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ــود. اين غول نرم افزاري عادت  ــر مي ش تقريبا هر هفته خبري درباره خريدهاي متنوع گوگل منتش
 Jetpac ــتم خود كند. حاال نوبت به اپليكيشن هوشمندانه دارد بهترين هاي دنيا را وارد اكوسيس

رسيده است تا عضوي از خانواده معتبر گوگل شود. Jetpac را كه گروهي خالق اداره 
مي كنند، يك اپليكيشن مخصوص آيفون است كه براي شناسايي تصاوير 

ــتراك گذاشته شده استفاده  ــتاگرام و تصاوير به اش از عكس هاي اينس
ــان دادن نتايج جستجوي عبارات مختلف  مي كند. اين برنامه براي نش
ــتجو را از اينستاگرام گرفته و  ــوي كاربران، تصاوير مربوط به جس از س
در اختيار آنها قرار مي دهد. اين اپ از تكنيك هاي يادگيري عميق بهره 

ــخيص دهد.  ــرد و مي تواند مكان ها، حالت چهره ها و نوع لباس ها را تش مي ب
ــتريان يك رستوران، تشخيص دهد فضاي آن  مثال مي تواند از روي چهره مش

چگونه است و آيا شما غذاي اين رستوران را دوست داريد يا نه.
هنوز جزئيات اين معامله شامل هزينه و زمان انتقال اين گروه به گوگل مشخص 

نشده است، اما به احتمال زياد گوگل از Jetpac براي تگ كردن خودكار تصاوير استفاده 
ــگاه اپ استور حذف  ــود. اپ Jetpac بزودي از فروش خواهد كرد تا باهوش تر از پيش ش

ــعه دهنده فقط تا بيست و چهارم شهريور از آن پشتيباني مي كند. به اين  ــود و تيم توس مي ش
ترتيب كاربران آيفون بايد با اين برنامه هوشمند و خالقانه خداحافظي كنند.

 اطالعات شما 
دزديده مي شود!

ــر زدن به  ــما هم پيش آمده با س حتما براي ش
ــتجو در گوگل با نتايجي  ــايت يوتيوب يا جس وبس
ــما را  ــه فكر كنيد گوگل ذهن ش ــويد ك روبه رو ش
مي خواند! واقعيت اين است كه كار اين سرويس ها 
ــگويي نيست، بلكه دسترسي و  خواندن ذهن و پيش

نفوذ به اطالعات شخصي شماست.
ــان  ــوي كارشناس ــه از س ــزار xray ك نرم اف
ــده است نحوه عملكرد  ــگاه كلمبيا طراحي ش دانش
ــايت ها را نشان مي دهد. وبسايت هايي مانند  اين س
جيميل، يوتيوب و آمازون با دسترسي به اطالعات 
ــما مانند ايميل ها، مطالب جستجو شده  شخصي ش
و كلمات محبوب شما، اطالعات حساس و عاليق 
ــن اطالعات را در اختيار  ــما را ثبت مي كنند و اي ش
تبليغ كنندگان قرار مي دهند تا بهتر بتوانند مشتريان 
ــه دام بيندازند و آنها را براي خريد محصوالت  را ب

مجاب كنند.
ــتفاده از يك  ــگاه كلمبيا با اس ــان دانش محقق
ــان داده اند چگونه  ــي نش ــدل احتماالتي رياض م
ــر را هدف قرار  ــايت  هاي محبوب، يك كارب وبس
ــخص و  ــنهادهاي مش ــا ارائه پيش ــد و ب مي دهن
اطالعات محدود شده آن را به سمت فروشندگان 
ــخص مي كند  ــد. ايكس ري مش ــت مي كنن هداي
چگونه سوء استفاده از اطالعات، بناي كسب و كار 
غيراخالقي اين شركت هاي بسيار بزرگ را تشكيل 

مي دهد. به گفته محققان، سيستم هايي كه از 
ــتفاده مي كنند قادر  ــخصي اس اطالعات ش
ــا دقت 80 تا  ــي كاربر هدف ب به پيش بين

ــياري از  ــتند كه مي تواند بس 90 درصد هس
مواقع كاربر را زودتر از قبل به هدفش برساند، اما 
خيلي وقت ها نيز كاربر را به هدفي غير از خواسته 

اصلي اش هدايت مي كند.

ــاي  ــد پردازنده ه ــه در تولي ــركت AMD ك ش
ــرانجام  ــابقه طوالني دارد، س معمولي و گرافيكي س
ــد حافظه هاي  ــاند و تولي ــايعات جامه عمل پوش به ش

ــود اضافه كرد. اي.ام.دي  SSD را نيز به كارنامه خ
ــري R7 خوانده  ــن حافظه هاـ  كه س ــراي توليد اي ب
ــركت OCZ بهره مي برد  ــودـ  از همكاري ش مي ش

ــيبا آن را خريد. بنابراين هرچند  كه چندي پيش توش
ــط او.سي.زد، شركت زيرمجموعه  اين حافظه ها توس
ــود، اما نام اي.ام.دي را يدك  ــاخته مي ش ــيبا س توش
مي كشد. هدف اي.ام.دي از توليد اين محصول، رفع 
نيازهاي مشتريان به وسيله پردازنده اصلي، پردازنده 
ــيله برند  گرافيكي، حافظه SSD و حافظه رم به وس

اين شركت عنوان شده است.
 Barefoot 3 از كنترلر  R7 ــري حافظه هاي س
ــركت OCZ و تراشه 19NAND  ميلي متري  ش
ــرعتي معادل  ــن فناوري س ــيبا بهره برده اند. اي توش
ــدن و 530  ــگام خوان ــه هن ــت در ثاني 550 مگاباي
ــتن فراهم مي كند. اين  مگابايت در ثانيه هنگام نوش
ــاله خواهند داشت و همراه  حافظه ها گارانتي چهار س
ــكتاپ و يك نرم افزار  ــا يك آداپتور 3/5 اينچي دس ب
ــوند.  ــردن فايل ها عرضه مي ش ــازي كپي ك بهينه س
ــم 120، 240  ــه حج ــاي اي.ام.دي در س حافظه ه
ــت 100، 164 و  ــه ترتيب با قيم ــت ب و 480 گيگاباي

299 دالر عرضه خواهد شد. 

ركورد ارزش سهام اپل شكست
ــد جديد،  ــون 6، آيپ ــا درباره آيف ــدس و گمان ه ح
 iWatch ــمند ــاعت هوش مك بوك اير بدون فن و س
ــد. هرچند تكليف تلفن  ــتر به گوش مي رس هر روز بيش

ــاه و با معرفي  ــمند اپل در همين م هوش
ــود، اما هنوز  ــن مي ش ــمي آن روش رس
ــمند، آيپد  ــاعت هوش ــت س معلوم نيس
ــا با چه  ــد كي و دقيق ــوك جدي و مك ب
ويژگي هايي رونمايي مي شوند. براساس 
ــد دارد  ــده، اپل قص ــر ش ــار منتش اخب
ــد خود را به  ــل بعدي آيپ حافظه رم نس
ــت ارتقا دهد. بعضي از منابع  دو گيگاباي
دليل اين افزايش رم را قابليت هاي جديد 
آي.او.اس 8 مانند اضافه شدن عملكرد 

چندوظيفگي و اجراي همزمان دو يا چند پنجره عنوان 
ــد. البته اپل در آيپد ميني بعدي رتينا و آيفون به  كرده ان

همان يك گيگابايت اكتفا خواهد كرد.
ــروصداها به نفع  به هر حال همه اين س
ــهام اين شركت  ــده و ارزش س اپل تمام ش
ــود از زمان راه اندازي  به باالترين ميزان خ
ــت  ــرايط رغب ــن ش ــت. اي ــيده اس آن رس
ــرمايه گذاران به سرمايه گذاري را افزايش  س
ــهم اپل را به صد دالر  ــر س داده و ارزش ه
ــانده، در حالي كه باالترين  و 53 سنت رس
ركورد قبلي صد دالر و 30 سنت بوده است. 
ــدن به  ــه بايد گفت هر بار با نزديك ش البت
ــهام اپل  ــد ارزش س ــون جدي ــي آيف معرف

افزايش مي يابد و پس از آن افت مي كند.

گوگل، اپليكيشن Jetpac را خريد

يك سطل آب يخ براى 
سردمداران فناورى

شايد شما هم در هفته هاي اخير بارها نام «چالش 
سطل يخ» يا Ice Bucket Challenge را در 
ــنيده باشيد. اين يك كارزار براي  فضاي مجازي ش
ــت از مبتاليان به بيماري نادر و صعب العالج  حماي
ــلول هاي  ــت كه در آن بر اثر حمله به س ALS اس
ــال جان  ــود و بعد از چند س عصبي، فرد فلج مي ش
ــت مي دهد. بسياري از مشاهير دنياي  خود را از دس
فناوري، ورزش و هنر و همچنين مردم عادي براي 
ــتن به اين كمپين يا يك سطل آب يخ روي  پيوس
ــراي كمك به خيريه  ــود مي ريزند يا صد دالر ب خ

پرداخت مي كنند. 
ــناس ترين افراد دنياي فناوري از  تاكنون سرش
مارك زاكربرگ (موسس فيسبوك)، بيل گيتس (از 
ــافت) و استيو بالمر (مديرعامل  موسسان مايكروس
سابق مايكروسافت) گرفته تا تيم كوك (مديرعامل 
اپل)، فيل شيلر (نايب رئيس بخش بازاريابي 
ــس  ــس و رئي ــزوس (موس ــف ب ــل) و ج اپ
ــته اند  ــازون) به اين كمپين پيوس اجرايي آم
ــردن آب يخ روي  ــاي مربوط به خالي ك و ويدئوه
ــبكه هاي اجتماعي  ــود را در فضاي مجازي و ش خ
ــته اند. گفتني است مشاهير ايران  به اشتراك گذاش
ــال نيز در حمايت با  ــه فعاالن دنياي ديجيت از جمل
ــود را در اينترنت  ــن كمپين جهاني ويدئوهاي خ اي

منتشر كرده اند.

AMD از اولين حافظه SSD خود رونمايي كرد
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سرويس استريم بازي هاي آنالين 
Twitch به آمازون پيوست

ــت تنگاتنگي براي  ــت در رقاب ــازون توانس آم
ــوگل را كنار بزند و  ــرويسTwitch  گ خريد س
ــتريم  با پرداخت 970 ميليون دالر صاحب اين اس
بازي شود. اين شبكه بازي كه بيش از 55 ميليون 
كاربر فعال در ماه و چند هزار نفر كارمند دارد، براي 
ــركت  تامين مخارج خود تصميم گرفت به يك ش
ــتن به  بزرگ  بپيوندد. ابتدا زمزمه هايي درباره پيوس
بخش يوتيوب با پيشنهاد وسوسه انگيز يك ميليارد 
  Twitch ــنيده شد، اما صاحبان دالري گوگل ش
ــتقالل و آزادي عمل خود را  ــتند اس كه نمي خواس
ــت بدهند، به جاي گوگل سرانجام آمازون را  از دس

انتخاب كردند.

ــي از  ــه Twitch  يك ــه اين ك ــه ب ــا توج ب
ــگ اينترنتي و  ــبكه هاي گيمين ــن ش بزرگ تري
ــگاه هاي  ــي از بزرگ ترين فروش آمازون نيز يك
ــد هر دو طرف از  ــت، به نظر مي رس بازي دنياس
ــتند. مديرعامل آمازون،  ــه خود راضي هس معامل
ــن ابراز  ــش ضم ــزوس در صحبت هاي ــف ب ج
ــرويس به آمازون،  ــحالي از پيوستن اين س خوش
پخش مستقيم بازي هاي ويدئويي را يك پديده 
خوانده است. او همچنين به بازديدكنندگان اين 
ــس بهتر از قبل دنياي  ــايت مژده داد از اين پ س
ــود و  ــش داده مي ش بازي ها در  Twitchپوش
ــاره يك بازي  ــخنان درب ــي كوچك ترين س حت
ــد. از طرف ديگر، مديران  ــر خواهد ش نيز منتش
ــيدن  Twitch نيز دليل انتخاب آمازون را رس
به موقعيت واقعي خود عنوان كرده اند تا با حفظ 
ــتيباني  ــدان و برند خود، از پش ــر كار، كارمن دفت

شركت بزرگ و قدرتمند نيز بهره مند شوند.

ــگاه هاي متعدد عرضه كننده اپليكيشن هاي  با وجود فروش
ــمند و همچنين صدها هزار نفري كه عنوان  تلفن هاي هوش
ــعه دهنده را با خود يدك مي كشند، به نظر مي رسد آمار  توس

استفاده از اپليكيشن ها بين كاربران تلفن هاي همراه بايد 
ــيار باال باشد. اما آماري كه بتازگي سايت تحقيقي  بس
comScore  منتشر كرده است، نشان مي دهد در 

ــي هاي  ــوم صاحبان گوش عين ناباوري دو س
ــه اي براي  ــمند در يك ماه هيچ برنام هوش

تلفن همراه خود دانلود نمي كنند. 
ــه  ــه در طول س ــنجي ك ــن نظرس در اي

ــت،  ــده اس ــام ش ــده انج ــاالت متح ــاه در اي  م
ــني در اين  ــد كاربران هيچ اپليكيش 5  /  65 درص
ــد. پس از آن 4  /  8 درصد  مدت دريافت نكرده ان
ــه را روي  ــك برنام ــط ي ــوندگان فق پرسش ش

ــه دو برنامه را  ــتگاه خود دانلود كرده اند و آنهايي ك دس
ــكيل مي دادند.  ــت كرده اند 9  /  8 درصد كاربران را تش درياف

ــركت كنندگان در نظرسنجي هشت  در نهايت تنها 4  /  2 درصد ش
ــتگاه خود دانلود كرده اند. اين آمار نشان  ــتر از آن را روي دس برنامه يا بيش
مي دهد با آن كه ميزان دريافت برنامه هاي موبايل از فروشگاه هاي اندرويد 

و اپل بسيار باالست، فقط 7 درصد كاربران فعال اين عدد را به خود 
اختصاص داده اند.

تصور كنيد روزي بتوانيد فقط در 15 دقيقه گوشي 
ــارژ كنيد! هرچند چنين  ــش ساعت ش خود را براي ش
ــتارت آپ آمريكايي  ــده، اما اس چيزي هنوز محقق نش
Qnovo اعالم كرده كه راهكار جديدي براي شارژ 
ــه خواهد كرد. اين  ــريع باتري هاي ليتيوم يون ارائ س
ــري ويژگي ها و  ــتارت آپ باتوجه به اين كه هر بات اس
ــاي منحصربه فردي دارد، ميزان نيروي مورد  فاكتوره
ــا باال بردن  ــنجد و ب ــارژ باتري را مي س نياز براي ش

سرعت شارژ، زمان آن را كاهش مي دهد.
ــه تلفن ها، تبلت ها  ــتر گجت ها از جمل امروزه بيش
ــتند،  و لپ تاپ ها به باتري هاي ليتيوم يوني مجهز هس
ــري از احتمال انفجار،  ــه دليل جلوگي ــن باتري ها ب اي
بسيار كند شارژ مي شوند، اما محققان اين استارت آپ 

ــا كمترين جريان  ــارژ باتري ب ــد دارند به جاي ش قص
ــمندي براي كنترل پيوسته و  الكتريكي، از حلقه هوش
ــارژ استفاده كنند. اين  خودكار وضع باتري در حال ش
حلقه هوشمند مي تواند عواملي مانند دما و سن باتري 

را هنگام شارژ در نظر بگيرد. 
ــده نشان مي دهد با استفاده  آزمايش هاي انجام ش
ــه تا شش  ــارژ س ــتارت آپ زمان ش از راهكار اين اس

ــر كاهش پيدا مي كند. Qnovo دو راهكار براي  براب
ــتفاده از  ــنهاد مي كند كه يكي از آنها اس كاربران پيش
ــمند  نرم افزاري مخصوص روي لپ تاپ يا تلفن هوش
ــت كه  ــه ويژه اي اس ــتفاده از تراش بوده و ديگري اس
ــارژ را مانيتور مي كند. اگر ايده اين استارت آپ  روند ش
ــاي باتري ها  ــي در دني ــول بزرگ ــود، تح ــي ش  عمل

رخ خواهد داد.

ــه سعي مي كنند سراغ  محققان IBM  هميش
ايده هاي بلندپروازانه بروند. اين بار نيز يك پردازنده  
ــبيه مغز انسان طراحي كرده اند. پردازنده  رايانه اي ش
بسيار باهوش TrueNorth كامال با نسل كنوني 
ــك ميليون نورون  ــاوت بوده و از ي پردازنده ها متف
الكتريكي ساخته شده است. اين پردازنده براي يافتن 
الگوها مانند مغز انسان عمل مي كند و اگر الگوريتم 
مناسب را دريافت كند، به كمك ارتباط بين نورون ها 
مي تواند اطالعات مربوط به الگوها را شناسايي  كند. 
براي مثال مي تواند تشخيص دهد آيا خطر در حال 

نزديك شدن است؟ آيا هوا روشن شده است؟ 
 TrueNorth ،به گفته پروفسور راجيت مانوهار، يكي از مهم ترين محققان توسعه اين فناوري
ــان ها، پردازش ابري هوشمند، پارك كردن و  ــكي و حفظ جان انس مي تواند در گرفتن دزدها، پزش
ــتور فقط  ــود. اين پردازنده با بيش از 5/4 ميليارد ترانزيس ــتفاده ش ــخصي اس ــتيار ش  به عنوان دس
70 ميلي وات انرژي مصرف مي كند كه اين عدد نسبت به تعداد ترانزيستورها بسيار كم و غيرقابل 
ــركت تركيب  ــون اين ش ــت. محققان آي.بي.ام قصد دارند اين پردازنده را با ابر رايانه واتس باور اس
ــان كمك كند، تجزيه و تحليل  ــود كه مي تواند ياد بگيرد، به انس ــتم جديدي خلق ش كنند تا سيس

انجام دهد و از عهده وظايف پيچيده برآيد.

 تراشه IBM مانند مغز انسان كار مي كند

 ابداع روشي براي 
افزايش سرعت شارژ

 تمايل نداشتن كاربران موبايل به دانلود برنامه هاي جديد

ــام YouTube Music Key را  ــي به ن ــه گزارش اندرويد پليس، گوگل قصد دارد سرويس ب
ــتراكي موسيقي يوتيوب راه اندازي كند. قرار نيست استفاده از اين سرويس جديد  به عنوان بخش اش
رايگان باشد و هر كاربر بايد ماهانه 9/99 دالر پرداخت كند تا از پخش موسيقي بدون تبليغات لذت 
ــا و ويدئوها براي گوش دادن به صورت  ــرد. عالوه بر اين قابليت هايي مانند ذخيره كردن آهنگ ه بب
آفالين، پخش صداي ويدئوها در پس زمينه هنگام استفاده از چند اپليكيشن، دسترسي به كنسرت ها، 
ــرويس مشخص نيست و به احتمال  ــود. هنوز تاريخ رونمايي از اين س كاور آهنگ ها و... فراهم مي ش

زياد گوگل آن را با سرويس All Access خود ادغام خواهد كرد.

 دانگل مايكروسافت 
رقيب كروم كست خواهد شد

گوگل،  ــت  كروم كس
ــگل  دان ــن  محبوب تري
ــوز  ــت و هن ــود اس موج
ــدارد، اما  ــچ رقيبي ن هي
ــد بزودي  به نظر مي رس
ــز وارد  ــافت ني مايكروس
ــود. به  اين عرصه مي ش
ــافت يك دانگل را در  ــايت نوكيا پاور يوزر، مايكروس ــزارش وبس گ
ــت. اين  ــانده اس FCC  و Wifi Certification به ثبت رس
ــت 30 دالري گوگل خواهد  ــابه كروم كس دانگل ويژگي هايي مش
ــون و مانيتور وصل  ــق درگاه HDMI به تلويزي ــت و از طري داش
ــت پشتيباني مي كند و  ــود. همچنين از واي  ـ فاي و ميراكس مي ش
مي توان آن را به تلفن هوشمند يا ديگر ابزارهاي پرتابل وصل كرد. 
ــتري درباره ويژگي هاي اين ابزار جديد منتشر نشده،  اطالعات بيش
ــان پيش بيني كرده اند مايكروسافت در حاشيه  اما بعضي از كارشناس

نمايشگاه IFA 2014 از دانگل خود رونمايي خواهد كرد.

راه اندازي سرويس پولي Music Key يوتيوب
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كارگاه

جواد ودودزاده

ــا وكراس فاير  ــي اس.ال.آي انويدي پيكربندي گرافيك
ــما مي توانيد با  ــركت AMD به گونه اي است كه ش ش
اضافه كردن چند كارت گرافيك (تا چهار كارت گرافيك) به 
صورت يك مجموعه واحد به يك سيستم رايانه دسكتاپ 
ــتم خود افزايش دهيد. هر  كارايي رندر بازي ها را در سيس
ــرود، كار پيكربندي  ــداد كارت هاي گرافيك باال ب چه تع
ــبات  ــود. در اين حالت، مقياس و محاس ــخت تر مي ش س
ــكالت مربوط به درايور يا  ــده و مش سيستم سخت تر ش
ــتم شما را بيشتر  گرداننده هاي نرم افزاري و پردازنده سيس
درگير خود مي كند. اگر از ما بپرسيد، مي گوييم پيكربندي 
ــي گرافيك هاي متعدد در  ــك براي كاراي  دو كارت گرافي
 (multi-GPU gaming performance) بازي ها

ايده آل است. 

روش كار

 AMD براي اين كار بايد دو يا سه كارت گرافيك
ــك مادربورد منطبق با  ــت كراس فاير روي ي را در حال
ــا به همين صورت دو يا چند  ــن قابليت نصب كرده ي اي
كارت گرافيك جي فورس انويديا را به حالت پيكربندي 
ــوردي كه قابليت انطباق با آن را  اس.ال.آي روي مادرب
ــا در اينجا مي خواهيم روش كراس  دارد به كار ببريد. م
 R9 290X رادئون AMD فاير كردن دو عدد كارت

را براي شما شرح دهيم. 

قطعات مورد نياز
ــا پيكربندي چند  ــورد قابل انطباق ب 1ـ يك مادر ب
ــر كارت گرافيكي كه  ــر. تقريبا ه ــك كراس فاي گرافي
شكاف هاي پايانه اتصال يا اسالت پي.سي.آي اكسپرس 
ــد مي تواند كراس فاير  ــته باش PCIe x16 متعدد داش
ــود، اما هر مادربورد اينچنيني قابل انطباق با انفورس  ش

انويديا نيست.
ــده AMD براي اجراي  ــر از يك پردازن نكته: اگ
ــت هاي  ــتفاده مي كنيد، چيپ س بازي هاي رايانه اي اس

ــركت  ش  900 ــري  س
ــا  ب ــان  همزم  AMD

ــر،  فاي ــراس  ك ــدي  پيكربن
ــد گرافيك اس.ال. پيكربندي چن

ــرار  ــتيباني ق ــورد پش ــز م آي را ني
مي دهند.

 Intel Core i7-4960X 2ـ پردازنده
ــه  هم ــه  ك   Ivy Bridge-E 3.6GHz

ــته هاي آن روي چهار گيگاهرتز كالك شده اند  هس
و حدود سه ميليون و 390 تومان قيمت دارد.

 ASUS - RAMPAGE IV ــورد  مادرب 3ـ 
ــت X79 كه  BLACK EDITION  با چيپ س

حدود يك  ميليون و 740 هزار تومان قيمت دارد.
4ـ 128 گيگابايت فضاي ذخيره داده وضعيت جامد 

(SSD) كه قيمتي معادل 370 هزار تومان دارد.
5ـ منبع تغذيه يا پاور (PSU) با توان 1200 وات با 

قيمت يك ميليون و 388 هزار تومان
ــدد كارت گرافيك رادئون R9 290X كه  6ـ دو ع

قيمت هر عدد يك ميليون و 595 هزار تومان است.
ــب بخار  ــك، اس ــراي كارت گرافي ــا ب ــنهاد م پيش
اي.ام. ــركت  ش  R9 290X ــون  رادئ ــوري  بازيخ

ــن 3840 در  ــه رزولوش ــي ارائ ــه تواناي ــت ك دي اس
ــر دارد و از  ــدي كراس فاي ــت پيكربن 2160 را در حال
ــته آن مي توان فناوري صداي واقعي   قابليت هاي برجس
ــار گيگابايت حافظه  (AMD TrueAudio) و چه

را برشمرد. 
اين دو كارت، گرماي فوق العاده زيادي توليد مي كنند. 
ــدا دو كارت را روي دو پايانه اتصال  ــه همين دليل ابت ب
نزديك به هم نصب كرديم تا اثرگذاري دماي 95 درجه 
ــان مرز محدوديت دماي اين كارت گرافيك) روي  (هم
ــروزه قطعات جانبي  ــي كنيم. ام اين دو كارت را بررس
ــتي ها /  متصل كننده ها  /  پل ها  كراس فاير از قبيل انگش
ــته اند، چرا كه همه داده ها از طريق  ديگر به تاريخ پيوس

شكاف پايانه پي.سي.آي. اكسپرس فرستاده مي شود. 
ــت و تاز 5/0 گيگابايت بر ثانيه اي (Gbps) هر  تاخ
ــك حافظه عظيم چهار  ــن كارت ها از طريق ي دوى اي
ــورت مي گيرد. اين  ــت، ص گيگابايتي كه 512 بيتي اس
ــود اين دو كارت گرافيك هنرنمايي  قابليت باعث مي ش
فوق پيشرفته اي حتي باالتر از سطوح كارايي جي فورس 
ــه كنند. در اين  ــس 780 و تايتان را ارائ جي.تي.ايك
ــك صفحه نمايش  ــتن ي ــرايط هر كاربري با داش ش
ــد  ــل مي توان ــن 2560 در 1440 پيكس ــا رزولوش ب
ــراي كيفيت باال  ــا تنظيماتي كه ب ــش را ب بازي هاي
صورت پذيرفته، با داشتن دو كارت گرافيك اجرا كند. 
 Ultra high definition) ــازي فراتر از معني ب
gaming) در رزولوشن غول آساي 3840 در 2160 
مافوق اچ دي ناميده مي شود. هنگامي كه يك سيستم 

ــدي چند  پيكربن
فاير  ــراس  ك گرافيكي 
ــد، به چهار عدد  راه اندازي مي كني
ــاني به كارت ها  اتصال برق براي برق رس

نياز داريد.
ــه صفحه نمايش را به كارت گرافيك  نكتـه: هميش

نزديك تر به پردازنده متصل كنيد. 

نصب سخت افزارها
ــك رادئون اي.ام.دي  ــب همه كارت هاي گرافي نص
ــان است و فقط كافي است كارت درست روي  واقعا آس
شكاف پايانه اتصال مادربورد بنشيند و اتصاالت خارجي 
ــش يا هشت پين PEG آن درست وصل شود.  برق ش
ــي تهيه كنيد كه اين اتصاالت  ترجيحا منبع تغذيه برق
ــي.آيـ  اي پي.اي.جي را به صورت محلي داشته  پي.س
ــك اتصال دهنده مولكس لوازم  ــد. (تبديل آنها از ي باش

جانبي آنو 2013 خيلي جالب نيست) 
ــه كارت ها را دانلود كنيد.  حاال درايورهاي مربوط ب
ــدوز را ريبوت كرده،  ــد، بايد وين وقتي اين كار انجام ش
ــاي ATI Catalyst را  ــن گرداننده ه ــپس آخري س
ــدد، همه  ــدن مج ــس از ريبوت ش ــد كه پ ــب كني نص
ــده كه  ــر پديدار ش ــراس فاي ــره ك ــد در پنج ــز باي چي
ــدن حالت CFX است. در اين  ــان دهنده فعال ش نش
ــت، مگر  ــدي ديگري نياز نيس ــچ پيكربن ــت به هي حال
ــتر  ــه بخواهيد از طريق تنظيمات به ارتقايي بيش اين ك
ــد پنجره  ــن كار مي تواني ــراي انجام اي ــت يابيد. ب  دس

Catalyst Control Center را باز كنيد. 

اوركالك كردن سيستم

حاال بايد مرتب وضع كشش جريان برق اندازه گيري 
شده پس از نصب كارت هاي گرافيك به صورت كراس 

فاير ايكس را زير نظر داشته باشيد. 

روش اندازه گيري حرارت
ــه  (ن را  ــك  گرافي ــد  باي ــدا   ابت
ــرار دهيد.  ــار كار ق ــر بار فش ــده) زي پردازن
ــش و پس از  ــي پي ــرق مصرف ــري وات ب اندازه گي
ــش جريان  ــا مي گويد گرافيك چقدر كش ــن كار به م اي
ــتم  ــت. سيس ــته اس ــار كاري را داش ــار ب ــرق زير فش ب
ــوي بريج   ــته اي آي ــش هس ــاس پردازنده ش ــا بر اس  م
 Intel Core i7-4960X Ivy Bridge-E 3.6GHz
بر پايه پلتفرم X79 بنا نهاده شده و تشنه مصرف انرژي 
ــراي همه  ــز ب ــات آن روي 6 / 4 گيگاهرت ــت. تنظيم اس
هسته هاي پردازشي اوركالك (ارتقا از طريق دستكاري 
ــت كه قابليت  ــرار  دارد. قدم بعدي اين اس تنظيمات) ق
ــراي اين پردازنده و مادربورد  صرفه جويي مصرف برق ب
بايد غيرفعال شود تا ضمانتي براي نتايج مداوم بنچ مارك 
ــده در حالت تك  ــد. كشش جريان برق محاسبه ش باش
ــرح  GPU و حالت دو گرافيكه كراس فاير ايكس به ش

زير بوده و تفاوت آن در دو حالت كامال مشهود است:
ــرق كارت گرافيك تك  ــان ب ــش جري ــف ـ كش ال

AMD Radeon R9-290X
1ـ حالت بيكاري سيستم = 120وات

ــل  ــرار دادن كام ــترس ق ــت اس ــت تح  2ـ درحال
جى پى يو= 396 وات

ــدي  پيكربن ــا  ب ــرق  ب ــان  جري ــش  كش ـ  ب 
ــس  ايك ــر  فاي ــراس  (way-2)ك ــك  گرافي  دو 

AMD Radeon R9-290X
1ـ در حالت بيكاري سيستم= 130 وات
2ـ زير بار فشار كاري كامل= 661 وات

در مورد پاور، منبع تغذيه 550 تا 600 وات براي كار 
كارت گرافيك رادئون R9-290X تكي و مقدار 800 
ــن كارت گرافيك در حالت پيكربندي  وات براي كار اي
ــت. اگر قصد  ــك كراس فاير ايكس كافي اس دو گرافي
ــك پاور خوب  ــتم را اوركالك كنيد، به ي ــد سيس داري
1200 واتي نياز داريد. اگر پاور شما نتواند زير بار كاري 
ــتم برآيد، ممكن است  حداكثر از پس تامين برق سيس

حالت هاي زير براي سيستم شما پيش بيايد: 
ـ كارايي 3D بد

ـ توقف ناگهاني بازي ها
ـ ريست شدن و خاموش شدن (شات داون) ناگهاني 

سيستم
ـ هنگ كردن سيستم هنگام بازي

ـ بار اضافي روي پاور ممكن است به سوختن پاور و 
قطعات سيستم منجر شود.

پس حتما هنگام اوركالك كردن سيستم بازي قدرت پاور 
را در نظر داشته و مرتب كشش جريان برق و حرارت قطعات 
سيستم را زير نظر داشته باشيد. 40 درجه سانتي گراد حرارت 
بسيار خوبي براي سيستم محسوب مي شود. مقدار 50 درجه 
ــت، اما در حرارت هاي باالتر توصيه مي كنيم حتما  خوب اس
ــن) براي مانيتور كردن  ــك نرم افزار كاربردي (اپليكيش از ي

حرارت پردازنده و كارت گرافيك كمك بگيريد.

پيكربندي كارت هاي گرافيك رادئون
 با روش كراس  فاير 

تاخت و تـاز
 ارابـه رادئـون
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آيا مى دانستيد؟

مترجم : نورالدين ييالقي

ــدي معرفي  ــاي جدي ــه ربات ه ــه هر ماه ــا اين ك ب
ــترك ميان تمام  ــده مش ــوند، اما يك حلقه گمش مي ش
ــر پروژه جيبو  ــود دارد. ربات هاي مختلفي نظي آنها وج
ــبكه واي فاي را دارد  ــه قابليت اتصال به ش (Jibo) ك
ــخيص صداي سيري  ــاس فناوري تش و مي تواند بر اس
(Siri) حركت هايي چون خم شدن و چرخيدن را انجام 
دهد و در واقع يك كوتوله رباتيك است. از آن سو ربات 
ژاپني پِپِر (Pepper) كه به گفته سازندگانش قادر به 
ــت و حتي آسيمو، ربات  تشخيص احساسات انسان اس
ــاخت شركت هوندا كه قادر به دويدن، پريدن و حتي  س
شعر خواندن است، همه و همه فقط قادر به انجام دادن 

چند فعاليت محدود هستند.
ــاي چند كاره  ــتن ربات ه ــا وجود اين هنوز تا داش ب
ــاي درون فيلم هاي علمي و تخيلي،  كه همانند ربات ه
بتوانند آشپزي كنند، خانه را تميز كرده، تلفن ها را جواب 
ــد فاصله زيادي داريم و اين  ــد و گل ها را آب بدهن دهن

رويا هم اكنون خيلي دور از دسترس به نظر مي رسد. 

10 توانايي برتر ربات ها
ــتاديار علوم رباتيك  به گفته سيدارتا سرينيواسا، اس

دانشگاه كارنيجي ملون كه هم اكنون روي 
توسعه طرح ربات پيشخدمت خانگي 
ــور  ــد، «اين ط (HERB) كار مي كن
نيست كه مثال تا 20 سال آينده هيچ 
ــود و  ــاخته نش ربات جالب توجهي س

ــپس ناگهان ربات ها  س
ــوند.  ش ــول  متح
و  ــعه  توس ــع  واق در 

ربات ها  تحول 

ــي كه ما در  ــه خواهد بود. فناوري هاي ــه به مرحل مرحل
ــاخت آنها هستيم در منازل  پروژه HERB در حال س
ــيدن به  ــد اما تا رس ــه خواهد ش ــه كار گرفت و ادارات ب
ــم. در آينده  ــن حريف راه زيادي داري ربات هاي همه ف
ــد و  ــمندتر خواهد ش ــا و خودروها بمراتب هوش خانه ه
همين موضوع مي تواند زمينه را براي ساخت ربات هايي 
ــده دارند، آماده كند. در  ــه وظايف عمومي تري بر عه ك
مجموع مي توان گفت رسيدن به نقطه دلخواه تدريجي 

خواهد بود و مراحل خاصي نياز دارد.
ــته توانست توانايي هاي  ربات HERB سال گذش
ــراي انجام كار ظريفي همچون باز كردن يك  الزم را ب
ــت آورد و  ــكويت بدون له كردن آن به دس ــته بيس بس
ــال هم در رقابتي كه در دانشگاه كارميجي برگزار  امس
شد خوش درخشيد اما هنوز بر سر راه ساخت ربات هاي 
باهوش و قدرتمندي كه بتوانند كارهاي مختلفي انجام 

دهند، موانع جدي وجود دارد.
به عقيده دكتر سيدارتا، سخت افزارهاي در دسترس 
بسيار قدرتمند هستند و مشكل جدي محققان در واقع 
ــاخت  ــا و هوش مصنوعي مورد نياز براي س الگوريتم ه

ربات هاي پيشرفته تر و هوشمندتر است.
ــاي خانگي با آن مواجه  ــكل ديگري كه ربات ه مش
ــتند، نامرتب بودن محيط منازل است. اين درحالي  هس
ــد در محيط هاي  ــا مي توانن ــن ربات ه ــت كه همي اس
آزمايشگاهي كه تمام اشيا به شكل مرتب چيده و مكان 
ــده، عملكرد قابل قبولي از  ــق آنها از قبل تعريف ش دقي

خود نشان دهند.

8 فعاليت پيچيده اي كه ربات ها بايد 
قادر به انجام آن باشند

ــت حتي كار  ــيدارتا معتقد اس دكتر س
ساده اي مانند برداشتن كتاب از 
ــه نيز براي ربات ها پيچيده   قفس
ــت كه  ــت. اين در حالي اس اس
ــاي  ــان ها فعاليت ه ــا انس م
ــري از  ــيــار متنوع ت بس
اجسام،  كشيدن  قبيل 
ــتن  هل دادن، برداش

ــيا و تميزكاري را بسادگي انجام مي دهيم. عالوه بر  اش
ــهيل كارهاي خود  ــا  از قوانين فيزيك براي تس اين م
ــتفاده مي كنيم. كاري كه بايد انجام دهيم اين است  اس
ــن كارها را انجام  ــازيم كه بتوانند اي كه ربات هايي بس
ــورد نياز انجام اين فعاليت ها را  دهند و الگوريتم هاي م

نيز تعريف كنيم.
ــگاه  ــگاه طراحي دانش ــس آزمايش ــن رئي دان نورم
كاليفرنيا و نويسنده كتاب «طراحي آينده» معتقد است 
ــاخت ربات،  ــي پيش روي س يكي از چالش هاي اساس
ــياي  ــت كه بتوانند اش ــاخت بازوهايي اس طراحي و س
ــا بلند كنند و نگه دارند.  ــيب به آنه مختلف را بدون آس
ــا جهان فيزيكي اطراف  ــا كه حلقه ارتباط ربات ب بازوه
آن هستند، سخت ترين بخش ساخت ربات هاي خانگي 
هستند. ساخت بازويي كه در عين داشتن انعطاف كافي، 
ــتن اشيا، به  از توانايي الزم براي بلند كردن و نگه داش
ــار وارد شده سبب آسيب  ــر نخورند و فش نحوي كه س
ــيار دشوار است؛ البته در حال حاضر  به شيء نشود، بس
ــاي رباتيكى وجود دارند كه تا حدودي داراى اين  بازوه
ــتند و استفاده  ــيار پرهزينه هس ــت، اما بس ويژگي هاس

عمومي از آنها صرفه اقتصادي ندارد.
ــاخت  ــان امروزي در س ــن، مهندس ــه گفته نورم ب
ماشين هاي هوشمندي كه وظايف تعريف شده را بخوبي 
انجام مي دهند موفق هستند، اما هنوز نتوانسته اند چيزي 

بسازند كه قادر به انجام وظايف مختلف باشد.
ــين  ــت؛ نمونه خودروهاي بي سرنش نورمن معتقد اس
ــمند امروزي نسبت به  ــين هاي ظرفشويي هوش يا ماش
ــتري به ربات ها  ــباهت  بيش ــاي برقي رباتيك ش جاروه
دارند. امروزه تشخيص مرز ميان ربات و وسايل هوشمند 
ــده است. برخي مردم فكر  خانگي به مراتب پيچيده تر ش
مي كنند ربات چيزي است كه همه جاي خانه را مي گردد 
ــه اين تصور صحيح  ــري كار انجام مي دهد؛ البت و يكس

ــت و نوعي جان بخشي صرف به اشياست. در حالي  نيس
كه از نظر ما، ربات بايد زنده باشد، توانايي حركت داشته 

باشد و البته حركاتش هوشمندانه باشد.
با در نظر گرفتن مشكالت كنوني در زمينه نرم افزار، 
ــگر، نورمن بر اين باور است كه چند  سخت افزار و حس
دهه زمان الزم است تا ربات هايي مانند Herb بتوانند 
ــط جوامع پيشرفته راه يابند،   به منازل مردم طبقه متوس
ضمن اين كه ژاپني ها قطعا در اين زمينه پيشتاز خواهند 

بود.
ــن نوعي پذيرش  ــت كه در ژاپ دليل اين امر آن اس
ــبت به ربات ها (به عنوان ماشين هايي كه  اجتماعي نس
ــام دهند) وجود دارد،  مي توانند فعاليت هاي مفيدي انج
ــتر مردم به  ــت كه مثال در آمريكا بيش اين در حالي اس
ربات ها به چشم قاتل و نابودگر  نگاه مي كنند. جمعيت رو 
ــت؛  به پيري ژاپن در آينده به ربات نياز مبرم خواهد داش
ــي كه بتوانند زمان غذا خوردن، مصرف دارو يا  ربات هاي
انجام كارهاي آشپزخانه را به افراد مسن يادآوري كنند. 
نورمن هم اكنون با همكاري تيمي از محققان در كشور 
 Autom ــاخت رباتي به نام ــغول س هنگ كنگ، مش

است كه صاحب خود را از پرخوري منع مي كند.
ــد رباتي كه روي  ــن ربات مي گوي ــن درباره اي نورم
ــپزخانه حركت كند و با  آن كار مي كنند مي تواند در آش
پرسيدن درباره اين كه آيا مطابق رژيم مورد نظرتان غذا 
ــرد را از وضع غذايي خود آگاه  كند.  خورده ايد يا خير، ف
البته هنوز مشخص نيست مردم از اين ربات خوششان 
ــادي وجود دارد كه صاحبان اين  بيايد يا نه. احتمال زي
ــات پس از مدتي ترجيح بدهند اين فضول باهوش را  رب
براي هميشه خاموش كنند،  مگر اين كه بتوان براي آن 
ــرد كه به قول معروف،  كاربردي اختصاصي طراحي ك

منفعتش بيش از آزارش باشد.
Discovery.com :منبع

خانگي 
در راهنــد

نام مك شما چيست؟
امير عصاري

بسياري از كاربران به نام رايانه  خود اهميت نمي دهند و حتي شايد تا 
امروز ندانند چه نامي به رايانه  ايشان اختصاص يافته است! اگر بخواهيد 
ــتفاده از نرم افزارهاي  ــبكه پيدا كنيد يا با اس رايانه  خود را در محيط ش
كنترل راه دور و... به كنترل آن بپردازيد، دانستن نام رايانه، تنها روش 

براي تشخيص رايانه از ديگر رايانه ها به  شمار مي رود.
اگر دستگاه شما مجهز به سيستم  عامل مك است و مي خواهيد يك نام براي آن انتخاب كنيد 

يا نام فعلي را تغيير دهيد، مي توانيد به اين روش عمل كنيد:
1ـ از منوي اصلي روي لوگوي اپل كليك كرده و System Preferences را انتخاب كنيد.

2ـ آيكون Sharing را پيدا و روي آن كليك كنيد.
ــتن پنجره   ــل Computer Name نام دلخواه خود را وارد كرده و با بس 3ـ در كادر مقاب

باال، تغييرات را ذخيره كنيد.

شخصي سازي گوشي
پارسا ستوده نيا

ــك يكي از نوآوري هاي دنياي تلفن هاي  بدون ش
همراه كه ميان انبوهي از محصوالت جديد و پيشرفته 
ــت،  ــته اس بازار كنوني حرف جديدي براي گفتن داش
گوشي ماژوالر گوگل است كه اكنون به مدد پردازنده 
ــده است. يكي از ويژگي هاي  جديد آن، ارزان تر نيز ش
بارز اين گوشي آن است كه كاربر مي تواند بخش هاي 
ــي جدا كند يا در  ــى از قبيل دوربين را از گوش مختلف
ــتر، دو ماژول باتري به  صورت نياز به عمر باتري بيش
ــور كلي با اين ويژگي  ــي خود متصل كند. به ط گوش
مي توان بخش هاي مختلف گوشي را مطابق با سليقه 
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نرم افزار

آرش جهانگيري

ساختن يك ويدئوي كوتاه يا دستكاري و ويرايش فايل هاي ويدئويي لذت 
خاصي دارد، عالوه بر اين گاهي مجبور به انجام چنين كاري مي شويد. براي 
ــد از  ــي نياز باش ــت براي ارائه يك كنفرانس يا تحقيق درس مثال ممكن اس
ــتفاده كنيد يا متني را روي آن قرار دهيد يا حتي از  ــمتي از يك ويدئو اس قس
ــمتي از فيلمي را كه با گوشي تان گرفته ايد، روي شبكه هاي  آن بخواهيد قس
ــل از اين كار بايد كمي آن را ويرايش كنيد. براي  ــي قرار دهيد، اما قب اجتماع
ــد ادوب پريمير،  ــاي ويرايش ويدئو مانن ــه نصب يكي از نرم افزاره اين كار ب
فاينال كات يا يولج استوديو روي رايانه خود نياز داريد؛ همچنين بايد اطالعاتي 

ــيد. مشكل اصلي اين است كه  ــته باش درباره نحوه كار با اين نرم افزارها داش
ــي كه روي رايانه  ــش ويدئو، گران و از نظر حجم ــتر نرم افزارهاي ويراي بيش
ــغال مي كنند، بسيار سنگين هستند. يادگيري آنها همچنين دشوار است و  اش
دستورالعمل هاي كوچك و بزرگ فراواني دارند. بنابراين نمي توانيد بسرعت و 
بدون دردسر آنها را دانلود سپس روي رايانه خود نصب كنيد، عالوه بر اين كار 
كردن با آنها بدون آموزش هاي ابتدايي نااميدكننده، خسته كننده و كسالت آور 
ــتر كاربران  ــت. به همين دليل برخالف ويرايش عكس كه اين روزها بيش اس
براحتي از پس آن برمي آيند، حرفه ويرايش ويدئو در انحصار افراد خاصي قرار 
ــتن  ــت. مي خواهيد بدون پرداخت هزينه، اتالف وقت و حتي دانس گرفته اس

آموزش هاي خاص فايل هاي ويدئويي خود را ويرايش كنيد؟ 

ــاي آنالين،  ــت. نرم افزاره ــه اس ــن نهفت ــاي آنالي ــخ در نرم افزاره پاس
ــتند كه روي يك سرور، جايي در اينترنت ذخيره شده اند.  نرم افزارهايي هس
ــه نيازي به دانلود، نصب يا ارتقاي  ــت ك ويژگي مهم اين نرم افزارها اين اس
نسخه وجود ندارد و همه چيز روي فضاي ابري انجام مي شود. ويژگي ديگر 
ــه چند كاربر مختلف  ــت كه در آن واحد مي توانند ب ــن نرم افزارها اين اس اي
ــتور خاصي را اجرا  ــخ داده و براي هر كاربر، دس ــف دنيا پاس ــاط مختل از نق
كنند. نمونه معروف اين نرم افزارها، DRIVE گوگل است كه شما را قادر 

مي سازد از آفيس آنالين اين شركت به رايگان بهره ببريد.
در اين گزارش با سه نرم افزار آنالين ويرايش ويدئوآشنا مي شويد و در ادامه 

سه نرم افزار آنالين ديگر را كه كامال رايگان هستند خدمتتان معرفي مي كنيم.

ويرايش فيلم با نرم افزارهاي آنالين

فيلم هاي خـود را كـارگرداني كنيـد

we Video :نام
راحتي استفاده: 4 ستاره

ويژگي ها: 5 ستاره
ظاهر: 5 ستاره

خدمات رايگان: 4 ستاره
www.wevideo.com :آدرس

امتياز نهايي: 5 ستاره
ــد از همين ابتدا  برخالف تصور باي
بگوييم با يك نرم افزار سنگين سرو كار 
ــر كاري  ــراي انجام ه ــه ب ــد ك نداري
احتياج به صرف زمان زيادي باشد. 
ــت wevideo تجربه اي  در حقيق

ــد. در ابتداي ورود به  ــن روي تبلت را تداعي مي كن ــد كاركردن با يك اپليكيش مانن
اين سايت با يك ويدئوي پيش نمايش روبه رو مي شويد كه به شما پيشنهاد مي كنيم 
ــايت در اختيارتان  حتما آن را نگاه كنيد. اين ويدئو امكاناتي را نمايش مي دهد كه س
ــروع  كنيد. نگران پر كردن  ــايت ش قرار مي دهد. پس از آن، كار را با عضويت در س
ــاب هاي كاربري ايميل هايتان مانند  ــيد، زيرا مي توانيد از حس فرم هاي طوالني نباش
ــراغ ويدئوها برويد؛ يك پوشه  ــيده كه س ــتفاده كنيد. زمان آن رس جيميل و ياهو اس
ــذاري كنيد. همان طور كه مي بينيد  ــازيد وفيلم هاي خود را در آن بارگ براي خود بس
يك دكمه  edit روي آن قرار دارد كه شما را به ميز تدوين سايت راهنمايي مي كند. 
ــيقي، افزايش و كاهش صدا و همچنين اضافه كردن  بريدن فيلم، تركيب آن با موس
ــط wevideo راحت تر از  ــت كه در محي ــري از جمله امكاناتي اس ــاي بص جلوه ه
ــت. در انتها مي توانيد يك نسخه از  آنچه پيش از اين تجربه كرده ايد، امكان پذير اس

فايل هايتان را در فرمت هاي مختلف و اندازه هاي متفاوت ذخيره كنيد.
برگ برنده wevideo محيط كاربري فوق العاده آن است كه كار را دوست داشتني 
و آسان مي كند، اما ويژگي هاي ديگري مانند افزونه آن براي مرورگر كروم، هماهنگي 
ــتاگرام و اين و همچنين سازگاري با  ــبكه هاي اجتماعي مختلف مانند اينس باال با ش
ــكاي درايو و دراپ باكس نيز اين سايت را  ــرويس هاي ابري مانند گوگل درايو، اس س
ــتگي زياد آن به نرم افزار  ــرد كرده اند. تنها نكته منفي wevideo وابس منحصربه ف

ادوبي فلش پلير است كه كار را سخت مي كند.

پيشنهاد طاليي

Magisto :نام
راحتي استفاده: 4 ستاره

ويژگي ها: 3 ستاره
ظاهر: 5 ستاره

خدمات رايگان: 3 ستاره
Magisto.com :آدرس
امتياز نهايي: 3/5 ستاره

ــازندگان برنامك كاربردي Magisto با استقبال  پس از اين كه س
بسيار خوبي از سوي كاربران اندرويد و آي.او.اس روبه رو شدند، به اين 
ــبكه جهاني  ــخه آنالين برنامك خود را نيز روانه ش فكر افتادند كه نس
ــخه آنالين  Magistoتقريبا تفاوت چنداني با برنامك  وب كنند. نس
آن ندارد و يك سايت پركاربرد است كه به دليل سادگي براحتي توجه 

شما را جلب مي كند. 
ــتفاده از Magisto مي توانيد فيلم هاي خود را ويرايش كنيد،  با اس
ــا فيلترگذاري تغيير دهيد، جلوه هاي ويژه به آنها  حال  و  هواي آنها را ب
ــتراك بگذاريد. اين نرم افزار  ــتانتان به اش ــه كنيد و آنها را با دوس اضاف
ــرار مي دهد و  ــما ق ــه ده گيگابايت فضاي ابري در اختيار ش نزديك ب
ــاب هاي گوگل درايو و دراپ باكس خود نيز  عالوه بر آن براحتي به حس

دسترسي داريد. 
ــايت و  ــرد Magisto امكانات رايگان را بين س نبايد فراموش ك
ــن خود تقسيم كرده است تا بتواند كاربران را به استفاده از هر  اپليكيش

دوي آنها مجاب كند، اين 
ــراي كاربر  ــر مي تواند ب ام
ــر ايجاد كند. به نظر  دردس
ــر همزمان از  ــد اگ مي رس
اپليكيشن و سايت استفاده 
كنيد به امكانات بسيار زياد 
و رايگاني دسترسي داريد، 
ــه اعصابي  ــن كار ب اما اي

فوالدين احتياج دارد!

پيشنهاد برنزي youtube editor :نام
راحتي استفاده: 4 ستاره

ويژگي ها: 4 ستاره
ظاهر: 4 ستاره

خدمات رايگان: 5 ستاره
www.youtube.com  /  editor :آدرس

امتياز نهايي: 4 ستاره
ــو  ــزاران ويدئ ــه ه روزان
دنيا  ــر  سراس مردم  ــط  توس
ــوب قرار  ــايت يوتي روي س
ــت  نيس ــكي  ش ــرد.  مي گي
ــن افراد،  ــي از اي ــداد كم تع
دانش الزم را براي ويرايش 
ويدئو هايشان با نرم افزارهاي 

ــاني كه  ــي دارند، به همين دليل بهترين راه براي كس تخصص
ــر  ــايت يوتيوب بازنش ــود را در س ــاي خ ــد ويدئوه مي خواهن
 youtube ــايت يعني ــتفاده از ويرايشگر همين س كنند، اس
ــزار آنالين  ــن نرم اف ــي به اي ــراي دسترس ــت. ب editor اس
ــويد. در ادامه  ــاب كاربري گوگل خود وارد ش ابتدا بايد با حس
ــد به تمام فايل هاي  ــوب به كاربران اين امكان را مي ده يوتي
ــا را  ــند و آنه ــته باش ــي داش ــود دسترس ــده خ ــذاري ش  بارگ

ويرايش كنند. 
ــان  زم ــط  خ روي  را  ــا  فايل ه ــد  مي تواني ــن  همچني
ــود مرتب كنيد.  ــد و به دلخواه خ ــرار دهي (TimeLine) ق
ــيم كردن ويدئوها و جدا كردن  ويرايشگر يوتيوب امكان تقس
ــمت خاصي از آنها را در اختيار شما قرار مي دهد. در ضمن  قس
ــر ويدئوهاي  ــان مي توانيد عالوه ب ــراي ويرايش كليپ هايت ب
ــماري استفاده كنيد كه كاربران ديگر  خودتان از فيلم هاي بيش
ــگر را  روي Youtube قرار داده اند. نقطه ضعف اين ويرايش
ــدود و همچنين ذخيره نكردن فيلم روي  بايد ويژگي هاي مح

دستگاه تان دانست.

پيشنهاد نقره اي

Shotclip :نام
قيمت: رايگان

www.shotclip.com :آدرس
ــخه  ــبيه wevideo دارد، نس Shotclip كه محيطي ش
آنالين نرم افزارهاي ويرايش ويدئو در رايانه محسوب مي شود. 
ــايت كارآمد و  ــوان آن را به عنوان يك س ــال نمي ت ــا اين ح ب
راحت معرفي كرد، زيرا اولين تالش براي استفاده از آن چندان 
ساده پيش نمي رود و مي تواند باعث گيج شدن كاربرشود. البته 
نمي توان از ويژگي هاي منحصربه  فرد اين سايت براي ويرايش 

فيلم ها صرف نظر كرد.

Videotoolbox :نام
قيمت: رايگان

www.videotoolbox.com :آدرس
ــت و بيشتر ويژگي هاي آن مناسب  videoToolbox كامال رايگان اس
ــتند. با وجود اين، عجيب است كه رابط كاربري اين سايت بسيار   و كارآمد هس
 drag and) ــردن ــيدن و رها ك ــد، حتي ويژگي كش ــي به نظر مي رس قديم
drop) نيز در آن امكان پذير نيست و بايد با استفاده از فرم ها، دكمه خاكستري 
ــويي، كارهايتان را انجام دهيد كه اين امر باعث مي شود برخي  و منوهاي كش
وظايف با سرعت كمتري انجام شود. عالوه بر اين هيچ پيش نمايشي از ويدئو 
ــدت به ديدن تصوير  ــود، بنابراين زماني كه بش ــما نمايش داده نمي ش براي ش

براي هماهنگي صدا و تصوير نياز داريد، اين كار امكان پذير نيست.

Loopster :نام
قيمت: رايگان

www.loopster.com :آدرس
Loopster ظاهري بسيار كارآمد دارد و به نظر مي رسد بهترين گزينه براي 
شماست، زيرا بيشتر به يك نرم افزار حرفه اي تدوين شبيه است تا يك سايت. اما 
ــت بخواهيد در محيط اين سايت حركت كنيد تا با يك مصيبت بزرگ  كافي اس
ــدن در دو جهت افقي و عمودي را  ــويد، زيرا سايت قابليت اسكرول ش روبه رو ش
ــخه  ــخصي براي آن وجود ندارد. عالوه بر اين نس ــا هيچ جهت ياب مش دارد، ام
ــما تحويل مي دهد با يك آرم  ــايت به صورت رايگان به ش ويدئوي نهايي كه س
ــد و عالوه بر فضاي ابري  ــايت به پايان مي رس ــفاف (water mark) از س ش

محدودش، فيلم ها را فقط با وضوح تصوير 720p در اختيار شما قرار مي دهد.

سه پيشنهاد اضافه
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با

تفاوت هاى فيلم «آخرينان ما» با بازى آن

نيل دراكمن، نويسنده  فيلمنامه  اقتباسي« آخرينان ما» 
ــنده و  ــخه  بازى ويدئويى نيز به عنوان نويس كه در نس
ــته، در مصاحبه اى اعالم  ــردان هنرى حضور داش كارگ
ــى  ــى ميان بازى و فيلم اقتباس ــرد تفاوت هاى فاحش ك
ــته  داستان بازى  ــت. به گفته  او، هس وجود خواهد داش
كه رابطه  بين الى و جوئل است حفظ خواهد شد و بقيه  
ــاعته  فيلم نوشته خواهد  فيلمنامه با توجه به زمان دو س
ــال گذشته اعالم شد  ــد. در جشنواره  كاميك كان س ش
احتماال ميسى ويليامز، بازيگر مجموعه  تلويزيونى بازى 
ــود كه تا به امروز  تاج و تخت در نقش الى ظاهر مى ش
ــت. گفتنى است براى كارگردانى  از تائيد آن خبرى نيس
ــردگان اهريمنى  ــرى م ــم ِريمى، كارگردان س اثر باس
ــناخته  ــت ش Evil Dead (كه در ايران به كلبه  وحش
مى شود) و سه قسمت اول از اقتباس هاى مرد عنكبوتى 

مسئوليت كارگردانى فيلم را به عهده گرفته است.
جذاب ترين محل كار در صنعت 

بازى هاى ويدئويى
ــوى «اتحاديه   ــه اخيرا از س ــنجى جالبى ك در نظرس
ــازان» انجام گرفته، از بين شركت هاى  بين المللى بازيس
ــركت والوه (Valve) خالق سرى  بزرگ اين عرصه، ش
بازى هاى Half-Life و دايركننده  شبكه  عرضه  بازى 
ــده است. بامزه تر اين كه  Steam باالتر از بقيه ظاهر ش
ــنجى بازيسازان كار براى والوه را به كار به  در اين نظرس
صورت مستقل ترجيح داده اند. مدت هاست شركت والوه 
و نحوه  فعاليت آن مورد ستايش بسيارى بوده است. والوه 
ــت و از اين رو رئيس خاصى  ــركت خصوصى اس يك ش
ندارد. سازندگان در آن پشت ميزهاى چرخ دار مى نشينند 
تا هر وقت الزم باشد كنار هم قرار گيرند و مشورت كنند. 
البته اين مدل كار از نظر همه مثبت نبوده است. تابستان 
ــابق والوه، جرى  ــال گذشته مهندس سخت افزارى س س
ــركت را به دبيرستان  ــُورت به زبان آمد و محيط ش الس
ــه  او، با اين كه والوه رئيس  ــبيه كرد. همچنين به گفت تش

ندارد، اما مديريتى قوى در آن حكمفرماست.
مهاجم مقبره بر سكوى مايكروسافت

ــد قسمت  ــال اعالم ش ــگاه گيمزكام امس در نمايش
ــده  مهاجم مقبره براى عيد  ــرى بازآفرينى ش بعدى س
ــد اما  ــازار عرضه خواهد ش ــالدى به ب ــال 2015 مي س
چيزى كه صداى بسيارى از طرفداران را درآورد، عرضه  
ــت.  ــارى مدت دار آن براى ايكس باكس وان اس انحص
ــخصى يا  ــتم هاى ش اين كه چه زمانى آن را روى سيس
پلى استيشن4 ببينيم، هنوز معلوم نيست. تيزر كوتاهى 
ــده، الرا را به طور موازى در  ــر ش كه از اين بازى منتش
ــتجو در جنگل و  ــك و در حال جس ــر يك روانپزش دفت

دست و پنجه نرم كردن با خطراتش نشان مى دهد. 

خبر داغ

سياوش شهبازى

ــم كه باز مى كنى صورتش را مقابلت مى بينى.  چش
ــمان برافروخته و تلخندى نحس به نگاهت زل  با چش
ــان كه باز از هوش  ــارد چن زده و خرخره ات را مى فش
ــاز مى يابى خودت را  ــيارى ات را كه ب ــى روى. هوش م
ــرون مى زنى. راهروى  ــى و از اتاق تاريك بي مى تكان
روشن برايت مثل هواى تازه است. تنها نگرانى ات اين 

است كه تنفس تا كى ادامه خواهد يافت.
ــداى راديو مى آيد.  ــدم برمى دارى. ص با احتياط ق
ــاردار را  ــواده و زنى ب ــيدن يك خان ــر به قتل رس خب
ــرى  ــنيدن اين خبرها يكجا از راديو سراس مى دهد. ش
ــت. با احتياط همه درها را امتحان مى كنى.  عادى نيس

هيچ كدام باز نمى شود جز در زيرزمين.
ــى روى پايين و  ــى. پله ها را م ــا مى زن ــه دري دل ب
ــى و... از نو خود را  ــر مى بينى. بازش مى كن درى ديگ

ــت سرت  ــتاده در راهروى نورانى مى بينى. در پش ايس
ــت. راهى جز طى كردن مسير تكرارى  ــته اس هم بس
ــيون و  ــدارى. اين بار اما اوضاع فرق دارد. صداى ش ن
ــت را جلب مى كند. درها را كنترل مى كنى.  ناله توجه
از قفل بودنشان مطمئن مى شوى، دوباره به سمت در 
ــى بازش كنى، صداى  ــن مى روى. تا مى خواه زيرزمي

قيژقيژ باز شدن در گوشت را مى آزارد.
برمى گردى تا ببينى ماجرا چيست. مى روى جلوى 
ــگاه مى كنى كه...  ــى. از الى در ن ــاط مى كن در. احتي
ــره اى ديگر جلويت  ــرى از ثانيه چه ــار در كس ــن ب اي
ــت با موهاى سياه و پوستى  سبز مى شود. دخترى اس
ــده ها. تا بخواهى به  ــبيه قبض روح ش به رنگ گچ، ش

خودت بيايى در را محكم مى بندد.
يخ مى كنى. ماندن را جايز نمى دانى. با سرعت هر 
ــمت در زيرزمين حركت مى كنى. باز  چه تمام تر به س
ــى درش را  همان دور باطل! به همان اتاق كه مى رس
ــكندرى مى خورى  ــوى س باز مى بينى. وارد كه مى ش
ــرت بسته مى شود، اما  ــت س و مى افتى. در محكم پش
ــه اميدت را  ــوه اى پيدا مى كنى ك ــش چراغ ق به جاي

دوچندان مى كند.
ــه روى ديوار  ــوراخى ك ــده اى از س ــتاصل مان مس
كنارى است سر درآورى يا در مقابل را بكوبى. صداى 
ــان مى كند.  نوزادى كه ضجه مى زند، افكارت را پريش
ــود. فرار مى كنى و باز  در همان حالى كه در باز مى ش

همان موجود بدمنظر ِخَرت را مى چسبد...
ــود.  ــازى P.T. ب ــغ ب ــى از تبلي ــا صحنه هاي اينه

ــول  تبليغى كه به صورت دموى قابل بازى روى كنس
ــر تمامش  ــى كه زودت ــد و كاربران ــه ش PS4 عرض
ــت  ــد، فهميدند نامش يك رد گم كنى بيش نيس كردن
ــانه اى  ــرى افس ــن عنوان از س ــغ تازه تري ــن تبلي  و اي
Silent Hill است كه با نام Silent Hills براى 

PS4 توليد و عرضه مى شود.
ــى خاطراتى هر چند  ــه كار همگ بازيكن هاى كهن

Silent Hills :عنوان بازى
PS3 :پلتفرم

Konami :ناشر
Kojima Productions :سازنده

سبك: وحشت/ بقا
تاريخ انتشار: نامعلوم

تپــه  وحشت

ــازى  ــركت بازيس ــك ش ACE Team ي
مستقل در شيلى است كه با توجه به كارنامه  آنها 
يك مورد را مى توان با اطمينان درموردشان بيان 
كرد و آن اين كه بر خالف عده اى از بازيسازهاى 
ــتانداردها و مفاهيم رايج حركت  مستقل روى اس
ــرى  ــبك هن ــد. در Zeno Clash س نمى كنن
ــخص  ــا گيم پلى مبارزه اى اول ش ــوررئال را ب س
ــا  Rock of Ages را از  ــد ي ــب كردن تركي
ــق Super Monkey Ball و المان هاى  تلفي
ــك  ي در   Monty Python ــه  ب ــوط  مرب
ــه وجود آوردند.  ــطايى ب  دنياى تاريخى قرون وس
ــومين بازى اصلى اين  Abyss Odyssey س
ــركت است و اتمسفر آن نيز با هر چيز ديگرى  ش
كه در بازى هاى ويدئويى تجربه كرده ايد متفاوت 
ــاختار گيم پلى بازى  ــا بودن به س ــت. اين يكت اس
ــت، چنان كه با تركيبى از توليد  سرايت كرده اس
تصادفى مراحل، سكوبازى هاى دو بعدى، سيستم 

مجيد رحمانى

ــه صورت  ــبرد بازى ب ــده و پيش ــارزات پيچي مب
ــكارى و كمك گرفتن از  ــن و مبتنى بر هم آنالي
ــتيم. وجود  ــاى ديگر كاربران مواجه هس توصيه ه
تمام اين ويژگى ها در كنار هم لزوما به اين معنى 
نيست كه بازى اين كار را بخوبى انجام داده است، 
 AO ،ولى در مقاطعى كه اين امر صورت مى گيرد
تبديل به بازى  اى مى شود كه دوست داريد تا انتها 

ادامه اش دهيد. 
ــهر سانتياگو  ــتان بازى سال 1890 در ش داس
ــر شهر  ــكافى در سرتاس اتفاق مى افتد، ناگهان ش
ــكار  ــب و غريب آش ــى عجي ــدار و موجودات پدي
مى شوند. در حالى كه ارتش در تالش است جلوى 
اين موجودات را بگيرد، زن مرموزى به نام كاترين 
ــيدن شمشيرش، انسان ها  ــده و با بر كش ظاهر ش
ــا آن فرا  ــر منش را به نبرد عليه اين موجودات و س
ــع نوعى خاص و  ــازى در واق ــبك ب مى خواند. س
ــت كه بيشتر شبيه عنوان  مدرن از روگ اليك اس
Sunless Sea است يعنى مبتنى بر تكرار كردن 
مراحل و كسب امتياز XP براى كمك به پيشبرد 
ــر بازى روگ اليك  ــت. با اين كه مثل ه بازى اس
ــت،  ديگرى مرگ هاى پى در پى در انتظار شماس
ــا متفاوت با چيزى كه در بازى هاى ديگر به آن  ام

عادت كرده ايد، پياده سازى شده است. 
ــخصيت هاى اصلى  اگر كاترين يا هر يك از ش
ــرباز مى تواند جاى او را  ــته شوند، يك س ديگر كش
ــدى كه در جايى از مرحله قرار  بگيرد و اگر به معب
گرفته برسيد، قهرمان كشته شده احيا مى شود. نكته  

ــت كه سرباز هم مثل قهرمان اصلى  جالب آنجاس
ــود، اما  ــاى مرتبه پيدا مى كند و قوى تر مى ش ارتق
همواره نسبت به شخصيت هاى داستان ضعيف تر 
است. براى احياى يك قهرمان گاهى مى توانيد با 
ــير تالش كنيد هرچه  فرار از نبردهاى در طول مس
ــود  ــه اولين معبدى كه پيدا مى ش ــر خود را ب زودت
ــت  ــانيد. با مردن در بازى نه XPهاى به دس برس
آمده را از دست مى دهيد، نه رتبه  كاراكتر و پول تان 
را؛ در نتيجه هر چه بيشتر در بازى پيشروى كنيد و 
مرتبه  كاراكتر را ارتقا دهيد، از پا درآوردن دشمنان 
ــود. با اين  ــان تر مى ش بخش هاى ابتدايى بازى آس
ــن مراحل ظاهر  ــى غول هايى در بين اي حال گاه
مى شوند تا نمودار سختى بازى متعادل باقى بماند و 
حتى بازگشت به مراحل قبلى چالش ها و مشكالت 

خودش را برايتان داشته باشد. 
ــت،  ــاختار به نوبه  خود جالب اس گرچه اين س
ــده مخاطب احساس كند  ــفانه باعث ش اما متاس
ــيار كندى در بازى دارد. بويژه اينكه  پيشرفت بس
ــى بودن مراحل تكرار  الگوهايى كه براى تصادف
ــتند. مبارزات بازى به  ــوند چندان زياد نيس مى ش
ــده اند. با اين كه هر  طرز تعجب آورى عميق كار ش
كاراكتر فقط مى تواند يك سالح اصلى حمل كند، 
ــادى وجود دارد كه نيازمند  اما باز هم كارهاى زي
ــتيد. كاراكترها عالوه بر  ــتاد شدن در آنها هس اس
حمالت عادى خود، برخى حمالت ويژه نيز دارند 
كه استفاده  مناسب از آنها يكى از مواردى است كه 
ــخصيت ها،  به تمرين و تجربه نياز دارد. از بين ش

Abyss Odyssey :عنوان بازى
PC، X360، PS3 :پلتفرم

Atlus :ناشر
ACE Team :سازنده

سبك: اكشن ماجرايى سكوبازى
امتياز: 7/5
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نه فضايى و نه يونانى، اديسه  فانتزى
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ــدن خاطره هاست. براى اين كه  اين هفته، هفته  زنده ش
ــم بازى هايى  ــى كني ــه مى خواهيم معرف ــى ك عناوين
ــخه هاى قبلى  ــا نس ــان ي ــال يا خودش ــتند كه قب هس
ــازى اين هفته  ــازى كرده ايد. اولين ب ــا را احتماال ب  آنه
ــه به صورت  ــت ك Stronghold Crusader 2 اس
ــبك بازى  ــود. س ــارى براى PC عرضه مى ش انحص
استراتژى و شبيه ساز ساخت قلعه است. نسخه  قبلى اين 
عنوان حدود 12 سال پيش عرضه شده و در بازار داخل 
ــم "قلعه" معروف بود كه با دوبله  فارسى شركت  به اس
ــد و به محبوبيت بى نظيرى نزد  دارينوس نيز منتشر ش
ــاختار گيم پلى نسخه   استراتژى دوستان دست يافت. س
ــتوار خواهد بود كه باعث  ــتون هايى اس دوم بر همان س
ــخه  اول شده بود. يعنى گيم پلى اى  موفقيت فراوان نس
ــبتا سريع، اعتيادآور و تمركز بر ساخت قلعه،  با ريتم نس
منتها اين بار با يك موتور سه بعدى و فيزيك قدرتمند 
ــرات فراوانى با  ــود. خيلى ها خاط ــز مواجه خواهيم ب ني
ــماره  قبلى بازى داشته اند و سال ها منتظر نسخه  دوم  ش

بازى بودند. اميدواريم اين عنوان ما را نااميد نكند.

ــى محبوب در  ــاى قديم ــى از بازى ه Guantlet يك
ــن نقش آفرينى و مشابه بازى ديابلو بود كه  سبك اكش
ــازى آن مبتنى بر همكارى چند  ــش زيادى از گيم ب بخ
ــد. اين هفته شاهد انتشار نسخه   ــتان مى ش نفره با دوس
ــد با از ميان  ــتيم كه در آن باي ــازى اين بازى هس بازس
بردن موج هاى فراوان دشمنان به گنجينه ها و افتخارى 
ــتيد، دست يابيد. هدف اصلى اين است  كه دنبالش هس
ــتان تا سقف چهار نفره به  كه بازى را با همكارى دوس
صورت آفالين يا آنالين تجربه كنيد و به اين ترتيب به 
ــت يابيد كه شايد سال ها  تجربه اى جديد از عنوانى دس

پيش مدت هاى زيادى وقت پاى آن صرف كرده ايد. 

 Metro Redux ــه ــازى اين هفته ك ــومين ب س
ــتى به بازى هاى مترو 2033  ــت، بازگش Bundle اس
ــتند  ــت كه عناوينى مدرن تر هس و Last Light اس
ــفر سنگين و جذاب  ــبك روسى و اتمس و با گيم پلى س
ــى كه در اين  ــداران خاصى دارند. اتفاق ــان طرف خودش
باندل افتاده اين است كه تمام جنبه هاى گرافيكى بازى 
با موتور جديد شركت 4A بازسازى شده است. عالوه بر 
 Survival و Spartan ــبك بازى كردن اين، دو س
ــخه هاى اصلى  در كنار مد Ranger كه همگى در نس

نيز وجود داشتند، بهبود يافته و تقويت شده اند.

بازى هفته

اندك با سرى بازى سايلنت هيل (تپه  خاموش) دارند. 
يك سرى اثرگذار كه با عرضه  اولين قسمت، دورنماى 
ــبك وحشت/ بقا در بازى هاى ويدئويى را دستمايه  س
كار خود قرار داد به گونه اى كه عده اى از اثرگذارى اش 
ــت مى گويند. صحنه هاى اول اين  ــينماى وحش در س
ــت بازيكن خارج  ــه ناگهان كنترل را از دس عنوان ك
ــت موجودات  ــتان را به دس ــان داس ــد و قهرم مى كن

ــد، از گيراترين  ــپرد تا جانش را بگيرن اهريمنى مى س
ــلب  ــت. آن زمان س صحنه هاى تاريخ اين صنعت اس
ــت بازيكن چيز تازه اى بود. كسى به آن  كنترل از دس

عادت نداشت و همين آن را متمايز مى كرد.
ــن اثر قابل  ــمت چهارم كه آخري ــفانه از قس متاس
ــاى بعدى ذره ذره از  ــرى بود، بازى ه توجه در اين س
ــمت هاى اين بازى كه  ــد تا آخرين قس نبوغ خالى ش

ــتر به اكشن هاى  هرچند عناوينى آبرومند بودند، بيش
ماجرايى مى ماندند تا وحشت/ بقا. 

اما قسمت جديد چيزهاى زيادى براى عرضه دارد. 
ــده كه كامال از داستان بازى  سواى دموى عرضه ش
اصلى مجزاست، نام هيدئو كوجيماى بزرگ و گيلرمو 
 Pacific Rim، Pan’s) ــوش ذوق دل توروى خ
Labyrinth و...) در سمت كارگردانان بازى، نويد 

اثرى بزرگ را مى دهد.
ــاهكار  تجربه ثابت كرده چنين آثارى يا به يك ش
ــادگار خواهد  ــود يا فاجعه اى به ي بى نظير ختم مى ش
ــازى معلوم بود، نه  ــور كه از دموى ب ــت. آن ط گذاش
ــال ها يك تپه  خاموش با گيم پلى مملو  تنها پس از س
ــرس و دلهره را تجربه خواهيم كرد، بلكه كار تيم  از ت
ــيقى و افكت ها  ــازى موس ــازنده در خلق و پياده س س
ــمگير  ــت. گرافيك بازى نيز چنان چش مثال زدنى اس
ــا االن دهان همه را باز  ــت كه از ابتداى معرفى ت اس
گذاشته است. لبه ها نرم و فريم روان است و كاستى ها 
و بى سليقگى هاى هميشه حاضر در بازى هاى كونامى 

به چشم نمى خورد.
ــد  ــت كه باعث ش ــورد ديگر، همان چيزى اس م
ــمى سايلنت هيلز همه را متحير كند. نورمن  تبليغ رس
ريدس، ستاره  سرى تلويزيونى مردگان متحرك ـ كه 
نقش ِدريل ويليامز را به عهده دارد  ـ از محبوب ترين 
ــت. كونامى در اقدامى جالب  ــران تلويزيونى اس بازيگ
نقش اول بازى را به ايشان سپرده و چهره  قهرمان را 

عينا از صورت او برداشته است. 
بايد صبر كرد و ديد اما آن طور كه به نظر مى آيد، 
برخالف عناوين يك دهه  اخير تپه  خاموش كه بازيكن 
ــش را مى كرد زودتر از آنها رهايى بيابد، با  همه  تالش
ــتيم كه بازيكن دلش نمى خواهد از  عنوانى طرف هس

كابوسش خالص شود.

ــت، بخصوص وقتى  ــن متعادل ترين آنهاس كاتري
ــخصيت ديگرى كه به شكل  ــرعت آن را با ش س

يك روح مانك است، مقايسه مى كنيم. 
ــر از ويژگى هاى جالب بازى توانايى  يكى ديگ
تسخير دشمنان است. در صورتى كه براى اجراى 
ــيد،  ــته باش ــورد نظر ماناى كافى داش ــون م افس
ــخير كنيد تا به عنوان  ــمنان را تس مى توانيد دش
ــخصيت دوم در مبارزات به كمك شما بيايند.  ش
ــمن را كامال  ــن حالت مى توانيد هدايت دش در اي
خودتان به دست بگيريد. به طور عمده سه مرحله 

ــازى وجود دارد كه هر يك از آنها به صورت  در ب
ــده اند و سختى آنها نيز هر بار كه  اتفاقى توليد ش
ــان مى كنيد، متفاوت است. اگر بخواهيم  تكرارش
ــم، آن را مى توان  ــراد ديگرى بر بازى وارد كني اي
به معرفى نكردن بعضى مكانيك هايش اختصاص 
ــا  ــى كه اين مكانيك ها گاهى راهگش داد. در حال
ــى از مرحله  ــبرد بخش  هاي ــكار اصلى پيش و راه
ــوزش نداده و  ــه ما آم ــازى آنها را ب ــت، اما ب اس
ــى و رفتن به صفحه  تنظيمات  بايد از منوى اصل
ــن موضوع  ــم. ناگفته نماند اي ــرا بگيري ــا را ف آنه

ــود  ــت از ديد عده اى ضعف قلمداد نش ممكن اس
ــاف بازى قرار دهند.   و آن را در جهت حس اكتش
در  ــدن  ش ــتاد  اس ــا  ب  Abyss Odyssey
ــت، شايد حجم  ــبرد اس مكانيك هايش قابل پيش
ــما تزريق مى شود  اطالعاتى كه اوايل بازى به ش
آن قدر زياد باشد كه احساس گيج شدن بكنيد، اما 
ــام دهيد، رفتن به  ــت انج تمام چيزى كه نياز اس
ــت. باور كنيد اين  ــو، مردن و تالش دوباره اس جل
ساده ترين راهى است كه مى توانيد گيم پلى بازى 
را درك كنيد و در نهايت آن را به پايان برسانيد. 

ــت، بخصوص وقتى  ننين آنهاس ــن متعادلتر ــي يك از آنها به صورت ااكاتر يه هر ههك ــازى وجود دارد  ــود كدر ب دديد عدهاى ضعف قلمداد نش ــت از د ننكن اس ككمم

يكشنبه 9 شهريور 1393/ شماره 9485



اگر از مطالب اين صفحه راضى هستيد، عدد 48510 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

اينترنت

آزاده ارشدي

چهارم سپتامبر 1998 
ــراي اولين بار  ــوگل ب گ
ــركت  به عنوان يك ش
ــاالت  ــي در اي خصوص
متحده ثبت شد. هدف 
ــدا  ــركت از ابت ــن ش اي

سازماندهي اطالعات دنيا و دسترس پذير كردن 
ــركت به  ــال ها اين ش ــا براي عموم بود. طي اين س آنه
ــتجو تبديل شده است كه در زمينه  يك غول موتور جس
جستجوي اينترنتي، رايانش ابري و تبليغات سرمايه گذاري 

مي كند.
ــت كم در هفته چند بار  ــر كاربر اينترنت در دنيا دس ه
ــتجو مانند ياهو يا بينگ  از گوگل يا ديگر موتورهاي جس
استفاده مي كند تا پاسخ پرسش هاي كوچك و بزرگ خود 
از قبيل جستجوي عكس يا كسب اطالعات درباره كسي 
ــادي وجود دارد  ــزي را دريافت كند. ترفندهاي زي يا چي
كه مي توانيد از جستجوهاي خود در گوگل نتايج بهتري 
ــتفاده از ظرفيت  بگيريد. يكي از بهترين اين روش ها اس
ــتجو براي ارائه پاسخ هاي آني و بالدرنگ  اين غول جس
ــت. با تايپ پرسش خود در باكس مخصوصي كه در  اس
باالي صفحه است، نتايج جستجو ظاهر مي شوند و اغلب 
ــما براي پرسش خود نياز داريد، فراهم  هم تمام آنچه ش

مي شوند.
ــخ هاي آني گوگل اهميت دارد  چيزي كه درباره پاس
ــتجوي خود را در روشي  ــت كه كاربران بايد جس اين اس
معين تنظيم و فرمول بندي كنند تا جواب پرسش هايي را 

كه مي خواهند بدرستي و سادگي دريافت كنند.
البته عالوه بر گوگل، بينگ و ياهو نيز موتور جستجو 
هستند كه تجربه نشان داده تا به حال گوگل در كار خود 

موفق تر و پيش قدم تر بوده است.
ــتجويي  ــران گوگل مي توانند با جس كارب
ــاده در گوگل پاسخ هاي آني متفاوت به دست  س
آورند. با پنج روش مفيدي كه در اينجا مي خوانيد قادر 
خواهيد بود در جستجوي خود موفق تر باشيد و پاسخ هاي 
ــت آوريد. تمام آنچه در  خود را دقيق تر و راحت تر به دس
اين مقاله گفته مي شود راه حل هاي ساده و مفيدي است 
كه ممكن است خيلي از كاربران از بعضي يا از همه آنها 
مطلع باشند، اما شايد كاربران ديگري هم باشند كه از اين 
راه هاي ساده اطالعي نداشته باشند و اين مطلب به آنها 
كمك كند تا با راحتي بيشتري پاسخ پرسش هاي متداول 

خود را در اينترنت به كمك گوگل دريافت كنند.
منطقه جغرافيايي

ــته ايد و بدون هيچ دليلي كنجكاو  جلوي رايانه نشس
ــاعت  ــتيد بدانيد در فالن منطقه جغرافيايي االن س هس
ــپ عبارت  ــد با تاي ــت مي تواني ــت؟ خيلي راح ــد اس  چن
 time Tokya مثال time [city / country name]
پاسخ خود را دريافت كنيد، نتيجه اي كه حاصل مي شود 
ــته  ــت كه درباره آن منطقه خواس دقيقا همان چيزي اس

بوديد.
آب و هوا

ــتان را با  ــر تابس ــن روزهاي آخ ــد اي ــر مي خواهي اگ
ــد از گوگل كمك  ــد، مي تواني ــفر خاطره انگيزتر كني س

ــان اطمينان  ــوازم مورد نيازت ــايل و ل ــد تا از وس بگيري
ــخ  ــد منطقه جغرافيايي، پاس ــت مانن حاصل كنيد. درس
ــم مي توانيد از  ــاره آب و هوا را ه ــش هاي خود درب پرس
گوگل كمك بگيريد. تنها بايد عبارت «آب و هواي»(نام 
ــهر) را تايپ كنيد. مثال مي خواهيد به پاريس برويد و  ش
ــتان خود را مالقات كنيد؟ مي توانيد با تايپ عبارت  دوس

را  ــده  آم ــت  دس ــه  ب ــه  نتيج  Paris weather   
ــده چمدان  ــب ش ــخ كس ــق پاس ــد و طب ــاهده كني  مش

خود را ببنديد.
تبديل واحد پول

ــري را داريد،  ــور ديگ ــه كش ــفر ب ــد س ــي قص وقت
ــد ارزش پول  ــاده بداني ــتجويي س ــا جس ــد ب مي تواني
ــراي مثال  ــت. ب ــدر اس ــور چق ــورمان در آن كش كش
ــس مي توانيد عبارت  ــتراليا برويد پ ــه اس  مي خواهيد ب
IRRial to/in australian currency 100  را 
ــويد يا  ــتجو كنيد تا از ميزان آن با خبر ش در گوگل جس
ــت عبارت  ــفر كنيد كافي اس  اگر مي خواهيد به اروپا س
ــخ  ــپ كنيد، پاس IRRial to/in EUR 100 را تاي

پرسش خود را بسرعت و بدرستي دريافت خواهيد كرد.
معاني فرهنگ لغت

ــته همه جا كتاب لغت  ــت مثل گذش ديگر الزم نيس
ــيم، حتي الزم نيست ديكشنري روي  همراه داشته باش
موبايل يا كامپيوتر خود نصب كنيم. كافي است در جايي 

كه هستيم كامپيوتر و اينترنتي هر 
ــرعت كند در دسترس  چند با س
ــر اينترنتي  ــد. هر كارب باش
ــده،  براي يك بار هم كه ش
واژه اي را در گوگل جستجو 
كرده تا معني آن را بداند. مثال 
مي خواهيد بدانيد معني كلمه 
ــت، كافي  insouciance چيس
 define insouciance ــت عبارت اس
ــي دريافت كنيد.  ــود را براحت ــخ خ ــپ كنيد تا پاس را تاي
ــم عبارت   ــي ه ــود به فارس ــخ خ ــت پاس ــراي درياف ب
insouciance به فارسي را جستجو كنيد، جواب خود 

را به سرعت و فورا دريافت خواهيد كرد.
ماشين حساب

ــد مي خواهيد عددي را با عدد ديگر ضرب  تصور كني
ــين حساب در دسترس تان نيست، ذهنتان  كنيد، اما ماش
هم ياري نمي دهد تا آن اعداد را در هم ضرب كند. پس 
ــتجوي  ــداد موردنظر خود را در باكس جس ــادگي اع بس
گوگل تايپ كنيد تا براحتي گوگل جواب درست را به شما 
ــائل پيچيده تر رياضي هم گوگل باز  بدهد. براي حل مس
ــت. براي مثال شما مي توانيد با تايپ  كمك رسان شماس
 What is 1 percent of 3/65 bilion? ــارت عب
ــد يا اين كه  ــت آوري ــوري و بالدرنگي را به دس ــخ ف پاس
ــداد صفرها را  ــه نمي خواهند تع ــت هاي تنبلي ك تايپيس
ــا تايپ عبارت  ــد مي توانند تنها ب ــمارند و تايپ كنن بش
ــواب خود  ?What is 9 times 17/69 billion ج

را به دست آورند.
ــن مقاله خوانديد امروزه با كمك  همان طور كه در اي
ــپري  ــاده تر و راحت تر س ــتجو زندگي س موتورهاي جس
مي شود. پس چه بهتر كه از اين كمك رسان هاي زندگي 

به شيوه درست، نهايت استفاده را ببريم.

مايكروسافت آوت لوك، نرم افزار مديريت ايميل است كه براي اولين بار 
سال 90 همراه بسته آفيس رونمايي شد. اين برنامه جزو مجموعه نرم افزارهاي 
آفيس است و براي مديريت ايميل ها مورد استفاده قرار مي گيرد، ضمن اين كه 
يك سرويس ايميل دهي نيز هست. مزيت اصلي ارسال و دريافت ايميل ها با 
نرم افزار آوت لوك نسبت به روش عادي استفاده از مرورگر اينترنت اين است 
كه هنگام استفاده از مرورگر بايد دائم به اينترنت وصل باشيم، اما با آوت لوك 
ــي داريم و به طور مثال  ــدوق ايميل خود به طور آفالين نيز دسترس ــه صن ب
ــيم، آنها را مرور  ــخ ايميل ها را بنويس مي توانيم بدون اتصال به اينترنت، پاس
كنيم يا ايميل ها را روي سي دي ذخيره كنيم. البته مسلما آوت لوك ايرادها و 

مشكالتي هم دارد، اما مطلب ما درباره اين مشكالت نيست.
ــما هم بخواهيد ايميل ها، تماس ها و قرارهاي مالقات خود را از  شايد ش
نرم افزار آوت لوك نصب شده در رايانه قديمي به آوت لوك سيستم جديدتان 
منتقل كنيد، اما ندانيد چگونه. در اين نوشتار ما نكات مورد نياز را در اختيارتان 

قرار مي دهيم.
ــزار Easy transferwindows ـ از زمان ويندوز ايكس پي  ــر از اب اگ
ــتفاده كرده باشيد، قطعا مي دانيد فايلي كه  ــده و رايگان هم هستـ  اس ارائه ش
مي خواهيد انتقال دهيد، نبايد خيلي حجيم و سنگين باشد. راه ساده تري هم براي 

اين كار هست كه براحتي فايل ها را در شبكه محلي درگ و دراپ مي كند.
ــد داده آوت لوك را انتقال دهيد، بايد بدانيد كه داده  ــش از اين كه بتواني پي
ــوند  مورد نظرتان كجا قرار دارد. درواقع آوت لوك تمام داده هاي خود را با پس
pst. در يك فايل نگه مي دارد. احتماال هم Outlook.pst، اما در كجا؟

 Outlook Files اگر از آوت لوك 2010 استفاده مي كنيد، به احتمال زياد پوشه

 .pst  در داخل پوشه اسناد شما قرار دارد. اما نسخه هاي قديمي تر فايل هاي
را در جايي داخل پوشه مخفي app data ذخيره مي كنند.

ــه قديمي تان  ــده در رايان ــافت آوت لوك نصب ش ــبختانه مايكروس خوش
ــما باشد. به اين ترتيب كه در آوت لوك 2010 بايد روي  مي تواند راهنماي ش
ــمت چپ را فشار دهيد.  كليد File كليك كنيد و بعد هم كليد Info در س
ــپس Account Settings و بعد دوباره Account Settings را  س

انتخاب كنيد. 
ولي در آوت لوك 2007 و نسخه هاي قـــــديمي تر بايدTools > Options را 
انتــخاب كنيد و همين كه روي دكمه Data Files كليك كنيد، اطالعات 
ــود خواهيد يافت. البته راه ديگري هم  مورد نياز را در پنجره اي كه باز مي ش
وجود دارد و آن نيز كلــــــيك روي Open File Location در سمت 

راست پوشه است.
ــل pst. خالي، تميز و  ــوك در رايانه جديد، فاي ــب نرم افزار آوت ل ــا نص ب
ــورد نياز خود را از فايل قديمي  ــت. پس بايد داده هاي م تازه اي خواهيد داش
ــاي قديمي بايد در رايانه جديد  ــه جديد وارد كنيد. به اين معني كه فايل ه ب
ــند. براي اين كار مي توانيد فايل ها را به رايانه مورد نظر  در دسترس تان باش
ــبكه  ــه محتوا را در ش ــادگي پوش ــال داده و وارد درايو فلش كنيد يا بس انتق
 File ــد، كليد ــن كه آوت لوك باال آمد و اجرا ش ــي كنيد. همي قابل دسترس
 Open & Export > Import / Export ــد ــرده و بع ــك ك را كلي
ــه  گزين  Import and Export ــزارد  وي در  ــد.  كني ــاب  انتخ  را 
ــرده  ــاب ك Import from another program or file را انتخ

سپس روي Outlook Data File (.pst) كليك كنيد.

ــه File to import، روي دكمه  ــه بعدي ويزارد براي گزين در صفح
ــي را انتخاب كنيد. نگران  ــرده و بعد فايل pst. قديم ــك ك Browse كلي

گزينه هاي ديگر هم نباشيد.
 Select the folder to import from ــارت ــه بعد عب در صفح
ــد هر آنچه را داريد، وارد آوت لوك رايانه جديد  را خواهيد ديد، اگر مي خواهي
كنيد كه پيشنهاد ما هم همين است، چون كار از محكم كاري عيب نمي كند. 
ــاب كنيد، روي گزينه  ــارت Outlook Data File  را انتخ بنابراين عب
 Import items تيك بزنيد و بعد هم عبارت Include subfolders
into the same folder in را انتخاب كنيد. در آخر دكمه Finish را 
ــته مي شود و ورود فايل ها شروع  كليك كنيد. با انتخاب اين دكمه ويزارد بس
ــم نيامد و نديديد، چند  ــانه مرئي از ورود داده ها به چش ــد. اگر نش خواهد ش

ثانيه اي صبر كنيد، انتقال داده ها آغاز خواهد شد.
pcworld :منبع

اثاث كشي آوت لوكي

5 روش  پيشنهادي براي  شخم زدن گوگل
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زندگى همراه

مريم محمد بيكي فراهاني

اگر فردي به شما بگويد چند سالتان است، دو ساعت 
ــاني با  ــاس گرفته ايد و چه كس ــاني تم پيش با چه كس
ــما تماس گرفته اند، االن كجا هستيد و در يك تاريخ  ش
ــر  ــايت هايي س ــخص كجا بوده ايد، اغلب به چه س مش
مي زنيد و در چه زمان هايي ايميل خود را چك مي كنيد، 
دوستانتان چه كساني هستند و مكالمات صورت گرفته 
ميان شما را كلمه به كلمه بداند، اطالعات حساب بانكي 
و موجودي حسابتان را در اختيار داشته باشد، تاريخ تولد 
ــتان و آشنايانتان را نيز بداند و خالصه هر چيزي را  دوس
ــوش كنيد در اختيار  ــت فرام كه خودتان هم ممكن اس
ــد و بتواند آنها را برايتان بازگو كند، باز هم  ــته باش داش
فكر مي كنيد در حريم خصوصي خود زندگي مي كنيد و 
بسياري از كارهايي كه انجام مي دهيد به صورت يك راز 

در حريم خصوصي شما باقي مي ماند؟
جاسوس هاي همراه

ــفانه تمام اطالعاتي كه به آنها اشاره كرديم در  متاس
ــمندي كه اين روزها در دست بسياري از  تلفن هاي هوش
ــت، وجود دارد و دولت ها، سازمان ها، افراد  افراد جامعه اس
ــي به اين  ــازمان هاي جاسوس خرابكار و مهم تر از آن س
اطالعات دسترسي دارند و مي توانند بدون كمترين سوال 

از شما، جزئي ترين اطالعات را درباره  شما كسب كنند.
تلفن همراه هوشمند يا به عبارت دقيق تر دستگاه هاي 
هوشمند، از مجموعه  قطعات الكترونيكي تشكيل مي شوند 
ــه هريك وظيفه اي به عهده دارد و در كنار هم وظايف  ك

يك رايانه و تلفن را نيز به انجام مي رسانند.
ــيله اي است تا با دوستان  ــتگاه هاي هوشمند وس دس
ــري برقرار كنيد، براي  ــود تماس هاي صوتي و تصوي خ
آنها پيام بفرستيد، به وبگردي در اينترنت بپردازيد و تمام 
امور روزمره خود اعم از امور بانكي، چك كردن ايميل ها 
و... را انجام دهيد. عالوه بر اين وقتي بخواهيد عكس يا 
ــي خاطره انگيز را براي خودتان ثبت كنيد مي توانيد  فيلم
ــتفاده از دوربين  ــتگاه ها كمك گرفته و با اس از اين دس

تعبيه شده در آنها به عكاسي و فيلمبرداري بپردازيد.
ــزارش مركز تحقيقات PEW ژوئن 2013،  طبق گ
بيش از 56 درصد كاربران آمريكايي از تلفن هاي همراه 
ــتفاده مي كنند؛ يعني كاربران دستگاه هاي  ــمند اس هوش
ــراه معمولي  ــران تلفن هاي هم ــمند بيش از كارب هوش

هستند و روز به روز نيز بيشتر مي شود.
ــه روز  ــش روز ب ــه افزاي ــت ك ــح اس ــيار واض بس
استفاده كنندگان از دستگاه هاي هوشمند به دليل توانايي 
ــت. اما آيا  ــردن نيازهاي كاربران اس ــا در برآورده ك آنه
ــه چه قيمتي تمام  ــدن اين نيازها ب مي دانيد برآورده ش

مي شود؟ نقض كامل حريم خصوصي.
منفعت طلبان

ــايد از خودتان بپرسيد نام و تلفن مخاطبان ذخيره  ش
ــاني مفيد است يا  ــما براي چه كس ــده در دستگاه ش ش
ــما  ــتن از موقعيت مكاني و پيام هايي كه ش اطالع داش
ــه كاربردي مي تواند  ــتانتان رد و بدل مي كنيد چ با دوس

داشته باشد؟
اولين افرادي كه مي توانند از اين اطالعات نفع ببرند، 
ــركت ها براحتى  ــتند. اين ش ــركت هاي تبليغاتي هس ش
ــال  ــتانتان ارس ــما و دوس مى توانند تبليغات خود را به ش
ــرد به عاليق  ــي محتواي پيام هاي هر ف ــد. با بررس كنن
ــي يابند و با شناخت بيشتر نسبت به عاليق  آنها دسترس
ــان تبليغ كنند كه  هر فرد، محصول يا خدماتي را به ايش

همواره به آن نيازمند است.
ــاله نگاه   در ادامه هنگامي كه كمي عميق تر به مس
كنيم، به سازمان هاي جاسوسي و دولت ها خواهيم رسيد. 
آيا مي دانيد اطالع داشتن از خواسته هاي واقعي كاربران 
ــي  ــت؟ روان شناس تا چه حد در تصميم گيري ها مهم اس
اجتماعي يكي از پيچيده ترين كارهايي است كه مي تواند 
ــود. اين  ــور انجام ش ــهر يا كش روي تمام افراد يك ش
ــي به دقيق ترين شكل ممكن به كمك  نوع روان شناس
ــه تلفن همراه،  ــمند مختلف از جمل ــتگاه هاي هوش دس
ــت و چهار  تبلت و تلويزيون با فرم هايي كه كاربران بيس
ــتند در حال انجام  ــغول پر كردن آنها هس ــاعته مش س
ــي از نتايج اين اطالعات  ــازمان هاي جاسوس است و س

استفاده هاي بسياري مي برند.
چشمان بيدار، گوش هاي شنوا

ــراي حريم  ــخصي ب ــر كاربر مي تواند تعريف مش ه
ــه عقيده يك  ــت ب ــد. ممكن اس ــته باش خصوصي داش
ــدن فهرست مخاطبان يا بررسي پنهاني  كاربر، فاش ش
ــورت گرفته با  ــده و مكالمات ص ــاي رد و بدل ش پيام ه
تلفن همراه اصال مهم نباشد. ممكن است كاربر ديگري 
ــبوك و ديگر  ــار يافتن برخي عكس هايش در فيس انتش
شبكه هاي اجتماعي يا مشاهده آنها از سوي افراد بيگانه 
را نقض حريم خصوصي نداند، اما به  نظر شما آيا كاربري 

وجود دارد كه حريم خصوصي نداشته باشد؟

ــد نيز حرف هايي دارند  ــا كاربراني با اين عقاي مطمئن
كه نمي خواهند توسط هيچ فرد ديگري خوانده يا شنيده 
شود يا عكس هايي دارند كه نمي خواهند هيچ جا منتشر 

شود يا نگاه بيگانگان به آنها بيفتد. 
دوربين، ميكروفن، دستيار صوتي، حسگر ژيروسكوپ، 
حسگر شتاب سنج، حسگر نور، مجاورت سنج، فشارسنج، 
ــياري از اين قبيل  ــاب GPS و بس ــنج، موقعيت ي دماس
موارد از امكاناتي است كه در دستگاه هاي هوشمند ذكر 
مي شوند، اما آيا مي دانيد هركدام از اين ابزارها مي توانند 
ــي از شما  ــم ها و گوش هايي براي جاسوس به عنوان چش

كاربرد داشته باشند؟
چطور ممكن است؟

ــما به هزار و يك دليل اعم از  دوربين تلفن همراه ش
ــاي موجود در نرم افزارها  ــي به ويروس ها، حفره ه آلودگ
ــتگاه مي تواند  ــاي مخرب روي دس ــب نرم افزاره و نص
ــتگاه بپردازد.  ــر اطراف دس ــه ثبت تصاوي ــود ب خودبه خ
ــدن  ــي با ميكروفن قابل ضبط ش ــداي محيط براحت ص
ــتيار صوتي كه شما فكر مي كنيد هميشه به  است و دس
سخنان شما گوش مي دهد تا فرمان هايتان را اجرا كند، 
مي تواند براحتي مثل يك وسيله  شنود، صداي محيط را 

براي مقاصد ديگري ثبت و ضبط كند.
ــكان را  ــما اين ام ــي نيز به ش ــزات مكان ياب تجهي
ــاهده كنيد  ــه مش مي دهند تا موقعيت خود را روي نقش
ــويد، اما آيا  ــيريابي بهره مند ش ــي مانند مس و از امكانات
ــما در هر لحظه  مي توانيد با اطمينان بگوييد موقعيت ش
براي مقاصد ديگري ثبت و به سرورهاي مختلف ارسال 

نمي شود؟ 
ــي براحتي مي توان نتيجه گرفت  اما با كمي واقع بين
ــتگاه هوشمند  كه نه تنها فعاليت ها و كارهايي كه با دس
انجام مي دهيد ثبت و ضبط مي شود و توسط افراد بيگانه 

ــت، بلكه رفت و آمدها، صحبت ها و  ــاهده اس قابل مش
هرآنچه اتفاق مي افتد و قابل مشاهده است نيز مي تواند 

توسط دستگاه هوشمند شما ثبت و ضبط شود.
آزادي هاي يواشكي

ــتگاه  ــد برنامه اي را روي دس ــه بخواهي هنگامي ك
ــامل بخش ها  ــمند خود نصب كنيد، اطالعاتي ش هوش
ــتفاده قرار  ــيله نرم افزار مورد اس و تجهيزاتي كه به وس
ــد. كدام كاربر  ــما به  نمايش درمي آي مي گيرند، براي ش
مي تواند حدس بزند كه ممكن است حسگر ژيروسكوپ، 
ــگر بخصوص در  ــنود كند؟ اين حس ــات او را ش مكالم
ــمت  ــرد دارد و براي كنترل حركت به س ــا كارب بازي ه
چپ و راست مورد استفاده قرار مي گيرد، اما آيا مي دانيد 
ــتنفورد ثابت كرده اند  ــگران دانشگاه اس بتازگي پژوهش
ــوان از اطالعات  ــا مي ت ــري برخي ترفنده ــا به كارگي ب
ــنود مكالمات  ــكوپ براي ش ــده با ژيروس جمع آوري ش

استفاده كرد؟
ــل از امواج هوا را  ــگر مي تواند ارتعاش حاص اين حس
ــر صحبت مي كند نيز اين  ــت كند و هنگامي كه كارب ثب
ــگران موفق شده اند با  ــات پديد مي آيند. پژوهش ارتعاش
ــايي كنند و  ــات را رمزگش طراحي نرم افزاري اين ارتعاش
مواردي همچون اعداد يا جنسيت فرد گوينده را تشخيص 
ــيد صحبت هاي يواشكي و  ــته باش دهند. پس توجه داش
آرام شما نيز مي توانند به وسيله ژيروسكوپ ثبت شوند و 

يواشكي حرف زدن هايتان نيز آزادانه نيست.
چه كار كنيد؟

ـ به شبكه هاي وايرلس فاقد رمز عبور وصل نشويد.
ــده و معتبر را روي  ــناخته ش ـ فقط نرم افزارهاي ش

دستگاه خود نصب كنيد.
ـ مراقب ابزارهاي امنيتي جعلي باشيد.

ــده و رايگان، در  ــده، كرك ش ـ نرم افزارهاي مود ش
ــتر موارد براي جمع آوري اطالعات دستگاه شما به  بيش
ــان قرار مي گيرند و با فروش   صورت رايگان در اختيارت
ــه درآمدزايي  ــركت هاي تبليغاتي ب ــن اطالعات به ش اي

مي پردازند.
ــط با حريم  ــات امنيتي و موارد مرتب ــا تنظيم ـ حتم
خصوصي را در دستگاه هوشمند خود بررسي و مواردي 

را كه به آنها نيازي نيست، غيرفعال كنيد.
ــتفاده  ــمند خود اس ــتگاه هوش ــي كه از دس ـ هنگام
ــما با نرم افزار مورد نظر  نمي كنيد يا انجام كار بانكي ش
ــت، حتما برنامه را بسته و دستگاه را  به اتمام رسيده  اس

قفل كنيد.
ــرعت نصب  ــزاري را بس ــاني هاي نرم اف ـ به روزرس

كنيد.
ــتگاه هوشمند خود،  ـ پيش از فروش يا تعويض دس
ــتگاه قديمي را به طور كامل  ــده دس اطالعات ذخيره ش

حذف كنيد.
ــا  ــي ب ــاي جاسوس ــري از فعاليت ه ــراي جلوگي ـ ب
ــمند، آنها را همه جا با خود به همراه  ــتگاه هاي هوش دس
نبريد و براي جلوگيري از ديدن و شنيدن اين دستگاه ها 

آنها را خاموش كنيد.
اپليكيشن هفته

Advanced Download Manager :عنوان نرم افزار
سيستم عامل: اندرويد

مرورگرهاي مختلف در سيستم عامل اندرويد، ابزارهاي دانلود مختلفي 
ــك محدوديت هايي دارند  ــا اين ابزارها هري ــود جاي مي دهند، ام را در خ
ــال همزمان هنگام دانلود  ــتيباني نكردن از چند اتص كه مهم ترين آنها پش
ــاي باند به عمليات  ــه  آن اختصاص نيافتن تمام پهن ــت كه نتيج فايل اس
ــت. دوست داريد از قدرت  ــرعت كم اس دانلود و انجام عمليات دانلود با س
 Internet Download ــون ــاي معروف و محبوبي همچ نرم افزاره

manager در سيستم عامل اندرويد بهره مند شويد؟
نرم افزار قدرتمند Advanced Download Manager كه در 

ــود، به شما اين امكان را مي دهد تا براحتي  اختصار ADM ناميده مي ش
ــتم عامل اندرويد را  ــز به سيس ــتگاه هاي مجه ــاي دانلودي در دس فايل ه

مديريت كنيد.
از جمله امكانات قابل ذكر اين نرم افزار عبارت است از:

ـ دانلود سه فايل به طور همزمان
ـ افزايش سرعت دانلود با تكه تكه كردن فايل دانلودي و افزايش تعداد 

اتصاالت (تا 9 تكه)
ـ دريافت خودكار لينك ها از مرورگر و حافظه موقت
ـ نمايش آيكون برنامه و وضع دانلود در نوار هشدار

ــت فايل هاي دانلودي و تنظيمات برنامه در  ــتيبان گيري از فهرس ـ پش
كارت حافظه

ــات دانلود با  ــالم پايان عملي ـ اع
موزيك و ويبره

ــه دادن مجدد  ــتيباني از ادام ـ پش
فعاليت دانلود پس از قطعي ارتباط

ــا فرمت هاي  ــا ب ــره فايل ه ـ ذخي
مختلف در پوشه هاي مجزا و از پيش 

تعيين شده
ــايت هاي نيازمند نام كاربري  ــر داخلي براي ورود به س ـ داراي مرورگ

و رمز عبور
ـ پشتيباني از قابليت برنامه ريزي و دانلود زمان بندي شده

http://goo.gl/a6GU3i

حريم هاي بدون ديوار
 چگونه حريم شخصي خود را هنگام استفاده از 

تلفن هاي هوشمند حفظ كنيم؟
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اگر از مطالب اين صفحه راضى هستيد، عدد 48512 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

بررسى و مقايسه

ودودزاده جواد 

مي پرسيديد  بازيخورها  از  اگر  گذشته  سال هاي  در 
در  رايانه اي  ــاي  بازي ه اجراي  براي  ــن الزم  رزولوش
ــد،  باش بايد  چقدر  رويايي   PC ــكتاپ دس رايانه  يك 
ــل  پيكس  1080 در   1920 ــن  رزولوش ــنيديد   مي ش
ــت.  اس انتخاب  بهترين   1080P همان يا   HD فول
 4K افسانه اي ــال 2013  رزولوشن  نيمه هاي س از  اما 
كه   (UHD ــا ي  Ultra HD) اچ دي ــوق  ماف ــا   ي
مي كند،  ارائه  را   1080P ــر تصوي برابر وضوح  ــار  چه
را  بازيخور ها  ــادالت  ــت و تمام مع به ميدان گذاش پا 

ريخت. به  هم 
تلويزيون هاي  ــا و  ــه نمايش ه اين حال صفح ــا  ب
ــراي خريد ارزان ترين  ب ــه حدي گران بود كه  4K ب
ــا بايد بيش از ده ميليون تومان هزينه مي كرديد.  آنه
ــد و امروزه در  ــاوري به تدريج ارزان تر ش ــا اين فن ام
دسترس عموم كاربران قرار گرفته است. حاال صفحه 
راه  نيز  لپ تاپ ها  پيكربندي  به  نمايش هاي  4Kحتي 
يافته  است. اين روزها همه بازي هاي مدرن جديد اين 
استاندارد  اين  و  پشتيباني مي كنند  را  رزولوشن تصوير 
بازيخورها  ــا براي  ارتق ــر به  صورت يك گزينه  تصوي
ــان  نش مي خواهيم  مطلب  اين  در  ــا  م ــت.  اس مطرح 
براي  را  خود  ــكتاپ  دس رايانه  مي توانيد  چگونه  دهيم 
كنيد  آماده   4K ــه ب ارتقا 

بنچ مارك هاي  بتوانيد  ــا  ت داريد  نياز  چيزهايي  ــه  چ و 
اين  ــيد  باش ــته  داش توجه  كنيد.  تجربه  را  بازيخوري 
نظر  از  ــت، مي تواند  اس ــيرين  تجربه همان قدر كه ش

شود. تمام  هم  گران  شما  براي  اقتصادي 

4K چيست؟
در  ــتاندارد 1920  اس  4K ،ــم بگويي ــاده  س خيلي 
دو  عمودي  و  ــي  افق ــورت  ص به  را  ــل  پيكس  1080
در 2160 مي رساند  ــن 3840  رزولوش به  و  برابر كرده 
فول  رزولوشن  ــل هاي  پيكس برابر  آن چهار  مقدار  كه 
اچ دي است. البته شما پيش تر از اين  هم مي توانستيد، 
جهت،  يك  در  ــي  افزايش مقياسي  صفحه  ــكن  اس با 
(مانند اسكن  پايين  يعني فقط به صورت عمودي روبه 
انجام مي دهند  پليرها   DVD روبه پيشرفت كه برخي
داراي  فيلم هاي  حد  به  را  معمولي  فيلم  ــن  رزولوش و 
دست  رزولوشني  چنين  به  ــانند)  مي رس بلوري  فرمت 

نيست. واقعي   4K اين اما  يابيد، 
كاري كه فناوري اسكن تصوير مي كند، اين است 
كه فقط يك مجموعه مجازي 3840 پيكسلي را ارائه 
ــازي  فيلمس در صنعت  اصل  در   4K فناوري مي  كند. 
 4K ــما درباره فيلم هاي ــود. وقتي ش ــتفاده مي ش اس
رزولوشن 4096 در  فيلم ها عموما در  اين  ــنويد،  مي ش

(aspect ratio) در  با يك نرخ قاب تصوير   2160
حد 17:9 گرفته مي شوند. از بعد رايانه، ما با رزولوشن 
رزولوشن  داريم.  كار  و  ــر  س تلويزيوني  ــازهاي  فيلمس
گرفته  آن  با  تلويزيوني  فيلم هاي  كه  در 2160   3840
ــود، همان نرخ قاب تصوير 16:9 فول اچ دي را  مي ش
افقي  به صورت   4K ــوع ن اين  اين كه  از  ــر  دارد.  غي
و  تلويزيون ها  دارد،  كم  ــل  پيكس حدود 4000  چيزي 
ــكل فشرده  به ش ــتر  بيش را   4K نمايش هاي صفحه 
ــوق اچ دي واقعي. اما  ــه كار مي برند تا به صورت ماف ب
محدوديت هايي  فناوري  هر  باالخره  ــت،  نيس چاره اي 
ــتگاه بعدي  ايس از ديدگاه افقي، 4K واقعي  هم دارد. 

بود. خواهد  فناوري  پيشرفت  مسير  در 
تنوع  ــته  گذش در  برگرديم،  ــب  عق به  ــي  كم اگر 
در  ــن هايي  رزولوش ــاس  براس ما  نمايش هاي  صفحه 
از  ــس  پ و  در 600  ــپس 800  س در 480،  ــد 640  ح
در 1024  ــر 1028  آخ ــت  دس و  در 768  آن 1024 
كارت هاي  شدن  قدرتمند  با  به تدريج  بودند.  ــل  پيكس
يافت  افزايش  نيز  نمايش ها  گرافيك رزولوشن صفحه 
براي  ــيد كه  ــت، رس امروزه هس ــه جايگاهي كه  ب و 
يا  رزولوشن 1920 در 1080  بازيخورها همان  ــتر  بيش

است.  1080P
ــل ارزان بودن  ــر جهان به دلي ــا در سراس كاربره
ــتر  بيش  1080P تلويزيون هاي و  ــا  نمايش ه ــه  صفح
اچ دي  فول  تصويري  رزولوشن  از  ــتفاده  اس به  تمايل 
ــاز ندارند يك گرافيك  ــان مي دهند؛ زيرا ديگر ني نش
البته  بخرند.  توماني هم  ميليون  باالي 1/5  گرانقيمت 
در يك  كنيم  فكر  كه  است  ــيار غلطي  بس تصور  اين 
با  زندگي  و  ارزان قيمت  جنس هاي  دنبال  همه  جامعه 
ــتند. اگر اين طور است پس اين  ــيوه اقتصادي هس ش
صفحه  با   (All-in-one) يكپارچه  رايانه هاي  همه 
ميليون  تا 15  پنج  از  ــه  ك را  اينچي  ــاي 27  نمايش ه
ــه نمايش هاي 27 و 29  ــان قيمت دارند يا صفح توم
بازارهاي  و  ــگاه ها  فروش در  را  ميليوني  ــد  چن اينچي 
از  بسياري  امروزه  مي خرد؟  ــي  كس چه  رايانه  قطعات 
نيز به  ــور ما  بازيخورها در كش ــران عالقه مند و  كارب
فناوري هاي  تمام  از  ــتفاده  اس و  بهترين ها  خريد  فكر 

هستند. دنيا  روز 

پيكسل  درباره  چيز  همه 
ما هر روز  ــخت افزارها،  دائم س ــرفت  پيش به خاطر 
و صفحه  ــت   پرظرفي ــخت  ــك هاي س ديس دنبال  به 
نمايش هاي بزرگ تر هستيم. هر چه مقياس رزولوشن 
روي صفحه  بايد  كه  جزئياتي  مقدار  ــود،  مي ش بيشتر 
افزايش مي يابد. معيار سنجش رسمي  نيز  ــود  رندر ش
 ppi ــل بر اينچ يا ــخصات واحد پيكس براي اين مش
مي توانيد  چقدر  شما  مي دهد  ــان  نش مقدار  اين  است. 
همچنين  ــد.  دهي نمايش  ــه  صفح روي  را  ــات  جزئي
ــردن از صفحه نمايش 24 اينچي 1080P به  كوچ ك
اينچي 166P تجربه جالبي است،  صفحه نمايش 30 
 4K ــه نمايش 32 اينچي ــه بازي با يك صفح تجرب
بازي ها روي صفحه  باشد.  واقعا شگفت انگيز  مي تواند 
نمايش 4K عالي به نظر مي آيند و براي همين است 
گرافيك  كارت هاي  ــده  توليدكنن دو  ــر  ه رويكرد  كه 

است.  4K سمت به   AMD و اينتل 
بتوانيد  تا  داريد  ــاز  ني تنظيمات  از  انبوهي  به  ــما  ش
 4K ــل برآييد. چون ــس اين مقادير عظيم پيكس از پ
ارائه  را  آن  كه  ــخت افزارهايي  س است،  تازه اي  مبحث 
مي كنند نيز از مشخصات خاصي برخوردارند. حتي يك 
فريم  بافر  با  تايتان   GTX انويديا جي فورس گرافيك 
 R9 290X ــش گيگابايتي يا يك گرافيك رادئون ش
با بافر چهار گيگابايتي بسختي مي تواند به نرخ تصوير 
ــت  دس حداكثري   4K تنظيمات در  ثانيه  بر  فريم   30
يابد. اما با اين حال خيلي ها بودجه چند ميليوني صرف 
ــد يك صفحه مي كنند، اما از گرافيك غافل بوده  خري
بازي هاي  نمايش  براي  گرافيكي  پايين  تنظيمات  از  و 
رزولوشن عظيم  با همين  ــي  نمايش روي صفحه   4K

استفاده مي كنند كه فايده اي ندارد.
ــه نمايش و بازي هاي  پس اگر مي خواهيد از صفح
ــد، بايد به فكر يك  ــتفاده را ببري ــود حداكثر اس 4K خ
كارت گرافيك قدرتمند باشيد و اگر مي خواهيد از فريم 
ريت (نرخ قاب تصوير) 30 يا 60 فريم بر ثانيه بهره مند 
ــويد، حتما بايد به فكر تهيه حتي بيش از يك كارت  ش
ــتفاده از پيكربندي چند گرافيك  گرافيك قدرتمند و اس
ــاي AMD و پيكربندي  ــراس فاير براي گرافيك ه ك

اس.ال.آي براي كارت هاي انويديا باشيد.

است؟  4K همان رتينا  آيا 
با  برابر  تصويري  غلظت   4K نمايش صفحه  يك 
برابر صفحه  دارد كه دو   (ppi) اينچ  بر  پيكسل   185
ــا غلظت تصويري  ام ــت.  نمايش هاي فول اچ دي اس
نوت بوك ها  ــاي  رتين ــاي  نمايش ه صفحه  ــورد  م در 
براي  ــدار  مق همين  و  ــت  اس ثانيه  بر  ــل  پيكس  200
ثانيه مي رسد.  بر  پيكسل  تا 300  ــي هاي موبايل  گوش
اپل ادعا مي كند كه صفحه  نمايش هاي رتينا به اندازه 
داراي  تصاوير  بتوانند  تا  دارند  ــلي  پيكس كافي غلظت 

دهند. نمايش  را   4K رزولوشن

نمايشي  به چه مشخصات صفحه   4K براي
داريم؟ نياز 

انواع  بين  از  را  خود  نمايش  مي توانيد صفحه  شما 
 IPS و چه نوع پنل TN ــا 30 اينچي چه پنل 24 ت
انتخاب كنيد. پنل هاي IPS در نرخ تازه سازي تصوير 
بايد  شما  دارند.  باالتري  انواع IPS سرعت  به  نسبت 
ــازي  تازه س انتخاب كنيد كه نرخ  ــي را  صفحه نمايش
ــت تصويري آن زياد بوده  ــته، مقدار غلظ بااليي داش
امروزه  باشد.  برخوردار   4K ــب مناس ــن  رزولوش از  و 
فناوري هاي  از   4K مناسب نمايش  بايد صفحه  حتي 
ــد.  باش بهره مند  نيز  انويديا   G-Sync مانند جديدي 
نمايش  صفحه  ــدازه  ان فقط  اول  مرحله  در  ــن  بنابراي
ــخصات  مش و  نگيريد  نظر  در  آن  امتياز  عنوان  به  را 
مافوق  نمايش  انتخاب صفحه  در  نيز  را  باال  ــده  يادش

دهيد. قرار  موردنظر  اچ دي 

 4K صفحه نمايش هاي 
حتي به پيكربندي لپ تاپ ها 
نيز راه يافته  است. اين 
روزها همه بازي هاي 
مدرن جديد اين رزولوشن 
تصوير را پشتيباني 
مي كنند و اين استاندارد 
تصوير به  صورت 
يك گزينه ارتقا براي 
بازيخورها مطرح است

راهنماي خريد صفحه نمايش هاي مافوق اچ دي

وضوح تصوير افسانه اي
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كارگاه

امير عصاري

ــتفاده از رايانه، اينترنت و سرويس هاي الكترونيك  اس
در دنياي امروز يك ضرورت به شمار مي رود، اما مهم ترين 
مساله اي كه در كنار استفاده  ضروري از اين ابزار بايد مورد 

توجه قرار گيرد، امنيت است! 
امنيت در دنياي مجازي بخصوص اينترنت از اهميت 
بسيار ويژه اي برخوردار است و توجه به آن جزو مهم ترين و 
ابتدايي ترين نكاتي است كه هنگام ورود به دنياي مجازي 

 بايد فرا گرفته شود.
ــظ امنيت اطالعات در  ــي از رايج ترين راه هاي حف يك
ــتفاده از  ــرويس هاي الكترونيكي، اس دنياي مجازي و س

رمزهاي عبور است. 
ــداد، نماد ها يا  ــور مجموعه اي از حروف، اع رمز عب
ــمار مي رود كه  ــي از هريك از اين گزينه ها به ش تركيب
ــط هريك از افراد به طور اختصاصي ايجاد و براي  توس
استفاده از سرويس هاي مختلف استفاده مى شود. هرچه 
ــدس زدن آنها  ــد امكان ح ــا پيچيده تر باش ــن رمزه اي
ــوارتر مي شود و هرچه تعداد آنها بيشتر باشد، امنيت  دش
ــرويس هاي مورد استفاده كاربران نيز بيشتر مي شود؛  س
ــرقت يك رمز، ديگر رمزها  ــا يا س زيرا در صورت افش
ــكل  ــرويس ها با مش به خطر نمي افتد و امنيت ديگر س

مواجه نمي شود.
ــيار  ايجاد رمز عبور به عقيده برخي كاربران كاري بس
ــاده است. مجموعه اعداد يك تا 9، نام و نام خانوادگي،  س
نام مكان هاي مهم، تاريخ تولد، شماره تلفن همراه، كدملي 
ــت كه  ــياري از اعداد و عبارات از جمله مواردي اس و بس
ــته از كاربران به عنوان رمز عبور در نظر  از سوى اين دس
ــوع رمزهاى عبور  ــه اين ن ــود در صورتي ك گرفته مي ش
ــت و افراد خرابكار با استفاده  براحتي قابل حدس زدن اس
از روش هاي نرم افزاري خيلى راحت مي توانند اين رمزها 

را كشف كنند.
ــت و در  از آنجا كه ايجاد رمز عبور نيازمند مهارت اس
كنار اين مهارت  بايد توان به خاطر سپردن رمز را نيز در نظر 
ــما را با روش هاي مختلف ايجاد و  گرفت، قصد داريم ش
حفاظت از رمزهاى عبور طوالني با قابليت ياد آوري آسان 

آشنا كنيم.
جمالت ماندگار

ــي از روش هاي ايجاد رمزهاي پيچيده با قابليت  يك
ــت.  ــتفاده از جمالت ماندگار اس ــريع، اس ــاد آوري س ي
ــاي فيلم ها و  ــي، ديالوگ ه ــا، جمالت ادب تكيه كالم ه
سريال ها و بسياري موارد ديگر از جمله گزينه هاي قابل 
ــتفاده در اين روش به شمار مي روند. شما مي توانيد با  اس
رعايت يك قانون مشخص كه خودتان معين كرده ايد، 
ــور پيچيده تبديل كنيد.  ــن جمالت را به رمزهاى عب اي
ــرف اول و دوم از هر كلمه در  ــراى مثال مي توانيد ح ب
يك جمله را كنار هم قرار داده و اين اصل را نيز رعايت 
ــته شوند و در  كنيد كه حروف دوم به صورت بزرگ نوش
صورت امكان به جاي برخي حروف همچون a عالمت 
ــت ! و به جاي حرف o عدد  ــاي حرف i عالم @، به ج

صفر تايپ شود.
ــرطـ  كه مطمئنا شما مي توانيد براي  با رعايت اين ش
هميشه آن را در خاطر خود داشته باشيدـ  قادر خواهيد بود 

رمزهاي مختلفي ايجاد كنيد.
ــده  به عنوان مثال اين جمالت با رعايت موارد ذكر ش

ايجاد شده اند:
nahar chi darim? : n@cHd@?
vijeh nameh click rooznameh jamejam : 
V!n@cLr0j@

mayazar moori ke daneh kesh ast : m@
m0k3d@k3@S
ze gahvare ta goor danesh bejooy : 
z3g@t@g0d@b3

اين رمزهاى عبور كامال منحصر به فرد بوده و به هيچ 
كلمه معني داري شبيه نيستند، اما جمالتي كه اين رمزها 
ــده اند، مي توانند هميشه در ذهن شما ثبت  با آنها ايجاد ش

شوند.
ــما مي توانيد  ــت كه ش مزيت جمالت ماندگار اين اس
ــتفاده براي هريك از رمزهاي خود را به  جمالت مورد اس
هر روشي كه دوست داريد تايپ و نگهداري كنيد. جمالت 
ــوارد ايجاد  ــده در اين روش فقط يكي از م ــت ش يادداش
ــمار مي رود و شرط مشخص شده از سوى شما  رمز به ش
ــت كه رمز مورد نظر را ايجاد مي كند و در  الگوريتمي اس
اين شرايط لو رفتن جمالت ماندگار شما نيز خطري براي 

رمزهاى عبورتان در بر نخواهد داشت.

رفتارهاي افراد
 ،(PAO) Person-Action-Object روش 
ــا در اين روش  ــت، ام ــابه جمالت ماندگار اس تقريبا مش
جمالتي انتخاب مي شوند كه به نوعي با رفتار خاطره انگيز 
يك فرد در مكان يا زمان مشخص ارتباط مستقيمي دارند. 
به عنوان مثال "ليز خوردن علي در نوروز 93" ممكن است 
ــتفاده از اين روش باشد. شما  يك جمله مناسب براي اس
ــرط استفاده از حروف آخر هر كلمه  مي توانيد با رعايت ش
ــه پس از يك فاصله مجازي، يك عالمت & و  و در ادام
ــتفاده از حرف اول هر كلمه  يك فاصله مجازي ديگر، اس
ــورت حرف بزرگ، رمزهاي پيچيده اي را ايجاد كنيد  به ص

كه در خاطر شما نيز ماندگار باشند:
Liz khordane ali dar norooz 93 : zeirz3 
& LKADN9
Avvalin salgarde ezdevaj dar borje  
milad : nejred & ASEDBM

تكراري ها را فراموش كنيد
ــس از ايجاد رمزهاي پيچيده، مهم ترين نكته اي كه  پ
بايد به آن توجه كنيد استفاده نكردن از رمزهاي تكراري 
ــفانه بسياري از  ــرويس هاي مختلف است. متاس براي س
كاربران رمز ورود به ايميل و اينترنت بانك خود را يكسان 
انتخاب مي كنند. اين رمز يكسان هرچند هم پيچيده باشد 
ــخص و غيرقابل  ــت به هزار و يك دليل نامش ممكن اس
ــما، نصب كي الگر روي رايانه   ــدن ش پيش بيني (هك ش
شما، حفره امنيتي در يكي از سرويس هاي مورد استفاده و 
...) افشا شود و اين افشاي رمز مي تواند تمام سرويس هايي 
ــوند با خطر مواجه كند.  ــه با اين رمز محافظت مي ش را ك
همواره پيشنهاد مي كنيم رمزهاي متفاوتي را براي هريك 
ــاد كنيد و براي  ــتفاده  خود ايج ــرويس هاي مورد اس از س
ــداد آنها پس از مدتي  ــت اين رمزها كه مطمئنا تع مديري
ــاي مديريت رمزعبور  ــش مى يابد،  بايد از نرم افزاره افزاي

Password كمك بگيريد. همچون LastPass و 1
ــما در  ــالوه بر حفاظت رمزهاي ش ــن نرم افزارها ع اي
ــت ورود به  ــده، قابلي ــاي اطالعاتي رمزنگاري ش بانك ه
سرويس هاي مختلف بدون نياز به واردكردن رمز را نيز در 
اختيار شما قرار مي دهد و مشكل مديريت تعداد رمزهاي 

زياد را رفع مي كند.
استراتژي تفكيك

از  ــك  ــراي هري ب ــزا  ــور مج ــاد رمزعب ايج ــر  اگ
ــت، مي توانيد از  ــرويس هاي مورد استفاده دشوار اس س
استراتژي تفكيك كمك بگيريد. در اين استراتژي  بايد 
براي سرويس هاي اصلي خود رمزهاي مجزا و متفاوتي 
ــرويس هاي عمومي كه  انتخاب كنيد؛ اما براي ديگر س
ــيار بااليي برخوردار نيست، از  امنيت آنها از اهميت بس
ــز عمومي اما پيچيده كمك بگيريد. براى مثال  يك رم
ــرويس اينترنت بانك، ايميل و حساب فيسبوك شما  س
ــمار مي رود، اما عضويت  جزو سرويس هاي اصلي به ش
ــاهده  محتواي آن  ــاالر گفتمان كه براي مش در يك ت
نيازمند عضويت هستيد، چندان داراي اهميت نيست و 

مي توانيد از رمز عمومي خود در آن استفاده كنيد. 
تركيب نرم افزار و حافظه

ــس از ايجاد  ــده پ ــري روش هاي ذكر ش در به كارگي
ــما پيشنهاد كرديم از نرم افزارهاي مديريت  رمزعبور به ش

رمزعبور براي حفاظت رمزهاي خود كمك بگيريد. 
ــتفاده از اين نرم افزارها  ــكالتي كه در اس يكي از مش
ــت! در  ــاي رمز نرم افزار اس ــت پديد آيد، افش ممكن اس
صورتي كه فردي بتواند به رمز اصلي نرم افزار مورد استفاده  
شما دسترسي پيدا كند، قادر به باز كردن بانك اطالعاتي 
ــود و به اين  ــده در نرم افزار خواهد ب ــاي ذخيره ش رمزه
ــما با خطر مواجه مي شود. براي  ترتيب امنيت رمزهاي ش
ــنهاد مي كنيم از روش تركيب  جلوگيري از اين خطر پيش
ــرايط  ــتفاده كنيد. همواره در تمام ش نرم افزار و حافظه اس
ــما امن ترين مكان براي حفاظت رمزها به شمار  حافظه  ش
ــيار مهم خود  مي رود. در اين روش مي توانيد رمزهاي بس
ــپاريد، اما ديگر رمزها را  را همچنان در حافظه به خاطر بس
 كه اهميت كمتري دارند، در بانك اطالعاتي اين برنامه ها 

مديريت كنيد.
به عنوان مثال رمز ايميل، حساب بانكي و ديگر مواردي 
ــد و به دليل تكرار در  ــتفاده مي كني را كه روزانه از آنها اس
خاطر شما مي مانند فقط در حافظه  خود ثبت كنيد، اما ديگر 
ــرده، با نرم افزارهاي  ــا را به روش هاي باال ايجاد ك رمزه

معرفي شده آنها را مديريت كنيد.
http://password- ــايت س ــه  ب ــه  مراجع ــا  ب
 checker.online-domain-tools.com
ــيب پذيري رمزهاى عبور  مي توانيد ميزان پيچيدگي و آس

خود را بسنجيد.
براي مديريت آسان و سريع رمزهاى عبور مختلف خود 
  Password مي توانيد از نرم افزارهاي LastPass و 1

كمك بگيريد:
https://lastpass.com
https://agilebits.com/onepassword

رمزهاي امن در دنياي ناامن

محرمانـه هاي خـود را محافظت كنيـد

سرويس هاي مختلف اينترنتي اعم از اينترنت بانك، ايميل، فيسبوك، توئيتر، عضويت در سايت هاي مختلف، 
ــياري از موارد ديگر  ــرويس تلفن بانك، رمز اول و دوم كارت هاي بانكي، رمز قفل صفحه  تلفن همراه و بس س
مثال هايي است كه در آنها حفاظت از اطالعات محرمانه  شما با رمز عبور صورت مي گيرد. اين رمزها مي توانند 
طول و ساختار مختلفي داشته باشند، اما در حالت كلي رمزي امنيت باال دارد و ديگر افراد نمي توانند آن را حدس 

بزنند يا با استفاده از روش هاي نرم افزاري آن را كشف كنند كه اين اصول در ايجاد آن رعايت شده باشد:
ــخت تر خواهد بود و به زمان بيشتري  ــما طوالني تر باشد، شكستن آنها س 1ـ طوالني باشـد: هرچه رمز ش

نياز خواهد داشت.
ــم شهرها و كشورها، نام و نام خانوادگي و بسياري از كلمات  2- منحصر به فرد باشـد: نام افراد معروف، اس
ــت، بدترين گزينه براي يك رمز به شمار مي رود.  ــنري هاي كلمات موجود اس ــناخته شده  ديگر كه در ديكش ش

كلمات بي معني و منحصر به فرد را به عنوان يك رمز انتخاب كنيد.
3- تركيبى باشد: شكستن رمزي كه فقط از يك كلمه تشكيل شده بسيار ساده تر از شكستن رمزي است كه 
عالوه بر كلمه، چند عدد و چند نماد نيز در آن به كار رفته و حروف به كار رفته در آن در دو حالت بزرگ و كوچك 
تركيب شده اند. به عنوان مثال به جاي آن كه نام خود را به عنوان رمزعبور درنظر بگيريد، تركيبي از نام، شماره تلفن و 

ClicK@22222511.IR :نماد @ را مي توانيد به يك رمز تبديل كنيد. مثال رمز خود را اين گونه ايجاد كنيد
ــفانه رعايت اين اصول براي تمام كاربران امكان پذير نيست، چرا كه با رعايت اين اصول يك رمزعبور  متاس
ــپردن رمزهاي طوالني نيز كار دشواري است و اين دشواري زماني بيشتر  ــود و به خاطر س طوالني ايجاد مي ش

مي شود كه تعداد اين رمزها نيز افزايش يابد. 
آيا مي دانيد با وجود هشدارهاي فراوان امنيتي همچنان بسياري از كاربران از رمزهاي عبور ساده و كامال تكراري 
استفاده مي كنند؟ در يكي از حمالت صورت گرفته به سايت ادوبي كه به افشاي رمز بسياري از كاربران منجر شد، 

پرتكرارترين رمزها عبارت بودند از: 
123456, 123456789, password, admin, 12345678, qwerty, 1234567, 111111, 
photoshop, 123123, 1234567890, 000000, abc123, 1234, adobe1, macromedia, 
azerty, iloveyou, aaaaaa, 654321

اين فهرست نشان دهنده توجه نكردن بسياري از كاربران به تمام هشدارهاي امنيتي است و مهم ترين دليل 
اين توجه نكردن نيز دشواري كاربران براي استفاده از رمزهاى عبور طوالني و آسان به ياد نياوردن آنهاست.

ككبانك، ايميل، فيسبوك، توئ ي اعم از اينترنت
اصول اوليه
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اگر از مطالب اين صفحه راضى هستيد، عدد 48514 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

ترفند

OneDrive تعميركار
همان طور كه بسياري از كاربران اطالع دارند، سرويس OneDrive يك فضاي ذخيره ساز ابري است كه مايكروسافت 
ــتيد از هر  ــما مي توانيد فايل هاي خود را روي اين فضا آپلود كنيد تا هر زمان كه خواس ــت. ش در اختيار كاربران قرار داده اس

دستگاهي (رايانه، تبلت و تلفن همراه) به آنها دسترسي داشته باشيد.
يكي از مشكالتي كه ممكن است در استفاده از اين سرويس با آن روبه رو شويد، برخوردار نبودن از هماهنگ سازي صحيح 
ــكالت در سرويس وان درايو مي توانيد از تعميركار اين  ــاهده پيغام هاي خطاي مختلف است. براي رفع اين مش فايل ها و مش

سرويس كه توسط مايكروسافت طراحي شده است، كمك بگيريد. روش استفاده از اين تعميركار به شرح زير است:
ــده  ــكالت رايج ذكر ش 1ـ ابتدا به لينك زير مراجعه كنيد و در صورت امكان مواردي را كه به صورت متني براي رفع مش
ــت، بررسي كنيد. در ادامه در كادر رنگي كه با ديگر متون به نمايش درآمده متفاوت است، كلمه  troubleshooter را  اس
كه به صورت لينك است پيدا و روي آن كليك كنيد تا ابزار جستجوي مشكل روي رايانه  شما ذخيره شود. (شما مي توانيد از 

لينك دوم براي دانلود مستقيم اين ابزار كمك بگيريد، اما ممكن است اين لينك به مرور زمان تغيير كند.)
http: /  / goo.gl / mUzjGc
http: /  / go.microsoft.com / ?linkid=9835055

2ـ با كليك روي لينك باال، فايلي با عنوان onedrivets.diagcab روي رايانه  شما ذخيره مي شود. روي فايل دانلود 
شده دوبار كليك كنيد تا اجرا شود.

 Apply  مي توانيد عالمت چك مارك كنار گزينه advanced 3ـ در اولين پنجره  به نمايش درآمده با كليك روي لينك
repairs automatically را براى رفع خودكار مشكالت فعال كنيد.

4ـ روي Next كليك كنيد و منتظر بمانيد تعميركار مايكروسافتي وان درايو بخش هاي موردنياز را بررسي كند.
ــورت امكان، اطالعات  ــما مي خواهد در ص ــي، تعميركار از ش ــس از اتمام مرحله  بررس 5ـ پ

ــال كنيد. براي موافقت با اين  ــده از اين بررسي را به سايت مايكروسافت نيز ارس ــب ش كس
 Do not send ــه  اول و در صورت موافق نبودن گزينه  دوم يعني ــد گزين كار مي تواني

information را انتخاب كنيد.
6ـ در ادامه با ورود به مرحله  بعد، دو انتخاب در اختيار شما قرار 

خواهد گرفت؛ انتخاب اول يعني Reset OneDrive تنظيمات 
 Skip this stepوان درايو را بازنشاني مي كند و گزينه  دوم يعني

از اين پيشنهاد رفع مشكل عبور كرده و با جمع آوري مجدد اطالعات 
ــعي مي كند مشكالت را  ــتر موارد موجود س ــي بيش موردنياز و بررس

به طور خودكار اصالح كند.
ــد و از وان درايو بدون  ــاي فعال را ببندي ــا كليك روي Close پنجره ه ــان ب 7ـ در پاي

مشكل استفاده كنيد.

امير عصاري 
يكي از روش هاي حفاظت از اطالعات ارزشمند، مخفي كردن آنها از 
ديد ديگر افراد است. سيستم  هاي عامل مختلف اعم از ويندوز، لينوكس 
و مك نيز با استفاده از اين قابليت، فايل هاي سيستمي را از ديد كاربران 
ــي كرده و اين امكان را در اختيار كاربر قرار مي دهند تا هر فايل يا  مخف
ــه  ديگري را مخفي كرده يا با فعال كردن نمايش فايل هاي مخفي،  پوش

به مشاهده  آنها بپردازد.
ويندوز

ــه ها در  ــراي مخفي كردن هريك از فايل ها و پوش مخفي سـازي: ب
ــت كرده و از منوي  ــت روي فايل موردنظر كليك راس ويندوز كافي اس
به نمايش درآمده گزينه  Properties را انتخاب كنيد. در ادامه پس از 
ــب General، عالمت چك مارك كنار گزينه  Hidden را  انتخاب ت

فعال و با كليك روي Apply  OK تغييرات را ذخيره كنيد. 
ــاي مخفي در  ــراي به نمايش درآوردن فايل ه نمايـش مخفي ها: ب
ــپلورر، به  ــس از باز كردن يك پنجره  ويندوز اكس ــدوز 8 مي توانيد پ وين
ــارك گزينه Hidden items را  ــب View برويد و عالمت چك م ت

فعال كنيد.
ــتم عامل ويندوز نيز بايد پس از مراجعه به  ــخه هاي سيس در ديگر نس
 Folder مراجعه و Organize يك پنجره  ويندوز اكسپلورر، به منوي
 View ــه به تب ــد. در ادام ــك كني and search options را كلي
ــد و گزينه  Show hidden files folders and drives را  بروي
انتخاب كنيد. با كليك روي Apply  OK تغييرات را ذخيره كنيد و به 

مشاهده  فايل هاي مخفي بپردازيد.
لينوكس

مخفي سازي: مخفي سازي در لينوكس و توزيع هاي لينوكسي بسيار 
ساده است. تنها كاري كه بايد انجام دهيد تغيير نام فايل ها و پوشه هاي 
ــت. به عنوان مثال براي  ــر و قرار دادن يك نقطه ابتداي نام اس موردنظ

 .click ــت نام آن را به ــه اي با نام click كافي اس مخفي كردن پوش
تغيير دهيد.

نمايـش مخفي ها: براي نمايش مخفي ها در لينوكس كافي است در 
ابزار مديريت فايل ها گزينه  Show hidden را فعال كنيد. اين گزينه 
در توزيع هاي مختلف لينوكسي ممكن است با عنوان مشابهي مشخص 
ــزار مديريت فايل هاي  ــال در اوبونتو پس از اجراي اب ــود. به عنوان مث ش
 Show  و فعال كردن گزينه View ــا مراجعه به منوي Nautilus، ب

Hidden Files مي توانيد به مشاهده  فايل هاي مخفي بپردازيد.
مك او.اس.ايكس

مخفي سـازي: مخفي كردن فايل ها و پوشه ها در سيستم عامل مك 
ــكل  ــت، اما مش نيز با قرار دادن يك نقطه ابتداي نام آنها امكان پذير اس
ــت در اين سيستم عامل چنانچه يك نقطه ابتداي نام فايل ها قرار  اين اس
ــتم عامل مواجه خواهيد  ــد با خطاي رزرو بودن اين نام ها براي سيس دهي
ــكل، مخفي كردن را كمي دشوار مي كند و محيط گرافيكي  شد. اين مش
ــتفاده از  ــتم عامل قادر به انجام آن نخواهد بود، اما مي توانيد با اس سيس

ترمينال و دستور chflags عمليات مخفي كردن را انجام دهيد.
 Command + Space براي استفاده از اين قابليت ابتدا كليدهاي
 Terminal عبارت Spotlight را فشار داده سپس در كادر جستجوي

را وارد كرده و كليد اينتر را فشار دهيد تا ترمينال اجرا شود.
در ادامه فرمان chflags hidden را وارد كرده و در انتهاي آن يك 

فاصله مجازي (Space) قرار دهيد. (فعال كليد اينتر را فشار ندهيد.)
ــه هاي موردنظر خود برويد و با  ــير ذخيره سازي فايل ها و پوش به مس

ــه هايي را كه  ــيدن و رها كردن، فايل ها و پوش ــتفاده از عمليات كش اس
ــوند در پنجره  ترمينال كشيده و رها كنيد. در پايان،  قصد داريد مخفي ش
ــار دهيد تا با اجراي فرمان موجود، عمليات مخفي سازي  كليد اينتر را فش

صورت گيرد.
ــه ها  ــان بودن از فايل ها و پوش ــراي حذف خصوصيت پنه توجـه: ب
ــيدن و  ــات كش ــانchflags nohidden و عملي ــد از فرم مي تواني

رهاكردن فايل موردنظر در ترمينال كمك بگيريد.
نمايـش مخفي ها: نمايش فايل هاي مخفي در پنجره هاي فراخواني 
 Command ــار همزمان كليدهاي ــازي فايل با فش فايل يا ذخيره س
ــور از Period همان  ــت. (منظ ــر اس Shift + Period + امكان پذي

نقطه است.)
ــام بخش هاي  ــي در تم ــاي مخف ــش درآوردن فايل ه ــراي به نماي ب
سيستم عامل  بايد ابتدا ترمينال را اجرا سپس فرمان هاي زير را وارد كنيد 

و در انتهاي هر خط فرمان، كليد اينتر را فشار دهيد:
defaults write com.apple.finder AppleShowAll-
Files TRUE
killall Finder

ــخه  10/9) قابل  ــتم عامل ماوريكس (نس توجـه: فرمان باال در سيس
اجراست و در نسخه هاي پيشين يعني 10/8 و 10/7 و 10/6  بايد به جاي 
ــك  ــارت com.apple.finder از com.apple.Finder كم عب
ــه  Finder  بايد به صورت  ــود حرف F در ابتداي كلم بگيريد. توجه ش

حرف بزرگ نوشته شود.
ــان بايد از فرمان زير  ــازي مجدد فايل هاي پنه نكته: براي مخفي س

كمك بگيريد:
defaults write com.apple.finder AppleShowAll-
Files FALSE
killall Finder

ــخه هاي 10,8 و  ــتفاده از فرمان باال در نس فراموش نكنيد هنگام اس
پيش از آن نيز بايد از com.apple.Finder كمك بگيريد.

حذف پيشنهادهاي ايميلي در آي.او.اس
ــيار خوب  يكي از قابليت هاي بس
در ابزار Mail دستگاه هاي مجهز به 
سيستم عامل آى.او.اس(آيفون، آي پد 
ــاني هاي  ــنهاد نش و آي پاد تاچ) پيش
ايميل هنگام نوشتن بخشي از آدرس 
ايميل است. به عبارت ديگر وقتى شما 
ايميلي را از يك فرد دريافت مي كنيد 
يا ايميلي براي يك نفر ارسال مي كنيد، 
ايميل فرستنده / گيرنده به طور  نشانى 
ــود و هنگامي كه قصد داشته  ــتي با عنوان recent يا other ذخيره مي ش خودكار در فهرس
ــتيد، فقط با وارد كردن بخشي از آدرس، كل آدرس به شما  ــيد به همان افراد ايميل بفرس باش
پيشنهاد داده مي شود.به اين ترتيب اگر بخواهيد به يكي از دوستان خود پس از چند ماه ايميل 
بزنيد و آدرس ايميل او را در فهرست مخاطبان خود ذخيره نكرده باشيد مي توانيد با وارد كردن 

بخشي از نام ايشان، آدرس ايميل را در اختيار بگيريد.
ــود كه برخي  ــكل زماني پديدار مي ش ــكل نيز دارد. اين مش ــفانه اين قابليت يك مش متاس
آدرس هاي ايميل حذف يا غيرفعال مي شوند. براي مثال دوست شما ممكن است آدرس ايميل 
خود را تغيير دهد و شما نيز آدرس ايميل قبلي را حذف كرده و آدرس جديد را جايگزين مي كنيد، 
ــتيد با وارد كردن نام وي، هر دو ايميل قديم  ــان ايميل بفرس اما هنگامي كه مي خواهيد به ايش
ــت ايميل هاي پيشنهادي به شما نمايش داده مي شود. با استفاده از ترفند زير  و جديد در فهرس

مي توانيد ايميل هاي پيشنهادي موردنظرتان را حذف كنيد تا اين مشكل نيز رفع شود.
1ـ ابزار Mail را در دستگاه مجهز به آى.او.اس اجرا كنيد.

2ـ روي گزينه  ارسال ايميل جديد فشار دهيد.
3ـ در مقابل كادر To، بخشي از نام يا ايميلي كه قصد داريد آن را حذف كنيد وارد كنيد.

ــون i كه مقابل هر ايميل  ــنهادي، روي آيك ــت ايميل هاي پيش 4ـ پس از نمايش فهرس
وجود دارد فشار دهيد.

ــده روي گزينه  Remove From Recents از پايين  ــه  به  نمايش درآم 5ـ در صفح
صفحه فشار دهيد.

ــت  ــات را براي حذف هريك از ايميل هاي ديگري كه قصد داريد از فهرس ــن عملي 6ـ اي
ايميل هاي پيشنهادي حذف شوند تكرار كنيد.

مبتديمتوسط

مبتدي

مخفي سازي در تمام سيستم هاي عامل
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اگر از مطالب اين صفحه راضى هستيد، عدد 48515 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

كليك شما

ــماره قبل به نرم افزار  عباس از سـاري: شما در چند ش
ــماره آن  ــتم ش ــتيد. مي خواس ــاره داش iFunBox اش

هفته نامه را بدانم.
 شـما مي توانيد براي خوانـدن آن مطلب 
با عنوان «دسـتكاري فايل ها در آيفون، آيپد و آي پاد 
تاچ» به كليك شـماره 453 يكم دي 1392 مراجعه 
كنيد. حتما مي دانيد يكي از سريع ترين روش ها براي 
دسترسـي به آرشـيو كليك نيز مراجعه به اين لينك 

است:
http: /  / press.jamejamonline.ir / 267

ــتم بنده  اكبر عباسـي از بناب: مادربورد و بايوس سيس
 Auto Power-on & Shut-down ــت از حال
ــز برنامه 2/82   ــدوز 7 و 8 ني ــد. در وين ــتيباني مي كن پش
Auto Power-on & Shut-down vمي تواند 
ــن كند، اما در ويندوز 8/1 قادر به انجام  ــتم را روش سيس

اين كار نيست.
  نرم افزار مورد اسـتفاده  شـما در نسـخه  
2/82 پشـتيباني از وينـدوز 8/1 را نيـز به امكانات 
خود افزوده است، پس نرم افزار نبايد در اين نسخه 
مشـكلي داشته باشـد. دو احتمال براي اجرا نشدن 
ايـن قابليت در سيسـتم شـما وجود دارد؛ نخسـت 
اين كه نرم افزار همچنان داراي باگ باشد و در نسخه  
بعـدي اين قبيل مشـكالت رفع شـود و دوم اين كه 
شما تنظيمات hibernation يا Sleep را در ويندوز 
غيرفعال كرده باشيد، زيرا نرم افزار در حالتي مي تواند 
رايانه را روشن كند كه در يكي از اين دو حالت رايانه 

به حالت خاموش درآمده باشد.

ــاپ  ــك لــپ تـ ــن ي  فرهـاد كاشــــــي: مــ
Dell Inspiron 15R (N5110) دارم كه براي ورود 
به تنظيمات بايوس از من رمز مي خواهد. در ضمن ويندوز 
ــدن هم هيچ مشكلي  براحتي باال مي آيد و براي بوت ش
 DZLXXXX وجود ندارد. سرويس تگ لپ تاپ بنده

است. براي حذف رمز چه كار كنم؟
  شـما مي توانيد با باز كردن در پشـتي 
لپ تـاپ و تغيير در جامپر مربوط به بايوس، اين رمز 
را برداريد. براي اين كار  بايد پس از پيدا كردن جامپر 
بايوس، آن را از پين 1 و 2 خارج كرده و براي مدت 
پنج ثانيه پين 2 و 3 را به يكديگر ارتباط دهيد. سپس 

دوباره جامپر را به حالت اوليه برگردانيد.
باتوجه به سـرويس تگ دستگاه شما توانستيم 
چند رمز كه احتمال مي رود به صورت رمز اصلي روي 
دستگاه شـما قابل استفاده باشـد، استخراج كنيم. 
مي توانيـد اين رمزها را نيز بـراي ورود به تنظيمات 
تسـت كنيد. (پس از وارد كردن هر رمز كليد كنترل 

را همراه كليد اينتر فشار دهيد)
s6e6tf21
m2kwndt1
o8cQ0Uv450pm12LF

توجه: چنانچه نتوانستيد از هيچ يك از روش هاي 
بـاال كمك بگيريد، توصيه مي كنيم به مراكز خدمات 
لپ تـاپ خود مراجعه كنيـد تا در زمانـي كوتاه، رمز 

دستگاه را براي شما حذف كنند.

اشـكان پروين از بابلسر: در منوي شروع ويندوز 8 
ــي  ــه اي با عنوان Sport وجود دارد كه اخبار ورزش گزين
ــان را نمايش مي دهد. بعد از يك روز كار كردن با اين  جه
ــام داد اخبار را به زبان  ــه در اجراي بعدي به من پيغ برنام
ديگري همچون فارسي مشاهده كنم. من هم فارسي را 
ــي قابل  انتخاب كردم، اما از آن پس نه عكس هاي ورزش
مشاهده است و نه خبرها. چطور مي توانم تنظيمات را به 

حالت قبل برگردانم؟
  تنظيمات زبان در نرم افزارهاي مختلف 
وينـدوز 8 از بخش هاي مختلفي دريافت مي شـود. 
گاهـي اين تنظيمـات از زبـان پيش فـرض ويندوز 
گرفته مي شود، گاهي از تنظيمات داخلي هر برنامه و 
گاهي نيز از زبان نوشتاري روي رايانه تنظيمات زبان 

مشخص مي شود.
در ايـن مـورد خـاص تنظيمـات زبـان از نـوع 
تنظيمات داخلي برنامه به شمار مي رود و براي تغيير 
زبان فارسـي به زبان انگليسـي (بازگشت به حالت 
پيش فرض)  بايد ابتدا نرم افزار موردنظر را اجرا كنيد. 
سپس نشانگر ماوس را به گوشه پايين سمت راست 
صفحه نمايش برده و صفحه را به باال بكشيد تا نوار 
 Settings به نمايش درآيـد. در ادامه روي Charm
 ،Options كليك كـرده و پس از آن با كليـك روي
زبان موردنظر را از فهرست زبان هاي پشتيباني شده 

انتخاب كنيد.

جعفر عابد از تهران: رايانه من خود به خود خاموش 
مي شود. دماي سي پي يو را بررسي كردم 75 درجه بود. آيا 

اين دما طبيعي است؟
ــوال ديگر اين كه براي به روزرساني آنتي ويروس  س
ــاعت زمان الزم  ــش س ــا اينترنت دايل آپ حدود ش ب
ــرعت كم و مشكالت فراوان مثل  ــت. باتوجه به س اس
ــي اينترنت، راهي وجود دارد تا بتوانم آنتي ويروس  قطع
ــرعت در جاي ديگري  ــتم خود را با اينترنت پرس سيس

به روزرساني كنم؟
دسـتگاه  مركـزي  پردازشـگر    
 شـما همان طـور كـه بـراي مـا در ايميل نوشـتيد، 
Intel Celeron D Processor 346  اسـت. اين 
پردازشگر نبايد دمايي بيش از 67 درجه داشته باشد 
پس داشتن دماي 75 درجه مي تواند علت خاموشي 
دستگاه باشد. به شما توصيه مي كنيم در كيس را باز 
بگذاريد و بررسـي كنيد آيا با ارسال درخواست هاي 
پردازش سـنگين روي پردازشگر خاموشي صورت 
مي گيرد يا خير. اگر اينچنين اسـت مطمئنا مشـكل 
از دماي پردازشگر است و در غير اين صورت ممكن 
است حافظه  رم يا ديگر عوامل نيز در خاموش شدن 

ناگهاني دستگاه شما تاثيرگذار باشد.
پردازشـگر  دمـاي  از  مشـكل  صورتي كـه  در 
مركزي باشـد،  بايد در اولين اقدام فن خنك كننده 
را تعويـض كنيـد. در بسـياري از مـوارد انباشـته 
شـدن گرد و غبـار روي فن هـاي خنك كننده مانع 
عملكـرد صحيـح آنها مي شـود. همچنيـن با تهيه 
خمير سـيليكون از بـازار و ماليدن آن بين سـطح 
پردازشگر مركزي و پايه فن خنك كننده مي توانيد 

تا حد زيادي دما را كاهش دهيد.
آنتي ويـروس نصـب شـده روي رايانه  شـما نيز 
مي توانـد با هر ارتباط اينترنتي به روز شـود. چنانچه 
به اينترنت پرسـرعت دسترسـي داريـد، مي توانيد 
بـا اتصال بـه آن، آنتي ويـروس خود را بـه روز كنيد. 
همچنين در صورتي كه فايل به روزرساني آفالين براي 
آنتي ويروس نصب شده روي رايانه  شما وجود داشته 
باشـد، مي توانيد با اسـتفاده از اينترنت پرسرعت با 
دسـتگاه ديگر يا حتي مراجعه به كافي نت، اين فايل 
را دانلود كرده سپس آنتي ويروس رايانه  خود را بدون 

نياز به اينترنت به روزرساني كنيد.

متين از قم: لطفا يك سايت، كتاب يا نرم افزار درباره 
يادگيري برنامه نويسي رايانه معرفي كنيد.

  پيـش از هـر چيـز توصيـه مي كنيـم 
اسـتفاده از موتورهاي جسـتجو را فـرا بگيريد، زيرا 
يكـي از مهم تريـن مـوارد در برنامه نويسـي، رفـع 

مشكالت پيش بيني نشده و برآورده كردن نيازهاست. 
بهتريـن روش بـراي اين كار نيز بهره مند شـدن از 
اطالعـات ديگر كاربران اسـت و ايـن اطالعات نيز 
با جسـتجو در موتورهاي جستجوگر همچون گوگل 

به دست شما مي رسد.
سايت هاي مختلفي براي آموزش برنامه نويسي به 
زبان فارسـي راه اندازي شـده كه در بسياري از آنها 
كتاب ها و فيلم هاي آموزشـي نيز بـراي دانلود عموم 
ارائه شـده است. شما مي توانيد با مراجعه به هريك 
از سـايت هاي زير به يادگيري زبان برنامه نويسـي 

موردنظر خود بپردازيد:
http: /  / www.developer1.ir
http: /  / www.sourcebaran.com
http: /  / www.irandevelopers.com
http: /  / webgoo.ir
http: /  / www.sourcegozar.com

همچنين در صورتي كه به يادگيري برنامه نويسي 
بـراي سيسـتم عامل اندرويـد نيـز عالقـه داريـد 
پيشـنهاد مي كنيم از مطالب ارائه شـده در سـايت 

http: /  / androidcode.ir بازديد كنيد.
ميثم عالمي از قـم: در ويندوز 8 براى اين كه هنگام 
اتصال به اينترنت حجم زيادي از ترافيك ماهانه مصرف 

نشود، چه كارى بايد انجام داد؟ 
  مصـرف ترافيـك هنـگام اتصـال به 
اينترنـت به دليـل دريافـت فايل هـاي به روزرسـان 
سيسـتم عامل اسـت. به روزرسـاني سيسـتم عامل 
از اهميـت بسـياري برخوردار اسـت و بسـياري از 
مشكالت امنيتي و نرم افزاري احتمالي را رفع مي كند، 
ولي ممكن اسـت كاربراني مثل شـما قصد داشـته 
باشند اين به روزرساني را غيرفعال كنند. براي انجام 

اين كار  بايد به اين روش عمل كنيد:
 System and ـ بـه كنترل پانـل برويـد و روي

Security كليك كنيد. 
 Windows Update ـ در پنجـره  جديـد روي
كليـك كرده و در ادامه Change settings را كليك 

كنيد.
ـ اكنـــون  بايـد گزينه  موردنظر براي تنظيمات 
بخش به روزرساني را مشخص كنيد. انتخاب گزينه  
تنهـا موجـب  نـه   Never check for updates
مي شـود دانلـود و نصـب بسـته هاي به روزرسـاني 
غيرفعـال شـود، بلكه بررسـي وضعيت بسـته هاي 

به روزرساني نيز غيرفعال مي شود.
توجه: چنانچـه از ويندوز 8/1 اسـتفاده مي كنيد 
عالوه بر غيرفعال كردن به روزرسـاني سيستم عامل 
 بايد به روزرسـاني خـودكار نرم افزارهاي فروشـگاه 
وينـدوز را نيز غيرفعـال كنيد. براي انجـام اين كار 
 Settings را اجرا و روي Windows Store  برنامه

كليك كنيد.
در ادامه به بخش App Updates مراجعه كنيد 
و كليد به روزرسـاني خودكار را بـه حالت No تغيير 

وضعيت دهيد.

پرهام از زنجان: در مورد غيرفعال كردن برنامه هاي 
بيهوده در استارت آپ كه در صفحه 11 شماره 478 كليك 
به آن پرداختيد، توضيح داديد. بنده نرم افزارهايي مثل نوكيا 
ــوئيت و دراپ باكس را غيرفعال مي كنم، اما فقط كافي  س
ــتفاده كنم تا دوباره در  ــت يك بار از اين نرم افزارها اس اس
ــت استارت آپ قرار بگيرند. آيا راهي براي غيرفعال  فهرس

كردن دائم اين نرم افزارها وجود دارد؟
  توجه داشـته باشـيد عـالوه بر روش 
ذكر شـده در مطلبي كه به آن اشاره كرديد، بسياري 
از نرم افزارهـا در بخـش تنظيمـات خـود گزينه اي 
بـراي فعال يـا غيرفعال كـردن اجـراي همزمان با 

سيستم عامل را نيز به خود اختصاص مي دهند. گاهي 
هنگامي كه اين گزينه فعال اسـت و شـما برنامه را 
اجـرا مي كنيـد، وضعيت اجـراي همزمـان برنامه با 
سيستم عامل بررسـي مي شود و در صورتي كه شما 
آن را غيرفعال كرده باشـيد، دوباره آن وضعيت فعال 
مي شود، چرا كه در تنظيمات برنامه اين طور خواسته 

شده است.
بـراي غيرفعال كـردن اجـراي ايـن نرم افزارها 
مي توانيـد بـه بخـش تنظيمـات آنهـا مراجعـه و 
گزينه هايي همچون Run on Startup را غيرفعال 
كنيـد. به عنـوان مثال بـا كليك راسـت روي آيكون 
برنامه دراپ باكس از كنار سـاعت ويندوز و انتخاب 
گزينـه  preferences، صفحـه  تنظيمـات آن براي 
 شـما به نمايش درمي آيد و بـا غيرفعال كردن گزينه  
اجـراي   Start dropbox on system startup

همزمان اين برنامه با سيستم عامل غيرفعال مي شود.

ــت CPU دو  ــود گف محمدرضـا دريس: آيا مي ش
ــا يك CPU تك  ــس 1/3 گيگاهرتز ب ــته اي با پال هس

هسته اي با پالس 2/6 گيگاهرتز برابر است؟
  مقايسـه دو هسـته اي و تك هسته اي 
بودن به اين شـكل كامال اشتباه اسـت، زيرا تفاوت 
در اين دو نسل پردازشگر به ساختار و روش عملكرد 

آنها در محاسبات برمي گردد.
در پردازشـگرهاي تك هسـته اي فقط مگاهرتز 
معرف سـرعت بود، اما در نسـل جديد پردازشگرها 
هرتـز  هـر  در  اجـرا  قابـل  دسـتورهاي   تعـداد 
توجـه  مـورد   IPC (instructions per clock)
اسـت. به عنـوان مثـال ممكـن اسـت پردازشـگر 
دو هسته اي شما بتواند در هر هرتز، سه دستورالعمل 
را اجرا كند و پردازشـگر تك هسته اي قادر به اجراي 
دو دستورالعمل باشد. در صورتي كه به همين سادگي 
ساختار را بررسي كنيم و وارد جزئيات بيشتر نشويم، 
اين گونه مي توان نتيجه گرفت پردازشگر دو هسته اي 
در هر چرخـه (1300 هرتز) حدود 3900 فعاليت را 
به انجام مي رسـاند و پردازشگر تك هسته اي در هر 
چرخه (2600 هرتـز) قادر به اجراي 5200 فعاليت 
اسـت. در اين نتيجه گيري سـاده و بـدون توجه به 
ديگر موارد ممكن اسـت اين طور برداشـت شود كه 
يك پردازشـگر تك هسـته اي عملكرد بهتري دارد، 
امـا فراموش نكنيد مقدار فعاليت نتيجه گيري شـده 
از پردازش گـر دو هسـته اي فقط مربـوط به يكي از 
هسته هاي آن اسـت و در صورتي كه 3900 فعاليت 
قابل انجام از هسـته ديگر را نيـز به آن اضافه كنيم، 
مجمـوع فعاليت هاي قابل اجرا توسـط پردازشـگر 

دو هسته اي در هر چرخه برابر با 7800 خواهد بود.
عـالوه بر اينها توجه داشـته باشـيد بسـياري از 
برنامه هـا با محاسـبات باال طوري طراحي مي شـود 
كه اجراي عمليات محاسـبات توسـط چند هسـته 
نيز امكانپذير باشـد. در ايـن نرم افزارها هنگامي كه 
تقسيم وظايف صورت مي گيرد و هريك از هسته هاي 
پردازشگر بخشي از محاسبات را بر عهده مي گيرد، 

مطمئنا نتيجه بهتري حاصل مي شود. 
در سـاده ترين مثال مي توانيـد اين گونه فرض 
كنيد كه شـما با يك دسـت تـوان جابه جايي يك 
هندوانـه ده كيلويـي را داريد و فـرد ديگري با دو 
دسـت و توان جابه جايي يك هندوانه پنج كيلويي 
در هر دسـت در مقابل شماسـت. حاال قصد داريد 
20 هندوانـه چهار كيلويي را جابه جـا كنيد. به نظر 
شـما كـدام فرد سـريع تر قادر بـه جابه جايي 20 
هندوانه خواهد بود؟ شـما براي جابه جايي نيازمند 
20 چرخه فعاليت هسـتيد و فرد مقابل با ده چرخه 

مي تواند فعاليت را به پايان برساند.

clickhelp@jamejamonline.irپرسش و پاسخ
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فناورى ديجيتال

 گارسون مدرن
ــي كرديم، خوب  ــه خدمتكار مدرن را معرف حال ك
است گارسون مدرن را نيز معرفي كنيم. يك رستوران 
در چين براي راحتي كار خود و جذب مشتريان بيشتر، 
ــتخدام  ــتريان اس چند ربات را براي تحويل غذا به مش
ــپزخانه در  ــز در آش ــات بزرگ ني ــت. دو رب ــرده اس ك
ــرخ كردن گوشت و سبزيجات و پخت  آماده سازي و س
غذا به سرآشپز كمك مى كنند. تصور كنيد به رستوراني 
ــامد مي گويد و  ــما خوش ــه يك ربات به ش ــد ك رفته اي
دستپخت دوستانش را سر ميز شما مي آورد و با دلبري 

شما را ترغيب به پرداخت انعام نيز مي كند

 درست راه برو
ــت كه اين روزها در  ــبت جديد اس ــيدني، مفهومي به نس فناوري هاي پوش
انواع و دستاوردهاي متنوع به بازار عرضه مي شود. تاكنون حسگرهاي مختلفي 
ــده است كه به شما اعالم مي كنند چه مسافتي راه رفته ايد يا سرعت  عرضه ش
ــوريا يكي از فعاالن در  ــركت سنس ــت، اما ش ــما در لحظه چقدر اس حركت ش
زمينه فناوري هاي پوشيدني، جوراب هوشمندي طراحي كرده كه طرز راه رفتن 
صحيح شما را تشخيص مي دهد و به اين ترتيب از بروز مشكالت و آسيب هاي 
ــه مولفه  ــتفاده از س ــي از حركات ناصحيح جلوگيري مي كند. اين كار با اس ناش

انجام مي شود كه مي تواند ميزان فشار، ضربه و موارد ديگر را تشخيص دهد.
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ميكروسكوپ يك دالري
 اين ميكروسكوپ كه يكي از مهندسان دانشگاه استنفورد آن را 
طراحي كرده است، در زمان ارائه، جايزه هاي بزرگ و معتبري را نيز 
ــت. اين دستگاه با هزينه اي كمتر از يك  به خود اختصاص داده اس
ــط خود افراد  ــط با تا زدن كاغذ در كمتر از ده دقيقه توس دالر و فق
قابل ساخت است. نام اين ميكروسكوپ «فولداسكوپ» است و دو 
ــنت)  ــي كوچك و ارزان قيمت آن (با قيمت 17 دالر و 55 س عدس

مي توانند ذرات را تا 2000 برابر بزرگ تر نشان دهد.

 لطفا دستان خود را بشوييد
سال گذشته، 75 هزار بيمار در آمريكا بر اثر سهل انگاري هاي 
ــت داده اند و به همين دليل، در  ــتي جان خود را از دس بهداش
فهرست ده عامل اول مرگ و مير جاي گرفته اند. يكي از داليل 
 Biovigil اصلي اين واقعيت نيز دستان آلوده است. دستگاه
كه به همين منظور ساخته شده است، با وصل شدن به جيب 
كاركنان و با استفاده از حسگرهاي مادون قرمز، ورود و خروج 
ــخيص مي دهد. زماني كه فرد دست هاي خود را با  آنها را تش

ــويد،  آب و صابون مي ش
يك دست را به دستگاه 
نزديك مي كند و حسگر 
را  آن  موجود  ــيميايي  ش
ــخيص داده و با سبز  تش
كردن چراغ روي دستگاه 
به هركسي اعالم مي كند 
موردنظر  فرد  دست هاى 
است.  ــده  ش تازه شسته 
ــت زمان به رنگ  با گذش
زرد سپس به رنگ قرمز 

در خواهد آمد.

خدمتكار خريدني
ــاس  اجن ــي  معرف ــار  كن در 
ــت يك  ــوب اس ــت خ ارزان قيم
ــز  ني را  ــت  گران قيم ــكار  خدمت
ــه مي تواند در  ــم ك ــي كني معرف
هتل هاي پيشرفته به كار گرفته 
ــه صورت آن  ــود. اين ربات ك ش
ــت،  ــك تبلت هفت اينچي اس ي
ــات هتل  ــن طبق ــت بي قادر اس
ــن به  ــا رفت ــرده و ب ــت ك حرك
ــا بخواهد  ــان از آنه اتاق مهمان
ــت هاي خود را با تعامل  درخواس
ــود ثبت  ــي خ ــگر لمس با نمايش
ــتقل  كنند. اين ربات حركت مس
ــاي  راهروه در  ــمندانه  هوش و 
ــري  بهره گي ــون  مدي را  ــل  هت
و  ــرفته  پيش ــگرهاي  حس از 
دوربين هاي سه بعدي خود است.

ضبط صوت آهنربايي
ــتند يا  ــتن براي افرادي را كه در منزل نيس همه ما پيام گذاش
ــته باشيد و  ــتند، تجربه كرده ايم. زماني كه عجله داش خواب هس
ــد، بهترين وسيله اي كه  ــما نباش ــترس ش كاغذ و قلم هم در دس
ــت. شما  ــما بيايد، ضبط صوت آهنربايي اس مي تواند به كمك ش
ــت اين ضبط صوت  ــتفاده از آهن ربايي كه در پش مي توانيد با اس
تعبيه شده آن را به سطوح فلزي چسبانده و با يك فشار بر سطح 

الستيكي نرم آن، پيام خود را به مدت ده ثانيه ضبط كنيد.
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 كفش نابينايان
ــت كه مي تواند در تعيين  ــتارت آپ هندي كفشي طراحي كرده اس يك اس
جهت حركت به نابينايان كمك كند. اين كفش هوشمند كه Lechal نام دارد، 
ــت مسير حركت را به صاحب خود بدون نياز به نگاه به نمايشگر تلفن  قادر اس
اعالم كند. صاحب كفش بايد مقصد خود را به برنامه تعبيه شده در اين كفش 
اعالم كند. پس از آن با استفاده از نقشه گوگل و مكان ياب جغرافيايي موقعيت 

فرد و جهت او تشخيص داده شده و 
جهت ادامه راه به او گوشزد 

خواهد شد.
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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

پروژكتور همراه
ــتيد و قصد داريد تصوير يا فايلي را كه در گوشي  ــه اي هس در جلس
ــان دهيد. همچنين ممكن  خود داريد به حاضران نش
ــاي جالب  ــد ويدئوه ــت بخواهي اس
ــع  ــود را در جم ــي خ دورن گوش
دوستان مشاهده كنيد. اين دستگاه 
كه يك ويدئو پروژكتور قابل حمل 
ــت به  و ارزان قيمت 27 دالري اس
ــه را روي  ــما كمك مى كند آنچ ش
نمايشگر گوشي تان قرار دارد، روي 

پرده نشان دهيد.
takemymoney.com
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