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مكث
جنگ تمام عيار عليه گوگل

مائده گيوه چين

ــازع دنياي فناوري  ــلطان بالمن اين روزها گوگل س
ــاي ديجيتال حرف اول  ــت و در همه عرصه هاي دني اس
ــركت هاي  ــدن گوگل، ديگر ش ــد، اما يكه تاز ش را مي زن
ــا را به  ــفته و آنه ــخت برآش ــرح حوزه فناوري را س مط
دشمنان درجه يك اين شركت تبديل كرده است. گوگل 
ــتمي قوي دارد، درست مانند شركت اپل، با اين  اكوسيس
ــات اپل در دنياي فناوري  تفاوت كه محصوالت و خدم
ــت. در سال هاي اخير مرورگر، موتور  بسيار محدودتر اس
ــتم عامل اندرويد، سرويس ايميل، فضاي  جستجو، سيس
ــازي ابري، عينك هوشمند و ديگر خدمات اين  ذخيره س
ــد. در اين ميان  ــبقت را از رقبا ربوده ان ــركت گوي س ش
ــتجوي گوگل با توجه به عملكرد هوشمندانه  موتور جس
ــركت،  ــش از ديگر محصوالت اين ش ــش بي و بي نقص
ــدي و غيرقابل جايگزيني در فضاي مجازي  اهميت كلي
پيدا كرده و همين موضوع ولوله اي براي درهم شكستن 
ديوار آهني گوگل برپا كرده است. اولين مبارز هفته هاي 
گذشته، فايرفاكس بود كه در كمال ناباوري بعد از حدود 
ــال به موتور جستجوي گوگل «نه» گفت. شركت  ده س
موزيال به عنوان دارنده مرورگر محبوب فايرفاكس بتازگي 
ــه پايان يافتن قراردادش با گوگل  اعالم كرده با توجه ب
ــي راهبرد رقابتي  تصميم دارد از اين فرصت براي بررس
ــا بر اين تصميم،  ــتفاده كند. بن خود و ديگر گزينه ها اس
ــه بابت قرارداد با  ــس از پول قابل مالحظه اي ك فايرفاك
ــت مي آورد، صرف نظر مي كند و گوگل كه  گوگل به دس
ــتجوي پيش فرض فايرفاكس  از سال 2004 موتور جس
ــر جوان ياهو،  ــود را به ياهو مي دهد. رهب ــوده، جاي خ ب
مريسا مير از اين توافق بسيار خوشحال است، زيرا معتقد 

ــترده تر شدن دامنه سرويس  ــت اين همكاري به گس اس
جستجوي اين شركت مي انجامد. كمتر از يك هفته پس 
ــايت  مورنينگ لجر اعالم كرد اپل  از انتشار اين خبر، س
نيز در حال مذاكره با ياهو و مايكروسافت است تا يكي از 
دو جستجوگر ياهو و بينگ را به عنوان موتور جستجوي 
ــن پرطرفدارترين  ــافاري، جايگزي پيش فرض مرورگر س

موتور جستجوي دنيا يعني گوگل كند. 
ــت گوگل را  از طرف ديگر اتحاديه اروپا در تالش اس
مجبور كند سرويس جستجويش را از ديگر سرويس هاي 
خود جدا كند تا فضاي رقابتي در اين قاره باز شود. دليل 
فشار اروپا به گوگل واضح است، سرويس جستجوي اين 
ــركت بيش از 90 درصد جستجوهاي اينترنتي اروپا را  ش
تصاحب كرده و يكپارچه بودن موتور جستجوي گوگل با 
ديگر سرويس هايش باعث مي شود شركت هاي فناوري 
ــتجوي اينترنتي در ساير سرويس ها  ديگر عالوه بر جس
ــته باشند. اين اولين بار  نيز مجالي براي خودنمايي نداش
نيست كه اتحاديه اروپا براي محدود كردن يك شركت 
فناوري دست به كار مي شود. پيش از اين نيز در روزهاي 
اوج مايكروسافت ـ سال 2005 ـ اين اتحاديه در حكمي 
اعالم كرد اين شركت حق ندارد نرم افزار مدياپلير را همراه 
سيستم عامل ويندوز ارائه كند. اقدامات اخير شركت هاي 
فناوري و حتي كشورهاي مختلف نشان مي دهد همه از 
ــتجوي  امپراتوري بزرگ گوگل بخصوص در زمينه جس
ــده اند و براي بازگرداندن تعادل به  اينترنتي وحشتزده ش

اين حوزه چاره اي جز به زير كشيدن گوگل نمي يابند.

شركت چيني هوآوي كه دو سال اخير پيشرفت بسيار 
ــته عالوه بر بازار چين، راه خود را  ــته و توانس خوبي داش
ــاز كند، بتازگي اعالم كرده  ــه بازارهاي اروپايي نيز ب ب
قصد دارد نسل پنجم اينترنت را راه اندازي و پشتيباني 
كند. سنكي لي، مدير فناوري اين شركت اعالم كرده 
ــرفت دنياي فناوري و ارائه خدمات  هوآوي براي پيش
 5G بهتر به مشتريانش با همكاري سه شركت كره اي اس .كي .تلكام، كي تي و ال جي يو پالس، شبكه اينترنت همراه
ــمند در زمينه اتصاالت واي مكس و  ــركت كه پيش از ورود به دنياي تلفن هاي همراه هوش را راه اندازي مي كند. اين ش
خدمات سخت افزاري مخابراتي فعاليت مي كرده، با راه اندازي يك واحد تحقيق و بررسي در كره، بر كار اين سه شركت 

نظارت كرده و از طرف ديگر محصوالتش را براي پوشش دهي از اين سرويس جديد فعال مي كند.
ــل پنجم  ــركت هاي خدمات اينترنتي براي اينترنت نس ــتاندارد دقيقي از طرف ش با  توجه به  اين كه هنوز هيچ اس
تعيين نشده، در صورت تحقق اين برنامه، شركت چيني هوآوي، اولين اپراتوري است كه اينترنت 5G را روانه بازار 
ــنك لي، مدير فناوري هوآوي در مراسم اختتاميه Startup Nations Summit 2014 برنامه  خواهد كرد. س
راه اندازي اينترنت نسل پنجم را مهم ترين برنامه كمپاني اش براي آينده عنوان و پيش بيني كرد تا سال 2020 سرعت 

اينترنت موبايل هزار برابر سريع تر از آنچه امروز از آن به عنوان 4G ياد مي كنيم، خواهد شد.

ــيمانتك و  ــركت امنيتي س ــته دو ش روزهاي گذش
ــف ويروس  ــكي تقريبا به طور همزمان از كش كسپرس
ــه اي جديدي با نام Regin خبر دادند كه با هدف  رايان
جاسوسي از اسناد دولتي كشورهاي زيادي طراحي شده 
ــت. اين بدافزار كه براساس شواهد، نزديك 11 سال  اس
عمر دارد، به عنوان پيچيده ترين و خالقانه ترين بد افزارهاي 
ــده است و در درجه اي باالتر از  طراحي  شده شناخته ش
ــتاكس نت» و «فليم» قرار مي گيرد. نكته جنجالي  «اس
ــور مختلف به  ــتي از 14 كش در مورد اين بدافزار، فهرس
 عنوان اهداف اصلي آن است كه در بين آنها نام ايران نيز 
ديده مي شود. به گزارش كسپرسكي، بدافزار رجين روي 
27 رايانه تحت ويندوز در سازمان هاي 14 كشور قرباني 
كه بيشتر آنها كشورهاي منطقه يعني از خاورميانه و آسيا 
هستند، شناسايي شده است. درخصوص اين نكته كه آيا 
ايران نيز در فهرست قربانيان آلوده به اين ويروس قرار 
ــه يا نه، مي توان به اظهارات وزير ارتباطات در اين  گرفت
خصوص اشاره كرد كه عنوان كرده تاكنون خبري از اين 

ويروس در دستگاه هاي دولتي گزارش نشده است.
ــت كه  ــان back-door اس ــك تروج رجين، ي
ــازي شده و به  ــايي دستگاه هدف، سفارشي س با شناس
ــت از  ــه مي كند. اهداف اين ويروس عبارت اس آن حمل

استخراج ايميل ها، اسناد گوناگون سازمان هاي دولتي و 
نفوذ به سيستم هاي مخابراتي. به گفته سيمانتك، توليد 
اين بدافزار ماه ها و حتي سال ها زمان برده و نويسندگان 
ــام ردپاهاي موجود را از اين بدافزار پاك كرده اند.  آن تم
نكته جالب اين است كه هنوز راه نفوذ اوليه اين بدافزار 
شناسايي نشده و فقط چند احتمال از طرف شركت هاي 
ــت. اين بدافزار كه  ــده اس امنيتي براي ورود آن ارائه ش
نزديك به نيم دهه فعاليت مخفي داشته، آخرين بار بهار 
امسال به روزرساني شده و بعيد نيست بزودي نسخه اي 
ــتگاه هاي امنيتي و دولتي منتقل  پيچيده تر از آن به دس
ــود. در اين زمينه، آنتي ويروس كسپرسكي در آخرين  ش
ــايي اين  ــاني خود ماژول هاي مبارزه و شناس به روزرس
بدافزار را اضافه كرده تا در صورت وجود آنها را شناسايي 

كرده و به مركز امنيتي اين شركت اطالع دهد.

با افزايش ضريب 
همراه  ــن   تلف ــوذ  نف
ــت  اينترن ورود  و 
ــرعت همراه به  پرس
ــور، اين دستگاه  كش
به ابزاري بااهميت و 
تاثيرگذار تبديل شده 
ــت خوبي  ــه فرص ك

براي ايجاد شغل هاي جديد نظير توسعه دهندگان 
ــن ايجاد كرده است. در اين زمينه  وب و اپليكيش
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در اظهارنظري 
ــطح نرم افزاري  اعالم كرده دولت براي ارتقاي س
ــعه دهندگان  موبايل ها، حمايت هايي را براي توس
در نظر گرفته است. او با بيان اين نكته كه اكنون 
ــراه و نرم افزارهاي  ــراد زيادي از تلفن هاي هم اف
مختلف استفاده مي كنند، گفته دولت از اين مساله 
ــت كه بايد براي پيشرفت نرم افزارهاي  غافل نيس

بومي برنامه داشته باشد.
ــه ابالغي براي  ــاره به آيين نام ــي با اش واعظ
ــل در ادامه گفت:  ــردي موباي ــاي كارب نرم افزاره
ــت دولت چه تسهيالتي را  ــخص نيس «هنوز مش
ــرار خواهد داد و چه  ــعه دهندگان ق در اختيار توس
ــده است. با اين حال  مواردي در آيين نامه  ذكر ش
مي توان اميدوار بود كه به توليدكنندگان نرم افزار 
ــاهد نرم افزارهاي باكيفيت تر در  كمك شود تا ش

حوزه  موبايل باشيم.»
به نظر مي رسد برنامه هايي نيز براي راه اندازي 
ــتور كار اين  ــي در دس ــون اينترنت ــروژه تلويزي پ
ــت. واعظي عنوان كرد:  وزارتخانه قرار گرفته اس
ــون اينترنتي آنچه  ــروژه تلويزي ــوص پ «درخص
ــاخت اين پروژه است، به وزارت  مربوط به زيرس
ارتباطات و فناوري اطالعات مربوط مي شود، اما 
ــن وزارتخانه هرگز روي محتوا دخالت نكرده و  اي
ــيما  ــن امور در اختيار وزارت فرهنگ و صدا و س اي
ــد بود.» بنابراين دير يا زود بايد منتظر ورود  خواه
ــبكه هاي آنالين اجاره   ــن پديده و راه اندازي ش اي

فيلم در ايران باشيم.

 حمايت دولت 
از توسعه دهندگان موبايل

كشف خطرناك ترين ويروس رايانه اي

هوآوي نسل پنجمي مي شود

 5C ــال از تولد آيفون ــت نزديك به يك س پس از گذش
ــتيكي اش  ــيده كه توليد محصول پالس اپل به اين نتيجه رس
ــن تلفن  همراه همزمان با آيفون 5S براي  را متوقف كند. اي
ــترياني كه اپل را دوست داشتند، ولي پول خريدش  جذب مش
را نداشتند توليد شد، اما نتوانست انتظارات كاربران را برآورده 
ــودن آيفون 5 و آيفون 5C باعث  كند. همچنين هم ارزش ب
ــر اما لوكس تر را  ــي قديمي ت ــد كاربران ترجيح دهند گوش ش
ــي  ــاب كنند. اين روال رفته رفته كاهش توليد اين گوش انتخ
ــت و درنهايت آن را به يك پروژه  ارزان قيمت تر را در پي داش
شكست خورده تبديل كرد. با وجود اين، تيم كوك، مديرعامل 
ــي را تلفني موفق  ــا از آيفون 5C دفاع و اين گوش اپل باره
ــي آيفون 6 و 6 پالس  معرفي كرد، اما انگار با آمدن دو گوش
ــي  ــيده اند كه با گوش ــه مديران اپل به اين نتيجه رس خالص
ــد آن را به طور  ــي كرده و خط تولي ــگ 5C خداحافظ رنگارن
ــي  كامل متوقف كنند. پيش از اين نيز اپل خط توليد دو گوش
ــرده بود، در حالي كه آيفون4 هنوز هم  ــف ك 4S و 5 را متوق
ــتان توليد و عرضه مي شود. به  گفته  در مناطقي مانند هندوس
ــط 2015 توليد اين  ــايت خبري ديجيتال ترند، اپل از اواس س

محصول را براي هميشه متوقف مي كند.

  خداحافظي با آيفون پالستيكي
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ــي هاي مقاوم  ــوال وقتي صحبت از گوش معم
مي شود، تصويري كه در ذهنمان شكل مي گيرد، 
ــت كه جز  ــيده و زمخت اس ــي نخراش ــك گوش ي
برقراري تماس و در نهايت  داشتن يك چراغ قوه 
كاري از آن برنمي آيد. اين گوشي هاي فوق العاده 
ــوال با اهدافي خاص براي كوهنوردان  مقاوم معم
ــه مجبورند با  ــود ك ــاخته مي ش ــي س و گروه هاي
ــافرت هاي خطرناكشان، از ابزارهاي  توجه به مس
ــتفاده كنند. بتازگي يك شركت با  بسيار قوي اس
ــت به ساخت  نام Sonim در اقدامي جالب دس
ــيار مقاوم هوشمند زده است. اين  يك گوشي بس
تلفن همراه كه XP7 نام دارد، از نمايشگر چهار 
ــي آن از روي  اينچي بهره مي برد كه صفحه لمس

دستكش هم عمل مي كند تا 
كوهنوردان هنگام استفاده از 
آن دچار دردسر نشوند. نكته 
ــورد اين  ــر در م ــب ديگ جال
گوشي، باتري قوي آن است 
كه هزار ساعت عمر مي كند و 
قابليت پشتيباني از 40 ساعت 
ــه مداوم را دارد كه در  مكالم
نوع خود بي سابقه است. اين 
ــتگاه جان سخت در برابر  دس
ــوك، ضربه، گرد  و  غبار و  ش

ــت. عالوه   همچنين گل  و  خاك كامال مقاوم اس
ــش ضد آب آن از نفوذ رطوبت به اين  بر اين پوش
دستگاه جلوگيري مي كند و اگر 30 دقيقه تا عمق 
ــكلي برايش  1/9 متري آب قرار بگيرد، هيچ مش
پيش نمي آيد. اين تلفن  هوشمند از سيستم عامل 
اندرويد كيت كت بهره  مي برد و با استفاده از يك 
ــنپ دراگون، اينترنت  ــته اي اس پردازنده چهار هس
ــت مگاپيكسلي نياز  ــل چهارم و دوربين هش نس

كاربرانش را براحتي برطرف مي كند.

ــه در جديدترين اقدام  ــافت تصميم گرفت مايكروس
ــي هاي ويندوزفوني، مجموعه  تبليغاتي اش براي گوش
ــمگين را كه مدتي محبوبيت  بازي هاي پرندگان خش
ــن محصوالت  ــور رايگان به اي ــتند، به ط زيادي داش
ــدن  ــا رايگان ش ــه پيش ب ــدام هفت ــن اق ــاورد. اي بي
 Angry Birds و   Bad Piggies ــاي  بازي ه
ــد و در ادامه با رايگان شدن تمام  Seasons آغاز ش
ــخه هاي اين بازي به عنوان يك پيشنهاد ويژه در  نس
ــت. اين  ــده اس اختيار كاربران ويندوزفون قرار داده ش
ــركت Rovio سازنده اين بازي و  قرارداد كه بين ش
ــافت به  مدت يك سال تنظيم شده، نزديك  مايكروس
ــت.  ــافت آب  خورده اس به 8000 دالر براي مايكروس
از اين پس كاربران گوشي هاي ويندوزفوني مي توانند 
ــام بازي هايي كه نام  ــه اي از تم ــدون پرداخت هزين ب
انگري بردز را يدك مي كشند، لذت ببرند؛ هرچند سري 
ــال هاي 2012 و 2013  ــاي انگري بردز در س بازي ه
ــود و افرادي  ــن بازي هاي موبايلي ب جزو محبوب تري
ــاس آماري كه  ــادي آن را بازي مي كردند، اما براس زي
سايت گيم الفت ارائه كرده، اكنون در فهرست ده بازي 

پرطرفدار دو پلتفرم اندرويد و آي. او. اس جايي ندارد. با 
توجه به كاهش چشمگير محبوبيت اين سري بازي ها، 

ــافت براي جذب كاربران بيشتر چندان  اقدام مايكروس
منطقي به  نظر نمي رسد.

پرندگان خشمگين، تحفه ويندوزفون

كروم 400 ميليوني شد
ــاله اش هنوز تازه نفس و جوان  ــبت به رقباي چند ده س ــركت گوگل كه نس مرورگر ش
ــاند. اين آمار باال كه  ــته تعداد كاربرانش را به 400 ميليون برس ــوب مي شود، توانس محس
ــده، كاربران هر دو پلتفرم موبايل و رايانه را  ــوي مديران پروژه كروم گوگل اعالم ش از س
ــخه مرورگر كروم در دستگاه هاي ويندوز  ــت كه آخرين نس دربر مي گيرد. اين در حالي اس
ــر از فايرفاكس قرار گرفته و در آيفون ها و مك هاي اپل  ــرعت يك پله پايين ت از لحاظ س

نيز سافاري بدون رقيب است.
مديران گوگل تمايل كاربران به استفاده از كروم را تغييراتي كه نسخه اندرويدي جديد 
آن پيدا كرده مي دانند. درحقيقت كروم اين پيشرفت در ميزان كاربر را مديون ظاهر جديد 
ــت. كروم اندرويد غير از ظاهرش دستخوش تغييرات  Material Design اندرويد اس
ديگري هم شده و توانسته كاربران را از شر تاخيرهايي كه هنگام باز كردن تب هاي جديد 
 Google I / O ــن در كنفرانس ــالص كند. گوگل پيش از اي ــدند، خ با آن مواجه مي ش
ــالم كرده بود كروم بيش از 300 ميليون كاربر دارد، بنابراين اين مرورگر نزديك به ده  اع
ــت. به نظر مي رسد محيط كار ساده و  ــال قبل افزايش كاربر داشته اس ــبت به س برابر نس

عملكرد راحت اين مرورگر مهم ترين رمز موفقيت آن در جذب كاربر باشد.

جان سخت اندرويدي

ــاي كاربردي  ــتفاده از نرم افزاره ــاره اس ــي درب وقت
ــود،  ــركت ادوب صحبت مي ش ــن ش ــدون جايگزي و ب
ــك باال و رم  ــا كارت گرافي ــتگاهي ب ــد به فكر دس  باي

و پردازنده بسيار قوي بود. 
همين امر باعث شده پيدا كردن يك دستگاه قوي 
ــتيباني از  ــر مكان، توانايي پش ــه در هر لحظه و ه ك
نرم افزاري مانند فتوشاپ را داشته باشد، براي طراحان 
ــد در  ــود. به نظر مي رس ــوس تبديل ش ــك كاب به ي
آينده اي نزديك همكاري مشترك گوگل و ادوب اين 
ــكل را براي هميشه از پيش پاي كاربران فتوشاپ  مش
ــد با ارائه يك  ــركت قصد دارن ــردارد، زيرا اين دو ش ب
نسخه آنالين از فتوشاپ براي مرورگر كروم، استفاده 
ــتگاهي  ــن نرم افزار را در همه جا و روي هر دس از اي

امكان پذير كنند.
ــان دو شركت، كار روي  ــال پيش كارشناس حدود دو س
 Photoshop Streaming اين پروژه آزمايشي با نام

ــي و مطلوبي  ــه نتايج عمل ــرده و اكنون ب ــروع ك را ش
رسيده اند. كيرك گولد، سرپرست تيم مهندسي ادوب در 
ــتريمينگ تخمين زده شش ماه ديگر  پروژه فتوشاپ اس

اين نرم افزار آنالين براي استفاده نهايي آماده شود. 
كاربران براي استفاده از اين نرم افزار حتما بايد يك 
ــخه از فتوشاپ CC 2014 را بخرند و در سرويس  نس
ــا بتوانند از  ــازند ت ــاب كاربري آنالين بس ابري آن حس

نرم افزار آنالين كروم استفاده كنند.
ــن گوگل براي اين كه بتواند اين نرم افزار را   همچني
به انحصار خود درآورد، يك محدوديت ديگر هم به آن 
اضافه كرده و كاربران فقط توانايي ويرايش عكس هايي 
ــرويس ابري گوگل درايو  را دارند كه پيش از اين در س

خود بارگذاري كرده  باشند.

كوچ فتوشاپ به كروم

اپل با ايدز مبارزه مي كند

ــكايت  ــي بر ش ــري مبن ــته خب ــاي گذش هفته ه
ــد كه اين  ــر ش ــركت انويديا منتش ــونگ از ش سامس
ــركت را به استفاده از پتنت هاي طرف كره اي دعوا  ش
ــال هاي  ــونگ كه خود در س محكوم مي كرد. سامس

ــتفاده از پتنت هاي اپل متهم  اخير به دفعات به اس
شده، به نظر مي رسد اين بار دعوا را بسيار جدي 

ــد از طرف مقابل غرامت  گرفته و مي خواه
ــنگيني را دريافت كند. شركت انويديا كه  س

ــتر با كارت هاي گرافيكي اش شناخته مي شود، سال  در ايران بيش
ــتفاده از پردازنده هاي گرافيكي اي  ــته از سامسونگ براي اس گذش
ــكايت كرده بود و  ــده، ش كه فناوري هاي آن در هيچ جا ثبت نش

ــونگ به نوعي كين خواهي از  ــكايت جديد سامس ش
ــكايت  ــت. در اين ش دادخواهي قبلي انويدياس
سامسونگ مدعي شده انويديا در پردازنده هاي 
ــده  Tegra K1  از تعدادي از اختراعات ثبت ش
ــركت استفاده كرده و قصد دارد از ورود  اين ش
محصوالتي كه از اين تراشه استفاده كرده اند، 
به بازار آمريكا جلوگيري كند. پيش از اين نيز 
سامسونگ مدعي شده بود انويديا با دستكاري 
ــركت مي خواهد نشان دهد پردازنده   كردن بنچمارك هاي اين ش
Tegra K1 از پردازنده Exynos 5433 سامسونگ بهتر است 

و مديران انويديا را به تقلب محكوم كرده بود.

ــر زده باشيد، با  ــتور آيفون يا آيپد س اگر در روزهاي اخير به اپ اس
صفحه اول سرخ رنگ آن مواجه شده ايد. اين رنگ قرمز كه به بيشتر 
 apps for ــرايت كرده و با عنوان ــتور نيز س ــن هاي اپ اس اپليكيش
ــود، نماد حركت خيرخواهانه اپل براي مبارزه با  red شناخته مي ش
ــركت در اقدامي خيرخواهانه با همكاري موسسه ــت. اين ش  ايدز اس

ــن هايش  ــام درآمد حاصل از فروش اپليكيش red product تم
ــارزه با ايدز كرده  ــانزدهم آذر صرف كمك براي مب ــوم تا ش را از س
ــت؛ درآمدي كه از مرز 70 ميليون دالر گذشته است. اين حركت  اس
ــل از جمله خانواده رد  ــه به ديگر محصوالت ديجيتال اپ خيرخواهان
آيپاد و كاورهاي آيفون و آيپد كشيده شده است. دالرهاي سرخ اين 
بار به  جاي اين كه جيب مديران سيب گاز زده را پر كند، براي مبارزه 
با هولناك ترين بيماري جهان يعني ايدز در قاره آفريقا خرج مي شود. 

ــه red product يكي از مراكزي است كه  ــت موسس گفتني اس
ــر ايدز و ماالريا فعاليت  ــگيري بيماري هايي نظي براي درمان و پيش
ــركت چند سال پيش نيز با همكاري شركت ورزشي  مي كند. اين ش
ــت به توليد محصوالت سرخ زد و با همكاري چهره هاي  نايكي دس
ــارد و كوبي برايان،  ــد بكهام، لمپ ــي جهان مانند ديوي ــرح ورزش مط

كمك هاي مالي زيادي براي مبارزه با ايدز جمع آوري كرد.

باال گرفتن دعواي انويديا و سامسونگ
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 49804 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

سخت افزار

بابك ولي زاده

ــش، دوربين هاي  ــف صفحه نماي ــاي مختل اندازه ه
ــوارد ديگر باعث  ــياري م متنوع، امكانات فراوان و بس
ــازار تنوع  ــي ها و تبلت هاي موجود در ب ــود گوش مي ش
ــد. زمان خريد اين دستگاه ها، اولين  ــته باش زيادي داش
ــتگاه و   ــا را جلب مي كند، ظاهر دس ــزي كه نظر م چي
سپس صفحه نمايش آن است. اما در پشت صحنه، اين 
ــت كه وظيفه انجام امور و  چيپ ست اصلي دستگاه اس
پردازش ها را بر عهده دارد. بخش بزرگي از حسي كه از 
دستگاه دريافت مي كنيد، ناشي از انجام وظيفه صحيح 
چيپ ست است. پس بد نيست اين بخش مهم و حياتي 

را بيشتر شناخته و با وظايفش آشنا شويم. 

چيپ ست چيست؟
ــت قطعه اي الكترونيكى است كه پردازنده،  چيپ س
ــا و خروجي ها و  ــواع ورودي ه ــي، ان ــده گرافيك پردازن
كنترلرها روي آن جمع شده  و تقريبا تمام امور پردازشي 
ــت. اين چيپ ست با حافظه RAM و  بر عهده آن اس
ــي و تبلت در ارتباط است و  ــازي گوش حافظه ذخيره س
ــير چيپ ست اصلي  تمام اطالعات براي پردازش از مس
ــمت از گوشي كه هنگام بازي  مي گذرد. در واقع آن قس
ــت، معموال  ــراي برنامه ها گرم تر از نقاط ديگر اس و اج
ــت است. هر چه  ــان دهنده محل قرارگيري چيپ س نش
اجزاي به كار گرفته شده در چيپ ست قدرتمندتر باشد، 
ــازندگان  ــف باال مي رود. س ــام امور مختل ــرعت انج س
چيپ ست بر حسب نوع استفاده سعي مي كنند مدل هاي 
مختلفي را بر اساس نوع كار و قيمت محصوالت توليد 
ــل جديد چيپ ست ها،  و به بازار عرضه كنند. با ارائه نس
ــعي مي كنند در كنار افزايش قدرت  ــازندگان آنها س س
ــي و افزايش عمر  ــوان مصرف ــازي ت پردازش، بهينه س

باتري را نيز مد نظر داشته باشند.

تيم ناشناخته اپل
اپل هيچ گاه اطالعات زيادي درباره چيپ ست هايش 
ــه جديد معرفي  ــان يك نمون ــد و هر زم ــروز نمي ده ب

ــا اين حال  ــت. ب ــد، مي گويد از قبلي قوي تر اس مي كن
ــه در تبلت ــل ك ــت اپ ــن چيپ س ــم جديدتري  مي داني

ــده و با نام A8X شناخته  ــتفاده ش  iPad Air2  اس
ــايد  ــته اي دارد كه ش ــك پردازنده دو هس ــود، ي مي ش
ــد. اما  ــدان قدرتمند به نظر نرس ــه با رقبا چن در مقايس
ــتر ما با تعداد  ــخت افزار قدرتمند كه بيش بايد بدانيم س
ــيم فقط يك  ــته هاي زياد و فركانس باال مي شناس هس
سوي قضيه است. در طرف ديگر، بهينه و سازگار بودن 
ــرار دارد كه اپل  ــخت افزاري ق ــا با پلتفرم س نرم افزاره
ــس آن برآمده و نرم افزارهاي مختلف روي  بخوبي از پ
ــخت افزاري اپل بسادگي و بدون مشكل اجرا  پلتفرم س

 iPhone مي شود. چيپ ست هاي جديد اپل (از گوشي
ــي نيز بهره  ــردازش 64 بيت ــد) از قابليت پ ــه بع 5S ب
ــراي انجام  ــت اپل را ب ــه تا حدودي دس ــت ك برده  اس
ــذارد و مي تواند حجم  ــاي پيچيده تر باز مي گ پردازش ه

بيشتري از حافظه را آدرس دهي كند.

سامسونگامپراتوري 

ــونگ را به عنوان  ــياري از ما ممكن است سامس بس
سازنده گوشي يا لوازم خانگي بشناسيم، اما بايد بگوييم 
ــركت عريض و طويل تبحر خاصي در ساخت و  اين ش
ــت ها و ماژول هاي حافظه نيز دارد و جزو  توليد چيپ س
نام هاي مشهور اين عرصه به شمار مي آيد. سامسونگ 
ــعي مي كند براي محصوالت رده باالي خود  همواره س
ــت هاي  ــژه اي انجام دهد كه ارائه چيپ س ــات وي اقدام
خاص سري Exynos نيز از اين دست اقدامات است. 
ــي هاي رده باالي  ــه در برخي گوش ــت هايي ك چيپ س
سامسونگ يافت مي شود، چهار هسته با قدرت پردازش 
متوسط و چهار هسته با قدرت پردازش باال دارد. زماني 
ــته متوسط فعال  ــت، چهار هس ــار كاري كم اس كه فش
ــت و به انجام امور مي پردازد؛ با افزايش فشار كاري،  اس
ــته قدرتمند وارد عمل شده و زمام امور را به  چهار هس

دست مي گيرد. 
ــه به  ــت ها، نتيج ــن چيپ س ــري از اي ــن س در اولي
ــي نه  ــي و قدرت پردازش ــاالي گوش ــوان مصرفي ب ت
ــد، اما حاال  ــه با رقبا منتهي ش چندان متفاوت در مقايس
ــازي هايي كه در اين مدت انجام  سامسونگ با بهينه س
داده، سري هاي جديد چيپ ست ها كارايي بهترى دارد و 
شكل بهينه تري در مقايسه با رقبا به خود گرفته  است.

قلمرو كوالكام
ــزرگ و مطرح در دنياي  ــكام يكي از نام هاي ب كوال
ــركت  ــت. اين ش ــل و تبلت اس ــت هاي موباي چيپ س
ــاي مختلف  ــت ها را براي رده ه ــري از چيپ س چند س
ــت و  ــا ميان قيم ــت ت ــراه (از ارزان قيم ــاي هم ابزاره
 Snapdragon ــري گران قيمت) توليد و با عنوان س

ــمند ارائه مي  كند.  ــي هاي هوش به توليدكنندگان گوش
ــنپ دراگون 200ارزان ترين محصول اين  چيپ ست اس
ــركت بوده و سري اسنپ دراگون 800 (كه مدل هاي  ش
ــر مجموعه آن قرار دارد)  ــز در زي 805، 801 و 810 ني
ــت هاي بازار قرار مي گيرد.  در رده قدرتمند ترين چيپ س
ــعي  ــد اين محصوالت خود همواره س ــكام در تولي كوال
 كرده تعادل را رعايت و از هر نظر مجموعه اي متناسب 

ارائه كند.
ــت هاي 64  ــازنده  بتازگى به توليد چيپ س ــن س  اي
ــطح گسترده روي  بيتي نيز پرداخته كه البته هنوز در س
ــتفاده قرار نگرفته  است.  ــي هاي هوشمند مورد اس گوش
ــنپ دراگون 800كه بيش از يك سال از  ــت اس چيپ س
ــزو يكي از بهترين ها  ــي آن مي گذرد، هنوز هم ج معرف
ــتگاه هاي مجهز به آن از قدرت  ــمار مي آيد و دس به ش
پردازشي عالي براي اجراي انواع بازي هاي امروزي و 

برنامه هاي مختلف بهره مند است.

مدياتك ميانه رو
محصوالت اين شركت در رده متوسط قرار دارد و 
شامل نمونه هاي دو هسته اي تا هشت هسته اي مي شود. 
گول عبارت هشت هسته اي را نخوريد، زيرا يك چيپ ست 
چهار هسته اي رده باالي كوالكام بسادگي مي تواند هشت 

هسته اي هاي مدياتك را پشت سر بگذارد. 
محصوالت مديا تك معموال در گوشي ها و تبلت هاي 

ــتفاده قرار مي گيرد و به عنوان يك  ميان قيمت مورد اس
محصول ميان رده كارايي خوبي را به نمايش مي گذارد.

اينتل تالشگر
ــردمداران سازنده  ــت است كه اينتل يكي از س درس

ــكتاپ  ـ پردازنده در دنياي دس
ــت، اما در دنياي  و لپ تاپ اس
ــيار تالش مي كند  بس موبايل 
ــد و هنوز  ــرح كن ــود را مط خ
ــته آن طور كه بايد  هم نتوانس
ــوان يك  ــود را به عن ــد خ برن
چيپ ست  ــازنده  س متخصص 
ــدازد. با آن كه  ــل جا بين موباي
اكنون اينتل در دنياي موبايل 
ــمار نمي آيد،  نام مطرحي به ش
اما اين شركت براي حضور در 

ــال آينده خبرهاي  اين رده برنامه هاي فراواني دارد.  س
ــنيد و بايد منتظر  ــركت خواهيم ش خوبي درباره اين ش
ــت  ــتگاه هاي مجهز به چيپ س ــتري از دس ــمار بيش ش
ــه بتواند حضور خود در  ــيم. اينتل براي آن ك اينتل باش
ــركت هاي بنام  ــد، با يكي از ش ــازار را قطعي كن اين ب
ــت مذاكره گسترده اي كرده تا بتواند در  سازنده چيپ س

ــود در آورده  ــازار را تحت كنترل خ ــي كوتاه اين ب زمان
ــي حضور فعال  ــف قيمتي و كاراي ــاي مختل  و در رده ه

داشته باشد.
انويديا براي گيمرها

ــا مدياتك فعال  ــركت انويديا به اندازه كوالكام ي ش
نيست، اما سعي كرده با همين تعداد كم چيپ ست هايي 
ــكل هاي مختلف  ــرده، نياز گيمرها را به ش ــه ارائه ك ك

برآورده كند. 

 (Tegra) ــرا ــركت با نام تگ ــت هاي اين ش چيپ س
ــري از آنها چندان چنگي به  ــناخته مي شود و اولين س ش
ــت. آخرين  ــرا مصرف باتري بااليي داش ــد؛ زي دل نمي زن
ــركت كه K1 نام دارد، بازي را بشدت  ــت اين ش چيپ س
مورد توجه قرار داده و سعي كرده در عين پشتيباني از انواع 
فناوري هاي جديد و ارائه گرافيكي سطح باال روي تبلت ها، 
توان مصرفي را نيز بهينه كند. تبلت جديد نكسوس گوگل 
ــد، يكي از معدود محصوالتي  كه چندي پيش معرفي ش

است كه از اين چيپ ست استفاده مي كند.

راك چيپ پايين رده
ــت هاي راك چيپ كه بيشتر روي تبلت ها  از چيپ س
استفاده مي شود نبايد انتظار كارايي بااليي داشته باشيد. 
ــفارش هاي مربوط به تبلت هاي  ــازنده بيشتر س اين س
ــتر  ــت را انجام مي دهد و بيش ــت و ميان قيم ارزان قيم
ــت مدياتك با مشخصات  محصوالت مجهز به چيپ س
ــابه، كارايي بهتري در مقايسه با محصوالت مجهز  مش
ــال چندان نبايد  ــه مي  كند. با اين ح ــه راك چيپ ارائ ب
ــركت هماني  ــت. اين ش ــت كم گرف ــپ را دس راك چي
ــت  ــده و قرار اس ــل وارد مذاكره ش ــا اينت ــت كه ب اس
ــا همكاري اينتل براي  بزودي محصوالت مختلف را ب
ــتگاه هاي ارزان قيمت و ميان قيمت ارائه كند. آينده  دس

براي راك چيپ روشن به نظر مي رسد.

آل وينر گمنام
ــر (Allwinner) يك توصيه داريم  در مورد آل وين
ــتن از محصوالت مجهز به آن است. اين  و آن، دوري جس
ــيار ضعيف طراحي شده،  چيپ ست براي دستگاه هاي بس
ــان  ــازندگان بخصوص تبلت هاي بي نام و نش اما برخي س
ــراغ اين  براي كاهش هزينه و ارائه يك محصول ارزان، س
ــتر شبيه ابزار  ــت ها مي روند و محصول نهايي بيش چيپ س
ــهيل امور و ورود به  ــكنجه است تا يك تبلت براي تس ش

دنياي ديجيتال! 
ــته اي و  ــتر تك هس ــركت بيش ــوالت اين ش محص
دوهسته اي است و به هيچ وجه پاسخگوي نرم افزارهاي 

امروزي نخواهد بود.

جدال مغزهاى متفكر
مروري بر انواع چيپ ست  گوشي هاي هوشمند و تبلت ها
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امنيت

مهدي روانبخش

شايد تا به حال براي ماموريت كاري يا سفر تفريحي 
به كشور يا شهر ديگري رفته باشيد. هنگام ورود به هتل 
و پس از پر كردن برگه مشخصات فردي، اگر از اينترنت 
ــدار كرده ايد.  ــتفاده كنيد، هكرها را بي ــيم هتل اس بي س
ــتر از صاحبان هتل  ــما در هتل بيش اين افراد از اقامت ش

خوشحال خواهند شد.
ــا نام  ــا ب ــي از هكره ــد گروه ــه بع ــال 2008 ب از س
Darkhotel به وجود آمده اند كه در هتل هاي لوكس و 
چند ستاره يا اطراف آنها اقامت دارند. آنها با اولين اتصال 
ــيم عمومي، با ارسال فايل هاي  ــافر به اينترنت بي س مس
به روزرساني تحت نام هاي جعلي برنامه هاي معروف مانند 
 Adobe Flash، Windows Messenger
ــخصي افراد وارد  ــه رايانه ش و Google Toolbar ب
مي شوند. در صورتي كه به روزساني اين نرم افزارها را تائيد 

كنيد، اين فايل هاي آلوده شروع به كار مي كنند.
دزدي هكرها از اطالعات شما

اين هكرها كه هدفشان دزدي اطالعات فني و بانكي 
سازندگان تجهيزات الكترونيكي، شركت هاي داروسازي 
ــش، ارگان هاي  ــودرو، ارت ــي، طراحان خ ــوازم آرايش و ل
ــت با آلوده كردن رايانه و  غيردولتي يا هر فرد ديگري اس

نصب بدافزار ها به اين مهم دست مي يابند.

اين مهاجمان بعد از راهيابي به رايانه شخصي شما، با 
حوصله تمام مراحل زير را انجام مي دهند:

ــاز كيبورد و  ــب Keyloggers كه شبيه س ـ با نص
ــط و به هكرها  ــركات قرباني ضب ــت، همه ح موس اس

منتقل مي شود.
ـ دزدي اطالعات از روي هاردديسك شامل رمزهاي 
ــبكه هاي  ــي، ايميل ها و ش ــاي اينترنت ــور مرورگره عب

اجتماعي.
ــتم شما و اطالعات  ـ با نصب تروجان، محتواي سيس
ــرور هكر ارسال  ــده اسكن و به س آنتي ويروس نصب ش

مي شود.
ـ نصب بدافزار Dropper كه ويروس ها را در آينده 

روي سيستم شما نصب مي كند.
ــما نصب  ــود اختصاصي روي رايانه ش ــزار دانل ـ بداف
ــفه نصب چنين برنامه اي اين است كه در  ــود. فلس مي ش
صورتي كه قرباني موفق به تشخيص اين حمله سايبري 
ــروع به از بين بردن اين ويروس ها كرد، هكر تا  شد و ش

180 روز مي تواند رايانه قرباني را همچنان كنترل كند.
ــان در صورت  ــن مهاجم ــه اي ــت ك ــب اينجاس جال
ــام،  ــت تم ــا دق ــود ب ــات خ ــز عملي ــام موفقيت آمي انج
ــده را از رايانه قرباني  ــا مان ــانه هاي به ج ــرنخ ها و نش  س
ــچ گاه از اطالعات  ــوت وقت، پاك مي كنند و هي بدون ف
ــتفاده نمي كنند. معموال هيچ يك از  يك قرباني دو بار اس

قربانيان از اين حمله سايبري مطلع نمي شوند. 
ــد قربانيان  ــش از 90 درص ــان مي دهد بي آمارها نش
ــيايي از  ــورهاي آس ــا در هتل هاي كش Darkhotel ه
ــيه، كره جنوبي و امارات  ــن، تايوان، چين، روس جمله ژاپ
ــه هكرها به  ــته اند، ولي حمل ــي اقامت داش ــده عرب متح
ــت و مواردي در اروپا  مهمانان هتل ها به آنها محدود نيس

و اياالت متحده آمريكا نيز مشاهده شده است.
مقابله با هكرها

هنوز مشخص نيست هكرها چگونه از ورود قربانيان 
ــوند، ولي  ــي آگاه مي ش ــا و مراكز اقامت ــه هتل ه خود ب
ــتيابي آنها به  ــاده مي توان از دس ــا رعايت چند نكته س ب

اطالعات با ارزشتان جلوگيري كنيد.
نخست اين كه هنگام سفر و اتصال به اينترنت بي سيم 
ــاني  ــاي عمومي تا حد ممكن از دانلود و به روزرس فضاه
ــنهاد مي كنيم  برنامه هاي رايانه خود خودداري كنيد. پيش
ــفر تمامي برنامه هاي خود را به روزرساني كنيد.  قبل از س
ــود هكرها نتوانند از اين نقطه ضعف  اين كار باعث مي ش

سيستم شما براي ورود استفاده كنند.
در مرحله بعد در صورت مشاهده پيغام هاي به روزرساني 
به آنها اطمينان نكنيد، بلكه با استفاده از VPN به سايت 
ــده و از  مرجع آن برنامه مانند Adobe Flash وارد ش

صحت آن پيغام اطمينان حاصل كنيد.
ــت اينترنتي  ــب برنامه امني ــه با نص ــه بعد اين ك نكت

ــان  اطمين ــا  ب  Internet security software
بيشتري وبگردي كنيد.

ــوي  ــكان دزدي اطالعات از س ــرانجام اين كه ام س
ــه وجود دارد، ولي از آن  هكرها در فضاي مجازي هميش
ــرار دادن رمز عبور روي رايانه و رها نكردن آن  مهم تر ق
ــه در اتاق هتل  ــت. صرف اين ك ــاي ناامن اس در محل ه
ــت، رايانه خود را در دسترس  ــما بسته اس محل اقامت ش

خدمه هتل قرار ندهيد.
ــه از سوي  ــت بدانيد دزدي اطالعات هميش جالب اس
ــال  ــنادي كه س افراد بزهكار صورت نمي گيرد. طبق اس
ــنودن در مجله هفتگي  ــته افشاگر بزرگ، ادوارد اس گذش
ــس اطالعات  ــاپ كرد، آژان ــان چ Der Spiegel آلم
ــا براي  ــابه Darkhotel ه ــيوه اي مش ــس از ش انگلي

رسيدن به اهداف خود استفاده  كرده است.
ــروژه  پ در  ــس  آژان ــن  اي ــاس،  اس ــن  اي ــر  ب
ــش از 350  ــكاري بي ــا هم Royal Concierge، ب
ــر جهان ورود و خروج ديپلمات ها،  هتل معروف در سراس
مكالمات و ارتباطات آنان را زير نظر داشته است. اين كار 
با ورود ديپلمات ها و به محض ورود نام آنها در رايانه اين 

هتل ها صورت مي گرفته است.
ــاي  ــن يكي ديگر از راه هاي جلوگيري از افش بنابراي
ــتفاده از اينترنت 3Gو 4G تلفن  ــات مي تواند اس اطالع
همراه باشد كه امنيت باالتري نسبت به اينترنت بي سيم 
ــكان اين كه  ــن همراه، ام ــت تلف ــا دارد. در اينترن هتل ه
هكرها با ايجاد صفحات تقلبي، رمزهاي عبور و اطالعات 
ــما را بدزدند، به حداقل مي رسد. مزيت ديگر آن  بانكي ش
برخالف شبكه اينترنت بي سيم هتل ها، امكان اتصال به 

اينترنت بدون واسطه است.  

خوشامدگويي هكرها به مهمانان هتل
خطرهايي كه هنگام استفاده از اينترنت هتل ما را تهديد مي كند
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زندگى همراه

امير عصاري

ــتگاه و نرم افزار همانقدر  تنظيمات پيش فرض در هر دس
ــت با انجام فعاليت هاي  ــد، ممكن اس كه مي تواند مفيد باش
ــما را در معرض خطر جدي  ــي، حريم خصوصي ش جاسوس
ــتگاه خود را شخصي سازي نكرده ايد  قرار دهد. چنانچه دس
ــت  ــده اس ــكل مواجه ش يا به هر دليلي تنظيمات آن با مش
ــتگاه در وضع  ــه مي كنيم به  هيچ وجه از دس ــما توصي به ش
تنظيمات پيش فرض به صورت مداوم استفاده نكنيد، چراكه 
ــكالت جدي مواجه  ــما را با مش مي تواند حريم خصوصي ش
ــي و ديگر نكات  ــوط به حريم خصوص ــد. تنظيمات مرب كن
امنيتي در دستگاه را بررسي كرده و آنها را مطابق سليقه  خود 
ــازي كنيد. اگر نمي دانيد چطور به اين تنظيمات  شخصي س
ــيد و زمان يا دانش كافي براي بررسي  دسترسي داشته باش
ــما را با  ــويد تا ش اين تنظيمات را نداريد، با كليك همراه ش
مهم ترين تنظيمات امنيتي روي دستگاه هاي هوشمند مجهز 

به سيستم عامل اندرويد، آي.او.اس و ويندوزفون آشنا كنيم.

قفل صفحه
ــان Screen Lock اولين  ــا هم ــه ي ــل صفح قف
گزينه اي است كه  بايد نسبت به فعال سازي آن در دستگاه 
ــيله  اين قابليت مي توانيد  هوشمند خود اقدام كنيد. به وس
مانع دسترسي افراد غيرمجاز به دستگاه شويد و اطالعات 
ــخصي را  خصوصي خود از جمله تصاوير و ويدئوهاي ش
حفاظت كنيد. اين قابليت در مواردي كه دستگاه هوشمند 
شما مفقود يا سرقت مي شود نيز مانع دسترسي افراد بيگانه 

به اطالعات خصوصي شما مي شود.
ــه Settings مراجعه  ــد ب ــتم عامل اندروي ـ در سيس
ــان ــد و در پاي ــار دهي ــه  Security را فش ــد، گزين  كني

ــار داده و به سليقه  خود يكي از   Screen Lock را فش
روش هاي قفل گذاري را فعال كنيد.

ــه Settings روي  ــس از مراجعه ب ـ در آي.او.اس پ
ــل صفحه را فعال  ــار داده و قف Passcode Lock فش

كنيد.
ــده در ويندوزفون  ــاره ش ــي به تنظيمات اش ـ دسترس
ــه  ــار روي گزين ــه Settings و فش ــه ب ــا مراجع ــز ب  ني
ــت؛ البته در اين صفحه   Lock Screen امكان پذير اس
ــه  Password را به وضع On تغيير دهيد و  بايد گزين

رمز دلخواه خود را مشخص كنيد.

تبليغات مرتبط با فعاليت هاي شما
تبليغات از تجارت هاي پرسود دنياي امروزي به شمار 

ــا در اين حوزه تبليغات  ــي رود و يكي از بهترين روش ه م
ــت. فعاليت هاي شما به عنوان افرادي كه قرار  هدفمند اس
ــت تبليغات را مشاهده كند، مورد تجزيه و تحليل قرار  اس
مي گيرد و مجوز دريافت گزارش از فعاليت هاي شما نيز با 
تنظيمات پيش فرضي كه بسياري از برنامه ها روي دستگاه 
ــما قرار مي دهند، صادر مي شود. پس به شما  هوشمند ش
توصيه مي كنيم اين مجوزها را لغو كنيد تا حريم خصوصي 

شما در امان باشد.
ــون به Settings مراجعه كرده و روي  ـ در ويندوزف
Advertising ID فشار دهيد. با غيرفعال كردن قابليت 
Advertising ID، گزارش گيري از فعاليت هاي شما 

براي انجام امور تبليغاتي متوقف مي شود.
ــس از مراجعه به Settings و  ـ در آي.او.اس بايد پ
ــد. در اين  ــار دهي Privacy روي Advertising فش
 Limit Ad Tracking  ــال كردن گزينه بخش با فع
مي توانيد تا حد زيادي گزارش گيري از فعاليت هاي صورت 

گرفته در دستگاه هوشمند خود را كاهش دهيد.
ــري از فعاليت ها براي انجام امور تبليغاتي  ـ گزارش گي
ــيله يكي از نرم افزارهاي گوگل با عنوان  در اندرويد به وس
Google Settings صورت مي گيرد. براي مديريت اين 
نرم افزار  بايد Google Settings را از فهرست برنامه ها 
ــار دهيد. با فعال كردن گزينه   اجرا كرده و روي Ads فش

ــي   Opt out of interest-based ads اطالعات
ــما كسب مي كند، كاهش  كه گوگل درباره فعاليت هاي ش

چشمگيري خواهد داشت.

جستجوي تلفن
در گذشته نرم افزارهاي مختلفي براي رديابي تلفن هاي 
همراه يا تبلت هاي مفقود يا سرقت شده وجود داشت، اما با 
توجه به اهميت زياد اين نرم افزارها در رديابي دستگاه ها، 
ــتم  هاي عامل   امروزه اين ابزار به طور پيش فرض در سيس
مختلف دستگاه هاي هوشمند وجود دارد و براي استفاده از 

آنها بايد ابتدا آن را فعال  كنيد.
ــار  فش  Settings روي  آي.او.اس  در  ـ 
ــه گزين و  ــرده  ك ــاب  انتخ را   iCloud ــه   گزين  داده، 

"  Find My iPod / iPhone / iPad" را فشار دهيد. 
با فعال  كردن اين قابليت تا زماني كه مشكلي براي دستگاه 
شما رخ ندهد، نيازي به آن نخواهيد داشت، اما در صورت 
 Find My iPhone ــكل مي توانيد نرم افزار بروز مش
ــل نصب كنيد يا به  ــي ديگر از محصوالت اپ را روي يك
لينك https: /  / www.icloud.com / #find برويد 

و موقعيت دستگاه خود را رديابي كنيد.

ــه ب ــه  مراجع از  ــس  پ ــون  ويندوزف در   ـ 
 Find My Phone  به گزينه Find My Phone 
ــي خواهيد داشت. هريك از گزينه هاي موجود در  دسترس
ــود فعال كرده و  ــتگاه خ اين بخش را براي مديريت دس
https: /  / www. ــك ــورت لزوم با مراجعه به لين در ص
 windowsphone.com / en-us / my / find
نسبت به رديابي يا حذف اطالعات ذخيره شده در دستگاه 

اقدام كنيد.
ــد بايد ابزار Google Settings را اجرا  ـ در اندروي
كنيد و روي Android Device Manager فشار 
دهيد. فعال كردن دو گزينه  موجود در اين بخش نيز قابليت 
ــتگاه از راه دور را فعال كرده  ــي و مديريت دس موقعيت ياب
https: /  / www. ــك ــما مي توانيد با مراجعه به لين و ش

google.com / android / devicemanager براى 
استفاده از اين امكانات اقدام كنيد.

رمزهاي ذخيره شده در مرورگر
ــپ كلمات عبور با صفحه  كليد تلفن همراه و تبلت  تاي
كمي دشوار است و ذخيره كردن رمز عبور در مرورگر اين 
دستگاه هاي هوشمند مي تواند اين مشكل را برطرف كند، 
اما توجه داشته باشيد با ذخيره شدن رمز عبور در مرورگر، 
چنانچه فردي براي لحظاتي كوتاه نيز به دستگاه هوشمند 
ــد، مي تواند به سرويس هاي  ــته باش ــما دسترسي داش ش
شخصي شما در وب متصل شده و حريم خصوصي شما را 
نقض كند. با توجه به اين مشكل امنيتي پيشنهاد مي كنيم 
ــدن رمز عبور  ــدار مربوط به ذخيره ش هنگام دريافت هش
ــتگاه هوشمند خود،  ــده روي دس در مرورگرهاي نصب ش
گزينه  عدم ذخيره سازي را انتخاب كنيد و براي حذف رمز 

عبورهاي ذخيره شده نيز از روش زير كمك بگيريد:
ــه  مراجع  Settings ــه  ب آي.او.اس  در  ـ 
روي   Safari ــش  بخ ــاب  انتخ از  ــس  پ و  ــرده   ك
ــار دهيد. در بخش  Passwords & AutoFill فش
 Saved Credit Cards و Saved Passwords
رمزهاي عبور و اطالعات كارت هاي اعتباري ذخيره شده 

در دستگاه را بررسي و آنها را حذف كنيد.
 Settings ــه ــه ب ــس از مراجع ــون پ ـ در ويندوزف
 Internet و  ــه  رفت  Applications روي 
ــن  پايي از  ــه  ادام در  ــد.  كني ــاب  انتخ را   Explorer
ــار داده و  ــه روي Advanced Settings فش صفح
 Website Passwords ــش ــويد در بخ مطمئن ش
ــد. ــده باش ــه Don’t Remember انتخاب ش  گزين

 (گزينه  Delete History براي حذف رمزهاي ذخيره 

شده در دستگاه كاربرد دارد)
ـ در اندرويد مرورگر كروم را اجرا كرده و روي آيكون 
ــه  نمايش درآمده  ــه نقطه عمودي ب ــكل س منو كه به ش
ــار داده و ــار دهيد. حاال روي Settings فش ــت، فش  اس

ــان  پاي ــد. در  ــاب كني انتخ را   Save Passwords 
ــده را حذف كرده يا با تغيير وضع آن  گزينه هاي ذخيره ش

به Off به  طور كامل آن را غيرفعال كنيد.

اختصاصي هاي آي.او.اس
گاهي برخي برنامه ها در سيستم  عامل آي.او.اس براي 
ــت  ــما درخواس انجام برخي فعاليت ها مجوزهايي را از ش
ــي به  ــت به دسترس ــن مجوزها ممكن اس ــد. اي مي كنن
تصاوير ذخيره شده روي دستگاه يا دستيابي به موقعيت 
ــد. براي بررسي مجوزهاي  ــما مربوط باش جغرافيايي ش
ــده به برنامه هاي مختلف مي توانيد به روش زير  ارائه ش

عمل كنيد:
ــار  به Settings مراجعه كرده روي Privacy فش
ــاب هريك از  ــا انتخ ــش مي توانيد ب ــن بخ ــد. در اي دهي
برنامه ها، مجموعه مجوزهاي مورد استفاده توسط آنها را 

مشاهده كنيد.
 Location Services ــه ب ــه  مراجع ــا  ب ــن  همچني
ــه موقعيت  ــتيابي ب ــه دس ــوط ب ــاي مرب ــه مجوزه روي هم
ــاب  انتخ ــا  (ب ــت.  داش ــد  خواهي ــت  مديري ــي   جغرافياي
ــش مي توانيد مجوزهايي  ــن بخ System Services از اي

همچون تبليغات را با توجه به موقعيت جغرافيايي غيرفعال كنيد)

اختصاصي هاي اندرويد
ــتن سيستم هاي  ــتم  عامل اندرويد به  دليل نداش سيس
ــتري برخوردار است و يكي  حفاظتي از ضعف امنيتي بيش
ــمار  از بهترين قربانيان براي هكرها و افراد خرابكار به  ش
ــتم  عامل  ــب بدافزارها براحتي در اين سيس ــي رود. نص م
ــه بخواهيد در برابر اين  ــت و در صورتي ك امكان پذير اس

تهديدات در امان بمانيد،  بايد به موارد زير توجه كنيد:
 Security ــرده روي ــه ك ــه Settings مراجع ـ ب
ــارت عب ــل  مقاب ــارك  چك م ــت  عالم و  داده  ــار   فش

ــا  ت ــد  كني ــال  غيرفع را   Unknown Sources  
ــا قابليت نصب روي  ــناخته و بدافزاره ــاي ناش نرم افزاره

دستگاه شما را نداشته باشند.
ــيد گزينه  Verify Apps فعال  ــته باش ـ توجه داش
ــي شده و در  ــد تا تمام نرم افزارها پيش از نصب بررس باش
صورت مشاهده  هرگونه فعاليت مخرب، هشدارهاي الزم 

براي شما نمايش داده شود.
ــه  گزين  Security ــش  بخ در  ـ  

و  داده  ــار  فش را   Device Administrators  
برنامه هاي موجود در اين فهرست را مشاهده كنيد. توجه 
داشته باشيد ابزارهاي موجود در اين فهرست از مجوزهاي 
ــد كنترل كاملي روي  ــي برخوردار بوده و مي توانن مديريت
ــتگاه شما داشته باشند. در صورت مشاهده گزينه هاي  دس
ــرعت آنها را بررسي و در  ــت بس ــكوك در اين فهرس مش

صورت نياز آنها را از فهرست حذف كنيد.

اختصاصي هاي ويندوزفون
ويندوزفون تنظيمات امنيتي زيادي ندارد. تنها گزينه اي 
ــوان يك راهكار براي جلوگيري از بروز  كه مي توان به عن
ــتفاده كرد، قابليت  ــتم  عامل اس ــكالت در اين سيس مش
Kid’s Corner است. به كمك اين قابليت مي توانيد 
ــتفاده كودكتان  ــتي از برنامه هاي مجاز را براي اس فهرس
ــتگاه هوشمند خود را در اختيار  فعال كنيد تا زماني كه دس
ــكالت احتمالي  ــان قرار مي دهيد، نگران بروز مش كودكت
ــيد. با مراجعه  ــتباه در تنظيمات آن نباش بر اثر تغييرات اش
ــاب Kid’s Corner مي توانيد  به Settings و انتخ
ــخص كنيد  ــاي مجاز را براي اجرا مش ــت برنامه ه فهرس
ــردن صفحه  قفل به آنها  ــما مي تواند با جارو ك كودك ش

دسترسي داشته باشد.

امنيت دستگاه 
هوشمندتان را 

جدي بگيريد
تنظيمات امنيتي در اندرويد

 آي.او.اس و ويندوزفون
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سجاد تقي زاده بهجتي

حدود يك ماه پيش گوگل، اپليكيشن جديد خود را به نام 
ــرد. اينباكس همان جيميل تحصيلكرده  اينباكس معرفي ك
است، زيرابهينه شده و كاربر را به سمت مديريت و ساماندهي 
ــه بهتر ايميل هاي خود هدايت مي كند. به گفته مديران  هرچ
گوگل، اينباكس راهي جديد براي مديريت ايميل ها در اختيار 
ــتر افرادي كه با ايميل سروكار  ــت. بيش كاربران قرار داده اس
دارند، ايميل هاي خوانده نشده فراواني دارند كه گاهي از 500 

عدد هم فراتر مي رود.
 اين ايميل ها، بيشتر شامل مواردي است  كه به نظر كاربر 
مفيد آمده، اما آن قدر مهم نبوده اند كه همان لحظه باز كرده 
و مطالعه كنند و بعد از مدتي به فراموشي سپرده شده و كاربر 
ــان نمي رود. به همين دليل سرويس اينباكس  ديگر سراغش
گوگل مي تواند باب دل بسياري از كاربران باشد، البته فهرست 
ــري كاربر  بلند باالي ايميل هاي ناخوانده مختص به يك س
ــتر كاربران با اين مشكل دست  خاص نيست و در واقع بيش
ــرم مي كنند. عالوه بر اين، اينباكس كمك مي كند  و پنجه ن
ــه 500 ايميل نخوانده قبلي اضافه  ــل نخوانده ديگري ب ايمي
نشود. همچنين با عرضه اينباكس، كارهايي را مي توانيد انجام 
ــته امكان پذير نبود كه در ادامه با آنها آشنا  دهيد كه در گذش

مي شويد. 
ساماندهي ايميل ها

 Bundle و Label براي ساماندهي ايميل ها، اينباكس از
استفاده مي كند . ليبل ها در جيميل نيز استفاده مي شوند، به اين 
ــب هايي تعريف كنيد و  ــه مي توانيد همواره برچس صورت ك
ــتي يا خودكار روي ايميل هايي كه موضوعاتي  به صورت دس
ــخصي ارسال مي شوند، درج  ــابه دارند يا از فرستنده مش مش
كنيد. تفاوت ليبل اينباكس با جيميل، Bundle هايي است 
كه با موضوعات مختلف قرار داده شده اند. اين مورد در جيميل 
به صورت تب هاي مختلف مشاهده مي شود ولي در اينباكس 
ــده و افزايش يافته است. اين تب ها براي قرار  هوشمندتر ش
گرفتن ايميل هاي مختلف در دسته بندي مشخص اينباكس 

هستند. اين دسته بندي ها به صورت زير تعريف شده اند:
ــنهادهاي  Promos : براي ايميل هاي تبليغاتي، پيش

ويژه، تخفيف ها و... . 
Social  : ايميل هايي كه از شبكه هاي اجتماعي مختلف 

از جمله فيسبوك و اينستاگرام ارسال مي شود.
ــايت هاي مختلف  Updates  : ايميل هايي كه از وبس

براي تائيد آدرس ايميل، يادآوري رويدادها و... ارسال مي شود.
Finance  : ايميل هاي مرتبط مالي مانند صورتحساب ها 

و وضعيت حساب هاي بانكي .
ــاي مرتبط با خريدها از جمله  Purchases : ايميل ه

اطالعات حمل و نقل و وضعيت سفارش ها .
ــد  ــافرت مانن ــا مس ــط ب ــاي مرتب Travel  : ايميل ه

مشخصات رزرو هتل و اطالعات پرواز. 
ــه از انجمن هاي گفت وگو  ــي ك Forum  : ايميل هاي

ارسال مي شود.
ــته بندي ها بايد گفت اينباكس  ــه تنوع اين دس با توجه ب
طيف وسيع تري نسبت به جيميل را شامل مي شود و از طريق 
ــاماندهي بهتر و سريع تر  ــته بندي خودكار، به شما در س دس

ايميل ها كمك مي كند. 

مديريت ايميل ها 
ــاماندهي  ــي براي س ــد، راه هاي ــه مطرح ش ــواردي ك م
ــاي دريافتي بود. عالوه بر اين، اينباكس ويژگي هاي  ايميل ه
ــي براي مديريت ايميل ها نيز دارد كه آن را خاص و به  خاص

نسخه تحصيلكرده جيميل تبديل كرده است. 
ــي از  ــت اينباكس، بخش ــن قابلي Highlights  : اي
ــيده و به مخاطب  ــواي ايميل را از داخل آن بيرون كش محت
ــده  ــش مي دهد. در واقع در زير عنوان ايميل دريافت ش نماي
اطالعاتي مانند برخي تصاوير داخل ايميل، مشخصات رزرو، 
مشخصات رويداد، مكان برگزاري و... را نمايش مي دهد. اين 
امكان باعث مي شود مخاطب با نگاهي كلي محتواي ايميل 
ــدام بعدي آن تصميم بگيرد.  ــرده و بتواند براي اق را درك ك
اين ويژگي در بازاريابي ايميلي تاثير زيادي خواهد داشت، زيرا 
پيش از اين همه ايميل ها به صورت برابر و با فونتي مشابه به 
مخاطب نمايش داده مي شد، اما با اينباكس نمايش ايميل ها 
پيش از باز شدن نيز تغيير كرده و با ظاهري متفاوت نمايش 

داده خواهند شد. 
Done  : اين قابليت اينباكس براي ايميل هايي است كه 
كاربر نمي خواهد اقدامي براي آن انجام دهد. اين ويژگي شبيه 
ــيو در جيميل است، با اين تفاوت كه آرشيو حس  قابليت آرش
خوبي را به كاربر منتقل نمي كند، اما Done  حس خوشايند 
به انجام رساندن و پايان كار را تداعي مي كند كه قطعا بيشتر 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
ــد ايميلي را به بعد  ــا اين قابليت مي تواني Snooze : ب
موكول كنيد و اينباكس به شما يادآوري مي كند سراغ ايميلي 

كه وعده داده بوديد، برويد. 
ــن قابليت همان طور كه از نامش  Reminders : اي
مشخص است، مانند يك فهرست كارهاي روزانه عمل كرده 
و مواردي را كه در آن درج مي كنيد، به شما يادآوري مي كند. 
براي نمونه يادآوري ارسال پيامك به شخصي خاص، تماس 

تلفني و... را به عهده مي گيرد. 
Pin : هر ايميلي را در اينباكس مي توانيد Pin كنيد، با 
ــت و  اين كار به اينباكس اطالع مي دهيد اين ايميل مهم اس
مي خواهم آن را بخوانم. بنابراين اين ايميل قطعا در اينباكس 
ــرار مي گيرد تا زماني كه مطالعه  ــما ق اصلي و در برابر ديد ش

كرده و Pin آن را برداريد. 
ــت كه وقتي  ــر اينباكس اين اس ــت آخ Sweep : قابلي

ــه Pin ندارند،  ــتفاده مي كنيد، همه ايميل هايي ك از آن اس
ــده و به پوشه Done منتقل مي شوند و ديگر  Done  ش

بين ايميل هاي خوانده نشده شما نخواهند بود. 
تاثير اينباكس بر ايميل هاي تبليغاتي

ــيار زود  براي ارائه نظر دقيق درباره تاثيرات اينباكس بس
ــخه آزمايشي اين برنامه  ــت، زير هنوز يك ماه از ارائه نس اس
ــال دعوتنامه  ــت در آن فقط از طريق ارس ــته و عضوي گذش
ــاره ايميل  ــن اطالعاتي كه درب ــت. همچني ــر اس امكان پذي
ــود،  ماركتينگ و تاثير اينباكس بر آن در دنيا رد و بدل مي ش
ــاي دقيق، اما  ــت، نه اطالعات و آماره ــيات اس بر پايه حدس
مشخص است از اين پس بازاريابان ايميلي بايد توجه زيادي 
به Highlight ها داشته باشند. در واقع بايد برنامه ريزي كنند 
چه چيزي در اين بخش به مخاطب نمايش داده شود و چطور 
ــود جذب كنند،  مخاطب را از طريق آنچه نمايش داده مي ش

زيرا ديگر فقط «عنوان جذاب» عامل تصميم گيري مخاطب 
نيست، بلكه آنچه به صورت خالصه به مخاطب نمايش داده 
مي شود نيز راهنماي او خواهد بود. توجه داشته باشيد از زماني 
ــد، توييت هايي كه  كه توييتر به قابليت درج تصوير مجهز ش

تصوير دارند، 18درصد بيشتر از بقيه ديده مي شوند. 
ــي به مخاطب  ــس حس خوب ــه Done در اينباك گزين
ــود برخالف آرشيو  مي دهد، به همين دليل پيش بيني مي ش
ــود. اينباكس به مخاطبان كمك  ــتفاده بيشتري از آن ش اس
ــت ايميل هايي كه نمي خواهند  ــريع از دس ــيار س مي كند بس
 Done ــوند. آنها مي توانند به صورت مستقيم از خالص ش
 Pin استفاده كنند يا ايميل هايي را كه برايشان جذاب نيست
Done آنها را روانه ،Sweep نكرده و در نهايت با استفاده از

كنند. 
خبر خوب براي بازاريابان ايميلي اين است كه بسياري از 
ــتري جذاب بودند، اما آنقدر اهميت  ايميل هايي كه براي مش
 ،Snooze نداشتند و در نهايت فراموش مي شدند، با قابليت
احتمال باز شدن و ديده شدن بيشتري داشته باشند. مخاطب 
ــخص و اينباكس دوباره آن را  زماني را براي خواندن آنها مش
يادآوري خواهد كرد. آمار جالبي وجود دارد كه اكنون 25درصد 
ايميل هايي كه با تلفن هاي هوشمند خوانده مي شوند، دوباره 
با رايانه و لپ تاپ نيز خوانده مي شوند، اين آمار نشان مي دهد 
ــد و قابليت  ــدد نياز دارن ــراد به مطالعه مج ــتر مواقع اف بيش
ــي براي  ــر خوب ــس خب Snooze و Reminder اينباك

بازاريابان ايميلي خواهد بود. 
به طور خالصه، ايميل هايي كه جذاب هستند و متناسب با 
عالقه كاربران ارسال مي شوند، پيش بيني مي شود با اينباكس 
ــتري قرار گرفته و آمار بهتري كسب كنند، از  مورد توجه بيش
ــت هاي عمومي ارسال شده  طرفي ايميل هايي كه به فهرس
ــتند، افت زيادي داشته و  ــب با عالقه مخاطبان نيس و متناس

ديده نمي شوند. 
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اينترنت

 تاثير برنامه اينباكس گوگل 
جيميلبر آينده بازاريابي اينترنتي

 تحصيلكرده 
مي شود!
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با

بازي مورد عالقه  كوجيما در سال 2014
 (Metal Gear) آنهايي كه با بازي هاي متال گر
وقت گذرانده باشند، با استاد كوجيما و نبوغ بازيسازي اش 
ــنا هستند. تعريف او از يك بازي ويدئويي، باالترين  آش

افتخاري است كه مي تواند نصيب آن بازي شود.
ــده كه  ــار افتخار نصيب بازي Framed ش اين ب
ــتقل استراليايي  ــتوديوي مس ــوي اس همين اواخر از س
ــده  ــراي پلتفرم هاي همراه عرضه ش Loveshack ب
ــت. كوجيما از اين بازي با لفظ سطح باالي تناسب  اس
ــك بهترين عنواني  بين گيم پلي، گرافيك و صدا؛ بي ش

كه امسال بازي كرده ام، ياد كرده است.

ــوآ باگز، خالق  ــتاد كوجيما، جاش در مقابل تعريف اس
اين بازي مراتب تشكر خود را در صفحه توييترش ابراز 
ــاي او به عنوان دليل اصلي  ــرد و از كوجيما و بازي ه ك

ورودش به عرصه  بازيسازي ياد كرد.
ــب  ــه پيش از اين موفق به كس ــازي Framed ك ب
ــبكي معمايي دارد. بازيكنان با پنل هاي  جوايزي شده، س
ــتند و با چينش  ــرك روبه رو هس ــك كتاب مصور متح ي

متفاوت اين پنل ها مي توانند پيامد داستان را تغيير دهند.

ارواح ظلماني بر اورنگ هشتم
ــل هفتم به  ــش بازي هاي مطرح نس ــه دنبال جه ب
كنسول هاي نسل هشتم، بازي Dark Souls 2 نيز 
ــته و قرار است نسخه  ويژه اي از آن  به اين جنبش پيوس
 Xbox One ،Playstation 4 براي كنسول هاي

و رايانه هاي مجهز به Direct X 11 منتشر شود.
اين نسخه كه اوايل بهار سال آينده به بازار عرضه خواهد 
شد، مريد معصيت نخست (Scholar of the First Sin) نام 
خواهد داشت و تمام بسته هاي قابل دانلود ارواح ظلماني 2، 
 Crown ،Crown of the Sunken King يعني
 Crown of the Ivory King و of the Old King
را شامل مي شود. افزون بر اينها، يك سري محتواي ديگر نيز 

به آن اضافه خواهد شد.
ــك بهبود يافته  ــر از گرافي ــواي اضافي ديگر، غي محت
ــازي و NPCهاي  ــتان افزوده، وقايع درون ب ــامل داس ش
ــمنان جديد و  ــخصيت هاي غيرقابل بازي) بيشتر، دش (ش
مرگ بارتر و گيم پلي بهينه تر خواهد بود. تعداد بازيكنان آنالين 
هم افزايش خواهد داشت. گفتني است شركت دوست داشتني 
ــي بازي را فراموش  ــدگان كنون From Software دارن
نكرده است. مريد معصيت نخست در قالب يك مجموعه  كلي 
 PS3 ،X360 ــته هاي قابل دانلود براي از اصل بازي و بس
و رايانه هاي مجهز به DirectX9 هم عرضه خواهد شد؛ 
البته گرافيك و صداي بهبود يافته در اين نسخه ديده نخواهد 
شد، اما NPCها، وقايع اضافه، تعادل گيم پلي و ترتيب دهي 
ــب يك دانلود حجيم  ــود يافته  بازي هاي آنالين در قال  بهب
ــازي ب ــي  ــدگان كنون دارن ــه  ب ــي   (Ver. 1.10) مجان

 ارائه خواهد شد.

خبر داغ

سياوش شهبازي

ــود دلخوري  ــه با وج ــت ك حقيقت اين اس
بسياري از كارشناسان از نينتندو بابت سوق دادن 
صنعت بازيسازي به سمت تفنني، هنوز هم اين 
شركت به عنوان يكي از ستون هاي بزرگ اين 
ــركتي مانند  ــمار مي رود. كمتر ش صنعت به ش
ــال ها و عرضه   نينتندو وجود دارد كه پس از س
ــوان بازي از فرنچايزهاي محبوبش، باز  چند عن
ــركت هاي ديگر  هم به هدف بزند. هرجا كه ش
ــد، نينتندو  ــا و افول مي كنن ــي در ميان خط يك

ــود. به عبارتي، اگر  ــته ظاهر مي ش پرقدرت تر از گذش
ــركت در رابطه با كنسول  ــت هاي غلط اين ش سياس
WiiU و تفنني كردن بيش از حد بازار بازي را كنار 
بگذاريم، نينتندو در زمينه  خلق انحصاري هاي ممتاز، 

هنوز هم پيشتاز است.
ــازي ب ــدو  نينتن ــول  محص ــن   تازه تري

ــي كه چند  ــت؛ عنوان  Super Smash Bros اس
ــر محبوب از بازي هاي متعدد را گرد هم آورده  كاراكت
ــم مي اندازد. به  ــدان به جان ه ــا را در يك مي و آنه
ــگي  ــش هاي هميش ــخي بر پرس عبارتي SSB پاس
ــش هايي با اين مضمون كه  بازي دوستان است؛ پرس
ــخصيت درگير شود،  ــخصيت با فالن ش اگر فالن ش
ــد؟ وقتي تحقق اين  كدام يك پيروز ميدان خواهد ش
ــاي دور و دراز با گيم پلي و گرافيك خوب، چه به  روي
لحاظ فني، چه از منظر دلنواز بودن همراه شود، ديگر 
چيزي براي طلب كردن نمي ماند و اين همان چيزي 
است كه مي توانيد از اين بازي فوق العاده انتظار داشته 
ــدت خوشايند كه به نحو عالي  باشيد؛ يك تجربه  بش

تشنگي بازيكن را سيراب خواهد كرد.
اين نسخه  بازي SSB، از حيث ظاهر و گيم پلي با 

ــتراك زيادي دارد، اما بي شك فراتر  نسخه  3DS اش
ــخه   ــت. نس ــخه  خوش رنگ و لعاب تر اس از يك نس
ــرل بهتر، از  ــتر و كنت ــالوه بر عمق بيش WiiU، ع
موزيك هاي ريميكس شده بيشتر، عناوين كالسيك 
ــك و چندنفره،  ــتر در بخش ت ــدو، امكانات بيش نينتن
ــازي بيشتر  ــتر و امكانات شخصي س صحنه هاي بيش

برخوردار است.
ــخه از بازي مي توانيد از 49 شخصيت  در اين نس
ــخصيت مورد  ــت، ش ــازي كه رقم قابل توجهي اس ب
ــدان برويد.  ــرده و به مي ــاب ك ــود را انتخ ــه  خ  عالق
صدمه زدن در اين بازي سيستم جالبي دارد؛ برخالف 
ــبك مبارزه اي، شخصيت ها يك  ــتر بازي هاي س بيش
ــود.  ــه به مرور تهي ش ــالمت ثابت ندارند ك ــط س خ
برعكس، شمارشگر سالمت هر شخصيت با صدماتي 
ــي رود و هرچه به مقدارش افزوده  كه مي بيند، باال م
ــه هوا پرت  ــتر ب ــا ضربه خوردن مجدد، بيش ــود، ب ش
ــت كه حريف  ــدف در هر صحنه اين اس ــود. ه مي ش
خود را تا جاي ممكن به هوا پرتاب كرده تا در نهايت 
ــت مجددش  ــه  به بيرون بيندازيد و از بازگش از صحن

جلوگيري كنيد.

ــري  ــي را مختص س ــمت چالش ــدو اين قس نينتن
ــت. در صورت  ــود گنجانده اس ــاي SSB در خ بازي ه
ــت به آن ساده است. هر  ــدن از صحنه، بازگش پرت ش
ــخصيت دست كم دو حركت پرش دارد و در صورت  ش
ــد، از يك حركت اضطراري  ــه گرفتن بيش از ح فاصل
بهره مي برد. بيخود به چپ و راست زدن و حمله از هر 
در، بندرت به پيروزي منجر مي شود و اگر قصد پيروزي 

داريد، بايد حركات خود را با دقت برنامه ريزي كنيد.
تفاوت بين نسخه  WiiU و 3DS بسيار مشهود 
ــل محدوديت  ــخه  3DS به دلي ــازي در نس ــت. ب اس
ــت. كنترل يك سري  ــه نيس تصوير اصال قابل مقايس
ــاده تر از شخصيت هاي ديگر است و  از شخصيت ها س

دود از كنده بلند مي شود

اسكيمـــوي تنــها
مجيد رحمانى

ــي در ايران  ــي كه بازي آفرين از زمان
شكل گرفته، بارها به گوشمان خورده كه 
فرهنگ ما ظرفيت بااليي براي استفاده از 
اسطوره ها و افسانه هاي ايراني در بازي ها 
ــت ولي ايراد  ــت اس دارد. اين حرف درس
ــد در اولين  ــت كه همه مي خواهن آنجاس
تالش خود عنواني حماسي و اسطوره اي 
ــن بزرگ و  ــز عناوي ــازند و قالبي ج بس

ــب نمي دانند.  ــن كار مناس ــراي اي ــه را ب پرهزين
ــت مي كند چگونه  ــه ما ثاب Never Alone ب
مي توان از قصه ها و افسانه هاي محلي يك بازي 
ــتان  ــاخت. تمام بازي از داس ــتاندارد س زيبا و اس
گرفته تا شخصيت ها، محيط ها، مراحل، متحدان، 
ــمنان و تجهيزات كاراكتر بر اساس قصه ها و  دش
خاطرات مردم بومي آالسكا طراحي و پياده سازي 
ــتان بازي در مورد دختربچه اي  ــت. داس شده اس
اسكيموست كه يك شبـ  البته با توجه به چرخه  
چند ماه بودن شب و روز در سرزمين هاي شمالي 
و قطبي نمي توان با اطمينان گفت كه واقعا شب 
بوده است! ـ براي بازي از دهكده  خود خارج شده 
ــي برخورد كرده و با آن  ــي با روباهي قطب و اتفاق

دوست مي شود، اما اين بازيگوشي بي خطر نبوده 
و خرسي قطبي دنبال آنها مي افتد. 

ــت به  ــدف دخترك و روباهش بازگش ابتدا ه
ــي اتفاقاتي، دخترك  ــا بعدها ط ــت ام دهكده اس
ــود و  ــرارآميز مي ش ــي اس ــته وارد ماجراي ناخواس
ــفري پر ماجرا را تجربه مي كند. زاويه  دوربين  س
ــكرولر بوده و در مقاطعي نيز  دو بعدي و سايداس
ــرض حركت مي كند و گيم پلي بازي به طور  در ع
ــير خطي  ــكوبازي در يك مس عمده مبتني بر س
ــا معماهايي  ــت كه گاهي پازل ي ــخص اس و مش
ــت. اولين چيزي  ــاده در دل خود جاي داده اس س
ــما را به خود جلب  ــا ورود به بازي توجه ش كه ب
مي كند، گرافيك ساده ولي در عين حال جذاب و 

ــت و آنقدر خوب كار شده كه حتي  بامزه  بازي اس
استفاده  از پالت رنگي يكسان سفيد ـ خاكستري 
ــما را آزرده  ــا در تمام طول بازي ش ــي تقريب ـ آب

نمي كند. 
گيم پلي بازي با يك توتريال يا بخش آموزشي 
بسيار خوب آغاز مي شود. به اين ترتيب كه خرس 
ــي به دنبالتان افتاده و چاره اي جز حركت به  قطب
ــاي اين كه در  ــمت نداريد. در نتيجه معم يك س
ــته در ذهنتان  ــمت ديگر صفحه چه قرار داش س
ــال راحت دو  ــرد، پس بازي با خي ــكل نمي گي ش
ــودش يعني دويدن و پريدن را  مكانيك اصلي خ

Super Smash Bros .............................. عنوان بازي: 
WiiU ............................................................................... :پلتفرم
Nintendo  ...................................................................... ناشر:
Nintendo ................................................................. :سازنده
سبك: ............................................................................. مبارزه اي
9  .............................................................................................. امتياز:

Never Alone  ......................................................... :عنوان بازي
PC، Xbox One، PS4  .................................................. :پلتفرم
E-Line Media  ...................................................................... :ناشر
Upper One Games E-Line Media  ....... :سازنده
سبك: ..........................................................................  پازل سكوبازي
امتياز: ....................................................................................................  7/5

يكشنبه 16 آذر 1393/ شماره 8498



ازي

ــال  ــن س ــدن به جش ــن روزها به دليل نزديك ش اي
ــد بازي هاي  ــح مي دهن ــران ترجي ــازنده ها و ناش ــو س ن
ــن  ــه همي ــد و ب ــه كنن ــالت عرض ــود را در تعطي خ
ــر  ــمس منتش ــادي قبل از كريس ــاي زي ــل بازي ه دلي
ــازي معرفي مي كنيم كه  ــود. به هرحال ما چند ب نمي ش
ــد. اولين بازي هفته ــه  آنها لذت ببري ــم از تجرب  اميدواري

 Lara Croft and Temple of Osiris  
 Lara Croft and the ــازي ــه   ب ــام دارد كه دنبال ن
Guardian of Light به شمار مي رود. زاويه  دوربين 
ايزومتريك بوده و سبك بازي را مي توان ماجرايي پازل 
دانست. نسخه  قبلي نكات مثبت زيادي داشت و يكي از 
ــتان بود. در  ــا امكان تجربه  دو نفره  بازي همراه دوس آنه
اين نسخه نيز همين ويژگي وجود دارد با اين تفاوت كه 
ــاال تا چهار نفر به صورت آفالين يا آنالين مي توانند با  ح
ــازي را تجربه كنند. بازي عالوه بر PC براي  يكديگر ب

PS4 و Xbox One نيز عرضه مي شود. 

شكي نيست سري بازي هاي فاينال فانتزي كه هنوز 
ــبك  ــده پرچمدار س پاياني براي فانتزي آنها تعيين نش
ــي رود و به نوعي معرف  ــمار م نقش آفريني ژاپني به ش
ــبك است. قطعا چنين مجموعه اي  و ابداع كننده  اين س
ــار  طرفداران خاص خودش را دارد كه اين هفته از انتش
ــخصي  ــاي ش ــزي 2 – 13 روي رايانه ه ــال فانت فاين
ــد. بازي تفاوت چنداني با  حسابي خوشحال خواهند ش
ــولي خود كه بيش از يك سال پيش  ــخه هاي كنس نس
ــايد بتوان گرافيك چشم نوازتر و  ــد ندارد و ش عرضه ش
ــتر را مثل هميشه مزيت بزرگ نسخه هاي  جزئيات بيش

PC بازي هاي مولتي  پلتفرم دانست.

ــازل اول  ــك عنوان پ ــن هفته ي ــازي اي ــن ب آخري
ــت  ــام The Talos Principle اس ــخص به ن ش
ــفري علمي ـ تخيلي داشته و همچون سنتي  كه اتمس
ــبك گمارده شده، به جاي  ــوي بزرگان اين س كه از س
ــائل  توجه به تفنگ ها و موجودات عجيب و غريب، مس
ــفي را دستمايه  داستان خود قرار داده  و موضوعات فلس
است. اعضاي تيم سازنده  بازي نيز به نوبه  خود جالبند، 
سازندگان Serious Sam با تام ژوبرت كه FTL و 
The Swapper را در كارنامه دارد، گرد هم آمده اند 

تا تجربه اي جذاب خلق كنند.

بازى هفته

ــود  ــود تصوير بزرگ تر ش برعكس. همين باعث مي ش
ــرل متفاوت،  ــدود هفت نوع كنت ــكان بازي با ح و ام
ــازي با WiiU فراهم  ــاي تازه اي را براي ب فرصت ه
ــخصيت ها، از مگامن تا مربي  مي آورد. كنترل همه  ش
وي فيت، كشاورز و ماريو، ساده تر و دقيق تر شده است.

ــارزه انتخاب  ــه براي مب ــخصيت تازه اي ك هر ش
كنيد، حكم يك زمينه  فني جديد را دارد كه تسلط بر 
ــت و كلنجار رفتن با جزئيات مهارت  آن به صرف وق
ــز روي كنترل ها  ــاز دارد. اين تمرك ــخصيت ني آن ش
ــت. ــي با مكانيك هاي تازه  SSB هماهنگ اس  بخوب
ــخه  نس در  ــه  ك  Ledge Guarding   

ــت،   Melee ،Smash 64 و Brawl وجود داش

ــده و همين به پررنگ شدن مبارزات هوايي  حذف ش
منجر شده است.

ــده و اين بار،  حركات پايان بخش هم محدودتر ش
ــتر زحمت  بازيكنان براي اجراي اين حركات بايد بيش
بكشند و براي بي نقص بودن آنها نيز به دقت بيشتري 
ــن بازيكنان  ــث كاهش فاصله بي ــت. اين باع نياز اس
توانمند و بازيكنان نوپا شده است. اين تغييرات به نفع 
همه است، زيرا هم بازيكنان كم توان بيشتر در ميدان 
ــه اي  فنون الزم را براي  ــد، هم بازيكنان حرف مي مانن

اثبات برتري خود دارند.
ــم كردن فضايي كه در آن هم بازيكنان بهتر  فراه
ــتفاده كرده و حسابي خودنمايي  بتوانند از فرصت اس

كنند، هم بازيكنان نوپاتر بتوانند تجربه اي قابل تامل 
داشته باشند، مستلزم مقدار قابل توجهي امكانات الزم 
براي تعليم و تعريف مهارت است. مسابقات مناسبتي 
ــخصيت هاي  و چالش ها، بازيكن را وادار به بازي با ش
ــا رويكرد متفاوت  ــرايط متفاوت، ب متفاوت، تحت ش
ــاله اي جديد  ــتر به منظور آموزش مس مي كند كه بيش

اتفاق مي افتند.
 Homerun Contest ــت ــال، حال براي مث
ــدر مي توانيد به  ــد در ده ثانيه، هرق ــما مي خواه از ش
ــيب وارد كنيد سپس تا حد ممكن آن  ــه  شن آس كيس
ــن چالش در نظر اول عجيب  ــايد اي را پرتاب كنيد. ش
ــك بزرگي براي درك  ــد، اما در حقيقت كم جلوه كن
ــت. هرچه  ــذاري ضربات روي حريف اس ــوه  اثرگ نح
ــازي پيدا كنيد، در پرتاب  ــري از اين جنبه  ب درك بهت

طوالني تر كيسه  شن موفق تر خواهيد بود.
ــبتي آنچنان نظم و ترتيب ندارند، اما  مراحل مناس
ــتند. براي مثال در يكي از اين  ــاز خالي از لطف نيس ب
ــو قرار بگيريد و  ــبتي، بايد در نقش فالك مراحل مناس
مانع دشمناني شويد كه از آسمان فرود مي آيند. نحوه  
برخورد با اين چالش كامال به عهده  شماست، اما پس 
ــد استفاده از مبارزه  هوايي  از مدتي متوجه خواهيد ش
ــريع تر چالش تاثير بسزايي  فالكو، در به پايان بردن س
ــازوكار هاي بازي  دارد. اين مراحل نيز در فهماندن س

به بازيكن مفيد ظاهر مي شوند.
ــوان به حالت  ــمت مي ت ــاي بارز اين قس از ويژگي ه
ــت نفره اشاره كرد كه اگر با افراد حقيقي بازي شود،  هش
يك تجربه  بشدت هيجاني را به بازيكن هديه مي دهد. از 
طرف ديگر بايد به جذابيت هميشگي صحنه هاي متغير 
اشاره كرد كه سقوط رقباي بي حواس به قعر حفر ه ها يا از 

بين رفتن آنها با موانع ديگر را به تصوير مي كشد.
 SSB ــري بازي هاي ــمت از س ــن قس در كل، اي
ــرد و  ــت ك ــدو را ثاب ــازي نينتن ــر بازيس ــي هن بخوب
ــول نينتندو  ــدگان آخرين كنس ــه آن را به دارن  تجرب

توصيه مي كنيم.

به بازيكن آموزش مي دهد و زماني كه به مهارت 
كافي رسيديد چالش پيش رويتان قرار مي دهد. 

ــت و روباه  ــير تنها نيس ــر در طول مس كاراكت
ــت و اگر دوست داشته  ــفيدش نيز همراه اوس س
ــازي را دونفره تجربه كنيد كه  ــيد مي توانيد ب باش
ــت. در تجربه  دونفره هر  ــيار لذت بخش تر اس بس
ــا را به عهده  ــي از كاراكتره ــن هدايت يك بازيك
ــل با يكديگر و  ــه و بايد با همكاري و تعام گرفت
ــرده و معماها را حل  ــيرها عبور ك ــط از مس محي
ــل بوديد مي توانيد  ــد. به هرحال هر وقت ماي كنن
ــر را به هوش  ــت تك نفره هدايت كاراكت به حال

ــكان هم وجود  ــپاريد. البته اين ام ــي بس مصنوع
ــوئيچ كنيد. در حالي  ــه بين دو كاراكتر س دارد ك
ــي معموال خوب عمل مي كند  كه هوش مصنوع
ــه بعد كه با معماها و  ــط بازي ب اما تقريبا از اواس
مسيرهاي پيچيده تر مواجه مي شويد، اذيت هايش 
آغاز مي شود. شما بسختي خود را به انتهاي يك 
ــانيد اما هوش مصنوعي به  ــير يا معما مي رس مس
اشتباه و در جايي كه نبايد، كاراكترش را مي پراند 
ــدت اين ضعف در  و همه چيز به هم مي ريزد. ش
ــت كه  بعضي از معماهاي بازي به قدري زياد اس
ــار موجب باخت بازيكن ديگر  بيش از چهارپنج ب
ــت آخر مجبور مي شويد به صورت  مي شود و دس

دو نفره معما را پشت سر بگذاريد. 
ــا مراحل و  ــده ت ــارت ديگر، تالش ش به عب
ــوند كه به  ــاي بازي به گونه اي طراحي ش معماه
ــازي را انجام داد،  ــز بتوان ب ــورت تك نفره ني ص
ــاني كه  ــا در عمل بدون وجود يك همراه انس ام
ــما بازي كند، در مقاطعي از بازي  هماهنگ با ش
احساس ناتواني خواهيد كرد. هر يك از كاراكترها 
يك قدرت منحصر به فرد نيز دارند، در حالي كه 
روباه مي تواند اشباح را ديده يا احساس كرده و از 
آنها به عنوان سكو هاي متحرك در بازي استفاده 
ــالحي شبيه قالب سنگ دارد كه  كند، دخترك س
ــكند و راه را باز  ــا آن مي تواند موانع يخي را بش ب
ــنگ دخترك  ــتم هدف گيري قالب س كند. سيس
ــايد كمي گنگ  ــده، هر چند ابتدا ش جالب كار ش
ــت به  ــد. براي هدف گيري كافي اس به نظر برس

ــتش  ــرك و جهتي كه با انگش ــت ديگر دخت دس
ــت مثل حركتي  ــان مي دهد توجه كنيد، درس نش
ــنگ به اين ور  كه در زمان بچگي براي پرتاب س

و آن ور انجام مي داديم. 
ــالوه بر حل معماها،  از اين قدرت دخترك ع
در تعدادي از سكانس هاي تعقيب و گريز نيز بايد 
ــتفاده كرد، كه هيجان بازي را باال مي برد. در  اس
ــز خواهيد ديد كه با  ــازي تعدادي جغد ني طول ب
رسيدن به آنها مي توانيد اطالعات اضافه در مورد 
ــاداش دريافت كنيد.  ــاخت بازي را به عنوان پ س
ــت  ــن اطالعات در قالب 24 فايل ويدئويي اس اي
ــدادي از مردم  ــامل مصاحبه و خاطرات تع كه ش
ــازندگان آن است  ــكا و منابع الهام س بومي آالس
ــا فرهنگ ديگر مردم  ــنايي ب كه ديدن آنها و آش
ــد. البته تعدادي از اين  جهان مي تواند جذاب باش
ــتان در دسترس قرار  ــبرد داس ويدئوها نيز با پيش
ــت نگران از دست  مي گيرند بنابراين نيازي نيس

دادن اطالعات جذاب آنها باشيد. 
ــه Never Alone قصه اي  ــم رفت روي ه
ــرگرم كننده و البته همراه با ضعف هاي  كوتاه، س
ــيفته   ــما را ش ــت كه بيش از هر چيز ش فني اس
اتمسفر و ماجراي خويش مي كند. آن را نمي توان 
 Brothers: A Tale of Two Sons همچون
ــاهكار ناميد اما تجربه  كردنش را به تمام  يك ش
ــد و منتظرند  ــه از آن بازي لذت بردن ــرادي ك اف
ــازي تجربه هاي مشابهي ارائه كند،  صنعت بازيس

توصيه مي كنيم.    
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بررسى و مقايسه

بررسي و مقايسه 3 مدل از رايانه هاي همه كاره 

همه كاره ها به ميدان نبرد 
 مى روند 

جواد ودودزاده

ــتفاده از رايانه هاي يكپارچه همه كاره (All-in-One) يا به اصطالح پنل پي سي  در سال هاي اخير اس
ــت. اين رايا نه ها به تدريج جايگزين سيستم هاي جا گير دسكتاپ با كيس   ــمگيري داشته اس افزايش چش

ــودن و جاگيرى كم و  ــا مي توان به كم حجم و يكپارچه ب ــود. از مزيت هاي آنه ــروصدا مي ش پر س
ــاره كرد. در حقيقت تنها قطعات جداگانه اي كه داريد ماوس و صفحه  ــاده اش حمل و نقل س

ــت. با وجود لمسي بودن صفحه نمايش و پشتيباني  ــترنال وايرلس يا باسيم اس كليد اكس
ــما براحتي مي توانيد از تمام امكانات ويندوز8 استفاده  ــي اين دستگاه ها، ش چندلمس

كنيد. اين ويژگي مي تواند براي دانشجويان، كارمندان شركت ها و حتي مصارف 
ــيار كارايي داشته  ــاي فيلم و مرورگري اينترنت در خانه بس روزانه مانند تماش
ــت، زيرا به دليل در  ــالمند نيز اس ــب افراد س ــد. رايانه هاي يكپارچه مناس باش
دسترس بودن تمام اتصاالت و بزرگي صفحه نمايش، كار با آنها بسيار راحت تر 

از كار با رايانه هاي دسكتاپ و لپ تاپ هاست. البته يكي از نقاط ضعف رايانه هاي 
يكپارچه، نداشتن قابليت هاي زياد در ارتقاي سيستم است. در ادامه سه مدل از مدل هاي 

اين رايانه هاي يكپارچه را كه عالوه بر قيمت مناسب، از پيكربندي (كانفيگ) سخت افزاري 
و قدرت رايانشي (كامپيوتينگ) خوبي نيز برخوردارند، بررسي و مقايسه مي كنيم.

آي مك مدل 2014
 iMac ــود يعني ــل جديد رايانه هاي يكپارچه خ ــركت اپل از نس ــال ش اوايل امس
ــفاف و باكيفيت 5 / 21  ــيار ش ــرد. آي مك در دو مدل با صفحه نمايش بس ــي ك رونماي
اينچي عرضه شده است. اولين تغييري كه با ديدن اين رايانه يكپارچه به چشم مي خورد 
ــه طراحي حرفه اي و  ــد چنين محصولي ب ــت. به طور حتم تولي ــدن آن اس باريك تر ش

فناوري  هاي بسيار پيچيده و جديدي نياز دارد.

ــفانه اپل در اين مدل از صفحه نمايش رتينا استفاده نكرده  صفحه نمايش: متاس
ــفافيت، كيفيت و دقت تصوير بسيار بااليي  اما صفحات نمايش آي مك هاي جديد از ش
ــن 1080 در 1920  ــدل5 / 21 اينچي داراي رزولوش ــت. صفحه نمايش م ــوردار اس برخ
ــكاس از يك فرآيند  ــش ضد انع ــت كه در آنها به جاي به كار بردن پوش ــل اس پيكس
ــتفاده شده كه نتيجه اين كار تا 75درصد  جديد با نام Plasma Deposition  اس
ــي و ايجاد رنگ هاي دقيق،  ــه صفحه نمايش مدل هاي قبل ــبت ب انعكاس نور كمتر نس

واقعي و پرطراوت است.
ــارم پردازنده هاي  ــل چه ــل جديد آي مك ها همه از نس پردازنده  (CPU): نس
چهار هسته اي Haswell اينتل بهره مي برد كه مجهز به فناوري تقويت توربو است. 
ــريع تر  اين فناوري به پردازنده اجازه مي دهد به صورت خودكار از فركانس پايه خود س
ــتر و عملكرد بهتر  عمل كند. اين كار از طريق اوركالك كردن (باال بردن كارايي بيش
ــتكاري تنظيمات) انجام مي شود كه البته صرفه جويي در مصرف  پردازنده از طريق دس

انرژي را نيز در پي دارد.
ــتر مدل هاي جديد آي مك به چيپ هاي  پردازشـگر گرافيكـي (GPU): بيش
ــوع GeForce GT750M و  ــري 700 ن ــتقل انويديا جي فورس س ــي مس گرافيك
ــتقل آنها يك  ــگر گرافيكي مس ــت. پردازش گرافيك آنبورد آيريس پرو اينتل مجهز اس
ــت.  ــان فاقد حافظه اختصاصي اس گيگابايت حافظه اختصاصي دارد و گرافيك آنبوردش
تمام آي مك هاي جديد يك هارد يك ترابايتي با فناوري فيوژن درايو دارد. در فناوري 
ــما يك درايو يكپارچه با سرعت ديسك هاي جامد ولي  فيوژن درايو يا درايو ادغامي، ش
با گنجايش ديسك هاي سخت داريد. اين فناوري عالوه بر افزايش سرعت پاسخگويي 

فضاي ذخيره، قيمت مناسبي نيز دارد. 
ــت.  ــه رم آنها از نوع DDR3 با فركانس 1600MHz  اس حافظـه رم : حافظ
ــش داد. البته  ــا 16 گيگابايت افزاي ــه رم مدل 5 / 21 اينچي را ت ــوان مقدار حافظ مي ت
ــت گيگابايت رم به نظر كافي مي رسد، مگر اين كه بخواهيد كارهاي بسيار سنگين  هش

گرافيكي انجام دهيد.
ــل چهارم  ــدي از نس ــفاف، بهره من ــت و ش ــيار باكيفي ــش بس مزايـا: صفحه نماي
پردازشگرهاي اينتل نسل چهارم، استفاده از آخرين پردازشگرهاي گرافيكي توليد شده 

توسط NVIDIA و پورت تاندربولت 
قيمت: پنج ميليون و 399 هزار تومان

iM
2
رد

 و 

ده
ي
19
ند
صد
ق،

ي
ت.
تر
تر
ف

ي
و
ك
ت.
ي
ي
ي

ت.
ته 
ن 

رم
ده

اچ.پي تاچ اسمارت 
نسل سوم رايانه هاي HP TouchSmart يكي 
ــت. روي اين  از باكيفيت ترين و بهترين پنل پي سي هاس
رايانه از بهترين رابط كاربري تاچ اسمارت استفاده شده 
ــعي كرده اند نهايت خالقيت خود را در آن  و طراحان س

به كار ببرند.
طراحي و ساخت: در تاچ اسمارت300، مشكالت 
ــي نسل هاي پيشين كامال برطرف  رابط اينترفيس لمس
ــده است. اچ پي برنامه هاي متناسب با نمايشگرهاي  ش
ــي مخصوص خود از جمله مرورگر وب و نرم افزار  لمس
ــت. بنابراين  ــرار داده اس TV Tuner را روي آن ق
ــن برنامه ها از  ــي به اي ــت براي دسترس ديگر نياز نيس
ــك ويژگي جالب  ــويد. ي ــمارت خارج ش محيط تاچ اس
ــزي يكپارچه، قابليت  ــط كاربري اين رايانه رومي در راب
تشخيص صداي آن است. اين رايانه با كمك برنامه اي 
چون Recipe Box حتي مي تواند دستورالعمل هاي 
ــتقيم از اينترنت  ــور مس ــد را به ط ــي جدي ــت غذاي پخ
ــما برايتان  ــرده و آ نها را به صورت دلخواه ش ــود ك دانل
ــي نسل  بخواند. طراحي خوب، به اين رايانه  پنل پي س
ــت. در سمت راست  ــوم اچ پي نيز به ارث رسيده اس س
ــي  ــورت USB2,0 همراه درايو نوري مكش ــز دو پ  ني

قرار دارد.
سخت افزار:  در اين رايانه، اچ پي از پردازنده  دو 
Athlon II 235e Dual- هسته اي 7 / 2 گيگاهرتزي

Core  استفاده كرده كه بسيار قدرتمند است. نمايشگر 
20 اينچي اين دستگاه رزولوشن 900 در 1600 پيكسل 
را ارائه كه با وجود كارت گرافيك مستقل، اين رايانه از 
ديگر كانفيگ هاي معادل خود كه كارت گرافيك تعبيه 

شده دارند، عملكرد بهتري دارد.
ــيار  ــخت افزاري و نرم افزاري بس مزايا: امكانات س
ــاز پيدا  ــتم ني ــال به ارتقاي سيس ــرفته، تا چند س پيش
ــتگاه قرار دارد،  ــور پاور درون خود دس ــد، آداپت نمي كني
ــت آداپتورهاي سنگين وزن قرار گرفته  بنابراين از دس

روي سيم خالص مي شويد.
معايب: توانايي ارتقاي چنداني ندارد

قيمت: حدود دو ميليون و 700 هزار تومان

ي 
ن 
ه 
ن 

ت 
ف 
ي 
ر 
ن 
ز 
ب 
ت 
ي 
ي 
ت 
ن 
ل 
ت 
ي 

و 
A

ر 
ل 
ز 
ه 

ر 
دا 
 ،
ه 

C560 – A لنوو
ــياري از خالقيت ها و امكاناتي كه در C560 به كار رفته، مي تواند برگ  بس

برنده در اين صحنه رقابت باشد. 
ــي اين دستگاه از پالستيك مرغوب  طراحي و سـاخت: تمام بدنه و شاس
ساخته شده كه غير از قاب دور صفحه نمايش، جنسي مات و زبر دارد و در برابر 
ــان  ــيار خوبي از خود نش ــت يا گرد و غبار، مقاومت بس جذب چربي و اثر انگش
مي دهد. يك پايه فلزي يك تكه به پشت دستگاه متصل است كه به شما اجازه 
مي دهد كل دستگاه را براحتي و با كمترين انرژي تا 45 درجه در زاويه هاي افقي 
حركت دهيد. اين مزيتي است كه در كمتر رايانه همه كاره اي ديده مي شود. اين 
رايانه ها معموال قدرت تغيير زاويه كمي دارد. بلندگوهاي آن كيفيت خوبي دارد و 
براي تماشاي فيلم و گوش دادن به موسيقي ماليم بسيار مناسب است. سيستم 
ــما ساعت ها بدون  ــتگاه بخوبي از پس وظيفه خود بر مي آيد و ش خنك كننده دس

گرم شدن دستگاه مي توانيد از آن استفاده كنيد.
صفحه نمايش: رايانه C560، يك صفحه نمايش 23 اينچي لمسيـ  خازني 
ــتيباني مي كند. دقت تصوير اين صفحه نمايش  دارد كه پنج لمس همزمان را پش
ــت. پنل استفاده شده در  1920 در 1080 بوده كه معادل كيفيت فول اچ.دي اس
ــت كه سرعت پاسخگويي بيشتري نسبت به  اين صفحه نمايش از نوع TN اس
ــت. صفحه نمايش 23  ــاي IPS دارد، اما كمي زاويه ديد آن محدودتر اس پنل ه
ــده در آن رضايت  ــت و تصاوير توليدش اينچي آن كامال حرفه اي و باكيفيت اس

كاربر را به همراه دارد.
 Intel Core i5 4570 T سخت افزار: اين مدل از پردازنده هاي مركزي
استفاده مي كنند كه جزو پردازنده هاي دسكتاپ به حساب مي آيد. اين پردازنده هاي 
ــته  ــتم Hyper-Threading دارد كه مي تواند دو هس ــته اي، سيس دو هس
ــرود. فركانس  ــا قدرت پردازش باال  ب ــيم كند ت ــته مجازي تقس را به چهار هس
ــت و با تقويت  ــده مركزي 4570T  در حالت عادي 2/90 گيگاهرتز اس پردازن
ــي  ــد كه در مجموع قدرت پردازش ــو، فركانس آن به 3/6 گيگاهرتز مي رس تورب
 بااليي محسوب مي شود. روي همين چيپ پردازنده مركزي، يك چيپ گرافيك 
ــده  پردازن ــراه  هم ــه  ك دارد  ــود  وج ــز  ني  Intel HD Graphics 4600
ــت حافظه مجزا،  ــا يك گيگاباي ــي NVIDIA GeForce 705A ب  گرافيك
ــتگاه متشكل  وظيفه پردازش گرافيكي را بر عهده دارد. فضاي ذخيره داخلي دس
از يك هارد 500 گيگابايتي عادي با سرعت 5400 دور در دقيقه است. به لطف 
ــيار جايگاه حافظه رم مي توانيد حافظه آن را تا هشت گيگابايت  وجود دو عدد ش

نيز ارتقا دهيد. 
ــتيباني از چند لمس  ــول اچ.دي، قابليت پش ــي ف مزايا: صفحه نمايش لمس

همزمان، پايه فلزي، استواري باال، پورت ها و اتصاالت كامل
قيمت: سه ميليون و 249 هزار تومان
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نرم افزار

نسيم اسالمپور

ــياري براي انتقال فايل ها از رايانه شخصي  وجود دارد. يكي  راه هاي بس
ــرد، برنامه   ــاره ك ــه اين روزها مي توان به آن اش ــن روش هايي ك از بهتري
ــت؛ اما اخيرا برنامه  رايگان  ــتم عامل اندرويد اس AirDroid براي سيس
ــده توجه ها را به خود  ــه براي اندرويد و iOS طراحي ش Pushbullet ك
ــت. يكي از فوايد عمده  اين برنامه اين است كه نقل و انتقال  جلب كرده اس
فايل را به طرز عجيب و غيرقابل باوري ساده و آسان كرده است، طوري كه 
شما فقط با چند كليك مي توانيد فايل هايتان را از دستگاهي به دستگاه ديگر 
منتقل كنيد و از همه جالب تر اين كه ارتباط ميان دستگاه  هاي شما هميشگي 
خواهد بود؛ به اين معني كه ديگر الزم نيست هر بار كه مي خواهيد از برنامه 
ــويد و چند كليك اضافه تر  ــتفاده كنيد به دستگاه مورد نظرتان وصل ش اس

خرج كنيد.
 Pushbullet ــوان ــه نمي ت ــه ك البت
ــرد يا اين كه آن را  ــه ك را با ايردرويد مقايس
ــت، زيرا  ــراي ايردرويد دانس ــي ب جايگزين
ــي خاص  ــا كاراي ــن برنامه ه ــك از اي هري
ــر متفاوت  ــد و با يكديگ ــان را دارن خودش
ــي كه اين دو با  ــتند. يكي از تفاوت هاي هس
 Pushbullet ــه ــت ك هم دارند اين اس
ــه ايردرويد  ــام و كمالي را ك ــي تم دسترس

ــد، ندارد اما  ــان قرار مي ده در اختيارت
در عوض، امكان نقل و انتقال فايل ها، 

ــتگاهي به  ــته ها و پيام ها را از دس نوش
ــن برنامه مي توانيد  ــد. براي مثال با اي ــتگاه ديگر برايتان فراهم مي كن دس
ــك به رايانه  ــد فقط با چند كلي ــن همراهتان گرفته اي ــي را كه با تلف عكس
ــا رايانه دانلود كرده ايد، به  ــخصي تان منتقل كنيد يا موزيكي را كه تازه ب ش

تلفن تان بفرستيد.
ــتيد، احتماال هنوز به پاسخ قطعي براي اين كه چرا  اگر از ايردرويدي ها هس
بايد به جاي همراه قديمي تان از Pushbullet استفاده كنيد، نرسيده ايد. پاسخ 
ــت كه از  ــت كه اين برنامه براي اندرويدي ها امكاني را فراهم كرده اس اينجاس
ــن ها را از  طريق آن مي توانند تمام اخطارهاي تلفن  همراه يا همان نوتيفيكيش
طريق شيوه  مخصوصي كه اين برنامه براي ارتباط و همراهي با رايانه شخصي 

ــته باشند. به اين ترتيب شما مي توانيد تماس ها،  ــكتاپ خود داش دارد، روي دس
ــاني آنها را روي  ــا و پيغام هاي مربوط به برنامه هاي جديد يا به روزرس پيامك ه
ــيد. البته اگر مايل نباشيد از موارد ذكر شده باخبر  رايانه شخصي تان داشته باش
شويد، Pushbullet در تنظيماتش امكان از كار انداختن آن را برايتان فراهم 

كرده است.
ــراي اين كه بتوانيد تمام كارهايي را كه در  ــن نكته را فراموش نكنيد ب اي
ــد با Pushbullet انجام دهيد، بايد يك نسخه از آن را روي  باال گفته ش
تلفن همراه و يك نسخه از آن را روي ويندوز رايانه شخصي تان نصب كنيد. 
ــت انجام دهيد اين است كه با وارد كردن  پس از آن، تنها كاري كه الزم اس

ــه اين ترتيب  ــويد و ب ــري گوگل تان، به هر دو برنامه وارد ش ــاب كارب حس
دستگاه هايتان را براي رد و بدل كردن فايل ها آماده كنيد.

ــه تلفن همراهتان منتقل  ــيقي را از رايانه ب اگر بخواهيد يك فايل موس
ــا اين آدرس  ــما ب ــد فايل مورد نظر ش ــد؟ فرض كني ــد چه كني ــد، باي  كني
C:\Users\Me\Music\GroovyTune.mp3 شروع مي شود. اولين 
ــت كه يك پنجره  File Explorer باز  كاري كه بايد انجام دهيد اين اس
كنيد و آن را به همان مقصد هدايت كنيد. پس از آن روي فايل راست كليك 
ــراي لحظاتي نگه  ــوس را روي گزينه  Pushbullet ب ــانگر م كنيد و نش
ــود كه در آن فهرست دستگاه هاي شما  داريد تا پنجره اي مقابل آن ظاهر ش
ــت انتخاب كنيد و يك كليك و  قرار دارد. حاال تلفن همراهتان را در فهرس
تمام. در اين لحظه پيامي در صفحه  دسكتاپ شما ظاهر مي شود كه شما را 

از آپلود كردن فايل تان مطلع مي كند. 

ــرعت و سهولت بي نظيرش، محدوديت هايي  البته اين برنامه با وجود س
نيز دارد كه يكي از آنها محدود كردن حجم فايل هاي قابل انتقال است كه 
براي مبتديان  فقط 25 مگابايت در نظر گرفته شده است. نكته  ديگر اين كه 
شما نمي توانيد چند فايل را همزمان منتقل كنيد مگر اين كه آنها را در فايل 

زيپي قرار دهيد كه حجمش بيشتر از 25 مگابايت نباشد.
ــت اما اگر به دنبال شيوه   ــت كه اين برنامه بدون نقص نيس ــت اس درس
ــتيد تا با هر بار جستجو دستگاه ها را به يكديگر مرتبط  ــان و سريعي هس آس

كنيد، Pushbullet را براي يك بار هم كه شده امتحان كنيد.

 Pushbullet با
مي توانيد عكسي را كه با 
تلفن همراهتان گرفته ايد 
فقط با چند كليك 
به رايانه شخصي تان 
منتقل كنيد يا موزيكي 
را كه تازه با رايانه 
دانلود كرده ايد، به تلفن 
همراه تان بفرستيد

جاده ابريشم ميان ويندوز و اندرويد
با Pushbullet فايل هايتان را براحتي بين اندرويد و ويندوز رد و بدل كنيد
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 49812 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

كارگاه

امير عصاري

ــياري از كاربران در منزل يا محيط كار يك رايانه  بس
ــداوم از آن  ــي چند كاربر به صورت م ــد كه دو يا حت دارن
ــته  ــت قصد داش ــتفاده مي كنند. براي مثال ممكن اس اس
باشيد استفاده مشخصي از حجم ترافيك اينترنت مثال پنج 
ــماره يك و چهار گيگ براي  ــگ در ماه براي كاربر ش گي
ــماره 2 تعيين كنيد يا مثال بخواهيد دسترسي به  كاربر ش
بعضي برنامه ها و حتي تنظيمات ويندوزي را محدود كنيد، 
طوري كه يكي از كاربرها به برخي پوشه ها و حتي درايوها 
ــي نداشته باشد. اگر شما هم به چنين قابليتي نياز  دسترس

داريد اين مطلب را با دقت تا انتها بخوانيد.

روش اول: ابزارهاي كنترلي والدين در ويندوز
ــاد كاربران  ــراي ايج ــج ب ــاي راي ــي از روش ه يك
ــزار اب از  ــتفاده  اس ــدود،  مح ــي  دسترس ــطوح  س ــا   ب

 parental Controls در ويندوز است. اين ابزار در 
ــما  ــاي 7 و 8 به طور پيش فرض وجود دارد و ش ويندوزه
ــتفاده از آن كاربراني را با محدوديت هايي  مي توانيد با اس

به اين  شرح ايجاد كنيد:
ــما   ـ محدوديـت در زمان اسـتفاده از رايانه: ش
مي توانيد مشخص كنيد در چه روزهايي از هفته و در چه 

زمان هايي رايانه قابل استفاده باشد يا نباشد.
 ـ محدوديـت در اجـراي بازي هـاي رايانه اي با 
توجه به رده بندي سني بازي ها يا اجرا و اجرا نشدن 
برخي بازي ها به و انتخاب شما: به عنوان مثال چنانچه 
رده  سني T را انتخاب كنيد كاربر قادر به اجراي بازي ها 
ــن مي توانيد  ــال خواهد بود. همچني ــني 13 س تا رده  س
ــتند، اما  ــني هس ــراي بازي هايي را كه در اين رده س اج

محتوايي همچون جنايت دارند، ممنوع كنيد.

ــما مي توانيد  ـ  محدوديـت در اجراي برنامه ها: ش
برخي نرم افزارها را به فهرست نرم افزارهاي مجاز و قابل 
ــتفاده براي كاربر اضافه كنيد. در اين شرايط كاربري  اس
ــزار ديگري بجز  ــه اجراي هيچ نرم اف ــده قادر ب ايجاد ش

نرم افزارهاي مشخص شده نخواهد بود.
چنانچه اعمال اين محدوديت ها مي تواند به شما كمك 
ــبت به ايجاد كاربر  ــتفاده از اين روش نس كند بايد با اس
ــن محدوديت ها اقدام كنيد:  ــد و اعمال هريك از اي  جدي
ــتجو  ــوي ويندوز كليك كرده و در كادر جس 1ـ  روي گ
از  ــد.  كني وارد  را   Parental Controls ــارت  عب
ــت نتايج روي گزينه  يافت شده اينتر كرده تا ابزار  فهرس

نظارت والدين باز شود. 
ــك  لين روي  ــده  درآم ــش  به نماي ــره   پنج در  ـ   2 
ــك كرده و  Create a new user account كلي
كاربري دلخواه خود را ايجاد كنيد. (اين عمليات را براي 

ايجاد هر تعداد كاربر كه نياز داريد، تكرار كنيد. 
3 ـ پس از ايجاد كاربران مورد نظر در پنجره  نظارت 
والدين روي كاربران ايجاد شده تك به تك كليك كرده 

و در صفحه  تنظيمات گزينه  On را انتخاب كنيد. 
ــك از لينك هاي  ــك روي هر ي ــا كلي ــون ب 4ـ  اكن
 Time limits، Games، Allow and Block
ــاي  ــد محدوديت ه specific Programs  مي تواني
معرفي شده در ابتداي مطلب را روي كاربر انتخاب شده 
اعمال كنيد. (تكرار مراحل 3 و 4 براي هريك از كاربراني 
ــد داريد محدوديت هاي موردنظرتان را روي آنها  كه قص

اعمال كنيد، الزامي است)

روش دوم: نرم افزارهاي كنترل فرزندان و 
كاربران

ــتن  مهم ترين مزيت به كارگيري روش اول، نياز نداش

ــت، اما همان طور كه مشاهده  به نرم افزارهاي جانبي اس
ــما قرار  ــن ابزار امكانات خاصي را در اختيار ش كرديد اي
ــي به پوشه ها يا درايوها را  نمي دهد و نمي توانيد دسترس
ــدود كنيد يا حتي تغيير در تنظيمات سيستم عامل را  مس
ــك اينترنتي يا  ــد. نظارت بر مصرف ترافي غيرفعال كني
مدت زمان استفاده از اينترنت نيز از ديگر امكاناتي است 

كه در روش اول قادر به استفاده از آنها نخواهيد بود.
ــد از  ــتر مي تواني ــات بيش ــتفاده از امكان ــراي اس ب
ــزار ــد. نرم اف ــك بگيري ــوص كم ــاي مخص  نرم افزاره

  Salfeld Child Controlو Salfeld User Control 
ــمار مي رود كه  ــن ابزارها به ش ــاي موفقي از اي نمونه ه
ــزار و امكانات آنها  ــه به معرفي اجمالي دو نرم اف در ادام

مي پردازيم.

كنترل همه جانبه
هريك از دو نرم افزار يادشده تقريبا عملكرد مشابهي 
ــتفاده از هر برنامه  ــما قرار مي دهد. با اس ــار ش را در اختي
ــتم عامل ايجاد و  ــد كاربران مختلفي را در سيس مي تواني
ــخصي را نيز براي هر كاربر تعريف  محدوديت هاي مش
كنيد. نرم افزار اصلي با رمزعبور حفاظت مي شود و امكان 
ــدارد. همچنين براي حذف نرم افزار  دور زدن آن وجود ن
ــور را وارد كرده و گزارش هاي  از ويندوز نيز  بايد رمز عب
ــه، مدت زمان  ــن بودن رايان ــي از مدت زمان روش كامل
ــت ايميل ها، برنامه هاي اجرا  ــتفاده از اينترنت، فهرس اس
ــده در اختيار مدير سيستم  ــايت هاي بازديد ش شده و س

قرار مي گيرد.

نقاط اشتراك
ــده  ــم دو نرم افزار ياد ش ــاره كردي همان طور كه اش
ــركت  ــابهي دارند. اين دو برنامه را يك ش عملكرد مش

طراحي كرده و تفاوت در امكانات آنها موجب شده است 
تا در قالب دو نرم افزار مجزا ارائه شوند.

ــر دو نرم افزار  ــي از مهم ترين امكاناتي كه در ه برخ
مشترك بوده و در اختيار شما قرار مي گيرد، عبارت است 

از:
 ـ محدوديت در زمان اجراي نرم افزارها

ــايت هاي اينترنتي طبق  ــي به س ــرل دسترس  ـ كنت
موضوع، كلمات كليدي و فهرست سفيد يا سياه

ــپلورر و  ــال كردن دانلودها در اينترنت اكس  ـ غيرفع
فايرفاكس

EXE  ـ محدوديت در اجراي فايل هاي 
 ـ گزارش گيري از فعاليت هاي صورت گرفته

ــتري، ــل، رجيس ــرل  پان ــردن كنت ــال ك   ـ غيرفع
 Task Manager  و خط فرمان

 ـ پنهان كردن درايوها
 ـ حفاظت از نرم افزار در برابر حذف و اعمال تغييرات 

در تنظيمات 

User Control  مزيت
ــه با نرم افزار  نرم افزار User Control در مقايس

Child Control امكانات بيشتري دارد.
ــته باشيد دو قابليت اعمال محدوديت  البته توجه داش
ــي به اينترنت  ــتفاده از رايانه و زمان دسترس در زمان اس
فقط در نرم افزار Child Control پشتيباني مي شود، 
اما مجموعه امكانات زير از مواردي است كه در نرم افزار

ــما در نرم افزار  ــود ندارند و ش Child Control  وج
ــتفاده كنيد. پس  User Control مي توانيد از آنها اس
ــاز، نرم افزار  ــي دقيق موارد مورد ني ــعي كنيد با بررس س

موردنظرتان را انتخاب كنيد:
Exe  ـ غيرفعال  كردن اجراي تمام فايل هاي 

ــام يا برخي  ــردن و پنهان كردن تم ــال ك  ـ غيرفع
گزينه هاي كنترل پانل

ــوار وظيفه  ــكتاپ، ن ــل كردن آيكون هاي دس  ـ قف
ويندوز (Task Bar) و تصوير دسكتاپ

 ـ پنهان كردن برخي از گزينه هاي منوي استارت
ـ  غيرفعال كردن تنظيمات اتصاالت شبكه، تنظيمات 

چاپگرها و تنظيمات مرورگر اينترنت اكسپلورر
ــر  ــاال و ديگ ــاي ب ــفانه در نرم افزاره توجـه: متاس
ــرف ترافيك  ــابه قابليت كنترل مص ــاي مش نرم افزاره
ــما  ــود، اما ش ــتيباني نمي ش ــط كاربر پش اينترنتي توس
ــتفاده از برخي ترفندها اين قابليت را نيز  مي توانيد با اس
ــي از نرم افزارهاي اعمال  ــراي مثال يك ــي كنيد. ب اجراي
ــب كرده و آن را  ــت در ترافيك مصرفي را نص محدودي
براي يكي از كاربران خود فعال كنيد. به اين ترتيب كاربر 
ــده از  ــخص ش ــر نمي تواند بيش از ترافيك مش موردنظ
اينترنت استفاده كند و قابليت غيرفعال سازي يا تغيير در 

تنظيمات نرم افزار را نيز ندارد.
ــده  ــاره ش ــك از نرم افزارهاي اش ــراي دانلود هري ب

مي توانيد از لينك زير كمك بگيريد:
http: /  / salfeld.com / download / index.html

استفاده همزمان چند 
كاربر از يك رايانه
مديريت كاربران 
در رايانه هاي اشتراكي

فته
ر ه

فزا
رم ا

ــياري ن ــازي از اهميت بس ــاي مج ــت در دني امني
ــترش دستگاه هاي  ــت. امروزه نيز با گس برخوردار اس
هوشمندي همچون تلفن هاي همراه و تبلت و انتشار 
هزاران برنامه  روزانه، خطرات امنيتي نيز بيشتر مي شود 
و كاربران  بايد با استفاده از راهكارهاي جديد به تامين 

امنيت در دستگاه هاي خود بپردازند.
ــر گوگل پلي و  ــد عالوه ب ــور كه مي داني همان ط
ــگاه محصوالت اپل، فروشگاه هاي ديگري نيز  فروش
وجود دارند كه به عرضه  محصوالت نرم افزاري براي 
اين دو سيستم عامل مي پردازند، اما باوجود رسمي بودن 

ــاهده مي شود برخي  ــياري از اين فروشگاه ها مش بس
نرم افزارها حاوي كدهاي مخرب و آلوده به ويروس در 
ــگاه ها انتشار يافته و موجب بروز مشكالت  اين فروش

امنيتي براي كاربران مي شوند.
شركت نرم افزاري Avira در ساخت نرم افزارهاي 
ــا ميليون كاربر  ــياري دارد و صده امنيتي مهارت بس
ــتگاه هاي مختلف  از محصوالت امنيتي آن روي دس

استفاده مي كنند.
ــار ويروس ياب  ــركت عالوه بر انتش بتازگي اين ش
ــه اندرويد و  ــتگاه هاي مجهز ب رايگان خود براي دس

آي.او.اس، يك فروشگاه نرم افزاري نيز براي كاربران 
اين دستگاه ها ايجاد كرده است كه كاربران مي توانند 
ــود را از آن دانلود  ــا اطمينان برنامه هاي موردنظر خ ب

كنند.
ــما اين اطمينان را  ــگاه امن Avira به ش فروش
ــگاه  مي دهد كه همه برنامه هاي قرار گرفته در فروش
ــتفاده از آنها هيچ خطري  فاقد كد مخرب بوده و با اس
 شما را تهديد نمي كند. به گفته  شركت آويرا فروشگاه

ــگاه امن دنيا براي  Avira AppStore تنها فروش
محصوالت اندرويد و آي.او.اس است.

ــما مي توانيد با مراجعه به لينك زير براي دانلود  ش
ــتگاه هاي مجهز به  ــب روي دس ــل نص ــزار قاب نرم اف

اندرويد و آي.او.اس اقدام كنيد:
App-store-http: /  / www.avira.
com / en / avira

اولين فروشگاه امن اندرويد و آي.او.اس
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كارگاه

جواد ودودزاده

ــما بخواهيد مچ كسي را كه به صورت  ــياري وجود دارد كه ش داليل بس
غير مجاز از شبكه  بي سيم (wireless network) شما استفاده مي كند، 
ــرعت اتصال به اينترنت و دانلود فايل ها  بگيريد. ممكن است حس كنيد س
كندتر از حالت طبيعي شده يا اين كه نخواهيد در حالي كه هزينه اي را براي 
ــي به رايگان از آن سوءاستفاده كند.  اينترنت وايرلس پرداخت مي كنيد، كس
ــت پيامدهاي غير قابل جبران امنيتي نيز  ــتفاده ممكن اس البته اين سوءاس
ــد. در صورتي كه اين فرد بتواند از طريق شبكه به  ــته باش ــما داش براي ش
ــما دسترسي پيدا كند يا حتي با استفاده از  فايل هاي ضرورى و خصوصي ش
ــما به بار آورد يا حتي شبكه  ــكالت امنيتي براي ش اتصال غيرمجاز خود مش
ــرقت  ــما را براي اعمال خالف قانون مانند هك، س ــخصي ش و اينترنت ش
ــكالت  ــازمان ها به كار ببرد، مش ــبكه هاي س ــات يا پول و نفوذ به ش اطالع
قضايي براي شما ايجاد مي كند و شما را به دردسر مي اندازد. در هر صورت 
ــبكه و فضاي  ــكالت، امن كردن ش ــن راه براي جلوگيري از اين مش بهتري
ــما احتماال زمان راه اندازي  ــياري از ش ــت. البته بس اينترنت واير لس تان اس
شبكه هاي بي سيم خود برخي اقدامات احتياطي پايه را انجام داده ايد، اما اگر 
نگران هستيد كه تنظيمات امنيتي براي روتر شما بدرستي انجام نشده باشد 
يا قصد داريد با فراهم كردن امنيت اضافي شبكه، خيال خود را راحت كنيد 
يا مي خواهيد خودتان از پس هر نوع عيب يابي شبكه بي سيم تان برآييد، اين 
مطلب را دنبال كنيد. اين راهنما براي كاربران تازه كاري كه نگران سرقت 
پسورد اينترنت و روتر واي ـ فاي و نفوذ به شبكه بي سيم خود هستند، بيش 

از همه مي تواند مفيد باشد.

يافتن آي.پي و مك آدرس روتر 
ــيرياب ها باتوجه به نوع آنها با هم متفاوت  روش اول: آي.پي هاي مس
ــا 192,168,1,1  ــول آي.پي هاي 192,168,0,1 ي ــتند، اما به طور معم هس
ــرار مي گيرد.  ــتفاده ق ــتر روترها مورد اس ــترك در مورد بيش ــورت مش به ص
ــپ آدرس IP خود  ــت كه با تاي ــه بايد انجام دهيد اين اس ــن كاري ك اولي
ــول هاي اداري روتر  ــان، به كنس ــوار آدرس مرورگرت ــتقيم در ن به طور مس

(administrative console) خود وارد شويد. 
ــا اجراي  ــت، ب ــرض روترتان چيس ــد آدرس پيش ف ــم نمي داني ــر ه اگ
ــتجوي cmd در پنجره  ــتارت يا جس ــتور Start>Run در منوي اس دس
ــتارت رايانه خود، فرمانCMD را اجرا كرده سپس  ــتجوي منوي اس جس
ــد به آدرس  ــره فرمان مي تواني ــه IPCONFIG در پنج ــپ كلم ــا تاي ب
ــي پيدا كنيد. آدرس آي.پي كه شما به آن نياز  ــيريابتان دسترس آي.پي مس
ــال محلي منطقه ــار Gateway پيش فرض تحت اتص ــد، بايد در كن  داري

 (local area Network) شبكه شما باشد.
ــد،  مي كني ــتفاده  اس  (Mac) ــك  م ــتم  سيس از  ــر  اگ دوم:  روش 
ــبكه  ــتم تحت ش ــد آدرس پيش فرض را با رفتن به تنظيمات سيس  مي تواني
ــت  ــده را ممكن اس (System Prefrences) پيدا كنيد. آدرس ذكر ش
ــبكه  ــر از درگاه اتصال ش ــود بيابيد. اگ ــار روتر خ ــت كن ــت در فهرس درس
ــردن روي Advanced و  ــتفاده مي كنيد، با كليك ك ــيم (اترنت) اس باس
ــود را پيدا كنيد .  ــر، آيپد خ ــب TCP  /  IP  در مقابل نام روت ــه ت ــن ب رفت
ــپ آدرس در نوار  ــاي، در قدم بعدي با تاي ــتفاده از واي ـ ف ــورت اس در ص
ــد. اگر هم  ــود را وارد كني ــري خ ــخصات كارب ــود مش ــر خ آدرس مرورگ
ــتفاده از تركيبي  ــيد، بايد آن را با اس تنظيمات پيش فرض را تغيير نداده باش
ــا اين كه  ــتفاده كنيد. ي ــا پنجره خالي اس ــور ي ــز عب ــام admin و رم  از ن

ــت كه خودتان پسورد كامال  در جدول زير آن را بيابيد، اما توصيه ما اين اس
امني را انتخاب و نام كاربري و پسورد را حتما عوض كنيد.

 DHCP فهرست نمونه
ــال بخش  ــود به دنب ــول اداري روتر خ ــل كنس ــه در داخ ــي ك هنگام
ــد. براي  ــيم بگردي ــاي بي س ــا وضعيت ه ــل ي ــتگاه متص ــه دس ــوط ب مرب
ــير  ــد دي ـ لينك از مس ــدل DIR-655 برن ــي م ــر قديم ــال در روت  مث
ــما  ــي پيدا كنيد اما ش ــه آن دسترس ــد ب  Status > wireless مي تواني
ــده  ــت ش ــتگاه هاي پيوس ــر، تحت عنوان دس ــت گي ــاي ن  آن را در روتره
ــتريان  مش  DHCP ــدول   ج ــت  تح  (Attached Devices  )  
ــت دستگاه   ــيس مي توانيد آن را در فهرس (كالينت) و در روترهاي لينك س
(List Device) بيابيد. اين جدول بايد با IP ، مك آدرس و ديگر جزئيات 
ــتگاهي كه اكنون به روتر متصل است را فراهم كند. كه فهرست  از هر دس

وسايل متصل خود را بررسي كنيد، تا همه مزاحمان مشخص شوند. 

ــن) cmd و ورود  ــان (كامند الي ــن به خط فرم ــد با رفت ــما مي تواني ش
ــك آدرس رايانه خود  ــپ ipconfig  / all آدرس آي.پي و م ــاره و تاي دوب
ــوان آدرس فيزيكي  ــما تحت عن ــتگاه ش ــدا كنيد كه آدرس مك دس را پي
ــف كردن دستگاه هاي  ــما مي توانيد راه كش ــود. البته ش نمايش داده مي ش
ــانه (مديا پليرها)  ــمند و پخش كننده هاي رس ــراه مانند تلفن هاي هوش  هم

را خودتان بيابيد.

روش كار
ــاده ترين راه حل مي تواند راه اندازي يك رمز عبور قوي با استفاده  بهترين و س
ــيار آسان  ــد كه البته كرك كردن آن بس از WPA2  يا WPA -WEP - باش
ــت. بنابراين براي اجتناب از آن مي توانيد از روش هاي ديگري استفاده كنيد.  اس
در روش اول مي توانيد نام دستگاه واي  ـ فاي خود را مخفي كنيد تا غير از خود 
ــتجو كردن وايـ   فاي در نزديكي نتواند آن را پيدا كند. اين  ــي با جس ــما كس ش
ــت (SSID) امكان پذير است.  ــي كردن بخش براودكس تدبير امنيتي با خاموش

ــما مي توانيد با تعريف  ــت. با اين راه ش روش ديگر فيلتر كردن واي ـ  فايتان اس
چند دستگاه مجاز توسط مك آدرس ها به ديگر كامپيوترها اجازه اتصال به شبكه 

شخصيتان را ندهيد.
ــرعت آنها  ــز نمي تواند هكرها را كامال متوقف كند، اما از س ــه اين راه ني البت

كاسته و معطلشان مي كند كه براي بيشتر كاربران همين كافي است. 

ــود را  ــبكه خ ــرده به ش ــوذ ك ــراد نف ــي اف ــكان فيزيك ــد م ــر مي خواهي اگ
ــن  ــر(MoocherHunter)  اي ــكارچي موچ ــام ش ــه ن ــزاري ب ــد، اب بيابي
ــه اصطالحا ــي.دي را ك ــرده س ــما بايد يك لوح فش ــد. ش ــام مي ده  كار را انج

ــود، براي بوت كردن لپ تاپ خود رايت كنيد. به اين    Live CD ناميده مي ش
ترتيب مي توانيد واي ـ فاي اطراف را براي يافتن افرادي كه به صورت غير مجاز 
به شبكه شما متصل شده اند، جستجو كنيد. با توجه به توضيحات برنامه، ترافيك 
ــخيص داده و به اين طريق مي توانيد منبع  ــر شبكه را تش ــال شده به سراس ارس

دريافت غيرمجاز را در اطراف خود با دقت فاصله دو متر پيدا كنيد.

با سارق چه كنيم؟
ــوء استفاده گر، خودتان  ــنهاد نمي كنيم در صورت پيدا كردن افراد س ما پيش
ــوع با مقامات قضايي و  ــدام كنيد، اما مي توانيد با مطرح كردن موض ــه او اق علي
ارائه مداركي كه به روش گفته شده جمع آوري كرده ايد از آنها شكايت كنيد. اگر 
ــيم و ناخنك زدن آنها به اينترنت  ــايگان به شبكه بي س هم نگران اتصال همس
ــود را با آنها به  ــانه اي خ ــتيد و عالقه داريد محتواهاي رس ــان نيس واي ـ فايت
ــتفاده از ميان افزار (فيرم وير) چيلي فاير  ــته و رد و بدل كنيد، اس ــتراك گذاش اش
(Chillifire) مي تواند براي راه اندازي يك شبكه هات اسپات عمومي به شما 
كمك كند. اين ابزار به شما اجازه مي دهد كانون هاي عمومي وايرلس راه اندازي 
ــت قدرتمندي داريد و از آن زياد  ــرويس اينترن كنيد. همچنين در صورتي كه س
ــريك كردن همسايه ها در  ــتفاده نمي كنيد، مي توانيد به صورت توافقي و با ش اس
ــي به اينترنت از روتر خود هزينه  پرداخت هزينه اينترنت و با ايجاد نقاط دسترس

پرداختي اينترنت را بين همسايگان تقسيم كنيد. 

چطور بفهميم كسي از اينترنت بي سيم ما استفاده مي كند؟ 

 به دام انداختن سارقان  وايـ  فاي
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ترفند

ويرايش همزمان 2 بخش از يك سند
ويرايش فايل هاي متني در نرم افزار Word از مجموعه نرم افزاري آفيس كار بسيار ساده اي است. فايل 
موردنظرتان را در برنامه باز مي كنيد، نشانگر ماوس را در بخشي كه مي خواهيد ويرايش كنيد قرار مي دهيد 

و با استفاده از ابزارهاي موجود تغييرات موردنظر را اعمال مي كنيد.
تابه حال قصد داشته ايد بخشي از يك سند متني را ويرايش كنيد اما براي انجام ويرايش نيازمند مشاهده  
ــت بخواهيد نمرات كسب شده تعدادي از دانش آموزان  ــيد؟ براي مثال ممكن اس بخش ديگري از متن باش
ــته شده باشد و  ــما در يك جدول نوش را مقابل نام آنها وارد كنيد، اما اين نمرات در صفحه  پنج فايل متني ش

مكاني كه شما قصد داريد مجددا آنها را وارد كنيد، صفحه  دو باشد.
رايج ترين روشي كه بيشتر كاربران استفاده مي كنند، پرش ميان صفحه  دو و پنج است. به اين ترتيب كه 
از صفحه  پنج نمره  دانش آموز يا تعدادي از دانش آموزان را به حافظه مي سپارند، سپس به صفحه  دو اسكرول 
ــرات را وارد مي كنند. مجددا به صفحه  پنج مراجعه مي كنند و اين كار را آن قدر ادامه مي دهند  ــد و نم مي كنن

تا ويرايش هاي موردنظر به پايان برسد.
دوست داريد روش ساده تري را در اين شرايط استفاده كنيد؟ ويرايش همزمان دوبخش از يك سند متني 

در نرم افزار ورد، قابليتي است كه به شما در اين شرايط كمك مي كند.
1 ـ نرم افزار ورد را اجرا كرده و فايل موردنظرتان را در برنامه فراخواني كنيد.

 Split ــاي موجود روي ــب View مراجعه كرده و از ميان گزينه ه ــاالي نرم افزار به ت ــون ب 2 ـ از ريب
كليك كنيد.

ــما باال و پايين مي شود.  ــانگر ماوس ش 3ـ  اكنون خطي افقي روي صفحه قرار مي گيرد كه با حركت نش
ــده  با كليك روي بخش موردنظر كه قصد داريد عمليات ويرايش را روي آن صورت دهيد اين خط ثابت ش

و صفحه را به دو نيم تقسيم مي كند.
ــمت از آن قابليت جابه جايي و اسكرول را  ــده و هر قس ــيم ش ــما به دو نيم تقس 4ـ  اكنون فايل متني ش
پشتيباني مي كند. كافي است در قسمت بااليي به صفحه  دو برويد و قسمت پايين را به صفحه  پنج اسكرول 

كنيد. در ادامه محتواي موردنظر را از بخش پاييني مشاهده كرده و در بخش باال ويرايش كنيد.
ــان با انتخاب مجدد  5 ـ در پاي
روي  ــك  كلي و   View ــب  ت
ــات  عملي  ،Remove Split
جداسازي صفحه غيرفعال شده و 
مي توانيد فايل متني خود را ذخيره 

كنيد.
توجه: پس از تقسيم صفحه به 
ــمت مي توانيد با كشيدن و  دو قس
رها كردن مرز جداكننده صفحات، 
ــه به هر  ــاص يافت ــاي اختص فض

بخش را كاهش يا افزايش دهيد.

آدرس كامل در سافاري
ــتم عامل مك باشيد و سيستم عامل رايانه  خود را به يوسميت ارتقا داده باشيد، از  چنانچه از كاربران سيس
آنجا كه يوسميت به نسخه  8 مرورگر سافاري مجهز است و سافاري در اين نسخه عالوه بر طراحي تخت، 
تغييرات ديگري را نيز در خود جاي داده است. يكي از تغييرات مشهود در اين مرورگر، نمايش ندادن كامل 

آدرس ها در نوار آدرس مرورگر است. براي مثال چنانچه به لينكي مانند اين مراجعه كنيد:
http: /  / click.jamejamonline.ir / NewsPreview.aspx?id=1729741981341406714

 آدرسي مشابه با عبارت زير را در نوار آدرس مرورگر خواهيد ديد:
click.jamejamonline.ir

اين قابليت براي كوتاه تر نشان دادن آدرس در مرورگر بسيار مفيد است اما ممكن است به داليلي قصد 
ــته باشيد مثل گذشته آدرس كامل صفحات مورد مشاهده را در مرورگرتان ببينيد. براي غيرفعال كردن  داش

اين قابليت مي توانيد از اين روش كمك بگيريد:
ــپس  س ــرده،  ك ــك  كلي  Safari ــه   گزين روي  ـ   1

Preferences را انتخاب كنيد.
2ـ  از فهرست تب هاي موجود گزينه  Advanced را فعال 
كرده و مقابل Smart Search Field عالمت چك مارك 

گزينه  Show full website address را فعال كنيد.
3 ـ مراحل كار به پايان رسيده و با بستن پنجره  تنظيمات 

مرورگر، تغييرات قابل مشاهده است.
نكته: بدون استفاده از اين ترفند نيز هرگاه روي نوار آدرس 
ــما به نمايش درمي آيد، اما با  كليك كنيد، آدرس كامل براي ش
ــما نشان  ــتفاده از اين ترفند، همواره آدرس كامل براي ش اس

داده مي شود.

مبتدي

متوسط

دسترسي به تنظيمات سريع در اندرويد 5
اين روزها ترفندها، خبرها و آموزش هاي 
ــت، باالخره  ــا اندرويد 5 زياد اس ــط ب مرتب
ــتم عامل  ــد 5 تحولي مهم در سيس اندروي
ــه  كاربران  ــمار مي رود و هم اندرويد به ش

شيفته  امكانات جديد آن هستند.
ــد 5  ــد اندروي ــه مي داني ــور ك همان ط
تغييرات بسياري داشته و امكانات بسياري 
ــت. برخي از  ــز در خود جاي داده اس را ني
ــده و برخي ديگر  ــات از آن حذف ش امكان
نيز حذف نشده اما روش دسترسي به آنها 
ــت. يكي از اين امكانات كه  تغيير كرده اس

ــي متفاوتي براي آن درنظر گرفته شده بخش Quick Settings يا همان تنظيمات سريع  روش دسترس
ــما اين امكان را مي دهد تا بسرعت امكانات مختلفي از جمله بلوتوث، وايرلس،  ــت. تنظيمات سريع به ش اس

ارتباطات ديتا، چرخش خودكار صفحه، ميزان روشنايي صفحه نمايش و... را مديريت كنيد.
پيش از انتشار اندرويد 5 در نسخه هاي سري 4 شما مي توانستيد صفحه را از باال به پايين بكشيد، سپس 
ــريع به نمايش درآيد. همچنين براي انجام سريع تر اين كار  ــار دهيد تا تنظيمات س روي آيكون تنظيمات فش
ــت خود صفحه را از باال به پايين بكشيد تا بسرعت صفحه  تنظيمات  ــتيد با فشار همزمان دو انگش مي توانس

سريع براي شما نمايش داده شود. 
ميانبر دو انگشتي در اندرويد 5 نيز وجود دارد، اما چنانچه به استفاده از روش اول عادت كرده ايد بايد گفت 

آيكون دسترسي به تنظيمات سريع جاي خودش را به آيكون مديريت كاربران داده است. 
براي دسترسي به تنظيمات سريع در اندرويد 5  بايد به اين روش عمل كنيد:

ــيد تا پيام هاي مركز اطالع رساني براي  ــت صفحه را از باال به پايين بكش ــته با يك انگش 1ـ  مانند گذش
شما به نمايش درآيد.

ــت صفحه را از باال  ــط يك انگش 2ـ  اكنون در اين صفحه دوباره عمليات مرحله  اول را تكرار كنيد. (توس
به پايين بكشيد)

ــي به نمايش درآمده و به اين  ــريع در باالي پنجره  قبل ــاهده مي كنيد كه گزينه هاي تنظيمات س 3 ـ مش
ترتيب براحتي مي توانيد همچون گذشته از آنها استفاده كنيد.

ــريع، آيكون هايي براي دسترسي به بخش هاي مديريت باتري و  توجه: در باالي گزينه هاي تنظيمات س
تنظيمات دستگاه نيز وجود دارد كه با فشار روي هريك از آنها به بخش هاي مربوط هدايت خواهيد شد.

مبتدي

ــت وب كم شما به نرم افزار ضبط ويدئو يا تهيه تصوير مجهز نباشد. نرم افزار  به داليل مختلف ممكن اس
ــت. به  كمك اين برنامه مي توانيد براحتي از  ــيار مناسبي براي استفاده از اين قابليت اس  VLCانتخاب بس
ــده را روي شبكه هاي اجتماعي  دريچه  لنز وب كم عكس يا فيلم بگيريد. همچنين مي توانيد فايل ذخيره ش

به اشتراك گذاشته يا آنها را براي دوستانتان ايميل كنيد.
 Capture ــرده و در بخش ــك ك ــوي Media روي Open Capture Device كلي 1ـ از من

mode، گزينه  DirectShow  را انتخاب كنيد.
ــم و در بخش Audio device name ميكروفن  ــش Video device name  وب ك 2ـ از بخ

متصل به رايانه را انتخاب كنيد.
3ـ روي Advanced options كليك كنيد:

ــتفاده كنيد، گزينه ــه مي خواهيد از نرم افزار همراه وب كم اس  ـ چنانچ
 Device properties را فعال كنيد.

ـ در غيراين صورت مقدار دلخواه براي تعداد فريم در هر ثانيه 
ــد.  ــش Video input frame rate وارد كني را در بخ
(تعداد 30 فريم در هر ثانيه براي فيلمبرداري مناسب است)

4ـ روي Ok كليك كنيد.
ــما دو حق انتخاب داريد؛ مي توانيد  5ـ در اين مرحله ش
ــده اي از وب كم  ــر زن ــا تصوي ــد ت ــك كني روي Play كلي
ــك روي آيكون  ــل بوديد با كلي ــود و هرجا كه ماي ــش ش پخ
ــك  ــده را ضبط و روي هارد ديس ــگ ضبط، تصاوير پخش ش ــز رن  قرم

ذخيره كنيد.
همچنين مي توانيد روي Convert كليك كنيد و همچون روش هاي 
ــازي فايل،  ــردن فرمت دلخواه و محل ذخيره س ــخص ك قبل، پس از مش
ــرداري از وب كم را آغاز كرده و در نهايت نيز با كليك روي  عمليات فيلمب

آيكون Stop آن را متوقف كنيد.

متوسط

ضبط تصاوير وب كم
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 49815 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

كليك شما

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

ــدن رايانه و ورود  ــن ش ــت پس از روش حاجي زاده از كرج: مدتي اس
ــپيكر پخش  ــكتاپ، هر چند دقيقه يك بار صدايي از اس به دس

 (DANGER DANGER) مي شود با اين مضمون
ــود. اين صدا تا زمان  گويا يك فايل صوتي پخش مي ش
خاموشي ادامه دارد و تكرار مي شود. در ضمن از ويندوز 
ــخه  32 بيتي استفاده مي كنم و آنتي ويروس به روز  7 نس
شده است. ويندوز را هم چند بار عوض كردم و ويروس 

هم ظاهرا ندارم.
 پرسـش بسـيار جالبـي مطـرح كرديـد و 

جالب تر پاسـخ آن اسـت. خطر، خطر، هشداري است كه شما 
را نسـبت بـه يك خطـر آگاه مي كند. اين پيغام نه ويروس اسـت نه 
مشـكل نرم افزاري. نرم افزار نصب شـده روي سيسـتم عامل شـما 
كه به بررسـي عملكـرد فن هاي خنك كننده مي پردازد، به شـما اين 
هشـدار را مي دهـد. بـه احتمال زياد يكـي از فن هايي كـه نرم افزار 

مورد بررسـي قرار مي دهد با مشـكل مواجه بوده يا دماي مشـخص 
شـده براي دريافت هشدار بسـيار پايين است و برنامه مدام هشدار 
مي دهـد. فن هـاي خنك كننده را بررسـي كنيد و نرم افـزار مربوط را 
نيز كه در بيشـتر موارد به وسـيله درايورها يا يك برنامه  جانبي روي 
سيسـتم عامل نصب شـده، پيدا كرده و تنظيمات آن را بررسي كنيد. 
(نرم افـزار EasyTune 5 در مادربوردهـاي گيگابايـت از اين صدا 

براي اعالم هشدار كمك مي گيرد) 

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 اين شرح 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، از منـوي Tools روي Internet Options كليك كنيد و در 
 Lan Settings روي Connection نهايـت پـس از انتخـاب تـب
 كليـك كـرده و مطمئـن شـويد عالمـت چك مـارك كنـار گزينـه  

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.

ساالر پروانه از رشت: دو سوال دارم:
ــتگاه هاي  ــراي دس ــد ب ــوان متوجه ش ــه مي ت 1ـ چگون
ــخه  جديد سيستم عامل از طرف همان  اندرويدي، نس

شركت ارائه شده است تا آن را ارتقا داد؟
ــال  ــتگاه مث ــود دس ــا خ ــوان ب ــا مي ت 2ـ آي
ــا داد؟ اگر  ــل اندرويد را ارتق ــتم عام تبلت، سيس
ــت روش ارتقا را  ــكان پذير اس ــن كاري ام  چني

توضيح دهيد.
  چنانچه نسـخه اي از سيستم عامل 
به صورت رسمي براي دسـتگاه هاي اندرويدي منتشر 
شـود، شـما مي توانيـد با مراجعه به سـايت سـازنده دسـتگاهي كه 
در اختيـار داريد از اين به روزرسـاني آگاه شـويد. (در بيشـتر موارد 
بـا جسـتجوي محصولي كـه در اختيـار داريد يا مراجعـه به بخش 
به روزرسـاني ها  ايـن  بـه  مي توانيـد   Support Downloads

دسترسي يابيد)
در پاسـخ بـه پرسـش دوم نيـز باتوجـه بـه پشـتيباني بيشـتر 
دسـتگاه هاي اندرويدي از اتصال واي ـ  فاي و امكان دسترسـي اين 
دستگاه ها به اينترنت، روشـي در سيستم عامل اندرويد طراحي شده 
كه از طريق آن به طور خودكار هنگام اتصال به شبكه  اينترنت، وجود 
فايل هاي به روزرسـان براي دسـتگاه مورد بررسي قرار مي گيرد و در 
صورتي كه به روزرساني براي دستگاه موجود باشد، پيغامي براي شما 
نمايش داده شـده و با انتخاب گزينه  به روزرساني مي توانيد عمليات 

دانلود و نصب بسته به روزرساني را انجام دهيد.
براي بررسـي دسـتي وجود نسـخه  بـه روز سيسـتم عامل اندرويد 
 بـراي دسـتگاهتان نيز مي توانيـد پـس از مراجعه بـه Settings روي 
About 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 روزرساني 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 خاموش نشود.

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 نيز 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. 

ارتباط با كليك
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فناورى ديجيتال

كليد همه كاره
ــت گاهي آرزو كنيم كاش مي شد فقط با فشار يك دكمه  ــمندمان انجام مي دهيم، ممكن اس هر روز كارهايي تكراري  با تلفن هوش
ــما را عملي مي كند. با اتصال اين دكمه به تلفن هوشمند و  ــمندي است كه آرزوي ش ــوند. فليك همان دكمه هوش آن كارها انجام ش
تعريف كار مشخصي براي آن در اپليكيشن مخصوصش، با هر بار فشار كار موردنظر شما انجام مي شود. جالب اين كه مي توان با دوبار 

فشار پياپي يا نگه داشتن طوالني دكمه، در مجموع سه وظيفه براي آن تعريف كرد.

پرينت از روي تلفن همراه
با ديجيتال شدن خيلي از كارها، اما هنوز پرينتر كاربرد خود 
را از دست نداده و بسياري مواقع به آن نياز پيدا مي كنيم. اكنون 
ــمند خود پرينت  ــندي را از تلفن هوش تصور كنيد بخواهيد س
بگيريد؛ مي دانيد كه پرينترهاي سيمي را نمي توان به تلفن وصل 
كرد. به همين دليل گجتي ساخته شده كه يك سر آن با اتصال 
ــود و سر ديگر بدون  يو.اس.بي به پرينتر مورد نظر وصل مي ش
سيم با تلفن هوشمند ارتباط برقرار مي كند. با اين روش مي توان 
به آساني فايل هاي مورد نظر را به پرينتر ارسال كرد. اين وسيله 

giبيش از هر چيز در مسافرت كار راه انداز است.
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با نور خورشيد موزيك گوش كنيد
هرچند موسيقي گوش دادن با هدفن لذت بخش است اما سيم هاي آويزان 
ــه اين منظور هدفن هاي  ــما را نيز كالفه مي كند. ب ــم تنيده احتماال ش و دره
ــت  كه با بلوتوث كار مي كند، اما شارژدهي باتري  ــيمي ساخته شده  اس بي س
ــكل،  ــت. براي رفع اين مش ــت و پاگير براي اين هدفن هاس محدوديتي دس
ــتارت آپي انگليسي هدفني بي سيم ساخته كه با نور خورشيد شارژ مي شود.  اس
كافي است اين هدفن يك ساعت در معرض نور قرار بگيرد تا انرژي موردنياز 
ــيم نيز  ــود. عالوه بر بلوتوث با س ــاعت پخش موزيك فراهم ش براي نيم س

مي توان هدفن را به پخش كننده متصل كرد.

واقعيت مجازي روى كاله ايمني
بدون شك عينك هاي واقعيت افزوده جايگاه ويژه اي 
ــت، با اين حال هنوز  ــده دنياي فناوري خواهند داش در آين
نمونه هايي كه هنگام رانندگي استفاده مي شوند، جاي كار 
ــأل كاله ايمني مخصوصي  ــراي پر كردن اين خ دارند. ب
ــم  ــك در برابر چش ــه كوچ ــده كه يك شيش ــاخته ش س
موتورسوار قرار مي گيرد و تصوير را روي چشم او مي تاباند. 
به اين ترتيب راننده مي تواند هنگام حركت، تصوير پشت 
ــرش را همراه اطالعاتي ازجمله سرعت و نزديك شدن  س
ــرعت مشاهده كند. اين كاله با  به دوربين هاي كنترل س
سيستم عامل اندرويد كار مي كند و با اپليكيشن هاي زيادي 

سازگاري دارد.
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تخته سياه هوشمند
ــمند براي  ــال هوش ــاي ديجيت ــام گجت ه ــواع و اقس ــن روزها ان اي
دانش آموزان ساخته مي شود، اما بيشتر كالس هاي درس همچنان ساختار 
سنتي را حفظ كرده اند. براي همگام شدن با فناوري، تخته اي ساخته شده 
كه به كمك اپليكيشني مخصوص، چيزهايي را كه رويش نوشته مي شود 
ــمند يا تبلت نشان مي دهد. دانش آموزان يا افراد حاضر در  روي تلفن هوش
يك جلسه مي توانند از هر جايي به اين تخته متصل شده و نوشته هاي آن 

را با يكديگر به اشتراك بگذارند.

gi
zm

ag
س: 

عك

gi
zm

ag
س: 

عك

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

gi
zm

ag
س: 

عك

بند هوشمند براي ساعت مچي معمولى
ــركت هاي مطرح دنياي فناوري  ش

سعي مي كنند با عرضه ساعت هاي 
ــمند، مردم را به استفاده از اين  هوش
ــد. آنها به گونه اي  گجت ترغيب كنن

ــده از آن اين  ــه آين ــد ك ــغ مي كنن تبلي
ساعت هاست. تصورش را بكنيد شخصي 
تمايلي به ساعت هاي هوشمند ديجيتال 
ــاعت مچي  ــان س ــد و هم ــته باش نداش

ــه اين منظور  ــح دهد. ب ــه اي را ترجي عقرب
ــده كه نمايشگر  ــاخته ش بند مخصوصي س

ــمند را دارد و  ــاعت هوش و ويژگي هاي يك س
مي توان آن را با بند ساعت هاي معمولي تعويض كرد تا با اتصال آن به تلفن يا 

تبلت، از امكانات هوشمند در كنار ساعت سنتي بهره مند شويد.
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دستيار مكعبى
دستيار صوتي آن قدر جذاب است كه شركت هاي گوناگون دنياي فناوري 
ــي كنند، اما هريك از آنها  ــعي مي كنند نمونه اي از آن را به نام خود معرف س
ــتارت آپ دست به كار شده و مكعبي ساخته  نقص هايي دارند. اكنون يك اس

ــت از هر دو  كه مدعي اس
دستيار صوتي اپل و گوگل 
مي تواند  و  مي گيرد  كمك 
را  ــش  صاحب ــخ هاي  پاس
ــخ دهد.  ــت باال پاس با دق
بر  ــالوه  ع ــب  مكع ــن  اي
ــمند به سيستم   تلفن هوش
ــمند و سرويس  خانه هوش
سالمت هم وصل مي شود 
و مي توان از راه دور اموري 

را به كمك آن انجام داد.
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آسوده بخوابيد
ــگام خوابيدن  ــي هن ــاي اضاف ــنيدن صداه ش
ــه خواب رفتن  ــث اذيت و تاخير در ب ــد باع مي توان
ــود. به اين منظور هدفن هاي مخصوصي ساخته  ش
شده كه نه فقط مانع شنيدن صداي محيط مي شود، 
بلكه موزيكي ماليم و آرام براي فرد پخش مي كند 
ــايش كامل بخوابد. اين هدفن نويز محيط  تا در آس
ــي از محيط اطراف  ــرد و نمي گذارد صداي را مي گي
ــوث به تلفن  ــد. هدفن با بلوت ــه گوش كاربر برس ب
هوشمند وصل مي شود و مي تواند هشدارها و زنگ 
ــن خواب به  ــاش را حي بيدارب

گوش فرد برساند.
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