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مكث
بيگانگان در دنياي كودكي

مائده گيوه چين
ــرگرمي هاي اين  ــباب بازي ها و س ــال به اس تا به ح
ــر از كوچه هاي  ــه كرده ايد؟ ديگ ــاي كودكان توج روزه
ــتيكي خبري نيست و در دست  ــلوغ و توپ هاي پالس ش
كمتر كودكي ماشين و عروسك مي بينيد. امروزه تبلت ها 
ــباب بازي در دست  ــي هاي هوشمند به عنوان اس و گوش
ــياري از آنها روياي  ــود و بس كودكان زيادي ديده مي ش
ــتگاه هاي جادويي را در سرمي پرورانند.  ــتن اين دس داش
ابزاري كه قرار بود براي كارهاي اداري و آنالين استفاده 
شود، امروز نقش يك كنسول بازي براي كودكان و البته 
ــان را بازي مي كند. جداي از بحث مضر يا  بزرگ ترهايش
مفيد بودن گجت هاي هوشمند براي كودكان بايد به اين 
ــاره كرد كه رابطه كودك و گجت هاي هوشمند  نكته اش
يك حلقه گمشده دارد، يك نقطه ارتباط كه يا به آن فكر 

نشده يا درست پرداخته نشده است.
صحبت از اين است كه باوجود طراحي صدها اپليكيشن 
ــا ابزارهاي ديجيتال  ــگ و جذاب براي كودكان، ام رنگارن
ــده اند،  ــل و كار ديگري توليد ش باتوجه به اين كه براي نس
نه از نظر فيزيكي و نه به لحاظ رابط كاربري براي كودكان 
ــتند. منوهاي تودرتوي رابط هاي كاربري دو  ــب نيس مناس
ــد براي كاربران  ــتم عامل اندرويد و آي.او.اس هرچن سيس
ــتند، اما براي كودكان به  ــب و راحت هس بزرگسال مناس
ــده اند. از طرف ديگر  ــخت و ناكارآمد تبديل ش فضايي س
محدوديت نداشتن محتواي اين ابزارها، ذهن كودكان را با 
بمباران محتواهاي مختلف مواجه مي كند كه بيشتر مواقع 
براي اين گروه سني توليد نشده اند. تبلت ها با صفحه هاي 
بزرگ با تمام ظرافت و نازك بودنشان باز هم در دست يك 
كودك بزرگ و سنگين جلوه مي كنند. تاكنون تالش هايي 
كه براي ساخت گجت هاي مناسب كودكان انجام شده يا 
ــي كيد  ــودجويانه بوده يا مانند تبلت گلكس بي كيفيت و س
ــت خورده تبديل شده است. نبود چنين  به پروژه اي شكس
محصوالتي چه از نظرنرم افزاري و چه سخت افزاري باعث 
شده سبك زندگي كودكان تاحدودي دستخوش تغيير شود 
و به نوعي قسمتي از كودكي اين نسل را از آنها بدزدد. اين 
سازگار نبودن، همان حلقه گمشده اي است كه گجت هاي 
هوشمند را به بيگانگاني در دنياي كودكان تبديل كرده كه 

گاه در قامت دوست ظاهر مي شوند و گاه دشمن.

عالقه زياد كودكان به استفاده از گوشي هاي هوشمند 
و تبلت ها اين بار يكي از غول هاي دنياي ديجيتال يعني 
شركت گوگل را واداشته تا به فكر اين قشر از كاربرانش 
بيفتد. گوگل قصد دارد سرويس ويژه كودكان را راه اندازي 
ــرويس كه براي كودكان زير 12 سال آماده  كند. اين س
مي شود، شامل تغييراتي در سيستم عامل اندرويد، مرورگر 
ــش اين  ــرويس هاي تحت پوش ــروم، نرم افزارها و س ك
ــركت خواهد بود. تغييراتي كه باعث مي شود گجت ها  ش
به ابزارهاي آشناتري براي كودكان تبديل شوند و محتوا 
ــكل هدفمندي به دست كاربران كوچك برسد.  نيز به ش
ــا خيال راحت تري  ــورت پدرها و مادرها نيز ب در اين ص
ــان قرار مي دهند، بدون  اين ابزارها را در اختيار كودكانش
ــان  ــب كودكانش اين كه نگران دريافت محتواي نامناس
ــت كه مي تواند  ــرويس كودك گوگل راهي اس باشند. س
ــده را كامل كند. بدون شك در ادامه اين راه،  حلقه گمش

گوگل تنها نخواهد بود.

ــايعاتي كه به گوش مي رسد شركت اپل  براساس ش
ــال 2015 توليد محصوالتي با  ــد دارد نيمه دوم س قص
ــر بگيرد. اين در حالي است كه  صفحه 4اينچي را از س
ــر» دو محصول آيفون  ــزرگ و بزرگ ت ــعار «ب اپل با ش
ــتقبال  ــالس را روانه بازار كرده، اما باوجود اس 6 و 6 پ
ــد هنوز هم  ــب از اين محصوالت به نظر مي رس مناس

كاربران سنتي آيفون عالقه بيشتري به استفاده 
ــراه با صفحه نمايش  از تلفن هاي هم

از  ــد. قبل  كوچك تر دارن
ــون6 نيز اپل  ــد آيف  تولي
ــتداللي كه  اس ــه  پاي بر 
به  بايد  ــت  دس ــت  شس

ــش  ــاي صفحه نماي ــه ج هم
ــد، در مقابل توليد محصوالتي  برس

ــر مقاومت كرده  ــا صفحه نمايش بزرگ ت ب
ــتفاده از  ــود، اما نياز بازار و تمايل كاربران به اس ب

ــگر بزرگ تر، اين شركت خودراي  گوشي هايي با نمايش
را مجاب كرد به ساختارشكني دست بزند. 

ــد آيفون  ــردن خط تولي ــر متوقف ك ــرف ديگ از ط
ــايعه را  ــل يعني 5C نيز صحت اين ش ــت اپ ارزان قيم
ــل برنامه اي براي  ــد اپ ــد. به نظر مي رس قوت مي بخش
ــي هاي ارزان قيمتش با  ــدي از گوش ــل جدي ــد نس تولي
صفحه نمايش 4اينچي و در ادامه مسير 5C دارد. البته 
اپل با اضافه كردن ويژگي دبل تاچ در آيفون6 تا حدي 
ــته اعتراض كاربران براي استفاده از شست  توانس
ــت را جواب دهد، اما انگار براي راضي  دس
ــخت و سنتي  كردن كاربران سرس
ــي  خود به فكر توليد گوش

ديگري است.

هرچند شركت مايكروسافت، دستيار صوتي خود، 
يعني كورتانا را مدت ها پس از سيري (دستيارصوتي 
ــتيارصوتي اندرويد) ارائه كرد،  اپل) و گوگل ناو (دس
ــا و البته  ــروصدا، تخريب رقب ــات پرس ــا با تبليغ ام
ــود را  ــت خ ــردش توانس ــاي منحصربه ف ويژگي ه

به عنوان يك رقيب جدي نشان دهد. 
ــم گرفته برادر  ــن غول نرم افزاري تصمي حال اي
ــي هاي اندرويدي  ــه گوش ــود را روان ــر خ كوچك ت
ــام Torque كه  ــا ن ــتيارصوتي ب ــد. اين دس كن
ــمند ــاعت هاي هوش ــراي س ــش نيز ب ــدي پي  چن
ــود، از اين  ــده ب Android Wear عرضه ش
ــب جديد گوگل ناو وارد دنياي  به بعد به عنوان رقي

گوشي هاي اندرويدي مي شود.

ــن رايگان Torque كه با پشتوانه  اپليكيش
ــد، روي  ــگ كار مي كن بين ــتجوي  ــور جس موت
ــي هاي اندرويدي 4/3 به باال نصب شده و  گوش
ــخه ساعتش با يك تكان فعال مي شود.  مانند نس
ــتيارصوتي با  ــرده اين دس ــافت ادعا ك مايكروس
كورتانا برابري مي كند و با كمك موتورجستجوى 
ــدا  ــخيص ص ــاوري تش ــب فن ــرفته و تركي پيش
ــار داريد در  ــه انتظ ــر از آنچ ــي كامل ت جواب هاي
باتوجه  ــافت  مايكروس ــد.  قرار مي ده ــان  اختيارت
ــمند  ــاعت هوش ــخه س به تجربه خوبي كه از نس
ــود آن دارد، اميدوار  ــار دانل ــزار ب Torque و ه
ــت اين دستيار صوتي اندرويدي نيز بتواند نظر  اس

مثبت كاربران را جلب كند.

دستيار صوتي مايكروسافت 
روي اندرويد

بازگشت آيفون 4 اينچي

نسل دوم گوگل گلس در راه است

ــركت هاي برتر توليدكننده تلفن همراه در كشورهايي  با اين كه بيشتر ش
ــاس آماري كه موسسه  ــتند، اما براس ــتقر هس مانند آمريكا، كره و ژاپن مس
تايواني TrendForce اعالم كرده، كشور چين تا پايان سال 2014 سهم 
ــاند. اين يعني 450 ميليون تلفن همراه  خود از بازار را به 4 / 38 درصد مي رس
ــده است. در واقع سهم حدودا 40درصدي چين از كل بازار  چيني فروخته ش

تلفن همراه جهان فراتر از جمعيت ميلياردي اين كشور است. 
به گزارش TrendForce شركت هاي چين از زمان ورودشان به بازار 
تلفن همراه يعني از 2011 با رشد 50 درصدي داشته و توانسته اند بيشتر سهم 
بازار كشور خودشان را تصاحب كنند. اين رشد در سال 2015 به بازار جهاني 
نيز سرايت خواهد كرد و پيش بيني  مي شود تا سال آينده ميالدي 50 درصد 
كل بازار در اختيار چيني ها قرار بگيرد. اين در شرايطي است كه شركت هاي 
سامسونگ و سوني قصد دارند سال آينده توليد خود را كاهش دهند، در حالي 
ــيائومي مي خواهند با افزايش توليد  ــه شركت چيني لنوو، هواوي و ش كه س
خود به باالترين ميزان فروش در سال هاي پيش رو برسند. اين آمار مي تواند 
ــه عالوه بر بازار چين، جايگاه  ــد ك زنگ خطري براي غول هاي فناوري باش

آنها در بازار جهاني نيز تهديد خواهد شد. 

سهم 40 درصدى چينى ها از بازار تلفن همراه

ــت جايگاه خاصي به دست  ــمند گوگل هيچ وقت به عنوان يك ابزار جدي و كاربردي نتوانس با اين كه عينك هوش
ــيدني هوشمند را روانه بازار  ــل جديدي از اين گجت پوش ــته، اما گوگل قصد دارد نس آورد و فروش عمده اي نيز نداش
ــته باشد، بسيار سبك تر و البته باهوش تر خواهد بود.  ــتGoogle glass 2  نام داش كند. اين محصول كه قرار اس
ــد. دليل استفاده از  ــتفاده از پردازنده اينتل قدرت محصول جنجالي اش را ارتقا بخش همچنين گوگل مي خواهد با اس
ــيار ريز اين شركت است كه استفاده از آنها در عينك گوگل باعث مي شود  پردازنده هاي اينتل، محصوالت جديد بس

گوگل براحتي سراغ توليد محصولي كوچك و ظريف برود. 
ــمند گوگل اتفاق افتاده، بلندگوي بيروني اين محصول است.  ــل جديد عينك هوش تغيير عمده ديگري كه در نس
پيش از اين گوگل با استفاده از يك فناوري كه امواج صدا را به استخوان هاي گوش مي رساند، پيام هاي صوتي را به 
مغز ارسال مي كرد، اما انگار قرار است در عينك جديدش عالوه بر فناوري قبلي، يك بلندگوي بيروني  نيز براي اين 
ــمند ثبت كرده است و بايد در آينده اي  ــتگاه تعبيه كند. اكنون گوگل تعدادي پتنت جديد را براي اين عينك هوش دس

نزديك منتظر ارائه نسل جديد گجت پوشيدني اين غول نرم افزاري باشيم.
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سند هاي آفيس را روي جيميل ويرايش كنيد
روزانه كاربران، ميليون ها سند آفيس را از طريق پست هاي الكترونيكي 
ــال  ــناد به ويرايش و ارس ــياري از موارد اين اس ــا مي كنند و در بس جابه ج
ــاره نياز دارند، اما از آنجا كه تا پيش از اين امكان ويرايش اين فايل ها   دوب
ــران راهي جز دانلود، ويرايش با محصوالت  به صورت آنالين نبوده، كارب
ــال دوباره اين مطالب نداشته اند. حال بتازگي  ــافت و ارس آفيس مايكروس
ــافت در همكاري مشتركي با شركت گوگل، قابليت ويرايش اين  مايكروس
ــت. بنابراين از اين پس مي توانيد  ــت الكترونيكي گوگل يعني جيميل اضافه كرده اس ــرويس پس فايل ها را به س
ــود، به صورت آنالين و در همان جيميل ويرايش و دوباره ارسال  ــي را كه برايتان ارسال مي ش ــند هاي آفيس س

كنيد، بدون اين كه الزم باشد روي دستگاه خود يكي از نسخه هاي آفيس را نصب كرده باشيد. 
عملكرد اين ويژگي به اين شكل است كه با نگه داشتن نشانگر ماوس روي فايل ارسالي، گزينه جديدي كنار 
دانلود و گوگل درايو مي بينيد كه با آيكون قلم نمايش داده شده است. به محض اين كه روي اين گزينه كليك 
ــود. همچنين  ــل به گوگل درايو انتقال پيدا كرده و به صورت خودكار در محيط آفيس گوگل باز مي ش ــد فاي كني
ــرويس جيميل اضافه كرده  ــتيباني از ويرايش 25 فرمت ديگر را هم به س گوگل عالوه بر فايل هاي آفيس، پش

كه بيشتر شامل سند هاي ارائه گزارش يا Presentation مي شود.

ــخه  ــرانجام تصميم گرفت نس ــركت موزيال س ــس از مدت ها انتظار ش پ
ــتم عامل بياورد.  آي. او. اس مرورگر فايرفاكس خود را به محصوالت اين سيس
ــه وجود آمده  ــركت گوگل و موزيال ب ــي كه بين دو ش ــه به اختالفات ــا توج ب
ــد  ــركت به نظر مي رس ــديد مرورگرهاي اين دو ش و از طرف ديگر رقابت ش
ــت.  ــتر اس اين تصميم موزيال يك حركت راهبردي براي جذب كاربران بيش
ــركت موزيال در صفحه شبكه اجتماعي توييترش  لوكاس بالك، مدير توزيع ش
ــته باشيم،  ــته «هر جا كه كاربرانمان حضور دارند، ما نيز بايد حضور داش نوش

پس به سيستم عامل آي. او. اس مي رويم». 
ــت كه چند سال اخير هميشه تقاضاي زيادي براي عرضه  اين در حالي اس
ــران موزيال هيچ وقت  ــده، اما مدي ــن اين مرورگر روي آي. او. اس ش اپليكيش
ــان نداده بودند. دليل  تمايل خاصي براي آمدن به محصوالت اپل از خود نش
اصلي موزيال براي اين تمايل نداشتن قوانين سختگيرانه اپل براي استفاده از 
ــل سومي در محصوالت اين شركت بوده  كه تا حدود زيادي  مرورگرهاي نس
ــت و پاي اين شركت را مي بندد. حال به نظر مي رسد فايرفاكس براي اين  دس
ــاره اي جز قبول قوانين اپل ندارد. همچنين  ــه در رقابت با كروم جانماند، چ ك
ــخه آي. او. اس كروم بيشتر به يك فاجعه شبيه بوده تا مرورگر،  از آنجا كه نس

فايرفاكس مجال خوبي براي خودنمايي پيدا خواهد كرد.

فايرفاكس به آي .او. اس مي آيد

ايكس باكس وان از پلي استيشن جلو زد

ــازي آلماني بي.ام.دبليو در اقدامي عجيب 60  هزار تلفن همراه لوميا را به مايكروسافت سفارش داده  ــركت خودروس ش
ــركت با خريد اين تعداد تلفن همراه مي خواهد آنها را جايگزين تلفن هاي همراه كارمندانش كند. نكته جالب  ــت. اين ش اس
ــت كه حدود 65 درصد كارمندان اين شركت هنوز  ــازي جهان اين اس ــركت هاي خودروس در مورد يكي از بزرگ ترين ش
ــي هاي سيمبيني قديمي ساخت نوكيا استفاده مي كنند. اين سومين سفارش بزرگ امسال است كه مايكروسافت  از گوش
ــفارش داده  ــركت هاي ديگر دريافت مي كند. درصد بااليي از مدل هاي س ــورفيس از ش براي محصوالتي مانند لوميا و س
شده بي.ام.دبليو مربوط به لوميا 620 است و در كنار 
آن اين شركت براي مديران رده بااليش سراغ لوميا 
ــت. وجود اين قرارداد در ظاهر  920 و 930 رفته اس
نشان دهنده عالقه مديران اين شركت خودروسازي 
براي همكاري بيشتر با مايكروسافت است، اما بي.ام.

ــبورد هوشمند  دبليو عمده برنامه هاي خود مانند داش
و سيستم عامل خودروهايش را به عهده اپل گذاشته 
ــال  ــت. بي.ام.دبليو تصميم دارد تمام توليدات س اس

آينده اش را مجهز به «اپل كار» روانه بازار كند.

ــل جديد  ــازي نس ــول ب ــه دو كنس ــان عرض از زم
ايكس باكس مايكروسافت و پلي استيشن سوني هميشه 
ــر و محبوبيت  ــروش بهت ــي مبني بر ف ــاهد آمارهاي ش
ــبت به ايكس باكس  ــوني نس ــول بازي س ــتر كنس بيش
مايكروسافت بوده ايم. شركت سوني كه در رقابت نسل 
قبلي كنسول ها يعني ايكس باكس360 و پلي استيشن3، 
ــان داده بود،  ــده واقعي نش ــوان يك بازن ــود را به عن خ
ــت در رقابت جديد بخوبي همتاي آمريكايي اش  توانس

ــه نظر  ــربگذارد، اما ب ــت س را پش
مي رسد با توجه به پيش بيني هايي 
ــا نزديك تر  ــده بود ب كه اعالم ش

ــالت،  ــل تعطي ــه فص ــدن ب ش
فاصله  مي تواند  ايكس باكس وان 
ــن كم كند،  خود را با پلي استيش

زيرا در هفته گذشته مايكروسافت 

ــهم بازار  ــت آوردن 53 درصد س ــه دس ــا ب ــت ب توانس
ــر از رقيب ديرينه اش  ــول هاي بازي، جلوت فروش كنس
ــن باوجود  ــت كه پلي استيش قرار گيرد. اين در حالي اس
ــهم  ــتگاه تاكنون با 31 درصد س فروش ده ميليون دس
بازار در پله دوم قرار گرفته است. در رده هاي بعدي نيز 
 به ترتيب ايكس باكس 360 با 9 درصد فروش و نينتندو

 Wii U با 6 درصد خودنمايي مي كنند و پلي استيشن 3 
نيز با يك درصد در آخرين رتبه قرار دارد.

كره شمالي؛ محكوم شماره يك سوني
ــوني مورد حمله هكري قرار گرفت  ــته شركت س هفته هاي گذش
ــركت يعني استوديوي سوني  ــرويس ويدئوي آنالين اين ش و ابتدا س
ــي آن روي اينترنت قرار بگيرد  ــد و اطالعات و فيلم هاي پول هك ش
ــه بي اعتمادي  ــد. اين اتفاق ك ــرويس از كار بيفت ــپس كل اين س س
ــوني را در پي داشت، خسارت  ــركت هاي سينمايي به س كاربران و ش
ــت. اكنون سوني  ــركت ژاپني تحميل كرده اس مالي زيادي به اين ش
ــركت هاي امنيتي، انگشت اتهام  پس از تحقيقات طوالني همراه با ش

ــور را مسئول مستقيم  ــمالي گرفته و اين كش ــمت كره ش خود را به س
ــوني پيكچرز اعالم كرده  ــايبري اعالم كرده است. س اين حمالت س
ــر و مسئول اين حمالت را  بزودي مداركي براي اثبات ادعايش منتش
ــور كره شمالي كه اولين بار نيست مورد اتهام  محكوم خواهد كرد. كش
ــايعات قصد داشته جلوي انتشار  چنين حمالتي قرار مي گيرد، بنا بر ش
ــبكه آنالين سوني  فيلمي با نام «مصاحبه» را بگيرد كه قرار بود در ش

پيكچرز منتشر شود.

ــل  ــال از ورود نس ــت بيش از يك س ــس از گذش پ
ــوم اينترنت تلفن همراه به ايران، اين بار نسل چهارم  س
ــد.  ــن بار در ايران راه اندازي ش ــن فناوري براي اولي اي

ــي كه اكنون  ــن فناوري ارتباط اي
ــتفاده  آخرين فناوري قابل اس

ــور است و  در 73 شهر كش
4G / LTE شناخته  نام  با 
ــن به بعد  ــود، از اي مي ش
ايراني اجازه  ــران  به كارب
ــتفاده از  ــا اس ــد ب مي ده

ــي با پهناي باند باال  اينترنت
ــان  ــت تلفن همراهش از اينترن

ــاوري كه  ــد. اين فن ــتفاده كنن اس
ــط اپراتور دوم تلفن همراه ايران  توس
يعني ايرانسل بهره برداري شده، هنوز 

ــتيباني نمي كند، اما به  تمام مناطق ايران و تهران را پش
ــد سطح دسترسي اين فناوري بيشتر از قبل  نظر مي رس
ــود. 4G / LTE عالوه بر اين كه با باال بردن كيفيت  ش
ــرعت همراه،  ــي به اينترنت پرس ارتباطات و دسترس
كاربران را در استفاده بهتر از برنامه هاي كاربردي 
ــتر خوبي  و ارتباطي ياري مي كند، مي تواند بس
براي كسب وكارهاي اينترنتي و ارتقاي سطح 
ــود.  ــت نرم افزارهاي بومي در ايران ش كيفي
ــده  ــر آزمايش هاي انجام ش بناب
نسل چهارم اينترنت در ايران 
ــرايط متعادل سرعتي  در ش
برابر با ده تا 17 مگابايت 
در ثانيه دارد كه نزديك 
ــتانداردهاي  اس ــه  ب

جهاني است.

سفارش 60 هزار ويندوزفون براي بي.ام.دبليو ايران نسل چهارمي شد
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گزارش

مائده گيوه چين

هفته پيش الكامپ به عنوان قديمي ترين رويداد فناوري 
ايران براي بيستمين بار از شانزدهم تا نوزدهم آذر در محل 
ــگاه هاي بين المللي تهران برگزارشد. هرچند  دائمي نمايش
ــر فناوري  ــم افتتاحيه با حضور وزي ــت مراس ــار مي رف انتظ
ــود، اما وزير سفر كاري را به   اطالعات  و  ارتباطات همراه ش
الكامپ ترجيح داد و نمايشگاه با حضور وزير فرهنگ و ارشاد 
ــوراي عالي فضاي مجازي و رئيس اتاق  ــالمي، دبير ش اس
ــي الكترونيك،  ــگاه بين الملل ــد. نمايش ــي افتتاح ش بازرگان
ــراي بازديد عموم  ــاالنه ب رايانه و تجارت الكترونيك كه س
ــان بيش از  ــال ميزب ــود، امس ــدان برگزار مي ش و عالقه من
ــتمين الكامپ  ــركت داخلي و خارجي بود. البته بيس 300 ش
ــراف دو مجري مختلف از  ــكالت جانبي و انص به دليل مش
ــت و سرانجام  ــي زيادي داش ــگاه حواش اجراي اين نمايش
مجمع تشكل هاي فناوري اطالعات اتاق بازرگاني در كمتر 
ــي آماده كرد. با اين گزارش  ــك هفته آن را براي برپاي از ي

همراه شويد تا بيشتر درباره الكامپ بيستم بدانيم.
هدف فقط تجارت نيست

ــر  ــگاه هاي تخصصي و عمومي در سراس برپايي نمايش
ــال ها قبل  ــت و از ماه ها و حتي س ــا پديده متداولي اس دني
ــور ما نيز  ــود. در كش ــراي برگزاري آن برنامه ريزي مي ش ب
نمايشگاه هاي مختلفي برگزار مي شود، اما در حوزه فناوري 
سه نمايشگاه اهميت و فراگيري بيشتري دارد كه عبارتند از 
ــانه هاي ديجيتال. در اين ميان الكامپ  الكامپ، تلكام و رس
ــگاه ها قديمي تر است و سابقه بيشتري دارد.  از ديگر نمايش
ــاور چند  ــور و مش ــوان نقره كار، كارآفرين برگزيده كش كي
ــو با كليك درباره  ــروژه ملي  فناوري اطالعات در گفت وگ پ
ــگاه ها گفت: «به صورت كلي برپايي  اهميت برپايي نمايش
نمايشگاه ها چند حسن دارد، از جمله اين كه برندهاي معتبر 
عالوه بر كنار يكديگر قرار گرفتن، بدون واسطه با مخاطبان 
خود ارتباط برقرار كرده و خدمات آتي يا فعلي خود را معرفي 
مي كنند.» به گفته اين كارشناس، مجري و برنامه ساز حوزه 
ــگاه  ــيما، وقتي اين نمايش ــبكه هاي صداوس فناوري در ش
ــود،  ــات و ارتباطات تلفيق مي ش ــاوري  اطالع ــا حوزه فن ب
ــه اين كه امروزه  ــود. باتوجه ب ــتر مي ش جذابيت هايش بيش
ــتند و  كاربران حوزه فناوري فقط صنف يا گروه خاصي نيس
همه به نوعي درگير فناوري شده اند، اين نمايشگاه ها معموال 
جنبه  عمومي پيدا مي كنند. باتوجه به عمومي شدن فناوري، 
بسياري از كاربران يا مصرف كنندگان محصوالت اين حوزه 
بايد بتوانند از نزديك با ارائه دهندگان اين خدمات آشنا شوند 

و نمايشگاه مي تواند فرصت خوبي براي اين هدف باشد.
از طرف ديگر در اين نمايشگاه ها افراد فعال و متخصص 
ــوآوري و ايده اي دارند يا  ــز فرصتي پيدا مي كنند تا اگر ن ني
ــا برندهاي مطرح  ــتقيم آن را ب ــاخته اند، مس محصولي س
ــگاه ها نيز حضور  ــوم اين نمايش درميان بگذارند. بخش س
ــازمان هاي تصميم گيرنده، ناظر، حامي و  مديران دولتي (س
قانونگذار) است. بنابراين معموال نمايشگاه  بهانه اي است تا 
اين سه قشر يعني مردم، متخصصان و مديران دولتي كنار 

يكديگر قرار بگيرند و فرصتي براي تعامل داشته باشند.
محمدرضا عاليان، از اعضاي روابط عمومي الكامپ 93 
ــاره به اهداف تجاري اين نمايشگاه ها، يكي از  نيز ضمن اش
بزرگ ترين اهداف را تاثير بر مخاطب مي داند. او در گفت وگو 
با كليك گفت: «ابزارهاي ديجيتالي وارد زندگي روزمره همه 
ــت و كاربردي از اين ابزارها يكي  ما شده، اما استفاده درس
ــت كه تمام نمايشگاه هاي فناوري بايد دنبال  از اهدافي اس
ــركت هايي كه اينجا حضور دارند، زمان كافي  كنند. اگر ش
براي برنامه ريزي محتوايي و علمي داشته باشند، مي توانند 
ــتقيمي روي مصرف كنندگان فناوري بگذارند.» با  تاثير مس
اين حال به نظر مي رسد آنچه در الكامپ و ديگر نمايشگاه ها 
ــازي علمي است و بيشتر  ــود، فرهنگس ناديده گرفته مي ش
ــركت هاي حاضر در اين نمايشگاه روي بحث تجاري و  ش
فروش كاال تمركز مي كنند. به همين دليل اين عضو روابط 
ــت در چند سال اخير  ــتمين الكامپ معتقد اس عمومي بيس
ــگاه برندينگ و جايي براي  اين رويداد بزرگ به يك نمايش

قدرت نمايي برندها تبديل شده است.
جاي خالي دولت

ــته، حضور پررنگ  ــال گذش مهم ترين اتفاق الكامپ س
دولت بود. شركت ها نيز براي اين كه خود را به دولت نشان 
دهند، محتواي قابل قبولي در اختيار مردم گذاشتند. به طوري 
ــالن هاي دولت تعداد زيادي خدمات  كه سال گذشته در س
ــد، اما در نمايشگاه امسال جاي خالي  الكترونيكي عرضه  ش
ــيار مشهود بود. براي مثال امسال از سالن هاي  دولتي ها بس
متعلق به خدمات الكترونيك دولت خبري نبود و حتي اپراتور 
ــگاه فناوري كشور حاضر  همراه اول نيز در مهم ترين نمايش
ــده بود. به همين دليل هرچند الكامپ نوزدهم كامال در  نش
مسير شعار خود يعني «زندگي هوشمند» حركت كرد، اما به 
شعار امسال نمايشگاه يعني «همه چيز، اينترنتي» به خوبي 
سال گذشته پرداخته نشد. عاليان ضمن طرح اين درخواست 
كه بخش دولتي بايد حضورش را پررنگ كند، توضيح داد: 
«وزارت ارتباطات به سمت مخابرات و ارتباطات غش كرده، 
اما اگر كمي به سمت فناوري اطالعات نيز گرايش پيدا كند، 
به تعادل مي رسد. دليل تمايل به بخش مخابرات سوددهي 
ــت، به همين دليل وزارت از نمايشگاه تلكام حمايت  آن اس
ــيار پرقدرت و  ــگاه سال هاي اخير بس مي كند و اين نمايش

خوب ظاهر شده است.»
حضور كمرنگ خارجي ها

ــگاهي صفت بين المللي را يدك مي كشد،  وقتي نمايش
ــركت هاي بين المللي روبه رو  ــا ش ــار مي رود در آن ب انتظ

ــركت حاضر  ــركت از 330 ش ــويم، اما چرا فقط 21 ش ش
ــره كار، كارآفرين برگزيده  ــد؟ نق ــپ خارجي بودن در الكام
ــدن نمايشگاه ها به  ــور ضمن تاكيد بر اهميت برند ش كش
كليك گفت: «ما بازار فناوري را براي برندهاي بين المللي 
ــتي نداريم.  ــرا قانونگذاري درس ــوز مهيا نكرده ايم، زي هن
ــور قاچاق وارد  اكنون تعداد زيادي از تلفن هاي همراه كش
ــت. مباحث  ــون ضعيف عمل كرده اس ــود، پس قان مي ش
بعدي نيز به تحريم ها و قانون كپي رايت بازمي گردد. نكته 
ــگاه هاي ما را ضعيف  ديگري كه حضور بين المللي نمايش
ــگاهي است. اين نمايشگاه  مي كند، نداشتن تقويم نمايش
ــخص شد، درحالي كه  تازه يك هفته پيش مجري اش مش
ــركت بين المللي بايد از چند سال قبل بداند با چه  يك ش
كسي طرف است، قيمت ها چگونه است، محل قرارگيري 
ــس برگزار كند  ــت و آيا مي تواند كنفران ــه اش كجاس غرف
ــگاهي نيز  ــت حضور برندهاي نمايش يا نه؟» او معتقد اس
ــيار مهم است، مثال امسال جيتكس به عنوان يك برند  بس
ــرد و اين حضور  ــپ حضور پيدا ك ــگاهي در الكام نمايش
ــركت هاي بين المللي را به نمايشگاه هاي  مي تواند پاي ش

ايران بازكند.
تجارت به جاي نوآوري

در گذشته سخت افزاري ها بخش عمده اي از نمايشگاه 
ــال هاي  ــد، اما س ــاص مي دادن ــود اختص ــپ را به خ الكام
ــال گذشته حضور  ــته اند. س اخير حضور كمرنگ تري داش
شركت هاي سخت افزاري قابل قبول بود، اما امسال از تعداد 
ــد، به طوري كه در هيچ كدام از سالن هاي  ــته ش آنها كاس
اصلي نمايشگاه از رايانه، لپ تاپ و تلفن همراه خبري نبود. 
ــخت افزاري ها  ــت كه س ــل اين حضوركمرنگ اين اس  دلي
ــركت هاي خارجي هستند و همان طور كه اشاره  معموال ش
شد به داليل مختلف حضور كمي در نمايشگاه هاي داخلي 
ــگاه را  ــور دارند. اپراتورها نيز با تبليغات فراوان نمايش كش
شروع كردند، اما در اين ميان جاي خالي اپراتور اول كشور 
ــورمان در  ــود. با توجه به فعال بودن كش ــهود ب كامال مش
ــال قوي تر  ــزاري، فعاالن اين حوزه نيز هر س حوزه نرم اف
ــال قبل حضور پيدا مي كنند. از آنجا كه در امنيت به  از س
ــالن ها  ــيده ايم، محصوالت امنيتي ملي نيز در س توليد رس
ــال هاي اخير بسيار  ــدند. حوزه  ديگري كه س معرفي مي ش
رشد كرده اند، شركت هاي VAS هستند كه در نمايشگاه 
ــده اند. اين شركت ها از اينترنت  نيز با قدرت تمام حاضر ش
ــازار خدمات ارزش  ــتفاده كرده و ب تلفن همراه به خوبي اس

افزوده را توسعه مي دهند.
سهم خواهي از نمايشگاه

ــري برگزاركننده الكامپ  ــر از يك ماه، دو مج در كمت
ــازمان نظام صنفي  ــزاري آن انصراف دادند. ابتدا س از برگ
ــودن موضوعات جانمايي و  ــفاف ب رايانه اي به دليل غيرش
ــركت نمايشگاهي از  گرفتن مبالغي غير از تعرفه مصوبه ش
ــانه خالي كرد. پس از آن و فقط ده  برگزاري نمايشگاه ش
ــايي نمايشگاه، اتحاديه صنف فناوران  روز مانده به بازگش
ــابه از انجام وظيفه محول شده  رايانه اي نيز به داليل مش
ــرانجام پس از چند دست چرخيدن،  به خود انصراف داد. س
ــخص است نمايشگاهي كه در  الكامپ برگزار شد اما مش
ــتي هايي دارد و جاي  ــود، كاس كمتر از يك هفته آماده ش

بسياري از شركت هاي فعال خالي مي ماند.
ــكالت پيش آمده به كليك  محمدرضا عاليان درباره مش
ــگاه متعلق به يك  گفت: «همه فراموش كردند اين نمايش
ــت كه متعلق به  ــگاه ملي اس ــت، اين يك نمايش صنف اس
ــت. همه دنبال اين هستند كه سهم شان را از  همه مردم اس
نمايشگاه بگيرند، اما به اين فكر نمي كنند كه اين نمايشگاه 
ــركت هاي فعال اين صنف را بدهد.» او  ــت سهم ش قرار اس
معتقد است نبايد دنبال مقصر بگرديم، بايد دنبال اين باشيم 
ــود تا فقط كار علمي و  ــتاد يا دبيرخانه اي تشكيل ش كه س
ــگاهي بلد  محتوايي انجام دهد و يك مجري كه كار نمايش
است، كار اجرايي را به عهده بگيرد. به اين ترتيب يك مجري 
ــي آن همه اصناف،  ــي در بحث علم ــود، ول ثابت تعيين ش

تشكل ها و كارشناس ها حضور داشته باشند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــده اين حوزه استفاده مي كنند، اما اين  ــتر مردم از ابزارهاي توليدش ــت و بيش گرچه حوزه فناوري عمومي اس
ــت و توجه به بخش علمي آن در چنين نمايشگاه هايي بايد بيشتر شود. در اين راستا هر  ــيار علمي اس حوزه بس
ــيه كمتر و كيفيت بهتر برگزار شود، اما درحقيقت  ــال بعد از الكامپ همه تالش مي كنند الكامپ بعدي با حاش س
ــد: «اگرچه آقاي جهانگرد، معاون وزير  ــار گرفتن الكامپ بعدي چانه زني مي كنند. عاليان مي گوي ــراي در اختي ب
ــت خبري گفتند از فرداي الكامپ نوزدهم  ــال گذشته در نشس ــازمان فناوري اطالعات س ارتباطات و رئيس س
ــت.  ــته اس دبيرخانه الكامپ را راه اندازي مي كنيم، اما با وجود پيگيري هاي ما هنوز چنين اتفاقي به وقوع نپيوس
راه افتادن چنين دبيرخانه اي در هر ستاد، سازمان يا جايي بسيار مهم است تا توليد محتواي علمي كرده و براي 

سال آينده فارغ از آن كه مجري نمايشگاه چه كسي خواهد بود، برنامه ريزي كند.»
ــود كه  ــخصي براي برگزاري آن وضع ش ــت براي بهبود وضع الكامپ بايد قانون مش نقره كار نيز معتقد اس
مانند تلكام مجري كار مشخص باشد و قوانين هر بار عوض نشود. بنابراين به نظرمي رسد وزارت ارتباطات بايد 
ــته باشد و از مجموعه هاي خودش در حوزه دولت الكترونيك بخواهد در  به عنوان يك حامي و ناظر حضور داش
اين نمايشگاه ها حضور داشته باشند. همچنين نبايد فراموش كرد وزارتخانه هاي مربوط نقش كليدي در تسهيل 

شرايط دارند و مي توانند به بهتر برگزار شدن اين رويدادهاي فناوري كمك كنند.

برنامه ريزي براي آينده

هياهوي خاموش فناوري
بيستمين نمايشگاه الكامپ بعد از حرف و حديث  هاي فراوان برگزار شد
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نسيم اسالمپور
امروزه فناورى بى سيم توانسته به ميزان قابل توجهى 
خواسته هاى انسان عصر حاضر را برآورده كند، اما هنوز 
هم براى ارتباطات بى سيم، به حداقل واسطه اى احتياج 
ــه  امنيت و حفظ  ــت. از طرف ديگر، همچنان دغدغ اس
حريم خصوصى نيز ذهن سازندگان و كاربران را به خود 
مشغول كرده است. در بيشتر مواقع، نسخه هاى جديدى 
ــود، چندان  ــاورى وارد بازار رقابت مى ش ــه از اين فن ك
تفاوت چشمگيرى با ديگر محصوالت ندارد. البته اين بار 
ــيم نسخه  انتظار مى رود با روى كار آمدن پروتكل بى س
ــطه و ايمن  2 / 4 بلوتوث، نه تنها روياى ارتباطات بى واس
تحقق يابد، بلكه تحول بزرگى نيز در سيستم اتوماسيون 
خانگى كاربران خود و تحقق روياى خانه هاى هوشمند 
ــول گروه  ــاورى جديد محص ــن فن ــود. اي ــم زده ش رق

توسعه دهنده سيستم بلوتوث(bsig) است.

اهميت
ــده   ويژگى هاى جديدى كه به اين بلوتوث اضافه ش
ــتگاه هاى مختلف را از طريق  ــت، امكان اتصال دس اس
روترهاى جديد خانگى كه IPv6 را پشتيبانى مى كنند، 
ــى تاثير  ــن موضوع ــم مى كند. چني ــت فراه ــه اينترن ب
ــاده تر كردن سيستم اتوماسيون خانگى  مستقيمى بر س
ــتگا ه هاى  ــكل كه ديگر دس ــت. به اين ش ــد داش خواه
ــتن  موجود در خانه براى اتصال به اينترنت ملزم به داش
ــتم واى ـ فاى يا بلوتوث نخواهند بود. اين ويژگى  سيس
ــكالت  زمانى اهميت پيدا مى كند كه بدانيم يكى از مش
عمده اى كه در اتصال دستگاه هاى خانگى هميشه ذهن 
متخصصان و البته كاربران را به خود مشغول كرده اين 
ــازنده  هر محصولى، از جمله  ــركت هاى س ــت كه ش اس

ــنايى، ملزومات اختصاصى  ــگرها يا چراغ هاى روش حس
خود را براى اتصاالت بى سيم طراحى كرده و به فروش 
مى رسانند. لذا هميشه فقدان سيستمى كه بتواند تمامى 
ــان كرده و در  ــه نوعى با يكديگر همس ــتگاه ها را ب دس
ــا آنها بكاهد،  ــزان هزينه و پيچيدگى كار ب نتيجه از مي
ــت. به اين ترتيب بلوتوث 2 / 4 ، عالوه  احساس شده اس
ــتن از هزينه هاى مربوط به تهيه  لوازم جانبى هر  بر كاس
ــما را براى  ــبكه، انتخاب  ش ــتگاه براى اتصال به ش دس
ــازنده  متفاوت را  ــركت هاى س ــد محصوالتى از ش خري
محدود نكرده و بين تمامى آنها نوعى يكپارچگى برقرار 
مى كند و به اين ترتيب اگر محصوالت شما چشم ديدن 
ــته باشند، مجبور نيستيد سخت افزار  يكديگر را هم نداش
مخصوص به هركدام را تهيه كنيد و با هر يك به شيوه  
ــتگاه مادر يا  ــت و پنجه نرم كنيد؛ زيرا دس ــودش دس خ

همان بلوتوث 2 / 4، همه را كنار هم جمع خواهد كرد.

سرعت و ايمنى
ــران،  ــى كارب ــش ايمن ــراى افزاي ــخه ب ــن نس اي

ــته كه در برابر  ــتم كار گذاش ــى را در سيس محافظ هاي
ــت.  ــى خاص يا Beaconها مقاوم اس امواج راديوي
ــال  ــتم و ارس ــه سيس ــت ورود ب ــا قابلي Beaconه
ــما  ــتگاه هاى بلوتوث اطراف ش پيام هاى مرموز به دس
ــما را به  ــه اين طريق مى توانند امنيت ش ــد و ب را دارن
ــد تا بتواند آنها  ــتمى باش خطر بيندازند. پس بايد سيس
ــندگانى پيدا  ــايى و متوقف كند. گاهى فروش را شناس
مى شوند كه از Beaconها براى رديابى مشتريانشان 
ــتفاده مى كنند تا آنها را بموقع گير بيندازند. به اين  اس
ترتيب كاربر بى آن كه روحش هم خبر داشته باشد، بايد 
با دردسرهاى بعدى نصب برنامه اى ساده دست و پنجه 

نرم كند. براى جلوگيرى از چنين مشكلى بلوتوث 2 / 4 
ــدار تازه اى كه  ــران را ملزم مى كند براى هر هش كارب
قصد مشاهده اش را دارند، تنظيمات مخصوصى اتخاذ 
ــه كاربر برنامه  خاصى را  ــد. چنين مزيتى زمانى ك كنن
ــت مخصوص  ــرده و به اين طريق در فهرس دانلود ك
ــتريان قرار مى گيرد، كامال مفيد خواهد بود. عالوه  مش
ــوث از رمزهاى جديد و  ــده، اين بلوت بر موارد گفته ش
ــى الگوريتم رمزگذارى  الگوريتم هاى hash كه نوع
ــيم  ــت، براى حفظ امنيت ارتباطات بى س يكطرفه اس
ــتفاده مى كند. از سويى ديگر، چنين به نظر مى رسد  اس
ــخه  جديد  ــرعت انتقال و جابه جايى داده در نس كه س

5 / 2 برابر شده است.

انرژى
ــمند استفاده  ــتم بلوتوث هوش ــخه از سيس اين نس
مى كند، به اين معنى كه در آن از حداقل انرژى استفاده 
ــده و مى توان از آن در كار با ساعت ها و دستگاه هاى  ش

هوشمند مخصوص ورزشى نيز سود برد.
در نهايت اين كه بلوتوث 4/2 در ادامه  مسيرى قرار 
ــت كه قصد دارد فناورى هاى دنياى اطراف  گرفته اس
ــد. اين ارتباط هماهنگ از  ــا را به يكديگر متصل كن م
ــگرهاى شخصى گرفته تا ملزومات روزانه  خانگى  حس
ــازندگان اين نسخه قصد دارند تا  را شامل مى شود. س
ــتگاه هاى هوشمندى را كه ما روزانه از آنها  تمامى دس
ــه گرد هم بياورند.  ــتفاده مى كنيم، در يك مجموع اس
ــان معتقدند تا تكميل نهايى اين نسخه، بايد  كارشناس
يك سال صبر كنيم و البته پس از آن، شاهد دستگاهى 
ــوان گفت دنياى  ــايد بت ــيم، ش در بازارهاى جهان باش

ارتباطات بى سيم را زير و رو خواهد كرد.

اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 49905 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

آيا مى دانستيد؟

بلوتوث 2 / 4 چه تحوالتى
 ايجاد خواهد كرد؟

تحقق روياى ارتباطات 
بى واسطه
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 49906 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

زندگى همراه

مريم محمد بيكي فراهاني

ــكايپ براي خيلي از كاربران آشناست.  نام نرم افزار اس
كاربران بسياري نيز سال هاست از آن استفاده  مي كنند و 
مشتري پروپاقرص آن به شمار مي روند. در اين ميان ممكن 
است كاربران ديگري نيز باشند كه برخالف سابقه  ده ساله  
ــكايپ، تا به حال از آن استفاده نكرده اند و با قابليت ها و  اس
ــتند. در اين مطلب عالوه بر معرفي  ــنا نيس مزاياي آن آش
ــكايپ، چگونگي استفاده از آن در اندرويد را نيز به شما  اس

آموزش مي دهيم.
اسكايپ چيست؟

ــكايپ (Skype) محصولي  ــان اس ــزار پيام رس نرم اف
ــت كه به شما امكان مي دهد  از شركت مايكروسافت اس
عالوه بر ارسال و دريافت پيام هاي متني، مكالمات صوتي 
و تصويري را با كيفيت باال برقرار كنيد و بدون كوچك ترين 

هزينه اي با دوستان خود در سراسر دنيا در ارتباط باشيد.
ــراه، تبلت و رايانه قابل  ــكايپ از مرورگر، تلفن هم اس
ــتفاده است و با استفاده از اين نرم افزار هيچ محدوديتي  اس

در برقراري ارتباط نخواهيد داشت.
شروع كار با اسكايپ

 Play Store براي شروع كار با نرم افزار اسكايپ ابتدا
ــت برنامه هاي دستگاه اندرويدي خود اجرا و در  را از فهرس
ــتجو عبارت Skype را وارد كنيد. پس  ادامه در كادر جس
 Skype از به نمايش درآمدن فهرست نتايج، روي نرم افزار

فشار داده و Install را براي نصب برنامه انتخاب كنيد.
نكته: شما مي توانيد با مراجعه به لينك زير در فروشگاه 
گوگل پلي يا كافه بازار نيز براي دانلود اين برنامه اقدام كنيد: 

(لينك حساس به حروف كوچك و بزرگ)
Google Play: http: /  / goo.gl / yc2A54
Bazaar: http: /  / goo.gl / 7urPFS

پس از نصب و اجراي نرم افزار  بايد براي استفاده از آن به 
محوطه كاربري خود در يكي از سرويس هاي مايكروسافت 
وارد شويد. (ويندوز، اوت لوك، ايكس باكس وان، هات ميل، 
وان درايو و حساب كاربري اسكايپ در ويندوز برخي از اين 

سرويس ها به شمار مي رود)
در صورتي كه در سايت مايكروسافت حساب كاربري 
 Create account  ــه ــار گزين نداريد، مي توانيد با فش

براي ايجاد كاربري جديد اقدام كنيد. 
ــاب كاربري و وارد كردن آن در كادر  پس از ايجاد حس
مربوط، وارد نرم افزار خواهيد شد و مي توانيد از قابليت هاي 

موجود در آن استفاده كنيد.
تماس اسكايپ به اسكايپ

 تماس هاي رايگان اين نرم افزار محدود به تماس هاي 
ــبكه اسكايپ است. اين تماس ها كه اسكايپ به  داخل ش
ــما اجازه مي دهد با ديگر كاربران  ــكايپ نام دارد، به ش اس
نرم افزار اسكايپ در سراسر دنيا تماس رايگان برقرار كنيد. 
ــكايپ با خطوط  ــه بخواهيد از طريق نرم افزار اس (چنانچ
زميني يا همراه در ديگر كشورها تماس برقرار كنيد بايد با 

پرداخت هزينه، حساب كاربري خود را شارژ كنيد)
ــاب كاربري مايكروسافتي شما  چنانچه افرادي در حس
وجود داشته باشند و از نرم افزار اسكايپ نيز بهره مند باشند، 
در فهرست دوستان خود مي توانيد آنها را مشاهده كنيد. در 
ــت دوستانتان خالي باشد يا قصد داشته  صورتي كه فهرس
ــت از  ــيد فرد جديدي را به آن اضافه كنيد، كافي اس باش
آي دي مخاطب موردنظرتان مطلع شويد. در ادامه از گزينه  

منو، Add people را انتخاب  كنيد. در اين مرحله با وارد 
كردن آي دي مخاطب موردنظر مي توانيد او را به فهرست 
دوستان خود اضافه كنيد و تماس صوتي، تصويري برقرار 

كرده يا پيام متني ارسال كنيد.
تماس اسكايپ به تلفن ثابت يا همراه

 همان طور كه گفتيم اين قابليت نيازمند اعتبار مالي 
در حساب شماست و افزايش اعتبار نيز با پرداخت هزينه 
ــي امكان پذير  ــاري بين الملل ــق كارت هاي اعتب از طري
ــت. اسكايپ ادعا مي كند هزينه برقراري تماس هاي  اس
ــيار ارزان قيمتي دارد اما پيشنهاد مي كنيم  بين المللي بس
ــرويس هاي  ــه تماس ها از س ــراري اين گون ــراي برق ب
ــور كمك بگيريد، زيرا هزينه هاي  مخابراتي داخل كش
ــتفاده  به مراتب كمتري دارند. در هر حال چنانچه به اس
از اين قابليت نياز داريد و حسابتان را نيز شارژ كرده ايد، 
مراحل سختي پيش رو نخواهيد داشت. برقراري تماس 
ــردن آيكون تماس  با خطوط تلفن ثابت يا همراه با فش
(گوشه  پايين، سمت چپ نرم افزار) و شماره گيري مقصد 

امكان پذير است.
ارسال پيام كوتاه در اسكايپ

 اگر با استفاده از اين نرم افزار با مجموعه اي از اعضاي 
ــتيد و قصد داريد  ــود در ارتباط هس ــتان خ فاميل يا دوس

همگي را به جشن تولدتان دعوت كنيد، مي توانيد از قابليت 
ارسال پيام متني كمك بگيريد. پيام رسان اسكايپ به شما 
ــور خصوصي براي هريك از  ــن امكان را مي دهد، به ط اي
ــتيد يا مجموعه اي  مخاطبان دلخواه خود پيام متني بفرس
ــرار داده و پيامي را به طور  ــان را در يك گروه ق از مخاطب

همزمان براي همه ارسال كنيد.
براي ارسال پيام كافي است روي نام مخاطب موردنظر 
فشار دهيد و در كادر پيام متني عبارت موردنظرتان را تايپ 

كرده گزينه  ارسال را انتخاب كنيد.
براي ارسال پيام گروهي نيز كافي است پس از انتخاب 
ــروه، روي آيكون منو كليك كنيد و با  ــي از اعضاي گ يك
ــان را نيز به  ــر مخاطب ــتفاده از Add People ديگ اس

فهرست اضافه كنيد.
تماس ويدئويي در اسكايپ

اگر از اينترنت پرسرعت استفاده مي كنيد و محدوديتي 
در مصرف ترافيك اينترنتي نداريد، مي توانيد از تماس هاي 
ــيار عالي بهره مند شويد.  ــكايپ با كيفيت بس ويدئويي اس
براي برقراري تماس ويدئويي كافي است پس از انتخاب 
مخاطب موردنظر، روي آيكون دوربين كه در گوشه  پايين، 

سمت چپ قرار گرفته كليك كنيد.
حريم خصوصي در اسكايپ

از ديگر امكاناتي كه اسكايپ در اختيار شما قرار مي دهد، 
تنظيمات حريم خصوصي است. شما مي توانيد با كليك روي 
آيكون منو و انتخاب گزينه  Settings به بخش تنظيمات 
 Allow وارد شويد و در نهايت با كليك روي گزينه هاي
IMs from و Receive calls from، آنها را روي  
Contacts only قرار دهيد تا غير از مخاطبان موجود 
ــت دوستانتان، هيچ كاربر ديگري قادر به ارسال  در فهرس
ــد. (اين قابليت براي  ــما نباش پيام يا برقراري تماس با ش

جلوگيري از تماس هاي مزاحم مفيد است)
همچنين با غيرفعال كردن عالمت چك مارك گزينه  
و  ــن  س  ،Allow Microsoft targeted ads
جنسيت شما محفوظ مانده و در سرويس تبليغات هدفمند 

مايكروسافت قرار نمي گيرد.

همه چيز درباره اسكايپ در اندرويد

چگونه تماس هاي رايگان برقرار كنيم؟
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Deep Loot :عنوان بازي
سيستم عامل: آي.او.اس 4/3 و باالتر

فكر مي كنيد غواصي و 
اعماق  در  گنج  جستجوي 
كار  ــوس  اقيان ــاي  آب ه
ساده اي است؟ فرض كنيد 
ــي  غواص ــاي  پيچيدگي ه
آن  ــي  احتمال ــرات  و خط
ــما را  ــاي واقعي ش در دني
تهديد نمي كند و مي توانيد 
ــال راحت خودتان را  با خي
ــن كار محك  در انجام اي
ــازي  ــد؟ ب ــد؛ آماده اي بزني
ــود  Deep Loot را دانل

ــكه هاي  ــتجوي گنج و س كرده و روي آيفون يا آيپد خود نصب و غواصي در جس
ارزشمند را آغاز كنيد. توجه داشته باشيد كپسول اكسيژن شما به مقدار محدودي 
ــت در اعماق اقيانوس  ــر ميزان كه دلتان خواس ــيژن دارد و نمي توانيد به ه اكس
ــويد كه به  ــت در اعماق آب ها با موجوداتي مواجه ش بمانيد. همچنين ممكن اس
ــلحه  ــما حمله مي كنند. براي محفوظ ماندن از اين خطرات نيز مي توانيد از اس ش
ليزري خود كمك بگيريد. همين حاال در اعماق آب هاي اقيانوس غوطه ور شويد 

و دنبال گنج هاي كف اقيانوس برويد.
http: /  / goo.gl / cOjCXJ

Fhotoroom :عنوان نرم افزار
سيستم عامل: ويندوزفون 7/5 و باالتر، آي.او.اس 7/1 و باالتر

ــتر موارد نسبت به  دوربين تلفن هاي همراه ويندوزفون در بيش
ــتفاده  ــما با اس ديگر رقبا از كيفيت بهتري برخوردارند. معموال ش
ــب مي توانيد كنترل بسيار كاملي روي همه  از يك نرم افزار مناس
ــي داشته باشيد كه يكي از اين  جزئيات و تنظيمات هنگام عكاس

برنامه هاي قدرتمند Fhotoroom است.
ــما اين امكان را مي دهد تا با  نرم افزار Fhotoroom به ش
كنترل كامل روي تمام تنظيمات اعم از ايزو، توازن سفيدي، نوع 
لنز و نور تصاوير بسيار زيبايي را با دوربين تلفن همراهتان به ثبت 

نرم افزار  اين  برسانيد. 
ــوالت  محص در 
ــز قابل  ــراه اپل ني هم
ــا  ام ــت  اس ــتفاده  اس
به گفته سازندگان آن، 
محصوالت  ــران  كارب
ــه   نتيج ــون  ويندوزف
از دوربين  را  ــري  بهت
ــود  ــراه خ ــن هم  تلف

كسب مي كنند.
نرم افزار داراي  اين 
و يك  ــري  كارب رابط 

ــتاگرام است و با بيش از  ــبكه  اشتراك گذاري تصاوير شبيه اينس ش
ــه ميليون كاربر كه روزانه بر تعداد آنها افزوده مي شود، محيطي  س
ــما قرار مي دهد تا بسرعت تصاوير موردنظرتان را با  را در اختيار ش
ديگر كاربران به اشتراك بگذاريد. برخوردار بودن از همه امكانات و 
ابزارهاي موردنياز براي ويرايش تصوير و اعمال افكت هاي مختلف 
روي آن، از ديگر ويژگي هاي قابل اشاره در اين نرم افزار است. براي 
ــرا در ويندوزفون و آي.او.اس  ــخه هاي قابل اج دانلود هريك از نس

مي توانيد از لينك هاي زير كمك بگيريد:
Windows Phone: http: /  / goo.gl / lNRrdw
iOS: http: /  / goo.gl / 9OoQtd
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تالش

رامين فتوت

ــوزه فناوري مطرح  ــا ايده هاي زيادي در ح اين روزه
ــن و  ــامل اپليكيش ــد بااليي از آنها ش ــود كه درص مي ش
ــن هاي جديدي كه محصول  ــود. اپليكيش نرم افزار مي ش
ــت، روي تلفن هوشمند نصب مي شود  ايده هاي جديد اس
تا تلفن همراه را بيشتر از قبل كاربردي كند. كمي مطالعه 
ــكار مي كند كه ايده پردازي در  و جستجو اين قضيه را آش
ــخت افزار كم است.  ــيار، اما در بخش س حوزه نرم افزار بس
ــعي مي كنيم در صفحه تالش كليك، ايده هاي  گرچه س
جذاب را كه به ساخت يك سخت افزار منجر شده معرفي 
ــاي نرم افزاري را كتمان  ــم، ولي نمي توان وفور ايده ه كني
ــراغ استفن لِيك رفته ايم كه معتقد است  كرد. اين هفته س
كار روي ايده هاي نرم افزاري آسان است و هر كسي سراغ 

يك اختراع فيزيكي نمي رود.

ايده
استفن كودكي زبر و زرنگ بود كه از همان كودكي 
به كسب و كار فكر مي كرد. 13 سال بيشتر نداشت 
ــه كاري براي خودش راه انداخت؛ او جلوي رايانه  ك
مي نشست و سايت هاي مختلف را جستجو مي كرد 
 تا قطعات مورد نياز براي ساخت سيستم هاي كنترل 

از راه دور را با ارزان ترين قيمت بخرد. بعد در انبار خانه شان 
آنها را سرهم مي كرد و از طريق فروشگاه هاي اينترنتي به 
مشتري هايي در سراسر جهان مي فروخت. همين كار باعث 
شد روحيه كارآفريني و تاسيس شركت در ذاتش نهادينه 
شود و وقتي دانشجو شد به صورت جدي به فكر كار روي 
ــي هايش كه  يك ايده افتاد.  او همراه دو نفر از همكالس
آشنايي پنجساله با آنها داشت، به صورت جدي در زمينه 
ــد و به نتايج  ــيدني تحقيق و كار  كردن فناوري هاي پوش
جالبي دست يافتند. آنها مي دانستند آينده از آن اين فناوري 
ــت، اما معتقد بودند هنوز راهكار مناسبي براي فناوري  اس
ــت. با اين تفكر از ديد استفن و  ــيدني ابداع نشده اس پوش
ــتيارهاي  ــر گوگل گلس يا دس ــتانش ابداعاتي نظي دوس
ــتفن  صوتي آن چيزي نبود كه دنبالش بودند. يك روز اس
ــتانش در حال بحث بودند كه يكي از آنها ايده اي  و دوس
ــي كه داريم مي توانيم  ــرح كرد؛ او گفت با اطالعات را مط
ــازيم تا به عنوان يك ورودي اطالعات به  نرم افزاري بس
ــتفن گفت چنين چيزي قبال ساخته  رايانه عمل كند. اس
شده و حتي سخت افزاري همچون گوگل گلس هم ابداع 
شده كه مي توان با كمك آن تلفن هوشمند را كنترل كرد. 
ــال است  همچنين كنترلرهايي مانند كينكت نيز چند س
ــده است. استفن به اين نكته اشاره كرد كه  كه طراحي ش

همه اين فناوري ها ساخته شده اما نتوانسته اند به بخشي 
از زندگي روزمره تبديل و به معناي واقعي كلمه كاربردي 
ــوند. همان لحظه ايده جالبى به ذهن استفن رسيد؛ او  ش
ــازيم كه بتواند حركات بدن فرد را به  گفت اگر گجتي بس
دستور در رايانه بدل كند، آن وقت چيزي كامال كاربردي 
ــد كه گجتي  ــاخته ايم. در نهايت ايده به اينجا ختم ش س
هوشمند به شكل يك بازوبند بسازند كه شخص با بستن 
ــت هايش دستورات مختلفي را براي  آن و تكان دادن دس

.(Myo) ماشين بفرستد. نام آن را هم گذاشتند؛ مايو

تالش
ــتفن و تيمش از همان ابتدا خوش شانس بودند،  اس
زيرا ايده اي داشتند كه يك محصول قابل لمس بود. آنها 
خيلي زود توانستند از مرحله دشوار جذب سرمايه كه مايه 
 حيات يك ايده است، با موفقيت عبور كنند. چند سال اخير

ــده كه  ــاد ش ــزار زي ــوزه نرم اف ــاي ح ــدر ايده ه  آن ق
ــق پول به  ــود را براي تزري ــتياق خ ــرمايه گذارها اش س
ــت داده اند. به همين  ــتارت آپ هاي اينچنيني از دس اس
دليل استفن و تيمش پيش هر سرمايه گذاري مي رفتند، 
ــد. اين موضوع باعث شد خيلي  شيفته طرح آنها مي ش
ــك براي مايو  ــركتي كوچ ــده و ش زود پول وارد كار ش
ــتفن و دوستانش بدون دغدغه بودجه  تاسيس شود. اس
ــاي اوليه  ــاز كردند. نمونه ه ــات، كار خود را آغ تحقيق
ــيده بود تا محصول را به  ــد و زمان آن رس ــاخته ش س
مردم معرفي كنند.  فلسفه استفن اين بود كه رابط هاي 
ــوگل به  ــرويس گ ــيري اپل يا س ــي همچون س صوت
ــتگاه نياز دارد، اين كار در زندگي  صحبت كردن با دس
ــد. تصور  ــره كمي عجيب  و  غريب به نظر مي رس روزم
ــن راه رفتن در  ــتيد يا حي ــد در اتوبوس و مترو هس كني
ــرف بزنيد، قطعا مورد توجه  ــره بخواهيد ح خيابان يكس
ــتفن يك بازوبند  ــردم قرار خواهيد گرفت، اما ايده اس م
بود، گجتي كه مي توان آن را به آساني به دست بست و 

تنها با تكان دادن دست ها كارهايي را انجام داد. 
ــان مي تواند غوغا  ــاور بود محصولش ــتفن بر اين ب اس
ــت كه  ــبختانه او جزو معدود افرادي اس به پا كند و خوش
نقشه هايش درست از آب درآمد. با نمونه هاي اوليه اي كه 

از مايو ساخته بودند، يك ويدئوي جذاب تهيه 
ــب اين گجت را به  كردند كه كاربردهاي جال
ــپس آن را در شبكه هاي  تصوير مي كشيد. س
ــد، نتيجه  ــت پخش كردن ــي و اينترن اجتماع

غيرقابل باور بود، استقبالي بي نظير از مايو شد.
شركت استفن به مرحله اي رسيد كه فروش اوليه مايو 
را آغاز كرد. او با هوشمندي از قدرت شبكه هاي اجتماعي 
ــاز فروش، از  ــاعت مانده تا آغ ــتفاده كرد؛ تنها چند س اس
ــماره اي را كه براي صف  ــد ش ــته ش خريداران اوليه خواس
ــتري ها از سوي سايت تعيين شده بود در توئيتر توييت  مش
ــماره صف خريد مايو به يكي  ــد ش كنند. اين كار باعث ش
ــود.  از توئيت هاي رايج توئيتر در هفته اول فروش تبديل ش
ــتر استارت آپ ها با آن مواجه  برخالف چالش هايي كه بيش
مي شوند، استفان به لطف سرمايه گذاران و حمايت كنندگانش 
مشكل عمده اي در مرحله توليد نداشت. بزرگ ترين چالش 
واقعي او زماني بود كه سفارش اين محصول بسيار بيشتر از 

آن چيزي شد كه تصورش را مي كردند.

آينده
ــده  ــركت بزرگ تبديل ش ــتفن به يك ش اكنون ايده اس
ــن روش براي  ــت بهتري ــدان زيادي دارد. او معتقد اس و كارمن
موفقيت، گوش دادن به مشورت هاي اهل فن و كساني است 
ــما جلوتر هستند. استفن مي گويد تعداد زيادي انسان  كه از ش
باهوش و بااستعداد وجود دارد كه مي توان از نظرات آنها استفاده 
كرد. همچنين توصيه او به كارآفرين هاي جوان اين است كه 
فقط دنبال پول و تاسيس شركت نباشند. به گفته، او ، افراد موفق 

در حوزه كارآفريني آنهايي بوده اند كه هدفشان  فقط حل يك 
مشكل و رسيدن به ايده اي بوده كه در سر داشته اند.

Myo  چيست؟
مايو يك بازوبند هوشمند است كه مانند كش دور بازو 
قرار مي گيرد و با بلوتوث به رايانه يا تلفن  هوشمند متصل 
مي شود. درون اين بازوبند پردازنده و حسگرهاي ويژه اي 
ــت حركات و چرخش دست را در  به كار رفته كه قادر اس
ــردازش كرده و آنها را به  ــاي مختلف دريافت و پ جهت ه
ــيگنال هايي براي انجام كاري خاص تبديل كند. براي  س
ــرد، ويدئوها را با  ــال مي توان مايو را به رايانه وصل ك مث
ــاليدها را در يك جلسه  يك حركت عقب و جلو كرد، اس
عوض كرد، در بازي هاي اكشن بدون نياز به وسيله اضافي 
ــازي را كنترل كرد. غير از اين كارها مي توان با  كاراكتر ب
مايو كنترل پهپاد يا ماشين كنترلي را در دست گرفت. اين 
بازوبند كه فقط 93 گرم وزن دارد، با قابليت ارتجاعي خود 
به دور هر بازويي بسته مي شود و با شارژ پر يك روز كامل 
ــيله اي كه بلوتوث  ــد به هر وس ــي آورد و مي توان را دوام م

داشته باشد وصل شود.

بازوبند هوشمند، جايگزين دستيارهاي صوتي
با تكان دادن دست وسايل ديجيتال خود را كنترل كنيد

نظرتان در مورد اين ايده چيست؟ پيشنهادها 
و انتقادهاي خود را درباره تالش اين هفته با 
ما در ميان بگذاريد. كليك حرف هاي شـما را 
به گوش اسـتفن ليك مي رسـاند. شـايد در 
آينـده نه چنـدان دور يكـي از اعضاي طرح 
او شـديد. عالوه بر اين،  كليك دست افرادي 
را كـه توانسـته اند ايده دانش بنيـان خود را 
در فضاي آي.تي به يك كسـب و كار تبديل 
كننـد بـه گرمي مي فشـارد. ما را از شـنيدن 
داسـتان هاي خـود محـروم نكنيـد، كليـك 
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نسخه  بعدي كيش قاتل  
انگلستان ويكتوريَن

حدود سه هفته  پيش تصاويري در فضاي وب منتشر 
ــد كه ظاهرا نشان دهنده  صحنه هايي از نسخه  بعدي  ش
ــاي Assassin’s Creed بود. پس  ــري بازي ه س
ــافت عالوه بر  ــار اين تصاوير، مديريت يوبي س از انتش
ــندي خود  ــد اصل بودن اين تصاوير، مراتب ناخرس تائي
ــرد. او اين اتفاق را  ــن تصاوير ابراز ك ــو رفتن اي را از ل
ــواداران و بخصوص  ــق ه ــتن ح ــي زيرپاگذاش به نوع
 سازندگاني دانست كه چند سال است در حال كار روي 

اين بازي هستند.
ــش قاتل كه  ــري بازي هاي كي ــمت از س ــن قس اي
ــيدي)  ــه در پاييز 2015 (94 خورش ــرا براي عرض ظاه
ــده، در فضاي لندن ويكتورين روايت  در نظر گرفته ش
ــام دارد. اين  ــروزي (Victory) ن ــود و فعال پي مي ش
ــت فقط براي كنسول هاي نسل هشتم  قسمت قرار اس

ــخصي عرضه شود   (PS4 و XOne) و رايانه هاي ش
ــول هاي نسل هفتم از اصل آن يا هر نوع عنوان  و كنس

جانبي ديگر بي نصيب خواهند ماند.

رئيس ستاد مبارزه با بازي هاي 
غيرمجاز رايانه اي منصوب شد

ــاي رايانه اي در حكمي،  مديرعامل بنياد ملي بازي ه
ــتاد مبارزه با  ــت س ــمت رياس ــرو كردميهن را به س خس
ــرد. مهندس  ــه اي منصوب ك ــاي غيرمجاز رايان بازي ه
ــت: «نظر به  ــح اهللا فيض آبادي در اين حكم آورده اس ذبي
ــتگي جنابعالي به موجب اين  تجربيات، تخصص و شايس
حكم به رياست ستاد مبارزه با بازي هاي غيرمجاز رايانه اي 
منصوب مي گرديد. اميد است با استعانت از خداوند متعال 
ــي و تعامل نزديك با مراجع قضايي و انتظامي  و هماهنگ
ــبت به تطهير بازار و رشد شكوفايي صنعت بازي هاي  نس

رايانه اي حضور فعال و همه جانبه داشته باشيد.»
ــكال لوبان،  ــر از بنيادملي، ظاهرا پاس ــري ديگ در خب
ــه  بازي هاي رايانه اي براي برگزاري  يكي از فعاالن عرص
كالس هاي تخصصي به ايران دعوت شده است. گويا او در 
چند دانشگاه و موسسه  آموزشي و دانشگاهي كالس هاي 

تخصصي در زمينه  بازي هاي رايانه اي برگزار مي كند.
ــه   عرص در  او  ــاخص  ش ــاي  فعاليت ه ــه  جمل از 
ــد بازي ــوان به طراحي ارش ــاي رايانه اي مي ت  بازي ه

 Alone in the Dark: The New
ــد مرحله نسخه  مولتي پلير  "Nightmare، طراحي ارش
و   Splinter Cell: Pandora Tomorrow
ــي  Splinter Cell: Chaos Theory، كارگردان
 ،Wanted: Weapons of Fate ــالق   خ
ــازي بــــ و  ــه  مرحلـــ ـــــد  ارش ــي   طـــراحـــ
 UT3-Ageia Extreme Physx mod و طراحي 
ــاره كرد. او  ــد بازي Fighters Uncaged اش ارش
ــتم  هاي عامل   ــري بازي موبايلي هم براي سيس يك س
ــت. اميد مي رود حضور او  اندرويد و iOS كار كرده اس
ــدن هر چه بيشتر صنعت بازي هاي رايانه اي  به بارور ش

در ايران منجر شود.

خبر داغ

سياوش شهبازي

ــگاه E3 را دنبال  ــار نمايش ــي كه اخب آنهاي
ــه وقتي ــد ك ــاد دارن ــه ي ــوب ب ــد، خ  مي كنن

 Little Big Planet براي اولين بار معرفي 
شد، بسياري از افراد حاضر در جمع تماشاچيان 
ــدت به وجد آمدند. «بزرگ سياره  كوچك»  بش
ــه اي باز  ــاي رايان ــازه روي بازي ه دروازه اي ت
ــه فرصت هاي نويني را براي  كرد؛ دروازه اي ك

ــرد. آزادي  ــراد فراهم مي ك ــردن خالقيت اف بارور ك
ــياره  كوچك به بازيكن  ــي كه در بزرگ س قابل توجه
ــاخت مراحل  ــد و براي اولين بار به او اجازه  س داده ش
مورد نظر و به اشتراك گذاشتن آن را با ديگر مخاطبان 

سراسر دنيا داد، براي گيمرها وصف نشدني است.
ــماره دار) از اين سري بازي  ــمت اصلي (ش دو قس
ــد.  ــازار آم ــه ب ــول Playstation 3 ب ــراي كنس ب
ــاده تري از آن هم براي كنسول هاي  ــخه هاي س نس
دستي سوني عرضه شد كه همگي با اقبال مخاطبان 

ــاهد عرضه  اولين  ــدند. حال ش ــدان روبه رو ش و منتق
ــخه از اين بازي براي كنسول نسل هشتم سوني  نس
ــتيم. بايد بگوييم اين قسمت با وجود  يعني PS4 هس
ــازنده از Media Molecule به ــم س ــر تي  تغيي

Sumo Digital، نه تنها ذره اي از هاله  سحرآميزش 
را نباخته، بلكه بهترين تجربه از بزرگ سياره  كوچك 

را تا به امروز ارائه مي كند.
ــگي، همين ابتدا به  ــنت هميش اين بار برخالف س
ــراغ  ــدود اين بازي پرداخته و بعد س ــتي هاي مع كاس
ــايندش مي رويم. انتقادات خاصي به  مزيت هاي خوش
قسمت داستاني آن وارد شده است. عده اي مي گويند 
اين بخش از بازي، آن نگارش هوشمندانه  نسخه هاي 
ــخصيت هاي بازي در آن  ــدارد و حضور ش ــي را ن قبل
بيش از حد كمرنگ است. ايرادهاي زيادي هم به لگ 
و سكته هاي بخش آنالين گرفته شده است. البته در 
اين مورد نظرات متفاوت بوده و گويا مشكالت براي 

يك سري بيشتر از بقيه مشهود بوده است.
غير از نكات ذكر شده، انگار هر چه در اين قسمت 

ــت و نيست، همه نيكي است و بس. اول از همه  هس
بايد به نحوه  پرش تازه  «سك بوي» (يا «گوني پسر»، 
ــاره كنيم. اگر جزو آن دسته  نقش محوري بازي) اش
افراد هستيد كه از پريدن شناوري مانند اين شخصيت 
ــكلتان را رفع شده بدانيد. هنوز  خوشتان نمي آيد، مش
هم اندكي اغراق در پرش سك بوي مشاهده مي شود؛ 
ــخه هاي قبلي است. در  ــيار قابل قبول تر از نس اما بس
نتيجه اين قسمت در زمينه  پرش ها و تعامل با محيط 
ــت  ــتري به دس ــل مي كند و عمق بيش ــر عم دقيق ت

مي دهد.
ــمت از بازي به  ــل تمجيد، اين قس ــي قاب در عمل
ــده اش براي  ــازه مي دهد متريال دانلود ش بازيكن اج
ــتم  ــو دانلود كرده و با سيس ــخه هاي قبلي را از ن نس
ــد. اين موضوع  ــياره  كوچك3 بارگذاري كن بزرگ س

دنياى كوچك بيكران

شروعي درخشان بر فانتزي جاودانه  مارتين
مجيد رحمانى

ــا مجموعه  ــه اندازه ب ــم تا چ نمي دان
ــه اي از آتش و  ــاي فانتزي «نغم رمان ه
ــنايي  ــته  جورج ر.ر.مارتين آش يخ» نوش
ــريال تلويزيوني آن را كه تا  ــد، يا س داري
ــش نيز از راه  ــه ماه ديگر فصل پنجم س
ــد ديده ايد، ولي براي تجربه  بازي  مي رس
ــاس  ــتر براس جديد Telltale كه بيش
 Game of Thrones ــريال  س

ــتان هاي آن، دانستن اين  ــده تا داس ــاخته ش س
نكته مي تواند مفيد باشد كه دنياي اين داستان ها 
ــخصيت هايش حفاظي ندارد. زندگي در  براي ش
ــي رود و در ازاي  ــتر مواقع منصفانه پيش نم بيش
ــان هاي شرافتمند،  انجام كارهاي خوب براي انس
ــدي اتفاق مي افتد. نه اين كه  معموال پيامدهاي ب
خوبي مفهومش را از دست داده باشد، ولي قضيه 
ــتروس، سياست  ــرزمين وس ــت كه در س اينجاس
ــت. خاندان هاي بسياري وجود دارند  همه كاره اس
ــمني يك يا تعدادي  و خوبي به يكي از آنها، دش

ديگر را در پي خواهد داشت.
ــريالي  ــمت بازي س  Telltale با اولين قس
ــمت باشد، بخوبي  ــت شش قس خود كه قرار اس
ــت. لطفا توجه  ــيم كرده اس چنين دنيايي را ترس
ــچ عنوان  ــازي به هي ــه اين ب ــيد ك ــته باش داش
ــا مجموعه ــدن ب ــنا ش ــي براي آش ــروع خوب  ش

ــرا براي  ــت؛ زي   Game of Thrones  نيس
ــده و تا حد زيادي  طرفداران كنوني آن طراحي ش
ــتان سريال  ــما از داس ــناخت ش روي دانش و ش
ــازي با يك  ــا جايي كه قصه  ب ــاب مي كند ت حس
ــتناك بزرگ از فصل سوم سريال  ــپويلر وحش اس
ــه  ــود. پس تا زماني كه حداقل س ــروع مي ش ش
فصل اول سريال يا سه كتاب اول را نخوانده ايد، 
سراغ بازي نرويد؛ چون اصال بازي به فكر جذب 
ــخصيت هاي  ــت. با اين كه ش مخاطب جديد نيس
ــناي زيادي در بازي وجود دارد، اما سازنده ها  آش
ــرا اضافه  ــتر را به دل ماج ــي خاندان فارس بخوب
ــي خلق كرده اند.  ــخصيت هاي اصيل كرده اند و ش
ــريال، با يك  ــنت س در انتهاي بازي نيز طبق س
ــما را تا انتشار  ــوك بزرگ و كامال ناگهاني ش ش
ــاه ديگر  ــاال حدود دو م ــمت بعدي كه احتم قس

منتشر مي شود، در انتظار نگه مي دارد.

ــتان بازي در مورد خاندان فارستر  داس
ــمال وستروس كه به  است، مردمي از ش
ــتارك وفادار هستند. در طول  خاندان اس
ــخصيت مختلف  ــه ش ــت س ــازي هداي ب
ــه عبارتند  ــت ك ــده خواهيد گرف را به عه
ــتر، اتان  ــرد فارس ــل مالزم ل ــِرد تات از َگ
ــدرش از دژ  ــد در غياب پ ــتر كه باي فارس
ــي Ironrath مراقبت  خاندان خود يعن
ــر بزرگ تر  ــتر، خواه ــرا فارس ــد و مي كن
ــده و با  ــه كنيز مارجري تايرل ش اتان ك
ــاب ديالوگ هاي مختلف در طول دو  انتخ
ــاعت گيم پلي بازي مي توانيد قصه را براساس  س

انتخاب هاي خود روايت كنيد.
ــش مجزايي  ــخصيت ها نق هر يك از اين ش
ــتر دارند  ــدان فارس ــده  خان ــك به آين براي كم
ــواري نيز  ــه اقتضاي آن با تصميم هاي دش كه ب
مواجه مي شوند. بخش هاي مربوط به َگِرد بيشتر 
 QTE مجموعه اي از اكشن مبتني بر كليد زني يا
ــت دارد، اما دو  ــاختار ساده و سرراس است كه س
كاراكتر ديگر با ديالوگ هايي بر پايه  ديپلماسي و 
سياست سروكار دارند كه به مراتب سخت تر بوده 

و تنش و هيجان زيادي بر بازيكن وارد مي كند.
ــاندن  از طرف ديگر ماموريت اصلي گرد، رس
ــت كه از  ــه يك فرد خاص اس ــي مخفي ب پيغام
ــده؛ زيرا  ــه آن پرداخت نش ــه خوب ب لحاظ قص
هرگز دليل محكمي براي فاش كردن آن به شما 
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ازي

ــراي دارندگان  ــي ب ــيار خوش ــر بس ــه خب ــن هفت اي
ــم. ــا داري ــو كوجيم ــواداران هيدئ ــوص ه "PC و بخص

  Metal Gear Solid V: Ground Zeroes 
ــد. گرچه عده  اي از كودكي  اواخر هفته منتشر خواهد ش
ــنيك بزرگ شده اند، دل خوشي  ــطوره اي به نام اِس با اس
از مولتي  پلتفرم شدن اين مجموعه ندارند و جلب رضايت 
ــه گرفتن مجموعه از  ــتر را از عوامل فاصل مخاطب بيش
ــه هاي خود مي دانند، ولي حاال حتي روي PC هم  ريش
مي توانيد هدايت اسنيك افسانه اي را به عهده گرفته و با 
نفوذ به كمپ نظامي كوبايي ها، گروگان هاي مورد نظر را 
نجات دهيد. گيم پلي بازي اين امكان را به شما مي دهد 
ــن و با زد و خورد فراوان و  تا نفوذ خود را به صورت اكش
ــازي انجام دهيد كه در اين صورت معناي كلمه   ژانگولرب
ــر و صدا و  ــوذ» را از بين برده ايد. يا اين كه بدون س «نف
ــه مانند يك مار واقعي بايد حمله كنيد، به  كامال مخفيان
ــده و ماموريت خود را انجام دهيد.  پايگاه دشمن وارد ش
ــش از پنج ماه پيش  ــولي اين بازي بي ــخه هاي كنس نس

منتشر شده است.

ــر گرفته ايم،  ــراي معرفي در نظ ــن بازي كه ب دومي
Raven’s Cry  نام دارد، يك عنوان اكشن ماجرايي 
ــبك نقش آفريني  ــاي  باز با برخورداري از عناصر س دني
ــه ما را در دنياي دزدان دريايي قرار مي دهد. قهرمان  ك
قصه كريستوفر ِريِون نام دارد و هدفش انتقام گرفتن از 
دزدان دريايي است كه خانواده اش را به قتل رسانده اند. 
ــونت ــما را در دل خش ــت ش ــالش اس ــازنده در ت  س

 قرن 18 منطقه  كارائيب قرار دهد و جهان واقع گرايانه اي 
را برايتان به تصوير بكشد كه در فيلم هاي خانوادگي با 
ــد. اميدواريم بازي واقعا  موضوع دزدان دريايي نديده اي

اين رسالت را بدرستي انجام دهد و نااميدمان نكند.

ــه  گفت ــه  ك ــه  هفت ــازي  ب ــن  آخري و  ــومين  س
ــه  ــالدي عرض ــو مي ــال ن ــالت س ــراي تعطي ــده ب ش
ــد برس راه  از  ــه  هفت ــن  اي ــم  اميدواري و  ــود   مي ش

 Alone in the Dark: Illumination است. 
تاريكي بر شهر لُرويچ سايه افكنده و هيوالها دسته دسته از 
ماوراي سراي كابوس ها به دنياي انسان ها قدم گذاشته و آن 
را به آشوب كشانده اند. چهار شخصيت اصلي در بازي وجود 
دارد كه به عنوان يكي از آنها بايد با زور بازو و البته استفاده از 
قدرت روشنايي، با نوچه هاي تاريكي مقابله كنيد. نكته  جالب 
ــالح در اختيار  ــت كه با اين كه بازي تعداد زيادي س آنجاس

كاراكتر قرار مي دهد، مي خواهد ترسناك هم باشد.

بازى هفته

ــده صدق نمي كند؛ بلكه  فقط براي متريال خريده ش
ــازه ها گرفته تا مراحل كامل را شامل  همه چيز، از س
ــود. اين يعني تازه واردان به اين بازي مي توانند  مي ش
سواي بخش داستاني، حدود 9 ميليون مرحله  ديگر را 

براي اين بازي از شبكه  سوني دانلود كنند.
 ،1080p ــاي آن مراحل، اين بار با رزولوشن تماش
ــتمي بودن اين  ــل هش ــي ديگر دارد. به طبع نس لطف
ــم نوازتر و رنگ ها و  ــمت، همه چيز زيباتر و چش قس
ــت. جزئيات  ــحوركننده تر اس ــر و مس ــا غني ت بافت ه
ــت و گاهي تصاوير به كيفيتي فتوگرافيك  فراوان اس
نزديك مي شود كه دهان را از حيرت باز نگه مي دارد.

ــت كه دستخوش تغيير قرار  فقط ظاهر بازي نيس
ــخصيت تازه به  ــمت سه ش ــت. به اين قس گرفته اس
اسامي آدساك، اسووپ و تاگل اضافه شده كه تجربه  

ــخصيت ها  ــازي را غني تر مي كند. هريك از اين ش ب
ــاك مي تواند  ــود را دارد. آدس ــاي خاص خ توانايي ه
ــاگل مي تواند اندازه خود  ــا بپر بپر كند، ت بين ديواره
ــه پرواز و  ــووپ قادر ب ــك و بزرگ كند و اس را كوچ
حمل اشياست. وقتي مهارت هاي تازه  سك بوي، مثل 
ــوم به پامپيناتورش را كه قدرت مكش  ــتگاه موس دس
ــه كنيم، بهتر متوجه  ــش دارد به اين جمع اضاف و دم

فرصت هاي عديده  خالقيت در اين بازي مي شويم.
ــتاني بازي كه درمجموع شش ساعت  بخش داس
ــر بخواهيد تمام رازهاي  ــا دو برابر اين مقدار، اگ (و ت
ــد، ذره ذره شما را  ــف كنيد) طول مى كش بازي را كش
با اين شخصيت ها آشنا مي كند. سازندگان با استادي 
مهارت هاي نوآورانه شخصيت هاي تازه  بازي را با چند 
ــك تازه  تركيب كرده و حجم غيرقابل باوري از  مكاني
ــد. توفيق در مراحل  ــاي جذاب را خلق كرده ان معماه
ــياره  كوچك و فائق آمدن به چالش هاي آن  بزرگ س
ــت. در  ــرعت عملي توامان اس ــتلزم دقت نظر و س مس
ــدن  ــد از مهارت بزرگ و كوچك ش ــي مجبوري بخش
ــدازه يا وزن  ــاي مرتبط با ان ــراي حل معماه تاگل ب
ــتيابي به  ــي ديگر براي دس ــتفاده كنيد و در بخش اس
ــيء خاص  ــات باالتر يا حمل  و انتقال يك ش ارتفاع

دست به دامن آدساك يا اسووپ شويد.
ــتر غيرخطي  ــياره  كوچك 3 بيش مراحل بزرگ س
ــت و هريك تعداد قابل توجهي زيرمرحله را شامل  اس
مي شود. براي دسترسي به هريك از اين زيرمرحله ها 
ــاي خاص نياز  ــتفاده از مهارت هاي كاراكتره ــه اس ب
 LBP3 ــكوبازي ــتم پلتفرمينگ يا س ــد. سيس داري
به گونه اي معرفي مي شود كه كم كم با آن خو بگيريد 
و در مواجهه با چالش هاي مرگبار مراحل باالتر دچار 
ــاي چندضلعي  ــه چالش ه ــويد. با توجه ب ــف نش ضع
ــازندگان  مراحل باالتر، بايد از اين رويكرد صعودي س

ممنون باشيم.
ــمت از LBP با  ــتاني اين قس ــايد بخش داس ش
ــد  ــه نباش ــخه  Rayman قابل مقايس ــن نس  آخري
ــر  ــاهي پلتفرمر را بر س ــون تاج ش ( Rayman اكن
ــار فرصت هاي  ــت ضمني اش، در كن ــا كيفي دارد)، ام
بي پاياني كه مد ساخت وساز بازي عرضه مي كند، آن 

را در زمره  اربابان اول اين سبك قرار مي دهد.
امكانات ساخت و ساز در اين قسمت غوغا مي كند. 
محتويات متنوع، از جمله افكت هاي جاذبه، ريل هايي 
ــد، پرتال هايي براي  ــه مي توانيد از آنها تاب بخوري ك
ــار محتويات  ــر مرحله و... در كن ــفر آني به سراس س
ــي را براي  ــه  روياي ــك تجرب ــي ي ــري و تزئين ظاه

دوستداران خالقيت به ارمغان مي آورند.
ــخه با يك قسمت  ــاز در اين نس بخش ساخت وس
ــد و او را بخوبي  ــتقبال بازيكن مي آي ــي به اس آموزش
ــد. يكي از  ــنا مي كن ــا مكانيك هاي اين بخش آش ب
ــب كردن  ــت براي جال ــر در دس ــن عناص جذاب تري
مراحل، ابزار آب وهواست كه نتايج چشم نوازي را رقم 
ــتاره، گلبرگ  مي زند. براي مثال مي توانيد باراني از س
ــايد  يا حتي ماهي و وزغ در پس زمينه ايجاد كنيد. ش
ــوس فضاي آخرالزماني كرده و بخواهيد  هم دلتان ه
ــيار  ــوا را با گدازه پر كنيد. در هرصورت اين بار بس ه
ــتتان در خلق فضاي دلخواهتان  بيشتر از هميشه دس

باز است.
ــور همزمان 16 بازيكن در  با توجه به امكان حض
ــن بازي بزودي  ــه  آنالين، بخش آنالين اي هر مرحل
ــاري خواهد بود كه  ــاهد مراحل پيچيده و تمام عي ش
ــي كرده اند. بنابراين  ــت خود طراح مخاطبانش به دس
 LBP  داريد و فضاي معصومانه  PS4 ــول اگر كنس
به دلتان مي نشيند، در خريدش درنگ نكنيد كه حاال 

حاالها هزار و يك جور سرگرمتان خواهد كرد.

نمي دهد. به عبارت ديگر هيچ فشاري براي بازگو 
كردن آن به شما وارد نمي شود و اگر راز را فاش 
ــن كار را كرده ايد تا ببينيد  كنيد، كامال عمدي اي
ــد. بخش هاي مربوط به  نتيجه  آن چه خواهد ش
اتان، غني ترين قسمت هاي داستاني اين قسمت 
ــيار  ــمار مي رود و ديالوگ هاي بس ــازي به ش از ب
خوبي نيز براي آن نوشته شده است. شما مجبور 
ــد با رهبر خاندان رقيب مذاكره كنيد و  خواهيد ش
ــاور خود نيز  ــن حال به توصيه هاي دو مش در عي
ــيد كه  ــد. همچنين بايد آگاه باش ــوش فرا دهي گ
مشاوران خود را نرنجانيد نه به اين دليل كه تاثير 
ــمگيري در اين قسمت بازي دارد، بلكه قطعا  چش
ــمت هاي بعدي روي آينده  خاندان فارستر  در قس

تاثيرگذار خواهد بود.

ــوي ديگر و بسيار دورتر از دو شخصيت  در س
ــاهي، پايتخت  ــرزمين پادش ــرا در س ــي، مي اصل
ــازي را  ــم فضاي ب ــرار دارد كه ه ــتروس ق وس
ــاي دو  ــودن بخش ه ــتري ب ــي و خاكس از تيرگ
شخصيت ديگر خارج مي كند و هم تجربه كردن 
نقش كوچك آن در سياست بازي و دعواي قدرت 
ــدت  ــي به ش ــن مارجري تايرل و ملكه سرس بي
ــت. انتخاب  ــازي را جذاب تر كرده اس ــتان ب داس
ــت كمك  اين كه تا چه اندازه به مارجري درخواس
ــنودي سرسي تا چه حد  بدهيد يا اين كه براي خش

سر خم كنيد، انتخاب هاي بسيار جالبي است.
ــان بازي اين است  يكي ديگر از نكات درخش
كه Telltale براي صداپيشگي شخصيت هايي 
ــنو، تيريون  ــري تايرل، رمزي اس همچون مارج

ــران اصلي آنها  ــي از بازيگ ــتر و ملكه  سرس لنيس
ــتفاده كرده و حتي مدل كاراكترها  در سريال اس
ــت،  ــبيه اس و چهره ها نيز تا حد زيادي به آنها ش
ــي يعني ابرو  ــوري كه ويژگي بارز چهره  سرس ط
ــز ببينيد.  ــد در بازي ني ــش را مي تواني ــاال بردن ب
ــف بازي را مي توان به گليچ هاي  بزرگ ترين ضع
ــبت داد و بيشتر  ــن ها نس ــده در انيميش ايجاد ش
زماني كه صحنه مي خواهد تغيير كند، غيب شدن 
ــوي ذوق مي زند. درضمن  ــي كاراكترها ت ناگهان
گاهي تكسچرهاي لباس ها نيز درهم فرو مي رود 
ــاي پارچه اي كه از داخل فلز عبور  كه خب تماش

مي كند، چندان جالب نيست.
ــه امضاي  ــا اين ك ــي بازي ب ــبك گرافيك س
Telltale را روي خود دارد، اما ديدن براش هاي 
ــه و  ــر پس زمين ــرم در تصاوي ــاي محت هنرمنده
تكسچرهاي محيط اغلب حواس بازيكن را پرت 
ــي كه در بازي  ــتر تصميم هاي مي كنند. البته بيش
اتخاذ خواهيد كرد، تاثير چنداني روي روند قسمت 
اول نخواهند داشت و به نوعي به اين قسمت به 
ــود» نگاه كنيد. در  ــروع مي ش ديد «قصه تازه ش
عوض وعده اي كه بازي از اتفاقات و قسمت هاي 
ــال مي كنيم چه  ــت كم خي ــدي مي دهد يا دس بع
ــت كه  چيزهايي اتفاق خواهد افتاد، ماموريتي اس
ــريالي ــمت به عنوان پيش درآمد بازي س  اين قس
ــام داده  ــي انج  Game of Thrones بخوب
ــوار، معرفي شخصيت هاي  است. تصميم هاي دش
اصيل جذاب در موقعيت هاي مناسب و پايان توفاني 
ــياري از ما را به آينده  بازي و قسمت هاي بعدي  بس
اميدوار كرده و شك نداريم طرفداران اين مجموعه 

از تجربه  قسمت اول بازي لذت خواهند برد.
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بررسى و مقايسه

آسان ترين روش راه اندازي شبكه ابرى
2 مسيرياب سريع كه قابليت هاى پخش مالتى مديا را در اختيار كاربران قرار مى دهند

جواد ودودزاده

ــدن استفاده از رايانه ها و لوازم هوشمند، نياز به اينترنت و شبكه بى سيم به يكى از  ــرفت روزافزون فناوري و همه گير ش با پيش
ضرورت هاي غيرقابل انكار زمان ما بدل شده و به همين دليل مسيرياب  (روتر)هاي بى سيم (Wi-Fi) به  يكى از وسايل مورد نياز 
منازل و محل كار تبديل شده  است. مسيرياب وسيله اي است كه يك يا چند شبكه بى سيم يا باسيم را به يكديگر متصل كرده و 
 (LAN) وظيفه اصلى آن گسترش شبكه به صورت بى سيم و باسيم است. همچنين با اتصال مودم خود از طريق كابل شبكه اترنت
به يك روتر مى توانيد اينترنت خود را به صورت بى سيم و باسيم به اشتراك بگذاريد. در اينترنت وظيفه روتر، كنترل و مشخص كردن 

مسير به مقصد رسيدن بسته هاى اطالعاتى است.
ــازى را در يك  ــبكه و ذخيره س ــركت هاي توليدكننده روترها در رقابت با يكديگر تمام امكانات و كارايي ش ــت ش مدتي اس
محصول همه كاره گردهم آورده اند تا نياز كاربران به داشتن چند وسيله مجزا را از بين ببرند. كاربر مى تواند از طريق شبكه و به 
دو صورت بى سيم و باسيم به اين روتر متصل شده و به اطالعات آن دسترسى پيدا كند. يكى از ويژگى هاى جالب اين روترها 
اين است كه براى هركدام از حالت هاى 4 / 2 يا پنج مگاهرتز، يك شبكه بى سيم مستقل مى سازند و شما از تنظيمات دستگاه 
مى توانيد هركدام را به دلخواه فعال يا غيرفعال كرده يا براى هر كدام رمز مستقلى تعيين كنيد؛ بنابراين قابليت استفاده همزمان 
ــخت  خارجي به پورت يو.اس.بي آن  ــما مي دهد.  عالوه بر اين، با متصل كردن يك ديسك س از هردوى اين فركانس ها را به ش
مى توانيد ديسك سخت اكسترنالي را براحتى به يك هارد تحت شبكه تبديل كنيد. در حقيقت، كاربر با داشتن يك وسيله همه كاره 
مي تواند از همه امكانات بازى هاى آنالين يا قابليت هاي پخش مالتى مديا در شبكه هاى بى سيم برخوردار شود. در ادامه با دو نوع از 

ارزان ترين و گران ترين اين نوع روترها آشنا مى شويد كه در منازل و شركت هاي كوچك مورد استفاده قرار مى گيرد.

D-LINK روتر بى سيم 2 بانده
ــتگاه هاى بى سيم مانند انواع مودمـ  روترها و نقاط  همان طور كه مى دانيد تمام دس
دسترسي (اكسس پوينت ها) بى سيم از قابليت رمزنگارى شبكه بى سيم خود برخوردارند، 
ــيم در داخل  ــك رمز يا فعال كردن رمزگذارى بى س ــما با انتخاب ي به صورتى كه ش
ــتگاه هايى  ــتفاده از مودمـ  روتر خود را فقط براي دس تنظيمات مودمـ  روتر، امكان اس
فراهم مي كنيد كه موقع اتصال، رمز صحيح شبكه را وارد كنند. يك راه بسيار ساده نيز 
ــبكه هاى بى سيم وجود دارد كه با نام WPS شناخته مى شود. اگر  براى رمزنگارى ش
بخواهيد دستگاه مهمان خود را با اين قابليت به شبكه بى سيم خود متصل كنيد، دستگاه 
مهمانتان با زدن اين دكمه در هر دو دستگاه بدون نياز به تايپ رمز مي تواند به شبكه 
متصل شود. در واقع اين روتر نوعى سوئيچ كوچك نيز است تا بتوانيد چند دستگاه را از 

طريق كابل شبكه و به وسيله پورت هاي آن با هم شبكه كنيد. 
 D-Link DIR-880L Wireless AC1900 Dual-Band ــيرياب مس
ــتفاده از استاندارد AC سرعت 1900 مگابيت بر  Gigabit Cloud Router با اس
ثانيه را به شما ارائه مى كند. استاندارد AC محدوده گسترش و پهناى باندى چهار برابر 
بيشتر از استاندارد N دارد كه روى روترهاى معمولى به كارمى رود. اين روتر از فناوري 
پيشرفته SmartBeam بهره مى برد كه قابليت هاى زيادى از اتصال بى سيم با پهناى 
ــما قرار مى دهد. همچنين با افزايش زياد سرعت انتقال و محدوده  باند باال را اختيار ش
پوشش شبكه به شما امكان مى دهد بازى هاى آنالين، مكالمه اينترنتى، پخش ويدئوهاى 

HD و انتقال فايل را با سرعت بسيار عالى در شبكه انجام دهيد. 
ــتاندارد AC، قابليت ارائه سرعت بسيار عالى در شبكه و برد  مزايا: بهره ورى از اس
باال، مجهز به سيستم هدايت پهناى باند هوشمند براى عملكرد بهينه وايـ  فاي، قابليت 
اتصال به روتر و مديريت آن با گوشى موبايل، تبلت و... در هر زمان و مكانى با استفاده 
از اينترنت، بسيار قدرتمند و مقرون به صرفه، قابليت ارائه تنظيمات بسيار كارآمد و مفيد 

.USB 2.0 و يك پورت USB 3.0 براى مديريت و...، وجود يك پورت
قيمت: 730 هزار تومان

روتر بى سيم وسترن ديجيتال
ــطه ابزارهاى  ــه واس ــه ب ــترن ديجيتال هميش ــركت وس ش
ــانه اي (مالتى مديا) خود معروف بوده، اما  ــازى و چندرس ذخيره س
بتازگي تصميم گرفته محصوالت شبكه نيز توليد كند. مسيرياب 
از   Western Digital My Net N900 HD ــد  جدي
ــرعت  ــن ارائه حداكثر س ــت كه ضم ــري محصوالت اس اين س
ــس كارى 4 / 2 و پنج  ــر ثانيه روي دو باند فركان ــت ب 450 مگابي
ــتيبانى قرار مى دهد. اين  ــز، هر دو فركانس را مورد پش گيگاهرت
ــى، يك درگاه  ــت گيگابيت ــبكه اترن ــر داراى هفت درگاه ش  روت
درگاه  ــك  ي و   3/0 ــي  يو.اس.ب درگاه  ــك  ي  ،2/0 ــي  يو.اس.ب
ــاورى جديدى به نام   ــت كه از فن اتصال اينترنت (WAN) اس
FasTrack براى پخش كردن اطالعات مالتى مديا بدون افت 
ــرعت و كيفيت در شبكه هاى بى سيم بهره مى برد. اين روتر با  س
اتصال به هارد ديسك اكسترنال به نوعى نقش NAS را ايفا كرده 
ــانه اي خود را روى آن  ــما اجازه مى دهد اطالعات چندرس و به ش
ــري (كالود) به آنها  ــيم يا اب ــرده و بعد به صورت بى س ذخيره ك

دسترسى داشته باشيد. 
شما با استفاده از اين هفت پورت شبكه يا اترنت روتر بى سيم 
مى توانيد چند وسيله مانند لپ تاپ، تلويزيون، كنسول بازى، چاپگر 
و رايانه را يكجا به روتر (شبكه و اينترنت) متصل كنيد. همچنين 
ــتراك گذارى چاپگر يا هر نوع حافظه اى  مى توانيد آنها را براي اش
ــتفاده قرار داده و با اتصال يك چاپگر بدون پرداخت مبالغ  مورد اس
ــنگين، آن را به صورت شبكه درآوريد. روتر ان ـ 900 اچ.دي،  س
ــتيبانى مي كند،  ــس4 / 2 و پنج گيگاهرتز را همزمان پش دو فركان
ــيم مى توانند به آن  ــبكه بى س ــايل مجهز به ش بنابراين همه وس
ــى مانند برد  ــما امكانات ــالوه اين ويژگى به ش ــوند. بع متصل ش
ــتر و ميزان نويز و اختالل كمتر را مى دهد.  وسيع تر، سرعت بيش

براى مثال سرعت تا 450 مگابيت بر ثانيه افزايش مى يابد. 
ــر از امكانات اين  ــى(QOS)، يكى ديگ ــتم اولويت ده سيس
ــما امكان  ــتم به ش ــت. اين سيس محصول كوچك همه كاره اس
ــما مى توانيد ترافيك  ــدى ترافيك داده را مى دهد و ش اولويت بن
ــتر كنيد. مثال  ــترى دارند، بيش ــت بيش ــي را كه اهمي موضوعات

ــبت به  ــه بازى و فيلم را نس ــك  مربوط ب ترافي
ديگر ترافيك ها اولويت دهيد تا هنگام بازى 
ــاى فيلم به خاطر كمبود پهناى باند  يا تماش

دچار وقفه نشويد.
ــوان به عنوان يك  ــى مى ت از N900 براحت

اكسس پوينت يك سوئيچ هفت پورت گيگابيتى نيز استفاده كرد. 
ــتفاده از روتر اين دستگاه فقط كافى است كابل اينترنت  براى اس
ــت دستگاه قرار دارد،  ــمت پش را به پورت زردرنگ آن كه در قس
ــيم از ديگر سيستم ها به  متصل كنيد. پس از آن به صورت بى س
ــده و از اينترنت آن به صورت بى سيم استفاده كنيد.  آن متصل ش
ــتفاده از هفت پورت شبكه  آن كه در كنار  همچنين مى توانيد بااس
ــتگاه را به  ــت، تا هفت دس پورت زردرنگ اينترنت قرار گرفته  اس
ــا را نيز از اينترنت  ــه اين محصول متصل و آنه ــيم ب صورت باس
ــترن ديجيتال ان ـ 900 قابليت فيلتر كردن نيز  بهره مند كنيد. وس
ــى به سايت هاى  ــما مى دهد تا دسترس دارد و اين امكان را به ش
ــاص را محدود كنيد. قابليت فيلتر كردن در كاربردهاى خانگى  خ
ــازى دسترسى كودكان به سايت هاى غيراخالقى  براى محدودس
ــازى سطح دسترسى اينترنت كارمندان  و در دفاتر براى محدودس

بسيار كارايى دارد. 
ــوان به تعريف موارد امنيتى  ــر امكانات انـ  900 مى ت از ديگ
ــرد. نرم افزار  ــز نام ب ــيم ني ــبكه بى س ــى از طريق ش در دسترس
ــتيبان گيرى (Backup) اين محصول، به كاربر امكان تهيه  پش
ــتم ها به صورت خودكار و از طريق  ــتيبان را از سيس ــخه  پش نس
 Fast Track Plus ــبكه مى دهد. انـ  900 اچ.دي قابليت ش
ــما مى توانيد بااستفاده از اين  ــت كه ش دارد و اين به آن معني اس
قابليت فيلم هايى باكيفيت Full HD را بدون وقفه روى شبكه، 
ــى هاى همراه پخش  ــمند، لپ تاپ ها و گوش تلويزيون هاى هوش
ــتيبانى از  كنيد. از ديگر ويژگى هاى اين محصول مى توان به پش
DLNA / PnP  براى پخش فيلم نيز نام برد. وسترن ديجيتال، 
ــى هاى موبايل و تبلت هايى  نرم افزار WD 2 Go را براى گوش
ــه كرده، زيرا اين  ــتم عامل اندرويد يا iOS دارد، توصي كه سيس

دستگاه بخوبى با اين سيستم هاي عامل سازگار است.
ــيم به همره آمپلى فاير (چند  مزايـا: شبكه بى سيم، آنتن بى س

آنتنه)، قابليت پخش فيلم باكيفيت فول اچ.دي
قيمت: 250 هزار تومان
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راهنما

آزاده ارشدى

ــت و بهينه از زمان آن هم در دنياى  ــتفاده درس اس
فناورى اطالعات، اهميت بسزايى دارد و اگر همه چيز 
ــترس باشد، بهتر مى توانيد از زمان خود استفاده  در دس
ــاى حياتى كاربران  ــل به يكى از نيازه كنيد. اين اص
ــت و از همين رو هر روز شركت هاى  ــده اس تبديل ش
ــهيل  ــده نرم افزارى، روش جديدى براى تس توليدكنن
ــرعت و راحتى  ــران خود ارائه  مى  كنند تا با س كار كارب

بيشترى به هدف خود برسند.
 براى مثال مايكروسافت قابليت شخصى سازى نوار 
ــيريابى (Navigation Bar) ويندوز اكسپلورر  مس
ــرار دارد، ايجاد كرده  ــره ق ــمت چپ پنج را كه در س
ــه ها را با  ــتم عامل ويندوز بتوانند پوش تا كاربران سيس

سليقه خود انتخاب كنند، اما چگونه؟
ــيدن  ــيرى براى رس ــير يابى پنجره ها مس نوار مس
ــى به رايانه كاربر فراهم  ــه ها و دسترس درايوها و پوش
 Favorites ــش ــور به دو بخ ــد و به اين منظ مى كن
ــيم خواهد شد. شما  (محبوب ها) و Libraries تقس
ــن دو بخش،  ــازى كردن اي ــا شخصى س ــد ب مى تواني

فولدرهاى مورد استفاده خود را در آنها جايگزين كنيد. 
ــيرى را كه مى خواهيد به  ــراى اين كار ابتدا بايد مس ب
نوار مسيريابى اضافه كنيد، در رايانه خود انتخاب كرده 
ــتورالعمل هايى كه در ادامه  ــتفاده از دس ــپس با اس س

توضيح مى دهيم، به اين بخش بيفزاييد.
ــدوز 95، مديريت  ــافت از زمان ارائه وين مايكروس
ــپلورر ناميد، تا اين كه با ورود  فايل خود را ويندوز اكس
ويندوز8 به بازار، نام اين بخش به فايل اكسپلورر تغيير 
ــبى هم بود. ما براى راحتى كار در  كرد كه تغيير مناس

اين مقاله آن را به نام اكسپلورر مى خوانيم.
ــيرهاى پركاربرد را در  بخش Favorites كه مس
ــاالى پنجره قرار  ــمت چپ ب خود نگه مى دارد، در س
ــت  ــت. براى اين كه فهرس ــل پيكربندى اس دارد و قاب
ــافت  ــود نه مايكروس ــليقه خ ــه س Favorites را ب

بچينيد، مى توانيد به اين روش عمل كنيد:
ــيرها از Favorites در  براى خارج كردن مس
 Remove ــت كنيد و دكمه نوار ورودى كليك راس
ــن كار باعث  ــيد اي ــته باش را انتخاب كنيد. توجه داش
ــود، فقط آن را  ــدن پوشه از رايانه شما نمى ش پاك ش

از Favorites خارج مى كند.

 Favorites براى افزودن مسير جديد به بخش
ــه به بخش  ــود را از رايان ــه موردنظر خ ــم بايد پوش ه

Favorites بكشيد و رها كنيد.
ــر فولدر دلخواهى  ــت كه در ه راه ديگر اين اس
ــت  ــتيد روى آيكون Favorites كليك راس كه هس
ــه add currently location را  ــرده و گزين ك

انتخاب كنيد.
اما كار در بخش Libraries كمى پيچيده است. 
ــما در  ــى به گروه فايل هاى داده ش Libraries راه
ــناد و تصاوير فراهم مى كند.  طبقه بندى هايى مانند اس
كاربران ويندوز7 مى توانند Libraries را درست زير 
Favorites  پيدا كنند، ولى اگر سيستم عامل دستگاه 
ــات را تغيير  ــت تا زمانى كه تنظيم ــما ويندوز 8 اس ش
ندهيد، اين بخش را نخواهيد ديد. البته اين مشكل در 
نسخه هاى بعدى ويندوز مثل 8/1 برطرف شده است. 
ــدوز، روى منوى View كليك كنيد و  در پنجره وين
ــيدنى Navigation در  ــد روي منوى پايين كش بع
ــرده و libraries Show را  ــه چپ نوار كليك ك لب

انتخاب كنيد.
 Network بين بخش هاى Libraries بخش

و This PC ظاهر خواهد شد. براى افزودن پوشه هاى 
ديگر به اليبررى فعلى خود نيز بايد روى پوشه كليك 
ــت كنيد و بعد Include را در اليبررى انتخاب  راس
كرده، سپس اليبررى دلخواه خود را انتخاب كنيد. اين 
ــون در اليبررى وجود  ــيرهايى كه اكن روش براى مس

دارند، جواب نمى دهد.
براى خارج كردن پوشه اى از اين بخش روى پوشه 
ــمت ورودى كليك  موردنظر در بخشLibrary قس
راست كرده و Remove location را از اليبررى 

انتخاب كنيد.
ــم؟ بايد روي  ــيو چه كني ــا براى ايجاد يك آرش ام
"Libraries در نوار ورودى كليك كنيد. در ويندوز 7 روى
ــاالى  ــك ب ــزار نزدي ــوار اب  New library در ن
ــدوز 8  ــد. در وين ــك كني ــپ كلي ــمت چ ــره س پنج
ــپس  ــرده س ــك ك ــش Home كلي ــم روى بخ  ه
ــد. ضمن  ــاب كني New item>Library را انتخ
ــد مى توانيد گزينه  ــه جدي اين كه براى ايجاد يك پوش
ــره انتخاب كنيد تا  ــاالى پنج New folder را در ب

پوشه جديدى به شما داده شود.
ــخه هاى مختلف ويندوز  اين را هم بدانيد كه در نس
ــد.  ــما داده خواهد ش براى اليبررى نام جديدى به ش
ــه ها را همان طور كه توضيح داده  ــما مى توانيد پوش ش
ــه براى حذف اليبررى  ــد، اضافه كنيد. ضمن اين ك ش
ــت كرده و  هم مى توانيد در بخش ورودى، كليك راس

دكمه Delete را انتخاب كنيد.

چگونه نوار مسيريابى پنجره هاى ويندوز را شخصى سازى كنيم؟

يك كليك تا پوشه هاي ويندوز
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اينترنت

صالح سپهري فر 

ــت بحث پول مجازي به طور جدي در  چند سالي اس
حوزه وب مطرح شده است. مفهوم پول مجازي موافقان 
ــته است و موافقان بر اين باورند  و مخالفان زيادي داش
ــتن  ــل تمركززدايي و نياز نداش ــه پول مجازي به دلي ك
ــورهاي مختلف  ــد و مديريت بانك مركزي كش به تائي
مي تواند به جريان آزاد نقل و انتقال پول و در نتيجه رونق 
ــتر تجارت آنالين كمك كند. از سوي ديگر،  هرچه بيش
ــا بر تراكنش هاي  ــان نيز نظارت نكردن دولت ه مخالف
ــتفاده هايي  ــويي و سوءاس ــه، امكان پولش صورت گرفت
ــالح يا موادمخدر را از  ــر تبادل پول براي قاچاق س نظي

مخاطرات استفاده از فناوري پول مجازي مي دانند. 
ترديدي نيست كه «بيت كوين» نام آشناترين بازيگر 
ــد از اين پول مجازي  ــت. ارزش هر واح اين ميدان اس
ــال اخير افزايش نجومي و باورنكردني  فقط طي چند س
يافت.  طوري كه روند رو به رشد استقبال از پول مجازي 
سبب شده برخي معروف ترين وبسايت هاي اينترنتي نيز 
در كنار شيوه هاي مرسوم دريافت وجه، امكان پرداخت 

با بيت كوين را هم براي كاربران خود فراهم كنند.

معايب بيت كوين
ــرد و پيچيده  ــر به ف ــتم منحص ــن از سيس بيت كوي
ــل و رديابي  ــكان جع ــود مي برد كه ام ــذاري س رمزگ
ــرد، با اين  ــده را از ميان مي ب ــام ش ــاي انج تراكنش ه
ــت. نوسانات شديد  حال اين پول مجازي بي نقص نيس
قيمت اين واحد پول ديجيتال را شايد بتوان اصلي ترين 
ــن اين كه ثبات قيمت  ــت. با درنظرگرفت عيب آن دانس
ــبب رونق استفاده از آن مي شود، اين  يك واحد پولي س
ــديد مي تواند لطمه اي به اعتبار بيت كوين  ــانات ش نوس
ــي بيت كوين هايي كه  ــد. محدوديت تعداد نهاي وارد كن
مي توان استخراج كرد نيز از ديگر معايب فني اين واحد 
ــت كه ظاهرا طراحان بيت كوين به آن توجهي  پولي اس

نكرده بودند.

 رقيبان بيت كوين 
روند رو به رشد ارزش بيت كوين از يك سو و گنجانده 
ــدن امكان پرداخت با اين شيوه سبب شد گزينه هاي  ش
ــوند. برخي از اين  ديگري نيز به دنياي ديجيتال وارد ش
پول هاي ديجيتال به گونه اي طراحي شده اند كه معايب 
ــه پول مهم مجازي را  ــن را ندارند. در ادامه س بيت كوي
ــراي كاهش معايب بيت كوين دارند،  كه راهبردهايي ب

بررسي مي كنيم.

فريكوين 
ــي از مهم ترين رقيبان  فريكوين (Freicoin) يك
ــب اين پول  ــه فرآيند نص ــت. با اين ك ــت كوين اس بي
ــابه بيت كوين است، اما تفاوتي  ديجيتال روي رايانه مش
ــم به هزينه  ــن دو وجود دارد و آن ه ــي ميان اي اساس
ــود. احتماال شنيده ايد برخي  نگهداري آن مربوط مي ش
افراد در چند سال اخير به دليل افزايش چشمگير ارزش 
بيت كوين در مقايسه با ارزهاي واقعي دنيا به ثروتي زياد 
دست يافته اند. طراحان فريكوين به منظور جلوگيري از 
ــت اين پول مجازي، ترتيبي داده اند كه هزينه اي  انباش
به نگهداري فريكوين بيش از يك بازه مشخص زماني 
ــود. به  عبارت ديگر، اگر مقداري از اين پول را  اعمال ش
ــده دست نخورده نگه داشته  بيش از مدت زمان تعيين ش
ــيد و از آن استفاده اي نكنيد، مبلغي به عنوان هزينه  باش
ــا بهتر بگوييم جريمه) به صورت خودكار از  نگهداري (ي
ــد رويكردي موثر  ــود. اين راهكار مي توان آن كم مي ش
ــت آن و اطمينان يابي از گردش  براي جلوگيري از انباش

اين پول مجازي باشد. 
كاوان  ــن  فريكوي ــراي  ب ــم  ه ــكار  راه ــن  اي
ــراي كاربران  ــم ب ــن) و ه ــتخراج كنندگان فريكوي (اس
ــت. تحليلگران بر اين باورند كه طراحان  ــودمند اس س
ــتوانه اي را براي به گردش در  ــن هيچ نوع پش بيت كوي
آوردن اين پول مجازي طراحي نكرده اند. بيت كوين به 
ــده كه مقدار آن از 21 ميليون فراتر  گونه اي طراحي ش
نمي رود. اصلي ترين مخاطره موجود در اين ميان، خطر 
ــت، زيرا مردم براحتي  ــروز تورم در اين واحد پولي اس ب
مي توانند بيت كوين هاي خود را در كيف پول مجازيشان 
ــاله در  ــته كرده و اين مس ــه اميد افزايش قيمت انباش ب
ــازي در بازار و در  ــود اين نوع پول مج ــت به كمب نهاي
ــازوكاري براي  نتيجه تورم مي انجامد. در واقع، نبود س
ــت اين نوع پول سبب افزايش شديد  جلوگيري از انباش

قيمت آن در بازار مي شود. 
با اين كه هنوز فريكوين نتوانسته به جايگاهي نظير 
ــت يابد، اما شايد بزودي شاهد گسترش  بيت كوين دس

ــتفاده از آن باشيم. سياست جلوگيري از انباشت پول  اس
ــود افزايش قيمت  ــبب مي ش ــي فريكوين س در طراح
ــتفاده از  ــراي آن اتفاق نيفتد و در نتيجه اس ــي ب آنچنان
ــبي مي تواند  ــد و همين ثبات نس آن كم مخاطره تر باش
ــتري براي اين واحد پول مجازي  ــتر مش به جذب بيش

كمك كند. 
ــود آينده اي  ــبب مي ش ــي ديگر از داليلي كه س يك
ــراي فريكوين تصور كرد، اين  ــن و اميدبخش را ب روش
ــن كاوان  ــادي در آن به فريكوي ــه اهميت زي ــت ك اس
ــازوكار اين شيوه هم  ــده است. س (miners) داده ش
جالب توجه است؛ درصدي كه به عنوان هزينه نگهداري 
ــتن بيش از حد  ــران به دليل نگه داش ــه) از كارب (جريم
ــود به فريكوين كاوان مي رسد و  فريكوين گرفته مي ش
به اين ترتيب، انگيزه آنها براي استخراج بيشتر فريكوين 
ــر مي يابند كه درآمدي  افزايش مي يابد و اطمينان خاط
ــت  ــته در انتظار آنها خواهد بود. اين در حالي اس پيوس
ــمار  ــتم بيت كوين به دليل محدوديت در ش كه در سيس
بيت كوين هاي استخراجي و نبود راهكارهاي جلوگيري 
ــد و نه  ــود به كاربران مي رس ــترين س ــت، بيش از انباش
ــي رايانه هاي خود را  بيت كوين كاواني كه توان پردازش

به اين كار اختصاص مي دهند.

ريپل
ــل (ripple) عالوه بر اين كه همانند بيت كوين  ريپ
و فريكوين يك واحد پول مجازي است، درگاهي براي 
ــران خود قرار  ــز در اختيار كارب ــت اينترنتي را ني پرداخ
ــت كه  مي دهد. ريپل در اصل يك پروتكل پرداخت اس
ــردن عمليات پرداخت  ــاده تر ك هدف از طراحي آن، س
ــردن امكان پرداخت آني براي كاربران  پول و فراهم ك
سراسر دنياست. واحد پول ريپل XRP نام دارد و فقط 

در شبكه ريپل مي توان از آن استفاده كرد. 
يكي از اصلي ترين داليلي كه اين واحد پول مجازي 
ــتم بانكي  ــتقبال قرار گرفته، ورود آن به سيس مورد اس
اياالت متحده است. اين شركت بيست و چهارم سپتامبر 
ــي با دو بانك مطرح اين  ــال اعالم كرد قراردادهاي امس
ــل به عنوان پروتكلي  ــور امضا كرده تا بتوان از ريپ كش
ــره گرفت.  ــي و بين المللي به ــاي آن ــراي پرداخت ه ب
به اين ترتيب مي توان اين واحد پولي را به حساب بانكي 
هم منتقل كرد. شايد همين اقدام ريپل، سبب شود اين 
واحد پول مجازي بزودي به يكي از بازيگران اصلي در 

اين رقابت تبديل شود. 

ويپل
ــبكه پول مجازي جديد است  ويپل (Vpal) يك ش
كه با الگوبرداري از ريپل طراحي شده است. ويپل مانند 
ــت و هم درگاهي  ــل هم يك واحد پول مجازي اس ريپ
ــران قرار مي دهد.  ــراي نقل و انتقال آن در اختيار كارب ب
ــي پول به ــكان انتقال آن ــز ام ــل ني ــب، ويپ  به اين ترتي

 هر نقطه  از دنيا را فراهم مي كند. 

پول هاي مجازي، جايگزين اسكناس ها مي شود

رقباي تازه نفس بيت كوين

شهر بيت كوين دوست
را  ــد  (Arnhem ) در هلن ــم  آرنه ــهر  ش
بيت كوين دوست ترين شهر دنيا مي نامند. در چند 
سال اخير، بسياري از فروشگاه ها و مراكز مختلف 
ــت  ــهر، بيت كوين را به فهرس ــي اين ش خدمات
شيوه هاي دريافت وجه از مشتري افزوده اند. چند 
ــوپرماركت هاي  روز پيش يكي از بزرگ ترين س
ــد پول مجازي را  ــهر، اين واح زنجيره اي اين ش
ــيوه هاي پرداخت هزينه خريد از  ــت ش به فهرس
ــتريان افزود و به اين ترتيب نخستين  ــوي مش س
ــا لقب گرفت كه در  ــوپرماركت زنجيره اي دني س

استفاده از بيت كوين پيشتاز بوده است.

رواج استفاده از بيت كوين 
ــياري از كاربران اينترنتي به استفاده از بيت كوين سبب شده شركت ها و فروشگاه هاي مختلف، اين  گرايش بس
ــت كه استقبال از بيت كوين فقط به فروشگاه هاي  واحد پول مجازي را در تراكنش هاي خود بپذيرند. جالب اينجاس
آنالين محدود نشده و بسياري از فروشگاه هاي واقعي نيز به اين روند عالقه نشان داده اند. وبسايت معروف آمازون 
ــراي پرداخت هاي خود مي پذيرد. البته اين پرداخت ها  ــيوه اي ب چندي پيش اعالم كرد بيت كوين را نيز به عنوان ش
ــركت  ــطه pusre.io صورت گيرد. يكي از مهم ترين پذيرندگان بيت كوين را بايد ش ــايت واس بايد از طريق وبس

معروف دل (Dell) دانست.
ــركت امكان خريد محصوالتش با استفاده از بيت كوين را فراهم مي كند. البته اين كار به صورت   اكنون اين ش
ــتقيم صورت نمي گيرد و اين تراكنش از طريق يك سايت سوم كه وظيفه تبديل بيت كوين به دالر را به عهده  مس
ــت و  ــركت هاي مطرح در دنياي ديجيتال اس ــود. وردپرس (WordPress)  نيز كه يكي از ش دارد، انجام مي ش
ــيار كاربرد دارد، بيت كوين را در شيوه هاي خريد خود  ــاخت وبالگ در دنيا بس نرم افزار مديريت محتواي آن براي س

جا داده است.
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كارگاه

جواد ودودزاده

ــد وقت ديگر همين  ــت اگر تا چن دور از انتظار نيس
ــمند بتوانند جاي  ــا هوش ــك ام ــراه كوچ تلفن هاي هم
ــدرت بالقوه اي  ــول پيكر را بگيرند. ق ــاي غ تلويزيون ه
ــتگاه هايي مانند تلفن همراه يا لپ تاپ شما نهفته  در دس
است كه روزي مي توانند به عنوان منبع اصلي سرگرمي، 
 (HDTV) ــاال ــت ب ــاي كيفي ــن تلويزيون ه جايگزي
ــا از برنامه هاي زنده  ــوند، بخصوص آن كه اين روزه ش
 تلويزيوني گرفته تا نمايش فيلم براساس تقاضاي كاربر
ــاي  خروجي ه روي   ،(on-demand movies)  
ــه آنها از طريق  ــي ب ــي قرار مي گيرند و دسترس اينترنت
ــكل  ــت. تنها يك مش ــت اس ــيار راح ــراه بس تلفن هم
ــبت  ــان نس وجود دارد و آن هم صفحه نمايش كوچكش
ــل دارد.  ــكل راه ح ــت. البته اين مش ــه تلويزيون هاس ب
گزينه هاي متعددي براي ارسال ويدئو از صفحه نمايش 
ــل و تبلت) به  ــتگاه هاي قابل حمل (موباي ــك دس كوچ

صفحه نمايش بزرگ تلويزيون وجود دارد.
ــت اتصال دستگاه و تلويزيون به صورت   ممكن اس
بي سيم براي شما خيلي جذاب تر از اتصال باسيم به نظر 
ــادي دارد. در عوض  ــرهاي زي بيايد، اما هزينه و دردس
براحتي مي توانيد با يك كابل ارزان قيمت يا يك آداپتور 
ــما با خواندن  آن را به HDTV  خود مرتبط كنيد. ش
ــتريم  ــن راه اتصال و اس ــا مي توانيد بهتري ــن راهنم اي
ــتگاه تلفن همراه يا رايانه  محتواي رسانه اي از يك دس

به تلويزيون را ياد بگيريد.

اتصال دستگاه هاي اندرويدي 
ــيار باال با  ــا كيفيت بس ــد ويدئو را ب ــما مي تواني ش
استفاده از موبايل لينك (كابلMHL ) از دستگاه هاي 
ــتريم كنيد.  ــون اچ.دي خود اس ــه تلويزي ــدي ب اندروي
ــته  ــورت MHL  داش ــك پ ــما ي ــون ش ــر تلويزي اگ
ــه آن احتياج  ــتر موارد، تنها چيزي كه ب ــد، در بيش باش
ــه اچ.دي.ام.آي  ــرو يو.اس.بي ب ــد، يك كابل ميك داري
(microUSB to HDMI) حدود 30 هزار توماني 
ــما به  ــرو يو.اس.بي تلفن همراه ش ــت تا پورت ميك اس
ــود.  ورودي HDMI-MHL تلويزيونتان متصل  ش
(دستگاه هاي گلكسي سامسونگ براي اين كار به يك 

كابل خاص نياز دارند)
اچ.دي.ام.اي  ــال  اتص ــاي  درگاه ه ــلما  مس ــه  البت

ــر از قابليت اچ.ام.ال بي بهره اند.  تلويزيون هاي قديمي ت
ــك آداپتور ــا به ي ــوع تلويزيون ه ــن ن ــن در اي  بنابراي

ــه ام.اچ.ال با قيمتي بين 28 تا 50 هزار   اچ.دي.ام.آي ب
تومان نياز داريد كه انرژي برق اضافي را نيز تامين كند. 
ــت مجبور شويد براي تامين برق  حتي گاهي ممكن اس
ــارژر دستگاه خود را به اين آداپتور  اضافي مورد نياز، ش

متصل كنيد.
اتصال آيفون يا آيپاد لمسي 

ــوت و تصوير به پورت  ــركت اپل يك آداپتور ص ش
 Lightning Digital AV) ــال ــگ ديجيت اليتين
ــزار تومان دارد  ــي حدود 180 ه ــا قيمت Adapter) ب
ــتگاه هاي اپل  ــه كار اتصال به تلويزيون را براي دس ك
ــتگاه iOS قديمي تر  ــد. اگر هم يك دس انجام مي ده
ــن آداپتور با قيمتي حدود  ــد، يك نوع 30 پين از اي داري
ــراي اين نوع گجت ها در بازار موجود  80 هزار تومان ب
است. اين آداپتور كه در اصل يك تطبيق دهنده اچ.دي.
ــتگاه iOS است، يك سرش به اتصال  ام.آي براي دس
ــر ديگرش به اچ.دي.ام.آي مجهز است.  اليتينگ و س
در اين مورد تلويزيون شما به  ام.اچ.ال نيازي نداشته و 

ــا چيزي كه براي متصل كردن آن به تطبيق دهنده  تنه
دستگاه iOS نياز داريد، يك كابل اچ.دي.ام.آي است.
ــا پورت  ــق اتصال ب ــا از طري ــن تطبيق دهنده ه اي
اليتينگ با همه آيفون ها، آيپدها و آيپاد هاي لمسي كار 
مي كنند. اين تطبيق دهنده 30 پين اپل صوت و تصوير 
ــل دوم آيپد 2، نسل چهارم  به اليتينگ با آيفون 4، نس

آيپاد لمسي و نسل هاي بعدي آن سازگاري دارد.

اتصال رايانه دسكتاپ ويندوزي يا مك 
كابلي كه براي اتصال رايانه يا سيستم مك (اصطالحا 
مكينتاش) به يك صفحه نمايش يا تلويزيون به كار مي بريد، 
ــما بستگي  به نوع درگاه خروجي صفحه نمايش رايانه ش
ــياري از رايانه هاي شخصي و مك هاي جديدتر  دارد. بس
ــود دارند، بنابراين يك  ــك پورت اچ.دي.ام.آي روي خ ي
ــكل شما را حل مي كند.  كابل اچ.دي.ام.آي معمولي مش
اگر خروجي صفحه نمايش رايانه شما غير از اين باشد و با 
ورودي هاي تصويري صفحه نمايش منطبق نباشد، در اين 
صورت شما به يك آداپتور نياز داريد. به عنوان مثال براي 
رايانه هاي شخصي با خروجي ويدئوي DVI مي توانيد 

ــا تهيه يك كابل يا آداپتور دي.وي.آي به اچ.دي.ام.آي  ب
ــازار حدود ــه قيمتش در ب   (DVI-to-HDMI) ك

ــت، مشكل اتصال رايانه به تلويزيون   20 هزار تومان اس
را حل كنيد. 

در اين  حالت شما به يك كابل اتصال صوتي اضافي 
ــراي انتقال صداي رايانه به تلويزيونتان نيز نياز داريد تا  ب
ــال يك كابل از فيش هدفون رايانه تان به  از طريق اتص
ورودي صوتي تلويزيون يا صفحه نمايش خود، با استفاده 

از بلندگوها يا هدفون به صداي رايانه گوش كنيد. 
ــط  ــه فق ــا ك ــا و صفحه نمايش ه ــي مك ه در برخ
 (Mini DisplayPort) ــپلي  پورت ميني ديس
ــپلي به اچ.دي ام.آي  ــتفاده از آداپتور ميني ديس دارند، اس
  (HDMI-to- Mini DisplayPort)

110هزار توماني، راه حل مشكل شماست.
ــه بعد  ــال 2009 ب ــر س ــه از اواخ ــي ك  در مك هاي
ــا و  ــه رايانه ه ــد هم ــد مانن ــده اند، مي تواني ــاخته ش س
ــروزي، از كابل HDMI براي  صفحه نمايش هاي ام
ــد. در مدل هاي  ــتفاده كني ــوت و تصوير اس ــال ص انتق
 AUX ــل جداگانه ــتفاده از يك كاب ــر به اس قديمي ت
ــه ورودي صوتي  ــاز داريد كه خروجي صداي مك ب ني
ــما فقط  ــود. اگر مك ش تلويزيون يا بلندگوها وصل ش
ــد و چنين  ــته باش پورت آنالوگ VGA آبي رنگ داش
ــما موجود نباشد، براي اتصال  پورتي روي تلويزيون ش
آن به تلويزيون به يك كابل مخصوص اتصال كنسول 
ــرش اتصال وي.جي.اي  بازي ايكس باكس كه يك س
ــر ديگرش اتصال صوتي / تصويري  و اچ.دي.ام.آي و س
ــخت افزار مبدل كه معموال به صورت  AV است يا س

يك باكس است، نياز داريد.
نوع سخت افزار مورد استفاده براي اين كار باتوجه به 
ــما مي تواند متفاوت باشد. قيمت  تنوع ورودي تصوير ش
باكس آداپتور وي.جي.اي به اچ.دي.ام.آي در بازار بسته 
ــا 130 هزار تومان و  ــوع و كيفيت آن حدود 49 ت ــه ن ب
قيمت كابل اتصال ايكس باكس حدود 35 هزار تومان 
است. به هر حال فرآيند اين كار باتوجه به عمر دستگاه 
ــردن يك كابل  ــاده در حد متصل ك ــد خيلي س مي توان
ــكل و وقت گير در حد به روزرساني  اداپتور يا خيلي مش

سيستم باشد.

چگونه گجت هاي مختلف را به تلويزيون متصل كنيم؟

انتقال تصوير صفحه نمايش هاي كوچك به تلويزيون

ــتن صفحه نمايش از طريق سيم، مراحل و  ــتراك گذاش ــته براي به اش در گذش
ــود و تنها مسأله در  ــادگي انجام مي ش تنظيمات پيچيده بود، ولي حاال همه چيز بس
ــب است. به همين دليل بهتر است با انواع كابل ها  ــتن كابل تبديل مناس اختيار داش

آشنا شويد.
HDMI كابل

 High Definition Multimedia Interface اچ.دي.ام.آي، مخفف
ــط ويدئويي  ــت. هدف از ابداع اين واس ــط مالتي مدياي كيفيت باالس به معني واس
ــاال بين محصوالت  ــداي ديجيتال، با كيفيت ب ــت كه ويدئو و ص ــي اين اس و صوت
الكترونيكي منتقل شود. بيشتر كاربران از اين واسط براي اتصال پليرهاي بلو ـ ري 

يا كنسول هاي بازي به تلويزيون هاي اچ.دي خود استفاده مي كنند.
 VGAكابل

باتوجه به نياز شما، ممكن است استفاده از كابل اچ.دي.ام.آي امكان پذير نباشد. 
ــتر تلويزيون هاي پيشرفته وجود دارد، وي.جي.اي است.  ورودي ديگري كه در بيش
اين پورت قديمي انتقال سيگنال صدا را پشتيباني نمي كند، اما مسأله  انتقال سيگنال 

ويدئو را تا حدي حل مي كند. براي انتقال صدا مي توانيد از يك كابل اضافي استفاده 
ــت خروجي هدفون  ــد و صدا را از خروجي  رايانه، لپ تاپ يا تبلت كه ممكن اس كني
باشد، به ورودي تلويزيون منتقل كنيد. بنابراين ممكن است به يك كابل RCA و 

آداپتور آن نياز داشته باشيد، اما به هر حال انتقال صدا امكان پذير است.
DVI  كابل

ــال در رايانه ها و  ــط ويدئوي ديجيت ــا واس  Digital Video Interface ي
ــايل  ــر متداول بوده و مي توان براي اتصال وس ــاي HDTV قديمي ت تلويزيون ه
ــن ورودي را ندارد، باز هم  ــما اي ــتفاده كرد. حتي اگر تلويزيون ش مختلف از آن اس
ــر آن دي.وي.آي است و انتهاي  ــتفاده كنيد كه يك س مي توانيد از كابل تبديلي اس

ديگر به شكل اچ.دي.ام.آي باشد.
 S-Video كابل

ــد. ــته باش ــت بين چهار تا 9 پين داش ــرد ممكن اس ــا كانكتور گ ــن پورت ي  اي
ــت كه محتواي  ــتري دارد و يك پورت آنالوگ اس  اسـ  ويدئو محدوديت هاي بيش
اچ.دي يا رزولوشن باال را مورد پشتيباني قرار نمي دهد و سيگنال صدا نيز از طريق 
ــب را تهيه كنيد، باز  ــود. به هر حال اگر كابل ها و مبدل هاي مناس آن منتقل نمي ش

هم قابل استفاده است.

نكات كليدي براي انتقال تصاوير باسيم
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ترفند

امضاي اختصاصي در جيميل اندرويد
سرويس وب جيميل به شما اين امكان را 
مي دهد تا ايميل هاي خود را همراه با امضاي 
شخصي خود ارسال كنيد. اين امضا كه در زير 
متن ايميل به نمايش در مي آيد مي تواند شماره 
ــما، نشانى و تلفن شركت شما  تماس يا نام ش

يا هرگونه اطالع ديگر باشد.
ــتري  ايميل هاي داراي امضا از اعتبار بيش
ــتفاده از امضا در ايميل يك  برخوردارند و اس
كار حرفه اي به شمار مي رود. متاسفانه بسياري 
ــرويس وب از ايميل هاي  از كاربران كه در س
ــزار  ــد در نرم اف ــتفاده مي كنن ــي اس اختصاص

ــا امضايي همچون ــوارد ايميل هاي خود را ب ــتر م ــه اين امضاها اهميت نمي دهند و در بيش ــن همراه ب  تلف
 Sent from my phone ارسال مي كنند. اين عبارت، متن پيش فرض امضا در نرم افزار مديريت ايميل 
ــما مي توانيد براحتي آن را به عبارت دلخواه خود تغيير داده يا از امضاي سرويس  ــت و ش تلفن هاي همراه اس

وب در تلفن همراه نيز استفاده كنيد.
ــتم عامل اندرويد  ــخصي خود در تلفن همراه مجهز به سيس چنانچه قصد داريد همين حاال در امضاي ش

بازنگري كنيد، به روش زير عمل كنيد:
ــخه هاي مختلف نرم افزار  ــت برنامه ها اجرا كنيد. (قابليت مذكور در نس 1ـ   نرم افزار Gmail را از فهرس

جيميل از جمله نسخه  5 قابل استفاده است)
2 ـ  از باالسمت چپ روي آيكون منو فشار داده و گزينه  Settings را انتخاب كنيد.

3 ـ  در پنجره  باز شده روي كاربري موردنظر كه قصد داريد امضاي آن را تغيير دهيد، فشار دهيد.
ــد زير تمام ايميل هاي  ــار داده و اطالعاتي را كه قصد داري ــه  Signature فش ــون روي گزين 4 ـ  اكن
ــود، وارد كنيد. براي وارد كردن عبارت دلخواه در چند خط مي توانيد از كليد  ــما اضافه ش ــالي از طرف ش ارس

Enter كمك بگيريد.

بستن سريع پاپـ  آپ هاي overlay در كروم
ــتند و  ــنا هس ــياري از كاربران آش ــاپـ  آپ يا همان پنجره هاي تبليغاتي مزاحم براي بس ــاي پ پنجره ه
ناخوشايند. اين پنجره ها در بيشتر موارد براي اهداف تبليغاتي مورد استفاده قرار مي گيرند و موجب نارضايتي 
ــوند . اگر پنجره هاي پاپـ  آپ را گزينه  بد در نظر بگيريم،  ــي به محتواي موردنظر مي ش كاربران در دسترس
ــي به محتواي  ــما را از دسترس گزينه  بدتري با عنوان پاپ ـ آپ هاي Overlay وجود دارند كه گاهي ش

موردنظر منصرف مي كنند.
اين پنجره ها در بيشتر موارد روي سايت باز شده و صفحه  سايت موردنظر را تاريك و غيرقابل دسترس 
ــما مي خواهند براي دسترسي به محتواي موردنظر در سايت ثبت نام كنيد، فرم هاي  مي كنند و در ادامه از ش

نظرسنجي را كامل كنيد يا به چند سايت ديگر مراجعه كنيد.
اگر دوست داريد به روشي بسيار ساده و سريع از اين پنجره هاي بسيار مزاحم خالص شويد مي توانيد از 

Overlay Blocker در مرورگر كروم كمك بگيريد.
روش استفاده از اين قابليت به شرح زير است:

1 ـ  پس از اجراي مرورگر كروم به لينك مراجعه كرده افزونه  Overlay Blocker را با كليك روي 
ــاس به حروف كوچك  ــاب گزينه  Add روي مرورگر كروم نصب كنيد. (لينك حس ــه  Free  و انتخ گزين

و بزرگ)
http: /  / goo.gl / fiyo6A

ــي از پنجره هاي مزاحم انجام دهيد  ــيده و تنها كاري كه بايد براي خالص ــل كار به پايان رس 2ـ   مراح
كليك راست ماوس و انتخاب گزينه  Remove Overlay است.

بازيابي مخاطبان حذف شده از جيميل
ــت مخاطبان  ــرويس جيميل، افزودن خودكار مخاطبان جديد به فهرس ــيار خوب س يكي از امكانات بس
ــما به اضافه كردن دستي مخاطبان به فهرست نيازي  ــرويس است. به اين ترتيب ش (Contacts)  اين س
نداريد و اطالعات مختلفي ازجمله نام و نام خانوادگي، شماره تلفن، نشانى ايميل و نشانى منزل را نيز براحتي 

مي توانيد مديريت كنيد.
ــما مي شود كه ممكن است تمايلي به  ــت مخاطبان ش گاهي اين قابليت موجب افزودن افرادي به فهرس
انجام آن نداشته باشيد. در چنين شرايطي راحت ترين روش، حذف مخاطب موردنظر از فهرست است. انجام 
ــت، اما احتمال دارد هنگام عمليات حذف يك مخاطب، مخاطب يا مخاطبان  ــاده اس ــيار س اين كار نيز بس

ديگري را نيز به اشتباه حذف كنيد.
ــتباه براي شما اتفاق افتاده است؟ مي دانيد در اين شرايط گوگل امكان بازيابي مخاطبان  تابه حال اين اش

را در اختيار شما قرار مي دهد؟
ــت  ــي فهرس ــر دليل ــه ه ــه ب چنانچ

ــكل  ــل با مش ــان در جيمي مخاطبانت
ــتيد از گزينه   ــد و قصد داش مواجه ش
كمك  مخاطبان  ــت  فهرس بازيابي 
ــه روش زير عمل  ــد ب ــد  باي بگيري

كنيد:
ــه كاربري  1 ـ به محوط
ــده  ــود در جيميل وارد ش خ
ــپ روي  ــمت چ ــاال س از ب
ــي  ــكان كوچك ــت پي عالم

ــاهده  ــه كنار عبارت Gmail مش ك
ــه   ــرده و گزين ــك ك ــود كلي مي ش

Contacts را انتخاب كنيد.
ــان  مخاطب ــت  فهرس از  ـ   2

ــك كرده  ــه  More كلي روي گزين
ــه گزين ــده  درآم ــش  به نماي ــوي  من در   و 
  Restore contacts  را انتخاب كنيد.

ــازه  زماني يك دقيقه تا 30 روز بازيابي  ــت مخاطبان خود را از ب ــون اين قابليت را داريد تا فهرس 3ـ  اكن
كنيد.

ــده براحتي بازيابي  ــده و ويرايش ش ــده، تركيب ش ــتفاده از اين روش مخاطبان حذف ش توجـه: با اس
مي شوند.

حالت هاي بيشتر عكاسي در S5 و نوت4
امير عصاري

يكي از امكاناتي كه نرم افزارهاي مديريت دوربين 
تلفن هاي همراه در اختيار شما قرار مي دهد، كنترل 
حالت هاي عكاسي است. اين امكانات به شما اجازه 
مي دهد در شرايط مختلف تصاوير بهتري را به ثبت 
برسانيد. دستگاه هاي هوشمند سامسونگ نيز به اين 
ــت، براي مثال مي توانيد با استفاده  قابليت مجهز اس
ــبرداري  از Camera mode  در نرم افزار عكس
دستگاه هاي S5 و نوت 4، تصاوير را در حالت هاي 
ــكانس، تصوير متحرك،  ــف همچون ثبت س مختل

ورزشي و پانوراما ثبت كنيد. 
ــا را افزايش دهيد؟  ــن حالت ه ــت داريد اي دوس
ــده  ــراي افزايش اين حالت هاي از پيش تعريف ش ب

مي توانيد از روش زير كمك بگيريد:
 Camera ــت برنامه ها، نرم افزار 1 ـ از فهرس

را انتخاب كنيد.
2 ـ از سمت راست گزينه  Mode را انتخاب كنيد.

3ـ  صفحه حالت هاي عكاسي را به پايين اسكرول كنيد تا به آخرين گزينه برسيد. در اين مرحله گزينه اي 
با عنوان Download مشاهده خواهيد كرد؛ روي آن فشار دهيد.

ــويد و مي توانيد از فهرست حالت هاي عكاسي  ــي وارد مي ش ــگاه محصوالت گلكس 4 ـ اكنون به فروش
موجود هريك را به دلخواه انتخاب و با فشار روي Install، گزينه  موجود را روي دستگاه خود نصب كنيد.

متوسط

متوسط

مبتدي

متوسط

 ميدهد؟
ــت ــي فهرس ـر دليل

ــكل  ــل با مش مي
ــتيد از گزينه اش
كمك  خاطبان 
روش زير عمل 

 كاربري
ــده  د ش
پ روي 
ــي  چك

ــاهده  Gm مش
ــه ــرده و گزين

خاب كنيد.
ــان مخاطب ت 

ــك كرده M كلي
ــه گزين ــده  درآم ــش 

ك خا ا ا R
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 49915 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

كليك شما

بهدين كريمي: مدتي است با فيلترشكن وب فرير وارد اينترنت مي شوم، اما 
بعد از مدتي پيامي دريافت مي كنم با اين مضمون:

display driver stopped responding and has recovered
پس از آن تمام لينك هايي كه باز كردم پريده و صفحه  آنها سفيد مي شود و 
ديگر برنمي گردد. چه كار كنم اين اتفاق تكرار نشود؟ ويندوز رايانه من 7 است.

 Timeout Detection and ايـن پيغام خطا به قابليـت
Recovery در كارت گرافيك رايانه مربوط اسـت. داليل متعددي براي 
اين خطا نيز وجود دارد، اما با توجه به اين كه با اجراي نرم افزار وب فرير 

اين مشكل براي شما ايجاد مي شود،  بايد موارد زير را بررسي كنيد:
ـ نرم افزار وب فرير را به روزرساني كنيد.

را  آن  يـا  نصـب  دوبـاره  را   Microsoft DirectX نرم افـزار  ـ 
به روزرساني كنيد.

ـ درايور بايوس را به روز رساني كنيد.
ـ ويندوز را به روز كنيد.

ـ خطاهاي موجود در رجيستري، درايور كارت گرافيك و... نيز در بروز 
اين مشكل تاثير گذارند.

توجـه: در حالت كلـي نرم افزار وب فرير به هيچ وجـه نرم افزار امن و 
قابل اعتمادي نيست و توصيه مي كنيم استفاده از آن را متوقف كنيد. اين 
نرم افزار حاوي بدافزارهاي متعددي است و شما را به سايت هاي حاوي 
كدهاي مخرب هدايت مي كند. حتي ممكن است دليل پيدايش بسياري 

از مشكالت در رايانه  شما نيز عملكرد همين نرم افزار روي رايانه  باشد.

مهديزاده: من يك مودم بي سيم از شركت دي لينك دارم. ارتباط بي سيم 
به مودم قطع شده و اكنون با استفاده از كابل به مودم و اينترنت وصل مي شوم. 

ــيم به اينترنت  چگونه مي توانم دوباره به صورت بي س
وصل شوم؟

بخـش  تنظيمـات   مطمئنـا 
شـما  مـودم  در   (Wireless) وايرلـس 
به هم ريخته يا غيرفعال شـده است. برخي 

مودم ها كليدي براي غيرفعال كردن قابليت 
وايـ   فاي دارند. ابتدا مطمئن شويد اين كليد 
را كه در بيشتر موارد پشـت مودم قرار دارد، 

فشـار نداده باشـيد. چنانچه مشكل از اين 
كليد نبود ، به تنظيمات مودم مراجعه كنيد.

بـراي دسترسـي بـه تنظيمـات مودم 
مي توانيـد پس از اجـراي مرورگر در بخش 

آدرس عبارت زير را وارد كنيد:
http://192.168.1.1

سپس با استفاده از يكي از نام هاي كاربري 
و رمـز عبورهايـي كه در پي مي آيـد، عمليات 

ورود به تنظيمات را انجام دهيد: (در صورتي كه 
نام كاربري و رمز عبـور پيش فرض مودم را تغيير 

نداده باشيد قادر به استفاده از مقادير زير خواهيد بود. 
همچنيـن مقدار پيش فـرض را مي توانيـد در دفترچه 

راهنماي مودم نيز مشاهده كنيد.)
User: admin
Password: admin
-----
User: admin
Password: password

 Wireless پس از ورود به بخش تنظيمات مودم بايد گزينه اي مشابه
را جستجو كرده و ضمن فعال كردن قابليت Wireless  و مشخص كردن 
نام دلخواه در بخش SSID، رمز اتصال دلخواه خود را نيز مشخص و در 

نهايت با ذخيره تغييرات نسبت به اتصال  به صورت بي سيم اقدام كنيد.

حسين عقبايي از كرج: آيا سيستم عامل اندرويد ويروسي مي شود؟ شما 
كدام آنتي ويروس را پيشنهاد مي كنيد؟

 چـرا كه نـه؟! اتفاقا هدف جديـد هكرها و افـراد خرابكار 
انتشار بدافزارها و برنامه هاي مخرب در سيستم هاي  عامل  دستگاه هاي 
هوشـمند است كه اندرويد با توجه به گستره  نفوذ در انواع دستگاه هاي 
هوشـمند، بهترين گزينه براي اين افراد به شـمار مـي رود. تقريبا تمام 
آنتي ويروس هاي معتبري كه روي رايانه هاي روميزي استفاده مي شوند، 

نسخه هاي مخصوص تلفن همراه دارند و مي توانيد به تمام آنها اعتماد 
كنيد. ابزارهاي قدرتمند و رايگاني نيز براي حفاظت دسـتگاه هوشـمند 
شـما وجود دارند كه با مراجعه به بخـش نرم افزار/گجت هاي همراه در 

سايت جام جم كليك مي توانيد نسبت به دانلود و نصب آنها اقدام كنيد:
http://click.jjo.ir

ــت و قاب آن شكسته  احسـان چگونيان از اصفهان: لپ تاپ من دل اس
ــت. آيا امكان تعويض قاب آن وجود دارد و مثل روز اول مي شود؟ قاب دور  اس

مانيتور منظورم است.
 تعويض قاب نمايشـگر لپ تاپ امكان پذير اسـت، اما در 
صورتي مي توان انتظار اين كار را داشت كه قاب نمايشگر لپ تاپ شما 
موجود باشد. در بسياري از موارد اين قبيل قطعات يافت نمي شود و بايد 
كفش آهنين بپوشيد و به مراكز تعميراتي مختلف مراجعه كنيد تا شايد با 
در اختيار داشتن لپ تاپ مشابه دستگاه شما كه در اصطالح به آن اوراقي 

مي گويند، بتوانند قاب نمايشگر را خارج و به لپ تاپ شما متصل كنند.

محمد زينلـي از گلپايگان: فرض 
ــك پورت VGA و يك  كنيد مادربورد، ي
پورت HDMI داشته و يك CPU با پردازنده 
گرافيكي يكپارچه روي آن نصب باشد. اگر بخواهيم تصوير 
ــته باشيم آيا مي توانيم  ــگر داش را همزمان روي دو نمايش
يكي را به HDMI و ديگري را به VGA وصل كنيم؟ 
ــال اگر يك كارت گرافيك روي مادربورد نصب كنيم، آيا  ح
ــگر را به پورت كارت گرافيك وصل كنيم يا به پورت  بايد نمايش
مادربورد؟ آيا مي توانيم چند نمايشگر را به پورت هاي مادربورد و كارت گرافيك 

وصل كنيم و همزمان تصوير را روي همه نمايشگرها داشته باشيم؟
 اگـر پردازنده مجهز به گرافيك يكپارچه روي خودش باشـد، 
مي توانيـد يـك صفحه نمايش را به پـورت HDMI  و ديگـري را به پورت 
VGA متصل كرده و خروجي تصوير داشته باشيد. اما اگر كارت گرافيك روي 
مادربـورد نصب كنيد بايد صفحه نمايش ها را به خروجي هاي كارت گرافيك 
متصـل كنيد و نمي توانيد چند نمايشـگر را بـه پورت هاي مادربـورد و كارت 
گرافيك متصل كرده و همزمان خروجي تصوير را روي همه آنها داشته باشيد.

بي نام: مي خواهم روي يك پوشه رمز بگذارم تا فقط خودم بتوانم آن را باز 
كنم. لطفا روش قفل يا رمز گذاشتن روي پوشه را توضيح دهيد.

 انجـام اين كار در ويندوز بدون اسـتفاده از نرم افزارهاي 
 جانبـي امكان پذيـر نيسـت. بـه شـما پيشـنهاد مي كنيـم از نرم افزار
 Folder Lock كمـك بگيريـد. ايـن برنامـه شـما را قـادر مي سـازد 
در سيسـتم هاي  عامـل مختلف اعـم از وينـدوز، اندرويـد، آي.او.اس و 
ويندوزفـون روي پوشـه هاي دلخواهتان رمـز قـرار داده و از اطالعات 

شخصي و محرمانه خود محافظت كنيد.

اين نرم افزار امكانات بسيار ديگري را نيز در اختيار شما قرار مي دهد 
كه براي كسـب اطالعات بيشتر و دانلود هر يك از نسخه هاي موردنظر 

مي توانيد به سايت سازنده  آن مراجعه كنيد:
http://www.newsoftwares.net/folderlock

بي نام: من لپ تاپ Lenovo z510 دارم، دماي پردازشگر مركزي تا 85 
درجه در حالت turbo boost باال مي رود. آيا بايد نگران باشم؟ اين در حالي 

است كه لپ تاپ بدون مشكل كار مي كند.
 هـر پردازشـگر مركـزي (Cpu) حداكثر دمـاي عملكرد 
مخصـوص به خودش را دارد. بـا توجه به اين كه نوع پردازشـگر روي 
لپ تـاپ را قيد نكرده ايـد، نمي توانيم در مورد دمـاي آن نظري بدهيم، 
امـا اسـتفاده از نرم افـزار Real Temp  را براي بررسـي اين موضوع 
به شما پيشـنهاد مي كنيم. اين نرم افزار با ارائه اطالعات دقيق از دماي 
پردازشـگر مركزي و نمايش اختالف دما با حداكثر دماي قابل تحمل به 
وسيله پردازشـگر مركزي مي تواند پاسخي مناسب براي پرسش شما 
باشـد. توجه داشـته باشـيد در اين نرم افزار عالوه بر دماي پردازشگر 
مركزي گزينه اي با عنوان TJMax وجود دارد كه نشـان دهنده اختالف 
دماي فعلي پردازشگر با حداكثر دماي قابل پذيرش به وسيله پردازشگر 
است. هر چه اين اختالف بيشتر باشد، دماي پردازشگر شما بهتر است 
و چنانچه اين اختالف به صفر نزديك شـود، نشان دهنده حرارت بسيار 

باالي پردازشگر مركزي و نزديك شدن آن به حداكثر دماست.
http://www.techpowerup.com/realtemp

ــت و  ــول بازي بهتر اس بي نام: لطفا بفرماييد از لحاظ گرافيكي كدام كنس
كيفيت بهتري دارد: ايكس باكس يا پلي استيشن 4؟

 حتمـا نام خـود را در ايميل يا پيام كوتاه براي ما ارسـال 
كنيـد. از شـانس خـوب شـما يكـي از مطالبـي كـه با گذشـت مدت 
كوتاهـي از راه انـدازي سـايت جام جـم كليـك به آن پرداخته شـده 
اسـت، مقايسـه كنسـول هاي بـازي اسـت. براي مشـاهده 
بـازي  كنسـول هاي  دقيـق  ارزيابـي  و  كامـل  پاسـخ 
 مي توانيـد ضمـن مراجعـه به سـايت جام جـم كليك

 (http://click.jjo.ir) در بخـش جسـتجو عبـارت 
«كنسول بازي» را وارد كنيد تا نتايج مربوط براي شما 

به نمايش درآيد.

حميد هرمزي از رشت: آيا تغيير تنظيمات مرورگر كروم 
ــبكه هاي فيلتر شده، مورد تائيد است و  براي رفع فيلترينگ ش
ــتم از لحاظ امنيتي دچار خسارت و لو رفتن اطالعات كاربر  سيس

نمي شود؟ لطفا تنظيمات اين روش را توضيح دهيد.
 توجه داشـته باشـيد شـما تنظيمـات مرورگـر را تغيير 
نمي دهيـد، اما با كمك افزونه ها يا به كارگيري سـرورهاي پراكسـي 
كـه در بخـش تنظيمـات وارد مي شـوند، مي توانيد به اين سـرورها 
متصل شـده و از فيلتـر عبور كنيـد. اين روش هـا به هيچ وجه توصيه 
نمي شـوند، زيـرا انجام ايـن كار غيرقانوني اسـت و امنيت شـما را 
نيز با خطر جدي مواجه مي كند. در اين روش ها شـما به سـرورهاي 
واسـطي متصل مي شـويد كه مي توانند همه اطالعات شما را در خود 
نگهداري و از آن سوءاسـتفاده كنند. استفاده از اين روش مانند اين 
اسـت كه شـما قصد داريد با يك فرد به طور خصوصي مكالمه كنيد، 
اما امكان برقراري ارتباط شـما با فرد موردنظر مسـدود شده باشد و 
بـراي انجام اين مكالمه تمام صحبت هايتان را به فرد ديگري انتقال 
دهيد تا ايشـان نيز حرف هاي شـما را به مخاطب موردنظرتان منتقل 
كنـد. به نظرتان امنيتي در انجام ايـن كار وجود دارد؟ (رايگان بودن 
بيشـتر اين سرويس ها نيز به همين دليل است. هدف آنها جمع آوري 
اطالعات محرمانه شماسـت). از پاسخ به پرسش دوم نيز معذوريم؛ 
زيرا پيشـتر اشـاره كرديم اين كار غيرقانوني است و خطرات امنيتي 

جدي را نيز همراه دارد.

ــايت جام جم كليك را پيدا نكردم.  علـي از جم: فيد آر.اس.اس (RSS) س
كجاست؟

  شـما مي توانيد با مراجعه به لينك زير به آخرين عناوين 
مطالب سايت جام جم كليك دسترسي داشته باشيد:

http://jamejamonline.ir/rssfeed?code=10

clickhelp@jamejamonline.ir پرسش و پاسخ
اين هفته سعي كرديم بخش اعظمي از صفحه  پرسش 

و پاسـخ را بـه پيام هـاي كوتـاه شـما خواننـدگان عزيز 
اختصاص دهيم. متاسـفانه بسـياري از پيام ها فاقد نام و 
نام خانوادگي بود و مجبور شديم از عبارت «بي نام» كمك 
بگيريم. لطفـا در پيام هاي كوتاه نيز نـام و نام خانوادگي 
خـود را ذكر كنيد، زيـرا در غير اين  صورت از پاسـخ به 
پرسـش شـما صرف نظر مي شـود تا حق خوانندگاني كه 

خودشان را كامل معرفي مي كنند، ضايع نشود.

ارتباط با كليك

رنت 
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اهيد بود. 
ر دفترچه 

ننكنند. كتاپ شما متصل  ميگويند، بتوانند قاب نمايشگر را خارج و به لپ

فمحمد زينلـي از گلپايگان: فرض 
ــك پورت VGA و يك  Aكنيد مادربورد، ي
U داشته و يك CPU با پردازنده  HDMI پورتI
گرافيكي يكپارچه روي آن نصب باشد. اگر بخواهيم تصوير 
ــته باشيم آيا ميتوانيم  ــگر داش را همزمان روي دو نمايش
A و ديگري را به VGA وصل كنيم؟  HDMI يكي را بهI
ــال اگر يك كارت گرافيك روي مادربورد نصب كنيم، آيا  ح
ــگر را به پورت كارت گرافيك وصل كنيم يا به پورت  بايد نمايش

كيفيت بهتري د
ح

ننكنيـد. از شـانس
ووكوتاهـي از ر

اسـت

سي
نميشود؟ لطفا ت
ت
نميدهيـد، اما
ــكـه در بخـش
متصل شـده و
نميشـوند، زي
نيز با خطر جد
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 49916 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

فناورى ديجيتال

با اين لباس ورزش كنيد
درون لباسي كه در تصوير مي بينيد حسگرهايي 
ــرعت، ريتم  ــده كه وزن، ميزان فعاليت، س تعبيه ش
ــس، عادات خواب و ضربان قلب را اندازه گيري  تنف
ــگرها، لباس 42 هزار مورد داده  مي كند. با اين حس
ــوط به بدن فرد را در هر دقيقه ثبت كرده و به  مرب
ــمند خود مي فرستد. حسگرها  اپليكيشن تلفن هوش
ــده  است كه هنگام  به گونه اي درون لباس تعبيه ش
ــن اين كه عالوه بر  ــد، ضم فعاليت مزاحم فرد نباش
ــه اي طراحي  ــتن وزن، لباس به گون پايين نگهداش

شده تا بدن را در هواي سرد گرم نگه دارد.

خوشبو كننده هوشمند
جريان هوشمندسازي به قدري جذاب است كه پاي آن به لوازم آرايشي 
ــتارت آپ، خوشبوكننده ضدتعريقي  ــتي هم باز شده است. يك اس و بهداش
ــار كليد، دئودورانت به  ــاخته كه روي آن يك دكمه وجود دارد و با فش س
ــود. اين خوشبوكننده  ــت بدن فرد پخش مي ش صورت خودكار روي پوس
ــت براي فرد و عادات  ــه ميزان موردنياز ماده دئودوران ــات مربوط ب اطالع
ــتد و نتايج مفيدي را در  ــن تلفن هوشمند مي فرس مصرف او را به اپليكيش
ــود قرار مي دهد. همچنين درصورت اتمام ماده ضدعرق،  اختيار صاحب خ

giبه فرد اطالع داده مي شود.
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چشم پزشك تلفن همراه
ــد عواملي كه منجر به  ــتند كه 80 درص ــون نفر در دنيا نابينا هس 39 ميلي
ــت. اين آمار عده اي چشم پزشك را  ــده، قابل پيشگيري اس اين نابينايي ها ش
ــه كرد تا از گروهي متخصص رايانه كمك بگيرند. حاصل كار گجتي  وسوس
ــوار مي شود و مي توان با آن  ــت كوچك و ارزان كه روي تلفن هوشمند س اس
چشم فرد را به سهولت معاينه كرد. سپس داده هايي به اپليكيشن تلفن ارسال 
ــود. هدف از توليد اين گجت  ــود و وضع سالمت چشم مشخص مي ش مي ش

كمك به مناطق محروم از امكانات بهداشتي و پزشكي بوده است.

قابي براي عكسبرداري در شب
ــراه فقط يك  ــي قاب هاي تلفن هم زمان
ــاخته  ــود، اما اكنون قاب هايي س محافظ ب
ــاص به تلفن  ــك قابليت خ ــود كه ي مي ش
ــد قابي كه  ــت مانن ــد، درس ــه مي كن اضاف
ــن قاب محافظ كه  ــد. اي ــر مي بيني در تصوي
ــاخته شده، روي خود  مخصوص آيفون6 س
ــد  ــز دارد و مي توان ــادون قرم ــاي م ديوده
ــيا  ــي مطلق تا فاصله 9 متري اش در تاريك
ــن كند.  ــبرداري با تلفن روش را براي عكس
ــري، دوربين و  ــن كه اين قاب بات جالب اي
ــه دارد و مي توان بعد از جدا  حافظه جداگان
ــردن آن از تلفن، با اتصال به واي ـ فاي  ك

از راه دور نيز در تاريكي عكس گرفت.

كاغذ چند بار مصرف
ــعار استفاده كمتر از  ــترش فناوري ديجيتال، ش با گس
ــه  و كنار جهان شنيده  كاغذ و حذف تدريجي آن در گوش
مي شود؛ هر چند هنوز به صورت كامل عملي نشده است. 
ــگاه UCR كاليفرنيا  ــاس شيميدان هاي دانش بر اين اس
ــار مي توان  ــده اند كه 20 ب ــاخت كاغذي ش موفق به س
ــرد و از نو پرينت گرفت.  ــته هاي روي آن را پاك ك نوش
ــتفاده  براي اين كار از يك اليه مخصوص روي كاغذ اس
ــعه محتواي  ــده كه با قرار گرفتن در معرض تابش اش ش

روي، به كلي محو مي شود.

مسواكي براي سفيدي بيشتر دندان
ــت  ــالمت و بهداش ــك ها براي حفظ س ــتر دندانپزش توصيه بيش
ــواك است، با اين حال  ــه ماه يكبار مس دهان و دندان، تعويض هر س
ــلوغ امروزي به اين موضوع توجه مي كند.  ــي در زندگي ش كمتر كس
گروهي مخترع جوان مسواك هوشمندي ساخته اند كه با حسگرهايي 
ــواك زدن فرد را  ــده مي تواند تعداد دفعات مس ــه درون آن تعبيه ش ك
ــان دهد.  ــال نش ثبت كند و عادات او را در طول روز، هفته، ماه و س
ــواك به كاربر اطالع مي دهد.  همچنين درصورت اتمام عمر مفيد مس
ــواك به گونه اي طراحي و ساخته شده كه هر سازنده ديگري  اين مس

مي تواند براي آن دسته دلخواه خود بسازد.
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 شارژري در دسته كليد
ــارژ كم باتري و خاموش شدن تلفن، سازنده هاي  هراس از ش
ــت تا حلقه اي پالستيكي بسازند كه يك  اين گجت را بر آن داش
سر آن به تلفن وصل مي شود و در سر ديگر مي توان با قرار دادن 
ــارژ كرد. شارژ باتري كتابي  يك باتري 9 ولتي كتابي، تلفن را ش
ــراي تلفني همچون  ــاعت زمان مكالمه را ب ــد تا چهار س مي توان
ــارژر باعث  ــد. جمع و جور بودن اين ش ــي S5 تضمين كن گلكس
مي شود بتوان آن را به يك دسته كليد آويزان كرد؛ اما وابستگي 

به باتري نقطه ضعف آن است.
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فيلمبردار شخصي
استخدام يك فيلمبردار حرفه اي مانند فيلمبرداري كه صحنه هاي ورزشي 
ــكار مي كند، هزينه بسيار بااليي دارد و هر كسي نمي تواند براي لحظات  را ش
ــد. به اين منظور گجتي ساخته شده  ــي خود چنين فيلمبرداري داشته باش ورزش
كه روي سه پايه دوربين نصب مي شود و مي توان دوربين فيلمبرداري را روي 
ــيله كوچك به نام «تگ» هم عرضه  آن نصب كرد. همراه اين گجت يك وس
مي شود كه روي بازوي ورزشكار بسته شده و حركت فرد را تشخيص مي دهد. 
ــب دوربين، فرد را دنبال و فيلم را ضبط مي كند. برد ارتباطي گجت  به اين ترتي

و تگ 600 متر است و باتري آن هشت ساعت دوام مي آورد. 

نظر و پيشنهاد خود را درباره همه مطالب كليك به نشاني: 
 تهران، بلوار ميرداماد، جنب مسجد الغدير،  روزنامه جام جم 

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

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