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مكث
از تلفن تا خودروي هوشمند

مائده گيوه چين
ــال پيش، تلفن همراه دستگاهي تك منظوره بود  20 س
كه فقط براي ارتباط هاي صوتي استفاده مي شد، اما امروزه 
ــراري مكالمات تلفني  ــزون نرم افزارها، برق ــد روزاف با رش
فقط يكي از صدها قابليت اين دستگاه جادويي محسوب 
مي شود. اين داستان براي خودروها نيز در حال تكرار است؛ 
خودروها نيز با تغييرات جديد از وسيله اي براي حمل و نقل 
ــانه، حافظه،  صرف به ابزاري چندمنظوره براي ارتباط، رس
ــد. ظهور خودروي خودكار  سرگرمي و... تبديل خواهد ش
گوگل و ديگر نمونه هاي اوليه وسايل نقليه مستقل، درك 
ــه عنوان خودرو  ــت در آينده ب ــري را از آنچه قرار اس بهت
ــيم، به نمايش مي گذارد. بهمن  ــروكار داشته باش با آن س
ــكي، رئيس پروژه رانندگي مستقل  1391، آنتوني لواندوس
گوگل، در انجمن مهندسين خودرو اعالم كرد گوگل سه 
تا پنج سال آينده آماده انتشار اين فناوري است. بنابراين از 
آنجا كه معموال سازندگان خودرو شش تا هفت سال زمان 
ــانند،  صرف مي كنند تا يك مدل مفهومي را به توليد برس
ــال  ــايل نقليه خود راننده تا س مي توان تخمين زد كه وس

1398 به جاده ها راه پيدا خواهد كرد.
ــش از آن كه  ــاي بي نياز به راننده، بي ــاي خودروه روي
ــبك زندگي انسان ها را دستخوش  هيجان انگيز باشد، س
تغيير مي كند. درحقيقت خودروها در آينده به مكاني براي 
ــي داخلي آنها نيز  ــود، بنابراين طراح زندگي تبديل مي ش
ــبيه دفتر، اتاق جلسه، اتاق نشيمن و  تغيير خواهد كرد و ش
ــد. اين تغييرات به ما اجازه  حتي يك اتاق خواب خواهد ش
ــاي روزانه مان را نيز  ــگام رفت و آمد فعاليت ه مي دهد هن
انجام دهيم و زمان را براي رفتن از مكاني به مكان ديگر 
از دست ندهيم. دنياي خودروهاي هوشمند روي ديگري 
هم دارد، آن هم سيستم هاي عامل  خودروهاست كه هر روز 
شركت جديدي از خودروسازان به جرگه سيستم عامل دارها 
مي پيوندد. واقعيت اين است كه سيستم هاي عامل  خودروها 
ــمند شدن خودروها كمك مي كند  به همان اندازه به هوش
كه زماني اضافه شدن ماشين حساب به ساعت هاي مچي 

هوش بخشيد. 

ــي هاي هوشمند اشباع شده  بايد قبول كرد بازار گوش
ــياري از افراد يك تبلت در دست دارند و ديگر  ــت، بس اس
ــي به فكر خريد رايانه هاي خانگي مي افتد. پس  كمتر كس
ــتر جديدي براي اين بازار جديد  غول هاي فناوري بايد بس
ــد و كاربران بسياري به  پيدا كنند، چيزي كه همگاني باش
ــمند كه در راه  ــته باشند. ساعت هوش ــي داش آن دسترس
ــان زيادي را در  ــت، پس مي ماند خودرو كه روزانه زم اس
ــت خودروهاي هوشمند فعلي  آن مي گذرانيم.  ممكن اس
ــد، اما به هيچ وجه انقالبي نيست. شايد  خوب به نظر برس
ــمندتان را با چسب  با اغماض بتوان گفت اگر تلفن هوش
به داشبورد خودرويتان بچسبانيد، چندان فاصله اي با يك 
خودروي آخرين مدل هوشمند امروزي نداريد. در حقيقت، 
ــاره خودروهاي  ــانه اي و تجاري كه امروزه درب جنگ رس
ــت براي كسب وكار جديد  ــمند راه افتاده، روشي اس هوش
ــازي براي  ــركت هاي بزرگ خودروس ــراه كردن ش و هم
ــي بزرگ در صنعت  ــتن به اين جنبش. براي انقالب پيوس
ــبك زندگي افراد بايد دست كم به  خودروسازي و البته س
ــكي دل خوش كرد و براي تحقق اين وعده  وعده لواندوس

هيجان انگيز تا 1398 منتظر ماند.

10 كلمه پرجستجوى گوگل در سال 2014
ــتجوي گوگل  ــور جس ــال موت ــنت هر س ــد س مانن
ــال 2014 را اعالم  ــه پرطرفدار س ــتي از ده كلم فهرس
ــتر از هر كلمه ديگري  ــت. اين ده عبارت بيش كرده اس
طي امسال در گوگل جستجو شده است. با توجه به آمار 
ــتجو مي توان به اين نتيجه رسيد، مسائل  اين غول جس
ــات ديگر براي كاربران  ــتر از موضوع ناراحت كننده بيش
ــتري در جستجوي هاي گوگل  ــهم بيش جذاب بوده و س
ــت به رابين  ــت. رتبه نخس را به خود اختصاص داده  اس
ويليامز، كمدين و بازيگر فقيد آمريكايي كه امسال خبر 
ــد، تعلق دارد. جايگاه دوم به عبارت  ــر ش مرگ او منتش
ــى فوتبال در برزيل به عنوان بزرگ ترين واقعه  جام جهان
ــت. كلمه ابوال نيز كه يك  ــي اختصاص يافته اس ورزش
بيماري مسري و كشنده  است و هنوز هم در بخش هايي 
ــود، پله سوم پرجستجوها را اشغال  از آفريقا ديده مى ش
كرده است. چهارمين رده به هواپيماى مالزى كه ناپديد 
ــده  ــدن آن تا مدت ها به يك معماي بزرگ تبديل ش ش
ــود، اختصاص دارد. چالش آب يخ و بيماران ALS نيز  ب
ــده بود و حتي پاي ايران  كه به جنبش جهاني تبديل ش
نيز به آن باز شد، در جايگاه پنجم جا خوش كرده است. 
بازي موبايلي فلپى برد نيز به پله ششم رسيده و جالب 
ــتين بار است يك اپليكيشن تلفن همراه بين  اين كه نخس
ــرار مى گيرد. كونچيتا  ــتجوى اول گوگل ق ده نتيجه جس
ــت يوروويژن را  ــه توانس ــي ك ــت، خواننده اتريش وورس

ــده است.  ــال ش تصاحب كند، هفتمين موضوع جذاب س
ــتي داعش كه با كارهاي  ــتم، گروه تروريس در رده هش
وحشيانه شان به يك تهديد جهاني تبديل شده  است، قرار 
 ،Frozen ــي مانده به آخر نيز به فيلم دارد. جايگاه يك
انيميشن محبوب شركت ديزني كه طرفداران زيادي بين 
ــت. در آخر نيز المپيك سوشى  ــيده اس كودكان دارد، رس

ــتاني كه امسال به ميزباني كشور  يا همان المپيك زمس
ــب، نبودن نام  ــد، قرار دارد. نكته جال ــيه برگزار ش روس
هيچ كدام از محصوالت اپل در ده جايگاه اول جستجوى 
گوگل است. هر چند عادت داشتيم از سال 2010 به بعد 
يكي از آنها را در اين فهرست ببينيم، اما اين بار آيفون6 

از جايگاه يازدهم باالتر نيامده است.

اسنپ چت
 به دنبال عينك هوشمند

ــن  اپليكيش ــا  ب ــه  ك ــنپ چت  اس ــركت  ش
ــتراك گذاري عكس و متنش شناخته مي شود،  اش
ــركت  ــت به خريد يك ش در اقدامي عجيب دس
ــاخت  ــا بتواند روي پروژه س ــگاهي زده ت آزمايش
ــن اطالعات كه از  ــمند كار كند. اي ــك هوش عين
ــوني درز كرده، از  ــرورهاي هك شده س ميان س
ــركت Vergence Labs به قيمت  ــد ش خري
ــود اين  ــد. با وج ــر مي ده ــون دالر خب 15 ميلي
ــمي  ــوز به صورت رس Vergence Labs هن
ــرف مقابل نيز  ــد نكرده  و در ط ــن خبر را تائي اي
ــركت به طور  ــد اين ش ــنپ چت از خري هدف اس
ــت؛ اما بنا بر اطالعاتي كه  ــخص نيس واضح مش
از طريق متن ايميل بين يكي از مديران سوني و 
ــت آمده، اين  شركت قصد دارد  اسنپ چت به دس
 Vergence با تغييراتي در محصوالت شركت
ــمند را با كاربري اصلي  Labs يك عينك هوش
ــازار كند.  ــه ب ــتراك گذاري روان ــات و اش ارتباط
 Vergence Labs ــركت ــول اصلي ش محص
ــت  ــمند با قابليت ضبط ويدئوس يك عينك هوش
ــت ، 16 و 32 گيگابايت بين  كه در مدل هاي هش
ــد.  قيمت هاي 300 تا 500 دالر به فروش مي رس
ــب در مورد Vergence Labs  اين  نكته جال
ــال 2011 يعني حتي  ــت كه اين شركت از س اس
ــس كار خود را  ــمي گوگل گل ــل از معرفي رس قب
ــط روي عينك هاي  ــروع كرده و با اين كه فق ش

هوشمند كار مي كند، درآمد چندان خوبي ندارد.

گوشي كالسيك بلك بري از راه رسيد

BPG  فرمت جديدى براى عكس ها

ــا آمده بود از  ــاي اخير در خبره ــا اين كه در ماه ه ب
ــنيده شده  ــركت كانادايي بلك بري ش خود مديران ش

ــركت قصد دارد فعاليت موبايلي  بود، اين ش
خود را كاهش دهد. با اين حال سرانجام 
ــنام در امنيت، تصميم  ــرى خوش بلك ب
ــود را به بازار  ــار ديگر پاي خ گرفت ب
تلفن هاي همراه باز كند. اين محصول 
 BlackBerry Classic جديد كه
ــه از نامش  ــور ك ــام دارد، همان ط ن
پيداست با طراحي خاص شما را ياد 
ــين تلفن هاي همراه  ــل هاي پيش نس
بلك بري مي اندازد. دليل اصلي اين 
شباهت نيز صفحه كليد فيزيكي اين 
ــت كه به رسم هميشگي  دستگاه اس
ــي را  ــري تمام حروف انگليس بلك ب

ــت.  روي خود جا داده اس
ــگر لمسى  ــيك از يك نمايش كالس

ــن 720 در  ــع 3/5 اينچي با رزولوش مرب

ــاالى صفحه كليد قرار  ــره مي برد كه ب ــل به 720 پيكس
ــكام و دو گيگابايت رم  ــك پردازنده كوال ــت. ي گرفته اس
وظيفه پردازش اين تلفن همراه را به عهده دارد. 
در جلو و پشت اين دستگاه نيز به ترتيب 
ــت مگاپيكسلي جا  دوربين  دو و هش
ــده است. اين محصول كه با  داده ش
قيمت 499 دالر عرضه شده، به گفته 
ــان چن،  ــرى، ج ــل بلك ب مديرعام
ــي اش، كارمندان  ــه هدف اصل جامع
ــراي كارهاي  ــت كه ب ــرادي اس و اف
اداري و پاسخ دادن به ايميل هايشان 
ــد و  ــتفاده مي كنن ــراه اس از تلفن هم
ــي  چندان ميانه خوبي با صفحه لمس
ندارند. بلك بري كالسيك از آخرين 
اين شركت  ــتم عامل  ــخه سيس نس
ــتفاده  ــري او اس10 اس يعنى بلك ب
ــتيباني از بعضي  مي كند و قابليت پش

اپليكيشن هاي اندرويد را نيز دارد. 

ــت JPEG به عنوان فرمت  نزديك به 20 سال اس
اصلي عكس ها استفاده مي شود و با اختالفي چشمگير، 
ــت. حجم  ــن فرمت عكس در اينترنت اس پركاربردتري
ــتيباني تمام  ــت تصاوير و پش ــار حفظ كيفي ــم در كن ك
ــي محبوبيت اين  ــتم ها از اين فرمت، داليل اصل سيس
ــاورى  دوره اي دارد،  ــت، اما از آنجا كه هر فن فايل هاس
ــا روي كارآمدن  ــد دوره JPEG هم ب ــه نظر مي رس ب
ــيدن  ــك رقيب جديد و قدرتمند در حال به پايان رس ي
است. فرمت جديد عكس كه BPG نام دارد و مخفف 
Better Portable Graphics است، مي تواند در 
حجمي مشابه با JPEG تصاويري بسيار باكيفيت تر از 

آن ذخيره كند. 
الگوريتم فشرده سازي در اين فرمت جديد به شكلي 
ــس ديگر از  ــراي كاهش حجم عك ــده كه ب تعريف ش
ــت و عكس ها وضوح  ــدن پيكسل ها خبري نيس جداش
بسيار باالترى دارد. BPG يك ويژگي ديگر نيز نسبت 

ــتيباني  ــود دارد و آن هم امكان پش ــه رقيب جدي خ ب
ــي يا همان شيشه اي تصاوير است،  از حالت ترنسپرنس
درست مانند حالتي كه در فرمت PNG و TIF وجود 
دارد. به هر حال با وجود تمام اين قابليت ها تا زماني كه 
سيستم هاى عامل  مختلف و مرورگرهاي وب تصميمي 
ــتيباني از اين فرمت نگيرند، BPG  نمي تواند  براي پش

براي JPEG خطري ايجاد كند.
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حذف موتور جستجوى 
بينگ از فيسبوك 

ــال پيش شركت فيسبوك به  نزديك به يك س
مديريت زاگربرگ، زمان راه اندازي سيستم جستجوي 
اين شبكه اجتماعي با نام گريپ سرچ، از همكاري با 
موتور جستجوي مايكروسافت خبر داد. اين همكاري  
باعث مي شد شما هنگام جستجو در شبكه اجتماعي 
ــبوك عالوه بر اطالعات داخل شبكه به ديگر  فيس
ــى پيدا كنيد. حال  مطالب مربوط در وب نيز دسترس
فيسبوك تصميم گرفته، پس از گذشت مدتي بسيار 
كوتاه از اين همكاري به استفاده از بينگ پايان دهد 
و بدون سر و صداي خاصي نتايج اين موتورجستجو 

را از سيستم جستجوي گرپ حذف كند. 
ــبوك،  ــه گزارش رويترز، يكي از مديران فيس ب
ــتجوي تخصصي تر  ــي اين اقدام را جس دليل اصل
ــالم كرده تا از  ــبكه اجتماعي اع در محتواي اين ش
 Graph Search ــتجو با اين به بعد هنگام جس
فقط به مطالب داخلى فيسبوك از قبيل مطالب به 
ــتان و اطالعات داخلي  اشتراك گذاشته شده دوس
ــده از  ــويد. طبق آمارهاي اعالم ش ديگر هدايت ش
ــبوك دليل اصلي حذف بينگ از گرپ  ــوى فيس س
استقبال كم كاربران از نتايج جستجوهاي اين موتور 
ــت. طوري كه به صورت ميانگين  جستجو بوده اس
ــران روي اين نتايج پس از هر  تنها 10درصد كارب
ــركت مايكروسافت  ــتجو كليك مي كردند. ش جس
ــرده اما آن را به عنوان قطع  ــز اين خبر را تائيد ك ني

جستجوي صوتي فارسي همكارى كامل با اين شركت بيان نكرده  است.
گوگل راه اندازي شد

ــس از گذراندن  ــرانجام پ ــوگل س ــركت گ ش
ــي، امكان جستجو به زبان فارسي را  دوره آزمايش
ــمي اعالم كرد. از اين پس كاربران  به صورت رس
ــي زبان نيز مي توانند به زبان مادري خود از  فارس
ــتجوي صوتي گوگل استفاده كنند  ــرويس جس س
ــي زبان وب  ــتجو در محتواي فارس و از نتايج جس
ــي گوگل، از  بهره ببرند. بنا بر اعالم وبالگ فارس
ــي هاي اندرويدي  اين به بعد كاربراني كه از گوش
ــخه باالتر از 2/2 استفاده مي كنند، مي توانند  با نس
ــرويس  ــس آيكون ميكروفن در س ــي با لم براحت
ــتفاده كنند يا  ــتجوي گوگل از اين قابليت اس جس
ــن Voice Search به اين  ــب اپليكيش با نص
ــب ديگر در  ــي يابند. نكته جال ــرويس دسترس س
مورد سيستم جستجوي صوتي فارسي گوگل اين 
ــت كه با توجه به ميزان استفاده كاربران از اين  اس
ــتر مي شود و  ــرويس دقت آن نيز رفته رفته بيش س
ــري را پيدا كند. گوگل پيش از  مي تواند نتايج بهت
ــن نيز از روش آزمون و خطا و همكاري كاربران  اي
براي ارتقاي كيفيت سرويس هايش ازجمله گوگل 
ــتفاده كرده و از كاربران خواسته بود  ــليت اس ترنس
درصورت خطا بودن، واژه يا عبارت درست را به آن 
اضافه كنند. گوگل هنوز زمان ارائه اين سرويس را 
براي سيستم هاي خانگي و دستگاه هاي اپل اعالم 
نكرده، اما به نظر مي رسد بزودي جستجوي صوتي 

فارسي راه خود را به اين محصوالت نيز باز كند.

 اينستاگرام
به فيلترهاي جديد روى آورد

ــتاگرام كه  ــي عكس محور اينس ــبكه اجتماع ش
ــادى دارد، در آخرين  ــز كاربران زي ــور ما ني در كش
ــن خود براي اولين بار دست  ــاني اپليكيش به روزرس
ــاي ويرايش  ــه فيلتره ــد زده و ب ــه اقدامي جدي ب
ــت. از اين پس  ــزوده اس ــزار اف ــس اين نرم اف عك
ــتاگرام با پنج عضو جديد با نام هاي  اپليكيشن اينس
Slumber، Crema،  Ludwig، Aden  و 
Perpetua  در مجموع25 فيلتر ويرايش عكس 
ــراي كاربران اين  ــزار خوبي ب ــه مي تواند اب دارد ك
شبكه اجتماعي باشد تا تنوع بيشتري در عكس هاي 
ــاني  ــرات آخرين به روزرس ــد. تغيي ــود ايجاد كنن خ
ــج فيلتر  ــدن اين پن ــط به افزوده ش ــتاگرام فق اينس
ــزار رابط كاربري  ــود، بلكه اين نرم اف خالصه نمي ش
ــرده و با  ــتخوش تغييرات زيادي ك ــود را نيز دس  خ
پيش نمايش فيلترهاي مختلف روي عكس انتخاب 
ــريع تر عكس  ــما را راحت كرده تا در ويرايش س ش
ــتاگرام اين امكان  ــه كاربر كمك كند.  اكنون اينس ب
ــراي خود  ــط نرم افزار را ب ــما مي دهد محي ــه ش را ب

شخصي سازي كنيد. 
براى مثال مى توانيد فيلترهايي را كه هيچ وقت از 
آنها استفاده نمي كنيد، از محيط اين اپليكيشن حذف 
كنيد. اين نسخه براي آي. او. اس و اندرويد به صورت 

رايگان عرضه شده است. 

LoopPay  يار جديد سامسونگ براي رقابت با اپل
شركت كره اي سامسونگ كه يد طواليي در رقابت با اپل دارد، اين بار مي خواهد 
ــرويس جديدي را براي رقابت با Apple Pay راه اندازي كند. اپل پي يا همان  س
ــركت ها در زمينه پرداخت هاي موبايلي را دوباره  كيف پول الكترونيك اپل رقابت ش
ــركت  ــونگ نيز به فكر همكاري با ش ــده سامس ــيده و همين باعث ش رونق بخش

LoopPay بيفتد كه يك استارت آپ فعال در زمينه پرداخت الكترونيك است.
اين سيستم پرداخت كه قرار است سال آينده ميالدي به بهره برداري برسد، 

ــي پرداخت آنالين و همچنين  ــر دو قابليت پرداخت الكترونيك يعن از ه
چيپ ست ان .اف. سي پشتيباني مي كند كه باعث مي شود 

دستگاه هاي سامسونگ بتوانند طيف وسيع تري از 
خريد با كارت هاي اعتباري را پوشش دهند. 

 loopPay فناوري  همچنين 

ــذا اين فناورى  ــازي ندارد، ل ــراغ آن رفته احتياج به استانداردس ــونگ س كه سامس
مى تواند با كارتخوان هاي بيشتري ارتباط برقرار كند. دور از ذهن نيست سامسونگ 
نيز براي ارتقاي سطح امنيت  خود مانند اپل سراغ تشخيص اثرانگشت برود. اكنون 
ــته با سيستم پرداخت الكترونيك خود نزديك به 90 درصد عمليات هاى  اپل توانس

بانكي قابل اجرا در كشور آمريكا را پشتيباني كند.

سوني از گوگل شكايت مي كند

شركت ادوب Fotolia را مي خرد

به گزارش تايمز، شركت سوني تصميم دارد از گوگل 
به علت بازنشر اطالعات محرمانه اي كه بتازگي در يك 
ــركت دزديده شده، شكايت كند.  حمله هكرى از اين ش
در هفته هاى گذشته اطالعات زيادي از سونى روي وب 
ــه برنامه هاي تجاري  ــياري از آنها ب قرار گرفت كه بس
ــده آن مربوط  ــرمايه گذاري هاي آين ــركت و س اين ش
ــت و تمام آنها با يك جستجوي ساده قابل دسترس  اس
ــت. سوني اعتقاد دارد گوگل بايد امكان دسترسي به  اس
ــدود كند و اجاره ندهد  ــن محتواهاي محرمانه را مس اي
هركسي با يك جستجوى ساده به آنها دست پيدا كند. 
اختالف سوني پيكچرز و ديگر شركت هاي سينمايي 
ــش از اين نيز  ــود، پي با گوگل به همين جا ختم نمى ش
ــتن  ــوگل را متهم اصلي زير پا گذاش ــركت ها، گ اين ش
ــركت ها انتظار  ــتند. اين ش ــت مي دانس ــون كپي راي قان
ــتجوي خود در  ــردن جس ــدود ك ــوگل با مح ــد گ دارن
ــي در اينترنت  ــه  فيلم هايي كه به صورت غيرقانون زمين

ــوند، از نقض قانون كپي رايت جلوگيري  ــر مي ش منتش
ــف، ميلياردها دالر  ــركت هاي مختل ــاالنه ش ــد. س كن
ــينمايي مي كنند و در بيشتر  صرف ساخت فيلم هاي س
ــخه هايي از اين  ــوارد همان هفته هاي اول اكران، نس م
ــود روي وب  ــي براي دانل ــورت غيرقانون  فيلم ها به ص

قرار مي گيرد.

شركت ادوب بتازگي اعالم كرده مي خواهد شركت 
فوتوليا را به ارزش 800 ميليون دالر بخرد. اين شركت 
ــتاك در حوزه توليد تصاوير  ــي كه مانند شاتراس گرافيك
ــت مي كند، يكي  ــتاك فعالي گرافيكي خام يا همان اس
از پرطرفدارترين وبسايت ها براي گرافيست هاي سراسر 
جهان است. حال ادوب تصميم دارد با خريد اين شركت 
ــردن آن به محصوالت خود، نوع جديدي از  و اضافه ك

خدمات را در اختيار كاربران ميليوني اش قرار دهد. 

ــرويس ابري ادوب  ــراى ارتقاي س ــن اقدام كه ب اي
ــازه مي دهد با  ــران اج ــت، به كارب ــام خواهد گرف انج
ــتفاده از  ــرويس ابري ادوب عالوه بر اس ــتفاده از س اس
ــب بتوانند تصاوير مورد نياز  نرم افزارهاي آن بدون نص
ــرويس ابري تهيه  ــود را نيز براي طراحي از همان س خ
ــتر از  كنند. در اين صورت Creative Cloud بيش
ــده و افزايش خالقيت  ــكل گيرى اي قبل مي تواند در ش
ــته باشد و همچنين به يك فروشگاه  كاربران نقش داش
ــل از تصاوير، ويدئوها، فونت ها و ايده هاى خالقانه  كام
تبديل شود. البته ادوب به هيچ وجه نمي خواهد با اين كار 
وبسايت پرطرفدار فوتوليا را از بين ببرد. در صورت اين 
ــبك قبل به  ــايت فوتوليا به همان س توافق جديد، وبس
ــرويس هاي ابري  حيات خود ادامه مي دهد و فقط به س
ادوب نيز اضافه مي شود. Creative Cloud  ادوب 
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نرم افزار

آزاده ارشدي

ــتفاده از تلفن و تبلت به جاي رايانه هاي روميزي  اس
ــال ايميل، تايپ  ــايت ها، ارس و لپ تاپ  براي مرور وبس
ــدن كتاب هاي  ــي خوان ــا حت ــل ورد ي ــش فاي و ويراي
ــكالتي مانند پرينت گرفتن فايل ها از  الكترونيكي، مش
ــتگاه ها را دارد. تصور كنيد با آيفون يا آيپد خود  اين دس
با استفاده از برنامه هايي كه روي آن نصب كرده ايد متن 
ــته يا آن را ويرايش كرده ايد و حاال قصد داريد آن  نوش
ــايد پيش از اين مجبور بوديد فايل  را پرينت بگيريد. ش
مورد نظرتان را به لپ تاپ يا رايانه دسكتاپ خود انتقال 
دهيد و بعد از آن پرينت بگيريد. البته برنامه هاي زيادي 
براي اين كار وجود دارد كه با دانلود آنها مي توانيد فايل 

خود را پرينت بگيريد اما روش راحت تري نيز هست.
ــي كه مي خواهيم معرفي كنيم به اين صورت  روش
است كه دستگاه آي.او.اس خود را به پرينتر يو.اس.بي 
ــبكه خانگي تان متصل  ــا به مدل وايـ  فاي كه به ش ي
ــت، وصل مي كنيد. ممكن است وقتي پرينترها را با  اس
ــتجو مي كنيد، آنها را پيدا نكند. راه  آي.او.اس خود جس
ــت كه مي توانيد براحتي فايل مورد نظر  ساده تر اين اس
ــتفاده  ــود را از آيفون يا آيپد به صورت وايرلس با اس خ
 AirPrint پرينت بگيريد. با AirPrint ــي از ويژگ
ــود را با كيفيت باال از  ــناد و عكس هاي خ مي توانيد اس

اپليكيشن هاي OS X و آي.او.اس پرينت بگيريد. 
ابتداي كار

ــته  ــازگار با AirPrint داش ابتدا بايد پرينتري س
ــت  ــام پرينتر خود را در فهرس ــيد. براي اين كار ن باش
ــاهده كنيد ــن ويژگي مش ــازگار با اي ــتگاه هاي س  دس
 .(support.apple.com / en-us / HT201311)
بعد مانند شبكه واي ـ فاي به پرينتر خود متصل شويد. 
ــد و پرينت بگيريد.  ــتي باز كني ــت آن يادداش براي تس
ــتگاه منتخب ظاهر شود  ــما بايد به عنوان دس پرينتر ش
ــر را انتخاب كرده و اجازه  ــد، فيلد پرينت و اگر چنين نش
ــكن را آغاز كند. زماني كه نام پرينتر  ــتگاه اس دهيد دس
ــد، آن را برگزينيد. بعد از آن پرينتر بايد  ــما ظاهر ش ش
ــبكه واي ـ فاي شما وظيفه خود  ــرعت ش باتوجه به س

را انجام دهد.
ــازگار نبود، نااميد  ــر پرينترتان با AirPrint س اگ
ــود دارد كه  ــودي وج ــي برنامه هاي دانل ــويد. برخ نش
 O’Print  كنيد. مثال AirPrint مي توانيد جايگزين
ــازگار است يا HandyPrint كه در  كه با ويندوز س

دسترس كاربران مك است.
ــه چگونه  ــي مي ماند اين ك ــه اي كه باق نكتـه: نكت
ــن هاي متفاوت  ــا را از اپليكيش ــف آيتم ه ــواع مختل ان
ــد از برنامه  ــال اگر مي خواهي ــت بگيريد. براي مث پرين
ــندي را پرينت  ــد س ــده آيپ ــاني ش ــازه به روزرس ورد ت
ــيرها را از  ــه مس ــذي مجموع ــخه كاغ ــد يا نس بگيري
ــه اي از مجله يا  ــا صفح ــيد ي ــته باش ــز داش گوگل مپ
ــاده ترين راه  ــه اي را پرينت بگيريد، بهترين و س  روزنام

به اين صورت است:
ايميل

ــر پيامي را كه  ــن Mail، ه ــراي پرينت اپليكيش ب
ــار دهيد  ــه Reply را فش ــد باز كنيد، دكم مي خواهي
ــد روي Print كليك  ــك منحني) و بع ــكان كوچ (پي

كنيد.
ايميل ضمائم

برخي ضمائم را مي توانيد در بدنه ايميل خود پرينت 

ــت، اما  ــر اس ــي كه ذكر كرديم ميس بگيريد كه با روش
ــه را باز كنيد، بعد روي  ــر مانند فايل ورد بود، ضميم اگ
ــي يابيد. در  ــه بزنيد تا به گزينه ها دسترس صفحه ضرب
ــه صفحه بايد آيكون Share را ببينيد، روي آن  گوش

ضربه بزنيد و بعد Print را انتخاب كنيد.
صفحات مجله

ــا آيپد مجالتي را  ــع وقتي با آيفون ي ــي از مواق خيل
ــته باشيد صفحه اي از  ــايد دوست داش مرور مي كنيد ش
ــي از اين مجله ها گزينه پرينت  ــا را چاپ كنيد. برخ آنه
ــتقيم دارند كه در اين صورت دو راه پيش رو داريد.  مس
ــه از مجله يا  ــي كه بخواهيد فقط يك صفح در صورت
ــورد نظر خود  ــت بگيريد، از صفحه م ــه را پرين روزنام
ــان دكمه هاي پاور و  ــات بگيريد (در يك زم اسكرين ش
هوم را فشار دهيد) و بعد مي توانيد با انتخاب اپليكيشن 
ــورد نظرتان پرينت بگيريد. اگر  Photos از تصوير م
ــت، مثال در  ــتراك گذاري داش ــه گزينه هاي به اش مجل
ــي مي توانيد روي  ــك مجله  اي ت ــني براي ي اپليكيش
ــتيد ضربه بزنيد، سپس بايد دكمه  هر مطلبي كه خواس
 Add to Reading list ــد از آن هم Share و بع
ــه بايد وارد مرورگر  ــاب كنيد. پس از اين مرحل را انتخ
ــافاري شويد، Reading list را باز كرده و از آنجا  س

مطلبي را كه مي خواهيد پرينت بگيريد.

نقشه ها
ــودرو از آن  ــيرهايي كه با خ ــر مي خواهيد از مس اگ
ــد در اپ Maps پيش از  ــد كپي بگيريد، باي مي گذري
ــروع راهنماي  ــتارت براي ش ضربه زدن روي دكمه اس
مسير، روي Share ضربه زده و بعد Print را انتخاب 
ــتي از جزئيات را روي نسخه  كنيد. به اين ترتيب فهرس

كاغذي خواهيد داشت. 
يادداشت ها

ــت.  ــاده اس ــت ها خيلي س پرينت گرفتن از يادداش
يادداشت را باز كنيد و روي دكمه Share ضربه بزنيد 

و بعد براحتي پرينت بگيريد. 
پي.دي.اف ها

ــي.دي.اف كمي متفاوت  ــن از فايل پ ــت گرفت پرين
ــت،  ــه فايل كجاس ــم به اين ك ــه البته آن ه ــت ك اس
ــه ايميلي كه  ــال اگر از ضميم ــتگي دارد. براي مث بس
ــت مي خواهيد پرينت بگيريد، مي توانيد  پي.دي.اف اس
ــد، آن را  ــه در قبل گفته ش ــتفاده از راه هايي ك ــا اس ب
ــي.دي.اف را در مرورگر خود  ــت بگيريد، اما اگر پ پرين
ــي  ــتفاده از روش ــاز كرديد، براي پرينت آن بايد با اس ب
ــمت «صفحات وب» گفته مي شود، به نتيجه   كه در قس

مطلوب برسيد.
ــده اند،  ــراي پي.دي.اف هايي كه ذخيره ش ــا ب ضمن
ــن دراپ باكس داشته باشيد. با داشتن اين  بايد اپليكيش
برنامه كار ساده اي در پيش داريد، فايل مورد نظر را باز 

كنيد، روي گزينه Share و بعد Print ضربه بزنيد.
عكس ها

 Photos ــتفاده از اپليكيشن پرينت عكس ها با اس
ــاده است، فقط بايد روي دكمه Share ضربه  خيلي س
ــد. به كار  ــاب كني ــه Print را انتخ ــپس گزين زده س
ــت مي كند، اما براي  ــناد كفاي بردن اين روش براي اس
ــدازه، موقعيت، رنگ و... را  ــت ابتدا ان عكس ها بهتر اس
ــپس پرينت بگيريد. براي اين كار  ــي كردن و س بررس
ــن هاي پرينتر خود را نگاه كنيد، پرينتر اچ.پي،  اپليكيش
اپسون يا ديگر برندها فرقي نمي كند، بيشتر آنها كنترل 
ــما قرار مي دهند.  خوبي روي پرينت عكس در اختيار ش
ــما امكان انتخاب اندازه  مثال iPrint اپسون براي ش

ــيه  مورد نظر را  ــوع كاغذ، اندازه عكس و حتي حاش و ن
فراهم مي كند.

صفحات وب
ــت مثل اين است  ــافاري، درس پرينت در مرورگر س
ــه در Mail و Notes پرينت بگيريد. روي آيكون  ك
ــت. اگرهم  Share ضربه بزنيد و بعد نوبت Print اس
ــتيد فقط بايد دكمه Menu در سمت  كاربر كروم هس
ــپس Print و  ــاب كرده س ــوار آدرس انتخ ــت ن راس

AirPrint را گزينش كنيد.
اسناد ورد

ــاني  ــافت كه بتازگي به روزرس برنامه ورد مايكروس
ــكتاپش دارد،  ــياري به شريك دس ــباهت بس ــده، ش ش
 Print ــال گزينه ــوش نكنيد وقتي دنب ــن فرام بنابراي
ــن هاي آي.او.اس  ــياري از اپليكيش ــل بس ــتيد، مث هس
نمي توانيد در منوي Share  آن را پيدا كنيد، اما مانند 

ورد دسكتاپ آن را در منوي File خواهيد يافت.
ــنايي در گوشه سمت چپ  با ضربه روي آيكون ناآش
ــت پيكان Back مي توانيد  ــت در سمت راس باال درس
ــي داشته باشيد. دكمه Print را در  به آن منو دسترس
منوي دراپ دان مشاهده خواهيد كرد و بعد مانند پرينت 
در اپليكيشن هاي پاورپوينت و اكسل مايكروسافت كار 

خود را انجام دهيد.
پرينت هرچيز ديگر

ــن هاي  ــا اپليكيش ــم مطمئن ــه گفتي ــور ك همان ط
ــاي آي.ورك  ــل اورنت، زيرمجموعه ه ــي از قبي مختلف
و   iAnnotate PDF  ،Instapaper ــل،  اپ
ــن را در اختيار  ــت گرفت ــت  پرين Instapaper قابلي

كاربران قرار مي دهند.
ــتري  ــتيباني بيش ــا و پش ــد گزينه ه ــر مي خواهي اگ
ــيد، به لينك ــته باش ــاي قديمي تر داش ــراي پرينتره  ب
h t t p s : / / i t u n e s . a p p l e . c o m / )
u s / a p p / p r i n t c e n t r a l - p r o /
ــا ب ــد.  كني ــه  مراجع  (id426362921?mt=8 

ــت  ــش ماه اس ــه حدود ش  PrintCentral Pro ك
ــا، تقويم و حتي  ــده، مي توانيد تماس ه ــاني ش به روزرس

آيتم هاي كپي شده در كليپ بورد را نيز پرينت بگيريد.

چاپ تصاوير و متون از آيفون و آيپد

AirPrint يكي از 
فناوري هاي اپل است 
كه به شما كمك مي كند 
اسناد و تصاوير را از 
اپليكيشن هاي آي.او.اس و 
OS X با كيفيت باال و بدون 
نياز به دانلود يا نصب 
درايورها چاپ كنيد 
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آيا مى دانستيد؟

ــخه  ــد نس ــه مي داني ــور ك همان ط
ــتـــم عامل انــدرويد ــد سيس  جـــدي
ــد 5 معروف به آب نبات چوبي)   (اندروي
ــخه هاي  ــبت به نس تغييرات زيادي نس
ــتم عامل داشته است.  پيشين اين سيس
ــل توجه نيز  ــن تغييرات قاب ــي از اي يك
دكمه  دسترسي به فهرست برنامه هايي 
است كه بتازگي اجرا شده اند و همچنين 
ــش  ــت در نماي ــن فهرس ــرد اي عملك

برنامه هاي اخير است.
برخالف نسخه هاي پيشين اندرويد، 

براي دسترسي به فهرست برنامه هاي اخير در اندرويد 5 آيكوني را كه شبيه دو مستطيل در دل يكديگر 
باشد، پيدا نخواهيد كرد؛ زيرا اين آيكون براي هماهنگي بيشتر با ديگر آيكون هاي جديد آب نبات چوبي 
(آيكون دايره براي نمايش صفحه اصلي و آيكون مثلث براي برگشت به عقب) به شكل يك مربع ساده 
ــتي از برنامه هاي اخير در اختيار شما قرار خواهد  ــت.  با فشار روي آيكون مربع، فهرس ــده اس طراحي ش
گرفت. البته اين فهرست نيز دستخوش تغييراتي بوده و برنامه ها به صورت فهرستي روي هم قرار گرفته 
ــت بين برنامه ها حركت كنيد و با  ــما مي توانيد با حركت دادن فهرس ــما به نمايش در مي آيند. ش براي ش

فشار روي هر برنامه آن را فراخواني كنيد.
ــت اخير در حافظه  اندرويد نيز مي توانيد همچون گذشته از روش خارج  براي حذف برنامه ها از فهرس

كردن از صفحه و فشار روي آيكون بستن در باال سمت راست كمك بگيريد. 
ــود نبود گزينه  clear all براي بستن همزمان تمام  ــاهده مي ش تغيير ديگري كه در اين بخش مش

برنامه هاي فعال است.
ــويد، مربوط به ري استارت شدن دستگاه  ــايد در نگاه اول متوجه آن نش يكي ديگر از تغييراتي كه ش
ــت برنامه هاي اخير پاك  ــتارت شدن دستگاه، فهرس ــخه هاي پيشين اندرويد با ري اس ــت. در نس شماس
مي شد، اما در آب نبات چوبي اين فهرست حفظ مي شود و پس از ري استارت كردن دستگاه نيز مي توانيد 

با مراجعه به برنامه هاي اخير، نسبت به فراخواني مجدد هريك از آنها اقدام كنيد.

ــه  اينترنت تلفن همراه جزو موضوعات  اين روزها تعرف
خبرساز به شمار مي رود. تمام حرف و حديث هاى اين حوزه 
ــاي مصرفي كاربران  ــه هزينه اينترنت و كيلوبايت ه نيز ب
ــمند،  ــتگاه هاي هوش ــردد. عالوه بر موبايل و دس برمي گ
ــرعت ADSL نيز هنگام تهيه  كاربران اينترنت هاي پرس
سرويس هاي مختلف بايد به گزينه  ترافيك مصرفي توجه 
داشته باشند، زيرا گذر از حجم ترافيك خريداري شده براي 
سرويس، موجب قطعي آن شده و مجبور به خريد ترافيك 

اضافه مي شوند.
ــت داريد در مصرف ترافيك اينترنت صرفه جويي  دوس
ــرف ترافيك  ــراي كاهش مص ــي از روش ها ب ــد؟ يك كني
ــت؛ اما همان طور  ــتفاده از اينترنت اس اينترنت، كاهش اس
ــتفاده نكردن  كه مي دانيد صرفه جويي كردن به معناي اس
نيست. اگر مي خواهيد مصرفتان از اينترنت را كاهش ندهيد 
ــدا كند، از روش زير  ــما كاهش پي  ولي ترافيك مصرفي ش

كمك بگيريد:
ــر كروم را اجرا كرده و به لينك زير مراجعه  1 ـ مرورگ

كنيد:
http: /  / goo.gl / n0J7tl

2ـ  با كليك روي گزينه  Free و پس از آن انتخاب گزينه  
Add، افزونه  رايگان Data Compression Proxy را 

روي مرورگر نصب كنيد.
ــه، آيكون  ــب موفقيت آميز اين افزون ــس از نص 3 ـ پ
سبزرنگي در باال سمت راست مرورگر به نمايش درخواهد 
ــي به  ــد هنگام دسترس آمد. چنانچه اين آيكون فعال باش
ــرورهاي پراكسي گوگل متصل  سايت هاي مختلف، به س

ــون كاهش حجم تصاوير  ــده و عمليات  مختلفي همچ ش
روي صفحاتي كه براي شما باز مي شوند صورت مي گيرد. 
ــما تا حد زيادي  به اين ترتيب ترافيك مصرفي اينترنت ش

كاهش مي يابد.
ــت كه  ــده اس ــكلي طراحي ش توجه: اين روش به ش
ــن ازجمله  ــايت هاي نيازمند ورود ام ــه س ــگام ورود ب هن
سرويس هاي اينترنت بانك يا درگاه هاي پرداخت آنالين، 
سرويس پراكسي به طور خودكار غيرفعال شده و دسترسي 
مستقيم و بدون واسطه  شما به اين سايت فراهم مي شود. 
ــايت هاي هميشگي، سرويس  در ادامه با ورود مجدد به س
ــازي روي صفحات وب  ــات فشرده س ــده و عملي  فعال ش

اعمال مي شود.
نكته: چنانچه آدرس زير را در نوار آدرس مرورگر وارد 
ــده،  ــد اطالعات خوبي از حجم صفحات بارگذاري ش كني
ــزان ترافيك  ــازي و مي ــات پس از فشرده س حجم صفح

صرفه جويي شده در اختيار شما قرار خواهد گرفت:
chrome://net-internals/#bandwidth

براي فعال سازي قابليت صرفه جويي در مصرف ترافيك 
ــه اندرويد و ــمند مجهز ب ــتگاه هاي هوش  اينترنتي در دس
ــپس روي  ــد مرورگر كروم را اجرا كنيد. س  آي.او.اس  باي
آيكون منوي اصلي كه به شكل سه خط افقي است، فشار 

داده و Settings را انتخاب كنيد.
ــرده و روي  ــكرول ك ــه پايين اس ــپس صفحه را ب س

Bandwidth فشار دهيد.
ــال  ــه  Reduce Data Usage را فع ــگاه گزين آن

كنيد.

صرفه جويي در ترافيك مصرفي اينترنتآخرين برنامه هاي آب نبات چوبي
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زندگى همراه

مريم محمد بيكي فراهاني

ــتگاه هاي هوشمند اپل همچون  ــياري از كاربراني كه دس بس
ــان را نيز با استفاده از ابزار  آيپد و آيفون دارند، متون موردنظرش
پيش فرض اين سيستم  عامل ايجاد مي كنند. ايجاد اين فايل هاي 
متني و مشاهده  آنها در ديگر دستگاه هاي مجهز به سيستم عامل 
ــته باشيد  ــكلي ندارد، اما زماني كه قصد داش آي.او.اس هيچ مش
اين محتواي متني را با ايميل براي افراد ديگر ارسال كنيد يا آن 
ــدوز منتقل و چاپ كنيد،  ــتم عامل وين را به رايانه  مجهز به سيس
ــد كه يكي از شايع ترين  ــكالت بسياري مواجه خواهيد ش با مش
ــتيباني نكردن از فرمت pages در ويندوز و به نمايش  آنها پش
ــده در اين  ــي و ديگر محتواي ايجاد ش ــدن محتواي متن درنيام

فرمت است.
تا به  حال چند بار به اين مشكل برخورده ايد و راه حل مناسبي 
ــكل و مشكالت مشابه آن  براي رفع آن پيدا نكرده ايد؟ اين مش
ــت. اين  ــرويس آنالين CloudConvert قابل حل اس با س
ــرويس، امكان تبديل فرمت هاي مختلف را به صورت آنالين  س
در اختيار شما قرار مي دهد و مي توانيد در زماني كوتاه بدون نياز 
به هيچ گونه نرم افزار اضافه، فايل هاي خود را از فرمتي به فرمت 

ديگر تبديل كنيد.
ــتيباني شده با اين سرويس نيز فرمت  يكي از فرمت هاي پش
ــما مي توانيد آن را به فرمت هاي ديگري  ــت كه ش pages اس
ــل  ــون txt، doc، docx، pdf، jpg، png و... تبدي همچ

كنيد.

 docs به pages ــي به سرويس تبديل فرمت براي دسترس
به لينك زير مراجعه كنيد:

https: /  / cloudconvert.com / pages-to-docx
ــل موردنظر را از  ــك روي Select file، فاي ــا كلي ــه ب در ادام
ــك رايانه  خود آپلود كنيد يا با كليك روي عالمت پيكان  هارد ديس
 Add ــك از گزينه هاي ــه و انتخاب هر ي ــك كنار اين گزين كوچ
 from URL، Choose from Dropbox، hoose
 Choose from OneDrive و from Google Drive
ــرويس  ــل موردنظر از آدرس اينترنتي، س ــبت به فراخواني فاي نس

دراپ باكس، گوگل درايو يا وان درايو اقدام كنيد.
ــخص كردن فرمت  در نهايت پس از انتخاب فايل مبدا و مش
ــك روي Start Conversion عمليات  ــا كلي ــر، ب موردنظ
 Download ــك روي ــان با كلي ــده و در پاي ــل آغاز ش تبدي

مي توانيد فايل تبديل شده در فرمت جديد را دانلود كنيد.
ــل  تبدي ــت  قابلي  CloudConvert ــرويس  س توجـه: 
فرمت هاي مختلفي همچون فايل هاي فشرده، فايل هاي صوتي، 
ــناد متني، كتاب هاي الكترونيك، فونت ها،  نقشه هاي Cad، اس
تصاوير، پرزنت ها، صفحات گسترده و فهرست ها همچون اكسل، 
ــايت ها را در  ــور، فايل هاي ويدئويي و وبس ــر بُرداري وكت تصاوي

اختيار شما قرار مي دهد.
ــتفاده از اين سرويس و مشاهده  فهرست فرمت هاي  براي اس

پشتيباني شده با آن مي توانيد از لينك هاي زير كمك بگيريد:
https: /  / cloudconvert.com
https: /  / cloudconvert.com / formats

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

سنجش خطرات امنيتي برنامه هاي اندرويدي
ــت. افشاگري هاي ادوارد اسنودن موجب  اين روزها امنيت يكي از پر تكرارترين واژه هاس

شد هر كاربري به اين فكر كند چه كسي، چه اطالعاتي را از كجا سرقت مي كند.
با توجه به اين موارد، يكي از بهترين ابزارها براي سرقت اطالعات كاربران دستگاه هاي 
ــتر كاربران از آنها استفاده كرده و اطالعات مهم و خصوصي خود  ــمندي است كه بيش هوش

را در آنها ذخيره مي كنند. 
ــتگاه هوشمند خود نصب مي كنند، احتمال يك  از ميان برنامه هايي كه كاربران روي دس
ــتگاه  ــوس افزار وجود دارد. پس اين احتمال وجود دارد كه در هر دس يا چند بدافزار يا جاس
ــوس براي سرقت اطالعات خصوصي نصب شده باشد و كاربر  ــمند يك بدافزار يا جاس هوش

اطالعاتش را دو دستي تقديم اين سارقان كند.
ــك هاي امنيتي را كه  ــت مي دهيد و قصد داريد ريس ــر به امنيت اطالعات خود اهمي اگ
ــي كنيد،  ــه همراه دارند، دقيقا بررس ــما ب ــتگاه ش نرم افزارهاي مختلف اندرويدي براي دس

پيشنهاد مي كنيم از سرويس آنالينPrivacy Grade كمك بگيريد.
ــاي منحصر به فرد  ــتفاده از روش ها و الگوريتم ه ــا اس ــرويس Privacy Grade ب س
ــي كرده و نتيجه را در قالب  ــان بررس خود خطرات امنيتي نرم افزارها را باتوجه به عملكردش
امتيازاتي به صورت A+، A، B، C و D به شما نشان مي دهد. امتياز +A كمترين ريسك 

امنيتي و امتياز D بيشترين خطر امنيتي را دارد.
ــي به پيام هاي كوتاه و ايميل يا  براي مثال چنانچه يك نرم افزار چراغ قوه داراي دسترس
ــبكه باشد، يك خطر امنيتي به شمار مي رود؛ زيرا هيچ لزومي براي دسترسي اين نرم افزار  ش

به بخش هاي مورد اشاره وجود ندارد.
ــايت  privacygrade.org   مراجعه و  ــرويس مي توانيد به س ــتفاده از اين س براي اس
ــاص يافته به آن را  ــتجو وارد كنيد تا امتياز اختص ــزار موردنظرتان را در كادر جس ــام نرم اف ن

مشاهده كنيد.

ــي هاي  ــزار Flashlight ـ   Torch LED Light از دسترس ــد نرم اف ــا مي داني آي
ــبكه، ضبط صدا، ثبت عكس و فيلم، ثبت موقعيت  ــي كامل به ش مختلفي همچون دسترس

مكاني، دسترسي و ويرايش محتواي رسانه ذخيره ساز يو. اس. بي و... برخوردار است؟
 Fruit Ninja Free, جالب است بدانيد بازي هاي معروف و محبوب ديگري همچون

Jetpack Joyride نيز ريسك امنيتي باال و امتياز D دارند.

Homescreen :عنوان نرم افزار
سيستم عامل: آي.او.اس 7/1 و باالتر

ــاي همراه و  ــراي تلفن ه ــياري ب ــاي بس نرم افزاره
ــده اند.  ــتم عامل آي.او.اس طراحي ش ــوص سيس بخص
همان طور كه مي دانيد وقتي نرم افزاري طراحي شود و در 
فروشگاه محصوالت اپل قرار گيرد، فقط تعريف و تمجيد 

از آن برنامه در متن معرفي نرم افزار عنوان مي شود.
ــاي جديد و  ــال برنامه ه ــت  دنب گاهي ممكن اس
ــيد و خودتان هم ندانيد دقيقا چه چيزي  مناسبي باش
مي خواهيد. در اين شرايط نوعي تقلب كردن مي تواند 

مفيد باشد.

ــب  ــاي نص ــت برنامه ه ــه فهرس ــردن ب ــگاه ك ن
ــنايانتان و  ــتان و آش ــده در تلفن هاي همراه دوس ش
ــا آنها ممكن  ــتفاده ب ــاي مورد اس ــاهده  برنامه ه مش
ــم ذهنيتي از آنها  ــت برنامه هايي را كه خودتان ه اس
ــته ايد، به شما معرفي كند و موجب شود شما نيز  نداش

آنها را روي دستگاه خود نصب كنيد.
ــت داريد بدون نياز به سرك كشيدن به گوشي  دوس
دوستان و آشنايانتان به فهرستي از برنامه هاي نصب شده 

روي صفحات نمايش ديگر كاربران دسترسي يابيد؟
ــت  ــتراك گذاري فهرس ــوص اش ــان درخص نظرت
ــده روي گوشي خودتان با ديگر  برنامه هاي نصب ش
ــما نيز برنامه اي را نصب  ــايد ش ــت؟ ش كاربران چيس

كرده باشيد كه ديگران از وجود آن بي اطالع باشند.
نرم افزار Homescreen با عملكرد بسيار ساده، 
ــده است.  اما كاربردي براي انجام اين كار طراحي ش
پس از نصب اين نرم افزار و اتصال آن به كاربري خود 
ــرويس توئيتر، تصويري از فهرست برنامه هاي  در س

ــما با ديگر كاربران به  ــتگاه ش ــده روي دس نصب ش
homescreen.اشتراك گذاشته مي شود و از لينك

ــترس همگان  is / YourTwitterName در دس
ــاي عبارت  ــيد به ج ــته باش قرار مي گيرد. توجه داش
ــما در  ــري ش ــام كارب YourTwitterName ن

سرويس توئيتر قرار مي گيرد.
homescreen. ــايت همچنين با مراجعه به س

ــده از سوي  ــتراك گذاري ش is مي توانيد به تصاوير اش
ديگر كاربران دسترسي داشته باشيد و با حركت نشانگر 
ــه نيز ميزان محبوبيت و  ــاوس روي آيكون هر برنام م
ــوي كاربران براي شما به نمايش  نصب آن برنامه از س

درمي آيد. (لينك حساس به حروف كوچك و بزرگ)
http: /  / goo.gl / oo0Mxf

ــه برنامه هايي در  ــتيد بدانيد چ ــكاو هس اگر كنج
ــتگاه هاي  ــداد نصب روي دس ــترين تع مجموع بيش
ــف را دارند مي توانيد به لينك زير مراجعه كنيد.  مختل
ــت كه به طور  ــارغ از برنامه هايي اس ــت زير ف فهرس

ــتم  عامل آي.او.اس وجود دارد و  پيش فرض در سيس
ــتر كاربران در سراسر دنيا  ــان مي دهد بيش بخوبي نش
ــمند يا تبلت خود  ــه برنامه هايي روي تلفن هوش از چ

استفاده مي كنند:
http: /  / homescreen.is / top-apps
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تالش

رامين فتوت

ــده است.» اگر اين  ــي براي كاري ساخته ش «هر كس
ــخصي كه در مسير درست  ــته باشد، ش جمله صحت داش
حركت كند، مي تواند به انسان بزرگي تبديل شود؛ اما اين 
ــتر افراد رخ نمي دهد و كمتر پيش مي آيد  اتفاق براي بيش
فردي، كاري را انجام دهد كه با تمام وجود به آن عالقه مند 
باشد. با اين حال كامرون رابرتسون خوش شانس بود كه در 

مسيري قدم گذاشت كه بايد مي رفت.

ايده 
ــت؛ وسيله  ــگري داش كامرون از كودكي روحيه كاوش
ــرد، طي مدت  ــه او را جلب مي ك ــه توج ــي ك الكترونيك
ــد تا كامرون از طرز كار و قطعات  كوتاهي تكه تكه مي ش
ــر دربياورد. اين عالقه در او ماند تا سال ها بعد موج  آن س
فناوري هاي نوين از راه رسيد و با اينترنت آشنا شد. پس از 
ورود به دانشگاه، با وجود رشته متفاوتي كه در آن تحصيل 
مي كرد، عالقه به فناوري و اشتياق به خلق يك محصول 
ــا يكي از صميمي ترين  ــو، چنان برايش جذاب بود كه ب ن
دوستانش، تيمي دو نفره براي ساخت يك نرم افزار تشكيل 
ــت، اما هكر نبود، به  داد. كامرون خلق و خوي هكري داش
ــه خصوصيات يك هكر  ــنايي با پاول ك همين دليل آش
ــت، كامرون را شيفته خود كرد. آشنايي با  تمام عيار را داش

ــد او خودش را پيدا كند و به فكر  پاول باعث ش
ابداع يك وسيله بيفتد.

او نمي خواست راه شركت هاي نوپاي ديگر 
ــقش به  ــد. كامرون با توجه به عش را طي كن
سخت افزار و اين كه مي خواست كاري متفاوت 
از ساخت يك نرم افزار يا اپليكيشن انجام دهد، 
ــخت افزاري  ــك قطعه س ــد ي ــت باي  مي دانس

توليد كند.
ــه هاي طوالني بين آنها برگزار شد و  جلس
ــفارش پيتزا بود.  ــه آن دكمه اي براي س نتيج

ــفارش  ــار آن پيتزا س ــاختند كه با فش آنها يك كليد س
داده مي شد و به در خانه فرد ارسال مي شد. نمونه اوليه 
ــي را جلب نكرد و آن پروژه  ــد، اما نظر كس ــاخته ش س
ــه هاي بيشتري برگزار شد  ــرفتي نداشت. جلس هم پيش
ــن كه گروه به اين  ــد، تا اي و ايده هاي زيادي مطرح ش
نتيجه رسيد روي ايده يك حسگر دود كار كند تا هنگام 

نياز براي فرد پيامك ارسال كند.

ــده بود  ــت و دلگرم كنن ــده مثب ــن اي ــتقبال از اي اس
ــتم را  ــن فكر افتاد اين سيس ــن كه كامرون به اي تا اي
ــتفاده كند.  ــد و از آن روي در اس ــترش ده ــي گس كم
ــمند بود كه به  ــاخت يك قفل هوش در واقع هدفش س
ــوان آن را از راه دور كنترل  ــود و بت ــت وصل ش اينترن
ــتانش  ــرد. كامرون با مطرح كردن اين ايده بين دوس ك
ــت توجه آنها را جلب كند و سنگ بناي الكيتران  توانس

(Lockitron) را بگذارد.

تالش
ــراي كامرون بااهميت بود كه  ايده جديد به قدري ب
به صورت جدي كار را شروع كردند. نمونه هاي اوليه اي 
ساختند و آن را به افراد و شركت هايي كه مي شناختند، 
ــود، اما براي كار جدي  ــتقبال مثبت ب معرفي كردند. اس
به منابع جدي نياز بود. ابتدا كامرون با سرمايه شخصي 

نمونه هايي را مي ساخت كه براي فروش آنها بايد رقمي 
پايين تر از قيمت تمام شده تعيين مي كرد. اين كار ابتدا 
ــي كار رونق گرفت،  ــود، هرچند پس از مدت ــان آور ب زي
ــي صحيح براي برپايي يك شركت نوپا نبود و  اما روش

برگشت مالي پيش بيني شده را نداشت.
ــا توجه به اين موضوع، كامرون تصميم گرفت يك  ب
ــرمايه گذار را جلب كند تا در مدت كوتاهي پول زيادي  س

ــاي كارآفريني به اين نوع  ــود. در دني به پروژه تزريق ش
سرمايه گذار، اصطالحا سرمايه گذار فرشته گفته مي شود 
ــتارت آپ مي ماند.  ــد گنجي براي اس ــه يافتن آن مانن ك
ــايت  ــتارتر، س ــتجو بود كه با كيك اس او بي وقفه در جس
جمع آوري اعانه آشنا شد. بي درنگ با تهيه فيلمي از شرح 
ايده آن را روي سايت گذاشتند و به انتظار جمع آوري پول 
نشستند. انتظار شيرين براي جذب سرمايه با حذف شدن 
ايده از روي سايت به داليل نامعلوم به كابوسي تلخ براي 

كامرون و تيمش بدل شد.
كامرون فكر كرد اگر بتواند ارتباطي مستقيم با يكي 
از اعضاي كيك استارتر برقرار كند، مي تواند الكيتران را 
دوباره احيا كند. اين كار انجام شد، اما نتيجه اي نداشت 
و تيم را به كمك گرفتن از ديگر سايت هاي جمع آوري 
اعانه سوق داد. پس از كمي تحقيق و مشاوره، كامرون 
در تصميمي بلندپروازانه كل نظريه كمك گرفتن از اين 
ــايت ها را كنار گذاشت و تصميم گرفت  نوع س

خودشان اين كار را انجام دهند.
ــه هدايت كامرون  ــم كوچك الكيتران ب تي
ــاي خود را  ــايت زيب ــد و وبس ــت به كار ش دس
ــتان خود را براي  ــي كرد. آنها ايده و داس طراح
ــخي  ــتادند، اما پاس ــف فرس ــانه هاي مختل رس
ــايت پربازديد  دريافت نكردند. درنهايت يك س
ــخ داد و الكيتران  ــا پاس ــه ايميل آنه خبري ب
ــال آن ويدئويي را كه  ــي كرد و به دنب را معرف
ــاخته بودند، در شبكه هاي  براي معرفي ايده س
اجتماعي پخش كردند. بيش از سه برابر رقمي كه براي 
ــدازي ايده تخمين زده بودند، يعني 500 هزار دالر  راه ان
ــد و گسترش خبر در رسانه هاي ديگر در نهايت  جمع ش
ــتفاده از اين  ــون دالر نصيب كامرون كرد. اس 3   /   2 ميلي
ــد كارها  ــول زيادي نصيب ايده كرد و باعث ش روش، پ
ــكل اين بود كه برنامه ريزي مثل  سرعت گيرد، اما مش
ــود،  ــايت جمع آوري اعانه حاصل مي ش آنچه با يك س

پيش نمي رفت.
ــود، اما توليد انبوه  ــده ب پول مورد نياز جمع آوري ش
ــدي مواجه بود.  ــك چالش ج ــران همچنان با ي الكيت
ــت توليد در آمريكا صورت بگيرد،  كامرون دوست داش
ــر هم كردن  اما گردآوري تمام قطعه هاي مورد نياز و س
ــتمزدهاي كارگران،  ــا در يك مكان و همچنين دس آنه
اين كار را تقريبا غيرممكن كرد. به همين دليل او عازم 

چين شد تا در آنجا توليدكننده خود را بيابد.
ــتفاده از قدرت  ــران اس ــوه الكيت ــس از توليد انب پ
ــاياني به پيشبرد پروژه  ــبكه هاي اجتماعي كمك ش ش
ــماره ويژه اي با عنوان  ــرد. آنها به خريداران اوليه، ش ك
شماره حمايت كننده دادند و از آنها خواستند شماره خود 
را در شبكه اجتماعي توئيتر به  اشتراك  بگذارند. اين كار 
ــبكه شد كه در آن  باعث تعداد زيادي توئيت  در اين ش
افراد شماره خود را به ديگران اعالم مي كردند. همه اين 
ــانه اي، كمك كرد الكيتران  ــا در كنار حمايت رس راه ه

بيشتر بين مردم شناخته شود.

آينده
اكنون الكيتران به شركت نسبتا بزرگي تبديل شده 
ــر گذاشته و روي  ــيس را پشت س كه مراحل اوليه تاس
ــت مي كند.  ــدي محصول فعالي ــخه هاي بع اصالح نس
ــتفاده از  ــه كارآفرين هاي جوان اس ــرون ب توصيه كام
ــخت افزار  ــاز و فعاليت در حوزه س ــن ب ــاي مت پلتفرم ه

است.

الكيتران چيست؟
الكيتران يك گجت جمع و جور به اندازه تلفن همراه 
ــود. اين قفل  ــتگيره در نصب مي ش ــت كه روي دس اس
به گونه اي ساخته شده كه بتوان از آن روي هر نوع دري 
استفاده كرد. باتري الكيتران مي تواند تا شش ماه دوام 
ــز اخطاري را براي كاربر  ــدن ني بياورد، پيش از تمام ش
ــال مي كند. درون قفل از بلوتوث كم مصرف همراه  ارس
ــده كه دو نوع كاربري  ــتفاده ش با ارتباط وايـ  فاي اس
را در اختيار مصرف كننده قرار مي دهد. شخص مي تواند 
اپليكيشن مخصوص الكيتران را روي تلفن همراه خود 
ــدن به در فقط با لمس تلفن،  نصب كند تا با نزديك ش
ــا از راه دور به كمك اينترنت اين كار  ــل را باز كند ي قف

را انجام دهد.
ــن اين قفل كه براي هر دو سيستم عامل  با اپليكيش
ــده، مي توان كليد مجازي  اندرويد و آي.او.اس تهيه ش
ــت  ــاي خانواده به اشتراك گذاش ــتان و اعض براي دوس
ــدن در مطلع شد. تاكنون  ــته ش و همچنين از باز و بس
نمونه هاي متعددي قفل هوشمند ساخته شده  است، اما 
مي توان اين محصول را يكي از موفق ترين نمونه هايي 
توصيف كرد كه توانسته از لحاظ تجاري و كسب سهم 

چشمگيري از بازار موفق باشد.

ــمت نظرات  همان طور كه در صفحه تالش كليك 496  اعالم كرديم در اين قس
شما همراه نكاتي مفيد و خواندني براي آغاز عملي كردن يك ايده در فضاي آي.تي 
كشور چاپ مي شود. پيش از هر چيز خواهشمنديم نظراتي را كه برايمان مي فرستيد 
ــي تايپ كنيد و حتما نام، نام خانوادگي و اسم شهر يا شهرستان محل  با حروف فارس
سكونت  خود را نيز انتهاي آن قرار دهيد. در مورد جواهر هوشمند كاف كه مقاله آن در 
كليك 495 چاپ شد، پرسيده بوديد آيا مي توان اين وسيله را در صورت به سرقت رفتن 
پيدا كرد؟ در پاسخ بايد گفت بله، همان طور كه در مقاله هم عنوان شد جواهرات كاف 
مي توانند با يك ارتباط زنجيره اي با همتايان خود، ارتباط برقرار كرده و مكان دقيق را 
براي صاحب خود بفرستند. همچنين خوانندگان بسياري در مورد سايت هاي جمع آوري 

اعانه كه در مقاله ها به آن اشاره مي كنيم پرسيده اند و طرز كار آنها را جويا شده اند. در 
پاسخ به اين پرسش پيش از هر چيز بايد به مفهوم «جمع سپاري» بپردازيم. در حقيقت 
ــده اند كه در آن براي پيشبرد كارها  ــايت ها بر پايه تفكر جمع سپاري بنا ش اين نوع س
ــتفاده مي شود. براي مثال يك كارخانه توليد خودرو همه قطعات  از نيروي جمعي اس
مورد نياز را خود به  تنهايي نمي سازد. خودروساز، بسياري از قطعات مورد نيازش را به 
سازنده هاي كوچك تر سفارش مي دهد و از قدرت جمع كمك مي گيرد تا يك محصول 
را آماده كند. همين مدل در استارت آپ ها نيز اجرا مي شود و كارآفرين هاي جوياي نام 
به جاي جستجو و متقاعد كردن يك سرمايه گذار به سايت هايي متوسل مي شوند كه 
ــردم را به حمايت و كمك مالي به پروژه هاي خالقانه دعوت مي كند. عملي كردن  م
ــت، از طرف ديگر مساله اعتماد نيز وجود دارد، ولي  ــيار دشوار اس ايده ها به تنهايي بس

سايت هاي جمع آوري اعانه با اعتبار خود اين امر را با سهولت ميسر مي كنند. 

نظرتان در مورد اين ايده چيست؟ پيشنهادها 
و انتقادهاي خود را درباره تالش اين هفته با 
ما در ميان بگذاريد. كليك حرف هاي شما را 
به گوش كامرون رابرتسون مي رساند. شايد 
در آينـده اي نه چنـدان دور يكـي از اعضاي 
طرح او شـديد. عالوه بر اين،  كليك دسـت 
افرادي را كه توانسـته اند ايـده دانش بنيان 
خـود را در فضـاي آي.تي به يك كسـب و 
كار تبديـل كنند، به گرمي مي فشـارد. ما را 
از شـنيدن تالش هاي خود محـروم نكنيد، 

كليك بي صبرانه منتظر شماست!
شماره پيامك: 300011226 
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2 عنوان ديگر براي سازنده  
 Wasteland 2

ــيك به گوش  ــاي كالس ــواداران نقش آفريني ه ه
ــط با ــركت هاي مرتب ــند؛ Roxy Friday، از ش  باش

دو  ــام  ن ــي  بتازگ  InXile Entertainment
ــت. ــي نيمه كاره را براي خود ثبت كرده اس  نقش آفرين

ــت  ــان تيمي اس InXile Entertainment هم
ــيك  ــتراتژي باال به پايين كالس ــه نقش آفريني /  اس ك

Wasteland 2 را بازسازي كرد.
ــيده،  ــيك كه به ثبت رس يكي از اين بازي هاي كالس
Meantime نام دارد. مين تايم اواخر دهه  80 به دست 
ــق Fallout در حال توليد  تيم Interplay، نوابغ خال
بود. اين بازي قرار بود يك نقش آفريني با تم سفر در زمان 

باشد، اما به دليل مشكالت مالي هيچ گاه كامل نشد.
دومين نام هم متعلق به بازي Van Buren است. 
ــتمين رئيس جمهور آمريكا، نام  سواي اشتراكش با هش
 Black Isle ــم رمز استوديوي اين بازي در اصل اس
ــه تيم از هم  ــال 2003 ك ــراي Fallout 3 بود. س ب

پاشيد، اين بازي هم به حالت تعليق درآمد.
ــدن اين دو عنوان فقط  ــدن يا نش ــاخته ش اكنون س
ــازي  ــت، اما مي دانيم InXile در بازس در حد گمانه اس
ــيك ها سابقه  روشني دارد. سال 2012 اين تيم نام  كالس
Torment را ثبت كرد، سپس از طريق كيك استارتر 
 Torment: Tides of Numenera براي عنوان
ــوان به نوعي وارث بازي  كمك مالي جمع كرد. اين عن
ــن  ــود. بنابراي Planescape: Torment (1999) ب
ــه اين دو بازي نيز از  ــتدالل كرد ك مي توان اين طور اس

طريق كيك استارتر پا خواهند گرفت.
گفتني است Wasteland 2 عالوه بر فروش باال 

مورد تحسين منتقدان نيز قرار گرفته است.

 Dying Light"
با 60 فريم برثانيه

ــت /  بقا كه  ــبك وحش بازي Dying Light در س
در استوديوي تكلند (Tecland) در دست توليد است، 
ــت با 60 فريم در ثانيه و رزولوشن 1080p اجرا  قرار اس
ــود. آقاي ماچيه بينوسكي، طراح ارشد بازي، در سايت  ش
اجتماعي Ask.fm به تعدادي پرسش در رابطه با بازي 

پاسخ داد و يكسري از ويژگي هاي آن را معرفي كرد.
ــت اين بازي كه به نوعي فرزند ناتني سري  قرار اس
ــي رود، تاكيد  ــمار م بازي هاي Dead Island به ش
ــته باشد.  ــتجو و يافتن تجهيزات داش خاصي روي جس
ــد از خريدهاي درون  ــال بازيكنان مي توانن ــن ح در عي
ــتفاده كنند. همچنين در اين مصاحبه  برنامه اي هم اس
ــه  بازي به دليل داشتن  ــد قسمت هايي از نقش تاكيد ش
ــوده و بايد  ــترس نب ــتان، از ابتدا در دس ــش در داس نق
ــطح  ــتم ارتقا و س آنها را به مرور باز كرد. راجع به سيس
ــتن  ــد كه با وجود حد داش بازيكن هم اين طور گفته ش
ــازنده ها اراده  ــد و س اين مراحل، هر زمان كه الزم باش
ــاال برده و مهارت هاي  ــطوح را ب كنند، مي توانند حد س
ــه بازي اضافه كنند. اين بازي اواخر دي براي   تازه اي ب

Playstation4 ،XOne و PC به بازار مي آيد.

خبر داغ

سياوش شهبازي

ــتون هاي  ــري بازي هاي Uncharted جزو س س
ــي رود. اين  ــمار م ــوني به ش ــاري س ــاي انحص بازي ه
ــري بازي هاي  ــازندگان سابق س ــت س  فرنچايز به دس
 Naughty Dog ــي Crash Bandicoot، يعن
ساخته شده است. آنها كه اخبار استوديوهاي بازيسازي را 
دنبال مي كنند، خوب مي دانند معموال پرش يك استوديو 
ــبك ديگر (در اين مورد از يك پلتفرمر  ــبكي به س از س
كارتوني صرف، به يك عنوان جدي تلفيقي با داستان و 
گيم پلي پيچيده) عاقبت خوشي ندارد، اما ND با موفقيت 
ــي از به يادماندني ترين  ــرون آمد و يك ــن آزمون بي از اي
ــي  ــه اي، يعن ــاي رايان ــخ بازي ه ــخصيت هاي تاري  ش
ــوش ذوق معرفي كرد. از  ناتان دريك را به گيمرهاي خ
ــه قسمت مرجع براي كنسول PS3 و يك  اين بازي س
عنوان جانبي براي PSP Vita عرضه شد و با اين چهار 
عنوان پرونده اش در نسل هفتم بسته شد. حدود يك سال 
ــمت مرجع اين سري بازي براي  از معرفي چهارمين قس
PS4 مي گذرد و بتازگي ويدئويي ديدني از گيم پلي و روند 

بازي منتشر شده است.
ــال ها از ماجراجويي ناتان مي گذرد. گذشته اش او  س
ــري ماجراها، پاي او به يك  ــا نمي كند و طي يكس را ره

ماجراجويي اساسي باز مي شود. گويا دسيسه اي ايجاد شده 
كه گره آن فقط به دست ناتان باز مي شود.

ــيال  ــا تاكيد بر موقعيت س ــده ب ــر ش ويدئوي منتش
ــن از  ــود. دوربي ــاز مي ش ــودن آغ (Real-Time) ب
ــه جنگلي ديدني و پر جزئيات زوم اوت مي كند و  پس زمين
ــد. گويا ناتان در جستجوي كسي  به چهره ناتان مي رس
ــت. دوربين روي دريا دقيق مي شود. طراحي كلي آب  اس
ــا محيط هارموني دارد، اما هنوز از آن انقالب نويد داده  ب
شده جابه جايي نسل ها اثري نيست. پس زمينه ها واقعا زيبا 
و ديدني بوده و افق مغرب واقعا چشم را اسير خود مي كند. 
دوربين كه مي چرخد تازه متوجه تندي نظر خود مي شويم. 
ــه طرز تكان دهنده اي زيبا  بافت ها و طراحي صخره ها ب
ــت، به طوري كه اگر لحظه اي فيلم را متوقف  درآمده اس
كنيد، احساس مي كنيد با صحنه اي فتورئال روبه رو هستيد 

(تصويري كه از فرط واقع نمايي به واقعيت مي زند).
ــود كه پيش از چرخيدن،  ــپار غاري مي ش ناتان رهس
ــت. به محض ورود فندكش را  ــرش قرار داش ــت س پش
ــت كه نورپردازي بازي بيش از  ــن مي كند. اينجاس روش
پيش خودنمايي مي كند. همه چيز آن طور كه بايد و شايد 
قابل تشخيص است. قطعا از نظر فني، نورپردازي عنواني 
مانند «خباثت درون» به آنچه در اينجا ديديم برتري دارد، 
ــك كار نورپردازي اين عنوان هم با استادي  اما بدون ش

انجام شده است.
ناتان با پرشي خود را به صخره روبه رويش مي رساند 
و لبه آن را گرفته و باال مي رود. با وجود ورود به نسل بعد 
و اين كه مدت ها از تثبيت سري آنچارتد به عنوان يكي 
از پيشتازان موشن كپچر در صنعت گيم مي گذرد، هنوز 
هم شاهد مقداري تصنع در تعامل شخصيت با محيط و 

ضعف اثر در تبديل نرم انيميشن ها هستيم.
پس از برخورد با اسكلت به ديوار ميخ شده يك دزد 
ــمت  دريايي، ناتان راهش را ادامه مي دهد. در اين قس
ــبت به محيط  ــاهد عكس العمل جالب ناتان نس هم ش
ــتيم. گشت و گذار ناتان در  و ديالوگ هاي بامزه اش هس

 مجيد رحماني

آيا مي دانستيد بازي  كارتي ويندوز پرمخاطب ترين 
ــغول  ــت و هر روز خيلي ها مش ــوان كژوال دنياس عن
ــال بازي هاي  ــتند؟ به هر ح ــازي هس ــام اين ب انج
ــرض ويندوز براي عده اي جذابيت هاي خاص  پيش ف
ــد ويندوز XP يك  ــودش را دارد. اگر يادتان باش خ
ــت كه در آن بايد يك  بازي پينبال خيلي جالب داش
ــز بازي قرار  ــك اهرم هايي كه در مي ــوپ را به كم ت
داشت، در روند بازي نگه مي داشتيد و امتياز بيشتري 
ــب مي كرديد. بعد از آن من ديگر بازي هاي اين  كس
ــبك را كنار گذاشتم و در جريان آنها نبودم تا اين  س
ــركت  كه با عنوان Rollers of the Realm ش
Atlus آشنا شدم. كليت گيم پلي بازي همين پينبال 
ــازنده با خالقيت خود عناصري  ــت، اما شركت س اس
ــازي قرار داده كه آن را  ــبك ها را نيز در ب از ديگر س

لذتبخش كرده است.
ــه در بهترين  ــبك ك ــالف بازي هاي اين س برخ
حالت از يك تم يا موضوع ميز به عنوان داستان بهره 
مي گيرند، در اينجا با يك داستان ماجراجويي همراه 
هستيم. شخصيت اصلي بازي، دختركي راهزن است 
ــخصي عازم يك  ــگش براي كاري ش ــه همراه س ك
ــه رخ مي دهد بايد  ــود، اما در اتفاقي ك ــتا مي ش روس
ابتدا با نيروهاي پادشاهي سپس يك نيروي جادويي 

ــرزمين را دارد، مقابله كند. او در  ــه قصد نابودي س ك
ــخصيت هاي ديگري نيز در  اين راه تنها نيست و ش
ــه آن مي پيوندند. تمام  ــتان به مرور ب مقاطعي از داس
ــكل توپ هاي بازي هستند، منتها  شخصيت ها به ش
ــه   ــاي منحصر به فردي دارند. نقش ــاد و ويژگي ه ابع
ــه هر كدام  ــت ك ــامل پنج منطقه  كلي اس ــازي ش  ب
ــن 9 - 5 مرحله دارند، ولي از آنجا كه هدف تمام  بي
ــت چند دقيقه در  ــان نيست، ممكن اس مراحل يكس
ــپري كنيد و ديگر مراحل بخش را در  يك مرحله س

نصف آن زمان تمام كنيد.
ــهرهاي  مراحل، تم هاي مختلفي مثل مزرعه و ش
ــتايي، قلعه، سياهچال و جنگل دارد كه گرچه از  روس
لحاظ گيم پلي نمي شود گفت چالش هاي مخصوص 
ــد بازي  ــر خاصي در رون ــا تغيي ــود را دارند ي ــه خ ب
ــري و رنگ بندي،  ــي از نظر هن ــام مي دهند، ول انج
ــيده اند. در هر مرحله  ــوع قابل قبولي به بازي بخش  تن

با توجه به وسعت، تعدادي اهرم براي هدايت توپ ها 
وجود دارد و تعدادي مسير كه حاال يا شامل جايزه و 
جنبه هاي امتيازي بازي هستند يا بخشي از راه عبور 
ــد  ــه. البته از يك چيز ديگر هم نبايد غافل ش مرحل
ــمن ها كه برخالف  ــت. اين دش و آن هم دشمن هاس
ــخصيت هاي اصلي ظاهر انساني دارند، در صحنه  ش
ــما را سخت تر كنند و جز  ــده اند تا كار ش قرار داده ش
ــاس فايت يا نبرد با غول  ــد مرحله كه به نوعي ب چن
ــمنان اولويت اصلي  ــود، از بين بردن دش تلقي مي ش
ــن كار طالي  ــام دادن اي ــت. هرچند انج ــما نيس ش
ــما به ارمغان مي آورد كه در ادامه  ــتري براي ش بيش

مي تواند حسابي كمك تان كند.
ــخصيت ها به طور عمده به قدرت  ويژگي هاي ش
ــود. براي مثال شخصيت  و چابكي آنها مربوط مي ش
ــت، قدرت ضربه  ــواليه» كه بزرگ ترين توپ اس «ش
ــته و بدون  ــيب زيادي دارد، اما مانور كمي داش و آس
كمك اهرم هاي صفحه تاثير بسيار ناچيزي مي توان 
روي او گذاشت. با اين حال بيشتر شخصيت ها قدرت 
ــط و بااليي دارند يا شخصيت محبوب و  مانور متوس
دوست داشتني «شكارچي» تنها عضو گروه است كه 
ــمنان  ــد از فاصله  دور نيز با پرتاب تير به دش مي توان
ــيب وارد كند يا خود شخصيت اصلي در صورتي  آس
ــت دشمنان برخورد كند، ضربات مرگباري  كه به پش

وارد مي كند.
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ازي

ــا قحطي بازي  ــي تقريبا ب ــود ول ــايد باورتان نش ش
ــا چيزي براي  ــازنده ها هم يا واقع ــتيم و س مواجه هس
ــد. به هر  ــانه اي نكرده ان ــا آن را رس ــد ي ــه ندارن عرض
ــازي براي معرفي  ــتجوي فراوان دو ب  حال پس از جس

پيدا شد.

ــي در  The Battle of King Arthur عنوان
ــت كه براي PC منتشر  ــتراتژي نوبتي اس ــبك اس س
ــاه  ــانه هاي ش ــما طبق افس ــد. در بازي، ش ــد ش خواه
ــه بايد از طريق  ــد. به اين معني ك ــور پيش مي روي آرت
مجموعه اي از نبردهاي حماسي و حيله ها و نيرنگ هاي 
ــتان تا ايرلند، ُگل  ــتراتژيك، قلمرو خود را از انگلس اس
ــترش دهيد. اين  ــه كنوني، ايسلند و نروژ گس يا فرانس
ــواليه هاي معروف  ــاه آرتور و ش ــت كه ش وظيفه  شماس
ــزي كه در تاريخ  ــري كنيد تا به چي ــردش را رهب ميزگ
ــتند، دست يابند. شما مي توانيد براي  به آن معروف هس
ــرمايه گذاري  خود متحداني پيدا كرده و با مديريت و س
ــهرهايي مهم  ــاي كوچك، آنها را به ش روي دهكده ه
ــمن  تبديل كنيد. همچنين مي توانيد خود به قلمرو دش
ــانيد.  ــمت قلمرو خود بكش ــه كرده يا آنها را به س حمل
ــتيباني  ــت و به پش ــگ، پرهزينه اس ــت جن گفتني اس
ــر درگيري به  ــروع ه ــراوان نياز دارد، پس قبل از ش ف
ــط  ــتي توس ــد كه نيروهايتان را به درس ــن فكر كني  اي

قلمروها پشتيباني كنيد.

ــواره فقط به نيمي از كره  ماه  ــنيده ايد ما هم حتما ش
ــور كه خطابش  ــه  ديگر يا آن ط ــم و نيم ــگاه مي كني ن
ــا مثل يك راز  ــك» ماه براي م ــد «طرف تاري مي كنن
ــا، فيلم ها و  ــتمايه  بازي ه ــاله دس ــد. همين مس مي مان
 Reverse Side ــده كه بازي كتاب هاي مختلفي ش
ــوري كليموف،  ــت. گريگ ــن آنهاس ــي از جديدتري يك
 Junior 2  ــخصيت اصلي بازي تنها بازمانده  سفينه ش
ــي شده است. در حالي  ــت كه دچار سانحه و متالش اس
ــالش كنيد، خود را غوطه ور  ــه بايد براي بقاي خود ت ك
ــناخته و عجيب طرف تاريك ماه خواهيد  در دنياي ناش
يافت. سبك بازي ماجرايي بوده و بخش عمده  گيم پلي 
ــت، در حالي  ــت از يك نقطه به نقطه  ديگر اس آن حرك
كه با مناظر و اتفاقات مختلف مواجه خواهيد شد. پلتفرم 

بازي نيز PC است.

بازى هفته

ــامل اكشن خاصي نبود، اما زير و بمش طوري  غار ش
ــدم زدن را هم لذتبخش  ــود كه حتي ق ــده ب چيده ش
مى كرد. ناتان از غار خارج مى شود و صحنه  زيبايي از 

صخره ها را مي بينيم.
ــكلت  ــتي از يك اس ــان پس از گرفتن يادداش نات
ديگر، اقدام به باال رفتن از صخره ها مي كند. انيميشن 
تعامل ناتان با صخره ها هنگام باال رفتن، واقعا نسبت 
ــن هاي مياني لحظات پرش و فرود آمدن،  به انيميش
برتري دارد. هنگام باال رفتن، ناتان تيغه اي را از سينه 
ــيده و با استفاده از آن به صعود ادامه  ديوار بيرون كش

مي دهد.

ــره اطراف به  ــگيري از منظ اندكي بعد صحنه نفس
ــخ گرافيك  ــار ديگر ما را مس ــد كه ب ــش درمي آي نماي
ــمت جديد آنچارتد مي كند. ناتان  خوشرنگ و لعاب قس
پس از كمي درنگ، به مسير خود ادامه مي دهد تا اين كه 
با مشاهده چند نفر از افراد دشمن، آويزان از لبه صخره، 
ــا به بعد ناتان رويكردي  ــود را مخفي مي كند. از اينج خ
مخفيانه در پيش مي گيرد و سعي مي كند دشمنان را دور 
ــمنان و محيط در اين صحنه نشان از  بزند. چيدمان دش

دقت سازندگان دارد.
ناتان پشت ديواري پناه مي گيرد و به محض نزديك 
شدن يكي از دشمنان، او را خلع سالح و بيهوش مي كند. 

ناتان همچنان به راهش ادامه مي دهد و از باال دشمنان را 
رصد مي كند. هنگام آويزان بودن از لبه صخره و حركت 
ــمنان، يكي از آنها ناتان را تشخيص  ــر دش به باالي س
مي دهد. ناتان هم بي درنگ خود را رها كرده و روي سر 

يكي از دو دشمن زير پايش مي پرد.
ــي تاثير بازي  ــود بخوب ــمت به بعد مي ش از اين قس
ــي «آخرينان ما» را ديد.  آخر Naughty Dog، يعن
مبارزه مشاهده شده از افت وخيز بي نقصي برخوردار است. 
ــمنان از همه جهات حمله مي كردند، اما تعدادشان  دش
ــدي نبود كه بازي را براي بازيكن به عذاب تبديل  در ح
ــادي در اين زمينه صورت  ــد. واضح بود كه دقت زي كن
گرفته است. ناتان در آستانه مغلوب شدن ترجيح مي دهد 
ــر پناه بگيرد و  ــمت صخره اي ديگر بهت با پريدن به س
دشمنان را از پا دربياورد. پشت كنده درختي پناه مي گيرد 

كه با شليك هاي دشمنان ذره ذره مي شود.
ــرعت به لبه  ــمن، ناتان بس با پرتاب نارنجك دش
ــاخه اي  ــتفاده از كمندش از ش صخره مي رود و با اس
آويزان شده و صاف روي دشمن فرود مي آيد، مسلسل 
ــمني را كه روي صخره  ــته، چرخيده و دش او را برداش
ــده به  روبه رو بود، از پا درمي آورد. صحنه هاي ديده ش
ــكل با هم درآميخته و جرياني بي توقف از  بهترين ش

اكشن سينمايي را خلق كرده اند.
در ادامه دمو، افكت هاي ديدني گرد و خاك را خواهيد 
ديد. گيم پلي بازي دقيقا همان چيزي است كه از آنچارتد 
انتظار داريد؛ سينمايي، بدون توقف و پر افت وخيز. پس 
از يكسري درگيري ديگر، ناتان به صخره اي مي رسد و 
ــروع به  از آن باال مي رود. صخره هنگام باال رفتن او ش
ــازي اين صحنه يكي از بهترين  ريزش مي كند. پياده س
ــت كه تا به حال در اين سبك از بازي ها  نمونه هايي اس
مشاهده كرده ايم. دموي منتشر شده در نهايت به مالقات 

ناتان با برادرش ختم مي شود.
اين طور كه پيداست سوني در اين بازي سرمايه گذاري 
ــاهد يكي از عناوين درجه يك  كرده و هنگام عرضه، ش
ــن صنعت خواهيم بود. هنوز تاريخ عرضه دقيق بازي  اي

تعيين نشده است.

ــد، بعضي از آنها  ــوع اندكي دارن ــمن ها نيز تن دش
ــتاده و درصد  ــي ايس ــور بي حفاظ در جاي ــن ط همي
ــه آنها وارد  ــه از جلو ب ــي را ك ــخصي از حمالت مش
مي شود، برمي گردانند. عده اي از دشمنان سپر داشته 
ــت يا جلو ضربات بسيار سنگيني به آنها  و بايد از پش
ــمن هاي كمان دار نيز از دور اهرم هاي  وارد كرد. دش
اصلي را هدف قرار داده و دنبال تخريب آنها هستند. 
ــرار دارند و گذر  ــاي اصلي در پايين صحنه ق اهرم ه

توپ از ميان آنها به منزله  شكست كاراكتر يا تالش 
مجدد براي ارسال توپ است.

ــن اهرم ها  ــوپ را در لوالي اي ــر ت ــن اگ  همچني
نگه داريد، مي توانيد بين كاراكترهاي مختلف تعويض 
ــما در خطر  ــد. در صورتي كه اهرم هاي اصلي ش كني
ــودي قرار دارد مي توانيد كاراكتر درمانگر با قدرت  ناب
ــر گونه برخورد اين  ــور باال را وارد زمين كنيد. ه مان
كاراكتر با دشمن ها يا ديگر اشياي تعامل پذير محيط 

كه بيشتر نابود كردن آنها پول به همراه دارد، بخشي 
از سالمت اهرم ها را بازمي گرداند.

در پايين صفحه  بازي يك نوار مانا يا جادو وجود 
ــل آن مي توانيد  ــودن كام ــورت پر ب ــه در ص دارد ك
ــده اند، احيا كنيد.  كاراكترهايي را كه از زمين خارج ش
ــژه اي دارد  ــك از كاراكترها توانايي وي ــر ي ضمنا ه
ــكارچي  ــگش و ش ــخصيت اصلي، س كه در مورد ش
ــت كه با داشتن مقدار  شاهين هاي دست آموزش اس
ــادو مي توانيد از حضور آنها به عنوان  كافي مانا يا ج

توپ جانبي در زمين بهره ببريد.
ــا ايراني ها كه كمتر با چنين  تجربه  بازي براي م
بازي هايي آشنا هستيم، سرگرم  كننده است، اما گاهي 
گير افتادن توپ در بخشي از صحنه يا شكست هاي 
ــد. گرچه  ــي مي تواند كمي ناراحت كننده باش پي درپ
ــودتان  ــه معموال به س ــوپ در صحن ــر افتادن ت گي
ــت، ولي چون كنترل تا حدودي از بازيكن گرفته  اس
مي شود ناراحت كننده است. در انتهاي هر مرحله نيز 
ــه از صندوقچه هاي گنج  ــتفاده از پول هايي ك با اس
ــت آورده ايد، مي توانيد به  ــمنان به دس يا كشتن دش
ــخصيت هاي موجود  ــگاه بازي رفته و براي ش فروش
ــه تا حدودي  ــات جديد بخريد ك ــزات و امكان تجهي
ــا تاثير  ــي آنه ــاي اصل ــا و ويژگي ه روي توانايي ه
ــد مزدوراني را كه عالوه بر  ــذارد. حتي مي تواني مي گ
ــتاني بازي حضور دارند،  شخصيت هاي اصلي و داس
استخدام كنيد. Rollers of the Realm به ديد 
ــي كه با اين سبك بازي هاي غربي حسابي آشنا  كس
باشد، ممكن است كاستي هاي زيادي داشته باشد، اما 
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اينترنت

ميالد احرامپوش

اين روز ها كمتر كسي پيدا مي شود به اينترنت دسترسي 
ــتفاده از  ــد. راه ورود به اين دهكده جهاني اس ــته باش نداش
ــي مانند كروم،  ــت. مرورگرهاي ــاي اينترنت اس مرورگره
ــتري نزد  ــپلورر محبوبيت بيش ــس و اينترنت اكس فايرفاك
ــعه دهندگان كشورهاي  ــياري از توس كاربران دارد، اما بس
ــتر كاربران  ــهولت بيش مختلف دنيا براي حفظ امنيت و س
هموطن خود، مرورگرهاي بومي را توسعه مي دهند. مزيت 
اين مرورگر ها نسبت به مرورگرهاي خارجي، حفظ امنيت و 
حريم  خصوصي كاربران است، زيرا هنگام تبادل اطالعات 
ــاني، اطالعات از كشور خارج نشده و از طريق  و به روزرس
ــده، انجام مي شود.  ــاخت هايي كه تهيه و تدوين ش زيرس
به نظر مي رسد سه مرورگر در ايران با نام هاي تيزبال، ناپ 

و ساينا بومي سازي شده است.

رقيبي كه زود شكست خورد
ــت خورده  ــال را مي توان پروژه اي قديمي و شكس تيزب
ــي آن را  ــعه دهندگان ايران ــال 2009 توس ــت كه س دانس
ــتقبال كم  ــي كردند و از آن به بعد به دليل اس برنامه نويس
ــر زماني وارد  ــد. اين مرورگ ــاني نش از آن، ديگر به روزرس
ــد كه فايرفاكس جايگاه امروزي خود را  رايانه ايراني ها ش
ــت يك رقابت جدي را با فايرفاكس آغاز  ــت و توانس نداش
كند، طوري كه بسياري از كار شناسان پيش بيني مي كردند، 
ــود. اين مرورگر  ــن مرورگر ايراني ها ش ــال بتواند اولي تيزب
ــتقبال بسيار خوب كاربران ايراني مواجه شد، اما  ابتدا با اس

بسرعت كاربران خود را از دست داد. 
ــاني هاي  ــرده بود بزودي و در به روزرس ــال ادعا ك تيزب
بعدي امكانات بيشتري منتشر خواهد كرد، اما هيچ گاه اين 
ــرد شدند. بعد ها  اتفاق نيفتاد و كاربران از اين مرورگر دلس
ــخص شد پايه اين مرورگر اينترنت اكسپلورر بوده و در  مش
واقع از موتور اينترنت اكسپلورر بهره مي برده است. عده اي 
ــي براين نكته  از كاربران تيزبال در انجمن هاي وب فارس
ــتند كه تيزبال امنيت كافي نداشته و بهتر است  تاكيد داش
ــتفاده نكنند. در   نهايت همين صحبت ها  كاربران از آن اس
ــد تيزبال با همان سرعتي كه محبوب شد، افول  باعث ش
ــد و ديگر  ــن مرورگر باقي مان ــك نام از اي ــد و فقط ي كن

به روزرساني نشد. 

مرورگري كه از آن بي خبريم
دومين مرورگر ايراني بومي شده اي كه در جستجوهايمان 
به آن برخورديم، ناپ نام دارد كه به نظر مي رسد يك پروژه 
دانشگاهي باشد. اين مرورگر براساس طرحي است كه در 

آن سيستم عامل، مرورگر، ديتابيس و نرم افزارهاي اداري در 
فازهاي مختلف بومي سازي خواهد شد. مجريان پروژه ناپ، 
ــته اند  طرح مرورگر ايراني را يك طرح 19 مرحله اي دانس
ــه اول كه به پايان  ــر اين نكته تاكيد كرده اند در مرحل و ب
رسيده، فقط مرورگرهاي ديگر بازار و نيازمندي هاي داخل 
را بررسي كرده اند. در مرحله دوم اين پروژه، ساخت مرورگر 
ــناخت نيازهاي داخل آغاز شده و با پايان اين  با توجه به ش
مرحله 10 درصد از كل پروژه ناپ اجرا خواهد شد. يكي از 
نكاتي كه در مرحله دوم اين مرورگر مورد توجه قرار گرفته، 
بحث آنتي فيشينگ است. فيشينگ به عملي گفته مي شود 
كه در آن اطالعات ضروري كاربر مانند نام كاربري، رمز ها 
ــي رود. در اين مرورگر  ــرقت م ــات بانكي او به س و اطالع
ــرقت اطالعات شما  ــده تا حد ممكن از وقوع س ــعي ش س
ــن چنيني به كاربر  ــري و با ورود به صفحه هاي اي جلوگي
ــاس گفته ها، هسته اين مرورگر از  ــدار داده شود. براس هش
ــعي شده  ــريع و متن باز بهره برده و س يك موتور قوي، س
نسبت به رقبا منحصر به فرد باشد. بااين حال هنوز كاربران 
عادي به اين مرورگر دسترسي ندارند و به نظر مي رسد اين 
پروژه همچنان ادامه داشته و كاربران ايراني براي دسترسي 

به اين مرورگر بايد صبر كنند. 

تنها ايراني فعال 
ــرمايه گذاري بيشتري روي سومين  به نظر مي رسد س
مرورگر فارسي كه پيدا كرديم، انجام شده و كاربران اكنون 
ــايت اين مرورگر دانلود  مي توانند براحتي آن را از طريق س
كنند. ساينا كه براي سه پلتفرم ويندوز، لينوكس و اندرويد 
طراحي شده، به صورت رايگان در اختيار كاربران قرار گرفته 
است. در سايت اين مرورگر به بحث هاي فني يعني هسته و 
موتور اين مرورگر ايراني اشاره اي نشده، اما به نظر  مي رسد 

ساينا از هسته مرورگر فايرفاكس استفاده كرده است. 
ــي به توسعه  دهندگان اين  تالش كليك براي دسترس
ــفانه آدرس  ــر ايراني با موفقيت همراه نبود و متاس مرورگ

ــتي كه در سايت اين مرورگر قرار گرفته نيز از  صندوق پس
ــترس خارج شده است؛ بنابراين نتوانستيم با مسئوالن  دس
پروژه براي ارائه اطالعات بيشتر تماس برقرار كنيم، اما با 
ــايت هايي كه به صورت آنالين موتور مرورگر  مراجعه به س
ــخيص مي دهند، موتور و هسته مرورگر ساينا  ــما را تش ش
ــد. به نظر مي رسد اكنون ساينا كه  ــناخته ش Mozila ش
ــفارش سازمان فناوري اطالعات ايران و با پياده سازي  به س
مركز مديريت ملي توسعه اينترنت تهيه شده، تنها مرورگر 
ــتيباني و به روزرساني مي شود.  ــد كه پش بومي ايراني باش
هرچند صندوق پست الكترونيكي اين مرورگر كه در سايت 
آن قرار گرفته خارج از دسترس است، اما كاربران مي توانند 

به سايت اين مرورگر مراجعه كنند. 
ــما ياد رابط كاربري فايرفاكس  با نگاه اول به ساينا ش
خواهيد افتاد. تمام بخش ها و منوهاي اين مرورگر فارسي 
است و نوار ثبت آدرس سايت مورد درخواست شما در باال 
ــت آن قرار دارد. ساينا فقط براي فارسي زبانان  سمت راس
عرضه نشده و شما مي توانيد براحتي و در پايين آن از زبان 

عربي يا انگليسي نيز استفاده كنيد. 
ــت اين مرورگر يك نوار شيشه اي رنگ  ــمت راس در س
ــود.  ــاي باز در آن نمايش داده مي ش ــود دارد كه تب ه وج
ــتفاده از نوار بااليي صفحه  واقع اين مرورگر به جاي اس در
براي نمايش صفحه هاي باز، از سمت راست استفاده كرده 
كه اين كار باعث شده فضاي بيشتري از بخش قابل نمايش 
سايت در حال استفاده باشد. در دفعات بعد و با باز كردن اين 
ــما 9 صفحه آخري را كه به آن مراجعه كرده ايد،  مرورگر ش
مشاهده خواهيد كرد. يكي از ويژگي هاي جالب اين مرورگر 
نمايش تعداد تصاوير سايتي است كه به آن مراجعه كرده ايد. 
در كنار اين بخش سرعت فعلي اينترنت شما، حجم صفحه 
ــاهده خواهيد  در حال مرور و زمان بارگذاري صفحه را مش
ــت  ــرد.  يكي ديگر از امكانات اين مرورگر تعريف فهرس ك
سياه است. با كمك اين ويژگي والدين مي توانند دسترسي 
فرزندان خود را به سايت هاي موردنظرشان محدود كرده يا 
ــت سفيد فقط دسترسي آنها را  اين كه با تعريف يك فهرس

به سايت هاي خاصي فراهم كنند. 
ــده  ــر ش امكان نصب افزونه نيز براي اين مرورگر ميس
ــت مرورگرهايي مانند كروم  ــت. يكي از داليل محبوبي اس
ــته و افزونه روي آنهاست  و فايرفاكس قابليت نصب پوس
ــود دارد. كاربران مي توانند  ــاينا نيز اين امكان وج كه در س
افزونه هاي بسيار محبوبي مانند گريس مانكي را روي اين 

مرورگر نيز نصب كنند. 
ــدن راهي  ــراي محبوب ش ــاينا ب ــد س به نظر مي رس
ــري و جذاب تر  ــر رابط كارب ــش دارد. تغيي ــي در پي طوالن
ــن مرورگر ايراني  ــك بزرگي به اي ــدن آن مي تواند كم ش
كند. اين روز ها بيشتر طراحان رابط كاربري در دنيا از رابط 
ــتفاده مي كنند. رنگ هاي استفاده  كاربري تخت يا فلت اس
ــبك طراحي اين مرورگر ما را ياد نرم افزارهاي  ــده و س ش
دهه90 ميالدي مي اندازد و به نظر مي رسد اين مرورگر به 
ــاينا نيز  ــاني رابط كاربري خود نياز دارد. آيكون س به روزرس
ــايد  ــوي فايرفاكس را تداعي مي كند. ش ــا يك نگاه لوگ ب
تغييراتي در شكل و طرح اين لوگو بتواند هويت خاص تري 
ــت داريد اين مرورگر را  ــد. اگر دوس به اين مرورگر ببخش
ــاني ــايت اين مرورگر به نش  آزمايش كنيد مي توانيد به س

http:  /  / saina. matma. ir /   مراجعه كنيد.

يادداشت
چرا بومي سازي مرورگرها؟

سجاد جهانگرد / كارشناس فناوري اطالعات
براي پاسخ به اين پرسش 
ــازي مرورگرها  كه آيا بومي س
ــر، بايد در  ــي دارد يا خي لزوم
ــي صحبت كرد  مورد نيازهاي
ــك مرورگر  ــازار براي ي كه ب
ــود مي آورد.  اختصاصي به وج
اكنون مرورگرهاي پراستفاده، 
محدوديت خاصي براي كاربران ايراني ايجاد نمي كنند، 
ــتيباني مي كنند و حتي بيشتر آنها با  از زبان فارسي پش
وب فونت ها و فونت  فيس هاي فارسي نيز مشكلي ندارند. 
ــتفاده از  ــي  زبان نياز چنداني به اس در نتيجه كاربر فارس
مرورگر اختصاصي شده ندارد، اما يكي از مسائل كليدي 
ــت. متاسفانه با توجه به  بحث امنيت در فضاي وب اس
محدوديت هاي تحميل شده بر كشور ما امكان استفاده 
ــياري امكانات برخط امنيتي براي كاربران ساكن  از بس
در ايران وجود ندارد. يكي از مهم ترين و دردسرسازترين 
ــت كه با  ــتفاده از گواهي اس. اس. ال اس ــن موارد اس اي
ــاختار زنجيره اي اين گواهي ها، امكان تائيد  توجه به س
رسمي گواهي اس. اس. ال وبگاه هاي ثبت شده در ايران 

از طريق موسسات بين المللي وجود ندارد.

البته در داخل كشور مركز گواهي الكترونيكي ريشه 
ــتفاده از خدمات داخلي،  ــكل اس فعاليت دارد، ولي مش
ــط  ــاي صادره ايراني توس ــدن گواهي ه ــايي نش شناس
ــتفاده كاربران است. اين مساله باعث  مرورگرهاي پراس
ــتر  ــده و بخصوص بس باالرفتن خطر در فضاي وب ش
ــتفاده وبگاه هاي فيشينگ ايجاد  ــبي براي سوءاس مناس
ــك مرورگر اختصاصي   ــد. يكي از خدماتي كه ي مي كن
ــاد كند، تائيد  ــراي كاربران ايراني ايج ــده مي تواند ب ش

گواهينامه هاي معتبر صادر شده در داخل كشور است.
ــبيه اين بايد روي  نبايد فراموش كرد پروژه هايي ش
ــته هاي متن باز بنا شود و متن باز بماند تا با استفاده  هس
ــاز بهبود پيدا كند  ــعه دهندگان متن ب از توان خالق توس
ــتي هاي عملكردي،  ــكالت و كاس و ضمن كاهش مش

اطمينان كاربران نيز به استفاده از آن جلب شود.
ــازوكاري  ــه بايد س ــت ك ــه  قابل توجه اين اس نكت
ــي به اعداد  ــران چنين نرم افزارهاي ــم كرد تا كارب فراه
ــه پروژه ها پس  ــه اين گون ــند، وگرن ــد ميليوني برس چن
ــت  ــرمايه هاي دولتي محكوم به شكس ــت س از هدررف
ــتند. در واقع اگر حتي تيم هايي با بودجه دولتي هم  هس
ــالش مي كنند، بايد  ــعه پرو ژه هاي متن باز ت براي توس
جزئي از اكوسيستم و خانواده آن پروژه باشند نه صاحب  

و در بعضي موارد مانع پيشرفت صحيح كار.
ــتم هاي مختلف  از ديدگاه يك كاربر پرمصرف سيس
رايانه اي كه روزانه ساعت ها از مرورگرهاي مختلفي براي 
ــخصي استفاده مي كنم، معتقدم  انجام امور حرفه اي و ش
اگر مواردي كه به آنها اشاره شد در توسعه و هدفگذاري 
مرورگر هاي اختصاصي سازي شده در ايران رعايت شود، 
ــور، تسهيل و  ــاهد موفقيت آنها در بازار كش مي توانيم ش

توسعه خدمات برخط و البته رضايت كاربران باشيم.

 سفر به دهكده جهاني
با مرورگر ايراني
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امنيت

سارا بصيري

ــرگرمي هاي  ــبكه س ــا به ش ــه هكره ــس از حمل پ
ــوني در اوايل آذر، گروه هاي هكر مهاجم با  تصويري س
ــركت سوني  تهديد و باج خواهي قصد دريافت پول از ش
ــتند، اما در مجموع غير از ضررهاي مالي و نشر  را داش
اطالعات محرمانه، نتوانستند به آنچه مي خواهند برسند 
ــل ناكامي اين هكرها،  ــري كنند. يكي از دالي و باج  گي
ناامن بودن مسيرهاي انتقال حساب براي آنهاست؛ زيرا 
ــتر گروه هاي هكري كه شناسايي  ــال هاي اخير بيش س
ــول لو رفته اند. همين  ــده اند، دقيقا در لحظه انتقال پ ش
موضوع باعث شده هكرها دنبال راه هاي جديدي براي 

كالهبرداري باشند.
امروزه هكرها كارشان بسيار سخت تر از قبل شده و 

بيشتر از آن كه حمله هاي سايبري با اهداف سودجويانه 
ــكل خرابكاري هاي اينترنتي صورت  ــود، به ش انجام ش
ــيار  ــتم امنيتي مبادالت مالي بس ــرا سيس مي گيرد، زي
ــريع تر از قبل عمل  ــا خيلي س ــده و بانك ه دقيق تر ش
ــون بانك ها كارت هايي را كه  ــد. براي مثال اكن مي كنن
ــرعت مسدود مي كنند. به  ــتند، بس در معرض خطر هس
ــد تعداد زيادي  ــه هكرهاي كالهبردار باي اين معني ك
ــايد تعداد اندكي از آنها قابل استفاده  كارت بدزدند تا ش
ــس هولدن، بنيانگذار  ــد. براي مثال طبق گفته الك باش
Hold Security ــركت و مدير امنيت اطالعات ش

ــود، شايد از حدود صد تاي  اگر ده هزار كارت دزديده ش
ــتفاده از  ــت كرد. همچنين با اس ــا بتوان پول برداش آنه
روش هاي دفاعي امنيتي بهتر، دزدي كارت ها به مراتب 

دشوارتر خواهد شد.

ــتي از قربانيان، اسپم هاي فريبنده  هكرها به فهرس
ــه مي توانند آنتي ويروس ها  و بدافزارهاي مخصوصي ك
ــد. در اين زمينه نيز هزينه هاي  را گمراه كنند، نياز دارن
ــن خرابكاري ها گرفته  ــت تا جلوي اي ــده اس زيادي ش
ــود، اما در مجموع پيروز اين جدال تا به حال هكرها  ش
 بوده اند و خسارات هنگفتي را به شركت ها و كاربرانشان 

وارد كرده اند.
 

حيله هاي جديد
يكي از راه هايي كه كالهبردارها براي برداشت سريع 
ــاب كارت دزديده شده استفاده مي كنند،  پول نقد از حس
ــت.  ــاد تراكنش هاي جعلي از طريق خودپردازهاس ايج
ــي در دريافت و  ــن روش، كارت ها به صورت تقلب در اي
پرداخت هايي كه واقعي به نظر مي رسند شارژ مي شوند، 

ــه كارت فرصت  ــركت هاي مربوط ب ــل از اين كه ش قب
مسدود كردن آن را داشته باشند.

اينتل كراولر، شركت امنيتي در لوس آنجلس، تبليغي 
ــتم  هايي به نام «ووكسيس پلتفرم»  را براي چنين سيس
ــا اجازه مي داد از  ــرد. اين برنامه به كالهبرداره ارائه ك
ــا امتيازات  ــود بانكي ي ــت، س طريق برنامه ريزي درس
ــاب بانكي را به  ــده به يك حس ــي انتقال داده ش بانك

حساب هاي خود انتقال دهند.
ــراي اين كه اطالعات  ــايبري معموال ب جرم هاي س
به دست آورده را به پول تبديل كنند، منابع كافي ندارند. 
ــركت اينتل كراولر، اين  طبق گفته اندرو كوماروو از ش
ــروش آن در مقادير  ــيار اندكي دارد و ف ــه بس كار بودج

زياد دشوار است.
ــت ضعيفي  ــتم هايي كه از امني ــا روي سيس هكره
ــتيون كوي،  ــز مي كنند. به گفته اس ــد، تمرك برخوردارن
مدير توسعه Ground Labs  هكرها فقط به دزدي 
ــه دزدي اطالعات  ــنده نكرده و ب ــات كارت بس اطالع
شخصي نيز عالقه دارند و از اين اطالعات براي گرفتن 

پول از افراد و شركت ها استفاده مي كنند.
ــز راه ديگري براي  ــرقت اطالعاتي ني ــد به س تهدي
گرفتن پول است، اما بعيد است شركت هاي بزرگي مثل 
ــوني به گروهي از هكرها پول بدهند تا اطالعاتش را  س

منتشر نكنند.
ــذاري اطالعات  ــك راه ديگر كالهبرداري، رمزگ ي
يك شركت سپس باج خواهي از آنهاست. نرم افزارهايي 
ــت، حدود يك دهه است كه  كه به باج افزار معروف اس
ــود و كالهبرداري هاي زيادي از طريق  ــتفاده مي ش اس
ــق بدافزار آلوده  ــت. رايانه ها از طري ــده اس آن انجام ش
شده سپس اطالعات آنها روي هارددرايوها رمزگذاري 
ــر باج افزارهايي مانند  ــاع در براب ــا راه دف ــود. تنه مي ش
ــتيبان است.  ــخه پش ــتن نس Cryptolocker، داش
دريافت كد رمزگشايي از هكرها حدود 500 دالر به ازاي 

هر رايانه هزينه خواهد داشت.
طبق اظهارات هولدن، در آينده نزديك صنعت سفر 
ــيار ضعيف  ــه از لحاظ كنترلي، بس ــترش مي يابد ك گس
ــياري از كالهبردارها به فكر ايجاد  ــت و از حاال بس اس
ــتند. از اين طريق  ــي هس ــافرتي تقلب ــاي مس آژانس ه
كالهبردارها مي توانند از امتيازهاي بانكي و حساب هاي 
ــوند، نيز  ــوي خطوط هوايي اهدا مي ش ــزه كه از س جاي

سوءاستفاده كنند.

هكرها 
به دنبال راه هاي جديد

مجرم هاي سايبري با موانع جديدي براي دريافت پول نقد مواجه شده  اند
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كارگاه

امير عصارى

ــد رمز ورود به  ــايد تاكنون برايتان پيش آمده باش ش
ــيد از  ــيد يا مجبور باش ــان را فراموش كرده باش ويندوزت
ــده اى كه رمز آن را نداريد، استفاده كنيد.  ويندوز قفل ش
ــك مى گيريد؟ ويندوز  ــى كم ــرايط از چه روش در اين ش
ــان را در آن  ــد و كاربري دلخواه خودت ــذف مى كني را ح
ــازيد يا از متخصصان درخواست كمك مى كنيد؟  مي س
ــنهاد بهترى براى شما دارد؛ نرم افزار قدرتمند  كليك پيش

Reset Windows Password با روش كار بسيار 
ساده و سرعت عمل باال مشكل شما را حل مى كند. 

عبور از تمام محدوديت ها
اين نرم افزار به شما كمك مى كند براحتى و در مدت 
ــك هاى  ــاه رايانه را از حافظه  فلش يا ديس ــى كوت زمان
ــوط به هر نوع  ــپس رمزهاى مرب ــورى بوت كرده، س ن
كاربر را از مدير تا مهمان، كاربر معمولى، كاربران شبكه 
اكتيو دايركتورى يا حتى مديران اين شبكه ها تغيير داده 

و عمليات ورود به ويندوز با رمز جديد را انجام دهيد.

از ويژگى هاى منحصر به فرد اين نرم افزار كه به گفته 
ــده،  ــاهده نش طراحان آن در هيچ نرم افزار ديگرى مش
ــت كه به  ــاى password lookup اس الگوريتم ه
ــران را از فايل هاى  ــد رمزهاى كارب ــما كمك مى كن ش
ــده در سيستم عامل ويندوز استخراج كرده  رمزنگارى ش

و بدون تغيير دادن رمز به ويندوز وارد شويد.
يكى براى همه

ــى از مهم ترين ويژگى هاى اين نرم افزار عبارت  برخ
است از:

 ـ محيط كاربرى آسان و كاربرپسند
ــردن كاربران از حالت قفل  ــازى و خارج  ك  ـ فعالس

شده
 ـ غيرفعال كردن تاريخ انقضاى رمزعبور

SYSKEY ـ بازنشانى 
ــت  ــخه هاى 32 و 64 بي ــه نس ــتيبانى از هم  ـ پش

ويندوزى (حتى ويندوز 10 و 8)
ــه اى بزرگ از درايورهاى  ــدى از مجموع ـ   بهره من

RAID و SCSI ،SATA ،IDE

ــتم عامل نصب شده  ــخيص چند سيس  ـ قابليت تش
روى يك رايانه

ــدوز و كلمات عبور در زبان هاى  ــتيبانى از وين ـ  پش
ديگر و محدوديت نداشتن در زبان

ــى تغييرات به حالت  ــتيبانى از قابليت بازگردان ـ پش
اول

 ،XP ،2000 ،NT ــاى ــتيبانى از ويندوزه ـ پش
  8 ،7 ،Server 2008 ،Vista ،Server 2003

Server 2012 و
 ،FAT12 ــتم هاى  سيس ــل  فاي از  ــتيبانى  پش ـ 

NTFS5 و NTFS ،FAT32 ،FAT16
ــتيبانى از زبان هاى انگليسى، فارسى، آلمانى،  ـ پش

روسى، چينى و فرانسوى
 Reset Windows Password ــزار  نرم اف
ــك از لين ــدود  ــورت مح ــتفاده به ص ــت اس ــا قابلي  ب
http: /  / www.passcape.com / reset_  
ــت و تا  ــل دانلود اس windows_password قاب
زمانى كه به صورت محدود از نسخه رايگان آن استفاده 
ــه حرف اول از رمزهاى عبور در اختيار  مى كنيد فقط س

شما قرار مى گيرد.

ورود به دنياى بدون مرز
بدون وارد كردن رمز از درهاى بسته ويندوز عبور كنيم

افزونه هفته 

اگر زمان زيادى را به گشت و گذار در دنياى پهناور اينترنت 
ــايت جديد مواجه  اختصاص مى دهيد، مطمئنا روزانه با ده ها س
ــت بخواهيد در زمان هاى ديگر نيز به  مى شويد كه ممكن اس
ــى از رايج ترين روش ها براى ذخيره اين  آنها مراجعه كنيد. يك
ــتفاده از بخش بوكمارك در مرورگرهاى مختلف  سايت ها اس
است. بوكمارك ها شامل همان سايت هايى مي شود كه به عنوان 
ــايت مورد عالقه  شما نشانه گذارى شده و در مرورگر ذخيره  س

شده  است تا بتوانيد براحتى به آنها مراجعه كنيد.
ــروم نيز مانند ديگر مرورگرها به بخش مديريت  مرورگر ك
بوكمارك ها مجهز است و نشانه  سايت هاى بوكمارك شده در 
اين مرورگر نيز ستاره  خوش رنگى است كه در سمت راست نوار 
آدرس به چشم مى خورد. در بيشتر موارد مديريت بوكمارك ها 
ــرار نمى دهد، اما اين هفته  ــما ق امكانات خاصى را در اختيار ش
 Bookmark Manager  ــه ــا معرفى افزون قصد داريم ب
ــت بوكمارك ها در مرورگر كروم را در  تجربه  جديدى از مديري

اختيار شما قرار دهيم.
براى استفاده از اين افزونه به اين روش عمل كنيد:

ــپس روى منوى  ــر كروم را اجرا كرده، س ــدا مرورگ 1ـ  ابت
ــك كنيد. در  ــى و About Google Chrome كلي اصل
صورتى كه نسخه  كروم 38 و باالتر است به مرحله  بعد برويد، در 

غير اين صورت ابتدا مرورگر را به روزرسانى كنيد.
ــال  ــت Chrome sync فع ــويد قابلي ــن ش 2ـ  مطمئ
ــوى اصلى روى  ــى اين موضوع بايد از من ــت. براى بررس اس
"Settings  كليك كرده و در صفحه  تنظيمات با كليك روى

ــود در  ــرى خ ــات كارب  Sign in to Chrome اطالع
ــايت گوگل را وارد كرده و در ادامه، گزينه هاى الزم را براى  س

هماهنگ سازى انتخاب كنيد.
3ـ  در ديگر دستگاه هاى موردنظرتان همچون تبلت يا تلفن 
ــازى در كروم را فعال كنيد تا اين  همراه نيز قابليت هماهنگ س

عمليات در همه دستگاه هاى موردنظر شما انجام شود.
 Bookmark  ــه ــر افزون ــه لينك زي ــه ب ــا مراجع 4ـ  ب
Manager را روى مرورگر كروم نصب كنيد: (لينك حساس 

به حروف كوچك و بزرگ)
http: /  / goo.gl / LDiUsq

ــيده و براحتى مى توانيد مدير  5ـ  مراحل كار به پايان رس
ــد بوكمارك ها را به خدمت بگيريد. براى انجام اين كار  جدي
مى توانيد از منوى اصلى كروم روى Bookmarks كليك 
ــد.  ــاب كني ــرده و Bookmark Manager را انتخ ك
 Ctrl+Shift+O ــاى ميانبر همچنين مى توانيد از كليده

نيز كمك بگيريد.
ــكان را مى دهد تا  ــما اين ام مدير جديد بوكمارك ها به ش
ــه هاى مختلف گروه بندى كنيد.  بوكمارك هاى خود را در پوش
ــد از قابليت گروه بندى خودكار بهره مند  عالوه بر اين مى تواني
شويد و در صورت نياز پس از حركت نشانگر ماوس خود روى 
ــت چك مارك به نمايش  ــر هريك از بوكمارك ها، عالم تصوي
درآمده را فعال و بوكمارك مورد نظر را ويرايش كنيد. همچنين 
مى توانيد عالوه بر جستجوى عنوان و توضيحات كوتاه ذخيره 
ــايت ها را نيز  ــت بوكمارك ها، محتواى اين س ــده در فهرس ش

جستجو كنيد.
توجه: در صورتى كه بخواهيد تصوير سايت بوكمارك شده 
را تغيير دهيد، مى توانيد پس از مراجعه مجدد به سايت مورد نظر، 
ــتاره به نمايش درآمده در سمت راست مرورگر  روى عالمت س
كليك كرده و با كليك روى كليدهاى جهت نما به سمت چپ و 

راست، تصوير سايت بوكمارك شده را تغيير دهيد.
ــنهاد مى كنيم همين حاال مدير جديد بوكمارك ها را  پيش
ــس از آن ضمن مراجعه  ــب كرده و پ ــان نص روى مرورگرت
ــايت جام جم كليك (http: /  / click.jjo.ir) ، اولين  به س
سايت در زمينه فناورى اطالعات را به مجموعه سايت هاى 

مورد عالقه  خود اضافه كنيد.

ــتم عامل مك دل خوشى از بوكمارك هاى كروم با مديريت جديد ــيارى از كاربران سيس بس
ــبورد استفاده  ــبورد مك ندارند و كمتر كاربرى از داش داش
ــال ديگر، داشبورد  مى كند. حتى احتمال مى رود تا چند س
ــه امكانات جديدتر و  ــود و جاى خود را ب ــك حذف ش از م
كاربردى تر بدهد. در اين ميان يكى از امكانات خوبى كه در 
داشبوردها قابل استفاده است، ويجت ها يا همان برنامه هاى 

كوچك است. با توجه به اهميت ويجت ها دوست داريد از آنها بدون نياز به داشبورد استفاده كنيد؟
شما مى توانيد با استفاده از Amnesty Singles هر ويجتى را به يك برنامه  مستقل با آيكوني 
اختصاصى در داك تبديل كنيد. انجام اين كار بسيار ساده است، كافى است مراحل زير را دنبال كنيد:

ــتم عامل  ــه لينك زير مراجعه كرده و نرم افزار Amnesty Singles را دانلود و در سيس 1ـ  ب
مك اجرا كنيد:

http: /  / www.mesadynamics.com / software / AmnestySingles.zip
2ـ  با اجراى نرم افزار، پنجره اى براى شما به نمايش درمى آيد كه مى توانيد ويجت موردنظرتان را 

با استفاده از عمليات كشيدن و رها كردن به آن وارد كنيد.
ــى را كه تابه حال در  ــر، مجموعه اى از ويجت هاي ــد با مراجعه به لينك زي ــما مى تواني توجه: ش

سيستم عامل مورد استفاده قرار داده يا نصب كرده ايد، مشاهده كنيد:
 / Volumes / Macintosh HD / Users / [YOUR USERNAME] / Library / Widgets / 

ويجت هاى پيش فرض نيز از مسير زير قابل مشاهده است:
 / Macintosh HD / Library / Widgets / 

3ـ  پس از انتقال ويجت موردنظر به پنجره  نرم افزار Amnesty Singles، پنجره  جديدى با دو 
حق انتخاب در اختيار شما قرار خواهد گرفت؛ انتخاب گزينه  اول يعنى Externally به اين معناست 
كه نرم افزار ايجاد شده از ويجت همچنان به ويجت وابسته است و در صورتى كه ويجت را حذف كنيد 

استفاده از نرم افزار نيز غيرممكن مى شود.
گزينه  دوم يعنى internally كه پيشنهاد مى كنيم همواره آن را انتخاب كنيد به معناى استقالل 
كامل نرم افزار ايجاد شده از ويجت است و هنگامى كه شما ويجت را از روى هارد ديسك رايانه حذف 

كنيد نيز قادر به استفاده از نرم افزار ايجاد شده به اين روش خواهيد بود.
 Save  4 ـ پس از انتخاب هريك از گزينه هاى دلخواه براي ايجاد نرم افزار مستقل، روى گزينه
كليك كرده و ضمن مشخص كردن نام و محل ذخيره سازى، نرم افزار ايجاد شده از ويجت را روى 

هارد ديسك ذخيره كنيد.
ــما ساخته شده و مى توانيد همچون ديگر نرم افزارها آن را به داك سنجاق  5ـ  اكنون نرم افزار ش
كنيد، با استفاده از كليدهاى ميانبر CMD+Tab به آن سوئيچ كرده و فراموش كنيد اين نرم افزار 

قبال يك ويجت بوده است.
 (symbol) قابليت استفاده آسان از نشانه هاى خاص Symbol Caddy در همين رابطه، ويجت

و كپى سريع آنها را در حافظه موقت در اختيار شما قرار مى دهد و از لينك زير قابل دريافت است:
http: /  / www.doubleforte.net / widgets / symbol ـ caddy

تبديل ويجت هاى مك به برنامه هاى مستقل
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كارگاه

ابزارها و قطعات مورد نياز

ــارژر  ــل تعويض درگاه اتصال ش ــراي انجام مراح ب
آيفون5 به قطعه جايگزين و ابزارهاي زير نياز داريد: 

1ـ قطعه داك (dock) اتصال شارژر آيفون 5
2ـ ابزار مكنده الستيكي

3ـ پيچ گوشتي مخصوص ستاره اي پنج پر
ــتاندارد فيليپس به شماره 000#  4ـ پيچ گوشتي اس

(ست پيچ گوشتي ساعتي)
5ـ پيچ گوشتي تخت ظريف با نوك بسيار تيز

6ـ تيغ جراحي
ــل ISesamo يا يك تكه  7ـ ابزار بازكننده موباي
ورق آلومينيومي به اندازه چوب بستني با يك سر گرد و 

يك سر مثلثي كه لبه هايش سنگ خورده باشد. 
آماده كردن آيفون 5

پيش از اقدام به تعمير گوشي، آن را با فشار دادن و 
نگهداشتن دكمه پاور خاموش كنيد.

سپس قاب رويي صفحه نمايش گوشي را جدا كنيد. 
ــارژ را در  ــن كار دو عدد پيچ ريزكنار پورت ش ــراي اي ب
ــتي باز كرده و كنار  ــتفاده از پيچ گوش زير آيفون 5 با اس

بگذاريد.

 Home حاال، ابزار الستيكي مكنده را روي دكمه 
ــبانده و با لغزاندن قاب صفحه نمايش آن را  آيفون چس
ــي به سمت پايين بكشيد، اما توجه داشته باشيد  از گوش
ــطح گوشي جدا نكنيد، زيرا هنوز  كل آن را كامال از س
ارتباط صفحه نمايش با گوشي به طور كامل قطع نشده 
ــرد اصلي وصل مي كند.  ــه كابل اين قطعه را به ب و س
حال به آرامي قسمت پاييني گوشي را از صفحه نمايش 

آزاد كنيد.
 وقتي صفحه نمايش آزاد شد، قاب صفحه نمايش را 
ــد كنيد تا بتوانيد به صفحه محافظ كه كابل ها را در  بلن

جايشان ثابت نگه مي دارد، دسترسي پيدا كنيد. 
حاال با استفاده از پيچ گوشتي شماره #000 فيليپس، 
ــظ كابل هاي  ــه محاف ــه صفح ــي را ك ــه عدد پيچ س
ــي دارد،  ــان نگه م ــش را در جايش ــال صفحه نماي اتص

ــي  ــاي قبل ــداي از پيچ ه ــي ج ــرده و در محل ــاز ك  ب
نگه داريد. 

ــتي تخت، سه  ــتفاده از نوك پيچ گوش ــپس با اس س
ــي متصل  كابلي كه صفحه نمايش را به برد اصلي گوش
ــوكت هاي آنها را از  ــد، بلند كرده و به آرامي س مي كنن
ــرد اصلي جدا كنيد. ابتدا مي توانيد دو  محل اتصال به ب
ــاهده كنيد. همان طور كه در عكس با  عدد كابل را مش
عالمت مشخص شده، كابل سوم در زير دو كابل ديگر 
ــت. وقتي دو كابل ديگر را برداريد، كابل  قرار گرفته اس

سوم نيز ظاهر شده و براحتي جدا مي شود. 
ــتفاده از ابزار  ــش با اس ــدا كردن صفحه نماي اگر ج
ــكل بود، مي توانيد با  ــما مش ــتيكي مكنده براي ش الس
انداختن نوك تيغ جراحي زير لبه هاي قاب صفحه نمايش 
و تكان دادن آرام آن، فضاي كافي براي انداختن نوك 
ــازي و آزاد كردن قاب  ــت براي جداس ــتي تخ پيچ گوش
ــزار را ايجاد كنيد ما  ــتفاده از اين اب صفحه نمايش با اس
اين روش را در صورت لرزش زياد دست هايتان يا ترس 
ــش زيادي صفحه نمايش و قطع شدن كابل هاي  از كش

اتصال صفحه نمايش، به شما توصيه مي كنيم.
برداشتن باتري

ــس مطابق عكس  ــتي فيليپ ــتفاده از پيچ گوش با اس
ــش اتصال  زير، دو عدد پيچ صفحه محافظ فلزي پوش
ــدا كرده و ــه محافظ را ج ــاز و صفح ــرق باتري را ب  ب

كنار بگذاريد. 
با استفاده از نوك پيچ گوشتي تخت كابل اتصال را از 
داخل سوكت اتصالش روي برد اصلي گوشي جدا كنيد. 
ــي اين را داريد باتري موبايل را جدا كرده و  حاال آمادگ
ــاس است و دقت داشته  برداريد. اين مرحله خيلي حس
باشيد اگر اشتباهي مرتكب شويد ممكن است به باتري 
ــانده يا اين كه باعث شكستن و سوراخ شدن  صدمه رس
برد اصلي گوشي شويد. با انداختن ابزار ISesamo و 
ــري، به آرامي آن را  ــتي تخت در زير بات نوك پيچ گوش
ــن كار را از لبه بااليي باتري  ــد كرده و جدا كنيد. اي بلن
ــروع كنيد، حاال باتري را بلند كرده و نوك ابزار را به  ش
ــي  اطراف باتري ببريد تا بتدريج باتري را كامال از گوش
جدا كنيد. فقط به آرامي نوك ابزار را فشار دهيد و سعي 

كنيد بتوانيد كم كم در چسب نگهدارنده زير باتري نفوذ 
ــتر در زير باتري پيش ببريد تا  كرده و ابزار خود را بيش

باتري كامال جدا شود. 
جدا كردن پايه اتصال پورت اليتنينگ

با باز كردن يك عدد پيچ صفحه فلزي محافظ پايه 
ــتي فيليپس، آن را جدا  ــيله پيچ گوش پورت شارژ به وس

كرده و برداريد. 

پس از آن كابل اتصال و همچنين متصل كننده گرد 
كابل را كه مطابق عكس در نزديكي برد اصلي گوشي 

قرار دارد، از محل اتصالشان جدا كنيد. 
سپس سراغ داك اتصال شارژر كه احتياج به تعويض 
دارد رفته و پس از باز كردن هفت پيچـ  همانند آنچه در 
تصوير مي بينيد ـ آن را از برد اصلي جدا كنيد. اين كار را 
خيلي با احتياط انجام دهيد و پيچ ها را در جايي بگذاريد 

كه با پيچ هاي ديگر قاطي نشوند. 

آيفون را بچرخانيد تا بتوانيد نوك پيچ گوشتي تخت 
ــه موبايل  ــتي بدن ــمت پش ــن فيش هدفون و قس را بي
ــته  ــار دادن دس داخل كنيد. به آرامي آن را با پايين فش

پيچ گوشتي تخت، از جاي درآورده و آزاد كنيد. 
ــه فلزي محافظ  ــن كار را در مورد صفح حاال همي
ــارژ انجام دهيد. فقط مراقب باشيد  اتصال پايه پورت ش
سيم هايي را كه در زير آن قرار دارند، با نوك پيچ گوشتي 
قطع نكنيد. كار را روي قسمت پايين گوشي ادامه دهيد 
ــتي را  ــيد. حاال نوك پيچ گوش تا به زير پايه بلندگو برس
ــيد به برد  ــو ببريد. فقط مراقب باش ــن كابل و بلندگ بي

اصلي گوشي فشاري وارد نكنيد.

ــمت پايين  ــو را از قس ــه نگهدارنده بلندگ ــد پاي باي
ــي جدا كنيد. به آرامي در حالي كه هنوز  برداصلي گوش
متصل است، آن را به سمت چپ چرخانده و سعي كنيد 
اتصالش قطع نشود. پس از آن نوبت به ديگر كابل هاي 
اتصال اليتنينگ مي رسد. اين قسمت كار را بايد با دقت 
ــه زدن به برداصلي،  ــام دهيد و بدون صدم زيادي انج
ــت موبايل جدا كنيد. فقط مراقب باشيد به  آن را از پش

سيم هاي دور و بر آن صدمه نزنيد.
 نصب درگاه جديد اليتنينگ

ــو را مثل  ــت، كابل بلندگ ــتي تخ ــا نوك پيچ گوش ب
ــاال بلندگو را با دقت  ــه داك جدا كنيد. ح عكس از پاي
ــراي نقطه اتصالش روي داك جديد اتصال اليتنينگ  ب
ــپس قطع جديد اتصال شارژ اليتنينگ يا  قرار دهيد. س
رعد را نصب كنيد. پيش از شروع به اين كار چهار عدد 
واشر فلزي پيچ هاي اتصال آن به قسمت پشتي گوشي 
ــتر هنگام باز كردن پيچ ها برداشته بوديد، سر  را كه پيش

جايشان بيندازيد.
ــن پايه هاي قطعات،  ــتيكي بي  حاال عايق هاي الس
ــان انداخته  ــي را نيز سرجايش مخصوصا ميكروفن گوش
ــارژ رعد جديد را دوباره وصل كنيد. سه  و اتصال پايه ش
عدد پيچ نگهدارنده پايه شارژ را سرجايش بسته اما پيچ 
ــد زبانه زير پايه  ــت را نبنديد تا بتواني ــمت راس پايين س

پورت شارژ را جا بيندازيد. 
سرهم كردن دوباره آيفون

ــال انجام داده ايد،  ــاال همه كارهايي را كه تا به ح ح
ــات، پيچ ها،  ــد و قطع ــوس انجام دهي ــورت معك به ص
ــر  ــده، كابل ها و باتري را س ــزي نگهدارن ــاي فل پايه ه
ــر جايش  ــان قرار داده و قاب صفحه نمايش را س جايش
ــي را سر جايشان  نصب كرده و دو عدد پيچ پايين گوش
ببنديد. سپس دكمه پاور گوشي را فشار داده و با روشن 
كردنش، آيفون را امتحان كنيد. وقت آن است كه كابل 
ــي متصل كرده و  ــورت اليتنينگ گوش ــارژر را به پ ش
ــي را شارژ كنيد. آيفون 5 شما بايد مثل روز اولش  گوش

كار كرده و براحتي شارژ  شود.

چگونه پورت شارژ آيفون 5 را تعمير كنيم؟

نجات آيفون 
از بي شارژي

جواد ودودزاده

ــما ديگر با اتصال به برق شارژ نمي شود، ممكن است به دليل  اگر باتري آيفون5 ش
ــته شدن يكي از پين هاي درگاه اتصال شارژر تلفن همراه يا تماس آب و مايعات  شكس
ــد. از ديگر عالئم خرابي پورت شارژ مي توان به شناسايي نشدن  ديگر با اين درگاه باش
آيفون شما توسط نرم افزار آي تيونز (iTunes) هنگام اتصال گوشي به رايانه اشاره كرد. 
ــارژ تلفن همراه خود به هر يك از اين عالئم برخورد كرديد و نمي خواهيد  اگر هنگام ش
ــي تان را براي تعمير به دست كسي بسپاريد، مي توانيد با دنبال كردن كارگاه اين  گوش

هفته با تعويض درگاه رعد (lightning) گوشي تان، آن را در منزل تعمير كنيد. 
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ترفند

استخراج محتواي DMG در ويندوز
ــتم عامل مك را توسعه مي دهيد، اما خودتان از  اگر برنامه هاي سيس

سيستم عامل ويندوز استفاده مي كنيد، ممكن است بارها خواسته باشيد 
محتواي يك فايل DMG را كه مخصوص سيستم عامل مك است، 
ــتم عامل مك  ــتخراج كنيد. فايل هاي DMG در سيس در ويندوز اس
شباهت زيادي به فايل هاي ايزو (iso) در سيستم عامل ويندوز دارند. 
ــي برنامه هاي اپل را در  ــتر موارد فايل هاي نصب اين فايل ها در بيش
ــرده  خود جاي مي دهند، اما گاهي نيز براي نگهداري فايل هاي فش
ــا براي نصب روي  ــوند. از آنجا كه اين فايل ه ــه كار گرفته مي ش ب
ــتم عامل مك طراحي شده اند در ويندوز قابل استفاده نيستند،  سيس
اما مي توانيد در ويندوز نيز اين فايل ها را استخراج كرده و در صورت 

نياز تغييرات را (به عنوان مثال تغيير در تصوير به نمايش درآمده هنگام نصب برنامه) روي آن اعمال كنيد.
ــاي  zipـ  7 و DMG Extractor كمك  ــام اين كار مي توانيد از دو ابزار رايگان با نام ه ــراي انج ب

بگيريد.
7-Zip استفاده از

1 ـ با مراجعه به لينك زير نسخه اي از اين نرم افزار را دانلود و روي رايانه  خود نصب كنيد:
http://www.7-zip.org/ download.html

ــك مراجعه كرده و پس  ــازي فايل DMG روي هارد ديس ــب برنامه به محل ذخيره س ــس از نص 2 ـ پ
ــه و گزينه  Extract here را  ــت روي آن، به منوي Zip-7 رفت ــل موردنظر و كليك راس ــاب فاي از انتخ

انتخاب كنيد.
ــتخراج شده در همان پوشه كه فايل  ــيده و پس از زمان كوتاهي محتواي اس 3 ـ مراحل كار به پايان رس

DMG وجود داشت، در اختيار شما قرار مي گيرد.
DMG Extractor  استفاده از

ــل ابتدا  بايد نرم افزار موردنياز براي انجام اين كار را دانلود كنيد. به لينك زير برويد  ــق روش قب 1 ـ مطاب
و نسخه  رايگان اين ابزار را دانلود كنيد:

http: /  / www.dmgextractor.com / free-download
2 ـ استفاده از اين نرم افزار بسيار ساده است. پس از نصب برنامه كافي است روي فايل DMG ذخيره 
ــتفاده از گزينه   ــود. در ادامه با اس ــار كليك كنيد تا به طور خودكار با اين نرم افزار باز ش ــدوز دوب ــده در وين ش
ــه هاي دلخواه انتقال  ــيدن و رها كردن فايل هاي مورد نياز مي توانيد آنها را به پوش Extract يا با عمل كش

داده يا كل محتواي فايل DMG را روي هارد ديسك استخراج كنيد.

نمايش ندادن هشدارها در صفحه قفل اندرويد
قفل كردن صفحه  نمايش تلفن همراه موجب دسترسي نداشتن كاربران به محتواي شخصي و حريم خصوصي 
ــفانه يكي از امكانات سيستم  عامل اندرويد و البته ديگر سيستم  هاي عامل مجهز بودن به  ــما مي شود. متاس ش
ــت كه وظيفه اطالع رساني رخدادها از جمله پيامك هاي دريافتي و... را به عهده  قابليت Notification اس
دارد. در نسخه هاي مختلف سيستم عامل اندرويد هنگامي كه صفحه نمايش دستگاه را قفل مي كنيد، دسترسي 
به گوشي بدون در اختيار داشتن رمزعبور ممكن نخواهد بود، اما چنانچه ايميل يا پيام كوتاه جديدي براي شما 
ــي از متن پيام دريافتي روي صفحه  قفل نمايش داده مي شود و چنانچه فردي در نزديكي  ــال شود، بخش ارس
ــد مي تواند آن را بخواند. مطمئنا افرادي كه به حريم خصوصي خود اهميت مي دهند، از فعال  ــتگاه شما باش دس
ــد و به دنبال روشي براي غيرفعال كردن آن هستند. اگر شما هم  ــنود نخواهند ش بودن اين قابليت چندان خش
ــتگاهتان به اندرويد 5 يا همان آب نبات چوبي مجهز است، مي توانيد از قابليت  ــتيد و دس جزو اين كاربران هس

غيرفعال سازي يا به نمايش در نيامدن اطالعات حساس در اين نسخه از سيستم عامل اندرويد كمك بگيريد.
1 ـ از فهرست برنامه ها روي Settings فشار دهيد.

2 ـ به بخش Sound & Notification مراجعه كنيد.
ــه ادام در  و  ــرده  ك ــدا  پي را   When device is locked ــه   گزين ـ   3 
  Hide sensitive notification content ــاي  حالت ه از  ــي  يك   

يا Don't show notifications at all را انتخاب كنيد.

مبتدي

ترجمه سريع با جستجوي گوگل
 translate.google.com تقريبا بيشتر كاربران با سرويس ترجمه گوگل آشنا هستند. اين سرويس از سايت
قابل دسترس است و شما مي توانيد سايت يا كلمه يا متن هاي موردنظر خود را در كادرهاي موجود وارد كرده و پس از 

مشخص كردن زبان مقصد، در چند لحظه ترجمه  متن مورد نظر را مشاهده كنيد.
ــرويس ترجمه  ــريع تر انجام دهيد و به وارد كردن آدرس طوالني س ــت داريد عمليات ترجمه را س دوس

گوگل نيازي نداشته باشيد؟
ــوگل و كلمات  ــتجوي گ ــد از موتور جس ــوگل مي تواني ــرويس ترجمه گ ــريع به س ــي س براي دسترس

منحصر به فردي كه براي راه اندازي سرويس ترجمه ايجاد شده اند، كمك بگيريد.
روش كار به اين شرح است:

1 ـ در مرورگرهاي فايرفاكس يا كروم عبارت translate را در نوار آدرس مرورگر وارد كنيد.
2 ـ با فشردن كليد اينتر مرورگر به طور خودكار عبارت Translate را در سايت گوگل جستجو مي كند 
ــتجوي اين عبارت موجب مي شود در باالي فهرست نتايج، دو كادر براي ترجمه  عبارت موردنظر شما  و جس

از زباني به زبان ديگر نمايش داده شود.
ــمت راست  ــمت چپ مي توانيد ترجمه  آن را در كادر س 3 ـ با وارد كردن متن موردنظر در كادر اول از س

مشاهده كنيد.
توجه: با وارد كردن عبارت trans نيز اين قابليت فعال شده و مي توانيد بدون نياز به وارد كردن آدرس 

طوالني سرويس ترجمه، از اين سرويس بهره مند شويد.

مبتدي

حرفه اي

افزودن چك باكس ها در ورد
امير عصاري

ــع كوچك، از جمله  ــس (Check Box) يا همان كادرهاي مرب چك باك
ــت كه هنگام طراحي فرم هاي نظرسنجي، پرسشنامه و حتي فرم هاي  مواردي اس

ــراي كاربران خيلي  ــادي دارند. گاهي ايجاد اين چك باكس ها ب ــتخدامي كاربرد زي اس
سخت است؛ زيرا از ابزار text Box يا Shape براي ايجاد مربع هاي كوچك كمك 
مي گيرند كه با انجام اين كار مرتب كردن مربع ها و جانمايي آنها در صفحه زمان زيادي 

را به خود اختصاص مي دهد.
اين كادرهاي مربع مي توانند به دو دليل در فرم هاي شما وجود داشته باشند. دليل اول، پر كردن آنها توسط ديگر 
افراد به صورت ديجيتال است و دليل دوم نمايش آنها در نسخه چاپي. براي مثال در حالت اول فرم را با ايميل براي 
كاربران ارسال مي كنيد و از ايشان مي خواهيد با پر كردن گزينه هاي موردنظر، آن را ذخيره كرده و دوباره براي شما 

ارسال كنند. در حالت دوم نيز فرم را چاپ مي كنيد و كاربران به صورت دستي آن را تكميل مي كنند.
ــده مي توانيد از ابزار موجود براي انجام اين كار در نرم افزار ورد  ــاره  ش براي ايجاد چك باكس در هر دو حالت اش
كمك بگيريد. اين ابزار عالوه بر افزايش سرعت و سهولت انجام كار، افزايش دقت و بهره وري شما را نيز به همراه 

دارد.
حالت اول: ايجاد چك باكس براي اسناد الكترونيك

ــعه دهندگان استفاده كنيد.  ــوي كاربر  بايد از ابزار توس  1ـ  براي ايجاد فرم هاي الكترونيك با قابليت تكميل از س
براي انجام اين كار ابتدا به منوي File برويد سپس روي Options كليك كنيد.

ــش بخ از  ــه  ادام در  و  ــد  كني ــاب  انتخ را   Customize Ribbon ــه  گزين ــپ  چ ــمت  س از  ـ   2 
 Customize the Ribbon در سمت راست، روي Main Tabs كليك كنيد.

ــارك گزينه  Developer را فعال كرده و روي Ok كليك كنيد تا تغييرات ذخيره  ــون عالمت چك م 3ـ  اكن
شود.

ــده و شما مي توانيد  ــت تب هاي موجود در ريبون باالي نرم افزار اضافه ش 4ـ  حاال تب Developer به فهرس
با كليك روي آيكون افزودن چك باكس (Check Box Content Control) به هر تعداد كه تمايل داشته 

باشيد چك باكس در صفحه ايجاد كنيد. (نمونه اي از اين چك باكس را در زير مشاهده مي كنيد.)
جنيست: مرد ☐  زن 

حالت دوم: ايجاد چك باكس براي چاپ
ــوند، روش كار ساده تري را پيش رو  ــما نمايش داده ش 1ـ  براي ايجاد چك باكس هايي كه فقط در فرم چاپي ش
داريد. اين كار با يك ترفند ساده (استفاده از نشان ها) انجام مي گيرد. ابتدا روي عالمت پيكان كوچكي كه كنار آيكون 

Bullets در تب Home قرار دارد، كليك كنيد. (اين آيكون در كنار آيكون ايجاد فهرست هاي عددي است.)
ــرده و در پنجره  جديد روي  ــه  Define New Bullet را انتخاب ك ــده گزين ــش درآم ــوي به نماي 2ـ  از من

Symbol كليك كنيد.
3 ـ در بخش Font از صفحه  به نمايش درآمده فونت Wingdings2   را انتخاب كنيد.

4 ـ ابتداي فهرست يك مربع سفيد با زمينه سفيد را مشاهده مي كنيد. آن را انتخاب كرده و روي OK كليك 
كنيد.

ــده و هر زمان كه تمايل داشته باشيد مي توانيد با  ــت Bullet ها اضافه ش 5ـ  اكنون مربع چك باكس به فهرس
ــون Bullets و انتخاب اين مربع تو خالي، تصوير چك باكس را به متن موردنظرتان اضافه كنيد.  ــك روي آيك كلي

(نمونه اي از اين چك باكس را در زير مشاهده مي كنيد.)
اين ترفند را مي پسندم ☐

اين ترفند را نمي پسندم ☐

حرفه اي
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 50015 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

كليك شما

ــي معرفي كنيد كه بتوان ميزان حجم  علـي غفاري از مراغه: لطفا روش
مصرفي اينترنت را براي دستگاه هايي كه به واى فاى خانگي متصل مي شوند، 

كنترل كرد.
 در حالـت پيش فـرض و با اسـتفاده از امكانـات معمول 
در مودم هـا و روترهـا اين قابليت وجود ندارد. شـما مي توانيد با نصب 
نرم افـزار CCproxy در سيسـتم عامل وينـدوز، كاربـران مختلفي را 
براي اسـتفاده از اينترنت تعريف كنيد، سپس ارتباط اينترنتي دستگاه 
اصلي را برقرار كرده و با اسـتفاده از كارت شـبكه وايرلس و يك روتر 
بي سيم، اينترنت را با ديگر كاربران به اشتراك  بگذاريد. در اين روش 
هر كاربر براي استفاده از اينترنت به سرور پراكسي ايجاد شده توسط 
CCproxy متصل مي شـود (رايانه  شـما  بايد روشـن باشـد) و كنترل 

كاملي از چگونگي مصرف اينترنت در اختيار شما قرار مي گيرد.
چنانچه به دنبال روش هاي ديگر و مستقل از رايانه هستيد، مي توانيد 

از تجهيزات ميكروتيك كمك بگيريد.
 

بهنـام مرادي از تهران: من آفيس 2013 روي ويندوز 7 نصب كرده ام، 
ــايت مختلف كرك هاي زيادي را دانلود كردم  ــود. از چند س اما كرك نمي ش
ــت كردم، روي آنها درست كار مي كند، اما روي  ــتم هاي ديگر تس و در سيس
سيستم من كار نمي كند. هر بار بعد از روشن شدن رايانه كرك برنامه خراب 
ــكل حل  ــود. چند بار هم پاك كردم و دوباره آن را نصب كردم اما مش مي ش

نشده است.
 باتوجه به سـالم بـودن كرك، بايد موارد زير را بررسـي 

كنيد:
1ـ  حتمـا فايل كرك را به صورت Run as Administrator اجرا 

كنيد تا عمليات كرك به طور كامل انجام شود.
2ـ  بهتـر اسـت ويروس يـاب رايانه  خـود را پيـش از كرك كردن 

غيرفعال كنيد.
3ـ  اين احتمال وجود دارد كه شـما از نرم افزاري اسـتفاده مي كنيد 
كه نيازمند فايل هاي Run Time مجموعه آفيس است و آن نرم افزار 
از نسخه هاي قديمي تر اين برنامه استفاده مي كند. تداخل در تنظيمات 
نرم افـزار كه در تصوير براي ما ارسـال كرديـد در 99 درصد موارد به 

چنين مشكلي مربوط مي شود.
4ـ  ممكن اسـت ويروس ياب نصب شـده روي رايانه  شما كرك را 
از كار بيندازد. با مراجعه به راهنماي كرك، مسـير قرارگيري فايل هاي 
فعال سـازي در وينـدوز را در پوشـه  موارد اسـتثناي ويروس ياب قرار 

دهيد.

كورش احمدي از اسالمشهر: چند سوال دارم:
ــود ولي مانيتور تصوير ندارد. درايور مانيتور به  ــتم روشن مي ش 1 ـ سيس

روشي تغيير كرد اما فايده اي نداشت.
2 ـ سيستم روشن مي شود ولي بوت نمي شود.

ــزار true crypt در ويندوز  ــا نرم اف ــخصي خود را ب ــاي ش 3 ـ فايل ه
اكس پي قفل كردم. به دليل بروز مشكل، نرم افزار خراب شد و پس از نصب 
ــخه ديگري از برنامه را نصب كردم. متاسفانه رمز برنامه را نيز  ويندوز 7، نس

فراموش كرده ام.
 در پاسـخ بـه پرسـش اول و دوم شـما به احتمـال زياد 
مشـكل از منبع تغذيه يا همان پاور اسـت. البته اين مشـكل مي تواند 
داليل ديگري نيز داشته باشد كه در تست هاي سخت افزاري مشخص 
مي  شـود؛ اما در بيشـتر موارد نيم سـوز يا ضعيف شـدن منبـع تغذيه 
مي تواند موجب بروز اين مشـكل باشـد. (نمايشگر روشن نمي شود، 

رايانه بوت نمي شـود اما فن ها كار مي كننـد، صداي بوق پس از 
روشن كردن دستگاه به گوش نمي رسد)

در پاسـخ به پرسـش سـوم نيز متاسـفانه هيچ راه حلي 
 نداريـد جـز بـه يـاد آوردن رمـز برنامـه! حـذف نرم افزار 
true crypt  مشكلي را ايجاد نمي كند و مي توانيد نسخه هاي 

جديدتر آن را نيز نصب كنيد اما همواره براي بازيابي اطالعات 
قفل شده  بايد رمز آن را در اختيار داشته باشيد.

توجـه: به تمـام كاربراني كـه قصد رمزگـذاري روي اطالعات 
شـخصي و اسـتفاده از برنامه هاي قفل گذاري را دارند توصيه مي كنيم 
رمزهاي عبور را جايي يادداشـت كنند؛ زيرا هر هفته ايميل هاي زيادي 
در خصوص فراموشـي رمز عبور و دسترسي نداشتن به فايل هاي قفل 

شده دريافت مي شود و كاربران اطالعات خود را از دست مي دهند.

ــب درايور كه در  ــا نرم افزار هاي نص اسـفنديار از مشـهد: مي خواهم ب
ــت، درايورهاي نصب شده در رايانه را كه ويندوز اكس پي  اينترنت موجود اس
ــت (رايانه مربوط به هشت سال پيش است) به روز كنم. آيا  دارد و قديمي اس

چنين كاري امكان پذير است؟
 چرا كه نه! اما  بايد احتياط كنيد زيرا بسياري از برنامه هاي 
مخـرب در قالـب نرم افزارهـاي به روزكننده درايـور در اينترنت وجود 
 Driver pack دارد. به شـما توصيه مي كنيم از مجموعه نرم افـزاري
Solution بـراي انجام ايـن كار كمك بگيريد. اين برنامه با داشـتن 
مجموعـه اي عظيم از درايورهـاي مختلف، قادر به تشـخيص خودكار 

درايورهاي رايانه و به روزرساني آنها در صورت نياز است.
همچنين توجه داشته باشيد به روزرسـاني درايورها با به روزرساني 
سيستم عامل نصب شده روي رايانه متفاوت است و به معناي پشتيباني 
كردن رايانه  شـما از نسـخه هاي جديدتر ويندوز نيست. پس چنانچه 
قصد داريد ويندوز رايانه را نيز به روزرسـاني كنيد،  بايد پيش از نصب 
به حداقل نيازمندي هاي سخت افزاري براي هر نسخه از سيستم عامل 

ويندوز توجه كنيد.
http: /  / drp.su

ــي  ــونگ گلكس ــن سامس ــت م مرتضـي بهـادران از اصفهـان: تبل
ــام (پردازش ــاز كنم پيغ ــم گالري را ب ــي كه مي خواه ــت و زمان ــب 3 اس  ت

ــده است) ظاهر مي شود و اجازه  android.process.media متوقف ش
ورود به گالري را نمي دهد، براي رفع مشكل چه كاري بايد انجام بدهم؟ 

 در بيشـتر موارد اين مشـكل بـا انجام مراحـل زير رفع 
مي شود:

ـ چنانچه قابليت  auto ـ sync  فعال است آن را غيرفعال كنيد.
 Applications روي   Settings بـه  مراجعـه  از  پـس  ـ 
 فشـار داده بـه بخـش All رفتـه و پـس از نمايـش تمـام برنامه ها

 Clear را انتخـاب كـرده و در پايـان روي Download Manager
Data / Cache فشار دهيد.

نرم افـزار روي  اين بـار  امـا  كـرده  تكـرار  را  قبـل  مراحـل  ـ    
Media Storage فشار داده و در پايان Clear data را فشار دهيد.

نكته: در صورتي كه مشكل با طي اين مراحل رفع نشود، به احتمال 
زياد شما از كاستوم رام استفاده مي كنيد و مشكل در مراحل بازنشاني 

فايل هاي پشـتيبان است. در صورتي كه چنين است، عبارت زير را در 
گوگل جسـتجو كنيد تا راهنمايي هاي الزم براي رفع مشـكل در اختيار 

شما قرار گيرد.
The process android.process.media has stopped unex-
pectedly Titanium backup

ــل روي لپ تاپم كه ويندوز 7  ــال قب صادق كبيري از اهواز: حدود دو س
ــخه گوگل كروم همان زمان استفاده مي كردم و  ــت، از نس روي آن نصب اس
ــكلي نداشتم. پس از آن گوگل كروم را به نسخه جديدتر ارتقا دادم،  هيچ مش
ــفانه اين مرورگر هنگ و كرش مي كند. نمي دانم  اما با باز كردن كروم متاس

مشكل را چطور رفع كنم.
 مطمئنا هنگامي كه نرم افزاري ارتقا مي يابد، بسـياري از 
مشـكالت موجود در آن رفع مي شـود و نمي توان ارتقاي يك نرم افزار 
را دليل پيدايش مشـكالت جديدي دانست، اما اين احتمال وجود دارد 
كه برخي برنامه هاي نصب شده روي رايانه  شما با نسخه  جديد كروم 
تداخل داشته و ناسازگاري موجود ميان اين دو برنامه موجب بروز اين 

مشكل باشد.
همچنيـن در بسـياري از مـوارد نيـز نصـب پالگين هـاي منقضـي 
شـده مي توانـد موجب هنگ و كـرش مرورگر كروم باشـد كه يكي از 

شايع ترين اين پالگين ها Adobe Flash Player است.
بـراي رفـع مشـكل پالگيـن فلـش مي توانيـد از روش زير كمك 

بگيريد:
 about:plugins ـ  مرورگـر كروم را اجـرا و در نوار آدرس عبارت

را وارد كرده و كليد اينتر را فشار دهيد.
 Details ـ  در صفحه مديريت پالگين ها از باال سـمت راست روي
كليك كرده سپس در فهرست موجود گزينه Flash Player را يافته و 

روي اولين لينك Disable موجود در آن كليك كنيد.
 ـ مرورگـر را ببنديـد و مجـددا آن را اجـرا كنيـد. در ادامـه بـه لينـك 
Flash Player برويد و نرم افزار http: /  / get.adobe.com / flashplayer"

را دانلود و روي مرورگر نصب كنيد.
 ـ در پايان مرورگر را ببنديد و آن را دوباره اجرا كنيد.

بهروز رحيمي از اراك: من يك آيپاد دارم. آن را به هر رايانه و لپ تاپي 
ــود، اما روي رايانه خودم به  ــايي مي ش ــت است و شناس وصل مي كنم درس
ــد. بايوس و درايورها را  ــض وصل كردن پيغام Disconnect مي ده مح
به روزرساني كردم، ويندوز را هم عوض كردم، حتي با لينوكس و نسخه هاي 
ــدم. صداي وصل شدن مي دهد،  مختلف ويندوز امتحان كردم ولي موفق نش
ــود. فقط روي رايانه خودم شناسايي نمي شود و  ــريع ديسكانكت مي ش اما س

روي سيستم هاي ديگر سالم است. در ضمن ويندوز رايانه من 8/1 است.
 ابتدا بايد كامال مطمئن شـويد مشكل از درايورها نيست. 
بـراي اطمينـان از اين موضـوع يك بار ديگـر نرم افزارهـاي مرتبط با 
itunes را از كنترل پانل حذف و آخرين نسـخه از اين نرم افزار را روي 

رايانه  خود نصب كنيد.
در ادامـه چنانچـه از درگاه هـاي جلـوي كيس بـراي اتصال كمك 
مي گيريـد، پيشـنهاد مي كنيـم ايـن كار را نكنيـد و يك بار نيـز درگاه 
پشـت كيس را امتحان كنيد. همچنين سـعي كنيـد درگاه هاي مختلف 

را آزمايش كنيد.
چنانچه هيچ يك از موارد پاسـخگوي مشـكل نباشـد و با 
توجـه به اين كه ويندوز را نيـز دوباره نصب كرده ايد و تقريبا 
تمـام راه حل هـاي احتمالي را مورد بررسـي قـرار داده ايد، 

احتمال دارد مشكل از ولتاژ درگاه يو.اس.بي  باشد.
در مواردي كه كاربران با مشـكالتي شبيه مشكل 
شـما مواجه بودند، اين مشكل ناشـي از ولتاژ درگاه 
يو.اس.بـي  بوده و به طرز عجيبي با اسـتفاده از يك 
هـاب يو .اس. بي مجهـز به كابل مجـزاي منبع تغذيه 
رفع شـده اسـت. روش كار به اين شكل است كه شما بايد 
يـك هـاب يو. اس .بي تهيه  كنيد كه بـه دريافت برق از منبع 
تغذيه مجزا مجهز باشـد. كابل تغذيـه برق را متصل كرده و 
كابـل اتصال به رايانه را نيز به طور مجزا به درگاه يو. اس .بي 
متصل  كنيد. در ادامه آيپاد خود را با هاب يو. اس .بي به رايانه 
متصل  كنيد. بسياري از كاربران با استفاده از اين روش موفق 

شده اند، از دستگاه استفاده كنند.

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

به دسـت ما مي رسـد كه بـه دليـل حجم زيـاد و گاهي 
تكـراري بودن نمي توانيم در اين صفحه پاسـخگوي همه 
آنها باشيم. عالوه بر اين صفحه، مي توانيد پاسخ سواالت 
 خود را در بخش پرسـش و پاسـخ سايت كليك به نشاني

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

مشخصات پاسخ داده نمي شود. 

ارتباط با كليك

ميتواند 
شخص 
ههيه  ع تغذ
يشود، 

از 

ات 
مميم  يين نن ك مي
اايادي  ي ز
اي قفل 

هند.

را آزم
چ
توجـ
تمـ

رفع
ــيـك
تغذي

ااكابـل
متصل
متصل
شده
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 50016 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

فناورى ديجيتال

قابي براي دوچرخه سواري 
هوشمند

تصور كنيد دوچرخه سواري كه يكي از بهترين فعاليت هاي 
ورزشي است، با دنياي هوشمند گره بخورد. قاب  هوشمندي 
ــه اي نصب  ــر نوع دوچرخ ــده كه روي فرمان ه ــاخته ش س
مي شود و مي توان نه تنها تلفن هاي اندرويدي، بلكه آيفون را 
ــوار كرد. اين قاب ضدآب است و به باتري و چند  روي آن س
ــگر مجهز شده تا عالوه بر شارژ تلفن، اطالعاتي را روي  حس
ــتگاه براي دوچرخه سوار به نمايش بگذارد. غير  نمايشگر دس
از اين چراغي هم زير قاب وجود دارد كه با تاريك شدن هوا 

مسير را روشن مي كند.

بلندگوي بشقاب پرنده اي
ــن يك جوان  ــاي بلوتوثي آن قدر ذه ــاالي بلندگوه ــوع ب تن
ــرانجام بلندگوي متفاوتي ساخت.  هنگ كنگي را درگير كرد تا س
ــت كه بلندگوي  ــاهده مي كنيد يك پايه اس ــتوانه اي كه مش اس
ــق در هوا  ــه صورت معل ــطح آن ب ــكل بر س بشقاب پرنده اي ش
ــه پخش مي كند. پايه  ــد و موزيك را با صداي 360 درج مي مان
ــارژر بلندگوي معلق يك ساب ووفر نيز است و مي تواند  غير از ش
ــارژ كند. اين  گجت هاي جانبي را با پورت هاي يو.اس.بي خود ش
ــت كه باتوجه به فاصله فرد، صدا  ــگري مجهز اس بلندگو به حس

giرا كم و زياد مي كند.
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يادگيري يك زبان جديد با واقعيت مجازي
ــال خواندن آن،  ــه پس از 12 س ناكامي در صحبت كردن به زبان فرانس
ــازي را برانگيخت تا راهكاري پيدا  ــتم آموزش زبان واقعيت مج مخترع سيس
كند كه بتوان در محيط واقعي و با لمس پيرامون يك زبان جديد را فراگرفت. 
در اين سيستم شخص با به سرگذاشتن عينك وارد محيط دلخواه خود شده و 
مي تواند با اشاره به هر چيزي كه مي بيند، نام و معني آن را به زبان موردنظر 
ــت كه مي تواند آموزش زبان  ــاهده كند. مخترع اين روش بر اين باور اس مش

را بسيار ساده كند.

سوكتي براي صرفه جويي در برق
ــازنده هاي لوازم الكتريكي و الكترونيكي جديد روي آن  يكي از نكاتي كه س
ــت صرفه جويي در برق محصول  ــد، كاهش مصرف انرژي و در نهاي ــد دارن تاكي
توليدي است، در حالي كه يكي از بهترين راه حل ها براي كاهش مصرف برق و 
كاستن از رقم قبض، كشيدن دوشاخه وسايل غيرضروري از پريز است. براي اين 
كار پريز جديدي ساخته شده كه روي خود تايمر دارد و با تنظيم آن سر موعد مقرر 
جريان برق قطع مي شود تا از مصرف اضافي وسايل در حالت استندباي جلوگيري 

شود. اين پريز قابليت نصب روي پريزهاي قديمي را دارد̀.

نمايشگري در دل يك دستبند
ــت،  ــمند داغ اس ــن روزها نه تنها بازار تلفن هاي هوش اي
ــژه اي پيدا كرده   ــيدني نيز اهميت وي بلكه گجت هاي پوش
است، طوري كه دستبندي ساخته شده كه مي تواند تصوير 
ــبتا بزرگ را روي  ــگري به اندازه يك تلفن همراه نس نمايش
ــگر  ــتبند به تعدادي حس ــت منعكس كند. اين دس مچ دس
مجهز است كه با يك حركت مچ شروع به كار مي كند و از 
طريق بلوتوث يا واي ـ فاي به تلفن هوشمند وصل مي شود 

و خود حافظه اي جداگانه (16 يا 32 گيگابايت) دارد.

حفظ تعادل پايه دوربين با آب
ــال، مانور زيادي روي  ــازنده هاي مختلف دوربين هاي ديجيت س
دقت باالي تثبيت كننده تصوير محصول خود مي دهند، حال آن كه 
همچنان به تثبيت گر سنتي ـ وزنه ـ نياز است. تصور كنيد عكاسي 
ــت بايد پايه هاي  ــود، آن وق ــا فيلمبرداري در محيط باز انجام ش ي
ــود. به اين  منظور  دوربين و فالش با وزنه اي روي زمين محكم ش
كيف مخصوصي ساخته شده كه بسيار جمع  و جور است، درون آن 
با آب پر مي شود و مي تواند به آساني تعادل سه پايه دوربين را حفظ 

كند. جالب است اين كيف بدون آب فقط 140 گرم وزن دارد.
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حسگري براي غذاي فاسد
ــت كه  ــتر ديجيتال براي انتقال بو مدت زمان زيادي اس ــتفاده از بس بحث اس
ــده و گاهي اخباري از آن منتشر مي شود. با اين حال هنوز اقدامي براي  مطرح ش
تجاري سازي آن صورت نگرفته است. در اين ميان گروهي از دانشمندان دانشگاه 
MIT حسگر بي سيمي ساخته اند كه مي تواند بوي ناشي از فاسد شدن ماده غذايي 
را تشخيص و آن را سريع به شخص اطالع دهد. جالب آن كه اين حسگر بدون 

برق و با نزديك كردن تلفن  هوشمند به آن از طريق NFC كار مي كند.

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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كليدي براي تمام درها
ــاي  كارت ه از  ــوال  معم
ــا  ي ــي  مغناطيس
مخصوص  ــد  ك
ــاز كردن  براي ب
در اتاق هاي هتل 
ــاختمان هاي  يا س
ــتفاده  اس ــزرگ  ب
ــود، اما اكنون  مي ش
ــاخته  ــني س اپليكيش
شده كه به جاي كارت 
از  ــد. قضيه  كار مي كن
ــت كه فرد  اين قرار اس
ــن  با نصب اين اپليكيش
و  ــمند  تلفن هوش روي 
ــوز به محض  دريافت مج
ــاختماني كه به  ــه س ورود ب
ــد، يك كد دريافت مي كند.  اين سيستم مجهز باش
ــط قفل تلفنش را باز كند تا درهاي مورد  كاربر بايد فق
ــتم با ارسال اطالعات به  ــود. همچنين اين سيس نظر باز ش

آسانسورها، آنها را آماده سوار كردن شخص مي كند.

ــوال معم

بـ
مي
اپلي
شده
كار م
اين قر
با نصب

روي 
دريافت
ــه ورود ب

ــد، يك ك اين سيستم مجهز باش
ــط قفل تلفنش را باز ك كاربر بايد فق
ا با تم سيس اين همچنين ود. ش باز نظر
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