ه��م از این نرم
افزار استفاده کنید.
کار با محیط کاربری این برنامه بس��یار س��اده اس��ت
و ب��رای نصب آن هم ب��ه هیچ عنوان دچار دردس��ر
نخواهید شد.
http://goo.gl/CamWVf

اتومبیل رانی با ماشینهای سنگین

ترفند همراه

جایزههای بیش��تری کسب کنید و مرحلههای بیشتری
را ببرید به این ترتیب میتوانید کلکس��یون ماشینهای
هیوالی خود را گس��ترش دهید .اگر به رقابت آنالین با
دوستانتان عالقه دارید هم به سادگی میتوانید بخشی از
اسطورههای ماشینهای غول آسا در جادههای خاکی اما
مجازی شوید .بازی دارای افکتهای صوتی بسیار زیبایی
نیز میباشد که هیجان بازی را به اوج خود میرساند .اگر
بازیهای ماشین سواری جزو عالقهمندیهای شما قرار
دارند شک نداشته باشید که این بازی میتواند به شکل
بسیار مطلوبی رضایت شما را فراهم کند .برای دانلود آن
میتوانید از لینک زیر استفاده کنید:
http://goo.gl/Xh3YIe

چگونه خش روی گوشی خود را از بین ببریم؟
بعضی از خشهای موجود روی گوش��ی همیشه اعصاب
خردکن هس��تند و بیش��تر مواقع به دنبال راه حلی برای
برطرف کردن آنها هستیم .در این هفته به شما روشهایی
را آموزش خواهیم داد که با اس��تفاده از آنها ممکن است
بتوانید این خشها را اگر زیاد عمیق نباشند ،برطرف کنید.
توجه داشته باشید که برای استفاده از هر کدام از روشها
الزم است که قبلش گوشی خود را خاموش کنید:
خمیر دندان
مقداری کم از خمیردندان را روی یک تکه لباس یا پارچه
کتان تمیز بمالید ،به آرامی و با حرکات گردشی آن را روی
صفحه نمایش بکشید تا خشها محو شوند  .با یک پارچه
مرطوب خمیردندان را از روی صفحه نمایش پاک کنید.
کرم از بین برنده خش ماشین
برخ��ی از کرمهای از بین برنده خش خودرو مانند Turtle
 Wax ،3M Scratchیا  Swirl Removerمیتوانند
باعث رفع خش و خطوط صفحه نمایش موبایل هم بشوند.
فقط مراقب باشید که خیلی به آرامی این کار را انجام دهید.
کاغذ سمباده
اس��تفاده از کاغذ سمباده یک روش نسبتا تهاجمی ولی
موثر برای از بین بردن خش و خطوط اس��ت اما عمدتا
این روش برای خشهای پش��ت یا بدنه گوش��ی مورد
اس��تفاده قرار میگیرد .برای تاثیر این روش استفاده از

دوس�تان عزیز بایت؛ س�والهاي خ�ود را در زمينه تلف�ن همراه به
آدرس ايميل زير ارسال فرماييد.
Byte.Hamrah@gmail.com

بازی همراه

 Offroad Hill Climber Legendsی��ک ب��ازی
در س��بک بازیهای اتومبیلرانی با ماش��ینهای بزرگ
میباش��د .در این بازی کافی اس��ت که اتومبیل خود را
انتخ��اب و هیجان راندن یک کامی��ون خاکی را تجربه
کنی��د .بازی در محیطهای خاکی و صحرایی میباش��د
و ش��ما باید با اتومبیلهای خود در این جادهها رانندگی
کنید  .اگر طرفدار واقعی بازیهای ماشینهای هیوال و
ماشینهای کامیونی  ۴×۴باشید ،این بازی نیاز شما را در
این سبک بازیها برطرف خواهد کرد .در رابطه با محیط
بازی باید گفت که این بازی دارای گرافیکی باال و جذاب
میباشد که ش��ما را حس��ابی مجذوب خود میکند .در
مسابقات پرسرعت ،کامیون هیوالی خود را برانید .هرچه

پرسش و پاسخ همراه

یک کاغذ س��مباده مناسب بسیار ریز و فشار بسیار کم
آن به صفحه نمایش ضروری است .با این حال استفاده
از کاغذ س��مبادههای نامناسب و یا استفاده نادرست از
این روش عمال میتواند باعث ایجاد خشهای بیشتری
روی صفحه نمایش هم بش��ود .بنابراین اگر به صحت
عملک��رد این روش و کاغذ س��مباده مناس��ب مطمئن
نیستید به هیچ وجه از این روش استفاده نکنید.
جوش شیرین
با جوش شیرین هم شما میتوانید خطوط روی گوشی را
از بین ببرید .روش کار به این شکل است:
مقداری از جوش ش��یرین را با آب مخلوط کنید و آن را
بهم بزنید تا یک حالت خمیری به خود بگیرد .س��پس با
ی��ک پارچه تمیز مق��داری از آن را روی خشها بمالید.
سپس صفحه نمایش را کامال و خوب تمیز کنید
پودر بچه
مقداری آب به مقداری پودر بچه در یک ظرف اضافه کنید تا
یک حالت خمیری به خود بگیرد و سپس همانند روش باال
آن را به آرامی روی خشها بمالید و سپس تمیز کنید.
تخم مرغ و سولفات پتاسیم  +آلومینیوم
مخلوط کردن س��فیده تخم مرغ و س��ولفات پتاس��یم
آلومینیوم هم میتوان��د تاثیری در از بین بردن خش و
خطوط داشته باشد.

سلام بايت .اگر امکان دارد کمي در مورد خصوصيت سيستمعامل
گوشيهاي بلکبري  Z10توضيح دهيد.
بلکبري  Z10بر اس��اس مجموعهاي از مفاهيم و جس��چرها ساخته شده که کشف
بعضي از آنها بدون مش��اهده راهنماي سيس��تمعامل سخت است .با اين حال وقتي
در کار با آنها خبره ش��ويد کامال بديهي به نظر ميرس��ند .اين به آن معنا نيست که
سيس��تمعامل نوآورانه نيس��ت بلکه با وجود نوآوري ،بر اساس يک منطق قابل درک
کار ميکند.
از آن جاي��ي ک��ه دکمه فيزيکي براي کار با تلفن در جلو قرار ندارد و روي نمايش��گر
هم شاهد دکمههاي لمسي براي راهبري نيستيم ،جسچرها براي حرکت در قلمروي
بلکبري  10به کار گرفته شدهاند.
در اصل دو جس��چر کليدي وجود دارد :س��وايپ از زير نمايش��گر به باال ،که فارغ از
اين که در کجاي سيس��تمعامل هس��تيد  -يا اصال دستگاه خاموش است -شما را به
صفحه خانه خواهد برد؛ و جس��چر دوم" ،س��وايپ رو به باال ،نگه داشتن ،و سوايپ به
راس��ت" است که ش��ما را به  BlackBerry Hubميبرد؛ جايي که تمام آگاه سازي
()notificationه��ا ،ايميلها ،پيامکها و تماسها وجود دارند .البته کمي زمان الزم
است تا به اين جسچر دوم عادت کنيد.
بلکبري  10را بايد به عنوان سيستمعاملي با  4محيط اصلي در نظر بگيريد :صفحه
خانگي ،صفحه هر اپليکيشن ،صفحه پيامها (همان  )Hubو جعبه اپليکيشنها (App
 .)Drawerدر صفح��ه خانه حداکثر تا  8اپليکيش��ن در حال اجرا ،در قالب آيکنهاي
بزرگ مستطيلي براي شما به نمايش در ميآيند.
اين آيکنها گاهي هم به عنوان ويجت ايفاي نقش ميکنند و اطالعات را به صورت
اجمالي به ش��ما نش��ان ميدهند .از صفحه خانگي که به سمت چپ سوايپ کنيد ،به
يک فهرست کوچکتر از آيکنها و فولدرها خواهيد رفت که شبيه اندرويد و  iOSو
در اصل همان  App Drawerاس��ت و اگر به س��مت راست سوايپ کنيد وارد Hub
خواهيد شد.
تنها وضعيت ديگر در سيس��تمعامل ،زماني اس��ت که درون يک اپليکيشن قرار داريد
که آن هم داستان خودش را دارد.
سلام بايت ،اگر امکان دارد خصوصيات گوش�ي ه�واوي  g610را
توضيح دهيد.
اين گوشي را از جهات مختلف مورد بررسي قرار ميدهيم:
طراحي و ساخت ابعاد
اين گوش��ي  142×73.6و قطر آن نيز حدود  10ميليمتر است که براي يک گوشي
داراي صفحهنمايش  5اينچي ،ابعاد مناس��بي به شمار ميرود اما وزن  170گرمي آن
کمي زياد به نظر ميرسد که البته قابل چشمپوشي است.
کيفيت س��اخت اين گوش��ي نيز قابل قبول بوده و همانند ديگر گوش��يهاي ساخت
هواوي ،رضايتبخش به نظر ميرسد .طراحي  Ascend G610شباهت بسيار زيادي
به گوش��يها و پرچمداران کمي قديميتر سامس��ونگ دارد ام��ا همان گونه که گفته
ش��ده هواوي  Ascend G610از کيفيت خوبي برخوردار اس��ت و قاب پش��تي آن،
نرمي خاصي دارد.
در هر صورت موضوعي که واضح اس��ت؛ کيفيت برتر س��اخت اين گوش��ي نس��بت
به تلفنهاي هوش��مند قديمي سامس��ونگ اس��ت .انحناي موجود در قاب پشتي اين
ميانرده ،سبب شده تا کاربران در حين کار با آن با سختي مواجه نشوند و دستگاه را
به راحتي در دست بگيرند.
نمايش��گرصفحه نمايش اين گوش��ي از نوع  IPSبوده و رزولوشن خوب و قابل قبول
 540×960پيکسل را ارائه مينمايد.
با وجود اين ابعاد و رزولوشن ،تراکم پيکسلي   220ppiبه دست ميآيد که براي يک
گوشي در اين سطح ،صفحهنمايشي خوب ارزيابي ميگردد.
ب��ا وج��ود ويژگي نمايش  16ميلي��ون رنگ و همچنين درياف��ت چند لمس همزمان
توس��ط صفحه لمس��ي ،ميتوان عملکرد صفحهنمايش اين گوش��ي را يکي از نکات
مثبت آن به شمار آورد.
سختافزار
س��ختافزار اين گوشي را يک تراش��ه  MTK MT6589Mتشکيل ميدهد که روي
آن يک پردازنده چهار هس��تهاي با فرکـانس  1.2گيگـاهرتـز و پردازشگر گرافيکي
 PowerVR SGX 544MPق��رار دارد که با وجود  1گيگابايت حافظه رم ،س��رعت
عمل خوبي را از گوشي مشاهده مينماييد و تجربه خوبي از توانايي مولتي تسکينگ
از اين گوشي شاهد خواهيد بود.
با وجود اين س��ختافزار ،تقريبا ميتوان گفت که اين گوش��ي از پس اکثر دستورات
کاربران برخواهد آمد.
ممکن است براي اجراي سنگينترين بازيهاي  HDمقداري مشکل داشته باشد اما
براي موارد ديگر با مشکلي مواجه نخواهيد شد.
حافظه داخلي  G610معادل  4گيگابايت اس��ت که با توجه به پش��تيباني گوش��ي از
کارت حافظ��ه جانبي  ،MicroSDميتوان تا  32گيگابايت ديگر به اين مقدار حافظه
داخلي افزود.
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بازیکوچک
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یک نشانهگیری فیزیکی

مافیا باز میگردد

وحید صفــایی


ب��ازی کوچک این هفته  Tonky Ponkyنام دارد Tonky Ponky .یک بازی فیزیک
محور بسیار سرگرم کننده است.
در هر مرحله از این بازی ،ش��ما باید با اس��تفاده از یک ت��وپ ،گلولهای را پرتاب کنید.
مرحله یک محیط بسته است که توپهای کوچکی بدون هیچ نظمی در اطراف پراکنده
ش��دهاند .ب��رای عبور از هر مرحله ،باید گلوله را طوری پرت��اب کنید که با همه توپها
برخورد کند .در صورتی که توپ نتواند مسیر درستی را بپیماید سقوط میکند .البته یک
خ��رس کوچ��ک در هر مرحله وجود دارد که میتواند گلول��ه را در میان هوا گرفته و به
ش��ما بازگرداند .تعداد گلولههای شما محدود است و از این رو نباید آنها را هدر بدهید.
در صورتی که همه گلولهها را ش��لیک کنید و نتوانید مرحله را به پایان برس��انید ،یک
جان از دست میدهید.
در طول مراحل ،با کس��ب امتیاز میتوانید جایزههای متعددی به دس��ت بیاورید .یکی
از این جایزهها ،یک دلفین اس��ت .دلفین ،در پایینترین نقطه از صفحه قرار میگیرد و
یدهد .با استفاده از سکهها میتوانید امتیاز
حداکثر  5بار توپ ش��ما را از سقوط نجات م 
بیشتر یا جان اضافی به دست بیاورید.
با باال رفتن مراحل ،موانع ثابت و متحرک زیادی افزوده شده و کار را برای شما سختتر
خواهد کرد.
در ص��ورت تمای��ل میتوانید این بازی کوچک را با حجم��ی نزدیک به  11مگابایت از
آدرس زیر دانلود نمایید.

مجموعه بازی گانگستری  Mafiaیکی از پرطرفدارترین
بازیهای یک سبک داس��تانی محسوب میشود .اگر
چه هیچ گاه هیچ یک از دو نس��خه منتشر شده از این
مجموعه به عنوان یک بازی درخشان شناخته نشدهاند
و هر دو نس��خه تنها امتیازاتی متوس��ط تا نسبتا خوب
دریافت کردهاند اما بازی دوستان عالقه بسیاری به این
دو بازی نشان دادهاند 2K Games .بازیهای زیادی
ساخته و منتشر کرده است اما  Mafiaهیچ گاه یکی از
بازیهای ش��اخص این غول بزرگ صنعت بازی نبوده
و نیس��ت .با این وجود ،دو بازی اول از سری  Mafiaرا
میتوان از پرفروشترین بازیهای این ش��رکت تلقی
ش بودن برای 2K Games
کرد  .البته همی��ن پرفرو 
حواش��ی و دردسرهایی داشت .درست همانند مجموعه
فیلم تحس��ین ش��ده پدرخوانده ،بازیهای سری مافیا
وقایعی را حول افرادی با ملیت ایتالیایی – آمریکایی به
تصویر میکشد .این قشر ،بخش قابل توجهی از مردم
آمریکا را تش��کیل میدهد .گانگس��تر یا مافیایی نشان
دادن این افراد باعث ش��د که انتقادات گس��تردهای به
س��اخت این بازی صورت گیرد .بسیاری از مردم کشور

پرسشوپاسخبازی

خبربازی

توصی�ف بازیه�ای رایان�ه به عنوان یک بازی نس�ل هش�تمی چه
معنایی دارد؟
عباراتی مانند بازی نس��ل هفتمی یا هش��تمی ،در مورد بازیهای کنسولهای به کار
گرفته میشود و به انواع کنسولها از منظر سختافزاری اشاره دارد .به عنوان مثال،
کنس��ول  PSیک کنسول نس��ل پنجمی Xbox ،و  PS2کنسولهای نسل ششمی،
 PS3و  Xbox 360دو کنس��ول نس��ل هفتمی و  PS4و  Xbox Oneکنسولهای
نسل هشتمی تلقی میشوند.
تفاوت عمده یک کنس��ول نس��ل باالتر نسبت به کنس��ولهای قدیمی ،قدرت بیشتر
س��ختافزاری ب��رای ارائ��ه کیفیت بهتر گرافیک��ی و بازیهایی با منط��ق پیچیده و
پیشرفتهتر است.
از آن جای��ی که این تغییر س��ختافزاری در مورد رایانهها به طور دائم و همیش��گی
در حال وقوع اس��ت ،نمیت��وان رایانهها را از منظر قدرت پ��ردازش در مورد بازیها
به نس��لهای متعدد تقس��یم بندی کرد اما واقعیت این اس��ت که بازیهای رایانهای
همیشه انعکاس��ی از توان کنسولها در اجرای بازیها بودهاند .بازیهای رایانهای به
ظاهر هویت مستقلی دارند اما فناوری توسعه بازی از منظر نرمافزاری همیشه خود را
با فناوریهای به کار گرفته در کنس��ولهای موجود در هر زمان همگام کرده اس��ت.
به عنوان نمونه ،در دوره کنس��ولهای نس��ل هفتمی ،رایانههایی با توانمندی صدها
برابر بیشتر نسبت به کنس��ولهای این دوره وجود داشتهاند .اما فناوریهای نرمافزار
نرم و موجود مانع از آن ش��د که س��ازندگان بازی ،عناوینی با گرافیک به مراتب بهتر
برای رایانه بس��ازند .از این رو همیش��ه بازیهای رایانهای ،نس��بت خاصی با عناوین
کنس��ول داش��تهاند و از منظر گرافیکی ،چندان پا را جلوتر نگذاش��تهاند .علت اصلی
این اتفاق ،موتورهای گرافیکی اس��ت .موتورهای گرافیکی طوری س��اخته میشوند
ک��ه به طور همزمان بتوانند یک بازی را برای چند پلتفورم س��ازگار کنند .در صورتی
که یک بازی برای اجرا در پلتفرم پیش��رفتهای همانند یک رایانه کامال مدرن و گران
قیمت س��اخته شود ،به احتمال قوی ،اجرای این بازی خارج از توان پلتفرمهای دیگر
خواهد بود .از این رو تعداد مش��تریان یک بازی محدود به دارندگان رایانههای بسیار
پیشرفته خواهد شد.
از این رو س��ازندگان بازی ،کنس��ولهای نس��ل فعلی را معیار خود ق��رار میدهند و
بازیهای رایانهای را نیز متناس��ب با توان کنس��ولها توس��عه میدهند .این جاست
که طرفداران جدی بازیها در رایانه نیز مجبور خواهند ش��د همزمان با تغییر نس��ل
کنس��ولها ،توان سختافزاری رایانه خود را افزایش دهند اما تجربه نشان داده است
که این افزایش توان س��ختافزاری تا زمان عرضه نس��ل بعدی کنس��ولها میتواند
پاسخگوی نیاز کاربران برای بسیاری از بازیهای روز باشد .از این رو میتوان عبارت
نسل هشتمی را به بازیهای رایانهای نیز نسبت داد.

هر س��ال ب��ا عناوین ناش��ناخته با گرافی��ک بدوی و
ابع��اد تکنیکی نه چندان پیش��رفته برخ��ورد میکنیم
که به ناگاه از هر عنوان مش��هور و پرهزینهای پیشی
میگیرند و در اوج قلههای موفقیت میایستند.
 Undertaleنام عنوان جدیدی است که این اتفاق برای
آن رخ داده است؛ نامی که تا چند روز پیش هرگز شنیده
نش��ده بود و هیچ کس منتظر عرضه این بازی نبود .دو
هفته طول کشید تا منتقدان متوجه انتشار این بازی شوند
و در بیشتر مواقع این بازی نه به وسیله تبلیغات رسانهای
بلکه به وس��یله تجربه فوقالعاده بازیکنان و توصیه این
بازی به دیگران شناخته شده است.
در ن��گاه اول Undertale ،یک بازی با گرافیک 16
بیتی اس��ت .رنگهای یکنواخت ،بدون سیستم سایه
زنی و کاراکترهای پیکس��لی و مکانیزم ساده حرکت،
انیمیش��ن ضعیف و صدا پارامتر تاریخ مصرف گذشته
قدیم��ی را میت��وان در ب��ازی دید ک��ه در ترکیب با
ایدههای جالب Undertale ،را به یکی از جذابترین
بازیهای س��ال  2015تبدیل کرده است .امتیاز خیره
کنن��ده  97در س��الی که گذش��ت ،برای بس��یاری از
س��ازندگان خب��ره و قدیمی بازی در ح��د یک رویای
ش��یرین باقی ماند اما  Undertaleبدون هیچ ادعایی
این امتیاز را کسب کرد.
 Undertaleی��ک داس��تان خیال��ی در س��رزمینی
افسانهای است .انسانها و دیوها در یک نبرد قدیمی،
مقابل هم صف آرایی میکنند .انسان پیروز میشود و
دیوها در زیرزمین زندانی میشوند .سالها میگذرد و
دیوها از خاطر میروند .دختر کوچولویی که روی یک
تپه دور از خانه مشغول بازی است ،به ناگاه درون یک
چاله میافتد و از خانه دیوها سر در میآورد .اکنون او
قصد دارد از این گودال بیانتها خارج شود و ...
داس��تان ساده بس��یار کوتاه و س��ریع روایت میشود.
درست همانند بازیهای کالسیک نینتندو در دو دهه
پیش ،دیالوگها در جمالتی کوتاه و س��ریع و تنها به
ص��ورت متنی رد و بدل میش��وند و بدون هیچ پیچ و
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 2k Gamesاز گذشته درس گرفته است

ایتالی��ا این بازی را موهن تلقی کردند و آمریکاییهای
ایتالیایی تبار نیز به عرضه این بازی اعتراض کردند .اگر
چه  2K Gamesبارها به ش��باهتهای ساختاری این
بازی با فیلم پدرخوانده اش��اره کرد اما مافیا هرگز مانند
پدرخوانده مورد لطف قرار نگرفت ،تاجایی که سرانجام
 Steamفروش نس��خه دیجیتال  Mafia IIرا متوقف
کرد تا از حواشی این بازی دور بماند.
پس از این وقایع 2K Games ،س��اخت نس��خه سوم
این بازی را به ش��کل دیگری ادام��ه داد .انحالل 2K
 Czechبه عنوان توس��عه دهنده دو نس��خه اول این
مجموعه ،ش��رایط را برای س��اخت این نس��خه توسط
یک اس��تودیوی جدید فراهم کرد Hangar 13 .یک
اس��تودیوی جدید در زیرمجموعه  2K Gamesاست
که در سانفرانسیسکو مستقر ش��ده و آشنایی بیشتری
با فرهنگ ایتالیایی – آمریکایی دارد .در نسخه پیشین،
بر خالف آن چه در پدرخوانده دیده بودیم ،مافیا افرادی
بیادب ،خش��ونت طلب و بی منطق تصویر شده بودند.
بعد توجه ویژه ایتالیاییها به خانواده حذف ش��ده بود و
همین موضوع ،انتقادات را به این بازی ش��دیدتر کرده

بود 2K Games .از این انتقادات به خوبی درس گرفته
اس��ت اما با این وجود به نظر میرسد با ساخت Mafia
 IIIقصد دارد به انتقادهای وارد ش��ده به نسخه پیشین
پاس��خ بدهد .در توصی��ف داس��تان  Mafia IIIاز یک
جمله کلیدی استفاده شده که به نظر ،کنای ه آمیز است.
"خانواده آن چیزی نیس��ت ک��ه در آن به دنیا میآیی،
بلکه آن چیزی است که حاضری به خاطر آن جانت را
فدا کنی" .این عبارت ،یکی از جمالتی اس��ت که 2K
 Gamesدر بیان داستان  Mafia IIIبه کار برده است.
داستان بازی در سال  1968یعنی  28سال پس از وقایع
نسخه پیش��ین اتفاق میافتد .قهرمان بازی ،یک یتیم
اس��ت که در دوران کودکی در یتیم خانه بزرگ ش��ده
اس��ت .تمام دوران کودکی و نوجوانی او صرف تالش
برای عضوی��ت در یک خانواده واقعی ش��ده اما هرگز
موفق نش��ده اس��ت .در جوانی به جنگ ویتنام رفته و
در بازگش��ت از جنگ ،مورد سوءقصد قرار گرفته است.
تالش او ب��رای انتقام ،به ایجاد ی��ک خانواده مافیایی
منتهی میشود ،در حالی که احتماال قهرمان Mafia II
برای قهرمان جدید نقش پدرخواندگی ایفا خواهد کرد.
گیمپل��ی  Mafia IIIنی��ز یک  Open Worldس��وم
ش��خص با ماهیت اکش��ن محس��وب میش��ود .بازی
همچنان فقط یک نفره خواهد بود و پیشرفت چشمگیر
گرافیکی ،مش��خصترین تفاوت این نس��خه با نسخه
پیش��ین اس��ت Mafia III .یک عنوان نسل هشتمی
خالص محس��وب میش��ود و س��ازنده آن با ارائه پیش
نمایش نشان داد که  Mafia IIIیکی از گرافیکیترین
عناوینی است که تا به امروز ساخته شده است.
این بازی در کنسولهای  Xbox One، PS4و ویندوز
میزبان��ی میش��ود و در بهار آینده ب��ه عرضه عمومی
گذاشته خواهد شد.

 Undertaleخوش درخشید

یک تجدید خاطره برای گیمخورهای قدیم

خمی ،داس��تانی به ظاهر کودکان��ه را تعریف میکنند
اما آن چ��ه  Undertaleرا از هر عنوان دیگر متمایز
میکن��د ،وقایع غیرمنتظره در طول داس��تان اس��ت.
همی��ن دیالوگه��ای کوت��اه چند کلمهای همیش��ه
میتوانند بازیکن را شگفتزده کنند.
گیمپلی  Undertaleرا میت��وان در میان بازیهای
نقش آفرینی دس��ته بندی کرد .قهرم��ان بازی ،یک
دختر بچه با قابلیتهای بس��یار معدود و محدود است
ام��ا او میتواند در پی رویارویی ب��ا دیوهای بدجنس
 Level Upشود Level Up .شدن در این بازی شبیه
به بازیهای مدرن نقش آفرینی نیست و مقادیر بسیار
اندک��ی به تواناییهای قهرمان ب��ازی میافزاید .یک
رویارویی ،تالش��ی پیچیده برای عبور از یک دش��من
است .آسانترین راه ،مبارزه است .میتواند با مکانیزم
س��اده اما بس��یار جذاب بازی ،با هر دش��من به روش
خاص��ی مبارزه ک��رد .در کنار روش س��اده اما جذاب
مب��ارزه ،میتوان تالشه��ای متعدد دیگ��ری انجام
داد .عش��ق ورزی��دن به یک دیو ،تعری��ف یک لطیفه
یا فرصت دادن برای تس��لیم ،با پیچیدگی خاصی در
بازی ترکیب ش��دهاند و روشهای جالبی برای تعریف
یک رویارویی به وجود آوردهاند.
ب��ازی پر از معماس��ت .داالنها و اتاقه��ای پرتعداد

گودال دیوها ،بس��یار س��اده و خالی از جزئیات هستند
اما رازهای زیادی در آنها نهفته است .هر آن ممکن
اس��ت زیر پ��ای قهرمان س��وراخی پدیدار ش��ود و از
نقطهای ناش��ناخته سر در بیاورد .بسیاری از پازلها را
باید با آزمون خطا پش��ت سر گذاشت و در طول بازی
باید همیشه منتظر اتفاقات غیرمنتظره بود!
گرافیک ب��ازی ،خالی از مس��ائل تکنیکی پیش��رفته
اس��ت اما طراحی هنری آن را میتوان یک ش��اهکار
فرض کرد .این ش��اهکار ،گردآوری نگاههای کودکانه
بچههای س��ه نسل است .بیش��تر المانهای بازی را
پیش از این در دفتر نقاشیهای دوران کودکی خود یا
اطرافیان دیدهاید .دیوها ،شامل قورباغه ،موش ،مگس،
روح یا هیوالهای ش��اخ دار ،با خطوط بسیار ساده و به
ش��کل کودکانهای تصویر ش��دهاند .در واقع این بازی
بیش��تر از این که بخواهد یک داستان باورپذیر تعریف
کن��د ،یک خاطره تعریف میکند که از دوران کودکی
باور کردهاید و همه چیز کامال آشناست.
موس��یقی ب��ازی ،همانن��د گرافی��ک آن ب��ا فناوری
دیجیتالی بدوی س��اخته ش��ده اما ملودیهایی بسیار
بدیع و به یادماندنی خلق کرده است.
ای��ن ب��ازی در سیس��تمهایعامل وین��دوز میزبانی
میشود.
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جـــدول

دول شماره 384
ج

همـــراهباشـــما
سالم بایت عزیز .لطفا در مورد امکانات گوشیهای ایرانی نیز توضیح دهید.

افقـی:
 -1پلتفورمی برای اپل (صفحه  - )4گردش و جهانگردی  -2رخساره و
چهره  -از کلیدهای صفحهکلید  -شناسه اینترنتی  -3سمت راست  -پر
استفادهترین پایگاه داده در سراسر دنیا است  -4نشانی  -از عناصر
جدول تناوبی  -5نو و دست نخورده  -از پرندگان گوشتخوار  -شتر -6
اقبال و بخت  -فرزند ذکور  -7یکای طول در سیستم  - SIکشوری
آسیایی که پایتخت آن شهر کاتماندو است  -گفتوگوی خودمانی  -8از
نرمافزارهای آفیس -از ورزشهای انفرادی  -9ال و چین و شکن  -از
سایتهای معروف اینترنتی -پیوست فایل  -10کشوری در آمریکای
جنوبی  -خانه ییالقی زیبا  -11راهحلی برای ایجاد یک حاشیه امن و
مطمئن مالی (صفحه  - )4خالی و پوچ

رمز جدول  384را در خانههای زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید

رمز جدول شمــاره  :383الکسا )(Alexa

حل جدول شماره 383

 -1مدیرعامل گوگل بوده است (صفحه  -2 )4روز  -برش در زبان رایانه
 از شرکتهای معروف رایانهای  -3از حروف ندا  -نرمافزاری جهت رایت - CDاز انواع ماوسها  -4موتور جستوجوی روسی  -مهربان  -5آزاد
و رها  -تکرار یک حرف  -بانگ و فریاد و آواز  -6شرکت آمریکایی بزرگ
خدمات کامپیوتری که توسط مارک اندرسون تاسیس شد – دزد اینترنتی
 -7پدر  -8نش��انه و لوگو – پرده متحرکی که چش��م را میپوشاند  -9از
انواع زبانهای برنامهنویسی  -آدرس اینترنتی  -10نام قریه حاصلخیزی
در نزدیکی مدینه که به حضرت فاطمه(س) بخش��یده ش��ده بود – اندام
فتوسنتز در گیاه  -دام  -11یکی از شرکتهای ارائهدهنده پهنای باند در
هند (صفحه  - )5مدیرعامل اجرایی گوگل (صفحه )5

طراح جدول :شادی طباطبایی

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

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

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

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

اسامی برندگان مسابقه
بایت جدول شماره 382

علیرضادیمهکار
مشهـد


محمد برزین
اسفراین

سالم بایت عزیز .لطفا طرز درست کردن  Apple IDرا کامل توضیح دهید.
سالم بايت .لطفا درباره اتصال كابل  HDMIبين كامپيوتر و تلويزيون سامسونگ
پالسما و چگونگي تنظيمات صدا و تصوير در كامپيوتر را توضيح دهيد .با تشكر
سالم بایت جان .لطفا خیلی بیشتر درباره اسمارتفونها اخبار ،جدیدترینها ،بازیها
و موارد مرتبط بنویسید .با تشکر
سالم بايت .لطفا مزايا و معايت گوشي هواوي جي  600را ذکر کنيد.

عمـودی:

( 1افقی و  9عمودی)  11( -افقی و  6عمودی)  11( -افقی و  4عمودی)  3( -افقی و  1عمودی)
( 4افقی و  9عمودی)

سالم بایت .از آقای صفایی بابت مطالب خوبشون ممنونم .دست همتون درد نکند.

احمد اس�ماعیلزاده  -گالبتون خانی  -حمیدرضا زحمتکش  -بردیا
زحمتک�ش  -محمدعل�ی کریمی  -محمدحس�ن جعف�ری  -هادی
بروش�کی  -ابوالفضل مرشدلو  -محمد قاس�مینور  -جالل راهچمني
 علي افتادهرحمت�ي  -امید صادقینژاد  -مصطفی قاس�می  -فایزهساداتحسینی-افشينسعيدي-آیدیننوری-عمادجمشیدیمقدم
 س�میرا خلیلیمطلق  -فتحا ...غفاری  -س�یدعماد ب�رادران  -زهراصنعت�ي  -فرید کفیلیعلم�داری  -رضا غالمی  -تهمین�ه دهقان -
عیس�ی دهقان  -میترا فانیس�اروی  -فاطمه نیازمند  -سیدمسعود
فی�روزی  -حس�ین وثوقی  -احم�د جلیلییوس�فنژاد  -امیرعباس
صانع�ی  -بیژن کچرانلوی�ی  -پروانه اس�ماعیلزاده  -عل�ی خانی -
محمدرحیم اسماعیلزاده  -پروانه خانی  -نعمت اسماعیلزاده  -احمد
اسماعیل زاده  -ثمانه خلیلی  -سمیه خلیلی  -عاطفه اسالمی  -نوید
الطافی  -ش�هريار عطاي�ي  -فاطمه كريمي  -علي انص�اري  -مهرداد
نيستاني  -علی قائنی  -علیرضا سهامی  -سیدهبهناز میرزایی  -مجید
پسندیده  -الهام وثوقی  -آنیتا ژالهپور  -سیدهبهناز میرزایی  -مجید
پسندیده  -زهرا کرمی  -سعید باقری  -فاطمه باقری  -فرهاد آذرنگ
 محمد صابری  -هادی ش�یبانیدهجی  -س�عیده شرفیصدرآبادی اش�رف رنجبر  -ناصر ش�رفیصدرآبادی  -فرزانه شرفیصدرآبادی س�عید ش�رفیصدرآبادی  -امین وطندوس�ت  -رضا لطفيايلهائي -اش�رف امی�ری  -امید دیمی  -انس�یه آذرکس�ب  -حام�د وثوقی

سالم بایت .خواهشمندم یک لپتاپ مناسب برای دانشجوی کامپیوتر معرفی کنید.
فوری با قیمت مناسب .متشکرم
سالم بایت .لطفا سایت و نرمافزار درسی معرفی کن.
سالم .اگر ممکن است درباره تفاوت تبلتهای ویندوزی و اندرویدی بنویسید و
بگویید کدام یک بهتر است.
سالم بایت .لطفا نوت  ۳مدل  ۹۰۰۰و  ۹۰۰۵را بررسی کنید و بگویید کدام بهتر است.
سالم بایت .لطفا مشخصات یك كیس تك (سیستم) در حد دو میلیون را معرفى 
كنید.
با سالم به بایت عزیز .لطفا یک ترفند برای دانلود و نصب برنامهها روی متروی
ویندوز  8.1به ما نشان دهید .ممنون
سالم بایت .لطفا از ویندوز  ۷هم مطالب و ویژگیهایی بنویسید .چون هنوز همان
ویندوز دوست داشتنی برای کاربرانش است  .
سالم بايت .يك تبلت معرفى كن كه براى متصل شدن به اينترنت كارايي بااليي
داشته باشد.
سالم بايت .در مورد گوشي  Qmobileتوضيح دهيد.
درباره  3Gو 4G

سالم بایتیهای عزیز .لطفا
کارایی آنها توضیح دهید .با تشکر

روی تلفنهای همراه هوشمند و

سالم بايت دانا .يک بازى استراتژيک که موضوع آن ساخت و ساز باشد که احتياج
به خالقيت فکرى و گرافيک باالیی داشته باشد برای ما معرفى کن .با سپاس فراوان
از بايتى
لطفا مشخصات یک سیستم را برای اجرای مناسب بازیهای امروزی با قیمت توضیح
دهید .با تشکر
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هفتهنامه فنــاوری اطالعات روزنامهخراســان

دبیر هفتهنامه بــایت:
سعیدطباطبــایی
سید 

مديـر اجرايي:

یزدینژاد
مهدی 

شادی طباطبایی

شمــارهپیــامک

دایرهامنیتی
 Logi Circleنام این محصول تازه است که تا  ۲۴ساعت از تصاویر را روی فضای ابری سازنده ذخیره میکند و
عالوه بر آن قادر است تا  ۳ساعت پس از قطع برق نیز به استریم کردن ویدئو ادامه دهد .الجیتک البته این دوربین را
فراتر از یک مدل امنیتی خانگی در نظر گرفته و میتوانید از میکروفون و اسپیکر تعبیه شده روی آن به شکل وبکم
برای انجام چت نیز بهره گیرید .برای این دوربین اپلیکیشنهای  iOSو اندروید هم ارائه شده که با استفاده از آنها
میتوانید خالصه ویدئویی  Fast Motionاتفاقات روزانه را مشاهده کنید Logi Circle .قادر است ویدئوها را با
روزولوشن  720Pو  1080Pثبت کند و تصاویر ضبط شده با آن از کیفیت باال و جزئیات مناسبی برخوردار هستند.
این محصول از ماه جاری با قیمت  ۲۰۰دالر به بازار عرضه خواهد شد.

2000999

شمــارهتماس

37617000
Email

Byte@Khorasannews.com

نشـانی
(شهید صادقی)

بولوار ســازمان آب
دفتر مرکزی روزنامه خراســان
ضمیمه بایت

اسپیکر مخفی

صفحهکلیدی مخصوص ورزشکاران

شارژ کنید و گرم شوید!

تصویر فوق اسپیکری به نام   Hiddenرا نشان میدهد که عالوه بر داشتن کیفیت
صدای بسیار مطلوب ،امکانات ویژهای نیز دارد.
این محصول بیسیم  8.5x8.5x2.6اینچ بوده و  2.2پوند وزن دارد .کامپکت بودن،
ش��کل مدور و کوچکی آن باعث میش��ود که به راحتی بت��وان آن را رو یا زیر میز
نص��ب کرد .پخش صدا به صورت  360درجه و وجود آمپلیفایر  Class-Dاز دیگر
امکانات این محصول است.
نکته جالب در مورد این محصول مجهز بودن آن به سنس��ورهای مخصوصی است
که با خارج ش��دن افراد از منزل بالفاصله صدای پخش موسیقی قطع میشود و با
ورود به منزل به صورت خودکار روشن میگردد.
این محصول  359دالری امکان تنظیم نور را با توجه به نوع آهنگ و فضا داشته و
کاربر به راحتی میتواند بر حسب نیاز خود آن را تغییر دهد.

 G410نام این صفحهکلید است .صفحهکلید جدید الجیتک با استفاده از آرایه TKL
و   Tenkeylessقس��مت عددی را از خانواده کلیدها حذف کرده است و با این کار
ضمن کاهش ابعاد و کنترل بهتر ،امکان حمل آسان نیز به تمام مزیتهای آن اضافه
شده است .به گفته الجیتک طراحی ارگونومیک این صفحهکلید باعث نزدیکتر شدن
ماوس به صفحهکلید شده و تسلط بازیدوستان به بازی نیز بیشتر میشود G410 .از
سوئیچهای مکانیکی  Romer-Gاستفاده میکند که  ٪25سریعتر از صفحهکلیدهای
معمولی خواهد بود و عمری بالغ بر  ۷۰میلیون کلیک دارد .این رقم  ۴۰درصد بیشتر
از مدلهای رقبا خواهد بود و به گفته الجیتک ،عمر  G410را بس��یار بیش��تر از قبل
ارتق��اء خواه��د داد .نور پسزمینه این محصول از طیف  RGBپش��تیبانی کرده و به
وسیله نرمافزار اختصاصی کاربران قادر به انتخاب نورهای دلخواه خود هستند .نکته
جالب توجه دیگر استفاده از فناوری  Arx Control dockاست .به وسیله این فناوری
کاربران میتوانند گوش��یهای هوش��مند خود را به آن متصل کرده و به وسیله یک
اپلیکیشن رایگان ،اطالعات مهم بازی را در نمایشگر آن مشاهده کنند.

این وس��یله مدور کوچک صورتی ش��کل در واقع نوعی شارژر همراه است که میتواند
دستان شما را نیز گرم کند.
این محصول جالب که ذخیره باتری آن  320mAhمیباش��د ،دارای دو حالت مختلف
گرمای کم و گرمای زیاد بوده و و بین  30تا  60درجه سانتیگراد قابل تغییر است.
ای��ن محصول کامال  Eco-friendlyمیباش��د و باتریهای پلیم��ری آن برای زمان
طوالنی قابل استفاده هستند.
سیستم گرمایش آن به صورت هوشمند تنظیم شده و کامال ایمن میباشد و هیچگونه
احتمال سوختگی در آن وجود ندارد.
هر دو سطح این محصول امکان تولید گرما دارند و قیمت آن  22دالر میباشد.

سالمتی خود را زیر نظر بگیرید

تجربهای از واقعیت مجازی

دما خط قرمز بدن انسان است که رد شدن از آن از ناخوشی خبر میدهد
و با کنترل بهموقع آن میتوان از خطرات جدی جلوگیری کرد .استفاده از
دماسنجهای سنتی منطقی نیست ،بنابراین دماسنجی بهنام Tympani
ساخته ش��ده که در زمانی کوتاه دمای بدن را به روش دیجیتال محاسبه
میکند .از طریق جک هدفن  3.5میلیمتری به تلفن هوش��مند متصل
میشود و با قرار گرفتن درون گوش به وسیله امواج مادون قرمز طی دو ثانیه
دمای بدن را دقیقا اعالم میکند .اطالعات این دماسنج 25دالری کوچک به
اپلیکیشن مخصوصی ارسال میشود و میتوان به کمک آن سالمت را زیر
نظر داشت و با نزدیکترین کلینیکها بهصورت مستقیم ارتباط برقرار کرد.

شرکت ژاپنی  H2Lمس��تقر در توکیو ،دستگاه بسیار جالبی را طراحی
ک��رده که به ش��ما اجازه میدهد تا احس��اسهای مج��ازی خود را به
واقعیت تبدیل کنید .این دس��تگاه نوعی دستبند مجهز به سنسورهای
متعدد است .سنس��ورهای لمسی قادر به تشخیص حرکات دست شما
هستند و اجازه میدهد تا درست دست خود را مانند دنیای واقعی در یک
واقعیت مجازی تکان دهید .مثال کاربر دقیقا حس لمس یک پرنده را با
همه احساسهایی که در حالت واقعی تجربه میکند ،در دنیای مجازی
احساس خواهد کرد .در واقع این محصول را نوعی غوطهوری در دنیای
مجازی توصیف کردهاند .هنوز این محصول در مرحله طرح میباشد.

