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ــت و هفتم فروردين، سامسونگ  چهارشنبه، بيس
ــگاه انقالب تهران و با حضور اصحاب رسانه  در باش
به صورت رسمي از آخرين كهكشاني خود در ايران 
رونمايي كرد. مدتي بود سنت رونمايي از محصوالت 
سامسونگ در ايران به فراموشي سپرده شده بود. به 
ــي  طوري كه دو پرچمدار قبلي كره اي يعني گلكس

نوت 3 و گلكسي S4 در ايران رونمايي نشدند. 
ــه ويژگي هاي  ــك ب ــي كلي ــماره هاي قبل در ش
گلكسي S5 به عنوان آخرين كهكشاني سامسونگ 
ــاره كرديم، اما بايد افزود نسخه هشت هسته اي  اش

ــه مودم  ــه ب ــي ك ــن گوش اي
ــت، در ايران   3G  مجهز اس
ــد. در اين  ــه خواهد ش عرض
  galaxy S5 مراسم عالوه بر
 Gear Fit دستگاه تكميلي
نيز معرفي شد. به گفته علي 
جعفريه، مدير بخش موبايل 
ــونگ در ايران، اين  سامس
ساعت هوشمند به عنوان 
ــل بعدي دستگاه هاي  نس
ــراي زندگي  ــيدني ب پوش
ــالم و ارتباطات دنياي  س
در  و  ــي  طراح ــروز  ام

ــته هاي مصرف كنندگان  ــاخت آن به نيازها و خواس س
ــت. جالب آن كه هرچند بعضي  ــده اس توجه ويژه اي ش
ــل ناهماهنگي ميان  ــاوري به دلي ــگاران حوزه فن خبرن

ــئوالن محل برگزاري مراسم  شركت سامسونگ و مس
ــكل شدند، اما  ــت خبري دچار مش براي ورود در نشس

ــت، مردم  پس از پايان نشس
عادي نيز توانستند از نزديك 
ــاعت  ــي S5 و س ــا گلكس ب
هوشمند سامسونگ كار كنند. 
ــم  ــك روز پيش از مراس ي
شركت  ــونگ،  سامس رونمايي 
تايواني HTC نيز براي اولين 
بار در ايران از تازه ترين محصول 
خود رونمايي كرد. در سالن نگين 
 هتل آزادي تهران، تلفن هوشمند 
ــخه  HTC One M8 كه نس
ــوب و  ــي محب ــرفته تر گوش پيش
ــت،  ــي وان اس پرفروش اچ تي س
ــركت تايواني  ــد. جديدترين گوشي اين ش معرفي ش
ــت از هفته دوم  ــتي مجهز اس ــه دو دوربين پش كه ب
ــود. در مجموع  ــران وارد مي ش ــت به بازار اي ارديبهش
ــم رونمايي از محصوالت  ــرگيري برگزاري مراس از س
ــركت هاي فناوري  ــان مي دهد ش ديجيتال در ايران نش
ــاس  ــي برده اند. بر همين اس ــازار ايران پ ــه اهميت ب ب
ــونگ ايران اظهار كرد:  ــارك، مديرعامل سامس دوك پ
«ايران يكي از مهم ترين بازارهاي صنعت الكترونيك و 
ديجيتال در دنياست و ما همواره از فعاليت در اين كشور 

استقبال كرده ايم.»
ــم دار  پرچ دو  ــن  اي ــاره  درب ــتر  بيش ــات  اطالع
ــه 15  ــى را در صفح ــى س ــونگ و اچ ت ــد سامس  جدي

كليك بخوانيد.

نسخه جديد اوبونتو، مهمان 
دسكتاپ و تبلت مي شود

ــز  ــا رم ــو ب ــخه 14/04 اوبونت ــكال، نس كنوني
Trusty Tahr را به صورت رايگان براي دانلود 
ــخه جديد مبتني بر لينوكس  ــر كرد. اين نس منتش
ــتيباني بلند مدت  ــخه LTS يا همان پش يك نس
ــال  ــخه هايي را پنج س ــت. كنونيكال چنين نس اس
ــكل ها به  ــاني ها و رفع مش براي دريافت به روزرس

صورت رسمي پشتيباني مي كند. 
ــط يونيتي هفت  ــو 14/04 كه از محي در اوبونت
ــيار  ــي به منوي برنامه ها بس بهره مي برد، دسترس
ــده  ــر و عملكرد كلي محيط يونيتي بهتر ش راحت ت
ــين  ــخه پيش ــت. عالوه بر اين، نقاط ضعف نس اس
ــلي  ــردن از تراكم هاي پيكس ــتيباني نك مانند پش
ــتن قابليت اجراي  ــاال در مانيتورهاي 4K، نداش ب
ــش تنظيمات و  ــه 4K از بخ ــات مربوط ب تنظيم
ــيمايز كردن پنجره ها  نبود قابليت مينيمايز و ماكس
با كليك روي آيكون النچر يونيتي رفع شده است. 
ــروري مانند مرورگر  ــن هاي ض همچنين اپليكيش
ــرد، ريتم باكس و...  ــس، ليبرآفيس، تاندرب فايرفاك

سيستم عامل جديد اوبونتو را همراهي مي كند. 
ــار  ــه همزمان با انتش ــت ك ــه مهم اين اس نكت
ــتم عامل اوبونتو براي دسكتاپ،  نسخه جديد سيس
ــراي تبلت ها نيز مهيا  ــخه پايدار اوبونتو ب اولين نس
ــت؛ بنابراين در چند قدمي عرضه تجاري  شده اس
اين سيستم عامل متن باز روي تلفن هاي همراه قرار 
ــاتلورث، بنيانگذار كنونيكال پيشتر  داريم. مارك ش
ــال  ــي هاي اوبونتو پاييز امس ــه بود اولين گوش گفت
ــد. به نظر مي رسد در آينده اي  روانه  بازار خواهد ش
 ،iOS  ــتم هاي عاملي مانند نزديك عالوه بر سيس
ــد و ويندوز، Ubuntu Touch نيز يكي  اندروي
ــاب تبلت يا  ــما براي انتخ ــاي اصلي ش از گزينه ه

تلفن همراه موردنظرتان خواهد بود. 

ــوس قابليت Photosphere را براي  ــي ها و تبلت هاي اندرويدي نكس تا همين چند روز پيش فقط گوش
عكاسي به صورت يك كره 360 درجه داشتند، اما بتازگي گوگل، اپليكيشن Google camera را در پلي استور 
قرار داده تا همه گوشي هاي اندرويدي بتوانند از اين قابليت و چند ويژگي منحصر به فرد ديگر استفاده كنند. اين اپ 

جديد رابط كاربري جديد با حالت هاي عكسبرداري دوباره و همچنين توانايي فوكوس انتخابي را دارد. 
اولين بار اوايل همين ماه شايعه شد گوگل در حال آزمايش يك برنامه دوربين جديد است كه به صورت 
ــايعه ها به واقعيت پيوسته و دارندگان  ــاني اندرويد 4/4/3 منتشر خواهد شد. حاال ش ــتقل براي به روزرس مس
 Lens Blur دستگاه هاي اندرويدي مي توانند با نصب اين اپليكيشن عالوه بر عكاسي 360 درجه، قابليت
را نيز تجربه كنند. اين قابليت افكتي شبيه دوربين هاي حرفه اي DSLR با عمق ميدان پايين به كاربر ارائه 
ــيار بهتر شده است. اپليكيشن دوربين گوگل براي همه  مي كند. همچنين وضوح تصاوير پانوراما و پرتره بس

تلفن هاي همراه و تبلت هاي اندرويدي 4/4/1 و باالتر عرضه شده است. 

ــركات خود  ــد از ح ــور كني تص
ــخصيت  ــك ش ــت ي ــراي هداي ب
 Mr. Kalia ــام ــه ن ــي ب كارتون
ــده طرحي  ــد. اين اي ــتفاده كني اس
ــته برنده جايزه هنر  است كه توانس
ــخصيت بصري  ــود. ش  ديجيتال ش
 Metamorphosis of Mr. Kalia
كه از سوي Cyril Diagne  و 
ــعه  توس  Beatrice Lartigue
ــگر  ــت، از يك حس ــده اس داده ش
از كينكت مايكروسافت  پيشرفته تر 
ــد و اطالعات را به  ــتفاده مي كن اس
ــال مي دهد. به  ــر كروم انتق مرورگ
ــي مي تواند اين  اين ترتيب هر كس

شخصيت را با استفاده از پردازش حركات بدن براي عبور از مراحل زندگي هدايت كند. 
ــابقات هنر ديجيتال، پيوند هنر با برنامه نويسي بوده و مبلغ 42 هزار دالر جايزه  هدف گوگل از برگزاري مس
به هر يك از توسعه دهندگان اين طرح اعطا كرده است. عالوه بر اين برندگان اين جايزه مي توانند در نمايشگاه 

barbican لندن شركت كنند. 

برنده جايزه هنر ديجيتال گوگل مشخص شد
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گا فكنن ا ا مراسم اچ تى سىخ

مراسم سامسونگ

سامسونگ و اچ تي سي از 2 پرچمدار جديد خود در تهران رونمايي كردند

اپليكيشن جديد دوربين گوگل به دستگاه هاي اندرويدي آمد

ــل جديد محصول خود را  ــركت نايك بتازگي نس ش
ــت. اين مچ بند  با نام FuelBand وارد بازار كرده اس
ــس، ضربان قلب،  ــم مختلفي مانند تنف ــمند عالئ هوش
ــافت طي  ــب ثانيه و همچنين مس تعداد قدم ها بر حس
ــه تلفن همراه يا  ــوي فرد را ثبت مي كند و ب ــده از س ش
ــكار اطالعات كاملي  تبلت كاربر انتقال مي دهد تا ورزش

از نحوه عملكرد بدن خود داشته باشد. 
ــركت  مچ بند جديد FuelBand ش

نايك مي تواند شدت فعاليت 

كاربر را هم اندازه گيري كند، براي مثال اگر كاربري به 
ــك ورزش پرتحرك مانند فوتبال يا  جاي پياده روي، ي
بسكتبال انجام دهد، حسگر به او نشان مي دهد با شدت 
 Fuel ــه اصطالح كالري يا ــتري فعاليت كرده و ب بيش
بيشتري سوزانده است. همچنين محصول جديد نايك 
ــراه انتقال مي دهد،  ــالوه بر اطالعاتي كه به تلفن هم ع
 (Diode) خود نيز يك صفحه نمايش كوچك ديودي
ــه اطالعات عددي محدود در آن  دارد ك

به نمايش گذاشته مي شود. 
ــركت  ش FuelBand مچبند جديد

نايك ميتواند شدت فعاليت 
ــه اطالعات عددي محدود در آن دارد ك

به نمايش گذاشته ميشود. 

مچ بند هوشمند جديد نايكي
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شكلك هاي 400 ساله

شكلك هاي متني يا همان اسمايلي ها امروزه از 
ــت كه بيشتر از همه  محبوب ترين عالئم متني اس
ــي هاي هوشمند و مكالمات روزانه استفاده  در گوش
ــود. كاربران تلفن همراه با كمك اين عالئم،  مي ش
ــاتي مانند شادي، غم و كنجكاوي را انتقال  احساس
مي دهند. شايد در بهترين شرايط، عمري بيشتر از 
ده سال براي اين نشانه ها در نظر گرفته نشود، اما 
ــمايلي ها نزديك به  ــده قدمت اس بتازگي معلوم ش

400 سال است!

اخيرا يك محقق دانشگاه آكسفورد انگليس در 
ــته هاي شاعري انگليسي با نام  قسمتي از دستنوش
ــم را پيدا كرده  ــرت هريك يكي از همين عالئ راب
است. قدمت اين دستنوشته به سال 1649 ميالدي 
ــته خود از  ــك در خط دوم نوش ــردد. هري بازمي گ

عبارت (: smilling yet  استفاده كرده است.

دو غول بزرگ كنسول هاي بازي، مايكروسافت و سوني به فاصله كوتاهي گزارشي 
از ميزان فروش كنسول هاي خود از زمان عرضه تاكنون منتشر كردند. مايكروسافت 
ــتگاه بفروشد. اين در  ــته از زمان عرضه Xbox One حدود پنج ميليون دس توانس
حالي است كه رقيب شرايط بهتري داشته و هفت ميليون دستگاه پلي استيشن 4 در 72 
كشور جهان فروخته است. سوني كه در حال فتح قله هاي جديد در بازار كنسول هاي 
ــافت را حسابي جشن گرفته  ــت، اين ركورد و برتري دو ميليوني از مايكروس بازي اس
ــان دهنده بهبود فروش  ــوي مايكروسافت نيز نش ــت. البته آمار منتشر شده از س اس

ــل قبلي خود يعني ايكس باكس 360 است. براساس  ــبت به نس ايكس باكس وان نس
ــول ايكس باكس وان در آمريكا  ــافت، در ماه مارس 311 هزار كنس گزارش مايكروس
ــبت به فروش 111 هزار نسخه اي ايكس باكس 360 در مدت  به فروش رفته كه نس

مشابه پيشرفت چشمگيري به حساب مي آيد. 
ــل  ــق  عم ــز موف ــول ني ــاي كنس ــن بازي ه ــار بهتري ــافت در انتش مايكروس
ــا،  ــل زامبي ه ــان در مقاب ــي: ارواح، گياه ــاي كال آو ديوت ــت. بازي ه ــرده اس  ك
ــوان  عن  Titanfall و   Metal Gear Solid V: Ground Zeroes

بهترين بازي هاي عرضه شده براي كنسول ها را از آن خود 
ــوني نيز اعالم كرده از زمان  كردند. س
عرضه آخرين پلي استيشن خود 20/5 
ــخه از بازي هاي عرضه  ــون نس ميلي
شده براي آن از فروشگاه ها خريداري 
و دانلود شده است. در ضمن كاربران 
ــون بار  ــدت 135 ميلي ــن م در همي
ــتراك گذاري دسته بازي  دكمه به اش

پلي استيشن 4 را فشار داده اند. 

مواظب شارژر هاي لوميا 2520 باشيد
ــدوزي 2520 در انگليس،  ــروش تبلت هاي وين ــرده تا از ف ــر ك ــا چندي پيش بيانيه اي منتش نوكي
ــد كنترل كيفيت محصوالت خود متوجه  ــي از اروپا و آمريكا جلوگيري كند. نوكيا طي فرآين بخش هاي
شده شارژرهاي سري AC-300 و همچنين شارژر مسافرتي تبلت لوميا 2520 ممكن است خطرناك 
باشند. براساس بيانيه نوكيا 30هزار شارژر نقص فني دارد كه از اين تعداد 600 شارژر مسافرتي معيوب 
در آمريكا به فروش رسيده است. هرچند هنوز مورد خاصي از اين خرابي ها و حوادث ناشي از آن 
ــت، اما نوكيا از كاربران خواسته به دليل احتمال خطر شوك الكتريكي، فعال  ــده اس گزارش نش

از اين شارژرها استفاده نكنند. 

اپ شزم در آي. او. اس ادغام مي شود
 iOS شركت اپل سعي دارد در نسخه بعدي سيستم عامل خود از اپليكيشن محبوب شزم به عنوان بخشي از
ــزم يك اپليكيشن براي تلفن هاي همراه است كه قابليت تشخيص نام و اطالعات موسيقي هايي  ــتفاده كند. ش اس
ــود محبوبيت زيادي ميان كاربران  ــتند. اين اپ به دليل ويژگي منحصر به فرد خ ــال پخش هس ــه در ح را دارد ك
ــايت بلومبرگ ارائه كرده است اپل قصد دارد براي  ــي كه س ــت. طبق گزارش ــت آورده اس تلفن هاي همراه به دس

تقويت سيري، دستيار صوتي خود از اين اپليكيشن به عنوان عضوي ثابت از سيستم عاملش استفاده كند. 
در اين صورت سيري براحتي مي تواند موزيك هايي را كه در محيط در حال پخش است، شناسايي كند و بيش 
ــد. تاكنون اپل و شزم، واكنشي به اين شايعات نشان نداده اند، اما به نظر  ــخگوي نيازهاي كاربران باش از قبل پاس
مي رسد اپل تصميمي براي خريد اين اپليكيشن ندارد و فقط قرارداد همكاري بين اين دو شركت منعقد خواهد شد. 

گفتني است كورتانا، دستيار صوتي مايكروسافت پيش از سيري اپل به قابليت تشخيص موزيك مجهز شد. 

توشيبا اولين لپ تاپ با كيفيت 4K را وارد بازار مي كند
ــارم اينتل  ــل چه ــته اي Core i7  نس ــز به پردازنده چهار هس ــوك 16/4 اينچي مجه ــك نوت ب ــيبا ي توش
ــن كارت گرافيك  ــرده و همچني ــوح تصوير 4K  بهره ب ــن نوت بوك از وض ــد. اي ــازار مي كن ــزودي وارد ب  را ب
ــار دارد تا توان الزم براي  ــتگاه دو گيگابايت رم Ddr5 در اختي ــن دس AMD Radeon R9 M265X اي

نمايش تصويري با تراكم 282 پيكسل بر اينچ را تامين كند. 
ــدل 17، 16 و 14 اينچي عرضه  ــه م ــيبا كه Satellite P55t نام دارد، در س ــن مدل جديد لپ تاپ توش اي
ــگر آن نيز كامال لمسي است تا بتواند بيشترين كاربري و هماهنگي را با ويندوز 8/1 داشته باشد.  ــده و نمايش ش
ــيله نرم افزاري به نام  ــلي اين لپ تاپ به وس ــگر 3840 در 2160 پيكس  نمايش
ــود و  Chroma Tune كاليبره مي ش

وسعت رنگ بسيار دقيقي دارد. 
ــپ تاپ  ــخصات اين ل ــر مش از ديگ
ــك ترابايتي  ــارد درايو ي ــوان به ه مي ت
ــت رم  ــر 16 گيگاباي ــن حداكث و همچني
ــه در مورد  ــرد. نكته ديگري ك ــاره ك  اش
دارد،  ــود  وج  Satellite P55t
ــتگاه  ــيار قوي اين دس ــاي بس بلندگو ه
ــت كه از سوي شركت هارمن كاردن  اس
ــده  توليد ش  (Harman Kardon)
ــود امكان مي دهد حتي  و به كاربران خ
هنگام خاموشي لپ تاپ از خروجي هاي 

آن استفاده و موزيك گوش كنند. 

پلي استيشن 4 همچنان پيشتاز است
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اگر از مطالب اين صفحه راضى هستيد، عدد 46704 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

واكاوى

تعداد كل كاربران شبكه هاي اجتماعي در جهان در سه ماه آخر سال 2013شبكه هاي اجتماعي به روايت اعداد

زندگي شبكه اي

كاربران 
شبكه هاي 

اجتماعي
زنمرد

پست ها فقط متن هستند

رى
نگي

جها
ش 

: آر
فى

گرا
نفو

اي

عكـس روزانـه در شـبكه هاي اجتماعي به 
اشتراك گذاشته مي شود

موسـيقي روزانـه در شـبكه هاي اجتماعي 
شنيده مي شود

كاربران فقط به شبكه هاي اجتماعي خود 
سر مي زنند

 كاربران شبكه هاي اجتماعي هر ماه 
يك پست مي گذارند

كاربران شـبكه هاي اجتماعي از هيچ گونه 
حريـم خصوصـي بـراي اطالعـات خود 

استفاده نمي كنند

سـاالنه 60 درصـد كاربران شـبكه هاي 
اجتماعي نسبت به حمله، مزاحمت و هك 

شكايت دارند

كاربران شـبكه هاي اجتماعـي غيرفعال 
هستند

نفر با گوشـي تلفن همراه خود به شبكه هاي 
اجتماعي وصل مي شوند

به طور ميانگين هر نفر در شـبكه هاي اجتماعي 
با 150 نفر در ارتباط است

رشـد تعداد كاربـران شـبكه هاي اجتماعي از 
سال 2012 تا 2013 بوده است

در هر ماه

كشور برزيل و انگليس بيشترين تعداد پست در هر روز را به خود اختصاص داده اند

متوسط سرمايه گذاري در شبكه هاي اجتماعي در سال 2013

كاربر فعال در شبكه هاي اجتماعي وجود دارد

شـركت مختلـف در شـبكه هاي 
اجتماعي فعاليت اقتصادي دارند

مثبـت  بازگشـت  از  شـركت ها 
رسـانه هاي  در  سـرمايه گذاري 

اجتماعي گزارش داده اند

از سـرمايه گذاري در شـبكه هاي 
اجتماعي بازدهي منفي دارند

كاربران ايراني شبكه هاي 
اجتماعي

لينك هاي به اشتراك گذاشته شده در فيسبوك 
باز مي شود

سـهم ايران از پسـت هاي شبكه هاي اجتماعي 
در سال 2013

كاربران آسيايي هستندكاربران ايراني شبكه هاي اجتماعي يكشنبه 7 ارديبهشت 1393/ شماره 4467



اگر از مطالب اين صفحه راضى هستيد، عدد 46705 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

آيا مى دانستيد؟

آرش جهانگيري

ــبكه هاي  ــي ش ــناس انگليس مايكل درين، جامعه ش
ــرن  ق ــده  پدي ــن  تاثيرگذارتري را  ــن  آنالي ــي   اجتماع
ــطح جامعه  ــدي در س ــده نوپا تا ح ــن پدي ــد. اي  مي دان
ــالح  ــردم، اصط ــتر م ــي بيش ــه وقت ــرده ك ــد ك  رش
ــاد  ي ــودآگاه  ناخ ــنوند،  مي ش را   (social) ــي  اجتماع
ــايت هاي  ــن مي افتند. وبس ــبكه هاي اجتماعي آنالي ش
ــده در رتبه هفتم  ــايت پربينن ــبكه ها از 20 وبس ــن ش اي
ــران، بخصوص  ــياري از كارب ــرار دارند. براي بس دنيا ق
ــبكه ها با  ــور كامل از طريق ش ــدـ  كه به ط ــل جدي نس
ــبكه هاي اجتماعي نه  ــتند ـ ش ــر در ارتباط هس يكديگ
ــه يك روش  ــاس، بلك ــراي برقراري تم ــط راهي ب  فق

زندگي است. 
ــبكه اجتماعي  ــن 300 ش ــتركي بي ويژگي هاي مش
ــي ترين ويژگي، توانايي  آنالين و فعال وجود دارد. اساس
ايجاد و به اشتراك گذاري پروفايل شخصي است. صفحه 
ــخصي  ــامل يك عكس، اطالعات ش پروفايل عموما ش
ــن، جنس، محل زندگي و فضاي اضافه   ــم، س مانند اس
براي مشخص كردن كتاب، فيلم، تفريح ها و وبسايت هاي 

مورد عالقه كاربر است. 

انواع شبكه هاي اجتماعي
بسياري از شبكه هاي اجتماعي اينترنت به شما اجازه 
مي دهند عكس، موزيك، ويدئو و مطالب شخصي خود را 
روي صفحه پروفايلتان قرار دهيد. در شبكه هاي مختلف، 
ــت. در بعضي از اين  ــران متفاوت اس ــطح آزادي كارب س
ــبكه ها مي توانيد افراد ديگر را جستجو و با آنها ارتباط  ش
برقرار كنيد. ممكن است آنها ارتباط دوري در شبكه شما 
داشته باشند يا حتي كامال غريبه باشند. البته زماني اجازه 
ــي به همه اطالعات پروفايل آنها را پيدا مي كنيد  دسترس
ــت دوستي شما را قبول كنند و به شبكه  كه آنها درخواس

شما ملحق شوند. 
ــبكه هاي اجتماعي كه كار خود را به عنوان  بعضي ش
يك شبكه اجتماعي داخلي در مكان هايي مانند دانشگاه 
ــاختار انحصاري تري دارند و بيشتر حول  آغاز كرده اند، س
ــبكه ها، شما مي توانيد فقط  گروه ها مي چرخند. در اين ش
ــبكه هاي شما قرار  دنبال افرادي بگرديد كه در حوزه ش
ــند. اين شبكه ها شامل شركتي كه در آن كار  گرفته باش
ــه در آن تحصيل كرديد يا حتي  ــگاهي ك مي كنيد، دانش
ــوند. همچنين مي توانيد در هزاران  ــما مي ش ــه ش مدرس
ــران ايجاد  ــط كارب ــبكه كوچك تر يا گروه ها كه توس ش

شده اند، عضو شويد. 

مي توانيد در شبكه هاي اجتماعي تخصصي آنالين كه 
در زمينه هاي خاص مانند كسب و كار فعاليت مي كنند، هر 
يك از اعضاي سايت را جستجو كنيد، اما زماني به تمام 
ــي پيدا مي كنيد كه او در  اطالعات پروفايل فرد دسترس
ــت شما قرار بگيرد. براي اين منظور او بايد دعوت  فهرس
ــما را براي ملحق شدن به شبكه تان قبول كرده باشد  ش
ــت مي توانند  يا برعكس. همچنين هر يك از افراد فهرس
شما را به افراد ديگري كه در اين شبكه ها عضو هستند، 

معرفي كنند. 

مخاطبان شبكه هاي اجتماعي
ــبكه هاي اجتماعي را جوانان  ــترين طرفداران ش بيش
تشكيل مي دهند. به همين دليل حدود 82 درصد كاربران 
اين شبكه ها بيست تا بيست و هفت ساله هستند. هدف 
ــتر اين كاربران برقراري روابط دوستانه و غيركاري  بيش
ــت. طبق اطالعات يك مركز آمار 84 درصد كاربران  اس
شبكه هاي اجتماعي آنالين به اين پديده به عنوان تفريح 
ــاالن نيز در بسياري  نگاه مي كنند. عالوه بر اين بزرگس
ــتند كه قبال بيشتر  ــبكه هاي اجتماعي اي عضو هس از ش
ــاالن  ــت مي كردند. البته بزرگس ــا فعالي ــان در آنه جوان
ــداف آنها تطابق  ــبكه هايي كه با اه ــت در ش به عضوي

ــده،  ــتري دارد و فعاليت  اقتصادي در آنها تعريف ش بيش
ــان مي دهند. در شبكه هاي اجتماعي  تمايل بيشتري نش
ــات تخصصي از  ــب و كار و موضوع ــاالن، كس بزرگس

اهميت بيشتري برخوردار است. 
ــبكه هاي اجتماعي با موضوع كسب و كار بيش از  ش
ــي سال دارند كه نشان دهنده  15 ميليون كاربر باالي س
ــاالن به فعاليت  هدفمند اقتصادي در اين  تمايل بزرگس
ــي كارمحور،  ــبكه هاي اجتماع ــت. در ش شبكه هاس
كاربران مواردي مانند رزومه كاري، تجارب حرفه اي 
و تحصيالت خود را به عنوان اطالعات پروفايل در 
ــد. بعضي از اين  ــخصي خود قرار مي دهن صفحه ش
شبكه ها به كاربران خود اجازه مي دهند عكس شان را در 
پروفايل شخصي قرار دهند. آنها اعتقاد دارند هدف چنين 
ــبكه هاي اجتماعي  ــبكه هايي چيزي غير از اهداف ش ش
ــبكه هاي كارمحور مي توانند از  ــت. كاربران ش ديگر اس
طريق فهرست افراد از موقعيت هاي شغلي و همكاري 

در شركت هاي معتبر مطلع شوند. 

هك در شبكه هاي اجتماعي
وقتي از مخرب ترين پديده دنياي ديجيتال صحبت 
مي كنيم، يكي از اولين گزينه ها هكرها هستند. هك كردن 
در تعريف كلي استفاده از يك نرم افزار مخرب براي ايجاد 
ــتم يا دزديدن اطالعات است، اما  ــكل در يك سيس مش
ــبكه هاي اجتماعي صحبت  وقتي مردم درباره هك و ش
مي كنند، به تعريف اصلي آن اشاره نمي كنند. هك كردن 
ــبكه هاي اجتماعي با كمي اطالعات فني قابل انجام  ش
ــت. منظور از هك كردن در شبكه هاي اجتماعي يك  اس
ــت كه در آن بر مبناي اطالعات  ــناختي اس بازي روان ش
پروفايل شخصي يك غريبه بتوان اعتمادش را جلب كرد. 
ــي اجتماعي ناميده مي شود.  اين نوع هك كردن مهندس
ــاي رواني متقاعدكننده  ــي اجتماعي از تكنيك ه مهندس
استفاده مي كند تا از ضعيف ترين عضو در سيستم امنيتي 

اطالعات يعني انسان ها بهره برداري كند. 
هنگامي كه مردم در شبكه هاي اجتماعي صفحه اي 
ــاي امنيتي را  ــوال احتمال خطره ــاد مي كنند، معم ايج
ــتري  ــخصي بيش ناديده مي گيرند. هرچه از اطالعات ش
ــتفاده كنيد، هكرها راحت تر  در پروفايل عمومي خود اس
ــما  ــتفاده از چنين اطالعاتي از اعتماد ش مي توانند با اس

سوءاستفاده كنند. 
مزيت امنيتي عمده شبكه هاي اجتماعي اين است كه 
فقط دوستان يا اعضاي شبكه اجازه دارند تمام اطالعات 
پروفايل شخصي را مشاهده كنند. البته اين زماني كامال 
ــتان شبكه خود  ــت كه در انتخاب اعضا يا دوس موثر اس
ــت  ــيد. اگر هر درخواس احتياط الزم را به خرج داده باش
دوستي يا كاري را قبول كنيد، اين احتمال وجود دارد كه 

يكي از آنها هكر باشد. 
ــبكه هاي اجتماعي آنالين اين  ــكالت ش يكي از مش
ــخيص هويت واقعي  ــت كه هيچ سيستمي براي تش اس
ــود ندارد. در  ــازند، وج ــرادي كه در آن پروفايل مي س اف
ــد به عنوان هكر يك  ــرايطي هر فردي مي توان چنين ش
ــبكه هاي اجتماعي ايجاد  ــل رايگان در يكي از ش پروفاي
كند و عالقه مندي هايش را مطابق هدف خود قرار دهد. 
اگر هدف، درخواست ارتباط را قبول كند، به طور اتفاقي 
ــبكه او دسترسي  هكر حتي به اطالعات ديگر اعضاي ش
ــي اجتماعي، آگاهي و  پيدا مي كند. كليد مبارزه با مهندس

هوشياري است.

ــتر از آن كه متعلق به دنياي  ــبكه هاي اجتماعي بيش همان طور كه گفتيم، ش
ديجيتال باشد، به جامعه انساني تعلق دارد و استفاده از شبكه هاي اجتماعي، شيوه 
و سبك زندگي بسياري از كاربران اين شبكه ها را تغيير داده است. ايران نيز از اين 

ــت و آمار بااليي در استفاده از شبكه هاي اجتماعي  ــتثنا نيس قاعده مس
ــتن و  ــتر براي نوش ــبكه هاي اجتماعي بيش دارد. در ايران از ش

ــتفاده مي شود و  ــتن زندگي شخصي اس ــتراك گذاش به اش
ــش كمرنگ تري ميان كاربران  فعاليت هاي اقتصادي نق

فارسي زبان دارد. 
در سال هاي اخير با استقبال موج عظيمي از كاربران 
ــبكه هاي اجتماعي، جريان  ــتفاده از ش ايراني براي اس
ــي زبان نيز به وجود  ــبكه هاي اجتماعي فارس ايجاد ش
ــبكه اجتماعي فارسي زبان  آمد. اكنون تعداد زيادي ش

ــخه هاي خارجي هستند و  ــت هاي ضعيفي از نس ــتر آنها رونوش وجود دارد كه بيش
ــبت به غول هاي بزرگ خارجي، كاربران اندكي دارند. اين محفل هاي آنالين در  نس
ــهولت هايي كه در ايجاد ارتباط به ارمغان مي آورند، نگراني هايي را نيز براي  كنار س
جامعه ايراني رقم زده اند. با توجه به ويژگي هاي فرهنگي ايران، بي دقتي 
و استفاده نادرست از اين شبكه ها مي تواند براحتي حريم خصوصي 
ــي  افراد را به خطر بيندازد. عالوه بر اين خصيصه كوتاه نويس
ــبكه هاي اجتماعي باعث به وجود  و خالصه نويسي در ش
آمدن كلمات و ادبيات جديدي در زبان فارسي شده كه 
گاهي از زيبايي اين زبان مي كاهد. شبكه هاي اجتماعي 
ــور ديگري به مراقبت و تعريف  مانند هر پديده نوظه
ــتفاده از آن احتياج دارند تا از يك دستاورد  فرهنگ اس

مفيد و كار آمد به پديده اي شوم تبديل نشوند.

د به متعلق كه آن از تر بيش اجتماع بكههاي ش گفتيم، كه همانطور

شبكه هاي اجتماعي در ايران

ههاي اجتماعي 
ــتن و  ش

ود و 
ن 

جامعه ايراني رق
و استفاده
افرا

محفل هاي آنالين
شبكه هاي اجتماعي چگونه تجمعاتي هستند؟
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زندگى همراه

مريم محمد بيكي فراهاني

امروزه مهم ترين عامل پيشرفت در بسياري از تجهيزات 
ــت.  ــراي درخواست هاس ــرعت اج ــه اي، افزايش س رايان
ــركت هاي بزرگ سخت افزاري  همان طور كه مي دانيد ش
ــتند قطعاتي با سرعت بيشتر روانه  همواره در تالش هس
بازار كنند. در اين ميان گاهي اوقات شركت هاي نرم افزاري 
نيز در دستگاه هاي داراي سخت افزار يكسان با يكديگر به 
رقابت مي پردازند تا شايد بتوانند با توسعه نرم افزارهاي خود، 
سرعت را افزايش داده و درخواست هاي كاربران را در مدت 

زماني بسيار كوتاه پاسخ دهند.  
يكي از مهم ترين فعاليت هايي كه اين روزها از سوي 
كاربران در سراسر دنيا صورت مي گيرد، وب گردي است. 
ــت و بسياري  وب گردي نيازمند ابزاري به نام مرورگر اس
ــد. كروم،  ــنايي داري ــما با مرورگرهاي مختلف آش از ش
ــافاري مرورگرهاي معروفي هستند كه بيش از  اپرا و س
ــوي كاربران دستگاه هاي مجهز به  ديگر مرورگرها از س
ــتفاده قرار مي گيرند. ما قصد داريم در  آي.او.اس مورد اس
ــي اين مرورگرها  مقاله اين هفته به طور مختصر به بررس
ــريع ترين آنها را به شما معرفي كنيم. پيش  بپردازيم و س
ــافاري  از هر چيز بدانيد چنانچه فكر مي كنيد مرورگر س
به دليل توسعه اختصاصي براي محصوالت اپل، از ديگر 
مرورگرها سريع تر بوده و برنده اين مسابقه است، سخت 
در اشتباهيد زيرا نتايج، گزينه ديگري را به ما نشان داده 
ــتگاه آي فون 5S به يك  ــت. در اين بررسي سه دس اس
ــده و حافظه كش،  ــان متصل ش ــون اينترنتي يكس كان
تاريخچه وب گردي و... نيز از روي آنها حذف شده است. 
همچنين هيچ فعاليت ديگري كه موجب ايجاد پردازش 
اضافه يا مصرف پهناي باند بشود روي دستگاه ها صورت 

نگرفته است.

برنده سرعت
تست صورت گرفته روي اين سه مرورگر نشان داد 
ــرعت را براي وب گردي در  مرورگر كروم، بيشترين س
شدن  ــرعت باز  اختيار كاربر قرار مي دهد. در مواردي س
ــر مرورگرهاي ديگر  ــر دو براب ــات با اين مرورگ صفح
ــالف زماني اندك، رتبه  ــوده و در چند مورد نيز با اخت ب
ــفانه مرورگر  ــد. متاس ــافاري ش دوم نصيب مرورگر س

ــي خود براي  ــرورهاي ميان ــتفاده از س ــرا به دليل اس اپ
ــايت ها نتوانست ركورد خوبي ثبت  بازكردن صفحات س
ــي قابل توجه،  ــوارد با اختالف زمان ــد و در برخي م كن
ــترين  صفحات مورد نظر را به نمايش درآورد. البته بيش
ــد و  ــاهده ش ضعف مرورگر اپرا در اولين اتصال آن مش
ــرعت باز شدن صفحات  ــت هاي بعدي، س  در درخواس

نسبتا مناسب بود.

همه چيز سرعت نيست
ــه بهترين مرورگر را سرعت آنها  اگر تنها عامل مقايس
ــابقه مشخص است. اما بسياري  درنظر بگيريم، برنده مس
ــرعت، عوامل ديگري  از كاربران ضمن توجه به عامل س
ــريع درنظر مي گيرند كه  را نيز براي وب گردي راحت و س
هريك از آنها مي تواند ضعف سرعت مرورگر دلخواه شان 

را جبران كند. 
سـافاري: مرورگر پيش فرض روي دستگاه شماست 
ــار  و هر لينكي كه از ايميل ها يا بخش پيام هاي خود فش
دهيد، با اين مرورگر به نمايش درمي آيد. همچنين قابليت 
Reading List از امكانات بسيار مفيد اين مرورگر است 
ــايت هايي را كه قصد داريد  ــه به كمك آن مي توانيد س ك
بعدا به مشاهده آنها بپردازيد به فهرست خواندني ها منتقل 
كرده و هر زمان كه تمايل داشته باشيد با مراجعه به بخش 

بوكمارك ها به آنها دسترسي يابيد.
ــريع به شمار  كروم: كروم نه فقط يك مرورگر فوق س
ــات متعدد را  ــي از امكان ــتي طوالن ــي رود بلكه فهرس م
ــي از مهم ترين و  ــد. برخ ــود اختصاص مي ده ــز به خ ني
منحصربه فردترين امكاناتي كه اين مرورگر در اختيار شما 
قرار مي دهد هماهنگ سازي تب ها (انتقال تب هاي فعال به 
نسخه دسكتاپي) و ميانبرهاي حركتي با استفاده از انگشتان 

دست است.
ــتيباني از امكاناتي مانند غيرفعال  اپرا: اپرا نيز با پش
كردن نمايش تصاوير وب نه تنها مي تواند صفحات وب 
ــه ميزان زيادي  ــتري باز كند، بلكه ب ــرعت بيش را با س
ــما  موجب صرفه جويي در مصرف پهناي باند ارتباط ش
ــاي موجود  ــتفاده از گزينه ه ــن با اس ــود. همچني مي ش
ــت تصاوير  ــد با كاهش كيفي ــن مرورگر مي تواني در اي
ــرعت و كاهش مصرف   به نمايش درآمده نيز افزايش س

پهناي باند را تجربه كنيد.

سافاري، كروم يا اپرا؟

سريع ترين مرورگر وب 
براي آي.او.اس

اپليكيشن هفته
Energy Bar :عنوان

سيستم عامل: اندرويد 2,3 و باالتر
متعددي  ــاي  نرم افزاره
براي نمايش ميزان ظرفيت 
و مديريت مصرف  ــري  بات
اندرويد طراحي  در  ــري  بات
ــت، اما بيشتر اين  ــده اس ش
ــود  ــي خ ــا و حت نرم افزاره
از  ــد  اندروي ــتم عامل  سيس

يك روش مشخص براي نمايش ميزان ظرفيت باتري كمك مي گيرند. 
در بسياري از برنامه ها، ظرفيت باتري به صورت يك باتري كوچك در 
باالي صفحه به نمايش در مي آيد كه با كاهش ميزان ظرفيت، خطوط 
ــوند. همچنين گاهي  ــم قرار گرفته اين باتري نيز حذف مي ش روي ه
ــات اين آيكون باتري با توجه به ميزان ظرفيت موجود، تغيير رنگ  اوق
مي دهد كه اين تغيير رنگ نيز نشان دهنده عادي يا بحراني بودن ميزان 
ــتگاهتان با ديگر دستگاه هاي  ــارژ باقي مانده است.دوست داريد دس ش
ــته باشد و به شكلي زيباتر و ساده تر ميزان ظرفيت  اندرويدي فرق داش
باقيمانده در باتري را مشاهده كنيد؟ نرم افزار Energy Bar به همين 
ــت. اين نرم افزار يك نوار اندازه گيري ظرفيت  ــده اس منظور طراحي ش
ــه مي توانيد آن را باالي صفحه نمايش دستگاه  باتري است كه هميش
ــاي تمام صفحه را اجرا  ــاهده كنيد. (حتي زماني كه برنامه ه خود مش
ــاد كنيد يا  ــن نوار را كم و زي ــما مي توانيد ضخامت اي ــد).  ش مي كني
رنگ هايي را براي درصدهاي مختلف از ظرفيت باتري مشخص سازيد 
ــج رنگ مختلف به ازاي هر 20 درصد از ظرفيت باتري). همچنين  (پن
ــط، راست چين، چپ چين) را نيز در  مي توانيد محل قرارگيري نوار (وس

باالي صفحه نمايش مشخص كنيد.

Google Play: http: /  / goo.gl / 7USzyP

 RAR for Android :عنوان
سيستم عامل: اندرويد 4/0 و باالتر

ــد فايل يا  ــايت ها هنگامي كه بخواهن ــياري از س بس
ــود در اختيار كاربر  ــراي دانل ــه اي از فايل ها را ب مجموع
ــازي كمك گرفته  قرار دهند از فرمت هاي رايج فشرده س
و فايل  يا فايل هاي مورد نظر را در قالب يك فايل فشرده 
ــد. چنانچه عادت  ــرار مي دهن ــران خود ق ــار كارب در اختي
ــه وبگردي بپردازيد  ــيد با تبلت و تلفن همراه ب كرده باش
ــت دانلود فايل هاي فشرده و استخراج محتواي  ممكن اس
ــد، زيرا دستگاه هاي  ــما كمي دردسرساز باش آنها براي ش

ــد و نمي توانيد  ــبي از اين نوع فايل ها ندارن ــتيباني مناس ــدي به طور پيش فرض پش اندروي
براحتي عمليات استخراج را به انجام برسانيد. 

ــدي خود ابتدا  ــتگاه اندروي ــتفاده بهتر از دس ــتند براي اس ــي كه حرفه اي هس كاربران
ــه مديريت فايل  روي آن نصب مي كنند كه ES File Explorer نمونه اي از  يك برنام
آنها به شمار مي رود. اين نرم افزارها مي توانند تا حدي امكانات اوليه براي استخراج محتواي 
فايل هاي فشرده را در اختيار شما قرار دهند، اما ايجاد فايل هاي فشرده، تعمير فشرده هاي 
ــتخراج محتواي فايل هاي فشرده چندبخشي و... جزو مواردي است كه با  آسيب ديده، اس
اين ابزارها نيز پشتيباني نمي شوند. براي رفع اين مشكل، شركت سازنده نرم افزار معروف 
 RAR for Android ــوان ــزار خود را با عن ــدي از نرم اف ــخه جدي WinRAR نس

مختص سيستم عامل اندرويد منتشر كرده است. 
ــه  ــت ك ــد اس ــال قدرتمن ــن ح ــاده و در عي ــا روش كار س ــزاري ب ــزار اب ــن نرم اف اي
ــگاري را در اختيار  ــاد و رمزن ــتخراج، ايج ــرده اعم از اس ــل فايل هاي فش ــت كام مديري
ــاده را نيز در  ــت فايل س ــوق يك مديري ــن نرم افزار ف ــالوه بر اي ــرار مي دهد. ع ــما ق ش
ــرده در  ــاد فايل هاي فش ــن ايج ــكان مي دهد ضم ــما ام ــه ش ــذارد و ب ــان مي گ اختيارت
ــون  ــي همچ ــاي مختلف ــوا از فرمت ه ــتخراج محت ــه اس ــاي RAR و ZIP، ب  فرمت ه

ZIP ،TAR ،GZ،BZ2 ،XZ، 7z، ISO، ARJ و  RAR  نيز بپردازيد.

Google Play: http: /  / goo.gl / 0dDyDr
Cando: http: /  / goo.gl / 70FMwX
Bazaar: http: /  / goo.gl / 09NmxO

Snakes and Ladders in Aquarium :عنوان بازي
سيستم عامل: اندرويد 2,2 و باالتر، آي.او.اس 4,3 و باالتر

ــت كه  ــار و پله از بازي هايي اس م
ــدارد. قانون  ــاز چنداني به معرفي ن ني
بازي نيز بسيار ساده است. هر بازيكن 
يك بار حق دارد تاس بيندازد. هر عدد 
ــزان حركت آن  ــان دهنده مي تاس نش
ــت و هر  بازيكن روي صفحه بازي اس
بازيكني كه بتواند زودتر به خانه شماره 

100 برسد، برنده بازي خواهد بود. البته فراموش نكنيد در ميان راه 
ــانيد، مي توانيد با باال رفتن از  ــان را به نردبان ها برس چنانچه خودت
ــرعت شماره ها را پشت سر بگذاريد و در صورتي كه نيش  نردبان، بس
مارها نصيب شما بشود تا دم مار به پايين رفته و ممكن است بازي 

برده را ببازيد!
ــري را نداريد و مي خواهيد  ــر حوصله بازي هاي وقتگير يا فك اگ
براي دقايقي با كودكتان سرگرم باشيد يا حتي يك مسابقه شانسي 
ــد از بازي ــواده آغاز كنيد مي تواني ــر اعضاي خان ــره را با ديگ دونف

Snakes and Ladders in Aquarium كمك بگيريد. در 
ــه زدن روي صفحه  ــا كاري كه بايد انجام دهيد ضرب ــن بازي تنه اي
ــتيباني از  ــت! اجراي تك نفره و دونفره، پش ــراي چرخاندن تاس اس ب
ــتي بازيكن ها روي صفحه،  ــد صفحه بازي، حركت خودكار يا دس چن
گرافيك فوق العاده زيبا و بهره مندي از افكت هاي زيباي زير آب و زبان 

فارسي، از امكاناتي است كه در اين بازي مشاهده مي شود.
Google Play: http: /  / goo.gl / Zecfiv
Bazaar: http: /  / goo.gl / C3tvp9
iOS: http: /  / goo.gl / XkpF0J
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تالش

رامين فتوت

ــك دهه پيش كه كم كم تلفن هاي همراه  كمتر از ي
ــد، كسي فكر نمي كرد  ــمند مي ش با آزمون و خطا هوش
ــم بتوانند  ــراد عادي ه ــيم كه اف ــه جايي برس روزي ب
ــخصي را از تلفن همراه خود طلب كنند. در  نيازهاي ش
ــاده به پايه اي  ــاخت يك برنامه رايانه اي س آن زمان س
ــتن زبان برنامه نويسي نياز داشت كه خود  قوي و دانس
ــتلزم مطالعه و آموزش هاي زيادي براي ماهر شدن  مس
ــده اي جديد به نام تلفن  ــود. در اين حين با ظهور پدي ب
ــمند و استقبال گسترده از آن، دنياي برنامه نويسي  هوش
ــبت نوپا به نام متن باز  ــد و مفهومي به نس دگرگون ش
ــورد توجه قرار  ــته در دنياي فناوري م ــبت به گذش نس

گرفت. 

ــازنده برنامه هاي مختلف  ــركت هاي س ابتدا فقط ش
توليد مي كردند، اما بتدريج با شكسته شدن انحصار چند 
ــردم، جريان جديدي  ــركت و واگذاري اين امر به م ش
ــرفت  ــاهد پيش ــكل گرفت كه اين روزها بوضوح ش ش
ــمند بويژه  ــتيم. امروزه كاربران تلفن هاي هوش آن هس
اندرويدي، قادرند با كمترين ميزان دانش برنامه نويسي 
ــازند. اين  ــاده و كاربردي بس و كدزني، برنامك هاي س
تغيير خوشايند در حوزه نرم افزاري اتفاق افتاده است، اما 
ــخت افزار بسيار نو پاست و جاي كار زيادي  در بحث س

دارد.
گرچه حركت هاي كم و بيش كوچك و بزرگي براي 
ــت،  ــخت افزاري رخ داده اس ــن باز كردن قطعات س مت
ــد آنچه در حوزه نرم افزار اتفاق  اما هنوز اين اتفاق مانن
افتاده، پيش نيامده تا شاهد بستري مثل اندرويد باشيم 
ــار كاربر قرار دهد. با وجود  ــه آزادي زيادي را در اختي ك
ــال ها  ــي كه از س جنبش هاي اميدواركننده مانند جنبش
ــد  ــت افراد در نقاط مختلف جهان آغاز ش پيش به دس
ــه امروز غول هاي نرم افزاري صنعت آي.تي را به زانو  ك
ــاهد چنين حركتي در مورد سخت افزار  درآورده هنوز ش
ــان جوان در گوشه و كنار  ــتيم. به هر حال مهندس نيس

جهان در حال كار روي 
ــتند؛  موضوع هس ــن  اي
به عنوان نمونه بوستجان 
ــز آمبروزيج  مولج و جان
ــتند  هس ــي  مهندس دو 
ــور جدي روي  كه به ط
سخت افزارهاي متن باز 
مطالعه و تحقيق كرده اند و در نهايت توانسته اند اختراع 

جالبي داشته باشند.

ظهور ايده
ــي از موضوعاتي كه در  ــى كه جانز براي يك هنگام
سر داشت در اينترنت جستجو مي كرد، ناگهان جرقه اي 
ــد  ــد. وبگردي آن روز جانز باعث ش ــش زده ش در ذهن
ــه پيش از آن  ــي چيزي را پيدا كند ك ــال اتفاق وي كام
ــد  ــنا ش ــت؛ او با پروژه اي آش هيچ اطالعي از آن نداش
ــر و صداي زيادي به پا كرده و توانسته  كه اين روزها س
طرفداران زيادي را از سراسر جهان به سوي خود جذب 
ــر مي تواند به  ــراه متن باز كه كارب ــد؛ تلفن هاي هم كن
آساني بنا به ميل خود قطعات آن را تعويض يا جايگزين 
ــتجان متوجه شدند  كند. پس از اين موضوع جانز و بوس
چند سالي است كه كاربران مي توانند با دانش نه چندان 
ــمند توليد  زيادي نرم افزار هاي مختلف براي تلفن هوش
ــخت افزار تلفن اين اتفاق نيفتاده  كنند، اما هنوز براي س
است. بنابراين آنها با كلي تحقيق به اين نتيجه رسيدند 
ــا به دانش خود بتواند  ــازند كه هر كاربري بن چيزي بس
ــمندش را  ــخت افزاري تلفن هوش ــه كمك آن نياز س ب

برطرف كند. 
ــت دارد تلفن همراهش  براي مثال كاربري كه دوس
دماسنج هم داشته باشد، مي تواند تلفن هوشمندش را به 
ــيله مجهز كند. روي كاغذ ساخت چنين چيزي  اين وس
ــا در عمل توليد يك قطعه  ــيد، ام ممكن به نظر مي رس
ــر اين كه بتوان آن را  ــخت افزاري با كيفيت عالوه ب س
ــرد متن باز هم  ــمندي متصل ك به هر نوع تلفن هوش
ــوار بود. تحقيقات و مطالعات اين دو  ــيار دش باشد، بس
ــد  ــت درنهايت به طراحي قطعه كوچكي منجر ش دوس
كه به آساني قابليت اتصال به تلفن هوشمند را داشت و 

مي شد با آن قطعات ديگري را با تلفن همراه پيوند داد. 
ــان را USB2Go گذاشتند، زيرا بردي  آنها نام ايده ش
ــت به آساني از طريق درگاه  كه ساخته بودند مي توانس

يو.اس.بي به تلفن هوشمند متصل شود.

آينده
هم اكنون جانز و بوستجان توانسته اند نمونه اوليه اي 
ــزي را از  ــازند و نتايج موفقيت آمي ــود را بس ــده خ از اي
ــته از  ــد. گرچه اين تيم دو نفره توانس ــت كنن آن درياف
ــاخت يك قطعه سخت افزاري كه با  مرحله طراحي و س
ــهل انگاري مي تواند هزينه زيادي را به  كوچك ترين س
سازنده تحميل كند به سالمت عبور كنند، اما درمرحله 
ــرمايه گذار و توليد انبوه  ــذب س ــوط به ج ــه مرب دوم ك
ــده اند.  با توجه به همين  ــت، با مشكل مواجه ش كاالس
ــايت كيك  ــت ايده خود را روي س موضوع اين دو دوس
ــتارتر (Kickstarter.com) كه با اتكا به مفهوم  اس
جمع سپاري بودجه الزم براي اجرا و عملي كردن اوليه 

ايده هاي نو را جمع آوري مي كند، قرار دادند.
ــر چه زودتر  ــتجان اميدوارند بتوانند ه ــز و بوس جان
ــا عالوه بر  ــانند ت ــان را به توليد انبوه برس محصول ش
ــي ديگر در راه  ــاز عالقه مندان، گام ــخگويي به ني پاس

سخت افزارهاي متن باز برداشته شود.

USB2Go چيست و چگونه كار مي كند؟
ــت كه روي آن  ــك برد كوچك اس USB2Go ي
تراشه اي ميكرو كنترلر ARM Cortex-M3 وجود 
ــتقيم به درگاه ميكرو  ــطه اي مس دارد و بدون هيچ واس
ــود.  ــمند اندرويدي وصل مي ش ــي تلفن هوش يو.اس.ب
ــرژي مورد  ــود ان ــه برد به تلفن وصل مي ش ــا ك از آنج
ــن مي كند و نيازي  ــتگاه تامي ــاز خود را از باتري دس ني
ــه كمك اين برد كاربر  ــه منبع انرژي خارجي ندارد. ب ب
ــنج، نوسان نما و  مي تواند گجت مورد نيازش مانند دماس
گجت هاي پزشكي را به تلفن همراه متصل و براي آن 

كاربرد تعريف و از آن استفاده كند. 
 API ــعه دهنده هاي اندرويد مي تواند به كمك توس
ــده  ــته ش ــوي اين تيم دو نفره نوش اختصاصي كه از س
ــرد تعريف كند. كاربران  ــاي مختلفي را براي ب كاربرد ه
عادي هم كه دانش برنامه نويسي ندارند مي توانند با يك 
ــاده ـ كه هيچ نيازي به برنامه نويسي  ابزار گرافيكي س
ــد. جانز و  ــرد تعريف كنن ــود را براي ب ــدارد ـ نياز خ ن
ــتجان برنامكي مخصوص براي اين برد نوشته اند  بوس
ــر، ولتاژ و جهت چرخش  ــاني ميزان آمپ تا بتوان به آس

پروانه يك موتور متصل به برد را تغيير داد.
ــا ولتاژ  ــي ب ــق درگاه يو.اس.ب USB2Go از طري
حداقل 5 ولت و توان 500 ميلي آمپر تغذيه مي شود كه 
مي توان از آن انرژي مورد نياز حسگرهاي خارجي، ليزر، 
ال.اي.دي، حسگرهاي تصويربرداري، موتور و بسياري 
وسايل ديگر را دريافت كرد. حداكثر سرعت انتقال داده 

درگاه يو.اس.بي اين برد 12 مگابايت بر ثانيه است.

ايده اى كه هر نوع گجتي را به تلفن هوشمند متصل مى كند

بــــرد متن بـاز

نام: جانـز آمبروزيـج (Janez Ambrožič) و 
(Boštjan Mulej) بوستجان مولج

محل تولد: اسلوني
USB2Go :نام ايده

usb2go.org :وبسايت

پيشـنهادها و انتقادهاي خـود را درباره 
تـالش اين هفته با ما در ميان بگذاريد. 
كليك حرف هاي شـما را به گوش جانز 
و بوسـتجان مي رساند. شـايد در آينده 
نه چنـدان دور يكي از اعضاي طرح آنها 
شـديد! عالوه بر اين، كليـك از افرادي 
كه توانسته اند ايده دانش بنيان خود در 
فضـاي آي. تـي را به يك كسـب و كار 
تبديل كنند براي درج سرگذشت شـان 
اسـتقبال مي كنـد. از ايـن رو مـا را از 
شنيدن داستان هاي خود محروم نكنيد.    

آدرس ايميل: 
Click@jamejamonline.ir

شماره پيامك: 300011226  

كارآفرين ها اغلب از هم مي پرسند يك شريك خوب چه ويژگي هايي بايد 
داشته باشد؟ معموال يك فهرست استاندارد از ويژگي هايي كه در يك شريك 
ــت كه اعضاي تيم بايد  ــود وجود دارد، اما مهم ترين نكته اين اس بايد پيدا ش

ــند. براي مثال يك  مكمل مهارت هاي يكديگر باش
ــن هاي  ــب هكر، عجول و طراح براي اپليكيش تركي
موبايل تركيب خوبي است. با اين حال جسيكا آلتر، 
شريك و مديرعاملFounderDating  اعتقاد 
دارد شريك  بودن به اين معني نيست كه دو نفر در 
يك جبهه باشند. او بر اين باور است چگونگي دعوا 
كردن دو شريك، يكي از مهم ترين داليل موفقيت 
يك استارت آپ است. يكي از موارد كليدي كه بايد 

در جستجوي يك شريك به آن توجه كرد، اين است كه شما چگونه دعوا مي كنيد. براي 
ــتيد واقعا با هم كار  ــه بدانيد آيا مي توانيد بخوبي با يكديگر كار كنيد، مجبور هس اين ك
 Startup Weekend كنيد. اين كار مي تواند شروع يك پروژه جانبي باشد، چه در
يا ديگر رويدادهاي كامپيوتري، يا چند ماه كار تمام وقت 
ــي كه  ــا يكديگر يا تركيبي از اين گزينه ها. به هر روش ب
ــد، بايد چيزي را با يكديگر  ــد آن را انجام دهي مي خواهي
بسازيد. واقعا اهميتي ندارد در نهايت به محصول درست 
برسيد يا نه، ولي سرانجام باز هم جاهايي وجود دارد كه 
ــيد: آيا  در آن با يكديگر اتفاق نظر نداريد. از خود مي پرس
با هم مخالفت داشتيم؟ اگر با هم مخالفت نداشتيد، شايد 

جا دارد كه در مورد يك رابطه  طوالني تر فكر كنيد. 
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اگر از مطالب اين صفحه راضى هستيد، عدد 46789 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

با

 37 درصد بازي هاي استيم 
تا به حال بازي نشده اند

 Ars Technica بنابر نتايج تحقيق بسيار جالب
ــتيم، 37 درصد  ــوب عرضه بازي اس ــبكه محب روي ش
ــيو بازيكنان خاك  ــده، كنج آرش بازي هاي خريداري ش
ــاه به صورت  ــده به مدت دو م ــايت ياد ش مي خورد. س
تصادفي در اطالعات 172 ميليون شناسه استيم سرك 

كشيده تا به اين نتيجه دست پيدا كند.

ــت،  ــان هزاران عنوان بازي اس ــتيم ميزب اكنون اس
ــي  ــيار از ديگران پيش اما دو عنوان رايگان با فاصله بس
ــدود 25/9 ميليون بازيكن و ــد: Dota 2 با ح  گرفته ان
  Team Fortress 2 با 20/3 ميليون بازيكن. مقام سوم را
 Half Life: Lost Coast با 12/77 ميليون دارنده 
ــت. بقيه 20 عنوان اول هم  ــه خود اختصاص داده اس ب
ــت.  ــركت Valve اس ــا بيش در اختيار عناوين ش كم

عناويني مانند: 
Counter Strike: Source, Half Life 2: 
Deathmatch, Left 4 Dead 2, Counter 
Strike, Half-Life 2, Portal, Counter 
Strike: Condition Zero, Day of Defeat, 
Deathmatch Classic, Ricochet, Coun-
ter Strike: Global Offensive, Day of 
Defeat: Source, Portal 2 و Half-Life: 
Episode One. 

ــترين  بيش ــت  فهرس در  ــر  حاض ــوان  عن ــا  تنه
ــت، بازي ــود Valve نيس ــه از خ ــده ها ك ــازي ش  ب

ــام 14   The Elder Scrolls V: Skyrim در مق
ــده، Civilization V در مقام 16 با  ــا 5/94 دارن ب
ــام  ــده و Gary’s Mode در مق ــون دارن 5/84 ميلي
ــا تفاوت زيادي  ــتند. ام 18 با 5/35 ميليون دارنده هس
ــا وجود دارد. در ازاي 2/1  ــته ها و بازي كرده ه بين داش
 ،Half-Life 2: Lost Coast ــر بازيكن ميليون نف
ــد. همچنين با  ــر آن را بازي نكرده ان ــون نف 10,7 ميلي
ــون Dota 2 و  ــت را عناويني چ ــه صدر فهرس اين ك
ــي نگاهي  ــد، وقت ــرق كرده ان Team Fortress 2 ُق
ــده بيندازيم، عناويني مانند  به تعداد بازي هاي انجام نش
 Modern Warfare 2 Warframe ،Terraria
ــت قرار  ــن فهرس ــي در اي و Borderlands 2 همگ
ــرات گزارش هاي  ــيم و تاثي ــد بايد منتظر باش مي گيرن
ــال هاي آينده روي صنعت بازي هاي  اينچنيني را در س
ويدئويي ببينيم. بدون اغراق مي توانم ادعا كنم طي دهه 
ــده بايد كم كم با بازي هاي كامل خداحافظي كنيم و  آين
ــال رايگاني بگذاريم كه  ــه پا به دنياي بازي هاي مث هم
ــد. چرا اختالف  ــا بيداد مي كن ــالف طبقاتي در آنه اخت
طبقاتي؟ وقتي يك بازيكن ماه ها عرق مي ريزد تا دو يا 
ــير قوي تر در يك بازي كسب كند و تازه به  ــه شمش س
مرحله پنجم بازي برسد، بعد ناگهان تازه واردي ديگر با 
ــير و زره را خريداري  پرداخت صد دالر قوي ترين شمش
كرده و يكروزه ركورد گيمر زحمتكش را مي زند، چيزي 

جز اختالف طبقاتي به نظر مي آيد؟!

خبر داغ

مجيد رحماني

بيشتر مخاطبان، شركت يوبي سافت را با بازي هايي 
 Splinter Cell يا Assassin’s Creed مثل
ــابقه اي عالقه  ــر به بازي هاي مس ــند اما اگ مي شناس
ــته باشيد، حتما مي دانيد كه اين تنها EA نيست  داش
ــك تجربه آركيدگونه و مفرح  تا با NFS هاي خود ي
ــتن مجموعه هاي  ــد. با كنار گذاش ــما هديه ده به ش
ــازي  ــمو و فورتزا به دليل ماهيت شبيه س گرن توريس
ــايد NFS را مخصوصا  ــري كه دارند، ش و حرفه اي ت
ــال هاي اخير بتوان در  با جان گرفتن مجددش در س

سبك ماشين سواري آركيد بي رقيب دانست. 
يوبي سافت و مجموعه Trials اين شركت، مامن 
اين دسته از افراد است! اين مجموعه همواره به سبب 
ــخت و چالش انگيز اما در عين حال  ارائه تجربه اي س
ــرگرم كننده مشهور بوده است، پس دليلي  جذاب و س
ــخه بازي بخواهد اين شهرت را  ندارد جديدترين نس
تغيير دهد. مراحل بازي كه به مرور سخت تر مي شود 

ــكوبازي با موتور، پرش از  ــاي بازيكن در س توانايي ه
موانع و حفظ تعادل را به آزمون مي كشد. مراحل بازي 
ــده و به ياد ماندني طراحي شده اند  آن قدر حساب ش
كه شك نداشته باشيد هر يك از آنها را چند بار تجربه 

خواهيد كرد. 
ــازنده تالش كرده با معرفي  ــركت س با اين كه ش
مسيرهاي چالش انگيز جديد، Fusion را تازه جلوه 
دهد اما بازي در واقع روي اسكلت نسخه هاي موفق 
ــتداران اين  ــت. به هرحال دوس ــين بنا شده اس پيش
ــدن مراحل  ــه همچنان مي توانند از اضافه ش مجموع
ــذت ببرند. فيوژن، اولين  جديد و چالش هاي متنوع ل
ــتم اين مجموعه به شمار مي رود و  ــخه نسل هش نس
اين نگاه به آينده را نه تنها از پلتفرم هاي هدف بازي 
ــو و تصاوير پس زمينه نيز مي توان  بلكه از طراحي من

متوجه شد. 
ــفالت  ــه با جاده ها و آس ــان به جاي اين ك بازيكن
ــات  ــتر روي صفح ــند، بيش ــته باش ــر و كار داش س
ــواري مي كنند و از روي  ــيدي موتورس انرژي خورش
ــناور مي پرند. يكي از ايرادهاي بازي،  هوايپماهاي ش
ــختي بازي با هوش مصنوعي است، به  تغيير دادن س
ــن معني كه حتما براي تان اتفاق خواهد افتاد كه به  اي
ــيري قرار مي گيريد كه جز مانع با چيز  ــتباه در مس اش
ــيرهايي  ــري نمي توان توصيفش كرد. چنين مس ديگ
ــازي ناگهان از  ــختي ب ــود س ــه باعث مي ش در مرحل
ــد و خب  ــته باش ــخت جهش داش ــان به خيلي س آس
ــختي ناگهاني خوشحال نمي شود.  هيچ كس از يك س

ــن دو مرحله با يك  ــه بين اي ــت كم اگر در فاصل دس
ــته براي افزايش  جهش همراه نبوديم و روندي پيوس
 سختي رخ مي داد، به تجربه لذت بخش بازي لطمه اي

 وارد نمي شد. 
در بازي سيستمي وجود دارد كه براي نمايش روند 
ــت. با كسب مدال ها و  ــرفت بازيكن در بازي اس پيش
آيتم هاي قابل جمع آوري مرحله، اين سيستم به شما 
ــوار و  پاداش مي دهد كه با آن مي توانيد براي موتورس
موتور خود، تجهيزات و وسايل زينتي بخريد و به بيان 
ساده تر آنها را شخصي سازي كنيد. شيوه اي كه براي 
ــترس قرار گرفتن تجهيزات و امكانات طراحي  در دس

Trials Fusion :عنوان انگليسي بازي
PC، PS4، Xbox One، X360 :پلتفرم

Ubisoft :ناشر
RedLynx :سازنده

سبك: مسابقه اي
امتياز: 8

المپ تايتان ها

ــته گيم پلي، حتي سبك  اسلحه، حركات، هس
ــي بازي، پيش از اين در بازي هاي بزرگ  گرافيك
ــود را كرده اند؛ اما مثل  ــك هم جادوي خ و كوچ
 Gears of War ــي همچون بازي هاي بزرگ
ــي از  ــاهد يك ــا Assassin’s Creed، ش ي
ــجم ترين تجربه هاي اول شخص  بهترين و منس
ــتيم. داستان سقوط تايتان  طي دهه گذشته هس
ــري در  در آينده اي دور و در ميان كلوني هاي بش
ــيك و مدرن  ــاختمان هاي ش فضا رخ مي دهد. س
ــري در تضاد با طبيعت سبز، منظره جالبي را  بش
پديد آورده اند. بي شك بهترين گرافيك را نسخه 
 X360 رايانه هاي شخصي ارائه مي كند و نسخه
ــبختانه كنترل بازي از اين  ــن را. خوش ضعيف تري

سياوش شهبازي

ــر گرافيك  ــان بوده و اگ ــض اجباري در ام تبعي
ــخه را كه بازي كنيد  ــد، هر نس برايتان مهم نباش

لذت خواهيد برد. 
ــد،  ــان را مي تازان ــقوط تايت ــور س ــه موت آنچ
فرصت هاي بسيار براي مانوردهي در مراحل است. 
مي توانيد روي ديوارها راه برويد و پرش هاي بلند 
ــام دهيد. تركيب اين مبارزات داغ ميان زمين  انج
ــاي  و هوا با فرو رفتن در قالب ربات هاي غول آس
ــالوده اي ساخته كه مي تواند  موسوم به تايتان، ش
ــن خيلي از فيلم هاي بزرگ هاليوودي را به  اكش
حاشيه براند. گيم پلي مانوردهي دو مكانيزم اصلي 
ــوار. كار هر  ــرش دوبل و دويدن روي دي دارد: پ
ــت؛ اولي اين امكان را براي بازيكن  دو واضح اس
فراهم مي كند كه به ارتفاعات نسبتا بلند دسترسي 
ــطوح  پيدا كند و دومي نيز به او اجازه مي دهد س

عمودي را به سهولت سطح زمين در نوردد. 
امكان دويدن روي ديوار با يك پرش زاويه دار 
بموقع برايتان فراهم مي شود. ممكن است دشمني 
ــك كوچه ببينيد؛ مي توانيد با دويدن روي  را در ي
ــه كنيد و در ميان راه  ــتقيما به وي حمل ديوار مس
از ديواري به ديوار ديگر بپريد. شايد هم بخواهيد 
ــا زمين يك فضاي عريض را طي  بدون تماس ب
ــد. در اين حالت از بام اولي پرش دوبل كرده،  كني

از روي بيلبوردي كه آن بين مستقر شده مي دويد 
ــه بام دوم مي پريد،  ــا يك پرش دوبل ديگر ب و ب
ــي پيدا كرد؟  ــا چطور مي توان به بام ها دسترس ام
ــا پرش زيگزاگي  ــت! يكي از آنه راه كه زياد اس
ــبك شاهزاده  ــاختمان، به س بين ديوارهاي دو س
ــت. راه ديگر هم شيرجه زدن از پنجره  پارس اس
ــاختمان و پرش دوبل كردن به  طبقه آخر يك س

بام روبه روست. 
ــازندگان  ــك كه س ــركات آكروباتي ــم ح حج
ــي بازي خلق  ــاده و دو مكانيزم ــته س براي هس
ــت. گفتني  ــين برانگيز اس ــا تحس ــد، واقع كرده ان
ــن حركات، بازي  ــت با وجود ظاهر پيچيده اي اس

Titanfall :عنوان انگليسي بازي
Xbox One، X360، PC :پلتفرم

Electronic Arts :ناشر
Respawn Entertainment :سازنده

سبك: شوتر اول شخص
امتياز: 9
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ازي

ــي از خوانندگان كليك ايميل زده بود و بازي هاي  يك
مستقل را دخترانه و سوپر ماريو را كه همچنان جزو پنج 
بهترين بازي برتر تاريخ است، كودكانه خطاب كرده بود. 
ــي نيست كه اين گونه  البته اين خواننده گرامي تنها كس
فكر مي كند، به همين دليل تصميم گرفتيم در هفته هاي 
ــوص اين كه چرا  ــتون، مطلبي درخص آينده در همين س
ــت بنويسيم و  ــبك هاي ديگر نيز احترام گذاش بايد به س
صحبتي با شما داشته باشيم. اما برسيم به بازي هاي اين 
هفته. سري بازي هاي Rayman جدا از طراحي مرحله 
ــبك هنري منحصر به فرد و  و گيم پلي، همواره بابت س
ــتايش شده اند. خالق دو نسخه اخير اين مجموعه  گيرا س
استديوي يوبي ارت، اين هفته بازي جديد خود يعني فرزند 
ــراي تمام پلتفرم هاي  ــنايي را به صورت ديجيتال ب روش
ــر خواهد كرد. بازي در  اصلي نسل هفتم و هشتم منتش
ــكوبازي دو بعدي با المان هايي از نقش آفريني  سبك س
ــت. اين دختر  ــك دختر اس ــتان، ي ــوده و كاراكتر داس ب
Aurora نام دارد و بايد خورشيد و ماه و ستارگان را كه 
Blak Queen ربوده، بازستاند و صلح و آرامش را بار 
ديگر به سرزمين Lemuria هديه دهد. سبك هنري 
 بازي بيشتر از آن كه يادآور كارهاي يوبي ارت باشد، شبيه

 Studio Ghibli است. 

ــاب طبع هواداران كتاب هاي  دومين بازي اين هفته ب
ــوپر قهرماني است. يكي از  ــخصيت هاي س كاميك و ش
محبوب ترين شخصيت هاي مارول يعني مرد عنكبوتي با 
مرد عنكبوتي شگفت انگيز 2 بازگشته است. اين بازي در 
ــود كه جديدترين فيلم سينمايي اين  حالي وارد بازار مي ش
ــينما مي رود.  مجموعه نيز تا چند وقت ديگر روي پرده س
ــاني كه نسخه قبل را بازي كرده اند بدانند داستان اين  كس
ــده و قرار است حوادثي غير  ــخه، از ادامه آن شروع ش نس
ــن  ــه را در فيلم خواهد بود از ديد يك تجربه اكش از آنچ

ماجرايي سوم شخص روايت كند. 

 PC ــه منحصر به ــومين بازي اين هفته ك و اما س
ــتقل در سبك  ــت. يك بازي مس بوده Daylight اس
ــوان، در يك  ــما در نقش يك دختر ج ــناك كه ش ترس
بيمارستان متروكه به هوش مي  آييد و تنها منبعي نوري 
ــت. نمي دانيد  ــد، تلفن همراه تان اس ــه در اختيار داري ك
ــتان افتاده يا شما چگونه به  ــر بيمارس چه اتفاقي بر س
ــنيدن صداها و زمزمه هايي  ــا راه يافته ايد ولي با ش آنج
كه تعقيب تان مي كنند، چاره اي جز فرار نداريد. پس در 
باتري تلفن همراه خود صرفه جويي كرده و راه خروج را 

در اين تجربه ترسناك و جذاب پيدا كنيد.

بازى هفته

ــت، اما راستش چيزهايي  ــده به نوبه خود جالب اس ش
ــدن در اختيارتان قرار مي گيرند آن قدر  كه براي خري
ــتند تا شما را مجاب به پرداخت هزينه اي  معقول نيس

بكنند كه پولش را به زور به دست آورده ايد. 
ــخه بويژه  ــت اين نس ــاي مثب ــي از ويژگي ه يك
ــت مد ــي مرحله، بازگش ــدان طراح ــراي عالقه من  ب

ــگر  ــت كه در واقع ويرايش  Track Central اس
ــري راحت با اين  ــمار مي رود. كارب مرحله بازي به ش
ــار عالقه مندان قرار  ــي فوق العاده در اختي ابزار فرصت
ــد تا مراحل دلخواه خود را طراحي كرده و آنها  مي ده
ــتمي نيز در  ــتراك بگذارند. سيس ــا ديگران به اش را ب

بازي وجود دارد كه بهترين مسيرهاي ساخته شده  از 
سوي كاربران را انتخاب مي كند. 

بازي اين قابليت را دارد كه تا سقف چهار بازيكن 
به صورت آفالين در مراحل بازي كه فعال شمارشان 

ــر بپردازند. ويژگي  ــت، به رقابت با يكديگ ده عدد اس
ــايد چندان حائز اهميت نباشد اما  مثبتي كه گرچه ش
ــي، تنوعي براي  ــگام مهماني هاي خانگ مي تواند هن
ــايد  ــودن فراهم كند، اما ش ــردن از دور هم ب لذت ب
ــخه را معرفي سيستمي  بتوان بهترين ويژگي اين نس
جديد FMX دانست. اين سيستم به بازيكنان اجازه 
ــت كنترلر، حركات  ــتفاده از آنالوگ راس مي دهد با اس
ــي عجيب و ديوانه وار در ميانه زمين و آسمان  نمايش

انجام دهند. 
ــتر در بازي و  اين ويژگي قطعا موجب تفريح بيش
ــود، ولي اتفاقات مربوط  سرگرم كننده شدن آن مي ش
ــول مرحله  ــدا از موانع رايج در ط ــن بخش، ج ــه اي ب
ــرفت بازيكن  ــت يعني حتي اگر روي ميزان پيش اس
ــته اصلي گيم پلي  ــند باز هم روي هس ــم موثر باش ه
ــيرها  تاثيري ندارند. عالوه بر موتورها، در بعضي مس
ــما داده مي شود  ــانس راندن يك ATV نيز به ش ش
كه تغييري مثبت در نمودار سرعت و جريان بازي به 
شمار مي رود. Trials Fusion نيز مانند گذشتگان 
خود بازي اي  است روي هم رفته لذت بخش اما همراه 

با لحظات نااميد كننده، تكراري و به خاطر ماندني. 
ــد، فيوژن  ــائل كنار بيايي ــا اين مس ــر بتوانيد ب اگ
چيزهايي بيشتر از آنچه انتظارش را داريد به شما ارائه 
ــراي گيم پلي اين مجموعه  ــد. فرمول كنوني ب مي كن
ــت،  ــش را پس داده و به اندازه كافي خوب اس آزمون
ــي به جلو رفتن در همين فرمول،  اما با چند فرم جزئ
ــيرهاي بازي را قبال  ــاس مي كنيم مس همچنان احس

تجربه كرده ايم. 

ــذارد و طولي  ــنگ تمام مي گ در آموزش آنها س
ــهولت انجام  ــخت ترين آنها را با س نمي كشد س
ــه حركت در  ــده ك ــد داد. همين باعث ش خواهي
نقشه ها به تنهايي يك پا شهر فرنگ باشد. تمام 
ــمار  ــار از فرصت هاي بيش ــه بازي سرش 15 نقش
ــتراتژي هاي حركتي است و  براي پياده سازي اس
امكان مانور در ساختمان ها در تركيب با حركات 
آكروباتيك، عمقي دوچندان براي اين شوتر اول 
ــخص فراهم كرده است. اين تنوع استراتژيك  ش
طبعا معناي ديگري هم دارد؛ هر آن ممكن است 
ــرار بگيريد! براي  ــورد هدف ق ــر نقطه اي م از ه
ــوم همه جانبه  ــتر در جريان اين هج اين كه بيش

قرار بگيريد، به يكي ديگر از قابليت هاي كنترلي 
بازي اشاره مي كنيم. 

ــدن روي ديوار، هر زمان كه اراده  هنگام دوي
ــرده و در همان حالت  ــد، مي توانيد توقف ك كني
 Wall Hang آويزان شده يا به اصطالح بازي
ــاني دشمنان  كنيد. در اين حالت مي توانيد به آس
ــد! از آنجا كه  ــان كني ــدف گرفته و نابودش را ه
ــكان بانان يا همان نيروهاي انساني پياده بازي  ُس
ــوع اين توانايي ها  ــي از پا در مي آيند، مجم براحت
ــايندي را رقم زده است. در اين بين  تعادل خوش
ــناي ديگر، يعني توانايي مشاهده  سه قابليت آش
اسكلت دشمنان از پس ديوار، نامرئي شدن نسبي 
و تقويت سرعت و بازيابي سالمت در بازي وجود 
ــقوط  ــد خيلي ديگر از خصايص س ــه مانن دارد ك
ــان اين بازي (مانند  ــان، خيلي بهتر از همتاي تايت
ــده اند. سالح ها  ــري كرايسيس) پياده سازي ش س
ــتند. تقريبا تمام  ــتثنا نيس ــن قاعده مس ــز از اي ني
ــه همان هايي  ــالح هاي بازي انواع تغيير يافت س
ــت كه در بازي هاي ديگر اين سبك ديده ايم  اس
ــا آكروباتيك ها تجربه جديدي را  كه در تركيب ب
خلق مي كنند. اما يكي از سالح هاي بازي را انگار 
ــند و آن هم  ــراي اين عنوان طراحي كرده باش ب
ــت. با  ــمند اس Smart Pistol يا تپانچه هوش
ــتن  اين تپانچه مي توانيد تيرهاي الزم براي كش
ــمن را يكجا شليك كنيد، اما براي تيراندازي  دش
با آن به چند ثانيه وقت نياز است تا با نگهداشتن 
هدفگير روي دشمن، آن را به تپانچه بشناسانيد. 
ــمن پيش از سر رسيدن زمان  در صورتي كه دش

ــود، وقت صرف شده نيز  الزم از تيررس خارج ش
ــدادي عضو رباتيك  ــد. هر تيم تع تلف خواهد ش
ــوند. اين  دارد كه با هوش مصنوعي كنترل مي ش
ربات ها به مرور به محل نبرد اعزام مي شوند و با 
كشتن سكان بانان يا حمل زخمي ها به نقاط امن، 
ــاني خود كمك مي كنند. هر  به هم تيمي هاي انس
تيم كه بتواند تعداد بيشتري از نيروهاي دشمن را 
ــدت زمان كمتر از بين ببرد، مي تواند تايتان  در م
خود را بسازد كه توسط يكي از اعضاي همان تيم 
ــد. اين ربات هاي غول آسا نقش  كنترل خواهد ش
تعيين كننده اي در نبردها دارند. نبرد بين تايتان ها 
ــتراتژيك تر از نبرد بين سكان بان هاست و بايد  اس
ــك انداز،  با دقت از قابليت هاي آنها، از جمله موش
ــتفاده كنيد. نكته  ــب دودزا و... اس ــل، بم مسلس
ــت كه سكان بان ها و  ظريف اين قسمت اين اس
تايتان ها هر دو به يك ميزان براي ديگري خطر 
ــوند. هر سكان بان به يك سالح  محسوب مي ش
ــكان بان ها  ــت. همچنين س ضد تايتان مجهز اس
مي توانند با پريدن به پشت تايتان ها نسبت به باز 
كردن صفحه تعبيه شده روي بدنه و از بين بردن 
مدارهاي داخلش اقدام كنند. در چنين حالتي اگر 
ــتم دفاعي مناسب مجهز نباشد يا  تايتان به سيس
ــته باشد،  يكي از هم تيمي ها را در كنار خود نداش
هدايتگر آن مجبور است به بيرون پريده و شخصا 

حساب متجاوز را برسد.
ــان يك تجربه  ــه كالم اين كه اگر دلت خالص
ناب در سبك شوتر اول شخص آنالين مي طلبد، 

به هيچ عنوان اين بازي را از دست ندهيد.  

OS Windows Vista SP2, Win 7 SP1, Win 8
CPU Intel Core i3 550 3.2GHz / AMD Athlon II X4 620 2.6 GHz
RAM 3 GBBGHZ

Graphics nVidia GeForce GTS450 / AMD Radeon HD770 (1GB)
HDD 8 GB

PC حداقل سيستم مورد نياز
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محمد بيك

ــتر منازل امكان دسترسي به اينترنت   امروزه در بيش
ــت. همان طور كه مي دانيد از سه نوع اينترنت  فراهم اس
ــاي  ــان اينترنت ه ــود؛ اول هم ــتفاده مي ش ــي اس خانگ
ــرعت  ــه امروزه به علت س ــت ك Dialup قديمي اس
ــتفاده مي كند. دوم اينترنت  ــي از آن اس  پايين كمتر كس
ــورداري از قابليت  ــر برخ ــه عالوه ب ــت ك واي فاي اس
ــدادن در تمامي  ــكالتي نيز مانند آنتن ن جابه جايي، مش
ــاال دارند و  ــي و قيمت ب ــرايط آب و هواي ــق و ش مناط
ــتفاده را در منازل ايرانيان  ــومين نوع كه بيشترين اس س
دارد، اينترنت  ADSLاست. در اين مطلب قصد داريم 
ــات مربوط به مودم هاي ADSL را آموزش داده  تنظيم
ــتADSL  را نيز  ــتفاده wifi از اينترن ــاي اس و راه ه
ــته باشيد تمام  ــرح دهيم. در ضمن توجه داش برايتان ش
ــوي شركت ارائه كننده  اين تنظيمات و راهنمايي ها از س
ــترس بوده، فقط كافي  ــا يك تلفن قابل دس ADSL ب

است با قسمت پشتيباني اين شركت ها تماس بگيريد. 
ــت  ــر هنوز مودم ADSL تهيه نكرده ايد بهتر اس اگ
ــه اينترنت از  ــاب كنيد كه عالوه بر ارائ ــي را انتخ مودم
طريق lan يا پورت  usb امكان ارائه اينترنت از طريق 
wifi را نيز داشته باشد. اين روزها بيشتر مودم هاي ارائه 
ــده در بازار اين قابليت را دارند. اگر شما از مودم هاي  ش
ADSL قديمي تر كه امكان استفاده wifi از آنها وجود 
ندارد استفاده مي كنيد، بهترين راه استفاده از يك كارت 
ــه از طريق  ــت؛ يعني اين ك ــس روي رايانه تان اس وايرل
كارت شبكه اينترنت ADSL را گرفته، سپس از طريق 
 Share ــل يا لپ تاپ تان ــس آن را به موباي كارت وايرل
ــتفاده مي كنيد،  كنيد. اگر هم به جاي رايانه از لپ تاپ اس
ــاز نداريد؛ زيرا لپ تاپ ها هم  ــه نصب كارت وايرلس ني ب

كارت شبكه دارند و هم وايرلس. 
براي Share كردن اينترنت از روي كارت وايرلس 
ــه براي اين كار وجود دارد،  مي توانيد از نرم افزارهايي ك
ــتفاده كنيد يا روش adhoc را به كار ببنديد؛ روشي  اس

كه در شماره هاي قبلي كليك به آن پرداخته ايم. 

 ADSL تنظيمات مودم
ــراي ورود به صفحه تنظيمات مودم ADSL ابتدا  ب
در نوار نشاني مرورگرتان 1، 1، 168، 192 را وارد كنيد. 
ــاني رفتيد كادري باز مي شود كه  بعد از اين كه به اين نش

از شما نام كاربري و رمز عبور مي خواهد. 
اين نام كاربري و رمز عبور مربوط به صفحه تنظيمات 
ــت تا هر كسي به تنظيمات مودم  مودم ADSL شماس
ــد. نام كاربري و رمز عبور  ــته باش ــما دسترسي نداش ش
 admin همان كلمه ADSL ــياري از مودم هاي بس
ــت. اگر نشاني مودم و رمز و شناسه اش چنانچه گفته  اس

شد نبود، به راهنماي داخل جعبه مودم مراجعه كنيد. 

 تنظيمات مودم ADSL با استفاده از 
 setup wizard

ــت، اما  ــت به معناي جادوگراس واژه wizard در لغ
ــاي كمكي كوچكي گفته  ــاي نرم  افزار به برنامه ه در دني
ــود كه براي تنظيمات يك نرم  افزار، ابتدا يكسري  مي ش
ــام كارها را طبق  ــپس تم اطالعات را از كاربر گرفته س
سفارش كاربر انجام مي دهد. در بخش تنظيمات هريك 
ــد مي توانيد يك  ــه دقت كني ــاي ADSL ك از مودم ه
  quick setup يا Setup wizard گزينه با عنوان
ــدا كنيد. روي اين گزينه كليك كنيد. در هر مرحله  را پي
ــك فرم كوچك وجود دارد كه در اينجا به آنها خواهيم  ي

پرداخت:
VCI و VPI مرحله 1 ـ تنظيمات مربوط به

ــايي مقصد بعدي  ــراه VCI براي شناس VPI  هم
ــلول در زمان عبور به وسيله يكسري سوئيچ هاي  يك س
ATM به كار مي رود و مسيرش را به سمت مقصد طي 
مي كند. VPI نيز براي كاهش جدول سوئيچينگ براي 
ــير مشترك دارند، مفيد  بعضي حلقه هاي مجازي كه مس
ــت. به بيان ساده تر اين دو عدد بسادگي به تجهيزات  اس
ــاط برقرار  ــد ارتب ــاط مي گوي ــرف ارتب DSL در دو ط
 VCI و VPI ــع وارد كردن ــود. براي اين كه موق مي ش
 VPI  ــتباه نكنيد، توجه داشته باشيد عدد مربوط به اش
كوچك تر از VCI است. توجه داشته باشيد اگر VPI يا 

VCI را اشتباه وارد كنيد به هيچ وجه نمي توانيد اينترنت 
داشته باشيد! در خيلي از موارد  VPIو VCI به ترتيب 
ــتيبان  ــت. عدد مربوط را نيز مي توانيد از پش 0 و 35 اس

ADSL يا مخابرات محل سكونت تان بپرسيد. 
مرحلـه 2 ـ  تنظيمات مـودم ADSL – پروتكل 

ارتباطي
ــود پروتكل  ــيده مي ش ــما پرس ــن مرحله از ش در اي
 PPPOE ــش گزينه ــت. در اين بخ ارتباطي تان چيس

را انتخاب كنيد.
عبـور رمـز  و  كاربـري  نـام  ـ   3  مرحلـه 

Username، Password 
ــه و پسوردي است كه  ــمت مربوط به شناس اين قس
ــركت ارائه كننده ADSL گرفته ايد كه بايد در اين  از ش

قسمت وارد كنيد. 
 WiFi مرحلـه 4ـ تنظيمـات مربـوط بـه شـبكه 

يا شبكه بي سيم
ــت و  ــاي وايرلس اس ــه مختص مودم ه ــن مرحل اي
ــد. حاال نوبت  ــن تنظيمات را ندارن ــيمي اي مودم هاي س
ــي كه مودم  ــبكه وايرلس ــت كه براي ش ــيده اس آن رس
ــمي تعريف كرده و براي  ــان ارائه مي كند اس ADSLت
ــوردي نيز  ــود، پس اين كه هر كس نتواند به آن وصل ش
 SSID ــما بايد يك براي آن برگزينيد. در اين مرحله ش
 Service Set يا SSID ــم كنيد براي مودم تان تنظي
Identifier  در واقع يك شناسه براي شبكه بي سيم 
ــبكه  ــه SSID همان نام ش ــه طور خالص ــت. ب شماس
بي سيم است كه هنگام جستجوي شبكه هاي واي فاي 
ــترس قرار مي گيرد.  ــت يا لپ تاپ در دس ــا موبايل، تبل ب
اين اسم را هر چيزي كه دوست داريد مي توانيد انتخاب 
ــمي انتخاب كنيد كه  ــته باشيد اس كنيد، فقط دقت داش
ــايي باشد. تنظيمات  ــما قابل شناس خيلي راحت براي ش

امنيتي شبكه واي فاي را هم به ترتيب زير وارد كنيد:
روش  ــا  ي  Network Authentications  
WPA- اعتبار سنجي شبكه: براي اين قسمت گزينه

PSK را انتخاب كنيد. 
ــز  رم ــان  هم ــا  ي  Encryption key PSK   
ــز دلخواه تان را وارد كنيد.  ــمت رم واي فاي: در اين قس
ــت ! اين رمز  ــبكه WiFi شماس اين رمز در واقع رمز ش
ــته و بهتر است تركيبي  ــت كاراكتر داش بايد حداقل هش
ــيد اگر كسي  ــته باش ــد ! توجه داش از اعداد و حروف باش
ــد مي تواند از سهميه اينترنت شما  اين رمز را داشته باش

استفاده كند. 
ــا روش كدكردن ديتا:   WPA Encryption ي

اين گزينه را هم روي AES تنظيم كنيد. 
ــد، باز هم توجه داشته  تقريبا تنظيمات اوليه تمام ش
ــتيباني شركت  ــكلي پش ــيد در صورت بروز هر مش باش
ارائه كننده ADSL ملزم به رفع آن است. كافي است با 

يك تماس تلفني مشكل خود را مطرح كنيد. 

اگر از مطالب اين صفحه راضى هستيد، عدد 46710 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

اينترنت

تنظيمات اينترنت  اي.دي.اس.ال  و استفاده بي سيم  از آن

سوار بر اينترنت خانگي 
پرسرعت برانيد
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اگر از مطالب اين صفحه راضى هستيد، عدد 46711 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

بررسى و مقايسه

جواد ودودزاده

ــك (Mac)، با هر  ــگام كار با رايانه هاي م اگر هن
ــويد، براي عيب يابي آن بايد مراحل  ــكلي مواجه ش مش
ــتم ها  ــد تا بتوانيد ايراد اين سيس ــتاندارد را طي كني اس
ــورت انجام اين مراحل هيچ  ــد. البته حتي در ص را بيابي
ــيد،  ضمانتي وجود ندارد كه ايراد اصلي را پيدا كرده باش
ــك مي كند كه متوجه  ــما كم ــا اين كار حداقل به ش ام

شويد ايراد از كجاست و راه حل احتمالي آن چيست؟ 
توجه به هر نوع خطا و رفتاري كه انجام آن موجب 
ــكال هايي مي شود، راهنماي خوبي براي  بروز چنين اش
ــتم هنگ  ــراي مثال اگر سيس ــت. ب ــكال اس يافتن اش
ــي كنيد آيا اين مشكل هر بار كه سيستم  مي كند، بررس
ــد رخ مي دهد، در فواصل منظمي اتفاق  را بوت مي كني
ــي اتفاقي پيش مي آيد؟ بعالوه اين  مي افتد يا به صورت
ــد؟ آيا پس از تغييراتي كه در  قضيه چقدر طول مي كش
ــتم اعمال كرده ايد، اين مسائل پيش آمده است يا  سيس
ــايد نرم افزاري را  ــه اين تغييرات اين كه ش نه؟  از جمل
ــتم را ارتقا داده و تنظيمات سيستم را  نصب كرده، سيس
ــيد. با در نظر گرفتن اين موارد مي توانيد  تغيير داده باش
ــخص شود مشكل در  آزمايش هايي انجام دهيد تا مش
ــت يا نرم افزار است همين امر  ــخت افزار اس ارتباط با س

شما را به يافتن علت اصلي مشكل نزديك مي كند.

عيب يابي سخت افزار

1ـ جدا كردن لوازم جانبي
ــه چاپگر، فضاي  ــوازم جانبي از جمل ــدا اتصال ل ابت
ــكنر ها  ذخيره خارجي، صفحه نمايش هاي اضافي و اس

ــتم خود  ــپس سيس ــتم جدا كنيد. س ــع و از سيس را قط
ــاوس، صفحه كليد و صفحه  ــه فقط به م را هنگامي ك
ــدازي و توجه كنيد آيا  ــت راه ان نمايش اصلي متصل اس
ــن بود، مي توانيد  ــاق مي افتد يا نه. اگر چني تغييري اتف
ــل اتصال لوازم جانبي را به درگاه هاي اتصال ديگر  مح

تغيير دهيد تا ببينيد چه رخ مي دهد. 
2ـ لخت افزار لوازم جانبي و گرداننده ها را ارتقا 

دهيد
ــع اتصال  ــوازم جانبي با قط ــر عيب يابي ل ــي اگ حت
ــت،  ــان نتيجه اي در برنداش ــا و تغيير جاي اتصالش آنه
ــر دو لخت افزارها  ــراي ارتقاي ه ــم كنترل و اج باز ه
ــاي (driver) نرم افزاري  (firmware) و گرداننده ه
ــايل را از قلم نيندازيد. وبسايت هاي  و به روزرساني وس
ــركت هاي توليدكننده لوازم جانبي را بررسي كنيد تا  ش
ببينيد ارتقاي لخت افزارهاي لوازم جانبي شما را منتشر 
ــترس بودن، نصبشان كنيد.  كرده اند و در صورت در دس
ــتم خود را ارتقا داده و  ــما بتازگي سيس در حالتي كه ش

به روزرساني كرده باشيد، اين امر ضرورت مي يابد. 
3ـ نرم افزارهـاي آزمايـش سـخت افزار اپل را 

اجرا كنيد
ــزاري  نرم اف ــه  مجموع  (Apple) ــل  اپ ــركت  ش
ــك ارائه مي كند كه  ــتم هاي م گوناگوني را براي سيس
آزمايش هايي را روي حافظه (RAM) انجام داده و به 
بررسي تعدادي از حسگرهاي سخت افزاري مي پردازد تا 
ــردن از صحيح بودن مقدار ولتاژ،  ــا اطمينان حاصل ك ب
ــب بودن آن را  ــتم، بي عي ــراژ و درجه حرارت سيس آمپ
تضمين كند. براي دسترسي به اين تست ها، سيستم را 
ــتن كليد D  ريبوت كنيد يا كليد هاي  همراه با نگهداش
ــار دهيد و نگهداريد تا اين  Option-D را با هم فش

تست ها از طريق اينترنت لود شود. 
4ـ عيب يابي منبع تغذيه برق (پاور)

 (shut down) ــدن ــوش ش ــات خام گاهي اوق
ــتم به دليل آداپتورهاي ايراددار است.  غيرمنتظره سيس
ــتفاده  ــالم بودن كابل و پريز برقي كه اس بنابراين از س
ــما  ــد اطمينان يابيد. اگر هم نتيجه عيب يابي ش مي كني
ــتگاه خراب است، حتما نسبت به  ــان داد آداپتور دس نش

جايگزيني آن اقدام كنيد. 

5ـ آزمايش قدرت سيگنال واي ـ فاي
ــما در ارتباط با اتصال پذيري اينترنت  اگر مشكل ش
ــرعت اينترنت مواجهيد، احتماال بايد  ــت و با افت س اس
نويز سنگين يا سيگنال ضعيف موجب ايجاد اختالل در 
اتصال واي ـ فاي شما شده باشد. امكان دارد عيب يابي 
ــد، اما با رفتن به جا هاي مختلف  اين قضيه وقتگير باش
ــبت سيگنال  محل زندگي يا كار خود و اندازه گيري نس
ــخص كنيد منبع  ــت، مي توانيد مش و نويز، قابل اجراس
ــما كجاست و با تغيير  ــتم ش ايجاد نويز در اطراف سيس
ــايل خود در محيط آن را از بين برده يا  محل دادن وس

به حداقل برسانيد.
 SMC و PRAM 6ـ ريست كردن

ــاس  ــردن مك بر اس ــس ك ــي فيك ــا راه عمل تنه
ــتادن  ــخت افزار، بدون باز كردن و به تعميرگاه فرس س
ــت كه پارامتر رم (PAM) يا كنترل كننده  آن، اين اس
ــت كنيد. ريست  ــتم (SMC) آن را ريس مديريت سيس
PRAM با بوت كردن سيستم با فشردن و نگه داشتن 
دكمه هاي Option-Command-P-R صفحه 
ــود اما ريست كردن SMC در انواع  كليد انجام مي ش
ــا بوت كردن  ــك تفاوت دارد و ب ــتم هاي م مدل سيس
ــه دكمه هاي  ــتن مجموع ــردن و نگه داش به همراه فش

مشخصي با توجه به آن سيستم صورت مي گيرد. 

عيب يابي نرم افزاري

1ـ بوت در حالت Safe Mode: اگر سيستم مك 
ــما  با نرم افزارهاي شخص ثالث مشكل داشته باشد،  ش
ــا بوت كردن آن به حالت Safe Mode مي توانيد از  ب
ــكل شما با  ــكالتش جلوگيري كنيد. اگر مش خيلي مش

اين كار حل شود، مي تواند در سيستم عامل يا تنظيمات 
حساب كاربري شما ريشه داشته باشد.

ــاب  ــعي كنيد حس 2ـ حسـاب كاربري جديد: س
ــاب كاربري مهمان  ــد ايجاد كرده يا حس كاربري جدي
ــما همه  ــتم ش ــتم را فعال كنيد. با اين كار، سيس سيس
ــده قبلي  ــرويس ها و برنامه هاي نصب ش نرم افزارها، س
ــرا مي كند. اگر با  ــات كاربري تازه اج ــود را با تنظيم خ
ــكل حل نشد، اشكال سراسري در سيستم  اين كار مش

وجود دارد.
را  كاربـردي  برنامه هـاي  ترجيحـات  3ـ 
ــب  ــي موج ــردي خاص ــه كارب ــر برنام برداريـد: اگ
ــك  ــا در ي ــكل تنه ــن مش ــت و اي ــكال اس ــروز اش ب
ــا رفتن به ــاق مي افتد، ب ــاص اتف ــري خ ــاب كارب  حس

  hidden Library > Prefrences folder  
 (Prefrences) ــات ــاب كاربري خود ترجيح در حس

مربوط به آن برنامه كاربردي مشكل دار را برداريد.
4ـ فايل هاي موقت و حافظه نهان را حذف كنيد: 
ــاي كاربردي كه بر  ــتم عامل OS X و برنامه ه سيس
ــاخته و آنها را  ــتر آن مي تازند، فايل هاي موقتي س بس
ــان (cache) نگهداري مي كنند. اختالل  در حافظه نه
ــتم يا اجرا  و خرابي اين فايل ها مي تواند به هنگ سيس
ــر برنامه خاصي  ــود. اگ نكردن وظايفي خاص منجر ش
ــردن حافظه نهان  ــود، پاك ك ــكال ش موجب ايجاد اش
ــتم  مي تواند مشكل را حل كند.  آن برنامه يا كل سيس
ــما قادريد اين كار را شخصا يا با استفاده از ابزارهاي  ش
نرم افزاري System maintenance tool مانند 

OnyX انجام دهيد.
ــاز  ب  :Activity Monitor كـردن  چـك  5ـ 
ــت هاي پردازش پردازنده  كردن اين گزينه انواع فهرس
ــتون هاي مصرف انرژي را در اختيار شما  (CPU) و س
مي گذارد، بررسي كنيد آيا برنامه به صورت عادي منابع 

سيستم را به كار مي گيرد يا خير.
كنيـد: را بررسـي  فايـل سيسـتم   6ـ فرمـت 

 از Disk Utility براي بررسي درايو بوت و تصحيح 
مجوز هاي آن استفاده كنيد. شما بايد پارتيشن ريكاوري 
ــپس از ديسك يوتيليتي براي  OS X را بوت كرده س
اطمينان از صحت كار و رفع عيب ديسك سخت استفاده 
 permition ــراي يك ــد. بعالوه مي توانيد با اج كني
ــي به فايل ها اطمينان  ــتي دسترس fix در درايو از درس
ــالح  كامل همه مجوز هاي  حاصل كنيد. افزون بر اص
 home ــما مي توانيد همه مجوزها را در ــتم، ش سيس

folder حساب كاربري خودتان ريست كنيد. 
7ـ بررسـي كنسـول سيسـتم: در OS X كار 
ــه  ــزي ب ــي مرك ــه دسترس system console ارائ
ــريع ترين راه رديابي  ــه س ــت ك ــتم اس الگ هاي سيس
ــتم را در اختيار شما مي گذارد. براي اين  خطا هاي سيس

كار پيغام هاي مشخص را جدا و رديابي كنيد.
ــتم  8ـ نصـب دوبـاره OS X: نصب مجدد سيس
ــتن  ــب احيا و باقي نگه داش ــك مي تواند موج عامل م
ــده، تنظيمات، فايل ها و  ــاي كاربردي نصب ش برنامه ه
داده هاي ديگر مورد استفاده شما شود. براي اين كار به 
حالت ريكاوري بوت شويد و گزينه reinstall OS X را 
ــاب كنيد. اين راه مي تواند يكي از فايل هاي نصب  انتخ
ــتم عامل (OS) شما را تعمير و  شده آسيب ديده سيس

اصالح كند.

جمع بندي
ــديد  در پايان اگر با انجام همه اين مراحل موفق نش
مشكل سيستم خود را برطرف كنيد، دست كم توانسته ايد 
ــتم خود در  ــا كمك اين مراحل از نوع رفتار هاي سيس ب
برابر اشكاالت و خطاهايش مطلع شده، فهرست دقيقي 
ــخيص بهتر عيب  از آنها تهيه كرده، براي كمك به تش
و تعمير و رفع كامل عيب، آن را به تعميركار متخصص 

ارائه كنيد.

 بررسي سخت افزاري و نرم افزاري 
رايانه هاي اپل 

تعمير
مك قدم به قدم 
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كارگاه

مائده گيوه چين

اگر كارگاه گرافيك هفته گذشته كليك را دنبال كرده 
باشيد، در شماره قبل با نحوه تبديل عكس به پازل آشنا 
ــديد. تا اينجا دريافتيد ساختن پازل در فتوشاپ بسيار  ش
راحت تر از كامل كردن يك پازل واقعي است، اما پازلي 
كه هفته پيش ساختيم هنوز تا تبديل شدن به يك پازل 
ــماره از كارگاه گرافيك فوت  واقعي كار دارد. در اين ش
آخر كوزه گري و اين كه چگونه قطعات پازل را از تصوير 
ــراي انجام اين كار  ــود. ب جدا كنيم، آموزش داده مي  ش
بايد با ابزارPen  و كارايي هاي آن بيشتر آشنا شويد تا 
از جداسازي تكه هاي پازل از عكس اصلي لذت ببريد.

كار را از همان جايي شروع مي كنيم كه شماره قبل رها 
كرده بوديم. پس اگر از همراهان ما در كارگاه قبلي كليك 
ــده خود را در فتوشاپ باز كنيد، اما  ــاخته ش بوديد، پازل س
اگر تازه به ما پيوستيد صفحه 12 كليك 466 را از نشاني 
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و مراحل ساخت پازل را از ابتدا دنبال كنيد.

ــه روي آن كار مي كنيد، يك  ــري ك ــدا از تصوي ابت
ــت كليد ميانبر  ــن كار كافي اس ــي بگيريد. براي اي كپ
ــه يك تصوير جديد  ــار دهيد. حاال ك alt+I+D را فش
ــاخته ايد، بايد آن را ذخيره كنيد تا  ــند اصلي س مانند س
ــپس كليد  ــت ندهيد. س ــده را از دس تغييرات اعمال ش
 PSD يا Tiff را فشار دهيد و فرمت Ctrl+S ميانبر
ــازي تصوير انتخاب كنيد. سپس تمام  را براي ذخيره س
ــي كنيد تا بتوانيم كار را  ــاي مختلف را با هم يك اليه ه
ــروع كنيم. براي يكي  ــه نهايي كار قبلي ش روي نتيج
 Ctrl+shift+E كردن اليه ها مي توانيد از كليد ميانبر
 Ctrl+j ــد ميانبر ــتفاده كنيد. بعد از اين كار با كلي اس

ــره اليه ها مقابل  ــي بگيريد. در پنج ــه اصلي كپ از الي
ــه با كليك  ــم وجود دارد ك ــر اليه يك عالمت چش ه
ــود و شما  كردن روي آن، اليه مورد نظر خاموش مي ش
ــراغ اليه اصلي برويد و  نمي توانيد آن را ببينيد. حاال س
ــل مختلف اختاللي در  ــوش كنيد تا در مراح آن را خام

كار شما ايجاد نكند.

ــيده كه از ابزار پركاربرد Pen استفاده  وقت آن رس
ــاپ  ــمت چپ فتوش ــتون ابزارها در س ــد. اگر به س كني
ــتون ابزاري به شكل سر  نگاهي بيندازيد، پايين اين س
يك خودنويس وجود دارد. اين خودنويس همان ابزاري 
است كه بايد كار با آن را حسابي تمرين كنيد. اين ابزار 
ــار دادن دكمه P نيز فعال مي شود و مي توانيد از  با فش

آن استفاده كنيد.
ــدا كرديد، يكي از قطعات  ــاال كه ابزار Pen را پي ح
ــروع كنيم. مي توانيد با  پازل را انتخاب كنيد تا كار را ش
ــتن دكمه هاي Ctrl+Space و كليك روي  نگه داش
نقطه اي كه مقصد شماست، روي آن قسمت زوم كنيد. 
ــتفاده از ابزار  Pen به دقت زيادي  فراموش نكنيد اس

ــراي اولين بار  ــرا كار كردن با آن بويژه ب ــاز دارد، زي ني
بسيار دشوار است. البته نگران نباشيد، با كمي تمرين و 

دقت، ترفندهاي استفاده از آن را خواهيد آموخت.
ــروع حركت  Pen روي يك  يك نقطه را براي ش
قطعه از پازل انتخاب و روي آن كليك كنيد. همان طور 
كه مي بينيد روي تصوير شما يك نقطه ايجاد مي شود. 
ــه از پازل حركت و در  ــاال روي نوار بيروني آن قطع ح
ــتقيم نقطه ديگر را انتخاب كنيد. براي  ــير مس يك مس
كشيدن گوشه هاي تصوير يا خطوط منحني بايد هنگام 
ــود را از روي دكمه موس  ــت خ انتخاب نقطه دوم، دس
ــما  ــوس را حركت دهيد تا خط اتصال ش ــد و م برنداري

به شكل منحني درآيد.

ــي در ادامه  ــيدن خطوط منحن ــوال پس از كش معم
ــكل برمي خوريد، زيرا ادامه خط نيز قوس دار  كار به مش
ــت دكمه  ــود. براي رهايي از اين حالت كافي اس مي ش
ــه كليك كنيد.  ــد و روي آخرين نقط ــه داري alt را نگ
كشيدن خطوط را ادامه دهيد تا به نقطه ابتدايي برسيد. 
همان طور كه مي بينيد يك دايره كنار ابزار pen نمايش 
ــود. اين عالمت به اين معناست كه كار شما  داده مي ش
ــده است و مي توانيد حلقهpen  را ببنديد. پس  تمام ش
ــته  ــه ابتدايي كليك كنيد تا حلقه  Pen بس روي نقط
شود. همان طور كه ديديد كار با pen چندان هم آسان 
ــت و ممكن است نتيجه كار بخصوص براي اولين  نيس
بار چندان مطلوب نباشد. پس اين كار را آن قدر امتحان 
ــتي  ــرانجام بتوانيد يك قطعه از پازل را بدرس كنيد تا س
ــما در كار كردن با  از كل تصوير جدا كنيد و مهارت ش

pen باال برود.
ــتفاده از ابزار  ــس از انتخاب قطعه اي از پازل با اس پ
pen بايد آن قطعه را از تصوير جدا كنيد. براي اين كار 
ــار دهيد. همان طور  كليد ميانبر  Ctrl+Enter را فش
ــود.  كه مي بينيد يك نوار خط  چين دور كار ايجاد مي ش
ــار دهيد تا قطعه پازل  حاال كليد ميانبر Ctrl+X را فش
 Ctrl+V ــود. سپس دكمه از تصوير پس زمينه كات ش

را فشار دهيد تا قطعه در يك اليه مجزا به تصوير شما 
بازگردد. در ضمن بد نيست بدانيد به عمليات جداسازي 
ــمتي از تصوير از كل تصوير در فتوشاپ اصطالحا  قس
ــت بدانيد به  ــردن مي گويند. در ضمن بد نيس ــر ك دوربُ
ــمتي از تصوير از كل تصوير در  عمليات جداسازي قس

فتوشاپ اصطالحا دوربُر كردن مي گويند.
ــا در جايي كه انتظارش را  ــده دقيق اگر قطعه جدا ش
ــده است، مي توانيد با ابزار move آن  داريد past نش
ــازي اين  را به جاي موردنظر منتقل كنيد. براي فعال س
ــار دهيد و پس از آن با دكمه موس  ابزار دكمه v را فش
ــه موردنظر كليك كرده و آن را حركت دهيد.  روي الي
همچنين مي توانيد اليه ها را به دلخواه خود بچرخانيد و 
ــد. پس كليد ميانبر Ctrl+T را بزنيد  تغيير زاويه بدهي
تا ابزارTransfer  فعال شود. حاال گوشه هاي مربع را 
انتخاب كنيد، كليد موس را نگه داريد و آن را بچرخانيد 

تا به زاويه دلخواه برسيد.

ــده  ــري به قطعه جدا ش ــت حالت واقعي ت ــر اس بهت
ــايه، آن را از پس زمينه  ــا دادن س ــر بدهيد و ب از تصوي
ــه تكه پازل  ــن كار دو بار روي الي ــدا كنيد. براي اي ج
 layer style ــا كليك كنيد تا منوي در پنجره اليه ه
ــپس گزينه drop shadow را انتخاب  ــود. س باز ش
ــايه بدهيد. مي توانيد با فعال كردن  كنيد تا به تصوير س
ــي را كه روي تصوير اعمال  گزينه preview تغييرات
ــد و راحت تر تصميم گيري  ــد، همان لحظه ببيني مي كني
ــدblend mode  را روي  كنيد. براي مثال مي تواني
multiply و رنگ مشكي قرار دهيد.  Opacityرا 
ــانيد.  روي 60 بگذاريد و angle را به 120 درجه برس
سه گزينه ديگر به نام هاي Distance، spread  و 
size براي تنظيمات وجود دارد كه ما آنها را به ترتيب 
ــر و 16 انتخاب كرده ايم. تمام مراحلي را كه از  16، صف
ــدا تاكنون طي كرديم براي تكه هايي كه مي خواهيد  ابت
از پازل جدا شوند، تكرار كنيد. در نهايت يك پازل كامل 
ــت كه مي توانيد آن را قاب  با قطعات مجزا خواهيد داش

و به ديوار خانه آويزان كنيد.

چگونه با pen كار كنيم؟
ــت و تمام ابزارهاي آن برپايه پيكسل كار  ــاپ يك نرم افزار نقطه اي اس فتوش
ــوب مي شود.  مي كند، اما pen از معدود قابليت هاي بُرداري اين نرم افزار محس
ــيله  ــاپ، بهترين وس ــزار pen به عنوان يكي از پركاربردترين ابزارهاي فتوش اب
ــم خطوط مستقيم و اشكال هندسي است. وقتي با Pen يك شكل را  براي رس
ــم مي كنيد، نقاطي را با كليك موس به وجود مي آوريد كه به آنها گريد گفته  رس
مي شود. در كنار هر گريد دو اهرم وجود دارد كه به شما اجازه مي دهد حتي پس از پايان كار نيز زاويه هاي آنها 
را تغيير دهيد يا آنها را كم و زياد كنيد. براي اضافه كردن نقاط گريد بايد پس از فشار دادن دكمه p، روي خط 
ــده كليك كنيد. همچنين با كليك روي گريد از پيش رسم شده مي توانيد نقاط را كم كنيد. بهتر است  ــم ش رس
ــاخت حذف مي كند، در اين صورت ديگر به استفاده از  بدانيد دكمه backspace گريدها را به ترتيب زمان س
Ctrl+z براي بازگشت به عقب نياز نداريد. عالوه بر اينها در منوي Option bar كه در نوار باالي فتوشاپ 

قرار دارد، تعدادي شكل از پيش تعيين شده وجود دارد كه مي توانيد از آنها نيز استفاده كنيد.

ررررررر

با عكس هايتان پازل بسازيد 

 چيدمان 
يك تصوير

قسمت دوم
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كارگاه

امير عصاري
 

ــتفاده از حافظه هاي فلش يا ديگر  ــياري از كاربران با اس ــن روزها بس اي
ــه رايانه ديگر منتقل  ــاز، اطالعات خود را از رايانه اي ب ــانه هاي ذخيره س رس
ــه مي دانيد اتصال و  ــد. همان طور ك ــتفاده از آنها مي پردازن ــرده و به اس ك
ــازي اين رسانه هاي ذخيره ساز به رايانه بويژه در سيستم عامل ويندوز،  جداس
ــدا نكردن يكباره  ــد. آن نكته نيز ج ــيار مهم را مي طلب ــت نكته اي بس رعاي
ــك از درگاه يو.  اس . بي است. اكنون ممكن است  حافظه فلش يا هارد ديس
پيش خودتان بگوييد هميشه اين كار را انجام مي دهيد و هيچ اتفاقي نيفتاده 
است، اما در اين مورد خاص نيز شعار هميشگي حادثه هيچ گاه خبر نمي كند، 
صدق مي كند؛ زيرا ممكن است با اتصال مجدد حافظه به رايانه با پيام هاي 
ــناخته نشدن حافظه، دسترسي نيافتن به فايل ها و  خطاي مختلف اعم از ش
ــده و يك بار براي هميشه اطالعات  ــخيص ندادن فرمت درايو مواجه ش تش

ذخيره شده در حافظه را از دست بدهيد. 
ــتم عامل ويندوز توصيه  ــكالت در سيس براي جلوگيري از بروز اين مش
ــك متصل به درگاه  ــازي حافظه فلش يا هارد ديس ــود پيش از جداس  مي ش
 Safely Remove Hardware and Eject Media يو.  اس . بي از قابليت
ــاده است. هنگامي كه  ــيار س ــتفاده از اين قابليت نيز بس كمك بگيريد. اس
ــه جدا كنيد  بايد  ــه درگاه يو .اس .بي را از رايان ــتگاه متصل ب مي خواهيد دس
ــت، كليك كرده  ــاعت ويندوز به نمايش درآمده اس روي آيكوني كه كنار س
ــه كليك كنيد. در ادامه پيغامي  ــوي به نمايش درآمده روي اين گزين و از من
ــرايط براي جداسازي امن دستگاه از رايانه به نمايش  مبني بر آماده بودن ش
ــال راحت از رايانه جدا  ــتگاهتان را با خي ــما مي توانيد دس درخواهد آمد و ش

كنيد. 
ــتم عامل ويندوز فقط براي جداسازي حافظه از رايانه اين  متاسفانه سيس
ــيمان  ــازي پش ــما قرار مي دهد و چنانچه از اين جداس قابليت را در اختيار ش
شويد، مجبور هستيد براي استفاده مجدد از حافظه آن را از رايانه جدا كرده 
و دوباره به درگاه يو .اس .بي متصل كنيد؛ زيرا بدون اين عمليات راهي براي 
ــما از  ــه  متصل به رايانه وجود ندارد و در صورتي كه ش ــال مجدد حافظ اتص
ــت رايانه براي اتصال كمك گرفته باشيد، ممكن است خروج  درگاه هاي پش
ــوار باشد. در مطلب اين هفته  ــما دش و ورود مجدد به اين درگاه ها براي ش
ــواري به شما معرفي كنيم  قصد داريم روش هايي را براي رهايي از اين دش
ــواري، با  تا در صورت نياز بدون كوچك ترين حركت اضافي و كمترين دش
ــه درگاه يو .اس .بي را با  ــاط حافظه  متصل ب ــك كليك ماوس مجدد ارتب ي

رايانه برقرار كنيد. 

DevEject

ــب براي  ــيار مناس ــزار رايگان و قدرتمند DevEject ابزاري بس نرم اف
ــت. به كمك اين نرم افزار مي توانيد  ــت اتصال به درگاه يو .اس .بي اس مديري
ــايي فايل هاي در حال استفاده را  ــازي، ارتباط مجدد و شناس عمليات جداس
ــتفاده از كليدهاي ميانبر و بدون نياز  ــانده و حتي با اس  براحتي به انجام رس

به ماوس نيز هريك از عمليات اشاره شده را انجام دهيد. 

ــك از حافظه هاي متصل به درگاه  ــراي برقراري ارتباط مجدد هر ي ب
ــط  ــت به نمايش درآمده توس يو .اس .بي  بايد پس از انتخاب آنها در فهرس

نرم افزار روي گزينه  Replug كليك كنيد. اين نرم افزار در نسخه هاي 32 
و 64 بيت ويندوزهاي اكس پي، ويستا، 7 و 8 قابل استفاده است و مي تواند 

جايگزيني براي ابزار مربوط در ويندوز باشد. 
توجه: براي استفاده از اين برنامه  بايد نسخه اي از آن را روي رايانه نصب 
ــه  حاوي فايل هاي نصب شده را به هر  كنيد، اما پس از نصب مي توانيد پوش
ــتيد، انتقال دهيد و بدون نياز به نصب به استفاده از  رايانه اي كه تمايل داش

آن در ديگر رايانه ها نيز بپردازيد. 
http: /  / deveject. com

USB Safely Remove
نرم افزار USB Safely Remove نيز مي تواند به طور كامل جايگزين 

ابزار موجود در ويندوز شده و مديريت درگاه هاي يو .اس .بي را به عهده گيرد. 
ــاط با درگاه هاي يو .اس . ــازي ارتب اين نرم افزار به محض برقراري يا جداس

ــام فعاليت هاي مختلف از جمله  ــده و گزينه هاي الزم براي انج ــي اجرا ش ب
ارتباط مجدد بدون نياز به جداسازي و اتصال را در اختيار شما قرار مي دهد. 
ــما قرار مي دهد نمايش  ــي كه اين نرم افزار در اختيار ش ــر قابليت هاي از ديگ
ــت. به عبارت ديگر  ــتگاه به رايانه اس ــدار هنگام ارتباط مجدد يك دس هش
چنانچه با ارتباط مجدد حافظه فلش، دوربين و كارت شبكه وايرلس متصل 
به ديگر درگاه هاي يو .اس .بي نيز تحت تاثير اين اتصال موقت غيرفعال شوند 

با هشداري اين عمليات به شما گزارش مي شود. 
ــما مي توانيد تا  ــت و ش ــده اس  نرم افزار فوق به صورت تجاري عرضه ش
ــت ويندوز اكس پي،  ــخه هاي 32 و 64 بي ــتفاده از آن در نس ــه اس 30 روز ب
ويستا، 7 و 8 بپردازيد. البته پس از 30 روز نيز مي توانيد به استفاده از تمامي 
ــتفاده  بايد 30 ثانيه پنجره   ــزار ادامه دهيد اما براي هربار اس ــات نرم اف امكان

يادآوري براي اتمام اعتبار استفاده از نرم افزار را مشاهده كنيد. 
http: /  / safelyremove. com

Zentimo
ــوان  مي ت را  ــزار  نرم اف ــن  اي
ــي  مديريت ــزار  اب ــن  كامل تري
درگاه هاي يو .اس .بي و رسانه هاي 
ــمار آورد. نرم افزار ذخيره ساز به ش

ــالوه بر امكانات  Zentimo  ع
اجراي  قابليت  فوق،  نرم افزارهاي 
ــت  تس ــل،  پرتاب ــاي  نرم افزاره
ــرعت درايو، جداسازي اجباري،  س
ميانبرهاي اتصال و ارتباط مجدد، 

ــتورات از پيش تعريف شده، غيرفعال كردن قابليت اتوران  اجراي خودكار دس
ــتيباني از نرم افزار TrueCrypt را نيز در خود جاي داده  در ويندوز و پش

است. 
ــتگاه هاي متصل  ــا ديگر دس ــدد حافظه هاي فلش ي ــاط مج ــراي ارتب ب
ــك  ــزار ي ــوي نرم اف ــام آن در من ــد روي ن ــي مي تواني ــه درگاه يو .اس .ب ب
ــاب گزينه   ــت و انتخ ــن مي توانيد با كليك راس ــد. همچني ــار كليك كني  ب

!Return device back نيز اين عمليات را اجرا كنيد. 
ــابه نرم افزار ــزار Zentimo كامال مش ــتفاده از نرم اف ــاي اس  مجوزه

 USB Safely Remove  
ــما پس از 30 روز نيز مي توانيد به  ــت و ش اس

استفاده از آن ادامه دهيد. 
http: /  / zentimo. com

روش هاي سنتي
ــت رايانه متصل و  ــر به پش ــه  فلش را با كلي دردس ــرض كنيد حافظ ف
ــاط آن با رايانه را قطع  ــت Safely Remove نيز ارتب ــتفاده از قابلي با اس
ــتيد  ــاد مي آوريد كه همچنان نيازمند حافظه فلش هس ــد. اكنون به ي كرده اي
ــد! اگر هيچ  يك از  ــه را برقرار كني ــددا ارتباط آن با رايان ــد داريد مج و قص
نرم افزارهاي فوق را روي رايانه نصب نكرده ايد و به دنبال راه حلي ساده تر از 
ــازي و اتصال مجدد حافظه فلش هستيد،  ــي به پشت رايانه و جداس دسترس

مي توانيد از روش هاي زير كمك بگيريد:

روش اول: (قابل اجرا در ويندوزهاي اكس پي و 8)
ــد. (كليدهاي  ــه كني ــدوز مراجع ــه Device Manager در وين  ب
ــره به نمايش درآمده  ــار داده و در پنج WIN + Pause / Break را فش

روي Device Manager كليك كنيد) 
ــا عنوان ــا ب ــي از گزينه ه ــد يك ــده  باي ــش درآم ــت به نماي   در فهرس
 USB Mass Storage Device همراه با يك عالمت خطر زردرنگ 
ــي است كه ارتباطش  ــد. اين گزينه همان حافظه فلش به نمايش درآمده باش
ــده است. روي آن كليك راست  با رايانه قطع اما از درگاه يو .اس .بي جدا نش
ــدار به نمايش درآمده را با انتخاب  ــرده و Disable را انتخاب كنيد (هش ك
ــت كرده و  ــد كنيد). در ادامه مجدد روي همين گزينه كليك راس Yes تائي
ــار گزينه  Enable را كليك كنيد. (در ويندوز 1 / 8 پس از كليك روي  اين ب
ــد و يك بار ديگر مراحل  ــد گزينه  No را انتخاب كني ــه  Enable  باي گزين
ــدد از پيغام به نمايش درآمده  ــرار كنيد و مج Disable و Enable را تك
براي ريستارت شدن رايانه با انتخاب No گذر كنيد. تكرار اين فعاليت براي دو 

بار در ويندوز 8/1 موجب برقراري مجدد ارتباط حافظه با رايانه مي شود)

روش دوم: (قابل اجرا در همه ويندوزها)
 Device Manager را از USB Root Hub در اين روش قصد داريم  
ــق مراحل قبل به  ــانيم. پس طب ــتگاه بشناس ــدد آن را به دس ــذف و مج ح

Device manager مراجعه كنيد. 
  به منوي View رفته و Devices by connection را انتخاب 

كنيد. 
ــر زردرنگ به نمايش  ــراه با عالمت خط ــال يو .اس .بي را كه هم   اتص
درآمده پيدا كنيد و روي USB Root Hub كه به عنوان سرشاخه گزينه  

مربوط است، كليك راست كرده و Uninstall را انتخاب كنيد. 
 Scan for hardware changes برويد و Action در ويندوز 7 به منوي 
را كليك كنيد تا شناسايي مجدد درگاه هاي يو .اس .بي انجام شود. (در ويندوز 

1/8عمليات شناسايي به طور خودكار اجرا مي شود)

ارتباط مجدد با درگاه يو .اس .بي بدون جداسازي

رهايي از دردسرهاي يو .اس .بي
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ترفند

Word  جستجوي همانندها در
بسياري از كاربران رايانه از قابليت جستجو در نرم افزارهاي مختلف استفاده مي كنند. در بيشتر موارد به كمك اين 
قابليت مي توانيد يك عبارت متني را جستجو كرده و نتايج را مشاهده كنيد. نرم افزار Word از مجموعه نرم افزاري 
ــياري از كاربران هنگامي كه بخواهند عبارت خاصي را در يك متن  ــت و بس آفيس نيز به اين قابليت مجهز اس

طوالني پيدا كنند از آن بهره مند مي شوند. براي انجام اين كار در نرم افزار Word بايد به اين روش عمل كنيد:
1ـ نرم افزار Word را اجرا كرده و فايل متني موردنظر خود را در آن فراخواني كنيد.

ــار داده و پس از كليك روي عالمت پيكان  ــتجو فش 2ـ كليدهاي Ctrl + F را براي نمايش ابزار جس
كوچكي كه در كنار گزينه جستجو قرار گرفته است، روي Advanced Find كليك كنيد.

ــا Replace مي توانيد با كليك روي More به  ــه در هريك از بخش هاي Find ي ــن مرحل 3ـ در اي
گزينه هايي براي جستجوي حرفه اي دسترسي يابيد.

ــخص  بايد روي گزينه  ــتجو به دنبال عباراتي با فونت خاص يا در اندازه مش 4ـ به عنوان مثال براي جس
Format  و پس از آن روي Font كليك كنيد.

ــتجو روي OK كليك كرده و پس از  ــخص كردن فيلترهاي جس ــه پس از مش 5 ـ  در ادام
بازگشت به پنجره جستجو با وارد كردن عبارت موردنظر براي جستجو 

عمليات جستجو را آغاز كنيد.
ــچ عبارتي را تايپ نكنيد همه  ــتجو هي توجه: چنانچه در كادر جس

ــخص شده از سوي شما هماهنگي داشته باشد  متوني كه با فيلترهاي مش
در نتايج به نمايش درمي آيد. به عنوان مثال چنانچه مي خواهيد همه متون قرمز 

را پيدا كنيد، مي توانيد با مشخص كردن فيلتر رنگ قرمز، آنها را در ميان 
محتواهاي ديگر مشخص كنيد.

ايميل 5 گيگابايتي روي دامنه اختصاصي
ــرويس هاي  ــافت در س ــوگل و مايكروس ــركت هاي گ ــته، ش در گذش
ــه اختصاصي براي  ــتفاده از دامن ــل، هات ميل و اوت لوك، قابليت اس جيمي
ــود قرار مي دادند. با  ــورت رايگان در اختيار كاربران خ ــاد ايميل را به ص ايج
استفاده از اين قابليت كاربر مي توانست با خريد يك دامنه اختصاصي براي 
ــي وب، ايميل اختصاصي خود همچون ــرويس ميزبان  خود، بدون نياز به س
 info@domain.com را ايجاد كرده و به استفاده از آن بپردازد. عالوه 
ــرويس ميزباني وب را در اختيار داشتند  بر اين، برخي كاربران كه دامنه و س
اما نمي خواستند فضاي خريداري شده براي سرويس ميزباني وب با ايميل هاي 
ــغال شود، از فضاي رايگاني كه اين سرويس ها در اختيارشان قرار  دريافتي اش

مي دادند، استفاده مي كردند. متاسفانه اين قابليت توسط هر دو سرويس غيرفعال شده و كاربران نمي توانند به صورت 
رايگان از اين سرويس بهره مند شوند. اگر همچنان قصد داريد با در اختيار داشتن يك دامنه و بدون نياز به فضاي 

وب، ايميل اختصاصي روي دامنه خودتان را به طور رايگان فعال كنيد، مي توانيد به اين روش عمل كنيد:
1 ـ سايت Zoho Mail سرويس رايگان ايميل اختصاصي پنج گيگابايتي روي دامنه موردنظر شما را 
با  محدوديت يك دامنه و تعداد پنج آدرس ايميل در اختيار شما قرار مي دهد. براي استفاده از اين سرويس 

 بايد ابتدا به اين لينك مراجعه كنيد:
http: /  / mail.zoho.com / biz / mailsignup.do?plan=free

ــيد چنانچه  ــته باش 2ـ در اولين مرحله  بايد نام دامنه موردنظرتان را در كادر مربوط وارد كنيد. توجه داش
ــاد كنيد  بايد عبارت  ــا آدرس www.jamejamonline.ir ايج ــد ايميلي براي دامنه ب ــما قصد داري ش

jamejamonline.ir  را در اين بخش وارد كرده و روي Add Domain كليك كنيد.
ــپس در كادر  ــخص كنيد. س 3ـ در مرحله بعد  بايد اطالعات اولين كاربري ايميل اختصاصي خود را مش
ــد داريد ايميل  ــد. به عنوان مثال چنانچه قص ــل موردنظرتان را وارد كني ــري ايمي Zohomail ID كارب
ــده  ــخص ش ــد  بايد عبارت admin را در كادر مش ــاد كني admin@jamejamonline.ir  را ايج
ــما مورد  ــده، كد امنيتي و يك آدرس ايميل ديگر كه به منظور مكاتبه با ش ــيد. رمز، تائيد رمز وارد ش بنويس

استفاده قرار خواهد گرفت نيز از ديگر گزينه هايي است كه بايد در اين مرحله تكميل شود.
ــد. در  ــد، به مرحله تائيد مالكيت دامنه وارد خواهيد ش ــتي طي كني ــه مراحل عضويت را بدرس 4ـ چنانچ
ــتفاده از  ــد روي Proceed to verify domain ownership كليك كنيد و با اس ــن مرحله  باي اي
ــراي دريافت ايميل ها روي دامنه را اعمال  ــود، مالكيت دامنه را تائيد كرده، تغييرات الزم ب ــاي موج راهنماه

كرده و در نهايت حداكثر پس از 48 ساعت، به استفاده از ايميل ها روي دامنه اختصاصي خود بپردازيد.
ــط  ــتيباني از Pop3 و IMAP، قابليت مديريت ايميل ها توس ــرويس Zoho Mail با پش توجه: س

نرم افزارهاي مختلف را نيز در اختيار شما قرار مي دهد.

Program Files تغيير مسير پيش فرض
ــتم هاي عامل   ــد در سيس ــور كه مي داني همان ط
ــه نرم افزاري  ــور پيش فرض هنگامي ك ويندوز به ط
جديد نصب مي كنيد، پوشه Program Files  در 
درايوي كه ويندوز روي آن نصب شده است به عنوان 

پوشه محل نصب نرم افزار انتخاب مي  شود.
اگر يك كاربر حرفه اي باشيد يا ظرفيت درايو حاوي 
ــتم عامل رو به اتمام باشد، ممكن است بخواهيد  سيس
ــير ديگري نصب كنيد.  نرم افزارها را روي درايو و مس
ــك از نرم افزارهاي  ــرايط هنگام نصب هري در اين ش
موردنظر  بايد محل نصب برنامه را تغيير داده و مسير جديد را انتخاب كنيد. براي انجام خودكار اين كار و تغيير 

مسير پيش فرض Program Files به مسير دلخواه خود مي توانيد از اين ترفند كمك بگيريد:
1- كليدهاي Win key + R را فشار داده و در پنجره به نمايش درآمده عبارت regedit را وارد كرده 

و كليد اينتر را فشار دهيد.
2ـ پس از اجراي ويرايشگر رجيستري به اين مسير مراجعه كنيد:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft \Windows\CurrentVersion
ــاهده است.  ــت گزينه اي با عنوان ProgramFilesDir قابل مش ــمت راس ــتون س 3ـ اكنون در س
ــمت راست كليك راست ماوس را فشار داده و  ــتون س ــي خالي از س (چنانچه اين گزينه وجود ندارد در بخش
ــس از مراجعه به New روي String Value كليك كرده و عنوان ProgramFilesDir را به آن  پ

اختصاص دهيد)
توجه: چنانچه سيستم عامل رايانه شما ويرايش 64 بيت است گزينه (ProgramFilesDirX86) نيز 

در اين بخش وجود خواهد داشت كه محل پيش فرض نصب برنامه هاي 32 بيت روي رايانه است.
ــوق دوبار كليك  ــك از گزينه هاي ف ــا  بايد روي هري ــل پيش فرض نصب برنامه ه ــر مح ــراي تغيي 4ـ ب
ــوان مثال  ــي كنيد. (به عن ــير قبل ــود را جايگزين مس ــواه خ ــير دلخ ــرده و در كادر Value Data مس  ك

(D:\Bamameh
5 ـ در پايان براي مشاهده تغييرات  بايد يك بار رايانه خود را ري استارت كنيد.

منع دسترسي كاربران به رمزهاي كروم
ــود قرار مي دهد، ذخيره رمزهاي عبور وارد  ــبي كه مرورگر كروم در اختيار كاربران خ يكي از امكانات مناس
شده از سوي كاربر و استفاده از آنها هنگام مراجعات بعدي به سايت هاي مورد نظر است. اين قابليت براي ورود 
ــايت ها بسيار مفيد است، اما همين مورد خطري بسيار بزرگ براي كاربران اين مرورگر محسوب  خودكار به س
مي شود و در صورتي كه شخص ديگري به رايانه دسترسي يابد مي تواند براحتي با مراجعه به تنظيمات مرورگر، 
رمزعبورهاي ذخيره شده در آن را به صورت كامال آشكار مشاهده كند. چنانچه تمايل داريد اين مشكل امنيتي 

را رفع كنيد و مانع دسترسي افراد غيرمجاز به اين بخش شويد  بايد به چند روش عمل كنيد:
پيش نيازها

ــت. براي بررسي اين موضوع  ــتگاه شما به روز اس ــده روي دس ــويد مرورگر كروم نصب ش 1ـ مطمئن ش
ــار دهيد يا پس  ــارت chrome: /  / chrome را در نوار آدرس تايپ كرده و كليد اينتر را فش ــد عب مي تواني
ــد. چنانچه عبارت  ــروم روي About Google Chrome كليك كني ــي ك ــه منوي اصل ــه ب از مراجع

Google Chrome is up to date  را مشاهده كرديد، يعني مرورگر شما به روز است.
ــار دهيد. گزينه  ــارت chrome: /  / flags را در نوار آدرس وارد كرده و كليد اينتر را فش ــه عب 2ـ در ادام
Disable Password Manager Reauthentication  را پيدا كرده و مطمئن شويد اين گزينه 
ــما  ــت به داليلي روي مرورگر ش ــت. (به طور پيش فرض اين گزينه غيرفعال بودن اما ممكن اس غيرفعال اس

فعال شده باشد)
ايجاد رمزعبور 

1ـ مرورگر كروم از رمز كاربري شما در سيستم عامل ويندوز براي حفاظت از رمزعبورهاي ذخيره شده در 
ــما در سيستم عامل ويندوز مجهز به رمزعبور است، مي توانيد از اين  خود كمك مي گيرد. چنانچه كاربري ش
ــه صرف نظر كنيد در غيراين صورت  بايد يك رمزعبور به كاربري خود اختصاص دهيد. براي انجام اين  مرحل

كار در ويندوز 8  بايد به روش زير عمل كنيد:
 ،Settings  ــه سمت راست پايين صفحه منتقل كرده و پس از كليك روي ــانگر ماوس را به گوش ـ نش

گزينه Change PC settings  را انتخاب كنيد.
ـ اكنون به بخش Users رفته و پس از كليك روي Create a password رمز دلخواه خود را به 

كاربري مورد نظرتان اختصاص دهيد.
 User Accounts and Family Safety توجه: در ويندوز 7  بايد پس از مراجعه به كنترل پانل به بخش
  Create a password for your account كليك كرده و در پايان User Accounts برويد و پس از آن روي

را انتخاب كنيد.
نمايش رمزهاي حفاظت شده در كروم

1ـ به محض آن كه يك رمزعبور براي كاربري خود در سيستم عامل ويندوز تعريف كنيد، همه 
ــده در كروم نيز به طور خودكار قفل مي شوند. براي دسترسي به رمزها  بايد  رمزهاي ذخيره ش
 Show advanced settings كليك و Settings از منوي اصلي كروم روي
را انتخاب كنيد. در ادامه  بايد به بخش Passwords and forms مراجعه 

كنيد و روي Manage saved passwords كليك كنيد.
ــاهده كنيد با پنجره  ــده را مش ــه بخواهيد اولين رمز ذخيره ش 2ـ چنانچ
ــتم عامل مواجه خواهيد شد و در صورتي كه اين  ــت رمز عبور سيس درخواس
ــز موردنظر و ديگر رمزهاي ذخيره  ــتي وارد كنيد، مي توانيد رم رمز را به درس

شده را مشاهده كنيد.

متوسط

مبتدي

حرفه اي

متوسط

OK كليك كرده و پس از ز  Kجو روي
ي جستج و و 

كنيد همه 
ي داشته باشد 

 همه متون قرمز 
 را در ميان 
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اگر از مطالب اين صفحه راضى هستيد، عدد 46715 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

كليك شما

ــه داراي كارت دي وي بي  ــا لپ تاپي وجود دارد ك مهـدي از تبريز: آي
باشد؟ 

 در بـازار ايـران چنيـن لپ تاپـي وجود نـدارد، امـا برخي 
 (TV Tuner) لپ تاپ هاي توشـيبا، دل و لنـوو به گيرنده ديجيتـال
داخلـي مجهـز هسـتند و برخي مدل هـا نيـز قابليت اتصـال گيرنده 

ديجيتال داخلي (Internal) را دارند. 

ــت، يك برنامه يا  هادي از قم: آيا مي توان در لينوكس كه متن باز اس
سيستم عامل به صورت متن بسته ارائه كرد؟

 بلـه، شـما مي توانيـد در يـك سيسـتم عامل متن بسـته، 
نرم افـزاري را به صـورت متن بـاز منتشـر كنيـد و برعكـس در يك 
سيسـتم عامل متن بـاز، نرم افزاري را به صورت متن بسـته طراحي و 
منتشر كنيد. تنها نكته اي كه  بايد به آن توجه داشته باشيد مجوزها و 
ليسانس هاي مورد استفاده در نرم افزار طراحي شده است. به عبارتي 
چنانچـه از ليسـانس هاي متن باز اسـتفاده مي كنيد، قانونـا نبايد آن 

بخش ها را به صورت بسته ارائه كنيد. 

ــا روش هاي  ــا مطلبي درباره ب فرشـته اشـتري از اسالمشـهر: لطف
ــا الگوريتم هايي كه  ــايت هاي تبليغاتي ارائه كنيد. ب ــئو براي س افزايش س
توسعه دهندگان گوگل ارائه كرده اند، بسياري از سايت هاي تبليغاتي از نتايج 

جستجو حذف مي شوند. 
 همان طـور كـه خودتـان نيـز اشـاره كرديـد بسـياري از 
سـايت هاي تبليغاتي از نتايج جسـتجو حذف مي شـوند. خوشبختانه 
ايـن حذف شـدن به نفـع كاربران اسـت، زيـرا گوگل سـعي ندارد 
كاربرانـي را كه از موتور جسـتجوگر گوگل كمك مي گيرند به سـمت 
سايت هاي تبليغاتي هدايت كند. در بحث هاي سئو نيز افزايش اعتبار 
و امتياز سايت ها مورد بررسي بوده و به هيچ وجه گمراه كردن كاربران 
مدنظر نيست. امروزه بسياري از كاربران هنگام جستجوهاي خود به 
سـايت هاي بي محتوا كه فاقد نتايج درخواستي ايشان است، برخورد 
مي كنند و موجبات نارضايتي ايشـان را به همراه دارد. به شما توصيه 
مي كنيم يك سـايت با محتوا يا خدمات مناسـب را در اختيار كاربران 
قرار داده و در كنار خدمات ارائه شـده از فضاهاي تبليغاتي نيز براي 

نمايش تبليغات موردنظر استفاده كنيد. 

مهدي سـعادتي از آسـتارا: در مورد نرم افزار Teamviewer چند 
سوال دارم:

ــت، ويروس هم  ــه كارش انتقال اطالعات اس ــن نرم افزار ك ــا با اي ـ آي
منتقل مي شود؟

ـ آيا باتوجه به حجم اطالعات، از ترافيك اينترنت كم مي شود؟
ــال  ــم و محرمانه را با اين نرم افزار ارس ــود اطالعات خيلي مه ـ مي ش

كرد؟
 پيـش از هـر چيـز بهتـر اسـت بيـان كنيـم نرم افـزار 
Teamviewer ابـزاري براي دسترسـي به رايانه از راه دور اسـت. 
اين دسترسـي مي تواند شـامل فعاليت انتقال اطالعات نيز باشد. در 
ايـن انتقال چنانچه يكي از رايانه ها آلوده به ويروس بوده و ابزارهاي 
امنيتي و حفاظتي مناسبي روي رايانه  ديگر وجود نداشته باشد، احتمال 
 Teamviewer انتقـال ويروس نيز وجـود دارد. همچنين نرم افـزار
حفره هاي امنيتي دارد كه در صورت به روز نبودن مي تواند رايانه شما 

را در معرض خطرات مختلفي قرار دهد. 
در مورد سـوال دوم نيز هر فعاليتي كه شـما در شبكه اينترنت انجام 
مي دهيـد موجـب مصـرف ترافيك اينترنت شـما مي شـود. حال اين 
مصـرف يـا مربوط به دريافت از اينترنت اسـت يا ارسـال. هم اكنون 
بسياري از سـرويس دهندگان اينترنتي مجموع ارسـال و دريافت را 

به عنوان ترافيك مصرفي كاربران محاسبه مي كنند. 
براي پرسـش سوم شما نمي توان پاسخ مشخصي ارائه كرد، زيرا با 
توجه به محرمانه بودن اطالعات خود بايد در مورد اسـتفاده از چنين 
سـرويس هايي بويژه سرويس هايي كه سرور در خارج از كشور قرار 
دارد، تصميم گيري كنيد. مطمئنا اين نرم افزارها براي انتقال اطالعات 
محرمانه نظامي و مشـابه به هيچ وجه مناسـب نيسـت. امـا چنانچه 
اطالعات شما تصاوير خانوادگي يا از اين قبيل است، با رعايت موارد 

امنيتي مي توانيد از اين برنامه كمك بگيريد. 

سينا رادفر از بابل: لطفا راهنمايي كنيد چطور بايد يك كلمه يا عبارت 
خاص را در صفحه  سايت پيدا كرد؟ 

 انجام اين كار براحتي و با اسـتفاده از قابليت جسـتجو در 
مرورگرهاي وب امكان پذير است. در بيشتر مرورگرها شما مي توانيد 
كليدهـاي CTRL+F را فشـار دهيـد و پـس از وارد كـردن كلمه يا 
عبارت موردنظر در كادر جسـتجو، نتايج يافت شده در صفحه  سايت 

را مشاهده كنيد. 

ابراهيم الهامي از شهر جديد سهند: دو سوال داشتم؛ بنده يك كارت 
ــت و راهنماي  ــي براي لپ تاپ دارم كه در حالت تله تكس ــو.  اس.  ب TV ي
برنامه ها (EPG) فونت ها با زبان ماشين نوشته مي شود. راهي براي تبديل 

آنها به فونت فارسي وجود دارد؟
سوال دوم نيز مربوط به ويندوز 1 / 8 و قابليت مشاهده آفالين صفحات 
ــت. گزينه  Work Offline در منوي فايل  ــپلورر 11 اس در اينترنت اكس

وجود ندارد. آيا راهي براي مشاهده  آفالين صفحات است؟
 در مـورد سـوال اول پاسـخ شـما كمـي طوالنـي اسـت، 
 امـا مي توانيـد بـا جسـتجو در گـوگل روش اسـتفاده از نرم افـزار

 GoldenTTX و Softcsa همـراه با پالگين هـاي DVB Viewer 
را جسـتجو كرده و مشـكل نمايش تله تكست و راهنماي برنامه ها به 

زبان فارسي را رفع كنيد. 
در مورد پرسش دوم شما متاسفانه اين قابليت از اينترنت اكسپلورر11 
حذف شـده اسـت. به شـما پيشـنهاد مي كنيم با اسـتفاده از قابليت  
Save as، صفحـات موردنظـر را روي رايانـه ذخيـره كـرده سـپس 
 بـه مشـاهده آنهـا بپردازيـد. در صورتي كـه قصـد داريـد قابليـت 
Work Offline را روي اين نسـخه از مرورگر فعال كنيد، مي توانيد 
با جستجو در گوگل، از هك رجيستري كه به اين منظور طراحي شده 

است كمك بگيريد. 

ــود را تعويض  ــاپ خ ــدوز لپ ت ــده وين مهـدي نـادري از تهـران: بن
ــمت  ــرده ام. اما وقتي در كنترل پنل در قس ــدوز 7 را نصب ك ــاره وين و دوب
ــر  ــون vertical scrolling را تغيي ــاوس همچ ــات م ــاوس، تنظيم م
ــه حالت قبل باز مي گردد.  ــتارت رايانه، تنظيمات ب مي دهم، با اولين ري اس
ــكل در ويندوز قبلي  ــتفاده مي كنم و اين مش ــترنال اس بنده از ماوس اكس
ــه درايورها در  ــرده و هم ــري نك ــده تغيي ــخه  ويندوز نصب ش ــود. نس نب
ــده  است. لطفا  ــكل و پيغامي نصب ش "Device Manager بدون مش

راهنمايي كنيد. 

 اين مشـكل براي بسياري از كاربران پيش آمده است، اما 
هنوز هم راه حل مشخصي براي آن ارائه نشده است. شما  بايد موارد 
زير را بررسـي كنيد، زيرا اغلب كاربران با بررسـي يكي از اين موارد 

توانسته اند مشكل را رفع كنند:
1 ـ  درايـور مـاوس را تغييـر داده و آن را به جديدترين نسـخه 

به روز كنيد. 
در   Programs & Features بخـش  بـه  مراجعـه  بـا  ـ   2
كنترل پانل، نرم افزارهاي نصب شده روي رايانه را بررسي كرده و 
نرم افزارهايي را كه به ماوس ربط داشـته، اما با مدل ماوس شما 

تناسبي ندارند، حذف كنيد. 
3 ـ روي گـوي اسـتارت كليك كـرده و در كادر جسـتجو عبارت 
msconfig را بنويسـيد و كليـد اينتـر را فشـار دهيـد. در پنجره  
تنظيمات سيستم به تب Startup برويد و بررسي كنيد آيا اجراي 
خودكار نرم افزار مرتبط با ماوس غيرفعال شده است؟ در صورت 

غيرفعال بودن دوباره آن را فعال كنيد. 

clickhelp@jamejamonline.irپرسش و پاسخ
لطفا نام خود را در ايميل ذكر كنيد. به پرسش هاى بي نام پاسخ داده نمي شود

وقتي قاب محافظ نمايشگر مي شود
رامين فتوت

ــمند گران قيمت سايز بزرگ به ذهن كاربر خطور مي كند اين است كه آيا از  ــش مهمي كه پس از خريد يك تلفن هوش پرس
ــدن اندازه دستگاه مي شوند و اگر از نوع  ــتفاده كند يا خير. معموال قاب هاي محافظ باعث بزرگ تر ش قاب محافظ براي آن اس
فليپ كاور باشند يك در آويزان اضافه را به دستگاه مي افزايند كه ممكن است باعث نارضايتي كاربر در استفاده روزمره شود. 
براي حل اين مشكل شركت اچ.تي.سي از راهكار جالبي براي پرچمدار جديد خود يعني تلفن One M8 استفاده كرده است. 
ــتگاه را هم  ــگر دس ــطح نمايش ــركت با توليد قابي به نام Dot View (نمايش نقطه اي) كه همانند كاورهاي فليپ س اين ش

مي پوشاند، كاري كرده تا كاربر بدون نياز به باز كردن در قاب بتواند نيازهاي ابتدايي خود را از تلفن همراهش رفع كند.
اين كاور با طراحي خاص خود اطالعاتي از قبيل ساعت، تاريخ و دماي هوا را بر سطح خود نمايش مي دهد و حتي مي توان 
ــي به صورت  ــتيباني از زبان فارس ــخ داد. اين قاب با پش با آن به تماس هاي دريافتي بدون نياز به باز كردن قاب محافظ پاس
  Duo Camera،ــت. غير از اين قاب محافظ جذاب ــمند One M8 اچ.تي.سي ساخته شده اس انحصاري براي تلفن هوش
يكي ديگر از ويژگي هاي جالب اين تلفن هوشمند جديد است؛ يعني وجود دو دوربين در پشت آن. با اين امكانات كاربر مي تواند 
ــود. اين كار با ثبت چند  ــي كه انداخته فوكوس كند و بقيه تصوير مات ش پس از ثبت يك عكس، در نقطه دلخواهش از عكس

ــوژه با يك بار فشار شاتر در اين تلفن اتفاق مي افتد كه گزينه هاي بيشتري را  فريم از س
براي ويرايش عكس در اختيار كاربر قرار مي دهد.

اما يكي ديگر از مشكالت كاربران تلفن هاي هوشمند پيشرفته، مصرف باالي باتري 
دستگاه شان است كه در مواردي باعث خاموش شدن دستگاه و از دست دادن تماس ها 
و پيام ها مي شود. براي حل اين مشكل ويژگي Extreme Power Saving روي 
ــتگاه به يك تلفن معمولي همچون  One M8 وجود دارد كه با فعال كردن آن، دس
ــود كه فقط مي توان با آن به تماس ها و پيغام ها پاسخ  تلفن هاي قديمي تبديل مي ش
داد. در اين حالت مصرف انرژي به پايين ترين ميزان خود مي رسد كه به ادعاي اچ.تي.

سي تا 40 درصد باعث كاهش مصرف انرژي مي شود.

 ضربان قلب و كهكشان پنجم
ــمند با  ــد مزيت برتري و عامل رقابتي تلفن هاي هوش ــه نظر مي رس ب
يكديگر كم كم در حال تغيير است؛ پس از جنگ تعداد هسته هاي بيشتر و 
ابعاد و كيفيت نمايشگر، ظاهرا نوبت به حسگرهاي بيومتريك رسيده است. 
جديدترين محصول آبي پوش هاي كره اي در اين روزها گلكسي S5  است 
ــايه سامسونگ، همزمان در ايران رونمايي  كه پس از مدت ها حضور در س
ــد. اين تلفن پر مدعاي سامسونگ كه چشم بادامي ها اميد زيادي به آن  ش
بسته اند، هنگام رونمايي نتوانست همچون گذشته شگفتي ساز شود؛ زيرا به 
نظر بسياري، همان طراحي تكراري همراه امكانات افزوده اي دارد كه چند 

ماه پيش در نوت 3 شاهد آن بوده ايم. 
ــونگ كه  اكنون بهترين محصول  ــم و چراغ سامس به هر حال چش
ــگري 1 / 5 اينچى (بزرگ تر از ــاب مي آيد، نمايش اندرويدي بازار به حس

ــگر ديگري  ــت روي دكمه خانه و حس ــگر اثر انگش S4 ) دارد كه حس
ــت آنـ  زير دوربينـ  وجود دارد. كاربر مي تواند به  ــت، در پش ــبه ضربان قلب اس كه مخصوص محاس
دلخواه خود براي باال بردن امنيت دستگاه اثر انگشت خود را براي تلفن تعريف كند كه در آن صورت 
براي هر بار باز كردن قفل تلفن نياز به قرار دادن انگشت همان فرد روي دكمه خانه است. غير از اين 
ــتي مي توان در هر زمان ضربان قلب خود را  ــت روي حسگر پش ــگر بيومتريك، با قرار دادن انگش حس
روي نمايشگر S5 مشاهده كرد. عالوه بر اين دو ويژگي، ضد آب بودن S5 كه قادر است تا 30 دقيقه 
ــت.  دوربين 16 مگاپيكسلي S5  قابليت  زير آب دوام بياورد، از مهم ترين قابليت هاي اين محصول اس
ــيS5  همچون S4 در دو مدل  ــل در آن را فراهم مي كند. گلكس ــرداري با وضوح 2160 پيكس فيلمب
ــت هسته اي عرضه شده كه نمونه دومي آن با هر چهاررنگـ  سياه، سفيد، آبي و  ــته اي و هش چهار هس

طاليي ـ به بازار كشورمان آمده است. 
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فناورى ديجيتال

فهرست خريد  تر و تازه
ــت كه بتازگي  ــگاه هاي اينترنتي اس آمازون يكي از بزرگ ترين فروش
تصميم گرفته بخش بقالي خود را توسعه دهد و به همين منظور سامانه 
تهيه فهرست خودكار را به شكل آزمايشي راه انداخته است. كافي است 
ــه در منزل در حال ــتي را تهيه و با آن از هر كااليي ك ــكنر دس  اين اس

ــت تهيه شده روي سبد خريد  ــدن است، عكس بگيريد. فهرس  تمام ش
ــما در آمازون منتظر مي ماند تا شما آن را تائيد كنيد و بعد در  مجازي ش
زمان كوتاهي، اقالم به شما تحويل مي شود. حتي مي توان اين اسكنر را 
در يخچال يا جايي در آشپزخانه كه مواد غذايي نگهداري مي شود آويزان 
ــدن مواد غذايي را تشخيص  ــكل اتوماتيك خودش تمام ش كرد تا به ش

داده و فهرست تهيه كند. 

ساعت شماطه دار
ساعت هاي زنگدار منفورترين دستگاه هر خانه اي هستند. آنها 
ــا را مخدوش مي كنند  ــح روياي زيباي صبحگاهي م هر روز صب
ــرمان مي پرانند، اما آي. وي فقط  ــيرين بهاري را از س و خواب ش
ــاعت زنگدار نيست. اين ساعت با اتصال به شبكه بي سيم  يك س
ــما مي تواند شرايط آب و هوا يا حتي قيمت سهام  اينترنت منزل ش
ــما نشان دهد و از آن مهم تر مي توان  يا دالر را هر روز صبح به ش

ــت بگوييد «صبح به خير  ــا صدا كنترل كرد. كافي اس آي. وي را ب
آي. وي» و بعدش از او بخواهيد كتري را روشن كند، چراغ خواب 

را خاموش و شبكه راديويي مورد عالقه تان را پخش كند. آي. وي 
به همه دستگاه هاي هوشمند خانه وصل شده و دستورهاي شما را 

به آنها ابالغ خواهد كرد. 
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گمشده
چند بار تا به حال كليد، كيف پول، كيف دستي يا حتي تلفن همراه يا رايانه 
ــته ايد؟ با اين تگ هوشمند ديگر اين اتفاق نخواهد افتاد. چون  خود را جا گذاش
مجموعه تگ هايي كه شما روي ابزار ارزشمندتان مي چسبانيد و برنامك نصب 
شده روي تلفن همراه شما، شبكه اي هوشمند را تشكيل مي دهند كه به محض 
دور شدن از هم صدايشان درمي آيد و با آالرم به شما هشدار مي دهند كه چيزي 
ــته ايد. در ضمن اگر يادتان رفته شيء مورد نظر را كجا گذاشته ايد  را جا گذاش
هم نگراني به دلتان راه ندهيد، زيرا خيلي زود ايميلي  دريافت  مي كنيد كه مكان 

همه تگ هاي شما را روي يك نقشه نشانتان خواهد داد. 

كاله ضد استرس
ــح  در زندگي اتفاقات زيادي مي تواند ترش
ــدت افزايش داده و  آدرنالين را در خونتان بش

ــه اوج عصبانيت يا  ــري از ثانيه ب ــما را در كس ش
ــاند. در چنين لحظاتي هر انساني  وحشت برس

ــي مي گيرد كه  ــب و غريب تصميمات عجي
عواقب آن مي تواند بسيار ناخوشايند باشد. 
ــگر امواج مغزي خود  ــه حس اين كاله با س

فورا اين شرايط را تشخيص داده و از طريق بلوتوث تمام زنگ ها تلفن همراه شما را 
ــان را به تلفن معطوف كند. روي صفحه تلفن فورا تصويري  ــال مي كند تا توجه ت فع
ــما نمايش داده مي شود و از شما خواسته مي شود   نفس عميق  ــرايط عصبي ش از ش

بكشيد و با چشم هايتان تصوير متحركي را در صفحه نمايش دنبال كنيد.

قدرت سنجي براي پرورش اندامي ها
ــده بودند فقط  ــازار عرضه ش ــا امروز به ب ــي كه ت ــام گجت هاي ورزش تم
ــرعت و شتاب آن تخمين  ــاس كرده و بر اساس س ــتند حركت را احس مي توانس
بزنند كه ورزشكار چگونه ورزش كرده است. اما حاال چند جوان ورزشكار آلماني 
كه به پرورش اندام عالقه شديدي داشتند، دست به كار شده و گجتي ساخته اند 
ــه و حتي مقاومت ماهيچه را نيز  ــمردن هر حركت، قدرت، ضرب كه عالوه بر ش
ــك ماهيچه هاي بدن  ــن از وضع  پرورش تك ت ــري كرده و نمايي روش اندازه گي
ــكار قرار مي دهد. البته سازندگان  در اختيار ورزش
معترفند براي آناليز كامل ماهيچه هاي بدن يك 
ــگر و يك برنامك  ــا بايد دو حس ــكار، آنه  ورزش

قابل نصب روي تلفن همراه را خريداري كنند. 

انگشت خوان
ــدان زيبا  ــتر نه چن ــي يك انگش ــگاه ام. آي. ت ــجويان دانش دانش
ــه به نوك انگشت شما نگاه مي كند. به محض  ساخته اند كه هميش
ــده (فعال فقط زبان  ــت تان را روي يك جمله تايپ ش ــه انگش اين ك
ــتر باهوش با اسكن كردن كلمات،  ــي) مي گذاريد، اين انگش انگليس
ــجويان معتقدند اين  ــما مي خواند. دانش آنها را با صداي بلند براي ش
ــالمندان، كم بينايان و حتي  ــيله مي تواند كمك مناسبي براي س وس

مترجمان و دانشجويان زبان باشد. 
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موس حلقه اي
ــتر از اين كه با  ــتش را بخواهيد ما بيش راس
ــاي  رايانه هايمان  ــرمان وقت بگذرانيم پ همس

مي نشينيم. 
پس چرا غير از حلقه ازدواج، يك حلقه پيوند 

هم با رايانه مان به دست نكنيم. 
ــي در واقع كوچك ترين  ــن حلقه 14 گرم اي
ــا درد و  ــده ت ــه طراحي ش ــت ك ــوس دنياس م
گرفتگي عضالني بر اثر كار مداوم با موس هاي 
معمولي را از بين ببرد. باتري هاي قابل شارژ آن 
ــاعت كار مداوم كافي است و بعد از  براي 15 س

آنهم لطفا سري به خانواده بزنيد!
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 نظر و پيشنهاد خود را درباره همه مطالب كليك به نشاني: 
 تهران، بلوار ميرداماد، جنب مسجد الغدير،  روزنامه جام جم 

 يا پست الكترونيكي click@jamejamonline.ir بفرستيد 
يا به شماره 300011226   پيامك بزنيد

دنبالم بيا
گلف از آن دسته ورزش هايي است كه مستلزم حمل ابزار و لوازم فراوان در سرتاسر 
زمين وسيع گلف است. اين ربات اهلي، برنامه ريزي شده تا صاحب خود را در زمين 
گلف دنبال كند و در عين حال همه چوب ها، توپ ها و حتي غذا و آب مورد نياز او را 
در كل زمين گلف با خود حمل كند. البته از نظر اين ربات، صاحب  كسي است كه آن 
دستگاه كنترل از راه دور بلوتوثي را با خود حمل مي كند. براي ربات دو منطقه انتظار و 
حركت تعريف شده. اگر دستگاه كنترل از راه دور در محدوده انتظار باشد، دستگاه سر 
جاي خود ثابت باقي مي ماند و اگر دستگاه كنترل از راه دور وارد دايره بزرگ تر حركت 

شود، ربات درست در جهت دستگاه شروع به حركت مي كند. 
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