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بررسی کنفرانس مایکروسافت
 و معرفی محصوالت جدید این شرکت

نوبت خودنمایی 
مایکروسافت است
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و  افزاری  نرم  برنامه های  می دانید  که  طور  همان 
مهم ترین  از  یکی  امروزی  کاربردی  اپلیکیشن های 
بخش های زندگی کاربران اینترنتی را در جهان تشکیل 
می دهند. به همین خاطر برنامه نویسان برای همه ارزش 
ویژه ای دارند زیرا بخش اعظمی از راحتی و آسایش امروز 
خود را مدیون ایده ها و برنامه های خالقانه ای است که توسط 
این افراد نوشته می شود. اما گذشته از رقابتی که میان برنامه 
نویسان برای تولید یک محصول بهتر و پرطرفدارتر وجود 
دارد، این افراد به شکل دیگری هم با هم رقابت می کنند. 
هر سال مسابقات برنامه نویسی مختلفی در نقاط مختلف 
جهان برگزار می شود که افرادی که به صورت حرفه ای 
برنامه نویسی می کنند، در قالب این مسابقات به رقابت با 
یکدیگر می پردازند. یکی از این مسابقات ACM نام دارد 
که البته بیشتر در میان دانشجویان رشته نرم افزار کامپیوتر 
 Association for( یا برق شناخته شده است. ای سی ام
Computing Machinery(  یک مسابقه برنامه نویسی 

است که هر ساله در دنیا برگزار می شود. در این مسابقات 
تیم ها در گروه هایی ۳ نفره حاضر می شوند و به هر تیم 
یک دستگاه رایانه جهت برنامه نویسی داده می شود. نحوه  
سنجش تیم ها به این گونه است که در مسابقات حدودا ۸ 
سوال محاسباتی و الگوریتمی می دهند هر تیمی سوال های 
بیشتری در مدت زمان کم تری و با خطای کم تری حل 
کند رتبه بهتری کسب خواهد کرد. خوشبختانه دانشگاه ها و 
دانشجویان ایرانی هم چند سالی است وارد این جریانات شده 
و با برگزاری استارتاپ های مختلف و مسابقات برنامه نویسی 
قدرت خود را در این زمینه به معرض نمایش می گذارند. 
هفته گذشته یکی از این مسابقات در شهر مشهد برگزار شد. 
اولین دوره مسابقات برنامه نویسی دانشگاه صنعتی سجاد، 
روز پنجشنبه 16 مهرماه 1۳94 در محل این دانشگاه برگزار 
شد که خوشبختانه استقبال بسیار خوبی از آن به عمل آمد.

هدف از برگزاری مسابقه چیست؟
در جوامع علمی و دانشگاهی دنیا، معموال مسابقاتی با هدف 
افزایش مهارت و توانایی تخصصی دانشجویان و همچنین 
تقویت روحیه و بنیه علمی آنها برگزار می شود. هدف رشته 
مهندسی کامپیوتر، پرورش مهندسانی است که قدرت درک، 
تحلیل و پیاده سازی عملی راه حل برای مسائل گوناگون 
را دارند. بنابراین، مسابقات علمی در این رشته بر این مبنا 
و برای تقویت قدرت تحلیل و برنامه نویسی دانشجویان 
استوار شده است. یکی از معروفترین مسابقاتی که در دنیا در 
این زمینه برگزار می شود، مسابقات برنامه نویسی دانشگاهی 
بین المللی یا acm/icpc است که به طور مخفف در ایران با 
نام acm شناخته می شود. این مسابقه را می توان مانند جام 
جهانی برنامه نویسی تعبیر کرد که هر ساله تیم های مختلف 
از سراسر دنیا در آن شرکت می کنند. تیم ها برای گرفتن 
مجوز شرکت در مرحله نهایی این مسابقه، باید در مسابقات 
انتخابی که در سطح دنیا برگزار می شود، شرکت کنند. در 

ایران، حدود 15 سال است که مسابقه انتخابی جهانی در 
دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد. امسال در دانشگاه 
صنعتی سجاد سعی بر این شد که  مسابقه ای با کیفیت 
کاماًل مشابه مسابقه انتخابی دانشگاه صنعتی شریف برگزار 
شود. این کار دو هدف اصلی را دنبال می کند. اول، کمک به 
آماده سازی بیشتر تیم هایی که قرار است در مسابقه انتخابی 
شرکت کنند و دوم، کمک به دانشگاه صنعتی شریف در 

جهت افزایش امتیاز مسابقه و اعتبار آن.

روند اجرای این مسابقه چگونه است؟
نفره  سه  تیم های  صورت  به  افراد  مسابقات،  این  در 
به  مجهز  کامپیوتر  یک  تیم  هر  و  می کنند  شرکت 
مجموعه ای از نرم افزارهای برنامه نویسی در اختیار دارد. 
زمان این مسابقه 5 ساعت است و در شروع، 10 سوال 
برنامه نویسی به شرکت کنندگان داده شده است. تیم ها 
باید در مدت مسابقه، به سواالت که از درجه دشواری 
مختلفی برخوردار هستند، پاسخ دهند و پاسخ ها را که به 
شکل برنامه های کامپیوتری است، برای داوران ارسال 
کنند. تیم ها بر اساس تعداد سوال حل شده و همچنین 
زمان ارسال پاسخ های صحیح رتبه بندی می شوند. در 
انتهای مسابقه، به تیم های اول تا چهارم جوایز نقدی 
اهدا می شود. نماد این مسابقه، بادکنک های رنگی است، 
بدین ترتیب که به هر سوال یک رنگ اختصاص یافته 
است و هر تیمی که بتواند یک سوال خاص را حل کند، 
یک بادکنک با رنگ مشخص شده به عنوان نماد حل 

آن سوال، دریافت می کند.

از  تیم ها و دانشگاه ها چه خبر؟
دانشگاه صنعتی سجاد مشهد در مسابقه برنامه نویسی 
امسال، میزبان ۳2 تیم از 15 دانشگاه مختلف کشور بوده 
است، که از جمله می توان به دانشگاه تهران، امیرکبیر، 
شهید بهشتی، شهید باهنر کرمان، فردوسی و سمنان 
اشاره کرد. الزم به ذکر است با توجه به این که این اولین 
دوره مسابقات در دانشگاه صنعتی سجاد بود، حضور این 
تعداد تیم از دانشگاه های معتبر سراسر ایران، مایه مباهات 

و افتخار برای این دانشگاه بوده است.

آیا این مسابقات خوب است؟
یکی از مهمترین انتظاراتی که از هر دانشگاهی می رود، این 
است که دانشجویان در یک محیط سالم دانشگاهی و یک 
رقابت علمی موثر، بتوانند برای پیشرفت علمی و افزایش 
روحیه خود، تالش کنند. فارغ از نتیجه مسابقه و اینکه چه 
تیمی اول می شود، نکته ارزشمند این است که همگی توجه 
داشته باشیم که وظیفه محیط های علمی، پیشرفت در 
تمامی علوم و زمینه ها به منظور ارتقای کشور و نظاممان 
است و با این دیدگاه، می توان گفت که برگزاری این سبک 
از مسابقات می تواند به پیشرفت بسیاری از دانشجویان کمک 
کند ضمن این که با ایجاد یک محیط رقابتی علمی زمینه 
برای ایجاد ایده ها و دستاوردهای مختلف برای دانشجویان 
مستعد و عالقه مند هم ایجاد خواهد شد. بدون شک اگر 
تعداد دانشگاه ها و دانشجویانی که در این زمینه فعالیت 
می کنند بیشتر شود، اتفاق بسیار مثبتی در صنعت فناوری و 

شاخه تولید نرم افزارهای بومی کشور رخ خواهد داد.

ACM به مشهد می آید

برگزاری یک مسابقه برنامه نویسی در دانشگاه سجاد مشهد

در مسابقات حدودا ۸ سوال محاسباتی و الگوریتمی می دهند هر تیمی سوال های 
بیش�تری در مدت زمان کم تری  با خطای کم تری حل کند رتبه  بهتری کس�ب 

خواهد کرد

افزایش امنیت شبکه های اجتماعی داخلی

 سعید    طباطبایی

بدون ش��ک این موضوع مثل روز برای خود مردم هم مش��خص شده است که فضای 
مجازی در صورتی که یک س��ری نکات در آن رعایت نشود، می تواند بسیار خطرناک 
باش��د و حریم خصوصی کاربران را با خطرات بس��یار جدی مواجه کند. بدون این که 
س��ازمان یا نهاد خاصی در این رابطه هش��دار دهد خود مردم دائما از طریق پیام های 
مختلف در ش��بکه های اجتماعی گوناگون و اپلیکیش��ن های تلفن همراه به هم هشدار 
می دهند که امکان سوءاس��تفاده از عکس ها و اطالعات خصوصی افراد از طریق این 
اپلیکیشن ها زیاد شده است. به هر حال با وجود چنین فضایی که حس ناامنی از جمله 
قوی ترین مش��کالت آن برای یک کاربر است، نظارت و یا کنترل یک سازمان معتبر 

می تواند بسیار راهگشا باشد.
در همین راس��تا، معاون سازمان فناوری اطالعات ایران از تدوین نظام تضمین امنیت 
ش��بکه های اجتماعی با ه��دف ایجاد فضای مجازی امن برای کاربران این ش��بکه ها 
خبر داده اس��ت. سید هادی سجادی در این رابطه، اظهار داشته است که نظام تضمین 
امنیت شبکه های اجتماعی توسط مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای 
رایانه ای و با همکاری مرکز راهکارهای هوشمند دانشگاه شریف در حال تدوین است. 
وی اعالم کرده است که در این آیین نامه، الزامات فعالیت شبکه های اجتماعی داخلی 
مدنظر اس��ت و قوانینی تدوین می شود که این شبکه ها از موتورهای امن و در صورت 
امکان، موتور بومی استفاده کنند. همچنین بررسی میزان آسیب پذیری و اینکه در چه 
ش��رایطی قرار دارند از دیگر اهداف این آیین نامه اس��ت تا با کمک به این ش��بکه ها، 
وضعیت امنیتی آن ها بهتر ش��ود. س��جادی اضافه کرد: به طور کل س��اماندهی امنیت 
ش��بکه های اجتماعی داخلی مدنظر قرار گرفته است تا صاحبان این شبکه ملزم باشند 

در چه شرایطی اقدام به ارائه سرویس کنند؟
معاون امنیت اطالعات سازمان فناوری اطالعات ایران با اشاره به ارزیابی های امنیتی 
انجام ش��ده از سوی این س��ازمان در حوزه ش��بکه های اجتماعی و شبکه های بانکی 
کشور افزود: فعالیت این شبکه ها به طور کامل از سوی مرکز اعالم شده مورد بررسی 
و ارزیابی امنیتی قرار می گیرد و بس��یاری از مس��ائل و مش��کالت در قالب گزارشهای 
امنیتی به این ش��بکه ها اعالم می شود. سجادی با تاکید بر اینکه شبکه های اجتماعی 
و ش��بکه های بانکی کشور در حال بهبود سیس��تم های امنیتی هستند افزود: همکاری 
خوبی از س��وی این ش��بکه ها برای بهبود سیس��تم ها صورت گرفته است چرا که این 
شبکه ها به طور مستقیم با کاربران سر و کار دارند و باید دارای سیستم امن در فضای 
مجازی باش��ند. وی با بیان اینکه ضعف امنیت��ی، می تواند بر روی همه ابعاد مرتبط با 
چرخه حیات یک سیستم، از طراحی و تولید تا نگهداری، مطرح شود اضافه کرد: برخی 
از ضعف های امنیتی ناش��ی از ناآگاهی و س��هل انگاری مش��تریانی است که در حال 
استفاده از این سیس��تم ها هستند. معاون امنیت سازمان فناوری اطالعات گفت: برای 
مثال ش��بکه های اجتماعی حجم وس��یعی از کاربران جامعه را دربردارند و به شدت نیز 
در حال رش��د هستند؛ در کنار این ها سیستم های بزرگ بانکی و سیستم های سازمانی 
و پرتال های مختلف آنها نیز دارای کاربران بس��یاری هس��تند که براین اساس تحلیل، 
بررس��ی و مطالعه برروی شرایط امنیتی آنها ضروری است همچنین اطالعات مفیدی 
برای امن س��ازی دستگاه ها و س��ازمان ها ارائه شده است که یک سری از این مسائل 
ب��ه صورت عمومی و یک س��ری به ص��ورت محرمانه در اختیار س��ازمان های مرتبط 
قرار خواهد گرفت. در نهایت این مدیر اعالم کرد که برای 2500 س��ازمان به صورت 
محرمانه، اطالعات امنیتی از سوی مرکز اعالم شده، ارسال می شود و برای بخشی از 

این سازمان ها نیز در صورت لزوم، گزارشات مکتوب ارسال خواهد شد.

یادداشت
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هیچ کس از معرفی محصول جدید مایکروسافت با نام 
س��رفیس بوک که اولین لپ تاپ توسعه یافته توسط 
مایکروسافت و سریع ترین نوت بوک 1۳ اینچی جهان 
اس��ت، خبر نداشت. مراس��م معارفه محصوالت جدید 
مایکروس��افت که در هفته گذشته برگزار شد، در چند 
زمینه خاص باعث ش��گفتی مردم و کارشناس��ان شد. 
معرف��ی محصوالت جدید به خصوص همین لپ تاپ 
س��رفیس بوک، توانست توجه همگان را به خود جلب 
کند. آقای پانوس پانای که مدتی پیش به عنوان مدیر 
بخش ابزارهای مبتنی بر ویندوز منصوب شد، در ابتدا 
پس از معرفی س��رفیس بوک به راحتی تماش��اچیان 
را قان��ع ک��رد که این محصول یک لپ تاپ اس��ت و 
اولی��ن تجربه مایکروس��افت در زمینه س��اخت چنین 
دستگاهی است. پس از دقایقی اما وی آشکار ساخت 
ک��ه با یک لپ ت��اپ هیبریدی طرف هس��تیم که باز 
هم نمایش��گرش ب��ه عنوان یک تبلت مس��تقل قابل 
اس��تفاده اس��ت. انتظار س��اختن نوت بوکی که بتواند 
MacBook Pro اپل را چنین به چالش بکشد، دست 

کم از مایکروسافت نمی رفت. دستگاهی که بخشی از 
س��خت افزار آن در کیبورد و الی��ه پایینی آرام گرفته 
ول��ی باز ه��م می تواند ب��ه ش��کل های مختلف مورد 
اس��تفاده قرار گیرد. چه به عن��وان یک PC قدرتمند 
و چ��ه به عنوان یک تبلت مس��تقل می ت��وان از این 
دس��تگاه استفاده کرد. البته در این میان اهالی ردموند 
باید از ویندوز 10 تش��کر کنند که امکان توسعه چنین 

محصولی را فراهم آورده است.

 آیا این محصول یک تبلت است؟
پس از مراسم، پانای بیش از حد خسته به نظر می رسد، او 
حدود یک ساعت روی صحنه در حال معرفی محصوالت 
مختلف شرکتش بوده و تمام انرژی اش را برای رونمایی 
از آنها صرف کرده اس��ت. پانای می گوید: "خبرنگاران از 

من می پرسند: آیا این یک تبلت نیست؟" 
خیر نیست. این محصول یک دستگاه هیبریدی تمام و کمال 
است که هر کس می تواند مطابق با سلیقه اش از آن استفاده 
کند.« پانای باور دارد سرفیس بوک، وسیله ای است که دست 
ک��م باید در ۸0 درصد مواق��ع به عنوان یک لپ تاپ از آن 
استفاده نمود. مایکروسافت حتی در همان ابتدای کار اصال 
اعالم نکرد که این دستگاه هیبریدی است و نمایشگرش 
هم قابل جدا ش��دن است، چون واقعا تصمیم دارد ایده اش 
را به عنوان یک لپ تاپ به کاربران بقبوالند. اهالی ردموند 
می خواستند نوت بوکی ارائه دهند که به زیبایی هر چه تمام تر 
بتواند گاهی، صرفا گاه��ی جای یک تبلت را هم در موارد 
ضروری پر کند. پانای از سرفیس بوک به عنوان یک کلیپ 
بورد یاد می کند و می گوید »تیم ما، سرفیس بوک را توسعه 
داده تا کاربران بتوانند با آن به نگارش بپردازند و مطالعه کنند؛ 
چگونه می خواهید بهره وری خود را بیشتر ببرید؟ هر آنچه 

می خواهید را برایتان مهیا کرده ایم«.

 ایده این محصول از کجا آمده است؟
پانای س��پس در مورد توسعه و شکل گیری ایده اصلی 
این محصول توضیح می دهد: »همواره دلم می خواست 
سرفیس را به مراحل باالتری هدایت کنم. تمایل داشتم 

این محصول به تکامل نهایی خودش نزدیک و نزدیک تر 
ش��ود. تا اینکه یک روز رالف  Ralf Groene، طراح و 
ایده پرداز برند سرفیس آمد و گفت هی پانوس، بیا یک 
Book بس��ازیم.« تیم تحت نظر رالف یک نمونه اولیه 

یا بهتر اس��ت بگوییم ماکت را ساختند که در واقع هیچ 
عملکردی نداشت؛ صرفا انعکاسی بود از محصول نهایی 
که در ذهن رالف جای داشت. ماکتی که می توانستید آن 
را ببندید و باز کنید. ایده ای که طرح اصلی و ریش��ه اش، 

تداعی کننده یک نوت بوک عادی بود. 

 آیا تصور سازنده این محصول برای شروع 
کارش درست از آب درآمده است؟

پان��ای می گوید: »هم��واره دلم می خواس��ت محصولی 
چنین نوین بس��ازم؛ دستگاهی که حس Book بودن به 
ما بدهد. بتوان آن را همانند یک دفتر گش��ود و بس��ت. 
سپس با دیدن این طرح پیش خود گفتم زمانش رسیده 
تا به مرحله بع��دی هجرت کنیم.« ایده اولیه البته هنوز 
ایرادات بس��یاری داش��ت. Groene می گوید: »پانای 
پ��س از دیدن این طرح، س��اعاتی بعد به س��راغم آمد و 
پیشنهادات مختلفی در مورد طراحی آن داد. می گفت بیا 
قسمت باالیی )زرد رنگ( را حذف کنیم. پیشنهاداتی که 
در همان ابتدای کار اصال از شنیدنشان خشنود نشدم.« 
پانای و Groene س��پس تعریف می کنند که به سراغ 
مهندسان خود رفته و درخواست ساخت بهترین لپ تاپ 
را داشته اند: »بهترین نمایشگر برای مطالعه را می خواهیم. 
بهترین ها را در آن جای دهید و اجازه دهید مردم از اختراع 
جدیدتان لذت ببرند.« لحظه ای خودتان را جای مهندسان 
مایکروسافت بگذارید که هیجان پانای و Groene، به 
احتمال زیاد باعث ش��ده رنگ و رو از صورت آنها رخت 
بربندد. بعد از انتش��ار ویندوز ۸، سازندگان زیادی تالش 
کردند محصوالت هیبریدی را توسعه دهند، محصوالتی 
که به بازار هم س��رازیر ش��دند. دس��تگاه هایی که البته 
بیشترش��ان، به دلیل هویت قاب��ل تبدیل خود، فداکاری 

هایی کرده و برخی ویژگی ها را از دست داده بودند.

 دو رقیب از یک شرکت
مایکروسافت برای عرضه س��رفیس بوک به بازار سال ها 
تالش ک��رده اما هفته پی��ش باالخره آن را ب��ه برخی از 
معتمدین خود نشان داده تا نظرشان را جویا شود. پانای در 
همین رابطه می گوید: »یک هفته قبل از برگزاری مراسم، 
پس از اینکه طراحی تکمیل ش��ده و هم��ه کارهای این 
دس��تگاه را انجام دادیم، باالخره آن را به برخی از کاربران 
نش��ان دادم و می توانم با اطمینان خاطر به شما بگویم که 
دیدن حس لذت بردن یک کاربر از دس��ترنجتان، یکی از 
بهترین حس هایی است که می توانید داشته باشید.« پانای 
می گوید که اکنون خود س��رفیس بوک و سرفیس پرو 4 
برای هم تبدیل به دو رقیب شده اند و این، اتفاق خوبی است.

بعضی اوقات محبوب ش��دن و معروف ش��دن یک شخص می تواند برای خانواده وی 
هم تبعاتی داش��ته باشد که ش��اید زیاد هم مطابق میلشان نباشد. بدون شک افرادی 
که بس��یار معروف می ش��وند، ممکن است که بتوانند زندگی بس��یار راحتی را از نظر 
مادی برای خانواده خود فراهم آورند اما در مواردی هم این محبوبیت و معروفیتشان 
می تواند باعث آزار اعضای خانواده ش��ان ش��ود. فردی مانند استیو جابز که چند سال 
از زمان درگذش��تش می گذرد همچنان در یادها مانده اس��ت و هنوز هم همه عملکرد 
فعلی شرکت و محصوالت اپل را با زمانی که استیو جابز به عنوان رهبر قدرتمند اپل 

حضور داشت، مقایسه می کنند.
به هر حال می توان اطمینان داشت که افراد زیادی مانند نویسندگان یا فیلم سازان به 
س��ادگی از کنار چنین ش��خصیت محبوبی نمی گذرند و مسلما سعی می کنند به نوعی 
از محبوبیت او که حاال چندین برابر قبل ش��ده اس��ت، استفاده کرده و پولی به جیب 
بزنند. چند وقت پیش هم شاهد بودیم که یک فیلم از زندگی استیو جابز در سینماهای 
جهان پخش شد و کتابی هم از نکته های مدیریتی او منتشر شد. ظاهرا همسر استیو 
جابز به هیچ عنوان از این روند راضی نیس��ت و با پخش یک فیلم س��ینمایی در مورد 

زندگی او به شدت مخالفت کرده است.
در این فیلم که مایکل فاس��نبندر نقش ش��خصیت اس��تیو جابز را ایفا می کند زندگی 
اس��تیو جابز به تصویر کش��یده شده است. روزنامه وال اس��تریت ژورنال در این زمینه 
گزارش داده اس��ت که همسر استیو جابز تالش کرده که مانع پخش یک فیلم جدید 
درباره همسر متوفی خود شود و در زمان پخش فیلم قبلی هم به شدت ناراضی بوده 
و تمام تالشش را کرده است که جلوی پخش آن را بگیرد که ظاهرا تالشش به ثمر 
ننشس��ته است. وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد: لورن پاول جابز 
برای جلوگیری از پخش این فیلم جدید با عنوان "اس��تیو جابز" با شرکت های سونی 

پیکچرز و یونیورسال پیکچرز وارد مذاکره شده است.
فیلمنامه این فیلم توس��ط آرون سورکین و براساس زندگینامه جابز که در سال 2011 
توس��ط والتر ایزاکس��ون نوشته شد، نگارش شده اس��ت. اخبار منتشر شده از گوشه و 
کنار حکایت از این دارد که مخالفت همس��ر جابز با کتاب ایزاکس��ون دلیل مخالفت 
وی با این فیلم بوده اس��ت اگرچه عوامل س��اخت فیلم سعی داشتند از نظرات وی در 

ساخت فیلم استفاده کنند.
اس��کات رادین، تهیه کننده فیلم، به وال اس��تریت ژورنال گفته اس��ت که  او به رغم 
خواهش های مکرر من با هرگونه مذاکره درباره فیلمنامه مخالفت کرد. همچنین پاول 
جابز گفته اس��ت که بی نهایت از کتاب زندگینامه جابز متنفر اس��ت و هر فیلمی که 
براساس این کتاب س��اخته شود دقیق نخواهد بود. سخنگوی پاول جابز از اظهارنظر 
درباره این خبر خودداری کرده اس��ت و معلوم نیس��ت که تا چه حد این اخبار صحت 
دارد. ش��رکت اپل نیز به درخواست ها درباره اظهارنظر درباره این موضوع پاسخ نداده 
اس��ت. این فیلم جدید به کارگردانی دنی بویل و بازی مایکل فاسنبندر در نقش جابز 
روز جمعه هفته گذشته در نیویورک و لس آنجلس اکران شده است و اکران گسترده 
ای��ن فیلم در سراس��ر آمری��کا 2۳ اکتبر خواهد بود. این فیل��م همچنین 1۳ نوامبر در 
انگلیس اکران خواهد ش��د. استیو جابز در پنجم اکتبر 2011 در سن 56 سالگی بر اثر 
ایس��ت تنفس��ی و پس از یک مبارزه طوالنی با سرطان پانکراس درگذشت. ولی وی 
به دلیل انتشار چندین کتاب و فیلم که سعی دارند زندگی شخصی، شغل و شخصیت 
وی را ب��ه تصویر بکش��ند همچنان در کانون توجه همه م��ردم قرار دارد و این ماجرا 

برای همسر او آزار دهنده است.

همسر استیو جابز ناراضی است
 گلس�ا ماهی�ان

سرفیس بوک چگونه ساخته شد؟

مصاحبه با سازندگان محصول جدید مایکروسافت، سرفیس بوک

با یک لپ تاپ هیبریدی طرف هس�تیم که باز هم نمایش�گرش به عنوان یک 
تبلت مستقل قابل استفاده است

یادداشت
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ای��ن روزها اینترنت ب��ه دلیل حض��ور در بین جوامع 
مختلف جهان از گستردگی بی نظیری در بین انسان ها 

برخوردار است.
همین مس��ئله باعث ش��ده تا بتوان ب��ه آن به عنوان 

بستری برای تجارت و کسب و کار نیز فکر کرد.
ش��اید هیچ رس��انه ای را به این قدرت در جهان نتوان 
پی��دا کرد ام��ا از آن طرف باید اذعان کرد که کس��ب 
درآمد هم از آن به ش��یرینی و سادگی گستردگی بازار 

آن نیست.
از همین رو برای ایجاد راهی به منظور کس��ب درآمد 
از این ش��بکه جهانی باید با ابعاد مختلف این ش��بکه 

آشنا بود.
اینترنت خود یک ابزار اس��ت و هر کسی هم می داند 

که برای کار با یک وس��یله باید با آن آش��نا بود. ورود 
به حوزه کسب و کار اینترنتی نیازمند آشنا بودن با آن 
اس��ت. باید رقبای موجود را در آن ش��ناخت و از همه 
مهم تر برنامه ای که با بروز هر مشکل راهی برای رفع 
آن داشته باش��د. از داشتن ایده ای جدید هم هیچ گاه 

نباید غافل شد.
هر چند سخت به نظر می رسد اما اگر به درستی بتوان 
از ظرفیت های آن اس��تفاده کرد، بدون شک می توان 
گفت که موفقیت های چشمگیری را نصیب متقاضیان 

کار در بستر اینترنت خواهد کرد.
کافی اس��ت به اطراف خود نگاهی بین�دازی�م. همین 
ح��اال هم ب�ه وفور می توانی���م نمونه های متعددی را 

ب�رای آن مثال بزنیم.

ماه خون و شمشیر
از فیوضات عاشورا و تاسوعا بهره مند شوید

به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم، اولین لینک این هفته را به این موضوع 
اختصاص داده ایم. در وب س�ایت خبری تحلیلی مح�رم ایران می توانید 
عالوه بر شناخت عمیق حادثه عاشورا، با سیره و روش زندگی معصومین 
آشنا شده، از عالیم و شرایط ظهور مطلع گشته و با مطالعه تفسیر قرآن 
کریم هر چه بیش�تر با این هدیه الهی انس بگیرید. همچنین ش�ما قادر 
خواهید بود ضمن پیگیری اخبار مذهبی، از ادعیه موجود در سایت بهره مند 
شده و اندیشه های اسالمی را بهتر بشناسید. افزون بر موارد باال، مقاالت 
و یادداش�ت های مرتبط و گالری عکس، دیگر بخش های این س�ایت را 

تشکیل می دهند. 
www.moharam-iran.ir

معیارهای استاندارد
واحدهای تولیدی تحت پوشش استاندارد را بهتر بشناسید

لینک بعدی این هفته به مناس�بت روز جهانی اس�تاندارد به پورتال سازمان 
ملی اس�تاندارد ایران اختصاص دارد. در این وب سایت ضمن اطالع از اخبار 
ملی، استانی و بین المللی استاندارد، می توانید با استانداردهای ملی، واحدهای 
تولیدی تحت پوشش، معیارهای مصرف انرژی و کیفیت کاالهای صادراتی 
و وارداتی آش�نا شوید. همچنین از دیگر بخش های وب سایت سازمان ملی 
ایران می توان به مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی توسط سازمان، 
آشنایی تخصصی با مواد و مصالح ساختمانی، آشنایی با کارشناسان استاندارد، 

شرکت های بازرسی کاال و نیز تازه های نشر اشاره کرد. 
www.isiri.org

سبک شاعری
شعرهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

سومین سایت  پیشنهادی لینکدونی این هفته به مقوله شعر و شاعری مربوط 
می شود. در وب سایت شعر دو شما با اشعار برتر شاعران معاصر آشنا شده و 
فعال ترین شاعران این وب سایت را خواهید شناخت. همچنین این وب سایت 
آثار کاربران را در سبک های سنتی، شعر نو و داستان کوتاه ارائه می کند.  قواعد 
شعر، زندگی نامه شعرا، کتاب و مجموعه شعر و دانلود داستان کوتاه و رمان 
از دیگر قسمت های این سایت به شمار می آید. افزون بر موارد باال شما قادر 
خواهید بود در نظرسنجی تعیین  شعر برتر ماه و تعیین نمره سایت شعر دو 

شرکت کرده و نیز شعرهای خود را در سایت به اشتراک بگذارید.
www.shere2.com

تحلیل ورزشی
بازی های فوتبال را زنده تماشا کنید

ورزشی  وب سایت  یک  به  را  بایت  ویژه نام�ه  هفته  این  لینک  آخرین 
اختصاص داده ایم. یک ورزش به عنوان پایگاه خبری ورزشی، ارائه کننده 
این  ایران و جهان می باشد. در  اخبار روز دنیای ورزش در  جدیدترین 
وب سایت اخبار تمامی ورزش ها از فوتبال، کشتی، والیبال و بسکتبال تا 
کاراته، بوکس، اتومبیلرانی و شمشیر بازی پوشش داده می شود. همچنین 
اعالم نتایج زنده، پخش زنده مسابقات، گالری تصاویر ورزشی، ویدئوهای 
با  تیم ها  فنی  مقایسه  انتقاالت،  و  نقل  اخبار  روز،  روزنامه های  ورزشی، 
یکدیگر و جدول لیگ های داخلی و خارجی دیگر بخش های این وب سایت 

را تشکیل می دهند. 
www.1varzesh.ir

ب��ه طور حتم یک��ی از دغدغه های عموم��ی کاربران 
در اینترن��ت مدیریت حس��اب های کارب��ری متعدد و 
رمزهای عبور آن ها اس��ت. برخ��ی از کاربران حاضر 
نش��ده اند زیر ب��ار پیچیدگی مدیریت این حس��اب ها 
بروند و به طور عموم برای تمام حس��اب های کاربری 
خ��ود یک رمز عبور را انتخ��اب کرده اند. به طور حتم 
این اق��دام باعث کاه��ش امنیت داده ه��ای کاربر در 
وب س��ایت های مختلف می ش��ود چرا که اگر در یکی 
از این وب س��ایت ها رمز عبورش��ان فاش ش��ود، تمام 

حساب های کاربری شخص دچار مخاطره می شود.
ش��رکت LogMeIn جمعه گذش��ته اعالم کرد که با 
ق��رارداد خرید س��رویس LastPass ب��ه مبلغ 125 
میلی��ون دالر ب��ا متولی��ان این س��رویس ب��ه توافق 
رسیده اس��ت. LastPass سرویس��ی برای مدیریت 
حس��اب های کاربری و رمزهای عبور آن ها اس��ت که 
برای تمام سیس��تم عامل ها، مرورگرها و دستگاه های 
مختلف از جمله گوش��ی های هوش��مند خدمات ارائه 
می ده��د. این ق��رارداد در چن��د هفته آین��ده به اجرا 

درخواه��د آم�د. به مح���ض اج�رای ای���ن ق�رارداد 
در  را   LastPass س��رویس  خدم��ات   LogMeIn

س��رویس یکی دیگر از ش��رکت های زی��ر مجموعه 
خود به نام Meldium که س��پتامبر گذشته آن را نیز 
خری��داری کرد، ادغام می کن��د. به گزارش TNW هر 
دو محصول قرار اس��ت به صورت مجزا خدمات خود 
را ادامه دهند اما در آینده خدمات این دو محصول در 

قالب یک سرویس به کاربران ارائه گردد.
ش��رکت LogMeIn س��رویس های مختلفی را برای 
ارتب��اط مردم ب��ا یکدیگر ب��ا جهان اطرافش��ان ارائه 
می دهد که در سراس��ر جهان میلیون ها کاربر در حال 
اس��تفاده از خدمات این شرکت هس��تند. خدمات این 
ش��رکت که مبتنی بر سرویس های ابری است امکان 
ارتباط افراد و ش��رکت ها را با محی��ط کار، همکاران، 
مش��تریان و محصوالت ش��ان در ه��ر ج��ا و ب��ا هر 
امکاناتی می دهد. از آن ج�ایی ک�ه س��روی�س ه�ایی 
مانن��د LastPass حاوی کلیدها برای ورود به جهان 
داده-های کاربران آن ها هس��تند، مشکالت امنیتی و 

 LastPass حمالت هکرها برای سرویس های مشابه
دور از انتظار نیس��ت. پایگاه TNW در گزارش خود به 
موردی اش��اره کرده اس��ت که در ماه ژوئن سرویس 
LastPass دچار یک مش��کل امنیتی شده بود و این 

س��رویس توانست بالفاصله مش��کل خود را برطرف 
کند. پ��س از آن در ماه اوت، LastPass س��رویس 
خود را برای اس��تفاده کاربران در دستگاه های مختلف 
رایگان کرد. میش��ل س��یمون رئیس هی��ات مدیره و 
مدیرعامل LastPass در رابطه با این اقدام شرکتش 
گفت: سرویس LastPass سهم خوبی از کاربران در 
اختیار گرفته اس��ت. این سرویس که توانسته جوایزی 
را ب��رای خدمات خود بگیرد، میلیون ها کاربر س��اده و 

هزاران کاربر تجاری دارد.
میش��ل س��یمون افزود: این قرارداد بدون ش��ک بازار 
خوب��ی را در مدیریت هویت و رمزهای عبور دراختیار 
ما قرار خواهد داد. عالوه بر این می توانیم بنیانی را بنا 
کنیم تا توسط آن بتوان نسل جدیدی از سرویس های 

مدیریت و دسترسی به هویت را توسعه داد.

پدیده ای به نام اینترنت
 علیرض��ا مظاه�ری

لینــــکدونی

سرویس LastPass طی قراردادی تصاحب شد

مدیری برای حساب های کاربری
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اس��تفاده از نرم افزارهای مسدودکننده تبلیغات باعث 
افزایش سرعت صفحات وب در تلفن همراه می شود. 
در همین راس��تا شرکت گوگل طرحی را برای سرعت 
بخش��یدن به صفح��ات وب و دسترس��ی کاربران به 
تبلیغ��ات آنالین رایگان ارائه کرده اس��ت. این پروژه 
که چهارشنبه هفته گذشته راه اندازی شد، رقیبی برای 
مس��دود کننده های آگهی اینترنتی می باش��د. یکی از 
مزایای طرح گوگل این است که کاربران گوشی های 
تلفن همراه قدیمی و اتصاالت ضعیف نیز می توانند از 

آن بهره مند شوند.  

ویژگی های طرح جدید گوگل
طرح شرکت گوگل برای افزایش سرعت صفحات وب 
در تلف��ن همراه، این صفحات را عالوه بر ارائه محتوا 
برای ارائه تصویری و تبلیغات هوش��مند فعال می کند. 
کدهای این پروژه، متن باز اس��ت و برای دستگاه ها و 
پلتفورم های مختلف ارائه ش��ده اس��ت. می توان گفت 
رش��د روزافزون مسدودکننده های تبلیغات و پشتیبانی 

iOS از آن ه��ا، تهدی��دی ب��رای روش کس��ب و کار 

گوگل موس��وم به cash cow محسوب می شود. در 
ش��رکت های تجاری ب��زرگ، cash cow واحدهایی 
هستند که از درآمد بسیار باالیی برخوردارند اما اغلب 
رش��د بالقوه پایین دارند. به همین علت گوگل تالش 
می کند زم��ان بارگیری صفحات مرب��وط به تبلیغات 
آنالی��ن را کاهش داده تا ضمن دسترس��ی بیش��تر و 
س��ریعتر کاربران به آن ها با مس��دودکننده های آگهی 
اینترنتی رقابت کند. عالوه بر این فایل های مربوط به 
پروژه گوگل به منظور کاهش زمان رسیدن محتوا به 
کاربر دستگاه تلفن همراه در یک ابر محاسباتی ذخیره 
می شوند. بنا بر اعالم شرکت گوگل این ذخیره محتوا 
به صورت رایگان توسط هر کسی قابل استفاده خواهد 
ب��ود. بنابراین راه اندازی طرح مذکور کمک ویژه ای به 
ناش��ران خواهد ک��رد چراکه همواره س��رعت یکی از 
اولویت های ناش��ران آنالی��ن بوده اس��ت. همچنین 
ناشران می توانند به میزبانی محتوای خود ادامه دهند 
و با ایجاد ن��وآوری و انعطاف پذیری در ادغام تبلیغات 

و مدل های کس��ب وکار الکترونیک و نیز بهینه سازی 
عملکرد و س��رعت آگهی، در یک ساختار فنی تجربه 
متفاوت��ی را برای کاربران فراه��م کنند. یکی دیگر از 
ویژگی های پروژه جدید گوگل این اس��ت که ناشران 

نیازی به پشتیبانی از پلتفورم های مختلف ندارند.

در میدان آزمون
گ��وگل ب��ه تازگی ب��رای مقایس��ه پ��روژه خ��ود با 
مس��دودکننده های تبلیغات آنالین از لحاظ س��رعت، 

آزمایشی را انجام داده است.
نتای��ج به دس��ت آمده نش��ان می دهد حج��م و زمان 
بارگیری اطالعات در طرح ارائه ش��ده توس��ط گوگل 
کاهش پیدا می کند. به عنوان مثال بارگیری صفحات 
روزنام��ه نیویورک تایمز با حج��م 3.7 مگابایت که 7 
ثانیه طول می ش��د در پروژه گ��وگل به 2.1 مگابایت 
رس��ید و زمان دانل��ود 4 ثانیه کاهش یاف��ت. اگرچه 
مزایای این طرح آش��کار اس��ت اما هن��وز اطالعات 

بیشتری در مورد آینده آن ارائه نشده است. 

امنیت، الزمه پروژه های ملی
رشی�د     زارعی 

طرح گوگل برای افزایش سرعت صفحات وب در تلفن همراه

همواره مسئوالن بر انجام پروژه های ملی و بومی سازی 
طرح های مش��ابه خارجی تاکید می کنن��د. پروژه هایی 
از قبی��ل موتور جس��ت وجوی مل��ی، ایمی��ل داخلی، 
سیس��تم عامل ملی، شبکه های اجتماعی بومی و موارد 
مش��ابهی که ب��ه دلیل ضع��ف امنیت چن��دان موفق 
نبوده اند. در همین راس��تا هفته گذش��ته معاون امنیت 
تبادل اطالعات س��ازمان فناوری اطالعات اعالم کرد 
سطح امنیت در بسیاری از شبکه  های اجتماعی داخلی 
پایین اس��ت و این شبکه  ها از نظر حفظ امنیت کاربران 
دارای نقایص متعددی هس��تند. هک ش��دن اطالعات 
حساب کاربری و کلمه عبور کاربران و فروش اطالعات 
آن ه��ا توس��ط برخی ش��بکه  های اجتماع��ی داخلی از 
عواملی هستند که باعث ناامنی می شوند. این مشکالت 

به دلیل س��هل  انگاری ارائه دهن��دگان این محصوالت 
و نی��ز آگاهی کم مردم از مس��ائل فنی و امنیتی اتفاق 
می افت��د. به همین منظور انتظار م��ی رود صاحبان این 
شبکه ها نس��بت به رعایت امنیت شبکه متعهدتر شوند 
و نهادهای مدیریتی برای ارائه مجوز نظارت قوی تری 
داشته باش��ند. همچنین بایستی کاربران ضمن آشنایی 
بیشتر با مسائل مربوط به امنیت، نسبت به آن حساسیت 
بیشتری نشان دهند. با وجود نقاط ضعف در شبکه های 
اجتماعی داخلی، برخی از مسئوالن در جهت مهاجرت 
کاربران ایرانی از شبکه های اجتماعی خارجی به داخلی 
تالش می کنند. الزم اس��ت قبل از این گونه تالش ها و 
نیز نیازس��نجی در جامعه مخاطبان، برای حفظ امنیت 

کاربران اقدامات الزم و کافی صورت گیرد.

طراح صنعتی
محصوالت خود را با آنالیز فنی توصیف کنید

اولین پیش�نهاد نرم اف�زاری این هفته به برنام�ه ای جهت طراحی قطعات 
صنعتی اختص�اص دارد. نرم افزار SolidWorks اب�زاری به منظور آنالیز 
فنی و طراحی کامپیوتری هر محصول با پیچیدگی و اهداف خاص می باشد. 
این نرم افزار هسته مجموعه به هم پیوسته ای از اقدامات خودکار می باشد 
که از طریق آن ها می توان به پش�تیبانی از چرخه حیات محصول بر اساس 
فناوری ه�ای CALS پرداخت. ای�ن نرم افزار به نوعی یک رهبر جهانی در 
نرم افزارهای با تکنولوژی باال محسوب می شود. راه حل های ارائه شده توسط 
این نرم افزار بر اساس تکنولوژی های پیشرفته مدلسازی پارامتری هیبرید و 
شمار گسترده ای از ماژول های خاص می باشد. توابع این نرم افزار بر اساس 

ویندوز هستند و در نتیجه از تمامی استانداردها پشتیبانی می کنند.
http://goo.gl/HhlBXC

Size: 11 GB

ادغام فایل ها
فقط فایل های مورد نظر خود را اصالح نمایید

پیش�نهاد بعدی این هفته به نرم افزاری مربوط می ش�ود که در آن ش�ما 
 Araxis Merge Pro .می توانی�د فایل ه�ا را مقایس�ه و ادغ�ام نمایی�د
نرم اف�زار حرف�ه ای برای برنام�ه نویس�ان اس�ت ک�ه با اس�تف�اده از آن 
م�ی توانن�د کدها و فایل های خود را با یکدیگر مقایس�ه کرده و آن ها را با 
یک�دیگر ادغ�ام نمایند. کدنویسی با استفاده از این نرم افزار بسیار آسان 
خواهد بود و ابزار بسیار مناسبی برای مهندسان نرم افزار و توسعه دهندگان 
وب اس�ت. همچنین این نرم افزار ابزار بسیار مفیدی برای مدیران کنترل 
کیفیت می باشد، زیرا می توانند شاخه های کد منابع مختلف را مقایسه کرده 
و محصوالت عرضه ش�ده را بررس�ی نمایند تا تنها فایل های مورد انتظار 
آن ها اصالح ش��ود. همچنی�ن در این نرم افزار امکان ایجاد گزارش�ی از 
تغییرات به صورت یک فایل با فرمت اچ تی ام ال یا ایکس ام ال نیز گنجانده 

شده است.    
http://goo.gl/pJPwNM

Size: 96 MB

از پیش طراحی کنید
دکوراسیون منزل خود را به صورت دلخواه چیدمان کنید

آخرین نرم افزار پیش�نهادی این هفته را به طراحی دکوراسیون به صورت 
س�ه بعدی اختصاص داده ای�م. Sweet Home 3D نرم اف�زار متن باز و 
حرفه ای جهت طراحی سه بعدی نمای داخلی و دکوراسیون منزل می باشد. 
این نرم افزار از زبان های مختلف پش�تیبانی می کند و دارای طرح های سه 
بعدی ل�وازم منزل می باش�د که با اس�تفاده از آن ها ش�ما قادر خواهید بود 
ت�ا محیط منزل خود را به صورت مجازی و به س�لیقه خود چیدمان کنید و 
در م�ورد محل قرارگیری ل�وازم منزل تان به راحتی تصمیم بگیرید. امکان 
شبیه سازی نقشه خانه و محیط کار، امکان ذخیره سازی تصاویر ایجاد شده 
به صورت فرمت های تصویری و امکان گس�ترش نرم افزار از ویژگی های 

این نرم افزار است.
http://goo.gl/hYIbvA

Size: 39 MB

سدی در برابر مسدودکننده ها

پیشنهادهفته
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ناسازگاری برنامه های قدیمی با سیستم های عامل جدیدتر، یکی از مشکالت کاربران 
برای مهاجرت به محصوالت جدیدتر از جمله سیستم عامل محبوب ویندوز 10 است. 
در هفته های گذشته به چند راه حل از جمله Compatibility Mode و اجرا از طریق 
دسترسی Admin برای اجرای برنامه های قدیمی در ویندوز 10 اشاره کردیم. این 
دو روش در بیشتر مواقع، کلید حل مشکل اجرای برنامه های قدیمی در ویندوز 10 

هستند اما نه همیشه.

Win 3.1 و DOS برنامه های
تقریبا در بیشتر مواقع برای انجام هر کاری می توان یک نرم افزار مدرن و به روزرسانی 
یا کامال اختصاصی،  اما گاهی پیش می آید که یک نرم افزار تجاری  شده پیدا کرد 
نمونه امروزی نداشته باشد. نرم افزار خاصی که برای کار خاصی در یک شرکت و 
به سفارش همان شرکت نوشته شده، معموال به روزرسانی نمی شود. عمر برخی از 
این نرم افزارها گاهی نزدیک به 20 سال یا حتی بیشتر است و از آن جا که هنوز هم 
برنامه های تحت  نمونه ها،  به کار گرفته می شوند. عجیب ترین  راه انداز هستند،  کار 
 Command برنامه های قدیمی می توان از DOS هستند. برای اجرای تحت DOS

Prompt استفاده کرد اما این راه حل قدیمی، یک تجربه بد از اجرای برنامه های 

تحت DOS است. ناسازگاری درایورها، تفاوت رزولوشن و نوع پردازش اطالعات در 
ویندوز ۸، سبب اجرای نامناسب برنامه های DOS در ویندوز می شود. با استفاده از ابزار 
DOSBox می توان برنامه DOS را با بهترین کیفیت و بدون سختی های معمول در 

کار با محیط DOS اجرا نمود. این برنامه را می توان از آدرس زیر دانلود نمود:
www.dosbox.com 

برنامه های Win 3.1 نیز برنامه های تحت DOS تلقی می شوند، چرا که خود این 
نباید آن را یک سیستم عامل  DOS بوده و اصوال  برنامه تحت  سیستم عامل، یک 

کامل تلقی کرد.

برنامه های 16 بیتی
تمام برنامه های امروز ویندوز ۳2 یا 64 بیتی هستند اما توسعه برنامه های 16 بیتی 
تا ده سال پیش کامال رایج بود. از این رو همه نسخه های ویندوز از این برنامه ها 
تحت  بیتی،   64 وضعیت  در   10 ویندوز  بگوییم  باید  متاسفانه  می کردند.  پشتیبانی 
هیچ شرایطی قادر به اجرای یک برنامه 16 بیتی نخواهد بود. اگر به اجرای این نوع 

برنامه ها نیاز مبرم دارید، باید از نسخه ۳2 بیتی ویندوز 10 استفاده کنید.

در م��دت کوتاه��ی ط��ی چند هفت��ه گذش��ته، ده ها 
آسیب پذیری بحرانی در بسیاری از سیستم های عامل، 
نرم افزارهای کاربردی و حتی برخی از س��خت افزارها 
شناس��ایی ش��ده اس��ت. در حال��ی ک��ه شناس��ایی 
آس��یب پذیری های جدید در جاوا یا فلش پلیر، بخشی 
ثاب��ت از اخب��ار امنیتی محس��وب می ش��ود، به طور 
ش��گفت انگیزی در این روزها هیچ خب��ری از این دو 
محصول نرم افزاری نام آش��نا و پرکاربرد نیس��ت و در 
مقابل، محصولی کم حاش��یه و معموال بی خطر مورد 

تهدید قرار گرفته است.
ب��ه نق��ل از ماه��ر، WinRAR تح��ت تاثی��ر ی��ک 
آس��یب پذیری قرار گرفته اس��ت. یک آس��یب پذیری 
بحرانی اجرای کد از راه دور اصالح نش��ده در ویژگی 
بایگان��ی SFX ابزار WinRAR توس��ط یک محقق 
شناس��ایی ش��د. WinRAR که برای کاربران ویندوز 
طراحی ش��ده ابزاری اس��ت که فایل هایی با پس��وند 
ZIP ،.RAR. و 7Z را از حالت فشرده خارج می کند و 

ی��ا در فرآیندی معکوس، فایل های موجود در رایانه را 
به حالت فشرده در می آورد.

یک آسیب پذیری امنیتی که بنا به گزارش ها می تواند 
 WinRAR منج��ر به اج��رای کد از راه دور ش��ود در

SFX نسخه 5.21 شناسایی شده است.

ای��ن آس��یب پذیری داری CVSS 7.4 می باش��د که 
می توان��د به مهاجمان اجازه دهد تا از راه دور کدی را 
روی سیستم اجرا کرده و ماشین قربانی را در معرض 
خط��ر ق��رار دهند و به ط��ور بالقوه منجر به افش��ای 

اطالعات شوند. 
بن��ا به گزارش ها، ای��ن آس��یب پذیری در تابع متن و 
 "Text to display in SFX window" آیکن ماژول
مس��تقر است. مهاجمان می توانند فایل های فشرده ای 
با بار گذاری مخرب تولی��د کنند. باز کردن فایل های 

مخرب در رایانه های مجهز به نسخه های آسیب پذیر،  
شرایط را برای دسترسی های راه دور ازطریق کد پرل 

و دستورات خاص فراهم می کند.
ای��ن آس��یب پذیری در رده امنیتی بحران��ی قرار دارد 
و محقق��ان ب���ر این باورن��د که تمامی نس��خه های 
WinRAR تح��ت تاثیر آن ق��رار دارند. بحرانی بودن 

این آس��یب پذیری و سوء اس��تفاده آسان از آن به نفع 
مجرمان سایبری است.

در چند نمونه نشان داده شد که بدافزارنویسان چگونه 
می توانند از این آس��یب پذیری در کمپین های سرقت 

هویت استفاده کنند.
البته آسیب رس��انی حاصل از رخنه ه��ای این نرم افزار 
ش��ناخته شده، مش��روط بر باز کردن فایل های حاوی 
کدهای خطرناک و مخرب اس��ت و ای��ن نرم افزار به 
خودی خود و بدون اجرای این چنین فایل هایی، هیچ 

خطری برای کاربران ایجاد نمی کند.
از ای��ن رو به کارب��ران پرتعداد این نرم اف��زار توصیه 
می شود تا زمان رفع این آسیب پذیری و ارائه نسخه ای 
ایمن، از دانلود کردن فایل های فش��رده از سایت های 

ناآشنا و غیرقابل اعتماد خودداری نمایند.
یکی دیگر از اخبار جالب در مورد آس��یب پذیری های 
شناسایی شده در هفته های گذشته، به مسیریاب های 

شرکت هواوی مربوط می شود.
بعد از شناس��ایی آسیب پذیری های خطرناک در برخی 
از محص��والت قدیمی این ش��رکت، ه��واوی اعالم 
کرد که خبری از اصالحیه نیس��ت! هواوی یکس��ری 
از آس��یب پذیری های امنیتی ج��دی را در بیش از 12 
مدل مس��یریاب اص��الح نخواهد کرد. این ش��رکت 
شبکه ای چینی در گزارشی اعالم کرد که اصالحیه ای 
برای مس��یریاب های B260a منتش��ر نمی کند زیرا 
این دس��تگاه ها دیگر توس��ط این ش��رکت پشتیبانی 

نمی ش��وند. این مس��یریاب ها همچنان توس��ط تعداد 
باالیی از ش��رکت های اینترنتی در بیش از 12 کشور 

در حال استفاده هستند.
پی��ر کیم، محق��ق امنیتی ک��ه این آس��یب پذیری را 
شناس��ایی کرده اس��ت گف��ت: "مهاجم��ان می توانند 
تع��دادی حمل��ه را از جمله اج��رای ک��د از راه دور و 
حمالت اسکریپت بین س��ایتی علیه این مسیریاب ها 
راه اندازی نمایند و ماشین های هدف را به بدافزار آلوده 
کنند. حمالت دیگری از قبیل حمالت انکار سرویس 

و حمالت جعل سایت نیز  امکان پذیر است". 
ه��م چنین این حم��الت به مهاجمان اج��ازه می دهد 
ت��ا به دس��تگاه های دیگر ش��بکه دسترس��ی یابند یا 

اعتبارنامه های کاربران را به سرقت ببرند.
هواوی وجود این آس��یب پذیری ها را در دستگاه های 
قدیمی و دس��تگاه های س��ری B و E تایی��د کرد اما 
اعالم کرد که مس��یریاب های جدی��د تحت تاثیر این 

مشکالت قرار ندارند.
این اولین بار نیس��ت که این ش��رکت بزرگ چینی به 
دلیل مس��ائل امنیتی، به حاشیه می رود. سال گذشته، 
برخ��ی از نماین��دگان کنگره ای��االت متحده، تالش 
زیادی به کار بس��تند تا مانع از استفاده از محصوالت 

این شرکت در نقاط حساس آمریکا شوند.
ای��االت متحده، یک��ی از بزرگ ترین مش��تریان این 
ش��رکت محس��وب می ش��ود و هواوی، قراردادهای 
بزرگی با بسیاری از ش��رکت های اینترنتی در ایاالت 

متحده منعقد کرده است.
این در حالی است که در ایاالت متحده این بیم وجود 
دارد که هواوی اطالعات حس��اس این کشور را خارج 

کرده و در اختیار دولت چین قرار دهد.

کس�ری پاک نیت 

برنامه هایی از عمق تاریخ!

بدافزارها فشرده می شوند
WinRar تحت تاثیر یک آسیب پذیری بحرانی

ترفندویندوز
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بهترین محصوالت نرم افزاری متن باز در سالی که گذشت
مروری بر محصوالت متن باز نرم افزاری 

خدمات فرهنگی و تفریحی شهرداری

در شهروند الکترونیک این هفته ویژه نامه بایت به خدمات الکترونیک سازمان فرهنگی 
و تفریحی ش��هرداری مش��هد خواهیم پرداخت. سازمانی که به اس��تناد ماده ۸4 قانون 
شهرداری و در اجرای وظایف قانونی منبعث از این قانون و نیز بر اساس ماده 71 قانون 
تش��کیالت وظایف شوراهای اسالمی کش��ور و انتخاب شهرداران و همچنین ماده یک 
قانون نوسازی و عمران شهری سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد تاسیس و 
اساسنامه آن در سال 1۳۸0 در وزارت کشور به تصویب رسید. این سازمان که از ابتدای 
سال 1۳۸2 رسما شروع به فعالیت کرده است در حال حاضر یکی از سازمان های وابسته 
به شهرداری مشهد بوده و دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی می باشد و طبق اصول 

بازرگانی و مقررات اساسنامه، به صورت خودگردان و خودکفا اداره می شود. 
خدمات سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد شامل بخش های مختلفی می شود 
که از این میان می توان به فرم مش��ارکت در بهبود مس��اجد، ثبت نام فراخوان طرح های 
ق��رآن و عترت، رزرو س��الن، رزرو تابلو، فراخوان سراس��ری طرح ملی گوهرش��اد، رزرو 
اکران های فرهنگی، س��امانه اطالعات فرهنگی و اجتماعی، گالری کلیپ و تیزر، گالری 
تصاویر و محصوالت سازمان اشاره کرد. ارائه فرم درخواست مشارکت در بهبود مساجد 
یکی از خدمات این سازمان می باشد که با ثبت نام در سایت و از طریق الکترونیک انجام 
می پذیرد. ثبت نام در فراخوان طرح های قرآنی نیز از دیگر خدمات به حس��اب می آید که 
مخاطبان و عالقه مندان به مسابقات و برنامه های قرآنی می توانند به صورت الکترونیکی 
در س��ایت ثبت نام ک��رده و از مزایا و امکانات این طرح ها بهره مند ش��وند. خدمت دیگر 
س��ازمان فرهنگی و تفریحی ش��هرداری مشهد به رزرو س��الن جهت برنامه ها و مراسم 
خاص مربوط می ش��ود که در آن مراجعه کنن��دگان می توانند با تکمیل فرم الکترونیکی 
موجود در سایت نسبت به رزرو اینترنتی سالن مورد نظر خود اقدام کنند. از دیگر خدمات 
الکترونیکی این سازمان که به صورت الکترونیکی انجام می شود، رزرو اینترنتی تابلوهای 
اکران فرهنگی در سطح شهر می باشد که بر اساس قوانین و مقرراتی مشخص و زمانی 
معین در اختیار درخواس��ت کنندگان قرار می گیرد. افزون بر موارد باال سازمان فرهنگی 
و تفریحی ش��هرداری مشهد اقدام به معرفی محصوالت فرهنگی این سازمان همچون 
کتاب ، بروش��ور ، نش��ریه ، فلش کارت، آلبوم صوتی، چندرسانه ای، بازی و سرگرمی و 

محصوالت در دست انتشار می کند.
همچنین س��ازم�ان فرهنگ�ی و تفریح�ی شهرداری مش��هد در قالب گالری تصاویر و 
گالری ویدئو س��ایت اقدام به نمای��ش عکس ها و کلیپ های فرهنگی مرتبط با عملکرد 

این سازمان می نماید.
www.shahrebehesht.ir

هر کاربر ابزارهای کاربردی و مورد عالقه خود را به کار 
می برد و در این میان برخی کاربران در فرآیند انتخاب 
نرم افزار جدیت بیشتری نسبت به بقیه نشان می دهند. به 
گزارش زد.دی.نت، از جمله افرادی که در جریان انتخاب 
نرم افزارهای کاربردی و مورد نیاز خود جدیت فراوان دارند 
قرار  بررسی  را مورد  انتخاب دالیل موجود  این  برای  و 
می دهند، کارشناسانی هستند که سال گذشته در بررسی 
تحقیقاتی LinuxQuestions شرکت کردند. این بررسی 
به صورت ساالنه روی گروه گسترده ای ازکارشناسان حوزه 
نرم افزارهای متن باز و عالقه مندان به محصوالت لینوکس 
انجام شد و طی آن کارشناسان لیست بهترین نرم افزارهای 

متن باز برای سیستم عامل لینوکس را منتشر کردند.

 لینوکس دسکتاپ
مراکز  بنیانگذار   )Jeremy Garcia( گارچا"  "جرمی 
 LQ و   LinuxQuestions م�ت�ن ب�از  مش�اوره ای 
Consulting  اعالم کرد که بهترین نرم افزارهای متن باز 

برای رایانه های رومیزی مبتنی بر سیستم عامل لینوکس 
طی یک سال گذشته Linux Mint و Ubuntu بوده اند.

 لینوکس در محیط های دسکتاپ
در این بخش مرکز KDE موفق شد بیشترین امتیاز را 
به خود اختصاص دهد و با کسب ۳4 درصد آرا، عنوان 
تولیدکننده بهترین محصول متن باز را از آن خود کند. این 
اتفاق باعث شد تا برای نخستین بار مرکز GNOME که با 
نرم افزار Cinnamon همواره بهترین سیستم های متن باز 
لینوکس مخصوص محیط های دسکتاپ را تولید می کرد به 

رتبه های پایین تر سقوط کند.

 مرورگر اینترنتی
بررسی ها نشان داد که فایرفاکس محبوب ترین مرورگر اینترنتی 

متن باز در جهان محسوب می شود و 5۸ درصد سیستم های 
مبتنی بر لینوکس از این مرورگر استفاده می کند. البته باید توجه 
داشت که فایرفاکس در بسیاری از سیستم های لینوکس به 

عنوان مرورگر پیش فرض در اختیار کاربران قرار می گیرد.

 مجموعه   سازمانی
یکی دیگر از یافته های جالب در بررسی امسال انتخاب 
درصد   ۸6 که  بود   LibreOffice نرم افزاری  مجموعه 
کارشناسان اعالم کردند طی یک سال گذشته آن را مبتنی 
بر لینوکس مورد استفاده قرار داده اند. این مسئله نشان داد که 

محصول یاد شده از OpenOffice محبوب تر بوده است.

VoIP ابزارهای پیام رسان و 
تقریبا تمام کاربرانی که از لینوکس استفاده می کنند، ابزار 
پیام رسان اینترنتی Pidgin را مورد استفاده قرار می دهند و 
بر این باورند که کارایی این محصول بسیار آسان است. البته 
باید توجه داشت که طی یک سال گذشته 46 درصد این 
کاربران از سیستم Skype مایکروسافت نیز استفاده کرده اند.

 سیستم عامل موبایلی
سیستم عامل  محبوب ترین  اندروید  که  نیست  تردیدی 
موبایلی متن باز در جهان محسوب می شود و روز به روز 
دیگر  البته  می شود.  گسترده تر  آن  فعالیت های  حجم 
سیستم های عامل متن باز مخصوص دستگاه های موبایلی 
از جمله OS ،Tizen ،Ubuntu و موارد دیگر نیز در حال 

گسترش فعالیت های خود هستند.

 لینوکس مخصوص سرورها
در این بخش نیز نتایج جالبی به دست آمده است. طبق 
کردند  اعالم  کارشناسان  درصد   ۳2 موجود  اطالعات 
 Red Hat که در مرکز CentOS سیستم عامل رایگان

Linux Enterprise تولید می شود را مورد استفاده قرار 

داده اند. این سیستم عامل که برای سرورها تولید می شود، 
از زمان پشتیبانی توسط Red Hat محبوبیت بیشتری پیدا 

کرده است.

 پایگاه داده
تا چند سال قبل هیچ سوالی در مورد سیستم های مدیریت 
پایگاه  داده مبتنی بر سیستم های متن باز)DBMS( مطرح 
نمی شود. در آن زمان فقط MySQL مورد استفاده قرار 
 MariaDB و  است  کرده  تغییر  شرایط  اما  می گرفت. 
برای  متن باز  مدیریتی  سیستم  محبوب ترین  هم اکنون 
پایگاه های داده محسوب می شود. سیستم MySQL با 
قابلیت پشتیبانی از PostresSQL در رتبه دوم قرار دارد.

 پردازش ابری
و   CloudStack   ،OpenStack ک�ه  آن  ب�ه ج�ای 
به  را  زمینه  این  در  عنوان های نخست   Eucalyptus

دست آورند، ownCloud برنده این رقابت شده است. 
سیستم OpenStack که روی آن سرمایه گذاری های 
فراوان انجام می شود در رتبه دوم قرار دارد و دو سیستم 

دیگر هم رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.

 شرکتی نوظهور در جهان متن باز
سیستم عامل اندروید بعد از ورود به بازار پیشرفت هاي 
زیادي داشته و در سال 2014 با اختصاص دادن ۸0 درصد 
سهم بازار سیستم عامل گوشي تلفن همراه توانست عنوان 
محبوب ترین سیستم عامل جهان را کسب کند. یکي از 
دالیل اصلي موفقیت این سیستم عامل موفقیت شرک�ت 
گوگل در زمینه متن باز و در دسترس بودن ک�دهاي آن 
در سطح بین المللي مي باشد. اصلي ترین رقی�ب اندروید 

سیست�م عامل iOS در ایاالت متح�ده مي باش�د.

شهروندالکترونیک
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در طول سال زمانی گوگل، زمانی اپل و بعد از این دو 
شرکت هم نوبت به مایکروسافت می رسد که زمانی 
از س�ال را به خود اختصاص دهد و توجه رس�انه ها و 
طرفداران�ش را به خود جلب کن�د. معموال این گونه 
است که این سه شرکت در نمایشگاه های مختلفی 
که در طول س�ال برگ�زار می گردد مانند نمایش�گاه 
CES، IFA یا سبیت حضور چنان قدرتمندی ندارند 
و در بیش�تر مواقع حضور خود در این نمایشگاه ها را 
ب�ه گرفتن یک غرفه نه چن�دان بزرگ و معرفی چند 
محصولی که بارها در رسانه های مختلف در رابطه با 
آن صحبت شده، خالصه می کنند. این کار را در حالی 
انجام می دهند که برنامه ریزی ویژه ای دارند و در یک 
زمان مناسب در سال یک کنفرانس اختصاصی برای 
خود برگزار کرده و به معرفی محصوالتی می پردازند 
که برای طرفدارانش�ان بس�یار جذاب اس�ت. هفته 
گذشته مایکروس�افت مراسمی را در شهر نیویورک 
برگزار کرد که عنوان آن معارفه ابزارهای ویندوز 10 
بود اما این کنفرانس بسیار پربارتر از نام آن بود و صرفا 
نحوه ارائه آن، تحسین همه را به دنبال داشت. در این 
کنفرانس شاهد معرفی سخت افزارهای توسعه یافته 

از جانب خود مایکروس�افت ب�رای ویندوز 
مایکروس�افتی  محص�والت  بودی�م،   10
نظیر س�رفیس پ�رو 4، گوش�ی های لومیا 
550، لومی�ا 950 و لومیا XL 950 از جمله 
محصوالت�ی بودند ک�ه در ای�ن کنفرانس 
معرفی شدند. همچنین لپ تاپ سرفیس 
بوک که شرکت ساکن ردموند آن را نهایت 
ی�ک لپ تاپ و س�ریع ترین نوت بوک 13 
اینچ�ی جه�ان می دان�د هم در ط�ول این 
مراسم معرفی ش�د. این مراسم بسیار پر 
و پیمان ت�ر از آن چیزی بود که رس�انه ها و 
م�ردم انتظ�ار آن را داش�تند و جدیدترین 
محص�والت تولی�دی مایکروس�افت برای 
کار ب�ا وین�دوز 10 بهین�ه س�ازی ش�ده و 
ب�ه همه مردم جه�ان معرفی ش�دند. این 
محص�والت گروه متنوعی از کاالها ش�امل 
پوش�یدنی، موبای�ل و نوت بوک را ش�امل 
می شدند و هر کدام هم قابلیت های خاص 
و منحصر به فرد خود را داش�ته و حاضران 
را حیرت زده کردن�د. بعد از این کنفرانس 

رس�انه ها اع�الم کردند که 
دیگ�ر  ب�ار  مایکروس�افت 
نش�ان داده اس�ت که هنوز 
هم حرف های بسیاری برای 
گفتن دارد و به حق شایسته 
لیس�ت  در  گرفت�ن  ق�رار 
برترین شرکت های صنعت 
تکنولوژی در جهان اس�ت. 
در موض�وع وی�ژه این هفته 
نگاهی ب�ه ای�ن کنفرانس، 
محصوالت معرفی شده در 
آن و حواش�ی مربوط به آن 
خواهیم داشت. بدون شک 
بس�یاری از کاربران ایرانی 
به محصوالت مایکروسافت 
منتظ�ر  و  داش�ته  عالق�ه 
تولی�دات خالقان�ه و جدید 

این شرکت هستند.

 اپل یا مایکروسافت، کدام بهتر بوده اند؟
آقای پانوس پانای )Panos Panay( در کنفرانس امس��ال مایکروس��افت، زمان زیادی را روی 
صحنه گذراند و به خوبی درخشید، می توان گفت نوع رفتار و ارائه ای که وی انجام داد، چند پله 
از »فیل شیلر« )معاون ارشد بخش بازاریابی اپل( باالتر بود. البته گاهی هم پیش می آمد که طی 
برگزاری مراس��م، پانای شبیه به یک فروش��نده خودروی دست دوم می شد. در چند بخش وی 
تالش کرد به ش��کلی فیزیکی و غیر متعارف هیجان خود در مورد برخی تکنولوژی های تازه را 
نش��ان دهد که چندان در شان مراس��می در این حد نبود. در هر صورت، او در کنفرانس امسال 
مایکروس��افت بسیار خوش درخشید و از همان ابتدا تا انتهای مراسم، کیفیت برگزاری به حدی 
باال بود که فراموش می  کردید در حال تماشای رویدادی از »مایکروسافت« هستید، و این یعنی 
یک پیشرفت بسیار قابل توجه برای مایکروسافت در مقایسه با آن چیزی که در سال های گذشته 
این شرکت از خود به نمایش می گذاشته است. رویدادی که چند شب پیش مایکروسافت آن را 
به پایان رساند را به هیچ عنوان نمی توان با مراسم معرفی سرفیس اولیه در سال 2012 مقایسه 
کرد؛ زمانی که مایکروس��افت تحت س��لطه »اس��تیو بالمر« به کارش ادامه می داد و بسیاری از 
طرفداران مایکروسافت از نحوه رفتار و مدیریت استیو بالمر حرص خورده و بسیار ناراضی بودند. 
در آن زمان ها، مایکروس��افت در مراسم هایش بیشتر به افتخارات قدیمش می پرداخت و تالش 
داشت بگوید کیست و چه بوده، و سپس دست به معرفی مشتریان سازمانی اش می زد. اقداماتی 
که مشخصا حوصله هر کاربری را سر می بردند. حال اما این شرکت واقعا نحوه معرفی محصوالت 
را فرا گرفته و از آن مهم تر، می تواند به خوبی عالقمندان به خود را با محصوالتی نظیر سرفیس 
بوک هیجان زده کند. بدون تردید سطح تیم بازاریابی کمپانی ساکن ردموند واقعا فراتر از پیش 

رفته و همه امور آن به شکلی حرفه ای تر از گذشته جلو می روند. 

تلفن های هوشمند مایکروسافت
شاید بد نباشد که قبل از هر چیز به سراغ گوشی های هوشمند معرفی شده توسط مایکروسافت برویم زیرا امروزه گوشی های هوشمند 
یکی از پرطرفدارترین کاالهای تولیدی در جهان تکنولوژی هستند. اول از همه به سراغ لومیا 950 می رویم. لومیا 950 دارای یک 
نمایشگر 5.2 اینچی WQHD )با رزولوشن 1440 در 2560 پیکسل( است و سه گیگابایت رم داشته و همچنین یک چیپست شش 
هسته ای اسنپدراگون ۸0۸ برایش در نظر گرفته شده است. همین امکانات لومیا 950 را به یکی از قدرتمندترین تلفن های هوشمند 
ویندوز فونی ساخته شده تا به امروز تبدیل می کند که برای نخستین بار از جدیدترین چیپست کوالکام بهره می برد. از دیگر امکانات 
در نظر گرفته شده برای این موبایل می توان به دوربین اصلی 20 مگاپیکسلی با سه فالش ال ای دی، دوربین جلویی 5 مگایپکسلی، 

۳2 گیگابایت حافظه داخلی و پورت USB Type-C اشاره کرد. 
گوشی بعدی که توسط این شرکت معرفی شد، تلفن هوشمند لومیا XL 950 بود. لومیا 950 اکس ال از نمایشگری 5.7 اینچ با پنل 
OLED و رزولوشن ۲K بهره می برد. حافظه داخلی این محصول در مدل پایه ۳2 گیگابایت اعالم گشته و این در حالی است که قادر 

هستید به سادگی توسط کارت حافظه جانبی، مقدار فضای ذخیره سازی تلفن همراه خود را افزایش دهید، آن هم تا 2 ترابایت. البته 
برای ساخته شدن چنین کارتی باید چند سالی صبر کنید. دوربین اصلی، یکی از مهم ترین بخش هایی است که دستخوش ارتقای 
ویژه ای گشته است. مایکروسافت از یک سنسور 20 مگاپیکسلی بهره گرفته که به یک فالش سه گانه و همچنین لرزش گیر تصویر 
تجهیز شده است. در نهایت هم این شرکت به سراغ معرفی لومیا 550 رفت. Lumia 550، دستگاهی 5 اینچی با رزولوشن 720 در 
12۸0 و تراکم پیکسل ۲۹۴ppi  است که جایگزینLumia 640 XL و Lumia 640   خواهد شد و تلفنی است مخصوص کشورهای 
در حال توسعه و افرادی که نمی خواهند هزینه زیادی بابت داشتن یک تلفن هوشمند بپردازند. این دسته از افراد با یک هزینه بسیار 
پایین می توانند صاحب یک گوشی هوشمند ویندوز فونی با امکانات مناسب شده و از آن لذت ببرند. ضمن این که باید گفت امکانات 

این گوشی به نسبت قیمت پایینی که دارد بسیار مناسب است.

ویندوز موبایل 10 کی به بازار می آید؟
همان گونه که گفتیم دو پرچمدار پر قدرت دنیای موبایلی مایکروسافت با نام های لومیا 950 و لومیا 950 اکس ال ماه آینده از راه 
می رسند و کاربران می توانند با قیمت های 550 و 650 دالر آنها را خریداری نمایند. مشخصا بهترین راه برای تجربه کردن ویندوز 
10، استفاده از همین دو تلفن هوشمند مورد اشاره است ولی مایکروسافت وعده داده که به روز رسانی ویندوز 10 را برای موبایل های 
بس��یاری عرضه نماید که در سال های گذش��ته به فروش رسیده اند. اکنون در صفحه رسمی فیسبوک برند  Lumia، ذکر شده که 
ویندوز 10 برای سایر تلفن های همراه در ماه دسامبر )انتهای آذر ماه( از راه خواهد رسید. ما مشخصا در کشور خود خواهیم توانست 
پس از ارائه این به روز رسانی از سوی مایکروسافت، آن را دریافت کنیم ولی در کشورهایی که موبایل ها به شکل قراردادی به فروش 
می رسند، کاربران باید مدتی هم در انتظار اپراتورهای مخابراتی بنشینند تا پلتفورم مورد بحث را برای موبایل هایشان بهینه کنند و 
مشخص نیست که این موضوع چه مقدار به طول انجامد. مایکروسافت در این رابطه می گوید که تصمیم دارد تعداد بسیار زیادی از 
تلفن های همراه لومیا را به ویندوز 10 به روز رسانی کند؛ برای دریافت این آپدیت، به دست کم ۸ گیگابایت فضای خالی در موبایل 
خود نیاز خواهید داشت. در نتیجه کاربران دستگاه هایی نظیر لومیا 5۳0 همین حاال از دور بازی حذف گشته اند. این در حالی است که 
در صفحه پشتیبانی مایکروسافت از موبایل هایش گفته شده: »صرفا تلفن های همراهی که از Lumia Denim  استفاده می کنند قادر 

به دریافت بروز رسانی هستند و همه ویژگی های ویندوز 10 نیز در تمام موبایل ها در دسترس نخواهند بود. 

چه خبر از خانواده سرفیس؟
معرفی سرفیس پروی 4 یکی از مهم ترین رویدادهای مراسم مایکروسافت بود. این دستگاه در نسخه جدید خود به یک حسگر اثر 
انگشت در قسمت کیبورد خود مجهز شده و از دستیار صوتی کورتانا هم بهره می گیرد. نمایشگر آن 12.3 اینچی است که کمپانی 
سازنده با کم کردن حاشیه نسخه قبلی این تبلت هیبریدی آن را بدون افزودن بر ابعاد کلی دستگاه در همان بدنه نسخه قبلی جای 
داده است. ظرفیت ذخیره سازی این تبلت هیبریدی بسته به انتخاب کاربر تا یک ترابایت متغیر خواهد بود و عالوه بر این 16 گیگابایت 
رم هم برایش در نظر گرفته شده است. دریافت پیش سفارش برای سرفیس پروی 4 از حاال صورت می گیرد و قیمت پایه اعالم شده 
برای آن برابر با ۸99 دالر است که پس از پرداخت در تاریخ 26 اکتبر )4 آبان( به دست مشتریان می رسد. سرفیس پروی 4 ، از نسل 
ششم پردازنده های اینتل که به Skylake مشهور است بهره می برد. وجود چنین پردازنده ای به سرفیس پروی جدید، توانایی های 
زیادی عطا کرده است. سرفیس پروی 4  باریک تر شده ، سبک تر شده و همچنین قدرتمندتر از نسل های پیشین است.  همان گونه 
که گفتیم صفحه نمایش این دستگاه اندازه  12.3 اینچی دارد که با رزولوشن 2160 در 1440 و تراکم پیکسلی 267 پیکسل در هر 
اینچ می باشد. از همین اول مشخص است که رقابت این محصول با تبلت سی گوگل و البته آیپد پرو تنگاتنگ خواهد بود. در نسل 
جدید  همانند نسخه قبلی ، پایه نگه دارنده و کیبورد مغناطیسی وجود خواهند داشت و البته قلم پر سر و صدای Surface Pen در 
کنار آن قرار دارد. قلم مخصوص سرفیس ، در پنج رنگ قرمز، نقره ای ، آبی ، مشکلی و طالیی ارائه می شود . در انتهای این قلم 
دکمه ای قرار گرفته است تا در صورت نیاز و بنا بر تصمیم کاربر ، تمامی نوشته ها را پاک کند . این قلم همانند کیبورد، به صورت 
مغناطیسی به بدنه دستگاه متصل می شود. مایکروسافت گفته است سرفیس پروی 4 به پوشش محافظ صفحه نمایش گوریال گلس 
4 مجهز شده که تنها 0.4 میلی متر ضخامت دارد. 16 گیگابایت حافظه رم، دوربین پشت ۸ مگاپیکسلی و دوربین جلو 5 مگاپیکسلی 
از دیگر ویژگی های این دستگاه است. همچنین سرفیس جدید میکروفون ، اسپیکر استریو ، حسگر نور محیط ، شتاب سنج و کارت 
گرافیک آی 7 اینتل را به همراه دارد. یکی از ویژگی های جالب توجه ، ارتقای حافظه داخلی این دستگاه به 1 ترابایت است همچنین 
از یک پردازنده که G5 نام گذاری شده است به جهت تجربه لمس بهتر استفاده می شود و اکنون دیگر فن خنک کننده وجود ندارد.
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گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

بررسی کنفرانس مایکروسافت
 و معرفی محصوالت جدید این شرکت

نوبت خودنمایی 
مایکروسافت است

گجت پوشیدنی مایکروسافت
نسخه جدید ابزار پوشیدنی اهالی ردموند یا همان مایکروسافت بند چندی پیش در جریان کنفرانس خبری این شرکت معرفی شد. 
گجت مورد بحث در قیاس با نسخه قبلی اش شکل و شمایل بهتری پیدا کرده و به خاطر بهره مندی از یک نمایشگر خمیده )برخالف 
نمایش��گر صاف و چهار گوش مدل قبلی( بیش��تر با اصول ارگونومیک سازگاری دارد. اما در کنار قابلیت های همیشگی این گجت 
پوشیدنی شامل دنبال کردن فرایند خواب، میزان کالری های مصرفی و ارائه نوتیفیکیشن های هوشمند می توان به یکپارچه سازی 
دستیار صوتی کورتانا با آن اشاره کرد که شاید بیشترین اهمیت را داشته باشد. مایکروسافت بند جدید از  iOS، اندروید و تلفن های 
هوشمند ویندوز فونی پشتیبانی می کند و پیش ثبت نام آن از بعد از برگزاری این کنفرانس با قیمت 249 دالر آغاز شده است، رقمی 

که نسبت به مدل سال گذشته 50 دالر بیشتر شده است. 

یک محصول جدید از مایکروسافت
مورد بعدی سرفیس بوک است که در رابطه با آن باید گفت سرفیس بوک محصول جدیدی در میان خانواده سرفیس است که  در این 
کنفرانس برای اولین بار در برابر چشم کاربران، عالقمندان به دنیای تکنولوژی و البته ویندوز قرار گرفت. این دستگاه به آخرین نسل 
از پردازنده  اینتل مجهز شده است و بدون شک طراحی آن بسیار شکیل تر از قبل شده است. این لپ تاپ در کنار طراحی زیبا ، بسیار 
قدرتمند است و می تواند همه کارها را بسیار راحت و با سرعت انجام دهد. شاید مهم ترین مشخصه آن عمر باتری باشد. مایکروسافت 
برای این لپ تاپ عمر باتری 12 ساعته پیش بینی می کند که البته مشخص نیست  در چه شرایطی می تواند 12 ساعت عمر باتری را 
 . GDDR5 به همراه  Nvidia GeForce ارائه دهد.  در رابطه با مشخصات فنی این لپ تاپ باید گفت که ، شامل پردازنده  گرافیکی
است .همانطور که گفتیم طراحی در این لپ تاپ چشمگیرترین ویژگی است که در همان نگاه اول توجه هر بازدید کننده ای را به خود 
جلب می کند و زیبایی منحصر به فرد این طراحی را وجود ضخامت 7.7 میلی متری دستگاه تکمیل می کند. همانند سرفیس پروها ، 
صفحه کلید یا کیبورد فیزیکی این لپ تاپ از نمایشگر جدا می شود و به ترک پد شیشه ای مجهز شده است. البته الزم به ذکر است 
که این لپ تاپ قلم هم به همراه دارد و مسلما برای عالقه مندان به فناوری، یکی از جذابیت های ویژه این لپ تاپ همین قلم و لذت 
کار کردن با آن خواهد بود. جالب است که بدانید کارت گرافیکی سرفیس بوک در داک کیبورد جاسازی شده است. براساس گفته های 
شرکت مایکروسافت ، این لپ تاپ قوی ترین دستگاه تا کنون است و این مورد را با کیفیت بهتر صفحه نمایش لمسی و قلم استایلوس 
 Core(  آن نسبت به رقیبان ثابت کرده است. همانطور که گفتیم ، سرفیس بوک به آخرین نسل پردازنده اینتل مجهز شده است. یعنی
i5( و  )Core i7(.  شایان ذکر است که وزن خام این دستگاه بدون صفحه کلید تنها 725 گرم می باشد. قیمت پایه برای این لپ تاپ 
1499 دالر قرار داده شده است. مسلما بعد از شنیدن این قیمت سوتی خواهید زد و با خودتان فکر می کنید که چه کسی این همه پول 
به خاطر یک لپ تاپ که آن هم ساخت مایکروسافت است، خواهد داد. شاید هم با خودتان فکر کنید که با این پول می توانید به راحتی 
از محصوالت اپل استفاده کنید اما باید گفت که ظاهرا مایکروسافت در کنفرانس امسال خود به همه ثابت کرده است که آمادگی یک 
شروع دوباره را دارد و قدرتمندتر از همیشه ظاهر شده و بسیاری از کاربران هم جذب ویژگی های منحصر به فرد محصوالت معرفی 

شده توسط این شرکت در کنفرانس شده اند.

سرفیس پرو 4 چگونه خنک می شود؟
سرفیس پرو ۳ مایکروسافت مجهز به یک سیستم خنک کننده مایع بود که حتی در زمان انجام فرایندهای پردازشی سنگین و طوالنی 
مدت توسط چیپست دمای کلی دستگاه را پایین می آورد. این دستگاه در اصل نوعی لوله مسی نعلی شکل داشت که با آب پر شده بود 
و رئوس آن چیپست را تحت پوشش قرار می داد و هر زمان که حرارت این قطعه باال می رفت آب درون لوله به بخار تبدیل می شد. این 
بخار در ادامه به سایر بخش های لوله حرکت می کرد و در آنجا پس از تغلیظ شدن به سمت چیپست باز می گشت. این شیوه کارایی 
مطلوبی را از خود به نمایش می گذاشت، با این همه، گرما و حرارت همچنان در یک نقطه از دستگاه متمرکز می شد. در سرفیس 4 
اما مایکروسافت این سیستم خنک کننده را بهبود بخشیده است. در این دستگاه، مایع در داخل یک لوله فلزی که با چیپست برخورد 
دارد می جوشد و تبخیر می شود و آن بخار در ادامه به دو نقطه مختلف از سرفیس 4 انتقال می یابد تا مجددا به مایع تبدیل شود: یکی 
از این بخش ها در مجاورت فن قرار گرفته و دیگری زیر همان قسمتی است که پایه دستگاه وجود دارد. نقطه ای که زیر پایه قرار 
گرفته، امکانی را برای فن دستگاه فراهم می کند که تنها در شرایطی که نیاز مبرم به خنک کنندگی وجود دارد وارد عمل شود و در 
نتیجه کمتر شاهد کار کردن این قطعه در سرفیس 4 خواهیم بود. بنابراین برای انجام امور روزمره ای چون مرور وب و فعالیت های 
معمول دیگر نیازی به کار کردن فن نخواهد بود و زمانی که فشار کاری سرفیس زیاد شود و فن نیز شروع به کار کند، آنگاه حرارت 
به صورت یکنواخت تری توزیع می شود و صرفا در یک نقطه متمرکز نمی شود و همین ویژگی باعث خواهد شد که سرفیس 4 نسبت 
به نسخه قبلی اش اندکی خنک تر کار کند. البته مایکروسافت در کنفرانس خود اعالم کرده است که از یک سیستم شبیه به این فرایند 
در تلفن های سری لومیای خود هم استفاده کرده است تا این گوشی ها هم به هیچ عنوان در اثر استفاده زیاد نظیر مکالمه های طوالنی 

مدت دچار داغی شدید نشده و به راحتی خنک شوند.

مایکروسافت و فناوری واقعیت افزوده
مایکروسافت در جریان مراسم کنفرانس خود بازی تازه ای به نام پروژه X-Ray را به نمایش گذاشت که اولین بازی ویدئویی 
مایکروسافت برای هدست واقعیت افزوده هولولنز است. در این بازی، روبات های هوشمند وارد فضای خانه شما می شوند و قصد آسیب 
 Project رساندن به شما را دارند اما با اسلحه ای که در اختیارتان قرار گرفته می توانید آن ها را نابود کنید. نکته جالب توجه در ارتباط با
Xray این است که روبات ها کامال هوشمندانه از محیطی که در آن قرار گرفته اید استفاده کرده و بازی را به نفع خود تغییر می دهند. 

برای مثال پشت مبل پنهان می شوند تا تیرهای شلیک شده به آن ها برخورد نکند. مایکروسافت برای توصیف این پروژه از عبارت 
»سرگرمی واقعیت ترکیبی« استفاده می کند.
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از  می ت��وان  را   ThinkPad T440p لپ ت��اپ 
محصوالتی دانس��ت که مناس��ب برای مهندس��ان 
و کاربردهای خاص این گروه س��اخته ش��ده است. 
Core i5 از س��ری پردازنده ه��ای قدرتمن��د اینتل 

می باشد که در این لپ تاپ مورد استفاده قرار گرفته 
و مطلوب فعالیت های مهندسی می باشد.

 ThinkPad T440p از نکته ه��ای جال��ب توج��ه
مدت زمان شارژدهی باالی آن، یعنی تا 17 ساعت 
کاربرد اس��ت که احتماال ش��ما را از به همراه بردن 
ش��ارژر در بسیاری از مکان ها بی نیاز می س�ازد و از 
ش���ارژ کردن مداوم باتری داخلی ۳ سلولی و باتری 
اکس��ترنال 6 س��لولی آن آس��وده می کند. همچنین 
نمایشگر ThinkPad T440p از نوع TFT و دارای 
روکش مات اس��ت که به علت م��ات بودن صفحه 

نمایش، از دس��ت انعکاس نور در فضاهای روشن و 
باز در امان خواهید ماند. 

 این لپ ت��اپ دارای بلندگوهای مجه��ز به فناوری 
دالب��ی و دوربی��ن وب ک��م ب��ا کیفیت HD اس��ت. 
همچنی��ن از دیگر ویژگی ه��ای آن ضخامت و وزن 
ک��م، سیس��تم عامل ویندوز 8.1 و ابع��اد 14 اینچی 
صفحه نمای��ش می باش��د. البت��ه ناگفت��ه نماند که 
حس��گر   ،HDMI درگاه   ThinkPad T440p در 
انگش��ت، درایو نوری و ن��ور پس زمینه صفحه کلید، 
مورد اس��تفاده قرار نگرفته اس��ت. در پایان باید ذکر 
 ،ThinkPad Edge E440-A نم��ود که لپ تاپ های
تینکپ��د E540-G و ThinkPad E431-B را که 
همگ��ی از تولیدات ش��رکت لنوو هس��تند، می توان 

مشابه با این محصول دانست.

 سالم بایت. به طور کلي فریمور به چه نرم افزارهایي 
گفته مي شود و همچنین به روز رساني فریمور مودم چه 

تاثیري بر عملکرد مودم خواهد داشت؟ با تشکر
فریمور میان افزار یا نرم افزاري اس��ت که روي دس��تگاه ها )سخت افزار( 
نصب مي شوند. این میان افزار چیزي شبیه به سیستم عامل است. اغلب 
میان افزارها جهت اصالح و رفع حفره هاي امنیتي، رفع خطاها و باگ ها، 
افزای��ش امنیت و ایجاد امکان��ات جدید عرضه مي شوند.ش��رکت هاي 
س��ازنده دس��تگاه هاي تحت فریمور، همیش��ه به کاربران خود توصیه 
مي کنند که از آخرین نس��خه فریمورهاي ارائه شده، روي دستگاه خود 
اس��تفاده کنند. کاربران نیز مایل به اس��تفاده از امکانات جدید و امنیت 
بیشتر هس��تند. به اقدامي که براي Restore یا همان به روز رساني به 
نس��خه جدید فریمور مي کنند، جیلبریک مي گویند.آپدیت فریمور مودم 
نیز باعث بهبود عملکرد آن مي ش��ود. براي مث��ال نواقصي که احتماال 
در نس��خ قبلي وجود داشته اس��ت، بر طرف ش��ده و همچنین مودم با 

سیس��تم عامل هاي جدیدتر به راحتي ارتباط برقرار مي کند. به طور مثال 
ه��م اکنون بعضي از مودم ها باید آخرین نگارش فریمور خود را دریافت 

کنند تا با ویندوز ۸ و 7 مشکلي نداشته باشند.
 سالم و خسته نباشید. من قصد دارم شبکه بیسیم را 
طوري به اشتراک بگذارم که افرادي که به بیسیم متصل 
کنند.  بازدید  بتوانند  چند سایت خاص  از  فقط  مي شوند 
آیا این کار به نوع خاصي از مودم نیاز دارد؟ یا با برنامه 

خاصي از طریق تنظیمات مودم هم قابل اجراست؟
م��ودم این نیاز ش��ما را نمي توان��د برطرف کند. معم��وال مودم طبق 
الیه بندي ش��بکه TCP/IP در الیه هاي دوم و س��وم قرار مي گیرد، 
لذا از محتواي بس��ته هاي ارسال شده توسط الیه هاي نرم افزاري که 
مثال توس��ط مرورگر تولید مي شود، اطالعي ندارد. راه حل این مسئله 
آن اس��ت که شما از یک nat یا Proxy Server استفاده کنید و در 

تنظیمات آن س��ایت هاي مورد نظر را تنظیم کنید.

رییس هیات مدیره ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت اعالم کرده است که 
تالش ب��رای ارتقاء ظرفیت اینترنت بین الملل از 2 به ۸ ترابیت بر ثانیه 
تا س��ال 2017 و 16 ترابیت تا پایان س��ال 2020 برنامه ای تدوین شده 
در این ش��رکت اس��ت. محمود خس��روی که به عنوان س��خنران ویژه 
کنفرانس ظرفیت اوراس��یا 2015 ترکیه در جمع نمایندگان کش��ورهای 
این منطقه س��خن می گفت با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت به 
عنوان فراهم آورنده اصلی Core  مرکزی شبکه مخابراتی ایران وظیفه 
تامین ش��بکه Backbone را دارد، گفت: در واقع بس��تر اصلی تمامی 
اپراتورهای ثابت و سیار داخلی، منطقه ای و بین المللی را فراهم می کند. 
وی گفت: استقبال جمعیت جوان و بازار فعال مخابراتی ایران از اینترنت 
با ظرفیت باال و کیفیت س��رویس خوب، زمینه الزم جهت رشد و توسعه 
زیرس��اخت های ارتباطی در این کشور را فراهم کرده است. معاون وزیر 
ارتباطات درباره سیاست های توسعه ای شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: 
تالش برای ارتقاء ظرفیت اینترنت بین الملل از 2 به ۸ ترابیت بر ثانیه تا 
س��ال 2017 و 16 ترابیت تا پایان س��ال 2020 برنامه ای تدوین شده در 
این شرکت است. رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: 
توسعه شبکه برای افزایش ترانزیت بین الملل از ۳00گیگابیت بر ثانیه به 
20 ترابیت در 2017 و ۳0 ترابیت تا س��ال 2020 را پیش بینی کرده ایم. 
او با تاکید بر این نکته که هیچ محدودیتی پیش روی ش��رکت ارتباطات 
زیرس��اخت وجود ندارد، تصریح کرد: این ش��رکت از هرگونه مش��ارکت 
بین المللی در این عرصه اس��تقبال می کند. خس��روی درباره تاثیر تنظیم 
مقررات بر آینده ICT  کشور گفت: اجرای سیاست های خصوصی سازی 
از یک سو و باز شدن فضای تجارت جهانی ایران در دوران پس از تحریم 
از سوی دیگر، زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری های خارجی در بخش 
مخاب��رات و ارتباطات ایران فراهم می کند. وی مش��ارکت در پروژه های 

توس��عه خدمات مخابراتی در سطح ایران و منطقه را از جمله اولویت های 
ش��رکت ارتباطات زیرساخت دانس��ت که نقش ویژه ای در افزایش رشد 
اقتصادی کش��ور بازی می کند. مدیر عامل ش��رکت ارتباطات زیرساخت 
درباره استراتژی ایران برای ورود به  بازار مخابراتی منطقه اوراسیا تصریح 
کرد: خری��د و فروش ظرفیت ارتباطی، ارائه و خرید س��رویس با کیفیت 
و قیمت مناس��ب، اس��تراتژی اصلی ایران در این بازار است. او مشارکت 
در کنسرس��یوم های بین الملل��ی برای ارائه خدمات در س��طح بین الملل، 
ترانزیت ارتباطات مخابراتی منطقه مشابه با پروژه EPEG، توزیع محتوا 
در ای��ران و منطق��ه CDN، ارائه خدم��ات Host و Telehosting را از 
دیگر ش��یوه های حضور ایران در بازار ارتباطات بین الملل اعالم کرد. وی 
درباره تالش ترکیه برای تبدیل ش��دن به مرکز اصلی ترانزیت ارتباطات 
بین الملل منطقه گفت: سیاست ما در عرصه مخابرات و ارتباطات منطقه 
بر اصل تعامل با تمامی ش��رکای تجاری و مخصوصا کشورهای هم مرز 
و همسایه بنا شده است. رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت 
با اش��اره به اینکه موقعیت ترکیه و ای��ران در کنار یکدیگر برای ترانزیت 
ترافی��ک اروپا به آب های آزاد جنوب و اتصال به ش��به قاره هند و چین، 
امتیازی بزرگ است، همکاری بیشتر این دو کشور را موضوعی پر اهمیت 
و اس��تراتژیک برای توسعه ارتباطات منطقه و بین الملل دانست.  الزم به 
ذکر اس��ت که  کنفرانس ظرفیت اوراس��یا 2015 ترکیه با هدف افزایش 
ظرفیت انتقال بین الملل کشورهای آسیایی اروپایی در دهه اول مهرماه در 
استانبول برگزار شد که در آن مدیران ارشد شرکت های مطرح مخابراتی 
جهان ش��رکت داشتند. این کنفرانس همه ساله با تمرکز بر کسب  وکار و 
ب��ا هدف تبادل خدمات ارتباطی در س��طح ملی منطقه ای و بین المللی و 
ایج��اد فرصت های جدید مبادالت تجاری ارتباطی به صورت دوره ای در 

کشورهای مختلف منطقه برگزار می شود.

 Monitor: 14” TFT LED-backlit LCD  

 Main Board: ----    

CPU: Intel Core i5 4210M 2.60GHz
Memory: 4 GB DDR3

VGA: NVIDIA GeForce GT 730 1GB

HDD: 500 GB 5400 RpM

Weight: 1.81 Kg               
ODD: ----       

OS: Win 8.1 

KeyBoard:     ----

Mouse:     ----

Speaker:     ----

Printer:     ----

----    

    ----

----    

----    
----    

----    

----    

----

----    

    ----

    ----

----    

----    

روایتی دیگر برای مهندسانزیرساختی با هدف افزایش ظرفیت اینترنت ایران

38/500/000 ريـال

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته
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در نیمه مهر ماه، به دس��تور بانک مرکزی، برخی از خدمات بانکداری تلفن 
همراه که در قالب USSD ارائه می شد، مسدود گردید. بنا بر اعالم شاپرک 
این محدودیت ها شامل ممنوعیت تراکنش های خرید از درگاه موبایل، کاهش 
س��قف تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ تا روزانه 200 هزار تومان، 
ممنوعیت تراکنش مانده گیری از طریق کلیه درگاه هایی که نیاز به استفاده 
از کارت ندارند، خصوصاً تراکنش های موبایلی می ش��ود. البته در این میان 
دریافت موجودی از طریق کده��ای USSD برخی از بانک ها برای دارنده 

حساب همان بانک ها همچنان برقرار خواهد بود.
دو محدودیت جدی از دستور اخیر بانک مرکزی برای بسیاری از کاربران 
ایجاد می ش��ود. محدودیت اول که عمومی تر است، گرفتن مانده حساب 
در لحظه اس��ت. بانک مرکزی دولت یازده��م در بدو کار خود، برای این 
خدمات تعرفه گذاشت و کام مردم را در حین استفاده از این خدمات مفید 
تلخ کرد. 120 تومان هزینه برای این که بدانید در حس��ابتان چقدر پول 
باقی مانده اس��ت! در حالی که پیش از آن همه این خدمات رایگان بود و 
بانک ه��ای خصوصی و دولتی برای ارائه خدمات بهتر و به روزتر در حوزه 
بانکداری الکترونیک س��ر و دست می شکستند. با کمال تاسف باید گفت 
که 120 تومان آن قدر اندک به بود که باز هم بسیاری از کاربران از این 
خدمات استفاده کنند اما در نهایت به دستور بانک مرکزی، این خدمات به 
کلی مسدود شد. محدودیت دوم، سقف 200 هزار تومانی تراکنش هاست. 
اگر چه معموال کمتر کس��ی تا به این سقف شارژ خریداری می کند اما در 
عمل دیگر نمی توان قبوض باالی 200 هزار تومانی را از طریق کدهای 

USSD پرداخت کرد.

دلیل این اقدام ناگهانی بانک مرکزی از منابع رسمی اعالم نشده است اما 
فعاالن حوزه بانکداری الکترونیک، این اقدام را ناشی از نگاه امنیتی بانک 
مرکزی تلقی می کنند. USSDها کدهای س��اده ای هستند که به شکل 

متن بدون رمز در ش��بکه تلفن همراه جابه جا می شوند. اگر چه این کدها 
لزوما حامل متون خطرناک نیس��تند اما در حین مانده حساب گیری، رمز 
دوم کارت جابه جا شده و در اختیار اپراتور تلفن همراه قرار می گیرد. اگر چه 
هیچ اشاره ای به وقوع اتفاق تلخی در این مورد نشده اما این امکان وجود 
دارد ک��ه با نفوذ یک خرابکار به ش��بکه اطالعات تلفن همراه، اطالعات 

بانکی ارزشمندی به سرقت رود.
ب��ا این پیش زمینه بای��د گفت که اقدام ناگهانی بان��ک مرکزی، آن هم 
بدون اطالع رس��انی عمومی و بدون توضیح، کامال غیرحرفه ای اس��ت. 
ممکن اس��ت در بسیاری از دس��تگاه ها و سازمان ها این چنین اتفاقاتی را 
ش��اهد باش��یم اما خدماتی مانند بانکداری هم��راه، در اختیار عموم مردم 
اس��ت و ضعف اطالع رسانی در چنین شرایطی، بیشتر مورد مالمت قرار 
می گی��رد. در وهل��ه دوم، باید به این موضوع توجه کرد که بانک مرکزی، 
نماد اقتصاد کش��ور تلقی می شود. اقدامات ناگهانی و تصمیمات یک شبه، 
 USSD حتی در موضوع کم تاثیری مانند مسدود کردن برخی از خدمات
نوعی بی ثباتی تلقی می ش��ود. مس��دود کردن یا محدود کردن بخشی از 
این خدمات، به هیچ وجه به ایمن تر شدن آن کمک نمی کند در حالی که 
پس از این نیز ش��اهد تبادل اطالعات حس��اس از این طریق خواهیم بود. 
هنوز مردم می توانند ش��ارژ بخرند یا قبوض خود را پرداخت کنند و برای 
این امور، باید رمز دوم بانکی خود را ارس��ال نمایند. اگر واقعا این اقدام به 
دلیل مسائل امنیتی صورت گرفته باشد، هنوز هم رخنه امنیتی وجود دارد 
و بان��ک مرکزی با این تصمیم، هیچ کاری برای کاهش خطرات احتمالی 
انجام نداده است. این اقدام تنها ضریب خطر را کوچک می کند و به دفعات 
کمتری رمزهای حس��اس بانکی ارسال و دریافت خواهد شد. باید به این 
موضوع نیز اش��اره کرد که ناامنی روانی حاصل از اقدامات ناگهانی بانک 
مرکزی، به هیچ وجه کمتر از ناامنی حاصل از USSDهای قدیمی  نیست.

خدمات موجودی موجود نیست!
10/550/000 ريال وحید     صفایی

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

i7 4790
   i5 4440 1150

i3 3240

G2030 3MB/3GHz

G1820  (2mb   2.7GHz)  1150

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

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

 BIOSTRAR GT 650 1GB

ASUS 5450 2GB / SG

Sapphire 5450 / 1GB DDR3 / FU

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

ASUS Z87 K / FU
ASUS H87ME /VS

GIGA P81   D3 (3pci/usb3/paralel) 

GIGA H61M S2PT  /AJ

ASROCK H61MDPS  SYBER

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

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

           4GB GEIL /1600/ EVO Veloce

2GB APPACER / 1600  / SG      

2GB PATRIOT 1600 / VS             

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

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

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

500 TOOSHIBA 32MB / FU   

1/170/000 ريال
610/000 ريال

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

 EXTERNAL / PIONEER
LITEON BOX SAZGAR
 PIONEER OEM LIFE

HP  BOX SYBER
SAMSUNG OEM SARIR

 سالم بایت. یکی از پورت های لپ تاپم از کار افتاده است. 
ولی وقتی ماوس را به همان پورت متصل می کنم، چراغ های 
ماوس روشن می شود. به نظر شما مشکل از کجا می باشد و 

چگونه می توانم اشکال را بر طرف کنم؟
برای حل این مش��کل ای��ن روش را امتحان نمایی��د. کلیدهای ترکیبی 
 Enter را وارد کرده و Control عب��ارت Run را زده و در کادر Win+R

 Power Options و سپس به Hardware and Sound بزنید. ابتدا به
 Change کلی��ک کرده و به Change Plan Settings بروی��د. روی
 USB Settings بروی��د. ب��ه دنب��ال Advanced Power Settings

 USB بگردید و روی + کنار آن کلیک کنید. اکنون بار دیگر روی + گزینه
Selective Suspend Setting نی��ز کلی��ک کنید. اکنون وضعیت این 

گزینه را از Enabled به Disabled تغییر دهید. روی OK کلیک کنید.
باند حافظه در کارت های  پهنای  از  بایت. منظور   سالم 

گرافیک چیست و این موضوع چه کاربردی دارد؟

این خصوصیت، س��رعتی است که پردازنده گرافیکی می تواند با حافظه 
کارت ارتب��اط برقرار کند. یکی از محدودیت ها در کارهای س��ه بعدی 
سرعتی است که رایانه می تواند اطالعات را به پردازشگر گرافیک انتقال 
دهد. حافظه سریع تر به مفهوم بر طرف کردن این محدودیت است که 
باعث افزایش سرعت Rendering خواهد شد. عملکرد کارت همچنین 
می توان��د از پهنای باند باس حافظه تاثیر بپذیرد. یک کارت گرافیک با 
ب��اس حافظه 12۸ بی��ت می تواند دو برابر یک کارت با باس حافظه 64 

بیت اطالعات را بین حافظه کارت و پردازنده تبادل کند.
مدل های Direct X shader جزئیات بسیاری را جهت کنترل روی آن 
چه نمایش داده می ش��ود، ارائه می دهد و می تواند افکت های بسیاری 
نظیر س��ایه های پیچیده انعکاس نور، ایجاد مه و مانند آن ها را به وجود 
آورد. مایکروس��افت با ارائه مدل Shader از ابتدا قدرت مانور زیادی را 
در اختیار توس��عه دهندگان قرار داده است. که نتیجه آن ایجاد پتانسیل 

باال جهت واقعی تر و ملموس تر کردن تصاویر بوده است.

| Drive |

| HDD |

| RAM |

| Motherboard |

| GraphicCard |

| CPU |یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار
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شاید شما هم بارها به این کار احتیاج پیدا کرده باشید 
که مکالمات تلفنی خود را از تلفن ثابت در منزل به 
گونه ای ضبط و نگهداری کنید. به طور مثال در زمانی 
دهید،  پاسخ  تلفن  به  که  نیستید  قادر  دالیلی  به  که 
خوب است که بتوانید به طریقی مطلع شوید که چه 
کسی پشت خط است و چه کاری با شما دارد. البته 
در حال حاضر برخی از تلفن ها از این امکان بهره مند 
هستند و شما می توانید با استفاده از آن ها یک منشی 

برای تلفن خود داشته باشید.
اما گذشته از این مورد اگر شما بتوانید که در تمامی 
می توانید  کنید،  ضبط  را  خود  مکالمات  کلیه  حاالت 
آرشیوی هم از مکالمات مورد عالقه خود داشته باشید 

مکالمات  این  به  که  داشتید  دوست  زمانی  شاید  و 
گوش دهید.

این هفته به شما نرم افزاری را معرفی خواهیم کرد 
را  خود  تلفنی  مکالمات  بتوانید  آن  از  استفاده  با  که 

ضبط کنید.
این نرم افزار Call Corder نام دارد که محیط بسیار 
می دهد.  قرار  کاربران  اختیار  در  را  جذابی  و  آسان 
افزار قادر خواهید بود که  این نرم  از  با استفاده  شما 
ساعت های متوالی مکالمات تلفنی خود را درون هارد 
رایانه خود ضبط کرده و آن ها را با استفاده از مودم در 

رایانه خود ذخیره کنید.
فایل های مکالمات شما با استفاده از این نرم افزار با 
مهم ترین  از  یکی  و  خواهد شد  ذخیره   Wav فرمت 
قرار  شما  اختیار  در  افزار  نرم  این  که  ویژگی هایی 
ویندوز  نسخه های  تمامی  با  که  است  این  می دهد 

سازگار است.
ورودی  تماس های  تمامی  می تواند  افزار  نرم  این 
برای  شاید  کند.  ضبط  خودکار  صورتی  به  را  شما 
شما هم جالب باشد که بدانید کیفیت فایل هایی که 
توسط این نرم افزار ضب�ط می شود بسیار باال بوده و 
فایل صوتی  مانند یک  را  فایل ها  این  شما می توانید 

معمولی گوش کنید.
از دیگر ویژگی های این نرم افزار می توان به این مورد 
اشاره کرد که شما می توانید مدت زمانی را تعیین کنید 

مکالمه  شروع  از  زمان  مدت  آن  گذشت  از  پس  تا 
عملیات ضبط انجام گیرد.

همچنین شما قادر خواهید بود که تنظیماتی را برای 
رسا بودن صدا در این نرم افزار انجام دهید.

نرم  این  در  که  دیگری  ویژگی  موارد  این  بر  عالوه 
افزار وجود دارد این است که شما می توانید با استفاده 
از سیستم کالر آی دی که در این نرم افزار قرار داده 
شده است شماره شخصی که با شما تماس می گیرد 

را هم داشته باشید.
این  در  را  دیگری  تنظیمات  می توانید  همچنین شما 
مورد انجام دهید. به طور مثال اگر بخواهید می توانید 
تنظیماتی را انجام دهید که در هنگامی که کسی با 
شما تماس می گیرد، به جای شماره افراد نام آن ها در 
از این نرم  افزار شما ظاهر شود. در صورتی که  نرم 
افزار در حالت آنالین استفاده کنید قادر خواهد بود که 
پس از اتمام مکالمه، فایل صوتی مکالمه را به آدرس 

ایمیل شما ارسال کند.
پیغام  یک  خود  تلفن  برای  می توانید  شما  همچنین 
تلفنی  منشی  یک  از  طریق  این  به  و  کرده  ضبط 
هم استفاده کنید. به این ترتیب در نبود شما هم، به 
داده خواهد شد. شما می توانید  پاسخ  تلفن های شما 

این نرم افزار را از نشانی
http://goo.gl/Fm3YGE

دریافت کنید.

یکی از مهم ترین مش��کالت گوشی های تلفن همراه 
مربوط به باتری آن ها اس��ت. زمانی که ش��ارژ گوشی 
ناگهان تخلیه می ش��ود به این معنی اس��ت که باتری 
کارایی خود را از دس��ت داده است و یا یکی از دالیلی 
که گوش��ی هن��گام کار با برنامه ه��ای مختلف هنگ 
می کند، عدم توانای��ی باتری در تامین توان مورد نیاز 

گوشی است.
ب��ا رعایت م��واردی جزیی می توان عم��ر باتری های 

موبایل را افزایش داد.
گ��ر چه  این توصیه ها برای اغلب باتری های لیتیومی 
کارب��رد دارد ولی می توان از آن ه��ا برای نگهداری از 
بات��ری لپ تاپ و برخ��ی از دوربین های دیجیتال نیز 

استفاده کرد.

شارژ اول
زمان��ی که برای اولین بار گوش��ی را ش��ارژ می کنید 
ظرفیت باتری مشخص می ش��ود. ساختار باتری های 
لیتیومی با س��ایر باتری ها متفاوت اس��ت و شارژهای 

اولیه در آن ها اهمیت زیادی دارند.
اولین اس��تفاده از گوش��ی نباید با شارژ همراه باشد به 
این معنی که ابتدا اجازه دهید شارژ اولیه به طور کامل 
تخلیه شود و سپس گوشی را به طور کامل شارژ کنید. 
زمان این شارژ معموال به ظرفیت باتری وابسته است. 
در گوش��ی های موبایل که دارای باتری های کوچکی 
هستند زمانی بین شش تا هشت ساعت کافی خواهد 
بود اما در لپ تاپ ها بهتر است این زمان تا 12 ساعت 

افزایش پیدا کند.
این عمل را برای بار دوم و سوم هم تکرار کنید و هر 
بار تا تمام ش��دن کامل ذخیره باتری و خاموش شدن 
دس��تگاه از شارژ مجدد استفاده نکنید. این نکته برای 
دفع��ات اول نقش موثری در طول عمر باتری دارد به 
همین دلیل بهتر است نصب نرم افزار و مواردی از این 

دست را تا چند روز به تعویق بیندازید.
اگر کار ضروری با دس��تگاه ندارید آن را حین ش��ارژ 

کردن خاموش کنید.
معموال بعد از یکی دو س��اعت گوشی پیام پایان شارژ 
را نش��ان خواهد داد ام��ا در دفعات اول ب��ه این پیام 
توجه نکنید و اجازه دهید ش��ارژ  باتری همچنان ادامه 

داشته باشد.

دفعات شارژ
باتری ها معموال از نظر دفعات ش��ارژ محدودیت هایی 
نی��ز دارند. البته این محدودیت ها زیاد نیس��ت و برای 
س��ال ها کافی خواهد ب��ود با این ح��ال برخی موارد 
می توان��د به دوام باتری کمک کند. در هر بار ش��ارژ، 
باتری را به طور کامل ش��ارژ کنی��د و تا قبل از پایان 

آن، آداپتور را جدا نکنید.
ش��ارژ بیش از اندازه هم برای گوش��ی مناسب نیست 
و بهتر اس��ت زمانی که پیام پایان ش��ارژ ظاهر شد تا 
چند دقیقه به ش��ارژ ادامه دهید و سپس شارژر را جدا 
کنید. برخی افراد طبق عادت ش��ب ها باتری را ش��ارژ 
می کنند و این اتصال تا صبح برقرار اس��ت. این روش 
نیز برای باتری مناس��ب نیست. نکته دیگر استفاده از 

رابط USB است.
زمانی که گوش��ی را برای انتق��ال فایل ها به کامپیوتر 
متص��ل می کنید به صورت خودکار ش��ارژ باتری آغاز 
می ش��ود. هر بار اتصال به معنی یکبار استفاده از شارژ 

خواهد بود.
اگ��ر این کار را بی��ش از حد معمول انج��ام می دهید 

احتمال کاهش عمر باتری نیز وجود دارد.

شارژ مناسب
از آداپتور متناس��ب با گوشی خود استفاده کنید. برخی 
از آداپتورها ممکن است از نظر شدت جریان با گوشی 

سازگار نباشند.
البته امروزه اس��تانداردهایی برای آداپتورها وجود دارد 

و اغلب گوش��ی ها نیز بر اساس این استانداردها عمل 
می کنند. به همین دلیل می توان از یک ش��ارژر برای 
چندین نوع گوش��ی مختلف اس��تفاده ک��رد. یکی از 
دالیل داغ شدن باتری هنگام شارژ می تواند با آداپتور 

آن مرتبط باشد.
ش��ارژ گوش��ی در هوای گرم نیز باعث آس��یب دیدن 
بات��ری خواهد ش��د. این اتفاق معم��وال در اتومبیل ها 
بس��یار دیده می ش��ود. اگر هوای داخل اتومبیل گرم 
اس��ت و یا گوش��ی زی��ر نور آفت��اب ق��رار دارد بهتر 
اس��ت آن را تا زمان خنک ش��دن اصال شارژ  نکنید. 
اس��تانداردهای ایمنی برای باتری ها باعث می شود تا 
امنی��ت آنها افزایش پیدا کند با این حال مواردی بوده 
است که شارژ باتری در هوای بسیار گرم به دلیل فعل 
و انفع��االت ش��یمیایی باعث انفجار باتری و  آس��یب 

هم  شده است.

سردکردن باتری
باتری های لیتیومی زمانی که در سرما قرار می گیرند، 
دچار برخی فعل و انفعاالت ش��یمیایی می ش��وند که 
می تواند به احیای ظرفیت از دست رفته آن ها تا حدی 

کمک کند.
به همین دلیل باتری های مس��تعمل را می توان درون 

یخچال یا فریزر قرار داد.
در نظر داشته باشید این روش از نظر علمی ثابت شده 
است. با این حال الزاما به معنی کارکرد صحیح باتری 

بعد از آن نیست.

استفاده  آنالین  بازي هاي  براي  بیشتر  اینترنت  از  من  سالم.  با    
مي کنم. با وجود این که سرعت دانلود باالیي دارم ولي براي بازي هاي 
این  براي  راه حلي  اگر  مي شود.  تاخیر  دچار  مرتبط  سیستم  آنالین 

مشکل وجود دارد لطفا راهنمایي کنید. با تشکر 
از آن جایي که معموال در بازي هاي آنالین مرورگر شم�ا بای�د فای�ل هایي با حجم 
بسیار   Ping و  به سرور  اتصال  ل�ذا سرع�ت  کن��د،  دریافت  را  باال  تعداد  ولي  کم 

مهم است.
همچنین مسئله اي که در این رابطه تاثیر زیادي دارد DNS Server استفاده شده 

است که مي توانید آن را تغییر داده و تغییرات ایجاد شده را بررسي نمایید.
براي تغییر DNS در ویندوز 7 ابتدا در قسمت Network & Sharing Center با 
 Open Network and کلیک کردن روي آیکن شبکه خود در منوي باز شده روي

Sharing Center کلیک نمایید.

 Network را پیدا کنید و در Network & Sharing Center سپس در کنترل پنل
Sharing Center & در قسمت چپ روي Change Adapter Settings کلیک 

نمایید.
روي  و  نمایید  راست  کلی�ک  خود  شبک�ه  ک�ارت  به  مرب�وط  آیک�ن  روي  اکنون 
 Internet Protocol Version کلیک کنید. در پنجره باز شده گزینه Properties

(TCP/IPv4) 4 را انتخاب و روي دکمه Properties کلیک کنید.

و  نمایید  فعال  را   Use The Following Dns Server Addresses قسمت 
آدرس ها را تنظیم نمایید.

مطمئن شوید گزینه Validate Settings Upon Exit تیک خورده باشد و سپس 
تغییرات را OK کنید.

مي توانید  که  دارند  وجود  اینترنت  سرعت  افزایش  براي  برنامه هایي  و  روش  البته 
استفاده کنید ولي معموال تاثیر چنداني در سرعت اینترنت ندارند.

همچنین مسئله تاثیرگذار دیگر، مرورگر اینترنت استفاده شده است که در این مورد 
پیشنهاد مي شود از موزیال فایرفاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید. 

 سالم. مدتي است هنگامي که لپ تاپ را به اینترنت متصل مي کنم 
هیچ سایتي نمایش داده نمي شود اما هنگامي که از پروکسي استفاده 
مي کنم مشکل برطرف شده و تمامي سایت ها نمایش داده مي شود. 

مشکل از چیست؟ لطفا راهنمایي کنید.
این  حل  براي  است.  گرفته  قرار   Local روي  پروکسي  تنظیمات  شما  مرورگر  در 
به  جا  آن  در  رفته   Options به   Tools قسمت  از  فایرفاکس  مرورگر  در  مشکل 

سربرگ Advanced بروید.
در این صفحه روي سربرگ Network کلیک کرده و در صفحه اي که باز مي شود 
 Auto و یا No Proxy کلیک کنید. حال یکي از دو گزینه Settings روي دکمه

Detect  را انتخاب کنید.

سپس تایید کرده و مرورگر را بسته و باز کنید.
رفته و در   Internet Options به قسمت   Tools از  اکسپلورر  اینترنت  در مرورگر 
سربرگ Connections روي LAN Settings کلیک نمایید.در آن جا نیز باید گزینه 

Automatic Detect را انتخاب کنید. 

 سالم بایت. لطفا در مورد آي پي اینترنت به زبان ساده توضیح دهید 
که چیست؟ و چه کاربردي دارد؟

و  ایجاد  منظور  به  اینترانت  و  اینترنت  گست�رش  و  رایان�ه اي  شبکه هاي  ظهور  با 
 TCP برقراري ارتباطات مطمئن و قابل استفاده توسط رایانه ها پروتکل هایي مانند

و UDP نیز پدید آمدند.
در واقع این پروتکل ها همان زبان ارتباطي رایانه ها با یکدیگر است. آدرس IP در این 

پروتکل ها نقش نام مستعار را بازي مي کند.
)چه  کرده  دریافت  شبکه  آن  از   IP آدرس  یک  شبکه  یک  به  ورود  با  رایانه  یک 
را  آدرس  آن  مي کند  ارسال  در شبکه  که  بسته هایي  روي  و  دستي(  و چه  خودکار 

هم درج مي کند.
شبکه اینترنت نیز از همین آدرس ها استفاده مي کند. تمام سرورها، روترها، هاب ها و 

هر ابزاري که به شبکه متصل است یک آدرس IP دارد.
رایانه شما نیز وقتي به مودم متصل مي شود )چه از طریق بیسیم و چه کابل( یک 
آدرس IP از مودم دریافت مي کند. تنظیمات DHCP روي مودم مربوط به همین 

پروتکل دریافت آدرس IP است.

به  را  اینترنتي  صفحه  یک  مي توان  طریق  چه  از  بایت.  سالم  با   
صورت PDF ذخیره کرد؟ و آیا تمام جزئیات سایت و عکس ها ذخیره 

مي شود؟ 
نرم افزار doPDF به شما این امکان را مي دهد که اقدام به ساخت PDF از تمام اسناد 
موجود مانند HTML ،WORD ،IMAGE و هر چه قابل چاپ باشد، نمایید. در واقع 
پس از نصب، این نرم افزار به عنوان چاپگر عمل مي نماید و به جاي دادن چاپ فایل 

شما را در قالب PDF ارائه مي دهد
 این نرم افزار در مستندسازي از صفحات اینترنت یا جداسازي صفحات از PDFها و 

سایر موارد بسیار کاربردي مي باشد.

مکالمات تلفنی مهم خود را همیشه داشته باشید
 گلس�ا ماهی�ان

باتری موبایلتان سالمت باد!
آموزش روش هایی برای نگهداری صحیح از باتری موبایل

ITدراجتماعپرسشازشماپاسخازما

مبتدیان
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Little Alchemy یک نرم افزار آموزشی  لذت بخش، 

ج��ذاب و کم حج��م اما اعتی��اد آور برای ک��ودکان و 
بزرگساالن است.

این نرم افزار از س��ری نرم افزار هایی اس��ت که برای 
امر آموزش طراحی ش��ده اس��ت که ع��الوه بر نصب 
در گوش��ی اندرویدی می توان آن را به صورت آنالین 

هم استفاده کرد.
ش��ما در ابتدا باید با استفاده از چهار عنصر زمین، هوا، 

آب و آتش ترکیبات جدیدی را بسازید.
چیزهای��ی که با عناصر اصل��ی و یکدیگر ترکیب می 
ش��وند تا ترکی��ب جدیدی را ایجاد کنند. ش��ما با این 
ترکیب��ات نهایتًا قادر به تولی��د 500 نوع ماده مختلف 

خواهید بود.
در ای��ن نرم اف��زار برای س��اخت عناص��ر جدید کافی 
اس��ت عناص��ر را گرفته و روی دیگری ق��رار دهید تا 
ترکیب جدید س��اخته و نش��ان داده شود. برای مثال، 
اگر دو عنصر آب و آتش را با یکدیگر ترکیب کنید به 
بخار دس��ت پیدا خواهید کرد، سپس این عنصر جدید 
نمایش داده خواهد شد. برخی از ترکیبات اولیه در این 
نرم افزار بسیار س��اده و راحت حاصل می شوند، با این 
حال برخی دیگر بس��یار پیچیده و مبهم بوده و نیاز به 

تفکر بیشتر دارد.
اس��تفاده طوالنی مدت و یک مرحله ای از این برنامه 
ممکن اس��ت خس��ته کننده بوده و احتمال اینکه شما 

در ط��ی روز چندین بار خودتان را درگیر آن کنید زیاد 
است.

ای��ن برنامه از طراحی خوبی برخوردار اس��ت و تمامی 
اش��کال موجود در آن دارای ساختاری مناسب و زیبا 
هس��تند. با این حال اگر صفحه نمایش��گر گوشی شما 
کوچک باش��د ممکن اس��ت که با ای��ن برنامه کمی 
مشکل داش��ته باشید. اس��تفاده از این برنامه بر روی 
گوش��ی هایی با صفحه نمایش بزرگ ت��ر و یا لپ تاپ 
بس��یار جالب تر خواهد بود چرا که دسترسی به عناصر 

بسیار آسانتر است.
آیا این برنامه برای یادگیری خوب است؟

Little Alchemy می تواند مش��وق نسبتا خوبی برای 

خالقیت کودکان باش��د، چرا که آنان برای به دس��ت 
آوردن عناص��ر جدید باید بتوانند پیش بینی های الزم 

را انجام دهند.
بحث در م��ورد ترکیبات مختلف ممکن اس��ت کمی 
انتزاعی باش��د اما می توان از آن به عنوان یک مسئله 

آموزنده برای کودکان استفاده کرد.
از این برنامه همچنین می توان به عنوان برنامه کمک 
آموزش��ی برای معلمان استفاده کرد. موضوع آموزش 
به این معنا نیس��ت که این عناصر تدریس ش��وند چرا 
که این یک برنامه خودآموز برای اقشار مختلف جامعه 

است.
معلم��ان می توانند در ابتدا برای ه��ر دانش آموز یک 

عنصر از چهار عنصر اصلی را در نظر گرفته و س��پس 
با همکاری دانش آموزان دیگر عناصر را تولید کنند.

اگر چ��ه ترکیب این عناصر دقیق نیس��ت اما می تواند 
ش��روع کننده خوبی برای آموزش فرآیند ساخته شدن 

ترکیبات مختلف برای دانش آموزان باشد.
این برنام��ه را می توانید به ص��ورت رایگان از لینک 

زیر دانلود کنید.

http://goo.gl/oBFlEl

تبدیل به یک شیمی دان شوید

ب��ازی Traffic Racer ی��ک نقط��ه عط��ف در ژانر 
بازی های مس��ابقه ای بدون پایان است. ماشین خود را 
در اتوب��ان برانید و پول کس��ب کنید. هرچه مس��افت 
بیشتری بروید پول بیش��تری گیرتان می آید و بالطبع 
می توانی��د س��ریعتر ماش��ین خ��ود را ارتق��اء دهید و 

ماشین های جدیدتر را بخرید.
ویژگی های کلیدی این بازی

 گرافیک سه بعدی خیره کننده
 کنترل ماشین کامال مطابق با واقعیت

 وجود ۳۳ ماشین مختلف
 وج��ود 5 محیط برای رانندگی:حومه ش��هر، صحرا، 

برفی، بارانی و شب
 5 حالت بازی: ب��ی پایان، دو طرفه، زمان دار، دزد و 

پلیس و رانندگی آزاد
 حالت های مختلف برای میزان ترافیک جاده ها

 امکان سفارشی سازی ماشین ها
 قابلیت های آنالین مربوط به ثبت رکورد 

 حال��ت کنت��رل به وس��یله لمس ک��ردن صفحه و 
همچنین به وسیله سنسورشتاب سنج موبایل
 دکمه های لمسی گاز برای کنترل سرعت
 دکمه لمسی ترمز برای کم کردن سرعت

نکات بازی
 هرچه س��ریعتر برانید امتیار و در نتیجه پول بیشتری 

کسب می کنید
 اگر سرعت شما بیشتر از 100 کیلومتر در ساعت باشد، 
با هر سبقت از ماشین جلویی امتیاز جدایی کسب می کنید.

 رانندگی در الین مخالف امتیاز اضافه ای دارد.
به روزرس��انی این بازی سریع است. به این صورت که هر 

چند هفته یک بار نسخه جدیدی از آن منتشر می شود.
https://goo.gl/NHh1YC

بی پایان برانید

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

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

Byte.Hamrah@gmail.com

 با س�الم. لطفا نحوه روت کردن گوشی سامسونگ Galaxy S5 با 
ورژن اندروید 5 را توضیح دهید. متشکرم

با توجه به این که گوش��ی های موبایل دارای انواع برند و همچنین انواع مدل می باش��ند 
بالطبع نحوه روت کردن هر گوشی با گوشی دیگر تفاوت دارد و یک روش عمومی برای 
همه موبایل ها وجود ندارد. البته نرم افزارهایی مانند King Root قادر ند طیف وسیعی از 
گوشی های موبایل را روت کنند ولی با توجه به اینکه گوشی شما از اندروید 5 بهره می برد 
به احتمال زیاد این دست نرم افزار ها نمی توانند به راحتی گوشی شما را روت کنند. بهترین 
راه  برای روت کردن، استفاده از روش مخصوص به خود گوشی شماست. معموال هر برند 
موبایل روش مخصوص به خود را دارد که بر روی تمامی مدل های آن برند کارساز است. 
شما می توانید با رفتن به لینک زیر، پس از انتخاب مدل گوشی خود و دریافت نرم افزارهای 

الزم، با توجه به آموزش موجود در لینک، به راحتی اقدام به روت گوشی خود کنید.
http://goo.gl/qw2Z2Q

 با عرض س�الم خدمت بایت. من گوش�ی Xperia Z دارم و مدتی 
اس�ت که باتری آن به سرعت خالی می ش�ود. قصد دارم باتری آن را 
تعویض کنم ولی باتوجه به اینکه پش�ت گوش�ی مانند دیگر گوشی ها 
باز نمی ش�ود نمی توانم این کار را انجام دهم. از شما خواهش دارم تا 

روش تعویض باتری این گوشی را آموزش دهید.
همان طور که آگاهید موبایل ش��ما ضدآب است و به همین دلیل تعویض باتری آن بسیار 
حساس است. به هیچ وجه خودتان اقدام به تعویض باتری نکنید و جهت این کار به تعمیرکاران 
مجاز سونی مراجعه کنید زیرا در صورت اشتباه، دیگر گوشی شما در برابر آب مقاوم نخواهد 
بود. البته در نظر داشته باشید که ممکن است باتری موبایل شما سالم باشد و مشکل زود خالی 
شدن آن مربوط به بخش نرم افزاری گوشی باشد. شما می توانید با متعادل کردن نور پس زمینه 

و همچنین خاموش کردن GPS شارژدهی گوشی خود را افزایش دهید.
 با س�الم. من چندین سال است که از گوشی های مبتنی بر اندروید 
استفاده می کنم و اینک قصد دارم گوشی های شرکت اپل را هم تجربه 

کنم اما قبل از خرید می خواستم تفاوت این 2 نوع گوشی را بدانم.
گوش��ی های اندرویدی دارای تفاوت های عمده ای با گوشی های آیفون می باشند که 

به چند مورد از مهم ترین آن ها اشاره خواهیم کرد.
معایب آن عبارت است از:

1- گوش��ی های آیفون دارای حافظه جانبی نمی باش��ند و ش��ما بای��د تنها به حافظه 
داخلی بسنده کنید.

2- انتقال فایل بین کامپیوتر و گوشی به راحتی پلتفورم اندروید نمی باشد.
۳- قیمت موبایل های شرکت اپل نسبت به گوشی های اندرویدی بسیار گران تر است.
4- اکثر نرم افزارهای پرطرفدار آیفون پولی هستند و شما باید اقدام به خرید آن ها کنید.

5- به دلیل متن باز نبودن گوش��ی های آیفون، تنوع کمتری را نسبت به نرم افزارهای 
اندرویدی شاهد هستیم.

مزایای آن عبارت است از:
1- به دلیل سیستم عامل خوب شرکت اپل، در گوشی های آیفون کمتر شاهد هنگ 

کردن و کند  شدن می باشیم.
2- کیفیت بدنه گوش��ی های آیفون بس��یار باال اس��ت و با اکثر گوشی های اندرویدی 

قابل مقایسه نیست.
۳- دوربین گوش��ی های آیفون بسیار قوی اس��ت و از میانگین گوشی های اندرویدی 

بسیار باالتر است.
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ب��ازی کوچ��ک ای��ن هفت��ه Hot Racing 2 ن��ام دارد. Hot Racing 2 یک بازی 
اتومبیلرانی با ساختار ساده و از زاویه دید باال به پایین است. بازی کنترل بسیار ساده ای 

دارد و به سرعت می توان آن را فرا گرفت.
البته مثل بس��یاری از بازی های دیگر اتومبیلرانی، فراگرفتن مناس��ب کنترل ماشین ها 

زمان زیادی خواهد برد.
ب��ا اس��تفاده از دکمه های جهت دار می توان خ��ودرو را به حرکت در آورد. بس��یاری از 
پیس��ت های مسابقه، Off Road هس��تند. در این پیست ها کوچک ترین خروج از جاده 
 R منتهی به گیر کردن خودرو می ش��ود. در این ش��رایط می توان با اس��تفاده از دکمه
وضعیت ماش��ین را به حالت اول و در جاده بازگرداند. معموال انجام این کار از بازگشت 
آهس��ته و طبیعی با خودرو به جاده س��ریع تر انجام می ش��ود اما خودرو در حالت کامال 
متوقف به جاده باز می گردد و ممکن اس��ت کمی از زمان خود را برای ش��تاب گرفتن و 

رسیدن به سرعت پیشین از دست بدهید.
در طول مس��یر، جایزه های گوناگونی برای ش��ما در نظر گرفته شده است. این جایزه ها 
بیش��تر حکم تنبیه برای رقیبان شما را دارد. با گرفتن این جایزه ها رقیبان ممکن است 
بسیار کند حرکت کرده یا حتی کامال متوقف شوند و فرصت زیادی برای پیشروی شما 

فراهم آورند.
در صورت تمایل این بازی را با حجمی نزدیک به 24 مگابایت از آدرس زیر دانلود کنید:

http://goo.gl/uX9KXb

یک مسابقه داغ

 در هنگام اجرای یک بازی آنالین، به طور ناگهانی صفحه بازی قفل 
می کن�د و من به اندازه چند ثانی�ه از همبازی ها در بازی عقب می مانم. 

مشکل از کجاست؟
کیفیت اجرای بازی های آنالین به طور مس��تقیم از کیفیت اینترنتی که رایانه شما به 
آن متصل است، تاثیر می گیرند. این تاثیرپذیری در مورد بازی هایی با گرافیک باالتر 

یا تعامل بیشتر میان بازیکنان بیشتر مشهودتر خواهد بود.
در مورد بازی هایی در س��بک استراتژی بالدرنگ و ش��وتر، حساسیت بیشتری وجود 
دارد، چرا که یک لحظه تاخیر نس��بت به همبازی ها و رقبا، می تواند به شکس��ت در 

بازی منتهی شود. 
اول اطمینان پیدا کنید که قطعات سخت افزاری ارتباط شما با شبکه از کیفیت خوبی 

برخوردار باشد.
کارت ش��بکه و مودم، تاثیر قابل توجهی در کیفیت ارتباط اینترنتی دارند. دقت داشته 
باش��ید که ارتباط بی س��یم از طریق Wi-Fi با مودم، کمی به تاخیرها می افزاید اما اگر 

کیفیت اینترنت باال باشد، می توان از این نوع تاخیرها چشم پوشی کرد.
تجرب��ه خ�وب بازی با اینت�رن��ت از دو خصوصیت اینترن�ت تاثی���ر می گیرد. پهنای 
باند مناس��ب، ش��رط الزم برای تجربه خوب یک بازی در ش��رایط آنالین اس��ت اما 

کافی نیست.
مهم تر از پهنای باند، مفهوم تاخیر یا Latency است. ممکن است پهنای باند اینترنت 
کامال باال باش��د اما تاخیر زیادی در ارسال یا دریافت پیام وجود داشته باشد. متاسفانه 
در کش��ور ما به دلیل س��از و کار پیچیده ورود و انتقال اطالعات )که از چندین مرحله 
نظ��ارت عبور می کند( تاخیر نس��بتا زی��ادی وجود دارد، به طوری ک��ه در اکثر مواقع 
بهتری��ن کیفیت اینترنت برای یک بازی در کش��ور ما، ی��ک نمونه کامال ضعیف در 

مقایسه با استاندارد جهانی محسوب می شود.

 آی�ا با ع�وض ک�ردن ویندوز هف�ت 32 بیت ب�ه وین�دوز 64 بیت، 
بازی های نصب ش�ده پاک می ش�وند؟ و تفاوت عمده در ویندوز 32 و 

64 بیت در کجاست؟
اگ��ر منظور از عوض کردن، Repair یا Upgrade باش��د، بس��یاری از برنامه های 
نصب ش��ده در نسخه قبلی )که یک سیس��تم عامل ۳2 بیتی بوده است( باقی خواهند 
ماند، اگر چه ممکن اس��ت برخی از آن ها نیز به درس��تی کار نکنند. بیشتر برنامه های 
۳2 بیتی را می توان روی سیستم  های عامل 64 بیتی اجرا نمود اما عکس این موضوع 
ص��دق نمی کند و نمی توان یک برنامه 64 بیتی را روی یک سیس��تم عامل ۳2 بیتی 

نصب و اجرا نمود.

بازیکوچک

پرسشوپاسخبازی

آورده اس��ت. اگر چه این بسته توسعه را می توان یک 
توس��عه فنی تلق�ی ک�رد چ�را ک�ه اس��اس و فضای 
 Beyond Earth کلی بازی هنوز ف���رق چن�دانی با

نکرده است.
س��ازنده خالق مجموعه بازی تم��دن پیش از این به 
خوبی نش��ان داده اس��ت ک��ه یک تغیی��ر کوچک اما 
کلیدی، می تواند تمام معادالت را تغییر دهد. به عنوان 
مثال، در نس��خه قبلی، با افزوده ش��دن تاثیر دین بر 
تمدن ها، بازی به طور کلی تغییر کرد و رقابتی پنهان 

اما بسیار جدی را در بازی پدید آورد. 
تغیی��رات  در Rising Tide نیز بیش��تر این گونه به 

نظر می رسند.
مهم ترین تفاوت در گیم پلی این بس��ته توسعه جدید، 
امکان س��اخت و ساز در دریاست. تا به امروز در تمام 
نس��خه های تمدن، س��رزمین ها به خشکی ها محدود 
بوده است اما Rising Tide افق تازه ای را پیش روی 

بازیکنان باز می کند.
در نقشه های متعدد تمدن، سطح وسیعی از سیاره ها با 

آب پوشیده شده است.
به همی��ن دلیل رقابت همیش��ه در محدوده کوچکی 
اتف��اق می افتاد اما Rising Tide منابع و فرصت های 

جدی�دی در دل اقیانوس ها تعریف می کند. 

برای مهیج تر ش��دن اتفاقات، هیوالهای غول آس��ا و 
موجودات وحش��ی آبی زیادی به بازی افزوده شده تا 
دس��ت اندازی به منابع دریا چندان هم بی خطر و کم 

هزینه نباشد.
این وجه س��ختی، حرکت به س��وی دریا را تا آخرین 

مراحل تمدن به تعویق می اندازد.
در واقع باید گفت که حرکت به س��وی دریا، ادامه ای 
بس��یار طوالنی ت��ر برای ی��ک گیم پل��ی طوالنی در 

خشکی است.
از منظر گرافیکی بازی شاهد هیچ تغییری نیست. اگر 
چه به همه گروه ها، نیروها و س��اختمان های جدیدی 
افزوده ش��ده که طراحی هنری آن ها تحسین برانگیز 
 Beyond همان Rising Tide ،است اما در نگاه اول

Earth است.

س��یاره های رنگارنگ که عموما با رنگ های گرم زرد 
و قرمز و نارنجی پوش��یده ش��ده اند و تم کلی سیاه و 
خاکستری که بر بیشتر واسط های بازی پاشیده شده، 

هنوز هم بدون تغییر حضور دارند.
در مجموع منتقدان بازی روی خوش��ی به این بس��ته 
توسعه نشان داده اند و امتیاز ۸1 را به آن اعطا کرده اند. 
این بازی مانند همه نس��خه های تمدن تنها در رایانه 

قابل اجراست.

عنوان ANNO 2205 یکی از بهترین بازی هایی است 
که در س��ال جاری به عرضه عمومی گذاشته می شود. 
 E3 بخ��ش اندکی از برنامه خود در UbiSoft اگر چه
 ANNO 2205 2015 را به این بازی اختصاص داد اما

خیلی ها را شیفته خود کرد.
بی شک سبک شبیه ساز شهر، یکی از لذت بخش ترین 
 SimCity .س��بک ها در بازی ه��ای رایان��ه ای اس��ت
اله��ام بخش ترین بازی در این س��بک، نگاهی جامعه 
 ANNO شناسانه به ش��هر دارد در حالی که مجموعه
روی انگش��ت صنعت، تج��ارت و حکومت می چرخد. 
در SimCity بازیکنان تنها زیرس��اخت های شهری را 
آماده می کنند و مجوز ساخت و ساز می دهند. متناسب 
با کیفیت ش��رایط، سکنه به ش��هر هجوم می آورند، به 
کس��ب و کار می پردازند و مالیات پرداخت می کنند. اما 

در ANNO داستان کامال متفاوت است.
ANNO توجه بسیار کمی به سکنه دارد. اگر چه افزایش 

تعداد س��اکنان یک شهر برای دستیابی به فناوری های 
پیش��رفته تر ضروری اس��ت اما ANNO با اس��تفاده از 
صنعت و تجارت، شهر را می سازد. در این بازی، بازیکن 

باید خانه، کارخانه، اسکله یا تجهیزات نظامی بسازد و با 
استفاده از منابع مالی حاصل از تجارت یا منابع صنعتی 

کسب شده از صنعت، شهر را توسعه دهد.
جنگ، دومین وجه تمای��ز ANNO با دیگر بازی های 
شهرس��ازی اس��ت. تقریبا در هیچ ی��ک از بازی های 
شبیه ساز شهر، خبری از جنگ نیست جز ANNO. این 
ب��ازی بر پایه یک رقابت جدی ش��کل می گیرد و البته 
دیپلماسی نیز بخشی از رقابت خواهد بود. از این رو باید 
گفت، ANNO یک معجون بسیار متفاوت است که در 

هیچ بازی دیگری شبیه آن نیز دیده نمی شود.
ام��ا ANNO 2205 متفاو ت تری��ن نس��خه از ای��ن 
مجموعه در تمام س��ری اس��ت. از نسخه های قدیمی 
کالسیک گرفته تا نس��خه اخیر موسوم به 2050 تنها 
تم بازی تغییر می کرد. در واقع بازیکن باید با اس��تفاده 
از کارخانجات در چند جزیره متفاوت، چرخه ای کامل از 
یک زنجیره برای تامین نیاز ساکنان خود ایجاد می کرد. 
نبردها نی��ز عموما دریایی بودند اما ANNO 2205 به 

زمین اهمیت بیشتری داده است.
در ANNO 2205 شاهد وجود جزایر بسیار بزرگ تری 

خواهی��م بود. این جزایر گاهی تا پن��ج برابر بزرگ تر از 
جزایر نسخه پیش هستند. از این رو ساخت زنجیره های 
کاال میان جزایر، از اهمیت کمتری برخوردار خواهد بود، 
چ��را که اصوال در این بازی، منابع در زمین رو به پایان 
است. ANNO 2205 آینده دویست ساله زمین را تلخ 
به تصویر می کشد. زمینی که منابع کمی دارد و انسان 
به قمر دوست داش��تنی سیاره خود چشم دوخته است. 
از این منظر، بای��د ANNO 2205 یک هنر مفهومی 
بی بدیل دانست. تا به امروز داستان های فانتزی زیادی 
 ANNO 2205 از س��فر به فضا دیده یا خوانده ایم اما
زندگ��ی در ماه را تعریف می کن��د. نیازهای متفاوتی در 
ماه وجود دارد. بازیکن باید بخشی از توان خود را روی 
زمین و بخش��ی را روی ماه خرج ک��رده و یک کلونی 

کامل در آسمان راه بیندازد.
زندگی انس��ان روی ماه، نیازهای مشابهی دارد اما ابزار 
 ANNO 2205 .تامین این نیازها کامال متفاوت است
مزارع بزرگ شیشه ای، زیر ساخت پیشرفته تولید آب و 
ده ها کارخانه، وسیله نقلیه و خانه مسکونی را روی ماه 
به تصویر خواهد کش��ید. طراحی هنری در این بخش 
 UbiSoft واقعا خیره کننده و جذاب است، تا جایی که
با ش��جاعت و اعتماد به نفس، طراح��ی هنری اجزای 
ب��ازی خود را پیش از عرضه عمومی روی وب س��ایت 

این بازی قرار داده است.
ANNO 2205 بر خالف نسخه گذشته، تنها یک نفره 

است. البته این خبر می تواند خبر خوشی برای بازیکنان 
ایرانی باش��د، چرا که در عمل به دلیل وابستگی نسخه 
قبلی به س��رور، امکان تجربه مناس��ب از این بازی در 

کشور ما وجود نداشت.
ای��ن بازی تا کمتر از ۳ هفته دیگر برای اجرا در ویندوز 

عرضه خواهد شد.

دست زمین به ماه خواهد رسید!
ANNO 2205 یک هنر مفهومی است

اقیانوسی از احتماالت
تمدن به دریاها دست اندازی می کند

 وحید     صف��ایی

ه��ر وق��ت بخواهیم درباره س��بک اس��تراتژی نوبتی 
صحبت کنی��م، تمدن اولین نامی اس��ت که به ذهن 
 Civilization می آی��د. بی هی��چ ش��کی، مجموع��ه
تاثیرگذارتری��ن بازی ها در س��بک اس��تراتژی نوبتی 

محسوب می شوند.
اگر چه در س��ال های گذش��ته، رقبای زی��ادی برای 
دس��ت و پنجه نرم  کردن با این سری صف کشیده اند 
ام��ا هنوز هم تمدن یکی از بهترین های س��بک خود 
محس��وب می ش��ود و طرف��داران ای��ن س��بک، این 

مجموعه را بیشتر می پسندند.
جدیدترین بازی در این س��ری، اولین بس��ته توس��عه 
 Sid Meier's Civilization:  ب��زرگ ب��رای ب��ازی
Beyond Earth است که Rising Tide نام گذاری 

شده است.
Beyond Earth جدیدترین نس��خه اصلی از س��ری 

تمدن است.
در این بازی، برای اولین بار تمدن انس��انی پا به فضا 
گذاش��ت. در حالی که تمام نس��خه های پیشین سیر 
عبور تمدن از قوم های بدوی تا پیش��رفته ترین تمدن 
 Beyond ،امروزی و حت�ی آتی را به تصویر می کشید

Earth پا را فراتر گذاشت.

در Beyond Earth مناب��ع زمینی رو به پایان بود و 
بش��ر به روشنی به این باور رس��یده بود که دیگر این 
کره خاکی جای مناسبی برای زیستن نیست. این ایده 
نسبتا کلیش��ه ای در Beyond Earth تنها یک بستر 
آماده کرده اس��ت تا فرود س��فینه ها در سیاره ای دور 
دست و تالش برای کسب منابع بیشتر را معنادار کند. 
ده ها س��فینه ای که با مقاصدی متفاوت زمین را ترک 
کردند، در سیاره ای فرود آمدند و درست همانند زمین، 

به رقابت با یکدیگر پرداختند.
البت��ه آن ها تنه��ا نبودن��د و فضایی های��ی متمدن یا 

وحشی، به رقبا یا حتی دوستان آن ها بدل شدند.
Rising Tide به عنوان اولین بس��ته توس��عه بزرگ 

برای Beyond Earth تغییرات جالبی در آن به وجود 

خبربازی

خبربازی



سـال هشتـم/شمـاره سیصـدوهشتـادوپنج/چهارشنبـه 22 مهـر 1394
1 4  O c t o b e r  2 0 1 5  /  w w w . K h o r a s a n n e w s . c o m

مشه�د    
مهدی طبسی زهبر

معصومه مختاری
آذربایجان غربی-خوی

افقـی:

جدولشماره385

اسامی برند    گان مسابقه حل جد    ول شماره 3۸4
بایت جد    ول شماره 3۸3

 سالم بایت. لطفا سیستمی را پیشنهاد بده که توانایی اجرای بازی های نسل هشتمی 
را با کیفیت خوب داشته باشد.

 سالم. من یک نظر و پیشنهاد برای هفته نامه فناوري اطالعات و ارتباطات بایت 
روزنامه خراسان داشتم: "تهیه دی وی دی فایل های پی دی اف ۳۸۳ شماره هفته نامه 

فناوري اطالعات و ارتباطات بایت روزنامه خراسان"

 سالم بایت. لطفا درباره آیپد 4 توضیحاتی دهید. 

 لطفا توضیحاتی در مورد گوشی   LG مدل L90 بدهید. 

 سالم. اگر ممکن است درباره گوشی glx اسپایدر یک کامل توضیح دهید.

 سالم بایت. لطفا در مورد گوشی HTC D 560 w به طور کامل توضیح دهید.

 سالم. لطفا نام قلم هوشمندی که در صفحه 16 معرفی کردید و نام شرکت تولیدکننده 
آن را به اطالع برسانید.

 سالم بایت. ممنون از سیستم هفته. مي خواستم بدانم سیستم بهتري با این قیمت 
هست؟

appهای  درباره  لطفا  کردم.  جمع  را  تو  شماره های  تمام  من  عزیز.  بایت  سالم   
اندروید و آی او اس بیشتر صحبت و معرفی کنید.

 بایت. لطفا د ر مورد  آخرین و انواع مد ل تبلت  های مختلف بنویس. 

 با سالم به بایت عزیز. لطفا یک ترفند ی برای د انلود  و نصب برنامه ها روی متروی 
ویند وز 8.1 به ما نشان د هید . ممنون 

 سالم بایت. لطفا از ویند وز 7 هم مطالب و ویژگی هایی بنویسید . چون هنوز همان 
ویند وز د وست د اشتنی برای کاربرانش است.  

 سالم بایت. یک تبلت معرفی کن که برای متصل شد ن به اینترنت کارایي باالیي 
د اشته باشد .

 لطفا یک سیستم خوب برای کامپیوتر معرفی کنید که بتوان با آن بازی های نسل 
هشتمی را بدون مشکل اجرا کرد. 

 سالم بایت. لطفا درباره سیستم عامل کروم توضیحات کاملي بدهید.

 لطفا یک مطلب معرفی کامل از گوشی GLX X1 بنویسید. با تشکر

 سالم لطفا اگر ممکن است در مورد گوشی Huawei G610 یک نقد کوتاه بنویسید.
ممنون  

 سالم بایت. لطفا در مورد گوشی سامسونگ گالکسی نوت۳ توضیح دهید. در ضمن 
از هفته نامه خوبتون ممنون.

حسـنیوسـفپور-امینطاوسی-سـیدهادیبیات-زهراکریمی
-ساراملکسیما-سمیراخلیلیمطلق-شبنمصانعی-محمدرضا
قاسـمی-امیررضاشـهابی-پوریازحمتکش-ابوالفضلمرشـدلو
-سـعیدهخلیلیمطلـق-امیدصادقینـژاد-بردیـازحمتکش-
حبیـبا...خرمیکاخکی-بهزادبـرادران-فرهـادفاطمیپور-رضا
غالمـی-تهمینهدهقان-عیسـیدهقان-آیدیننوری-مسـعود
رئیسالمحدثین-امیرعباسصانعی-فتحا...غفاری-وحیدمسلمنژاد
-محمدحسـنجعفری-محمدعلیکریمی-سـیدعمادبرادران-
حجـتدرودی-سـیدعلیاکبرخیاطیان-جاللحسـینیان-زهرا
صنعتی-بیژنکچرانلویی-محمدصدیقمعینی-مبشرزمانی-احمد
جلیلییوسـفنژاد-زهرامرادی-حیدراسـکندری-تکتمعبدی-
سبحاناسـماعیلزاده-پروانهخانی-پروانهاسـماعیلزاده-احمد
خانی-بهاراسماعیلزاده-محمدرحیماسماعیلزاده-مهردادنیستاني
-نیکیساداتدادگستر-محمدرضادادگستر-مجیدپسندیده-آرزو
تقوي-امیرحسـیننوایي-مهدينوائي-محمدابریشـمی-هادی
ابریشـمی-سعیدهمختاريمقدم-محبوبهجعفری-ایرجآبداری-
تورجآبداری-هادینعلبندی-یونسبشـاش-علیجمالی-وحید
خاکپـور-محمدابطهيمقـدم-امیدعربی-حمیـدعربی-مژگان
یوسفی-عذراکیومرثی-حسینزنگنه-افشینسعیدي-حسین
یگانه-شهریارعطایي-ارمیناعربی-بهروزیگانه-علیسعادتی-
مجتبیرئوفشریفی-نیمااسحاقزاده-امیددیمی-ریحانهانصاري
-عليانصاري-طاهرهزادهناظر-فرهادآذرنگ-فاطمهکریمي-جواد
غفوری-سـمانهخلیلی-نباتروانبد-حمیدرضارستگار-هادی
شیبانیدهجی-ناصرشرفیصدرآبادی-اشرفرنجبر-محمدحسن
خرمی-عاطفهاسالمی-حمیداکبری-زهراحاجیپور-حسیننصری
-خدیجهاسماعیلی-آنیتاژالهپور-زینبمحمدی-انسیهآذرکسب
-الهاموثوقی-آمنهالهدادی-رضالطفیایلهائی-حبیبا...سبزهکار

بایت به 2 نفر »یک نفر از مش�هد     و یک نفر از شهرس�ت�ان« از کس�اني که رمز جد    ول نشریه را ارس�ال کنند    ، جوایزي 
به رسم ی��اد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمی��ل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پی���امک 
به ش�ماره 2000999 قب��ل از چاپ ش�م��اره بعد    ي به د    فتر ب��ایت ارسال شود    . پیامک هاي ارس��الي فقط باید     د    ر 

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

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

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

1- نمایشگاه هاي محصوالت دیجیتال 2- نام نوعی از ارتباط شبکه ای با 
رایانه - مایه حیات - دهن کجي ۳- از نرم افزارهاي آفیس - گرم و سوزان 
- ماده کشنده 4- سخن صریح و بي پروا – سیستم عامل نوکیا 5- فرمت 
اکثر کتاب هاي الکترونیکي - متانت و  آرامش 6- از شرکت هاي رایانه اي - 
توانگري و دارایي 7- کمک و همراهي - اهلي و دست آموز - از ویتامین ها  
۸- اولین عدد به زبان انگلیسي - اولین حرف الفباي فارسي 9- کدام یک 
از ویژگی های ویستا چهره و صداها را به طور کلی تغییر می دهند -  از 
مرورگرها 10- سخن بیهوده و یاوه - جنس ذکور از هر موجود زنده - اعتماد 

کردن به کسي 11- نرم افزاري براي دانلود

رمز جد    ول 3۸5  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)4 افقي و  4  عمودي( - )5 افقي و 4 عمودي( - ) 1 افقي و 1 عمودي( - )11 افقي و 9 عمودي(
)7 افقي و 11 عمودي( - )2 افقي و ۳ عمودي( - )11 افقي و 2 عمودي( - ) ۳ افقي و 9 عمودي(

)Surface( رمز جد    ول شم��اره 3۸4: سرفیس

عمـودی:

1- نرم اف��زاري کارب��ردي ب��راي ارائ��ه طرح ه��اي علمي، تج��اري 2- 
ازگویش هاي محلي - فرد با س��واد و درس خوان��ده ۳- از طوائف غرب 
ای��ران - جهت درمان بیماري ها باید مصرف ش��ود - جش��نواره معروف 
س��ینمایي که هر سال در این شهر کشور فرانس��ه برگزار مي شود 4- به 
حالتي که چراغ آي دي شما روشن است، گفته مي شود - سیستم مکان یاب 
جهان��ي ماه��واره اي  5- روش -  دودمان و خاندان - فناوري در مقیاس 
کوچک 6- افسوس و اندوه و پشیماني - به اعدادي که زوج نیستند، گفته 
مي ش��ود 7- سرکش و نافرمان – از زبان های برنامه نویسی ۸- صفحات 
اینترنتي - از س��خت افزارها - اجرا شدن در زبان رایانه 9- پیشي گرفتن 
- عل��م فناوري اطالعات 10- نادر و کمیاب - کچل و بي مو - خمیده و 

ناراست 11- از زبان هاي برنامه نویسي - کالبد رایانه

همـــراهباشـــماجـــدول

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

د    بیر هفته نامه بــایت: 
سید     سعید     طباطبــایی

مد    یـر اجرایي:
مهد    ی یزد    ی نژاد    

شمــاره پیــامک
2000999

شمــاره تماس
 37617000

Email

Byte@Khorasannews.com

نشـانی
بولوار ســازمان آب )شهید     صاد    قی(

د    فتر مرکزی روزنامه خراســان
ضمیمه بایت

تجربه ای آسان برای شارژ

همه ما تجربه های مختلفی در زمینه شارژ گوشی و یا سایر وسایل الکترونیکی داریم 
و معموال به دنبال راهی آسان برای این موضوع می باشیم.

Magcable تحولی را در این زمینه به وجود آورده و شرکت سازنده از آن به عنوان 

کابل شارژ جادویی نام برده است.
این یواس بی مغناطیسی به راحتی و با سرعت باال به گوشی شما متصل شده و در 
حداقل زمان شارژ بهینه را برای شما فراهم می کند. ضد خاک و ضد آب بودن این 

محصول از دیگر مزیت های آن است.
سیستم مغناطیسی اتصالی شارژر مذکور بسیار قوی بوده و برای رنج وسیعی از انواع 

گجت ها قابل استفاده است.
این محصول 12 دالری دارای کابلی به طول یک متر بوده و مجهز به دکمه قطع 

و وصل شارژ می باشد.

یک دل نه صد دل!

تصوی��ر باال لپ تاپ جدید دل را با نام Dellxps15 نش��ان می  دهد. یکی از بارزترین 
ویژگی های لپ تاپ XPS 15، صفحه نمایش بس��یار زیبای آن اس��ت که تقریبا هیچ 
حاشیه ای اطراف آن وجود ندارد. دل در این لپ تاپ یک گام فراتر رفته و با قرار دادن 
یک نمایشگر 4K زیبایی صفحه و کیفیت آن را دو چندان کرده است. شرکت دل در 
این لپ تاپ توجه ویژه ای  روی وس��عت رنگی که صفحه نمایش می تواند نشان دهد 
داش��ته اس��ت، بنابراین صفحه نمایش این لپ تاپ می تواند به طور کامل طیف رنگ 
ادوبی RGB را نشان دهد و این بدان معناست که رنگ ها کامال واقعی و بدون هیچ 
گونه اغراقی نمایش داده می شوند. صفحه نمایش 4K این لپ تاپ براق است. بدنه این 
لپ تاپ از آلومینیوم پرداخته شده و فیبرکربن ساخته شده است. شرکت دل برای این 
لپ تاپ از سخت افزارهای قدرتمندی استفاده کرده است. در این لپ تاپ از آخرین نسل 
پردازنده های اسکای لیک اینتل استفاده شده و شرکت دل برای مدل پایه لپ تاپ از 
پردازنده Core i3 استفاده کرده است. همچنین شرکت دل برای این لپ تاپ از پورت 

USB نوع C استفاده کرده که می تواند جهت شارژ لپ تاپ مورد استفاده قرار گیرد.

دوربین 16 لنزی!

پیش از این شاهد گجت هایی با دو یا ۳ دوربین اصلی بوده ایم اما اگر بگوییم دوربینی 
 ،Light س��اخته شده که دارای 16 لنز روی خود می باش��د، چه؟! یک استارت آپ به نام
اخیرا دوربین 1299 دالری معرفی کرده که به 16 لنز جداگانه مجهز ش��ده و قادر است 
تصاویری با کیفیت باال را به ثبت برساند. جالب است بدانید این دوربین ابعادی شبیه به 
گوشی نکسوس 6 داشته و ضخامتش هم تنها دو برابر آن است! Light این دوربین را 
L16  نام گذاری کرده و خود این شرکت آن را "یک دوربین محاسباتی چند دیافراگمه" 

می خواند. خب دلیل این نام گذاری هم کامال واضح است چرا که این دوربین به 16 لنز 
منحصر به فرد مجهز شده و هنگامی که شما با استفاده از این دوربین عکس می گیرید، 
همه این 16 لنز به طور همزمان و در فاصله کانونی مختلف به منظور "ضبط کردن و 
گرفتن دیتای بیشتر در هر عکس" عکس می گیرند. سپس فناوری Light همه آن ها را 
به یک تصویر واحد 52 مگاپیکسلی ترکیب می کند. این 16 لنز روی اندروید قابل اجرا 
هستند و دارای وای فای هم می باشند که به این صورت امکان ارسال تصاویر به صورت 

مستقیم از این دستگاه را برای شما فراهم می کند.

یک کیف در انگشتر شما

تصویرمحصولی به نام  Smart ring Kerv را نشان می دهد که می تواند 
در آینده ای نزدیک، جایگزین کیف پول و کارت های اعتباری افراد شود. 
این حلقه کوچک کامال ضد آب و ضدخراش بوده و جنس آن بسیار محکم 
و مقاوم است. این حلقه نیازی به شارژ شدن ندارد و با فناوری NFC کار 
می کند. تا بیش از 46 دالر پرداخت توسط آن می تواند صورت گیرد و برای 
فعال شدن آن نیازی به پین کد یا هرگونه کارت اعتباری نمی باشد. کلیه 
اطالعات پرداخت و خرید توسط حلقه، از طریق اپلیکیشن های این شرکت 
به گوشی هوشمند کاربر ارسال می شود. همچنین امکان پر کردن حساب 

به صورت آنالین از طریق وب سایت Kerv برای کاربر میسر می باشد.

تصویری به انعطاف پارچه

Wove یکی از محصوالتی است که توسط شرکت Polyera طراحی 

ش��ده است؛ شرکتی که در س��اخت قطعات الکترونیکی منعطف سابقه 
 G سامس��ونگ و Gear Fit دراز مدتی دارد. برخالف محصوالتی مثل
Flex ال جی که از نمایشگر خمیده برخوردار هستند، این شرکت دستبند 

هوشمند خود را با استفاده از فناوری Digital Fabric یا "پارچه دیجیتال"، 
به شکل یک نمایشگر کامال منعطف ساخته، موردی که این گجت را به 
نخستین ابزار مجهز به نمایشگر واقعا خمیده و منعطف تبدیل می کند. 
نمایشگر e-ink دستبند Wove با ابعاد ۳0 در 156 میلی متر و رزولوشن 

200 در 1040، فضایی 5 برابر بیشتر در اختیار کاربر قرار می دهد.

 شاد ی طباطبایی

گوشی هوشمند روباتی
 RoboHon چند روز گذشته شارپ از یک محصول جدید و خاص با نام

رونمایی کرد. این محصول جدید که ظاهری همانند یک روبات دارد، در 
واقع یک گوشی هوشمند بوده و توسط پروفسور مشهور کشور ژاپن، 

آقای Tomotaka Takahashi طراحی شده است. همان طور 
که در تصویر مشاهده می کنید، این گوشی هوشمند که 19.5 
سانتی متر ارتفاع و ۳90 گرم وزن دارد، به یک صفحه نمایشی 
دو اینچی در قسمت پشتی و یک دوربین داخلی به همراه 

یک پروژکتور در بخش جلویی و صورت مجهز شده و امکان 
تصویربرداری را برای کاربران فراهم کرده است. شارپ اذعان 

شبکه های  از  کامل  صورت  به  شرکت  این  جدید  محصول  که  داشته 
مخابراتی 3G و 4G/LTE پشتیبانی می کند و عالوه بر آن، می تواند راه 

برود، اطالعات را به خاطر بسپارد، کاربران را از جدیدترین پیام های 
دریافتی مطلع کند و حتی روی تصاویر نیز کلیک کند. دوربین به 

کار رفته در این گوشی نیز هوشمند طراحی شده و می تواند 
با تشخیص صدا و یا صورت کاربران، از آن ها عکس 
بگیرد. در واقع ایده اصلی شارپ برای طراحی چنین 

محصولی، تبدیل گوشی هوشمند کاربران به یک دوست 
صمیمی بوده؛ چرا که شکل ظاهری آن همانند یک روبات 

انسان نما طراحی شده و می تواند برای بسیاری از کاربران جذاب باشد.
هنوز قیمت این محصول مشخص نشده اما شارپ اعالم کرده که نیمه  اول 

سال 2016 می توانیم این گوشی هوشمند را در بازار مشاهده کنیم.
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