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ــاعت هوشمند اپل) به سه ماه  ــد اپل واچ (س به نظر مي رس
ــت سال 2015 نمي رسد و كاربران عالقه مند اين ساعت بايد  نخس

ــتفاده از آن منتظر بمانند. مدير ارشد فروش آنالين  زمان بيشتري براي اس
ــمند  ــاعت هاي هوش اپل در پيامي به كارمندانش اعالم كرده، خود را براي فروش س
در فصل بهار آماده كنند. او در قسمتي از نامه اش نوشته است: «به سال نوي چيني 
نزديك مي شويم و پس از آن خود را آماده عرضه ساعت جديد در فصل بهار مي كنيم؛ 

پس لحظه اي دست از كار برداريد و يك نفس راحت بكشيد.»

ــد، كارمندان  ــوش مي رس ــگاه هاي اپل به گ ــه از فروش ــور ك آن ط
فروشگاه هاي اپل در حال گذراندن آموزش هاي فشرده  براي معرفي، كار و 
تعويض بند هاي ساعت هوشمند اپل هستند و اين پيام نشان مي دهد اين برنامه 
ــت. پيش از اين تيم كوك اعالم كرده بود اين ساعت اوايل  كمي به تاخير افتاده اس
ــال 2015 روانه بازار مي شود، اما انگار مشكل عمر كوتاه باتري ساعت باعث شده  س
ــاعت  ــكل اقدام به عرضه س اپل تغييراتي در برنامه اش ايجاد كرده و تا رفع اين مش

نكند. مدل هاي مختلف اپل واچ قيمتي از 350 تا 500 دالر خواهد داشت. 

اپليكيشن پيام رسان تلگرام در يك اقدام عجيب با يك پيشنهاد وسوسه كننده 300 هزار دالري، تمام هكر هاي دنيا 
را به چالشي بزرگ دعوت كرده است تا با هك كردن اين سرويس، جايزه را از آن خود كنند. اين حربه تبليغاتي، اولين 
ــت كه آنها را به يك كار غيرقانوني دعوت مي كند. اين در شرايطي است كه  ــمي براي هكرهاس فراخوان قانوني و رس
ــان از حمله هاي هكري ضربه ديده  و نتوانسته اند امنيت بدون مشكلي را براي  ــرويس هاي پيام رس ــتر س تا به حال بيش

كاربرانشان ايجاد كنند. 
ــان تلگرام كه تمركز اصلي  سرويس پيام رس

ــات  ــت مكالم ــرعت و امني ــود را روي س خ
ــرار داده، در اين فراخوان اعالم  كاربرانش ق
ــرده هكرهايي كه بتوانند متن مكالمه بين  ك
ــه نام هاي  ــده ب ــر از پيش تعيين ش دو كارب

ــد، مي توانند  ــت بياورن ــك و پائول را به دس ني
ــت كنند.  ــزار دالري را درياف ــزه 300 ه ــن جاي اي

ــعه دهندگان اين اپليكيشن در مورد مسابقه تلگرام كه  مدير توس
ــن رقابت در هر  ــت: «اي ــا پانزدهم بهمن ادامه دارد، معتقد اس ت
ــت، زيرا در صورتي كه كسي نتواند  صورت براي ما برد ـ برد اس
ــا پيدا كند، به تمام دنيا ثابت  ــتم هاي م راهي براي ورود به سيس
ــت. اگر  ــرويس امن و بدون نقص اس ــود تلگرام يك س مي ش
خالف اين اتفاق نيز صورت بگيرد، ما حفره هاي امنيتي خود 
ــتر تلگرام  ــف مي كنيم و مي توانيم براي امنيت بيش را كش

تالش كنيم.»

هك كنيد و جايزه بگيريد

نوكيا به اندرويد پناه مي آورد
ــافت تصميم گرفت لوگوي نوكيا را از تمام گوشي هاي هوشمند اين  ــركت مايكروس پس از آن كه ش
شركت حذف كرده و لومياي نوكيا را به لومياي مايكروسافت تبديل كند، به نظر مي رسد مديران نوكيا 
نيز مي خواهند به هر شكلي نام خود را زنده نگه دارند. شركت نوكيا بتازگي در صفحه توييتر خود اعالم 
كرده، بيست و ششم آبان كنفرانسي را برگزار و از محصولي جديد رونمايي مي كند. به نقل از خبرگزاري 
چان هوسو، شايعاتي درباره توليد يك گوشي اندرويدي از سوي  نوكيا به گوش مي رسد تا اين شركت 
بتواند به نوعي نام خود را به دور از نام مايكروسافت زنده نگه دارد. گروهي از توسعه دهندگان نوكيا 
ــد روانه بازار كرده بودند،  ــده اندروي ــتم عامل ساده ش كه پيش از اين نيز تلفن همراه N9 را با سيس

اكنون مشغول كار روي محصول ديگري از اين شركت هستند. 
شركت مايكروسافت كه در زمان مديريت بالمر و پس از سقوط نوكيا اين شركت را با قيمتي 
ــال  ــركت روي تلفن هاي همراه را نيز تا س ــتفاده از لوگوي اين ش قابل مالحظه خريده، حق اس
ــافت عرضه  ــي هاي ويندوزي نوكيا با نام مايكروس ــه انحصار خود درآورده تا تمام گوش 2016 ب
شود. همين قرارداد جديد شايعه اي مبني بر دوري ده ساله نوكيا از بازار موبايل را رواج داده بود 
ــت سايه سنگين مايكروسافت كمي  ــد با روي آوردن نوكيا به اندرويد قرار اس كه به نظر مي رس

از سر نوكيا برداشته شود.

دراپ باكس و مايكروسافت 
آفيس يكپارچه مي شود

ــس بتازگي  ــافت و دراپ باك ــركت مايكروس ش
اعالم كرده اند به دنبال يكپارچه سازي سرويس ابري 
ــتند. اين  ــته نرم افزاري آفيس هس دراپ باكس و بس
ــافت در هفته هاي اخير  ــت كه مايكروس در حالي اس
ــعي كرده با ارائه حجم نامحدود در وان درايو از اين  س
ــرويس ابري يك رقيب جدي براي دراپ باكس  س
بسازد. براساس اين قرارداد جديد، كاربران دراپ باكس 
مي توانند تمام اسناد آفيس خود را شامل پاورپوينت، 
ورد، اكسل و... باز كرده و آنها را ويرايش كنند. اكنون 
ــند مختلف آفيس در فضاي  نزديك به 30 ميليارد س

ابري دراپ باكس ذخيره شده است. 
ــال 2013 در يك  ــتيو بالمر س پيش از اين، اس
اظهارنظر تخريبي، دراپ باكس را يك استارت آپ 
ــت به هيچ وجه  ــك خوانده بود و اعتقاد داش كوچ
ــت پيدا كند. اين  نمي تواند به موفقيت بزرگي دس
درحالي بود كه اين شركت محبوب توانسته بود تا 
پايان 2013 نزديك به صد ميليون كاربر را به خود 
جذب كند. به نظر مي رسد مدير جديد مايكروسافت 
ــناخت  ــتعداد بهتري براي ش ــاتيا نادال اس يعني س
ــافت با رايگان  ــش دارد. همچنين مايكروس رقباي
كردن اپليكيشن هاي آفيس براي محصوالت اپل 
و اندرويد يك قدم ديگر در افزايش محبوبيت اين 

بسته نرم افزاري برداشته است.

راهي جديد براي ارتباط 
اندرويد و آي. او. اس

پس از اين كه استفاده از بلوتوث در تلفن هاي 
ــال داده ها بين  ــد، انتق ــارج ش ــمند از دور خ هوش
ــكل بزرگ تبديل  ــمند به يك مش تلفن هاي هوش
شد تا اين كه دو سيستم عامل محبوب گوشي هاي 
ــرويس  ــي آي. او. اس و اندرويد، دو س ــراه يعن هم
ــه  ب را   Android Beam و   AirDrop
ــتگاه هاي خود اضافه كردند. اما باز هم اين دو  دس
ــرويس به دليل محدود بودن پلتفرم، جوابگوي  س
كساني كه مي خواستند اطالعات را بين دو دستگاه 
اندرويدي و آي .او. اسي منتقل كنند، نبود. از همين 
رو شركت گوگل تصميم گرفت سرويس جديدي 
ــي هاي  ــام Copresence  را روانه گوش ــا ن ب
ــه اين مشكل دارندگان  همراه كند تا براي هميش

تلفن هاي هوشمند را حل كند.

ــراي رونمايي از اين  ــوگل هنوز زمان دقيقي ب گ
سرويس اعالم نكرده است، اما به نظر مي رسد زمان 
ــاني تمام  ــرويس را به بعد از به روزرس عرضه اين س
دستگاه هايي كه توانايي پشتيباني از اندرويد5 را دارند، 
ــرويس فقط روي آيفون5  ــول كند. البته اين س موك
ــي هاي اندرويدي با قابليت پشتيباني  به بعد و گوش
ــتفاده است. گوگل هنوز  از اندرويد اللي پاپ قابل اس
 Copresenceاعالم نكرده برنامه اي براي ارتباط

با گوشي هاي ويندوزفوني دارد يا نه.

عرضه ساعت هوشمند اپل به تعويق افتاد
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ــركت كره اي سامسونگ كه پس از سال ها شكايت و شكايت كشي با  ش
ــر پتنت ها به كپي كاري معروف شده است، تصميم گرفته  شركت  اپل بر س
ــا ثبت اختراعات جديد، محصوالتي منحصربه فرد توليد كند تا به نوعي اين  ب
برچسب را از روي محصوالت خود بردارد. اين شركت بتازگي اختراع جديدي 
ــي  را ثبت كرده كه به كمك آن كاربر مي تواند با لمس صفحه نمايش گوش
خود، باتري آن را شارژ كند. اين فناوري جديد برپايه همان اصلي است كه 
ــتر ما در كودكي با يك خودكار و چند تكه كاغذ آن را تجربه كرده ايم.  بيش
سامسونگ در اين اختراع با اضافه كردن اليه جديد به صفحه نمايش سعي 
ــي توليد شده بر اثر لمس صفحه نمايش را جذب و از  دارد الكتريسيته مالش

آن براي شارژ باتري گوشي استفاده كند. 
ــگاه و در ابعاد بزرگ قابل استفاده است و به  اكنون اين فناوري در آزمايش
ــتفاده از اين فناوري تاثير منفي  ــد سد اصلي سامسونگ براي اس نظر مي رس
ــي دستگاه است. امروزه  ــيت هاي صفحه نمايش لمس آن روي كاهش حساس
ــن  دغدغه هاي توليدكنندگان  ــر باتري تلفن هاي همراه يكي از اصلي تري عم
ــت و با توجه به اين كه هر روز فناوري جديدي  و كاربران اين محصوالت اس

در گوشي هاي هوشمند به 
كار گرفته مي شود، باتري 
ــد  ــتگاه ها را باي ــن دس اي
عضوي عقب مانده بناميم؛ 
زيرا سال هاست باتري هاي 
ليتيومي تنها فناوري مورد 
ــتفاده و بدون پيشرفت  اس

اين صنعت بوده  است.

  شكايت كاربران مدل 
128 گيگابايتي آيفون6 

انگار قرار نيست داستان شكايت ها از دو گوشي 
ــي داشته باشد. پس از اين كه  جديد اپل پايان خوش
ــدن آيفون 6  ــي بر خم ش ــكايت هاي زيادي مبن ش
ــيد، حاال  ــه و كنار دنيا به گوش رس پالس از گوش
ــن تلفن همراه به  ــدي از اعتراض ها از اي موج جدي
ــتريت ژورنال،  ــل از وال اس ــت. به نق راه افتاده اس
دارندگان مدل 128 گيگابايتي آيفون 6 با اختالالت 

نرم افزاري زيادي روبه رو شده اند. 

ــر شده، كاربران اين  براساس گزارش هاي منتش
ــي حافظه زيادي را  ــتگاه ها عنوان كرده اند گوش دس
بي دليل اشغال كرده، يعني به اصطالح كرش مي كند 
ــتارت مي شود. با اين كه  و در ادامه به دفعات ري اس
هنوز تعداد شكايت ها كم است، كارشناسان معتقدند 
ــر جديد براي اپل است و علت  اصلي  اين يك دردس
آن را سخت افزاري دانسته اند. به نظر مي رسد تعدادي 
ــي هاي آيفون6 و 6 پالس در پردازش كارت  از گوش
ــخت افزاري  حافظه NAND  خود دچار ضعف س
ــتند و اين نقص در گوشي هاي 128 گيگابايتي  هس
ــم مي آيد.  ــتر به چش به دليل حجم زياد حافظه بيش
ــگاه هاي رسمي   با توجه به نارضايتي كاربران، فروش
اپل، تلفن همراه كاربراني را كه با اين مشكل روبه رو 

شده اند، با يك دستگاه نو تعويض مي كند.

ــتگاه نكسوس5 را در  ــركت گوگل دس با اين كه ش
فهرست  اوليه خود براي به روزرساني سيستم عامل جديد 
اندرويد اعالم كرده بود، اما با گذشت چند هفته از تاريخ 
مورد نظر، هنوز به روزرساني  براي اين گوشي ارائه نشده 
ــتفاده كنند.  و كاربران نمي توانند از اندرويد اللي پاپ اس
همين مساله باعث شده دارندگان گوشي هاي نكسوس5 
اعتراض كرده و گوگل را به بدقولي متهم كنند. سكوت 
ــاني اندرويد5 براي  دو هفته اي گوگل در مورد به روزرس
نكسوس5 شايعات زيادي را به همراه داشت و بسياري 
ــمار  ــت اين تاخير را نقص هاي بي ش ــايت ها عل از وبس

اللي پاپ روي نكسوس5 اعالم كردند. 
سرانجام گوگل هفته گذشته در وبالگ رسمي خود 
ــكالتي است كه  اعالم كرد علت اصلي اين تاخير، مش
اندرويد اللي پاپ براي باتري نكسوس5 ايجاد مي كند. 
ــتگاه كه پيش  ــالم گوگل عمر باتري اين دس طبق اع
ــوب  ــوس5 محس ــن نيز يكي از نقاط تاريك نكس از اي
مي شد، در نسخه پنجم اندرويد بسيار كوتاه  شده است. 
گوگل در وبالگ خود اعالم كرده اكنون يك تيم روي 

اين مساله تمركز كرده تا بتواند عالوه بر برطرف كردن 
اين مشكل، با كمك راهكارهاي نرم افزاري عمر باتري 
ــد  ــوس5 را طوالني تر از قبل كند. به نظر مي رس نكس

ــده خبري از  ــا هفته هاي آين ــكالت ت با وجود اين مش
ــوس  ــراي اين مدل از نكس ــد5 ب ــاني اندروي به روزرس

نخواهد بود. 

اندرويد 5، قاتل باتري نكسوس 5

ــركت مايكروسافت در يك برنامه تبليغاتي تعدادي از آخرين تبلت هايش را به چند  چندي پيش ش
شبكه تلويزيوني اهدا كرد تا با استفاده آنها در برنامه هاي زنده بتواند نظر كاربران را به اين محصول 
ــركت مايكروسافت با نمك گير كردن خبرنگاران تلويزيوني سعي داشت  جلب كند. در حالي كه ش
برتري  هاى سرفيس 3 را به رخ رقبا بكشد، برخالف انتظار اين پروژه به يك ضدتبليغ بزرگ براى 
ــركت تبديل شد. در يكى از برنامه هاى پخش زنده اين شبكه ها تصويرى پخش شد كه  اين ش
در آن خبرنگارى پشت سرفيسى كه مقابل خود قرار داده بود، آيپد خود را پنهان كرده بود و به 

نوعى از سرفيس3 مايكروسافت فقط به عنوان پايه اى براى آيپدش استفاده مى كرد. 
ــد و  ــر ش ــبكه هاى اجتماعى منتش ــرعت در ش ــر اين برنامه تلويزيونى به س تصاوي
ــت چرخيد تا سرانجام به يك سوژه خنده دار براى كاربران  دست به دس
ــد. اين برنامه تلويزيونى كه در  اين شبكه ها تبديل ش
ــبكه CNN و به  ــطحي وسيع از ش س
مناسبت پوشش خبري انتخابات آمريكا 
پخش مي شد و تماشاگران زيادي داشت، 
ــافت  يك بار ديگر ثابت كرد تبلت هيبريدي مايكروس

به همين راحتي ها نمي تواند نظر كاربران را به خود جلب كند.

ويندوز 10 براي همه
ــه كاربران  ــكالتي ك ــن مش ــي از بزرگ تري يك
محصوالت سيستم عامل مايكروسافت يعني ويندوز 
ــاني اين  ــرم مي كنند به روزرس ــت و پنجه ن با آن دس
ــت. تقريبا در تمام نسخه هاي ويندوز و  دستگاه هاس
ــاده اي براي به روزرساني  ويندوزفون هيچ راه حل س
ــوع يكي از  ــدارد و اين موض ــتم عامل وجود ن سيس
ــده كاربران به استفاده از  ــائلي است كه باعث ش مس
نسخه هاي قديمي تر تمايل بيشتري داشته باشند. اما 
ــاني و چه از  انگار اين نگراني چه به لحاظ به روزرس
نظر توانايي پشتيباني سخت افزاري در مورد ويندوز10 

مايكروسافت وجود ندارد.
به گفته يكي از مسئوالن شركت مايكروسافت، 
بيشتر رايانه ها و گوشي هاي ويندوزفوني كه پيش از 
ــتيباني از ويندوز 8/1 را نداشته اند، در  اين توانايي پش
آينده مي توانند از دهمين نسخه ويندوز بدون دردسر 
خاصي استفاده كنند. طبق شنيده ها محصوالتي مانند 
ــان فقط  ــا 520 نيز كه با توجه به قيمت پايينش لومي
512 مگابايت رم دارند، مي توانند از اين سيستم عامل 
بهره ببرند. همچنين شركت مايكروسافت اعالم كرده 
ــاني سراسري تمام كاربران  بزودي در يك به روزرس
ــود را به آخرين  ــتگاه خ ــر دس مي توانند بدون دردس

سيستم عامل مايكروسافت مجهز كنند. 

بدافزار چيني، بالي جان محصوالت اپل شد

ــود ويروس ها و  ــه ديگر رقبا، نب ــبت ب ــگي محصوالت اپل نس ــن هميش يكي از محاس
ــك بدافزار به نام  ــت، اما بتازگي ي ــركت اس ــاي خطرناك براي محصوالت اين ش بدافزاره
ــت. اين بدافزار  WireLurker تعدادي از محصوالت كاربران چيني اپل را آلوده كرده اس
ــتگاه مك منتشر شده است، از  ــگاه نرم افزاري غيررسمي براي دس ــوي يك فروش كه از س

طريق درگاه يو.اس .بي به آيفون و آيپد انتقال پيدا كرده و اين دستگاه ها را آلوده مي كند.
ــتگاه هاي  ــت كه روي دس  WireLurker يك نرم افزار مربوط به كتاب هاي كميك اس
مك نصب شده و بدون اين كه مشكلي براي اين دستگاه ايجاد كند، منتظر اتصال اولين آيفون 
مي ماند تا به آن منتقل شود. هدف اصلي اين بدافزار دزديدن اطالعات حساب كاربراني است كه 
در فروشگاه هاي آنالين  چيني پالو آلتو و AliPay  حساب دارند. شركت پالو آلتو كه ضرر هاي 
زيادي را از جانب اين بدافزار متحمل شده است، بتازگي قسمتي در وبسايت خود راه اندازي كرده و 
 WireLurker در آن راهكارهايي براي مقابله با اين بدافزار ارائه كرده است، اما هنوز سازندگان

شناسايي نشده اند.

استفاده از سرفيس به عنوان پايه آيپد در تلويزيون

شارژ با لمس صفحه پتنت جديد 
سامسونگ
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 49502 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

نرم افزار

مائده گيوه چين

ــاي دور و بر خود نگاه كنيد، به همه چيز  به دني
ــده است، از تلفن هوشمند  برچسب هوشمند زده ش
ــايلي مانند اجاق گاز، يخچال و  و تبلت گرفته تا وس
ــي المپ خانه ها. در چنين دنيايي انتظار مي رود  حت
ــرود و اين ابزارهاي  ــه كارها خود به خود پيش ب هم
ــمي كه يدك  ــا توجه به اس ــمند ب رنگارنگ هوش
ــام دهند اما  ــام كارها را خودكار انج ــند، تم مي كش
همه چيز به همين سادگي نيست، اين شما هستيد 
ــد و همه كارها  ــتان به همه چيز باش كه بايد حواس
را مديريت كنيد. در حقيقت ابزارهاي هوشمند فقط 
كارها را برايتان آسان تر مي كنند. مشكل اينجاست 
ــا را خودتان مديريت  ــد تمام كاره كه اگر قرار باش
ــوش  كنيد يا وقت  ــت گاهي فرام كنيد، ممكن اس
ــه كمكي احتياج داريد  ــما ب كم بياوريد، بنابراين ش
ــش به  ــه تمام كارها را خودكار انجام دهد، حواس ك
ــد و چيزي را از قلم نيندازد.  شايد پيدا  همه چيز باش
ــد، اما  كردن چنين ابزاري كمي دور از واقعيت باش
ــن IFTTT دقيقا همان چيزي است كه  اپليكيش
ــامان دادن به كارهايتان به آن احتياج  براي سروس
ــما را  ــي خودكار كه تمام كارهاي ش داريد؛ سرويس

به يكديگر پيوند مي زند.

دستورات زنجيره اي
اپليكيشن IFTTT يك سرويس خودكارسازي 
ــره با تلفن همراه يا  ــت كه روزم فرامين متداولي اس
ــن  ــان آنها را انجام مي دهيد.  نام اين اپليكيش تبلتت
 if this then ــه اي ــار كلم ــف عبارت چه مخف
that است كه مفهوم «اگر اين كار را انجام دادي، 
آن كار را نيز انجام بده» را دربردارد و  عملكرد اين 

برنامك را نشان مي دهد.
 IFTTT درحقيقت شما با مديريت تنظيمات  
ــني  ــتور مي دهيد اگر اتفاقي در اپليكيش به آن دس
خاص افتاد، سرويس ديگري نسبت به آن واكنش 
ــه منتظر ايميلي  ــان دهد. فرض كنيد بي صبران نش
ــتيد، اينجا IFTTT به داد شما  از همكارتان هس
ــتورالعملي ساده براي آن  ــد.  كافي است دس مي رس
تعريف كنيد تا به محض رسيدن ايميل، يك پيامك 
ــال  ــما ارس از طرف IFTTT براي تلفن همراه ش

ــتورالعمل ديگري  ــود. همچنين مي توانيد با دس  ش
محتويات اين ايميل را به سرويس ابري خود انتقال 

دهيد.
اين اپليكيشن بدون اين كه به دستگاه شما فشار 
بياورد، از دستورالعمل هاي زيادي پشتيباني مي كند 
ــام كارهايي كه فكرش را هم نمي كنيد به هم  و تم

مربوط كرده و انجام مي دهد. 
ــماره  ــت بخواهيد تمام ش براي مثال ممكن اس
تلفن هايتان به محض ذخيره شدن در تلفن همراه، در 
حساب گوگل نيز ذخيره شوند يا اين كه اتفاقات درون 
google calender  با تماس به شما اطالع داده 
ــان را از خانه  ــود.  حتي فراتر از آن زماني كه پايت ش
بيرون مي گذاريد، چراغ هاي اتاق خاموش شود يا به 
ــايد پيوند زدن اين  ــرتان اطالع داده شود.  ش همس
 IFTTT ــد، اما كارها با هم غيرممكن به نظر برس

براحتي انجام اين كارها را امكان پذير مي كند.

تعريف وظايف
ــروع كار بايد اين اپليكيشن رايگان را از  براي ش
فروشگاه اپ استور (براي آيفون و آيپد) يا پلي استور 
ــپس در  ــود و نصب كنيد. س ــد) دانل ــراي اندروي (ب
ــا كاربرد آن  ــن مختصرا ب ــه ابتدايي اپليكيش صفح
ــاده و گيرا شما  ــويد كه با گرافيكي س ــنا مي ش آش
ــن مرحله به  ــد. پس از گذراندن اي ــذب مي كن را ج
قسمت فعال سازي حساب كاربري مي رسيد و مانند 
ــري منحصربه فرد،  ــرويس ها به نام كارب ــتر س بيش
آدرس ايميل و وارد كردن كلمه عبور احتياج داريد.  
ــتفاده كنيد، كار بسيار  اگر مي خواهيد از جيميل اس
ــاب  ــت و فقط بايد گزينه ورود با حس ــر اس راحت ت

كاربري جيميل را انتخاب كنيد.
ــن  اولي ــد  ــه مي تواني برنام ــه  ب ورود  از  ــس  پ
ــط كاربري  ــد.  راب ــود را وارد كني ــتورالعمل خ دس
اپليكيشن آن قدرساده و قابل فهم است كه براحتي 

 create a ــه ــا برمي آييد.  در صفح از پس كاره
ــويد  ــا عبارت if+then+ مواجه مي ش recipe ب
ــپس صفحه  ــي را انتخاب كنيد.  س ــد + آب كه باي
ــود تا شرط  ــما باز مي ش select tigger براي ش
ــتورالعمل را مشخص كنيد.  در اين  انجام يك دس
ــرويس هاي زيادي نمايش داده مي شود  صفحه س

كه مي توانيد هر كدام را انتخاب كنيد.
ــراغ دفترچه تلفنتان برويد و آن را  به طورمثال س
ــرط دستورالعمل خود برگزينيد.  در پايين  به عنوان ش
صفحه يك گزينه + آبي ديگر نمايش داده شده، اين 
 any new ــتورالعمل ــار آن را انتخاب كنيد و دس ب
ــاال صفحه ديگري  ــد.  ح ــار دهي contact را فش
ــش درمي آيد تا  ــام select action به نماي ــا ن ب
عكس العمل را براي شما تعريف كند.  همان طور كه 
قبال تعيين كرديد، قرار است در صورت ذخيره شدن 
هر شماره جديدي در دفترچه تلفنتان، اين شماره به 
ــاب گوگل شما نيز انتقال پيدا كند.  پس بايد در  حس
select action سراغ جميل برويد و آن را انتخاب 
ــا انتخاب جيميل، عكس العمل هاي مختلفي  كنيد.  ب
ــما به نمايش گذاشته مي شود كه  با + قرمز براي ش
با انتخاب هر كدام، دستورالعمل شما كامل مي شود. 
ــت add to contact list را انتخاب  ــي اس كاف
ــماره تلفن جديد به صورت خودكار به  كنيد تا هر ش

جيميل نيز انتقال پيدا كند.

هزاران دستورالعمل 
ــورت  به ص ــماري  بي ش ــتورالعمل هاي  دس
ــه IFTTT قرار گرفته  كه  پيش فرض روي برنام
بسياري از آنها مي تواند كار راه انداز باشد. همچنين 
ــري  ديگ ــتگاه  دس روي  را   IFTTT ــد  مي تواني
ــتورالعمل هايتان به آن  ــدازي كنيد تا تمام دس راه ان
دستگاه نيز انتقال پيدا كند. براي غيرفعال كردن هر 
recipes نيز به قسمت my recipes  برويد و 
ــتورالعمل هاي خود  دكمه آن را خاموش كنيد.  دس
ــازيد و به صورت خصوصي يا عمومي ذخيره  را بس
ــتفاده  ــران ديگر هم بتوانند از آنها اس كنيد تا كارب
ــي مصرف باتري  ــد.  IFTTT در وقت و حت كنن
گوشيتان نيز صرفه جويي مي كند، چون الزم نيست 
ــن هاي مختلف را باز  براي انجام هر كاري اپليكيش

كرده و با آنها كار كنيد.

IFTTT نگاهي به اپليكيشن

كارها را به هم گره بزنيم

 ذخيره كردن 
عكس هاي محبوب

ــتاگرام  ــن اينس اپليكيش با  حتما 
ــته ايد و پس از ديدن  ــروكار داش س
ــتانتان،  دوس ــاي  زيب ــاي  عكس ه
ــه  حافظ در  را  ــا  آنه ــته ايد  خواس
ــي خود ذخيره كنيد.   شخصي گوش
اينستاگرام امكان اين كار را به شما 
 IFTTT نمي دهد، پس بايد سراغ
ــوط به  ــتور العمل مرب ــد و دس بروي
ــردن عكس هاي محبوب  ذخيره ك

را انتخاب كنيد.

بي صدا شدن 
خودكار گوشي

بيشتر ما زماني كه به سينما مي رويم 
ــه اي وارد مي شويم، يادمان  يا به جلس
ــي رود تلفن همراهمان را روي حالت  م
ــرار دهيم.  اين امر مي تواند  silent  ق
ــود، پس اين  باعث ناراحتي ديگران بش
ــپاريد و  ــه IFTTT بس ــم ب كار را ه
ــتور  ــاب مكان هايي خاص دس با انتخ

بي صدا شدن گوشي را فعال كنيد.

 ايميل شدن 
عكس هاي جديد

ويرايش  ــراي  ب ــع  مواق ــياري  بس
ــا تلفن  ــس كه ب ــك عك ــه اي ي حرف
ــان گرفته ايد، ترجيح مي دهيد  همراهت
ــاي  نرم افزاره و  ــخصي  ــه ش رايان از 
ــتفاده كنيد.  براي اين كار  حرفه اي اس
ــه نياز داريد،  ــه انتقال عكس به رايان ب
پس دستورالعمل ارسال تصاوير جديد 
ــا انتقال  ــل را انتخاب كنيد  ت ــه ايمي ب

بي دردسر انجام شود.

 خبردار شدن 
از هواي باراني 

برنامك  ها و سايت هاي هواشناسي 
ــود دارند كه عالوه بر اخبار  زيادي وج
هواشناسي روزنامه ها و تلويزيون، شما 
را از اتفاقات جوي روز باخبر مي كنند، 
ــتر ما زمان كافي براي بررسي  اما بيش
ــده نداريم،  ــاي آين ــواي روزه آب وه
ــرات آب وهوايي  ــن دليل تغيي به همي
غافلگيرمان مي كند. پس اين كار را به 
ــپاريد تا با نزديك شدن  IFTTT بس

اولين باران يا برف شما را باخبر كند.

ذخيره در فضاي ابري

ــا  ــه ج ــي از هم ــت و دسترس امني
ــت كه  ــه اي اس ــات، هدي ــه اطالع ب
ــان  ــري به كاربرانش ــرويس هاي اب س
ــي بتوانيم  ــا هرجا و هر زمان داده اند ت
ــي پيدا كنيم،  ــه اطالعاتمان دسترس ب
اما درصد بااليي از كاربران تلفن هاي 
همراه گاهي يادشان مي رود اطالعات 
ــرويس هاي ابري  حياتي خود را به س
 IFTTT انتقال دهند. نگران نباشيد
چنين كارهايي را  بخوبي به ياد دارد.

IFTTT :نام نرم افزار
سيستم عامل: اندرويد 4. 4 به  باال و آي. او. اس 7 به باال

حجم: 20 مگابايت
ژانر: كاربردي

زبان: انگليسي

س
حجم
كژانر: كاربر
زبان: انگليسي

دانلود براي آي او اس دانلود براي اندرويد

5 سرويس محبوب IFTTT براي انجام خودكار كارها
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بررسى و مقايسه

جواد ودودزاده

ــاي روميزي در  ــه رايانه ه ــي ك ــا در حال ــن روزه اي
ــمند  ــال جايگزيني با تبلت ها و تلفن هاي همراه هوش ح
ــبكه هاي بي سيم و منابع  ــتند، در دسترس بودن ش هس
ــده اند. وجود  ــارژ همراه به مواردي ضروري تبديل ش ش
ــارژ را در هر زمان  ــارژر همراه قدرتمند امكان ش يك ش
ــما ممكن مي سازد و همچنين با همراه  و مكان   براي ش
ــه  عنوان  ــه  بتواند ب ــا روتر ك ــيرياب ي ــتن يك مس  داش
ــراي حافظه هاي  ــيم ب Hot Spot و كارتخوان بي س
فلش و كارت هاي حافظه عمل كند، مي توانيد ده دستگاه 
را به صورت همزمان به آن وصل و استفاده از اينترنت را 
براي اطرافيانتان فراهم كنيد. اما هيچ كاربري نمي تواند 
اين همه وسيله را همه جا با خود حمل كند. از همين رو ما 
دو گجت جديد بازار را براي معرفي انتخاب كرده ايم كه 
هر دوي آنها مي توانند به عنوان يك محصول همه كاره 
ــل كرده و به  ــيم چندكاره عم ــيرياب بي س همراه و مس
تنهايي نقش يك روتر بي سيم، اكسس پوينت، ذخيره ساز 

تحت شبكه و يك شارژر همراه را براي شما ايفا كنند.
ــيم اي  ــس پوينت بي س ــارژر همراه و اكس ــي ش اول
ــي  ــي از يك نقطه دسترس ــت كه تركيب ــا آ.اي اس ديت
ــيم، درايو يو.اس.بي، كارتخوان و  ــس پوينت) بي س (اكس
ــت كه آن را به يك محصول همه كاره  شارژر همراه اس
ــا آ.اي 400 مي توانيد  ــت. ب ــرده اس ــل ك ــراه تبدي هم
ــان را با ديگران  ــا و اطالعاتت ــي تصاوير، ويدئوه براحت
ــارژر بي سيم  ــتراك بگذاريد. گجت دوم روتر و ش  به اش
دي آي آرـ  508 ال دي لينك است كه بزرگ ترين قابليت 
ــات روي فضاي  ــتراك گذاري اطالع ــكان به اش آن ام
ــتفاده از درگاه يو.اس.بي و  ــا اس ــازي مجازي ب ذخيره س
 SharePort است كه به  اصطالح SD كارت حافظه
نام دارد. كافي است يك حافظه فلش يا يك هاردديسك 
ــي اين روتر متصل كنيد  ــترنال را به پورت يو.اس.ب اكس
ــيار كارت حافظه  يا يك كارت حافظه اس.دي درون ش
 SharePort Mobile ــوص بگذاريد. برنامه مخص
ــد مبتني  بر دو  ــود كه مي توان ــي خ App  را روي گوش
ــب كرده و به  ــد نص ــتم عامل iOS و اندرويد باش سيس
ــا كارت حافظه خود روي  ــات درون فلش، هارد ي اطالع
شبكه دسترسي داشته باشيد يا آنها را به اشتراك بگذاريد. 
ــه صرف مبالغي  ــيله ديگر نيازي ب ــتن اين دو وس با داش
ــد موبايل ها و تبلت هايي با ظرفيت باال  گزاف براي خري
نداشته و به صورت بي سيم مي توانيد هر قدر مي خواهيد 

فضاي ذخيره گوشي و تبلت خود را افزايش دهيد.

 Adata DashDrive Air AE400
ــس پوينت  ــي از يك اكس ــا آ.اي 400 تركيب اي ديت
بي سيم، درايو يو.اس.بي، كارتخوان، شارژر همراه و يك 
ــا آ.اي 400 مي توانيد  ــت. ب محصول همه كاره همراه اس
ــاي خود را به صورت  ــي تصاوير، ويدئوها و داده ه براحت
بي سيم با ديگران به اشتراك بگذاريد. اين درايو مي تواند 
به عنوان يك هات اسپات عمل كند. با وجود يك شارژر 
ــارژ دستگاه هاي قابل  ــما امكان ش همراه قدرتمند نيز ش
ــي را در هر زمان و  ــود از طريق پورت يو.اس.ب ــارژ خ ش
ــود  ــكان داريد. چند كاره بودن اين گجت باعث مي ش م
ــفر به يك  ــما در س تعداد لوازم موردنياز روزانه همراه ش
ــيله كاهش پيدا كند. يعني ديگر به كارتخوان، شارژر  وس
همراه و دستگاه واي ـ فاي نيازي نداريد. به عنوان يك 
كارتخوان، آ.اي 400 اجازه انتقال بي سيم داده ها را ميان 
ــي هاي موبايل، كارت هاي حافظهSD، درايوهاي  گوش

يو.اس.بي و ديسك درايو  هاي خارجي مي دهد.
 1080p اين گجت حتي مي تواند ويدئو فول اچ.دي
ــورت همزمان پخش كرده و  ــه كاربر و به ص را براي س
ــاور بانك داخلي اين درايو كه ظرفيت 5000 ميلي آمپر  پ
ــج را دو بار به  ــون پن ــك آيف ــد ي ــاعت دارد، مي توان س
ــد با اتصال  ــارژ كند. همچنين مي توان ــورت كامل ش ص
ــيم موجود و با تشكيل يك اتصال  ــبكه هاي بي س به ش
ــد. بنابراين  ــپات عمل كن Bridge به صورت هات اس
ــه آ.اي 400  ــد از طريق اتصال ب ــتگاه مي توانن تا ده دس
ــتاندارد  ــوند. درايو آ.اي 400 از اس ــه اينترنت متصل ش  ب
Samba/WebDAV براي انتقال و به اشتراك گذاري 
ــك ها و  ــاي حافظه ، فلش ديس ــات درون كارت ه اطالع
ــخت استفاده مي كند و اين داده ها را براي  ديسك هاي س
دستگاه هايي كه داراي سيستم  عامل هاي لينوكس، ويندوز، 

اندرويد، iOS و OS X باشند، ارسال مي كند.

 D-Link DIR-508L
ــيم قابل حمل،  ــك روتر بي س دي.آي.آرـ 508 ال ي
سفيدرنگ و مستطيل شكل است كه قابليت اتصال و به 
اشتراك گذاري اينترنت و شارژدهي در هر زمان و مكاني 
ــن روتر كوچك و در عين حال چندكاره، داراي  را دارد. اي
يك باتري ليتيومي قابل شارژ با ظرفيت4000 ميلي آمپر 
ساعت است كه قابليت شارژدهي تا هشت ساعت را دارد. 
دي.آي.آر ـ508 ال قابليت ارائه سرعت تا 300 مگابيت 
در ثانيه با امكان به اشتراك گذاري فايل هاي ذخيره شده 
روي كارت هاي حافظه SD و SDHC را با استفاده از 
شيار كارت حافظه و قابليت به اشتراك گذاري اطالعات 
فلش و هاردديسك را با استفاده از پورت يو.اس.بي براي 
شما فراهم مي سازد. همچنين قابليت عملكرد به عنوان 
ــارژر و ذخيره ساز  ــيم، اكسس پوينت، ش يك روتر بي س
تحت شبكه را با استفاده از پورت USB خود دارد. با اين 
شارژر و مسيرياب بي سيم مي توانيد يك شبكه شخصي 
و اتصال امن هنگام استفاده از اينترنت در اماكن عمومي 
ــيم دارند، مانند هتل ها يا  ــه قابليت ارائه اينترنت بي س ك
ــر قابليت هاي دي.آي.آر  ــتو ران ها ايجاد كنيد. از ديگ رس
ــدازي وايـ  فاي حفاظت  ــد به قابليت راه  ان ـ508 ال باي
ــده با فشار دكمه WPS و قابليت دسترسي به ديتاي  ش
ــده از طريق نرم افزار موجود روي  به اشتراك گذاشته ش
گوشي تلفن همراه نيز اشاره كرد. نصب و راه اندازي اين 
ــيرياب جيبي بسيار ساده است. اين مسيرياب از يك  مس
باتري ليتيوم ـ يوني4000 ميلي آمپر ساعتي بهره مي برد 
ــت ساعت گوشي  موبايل يا تبلت   كه مي تواند حدود هش

را شارژ كند.
اگر به سمت راست اين روتر نگاه كنيد، در قسمت باال 
همان كليد سه وضعيتي را مي يابيد كه شما با استفاده از 
آن مي توانيد اين روتر را در سه حالت خاموش، روشن يا 
ــارژر قرار دهيد. كمي پايين تر از اين دكمه يك دكمه  ش
ــكل قرار دارد كه نامش WPS است. وظيفه  دايره اي ش
دكمه WPS راه  اندازي شبكه بي سيم حفاظت شده براي 
اتصال كاربران به روتر است. در قسمت پاييني لبه سمت 
ــت يك پورت يو.اس.بي 2,0 مشاهده مي كنيد كه با  راس
ــتفاده از آن مي توانيد فلش ديسك يا ديسك سخت  اس
خارجي خود را به روتر وصل كرده و اطالعات درون آنها 
ــتراك بگذاريد. در لبه سمت چپ دستگاه، اولين  را به اش
چيزي كه به چشم مي خورد شيار كارت حافظه است كه 
ــتراك گذاري فايل هاي روي كارت  باز هم قابليت به اش
ــما مي دهد. در كنار اين شيار يك سوراخ  حافظه را به ش
ــت كردن روتر  ــيار ريز نيز جاي گرفته كه براي ريس بس

 SharePort Mobile App به كار مي رود. قابليت
ــازي اطالعات روي سرويس هاي ابري  امكان ذخيره س
مانند Google Drive و اجراي فايل هاي مالتي مديا 
ــت را مي دهد.  ــتفاده از اتصال به اينترن ــا اس از راه دور ب
ــيقي،  508 ال در كار كردن با فايل هاي موس دي.آي.آرـ 
ــوب كار مي كرد، ولي در خواندن  متن و عكس خيلي خ
ــد، البته با كار  ــا چنگي به دل نمي زن ــا و ويدئوه فولدره

كردن در وب عملكرد بهتري دارد.
ــتفاده از قابليت DLNA اين روتر نيز مي توان  با اس
ــده را روي دستگاه هاي  ــتراك گذاري ش اطالعات به اش
مالتي مديايي مانند تلويزيون يا پخش كننده هاي ديجيتال 

ــتن  ــب، مي توان گفت با داش ــرد. به اين ترتي ــش ك پخ
ــبكه خانگي  ــن روتر همه  چيز براي راه اندازي يك ش اي
ــت. البته اين پورت يو.اس.بي كارآيي  مالتي مديا مهياس
ــت كه مي توانيد با متصل  ديگري هم دارد و آن اين اس
ــودم دانگل يو.اس.بي به آن از اينترنت آن  كردن يك م
ــتفاده كنيد يا آن را به اشتراك بگذاريد. استفاده از  نيز اس
 ،WPS استفاده از كليد ،NAT و SPI دو نوع فايروال
ــگاري WPA/WPA2 و  ــري از قابليت رمزن بهره گي
سيستم هاي فيلترينگ همگي به كمك كاربر مي آيند تا 

امنيت تامين شود.
gadget.com :منبع

معرفي 2 شارژر همراه با قابليت مسيريابي و كارتخوان بي سيم

تلفن هاي همراه همه كاره

يكشنبه 25 آبان 1393/ شماره 5495



اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 49502 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

زندگى همراه

مريم محمدبيكى فراهانى

ــايد پشتيبانى از ويجت ها آرزوى بسيارى از كاربران  ش
ــتگاه هاى مجهز به سيستم عامل آى.او.اس نباشد، اما  دس
ــتم عامل  ــخه جديد اين سيس همان طور كه مى دانيد نس
ــانى پشتيبانى  (آى.او.اس8) از ويجت هاى مركز اطالع رس
ــاى ثابتى كه روى  ــا برخالف آيكون ه مى كند. ويجت ه
صفحه  اصلى يا در منوها قرار گرفته و ميانبرى براى اجراى 
بازى يا برنامه به شمار مى روند، نيازى به لمس شدن ندارند 
و به طور خودكار اجرا شده و اطالعات يا قابليتى را در اختيار 

شما قرار مى دهند.
باتوجه به پشتيبانى سيستم عامل جديد اپل از ويجت ها 
 ،(NotificationCenter) ــانى ــز اطالع رس در مرك
ــتم عامل به روزرسانى  ــيارى از نرم افزارهاى اين سيس بس
ــب با آنها در برنامه گنجانده شده تا كاربر  و ويجت متناس
ــانى دستگاه  بتواند ويجت مربوط را نيز به مركز اطالع رس

خود اضافه كند.
ــتيبانى  ــا نرم افزار از ويجت پش ــون بيش از صده اكن
ــت. دوست داريد با  مى كنند كه برخى آنها كاربردى تر اس
اين ويجت ها آشنا شويد و مركز اطالع رسانى آيفون يا آيپد 
خود را به آنها مجهز كنيد؟ برخى از مفيدترين ويجت هاى 

آى.او.اس 8 در فهرست زير گنجانده شده است.

DataMan Next
نرم افزار DataMan سالحى 
ــرى از مصرف  مخفى براى جلوگي
ــى فعال  ــته  اينترنت بيش از حد بس
ــمند شماست.  ــتگاه هوش روى دس
به كمك اين نرم افزار مى توانيد حجم 

ــخص كنيد تا هر  اختصاصى و مدت زمان مصرف را مش
ــتيد با دسترسى به ويجت نرم افزار در  زمان كه تمايل داش
مركز اطالع رسانى از وضع ترافيك مصرفى، حجم باقيمانده 

و روزهاى  مانده تا اتمام سرويس مطلع شويد.
ــمند اين نرم افزار لحظه به  ــرويس پيش بينى هوش س
لحظه، وضع مصرف ترافيك اينترنت شما را بررسى كرده 
و در صورت نزديك شدن به اتمام حجم مجاز و باقى ماندن 
تعداد زيادى از روزها، هشدارهاى الزم را براي انجام اقدامات 
احتياطى در اختيار شما قرار مى دهد. طراحى زيبا، پشتيبانى 
ــبكه هاى LTE/4G/3G و  ــته ها، پشتيبانى از ش از پوس

شبكه  واىـ   فاى، پشتيبانى از طرح هاى ماهانه و هفتگى، 
شروع مجدد هر چرخه  پرداخت و ... از امكانات اين نرم افزار 

به شمار مى روند.
http://goo.gl/Yid6xp

Quick-Tap
دسترسي به موزيك هاي مورد 
عالقه، مخاطبان موردنظر و برخي 
نرم افزارها (نرم افزارهاي پشتيباني 
ــط Quick-Tap) از  شده توس
ــت كه با نصب  جمله امكاناتي اس

ــما قرار مي گيرد.  برنامه  Quick-Tap در اختيار ش
ــي به موارد مذكر را در  اين نرم افزار ميانبرهاي دسترس
ــاني در اختيار شما  صفحه Todayدر مركز اطالع رس
قرار مي دهد و با پشتيباني از فيلترها به شما اين امكان 
ــاعت و...  را مي دهد ميانبرهاي خود را باتوجه به روز، س
ــاعات اوليه  ــر كنيد. به عبارت ديگر مي توانيد در س فيلت
روز تعدادي از مخاطبان يا موزيك هاي موردنظرتان را 
در صفحه Today  مشاهده كنيد و در ساعات پاياني 

گزينه هاي ديگري را در اختيار داشته باشيد.
ــيد  ــزا روي هربرنامه اي كه باش ــك اين نرم اف به كم
ــه Today در مركز  ــه صفح ــه ب ــا مراجع ــد ب مي تواني

ــاني به پخش موزيك مورد عالقه خود پرداخته  اطالع رس
يا با مخاطبان خود تماس برقرار كرده، به آنها پيام بفرستيد 

يا حتي ايميل بزنيد.
دسترسي به صفحه Today در حالتي كه صفحه قفل 
باشد نيز امكان پذير است و شما مي توانيد از صفحه قفل نيز 

به موارد اشاره شده دسترسي داشته باشيد.
http://goo.gl/EZN2Pi 

Evernote
 Evernote نرم افزار قدرتمند
ــروف و محبوبى  ــاى مع از برنامه ه
ــادى روى  ــران زي ــت كه كارب اس
دستگاه هاى مختلف از آن استفاده 
ــن نرم افزار  ــد.  به كمك اي مي كنن

مى توانيد متن ها، فهرست كارها، وبسايت هاى مورد عالقه، 
ــت بردارى  عكس ها و حتى ايده هاى ذهنى خود را ياد داش
ــتفاده كنيد.  ــتيد از آنها اس كرده و هر زمان كه تمايل داش
نرم افزار Evernote نيز از ويجت پشتيبانى مى كند و به 
شما اين امكان را مى دهد تا فهرست يادداشت هاى خود را 

در كوتاه ترين زمان در اختيار بگيريد.
ــتم عامل آى.او.اس در  ــن نرم افزار عالوه بر سيس اي
ــتگاه هاى مجهز به اندرويد، ويندوزفون و بلك برى  دس

ــخه  مربوط  ــت و مى توانيد نس ــتفاده اس ــل اس نيز قاب
ــه لينك هاى زير  ــا مراجعه ب ــتم عامل را ب ــه هر سيس  ب

دانلود كنيد:
iOS: http://goo.gl/Z0Bcmu
Android: http://goo.gl/XMQ710
Windows Phone: http://goo.gl/ckF1QX
BlackBerry: http://goo.gl/M9jLoS

Forecast+
مشاهده  وضع آب و هوا بخصوص 
در فصل پاييز و زمستان از اهميت 
ــت. به همين  ــژه اى برخوردار اس وي
ــاى  ــا و ابزارك ه ــت ويجت ه عل
ــز جزو  ــع آب و هوا ني ــش وض نماي

ابزارهاى محبوب كاربران به شمار مى رود.
ــتيبانى از ويجت نمايش  نرم افزار +Forecast با پش
وضع آب و هوا در مركز اطالع رسانى آى.او.اس 8 به شكلى 
ــيار زيبا اطالعات آب و هوايى لحظه اى و پنج روز آينده  بس
را در اختيار شما قرار مى دهد. دماى فعلى، بيشينه و كمينه 
دما، ميزان رطوبت و اوضاع جوى جزو موارد قابل مشاهده 

در ويجت اين نرم افزار روى مركز اطالع رسانى است.
http://goo.gl/MDv119 

بهترين ويجت ها براى آى.او.اس 8

ابزارك هاى اطالع رسان

ــوت 4 نيز همچون  ــى ن ــه مى دانيد گلكس ــور ك همان ط
ــون 6 پالس صفحه نمايش بزرگى دارد و اين بزرگ بودن  آيف
ــتن مزاياى بسيار زياد، يك عيب  صفحه نمايش عالوه بر داش
بزرگ دارد و آن هم سختى كار در استفاده از دستگاه به كمك 

يك دست است.
در شماره قبل چگونگى استفاده از آيفون 6  را با يك دست 
ــما را با روش مشابهى در  آموزش داديم. اكنون مى خواهيم ش

نوت 4 آشنا كنيم.
1ـ از فهرست برنامه ها روى Settings فشار داده سپس 
 Display and روى ،Quick Settings ــش بخ در 

wallpaper  فشار دهيد.
2ـ گزينه  One-handed operation را فشار داده 
ــاب Reduce screen size، آن را فعال  ــس از انتخ و پ

كنيد.
ــمت  ــت خود را از لبه  ميانى س 3ـ اكنون مى توانيد انگش
راست يا چپ به وسط صفحه كشيده و مجدد آن را به مكان 

اوليه برگردانيد تا تنظيمات شخصى سازى اندازه صفحه نمايش 
در اختيار شما قرار گيرد. با فعال شدن اين قابليت مى توانيد لبه  
ــمت چپ پنجره را با استفاده از عمليات كشيدن و رها  باال س
كردن، به هر ميزان كه تمايل داريد كوچك كنيد تا دسترسى 
ــود. در  به تمام گزينه هاى موجود در صفحه برايتان فراهم ش
ادامه پس از تائيد اندازه  دلخواه مى توانيد به روش ذكر شده (در 
ــاهده است)  بخش Reduce screen size نيز قابل مش

قابليت استفاده از يك دست را در هر زمان فعال كنيد.
ــت  ــتفاده از يك دس توجـه: چنانچه بخواهيد قابليت اس
ــى به  ــود يا دسترس ــال ش ــماره گيرى فع ــش ش ــط در بخ فق
ــد،  ــت امكان پذير باش ــخت افزارى نيز با يك دس كليدهاى س
 One-handed input ــاى  گزينه ه از  ــد   مى تواني
 One-handedــش بخ در   Side key panel و 
operation  كمك بگيريد. (براى حركت دادن پنل كنارى نيز 
مى توانيد با استفاده از عمليات كشيدن و رها كردن روى آيكونى كه 

به شكل دو پيكان متقاطع است اين عمليات را به انجام برسانيد)

استفاده از نوت 4 با يك دست
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تالش

رامين فتوت

در دنياي امروز كه اهميت كارآفريني و ايده پردازي بخوبي 
درك شده است، افراد زيادي با خواندن و شنيدن داستان هايي 
ــگفت زده شده و دوست  كه به موفقيت يك ايده انجاميده، ش
ــب و كار موفق تبديل  ــز ايده اي را به يك كس ــد آنها ني دارن
ــه وجود دارد، اما گاهي  كنند. فرصت براي ايده پردازي هميش
ايده هاي هيجان آوري به ذهن خطور مي كند كه اگرچه پيش 
از آن وجود داشته اما با كمي تغيير مي تواند همچنان به عنوان 

يك ايده نو مطرح شود، درست مانند ايده ديپا سود.

تالش
ــت كه  ديپا، بانوي هندي تبار اس
ــرش روحيه كارآفريني داشته  همس
ــبتا موفق در اين  ــد تجربه نس و چن
زمينه كسب كرده بود. شايد اگر ديپا 
ــري با اين ويژگي ها نداشت  همس
هيچ گاه نمي توانست بلندپروازي هاي 
خود را با واقعيت پيوند دهد. همسر 
ديپا مشغول تحقيق روي يك پروژه 
ــاي قبلي  او  ــود كه با كاره جديد ب
ــت. او و جمعي از دوستان  فرق داش
ــه در به ثمر  صميمي اش كه هميش

رساندن چنين پروژه هايي همراه يكديگر بودند، اين بار روي 
روشي براي رديابي به كمك فناوري هاي نوين كار مي كردند؛ 
ــايلي همچون تلفن هوشمند را به عنوان  براي مثال آنها وس

ابزار و محور طرح خالقانه خود انتخاب كرده بودند.
اين پروژه كه برخالف طرح هاي قبلي همسر ديپا، ايده اي 

با اهداف تجاري بود، نظر ديپا را جلب كرد. با آن كه ديپا رابطه 
ــطحي  ــت و دانش  او در اين زمينه س خوبي با فناوري نداش
ــده بود كه با شركت  بود، اما آن قدر به اين ايده عالقه مند ش
در جلسات همسرش مصرانه پيشرفت طرح را دنبال مي كرد. 
يك روز ديپا در حال تماشاي يكي از فيلم هاي جيمز باند بود 
ــكانس از آن فيلم ايده جالبي به ذهنش  ــه با ديدن يك س ك
رسيد. اين ايده باعث شد همسرش مسير خوبي را براي شكوفا 
ــغول كار روي آن بود، پيدا كند. طبق  ــردن طرحي كه مش ك
رسم فيلم هاي جيمز باند، سكانس تاثيرگذار روي ديپا مربوط 
به بخشي از ماجراجويي هاي كاراكتر باند بود كه از يك ساعت 
ــي و رديابي  ــي براي مكان ياب معمول

استفاده مي كرد.
چالش

ــدن اين صحنه به خود  ديپا با دي
گفت اگر طرحي كه همسرش روي 
ــاعت كه  ــرد با يك س آن كار مي ك
ــمند ارتباط برقرار كند  با تلفن هوش
ــود، آن گاه يك گجت جالب  ادغام ش
ــاخته مي شود. او  ــند س و مشتري پس
بدون هيچ مكثي جستجو در اينترنت 
را شروع كرد. نتيجه جستجوهايش به 
چيزي ختم نشد جز ساعت هوشمند. 
ايده اش را براي همسرش بازگو كرد 
ــتانش در ميان  ــنديد، اما زماني كه آن را با دوس ــز پس و او ني
گذاشت، نتيجه شفافي به دست نيامد. ديپا قصد داشت برخي 
ــمند را روي يك ساعت پياده  كند تا  قابليت هاي تلفن هوش
ــد، ضمن اين كه ايده رديابي همسرش  كمتر به تلفن نياز باش
درون آن گنجانده شده و يك محصول ساخته شود. ايده ديپا 

جذاب بود، اما مشكلي داشت كه اجراي آن را به طور اساسي 
ــالي بود ساخت ساعت هاي  با چالش مواجه مي كرد؛ چند س
ــازنده هاي بزرگي روي آن  ــده بود و س ــروع ش ــمند ش هوش
سرمايه گذاري كرده بودند. بنابراين عملي كردن اين ايده براي 
يك تيم كوچك و تازه وارد كه مي خواستند با يك استارت آپ 

شروع كنند، بسيار دشوار و احتمال موفقيت آن پايين بود.

تولدي دوباره
ــده بود، اما همچنان به  ــا با اين دليل ها تقريبا قانع ش ديپ
ــت و مي دانست مي تواند كار بزرگي انجام  ايده اش ايمان داش
ــت به كار شد و دائم به فكر چيزي غير از  دهد. او دوباره دس
ساعت بود تا ابزار ايده اش شود. اين بار از احساسات زنانه خود 
ــعه دهد. ناگهان به  كمك گرفت تا ايده اش را براي زنان توس
فكر جواهرات و اشياي تزئيني افتاد كه خانم ها از آن استفاده 
مي كنند. او فكر  كرد قرن هاست زنان از اشياي تزئيني استفاده 
ــنتي خود را  ــكل س ــد، اما اين جواهرات همچنان ش مي كنن
ــده اند. به همين دليل  حفظ كرده  و با فناوري روز همگام نش
ــرش گفت: «اگر بتوانيم جواهراتي هوشمند بسازيم  به همس
ــم ايده ام را عملي كنم. اين ايده مي تواند توجه  آن گاه مي توان
ــا هم يك تلفن  ــتر آنه ــادي را جلب كند، زيرا بيش ــان زي زن
ــمند دارند و هم از جواهرات استفاده مي كنند. حال اگر  هوش
جواهر هوشمند باشد و با تلفن ارتباط برقرار كند، بسيار دلربا 
و خواستني مي شود. باور كن هر دختري دوست دارد يكي از 

اين جواهرها داشته باشد.»
ــت نظر  ــمند توانس برخالف ايده قبلي اين بار جواهر هوش
ــر و دوستان ديپا را جلب كند، طوري كه آنها از او تقاضا  همس
ــد هرچه زودتر اين ايده را عملي كند. براي قدم اول ديپا  كردن
ــك زن كارآفرين  ــت. ديپا ي ــده را كاف (Cuff) گذاش نام اي

ــتان خوبي كنارش بودند. اجراي  ــانس بود، زيرا دوس خوش ش
ــام بود؛ يكي  ــكل قابل انج ــمند به دو ش ايده زيورآالت هوش
ــمندي را درون جواهرات فعلي قرار دهند  ــه ماژول هوش اين ك
ــد كنند. راه اول  ــمند تولي و ديگر اين كه خود جواهراتي هوش
ــان تر و منطقي تر بود، اما اجراي آن  براي يك استارت آپ، آس
محدوديت هاي فراواني داشت، زيرا نمي شد به هر جواهري يك 
ماژول ديجيتال اضافه كرد. راه دوم نيز نيازمند سرمايه عظيمي 
بود، زيرا طراحي و ساخت جواهر هزينه بسيار بااليي دارد كه در 
قاموس يك استارت آپ نمي گنجد. به اين منظور ديپا و گروهي 
ــكل از شوهرش و دوستان او بود، راه دوم را برگزيدند  كه متش
و كار را به صورت جدي آغاز كردند. پس از شش ماه كار روي 
ــتند گجت بسيار كوچكي بسازند كه به  پروژه در نهايت توانس
زيبايي ساخته شده است و مي توان آن را به جواهرات مختلف 
وصل كرد. پس از ساخت ماژول مجزا ديپا با سرمايه اي كه مهيا 
ــي توليد كرد  كرده بود، چند نمونه جواهر هم به صورت سفارش
ــتند. در آغاز اين كار با خطر بااليي  كه كاف را درون خود داش
همراه بود اما به دليل جذاب بودن با استقبال خوبي مواجه شد 

و موفقيت دوچنداني را براي اين ايده رقم زد.

آينده
ديپا افرادي را كه با آنها كار مي كند، دوست دارد. به باور او 
يك استارت آپ زماني به بهترين شكل تجلي مي يابد كه آن 
را به كمك بهترين دوستانتان انجام دهيد و يك تيم بسازيد. او 
تاكيد زيادي بر روابط اجتماعي و استفاده از نظر افراد مختلف 
دارد، براي نمونه او از نظر يكي از فروشندگان محصولش براي 

طرح هاي آينده اش استفاده خواهد كرد.

كاف چيست؟
ــيوني از جواهرآالت خاص است كه مداري  كاف، كلكس
هوشمند در خود دارد. جواهرات كاف از طريق ارتباط بلوتوث 
ــود و اپليكيشني مخصوص  ــمند وصل مي ش به تلفن هوش
ــت. صاحب كاف مي تواند اسم يك  براي آن نوشته شده اس
نفر يا شبكه اي از افراد همچون دوستان فيسبوكي خود را به 
اپليكيشن كاف بدهد تا در موقع لزوم پيام هشداري برايشان 
ارسال شود. كاف حالت ارتجاعي دارد كه با فشار آن دستوري 
خاص اجرا مي شود؛ براي مثال با يك بار فشار مي توان پيامي 
براي شخصي فرستاد كه با دوبار فشار دادن پيام براي شخص 
ــود. غير از پيام هاي هشدار، كاف قادر  ــال مي ش ديگري ارس
است اطالعات مربوط به سالمت فرد همچون تعداد گام هاي 
صاحبش را ذخيره كند، ضمن اين كه مي تواند اعالنات ازجمله 
دريافت يك پيام در اپليكيشني مثل وايبر را با يك لرزش به 
فرد خبر دهد. كلكسيون جواهرات كاف شامل انگشتر، دستبند 
و گردنبند است. غير از هشدار از طريق شبكه هاي اجتماعي 
با پيامك، كاف مي تواند به همتايان خود وصل شود و پيامي 
ارسال كند. براي نمونه مي توان هر كدام از جواهرات كاف را 
طوري تنظيم كرد تا به جواهرات كاف دوستان متصل شود و 

هشداري با يك لرزش براي او بفرستد.

ــائل هستند. يك نظريه هست كه مي گويد، شما  اطرافيانتان گوياي خيلي مس
ميانگين شش فردي هستيد كه بيشترين وقت تان را با آنها صرف مي كنيد. اگر به 
اطرافيان حرفه اي خود ازجمله ديگر كارمندان شركت، همكاران، صاحبان تجاري و 
متخصصان صنعت كه بيشترين برخورد را با آنها داريد، نگاهي بيندازيد و از خودتان 
ــيد آنها چه كساني هستند، به چه دردي مي خورند و در مورد شما چه فكري  بپرس

مي كنند، نتايج جالبي دستگيرتان مي شود.
ــما بين همتايان  ــر مي گذارند؟ جايگاه ش ــما تاثي ــا اطرافيان چگونه روي ش ام
ــت؟ آيا سردسته مجموعه خود هستيد؟ آيا مطمئنيد افرادي را  حرفه اي تان كجاس

كنارتان داريد كه شما را به سمت بهتر شدن سوق مي دهند؟
ــي مثل تنيس پيشرفت كنيد، بهترين راه براي پيشرفت،  اگر بخواهيد در ورزش
ــطح  ــما اجازه مي دهد س ــت. اين كار به ش بازي كردن با يكي بهتر از خودتان اس
بازي خود را تا سطح بازي رقيبتان ارتقا دهيد و عقب نمانيد. حتي اگر همبازي تان 

همسطح شما باشد، پيشرفت كردن مشكل است.
كارهاي متفاوتي انجام مي دهيد؟ آيا اطرافيانتان شانس رسيدن به اهدافتان را به 
ــما مي دهند و باعث پيشرفت تان مي شوند؟ اگر شما در حال نتوركينگ (تشكيل  ش
شبكه اي از افراد)، همفكري و برخورد با آدم هاي همسطح خودتان باشيد و همچنين 
با آدم هاي يك شكل در ارتباطيد، آنها احتماال نمي توانند موجب پيشرفت بيشتر شما 

بشوند و احتمالش خيلي كم است كه شما را با موقعيت هاي بهتري آشنا كنند.

نظرتان در مورد اين ايده چيست؟ پيشنهادها 
و انتقادهاي خـود را درباره تالش اين هفته 
با ما در ميان بگذاريد. كليك حرف هاي شما 
را به گوش ديپا سـود مي رسـاند. شـايد در 
آينده  نـه چندان دور يكـي از اعضاي طرح 
او شويد! عالوه بر اين،  كليك دست افرادي 
كه توانسـته اند ايده دانش بنيان خود را در 
فضـاي آي.تي بـه يك كسـب و كار تبديل 
كننـد به گرمي مي فشـارد. ما را از شـنيدن 
داسـتان هاي خـود محـروم نكنيـد، كليك 

بي صبرانه منتظر شماست!
شماره پيامك: 300011226 

 آدرس ايميل: 
Click@jamejamonline.ir

ش
 تال

سه
در

   م

 (Deepa Sood) نام: ديپا سود
كشور: آمريكا

 (Cuff) نام ايده: كاف
cuff.io :وبسايت

جواهراتـي كه گم نمي شود
با اين ايده جواهرات از طريق بلوتوث به تلفن هوشمند صاحب خود وصل مى شوند

تاثير دوستان در موفقيت
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 49502 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

با

بذل و بخشش ساحر
ــركت CD Projekt Red، خالق سري بازي  ش
ــمت  ــري اعالم كرد دارندگان قس Witcher، در خب
ــگان به  ــه، به طور راي ــس از عرض ــن بازي پ ــوم اي  س
ــي خواهند داشت. اين  16 محتواي قابل دانلود دسترس
ــه  Witcher 3 به بازار  ــوا كه از فرداي عرض 16 محت
ــد، شامل هشت بسته  جفتي است كه هر  وارد خواهد ش

هفته براي دانلود در دسترس قرار خواهد گرفت.
اولين محتوا از اين مجموعه، زره تمريان (شامل زره 
اسب) و مدل مو و ريش براي جرالت، شخصيت اصلي 
ــاره اي  ــب، اش ــت. ظاهرا اين تاكيد بر زره اس بازي اس
 (Bethesda) ــتقيم به عمل ناپسند شركت بتسدا مس
ــازي Oblivion در  ــت كه مدتي پس از عرضه  ب اس
ابتداي نسل هفتم، زره اسب را در مجموعه اي جداگانه 

و با قيمتي گزاف به گيمرها ارائه كرد.

ــازندگان بازي در نامه اي  ــت كه س ــايان ذكر اس ش
ــتم  ــر كرده اند، سيس ــه در اينترنت منتش ــاده ك سرگش
ــود را مورد انتقاد  ــاي قابل دانل ــد ارزي از محتواه درآم
ــن مجموعه به عنوان  ــرار داده و از عرضه  مجاني اي ق
ــكري بابت خريد محصولشان» ياد كردند. سومين  «تش
قسمت از مجموعه  Witcher در سبك نقش آفريني 
ــراي XOne، PS4  و PC به بازار  ــال ب ــن امس  بهم

عرضه مي شود.

موفق ترين عنوان كيك استارتر
در   ،Star Citizen ــوان  عن ــي  مردم ــه   بودج
ــون دالر را  ــرز 60 ميلي ــي، م ــاز فضاي ــبك شبيه س س
ــت.  ــون دالر اس ــتانه  61 ميلي ــرده و در آس ــم رد ك ه
ــه  بازي  ــتارتر اولي ــان كيك اس ــال از پاي ــدود دو س ح
ــال هنوز هم  ــن ح ــا اي ــذرد. ب Star Citizen مي گ
ــت كه به  ــرمايه اس ــته و س ــاركت مردم ادامه داش مش
ــازي و پيش از آن ــق اين ب ــس رابرتز، خال ــب كري  جي

 Wing Commander  سرازير مي شود.
ــتارتر ثبت  ــال 2012 در كيك اس اين پروژه كه از س
شد، پس از مدتي به جذب كمك ها از طريق وب سايت 
ــن پروژه در  ــه داد و  اكنون موفق تري ــمي خود ادام رس
ــي رود. تا امروز  ــمار م ــذب كمك هاي مردمي به ش ج
حدود 640 هزار نفر در اين پروژه سهيم شده اند. همين 
ــازنده  بازي، Cloud Imperium، اولين  اواخر، س
تصاوير از ماژول شوتر اول شخص بازي را منتشر كرد 
كه مي توانيد اين نماآهنگ را در سايت كليك به آدرس  

click.jamejamonline.ir مشاهده كنيد.
كيك استارتر يك پايگاه جلب سرمايه در آمريكاست 
ــري خالقانه، اعم از فيلم،  ــه به تحقق پروژه هاي هن ك
موسيقي، تئاتر، كميك، خبرنگاري، بازي هاي ويدئويي 
ــرادي كه در  ــه اي كمك مي كند. اف ــاي تغذي و پروژه ه
ــن آثار هنري  ــرده و به پا گرفت ــركت ك اين طرح ها ش
موردنظر كمك مي كنند، در ازاي هزينه  خود، پيشكشي 
ــژه، امتيازات خاص و... دريافت  در قالب محتواهاي وي
ــورمان نيز شاهد اين  مي كنند. اميدواريم روزي در كش

روند باشيم.

مجيد رحماني

ــت براي وارد  ــيني اس Alien Isolation ماش
ــك بازي ويدئويي  ــوك رواني كه در قالب ي كردن ش
ظهور كرده است. چنين حرفي فقط در قلمروى ترس 
ــبك معنا پيدا مي كند و  ــت و بازي هاي اين س و وحش
ــكايت  درخصوص هر عنوان ديگري مي تواند يك ش
ــود. يكي از اصلي ترين داليل موفقيت  واقعي تلقي ش
ــاخته  رايدلي  ــاداري اش به فيلم بيگانه س بازي در وف
ــكات در سال 1979 است كه اگر آن را ديده باشيد  اس
ــد بازي چقدر در بازآفريني  بالفاصله متوجه خواهيد ش

فضا و اتمسفر آن عالي عمل كرده است. 
ــي را به عهده داريد كه در  ــما هدايت آماندا ريپل ش
جستجوي اطالعاتي در مورد مادرش و آخرين سفينه  
ــده  او يعني Nostromo است. اگر از  ــناخته ش ش
دوستداران مجموعه فيلم هاي بيگانه باشيد فقط كافي 
ــت  ــت بگويم كه اين بازي دقيقا همان چيزي اس اس
ــال ها منتظرش بوده ايد. اتمسفر بازي فوق العاده  كه س
ــت و با ايجاد تنش و قرار دادن شما در محيط هاي  اس
ــي  ــه ها را بررس تنگ وادارتان مي كند دائما تمام گوش

ــاس ناامني همان  ــويد. احس كنيد تا مبادا غافلگير ش
ــاس بيگانه  ــازي  بر اس ــت كه وقتي يك ب ــي اس حس
ــود، بايد منتقل كند. در بازي ديدن هر  ــاخته مي ش س
ــت يا دشمن باشد،  موجود زنده اي فارغ از اين كه دوس
ــه دنبال چنين  ــحال مي كند و همواره ب ــما را خوش ش
ــم مي گردانيد، نه به اين دليل كه آنها به  ديداري چش
شما كمك يا حمله خواهند كرد بلكه به اين خاطر كه 
ــتيد حداقل زنومورف، دشمن اصلي بازي  مطمئن هس

نيست. 
ــما را از جا  ــت كه ش ــت بازي به گونه اي اس وحش
ــده و  ــن كار را به گونه اي كنترل ش ــا اي ــد، ام مي پران
درست انجام مي دهد كه به جاي تمركز بر شوك هاي 
آني و لحظه اي، از شما مي خواهد همواره روي صندلي 
ــا يك گرافيك  ــيد و غفلت نكنيد. ب ــود نيم خيز باش خ
ــت و  ــتيد، اما اصال بد هم نيس فوق العاده روبه رو نيس
ــازنده ها به دنبال فضاسازي دهه   با توجه به اين كه س
ــراي كار  ــبي ب ــد، گرافيك مناس ــالدي بوده ان 70 مي
ــاد دنيايي كه  ــده و بخوبي در ايج ــه ش ــر گرفت در نظ
ــتر در بازي  ــته اند، عمل كرده اند. هرچه بيش مي خواس
پيش مي رويد، بيشتر از سبك گرافيكي آن خوش تان 
ــازنده ها تمام  ــويد س ــي متوجه ش ــد آمد و وقت خواه
ــام از نمونه  واقعي  ــود در محيط را با اله ــياي موج اش
آنها در سال هاي دهه  70 و مجموعه فيلم هاي بيگانه 
ــازي كرده اند، به تحسين آنها خواهيد پرداخت.  مدل س
ــمار  نورپردازي نيز از ديگر ويژگي هاي بارز بازي به ش
مي رود و عالوه بر اين كه به دليل استفاده  هوشمندانه 
ــمت  از نورهاي محيطي بخوبي در طول مرحله به س
ــدن در  ــويد، حس گرفتار ش اهداف خود هدايت مي ش

تاريكي و فضاي خفه  محيط نيز تا حد زيادي به وسيله 
نورپردازي صورت مي گيرد. 

ــراي آن كه گيم پلي  ــتباه ب بعضي از بازي ها به اش
ــاي پيچيده در  ــب كنترل ه ــد، از تركي ــخت كنن را س
ــتفاده مي كنند؛ اما در  ــوارد اين چنيني اس صحنه يا م
ــبختانه كنترل ها خيلي نرم و با سرعت  اين بازي خوش
ــده اند و هر جا هم كه  ــخگويي مناسب طراحي ش پاس
ــويد، مطمئن هستيد به دليل ضعف بازي در  كشته ش

سياوش شهبازي

مجموعه  «نداي وظيفه» سال هاست كه دل گيمرها 
ــوان يكي از برترين  ــوده و موقعيت خود را به عن را رب
فرنچايزهاي عرصه  سرگرمي تثبيت كرده است. اما به 
ــته باشد،  ــتان زيادي داش هر حال، هر چيزي كه دوس
ــداي وظيفه نيز از  ــري ن ــمنان زيادي هم دارد. س دش
ــت؛ همانقدر كه گيمر مشتاق  ــتثنا نيس اين قاعده مس
ــاالنه  اين بازي وجود دارد، كم و  ــخه هاي س براي نس
ــتند كه آن را معيار «نوب» بودن و  ــاني هس بيش كس
ــليقگي هوادارانش بدانند. در اين رابطه نمي توان  كج س
ــري  ــق را به تمام و كمال به يكي از طرفين داد. س ح
ــه عرصه   ــت ك ــي اس ــه از آن بازي هاي ــداي وظيف ن
ــرد؛ «مدال افتخار»  ــاي ويدئويي را دگرگون ك  بازي ه
ــت حكومت به زير  (Medal of Honor) را از تخ
ــرعتي تر و سينما يي تر را به  ــيد و نوعي گيم پلي س كش
ــوترهاي اول شخص معرفي كرد. براي يك  سبك ش
ــداي وظيفه،  ــينمايي ن ــك، صحنه هاي س منتقد خش
ــاني كه  ــرباز رايان» بود و كس يادآور فيلم «نجات س
ديدگاه معتدل تري داشتند، قدرت پياده سازي خوب آن 

صحنه ها عنوان كرده اند.
ــمت نداي  ــه از عرضه  اولين قس ــش از يك ده بي
ــاالنه  ــري به يك محصول س وظيفه مي گذرد. اين س
ــمگير روبه رو  ــي چش ــده كه هر بار با فروش تبديل ش
ــينمايي  ــت صحنه هاي س ــايد بتوان گف ــود. ش مي ش
ــروف، دو تا  ــري و QTEهاي مع ــوص اين س بخص
ــده ترين تكنيك هاي به كار گرفته شده در  از نخ نماش
بازي هاي ويدئويي است كه اين روزها مثل تيغي دولبه 
مي ماند. استفاده  ناشيانه از آنها راحت مي تواند به فاجعه 
ــود. در چنين حالتي، قطعا اين سري هر سال  منجر ش
ــال پيش اين  ــي نياز دارد. چند س به خانه تكاني اساس

خانه تكاني با Modern Warfare صورت گرفت 
 Advanced Warfare  ــه ــاهد عرض و امروز ش
ــري كه به استوديوي  ــتيم؛ اولين عنوان از اين س هس
ــده و آغازي براي  ــپرده ش Sledgehammer س
ــتوديوي اين سري است كه  ــه ساله  تغيير اس چرخه  س
ــياري از قضاوت هاي نادرست راجع  خط بطالني بر بس

به اكتيويژن كشيده است.
ــاي اصلي  ــري بازي ه ــم به بعد، س ــل هفت از نس
ــتوديوي Treayarch و  ــن دو اس ــداي وظيفه بي  ن
ــيم  ــري) تقس ــق اصلي س Infinity Ward (خال
ــن Treyarch در روايت برتري  ــد. هرچند عناوي ش
ــريIW از برتري فني برخوردار بود.  ــتند، اما س  داش

ــتان پردازي اين سري بازي  Black Ops 2 اوج داس
بود؛ در حالي كه عناوين IW با به كارگيري صحنه هاي 
تكان دهنده و استفاده  از Shock Value توجه ها را 

به خود جلب كرد.
شايد هنوز براي قضاوت زود باشد، زيرا اولين بازي 
Sledgehammer از اين سري است و اولين قسمت 
از سري نداي وظيفه كه در آينده رخ مي دهد، اما ظاهرا 
Sledgehammer دنبال كننده مسير IW است. در 
ــده به تقليد از Treyarch يك  اين قسمت سعي ش

Alien Isolation :عنوان بازي
PC، PS4، PS3، X360، Xbox One :پلتفرم

SEGA :ناشر
Creative Assembly :سازنده

سبك: ترسناك
امتياز: 8/5

دختري دركابوس مادر

رزم 
تمام عيار

خبر داغ

عنوان بازي: 
Call of Duty: Advanced Warfare

پلتفرم:
Xbox360، Xbox One، PS3، PS4، PC

Activision :ناشر
Sledgehammer Games :سازنده

سبك: شوتر اول شخص
امتياز: 8
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ازي

ــاي  ــوج از بازي ه ــن مـ ــه آخريــ ــن هـفـتـ ايــ
ــه  ــن هفت ــازي اي ــن ب ــود. اولي ــام مي ش ــزي تم  پايي
ــت كه سومين  Dragon Age: Inquisition اس
ــمار مي رود و مطمئنا خيلي  ــخه  اين مجموعه به ش نس
ــر عرضه   ــي منتظ ــاي نقش آفرين ــداران بازي ه از طرف
ــاهد بازگشت المان هاي  ــخه ش آن بوده اند. در اين نس
ــخه  بازي هستيم و اين يعني عالوه بر  موفق اولين نس
ــماره  دوي بازي، در اينجا عناصر  ويژگي هاي اكشن ش
ــتري  ــيك نقش آفريني نيز نمود بيش تاكتيكي و كالس
ــت اين  پيدا كرده اند. طرفداران BioWare محال اس

عنوان را از دست دهند. 

ــد فاركراي 3 سال گذشته كه عرضه  اگر يادتان باش
ــر و صدا كرد و جوايز بسياري به دست  ــده حسابي س ش
ــز از راه  ــه فاركراي 4 ني ــن هفت ــبختانه اي آورد. خوش
مي رسد. برخالف نسخه  سوم ديگر خبري از جزاير سبز 
ــت، بلكه داستان در شهري  ــيري استوايي نيس و گرمس
خيالي به نام Kyrat در دره هاي رشته كوه هاي هيماليا 
ــنتي و البته مملو از  ــهري س اتفاق مي افتد. Kyrat ش
خشونت است. كاراكتر براي انجام خواسته  مادرش عازم 
ــود، اما آن را در جنگ داخلي مي يابد.  اين كشور مي ش
شخصيت منفي اين نسخه نيز ديكتاتوري به نام پاگان 
مين است كه بايد ديد آيا مي تواند موفقيت و محبوبيت 

واس مونتنگرو را به دست آورد يا خير.

ــه نام  ــتقل ب ــه عنواني مس ــازي اين هفت ــر ب  ديگ
ــكوبازي با  ــت كه يك پازل س Never Alone اس
ــوب مي شود. كاراكتر  ــفري منحصر به فرد محس اتمس
ــت و داستان و دنياي  ــر بچه  اسكيمو اس اصلي يك پس
ــكيموها  ــكايي و اس ــانه هاي آالس ــاس افس بازي براس
ــت. Little Big Planet 3، نسخه   طراحي شده اس
Wii U، واچ داگز، Shadow of Mordor براي 
كنسول هاي نسل هفتم و GTA V براي كنسول هاي 
ــتم در كنار Escape Dead Island از  ــل هش نس

ديگر بازي هاي اين هفته هستند.

ــط كاربري  ــت. طراحي واس طراحي كنترل نبوده  اس
ــايد عادت سازنده ها به  ــت، ش بازي كمي عجيب اس
ساخت بازي هاي استراتژي براي PC باعث شده كه 
ــخه هاي كنسولي با ضعف هايي در  واسط كاربري نس
ــد، اما يادآوري مي كنم  تعويض منوها و ... همراه باش
ــيار  ــاوس و كيبورد كار بس ــتفاده از م ــورت اس در ص

راحت تر خواهد بود. 
ــام زمينه ها عالي  ــناكي اگر در تم هر بازي ترس

ــد ولي به صداگذاري توجه نكرده باشد، محكوم  باش
ــت؛ به بيان ساده تر اولين شرط يك  به شكست اس
ــت كه  ــناك خوب، صداگذاري عالي اس عنوان ترس
Alien Isolation در اين زمينه نيز بسيار خوب 
عمل كرده است. صداهاي اصلي و پس زمينه بخوبي 
ــن كمك مي كنند و  ــاد حس ترس در بازيك در ايج
ــما را  ــه به اين كه زنومورف ش ــيقي نيز با توج موس
ــد يا خير، ريتمي ماليم يا تند  ــايي كرده باش شناس

ــت كه در  ــود مي گيرد. البته اين ايراد وارد اس به خ
ــيقي گاهي بيش از حد زياد  حالت پيش فرض، موس
ــده و مانع شنيدن صداي دشمن مي شود. از منظر  ش
فني بازي با باگ هايي همراه است كه گرچه جلوي 
ــي ديدن آنها در  ــرفت بازيكن را نمي گيرند، ول پيش
چنين عنواني كمي مسخره به نظر مي رسد. از معلق 
ــيا در هوا گرفته تا عبور از درهايي  ماندن بعضي اش
ــن در كمال تعجب  ــده اند. همچني ــه هنوز باز نش ك
زماني كه مي خواهيد بازي را غير از وقتي كه كشته 
ــايد راه بهتري براي  ــويد بارگذاري كنيد تا ش مي ش
رسيدن به هدف خود پيدا كنيد، مشكل كرش كردن 
به دسكتاپ وجود دارد. البته با توجه به آپديت هايي 
ــر مي شود، خيلي بعيد است كه  كه براي بازي منتش
ــوند و به نوعي نمي توان  ــكل ها برطرف نش اين مش

آنها را دائمي دانست. 
ــمن  ــدن از ديد دش كليت گيم پلي بازي مخفي ش
ــت كه به صورت  ــاندن خود به اهدافي اس اصلي و رس
ــود. اين  ــما معين مي ش ــي و به ترتيب براي ش مقطع
دشمن در محيط بازي سرگردان بوده و شما به كمك 
ــرك كشيدن از لبه ها و البته حسگر  حس شنوايي، س
ــد از هرگونه برخورد با او  ــاس به حركت خود باي حس
ــد  ــد در مواقعي به نظر مي رس ــاب كنيد. هر چن اجتن
ــما تلپورت مي كند و اين قضيه  دشمن به موقعيت ش
ــود و كمي به گيم پلي لطمه  گاهي نااميدكننده مي ش
مي زند، ولي با رسيدن به انتهاي بازي متوجه خواهيد 
ــتاني دارد. تجربه  بازي  ــد كه اين قضيه توجيه داس ش
ــاعت به طول  در حالت عادي چيزي بين 15 تا 17 س
خواهد انجاميد سپس مي توانيد مدهاي ديگر بازي را 
ــايان ذكر است DLCهاي بازي  نيز تجربه كنيد. ش
ــرا عالوه بر افزودن عناصر  ــت ندهيد، زي را هم از دس
ــتان بازي را هم  ــد به گيم پلي، داس ــاي جدي و آيتم ه

ادامه مي دهند.

ــود. حتي در  ــتان خوب و جذاب به بازيكن ارائه ش داس
ــي دعوت به  اين راه از بازيگر قابلي مثل كوين اسپيس
همكاري شده است، اما بخش تك نفره  بازي آن طور كه 
بايد در جذب مخاطب موفق نيست. اين نظر تقريبا تمام 
ــت.  منتقدان مطرح صنعت بازي راجع به اين بازي اس
ــطحي و كليشه اي است و اگر  ديالوگ ها بيش از حد س
ــابه باشيد، خيلي زود از  ــرگرمي هاي مش اهل فيلم و س

فرط سطحي بودن آنها دلزده مي شويد.
ــيار  ــه اي و بس ــي كليش البته با وجود ديالوگ نويس

ــفكري فزآينده اي هستيم كه  ــند، شاهد خوش عامه پس
ــتان بازي در  ــت. داس ــه دوانده اس در بطن بازي ريش
ــا درگير جنگي تازه  ــده اي نزديك رخ مي دهد. دني آين
ــود و در اين بين عرصه اي نو براي عرض اندام  مي ش
ارتش هاي خصوصي فراهم مي شود. ناگهان همه چيز 
ــتودني  به هم مي ريزد. ايده پردازان بازي با مهارتي س
ــرار كرده و  ــاي خود تعادل برق ــته اند بين ايده ه توانس
ــاي بازي را به طرزي غافلگيركننده باورپذير كنند.  دني
سالح هاي  فراواني در بازي وجود دارد كه بيشتر آنها بر 
ــاي فناوري هاي روز و با ديدي آينده نگرانه خلق و  مبن

پياده سازي شده است.
ــت. اگر بعضي  گرافيك بازي در حد قابل قبولي اس
از انيميشن هاي دفرمه دويدن همراهان حتي در بخش 
ــرعت بازي  تك نفره و برخي موارد ديگر براي حفظ س
ــم (مثل فدا كردن عناصر فيزيك) را ناديده  در 60 فري

بگيريم، با گرافيك خوبي طرف هستيم.
گيم پلي بخش تك نفره، بيش از حد از سبك و سياق 
عناوين قبلي اين سري وام گرفته است. نقشه ها جاي 
ــن جاه طلبي باعث برهم زدن  مانور زيادي دارند. همي
ــبي شده است و بازيكن را از آزمودن بعضي  توازني نس
از عناصر بازي دلسرد مي كند. براي مثال، اكزوسوت ها 
(Exosuit) يا نفربرهاي رزمي مكانيكي، در بحبوحه  
ــوند و رغبت  ــاد فضا براي مانور گم مي ش نبرد و ازدي

بازيكن را براي استفاده از بين مي برند.
بخش ابتدايي بازي در سئول با استادي پياده شده 
ــاده و پر افت و خيز  ــت و نويد يك كمپين فوق الع اس
ــر اين بخش پر است از استفاده هاي  را مي دهد. سراس
گوناگون از تكنولوژي و سالح هاي پيشرفته. متاسفانه 
اين افت و خيز پس از اندك زماني رنگ مي بازد و بقيه  
ــن را وادار به  ــتثناي چند بخش كه بازيك بازي، به اس
استفاده از يك فناوري خاص مي كند، همان گيم پلي و 

رويكرد قديمي حاكم بر سري را پي مي گيرد.
در طول بخش يك نفره چند قسمت براي تنوع قرار 
ــده است. يكي از اين قسمت ها بازيكن را سوار  داده ش
بر جت اسكي با قابليت زيرآبي رفتن مي كند كه در نوع 
ــابه از جذابيت  ــت، اما ديگر لحظات مش خود جالب اس

كافي برخوردار نيستند.
ــه جلو براي  ــازي يك قدم رو ب ــش چندنفره  ب بخ
ــري نداي وظيفه تلقي مي شود. انواع حركات، مانند  س
پرش هاي دوبل يا سر خوردن، قابليت تركيب با يكديگر 
را دارند كه در نهايت موجب خلق نبردهايي فوق العاده 
ــوند. به دليل وجود اكزوسوت ها، نقشه هاي اين  مي ش
ــي با گذشته دارند و  ــمت از بازي تفاوت محسوس قس

فضاي عمودي قابل توجهي را عرضه مي كنند.
ــه 13  ــي Black Ops 2 ب ــتم ده انتخاب سيس
ــه ها براي  ــت. اين بار ديگر نقش انتخاب ارتقا يافته اس
ــده اند و اين بازيكن است  تجربه هاي خاص بهينه نش
ــه  مورد  كه بايد تجهيزات و توانايي هاي خود را با نقش

نظر وفق بدهد.
ــك تجربه   ــرفت در آن ي ــش چند نفره و پيش بخ
ــته هاي  ــازنده از جذابيت بس چنداليه ارائه مي كند. س
ــت. اين جعبه ها كه در قالب  ــانس استفاده كرده اس ش
محموله هاي هوايي ارائه مي شوند، آيتم هايي را به طور 
تصادفي به بازيكن ارائه مي كنند. خوشبختانه احتمال 
ــت و گزينه   ــف آيتم هاي تكراري خيلي پايين اس كش
تبديل آنها به تجربه هم وجود دارد كه مايه  خرسندي 

بعضي از گيمرها خواهد بود.
ــمت از سري بازي هاي نداي  به طور كلي اين قس
ــمت هاي نسل هفتم اين  وظيفه، همسنگ بيشتر قس
ــري بوده و همچنان كه در بخش آنالين عالي كار  س
شده است، در بخش تك نفره مملو از كليشه و نت هاي 

تكراري است.

بازى هفته
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شبكه

بابك ولي زاده

ــم؛ خانه، محل  ــر و كار داري ــا همه ما با واي ـ فاي س ــروزه تقريب ام
ــر همگي ميزبان  ــاپ و مكان هاي مختلف ديگ ــتوران، كافي ش كار، رس
ــتند و ما مي توانيم به كمك اين فناوري با گوشي  اتصال واي ـ فاي هس
ــمند، تبلت يا لپ تاپ خود به اينترنت دسترسي داشته باشيم. هنگام  هوش
ــه وايـ  فاي  ــا مودم ADSL مجهز ب ــدازي يك روتر ي ــد و راه ان خري
ــت چند عبارت و اصطالح را بدانيد تا با اتصالي ايمن تر به مرور  بهتر اس
ــت و گذار در اينترنت بپردازيد. اين اصطالحات ممكن  صفحات وب و گش
ــد. وقتي براي خريد به  ــت ابتدا كمي مرموز و گيج كننده به نظر برس اس
ــويد كه عباراتي روي  بازار مي رويد، با محصوالت مختلفي روبه رو مي ش
جعبه آنها نقش بسته است. آشنايي با اين عبارات مي تواند ما را در خريد 
ــد. در اين مقاله به محصوالتي مي پردازيم كه به نحوي با  بهتر ياري كن

اتصال واي  ـ فاي درگير هستند.

روتر بي سيم چيست؟
روتر بي سيم يا  Wi-Fi Router  ابزاري است كه مي تواند بدون 
ــيم ايجاد و دستگاه هاي مختلف را به  هم  ــبكه بي س نياز به كابل، يك ش
ــات در حال انتقال  ــر مانند يك ناظر قدرتمند بر اطالع ــل كند. روت متص
ــير عبور و مرور آنها را  ــته و با سرعتي باال مس ــبكه نظارت داش روي ش
ــيم از  ــيدن به مقصد در كمترين زمان تعيين مي كند. روتر بي س براي رس
امواج راديويي براي انتقال اطالعات بهره مي برد و دستگاه هاي مجهز به 
ــتانداردهايي كه وضع شده، از اين شبكه  ـ فاي با توجه به اس گيرنده واي  

راديويي بهره مند مي شوند.
ــاي WiMAX نيز در بازار  ــي از مودم هاي ADSL و مودم ه برخ
ــيم هستند و به همين دليل بدون نياز به  وجود دارند كه داراي روتر بي س
ــبكه واي ـ فاي را  ــتگاه مجزا، همزمان وظيفه مودم و تامين ش يك دس
ــن دو كار به صورت همزمان به معني افت  ــه عهده دارند. البته انجام اي ب
ــتگاه ها نيست، بلكه استانداردهاي  ــري دس كارايي و ضعيف بودن اين س
ــده و امكانات موجود در هر محصول متضمن كيفيت و كارايي  لحاظ ش

آنهاست. 

802.11 a / b / g / n / ac
 802.11 g ، 802.11 n بيشتر مواقع روي جعبه يا محصول عبارت
ــود. اعداد 802.11 بيان كننده استاندارد  802.11 مشاهده مي ش ac يا
ــتاندارد هاي  ــه تصويب كننده اس ـ فاي بوده كه آن را موسس ــبكه واي  ش
بي سيم كه با نام IEEE شناخته مي شود، تنظيم مي كند. اين عدد چندان 
مهم نيست (چون هميشه ثابت است)، اما حرف نوشته شده در مقابل اين 

عدد در انتخاب ما مهم و موثر خواهد بود.
ــرعتي باالتر، باعث  ــرفت فناوري و نياز به انتقال اطالعات با س پيش
ــرعت،  ــر با هدف افزايش س ــتانداردهاي جديدت ــرور زمان اس ــد به م ش
ــتر تصويب شود. عالوه بر مودم ها و روتر هاي  امنيت و پوشش دهي بيش
ــتگاه هاي ديجيتال (از تبلت و  ــركت هاي مختلف سازنده دس بي سيم، ش
ــمند) نيز سعي  ــمند گرفته تا لپ تاپ و تلويزيون هاي هوش ــي هوش گوش
مي كنند، اين استاندارد را در دستگاه خود بگنجانند تا خريداران از مزاياي 

فناوري هاي جديد بهره مند شوند.
ــده اند و سري g را هم  ــتاندارد a و b منسوخ ش ــتگاه هايي با اس دس
ــتانداردي به تاريخ پيوسته دانست. استاندارد سري n اكنون  مي توان اس
ــتگاه هاي  ــت كه در بازار خواهيد يافت و همه دس معمول ترين چيزي اس
موجود در بازار بخوبي با آن هماهنگ خواهند بود. دستگاه هاي مجهز به 
ــتاندارد نيز اغلب قيمتي مناسب دارند (مگر آن كه به قابليتي ويژه  اين اس
ــده باشند). استاندارد ac نيز بتازگي معرفي شده و براي كساني  مجهز ش
ــتند، ايده آل خواهد بود، هر چند اين سري از دستگاه ها  كه آينده نگر هس
ــتاندارد مناسب كساني است كه قصد دارند  قيمت باالتري دارند. اين اس
ــل كنند. دارندگان  ــيم منتق ــبكه بي س فايل هايي با حجم باال را روي ش
تلويزيون هاي هوشمند پيشرفته، رايانه هاي رده باال، گوشي هاي هوشمند 
ــتاندارد بهره مند شوند. اكنون  و تبلت هاي قدرتمند نيز مي توانند از اين اس
 802.11 n 802.11 از استاندارد ac ــتاندارد دستگاه هاي مجهز به اس

ــتيباني مي كنند. پس با خريد اين روترها مي توانيد مطمئن باشيد  نيز پش
ــبكه  ــتگاه هاي امروزي امكان اتصال به روتر و ش ــيعي از دس طيف وس

بي سيم را خواهند داشت.
سرعت واي ـ فاي

ــرعت محصول روي جعبه ممكن است از روش هاي  ــتن س براي نوش
مختلفي استفاده شود. حالت ساده، بيان سرعت به عدد و بر مبناي مگابيت 
ــا 150، 300، 450، 900 يا  ــت كه معموال برابر ب ــر ثانيه (Mbps) اس ب
بيشتر است. گاهي شركت ها براي ساده تر كردن كار، از عباراتي همچون 
ــتفاده مي كنند. به اين  N يا AC 1350 روي جعبه اس 450 ، N 150
ــتانداردي پشتيباني  ــتگاه از چه اس ــود اين دس ترتيب كاربر متوجه مي ش
ــرعت انتقال اطالعات آن چقدر است. هرچه سرعت  مي كند و حداكثر س
ــتگاه هايي كه قرار است به دستگاه  ــت، اما اگر دس ــتر باشد بهتر اس بيش
متصل شوند از سرعت انتقال اطالعات پاييني برخوردار باشند، نمي توانيد 
از حداكثر سرعت روتر خود بهره ببريد. به همين دليل بهتر است انتخابي 

متناسب با ديگر تجهيزات خود داشته باشيد.
802.11 از حداكثر سرعت  n ممكن است بپرسيد با اين كه استاندارد
ــازندگان عبارت  ــتيباني مي كند، چرا برخي س ــت بر ثانيه پش 450 مگابي
ــتگاه ها  ــري دس N900  را روي جعبه محصوالت ذكر كرده اند؟ اين س
ــان را دارند و در  ــس كاري به طور همزم ــتيباني از دو فركان ــي پش تواناي
ــرعت ها روي دو باند را روي جعبه ذكر مي كند  نتيجه سازنده مجموع س
ــدار را جذب كند). همين  ــد بهتر مي تواند خري (هر چه عدد بزرگ تر باش

موضوع درباره عباراتي مانند AC 1350 نيز صدق مي كند. اين عبارت 
802.11 در  ac 802.11 و n ــرعت در استاندارد بيان كننده مجموع س
روتر مورد نظر است. در ادامه به فركانس ها و نقش آن در شبكه بي سيم 

خواهيم پرداخت.

فركانس
ــس 4 / 2 گيگاهرتز بهره مي گيرد.  ــبكه واي ـ فاي از فركان اتصال ش
تلفن هاي بي سيم، اتصال بلوتوث، مايكرويو و انواع دستگاه هاي ديگر نيز 
ــتفاده مي كنند و بتدريج با افزايش تعداد دستگاه هايي  از اين فركانس اس
ــبكه واي ـ فاي افزايش  كه اين فركانس را به كار مي برند، تداخل در ش
يافته و كم كم كارايي كاهش مي يابد. به همين دليل موسسه هاي تعيين 
استانداردهاي شبكه هاي بي سيم دست به كار شدند تا چاره اي بينديشند، 
ــد.  ــبكه واي ـ فاي در فركانس پنج گيگاهرتز متولد ش كه در نهايت ش
ــرعت  ــت و به همين دليل س ــيار خلوت اس ــس پنج گيگاهرتز بس فركان
ــتاندارد  ــت. (بخصوص در اس ــيار باالس ــال اطالعات در اين باند بس انتق

 (802.11 ac
ــي در فواصل دورتر در  ــش ميزان آنتن ده ــه منفي اين باند كاه نكت
ــه با فركانس 4 / 2 گيگاهرتز است، اما درنهايت شبكه واي ـ فاي  مقايس
ــت كه از  ــاني اس ــس پنج گيگاهرتز يك راه حل عالي براي كس در فركان
ــد. باند پنج گيگاهرتز در  ــاي باند 4 / 2 گيگاهرتز به تنگ آمده ان تداخل ه
ــت و براي  ــتفاده اس 802.11 قابل اس ac 802.11 و n ــتاندارد دو اس
ــتگاه گيرنده شما نيز از باند پنج  اين كه از مزاياي آن بهره ببريد، بايد دس
ــي هاي هوشمند و تبلت هاي  ــتيباني كند. (تقريبا تمام گوش گيگاهرتز پش
پيشرفته و رده باالي جديد از باند پنج گيگاهرتز نيز پشتيباني مي كنند) 

ــتيباني مي كنند،  ــي كه از هر دو باند 4 / 2 و پنج گيگاهرتز پش روترهاي
ــوند. نمونه هاي  ــناخته مي ش ــا با نام روترهاي Dual Band ش عموم
ــتند فقط  ــيم Dual Band در هر لحظه مي توانس اوليه روترهاي بي س
ــد كه در نهايت باعث ايجاد  ــد 4 / 2 يا پنج گيگاهرتز فعاليت كنن روي بان
ــد، اما خوشبختانه امروزه تقريبا  ــتفاده از آنها مي ش محدوديت هايي در اس
همه روترهاي Dual Band امكانات الزم براي سرويس دهي همزمان 

روي هر دو باند 4 / 2 و پنج گيگاهرتز را در اختيار دارند.

WPS
WPS يا Wi-Fi Protected Setup يك ميانبر براي اتصال 

اينترنت گردي  در اتوبان 4 بانده
آنچه هنگام استفاده از وايـ  فاي بايد بدانيم

يكشنبه 25 آبان 1393/ شماره 10495



اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 49502 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

شبكه

ــت.  ــتگاه به روتر بدون نياز به وارد كردن كلمه عبور اس ــريع يك دس س
كافي است دكمه WPS در رابط كاربري گوشي يا تبلت را انتخاب كرده 
سپس همين دكمه روي روتر را نيز بفشاريد تا هر دو دستگاه يكديگر را 

پيدا كرده و اتصال برقرار شود.
ــاده و سرراست براي اتصال به شبكه  WPS در نگاه اول راه حلي س
ــما را نيز با خطر مواجه  ــت، اما در عين حال مي تواند ايمني شبكه ش اس
ــما در دسترس افراد ديگر باشد، آنها براحتي  كند. براي مثال اگر روتر ش
ــوند. پس بهتر است  ــبكه متصل ش ــردن اين دكمه به ش مي توانند با فش

قابليت WPS را از بخش تنظيمات روتر غيرفعال كنيد.

آنتن
ــراي انتقال اطالعات ايفا  ــش دهي بهتر ب آنتن ها نقش مهمي در پوش
مي كنند. برخي از دستگاه هايي كه براي امور خانگي و اداره هاي كوچك 

ساخته شده اند، آنتن هاي داخلي دارند.
برخي ديگر نيز به آنتن هاي خارجي با طرح هاي مختلف مجهز هستند، 

گاهي امكان جدا شدن و تعويض با نمونه هاي بهتر نيز وجود دارد.
ــي بهتري در  ــي كاراي ــاي خارج ــا آنتن ه ــي ب ــور كل، روترهاي به ط
ــش دهي محيط دارند. توان آنتن ها با واحد دسيبل سنجيده مي شود  پوش
ــيبل  ــتر مواقع 5 دس ــت (بيش ــد، بهتر اس و هر چه اين مقدار باالتر باش
ــت). مدل هاي ارزان قيمت فقط يك آنتن دارند، اما  ــبي اس انتخاب مناس
ــد 4 / 2 و پنج گيگاهرتز  ــت و آنهايي كه از دو بان ــاي گران قيم در مدل ه
پشتيباني مي كنند، چند آنتن به كار گرفته شده است. برخي از روترهايي كه 
چند آنتن دارند از قابليتي به نام MiMO بهره مي برند كه تاثير مثبتي در 
كارايي دستگاه و انتقال سريع تر اطالعات خواهد داشت. (در محصوالت 
مجهز به MiMO چند مسير همزمان براي ارسال و دريافت اطالعات 

مورد استفاده قرار مي گيرد) 

راه اندازي
ــازد  ــما را برآورده س حاال ديگر مي دانيد چه محصولي مي تواند نياز ش
ــيده دستگاهتان را راه اندازي  و احتماال آن را هم خريده  ايد. نوبت آن رس
كرده و از شبكه واي-فاي لذت ببريد. هر روتر يك پانل كنترلي دارد كه 
ــامل گزينه ها و تنظيمات مرتبط با اتصال واي- فاي است و آشنايي با  ش

آنها مي تواند در داشتن يك شبكه بي سيم بهتر به ما كمك كند.
ــد و اين كه  ــنا خواهيم ش ــه با برخي از اين موارد ضروري آش  در ادام
ــيم دارند. بهتر است براي  ــكل دهي شبكه بي س ــي در ش هريك چه نقش
ــاي روتر يا مودم  ــه دفترچه راهنم ــه پانل تنظيمات ب ــي ب نحوه دسترس

مراجعه كنيد. 

SSID
اين عبارت كه ممكن است ابتدا عجيب و نامانوس به نظر برسد، همان 
ــتگاه هاي ديگر مشاهده  ــت كه با جستجو در دس ــبكه بي سيم اس نام ش
ــد. اين امكان وجود دارد كه بتوان SSID را از ديد كساني كه  خواهد ش
ــيم هستند، مخفي كرد. در اين حالت  ــتجو براي شبكه بي س در حال جس
براي اتصال دستگاه خودتان به شبكه بي سيم، بايد نام شبكه را به صورت 
ــي، تبلت يا لپ تاپ خود وارد كنيد. در برخي روترها يك  ــتي در گوش دس
ــت. به كمك  ــده اس ويژگي به نام Guest SSID نيز در نظر گرفته ش
اين قابليت مي توانيد نام دوم نيز براي شبكه بي سيم خود بسازيد و حتي 
ــف كنيد. اين  ــور مجزا نيز برايش تعري ــتم امنيتي و كلمه عب ــك سيس ي
قابليت زماني كاربرد دارد كه قصد داريد امكان دسترسي براي افراد خارج 
ــيم فراهم  ــبكه بي س از خانه يا محيط كار (مثال مهمانان) را از طريق ش
ــته  ــتراك گذاش كنيد، اما در عين حال نمي خواهيد آنها به اطالعات به اش
شده در شبكه دسترسي داشته باشند. اين نكته مهم را به ياد داشته باشيد 

برخي روترها فاقد قابليت Guest SSID هستند. 

Channel
هريك از باندهاي 4 / 2 يا پنج گيگاهرتز در شبكه بي سيم، چند كانال 
ــوند. در محيط  ــخص مي ش ــراي برقراري ارتباط دارند كه با اعداد مش ب
ــتگاه هاي  ــط دس ــت توس ــما برخي از اين كانال ها ممكن اس اطراف ش
ــش تداخل در آن  ــه باعث افزاي ــتفاده قرار گيرند ك ــز مورد اس ــر ني ديگ
ــكان را داريد كه يك  ــد. در پانل تنظيمات روتر اين ام ــال خواهد ش كان
 ،Auto ــاب گزينه ــا با انتخ ــان انتخاب كنيد ي ــوت را خودت ــال خل كان
ــبختانه نرم افزارها و  ــپاريد. خوش ــر بس ــود روت ــال را به خ ــاب كان انتخ
ــا وجود دارد كه  ــايي ترافيك روي كانال ه ــاي زيادي براي شناس ابزاره
 Wi-Fi ــزار ــما كمك مي كند. نرم اف ــن كانال به ش ــاب بهتري در انتخ
ــده يكي از همين ــي ها و تبلت ها عرضه ش "Analyzer كه براي گوش

 موارد است. 
ــورهاي مختلف ممنوع شده است،  ــتفاده از برخي كانال ها در كش اس
ــور، ممكن است يك  ــاس قوانين مخابراتي و ارتباطي هر كش زيرا براس
ــد.  ــده  باش ــراي امور ارتباطي اختصاصي به كار گرفته  ش ــال خاص ب كان
ــور  ــت گزينه كش ــراغ انتقال كانال برويد، بهتر اس پس قبل از آن كه س
ــرايط محيطي كه قرار است  ــي ش ــپس با بررس را به ايران تغيير دهيد س
ــال را انتخاب كنيد.  ــدازي و بهترين كان ــيم را در آن راه ان ــبكه بي س ش
ــس از انتخاب آن  ــت، پ ــلوغ ترين كانال هاس ــوال جزو ش ــال 6 معم  (كان

صرف نظر كنيد)

امنيت
ــيم يكي از مهم ترين بخش هايي است كه بايد به  ــبكه بي س امنيت ش
ــت دقت را به كاربرد. انتخاب  ــت و در اعمال تنظيمات آن نهاي آن پرداخ
ــتم رمزنگاري اطالعات اولين و مهم ترين قدمي  يك كلمه عبور و سيس
ــبكه بي سيم تامين  ــود تا سالمت و امنيت ش ــته ش ــت كه بايد برداش اس
  ، WEPــتر مودم ها و روترهاي بي سيم، سه سيستم امنيتي شود. در بيش
WPA / WPA2 Enterprise و WPA / WPa2 Personal وجود 
دارد كه مي توان از ميان آنها يكي را برگزيد. از آنجا كه امروزه در شبكه هاي 
بي سيم كمتر مي توان دستگاهي بسيار قديمي يافت، پس استفاده از سيستم 
امنيتي WEP به علت مشكالتي كه دارد، كامال منتفي بوده و بهتر است 
ــراغ آن نرويد. سيستم WPA / WPA2 Enterprise همان طور كه  س
ــبكه هاي مورد استفاده در سازمان ها و  ــت بيشتر براي ش از نامش پيداس
كاربردهاي وسيع كاربرد دارد و براي استفاده خانگي يا اداره هاي كوچك 

مفيد نخواهد بود. 
ــبكه و كارشناسان  ــازندگان دستگاه هاي ش ــوي س آنچه همواره از س
توصيه مي شود، حالت WPA / WPA2 Personal است كه گزينه اي 
ــبكه به شمار مي آيد. براي اين سيستم  ايده آل، محبوب و پركاربرد در ش
ــگاري AES يا TKIP را انتخاب  ــي بايد يكي از حالت هاي رمزن امنيت
ــبتا  ــت، اما از آنجا كه پهناي باند نس كنيد. گزينه TKIP مورد خوبي اس
زيادي از شبكه بي سيم را اشغال مي كند، گزينه AES در مقايسه با آن، 
بهترين انتخاب است. همچنين بايد يك كلمه عبور خوب نيز براي شبكه 
بي سيم خود انتخاب كنيد كه حداقل هشت حرف باشد. تركيبي از حروف 

بزرگ و كوچك و اعداد مي تواند امنيت خوبي برايتان ايجاد كند. 

ابزارهاي مديريتي
با توجه به نوع دستگاهي كه در اختيار داريد، ابزارهاي مديريتي مختلفي 
ــد. براي مثال در برخي موارد اين امكان  ــت در دسترس باش نيز ممكن اس
ــاي را غيرفعال كرده يا با تعيين  ــود دارد كه به طور كل اتصال واي-ف وج
روز و ساعت، فقط در برخي مواقع امكان اتصال به شبكه واي-فاي وجود 
ــته باشد. همچنين سيستم فيلترگذاري كاربران و وبسايت ها نيز اغلب  داش
در دسترس است و مي توان تعيين كرد هر كاربر مي تواند چقدر از اينترنت 
استفاده كند و چه محدوديت هايي برايش اعمال شود. همان طور كه اشاره 
شد ميزان انعطاف پذيري بخش مديريتي، به روتر وابسته است. البته شبكه 
ــت. هر گزينه و همچنين عوامل  ــيار مفصل  اس و مباحث مربوط به آن بس
ــاده)  ــي (از ديوار و يخچال و مايكرويو گرفته تا حتي يك المپ س محيط

مي تواند روي كارايي شبكه بي سيم تاثيرگذار باشد.

آنتن ها نقش مهمي در پوشش دهي 
بهتر براي انتقال اطالعات ايفا 
 مي كنند. برخي 
 از دستگاه هايي كه براي 
امور خانگي و اداره هاي كوچك 
ساخته شده اند، آنتن هاي 
داخلي دارند.برخي ديگر نيز 
به آنتن هاي خارجي با طرح هاي 
مختلف مجهز هستند، گاهي امكان جدا شدن و 
تعويض با نمونه هاي بهتر نيز وجود دارد
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كارگاه

جواد ودودزاده

اگر از اجراي بازي هاي رايانه  اي با ماوس و صفحه كليدهاي معمولي 
خسته شده ايد و دوست داريد همان بازي ها را با استفاده از دسته كنترل 
كنسول بازي ايكس باكس 360 اجرا كنيد، نگران نباشيد زيرا بسياري 
ــما مي دهند به جاي ماوس و  ــاي رايانه اي اين امكان را به ش از بازي ه
ــته كنترل بازي كنسول بازي 360  ــتاندارد، از دس صفحه كليدهاي اس

استفاده كنيد.
ــاي بازي هر دو  ــوه قرار گرفتن دكمه ه ــخصات ظاهري و نح مش
 trigger ــته هاي بازي، از جمله محلي كه دكمه ماشه يا نوع اين دس
ــت،  ــده و همچنين دي  ـ پد آنها مثل هم اس ــتيك واقع ش و جوي اس
ــيم ايكس باكس 360 آن را از دسته  ــته با س اما كارايي مثال زدني دس
ــول متمايز مي كند. شما مي توانيد دسته بازي با سيم  بي سيم اين كنس
ــو. اس.بي به رايانه متصل كنيد، اما اتصال  ــق درگاه اتصال ي را از طري
ــته بازي بي سيم مستلزم انجام همگام سازي يا سينك كردن آن با  دس
رايانه شماست. به همين دليل ممكن است در استفاده از دسته بي سيم 
ايكس باكس وصل شده به رايانه با كمي تاخير در اتصال پذيري هنگام 
ــتر كاربران  ــويد. البته اين موضوع براي بيش ــراي بازي ها مواجه ش اج
ــه همين موضوع  اهميت چنداني ندارد، اما درباره بازيخورهاي دو آتش
ــس را زده و به  ــته هاي وايرل ــا آنها را قانع كند قيد دس ــت ت كافي اس
ــتفاده از دسته هاي باسيم ايكس باكس 360 ترغيب شوند. كاربران  اس
ــيم 360 بايد به اين نكته توجه داشته باشند  ــته كنترل بازي بي س دس
ــاده آن به رايانه  ــته بازي فقط با اتصال س ــل كردن اين نوع دس متص
ــتلزم آن است كه شما ابتدا يك گيرنده يا  انجام نمي گيرد. اين كار مس
ــب قابل انطباق براي آن تهيه كرده سپس رابط كاربري  ــيور مناس رس

نصب كننده يا ويزارد مربوط به آن را راه اندازي كنيد. 

بازي رايانه اي بدون ماوس و صفحـه كليـد
در بسيارى از بازى هاى رايانه اى مى توان به جاى ماوس و صفحه كليد از دسته كنترل بازى استفاده كرد

اتصال دسته بي سيم ايكس باكس اتصال دسته با سيم ايكس باكس
1ـ نصب نرم افزار

اول از همه لوح فشرده نصب را كه همراه دسته با سيم مي آيد در گرداننده نوري رايانه خود بگذاريد. 
ويزارد نصب نرم افزار كه اجرا شد، دستوراتي را كه در پنجره نصب نرم افزار روي صفحه نمايش ظاهر 
ــد،  ــود، دنبال كرده و مراحل نصب را تكميل كنيد. در صورتي كه برنامه به طور خودكار اجرا نش مي ش
ــته از نوع باال آمدن برنامه نصب كننده، ابتدا  ــتي آن را اجرا كنيد. گذش آن گاه خودتان به صورت دس
روي Install كليك كرده و اجازه دهيد برنامه به صورت خودكار فايل هاي مورد نياز را در رايانه شما 

نصب كند. بعضي مواقع در پايان نصب برنامه مجبورمي شويد سيستم تان را ري استارت كنيد. 
ــرده نصب را در اختيار ندارند، مراحل دانلود و نصب نرم افزار از طريق  براي كاربراني كه لوح فش
ــايت مايكروسافت دقيقا مانند همان است كه درمورد دسته بي سيم ايكس باكس 360  اينترنت و وبس
ــد و  ــه روي Run كليك كنيد، وقتي پنجره دانلود پديدار ش ــم. فقط پس از دانلود برنام ــر كردي ذك
Xbox 360 Accessories نصب فايل هاي الزم را شروع كرد، دقيقا مانند نصب از لوح فشرده 

ممكن است به ري استارت كردن سيستم خود نياز داشته باشيد. 

 2ـ متصل كردن
وقتي نرم افزار مربوط نصب شد، دسته باسيم ايكس باكس360 خود را به يكي از درگاه هاي اتصال 

يو. اس. بي رايانه متصل كنيد. 

3ـ آزمايش كردن دسته كنترل بازي
پس از انجام مراحل گفته شده، زمان آزمايش صحت اتصال دسته بازي به رايانه رسيده است. روي 
دسكتاپ رايانه خود به Start menu برويد و Run utility را باز كنيد. حاال پيش از زدن ok، عبارت 
joy. cpl را در فيلد ورودي تايپ كرده، Next را زده،controller 360 Xbox را انتخاب و روي 
Properties كليك كنيد. حاال دكمه هاي دسته بازي را فشار دهيد، ماشه دسته و جوي استيك را حركت 
دهيد تا از كاركرد صحيح دسته مطمئن شويد. اگر همه چيز درست بود، مشاهده مي كنيد فعاليتي مرتبط با 
كار دسته بازي روي پنجره نرم افزار نشان داده مي شود. اگر برنامه دسته بازي را نشناخت، شما مي توانيد از 
طريق بخش عيب يابي مايكروسافت (Xbox support website) يا از طريق سايت هاي اينترنتي 
مرتبط مشكل خود را حل كنيد يا مراحل نصب را تكرار كرده و مطمئن شويد نرم افزار الزم به طور صحيح 
 نصب شود. حاال مي توانيد لذت بازي با دسته كنترل بازي ايكس باكس360 را با بازي هاي رايانه اي هم 

داشته باشيد. 

1ـ متصل كردن دريافت كننده بي سيم
پس از تهيه دريافت كننده وايرلس ايكس باكس شما بايد آن را 
ــي از درگاه هاي اتصال يو. اس.بي رايانه متصل كنيد. پس از  به يك
آن دريافت كننده دسته كنترل بازي را مانند دريافت كننده هاي داخلي 
ايكس باكس 360 با رايانه همگام سازي مي كند. هنگامي كه آنها را به 
رايانه متصل كرديد، چراغ سبزي روي دريافت كننده روشن شده و نشان 
 مي دهد وسيله درست كار مي كند. در برخي موارد ويزارد نرم افزاري

ــت به صورت   Add New Hardware Wizard ممكن اس
ــام مراحل نصب دريافت كننده وايرلس  ــروع به كار و انج خودكار ش
ــد، مراحل  ــن كار به طور خودكار انجام ش ــازي كند. اگر اي ــته ب دس
ــده نرم افزار دنبال كرده و نصب را به پايان  نصب را در پنجره باز ش
برسانيد. در غير اين صورت، به مرحله دوم نصب برويد تا ياد بگيريد 
ــرده همراه  ــزار الزم را دانلود كرده يا از روي لوح فش ــه نرم اف چگون
ــد و در صورت لزوم گرداننده هاي  دريافت كننده وايرلس نصب كني
نرم افزاري يا درايورها را نيز به صورت آنالين يافته و نسبت به دانلود 

و نصب آنها اقدام كنيد. 

2ـ نصب نرم افزار
ــته كنترل  ــته بازي و دس براي آن كه دريافت كننده وايرلس دس
ــس 360 بتوانند به طور صحيح با يكديگر  ــيم ايكس باك بازي بي س
همگام سازي شوند، كاربران بايد نرم افزار الزم را از طريق وبسايت 
ــرده حاوي  ــه از روي لوح فش ــود كرده يا اين ك ــافت دانل مايكروس
ــده كه همراه  ــه دريافت كنن ــاي مربوط ب ــا و گرداننده ه نرم افزاره
دريافت كننده بي سيم مي آيد، نصب كنند. لوح فشرده مذبور را داخل 
گرداننده نوري لوح فشرده رايانه گذاشته و راهنماهاي پنجره نصب 
نرم افزار را كه روي صفحه نمايش باز مي شود دنبال و تكميل كنيد. 

شايد الزم شود رايانه را ري استارت كنيد. 
ــرده نصب، به آساني مي توانيد  در صورت موجود نبودن لوح فش

به وبسايت سخت افزار مايكروسافت برويد و به بخش دانلود نرم افزار 
ــي پيدا كرده  (Software Downloads section) دسترس
 Xbox ــپس به لينك ــوان gaming كليك كنيد. س و روي عن
ــوع  ــه، ن Wireless controller for windows 360 رفت
ــپس روي  ــتم عامل ويندوز و همچنين زبان آن را انتخاب س سيس
ــود روي  ــه پنجره دانل ــي ك ــد. هنگام ــك كني download كلي
ــد برنامه  ــد، Run را زده و اجازه بدهي ــدار ش ــش پدي صفحه نماي
تنظيمات لوازم جانبي ايكس باكس360 فايل هاي الزم را نصب كند. 
ــرده ممكن است الزم باشد در  ــت مانند نصب از روي لوح فش درس

انتهاي كار رايانه خود را ري استارت كنيد. 

3ـ همگام سازي دسته بازي بي سيم
هنگامي كه كار نصب نرم افزار به پايان رسيد، بايد دسته بي سيم 
ايكس باكس360 را از طريق دريافت كننده وايرلس به رايانه متصل 
كنيد. براي انجام اين كار بايد دريافت كننده وايرلس و دسته كنترل 
ــه رايانه متصل  ــس360 به طور همزمان ب ــيم ايكس باك بازي بي س
ــوند. با فشردن و نگهداشتن دكمه راهنما كه در مركز دسته قرار  ش

دارد، آن را روشن كرده و صبر كنيد چراغ سبز آن روشن شود. 
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اينترنت

سارا بصيري

ــد، استفاده از  وقتي تعداد ايميل هايي كه دريافت مي كنيد خيلي زياد باش
ــتفاده مي شود،  ايميل، جيميل و ديگر برنامه هايي كه براي دريافت ايميل اس
ــاله،  ــن دليل، گوگل براي حل اين مس ــد نخواهد بود. به همي ــر كارآم ديگ
برنامه اي كاربردي ارائه كرده است. اين برنامه رابط كاربري گرافيكي زيبايي 
ــما اجازه مي دهد اينباكس خود  ــت و به ش ــتفاده از آن راحت اس دارد كه اس
ــاس موضوع، ميزان  را هرطور كه مي خواهيد تغيير دهيد و ايميل ها را براس
اهميت و اين كه آيا بعدا دوباره به آن مراجعه خواهيد كرد يا نه، مرتب كنيد. 
ــتفاده از يادآورها يا همان sreminder و ارسال ايميل  اين نرم افزار با اس
ــما در برنامه ريزي هاي زندگي ياري مي رساند.  از طريق شماره گيري، به ش
ــت كه بدون دعوت نمي توانيد از آن استفاده  ــكال اين برنامه اين اس تنها اش
ــي را به آدرس  ــت دسترس ــتفاده از آن بايد درخواس  كنيد. بنابراين براي اس

inbox@google.com  ايميل كنيد.
استفاده آسان

پس از دريافت ايميل دعوت به استفاده از اينباكس، برنامه را دانلود كنيد. 
ــت) سپس با ايجاد يك نام  (اين برنامه براي اندرويد و آي.او.اس موجود اس
كاربري و رمزعبور، بايد حساب خود را از طريق جيميل فعال كنيد. نرم افزار 
يك دستورالعمل مختصر در اختيار شما قرار مي دهد كه در آن نحوه استفاده 

از امكانات مختلف توضيح داده شده است.
امكانات برنامه گوگل اينباكس

ــما را براساس موضوع به  بسـته هاي نرم افزاري: گوگل ايميل هاي ش
بسته هاي نرم افزاري مختلف ارسال مي كند، به عنوان مثال بليت  هواپيما در 
قسمتي به نام travel نمايش داده مي شود، گزارش هاي بانكي در قسمت 
ــبكه هاي اجتماعي قرار  ــبوك در قسمت مربوط به ش مالي و پيام هاي فيس
مي گيرد. عالوه بر اين شما مي توانيد بسته هاي ديگري براي خود بسازيد. 

ــوع ايميل،  ــط مربوط به موض نـكات برجسـته: اينباكس عالوه بر خ

ــركت ها،  ــاي مربوط به برنامه ها و ش ــات خاص، لوگوه ــت ها، اطالع پيوس
ــال وقتي روي كارت  ــان مي دهد. براي مث ــما نش موارد ديگري را نيز به ش
ــركت  ــك مي كنيد، تمام اطالعات پرواز و ايميل هايي را كه از ش پرواز كلي
هواپيمايي دريافت كرديد همراه اطالعات مهم از جمله باركدهاي مربوط به 

پرواز نمايش داده مي شوند.
ــيدن  ــتفاده كنيد. با كش يادآوري و پاك كردن: مي توانيد از يادآورها  اس
ــمت راست آن را به حالت «بررسي شده» در آوريد. بنابراين  هر گزينه به س
ــان داده  ــده اند، در صفحه ايميل نش ــي كه به اصطالح pin نش ايميل هاي
ــدري به نام  ــا را پاك كنيد و به فول ــن مي توانيد پيام ه ــوند. همچني نمي ش

Done  بفرستيد و اينباكس خود را تميز نگه داريد.
ــما در تكميل يادآورها كمك مي كند.  همكاري ها: گوگل اينباكس به ش
ــته ايد، گوگل شماره او را  مثال وقتي يك يادآور براي تماس با مادرتان نوش
براي شما پيدا مي كند و مي توانيد به طور مستقيم از اينباكس خود با او تماس 
بگيريد. يا اگر بخواهيد به يك فروشگاه برويد، آدرس، شماره تلفن و ساعات 

كاري را به شما نشان مي دهد.
اسـنوز: اين برنامه ساعات مختلف روز، پيام ها و برنامه هاي تنظيم شده 
را به شما يادآوري مي كند. البته با خاموش كردن اسنوز، پس از مدت زمان 

مشخصي زنگ آن دوباره به صدا درمي آيد.
ــنجاق  سـنجاق: يكي از جالب ترين امكانات گوگل اينباكس قابليت س
ــت كه برايتان مهم تر بوده و مي خواهيد در آينده  كردن (pin) پيام هايي اس
مجددا آنها را بخوانيد. وقتي بخواهيد فقط پيام هاي سنجاق شده را مشاهده 
كنيد، گزينه مربوط به سنجاق را كه در باالي برنامه قرار دارد فشار دهيد، در 

اين صورت فقط پيام هاي سنجاق شده در صفحه نشان داده مي شود.
ــت + قرمز  ــن برنامه يك عالم ــه پايي شـماره گيري سـريع: در گوش
ــتفاده از آن مي توانيد به سرعت به آدرس هاي رايج در  ــت كه با اس رنگ اس
فهرست تان ايميل بفرستيد، يادآورها را تنظيم كنيد يا يك ايميل بنويسيد. 

بسياري از امكانات جديد، به صورت يكپارچه عمل مي كنند و  مي توانيد 

ــتفاده از رابط كاربري  ــل ببينيد. تفاوت عمده در اس ــا را در برنامه جيمي آنه
ــت. رابط كاربري گوگل اينباكس صاف تر بوده رنگ ها پررنگ تر  ساده تر اس
ــي نمايش داده  ــتم  هاي عامل  آي. او. اس و اندرويد بخوب ــت، روي سيس اس
ــاخت اين برنامه، كاربرد آن روي موبايل ها نيز مدنظر  ــود و هنگام س مي ش
ــتفاده در ايميل هاي مدرن طراحي  ــت. با اين كه اين برنامه براي اس بوده اس
ــده، اما هنوز به عنوان جايگزيني براي جيميل به حساب نمي آيد و دست   ش
ــات جديد اين نرم افزار  ــي نظر افراد در مورد امكان ــدركاران در حال بررس ان

هستند.
مشكالت اينباكس

ــكل گوگل اينباكس پاك كردن پيام هاست. وقتي پيام ها وارد پوشه  مش
Done مي شود، اين پوشه با اسپم ها پرمي شود. اين پوشه براي پاك كردن 
ــب است ولي آنها هم بايد درنهايت پاك شوند. همچنين بهتر  يادآورها مناس
ــته بندي  بود بتوانيم به جاي اضافه كردن يك آدرس در هر زمان، آنها را دس
ــه با ايميل عادي مي توان اين كار را  ــرده و يكجا وارد كنيم، همان طور ك ك
انجام داد. يا اين كه از انواع آدرس هاي ايميل بتوان استفاده كرد. اكنون فقط 

مي توان از آدرس هاي جيميل استفاده كرد.

راه حلي براي مديريت ايميل هاي پرحجم
برنامه جديد گوگل اينباكس به جيميل اضافه شد
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ترفند

ميانبر حالت تاريك در يوسميت
ــتيباني از قابليت  ــميت) اضافه كرده پش يكي از امكانات جديدي كه اپل به او. اس. ايكس 10. 10 (يوس
ــن، منوها، زيرمنوها، داك و نوار عنوان برنامه ها  ــت. در حالت تاريك، رنگ هاي روش Dark Mode اس
ــرايط موجب وضوح  ــدن عالوه بر ذخيره مصرف انرژي، در برخي ش ــوند و اين تيره ش و پنجره ها تيره مي ش

ديد نيز مي شود. 
ــت، زيرا  ــميت كمي پنهان اس اين قابليت در يوس
ــت. چنانچه  ــادي از آن به ميان نيامده اس صحبت زي
ــش كنيد، مي توانيد از  ــد داريد اين قابليت را آزماي قص

روش زير كمك بگيريد:
ــوي اپل كليك  ــمت چپ، روي لوگ ــاال س 1 ـ از ب
كرده و System Preferences را انتخاب كنيد. 

2 ـ روي آيكون General كليك كنيد. 
 Use dark  ــار گزينه 3 ـ عالمت چك مارك كن

menu bar and Dock را فعال كنيد. 
توجه: براي خروج از حالت تاريك  بايد مراحل باال را تكرار و عالمت چك مارك را غيرفعال كنيد. 

ــتر موارد آن را فعال و غيرفعال كنيد  اگر قابليت Dark Mode را مفيد مي دانيد و قصد داريد در بيش
مي توانيد از ترفند زير كمك بگيريد تا يك ميانبر براي اين كار در اختيار شما قرار گيرد:

1 ـ ابزار ترمينال (Terminal) را اجرا كرده و دستور زير را در آن وارد كنيد:
sudo defaults write  / Library / Preferences / . GlobalPreferences. plist 
_HIEnableThemeSwitchHotKey ـ bool true

 log out,) .ــتم عامل خارج شده و مجددا به سيستم عامل وارد شويد 2 ـ يك بار از كاربري خود در سيس
(log in

ــر  ميانب ــاي  كليده از  ــتفاده  اس ــا  ب ــد  مي تواني ــتم عامل  سيس ــه  ب ــدد  مج ورود  از  ــس  پ 3ـ 
Control+Option+Command+T  اين قابليت را فعال و غيرفعال كنيد.

ذخيره نكردن رمزها در مرورگر كروم
ــبي برخوردار است و بسياري از كاربران از  ــرعت و امنيت مناس كروم از س
عملكرد اين مرورگر رضايت دارند. يكي از قابليت هاي اين مرورگر (در ديگر 
مرورگرها نيز اين قابليت وجود دارد) ذخيره سازي نام كاربري و رمزعبور در 
ــايت هاي مدنظر  حافظه  آن و تايپ خودكار آنها هنگام مراجعه مجدد به س
ــام كاربري و  ــدون نياز به تايپ ن ــن قابليت مي توانيد ب ــت. به كمك اي اس

ــرويس جيميل به محوطه ايميل خود وارد شويد، با انجام  رمزعبور خود در س
ــايت  ــرويس ها مانند دراپ باكس، ايميل ياهو و هر س عمليات ورود به ديگر س
ــت و انرژي خود صرفه جويي كنيد.  ــت، در وق ديگري كه نيازمند رمز عبور اس

ــودمند است، اما چنانچه افراد ديگري نيز از رايانه  شما استفاده كنند، اين احتمال وجود  ــيار س اين قابليت بس
دارد كاربران غيرمجاز به محوطه هاي كاربري شما وارد شده و در اطالعات شما سركشي كنند. دوست داريد 

اين قابليت را غيرفعال كنيد تا نگران اطالعات خصوصي خود نباشيد؟
غيرفعال كردن ذخيره رمزها

1 ـ مرورگر كروم را اجرا كرده از باال سمت راست روي منوي اصلي كه با آيكوني شامل سه خط افقي 
به نمايش درآمده است، كليك كنيد. 

ــارت manage password را وارد  ــتجو عب ــه  Settings را كليك كرده و در كادر جس 2 ـ گزين
كنيد. 

3 ـ عالمت چك مارك كنار عبارت Offer to save your web passwords را غيرفعال كنيد 
تا كروم درخصوص ذخيره نام كاربري و رمزهاي عبور از شما سوال نكند. 

حذف رمزهاي ذخيره شده
ــتجو عبارت  ــش تنظيمات برويد و در كادر جس ــوي اصلي مرورگر به بخ ــل از من ــد روش قب 1ـ  همانن

manage password را وارد كنيد. 
ــش درآمده با انتخاب  ــت به نماي ــك Manage Passwords كليك كرده و در فهرس 2 ـ روي لين

هريك از گزينه هاي موجود و كليك روي آيكون حذف، اطالعات ذخيره شده در مرورگر را حذف كنيد.

خاموشي هوشمندانه تر در نوت 4
ــعي مي كنند با به كارگيري روش هاي مختلف  ــتر تلفن هاي همراه س بيش
ــي از متداول ترين اين روش ها نيز  ــرف انرژي صرفه جويي كنند و يك در مص
ــت. اين  ــتگاه اس ــتفاده نكردن از دس خاموش كردن صفحه نمايش هنگام اس
ــكل زماني پديدار مي شود كه شما  ــكل بزرگ دارد و اين مش روش يك مش
ــتيد و صفحه را لمس نمي كنيد. در اين شرايط  در حال خواندن يك متن هس
ــراي صرفه جويي در مصرف  ــتگاه باتوجه به برنامه ريزي صورت گرفته ب دس
انرژي، فعاليت نكردن كاربر را حدس زده و صفحه نمايش را خاموش مي كند، 

ــتيد و محتواي به نمايش درآمده را مطالعه  مي كنيد. آيا  ــتگاه هس ــما مقابل دس ــت كه ش اين در صورتي اس
مي دانيد براي رفع اين مشكل راه حل جالبي ارائه شده است؟ 

ــتم عامل اندرويد وجود دارد. با  ــتر محصوالت سامسونگ مجهز به سيس قابليت Smart Stay در بيش
ــده و تا زماني كه صورت انسان را مقابل خود ببيند،  ــتگاه فعال ش ــدن اين قابليت دوربين جلوي دس فعال ش
ــود، زيرا همواره لمس نكردن دستگاه به منزله  استفاده نكردن از آن  ــدن صفحه نمايش مي ش مانع خاموش ش
نيست و زماني كه صورت كاربر مقابل دستگاه باشد مي تواند به اين معني باشد كه در حال مشاهده محتواي 

روي صفحه است. 
براي فعال كردن اين قابليت و استفاده از آن از روش زير كمك بگيريد:

ــما به نمايش  ــت برنامه ها براي ش ــار دهيد تا فهرس ــتگاه روي Apps فش 1ـ  از روي صفحه اصلي دس
درآيد. 

2 ـ روي Settings فشار داده و از صفحه  تنظيمات گزينه  Device را انتخاب كنيد. 
3 ـ در بخش Sound and Display روي Display فشار دهيد. 

4 ـ عالمت چك مارك مقابل گزينه  Smart Stay را فعال كنيد. 
ــار OK مي توانيد آن  ــده به نمايش درآمده و با فش ــاره ش 5ـ  در اين مرحله جزئيات مربوط به قابليت اش

را تائيد كنيد. 
6 ـ از حاال به بعد تا زماني كه صورت شما مقابل نوت 4 قرار داشته باشد صفحه نمايش خاموش نمي شود 

و مي توانيد براحتي محتواي به نمايش درآمده روي آن را مشاهده كنيد. 
Smart Stay فعالسازي سريع

1 ـ براي فعالسازي و غيرفعال كردن سريع اين قابليت مي توانيد به طور همزمان دو انگشت خود را از باال 
به پايين روي صفحه بكشيد تا منوي Quick Panel به نمايش درآيد. 

ــون Smart Stay آن را فعال كرده يا از حالت فعال  ــار روي آيك ــان گزينه هاي موجود با فش 2ـ  از مي
خارج كنيد. (نمايش آيكون چشم در نوار وضعيت نشان دهنده فعال بودن قابليت Smart Stay است.)

ــود، پس توصيه مي كنيم براي  ــتگاه مي ش ــارژ باتري دس توجه: فعال بودن اين قابليت موجب مصرف ش
جلوگيري از تخليه سريع شارژ باتري فقط در زمان هاي موردنياز اين قابليت را فعال كنيد. 

همچنين قابليت باال براي تشخيص صورت در مقابل دستگاه نيازمند نور كافي است. چنانچه نور محيط 
خيلي كم باشد نمي توانيد انتظار عملكرد مناسبي از نرم افزار داشته باشيد.

تغيير رمز كاربر در مك او. اس. ايكس
امير عصاري

اگر از سيستم عامل مك او. اس. ايكس استفاده مي كنيد و حدس مي ز نيد رمز كاربري ورود به سيستم عامل 
شما لو رفته و قصد داريد آن را تغيير دهيد، مي توانيد به روش زير عمل كنيد:

1ـ  نشانگر ماوس خود را به باال سمت چپ صفحه برده و روي لوگوي اپل كليك كنيد. 
2 ـ از منوي به نمايش درآمده روي System Preferences كليك كنيد. 

ــه  Security & Privacy كليك كنيد. (چنانچه نمي توانيد اين گزينه را پيدا كنيد، در  3 ـ روي گزين
كادر جستجو عبارت security را تايپ كنيد تا گزينه  مربوط به حالت انتخاب درآيد.)

  Change Passwordكليك كرده و در ادامه روي General 4ـ  از تب هاي موجود (گروه ها) روي
كليك كنيد. 

ــيد، پيغامي مبني بر استفاده از رمز سرويس  ــتم عامل يوسميت باش ــتفاده از سيس 5 ـ چنانچه در حال اس
آي كلود يا تغيير رمز كاربري محلي شما روي رايانه به نمايش درمي آيد. در اين مرحله بايد يكي از گزينه هاي 

موجود را انتخاب كنيد. 
6 ـ چنانچه گزينه  Use iCloud Password را انتخاب كنيد، پنجره اي به نمايش درآمده و  بايد رمز 
 فعلي ورود به سيستم عامل و نام كاربري و رمز سرويس آي كلود خود را وارد كنيد. در نهايت با كليك مجدد روي

ــتم عامل حذف شده و شما مي توانيد از طريق رمز   Use iCloud Password، رمز فعلي ورود به سيس
ــرويس آي كلود به سيستم عامل يوسميت وارد شويد. (رمز سرويس آي كلود در اين عمليات تغيير نخواهد  س

كرد و فقط براي استفاده در عمليات ورود به سيستم عامل فعال مي شود)
ــتفاده كنيد،  ــابه آي كلود اس ــي را تغيير دهيد و نمي خواهيد از رمز مش ــد داريد رمز فعل ــه قص 7 ـ چنانچ
 change ــد در مرحله  5 روي باي
ــد. با  ــك كني password كلي
كليك روي اين گزينه پنجره اي 
به نمايش درآمده و  بايد رمز فعلي 
ــاي  ــد را در كادره ــز جدي و رم

موجود وارد كنيد. 
ــك  ــا كلي ب ــت  نهاي 8 ـ در 
 change password روي 
ــه  ب ورود  ــز  رم
تغيير  سيستم عامل 
مي كند و مي توانيد 
ــار خروج از  با يك ب
رمز  ــتم عامل  سيس
آزمايش  را  ــد  جدي

كنيد. 

مبتدي

حرفه اي مبتدي

متوسط
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كليك شما

ــن مي كنم، در  ــي رايانه ام را روش ــت وقت پيـام از تهران: چند ماه اس
ــد و بايد باالي ده مرتبه  ــاي ابتدايي پيش از ويندوز هنگ مي كن صفحه ه
ــتارت كنم تا به صفحه ويندوز برود. تا حاال ويندوز را چند بار عوض  ري اس
ــود ويندوز هم گاهي  ــن بندي دوباره انجام دادم. خ ــرده ام و حتي پارتيش ك
هنگ مي كند كه به ري استارت سخت افزاري نياز دارد. قطعات را هم براي 

تست بردم و گفتند هيچ مشكلي ندارد.
 متاسـفانه اين مشـكالت پاسـخ مشـخصي ندارند. به 
احتمال زياد مشكل شما مربوط به يك تداخل است. حال اين تداخل 
مي توانـد نرم افـزاري و مربوط بـه درايور قطعات باشـد يا مربوط به 

سخت افزارهاي رايانه  شما.
چنانچه هنگام نصب ويندوز با مشكلي مواجه مي شويد به احتمال 
زياد مشـكل نرم افزاري اسـت. براي بررسي اين مشـكل مي توانيد 
وينـدوز را نصب كنيد و بدون نصب برنامه  اي خاص يا درايوري روي 
آن، از رايانه اسـتفاده كنيد. اگر مشـكلي وجود نداشـته باشد مطمئنا 
مشكل نرم افزاري است و مي توانيد نرم افزارها و درايورهاي قطعات 
را تك تك نصب و شـرايط را بررسي تا مشكل را شناسايي كنيد. در 
صورتي كه بدون نصب نرم افزارها و درايورها مشـكل مشـاهده شـد 
احتمال تداخل سخت افزاري قوت مي گيرد. در اين شرايط و به عنوان 
اولين راهكار پيشـنهاد مي كنيـم حافظه  رم را تعويض كنيد (به عنوان 
مثـال حافظه  رم رايانه  يكي از دوسـتانتان را قرض گرفته و عملكرد 

رايانه را با رم جديد مورد بررسي قرار دهيد).
در صـورت ناتوانايـي در كشـف مشـكل  بايـد رايانـه را بـا تمام 
تجهيـزات جانبي آن به يكي از مراكز عيب يابي و تعميرات تخصصي 
ارجاع دهيد. (توجه داشـته باشيد گاهي حتي صفحه كليد نيز مي تواند 

موجب بروز اين مشكالت باشد.)

ــتيباني Adsl خود تماس  عرفـان شـكراهللا زاده از اراك: من با پش
ــتيباني گفت  ــرعت اينترنتم را به آنها گفتم. پش ــكل كندي س گرفتم و مش
ــخ، چند ساعت بعد دوباره تماس  خط تلفن نويز دارد. براي اطمينان از پاس
ــكل را در ميان بگذارم ولي باز هم گفتند خط  گرفتم تا با فرد ديگري مش
ــتم بدانم چطور مي شود نويز خط را برطرف كرد؟  ــما نويز دارد. مي خواس ش
بعضي روش ها مثل استفاده نكردن از دوشاخه برق گير و اسپليتر را امتحان 

كردم ولي نتيجه نگرفتم.
 بهتريـن راه حل ها در ايـن زمينه را پشـتيباني اينترنت 
adsl مي توانـد در اختيارتـان قـرار دهـد، زيـرا بـا اعمال هـر تغيير 

مي توانند تغييرات نويز روي خط شما را بررسي كنند.
نويز موجود روي خط مي تواند ناشي از تلفن هاي بي سيم باشد كه 
در منزل اسـتفاده مي كنيد. همچنين ممكن است كابل هاي مخابراتي 
يا حتي كابل هاي داخل سـاختمان با مشـكل مواجه باشـند. به شـما 
پيشـنهاد مي كنيم ابتدا تلفن هاي بي سـيم را از پريز تلفن جدا كنيد، 
تمـام تلفن هـاي داخل منـزل حتي تلفن هـاي كابلي را با اسـپليتر به 
پريز متصل كنيد، اسـپليتر خود را تعويض كنيد (ممكن است اسپليتر 
خراب شـود و موجب ايجاد نويز شود)، ترجيحا اگر به نتيجه مناسبي 
نرسيديد، مودم را به ابتداي خط تلفن اينترنت (در بيشتر موارد پشت 

در ورودي ساختمان) برده و نويز آن را بررسي كنيد.
در صورتي كه ابتداي خط نيز نويز وجود داشـته باشد  بايد مشكل 
را با منطقه مخابراتي خود در ميان بگذاريد. البته توجه داشـته باشيد 
در بيشـتر موارد مناطق مخابراتي بوق خط را بررسي مي كنند و براي 
پيگيـري نويز موجـود روي خط مخابراتي  بايد از پشـتيباني اينترنت 
خود بخواهيد به مدت 24 ساعت نويز خط را كنترل و در صورت نياز 

اقدامات الزم براي رفع مشكل از مركز مخابراتي را انجام دهند.

ــرعت رايانه  ــتفاده از اينترنت پرس بهزاد: لطفا تنظيمات كامل براي اس
ــيد. آياگوشي حتما بايد روت  ــي اندرويدي را برايم بنويس (adsl) در گوش
ــتفاده بايد ديتاي اينترنت گوشي روشن باشد يا نه؟  ــده باشد؟ هنگام اس ش

optimus L3 LG - E425 :مشخصات گوشي من
 اسـتفاده از اينترنت Adsl روي گوشـي نيازي به روت 
و ديتـاي اينترنت روي گوشـي ندارد؛ زيرا روت دسترسـي شـما به 
فايل هاي سيسـتمي را فراهم مي سـازد و دسترسـي ديتاي گوشـي 
بـه اينترنت از طريق سـيمكارت صورت مي گيرد.اگـر قصد داريد از 
اينترنـت Adsl كـه اكنون مودم آن به رايانه متصل اسـت، اسـتفاده 
كنيـد دو راه  داريـد؛ اول آن كه چنانچه مودم شـما از قابليت وايرلس 

پشـتيباني مي كند، به تنظيمات مـودم برويد، قابليت وايرلس را فعال 
كرده و پس از اختصاص رمز اتصال، به گوشي يا هر دستگاه ديگري 
كه به كارت شبكه واي ـ  فاي مجهز است (همچون لپ تاپ) مراجعه 
و پـس از روشـن كـردن واي  ـ فاي، به شـبكه  وايرلسـي كـه ابتدا 

مشخص كرديد، متصل شده و از اينترنت استفاده كنيد.
روش دوم در شرايطي مورد استفاده قرار مي گيرد كه مودم شما از 
قابليت وايرلس پشتيباني نكند. در اين شرايط  بايد رايانه  شما مجهز 
به كارت شبكه  وايرلس باشد تا بتوانيد اينترنت را از رايانه به گوشي 
انتقـال دهيد. براي انجام ايـن كار نيز نرم افزارهاي مختلفي همچون  
 Connectify Hotspot، Virtual Router، WiFi HotSpot
Creator، MyPublicWiFi وجود دارد كه با جسـتجويي ساده در 
موتور جسـتجوگر گوگل مي توانيد به سـايت سـازنده آنها مراجعه و 

هريك از آنها را دانلود و نصب كنيد.
توجه: در صورت اسـتفاده از روش دوم، همواره براي دسترسـي 
به اينترنت توسـط گوشي  بايد رايانه  شما نيز روشن و نرم افزار مورد 

استفاده فعال باشد.

ــده، ويدئويي روي فلش ضبط  ــتگاه گيرن مهـدي از مراغه: با يك دس
كرده ام كه غير ازخود دستگاه، هيچ پلير يا مبدلي آن را باز نمي كند. فرمت 
ــت و همراه با دو فايل با فرمت dvr و يك فايل ini ذخيره  ويدئو ts اس

شده است.
 فرمـت ts امروزه در بيشـتر پخش كننده هـاي رايانه اي 
قابل اجراسـت. اين احتمال وجود دارد كـه كدك هاي مورد نياز براي 
پخش فرمت هاي مختلف روي دسـتگاه شما نصب نشده باشد. شما 
مي توانيـد بـا مراجعه به لينك زيـر مجموعه اي از ايـن كدك ها را از 
طريـق برنامـه K-Lite Codec Pack Mega  دانلـود و روي رايانه 

خود نصب كنيد.
http: //goo.gl/fq8TVu
در برخي موارد نصب كدك Lav Filter نيز خالي از لطف نيست:
http: //files.1f0.de/lavf/LAVFilters 0.58.2 ـ.exe

پيشـنهاد مي كنيم بـراي پخش فايل هـاي خـود از نرم افزارهاي 
VLC media player و KMPlayer كمك بگيريد.

http://www.videolan.org/vlc
http://www.kmplayer.com

ــوال دارم. اول اين كه هر وقت از نرم افزار  وحيد منجزي از اهواز: دو س
ــتفاده مي كنم، افزونه هاي مرورگر كروم نيز پاك مي شود  CCleaner اس
ــكار براي جلوگيري از  ــاره آن را نصب مي كنم. لطفا يك راه ــار دوب و بناچ
پاك شدن افزونه ها ارائه كنيد. دوم اين كه در قسمت تم هاي آفيس 2013، 
ــتري تيره وجود دارد. اگر  ــفيد، خاكستري روشن و خاكس ــه نوع س فقط س
ــند، چگونه مي توان  ــخه از آفيس موجود باش تم هاي ديگري براي اين نس

آن را اضافه كرد؟
 مشـكل موجود در CCleaner ناشـي 

از يك باگ نرم افزاري بوده كه در نسخه  جديد 
اين نرم افزار رفع شده است. (باگ در ويندوز 

8/1 گزارش شده است)
https://www.piriform.com/
CCLEANER

نيـز  آفيـس  تم هـاي  خصـوص  در 
درخواسـت هاي زيادي مبنـي بر قابليت 

پشتيباني از پوسـته هاي بيشتر براي 
مايكروسافت ارسال شده است، اما 
اكنون براي اين نسخه از مجموعه 

آفيـس اين امكان وجـود ندارد. 
شايد در نسخه  2015 اين 

قابليت نيز اضافه شود.

نوري: من يك هارد اكسترنال 250 گيگ دارم كه ناگهان از كار افتاد. 
ــتند آن  براي راه اندازي مجدد آن به دو تعميركار مراجعه كردم، ولي نتوانس
ــد. لطفا مرا راهنمايي كنيد و يك تعميركار معتبر معرفي كنيد  را تعمير كنن

كه بتواند اين هارد را راه اندازي كند.
 بـا توجه به تخصصي بـودن بازيابي اطالعـات از روي 
هارد ديسـك توصيـه مي كنيـم فقط به مراكـز معتبر مراجعـه كنيد تا 

صدمات بيشتري به هارد شما وارد نشود.
ــونگ S3 دارم كه به ويروس  ــي سامس حميد از همدان: من يك گوش
آلوده شده است. لطفا روش نصب آنتي ويروس آن را برايم توضيح دهيد. 

مي توانيد از نرم افزارهـاي ويروس ياب قابل نصب روي 
دستگاه هاي اندرويدي كمك بگيريد. برخي از اين نرم افزارها عبارت 

است از:
 Lookout Kaspersky Internet Security for Android 
ESET® Mobile Security for Android NetQin
http: /  / www.kaspersky.com / android-security
http: /  / www.eset.com / home / mobile-antivirus
http: /  / www.netqin.com
https: /  / www.lookout.com / android

 نسـخه  رايگان يكي از نرم افزارهاي باال را دانلود و روي دستگاه 
خود نصب كنيد و پس از به روزرساني، عمليات اسكن روي اطالعات 

را اجرا كنيد.
ــض كردم، ويندوز  ــتم را تعوي محمـد مهدي: مدتي پيش ويندوز سيس
ــاك كردم اما  ــن ويندوز را پ ــن در مراحل نصب، پارتيش ــي 7 بود و م قبل
ــن پيغام خطا مي داد و نمي توانستم آن را ايجاد  براي ساخت دوباره پارتيش
ــردم و بعد از تكميل  ــن ديگري نصب ك ــم. بناچار ويندوز را در پارتيش كن
ــدن ويندوز، مشاهده كردم تعداد پارتيشن ها كم و ظرفيت  مراحل و بوت ش
ــت. اطالعات هم حذف شده بود و برخي درايوها خالي  آنها تغيير كرده اس
ــي مي گويند  ــت را نمايش مي داد. برخ ــاز به فرم ــر پيغام ني ــي ديگ و برخ
ــم.  ــن صد مگابايتي مرتبط با بوت را حذف كرده باش ــت پارتيش ممكن اس
ــوال دوم اين كه با برنامه هايي  ــت كه دليل آن چيست؟ س ــوالم اين اس س
ــم را  ــم فايل هاي ــد Active@ Partition Recovery مي توان  مانن

بازيابي كنم؟ 
 مطمئن باشيد مشكل به حذف پارتيشن 100 مگابايتي 
مربوط نيست، زيرا اين پارتيشن نقشي در از دست رفتن اطالعات 
ديگـر پارتيشـن ها نـدارد. به احتمال زياد شـما با اسـتفاده از ابزار 
مديريت پارتيشـن ها هنگام نصب ويندوز 7، پارتيشن هاي ديگر را 
Delete و دوباره آنها را ايجاد كرده ايد (هنگامي كه سـعي داشـتيد 
پارتيشـن درايو نصب ويندوز را مجدد ايجاد كنيد، دچار خطا شـده  
و به اشـتباه پارتيشـن هاي ديگر را حذف كرده ايد). در ادامه ممكن 
است پارتيشن جديدي ايجاد و ويندوز را نيز نصب كرده باشيد، اما 
از دست رفتن اطالعات پارتيشن هاي قبلي به دليل حذف آنهاست. 

پارتيشـن هايي كه پيغام «نيـاز به فرمت» مي دهنـد همان هايي 
هسـتند كه شـما در ابزار مربوط ايجاد كرده ايد و چون هنوز فرمت 
نشـده اند، پيغام خطا مي دهند. پارتيشن هاي خالي نيز ممكن است 
بتازگي ايجاد شده و در همان مراحل نصب ويندوز آنها را فرمت 
كرده باشـيد يا پارتيشن هايي باشـد كه از قبل موجود بوده اما 
فرمت شـده باشند. در نهايت تمام مشكالت شما به خطاهايي 
مربوط مي شـود كه در بخش مديريت پارتيشـن ها هنگام 
نصب ويندوز 7 مرتكب شـده ايد.بازيابي اطالعات به 
موارد بسـياري بسـتگي دارد، اما چنانچـه بيش از 
اين پارتيشـن ها را تغيير نداده و عمليات فرمت را 
روي آنها اعمال نكرده باشيد و كمي هم شانس با 
شـما يار باشد، ممكن است بتوانيد پارتيشن هاي 
از دسـت رفته را با نرم افزار اشـاره شـده و ديگر 

ابزارهاي مشابه بازيابي كنيد.
در صورتي كه اطالعات شما اهميت بسياري دارد به 
شـما توصيـه مي كنيم پس از خواندن اين پاسـخ حتي 
رايانـه  خود را روشـن نكنيـد و به اوليـن مركز تخصصي 
بازيابي اطالعات مراجعه كنيد، زيرا با هر بار روشـن 
شـدن رايانه شانس بازيابي اطالعات از 

دست رفته  شما كمتر مي شود.

clickhelp@jamejamonline.ir پرسش و پاسخ
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فناورى ديجيتال

دستيار صوتي آمازون
ــازنده هاي  ــتيار صوتي آن قدر جذابيت دارد كه س ظاهرا دس
ــگاه  ــازند. اين بار فروش بزرگ هركدام مدلي مختص خود مي س
ــتيار صوتي مخصوص خود را به نام  بزرگ اينترنتي آمازون، دس
ــو توليد كرده و به جاي تلفن همراه آن را روي يك بلندگوي  اِك
ــت. به ادعاي آمازون، با گفتن  ــكل عرضه كرده اس استوانه اي ش
لغت «الكسا» اين دستيار هوشيار مي شود و به پرسش هاي كاربر 
ــد، پاسخ مي دهد. غير از دستيار صوتي،  در هر جاي اتاق كه باش
ــتوانه قابليت پخش موزيك را هم از تلفن يا تبلت دارد.  اين اس
ــتم  ــاال بردن دقت اكو از هفت ميكروفن به همراه سيس براي ب

كاهنده نويز محيط استفاده شده است.

به وسايل من دست نزنيد
ــخصي  حتما برايتان پيش آمده در خانه يا محيط كار ش
بدون اجازه سر ميزتان برود و به وسايلتان دست بزند. يك 
ــن افراد كنجكاو به صورت  ــم خالق براي دور كردن اي تي
محترمانه، تگ هاي چسبان كوچكي ساخته كه روي آن 
ــده است. اين تگ ها با  عبارت «تكان ندهيد» درج ش
ــمند وصل مي شود و به محض  بلوتوث به تلفن هوش
ــه برنامك مخصوص  ــاري را ب ــكان خوردن، اخط ت
ــمند صاحب خود مي فرستد. جالب است  تلفن هوش
ــري حركات صاحب  ــگ كوچك قابليت يادگي اين ت

giخود را دارد تا اخطار اشتباه نفرستد.
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نمايشگري بدون منبع انرژي
غير از رايانه، تلويزيون و تلفن همراه، ساعت هوشمند هم اين روزها از يك 
ــاله مصرف انرژي در گجت هاي پرتابل  ــگر بهره مي برد. از آنجا كه مس نمايش
امروزي موضوعى حياتي است و اين صفحات نيز انرژي زيادي مصرف مي كند، 
ــمندان هنگ كنگي صفحه ال.سي.دي مخصوصي ساخته اند كه مي تواند  دانش
ــن اين كه تصاويرش  ــرژي دائم تصوير پخش كند، ضم ــدون نياز به منبع ان ب
ــتفاده از تابش نور مداوم، نور  ــگر به جاي اس ــت. در اين نمايش ــه بعدي اس س
ــكل گرفته محو  ــود، با اين تفاوت كه تصوير ش مثل فالش قطع و وصل مي ش

نمي شود. با اين تفاصيل اين نمايشگر انرژي مصرفي بسيار كمتري دارد. 

بلندگوي سوپرشارژ
ــايل و گجت هاي الكترونيك مختلف روزبه روز قابل حمل تر مي شود، اما  وس
ــيل اين دستگاه هاست. به  ــنه آش ــارژ، پاش همچنان باتري و ميزان نگهداري ش
عنوان نمونه، بلندگوي بي سيم بلوتوث جديدي ساخته شده است كه ظرف فقط 

پنج دقيقه كامل شارژ مي شود و طول عمري برابر 
با 500 هزار بار شارژ و دشارژ دارد. اين 
ــق بلوتوث به گجت ها  بلندگو از طري
ــود و مي تواند با  ــه وصل مي ش و رايان
ــاعت  ميزان صداي 80 درصد چهار س
ــك پخش كند.  ــداوم موزي ــه طور م ب
براي جذاب كردن طراحي، جنس بدنه 

از چوب انتخاب شده است.

ربات فروشنده 
ــاي فراواني در  ــد ربات ها كاربرده ــه كه مي داني همان گون
ــيله براي مصارف  ــف دارند، اما كمتر از اين وس صنايع مختل
ــت. اكنون يك سازنده ربات به اين  ــتفاده شده اس عمومي اس
فكر افتاده از اين وسيله به عنوان فروشنده براي فروشگاه هاي 
ــتفاده كند. اين ربات ها 150 سانتي متر قد  بزرگ زنجيره اي اس
ــبيه يك ستون سفيد رنگ هستند. روي سر  دارند و بيشتر ش
اين ربات، اسكنرهايي نصب شده كه افراد را تشخيص مي دهد 
ــد به چند زبان با آدم هاي مختلف ارتباط برقرار كند.   و مي توان
غيراز راهنمايي مشتري، ربات مي تواند موجودي انبار را كنترل 

و با فروشنده هاي انساني اطالعات رد و بدل كند.

دوربيني براي لحظات هيجاني 
ــي، هيجان زيادي  فيلمبرداري از صحنه هاي ورزش
دارد، اما اين كار با دوربين هاي معمولي يا دوربين تلفن 
ــدني نيست. به اين منظور دوربين مخصوصي  همراه ش
ــت كه فيلمبرداري فول اچ.دي دارد  ــده اس ــاخته ش س
ــد. غير از  ــاعت پياپي تصوير ضبط مي كن ــه س و تا س
ــي نيز با اين دوربين شدني است و  فيلمبرداري، عكاس
ــيم وايـ  فاي به  ــوان آن را از طريق ارتباط بي س مي ت
تلفن هوشمند متصل كرد. اين دوربين با 97 گرم وزن، 

قابليت سوار شدن روي كاله را دارد.
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شارژ بدون سيم پهپادها
ــده و از آن  ــابي محبوب ش ــاد، اكتاكوپتر اين روزها حس پهپ
ــاس يا حتى كارهاي عادي و روزمره  براى اهداف نظامي و حس
ــود. اين پرنده هاي خوش پرواز گرچه كاربردهاي  ــتفاده مي ش اس
هيجان انگيزي دارند، اما عمر باتريشان اجازه پرواز طوالني مدت 
ــتگاه هاي  را به آنها نمي دهد و همين يكي از نقاط ضعف اين دس
ــوب مي شود. براي رفع اين مشكل، استارت آپي يك  پرنده محس
ــي از طال ساخته كه پهپاد مي تواند  صفحه مخصوص را با پوشش
ــرعت بدون سيم شارژ شود. اين صفحه  روي آن فرود بيايد و بس

تقريبا از هر نوع پهپادي پشتيباني مي كند.
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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

تلفن، كليد در هتل
تلفن هاي همراه در آينده اي نه چندان دور همه چيز را به خود پيوند خواهد زد؛ 
ــتمي را روي در اتاق هاي خود  براي مثال يكي از هتل هاي بزرگ بين المللي سيس
نصب كرده كه با بلوتوث كار مي كند و با لمس تلفن مي توان بدون نياز به مراجعه به 
پذيرش، وارد اتاق شد. اين فناوري با هر دو سيستم عامل اپل و اندرويد كار مي كند و 
برنامك مخصوصي هم دارد كه شخص مي تواند پيش از رسيدن به هتل، اتاق خود 
ــتقيم به سمت اتاق خود برود. شركت مذكور قصد  را رزرو كند و بدون نگراني مس

دارد سيستم كليد هوشمند خود را روي 30 هزار در نصب كند.

براى خواندن مطالب بيشتر درباره دنياى فناورى به سايت 
جام جم كليك به نشانى click.jjo.ir مراجعه كنيد
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