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مكث
اجراي فيلترينگ هوشمند 

در كشور
مائده گيوه چين

ــوط به فيلترينگ  ــال هاي اخير بحث هاي مرب در س
ــكالت  ــي ترين مش محتواهاي اينترنتي، يكي از چالش
ــي مقامات مختلف  ــران بوده و حت ــاي اينترنتي اي فض
كشور نيز درباره آن اظهارنظر متفاوتي داشته اند. در اين 
ــمند به جاي  ــال ها بارها از جايگزيني فيلترينگ هوش س
فيلترينگ معمولي صحبت شد تا اين كه حدود هشت ماه 
ــاوري اطالعات اعالم كرد  ــر ارتباطات و فن پيش، وزي
ــا برخي مراكز  ــرح، قراردادهايي ب ــراي اجراي اين ط ب
ــون به  نظر  ــت. اكن ــده اس علمي و تحقيقاتي منعقد ش
ــدان دور بايد منتظر اجراي  ــد در روزهايي نه چن مي رس
ــمند فضاي اينترنتي كشور باشيم، زيرا  فيلترينگ هوش
بتازگي محمود واعظي از كليد خوردن فاز اول اين طرح 

در ماه آينده خبر داد.

ــاوري اطالعات،  ــات و فن ــر ارتباط ــه وزي ــه گفت ب
ــمند در سه مرحله انجام مي شود كه در  فيلترينگ هوش
ــايت هاي اينترنتي  ــي از س مرحله اول از محتواي بخش
ــمند مراقبت مي شود، مرحله دوم حدود   به  صورت هوش
ــش ماه بعد اجرا  ــه  ماه بعد و مرحله سوم نزديك ش س
ــود تا در نهايت كل شبكه اينترنت تحت پوشش  مي ش

فيلترينگ هوشمند قرار بگيرد.
ــه تفاوتي با  ــت و چ ــمند چيس ــا فيلترينگ هوش ام
ــگ فعلي،  ــون فيلترين ــي دارد؟ در قان ــگ فعل  فيلترين
ــايتي كه حتي يك بار مطالب نامناسب را پوشش  هر س
ــاي خاصي فيلتر  ــتفاده از كليد واژه ه دهد، به دليل اس
ــت صفحات ديگر آن  ــود، در حالي كه ممكن اس مي ش
ــته باشد. به همين دليل  سايت محتواي نامناسب نداش
تعداد سايت هاي فيلتر شده در ايران زياد است. فيلترينگ 
ــكل است، زيرا در اين  ــمند راه حلي براي اين مش هوش
ــواي غيراخالقي  ــي كه محت نوع فيلترينگ فقط بخش
ــي به ديگر بخش هاي سايت  ــود و دسترس فيلتر مي ش

امكان پذير خواهد بود.
واعظي در اظهارنظر اخير خود و با توجه به وظيفه اي 
كه شوراي عالي فضاي مجازي كشور به او محول كرده، 
گفته دولت مصمم است وضع اينترنت را به نحوي بهبود 
ببخشد كه مردم بتوانند از اينترنت و شبكه هاي اجتماعي 

پيام رسان به نحو مطلوب استفاده كنند.
ــالمي (موسسه  ــازمان تبليغات اس هرچند اكنون س
ــاي مجازي  ــكده فض ــان) و پژوهش ــاني تبي اطالع رس
ــتي با همكاري يكديگر در حال  ــهيد بهش ــگاه ش دانش
ــتند، اما اجرايي شدن آن چندان  كار روي اين طرح هس
هم آسان نخواهد بود. شايد بتوان به فناوري فيلترينگ 
هوشمند براي سايت هاي معمولي دست يافت، ولي در 
ــان ها موضوع متفاوت  ــبكه هاي اجتماعي و پيام رس ش
ــت، زيرا اين سايت ها از گواهينامه امنيتي اس اس ال  اس
ــل آنها را  ــواي داخ ــه رصد محت ــد ك ــتفاده مي كنن اس
غيرممكن مي كند. كارشناساني كه روي اين پروژه كار 
ــكالت  مي كنند، هنوز درباره چگونگي رفع اين گونه مش
ــن آينده فيلترينگ  ــني نكرده اند، بنابراي اظهارنظر روش

هوشمند كشور همچنان در سايه اي از ابهام قرار دارد.

وقتي صحبت از ابرقدرت هاي توليدكننده تلفن همراه باشد، نامي غير از اپل و سامسونگ به ذهنتان نمي رسد. اين 
ــهم بازار تلفن همراه را به خود اختصاص داده اند، قدرت هاي اصلي توليد تلفن هاي همراه  ــركت كه بيشترين س دو ش
ــركت چيني شيائومي كه با محصوالتش سروصداي زيادي به راه انداخته   ــتند، اما بتازگي مديرعامل ش در جهان هس

اعالم كرده در يك دوره پنج تا ده ساله به بزرگ ترين توليدكننده تلفن همراه تبديل خواهد شد.
اين شركت چيني كه تا چهار سال پيش اصال وجود نداشت، اكنون با تصرف بازار چين و قسمتي از آسياي شرقي 
ــده و بعيد نيست با اين رشد صعودي روزي پا را فراتر هم بگذارد.  ــومين توليدكننده تلفن همراه جهان تبديل ش به س

شيائومي با مديرعاملي لي جون به اپل 
چين معروف شده و تاكنون 60 ميليون 
كاربر فعال دارد كه براساس پيش بيني 
مديران، تعداد كاربران در سال 2015 
ــيد. اين  ــون خواهد رس ــه 200 ميلي ب
ــاه در جايگاه پنجم  ــركت كه تير م ش
ــده تلفن همراه  ــركت هاي توليدكنن ش
ــركت هايي  ــت، اكنون از ش قرار داش
ــي، سوني  مانند ال جي، نوكيا، اچ تي س

و... مشتريان بيشتري دارد.

ــتفاده از اين  ــت به ايران، اس ــان ورود اينترن از زم
ــتقبال فراواني  ــترش وب فارسي با اس فناوري و گس
همراه بوده است؛ تا حدي كه غير از ارگان هاي دولتي 
ــركت هاي خصوصي، تعداد زيادي از مردم عادي  و ش
نيز مشغول اداره  سايت ها و وبالگ هاي شخصي شان 
ــتند. همين تمايل به مشاركت در توليد محتواي  هس
ــهم را بين  ــترين س ــده ايران بيش اينترنتي باعث ش
ــورهاي منطقه در ثبت دامنه فارسي زبان داشته  كش

باشد.
ايران با ثبت بيش از 570 هزار 

ركورددار  ــه  خاورميان در  دامنه 

ــده، 566 هزار  ــت ش ــداد دامنه ثب ــن تع ــت. از اي اس
ــه دامنه ها با  ــوند ir. و بقي ــدد از آنها با پس و 162 ع
پسوند هايي مانند  ac.ir ،co.ir  و... ثبت شده است 
ــهم را دارد.  ــوند .net كمترين س و در اين ميان پس
ــيده   البته تعداد زيادي از اين دامنه ها فقط به ثبت رس
ــده  ــه حال هيچ محتوايي در آنها بارگذاري نش و تا ب
است. سهم اين دامنه هاي غير فعال حدود 10 درصد 
كل دامنه هاي ايران است. با توجه به اين آمار، ايران 
ــد 45 درصدي  با ثبت بيش از نيم ميليون دامنه با رش
ــاالنه جزو چهار كشور برتر  س
ثبت دامنه در جهان است.

ــن  بدتري ــد  باي را  ــافت  مايكروس ــراق  اغ ــدون  ب
ــال اخير دنياي فناوري دانست،  پيش بيني كننده چند س
زيرا تمام پيش بيني هاي اين شركت اشتباه از آب درآمده 
ــت؛ از خريد شركت نوكيا گرفته تا ويندوز 8 كه قرار  اس
بود يك تحول انقالبي باشد، اما به يك شكست بزرگ 
ــد. انگار اين بداقبالي قرار است به ويندوز 10  تبديل ش
ــرايت كند. مايكروسافت كه قصد  ــافت نيز س مايكروس
داشت با جهش يك پله اي از 8 به 10 توجه بيشتري را 
به خود جلب كند و ناكامي ويندوز 8 را پشت سربگذارد، 
ــان را به خود  ــته نظر مثبت كارشناس تا به حال نتوانس
ــان هيچ  ــتر كارشناس جلب كند. اين ويندوز از نظر بيش
ويژگي خاص و بارزي ندارد كه باعث برتري آن نسبت 

به ويندوز 8 يا حتي 7 شود.
ــافت تصميم گرفته  ــركت مايكروس ــن رو ش از همي
ــش ديگر هم از  ــخه پيش نماي ــالف انتظار يك نس برخ
ــمي اين محصول  ــخه 10 ويندوز قبل از عرضه رس نس
ــزودن ويژگي هاي  ــرار دهد و با اف ــار كاربران ق در اختي
ــخه كه قرار  ــري توجه آنها را جلب كند. اين نس جديدت
ــود، تمركز اصلي خود را  ــت اوايل زمستان عرضه ش اس
روي قابليت Continuum  قرار داده كه به پيوستگي 

ــكتاپ كالسيك ويندوز مربوط  رابط كاربري مترو و دس
است. مايكروسافت اعالم كرده اين پيش نمايش كاربران، 

ــخه هاي پيش نمايش  ــه اي متفاوت از آنچه در نس تجرب
تكنيكي با آن روبه رو شديد، ارائه مي كند.

منتظر پيش نمايش ويژه كاربران ويندوز 10 باشيد

ادعاي شيائومي براي عبور از اپل و سامسونگ

شركت مايكروسافت كه تالش زيادي مي كند 
ــي هاي  ــتفاده از گوش ــتري را به اس كاربران بيش
ــرده تعداد  ــد، اعالم ك ــمند خود ترغيب كن هوش
اپلكيشين هاي در دسترس براي ويندوزفون از 500 
هزار گذشته است. يكي از انتقادهايي كه هميشه به 
سيستم عامل موبايل مايكروسافت وارد بوده، تعداد 
پايين اپليكيشن هاي اين پلتفرم است، اما با توجه به 
رشد 20 درصدي اپليكيشن هاي ويندوزفون نسبت 
به سال گذشته به نظر مي رسد مايكروسافت تالش 
زيادي براي رفع اين مشكل كرده است. البته بايد 
گفت اين آمار در مقايسه با اپليكيشن هاي ميليوني 
ــت، اما سرمايه گذاري  اپل و اندرويد هنوز ناچيز اس
ــعه  ــافت براي توس ــون دالري مايكروس 20 ميلي
نرم افزاري ويندوزفون آينده اي روشن را پيش روي 

اين سيستم عامل قرار داده است.

ــافت نزديك  ــب اين كه مايكروس  نكته عجي
ــن را خودش  ــد اين نيم ميليون اپليكيش 80 درص
ــن امر در مورد اپل و  ــد كرده، در حالي كه اي تولي
ــد. اين آمار  اندرويد حتي به 5 درصد هم نمي رس
ــان مي دهد هنوز ديگر توسعه دهندگان تمايل  نش
ــتن روي ويندوزفون  ــت گذاش ــي براي وق چندان
ندارند. در هر صورت طبق آخرين آمار اعالم شده 
از سوي مايكروسافت، اين شركت بايد پشتيباني 
ــي ويندوزفوني  ــراي 50 ميليون گوش ــبي ب مناس
فروخته شده از سوي شركت نوكيا را انجام دهد، 
ــد تمام اپليكيشن هاي مورد  حتي اگر مجبور باش

نياز كاربران را خودش توليد كند.

 برنامه هاي ويندوزفون 
به نيم ميليون رسيد

ايران، دارنده بيشترين تعداد «دامنه» در خاورميانه
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اينتل، توليد تراشه هاي موبايل را تعطيل مي كند  N1 رستاخيز نوكيا با تبلت
ــرف و حديث  در مورد  ــس از چند هفته ح پ
ــركت باالخره  ــول نوكيا، اين ش ــن محص آخري
تصميم گرفت از محتويات جعبه سياه مرموزش 
ــركت فنالندي پس از  پرده برداري كند. اين ش
ــود را به صورت كامل  ــن كه بخش موبايل خ اي
ــرد و حتي نامش از  ــافت واگذار ك به مايكروس
گوشي هاي نوكيا حذف شد، در آخرين كنفرانس 
ــام slush از جديدترين  ــا ن ــود در فنالند ب خ
ــك تبلت 9/7 اينچي با نام  محصول خود كه ي
ــت، رونمايي كرد. اين تبلت اندرويدي  N1 اس
ــوالت اپل دارد و با  ــبيه محص ظاهري كامال ش
بدنه اي آلومينيومي، لبه هايي گرد، دوربين عقب 
و يك خروجي ميني يو. اس. بي در زير، تركيبي 
از آيفون 6 و آيپد ميني را براي كاربران `تداعي 

مي كند. 
ــت  ضخامت اين محصول 6 / 9 ميلي متر اس
ــرم وزن دارد، همچنين صفحه نمايش  و 318 گ
ــلي را به نمايش  ــر 2048 در 1536 پيكس آن تصوي
ــتگاه را  مي گذارد. يك پردازنده اينتل Atom Z3580 قلب اين دس
تشكيل داده  و دو گيگابيت رم اين دستگاه، آن را به يك تبلت متوسط 

رو به باال تبديل كرده است.
ــال جديد ميالدي  ــا تصميم دارد اين محصول را از آغاز س نوكي
ــپس كشورهاي اروپايي عرضه كند. هنوز قيمت  ابتدا در چين و س
مشخصي براي اين محصول تعيين نشده ، اما به نظر مي رسد نوكيا 
ــي  ــاز نبوده و اين فقط آزمايش چندان به دنبال اهداف تجاري و پولس
ــت تا بتواند خود را راحت تر آماده كوچ به اندرويد  ــركت اس براي اين ش
ــاهد اظهارنظرهاي زيادي در مورد اين  كند. البته در روزهاي آينده بايد ش

محصول از جمله شركت اپل به دليل كپي كاري از محصوالتش باشيم.

 آي.او.اس 8/1/1 از راه رسيد
شركت اپل در هفته گذشته چهارمين به روزرساني براي سيستم 
عامل تلفن همراه خود يعني آي .او. اس را با نام 1 / 1 / 8 عرضه كرد 
ــركت اپل در  ــكالت كاربران را رفع كند. ش تا بتواند باگ ها و مش
ــتر تمركز خود را روي عملكرد  ــاني اعالم كرده بيش اين به روزرس
  4S ــتگاه هاي آيپد 2 و آيفون ــتم عامل روي دس پايدار اين سيس

قرار داده است.
اين دو دستگاه كه انتهاي فهرست پشتيباني آي. او .اس 8 قرار 
دارند، پس از به روزرساني به اين نسخه با مشكالت زيادي روبه رو 

ــياري از كاربران آنها از كند شدن و ناتواني اين دستگاه ها در انجام فرامين شكايت كرده بودند. اپل  ــدند و بس ش
ــتم عامل پشتيباني مي كنند،  ــاني آي .او. اس 1 / 1 / 8 عالوه بر تمام محصوالتي كه از سيس ــت به روزرس معتقد اس
تاثير بسزايي در عملكرد اين محصوالت دارد. همچنين اپل ادعا كرده در اين به روزرساني مشكلي كه دارندگان 

آيفون6 و 6 پالس مدل 128 گيگابايتي با آن روبه رو بوده اند نيز برطرف شده است.

ــب تصميم  ــال در اقدامي عجي ــركت موزي ش
ــتجوي  ــده موتورجس ــال آين ــا پنج س ــه ت گرفت
ــفرض مرورگر خود را از گوگل به ياهو تغيير  پيش
ــال 1382 از موتور  ــه از س ــركت ك دهد. اين ش
ــفرض استفاده  ــتجوي گوگل به عنوان پيش جس
ــود اين تغيير  ــرده، بتازگي در وبالگ خبري خ ك
جنجالي را اعالم كرده است. همچنين موزيال در 
تالش است سرويس هاي پيشفرض جديدتري به 

موتور جستجوي ياهو اضافه كند. 
ــالم كرده  ــل ياهو اع ــر، مديرعام ــا مي مريس
ــتر به  ــترك ياهو و فايرفاكس بيش همكاري مش
نفع كاربران اين مرورگر است، زيرا با اضافه شدن 
ــر از قبل  ــران راحت ت ــد، كارب ــاي جدي ويژگي ه
ــند. موزيال كه در  ــه اهداف خود برس مي توانند ب
ــرارداد با  ــد اصلي اش ق ــال اخير منبع درآم ده س
گوگل بوده، به نظر مي رسد در قراردادي مشابه و 
البته پنج ساله با ياهو دنبال اهداف مالي جديدتري 
ــت كه سال هاست گوگل  ــت. اين در حالي اس اس
ــد و  ــتجوي برتر را يدك مي كش لقب موتور جس
ــافاري اپل اين موتور  ــتر مرورگرها، حتي س بيش

جستجو را به عنوان پيشفرض خود قرار داده اند.

ــرارداد  ــك ق ــاس ي ــافت براس ــركت مايكروس  ش
ــگاه رئال  ــاله به عنوان حامي مالي جديد باش چهار س
ــان برنابئو تا  ــد. بنابراين سفيدپوش مادريد انتخاب ش
ــه تن خواهند كرد  ــال ديگر پيراهن هايي را ب چهار س
كه نام و لوگوي شركت مايكروسافت روي آنها نقش 
ــت. اين قرارداد كه 30 ميليون دالر ارزش  ــته اس بس
دارد، در كنفرانسي در شهر مادريد و به ميزباني قوهاي 
ــد. اورالندو آياال، عضو هيات مديره و  سفيد برگزار ش
ــافت و فلورنتينو  ــترش بازار مايكروس مدير بخش گس
ــن توافق دوطرفه  ــگاه رئال مادريد اي پرز، رئيس باش
ــد  را امضا كردند. همچنين در اين كنفرانس اعالم ش
ــركت فقط به مسائل تبليغاتي و  همكاري هاي اين ش
مالي محدود نمي شود و رئالي ها به عنوان باارزش ترين 
ــگاه جهان قصد دارند به كمك مايكروسافت راه  باش
ــان ايجاد كنند.  جديدي براي ارتباط پويا با هوادارانش
ــامل ايجاد محتواي ديجيتال، ساخت  اين همكاري ش
ــرد براي  ــك پلتفرم منحصربه ف ــازي و ي فضاي مج

طرفداران اين باشگاه مي شود.

فايرفاكس، جستجوگر ياهو را همكاري كهكشاني  هاى مادريدي  با مايكروسافت
جايگزين گوگل كرد

تا همين چند سال پيش عبارت «گوشي چيني» شما را ياد محصوالتي بي كيفيت و 
كپي هاي درجه پايين از برند هاي معروف مي انداخت، اما امروز بازار فناوري شاهد تولد 
و رشد چند برند معتبر و البته باكيفيت چيني است. شركت هايي مانند شيائومي و هوآوي 

ــته اند اعتماد كاربران و بازار را جلب كنند، با توليد محصوالتي  عالوه بر اين كه توانس
باكيفيت سهم تاثيرگذاري از بازار را نيز تصاحب كرده اند. در اين ميان شركت هوآوي 
ــمند  ــي هاي هوش كه جاي خود را در بازار ايران نيز بخوبي باز كرده، پا را از توليد گوش
ــمند اين  ــرده در آينده اي نه چندان دور عينك هوش ــته و بتازگي اعالم ك فراتر گذاش
ــمند با نام Honor شباهت زيادي  ــد. اين عينك هوش ــركت روانه بازار خواهد ش ش
ــل، دوربين  ــمند گوگل دارد و با وضوح تصوير 640 در 480 پيكس به عينك هوش
پنج مگاپيكسلي و سيستم عامل كيت كت اندرويد، اولين تالش شركت 
ــيدني به شمار مي رود. اين شركت  هوآوي در زمينه گجت هاي پوش
ــيدني  ــركت Lumus كه در توليد گجت هاي پوش با همكاري ش
ــت بتواند  فعاليت مي كند، اين محصول را توليد كرده و اميدوار اس

سهم خوبي از اين بازار كم رقيب را از آن خود كند.

عينك هوشمند هوآوي در راه است

ــركت اينتل پس از مدت ها رقابت با شركت كوآلكام براي  ش
ــد  ــده تلفن هاي همراه به نظر مي رس ــت آوردن قلب تپن به دس
سرانجام شكست را قبول كرده و ديگر قصد ندارد مانند گذشته 
ــد كند. براي همين  ــدي پردازنده هاي تلفن همراه تولي خيلي ج
شركت اينتل تصميم گرفته خط توليد پردازنده هاي تلفن همراه 
ــه هاي رايانه اش انتقال دهد و  ــمتي از بخش تراش خود را به قس
ــركت اينتل در  ــي اين خط توليد را از دور خارج كند. ش به نوع
ــال اخير 63 درصد هزينه هاي خود را در بخش تراشه هاي  دو س
موبايلي خرج كرده،  اما تعداد گوشي هايي كه با اين تراشه روانه 
ــت. قيمت مناسب تراشه هاي كوآلكام  ــده ، بسيار كم اس بازار ش
ــت. حال اين كه بخش رايانه اي پردازنده هاي اينتل كامال  ــبت به پردازنده هاي اينتل رمز موفقيت اين شركت اس نس
ــدن اين دو بخش چه سرنوشتي براي  ــت. بايد ديد با توجه به يكي ش ــت كه يكه تاز بازار اس موفق بوده و سال هاس

تراشه هاي موبايلي اينتل رقم مي خورد.
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رباتيك

صالح سپهري فر

چند دهه پيش مردم از ربات اين تصور را داشتند 
ــت و مي تواند  ــمند اس كه موجودي مكانيكي و هوش
ــكار را در خانه انجام دهد؛ اما به  كارهاي يك خدمت
ــتر ربات هايي كه در يكي دو سال  ــد بيش نظر مي رس
ــده اند، مرزهاي  ــازار عرضه ش ــي و به ب ــر طراح اخي
تصورات گذشته را درنورديده اند. البته هنوز هم برخي 
ربات ها طوري برنامه ريزي مي شوند كه فقط فرامين 
ــراي نمونه ربات «باتلر»  ــده را انجام دهند. ب داده ش
ــيليكون حضور دارد، امور ساده اي  كه در هتل دره س
ــتر به عهده پيشخدمت يك  را انجام مي دهد كه بيش

هتل است. 
امروزه بيشتر كارشناسان حوزه رباتيك، بر ساخت 
ربات هايي با قابليت صحبت و تعامل با انسان تمركز 
مي كنند. اين ربات ها مي توانند احساسات ما را درك 
ــالمندي از ما پرستاري كنند.  كرده و حتي در دوره س
ــال 2060، تعداد  ــد تا س ــان مي ده پيش بيني ها نش
ــتگان مستمري بگير نسبت دو  نيروي كار به بازنشس
ــه بايد از همين حاال به  ــد. در نتيج به يك خواهد ش
ــتاري از  فكر طراحي ربات هايي براي مراقبت و پرس

جمعيت سالمند بود. 
ــا قابليت تعامل  ــي از ربات هايي كه بتازگي ب يك
ــازنده  ــده، «جيبو» نام دارد. س ــاخته ش اجتماعي س
ــياري از افراد با  ــات مي گويد نحوه تعامل بس اين رب
ــتگاه هاي  ــي بمراتب بهتر از دس ــك ربات اجتماع ي
ــراي نمونه  ــت. ب ــطح اس داراي صفحه نمايش مس
ــي كه با ربات  ــت در دوره هاي آموزش ــزان موفقي مي
ــبت به  ــتري نس ــرد، كارآمدي بيش ــورت مي گي ص
ــگر معمولي  ــام همان دوره روي صفحات نمايش انج
در  ــد  مي توانن ــي  حت ــي  اجتماع ــاي  ربات ه دارد. 
ــروري زندانيان نيز موثر  ــي و بازپ  برنامه هاي آموزش

واقع شوند.

هوش ربات هاي اجتماعي
ــه با وجود  ــود ك ــي مطرح مي ش در اينجا پرسش
ــا مي توان از آنها  ــدود بودن هوش يك ربات، آي مح
ــت؟ واقعيت اين است كه طراحان  انتظار زيادي داش
ربات هاي اجتماعي از اين محدوديت آگاهي دارند، اما 
به شيوه هاي مختلفي اين كاستي را جبران مي كنند. 
يكي از اين شيوه ها، الهام گرفتن از اسباب بازي هاي 
ــي واكنش هاي موجود در  ــف و گنجاندن بعض مختل

ــب اين ربات ها  ــت. به اين ترتي برخي عروسك هاس
ــند. براي  ــذاب باش ــر خود ج ــراي كارب ــد ب مي توانن
ــبيه يكي از  ــا حدي ش ــن ربات جيبو، ت ــه همي نمون
شخصيت هاي كارتوني معروف است و به اين ترتيب 
ــاتي جالب توجه را از طريق كارهايي  مي تواند احساس

كه انجام مي دهد به مخاطب منتقل كند. 
ــد واكنش  ــعي مي كنن ــن طراحان ربات س همچني
ــوم را بخوبي  ــتورهاي نامفه ــوالت خود به دس محص

مديريت كنند. براي نمونه اگر دستوري به جيبو بدهيد 
ــد، بالفاصله پيغام صوتي براي  كه برايش نامفهوم باش
تكرار آن اعالم نمي شود و سروصدايي عجيب و غريب از 
خودش در مي آورد كه نشان مي دهد دچار مشكل شده 
و دستور را متوجه نشده است. به اين ترتيب شايد حس 

همدلي در كاربر ايجاد شود.
ــيار  ــه هوش مصنوعي بس ــايد همه ربات ها ب ش
پيشرفته نياز نداشته باشند. براي نمونه «موتي» توپ 

رباتيك است كه هدف از طراحي آن، سرگرم كردن 
و آموزش به كودكان اوتيسمي است و به همين دليل، 

انتظار عملكرد آنچناني از اين دستگاه نمي رود. 

نگراني هاي پيش رو
با اين كه تاكنون نتايج ناخوشايندي از به كارگيري 
ــايد اين روند در آينده  ــاهده نشده، اما ش ربات ها مش
ــراي برقراري  ــه چند ربات ب ــد. براي نمون تغيير كن
ــي حالت هاي رواني  ــي با افراد و بررس ارتباط احساس
ــت. گروهي از پژوهشگران بر  ــده  اس آنها طراحي ش
اين باورند كه اگر اين ربات ها نتوانند بخوبي كار خود 
ــكل گيري نتايجي  ــت به ش را انجام دهند، ممكن اس
ــكل گيري  نامطلوب بينجامد و براي نمونه موجب ش
ــونت آميز در افرادي شوند كه  احساسات منفي و خش

مخاطب اين ربات ها بوده اند. 
ــن هم فراتر  ــا را از اي ــمندان پ ــي برخي دانش حت
ــه ربات هاي اجتماعي  ــر اين باورند ك مي گذارند و ب
ــت روزي عليه ما به كار روند. براي نمونه  ممكن اس
ــان ها راحت تر با  ــيم كه انس ــه اين نتيجه برس اگر ب
ــايد برخي از  يك ربات صحبت و درددل مي كنند، ش
شركت ها و دولت ها به فكر استفاده از اين ابزار براي 
ــب اطالعات از مردم باشند. همچنين در صورتي  كس
كه فكري جدي در زمينه امنيت ربات ها نشود، ممكن 
است به ابزاري براي جاسوسي از زندگي عادي مردم 
ــوند. براي نمونه، پرستارهايي كه از سالمندان  بدل ش
مراقبت مي كنند ممكن است درددل ها و اسرار آنها را 
ضبط كرده و به دست افرادي برساند كه نبايد از آنها 
ــدن اين ربات ها  اطالع يابند. همچنين خطر هك ش
را نيز نبايد دست كم گرفت. ربات هاي خانگي چشم، 
گوش و دست دارند و مي توانند اطالعات زيادي را از 

محيط خود جمع آوري كنند. 

چه بايد كرد؟
ــري  ــه كارگي ــا را از ب ــد م ــرات نباي ــن مخاط اي
ــي منصرف كند. امروزه همه ما به  ربات هاي اجتماع
ــترده اي از ايميل، بانكداري اينترنتي، تلفن  طور گس
همراه و فناوري هاي مختلف ديگر بهره مي بريم كه 
ــدن و سوءاستفاده  البته همه آنها در معرض هك ش
ــاي اجتماعي، واقعيتي  ــرار دارند. از آنجا كه ربات ه ق
ــناخت  ــر در آينده ما خواهند بود، بايد با ش انكارناپذي
ــكل از آنها  ــت و منفي آنها، به بهترين ش نكات مثب

استفاده كنيم.

شايد بسياري از ما گاهي بتوانيم ذهن ديگران را بخوانيم، اما آيا مي توان 
ــاوري جديد امكان اين كار را فراهم  ــر يك ربات را هم خواند؟ يك فن فك
 (MIT) كرده است. گروهي از پژوهشگران موسسه فناوري ماساچوست
ــاهده و بررسي  ــتند كه به ما امكان مش ــامانه اي هس در حال كار روي س
رفتارها و محاسبات انجام شده در پردازنده يا همان مغز يك ربات مستقل 
ــنجش»يا  ــامانه جديد «واقعيت مجازي قابل س يا پهپاد را مي دهد. اين س
 (Measurable Virtual Reality) MVR  ــارى ــور اختص به ط

نامگذاري شده است.
ــقف  ــن يك محيط مجازي از طريق پروژكتورهايي كه به س همچني
ــود و به اين ترتيب بخش  ــت، در يك اتاق تاريك ايجاد مي ش متصل اس
ــتقل مي تواند در اين  ــكل مي گيرد. ربات مس ــامانه ش واقعيت مجازي س
ــمندان هم با استفاده از حسگرهاي حركتي و  محيط حركت كند و دانش
ــركات آن در اين محيط مجازي بپردازند و به اين  دوربين، به ارزيابي ح

ترتيب بخش سنجش اين سامانه هم به انجام مي رسد.
در سامانه واقعيت مجازي قابل سنجش پژوهشگران مي توانند مسيري را 
كه ربات انتخاب مي كند تا با موانع برخورد نداشته باشد، مشاهده كنند. براي 
نمونه، يك فرد در برابر مسير فعلي حركت ربات قرار مي گيرد و در نتيجه ربات 

بايد ديگر مسيرهاي موجود را بررسي و بهترين مسير را انتخاب كند.
ــير نقطه چين صورتي رنگ در مسير فردي كه  عالوه  بر اين، يك مس
ــانگر نحوه  ــود. اين خط در واقع نش ــده ايجاد مي ش مانع حركت ربات ش
ادراك حركت فرد در مسير است. سپس چند خط ديگر روي زمين ظاهر 
ــيرهاي احتمالي تهيه شده با استفاده از  ــود كه اينها نيز نشانگر مس مي ش
الگوريتم مسيريابي است. در نهايت يك خط سبز ظاهر مي شود كه همان 

مسير بهينه انتخاب شده از سوي ربات است.
ــامانه واقعيت مجازي قابل سنجش مي تواند كاربردهاي زيادي در  س
ــازي الگوريتم ربات هاي مستقل داشته باشد. در  زمينه طراحي و بهينه س

ــت انبوهي از رويدادهاي نامشخص براي ربات  دنياي واقعي، ممكن اس
ــه همه اين رويدادها واكنش دهد،  ــد. براي اين كه ربات بتواند ب روي ده
بايد مساله را تا حد امكان خرد كرده و سپس كدهايي ويژه براي الگوريتم 
ــوي ربات و  ــاهده فضا از س ــي نحوه مش آن تهيه كرد. در واقع با بررس
ــردازش اطالعات و در  ــازوكار اين پ تصميماتي كه مي گيرد، مي توان س

نتيجه تصميم نهايي را بهبود بخشيد.

آينده ربات هاي اجتماعي
موجوداتي مكانيكي كه احساسات ما را درك مي كنند 

خواندن ذهن ربات با واقعيت مجازي

ربات من به چه فكر مي كند؟
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تازه ها

هر روز ميليون ها كاربر اينترنتي در نقاط مختلف جهان به شكل هاي مختلف با دانشنامه  آزاد اينترنتي ويكي پديا 
سر و كار دارند. آنها از اين پايگاه اينترنتي كه به 280 زبان زنده دنيا اطالعات در خود جاي داده  است، به عنوان 
منبع استفاده  كرده يا به صورت داوطلبانه به گسترش آن كمك مي كنند. با اين كه درج اين محتواها با نظارت هايي 
از سوي مديران اين دانشنامه آزاد روبه روست، اما باز هم گاهي محتواي اشتباه يا هدفدار در اين دانشنامه آزاد قرار 

مي گيرد. همين امر روس ها را واداشته تا به فكر راه اندازي يك ويكي پدياي اختصاصي براي خود باشند. 
ــي را با هدف دسترسي شهروندان به اطالعات  ــت جمهوري كاخ كرملين، اين دانشنامه روس كتابخانه رياس
ــان راه اندازي كرده است. اين در حالي است كه در سال هاي اخير سياستمداران  ــت تر و دقيق تر از كشورش درس
روس توجه خود را به اينترنت بيشتر از قبل كرده  و تالش هاي زيادي براي سانسور كردن اطالعات ضدحكومتي 
ــت در صورت فعال شدن اين دانشنامه روسي، دسترسي  ــخص نيس موجود در اينترنت انجام داده اند. هنوز مش
كاربران روسي زبان به ويكي پديا محدود مي شود يا خير، اما به اعتقاد بيشتر رسانه ها هدف اصلي دولت روسيه از 

اين اقدام، سانسور مطالبي است كه به نحوي بر ضد مردان كاخ كرملين در ويكي پديا انتشار داده شده است.

ــونگ كه پاي ثابت تمام رقابت هاي بازار محصوالت ديجيتال است، تصميم دارد سال  ــركت كره اي سامس ش
آينده ميالدي توليد گوشي هاي هوشمندش را تا 30 درصد كاهش دهد. البته اين كاهش توليد مربوط به بعضي 
مدل هاي خاص گوشي هاي هوشمند اين شركت است و به نوعي سامسونگ با كاهش تنوع محصوالتش تالش 

مي كند تمركز خود را فقط روي محصوالت پرطرفدار و جديدتر اين شركت بگذارد.
از سوي ديگر، امسال چندان سال موفقي براي اين شركت كره اي نبوده، زيرا براي اولين بار در پنج سال اخير، 
ــت دادن حجم زيادي از بازار تلفن هاي  ــركت از فروش گوشي هاي همراه كاهش يافته است. از دس ــود اين ش س
همراه كشورهاي آسياي شرقي و از طرفي قطع همكاري با شركت گوگل و رقابت نفسگير با رقيب قدري مانند 

اپل اين شركت را در شرايط نه چندان مناسبي نسبت به قبل قرار داده است.

رقيب ويكي پديا از سرزمين تزارها مي آيد

سامسونگ  سال آينده عقب نشيني مي كند
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زندگى همراه

مريم محمدبيكي فراهاني

ــد و هر روز تيتر خبرهاي سايت ها را به  ــاز باش ــعي مي كند خبرس اپل همواره س
ــت كه ممكن است روزي خبر زمين  خود اختصاص دهد. اين تالش آن قدر زياد اس
ــايت هاي خبري و روزنامه ها تبديل شود.  خوردن مديرعامل آن نيز به تيتر اخبار س
ــاز شده و برخي كاربران  ــگاه محصوالت نرم افزاري خود خبرس اين بار اپل با فروش
ــردرگمي كرده است. چنانچه به فروشگاه هاي محصوالت نرم افزاري اپل  را دچار س
ــچ برنامه اي را براي  ــد، هي ــه كني App Store و  Mac App Store مراجع
ــرد. البته جاي  ــاهده نخواهيد ك ــب Free مش ــت به صورت رايگان با برچس درياف
نگراني وجود ندارد، زيرا اپل اين بار براي خبرساز شدن و البته شايد به هزار و يك 

دليل ديگر، برچسب Free را به Get تغيير داده است.
ــوالت نرم افزاري اپل  ــگاه محص ــابق به فروش چنانچه مي خواهيد مانند روال س
مراجعه كنيد و نرم افزارهاي رايگان يا داراي پرداخت درون برنامه اي را دانلود و روي 
ــمندتان نصب كنيد، مي توانيد از برنامه هايي كه با برچسب Get به   ــتگاه هوش دس
نمايش درآمده اند، كمك بگيريد. شنيده ها حاكي است كه اين تغيير برچسب به دليل 
ــياري از برنامه ها از قابليت  ــت معني كلمه رايگان / آزاد (Free) و بهره مندي بس ماهي
پرداخت درون برنامه اي است كه مي توان گفت داراي تضاد با كلمه  رايگان است، زيرا 

در اين برنامه ها براي استفاده از بسياري از امكانات  بايد پول پرداخت كنيد.

 Free  گزينه 
اين روزها اندرويد5 ملقب به آب نبات چوبي از فروشگاه هاي اپل حذف شد

ــمند  ــتگاه هاي هوش را همه عالقه مندان دس
ــند. جديدترين نسخه سيستم عامل  مي شناس
ــدي درباره  آن  ــه هر روز خبر جدي اندرويد ك
ــتگاه هاي مختلفي نويد  منتشر مي شود و دس

پشتيباني از آن را به كاربران خود مي دهند.
ــات جديد  ــوگل امكان ــات چوبي گ آب نب
ــراه دارد كه يكي از  ــياري را با خود به هم بس
ــت. احتماال تا  آنها Screen Pinning اس
ــتان نخورده است،  به  حال اين كلمه به گوش
زيرا اين قابليت براي اولين بار در سيستم عامل 
ــخه  آب نبات چوبي گنجانده  اندرويد و در نس
ــت. Screen Pinning يا همان  شده اس

ــنجاق كردن به صفحه  نمايش، قابليتي است كه به كمك آن مي توانيد  س
ــنجاق كنيد. با  ــمند خود س ــتگاه هوش يك برنامه را به صفحه  نمايش دس
سنجاق شدن برنامه به صفحه  نمايش فقط امكان استفاده از آن برنامه وجود 

دارد و تا شما نخواهيد، كسي نمي تواند سنجاق را باز كند.
اين قابليت بيشتر براي افرادي مفيد است كه دستگاه هوشمند خود را در 
ــي به اطالعات شخصي  اختيار ديگر كاربران قرار مي دهند و نگران دسترس

خود هستند.
ــما مي توانيد با سنجاق كردن يك بازي به صفحه  نمايش  براي مثال ش
با خيال راحت دستگاهتان را در اختيار كودكتان قرار دهيد و مطمئن باشيد 
امكان خروج از بازي و دسترسي به ديگر بخش ها وجود ندارد. همچنين با 
سنجاق كردن مرورگر كروم به صفحه  نمايش مي توانيد تلفن همراه يا تبلت 
ــت وگذار در اينترنت به فرد ديگري بدهيد و خيالتان راحت  خود را براي گش
ــخصي شما سركشي  ــد كه در اين بين به ديگر فايل ها و اطالعات ش باش

نشود.
ــتراكي از تلفن همراه يا تبلت از  ــما مي توانيد براي استفاده اش توجه: ش
ــتگاه هاي اندرويدي كمك بگيريد. قابليت  ــش مديريت كاربران در دس بخ
ــت كه شما  ــرايطي مفيد اس ــنجاق كردن برنامه به صفحه  نمايش در ش س
بخواهيد بدون تعريف كاربر و در كوتاه ترين زمان ممكن، دسترسي به تمام 

برنامه ها بجز يك برنامه را مسدود كنيد.
براي فعال سازي و سنجاق كردن يك برنامه به صفحه نمايش مي توانيد 

به اين روش عمل كنيد:
ــش  ــه بخ ــار داده و ب ــا روي Settings فش ــت برنامه ه 1ـ از فهرس

Security مراجعه كنيد.
ــار  2ـ از پايين صفحه تنظيمات امنيتي روي Screen pinning فش

داده و كليد مربوط به فعال سازي اين قابليت را در وضع On قرار دهيد.
ــده و براي  ــنجاق كردن به صفحه  نمايش فعال ش 3ـ اكنون قابليت س

سنجاق كردن هر برنامه  دلخواه  بايد مراحل زير را دنبال كنيد.
ــپس روي آيكون مربع  ــدا نرم افزار مورد نظرتان را اجرا كرده، س 4ـ ابت
ــت صفحه نمايش وجود دارد فشار دهيد تا  ــمت راس ــكل كه در پايين س ش

فهرستي از برنامه هاي فعال به نمايش درآيد.
5 ـ نرم افزار مورد نظرتان را از فهرست موجود انتخاب كنيد تا تصويري 

از آن روي صفحه نمايش قرار گيرد.
ــه پايين سمت راست صفحه روي آيكون آبي رنگ سنجاق  6ـ  از گوش

فشار دهيد.
ــنجاق كردن  ــاب گزينه  Start در صفحه  تائيد عمليات، س 7ـ با انتخ
ــردن عالمت  ــا ضمن فعال ك ــش را فعال كرده ي ــه صفحه نماي ــه ب برنام
چك مارك موجود در اين پنجره، درخواست پين كد براي باز كردن سنجاق 

را نيز فعال كرده سپس روي Start فشار دهيد.
ــما به صفحه نمايش سنجاق شده و امكان خروج  8ـ  برنامه  موردنظر ش

از آن وجود ندارد.

باز كردن سنجاق:
براي باز كردن سنجاق و خروج از حالت باال بايد آيكون هاي مربع شكل 
و برگشت به عقب را به صورت همزمان لمس كرده و چند لحظه به همان 
ــت پين كد را فعال نكرده باشيد، دسترسي  حالت نگه داريد. چنانچه درخواس
ــما به صفحه نمايش و همه ابزارهاي آن فراهم مي شود و در صورتي كه  ش
ــيد، پس از وارد كردن آن، اين دسترسي در اختيار  پين كد را فعال كرده باش

شما قرار مي گيرد.

سنجاق كردن برنامه ها به آب نبات چوبي

فته
ن ه

كيش
عنوان نرم افزار: Autodesk Homestylerاپلي

سيستم عامل: اندرويد، آي.او.اس

ــيون  ــال پيش طراحي و دكوراس تا همين چند س
داخلي را فقط افرادي حرفه اي و مسلط به نرم افزارهاي 
ــام  ــون 3dS Max انج ــه بعدي همچ ــي س طراح
مي دادند، اما بتازگي نرم افزارهاي زيادي طراحي شده 
ــت كه مي توانيد براحتي و بدون نياز به مهارت در  اس

استفاده از نرم افزارهاي گرافيكي پيچيده، دكوراسيون 
داخلي منزل يا محل كارتان را به بهترين نحو و بدون 

كم ترين هزينه انجام دهيد.
 Autodesk ــا  نرم افزاره ــن  اي ــان  مي از 
را  كار   Homestyler Interior Design
ــاده تر كرده و طراحي و دكوراسيون داخلي حرفه اي  س
ــتفاده از يك نرم افزار روي تلفن همراه وتبلت  را در اس

خالصه مي كند.
 Autodesk Homestyler نرم افزار قدرتمند
Interior Design شما را قادر مي كند بدون نياز 
به رايانه و صرف زمان طوالني، در كمتر از 20 دقيقه 
ــا و منحصر به فرد را براي منزل يا محل  دكوري زيب

كارتان طراحي كنيد.
استفاده از اين نرم افزار بسيار ساده است. تنها كاري 
كه بايد انجام دهيد، اين است كه تلفن همراه يا تبلت 
ــر موردنظرتان  ــرار دهيد، از اتاق يا دفت ــان ق را مقابلت
ــقف و كف  ــه ها، س يك عكس بگيريد، ديوارها، گوش
ــتفاده از موضوعات  ــخص كنيد و در ادامه با اس را مش
سه بعدي پيش ساخته اي كه در نرم افزار قرار گرفته اند 
چيدمان را آغاز كرده و با استفاده از انواع كاغذديواري، 

كف پوش، پاركت و رنگ هاي موجود نيز به رنگ آميزي 
و طراحي ديوارها، سقف و كف بپردازيد.

امكان اندازه گذاري اتاق طبق مقياس هاي واقعي، 
ــه بعدي پيش ساخته در ابعاد  ــتفاده از موضوعات س اس
ــايل موردنياز براي  ــواع وس ــدي از ان ــي، بهره من واقع
دكوراسيون از جمله كتاب، قفسه، گلدان، قاب عكس، 
ــومينه، مجسمه و... بخشي از  ــتر، مجله، ش تابلو، پوس
ــت كه اين نرم افزار  صدها ويژگي منحصر به فردي اس

در اختيار شما قرار مي دهد.
مشاهده  طرح هاي ديگر كاربران، مطالعه مجالت و 

ــيون داخلي، اشتراك گذاري  مقاالت مرتبط با دكوراس
ــتانتان در شبكه هاي اجتماعي  طرح هاي شما با دوس
و مشاهده  نمونه كارهاي برترين طراحان دكوراسيون 
ــا اين برنامه در  ــت كه ب داخلي، از ديگر امكاناتي اس

اختيار شما قرار مي گيرد.
اين نرم افزار عالوه بر قابليت استفاده به صورت آنالين 
توسط مرورگر، روي دستگاه هاي مجهز به سيستم عامل 
ــت و مي توانيد با  اندرويد و آي.او.اس نيز قابل نصب اس
مراجعه به لينك هاي زير نسخه رايگان آن را دانلود كنيد. 

(لينك ها حساس به حروف كوچك و بزرگ)

طراحي و دكوراسيون داخلي با موبايل
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سخت افزار

1ـ ساده اما سريع

ــاده ترين ماوس  ــي  ما به س جايگاه اول رقابت موش
ــود هنوز هم  ــخص ش ــد تا مش ــر طراحي مي رس از نظ
ــترين  ــيك، بيش ــاده با دكمه هاي كالس ماوس هاي س
ــادگي تنها  ــي را دارند. البته س ــن كاراي ــه بهتري و البت
 Wireless Mouse M560 ــت كه ويژگي اي  نيس
ــيم  را در جايگاه اول قرار مي دهد؛ زيرا اين ماوس بي س
ــما مي دهد  ــا برد ده متري آزادي عمل زيادي را به ش ب
تا به فضاي كوچكي محدود نباشيد. حسگر اين ماوس 
ــما رقم  ــت 800dpi تجربه متفاوتي را براي ش ــا دق ب
ــا ويندوز 8  ــترين هماهنگي را ب ــد. M560 بيش مي زن
ــد در كمترين  ــك دكمه هاي آن مي تواني ــا كم دارد و ب
ــوي تنظيمات  ــا من ــه مترو ي ــن به صفح ــان ممك  زم
ــكرول اين ماوس نيز لمسي  ويندوز 8 برويد. دكمه اس
ــت و امكان سوآيپ بين كاشي هاي هوشمند ويندوز  اس
ــتگاه 145هزار  ــرار مي دهد. اين دس ــان ق را در اختيارت

تومان قيمت دارد.

2ـ موش متفاوت
اين محصول سال 2013، با تمام كنترل كننده هايي 
ــت،  ــه  در اين گزارش به آنها مي پردازيم متفاوت اس ك
ــتر از آن كه شبيه ماوس هاي رايانه باشد، شما  زيرا بيش
ــاز  ــت ايكس باكس مي اندازد. اين شبيه س ــاد كينك  را ي
سه بعدي به شما اجازه مي دهد رايانه تان را فقط با حركت 
 Leap Motion Controller .دست كنترل كنيد
ــيار باالتري دارد، اما همين  نسبت به كينكت دقت بس
حساسيت باعث مي شود محدوده حركتي شما كوچك تر 
شود و حتي در مقابل مانيتور در فاصله 50 سانتي متري 
قرار داشته باشيد. به نظر مي رسد اين ماوس 430 هزار 
توماني، چندان محصول كارآمد و جايگزين ماوس هاي 
ــل خوب  ــك مكم ــد ي ــا مي توان ــد، ام ــروزي نباش  ام

براي دستگاهتان به شمار آيد. 
ـ3ـ گربه ديوانه

ــد، بعيد است سروكله  هر جا صحبت از موش ها باش
گربه ها پيدا نشود. Mad Catz M.O.U.S. 9  كه جايگاه 
ــوم را به خود اختصاص داده است با ظاهري متفاوت  س
ــن مي تواند بشدت براي گيمرها جذاب باشد. اين  و خش
ــگر ليزري به صورت موازي  گربه ديوانه كه از چند حس
بهره مي برد، حساسيت و دقت بسيار بااليي دارد. حسگر 
اصلي اين ماوس بي سيم روي تمام سطوح، حتي شيشه 
ــي كار مي كند، اما ويژگي اصلي آن،  بخوب
ــه تا يك  ــت ك باتري اش اس
ــد و به  ــال عمر مي كن س
شارژ كردن احتياج ندارد. 
ــن موس يعني  در باالي اي
جايي كه كف دست شما قرار 
جابه جا  يك صفحه  مي گيرد، 
ــونده وجود دارد كه با ارتفاع  ش

ــي از كار با  ــما تنظيم مي شود تا خستگي ناش ــت ش دس
ماوس را كاهش دهد. اين گربه گرانقيمت، حدود 390 

هزار تومان ارزش دارد.
4ـ به شكل خودكار 

ــداد و خودكار  ــتيد كه م ــته افرادي هس اگر از آن دس
 Penclic Bluetooth ،هيچ وقت از دستتان نمي افتد
ــما ايده آل است. اين محصول،  Mouse B2 براي ش
ــاوس را انجام  ــه كار م ــت ك ــك خودكار بلوتوث اس ي
مي دهد. عالوه بر ظاهر و طراحي منحصر بفردش، اين 
دستگاه خودكاري شكل در نوك خود يك كره كوچك 

ــير حركت نشانگر  دارد كه با حركت دادن آن، مس
ــد. در بدنه قلم پنج  ــخص مي كني رايانه را مش

دكمه مختلف كار گذاشته شده است كه هر 
كدام نقش دكمه هايي مانند كليك راست، 

كليك چپ، اسكرول، سوآيپ، كات و 
ــت را انجام مي دهد. پايه اين  پيس

ــم 300 هزار توماني رابط  قل
ــت و به  ــا رايانه اس آن ب

پايه  ــيله همين  وس
شارژ مي شود.

5ـ جادوي اپل
ــاي كاربران ويندوز  يكي از بزرگ ترين محروميت ه
استفاده نكردن از مجيك ماوس اپل است. اين محصول 
ــه به كاربر  ــت ك ــي، تنها ماوس مولتي تاچ دنياس جادوي
ــد همزمان چند نقطه مختلف را لمس كند.  اجازه مي ده
ــاده و يكدست اين دستگاه كه با  طراحي سفيد رنگ، س
اليه اي براق پوشش داده شده، ظاهر آن را بسيار منحصر 
ــت و هيچ دكمه فيزيكي ندارد. اين ماوس  بفرد كرده اس

ــيم، برخالف ترك پد اپل، كليك چپ و راست را از  بي س
ــر خبري از دبل كليك معروف اپل  هم جدا كرده و ديگ
ــتگاه كامال لمسي است كه  ــت. سطح براق اين دس نيس
ــت در صفحه را ايجاد مي كند. با اين كه اين  امكان حرك
ماوس از حسگر ليزري حركتي نيز بهره مي برد، اما بيشتر 
مواقع براي انجام كارها احتياجي به جابه جا كردن ماوس 

نيست. انرژي ماوس اپل از طريق دو باتري قلمي تامين 
مي شود و حدود 235هزار تومان نيز قيمت دارد.

6ـ ماوس عمودي

از  ــي  يك  Evoluent VerticalMouse 4
ــت.  ــال 2014 بوده  اس ــن محصوالت س پرفروش تري
شايد عجيب به نظر برسد، اما اين ماوس برخالف تمام 
ماوس هاي دنيا دكمه هايش به صورت عمودي تعريف 
ــر به كاركردن با  ــده و طراحان آن معتقدند اگر كارب ش
ــيار راحت تر از قبل خواهد  اين ماوس ها عادت كند، بس
ــت  ــتگاه به صورتي اس ــود. طراحي عمودي اين دس ب
ــرار مي گيرند؛  ــچ در حالت عادي ق ــت و م كه كف دس
ــد. در اين حالت، توازن  ــت مي دهي انگار با يك نفر دس
مفاصل نسبت به ماوس هاي معمولي بهتر است و فشار 
كمتري به دست مي آيد. اين محصول صد دالري براي 
مك هاي اپل عرضه شده و هنوز پايش به ايران نرسيده 
است. باتري اين دستگاه تا سه ماه دوام مي آورد و فقط 

براي راست دستان طراحي شده است.
7ـ دردانه مايكروسافت

ــايل مورد نياز  ــت از رايانه، ويندوز و وس وقتي صحب
ــافت در ميان نباشد.  ــت، بعيد است پاي مايكروس آن اس
Microsoft Sculpt Mobile Mouse كه ظاهر 
ساده و بدنه اي كوچك دارد، يك ابزار الزم براي كساني 
است كه مي خواهند از تمام امكانات ويندوز استفاده كنند. 
هماهنگي بسيار باال با ويندوز 8 و همچنين قيمت بسيار 
ــب نزديك به 120 هزار تومان اين دستگاه در كنار  مناس
كيفيت ساخت بااليش از ويژگي هاي منحصربفرد ماوس 
مايكروسافت است. بدنه كالسيك و كوچك اين دستگاه 
با كمك حسگري با دقت 750dpi روان بودن، حركت 
ــادي تحت تاثير خود قرار داده  ــن ماوس را تا حدود زي اي

ــت تا كاربر بتواند براحتي  اس
ــا آن كار كند. اين  ب

ــيم  بي س موس 
ــه  هفت ــه  س
ــه  نگ ــارژ  ش

مي دارد.

80 دالري 8ـ تاچپد
ــت كه محصوالت جديدي با نام تاچ  چند سالي اس
ــده اند كه به نوعي كار ماوس را براي  پدها روانه بازار ش
كاربرانشان انجام مي دهند. اين دستگاه ها كه عملكردي 

ــا دارند،  ــاي لپ تاپ ه ــابه ترك پد ه مش
ــتر و  ــطح تماس بيش معموال با س

ــار كيبورد،  ــري در كن جايگي
ــبت  نس بهينه تري  كاربري 
ــاي لپ تاپ  ــه ترك پده ب
دارند. يكي از بهترين هاي 
  T650 ــوالت  اين محص

بي سيم،  دستگاه  اين  است. 
ــيار رواني دارد و تجربه اي مشابه كار كردن  عملكرد بس
با صفحات لمسي را براي شما تداعي مي كند. همچنين 
تعدادي حركات هوشمند مانند بزرگنمايي، كپي ، پيست، 
ــود.  ــتگاه اجرا مي ش اندو و 20 حركت ديگر با اين دس
T650 الجيتك 13 اينچي، دو هفته شارژ نگه مي دارد 
و  حدود 320 هزار تومان براي خريد آن بايد بپردازيد.

9ـ باب دل گيمرها

 G602 Wireless Gaming ــاوت طراحي متف
ــي را در  ــن كاراي ــود باالتري ــث مي ش Mouse  باع
بازي هاي رايانه اي داشته باشد. باتري اين ماوس براي 
250 ساعت بازي مداوم كفاف مي دهد و بي سيم بودن 
ــه هيچ وجه در عملكرد آن تاثير نمي گذارد. انرژي  آن ب
ــن مي كند اما نكته  ــاوس را دو باتري قلمي تامي اين م
ــت كه براي كاهش وزن مي توانيد فقط از  جالب آن اس
ــتفاده كنيد. 11 دكمه مختلف در همين  يك باتري اس
فضاي محدود جايگذاري شده تا بسياري از كارها را كه 
ــت به صورت همزمان هنگام بازي انجام دهيد  الزم اس
ــد. اين ماوس 290  ــن دكمه ها كنترل كني بتوانيد با اي
ــركت الجيتك، از شيارهاي تيتانيومي و  هزار تومان ش
ــيار سبك ساخته شده است تا در كنار  بدنه پليمري بس
ظاهري زيبا، از بدنه اي محكم و سبك برخوردار باشد.

10ـ ماوس باسيم
ــا متعلق به   ــت ده تايي م ــن جايگاه در فهرس آخري
ــدود  ــه ح ــت ك Corsair Vengeance M65 اس
210 هزار تومان قيمت دارد. اين ماوس برخالف ديگر 
ــيم براي ارتباط  ــاي اين رقابت هنوز هم از س ماوس ه

ــيله  ــتفاده مي كند و وس ــه اس با رايان
ــراي بازي هاي  ــي ب مخصوص

ــت.  ــن اس ــگ و اكش جن
ــي  محبوب ــاي  بازي ه
ــداي وظيفه و  مانند ن
مكس پين، هماهنگي 
ــا  ــي ب ــيار باالي بس
ــاوس دارند و  اين م

ــدد آن را  ــاي متع دكمه ه
به صورت پيشفرض روي منوي بازي خود قرار داده اند. 
ــازي را نيز براي شما مهيا  اين ماوس قابليت شخصي س
ــد و مي توانيد با توجه به نياز خود دقت ماوس را  مي كن
ــد پروفايل مختلف  ــم كنيد. همچنين مي توان چن تنظي
ــا در هر كدام، دكمه ها  ــراي اين ماوس تعريف كرد ت ب
ــته باشند. بدنه اين دستگاه از  كاربردهاي مختلفي داش
ــاخته شده و پشت برآمده آن كف دست را  آلومينيوم س

كامل پر مي كند.

با 10 ماوس  برتر رايانه آشنا شويد

برترين موش هاي دنيا
امير آقاطهراني

ــان مي آيد اين موش كوچك،  ــت. از زماني كه يادم ــاوس ابتدايي ترين راه ارتباطي ما با دنياي مجازي اس م
دستورهاي ما را روي صفحه نمايشگر رايانه  اعمال كرده است. اين وسيله كوچك كه نزديك به 30 سال از عمر 
آن مي گذرد، از اولين باري كه شركت زيراكس از محصول ابتدايي اش با نام trackball يا همان گوي غلتان 
ــتخوش تغييرات بسياري شده است. پس از اين كه شركت اپل، كاربرد امروزي اين دستگاه را  رونمايي كرد، دس
كشف و محصول بدون كاربرد زيراكس را به وسيله اي پركاربرد تبديل كرد، ماوس به عضو جدا نشدني رايانه ها 
ــگر ليزري به جاي گوي غلتان و جدا  ــتفاده از حس ــت. تحوالت زيادي مانند تعداد دكمه ها، اس ــده اس تبديل ش
ــيله كوچك در عمر سي ساله خود ديده، اما آنچه  ــيم از آن جزو ابتدايي ترين تغييراتي است كه اين وس ــدن س ش
ــت كه با آن كار مي كنند. ماوس هاي  ــتگاه را مهم مي كند، نحوه تاثيرگذاري آن در عملكرد كاربراني اس اين دس
ــران حرفه اي مانند طراحان و گيمرها دارند و نحوه قرار گيري دكمه ها در  ــه اي نقش مهمي در عملكرد كارب رايان
كنار سرعت، شكل بدنه و همچنين حساسيت اين دستگاه در كارايي آن تاثيرگذار است. در ادامه با ده موس برتر 

و متفاوت موجود در بازار آشنا مي شويد كه هر يك به نحوي نيازهاي كاربرانشان را برطرف مي كنند.
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با

توني هاوك مهمان كنسول هاي 
نسل 8 مي شود

توني هاوك، از بهترين و نامدارترين اسكيت بازان در 
ــاره كرده كه پس از چند  مصاحبه اي به اين موضوع اش
ــول بازها به عنواني از  ــال، باالخره دوباره چشم كنس س

سري بازي هاي توني هاوك روشن خواهد شد.
مدتي است توني هاوك در حال همكاري با اكتيويژن 
است. هنوز نام سازنده  اين بازي رو نشده است. آخرين 
عنواني كه از سري بازي هاي مزين به نام توني هاوك 
ــد، Pro Skater HD نام داشت و  به بازار عرضه ش

در شركت Robomodo ساخته شده بود.
بتازگي توني هاوك با شركت در آزمايش هاِوربُردي 
ــي ـ تخيلي (مانند  ــينماي علم حقيقي كه با الهام از س
ــده، در راس اخبار قرار  «بازگشت به آينده») ساخته ش
ــش «در قسمت جديد بازي توني هاوك  گرفت. او پرس
هاوربرد هم هست يا نه؟» را با «چراكه نه» پاسخ داد.

عالوه بر نسخه  كنسولي كه قرار است سال آينده براي 
ــر شود، يك نسخه   ــول هاي XOne و PS4 منتش كنس

مخصوص سيستم هاي همراه هم در دست توليد است.

 ارمغاني ديگر 
براي هواداران سوني

ــه»  ــوم به «پرس ــدي، موس ــوان MMO جدي عن
ــت. اين  ــاخت اس (Wander) براي PS4 در حال س
ــازار يك تفاوت  ــاي موجود در ب ــازي با ديگر بازي ه ب
اساسي دارد؛ قرار است در اين بازي هيچ نوع زد و خورد 
ــد. بازيكنان از چند زاويه   ــته باش و درگيري وجود نداش
ــب نقش هايي مانند درخت، گريفين يا  مختلف و در قال
ــر عقاب و تن شير)، موجودي  شير دال (موجودي با س

دريايي و... بازي خواهند كرد.
ــتال فلين، نويسنده و طراح شخصيت «پرسه»  كريس
ــازي زاده  ذهن  ــته كه اين ب ــن بالگ نوش در پلي استيش
ــه مي خواسته شاهد  ــت كه هميش ــون اس لوكي ِديويس
ــونت داستانش را  ــد كه بدون تمركز بر خش عنواني باش
روايت كند. پرسه بر مبناي تجربيات سفرهاي ديويسون 
ــر دنيا ساخته مي شود. اين بازي قرار است يك  به سراس
ــد كه تجربه اي  عنوان MMO (مولتي پلير كالن) باش
ــن ابتدا در  ــور ارائه مي كند. بازيك ــش و فضامح آرامبخ
بيشه اي به هوش مي آيد. از آنجا به بعد بايد با گردش در 
اطراف، سعي در يافتن جزئيات معما كرده و كم كم با كنار 
هم قرار دادن آنها به نتيجه برسد. او در اين راه مي تواند 

از تجربيات بازيكنان ديگر هم بهره بگيرد.
ــفر ظاهرا فقط يك سياحت ساده نيست، زيرا  اين س
ــايد صوت فريبنده   ــفرتان، ش ــازنده مي گويد: «در س س
ــنويد. اگر اين صداها را دنبال  خوانندگان اپرا را هم بش
ــت.  ــب ديگري خواهيد داش ــاف هاي جال ــد، اكتش كني
ــكل و اكتساب  ــافاتي مانند توانايي براي تغيير ش اكتش

راه هاي تازه تر براي جستجو در دنياي بازي.»
ــر و صداي  ــر امر برمي آيد كه اين بازي س از ظواه
ــفند امسال، غير  ــه» اس زيادي به پا خواهد كرد. «پرس
از كنسول نسل هشتم سوني، براي رايانه هاي شخصي 

نيز به بازار خواهد آمد.

خبر داغ

سياوش شهبازي

ــه   ــه عرص ــافت ب ــادي از ورود يوبي س ــان زي زم
جاه طلبانه  بازي هاي جهان باز مي گذرد. در اين مدت 
ــه گاهي مانند  ــي عرضه  كرده ك ــركت عناوين اين ش
توفاني سهمگين گرد و خاك كرده و هر كدام به نوبه  
ــرگرمي پديد آورده اند و  ــود انقالبي را در عرصه  س خ
بعضي ديگر هم با قدم هاي آرام، پا جاي پاي بزرگان 

گذاشته اند.
ــه الكترونيك آرتز را به عنوان  ــل پيش، هم دو نس
ــناختند، زيرا با استفاده  پول پرست ترين شركت مي ش
ــطحي،  ــي و عرضه  بازي هاي س ــاي اقتباس از نام ه
ــه براي  ــال آن ك ــي زد؛ ح ــه جيب م ــود كالن ب س
ــتر  ــكوه مي ماند. ظاهرا بيش بازيكنان فقط مالل و ش
شركت هاي بازيسازي از آن برنامه  مالي كه حتي خود 
ــالي است كم و بيش از آن  الكترونيك آرتز هم چند س
ــن از آن تصميمات  ــده و با عبرت گرفت رويگردان ش

خود را با هوشمندي بيشتري اتخاذ مي كنند.
امروز كپكام، اكتيويژن، يوبي سافت و چند كمپاني 
ــته اند. در موردي  ــه جمع اين گروه پيوس ديگر هم ب
مثل كپكام، اين موضوع به وضوح ديده مي شود و در 
مواردي مثل اكتيويژن و يوبي سافت شاهد نگرش هاي 
عقالني تري هستيم. استراتژي خاصي كه يوبي سافت 
ــادگي از  ــش گرفته، بس ــال در پي ــن چند س ــي اي ط
بازي هاي اخيرش قابل فهم است. فرنچايزهاي بزرگ 
ــركت (Farcry ،Assassin’s Creed و  اين ش
ــباهت هاي غيرقابل انكاري با  Watch Dogs) ش

يكديگر دارند. اكثرا از يك فرمول خاص براي سبك 
جهان باز خود بهره مي برند.

ــري فاركراي هنوز غرق اين دور  ــبختانه س خوش
ــده (اتفاقا سري AC از آن قرض ها گرفته  باطل نش
ــادي قابل  ــمت جديد آن هم تا حد زي ــت) و قس اس
ــازي چندان چنگي  ــتاني ب ــت. مراحل داس توصيه اس
ــتاني كه  ــه دل نمي زنند. در عوض، مراحل غيرداس ب
ــكيل مي دادند، به  ــراي 3 را تش ــره  رنگين فارك جوه
ــت و  ــي كه اهل گش ــان قوت حضور دارند و كس هم
ــه اي پهناور باشد، دست  ــف زير و بم نقش گذار و كش

خالي از دنياي آن برنمي گردد.
ــه اي خيالي واقع  ــتان بازي در كايرات، منطق داس
ــاي نپال رخ مي دهد. اين منطقه تحت نفوذ  در هيمالي
ــت كه در راسش پيگان مينگ  ــتبد اس يك رژيم مس
قرار دارد. نقش اول بازي Ajay Ghale است. يك 
ــراي پخش كردن  ــه  كايراتي ـ آمريكايي كه ب دورگ
ــفر كرده است.  ــد مادرش به كايرات س خاكستر جس
ــر جنگي بين مينگ و  ــري نمي پايد كه آِجي درگي دي
ــود. طريق زرين  گروه مقاومت «طريق زرين» مي ش
گروهي است كه مادر آجي در تشكيل آن سهيم بوده 
ــت. از اينجا با بازيكن است كه راه خود را انتخاب  اس
ــت شده و يكي  كند و با طريق زرين يا مينگ همدس

از پايان هاي مختلف بازي را مشاهده كند.
ــور كه بايد بازيكن را  ــير اصلي بازي آن ط خط س
درگير نمي كند. همان طور كه گفته شد، داستان بازي 
تكان دهنده است، اما از القاي پيامي قابل تامل عاجز 
ــت و بازي هاي  مي ماند. ديالوگ هايي در وصف سياس
ــي مفهومي خبر مي دهد؛  ــود كه از فضاي آن ادا مي ش
ــخنان در تضاد است  حال آن كه اصل بازي با اين س
ــاي تفريحي  ــتن فض ــه طور كلي همخواني نداش و ب
ــتان مفهوم گرايانه چندان به مذاق خوش  بازي با داس

آوازي در همين نزديكي

واقعيت هاي جنگي
مجيد رحماني

ــده  تا به حال در بازي هاي فراواني تالش ش
ــود و بندرت عناويني  ــيده ش جنگ به تصوير كش
ــود كه  ــدا مي ش ــد Valiant Hearts پي مانن
خارج از لباس سربازي كه براي نجات جان خود 
دنيا را به خاك و خون مي كشد، جنگ را از زاويه  

ديدي جديد و متفاوت تصوير كند.
ــت كه  This War of Mine عنواني اس
حدود ده روز از عرضه اش مي گذرد و اگر اسم آن 
ــماره هاي گذشته پيدا  ــتون بازي  هفته  ش را در س
ــت كه خيلي ناگهاني و  نمي كنيد، به اين دليل اس
بي خبر سر و كله اش پيدا شد. اين بازي را مي توان 
ــي از Papers, Please و  ــي تركيب ــه نوع  ب
ــتباه  ــت. اش ــر گرف  State of Decay در نظ
نكنيد، خبري از زامبي و دنياي آخرالزماني نيست.

همين قضيه در باورپذيرترشدن و ارتباط بيشتر 
مخاطب با بازي نقش مهمي دارد، زيرا چيزي كه 
در بازي مي بينيد مي تواند در همين دنياي عادي 
ــما نيز اتفاق بيفتد يا شايد بزرگ ترها كه  براي ش
ــته اند، نمونه   ــر گذاش ــگ تحميلي را پشت س جن
مشابه آن را تجربه كرده باشند يا حداقل اتمسفر 

بازي را بهتر درك كنند.

 Survival  ــبك بازي، بقا يا به  هر حال س
است و داستان آن در بستر جنگي داخلي در يك 
كشور خيالي رخ مي دهد و به جاي نمايش جبهه  
ــكالت افراد  ــتار جنگ، مصائب و مش نبرد و كش
ــگ را نمايش مي دهد تا  ــادي جامعه  درگير جن ع
مفهوم ويرانگري جنگ را نه فقط از جنبه  ظاهري 

بلكه روحي و رواني نيز دريابيم.
دو شخصيت اصلي بازي «برونو» و «پاول» نام 
دارند و شخصيت سوم نيز متغير است؛ در تجربه  ما 
يك خانم روزنامه نگار و يك آتش نشان اين نقش 
را به عهده گرفتند. كشور در جنگ و قحطي است، 
مردم عادي كه از آتش گلوله و برخورد مستقيم با 
دشمن در امان بوده اند، حاال با تهديدي خطرناك تر 
مواجه هستند، زنده ماندن در شرايط جنگ به اين 
معني كه آب و غذا كمياب است، دارو بسختي پيدا 

ــود و يافتن پناهگاه و تختي براي استراحت  مي ش
بسيار دشوار است. هدف شما در بازي تالش براي 
زنده نگه داشتن سه شخصيتي است كه در اختيار 

داريد.
ــب و روز دارد، شب ها  ــاختار ش گيم پلي دو س
ــراي يافتن تجهيزات، مواد  مي توانيد يك نفر را ب
ــه الزم مي دانيد به  ــالح و هرچيزي ك غذايي، س
ــتيد و دو نفر ديگر  ــا مناطق ديگر بفرس خانه ها ي
ــي از پناهگاه خود  ــا نگهبان ــتراحت ي را براي اس
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ازي

ــركت  ــريالي ش ــاي س ــتداران بازي ه ــر از دوس اگ
" Telltaleمثل مجموعه  The Walking Dead و 
ــيد، خبر خوب اين كه  The Wolf Among Us باش
ــمت از بازي جديد و پنج  انتظار مي رود اين هفته اولين قس
   Tales From the Borderlands قسمتي آنها يعني
منتشر شود. همان طور كه از اسم آن پيداست، اين عنوان 
ــت و  ــه مجموعه Borderlands  مرتبط اس كامال ب
ــتان آن وقايع بعد از شماره  دوم بازي را در سرزمين  داس

پاندورا دنبال مي كند.

ــوان رانندگي و دنياي باز  ــازي بعدي اين هفته عن ب
ــت كه  ــي The Crew اس ــافت يعن ــركت يوبي س ش
طبيعتا طرفداران اين سبك خيلي مشتاق هستند ببينند 
وعده هاي داده شده در مورد آن تا چه حد صحت دارد. 
ــما همراه دوستان خود مي توانيد آزادانه  در اين بازي ش
در تمام نقشه  آمريكا مسابقه دهيد و به صورت همزمان 
ــه درگير رقابت با ديگر كاربران پراكنده در  و بدون وقف
ــابقات انفرادي يا تيمي با آنها انجام  ــده و مس نقشه ش
ــه در صورت موفقيت قدمي رو به جلو  دهيد. ايده اي ك

در سبك رانندگي به شمار خواهد رفت.

سومين و آخرين بازي اين هفته نيز عنواني مستقل 
به نام Lumino City است كه سبك پازل ماجرايي 
ــي رود. نكته   ــمار م ــه  بازي Lume به ش دارد و دنبال
ــه ساله  ساخت  خارق العاده در مورد بازي كه به زمان س
ــبك هنري بازي است كه كامال به  ــده، س آن منجر ش
ــتفاده از كاغذ، كارت، چراغ ها و  ــتي و با اس صورت دس

موتورهاي مينياتوري طراحي شده است.

بازى هفته

ــتان هم كه گل سرسبد آن  نمي آيد. نقش منفي داس
محسوب مي شود، بيشتر بازي در غيبت به سر مي برد. 
ــازندگان عمدا يا سهوا نتوانسته اند از آن بهره   انگار س

الزم را ببرند.
پس از اين كه از قيد روايت نه چندان گيراي بازي 
ــه  عظيم بازي و غرق شدن در  رها شديد، نوبت نقش
ــمار آن است كه هر كدام به نوبه   ماموريت هاي بي ش
خود جذابيتي اساسي دارد. مثل فاركراي 3، گزينه هاي 
زيادي براي حل هر ماموريت وجود دارد. مي توانيد راه 

ــد، يا با بي پروايي تمام به  مخفي كاري را پيش بگيري
ــك بگيريد. مثال  ــد، يا از محيط كم ــمن بزني دل دش
ــت تكه اي گوشت به حيطه  استقرار دشمنان  كافي اس
پرت كنيد تا در اندك زماني يكي از گربه سانان درنده  
ــاكن جنگل به محيط حمله ور شده و دشمنانتان را  س
ــد با پرتاب يك كوكتل  ــدرد. در همان حال مي تواني ب
ــته را با  ــف، در عين بي رحمي، حيوان زبان بس مولوت
ــه وقتي به اين فكر  ــمنان، يكجا زغال كنيد. البت دش
ــس از دريدن  ــته پ ــه همان حيوان زبان بس ــد ك كني

ــما باز خواهد كرد،  ــمنان، آرواره هايش را براي ش دش
اين اقدام بيرحمانه، به نظر زيركانه خواهد آمد.

ــتيد، مي توانيد  ــانان راضي نيس اگر هم به گربه س
ــويد. در  ــگل ش ــاي درون جن ــي از فيل ه ــوار يك س
ــتفاده  خوبي از اين  ــاي بازي، اس ــي از ماموريت ه  يك
ــت كلفتان مي بريد. سوار بر اين ماموت زاده هاي  پوس
قدر، كنار زدن خودروهاي دشمن و به هوا پرت كردن 

پياده نظام هايشان واقعا لذتبخش است.
ــختي هاي خودش را  ــمت از بازي هم س اين قس
ــن بازي بدون  ــختي هاي اي دارد، اما هيچ كدام از س
ــي كاري، تير و  ــل مخف ــراي مراح ــت. ب راه حل نيس
ــد و در تنگنا مي توانيد ژتوني خرج  كمان افاقه مي كن
ــار يك همراه هوش مصنوعي كنيد. از آن بهتر،  احض
ــه همكاري دعوت  ــتانتان را ب مي توانيد يكي از دوس
كنيد. يكي از بزرگ ترين لذت هاي بازي آويزان شدن 
ــت؛ در حالي كه همدست تان ارتفاع  از ژيروكوپتر هاس
ــط آسمان هليكوپتر دشمن  مي گيرد. فرض كنيد وس
ــود، مي توانيد آن را با يك موشك  به شما نزديك ش
ــت تان شما را نزديك تر  از بين ببريد يا اين كه همدس

برده و از جلو با شاتگان خلبان هليكوپتر را بزنيد.
ــه  رانندگي  ــازي مي توان به گزين ــاي ب از مزيت ه
خودكار اشاره كرد كه در زمان تعقيب و گريز واقعا به 
ــاي آن مي توان به خودمختاري  كار مي آيد. از بدي ه
ــاس هويدا  ــازي براي تعيين نقاط هدف جديد، براس ب
ــدن آنها بر نقشه اشاره كرد كه اختيار را تا حدي از  ش

بازيكن سلب كرده و او را اذيت مي كند.
ــري بازي هاي فاركراي  در كل، اين قسمت از س
ــت. اگر  ــايند آكنده اس هم با فعاليت هاي عديده  خوش
ــتانش  ــتيد كه داس ــدن در دنيايي هس ــل غرق ش اه
ــدارد و مي خواهيد ژرفايش  ــان اهميت چنداني ن برايت
ــما را جذب كند، اين بازي مناسب سليقه شماست.  ش
ماموريت هاي جانبي بسيار زياد و فعاليت هاي متفرقه 
ــاي مختلف براي دوخت كوله   (مثل گرد آوري آيتم ه
ــاخت داروهاي موثرتر) حاال حاالها وقتتان  بهتر يا س

را بخوبي پر خواهد كرد.

ــاماندهي كنيد. شايان ذكر است شخصيت هاي  س
ــتي متفاوتي دارند؛ پس  ــف ظرفيت كوله پش مختل
ــعي كنيد فردي كه بيشترين ظرفيت  ــه س هميش
كوله پشتي را دارد به دنبال ملزومات خود بفرستيد 

تا با دست پرتري بازگردد.
ــول روز بايد به نيازهاي كاراكترهاي خود  در ط
پاسخ دهيد، مثال افراد خسته را بخوابانيد، زخمي ها 
ــا آب و غذايي براي  ــان كنيد ي ــا را درم و بيماره
ــنه تدارك ببينيد. البته اين تمام  ــكم هاي گرس ش

ــما در روز نيست، زيرا در پايگاه  مسئوليت هاي ش
ــتفاده از ابزار و مواد اوليه اي كه به دست  خود با اس
آورده ايد بايد به ساخت وسايل و تجهيزات مختلف 
اقدام كنيد كه بعضي از آنها خود نياز دارند كه ابتدا 
كارگاه تخصصي آنها را بسازيد. ضمنا با ارتقا دادن 
ــازيد مي توانيد  اين كارگاه ها و ابزارهايي كه مي س

كارايي آنها را بهبود بخشيد.
ــيد، دماي  عامل ديگري كه بايد نگرانش باش
هواست. در چند روز اول هوا نسبتا خوب است و به 
مشكل چنداني نمي خوريد، اما با سرد شدن هوا بايد 
ــاخت بخاري و همچنين تامين سوخت  اقدام به س
ــراي آن كنيد. همان طور كه  مثل چوب و كتاب ب
ــما در شب ها به ديگر مكان ها سرك مي كشيد،  ش
ممكن است دزدان هم به پناهگاه شما حمله كرده 
و عالوه بر دزديدن اجناس، افرادتان را هم زخمي 
ــت روزنه ها و  ــراي اجتناب از آنها بهتر اس كنند. ب
حفره هاي پناهگاه خود را بپوشانيد، اما اگر بيمار به 
همراه خود داشته باشيد چه؟ يا بايد اقدام به يافتن 
ــاخت كارگاه مرتبط به كشت و  دارو كرده يا به س

پرورش و نهايتا تهيه  دارو دست بزنيد.
ــه  تعامل پذير وجود  در هر محيط تعدادي نقط
ــي  ــتجوي آنها به اجناس دارد كه كاراكترها با جس
ــده  ــا گاهي با درهاي قفل ش ــت مي يابند، ام دس
ــاخت  ــويد كه باز كردن آنها به س نيز مواجه مي ش
ــي ــه  طالي ــاز دارد. نكت ــخص ني ــي مش ابزارهاي

ــت  ــي اس  This War of Mine انتخاب هاي
كه پيش رويتان قرار مي دهد. مواردي كه نه خوب 

ــما را قضاوت نمي كند.  ــتند و نه بد و بازي ش هس
براي نجات جان خود و دوستانتان حاضريد غذاي 
ــان را  ــته و اموالش ديگران را بدزديد يا آنها را كش
برداريد؟ وقتي در طول روز همسايه هاي باقي مانده 
ــراغتان مي آيند و از شما درخواست كمك كرده  س
يا پيشنهاد معامله مي دهند؛ پاسختان چيست؟ در 
ــت و رفيق غارتان از شدت بيماري  حالي كه دوس
ــي كه به اميد  ــت، آيا به كودكان ــال مرگ اس درح
ــان سراغتان  دريافت دارو براي نجات جان مادرش
ــح مي دهيد با مردم  ــد دارو مي دهيد؟ ترجي مي آين
ــرار كنيد يا به  ــل و صحبت ارتباط برق از راه تعام
ــالح؟ اولويت شما در چنين زماني از جنگ  زور س
ــته  ــت، مي خواهيد تختي براي خوابيدن داش چيس
باشيد يا غذايي براي خوردن و آبي براي نوشيدن يا 

سالحي براي غصب كردن دارايي هاي ديگران؟
ــك  گرافي ــا  ب  This War of Mine
ــاختار گيم پلي  ــاده  خود و س ــه، اما س واقع گرايان
ــي و رواني زيادي در  ــوال هاي اخالق زيبايش س
ــويق يا نكوهش  ــما بوجود مي آورد و مورد تش ش
ــتري بودن  ــان نمي دهد، به  هر حال خاكس قرارت
ــت. اگر بعد از مدت ها دلتان براي  ذات جنگ اس
يك عنوان تامل برانگيز تنگ شده و مي خواهيد با 
سلول هاي خاكستري مغزتان آشتي كنيد، تجربه  
ــما توصيه مي كنيم. هم قدرت  اين بازي را به ش
رهبري و مديريت بحران خود را درك مي كنيد و 
ــن ذات  هم تاحدودي به جنبه هاي تاريك يا روش

خود پي خواهيد برد.
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بررسى و مقايسه

ــنگين وزن  س نوت بوك هاي  ــوس  ايس امسال 
ــا طراحي نوين  ــري G را ب و قدرتمند جديد س
ــخت افزار تجهيز كرده است كه  و بهترين س
 مي توانند براحتي حتي سنگين ترين بازي هاي 
ــد. طراحي  ــرا كنن ــدي را نيز اج ــه بع س
 ،G56JK ــوس ــاپ ايس ــژه لپ ت وي
ــتگاه  به دوام، كارايي و زيبايي دس
ــد. برخالف  ــك فراواني مي كن كم
ــوري،  ــاي بازيخ ــر لپ تاپ ه ديگ
ــه صورت  ــتگاه ب ــه اين دس ــام بدن تم
ــت و تنها قسمت  يكدست، خاكستري اس
ــه، لوگوي ASUS روي قاب  قرمز رنگ بدن
ــت. جنس بدنه آن از آلومينيوم صيقلي  بيروني اس
است كه استعداد جذب بسيار بااليي براي چربي و اثر 
انگشت دارد. با وزني 3 / 2 كيلوگرم، تقريبا نصف وزن نسل 
قبلي لپ تاپ هاي مخصوص بازي شركت ايسوس وزن دارد و 

ضخامتش 34 ميلي متر است. 
صفحه نمايش

يكي از ويژگي هاي منحصر به فرد لپ تاپ  G56JK، صفحه نمايش مات است كه با بهره مندي از 
 روشنايي باال زواياي ديد عالي افقي و عمودي را ارائه مي كند. دقت تصوير فول اچ.دي دستگاه كه معادل

ــفاف و تميزي ارائه مي كند. اين صفحه نمايش  ــل است، تصاوير بسيار ش 1080× 1920 پيكس
ــيار  ــفاف تر و واقعي تر بس 6 / 15 اينچي و ضد انعكاس نور، پنل IPS دارد كه به خلق تصاوير ش

كمك كرده است. 
پردازنده گرافيكي و بلندگوها

از لحاظ پردازنده گرافيكي، اين دستگاه جدا از تراشه تعبيه شده Intel HD 4600 پردازشگر 
ــول انويديا دارد كه با حافظه هاي دو و  ــري مكس گرافيكي GeForece GTX 850M  س
ــفانه حافظه گرافيكي نوع DDR3 قدرت اين لپ تاپ را  ــود. متاس چهار گيگابايتي توليد مي ش
ــتر لپ تاپ هاي مخصوص بازي در اين روزها از حافظه گرافيكي  ــت. بيش ــوال برده اس  زير س
ــد. كيفيت  ــردازش گرافيكي مي بخش ــتري به پ ــد كه قدرت بيش ــتفاده مي كنن GDDR5 اس

بلندگوهاي استريو اين دستگاه، كامال رضايت بخش است.
صفحه كليد و تاچ پد

ــل مي كند و تا  ــردي را به كاربر منتق ــاس منحصر به ف ــپ با صفحه كليد G56JK احس تاي
ــت.  ــركت Razer اس حدودي يادآور صفحه كليد هاي حرفه اي لپ تاپ هاي مخصوص بازي ش

اندازه تاچ پد بزرگ و مناسب است و كيفيت بااليي دارد.
سخت افزار و باتري

ــده  ــوس، يكي از قدرتمندترين لپ تاپ هاي توليد ش لپ تاپ مخصوص بازي G56JK ايس
ــتگاه از پردازنده Core i7 4710HQ شركت اينتل با  ــت. اين دس ــوي اين شركت اس از س
فركانس 5 / 2 گيگاهرتز نيرو مي گيرد كه در صورت نياز با استفاده از قابليت توربو بوست مي تواند 
ــار 12 گيگابايت حافظه رم،  ــز افزايش دهد. در كن ــي خود را تا 5 / 3 گيگاهرت ــس پردازش  فركان
يك ترابايت هاردديسك، باتري شش سلولي ليتيوم يون با ظرفيت 56 وات ساعت و شارژدهي 

چهار ساعتي مي تواند براحتي پاسخگوي نيازهاي هر كاربري باشد.
مزايا: طراحي منحصر به فرد، بدنه مات كه اثر انگشت و گرد و غبار را جذب نمي كند، كيفيت 
ــاخت خوب، سيستم خنك كننده قدرتمند و كم صدا، كيفيت و روشنايي باالي صفحه نمايش،  س
نور پس زمينه صفحه كليد، سخت افزار قدرتمند و ايده آل براي اجراي بازي هاي سنگين، پورت ها 

و اتصاالت فراوان، كيفيت خوب بلندگوها و ارزش باال در برابر قيمت پرداختي.
 USB 2.0 معايب: فاقد پورت

قيمت: حدود سه ميليون و 890 هزار تومان

ــدY500، اين  ــبتا قدرتمن ــري لپ تاپ هاي نس ــد از س بع
ــانه اي و مخصوص  ــدم در راه لپ تاپ هاي چند رس بار لنوو ق
بازي سري Y5070 گذاشته است. اين دستگاه ها به صورتي 
طراحي شده  كه نه تنها قدرت سخت افزاري بااليي دارند، بلكه 
ــبت به قيمت مناسبي  از طراحي زيبايي نيز بهره برده اند و نس
ــاب  ــراي هم رده هاي خود به حس ــد، رقيبي جدي ب ــه دارن ك
ــي از قوي ترين مدل ها  ــوو Y5070 يك ــد. لپ تاپ لن مي آين
ــگر گرافيكي  ــت كه از پردازش ــزو معدود لپ تاپ هايي اس  و ج
NVIDIA GeForce GTX 860M استفاده مي كند و 
ــت و لنوو با استفاده  يكي از قوي ترين هاي موجود در بازار اس
از اين چيپ گرافيكي، براي رقباي ديگر خود، شمشير را از رو 

بسته است. 
طراحي و ساخت

ــاخص ترين تغييراتي است كه  ــري Y50 از ش طراحي س
ــاره كرد، بدنه آلومينيومي صيقلي آن تقريبا  مي توان به آن اش
ــت. از طرفي، ضخامت  ــن و مدرن به آن داده اس ظاهري خش
ــبتا كم 4 / 2 كيلوگرمي  ــتگاه و وزن نس كم 22 ميلي متري دس
ــت. معموال براي  ــوي خود جلب كرده اس آن كاربران را به س
ــه كار مي برند.  ــگ قرمز ب ــوص بازي رن ــاي مخص لپ تاپ ه
ــده و نور پس زمينه  ــتفاده ش ــز از اين رنگ اس در Y5070 ني
ــاب آلومينيومي  ــت. ق ــد آن هم به همين رنگ اس صفحه كلي
ــيب دارد و ناخودآگاه  ــش آن، از دو طرف كمي ش صفحه نماي
ــابقه اي را به ياد كاربر  ــين هاي مس ــمت جلويي ماش طرح قس
مي اندازد. در پايين صفحه نمايش، خروجي سيستم خنك كننده 
ــتگاه قرار دارد كه اين سيستم در اين لپ تاپ بسيار بهينه  دس

طراحي شده و هوا را به خوبي به خارج هدايت مي كند. 
صفحه نمايش

ــاي  ــز صفحه نمايش ه ــري Y5070 ني ــاي س لپ تاپ ه
ــت مي تواند ويژگي مهمي  ــي مات دارند. اين مزي 6 / 15 اينچ
ــد. زاويه ديد عمودي  ــراي لپ تاپ هاي مخصوص بازي باش ب
ــد. رنگ ها و  ــه دل نمي زن ــاد چنگي ب ــش آن زي صفحه نماي
درخشندگي تصاوير با توجه به صفحه نمايش مات اين لپ تاپ 
بسيار رضايت بخش است. تمام اين مشخصات با صفحه نمايش 

فول اچ.دي با رزولوشن تصوير 1080×1920 توليد مي شود. 
بلندگوها

بلندگوهاي Y5070 ساخت شركت JBL و كيفيت صداي 
بسيار خوبي داشته و از صداي بلند و شفافي برخوردار است. 

صفحه كليد و تاچ پد
ــره اي خود ملقب به  ــراي توليد صفحه كليدهاي جزي لنوو ب
ــوالت ايده آلي  ــه براي تايپ كردن محص Accu-Type ك
هستند، شهرت جهاني دارد. صفحه كليد Y5070 نور پس زمينه 
دارد كه در سه حالت مختلف قابل تنظيم است و از فرمان هاي 

چند لمسي به خوبي و با حساسيت باال پشتيباني مي كند. 
سخت افزار و باتري

ــا رده قيمتي  ــوره اي ب ــاپ چند منظ ــر لپ ت ــون كمت اكن
ــت  Y5070 در بازار موجود اس

ــخت افزار  كه چنين س

ــوو Y5070 از پردازنده اينتل  ــد. لن ــه كن ــدي را ارائ  قدرتمن
Core i7 4710HQ بهره مي برد. اين پردازنده چهار هسته 
اصلي و چهار هسته پردازشي مجازي دارد كه با فركانس 5 / 2 
ــتر،  گيگاهرتز پردازش مي كند و در صورت نياز به قدرت بيش
ــن فركانس را به حالت تقويت توربو (Turbo Boost) تا  اي
ــش مگابايت حافظه نهان  5 / 3 گيگاهرتز افزايش مي دهد و ش
(Cache) دارد. 16گيگابايت حافظه رم DDR3 اين دستگاه 
شايد در ميان لپ تاپ هاي مخصوص بازي كمي پايين محسوب 
ــود. البته حافظه رم آن قابل ارتقاست و تا 32 گيگابايت رم  ش
ــتيباني قرار مي دهد. سرعت گردش ديسك سخت  را مورد پش
ــرعت گردش  ــزايي دارد، اما س در اجراي روان بازي تاثير بس
ــخت Slim يك ترابايتي اين  5400 دور در دقيقه ديسك س
لپ تاپ، نسبت به هاردديسك هاي سرعت باالي 7200 دور 

ــخت ديگر رقبايش كم است. البته در اين  در دقيقه ديسك س
مدل پيشرفتي كه حاصل شده، حافظه تركيبي (هيبريدي) آن 
است بجز هاردديسك، يك حافظه SSD هشت گيگابايتي نيز 

درون دستگاه قرار گرفته است.
ــگر  ــاپ Y5070، پردازش ــوت لپ ت ــه ق ــترين نقط بيش
گرافيكي قدرتمند آن است. يكي از جديدترين پردازشگرهاي 
ــتم  ــل هش ــول (Maxwell) نس ــري مكس ــي س گرافيك
ــت  ــار گيگاباي ــا چه ــا ب GeForce GTX 860M انويدي
ــن از حافظه  ــك گرفت ــه با كم ــت ك ــه اختصاصي اس حافظ
ــت. گرچه ــت قابل افزايش اس ــش گيگاباي ــتگاه تا ش  رم دس

ــت، اما انرژي  ــده قدرتمند اس ــك پردازن  GTX 860M  ي
ــود مصرف مي كند  ــبت به مدل هاي قديمي تر خ كمتري نس
ــود. با  ــارژدهي باتري مي ش و اين امر موجب افزايش زمان ش
ــي مي توانيد تمام  ــما براحت اين پردازنده قدرتمند گرافيكي ش

بازي هاي سنگين جديد را با بهترين كيفيت اجرا كنيد.
ــخت افزار  ــات، س ــش Full HD م مزايـا: صفحه نماي
ــل، ارزش باال در مقابل قيمت  ــوي، پورت ها و اتصاالت كام ق

پرداختي
ــرعت  ــك با س ــوري، هاردديس ــو ن ــد دراي معايـب: فاق

5400RPM
ــه ميليون و  ــون و 250 هزار تا س ــه ميلي قيمت: حدود س

600 هزار تومان باتوجه به مدل و سخت افزار

G56JK و ايسوس Y5070 بررسي و مقايسه 2 لپ تاپ لنوو

لپ تاپ هاي بازيخور شمشير را از رو بسته اند
جواد ودودزاده

ــراي بازي هاي رايانه اي، امروز يكي از مالك هاي تصميم گيري  قابليت اج
در انتخاب لپ تاپ هاست. بسياري از لپ تاپ ها با قدرت پردازش قابل توجه نيز 
هنوز قادر به اجراي بازي ها با تنظيمات باال نيستند. بر اين اساس، شركت هاي 

توليدكننده لپ تاپ چند سال است كه ساخت نوت بوك هاي مخصوص بازي 
 ،Lenovo ،Razer ،MSI  ــركت هايي مانند ــروع كرده اند. تاكنون ش را ش
ــاالي مخصوص بازي توليد  ــاي رده ب Alienware  و ASUS لپ تاپ ه
كرده اند. اين لپ تاپ ها از كيفيت ساخت، سيستم خنك كننده، سخت افزار بهينه تر 
ــا براحتي از ميان ديگر لپ تاپ هاي  ــر و طراحي بهتري برخوردارند ت و بادوام ت

مالتي مديا يي كه حتي سخت افزاري پرقدرت تر دارند، قابل تشخيص باشند. اين 
روزها تنوع محصوالت در عرصه لپ تاپ به قدري زياد شده كه كاربران براحتي 
ــتند و براي انتخاب، به جستجوي  ــتگاه مورد نظر خود نيس قادر به انتخاب دس
ــه  فراوان يا كمك گرفتن از افراد متخصص نياز دارند. در اين مطلب با مقايس

دو مدل معروف و نسبتا ارزان از اين لپ تاپ ها به بررسي آنها مي پردازيم.

Lenovo Y5070 لپ تاپ ASUS G56JK لپ تاپ
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امنيت

3 روش غيرمستقيم رديابي آنالين

مواظب حريم خصوصي خود باشيد
سارا بصيري

گزينه مربوط به ميزان مشاهدات، يك مؤلفه اصلي 
ــت كه تبليغات را با موضوعاتي  در تبليغات هدفمند اس
ــاره  ــتجوهاي خود در وب به آنها اش ــراد در جس كه اف
ــازد. تبليغات هدفمند معموال رتبه   كردند، منطبق مي س
ــبت به تبليغات غيرهدفمند دارند. كوكي ها  باالتري نس
ــت و به وسيله مرورگر ذخيره  كه فايل هاي داده اي اس
ــتجوگر  ــوند، مدت ها براي رديابي رفتارهاي جس مي ش
ــر براحتي  ــا يك كارب ــدند، ام ــتفاده مي ش كاربران اس
ــد. روش هايي كه  ــاك يا قفل كن ــد كوكي را پ مي توان
ــه اين منظور  ــتند، ب ــي آنها هس محققان در حال بررس
ــته  ــده اند كه امكان رديابي پايدار وجود داش طراحي ش
باشد. اين تحقيقات پرسش هايي را همراه داشته است از 
قبيل اين كه كاربران تا چه حد آگاه هستند كه اطالعات 

آنها در حال جمع آوري است؟ 

تكنيك هاي پيشرفته رديابي
محققان دانشگاه هاي لوئيون در بلژيك و دانشگاه پرينستون، 
 (go.pcworld.com / researchers) ــود ــه  خ در مقال
ابراز اميدواري كرده اند كه يافته هاي آنها به حمايت هاي 
ــركت هايي  ــئوليت پذيري براي ش ــر و افزايش مس بهت
منجر مي شود كه از تكنيك هاي رديابي بيگانه استفاده 
ــازوكارهاي رديابي ارائه  مي كنند. آنها اظهار كرده اند س
ــت كه كنترل و  ــرفته اس ــده از اين جهت پيش داده ش
تشخيص آنها دشوار بوده و در مقابل قفل شدن و پاك 

شدن نيز مقاوم است.

اثر انگشت كانواس
Canvas  ــت ــي از اين تكنيك ها كه اثر انگش يك
ــواس مربوط به  ــط برنامه  كاربردي كان ــام دارد، از واس ن
مرورگرهاي وب، براي رسم يك تصوير نامرئي و استخراج 
اثر انگشت از رايانه شخص استفاده مي كند. تصور مي شد، 

كانواس  اثرانگشت 
ــار  ب ــن  اولي ــه  ك

ــه اي  ــال 2012 در مقال س
ــتفاده نشود، اما  ــد، توسط وبسايت ها اس ارائه ش
ــايت برتر،  ــايت از بين صدهزار وبس 5000 وبس
ــتفاده مي كنند.  95  ــون از اين تكنيك اس اكن

ــواس كه  ــت كان ــد كدهاي اثرانگش درص
ــده، از سايت  ــتفاده ش ــايت ها اس در وبس
ــه  ــده ك ــه ش AddThis.com گرفت

ــركت مخصوص تبليغات آنالين و  يك ش
ابزارهاي رديابي وب است.

كوكي هاي هميشگي 
ــي به  ــايت ها از روش ــان دريافتند برخي وبس محقق
ــپاونينگ (respawining) استفاده مي كنند  نام رس
ــانه اي  ــي مانند نرم افزار چندرس ــه در آن فناوري هاي ك
ــده است كه  ــازي ش Adob’s flash طوري پياده س
ــراي كوكي ها كه  ــوان جايگزيني ب ــوان از آنها به عن بت
ــي  ــتفاده كرد. طبق بررس ــت، اس ــدن اس قابل پاك ش

 ،(go.pcworld.com / evercookies) محققان 
اين كوكي هاي هميشگي، سازوكار هاي رديابي بشدت 
ــايت هاي معتبر براي به  ــت كه از سوي س مقاومي اس
ــتفاده مي شود.  دام انداختن عمليات عمدي كاربران اس
ــايت از ده هزار  ــپاوند فلش در 107 س ــاي رس كوكي ه

سايت برتر يافت شده اند.

همگام سازي كوكي ها 
ــا ي ــا  كوكي ه ــازي  همگام س ــه  ك ــوم  س  روش 

ــوط به  ــام دارد، مرب Cookie syncing ن
ــتعار  ــه آي.دي هاي مس ــت ك ــي اس دامنه هاي
مربوط به كاربران را به اشتراك مي گذارند. اين 
ــناخته  عمليات باعنوان انطباق كوكي ها نيز ش
مي شود و راه حلي است براي سياست هايي كه 
جهت برقراري امنيت، جلوي سايت ها را 
ــتقيم به كوكي هاي  براي دسترسي مس
ــن انطباق هايي  ــر مي گيرد. چني يكديگ
ــازي موثر تبليغات براي  براي هدفمندس

فروش آنها در حراج هاي آنالين بسيار مفيد است. 
ــا مي تواند  ــازي كوكي ه ــان معتقدند همگام س محقق
تقويت كننده  نقض مسائل خصوصي باشد، زيرا شركت ها 
ــينه   ــامل پيش ــگاه داده هاي خود را كه ش ــد پاي مي توانن

جستجوي كاربران است با يكديگر ادغام كنند. 
اين به اشتراك گذاري اطالعات از ديد عموم پنهان 
ــه روز بر لزوم  ــان معتقدند روزب ــت. از اين رو محقق اس
ــي كه براي افزايش نظارت بر رديابي آنالين  چالش هاي

صورت گرفته، افزوده مي شود.
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كارگاه

امير عصاري

يكي از مطالبي كه همواره به آن پرداخته شده جيلبريك 
محصوالت اپل است. اين بار نيز با توجه به ارائه محصوالت 
ــاني هاي مختلف روي  ــل و به روزرس ــز اپ  جنجال برانگي
ــتان قديم  ــم براي اپل دوس ــم گرفتي آي.او.اس 8 تصمي
ــده اند،  ــع اپلي ها اضافه ش ــه بتازگي به جم ــاني ك و كس
ــري 8/0 و 8/1 را آموزش  ــدار آي.او.اس س جيلبريك پاي
ــا نرم افزار قدرتمند Pangu روي  دهيم. اين جيلبريك ب
ــود. پيش از هر چيز براي  بيشتر آي ديوايس ها اجرا مي ش
كساني كه تازه به جمع كليكي ها پيوسته اند يا بتازگي يكي 
از محصوالت اپل را خريده اند و با اصطالحات اپل از جمله 
جيلبريك آشنايي ندارند، به طور خالصه برخي ويژگي ها و 

اصطالحات مختص محصوالت اپل را معرفي مي كنيم.

 (iOS)آي.او.اس
ــتباهات كاربران اپل و البته ديگر  يكي از رايج ترين اش
ــتفاده  ــتم عاملي بجز ويندوز اس ــي كه از سيس محصوالت
ــان مربوط  ــتم عامل دستگاهش مي كنند، به معرفي سيس
ــياري از كاربران دستگاه هاي هوشمند براي  مي شود. بس
ــتگاه خود از كلمه  ويندوز كمك  معرفي سيستم عامل دس
ــي من  ــوان مثال مي گويند: ويندوز گوش مي گيرند! به عن
ــيد ويندوز يكي از انواع  ــت. توجه داشته باش آي.او.اس اس
ــور مجزا يك  ــت و آي.او.اس نيز به ط ــتم عامل اس سيس
ــمار مي رود. پس فراموش نكنيد تلفن  سيستم عامل به ش
همراه و تبلت شما به سيستم عاملي با نام آي.او.اس مجهز 

است.
تا امروز آخرين نسخه منتشر شده از اين سيستم عامل، 
ــت و بسياري از محصوالت اپل از آن  آي.او.اس 8,1,1 اس

پشتيباني مي كنند. 

جيلبريك
ــتم عامل اپل با به كارگيري روش هاي حفاظتي  سيس

ــعي مي كند از فايل هاي سيستم عامل حفاظت  مختلف س
ــما  ــب در افزايش امنيت اطالعات ش ــد و به اين ترتي كن
ــتم حفاظتي اپل روي  ــت. در حالتي كه سيس نيز موثر اس
آي.او.اس فعال است شما نمي توانيد نرم افزارهاي خارج از 
ــگاه محصوالت نرم افزاري اپل را روي دستگاه خود  فروش
نصب كنيد و اعمال تغييرات در تنظيمات سيستمي دستگاه 
نيز امكان پذير نخواهد بود، زيرا انجام هريك از اعمال اشاره 
شده ممكن است موجب بروز اشكال در عملكرد دستگاه و 

كاهش امنيت اطالعات شما شود.
ــك  ــل را جيلبري ــي در اپ ــد حفاظت ــن س ــور از اي عب
 (jailbreak)مي گويند. جيلبريك كردن به نوعي فرار از 
ــاخته است. درست  ــت كه اپل براي كاربران س زنداني اس
است كه اين زندان براي افزايش امنيت كاربر طراحي شده 
ــت، اما بسياري از كاربران مخالف اين عقيده هستند و  اس
ــده  ــت دارند با جيلبريك كردن، برنامه هاي كرك ش دوس
نصب كنند يا با تغيير در تنظيمات سيستمي دستگاه خود، 

امكانات زيادي را به آن اضافه كنند.

انواع جيلبريك
جيلبريك در حالت كلي سه نوع است: جيلبريك ناپايدار 
ــدار (Semi-tethered) و  نيمه پاي  ،(Tethered) 
ــتر موارد كاربران با  ــدار(Untethered)  كه در بيش پاي
ــت از جيلبريك  ــر و كار دارند كه عبارت اس دو نوع آن س

ناپايدار و پايدار.
ــتگاه  ــدن دس در جيلبريك ناپايدار با هر بار خاموش ش
ــام مجدد عمليات  ــه رايانه و انج ــه اتصال آن ب مجبور ب
جيلبريك خواهيد بود، زيرا در غير اين صورت سيستم عامل 
ــود و عمال دستگاه تا زماني كه  دستگاه شما بوت نمي ش
ــود و عمليات بوت روي آن انجام نشود  به رايانه وصل نش

غيرقابل استفاده خواهد بود.
جيلبريك نيمه پايدار اين مشكل را رفع كرده و دستگاه 
شما پس از هر بار خاموش شدن براي روشن شدن نيازي 
ــن شدن دستگاه  ــت، اما پس از روش به رايانه نخواهد داش

ــاده و اوليه يك تلفن همراه در اختيار شما قرار  امكانات س
مي گيرد و خبري از برنامه هاي كرك شده يا تغييرات اعمال 

شده روي تنظيمات سيستمي نخواهد بود.
ــت كه به طور كامل  جيلبريك پايدار تنها گزينه اي اس
آزادي شما از زندان را فراهم مي كند. در اين حالت شما مثل 
ــر از تلفن همراه يا تبلت خود استفاده  روز اول بدون دردس
ــن، بهره مندي از تمام قابليت هاي  مي كنيد و عالوه بر اي
دستگاه، سركشي به همه فايل ها و تنظيمات سيستمي و 
قابليت نصب برنامه هاي كرك شده نيز در اختيار شما قرار 

مي گيرد.

 (Cydia) سيديا
سيديا نرم افزاري است كه مي توانيد آن را روي تمام 
ــتگاه هاي جيلبريك شده مشاهده كنيد. پس از فرار  دس
ــاز داريد. اين نرم افزار ابزارها،  ــيديا ني از زندان اپل به س
ــياري را در خود  برنامه ها و توييك هاي (Tweak) بس
ــا مي توانيد كارهاي  ــت كه به كمك آنه جاي داده اس
ــام دهيد.  ــمند خود انج ــتگاه هوش ــي روي دس مختلف
ــت كه  ــا نرم افزار appstore اين اس ــيديا ب تفاوت س
ــتر برنامه ها و توييك هاي سيديا به اعمال تغييرات  بيش

ــتفاده از امكانات هسته سيستم عامل مي پردازند و  و اس
ــيديا  ــد نرم افزارهاي پولي اپل نيز با س تقريبا 99 درص
ــت. فراموش  ــگان قابل دريافت و نصب اس به طور راي
ــيديا با  نكنيد نصب برنامه ها از منابع غيرمعتبر مانند س

ريسك هاي امنيتي همراه است.

توييك هاي سيديا
ــراي اعمال  ــي كه ب ــا و ابزارهاي ــياري از برنامه ه بس
تغييرات در تنظيمات سيستم عامل و افزايش قابليت هاي 
ــرار مي گيرند،  ــما ق ــتم عامل آي.او.اس در اختيار ش سيس
توييك (Tweak) نامگذاري شده و در سيديا به اين نام 

شناخته مي شوند.
توييك هاي سيديا از سورس هاي مختلفي قابل دريافت 
ــوند؛  ــتر آنها به صورت رايگان عرضه مي ش ــت و بيش اس
ــا را بخريد  ــود دارند كه  بايد آنه ــا توييك هايي نيز وج ام
ــما مي توانيد با مراجعه به سورس هاي ديگر به برخي  (ش

توييك هاي پولي نيز به صورت رايگان دسترسي يابيد).

سورس هاي سيديا
دسترسي به توييك هاي سيديا از سورس ها امكان پذير 
ــورس همانند يك مغازه يا بازار است. شما با  است. هر س
ــن آدرس ها از اينترنت  ــورس ها (اي اضافه كردن آدرس س
قابل دريافت است) مي توانيد به محصوالت عرضه شده در 

هر سورس دسترسي داشته و از آنها استفاده كنيد.

ريستور، آپگريد، دانگريد
سه واژه  ريستور، آپگريد و دانگريد كمي براي كاربران 
ــه واژه به  ــل گيج كننده اند. مفهوم اين س ــوالت اپ محص

اختصار عبارت است از:
آپگريد: (Upgrade) به روزرساني سيستم عامل فعلي 

دستگاه به آخرين نسخه يا نسخه اي جديدتر.
ــخه   نس ــي  ــد: (Downgrade) بازگردان دانگري
ــتم عامل به نسخه  قبلي است كه  به روزرساني شده  سيس
ــياري از كاربران پس  ــار داريد. به عنوان مثال بس در اختي
ــاهده  مشكالت آن  ــخه  8، با مش ــاني به نس از به روزرس

سيستم عامل را به نسخه  7 دانگريد كردند.
ريستور: (Restore) عمليات نصب سيستم عامل روي 
تلفن همراه و تبلت هاي اپل را ريستور كردن مي نامند. به 
ــتفاده از نرم افزار  ــما با اس ــارت دقيق تر هنگامي كه ش  عب
آي تونز يا ديگر روش ها فايل سيستم عامل را دانلود كرده 
و آن را روي دستگاه خود نصب مي كنيد، عمليات ريستور 
ــتور كردن  ــتر موارد ريس ــردن را انجام داده ايد. در بيش ك
ــخه  موجود امكان پذير است، اما برخي  فقط به آخرين نس
ــخه هاي قبلي را نيز در  ــتور به نس نرم افزارها قابليت ريس

اختيار شما قرار مي دهند.

اصطالحاتي ميان اپلي ها

صفر تا 100 جيلبريك

ــك و ديگر اصطالحات  ــون كه با جيلبري اكن
مرتبط با آن آشنا شديد، وقت آن رسيده با استفاده 
از نرم افزار قدرتمند Pangu خيلي سريع و ساده 

سيستم عامل آي.او.اس را جيلبريك كنيد.
پيش از جيلبريك به اين موارد توجه كنيد:

 ـ رمزعبور يا پين كد روي دستگاه را غيرفعال 
كنيد و با مراجعه به iCloud در بخش تنظيمات، 
ــت Find my iPhone  را نيز غيرفعال  قابلي

كنيد.
ـ  حالت پرواز (Airplane mode) را فعال كرده و نرم افزار آي تونز نسخه 12 به 

بعد را نيز روي رايانه  خود نصب كنيد.
ـ  مطمئن شويد آي.او.اس 8 يا 1 / 8 ريستور شده به وسيله آي تونز روي دستگاه شما 

نصب است. چنانچه با استفاده از قابليت OTA (آپديت 
خودكار از اينترنت توسط گوشي همراه) آي.او.اس را از 
ــد ابتدا فايل  ــاني كرده ايد،  باي ــخه 7 به 8 به روزرس نس
ــي آي.او.اس 8 را دانلود كرده با آي تونز يا بخش  نصب
ــتگاه   Restoreدر نرم افزار Pangu، آن را روي دس
ــتور كنيد. (جيلبريك روي به روزرساني هاي  خود ريس

انجام شده توسط OTA امكان پذير نيست.)
ــود  ــتگاه خ ــده در دس ــره ش ــات ذخي ـ از اطالع
ــويد  ــن ش ــرده و مطمئ ــه ك ــتيبان تهي ــخه پش نس
ــده روي آن جزو  ــتم عامل نصب ش ــتگاه و سيس  دس

اين فهرست باشد:

دستگاه هاي پشتيباني شده: آيفون 6، 6 پالس، S4 ،5 ،5C ،5S، آيپد1، 2، 3، 
4، اير، اير2، ميني1، ميني2، ميني3 و آيپاد تاچ 5

سيستم هاي  عامل  پشتيباني شده: 8، 8,0,1، 8,0,2 و 1 / 8.
ــخه از نرم افزار  ــه لينك http: /  / en.pangu.io مراجعه كرده و آخرين نس 1ـ  ب

 Panguرا دانلود كنيد.
  Run as Administrator ـ روي آيكون اجرايي نرم افزار كليك راست كرده گزينه  2

را انتخاب كنيد.
ــود را با كابل به  ــتگاه آيفون، آيپد يا آي اد تاچ خ ــراي نرم افزار، دس ــس از اج 3ـ  پ
ــك كنيد. در ادامه گزينه   ــرده و روي گزينه  Start Jailbreak كلي ــه متصل ك رايان
ــره به نمايش درآمده كليك كرده و منتظر بمانيد تا پس از   Already didرا در پنج

چند بار ري استارت شدن دستگاه، عمليات جيلبريك به پايان برسد.
  Jailbreak succeededــام ــاهده  پيغ ــا اتمام مراحل باال در صورت مش 4ـ  ب
 ،Panguدستگاه شما جيلبريك شده و مي توانيد آيكون
 Cydiaرا روي دستگاهتان مشاهده كنيد. (با اجراي 
سيديا و اضافه كردن سورس ها مي توانيد از توييك هاي 

مختلف سيديا روي دستگاهتان بهره مند شويد.)
نكتـه: در اين نسخه از نرم افزارPangu ، نرم افزار 
سيديا نيز همراه با عمليات جيلبريك روي دستگاه شما 
ــتگاه خود را  ــود. چنانچه پيش از اين دس  نصب مي ش
 fh Pangu جيلبريك كرده ايد و سيديا روي آن نصب 
نيست، نيازي به جيلبريك مجدد نداريد. تنها كاري كه 
بايد انجام دهيد اجراي نرم افزار Pangu روي دستگاه 

هوشمندتان و فشار گزينه  Install Cydia است.

جيلبريك 
آســـان 
و ســريع
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كارگاه

جواد ودودزاده

ــزي ميني  ــه رايانه هاي رومي ــا اين ك ــن روزها ب  اي
 (mini-PC) و ميني رايانه ها (barebone) نيمه آماده
ــهم بزرگي  ــود را در بين كاربران باز كرده اند و س ــاي خ ج
ــاص داده اند،  ــه خود اختص ــرف رايانه ها را ب ــازار مص از ب
ــفانه در كشور ما هنوز كاربران فقط كيس هاي حجيم  متاس
ــتر مواقع به  ــر را به عنوان رايانه قبول دارند. در بيش و جاگي
ــخت افزاري  ــنده قطعات س علت بي اطالعي كاربر يا فروش
ــتند، داخل كيس كنار  ــبي كه اصال با هم جور نيس نامناس
ــد با توجه به  ــوند و در نهايت نمي توانن ــمبل مي ش هم اس
هزينه صرف شده و برق زيادي كه مصرف مي كنند كارايي 
ــيار نازيبا و جاگير  ــند. اين كيس ها بس ــبي داشته باش مناس
ــر و صداي زيادي نيز ايجاد كرده و در فصل  ــتند و س  هس
ــط منزل يا  ــد در محي ــاي بيش از ح ــا توليد گرم ــا ب  گرم
ــايل  ــالف انرژي وس ــي و ات ــب كار اضاف ــر كار، موج دفت

خنك كننده مي شوند. 
ــازي به رايانه هايي با  ــتر مواقع كاربرها اصال ني بيش
ــا را فقط براي  ــاال ندارند و آنه ــدرت رايانش خيلي ب ق
ــناد يا پخش  ــت و گذار عادي در وب و ويرايش اس گش
فايل هاي موزيك و ويدئو يا اجراي بازي هاي رايانه اي 
ــه كار مي برند كه به هيچ  ــطح پايين ب ــاده و س خيلي س
ــنگيني نيستند. بنابراين بيشتر نيروي  عنوان كارهاي س
رايانشي بالقوه اي كه در اين سخت افزارهاي قوي وجود 
دارد و مبالغ اضافي كه براي آنها صرف شده بالاستفاده 

مانده و به هدر مي رود. 
ــاده NUC اينتل يكي از  رايانه هاي ميني نيمه آم
ــاخت اين نوع رايانه هاست كه از  ــيار خوش س انواع بس
ــي و قدرت پردازش خوبي برخوردار بوده و قيمت  طراح
مناسبي نيز دارند. اين ميني رايانه به صورت يك كيس 
ــت عرضه مي شود  كوچك نيمه آماده به اندازه كف دس
ــامل مادربورد و پردازنده اي با گرافيك تعبيه  كه فقط ش
شده است كه شما بايد مقداري حافظه رم و يك فضاي 
ــخت يا وضعيت جامد به  ــك س ذخيره داده از نوع ديس
ــب كنيد. اين  ــراي آن خريداري و نص ــور جداگانه ب ط
ــه نوع پردازنده با سه سطح  ــه مدل با س رايانه  كه در س
ــي متفاوت در بازار موجود است،  با قيمت  قدرت پردازش
مناسب و كاركرد بي صدا و مصرف برق بسيار كم خود، 
ــك هاي اطالع رساني،  ــرگرمي خانگي، كيوس براي س
ــي و كارهاي عادي  ــگاه هاي تجاري و مطبوعات نمايش
روزمره واقعا عالي است. در ادامه با اسمبل كردن آنها از 

پايه و به صورت قدم به قدم آشنا مي شويد.

انتخاب مناسب
اولين مرحله براي جمع كردن ميني رايانه نيمه آماده 
ــبي از  ــري براي انتخاب مدل مناس NUC، تصميم گي
آن متناسب با نيازها و انتظارات شماست. NUC مانند 
ــبتا كاملي از  همه طراحي هاي ديگر اينتل، مجموعه نس
قابليت ها و سخت افزار مناسب را در قالب كيسي كوچك 
ــدل اول اين ميني رايانه ها  ــت. م در خود جمع كرده اس
ــت،  ــلرون اينتل با قدرت رايانش پايين اس پردازنده س
ــته اي ــه پردازنده دو هس ــط آن مجهز ب ــد وس نوع ح

Core i3-4010U با قيمت يك ميليون و 170 هزار 
ــده Core i3-3217  آن با  ــت. نوع پردازن تومان اس
ــرعت سيكل  قيمت يك ميليون و 350 هزار تومان، س
ساعت 8 / 1 گيگاهرتزي از سري آيوي بريج اينتل دارد. 
ــي مجازي  ــته پردازش اين مدل با قابليت ايجاد دو هس
ــراي انجام تمام  اضافي (Hyper-Threaded)، ب

ــب  كارهاي روزمره و پخش فايل هاي مالتي مديا مناس
ــوم آن كه حتي مي توان با آن كارهاي نه  است. نوع س
چندان سنگين گرافيكي انجام داد و بازي هاي رايانه اي 
ــبتا قدرتمند  ــا پردازنده نس ــز اجرا كرد، ب ــط را ني  متوس
و ــون  يك ميلي ــت  قيم ــا  ب  Core i5-3427U 

700 هزار تومان به بازار عرضه مي شود.

قطعات سخت افزاري و ابزار الزم
ــه نوع ميني PC نيمه آماده ان.يو.سي  1ـ يكي از س

اينتل باتوجه به انتخاب و بودجه شما
ــت  ــاژول رم چهار گيگابايتي يا هش ــدد م 2ـ دو ع

گيگابايتي باتوجه به بودجه شما
ــا درايو  ــا درايو SSD ي ــك ي ــك هارد ديس 3- ي
ــت جامد mSATA با ظرفيت ذخيره مورد نظر  وضعي

متناسب با بودجه  شما
ــوي ظريف يا ست  ــتي فيليپس چهارس 4ـ  پيچ گوش

پيچ گوشتي ساعتي

مراحل كار
ــف ـ خارج كردن مادربورد از كيس: براي اين كار  ال
ــي را  ــمت زيرين كيس ان.يو.س بايد چهار عدد پيچ قس
ــن آن را جدا  ــاز كرده و پنل زيري ــاز كنيد. كيس را ب ب
ــورد را روي  ــدد پيچ ريزي كه مادرب ــه ع كنيد. حاال س
كيس نگه داشته باز كرده و بدون دست زدن به قطعات 
ــورد را از لبه ها بگيريد و از كيس  الكتريكي مدار، مادرب

خارج كنيد. 

ــنايي با قطعات: پردازنده، هيت سينك و فن  ب ـ آش
ــرف از مادربورد  ــوط به آن در يك ط ــده مرب  خنك كنن
ــي قرار دارند كه به سرمايش اكتيو سيستم نياز  ان.يو.س
 PCI Express است. يك پايانه اتصال يا اسالت ميني
براي اتصال كارت وايرلس، يك عدد اسالت پي.سي.آي 
ــپرس اندازه كامل براي متصل كردن درايو ام.ساتا  اكس
ــالت رم SO-DIMM براي اتصال دو  و دو عدد اس
ــي، در نزديك هيت  ــت گيگابايت ماژول رم چهار يا هش
سينك خنك كننده انفعالي (پسيو) نزديك سوكت خالي 

هدرهاي پنل جلويي واقع شده است. 

ــي به تهيه رم از  ــما براي ان.يو.س ج ـ نصب رم: ش
 DDR3 ــوع لپ تاپي نياز داريد. حافظه رم بايد از نوع ن

ــا 1600 مگاهرتز  ــرعت 1333 ي PC3-10600 با س
ــرعت باالتر بهتر  ــاژول رم با س ــلما م ــد. البته مس باش
ــه مي توانيد در ميني رايانه  ــت. حداكثر مقدار رمي ك  اس
ــي نصب كنيد، 16 گيگابايت  است. نصب رم  ان.يو.س
در اين رايانه درست مشابه لپ تاپ است. به اين صورت 
ــه مطابق عكس به صورت زاويه دار ماژول هاي رم را  ك
وارد شيار اسالت حافظه مي كنيد و پس از آن به آرامي 
ــار وارد مي كنيد تا با صداي كليك مانندي  روي رم فش

در محل مخصوص خودش جا بيفتد. 

ــيم هاي اتصال و كارت وايرلس: اينتل  د ـ نصب س
ــوي طراحي معروف  ــاخت رايانه ان.يو.اس از الگ در س
ــالح فرا ـ جمع و جور  ــه uCFF كه مترادف با اصط ب
ــت. از  ــت، پيروي كرده اس (ultra-compact) اس
همين رو برخي اجزاي  آن روي همديگر قرار گرفته اند. 
از جمله اين قطعات كارت وايرلس و كارت ام. ساتاست 
ــري روي هم قرار مي  گيرند.  ــه با فاصله يك ميلي مت ك
ــتم ان.يو.سي گنجانده شده  كارت وايرلس همراه سيس
است. براي شروع شما بايد كارت وايرلس را نصب كنيد. 
ــت و فقط بايد كارت را وارد سوكتش  اين كار ساده اس
ــار دهيد تا جا بيفتد. سپس سيم سياه  كرده و كمي فش
ــخص  ــه محلي كه روي بورد با كلمه Main مش را ب
شده، متصل كرده و سيم سفيد را به محلي كه با كلمه 
"Aux مشخص شده، متصل كنيد. كارت وايرلس رايانه 
ــي قدرت خوب و دامنه بورد وسيع و مناسبي را  ان.يو.س

در منزل و محل كار ارائه مي كند.

ــي  ــردن فضاي ذخيره: در ان.يو.س ـــ ـ متصل ك ه
ــك  ــما براي فضاي ذخيره داده بين درايوهاي ديس ش
ــاتا حق انتخاب  ــخت لپ تاپي، وضعيت جامد و ام. س س
ــاتا و وضعيت جامد  ــاي ام. س ــورد هارده ــد. در م داري
ــرعت آنها را با ظرفيت  ــت انواع مرغوب و پرس بهتر اس
ــرعت  ــاب كنيد. انواع پرس ــاز خود انتخ ــب با ني متناس
ــرعت  ــاي وضعيت جامد رابط كاربري فوق پرس درايو ه
  (SATA 6GB / s) ــش گيگابايت بر ثانيه ــاتاي ش س
ــرده و براي  ــي متصل ك ــاتاي ان.يو.س ــه درگاه س را ب
ــاتا پايانه اتصال  ــره داده ام س ــاي ذخي ــال درايوه  اتص
 پي.سي.آي اكسپرس اندازه كامل (فول سايز) سيستم را 

به كار ببريد.

ــتم: پس از اين  ــدوز و آزمايش سيس ــب وين وـ  نص
ــي پيچ كرده  ــورد ر ا داخل كيس ان.يو.س كارها مادرب
ــته و  ــر جايش گذاش ــس آن را س ــن كي ــل زيري و پن
ــك درايو نوري  ــد. حاال با ي ــش را محكم كني پيچ هاي
ــرده با اتصال يو.اس.بي يا  خارجي (اكسترنال) لوح فش
فلش ديسك سيستم عامل مورد نظر خود و درايورهاي 
قطعات سيستم را نصب كنيد. دست آخر، ان.يو.سي را با 
ــه صفحه نمايش متصل كرده، كابل  كابل HDMI ب
ــتگاه را  ــور آن را به پريز برق زده و كليد پاور دس آداپت
ــود. اگر ويندوز درست باال آمد،  فشار دهيد تا روشن ش
ــت. حاال  ــده اس ــمبل صحيح انجام ش همه مراحل اس
ــي نصب  ــد نرم افزارهاي خود را روي ان.يو.س مي تواني

كرده و از كار و بازي با آن لذت ببريد.

سرهم كردن ميني رايانه نيمه آماده ان.يو.سي اينتل 

چگونه قطعات ميني رايانه را به يكديگر متصل كنيم
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ترفند

مديريت پادكست ها
ــايت يا وبالگ است كه  ــت همچون يك س ــت ها (پادكس مديريت پادكس

ــر مي كند)، از  مطالب را برخالف متن به  صورت فايل هاي صوتي منتش
ديگر امكاناتي است كه اين نرم افزار در اختيار شما قرار مي دهد. 
ــد از روش زير كمك  ــه اين بخش مي تواني ــي ب براي دسترس

بگيريد:
ــت پخش  /   نوار كناري از  ــويد نمايش فهرس 1ـ مطمئن ش
ــه  Playlist را از اين منو  ــد. (گزين منوي View فعال باش

كليك كرده يا كليدهاي Ctrl+L را فشار دهيد)
ــاوس  م ــانگر  نش ــزار،  نرم اف ــپ  چ ــمت  س ــوار  ن در  2ـ 

ــش  ــون + به نماي ــا آيك ــد ت ــود را روي Podcasts ببري خ
  Rssــرده و لينك ــك ك ــون كلي ــن آيك ــپس روي اي ــد. س درآي
ــك ــال لين ــوان مث ــد. (به عن ــان را وارد كني ــت موردنظرت  پادكس
  http://www.radiopayam.ir/programmes/feed/3

ــو  ــروزي رادي ــش نيم ــت بخ ــه پادكس ــوط ب  مرب
پيام است)

ــت شما به برنامه اضافه  3ـ اكنون پادكس
شده و براحتي مي توانيد به محتواي ارائه شده 

روي پادكست انتخابي خود گوش كنيد.

مبتدي

امير عصاري

نرم افـزار VLC يـا همـان VLC media player يكـي از محبوب تريـن 
نرم افزارهاي پخش فايل هاي چندرسانه اي اعم از موزيك و ويدئو به شمار مي رود. 
اين نرم افزار رايگان اسـت و مستقل بودن آن از سيستم عامل به شما اين امكان 
را مي دهـد در سيسـتم هاي عامل مختلفي مانند ويندوز، مـك، توزيع هاي مختلف 

لينوكس، اندرويد و آي.او.اس از آن استفاده كنيد.
تقريبا مي توان گفت هر فايلي كه قابل پخش شـدن باشـد بـا اين نرم افزار 
VLC پخش مي شـود، فرقي ندارد فايل شـما چه كدكي داشـته باشـد يا با چه 
دستگاهي ضبط شده باشد. اگر يك پخش كننده نرم افزاري در دنيا وجود داشته 

باشد كه فايل چندرسانه اي شما را ضبط كند، مي توانيد با اطمينان 99/9 درصد 
از VLC نيز بخواهيد آن فايل را پخش كند.

ايـن نرم افزار مملو از امكاناتي اسـت كه صدها 
قابليـت مختلـف را هنـگام پخـش فايل هـاي 
صوتي و تصويري در اختيار شـما قرار مي دهد. 
بسـياري از اين امكانات با كمي جستجو ميان 
منوهاي برنامه قابل اسـتفاده است و احتماال با 
آنها آشنا هستيد، اما امكانات پنهان ديگري نيز 
در ايـن برنامه وجـود دارند كه ايـن هفته قصد 

داريم آ نها را به شما معرفي كنيم.
دانلـود ويدئوهـاي يوتيوب، ضبـط فيلم هاي 
درحـال پخـش، فيلمبـرداري از صفحه نمايـش 

رايانـه، تبديـل فايل هـاي ويدئويي بـه فرمت هاي 
ديگـر، ضبط تصاويـر از وب كم و مديريت پادكسـت هاي 
اينترنتـي از جملـه قابليت هـاي پنهاني اسـت كه VLC در 

اختيار شما قرار مي دهد.

ذخيره ويدئو از يوتيوب
ــوب روش ها و  ــره ويدئوهاي يوتي ــراي ذخي ب
نرم افزارهاي مختلفي وجود دارد، اما وقتي نرم افزار 
VLC روي رايانه  شما نصب باشد به هيچ يك از 
روش هاي موجود نيازي نخواهيد داشت، زيرا اين 
ــاي موردنظرتان را از هر  ــه مي تواند ويدئوه برنام
سايتي براي شما ذخيره كند. براي انجام اين كار 

به روش زير عمل كنيد:
1ـ ويدئوي موردنظرتان را انتخاب كرده و آدرس آن را از نوار آدرس مرورگر انتخاب و در حافظه موقت 

(https://www.youtube.com/watch?v=??? براي مثال) .كپي كنيد (Clipboard)
2ـ نرم افزار VLC را اجرا كرده از منوي Media روي Open Network Stream كليك كنيد.

3ـ آدرس ويدئو كپي شده در مرحله  يك را در كادر موردنظر وارد و روي Play كليك كنيد.
ــك كرده و در پنجره  جديد پس از انتخاب  ــوي Tools روي Codec Information كلي 4ـ از من
تب General از پايين صفحه در كادر Location كليك راست كرده و Select All را انتخاب كنيد. 

در ادامه نيز آدرس انتخاب شده را كپي كنيد.
ــاهده مي كنيد ويدئوي  ــي كنيد. مش ــوار آدرس مرورگر كپ ــه  4 را در ن ــده در مرحل ــي ش 5 ـ آدرس كپ
ــو و انتخاب گزينه  ــت روي ويدئ ــد با كليك راس ــود. اكنون مي تواني ــتقيم پخش مي ش ــما مس  موردنظر ش
Save Video As آن را روي رايانه ذخيره كنيد. (مي توانيد آدرس كپي شده را در نرم افزارهاي مديريت 

دانلود نيز وارد كنيد تا فايل ويدئو دانلود شود)

حرفه اي تبديل فرمت
تبديل فرمت فايل هاي صوتي و تصويري از ديگر امكاناتي است كه VLC در اختيار شما قرار مي دهد، البته 
 ،OGG ،Mp3 اين بخش بيشتر به تبديل فرمت هاي ويدئويي مي پردازد، زيرا فرمت هاي صوتي آن عبارتند از
CD ،Flac كه محدود است. برخالف فرمت هاي محدود صوتي، فرمت هاي مختلف ويدئويي در بخش تبديل 
فرمت گنجانده شده است و شما مي توانيد ويدئوهاي خود را براي پخش در انواع دستگاه هاي هوشمند همچون 

آيفون، آيپد، دستگاه هاي اندرويدي، سايت هاي پخش آنالين ويدئو همچون يوتيوب و... ذخيره كنيد.
1ـ پس از اجراي نرم افزار و مراجعه به منوي Media روي Convert/Save كليك كنيد.

2ـ پس از انتخاب تب File از پنجره  File Selection روي Add كليك كرده و فايل هاي دلخواه 
خود را در برنامه فراخواني كنيد.

3ـ روي گزينه  Convert/Save كليك كنيد.
ــت  ــش Profile فرم بخ در  4ـ 
ــرده و در بخش  ــاب ك ــد را انتخ مقص
 Destinationنيز مسير ذخيره سازي 
فايل جديد روي هارد ديسك را انتخاب 

كنيد.
ــك روي Start عمليات  5 ـ با كلي
تبديل فايل آغاز شده و با توجه به حجم 
ــس از چند دقيقه  ــما، پ فايل انتخابي ش
فايل تبديل شده روي هارد ديسك رايانه  

شما ذخيره مي شود.

مبتدي

فيلمبرداري از دسكتاپ
ــود دارد كه هركدام  ــكتاپ وج ــراي فيلمبرداري از دس ــاى فراواني ب نرم افزاره
ــت بخواهيد  ــرار مي دهند. گاهي ممكن اس ــما ق ــات متعددي را در اختيار ش امكان
به شكل خيلي ساده از دسكتاپ رايانه  خود فيلم بگيريد. براي انجام اين كار ساده به 

دانلود نرم افزارهاي جانبي نيازي نداريد و مي توانيد از VLC كمك بگيريد.
1ـ پس از اجراي نرم افزار از منوي Media روي Open Capture Device كليك كنيد.

2ـ منوي مقابل گزينه Capture Mode را باز كرده و Desktop را انتخاب كنيد.
ــواه خود تغيير دهيد. (15 فريم در ثانيه براي  ــداد فريم در هر ثانيه) را به دلخ ــش frame rate (تع 3ـ بخ

فيلمبرداري از دسكتاپ مناسب است، اما اگر تصوير روان تري را نياز داريد مي توانيد عدد 30 را انتخاب كنيد)
ــرده و از منوي به نمايش درآمده  ــي كه در كنار گزينه play وجود دارد كليك ك ــكان كوچك 4ـ روي پي

Convert را انتخاب كنيد.
 mp4 ــنهاد مي كنيم گزينه ــت خروجي موردنظرتان را انتخاب كنيد. (پيش ــش Profile فرم 5ـ  در بخ

را انتخاب كنيد)
ــرفته تري در فرمت  ــات در بخش profile مي توانيد تغييرات پيش ــا كليك روي آيكون تنظيم نكتـه: ب

انتخابي اعمال كنيد.
ــده را مشخص كرده و در  ــازي ويدئوي فيلمبرداري ش ــير ذخيره س 6 ـ در بخش Destination مس

نهايت روي Start كليك كنيد.
ــده و پنجره  نرم افزار VLC به نواروظيفه ويندوز  ــا كليك روي Start عمليات فيلمبرداري آغاز ش 7ـ ب
منتقل مي شود. شما مي توانيد براي خاتمه دادن به عمليات فيلمبرداري پنجره  نرم افزار را فرا خوانده و گزينه 

Stop را از آيكون هاي موجود در پايين سمت چپ نرم افزار فشار دهيد.

متوسط

با امكانات پنهان نرم افزار VLC آشنا شويد

VLC ترفندهايي براى
99/9 درصد  ننينان ييد با اطم ددي ييتوان ي

ها

 

ي 
ش 

اي 
سـتهاي 
VLC در Cه ههك
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كليك شما

ــان را جواب مي دهيد؟ قبال هم  ــوال هاي آس ــما فقط س حميدرضا: ش
ــتادم ولي جوابي نگرفتم. وقتي مرورگر اينترنت  ــوال را فرس برايتان اين س

اكسپلورر را باز مي كنم پيغامي به اين صورت نمايش داده مي شود:
Continue to this website (not recommende)

 وقتي هم كه روي آن كليك مي كنم و وارد سايتي مانند ياهو مي شوم 
هنگام ارسال ايميل نمي توانم فايلي را همراه با متن ارسال كنم. فايرفاكس 

هم كال وارد ياهو نمي شود.
 جنـاب آقـاي حميدرضـاي عزيـز، مـا همـواره سـعي 
مي كنيم به تمام پرسـش ها پاسـخ دهيـم اما با توجه بـه حجم زياد 
پرسـش هاي ارسـالي كاربران و فضاي محدود كليـك نمي توانيم به 
تمام آنها پاسخ دهيم. همچنين بارها ذكر شده است تنها به مواردي 
پاسـخ داده مي شـود كه نام و نام خانوادگي فرد سوال كننده نيز ذكر 
شـده باشـد! پس به ما حق بدهيد وقتي بخواهيم برخي سـواالت را 
به دليل محدوديت فضاي كليك پاسـخ ندهيم و ابتدا از پرسش هايي 
صرف نظر كنيم كه بدون ذكر مشـخصات فرسـتنده براي ما ارسـال 
شده اند. متاسفانه شما نيز نام خود را عنوان نكرده ايد و نام حميدرضا 

را نيز از آيدي ايميل شما تشخيص داديم. 
دربـاره پيغام خطايي كه برايتان به نمايش درمي آيد توجه داشـته 
باشيد كه اين پيغام مربوط به گواهينامه هاي امنيتي سايت ها مي شود. 
اصوال گواهينامه امنيتي ياهو مشكلي ندارد و نبايد چنين خطايي براي 
شـما نمايش داده شـود اما حاال كه با اين مشكل مواجه هستيد چند 

احتمال وجود دارد كه به شرح زير است:
1ـ ممكن اسـت تاريخ و سـاعت رايانه  شـما به هم ريخته باشد. 

نمايش اشتباه ساعت و تاريخ مي تواند باعث اين خطا شود.
2ـ ممكن اسـت رايانه  شـما آلوده به ويروس باشد. اين ويروس 
با هدايت شـما به صفحات جعلي قصد سرقت رمز عبور شما را دارد 
و مرورگـر نيـز گواهينامه جعلي را شناسـايي كرده و به شـما اخطار 
مي دهـد. پيشـنهاد مي كنيـم هرچـه سـريع تر رايانه  خـود را با يك 

ويروس ياب قدرتمند بررسي كنيد.
درباره مشـكل بـا مرورگر فايرفاكـس نيز مطمئنـا گواهينامه هاي 
امنيتي مشكل ساز هستند و تفاوت در صرف نظر از اصالت گواهينامه ها 
در اينترنت اكسـپلورر و فايرفاكس موجب دسترسي نداشتن به ياهو 

مي شود.
توجه: لطفا در سـواالتي كه براي ما ارسـال مي كنيد عالوه بر ذكر 
نام و نام خانوادگي، نسـخه  سيسـتم عامل مورد اسـتفاده و نسـخه  
نرم افزار مورد بحث را نيز دقيقا قيد كنيد، زيرا در هر سيسـتم عامل و 

هر نسخه از نرم افزار ممكن است پاسخ متفاوت باشد.

مهرداد موسـي رضا: من يك برنامه مخفي كننده  ip را دانلود و نصب 
ــن پرديس گيم  ــتم از برنامه آنالي ــتفاده نكردم. وقتي خواس ــردم اما اس ك
استفاده كنم، اخطار وارد شدن با آي پي كشور ديگر را داد. حاال آي پي من 
تغيير كرده و بيشتر برنامه هاي آنالين من بايد با آي پي ايران وصل شوند. 
ويندوزم را عوض كردم. تنظيمات اينترنت را هم ريست كردم اما نشد. چند 
ــم  ــد. اس راهنما درباره تغيير دادن آي پي در اينترنت خواندم اما باز هم نش
ــت. چطور آي پي  برنامه اي كه دانلود كردم Platinum Hide IP اس

خودم را به حالت اول برگردانم؟
 هنگام اسـتفاده از روش هاي نرم افزاري، آدرس آي پي 
شما تغيير نمي كند اما با اتصال به پراكسي سرورهاي مشخص شده 
در مرورگر، آدرسـي كه براي سـايت ها ارسال مي شود آي پي حقيقي 
شـما نخواهد بود. اين نرم افزار نيز همين روش را دارد. چنانچه شما 
نرم افـزار را حذف يا ويندوز را دوباره نصب كنيد، به هيچ وجه امكان 
ندارد آي پي شـما به طور خودكار تغييـر كند يا به حالت اول برنگردد. 
ايـن احتمـال وجود دارد كه شـما ويندوز جديـد را روي ويندوز قبلي 
نصب كرده باشـيد و نرم افزارهاي نصب شده روي ويندوز به صورت 
فعال باقي مانده باشـند. در اين شـرايط اين نرم افزار همچنان فعال 
اسـت يا آي پي هاي سرور پراكسـي را روي مرورگر رايانه  شما فعال 

كرده و همچنان اين سرور پراكسي فعال است.
براي بررسـي ايـن موضـوع مرورگر اينترنـت اكسـپلورر را اجرا 
كنيـد كليـك   Internet Options Tools روي  منـوي  از   كنيـد، 

 Lan روي   Connection تـب  انتخـاب  از  پـس  نهايـت  در  و   
"Settings كليك كرده و مطمئن شـويد عالمت چك مارك كنار گزينه  

Use a proxy server for your lan غيرفعال باشد.

توجه داشـته باشيد بسـياري از نرم افزارهاي پنهان كننده آي پي 
همزمـان بـا شـروع ويندوز اجـرا شـده و به طـور خـودكار عمليات 
پنهان سـازي آدرس آي پي و اتصال به سرورهاي پراكسي را به اجرا 
درمي آورند. با مشـاهده نرم افزارهاي نصب شـده روي سيستم عامل 
وجـود ايـن برنامه ها را روي رايانه بررسـي و در صـورت نياز آنها را 

حذف كنيد.

ــه  رامين رحمتي از خرم آباد: من يك هارد 500 گيگابايتي دارم كه س
درايو دارد و تمام آنها پيش از خراب شدن به فرمت NTFS بودند. اولين 
ــومين درايو هارد من مشكلي نداشت اما دومين درايو هنگام باز شدن  و س
پيغام خطا مي داد. براي رفع مشكل از نرم افزار testdisk كمك گرفتم اما 
ــتفاده از اين برنامه و رفتن به قسمت create boot sector كل  با اس
درايوها خراب شدند و درايو دوم و سوم نيز با هم ادغام شدند. درايو اول باز 

نمي شود و درايو دوم و سوم نيز پيغام «نياز به فرمت شدن» مي دهد.
 آقاي رحمتي عزيز متاسفانه شما در استفاده از نرم افزار 
Test Disk مرتكـب اشـتباه شـده ايد و باتوجـه بـه تصاويـري كه 
براي مان ارسـال كرديد، نشان مي دهد فرمت درايوهاي هارد ديسك 
شـما به RAW تغيير كرده اسـت. اين فرمت در ويندوز شناسـايي 
نمي شـود، پس كامال طبيعي اسـت كه نتوانيد به درايوها دسترسـي 
داشـته باشـيد. اما اگر بيش از اين روي هارد تغييراتي ايجاد نشـده 
باشد، براحتي مي توانيد با استفاده از نرم افزار Test Disk اطالعات 

را از سيستم فايل RAW بازيابي كنيد و جاي هيچ نگراني نيست. 
به منظور پيشـگيري از بروز مشـكالت مجدد پيشـنهاد مي كنيم با 
مراجعه به لينك زير، بدقت نحوه  استفاده از نرم افزار Test Disk را 

مشاهده كرده (آموزش تصويري است) سپس اقدام كنيد. 
http: /  / goo.gl / J6jFKT

چنانچه فكر مي كنيد از پس اين كار بر نمي آييد و احتمال از دست 
دادن اطالعاتتـان وجـود دارد، مي توانيد با مراجعه بـه يكي از مراكز 
بازيابي اطالعات هارد، از آنها بخواهيد سيسـتم فايل درايوهاي هارد 

شما را اصالح كنند.
نرم افـزار EaseUS Data Recovery Wizard نيـز يكـي از 
بهترين نرم افزارها براي اصالح سيسـتم فايل و بازيابي اطالعات در 

اين شرايط به شمار مي رود:
http: /  / www.easeus.com / data-recovery-software

ساالر پروانه از رشت: دو سوال دارم:
1ـ چگونه مي  توان متوجه شد براي دستگاه هاي اندرويدي، نسخه  جديد 

سيستم عامل از طرف همان شركت ارائه شده است تا آن را ارتقا داد؟
ــتگاه مثال تبلت، سيستم عامل اندرويد را ارتقا  2ـ آيا مي توان با خود دس

داد؟ اگر چنين كاري امكان پذير است روش ارتقا را توضيح دهيد.
 چنانچـه نسـخه اي از سيسـتم عامل به صـورت 

رسمي براي دستگاه هاي اندرويدي منتشر شود، شما مي توانيد 
با مراجعه به سـايت سازنده دسـتگاهي كه در اختيار داريد از اين 

به روزرسـاني آگاه شـويد. (در بيشـتر موارد با جسـتجوي محصولي 
 Support Downloads كـه در اختيار داريد يا مراجعه به بخـش

مي توانيد به اين به روزرساني ها دسترسي يابيد).
در پاسـخ بـه پرسـش دوم نيـز باتوجه به پشـتيباني 

بيشـتر دسـتگاه هاي اندرويـدي از اتصـال واي ـ  فـاي و 
امكان دسترسـي اين دستگاه ها به اينترنت، روشي در سيستم عامل 

اندرويد طراحي شـده اسـت كـه از طريق آن به طور خـودكار هنگام 
اتصال به شـبكه  اينترنت، وجود فايل هاي به روزرسـان براي دستگاه 
مورد بررسي قرار مي گيرد و در صورتي كه به روزرساني براي دستگاه 
موجود باشـد، پيغامي براي شما نمايش داده شده و با انتخاب گزينه  
به روزرسـاني مي توانيد عمليات دانلود و نصب بسـته به روزرساني را 

انجام دهيد.
براي بررسي دستي وجود نسخه  به روز سيستم عامل اندرويد براي 
 About روي Settings دستگاهتان نيز مي توانيد پس از مراجعه به
phone فشار دهيد. در ادامه روي Software updates فشار دهيد 
و در نهايـت Update يا Check for updates را انتخاب كنيد. در 
صورتي كه به روزرساني جديدي براي دستگاه شما منتشر شده باشد 
عمليات دانلود به روزرسـاني آغاز و ديگر مراحل نصب و به روزرساني 

نيز با پيغام هايي روي دستگاه به شما نمايش داده مي شود.
توجه: پيش از به روزرسـاني سيستم عامل دسـتگاه هاي هوشمند 
خـود از اطالعاتتان يك نسـخه پشـتيبان تهيه كنيـد و همواره براي 
به روزرسـاني دسـتگاه باتري آن را كامال شـارژ كنيد تا حين عمليات 

به روزرساني دستگاه شما خاموش نشود.

ــراي چاپ متن پيامك هاي  عليرضا چروم از شـيراز: آيا نرم افزاري ب
ــي هاي همراه يا حداقل تبديل آنها به فايل هاي متني وجود  موجود در گوش
ــداري خودرو از طريق  ــترك دريافت اطالعات تعمير و نگه ــن مش دارد؟ م
ــده اند و من قصد پاك  ــتم و تعداد اين پيامك ها زياد ش دريافت پيامك هس
ــخه چاپي  ــود از متن آنها يك نس ــردن آنها را ندارم و مي خواهم اگر بش ك
ــراه من مدل 6720  ــي تلفن هم ــپس آنها را پاك كنم. گوش تهيه كنم، س
ــت. همچنين محل پوشه  ثبت و نگهداري فايل هاي پيامك ها در  نوكيا اس

گوشي ام  كجاست؟
 نرم افزارهـاي بسـيار زيـادي بـراي تبديـل پيامك هـا 
 بـه فايل هـاي متنـي txt وجـود دارنـد كـه يكـي از آنهـا نرم افـزار

Best MessageStorer اسـت. شـما مي توانيد بـا مراجعه به لينك 
زير نسخه  رايگان اين نرم افزار را دانلود و براي استفاده به مدت 15 
روز روي دسـتگاه خود نصب كنيد: (لينك حسـاس به حروف كوچك 

و بزرگ)
http: /  / goo.gl / vhAUv3

در ادامـه مي توانيد با جسـتجوي نرم افزار تبديـل پيامك به فايل 
متني نيز به برنامه ها و روش هاي بسيار ديگري دسترسي يابيد. براي 
ايـن كار نيز مي توانيد به لينـك http: /  / goo.gl / RnRuRa  مراجعه 

كنيد و از نتايج يافت شده كمك بگيريد.
 Symbian در بيشـتر موارد در گوشي هاي مجهز به سيستم عامل
محل ذخيره سـازي پيام هاي كوتاه در حافظه  اصلي دستگاه در پوشه   
System سـپس پوشه  mail اسـت. براي دسترسي به اين حافظه 
بايد يـك نرم افـزار مديريت حافظه كـه قابليت نمايش پوشـه هاي 
پنهان را نيز دارد، روي دسـتگاه نصب كنيد. (در صورتي كه پيام هاي 
كوتاه روي كارت حافظه خارجي ذخيره مي شـوند، مي توانيد با اتصال 
كارت حافظـه به رايانـه و نمايش فايل هاي پنهان نيز اين پوشـه را 

مشاهده كنيد)

clickhelp@jamejamonline.ir پرسش و پاسخ
پرسـش هاي زيـادي از شـما خواننـدگان كليـك به 

دست ما مي رسـد كه به دليل حجم زياد و گاهي تكراري 
بـودن نمي توانيـم پاسـخگوي همـه آنها در ايـن صفحه 
باشـيم. عالوه بـر اين صفحه مي توانيد پاسـخ سـواالت 
 خود را در بخش پرسـش و پاسـخ سايت كليك به نشاني

Click.jjo.ir مطالعه كنيد. 
 clickhelp@jamejamonline.ir بـه  را  خـود  سـواالت 
ايميل كنيد تا پاسـخگوي شـما در كليك چاپي يا آنالين 
باشـيم. ذكر نام، نام خانوادگي و نام شهر يا روستاي محل 
اقامت خود را فراموش نكنيد، زيرا به سواالت بدون نام و 

مشخصات پاسخ داده نمي شود. 
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فناورى ديجيتال

ساعتي براي تعيين مسير
يكي از كاربردهاي بسيار مثبت فناوري ياري رساني 
ــت؛ براي نمونه يك تيم دانشگاهي  به افراد معلول اس
ــه مي تواند موانع  ــاخته ك ــاعتي مچي س در آمريكا س
ــا لرزش به او  ــايي و ب ــر راه فرد را شناس موجود بر س
ــاخت اين ساعت مچي هوشمند  ــزد كند. براي س گوش
ــتم اكو يا همان بازگشت صدا استفاده شده كه  از سيس
براي دست يافتن به آن از عملكرد خفاش و پروانه كه 
با انعكاس صوت راه خود را مي يابند، تقليد شده است. 
تيم سازنده قصد دارد پنل خورشيدي نيز به اين ساعت 

اضافه كند تا بدون نياز به باتري كار كند.

گلداني براي زندگي شهري
شهرنشيني و زندگي آپارتماني باعث شده بشر امروز از نعمت 
ــدن تكه اي از  ــود. براي گنجان ــت گياه محروم ش طبيعت و كش
ــت به كار شده  ــتارت آپي دس طبيعت در زندگي هاي امروزي، اس
ــتم آبياري  ــاخته كه به كمك نور و سيس ــمند س و گلداني هوش
ــي را پرورش دهد. درون اين  ــد گل و گياه هاي بخصوص مي توان
ــول هايي از مواد مغذي وجود دارد كه مواد  گلدان هوشمند كپس
ــمند را مي توان با  ــاه را تامين مي كند. گلدان هوش ــورد نياز گي م
ــازنده  رايانه كنترل كرد و تنظيمات آن را تغيير داد. بنا به گفته س

diمي توان در 120 روز 20 كيلوگرم گوجه فرنگي كشت كرد.
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صرفه جويي در آب هنگام استحمام
ــوري خاص  ــت كه به كش ــكلي جهاني اس كم آبي مش

ــرف زياد آب در  ــود. يكي از موارد مص محدود نمي ش
ــود. براي  خانه به حمام و دوش گرفتن مربوط مي ش

ــتحمام، گروهي  ــرف آب هنگام اس كاهش مص
ــردوش  ــده اند و س ــه كار ش ــت ب مخترع دس
ــاي آب را اندازه  ــاخته اند كه دم ــمندي س هوش

ــير آب را باز  ــرد و در صورت حضور فرد ش مي گي
ــا اندازه گيري فاصله فرد،  ــد. اين دوش حتي ب مي كن
ــر دوش  ــد. اين س ــم مي كن ــز تنظي ــدت آب را ني ش
ــاي همراه دارد  ــمند برنامه اي هم براي تلفن ه هوش
ــتحمام را در خود ذخيره مي كند و  ــه مدت زمان اس ك
ــان مي دهد تا فرد  اطالعات ديگر افراد را به كاربر نش

به صرفه جويي تشويق شود.

 المپ هوشيار
ــره نوراني  ــه پنج زل زدن ب
ــد ذهن خالق  اتاق كار باعث ش
ــن شود و  مخترع اين المپ روش
ــازد كه  ــد چرا المپي نس از خود بپرس
ــور خود را با  ــگر تلفن همراه ن مثل نمايش
ــمند به  نور محيط تنظيم كند. اين المپ هوش
ــود و از وضع هوا، ساعت و  اينترنت وصل مي ش
نور محيط آگاهي دارد تا براساس آن، نور متناسب 
ــاطع كند. غير از اين تنظيم ها،  ــدت آن را س و ش
ــود دارد كه از قدم ها  ــگرهايي روي المپ وج حس
ــاكنان خانه باخبر مي شود و المپ را  و رفت و آمد س
ــر اين المپ 50 هزار  ــن مي كند. عم خاموش يا روش

ساعت است و مي تواند باعث كاهش هزينه برق مصرفي شما شود.

سالن سينما را به خانه بياوريد
ــته از آن در زمان تماشاي يك  ــاس برخاس صدا و احس
ــالن سينما آن قدر تاثيرگذار و لذتبخش است كه  فيلم در س
ــب را ادا كند. اكنون  ــدون آن، تصوير نمي تواند حق مطل ب
ــس را با هدفون هاي پخش كننده  تصور كنيد بتوانيد آن ح
موزيك تجربه كنيد. ووِجر نام گجتي است كه يك ورودي 
ــون دارد. با  ــراي اتصال هدف ــدا و يك خروجي ب براي ص
روشن كردن آن و پخش موسيقي از تلفن، تبلت يا رايانه به 
ــتگاه شروع به لرزيدن  محض دريافت صداي بم (باس) دس
ــردن آن به كمر يا  ــم موزيك مي كند كه با وصل ك ــا ريت ب
لباس، حسي مانند نشستن در سالن سينما منتقل مي شود.

قهوه ساز هوشمند
ــپزخانه مي تواند كمك زيادي  ــايل برقي آش ــمند شدن وس هوش
ــدن كارهاي خانه كند. براي نمونه قهوه ساز  ــريع  و آسان تر ش به س
ــده كه از طريق واي-فاي به تلفن هوشمند يا  هوشمندي ساخته ش
ــود و كاربر مي تواند اپليكيشن آن را روي دستگاه  تبلت وصل مي ش
ــتگاه را خاموش و روشن كرده، قهوه دم  خود نصب كرده و با آن دس
ــتگاه برنامه زماني معين كند. غير از اين  كند يا براي آغاز به كار دس
ــمند به كنترلر حركتي مخصوص  ــاز هوش امكانات، با اتصال قهوه س
ــپزخانه ـ با درك گام هاي فرد ـ  ــوان به محض ورود به آش آن مي ت

دستگاه را روشن كرد.
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با اين ساعت خواب نمي مانيد
ــيرين ترين اموراتي است كه در دنيا  خوب خوابيدن يكي از ش
ــتن از آن و دل كندن از رختخواب گرم و  ــود دارد، اما برخاس وج
نرم از دشوارترين كارهاي زندگي است. استفاده از ساعت معموال 
ــت كه مي توان براي بلند  ــدن اس مطمئن ترين راه براي بيدار ش
ــدن از خواب به آن اطمينان كرد، ولي گاهي با خاموش كردن  ش
آن همچنان مي توان به خواب ادامه داد. براي برخاستن قطعي و 
صد در صد از خواب، استارت آپي ساعت مخصوصي ساخته كه تا 
ــخص از جايش بلند نشود و آن را كنار گيرنده بلوتوثش  وقتي ش
ــاعت دكمه اي براي خاموش كردن  نگذارد، آرام نمي گيرد. اين س

يا تعويق زنگ بيداري ندارد، پس چاره اي جز برخاستن نداريد.
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غذايتان را خوب بجويد
ــت و برنامه هاي موبايلي  ــتورالعمل هاي رژيم غذايي به وفور در اينترن دس
يافت مي شود، اما گمان نمي شود هيچ يك بتواند به اندازه اين گجت كاربردي 
باشد. بيت بايت، گجت جمع و جوري است كه درون گوش قرار مي گيرد و از 
ــگرهايش، جويدن هاي كاربر را حين غذا خوردن ثبت  طريق ميكروفن و حس
ــط مي كند و اطالعاتي را با بلوتوث براي برنامه مخصوصش روي تلفن  و ضب
هوشمند مي فرستد. با داده هاي ارسالي عادت جويدن، ميزان كالري دريافتي و 

نكاتي سودمند براي غذا خوردن به شخص گوشزد مي شود.

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

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