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آلكاتل با گوشي 3 سيستم  عامله در راه است
ــمند به عنوان يكي از پررونق ترين بخش هاي  بازار تلفن هاي هوش
ــاهد تغيير و تحوالت جديدي است تا بتواند  دنياي ديجيتال هر روز ش
مشتريان بيشتري را به خود جلب كند، اما آنچه اينجا مهم است، بخش 
نرم افزاري يا همان سيستم عامل آنهاست. كاربران گوشي هاي هوشمند 
هنگام خريد يك دستگاه جديد بيشتر از همه به اين نكته توجه مي كنند 
ــتم عاملي بهره مي برد؟ بتازگي  ــي مورد نظرشان از چه سيس كه گوش
ــوش در جاده فناوري  ــت چراغ خام ــركت آلكاتل كه چند وقتي اس ش

ــه  ــم گرفت ــد، تصمي ــت مي كن حرك
را  جديدي  ــراه  تلفن هم
ــتيباني  پش قابليت  ــا  ب
ــتم عامل  ــد سيس از چن
ــد. اين  ــه بازار كن روان
ــت  قابلي ــراه   تلفن هم
ــه گانه از  ــتيباني س پش
ــل   عام ــتم هاي  سيس
ــون  ــد، ويندوزف اندروي
را  فايرفاكس  ــي  حت و 
دارد. براساس شايعات، 
ــي قرار است  اين گوش
در نسخه هاي 3/5، 4، 

ــي عرضه  4/5 و 5 اينچ

ــت مي تواند براي اولين بار  ــركت آلكاتل وان تاچ  مدعي اس ــود. ش ش
ــتم هاي عامل  مختلف براي يكپارچه سازي  اختالالتي را كه بين سيس
ــي N10 به  ــركت نوكيا با گوش وجود دارد، از بين ببرد. پيش از اين ش
ــي را به دو سيستم عامل اندرويد  ــته بود و اين گوش اين عرصه پا گذاش
ــن محصول هيچ وقت به مرحله  ــون مجهز كرده بود، اما اي و ويندوزف

توليد نرسيد.

 فيلم «مصاحبه» 
با« بالن» به كره شمالي وارد مي شود

ــت داستان سوني پيكچرز و فيلم جنجالي مصاحبه به همين  انگار قرار نيس
راحتي ها پايان بگيرد و هر روز با وقوع يك اتفاق جديد، اخبار اين فيلم داغ تر 
ــوني پيكچرز كه به نظر مي رسد هنوز هم از  ــود. شركت س از قبل دنبال مي ش
حمله سايبري  كه به سرورهاي اين شركت شده بسيار عصباني است، تصميم 
گرفته در اقدامي عجيب به يك بازي سياسي وارد شود و به نوعي انتقام خود 

را از جدي ترين مظنون اين حمله بگيرد.
ــكالت به وجود آمده، سرانجام اين فيلم را روز  ــوني كه به رغم تمام مش س
كريسمس در بعضي از سينماهاي آمريكا و همچنين سرويس هاي آنالين به 
اكران درآورد و توانست ركورد فروش گوگل پلي را در يك هفته جابه جا كند، 
ــانگ كه  ــي كره اي به نام پارك س تصميم دارد با همكاري يك فعال سياس

ــورش مخالف است، اين فيلم را به روشي  با دولت كنوني كش
عجيب به دست شهروندان اين كشور برساند. پارك سانگ كه 
ــازي مردم كشورش دريغ  ادعا كرده از هيچ كاري براي آگاه س
نمي كند، تصميم دارد صد هزار نسخه از اين فيلم را با استفاده 
ــورش برساند. اين صد هزار نسخه  ــت مردم كش از بالن به دس
ــت به صورت DVD و USB عرضه شود، با اين  كه قرار اس
ــين اين كشور مي رسد.  ــت اهالي مرزنش روش متفاوت به دس
بدون شك اين اقدام با واكنش شديد دولت كره شمالي مواجه 
ــئوليت اين حمله  ــمالي تاكنون مس ــود، زيرا رهبر كره ش مي ش

سايبري را به طور رسمي به عهده نگرفته است.

 پاداش 50 هزار دالري 
براي عيب يابان گوگل درايو

ــك نرم افزار  ــي ي ــد از طراح ــوال بع معم
ــراي آزمايش  ــي ب ــد، زمان ــرويس جدي يا س
ــدادي از  ــود و تع ــه مي ش ــر گرفت آن در نظ
ــد تا  ــا آن كار مي كنن ــعه دهندگان وب ب توس
ــايي و برطرف  ــكالت و معايب آن شناس مش
ــه مشكالتي هست  ــود. با وجود اين هميش ش
ــعه دهندگان و طراحان دور  ــم توس كه از چش
ــد و كاربران عادي هنگام كار و كلنجار  مي مان
ــا مواجه  ــرويس موردنظر، با آنه ــا س رفتن ب
ــوند. ظاهرا سرويس ابري گوگل هم به  مي ش
ــده كه گوگل جايزه اي 50  همين درد دچار ش
هزار دالري براي كساني كه بتوانند باگ هاي 
اين سرويس را شناسايي كنند، در نظر گرفته 
 Vulnerability است. اين طرح گوگل كه
Reward Program نام دارد و به معني 
ــت،  آسيب پذيري هاس ــف  كش ــراي  ب پاداش 
ــود كه به  ــب هكرهايي مي ش ــاال نصي احتم
ــان  ــتند و وظيفه ش ــفيدها معروف هس كاله س
ــاي امنيتي و  ــا و حفره ه ــردن باگ ه ــدا ك پي
ــان است. بتازگي  اطالع رساني به سازندگانش
ــزه 50 هزار  ــتاني آخرين جاي يك گروه لهس
دالري را از گوگل دريافت كرده اند كه مربوط 
ــرويس ابري گوگل  به چند حفره امنيتي در س
بوده است. تاكنون بيشترين پاداشي كه گوگل 
براي عيب يابي سرويس هايش پرداخت كرده، 
ــكالت  ــزار دالر براي پيدا كردن مش 150 ه

امنيتي سيستم عامل كروم بوده است.

گوشي هوشمند با فناوري اسكن عنبيه چشم
زماني كه شركت اپل با معرفي آيفون 5 اس از قابليت اسكن اثر انگشت رونمايي كرد، بسياري از منتقدان 
اين ابزار را اضافه و بدون كاربرد عنوان كردند و واكنش هاي منفي زيادي نسبت به اين محصول در رسانه ها 
ــت زماني كوتاه اين قابليت جديد با توجه به توانايي اش  ــركت هاي رقيب به جريان افتاد، اما بعد از گذش و ش
ــد و حتي شركت هاي ديگر هم براي اضافه كردن  ــتقبال خوبي روبه رو ش در باالبردن امنيت اطالعات با اس
ــان اقدام كردند. بتازگي يك شركت سازنده تلفن همراه نوپا، چند گام بلندبرداشته  اين فناوري به محصوالتش
و قصد دارد محصوالتش را با قابليت اسكن عنبيه چشم روانه بازار كند. اين شركت كه ويوسونيك نام دارد، 
در تلفن همراه جديد خود با نام V55 كه قرار است اوايل سال 2015 روانه بازار شود از فناوري اسكن عنبيه 
ــت. اين تلفن همراه  چشم استفاده كرده اس
ــطه  ــت جديد، به واس ــر اين قابلي ــالوه ب ع
ــي هاي  ــوي در رده گوش ــخت افزاري ق س
ــرار مي گيرد. جلوي  ــاال و قدرتمند ق تراز ب
ــگر مجهز است كه  ــگر به يك حس نمايش
ــم را ميسر مي كند. شايد  امكان اسكن چش
ــا رقباي قدري  ــه هيچ وجه نتواند ب V55 ب
ــونگ رقابت كند، اما بايد  مانند اپل و سامس
اين محصول را شروع كننده راهي جديد در 

مسير تلفن هاي همراه بدانيم.

جيميل به چين بازگشت 
چندي پيش خبرهايي درباره فيلتر شدن سرويس جيميل در 
ــور چين به گوش رسيد. براساس اين شنيده ها گويا كاربران  كش
چيني از دو هفته قبل امكان دسترسي به اين سرويس پركاربرد 
ــته اند و براي همين بايد از راه هايي براي دور زدن  گوگل را نداش
محدوديت ها استفاده مي كردند. حال به نظر مي رسد در چند روز 
گذشته با توجه به باالرفتن آمار بازديد از اين سايت در چين، اين 
سرويس به جمع وبسايت هاي قابل دسترس اين كشور بازگشته 
ــت كه دولت چين هيچ توضيحي در  ــت. نكته جالب اين اس اس
ــئوليت آن را به  ــورد اين محدوديت و حتي لغو آن نداده و مس م
عهده نگرفته است. حتي وزير اطالعات چين نيز در اظهارنظري 
ــته،  عجيب عنوان كرده به هيچ وجه از اين موضوع اطالع نداش
زيرا از پست هاي الكترونيكي داخلي استفاده مي كند، نه جيميل. 
البته اين اولين بار نيست كه گوگل با دسترسي نداشتن كاربران 
ــرويس جيميل مواجه مي شود، زيرا دولت چين اوايل  چيني به س
سال 2014 نيز دسترسي به جيميل را محدود كرده بود. البته در 
اتفاقات مشابه قبلي، اپل و مايكروسافت نيز در فهرست قربانيان 

فيلترينگ چين قرار  گرفته بودند.

از تراشه جديد انويديا رونمايي شد
از  ــدي  جدي ــل  نس ــا،  انويدي
 Tegra ــل به نام پردازنده هاي موباي
ــن پردازنده  ــرد. اي ــي ك X1 را معرف
ــته اي از پردازنده گرافيكي  هشت هس
مكسول بهره برده كه به گفته سازنده 
ــده اختصاصي اپل به نام  آن از پردازن
A8 تقريبا دو برابر قوي تر است. اين 
 4K پردازنده، ويدئوها را با رزولوشن
ــم در ثانيه پخش كرده و از  و 60 فري

ــناخت بهتر قدرت پردازشي اين تراشه مي توان آن را با پردازنده  ــتيباني مي كند. براي ش پردازش 64 بيتي پش
نسل قبلي انويديا مقايسه كرد. پردازش گرافيكي نسل قبلي يعني K1 با 192 هسته پردازش گرافيكي انجام 

مي شد، درحالي كه اين پردازشگر از 256 هسته پردازش گرافيكي بهره برده است. 
ــه توان دوازده  ــادل يك ترافالپ  ده ب ــرعتي مع ــت X1 به عنوان اولين پردازنده  با س ــا مدعي اس انويدي
 K1 ــرفت ها، مصرف انرژي آن نسبت به ــرعت دارد. جالب اين كه باوجود تمام اين پيش ــل قبل س دوبرابر نس
ــت. احتماال بزودي بسياري از شركت هاي سازنده گوشي هاي تلفن همراه از اين تراشه روي  تغييري نكرده اس

محصوالت بعدي خود استفاده خواهند كرد.
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فروش بي سابقه شيائومي در سال 2014
ــازنده هاي تلفن همراه  ــيائومي را مي توان پديده نوظهور س ــركت چيني ش ش
ــمند دانست، زيرا در عرض چهار سال توانسته جايگاهي به دست بياورد كه  هوش
بسياري از كهنه كاران بازار هنوز نتوانسته اند به آن برسند. صحبت هاي لي جون، 
ــركت در روزهاي آغازين سال 2015 ميالدي مهر  ــس و مديرعامل اين ش موس

تائيدي بر پيشرفت روزافزون اين شركت است.
ــيائومي، سال 2014 اين شركت 1 / 61 ميليون محصول  به گفته مديرعامل ش
ــته است. با توجه به اين كه اين شركت  فروخته و 97 / 11 ميليارد دالر درآمد داش
ــد  ــمند فروخته بود، مي توان گفت رش ــون تلفن هوش ــط 7 / 18 ميلي در 2013 فق
ــت. اكنون شيائومي، يك شركت 45  ــاالنه شيائومي به 326 درصد رسيده اس س

ميليارد دالري است كه در روزهاي اخير 
ــود  ــمند Redmi 2S خ از تلفن هوش

رونمايي كرده است. 

ــه روياهايي كه  ــده هر روز ب ــاوري باعث ش فن
ــي مي بينيم، نزديك تر  ــاي علمي ـ تخيل در فيلم ه
همه كاره،  ربات هاي  ــمند،  هوش ساعت هاي  شويم. 
ــمند.  عينك هاي عجيب و اين بار خودرو هاي هوش
ــاخه از فناوري هم باالخره  ــد اين ش به نظر مي رس
ــختي با دنياي ديجيتال  ــته پيوند سفت و س توانس
ــد اين ارابه هاي تندرو را  ــاد كند و از اين به بع ايج
ــمند بدانيم. بر همين  نبايد جدا از گجت هاي هوش
با همكاري شركت  ــركت هيونداي كه  ــاس ش اس
ــغول  ــازي محصوالتش مش ــوگل به هوشمندس گ
اپليكيشن اختصاصي  خود،  ــخه جديد  است، در نس
با تلفن همراه خبر داده  ــين  از استارت خوردن ماش
است. اين اپليكيشن كه Blue Link نام دارد، به 
ــتر فرامين  راننده خودرو اين امكان را مي دهد بيش
ــودرو اعالم كند.  ــرش را از راه دور به خ مورد نظ
ــن كردن خودرو، باز  مواردي مانند خاموش يا روش
ــته كردن درها، به صدا در آوردن بوق و ضبط  و بس
ماشين و همچنين بررسي كردن مواردي همچون 
ــن كنترل  ميزان بنزين، آب و روغن با اين اپليكيش
ــود. يك نكته اصلي  كه خودروهاي هوشمند  مي ش
ــن را متفاوت مي كند، اين  هيونداي و اين اپليكيش
ــاعت هاي  ــن كارها براحتي با س ــت كه تمام اي اس
ــت و كاربران  ــمند اندرويدي نيز قابل اجراس هوش

ــت دارند به  ــاعتي كه در دس مي توانند با همان س
واقع مي توان  در  ــند.  برس ــودروي خود  كارهاي خ
اندرويد  از سيستم عامل  تمام ساعت هايي كه  گفت 

قابليت هاي  از  ــد  مي توانن ــد،  مي كنن ــتفاده  اس وير 
ــورت اتصال  ــمند هيونداي به ص ــاي هوش خودروه

بلوتوث بهره ببرند. 

 ساعت هوشمند اپل 
زودتر  رونمايى مى شود

ــاني اپل در سايتش،  باتوجه به آخرين به روزرس
ــمند اپل  ــاعت هوش ــان زيادي به رونمايي از س زم
نمانده است. اين شركت برخالف هفته هاي گذشته 
 available in 2015 ــارت ــايتش عب  كه در س
ــه  ــت آن را ب ــد روزي اس ــود، چن ــرده ب  را درج ك
coming early 2015 تغيير داده است. بنابراين 
ــال 2015 منتظر  به جاي آن كه زماني نامعلوم در س
عرضه اين محصول باشيم، در همين روزهاي آغازين 
سال ميالدي شاهد رونمايي از اين محصول خواهيم 
بود. البته با توجه به رويداد CES2015 بعيد است 
اپل همزمان با اين نمايشگاه محصول جنجالي خود 
ــازار كند و بايد حداقل يك هفته بعد از اين  را وارد ب
نمايشگاه منتظر كنفرانس اپل باشيم. همچنين اپل 
ــاعت هوشمندش در  قصد دارد همزمان با عرضه س
ــگاه هاي خود در سراسر جهان، اين محصول  فروش
را در سالن هاي مد و نمايشگاه هاي كاالهاي زينتي 
ــتگاه فقط  ــان دهد اين دس ــز رونمايي كند تا نش ني
ــت و مي تواند كااليي  ــك محصول ديجيتال نيس ي
زينتي هم باشد. پيش بيني ها حاكي است كه آخرين 
ــر روبه رو خواهد  ــتقبالي بي نظي محصول اپل با اس
ــد و فروش آن از مرز 50 ميليون عدد مي گذرد.  ش
ــد راه اپل براي رونمايي از اين  پيش از اين تنها س
محصول عمر كم باتري آن بود، كه به نظر مي رسد 
ــكل  ــه اين مش ب
ــه كرده  غلب

است.

كه روياهاي ه ب روز هر ده ش باعث اوري فن

كنترل خودروهاي هوشمند با ساعت

ــيار خوبي دارند، زيرا  ــرايط بس حتما تصور مي كنيد توليدكنندگان تلفن هاي همراه اندرويد ش
هر روز به تعداد كاربران اين سيستم عامل افزوده مي شود، اما برخالف انتظار سهم شركت هاي 
ــيار پايين تر از انتظار است. دليل اصلي اين  ــمند بس ــود فروش تلفن هاي هوش توليدكننده از س
ــركت است كه حاشيه  ــاخت محصوالت اين ش ــود در واقع مربوط به هزينه باالي س كاهش س
ــال براي  ــاد مي كند. 2014 را مي توان بدترين س ــان ايج ــود پاييني را براي توليدكنندگانش س
ــدند و  ــترين ضرر مالي روبه رو ش ــال با بيش ــت؛ زيرا در پاييز آن س محصوالت اندرويدي دانس
مجموع سودشان 50 درصد از رقم پيش بيني شده كمتر بوده است. روزهاي پاياني سال 2014 
ــمند باالتر از ديگر رقبا و 56 درصد بوده و بعد از آن شركت  ــهم اپل از بازار تلفن هاي هوش س
ــونگ با 53 درصد قرار دارد كه مجموع آن بيش از 100 درصد است. دليل اين مجموع،  سامس
ــت. پيش بيني مي شود سال آينده سهم اپل از سود فروش  ضرر و درصد منفي ديگر شركت هاس
ــمند به 60 درصد برسد و سامسونگ نيز مانند ديگر همقطارانش مسير سقوط را  تلفن هاي هوش

در پيش خواهد گرفت.

سهم كم اندرويد از سود بازار تلفن هاي همراه هوشمند

استفاده از حسگر حركتي سه بعدي در نوت بوك
ــياري از حوزه ها مانند پزشكي و هوافضا استفاده مي شود و حاال  ــه بعديـ  از جمله كينكت مايكروسافتـ  در بس ــگرهاي س حس
ــر قصد دارد اين حسگرها را به دنياي نوت بوك هاي خود وارد كند. دوربين RealSense 3D اينتل كه روي لپ تاپ  ــركت ايس ش
ــد، بعضي از قابليت هاي كيبورد و ترك پد نوت بوك هاي ايسر را هم خواهد داشت. يك  ــركت نصب خواهد ش V17 Nitro اين ش

دوربين پيشرفته براي تشخيص فاصله و اندازه اشيا، يك پروژكتور ليزري و حسگر مادون قرمز روي اين دوربين قرار دارد. 
اين حسگر سه بعدي، عالوه بر امكان اسكن اشيا و چاپ سه بعدي، اجراي بسياري از بازي ها و نرم افزارها را لذتبخش تر مي كند. 
براي مثال كاربران مي توانند بدون نياز به ماوس و كيبورد و فقط با حركت بدن، صفحات وب را باز كرده يا با ديگر نرم افزارها كار 

 Greek-themed Warrior Wave 3 و بازيDMe .كنند
ــن هايي بوده كه با اين فناوري سازگار شده  است. به نظر  از اپليكيش
ــل جديد لپ تاپ منحصربه فرد 3 / 17  ــد ايسر قصد دارد نس مي رس
ــي در CES 2015 به بازارهاي  ــود را پس از رونماي ــي خ اينچ

جهان عرضه كند. 
ــركت امسال  ــري Nitro مانند ديگر محصوالت اين ش س
ــخت افزاري قوي تر  ــا س ــت و ب ــرات زيادي خواهد داش تغيي
ــته اي  ــگر چهار هس ــود. پردازش ــت مي ش ــدان رقاب  وارد مي
ــك GeForce GTX 860M وظيفه  Core i7 و گرافي

ــده دارد.  ــتگاه را به عه ــن دس ــي اي اصلي پردازش
ــرعت  پرس ــك هاي  هاردديس همچنين 

و   128 ــم  حج دو  ــا  ب  SSD
ــازي  256 گيگابايت، ذخيره س

يكشنبه 21 دى 1393/ شماره 3502اطالعات را انجام مي دهد. 



اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 50204 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

نرم افزار

نسيم اسالم پور

مرورگرها جزئى جدايى ناپذير از دنياي گسترده وب 
است و هر كاربري دست  كم با يكي از آنها بيش از ديگر 
ــت. در تمام مرورگرها مي توانيد  مرورگرها كار كرده اس
ــات مختلفي را كنار يكديگر و در صفحه اي واحد  صفح
ــويد هريك را جداگانه باز يا بسته  باز كنيد تا مجبور نش
ــريع به آنها را داشته باشيد.  ــر زدن س كنيد و امكان س
ــود كه با توجه  ــي تعداد tabها به قدرى زياد مي ش گاه
ــتفاده مي كنيد، آنها را به  به نوع مرورگري كه از آن اس
ــكال گوناگون برايتان دسته بندي مي كند. از طرفي،  اش
صفحه  اصلي مرورگر شما عالوه بر نمايش سايت هاي 
پربازديد و تسهيل دسترسي به آنها، امكانات ديگري را 
ــما هم از كاربراني  نيز در اختيارتان قرار مي دهد. اگر ش
ــتيد كه از كروم و فايرفاكس به عنوان مرورگرهاي  هس
ــماره راهكارهاي  ــد، در اين ش ــتفاده مي كني اصلي اس
ــه وبگردي ها و  ــا آنها مي توانيد ب ــدي داريم كه ب جدي
صفحات شلوغ تان، آب و رنگ تازه اي بدهيد و با فنوني 

جديد براي به كارگيري مرورگرهايتان آشنا شويد.

تاريخ، ساعت و آب وهوا
اگر از مرورگر كروم استفاده مي كنيد، مي توانيد با استفاده 
 currently (bit.ly/currently329) ــه از افزون
ــاعت آب و هوا نما تبديل  ــه مرورگرتان را به يك س صفح
كنيد. اين افزونه، تاريخ و ساعت دقيق را با نمايش ساعتي 
ــي با طراحي  بزرگ كه كنار پيش بيني پنج روزه  هواشناس
چشم نوازي قرار گرفته، در اختيارتان مي گذارد. همچنين 
ــمت تنظيمات افزونه، فونت متن و رنگ  مي توانيد در قس
پس زمينه را مطابق سليقه خود تغيير داده و از بين واحدهاي 
نمايش دما، فارنهايت و سلسيوس، يكي را انتخاب و كشور 
و شهر محل اقامتتان را نيز مشخص كنيد. اگر فايرفاكسي 
ــابه با نام ــز، افزونه اي مش ــن مرورگر ني ــتيد، در اي  هس

Moment(bit.ly/moment329) ساعت، تاريخ و 
آب  و هوا را در اختيارتان قرار مي دهد.

چسباندن يادآوري ها به مرورگر
بسياري از افراد فراموشكار، براي انجام كارهايشان، 
ــوار اتاق و محل  ــذ رنگي به در و دي ــداد زيادي كاغ تع
ــت آخر هم ممكن است،  ــبانند و دس ــان مي چس كارش
برخى را فراموش كنند. اگر شما هم جزو اين دسته افراد 
هستيد ولي در طول روز بيش از آن كه به در و ديوار نگاه 
كنيد، با رايانه كار مي كنيد؛ مي توانيد صفحه  مرورگرتان 
ــي task manager تبديل و از آن براي  ــه نوع را ب

يادآوري كارهاى انجام نشده استفاده كنيد. 
ــام ن ــا  ب ــروم  ك ــد  جدي ــگ  رنگارن ــه    افزون

ــما امكان  ــه ش OverTask (bit.ly/over328) ب
ايجاد صفحات مرتبط با كارهاى جديد، دسته بندي آنها 
ــپزي و سرگرمي را  در گروه هاي مختلفي مانند كار، آش
مي دهد و اولويت بندي آنها را براساس تاريخ تحويل هر 
يك نيز فراهم مي كند. همچنين در اين افزونه مي توانيد 
ــخص و آنها را از صفحه پاك  ــده را مش موارد انجام ش
ــما را  ــان و راحت ش كنيد. OverTask به قدري آس
ــان ياري مي كند كه  ــته بندي كارها و يادآوري ش در دس
ــيمان نخواهيد  ــردن آن به مرورگرتان پش ــه ك از اضاف
ــد. عالوه بر كروم، در مرورگر فايرفاكس نيز، افزونه  ش

 New Tab King(bit.ly/newtabking329)
ــد، امكانات  ــه ذكر ش ــابهي ك ــر خدمات مش ــالوه ب ع
ــد تصاوير پس زمينه  گوناگون و ميانبرهاي  ديگري مانن

ــي را  ــما قرار داده و بخش ــان را در اختيار ش برنامه هايت
ــن وظايف  ــخصي از بي ــتجوي وظيفه  مش ــراي جس ب
ــاز كردن ــراي ب ــت. ب ــاص داده اس ــده، اختص  ثبت ش

ــن مرورگر بايد روي پيكاني  task manager در اي
كه در سمت راست صفحه تعبيه شده، كليك كنيد.

كروم را شبيه ويندوز 8 كنيد
اگر از ويندوز 8 استفاده مي كنيد، مي توانيد از افزونه  
ــر كروم با  ــگ كردن مرورگ ــي براي هماهن مخصوص
سيستم عاملتان استفاده كنيد. اگر فقط ظاهر قضيه برايتان 
 Modern New Tab Page مهم است، مي توانيد افزونه 
ــروم اضافه كنيد و عالوه بر لذت بردن از ظاهر  را به ك
ــگي تان  ــايت هاي هميش مدرن آن، نحوه  نمايش وبس

ــيد از افزونه   ــد. اگر مايل باش ــز در آن تنظيم كني را ني
ــر ظاهر،  ــالوه ب ــد كه ع ــتفاده كني ــري اس حرفه اي ت
ــراغ  ــز در اختيارتان قرار دهد، س ــات متنوعي ني  امكان
Awesome New Tab Page (bit.ly/an tp329) 

ــاي مختلفي از  ــه، ابزارها و ويجت ه ــد. اين افزون بروي
ــت و مديريت صفحات  ــاعت، دفترچه يادداش جمله س
ــورد عالقه تان  ــن هاي م ــايت ها و اپليكيش ــراي س را ب
ــت روي تصوير قفلي  ــت. كافي اس ــر گرفته اس در نظ
ــود، كليك  ــه نمايش داده مي ش ــمت چپ صفح كه س
ــل درآورده و تنظيمات  ــه را از حالت قف ــد و صفح كني
ــن مي توانيد  ــد. همچني ــال كني ــان را اعم ــورد نظرت م
ــب نياز و   رنگ و محتواي بخش هاي مختلف را برحس

عالقه  تان، تغيير دهيد.

كروم را شبيه iOS كنيد
اگر با شيوه  طراحي اپل احساس راحتي بيشتري مي كنيد، 
  Home (bit.ly/home329) ــه  افزون از  ــد  مي تواني
ــبيه آنچه در  ــات مرورگرتان ش ــا صفح ــتفاده كنيد ت اس
ــتم عامل iOS نمايش داده مي شود، عمل كند. شما  سيس
با اين افزونه، وبسايت ها و اپليكيشن هايي را كه در صفحه  
اصلي نمايش داده مي شود، با اشكال مربعي شكلي مشابه 

آنچه در آيفون و آيپد مي بينيم، مشاهده خواهيد كرد.
ــوب قرار  ــه  اي از طرح چ ــر پس زمين ــكال ب  اين اش
ــت كه همين موضوع آن را چشمنوازتر مي كند.  گرفته اس
ــداد ايميل هاي  ــان دادن تع ــتم حتي براي نش اين سيس
خوانده نشده، اخطارهاي مربوط به تقويم و ديگر موارد نيز 

از طراحي اين سيستم عامل استفاده مي كند.

استفاده از امكانات فايرفاكس
ــت هاي بلند  ــياري از ابزارهاي فايرفاكس در فهرس بس
باالي اين مرورگر گم مي شود و در دسترستان نخواهد بود، 
مگر اين كه ميانبرهايشان را بشناسيد. براي مطلع شدن از 
اين ابزارها مي توانيد از افزونه  جديدي با نام عجيب و غريِب
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ــمت پايين صفحه  ــاري در قس ــد كه تول ب ــتفاده كني اس
ــا از طريق آن، فقط با يك كليك  ــان ايجاد مي كند ت برايت
به صفحات مورد عالقه، دانلودها و سابقه مرورگري هايتان 
ــا  ــات و افزونه ه ــته، تنظيم ــاعات گذش ــا و س در روزه
ــيار  ــادگي، بس ــي پيدا كنيد. اين افزونه در عين س دسترس

كاربردي و مفيد است؛ امتحانش ضرري ندارد.

تصوير پس زمينه  روزانه 
ــه  ديگري، هر  ــب افزون ــد با نص ــن مي تواني همچني
ــدي در مرورگر فايرفاكس  ــا تصوير پس زمينه  جدي روز ب
ــژه تصاوير  ــه تصاوير طبيعت و بوي ــويد. اگر ب مواجه ش
 National Geographic ــوب  محب و  ــروف  مع
ــه ــتفاده از افزون ــا اس ــد ب ــيد، مي تواني ــد باش  عالقه من
National Geographic NewTab (bit.ly/

(national329 هر روز با تصاوير جذاب و خيره كننده  
ــويد.  ــه مرورگرتان مواجه ش ــايت در پس زمين اين وبس
 NewTab Background   همچنين مي توانيد افزونه
ــب كنيد  Shuffler (bit.ly/shuffler329)  را نص
ــر روز از منابع مختلفي،  ــا صفحه تان به طور خودكار، ه ت
تصاوير گوناگوني را براي پس زمينه  مرورگرتان انتخاب و 

شما را با انتخاب هاي شگفت انگيزش غافلگير كند.

يك صفحه  سفيد
ــري، تمايل  ــر دليل ديگ ــل امنيتي يا ه ــا به دالي ــر بن اگ
ــي  ــوع اطالعات ــچ ن ــان هي ــه  مرورگرت ــد روي صفح نداري
ــن  اي از  ــواردي  م ــر  ديگ و  ــد  پربازدي ــايت هاي  وبس از 
ــه ــب افزون ــا نص ــد ب ــود، مي تواني ــش داده ش ــت نماي  دس
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ــه اين ترتيب،  ــاك كنيد و ب ــر مورد اضافي پ ــه را از ه صفح
ــاز مي كنيد، تنها  ــه  تازه اي را در مرورگرتان ب زماني كه صفح
ــفيد و خالي  ــم تان مي خورد، صفحه اي س ــزي كه به چش چي

خواهد بود كه حتي عنواني هم روي آن نقش نبسته است.
ــت  ــد، حتي الزم نيس اگر مرورگرتان فايرفاكس باش
ــد، افزونه  خاصي را  ــه را خالي ببيني ــراي اين كه صفح ب
ــت داخل قسمت  نصب كنيد. براي اين منظور كافي اس
ــارت  ــپ و عب ــارت about:config را تاي آدرس، عب
ــار  ــتجو و روي آن دوب browser.newtab.url را جس
 Enter string value كليك كنيد. زماني كه قسمت
ــته و  ــارت about:blank را در آن نوش ــد، عب باز ش
ــلوغ  ــتيد صفحه  ش OK را كليك كنيد. اگر تمايل داش
ــت روي عبارتي كه ذكر  ــته باشيد، الزم اس قبلي را داش
ــد، دو بار كليك كنيد و اين بار در قسمتي كه برايتان  ش
ــود، عبارت about:newtab را وارد كنيد و  باز مي ش

به اين ترتيب همه چيز به حالت اول باز مى گردد.

شخصي سازي صفحات مرورگرها
مرورگرهاي كروم و فايرفاكس را به دلخواه خود مديريت كنيد

افزودن گزينه هاي بيشتر به صفحه  جديد
ــاز مي كنيد،  ــا مرورگر فايرفاكس ب ــي صفحه اي را ب وقت
ــه  ــد روي صفح ــايت پربازدي ــفرض 9 وبس ــورت پيش به ص
ــي  ــان كاف ــداد برايت ــن تع ــر اي ــود. اگ ــش داده مي ش  نماي
ــر مي زنيد،  ــايت هايي كه روزانه به آنها س ــت و تعداد س نيس
ــه ــا نصب افزون ــد ب ــت، مي تواني ــتر اس ــدار بيش ــن مق  از اي

  New Tab Tools (bit.ly/newtabtools329)
ــدد و در  ــد ع ــا ص ــه را ت ــايت هاي روي صفح ــداد وبس تع
ــر آن، اين افزونه  ــش دهيد و عالوه ب ــي 10×10 افزاي جدول
ــه بتازگي به  ــر، آدرس هايي را ك ــاالي مرورگ ــمت ب در قس

ــايت هاي  ــويد تا تعداد وبس ــت وارد گزينه هاي افزونه ش ــر زده ايد، نيز برايتان نمايش مي دهد. كافي اس  آنها س
قابل نمايش روي صفحه و ديگر موارد را تنظيم كنيد. شما با نصب اين افزونه مي توانيد تصوير پس زمينه را نيز 
ــمت چرخ دنده مانندي كه در گوشه  سمت راست باالي صفحه قرار دارد،  تغيير دهيد. براي اين كار بايد روي قس
ــت در كنار گزينه  Paste Background قرار گرفته،  كليك كرده و پس از آن گزينه  Browse را كه درس
ــد. به اين ترتيب تصوير مورد نظر روي  ــد تا تصوير مورد نظرتان را آپلود يا كد URL آن را وارد كني ــاب كني انتخ

صفحه  مرورگرتان مي نشيند.
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اينترنت

سجاد تقي زاده بهجتي 

هر روز متن هاي مختلفي را مي خوانيم، كدام يك از آنها 
به يادمان مي ماند و كدام يك نه؟ چرا بعضي از تبليغ هاي 
تلويزيوني چندسال در ذهنمان ماندگارند، اما برخي ديگر 
ــت اين به يادماندن ها اتفاقي  ــما ممكن اس نه؟ به نظر ش
ــد؟ مثال آن تبليغي را كه شخصي روي دستش يك  باش
ــت؟ يا تبليغي كه مدام عبارتي  ضربدر مي زد، يادتان هس
ــش ها يك  ــرار مي كرد و در تمام اين پرس ــاص را تك خ
جواب داشت؟ كمي فكر كنيد چه چيزهايي يادتان است؟ 

اينها اتفاقي نيست. 
ــال پيش  ــاق بيفتد. چندس ــما هم اتف ــايد براي ش ش
ــد و در  ــر ش ــام Stick To Mind منتش ــي به ن كتاب
ــي آن با  ــرد كه ترجمه فارس ــروصداي زيادي ك دنيا س
ــد. اين كتاب راجع  ــتدام» منتشر ش نام «ايده عالي مس
ــا، جمالت،  ــي ماندگاري متن ه ــن موضوع يعن به همي
ــردن، صحبت مي كند. تصور  ــا و دركل ماندگار ك ايده ه
ــايت شما متن هاي مربوط به  كنيد مراجعه كنندگان وبس

كسب و كار شما يادشان بماند، بهتر از اين نمي شود.

1- ساده باشيد
ــود افراد راحت تر با  ــيد. اين باعث مي ش ساده بنويس
ــاط برقرار كنند،  ــما ارتب ــايت يا وبالگ ش متن هاي وبس
براي اين كار مي توانيد از كلماتي كه براي مشتري تعريف 
ــتفاده كنيد. مثال اگر فايل هاي صوتي مختلفي  شده، اس
ــورت آنالين پخش مي كنيد و اين فايل ها گاهي  را به ص
آموزشي، گاهي مصاحبه، گاهي آهنگ است، به جاي اين 
توضيحات مي توانيد بگوييد ما راديوي فرهنگي، آموزشي 
و اينترنتي هستيم. كلمه راديو براي مخاطب شما معاني 
بسياري دارد. در واقع تصور مي كند احتماال بايد فايل هاي 
ــواي فرهنگي و  ــش كنيد كه محت ــي مختلفي پخ صوت
ــاده بودن فقط استفاده از  ــي داشته باشد. براي س آموزش

كلمات معني دار، روشن و واضح كافي نيست.
ــه چيز به مخاطب بگوييد، چيزي  ــت س اگر قرار اس
ــت كه ستاره شمالي يكي است  نگوييد! مثال جالبي هس
ــد، چون چندتا بودنش گمراه كننده  و نمي تواند چندتا باش
ــت كه راه را با آن پيدا  ــمالي همان اس ــت. ستاره ش اس
مي كردند و هنوز هم كمك كننده است. اين يعني اين كه 
ــايت تان و متن هايي كه براي آن مي نويسيد،  براي وبس
فقط يك هدف مشخص در نظر بگيريد. اين كار سختي 
ــت، اما جواب مي دهد. براي مثال اگر هدف شما ارائه  اس
ــت روي  ــت، پس الزم نيس ــن محصوالت اس ارزان تري
ــته بندي خود تاكيد كنيد، زيرا دراين صورت مخاطب  بس
ــيد و  ــما واقعا ارزان نباش ــت ش فكر نمي كند ممكن اس
ــايت شما  ــي از پولي كه براي خريد از وبس احتماال بخش
ــود. اگر  ــته بندي كاال مي ش پرداخت مي كند، صرف بس

ارزان هستيد با واژه هاي مختلف و در زمان هاي مختلف 
ــود تاكيد كنيد. به اين ترتيب هروقت  روي ارزان بودن خ
ــخص به سمت شما  ــنهادي براي ارائه كااليي مش پيش
مي آيد، با همين معيار يعني ارزان بودن تصميم مي گيريد 
ــيد يا نباشيد. گوشي ماندگار اپل  ارائه كننده آن كاال باش
براساس يك ايده ساده شكل گرفت، استيو جابز گوشي 

همراهي مي خواست كه فقط يك دكمه داشته باشد.

2- غيرمنتظره باشيد
ــركت  ــايتي براي غيرمنتظره بودن، دفتر كار ش وبس
ــايت نمايش مي داد و  ــورت زنده روي وبس خود را به ص
ــتريان  ــته بود ما همين لحظه نيز براي مش زير آن نوش
ــايت ديگري كه براي حفاظت از  خود كار مي كنيم. وبس
ــت فعاليت داشت، به محض ورود مخاطب به  محيط زيس
وبسايت از او مي خواست حركتي نمادين كرده و آشغالي 
را كه در طبيعت ريخته بود با ماوس خود گرفته و داخل 
ــاي غيرمنتظره در  ــطل زباله رها كند. معموال رفتاره س
ــراي اين كه ذهن ما  ــي مي مانند، اما چرا؟ ب ــن ما باق ذه
ماشيني به نام ماشين گمانه زني دارد كه كارش حدس زدن 
ــت. براي مثال وقتي شما يك قابلمه  اتفاقات مختلف اس
را روي گاز مي بينيد، اين ماشين بالفاصله حدس مي زند 
ــمزه باشد، اما وقتي در آن  داخل آن بايد يك غذاي خوش
را باز مي كنيد و با يك لنگه كفش گلي مواجه مي شويد، 
ــوكه شده و ذهن شما آماده به خاطرسپاري اين تجربه  ش
ــود تا در دفعات بعد حدسياتش را اصالح كند. حاال  مي ش
تصور كنيد با ديدن لنگه كفش گلي داخل قابلمه جمله اي 
ــتقيم  نيز آنجا ببينيد، با اين مفهوم كه وقتي از بيرون مس
ــراغ قابلمه مي آييد، درست مثل اين است كه بخواهيد  س
ــوييد.  ــت خود را بش اين لنگ كفش را بخوريد، پس دس
ــما باقي مي ماند، امتحان  اين مثال تا مدت ها در ذهن ش

كنيد.

3- ملموس بنويسيد
اگر بگويم تقريبا به اندازه دو برابر جمعيت شهر رشت، 
ــگاه داريم، خيلي بهتر  ــورمان معلم و استاد دانش در كش
ــا اين كه بگويم يك ميليون و  ــتر يادتان مي ماند ت و بيش
ــگاه و معلم در كشور داريم. اين  صدهزار نفر استاد دانش
ــايت  ــت در متن هاي وبس يعني ملموس بودن و بهتر اس
ــتفاده كنيد. آمارها جذاب هستند، اما  نيز از اين شيوه اس
ــردن صحبت ها باعث  ــن نمي مانند و ملموس ك در ذه
ــتري برقرار كند. اگر قرار  ــخص ارتباط بيش ــود ش مي ش
است مطرح كنيد چاپگري كه در وبسايت تان مي فروشيد، 
ــراد مختلف معاني  ــي دارد، لفظ كم، براي اف صداي كم
متفاوتي دارد، اما اگر بگوييد هنگام پرينت گرفتن صداي 
ــنويد، موضوع را قابل لمس  تيك تاك ساعتتان را مي ش

كرده ايد.

4- معتبر بنويسيد
ــت،  ــار كمك كننده اس ــتن نيز آم ــراي معتبر نوش ب
ــت،  ــاده تر اس ــوص در وب و اينترنت اين اتفاق س بخص
زيرا مي توانيد به منبع آمار، لينك دهيد. مثال اگر نوشتيد 
نوشيدن محصوالت گازدار باعث پوكي استخوان مي شود 
ــال از همين طريق پوكي استخوان  و فالن درصد در س
ــد، مي توانيد راحت اين متن را به مطلبي كه اين  مي گيرن
ــك بدهيد. از اين طريق به  ــوع را تائيد مي كند، لين موض

مطلب خودتان نيز اعتبار بخشيده ايد.
ــي، بيان جزئيات  يكي ديگر از روش هاي اعتباربخش

ــت. براي مثال وقتي قرار است، درباره تاثير موسيقي  اس
ــيقي بر تك تك اعضاي بدن  صحبت كنيد، از تاثير موس
ــود به صورت  ــوع باعث مي ش ــت كنيد، اين موض صحب

ناخودآگاه خواننده به حرف شما اعتماد كند.

5- احساسي بنويسيد
ــمي و  ــن جلب توجه كردن با جمالت رس به نظر م
ــده و براي همراهي مخاطب  ــخت واقعا غيرممكن ش س
بايد با زبان خودش حرف زد. از احساس گفت و مخاطب 
را محور نوشته ها قرار داد. مدتي مي گفتند اگر مي خواهيد 
ــد اين مته قدرت  ــيد بگويي ــك مته به مخاطب بفروش ي
موتورش فالن قدر است، چنان محكم است و …، بعدها 
ــي بابت مته پول نمي دهد و مردم سوراخي را  گفتند كس
كه مته روي ديوار ايجاد مي كند مي خرند! پس مي گفتند 
«با اين مته سوراخ ايده آل خود را روي ديوار ايجاد كنيد.» 
ــوراخ ديوار هم پول نمي دهند، بلكه  امروز مردم براي س
ــت كه با ايجاد سوراخ روي  هدفشان داشتن مزايايي اس
ــود. يعني براي سوراخ روي ديوار پول  ديوار فراهم مي ش
نمي دهند، بلكه براي اين كه عكس عزيزشان را سريع تر 
ــس امروزه  ــول مي دهند، پ ــب كنند، پ ــوار نص روي دي
ــدون معطلي مقابل  ــند: «عكس عزيزانتان را ب مي نويس

چشمانتان روي ديوار داشته باشيد.»
ــن خيلي  ــا خوانديد، م ــا اينج ــن مطلب را ت ــر اي اگ
ــنده هايي كه  ــداد نويس ــتم، زيرا تع ــانس هس خوش ش
ــر  ــد براب ــد، چن ــده اي ندارن ــچ خوانن ــند و هي مي نويس
نويسنده هايي است كه مي نويسند و متن هاي آنها خوانده 
ــعي كنيد متن هايي كه در وبسايت، ايميل و  مي شود. س

هرجاي ديگري مي نويسيد، مستدام باشد.

متن عالي مستدام!
چه نوشته هايي در ذهن مخاطبان فضاي مجازي بيشتر مى ماند؟
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زندگى همراه

راهنماي خريد ساعت هوشمند
راهنماي خريد تلفن همراه و تبلت يكي از پربيننده ترين و كاربردي ترين مطالب در 
دنياي فناوري به شمار مي رود. ساعت هاي هوشمند نيز بتازگي به جمع اين گجت هاي 
ــراي خريد بهتر و  ــم مطالبي ب ــه پيش تصميم گرفتي ــته اند و از هفت ــدار پيوس پرطرف
ــما چاپ كنيم. اگر خاطرتان باشد هفته گذشته  ــاعت ها براي ش ــمندانه تر اين س هوش
ــازگاري اين ساعت ها صحبت كرديم (مي توانيد با مراجعه به  درباره سيستم عامل و س
سايت جام جم كليك به نشاني click. jjo. ir آرشيو مطالب كليك را مشاهده كنيد) 

و اين هفته قصد داريم به بررسي صفحه نمايش اين ساعت ها بپردازيم. 

جوهر الكترونيك يا تمام رنگي
ــاره بحث كرد، زيرا هرچه  ــياري از كاربران اصال نبايد در اين ب ــايد به عقيده بس ش
ــش يافته و وقتي بخواهيم  ــرفت مي كند، انتظار كاربران نيز افزاي ــتر پيش فناوري بيش
ــفيد را با رنگي مقايسه كنيم، كاري بيهوده انجام داده ايم. ولي  صفحه نمايش سياه وس
اين باور درست نيست، زيرا فناوري جوهر الكترونيك يا همان نمايش محتوا به صورت 
سياه وسفيد نيز مزيت هاي فراواني دارد. يكي از اين مزيت ها نمايش واضح و بي دردسر 

محتوا زير نور خورشيد و در فضاي باز است. 
ــت، ميزان مصرف انرژي در  ــيار زيادي برخوردار اس مزيت ديگر كه از اهميت بس
ــارژ است.  ــاعت با هر بار ش ــتفاده از س اين صفحه نمايش ها و افزايش مدت زمان اس
ــتفاده  ــارژ كامل دو روز قابل اس ــاعتي با صفحه نمايش تمام رنگي با هر بار ش اگر س
ــتفاده از فناوري جوهر الكترونيك تا پنج روز و حتي بيشتر مي توان از آن  ــد، با اس باش

استفاده كرد. 
ــته و كاربردهاي  ــه صفحه نمايش هاي تمام رنگي نيز لذت خاص خود را داش البت
ــونگ Gear Live و Gear 2 به  متنوع تري را نيز به همراه دارد. براي مثال سامس
ــما اين امكان را مي دهد تا تصاوير، برنامه ها و ديگر محتواي موردنظر را در صفحه  ش

نمايشي كامال رنگي با رنگ هاي جذاب مشاهده كنيد. 
ــرف بيهوده انرژي در حالتي كه به آن  ــگرهاي رنگي براي جلوگيري از مص نمايش
نياز نداريد، خاموش مي شود. البته در اين شرايط براي ديدن ساعت و زمان بايد صفحه 
ــن كنيد. سوني در محصوالت خود قابليت سياه وسفيد را براي حالت استراحت  را روش
ــن كردن صفحه نمايش نداشته باشيد و در هر لحظه نيز  به كار گرفته تا نيازي به روش

نمايش زمان روي ساعت شما فعال باشد. 
ــر دو مدل را يكجا  ــتيد تا مزيت ه ــال گزينه اي بين هر دو قابليت هس ــر به دنب اگ
ــاعت Toq از Qualcomm خواهد بود،  ــيد، فعال تنها انتخاب تان س ــته باش داش
ــگر مخصوص به خود با نام ميراسول  ــركت با بهره مندي از فناوري نمايش زيرا اين ش
ــيار پايين را در  ــته صفحه نمايش كامال رنگي با مصرف انرژي بس (Mirasol) توانس

ساعت هوشمند خود جاي دهد. 
ــياه و سفيد يا ساعتي  ــاعتي هميشه روشن با رنگ هاي س ــت؛ س انتخاب با شماس

جذاب با رنگ هاي فراوان و نيازمند به شارژ روزانه و مداوم؟
توصيه كليك: باتوجه به كاربردي كه از ساعت هوشمند خود انتظار داريد و باتوجه 
ــته يا فضاي باز)، نوع  ــتفاده قرار مي دهيد (فضاي بس به مكان هايي كه آن را مورد اس
ــدل مختلف، مدت زمان  ــگام انتخاب از ميان چند م ــاب كرده و هن ــگر را انتخ نمايش

شارژدهي را نيز بررسي كنيد. 

MMX Racing  :عنوان بازي
سيسـتم عامل: اندرويد   4,0,3 و باالتر، آى.او.اس 7 

و باالتر
هيجان و لذت شركت در مسابقات آفرود با اتومبيل هاي 

ــازي MMX Racing تجربه  ــا را در ب بزرگ و غول آس
كنيد. اين بازي با گرافيك فوق العاده جذاب، موزيك بسيار 
ــين ها موجب  ــق پرش هاي هيجان انگيز ماش عالي و خل
ــح آدرنالين در بدن شما به باالترين حد خود  مي شود ترش
برسد. شدت هيجان در بازي MMX Racing  به حدي 
است كه ضربان قلب شما افزايش مي يابد، رگ هاي متصل 
به ماهيچه ها گشاد مي شود، غلظت قند خون شما افزايش 

مي يابد و ترس و هيجان رنگ از رخسارتان برمي دارد. 
ــيرهاي متفاوت و صدها مانع در  حوادث متعدد، مس
ــير از جمله مواردي است كه هيجان اين بازي  طول مس
را بيش از پيش افزايش مي دهند. شما مي توانيد با كسب 
امتياز در هريك از مراحل بازي اتومبيل غول پيكر خود را 
ارتقا دهيد، آن را رنگ كنيد، الستيك هاي بزرگتر بخريد 
ــاي آن، قدرت پرش هاي بهتري را به  يا با ارتقاي فنره

خودروي تان هديه كنيد. 
ــاده MMX Racing محبوب ترين  بازي فوق الع
بازي مسابقه اي سال 2014 بوده و بيش از شش ميليون 

ــخه مناسب آي. او. اس آن را دريافت كرده اند.  كاربر نس
ــروع حركت با  ــتن دنده، ش گيم پلي منحصربه فرد، نداش
پرش دادن ماشين و كنترل اتومبيل با كشيدن ساسات در 
كنار حالت هاي مختلف بازي همچون زنده ماندن، رقابتي 
و چند نفره از ويژگي هاي خاص اين بازي است كه شما 

را به يك چالش بزرگ دعوت مي كند. 
اين بازي به صورت كامال رايگان با پشتيباني از خريد 
درون برنامه اي از فروشگاه محصوالت گوگل و اپ استور 
ــايان ذكر است كه حجم اين  ــت. ش اپل قابل دانلود اس

بازي با ديتاي مورد نياز حدود 330 مگابايت است. 

فته
ن ه

كيش
اپلي

مريم محمدبيكي فراهاني

روز به  روز به كاربران تلفن هاي همراه 
ــود و در اين ميان  ــمند افزوده مي ش هوش
ــراي اولين بار به  ــه ب ــتند ك كاربراني هس
ــد و از اين  ــمندها پا مي گذارن دنياي هوش
ــات اوليه براي  ــمند و اقدام ابزارهاي هوش
ــناخت كافي ندارند. اگر  ــتفاده از آنها ش اس
ــتيد كه بتازگي  ــما هم جزو افرادي هس ش
يك تلفن  همراه هوشمند خريده ايد يا قصد 
داريد چنين دستگاهي بخريد و مي خواهيد 
ــد تلفن  ــس از خري ــه پ ــات اولي ــا اقدام ب
ــويد، اين مطلب را   همراه هوشمند آشنا ش

تا انتها بخوانيد.
ــوع  ــه تن ــه اين ك ــه ب ــا توج نكتـه: ب
ــيار  ــمند اندرويدي بس ــتگاه هاي هوش دس
ــرح كليات  ــب به ش ــن مطل ــت، در اي اس
ــم پرداخت و از آموزش جزء به جزء  خواهي

در هر بخش معذوريم. 
فعالسازي سيمكارت

ــما از سيمكارت پشتيباني  اگر تبلت  ش
ــيمكارت خود را  ــث نكنيد. س مي كند، مك
ــازي  ــد تا هنگام فعالس ــتگاه كني وارد دس
ــه مخاطبان،  ــات مربوط ب ــد تنظيم بتواني
تماس هاي تلفني و شبكه ديتا را نيز انجام 
دهيد. توجه داشته باشيد جزئيات چگونگي 
ــي به خشاب سيمكارت در دفترچه  دسترس

راهنماي همراه محصول موجود است. 
تنظيمات كلي

ــازنده  س ــركت هاي  ش از  ــياري  بس
ــارژ  ــه باتري با ش ــز ب ــوالت مجه محص
ــتگاه  تقريبا 50 درصدي باتري همراه دس
ــما مي دهند تا پس از  ــكان را به ش اين ام
ــتگاه از پك، براحتي از آن  خارج سازي دس
استفاده كنيد. البته اين كار براي جلوگيري 
از صدمه ديدن باتري در صورت نگهداري 
ــت. با  ــار نيز مفيد اس ــدت در انب طوالني م
ــرايط و با توجه به مطالبي  توجه به اين ش
ــماره هاي پيشين كليك در اختيار  كه در ش
ــما قرار داده ايم، مي توانيد با خيال راحت  ش

ــتفاده  ــن و از آن اس ــتگاه خود را روش دس
كنيد (باتري هاي ليتيوم -  يونى و ليتيوم- 
ــارژ اوليه نياز ندارند). پس از   پليمري به ش
ــتگاه ممكن است بوت  ــن كردن دس روش
شدن سيستم عامل كمي طول بكشد، زيرا 
ــتمي براي اولين بار  برخي فايل هاي سيس
ــزارد كمكي و  ــود. در ادامه وي ايجاد مي ش
راهنماي تنظيمات دستگاه به شما نمايش 
داده مي شود. در بيشتر موارد تنظيماتي مانند 
زبان، تاريخ، منطقه جغرافيايي و اطالعات 
ــايت گوگل درخواست  ــما در س كاربري ش
مي شود. اطالعات كاربري در گوگل براي 
دسترسي به سرويس هاي مختلف اندرويد 
ــوالت اندرويدي  ــگاه محص ازجمله فروش

(گوگل پلي) ضروري است. 
شخصي سازي خانه

ــه اصلي يا همان  اندرويد به يك صفح
ــت. البته خانه  ــه (Home) مجهز اس خان
ــد  ــته باش ــما مي تواند چند اتاق نيز داش ش
ــي به اتاق ها با كشيدن صفحه  كه دسترس
اصلي به سمت چپ و راست ميسر مي شود. 
ــر برنامه ها و  ــر تصوير پس زمينه، تغيي تغيي
ــه و اضافه  ــاي موجود روي صفح ميانبره
كردن ويجت هايي همچون نمايش وضعيت 
ــت كه در شخصي سازي  هوا از مواردي اس

خانه مي توانيد استفاده كنيد. 
ــردن برنامه ها به صفحه  براي اضافه ك
ــس از مراجعه به  ــت پ ــي اس ــي كاف اصل
فهرست برنامه ها روي آيكون برنامه مورد 
ــار داده و انگشت خود را به همان  نظر فش
حالت نگه داريد تا آيكون ها به حالتي معلق 

ــيدن  ــود. اكنون مي توانيد با كش تبديل ش
ــردن آن روي  ــورد نظر و رها ك ــون م آيك
ــه خانه يا اتاق هاي  ــه اصلي، آن را ب صفح
ــر تصوير  ــل كنيد. تغيي ــوار آن منتق همج
ــردن  پس زمينه يا افزودن ويجت نيز با فش
ــي صفحه اصلي  ــت روي بخش خال انگش

امكان پذير است. 
ــت كه  ــواردي اس ــر م ــر از ديگ النچ
ــاي كلي  ــا نم ــد ت ــر دهي ــد تغيي مي تواني
ــتگاه اندرويدي شما تغيير كند. يكي از  دس
النچرهاي مناسب سالمندان و كودكان از 

لينك زير قابل دريافت است:
http://click.jamejamonline.ir/New
sPreview?id=1727881913074134
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باتري و كليدها
ــار به  ــا يك ب ــب برنامه ه ــش از نص پي
ــد و هرجايي هر  ــه كني Settings مراجع
ــن  ــي را كه فكر مي كنيد بيهوده روش المپ
است، خاموش كنيد. منظورمان از المپ هاي 
ــن همان كليدهايي است كه در بيشتر  روش
ــي در حالت فعال قرار  موارد به صورت رنگ
ــاي موبايل،  ــبكه ديت ــد. واي ـ فاي، ش دارن
ــت كه با  بلوتوث،NFC  و... از مواردي اس
مديريت آنها مي توانيد مصرف شارژ باتري را 
نيز مديريت كنيد تا نيازمند اتصال پي درپي 

دستگاه به شارژر نباشيد. 
لذت ببريد

ــت.  ــم فقط لذت بردن اس مرحله پنج
ــت تا از استفاده آن  ــتگاه شما آماده اس دس

لذت ببريد.

مراه 
يان 
 به 
ين 
اي 
اگر 
گي 
ــتفاده صد  ــن و از آن اس ــتگاه خود را روش ــيدن دس ــود. اكنون ميتوانيد با كش تبديل ش

5 گام تا استفاده از 
اندرويد جديد 
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تالش

رامين فتوت

ــد تا  احمد مانند ديگران هر روز از خانه خارج مي ش
ــگام پياده روي صداي  ــر كار برود. يكي از روزها هن س
نزديك شدن يك موتورسيكلت از پشت سر به گوشش 

رسيد. موتور به احمد نزديك شد و پس از رد شدن از 
ــم بر هم زدن، ترك نشين موتور  كنار او در يك چش

كيفش را دزديد.
ــدارك مهمي درون  ــانس بود كه م  احمد خوش ش
ــك كار مي كرد و با  ــت. وي در زمينه رباتي ــف نداش كي
ــد  ــب باعث ش دنياي فناوري بيگانه نبود. حادثه آن ش
ــر احمد بيفتد كه تا مدتي درگير آن باشد.  فكري در س
ــتانش كه طالفروش بود  ــان دوران يكي از دوس در هم
ــه احمد گفت جابه جا كردن طال و جواهر در اين زمانه  ب
ــت، زيرا هر لحظه ممكن است با  كار واقعا پرخطري اس
ــارق روبه رو شوي. درد دل آن دوست و حادثه اي كه  س
ــد جرقه اي در  ــراي خودش اتفاق افتاده بود، باعث ش ب

ذهنش زده شود.

تالش
ــت:  ــتانش در ميان گذاش ــده اش را با دوس احمد اي
ــرقت بسازم. كيفي كه اگر  «مي خواهم يك كيف ضدس
ــتانش كه  ــد، بتوان آن را رديابي كرد.» دوس دزديده ش
ــتند، از ايده  هر كدام تخصصي در رايانه و رباتيك داش
ــان خاطر را به احمد دادند  ــتقبال كردند و اين اطمين اس

كه كار شدني است.
ــد. ابتدا  ــكيل تيم، كار روي ايده آغاز ش پس از تش
ــازند  ــيدند يك كيف مخصوص بس ــن نتيجه رس به  اي
ــورد نياز درون آن  ــي تجهيزات الكترونيكي م كه تمام
ــد. پس از طراحي هايي  گنجانده شده و ضدسرقت باش

كه صورت گرفت، نتيجه 
ــبتا  ــزرگ و نس ــك كيف ب ي
سنگين با ظاهري زمخت بود 
كه حتي خودشان مايل نبودند 
ــتفاده كنند. به همين  از آن اس
ــم گرفتند از يك  دليل تصمي
طراح مد كمك بگيرند تا كيف 
زيباتري در چند مدل برايشان 
ــاي  طرح ه ــد.  كن ــي  طراح
ــيار زيبا بود،  ــيده شده بس كش
ــد هزينه زيادي  اما براي تولي
ــد مي پرداختند. محدوديت  باي
ــراي آغاز كار  ــرمايه اوليه ب س
ــار  آنقدر به اعضاي گروه فش
وارد كرد كه نزديك بود احمد 

از ادامه كار منصرف شود.
آنها از ساخت يك كيف مخصوص با ليبل ضدسرقت 
ــتفاده از چند كيف با  ــد، اس ــه خوبي نگرفته بودن نتيج
ــت  ــيار بااليي داش طراحي هاي گوناگون نيز هزينه بس
ــس آن بر نمي آمدند.  ــتند، از پ ــرايطي كه داش كه با ش
ــدند كيف ضدسرقت  عالوه بر آن حتي اگر موفق مي ش
ــازند، پس از گذشت اندكي  ــخصي بس با مدل هاي مش

شناسايي مي شدند و سارقان ديگر گول نمي خوردند.
 ابتدا مي خواستند فقط يك كيف ضدسرقت بسازند، 
ــدند به محصولي نياز دارند كه  ولي اندكي بعد متوجه ش
قابل استفاده نيز باشد. گروه عمده اي از مصرف كنندگان 

ــتند  ــف مي توانس ــن كي اي
ــن  ــند، در اي ــا باش خانم ه
ــرايط فكري نو به ذهن  ش
كرد.  جوان خطور  مهندس 
در حالي كه از اجراي طرح 
ــده بودند، احمد به  نااميد ش
ــت به جاي  ــتانش گف دوس
مدل هاي  در  ــي  كيف توليد 
ــورد الكترونيكي  ــف ب مختل
ــوان آن را درون هر كيفي  ــازيم كه بت آن را طوري بس
ــيد، زيرا  ــده خوبي به نظر مي رس ــرار داد. اين فكر اي ق
ــان برداشته مي شد  هزينه طراحي كيف از روي دوش ش
ــتند با پول بسيار كمتري كار را انجام دهند.  و مي توانس
ضمن اين كه محصول به آساني قابل شناسايي نبود. اين 
دفعه همفكري كردند تا ببينند چگونه مي توانند بوردي 
ــود. سيم كشي  ــازند كه درون هر كيفي گنجانده ش بس
ــكان بي نقص و تميز انجام  ــدازه بورد بايد تا حد ام و ان
ــد، عالوه بر آن به استفاده از ويژگي هايي مجبور  مي ش
ــه اندازه و وزن مدار اضافه مي كرد.  بودند كه هر كدام ب

سرانجام پس از چند ماه كار و طراحي مداوم 
ــاني درون  ــاختند كه به  آس بوردي س
ــرار مي گرفت. بورد  ــواع كيف ها ق ان
ــياري از كيف هاي  ــد داخل بس جدي
ــد و  ــازي مي ش مردانه و زنانه جاس
ــه نمونه اي  ــك كيف معمولي را ب ي
ــرقت  ــا امكانات ضد س ــمند ب هوش

تبديل مي كرد.
نمونه اوليه و آزمايشگاهي ايده 
احمد ساخته شد و باعث خرسندي 
ــيار زياد تيم سازنده شد. پشت  بس
سر گذاشتن آن همه مشكل مالي 
ــي كه  ــاي طراح و محدوديت ه
را  ــان  تالش هايش ــود  ب ممكن 
بي ثمر كند، بسيار نشاط آور بود، 
اما احمد با مشكل جديدي آشنا 
شد كه هنگام باال و پايين رفتن 
ــا براي ثبت اختراعش فكر  از پله ه
نمي كرد كاري دشوارتر از آن وجود 

داشته باشد.
ــرقت را اختراع  ــا كيف ضدس آنه
ــتقبال  كرده بودند كه با قدرداني و اس
ــوش كرده  ــا فرام ــد، ام ــرم مواجه ش گ
ــيده شده بود تا  بودند همه آن زحمت ها كش
ــاخته شود كه به درد مردم بخورد و  محصولي س
ــود. به  ــراي احمد افتاد، ديگر تكرار نش اتفاقي كه ب
ــاندند،  ــف را به توليد انبوه مي رس ــن  دليل بايد كي  همي
آن گاه مي توانستند فقط مخترع نباشند، بلكه از راه يك 
ــد. در اين وضع احمد تازه  ــده نو درآمدزايي هم بكنن اي
ــتري و بازاريابي  ــناخت بازار، نياز مش ــد به ش متوجه ش

احتياج دارد.

آينده
اكنون احمد شركتي دارد كه در پارك فناوري پرديس 
ــركت  ــرق پايتخت به  عنوان يك ش در 20 كيلومتري ش
ــت. احمد و همكارانش كه روي  ــتقر اس دانش بنيان مس
ــرقت كار كردند، اكنون روي طرح هاي  ايده كيف ضدس
ــتند. براي مثال نمونه اوليه  ــري نيز در حال كار هس ديگ
ــرقت  ــي را با همان ويژگي هاي كيف ضدس گاوصندوق
ساخته اند. آنها اميدوارند هر چه زودتر سرمايه گذاري پيدا 
كنند كه به اين طرح ها بها دهد و فكر نكند سرمايه گذاري 
ــاركت در خريد زمين و ساخت آپارتمان.  فقط يعني مش
احمد به ايده اش ايمان دارد و بسيار براي آن تالش كرده 

و اميدوار است بتواند كمكي بزرگ به هموطنانش كند.

ــت كه مي توان آن را درون  ــرقت در حقيقت يك بورد الكترونيك اس كيف ضدس
ــردار تبديل كرد. روي اين بورد،  ــام كيف ها قرار داد و به نمونه اي دزدگي ــواع و اقس ان
شوكر الكتريكي با قدرت 5000 تا ده هزار وات، جي.پي.اس، آالرم، فاصله ياب و تايمر 
تعبيه شده است. در كنار اين بورد مخزني براي آزاد كردن گاز اشك آور هم وجود دارد. 
ــاخته شده، يكي مانند ريموت هاي  همراه اين بورد يك ريموت كنترل در دو مدل س
ــتبندي كه دور مچ دست قرار مي گيرد. مي توان كيف را  دزدگير خودرو و ديگري دس
ــار دكمه هاي ريموت كنترل، گاز  ــدن با فش طوري تنظيم كرد تا به محض ربوده ش
اشك آور يا شوكر همراه با آژير فعال شود. در حالت دوم مي توان تنظيمات را طوري 
ــمندانه به صاحبش متصل باشد و به محض دور شدن از فرد  انجام داد تا كيف هوش

بيش از ميزان معيني مثال پنج متر، هر كدام از كارهاي ذكر شده فعال شود. در صورت 
ــارق مي توان از GPS يا GPRS كه به  ــتر شدن فاصله بين صاحب كيف و س بيش
ــيمكارت نياز دارد، كمك گرفت تا مكان دقيق كيف روي نقشه مشخص شود. به  س
 اين  منظور نمونه اوليه داراي جي.پي.آر.اس آن هم ساخته شده است. تيم سازنده خود 
را به اين مدل محدود نكرده و كيف مخصوصي نيز ساخته كه اندازه و وزن بيشتري 
ــتم الكترومكانيك براي فعال سازي قفل استفاده شده  دارد و درون آن از يك سيس

است. اين كيف بيشتر كاربرد خاص مثال حمل اسكناس يا طال دارد.
 احمد زاهدي سازنده و ايده پرداز اين كيف قصد دارد، در آينده نزديك با اتصال 
ــبكه اينترنتي و اپليكيشن تلفن  همراه، به قابليت هاي آن بيفزايد و  كيف به يك ش
ــي مشابه  ــاخت نياز دارد تا بتوان سرويس ــندتر كند. اين كار به زيرس آن را كاربرپس

سرويس هاي رديابي تلفن  همراه را روي اين كيف اعمال كرد.

نظرتان در مورد اين ايده چيست؟ 
را  انتقادهـاي خـود  و  پيشـنهادها 
دربـاره تالش ايـن هفته بـا ما در 
ميان بگذاريد. كليك حرف هاي شما 
را به گوش احمد زاهدي مي رساند. 
شـايد در آينده نه چندان دور يكي 
از اعضـاي طـرح او شـديد! عالوه 
بـر اين،  كليك دسـت افـرادي كه 
توانسـته اند ايـده دانش بنيان خود 
در فضاي آي.تي را به يك كسب و 
كار تبديل كنند به گرمي مي فشارد. 
ما را از شـنيدن داسـتان هاي خود 
محـروم نكنيـد، كليـك بي صبرانه 

منتظر شماست!
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 ساخت بازي «رهبر كبير» 
ادامه دارد

ــر كبير» در  ــازي «رهب ــازندگان ب ــف ميلر، از س ج
ــاي اخير  ــود تهديد ه ــرده با وج ــه اي اعالم ك مصاحب
ــايبري آنها به  ــح» و حمله س ــان صل ــك «حامي گروه
سوني، به ساخت بازي ادامه مي دهد. رهبر كبير، عنوان 
ــوتر دوبعدي سايد ـ اسكرول  بازي تازه اي در سبك ش
است كه كيم جونگ اون، رهبر كنوني كره شمالي را در 
كنار دنيس رادمن، بسكتباليست سابق تيم شيكاگوبولز 

قرار مي دهد. 
داستان بازي به اين صورت است كه كيم جونگ اون 
ــه دل ارتش آمريكا زده و در ماجرايي كه يادآور بازي  ب
ــرباز  ــرا يا  Metal Slug (در ايران معروف به س كنت
ــت به كشتار آمريكايي ها مي زند. او  كوچولو) است، دس
ــت و رفيق صميمي اش، دنيس  ــير تنها نيس در اين مس

رادمن نيز همراهي اش مي كند.
ــتفاده از حواشي اخير، تالش مي كند براي  ميلر با اس
ــذب كند. كاربران  ــاخت اين بازي، اعتبار مردمي ج س
ــازي اعتبار  ــه اين ب ــزار دالر ب ــر از ده ه ــون كمت تاكن
اختصاص داده اند، اما ميلر اميدوار است بتواند اين مبلغ 
ــاند. ميلر قبال  ــه 55 هزار دالر برس ــر چه زودتر ب را ه
ــافت مطرح كرده  ــوني و مايكروس ــار بازي را با س انتش
ــافت مايل به اين كار نبوده، اما سوني  ــت. مايكروس اس
ــالت اخير هكري،  ــار عالقه كرده كه با وجود حم اظه

بعيد نيست نظرش تغيير كند.
حمالت سايبري به شعبه آمريكاي سوني با معرفي 
ــورد. در اين فيلم دو خبرنگار  فيلم «مصاحبه» جرقه خ
ــوند به بهانه  ــث روگن) مامور مي ش (جيمز فرانكو و س
ــانند.  ــگ اون، او را به قتل برس ــا كيم جون ــه ب مصاحب
ــمالي پيش از اين تهديدهاي متعددي را در اين  كره ش
باره روانه سوني كرده بود، اما با بي توجهي سوني روبه رو 
ــوم به حافظان صلح  ــده بود تا اين كه گروهك موس ش
ــروع به درز دادن فيلم هاي منتشر نشده و ايميل هاي  ش
ــري شركت سوني كرد. اين اتفاقات  حاوي اطالعات س
ــوني منجر شد.  ــقوط 10درصدي ارزش سهام س به س
شانزدهم دسامبر هم شاهد تهديد ديگر هكرها مبني بر 
حمله گسترده به سينماهاي نمايش دهنده فيلم مصاحبه 
بوديم كه در نهايت به انصراف سوني از اكران گسترده 
ــا واكنش منفي  ــوني ب ــد. اين اقدام س اين فيلم ختم ش

مقامات آمريكايي، از جمله باراك اوباما روبه رو شد.

تائيد ناخواسته قسمت دوم 
«آخرينان ما»

ــركت ناتي داگ، مايكل  ــت اندركاران ش يكي از دس
 Avalanche ــتوديوي ــت به اس نولند كه مدتي اس
ــدي Just Cause كار  ــمت بع ــته و روي قس پيوس
ــود به كار روي  ــد، در پروفايل LinkedIn خ مي كن
 Last of US ــر و صورت براي بازي ساخت مدل س
اشاره كرده است. پيش از اين ناتي داگ اعالم كرده بود 
ــد و متفاوت كار مي كند كه به نظر  روي دو عنوان جدي
ــد. ظاهرا  ــي از آنها Uncharted 4 باش ــد يك مي رس

عنوان ديگر همان قسمت دوم آخرينان ماست.

سياوش شهبازي

آخرين عنواني كه از سري بازي هاي آركام به بازار آمد، 
Arkham Origins  بود. قطعا طرفداران اين سري 
ــت كه هواداران اين  ــكي نيس آن را تجربه كرده اند و ش
سري با نگارنده هم عقيده هستند كه آن قسمت كجا و دو 
قسمت اول اين سري، يعني Arkham Asylum و 
ــا! Arkham Origins در  Arkham City كج
نوع خود عنوان خوبي بود، اما اشكاالتي در طراحي، بويژه 
ــدن  طراحي كاراكترها گريبانش را گرفت و مانع ديده ش
بهبود فاحش در مكانيسم گيم پلي شد. حداقل مسئول آن 
مظلوميت كه بر سر Origins آمد، استوديوي مونترئال 
ــري كيش قاتل شاهد خنجر  برادران وارنر بود و مثل س

خوردن مخلوق از استوديوي خالق نبوديم.
ــمت جديد اين سري بازي، با نام  مدتي از معرفي قس
Arkham Knight يا شواليه آركام مي گذرد. آنچه از 
ظاهرش برمي آيد، او براي خونخواهي بازمي گردد. اين بار 
بتمن حتي قيد نسل هفتم كنسول هاي بازي را هم زده و 

يكراست با كنسول هاي نسل هشتم گالويز مي شود. اين 
يعني X360 و PS3 بازها از اين عنوان محروم خواهند 
ــفره خوشرنگ شريكند.  ماند، اما PC بازها نيز در اين س
ــمت از بازي را تجسم كنيد،  اگر مي خواهيد ابعاد اين قس
كافي است با كمي اغراق همه چيز آركام سيتي را مجسم 

كرده و به توان دو برسانيد.
و  ــا  گجت ه از  ــياري  بس ــمت  قس ــن  اي در 
ــامل ش ــل،  قب ــمت هاي  قس ــي  گيم پل ــر   عناص

ــا،   Batarang ،Line Launcher،Grapnel Gunه
ــس بازمي گردند. بتمن  ــتم ضدحمله و ديد تجس سيس
ــا، مانند بتارنگ و  ــار مي تواند از بعضي گجت ه اين ب
ــتفاده كند.  ــد كردن اس ــر هنگام گالي ــن ـ النچ الي
ــهر را كامل بگردند و  ــان مي توانند با بتمن ش بازيكن
ــافت بيشتري طي مي شود،  اين بار با گاليد كردن مس
شيرجه هاي شيب دار ممكن شده و صعود به ارتفاعات 
ــت. در اين قسمت مي توانيد حين  باالتر نيز ميسر اس
گاليد از تفنگ گراپنل براي تغيير جهت استفاده كنيد. 
ــتفاده  همچنين مي توانيد هنگام گاليد دو بار از آن اس

ــگر بتارنگ نيز به بازي اضافه شده كه  كنيد. يك حس
ــط پيرامون را زير  ــرايط محي مي توانيد با پرتاب آن ش

نظر بگيريد.
تغييراتي نيز روي سيستم مبارزه بازي اعمال شده 
ــمنان در ضربات،  ــت. براي مثال دخيل كردن دش اس
ــد. عالوه بر اين بتمن  ــره كمبو را مختل نمي كن زنجي
ــمن و ضدحمله  ــت در عين دفع حمالت دش قادر اس
زدن، آنها را به سمت يكديگر پرت و صدمه وارد كند. 
ــمنان سطح عادي در اين قسمت به حمالت دو و  دش
ــده اند كه در قسمت هاي قبلي مختص  تكل مجهز ش

مجيد رحماني 
ــه از ديدن  ــم هميش ــما ه ــياري از ش ــايد بس ش
ــژه در هر جاي جهان كه  ــاي نيروهاي وي ماموريت ه
ــند، لذت ببريد. اين سبك تاكتيكال نام دارد و در  باش
بيشتر بازي هاي امروزي در كنار استراتژي هاي نوبتي 
ــر تاكتيك ماهيت گيم پلي  به كارمي رود. به بيان ديگ
ــوان ابزاري در  ــكل نمي دهد و فقط به عن ــازي را ش ب
ــود، ولي زماني  ــه كار گرفته مي ش ــت گيم پلي ب خدم
ــود، آن  ــي گيم پلي تبديل مي ش ــه ماهيت اصل كه ب
ــتر مي توان يك عنوان پازل دانست  وقت بازي را بيش
ــتراتژي يا اكشن كه اين دقيقا نكته اي است كه  تا اس

 Door Kickers را متمايز مي كند. 
Door Kickers درباره پليس هايي است كه درها 
را از جا درمي آورند و همين كار به اندازه كافي مي تواند 
جذاب باشد. زاويه دوربين بازي Top-Down بوده و 

تمام مرحله در يك كادر نمايش داده مي شود. هدف هر 
مرحله كشتن تمام تروريست ها و نجات گروگان هاست، 
ــت باشد، معموال انجامش  اما هدف هر قدر هم سرراس
ــت كه اتفاقا نكته مثبتي براي بازي به شمار  دشوار اس
مي رود. شما هدايت تعدادي نيروي ويژه را به عهده داريد 
و مراحل زيادي در قالب شش بخش كمپين و 78مرحله 
ــما را مي كشند، البته نبود داستان باعث  مجزا انتظار ش
شده تفاوت اصلي مراحل كمپين با انتخابي، فقط انتخاب 

منوهاي متفاوت باشد. 
هر مرحله با يك فاز انتخاب نيرو آغاز مي شود كه با 
پيچيده تر شدن مراحل، بيشتر تصميم هاي تاكتيكي خود 
ــما مي توانيد سالح اصلي و  را اينجا خواهيد گرفت. ش
جانبي، جليقه ضدگلوله، ابزارهايي مثل چكش، دوربين، 
شوك الكتريكي و نوع نارنجك هر سرباز را جداگانه تغيير 
دهيد. همچنين پنج كالس نيرو وجود دارد كه براساس 
ــالح اصلي شان دسته بندي شده اند، زيرا ابتداي بازي  س
فقط به سالح هاي كمري مجهز خواهيد بود، اما كمي 
بعد نيروهايي با توانايي حمل مسلسل سبك و سنگين، 
شاتگان و سپر در اختيارتان قرار مي گيرد. تمام اينها در 
ــت كه هر يك از افراد شما قدرت مانور، دقت  حالي اس
ــخصيتي ديگري دارند،  ــدازي و المان هاي ش در تيران
ــت ماموريت ها  ــرد بوده و كامال در سرنوش منحصربه ف

تاثيرگذار هستند. 

ــام  ــا انج ــز ب ــت ني ــر در ماموري ــاي درگي نيروه
ــرده و « لول آپ يا  ــب ك ــز آن XP كس موفقيت آمي
ــوند. براي دسترسي به امكانات  فزونى كيفيت» مي ش
بيشتر فقط پيروزي در مراحل و كسب لِِول كلي كافي 
ــت و بايد از ستاره هايي كه با توجه به عملكردتان  نيس
ــما تعلق مي گيرد، به عنوان واحد پولي  در مرحله به ش
اصلي بازي استفاده كنيد. بعد از اين كه تصميم گرفتيد 
ــود همراه كنيد و آنها را در نقاط  ــه نيروهايي را با خ چ
ــخص مرحله قرار داديد، وارد مرحله دوم گيم پلي  مش
ــت و مي توانيد  ــويد. در اين فاز بازي متوقف اس مي ش
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ازي

ــت كه گفته  ــن بازي اين هفته اس Disorder اولي
مي شود يك پازل سكوبازي دوبعدي روان شناختي است. 
شما بايد در بازي بين دو نسخه از گذشته جابه جا شويد؛ 
ــته تاريك و روشن، مثبت و منفي، همراه با اميد و  گذش
ــدت در اين  نااميدي و هر تعاملي كه انجام مي دهيد بش
نبرد بين متضادها تاثير مي گذارد. بازي در تالش است 
ــوررئال از خاطره و حافظه بشر را به تصوير  تا دنيايي س
ــراي ترميم يك ذهن  ــد كه هدف در آن تالش ب بكش
حساس و شكننده است. سبك هنري بازي پيكسل آرت 
بوده كه شايد بهانه اي باشد براي دوستداران اين سبك 

كه آن را تجربه كنند.  

ــام دارد،  ــه Retention ن ــازي اين هفت ــر ب ديگ
ــك واقعي يا بهتر  ــبك ماجرايي با گرافي ــي در س عنوان
بگويم استفاده از تصاوير واقعي و شبيه بازي هاي فيلمي 
كه چند سال پيش چندتايي از آنها موجود بودند و امروز 
تقريبا منقرض شده اند. داستان بازي درباره فردي است 
ــمت جلو شتافته و هرگز به  كه همواره در زندگي به س
ــت. او بندرت خوابيده و  ــته نگاه نكرده اس عقب و گذش
حتي با وجود 24 ساعت بودن شبانه روز به نظر مي رسد 
مانند بسياري از ما اين زمان برايش اصال كافي نيست. 
ــابي به دردسر مي افتد.  ــفري او حس يك بار در طول س
ــار زير دوچرخه اش دراز  ــرد، گرفت حاال او روي زمين س
كشيده و خاطراتش از پيش چشمانش گذر مي كنند. آيا 
خاطرات او باز خواهند گشت؟ آيا او مي تواند دوباره بلند 
ــت كه جواب  آنها در كمك  ــود؟ اينها سوال هايي اس ش

كردن به اين فرد نهفته است.

 Papers Please بازي مستقل
 PC ــراي  ب ــته  گذش ــال  س
ــد و به معناي واقعي  عرضه ش
ــخه  كلمه غوغا كرد و حاال نس
ــيده  رس راه  از  آن  ــل  موباي
ــتان بازي در كشور  است. داس
ــتي اى به نام ــي كمونيس  خيال

 Arstotzka جريان دارد كه 
بتازگي جنگ شش ساله اش با 
ــور همسايه، Kolechia تمام شده و حقش مبني  كش
ــت  ــهر مرزي Grestin را به دس ــر كنترل نصف ش ب

آورده است. 
شما در نقش بازرس مهاجرت وظيفه كنترل مدارك 
مردمي را به عهده داريد كه مي خواهند از مرز رد شوند. 
ــاي كار، قاچاقچيان،  ــراد بي خانمان و جوي ــان اف در مي
ــت ها نيز حضور دارند كه بايد از  ــوس ها و تروريس جاس

ورود آنها به داخل كشور جلوگيري كنيد.
 تمام بازي همين كنترل مدارك است، اما براساس 
ــد مي توانيد 20 پايان مختلف  تصميم هايي كه مي گيري

را تجربه كنيد.

ــمنان رده باال بود. جاخالي بموقع و پرتاب بتارنگ  دش
ــت بعضي دشمنان را در جا مغلوب كند. بتمن  قادر اس
ــبك ها  ــد از دور هم به مش ــمت مي توان ــن قس در اي
ــت حتما روي آنها  ــي داشته باشد و الزم نيس دسترس
ــتد. همچنين در اين قسمت بتمن مي تواند چند  بايس

حمله را از طريق مشبك ها انجام بدهد. 
در اين قسمت شاهد معرفي  Fear Takedownها 
ــتيم. بتمن در اين حالت مي تواند در صورت حفظ  هس
حالت مخفي خود، همزمان چند دشمن را مغلوب كند. 
ــود و زمان الزم  ــته مي ش پس از هر حمله زمان آهس

ــمن بعدي فراهم مي شود. از اشياي  براي غلبه بر دش
خطرناك داخل محيط مانند ژنراتورهاي برق، مي توان 
ــتفاده كرد.  براي مبارزات و اجراي حمالت متنوع تر اس
بتمن همچنين مي تواند دشمناني را كه مسلح هستند 
(مثال به چوب بيسبال) خلع سالح كند. بعضي دشمنان 
ــتند كه مي توانند بشدت  ــالحي قوي مجهز هس به س
ــاس شوك  به بتمن صدمه بزنند. يك ميني گيم براس
ــده است. اين كه  ــته بازي به اين عنوان اضافه ش دس
PC بازان كه از ماوس و كيبورد استفاده مي كنند، چه 
ــت نمي دانيم. معماهاي ريدلر  گزينه اي را خواهند داش

ــري بازي بود،  ــيار محبوب اين س ــم كه از ابعاد بس ه
دوباره باز مي گردد.

ــمت از بازي، خودروي بتمن، بت موبيل  در اين قس
ــتفاده است. مهم نيست بتمن در چه موقعيتي  قابل اس
ــد؛ در زمين يا هوا، در صورت احضار بت موبيل، به  باش
ــر خواهد ديد.  ــدن آن را حي و حاض ــض فرود آم مح
ــد پرش هاي بلند،  ــاي زيادي مانن بت موبيل قابليت ه
ــرعت گرفتن، چرخش درجا، شكستن، باز كردن راه  س
ــك براي از حركت انداختن  از دل موانع و پرتاب موش
ــن مي تواند به محض  ــمنان را دارد. بتم خودروي دش
ــرون پريده و گاليد كند.  ــن از بت موبيل بي اراده بازيك
بعضي از دشمنان به محض ديدن بت موبيل از صحنه 
ــر مي كنند؛ آنها را هم  ــه و زحمت بتمن را كمت گريخت
ــوند، مي تواند با استفاده از  كه به خودرو حمله ور مي ش
سيستم دفاعي ليزري اش از پا درآورد. بت موبيل را هم 
ــا توانايي هاي جديد تقويت كرد.  مثل بتمن مي توان ب
معماهاي ريدلر در برخي قسمت ها به بت موبيل مربوط 
ــكل يك مسابقه در  ــوند؛ مانند معمايي كه به ش مي ش
ــتفاده از امواج  تونلي زيرزميني جريان مي گيرد و با اس

رادار قسمت هايي از مسير را دستكاري مي كند.
بت موبيل دو حالت كاربري دارد كه به اراده بازيكن 
ــان سوئيچ كرد؛ تعقيب و گريز و نبرد. در  مي توان بينش
ــي به محل ديگر حركت  ــت تعقيب و گريز از محل حال
ــاي رانندگي خاصي درگير  ــرده و خود را با چالش ه ك
مي كنيد. در حالت نبرد، بت موبيل به يك تانك نظامي 
تبديل مي شود. در اين حالت امكان حركت 360 درجه 
ــد. همچنين  ــت را داري ــي حركت به چپ و راس و حت
ــامل يك ولكان براي  ــته قدرتمندي از اسلحه، ش رس
آسيب رساني سطحي، يك تفنگ 60 ميلي متري فوق 
ــكني، موشك براي صدمه سطح  سريع براي تانك ش
باال و يك سالح موقوف كننده غيركشنده در اختيارتان 
ــرار خواهد داد. بت موبيل را مي توان از راه دور كنترل  ق
ــتفاده كرد و با  ــاختمان ها اس كرد، در فضاي داخلي س
ــاي درون بازي مانند  ــري از معماه كمك آن يك س

پايين آوردن آسانسوري خارج از دسترس را حل كرد.

ــير حركت  با درگ ماوس براي هر يك از نيروها مس
تعيين كرده و حتي با كليك راست، نگاه آنها را نيز در 

هر نقطه تنظيم كنيد. 
ــتند كه  ــي از ديوارها و درها هس ــل، تركيب مراح
ــا مي توانيد انتخاب كنيد. به صورت  براي عبور از دره
ــاييد، با لگد يا تجهيزات مخصوص  عادي آنها را بگش
تخريبشان كنيد، آنها را منفجر كرده يا قبل از ورود ابتدا 
ــي كنيد.  با دوربين مخصوص از زير در، اتاق را بررس
ــد قبل از ورود،  ــتور دهي حتي مي توانيد به نيروها دس
ــمنان  يك نارنجك فلش به داخل پرتاب كرده تا دش

را گيج كنند. در كنار اين كنترل ها، چهار كد عملياتي 
ABCD نيز وجود دارد كه براي هر سرباز مي توانيد 
جداگانه تعريف كرده و با استفاده از آنها ترتيب حركت 
ــگ كنيد. با  ــت و با يكديگر هماهن ــا را مديري نيروه
اين كه در صورت نياز مي توانيد مسيرهاي تعيين شده 
را اصالح كنيد، اما درصورتي كه چند نيرو با هم در يك 
ــند، به دليل ضعف در طراحي  ــته باش نقطه تالقي داش
واسط كاربري براي اصالح مسيرها و تصميم هاي يك 

نيرو با مشكالتي مواجه خواهيد شد. 
ــاز دوم گيم پلي صورت  ــه در ف ــام كارهايي ك تم
ــازي از حالت توقف  ــوم آن كه ب ــرد، در فاز س مي گي
ــود، نيز قابل انجام هستند. وجود  درآمده و اجرا مي ش
ــه جنگ» باعث  ــا «م ــا اصطالح Fog of War ي
ــوال هاي زيادي در ذهن  ــده با شروع هر مرحله س ش
ــكل بگيرد؛ ازجمله اين كه دشمن ها كجا قرار  شما ش
ــت يا ضعيف تر،  ــالح هاي آنها قدرتمندتر اس دارند، س
ــا به نيروهاي  ــت ي درگيري هاي نزديك در پيش اس

دوربرد نياز است و سواالت زياد ديگر. 
ــدادي از  ــت كنم، در تع ــان را راح ــد خيالت بگذاري
ــته خواهيد شد و شكست  ــادگي كش ماموريت ها بس
ــه اين از معدود  ــت ك خواهيد خورد، اما جالب اينجاس
ــت هاي موجود در بازي هاي ويدئويي است كه  شكس
ــان را افزايش  ــت و اطالعات و تجربه ت به نفع شماس
مي دهد. جالب تر اين كه بازي در بيشتر موارد موقعيت 
ــي تغيير مي دهد،  ــمن ها در مرحله را طبق الگوي دش
ــود هر مرحله براي ما يك  ــاله باعث مي ش همين مس
ــياري براي حل آن  ــد كه راه هاي بس معماي تازه باش

ــما كه حرفه اي هستيد، هر مرحله  وجود دارد. براي ش
ــفانه اين چالش ها  چالش هايي ارائه مي كند، اما متاس
ــي بوده و  ــام 78 مرحله انتخابي يك ــت كم در تم دس
ــا حدودي به ماهيت بازي لطمه مي زنند.  بدتر از آن ت
چالش هايي مثل تمام كردن مرحله فقط با يك نيرو يا 
ــتفاده نكردن از توقف مجدد بازي هنگام ماموريت  اس
ــايد براي چند مرحله جذاب و حتي منطقي به نظر  ش
ــند، اما اين تكرار ديوانه وار آنها براي يك عنوان  برس
ــكال با مضمون نيروهاي ويژه كه مهم ترين كار  تاكتي
ــت، مناسب به نظر نمي رسد.  آنها، همكاري تيمي اس
ــد، هيچ راهي براي  ــي كه فاز اول مرحله تمام ش زمان
مشاهده مجدد توانايي هاي نيروها در نظر گرفته نشده 
و صرف ديدن اين كه هر يك چه سالحي و چه تعداد 
مهمات دارند، در مراحل پيچيده تر اصال كافي نيست.

ــتيم  ــخه اورجينال بازي از اس در صورت خريد نس
مي توانيد مراحلي را كه ديگر كاربران طراحي كرده اند 
ــادي از آنها از  ــه كنيد كه تعداد زي ــز دانلود و تجرب ني
نظر كيفيت با ساخته سازنده ها تفاوتي ندارند. درضمن 
خودتان هم مي توانيد مراحل دلخواهتان را طراحي كنيد 
ــتراك بگذاريد. در نهايت بايد گفت  و با ديگران به اش

ــت كه در  ــتقل اس ــي مس  Door Kickers عنوان
سكوت خبري كامل منتشر شد، بازي بسيار خوبي كه 
ــده و براي طرفداران سبك تاكتيكال  چندان ديده نش
ــت بدهند.  ــه جواهري مي ماند كه نبايد از دس به مثاب
ــاعت هاي  ــيار درگيركننده بوده و س ــه بازي بس تجرب
زيادي مي تواند شما را به خود مشغول كند، شايد شما 

فرماندهي اليق براي نيروهاي ويژه باشيد.

بازى هفته
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امنيت

آزاده ارشدي
 

ــي  ــروس احتياج داريم؟ اين پرسش ــه آنتي وي چرا ب
ــايد ذهن خيلي ها را درگير خود كند، زيرا  ــت كه ش اس
ــاني آنتي ويروس ها با كمي  ــب و به  روزرس معموال نص
ــت و حتي امكان دارد باعث كاهش  ــر همراه اس دردس
ــود، اما با وجود هكرهايي كه  ــما ش ــرعت سيستم ش س
ــما نفوذ  ــمندانه به سيستم ش ــريع و هوش ــي س با روش
ــي در فضاي اينترنت  ــب افزايش ناامن مي كنند و موج
ــتن يك آنتي ويروس خوب براي  مي شوند، نياز به داش
حفظ امنيت بيشتر احساس مي شود. شايد برخي بگويند 
 Windows Defender ــافت،  مايكروس ــي  وقت
ــرار داده، ديگر چه نيازي به  ــروال را در ويندوز ق و فاي
نرم افزار آنتي ويروس است؟ در جواب بايد بگوييم حتي 
ــافت برنامه امنيتي مبتني بر سيستم عامل  اگر مايكروس
ــا باز هم  ــود فايروال ه ــد و با وج ــا ده ــدوز را ارتق وين
به آنتي ويروس نياز است. نرم افزار آنتي ويروس كارهايي 

بيش از جلوگيري از ورود بدافزارها انجام مي دهد.
آنتي ويروس ها مانند يك محافظ شخصي از سيستم 
در برابر آزار تروجان ها و ويروس ها محافظت مي كنند، 
حتي مي توانند شبيه پزشكي باشند كه بيمار آسيب ديده 
ــد. به  عبارت  ــان قرار  مي دهن ــدودي تحت درم را تا ح
ــتند كه از نفوذ  ــوراني هس ديگر آنتي ويروس ها سلحش
ــري مي كنند و  ــرب و بدافزارها جلوگي ــاي مخ برنامه ه
ــتم شما  ــخصي و برنامه هاي سيس مراقب فايل هاي ش
هستند تا آلوده نشوند. بهتر است قبل از نفوذ ويروس ها 
ــون برخي  ــود، چ ــروس نصب ش ــا، آنتي وي و بدافزاره
ويروس هاي مخرب بعد از آلوده كردن سيستم از نصب 

آنتي ويروس جلوگيري مي كنند. 
راه ديگر جلوگيري از ورود بدافزارها به رايانه استفاده 
از فايروال هاي شركت هاي امنيتي است؛ در واقع فايروال  
ــان رايانه هاي آلوده دراختيار كاربران  راه حلي براي درم
قرار نمي دهد، بلكه مانند يك پيشگيري از ورود كدهاي 

مخرب به رايانه جلوگيري مي كند.
ــدن رايانه با ويروس ها  ــراي جلوگيري از آلوده ش  ب
ــود و بعد نيز هر  ــي روي آن نصب ش ــد آنتي ويروس باي
ــدار، به روزرساني شود. در  چند وقت يك بار با دادن هش
مورد انتخاب آنتي ويروس مناسب نيز بايد گفت با توجه 
ــخت افزار سيستم مي توان آنتي ويروس  به پيكربندي س
ــخيص آن را بهتر  ــرد، كه البته تش ــب را نصب ك مناس
ــت به عهده كارشناسان گذاشت تا مناسب ترين نوع  اس

آن را براي شما انتخاب كنند.
ــال ميالدي، توليدكنندگان نرم افزارهاي  با شروع س
از  ــتي  فهرس ــي،  امنيت ــركت هاي  ش و  ــروس  آنتي وي
ــگان 2015 خود  ــگان و غيرراي ــاي راي آنتي ويروس ه
ــليقه خود  ــه مي كنند كه مي توانيد بر مبناي س را عرض
ــب تر است،  ــما مناس و كارايي آنها آنچه را كه براي ش
ــتم خود  ــم تا به حال روي سيس ــاب كنيد. اگر ه انتخ
ــن كار را انجام  ــروس نصب نكرده ايد، زودتر اي آنتي وي
ــت. در واقع  ــده اس دهيد، زيرا تا حاال هم خيلي دير ش
ــه اينترنت، بدون  ــتم هاي رايانه اي بدون اتصال ب سيس
ــاي جانبي هم در  ــتفاده از حافظه ه ــبكه و بدون اس ش

معرض نفوذ ويروس ها و بدافزارها هستند.

آنتي ويروس رايگان يا پولي؟
ــتيباني بهتر و  ــاي پولي پش ــوال آنتي ويروس ه معم
ــتري را نسبت به آنتي ويروس هاي رايگان  حفاظت بيش
ارائه مي كنند و همچنين مجموعه هاي امنيتي اينترنت، 

ــخيص هويت سارق و...  فايروال ها، كنترل والدين، تش
ــتري را در اختيار مشتري قرار مي دهند. در اينجا به  بيش
ــت نمونه از بهترين آنتي ويروس هاي سال  بررسي هش
ــد آنها را تهيه  ــم كه مي تواني 2014 و 2015 مي پردازي

كنيد.

1ـ   سوييت اويرا
 Avira AntiVirus Suite
ــال 2014  ــد آن به س ــه تولي را ك
ــردد، مي توانيد با پرداخت  بازمي گ
45 دالر روي سيستم خود نصب 

ــرفته آن  ــن نرم افزار فناوري پيش ــد. نكته مثبت اي كني
ــود. اين  ــخه هاي رايگان ديده نمي ش ــت كه در نس اس
ــت ها و بالك كردن  ــج خوبي در تس ــروس نتاي آنتي وي
بدافزار به دست آورده است. ولي نقطه ضعف آن كسب 
امتياز پايين در رفع بدافزار و آنتي فيشينگ (تالش براي 

دسترسي به اطالعات) است.

2ـ  پاندا گلوبال پروتكشن

ــف از رايانه هايي  ــتگاه هاي مختل اگر به حفاظت از دس
ــتگاه هاي اندرويد و مك  ــه ويندوز را اجرا مي كنند تا دس ك
 Panda Global Protection 2015 ،ــد ــاز داري ني
ــروس در  ــت. اين آنتي وي ــن گزينه هاس ــي از بهتري يك
ــت. امتيازهاي آن براي  ــت ها امتياز بااليي گرفته اس تس
ــل هم خوب  ــذاري فاي ــورد وكدگ ــت فراگير پس مديري
ــركت پاندا عالوه بر ويندوز از  است. اين آنتي ويروس ش
پلتفرم هاي اندرويد و مك هم بخوبي پشتيباني مي  كند. 
ــت كه در برخي تست هاي مبتني  نقطه ضعفش اين اس
ــرويس هاي اين فايروال در  ــده است. س بر وب مردود ش
ــتند.  ــيب پذير و در كنترل والدين ابتدايي هس ــه آس حمل
همچنين فقط مي توان در يك رايانه مك اين محافظ را 
 نصب كرد. اين آنتي ويروس را مي توان با قيمت 70 دالر 

تهيه كرد.

3 ـ  مك آفي پالس 2015

McAfee AntiVirus Plus 2015 در تست 
ــت  ــو.آر.ال مخرب امتياز بااليي به  دس بالك كردن ي
ــت، اما رتبه آن در آشكارسازي فيشينگ كمتر   آورده  اس
ــن فايروال در  ــت. اي از فايروال فايرفاكس يا كروم اس
ــدارد و نمي تواند از خودش  ــچ موردي پنهان كاري ن هي
ــرويس هاي اين  ــتر س محافظت كند. براي همين بيش
محصول مي توانند با بدافزار غيرفعال شوند. قيمت اين 

آنتي ويروس 50 دالر است.

ـ  بيت ديفندر پالس 2015  4

 Bitdefender AntiVirus Plus 2015 
يكي از  بهترين مجموعه هاي آنتي ويروس است كه امتياز 
ــينگ را نيز از آن خود كرده است. اسكن  بهترين آنتي فيش
ــزار مزمن، مديريت  ــيب پذيري، حالت خالصي از بداف آس
پسورد، داشتن ابزارهايي براي حفاظت حريم و افزايش كارايي 
سيستم از نكات مثبت اين آنتي ويروس است، اما متاسفانه 
ــت بالك كردن يو.آر.ال مخرب  كارايي خيلي خوبي در تس
 نداشته است. با پرداخت 40 دالر مي توان اين آنتي ويروس را 

در اختيار داشت.

5ـ  كسپرسكي 2015

ــخه هاي پولي و رايگان اين آنتي ويروس هر دو  نس
 Kaspersky AntiVirus 2015 .خوب هستند
ــت گرفته است؛ بويژه  امتياز بااليي از البراتورهاي تس
امتياز بسيار خوبي در تست ضد فيشينگ PCMag از 
ــت. امتياز بسيار باال در آنتي فيشينگ،  آن خود كرده اس

تنظيمات ساده و سريع و نصب آسان از ويژگي هاي اين 
نرم افزار است. همچنين كيبورد مجازي براي ورود داده 
ايمن، ابزارهاي بهينه شده و پاك كردن مفيد سيستم از 
خصوصيات ديگر آن است. نكته منفي آن اين است كه 
ــت بالك كردن بدافزار و بالك  به نظر مي رسد در تس
كردن يو.آر.ال مخرب ضعيف است. با پرداخت 40 دالر 

مي توانيد اين نرم افزار را داشته باشيد.

6ـ   سيمانتك نورتن سكيوريتي

 Symantec Norton Security آنتي ويروس 
ــكان محافظت از  ــما ام با قيمت 80 دالري خود به ش
ــدوز را ارائه  ــك و وين ــتگاه هاي اندرويد، م ــام دس تم
ــت آنالين و امتياز عالي از البراتوارهاي  مي كند. مديري
آنتي ويروس، محافظت باال در برابر فيشينگ و توانايي 
ــتيباني آنالين و محلي از ديگر خصوصيات برتر  در پش
آن است. نقطه ضعف آن در ويژگي هاي كنترل والدين 
ــخه پولي Premier در  ــت كه فقط با ارتقاي نس اس
دسترس است. مديريت پسورد يا كنترل والدين در مك 

نيز وجود ندارد.

7 ـ  ايست نود 32

ــت 40 دالري خود  ــروس جديد با قيم ــن آنتي وي اي
ــت ها رتبه عالي به دست آورده است.    تقريبا در تمام تس
ــاز بااليي نيز  ESET NOD 32 AntiVirus امتي
ــت بالك كردن يو.آر.ال مخرب از آن خود كرده  در تس
ــكن هاي اكانت هاي توييتر و فيسبوك براي  ــت. اس اس
ــت، اما ضعف  بخش هاي پرخطر از ديگر توانايي آن اس
ــب امتياز پايين در  ــازي فيشينگ و كس آن در آشكارس

تست بالك كردن بدافزار است.

8ـ   آشامپو 2014

ــا  ب  Ashampoo Anti Virus 2014
ــزار امتياز خيلي  ــت40دالري در بالك كردن بداف قيم
ــده فايل  ــامل كنترل كنن ــه و همچنين ش ــي گرفت خوب
HOSTS، مديريت نوپا، پاك كردن مرورگر و حذف 
ــب روي يك  ــف آن در نص ــود. ضع ــن فايل مي ش ايم
ــت، به اين صورت  ــكن در دو سيستم اس ــتم و اس سيس
ــتم ديگر را  ــتم تست سيس ــكن كامل يك سيس كه اس
كامال غيرفعال مي كند. متاسفانه با وجود قدرت باال در 
ــي چنداني در پاك كردن  ــالك كردن بد افزارها تواناي ب
ــدارد. در بالك كردن بدافزار نيز،  (clean up) آنها ن
تهديدهاي پيدا شده را قرنطينه نمي كند و امكان نصب 
ــاني  ــا زمان غيرفعال بودن آنتي ويروس يا به روزرس آنه

آن وجود دارد.

آنتي ويروس، محافظ شخصي سيستم شما
8  آنتي ويروس  مناسبي كه مي توانيد انتخاب كنيد
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بررسى و مقايسه

آرش پارساپور

ــوند؛  ــيم مي ش ــته تقس ــا معموال به دو دس گيمره
ــته اول اذعان دارند  ــول بازها. دس ــي بازها و كنس پي س
ــان سخت است و دسته  ــول ها برايش كار با كنترلر كنس
ــه درد بازي كردن  ــورد ب ــد كيب ــس مي گوين دوم برعك
نمي خورد. حاال نسل جديدي از كيبوردهاي تمام رنگي 
ــول بازها را زير  ــازار آمده كه مي تواند ادعاي كنس به ب
ــوال ببرد. در ادامه سه مدل از بهترين هاي اين سري  س
 ،Corsair Gaming K70 ــا نام هاي  كيبوردها را ب
و   Logitech G910 Orion Spark 
ــاي  Razer BlackWidow Chroma از منظره

مختلف بررسي مي كنيم. 

 طراحي
ــدل Orion از دو مدل ديگر  ــي م ــر طراح از نظ
ــي K70 با اين  ــر و جديد دارد. طراح ظاهري مدرن ت
ــا همان ظاهر مدل قبلي  ــت، اما دقيق كه هنوز عالي اس
را دارد و فقط كمي بلندتر شده است. همچنين استفاده 
ــان رنگ هاي  ــور هم ــه منظ ــاي RGB (ك از كليده
ــه اين كيبورد  ــت) جالي خاصي ب ــبز و آبي اس زرد، س
بخشيده و آن را زيباتر از ديگر مدل ها كرده است. البته 
ــتگي مي آورد، درحالي  ــتفاده دائم از اين كيبورد خس اس
ــتراحت  ــدل Chroma جاي كوچكي براي اس كه م
ــياري از كاربران  ــت هاي گيمرها دارد كه براي بس دس
ــوب مي شود. طراحي نور  يك ويژگي قابل توجه محس
ــت.  ــن مدل قابل تغيير اس ــه دكمه هاي كيبورد اي هم
ــط كليدهاي WSAD را  ــوان مثال مي توانيد فق به عن
ــتر بازي هاي ريانه اي است،  كه از فرامين اصلي در بيش
 Chroma روشن كنيد. در كل مي توان گفت طراحي

در مقايسه با ديگر رقبا بهتر است.

كليدها
ــده صفحه  ــث ش ــري باع ــا چ ــكاري K70 ب هم
ــور بهتري براي كيبورد  ــيار باكيفيت و با ن كليدهاي بس
خود ايجاد كند. در حقيقت المپ هاي تعبيه شده در اين 
ــت كه روي برد مدار چاپي كيبورد  كيبوردها طوري اس
قرار گرفته اند و نورشان با لنز مخصوصي متمركز شده، 
ــته  به همين علت هر كليد مي تواند رنگ مختلفي داش
ــد. در دو مدل ديگر، از صفحه كليد اختصاصي اين  باش
ــده كه كيفيت قابل قبولي دارند،  دو شركت استفاده ش
 K70 اما در بيشتر موارد از كيفيت پايين تري نسبت به
ــوه كمتري دارد و  ــتند. نور رنگ آنها جل ــوردار هس برخ
ــي كمتر است.  عكس العمل دكمه ها به طور نامحسوس
ــبت به ديگر كيبوردهاي  اين دو مدل كيبورد اكنون نس
 K70 بازار، فناوري بهتر و جلوتري دارند، اما همكاري
ــن دو رقيب  ــروگردن از اي ــده يك س با چري باعث ش

باالتر باشد.

نرم افزار
ــمت هاي  ــزار هر كيبورد يكي از مهم ترين قس نرم اف
ــل جديد كيبوردهاست. انتخاب بهترين  آن بويژه در نس
ــخت ترين  ــب يكي از س ــه رقي ــن اين س ــزار بي نرم اف

ــه  ــر س ــرا ه ــت، زي انتخاب هاس
كيبورد رابطه تعاملي خوبي با كاربر 

ــد، اما تفاوت هايي  خود برقرار مي كنن
ــود دارد. براي  ــز وج ــر چند اندك ني ه

ــترين  ــه بيش ــن زمين ــال K70 در اي مث
ــوري كه مي توان  ــري را دارد، ط رابط كارب

پروفايل هاي مختلفي با تنظيمات كامال متنوع 
ــورد ايرادهاي  ــاخت. اين كيب براي هر كاربر س

ــن كار كردن با  ــز دارد كه حي ــماري ني انگشت ش
ــگ كردن هاي آني.  ــويد؛ مثل هن ــا مواجه مي ش آنه

ــا را دارد، اما گاهي  ــم همين قابليت ه Chroma ه
تنظيمات ماكرو براي بعضي بازي ها كار نمي كند. براي 
مثال در بازي واركرافت اين تنظيمات قابل استفاده و در 
بازي «جنگ ستارگان:جمهوري قديمي» كاربردي ندارد. 
همچنين بعضي از تنظيمات براي كانفيك شدن بدرستي 
ــت و آناتومي آن ساخته نشده اند. در  براي انگشتان دس
آخر مدل جديد الجيتك يعنيOrion  كمترين ايراد را 
ــتم را براي پيدا كردن  دارد. اين كيبورد خود به خود سيس
بازي هاي نصب شده روي آن جستجو مي كند و تنظيمات 
پيش فرض را پيشنهاد مي دهد. تنظيمات پروفايل در اين 
مدل از همه رقبا سرراست تر و سريع تر است. در كل برنده 

اين بخش قطعا Orion  است.

عملكرد
ــه كيبورد در نحوه عملكرد،  انتخاب هريك از اين س
ــما بازمي گردد.  ــتر به نوع بازي هاي مورد عالقه ش بيش
 K70 ــدل ــازان مختلف، م ــازي ب ــات ب ــق تجربي طب
ــتراتژي (مثل بازي  ــن كيبورد براي بازي هاي اس بهتري
ــس پين) و  ــل بازي مك ــي (مث ــن ماجراجوي رم)، اكش
ــخص (مثل سري نداي وظيفه) است.  بازي هاي اول ش
ــا را دارد، ولي  ــدل  Chroma نيز همين قابليت ه م
ــت و به  ــخت تر از K70 هس كار كردن با آن كمي س
 Orion اصطالح راه دست نيست. از سوي ديگر مدل
ــتراتژي ـ  ــراي بازي هاي آنالين اس ــن كيبورد ب بهتري
ــري بازي هاي واركرافت، اژدهايان  نقش آفريني مثل س
و سياهچاله هاست. اين كيبورد با داشتن 9 دكمه ماكرو، 
تنظيمات و پروفايل هاي مختلف، بهترين انتخاب براي 
كساني است كه بازي هايي با شخصيت هاي زياد (مثال 
ــواليه در بازي يا حتي گروهي  وجود مبارز، جادوگر و ش
ــربازان ارك ها در بازي  ــان مثل س از كاراكترهاي يكس
ــد.  در مجموع برنده اين  ــت) را ترجيح مي دهن واركراف
ــتجو كنيد،  ــت. اگر در دنياي نت جس بخش K70 اس
ــن كيبورد در  ــتر گيمرها دليل انتخاب اي ــد بيش مي بيني
ــن عملكرد را حس گيمر بودني كه كيبورد انتقال  بهتري
ــه كليدهاي  ــي راحت تر ب ــد و همچنين دسترس مي ده

مختلف عنوان مي كنند. 

روشنايي
ــيار  ــي افكت هاي نوري بس ــاي رنگ ــن كيبورده اي
ــاي خود دارند كه عالوه بر زيبايي،  خوبي روي دكمه ه
ــفانه  ــه گيمينگ خاصي دارد. مدل Orion متاس جنب
ــنايي  ــواه براي رنگ و ميزان روش ــد تنظيمات دلخ فاق
ــدل Chroma كمي  ــت. م نور دكمه هاي كيبورد اس

بهتر است و 
اجازه تنظيمات 

براي  ــور  ن خاص 
ــا را به كاربر  دكمه ه

ــا نمي توان  ــد، ام مي ده
را  افكت هاي كامال دلخواه 

روي نور و رنگ ها تنظيم كرد. 
از طرف ديگر مدل K70 آن قدر گزينه براي تنظيمات 
دلخواه نور و روشنايي دكمه هاي كيبورد دارد كه گاهي 
ساعت ها مشغول درست كردن اين تنظيمات مي شويد 
ــويد. ايجاد افكت هاي كامال  و متوجه گذر زمان نمي ش
ــبت  ــزرگ اين كيبورد نس ــاي ب ــي از مزيت ه سفارش
ــد و بي بروبرگرد مدل  ــاب مي آي ــر رقبا به حس به ديگ
ــه گردن مي آويزد.  ــدال طالي اين بخش را ب K70 م
ــادگي  ــاي متنوع، بس ــد اين افكت ه ــت بداني  بهتر اس

قابل تنظيم هستند. 

قيمت
ــي K70 و Chroma هر كدام تا  ــازار جهان در ب
  Orionــدن اين مطلب 170 و مدل ــته ش زمان نوش
ــت. گفتني است Orion ويژگي  180 دالر قيمت داش
ــدارد كه ارزش گران  ــبت به دو رقيب خود ن برتري نس
 K70 ــد. از آنجا كه هر دو مدل ــته باش تر بودن را داش
ــد، انتخاب كيبورد  ــاني دارن و Chroma قيمت يكس
ــا و معايبي دارند،  ــت. هر دو مدل مزاي ــوار اس برتر دش
ــي كيبوردها دقت كنيم. مدل  ــائل جانب پس بايد به مس
ــز دارد كه مي توان  ــك پورت USB ني Chroma ي
وسايل جانبي مختلفي مثل ماوس، ميكروفن و هدفون 
ــت كيس دستگاه مستقيم به خود كيبورد  را به جاي پش
ــراي گيمرهايي كه چند نفره  ــل كرد. اين قابليت ب وص
ــتفاده در گيم نت ها بسيار مفيد  بازي مي كنند يا براي اس
ــت، زيرا ديگر به خريد يك كابل بلند يا  و به صرفه اس

وصل  براي  هاب 
ــتگاه ها  كردن اين دس
ــا كيبورد  ــت. ام ــازي نيس ني
ــيله جانبي خاصي ندارد  K70 وس
ــورد لذت  ــود كيب ــد از خ ــط مي تواني و فق
ــه  ــد. بنابراين اگر از اين زاويه آنها را مقايس ببري
ــرا با وجود  ــت، زي ــم، Chroma به صرفه تر اس كني
ــابه، داراي يك قابليت بيشتر است.  ــتن قيمت مش داش
ــازار ايران به  ــل قيمت باال، در ب ــن كيبوردها به دلي اي
ــوند. كيبورد Chroma راحت تر  ــاني يافت نمي ش آس
ــود و حدود  ــر در بازار ايران پيدا مي ش ــدل ديگ از دو م
600 تا 650 هزار تومان قيمت دارد. مدل Orion نيز 
ــود. اگر  با قيمت650 تا 700 هزار تومان فروخته مي ش
بتوانيد K70 را در بازار ايران پيدا كنيد، احتماال 600 تا 

650 هزار تومان قيمت آن خواهد بود.

در آخر
باز هم بايد تاكيد شود انتخاب يكي از اين سه مدل 
ــتگي دارد.  كامال به نوع بازي اي كه انجام مي دهيد، بس
ــعي كرديم به آنها  ــه، مزايا و معايبي دارند كه س هر س
ــدول زير مي بينيد،  ــان طور كه در ج ــم، اما هم بپردازي
ــخت  ــياري از موارد در اين رقابت س مدل K70 در بس
ــوردي جمع و جور  ــت. كيب ــر رقبا جلو افتاده اس از ديگ
ــده  ــيار زيبا كه با فناوري چري ادغام ش ــا طراحي بس ب
ــما  ــده روي ميز رايانه ش ــال آين ــا چند س ــل ت  و حداق

كار خواهد كرد.
OrionK70Chromaخصوصيات /  مدل

طراحي
كليد

نرم افزار
عملكرد
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كارگاه

امير عصاري

جيميل را مي توان يكي از بهترين سرويس دهندگان 
ــمار آورد، زيرا امكانات زيادي را در اختيار  ايميل به ش
شما قرار مي دهد. يكي از اين امكانات، ايجاد امضاي 
ــت و قابليت  ــالي اس ــخصي در زير ايميل هاي ارس ش
ــام ايميل هاي  ــخ خودكار به تم ــال پاس ديگر نيز ارس
ــخصي از زمان است. براي مثال  دريافتي در بازه  مش
ــافرت  ــت 13 روز تعطيالت نوروز را مس ــن اس ممك
ــخ دهيد.  ــيد و نتوانيد به ايميل هاي خود پاس رفته باش
ــتفاده از قابليت پاسخ  ــرايط مي توانيد با اس در اين ش
ــال  ــما ايميل ارس ــرادي كه براي ش ــودكار، به اف خ
ــيد  ــال كنيد و در آن بنويس ــخي را ارس مي كنند، پاس
ــتيد. اين دو  ــم فروردين در تعطيالت هس تا چهارده
ــرويس دهندگان ايميل نظير  ــياري از س قابليت در بس
ــت ديگري كه  ــود، اما قابلي ــاهده مي ش ياهو نيز مش
ــي كنيم با يكي از ابزارهاي  ــما معرف قصد داريم به ش
ــگاهي جيميل (بخش Labs) در اختيار شما   آزمايش

قرار مي گيرد.
ــما اين  ــه ش ــزار Canned Responses ب اب
امكان را مي دهد چند امضاي مختلف را براي خودتان 
ايجاد كنيد، متوني از پيش تعريف شده را آماده كرده و 
هنگام نوشتن ايميل هاي جديد از آنها كمك بگيريد و 
مهم ترين قابليت نيز پاسخگويي خودكار به ايميل هاي 
ــت كه شما  دريافتي با توجه به فيلترهاي مختلفي اس

تعريف كرده ايد.

قدم اول: فعالسازي
براي استفاده از اين قابليت ابتدا به محيط كاربري 
خود در جيميل وارد شويد، سپس از باال سمت راست 
ــك چرخ دنده  ــكل ي ــون تنظيمات كه به ش روي آيك
است، كليك كرده و از منوي به نمايش درآمده گزينه  

Settings را انتخاب كنيد.
ــما  ــيد محيط كاربري جيميل ش ــته باش توجه داش
ــه به زبان  ــد. (در صورتي ك ــي باش ــه زبان انگليس ب
ــت، با انتخاب تب General در بخش  ــي اس فارس

Language گزينه  English را انتخاب كنيد.)
ــت  قابلي و  ــد  بروي  labs ــب  ت ــه  ب ــه  ادام  در 
ــپس  ــتجو كنيد. س Canned Responses را جس
گزينه  Enable را در مقابل اين قابليت فعال و با كليك 

روي Changes Save تغييرات را ذخيره كنيد.

قدم دوم:  آماده سازي و ذخيره متن هاي مورد نظر
ــون مي توانيد متون مختلفي را به  عنوان امضا،  اكن
ــخ خودكار ايجاد  ــده يا پاس ــته ش ايميل از پيش نوش

ــدا روي گزينه  ــن كار  بايد ابت ــام اي ــد. براي انج كني
Compose كليك كنيد. هر متني را به هر شكلي 
ــل جديد وارد  ــال ايمي ــه تمايل داريد، در كادر ارس ك
ــما مي توانيد از تصاوير و حالت هاي نوشتاري  كنيد. ش
ــتفاده از متن ساده  ــتفاده كنيد و به اس مختلف نيز اس

محدود نيستيد.
ــه  عنوان امضا در  ــن مي تواند متني كوتاه ب اين مت
ــتر  ــما يا فرمت تكراري در بيش ــاي ايميل هاي ش انته
ــد تا نيازمند تايپ هميشگي آن  ــما باش ايميل هاي ش
ــمي مي تواند  ــيد. (به   عنوان مثال ايميل هاي رس نباش
ــركت، متن  ــامل متوني از قبيل از:، به:، موضوع، ش ش
ــپاس، تشكر و اطالعات تماس شركت  اوليه يا متن س

در انتها باشد)
ــخ هاي خودكاري  همچنين اين متون مي تواند پاس
باشند كه قصد داريد براي كاربران ارسال كنيد. براي 
ــال فرض كنيد مي خواهيد براي افرادي كه ايميلي  مث
را با موضوع اندرويد براي شما ارسال مي كنند، لينك 
دانلود نرم افزار اندرويدي اختصاصي خودتان را ارسال 
ــك  دانلود و متن  ــت لين ــد. در اين متن كافي اس كني
ــتفاده  راهنماي نصب و... را وارد كنيد تا در ادامه با اس
ــخ خودكار براي  ــا اين متن را به صورت پاس از فيلتره

افراد مورد نظر ارسال كنيد.
ــر خود از پايين،  ــس از وارد كردن متن مورد نظ پ
ــمت راست صفحه ارسال ايميل جديد روي آيكون  س
ــود كليك كرده و  ــاهده مي ش پيكان كوچكي كه مش
 Canned Responses پس از مراجعه به منوي
ــك كرده و در ادامه عنواني را  روي گزينه  new كلي
ــود انتخاب كنيد. به همين ترتيب  براي متن جديد خ
ــته و در متن هاي از  ــه متن هاي مورد نظر را نوش هم
 Canned Responses ــده ابزار پيش تعريف ش

ذخيره كنيد.

قدم سوم: به كارگيري متون مشخص شده
ــده به  عنوان امضا  ــخص ش به كارگيري متون مش
ــته شده  يا تايپ خودكار قالب هاي ايميلي از پيش نوش
بسيار ساده است. براي انجام اين كار ابتدا با كليك روي 
ــال ايميل جديد را باز كرده  Compose، صفحه ارس
ــپس با كليك روي عالمت پيكان كوچك به منوي  س
ــه كرده و از بخش  Canned Responses مراجع

Insert روي عنوان متن مورد نظر كليك كنيد.
ــا به عنوان  ــن متن ه ــد از اي ــد داري ــه قص چنانچ
ــتفاده كنيد، كافي است پس از  پاسخ هاي خودكار اس
 ،Filters ــش تنظيمات و انتخاب تب مراجعه به بخ
ــا كليك روي Create a new filter يك فيلتر  ب
 Subject جديد ايجاد كنيد. (به عنوان مثال در بخش

عبارت android را وارد كنيد)
 Create filter  در ادامه پيش از كليك روي گزينه
 Send Canned Response عالمت چك مارك
ــخگويي به  ــال كرده و متن مورد نظر را براي پاس را فع
ايميل هاي داراي موضوع اندرويد انتخاب كنيد. با ذخيره 
ــما  فيلتر، هرگاه ايميلي با موضوع Android براي ش
ــخص شده براي  ــود، به طور خودكار پيام مش ارسال ش

فرستنده ارسال مي شود.

پاسخ ايميل هاي دريافتي را به طور خودكار ارسال كنيد

منشي هوشمند در جيميل  بازيابي همه رمزهاي 
ذخيره شده

رمز عبور از جمله مواردي است كه هر كاربر رايانه با 
آن سر و كار دارد. رمز ورود به ويندوز، رمز ورود به ايميل، 
ــرور و حتي گاهي نيز رمز استخراج  ــي به س رمز دسترس
فايل هاي فشرده دانلود شده از اينترنت يا حتي رمز براي 

مشاهده محتواي فايل هاي متني، پاورپوينت و اكسل.
امروزه در بسياري از سرويس ها هنگامي كه بخواهيد 
ــما مي خواهند حداقل هشت  رمزي را انتخاب كنيد، از ش
ــما  كاراكتر را براي اين كار برگزينيد، در ادامه  بايد رمز ش
ــد و در مواردي نيز شما  ــكل از حروف و اعداد باش متش
ــروف كوچك و بزرگ  ــور مي كنند، از تركيب ح را مجب
ــتفاده كرده و حتي يكي از نشانه ها همچون @ را نيز  اس
در رمز خود بگنجانيد. اين سختگيري ها در ايجاد رمزهاي 
ــطح امنيت كلمه عبور است، اما  پيچيده براي افزايش س
ــكلي كه با وجود اين رمزها براي بسياري از كاربران  مش

پيش مي آيد، ناتواني در به خاطر سپردن آنهاست.
ــرايط بسياري از كاربران تصميم مي گيرند  در اين ش
ــازي رمزعبور در  ــراي ذخيره س ــود ب ــاي موج از ابزاره
ــر يا برنامه ها كمك بگيرند و اين راهكار نيز بعد  مرورگ
ــت چند ماه مي تواند مشكل ديگري را به وجود  از گذش
ــت رفتن  آورد. نيازمندي به نصب مجدد ويندوز و از دس
ــده روي ويندوز قبلي نيز به منزله  برنامه هاي نصب ش
ــت دادن رمزهاي ذخيره شده اي است كه هرچه  از دس

تالش مي كنيد آنها را به خاطر بياوريد، نمي توانيد.

ــت داريد رمزهايي را كه در مرورگر، برنامه هاي  دوس
مديريت ايميل، مسنجرها، برنامه هاي مديريت سرورهاي 

اف .تي. پي و.... ذخيره كرده ايد، بازيابي كنيد؟
 Password Recovery Bundle ــزار نرم اف
ــت.  ــا رمزهاي عبور اس ــه كاره براي كار ب ــزاري هم اب
ــاني (Reset)، بازيابي  ــت بازنش ــزار قابلي ــن نرم اف اي
ــتخراج (Find) رمزعبور فايل ها و  (Recover) و اس
برنامه هاي مختلف را دارد و به شما اين امكان را مي دهد 

در كمتر از چند ثانيه رمزها را در اختيار بگيريد.
ــاني رمزعبور نسخه هاي مختلف  بازنشـاني: بازنش

سيستم عامل ويندوز
ــاي مديريت  ــور نرم افزاره ــي رمزعب بازيابـي: بازياب
ــده در مرورگرهاي اينترنتي، رمز  ايميل، رمزهاي ذخيره ش
ــان و گوگل تاك،  ــان هاي مختلف همچون تريلي پيام رس

رمزهاي ذخيره شده در برنامه هاي مديريت اف .تي. پي و...
ــور فايل هاي  ــتخراج و حذف رمز عب اسـتخراج: اس
ــس و پاورپوينت  ــل، اكس ــي دي اف، فايل هاي ورد، اكس پ
ــرده  ــز فايل هاي فش ــتخراج رم ــس، اس ــه آفي از مجموع
ــتخراج  ــم از rar و zip، اس ــف اع ــا فرمت هاي مختل ب
ــزار  ــاي نرم اف ــاي ديت ــز فايل ه ــريع رم ــاني س و بازنش
ــزار نرم اف ــوارد،  م ــن  اي ــر  ب ــالوه  ع  (PST) ــوك   اوت ل

Password Recovery Bundle از قابليت نمايش 
رمزهاي پنهان پشت ستاره ها نيز پشتيباني مي كند و به شما 
ــام نيازهاي مرتبط با رمز عبور  ــن اطمينان را مي دهد، تم اي
ــتفاده به   ــما برآورده كند. اين نرم افزار با مجوز اس را براي ش
صورت محدود به طور رايگان از لينك زير قابل دانلود است:

 http: /  / www.top-password.com / 
password-recovery-bundle.html

نرم افزار هفته
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كارگاه

سارا بصيري

ــن امكان  ــري اي ــازي اب ــرويس هاي همگام س س
ــا و با هر  ــرار مي دهد كه از هرج ــما ق ــار ش را در اختي
ــته باشيد. اما  ــي داش ابزاري به فايل هاي خود دسترس
ــرويس ها براي كساني كه فقط  آيا مي دانستيد اين س
ــتفاده مي كنند، بسيار  ــخصي واحد اس از يك رايانه ش
حياتي است؟ فرض كنيد شما يك فايل ورد نوشته ايد 

و آن را روي وان درايو مايكروسافت ذخيره كرده ايد. 
وقتي فايل را پس از مدتي باز مي كنيد، ممكن است 
ــده يا نسخه فايلي موجود روي دسكتاپ  دچار خطا ش
ــخه اي كه روي وان درايو است، متفاوت باشد. در  با نس
اين حالت ورد از شما مي پرسد مي خواهيد كدام نسخه 
ــخه روي دسكتاپ يا نسخه اي را كه  را نگه داريد؟ نس
روي وان درايو است؟ فرض كنيد شما نسخه دسكتاپ 
ــات اين فايل جايگزين فايل  را انتخاب كنيد و اطالع
درون وان درايو شود، در حالي كه فايل اصلي آن است 

كه روي وان درايو ذخيره شده است.
ــود، زيرا  ــما مي ش ــن موضوع باعث ناراحتي ش  اي
ــت حاصل چند ساعت كار شما از بين برود.  ممكن اس
ــت، زيرا  ــما مي گوييم اصال جاي نگراني نيس ما به ش
ــخه هاي مختلف فايل را  وان درايو يك تاريخچه از نس
براي شما نگه مي دارد. بنابراين خيلي راحت مي توانيد 
ــرويس هاي  ــي كنيد. تمامي س ــخه قبلي را بازياب نس
ــري گوگل) و  ــرويس اب ــس، گوگل درايو (س دراپ باك

وان درايو اين قابليت را دارند و مي توانيد به نسخه هاي 
قبلي فايل هاي خود دسترسي داشته باشيد. 

دراپ باكس

ــود را باز و فايل مورد  ــق مرورگر، صفحه خ از طري
ــت  ــپس با راس نظرتان را در دراپ باكس پيدا كنيد، س
ــاي مخصوص  ــان گزينه ه ــك روي فايل، از مي كلي
 View previous versions ــس  دراپ باك
Dropbox. ــاپ آپ روي ــد. يك پ ــاب كني را انتخ

ــود كه حاوي فهرستي از نسخه هاي  com باز مي ش
ــت. با انتخاب نسخه  ــند موردنظر اس قبلي فايل يا س
ــان، روي دكمه Restore كليك كنيد. حتي  مدنظرت
مي توانيد با راست كليك روي فايل درون دراپ باكس 
ــخه هاي  نس  ،Previous versions ــاب  انتخ و 

ــد. فقط توجه  ــاهده كني ــي روي مرورگر را نيز مش قبل
ــيد دراپ باكس  تاريخچه نسخه هاي فايل  داشته باش
ــخه پولي يا  را فقط تا 30 روز نگه مي دارد. كاربران نس
ــان دراپ باكس پرو از اين مزيت برخوردارند كه به  هم
ــال دسترسي داشته  تاريخچه فايل هاي خود تا يك س

باشند. 

گوگل درايو
ــد و آن را  ــدا كني ــد پي ــه مي خواهي ــندي را ك س
ــير  ــه مس ــپس ب ــد. س ــاز كني ــمت Docs ب  در قس
در  ــد.  بروي  File > See revision history
ــتي از نسخه هاي قديمي  ــمت سمت راست فهرس قس
ــاهده مي كنيد. همچنين  ــود را مش ــوط به فايل خ مرب
گزينه اي در پايين قرار گرفته كه مي توانيد نسخه هايي 
با جزئيات بيشتر را مشاهده كنيد. از آنجا كه گوگل درايو 
ــما را ذخيره مي كند،  ــودكار فايل هاي ش ــورت خ به ص

نسخه هايي با جزئيات بيشتر درواقع همان نسخه هاي 
ــت كه ذخيره شده اند. پس از اين كه نسخه  اخيري اس
ــك كنيد تا باز  ــود را يافتيد روي آن كلي ــورد نظر خ م
ــپس روي گزينه Restore كليك كنيد تا  ــود، س ش
به نسخه قديمي تر بازگرديد. گوگل درايو نسخه ها را تا 
30 روز يا به تعداد صد نسخه نگه مي دارد، مگر اين كه 
ــخه را براي هميشه  ــخص كنيد يك نس  خودتان مش

ذخيره كند. 

وان درايو

ــد، روي  بروي  OneDrive.com ــايت  ــه س ب
 Version ــت كليك كنيد و فايل مورد نظر خود راس
ــما يك  ــود و ش history را برگزينيد. فايل باز مي ش
ــتي از  ــاهده مي كنيد همراه فهرس ــتجو مش ــل جس پن
ــخه هاي قديمي كه براساس تاريخ و ساعت مرتب  نس
ــت. فايل موردنظر را انتخاب كنيد، فايل باز  ــده اس ش
ــواه بوده  ــويد همان فايل دلخ ــود تا مطمئن ش مي ش
ــپس روي  ــده را در بر دارد. س ــال ش ــرات اعم و تغيي
ــك كنيد. همچنين اگر مي خواهيد دو  Restore كلي
ــام كنيد، مي توانيد  ــتي باهم ادغ فايل را به صورت دس

فايل را دانلود كنيد. 
ــتفاده از تاريخچه مربوط به نسخه هاي  درواقع اس
ــرروز از آن  ــما ه ــت كه ش مختلف فايل، چيزي نيس
استفاده كنيد، اما زماني كه به آن احتياج داشته باشيد، 
ــا اين امكانات براي  ــا از اين كه چنين ابزارهايي ب يقين

شما فراهم است، خيلي خوشحال خواهيد  شد.

تاريخچه فايل ها در دست حافظه هاي ابري
ابزارهاي ذخيره سازي ابري همه چيز را در خود نگه مي دارند
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ترفند

نظارت بر مصرف اينترنت در ويندوز
ــياري از كاربران  امروزه رايانه بس
به اينترنت پرسرعت ADSL مجهز 
است و به لطف اين فناوري، رايانه ها 
ــي  ــدن تا خاموش ــن ش از لحظه  روش
ــي دارند.  ــاط اينترنتي دسترس به ارتب
ــي به اينترنت بسيار لذتبخش  دسترس
ــل مختلف  ــت، اما گاهي به دالي اس
ــما كاهش مي يابد.  سرعت ارتباط ش
ــه مرتبط با  ــر از مواردي ك صرف نظ

ــي دليل اين افت  ــت، گاه ــرايط فيزيكي و ارتباطي اس ــز خط، كيفيت خدمات از طرف ISP و ديگر ش نوي
سرعت، فعاليت هاي پنهان در رايانه كاربران است. دوست داريد نرم افزارهايي را كه از ترافيك اينترنتي شما 
ــتفاده مي كنند، بررسي كنيد؟ براي انجام اين كار مي توانيد از ابزار Resource Monitor در ويندوز  اس

كمك بگيريد.
1ـ با كليك روي گوي استارت، در كادر جستجو عبارت resmon.exe را وارد كرده و نتيجه يافت شده 

را اجرا كنيد.
2ـ به تب Network مراجعه كنيد.

ــت. اين  ــتي از برنامه ها به همراه اطالعات مختلفي از آنها به نمايش درآمده اس 3ـ در اين بخش فهرس
اطالعات عبارت است از:

Image: نام برنامه ها و پردازش هاي متصل به اينترنت
PID: شناسه پردازش

Send: ميانگين تعداد بايت ارسال شده در هر ثانيه (در بازه زماني يك دقيقه اخير)
Receive: ميانگين تعداد بايت دريافت شده در هر ثانيه (در بازه زماني يك دقيقه اخير)

Total: ميانگين مجموعه تعداد بايت ارسال و دريافت شده در هر ثانيه (در بازه زماني يك دقيقه اخير)
ــت و ترافيك  ــال يا دريافت اطالعات در حجم زياد اس ــناخته درحال ارس 4ـ چنانچه برنامه اي با نام ناش
 End Process ــت روي نام آن و انتخاب ــما را بيهوده مصرف مي كند، مي توانيد با كليك راس اينترنت ش

فعاليت آن را متوقف كنيد.
ــب اطالعات بيشتر درباره نرم افزارهاي ناشناخته و هريك از پردازش ها مي توانيد  5 ـ همچنين براي كس

پس از كليك راست از گزينه Search Online كمك بگيريد.
 Process يكي از پردازش هاي ويندوزي است كه نرم افزارهايي مانند svchost.exe توجه: پردازش

(http://goo.gl/katvVL) .به بررسي دقيق فعاليت آن كمك مي كنند Explorer

مديريت چرخش خودكار در آيپد مجهز به آي.او.اس8
ــتگاه هاي هوشمند  چرخش خودكار دس
همچون آيفون و آيپد نيازي ضروري است 
ــتگاه ها از آن پشتيباني  كه بخوبي اين دس
ــتفاده از اين قابليت هنگامي  مي كنند. با اس
ــي يا عمودي  ــتگاه در حالت افق كه از دس
استفاده مي كنيد، محتواي به نمايش درآمده 
ــب با چرخش و حالت قرارگيري  نيز متناس
دستگاه مي چرخند و به اين ترتيب مي توانيد 

از  هر دو حالت افقي و عمودي استفاده كنيد.
ــت و در اين شرايط غيرفعال كردن  ــاز اس ــتگاه دردسرس گاهي چرخش خودكار محتوا با تغيير زاويه دس
ــما كمك كند. آيا مي دانيد آيپدهاي مجهز به  ــت كه مي تواند به ش قابليت چرخش خودكار تنها راه حلي اس
ــردن چرخش خودكار را در اختيار  ــخت افزاري قابليت غيرفعال ك ــت نرم افزاري يا س آي.او.اس 8 در دو حال
ــرل (Control Center) برويد و در حالت  ــد به مركز كنت ــرار مي دهد؟ در روش نرم افزاري  باي ــما ق ش

سخت افزاري مي توانيد از كليدي كه در لبه  باال سمت راست اين دستگاه طراحي شده كمك بگيريد.
براي استفاده از هريك از اين دو روش و مديريت آنها طبق مراحل زير عمل كنيد:

1ـ از فهرست برنامه ها به Settings برويد و General را انتخاب كنيد.
 Mute يا Lock Rotation ــي از گزينه هاي ــش Use Side Switch to را يافته و يك 2ـ بخ
ــيد فعال بودن هر يك از اين دو گزينه به معناي غيرفعال شدن گزينه  ديگر  ــته باش را فعال كنيد. توجه داش
است. به عبارت ديگر هنگامي كه گزينه Mute را فعال كنيد، كليد سخت افزاري طراحي شده در لبه  سمت 
راست باالي دستگاه براي قطع صدا كاربرد خواهد داشت و عمليات غيرفعال كردن چرخش خودكار از مركز 
ــز با انتخاب گزينه Lock Rotation كليد  ــرايط ني كنترل قابل اجرا خواهد بود. در حالت عكس اين ش
سخت افزاري براي غيرفعال يا فعال سازي حالت چرخش خودكار كاربرد دارد و براي قطع صدا  بايد به مركز 
ــرل برويد. در اين آموزش فرض مي كنيم گزينه mute را فعال كرده ايد و مديريت چرخش خودكار از  كنت

مركز كنترل قابل دسترسي است.
ــتان خود را روي  ــت يكي از انگش 3ـ در ادامه براي مديريت قابليت چرخش خودكار از مركز كنترل كافي اس
صفحه قرار داده و بخش پاييني صفحه نمايش را به سمت باال بكشيد. مركز كنترل به نمايش درآمده و آيكون قفل 

با دايره اي كه به دور آن چرخيده است براي فعال يا غيرفعال كردن چرخش خودكار در اختيار شما قرار مي گيرد.

فعالسازي گوشه هاي كار راه انداز در مك
سيستم عامل مك او.اس.ايكس نيز همچون 
ــكان را مي دهد تا  ــن ام ــما اي ــدوز 8 به ش وين
ــه   ــه چهار گوش ــانگر ماوس ب ــت نش ــا حرك ب
ــي را اجرا  ــاي خاص ــش، فعاليت ه صفحه نماي
ــيار كاربردي مي توانيد  ــد. با اين قابليت بس كني
ــان ممكن برخي فعاليت ها در  در كوتاه ترين زم
ــتم عامل را اجرا كنيد، اما نكته جالب توجه  سيس
ــه اين قابليت به طور پيش فرض غيرفعال  اين ك
ــت. چنانچه به استفاده از اين گوشه هاي كار  اس

راه انداز عالقه داريد، مي توانيد از روش زير كمك بگيريد:
1ـ نشانگر ماوس خود را به باال سمت چپ صفحه نمايش انتقال داده و روي لوگوي اپل كليك كنيد.

ــرده و از اولين رديف  ــه System Preferences را انتخاب ك ــش درآمده گزين ــوي به نماي 2ـ از من
ــد. (اگر نمي توانيد اين  ــده روي Desktop & Screen Saver كليك كني ــاي به نمايش درآم آيكون ه

گزينه را پيدا كنيد در بخش جستجو عبارت Desktop را وارد كنيد)
ــما به نمايش درمي آيد. تب Screen Saver را  3ـ اكنون به طور پيش فرض تب Desktop براي ش

فعال كنيد و از پايين سمت راست صفحه روي Hot Corners كليك كنيد.
ــه  آن چهار منوي پايين  ــاهده مي كنيد كه در چهار گوش 4ـ اكنون در پنجره  هات كرنرز تصويري را مش

افتادني وجود دارد. (عالمت ـ در اين منوها به معناي غيرفعال بودن آنهاست)
5 ـ گوشه  موردنظرتان را انتخاب كنيد، روي منوي كنار آن كليك كنيد و از گزينه هاي به نمايش درآمده، 

يكي را انتخاب كنيد تا به آن گوشه تعلق گيرد.
ــه ها روي OK كليك كنيد تا  ــس از اختصاص فعاليت هاي موردنظر به هريك از گوش ــت پ 6 ـ در نهاي

تغييرات ذخيره شود.
ــاهده كنيد.  ــه مي توانيد نتيجه كار را مش ــه  صفح ــانگر ماوس به هريك از چهار گوش ــا حركت نش 7ـ ب
ــده، گزينه را از منوي  ــه ها مي توانيد ضمن تكرار مراحل ذكرش همچنين براي غيرفعال كردن هريك از گوش

انتخاب عملكردها فعال كنيد.

بازيابي تاريخچه حافظه موقت در تلفن همراه
امير عصاري

به طور پيش فرض در تلفن هاي همراه مجهز به سيستم عامل 
اندرويد يك حافظه موقت فعال (Clipboard) وجود دارد 
ــما مي توانيد آخرين اطالعات منتقل شده به اين حافظه  و ش
را در برنامه هاي ديگر استفاده كنيد. به عبارت ديگر هنگامي 
كه شما متن شماره يك را در حافظه موقت تلفن همراه كپي 
ــد، مي توانيد با مراجعه به ديگر برنامه هايي كه از فيلد  مي كني

متني برخوردار است، اين متن را در آنها بچسبانيد (Paste)، اما در صورتي كه متن شماره 2 را در حافظه موقت 
كپي كنيد، به متن شماره يك براي چسباندن در فيلدهاي متني دسترسي نخواهيد داشت.

دسترسي به تاريخچه اطالعات ذخيره شده در حافظه موقت با نرم افزارهاي واسطه امكان پذير است، اما 
ــت، مي توانيد بدون نياز به هيچ برنامه جانبي از اين قابليت بهره مند  ــي يا تبلت شما سامسونگ اس اگر گوش

شويد. براي استفاده از اين قابليت به روش زير عمل كنيد:
ــواي ديگر همچون عكس، صوت و ويدئو را كه قصد داريد در برنامه هاي ديگر  ــدا متن يا هر محت 1ـ ابت

بچسبانيد، در حافظه موقت دستگاه كپي كنيد.
ــه موقت درون آن بازيابي كنيد، برويد و  ــزار موردنظري كه قصد داريد اطالعاتي را از حافظ ــه نرم اف 2ـ ب
ــه از نرم افزارهاي جانبي براي تايپ كمك  ــونگ را باال بياوريد. (در صورتي ك ــد پيش فرض سامس صفحه كلي

مي گيريد، ممكن است نتوانيد از اين قابليت استفاده كنيد)
ــده كه در رديف پاييني آن قرار دارد  ــت خود را روي آيكون چرخ دن ــس از نمايش صفحه كليد، انگش 3ـ پ
ــپس از گزينه هاي به نمايش درآمده روي Clipboard كه شبيه به  ــار داده و چند لحظه نگه داريد. س فش

يك پرونده متني است، فشار دهيد.
ــما به نمايش  ــتي براي ش ــده در حافظه موقت به صورت تصاويري بند انگش 4ـ اكنون اطالعات ذخيره ش

درآمده و با اسكرول كردن مي توانيد تا 20 گزينه  اخير را مشاهده كنيد.
5 ـ براي بازيابي و استفاده از هريك از اطالعات ذخيره شده كافي است روي آن فشار دهيد.

ــتگاه خود نصب كرده ايد، ممكن  توجه: در صورتي كه نرم افزارهاي جانبي مانند Swiftkey را روي دس
ــت خود روي فيلد مخصوص تايپ و انتخاب آيكون حافظه موقت، به  ــار طوالني انگش ــت بتوانيد با فش اس

تاريخچه اطالعات ذخيره شده در اين حافظه دسترسي يابيد.

مبتدى
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كليك شما

اردالن نژاد از سنندج: مدتي است وقتي وارد پوشه  
عكس ها يا فيلم ها مي شوم، رم سيستم خود به خود با حجم 
ــده و سيستم هنگ مي كند.  بااليي از پردازش درگير ش
ــدم پردازشي با  ــك منيجر رفتم، متوجه ش وقتي به تس
ــت. وقتي  ــام dllhost. exe  كل رم را پر كرده اس ن
ــه چيز به حالت عادي برمي گردد،  متوقفش مي كنم هم
ــه عكس يا فيلم شوم،  ــت دوباره وارد پوش اما كافي اس
ــكل پيش مي آيد. از قبل آنتي ويروس  دوباره همان مش
ــتمم نصب بود. ويندوز را دو بار عوض  ــيد روي سيس ش
ــخه هفت آپديت هم  ــردم. از آنتي ويروس نود 32 نس ك
استفاده كردم، چون جواب نداد، باز هم ويندوز را عوض 
كردم و آنتي ويروس بيت دفندر اورجينال نصب كردم؛ اما 

هيچ كدام مشكل را برطرف نكردند.
  اين مشكل يكي از مشكالت 

 7 وينـدوز  كاربـران  ميـان  در  شـايع 
اسـت و هيچ ارتباطي بـه ويروس ياب 
يـا بدافزارهـا نـدارد. دليل بـروز اين 
مشكل گاهي وجود يك فايل ويدئويي 
آسـيب ديده در پوشـه اي اسـت كه به 

آن مراجعـه مي كنيـد. بـراي مثال ممكن 
اسـت يـك فايـل ويدئويـي حيـن عمليات 

تبديـل فرمت يـا ذخيره سـازي به صـورت ناقص 
روي هارد ديسـك ذخيره شـده باشـد و بـا هر بار 
بـاز كردن پوشـه  مربوط بـه اين فايـل، پردازش 
بـاال افزايـش يافتـه و رايانه هنگ كنـد. همچنين 
در موارد زيادي نيز اين مشـكل هنگام دسترسـي 
به پوشـه هاي حاوي ويدئوهاي سه بعدي گزارش 
شـده اسـت. در حالت كلي اين طـور نتيجه گيري 
شـده كه اين مشـكل به دليـل ناسـازگاري برخي 
سخت افزارها / درايورها با يكي از به روزرساني هاي 
مايكروســــافت بـــه شـمـــاره 2670838

 Platform update for Windows 7 SP1)
 (and Windows Server 2008 R2 SP1

است.
همچنين مرورگر اينترنت اكسپلورر نسخه 10 و 
11 نيز باعث بروز اين مشكل مي شود و به كاربراني 
مانند شـما كه با اين مشكل مواجه هستند، توصيه 
شـده به روزرسـاني مـورد اشـاره را انجـام نداده 
يـا در صورتي كه اين به روزرسـاني روي سيسـتم 
 آنها اعمال شـده با مراجعه به كنترل پنل و انتخاب

"View Installed Updates از سمت چپ پنجره  
Programs and Features، آن را حـذف كنند. 
همچنين در صورتي كه مرورگر اينترنت اكسـپلورر 
يـا  شـده  بـه روز   11 يـا   10 نسـخه  بـه  نيـز 
سيسـتم عامل نصب  شـده، به طـور پيش فرض به 
ايـن نسـخه از مرورگر مجهز اسـت، آن را حذف 
كـرده و از نسـخه هاي پايين تـر يـا مرورگرهـاي 
جايگزيـن كمـك بگيريـد. البتـه مايكروسـافت 
 باتوجـه به بـروز اين مشـكل، ابـزاري بـا عنوان 
  Internet Explorer 10 Blocker Toolkit
را طراحي كرده كه با نصب آن روي سيسـتم عامل 
مي توانيـد از به روزرسـاني مرورگر به نسـخه  10 

جلوگيري كنيد:
 http: /  / technet. microsoft. com / enus / 
ie / jj898509. aspx

ــده را  ابـوذر فرهـادي: آيا مي توان هارد فرمت ش
به صورت قبل (به همان صورت پوشه بندي شده قبل از 
فرمت) بازيابي كرد؟ با يكي دو نرم افزار امتحان كردم، 
ــه عكس،  ــه هاي جداگانه مثل پوش ولي به صورت پوش
ــه فيلم و... بازيابي انجام شد. مي خواهم به همان  پوش

صورتي كه قبال بوده بازيابي شود. مثال در يك پوشه 
هم عكس بوده هم فيلم و هم فايل پي دي اف و... .

بازيابـي  نرم افزارهـاي    برخـي 
اطالعـات بـراي بازيابـي بهتـر به جسـتجوي فرمت 
فايل هـا پرداختـه و فايل هـاي مشـابه داراي فرمـت 
يكسـان را پـس از بازيابـي در پوشـه هايي به همان 
نـام قرار مي دهنـد. نرم افزارهايي كه شـما اسـتفاده 
كرديـد نيـز چنيـن عملكـردي دارنـد. نرم افزارهاي 
و   Active File Recovery همچـون   ديگـري 
 EaseUS Partition Recovery Wizard
نيـز وجـود دارند كـه مي توانند اطالعـات را به همان 
صورتـي كه روي هارد ذخيره شـده بوده براي شـما 
بازيابي كنند. البته توجه داشـته باشـيد در اين مدل 
بازيابـي ممكن اسـت دقـت نرم افزار كاهـش يابد 
و برخي پوشـه ها بازيابي نشـوند. همچنين به شـما 
توصيه مي كنيم از نرم افزارهاي بازيابي پارتيشن هاي 
 از دسـت رفتـه كمـك بگيريـد. (همچـون برنامـه

(EaseUS Partition Recovery Wizard

 UC browser حكيم عبدالخاني از اهواز: برنامه
ــدي من بخوبي كار نمي كند. حتي  در تلفن همراه اندروي
يك بار نسخه به روز آن را نصب كردم، ولي هنگامي كه 
آدرسي را در مرورگر آن وارد مي كنم، پيغام خطا مي دهد 
ــد از چند بار تكرار اين عمل، از صفحه آدرس خارج  و بع
ــتفاده مي كنم، نرم افزار  ــود. وقتي از فيلترشكن اس مي ش

بخوبي كار مي كند. مشكل از چيست؟
ماننـد   UC Browser   مرورگـر 
مرورگـر Opera mini براي بازكـردن صفحات 
وب از سـرورهاي پراكسـي داخلـي خـود كمـك 
مي گيـرد. به عبـارت ديگـر درخواسـت هاي شـما 
بـه سـرورهاي پراكسـي مرورگر ارسـال شـده، 
سـپس از هميـن سـرورهاي پراكسـي بـه شـما 
بازگردانده مي شـوند. باتوجه بـه اين كه اين مدل 
عملكرد موجب عبور از فيلتر مي شـود، دسترسـي 

بـه سـرورهاي مـورد اسـتفاده اين 
نرم افزارها در ايران مسـدود شـده 
اسـت. به همين دليـل هنگامي كه قصـد داريد از 
مرورگر اسـتفاده كنيد، ارتباطي با سـرور پراكسي 
مرورگر برقرار نمي شود و مرورگر قادر به باز كردن 
صفحات نيست، اما هنگامي كه فيلترشكني را روي 
تلفن همراه خود فعال كنيد، دسترسي به سرورهاي 
پراكسـي نيـز مهيا شـده و مرورگـر بخوبي عمل 
مي كند. بـراي حفظ امنيـت اطالعاتتان پيشـنهاد 
مي كنيـم از اين مرورگرها اسـتفاده نكنيد. كروم و 
فايرفاكس گزينه هاي بسـيار خوبي براي وبگردي 

در تلفن همراه و تبلت به شمار مي روند.

ــت.  ــتم من 7 اس رضا. ن ازخوزسـتان: ويندوز سيس
ــن بگذارم تا فايل هايي را  مي خواهم شب سيستمم را روش
دانلود كند، ولي مشكل اينجاست كه سيستم من بعد ازمدتي 
ــال دانلود متوقف  ــي رود و فايل درح ــتراحت م به حالت اس
ــود. لطفا راهنمايي كنيد كه اين اتفاق نيفتد. درضمن  مي ش

من از نرم افزار اينترنت دانلودمنيجر استفاده مي كنم.
  براي جلوگيري از ورود رايانه به حالت 
Sleep يا Hibernate راه دشواري در پيش نداريد. 
روي گـوي اسـتارت كليك كرده و در كادر جسـتجو 
عبـارت power را تايپ كنيد. در ادامه از فهرسـت 

نتايج روي Power Options  كليك كنيد.
از سـمت چـپ پنجـره  به نمايـش درآمـده روي 
كليـك   Change when the computer sleeps
 Put the computer كـرده و در صفحه  جديـد كادر
to sleep را روي never قـرار دهيـد. بـا كليـك روي 
Change  advanced power settings مي توانيد 
گزينه هايـي همچـون هارد ديسـك را نيـز در حالت 

never  قرار دهيد.
پيشـنهاد مي كنيـم بـراي كاهـش مصـرف برق، 
در نرم افـزار اينترنـت دانلـود منيجـر، روي آيكـون 
Scheduler كليـك كـرده و عـالوه بـر زمان بندي 
و كنتـرل دقيـق شـروع و پايـان عمليـات دانلـود 
(اگـر قصـد اسـتفاده از ترافيك شـبانه رايـگان را 

داريـد، مي توانيـد مشـخص كنيـد دانلـود فايل هـا 
 11 شـب آغـاز و 6 صبـح متوقـف شـود) گزينـه

Turn off computer when done  را فعال كنيد 
تا در صورتي كه پيش از صبح عمليات دانلود به پايان 

رسيد، رايانه  شما به طور خودكار خاموش شود.

حامد انوري از اصفهان: چند سوال دارم:
ــا رابطي وجود دارد كه با آن پورت IDE به  1 ـ آي

USB يا SATA تبديل شود؟
ــدل  م ــي  كپ ــتگاه  دس ــك  ي از  ــم  مي خواه ـ   2 
ــتفاده  SHARP AR-5316E به عنوان چاپگر اس
ــتجو كردم، نه  كنم. ولي هر چه در اينترنت جس
درايور آن را پيدا كردم و نه مي دانم آيا اين كار 

شدني است يا نه. لطفا مرا راهنمايي كنيد.
  در ارتبـاط بـا پرسـش 
اول، پاسـخ بلـه اسـت. بـا مراجعـه 
بـه مراكـز ارائه قطعـات رايانـه اي و 
فروشـندگان رابط و تبديل مي توانيد اين 
رابط را تهيه كنيد و از هارد IDE خود به صورت يك 

هارد اكسترنال استفاده كنيد.
خوشبختانه پاسـخ پرسش دوم شما نيز مثبت 
 Copier/Printer اسـت. دسـتگاه شـما از نوع
اسـت و براحتـي مي توانيـد از قابليـت چاپگر آن 
نيـز اسـتفاده كنيد. براي اسـتفاده از ايـن قابليت 
 بايـد ابتـدا درايورهـاي مـورد نيـاز را بـا توجه به 
 سيستم عامل نصب شده روي رايانه  خود از بخش 
Support & Downloads در لينـك زيـر دانلود 

كنيد: (لينك حساس به حروف كوچك و بزرگ)
http://goo.gl / tBczXm

محسـن: من يك لپ تاپ دل مدل 1640 استوديو 
ــاب جاي گيري سيمكارت پشت  ايكس پي دارم كه خش
باتري آن تعبيه شده است. متاسفانه نحوه فعال سازي و 

استفاده از آن را بلد نيستم.
  بسـياري از لپ تاپ هايـي كه شـيار 
سـيمكارت در خود جاي مي دهنـد، لزوما به همان 
شـكل از سـيمكارت پشـتيباني نمي كننـد. توجه 
داشـته باشيد استفاده از سـيمكارت روي لپ تاپ 
نيازمند وجـود قطعه اي سـخت افزاري در لپ تاپ 
اسـت كه در بيشـتر موارد اين قطعه به طور مجزا 
به فروش مي رسد. لپ تاپ شما اين قابليت را دارد 
در صورتي كـه قطعـه مورد نياز را تهيـه كرده و در 
كنار كارت شبكه وايرلس آن روي مادربورد متصل 
كنيد، قابليت استفاده از سيمكارت و اتصال به شبكه 
3G يا... را در اختيار شـما قرار دهد. به همين دليل 
اتصال سـيمكارت به لپ تاپ هيچ واكنشي را  همراه 
 Mobile Broadband Card ندارد. ايـن قطعـه
نام دارد و در اسـالت WPAN  كنار كارت شبكه 

وايرلس لپ تاپ جاي مي گيرد.

clickhelp@jamejamonline.irپرسش و پاسخ
لطفا نام خود را در ايميل ذكر كنيد. به سواالت بي نام پاسخ داده نمي شود

پرسـش هاي زيادي از شـما خوانندگان كليكبه دست ما مي رسـد كه به دليل حجم زياد و 
گاهـي تكراري بودن نمي توانيم در اين صفحه پاسـخگوي همه آنها باشـيم. عالوه بر اين 
 صفحه، مي توانيد پاسـخ سـواالت خود را در بخش پرسش و پاسخ سايت كليك به نشاني
Click.jjo.ir نيز مطالعه كنيد. سـواالت خود را به clickhelp@jamejamonline.ir ايميل 
كنيد تا پاسخگوي شما در كليك چاپي يا آنالين باشيم. ذكر نام، نام خانوادگي و نام شهر 
يا روستاي محل اقامت خود را فراموش نكنيد، زيرا به سواالت بدون نام و مشخصات پاسخ 

داده نمي شود.
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اايات ييمل
ناقص ـورت
بار هر بـا و
پردازش ـل،
ننين ييهمچن ـد.
دسترسـي م
گزارش دي
رريري ييجه گ ججي يينت
برخي گاري

صورتي كه قبال بوده بازيابي شود. مثال در يك پوشه 
هم عكس بوده هم فيلم و هم فايل پيدياف و... .

اين اسـتفاده مـورد سـرورهاي بـه
شـده مسـدود ايران در نرم افزارها
از داريد قصـد هه كه هنگامي ــيـل ييدل ننين ييهم به اسـت.
سسكسي پرا سـرور با ارتباطي دديد، يين نن ك اسـتفاده مرورگر

انور حامد
ــا را ـ آي 1

TA يا USB
ميخو ـ  2
R-5316E
كنم. و
دراي
ش

فروش
ك ههيه ييته را رابط
سسكسترنا ا هارد
خوشبختان
دسـت اسـت.
براح و اسـت
اسـتفاد ــيـز يين
د ابتـدا  بايـد
سسيستم عامل ييس

Downloads
ككنك ح نني يي(ل دديد: يين ننك

مميم. ذكر نام، نام خانوادگي و نام شهر  ييك چاپي يا آنالين باش ككي ييد تا پاسخگوي شما در كل ددي ييكن
دديد، زيرا به سواالت بدون نام و مشخصات پاسخ  يييا روستاي محل اقامت خود را فراموش نكن

داده نميشود.
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اگر مطالب اين صفحه برايتان مفيد است ، عدد 50216 را به شماره 300011226 پيامك كنيد

فناورى ديجيتال

پرده لمسي براي نمايشگر قديمي
ــتر در  ــياري از خودروهاي جديد وجود دارد، بيش ــبورد بس ــي اي كه روي داش صفحه لمس
ــد. به اين دليل  ــاي ارزان تر از آن بي بهره ان ــود و خودروه ــت تعبيه مي ش ــين هاي گرانقيم ماش
ــري ال.اي.دي ساطع كننده  ــكل مخصوصي كه متشكل از يكس ــازنده پرده مربعي ش يك س
ــگر فعلي خودرو مي توان آن را به  ــيدن آن روي نمايش ــاخته كه با كش ــت، س نور اينفرارد اس
ــگر  ــگر معمولي، اين پرده مي تواند نمايش ــي تبديل كرد. غير از تبديل نمايش يك نمونه لمس

تلفن همراه را نيز روي خود منعكس كند.

اين عينك، وضع جسماني شما را بررسي مي كند
ــت، همگي كاربردهايي در  ــده  اس ــاخته و معرفي ش ــمندي كه تاكنون س عينك هاي هوش
ــخص مي تواند با استفاده از اين عينك ها اطالعاتي اضافه  حوزه واقعيت افزوده دارد. درواقع ش
ــده و  ــازنده اي ژاپني پيدا ش ــروكله س ــاهده كند. اكنون در اين ميان س را در دنياي واقعي مش
محصولي ساخته كه به جاي دادن اطالعاتي از محيط بيرون، داده هايي از خود كاربر مي گيرد. 
ــگرهايش فرد را زير نظر دارد و مواردي نظير ميزان خستگي،  ــمند مورد نظر با حس عينك هوش
ــده و ميزان كالري سوزانده شده شخص را  ــته ش ــتراحت، تعداد گام هاي برداش زمان نياز به اس

روي اپليكيشن خود نمايش مي دهد.
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نظر و پيشنهاد خود را درباره همه مطالب عك

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

تبديل تلفن همراه هوشمند به رايانه
تلفن هاي هوشمند به جزئي جدايي ناپذير از زندگي مان تبديل شده 
ــتر ما ترجيح مي دهيم كارهاي روزمره را با تلفن هوشمند  ــت و بيش اس
ــخصي مان. با اين حال گاهي هيچ چيز  يا تبلت انجام دهيم تا رايانه ش
ــود. گجت Andromium مي تواند  نمي تواند جايگزين رايانه ها ش
ــن گجت مانند  ــه روميزي تبديل كند. اي ــه يك رايان ــراه را ب تلفن هم
ــتگاه  ــت كه با قرار دادن دس ــك پايه براي تلفن هاي اندرويدي اس ي
ــتم عامل  ــوان محيطي مانند سيس ــگر، مي ت ــه نمايش ــل HDMI ب ــال كاب روي آن و اتص
ــورد را دارد و  ــال ماوس و كيب ــن گجت قابليت اتص ــه كرد. اي ــزي را تجرب ــاي رومي  رايانه ه

تلفن را نيز شارژ مي كند.
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حفاظت از دوچرخه سوارها
در خيابان ها بعد از عابران پياده، دوچرخه سوارها 
ــتند،  ــترين افراد در معرض خطر تصادف هس بيش
ــركت ولوو  ــري از اين تصادفات، ش ــراي جلوگي ب
كاله ايمني ويژه اي همراه سيستم ابري ساخته كه 
ــره موقعيتشان را به سيستم  خودروهاي ولوو يكس
ــوار بايد  اعالم مي كنند. در طرف ديگر، دوچرخه س
ــمند خود  ــني مخصوص روي تلفن هوش اپليكيش
نصب كند كه آن هم يكسره موقعيت او را به شبكه 
اعالم مي كند. به اين  ترتيب به محض احتمال وقوع 
تصادف بين دوچرخه و يك خودروي ولوو اخطاري 
ــط كاله ايمني مخصوص دوچرخه سوار به او  توس

ارسال مي شود.

سنجش سالمت بدن

ــار خون و كنترل ضربان قلب  اندازه گيري فش
به يك دستگاه مخصوص نياز دارد. به اين منظور 
گجتي ساخته شده كه بدون سيم به تلفن هوشمند 
متصل مي شود و با قرار دادن دو انگشت روي آن 
مي توان ميزان اكسيژن خون، سرعت گردش آن 
ــن مخصوص  و اطالعاتي ديگر را روي اپليكيش
آن مشاهده كرد. اپليكيشن با دريافت اطالعات، 
ــالمت قلب  نمره اي از يك تا 4 به عنوان نمره س

شما نمايش مي دهد.
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حتي پيشرفته ترين و جديدترين خودروها نيز هر چند وقت يكبار سر و كارشان 
به تعميرگاه مي افتد. اين كار زماني اهميت خود را نشان مي دهد كه چراغ خطر 
موتور روشن باشد. براي جلوگيري از اين مشكل و پيدا كردن يك تعميركار 
ــن براي تلفن هوشمند ساخته  معتمد، گجتي كاربردي همراه يك اپليكيش
ــده كه با وصل شدن به سيستم تشخيص عيب موتور درصورت بروز  ش
ــخيص داده و تعميركار مناسب را براي راننده  مشكل، نوع عيب را تش
ــت بيش از 20 هزار  ــازنده، اين گجت قادر اس پيدا مي كند. به گفته س

عيب را در خودروها تشخيص دهد.

قابي براي گوش دادن به موسيقي
قاب هاي تلفن همراه كه با هدف محافظت از دستگاه توليد مي شود، 
ــيله اي جانبي با ويژگي هايي مستقل از تلفن همراه تبديل  كم كم به وس
ــده كه وظايفي خاص به عهده دارند. براي مثال مي توان به قابي كه  ش
ــاهده مي كنيد اشاره كرد كه يك سيستم پخش بلندگوي  در تصوير مش
قدرتمند و باتري 2500 ميلي آمپري درون خود دارد. اين قاب بلندگويي 
ــا واي ـ فاي به هر  ــدن از تلفن مي تواند با بلوتوث ي ــورت جدا ش درص

وصل  دستگاهي 
موزيك  و  ــده  ش
ــد.  كن ــش  پخ
ــون اين قاب  اكن
ــون  آيف ــراي  ب
و  ــده  ش ــد  تولي
براي  ــارژري  ش
آن نيز به حساب 

مي آيد.

با كيفيت اچ دي پشت خودرو را ببينيد

ــواع مختلف درون  ــتم هاي ديجيتال در ان ــت سيس سال هاس
ــود، اما هنوز آينه خودرو بدون تغيير باقي  خودروها گنجانده مي ش
ــت. جنرال موتورز بتازگي آينه عقبي ساخته كه عملكرد  مانده اس
ــده متصل است  دوگانه دارد. اين آينه به يك دوربين محافظت ش
ــين را با كيفيت اچ دي نشان  كه به صورت زنده تصوير عقب ماش
ــتفاده از اين سيستم گستره ديد  ــازندگان، اس مي دهد. به گفته س
ــد. البته راننده مي تواند با  ــده را تا 300 درصد افزايش مي ده رانن

خاموش كردن نمايشگر، از آينه معمولي هم استفاده كند.
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